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זכות הרבים תלוי בך!
 בפעולה קטנה תוכל לזכות את הרבים

באלפי שעות לימוד התורה שיזקפו לזכותך.

לקראת סיום מסכת עירובין והתחלת מסכת פסחים.
כנס לאתר 'תורת חסד' והורד חינם פוסטר לעידוד לימוד הדף היומי

ותלה אותו במקום מרכזי )בביהמ"ד, במקוה, בכניסה לבניין, ואפי' בכל חדר המתנה(.

כל מי שיתחזק או יצטרף בזכותך ללומדי הדף היומי יהא זה לזכותך!
עשרות פוסטרים מרהיבים מחכים לך באתר 'תורת חסד' בכתובת:
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ּה   ִקְרּבָ ִנים ּבְ ְתרֲֹצצּו ַהּבָ   )  כבכה, (ַוּיִ

ַיְלדּותוֹ   עֹוד ט,  ּבְ ּלֵ ֲהַר   ִהְתּבַ ַרג  ל " ַהּמַ ָחְכָמתוֹ   ִמּפְ   תבַ ֲה ַא   ִעם   ַיַחד ,  ָרהֵת יְ ַה   ּבְ
ָרֵאל ּבוֹ   ִיׂשְ בֶ   יֹותוֹ ְה בִּ .  ׁשֶ ד  ֵאֶצל  ֲחֵבָריוִעם    ב ׁשַ יָ ,  ָחֵמׁש   ןּכְ יעוּ ,  ַהְמַלּמֵ ִהּגִ   ּוְכׁשֶ
ת  ָפָרׁשַ סּוק־ֶאל   דֹת ּתֹולְ   ּבְ ִניםַה   צוּ ְתרֹצֲ יִּ וַ "   ַהּפָ יר",  ּה ִקְרבָּ בְּ   ּבָ ם ַר   ָלֶהם  ִהְסּבִ   ּבָ

ְבֵרי־ֶאת ִ ַר   ּדִ י  י" ׁשּ ְרׁשוּ   ל" ֲחזַ   ּכִ כַּ ,  ָצהיִר   ׁשֹוןִמלְּ   ְתרְֹצצּו'יִּ 'וַ   ֶאת   ּדָ רׁשֶ   ָ*ְבָרה   ֲאׁשֶ
ְתֵחי  ַ*ל  ִרְבָקה ָ*ְבָרה,  ָלֵצאת   סְרכֵּ ּוְמַפ   ָרץ  ַיֲ*קֹב  היָ ָה ,  ּתֹוָרה  ּפִ ְתֵחי   ַ*ל  ּוְכׁשֶ   ּפִ

ׁש   ָזָרה־ ֲ*בֹוָדה ּקֵ ָנה .  ָלֵצאת   וׂשָ ֵ*   ּבִ ֶלד  ּפָ ד־ ֶאל  ַהּיֶ ַאל  ַהְמַלּמֵ   ַיֲ*קֹב ־ ֶאת   ִאם: " ְוׁשָ
ר ה  ְלָהִבין  ֶאְפׁשָ ית  לֶא   ָיָצא  לֹא  ָלּמָ ְדָרׁש ־ּבֵ ּום,  ַהּמִ ֵ*   ִמׁשּ ּנוּ   זֹאת   ָמַנע  וׂשָ ׁשֶ .  ִמּמֶ
ֵמ   ֲאִני  וׂשָ ֵ*   ַ*ל  אּוָלם בוֹ   ָהָיה  ִמי,  ּהַ ּתָ   ֶנֱהָנה "?  ָזָרה־ָדהַלֲ*בוֹ   ָלֵצאת   ְמַ*ּכְ

ד  ֵאָלה   ַהְמַלּמֵ ְ ירוֹ ,  ת ֶמ כֶּ ח/ ְמ ַה   ֵמַהׁשּ ֶלד ־ֶאת  ּוְבַהּכִ   ֵיׁש   אּוַלי: " לוֹ   ָאַמר ,  ֶהָחִריף  ַהּיֶ
ם  ךָ לְ  ׁשּוָבה  ּגַ ֵאָלְת   ּתְ ֶלד"?  ַהּטֹוָבה   ךָ ִלׁשְ יב  ְוַהּיֶ ִהְרֵהר  ְלַאַחר  ֵהׁשִ :  ָברּדָ בַּ   ְמַ*ט  ׁשֶ
ֵ* ,  ינִ בַ ׁשְ חוֹ "  ִלי  ָלֵצאת   ָרָצה  לֹא  וׂשָ ׁשֶ ּלֹא  ַדעיָ   ןכֵּ ׁשֶ ,  ַיֲ*קֹב  ּבְ ְהֶיה  ׁשֶ   לוֹ   ּתִ

ל ָרה־ ּכָ יו   ַמּטָ ַחּיָ ֲהֵרי.  ּבְ   ֹותלֲ*ִלי   יללִ ֲ* יַ   ִמי־ַ*ל ?  ִיְרּדֹף  ִמי־ְוֶאת  ְיַצֵ*ר  ִמי־ ֶאת   ׁשֶ
ָפ  ֵזרֹות    ִיְגזֹר   ִמי ־ְוַ*ל   לֹותׁשְ   ָהָיה   הּוא ?  ּמוֹ ִע   ַיַחד   ִיְהֶיה   לֹא  ַיֲ*קֹב   ִאם ,  ָקׁשֹות ּגְ

ַגּפוֹ  לֹא  ֲאָבל, ָלֵצאת   סְרכֵּ ּוְמפַ  ִמְתרֹוֵצץ  ֱאֶמת בֶּ  א, ּבְ   "2 ָאִחיו ַיֲ*קֹב  ִעם ַרק  ֶאּלָ
�  

ב ֹאָהִלים  ם יׁשֵ ם ְוָאֳהלוֹ ־ ל ׁשֶ   לוֹ ֳה ָא  -  כה, כז)( ְוַיֲ�ֹקב ִאיׁש ּתָ ל  ׁשֵ   (רש"י)  רֶב ֵ� ־ ׁשֶ

ֶ ַה  ים'   עפַ 'ׁשּ ְנז  ַחּיִ ִלּמּוד  ְקבּוִעים  ְסָדִרים   י נֵ ׁשְ ֹו  ת יבָ יׁשִ בִּ   ִהְנִהיג   ְנּבּוְרגזֶ ְקלֹויְ ־ ִמּצַ   ּבְ
ָמָרא ִני  ִעּיּוןבְּ   דָח ֶא ,  ַהּגְ ֵ ִדְבֵרי  ְיֵתדֹוָתיו  ְוָתַמךְ ,  ְבִקיאּות בִּ   ְוַהׁשּ לָ   ּבְ ְ דֹוׁש   ה" ַהׁשּ   ַהּקָ

כָּ  ׁש ב  ַת ׁשֶ ּיֵ ן   ִלְנהֹג   ׁשֶ י,  ָאַמר  ַ*םּפַ .  ּכֵ ר   ּכִ ה  ָאִבינוּ   ַיֲ*קֹב  ַ*ל  לֹוַמר   ֶאְפׁשָ   ָלַמד   ָלּמָ
ׁשְ  יּבִ יבֹות   ּתֵ ל,  ְיׁשִ ם־ ׁשֶ ל  ׁשֵ ֵדי ?  רבֶ ֵ* ־ְוׁשֶ ֶאָחד   ָהִרים  ְועֹוֵקר יִסינַ   ִלְהיֹות  ּכְ   2 ּכְ

�  

ו ַדִים ְיֵדי ֵ�ׂשָ   ) כז, כב( ַהּקֹל קֹול ַיֲ�ֹקב ְוַהּיָ

י ַ*ל   ָנָתְנזֹון   לאוּ ׁשָ   ֵסףיוֹ   ַרּבִ יב  ׁשֹוֵאל "   ּבַ ּה ",  ּוֵמׁשִ ל   ַהּנֹוָדע  ַרּבָ   ָ*ַמד ,  בבוֹ לְ ־ ׁשֶ
חֹוָמ  צּוָרה  הּכְ ִמיַרת   ַ*ל  ּבְ   ַ*ל   ָהעֹל  ּפֹוְרֵקי  ֶאת   ְוהֹוִכיַח ,  ֹות צְ ְוַהּמִ   ַהּתֹוָרה  ׁשְ

יֶהם וְ יםזִ לוֹ נְּ ַה   ַמֲ*ׂשֵ ם  מֹוִכיַח   ָהָיה  זֹאת ־ ִעם  ַיַחד.  ֶדֶרךְ   ַההֹוְלִכים־ֶאת  ּגַ ,  ה'  ּבְ
ָממֹוָנם  ְזִהיִרים  ִלְהיֹות  ְנִקּיּות   ְיֵדיֶהם־ ַ*ל  ר מֹ ׁשְ לִ וְ   ּבְ ל   ּבִ זֵ   ׁש ׁשַ ֲח   ִמּכָ ת.  ל ּגָ ָפָרׁשַ   ּבְ

א  דֹת ּתֹולְ  ַ*ם  ָנׂשָ הָר ּדְ   ּפַ ֵבית  ׁשָ ֶנֶסת־ּבְ ְרׁשוּ   ל " ֲחזַ : " ָאַמר  ְוכֹה ,  ַהּכְ סּוק ־ ֶאת   ּדָ   ַהּפָ
בַּ  ה ּפָ ׁשֶ ַדִים   ַיֲ*קֹב  קֹול   'ַהּקֹל   ָרׁשָ ֲ*קֹב  ְוָאְמרוּ ,  ו'ׂשָ ֵ*   ְיֵדי  ְוַהּיָ ּיַ ׁש   ׁשֶ ּמֵ ּתַ ר   ִמׁשְ ִעּקָ   ּבְ

קֹולוֹ  הוּ   תֹוָרה לְ   ּבְ ׁש   וׂשָ ְוֵ* ,  ְתִפּלָ ּמֵ ּתַ ָיָדיו  ִמׁשְ ׁש ,  אֹוֵמר  ֲאִני  אּוָלם.  ּבְ ּיֵ ֵני  ׁשֶ   ָאָדם   ּבְ
ר ים  ֲאׁשֶ ׁשִ ּמְ ּתַ ֵניֶהם  ִמׁשְ ׁשְ ים,  ַיַחד  ּבִ ים בִּ ,  ּוְבַתֲחנּוִנים  ְתִפּלֹות בִּ   ֵהם  ַמְרּבִ   ְתִהּלִ

  ".  ָממֹון ַהּזּוַלת בְּ   ִנְזָהִריםן ֵהם  ְוֵאי וׂשָ ֵ*   ְיֵדי  ְיֵדיֶהם אּוָלם, דֹות ָמ ֲ* ּוַמ 
�  

י ְטֶרִליְסק  אּוִרי  ַרּבִ ַ*ם  ָחַזר,  ִמּסְ ית  ּפַ ֶנֶסת ־ִמּבֵ ת   רְלַאַח ,  ְלֵביתוֹ   ַהּכְ ִפּלַ   ֵליל   ּתְ
ת  ּבָ ַמע  ֶרךְ ּדֶ ּובַ ,  ׁשַ ר  ֶאָחד  ָנְכִרי  ׁשָ ְכרּות   ִמּתֹוךְ   ַהְמַזּמֵ " ְואֹוֵמר  ׁשִ   ֵיׁש   ֹוִייםגּ לַ : 

ן יִהּנֹם  הּוִדיםיְּ ְולַ ,  ֵ*ֶדן־ּגַ ָבִרים  עַמ ׁשֵ לְ .  " ּגֵ הלְ ָח ,  ַהּדְ ְעּתוֹ   ׁשָ ל  ּדַ י  ׁשֶ   ן כֵּ ׁשֶ ,  אּוִרי  ַרּבִ
אי ַוּדַ ַמִים ־ִמן   ּבְ ָ מַֹ*   לוֹ   נוּ ִזּמְ   ַהׁשּ ָבר ־ ֶאת  ִלׁשְ ָ*ה.  ַהּדָ ה   ׁשָ ּכָ , ַ*ד  ְוִהְרֵהר  ָ*ַמד   ֲאר/

ל  ָהָיה  אּלֹ ׁשֶ  ּגָ ַאְך  ּדּוׁש ּקִ בַּ   ְלַהְתִחיל  ְמס/ ָבה  ְלַבּסֹוף,  ְ ְעּת   ִהְתַיׁשּ " ָ*ָליו   וֹ ּדַ   ֵרי ֲה . 
ן  יןֵמֵ*   ָאְמָנם  ֵיׁש   ֹויגּ לַ , " ְלַ*ְצמוֹ   ָאַמר ",  ְדָבָריו בִּ   צֹוֵדק  ַהּגֹוי    ַרק  ֶזה  ֲאָבל,  ֵ*ֶדן־ּגַ

ָ   עֹוָלם בָּ  ה  ל ָפ ַהׁשּ ְבָטח  הּוִדייְּ לַ   ְוִאּלוּ   , ַהּזֶ א  עֹוָלם בָּ   ֵ*ֶדן־ ןגַ ֵחֶלק בְּ   מ/ ךְ   ַוֲהֵרי .  ַהּבָ   ּכָ
ר ָאבֹות   ִנְזּכַ יַר ּדְ   ּבְ ֲ*קֹב   ,ןָנָת   ּבִ ּיַ קוּ   וׂשָ ְוֵ*   ׁשֶ יֵניֶהם  ִחּלְ ֵני  ַנֲחַלת   ֶאת   ּבֵ ,  ָהעֹוָלמֹות   ׁשְ

א  ָהעֹוָלם   ֶאת   ָנַטל   ַיֲ*קֹב ה   ָהעֹוָלם  ֶאת  וׂשָ ְוֵ*   ַהּבָ ָהעֹוָלם  ִנְמָצא.  ַהּזֶ ה   ׁשֶ   ֵאינוֹ   ַהּזֶ
הּוִדי  ךְ יָּ ׁשַ  ׁש  ְוהּוא ,  ַלּיְ ּמֵ ְפרֹוְזדֹור  ַרק לוֹ   ְמׁשַ א עֹוָלםלָ   ּכִ   ". ַהּבָ

�  

  
ִיְצָחק  ּתֹוְלדֹת  ה  יט(  ְוֵאּלֶ ִ ַר   ְמָפֵרׁש   -   )כה,  ,  י " ׁשּ

טוּ בְּ ַח ְת נִ וְ .  הָרׁשָ ּפָ ּבַ   ָהֲאמּוִרים   וׂשָ ְוֵ�   ַיֲ�ֹקב 
ים וָּ ־ֶאת  ןְלָהִבי  ַהְמָפְרׁשִ אן  ָרַמז  ַאךְ ,  ָנתוֹ ּכַ ַ*ל   ּכָ

ַבת  ָבה  דֹתּתֹוְל   ּתֵ ְכּתְ ּנִ י,  ו" ָוא  ָרהֵס ֲח   ׁשֶ ַהּתֹוָלָדה   ּכִ
ל  ו־ׁשֶ ע    ֵ�ׂשָ גּוָמהָהָרׁשָ  )דברי שי"ר(. ָרה ֵס ֲח ַו   ּפְ

�  

ֶאת הֹוִליד  הֹוִליד   -   )שם (  ִיְצָחק־ ַאְבָרָהם 
ה  ִגיַמְטִרּיָ ָהָיה,  ּדֹוֶמה  ּבְ ְלָאִביו   ּדֹוֶמה   ִיְצָחק  ׁשֶ

ם  ַ*ד,  ַאְבָרָהם ּלָ ּכ/ הֹוִליד  ַאְבָרָהם  אֹוְמִרים  ָהיוּ   ׁשֶ
ְיָתה ָה   ְצָחקיִ   ְדמּות וּ   נֹוָטִריקֹון  הֹוִליד .  ֶאת־ִיְצָחק

תוֹ נָ מוּ ּתְ   נֹוָטִריקֹון  דֹתּתֹוְל ,  ַאְבָרָהםְל   ֹוָמהדּ 
 )שמחת התורה(. ִמיָמה ּתְ   הֹוָמ דּ   ַאְבָרָהםְל  תוֹ ָר צוּ וְ 

�  

ִיְצ  ר  ְעּתַ ַל ַוּיֶ ּתוֹ   ה'ָחק  ִאׁשְ כא(  ְלֹנַכח  ָאְמרוּ   -  )כה, 
ָמָרא  ל" ֲחזַ  ּגְ ַא ,  ּבַ י ׁשֶ ֶנֶסת   ְנׁשֵ דֹוָלה  ּכְ ָקְבעוּ   ַהּגְ

ל  ַצד   ְלֵאיֶזה  ּלֵ ְוִרְבָקה   ִיְצָחק   ָ*ְמדוּ   ְוָלֵכן ,  ְלִהְתּפַ
ֶקֶרן  י   ֵיׁש   הבָּ ׁשֶ ,  ָזִוית  ּבְ ּתֵ ֵדי ,  רּוחֹות   ׁשְ ָכךְ   ּכְ ּבְ ׁשֶ

ד ּבַ  ַיַ*ְמדוּ  ע כֹון ַהנָּ   ּצַ  ) מים חיים(ָהרּוחֹות.   ֵמַאְרּבַ
�  

ְרׁשוּ   ְדָרׁש ּמִ בַּ  ָהָיה,  ּדָ ,  ינוֹ בְּ   ְלָאִביו  ּדֹוֶמה  ִיְצָחק  ׁשֶ
רבְּ ,  ָחְכָמהבְּ  ים  עֹש4ֶ ל  ְוָלֵכן.  ּוְבַמֲ*ׂשִ ּלֵ ִיְצָחק   ִהְתּפַ
ּתוֹ   ח " ַכ נֹ לְ  ַאךְ .  ְכָמהָח ,  ַח ּכֹ ,  ֹוינ  נֹוָטִריקֹון,  ִאׁשְ

ָרֲאָתה ׁשֶ ִנים  ִרְבָקה  ּכְ ַהּבָ לֹא   ִמְתרְֹצִצים  ׁשֶ ּבְ
ְולֹא   ֹוינוְ   ַח ּכֹ   ַרק  ֵיׁש   ִאם  -  ן" ּכֵ   ִאם  ָאְמָרה,  ָחְכָמה

ה,  ְכָמהָח  ה ָאנִֹכי.    ָלּמָ  ) ארחות צדיק(ּזֶ
�  

לֶ   יָאנֹכִ   הזֶּ   הָלּמָ  כב(  ׁש ִלְדרֹ   ךְ ַוּתֵ י סֹוֵפ   -  )כה, 
בֹות  ה  ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ז,  םׁשֵ   ּבְ ִרְבָקה  ְלַרּמֵ ָהְלָכה   ׁשֶ

ל  ִמְדָרׁשוֹ ־ ית ְלבֵ  ם־ ׁשֶ ֹאל  ׁשֵ  ) מגדנות(ָ*ֶליָה.   ִלׁשְ
�  

  �יֵֹדַ ִאיׁש  ו  �ׂשֵָ כז (  ַצִידַוְיִהי  ,  אֹוִתּיֹות  ג" י  -  )כה, 
ֹאָהִלים   ְוֵכן ב  יׁשֵ ם  ּתָ אוֹ ֵהן    ִאיׁש  ז ּמֵ ְלַר ,  ִתּיֹותי"ג 

ִגיל  ּבְ ר ָהָיה    ג" י ׁשֶ יֵניֶהם ִנּכָ ל  ּבֵ  )שם( . ֶזה  ֶהְבּדֵ
�  

 �רֹות ָהאֹוִתּיֹות -  )כז, כב(ֹקב ַהּקֹל קֹול ַיֲ ְסּתָ ל   ַהּנִ ׁשֶ
 �ה,  ו" י־ וָ ,  ן" י־ ׂשִ ,  ן" יִ ־ ַ* ,  וׂשָ ֵ ִגיַמְטִרּיָ י ,  קֹול  ּבְ ּכִ

ר ֲאׁשֶ ל  קֹולוֹ   ּכַ ל   קֹולוֹ   עִנְכנָ ,  עָמ ׁשְ נִ   ַיֲ*קֹב־ ׁשֶ ׁשֶ
אּור  ְוֶזה ,  וׂשָ ֵ*  סּוק   ּבֵ ִנְבעּו    ַהּפָ ו  �ׂשֵָ ׂשּו  ֶנְחּפְ ֵאיְך 

ָניו יַצד,  ַמְצּפ* ר  ּכֵ ו ׂשָ ֵ*   ֶאת   ףׂשֲֹח לַ   ֶאְפׁשָ
נִּ   ְיֵדי־ַ*ל  ?ּוְלַהֲחִליׁשוֹ  נְּ כְּ ,  יונָ וּ ּפ צְ ַמ   ְבעוּ ׁשֶ ה ׁשֶ ַגּלֶ

פּונֹות  ֶאת  ִמְניַ   ָהעֹולֹות  וׂשָ ֵ�   אֹוִתּיֹות בָּ   ַהּצְ ן ּכְ
ק, קֹול  )לחם לפי הטף (.  ַיֲ�ֹקב  קֹול  ֶאת   ּוְנַחּזֵ

�  

ֲרכ  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ֵריַח ׂשָ ּכְ ִני  ּבְ ֵריַח  כז (   ה' ֹו  ְרֵאה  -   )כז, 
ִ ַר   ְמָפֵרׁש  ְכַנס  י " ׁשּ ּנִ ן   ֵריַח   ּמוֹ ִע   ׁשֶ י,  ֵ�ֶדן־ּגַ ָאְמרוּ   ּכִ

ֲ*ֵלי ְלָאךְ   ַהּתֹוָספֹות   ּבַ ַהּמַ ַיִין   לוֹ   ֵהִביא  ִמיָכֵאל  ׁשֶ
ם ּמוֹ ִע  ְוִנְכַנס, ֵ�ֶדן־ןגַּ ִמ  ם  יַח ֵר ָה   ּגַ ָ  ) מגדנות( . ִמׁשּ

  תשפ"א' בכסלו  הפרשת תולדות,      
.  
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ְמּכֹר ֶאת ֹכָרתֹו ְלַיֲ�קֹב ־ַוּיִ   ּבְ

ל  ָרּה ָד ֲה וַ   הֹוָדּה  ּכ/ ,  ֲ*ִטיָרהַהּמַ   ִויְלָנא  ׁשֶ ִפי  ָתהנְּ ׁשֶ הּוִדים  ּבְ ַלִים"   ַהּיְ י   ,א" ָר גְּ ַה   היָ ָה ",  איָט לִ ּדְ   ְירּוׁשָ   ַרּבִ
יְלָנא  הוּ ִליָּ ֵא  ְמרֹות,  ִמּוִ ּלַ ּלֹא  ׁשֶ ַפס  ׁשֶ ִנית  הָר ׂשְ ִמ  ׁשּום  ּתָ ִויְלָנא  ְוִצּבּוִרית  ַרּבָ   ַ*ל   ֲ*צּוָמה  תוֹ ָ* ּפָ ׁשְ ַה  ָהְיָתה ,  ּבְ

יו   ָהִעיר  ְיהּוֵדי ַחּיָ ִטיָרתוֹ   רְלַאַח   ְוַאף   ּבְ מוֹ .  ּפְ א  ׁשְ ָ ה  םׁשֵ לְ   ִנׂשּ ִפי  ְוִלְתִהּלָ ְרבַּ   ַ*ד  ִויְלָנא  י הּוֵד יְ   ּבְ   ַיֲהדּות  ןח/
ה דֹוָלה  ְורּוחוֹ ,  ֵאירֹוּפָ הֹוד  ָהִעיר־ַ*ל   חֹוֶפֶפת   ָהְיָתה ַהּגְ ל  ִמְדָרׁשוֹ ־יתבֵ בְּ . ְקדּוִמים ּבְ ָהָיה,  א" ָר גְּ ַה   ׁשֶ   ִנְקָרא   ׁשֶ
לֹוְיז ל  'ַהּקְ ים  ְזֵקִנים  בוּ ׁשְ יָ ,  ֶהָחִסיד'־ׁשֶ יׁשִ ֲאבֹוֵתיֶהם  ִויׁשִ ִצלּ   פוּ ְפ וֹ ּת ְס ִה   בֹוֵתיֶהםֲא ־ַוֲאבֹות  ׁשֶ ל  וֹ ּבְ   א " ָר גְּ ַה   ׁשֶ

ָניו י ֵא וֹ ֵמר  ִלְהיֹות   ְוָזכוּ  ים   דֹורֹות לְ   ֶהֱ*ִבירוּ   ְוֵהם, ּפָ רּוׁשִ ְמעוּ ִויָקִרים   ִנְפָלִאים  ּפֵ ׁשְ ּנִ יו  ׁשֶ ַ*ם ְלַפַ*ם ִמּפִ   . ִמּפַ

ּפּור ַנת   ֵאַרע  ַהּסִ ׁשְ ָאה  ָלהְלַמְע   ִלְפֵני,  ב" תרנ   ּבִ ִרי   ִמּמֵ ָנה  םְוֶ*ׂשְ ר,  ׁשָ ֲאׁשֶ ִטיָרתוֹ   ֵמָאז   ּכַ ל  ּפְ   א " ָר גְּ ַה   ׁשֶ
ַנת ׁשְ ִעים  ָ*ְברוּ ,  ח " תקנ   ּבִ ׁשְ ע  ּתִ ִנים  ְוַאְרּבַ אֹוָתם.  ׁשָ ִר   ַרק   נֹוַתר ,  ָיִמים  ּבְ   ְנִפיִלים   רּדוֹ   ְלאֹותוֹ   ֶאָחד  די ׂשָ
כוּ  ּזָ ים  א" ָר גְּ ַה   ֶאת  ִלְראֹות   ׁשֶ ַחּיִ יׁש וְ   ָזֵקן  ִאיׁש   ֶזה  ָהָיה.  ִחּיּותוֹ   ּבְ ְפָלג  ָיׁשִ ְמרֹות ,  מ/ ּלַ ִהְפִליג  ׁשֶ ִנים  ׁשֶ ׁשָ   ָהָיה   ,ּבְ
ִריא  גּופוֹ   ּבָ כֹחֹוָתיו  ְוֵאיָתן   ּבְ ֶ*ֶלם  ּבְ ַח   ָזֵקן  אֹותוֹ   ְוָהָיה .  ָצִעיר  ּכְ ּבֵ ּתַ ל  ִמׁשְ ךְ ־ַ*ל ,  ָיָמיו־ּכָ ָכה   ּכָ ּזָ יר   ׁשֶ   ֶאת  ְלַהּכִ

יו  א " ָר גְּ ַה  ַחּיָ ׁש   ַאף  ְוהּוא,  ּבְ ּמֵ ק  ׁשִ ַסְנּדָ ָ*ה   וֹ ּכְ ׁשָ ְכַנס   ּבְ ּנִ ִרית   ׁשֶ ה,  ַלּבְ ָהָיה  ּוַמֲ*ׂשֶ ךְ   ׁשֶ ל   ְלהֹוָריו.  ָהָיה  ּכָ   ׁשֶ
ֵני  נֹוְלדוּ ,  ןָזֵק   אֹותוֹ  ֶטֶרם  ְיָלִדים  ׁשְ ַ*ר  הְלַמְרבֵּ   אּוָלם,  הּוא  נֹוַלד  ּבְ נַ   ֶהֱאִריכוּ   לֹא  ַהּצַ ְ   ְוִנְפְטרוּ ,  ָיִמים  םיִ ַהׁשּ

עֹוָדם ינֹוקֹות   ּבְ ים ּתִ ר,  ְמֹאד ַההֹוִרים לוּ בְּ ַא ְת ִה . ַרּכִ ם  נֹוַלד  ְוַכֲאׁשֶ י  ַיְלּדָ ִליׁשִ ְ ּפּוִרים  יֹום  ְלָמֳחָרת ,  ַהׁשּ ל   ַהּכִ   ׁשֶ
ַנת  ְפכוּ   ְלגֹוָרלוֹ   ְמֹאד  ֲחֵרִדים  יוּ ָה ,  ח " תקנ  ׁשְ יַח   ְוׁשָ ְנצֹ ,  קֹוָנם  ִלְפֵני  ׂשִ ּיִ ָנם ־ ֶאת   רׁשֶ   ָיָמיו   ֶאת   ְוַיֲאִריךְ   םיָר ּקִ יַ   ּבְ
ּטֹוב ל   תוֹ ילָ ִמ   יֹום.  ִעיִמיםנְּ ּובַ   ּבַ ֶלד  ׁשֶ יֹום   ָחל  ַהּיֶ ִני  ּבְ ל   ׁשֵ ּכֹות   ַחג  ׁשֶ ָאז ,  ַהּס/ ִמיִני   ַהּיֹום   ָהָיה  ׁשֶ ְ ,  ָדתוֹ ְללֵ   ַהׁשּ

ִטיָרתוֹ   יֹום  ִלְפֵני  ד ָח ֶא   יֹום   ֶזה  ה יָ ָה וְ  ל  ּפְ נִּ ,  א" ָר גְּ ַה   ׁשֶ י  רַט ְפ ׁשֶ ֵרי   ט" ּבְ ִתׁשְ אֹוָתּה .  ח" תקנ   ּבְ ָ*ה   ּבְ ָבר   ׁשָ   ָהָיה   ּכְ
תוֹ   לָט וּ מ   א " ָר גְּ ַה  ִמּטָ ֲאפִ   ּבְ הכְ יִ   ֶטֶרם  ֱאלִֹקים   ֵנר ,  ַהּכֹחֹות   ת יַס ּבַ ר   ָהָאב  אּוָלם,  ּבֶ ָ ׁשּ ּתֹוֵקק  ַהְמא/   ִהׁשְ

ָכל  י,  ְמאֹודוֹ ־ּבְ ׁש   א" ָר גְּ ַה   ּכִ ּמֵ ק  ְיׁשַ ַסְנּדָ ְבנֵ   ְלַהְפִציר   ָהִאיׁש   ֵהֵחל .  ַהּנֹוָלד   ִלְבנוֹ   ּכְ יתוֹ   י ּבִ ל  ּבֵ   א " ָר גְּ ַה   ׁשֶ
ים לוּ   אּוָלם, ךְ כָ לְ   ְלַהְסּכִ לוּ   ַהּלָ ּטְ ָבר־ֶאת ּבִ ַבּסֹוף  ַ*ד, לכֹ וָ  ל ִמכֹּ   ַהּדָ ּלְ ָנה   ׁשֶ י  לֶא  ּפָ נוֹ ,   רנֶ ילְ וִ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ל   ּבְ   ׁשֶ

הְוַה ,  א" ָר גְּ ַה  ָנה   ּלָ ֹאל   ּפָ ךְ ־ַ*ל   ָאִביו ־ֶאת  ִלׁשְ ן  ִנְכַנס .  ּכָ תוֹ   ׁשֹוֵכב  אוֹ צָ ּוְמ ,  ָאִביו־ל ֶא   ַהּבֵ ִמּטָ הּוא  ּבְ ׁשֶ   ֵחז אוֹ   ּכְ
ָידוֹ  ַ*ת   ֶאת   ּבְ יִנים   ַאְרּבַ ִמְנַה   ַהּמִ י  גּכְ ַלִים  ַאְנׁשֵ ַמּסֶ   ּוָבאּמ כַּ   ים יִק ִת וָּ ַה   ְירּוׁשָ ה  ת כֶ ּבְ ּכָ ר,  ס/ ְצָוה ־ַ*ל   לוֹ   ְוִסּפֵ   ַהּמִ

ָנה ּמְ ִהְזּדַ ָבר  ע ַמ ׁשֵ לְ .  ְלָידוֹ   ׁשֶ ָאה  ִמְצָוה: " ְוָאַמר  א " ָר גְּ ַה   הַנֲ*נָ ,  ַהּדָ ּבָ ְחִמ ־ ַאל  ְלָיְדךָ   ׁשֶ הּתַ י ,  יֶצּנָ עֹולַ   ַרק   ּכִ   ם ּבְ
ה ֲ*ׂשֶ ה  ַהּמַ ר  ַהּזֶ עֹולַ   ְולֹא,  ֵאּלוּ כָּ   ֹות צְ ִמ   םְלַקיֵּ   ֶאְפׁשָ מֹות   םּבְ ׁשָ ד",  ַהּנְ יַ*   ּוִמּיָ   ׁש ּמֵ ְלׁשַ   תוֹ ָמ כָּ ְס ַה ־ֶאת  ִהּבִ

ק ַסְנּדָ ִרית   ּכְ ּבְ ָ*ה  . ּבַ ּה   אנָ ילְ וִּ ׁשֶ   ּוְבׁשָ ּלָ ל  מוֹ לוֹ ׁשְ לִ   ָדהֲחֵר   ָהְיָתה  ּכ/ ָרֵאל  ראוֹ ְמ   ׁשֶ ינֹוק  הּוָבא,  ִיׂשְ ְבִריתוֹ   ַהּתִ   ּבִ
ל ֵביתוֹ ,  ָאִבינוּ   ַאְבָרָהם  ׁשֶ ל  ּבְ ינֹוק  היָ ָה וְ ,  א" ָר גְּ ַה ־ ׁשֶ ָכה  ָהַאֲחרֹון  ַהּתִ ּזָ נִ לִ   ׁשֶ יו־ַ*ל   לוֹ ּמ ְהיֹות  ְרּכָ   ְלַאַחר .  ּבִ

ִרית  ָנה,  ַהּבְ ׁש   א" ָר גְּ ַה   לֶא   ָהָאב  ּפָ ֵרךְ   ּוִבּקֵ יו  ְלִהְתּבָ ךְ   לוֹ   ַמרָא   ְוהּוא,  ִמּפִ " ּכָ ִמְדַר   ל" ֲחזַ   ֲהֵרי :  ְנחּוָמא   ׁש ּבְ   ּתַ
ְרׁשוּ  סּוק ־ֶאת  ּדָ ה ַ* 'וְ   ַהּפָ ָרֵאל   ּתָ ּקְ ־ ַאל ,  ָמה'  ִיׂשְ א  הָמ   ירֵ ּתִ ְנךָ ,  ָרצֹון־ְיִהי   ּוְבֵכן,  ֵמָאה  ֶאּלָ ּבִ   ָיִמים   ַיֲאִריךְ   ֶזה  ׁשֶ

ָנה  ֵמָאה  ַ*ד ָמה  ְוָאֵכן".  ׁשָ אֹותוֹ   ִהְתַקּיְ ינֹוק  ּבְ ְרכָ   ּתִ ל  תוֹ ּבִ ִעיִמים    ָיִמים  ֶהֱאִריךְ   ְוהּוא,  א" ָר גְּ ַה ־ ׁשֶ ּוַבּנְ ּטֹוב  ּבַ
ָנה  ֵמָאה ַ*ד ה  ַמֲחָלה  ָלַדַ*ת   ילִ בְּ ,  ׁשָ ְלׁשָ ִריא ְוָהָיה  ֵהן, ה ָמ ְוח/ כֹחֹוָתיו  ְוָחָזק  אּוָלם ּבָ ַנַ*ר  ּבְ   .  ָיִמים   לוּ ע ּכְ

ֵאר   ן ָזֵק   אֹותוֹ   היָ ָה ,  ָאמּורכָּ  ל   ִמְתּפָ דֹוָלה  תוֹ יָּ כִ זְ בִּ   ָיָמיו־ּכָ ֶקה   ּדֹוֶלה  ַאף   ָהָיה   ְוהּוא,  ַהּגְ   ִמּתֹוַרת   ּוַמׁשְ
ֶ   הִמּמַ   א" ָר גְּ ַה  ַמעׁשּ ָ ִאים  ֹורֹות דּ לַ   םילָ ִח נְ ַמ   היָ ָה וְ ,  יוָת וֹ בּ ַר וְ   ֵמֲאבֹוָתיו  ׁשּ ַ*ם.  ַהּבָ ֵק   בׁשַ יָ ,  ּפַ ר   ןַהּזָ   ְוִסּפֵ
ל   יוׁשָ וּ דּ ִח ֵמ  ָר   ַ*ל  א " ָר גְּ ַה   ׁשֶ ר  ְוכֹה,  דֹת ּתֹולְ   ת ׁשַ ּפָ ָ*ה:  ִסּפֵ ׁשָ ב   א" ָר גְּ ַה ׁשֶ   ּבְ ַ*ם  ָיׁשַ ת  ְוָלַמד   ּפַ ָפָרׁשַ   דֹתּתֹולְ   ּבְ

ּפּור   ֶאת ַבר ־ ַ*ל  ַהּסִ כֹוָרה   ּדְ ַכר   ַהּבְ ּמָ ים  ִזידנְ בִּ   ְלַיֲ*קֹב  ו ׂשָ ֵ*   ׁשֶ ַאל  ֵמַהּלֹוְמִדים   ֶאָחד  ָ*ַמד ,  ֲ*ָדׁשִ יַצד "   : ְוׁשָ   ּכֵ
יק   לכַ נוּ  ם־ ִאיׁש   ַיֲ*קֹב־ ֶאת   ְלַהְצּדִ ִהׁשְ ,  ּתָ ׁש ׁשֶ ּמֵ ל  נוֹ בוֹ ֲ* ַר בְּ   ּתַ ֵדי   וׂשָ ֵ*   ׁשֶ ּנוּ   ת ָלַקַח   ּכְ כֹוָרה   ֶאת   ִמּמֶ ,  ַהּבְ

ְמִחיר  ל  ּוָפעּוט   ָזעּום  ּכֹה  ּבִ ים  ִזיד נְ   ׁשֶ ַמע ?  " ֲ*ָדׁשִ ָבר־ ֶאת   א" ָר גְּ ַה   ׁשָ ד,  ַהּדָ יב  ּוִמּיָ ,  לֹוַמר  ָלנוּ   ָחִליָלה " :  ֵהׁשִ
י ָהָיה,  ָאִבינוּ   ַיֲ*קֹב  ּכִ ם    ִאיׁש   ׁשֶ בּתָ ֶנֱאַמר  ,  ֹאָהִלים  יֹש4ֵ ְלַיֲ*קֹב' ְוָ*ָליו  ֱאֶמת  ן  ּתֵ ה,  'ּתִ   ְוָלַקח   וׂשָ ֵ* ־ ֶאת   ִרּמָ

ּנוּ  כֹוָרה־ ֶאת   ִמּמֶ ל  ִחירְמ בִּ   ַהּבְ ים  ִזידנְ   ׁשֶ ָבר  ַוֲהֵרי.  ֲ*ָדׁשִ ְדָרׁש   ל" ֲחזַ   ָאְמרוּ   ּכְ ּמִ ֲ*קֹב  ּבַ ּיַ כֹוָרה ־ֶאת  ָחַמד  ׁשֶ   ַהּבְ
ִמְד   ְמרוּ ָא   ְוֵכן,  ִמיםָד בְּ   וׂשָ ֵ* ֵמ   ָחּה ָק לְ וּ  ה   ָהָאדֹם  ָהָאדֹם' ׁשֶ   טֹוב־ ַקח לֶ   ׁש ַר ּבְ ז,  'ַהּזֶ ם  ְמַרּמֵ   ְזהּוִבים   ַ*ל  ּגַ

ים ּמִ ַתן   ֲאד/ ּנָ ְמִחיר  וׂשָ ְלֵ*   ַיֲ*קֹב  ׁשֶ כֹוָרה  ּבִ י ֲהֵרי  ,  ַהּבְ ילבְּ ּכִ ָ*ט,  ְלַבד   ַתְבׁשִ ִחיָרּה מ/ ּמְ ו    ָהָיה   לֹא  ׁשֶ   נֹוֵתן ֵ*ׂשָ
ם   יםִק יָּ ד/ ְמ ,  ֵאּלוּ   ל" ֲחזַ   יְבֵר ְוִד .  אֹוָתּה   לוֹ  ן־ּגַ ֲהֵרי.  ְצמוֹ ַ*   סּוקּפָ בַּ   ּכֵ ְבָ*ה  "   ֶנֱאַמר   ֹוָרהּת בַּ   ׁשֶ ָ ַוּיֹאֶמר ַיֲ*קֹב ִהׁשּ

ּיֹום י ּכַ ַבע לוֹ   ,ּלִ ָ ׁשּ ְמּכֹר ֶאת   , ַוּיִ כָֹרתֹו ְלַיֲ*קֹב־ ַוּיִ ְקּדּוק  ְלִפי   ַוֲהֵרי ".  ּבְ   'ּוָמַכר   לֹוַמר   ָצִריךְ   היָ ָה ,  ַהּקֶֹדׁש   ְלׁשֹון   ּדִ
ָבִרים  ִסּפּור ׁשֹון לְ בִּ  ְלַיֲ*קֹב'   וֹ כָֹרת בְּ ־ֶאת ָהָיה ּדְ ּמֹוֶר   ְמּכֹר'יִּ 'וַ   ׁשֹון לְ בִּ  ְולֹא , ָ*ָברבֶּ   ׁשֶ ֶדֶרךְ  הׁשֶ ָלל ־ ּבְ   ִסּפּור   ַ*ל ּכְ
מוֹ ,  ָחָדׁש   ן ִעְניָ  ר' יְ 'וַ ,  ר'אֶמ ּיֹ 'וַ   ּכְ אן.  ַדּבֵ ַהּמְ ,  ל" ֲחזַ   ֵהִבינוּ   ּוִמּכָ ד  ָהְיָתה  לֹא  יָרהכִ ׁשֶ ׁשְ   ִמּיָ ה  ַ*ת ּבִ א ,  ַמֲ*ׂשֶ   ֶאּלָ

ם   ְוָאז, ְזַמן ר ְלַאַח  ּלֵ ה ָממֹון  וׂשָ ְלֵ*   ַיֲ*קֹב ׁשִ ַ*ד ַהְרּבֵ כֹוָרה  ּבְ כֹ ־ ֶאת   ְמּכֹריִּ 'וַ  ְוָאז, ַהּבְ  ".  ְלַיֲ*קֹב'  ָרתוֹ ּבְ

ם ָבָריו־ ֶאת   א" ָר גְּ ַה   ְוִסּיֵ " ְוָאַמר  ּדְ ְבֵרי  ְוַאף:  ֲ*קֹב  ל" ֲחזַ   ּדִ ּיַ כֹוָרה־ֶאת  ָחַמד  ׁשֶ י־ ַ*ל  יםמּוָבנִ   ַהּבְ .  זֹאת   ּפִ
ֵני  אֹוָתם   ִמּפְ ּבְ ה  ָיִמים   ׁשֶ ׁשָ ּמְ כֹוָרה   ׁשִ ה  קֹום ְמ בִּ   ַהּבְ ּנָ ה/ ן,  ַהּכְ כֹור  ְוַהּבֵ ה  ָהָיה   ַהּבְ ּנֶ   ְודֹוֵאג   ָאִביו  תי בֵּ ־ ַ*ל  ְממ/
יר  ָהָיה  ִיְצָחק  ַוֲהֵרי.  ְצָרָכיו ־ ְלָכל ְפָלג  ָ*ׁשִ ן ,  מ/ ּכֵ ל  יו ָת דוֹ ְר ּפִ   'ֶזֶבל  ל" ֲחזַ   ָאְמרוּ   ׁשֶ ְסּפוֹ   ְולֹא ,  ִיְצָחק־ ׁשֶ   ּוְזָהבוֹ   ּכַ
ל  ל  ָצִריךְ   ַיֲ*קֹב   ָהָיה   ֵאפֹוא  ּוַמּדּוַ* ,  ֲאִביֶמֶלְך'־ׁשֶ ֵ ַ*ְצמוֹ   ְלַבׁשּ ִזיד־ ֶאת   ּבְ ׁש   ְולֹא  ַהּנָ ּקֵ לּו    ֵמָהֲ*ָבִדים  ּבִ ְ ַבׁשּ ּיְ ׁשֶ

ֲ*בּורוֹ  א?  ּבַ ֵני  ֶאּלָ ֵ*   ִמּפְ כֹור  ָהָיה  וׂשָ ׁשֶ ִית   ֵניִעְניְ ־ֶאת  ִהְזִניַח   ְוהּוא,  ַהּבְ ֶדה  ִאיׁש   ַצִיד  ֵדַ* יֹ   ְוָהָיה  ַהּבַ ,  ׂשָ
ִית ־ ְוָכל ֹאֶפן   ִהְתַנֵהל   ַהּבַ ִאיׁש   ַ*ד   תוָּ ּוְמ*/   ְקלֹוֵקל   ּבְ ר   ׁשֶ ׁשָ ֵ*יָניו   ַהּיָ ה  ּבְ יַ*   ָלֵכן  . ַיֲ*ׂשֶ הּוא   ַיֲ*קֹב   לוֹ   ִהּצִ   ׁשֶ

כֹור   ִיְהֶיה ה   ְוהּוא  ַהּבְ ִית ־ ַ*ל  ִיְתַמּנֶ ׁש   ,ַהּבַ ּנוּ   ּוִבּקֵ ָ '   ִמּמֶ ּיֹום ִהׁשּ י ּכַ ךְ ,  'ְבָ*ה ּלִ ֶמׁשֶ ּבְ ִמים   ׁשֶ ִאים  ַהּיָ ְמּכֹר   ַהּבָ   ִלי   ּתִ
כֹוָרְתךָ ־ֶאת ַבעיִּ 'וַ ,  ּבְ ָ ן־ר ְוַאַח ,  לֹו'  ׁשּ כֹ ־ֶאת  ְמּכֹריִּ 'וַ   ּכֵ ְמִחיר,  ֲ*קֹב'יַ לְ   וֹ ָרת ּבְ ל  ָמֵלא  ּבִ ים  ְזהּוִבים  ׁשֶ ּמִ �   "2ֲאד/

  
  

י ַלִים ־ִיְצָחק ַחְרַל"ּפ ִמּסּוַבְלק ַרּבִ   ל "ַזּצַ  ְירּוׁשָ

ִכְסֵלו תרט"ו   ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ג' ּבְ
  

ָחה   ֲאִבי ּפָ ׁשְ ֶאֶרץ  ֲ*ִטיָרה ַהּמַ   ַהּמִ ָרֵאל  ּבְ ַרע ,  ִיׂשְ   ִמזֶּ
יָקה ַ* ָה   ּפ "לַ ְר ַח   ַחתּפַ ִמׁשְ    ית בֵּ   ְלֶזַרע  ֶחֶסתַהְמי/ ,  ּתִ

אִח   ֶצֱאָצֵאי,  דוִ ּדָ  ָ*בַ   ה ַהּגֹולָ   רֹאׁש   ּיָ   ִלְסָפַרד   רׁשֶ
ָבֶבל,   ּבְ ִנְרַצח  ָאִביו  ׁשֶ יעוּ   יוָא צָ ֱא צֶּ ִמ   קלֶ ְוֵח ְלַאַחר    ִהּגִ

בְּ   קלְ בַ סוּ לְ  אן,  פֹוִליןׁשֶ א ִח   -  ּפ "לַ ְר ַח   ם ָמ ׁשְ   ּוִמּכָ   ּיָ
ָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ָ*ָלה .  ּפֹוִלין  ְלגֹוַלת  רֹאׁש  ַנת   ִיׂשְ ׁשְ   ּבִ

ּתוֹ   ִעם   י"תר ר,  ַיְלֵדיֶהם   ינֵ ׁשְ וּ   ִאׁשְ   ֵמִעיר   ָיָצא  ְוַכֲאׁשֶ
ְדּתוֹ  ּלַ ֵני  ָיְצאוּ ,  ְלקבַ סוּ   ה/  ָיָצא  ְוהּוא  ֹותוֹ ְלַלוּ   ָהִעיר   ּבְ
ָמחֹול ל  ַ*ד ,  ַהּקֶֹדׁש   ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹ*   תוֹ יָּ כִ זְ ־ ַ*ל  ּבְ ּכָ  ׁשֶ

ֶאְמַצע .  וֹ בּ ׁשֶ   ֶרץָהָא   תבַ ֲה ַא   ה ְלַמְרֵא   אוּ ּתָ ׁשְ ִה   יווָּ לַ ְמ    ּבְ
ָ*ם  ר,  ךְ ָהָארֹ   ַמּסָ ֲאׁשֶ ַא   ה יָּ נִ ֳא ָה   ָנה גְ ָ*   ּכַ ים   דַח ּבְ  ָהִאּיִ
ַיד ּלְ ה ּת/   ׁשֶ ּיָ ּתוֹ   ָיְרָדה ,  ְרּכִ ָהְיָתה (  ִאׁשְ  ִהיא  ַאף   ׁשֶ

ַחת  ּפַ ׁשְ ת,  ּפ "לַ ְר ַח   ִמּמִ י  ּבַ ל   ּה בָּ ַר   בּ יְ לֵ   ְיהּוָדה   ַרּבִ   ׁשֶ
י   ָחָתן,  לוֹ ּפ ְמ יַא ִר ָמ  ים   ַרּבִ ַ*ל   רֶט מוּ לְ ֶר ּפֶ   ַחּיִ  ֶאֶלף"  ּבַ

ים   יָרה ׁשִ "וְ "  רֹאֶמ  ָנּה   ִעם "),  ַלַחּיִ ָהָיה   ּבְ בֶ ָאז    ׁשֶ  ןּכְ
ע ׁשַ ִנים   ּתֵ ֵדי,  ׁשָ ִאי  ְמַ*ט   פּוׁש לָ   ּכְ  לכֹ ֱא לֶ וְ   ּבָ

רֹוָתיו ת  ם ּתָ בִּ   ִעם   ה יָּ נִ ֳא בָּ   נֹוַתר  ְוָהָאב ,  ִמּפֵ ע   ּבַ   ָהַאְרּבַ
ֵרה  ּה   ה יָּ נִ ֳא ָה   ָיְצָאה ,  ֶפַתעלְ .  ֶ*ׂשְ ִלי  ְלַדְרּכָ ,  הֹוָדָ*ה   ּבְ

ָנּה   ִעם   ם ֵא ְוָה  ח  ִאיבָּ   ָדדבָּ   נֹוְתרוּ   ּבְ ּדָ ְרָצה .  ַהּנִ  ם ֵא ָה   ּפָ
ָנה   ַמר  ִכיבְ בִּ  ,  ְיׁשּוָ*ָתּה   ֶאת  יׁש ִח יָּ ׁשֶ   ה "בָּ ּקָ לַ   ְוִהְתַחּנְ
,  יתִר וֹ ּת ְס ִמ   ה יָּ נִ ֳא   ְלֶפַתע  הֹוִפיָ*ה   ּה ָת יָא לִ ְפ לִ וְ 

ְמרֹות ּלַ נֹוְסִעים   ֵלָאה ְמ   ֱהיֹוָתּה   ׁשֶ ּה   ָרה ְר ׂשָ   ּבְ  ּבָ
ה   ָהִאי  ֶאל   אֹוָתם   הֹוִליָכה   ה יָּ נִ ֳא ָה וְ ,  ֵבָדה כְּ   ּדּוִמּיָ

ם   ָ*ְגָנה   ם ׁשָ ,  יוָר ֲח ַא לְּ ׁשֶ  ּה   ם ָת ינָ ִפ ְס   ּגַ ד ,  ָנְסעוּ   ּבָ   ּוִמּיָ
ן  רְלַאַח  ן.  ְלֶפֶלא  ִהייְ וַ ,  ָהַ*ִין־ ִמן  ֶנֶ*ְלָמה   ִמּכֵ י  ַהּבֵ  ַרּבִ
אֹונֵ   ֶאָחד   ה יָ ָה ,  ַחְרַל"ּפ   ןְזבּול/  ַלִים   יִמּגְ ׁש ,  ְירּוׁשָ ּמֵ   ְוׁשִ

בֵ   ָחֵברכְּ  ינוֹ ־ יתּבְ ל  ּדִ יְסִקין   ל "יִר ֲה ַמ   ׁשֶ י.  ּדִ   ִיְצָחק   ַרּבִ
ִכְסֵלו  ג'בְּ   רַט ְפ נִ ַחְרַל"ּפ   ר,  ו"תרט   ּבְ ֵבית  ְוִנְקּבַ  ּבְ
ָברֹות יק  ַהּקְ ר י'ִק ְס וּ בּ ְמ 'ַס ָהַ*ּתִ מֹוַר  ֲאׁשֶ   .ןִצּיוֹ ־ ַהר  דּבְ

  
יעקב? ובכן, ־מה הם 'בגדי החמודות' שהלבישה רבקה את

דהיינו הנקיות, רש 'דכיתא',  "י מביא את תרגום אונקלוס 
נמרוד". ומקור הדבר ־דבר אחר, שחמד אותן מןומוסיף: "

עור  לכתנות  שהכוונה  מובא  שם  אליעזר,  דרבי  בפרקי 
הכי  הראשוןשהקב"ה  לאדם  החטא,  ן  היו   ןועליה  אחר 

והעופות. החיות  כל  הבגד    מצוירים  הגיע  לחנוך, ממנו 
שהעבירו לנח, והוא הכניסו לתיבה וממנו עבר למתושלח 

ו החיות  את  שהאכיל  בשעה  לובשו  כדי הוהיה  עופות 
לכוש  ונתנו  בנו  חם  גנבם  משם  וכשיצא  יזיקוהו,  שלא 

לנמרוד נתנו  והוא  לצוד    בנו,  בכורו,  הבגד  עם  וכשיצא 
שמים,  מעשה  הבגד  שהיה  מפני  לפניו  כולם  נפלו  חיות, 

שהחי  בחושבם  נמרוד  את  כולם  המליכו  יראות ולכן  ות 
ממנו מכוח גבורתו. עשו חמד את הבגד לעצמו, וכשהלך 
ולקח   פעם נמרוד אל השדה, הרג את נמרוד עם שומריו 
במדרש  אך  אחיו.  יעקב  אצל  והחביאו  הבגד  את  לעצמו 
למתושלח   מסרו  והוא  לשת,  מסרו  שאדם  מובא  רבה 
וממנו  לאברהם,  שמסרו  לשם  מסרו  והוא  לנח,  שמסרו 

יעק ולבנו  בירושלמי מסכת ב. מאידך עבר ליצחק  , מובא 
כן, מפני שהיו בגדי  מגילה, שבגדי עשו החמודות נקראו 
כהונה, שהרי עשו היה בכור והיה משתמש בבגדי כהונה, 
ולפי זה מובן מדוע רבקה הלבישה את יעקב בבגדים אלו, 
ואחד   פסח  לקרבן  אחד  עזים,  גדיי  שני  הכינה  שהרי 

חגיגה,   כהונה  לקרבן  בגדי  לבש  לפני ולכן  להקריבם 
שאחר שיעקב   , על סופם של הבגדים מובא במדרש. יצחק

ולכן  אותם,  ללבוש  ראוי  עשו  שאין  אמר  בהם,  השתמש 
היה  זה  שבגד  מובא  אחר  במדרש  אולם  באדמה.  גנזם 
עבודה  במסכת  יוסף.  לבנו  יעקב  שעשה  הפסים  כתונת 
רומי,  מלכות  בגנזי  השתמרו  העור  שכתנות  מובא,  זרה 

ה הם מלבישים אדם עם הבגדים האלו ואחת לשבעים שנ
חיגר,  אדם  על  אותו  את   ומרכיבים  בראשו  לו  ומניחים 

ומכריזים  עור פניו המשומר של רבי ישמעאל,  - קרקיפלו 
כי חשבונו של יעקב על גאולת ישראל כוזב, אולם לבסוף 

  '. עליו  ו כאשר יקום יעקבָׂש ֵע הם אומרים 'אוי לו לְ 
  

�ת יֹוִסיף ּדַ ַ 

  ְמאֹורֹות



 

 

  

  ַוּיֹאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמִים 

י   ר ׂשַ "  ךְ ",  ר ַה ַהּזֹ ־ת ּבֵ ל  יוֹ וּ נּ כִּ   ָהָיה  ּכָ י   ׁשֶ יִדיְטׁשֹוב  ִהיְרׁש ־ ְצִבי  ַרּבִ סּוק  לַק ִמׁשְ   ַ*ל ,  ִמּזִ   ר'ׂשַ   ַהּפָ
ית  ֱאַמר  ַהּסַֹהר'־ ּבֵ ּנֶ יקצַּ ַה   יֹוֵסףבְּ   ׁשֶ ם־ ַ*ל ,  ּדִ ִקיאּותוֹ   ׁשֵ דֹוָלה  ּבְ תֹוַרת   ַהּגְ ר  ּבְ ְסּתָ א  ִלּבוֹ ־ ַ*ל.  ַהּנִ א  ֶאת   ָנׂשָ ָ   ַמׂשּ

י ְוַא   הלָ ַמְע   יָרֵמ   ִעם   ַיַחד   ם ָ* ־ יֵט וּ ׁש ּפְ   פוּ ְפ וֹ ּת ְס ִה   ִמְדָרׁשוֹ ־ֵביתּובְ ,  םָ* ָה  ה   ְנׁשֵ אֹוָתם.  ַמֲ*ׂשֶ ,  ָיִמים  ּבְ
ְרְנסוּ  י  תיַר כִ ֲח ֵמ   ים בִּ ַר   ְיהּוִדים  ִהְתּפַ ּתֵ ָפִרים  ְמִזיָגה  ּבָ ּכְ יִ   ּבֹוְדִדים   ְיהּוִדים  ֱהיֹוָתם  ַאף־ְוַ*ל,  ּבַ ְמרוּ ,  םבָ וּ ׁשּ ּבְ   ׁשָ

ְמִסי מּוָ*ה  ָנפֹוָצה   ֶאָחד  יֹום.  הּוִדיתַהיְּ   םָת ָר צוּ   ַ*ל  ׁש ֶפ נֶ   תרוּ ּבִ ְ י ,  ַהׁשּ ָלה   ּכִ ְמׁשָ   תׁשֶ ַבּקֶ ְמ   ָהרּוִסית   ַהּמֶ
זֵ   יל ִט ְלָה  ה  ָרה ּגְ ל   ְיֹגְרׁשוּ   ָה ּוְלִפי,  ֲחָדׁשָ הּוִדיִּ   ים ִר כְ חוֹ ַה   ּכָ ָפִרים  יםַהּיְ י ,  ֵמַהּכְ ִזיָגה   ּוָבּתֵ   ְלֶאְזְרֵחי   רוּ כְּ ְח י/   ַהּמְ

ֵאיָנם  ָאֶרץָה  ֵני  ׁשֶ ָרֵאל  ִמּבְ זֵ .  ִיׂשְ ָמה  ָרהַהּגְ ל  םָמ ְח לַ   הַמּטֵ   ֶאת   ְלמֹוֵטט  ִאּיְ הּוִדי  יםִר כְ חוֹ ַה   ׁשֶ   לוּ ְוַהלָּ ,  םַהּיְ
צוּ  לֹש4  ַיַחד  ִנְקּבְ ׁשְ ֵדי,  בוֹ ׁש יְט יִד זִ לְ   ְוָ*לוּ   ִאיׁש   ֵמאֹות  ּכִ ֵני  ֶאת   ְלַחּלֹות  ּכְ יקצַּ ַה   ּפְ ירְלַה ,  ּדִ ֲ*ָדם  ְעּתִ ּטּול   לַ*   ּבַ   ּבִ

זֵ  ה.  ָרהַהּגְ ִחּלָ י  ָסַבר,  ּתְ י   ָהַרּבִ ר   ְוַתַחת,  ָמתֹוק  ֵיֵצא  זֵמַ*   ּכִ רּוִיים  לוּ ַהלָּ   ֲאׁשֶ ם  ׁשְ ַגּפָ ין   ּבְ   ְוֵאיָנם,  ֲ*ֵרִלים  ּבֵ
ל  זֹוִכים ּלֵ מַֹ*   ּבּורצִ בְּ   ְלִהְתּפַ יׁש   ְוִלׁשְ ה  ַקּדִ ָ ׁשּ ה  יּוְכלוּ ,  ּוְקד/ ין  רדוּ לָ   ֵמַ*ּתָ ֵני  ּבֵ ָר   ּבְ   ים יִּ ִר ְפ כַּ ַה   אּוָלם.  ֵאל ִיׂשְ
ָבָריו  עַמ ׁשֵ לְ   ָמָרה  ָצֲ*קוּ  י  ֲ*נוּ ְוָט ,  ּדְ זֵ   ּכִ ה  ָרהַהּגְ ֲ*בּוָרם  ְמַהּוָ ת ַמ   ּבַ ָיָדם  ַיֲ*ֶלה  לֹא  ןכֵּ ׁשֶ ,  ָמֶות   ּכַ ְרֵנס   ּבְ   ְלִהְתּפַ
ִעיר ְרָנָסה  ּה בָּ ׁשֶ   ּבָ חּוָקה  ַהּפַ ָלאו   ּדְ ָיָדם  ַיֲ*ֶלה  לֹא  ְוַאף,  יכֵ ָה   ּבְ   י לֵ ֵר ֲ* ׁשֶ   ָהֲ*צּוִמים  ַהחֹובֹות ־ֶאת  ת ּבוֹ גְ לִ   ּבְ

ָפִרים  ִבים  ַהּכְ י   ָרָאה .  ָלֶהם   ַחּיָ ׁש ,  םָת ָק צוּ ְמ ־ֶאת  ָהַרּבִ   ה ֶמ   ָלֶהם   יֹוִדיַ*   ֶקר בֹּ ּובַ   ָמקֹום  תבַ ְר ִק בְּ   ָללּון  םֵמֶה   ּוִבּקֵ
ָידוֹ   ָ*ָלה רוּ ִהְתּפַ   יםיִּ ִר פְ כַּ ַה .  ּבְ ַפֵחי   ּזְ ִעירׁשֶ   םיֶה ֵת יוֹ נְ ַס כְ ַא   לֶא   ֶנֶפׁש ־ ּבְ סוּ   םכֵּ ַהׁשְ   ֶקרבֹּ בַ וּ   ,ּבָ ּנְ ֵביתוֹ   ׁשּוב  ִהְתּכַ   ּבְ
ל  יקצַּ ַה ־ׁשֶ ְמָחָתם  . ּדִ י   הַנֲ*נָ   ,ְלׂשִ " ְוָאַמר  ָהַרּבִ שׂ   ִאיׁש :  ֲ*בּוְרֶכם   ָאנִֹכי   ָרה וֹ ּבְ ִאיׁשֹון.  ּבַ י   ַלְיָלה   ּבְ ַפְקּתִ   ַ*ל   ּדָ

ַמִים  ַרֲחִמים  ֵריֲ* ׁשַ  ָ ׁשּ י,  ּבַ ְנּתִ יֵקי   לכָּ   ִלְפֵני  ְוִהְתַחּנַ ם  אּוָלם,  םכֶ ינְ יִמ לִ   דמֹ ֲ* לַ   ֶ*ְליֹון  ַצּדִ ּלָ   ה ַמ   ֶאת   וּ נ ָטֲ*   ּכ/
 ֶ י ׁשּ י,  ֶאֶמׁש   ָלֶכם   ָאַמְרּתִ גּורוּ   מּוָטב   ּכִ ּתָ ין  ׁשֶ ין   ְולֹא  ְיהּוִדים  ּבֵ   ִלְפעֹל   ָאְזנוֹ   ה ּטָ ִה   לֹא   דָח ֶא   ְוַאף ,  ֲ*ֵרִלים  ּבֵ

זֵ   ְלִבּטּול אבַּ   ךְ ֶמ ְוֶס   רזֶ ֵ*   ִלי  ָמָצאִתי  ְלַבּסֹוף  אּוָלם.  ָרה ַהּגְ ּנָ בִּ   יִק ָהֱאלֹ   ּתַ ים  אּלֹ ׁשֶ ,  י" ַרׁשְ זֵ   ְלִבּצּוַ*   ִהְסּכִ   ָרה ַהּגְ
י ,  ְוָטַ*ן ה  ּכִ ל ,  ךְ לַ י ֵא וָ   ֵמַ*ּתָ ּקָ   י ְיהּוִד   ּכָ ּיִ ָפִרים  ַאַחד   לֶא   ַלע ׁשֶ ֵא   ַהּכְ ּבְ ֶרךְ   םׁשֶ ָידוֹ   ִיְהיוּ   ְולֹא,  ַהּדֶ ית  ּבְ   ַטּלִ

ין ָידוֹ   ַיֲ*ֶלה  לֹא ,  ּוְתִפּלִ ל  ּבְ ּלֵ ֶהם  ְלִהְתּפַ ִאיר   ֵיׁש   ְוָלֵכן ,  ִלּבוֹ ־ ֶאת   ִלְסעֹד  ֵהיָכן   לוֹ   ִיְהֶיה   לֹא   ְוַאף ,  ּבָ   ֶאת  ְלַהׁשְ
הּוִדים  ים ִר כְ חוֹ ַה  ם כַּ ־ ַ*ל  ַהּיְ ֵבית   ֶהְחִליטוּ .  ּנָ ין־ ּבְ ל   ּדִ ֹאל  ַמְעָלה־ׁשֶ ַדְעּתוֹ   ִלׁשְ ל  ּבְ ֵני  ִמ   ֶאָחד  ׁשֶ ה  ָהעֹוָלם ּבְ ,  ַהּזֶ

ר ֲאלוּ   ְוַכֲאׁשֶ י  ֹוִתיא  ׁשָ ִדְבֵרי  ָאַמְרּתִ בִּ   ּכְ ד,  י" ַרׁשְ ּטּול  ַ*ל  הֹוִדיעוּ   ּוִמּיָ זֵ   ּבִ ו.  ָרהַהּגְ ם  ְיכֹוִלים  ְוַ*ְכׁשָ   ׁשּובלָ   ַאּתֶ
י ,  ְלֵביְתֶכם ר ּכִ ַ יַ*   ַהׂשּ ִהּצִ ֵזָרה  ׁשֶ ְיָלה  ֵמת  זוֹ  ּגְ ִמיָתה  ַהּלַ זֵ  , ֲחטּוָפה  ּבְ ָלה ָרהְוַהּגְ ּטְ ן ָהָיה.  ".ּב/   ְוִכְדָבָריו ּכֵ

ִנים  ְברוּ ָ*  יַ* ,  םיְיהּוִדיִּ   יםִר כְ חוֹ   ֵמאֹוָתם   ד ָח ְוֶא ,  ׁשָ ׁש   ִהיְרׁש ־ יבִ צְ   יְלַרבִּ   ִהּגִ ל   ּוִבּקֵ   ְוַהְדָרָכה  ֵ*ָצה  ְלַקּבֵ
יו " ִמּפִ ָ*ה  ינַ ָפ בְּ   עֹוֶמֶדת .  לֹוִני  ָהָאדֹון  לצֶ ֵא   רּכֹ ְח לַ ,  ַהּצָ ית   ֶאת  ּפְ עֹוֵמד  נוֹ לוֹ ְמ ־ ּבֵ ָר   ַ*ל   ׁשֶ ָרִכים  ת ׁשַ ּפָ ,  ּדְ

רֹות ְוַה  ּיָ ַ א  .םׁשָ   ְמצּויֹות   ׁשּ ֶח   ֶאּלָ דֹול  רֹוןְס ׁשֶ ן  ,םׁשָ   ֵיׁש   ּגָ ּכֵ ִים  ֵאין  ׁשֶ   לוֹ ָיכ   ָהִייִתי  ִאּלוּ .  קֹוםּמָ בַּ   ְמצּוִיים  ַהּמַ
ֵרךְ  ַמִים  ְלִהְתּבָ ים  ּבְ ל  יוּ ָה ,  ַחּיִ ֵהמֹות  סֹוֲחֵרי   ּכָ ִרים  ַהּבְ ם־ ֶאת   ְמַקּצְ ְרּכָ ית   ךְ ֶר ּדֶ   ּדַ לֹון  ּבֵ ה  ַהּמָ ר   ַחת ּתַ ,  ַהּזֶ   ֲאׁשֶ

ים  ֵהם ם־ֶאת  עֹוׂשִ ְרּכָ ְרֵנס  לכַ וּ א  ְוָכךְ ,  ְסחֹור־ ְסחֹור   ּדַ ָכבֹוד  ְלִהְתּפַ י  לוֹ   ָיַ*ץ".  ּבְ לֹון־ֶאת  רּכֹ ְח לַ   ָהַרּבִ   ַהּמָ
ע ּצָ ה,  ַהּמ/ ָסמּוךְ   ֲאָדָמהבָּ   רּפֹ ַלְח   ָ*ָליו  ְוִצּוָ לֹון־תי ְלבֵ   ּבְ ם  עֶֹמק   ַ*ד  ַהּמָ ּיָ ם ,  ְמס/ ַסּיֵ ּיְ   ָיבֹוא  ֲחִפיָרהַה ־ֶאת  ּוְכׁשֶ

ה  ָהִאיׁש   ָהַלךְ .  ֵאָליו ִמְצַות   ְוָ*ׂשָ י  ּכְ ָחַפר  ּוְלַאַחר,  ָהַרּבִ ת   ֶאת   ׁשֶ ה  ָהעֶֹמק  ִמּדַ ִהְצַטּוָ   ׁשּוב   ְוָנַסע  ָחַזר  ,ׁשֶ
" בוֹ ׁש יְט יִד זִ לְ  ה .  ֶתק  טֹל,  ְלֵביְתךָ   ׁשּוב   ַ*ּתָ סּוק־ ֶאת   ָ*ָליו   ב תֹ כְ וּ   ּפֶ ּיֹום   ַוְיִהי'   ַהּפָ בֹ   ַההּוא   ּבַ   ִיְצָחק   ַ�ְבֵדי   אוּ ַוּיָ

דוּ  ּגִ ֵאר   ֹאדֹות ־ ַ�ל   לוֹ   ַוּיַ ר  ַהּבְ ֵלךְ ,  'ָמִים  ָמָצאנוּ   לוֹ   ַוּיֹאְמרוּ   , ָחָפרוּ   ֲאׁשֶ ֶתק ־ֶאת  ְוַהׁשְ   ַהּבֹור   ּתֹוךְ ־ ל ֶא   ַהּפֶ
ָחַפְרּתָ  ה".  ׁשֶ ד,  תוֹ וָ צְ ִמ כְּ   ָהִאיׁש   ָ*ׂשָ ס  ִהְתַרֵחׁש   ּוִמּיָ ְדָהמֹות   ֵ*יָניו  מּול  לֶא   ַהּנֵ   ֵהֵחּלוּ   ַהּבֹור  ְרָקִעית ִמּקַ .  ַהּנִ
ץ ים  ַמִים  ת וֹ כּ ַפ לְ וּ   ְלַבְצּבֵ א  ַ*ד,  ַחּיִ ִהְתַמּלֵ ּלוֹ   ַהּבֹור  ׁשֶ ים   ּכ/ ַמִים ַרּבִ ִים  ְמִציַאת   ִסּפּור.  ּבְ ה  ַהּמַ ים  ִהּכָ ּלִ   ֵאזֹור בָּ   ּגַ

ּלוֹ  ֵהמֹות   סֹוֲחֵרי   ְוָכל,  ּכ/ ם־ֶאת   ַלֲ*ׂשֹות   ֵהֵחּלוּ   ַהּבְ ְרּכָ ֵאר   ךְ ֶר ּדֶ   ּדַ ֵבית  וּ נ ְולָ ,  ִיםַהּמַ   ּבְ לֹון־ּבְ מּוךְ   ַהּמָ   ם ׁשָ ,  ַהּסָ
ֶבן  ָרְכׁשוּ  ֶרךְ  ָדה יְוצֵ  ם יֶה ֵת מוֹ ֲה בַ לְ   ּוִמְסּפֹוא  ּתֶ ָהַלךְ   ַ*ד, ַלּדֶ י ַ*ד ,לְוָגֵד  ָהלֹוךְ   ָהִאיׁש  ׁשֶ   .  ְמֹאד ַדלגָ ־ּכִ

ִמים  ָאְרכוּ   לֹא  לֹון  ּוַבַ*ל,  ַהּיָ ָ*ַמד  יקִת וָּ ַה   ַהּמָ ֶרךְ   םֵא ־ַ*ל   ׁשֶ ה ָה   ַהּדֶ ּכָ י  ָרָאה   ֲאר/   ְוהְֹלֵכי   ,ֳאָרחֹות   ָחְדלוּ   ּכִ
ָבר  קֹרַלְח   ָהִאיׁש   ֵהֵחל.  ֲ*ַקְלַקּלֹות   ֳאָרחֹות   ֵיְלכוּ   לֹא  ְנִתיבֹות  ּדָ ר,  ּבַ ה  ְוַכֲאׁשֶ ּלָ ִים   ְמִציַאת   רבַ ּדְ ־ֶאת  ּגִ   ַהּמַ

רֹוָבה  ֶרךְ ּדֶ בַּ  א,  ַהּקְ ּלֹ   ַ*ד ,  הּוִדיַהיְּ   חֹוֵכרבַּ   הַ*זָּ   ִקְנָאה   ִהְתַמּלֵ ַלט   אׁשֶ ַ*ְצמוֹ   ׁשָ יג ְלַה   ְוֶהְחִליט  ּבְ בּולוֹ ־ ֶאת   ּסִ .  ּגְ
ָפר  דֹון ֲא   ל ֶא   ָאַמר",  ִריץּפָ ַה   ינִ וֹ דֲא "  ע" ,  ַהּכְ ַהחֹוֵכר ,  ְלךָ   ּדַ ָחַכר  הּוִדיַהיְּ   ׁשֶ ךָ   ׁשֶ ית   ֶאת  ִמּמְ לֹון־ ּבֵ   ִהְטָ*ה,  ַהּמָ

ה  ח   אֹוְתךָ   ְוִרּמָ ּקָ ּמִ ם   הּוא  ן כֵּ ׁשֶ ,  ּבַ ּלֵ ית   ֶאת  ר ּכֹ ְח לַ   מּוָכן   ֲאִני  ַאךְ   . ְוָזעּום  ךְ ָח ג/ ְמ   ְסכּום   ְלךָ   ְמׁשַ לֹון ־ ּבֵ   ַהּמָ
ְמקֹומוֹ  ְמִחיר   , ּבִ ל  ּבִ ְלּפָ הֵה כָּ   ְמפ/ ה ֵה כָ וְ   ּנָ ד ".  ּנָ ַר   ִמּיָ ְמקֹומוֹ   ְוֶהֱ*ִמיד,  הּוִדיַהיְּ   ַהחֹוֵכר   ֶאת   ָהָאדֹון   ׁש ּגֵ   ֶאת  ּבִ

בּולוֹ   גי ּסִ ַמ  ָבל   ּגְ ב .  ַהּנָ ר ,  בוֹ ׁש יְט יִד זִ לְ   הּוִדיַהיְּ   ׁשָ ְברֹון  י ַרבִּ לָ   ְוִסּפֵ ׁשִ ֵאַרע   ָהָאסֹון  ַ*ל   ֵלב ־ ּבְ י ,  ּמוֹ ִע   ׁשֶ ה   ְוָהַרּבִ   ִצּוָ
ד   ָ*ָליו ְתָקה   ָלַקַחת  ִמּיָ סּוק־ ֶאת   ָ*ֶליָה   ב ְכּתֹ לִ ,  ַאֶחֶרת   ּפִ ֵארֹת ־ְוָכל "   ַהּפָ ר   ַהּבְ יֵמי   ָאִביו   ַ�ְבֵדי   ָחְפרוּ   ֲאׁשֶ   ּבִ

מּום  ָאִביו   ַאְבָרָהם  ים   ִסּתְ ּתִ ִלׁשְ ִליָכּה ",  ָ�ָפר  ְיַמְלאּום ַו   ּפְ ֵאר  ּתֹוךְ ־ ל ֶא   ּוְלַהׁשְ ה .  ַהּבְ ן  הּוִדי ַהיְּ   ָ*ׂשָ   ה ּוְלַמְרבֵּ ,  ּכֵ
ֶלא ִים   ִהְפִסיקוּ   ַהּפֶ ַבת   ַהּמַ ֵאר ,  ַ* ִלְנבֹּ   ַאַחת ־ ּבְ ה  ָבה ֲחֵר   ִלְהיֹות  ָהְפָכה  ְוַהּבְ ִביָ*ה  ַהְפָסַקת   ִעם .  ִויֵבׁשָ ,  ַהּנְ

ר  ָהֲ*ֵרִלים  לוּ בְּ ַא ְת ִה  ְפֵני  ס ָחָמ   ְוָזֲ*קוּ ,  ת ָמרוֹ   ָפרכְּ בַּ   ֲאׁשֶ ָפר  דֹון ֲא   ּבִ ר  ַ*ל  ַהּכְ ַר   ֲאׁשֶ ,  ַהחֹוֵכר  הּוִדיַהיְּ   ֶאת  ׁש ּגֵ
ְזַמן ּבִ ְעָין  ָהָיה  קֹוםּמָ בַּ   ְמגּוָריו  ׁשֶ ים  ַמִים  נֹוֵבַ*   ַהּמַ ד,  ַחּיִ א  ּוִמּיָ ּבָ ׁשֶ ְעָין  ִהְפִסיק,  ֶהָחָדׁש   ַהחֹוֵכר  ּכְ   ת וֹ כּ פַ לְ   ַהּמַ

ל ־ּוֵבית ב.  תוֹ יבוּ לִ ֲ* בַ וּ   נוֹ מוֹ ּמְ ׁשִ בְּ   ָ*ַמד  ֹוןַהּמָ יַ* ,  ָהִראׁשֹון  ַהחֹוֵכר  ֶאל  ָהָאדֹון  ׁשָ ,  ְמקֹומוֹ לִ   ׁשּובלָ   לוֹ   ְוִהּצִ
ה  הּוִדיְוַהיְּ  ן  ָ*ׂשָ ׁש   רְלַאַח   ּכֵ ּקֵ ּבִ ל  ֲ*ָצתוֹ ־ ֶאת   ׁשֶ י  ׁשֶ ה  ְוהּוא,  ָהַרּבִ ִליךְ   ָ*ָליו  ִצּוָ ֵאר־ ֶאל  ְלַהׁשְ ְתָקה   ַהּבְ   ּפִ

ה סּוק  ָ*ֶליָה וְ   ֲחָדׁשָ ְחּפֹר"   ַהּפָ ֵאר  ַוּיַ ְקָרא  ,ָ�ֶליָה   ָרבוּ   ְולֹא   ַאֶחֶרת  ּבְ ָמּה   ַוּיִ י   ַוּיֹאֶמר  ,ְרחֹבֹות  ׁשְ ה ־ּכִ   ה'   ִהְרִחיב  ַ�ּתָ
ד ",  ָבָאֶרץ   ּוָפִרינוּ   ָלנוּ  ִים  ֵהֵחּלוּ   ּוִמּיָ ב.  ַ* ִלְנּבֹ   ׁשּוב  ַהּמַ   יו ָק ָס ֲ* בַּ   לַחיִ   הׂשָ ָ* ,  ָיָמיו  סֹוף   ַ*ד  קֹוםּמָ בַּ   ַהחֹוֵכר  ָיׁשַ

ֶהם  ְוָרָאה ָרָכה  ּבָ ָניו  ְוַאף ,  ּבְ בוּ   ָניובָ ־ּוְבֵני   ּבָ ם    ָיׁשְ בּוָלם ־ ֶאת   ג יּסִ ַמ   ִאיׁש   ְוֵאין,  ַגעּפֶ   ְללֹא  ַאֲחָריו ׁשָ �            .ּגְ

  
  
  

ְבֵרי ים  ָהאֹור  ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה  ַ*ל  ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ַלח יִּ וַ  ה  ,ָלַדַ�ת  ָצִריךְ   -  'ְוגוֹ   ִיְצָחק   ׁשְ ְצַרךְ   ָלּמָ   ִחיֲא   לֹוַמר   ה 

ם־ ה ּוַמ   ?ֶזהבָּ   ַדעיֵ   לֹא   ִמי,  ִרְבָקה  ָסמּוךְ   ּגַ ּבְ ן  ָאַמר   ׁשֶ   ְועֹוד .  ּכֵ
ָבִרים  םֵה   וׂשָ ְוֵ�   ַיֲ�ֹקב  םֵא   אֹוְמרוֹ  א  ָאֵכן .  יםיִר ּתִ יַ   ּדְ   ּבָ
תּוב ַלח  ,ָאִבינוּ   ְלִיְצָחק   ַטַ�ם   ָלֵתת   ַהּכָ ָ ׁשּ ן   ׁשֶ יק   ּבֵ   ְלָאָדם   ַצּדִ

ְרָסם  עׁשָ ָר  י   ָלָבן  ,ְמפ  ַאְבָרָהם  ַגם ֲה וַ .  ָהֲאַרּמִ ַלח   ׁשֶ   ְוָלַקח  ׁשָ
תּוֵאל   ָהָיה  לֹא   ,ִרְבָקה  ְרָסם  ּבְ ע  ְמפ  ֶרׁשַ ָלָבן  ּבְ ּלֹא  ,ְועֹוד .  ּכְ   ׁשֶ
ֵפרּוׁש   ָאַמר  ח   ַאְבָרָהם  ּבְ ּקַ ּיִ ת  ׁשֶ תּוֵאל־ ּבַ ֶ ־ ה ַמ ,  ּבְ ן ־ ֵאיןׁשּ   ּכֵ

ה   ִיְצָחק  ּוָ ּצִ ח   ַיֲ�קֹבְל   ׁשֶ ּקַ ּיִ ה   ׁשֶ ָ ע  ןבָ ָל   נֹותִמבְּ   ִאׁשּ   ֶזהלָ ,  ָהָרׁשָ
ֵניֶהם  ִרְבָקה  ִחי ֲא   ָאַמר  תּוֵאל   ָיְצאוּ   ּוׁשְ ע  ִמּבְ   ֵכן ־ ּוְכמוֹ ,  ָהָרׁשָ

ָבן  אֵצ יֵ  ת  ִמּלָ ם , תֶק ּדֶ ַצ  ּבַ ּלֹא ְלהֹוִכיַח   ֵאין ּגַ ֶלת  א ֵצ יֵ  ׁשֶ ְלׁשֶ   ׁשַ
ָ ְקד    ׁשֶֹרׁש  ע  ֵמָאָדם  הׁשּ ,  וׂשָ ְוֵ�   ַיֲ�ֹקב  םֵא   ָאַמר   ֶזה לָ   .ָרׁשָ
רּוׁש  ֶלת  ה ָת ְצ יָּ ׁשֶ   ֲהֵרי   ּפֵ ְלׁשֶ ד    ׁשַ ָ ַהּקְ ע  ֵמָאב  ה ׁשּ ם,  ָרׁשָ ן־ ּגַ  ּכֵ

י   ְולֹוַמר   ְלַהֲחִליט   ֵאין ע   ןבָ ָל   ִלְהיֹות   ּכִ   ּנוּ ִמּמֶ   אֵצ יֵ   לֹא  ָרׁשָ
ִרְבָקה   נֹותבָּ  י  ,ָלַדַ�ת  ְלךָ   ׁש ְויֶ .  ּכְ ְוָקא  ּכִ   ָהֵהם   ִמיםיָּ ּבַ   ּדַ

�ַדִיןֲ מֹות  רוּ ְר בָּ ְת נִ   לֹא   ׁשֶ ׁשָ דֹוׁשֹות  ַהּנְ ,  םֶה יֵ בְ ׁשִ   קֹוםִמּמְ   ַהּקְ
ָרה  ּכְ ַחת   ְוה  ּפַ י   ַאְבָרָהם  ִמׁשְ ד    ָלּה   ָקְנָתה  םׁשָ   ּכִ ָ ַהּקְ   הׁשּ
י   ,ָרה ְוׂשָ   ַאְבָרָהם  ָלם עוֹ   ְלאֹות  ָלּה   היָ ָה וְ ,  ָמקֹום   ִרים גֵּ   ֵהם  ּכִ

ר   לְוכֹ ,  ִראׁשֹוִנים ּמֹות  ר יֵּ גַּ ְת יִ   ֲאׁשֶ ָכל  ֵמָהא    אֵר ִיּקָ   ְזַמן־ ּבְ
ָרה   ָבה ֵק נְ וּ   ַאְבָרָהם ה   ִמין  ֶזה לָ .  ׂשָ ָ ׁשּ ד  שׂ   ַהּקְ ,  נוֹ י ִמ   ר ַאַח   ְיַחּפֵ

י  ַלם  ְולֹא   ַאְבָרָהם  ָהָיה   ֶאָחד   ּכִ ׁשְ ד    ןיַ נְ בִּ   ה  ָ ַהּקְ   ְזָכִרים בִּ   ה ׁשּ
י   ּוִבְנֵקבֹות א   הֹוִליד   לֹא   ּכִ   ְנֵקבֹות   הֹוִליד   ְולֹא   ִיְצָחק ־ ֶאת  ֶאּלָ

נֹות  לוֹ   ָהָיה   לֹא   ק ִיְצָח   ֵכן־ ּוְכמוֹ   ְוכּו',  ּמוֹ ִע  י   ּבָ   ִניצֹוצֹות   ּכִ
ד   ָ ַהּקְ ֵקבֹות   הׁשּ   ִיְצָחק  חוֹ לָ ׁשְ   ֶזה לָ ,  ִבי ׁשֶ   ץֶר ֶא ּבְ   עֹוָדם  ַהּנְ

ר  י  ,הוּ וּ נּ וִּ ּקִ ׁשֶ   ַהּיֹום   ֶזה   ַאךְ .  ֲאֵבָדתוֹ   ר ַאַח   ְלַחּזֵ ְרחוּ   ּכִ   ּפָ
ד    י ׁשֵ ְר ׁשָ  ָ ַהּקְ ֵני   ֵהן  ה ׁשּ ָרֵאל  ּבְ   ,ִתְפָאָרה וְ   עֹז   ה ַמּטֵ   ּוָפַרח   ,ִיׂשְ

ר  ּכַ ים   ןִאילַ   ְוה    ֵהן   ,ַנֲחָלתוֹ   ל בֶ ֶח   ַיֲ�קֹב   ַ�ּמוֹ   ה'   ֵחֶלק   ַהַחּיִ
ּקֶֹדׁש   יםִק ָה ְב ּמ  ַה   הנָּ ֵה  ּטֹות  ָאָדם  ִיּסֹב  ְולֹא   ּבַ ֵני  ִמּמַ ָרֵאל   ּבְ   ִיׂשְ

ּפְ  ַאר   ְוִאם ,  ָהָאֶרץ  ֹות ח ְלִמׁשְ יצוֹ   ִנׁשְ ד    ֵציִמּנִ ָ ַהּקְ תֹוךְ   ה ׁשּ   ּבְ
ים יִציָאָתם   ֵהם  ֲהֵרי   ,ָהַ�ּמִ ִפים  עֹוָלםלָ   ּבִ   ּוָבִאים   ִמְתַאּסְ

י  ְמנוּ ָא יֵ  םָת רוּ גֵּ  ר ְוַאַח   :ֵהם  נוּ ְולָ  ָהיוּ  ֲאבּוִדים  ּכִ

  
  

המלך   מת  ג'תשס"א,  שנת  בכסלו  הורדוס,  בז' 
את שושלת  ־ שהמליך  לאחר  ירושלים  על  עצמו 

מלכי בית חשמונאי, ובימיו השתלטה רומא על ארץ  
כיום תענית  במגילת  נקבע  זה  יום  על  ־ ישראל.  טוב, 

מותו של הורדוס העריץ שהחשיך את עיני ישראל.  
ֵעָׂשו   צאצאי  שהם  האדומים,  מצאצאי  היה  הורדוס 

א  ואביו  אדום בעבר הירדן,  בארץ  נטיפטרוס  שישבו 
יועצו של המלך הורקנוס השני. מצד אמו היה  היה 
וחז"ל  ערב,  האי  מחצי  נבטים  לשבטים  צאצא 
כאשה.  במצוות  שחייב  כנעני  כעבד  החשיבוהו 
הנצר   את  שנשא  עליו,  מסופר  בתרא  בבא  במסכת 
למות  ביכרה  היא  אולם  חשמונאי,  מבית  האחרון 
חשמונאי,   מבית  שהוא  האומר  כל  שמעתה  ואמרה 

והרג  אינו   ישראל  את חכמי  רדף  עבד. הורדוס  אלא 
רבים מהם באכזריות, מפני שידע את הנאמר "מקרב 
את   שגילה  לאחר  אך  מלך",  עליך  תשים  אחיך 

בן בבא  התנא  של  ובנה  ־צדקותו  לקולו  שמע  בוטא, 
בית את  שאמרו ־מחדש  עד  והדר,  בפאר  המקדש 

בניין   ראה  לא  הורדוס,  בניין  ראה  שלא  שמי  חז"ל 
מימיו.  על  יפה  הוכפל  הבית  הר  גם  ־שטח  כך  ידו, 

בנוסף  פאר.  אולמות  לו  ונוספו  המקדש  בית  גובה 
בשומרון   סבסטיה  העיר  את  ומצודות,  נמלים  בנה 
יון   תרבות  את  והחדיר  העתיקה,  קיסריה  ואת 
הטמאה בארץ ישראל באמצעות תיאטראות ומרכזי  
גידל   גאוותו  שמרוב  עלו,  מספרים  חז"ל  שעשוע. 

שהיונים   'קירימאולפות  אחריו  קוראות  קירי'    יו 
כדי להבליט את אדנותו למרות היותו    ,דהיינו 'אדון'

'יוני   חז"ל  בפי  נקראו  אלו  ויונים  ימלוך,  כי  עבד 
שמו. לפני מספר שנים התגלו קברו  ־הרדסיאות' על

אשר   ההרודיון  הוא  הורדוס'  ב'הר  הורדוס  של 
בנה   אותה  יהודה,  מדבר  בגבול  לירושלים  מדרום 

  די שישמש בעבורו כמבצר שמור מאויבים.  הורדוס כ

ְבֵרי ִמים   ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים   אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 

ב ה  ָ* ׁשָ בְּ  ָ ׁשּ ל  תוֹ יָ וָ לְּ ִמ   ָאִבינוּ   ַיֲ*קֹב   ׁשֶ ל  ָ*ַמד ,  ָאִבינוּ   ַאְבָרָהם   ׁשֶ ֵ ה   ָנִזיד  ְלַבׁשּ ְדָרׁש .  ֲאֵבִלים   לַמֲאכַ   ּואׁשֶ דֹול  ּוַבּמִ אן  ָלְמדוּ   ַהּגָ   ,ִמּכָ
ה  ּמָ ֲהֵרי,  ַהזּּוַלת־ ֶאת  ְלַהְטִריַח   ָאִבינוּ   ַיֲ*קֹב   ָרָצה   לֹא  ּכַ ה   ׁשֶ ּמָ ָהָיה   ִיְצָחק  ְלָאִביו  לוֹ   ָהיוּ   ָפחֹותׁשְ וּ   ֲ*ָבִדים   ּכַ יר  ׁשֶ ְפָלג  ָ*ׁשִ ,  מ/

ו ָר  ְוַ*ְכׁשָ ֵהם  ה ָא ׁשֶ ל ַמד ָ*   ,ִנים ְיׁשֵ  ׁשֶ ֵ   .  ְלַ*ְצמוֹ  ּוִבׁשּ
�  

י  ָהָיה   ָרִגיל ָרֵאל  ַרּבִ ְנֶטר  ִיׂשְ ֵני ־ ַ*ל  ִלְנסַֹ*   ַסּלַ ָרֵאל  ְקִהּלֹות  ּפְ ֵדי,  ִיׂשְ יץ  ּכְ ְבֵני  ִפיַח ּוְלָה   רָס ּומוּ   ּתֹוָרה   ְלַהְרּבִ ָרֵאל  ּבִ ים   רּוַח   ִיׂשְ .  ַחּיִ
ל  ִמְנָהג ה   ֶקַבע־ ׁשֶ ָהָיה ,  וֹ לּ   ָ*ׂשָ יַ*   ּוְכׁשֶ ָהָיה ,  ָהגּון   ְיהּוִדי  ל צֶ ֵא   ם ׁשָ   ִמְתַאְכֵסן   ה יָ ָה ,  ֶאָחד  ִלְכָפר  ַמּגִ ָנן   מֹוִקיר   ׁשֶ דוֹ   ְוָהָיה   ַרּבָ   ְמַכּבְ

יֹוֶתֶרת בֹוד  ּבְ ַ*ם .  ַהּכָ ר,  ּפַ ֲאׁשֶ יַ*   ּכַ ה ַה   ָיָצא,  ֵאָליו  ִהּגִ "ָחה ְמ ׂשִ בְּ   לוֹ   ְוָאַמר  ִלְקָראתוֹ   ּלָ ה :    ַפעׁשֶ בְּ   ָיָדיו־ ֶאת  ִלּטֹל  ַמר  יּוַכל  ֵמַ*ּתָ
י,  ִצְמצּום   ְבִליוּ  י  ּכִ ֶרֶתת  ְלֵביִתי  ִהְכַנְסּתִ ַ*ת  ְוִהיא  ה יָּ ִר בְ ִע   ְמׁשָ ִאיַבת  ָלנוּ   ְמַסּיַ ׁשְ ֵאר  ַמִים   ּבִ ֶחֶקת  ֵמַהּבְ   תיַא לִ ְפ לִ   אּוָלם ".  ַהְמר/

י  ם ְמצֵ צִ ,  ָאֵרַח ַהְמ  ָרֵאל  ַרּבִ ַנת  ְצמוֹ ַ* ־ ֶאת  ִיׂשְ ׁשְ ׁש   ָיָדיו  ְנִטיַלת  ּבִ ּמֵ ּתַ ה   ְוִהׁשְ ִמּדָ ֵדי,  ְמֹאד  תֶט ֶ* מ/   ּבְ ְלַבד  ְרִביִעית  ּכְ   ת יַא לִ ְפ לִ .  ּבִ
ילֹו    ָאַמר ,  ַהְמָאֵרַח  ָרֵאל  ַרּבִ ְבֵרי  ִלי  ְידּוִעים   ָאְמָנם : "ִיׂשְ ׁש   ל"ֲחזַ   ּדִ ּיֵ ַדִים ־ ֶאת  ִלּטֹל  ׁשֶ זַֹּהר  ֶנֱאַמר  ְוֵכן,  ַפעׁשֶ בְּ   ַהּיָ   ָיָדיו  לֵט וֹ נּ ַה ׁשֶ   ּבַ

ִלי ר  ֲהֵריהוּ   ִצְמצּום   ּבְ ֵ ר  רֹוֶצה   ֵאיִני  ּוָלם א,  ִמְתַ*ׁשּ ֵ ּבֹון־ ַ*ל  ְלִהְתַ*ׁשּ ל  ִטְרָחָתּה   ֶחׁשְ ָרֵאל  נֹותִמבְּ   ֲ*לּוָבה   ְיתֹוָמה   ׁשֶ  יָה לֶ ָ* ׁשֶ ,  ִיׂשְ
  ". קחוֹ ָר ֵמ   ַמִים יא בִ ָה לְ  ַרְגָליָה ־ ֶאת תּתֵ כַ לְ 

�  

ָהָיה  ׁשֶ ִריְסק   ז "יִר גְּ ַה   ּכְ וַ   נֹוֵסַ*   ִמּבְ ּכֹ ַפ לָ ְח ַה וְ   ְמנּוָחה   ְלצֶֹרךְ   ְיץִלׁשְ ֶדֶרךְ   ִמְתַאְכֵסן  ה יָ ָה ,  ַח ת  י  ֵאֶצל  ַבעֶק   ּבְ ,  ןֶט ְר גַּ נְ זֶ רוֹ   וֹוְלף  ַרּבִ
ָהָיה  ר   ִאיׁש   ׁשֶ ָנן  ּומֹוִקיר  ּבוֹ   רּוַח   ֲאׁשֶ ַ*ם .  ַרּבָ ּפַ יַ*   ָהִראׁשֹוָנה   ּבַ ִהּגִ ָניו־ ִעם   ַיַחד   ֵאָליו   ׁשֶ ן,  ּבָ ּמֵ   ד מֹ ֲ* לַ   ָהַאְכַסְנָיה   ְלַבַ*ל   לוֹ   ִהְזּדַ

ְפָלָא   תוֹ ּדָ ִמ ־ ַ*ל ל  ה ַהּנִ דֹול  אֹוְרחוֹ   ׁשֶ ּלֹא,  ַהּגָ ְנסוֹ   ִעם .  ַהזּּוַלת־ ַ*ל  ללָ כְּ   ְלִטְרָחה   ִלְהיֹות  ׁשֶ ַ*ל  ָחַרד, ִהּכָ ִית־ ּבַ ׁש   ַהּבַ ְרּגָ ,  ִלְקָראתוֹ   ַהּנִ
ֶבת,  ָיַדִים   ִלְנִטיַלת  ְוֵסֶפל  ְקָ*ָרה   ְלָפָניו  ְוֵהִביא ּגֶ ּמַ ׁשֶ ְלִמ   ׁש ּמֵ ְלׁשַ   ָנכֹון  ְוהּוא,  פוֹ ֵת כְּ ־ ַ*ל  ּכְ אַ* כְּ   ם ָחכָ   ידּתַ  אּוָלם ,  ּה ֵר ָמ   יּמֵ ַק   ְבּדָ

ָנה   ָהַרב  ֶנֱחָרצּות  ְוָאַמר  ּפָ ָמטוּ   ָנא  בוּ ׁשְ : "ּבְ ִביאוּ   ְוִאם ,  ָתאּבְ ַבר  עֹוד  ִלי  ּתָ ק  ֲאִני  ֲהֵרי,  ָמה ־ ּדְ ּלֵ ד  ִמְסּתַ יְתךָ   ִמּיָ   הֹוִסיף  ְוַאַחר  2"ִמּבֵ
"ְוָאַמר כָ   ֵיׁש   ְוָלֶהם ,  יּמִ ִע   ִנְמָצִאים   ינַ בָּ :  ּום   ךְ ּבְ ּבּוד  תוַ צְ ִמ   ִמׁשּ ׁשֶ ָ* ׁשָ בְּ   ָאב   ּכִ עוֹ ֵה ה  לִ ִד ְמ ם  וּ ינִ יִמ ים  לִ ִע יְּ ַס ְמ י    ֶאת   אּוָלם ,  יים 

ׁשּום   ְלַהְטִריַח   רֹוֶצה   ֵאיִני  ָהֲאֵחִרים  נּות".  ֹאֶפן   ּבְ ּמְ ִהְזּדַ ר,  ַאֶחֶרת  ּבְ ֲאׁשֶ ִית   ָיָצא  ּכַ   ש4ִלְלּבֹ   לוֹ   ַ* ְלַסיֵּ   ָרָצה   ְרחוֹ ָא ּוְמ   ֵמַהּבַ
יר ,  ימּוסנִ בְּ   ב ֵסַר ,  ִעילוֹ ְמ ־ ֶאת י,  לוֹ   ְוִהְסּבִ ה ּסִ ִמ   ּכִ ל  הּוא  ֵאין   זוֹ   ּבָ ּגָ ל  ֵאינוֹ   ן כֵּ ׁשֶ ,  ֲאֵחִרים   ֵאֶצל   ְלִהְתָאֵרַח   ְמס/ ּגָ   ְלַהְטִריַח   ְמס/
ֲ*בּורוֹ  ַהזּּוַלת־ ֶאת   . ּבַ
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ים   יֵר ְמ ִא "ָה  יְז'ִניץ"  ַחּיִ ר  ִמּוִ ַ*ם   ִסּפֵ ָרֵא   תבַ ֲה ַא "ָה   ָאִביו־ ַ*ל  ּפַ נּ ",  לִיׂשְ ל   ָהָיה   גֵה וֹ ׁשֶ ָנה   יִמּדֵ   ַ*ְצמוֹ ־ ַ*ל  ְלַקּבֵ ה   ׁשָ   ְוָ*ֶליָה ,  ַאַחת  ִמּדָ
ךְ   לָ*ֵמ   ָהָיה  ֶמׁשֶ ָנה   ּבְ ָ ֵדי  ַהׁשּ ַ*ם .  ָרּה ּפְ ּוְלׁשַ   ָנּה ַתּקְ לְ   ּכְ יׁשוּ   ּפַ ּנוּ   ָאַכל  לֹא  הּוא  אּוָלם ,  לכֹ ֱא לֶ   ָמָרק  לוֹ   ִהּגִ ַהְמס/   ַ*ד,  ִמּמֶ ים ׁשֶ   ּבִ

י  ִהְבִחינוּ  יׁש   ְכחוּ ׁשָ   ּכִ ף   לוֹ   ְלַהּגִ ְמהוּ .  ַלֲאִכיָלה   ּכַ ים ּמְ ׁשַ ְמ ַה   ּתָ ֲאלוּ   ׁשִ י ־ ֶאת  ְוׁשָ ךְ ־ ַ*ל  ָלֶהם   ֵהִעיר   לֹא  ַמּדּוַ*   ָהַרּבִ  הּוא  אּוָלם ,  ּכָ
יב  יר ֵהׁשִ י, ְוִהְסּבִ אֹוָתּה  ּכִ ָנה  ּבְ ל ׁשָ ּלֹא ַ*ְצמוֹ ־ ַ*ל ִקּבֵ ַתק ְוָלֵכן, ֲאֵחִרים  ְלַהְטִריַח  ׁשֶ ין ׁשָ ַ*ְצָמם  ַ*ד  ְוִהְמּתִ ּמֵ ימוּ  ׁשֶ   .  ָברּדָ לַ  ֵלב  ָיׂשִ
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ֶ*ֶרב  ים   יֵר ְמ ִא "ָה   ָנַסע,  ל"תש  ֱאלּול  ֹחֶדׁש ־ רֹאׁש   ּבְ ַפת"  ַחּיִ ּה   ִמּצְ יֵמי  ָהה ׁשָ   ּבָ ִיץ  ּבִ א  ִצּיּון  לֶא ,  ַהּקַ ּנָ בִּ   ַהּתַ ִמירֹון  י"ַרׁשְ יעוֹ .  ּבְ ַהּגִ , ּבְ
ׁש  ּקֵ ּלֹא   יווָּ לַ ּמְ ִמ   ּבִ ֵנס  ׁשֶ ָסמּוךְ   ָ*ָרה ַהּמְ ־ ֶאל  ְלִהּכָ ּיּון  ּבְ א  ,ַלּצִ ֶסת  דמֹ ֲ* לַ   ֶאּלָ ִמְרּפֶ חּוץ  ַהּכֲֹהִנים   ּבְ ּבַ ּמִ יר  ם ָת יָא לִ ְפ לִ .  ׁשֶ י   ִהְסּבִ   ָהַרּבִ
"ְוָאַמר אן  עֹוְמִדים   ֲהֵרי:  אּתַ בַּ   ים ִק בוּ ּדְ ַה   ים בִּ ַר   ְיהּוִדים   ּכָ י  ּנָ ְדֲחקוּ   ךְ כָ לְ   ְוִלְגרֹם   אֹוָתם   ְלַהְטִריַח   ֲאִני  לוֹ ָיכ   ְוִכי,  עֹוןְמ ׁשִ   ַרּבִ ּיִ   ׁשֶ
קֹוָמם   אֹוָתם  ָ*ה   ִמּמְ ׁשָ ֵנס  ּבְ ֶאּכָ "רּפֵ ְלַס   ְוהֹוִסיף"?  ׁשֶ ֵ*ת,  ְזכּוַרִני:  ּבְ אִתי  ׁשֶ ּבָ ַנת  ְלִמירֹון  ׁשֶ ׁשְ ים   ִנְדֲחקוּ ,  ה "תרצ  ּבִ   ים בִּ ַר   ֲאָנׁשִ

י ּוְלֶפַתע, ִלְכבֹוִדי ַמְעּתִ ה  ׁשָ ָ ֲ*ָקה  ַאַחת ָנה ֵק זְ  ִאׁשּ ּצָ י ׁשֶ ךְ  עֹוןְמ ׁשִ  ר',  'ַרּבִ ּיָ ם   ׁשַ   "2ְלָך' ַרק  ְולֹא ִלי ּגַ
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ל  ֶנְכּדוֹ  י  ׁשֶ ָרֵאל   ַרּבִ   ֶיְבְסִקי ַקנְ   ַיֲ*קֹב   ִיׂשְ
ר  ר'לֶ ּפֶ ַטיְ ּסְ 'ַה  י,  ִסּפֵ ךְ   ּכִ ֶמׁשֶ ֵרה   ֲחֵמׁש   ּבְ   ֶ*ׂשְ

ָנה  ֵביתוֹ   ָהה ׁשָ   ׁשָ ַ*ם   ַוֲאִפּלוּ ,  ּבְ   לֹא  ַאַחת   ּפַ
ׁש  ּקֵ ּנוּ   ּבִ יׁש   ִמּמֶ ֵר   אוֹ   ם ַמיִ   ּכֹוס   לוֹ   ְלַהּגִ   ת ְלׁשָ
ָדָבר  אֹותוֹ  הוּ   ּבְ ְלׁשֶ ֵדי    ֲאִפּלוּ .  ּכָ   ֵאָליו  ב רֵ ָק לְ ּכְ
ַ*ל  ּכֹוס  היָ ָה וְ ,  ּבוֹ   ְלֵהָ*ֵזר  ב ֵסַר ,  ְלָחנוֹ ׁש/ ־ ׁשֶ

" לֹוַמר  ָרִגיל ֶ ־ ה ַמ :    ַלֲ*ׂשֹות  לוֹ ָיכ   ֲאִניׁשּ
ַ*ְצִמי י,  ּבְ ר ".  ִאיׁש   ְלַהְטִריַח   רֹוֶצה   ֵאיֶנּנִ ֲאׁשֶ   ּכַ

ַ*ם   ָהָיה  ֲאִפ   ּפַ ׁש ,  ּכֹחֹות  יַסתּבַ ּקֵ ְכּדוֹ   ּבִ   ִמּנֶ
  רּוְלַאַח ,  ֵמָהָארֹון  ִחים ָס ּפְ   תכֶ ַמּסֶ   לוֹ   ְלָהִביא
ֶכד ַהּנֶ ה   ׁשֶ תוֹ   ָ*ׂשָ ׁשָ ַבּקָ ךְ ־ ַ*ל  לוֹ   הֹוָדה ,  ּכְ   ּכָ

ִפי ּמֹוִדים  ּכְ ַרח ְלִמי ׁשֶ ּטָ   . ה בָּ ר/ ְמ   ְרָחה ִט  ׁשֶ
�  

ָנה  י  ה יָ ָה , ַאַחת ׁשָ ׁש  ר ֶמְלצֶ   ַזְלָמן ר יָס ִא  ַרּבִ   ַחּלָ
יֹוֵתר   ָלֶלֶכת  ָ*ָליו  ָאַסר  ְוָהרֹוֵפא,  ּבְ
ֶנֶסת־ ְלֵבית יֹום   ַהּכְ ּפּוִרים   ּבְ ל  ַהּכִ  אֹוָתּה   ׁשֶ
ָנה  ׁשוּ .  ׁשָ ּקְ ֵביתוֹ   ִמְנָין   ם ְלַקיֵּ   יובָ ָר קֹ ְמ   ּבִ   ַאךְ ,  ּבְ
ת  ַוֲאִפּלוּ ,  ב ֵסַר   הּוא ְלַבד  ִמְנָחה   ִלְתִפּלַ   ּבִ

ד "ִהְתַנּגֵ ִלים   ֵריֲה .  ּלְ ְתּפַ ם ִה   ַהּמִ ים   ּנָ ׁשִ   ַחּלָ
ֲ*ִנית "ָאַמר",  ֵמַהּתַ ה   ילַ ָ*   ְוִאם ,    ָהרֹוֵפא  ִצּוָ
ל ּלֵ ִית  ְלִהְתּפַ ּבַ ּמִ   ֲהֵרי ,  ּבַ ין־ ןׁשֶ ב   ֵאיִני  ַהּדִ   ַחּיָ

ה ,  תֶס נֶ כְּ ַה   ְלֵבית  ָלֶלֶכת ן־ ִאם   ְוָלּמָ  ַאְטִריחַ   ּכֵ
ים  ְגָלִלי ֲאָנׁשִ   ? "ּבִ

�  

י ים   יֹוֵסף  ַרּבִ ַלִים ־ לׁשֶ   ה בָּ ַר ,  זֹוֶנְנֶפְלד  ַחּיִ ,  ְירּוׁשָ
ּלֹא   ְמֹאד  ָזִהיר  ה יָ ָה  ,  ַהזּּוַלת־ ֶאת  ְלַהְטִריַח   ׁשֶ

ה   לֹא  ֵמעֹוָלם .  ָקָטן  ֶיֶלד  ַוֲאִפּלוּ    ְלַאף   ִהְרׁשָ
ׁשוֹ   ט ָר ּפְ ,  ֹותוֹ ְלַלוּ   דָח ֶא  ּמְ בּוַ*   ִלְמׁשַ ָהָיה   ַהּקָ   ׁשֶ
ְדֵרגֹות  ַ*ד   ַרק  וּ ה וֵּ לַ ְמ  ּלֹא   ׁש ׁשָ ֲח   ִמּתֹוךְ ,  ַהּמַ ַ*ם .  ִזְקנּותוֹ   ֵמֲחַמת  ֶהן ֲ*ֵלי  ִיְמַ*ד  ׁשֶ ֶנֶסת־ ְלֵבית  ִנְכַנס  ּפַ ָניו  ַהּכְ ּפָ ׁשֶ   ל ֶא   דֹותָ* מוּ   ּכְ
ב   ֶלתּדֶ בַּ   אּוָלם ,  ְמקֹומוֹ   רבֶ ֵ*  ב   ֶאָחד  ֶיֶלד  ָיׁשַ ִעּכֵ ְכָנִסים ־ ֶאת  ׁשֶ י  ָ*ַמד.  ַהּנִ ים   ַרּבִ ֶלד־ ֶאת  ֵהִקים   ְולֹא  ַחּיִ קֹומוֹ   ַהּיֶ ֲאִבי   ַ*ד,  ִמּמְ   ׁשֶ

ֶלד ָברבַּ   ָחׁש   ַהּיֶ ָהַרב   רֹוֶאה  ַהֵאיְנךָ : "ּבוֹ   ְוָגַ*ר  ּדָ ין  עֹוֵמד  ׁשֶ יַ* "?  ִלְכבֹודוֹ   ְוֵאיְנָך ָקם ,  ּוַמְמּתִ י  ִהְרּגִ ים   ַרּבִ : לוֹ   ְוָאַמר  ָהָאב ־ ֶאת  ַחּיִ
ָ*ִתיד  ָקָטן  ֶיֶלד  ַאְטִריַח   ֵאיךְ " דֹול  ִלְהיֹות  ׁשֶ ָרֵאל  ּגָ ִיׂשְ ַמן  ּבוֹ ?  ּבְ זְּ ֲאִני  ּבַ ָבר  ׁשֶ יֵא   ּכְ ֶ   ה ַמ   ִלְהיֹות  ַחְרּתִ  לוֹ ָיכ   ָהִייִתי  עֹודׁשּ

    "2?!ִלְהיֹות

ֵני ִיְצָחק ָאִביו" ידוֹ  ,ַוְיִהי ַאְך ָיצֹא ָיָצא ַיֲ�ֹקב ֵמֵאת ּפְ א ִמּצֵ ו ָאִחיו ּבָ אן -" ְוֵ�ׂשָ י, ָלַמְדנוּ  ִמּכָ ה ֹוָרהּת ּבַ  ּכִ דֹוׁשָ ל ְוָנִתיב עֶאְמַצ  ךְ ֶר ּדֶ   ֵאין ַהּקְ ָרה־ׁשֶ ׁשָ   . ּפְ
ֵני ֵמֵאת ַיֲ�ֹקבָיָצא  אָיצֹ  ַאךְ  ןּכֵ ׁשֶ  ד, ֲאבֹוָתיו ָמֹסֶרת־ֶאת ָהָאָדם עֹוֵזב ַאךְ , ָאִביו ִיְצָחק ּפְ א ּוִמּיָ ּתוֹ  נֹוֵפל ְוהּוא, דוֹ יִמּצֵ  ָאִחיו וׂשָ ֵ�  ּבָ ִרׁשְ  ה'סבא' מנובהרדוק) ( . ּבְ

  
י   ָהָיה   ָרִגיל י   ַאְרֵיה  ְיהּוָדה   ַרּבִ ,  לֹוַמר   ה יָ ְצ נֶּ ּוֶ ִמ   מֹוֵדיָנא ־ ּדֶ

י  ַבת   ּכִ ַקְחּתֹו'  ּתֵ ּלוֹ   ךְ "נַּ ּתַ ּבַ   מֹוִפיָ�ה   'ּבְ ְלַבד   ַמִים ֲ� ּפַ   ּכ* .  ּבִ
�םַ ָפ   ַאַחת  ּפַ ֵתנוּ ּבְ ן"  סּוקּפָ ּבַ   ָרׁשָ ּבֶ ִיְצָחק  ִעים  ־ ַוְיִהי  ַאְרּבָ

ֶאת ַקְחּתֹו  ּבְ ָנה  ת־ ׁשָ ּבַ י ־ ִרְבָקה  ָהֲאַרּמִ תּוֵאל  ְ ּבְ ְוַהׁשּ ה  ",  ִנּיָ
 " ִיְרְמָיה  ֵסֶפר  ר ּבְ ֲאׁשֶ ָבר  ֶאל־ ַהּדָ ֵמֵאת  ־ ָהָיה    ה',ִיְרְמָיהּו 

ַרב ְנבּוַזְרֲאָדן  ֹאתֹו  ח  ּלַ ׁשַ ִמן ־ ַאַחר  ִחים    ,ָהָרָמה ־ ַטּבָ
ְוהּוא  ֹאתֹו  ַקְחּתֹו  ים־ ּבְ אִזּקִ ּבָ ֶדֶרךְ   זֶמ ְוֶר ",  ָאסּור    תחוּ ַצ   ּבְ

אן  ֵיׁש  ד ,  ָלָאָדם  ּכָ ַקְחּתוֹ   ר ְלַאַח   ִמּיָ ר   אֹוָתּה'   'ּבְ ֲאׁשֶ   ּכַ
הּוא  א   ׁשֶ ה   נֹוׂשֵ ָ ם  ֲאַזי ,  ִאׁשּ ַקְחּתוֹ   ּבוֹ   ִמְתַקּיֵ   ְוָאז  אֹותֹו'  'ּבְ
ים'  ָאסּור   'ְוהּוא  אִזּקִ ֵאין,  ּבָ   ְלַ�ְצמוֹ   יׁשִ ְפ ָח ָאָדם    הּוא   ׁשֶ
א  יםּבָ   ָאסּור   ֶאּלָ ּתוֹ   אִזּקִ ְחּתוֹ   ְלִאׁשְ ּפַ   2 ּוְלִמׁשְ

  

  

  

  
�לַ   �ָרׁשָ   ֶנֱאַמר   ו ׂשָ ֵ ּפָ ָצא   ה ּבַ ּיָ ּלוֹ   ַאְדמֹוִני "   ׁשֶ ֶרת  ּכ* ַאּדֶ   ּכְ

�ר ָ ִפי ".  ׂשֵ ְטֵ�ית  ַהֲהָבָנה   גּוָרה ׁשְ   יםּבִ ַר   ּבְ י,  ַהּמ*   ו ׂשָ ֵ�   ּכִ
�רוֹ   ַאְדמֹוִני   ָהָיה ָ ׂשְ ַה ּבִ �ת   'י 'יְנגִּ גִּ   ַהּיֹום  ה נֶּ ְמכ* , ַ ּפָ ַהׁשְ   ּבְ

ִביל  ֶצַמח  ְנּגְ ְקָרא   ַהּזַ ּנִ ִלית   ׁשֶ ַאְנּגְ ֹתם  ְבעוֹ ְוִצ   'ר גֵּ 'ינְ גִּ   ּבְ .  ּכָ
רּוׁש   אּוָלם כֹון  ַהּפֵ ּבְ ,  הּוא   ַהּנָ ל  רוֹ ׂשָ ׁשֶ   ָהָיה  וׂשָ ֵ� ־ ׁשֶ

ְרׁשוּ   ּוְכִפי ,  רוֹ ָ� ׂשְ   ְולֹא   ַאְדמֹוִני  ּפֵ �ֵלי   ׁשֲֶ   ַהּתֹוָספֹות ־ ּבַ
ם ׁשֵ ְדָרׁש   ּבְ ְצָחק ,  ַהּמִ ּיִ ב   ׁשֶ �ַדִין  ָחׁשֲַ   מוֹ ּדָ   ִנְבַלע  לֹא  ׁשֶ
גָּ ,  ְלמּולוֹ   ָרָצה   לֹא   ְוָלֵכן ְבעוֹ   ְוָרָאה   ַדלּוְכׁשֶ ּצִ   לֹא  ׁשֶ

ּתַ  ן  ֵהִבין,  ה נֶּ ִמׁשְ ּכֵ ְוָרָצה ְלמּולֹו,  ְבעוֹ ִט   ׁשֶ   לֹא  ו ׂשָ ֵ�   ַאךְ  
ְלָכְך   ים  םִהְסּכִ ִגיל  ּגַ ָמֵ�אל.    ּבְ ִיׁשְ ּכְ ֵרה  �ׂשְֶ לֹש4    ְוָכְך ׁשְ

ֵרׁש  �   ק " ּדַ ַר ָה   ּפֵֵ ל   ר ֵת וֹ י   רוֹ ׂשָ ְב ּבִ   ָאדֹם  נֹוַלד   ו ׂשָ ׁשֶ   ִמּכָ
ינֹוקֹות ֶלךְ   ה מֹ לֹ ׁשְ   י ֵר ְב ִמּדִ   ְלָכךְ   ָיה ָא ּוְר .  ַהּתִ יר   ַהּמֶ ׁשִ   ּבְ

יִרים ִ ֵמְרָבָבה "  ַהׁשּ גּול  ּדָ ְוָאדֹום  ַצח  ֵכן   ְולֹא",  ּדֹוִדי    ִיּתָ
�ר ־ ַ�ל  תוֹ נָ וָּ ּכַ ׁשֶ ָ ֵ ֲהֵרי ,  ַהׂשּ ם  ָאַמר   ׁשֶ ּצֹוָתיו  "  ּגַ ְקו*

ּלִ  ְלּתַ עֹוֵרבּתַ ּכָ חֹרֹות  ׁשְ ם  ְוֶזה ".  ים  אּור ַה   ּגַ   ד וִ ָד ּבְ   ּבֵ
  ".ְיֵפה ֵ�יַנִים ְוטֹוב רִֹאי־ ְוהּוא ַאְדמֹוִני ִעם"  ֶלךְ ַהּמֶ 

  

וּ  ּתֽ ׁשְ ּו ַוּיִ אְכל� ה ַוּיֹֽ � ּתֶ �ַ�ׂש ָלֶהם� ִמׁשְ   )   (כו, ל  ַוּיַ

ַבת וּ   ּתֵ אְכל� ַטַ�ם  ַוּיֹֽ ְפִסיק   א ָח ּפְ ִט   ּבְ   ת ֶד ֶר ְפ מ* וּ ,  ַהּמַ
ַבת וּ   ִמּתֵ ּתֽ ׁשְ ֱאִליֶ�ֶזר   ְוִאּלוּ ,  ַוּיִ אְכל�   ֶנֱאַמר   ּבֶ ּו  ַוּיֹֽ

וֹ  ר־ִעּמ� ֲאׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ  ְוָהֽ ּוא  ה" ּו  ּת# ׁשְ בֹות  ,  ַוּיִ ְוַהּתֵ
וּ  ּת# ׁשְ ַוּיִ ּו  אְכל� נַּ   ִרים ּבְ ַח ְמ   ִמיםְטָ� ּבִ   רֹותּבָ ח* ְמ   ַוּיֹֽ   חמ*

ָפ   ֶנֱאַמר   ו ׂשָ ֵ�   ֵאֶצל  ְוֵכן,  ְרִביִעי  ֵתנוּ ּבְ ּתְ    ָרׁשָ ׁשְ אַכל ַוּיֵ� ַוּיֹ�
ךְ  ַל' �ָקם ַוּיֵ ם  ַוּיָ ן־ ּגַ ְטָ�   ּכֵ ִרים  יםִמ ּבִ ּבָ .  ן ָקטֹ   ף ָזֵק   ח נַּ מ*   ְמח*

ת ָבר   ְוִסּבַ י ,  ַהּדָ ְס�*   ּכִ ל  תוֹ ּדָ ּבִ ּלֹא  ו ׂשָ ְוֵ�   ֱאִליֶ�ֶזר   ׁשֶ   ׁשֶ
ר  תוּ   ִנְזּכַ ָ ׁשּ ֶקה   ֵרי ֲה ,  ַיִין  ׁשֶ ׁשְ ת   ָטֵפל  ָהָיה   ַהּמַ   ְוָלֵכן   ַלּפַ

ה   ָ�ָליו   ְמָבְרִכים  ֵאין ּדָ *� ּסְ ה   ֲאָבל,  ּבַ ּדָ *� ּסְ ֵהִכין   ּבַ   ׁשֶ
�שׂ   ֶנֱאַמר   ִביֶמֶלךְ ַלֲא   ִיְצָחק ַ ּתֶ ִמ   ָלֶהם  ַוּיַ   ר ְוִעּקַ ,  ה ׁשְ

ה  ּתֶ ׁשְ ם־ ַ�ל  הּוא   ַהּמִ ִין  ׁשֵ הּוא   ַהּיַ ר   ׁשֶ   ָהָיה  ְוָלֵכן,  ָהִעּקָ
ם  ְלָבֵרךְ   ָצִריךְ  ִין־ ַ�ל  ּגַ ֵאינוֹ   ַהּיַ ת  ָטֵפל  ׁשֶ   ְוָלֵכן ,  ַלּפַ

ְפֶסֶקת אן  מ* ַבת  ּכָ ּו    ּתֵ אְכל� ַבתַוּיֹֽ וּ   ִמּתֵ ּתֽ ׁשְ ֵדי ,  ַוּיִ ז   ּכְ   ְלַרּמֵ
ָהיוּ  ֵני   ׁשֶ ָוָיִין.  ַוֲחׁשּוִבים  ִנְפָרִדים  ְדָבִרים  ׁשְ ת  ּפַ ברכת  (, 

  איש) 
�  

ר י ְגָר# יבּו ֹרֵ�� ִר+   )   כו, כ( ַוּיָ

ַבת יבוּ   ּתֵ ִר+ ַטַ�ם  ְטֶ�ֶמתמ*   ַוּיָ ֵרׁש   ְזָלא ַא   ּבְ י ,  ּגֵ י ְגָרר  רֵֹ�   ּכִ
ם  ִיְצָחק   רֵֹ�י   ֶאת  ְוֵגְרׁשוּ   ָהְלכוּ  ָ   דברי יחיאל) (  .ִמׁשּ

�  
ו � ל ֶאת־ֵ�ׂשָ דֹ# ֹו ַהּגָ נ�   )   כז, א( ׀ ּבְ
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ל דֹ# ָבר , ׁשֶ ו "ָוא   ָרה ֵס ֲח   ַהּגָ כֹוָרתוֹ   ָמַכר   ּכְ     .ּבְ

ׁש  ְדּגָ  מ*
 

 ח ּלָ מ* ְמ 

  ◌ִ 

ְטָ�ם    מ*
 



 

 

 

   

 בפרשתנו, בדבר תימה אין: ואמר

 י"רש פירש" עשו שמו ויקראו" כתוב

 שמו ויקרא" ואילו, כן לו קראו הכל

 הכל עשו את. כן קראו ה"הקב" יעקב

 רק מכיר יעקב את ואילו, מכירים

 .ה"הקב

 

 ל"ג( -)כ"ז   יהיה ברוך גם

 מענדל מנחם רבי הרה"ק   

 הבעל מתלמידי מפרעמישלאן זיע"א

 לראות נסע טוב הקדוש זיע"א, שם

 הרה"ק המגיד הגדול מנהיג כיצד

 החסידים. עדת את ממעזריטש זיע"א

השמורה היתה עמו,  כלשהי מסיבה

 וביקש זהותו את להסתיר החליט

 בבואם .ברוך לו שיקרא ממשרתו

 מהמגיד ברכה לקבל נכנסו למעזריטש

 האורח את המגיד כשראה ,הקדוש

 בברכה אותו קידם והוא פניו, אורו

 מענדל מנחם רבי עליכם "שלום

 הוא אדוני של שמו מפרעמישלאן".

 קל חיוך המשרת. לתקן הזדרז "ברוך"

 כולם השיב: והוא המגיד פני על עלה

 עלה וכי הגדול, המגיד אותי מכנים

 ירגיש לא הגדול שהמגיד בדעתך

 מפרעמישלאן מענדל מנחם רביש

ואמר:  וסיים? לבקרו לבוא מתכנן

 אותו אברך א"כ שמו, ברוךש אמרת

 יהיה". ברוך ש"גם

 

 440גליון 

 "אפי' תששנה 

 

 

 תולדותפרשת 
                                                

 אברהם בן יצחק תולדות ואלה

 (ט"י ה"כ) יצחק את הוליד אברהם

 מוילנא אליהו רבי ק"הגה על מסופר

 ארבע בן ילד היה שכאשר ,א"זיע

 חומשי בחמישה בקי כבר היה שנים

 הכנסת בבית כשהיה אחת פעם. תורה

 הילדים שאר עם יחד הסוכות בחג

 מזקני אחד עמד, בחדר אתו שלמדו

 ואמר הילדים אל ופנה וילנא חכמי

, אהובים ילדים לי נא הגידו: להם

 אתבתורה הקדושה  מוצאים אנו היכן

 זה אחר זה כפול אברהם של שמו

 פרשת מלבד" אברהם אברהם"

 אליו ויקרא" שם שכתוב העקדה

 אברהם ויאמר השמים מן' ה מלאך

 שהספיקו טרם עוד? "אברהם

 שמסביב הצעירים עם יחד הפעוטים

 אליהו קפץ, זו בשאלה להרהר להם

 בפרשת כתוב כך והלא וענה הפעוט

 בן יצחק תולדות ואלה" תולדות

 ".יצחק את הוליד אברהם ,אברהם

 
 

 (כ"ה כ"ה) עשו שמו ויקראו

 חיים משה רבי ק"הרהמספרים על    

 דגל" בעל א"זיע מסדליקוב אפרים

 ט"הבעש של נכדו" אפרים מחנה

 לפונדק פעם נזדמןש, א"זיע הקדוש

 הלה הקניטו ,משכיל סופר עם אחד

 נכד אמנם הוא כבודו: לו ואמר

 יותר יש שלי דומני אך, ט"הבעש

 הצדיק נענה. לכבודו מאשר חסידים

האסורים  רבי עקיבא, גם בשבתו בבית

רגע פנוי  לא פסק פומיה מגירסא, כל

תלמידיו שנותרו  הקדיש ללימוד תורה.

שמרו על קשר עמו  ללא רב ומורה דרך,

שונות. פעם נתעוררה  על ידי תחבולות

ודות א רבי יוחנן הסנדלר  שאלה אצל

שנעשתה בלי נוכחות עדים,  חליצה

היא אם לאו? וחפץ לשאול את  הכשרה

 עקיבא. מה עשה? לבש בגדי רוכלי רב

בית  נטל עמו מיני סדקית והלך אל חצר

מבקש  הסוהר, שם הכריז בקול רם, מי

ותוך כדי כך  מחטים, מי מבקש מזלגות?

לבינה מהו?" שמע  הבליע "חלצה בינו

השאלה, התקרב אל  רבי עקיבא את

לך כושין )פלכים  החלון ושאל, יש

כשר. וכך ענה לו על  לסריגה( יש לך

שהשומרים יבחינו כי שיח  שאלתו בלא

 הרוכל. ושיג לו עם

 י יבמות י"ב ה'()ירושלמ
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  ידי על ישראל ושם יתברך שמו נתקדשכך 

 זיע"א הקדוש שרעבי שלום רבי

 ירושלים הקודש בעירשנים.  250-סיפור זה קרא לפני כ

 הארץ על ירדה גדולה ועלטה ,מזמן לה שקעה השמש תובב"א

 ובעליהן סגורות החנויות שקט שורר הצרים העיר במבואות

 בזריזות משנתם עתה שקמו הקבלה שקועים חכמי מזמן כבר

 מדרש לבית ופניהם זו רצון משעת אחד רגע אף מאבדים לא

 על ישניםה אלה מזו יתרה הישמעאלים לגבי ואילו" ל-א בית"

 הרי ,שנתם את להפריע יעז אשר הוא ואיזה זה מי ,מטותיהם

 מי ,היהודי על הישמעאלי יקצוף שאם ,חייו את מסכן הוא

 אותו יתבע לכך ובנוסף ?תומו מכת מלהכותו בעדו ימנע

 .ירושלים יהודי של מצבם אז היה כזה. למשפט

 

 ,בתוקפה שהאפלה שעה ,לילהה חצות שעת קודם מעט    

 חיי תענוגות מכל המופרש שבענקים ענק האדם מתעורר

 בעולמות שקוע כולו כל אשר מעם המורם איש ,הזה העולם

 משיצא ,בלבו מקננת אתת דאגה ורק ,קודשים קודש ,עליונים

 לאעדיין  דוד בן משיח מדוע ,האחרון יומו ועד העולם וירולא

 שלום רבי ק"הרה רבינו עתה נאנח לב כל שוברת אנחה? בא

 השכינה, שלנו אמא השכינה גלות אוי אוי, א"זיע שרעבי

 אמא, קצנו האריכו ופשעינו אלה הטו עוונותינו אוי אוי, בגלות

, משיח של צערו על לי אוי, לב שם איש ואין בעפר מושלכת

 נשמעו אלו אנחות, היכלנו ושמם מקדשנו שחרב בכך לי אוי

נהגו  כך, ממטתו שקם בשעה לילה חצות בכל רבינו של מחדרו

 השכינה מהי אחר אדם מכל יותר היודעים הקבלה חכמי

 את לתאר קשה אלו ברגעים ,מצבה ומה ערכה מה ,הקדושה

 אלו כתלים בין", ל-א בית" הקודש בהיכל כאבם גודל

 ,נעליהם חולצים אלו עליון קדושי ,עילאית קדושה הספוגים

 גלות על ומקוננים בוכים ,ואפר שק לבושי הארץ על יושבים

 על" חצות תיקון סדר את מתחילים וכואב מר בקול, השכינה

 היכל את טמאו בנחלתך גוים באו אלוקים' "וכו" בבל נהרות

 בין צותח תקון את לומר רוצה הוא אין הקדוש רבינו ".קדשך

 התיקון את לומר רוצה הוא"', ל-א בית" המדרש בית כתלי

, המקדש שריד המערבי בכותל, הגדול המקדש בית ליד

 ראוי שם ,כן, הבית של חורבנו מאז השכינה זזה לא שמשם

 .הלב מעומק היוצאת גדולה קינה לערוך

 

 היא לומר מתכונן שהוא כפי חצות קוןית שאמירת רבינו יודע 

 ממלמל? המקדש בית יבנה מתי אוי, בעבורו נפשות סכנת

 האורבת הסכנה, מקדשנו בית שריד לעבר בהליכתו ש"הרש

 שם הוא בטחונו, אדם משום ירא הוא אין, והלאה ממנו שם לו

, לכותל יחידי והלך מדרשו מבית חמק בפשטות כך. ה"בהקב

, הדרה ברוב מדותיו פי על שיורדת בגלימה השרת כמלאך דמותו

 לובש ,נעליו את חולץ הוא, הישמעאלים בתי פני על הוא חולף

 מקירות שיצאו אלו זעקות, לי אוי, לי אוי ,אוי, בעפר ומתפלש שק

 זיעזע קולו. האויר חלל את פילחו שבכה הגדולה והבכיה ליבו

 .מבוהלים, שחקים ומרקיע בוקע והיה הבתים קירות את

 

 מבעד להשקיף ממטותיהם הישמעאלים קמו והמומים מבולבלים 

 הזה והנורא האיום הקול את המשמיע האיש מיהו ולראות, החלון

, ראוהו לא שמעולם יהודי פני וראו הציצו. שנתם את מפריעש

 דמעות שופך לקרקע צמוד ראשו, הרצפה על ומשתטח יושב

 לא. לב כל השוברת עמוקה אנחה מלבו פורצת פעם ומדי ,כמים

 הקדושים השרפים מן אחד הכותל מול ניצב כי אלו ערלים ידעו

, "יהודי פיך את סתום". "הוא אוכלה אש, "עליו מעיד' ה אשר

 ומר רע ,לאאם ו", לחלונות מבעד הרשעים קולות אליו הופנו

 בעניניו ושקוע דבוק כולו, כאן אינו הקדוש רבינו. "סופך יהיה

, מעלה מעלה נתונות מחשבותיו, מכל הוא מרומם, הקדושים

 לאן רבינו יודע אות וכל תיבה כל, הזה מהעולם כרגע הוא מנותק

 ונתונות שרעפיו אחוזים עתה ושם, עליונים בעולמות רומזת היא

 היכלו אל חזר, בקודש עבודתו את שגמר אחר. מחשבותיו

 . הכותל רחבת אל שבה והדממה" ל-א בית" בישיבת

 

 כיצד מבינים הם אין, אליהם שבה לא הללו הערלים מנוחת אך   

 כדבר ולעשות פניו להעיז יהודי יכול איך ,ובכלל, שנתם הופרעה

 בין תסיסה החלה כך. בשתיקה כך על לעבור שאין דאיובו? הזה

. מיד לחסלו שיש ואמרו בם בערה נקם ותוותא, רבינו נגד הגויים

 קבוצת ושכרו, יום מבעוד השכנים התארגנו זה דין גזר פי על

 לעשות חדים ובסכינים בחרבות חמושים חרב שכירי בריונים

 . ברבינו נקמה

 

 גופו את טובל, ש"הרש רבינו מתעורר חצות קודם מעט למחרת

 מועדות ופניו, קדושתו על קדושה מוסיף, טהרה במקוה הטהור

 זוממים אשר את לנחש קל. שריד בית מקדשנו המערבי לכותל

 שיעבור רק, אוי .לו אורבים החמה משקיעת כבר הם, אלו בריונים

 כמו בנחת לישון לבתינו ונלך כמתוכנן אותו ונחסל הזה היהודי

 להיות רוצה מהם אחד כל, הבריונים חשבו, שעברו בימים

, הגיע הרגע. זה יהודי של בבטנו החרב את שיתקע הראשון

 דמו את ישפכו, עליו יתנפלו רגע ועוד, נשימתם עצרו הבריונים

 . המתוכנן כפי לגזרים אותו ויבתרו

 



 

  

  

 ולא ימינה מביט לא, אליהם מתקרב הקדוש ש"הרש   

 ומגיע ביניהם עובר, עילאיות מחשבות אחוז כולו, שמאלה

 הרצפה על יושב, מנעליו חולץ, אתמול כביום הכותל אל

 יותובבכ נוראות בצעקות השכינה גלות על נןולק ומתחיל

  .אתמול כיום

 

, והתפלאו, ש"הרש רבינו שעשה מהרעש הזדעזעו השכנים

 אלו מעלו כיצד, אותו להרוג צריכים היו הבריונים הרי

 כדי, הבריונים את לחפש רצו בוקר עם ישר. בתפקידם

 הבריונים את ראו ופתאום. בתפקידם שמעלו על להענישם

 סכינו אחד וכל, למעלה מורמות כשידיהם, מטהבס עומדים

 ואינם, כסיד וחיוורים כאבן דוממים עומדים והם, בידו

 . מפיהם מילה להוציא או, ממקומם לזוז יכולים

 

 מכל ירושלים ואנשי, הבזק במהירות התפשטה זו ידיעה

 את לראות התאספו ערבים ולהבדיל יהודים, ותיהקצ

, אלו רשעים וקרובי םיהמשפחות בני רק. הזה המוזר המחזה

 האלוקים איש את ולמצוא לחפש ואנה אנה התרוצצו

 היכן. הזאת הרעה כל אליהם באה בגללו אשר, הזה הנורא

 ידיו כפות את וננשק אותו נמצא היכן, הזה היהודי הוא

 עתה, לקדמותם הבנים ישובו למען סליחתו לבקש, ורגליו

  .להמיתו לו התנכלנו אשר האיש מי ידענו

 

 יצא, הבריונים על השמועה לאוזניו שהגיע ש"הרש רבינו

 ונישקו, האלו הבריונים קרובי נפלו ומיד, האירוע מקום אל

 לבריונים ניגש הוא, להם שיסלח ש"הרש רבינו רגלי את

 לא והלאה שמהיום מבטיחים אתם האם: "באוזניהם ושאל

 ההמונים לעיני הפלא ולמרבית "בעולם יהודי לשום תרעו

 בראשם מנענעים והחלו רוחם אליהם שבה, שם שעמדו

 וכך המערבי הכותל אל רבינו נגש. לדבריו הסכמה לאות

, למעננו לא אם למענך עשה, הרבים ברחמיך אנא: "התפלל

 יחיד אתה כי, האלו לערלים והראה לטובה אות עמי עשה

 הניח רבינו" הארץ בכל אדיר שמך וכי, בעולמך ושליט

 חזרו ומיד, שלמה לרפואה אותם וברך ידו את עליהם

 רבי ידי על ישראל ושם יתברך שמו נתקדש כך. לאיתנם

 .הקדוש שרעבי שלום

 

 הנפש רפואת

 והשכל דעה בעל לחולה כשבא לרופא משל   

 לו יתן אזי ,בשמחה התרופות מרירותאת  המקבל

 דבש תערובות בלי שהם כמו ותרופות סגולות

 וכשבא ,לרפואתו קרוב היותר הדרך וזה ,וכדומה

 מרירות לסבול ומסרב שלימה דעתו שאין חולה אצל

 וסוכר ודבש מתוקים סמים עמם יערב אזי ,הסממנים

 צריך מ"מ ,כלל הרפואה מענין שאינו י"אעפ ,וכדומה

 וזה ,ההיא הרפואה משקה שישתה כדי כן לעשות

 ברפואתו נתערבו כי ,הראשון מן רחוק יותר תועלתו

 ,קצרה שדעתו שלישי חולה יש אמנם ,אחרים דברים

 ולא לחיך ערבוא ה אם כי דבר וישתה יאכל לא

 המעט מן ומעט דבש רוב לתת לו צריך כ"ע ,המועיל

 כי ,החיים מן למיתה קרוב וזהו ,המרפאים מסממנים

 ודברים הדבש ברוב במיעוטו מתבטל הסם מעט

 לשם באמת רופא הוא הרופא אם אמנם .המתוקים

 לקיים הוא ורוצה ,החולי לשכר מצפה אינו ,שמים

 ,רעיך רם על תעמוד לא על לעבור ולא עךלר ואהבת

 יקבל אשר עד ,ייסרנו ובשוטים יחבטנו במקל אזי

 המה כאשר במרירותם כן גם ויתרפא הרפואות

 ויתרפא גם כן. 
   

 הנביאים עמדו לשעבר ,הנפש בחולי הוא כן     

 ,אחר דבר תערובת בלי בסממנים ורפאו הנפש רופאי

 הם חכמים וגו' לחושך אור םימ  ש    ה   הוי" אמרו רק

 ,בפרהסיה פניהם להכלים כאלו ודברים '"וגו להרע

 כך אחר אמנם ,להם ורפא ושב ונתרפאו שמעו והמה

 אומרים היו לויוא ,שמועל אנויומ הדורות נתקלקלו

 אזנם יטו ולא מתרחקים היו הראשונים הנביאים כמו

 הנפש רופאי שהם מי הדורותחכ התחכמו כ"ע ,כלל

 נחמדים פשטים לומר דהיינו, דבש מעט לערב

 זה וגם ,הפשט בנעימת המוסר ולהבליע ,כדומהו

. הראשון מן רחוק הוא אך הרפואה אל קרובה הדרך

 רוב לקחת הרופאים התחילו, יותר נתקלקלו שוב

 משלים ולהמשיל ,טובים בדברים להחניפם דבש

 יתלקטו דבריהם ומתוך, הארץ עמי וישחקו שיצחקו

 מאוד רחוק והוא, מזעיר מעט מוסר דבבי אחת אחת

 .הרפואה מדרכי

 

 א("קצ עט א"ח )דרשות חתם סופר 

 



 

 

  

 

 

 בחסות רשת חנויות

 גל פז

 

 

 הי"ו משה הלפרטנדבת הר"ר 

 לע"נ אביו

 "ל ב"ר מרדכישמואל הלפרט זהרה"ח 

 נלב"ע ט' כסלו תנצב"ה

 

 בוכה כשילד יהודי לשמוע

 דובער הרה"ק רבי על מסופר

מליובאוויטש זיע"א )אדמו"ר 

יומא דהילולא ט'  האמצעי

 והיה בחדר פעם שישב ,(כסלו

 ילדו בלימודיו, ועוסק שקוע

 עריסתו מתוך נפל התינוק

 בחדר בבכי ופרץ השינה באמצע

 בקומה שמע. לא הוא אך סמוך,

הרה"ק  אביו התגורר העליונה

 הוא שאף " זיע"אבעל התניא"

 בכל אך בתורתו, זו שעה התעמק

 התינוק, בכי את אוזניו קלטו זאת

 לקומת ירד מלימודו, הפסיק

 התינוק את והרים הקרקע

 והשיבו הרדימו הרגיעו, שנחבט,

 לבנו העיר כך אחר לעריסה.

 מאד מתעמקים אם ואמר: אפילו

 לשמוע לא מסוגלים אם ,בתורה

 הדרך. זו לא בוכה, כשילד יהודי

 

 זהירות מגרימת נזק לזולת.

 הגה"ק רבי נכנס מסופר: פעם

 עוד עם יחד סלנטר זיע"א ישראל

אחד  קטן כנסת לבית אדם,

 שבוילנא הסימטאות באחת

 מלווהו מנחה, תפילת להתפלל

 מתוך ידיו נטל ישראל' ר של

 בשפע הכנסת שבבית הכיור

 הרטיב ישראל' ר ואילו ובהידור,

 השתמש לא וכמעט ידו, את מעט

 ישראל' לר פנה הלה במים,

 נוהג כבודו אין האם בתמיהה,

 כן, התפילה? לפני ידיו ליטול

 (י"ג) אמן עניית דיני
 

 יותר קולו יגביה לא אמן העונה (א

 סעיף ד"קכ' סי ח"או ע"שו. )מהמברך

 (ב"י

 כדי מהמברך יותר קולו מגביה אם (ב

. מותר, הם גם שיענו העם את לזרז

 (ז"מ ק"ס שם משנה ברורה)

 להגביה אסור שבח של אמן דווקא (ג

 של באמן אבל, מהמברך יותר קולו

 ג"פמ. )מותר רבא שמיה ויהא ,בקשה

 '(א ק"ס ו"נ' סי ח"או, זהב במשבצות

 

 ה' כסלו שבת קודש
רבי שמואל אליעזר ב"ר יהודה הלוי 

 שצ"ב( -)המהרש"א 
הרה"ק רבי אשר אנשיל הלוי אב"ד טשענגער 

 )מנחת אשר( ב"ר שמואל )תרל"ד( 
 הגה"ק רבי ברוך בער ליבוביץ 

 ב"ר שמואל דוד )ת"ש(
 

 ראשון ו' כסלויום 
יחזקאל שרגא מסטראפקוב ב"ר הרה"ק רבי 
 תשנ"ה( -ישכר דוב 

 ז' כסלו  יום שני
הרה"ק רבי אהרן מקראקא ב"ר קלונימוס קלמן 

 )בעל מאור ושמש( תרמ"ב
 ישי ח' כסלושליום 

 -רבי משה ב"ר יצחק )חידושי מהרש"א מהדו"ב 
 תכ"ט(

הרה"ק רבי אהרן מטשערנאבל ב"ר מרדכי 
 )תרל"ב(

 הרה"ק רבי דוד מסוכטשוב ב"ר שמואל
 י ט' כסלורביעיום 

הרה"ק רבי דובער ב"ר שניאור זלמן )האדמו"ר 
 תקפ"ח( -האמצעי מליובאוויטש 

הרה"ק רבי משה מסלוויטא ב"ר פינחס מקאריץ 
 )תקצ"ח(

 י' כסלויום חמישי 
הרה"ק רבי פינחס מנחם אלעזר מפילץ )שפתי 

 צדיק( ב"ר בנימין אליעזר )תרפ"א(
הגה"צ רבי איסר זלמן מלצר ב"ר ברוך פרץ 

  )תשי"ד(
 כסלו יום שישי י"א

 של"ד( -רבי שלמה ב"ר יחיאל )המהרש"ל 
 הרה"ק רבי אברהם דוב מאבריטש ב"ר דוד 

 תר"א( -)בת עין 
 

 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 

 

 רגיל אני גם ישראל' ר השיב

 לי, הנראה כפי אבל בזה, להדר

 מתפללים זה מדרש בבית יש

 בו שכיחים ולא ,קבועים

 מכין בודאי השמש אורחים,

 המתפללים צורך לפי מים

 נבזבז אנחנו אם הקבועים,

 להיות חסרונם עלול מים, הרבה

 והלה הגבאים, לאחד ניכר

 את ויעכב השמש על יתרעם

 שאנחנו ונמצא משכורתו,

 פרנסתו. לקיפוח גורמים

 

ילד עני עם בגדים ראיתי 

 קרועים

 רבי דוד מלעלוב זיע"א  הרה"ק

גדל בבית הוריו שהיו עניים 

מרודים, פעם אחת הצליח אביו 

להשיג כמה פרוטות בכדי 

, לקנות לבנו מלבוש חם לחורף

אך כעבור כמה ימים שב רבנו 

תה ללא המעיל. שאלה הבי

אותו אמו היכן שכח את מעילו, 

ענה הילד: לא שכחתי, ראיתי 

איזה ילד עני עם בגדים קרועים 

ור ונתתי ושיניו נוקשות מרוב ק

פנתה אליו אמו  לו את מעילי.

לך מיד חזרה ואמרה לו כי י

ויביא את מעילו לפני שיבוא 

אביו ויפליא בו את מכותיו. לא 

עזרו כל האיומים, השכנועים 

והדיבורים, בקור רוח ענה הילד 

לאמו כי שווה היא מצווה כה 

 גדולה לקבל מעט מכות בעדה.
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 וסיפורים ליקוטים 
 תולדות - נפלאים

 
"ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד  

 את יצחק" )כה, יט( 
שינוי גדול מוצאים אנו בין חיי אברהם אבינו לבנו יצחק אבינו,  
שאברהם אבינו עבר עשר נסיונות קשים, נדודים, רעב, לכאורה 
גם עוני בתחילת דרכו, מלחמות, והרבה צרות עברו עליו, ואילו  
יצחק אבינו ימיו היו יותר שלוים בלי שום מאורעות של צער 

ר 'ויגדל האיש הלוך וגדל עד וברוב טוב עושר וכבוד, וכמו שנאמ
כי גדל מאוד'. והדבר אומר דרשני, הרי שניהם היו צדיקים  

 גמורים, ומה נשתנה יצחק מאברהם. 
התשובה לכך, אומר רבנו האור החיים הקדוש, צריך לבדוק מי 
האבא, אביו של אברהם היה תרח שלא היה צדיק, ולכן לא זכה  

ה בנו של אברהם, וזיכה  בנו אברהם לעושר וכבוד, ואילו יצחק הי
 לו עושר וכבוד וכל טוב. 

וזה פירוש הפסוק ' ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד 
את יצחק', שהרי המילה 'תולדות' מתפרשת גם במובן של 
מאורעות וקורות חיים, ואומר הפסוק הסיבה שאלו היו  
מאורעות חייו של יצחק ברוב טוב ועושר, כי אברהם הוליד את  

 חק והשפיע לו כל טוב. יצ

 
 "אברהם הוליד את יצחק" )כה, יט( 

ברש"י 'לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה'. 
 יש להבין מה הליצנות כאן, הרי זה סתם הוצאת שם רע. 

ויש לומר שאכן אליבא דאמת על ידי אבימלך נתעברה, שהרי 
יך לאותו  למדו חז"ל מאברהם שכל המתפלל בעד חבירו והוא צר

דבר הוא נענה תחילה, וכיון שהתפלל אברהם על אבימלך הוא  
נענה תחילה. וזה היה תכסיסם של הליצנים שהם אמרו  
שמאבימלך נתעברה, והיו שהבינו ששהתה אצל אבימלך וכך 
נולד יצחק, לכן היה צריך שיהיה קלסתר פני יצחק כאברהם כדי 

 שיאמרו כולם "אברהם הוליד את יצחק". 
 מ שפירא()הגר"

 

  " ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו "
 )כה, כו( 

צ"ע למה תפס יעקב את עקבו לעכבו? הרי אחרי ששמעו 
ה 'ורב יעבוד צעיר' הרי כל אחד רצה להיות אחרון? אלא  בהתשו
יעקב , בעצם בשאלה רבי יחזקאל מקאמזיר זי"עהרה"ק עונה 

שעשו עכבו, אבל עשו פני מיכול לצאת היה שהיה מאחור לא 
שהיה בחזית מי עכבו לצאת? אלא עשו לא רצה לצאת שרצה  
להפריע ליעקב לצאת לביהמ"ד, כזה רשע היה, וכך יעקב שידע 

שו רץ לע"ז הוא תופס אותו, לעכבו שלא ילך לע"ז, ולכן תפס שע
 את עקב עשו.

 

 "ויקרא שמו יעקב" )כה, כו( 
 כתב רש"י שהקדוש ברוך הוא הוא זה שקרא את שמו יעקב.
 והוסיפו על כך חז"ל במדרש: "מכאן שיעקב אבינו לא מת".

בדה שה' קרא את שמו יעקב, לכך וולא מובן, מה הקשר בין הע
 א מת?שיעקב ל

והנה מובא בחז"ל, שבעת שאדם הראשון קרא בשמות לכל 
בעלי החיים, שאל אותו הקדוש ברוך הוא: ואתה, מה יהא שמך?  

 וענה לו: אדם יהא שמי. 
והקשו המפרשים, מדוע לא קרא לו הקדוש ברוך הוא לאדם  
בשם, ורק בקש ממנו לקרא שם לעצמו? ותרצו שאלו היה  

קורא לאדם בשם, לא היה מת לעולם, הקדוש ברוך הוא עצמו 
כיון שמעשיו של הקדוש ברוך הוא אינם בטלים לעולם. וקריאת  
שם נחשבת כמעשה. והנה אם ימות האדם ויתבטל שמו, יצא  

 שהתבטל גם מעשהו של הבורא יתברך.
ומאחר וקריאת שמו של יעקב אבינו נעשתה על ידי הקדוש ברוך  

 לא מת.הוא עצמו, מוכח מכאן שיעקב אבינו 
 )מהרי"א( 

 

 "ויבא עשו מן השדה והוא עיף" )כה, כט(  
ברציחה, כמה דתימא כי עיפה נפשי להורגים )ב"ר( . ובגמ’ אמר   

ר’ יוחנן: חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום, א( בא על 
נערה המאורסה, כתיב הכא, ויבא עשו מן "השדה", וכתיב התם 

הנפש, כתיב הכא, והוא "עיף", כי "בשדה מצאה", ב( והרג את 
וכתיב התם, אוי נא לי כי "עיפה" נפשי להורגים, ג( כפר בעיקר, 
ד( וכפר בתחית המתים, דכתיב הנה אנכי הולך למות, ה( וביזה 

 את הבכורה, דכתיב ויבז עשו את הבכורה.  
מעשה שהיה על מלך אחד, מלומד גדול, ואוהב ישראל, ומבין 

ב גדול בישראל, וחכם בהוויות העולם, בתנ"ך, שהיה לו אהוב, ר
יני יעץ אתו בעניוהמלך היה מתי, הלא הוא ר' יונתן אייבשיץ

הממלכה, וגם היו מחליפים דעות, ומתווכחים בעניני דת ומדינה.  
פעם אחת כשבא הרב לארמון המלך, שאל אותו המלך: כעת 
למדתי בספרי האגדה, אודות עשו, שנאמר עליו, ויבא עשו מן  

ף מרציחה, ואני  יוא עיהשדה והוא עיף, ודרשו עליו חז"ל שה
ף, וטבעי יתמה מאוד, כי הלוא לא מוזכר בתורה רק שהוא עי

ף, ואלו חכמיכם מרוב יהדבר שאדם שבא מן השדה הוא עי
ף מרציחה,  ישנאתם לעשו, טפלו עליו אשמה כבדה שהוא עי

ולעומת זאת, דוד מלככם, שחטא עם בת שבע, וגם רצח את 
מר דוד חטא אינו  אוריה החתי, כתוב בתלמוד שלכם, "כל האו

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 לעי"נ האשה החשובה 
 צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון -ליבוביץ ע"ה 
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אלא טועה", ואף אוריה בדין נהרג, כי מורד במלכות היה, ואני  
סבור, שחכמי התלמוד נשאו פנים לדוד, ומרוב אהבתם אליו  

 חיפו על מעשיו, בתירוצים שונים, ואני רוצה תשובה ממך! 
ענה הרב למלך: אני אשיב למלך תשובה כהלכה בהזדמנות 

ת הסעודה, והעבד הכושי  אחרת, ותוך כדי שיחה, הגיעה שע
אשר למלך הגיש לפני המלך מים כדי שיטול ידיו לפני האכילה, 
הסיר המלך את טבעתו והניחה על השלחן, ושכח להחזירה אחר  

 הנטילה. 
הרב לקח בחשאי את טבעת המלך והטמינה בכיסו, והמלך  
התחיל לסעוד ממנות האוכל שהגישו לפניו, ולפני הרב הגישו  

 שובחים. המלצרים פירות מ
בינתיים נכנס מזכיר המלך והגיש לפני המלך, מסמכים חשובים 
לחתום עליהם, משרצה המלך לחתום, הופתע לראות שהטבעת 
אשר בה חותם אינה בידו, והתחיל לחפש אותה על השלחן, 
ומתחת לשלחן, ומשלא נמצאה, פקד מיד להזמין את העבד 

ניו, שאלו  יצב לפ יהכושי שהגיש לו מים לנטילת ידים, וכשהת
המלך בכעס: איפה הטבעת שהנחתי  

על השלחן, כשרחצת את ידי?  
והעבד ענהו: אין לי כל ידיעה, 
מהטבעת של אדוני המלך! מיד 
ציוה המלך, שייסרו אותו  
בשוטים עד שיודה, על גניבת 
הטבעת, מדי התחילו להלקותו 
בשוטים, והעבד צווח שהוא לא 
גנב את טבעת המלך. אז בקש 

לתת הוראה,  הרב מהמלך 
שירפו מן העבד ולא ילקוהו, 
ויוציאו כל איש מעליהם, ולאחר  
שנשאר לבדו עם המלך, פנה 
הרב אל המלך בשאלה: מדוע  
חשדת מיד בעבד הכושי שגנב  

את הטבעת? והרי אני הייתי יותר סמוך לשלחן המלך, ויתכן 
שאני חמדתיה ולקחתיה, ואיך לא חשדת בי, שאולי אני  

ת משפט, לייסר את העבד קשות? ענהו  לקחתיה, ומיד חרצ
המלך: איך יתכן לעלות על הדעת, שאדוני הרב, הישר והנאמן, 
היקר והחביב, וחכמתו כמלאך אלוקים, יגנוב את טבעת המלך, 
אשר הוא אהבו וידידו הטוב? אבל העבד הכושי, הנבזה, בודאי  

 ובודאי, שהוא חשוד לגזול ולגנוב, וע"כ מיד חשדתי בו ולא בך. 
מיד הוציא הרב את הטבעת מכיסו והושיטה למלך. המלך נדהם! 
ופנה אל הרב בשאלה: מדוע עשית את הדבר הזה? השיבו הרב:  
דבר זה נאלצתי לעשות, כדי להשיב על שאלתו של אדוני המלך, 
והנני רואה שאדוני המלך, התנהג בדיוק כמו שהמליצו רבותינו 

ו, כי בודאי חלילה על דוד המלך, וכמו שהטיחו דברים כלפי עש
וחס שדוד המלך חטא! משיח ה’ החסיד והישר, לא יכשל חלילה  
בעוון, וכמו שנאמר: "ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, וה’ עמו", 
אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו? ולכן הצדיקו את הצדיק  
ואמרו: "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה", ואולם עשו 

את עשו שנאתי" והוא חשוד  הרשע, שאף בוראו אמר עליו "ו
מאוד על רצח וניאוף וכדומה, ע"כ טפלו עליו חז"ל שהוא רצח, 

כי תולים הקלקלה במקולקל. ובאמת קבלה ביד חז"ל, כי אותו 
היום, רצח עשו את נמרוד, וכמו שאמרו במדרש: פעם אחת הלך  
עשו לצוד חיות ועופות, מצאו נמרוד ואמר לו: למה אתה צד  

הלחם אתי, וקבעו זמן להלחם זה בזה, הלך עשו ביער שלי? בוא ו
והתיעץ עם יעקב, איך לנצח את נמרוד, אמר לו יעקב: כל זמן 
שנמרוד לובש את בגדיו החמודות של אדם הראשון לא תוכל 
עליו, אלא אמור לו, שיסירם מעליו תחילה, ואח"כ תלחם עמו, 
וכן עשה, וכשפשט נמרוד את בגדיו, קפץ עשו ולבשם במרמה, 
וקם והרג את נמרוד, ולפיכך היה עשו עיף, שנאמר כי עיפה נפשי 
להורגים, מיד הודה המלך לאהובו הרב על תשובתו המאלפת 

  לאחר הדגמה אישית מהמלך עצמו. 
 )ויאמר אברהם(

 

 "בעבור תברכך נפשי" )כז, ד( 
סיפר הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ״ל: בצעירותו כשלמד 

ל הגאון רבי מאיר שפירא זצ״ל, אירע בישיבת חכמי לובלין אצ
פעם שהיתה בלילה הפסקת 
חשמל ועלטה שררה בכל מבנה 

 הישיבה. 
מתוך תשוקתו ללמוד, נעמד 
ליד החלון ולמד לאור שבקע 

 מהרחוב. 
והנה לפתע נכנס ראש  
הישיבה, רבי מאיר שפירא,  
להיכל הישיבה, וראהו כיצד  
מתאמץ ללמוד. הוא התרגש  

ך מאד ובירכו שלא יצטר
להרכיב משקפיים במשך כל 

 ימי חייו. וכך הוה. 

 

 "והייתי בעניו כמתעתע" )כז, יב( 
כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל משינאווא זצ"ל ידוע היה בגודל  

 דבקותו באמת. 
פעם בא אליו יהודי וביקש ממנו מכתב המלצה למנהיג עדה  

 שיהיה בעזרו באיזה ענין. 
בתואריו של אותו רב, ביקש הרבי לכתוב וישב נבוך. אם ימעט 

הרי יעורר בכך את רוגזם של חסידיו ומעריציו. אם יפריז בהם 
 יחטא בשקר.

ואמנם עם תואר "צדיק" אין בעיה שהרי הכתוב מעיד "ועמך 
 כולם צדיקים" אבל לכתוב תואר "קדוש" מהסס ליבו.

עוד הוא יושב ומתלבט ולחדר נכנס בנו רבי אברהם שלום 
ריק לפניו,   ןכשגיליוה את אביו מסטורפקוב זצ"ל הוא רא 

והא   ןהענייהקולמוס בידו והוא תוהה ונבוך. שאלו הבן לפשר 
 סיפר לו על ההתלבטות.

נענה הבן ואמר: יש לי עצה מגמרא! הרי הגמרא אומרת על 
שומנו של גיד הנשא ש"ישראל קדושים הם ונהגו בו איסור".  

הגמרא  א"כ אותו רב לבטח אינו אוכל שומנו של גיד הנשא ו 
 מעידה בו שהוא קדוש"! 

"שבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו" 
 )תהילים עז, כ(

בעבר הרחוק לפני המון שנים כשהמלך היה רוצה 
לדעת מה חושב העם עליו, או מה חושב העם על 
חוקים שחקק, היה מתחפש לאיש פשוט והיה 

את מסתובב בין העם ושמע משיחותיהם 
למי כוונתם להצביע בבחירות הבאות עותיהם וד

 וכו'.
...... 
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נהרו פניו של הרבי, והוא הכתיר בלב שלם את אותו רב בתואר  

 )באהלי צדיקים("קדוש". 
 

"עלי קללתך בני אך שמע בקולי ולך קח לי"  
 )כז, יג( 

אמרה רבקה: יודעת אני את הקללות העתידות לבוא עליך והן 
תר מאלה לא  ויו –ע'שו, ל'בן, י'וסף  –מרומזות באותיות "עלי" 

תדע עוד כל צרה, לפיכך אין לך להתיירא עכשיו פן יאונה לך 
 משהו.  

לכן אמר יעקב אחר כך, כאשר ביקשו בניו לקחת אתם את 
כלומר, כל   –לו(  -בנימין למצרים: "ע ל י היו כולנה" )בראשית מב

הצרות המרומזות ב"עלי", אשר ניבאה לי אמי מראש, כבר באו  
עלי, ואילו מבנימין אין כל צער מגיע לי, ולמה תבקשו ליטול 

 ממני גם את בנימין?... )הגאון מוילנא( 
מדוע אמנם ציוותה עליו רבקה להסתכן ולהתחפש בפני יצחק? 
הלא צדקה שאלתו של יעקב: "אולי ימושני והבאתי עלי קללה?" 
אלא, שרבקה רצתה לבטל על ידי זה את כל כוחותיו וזכויותיו  
של עשו. הלא זכותו של עשו היתה בקיום מצות כיבוד אב, אשר 

בגלל זה לא רצו מן השמים לגלות 
שו הוא רשע, כדי שלא ליצחק שע

לגרום לו צער, וממילא לא היה  
יעקב יכול לקבל את הברכות, 
לפיכך יעצה עכשיו רבקה  
ליעקב, כי יקיים גם הוא מצוות  
כיבוד אב מתוך מסירות נפש, 
ובכך יחליש את כוחו של עשו.  
וכך אמרה לו רבקה: "עלי 

אפילו אם בגללי  –קללתך בני" 
צפויות לך קללות חלילה, בכל 
 –זאת "שמע בקולי ולך קח לי" 

עשה כפי שאמרתי לך מתוך מסירות נפש, ועל ידי כך תנצח את 
  עשו ותוכל להיות ראוי לקבל את הברכות...  

 )חידושי הר"ים(

 

 ידי עשו" )כז, כב(  םוהידי"הקל קול יעקב 
ידי   םהידיאם כן, קשה. מצד אחד היה הקול קול יעקב, ומאידך 

ספק אם יעקב הוא או עשו. ואם יצחק  עשו, ואם כך הרי שהיה
אבינו הסתפק מיהו העומד לפניו, מדוע לא המתין עד שיתברר  
הספק בטרם יברך? ונראה שיצחק ועשו בקשו לטכס עצה, כיצד 

 ה הייתל את הברכות בערמה. השערתם וטיע מיעקב לולמנ
ינסה לחקות את    יבוודאשאם ירצה יעקב אבינו להתחזות לעשו,  

ו בתקיפות, כמנהגו של עשו, ולפיכך החליטו  קולו ולדבר לאבי
ידע יהפעם ידבר עשו בלשון רכה, כמנהגו של יעקב, וכך    אשדווק

 יצחק שזהו עשו. 
בורו, ינה יעקב אבינו את דיערו היה, ולא שיאלא שלא כפי שש

שכך, בבואו לפני יצחק אבינו, היה    ןומכיוווזאת משום כבוד אביו.  
בר בלשון ישד -בות: א ייצחק בטוח שהוא עשו, וזאת משתי ס

שהידים היו שעירות כידי  -חלט שעשו ידבר. ב ורכה, כפי שה
שכך, לא נותר לו ספק ולא ראה סבה לעכב את  ןומכיוו ,עשו

  הברכות.
 )אוהב ישראל(

 

 ם ידי עשו" )כז, כב( "הקל קול יעקב והידי
זמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות אין הידים ידי עשו  ב

 שולטות )ב"ר ס"ה(
ולכאורה איך משתמע דבר זה מן הכתוב, הרי הפשט הפשוט 

 הוא שהידים ידי עשו אף שהקל קול יעקב?
ואפשר לומר בכוונת המדרש, שיצחק אמר את הדברים האלה 

היתכן  -בתמיה, בסימן שאלה, הקול קול יעקב והידים ידי עשו 
   שיעקב יתפלל, ילמד תורה ועשו יכה?  

 )אבני האזל(
 

"מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואוכל מכל"  
 )כז, לג( 

כיון שיצחק התכוון לברך את עשו וכעת הוברר לו שטעות בידו 
ובירך את יעקב, מדוע הוא  
ממשיך לסיים את הפסוק 
באישור לברכות שניתנו בשוגג  

 "גם ברוך יהיה". 
'גנזי ישראל' מבאר בספר 

)טשורטקוב( על פי מה 
שמבואר במדרש שבמכירת 
הבכורה חילקו יעקב ועשו  
ביניהם את העולם הזה והעולם  

 הבא. 
וכך לשון המדרש )תנדא"ז יט(  
"ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי", כשם שהיינו אומרים 
בבטן. באותה שעה נטל עשו בחלקו העולם הזה ויעקב נטל 

 העולם הבא".בחלקו 
מיד אחרי מכירת הבכורה ליעקב, נאמר "ויבז עשו את הבכורה". 

איבד עשו את חלקו לעולם הבא.   -במעשה זה של ביזוי הבכורה  
אם אין לעשו חלק לעולם הבא, הרי שאין לו מה לתת ליעקב 

משכך, בטל המכר  -עבור קניית חלקו של יעקב בעולם הזה 
 והבכורה אבדה. 

דעת שהמכר בטל, אישר את הברכות כאשר נוכח יצחק ל
   שקיבל יעקב בדין, באומרו "גם ברוך יהיה".

 )במחשבה תחילה(
 

 "ויעקבני זה פעמים את בכורתי לקח" )כז, לו( 
לכאורה אינו מובן צערו של עשו בעקבות הבכורה, שהלא הוא 
בעצמו אמר: "הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה". וכן 

 את הבכורה". א"כ על מה כעס?  התורה מעידה "ויבז עשו
מבאר הר"ן: עכשיו החל עשו להכיר שהקשר של יצחק עם 
תולדותיו, הוא דבר ערך גדול, כי מבורכיו יירשו ארץ, ע"כ 

........ 
כשהיו המון העם, והאנשים שאינם חכמים במיוחד, 

מתאסף איתם בקרנות רואים מישהו בלתי מוכר 
ם ומדברים כהרגלם יבים פעמילא היו חוש, הרחובות

החכמים המתונים ונגד החוקים ונגד המלך וכדו', ורק 
 מרגל.נזהרים בדיבורם שמא הוא היו יותר 

......... 
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הצטער שמכר בכורה, שעל ידו יש ליעקב קשר ליצחק יותר 

 ממנו, וע"כ גם הברכות ניתנו ליעקב.
 

"ויען יצחק ויאמר לעשיו הן גביר שמתיו לך 
ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירוש 

 סמכתיו" )כז, לז( 
פנינה נפלאה נאמרה על ידי האדמו"ר בעל "אמרי אמת" מגור, 
לבנו האדמו"ר בעל "פני מנחם" מגור בצעירותו, בעת שלמד 
עמו מסכת גיטין: על מה שטוען יצחק בפני עשו שאין ביכולתו  

מפרש רש"י: "מה  –לברכו, מן הטעם ש"הן גביר שמתיו לך" 
י גביר שלו הם, שהר –תועלת לך בברכה? אם תקנה נכסים 

קנה רבו". ואם כן, הקשה ה"אמרי   –שמתיו לך ומה שקנה עבד 
הרי גם בלי זה אין  –אמת", מהו ההמשך "ודגן ותירוש סמכתיו" 

אפשרות לברך את עשיו, ולכן )כפי שפירש רש"י( דילג על כל 
הברכות והתחיל מ"הן גביר שמתיו לך", ומדוע חזר והוסיף "ודגן  

  ותירוש סמכתיו"? אלא כך היא 
הכוונה: הגמרא במסכת גיטין 

)יב.( אומרת שבשני בצורת 
יכול העבד לומר לרבו: "או 

או הוציאני לחרות",  -פרנסני 
ואם כן עדין יכול היה עשיו 
להתעקש לקבל ברכה למרות 
היותו עבדו של יעקב, 

 –והתועלת בברכה זו תהיה 
שכאשר תגיע שנת בצורת,  
יוכל עשיו לתבוע גט שחרור 

מר ה"אמרי מיעקב! לכן א
אמת", הוסיף יצחק "ודגן 

ותירוש סמכתיו", ואם כן לא 
 תהיה בצורת, "ולך איפוא מה אעשה בני". ודברי פי חכם חן! 

 )מגדל דוד(
 

 "וישא עשו קולו ויבך" )כז, לח( 
במדרש איתא בשביל דמעות שבכה עשו ואמר 'ברכני גם אני 

וכים  אבי' זכה לכל הטוב הזה. לכאורה הלא אנו בני ישראל ב
בכיות פי כמה, בוכים כל הימים, והרי דין הוא שכל דבר בטל 
בשישים, מדוע אין הדמעות שלנו מבטלין דמעות של פעם אחת 

 שבכה עשו. 
אלא יש לבאר על פי הדין של 'מין במינו אפילו באלף לא בטל'  
)עבודה זרה עג, א( ולצערינו, דמעותינו ודמעותיו של אותו רשע  

בכה מתוך ששאף לכל חמודות עולם הזה, הן מאותו סוג, הוא 
אף אנו בוכים על שום שחסרים לנו צרכי עולם הזה, או שאנו  
שואפים ליתר ממה שבידינו. אלמלי היו בכיותינו לשם שמים, 
והיינו מבקשים את כל הצרכים רק בכדי שנוכל לעבוד בהם את 
ה', ואפילו כשבוכים על צער הגוף מתכוונים לצער השכינה 

כביכול אתנו, כי  שמצטערת

 אז והיו דמעותיו של עשו בטלות ומבוטלות בשישים ויותר. 
  )הרה"ק ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע(

 

 "והיה כאשר תריד" )כז, מ(
ה"כלי יקר" כתב דאבל אסור בדברי תורה, ויצחק הרי אמר "והיה  
כאשר תריד" בזמן שלא יעסוק בתורה, אז "ופרקת עולו", א"כ 

עקב לא יעסוק בתורה, ולא יהיה דבר שיגן  בימי אבל יצחק, י
 והוסיף שמטעם זה צריך אבל שמירה.   ,עליו, ואז יהרוג את יעקב

 

 "וישבת עמו ימים אחדים" )כז, מד( 
סיפר הגה"צ רבי ראובן קרלינשטיין זצ"ל: שמחת נישואיו של 
רבי יחזקאל טויב זצ"ל, תלמיד ישיבת חברון, התקיימה  

ו של רבי חיים טודרס הרשלר בירושלים. הוא התחתן עם בת
 זצ"ל.

באותו ערב התקיימה חתונה נוספת בתל אביב של בחור 
מהישיבה, והגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל היה אמור לסדר 
קידושין אצל שניהם. קודם 
בתל אביב ואח"כ בירושלים. 
והנה מחמת עיכובים בלתי  
צפויים, איחר הרב סרנא לבוא  
לירושלים, והחופה בירושלים  

תעכבה שעה ארוכה. הכל ה
 המתינו לבואו והוא מתאחר. 

בין הממתינים הרבים היה גם 
רבי דוב  -הגאון מטשיבין 

בעריש ווידנפלד זצ"ל. שכן רבי 
חיים טודרס גר בקרבתו 
כתושב שערי חסד. רבי חיים 
לא יכל לסבול שבחתונת בתו 
גורם לרב מטשיבין להמתין ולהמתין. הוא הרגיש מאד לא נעים 

כך את גדול הדור. הצער והמתח הרב שהיו מנת חלקו  מלעכב
 ניכרו היטב בפניו וגם הרב מטשיבין עצמו שם לב לכך.

לפתע ניגש אליו הרב מטשיבין ואמר לו בחיוך: "אני מבין שראש 
ישיבת חברון אמור להגיע לחופה... ואגלה לך שזה טובה גדולה 

בבית בשבילי שהוא מאחר. כי מה אני עושה כל היום? יושב 
ולומד קצת ב"ה אבל משעמם לי. אין אנשים... וכאן ב"ה הריני 
יושב בחתונה, עם אנשי ירושלים היקרים. יהודי אחד בא ושואל  
שאלה, ויהודי אחר אומר מלה טובה, או ווארט יפה. מצדי, אם 
ראש הישיבה יבוא עוד שעתיים, טוב לי עוד יותר... כי מה יהיה?  

 ה".-מחי-שב לבד. כעת ממש, אמיד אח"כ אלך לביתי ושוב א
לימים, סיפר רבי חיים טודרס: "הרב מטשיבין אמר את הדברים  

  ה שהיית בצורה טבעית כל כך כדי להרגיע ולשמח אותי, עד 
שניה אחת שחשבתי שאולי באמת קצת משעמם לו בבית... 
בכל מקרה, דבריו המרגיעים הורידו את המתח כליל וחזרו הרוגע  

   והשמחה.

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

........ 
חולשה וחוסר רצון וחדווה כל  ,כל כאב או פחד ותאווה

נראה כמו סתם מצב ירוד ומעצבן, אבל לעבודת הבורא, 
ים את י, החכם יחשוב פעמהבעצם המלך מתחבא שמ

, ובהתאם לכך מי הוא מעדיף את המלך או את הדימיון
יחליט האם להתעלם מהמלך ולשקוע בדמיונות, או 

 , ירידה לצורך עלייה.מצב ולמנפו למוטבלנצל את ה
 

 ספינקא( -)א נקודה'לה 
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ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל - רח' אבן עזרא 2 ירושלים 9242402
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ליקוט ועריכה: יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת תולדות

הזולת  על  רחמים  ולבקש  להתפלל 
הזקוק לישועה!

כי  אשתו  לנכח  לה'  יצחק  "ויעתר  מהפסוק:  נלמד 
עקרה היא" (פרק כה-כא)

וכתב הרשב"ם: "לנכח אשתו" - פירוש בשביל אשתו. וביאר דבריו 
הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל (בספרו משך חכמה), כי יצחק 
היה בטוח שיהיה לו זרע, שהרי הבטיח השי"ת לאברהם "וקראת את 
שמו יצחק והקימותי בריתי איתו... לזרעו אחריו" וכל חששו היה כי 
יתכן שיתנו לו בן מאשה אחרת. לכן התפלל כפי שהובא במדרש (פר' 
מן  יהיו  לי  נותן  שאתה  בנים  כל  עולם,  של  רבונו  אומר:  שהיה  סג) 
הצדקת הזו. וכך פירש גם הספורנו: אף על פי שהובטח על הזרע שיירש, 

התפלל להשי"ת שיתן לו אותו הזרע מזאת ההגונה הנצבת נכחו.
הנדרשת  הכוונה  בה  די  לא  המצוות,  משאר  התפילה  מצות  שונה 
בסיסי  תנאי  לה  נדרש  אלא  המצוות,  כבשאר  המצוה  עשיית  בשעת 
שעושה  הטובות  בכל  בדעתו  ויכיר  בלבו  שיאמין  והוא  למעשה,  קודם 
עמו הקב"ה, וידע ויחוש כי אינם כלל מכוחו וזכותו אלא רק מחסדי 
ורחמי ה' עליו ממילא אין לו על מי להשליך יהבו ובמי לתלות מבטחו 
אלא בהקב"ה בלבד, כל זה עוד בטעם ניגש לתפלתו. שכן רק כאשר 
יגש לתפלה מתוך ידיעה והרגשה כזו, כעבד קמיה מריה - שאין לו משלו 
כלום, יקיים את מצוות התפלה כהלכתה "לעובדו בכל לבבכם" - זו תפלה!
שיכוונו  כדי  אחת  שעה  שוהין  הראשונים  החסידים  היו  לפיכך 
לבם לאביהם שבשמים. אין הפירוש שיכוונו בשעת התפלה לאביהם 
הזו  לתחושה  עצמם  יכינו  שמתפללים  קודם  שעוד  אלא  שבשמים, 
שאין להם משלהם כלום אלא הכל מבורא עולם ומתוך כך מתפללים.

אשר  לכל  קוראיו  לכל  ה'  "קרוב  ע"ה:  המלך  דוד  שאמר  זהו 
יקראוהו  אשר  "לכל  המלים  פשר  מה  ולכאורה  באמת"...  יקראוהו 
באמת" וכי יש קריאה לה' שאינה אמיתית? אלא "יקראוהו באמת" 
היינו שמרגישים באמת שאין מי שיכול לעזור ולהגן ולהושיע אלא 
נחשב  אליו,  מתפללים  כזו  תחושה  מתוך  וכאשר  בלבד,  השי"ת 
"יקראוהו באמת" ואז "רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם". 

וכמש"כ "רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו".
את היסוד הזה למדנו מהפסוק (ב-ה) "כי לא המטיר ה'... ואדם 
אין לעבוד את האדמה". ופירש"י: "ומה טעם לא המטיר? לפי שאדם 
אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של גשמים, וכשבא אדם 
וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו. למדנו מכאן: א) שה' 
לא נותן אם לא מתפללים. ב) שאין תפלה נחשבת אלא רק כשהיא 

מתוך שמכירים בטובה עליה מתפללים.

ת 

 

ה

תפלה על הכלל קודמת לפרט...
כ"ק האדמו"ר מסוכוטשוב - רבי אברהם ברנשטיין זצ"ל (בעל 

אבני נזר) היה אומר: "כל אדם יכול להושיע לחברו על ידי תפלתו, 
אבל זאת בתנאי שצרתו של חברו תהא נוגעת עד נקודת לבו. אבל 
אין זה דבר קל להרגיש במדה את צרתו של חברו עד שיראה אותה 

כצרתו ממש. לכן צריך להיות איש המעלה".
ואכן, האדמו"ר עצמו, שצרת הזולת היתה נוגעת עד "נקודת לבו", 
היה לא פעם מפסיק מלימודו, החשוב לו מכל, ואומר פרקי תהלים 

ומתפלל עבור מי שהיה זקוק לרחמים.
ומורגל היה בפיו: "הדאגה לכלל ישראל קודמת לדאגה לפרט"! 

ואפילו אם נוגע היה הדבר לאחד מבני משפחתו הקרובים.
פעם נכנסה רעייתו עם נכדתם לפני תפלת "כל נדרי" וביקשה ממנו 
הזמן  "עכשיו  לה:  השיב  בהרחבה.  להשיאה  שיוכלו  עבורה  להתפלל 

מגדולי החסידותלהתפלל בעד הכלל ולא בעד הפרט".
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"לנו המים"...י
המעשה הבא אירע בארץ פורטוגל. היתה עצירת גשמים. ביקשו 

כי  הגשמים  על  בתפלה  יעמוד  כי  זצ"ל.  אבוהב  יצחק  רבי  מהגאון 
בעת  בתפלתו.  והפציר  התיבה  לפני  יצחק  רבי  עבר  הדבר.  בנפשם 
הוצאת הס"ת, דרש בפרשת תולדות בפסוק "לנו המים" וצעק במרירות: 
"רבש"ע גלוי וידוע לפני כיסא כבודך כי ישראל בצער לפני האומות 
על אודות המים... רחם על עמך... ויצעק וחזר וצעק: "לנו המים! לנו 
המים! איני זז מכאן עד שתרחם על בניך". ואכן תוך זמן קצר התקדרו 

מעשי חכמי הספרדיםהשמים בעננים ומטר ניתך על הארץ.

הו 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"על מה אנו מצירים ומשוועים"...הו
בט' כסליו תשע"א הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל להתחיל לומר 

תפלת "ועננו בורא עולם" על עצירת הגשמים. העירו בפניו שהרי שנה 
זו מעוברת ונחשב כאילו אנו בתחילת חשון, ועדיין אין זו שנת בצורת.

השנה  על  אינה  שלנו  הזעקה  "עיקר  אלישיב:  הרב  להם  השיב 
השחונה. עצירת הגשמים היא רק התוצאה. הזעקה האמיתית היא, 
איך יתכן שכבר חודש ימים אנו משוועים "ותן טל ומטר" ואיננו 
נענים! הלא נתקיים בנו הכתוב: "גם כי אזעק ואשוע שתם תפילתי" 
(איכה ג-ח). על כך אנו מיצרים ועל כך אנו משוועים: "ועננו בורא 

ישא ברכהעולם במדת הרחמים!"



ברכה מעולה ומושלמת, היא 
וטוב  שמחה  מתוך  הבאה  זו 

לבב !
מטעמים...  לי  "ועשה  מהפסוק:  נלמד 
ואכלה בעבור תברכך נפשי" (פרק כז-ד)

המטעמים  בשאלת  יצחק  כוונת  אין  בחיי  רבינו  וכתב 
בתענוג הגוף וחוש הטעם, אלא כדי שתהיה נפשו שמחה 
ומתענגת. כי בהתחזק כוחות הגוף יתעוררו כוחות הנפש 
ומתוך שמחת הנפש תחול עליו רוח הקודש כמו שאמרו 
מתוך  ולא  עצלות  מתוך  לא  שורה  השכינה  "אין  חז"ל: 
(עמ'  לרעהו  איש  [ובספר  שמחה"..  מתוך  אלא  עצבות, 
של  ציד  דוקא  יצחק  ביקש  שלכן  לפי"ז,  הטעמנו,  רנ"ב) 
מתוך  הברכה  שתהיה  כדי  יין.  גם  לו  הובא  ולכן  בשר, 

שמחת הנפש שהרי "אין שמחה אלא בבשר ויין"...]
בכוונת  שיש  הטבעי  הכח  שמלבד  למדים,  נמצאנו 
הברכה מאבא לבן, יש גם את כח השמחה שבברכה 
לבן  מאב  הברכה  כח  למטיב.  הטוב  הכרת  כח  ואת 
לבניו  וינשק  בבוקר  לבן  "וישכם  (לב-א)  להלן  מצינו 
ולבנותיו ויברך אתהם", ופירש הספורנו: כבר אמרו על 
תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך (מגילה טז), אמנם סיפר 
(הכתוב) ברכת לבן לבנותיו, להורות שברכת האב אשר 
היא על בניו בכל נפשו, בלי ספק ראוי שתחול יותר 
בסגולת צלם אלוקים המברך, כאומרו "בעבור תברכך 
נפשי". [ויש לרמוז כן כשהתחנן עשו לקבל את הברכות 

אמר "ברכני גם אני אבי", ולא רק "ברכני גם אני" כי 
הבין את המשמעות כשה"אבא" מברך].

איש  בברכות  נזהרים  המצב,  מחמת  בתקופתינו, 
לרעהו שלא יהיו עם נתינת או לחיצת יד. ויש לדון 
האם על ידי כך ישנה גריעותא בעצם איכות הברכה?

הכהן  שלמה  (לרבי  שלמה  תפארת  בספר  מצאנו 
ידי  דרך  עוברת  הברכה  כי  שכתב  זצ"ל)  מרדומסק 
המברך וכמו שכתוב בפסוקים "וישא אהרן את ידיו 
אל העם ויברכם". וכן נרמז "איש כמתנת ידו כברכת 
ה' אלוקיך אשר נתן לך". וכן מובא בלשון רש"י על 
הפסוק שאמר הקב"ה לאברהם "והיה ברכה" - הברכות 

נתונות בידך...
ומבאר התפארת שלמה שזה ענין ההנהגה כשאדם 
רואה את חברו, נותן לו שלום ביד, כי כל איש אשר 
מברך לרעהו ומבקש לראות טובתו, הברכות מסורות 
בידו להשפיע לרעהו מידו, ומברכתם יתברכו ממקור 

הברכות מברכת ה' אלוקיך אשר נתן לך.
ובמקום אחר ביאר התפארת שלמה את מה שאומרים 
בתפלת מוסף של חג "מפני היד שנשתלחה במקדשך.... 
איש כמתנת ידו כברכת ה' אלוקיך אשר נתן לך" שניתן 
הכח בידיו של אהרן, אשר בהרמת ידיו היו מתברכים  
מחמת גודל הקדושה שהיתה שורה עליהם. לכן המנהג 
בבני אדם, כאשר יתראו יחד תוקעים כפיהם זה לזה, 
ואומרים "שלום עליכם", וזה משיב לו "עליכם שלום". 
כי בהרמת ידיהם באהבה זה לזה יש כח בידם להשפיע 

כל אחד ואחד לחברו ברכת שלום וכל טוב. ולכן בשעת 
חורבן בית המקדש מחמת שנאת חינם, נאמר "מפני היד 
שנשתלחה במקדשך", שנחסר מהם ברכת היד. וכאשר 
יצמח לנו מהרה הגאולה בקרוב על ידי האחדות, מסיים 
"כברכת ה' אלקיך אשר נתן לך", הכח במתנת היד על 

ידי הרמת ידיו להשפיע כל טוב. עכ"ד.
ואמנם לאידך גיסא, הביא בספר דברי תורה (ח"ט) 
על הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי זצ"ל, 
שבדרך כלל לא היה מושיט ידיו לשלום [מלבד לאיש 
כי  וטען  שלום.  בפיו  אומר  היה  ורק  מפורסם],  חכם 
נתינת היד זהו דרך חדשה לא שיערום אבותינו, ורק 
הנהיגו כך במדינות אירופה, אבל מקודם לא נהגו 
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כל אנשי המקום מתברכים מזכותו של הרב
מעשה שהיה בתושב קוממיות שנולד לו בן בשעה טובה, וביקש 

לכבד את רב המושב הגאון רבי בנימין מנדלסון זצ"ל, בסנדקאות. רבי 
בנימין שכבר שימש כסנדק אצל בן אחר של אותו יהודי, לא אבה לקבל 
את הסנדקאות פעם נוספת כמובא ענין זה (בשו"ע יו"ד רסה-יא) אולם 

האיש עמד בעקשנות על בקשתו.
באותם ימים נזדמן הרב מנדלסון לבקר אצל מחותנו כ"ק האדמו"ר רבי אהרן 
מבלעזא זצ"ל וחשב להציע לפניו את הענין. בנוסף לכך, התכוון הרב מנדלסון 

כמנהגו להניח בפני הרבי קויטלאך מתושבי קוממיות, איש איש ובקשתו.
כאשר נכנס הרב מנדלסון לחדר הרבי מבעלז עם פתקאות בני המושב, 
אמר לו הרבי שיניח לפניו רק את הפתקא שלו, שכן כאשר מתברך רב 

המקום, מתברכים בזכותו כל אנשי המקום הנכללים בברכתו.
הוסיף הרבי ואמר: הגם שידועים דברי הרמ"א שאין לתת פעמיים סנדקאות 
לאדם אחד, נוהגים שלא להקפיד בזה ברב העיר, והטעם לזה כי כל צינור 

ההשפעה לבעלי הבתים, בא מן השמים על ידי המנהיג שהוא רב המקום.
ומכיון שכך, שעל ידי הרב ובשבילו מתברכים כל בני המקום בשפע 
רב, אזי יוכלו הם לחזקו ולתומכו שיוכל לשבת על התורה והעבודה, 
ולשמור משמרת הקודש, למען כבוד ה' ותורתו. סיים הרבי דבריו באומרו: 
"ובכן אברך אותך ועל ידך יתברכו כל בני קהילתך בשבילך, בשפע טובה 

לחיים ולברכה".
הרבי,  מפי  יוצאים  הללו  הדברים  את  מנדלסון  הרב  שמע  כאשר 
השתומם מגודל קדושתו שהשיב לו תשובה ברורה גם על ספקותיו בדבר 
הסנדקאות, טרם שישאל את שאלתו, אין זאת אלא כי רוח הקודש נזרקה 

הלמות עמלים - ח"במפיו בבחינת "טרם יקראו ואני אענה"...
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רפואה מברכת הצדיק
מדרך  הרחוק  מכר  לו  שהיה  טשורטקוב  חסיד  דר  היה  בוינה 

במחלה  נתקף  הלה  ומצוות.  תורה  שומר  היה  בקושי  ואשר  החסידות, 
קשה, ובהיותו איש אמיד, לא חסך בהוצאות רופאים ורפואות. הוא פנה 
אף לרופאים המומחים הגדולים ביותר, אולם ללא הועיל. הרופאים לא 

נתנו לו תקוה לרפואה...
כאשר פגש במכרו החסיד, סח לפניו הלה את מצבו הקשה. אמר לו החסיד, 
הלא נמצא אתנו בוינה איש מופת, שרבים נעזרים בו בעת צרתם, הלא הוא 
כ"ק האדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל לך אליו ותוושע על ידו, הלה 

סירב בתחילה. אך עקב מצבו החמור נאלץ להתלות עם חברו לרבי.
בבואו לרבי תיאר לפניו את מחלתו, ואת כל הדיאגנוזות של גדולי 
לו  שיהיה  וברכו  פלוני  לרופא  ללכת  הרבי  לו  יעץ  אודותיו.  הרופאים 
התלונן  פשוט,  לרופא  שלחו  שהרבי  לחולה  כשהתברר  שלימה.  רפואה 
באזני חברו החסיד: רופאים גדולים לא מצאו מזור למחלתי, ומה יועיל 
רופא זוטר שכזה?! אולם החסיד אמר לו: עשה מה שהרבי ציוה ותזכה 

לרפואה. הלך הלה לאותו רופא ותוך זמן קצר הבריא לגמרי.
מרוב פליאתו ביקש מחברו החסיד שיבוא עמו שוב לרבי. נכנסו ובישרו 
לו על הרפואה. אזר עוז אותו יהודי ושאל את הרבי: כיצד יתכן שהרופאים 

הגדולים לא הצליחו, ואילו אותו רופא זוטר הצליח לרפא אותי?!
השיב לו הרבי: "מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות"... לא הבינו את 
התשובה עד שבחוץ הסביר להם בנו של הרבי: "מכאן" - מבית הצדיק 
ומברכתו, נתנה רשות לרפאות, ואין זה משנה אם הרופא מומחה או 

מדברנא דאומתיהזוטר, הקב"ה הוא מרפא את החולים"...
ת 

כמו אב שמברך באהבה...
אחד מתלמידי ישיבת מיר בירושלים, שהיה בן חוץ לארץ, נכנס 

יום  בערב  זצ"ל,  פינקל  צבי  נתן  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  של  לביתו 
הכיפורים ובקשה בפיו: מכיון שרחוק הוא מהוריו מאות אלפי קילומטרים, 
מעונין הוא לקבל ברכה חמה מפיו של ראש הישיבה, תחליף ל"ברכת 

הבנים" שנותן האב בערב היום הקדוש - יום הכיפורים....
רבי נתן צבי לא פטרו בברכה חמה בלבד, כיוצא ידי חובה, הוא לבש 
במיוחד את הקיטל, פתח את המחזור ובירכו "ברכת הבנים" בכוונה 

גדולה, בהתרגשות וברתת כמו אב שמברך באהבה את בנו בשרו.
הלמות עמלים



אבותינו אלא רק לומר בפה ולהשיב שלום.
שסיפר  פ"ו)  (באבות  שנינו  שהרי  הנ"ל)  (בספר  זה  על  העיר  ואולם 
רבי יוסי בן קסמא שהיה מהלך בדרך ופגש באדם אחד, "ונתן לי שלום 
והחזרתי לו שלום" ומלשון "ונתן" משמע שנתינת השלום היתה מיד ליד, 
שכן רק לאחר מכן כתוב "אמר לו" שאז התחיל הדיבור ביניהם. וכדמצינו 

בלשון התורה (ויקרא יד) "ונתן הכהן" בהזאות, שזהו נתינה ביד. עכ"ד.
ברוך  רבי  הגאון  של  עדותו  את  לרעהו")  (ב"איש  הבאנו  מכבר  וזה 
הגרי"ז  כי  "זכורני  הבאים:  הדברים  את  שאמר  שליט"א  פוברסקי  דוב 
סולובייצ'יק זצ"ל לא נעם לו ענין לחיצת ידים, וכשהיה מברך בברכת 
"שלום עליכם" או "שבת שלום" לא היה מושיט את ידו למתברך, ואפילו 
אם היו מושיטים לו יד היה רק נוגע בעלמא לצאת ידי חובת המושיט 
ולא היה לוחץ יד, מפני שדעתו היתה כי מנין לנו מקור שיש ענין בלחיצת 

ידים ומה שייך ענין זה לברכה".
והוסיף רבי ברוך דוב לספר: "אמרתי דבר זה למו"ר הגרא"א דסלר 
זצ"ל, ואמר על זה, הרי מנהג ישראל הוא, ולא מאליו הגיע מנהג זה, 
ואי אפשר לבטל הענין הזה, והוסיף עוד, כי מפרשת ויחי יש מקור לזה, 
רצה  ויוסף  ידיו  את  ושיכל  ומנשה  אפרים  ראש  על  ידיו  הניח  שיעקב 
לשנות הסדר, ואם אין ענין בנתינת היד כלל מדוע נתן יעקב את ידיו 

עליהם, וגם מה זה משנה על מי נתן יד ימין ועל מי יד שמאל.
אלא על כרחך רואים מכאן שיש בברכה ענין של נתינת יד על ראש 
מפני  ואולי  למתברך,  המברך  בין  התקשרות  איזה  בזה  שיש  המתברך, 
שזה גורם קרבה יתירה והתעוררות לברך יותר. עכ"פ מבואר שיש ענין 
נתינת יד, ומכיון שיד ימין חשובה יותר ומנשה חשוב יותר מאפרים, רצה 
יוסף שתהיה ימין יעקב על ראש מנשה". עכ"ד. (נודה לקוראים הנכבדים 
אם "יש בידם" להוסיף לנו מידע ממקורות נאמנים בנושא זה, וזכות הרבים 

תהיה תלויה בהם, אפשר לשלוח לת.ד. 7807 ירושלים)

"הלויים לא שרתו..."
סיפר הרב מוטל'ה גרומן ז"ל מחסידי סוכוטשוב 

בווארשה: בעת שעמד לבחינות הצבא, לא היה לו שום 
סיכוי להשתחרר כיון שהיה ממש גיבור בגבורת הגוף, על 
כן נסע אל רבו כ"ק האדמו"ר רבי אברהם מסוכוטשוב 

זצ"ל (בעל האבני נזר) לבקש את עצתו וברכתו.
"הרי אתה לוי והלווים לא שרתו".  אמר לו הרבי: 
[כוונתו היתה לדברי חז"ל שבגלות מצרים, שבט לוי 
לא השתעבדו, ולא שירתו בעבודת מלך מצרים] ברכו 

הרבי ופטר אותו לשלום.
ביום המיועד התייצב ר' מוטל'ה לבחינה, ומצאו אותו 
בריא וחזק. הוא התגייס ושלחו אותו למחנה צבאי, אך 
שם משום-מה שכחו ממנו לגמרי. הוא ישב שם כחצי 

שנה ולא הטילו עליו שום תפקיד, ולא עשה שם מאומה.
באותה חצי שנה, מכיון שלא רצה להכשל במאכלות 
האסורות, היה כל מאכלו לחם עם דג מלוח, ושתה 
רק מים. מאכילה זו נחלש מאד, עד אשר בקושי עמד 

על רגליו.
והנה לאחר חצי שנה נזכרו בו אנשי הצבא ונוכחו 
שבדקוהו  לאחר  וחלש.  כחוש  הוא  כמה  עד  לראות 
לביתו  שוחרר  והוא  בצבא  לשרת  ראוי  שאינו  קבעו 

כברכת האבני נזר וכדבריו שהלווים לא שרתו.
מתוך מאמר

להיות אמיתי במעשיו ובדיבוריו עם הזולת!
נלמד מהפסוק: "אולי ימושני אבי והייתי בעניו כמתעתע" (כז-יב)

ואמרו חז"ל: כל המחליף בדיבורו [רש"י: משנה בדיבורו שלא יהיה ניכר] כאילו 
עובד עבודה זרה. כתיב הכא "והייתי בעיניו כמתעתע" וכתיב התם (חבקוק ג) 
"הבל המה מעשה תעתועים" (סנהדרין צב.). לאור דברי חז"ל אלו, הכיצד שינה 
יעקב בדיבורו? התשובה היא כפי שכתב רש"י (מכות כד): לא רצה [יעקב] לשקר 
בני"  קללתך  "עלי  כדכתיב  הדיבור,  פי  ועל  הכריחתו  שאמו  אלא  מתחילה... 

ומתרגמינן "אלי אתאמר בנבואה".
נפסק בשו"ע (יו"ד סימן קנז ס"ב): אסור לאדם להגיד שהוא עכו"ם כדי 
שלא יהרגוהו. והרמ"א הוסיף: "אע"ג שאסור לומר על עצמו שהוא עכו"ם, 
מכל מקום יוכל לומר להם לשון המשתמע לתרי אפין [לשני פנים] והעכו"ם 

יבין שהוא אומר שהוא עכו"ם והוא יכוון לדבר אחר.
את  וירא)   - לתורה  (באזנים  זצ"ל  סורצקין  זלמן  רבי  הגאון  ביאר  עפי"ז 
הפסוק: "ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא" (בראשית כ-ב). ותמוה: 
איך זה שאברהם  לימד את שרה לומר שקר. וכן, איך אמר יצחק על רבקה 

"אחותי היא"?!
אלא - מבאר רבי זלמן - הרי מצינו לחכמה שנקראת "אחות" ככתוב 
(משלי ז-ד) "אמור לחכמה אחותי את," ומכיון שהיה אברהם טפל לשרה 
בנבואה  אחותו  שהייתה  לחכמה,  כשכוונתו  "אחותי"  אמר  לכן  בנביאות 

וחכמה, והוא לשון המשתמע לתרי אנפין כפסק הרמ"א.
בספר שלמי מועד מובא על הגאון רבי שלמן זלמן אויערבאך זצ"ל שנשאל 
על ראובן שבא לביתו של שמעון, אך שמעון אינו רוצה לקבלו כעת מכל 
סיבה שהיא, האם מותר לו לומר לאחד מבני הבית שיגיד לראובן שאינו 

נמצא בבית?
והשיב רבי שלמה זלמן שמותר לומר לו שאינו נמצא בבית, משום שאינו 
מחויב לקבל את כל מי שאינו רוצה לקבל, ואינו מוכרח לספר לכל אדם 

מה הוא עשה כעת בבית.
וגם לומר לו את האמת שאינו רוצה לקבלו מחמת סיבה כלשהי, גם זה 
אין לומר, דיש בזה משום דרכי שלום, שהלה עלול להפגע ולכעוס עליו, ואף 
שיאמר לו שעתה הוא עסוק, גם כן אי אפשר, דהרי אם יבוא אדם נכבד 
הרי כן יקבלו, נמצא שמראה לו בכך שאינו מחשיבו כראוי, וא"כ יש בזה 

משום דרכי שלום, ולכן מותר לשנות.

להקפיד על טהרת האמת...!
סולוביצ'יק  הגרי"ז  של  לביתו  נכנס  פעם 

תורה,  חידושי  בפניו  והציג  בישיבה  ר"מ  זצ"ל 
מאלו שהגיד בשיעור בפני התלמידים. נכנס עמו 
דבריו  על  והעיר  הלכה  של  ומתן  במשא  הגרי"ז 

בקושיות חזקות שהפריכו את כל יסוד הדברים.
הר"מ שחש שלא בנוח, ניסה להצטדק ואמר, כי 
אף הוא עצמו יודע שאין הדברים לאמיתה של תורה 

אלא שאמר אותם לתלמידים ל"חידודא בעלמא"...
להם  לתלמידים?  ואמר  הגרי"ז  כך  על  נזעק 
אמרת את החידושים הללו, והלא יש בכך משום 

הרב מבריסקעושה מלאכת ה' רמיה"?!

:ה: 
על אדני האמת בלבד...

רבינו הגרא"מ שך זצ"ל הקפיד ששיעוריו יהיו 
בנויים על אדני האמת בלבד. כאשר התעוררו לו 
נמנע  האמת  את  תואמים  הדברים  אם  ספיקות 
מלהשמיע את השיעור. לא פעם אירע שהפסיק את 

שיעורו באמצע, כאשר בחורים הקשו על דבריו.
פעם הקשה לו תלמיד, הבחור יהודה עדס (כיום 
השיעור.  באמצע  קושיה  יעקב),  קול  ישיבת  ראש 
שעה  לאחר  השיעור.  את  מיד  הפסיק  שך  הרב 
על  תרוץ  לו  ואמר  לבחור  שך  הרב  ניגש  קצרה, 
קושיתו. שאל אותו הבחור: "אם כך מדוע הפסיק 

הרב את השיעור?"
השיב לו הרב שך: "תרוץ זה אמנם עלה במחשבתי 
מיד, אך הייתי זקוק לזמן מה כדי להתבונן אם 
התרוץ אכן אמיתי הוא. לא רציתי להתעכב מדי 

באמצע השיעור, לכן הפסקתי את השיעור.
הלמות עמלים



אני מתגורר בבני-ברק. לפני מספר שנים כיהנתי כמגיד-
שיעור במודיעין-עילית, והייתי נוסע מידי יום ביומו לישיבה 
ובשעה  במסלול  היו  שלי  הנסיעות  הציבורית.  בתחבורה 

קבועים.

אני  "חילוני".  שנקרא  מה  חייל,  לאוטובוס  עלה  אחד  יום 
ישבתי במעבר, וכאשר ראיתי אותו מתקרב נכנסתי פנימה, ליד 

החלון, על מנת ְלַפּנֹות לו מקום ישיבה.

לפני שהוא ירד מהאוטובוס פנה ואמר לי 'תודה', קלטתי 
שמדובר באדם שיש לו עדינות - אך למאי נפקא-מינה? אני 
בחיים  פעם  נפגשנו  אותי.  מכיר  לא  הוא  אותו.  מכיר  לא 

וזהו.

עצמו:  על  חזר  והסיפור  לאוטובוס.  עלה  שוב  הוא  למחרת 
אני ישבתי במעבר, וכאשר ראיתי אותו מתקרב נכנסתי פנימה, 
ליד החלון, על מנת ְלַפּנֹות לו מקום ישיבה. הוא התיישב לצידי 
בטבעיות ואני אמרתי לו שאתמול הבחנתי בעדינות המיוחדת 

שלו...

על  פרשת-שבוע  עלוני  מהתיק  הוצאתי  נסיעה  כדי  תוך 
מנת לקרוא בהם בזמן הנסיעה. כאשר הבחנתי שהוא מנסה 
להציץ בהם, שאלתי אותו האם זה מעניין אותך? 'למה לא?' 
השיב. נתתי לו לקרוא ולאחר שסיים אמר שזה היה מאוד 

מעניין.

קבוע,  במקום  לאוטובוס  עולה  הוא  לקביעות.  הפך  הדבר 
מתיישב לצידי, ואני מושיט לו עלונים לקריאה. הוא מאוד נהנה 
מהקריאה, אך מעבר לזה לא קרה הרבה. מידי פעם שוחחנו על 

ִעְנְינּו אותו אך לא על יהדות. דברים ׁשֶ

כך חלפו להם כמה שבועות בלא שהוא ישתף אותי עם מה 
שמתרחש בליבו פנימה.

* * *

"אני לומד בכולל" בישר לי כעבור תקופת ההכרות הראשונית. 
לא הייתי צריך להיות בהלם, כי הכוונה לא הייתה שהוא לומד 
בכולל יום שלם - גם לא חצי יום. השירות הצבאי שלו הסתיים 

בכל יום בשעות הצהריים, אז היה חוזר הביתה.

אור  את  הצעיר  ה  ּלָ ּגִ ּוִמּשֶׁ אברכים  כולל  פעל  הבית  ליד 
היהדות, החליט לטעום באופן קצת יותר מעמיק. וכך מצא 

את עצמו ניצב בשערי הכולל שפעל בשכונת מגוריו. ראש-
בכל  ללימוד.  זמן  קצת  לו  מקדיש  והיה  אותו  קלט  הכולל 

פעם היה מעדכן אותי החייל על הנושאים אודותם שוחח עם 
ראש הכולל - וכל זאת כשהוא עולה לאוטובוס עדיין ללא 

כיפה.

* * *

התיישב  כיפה.  עם  לאוטובוס  עלה  הוא  קרה.  זה  אחד  יום 
לי  פשוט  היה  זה  כי  למה?  לשינוי.  מתייחס  לא  ואני  לצידי 
שבאיזשהו שלב זה יקרה - כל כך פשוט וטבעי שלא היה לנו 

צורך אפילו לשוחח על כך...

באחת השיחות שלנו שהתנהלו במהלך הנסיעה סיפר שלאחר 
תום השירות הצבאי, הוא מתכנן לפתוח חנות-פלאפל. הוא רק 
לא לקח בחשבון שעד לסיום השירות יחול בו כזה שינוי דרמטי. 
במקום לגלגל כדורי חומוס הוא קבע חברותא עם אברך מאותו 

כולל בו ביקר...

לפני שנפרדנו הוא שלח אלי את חבר שלו. הקשר עם החבר 
נמשך ואף הוא בסייעתא דשמיא עבר את התהליך וחזר בתשובה 

שלימה!

* * *

כעבור יותר משנה ניגש אלי מישהו לקראת תפילת ערבית של 
מוצ"ש ומאחל "שבת שלום, הרב!" בשנייה הראשונה לא זיהיתי 
מהאוטובוס..."  אני  "זה  בתור  עצמו  את  מציג  הוא  אז  אותו 
האמת: כבר בחתונה שלו, אליה הוזמנתי, בקושי זיהיתי אותו 
עם הכובע, חליפה, ויתר סממני הקדושה... וכעת הוא מאחל לי 

שמגיע לו מזל-טוב להולדת-הבת!

המעשה  בעל  אני  כי  הסיפור?  את  לפרסם  לי  חשוב  למה 
כמה  עד  לדעת  לכולנו  חשוב  השמועה.  מפי  דברים  לא  ואלו 
דורות  להצמיח  בכוחה   - לזולת  שנאמרת  אחת  מילה  חשובה 
שלמים לעבודתו יתברך! איך התחיל כל הקשר שלנו? מה גרם 

לו להתיישב דווקא לידי מידי נסיעה?

ה'תודה' שהוא אמר לי ביום הראשון להכרותינו, והמחמאה 
אלפי  אחת   מילה  להכרותינו...  השני  ביום  לו  שאמרתי 

צאצאים!!!

בכבוד רב, מ.ד.ר. בני-ברק

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל
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  ""תולדותתולדות""פרשת פרשת 
  .השדה והאוהל .]כז, כה ["יושב אהלים, ויעקב איש תם, איש שדה, ויהי עשיו איש יודע ציד"

                     . שמת הורדוס, יום טוב: "אבותינושהיתה ביד " מגילת תענית"בכסלו חל יום שמחה לפי ' ביום ז
עבד בית חשמונאי , הורדוס האדומי". ובאותו יום שמת עשאוהו יום טוב, מפני שהיה הורדוס שונא את החכמים

אך לבסוף ניחם על . והרג את כל החכמים בהבינו שהם מתנגדים למלכותו, שהתנשא למלוך בחסות הרומאים
, והיתה סיעתא דשמיא גלויה בבניינו. את בית המקדש,יתר פאר והדרב, וככפרה עליו החליט לבנות מחדש, מעשהו

, כשמת, ולבסוף". והיה לו לכפרה על שהרג חכמי ישראל", שהיו גשמים יורדים בלילות בלבד כדי לאפשר את הבנין
  ?ומדוע לא נסלח לו חטא. והקציב משאבים כה רבים לבנין נאה שאין כמוהו, הלא התחרט, מדוע! עשאוהו יום טוב

: ואמרו על כך במדרש". ויגדלו הנערים"ונאמר . יעקב ועשיו, שני בנים היו ליצחק: התשובה על כך ניתנה בפרשתנו
ויגדל האיש וילך הלוך "ביצחק נאמר ". ברך את אדוני מאוד ויגדל' וה"באברהם נאמר . האבות נקראו גדולים
אלא שקלקל במעשיו וביזה את הבכורה . ו היה בכלל ועשי-"ויגדלו הנערים"ביעקב נאמר ". וגדול עד כי גדל מאוד

  ".בזוי אתה מאוד, הנה קטון נתתיך בגויים"שנאמר , ונעשה קטן
                 . כעשיו" קטן"ומה עושהו , כאבות הקדושים, "גדול"ויש להבין מה היא הבחינה הקובעת האם האדם הוא 

, ויהי עשיו איש יודע ציד: "כעין משלהכתוב עונה על כך ב? בין יעקב לעשיו, מה קו ההפרדה בין השמים לתהום
                     , "איש שדה"אבל , אישיות, אומר הזוהר" איש"גם עשיו היה ". יושב אהלים, ויעקב איש תם, איש שדה

, יושב אהלים: "כי כישוריו היו ממוקדים למטרה אחת ומרכזית, מושלם, "איש תם"יעקב היה . פיזר את כישוריו
, ישן, הוא אוכל: האדם עושה המון מעשים רבים. התשובה לשאלתנו, שהלמע, וזו.  תורהיאוהל, אהלי שם ועבר

: אם יש לכולם מטרה אחת ותכלית אחת, אם יש קשר בין כל המעשים. לומד, מברך, גם מתפלל. מבלה, עובד, נח
. כמחרוזת נפלאה, ובונים אישיות גדולה,  אזי מצטרפים כל המעשים יחדיו- החי כרצון בוראו, להיות ליהודי טוב

                              , בין שעות העבודה לשעות הלימוד, אם אין קשה בין המעשה האחד לשני, "איש שדה"אבל אם הוא 
,  כך יכול היה הורדוס להרוג חכמים כאן...וקטןהרי בודד הוא , אם כל מעשה הוא לעצמו, בין הברכה לאוכל
  ).מעיין השבוע... (ואין קשר בין הדברים, ולבנות מקדש שם

  ].כה, כו ["'ויבן שם מזבח ויקרא בשם ה"
  .)ו"ט, ז"שמות י" (ניסי' ה"וכן קראו שם המזבח . אשר על זה בנה המזבח, עניין בניין המזבח היה לפרסם הנבואה או הנס

כדי להודות  ,והוא מאוד רוצה לפרסמו, ס מופלאהגיע יהודי שנעשה לו נ, א"ילברשטיין שליטר הגאון רבי יצחק ז"אל מו
  ?ובא לשאול האם עליו לחשוש לכך או לא, אך הוא חושש שמא יהיה לו מהפרסום ברבים עין הרע, ת"ולהלל להשי

                                  :היתה ח"הגר ותשובת, א"שליט קניבסקי חיים רבי הגאון מרן, גיסו לפני השאלה את הציע א"שליט ר"מו
  ! יתברך' ה נפלאות ולספר להגיד
 היה הקרבן שמביא ,קיים היה המקדש שבית בזמן' תודה קרבן 'בהבאת מצינו', הנס פרסום 'של זו להנהגה בתורה מקור

 צמצמה שלכך) ו"ט', ז ויקרא(' דבר העמק'ב וכמבואר', ה עמו שעשה הנס את להם ומספר, המצוה לסעודת אנשים מאסף
 תהיה שלא כדי, )אחד ולילה ימים לשני שנאכלין שלמים משאר בשונה (השחר עלות עד רק התודה אכילת זמן את התורה

                  , נותר לידי הקרבן יבוא לבל בסעודה ישתתפו מרובים ואנשים, לחמים ארבעים של רב מזון עם אחת סעודה אלא
  . 'אדם לבני ונפלאותיו חסדו' לה יודו 'הכתוב את בהידור ויקיים, ביותר הנס יתפרסם וממילא

                                    , )ב"כ, ז"ק תהלים(' ברינה מעשיו ויספרו, תודה זבחי ויזבחו 'הכתוב היטב מבואר, הדברים לאור
                 ', תודה זבחי ויזבחו 'שכתוב זהו כן ואם, רבים אנשים לפני יתברך' ה חסדי שיספר הוא תודה קרבן תכלית שהרי

  .'ברינה מעשיו יספרו'ש כדי הוא שתכליתם
 עלי כי קבעו והרופאים, הגס במעי אצלי התגלתה קשה מחלה: עמו שאירע מופלא מעשה סיפר, א"שליט ישראל מחכמי אחד

 היה מדובר מבחינתי .הנגוע האבר את לכרות הצורך בשל חיי איכות את לחלוטין ישנה הנראה שככל, סבוך ניתוך לעבור
, נפרדת יציאה ידי על אלא, אדם כל כדרך להתפנות אוכל לא כי( הניתוח לאחר תקינים חיים מנהל עצמי ראיתי ולא, באסון

                 , ברירה לי היתה לא אך). 'ה ירחם, שבקדושה דברים הזכרת של ובבעיות, נוראים בייסורים שכרוך דבר. הבטן דופן דרך
  .לחיות להמשיך יכולתי לא הניתוח בלעדי כי

                       , שלי המעיים את הצלת אתה': לי ואמר ישיש יהודי בחלום אלי התגלה. מפתיע חלום חלמתי הניתוח שלפני בלילה
 כשהייתי, שנה מארבעים למעלה לפני. ונזכרתי. אותו מכיר אני מהיכן לזכור התאמצתי. '...שלך את להציל השתדלתי אני וגם

. וסבל כאב אמר כולו, ונאנק נאנח בזקן הבחנתי הימים באחד, והנה. שישי יום מדי אבות בבית לבקר נהגתי, צעיר אברך
 טיפול או חוקן לו לעשות שתמהר ובקשתי לאחות מיד ניגשתי. התפנה לא שבוע כבר כי סיפר והלה, לשלומו ושאלתי נגשתי

  . החולים בבית מיוחד טיפול לעבור צריך הוא, שלו בבעיה לטפל ניתן לא כבר האבות בבית שכאן אמרה היא אך, אחר
 מוכנים אינם המשפחה ובני, כספית בעלות כרוך שהטיפול, השיבה היא. תמהתי?' החולים לבית אותו מפנים לא כן אם מדוע'

  ...לטיפול לדאוג האבות בית על כי וטוענים, לשלם
 כולן ההוצאות ואת, בהצלחה הרופאים בו טיפלו שם, החולים לבית אותו ולקחתי אמבולנס הזמנתי. מעשה לעשות החלטתי
, החולים בית את שעזבנו לפני... בלבד לירות 500 היתה בכולל מקבל שהייתי המשכורת כאשר, לירות 300 -  בעצמתי שילמתי

נא לשמור על קדושת העלון                                           
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת
  

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

 .ו" היתמר בת מזל, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מרדכי בן שרה, ו"הי יצחק בן ליבהלרפואת 

 



               ', ה לחילול שחששתי כיון. 'חייו את מסכן היה המתנה של אחד יום עוד'... 'אבא'ב ההזנחה על בי נזף המטפל הרופא
  . בהתנדבות לו לעזור ובאתי, אבי אינו שהוא לו הסברתי

  ... צעקות ספגתי, הממון את ולהשיב לי להודות במקום, והעלויות הטיפול אודות והודעתי, הישיש למשפחת כשהתקשרתי
                        , החולים לבית עמו נסעתי ושוב, במעיו מכאבים התפתל הזקן - עצמו על חזר והסיפור, שבועות מספר חלפו

 תשלום את לי שלחו בניו האחרונה שבפעם עד, פעמים ארבע-שלוש עוד עצמו על חזר המעשה... לירות 300 ושילמתי
  .חסד מעשה מאותו לחלוטין שכחתי ואני, אביהם של בבעיה טיפלו הם מאז. ההוצאות

. מצוי אתה שבה הצרה לי נודעה': ואמר בחלומי הופיע הוא! האבות מבית זקן אותו היה, בחלום אלי שנתגלה הזקן, והנה
 את קיבלו בשמים, !?אבר באותו יינזק אמת של חסד עימי שעשה שאדם יתכן איך, ואמרתי מעלה של דין בית לפני באתי

  '...ישתנו לא וחייך, מהמעיים חלק לך שיכרתו מבלי ממנו תצא ה"ובע, לניתוח שתיכנס לך לבשר ובאתי טענתי
                     , לעצמי והרהרתי', הנשכחות כל זוכר 'התפילה במילות נזכרתי. השלווה עלי וירדה, התעוררתי ואני הסתלק האיש

 לפני צילומים ערכו הרופאים למחרת, ואכן .העת בבוא עבורו שכר ומשלם זוכרו ה"הקב, מהאדם שנשכח חסד מעשה גם הנה
' ה ברוך וכיום, רבה בהצלחה ד"בס עבר הניתוח. בלבד הגידול להסרת פשוט יותר בניתוח להסתפק שניתן והוחלט, הניתוח

                         ; נס לי אירע כי והודו הניתוח מתוצאות התפעלות הביעו בי שטיפלו הרופאים שלושת. כראוי מתפקדות מעיי
  .הגוף תיפקוד להמשך חיוניים איברים לקטוע צורך אין, המחלה אף שעל לגלות נדהמו הם

. המופלא הנס סיפור את לו וסחתי, א"שליט קניבסקי חיים רבי הגאון מרן אל, פנימה הקודש אל נכנסתי, המעשה לאחר
 לשלם נאמן הוא כמה ועד בריותיו עם ה"הקב שעושה החסד את, המעשה את לפרסם חובה עליך חלה: היתה מרן תגובת

                      . 'ה קידוש בזה יש: ואמר חזר מרן אך. הרע מעין קצת חושש ואני, לי נעים כ"כ לא שזה ואמרתי התנצלתי. שכר
  .)ופריו מתוק( !...יתברך' ה נפלאות לספר עליך

 .)בעל הטורים(יום פסח היה  בגימטריא –וירח  ].כז, כז[ "וירח"
, ועצומה גדולה היא, הפסח שלפני הימים של שקדושתם שככל יודעים הכל: א"שליט זילברשטיין יצחק רבי הגאון ר"מו סיפר

, הלחץ מפאת בעצמם שולטים ינםא, יחד גם שניהם או, הזוג מבני אחד כאשר, ביתב כעס-התפרצויות של הסכנה רבה כך
  .יהודי לבית כמותה שאין שלילית כדוגמה ומשמש, הילדים לפני הדבר נעשה ולפעמים
 סופית והוכשרו החדרים רוב כבר נבדקו מדברים אנו עליו בית באותו כאשר, הגדול שבת בערב היה הסיפור של תחילתו

, ההורים של האזהרה ולמרות, דיו נזהר לא הקטנים הילדים אחד .הללו למקומות חמץ להכניס נאסר הילדים ועל, לפסח
 ביסקוויטים עם החדר אל הילד נכנס, לפסח כבר כשר שהחדר הודעה ובו הדלת על שניתלה לבנה קידוש באותיות והפתק

                  , בו גבר וכעסו, הקטן הילד על התרגז, רגע באותו מאוד לחוץ היה הסתם שמן, האב .חמץ בפירורי מלא כשכולוו, בידו
  .עצמו על שליטה שאיבד כמי רושם ועשה, בחוזקה הבית דלתות את טרק ,גדול רעש בקול לצעוק שהחל עד
 בצורה וכועס מתרגז בעלה את בראותה אבל! הבעל את להרגיע - ? כזה במצב בעלה את הרואה בית עקרת לעשות צריכה מה

                           :נורא משפט הוסיפה אלא, תמיתס בתגובה הסתפקה לא אך; כנגדו בחוזקה היא אף האשה הגיבה, שכזו חמורה
  - -  -! 'ילדים לך מגיע לא, הילדים כלפי שכזו בדרך מתנהג אתה אם'

                 והמלים היום ירחק שלא היתה שתוגרה... טוב לא מאוד הבעל הרגיש, הפה מן הללו המלים את שהוציאה ברגע כבר
  !פעולתן את תפעלנה הללו טובות-הלא

               ,והנה ,להיפקד הזוג בני זכו שלא שנים כמה לאחר הרה היתה האשה .שחשבו מכפי מהר יותר הרבה הגיע ההוא והיום
                        , חי לכל יםחי ושבק, לחלוטין פתאומי באופן, שלה העובר נפטר - פסח המועד חול של ובעיצומו, ימים מספר עברו לא

  . לעין-ראיתנ רפואית סיבה כל ללא
  ! וברור שקוף היה הרמז. מזה יותר צריכים היו לא הם! 'ילדים לך מגיע לא': האשה אמרה איך
            ,השתוממותו את הביע הגאון. עליהם שעבר את וסיפרו, א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן גיסי של לביתו הגיעו הזוג בני

 שטויות שוב לומר לא עצמכם על תקבלו 'השיב, לכך התיקון מה שאלוהוכש! יהודי בבית שכאלו מילים ציאיםמו כיצד
 לדברים זאת תנצלי, בפה לך שיש האדיר הכוח את רואה תא אם': לאשה ואמרה הוסיפה ה"ע קניבסקי הרבנית ...'שכאלו

  . הזה כדבר לעשות עצמה על הוקיבל שמעה האשה .'להם זקוקה שהינך דברים על ותתפללי, חיוביים
 תקופה למשך שוב ייפקדו לא, העובר של הפתאומית פטירתו שלאחר חששו, בילדים שנים במשך נפקדו לא שכאמור הזוג בני

                     , נוספים בילדים שיפקדנה לבוראה והתפללה עמדה, בפיה שיש הכוח על האשה ששמעה לאחר, עתהו. ארוכה
                        .נפקדה והאשה, קצרה תקופה עברה לא. היה כך, קניבסקי הרבנית שאמרה וכפי .אלו בתפילות מאוד והשקיעה

  .)ופריו מתוק( ...תאומים וילדה

  ].כט, כז[ "ומברכיך ברוך"
, מרבים ומדקדק גדול בהלכה' שהינו ירא ה, אבי הישיש: א"שליטהגאון רבי יצחק זילברשטיין ר "להלן מכתב שנשלח אל מו

                        ', שהכל נהיה בדברו'הוא מברך עליה , שכאשר אוכל למשל ביצה, ופעמים רבות קורה, ל"חלה באלצהיימר רח
. 'שהכל נהיה בדברו'חוזר ומברך בכוונה עצומה , )ביצהשהיה לפניו בשעת הברכה על ה(ולאחר מכן כשאוכל את נתח העוף 

בדביקות שהיה רגיל , וחוזר מברך שוב, )שהיו כבר מזוגים בכוס שלפניו כשבירך שהכל(כעבור כמה דקות ממשיך לשתות מים 
  ).ולא שייך להעיר את תשומת ליבו לטעות(, וכן חוזר ומברך מתוך שכחה על שתייתו כמה פעמים. בה כל ימיו

או שמא מכיון , מותר לנו לענות אמן, )את הברכה שלמעשה נאמרת ללא צורך(האם כשאנו שומעים אותו מברך , תי היאלשא
  ?)שאסור לענות אמן אחר ברכה לבטלה, ד"ו ס"רט' ע סי"כמבואר בשו(אין לענות אחריו אמן , שיוצאת הברכה לבטלה

 טובה ברכה וזו, לברך שעליו חושב טעותו פי שעל מכיון, קןהז של ברכותיו אחר אמן לענות מותר :א"שליט ר"מו השיב
 במדרש נאמר" ):א"ס ב"ס 'בסי (שכתב השולחן ערוךב ומצינו .אמן אחריה לענות גם ניתן וממילא, )מחשבתו פי על (ומעולה

                        : ה"הקב אמר ,ואיבת ואהבת כגון ,איבה אהבהל שקורא הארץ עם :אחא רבי אמר', אהבה עלי ודגלו' פסוקה על
   "!אהבה עלי ולגלוגו

                  , באהבה אותן מקבלים ובשמים, ת"בהשי ודביקות קירבה מתוך, לב בתום נאמרות הצדיק הזקן של ברכותיו, כאן וגם
  .אמן עליהן לענות אפשר ולכן

                    ברכת את, ל"זצ איש החזון מרן על יהודי בירך אחת שפעם, א"שליט קניבסקי חיים רבי הגאון מרן, מגיסי ושמעתי
                          , לבטלה ברכה זו שאין מכיון אמן שענה, ענוותנותו מתוך והסביר, אמן ענה א"והחזו', ליראיו מחכמתו שחלק'

 וחולה אנוס שהמברך מכיון - לשאלתנו בנוגע גם נאמר זאת וכעין... הברכה את לברך שאפשר בדעתו חושב שהמברך משום
  .)ופריו מתוק( !אמן עליה לענות ניתן, טובה ברכה זו, מחשבתו פי ועל

 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אור בת יפה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז שמעון שי בן שולמית נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זנ דוד"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל" זעיד דוד בן מהין סנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ זינט בת מרים ז"לע, ל"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"בת מיכל ז) רחל(נ רעיה "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל"נ חיים בן לונה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע
 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל
 

 ה'תשפ"א כסליו ה
 

תולדותפרשת   

ש  ת תוְֹלדוֹ ת - ְּבָרכָ ה ֲאִמִּתית רָּ  פָּ

 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
 סומך וב"ב         גלית בת מסודיליאור יהושע 

 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

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

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

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

 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

   נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 שמעון בן שולמיתשירי ימנה בת שולמית       

 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
 גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה                    

ת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     אילנה ב
 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נאל בן ג'ינהנת                                אסף בן סופיה
 

 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
 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה

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

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

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 משה בן נזימה     

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

 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     
 ש בת דגטורונית בת סבריה                   קסנ

 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
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 פניני עין חמד

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 המקומית מבשרת ציוןחבר הרבנות 
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על מצבו. היהודי השיב: "לא היה מזיק אילו היה 
ותר טוב". הרב אמר לו: "מניין אתה יודע מעט י

שזה לא היה מזיק? הרי ה' יתברך יודע יותר 
טוב ממך, ומכיוון שהוא רחום וחנון בוודאי הוא 
גם רוצה לתת לך יותר טוב ממה שנתן לך, 
ובאפשרותו לעשות זאת. מאחר ולא נתן לך, אם 

 כן בוודאי שכך זה טוב".
 

מעשיות בספר 'ילקוט סיפורים' מובא מספר ה
של רבינו ניסים גאון בשם המדרש: רבי יהושע 
בן לוי ביקש מהקב"ה שילמד ויבאר לו מדוע 
צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. יום אחד התגלה אליו 
אליהו הנביא. רבי יהושע ביקש ממנו ללכת איתו 
ולראות כיצד הוא מבצע את שליחותו של 
הקב"ה. אולי על ידי כך יזכה להבין את דרכי ה' 

 שגחתו בעולם.וה
 

אליהו הנביא הסכים למלא את בקשתו בתנאי 
אחד, וכך אמר לו: "הואיל ובלכתך איתי תראה 
דברים רבים שירגיזו אותך ולא תוכל לסבול 
אותם, עליך להתחייב מראש שלא תטרידני 
בשאלותיך. ביום שתשאל אותי על מעשי, ניפרד 

 זה מזה". רבי יהושע הסכים לתנאי.
 

דברים תמוהים בעיניו ולבסוף רבי יהושע ראה 
שאל את אליהו הנביא. לאחר שביאר לו את 

עתה שים נא אל ליבך, שדרכי ה' פשרם אמר: "
נסתרות המה. לא כל מה שנראה לך טוב, הוא 
טוב באמת, ולא כל מה שנראה לך רע, הוא רע 

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

 

 

 

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 
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 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי
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כאשר אנחנו עורכים השוואה בין הברכות 
 שהתברך יעקב לבין הברכות שניתנו ְלֵעָׂשו

 הדומות זו לזו.אנחנו מוצאים שתי ברכות 
 

ִמַּטל ַהָּׁשַמיִם יעקב התברך: "וְיִֶּתן ְל� ָהֱא�ִקים 
 . גם ְלֵעָׂשו(בראשית כז, כח)" ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ

ּוִמַּטל יְִהיֶה מֹוָׁשֶב�  ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץנאמר: "ִהּנֵה 
לכאורה הברכות  (בראשית כז, לט).ֵמָעל"  ַהָּׁשַמיִם

האלו שוות בתוכנן, אולם בכל זאת יש להבחין 
ההבדל הראשון בשני הבדלים ביניהם: 

שאנחנו מוצאים הוא סדר הברכות: יצחק 
כשמברך את יעקב, הוא מקדים את טל 

ובברכה ְלֵעָׂשו הסדר  -השמיים לשמני הארץ
 הוא הפוך.

 

ה'חפץ חיים' מסביר, שמשמעות השינוי היא, 
ף את הרוחניות על הגשמיות שיעקב מעדי

" קודם אצלו. ואילו אצל ֵעָׂשו, ַּטל ַהָּׁשַמיִםלפיכך "
 ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץהגשמיות חשובה יותר, לכך 

 .ַּטל ַהָּׁשַמיִםקודמים אצלו ל
 

(בראשית כז, ההבדל השני מבואר ברש"י הקדוש 
יתן לך,  -"מהו האלוקים? בדין, אם ראוי לך כח):

אמר: "ִמְׁשַמּנֵי  לך. אבל ְלֵעָׂשו לא יתן -ואם לאו
בין צדיק  -(בראשית כז, לט)ָהָאֶרץ יְִהיֶה מֹוָׁשֶב�" 

 בין רשע יתן לך". 
 

"אנחנו לומדים מדברים אלו, אומר ה'חפץ 
חיים', "שאסור לאדם להתלונן על ההשגחה. 
אם פוקדות אותו צרות או עוני, ימשיך לבטוח 

ת שאילו ידע הקב"ה שהעשירובהקב"ה, 
 תהיה לו לתועלת בוודאי היה נותן לו אותה.
מכך שלא נתן לו, משמע כי דווקא העניות היא 
לטובתו ולהנאתו. כי יש עושר שמור לבעליו 
לרעתו, חלילה, ואשרי מי שלא ראה עשירות 

 כזו".
 

מספרים כי פעם ה'חפץ חיים' שאל יהודי אחד 
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 (בראשית יח, ד) ץ"ּוִמְׁשַמֵּני ָהָארֶ ם... וְיִֶּתן ְל� ָהֱא�ִקי"
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 איתנה ובריאות טובה, פרנסה ק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה
 

 

 

 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 
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 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 

 

 

61:61 

 

61:11 

 

 



 

 

 
 והגוי בישל?מה הדין כאשר עירב דבר הנאכל חי עם דבר שאינו נאכל חי 

 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 

ובישלם הגוי, אם העיקר [שהוא רוב התבשיל] מדבר  -עירב דבר הנאכל כמות שהוא חי עם דבר, שאינו נאכל כמות שהוא חי 
שו"ע (יו"ד סימן קיג ס"ב). ש"ך (שם ס"ק כא). ודווקא כשהתערבו לפני  מקורות:מותר.  -אסור, ואם לאו  -שיש בו בישולי עובד כוכבים 

סק הבישול, שעדיין לא נאסרו, אבל עירב לאחר הבישול, דינו כדין תערובת איסור הצריך שישים. כ"כ התוספות בחולין (סד. ד"ה סימנין), וכן פ
 דהוא הדין לדבר חשוב שבטל.אשכנזי' (סימן קיג ס"ב). וכתב הש"ך (שם ס"ק כג)  -בספר 'קהל יאודה

 

 והיינו דווקא שכולו נעשה גוף אחד, ואין ניכר כל חלק בתערובת בפני עצמו.
 

וכן הדין אם עירב דבר שכבר התבשל על ידי ישראל עם דבר שיש בו איסור בישולי גויים, אם העיקר בתבשיל הוא ממה שבישל 
 ג סק"ב), ש"ך (שם ס"ק ה, יג), כף החיים (שם אות כט).ט"ז (סימן קי מקורות:הישראל ולא ניכר האיסומ ,רותר. 

 

אם  בישל הגוי חתיכות בשר יחד עם ירקות הנאכלים חיים, אף אם הירקות הם העיקר והרוב בתערובת, מכיוון שהבשר [שומן] 
 -ועיין בשו"ת 'דברי דודשו"ע (יו"ד סימן קיג ס"ג) מפני ששומן של בשר נבלע בהם.  מקורות:נותן טעם במאכל, כל התערובת אסורה. 
 טהרני' ח"ב (יו"ד סימן כ) לעניין ביטול בשישים.

 

הזקוק מחמת בריאותו לפת מסוימת, והיא נמכרת רק במאפיה של גויים, כגון: פת מקמח מלא, או מיני מאפה ללא סוכר או 
 שו"ת 'שרגא המאיר' ח"ו (סימן קנה אות ו). מקורות:מלמ ,חותר לו לקנות מהם. 

 

 בתנאי שידוע לו בבירור, שאין בהם חששות של רכיבים אסורים. דין זה אמור אף בפת בעל הבית.כל זה 
 

כן הדין לחולה צליאק, שרגיש לגלוטן, ואינו מוצא לחם כזה אלא אצל גוי. מותר לו לקנות ממנו אף שהפת עשויה מאחד 
אסורה לו מבחינה רפואית.  -מחמשת מיני דגן [בעיקר שיבולת שועל] גם אם האופה הוא בעל הבית, מכיוון שאכילת לחם רגיל 

 'בין ישראל לעמים' (פ"ב ס"ז). מקורות:
 

 

אין ביכולתנו לתאר ולשער, מהי כוחה של תפילה. לו היינו משכילים להבין את תועלתה, לבטח היינו מוצאים את עצמנו מנצלים 
' ויש בו כדי ללמדנו על ווי העמודיםאת זמננו ומתפללים בכל רגע פנוי למי שאמר והיה העולם. להלן סיפור מופלא, שעובד מ'

בירושלים, מתנוסס לתפארה בית הכנסת 'הר צבי' על שם הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל. כך: ברחוב צפניה פינת רחוב מלאכי 
 בית הכנסת שוקק חיים בכל ימות השבוע, כשבין המתפללים שוררת אהבה ואחווה.

 

אחד המתפללים חלה ל"ע במחלה קשה וחמורה. הוא שכב מחוסר הכרה, מורדם ומונשם במשך תקופה ארוכה. המתפללים 
סת קיימו כל העת תפילות נרגשות לרפואתו השלימה. באחת התפילות אף ערכו עבורו 'שינוי םשה', והוסיפו לו את בבית הכנ

 החזק' םשיהה 'ונודע כסגולה לרפואת החולים.
 

הרופאים הרימו ידיים. הם אמרו, שמבחינה רפואית אין שום דרך להעלות מזור למחלתו הקשה. הדבר היחיד, שהם יכלו 
 מר את המצב ככל האפשר. החולה שכב מחוסר הכרה ומחובר אל המכשירים תקופה ארוכה.לעשות זה לש

 

בכל אותה העת המתפללים ובני המשפחה לא התייאשו. הם אירגנו מניינים בתדירות גבוהה ב'הר צבי' 'לקרוע את השמיים', 
ופקח את עיניו. באופן פלאי חזרה  לבטל את הגזירה הקשה ולהמציא תרופה ומזור לחולה האנוש. יום אחד החולה התעורר

 אליו הכרתו במלואה, כשכל הרופאים משתאים, והגדירו זאת כ'נס רפואי'!
 

כשהיה מחובר עדיין למכונת ההנשמה, בטרם היה יכול לפצוח את פיו ולדבר, רמז לאשתו, שתגיש לו עט ונייר. האיש כתב על 
אמת. אך שם שלחו אותי בחזרה לעולם הזה. הם אמרו שהגזירה כבר נגזרה עלי גזירה, והגעתי לעולם האותו פתק כך: "

 ". ויהי לפלא!!!התבטלה בזכות אותם תפילות נוראות, שהתפללו עבורי בבית הכנסת!
 

לאחר תקופה קצרה האיש חזר לאיתנו בחסדי שמיים, בבריאות שלימה בגוף ובנפש, לאורך ימים ושנים. את אותו פתק שכתב 
עות ספורות לאחר שהתעורר, הניחו בביתם במרכז המזנון שבסלון, בתוך מסגרת הדורה. כל הנכנס במחלקת 'טיפול נמרץ' ש

אל יתייאש מן  -לביתם, רואה את אותו הפתק שמלמד פרק חשוב בכוחה של תפילה, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו
לל. אפשר להפוך את המצב ולבטל את כל הרחמים. לא רק הוא, אלא גם משפחתו, והסובבים אותו לא יתייאשו וימשיכו להתפ

 הגזירות על ידי התפילה!
 

 

 
 

  

 'טק ֵחלֶ  -ם גֹויִ י ִּבּׁשּולֵ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 
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 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

 

 הקדשת העלון
חזרה בתשובה וכו' ניתן להקדיש את העלון לעילוי נרפ ,המשואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, 

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

 

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

 
PnineEH@gmail.com 

 

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

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-3329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 



 

 

שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש 
לרבינו היה חסיד נאמן ר' יחיאל מעיר האלשיץ שהתעסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו 

חיים' הקדוש נשא אתה סובר, שאתה נשאת אותי עד מקום קבורתי בסאקאלוב? דע לך, כי ה'אור הבחלום ואמר לו: "
 ". אותי

 

 מרת הדס.  אחותו:ר' מנחם דב מפשווארסק.  סבא:מרת קריינדל.  אימו:האדמו"ר הרב אלימלך מרודניק.  אביו:
(בעל 'צמח דוד' בן הרה"ק ה'בני , ר' שמחה שפירא, האדמו"ר ר' דוד שפירא מדינוב (האדמו"ר ר' אלימלך מרודניק)אביו  מרבותיו:

, מרת זיווג ראשון) -(בת ר' דוד מקשאנובמרת בריינדל  נשותיו:. (בעל ה'דברי חיים'), האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז יששכר')
 (בתו מזיווג שני. נקראה ע"ש אימו ושם אימו של אביו).מרת קריינדל פינקל  בתו:זיווג שני).  -(בת ר' חיים יונה הלפרין אב"ד ריישאחיה 

  משנה למלך.• מספריו:
התנפח כריסה  14יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתה בגיל ס

 מיום ליום, ובני משפחתה היו מודאגים ומפוחדים, נכנסו לרבינו וסיפרו לו על מצב הילדה. ביקש רבינו, שישאירו את הילדה אצלו זמן מועט,
 שלא יתנו לה לאכול בשום אופן גם אם תבקש.  וציווה לבני ביתו

 

ון כעבור יומיים עדיין לא בא שום דבר מאכל לפיה, הגיש לה רבינו הרינג (דג כבוש), וידוע שלאכול הרינג לאחר ימי צום אינו בריא כלל. כיו
רבינו בגודל ענוותנותו ביקש  רדעים.ותוך כדי הקאה יצאו שני צפשאכלה מאכל זה לאחר יומיים בצום, מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה, 

להסתיר מופת זה, ולכן הסביר שזה אירע שכאשר הילדה שתתה מים היו שני צפרדעים קטנים בתוך המים וגדלו בתוך מעיה, ועל ידי אכילת 
 ההרינג הקיאה אותם.

מבושלת, והוטב לו. באותו זמן היה שם איש יש אחד סבל רבות מקיבתו, ורבינו נתן לו תרופה שקוראים 'כיענא' ואמר לו לשתות אותה א
אחד, אשר לימים גם כן סבל מבעיות בקיבה, ונזכר בדברי רבינו אודות התרופה ולקח אותה, ולמרבה הפלא לא די שלא הועילה כלום אלא 

יש משתאה ואמר בתמיהה: אדרבה, הורע מצבו. הוא נכנס לרבינו בפליאה, והשיב רבינו כי 'כיענא' היא לא טובה למי שסובל בקיבתו. והא
אמר "הרי לפלוני ציווה רבינו לקחת 'כיענא' לרפוהא?". ענה לו רבינו: "הוספתי דבר מה"... ורבינו נשאר ככה תפוש בשרעפיו לכמה רגעים, ואז 

 תיקח 'כיענא' (סם תרופה) וייטב לך". מיהר הלה לשמוע להוראת רבינו והתרפא...לו: "

שפעם אחת ישב דודו הרה"ח ר' שלמה ביגלאייזן אצל רבינו, ונכנס יהודי מאונגארן וכל ראשו היה מלא  יפר הרה"ח ר' משה ביגלאייזעס
צרעת, וכבר דרש ברופאים וכולם כאחד אמרו שאין מה לעשות. שאל רבינו את אותו יהודי: "כמה זמן אתה חושב שצריך להסיר הצרעת, שעה 

 , שישב שם רמז לו שיענה שרבינו יכול לסלק הצרעת ממנו.שלימה או חהיצ?", ולא השיב כלום. ר' שלמה הנ"ל
 

רבינו שלח שיביאו מרקחת, ולקח מטפחת ובידיו הק' מרח המרקחת על המטפחת, והניח המטפחת על ראש היהודי הנ"ל וקשרו. אח"כ ערך 
חים החשובים בכל יום), ונתן רבינו מכל רבינו את שולחנו הטהור באמצע היום (כמנהג רבו הק' ה'דברי חיים' שערך שולחנו למקורבים והאור

הבן החזיק ביד של רבינו. הם ירדו לרחוב. הצדיק היה עדיין שקוע בלימודו ולא הבחין בתלמיד, עד שבנו תפס בידו ועוררו משקדנותו ואמר 
 "שלום עליכם" בשמחה והמשיך בלימודו.שתלמידו עומד לפניו. מיד אמר רבינו: 

עם כשראה את בנו רוחץ כלים, עבר לידו וכבדרך אגב אמר לו: "כלים רוחצים עם הידיים לא עם הראש". כלומר שהראש יכול להיות פנוי פ
 לחשוב, על מה שצריך לחשוב בלימוד, בלי קשר לכלים.

א ירדים אותו מכיוון שבזמן הזה הוא יכול להיות מרוכז בסוגיה מבלי לחוש אשר היה צריך לעבור טיפולי שיניים היה מבקש מהרופא, שלכ
בכאבים. בתקופת מחלתו עבר טיפולים כירורגיים כואבים ללא הרדמה עקב חולשתו הרבה (שכן היה חשש לחייו, אם ירדימו אותו ולא יקום). 

 ים, שהתחדשו לו זה עתה בטיפול...למרבה הפלא, לאחר הטיפולים היה יוצא עליז ושמח ומתחיל לומר את החידוש

הרפואה עקב מחלה קשה שתקפה אותו. הוא היה בחולשה גדולה, עד כדי כך שכל פסיעה היתה מעבר -בינו היה רתוק למיטתו בביתר
מרן זצ"ל. לכוחותיו. בדרך אגב התגלגלה לאוזנו השמועה, שמרן הגרא"מ שך זצ"ל עומד לבקרו. מיד ביקש שיקחו אותו תיכף ומיד לביתו של 

לא יתכן דבר כזה שהרב שך כשביקשו להניא אותו מכך עקב מצבו החלוש לא הועיל, והוא עמד על שלו בתוקף שיקחו אותו למרן, ואמר: "
 ". בלית ברירה לקחו אותו לבית מרן זצ"ל. רבינו התאמץ ללכת עד המקום שבו מרן ישב. יבוא לבקר אותי

 

לו: "יש לי שתי טענות עליכם: א. מדוע אתה לא נותן לי לקיים מצוות ביקור חולים, שאבוא אליך? ב. כשראה אותו מרן קם מלא קומתו, ואמר 
מדוע אינך שומר על הבריאות והטרחת עצמך לבוא אלי במצב כהז?". רבינו שמע את הטענות ולא הגיב. לאחר מכן שוחחו וקיבל את ברכתו, 

 ופו של דבר התקיים רצונו "שהרב שך לא הגיע אלי אלא הספקתי להקדים אותו".כשרבינו יצא מבית מרן הביע את קורת רוחו על שבס

שה היה לו לראות שבחורים מזלזלים בממונם או בכספי הישיבה. כשראה פריט לבוש או נעל מושלכים בחצר הישיבה, הוא היה נכנס עם ק
אבידה". למעשה רבינו ביקש להחדיר את המסר, שממה הפריט לחדר האוכל. ברגע שרבינו נכנס, השתרר שקט ואז רבינו הכריז: "השבת 

 אם החפץ בשימוש, איך הוא נזרק? ואם כבר אינו בשימוש, מדוע ללכלך את הישיבה במקום להשליך אותו לאשפה. -נפשך

אליו וביקש  ערותיו לתלמידים היו בחוכמה מיוחדת. פעם יצא בחור מחדרו בשעה מאוחרת בבוקר ורבינו פגש אותו במסדרון. הצדיק פנהה
 ממנו מחילה על שלא העיר אותו באותו היום לתפילה. התלמיד הבין את הרמז מבלי לפגוע בו ולביישו חלילה... 

ירע פעם כשחדר זבוב טורדן לאוזן של רבינו והוא הצטרך לקבל טיפול רפואי כדי להוציא את הזבוב. כשהרופא הצליח להוציא את הזבוב א
אך לא יכל לעוף. באותו הרגע המלווה של הרב ביקש להרוג את הזבוב, רבינו עצר אותו מיד ואמר לו: "זוהי נקמה, מאוזנו, הוא היה עדיין חי 

 שאנחנו שסבלנו מאותו הזבוב נהרוג אותו". 
 

 העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי')-(הסיפורים מעובדים מתוך 'שחרית
 

 

 

. כבר )1938(נולד בשמחת תורה ה'תרצ"ט  -זליבנסקי זצ"להגאון הרב חיים נפתלי הערץ 
בילדותו ניתן היה לראות כי לגדולות נועד והוא חונן בכישרונות נדירים, מידות תרומיות 
ואצילות נפש. כשהיה בחור נכנס ללמוד בישיבת 'באר בקעי'. בישיבה זו עלה ונתעלה ונודע 

 את גדלותו בתורה וירה תא'. עד מהרה כארי שבחבורה, כאשר כל רואיו הפליאו 
 

עשר שנים למד בישיבה, התעלה בתורה והתפרסם בחידושי תורה בהיקף ועומק הסוגיות 
כאחד הת"ח המובהקים שבדור. לאחר מכן נסע ללמוד שנה בישיבת בריסק בירושלים. 
לאחר נישואיו למד בכולל הרבנים בגייטסהד כשנה. לאחר מכן חזר ללמוד בכולל בריסק 

 בירושלים. 
 

התחיל לשמש כראש ישיבת 'זוהר התורה' לצידו של ראש הישיבה ) 1771(בשנת ה'תשל"ב 
הקים ויסד את הישיבה ) 1777(הרב בצלאל טולדנו ובה הרביץ תורה. בשנת ה'תשל"ח 

הקדושה 'מאור התלמוד' ברחובות, יחד עם האחים הגאון ר' שמחה קוק והגאון רבי אברהם 
ים ברציפות. איש אמת. יצחק קוק. שם העמיד תלמידים במשך למעלה מחמש עשרה שנ

ענוותן. מסור לתלמידיו ולכל אדם באשר הוא בלב ונפש. החיה רוח שפלים ולב נדכאים, 
אשר ראו בו איש סודם ואמונם. בפניו פרקו את מצוקותם וליבם והוא בטוב ליבו הרחום, 
בחוכמה ובפיקחות עודדם וחיזקם בכל עת מצוא ולא חס על זמנו היקר מתוך מטרה להיטיב 

העלמין זכרון מאיר -שנים. ציונו בבית 56-חי כ ).1994(ז' כסליו ה'תשנ"ה -ם. נפטר בעמ
 ברק.-שבבני

 

(בת מרת מרים  אשתו: (בת ר' אריה שפירא זצ"ל). מרת יוכבד אימו:ר' מרדכי אלתר.  אביו:
  המחנך הדגול הרב אברהם דוב כהן, מייסד ומנהל הסמינר לבנות בגייטסהד).

סבו, ר' אריה שפירא, דודו, ר' משה שמואל שפירא, ר' שלמה וולבה,ר '  -הגאונים מרבותיו:
(ר"מ ר' רפאל  (משמש כר"מ בישיבת 'מאור התלמוד'),ר' אריה  בניו:יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. 

ר"מ בישיבת 'אהלי חיים' ר' יהושע ((ר"מ בישיבת 'באר יעקב'), ר' יעקב  בישיבת 'באר יעקב'),
 (ר"מ בישיבת 'ברכפלד'). ר' פינחס 'חוכמת התורה' בקרית ספר), בירושלים ובישיבת 

עת שרבינו היה עסוק בתורה הוא לא חש בשום דבר מהסובב. תלמידו הרה"ג רא"ז שליט"א סיפר, ב
שעלה פעם לבית רבינו לקבל את ברכתו. בני הבית אמרו לו, שראש הישיבה עסוק עתה בהכנת 

וי, נתנו לו להיכנס לחדר. באותה השעה רבינו ישב עם בנו והיו השיעור. מכיוון שהעניין לא סבל דיח
עוסקים בתורה. התלמיד התבונן על הבן ועל הרב במשך שעה ארוכה. אך רבינו לא חש בתלמיד, עד 

 שהגיע הזמן ללכת למסור את השיעור, ורבינו עדיין לא שם לב, שהגיע הזמן. 
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וחיזקו את רוחם, אך החלל החסר הורגש היטב באוויר. לפני 
שהאברך יצא, הוא הרגיש כי עליו להוסיף דבר מה, והוא 

 התפלל בליבו לפני ה' שישים בפיו את המילים הנכונות.
 

רידה, המילים נפלטו מפיו: כאשר לחץ את ידו של האב לאות פ
"הורים יקרים! דוד המלך אומר בתהילים: 'יענך ה' ביום צרה... 
ישלח עזרך מקדש... ימלא ה' כל משאלותיך'. דעו, כי דווקא 

 בשעת צרה האדם קרוב אל בוראו יותר מתמיד. 
 

אל תתייאשו, התחזקו עוד ועוד בתפילה ובתחנונים לפני 
קד בגיל תשעים, האם הוא ה'. אם את שרה אימנו הקב"ה פ

 לא יכול לפקוד אתכם בגיל חמישים?..."
 

במשפטים נוקבים אלו האברך נפרד מההורים, כשהוא נוטע 
תקווה חדשה בליבם. עד עתה הם לא חלמו לבקש לזכות 
בילד נוסף, אולם עתה התחדשה תקוותם. מיום זה והלאה הם 

 לא חדלו מלהתפלל בכל כוחם לזכות ברחמי שמיים.
 

פחות משנתיים, צלצל הטלפון בביתו של האברך. מעבר לקו 
נשמע קולו הנרגש של האב כשהוא מזמין אותו ל... ברית! ולא 

, 52בגיל של ילד אחד, אלא של שני ילדים בריאים ושלמים. 
כנגד כל הסיכויים, זכו ההורים להתרומם מעפר יגונם 
 ולהביא חיים חדשים לעולם. אושר כפול ומכופל היה מנת

 חלקם.
 

הברית נערכה בישוב מרוחק בצפון. האברך הטריח את עצמו 
כשנכנס לאולם לנסוע מהמרכז, כדי לחזות בנס במו עיניו. 

והבחין באב הטרי האוחז בידיו ילד אחד, ובאם האוחזת את 
 הילד השני, לא היה יכול לעצור את דמעותיו.

 

במהלך סעודת המצווה נשא האב את דבריו הנרגשים: "לפני 
תשע עשרה שנים נולד בננו הראשון. קשה לתאר את מנות 
הסבל והייסורים שעברנו בשלוש עשרה השנים, שציפינו לו. 
בשבע עשרה השנים הבאות עמלנו בכל כוחנו לגדלו לתורה. 

 השקענו בו את כל מרצנו, וייחלנו להקים על ידו דור המשך.
 

 והנה, לפני שנתיים, חרב עלינו העולם. הבן היחיד טבע
נגזר  50במערבולת והותיר אותנו המומים וחסרי תקווה. בגיל 

עלינו לשוב להיות עריריים. ושלא כבעבר, הפעם ללא סיכויים 
 17-רבים. התחזקנו יחד, וקיבלנו את גזרת הבורא. זכינו ב

שנים של מתנת חינם, ועתה עלה רצון מלפניו כי נשוב 
 לערירותנו.

 

ך בלתי מוכר ונטע בנו כחודש לאחר האסון הגיע לביתנו אבר
תקווה חדשה. פתאום הבנו, כי הקב"ה מתאווה שנתפלל אליו 
כנגד כל הסיכויים. בזכותו התחלנו להתפלל שנזכה שוב 
במתנה שאיבדנו. גם הפעם עברנו מנת ייסורים, הפעם 

 תקופה קצרה יותר. 
 

אין לי כל הנה עיניכם הרואות בישועת ה' הכפולה והמכופלת. 
חזקותנו בתפילה ובאמונה היא שעמדה לנו ספק, כי רק הת

להיפקד בדבר ישועה ורחמים, ולעמוד כאן מולכם ברגע 
 ".מרגש שכזה

 ּכָֹחּה ׁשֶ ל ְּתִפּלָ ה
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 תנצב"ה

'. יש בו כדי להתעדן באהבתךלהלן סיפור המעובד מתוך '
ללמדנו, מה כוחה של תפילה כאשר האדם מתפלל מעומק הלב, 
ואסור לו להתייאש בשום מצב. יום אחד קבוצה של בחורי 
ישיבה, יצאה לרחוץ בחוף ימה של חדרה. מערבולת פתאומית 

 סחפה אותם אל מעמקי הים. 
 

חמישה בחורים הצליחו לשוב לחוף, אך שניים נסחפו למרחקים. 
ט אל החוף כעבור זמן קצר כשלכוחות ההצלה לא האחד נפל

נותר אלא לקבוע את פטירתו, רחמנא ליצלן. הבחור השני נעלם 
כאילו 'בלעה אותו האדמה'. חבריו מיהרו להזעיק עזרה, וצוות 
נרחב נשלח כדי לאתרו. בני המשפחה והחברים קיוו לטוב, אך 
למרבה הצער, כעבור יממה אותרה גופתו תחת סלע, ששכן 

 במעמקי הים.
 

עם היוודע דבר היעלמו מיהרו חבריו לעדכן את הוריו. אלו הגיעו 
-עשריםלמקום תוך שעה קלה, כשהם אחוזי אימה. במשך 

השעות הבאות עמדו על החוף כשליבם נקרע מפחד  וארבע
 ומדאגה, ואיש לא הצליח להרגיע את רוחם הסוערת.

 

שבע ם לפני כמסתבר, כי הנער הנעדר היה בנם היחיד שנולד לה
שנים. הוא נולד לאחר כשלוש עשרה שנות ציפייה רוויות  עשרה

בתפילות ובניסיונות קשים ומרים. עתה הם עמדו על החוף, 
כשליבם נאחז בשביב קלוש של תקווה. אולם כששבו הצוללנים 

 ובפיהם הבשורה הקשה, כמעט ופרחה נשמתם. 
 

בזעקותיו ההלוויה היתה קורעת לב. זעקות האם התערבלו 
המרות של האב, וקולותיהם עלו יחד למרומים והרעישו עליונים 
ותחתונים. "ריבונו של עולם!", זעקה האם, שזה עתה איבדה את 
הנער שעליו התפללה במשך שנים רבות, "הן אתה כל יכול, 

 עשה שיחיה בני! אינני מסוגלת לעמוד בצער!".
 

זו כנראה גזרה  אלא שנסתרות הן דרכי הצור תמים פועלו. היתה
מלפניו, והנס המיוחל לא התרחש. המיטה המשיכה בדרכה 
לבית העלמין, כשסביבה מאות רבות של מלווים. פניהם היו 

   ספוגות בדמעות, והן העידו על האבל הנורא.

ימי השבעה חלפו על ההורים השבורים בבכי ויגון. הם השתדלו 
בעבורם את להצדיק עליהם את הדין. איש היה לא יכול למלא 

החלל הנורא, שנפער בחייהם. הם קיוו להוביל את בנם לחופתו 
 בעוד שנים ספורות. במקום זאת היה עליהם ללוותו לבית עולמו.

 

בתום ימי השבעה, התחילו ההורים לחזור אל השגרה העצובה. 
האב שב לעבודתו כמנהל בכיר. האם שבה לעבודת ההוראה 

פות. כאבם היה גדול שבה עסקה במשך שלושה עשורים ברצי
ובלתי ניתן להכלה. השכנים, הקרובים והידידים השתדלו להקל 

 עליהם ככל שיכלו. 
 

ההורים שאבו מעט נחמה מהסיפורים הרבים שזרמו ללא הרף 
לפתחם. הם העידו על גדלות הנפש של בנם, מידותיו הטובות 

 ודברי התורה שהותיר אחריו.
 

ך נשוא פנים נקש על תקופת מה לאחר סיום ה'שלושים' אבר
דלת ביתם וביקש לעודד את רוחם. דברי הנחמה חדרו אל ליבם 
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ן ַאְבָרָהם ַאְבָר  ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ּבֶ ם הָ ְוֵאּלֶ
  )כה, יט( הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק

זצוק"ל השתתף פעם  הגראי"ל שטיינמןמרן ראש הישיבה 
שנערך להורי תלמידות הסמינרים, ובמהלכו נשאו  בכינוס

חינוך בולטים שהסבירו כיצד יש לנהל בית  דברים אנשי
  ת ההשקפה הטהורה.בילדים א יהודי, וכיצד להחדיר

אחרון הדוברים היה רבינו הגראי"ל: "שמעתי כאן הרבה 
ודרכים להצליח בחינוך הילדים", אמר מרן ראש  שיטות

לא יודעים איזו מהשיטות הללו מוצלחת  הישיבה, "אנחנו
  ."אחד מהילדים יותר ומתאימה יותר לכל

"אבל דבר אחד אני כן יודע", הוסיף, "על פי רוב, אם האבא 
בדרך הנכונה והאמא מתנהגת כמו שצריך, גם  נהגמת

ומתחנכים כראוי. כמובן שיש יוצאים  הילדים שלהם גדלים
בפני עצמו, אבל בדרך כלל  מן הכלל, וכל ילד הוא עולם

ההורים. כשכתוב 'אברהם  רואים שהילדים צועדים בעקבות
את עצמו ל'אברהם'  הוליד את יצחק' הוא קודם־כל הפך

יצחק', זכה  דרכיו, ורק כך הוא 'הוליד אתוהיה צדיק בכל 
   לבן קדוש וטהור כמו יצחק אבינו".

  ]רב יעקב לוסטיגמןה- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[

*   *   *  

דברי מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל הנ"ל נאמרו בכללות 
ניתן להוסיף על דבריו שאם ניכנס לפרטים ההנהגה, אבל 

השלום ם הוא הכי קריטי בחינוך הילדי הדברנראה ש
ככל שההורים משקיעים ו ,וההערכה הקיימים בין ההורים

כך ילדיהם יוצאים יותר מחונכים ויותר  -בענין זה יותר 
 נחת וזוכים ההורים לרוות מהם בנפשם וחזקים בריאים

  ...חופניםמלא 

*   *   *  

רבי חייא, שכל  דושעל התנא הק )יבמות סג.(גמ' מסופר ב
רואה והיה סבור שיכול לשמח את אשתו היה  דבר שהיה

 חיים פינחס שיינברגהגאון רבי לה.  צורר בסודרו ומביא
הייתה מחשבתו במה יוכל  בדרך זו. תמיד גם הוא נהג זצ"ל

 עבורו. נפשה מסירותל להכיר לה טובה עו ת אשתולשמח א
ת עוגה או איזה בכל שמחה שהשתתף היה נוטל אתו פיס

אחר ומביא לה; גם כאשר לא היה שם דבר  דבר מאכל
לה משהו מהשמחה, וכאשר היה  מאכל שאוהבת היה מביא

"רבעצן, הבאתי לך  שב לביתו נכנס במאור פנים ואמר:
  ...שכחתי ממך מהשמחה", כאומר גם כשהייתי בשמחה לא

במשך שנים רבות במוצאי יום הכיפורים לא היה מכניס לפיו 
מאכל בישיבה, על אף שהיה משתהה בה זמן־מה, עד  רדב

לסעוד יחד עם הרבנית. בשנים האחרונות,  שהגיע לביתו
היה טועם בישיבה וכשהגישו לו  כאשר ידע שהבדילו לה,

חתיכות, מסדר אותן  את צלחת העוגות היה מפריש כמה
יה נכנס ה יפה במגש, ואומר: "זה בשביל הרבנית", וכך

 ין לבוש קיטל ועטור בטלית וכל מראהוהביתה, כשהוא עדי
כמלאך ה' כשבידו מגש העוגות, וכשנכנס פנה אליה וקרא 

לה: "זה הבאתי במיוחד עבורך...", אשרי עין  בשמה ואמר
  .ראתה זאת!

עד כמה גבהה עבודה זו בעיניו? לפעמים שכחו להביא עוגה 
וביקש לשוב לאולם להביא. אירע פעם שהגיעו  מהשמחה

פנה למי שליווהו באותו יום, רבי מאיר  רבינולדלת הבית ו
העוגות?", והשיב שנשארו  שמעון קלמנוביץ, ושאל: "היכן

לרדת לביתו של  ברכב. אמר רבינו: "אני ממתין". צריך היה
ומשם  רבי אסא, שגר באותו בנין, לקחת ממנו מפתחות

 לרדת למטה להביא מהרכב את העוגות, ורבינו נותר לבדו
עומד וממתין לעוגות. כשהגיעה סוף סוף  בחדר המדרגות,

העוגות, החל לסדרן יפה בצורה מסודרת עם המפיון  צלחת
נכנס הביתה ופנה לרבנית: "רעבעצן, איך  שייראה יפה, וכך

בתי עלייך חש[עפעס געבריינגט!  העב גיטראכט אף דיר, און

  .]שמחה!הוהבאתי לך משהו מ

דיה היה בשנים שהיה טס לחוץ לארץ בלעשעד כדי כך, 
שחילקו הדיילים בטיסה והיה צוררו בתיקו,  לוקח מהשוקולד

לרבנית כשאחזור", וגם כאשר לפעמים  באומרו: "אביא זאת
ארוכים. גם בשנים האחרונות,  מדובר היה על שבועות

להביא לה דברים  כשניזונה רק בהזנה מלאכותית, המשיך
 שהוא למרות שבין כה וכה לא תאכל. חשוב היה לו שתדע

  זוכר אותה גם כשאינו בבית.

כמו כן, כשנכנסו תלמידים מהישיבה או תלמידים ותיקים 
שמחות בביתם וכדו', דאג תמיד לשתף אותה  ובישרו על

היה, והיה מבקש שייכנסו אליה  בכל העניינים שניתן
קרא לה: "תראי תראי  במטבח ויספרו לה וכדו'. לפעמים

  "....באשע איזה ילד צדיק ומתוק



  
ת הרבנית ידע את טבעה מה היא אוהבת ומה אינו בהכירו א
והקפיד מאוד שהכל יהיה כרצונה. לדוגמה, הקפיד  רצוי לה,

כל דבר למקום, ועוד כל מיני הנהגות  מאוד להחזיר
מקפיד לעשות זאת או למה  שלפעמים יכלו לתמוה מדוע

טוב ש זה מה"באופן זה דווקא, והתשובה היתה: 
  ."...לרבנית

זה. היה זה כשאברך מקורב מאוד  פעם פתח צוהר למבטו
בתוך שיחה, שאשתו אומרת לו שהגיע הזמן  סיפר לו

התלמיד ידע עד כמה רבינו זהיר  להחליף את החליפה.
סיבה להוציא את  באיסור 'בל תשחית' וטען שאין שום

רבינו:  אמר לוהחליפה משימוש תמידי כאשר זו מצוינת. 
וזה כה חשוב "אינני מבין אותך, אם אשתך מבקשת ממך 

לא צריך להחליף בגלל החליפה אלא בגלל שזה חשוב  לה,
  ."...מתביישת מזה, זה עצמו סיבה לה. אם היא

עניין זה עד כמה היה מסור היה לסמל ודוגמה לתלמידי 
סיפר אחד התלמידים: ידוע היה בקרב התלמידים  הישיבה.

, שכל מהותו 'עיתון'יש לרבינו למושג ששמו  איזה יחס שלילי
הדבר היקר ביותר בחיי האדם.  עניינו להעביר את הזמן,ו

שאולי יכניסו לעיתון  תוידבר זה בא לידי ביטוי כשדיברו א
בביטול  דבר־מה, סירב ואמר בנחרצות שלא רוצה חלק

 תורה וכדו'. משום כך התפלא תלמיד שכאשר סיפר פעם
לרבינו שבעיתון פלוני נדפסה תמונתו משתתף בכנס מסוים, 

ניינות ואף ביקש שאם יזדמן לו אותו עיתון ישמח התע הביע
כשראה התלמיד שרבינו מתעניין בזה, החל  שיביאנו לו...

לרבינו שהיה כתוב שרבינו דרש שם  מפעם לפעם לספר
מצדו ביקש ממנו אם יכול  והספיד שם ופסק כך וכך, ורבינו

אותו תלמיד התפלא מאוד בלבו: הלוא כל  להשיג לו זאת...
הוא חס על כל רגע מזמנו לנצלו  ידע עד כמה מי שהכירו

לא תופס מקום בראשו,  לשקידת התורה וחוץ מזה שום דבר
מבקש להביא  ואינו סובל את המושג עיתון, אם כן מדוע הוא

 בהזדמנות אזר .לו את התמונות והידיעות שהתפרסמו?!
חייך רבינו   .עוז ושאל את רבינו לשם מה הוא זקוק לכך?

מי אכן לא צריך לזה, אבל הרבנית שמחה עצ ואמר: "אני
וכאשר אתה מביא לי זאת אני מביא  מזה וברצוני לשמחה,

  לה כדי לשמחה".

היה רבינו מוקף  ,פוסק הלכה ומנהיגכראש ישיבה, רב 
שבאו לדבר אתו בלימוד, לברר אצלו שאלות  תמיד שואלים

וברכה, ובכל פעם שיצא מהישיבה או  בהלכה, מבקשי עצה
בעמך בית ישראל. בכל  הלך לשמחה וכדו' היה מוקף

חרג ולו בזמן  לה הזו לא שכח אף פעם לשים לב אםההמו
 קצר מהזמן בו הוא אמור להופיע בביתו, ואז לדאוג

להתקשר ולהודיע שהוא מאחר. לא אחת, כאשר לא השיגו 
וכדו' ואמרו לו שהרבנית ודאי אינה דואגת שהרי  טלפון

מעט, הוא לא היה רגוע וביקש  יודעת שהרב מתעכב
והו כשפנה לצאת מהישיבה אברכים שפגש שיודיעו לה.

שלקחה כמה דקות נענו בהסכמה, אך  וביקשו לשאול שאלה
לרבנית והודיע לה שהוא מאחר  ראו שקודם לכן התקשר

  .בענין זה.. מעט. היה בכך משום חינוך לאברכים

כאשר היה חוזר מחוץ לארץ והמוני בחורים ואברכים 
תקשר כולם שברגע שירד מכבש המטוס י המתינו לו, ידעו

וסיפר רבי אברהם מילר, שאירע  מיד להודיע בבית שהגיע.
וגם כאשר היו במרחק  פעם שלא ענתה וניסה כמה פעמים,

ולשמחה כמה  של כמה דקות מהבית התקשר כדי להקדים
  דקות קודם ולהרגיעה שירד מהמטוס בשלום.

תלמידים שנכנסו לבית בימי הקיץ התקשו להבין כיצד 
ה טליתות בלי שיהיה בבית מזגן כל כך הרב אפשר ללבוש

פעם אחת עמדו והתקינו מערכת  לצינון מזג האוויר הלוהט.
הציציות, אולם רבינו לא  מיזוג אוויר שתקל עליו את כובד

לשאול את  מיהר להדליק את המזגן, ובכל פעם היה אומר
 הרבנית אם הוא לא מפריע לה. ואכן, ברוב ימיה חש שזה

תה השלא  "כאלא א יקו אותומפריע לה ולא הסכים שידל
  .באותו זמן בבית

אך היות וטרחה  לפעמים לא חש בטוב וקשה היה לו לאכול,
זירז עצמו לאכול למרות זאת. פעם  ,בהכנת הארוחה עבורו

ולא חש בטוב, וכשבא מצא שהכינה לו אוכל  שב מהישיבה
תלמיד אחד ורבינו אמר לו שאינו חש  על השולחן. ישב שם

את האוכל כדי שהרבנית  ם שיאכלבטוב, וביקש בתחנוני
הקפיד לא לצאת כמו כן  תחזור ולא תצטער שלא אכל.

אם היה  מהבית בלי לברכה לשלום, וכששב מהישיבה, גם
  במאור פנים. תמיד עייף או מוטרד, נכנס

 בכל זאת  רר את מילותיו,וובדקדק היה מתמיד ש למרות
הרבנית שלא ישתמע  זהירות מיוחדת כלפי אצלו ראו

שום צד  מדבריו שמץ של פגיעה בה, ואפילו שלא יישמע
חסרון, רק בנעימות ודרך חיבה. ניכר היה שחשב הרבה 

  עוגמת נפש. םשמשיב לה תשובה שלא ייגרם לה שו קודם

פעם נתבקש על ידי אחד השואלים לשמור פרט מסוים 
תפרסם ירד במיוחד להכשנודע לו שהדבר החל  בסוד.

בנין לשאלם האם ניתן לגלות העניין  לביתם ששכן באותו
  .שלא סיפר לה לה מכך צער לרבנית, כי חשש שתדע וייגרם

מנהגו היה ללכת  ,להתפלל בכותל המערביהיה מאז שניתן 
לל את תפילות השחר של ימי ר"ה ויוהכ"פ ליד להתפ ברגליו

מקדשנו בכותל המערבי עם הנץ החמה כהרגלו.  שריד בית
הרבנית לפנות בוקר וביקשה שיישאר  שנה אחת התעוררה

עצמו מוקדם כל כך. השיב  להתפלל בשכונה, שלא יטריח
אך הסביר לה עד  לה רבינו שאם תבקש שלא יילך לא יילך,

 שנחה דעתה והסכימה. לשנהעד  ,כמה שזה חשוב לו
 התאאחרת חשש שאינה מעוניינת למרות שכאשר דיבר 

עד כמה שידוע זו הפעם [והחליט לערוך גורל הגר"א  הסכימה,

   .]גורל הגר"א היחידה שערך

לעמו יתן, ה' יברך את עמו  ה' עוז'אכן, בגורל יצא הפסוק ו
נו את התשובה בתרתי: גם שתהיה לו ופירש רבי ,'בשלום

וכן שאין לו "ה' עוז";  -שיהיה לו כוח ללכת  הסייעתא דשמיא
ה' יברך את עמו בשלום", ולכן " -ו לחשוש על שלום בית

  .הלך



  
רבים  יו מגיעיםבימי חנוכה הכידוע,  ?היכי דמי סבלנות

מספר הרה"ג  .י הישיבה לראותו מקיים את המצווהמתלמיד
 א אורבך: פעם הגיע זמן השקיעה, ורבינורבי אברהם אב

שהידר לא לאחר מזמן השקיעה ניגש להדליק בלהט שבער 
קיום מצוות ה'. לפתע פנתה אליו הרבנית ושאלה:  בו לעת

להתפלל מנחה?", הניח רבינו את הנר  "האם אוכל עוד
באותו יום למדו התלמידים  מידיו ואמר לה שתוכל להתפלל.

מצווה חביבה  רק איך מקיימים לימוד כפול ומכופל, לא
 כהדלקת הנר, אלא איך מכבדים את האשה, גם כאשר

  לכאורה זה סותר מעט את ההידור שהיה רגיל בו.

אירע מקרה הפוך: כדרכו היה לומד עד הרגע אחרת פעם ב
כמה דקות טובות קודם לכן אמרה לו  האחרון. פעם,

הזמן להדלקה. הציץ רבינו  הרבנית בטעות שכבר הגיע
אמר מילה. הוא  והבחין בטעותה, למרות זאת לא בשעונו

בהכנות  קם מיד ואמר: "כן, כן", ניגש ליד המנורה והשתהה
  שונות עד שהגיע הזמן.

מספר אחד השכנים: "בשעתו הייתי אחראי על ועד הבית, 
ספק באיזה עניין ונכנסתי לדון עמו את הפרטים.  ופעם היה

לא הייתה זו  רבינו צריך לשלם, אולם השאלה הייתה האם
הלכתית, האם ועד כמה על  שאלה של טענות רק שאלה

דן אתו בהלכה  רבינו לשאת בנזק מסוים שאירע. רבינו
 והציע את פרטי ההלכה בעניין, מהם עלה שאינו צריך

לשאת בתשלום. לפתע עברה הרבנית שם ושמעה מעט 
ואמרה: 'אנחנו צריכים לשלם'. שתק רבינו מיד ולא  מדבריו
  הוציא מכיסו ושילם". בעניין, דן יותר

את שיאי דרגתם המופלאה בהשראת השכינה בכבוד הדדי 
האחרונות, עת הפליגו בזקנה; ודווקא בגיל זה  ראו בשנים

עסוק במכאוביו, דווקא אז ראו איך  שבדרך הטבע כל אחד
זו בלבד אלא גם בזמן  דואגים הם דווקא אחד לשני, ולא
רצונו וצרכיו  עצמם זה אתכזה שלא כל כך שמעו, הרגישו ב

   של רעהו.

אחד מבני הבית מתאר זאת כך: "מאז שנכנסתי לשמש 
רבינו לא ראיתי מעולם שום ויכוח ביניהם, רק  בקודש בבית

זה כאשר פעם הם נצרכו לי באותו  ויכוח יחיד אני זוכר. היה
נזכרתי באותו רגע  זמן, ולא ידעתי למי ללכת ראשון.

לכן  האב קודם לאם, -שבהלכה נכתב בשו"ע שבשימוש 
ניגשתי לרבינו לעזור לו. שאלני רבינו: 'מה ביקשה הרבנית 

עניתי לו שצריכה את עזרתי. אמר לי רבינו: 'אם כן  ממך',
אלי? לך תעזור לה'. ניגשתי לרבנית וגם  למה אתה מגיע

תי לה שהרב ביקש ממך', והשב היא שאלה אותי: 'מה הרב
'למה אתה מגיע אלי?  צריך את עזרתי. השיבה לי הרבנית:

שכל אחד  לך תעזור לו'. כך הלוך וחזור מרבינו לרבנית
 שולח אותי לעזרת השני. זהו הוויכוח היחיד שזכור לי.

בכלל, כשהיו באים לעזור לו במשהו היה תמיד אומר: 'האם 
  לא צריכה משהו?'". הרבנית

  ]ו ומרוממתו'מתוך הספר 'מגדלת[

ב אָֹהִלים ם יֹׁשֵ   )כה, כז( ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ

  )רש"י( בו כן פיויינו בקי בכל אלה, אלא כלא -תם 

אחד מראשי מוסד אחד בצפון ביקש לארוז את חפציו 
למסע לחו"ל לטובת תלמידיו. פנה אפוא לאחד  ולצאת

היטב את מוסדותיו וביקש ממנו מכתב  הרבנים המכיר
מיד והתיישב לכתוב מכתב  ניאות הרב תמיכה. כמובן,

ירדו עמו לערי  תמיכה נלהב ביותר. לקחו את המכתב,
עבור  המרכז, וביקשו להוסיף את ברכת גדולי ומאורי הדור

ואכן, גדולי ישראל, ובראשם רבינו, צירפו  המוסדות.
מכתב זה יצאו השליחים אל הגולה,  חתימתם למכתב. עם

  לגייס תרומות נכבדות. ואף שבו כאנשי בשורה והצליחו

חלפו שנתיים ימים ונפלה החלטה: צריך לנסוע שוב אל 
להביא מזור אל היושבים בארץ הקודש. ובכן, לא מן  הגולה,

מכתב ישן מלפני שנתיים, ויש לערוך מכתב  הראוי להביא
רב. ביקש הרב להעתיק את מכתב  חדש. פנו שוב אל אותו

צירף חתימת החדש, ו הקודש מילה במילה עם התאריך
נטלו את המכתב ואצו רצו לבתי זקני הדור לבקש  ברכתו.

המחודשת. ואכן, גדולי ישראל שבו וצירפו  את צירוף ברכתם
של רבינו קרתה ההפתעה: "איני  את חתימתם. אך בביתו

  חותם!", פסק.

התגובה הנחרצת הפליאה מאוד את הנוכחים. ניסינו בכה 
מים מספר: "מעולם לא אך רבינו בשלו. חזר ואמר פע ובכה,

מכתב זה וגם לא אחתום עליו עכשיו". פלא  חתמתי על
  פלאות.

התברר כי הרב הנ"ל ברוחב לבו הוסיף במכתב השני מילה 
, ועל כך לא הסכים רבינו לחתום. 'ביותרמוסד חשוב ' אחת:

בסדר. מוסד חשוב ביותר? איני מכיר את  מוסד חשוב?"
לא ייתכן  ...בשביל שאכתוב כך המוסד שלכם מספיק

"שחתמתי אי פעם על מכתב  אפוא", אמר רבינו בוודאות,
  כזה!".

גביר אמריקאי תרם שני מיליון דולר לארגון... ביום מן 
הגביר חתונה לבנו. רבני הארגון, אשר ביקשו  הימים ערך

הוקרה וברכה. אחד מהם אף העלה  לכבדו, כתבו לו מכתב
את חתימתו של הרבנים גם  רעיון לצרף לחתימותיהם של

זאת. רבינו נענה  רבינו, ונציגי הארגון באו לבקשו שיעשה
   לבקשתם וחתם.

רבינו יכתוב ש –ראו הנציגים כי טוב, והחליטו על רעיון חדש 
המכתב כולו בכתב ידו. לדבריהם, באופן הזה יתכבד  את

רבינו היה נכון גם לכך. אם יועיל העניין  הגביר במיוחד.
   טרחה זו ישרה בעיניו. גם במשהו לארגון החשוב,

הוא ישב והעתיק, עד שהגיע למשפט שבו נכתב "וכידוע, מי 
לילדים של הקב"ה, הקב"ה דואג לילדים שלו".  שדואג

  הכתיבה והעיר: "משפט כזה איני כותב". בשלב זה עצר את



  
 .!?תהו הנציגים, מה פסול יש בו? הלוא הרב מבריסק אמרו

וחנופה! כל חיי אני  רבינו: "זהו משפט של שקר אמר להם
משקר וחנופה, וכעת אתם רוצים להכשילני  מנסה להתרחק

   בזה?!".

יהודי נותן שני מיליון דולר, ושקר "כעת התגברה תמיהתם: 
  ."לכתוב עליו שהוא דואג לילדים של הקב"ה?! וחנופה

ראה רבינו שאינם יורדים לסוף דעתו והסביר: "כמה 
  זה הרוויח השנה?".  מדברים שיהודי

  מיליון דולר", השיבו הנציגים.  70"

מיליון דולר?", תמה רבינו, והמשיך:  70 אדם עם "מה עושה
מיליון ל... חצי מיליון לארגון פלוני, ועוד רבע  "הוא תרם שני

בסך הכל הגיעו תרומותיו לסכום גדול  מיליון למוסד אלמוני.
מיליון  67 נשארו לו עדיין של שלושה מיליון. יפה, אבל 

לאדם רגיל באמת אין  .. מה הוא אמור לעשות בהם?!דולר
הקב"ה יש  מה לעשות עם סכום כזה, אבל לילדים של

 מיליון 67־הרבה דברים טובים שהיו יכולים להיעשות ב
  דולר...

"אילו היה אותו גביר משאיר אצלו שלושה מיליון ונותן 
הקב"ה את כל השאר, יכולים היינו לכתוב עליו  לילדים של

של הקב"ה'; אך כל עוד עשה ההיפך,  ואג לילדיםשהוא 'ד
  "....ושקר אין הדברים הללו אלא חנופה

אנשים נוטים להסתתר מאחורי כל מיני סיבות צדקניות, בה 
שהבעיה האמתית המפריעה להם נראית כאילו אינה  בשעה

אדם צריך לחנך את עצמו לנהוג בכנות וביושר  מעניינם כלל.
חיות בדמיון כאילו הוא בעל את עצמו ול פנימי, ולא לשקר

  דרגה.

מוסד מסוים העוסק בקירוב ילדים לערכי היהדות, עמד לפני 
סגירה בשל חוסר תקציב. המורות בבית הספר,  סכנת

נשות אברכים, חששו, ובצדק, לפרנסתן,  שכמעט כולן היו
ביחד לבית רבינו ולבקשו להפעיל  ובעליהן התארגנו להגיע

  גר.השפעתו כדי שהמוסד לא ייס

אחד האברכים פתח ואמר: "רבינו, אם ייסגר המוסד הזה, 
ילדים לא יידעו מה זה 'שמע ישראל'". שמע מרן  מאה

  כי הדברים אינם מתיישבים על לבו. ושתק, וניכר היה

המשיך האברך ותיאר את ההפסד הרוחני של הבנות 
במוסד במקרה שיינעלו בפניהן שערי בית הספר,  הלומדות

  היה כי דבריו נופלים על אוזניים קשובות. אהאך עדיין לא נר

בשלב זה התערב אברך נוסף ואמר: "רבינו, בבית הספר 
למעלה מעשר מורות שהן נשות אברכים! מי שיזכה  הזה יש

  כזה הוא כמי שמחזיק כולל!". להחזיק מוסד

נפנה אליו ראש הישיבה ואמר: "כעת שמעתי את האמת. 
חות אברכים היא צודקים אתם, פרנסת עשר משפ אכן,

    "....כדי לפעול למען העניין! סיבה מספקת

לקח גדול בענייני הדיוק המוחלט בכל מילה היוצאת מן הפה 
מקורבו של רבינו, לאחר שנכנס אליו בלוויית גביר  למד

אותו מקורב ביקש ברכה עבור הגביר, והוסיף כי  נכבד.
 מיליון דולר לעניי ארץ 20תרם אותו עשיר  בשנה האחרונה

  יידע על כך. ישראל בלי שאף אחד

  הגיב רבינו: "זה לא נכון". 

  הסכום שתרם!".  הלה התפלא ואמר: "הלוא רק אני יודע את

לא  מכך, זה נענה רבינו לעומתו: "אמרת שאף אחד לא יודע
  "....נכון. הנה, אני כבר יודע מזה

מרן ראש הישיבה זצוק"ל ביקש לדעת בכל פעולה שעשה 
'לשם שמים', אף שכלפי חוץ, במוצהר, היא נעשית  מהו

  חי מי שהוא 'איש אמת'.כך  לשם שמים.

פעם אחת אמר שליט"א: שלמה לוינשטיין  סיפר הרה"ג רבי
אדם  "אנשים עושים הכל 'לשם שמים'. תשאל בן מרן, לי

 למה עשית את מה שעשית? תקבל תשובה: 'לשם שמים'.
הלה פותח ישיבה 'לשם שמים', והלה מחבר ספר 'לשם 

מתפלל 'לשם שמים', וזה מקיים מצוות 'לשם  שמים'. זה
בה היא 'לשם המרי -רבים ביניהם  שמים'. גם כשאנשים

יש בדבר: כיון שהמריבה  שמים' כמובן... ונפקא מינה גדולה
טוען: 'איני רשאי  ל אחד מהצדדיםכ -היא 'לשם שמים' 

כבודו של  לוותר! בשלמא על כבודי הייתי מוותר, אבל על
  ".הקב"ה? חס וחלילה'...

"וכך, אנחנו מרמים את עצמנו!", סיים ראש הישיבה את 
ז אחד מכל מה שאנחנו עושים היה "הלואי ואחו דבריו,

  "....באמת לשם שמים

באחת מנסיעותיו לארצות הברית, כך סיפר לי בן־דודי, הם 
במטוסו הפרטי של ר' שמעון גליק ועברו מעל מפלי  טסו

רבי שמעון ניגש לבן־דודי ואמר לו שיגיד לראש  הניאגרה.
של המטוס משום מאוד לעבור לצדו השני  הישיבה שכדאי

המפלים המרהיבים, שהם ממש  תלראות א שמשם ניתן
דבר כזה... זה ממש לראות  'פלאי הבריאה'... אסור לפספס

  'כבוד שמים'.

ניגש בן־דודי למרן ראש הישיבה זצוק"ל ומסר לו את 
קם, עשה פסיעה אחת, ומיד שב לאחוריו  הדברים. הוא

  והתיישב במקומו.

לא הולך לראות את פלאי הבריאה",  הבי"מדוע ראש היש
  בן־דודי.  שאל אותו

 "אכן קמתי לראות את 'פלאי הבריאה', אלא שאז הרהרתי
בלבי: אהרן! שוב פעם אתה מרמה את עצמך? האם באמת 

הולך לראות את 'פלאי הבריאה', או שמא הולך אתה  אתה
יצר הסקרנות שלך? אהרן, תאמר את האמת!  לספק את

  "....והתיישבתי ...'סקרנות'? 'פלאי הבריאה' או

  ]'פניני הגראי"ל'- ספר 'ומתוק האור'מתוך [

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



'לראות בטוב ה'''לראות בטוב ה''
קשה  זיהומית  ממחלה  סובל  שאני  ארוכה  קשה תקופה  זיהומית  ממחלה  סובל  שאני  ארוכה  תקופה 
בדיקות.  סדרת  עבור  לחו"ל  טסתי  הטיפולים  בדיקות. ולצורך  סדרת  עבור  לחו"ל  טסתי  הטיפולים  ולצורך 
לעבור  מומחים  לי  המליצו  לתשובות  ממתין  לעבור בעודי  מומחים  לי  המליצו  לתשובות  ממתין  בעודי 
לבית חולים יותר גדול ויותר מתמחה בתחום שלי אך לבית חולים יותר גדול ויותר מתמחה בתחום שלי אך 
מקום  שיתפנה  עד  תקופה  להמתין  יש  כך  לשם  מקום גם  שיתפנה  עד  תקופה  להמתין  יש  כך  לשם  גם 

עבורי. עבורי. 
בשבת קיבלתי חוברת שמאגדת בתוכה מספר עלונים בשבת קיבלתי חוברת שמאגדת בתוכה מספר עלונים 
בשקיקה  קראתי  הקהילה'  'טיב  את  גם  בשקיקה ובתוכם  קראתי  הקהילה'  'טיב  את  גם  ובתוכם 
וכאשר  בארץ  שבוע  כל  כהרגלי  העלון  את  וכאשר ובהנאה  בארץ  שבוע  כל  כהרגלי  העלון  את  ובהנאה 
מאוד  התרגשתי  ההשגחה'  'טיב  מדור  את  מאוד קראתי  התרגשתי  ההשגחה'  'טיב  מדור  את  קראתי 
אני  השגחה  סיפור  איזה  ולחשוב  להתבונן  אני והתחלתי  השגחה  סיפור  איזה  ולחשוב  להתבונן  והתחלתי 
ישראל  עם  את  לחזק  גם  אזכה  למען  למדור  ישראל שולח  עם  את  לחזק  גם  אזכה  למען  למדור  שולח 
שהמצב  לב  שמתי  לפתע  משלי.  השגחה  שהמצב בסיפור  לב  שמתי  לפתע  משלי.  השגחה  בסיפור 
ואשמח  מיוחדת  פרטית  השגחה  הינה  נמצא  אני  ואשמח בו  מיוחדת  פרטית  השגחה  הינה  נמצא  אני  בו 
לשתף את הקוראים בהשגחה העליונה: כפי שאמרתי לשתף את הקוראים בהשגחה העליונה: כפי שאמרתי 
אותי  שיקבל  יותר  הגדול  החולים  לבית  ממתין  אותי הנני  שיקבל  יותר  הגדול  החולים  לבית  ממתין  הנני 
רק  מקיפות.  בדיקות  סדרת  לערוך  עלי  רק וכהכנה  מקיפות.  בדיקות  סדרת  לערוך  עלי  וכהכנה 
הבדיקות הנדרשות פרוסות על פני חודש וחצי כמעט הבדיקות הנדרשות פרוסות על פני חודש וחצי כמעט 
ובמחלקות  שונים  במקומות  שניים  או  בדיקה  יום  ובמחלקות כל  שונים  במקומות  שניים  או  בדיקה  יום  כל 
לא  בכלל  וחלקם  נסיעה  דקות  עשרים  חלקם  לא שונות  בכלל  וחלקם  נסיעה  דקות  עשרים  חלקם  שונות 
אחרות,  במילים  יאושרו.  מתי  יודע  ומי  אחרות, מאושרות  במילים  יאושרו.  מתי  יודע  ומי  מאושרות 
מאוד  עד  חלוש  בעודי  למקום  ממקום  להיטלטל  מאוד עלי  עד  חלוש  בעודי  למקום  ממקום  להיטלטל  עלי 
ובקושי מתפקד וזה מצב קשה ומייאש. התחלתי את ובקושי מתפקד וזה מצב קשה ומייאש. התחלתי את 
התעלפתי  חולשה  ומרוב  הראשון  הבדיקות  התעלפתי סדרת  חולשה  ומרוב  הראשון  הבדיקות  סדרת 
אותי  העבירו  העילפון  בעקבות  הבדיקה,  אותי באמצע  העבירו  העילפון  בעקבות  הבדיקה,  באמצע 
למחלקה נוירולוגית לעריכת בדיקות לסיבת העילפון, למחלקה נוירולוגית לעריכת בדיקות לסיבת העילפון, 
לי  לערוך  והורה  חמור  דו"ח  רשם  במחלקה  לי המומחה  לערוך  והורה  חמור  דו"ח  רשם  במחלקה  המומחה 
כל  ללא  במיידי  ולזרז  אחד  במקום  הבדיקות  כל  כל את  ללא  במיידי  ולזרז  אחד  במקום  הבדיקות  כל  את 
מקום  לי  לסדר  הורה  כן  כמו  הבדיקות,  את  מקום שיהויי  לי  לסדר  הורה  כן  כמו  הבדיקות,  את  שיהויי 
במצב  מדובר  שכן  הגדול  הרפואה  בבית  במצב בבהילות  מדובר  שכן  הגדול  הרפואה  בבית  בבהילות 

חירום...חירום...
את  תיזמן  הקב"ה  אבל  והתעלפתי  חלש  אני  את אמנם  תיזמן  הקב"ה  אבל  והתעלפתי  חלש  אני  אמנם 
רגע  ולא  לפני  רגע  לא  הנכון  בזמן  בדיוק  רגע ההתעלפות  ולא  לפני  רגע  לא  הנכון  בזמן  בדיוק  ההתעלפות 
תשוש  אני  כמה  עד  יודע  יתברך  הוא  רק  שכן  תשוש אחרי  אני  כמה  עד  יודע  יתברך  הוא  רק  שכן  אחרי 
בסדרת  להתרוצץ  והנפש  הגוף  כוחות  את  לי  בסדרת ואין  להתרוצץ  והנפש  הגוף  כוחות  את  לי  ואין 

הבדיקות...הבדיקות...
את  למצוא  יכול  ירצה  רק  אם  מצב  בכל  אדם  את כל  למצוא  יכול  ירצה  רק  אם  מצב  בכל  אדם  כל 
ההשגחה הפרטית ולשמוח במקום להתאונן ולבכות, ההשגחה הפרטית ולשמוח במקום להתאונן ולבכות, 
לראות  בוחר  אני  אבל  מצבי  על  להתלונן  יכול  אני  לראות גם  בוחר  אני  אבל  מצבי  על  להתלונן  יכול  אני  גם 
הרבה  שרואים  לי  ותאמינו  דבר  שבכל  הטוב  הרבה את  שרואים  לי  ותאמינו  דבר  שבכל  הטוב  את 
ניסים וכל ההליך עובר עם חיוך במקום בדמעות שרק ניסים וכל ההליך עובר עם חיוך במקום בדמעות שרק 

מורידים ברוחם גם את הסובבים אותך...מורידים ברוחם גם את הסובבים אותך...
בעל המעשה:ח.ש. בעל המעשה:ח.ש. 

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |>

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים "וייעתר לו ה' – ותהר רבקה אשתו"

לה'". .  יצחק  לה'""ויעתר  יצחק  "ויעתר  על  טעם  נתינת  בהם  יש  היא"  עקרה  "כי  על תיבות  טעם  נתינת  בהם  יש  היא"  עקרה  "כי  תיבות 
כך  כל  ולהפציר  להרבות  יצחק  נצרך  למה  הכתוב,  לנו  כך שמפרש  כל  ולהפציר  להרבות  יצחק  נצרך  למה  הכתוב,  לנו  שמפרש 
והפציר  הרבה  והפציר "ויעתר.  הרבה  "ויעתר.  רש"י: רש"י:  שפירש  כמו  ותחנונים.  שפירש בתפילות  כמו  ותחנונים.  בתפילות 
בתפלה, כל לשון 'עתר' לשון הפצרה ורבוי הוא". – מחמת 'כי עקרה בתפלה, כל לשון 'עתר' לשון הפצרה ורבוי הוא". – מחמת 'כי עקרה 

בנים,  להוליד  יכולה  אינה  הטבע  ובדרך  בנים, היא',  להוליד  יכולה  אינה  הטבע  ובדרך  היא', 
לפיכך נצרכו בשבילה הרבה תפילות, להעתיר לפיכך נצרכו בשבילה הרבה תפילות, להעתיר 
ולהושיעה  הטבע,  את  לשנות  כדי  ולהושיעה ולהתחנן  הטבע,  את  לשנות  כדי  ולהתחנן 

בישועה גדולה מחוץ לדרך הטבע. בישועה גדולה מחוץ לדרך הטבע. 
יצחק  "והפך  יצחק :  "והפך  יונתן:  יונתןבתרגום  בתרגום  כאן  שכתב  כאן כמו  שכתב  כמו 
על  דגזר  ממה  דקוב"ה,  דעתיה  על בצלותיה  דגזר  ממה  דקוב"ה,  דעתיה  בצלותיה 
אנתתיה. ארום עקרא הות גביה עשרין ותרתין אנתתיה. ארום עקרא הות גביה עשרין ותרתין 
ממה  דקוב"ה  דעתיה  בגיניה  ואתהפיך  ממה שנין,  דקוב"ה  דעתיה  בגיניה  ואתהפיך  שנין, 

דגזר עליה" ע"כ.דגזר עליה" ע"כ.
יצחק  ידע  כי  שאף  נורא,  דבר  מכאן  יצחק ולמדנו  ידע  כי  שאף  נורא,  דבר  מכאן  ולמדנו 
אפשרות  שום  ואין  עקרה,  שהיא  אפשרות בבירור  שום  ואין  עקרה,  שהיא  בבירור 

גבי  על  תפילות  והפציר  הרבה  כן  פי  על  אף  בנים,  שתלד  גבי טבעית  על  תפילות  והפציר  הרבה  כן  פי  על  אף  בנים,  שתלד  טבעית 
תפילות לישועתה שלא כדרך הטבע.תפילות לישועתה שלא כדרך הטבע.

יותר  להרבות  ויש  הישועה,  מן  להתייאש  אין  שלעולם  יותר ללמדך  להרבות  ויש  הישועה,  מן  להתייאש  אין  שלעולם  ללמדך 
בתפילות אפילו במצב שכבר שאלו ברופאים וקבעו בנחרצות שהוא בתפילות אפילו במצב שכבר שאלו ברופאים וקבעו בנחרצות שהוא 
או אשתו עקרים, ואין שום סיכוי שיהיו להם ילדים, אף על פי כן אין או אשתו עקרים, ואין שום סיכוי שיהיו להם ילדים, אף על פי כן אין 

לעזוב אומנות אבותינו בתפילה. לעזוב אומנות אבותינו בתפילה. 
לנו  שגילו  כמו  עקרים,  אבותינו  שהיו  טעמא  גופא  היינו  לנו ואדרבה,  שגילו  כמו  עקרים,  אבותינו  שהיו  טעמא  גופא  היינו  ואדרבה, 
רבותינו ז"ל (יבמות סד.): "א"ר יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים, רבותינו ז"ל (יבמות סד.): "א"ר יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים, 
הסיבה  שכל  הרי,   – צדיקים".  של  לתפלתן  מתאוה  שהקב"ה  הסיבה מפני  שכל  הרי,   – צדיקים".  של  לתפלתן  מתאוה  שהקב"ה  מפני 

מעיקרה היתה כדי שיתפללו הם.מעיקרה היתה כדי שיתפללו הם.
ולימוד גדול הוא לאדם, כאשר הוא נזקק לישועת ה', שעליו להרבות ולימוד גדול הוא לאדם, כאשר הוא נזקק לישועת ה', שעליו להרבות 
ולהפציר הרבה ברוב תפילות ותחנונים, ולא להסתפק בסתם תפילה ולהפציר הרבה ברוב תפילות ותחנונים, ולא להסתפק בסתם תפילה 

לצאת ידי חובה.לצאת ידי חובה.
ונתפייס  נתפצר   - לו  "ַוֵיָעֶתר  בפירוש  רש"י  דברי  המשך  יובן  ונתפייס ובזה  נתפצר   - לו  "ַוֵיָעֶתר  בפירוש  רש"י  דברי  המשך  יובן  ובזה 
כי  'וייעתר',  לשון  שבעומק  פיוס  של  בלשונות  האריך  לו".  כי ונתפתה  'וייעתר',  לשון  שבעומק  פיוס  של  בלשונות  האריך  לו".  ונתפתה 
פיוס  כך  הפצרה,  של  לשונות  כמה  היו  יצחק  של  שבתפילתו  פיוס כשם  כך  הפצרה,  של  לשונות  כמה  היו  יצחק  של  שבתפילתו  כשם 
כך  האדם  שמתפלל  אופן  ובאותו  לשונות,  בכמה  היה  אליו  כך הבורא  האדם  שמתפלל  אופן  ובאותו  לשונות,  בכמה  היה  אליו  הבורא 
של  לשונות  ברוב  'העתיר'  מצידו  שהוא  ואחר   – הבורא.  לו  של נענה  לשונות  ברוב  'העתיר'  מצידו  שהוא  ואחר   – הבורא.  לו  נענה 

הפצרה ובקשה, נעתר לו ה' גם כן כמו כן.הפצרה ובקשה, נעתר לו ה' גם כן כמו כן.
["טיב התורה" פרשא דידן]

-> • <--> • <-
זצוק"ל,  מגור  הזקן  אדמו"ר  זצוק"ל, הרה"ק  מגור  הזקן  אדמו"ר  הרה"ק  של  המפורסמים  מבניו  של אחד  המפורסמים  מבניו  אחד 
גר  הוא  גר .  הוא  זצ"ל.  אלתר  מאיר  יצחק  רבי  זצ"להגה"ח  אלתר  מאיר  יצחק  רבי  הגה"ח  היה  היה   אמת,  האמרי  אמת,בעל  האמרי  בעל 
בווארשאבווארשא הבירה, והיה אחד מגדולי המשפיעים והמנהיגים של חסידי  הבירה, והיה אחד מגדולי המשפיעים והמנהיגים של חסידי 

גור בדור שלפני השואה, ונקרא בפי כל גור בדור שלפני השואה, ונקרא בפי כל "רבי איטשע"!"רבי איטשע"!
היה  הוא  מאוד,  והעריצו  אהבו  כולם  רעבינ'ס'  דעם  איטשע  'ר'  היה את  הוא  מאוד,  והעריצו  אהבו  כולם  רעבינ'ס'  דעם  איטשע  'ר'  את 
מוכן  ותמיד  מיוחדת,  שנינות  לו  היתה  קודש,  וחיות  שמחה  מוכן מלא  ותמיד  מיוחדת,  שנינות  לו  היתה  קודש,  וחיות  שמחה  מלא 

בלשונו דבר צחות חריף, או איזו בדיחה טובה, וכולם נהנו בקרבתו.בלשונו דבר צחות חריף, או איזו בדיחה טובה, וכולם נהנו בקרבתו.
אולם, אף כי ר' איטשע מצידו עשה את הכל כדי להסתיר את גדלותו אולם, אף כי ר' איטשע מצידו עשה את הכל כדי להסתיר את גדלותו 
ואנשים.  אלקים  ולשמח  להתלוצץ  מרבה  היה  כשמבחוץ  ואנשים. האמיתית,  אלקים  ולשמח  להתלוצץ  מרבה  היה  כשמבחוץ  האמיתית, 
הרי המקורבים אליו והמבינים יודעי דבר ידעו היטב שמדובר בגברא הרי המקורבים אליו והמבינים יודעי דבר ידעו היטב שמדובר בגברא 

רבא, תלמיד חכם וגאון מופלג, ואיש צדיק רם המעלה.רבא, תלמיד חכם וגאון מופלג, ואיש צדיק רם המעלה.
דחופה,  לישועה  זקוקים  בווארשא  חסידים  כשהיו  רבות  דחופה, פעמים  לישועה  זקוקים  בווארשא  חסידים  כשהיו  רבות  פעמים 
לגור,  ווראשא  בין  שעברה  ה'קלייקע'  את  לתפוס  ביכולתם  היה  לגור, ולא  ווראשא  בין  שעברה  ה'קלייקע'  את  לתפוס  ביכולתם  היה  ולא 
נסע  שהרבי  בזמנים  או  בעצמו,  הק'  הרבי  אצל  עצמם  להזכיר  נסע כדי  שהרבי  בזמנים  או  בעצמו,  הק'  הרבי  אצל  עצמם  להזכיר  כדי 
ישועה.  לבקשת  איטשע  ר'  הק'  בנו  אצל  נכנסים  היו  ישועה. למרחקים,  לבקשת  איטשע  ר'  הק'  בנו  אצל  נכנסים  היו  למרחקים, 
זאת  עם  ויחד  הנצרכת,  הישועה  את  פועל  היה  כבר  בצדקותו  זאת והוא  עם  ויחד  הנצרכת,  הישועה  את  פועל  היה  כבר  בצדקותו  והוא 
שהמשיך  זה  שהוא  כמי  ייראה  שלא  עצומה,  בפקחות  זאת  שהמשיך מסתיר  זה  שהוא  כמי  ייראה  שלא  עצומה,  בפקחות  זאת  מסתיר 

את הישועה.את הישועה.
מהם  אחד  איטשע,  ר'  של  בשמו  נקשרו  לב  משובבי  רבים  מהם סיפורים  אחד  איטשע,  ר'  של  בשמו  נקשרו  לב  משובבי  רבים  סיפורים 
עוסק בפרשתנו אנו, ומטיבו של זה המעשה נוכל ללמוד גם לעניינינו עוסק בפרשתנו אנו, ומטיבו של זה המעשה נוכל ללמוד גם לעניינינו 

שלעולם אין להתייאש מן הרחמים!שלעולם אין להתייאש מן הרחמים!
הגדול  בשטיבל  כדרכו  איטשע  ר'  לו  הסתובב  השבתות  הגדול באחת  בשטיבל  כדרכו  איטשע  ר'  לו  הסתובב  השבתות  באחת 
שבווארשא, והתהלך לאורכו ולרוחבו. אותה שעה היה בית המדרש שבווארשא, והתהלך לאורכו ולרוחבו. אותה שעה היה בית המדרש 
בצפיפות  מלאים  היו  והספסלים  השולחנות  כל  לפה,  מפה  בצפיפות מלא  מלאים  היו  והספסלים  השולחנות  כל  לפה,  מפה  מלא 
כדרכם  בחברותות  ולמדו  דקדושה  בלהט  שישבו  צורבים,  כדרכם בחסידים  בחברותות  ולמדו  דקדושה  בלהט  שישבו  צורבים,  בחסידים 

בקודש. בקודש. 
ר' איטשע נהנה מאוד לראות את ההתמדה הגדולה, ולשמוע את קול ר' איטשע נהנה מאוד לראות את ההתמדה הגדולה, ולשמוע את קול 
התורה המהדהד ברעש בכל רחבי בית המדרש. וכשראה מקום להעיר התורה המהדהד ברעש בכל רחבי בית המדרש. וכשראה מקום להעיר 
את  מיד  מוצא  היה  בתלמודו,  התעצל  או  שהתבטל  על  דהוא  את למאן  מיד  מוצא  היה  בתלמודו,  התעצל  או  שהתבטל  על  דהוא  למאן 
המליצה הנכונה, כדי להחזירו לתלמודו מבלי המליצה הנכונה, כדי להחזירו לתלמודו מבלי 

שייפגע בו כלל.שייפגע בו כלל.
והנה בהגיעו לפאתי בית המדרש, מצא בפינה והנה בהגיעו לפאתי בית המדרש, מצא בפינה 
ספר ספר  עם  שישב  ממכריו,  מבוגר  אברך  עם צדדית  שישב  ממכריו,  מבוגר  אברך  צדדית 
ר'  כראות  ארוכה.  שעה  מתוכו  וקרא  ר' ,  כראות  ארוכה.  שעה  מתוכו  וקרא  תהליםתהלים, 
עוזב  אינו  שהאברך  רב  זמן  שמזה  עוזב איטשע  אינו  שהאברך  רב  זמן  שמזה  איטשע 
את התהלים מידו, חרה לו מעט על כך שאינו את התהלים מידו, חרה לו מעט על כך שאינו 
פותח גמרא כשאר יושבי בית המדרש, היתה פותח גמרא כשאר יושבי בית המדרש, היתה 
רצה  איטשע  ור'  ללימוד,  המיוחדת  שעה  רצה זו  איטשע  ור'  ללימוד,  המיוחדת  שעה  זו 

לראות גם את אברך זה יושב והוגה בתורה.לראות גם את אברך זה יושב והוגה בתורה.
ניגש אליו ר' איטשע בחיוך גדול, ואמר: שוין ניגש אליו ר' איטשע בחיוך גדול, ואמר: שוין 
את  כנראה  גמרת  כבר  [לבטח  היומי!...  דף  דעם  מסתמא  את ג'יענדיקט  כנראה  גמרת  כבר  [לבטח  היומי!...  דף  דעם  מסתמא  ג'יענדיקט 

הדף היומי!].הדף היומי!].
ואמר  פניו,  את  עיוות  איטשע,  ר'  ממנו  רוצה  מה  מיד  שהבין  ואמר האיש  פניו,  את  עיוות  איטשע,  ר'  ממנו  רוצה  מה  מיד  שהבין  האיש 

בצער כבוש: בצער כבוש: איהר וויסט דאך! [הרי יודעים אתם!].איהר וויסט דאך! [הרי יודעים אתם!].
זה  אברך  האיש,  של  תשובתו  את  היטב  הבין  בחכמתו  איטשע  זה ר'  אברך  האיש,  של  תשובתו  את  היטב  הבין  בחכמתו  איטשע  ר' 
פרופסורים  אצל  ניסו  כבר  וזוגתו  הוא  שנים,  מזה  בנים  חשוך  פרופסורים היה  אצל  ניסו  כבר  וזוגתו  הוא  שנים,  מזה  בנים  חשוך  היה 
ידועי שם, הם עברו טיפולים שונים בווינה הבירה, וביקרו גם בערים ידועי שם, הם עברו טיפולים שונים בווינה הבירה, וביקרו גם בערים 
ועל   – בטן.  בפרי  להיפקד  זכו  לא  הגדול  וכאבם  לצערם  אך  ועל נוספות,   – בטן.  בפרי  להיפקד  זכו  לא  הגדול  וכאבם  לצערם  אך  נוספות, 
תהלים  הספר  על  כאן  הוא  יושב  שלכן  איטשע,  לר'  האברך  רמז  תהלים כך  הספר  על  כאן  הוא  יושב  שלכן  איטשע,  לר'  האברך  רמז  כך 
ומתפלל בעדו ובעד זוגתו, שכבר יזכו להיוושע מצערם וכאבם הגדול.ומתפלל בעדו ובעד זוגתו, שכבר יזכו להיוושע מצערם וכאבם הגדול.
לנוכח תשובתו הכואבת של האיש, התכרכמו פניו של ר' איטשע, הוא לנוכח תשובתו הכואבת של האיש, התכרכמו פניו של ר' איטשע, הוא 
חש ברגשי אשמה, מדוע היה צריך להכאיב לו לאברך זה, ולנגוע לו חש ברגשי אשמה, מדוע היה צריך להכאיב לו לאברך זה, ולנגוע לו 
בנקודה הכואבת באמצע שהוא עסוק בתפילה על צרתו לפני ה'? ולכן בנקודה הכואבת באמצע שהוא עסוק בתפילה על צרתו לפני ה'? ולכן 

החליט שעליו לתקן את מה שהכאיב לאיש, לפצותו ולשמחו מעט.החליט שעליו לתקן את מה שהכאיב לאיש, לפצותו ולשמחו מעט.
הוא פנה אליו, ופקד: קום מיט מיר! [בוא נא עמדי].הוא פנה אליו, ופקד: קום מיט מיר! [בוא נא עמדי].

האברך קם תיכף והתלווה אל ר' איטשע, שהחל לפסוע במהירות בין האברך קם תיכף והתלווה אל ר' איטשע, שהחל לפסוע במהירות בין 
ספסלי דבי מדרשא, כשהאיש נשרך אחריו לכאן ולשם...ספסלי דבי מדרשא, כשהאיש נשרך אחריו לכאן ולשם...

לפתע נעצר ר' איטשע באחת, בראותו ילד קטן רץ ומשתובב לפניו... לפתע נעצר ר' איטשע באחת, בראותו ילד קטן רץ ומשתובב לפניו... 
'קוצקער  חתיכת  מאמתחתו  הוציא  ממרוצתו,  הילד  את  עצר  'קוצקער הוא  חתיכת  מאמתחתו  הוציא  ממרוצתו,  הילד  את  עצר  הוא 
צוקער' שהיתה תדיר מוכנה אצלו לעת הצורך... הגיש לילד הנחמד, צוקער' שהיתה תדיר מוכנה אצלו לעת הצורך... הגיש לילד הנחמד, 
ופנה אליו בשאלה תמימה, תוך שהוא מסמן לאברך שעימו להקשיב ופנה אליו בשאלה תמימה, תוך שהוא מסמן לאברך שעימו להקשיב 

היטב לדו שיח שיתנהל כאן ועכשיו!...היטב לדו שיח שיתנהל כאן ועכשיו!...
האברך נדרך, והילד הקטן ששמח על הממתק חייך והקשיב. תאמר האברך נדרך, והילד הקטן ששמח על הממתק חייך והקשיב. תאמר 
למד  [מה  דיר?  מיט  גילעהרנט  רעבע  די  האט  וואס  בקול:  שאל  למד נא,  [מה  דיר?  מיט  גילעהרנט  רעבע  די  האט  וואס  בקול:  שאל  נא, 

אתך המלמד?].אתך המלמד?].
בקול  ענה  והוא  החומש,  בלימוד  התחיל  שבקושי  קטן  ילד  זה  בקול היה  ענה  והוא  החומש,  בלימוד  התחיל  שבקושי  קטן  ילד  זה  היה 

ובשמחה, השבוע למדנו בחומש ובשמחה, השבוע למדנו בחומש בפרשת תולדותבפרשת תולדות!!
ואולי זוכר אתה גם מה כתוב שם בפרשת תולדות, הקשה ר' איטשע.ואולי זוכר אתה גם מה כתוב שם בפרשת תולדות, הקשה ר' איטשע.
הפסוקים  את  פה  בעל  לדקלם  התחיל  ותיכף  הילד,  ענה  הפסוקים בטח!  את  פה  בעל  לדקלם  התחיל  ותיכף  הילד,  ענה  בטח! 
אברהם  אברהם,  בן  יצחק  תולדות  אברהם "אלה  אברהם,  בן  יצחק  תולדות  "אלה  הפרשה:  של  הפרשה: הראשונים  של  הראשונים 

הוליד את יצחק"!הוליד את יצחק"!
כך קרא הילד בנעימה מיוחדת ובקול גדול, כשר' איטשע מאזין בקשב כך קרא הילד בנעימה מיוחדת ובקול גדול, כשר' איטשע מאזין בקשב 

רב, ונהנה מאוד מקולו המתוק של הינוקא.רב, ונהנה מאוד מקולו המתוק של הינוקא.
ר'  פתאום  עצרו  הפסוקים,  בקריאת  להמשיך  הילד  כשרצה  ר' והנה  פתאום  עצרו  הפסוקים,  בקריאת  להמשיך  הילד  כשרצה  והנה 

איטשע, ואמר: שוין שוין! גענוג גיזאגט! [די די! מספיק אמרת!].איטשע, ואמר: שוין שוין! גענוג גיזאגט! [די די! מספיק אמרת!].
הוא תחב לידו של הילד קוביה נוספת, "גוט גזאגט!" אמר לו בחיבה, הוא תחב לידו של הילד קוביה נוספת, "גוט גזאגט!" אמר לו בחיבה, 
ושילחו להמשיך בשעשועיו. או אז פנה אל האברך שעמד נדהם מן ושילחו להמשיך בשעשועיו. או אז פנה אל האברך שעמד נדהם מן 
יכול  כעת  גיעהרט? [שמעת?]  האסט  נו!  עילאה:  בנהירו  ואמר  יכול הצד,  כעת  גיעהרט? [שמעת?]  האסט  נו!  עילאה:  בנהירו  ואמר  הצד, 

אתה כבר לקחת את הגמרא!..אתה כבר לקחת את הגמרא!..
האברך התרגש עד מאוד, כשירד לסוף דעתו של ר' איטשע, שפעל האברך התרגש עד מאוד, כשירד לסוף דעתו של ר' איטשע, שפעל 
בפסוקים  להדיא  הינוקא  שהקריא  כפי  עבורו,  ישועה  ממש  בפסוקים עתה  להדיא  הינוקא  שהקריא  כפי  עבורו,  ישועה  ממש  עתה 

מפורשים באוזניו: "אלה תולדות... אברהם הוליד... וגו'".מפורשים באוזניו: "אלה תולדות... אברהם הוליד... וגו'".
בש"ס  מקומות  בכמה  מצינו  זו,  מעין  בדרך  הישועה  המצאת  בש"ס [מקור  מקומות  בכמה  מצינו  זו,  מעין  בדרך  הישועה  המצאת  [מקור 
לי  "פסוק  לינוקא  ליה  דאמר  צה:):  חולין  סח.  נו.  גיטין  טו.  לי (חגיגה  "פסוק  לינוקא  ליה  דאמר  צה:):  חולין  סח.  נו.  גיטין  טו.  (חגיגה 

פסוקיך", עיין שם].פסוקיך", עיין שם].
שטף  באמצע  הילד  את  עצר  זה  מדוע  איטשע,  ר'  את  החסיד  שטף שאל  באמצע  הילד  את  עצר  זה  מדוע  איטשע,  ר'  את  החסיד  שאל 

ג

ר ִיְצָחק ַלה' ְלֹנַכח  ְעּתַ ר ִיְצָחק ַלה' ְלֹנַכח "ַוּיֶ ְעּתַ "ַוּיֶ
ִהוא.  ֲעָקָרה  י  ּכִ ּתֹו,  ִהוא. ִאׁשְ ֲעָקָרה  י  ּכִ ּתֹו,  ִאׁשְ
ַהר  ַוּתַ ה',  לֹו  ָעֶתר  ַהר ַוּיֵ ַוּתַ ה',  לֹו  ָעֶתר  ַוּיֵ

ּתֹו"  ה, כאה, כא ּתֹו"  ִרְבָקה ִאׁשְ ִרְבָקה ִאׁשְ

ה‰˘‚ח‰המע˘יות

קריאתו היפה?קריאתו היפה?
הפסוקים  בהמשך  הלא  רחב,  בחיוך  איטשע  ר'  לו  הפסוקים ענה  בהמשך  הלא  רחב,  בחיוך  איטשע  ר'  לו  ענה 
שם נאמר: "ויהי יצחק בן ארבעים שנה וגו'", אינני רוצה שם נאמר: "ויהי יצחק בן ארבעים שנה וגו'", אינני רוצה 
ברצוני  שנה...  לארבעים  הגיעך  עד  לחכות  ברצוני שתצטרך  שנה...  לארבעים  הגיעך  עד  לחכות  שתצטרך 

שתיוושע מיד עוד השנה!שתיוושע מיד עוד השנה!
האברך  אכן  זכה  שנה,  באותה  עוד  הימים,  האברך לתקופת  אכן  זכה  שנה,  באותה  עוד  הימים,  לתקופת 
ה'שלום  לשמחת  איטשע  ר'  וכשהגיע  זכר,  בן  ה'שלום לחבוק  לשמחת  איטשע  ר'  וכשהגיע  זכר,  בן  לחבוק 
בשמחה  הבן  לאבי  אמר  והדר,  פאר  ברוב  שנערכה  בשמחה זכר'  הבן  לאבי  אמר  והדר,  פאר  ברוב  שנערכה  זכר' 
שלעולם  הגדולה,  מישועתך  ללמוד  אנו  צריכים  שלעולם גדולה:  הגדולה,  מישועתך  ללמוד  אנו  צריכים  גדולה: 
איז  חסיד  א'  איז פאר  חסיד  א'  פאר  הצדיקים:  כמאמר  להתייאש!  הצדיקים: אין  כמאמר  להתייאש!  אין 
קיינמאל נישט צו שפעט!...קיינמאל נישט צו שפעט!... [בשביל החסיד אף פעם לא  [בשביל החסיד אף פעם לא 

מאוחר מדי]. מאוחר מדי]. 
כלומר, גם כשכולם כבר מייאשים שאין שום דרך מוצא כלומר, גם כשכולם כבר מייאשים שאין שום דרך מוצא 
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לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ הינדלהינדל 
בת ר' משה משה 
ירמיהו ירמיהו ע"ה

לע"נ ר' ישראל ישראל 
נתןנתן נטענטע ב"ר דוד צבי דוד צבי 

הכהן הכהן ז"ל
דודדוד ב"ר

משהמשה ז"ל

Access CreditAccess Credit
צ'יינג'צ'יינג' טל' טל' 02-651609002-6516090

לע"נ רבי דוד צבי דוד צבי
ב"ר יצחקיצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 
מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

לעילוי נשמתלעילוי נשמת
מרתמרת אילה אהובה  אילה אהובה בת ר' בת ר' יוסף ראובן יוסף ראובן 

יוחנן הכהן יוחנן הכהן ז"ל ז"ל 
• נדבת בנה יקותיאל מנחם •• נדבת בנה יקותיאל מנחם •

לע"נ ר' לע"נ ר' דבדב
ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321 לרפואתלרפואת

בועז בן בועז בן 
מירהמירה

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו

להפציר  ממשיך  הוא  מתייאש!  אינו  לעולם  החסיד  להפציר לישועה,  ממשיך  הוא  מתייאש!  אינו  לעולם  החסיד  לישועה, 
וביטחון  בתקווה  הוא,  ברוך  לבורא  ותחנונים  רבות  וביטחון בתפילות  בתקווה  הוא,  ברוך  לבורא  ותחנונים  רבות  בתפילות 
ולעולם  ישועה,  לו  להמשיך  תמיד  יוכל  יתברך  שברצונו  ולעולם איתן  ישועה,  לו  להמשיך  תמיד  יוכל  יתברך  שברצונו  איתן 

אינו מפסיק את תפילותיו!אינו מפסיק את תפילותיו!
לחבירו,  אדם  בין  צריך  זהירות  כמה  השכל,  מוסר  לחבירו, ולמדנו  אדם  בין  צריך  זהירות  כמה  השכל,  מוסר  ולמדנו 
שמחמת החשש שמא מחמתו הצטער האיש, חש עצמו מחויב שמחמת החשש שמא מחמתו הצטער האיש, חש עצמו מחויב 

למלאות בקשתו ולהמציא לו הישועה.למלאות בקשתו ולהמציא לו הישועה.
[שיחת 'ליל שישי', פרשת תולדות, קובץ 100438]

-> • <--> • <-
את  החסידים  מפרחי  אחד  לפניו  כשהזכיר  אחרת  את בהזדמנות  החסידים  מפרחי  אחד  לפניו  כשהזכיר  אחרת  בהזדמנות 
בו  וגער  גדול,  בשחוק  איטשע  ר'  צחק  לילד,  המקשה  בו אשתו  וגער  גדול,  בשחוק  איטשע  ר'  צחק  לילד,  המקשה  אשתו 

באיש: באיש: זאג 'יזכורזאג 'יזכור'! [תאמר את תפילת 'יזכור'].'! [תאמר את תפילת 'יזכור'].
החסיד לא שאל הרבה שאלות, ומתוך אמונה תמימה ופשוטה, החסיד לא שאל הרבה שאלות, ומתוך אמונה תמימה ופשוטה, 
'יזכור'  תפילת  את  מתוכו  קורא  והחל  לידו,  הסידור  את  'יזכור' לקח  תפילת  את  מתוכו  קורא  והחל  לידו,  הסידור  את  לקח 
ואימהות,  אבות  נשמת  את  ברטט  הזכיר  הוא  ורחימו.  ואימהות, בדחילו  אבות  נשמת  את  ברטט  הזכיר  הוא  ורחימו.  בדחילו 
בהזכרת  שנוהגים  כדרך  נשמתם,  הזכרת  בעד  לצדקה  בהזכרת ונדב  שנוהגים  כדרך  נשמתם,  הזכרת  בעד  לצדקה  ונדב 
והוולד  הישועה,  באה  מכן  לאחר  תיכף  והנה  טוב.  ביום  והוולד נשמות  הישועה,  באה  מכן  לאחר  תיכף  והנה  טוב.  ביום  נשמות 

יצא לאויר העולם בכי טוב!יצא לאויר העולם בכי טוב!
מאוד,  עמו  שמח  איטשע,  לר'  הטובה  הבשורה  עם  מאוד, כשהגיע  עמו  שמח  איטשע,  לר'  הטובה  הבשורה  עם  כשהגיע 
ואמר לו שזהו 'טכסיס' פשוט... שכן בהזכרת נשמות ביום טוב ואמר לו שזהו 'טכסיס' פשוט... שכן בהזכרת נשמות ביום טוב 
ומכאן  החוצה!],  [ילדים  ומכאן   החוצה!],  [ילדים  ארויס!  ארויס!קינדער  קינדער  גדול:  בקול  גדול: מכריזים  בקול  מכריזים 
הילדים  את  להוציא  מיוחדת  סגולה  'יזכור'  באמירת  שיש  הילדים הבין  את  להוציא  מיוחדת  סגולה  'יזכור'  באמירת  שיש  הבין 

החוצה...החוצה...
ואימהות,  אבות  זכות  בהזכרת  כוונתו,  עומק  את  ואימהות, [והסתיר  אבות  זכות  בהזכרת  כוונתו,  עומק  את  [והסתיר 

שיעתירו עבורו במרומים, להחיש להם ישועה ורחמים].שיעתירו עבורו במרומים, להחיש להם ישועה ורחמים].
-> • <--> • <-

מרן מרן הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלז זצוק"ל הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלז זצוק"ל (יו"ד בשבוע שעבר) (יו"ד בשבוע שעבר) 
היה דבוק מאוד היה דבוק מאוד בהרבי הקדוש ר' אלימלך מליזענסק זי"ע,בהרבי הקדוש ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, [הגם  [הגם 
כי נולד עשרות שנים לאחר פטירתו], תדיר היה עוסק בלהב אש כי נולד עשרות שנים לאחר פטירתו], תדיר היה עוסק בלהב אש 
של  'ספרם  הנקרא  של ",  'ספרם  הנקרא  אלימלך",  אלימלךנועם  "נועם  שבספרו  הקדושה  "בתורתו  שבספרו  הקדושה  בתורתו 
צדיקים', ופעמים רבות היה נוסע לציון קדשו להתפלל לישועת צדיקים', ופעמים רבות היה נוסע לציון קדשו להתפלל לישועת 

הכלל והפרט.הכלל והפרט.
היה  ומראהו  הלילה,  בחלום  אלימלך  ר'  הרבי  אליו  התגלה  היה פעם  ומראהו  הלילה,  בחלום  אלימלך  ר'  הרבי  אליו  התגלה  פעם 
המהרי"ד  אל  פנה  הוא  גדולה,  שמחה  מלא  כשכולו  והדר,  המהרי"ד הוד  אל  פנה  הוא  גדולה,  שמחה  מלא  כשכולו  והדר,  הוד 

ושאלו ברוב אהבה וחיבה: וואס מוטצ'עט דיר! [מה קשה לך?].ושאלו ברוב אהבה וחיבה: וואס מוטצ'עט דיר! [מה קשה לך?].
זו  מה  אלימלך  הנועם  של  לשמחתו  אתר,  על  הבין  זו המהרי"ד  מה  אלימלך  הנועם  של  לשמחתו  אתר,  על  הבין  המהרי"ד 
עושה, כי באותה עת עסוק היה בהתלהבות עצומה בספר 'נועם עושה, כי באותה עת עסוק היה בהתלהבות עצומה בספר 'נועם 
אלימלך', וכנראה שנהנה למעלה מאוד מעבודת קדשו. – וכמו כן אלימלך', וכנראה שנהנה למעלה מאוד מעבודת קדשו. – וכמו כן 
הבין גם היטב למה מתכוון בשאלתו, מאחר שבאותו יום התחבט הבין גם היטב למה מתכוון בשאלתו, מאחר שבאותו יום התחבט 

המהרי"ד רבות בפסוק אחד שהוקשה לו עד מאוד!המהרי"ד רבות בפסוק אחד שהוקשה לו עד מאוד!
למשה  השי"ת  שאמר  בשלח,  פרשת  בתחילת  בפסוק  זה  למשה היה  השי"ת  שאמר  בשלח,  פרשת  בתחילת  בפסוק  זה  היה 
על הים, אחר שצעקו בני ישראל והתפללו אל ה' (שמות יד, טו) על הים, אחר שצעקו בני ישראל והתפללו אל ה' (שמות יד, טו) 
השי"ת  עצר  למה  טובא,  מופלאת  והתמיהה  השי"ת   עצר  למה  טובא,  מופלאת  והתמיהה  אלי".  תצעק  אלי"."מה  תצעק  "מה 
לא להתפלל  אם  מה עליו לעשות כעת  להתפלל בעד משה מצעקתו, וכי  לא  אם  מה עליו לעשות כעת  מצעקתו, וכי  בעד משה 
ולצעוק אל ה' בשעה שישראל נתונים בצרה ומצוקה גדולה, והרי ולצעוק אל ה' בשעה שישראל נתונים בצרה ומצוקה גדולה, והרי 
תצעק  'מה  הפסוק  זה  פשר  ומה  ולצעוק,  להתפלל  צריך  תצעק בוודאי  'מה  הפסוק  זה  פשר  ומה  ולצעוק,  להתפלל  צריך  בוודאי 

אלי', וכבר נעמדו המפרשים כולם בזה.אלי', וכבר נעמדו המפרשים כולם בזה.
ושאל  בה,  שהתחבט  הגדולה  פליאתו  את  תיכף  הציע  ושאל המהרי"ד  בה,  שהתחבט  הגדולה  פליאתו  את  תיכף  הציע  המהרי"ד 

במפגיע את קושייתו מהרבי הק' הנועם אלימלך.במפגיע את קושייתו מהרבי הק' הנועם אלימלך.
ענה לו הצדיק בחכמה, ופתח בטיב מעשה נאה.ענה לו הצדיק בחכמה, ופתח בטיב מעשה נאה.

אהבו  ולאימה  לאביה  יחידה  שבהיותה  מלך,  בת  היתה  אהבו היה  ולאימה  לאביה  יחידה  שבהיותה  מלך,  בת  היתה  היה 

אותה עד מאוד, וכל אשר להם העניקו לנסיכה האצילה. הם גידלו אותה עד מאוד, וכל אשר להם העניקו לנסיכה האצילה. הם גידלו 
אותה בטוב ובנעימים, לא חסכו ממנה דבר, ואף מצאו עבורה את אותה בטוב ובנעימים, לא חסכו ממנה דבר, ואף מצאו עבורה את 

בן זוגה נסיך בן מלכים כליל המעלות, והכל התנהל למישרים.בן זוגה נסיך בן מלכים כליל המעלות, והכל התנהל למישרים.
התקשתה  והיא  בן,  ללדת  המלך  בת  של  שעתה  הגיעה  התקשתה לימים  והיא  בן,  ללדת  המלך  בת  של  שעתה  הגיעה  לימים 
מאוד, הוריה המלך והמלכה הצטערו הרבה בצער ביתם היחידה, מאוד, הוריה המלך והמלכה הצטערו הרבה בצער ביתם היחידה, 

שהיתה נתונה בסכנה גדולה!שהיתה נתונה בסכנה גדולה!
הארמון כולו נעשה כמרקחה, כולם הצטערו בצערה של הנסיכה הארמון כולו נעשה כמרקחה, כולם הצטערו בצערה של הנסיכה 
הוזעקו  ומומחים  גדולים  רופאים  לשלומה,  ודאגו  הוזעקו המלכותית  ומומחים  גדולים  רופאים  לשלומה,  ודאגו  המלכותית 
מיידית אל היולדת הצעירה, כדי להיות לעזר ולאחיסמך למיילדות מיידית אל היולדת הצעירה, כדי להיות לעזר ולאחיסמך למיילדות 
המסורות שעמדו באין אונים, ואלו וגם אלו לא העלו ולא כלום! המסורות שעמדו באין אונים, ואלו וגם אלו לא העלו ולא כלום! 

השעה מתאחרת ונמשכת, והלידה אינה מתקדמת כלל!השעה מתאחרת ונמשכת, והלידה אינה מתקדמת כלל!
מחכמי  אחד  זה  היה  המלכותי,  היועץ  החצר  אל  הגיע  מחכמי והנה  אחד  זה  היה  המלכותי,  היועץ  החצר  אל  הגיע  והנה 
ישרותו  את  מאוד  שאהב  המלך,  של  אמונו  איש  שהיה  ישרותו היהודים,  את  מאוד  שאהב  המלך,  של  אמונו  איש  שהיה  היהודים, 

ואת חכמתו, והיה מתייעץ עמו בכל דבר. ואת חכמתו, והיה מתייעץ עמו בכל דבר. 
תיכף משנכנס ראה את הצער והמבוכה הגדולה השוררת בחצר, תיכף משנכנס ראה את הצער והמבוכה הגדולה השוררת בחצר, 
והמלך שהיה אובד עצות שאלו במפגיע מה ניתן לעשות כאן כדי והמלך שהיה אובד עצות שאלו במפגיע מה ניתן לעשות כאן כדי 

להציל את היולדת הצעירה ואת בנה.להציל את היולדת הצעירה ואת בנה.
ביקש היועץ להכניסו אל חדרה של בת המלך, עד מהרה הוציאו ביקש היועץ להכניסו אל חדרה של בת המלך, עד מהרה הוציאו 
את כל הפרופסורים והמיילדות כולם החוצה, והחכם היהודי נכנס את כל הפרופסורים והמיילדות כולם החוצה, והחכם היהודי נכנס 

והחל בעריכת תפילות נוראות לשלומה של היולדת.והחל בעריכת תפילות נוראות לשלומה של היולדת.
והנה כעבור שעה קלה יצא מן החדר בשמחה גדולה, והכריז בקול והנה כעבור שעה קלה יצא מן החדר בשמחה גדולה, והכריז בקול 
רם: מזל טוב! מזל טוב! הנסיכה ילדה בן! בשעה טובה ומוצלחת! רם: מזל טוב! מזל טוב! הנסיכה ילדה בן! בשעה טובה ומוצלחת! 
ומשם  הארמון,  מסדרונות  בכל  השמועה  התפשטה  מהרה  עד  ומשם –  הארמון,  מסדרונות  בכל  השמועה  התפשטה  מהרה  עד   –
בבשורה  שמחו  הכל  והמדינה,  העיר  רחבי  כל  אל  מקשת  בבשורה כחץ  שמחו  הכל  והמדינה,  העיר  רחבי  כל  אל  מקשת  כחץ 

הטובה, שהנה הגיעה סוף סוף הישועה!הטובה, שהנה הגיעה סוף סוף הישועה!
של  חדרה  אל  בדחיפות  רצו  אצו  והמיילדות  הנדהמים  של הרופאים  חדרה  אל  בדחיפות  רצו  אצו  והמיילדות  הנדהמים  הרופאים 

הרך  הקטן  התינוק  שלום  ואת  שלומה  את  לבדוק  כדי  הרך היולדת,  הקטן  התינוק  שלום  ואת  שלומה  את  לבדוק  כדי  היולדת, 
הנולד. הנולד. 

בן!  ולא  לידה  לא  יער...  ולא  דובים  לא  עיניהם!  חשכו  בן! והנה  ולא  לידה  לא  יער...  ולא  דובים  לא  עיניהם!  חשכו  והנה 
שום דבר! המצב עומד בדיוק כפי שהיה בטרם נכנס היועץ אל שום דבר! המצב עומד בדיוק כפי שהיה בטרם נכנס היועץ אל 
החדר.... הם פכרו ידיים בייאוש והחלו לבכות, מדוע מהתל בנו החדר.... הם פכרו ידיים בייאוש והחלו לבכות, מדוע מהתל בנו 

האיש?!האיש?!
ותוהים,  בוכים  בעודם  ולפתע  מועטה,  שעה  עברה  לא  ותוהים, אולם,  בוכים  בעודם  ולפתע  מועטה,  שעה  עברה  לא  אולם, 
פתאום החלה להתקדם במהירות, וכעבור שעה קלה אכן ילדה פתאום החלה להתקדם במהירות, וכעבור שעה קלה אכן ילדה 
בת המלך בן זכר חי וקיים, כשלכולם שלום ובריאות, לשמחתם בת המלך בן זכר חי וקיים, כשלכולם שלום ובריאות, לשמחתם 

הגדולה של המלך והמלכה וכל אנשי המדינה.הגדולה של המלך והמלכה וכל אנשי המדינה.
שאל המלך את היועץ, מה קרה כאן! ומדוע הוציא את השמועה שאל המלך את היועץ, מה קרה כאן! ומדוע הוציא את השמועה 

הטובה בטרם עת, כשעדיין לא נראתה שום ישועה כלל?הטובה בטרם עת, כשעדיין לא נראתה שום ישועה כלל?
המצב  את  וראיתי  כשנכנסתי  בחכמה,  והסביר  היועץ  המצב פתח  את  וראיתי  כשנכנסתי  בחכמה,  והסביר  היועץ  פתח 
שכנראה  הבנתי  מועילים.  אינם  הרפואה  סממני  שכל  שכנראה לאשורו,  הבנתי  מועילים.  אינם  הרפואה  סממני  שכל  לאשורו, 
הכישוף  כוחות  את  כנגדה  והפעילו  יחדיו  חברו  המלכות  הכישוף שונאי  כוחות  את  כנגדה  והפעילו  יחדיו  חברו  המלכות  שונאי 
את  ולמנוע  לעצור  הרבים  כישופיהם  עם  הצליחו  וכך  את שלהם,  ולמנוע  לעצור  הרבים  כישופיהם  עם  הצליחו  וכך  שלהם, 

הלידה. הלידה. 
לפיכך הזדרזתי להוציא את השמועה כמי שכבר ילדה הנסיכה, לפיכך הזדרזתי להוציא את השמועה כמי שכבר ילדה הנסיכה, 
להתפרסם  השמועה  שהחלה  ובהיות  מאחורינו,  כבר  להתפרסם והישועה  השמועה  שהחלה  ובהיות  מאחורינו,  כבר  והישועה 
המכשפים  של  לאוזניהם  גם  מהרה  עד  הגיעה  כנפיים,  המכשפים ולפרוס  של  לאוזניהם  גם  מהרה  עד  הגיעה  כנפיים,  ולפרוס 
את  הפסיקו  הישועה  היתה  שכבר  ששמעו  שברגע  את הללו,  הפסיקו  הישועה  היתה  שכבר  ששמעו  שברגע  הללו, 
כישופיהם, וממילא נפרץ המשטין ונפתחה הדרך להביא מהרה כישופיהם, וממילא נפרץ המשטין ונפתחה הדרך להביא מהרה 

את הישועה!את הישועה!
-> • <--> • <-

אלימלך  ר'  הרבי  סיים  הים,  על  ישראל  שעמדו  עת  באותה  אלימלך גם  ר'  הרבי  סיים  הים,  על  ישראל  שעמדו  עת  באותה  גם 
ומקטרגים  עומדים  וחיילותיו  השטן  היו  הנאה,  הנמשל  ומקטרגים בהסבר  עומדים  וחיילותיו  השטן  היו  הנאה,  הנמשל  בהסבר 
בקול רעש גדול, הללו עובדי עבודה זרה ווהללו עובדי עבודה זרה! בקול רעש גדול, הללו עובדי עבודה זרה ווהללו עובדי עבודה זרה! 
מה ראו אלו להיגאל יותר מאלו? (ילקוט בשלח רמז רלד). מנגד מה ראו אלו להיגאל יותר מאלו? (ילקוט בשלח רמז רלד). מנגד 

היו ישראל עומדים וצווחים לישועת ה'.היו ישראל עומדים וצווחים לישועת ה'.
את  הפסק  אלי',  תצעק  'מה  למשה  לו  אמר  הקב"ה?  עשה  את מה  הפסק  אלי',  תצעק  'מה  למשה  לו  אמר  הקב"ה?  עשה  מה 
קטרוגיו...  את  השטן  יפסיק  וממילא  הצעקות,  ואת  קטרוגיו... התפילות  את  השטן  יפסיק  וממילא  הצעקות,  ואת  התפילות 
שכן הוא עולה ומשטין דווקא בעת שישראל זועקים ונצרכים אל שכן הוא עולה ומשטין דווקא בעת שישראל זועקים ונצרכים אל 
הישועה דחופה, אך כשהכל שקט ואין דורשים את הישועה, הרי הישועה דחופה, אך כשהכל שקט ואין דורשים את הישועה, הרי 
הוא ממילא מפסוק מלהשטין, וכך ניתן בשקט ובהצנע לפרוץ את הוא ממילא מפסוק מלהשטין, וכך ניתן בשקט ובהצנע לפרוץ את 

הדרך לישועה.הדרך לישועה.
-> • <--> • <-

הקודם,  הדור  מגדולי  אחד  בפני  המעשה  זה  טיב  את  הקודם, כשיספרו  הדור  מגדולי  אחד  בפני  המעשה  זה  טיב  את  כשיספרו 
אמר שבכך התיישבה לו פליאה אחת. באשר נודע שאמר הרבי ר' אמר שבכך התיישבה לו פליאה אחת. באשר נודע שאמר הרבי ר' 
אלימלך זי"ע, שאף אם ח"ו לא יבוא מלך המשיח בחייו לגאול את אלימלך זי"ע, שאף אם ח"ו לא יבוא מלך המשיח בחייו לגאול את 
ישראל, הרי בחיי תלמידיי הוא בוודאי יבוא! והדבר פלא, שבדורנו ישראל, הרי בחיי תלמידיי הוא בוודאי יבוא! והדבר פלא, שבדורנו 
הרי כבר נפטרו כל תלמידיו לעולם שכולו טוב, ועדיין בן דוד לא הרי כבר נפטרו כל תלמידיו לעולם שכולו טוב, ועדיין בן דוד לא 

בא?בא?
עדיין  הבאים  בדורות  שאף  ראינו,  שלפנינו  המעשה  מזה  עדיין ברם,  הבאים  בדורות  שאף  ראינו,  שלפנינו  המעשה  מזה  ברם, 
יש עוד ועוד תלמידים לאותו קדוש ונורא, שכל העם ענו אחריו יש עוד ועוד תלמידים לאותו קדוש ונורא, שכל העם ענו אחריו 
מקודש מקודש, ואף שנים רבות אחר פטירתו לעולם שכולו טוב, מקודש מקודש, ואף שנים רבות אחר פטירתו לעולם שכולו טוב, 
הדבקים  הדורות  ובצדיקי  בתלמידים  תורה  להרביץ  הוא  הדבקים ממשיך  הדורות  ובצדיקי  בתלמידים  תורה  להרביץ  הוא  ממשיך 
בכל לב ובכל נפש בו ובתורתו הקדושה, וכולם נקראים תלמידים בכל לב ובכל נפש בו ובתורתו הקדושה, וכולם נקראים תלמידים 
ותלמידי תלמידיו, העוסקים בתורתו בחרדת קודש, זכותו הגדולה ותלמידי תלמידיו, העוסקים בתורתו בחרדת קודש, זכותו הגדולה 

וזכות כל הצדיקים, תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.וזכות כל הצדיקים, תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
[פרטיות – קובץ 100096]
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א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “לע"נ: מו
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 :>כד_לה_לןה יוגר_לו הפרסים “<החודש אי

 ההגרלות מתבצעות אחד לחודשיים על כל הפרסים  שימו לב:



 סיפור לשבת  

את הסיפור המדהים הבא סיפר השבוע מגיד 
 א:“המשרים הרב הגאון רבי שלמה לוינשטיין שליט

כלשון ‘ אלי ברונר’דברתי עם הרב אליהו ברונר, ” 
העם. אלי ברונר עשיר בתפקידים של זיכוי הרבים 

‘ עזר מציון ’ ועזרה לעם ישראל, א. אחראי מטעם  
בבית החולים תל השומר כך שיש לו קשר עמוק עם 
רופאים. ב. בעשרים שנה האחרונות הוא היה הנהג 

ה ולהיות נהג שלה זה לא “ של הרבנית קנייבסקי ע 
ם  ו ת לי נו נה חתו פשוט; שבע שמו
זמן  די כמה  וללכת לבית אביה מי
ולעיתים זה מסביב לשעון. ג. על כולנה, 
יש לו חיידר בחדרה למשפחות קירוב 

 עם ארבע מאות ילדים!! 
תוך כדי שאני מדבר איתו הוא ” 

מבקש לספר לי סיפור מדהים, וכך הוא 
ד  ל י של  ה  פח מש ו  ל ש  שי  : ר פ ס מ
מהתלמוד תורה שיש להם עוד ילד 
ם  וה  . ן ג נס ל ה להכ ה עת ז ך  שצרי
משפחה של בעלי תשובה כך שהאמא 
הייתה גרה במקום שליד חדרה בבית 
וגדולות  של שתי קומות מפוארות 

 ובריכה. 
בוקר אחד הם הולכים לבית ” 

האמא. ואז אלי  מקבל טלפון מחריד 
שהוא לא ציפה ולא קיווה כלל וכלל 
מאותם הורים. היא מודיעה לו בטלפון 
שהילד הקטן טבע בבריכה והוא בלי 

‘ הוא בלי דופק ’ דופק!! ושוב פעם היא אומרת  
ומתפרצת בבכי של דאגה וחרדה לדעת מה יעלה 

 בגורלו.
הוא תפס את הרגליים וטס במהירות לעבר ” 

א, “ ביתו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט 
כשבא לפניו וסיפר לו את כל הסיפור רבי חיים אמר 

הוא יחיה, הוא יהיה ’ מפיו הקדוש את המילים הללו:  
 ‘.בריא

כמובן אלי ברונר מיד צלצל לאמא ואמר לה את ” 
מה שאמר לו מרן רבי חיים קניבסקי, שהילד יחיה ולא 

אין לו דופק, ’יארע לו שום דבר. אבל היא עדיין בשלה: 
וכך ממשיכה ‘  איך הוא יחיה הוא לא יכול לנשום 

לצרוח ולבכות לו בטלפון. אבל, הוא לא נרגע ומשם 
ה “ הוא נסע לקברה של הרבנית בת שבע קנייבסקי ע 

בגלל שאף אחד לא יודע מה יקרה לאותה משפחה 
בעלת תשובה והיה ואם חלילה יארע אסון ולכן עשה 

 ככל שביכולתו כדי להציל את הילד בדרך נס. 
כאמור הוא מגיע לקברה ובוכה כמו ילד על ” 

אותו פעוט לא עלינו, ומשם הוא הולך גם להתייפח 
ל שטיינמן וקורא תהילים “ על קברו של מרן הגראי 

ללא הרף ומקווה שהישועה תגיע אליו בקרוב ממש. 
אחרי שסיים אצל הרב שטיינמן הוא שם את פעמיו 

א “ לביתו של הרב הצדיק רבי שמעון גלאי שליט 
 וביקש אף ממנו שיתפלל עבור הילד.

והנה האמא מספרת לנו, שבאותו ערב היא ” 
ערכה בבית הסבתא הפרשת חלה בגלל שזה חלק 
מהמאמצים לקרב את הסבתא לתורה ולמצוות, והם 
אפו שם חלות ולפתע הילד נעלם. והדבר הראשון 
שהם עשו הם הלכו מיד לבריכה אבל הוא לא היה 

שם. כמובן, דבר ראשון עצם זה שהוא לא שם הם 
החלו להיות מעט רגועים כי כבר לאן הוא יכול ללכת 

 מקסימום הוא נמצא באחד המקומות בבית.
אך עובר עוד דקה והבת מסתכלת שוב על ” 

הבריכה ורואה משהו מוזר במים, והנה היא קולטת 
שזה הילד בעצמו שוכב בקרקעות הבריכה ללא שום 
תזוזה. ללא מחשבה מיותרת היא קפצה מיד לבריכה 
ומשתה אותו מן הקרקעית למחוץ לבריכה ובזמן הזה 

 הילד ללא הכרה וללא שום נשימה.
באותו בית היה מצלמות במעגל סגור ” 

וראו שארבע דקות הוא היה מתחת 
למים. ומהצרחות הגיע השכן ועשה לו 
החייאה, עד שהגיע אמבולנס של 

א שגם הם המשיכו להנשים אותו “ מד 
ולפתע הוא פלט החוצה כמות גדולה 

 של מים וגוש בצק. 
העלו אותו לאמבולנס כמובן אחרי ” 

ומונשם לעבר בית  שהוא מורדם 
בחדרה. היא נסעה ‘  הלל יפה ’ החולים  

איתו ביחד באמבולנס ובעלה נמצא 
מאחורה עם האוטו, ולמרות שלא היה 
לו דלק באותו הוא שיער שהבית 
חולים קרוב לחדרה לכן הוא נסע על 
מיכל דלק כמעט ריק. אך הבעיה 
הייתה שבאמצע הנסיעה הודיעו להם 
ם  כים לנסוע לבית חולי שהם צרי

ם, ולמרות שאין לבעל דלק “ הרמב 
ברכב הוא נסע ובאמת איך שהגיע לבית החולים 

 נכבה הרכב. 
הכניסו את הילד לטיפול נמרץ. ושם אמרו לה ” 

שבגלל שהילד היה ארבע דקות מתחת למים הרי 
שאין סיכוי גדול שהילד יחיה וגם אם הוא יחיה המוח 

 לא יתפקד במאה אחוז, נורא ואיום. 
הילד היה מונשם ומורדם יומיים שאחריהם ” 

כבר החליטו לנסות להעיר אותו בהדרגה. ובדיוק 
באותו הזמן הגיע אלי ברונר לבקר ובגלל שהיה לו 
קשר עם הרופאים הוא הצליח להכנס למרות ועל אף 
מגבלות הקורונה. הוא מגיע ליד הילד וקורא בשמו 
והנה פלא הילד פוקח עיניים. כל מי שהיה שם הוריד 
דמעות, הרופא לקח מוצץ שהיה לידו ושאל את הילד 
שעדיין מכשיר ההנשמה עליו אם הוא רוצה והוא עונה 

 שכן. הם הוציאו לו את ההנשמה והוא מדבר רגיל. 
כלומר, יום שני קרה כל הסיפור עם הטביעה ” 

ביום חמישי הם היו כבר בבית. ואומרת לי האמא, 
שהילד הזה לא דיבר טוב והוא היה הולך לקלינאית 
תקשורת ופחדתי שייהרס לו הכל, אבל ההיפך הוא 
הנכון שמאז שהתעורר השתנה לטובה כל הדיבור 

 העקום שהיה לו...
ואם שאלתם מה היה הגוש בצק שהוציאו לו ” 

במהלך ההנשמה? אז הנה הנס הפלאי, שהרי הם 
עשו הפרשת חלה והוא במהלכה בלע חתיכת בצק 
שהצילה לו את החיים, וכמו שהרופאים אמרו שברגע 
שהוא בלע מים הבצק הזה התרחב וסתם את הקיבה 
והראות ואם הבצק לא היה שם הרי שהיה נכנס לו 
מים לקיבה ולריאות, וזה היה שם בזמן הנכון ובשעה 

 “!!המדויקת להציל לו את החיים

הרי הם עשו 
הפרשת חלה 

והפעוט 
במהלכה בלע 
חתיכת בצק 
שהצילה לו 
 את החיים

לפני כחודשיים וחצי פרסמנו מעל מדור זה את כל העניין 
של הנפגעים הרוחניים בנשמתם שהם אינם פחותים מאלו 
שנפגעו בגופם ממש והלכו לבית עולמם, רק שאלו רשומים 
במשרד הבריאות ואלו אינם רשומים במשרד הבריאות ורק 
בעולם הזה הנשמה שלהם נחשבת כאיננה. או יותר דיוק 
לעומת הנשמה הקדושה שהייתה להם קודם פרוץ המגיפה 

 הרי שאיננה נחשבת נשמה בעליל.
ושוב פעם נתבקשנו לדבר על הנושא הזה מעל גבי 
העלון, אבל הפעם לא מהצד של הרחוב אלא מהצד של 

 העברי אנוכי, מהצד של בתי המדרשות מבפנים.  
כמו שאמר אחד מהגדולים שבדור פעם בחור שהיה 
מתבטל מלימוד התורה היית מוצא אותו בפנימייה או מטייל 
מחוץ לכותלי הישיבה, אבל כיום הבחור הבטלן יכול להיות 

או ליד ‘  היכל ‘ זה שיושב בבית מדרש מקדימה מול ה 
ואיך יכול להיות כזה דבר? והשיב אותו גדול, ‘.  בימה ‘ ה 

שהרי בחור אחרי זמן רב שלא למד או אחרי זמן רב שהיה 
הרי ‘  יחליפו כח ‘  וקווי ה ’ ללא התפרקות גופנית מבחינת  

שעכשיו תאמר לו שב ותלמד בסר במשך שלוש שעות זה 
לא יהיה, גם בדמיון הרחוק, ויודעים מה אפילו בדימיון 

 הקרוב.
הראש שלו הרי מנותק מלימוד ומכל חלק של תורה, 

י העיניים שלו “ הראש שלו לא מסוגל לקבל תוספות או רש 
לא יכולות לראות דף גמרא הם רואות שורות שחורות וזה 
לא הבעיה שלו זה הבעיה שהגוף לא קיבל את מה שהוא 
צריך ולכן התגובות באות בהתאם. אזה הנה קבלתם את אלו 
שלא לומדים גרסת הקורונה, אלה שקשה מאוד לראות 
אותם, אלה שקשה מאוד להבחין בהם ולראות מה עובר 
עליהם גם מה הם רוצים מעצמם גם את זה קשה מאוד 

 לנחש ובוודאי שלא לדעת בוודאות.
את העניין הזה ביקש לעלות ידידנו הגאון רבי ליאור גלזר 

א שלאחרונה מרבה לדבר בנושא הזה בכל מקום “ שליט 
 אפשרי.  

כמה טלפונים אני מקבל בעניין של הבחורים שאהבת ” 
התורה נפגעה מהם? אני משער שמאות כבר קבלתי, ואני 

אומר “,  בטוח שיש עוד טלפונים רבים שאקבל בהמשך 
 א.“הרב גלזר שליט

את הנתונים הללו חייבים לשנות בתוך המפה של עולם 
התורה. את השינויים הללו חייבים להחדיר בתוך היכלי 
התורה . אבל איך עושים את זה איך אני מחזיר לבחור את 

 עמל התורה?
אז ראשית, כמו שכבר ידוע רבים הם מבחורי הישיבות 
שנדבקו ועברו את הנגיף בהצלחה. ואם כן כבר לנו את 

)כמובן לאלו שחלו( שאין סכנה ‘  ונשמרתם ’ העניין של  
הבעיה היחידה זה ההקפדה על מתווה ‘,  להדביק וכדו 

הקפסולות שהם חלק גדול מהסיבות שגורמים לבחור שלא 
ללמוד. אז אולי יתכן שהגיע הזמן להקל מעט בכל הבלאגן 
הזה שייצרו בעולם הישיבות כבר קרוב לחצי שנה, הגיע 
הזמן להתייחס לכל בחור במה שהוא צריך להשקיע כוחות 
להשקיע יותר צומת לב ולהפנות מבט אוהב וחודר לכל 
בחור באופן פרטני יותר. לתת לו הרגשה שאנחנו איתו וללא 
ספק אהבת התורה שהייתה בו ונפגעה תחזור למקום 

 שהייתה ואף יותר מזה.
כי אהבת  התורה תלויה בבחור עצמו ואם אין מי שייתן 

‘ בעצמו ’ לו את גלגל ההצלה הפשוט הזה זה וודאי לא יחזור  
 חייבים לתת תמרורים. חייבים!!‘. עם הזמן’או 

 פגעי הרוחניות בעקבות הקורונה

הכותרת נשמעת מעט קיצונית אבל  אולי
ממש היא לא מכוונת לנושאי השמירה על כללי 

האסונות ■  אלא על הצד ההפוך לגמריהבריאות 
שנגרמו בעקבות הנגיף  הרוחניים העצומים

וגם: האם ■ השינויים בצביון הישיבות הגדולות ו
ולהחזיר הגיע הזמן להפוך את הקערה על פיה 

את קול התורה )המלא( לבתי המדרשות ללא 
מילון ■  שום קולא שפוגעת ברוח השטייגען

 פולמוס נרחב ומיוחד!■ חזרה לשגרה המלא 



שיחות המוסר וזעקות הכאב הנשמעות כיום 
בהיכלי התורה מפי הדרשנים או מפי משגיחי 
הישיבות הקדושות, מתמקדות סביב נושא אחד 

‘, נגנים לא כשרים ‘ ’ הפלאפונים ’ יחיד ומיוחד:  
לצערינו זה הנושא שמדובר כיום בתוך היכלי 
התורה, זה החיזוק המודגש ביותר בימים אלו, 
יראת שמים  שמו לב: כבר לא רק שטייגען 

ישנה -ושמירת הסדרים, אלא קטגוריה חדשה 
ם  י א ש ו נ ה ן  ו ו ג מ ל ה  פ ר ט צ ה

 המדוברים. ובצדק.
זה לא קטרוג חלילה וחס, אלא 
זה נושא שבקרבנו, זה נושא שנמצא 
ברוח אפינו ונשמתנו וכמו שנוהגים 
המגידים להגיד על כך: היום ברחוב 
הכל פרוץ, טלפונים פרוצים לצד 
מכשולים ואיסורים כיום התיבת נח 
ה  ז ל  ו ב מ ה ר  ו ד ב ש  י ש ה  ד י ח י ה
הישיבות הקדושות וביתם של בני 
התורה הקדושים, ואם גם שם יהיה 
פרצות ומכשולים מה יהיה עלינו. 
איי!! איי!! כמה שהנוסח הזה נכון 

 ומדויק בימים כואבים אלו.
את הסיפור הבא קבלנו מקורא 
מהעיר אשדוד, והמוסר השכל שיוצא 
ממנו יחסוך לנו עוד כמה הסברים 

 מיותרים.
הסיפור אירע לבעל הסיפור שהיינו אברך 
כיום לפני בערך כשנה, בהיותו בחור בן תורה 
ובגיל יחסית מבוגר. גילו נשק לשלושים והזיווג 
ממאן להגיע כל פעם שנפגש ההצעה ירדה, ועד 

 שהייתה הצעה הייתה יוצאת לו הנשמה. 
הוא רץ משדכן לשדכנית וממכר זה לשכן 
זה, איפה הוא לא חיפש אבל הכל לפתע נתקע 
כאילו הוא לא נמצא בעולם. ושיהיה ברור דרישות 
לא היה לו בגרוש, הוא חיפש אישה עם מידות 
טובות יראת שמים בתכלית וכזאת שתשאף לגדל 

 דורות של תלמידי חכמים ובהשם דבקים.
ידיד היה לו, וגם הוא פחות או יותר בגילו, גילו 
היה עשרים ותשע וגם הוא נתקע בשידוכים. 
למרות כל התפילות והתחנונים לפני אבינו 
שבשמים אבל צינורות השפע של בורא עולם 
לפתע נראו לו כחסומות ולא מוציאות שום רווח 

 והצלה בעבורו.
עד שהחליטו שניהם שהם הולכים לביתו של 
מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי 

ם בבני ברק. הם מגיעים אל “א ברחוב רשב“שליט
פתח לשכת הגזית ומבקשים מהנכד להכנס, 
וכמובן הם נכנסים. הם עומדים בחיל וברעדה 
לפני שר התורה שכולו שקוע בלימוד התורה ורצו 
לבקש ממנו רק דבר אחד ברכה לזיווג הגון. הכל 
היה להם, החיים שלהם היו טובים ושלווים חוץ 
מהמסמר שהיה נעוץ כל הזמן בבשר שלהם 

 בסבל וביגון רב.

מרן שר התורה הרים את עיניו מן הספר 
והביט בהם. הם מצידם התקרבו אליו וספרו לו 
את סיפורם המצער, ובקשו ממנו ברכה והבטחה 

 שהם יוושעו בדבר ישועה ורחמים.
מרן הרהר מעט. והשיב ראשית לבחור 

יבוא בברית הנישואין, ולחברו פנה ‘ בקרוב ממש‘ש
יבוא בברית הנישואין. הם הודו למרן ‘  בקרוב ‘ ש 

 ונפרדו לשלום. 
בדרך הירידה מהמדרגות, פגש 
בהם אחד הנכדים ואמר לבחור 
שאם סבא, מרן שר התורה, אמר 

הוא אמור ‘  בקרוב ממש ‘ מפיו ש 
להנשא זה אמור להיות עניין של 
ימים ספורים, ואילו לחבר שאמר 

ב ’  ו ר ק ל ‘  ב ב ו ק מ ל  ל כ ך  ר ד ב
אצליהם במשפחה שזה לוקח לכל 
הפחות כחודשיים ימים. הם כמובן 

 שמחו והמשיכו לדרכם.
ר  ו ב ע כ  . ה י ה ו  י ר ב ד כ א  ל ך  א
חודשיים ימים בדיוק החבר של 
הבחור סגר ווארט ואף נישא עם 
אישה כלילת המעלות בדיוק מה 
לו  ואי והתפלל.  וה  ו קי ד  שתמי
מיודענו הבחור לא זכה להקים 
בית נאמן בישראל אל אף ההסבר 
שהסביר הנכד שקרוב ממש זה 

 ימים ספורים.
בכדי לברר את הנושא הזה הוא הלך שוב 
פעם לפני נכדו של שר התורה וסיפר לו את 
שאירע. הנכד אישר שמדובר במקרה נדיר ומיוחד 
שכן כך מקובל להם במשפחתם שנים רבות. אבל 
סתם בשביל ההתעניינות אמר לו אולי הבעיה בך 
ש  שפ פ , ת ך דו שי ה את  כב  שמע וא  ה ה ואת
ל  בהנהגותיך ובעזרת השם תהיה כלי קיבו

 לברכתו של מרן הסבא.
הוא חזר לחבירו ואמר לו את דברי הנכד. ואז 
ך  ל ש  י ש לל  ג ב לי  ו א ר,  ב לח ן  ו מ י אס ה ל  נפ
סמארטפון הכל כך מתעכב. הבחור ניסה את 

 ההשתדלות הזאת, והלא יאומן קרה.
באחד מן הימים בשעות הערב הוא שבר את 
הסמארטפון, ושימו לב! כבר למחרת באותה 
השעה ובאותו הזמן של השבירה הוא קיבל הצעה 
שהתקדמה והתקדמה וסגר ווארט שבוע בדיוק 
מיום השבירה, וברוך השם הקים בית נאמן 

 בישראל. והכל בזכות אותה השבירה.
וכמובן שאין מה להוסיף אחרי סיפור מרטיט 
שכזה עד כמה האסונות שבאים לעולם הם 
מחמת הצער שיש להשם יתברך בכל מה שקורה 

 עם בניו. 
ם  שמי ותר ביראת  י זה הזמן להתחזק 
ולהראות אהבה לבורא עולם, כי רק בכוח זה ורק 
ביכולות אלו נוכל לעצור את המשחית ולחזות 

 במהרה בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

 סיפור לשבת

שימו לב! כבר 
למחרת באותה 
השעה ובאותו 

הזמן של 
השבירה הוא 
קיבל הצעה 
שהתקדמה 

והתקדמה וסגר 
ווארט שבוע 
בדיוק מיום 

 השבירה
קצין בטחון 
האולם תפס 
את הכרוז של 
האולם, והודיע 
הודעת חירום. 

באולם ”
נמצאים כרגע 
ארבעה 
מחבלים 
כשהחליפות 
שלהם 

 ” ממולכדות...

 אחרי שזה מתחיל...חצי שנה 



לימוד התורה השכיח את הניתוח ד''ר קוק היה רופא כירורגי ידוע בירושלים, והוא סיפר בהתפעלות 
על מה שקרה לו עם הגה''צ רבי אהרן כהן זצ''ל, אחד מראשי הישיבה בישיבת ''חברון''. פעם היו 

הרי ישנה ''סכנה'' שמרוב חולשה לא  -צריכים לנתחו. ברם, אדם חלש היה רבי אהרן, אם ירדים אותו 
הרי שיסבול יסורים קשים מחמת הניתוח. לאחר ששח  -יצליח להתעורר מן התרדמה, ואם לא ירדים 

לו את ספקותיו, השיב רבי אהרן, אין צורך בהרדמה, אתה רק תאמר לי מתי מתחיל הניתוח, והכל 
יהיה בסדר. סיפר ד''ר קוק: ''אמרתי לו כאשר התחלתי את הניתוח, ניתחתי כל מה שהיה דרוש, ואחר 
כך הוא שאל אותי אם גמרתי... עד היום אני לא יכול להאמין כיצד מסוגל ''בן אדם'' לעמוד ביסורים 
כאלה בלי להגיב בכלל. שאלתי אותו איך יכול היה, והוא אמר: שחשב בדברי תורה היה ''שקוע'' 

 בלימוד, עד שצריך היה לשאול אם הניתוח נגמר''!... 
 

הרב ר' אברהם קלמנוביץ ז''ל, היה ראש ישיבה ידוע באמריקה, וסיפרו בו, כי היה ה''חפץ חיים'' 
שדחף אותו למעשה המבורך של פתיחת ישיבה. והנימוק שהיה בפי ה''חפץ חיים'' להרב קלמנוביץ: 
אם תשב ותלמד לבדך, כמה תספיק ללמוד בימי חייך? תלמד עשר פעמים ש''ס, או עשרים פעמים. 
אבל אם תפתח ישיבה, יהיו לך אלף פעמים ש''ס, כי אין שום אפשרות להספיק לעשות בחיים מצוות 

 כה רבות כמו מי שמזכה את הרבים! 
משל למה הדבר דומה הוסיף ואמר לו ה''חפץ חיים'' לסנדלר, כמה זוגות נעלים מסוגל הסנדלר 
לייצר בשבוע? אבל אם בא מישהו ופותח ''בית חרושת'' לנעלים, הריהו מייצר בשבוע אחד, מה 
שהסנדלר לא מספיק לייצר בכמה וכמה שנים. כך הדבר, אם מישהו פותח ישיבה, אזי הוא מזכה את 
הרבים, מקים עולה של תורה ומעמיד תלמידים הרבה, והש''ס נלמד עשרות ומאות פעמים, ומכל זה 

 גדולות ורבות הן הזכויות של מקים הישיבה!... 
 

הגה''צ רבי זיידל אפשטיין שליט''א, המנהל הרוחני דישיבת ''תורה אור'' ירושלים, אמר באחת 
משיחותיו אודות חובת השמחה של לומדי התורה על זכות זו שנפלה בחלקם, את הדברים דלהלן: 
צריך להתבונן, ''למה אבדנו את הרגש'', כמה עלינו להודות על מתנתא דא, שיש לנו האפשרות 
לשבת ולעמול בתורה, כמה שמחה היתה צריכה להציף את לבנו שחיי עולם נטע בתוכנו?! זכורני 
שבחור בישיבה סיפר, שהיה פעם בראדין אצל ה''חפץ חיים'' זצוק''ל, ושמעו יושב אצל העליה ולומד, 
וכשסיים לימודו שר לעצמו, ''אשרנו מה טוב חלקנו'', ואגב אורחא דפק על השולחן בקצב השיר... בני 

 תורה צריכים לדעת להחשיב עצמם ולשמוח שנפל בחלקם לשבת וללמוד תורת ה'.
 

מספר הגאון ר''מ צדקה שליט''א על הגאון ר' בן ציון אבא שאול זצ''ל: סיפר לי אחד מתלמידיו, היה יום 
שלג, והיה קשה מאוד להגיע לישיבה, והתלמידים לא באו, והרב ג''כ לא בא. למחרת שאל הרב ע''ה 
את התלמידים מה עשיתם אתמול? אמנם היה קשה לבוא, אך מה עשיתם בבית? אמר להם, אני, 
ישבתי ליד הגמרא ולמדתי ''שלושים דף'' במסכת ''כתובות'', גמרא רש''י ותוספות!!!. והוסיף הר''מ 
צדקה שליט''א: תארו לכם רבותי מה זו ''אהבת התורה'', אדם שמלמד תלמידים מחכה ליום חופש, 
מחכה ליום מנוחה, בלאו הכי יש שלג וקור, יכול לשכב במיטה ולקחת איזה ספר לעיין בו, איזה ספר 
תשובות, הלכות, מדרשים, אגדות, ודאי לא שיבטל תורה, אבל לשבת ללמוד שלושים דף. זו הדוגמא 
החשובה אצלי ''יותר'' מכל אלפי הסיפורים, מי יתן שתהיה לנו התעוררות כזו, שמחה גדולה כזו, חשק 

 גדול כזה לשבת וללמוד.

 סיפורים מחזקים  
 

 450-7004448 -לרכישת ספרי עורך המדור

"ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם 
 הוליד את יצחק" )כ"ה י"ט(

היאך יעלה על הדעת ח"ו שאברהם אבינו יחשוד בשרה אימנו 
 מילי בדותא ודברי הבל שהיו אומרים ליצני הדור?

בא וראה כח השלום, שבשעה שנתטלטלה שרה מיד פרעה 
ליד אבימלך ונתעברה ביצחק, היו אומות העולם אומרים: 
הלבן מאה שנה יוולד? אלא היא מעוברת מאבימלך או 
מפרעה, והיה חשד בליבו של אברהם על אלו הדברים. מה 
עשה הקב"ה? אמר למלאך הממונה על יצירת הולד, עשה כל 
איקונין שלו כדמות אביו, כדי שיעידו הכל שהוא בנו אברהם, 
 ]מדרש תנחומא[.

 

מ                        
       מ                     

              מ  ? 
ועוד הלא אברהם אבינו ראה את כל מה שנעשה לאבימלך 
ת  ' בעד כל רחם לבי ה ר עצר  כי עצו " י שרה  מפנ
אבימלך" )כ' י"ח(, והרי לא יעשה הקב"ה נס כזה גדול 

 בחנם, אם לא ששרה ודאי עמדה בצידקותה?  
ועוד הלא כבר נאמר בתורה "השב אשת האיש כי נביא 
הוא" הרי שאברהם ידע בצידקותה של שרה ואיך שייך 

 לומר שיחשדנה בדברים אלו של ליצני הדור?
ועוד היתכן ששרה בת תשעים יעשה לה נס בשביל 

 אבימלך?
ועוד הרי המלאך בישרו )י"ח, י'( "שוב אשוב אליך כעת 
חיה והנה בן לשרה אשתך" וכל הבשורה שיהיה לו בן 

 משרה?  
ועוד קשה היאך יאמרו שמפרעה נתעברה שרה והלא 
מבואר בסדר עולם שבשעה שנלקחה שרה לבית פרעה 
היה אברהם בן שבעים וחמש, ויצחק נולד כשהיה אברהם 

 בן מאה?
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 חדש
 מרגש! מרומם

 מבית היוצר
 אור של

 השבת

זוכים בכל שבוע 
 בפרסים!!

 החידה השבועית  1 שלוחה
 2 שלוחה

 השארת תשובה 
 לחידה השבועית

 שמות הזוכים 3 שלוחה
 4 שלוחה

 בפרסים לחידה לתרומה והנצחה  5 שלוחה
 6 שלוחה

 שאלה שבועית 
 מאור החיים הקדוש

 השארת תשובה  7 שלוחה

שמות הזוכים בשאלה  8 שלוחה
 מהאור החיים הקדוש

7 7 7 - 4 1 7 - 3 3 - 7 7 

 בלעדי לקו 
 אור התורה

 הקו מתעדכן תמיד!



שבת שלום ומבורך

שנה חמש עשרה - עלון שבועי   ■   מופץ ב-15,000 עותקים בארץ ובעולם

העלון טעון גניזה   ■   אין לקרוא בשעת התפילה!    

K S H A B AT @ I N N . C O . I L  ניתן לקבל את העלון במייל 
יתקבלו  העלון  להפצת  ובקשות  תרומות  והארות,  הערות 

בברכה בטל': 052-7620219.

גליון מס’

399

פרשת תולדות

גליון מס’בסיעתא דשמיא,  ד' כסלו התשפ"א

400

"ַוָּיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד ַוָּיֹבא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעֵיף" )כה, כט(.
מסופר במדרש )ב״ר סג, יא( ״אמר לו עשו: מה טיבו של נזיד זה? אמר לו: 
שמת אותו זקן ]אברהם[. אמר: באותו הזקן פגעה מדת הדין?! אמר לו: הן. 

אמר: אם כן, לא מתן שכר ולא תחיית המתים!״.
בשכר  לכפור  לעשו  גרמה  אברהם  מיתת  דוקא  מדוע  להבין,  וצריך 

ובתחיית המתים?
בכדי לבאר זאת באופן נפלא, עלינו להקדים ולבאר את דברי הגמ' )ב״ב 
טז:( השואלת מדוע האבלים אוכלים דווקא עדשים, ומבארת: "מה עדשה 
זו מגולגלת, אף  זו אין לה פה, אף אבל אין לו פה. דבר אחר: מה עדשה 
בינייהו  איכא   - בינייהו?  מאי  העולם.  באי  על  ומחזרת  מגלגלת  אבילות 

לנחומי בביעי ]ביצים[" - שלביצים אין פה אך אינם מתגלגלות.
ונראה ששתי הדעות הללו נחלקו במחלוקת רבותינו )שבת נה.( האם יש 
מיתה בלא חטא והאדם מת בעטיו של נחש, או שאין מיתה בלא חטא. 
הסובר שאין מיתה בלא חטא סובר שהטעם שאוכלים עדשים הוא מפני 
וכלומר שאין לאבלים פתחון פה לומר מדוע מת להם  "שאין להם פה", 
בביצים,  לנחם  אפשר  זו  ולשיטה  עוונותיו,  בגלל  מת  הוא  שהרי  המת, 
והסובר שיש מיתה בלא חטא סובר שטעם העדשים הוא מפני שאבלות 
חטאיו,  מפני  ולא  נחש,  של  בעטיו  מת  והאדם  בעולם  וחוזרת  מגלגלת 

ולשיטה זו אי אפשר לנחם בביצים.
כעת נבוא להאיר את המדרש: ״אמר לו עשו מה טיבו של נזיד זה?״ - 
כלומר, מדוע אתה אוכל דווקא נזיד עדשים ולא ביצים? ״אמר לו: שמת 
דוקא  אני אוכל  ולכן  'זה שקנה חכמה', אברהם הצדיק,  זקן״, אותו  אותו 
משום  מת  לא  כיון שאברהם  בעולם,  החוזר  כגלגל  עדשים שמתגלגלות 
צדיק  יתכן שאדם  כיצד   - הדין?!״  מידת  פגעה  זקן  באותו  ״אמר  חטאיו. 
ונקי מעוונות ימות? ומיד אמר ״אם כן, לא מתן שכר ולא תחיית המתים״...
)פנינים יקרים(  

"ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת ְּבֹכָרְתָך ִלי" )כה, לא(.
תמוהה מאד תשובתו של יעקב לאחיו עשו, המבקש ממנו מעט אוכל 

להשביע את נפשו, ואילו יעקב מתנה את מתן האוכל במכירת הבכורה.
מבאר מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט״א ב'טעמא דקרא':

במדרש הגדול נאמר על בקשתו של עשו שילעיטהו מן ״האדום האדום 
הזה״, שאף יין אדום ביקש עשו מיעקב, ועל כן נאמר ״ויאכל וישת״. על 
כך השיבו יעקב, כי אם חפץ הוא ביין יהיה מוכרח למכור לו את הבכורה, 
יז.( שכהנים  )תענית  יין. הנה אמרו רבותינו  לו לשתות  כן אסור  שאם לא 
אסורים לשתות יין לעולם, כדי שיהיו כשירים לעבודה בכל עת שיידרשו, 
וכיון שקודם חטא העגל היתה העבודה בבכורים, הרי שאסור היה לבכור 

לשתות יין.
הולך  אנכי  ״הנה  עשו:  של  תשובתו  על  רש״י  בביאור  הדבר  ומדוייק 
למות״, וז״ל: ״אמר עשו: מה טיבה של עבודה זו? אמר לו: כמה אזהרות 
ועונשין ומיתות תלויין בה, כאותה ששנינו )סנהדרין כב:( אלו הן שבמיתה 
שתויי יין ופרועי ראש. אמר: אני הולך למות על ידה אם כן מה חפץ לי 
בה״. נמצא שיעקב לא התנה את נתינת האוכל במכירת הבכורה, אלא אמר 
לעשו שאם חפץ הוא בשתיית יין, חובתו למכור תחילה את הבכורה שאם 
)שניים מקרא( לא כן אסור הוא בשתיית יין. 

"ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעָׂשו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִׁשים 
ַוֹּיאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוָּיָקם ַוֵּיַלְך" )כה, לד(.

פעם שוחח הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל עם בני הישיבה לפני צאתם 
לחופשת "בין הזמנים", ואמר: "גדלתי בכפר קטן, כמעט ולא דרו בו יהודים. 
הייתי בו בן הישיבה היחיד. ואיני זוכר שיצאתי לרחוב בלי ספר בידי. לכל 
שליחות שהיא. כי אולי, אולי יהיה לי רגע פנוי, ואוכל ללמוד"... ודרש מבני 

הישיבה שינהגו כן: לכל מקום שילכו, ישאו עימם ספר...
נזכרנו בכך בפרשתנו: עשיו ביקש מן האדום האדום, ויעקב אבינו הוסיף 
ונתן לו "לחם ונזיד עדשים. ויאכל וישת ויקם וילך". וישת? מה שתה, הרי 
לא כתוב שיעקב אבינו נתן לו שתיה! וכתב האלשיך הקדוש זצ"ל שיעקב 
יין - רק זה היה חסר, שעשיו גם ישתכר... אבל  אבינו אומנם לא נתן לו 

עשיו הוציא מאמתחתו יין - שכן לא זז בלי בקבוק כיס...
כאלו שלא  יש  יין.  בלי  זז  לא  עשיו  לקח:  להפיק  יש  בתורה,  מכל פסוק 
זזים בלי פלאפון. אולי תהיה הודעה, אולי תתקבל שיחה, וחבל להחמיץ. 
כמה טוב, הגון ונאה, שיהודי חרדי לא יזוז בלי ספר. אם גמרא או משנה 

במהדורת כיס, אם תהלים או סידור עם פרקי אבות. איך אומרת הגמרא 
)מעין השבוע( )ברכות ח.(? "הם בשלהם, ואנחנו בשלנו"!... 

"ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים ַוְיָבְרֵכהּו ה' " )כו, יב(.
לכאורה סדר הדברים בכתוב צריך ביאור, כי הרי ראוי היה לכתוב תחילה 

״ויברכהו ה' ״ ולאחר מכן ־ ״וימצא בשנה ההיא מאה שערים"?
אמר על כך הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל, בספרו 'אזנים לתורה':

חז״ל במדרש בראשית רבה )סד, ו( שואלים: ״והלא אין הברכה שורה על 
דבר שהוא ״במשקל ובמדה ובמנין, מפני מה מדד אותה? מפני המעשרות״. 
היינו, מכיון שאין מעשרים מאומד, לכן צריך היה יעקב למדוד את היבול 

כדי לקיים מצוות הפרשת מעשרות.
לפי זה אפשר לומר, כי בעת שהפריש מעשר אזי מצא מאה שערים, אך 
לאחר מכן ־ ״ויברכהו ה' " בברכה נוספת מלבד ה׳מאה שערים' והתקיים 
בו ״עשר בשביל שתתעשר״ )תענית ט.(, וכמו שנאמר מיד לאחר מכן: ״ויגדל 
האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד ויהי לו מקנה צאן וכו' ". )טללי אורות(

"ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָאִביו ָאֹנִכי ֵעָׂשו ְּבֹכֶרָך" )כז, יט(.
עשרת  לקבל  עתיד  ״אנכי  יח(:  סה,  )ב״ר  יעקב  דברי  את  חז״ל  פירשו  כך 
הדברות, אבל עשו – בכורך". ודרשו זאת מתיבת "אנכי" שהיא פותחת את 

עשרת הדברות - "אנכי ה׳ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים".
ויש להבין, מה המיוחד בתיבת ״אנכי״ שהיא מסמלת את עשרת הדברות, 

ושבגינה דרשו חז״ל שיעקב התכוון לעשרת הדברות.
)ילקו״ש,  אך מצינו שביאר הרמב״ן את הדיברה הראשונה ע״פ המדרש 
ע״ז  עובדי  ״הללו  לקב״ה  הים  של  שרו  טען  סוף  ים  קריעת  שבעת  רלד( 

והללו עובדי ע״ז״ ומדוע שאבקע בפני בני ישראל? והקב״ה השיבו: ״והלא 
כמזיד  שוגג  דן  ואתה  דעת!  טרוף  ומתוך  שעבוד  מתוך  אלא  עבדוה  לא 
ואונס כרצון?!״. ואמנם רק לגבי ישראל יש הבדל בין שוגג למזיד, אך בן 
להבחין  יודע  הקב״ה  ורק  והיות  ט.(.  מכות  )עיין  כמזיד  שוגג  על  חייב  נח 
מיהו ישראל ומיהו בן נח ]מצרי[, לכן נאמר ״אנכי ה׳ אלקיך אשר הוצאתיך 
בין  להבחין  יודע  היה  לא  שהמלאך  מלאך,  ולא  אנכי  ־  מצרים״  מארץ 
ישראל שפטור על שוגג, ובין מצרי שחייב על שוגג. ונמצאנו למדים שמכך 
לבני  שהיה  למדנו   - "אנכי״  בתיבת  הדברות  עשרת  את  פתח  שהקב״ה 

ישראל דין ״ישראל״ גם קודם מתן תורה.
)יומא כח:( שההיתר של יעקב לישא שתי  והנה ידועים דברי המהרש״א 
וממילא  שנולד״  כקטן  שנתגייר  ו״גר  אותן,  גייר  שהוא  מפני  הוא  אחיות 
זו לזו נתבטלה. אך היתר זה מועיל רק אם נאמר שהיה לאבות  קורבתן 

ונשותיהם דין ישראל, שאם לא - אין שייך גירות.
עתה יתבאר המדרש כהוגן: בתחילה יצחק חשש לברך את יעקב מפני 
שידע שעתיד לישא שתי אחיות, ודקדק עמו כחוט השערה. על כך השיב 
יעקב: ״אנכי עתיד לקבל עשרת הדברות״, ומכך שעשרת הדברות פותחות 
תועיל  וממילא  מתן-תורה,  קודם  ישראל  דין  לאבות  דיש  מוכח  ב'אנכי' 
)חידוד ופלפול( הגירות של האחיות, וא״כ אין מניעה לישא אותן!... 

"ְוקּום ְּבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה. ְוָיַׁשְבָּת 
ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים" )כז, מג-מד(.

וכמה הם ״ימים אחדים״? - מבאר המדרש )ב״ר סז, י( ״מה להלן )כט, כ( 
׳אחדים' שבע שנים, אף ׳אחדים׳ שנאמר כאן - שבע שנים״.

וצריך להבין מדוע רבקה שלחה את יעקב לשהות אצל לבן דווקא שבע 
שנים, לא פחות ולא יותר?

לאדם  שאסור  ביבמות,  בגמ'  מבואר  דהנה,  יקרות':  'אור  בספר  ביאר 
)סט:( שנינו שבדורות  ובמסכת סנהדרין  הולדה.  לישא קטנה שאינה בת 
ונמצא לפי״ז  יכולות ללדת בהיותן בנות ח' שנים.  הראשונים היו הנשים 

שבזמנם אסור היה להתחתן עם קטנה הפחותה מגיל ח׳.
נישאו ליעקב. ומכיון  ומובא בילקוט שרחל ולאה היו בנות כ״ב כאשר 
אשתו  עבור  ועבד  יז.(  )מגילה  שנה  י״ד  ועבר  שם  בבית  שהה  שיעקב 
הראשונה ז׳ שנים, הרי שבזמן שיצא מבית אביו היו רחל ולאה בנות שנה 
אחת, ונמצא שיעקב היה צריך להמתין שבע שנים כדי שיוכל לישא אותן 
בנות ח'. ומשום כך רבקה אמרה ליעקב שישהה בבית לבן ״ימים אחדים״ 
)מתוקים מדבש( - שבע שנים, עד שיוכל לישא את רחל ולאה... 



יוסף מוקיר שבת של דורנו...   סיפור לשבת

 לעילוי נשמת
דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, הרה"צ אליעזר בן מונוור זצוק"ל, שושנה 

פורן בת טאוס, חנה יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, שולמית חווה בת הר"ר 
רפאל ז"ל, שושנה רוזט בת שלום. יהודה בן יוסף ז"ל

 לזיווג הגון
 שרה בת אילה, 

רבקה בת דבורה 

העלון מוקדש-להצלחת ברו"ג ישי בן אילה, 
מרים,  בני  ולילך  עידן  מונירה,  בן  רחמים 
והמסייעים  התורמים  וכל  מנצור  משפ’ 

בהפצה. אליהו בן אילה 

 לרפואת איתמר שריה בן עדית, 
ראובן בן שרה, נסים בן חורם, מונירה בת 
פרבין נמכי, אביעד מאיר יהודה בן עדית, 

בתושח"י

כתב הרמב"ן )ויקרא כג, ב(: 'רבותינו ז"ל אמרו )ספרי 
פנחס, קמז(, "כבדם במאכל ובמשתה ובכסות נקייה", 

הימים,  שאר  כחוק  אצלך  חוקם  יהא  שלא  כלומר 
אבל תעשה להם מקרא של קודש לשנותם במאכל 

ובמלבוש מחול לקודש'.
סיפור  סיפר  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון 
לפני  שליט"א:  קליין  מאיר  מהרב  שמע  אותו  נפלא, 
קטנה,  בישיבה  בחור  בהיותי  שנה  עשרה  כשמונה 
הכרתי  בשבת.  אצלו  להתארח  יהודי  אותי  הזמין 
זאת  עם  יחד  אבל  ירא שמים מרבים,  כיהודי  אותו 
הכרת-פניו ענתה בו שהוא עני מרוד; הוא עבד כל 
נראה  לא  אך  כשיפוצניק,  לפרנסתו  קשה  השבוע 

שהברכה שרתה במעשה ידיו.
כי  בשבת,  אצלו  להתארח  סירבתי  בתחילה 
חששתי מסעודה שאינה מספקת את בעליה, אבל 
הוא התחנן כי אבוא עם עוד חבר, כי אין לו אורחים 
השבת, ושבת ללא אורחים היא לא שבת עבורו. לא 
לפני  לא  והסכמתי,  הפצרותיו  מול  לעמוד  יכולתי 
שסיכמתי עם חברי הסועד בישיבה שישמור לי מנה 

פן ארעב בבית מארחיי...
ואנכי  יחדיו חברי  בליל שבת לאחר התפילה צעדנו 
הקידוש  לאחר  לשמחו.  בכדי  רק  המארח  לבית 
דגים  מיני  בשלושה  מלווה  ראשונה  מנה  לנו  הגיש 
משובחים, כאשר הוא עומד עלינו כי נאכל ובשפע, 
בדחילו  שבת  זמירות  לזמר  התחיל  הדגים  אחרי 
מכן  לאחר  תורה.  בדברי  דבריו  את  ותיבל  ורחימו 

החל בהגשת מיני בשרים מתובלים - מעדני מלכים 
של ממש, כשהוא עומד עלינו ומאיץ בנו שנאכל.

היטב,  צלוי  כבד  המארח  לנו  הגיש  הבשר  אחרי 
ונשבע.  שנאכל  והתחנן  למרחוק,  נישא  שריחו 
הבטחתי לו שאני כבר שבע, ואיני יכול עוד לאכול, 
רווחא  ז:(  )מגילה  אומרת  "הגמרא  בשלו:  הוא  אך 

לבסומי שכיחא, רק תטעם!"
ממושב  לקום  הצלחנו  בקושי  הסעודה  בגמר 
הכיסא, והוא ארז לנו צידה לדרך, שיהיה לנו לאכול 
גם מחר בסעודת שבת בבוקר, כשהוא מלווה אותנו 
ומודה לנו מקרב לב שהסכמנו להתארח בביתו. כזו 

שבת וכזה שפע לא ראיתי מעודי!
כזה  לו  מנין  מנוח;  לי  נתן  לא  שלי  הסקרנות  יצר 
שפע?! שמא יש לו אבא עשיר?! או אולי מסתיר הוא 

את עושרו מאחורי מראהו הפשוט?!
אחרי  ותיכף  להתאפק,  הצלחתי  לא  ראשון  ביום 

התפילה תפסתי אותו בצד ושאלתי אותו:
"מנין לך השפע הגדול הזה שראינו בביתך בשבת?" 

הוא ענה לי תשובה, שהשאירה אותי פעור פה:
"דע לך שאני אדם פשוט, שעובד קשה כל השבוע 
שקל  אפילו  מבזבז  ולא  לפרוטה,  פרוטה  ואוסף 
במהלך השבוע, הכל נחסך לכבוד שבת קודש, וביום 
חמישי אני מרוקן את כל כיסי לכבוד שבת קודש, 
ולא משאיר בידי אפילו עשר אגורות לשבוע הבא. 
הרווחתי  השבוע  מהתחלה.  מתחיל  אני  שבוע  כל 
קצת יותר כסף, אז קניתי עוד סוג של דג, וגם כבדים 

לכבוד שבת..."
כלל  הזה  הפשוט  היהודי  כמה  עד  נפעם,  עמדתי 

אינו אדם פשוט – 'יוסף מוקיר שבת' בדור שלנו...
כעבור שבע שנים השתתפתי באירוע וזיהיתי את 
כאלף  בו  ומראהו מעיד  רב,  בהידור  לבוש  מיודענו 

עדים, שברוך השם, פרנסתו מצויה לו בשפע.
כמובן, לא יכולתי להתאפק ושאלתי אותו: "האם 
מוקיר  יוסף  כמו  בדג  יהלום  למצוא  זכית  אתה  גם 

שבת?!"
זכיתי  אבל  ליהלום,  זכיתי  "לא  לי:  השיב  והוא 
ראשונה,  בקומה  בבית  גר  אני  אחר;  למשהו 
כשמאחורי ביתי נישא הר גדול, כך שאחד הקירות 

של ביתי הוא הר.
בבית.  תמונה  לתלות  אשתי  ביקשה  הימים  באחד 
הקיר  קטע  וכל  המבוקש,  במקום  מסמר  דפקתי 
הגובל בהר נשבר. הסתכלתי לאור פנס מה מסתתר 
מאחורי הקיר, וגליתי חלל קטן. המשכתי לשבור את 
כל הקיר, עד שהתגלה למולי חלל ענק בתוך ההר, 
שכפי הנראה, הקבלן חפר לצורך בניית הבית, וסתם 

אותו בקיר פשוט – פי שלושה משטח ביתי!
להשכרה,  דיור  יחידות  וכמה  כמה  בשטח  בניתי 
ומזה אני מתפרנס בשופי, כאשר את סדר יומי אני 

מנצל ללימוד תורה ולעשיית חסדים עם הזולת..."
)102 סיפורים ששינו לאנשים את החיים(

קבר בחוץ לארץ? עדיף על שפת הים! חלק א'
)יב, ג( מובא,  ג, דף מג. ע"פ פירוש הפני משה, קרבן העדה ועוד( ובכתובות  )ט,  בירושלמי בכלאים 
שרבי מאיר היה באסיא בערוב ימיו, ולפני פטירתו אמר לבני המקום, 'הא משיחכון דידכון' )רבו 
הפירושים באמירה זו: בפשטות, התכוון לומר שה'גדול' של א"י נפטר בחו"ל, אך עיין לקמן ב' ביאורים נוספים(, 

והוסיף לבני אסיא, שידאגו שבני ארץ ישראל יעבירוהו לאחר מותו לארץ ישראל להיקבר שם, 
ובינתיים ביקש שיקברוהו על חוף הים, לפי שארץ ישראל מיוסדת על שבעה ימים, ולחוף הים 
גם בחו"ל יש לו איזה צד שייכות לארץ ישראל. הראיה לכך ממה שנאמר )תהלים כד, ב(: "כי הוא 

על ימים יסדה" – שארץ ישראל מסובבת ב-ז' ימים. ע"כ.
ימיו באסיא, היא מפני שירד לשם לעבר את השנה  יהיה בסוף  הסיבה שגרמה לכך שר"מ 
)מגילה יח:, בראשית רבה פל"ו(. יש הטוענים )עלי תמר ]כלאים שם[, ע"פ הירושלמי בשבת פ"א ה"ג ובמו"ק 

בע"ז  כמבואר  הרומיים,  רדיפות שלטון  לבבל מפני  הגיע לשם לאחר שברח  ה"א(, שהוא  פ"ג 

)יח:( ע"ש.

והנה, לא מבואר בירושלמי האם בני ארץ ישראל קיימו את צוואתו והעלוהו לא"י, או לא. יתכן 
הרומיים,  והפחד משלטון  מזכיר את מקום קבורתו, מפני חמת המלשינים  אינו  שהירושלמי 

שלא יפריעו את מקום מנוחת גדולי ישראל.
)מהד' תיאודור-אלבק, צו,  נוסף למה שאירע לפני פטירתו, מוצאים אנו בבראשית רבה  תיאור 
ל( שם מובא אותו מעשה עם מקור שונה: 'רבי מאיר דמך )=נפטר( באסייה. אמר לבני א"י: הא 
משיחכון דידכון! אפילו כן, ציווה ואמר: תנו ארוני בים שהוא ארץ ישראל, דכתיב: וגבול ים והיה 

לכם הים הגדול וגבול'. ע"כ.
יש שלמדו ממעשה זה, ששיטת ר' מאיר היא כר' יהודה בגמרא בגיטין )ח.(, שכל שכנגד הים 
הגדול הוא ארץ ישראל, לענין מעשרות, גיטין ועוד )ע"ש בסוגיית הגמ'(. והנה, אסיא נמצאת בתוך 
החוט המתוח מקפלוריא ועד ים אוקיינוס, ומאחר ואסיא ]שיש המייחסים מקום זה כיום לדרום 
טורקיה, שם נמצא חוף 'אסיא הקטנה', ועיין ב'ערוך השלם' ע' אסיא[ נמצאת בתוך שטח זה, 

בנוסף לאיים נוספים, הרי דינה כארץ ישראל, לשיטת ר"י שלמד דין זה מהפס' הנ"ל.
'שייכות' מצד הימים  ולא רק  מ"מ, מהפס' אותו נקט המדרש מבואר שלאסיא יש דין א"י, 

שמקיפים את א"י, כעולה מהירושלמי. 
בספר 'דרש אברהם' )לרבי נסים אברהם אשכנזי מאיזמיר זצ"ל בעל ה'נחמד למראה' על הירושלמי, ח"ב 
פר' כי תצא, דרוש ה' עמ' קסז( הביא את דברי הירושלמי, וכתב: "על פי זה נראה לתת טעם למה 

שתקנו ועשו הקדמונים לקדושים אשר בארץ המה מיום היווסד הארץ הזאת לקנות קרקע פה 
העירה יע"א )-איזמיר( על שפת הים ולא בתוך העיר כמו שיש להם שאר האומות, אלא היינו 
טעמא כדי לזכות למת, והוא, שאף שלא זכה להיקבר בארץ ישראל, על כל פנים יהיה האיש 

זוכה לקבורה בחוף הים, דשם יש צד שייכות לארץ ישראל".
גם הגר"ח פלאג'י זצ"ל בספרו 'לחיים בירושלים' )על הירושלמי, כלאים פ"ט ה"י( ציין לדבריו של 
ה'דרש אברהם' והוסיף, "ומה טוב הנקברים באיזמיר יע"א וכדומה לה, דעל שפת הים הוא בית 

הקברות והו"ל כנקברים בארץ ישראל".
בחוברת 'מאורות' )שיצאה לאור לפני כ-70 שנה(, כתב הגרי"מ טולדינו זצ"ל )שכיהן כרב בטבריה(, 
שבחפירות שנעשו בעשרות השנים האחרונות ביסודות בניינים גדולים וסלילת כבישים מחוץ 
לטבריה העתיקה, חשפו שטח גדול מאד שכולו זרוע קברים עתיקים; שטח זה גובל משפת 
ים כנרת שמחוץ לעיר ועד מורדות ההר המערבי שעליו מציינים קבר ר"ע. וא"כ, יתכן שר"מ 
חפץ שכל זמן שהוא קבור באסיא יהיה ארונו על חוף הים שיהיה קשר לקברו עם חוף ים כנרת 

בטבריה, מקום בית הקברות של טבריה בא"י. 
חיים  )לרבי  הירושלמי  בהגהות  וכן  יעקב',  ב'עין  )'הכותב'(  חביב  שלמה  ב"ר  יעקב  רבי  אולם, 

אליעזר שפירא זצ"ל ממונקאטש, שם, ד"ה רבי מאיר( ביארו, שאין הכונה שביקש שיקברוהו על חוף 

הים באסיא, אלא רצה שישלחוהו להיקבר בארץ ישראל, וביקש שיקברוהו בא"י ליד חוף הים. 
וכתב שם, שבזה מתאים מה שאמר האריז"ל שקברו של ר"מ נמצא ליד חוף ימה של הכינרת, 

לדרומה של טבריה.
לפירוש זה יוצא, שר"מ ביקש שיקברוהו על חוף הים בארץ ישראל, ולא באסיא ]ולכאורה, 

מדברי המדרש בב"ר שהובא לעיל משמע דלא כביאור זה. ודו"ק[.
לפי המסורת והעדויות מהקדמונים יוצא, שבני ארץ ישראל אכן קיימו את צוואתו, העלוהו 
שהסיבה  קיב:-קיג.(,  עמ'  הארץ  )טבור  זצ"ל  קליערס  משה  רבי  וכתב  בטבריה,  וקברוהו  לא"י 
תורה,  והרביץ שם  לימד  ישראל,  בארץ  כשהיה  מושבו  היה  כי שם  בטבריה,  דוקא  שקברוהו 

כמבואר בירושלמי )חגיגה פ"ב( ובעוד מקומות.
והנה, ישנן עדויות רבות שרבי מאיר בעל הנס, התנא ]אין תנא או אמורא נוסף בשם ר' מאיר. 
ב"ר  שמואל  רבי  לכנרת:  בסמיכות  שקבור  זה  הוא  מאיר([,  ר'  )ערך  ואמוראים  תנאים  תולדות 
שמשון )מבעלי התוס'(, שביקר בארץ בשנת ד' אלפים תתקע"א, העיד, "...ומשם הלכנו לטביריא, 
ולפני בואנו העיר ראינו קברו של רבי מאיר" )אוצר המסעות-אייזנשטין, עמ' סג(. גם רבי יעקב, שליח 
רבי יחיאל מפריז, כתב: "טבריא... ומצד אחד של העיר בהר קבור ר' מאיר ולמטה ממנו מרחץ 
חמי טבריא". ובספר 'קבלת צדיקי ארץ ישראל' כתב: 'רחוק מטבריה כמו מיל חמי טבריה, קברו 
של ר' מאיר התנא הידוע ב'אחרים', אומרים מפני שלמד מאלישע "אחר", והישמעלים קורים 
אותו 'מאיר אלחנק' ר"ל החונק..." ]על שם מעשה שהיה שבא בחלום למושל העיר שלקח אבן 

מקברו, ורצה לחונקו. ע' בספר עיונים ומחקרים לרשח"ק, ח"ב עמ' 95, ואכ"מ[.
שהיה  שבצרפת,  קצון  מהעיר  מאיר  לרבי  זה  קבר  לייחס  שרצו  הרגלים  מעולי  אחדים  היו 
מבעלי התוס' )ע' אוצה"מ שם(. גם הנוסע המפורסם רבי בנימין מטולידה בספרו 'מסעות בנימין' 

טוען, שאין זה הקבר של רבי מאיר בעה"נ.
אולם, כבר העיד בגודלו רבי חיים ויטאל )כתבי המהרח"ו, סוף שער הגלגולים, הקדמה לז(: "לדרום 
של טבריה, בלכתך אל מרחצאות של מים החמים, יש שם קברות צדיקים רחוקים זה מזה ואינם 
במקום אחד, וכבר הוזכרו שמותם בספר היחוס והם רבי מאיר ורבי ירמיה הנזכר בתלמוד... 
כמו  מעומד  קבור  שהוא  מאיר  רבי  על  )האריז"ל(  ז"ל  מורי  לי  הורה  כי  דעתי  לעניות  ונראה 
שאומרים בני אדם...". כ"כ גם רבינו יוסף חיים זצ"ל בספרו 'בניהו' )סוכה מה.( בדעת האריז"ל 

)ע"ש שביאר את ענין הקבורה מעומד, ואכ"מ(.

גם בסדר הדורות )ח"ב, י-ם התש"ל, עמ' פט( כתב שר"מ הוא הקבור שם, וכך גם סבר רבי אברהם 
ב"ר ישראל רוזניס )בשנת התרכ"ז(, וכן סברו תלמידי הגר"א, ביניהם רבי מנחם מנדיל משקלוב 
זיע"א, שכתבו באגרת מצפת )בשנת התק"ע(: "...וכן אנו שולחים בכל שנה מנין מבני מתיבתין 
)אגרות א"י,  ור' עקיבא..."  ר' מאיר בעל-הנס  לעיר הקדושה טבריא תובב"א להתפלל על קבר 
א. יערי, עמ' 337(. כך גם סברו גדולי החסידות, כדוגמת רבי אברהם מקאליסאק מצפת בשנת 

התקל"ח )ע' בספר 'חיבת הארץ' לר' ב.ד. הכהן מצפת, עמ' מט(.
הגר"ח פלאג'י זצ"ל בספרו 'כל החיים' )ערך מ' אות א(, שנה דבריו )כמ"ש לעיל בשמו לענין הרצון 
להיקבר בינתיים באסיא(, וביאר שבאמת לא התברר היכן קברוהו בא"י, אך קבלה היא בידינו מכמה 

רבנים וגאוני ארץ זיע"א שר"מ הוא הקבור בטבריה, וכן קבלה מ'תנא דידן' רבי חיים אבולעפיא 
זצ"ל שהעיד כך, ואין להשגיח במי שרצה לערער ולפקפק בזה נגד הקבלה וכו', ובפרט דמפי 

רבינו האר"י שמענום וכו', ע"ש.
הועלה  אכן  הנס  בעל  מאיר  שר'  וטובים,  רבים  ועוד  האריז"ל  רבינו  שדעת  למדים,  נמצינו 

מאסיא לטבריה.
המשך בע"ה בעלון הבא לפר' 'וישלח'. 

 פנינה לשבת
  משולחנו של העורךבענייני הלכה ואגדה
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 מצור לפה – מזור לגוף 
ביום הכיפורים של שנת תשע"ט סיפר הרב מאיר אזרזר 

בהונג  ישראל"  "שובה  היהודית  בקהילה  מאזיניו  לקהל 

"שיבא".  קונג, שבראש השנה הוא התפלל בבית חולים 

וקטע  פניו  את  פצע  בן השש,  בנו  על  נפל  ברזל  מעקה 

את רוב אגודל ידו הימנית. בניתוח בהול חוברה האצבע 

לתפקד  סיכוי  לה  נתנו  לא  הרופאים  אבל  למקומה, 

למאזיניו,  אמר  בתחינה,  אליכם  פונה  אני  כבתחילה. 

קבלו על עצמכם שלא לדבר בתפילה, לרפואת הבן שלי. 

עם  מדברים  אנחנו  הכנסת,  לבית  טלפונים  תכניסו  אל 

הקב"ה והנייד רוטט, כל התפילה נהרסת, הבה נקבל על 

עצמנו גם את העניין הזה. 

לקהל  וסיפר  במה  לאותה  הרב  שב  מכן  לאחר  שנה 

יום הכיפורים הקודם,  שומעיו, ששלושה חודשים לאחר 

נבדק הילד אצל מומחית שקבעה: קיים נמק, ואין ברירה 

יומיים  כעבור  מהאצבע.  אחוזים  שישים  לכרות  אלא 

הגענו לניתוח. הסגן של הפרופ' הנ"ל הציע לערוך צילום 

חוזר, ואז אמר לנו, אין צורך בניתוח, לילד אין כל בעיה. 

כיצד  לתמיהתי  לחלוטין.  החלימה  היא  תקינה,  האצבע 

קרה הדבר, הרי הפרופ' הבכירה אמרה שיש נמק. אמר 

קרה.  הדבר  כיצד  לי  תסביר  אתה  דתי,  אתה  הרופא, 

אמרתי לו, אינך יודע כמה יהודים בעולם קיבלו על עצמם 

שלא לדבר בתפילה, לזכותו של הילד. 

)בסוד שיח(

ה"עיסקא"...
על  שסיפר  זצ"ל,  מועלם  הגר"י  ורבי  ממורי  שמעתי 

לו להגיע  נזדמן  זצ"ל, שיום אחד  רבי עזרא שעיו  הגאון 

הכנסת  בבית  שם  מדברים  שהיו  הכנסת  בית  לאיזה 

דברים בטלים, אומנם התבייש הרב להוכיחם על פניהם 

וסיפר להם משל נפלא. 

ה
סלו - גליון כ"
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הסגולה היקרה והמעלה הנפלאה
של שתיקה בשעת התפלה

המשך בעמוד ב'

ולא ישעה בדברי חולין בבית הכנסת, וכל המספר בעסקיו בבית הכנסת כל זמן ששליח ציבור מתפלל

תחת בו גערת הברורים )הגבאים צריכים לגעור בו( וגם כל הקהל חייבים להוכיחו!
ולחשוך אותו מחטא לשם יתברך עדי עד, וכל היצורים נבראו לכבוד השם יתברך. ואם יפנה לבבך ולא 
תשמע בשעה שמשבחין לפניו ומספרים תהילותיו ועיזוזו ונפלאותיו, איה הכבוד ואיה המורא?! אף כי 

המספר בעת ההיא שיחת חולין גדול עוונו מנשוא!  ]אגרת התשובה לרבינו יונה[

 דבריהם
הן הן זכרונם
 רבינו יונה
גירונדי זצוק"ל
בעל שערי תשובה
יומדה"ל כ"ח חשון

מה מותר ומה אסור לדבר 
בתפילה? - מרתק במיוחד!!
שיחתו של הגאון רבי אשר קובלסקי שליט"א 

עם הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר שליט"א 

השאלות נשאלו ביום י"ג סיון תש"פ ע"י הגאון רבי אשר קובלסקי שליט"א להגאון רבי יחזקאל 

דרברמדיקר שליט"א מגדולי מורי ההוראה בדורינו, שמשיב דבר דבור על אופניו.

)המשך בגליון הבא בעז"ה(

שם  שמתקיימת  בזמן  החסידים  לבית  בא  אני  אם  שאלה: 

תפילה, ואני לא מתפלל במנין זה, האם גם אז תהיה לי בעיה 

כמדבר בבית המדרש, כיוון שמתפללים שם כעת?

תשובה: אכן כך. לדבר בתפילה עצמה אסור אפילו ללא הדינים של ביהמ"ד, אך לדבר 

דברים בטלים במקום שהציבור מתפלל, זהו איסור נוסף.

בזמן  לביהמ"ד  מגיע  אני  שאם  מהנ"ל  מובן  האם  שאלה: 

האם  זה,  במנין  להתפלל  בדעתי  ואין  מתפללים  שהציבור 

אסור לי לשבת בצד ולדבר עם חבר או בפלאפון, האם יש לי 

בעיה לדבר בביהמ"ד כיוון שיש מנין שמתפלל כאן?

תשובה: בפירוש כך, עד כדי כך שהיה צד לאסור אפילו ללמוד, אך על כך אומר המשנה 

ברורה שללמוד מותר. אבל לדבר בשעת התפילה אסור אפילו בבית החסידים.

אסור  בביהמ"ד,  מתפלל  הציבור  שאם  מכך,  מובן  שאלה: 

לדבר בזמן זה, וזו הלכה פסוקה?

תשובה: כן, זוהי הלכה פשוטה. 

מדבר  שאדם  הענין  עצם  הפלאפונים,  לענין  כעת,  שאלה: 

בביהמ"ד בפלאפון שלא בשעת התפילה, זהו דבר שמותר או 

אסור לעשותו?

תשובה: באמת זהו דבר הצריך תיקון גדול, אם אדם לומד למשל עם חברותא בפלאפון 

או ששומע שיעורי תורה בפלאפון, זה דבר המצוי כעת בתקופת הקורונה, עשרות אלפי 

אנשים למדו בפלאפון, יש בכך צורך ומה אפשר לעשות. אבל אם אם מדבר דברי חולין 

המשך בעמוד ב'



ַנְקִדיָׁשבשעת'ן דַאווענען, רעדן מיר בלויז צום רבוש"ע בשעת'ן דַאווענען, רעדן מיר בלויז צום רבוש"עַנְקִדיָׁש

מה מותר ומה אסור לדבר )המשך(
בפלאפון, בעצם אין הבדל אם מדבר בפלאפון או שלא בפלאפון. אך כן יש שוב הבדל בין בית 

המדרש לבית החסידים ואולי נדבר על כך בצורה ברורה יותר בעתיד. 

שאלה: כעת הבה נשאל שאלה נוספת, אדם השאיר את הפלאפון שלו 
אדם  וכאשר  'רטט',  על  הצלצול  את  כיוון  אך  התפילה,  בשעת  דלוק 
מתקשר אליו בשעת התפילה, רוצה להסתכל ולראות מי מתקשר אליו, 

האם מותר, או שאסור כיוון שאוחז באמצע התפילה?

את  מפריע  זה  כי  אסור  התפילה  חלקי  בשאר  גם  אך  אסור,  בוודאי  שמו"ע  בתפילת  תשובה: 

יש  התפילה,  בזמן  הפלאפון שמצלצל  את  מרים  אדם  כאשר  נוספת,  בעיה  כאן  יש  אך  הכוונה. 

כאן בעיה בכל הגישה לתפילה, ואם כן באופן רגיל אסור להרים את הפלאפון שמצלצל באמצע 

התפילה בכדי לראות מי מתקשר.

התפילה  בשעת  דלוק  הפלאפון  את  להשאיר  מותר  האם  שאלה: 
ולכוונו על 'שקט?'

להוציא  עלול  לפעמים  לתפילה,  מפריע  שהדבר  היא  דלוק  פלאפון  בהשארת  הבעיה  תשובה: 

שיחה מהפלאפון, ולכן תקנו הרבנים שלא להכנס עם פלאפון לביהמ"ד וראוי שיהיה מתקן בחוץ 

יצא  התפילה  ואחרי  'שקט'  על  דלוק  הפלאפון  את  מי שמשאיר  אך  הפלאפונים,  את  בו  להניח 

החוצה לראות מי התקשר, מעיקר הדין אין כאן בעיה.

בזמן  המדרש  בית  במסדרונות  חבר  עם  הדיבור  דין  מה  שאלה: 
שמתקיים מנין?

תשובה: הדבר תלוי היכן מדבר, אם המדבר נמצא ברחבה מחוץ לבית הכנסת ודיבורו אינו מפריע 

לתפילה, אין בעיה מעיקר הדין, אך במקומות הקרובים לבית המדרש והדיבור שם מפריע לתפילה, 

זו בעיה מעיקר הדין.

שאלה: האם מותר לדבר במסדרון של בית הכנסת באופן שלא מפריע 
לתפילה?

תשובה: אם המסדרון נעשה מלכתחילה לכך כדי שמי שידבר שם לא יפריע לתפילה, אין בכך 

שום איסור מצד הדין. מלבד במקומות שם הדיבור במסדרון כין מפריע לתפילה ועשו תקנה שלא 

לדבר אפילו במסדרון.

שאלה: אם שומעים שצלצל לפלוני הפלאפון בשעת התפילה, האם 
צריך להעיר לו או שדי בכך שמתבייש שהפלאפון שלו צלצל?

 פלאפון צריך לכבות, ולו בכדי למנוע צלצול של שעון מעורר.

שאלה: כיצד גוערין בו?

ה', אך לפעמים אדם משאיר פלאפון דלוק מחוסר  גוערין כאשר יש בעיה של חילול  תשובה: 

שימת לב והוא עצמו כבר מבין שעשה שלא כהוגן.

עוד  נעשה  ה'  ובעזרת  זו,  הרבה שאלות שאנשים שואלים בתקופה  עוד  ישנם  קובלסקי:  הרב 

שיעורים עם הרב כדי שיהיה לציבור בהירות ביסודות של האיסור לדבר בתפילה ואנו מודים מאוד 

לרב על שיעור זה והבאים אחריו בעזרת ה.'

הרב דרברמדיקר: אי"ה בסייעתא דשמיא ויישר כח על זיכוי הרבים שבדבר.

מתי  עד  הטוב:  ליצר  היצה"ר  אמר  אחד  יום 

יהיה מחלוקת בנינו, שאני אקח את התלמידים 

שלך מבית המדרש לבתי קרקסאות וטאטראות 

שלי  התלמידים  את  תקח  ואתה  וכדומה, 

גונב  לא  אני  המדרש,  לבית  אותם  ותמשוך 

ממך את התלמידים שלך, ואתה לא גונב ממני 

בבתי  תמיד  ימצא  ואני  שלי.  התלמידים  את 

בבית  תמיד  תהיה  ואתה  וכדומה  טאטראות 

הכנסת ובבית המדרש. 

הסכים יצר הרע להצעה זו, וכך עברו יום יומים 

והנה לאחר שבוע נכנס יצר הטוב לבית הכנסת 

את  יותר  ולא  פחות  לא  שם  ומצא  להתפלל 

יצר הטוב לפשר  יושב במזרח, שאלו  יצר הרע 

הדברים הלא התננו שאני נמצא בחלקי ואתה 

בחלקך, ענה לו יצה"ר כל ההסכם היה שאני לא 

מותר  בשוק  להיות  אולם  הכנסת,  בבית  ימצא 

לי להיות ופה זה לא בית הכנסת אלא זה שוק, 

מפני שכל אחד מדבר עם חבירו על עסקי, מיד 

והפסיקו  והודו על טעותם  הבינו אותם אנשים 

לדבר בבית הכנסת. 

)מנחת הלל(

"אתה תבנה את ביתי – 
ואני אבנה את הבית של 

הבת שלך"
ובשעטו"מ  בס"ד  זכיתי  האחרונה  בתקופה 

לחתן את בתי שתחי'. ידוע לכולנו כמה מורכב 

ומקום  תאריך  לקבוע  הקורונה  בתקופת 

לחתונה, כמות המוזמנים וכו', שלשם כך צריך 

הקורונה,  מחלת  רבים:  אתגרים  עם  לתמרן 

בידוד, סגר, בעלי מקצוע זמינים, שטח פתוח, 

כמות מוזמנים, ועוד. 

אנו  כמה  עד  לתודעתנו  חדר  ימים  באותם 

תלויים בחסדיו של הקב"ה שהוא כל יכול ואין 

בכוחנו  אין  ואנו  בבריאה  השליט  הוא  בלתו, 

רחמיו  על  היא  תקוותנו  וכל  מאומה,  לעשות 

שה-כ-ל  דשמיא  לסייעתא  שיזכנו  וחסדיו, 

שלנו  הציפיות  כפי  מתוזמנת  בצורה  יסתדר 

בקורונה  חלילה  ידבקו  לא  והכלה  שהחתן   -

שלא  כמו"כ  לחתונה,  הסמוכה  בתקופה 

על  כנ"ל  לבידוד,  ויזדקקו  חולה  בקרבת  ישהו 

ההורים, כנ"ל על הסבים והסבתות, כנ"ל על כל 

המשפחה הקרובה, על אנשי המקצוע ומפיקי 

הארוע ;אין ספור תיזמונים הכרחיים.

ובכלל, מה יהיה אם חלילה הממשלה תחליט 

יהיה מורכב  על סגר בתקופת החתונה? הענין 

שבעתיים. כבר שמענו על חתונות שנדחו שוב 

ושוב, על חתונות שהופרעו במהלכן ע"י רשויות 

בכל  ורואה  מבין  בר-דעת  כל  החוק.  אכיפת 

רצונם  לשביעות  במועדה  המתקיימת  חתונה 

מאת  פרטית  השגחה  איזו  השמחה,  בעלי  של 

הקב"ה התרחשה כאן בתקופה מורכבת זו. 

מהתרחישים  כמה  עם  התמודדנו  אנו  גם 

מועד  שהתקרב  וככל  זו,  לתקופה  האופיינים 

בראותנו  וגבר,  הלך  אצלנו  המתח  החתונה 

על  להעיב  העלולים  עיכובים  כמה  שישנם 

החתונה  שלפני  שבלילה  ובפרט  שמחתנו, 

בתנו הכלה תחי' לא הרגישה טוב (לא תסמיני 

קורונה), באופן שכמעט לא היה שייך לקיים את 

החתונה במועדה. 

הרגשנו חסרי אונים לחלוטין, איננו מאחלים 

הזו, את  הנוראה  לחוות את החוויה  לאף אחד 

אי היכולת לצאת מהסבך אליו נקלענו והמצב 

המביך איתו נצטרך להתמודד מול המחותנים, 

המוזמנים, ושאר מפיקי האירוע וכו'. שלא לדבר 

על בושתה של בת ישראל. 

אדירה  לישועה  לזכות  שכדי  הבנתי  לי,  בצר 

מעל הטבע, אני צריך לעשות משהו. התפללתי 

עלי  מה  לדעת  ובינה  דעה  לי  שיתן  להקב"ה 

בכוחה  שיש  מיוחדת  קבלה  עצמי,  על  לקבל 

תחי'  בתי  תזכה  שבכוחה  זכויות,  להוסיף 

לבנות בית נאמן בישראל במועד שקבענו, ללא 

עיכובים ודחיות כואבות. 

והנה הקב"ה שמע את תפילתי, ונתן לי עצה: 

ואני אבנה את בית הבת  אתה תבנה את ביתי 

שלך! החלטתי וקבלתי על עצמי קבלה קטנה, 

בית  כבוד  על  בהתעוררות  הרבים  את  לזכות 

הכנסת שהוא ביתו של הקב"ה )לכל הפחות באופן 

חד פעמי, והלואי שאזכה להמשיך בזה.(

החתונה,  קודם  ספורות  שעות  בוקר,  באותו 

חבילת  המדרש  מבתי  באחד  שראיתי  נזכרתי 

כבוד  בענין  העוסקות  ה'",  בית  "כבוד  חוברות 

בית הכנסת, מונחות להם בצד ארוזות ועטופות 

לוקח  שאני  החלטתי  הופכין.  לה  שאין  כאבן 



ַנְקִדיָׁשבשעת'ן דַאווענען, רעדן מיר בלויז צום רבוש"ע

אותן ומפיץ אותן ברחבי בתי הכנסת אליהם אספיק 

להגיע עוד היום.

מהחוברות  עשרות  כמה  עמי  לקחתי  ובכן 

הכנסת  מבתי  בכמה  ופיזרתים  הללו,  הנפלאות 

כנסת  בית  בכל  הנחתי  מגוריי.  למקום  הסמוכים 

וחזרתי  ומושך את העין,  בולט  כמה חוברות באופן 

בסיפוק אל ביתי.

והנה הלא יאומן קרה! בתי שתחי' החלה להרגיש 

טוב יותר, למרות שעדיין ניכרה עליה חולשה יתירה. 

הרגשתנו נעשתה משוחררת יותר, וב"ה זכינו לקיים 

את החתונה במועדה.

אך עדיין היינו קצת במתח כיצד תראה החתונה 

מול  חוינו  החתונה  במהלך  אולם  חלשה.  כלה  עם 

הריקודים  שהתעצמו  שככל  גדול,  בפלא  עינינו 

באופן שאינו שכיח אצלה  כוחותיה,  אליה  חזרו  כך 

במקרים דומים. היא ההשתתפה בשמחת חתונתה 

סוף  שלקראת  עד  המילה,  מובן  במלוא  כחה  בכל 

החתונה כבר הרגישה כמעט בריאה לחלוטין. 

ואני  ביתי  את  תבנה  אתה  לי:  אמר  הקב"ה  אכן 

אבנה את בית הבת שלך! 

 )הסיפור נשלח לעורכי החוברת 'כבוד בית ה'', 

פורסם בגיליון 'קדושת בתי מקדש מעט('

מדוע היה ארוה"ק בקעלם 
גבוה מכל בית כנסת 

זצ"ל  ווכטפויגעל  נתן  רבי  הגה"צ  המשגיח  סיפר 

אודות ארון הקדש בקעלם שהיה במקום גבוה וכדי 

שרפרף  להביא  צריכים  היו  תורה  הספר  להוציא 

כדי לעלות עליו והיה מונח בצד מערב וטעם הדבר 

היה כי חששו מגודל האיסור של שיחת חולין בבית 

מעשרה  למעלה  הקדש  ארון  העמידו  ולכן  הכנסת 

אנשים  המשגיח  אמר  אחר  רשות  שיהיה  בכדי 

ממחשבות  ולהינצל  בתפילה  לכוון  לזכות  נלחמים 

החשיבות  היא  העבודה  שעיקר  שוכחים  אך  זרות 

לבקש  המקובלים  מזקני  לאחד  נכנסנו 

שיתפלל על אברך ממתפללי בית הכנסת 

שחולה במצב קשה מאוד. כמובן, הצדיק 

התפלל, ואחר כך ביקש לבקר את החולה. 

היה זה חידוש גדול, כי לא נהג כלל לבקר 

בבתי חולים. 

מלופף  דווי,  ערש  על  שכב  החולה 

לגמרי  צהוב  הנשמה,  ומכשיר  בצינורות 

המשפחה  לבני  המליצו  הרופאים  רח"ל. 

להיפרד ממנו, והנה הגיע המקובל הצדיק 

התבונן  הוא  מלווים.  שני  עם  יחד  הישיש 

פנה  ומונשם,  המורדם  באברך  לב  בכאב 

לו: "האם אתה מוכן לקבל על  אליו ואמר 

אפילו  התפילה  בשעת  לדבר  שלא  עצמך 

מילה אחת? אם תקבל על עצמך לא לדבר 

ותהיה  תחיה  התפילה,  בשעת  וכלל  כלל 

חזר  הצדיק  כמובן.  הגיב,  לא  הוא  בריא!" 

על הדברים האלו שבע פעמים, ולא היתה 

שום תגובה!

וקרא  מאוד  התרגש  האברך  של  אביו 

לבנו בקול גדול: "בני היקר, יש לך הזדמנות 

שאתה  תגובה  תן  בריא.  ולהיות  לחיות 

מסכים". האב ראה את החולה מניד ראשו 

שבנו  בהתרגשות  לצדיק  ואמר  לחיוב, 

החולה מסכים לתנאי.

מאוד,  עתיק  קבלה  ספר  פתח  המקובל 

קרא קצת מתוך הספר, הניחו למראשותיו 

של החולה ואמר: "בזכות שאתה מקבל על 

עצמך לא לדבר כלל וכלל בזמן התפילות, 

כולם  ושלם".  בריא  ותהיה  לתחייה  תקום 

חזר  הישיש  והצדיק  לבם,  בכל  אמן  ענו 

לתלמודו. 

כעבור 18 ימים - הפתעת השנה. האברך 

בלי  מקדם  כמימים  הכנסת  לבית  חזר 

העיר.  ותהום  וחולשה,  מחלה  של  סימן 

המקורבים אמרו לצדיק שזה ממש מופת 

ענה:  והצדיק  המתים,  תחיית  של  ונס 

מפורשת  הלכה  זאת  ומופת.  נס  כאן  אין 

קכד  תפילה  בהלכות  ערוך  בשולחן 

בשעת  חולין  שיחת  ישיח  'לא  ז':  בסעיף 

התפילה'. שיחה היא לשון יחיד, אפילו לא 

ואף כתב:  יצא מגדרו  מילה אחת. המחבר 

מנשוא  עוונו  וגדול  חוטא,  הוא  שח  'ואם 

הכל  בשם  רבה  באליה  וכתב  בו'.  וגוערים 

בו: 'אוי לאנשים שמשיחים בעת התפילה, 

בשביל  נחרבו  הכנסת  בתי  כמה  ראינו  כי 

עוון זה'. 

לשונו,  בנועם  הצדיק  מסביר  לכם,  דעו 

 500 מרובה  טובה  שמידה  אמרו  חז"ל 

פעמים ממידת פורענות. והזהירות מדיבור 

הדין  מידת  להפוך  כוח  בה  יש  בתפילה 

צדיק  זה  מחוטא  ההפך  הרחמים.  למידת 

וחסיד, ההפך מגדול עוונו זה כפרת עוונות, 

ובכן,  בו.  משתבחים  זה  מגוערים  וההפך 

'יש כוח בכל יהודי פשוט באשר הוא שם, 

לבטל  התפילה,  בשעת  מלדבר  שנזהר 

גזרות קשות ביותר'.

עשרה  במשך  מעמד  החזיק  האברך 

חודשים, ברוך ה', בבריאות שלמה, עד ש... 

בשבת אחת התבונן הצדיק וראה שהאברך 

יושב ומדבר עם שכינו כשכולם מתפללים. 

פנה אליו הצדיק: "מה קרה לך היום? הפרת 

הרב  "האם  האברך:  שאל  התנאי!"  את 

מאיים עלי?" 

ענהו הצדיק: "אין זה קשור אלי. זה היה 

ורק את כבוד  התנאי בשם השולחן ערוך, 

דורש". האברך קם בפתאומיות  אני  השם 

לעיני כולם, טרק את הדלת בחוזקה ואמר: 

"זו השבת האחרונה שאני מתפלל כאן. יש 

כאן מספיק בתי כנסת שלא מחמירים כל 

כך". 

בשבת הבאה כבר עמד האברך בבית דין 

של מעלה... 

בשעת הלוויה ניגש ראש ישיבה לצדיק 

והציע לו בדרך ארץ שאולי יאמר בפה מלא 

שהוא מוחל וסולח למנוח. ענהו המקובל: 

ולא  נפגעתי  לא  לו.  לסלוח  מה  לי  "אין 

בינו לבין השולחן ערוך,  זה היה  הקפדתי. 

והשם הטוב יכפר בעדו".

הסיפור קרה לפני קרוב ל-03 שנה. למה 

נזכרו עכשיו בסיפור זה? היתומים הקטנים 

בתים  והקימו  ה',  ברוך  גדלו,  והצעירים 

שמו  את  שנושא  הנכד  בישראל.  טובים 

של הסבא המנוח ז"ל סובל מאוד בענייני 

ולהוציא  בסידור  להסתכל  לו  קשה  הפה. 

לכל  מתנגד  גם  הוא  התפילה,  מילות  את 

מה שאומרים לו, לא משתווה עם ההורים 

חביב  בחור  הוא  כללי  באופן  והמחנכים. 

מפורשת  הוראה  לו  שנותנים  עד  ונחמד, 

לעשות משהו. בני המשפחה פנו ברגש רב 

לקו השגחה פרטית וביקשו לערוך מעמד 

של בקשת מחילה מהרב המקובל זצוק"ל, 

ממרומים  שיעתיר  בתפילה  המנוח,  בשם 

לישועת הבחור שיצא מאפילה לאורה.

לפרסם  המשפחה  ביקשה  זאת  מלבד 

בעניין  כולנו  נתחזק  למען  הסיפור  את 

השתיקה בעת התפילה, ותהיה התעוררות 

קרובה  וישועה  היקר,  הבחור  לזכות  זו 

לבוא אמן.

)גליון השגחה פרטיות(

חיים על תנאי
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קרן תוספות יו

הקב״ה ישמרהו מכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה, ויחולו עליו כל הברכות
הקבלה הנפלאהויזכה לראות בנים חיים וקימים ויגדלם לתורה ולחפה ולמעשים טובים,מי שברך אבותינו, הוא יברך את כל מי ששומר פיו ולשונו שלא לדבר בעת התפלה וקריאת התורה, 

ו ש ו ד ק ו ל  א ר ש י ן  ו א ג ל  ש

בעל תוספות יו״ט
ע ״ י ז

לה
שתיקה  יפה  בשעת  התפ

תפלה
דרך הטבעמקבלים שלא לדבר בשעת ה

רואים ישועות שלא כ

בשעת'ן דַאווענען, רעדן מיר בלויז צום רבוש"ע

שמתפללים  יחידים  יש  לתפילה  שנותנים 

ומזלזלים  לתפילה  כבוד  שאינם  במקומות 

בתפילה ואח"כ כשזקוקים לתפילות מתפלאים 

למה התפללו ולא נענו וכבר אמר שלמה המלך 

בז לדבר יחבל לו. 

)לקט רשימות תפילה ע' ר"ט(

"סבא, מדוע לא יכולת 
לומר את הדברים 
כשאתה עומד על 

הקרקע"?
טולידאנו  יעקב  ב"ר  ברוך  רפאל  רבי  הגאון 

זצ"ל אב"ד מקנס הרבה להדגיש בכל הזדמנות 

בעת  בטלה  שיחה  מפני  הזהירות  חובת  את 

חזרת הש"ץ. הוא ראה בהקפדה זו לא רק חובה 

את  המרומם  מעשה  אלא  פשוטה  הלכתית 

התפילה ומשפיע על המתפלל. בביקורו בארץ 

ובשובו  הדבר  חשיבות  על  ועמד  חזר  ישראל 

לביתו שיגר אגרת בה עמד על חשיבות הזהירות 

נדפסה  זו  אגרת  הש"ץ.  חזרת  בעת  מדיבור 

בקיצור שולחן ערוך:

)שנת תשי"ד(, עזרני השם ברוך  "בשנה שעברה 

ולאירופה,  תוב"ב  ישראל  לארץ  והלכתי  הוא, 

של  כנסיות  בבתי  ובתפילות  בישיבות,  ובקרתי 

וראיתים  יחיו.  עליהם  ה'  האשכנזים,  אחינו 

רבים  תורה  ומרביצי  במצוות  מדקדקים 

בידם  ומחזיקים  הרבה  תלמידים  ומעמידים 

לשבת ללמוד כל ימיהם עד שיהיו גאונים בתורה 

כמותם  ירבו  חלקם,  ואשרי  אשריהם   – וביראה 

בישראל, והשם יעזרם על דבר כבוד שמו.

"אך ההכרח אלצני להגיד כי ראיתי דבר אחד 

בששה  אפילו  בחזרה  שעושים  והוא  טוב,  לא 

החזרה  בעת  מדברים  גם  אנשים,  שבעה  או 

מהם  ויש  והחכמים,  הלומדים  גם  והקדישים, 

שמים  ואינם  החזרה  בשעת  תורה  לומדים 

ובאמת  והקדישים.  והאמנים  הברכות  על  לב 

הייתי מצטער על זה והוכחתי אותם על זה ולא 

הועלתי כלל עמהם שכבר הורגלו בכך. ומי יודע, 

חז"ל  אמרו  וכבר  הצרות?  רבו  זה  בעוון  אולי 

)ברכות ה ע"א(: 'אם רואה אדם שבאים עליו יסורין 

– יפשפש במעשיו. '

של  הישיבות  מראשי  מבקש  אני  כן  "על 

אחינו האשכנזים שליט"א שידרשו לתלמידיהם 

ע"א(  י  )שבת  אמורה  מלתיהו  וכבר  זה.  על 

וישלחו  לחוד'.  תפילה  וזמן  לחוד  תורה  'זמן 

על  ברבים  לדרוש  כנסיות  לבתי  התלמידים 

זה, אולי יש תקוה, ומכאן ואילך חושבנא טבא, 

ויתנו ליבם בשעת החזרה ובשעת קדיש לענות 

אליהם  תאונה  לא  זאת  ובשכר  כהלכתו,  אמן 

ועל  ושנים על התורה  ימים  ויזכו להאריך  רעה, 

העבודה, גם עד זקנה הם ובניהם ובני בניהם עד 

עולם, אמן כן יהי רצון."

תשי"ט,  בשנת  בצרפת  ביקורו  בעת  גם 

כשהתפלל רבינו בבתי הכנסת שברובע היהודי 

המדברים  את  מלהוכיח  נמנע  לא  בפריז, 

בעיצומה של חזרת הש"ץ ולהוכיחם על חומרת 

הדבר. בביקורו בגייטסהד התפלל בבית כנסת 

מסוים בו היה הציבור נגוע בתופעה של שיחה 

וגער  נעמד  בתום התפילה  מיד  בחזרת הש"ץ. 

על  אסור  הדבר  כי  מדגיש  שהוא  תוך  בציבור 

דברים  לשאת  אורח  של  עמידתו  ההלכה.  פי 

בפני הציבור מבלי שנטל רשות לכך לא הייתה 

אשר  אנגליה  יוצאי  אצל  לא  ובפרט  מקובלת, 

אצלם,  קבועים  עקרונות  הם  והטקסיות  הסדר 

כבוד  של  שיקול  בכל  התחשב  לא  רבינו  אולם 

כף  על  כאשר  חברתית  מוסכמה  או  אישי 

המאזניים מונח כבוד שמים. 

הכנסיות  מבתי  באחד  התפלל  ימיו  באחרית 

של בני ברק והבחין באנשים המשוחחים בחזרת 

על  לחוס  כראוי. מבלי  אמן  עונים  ואינם  הש"ץ 

כבודו ומבלי לחשוש מפני איש עלה רבינו מלא 

מוכיח  והחל  הכנסת  בבית  הספסל  על  קומתו 

את הציבור על חומרת הדבר. הס הושלך בבית 

על  העומד  הישיש  הצדיק  למראה  המדרש 

הספסל.

לאחר שסיים את תוכחתו שאלו נכדו: "סבא, 

מדוע היית צריך לעלות על הספסל? כלום לא 

יכלת לשאת את דבריך בעוד שתי רגליך עומדות 

על הקרקע"?

רבינו נענה והסביר: "כשראיתי שהציבור אינו 

עונה אמן כראוי ואף משוחח בחזרת הש"ץ היה 

בציבור  תוכחה  מצוות  לקיים  עלי  כי  לי  ברור 

המכובד. שקלתי בדעתי והגעתי למסקנה כי אם 

אעמוד על הספסל ישמעו דברי ביתר תשומת 

לב שהרי אנשים נותנים את ליבם להתרחשות 

בליבם.  רושם  הדברים  יעשו  זו  ובדרך  חריגה 

ובכן, מדוע אחוס על כבודי שלי יותר מאשר על 

כבוד קוני..."?

רבינו סבר כי האיסור לדבר בחזרת הש"ץ חל 

גם על מי שכבר שמע חזרת הש"ץ. כאשר אדם 

שדיבר בחזרת הש"ץ התנצל בפניו כי כבר סיים 

את תפילתו וכעת הוא לומד בבית הכנסת, נענה 

רבינו ואמר לו: "ומה בכך? האם יעלה על הדעת 

המלכים  מלכי  מלך  את  שמשבחים  שבשעה 

הקדוש ברוך הוא אתה תדבר במקום להקשיב 

ולענות אמן"

)מתוך הספר 'קדוש וברוך('

ּו  נ י ֵת ֹו ב ֲא ְך  ַר בֵּ ֶשׁ י  ִמ
יו  ְיָבֵרְך ַהׁשֹוֵמר פִּ ֹלמֹה, הּוא  ִוד ּוְשׁ דָּ ְוַאֲהרֹן  ה  ְוַיֲעקֹב מֶשׁ ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 
ֵסֶפר  ְקִריַאת  ּוִּבְׁשַעת  ה  ִפלָּ ַהתְּ ְגַמר  ַעד  ִדיּבּור.  ׁשּום  בְּ ִמְלַהְפִסיק  ּוְלׁשֹונֹו 
יַחת חּוִלין  ל ֶׁשֵּכן ְּבשִׂ ִציּבּור: ַאִפילּו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוֵאיֶזה ִדיּבּור כָּ בְּ ּתֹוָרה ֶשׁ
ינּו  ה ַרבֵּ ּתֹוַרת מֶשׁ תּובֹות בְּ ָרכֹות ַהכְּ ל ַהבְּ ְוִסיּפּוֵרי ְׁשמּועֹות. ְוָיחּולּו ָעָליו כָּ
ה  ִמים. ְוִיְזכֶּ ים ְוַקיָּ ִביאֹות: ִיְרֶאה ֶזַרע ָּכֵׁשר ַחיִּ ָעָליו ַהָּׁשלֹום ּוְּבָכל ִסְפֵרי ַהנְּ
ְוִהֵּנה  ֶנֱאַמר  ָעָליו  ֶשׁ ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֵהם  ֶשׁ עֹוָלִמים:  ִּבְׁשֵני  ֶשׁ ׁשּוְלָחנֹות  ִלְׁשֵני 

הּוא יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ָארּוְך ַגם טֹוב: ְונֹאַמר ָאֵמן: טֹוב. ְוָהעֹוָלם ַהָּבא ֶשׁ

מי שברך שייסד וחיבר מרן בעל תוס' יו"ט זיע"א

הנודע ביהודה מתחנן אלינו...
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הצטרף גם אתה לרבבות היהודים מכל העולם ששינו את חייהם, חייג: קו השגחה פרטית 
. ת י ל ג נ א  . ת י ר ב ע ש.  די י א

תכלית העלון הוא, לקרב את האדם לבורא עולם. חלילה שהוא יהיה זה שיפריע להתפלל ולשמוע קריאת התורה.

השיעור נמסר ביום חמישי וניתן לשומעו בשלוחה 4 (לאחר בחירת השפה)

הכסף כבר מסודר בכספת
כל שלב בחיים הוא רק שלב. אחרי הבוקר יבוא 
צהרים, ואחרי הערב יבוא מחר. עכשיו הילדים 
קטנים וצריך סכום קטן של כסף, ובעוד כמה 
שנים הם גדלים וההוצאות גדלות יחד אתם. ומי 
מדבר על בר מצווה וחתונה... הררים של כסף 
נזכה להוציא עבורם! איך נתייחס לכסף שעוד 
הזאת,  המחשבה  עם  נתמודד  איך  לנו?  אין 
שיחיו,  הילדים  לנישואי  מתקרבים  יום  שבכל 
התחייבות  שטר  על  רבה  בהתרגשות  חותמים 
בזיכרון הדברים, ומאותו היום והלאה, עעעעעד 
האלפים  את  להזרים  האחריות  הגואל,  שיבוא 
הצעירים  ההורים   – עלינו  תהיה  והרבבות 

שמחפשים איך לגמור את החודש.
השני  חלק  ד'  בפרק  רבינו  לנו  אומר  זה  על 
שהממון  בטוח  שהמשכיל  הפרנסה ),  (מאמר 
יגיע אליו בדיוק מתי שהוא יצטרך, והמתחזק 
זאת  מרבינו,  משכיל  תואר  שמקבל  בביטחון 
אבל  בבית,  נמצא  אינו  הכסף  גדולה.  זכות 
ובטוח  שמור  הבית,  בעל  אצל  נמצא  הוא 
בתוך הכספת החזקה ביותר בעולם. המחשבה 
שביטחונו  עד  כך,  כל  וקבועה  איתנה  הזאת 
במה שיש ביד האלוקים מטרפו וקניינו, יותר 
אומרת:  זאת  בידו.  שיש  במה  מביטחונו  חזק 
באשר לכסף שעוד אין לו, הוא רגוע, אבל לא 
סתם רגוע, אלא מרגיש שהעניין כבר מסודר. 
הכל בסדר, הכסף נמצא במקום הבטוח והטוב 
ביותר, וכשיגיע הזמן הנכון הוא ישתמש בו. זה 

מוחשי אצל המשכיל.
מה שבכל זאת מטריד אותו זה הכסף שכבר 
הקב"ה  מה  יודע  לא  הוא  כי  אצלו,  נמצא  כן 
מיידי  לשימוש  הוא  מהכסף  חלק  איזה  גזר, 
ואיזה  הבית,  ולהוצאות  לפרנסה   - לטרפו 
שאינן  אחרות  להוצאות   - לקניינו  הוא  כסף 
שיש  זה  הרי  היומיום.  ולחיי  לאוכל  קשורות 
על  אותו  יוציאו  שבאמת  מחייב  לא  כסף 
מי  וכי  עליהם.  להוציא  ששמחים  העניינים 
יכול לבטוח בכסף? שמענו סיפורים רבים על 
כספים שנאבדו, נעלמו או הלכו לטמיון, ובכל 
מיני דרכים מוזרות. מי בטוח שהכסף ילך לכל 

התוכניות הרצויות?

ובגמילות  במצוות  מופקד  הכסף  אם  כמובן, 
בו:  ונתקיים  שמירה.  עליו  יש  אז  חסדים, 

עושה צדקה בכל עת! ואשרי חלקו.
מי  בתפיסה:  הוא  למשכיל  הסכל  בין  ההבדל 
לא  שעדיין  זה  הכסף.  את  שמביא  זה  הוא 
התחזק בביטחון, מרגיש כאילו הוא זה שמביא 
גם  ולכן  לכולם,  שדואג  זה  הוא  הכסף.  את 
כולם חייבים לכבד אותו. הוא זה שגם יצטרך 
מפחיד.  מאוד  וזה  בעתיד,  הכסף  את  להביא 
איך "אני" אוכל להביא כל כך הרבה כסף? זה 
לא הגיוני. זה באמת חסר סיכוי, ואם אכן בן 
אדם חייב להביא מיליונים כדי לפרנס את ביתו 
בכבוד, הקטנים עם הגדולים, וביחד עם זאת, 
לכסות כל ההוצאות עבור נישואי הילדים, זה 
הנשמה  צאת  עד  החמה  מצאת  לעבוד  סיבה 
ולאבד את כל הרוגע והשלווה. ועם כל זאת - 

האם ישיג את המיליונים?
אבל התפיסה של המשכיל היא שונה לחלוטין. 
אמנם הוא עושה השתדלות ופועל באופן הגיוני 
לפרנסת ביתו, אבל הוא יודע שזה לא הוא. זה 
לא "אני". זה הריבונו של עולם! לא אני מביא 
הנני,  מקום  של  שלוחו  ורק  הבורא,  אלא  כסף, 
שאמור  זה  לא  גם  ואני  משפחתי.  את  לכלכל 
להביא הכל בעתיד. אז מי כן ידאג לכל ההוצאות 
הגדול  העשיר  על  סומך  אני  נולדו?  לא  שעוד 
ביותר בעולם, שחגי הנביא אמר עליו: "לי הכסף 

ולי הזהב נאום ה'", והכל רגוע ושמח. 
באופן הזה יגיע לכבוד העולם הזה ואל הגמול 
אין   - הזה  בעולם  כבוד  הבא.  בעולם  הטוב 
אלא  עליו,  ידברו  וכולם  במזרח  שישב  הכוונה 
שהוא יחיה בצורה מכובדת, יהיה לו מה שהוא 
צריך, ויהיה לו טוב עם עצמו ועם מקומו. המצב 
לגמול  ובאשר  מכובד.  יהיה  הזה  בעולם  שלו 
לשער  יכולים  איננו  זאת  הבא,  בעולם  הטוב 
בשם  הבוטח  של  ששכרו  להאמין  רק  מהו, 

מחכה לו, והוא יוצא נשכר בשני העולמות. 
בשמחה  רצונו  לעשות  שנזכה  השם  יברכנו 
להשפעת  ברכה  צינור  ולהיות  לבב,  ובטוב 

טובתו על הבריות. ונאמר א מ ן.
(מתוך שיעור 116) 

האמונה הביאה לה את הילד
"האם אתה מודה להקב"ה על המתנה הנפלאה שנתן לך?" 

שואל אותי יהודי תלמיד חכם. 
"במחשבה", עניתי לו.

"זה לא מספיק! זה גובל בכפיות טובה כלפי מעלה. על דבר 
האמונה,  להפצת  השליח  להיות  זימן,   שהקב"ה  כזה,  נשגב 

אתה צריך להודות לבורא יתברך כל יום ויום בפה מלא!"
הוא צודק, אמרתי. הקב"ה נתן מתנה טובה. יהודים מעידים 
שקו השגחה פרטית והעלון שינו להם את החיים מכל וכל. 
יש פעילויות שמרבות תורה, יש המחזקים בעניין תפילה, 
יש ארגונים שמחלקים אוכל, יש אגודות שעוזרות לבריאות. 

ברוך ה', העולם מלא בדברים טובים. 
מכון שער הבטחון הוא צינור שאותו הקב"ה הוריד לעולם, 
את  העמיד  הנביא  חבקוק  מכל.  בכל  הכל  את  שמכיל  אור 
כל התורה על אחת - "צדיק באמונתו יחיה". הזוהר הקדוש 
אומר (בפרשת בשלח עמוד מד ע"ב) שחבקוק הנביא היה בן 
השונמית שנושע על ידי תפילת אלישע, ונקרא חבקוק מלשון 
את "חובקת" בן (כפי שקראו בהפטרה של פרשת וירא). כל 
חייו של חבקוק הנביא ניתנו לו על ידי אמונת אמו באלישע 
הנביא. האמונה הביאה לה את הילד. האמונה החייתה אותו 
ממוות לחיים. הרב הקדוש רבי מרדכי מקערמניץ אמר, שזו 
הסיבה שהוא זה שהגיע להכרה כי האמונה היא המביאה את 
כל הטוב. באמונה יש הכל, יש תורה, יש תפילה, יש פרנסה, 

יש בריאות, יש שמחה.
ברשותכם אודה השם בכל לבב, בתוך רבים אהללנו. מודה 
אני לפניך, ה' אלוקי ואלוקי אבותי, על כל החסד אשר עשית 
עמדי ואשר אתה עתיד לעשות עמי! מדי ליל שבת אנחנו 
שעדיין  חסד  על  אדם  מודה  כיצד  לכאורה,  זאת.  אומרים 
לא הגיע אליו? מסביר הרב הקדוש רבי ברוך ממעזבוז: אם 
את הטוב שהקב"ה הרעיף עלינו עד עכשיו היינו מקבלים 
משום שהוא הגיע לנו, אז באמת אי אפשר לדעת אם מחר 
גם יגיעו לנו טובות. אבל כיון שברור לנו שכל מה שהקב"ה 
עשה עמנו עד היום הוא רק חסד ורחמים, ובאמת מצדינו 
איננו ראויים לכך כלל, אזי בטוח שהקב"ה ימשיך וירעיף 

עלינו חסד תמיד.
של  חדש  קהל  נוסף  עלינו  ה'  בחסד  אנחנו!  בשורה  אנשי 
בשפת  גם  העלון  נערך  מהשבוע  לעלון.  נכבדים  קוראים 

האידיש, כך שהוא כבר יוצא לאור בשלוש שפות. 
אלוקינו,  ה'  חסדיך,  עזבונו  ולא  רחמיך,  עזרונו  הנה  עד 
ובוודאי שהקב"ה לא יטשנו לנצח. יזכנו ה' יתברך להמשיך 
ולהפיץ אמונה, כמו שאמרו צדיקים, כי לקראת בוא המשיח 
מקצה  אמונה  של  חבל  וימתח  העולם  את  יטלטל  הקב"ה 

העולם ועד קצהו, ומי שיחזיק בו יינצל.

שבת שלום ומבורך פינחס שפר

פרשיות תולדות - ויצא תשפ"א  עלון מס': 53

בס"ד



נס שלא נכתב
ישבתי ברכבו של ר' משה, גביר אמיד, באחת ממדינות חו"ל 
ונסענו. ר' משה זה עבר תאונת דרכים וברחמי שמים יצא 
ממנה ללא פגע. אמרתי לו: "יש לי רעיון בשבילך. כשיגיע 
התאריך של יום ההצלה, תתרום סעודה לכל האורחים של 
הארגון שלנו. זה ממש משתלם. כתוב שמי שמודה על הנס 

עושים לו עוד נס".
טלטלות  בלי  שגרתיים  חיים  מעדיף  הוא  חייך.  משה  ר' 

מיוחדות. "אני לא צריך עוד נס", הוא אמר.
באותו רגע עצר אותו שוטר ואמר לו: "אתה נוסע בכביש 

צבאי, מגיע לך דו"ח". 
ר' משה ניסה לומר שזו היא דרך רגילה ושהוא אינו מפריע 
לאיש, אין כאן שום רכב צבאי באזור והוא אינו מחבל בשום 
הרעיון  אבל  הדו"ח,  של  מהסכום  נבהל  לא  הוא  פעולה. 
השוטר  נסבל.  בלתי  היה  אותו  להעניש  החליט  שמישהו 
התעקש. היה נראה שהוא די נהנה לתפוס מישהו. הוא שלף 
מכיסו עט כדי למלא את הפרטים בדו"ח, אבל העט היתה 
עקשנית עוד יותר מהשוטר. היא לא כתבה. "יש לך עט?" 

הוא שאל את ר' משה. 
"אין לי", הוא ענה. 

השוטר ניסה את מזלו ועצר מכונית אחרת, ואל תשאלו למה 
למכונית האחרת הוא לא ניסה לתת דו"ח... הוא שאל את 

הנהג: "יש לך עט?" ור' משה אמר לנהג: "אל תיתן לו".
סופו של דבר, אי אפשר לכתוב דו"ח בלי עט, והשוטר שלח 

אותנו לנפשנו.
או אז שאלתי את ר' משה: נו, מה אתה אומר עכשיו, וכי 

לא צריך ניסים???
(יום שני פרשת חיי שרה תשפ"א, בוקר, סיפור מס' 4)

ניצלה את ההזדמנות
מוות.  שערי  עד  והגיע  בקורונה  חלה  שלי  ראשון  דוד  בן 
גיסו  לרפואתו.  התפללנו  וכולנו  ומונשם,  מורדם  היה  הוא 
נכנס לבית כנסת בעיר תל אביב להתפלל, והנה ניגש אליו 
כשאח  הכנסת  לבית  לבוא  מעז  אתה  "איך  לו:  ואמר  אדם 
שלך חלה בנגיף? אתה צריך להיות בבידוד! אתה אתה..." 
השם.  ירחם  וביזיונות,  תארים  ראשו  על  המטיר  הוא  כאן 
הגיס לא ידע את נפשו מרוב בושה. הוא כלל לא היה צריך 
בידוד, הוא לא היה עם אחיו בכלל, אבל האדם לא נתן לו 
בכלל את האפשרות לענות. הוא כבר בגיל העמידה שכבר 
מחתן ילדים, ועם כל זה הוא חזר הביתה עם דמעות בעיניים 

וסיפר לאשתו מה קרה. 
בהמשך היום התקשרה האשה אל אחותה היקרה, זו שבעלה 
במצב קשה כל כך, ושוחחה איתה. היא סיפרה לה על מה 
שקרה עם בעלה בבית הכנסת, והאחות החכמה אמרה לה: 

"את יכולה בבקשה לקרוא לבעלך לטלפון?"
בוודאי  "אתה  הגיסה:  לו  אמרה  ואז  לטלפון,  ניגש  הוא 
יודע את המצב של בעלי, שהוא מורדם ומונשם. האם 
אותך,  שביזה  ליהודי  שלם  בלב  למחול  תסכים 

וזה יהיה לרפואת בעלי?"
הוא  מהבקשה.  מאוד  התרגש  הגיס 
אמר שהוא מוחל למבזה בלב שלם 

והתפלל לרפואת גיסו. 
מקבלת  שעה  חצי  אחרי 
מבעלה  טלפון  האשה 

דירת הפלאים
לפני שבע שנים גרתי בירושלים. הרחבתי את דירתי ושיפצתי אותה כיאה. היתה לי 
דירה יפהפיה, נוחה ומאובזרת, אבל אחרי כל השיפוצים לא יכולתי ליהנות ממנה. 
נעשיתי בעל חוב גדול, והחובות העיקו ולחצו עלי עד כדי פיקוח נפש. לא מצאתי 
עצה אחרת אלא למכור את הדירה ולקנות אחרת באחת מערי הארץ, כשההפרש 

ישמש לסילוק חלק מהחובות.
אחי שיחי' עזר לי למצוא דירה בביתר במחיר טוב. ראיתי אותה והתרשמתי ממנה. 
היו לה כמה חסרונות קטנים, אבל לא משמעותיים, ופניתי למכור את דירתי. לא 
ידעתי מהו המחיר שאפשר לבקש על הדירה שלי, ופניתי לחבר שמבין בדברים 
האלה. אמר לי החבר: "המחיר הוא לפי מטרים. על מטר של דירה באזור שלך אפשר 
לבקש סכום בטווח מחירים מסוים. כיון שהדירה שלך משופצת ויפה במיוחד, תוכל 

לבקש עליה את המחיר הגבוה. כעת תעשה חשבון ותדע את המחיר". 
עשיתי כעצתו. שאלתי מתווך דירות כיצד מודדים את גודל הדירה, קיבלתי הוראות 
מדויקות ופעלתי על פיהן. בחישוב של מטרים כולל המרפסת הגדולה הגעתי למחיר 
של 2,487,000 שקלים. שמחתי על הסכום הגבוה. הוא יעזור לי לגמור עם החובות. 
בשלב הבא לקחתי דף ועט ורשמתי: למכירה דירה בת חמישה חדרים, כולל ששה 
הכנסת  לבית  בכניסה  אחת  מודעה  תליתי  שקלים.   2,487,000 במחיר  מזגנים, 
החסידי שליד הבית ומודעה שנייה בכניסה לבית הכנסת שבנוסח אשכנז. באותו 
ביקש  הוא  לי",  תסביר  "רק  בדירה.  שמעונין  מצעיר  טלפון  שיחת  קיבלתי  יום 
להבין, "מה פשר המחיר המשונה שרשמת - שני מיליונים ארבע מאות שמונים 

ושבעה אלף".
"זה פשוט לפי חישוב של המטרים בדירה כולל המרפסת", אמרתי לו. "כל מטר 
עולה כך וכך, וזה הסכום שעלה בחישוב". הוא נהנה מהפשטות שבה הצגתי את 
בעיניו  חן  מצאה  היא  הדירה.  את  לראות  ובא  דבר,  שום  להסתיר  בלי  הדברים, 
שהדירה  והחליטו  התלהבו  השניים  אותה.  שתראה  לאשתו  גם  קרא  והוא  ביותר, 
אותו  יביאו  הם  ולכן  מביא,  הבעל  של  האבא  הכסף  את  שלהם.  להיות  תהפוך 

שיראה את הדירה. 
האבא – יהודי מסורתי, הגיע והתבונן על הדירה במבט מסחרי. הוא טען שהמחיר 
שקבעתי גבוה מדי. "יש לי את הכסף. אני מביא לך אותו במזומן, אבל לא משלם 
יותר משני מיליונים שלוש מאות אלף שקלים". ככה הוא כיווץ את המחיר בכמעט 

מאה תשעים אלף שקלים. 
לא הסכמתי לסגור את העסקה, כי הרגשתי שהמחיר שנקב האבא נמוך מדי, ואני 
זקוק לכל שקל בשביל לשלם את החובות. גם לאבא אמרתי שזו הסיבה שאיני 

יורד מהמחיר ואני מקווה למצוא קונה שכן יסכים לזה. נפרדנו.
אחרי שהזוג הנלהב הזה היה אצלי בדירה, סיפרתי לגיסי על הדין ודברים שהיה לי 
עם האבא, והוא אמר: "בוא נברר מה באמת המחיר של הדירה". הוא מצא אחיין 
שגר באזור, וזה אמר לו: "תגיד לגיס שלך שהמחיר האמיתי של הדירה שלו הוא לא 
יותר ממיליון ותשע מאות אלף שקלים. אין לי מושג מי נתן לו רעיונות לחישובים 
המעניינים שלו, אבל זאת האמת. שימהר לסגור את העסקה כי איש בעולם לא 

ישלם לו מחיר כזה".
התקשרתי לזוג והודעתי שחשבתי על הדברים והחלטתי לבוא לקראתם - שישלמו 

את המחיר שהאבא הציע - שני מיליונים שלוש מאות. 
הם שמחו מאוד, אבל העסקה עדיין לא בוצעה כי האבא חלה. גילו לו גידול ליד 
העין ל"ע, והוא נסע לחו"ל כדי לעבור ניתוח מסובך. חודש שלם הוא היה עסוק 
בענייני הבריאות וברוך ה' התרפא. בזמן הזה אני מסתובב אכול מרוב חובות, לא 
יודע להשית עצות בנפשי. מכירת הדירה היתה אז המוצא האחרון, והיא מתעכבת 
כל כך. אני הולך ברחוב ופתאום תופסת אותי מחשבה: מה עם הונאה??? הקונים 
בטוחים שהם הולכים לקנות דירה במחיר טוב, בעוד שהמחיר בשוק הוא הרבה 

יותר נמוך. 
פניתי לביתו של רב דיין, מומחה בדיני ממונות, ושטחתי לפניו את שאלתי. הרב 
אמר לי שזאת אכן בעיה. אמנם אין אונאה בקרקעות, אבל יש בזה כמה שיטות, 
שאם כבר שילמו על הקרקע אין חובה להחזיר, אבל אם הקונה עדיין לא קנה, זה 
דין אחר. "במקרה שלך", אמר לי הרב, "עליך לדבר עם שלושה מתווכים, ואם הם 
אומרים לך שהמחיר הוא בהפרש של מאה אלף שקלים לפחות מהמחיר שאתה 

עומד לקבל, אתה חייב להודיע להם".

חדש בקו! 5 דקות שיטעינו לכם את היום



הוא  חולים.  שבבית 
ושיביאו  להתפלל  רוצה 

התעורר  הוא  תפילין.  לו 
בדיקת  לו  עשו  שעה,  חצי  לפני 

קורונה והוא יצא שלילי לנגיף. היום 
משחררים אותו לשיקום!

ה' ישלח לו במהרה רפואה שלימה.
(יום שני פרשת בראשית תשפ"א, צהריים, סיפור 1, אידיש)

ילד על גג של שלוש קומות
ולומד  בערך  לשבע  רבע  בשעה  קם  אני  בבוקר  שבת  בכל 
לפני התפילה. איני יכול לקום מוקדם יותר, כמו בכל ימות 
ואני  כהוגן,  מתארכת  שבת  בליל  שהסעודה  כיון  השבוע, 

עולה על יצועי בשעה מאוחרת מאוד. 
בליל שבת פרשת נח הוכרחתי לקצר בסעודה כיון שאשתי 
הקדמתי  וגם  לישון  שהקדמתי  יצא  כך  בטוב.  חשה  לא 
הכנסת.  לבית  יצאתי  כבר  בבוקר  שש  בשעה  לקום. 
הרחובות היו ריקים ללא נפש חיה, והנה ליד בית הכנסת 
אני רואה מחזה מבהיל. בראשו של בניין בן שלוש קומות, 
על גג שנראה כמו גג רעפים ללא גדר, עומד ילד סמוך מאוד 
עומד  מבוגר  יהודי  שם  ראיתי  לבניין  כשהתקרבתי  לקצה. 
חסר אונים. הוא אינו יכול לקפוץ לגג כדי להציל את הילד. 
עשיתי זאת אני, טיפסתי מהצד השני כדי שהילד לא ייבהל 
היד  את  עליו  הנחתי  ובזהירות,  בנחת  אליו  ניגשתי  ממני. 

ודברתי אתו. ככה הורדתי את הילד. 
עכשיו אני מבין למה הסעודה אתמול התקצרה. 

(יום שני פרשת חיי שרה תשפ"א, לילה, סיפור מס' 1, אידיש)

אי אפשר להיכנס
גרים  שבסודן  היהודים  רוב  שבאתיופיה.  בסודן  נולדתי 
במרוכז בקצה העיר, אבל משפחתי התגוררה במרכז העיר, 
ובגלל האנטי שמיות ששררה ברחובות היינו צריכים להסתיר 
את יהדותנו. ליד הנוצרים להיחשב כנוצרים וליד המוסלמים 
להיחשב כמוסלמים, כשבעצם אנחנו לא זה ולא זה. כשאחי 
נולד היה פחד גדול שמא ילשינו שעורכים לו ברית מילה. 
על  הרבה  ידעו  לא  הורי  מהול.  נולד  הוא  השם,  בחסדי 
לא  תמיד:  אותי  הזהירה  שלי  אמא  אחד  דבר  אבל  יהדות, 
להיכנס לבתי תיפלה של גויים. לא למסגדים ולא לכנסיות. 
למקומות  להיכנס  לנו  אסור  יהודים!  אנחנו  וחס.  חלילה 

הטמאים הללו. 
כאשר עלינו ארצה שיכנו אותנו ביישוב כרמל שליד חיפה. 
קיבלתי מקום בפנימיה ולמדתי בבית ספר שאין לו כל זיקה 
ליהדות. יום אחד ערכו לנו טיול מיוחד להכרת האזור. ולקחו 
אותנו לכל מיני אתרים, ביניהם גם אתר משוקץ – הכנסייה 
שבחוץ  והצלמים  הבניין  את  ראיתי  כאשר  באזור.  הנוצרית 
הרי  אמא  אליו.  להיכנס  לי  שאסור  מקום  שזה  מיד  הבנתי 
הגויים,  בין  בסודן,  כשגרנו  אזהרות.  באלפי  אותי  הזהירה 
בסכנה ובפחד, נשמרתי מכך מכל משמר, ודווקא כאן, בארץ 
היהודים, אכנס למקום כזה? היה לא תהיה! הרמתי את ידי 

לשמים וביקשתי מה' יתברך שיציל אותי מזה.
שנוכל  עד  שנמתין  אמרו  ולנו  למבנה  נכנסו  המארגנים 
כך  התאפשר.  לא  הדבר  ועדיין  שעה,  חצי  עברה  להיכנס. 
חלפה שעה ועוד שעה, עד שהמארגנים התייאשו והמשכנו 
הלאה. זה היה מוזר, הביקור תוכנן עם הגורמים המתאימים, 
אכנס  שלא  עלי  שמר  ה'  בגללי.  שהכל  ידעתי  אני  אבל 
נפש  שבמסירות  שלי,  אמא  של  הכוח  זה  טמא.  למקום 

שמרה עלינו בסודן שלא נלך למקומות כאלו. 
זכיתי  שבהמשך  לי,  עמדה  זו  נפש  שמסירות  בטוח  אני 
והקב"ה פתח לי את הלב ואת הראש וזכיתי להתקרב ולחזור 
בתשובה. היום אני גר בבני ברק ונשוי לאשה חרדית יראת 

שמים מאתיופיה. חסדי השם כי לא תמנו.
(מוצאי שבת פרשת לך לך תשפ"א, סיפור מס' 2, אידיש)

לאחר בחירת השפה - ניתן להאזין לסיפורים בשלוחה 1 לראיונות בשלוחה 5 > 6

אמר  והוא  באזור,  למתווך  ניגשתי  עלי.  גדול  היה  זה   - מתווכים  לשלושה  לגשת 
לי שהוא כבר שמע את שמו של הקונה שלי. הוא התעניין אצלו על הרבה דירות 
ויודע את המחירים, אבל אם אני שואל, אז שאדע שהמחיר שלי הוא באמת גבוה 
ולא כל כך פרופורציוני למחירים באזור. הסברתי והראיתי כמה הדירה שלי אינה 
סטנדרטית וכמה היא מיוחדת בכל מיני תוספות מיוחדות ושיפוצים נפלאים, עד 

שהוא הסכים לטפס עם המחיר עד שני מיליונים מאה.
כשסיפרתי לרב שהמתווך אמר שהקונה יודע את מחירי הדירות באזור, אמר הרב: 
אם כך, אין כאן הונאה. נזכרתי שהקונה שאל אותי ממה נובע המחיר הזה, ואמרתי 
לו שהמחיר הוא לפי מטרים, כנהוג, בעוד שזה לא ממש נהוג. הוא הסכים לקנות 
הרגיל  המחיר  הוא  כאילו  במחיר  לנקוב  ישר  לא  וזה  דברי,  סמך  על  הדירה  את 
בשעה שהוא לא. התקשרתי לקונה ואמרתי: "לא נעים לי, אבל אני מוכרח ליידע 
אותך שאמרו לי שהמקסימום שמשלמים על דירה כזאת הוא שני מיליונים ומאה 
אלף שקלים, אבל עם כל זה אני מוכר אותה בשני מיליונים ושלוש מאות". זהו, 

סיכנתי את כל העסקה. 
הקונה אמר שיודיע לאביו על העדכון שלי. הוא חוזר אלי ממש מרוגש מההתנהגות 
שלי, כי הוא ידע שיש לי חובות ושאני צריך כל שקל, אבל ביחד עם זה הוא אמר 
מה שאבא שלו אמר, שהם יקנו את הדירה בשני מיליונים מאה וחמישים. גם זה 

בהתחשבות בחובות שלי, ו... זהו! לא רוצה - לא קונה. 
מה יהיה פה? אני במצב של פיקוח נפש, והכסף שיכולתי לקבל על הדירה אינו 
מגיע. בכל זאת לא הצטערתי. ידעתי שעשיתי את רצון השם. באותם ימים נפטר 
להרגשה  הגעתי  מאוד.  התרוממתי  עליו  שנאמר  ומההספד  ישראל,  מגדולי  אחד 
מיוחדת, מין מתנה משמים של התעלות, והרגשתי שזה בזכות ההתנהלות הישרה 

שלי עם הדירה. הייתי בטוח שהקב"ה לא יקפח את שכרי.
באזור.  דירה  מחפש  מאנגליה  זוג  מודעה:  לבניין  בכניסה  ראיתי  ימים  כמה  אחרי 
התקשרתי למספר שהופיע שם, והזוג הופיע. תוך כדי שהם מסיירים בבית, דופק 
דמי  משלם  שאיני  לו  הודעתי  אותי.  הפתיע  זה  כמתווך.  עצמו  ומציג  אדם  בדלת 
תיווך ולא מוריד מחיר, אבל הוא לא נבהל. הוא אמר שהוא לוקח דמי תיווך רק 

מהקונים. 
הזוג התלהב אבל ביקש הנחה, דבר שאיני עושה, כמובן. באותו יום הגיעו אנשים 
נוספים, ואז פתאום התקשר הראשון ושאל: "אולי בכל זאת"... אמרתי לו: "מתווך 
התלהב מהדירה הזאת והוא שולח לפה אנשים. כל הזמן נכנסים לי כאן לדירה, 

ויכול להיות שאני כבר מוכר אותה". 
הוא נלחץ ואמר: "התקשרתי להגיד שאני מוכן להוסיף עוד חמישים אלף ולשלם 

שני מיליונים מאתיים". 
"זה יפה", אמרתי לו, "אבל אני זקוק להפרש בשביל החובות".

אחרי זמן הוא שוב התקשר ואמר: "אוסיף עוד חמישים, ותמכור לי בשני מיליונים 
מאתים וחמישים אלף". 

כאן התרכך בי משהו. אמרתי לו: "אני רוצה למכור לך, אבל צריך את ההפרש. אם 
אמצא שההפרש מתאים נוכל להישאר במחיר הזה". 

באותו שבוע ביום שלישי אמר לי ידיד שהוא ראה פרסום על דירה למכירה בביתר. 
אולי אני מעוניין בה? הדירה ההיא לא התאימה לי, אבל הרעיון לנסות למצוא משהו 
לחברה  מנוי  עשיתי  משמים.  הארה  היתה  לי  שהוצעה  הראשונה  מהדירה  אחר 
שמפרסמת דירות, וקיבלתי שלוש הצעות לדירה למכירה. חשבתי להתקשר להצעה 
קול  לי  ענה  השנייה.  הדירה  של  הטלפון  מספר  לי  נלחץ  'בטעות'  אך  הראשונה, 
של אברך נעים הליכות, ולקחתי ממנו פרטים. אחר כך ראיתי שהוא הוא המוכר 
רק  לטלפון,  עונה  אינו  פשוט  והשלישי  סימפטי,  לי  נשמע  לא  הראשון  העתידי. 

השני ודירתו דיברו אל לבי. 
הקב"ה  בכלל.  חסרונות  בלי  מקסימה  היא  כמה  וגילינו  הדירה,  את  לראות  נסענו 
ברחמיו הראה לי דירה אחרת בתחילה כדי שאשמח עוד יותר עם הדירה הזאת, 

שגם החסרונות הקטנים שבדירה ההיא אין בה. כולה כלילת מעלות ממש.
גם המחיר היה נמוך יותר ובלי תיווך, כך שבקניית הדירה בביתר חסכתי למעלה 

מחמישים אלף שקל.
פחות  אלף  חמישים   - שלי  לקונה  לבסוף  שניתנה  ההנחה  עם  דבר,  של  בסופו 
מהמחיר שהתכוונתי למכור את הדירה, יצאתי מורווח בחמישים אלף שקלים יותר 
ממה שהייתי מוכר במיליון שלוש מאות, בלי לומר מילה על המחיר הרווח בשוק. 
אני מספר את הסיפור מביתר. שבע שנים עברו מאז. התקופה הקשה מאחורינו, 
ואני שמח כל כך שזכיתי לעמוד בנסיון ולראות את ישועת השם. אין משפט יותר 
מתאים לסיים את הסיפור מדברי המדרש (דברים רבה, פרשת ראה פרשה ד): אמר 

הקדוש ברוך הוא: שמעו לי! שאין אדם שומע לי ומפסיד.
(יום ראשון פרשת וירא תשפ"א, לילה, סיפור מס' 1, אידיש)

יש לכם סיפור שאתם רוצים להתראיין ולזכות את הרבים, השאירו הודעה שלוחה 3>4 לאחר בחירת השפה

 באמונה ובטחון. כל בוקר, בשלוחה 2 > 0 לאחר בחירת השפה - בטחון היומי בחמש דקות



המעוניינים להפיץ את העלון 
מוזמנים להתקשר למשרד ההפצה

בטלפון 02-5866-075
מענה אנושי בין 12:00 ל-14:00

ניתן להשאיר הודעה בכל שעות היממה ונחזור אליכם בס"ד

משלוח הגליונות הינה ללא תשלום למפיצים 250 עלונים ומעלה
בהצגת נקודות חלוקה

B023011300@GMAIL.COM ההרשמה לקבלת העלון במייל בכתובת
ההרשמה לעלונים באידיש ואנגלית במייל הנ"ל

הארה פרטיתהארה פרטית

שאלה פרטיתשאלה פרטית

מתוך שיעורי המשפיעים ב'קו השגחה פרטית'מתוך שיעורי המשפיעים ב'קו השגחה פרטית'

שאלות ותשובות באמונה, בטחון והשגחה פרטיתשאלות ותשובות באמונה, בטחון והשגחה פרטית

דיני ממונות
בשאלה:  הלכתיים  עניינים  שני  על  מעירים  המשיבים  רוב 
לבררם  יש   - ממונות  דיני  לחברו.  אדם  ובין  ממונות  דיני 
במקום המתאים ולא במסגרת העלון. התשובות מתייחסות 

לחלק השני.

עצת השם
מירושלים:  לייפער  דוד  הרב  עילית,  ממודיעין  כהן  אליעזר  הרב 
התורה  מצוות  שלום".  נתיבותיה  וכל  נועם  דרכי  "דרכיה 
מאירות לנו בעצות טובות לדרך חיים נעימה וישרה. איסור 
'לא תשנא את אחיך בלבבך', לדעת רוב הראשונים, "האיסור 
הוא רק השנאה בלב, אך אם הראה את שנאתו שוב אינו עובר 
תודיע  מהאיסור.  להימנע  מעשית  דרך  לך  הרי  זה".  לאו  על 
לאותו מזיק בלשון חנונה ורכה שיש לך עליו הקפדה בלב. 
המציאות  שנית,  תורה.  איסור  על  עובר  אינך  כבר  ראשית, 
מוכיחה שהשנאה יורדת מהלב, ולרוב גם נסללת דרך לשלום.

התגברות
הרב  מיכאל אולמן מבני ברק, הרב יצחק זאב דמן מבית שמש, הרב 
ישראל ווינבאך מאלעד, הרב שמעון וויכפורט ממונסי, הרב אלישע 
השני  להקפיד  תמשיך  כאשר  אם  לבחון  עליך  מתפרח:  הלוי 
יפסיק להזיק. מדרך העולם, כאשר ידוע על הקפדת הזולת, 
מרגישים אי נעימות ומתפייסים. במקרה כזה ייתכן שההקפדה 
היא בגדר השתדלות. אולם ברוב המקרים ההקפדה והשנאה 
אינן מעלות ואינן מורידות, ואם כן - למה לך להקפיד? תתחזק 
במידת הביטחון, להפנים ולידע שהכל הוא מהשם ית', ואין 
אחר זולתו היכול להזיק לך, והמזיק הוא רק שליח מלמעלה. 

ובוודאי אין רעה יוצאת מלפניו, ואלוקים חשבה לטובה.
הרב יצחק דוב פרידמן מירושלים: אציג לפניך מדברי ספר החינוך 
בשורשי המצווה שלא לנקום, וכך לשונו: שידע האדם ויתן 
אל לבו כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע הוא סיבה שתבוא 
מיד איש אחיו לא  עליו מאת השם ברוך הוא. ומיד האדם 
יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן כשיצערהו או 
יתברך  והשם  גרמו,  עוונותיו  כי  בנפשו  ידע  אדם,  יכאיבהו 
גזר עליו בכך, ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו 

סיבת רעתו, כי העוון הוא המסבב.
א):  (לח  יומא  במסכת  מירושלים:  המבורגר  יחיאל  מאיר  הרב 
"אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימא", הדברים 
אמורים גם במצבך. מה שמגיע לך תקבל. אני יוצא מנקודת 

הנחה שאתה בעל מדרגה, על כן אביא לפניך מה ששמעתי 
בשם אחד מגדולי הדור זצ"ל, כי שלמות האדם היא להיות 
 - פראייר  (להיות  אותו  כשמנצלים  אפילו  לאחרים  נכנע 
ז"ל:  ליבוביץ  הרב  של  המפורסמת  צוואתו  ידועה  בלע"ז). 
'לפנים  אמורים  הדברים  אמנם  למחול".  למחול  "למחול 
משורת הדין', כי על פי דין אין מקום למחול למזיק כל עוד 

הוא מזיק.
פלא:  מעשה  לדברים  מסמיך  מברכפלד  רוזנברג  יוסף  יעקב  הרב 
סיפור מופלא מובא בספר 'עמודיה שבעה' (קכב הערה 67) 
מחלה  ממון,  (הפסד  רבות  בצרות  מסובב  שהיה  יהודי  על 
ודברים  דין  לו  היה  אשר  מצאצאיו),  נחת  ראה  ולא  קשה, 
צרותיו  את  תינה  כאשר  ובהשמצות.  בהצקות  מלווה  שהיה 
בפני הגאון רבי אברהם גניחובסקי ז"ל, השיא לו את עצתו 
מהנעלבים  להיות  האחד:  דברים.  בשני  להתחזק  לישועה 
ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, להתחזק שכל 
הרעות הן רק מאתו ית' ואין אחר זולתו יכול להרע לו. השני: 
להתפלל על בעל דינו שיצליח. כאשר אותו יהודי טען שאין 
הוא מסוגל לכך, השיב לו ר' אברהם שאין עצה אחרת עבורו. 
האיש התחזק ונהג כן. באורח פלא שונאיו הפסיקו להציק לו, 
חזרו  וצאצאיו  רב,  בעושר  נתעשר  למחלתו,  תרופה  נמצאה 
לדרך הישר. שואל נכבד, אכן זאת היא העצה היעוצה עבורך: 
תתחזק בביטחון בהשם ית', תתפלל להצלחת שונאך, תחשוב 
עליו דברים טובים, וכמים פנים אל פנים כן לב האדם לאדם.

העבר אין
הרב שמעון דוב ליפשיץ מירושלים: שאלתך מוכיחה שהנך רוצה 
לעלות ולהתחזק במידת הביטחון. בכדי שתוכל להתמודד עם 
'עבר'  האחד  חלקים:  לשני  השאלה  את  לפצל  עליך  מצבך 
והשני 'עתיד'. לגבי העבר - מה שהיה היה. אם תקפיד ותשנא 
זה כבר לא יעזור, על כן מומלץ למחול ולהעביר את ההקפדה 
ייפסק  שהנזק  השתדלות  לעשות  יש  העתיד -  לגבי  שבלב. 
(כמובן במינון הנכון הראוי לבעל ביטחון). עצם ההתעסקות 
בהשתדלות עניינית יחד עם אמונה תעביר את השנאה מלבך. 

שאלה לגליון הבא
לפעמים  קורה  ושלווה.  רוגע  עלי  משרה  בביטחון  ההתחזקות 
שכאשר אני רואה מקרים לא טובים הבאים על אחרים, הדבר 

מחליש אצלי את מידת הביטחון, ואני מאוד מבולבל מכך.
י.ק. בית שמש

לא האמנתי על עצמי שאי פעם אגיע 
ואני  מהעבודה,  פוטרתי  כזו.  לדרגה 
רק  ראיתי  צער,  כלל  הרגשתי  לא 
שמחתי.  ופשוט  שבדבר,  הטוב  את 
מקום  מאותו  בדיוק  מניין?  ופרנסה 

שהיה לי עד היום. אשריכם!
נ. פ. - ירושלים 

רבות חיכינו לזיווג הגון לבתנו היקרה. 
ברוך ה', אחרי שראינו כאן בעלון כמה 
אנשים שתרמו ונושעו, תרמנו, וברוך 
ה' תוך 30 יום בתנו היקרה התארסה.
טלפון שהתקבל במערכת

הסכם יששכר זבולון
בח"י אלף מאזינים לחודש 

בכולל העולמי השגחה פרטית
על ידי ולזכות עידן ישראל בן טרז אסתר
וזוג' איריס בת סוליקה ויוצ"ח שיחיו

לזכר הרה"ק
רבי שלמה בן יוטא זצוק"ל הי"ד מקרלין 

והרה"ק רבי ישעי'ה ב"ר משה זצוק"ל מקערסטיר

ולע"נ הילדה מרים חנה הי"ד 
בת יבלחט"א הרב יעקב שליט"א

ולזכות עובדי מרים פיננסים 

עלונים ל- 40 בתי כנסת
משה יצחק בן פרומא אסתר וב"ב
לברכה והצלחה ורפואת הנפש והגוף

עלונים ל- 40 בתי כנסת
נתרמו ע"י התורם החשוב

החפץ בעילום שמו 
להיוושע בזש"ק בקרוב ממש

עלונים ל- 40 בתי כנסת
נתרמו לזכות 

מזל בת ברוריה. יעל עליה בת ברוריה.
הדיה בת ברוריה

לזיווג הגון בקרוב ממש

עלונים ל- 40 בתי כנסת
לזכות ל.ב.ה. לזיווג הגון בקרוב

השפעה פרטיתהשפעה פרטית

מצד המקבלים
מצד המקבלים

ים
תנ

נו
 ה
צד

מ
ים
תנ

נו
 ה
צד

מ

קח גם אתה שותפות קבע
בהפצת האמונה בעולם 

ותזכה להבטחת הזוהר למזכי הרבים:
בנים ובני בנים יראים ושלמים

התקשר עכשיו
לקו השותפות 02.6313.742

העברה לבנק 
לאומי סניף 902 
חשבון 57390056

משלוח בדואר 
לת.ד. 5475 
ירושלים

בעמדות נדרים 
פלוס על שם 
'שער הבטחון'

יש אחד שגרם לי הפסד גדול, ההפסד הוא מתמשך ובידו להפסיק זאת, אך הוא 
ממשיך במעשיו. שאלתי, האם אני צריך למחול לו כל עוד הוא עומד באיוולתו? 
וכן איך אני מחזק את עצמי לא לעבור על הלאו של לא תשנא את אחיך בלבבך.
י. ה. כ. - בית שמש שאלה מספר 9

נקודה מתוך שיעורו המופלא של 
הרה"צ ר' יהודה מנדל שליט"א מלייקווד

נתנו לכם מחמאה - תשתעשעו עם זה
הוא רמאי וגנב, נכלולי וערמומי, אין אצלו טיפת יושר... –  
יושב מולי יהודי ומתנה בפני את הקשיים שהוא עובר מול 
אחיו, עצמו ובשרו. שניהם גדלו בבית אחד, שניהם נולדו 
לאותם הורים. האחד גדל גנב ונוכל, והשני - ישר כסרגל.

הזדעזעתי מאוד. כך מדברים על יהודי? בנובהרדוק למדו 
שכשמישהו רואה חסרון בחבירו סימן שהוא עצמו בעל 
גדולי  טוב?  לא  דבר  ביהודי  שמוצאים  הייתכן  חסרון. 
שרואים  שהחסרונות  ואמרו  לראי  זאת  דימו  החסידות 

בחבר הם החסרונות שלך עצמך.
"עוד  לז)  (תהלים  הפסוק  את  פירש  מברסלב  נחמן  רבי 
ידי  על   - ואיננו"  מקומו  על  והתבוננת  רשע,  ואין  מעט 
הֶרשע  במעשי  וממעטים  זכות  הרשע  על  שמלמדים 

שעשה, 'ואיננו' - גורמים שהרשע יחזור בתשובה.
לקחתי את עצתו של הצדיק באמתחתי והתחלתי ללמד 

זכות על אותו אח. 
צרות  לו  יש  קשים.  חיים  עבר  אחיך  ליהודי,  אמרתי  נו, 
רבות, מה אתה מצפה ממנו? עליך להודות להשם שהחיים 
שלך קלים וזורמים. זכית להיות מעורב בין הבריות ואהוב 

על כולם, ואחיך המסכן לא זכה בכך.
הסוף המפתיע הגיע. לא עבר זמן רב, ואותו אח שינה את 

דרכיו לשביעות רצון כל סובביו.
יכולים  אנו  טובה  במחשבה  בידינו.  יש  עצום  כוח  איזה 

להחזיר את כל באי העולם בתשובה...

- - -
בואו נחשוב עוד קצת ---

אם נמצא בידינו הכוח להשפיע רוח טהרה על אחרים, כל 
שכן שיש בכוחנו להשפיע על עצמנו.

כמה  נפול:  שלהם  האף  במרירות,  מסתובבים  אנשים 
בכלל.  שווה  אני  כמה  מעשי,  רעים  כמה  אני,  יוצלח  לא 
הפסיקו!!! המחשבות האלה הן החטא עצמו. הפכו את כיוון 
המחשבה ואמרו לעצמכם: כמה מוצלח אני, כמה מעשים 

טובים אני עושה בכל יום, כמה מצוות קיימתי היום.
והראש  כלפינו,  מוצלח  לא  ביטוי  פולט  שמישהו  קורה 
התכוון  הוא  כך,  או  כך  חשב  הוא  לעבוד:  מתחיל  שלנו 
אומר  מישהו  כאשר   – בהפוכה  זה  את  קחו  ש...  להגיד 
במלוא  אותה  קחו  זה,  עם  השתעשעו  מחמאה,  לכם 
הרצינות. כאשר שמעי בן גרא קילל את דוד המלך, אמר 
דוד: "אלוקים אמר לו קלל". 'מידה טובה מרובה' - כאשר 
זאת,  לנו  שלח  שאלוקים  נדע  טובה  מילה  לנו  אומרים 

מתנה מהשמים, לחזק את רוחנו ואת ליבנו.
צריך  האדם  הרי  עליו?  יהא  מה   - מוסר  האומר:  יאמר 
מנובהרדוק:  הסבא  לימדנו  כבר  בשוטים.  עצמו  לייסר 
"שולחנך גדול משולחנם כתרך גדול מכתרם, ונאמן הוא 
בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך" (אבות ו ה) - עם 

גדלות יכול האדם להשיג מדרגות נעלות וגדולות.
(מתוך השיעור של פרשת וירא)

מסירת שאלות ותשובות: בקו השגחה פרטית 02-30-11-300 שלוחה 3 > 5 (לאחר בחירת השפה) [זמן ההקלטה מוגבל ל- 3 דקות] | במייל T023011300@gmail.com | בפקס 02-6599-189  
תשובות יתקבלו רק עם שם מלא ושם עיר עד יום ראשון פרשת ויצא.  שם השואל יכתב בראשי תיבות ושם עיר. 

שיעורי הרה"צ ר' יהודה מנדל שליט"א נמסרים מידי שבוע בעברית, אידיש ואנגלית בשלוחה 2 > 2 (לאחר בחירת השפה)
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 מתורתו של הבן איש חי זצוק"ל –אין השטן שולט בשתי אומות 

 
ו ֲעֵקב ֵעש ָ  )כה,כו(  ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ב ַ

 
 א. מדוע עשה יעקב כך.  ב. למה הוצרך הכתוב להודיע בזה?   יש לדקדק:

 
ֵניעל פי מה שכתב בעל בית אהרן ז"ל, על תשובת נבואת ה' לרבקה "ונראה לבאר:  ְׁ   ש 
ֵנךְׁ  ִבטְׁ שלכאורה אינו מובן איזו תשובה יש כאן על דרישתה ומבוכתה של רבקה,   ",גֹוִים ב ְׁ

הלא הלכה לדרוש את ה' מפני שפחדה על עצמה, פן תסתכן, ומה יש בגילוי זה של שני  
אדרבה, ייתכן שעכשיו תחוש ותפחד עוד   דברי תשובה המרגיעים את פחדה? גויים

   יותר כיוון שנודע לה שאכן יש בקרבה שניים. 
 

שמספרת על האמורא שמואל שלא היה עולה   ש על פי דברי הגמרא בשבת )דף לב(ופיר
 'אין שטן שולט בשתי אומות'.   בספינה אלא אם כן היה עמו גוי מאומות העולם. כי אמר:

אל לך לפחד ולירא מן הסכנה וצער    –מעתה, זהו פירוש התשובה שהשיב לה הקב"ה  
ך השטן חס ושלום, היות ושני גויים  העיבור, אין לך לחשוש מהסכנה פן ישלוט ב 

בקרבך" שהם שתי אומות, ו"אין שטן שולט בשתי אומות". דברים אלו אכן הרגיעו את  
 רבקה.

 
כיון ששעת הלידה היא   בהקדמה זו, יובן בדרך צחות מדוע אחז יד יעקב בעקבו של עשו,

לבדו   עת סכנה, וקיים חשש שהשטן ישלוט ברגעים אלה, לכן לא רצה יעקב להישאר 
אחר שכבר יצא אחיו, ומטעם זה התחכם להיות ידו אוחזת בעקב עשו, בעת סכנה  

רצה ללכת עם גוי, עד שגם הוא יצא כולו שלם, כאשר השטן כבר איננו מסוגל לשלוט  
 )בן איש חי דרושים(ולהרע לו ח"ו. 
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 על הפרשה  –הרב ניסים פרץ זצוק"ל 

 
ן ֹוְלֹדת ִיְצָחק ב ֶ ה ת   )כה,יט( ַאְבָרָהם ְוֵאל ֶ

מתי מתחיל החינוך אצל הבנים? לא אחרי שהם נולדים, אלא לפני ההולדה. אם אדם  
מחנך את עצמו, האיש ואשה, והם יודעים לעשות מעצורים, ויודעים להתגבר ולכבוש  
את תאוותם, ולכוון לשם שמים כדי להוריד נשמה קדושה לעולם, אז הם מורידים נפש  

 דות יצחק".  קדושה מוכנה לעבודת השם. וזהו "אלה תול 
 

זה אברהם אבינו ושרה אמנו הקדושים האלה. איך   )יצחק(  תולדות כאלה זה לא הוא
שהם התקדשו עם כל העבודה הגדולה שלהם. אברהם מגייר את האנשים ושרה  

מגיירת את הנשים, עלו והתעלו במעלות כאלה רמות. והקב"ה חיכה וחיכה עוד ועוד  
כדי   .תשעים ותשע שנה, אז הוא הוליד את יצחק ועוד, רק כאשר היה אברהם בן 

להוליד אותו בכל התשעים ותשע, בכל המאה ספירות, שיהיו כלולים ביצחק. כלומר,  
 יצחק אבינו כבר נולד במקום גבוה, יצחק אבינו נולד למעלה.  

 
אביו נפטר בקיצור ימים, והוא גדל אצל סבו בעל   כמו שמספרים על ה"שפת אמת".

גם ה"חידושי הרי"ם" כבר היה זקן ונפטר, והוא נשאר ינוקא. אבל   ם".חידושי הרי"ה"
הסבא גידל אותו וחינך אותו, והעמיד לו גדולי תלמידי החכמים שילמדו אותו כל הזמן,  

 ויכשירו אותו להיות ממשיך השושלת של גור, האדמו"ר מגור. 

 
ימדו אותו שהוא  כשהגיע זמנו, בערך בגיל עשרים ומשהו, ישבו כל אלה שראו אותו ול

כלי מוכשר ומיוחד, ישבו והחליטו שהגיע הזמן להכתיר אותו לאדמו"ר. ואז הלכו  
והחתימו את כל האנשים הזקנים שהיו חסידים של ה"חידושי הרי"ם". כשהגיעו לאיזה  
זקן שהיה תלמיד חכם הכי גדול בחבורה, והמבוגר ביותר, אמר להם תגידו לי, מה אתם  

י אקח בחור בן עשרים ומשהו ואני אשים אותו עלי ומה  חושבים שזה צחוק? אנ 
שיגיד לי אני אשמע? איך אני אקבל אותו ואני לא אשמע בקולו? איך אפשר? אני בן  

 קרוב למאה שנה. אני לא מבין אתכם, מה אתם רוצים?  
 

אמרו לו, אתה יודע מה, אל תחתום. רק נבקש ממך בקשה, תיפגש איתו. תבחן אותו  
רה, במה שאתה רוצה, ואתה תגיד לנו אם הוא ראוי להיות רבה או לא.  בכל חלקי התו

קבעו פגישה מיד אחרי התפילה של הנץ החמה. ואותו זקן תלמיד   אנחנו סומכים עליך.
חכם ישב עם ה"שפת אמת" והתחיל ללמוד איתו מתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים,  

וסף, זוהר, זוהר חדש, עץ חיים,  ובדרשות דקראי, תלמוד בבלי, ירושלמי, טו"ר בית י
ספרי חסידות, כל הספרים שבספריה עולים ויורדים, כל השולחן מלא. והיה מתווכח  

איתו ושואל אותו, צולב בו ימין ושמאל. כבר הגיע עוד מעט מנחה. עוד מעט שקיעה. 
 מהבוקר לא שמו לב, לא אכילה לא שתיה.  

 
שאלה אחת לפני שאני אקבל אותך    אמר לו, שאלתי אותך הרבה שאלות, יש לי עוד

לרבה ואז אני לא יכול יותר לשאול שאלות, רק לקבל הוראות. אמר לו, שאלת אותי כל  
כך הרבה שאלות, תשאל את השאלה. אמר לו, תגיד לי בבקשה, אני בן קרוב למאה  

שנה. מיום עמדי על דעתי, מעיד אני עלי שמים וארץ, אני מטפס ועולה, מטפס ועולה  
ום בתורה, בעבודת השם, והגעתי למה שהגעתי. אתה כולך בן עשרים ומשהו שנה,  יום י 

 איך הגעת לכל זה? מאיפה? איך הגעת לדרגות כאלה?  
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עושים  יש איזה הר בהרי ההימלאיה שכולם נוסעים לטפס עליו, : מר לו, אספר לך סיפורא

טיפוס להרים. לפעמים מגיעים לשליש הדרך ונופלים, מגיעים לחצי ונופלים וזה לוקח שנה.  
ואחד הגיע    לוקחים כמה מנות אוכל. ולוקחים איתם יתדות וחבלים ועולים עולים ועולים.

 למעלה אחרי שנה של טיפוס. הגיע בכוחות לא לו.
 

לנוח קם וחיפש משהו לאכול, וראה שיש  כשהגיע למעלה כבר התעלף, נח. אחרי שגמר  
רואה? רואה בין העצים ילד קטן, ילד צעיר   עצים יפים והוא מטייל ומחפש. ומה הוא 

מסתובב לו ורץ. הוא התפלא ואמר לו, ילד, בחור, תגיד לי, יש איזה דרך אחרת שאפשר  
 לעלות לפה? איך עלית? אני כמעט באפיסת כוחות, ולקח לי שנה להגיע לכאן.  

 
יך אתה פה? הילד התחיל לצחוק ואמר לו, אני לא טיפסתי לפה, אני נולדתי פה. ככה אמר  א

ה"שפת אמת", ואז הת"ח הזקן הרים ידיים. ה"שפת אמת" נולד להורים קדושים, אז הוא כבר  
 נולד במקום גבוה, ומשם עלה מעלה מעלה והגיע למקום יותר גבוה. 

 
 

   )כה,ל( ָהָאֹדםַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם 
 

מעשה בילד דניאל שהוציא מילקוטו חפיסה של ופלים והחל לאכול מהם. יונתן חברו הבחין  
פלים שלך?...". דניאל סרב לתת לו,  ובכך, ומיד ניגש אל דניאל וביקש: "אולי תכבד אותי מהו

שוב  אך דניאל נותר בשלו והמשיך לסרב ",  ופליםו ויונתן המשיך לבקש ולהפציר: "תן לי מה
  שה!(, כדי להכריח את חברו לתת לוואז, החליט יונתן לעשות מעשה )שלא יע .  ושוב

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא מיני  : "הוא קפץ וברך בשם ומלכות –מהחטיף שלו 
פלים, כדי  ומזונות"!! ועכשיו הוא מושיט את ידו לעבר דניאל, ורומז לו שימהר ויתן לו מהו 

תו לבטלה... דניאל אכן חשש לאיבוד ברכתו של חברו, ונתן לו  שחלילה לא תצא ברכ 
 .  ממאכלו

 
ופלים, כי אולי ברכתו  וכעת התעוררה השאלה: האם צריך יונתן לברך עתה פעם נוספת על ה

 ?  הראשונה על המאכל שביד חברו היתה לבטלה 
 

דעת, ועבר   תחילה יש להדגיש, כי יונתן נהג בקלות  השיב הגאון יצחק זילברשטיין שליט"א:
בו "הוזהרנו שלא להתעולל עלילות ברשע לקחת כל אשר לרענו";  ",  על איסור "לא תחמוד 

 ונחשב הדבר כ'אבק גזל'!  ,  וגם יתכן שנהנה מסעודה שאינה מספקת לבעליה
 

 ,ה( -הנה הלכה בידינו )בשו"ע סי' ר"ו סעיף ד  –ובאשר לשאלה האם צריך עכשיו לברך שוב 
 א על משקה, עד שיביאוהו לפניו, ויאחז בו ביד ימינו.  שאין לברך לא על אוכל ול

 
צריך לברך פעם נוספת. גם אם כיון   –ואם ברך ואחר כך הביאו אחרים את המאכל לפניו 

דעתו על מאכל זה שהיה אצל אחרים, אין זה מועיל, כיון שבשעת הברכה לא היה המאכל  
 .  לא  אצלו, והדבר היה תלוי בדעת אחרים, אם יתנו לו אותו או

 
לאור הדברים, במקרה שלפנינו, הרי בשעת ברכתו של יונתן שנהג כגזלן, לא היה ברור  

שהמאכל אכן יגיע לידיו, כי תלוי הדבר בדעת דניאל בעל המאכל )שסרב שוב ושוב ליתן  
ברכתו של יונתן  ,  ליונתן(, ומאחר שביד דניאל היתה הברירה שלא ליתן ופל לחברו, ממילא

 (2)אחת שאלתי  ולברך!   היתה לבטלה, וצריך לחזור
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:

בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:
 רחל, עדן שירה בת גילה, הילה בת עדנה. 

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

  בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,
קה, שולה בת עזיזה, ולרפואת כל יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שולי

 חולי עמו ישראל. 
 

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

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
מֹו ֱאדֹום ן ָקָרא ש ְ י ָעֵיף ָאֹנִכי ַעל כ ֵ ה כ ִ ו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהז ֶ   .ַוי ֹאֶמר ֵעש ָ

ֹכָרְתָך ִלי ֹכָרה .ַוי ֹאֶמר ַיֲעֹקב ִמְכָרה ַכי ֹום ֶאת ב ְ ה ִלי ב ְ ה ז ֶ ָ ה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמו ת ְוָלמ  ו ִהנ ֵ -)כה,ל .ַוי ֹאֶמר ֵעש ָ
 לב(
 

.  יעקב מחליט לנצל את רעבונו של עשיו ולקנות את הבכורה, ועשיו מסכים למכור לו אותה
אומרת )ברכות דף ה.( שישנן כמה שיטות לנצח את היצר  אבל יש על זה קושי גדול: הגמרא 
 : הרע מתי שהוא מתגבר על האדם

   שילמד תורה, ואם זה לא עוזר אז  .א
 שיקרא קריאת שמע  .ב
  ה.יום המית אם גם זה לא עוזר שיזכיר לו  .ג

 
ואם כן קשה שהרי עשיו ראה שהוא הולך למות, אז באותה שעה לכאורה לא היה לו יצר  

 זאת העדיף את העדשים על פני הבכורה?   הרע איך יתכן שבכל
 

אלא מתרץ אחד מגדולי המוסר, שכל מה שיום המיתה עוזר, מפני שזה מזכיר לאדם שאיננו  
בעולם הזה לעד ולעולמי עולמים, וממילא ילמד תורה ויקיים מצוות, ויברח מהעבירה, אבל  

ודם כל אוכל...  כל זה טוב בצדיקים שיודעים מה חשוב ומה טפל, אבל הרשעים אצלם ק 
י ָמָחר ָנמו ת :וכמו שכתוב בפסוק שהרשעים אומרים תֹו כ ִ ָ ש  לפי זה   (.  " )ישעיהו כב,יג"ָאכֹול וְׁ

מובן למה בחר עשיו את העדשים על פני הבכורה, כי זה אצלו האוכל חשוב הראשון, לעומת  
"מיד  - המגיד מישרים הרב יהודה יוספי שליט"א). צדיק שאצלו המצוה קודמת לכל דבר

 "( מלכים
 

ה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמו ת ו, ִהנ ֵ ה ַוי ֹאֶמר ֵעש ָ ָ ֹכָרה -ְוָלמ  ה ִלי, ב ְ  )כה,לב( ז ֶ
הוְ בס"ד  ָ רמוז לנו שעשיו ימכור את הבכורה בזול, וכך היה  בזול,  ראשי תיבות  ֹכָרהב ְ  י,לִ  הז ֶ -ָלמ 

 )עורך העלון( את הבכורה וביזה אותה.   נזיד עדשים מכרלחם ותמורת 
 

ר ָאֵהב ָאִביו ֲאש ֶ ים, כ ַ ֹו ַמְטַעמ ִ ַעש  ִאמ  ַ  )כז,יד( ַות 
ו ם' מניין לנו שיצחק היה אוהב עַ  '? בדרך הלצה אפשר להגידש  ַ יֹו ִאמ  ש  ַות  ַעמ ִ סופי   םַמטְׁ

ו םתיבות ' ר ָאֵהב ָאִביווזהו שכתוב ' עליו שום,שרצה יצחק אבינו שבכל תבשיל תוסיף  .. 'ש  ֲאש ֶ '.  כ ַ
 העלון( )עורך 
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גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט
258 גליון מס'  

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

באר בשדהבאר בשדה

שני בחינות שמחה
ואלה תולדות יצחק )יט. א(

יעקב  יצחק.  "ואלה תולדות  ז”ל על הפסוק  כתב ברש”י 
ועשו האמורים בפרשה”. יצחק הוא לשון צחוק ושמחה 
כמו שכתוב )בראשית כא ו( “צחוק עשה לי אלקים”, דהנה 
יש שני בחינות שמחה אית שמחה שהוא בעבודת הבורא 
ברוך הוא, כמו שכתוב )תהילים ק( “עבדו את ה’ בשמחה”, 
)קהלת ב  ואית שמחה שהוא חלילה להיפך, שעליה כתוב 
ז”ל ואלה  וזהו שפירש רש”י  זו עושה”  ב( “ולשמחה מה 
תולדות יצחק “יעקב ועשו האמורים בפרשה” ובא לרמז 
על שתי הבחינות של שמחה, יעקב מרמז על שמחה של 
מצוה, ואילו עשיו מרמז על ההיפך חלילה, שמחה שאינה 

של מצוה שעליה הכתוב אומר “ולשמחה מה זו עושה”. 
)מרן הרה”ק ה”אור ישראל” מסאדיגורה(

ההבדל בין תפילת יצחק לתפילת משה
ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו )כה, כא(

איתא במדרש שמשה רבינו ע"ה התפלל תקט"ו תפלות 
להכנס לארץ ישראל כמנין 'ואתחנן' ולא נענה, והנה יצחק 
אבינו ע"ה ג"כ התפלל תקט"ו תפלות, כי "יצחק רבקה" 
בגימטריא תקט"ו, ונענה. ומדוע משה רבינו ע"ה לא נענה, 
הלא הוא ג"כ התפלל תקט"ו תפלות, יען כי יצחק אבינו 
ע"ה לא על עצמו לבדו היה מתפלל רק על כל העקרות, 
כי לנכ"ח נוטריקון לנ'פש כ'ל ח'י, וגם אשתו בכלל, לזאת 
שמע ה' תפלתו. אבל משה רבינו ע"ה ידע כי כל ישראל 
יכנסו לארץ ישראל, ונמצא שלא בקש רק על עצמו לזאת 

לא נענה.

)הרה"ק המגיד מטריסק זי"ע(

יעקב סבר שעדיין לא התחיל בעבודת ה' 
משא"כ עשיו סבר שהוא 'עשוי' ושלם

ויקראו שמו עשו )כה, כה(
עשו – הוא לשון עשוי וגמור, תם ונשלם, ובשמו מרומז 
השקפתו ודעתו של עשיו, שאין לו לאדם צורך להתאמץ 
לו  שיש  במה  לו  ודי  ולהתעלות  במדריגה  לעלות  יותר 
עניוות,  עקב,  מלשון  הוא  יעקב  אולם  כבר.  ומה שעשוי 
ושפלות בעיני עצמו, ותדיר אוחז בעצמו כמו שעדיין לא 
עשה כלום, וכל פעם צריך הוא לחפש, לחתור, להתחיל 
מחדש – כמו שאמר היהודי הקדוש, שכל יום לעומת יום 

האתמול הוא כמו יהודי לעומת גוי; שבכל יום הוא רואה 
את אפסותו וכי עליו עדיין להשיג הרבה.

 )שם משמואל(
ירידת הקרח והכפור תלוי בפי הצדיק

ויעקב איש תם )כה, כז(.
פני  כל  והיו  גדול,  קור  היה  החורף,  בימי  אחת  פעם 
דוד  רבי  אדמוה”ז  הרה”ק  וסיפר  כפור  מכוסים  הארץ 
זי”ע, שהרה”ק רבי אורי מסטרעליסק  משה מטשורטקוב 
כי  ואמר,  מאוד,  מקללו  והיה  כפור  סובל  היה  לא  זי”ע 
בצאת הכפור על הארץ הרי שמטרתו היא להשחית תבל 
מהפסוק  דדורשים  מטשורטקוב  הרה”ק  ופירש  ויושביה, 
תם’, שהכוונה  ‘כפי  יז(  קמז,  )תהלים  כפיתים  קרחו  משליך 
דבר  כל  ישק  פיו  על  כי  וישר,  תם  איש  הנקרא  לצדיק 
וזהו “כפי תם”. כדכתיב גבי יעקב אבינו ויעקב איש תם, 
כן,  ואם  הצדיק,  בפי  תלוי  והכפור  הקרח  שירידת  הרי 
כשהצדיק אינו חפץ בכפור - הרי הם בטלים מאליהם, וכן 
היה, שנתמוסס כל הקרח במשך הלילה עד שבבוקר נטפו 

מים מהגגות.  

 )דברי דוד - טשורטקוב(
יצחק אהב את עשיו כדי ללמד זכות על בנ"י 

אף שאינם ראויים
ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו )כה. כח(

לחסידיו:  פעם  אמר  מפרימישאלן  מאיר'ל  רבי  הרה"ק 
מים  "באר  בעל  מטשרנוביץ  חיים  רבי  הק'  ורבי  למורי 
חיים" היה בן שלא הלך בדרך הישר, אולם הוא מעולם 
לו  שהכאיבה  התנהגותו  ולמרות  פניו  מעל  הרחיקו  לא 
שסר מדרך אבותיו דאג רבי חיים לכל צרכיו כפי שנהג 
בשאר ילדיו. וכך היה מורי ורבי נושא שתי ידיו לשמים 
ואומר: "ריבונו של עולם יהי רצון שתתנהג בבניך במידת 
הרחמים כפי שאני הקטן נוהג בבני, אף לי בן שסר מדרך 
הישר ובכל זאת אני מרחם עליו ומספק לו את כל צרכיו". 
את  קט  לרגע  הפסיק  הדברים  את  מאיר'ל  רבי  כשסיפר 
כך  על  מרמזת  דעתי  לעניות  ואמר:  והוסיף  דבריו  שטף 
התורה בכתוב "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו" יצחק 
אבינו צפה ברוח הקודש שלעתיד לבוא יפנה אליו הקדוש 
בגמ'  כמובא  לי"  חטאו  "בניך  קשה  בטענה  הוא  ברוך 
במסכת שבת )פט:( והוא יצטרך ללמד זכות עליהם, משום 

כך הקדים יצחק אבינו תרופה 
רחש  יצחק  של  ולבו  למכה, 
ככתוב  הרשע  לעשו  אהבה 
"ויאהב יצחק את עשו", וזאת 

טענה  בפיו  תהיה  הימים  שבאחרית  כדי  בפיו"  ציד  "כי 
ראויה לקדוש ברוך הוא הנה גם אני אהבתי את בני אף על 
פי שהיה זה עשו, אף אתה ריבונו של עולם, מחל לבניך, 

ואכן טענתו נתקבלה.
הטעם שיצחק אהב את עשיו

ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את 
יעקב )כה, כח(

יצחק היה עולה תמימה, תמיד מובדל ומופרש מן העולם, 
ולא העלה כלל על דעתו כי אפשר להערים ולרמות. לפיכך 
ואת  המלח  את  מעשרין  "האיך  עשו:  אותו  שאל  כאשר 
התבן" סבור –היה, כי באמת ובלב תמים שואל זאת עשו 
ומשום כך רחש לו אהבה יתירה. אבל רבקה הרי נולדה 
במחיצתם של רמאים; אחיה היה לבן הארמי, וכבר הכירה 
היטב את טיב העולם, שאפשר לשאול שאלות כמדקדק 
לפיכך  הרשע...  עשו  אחת  ובעונה  בעת  ולהיות  במצוות 

אהבה את יעקב, אשר בו הכירה את האמת לאמיתה...
)הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי”ע(

מעשה אבות סימן לבנים
ויעש להם משתה ויאכלו וישתו וילכו מאתו בשלום 

)כו, ל-לא(
מבארדיטשוב  ישראל  של  סנגורן  הרה"ק  כתב 
הנה מה שרואים שאברהם ויצחק עשו שלום עם 
אבימלך הענין בזה הוא כי כל מעשה אבות הוא 
בשביל הבנים שבזמן גלותם לא ימאסו ולא יגעלו, 
ויצחק  ע"ה  אבינו  אברהם  מה שהשלים  ידי  ועל 
פי  על  שאף  בזה  גרמו  אבימלך,  עם  ע"ה  אבינו 
שישראל יהיו בשעבוד אומות ומלכים, יהיו מלכים 
שהיה  כמו  רצונם,  לעשות  ישראל  עם  משלימים 
ע"ה  אבינו  אברהם  עם  אבימלך  שהשלים  כאן 

ויצחק לעשות רצונם, ומעשה אבות סימן לבנים.
 )קדושת לוי(

לעולם ילמד אדם אפילו שלא לשמה
אולי ימשני אבי )כז, יב(

הרה"ק מרופשיץ היה לומד מהכתובים דנן רמז שיש 

הכנה לחג החנוכה
“ויחפרו עבדי יצחק בנחל” )כ”ו י”ט(

מה  פי  על  לומר  יש  בנחל  ויחפרו  בדיוק הלשון 
דרוש  )שעה”כ  חיים  עץ  בפרי  בכתבי האר”י  שאיתא 
חנוכה דרוש א’(: נח”ל - הוא ר”ת ל’הדליק נ’ר ח’נוכה, 
קדוש  שם  הוא  ר"ת ל’הדליק נ’ר ח’נוכה  כי  תכוין  אח"כ  )וזל"ק: 
הנקרא נחל היוצא מר"ת נ'וצר ח'סד ל'אלפים כנודע(. דיש לחפור 
בסוד הענין של חנוכה, ובסיבה שגרמה לנס הגדול שהיה 
לישראל בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, אז כשעמדה 
יון הרשעה שהיתה מלכות גדולה, עד שהגיעה  מלכות 
ישראל,  לארץ  הגיע  ישראל, השלטון  בארץ  למלוך  גם 
ורצו במיוחד להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצוניך, 
רצו להעביר את כלל ישראל מהדת, מהתורה הקדושה, 
הרצון  עם  כלל  יפגשו  שלא  רצוניך,  מחוקי  ולהעבירם 
של הקב”ה, והקב”ה עזר בזכות מסירות הנפש של בית 
חשמונאי שלחמו וגברה מלכות בית חשמונאי, ובדקו ולא 
מצאו אלא פך אחד של שמן, והיה נס השמן, ואז התעורר 
המצב הרוחני של עם ישראל באותו הדור, מאתים שנה 
שמזה  המשניות,  נוצרו  זמן  ובאותו  המלוכה,  המשיכה 

המשיך הגמרא - תלמוד בבלי, שהוא הקיום הנצחי של 
עם ישראל מאז ועד עתה.

וזה הפירוש ויחפרו עבדי יצחק, אלו משרתיו של יצחק 
בנח”ל,  חפרו  הם  יודין,  הערליכע  בצלו,  והמסתופפים 
החנוכה,  בסוד  לחפור  צריך  בנחל,  יצחק  עבדי  ויחפרו 
מה אומר לנו חנוכה, וכן שזה לא דבר שהיה פעם אחת 
אלא כל שנה מתעורר הנס והאור הגנוז הזה, וימצאו שם 
באר מים חיים ומצאו שהסוד היה אותו באר מיים חיים 
באר התורה וקיום המצוות שנשאר לנו בזכות אותו נס 
החנוכה, וזה נשאר לנו עד היום לחפור וללמוד מזה כיצד 
ננהוג ונתקיים בגלות הזה עד כי יבוא שילה ולו יקהת 

עמים, אמן.
)מרן הגה”צ מוהר”ש טוביאס זצ”ל גאב”ד פיאטרא ניאמץ מתוך דרשת 
סיום הש”ס - זאת חנוכה תשמ”ב(

רמז לנס חנוכה
הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל 

)כז. לט(

“הנה  הפסוק  את  דורש  היה  בעל המאור ושמש  הרה”ק 
מעל”, שאנו  ומטל השמים  מושבך  יהיה  הארץ  משמני 
קוראים בפרשתינו בריש חודש כסליו ובו מרומז עניני 
נס חנוכה: דהנה ידוע שהנס של חנוכה היה על ידי פך 
ידי  ועל  ע”ב(,  )כא  שבת  במסכת  כדאיתא  הנמצא,  שמן 
השמן שאנו מדליקין בנרות חנוכה אנו מאירים בעולמות 
העליונים, וממשיכים למטה השפעות טובות משמן עליון 
הרומז לחכמה, כידוע מאמר חז”ל )ברכות נז.( הרואה שמן 
זית בחלום יצפה לחכמה, וכל הנסים ונפלאות שנעשים 
ודי  חכמה,  פלאות  כידוע  בחכמה  נעשה  הכל  בעולם 
שליטה  יהיה  שלא  בשורשן,  הגבורות  ונמתקים  למבין. 
וזהו  עלינו,  יתגלה  ורחמים  חסדים  רק  כלל  לחיצונים 
ומטל  מושבך  יהיה  הארץ  משמני  הנה  הפסוק  פירוש 
השמים מעל וגו’ היינו על ידי השמן הנמצא ‘בארץ’ בימי 
חשמונאים אזי ‘יהיה מושבך’, רצה לומר שישיב האויב 
‘ומטל  לישראל,  להרע  יוכל  שלא  כוחו  ויתיש  לאחור 
האורות  יתגלו  זה  ידי  שעל  לומר,  רצה  מעל’  השמים 
לרחמים  הדינים  כידוע שנהפכו  וחסדים הרמוזים בטל 

אמן.

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



2 באר בשדה- שטפנשט

לאדם ללמוד תורה אפילו שלא לשמה. דהנה 
ידוע מה שאמרו חז"ל כי התורה והמצוות הם 
מטעמים כביכול להקב"ה אבינו שבשמים, וזה 
מרומז כאן "ועשה מטעמים לאביך כאשר אהב 
וכו' בעבור אשר יברכך" וכו' אף שהיה הדבר 
בשקר, וכמו שבברכותיו של יצחק ליעקב היה 
לברך  היה  יצחק  שכוונת  כיון  בשקר,  הענין 
את עשיו ויעקב לקחם בערמה, כן ינהג האדם 
שלבו  מי  אפילו  בה  ויעסוק  התורה  בלימוד 
עדיין מלא ערמומיות ולא בא עדיין אל האמת 

הברור.
ואמר "אולי ימשני אבי", על דרך מה שפירש 
ימשמש  חז"ל  של  מאמרם  את  מלובלין  הרבי 
שפי'  וכו',  יפשפש  לה  ואמרי  וכו'  במעשיו 
וימשמש  הטובים  במעשיו  אפי'  שימשמש 
ע"צ  נעשו  ואם  פניות  בלא  נעשו  אם  בהם 
משי  בגד  ממשמש  שהאדם  ע"ד  טוב,  היותר 
וכן כאן לענייננו  אם הוא טוב מאוד אם לא. 
שלא תחשוש אולי ימשני אבי שבשמים ויראה 
עלי  ח"ו  והבאתי  בשקר  והמצוות  שהלימוד 
קללה, ותשובה לכך היא מה שהשיבה רבקה 
ילמוד  כי  לי,  ולך קח  וכו'  יג( עלי קללתך  )שם 
בפלפולא  חדי  וקוב"ה  לשמה  שלא  אפילו 
ולוקח בגדי עשיו החמודות דהיינו  דאורייתא 
ותאוה  חדוה  לשם  בפניות  כשלומד  אפילו 

שיקרא רב.
)זרע קודש(

רבקה ציוותה שיעשה רק לשם שמים
אך שמע בקולי ולך קח לי. וילך ויקח ויבא לאמו 

)כז, יג-יד(
בנה  של  חששו  להפיג  ברצותה  אמנו  רבקה 
יעקב שאם יקדים את עשיו בהגשת מטעמים 
ליצחק אביו יביא עליו נזק של קללה, ושנאת 
עשיו, ולכן אמרה לו שלא יעשה בשביל עצמו 
רק לשם שמים לעשות ציווי אמו, אז ודאי יהיה 

לו דין "שלוחי מצוה אינם ניזוקין". וזהו "אך" 
לי"בשבילי,  ו"קח  בקולי",  "שמע  שרק  באופן 

וכן עשה בשביל אמו לבד, ואז תצלח. 
)מעגלי צדק - דעעש(

כשישראל עושים רצונו של מקום מלאכתן 
נעשית על ידי אחרים

הקול קול יעקב והידים ידי עשו. )כז, כב(
של  שכשהקול  מכאן  טו(  כה-  )בר"ר  דרשו  חז"ל 
ידים של עשו שולטות.  אין  אז  יעקב בתורה, 
ומקשין העולם הרי ממשמעות הלשון הפשוט 
הכתוב מורה להפך – כשהקול קול יעקב, אז 
ידי עשו משמע אדרבה שאז שולטות  והידים 
ח"ו. וביאר הרה"ק מסדילקוב בעל ה"דגל מחנה 
על  אחר  בדרך  הפסוק  לפרש  שיש  אפרים" 
דרך מה דאיתא בגמרא )ברכות ל"ה:( "ועמדו זרים 
ורעו את צאנכם" כשישראל עושים רצונו של 
היינו  אחרים,  ידי  על  נעשית  מלאכתן  מקום, 
ומכינים  ישראל  בצרכי  מתעסקים  שהאומות 
להם, כעבדים אל אדוניהם. וזה מרמז הפסוק 
"הקול קול יעקב" היינו כמאמרם ז"ל )בר"ר סה, 
בה,  ומשתדלין  בתורה  יעקב  של  כשקולו  טז( 
אז "והידים" שלהם שצריכים לעשות עסקיהם 
בצרכי  עוסקים  שהאומות  היינו  עשו",  "ידי 
ישראל ומכינים להם כל צרכיהם כעבדים אל 
אדוניהם, וממילא אם חלילה לא יעסקו בתורה 

יהיה להפך ח"ו.
 )דגל מחנה אפרים(

יעקב קיבל הברכות כשהיה מחופש לעשיו
ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו ויברכהו )כז 

כד(
בזמן  כי  יעקב” מהוסיאטין  הרה”ק ה”אהלי  סיפר 
שהי’ גזירות המלבושים ברוסיה ונאספו גדולי 
הרבנים וצדיקי הדור לטכס עיצה כיצד לקדם 
את פני הרעה ובעת האסיפה דרש הרה”ק בעל 
שהאספה  מליובאוויטש  זצ”ל  צדק”  ה”צמח 
תקבע שמוכרחים ללכת נגד הגזירה במסירות 

דמסאני  “ערקתא  של  הדין  כמו  ממש,  נפש 
בשעת השמד ר”ל”, שלחו לקבל הסכמת מרן 
קדשו,  בלשון  והשיב  זלה”ה,  מרוז’ין  הרה”ק 
יעקב אבינו קבל את הברכות כשהיה מלובש 
במלבושי עשיו, השי”ת יעזור שיקוימו הברכות.
)“תפארת ישראל” להרה”ח ר”ש טלינגטור( 

ישראל הם למעלה מהמזל
ויתן לך האלהים מטל השמים )כז, כח(

הגה”ק רבי שלום תאומים אב”ד שטפנשט דרש את 
פירושו של רש”י “יתן ויחזור ויתן” וכך כתב: 
נראה לפרש על פי מה שאמרו רז”ל )שבת קנו.( 
אין מזל קבוע לישראל, דהנה לאומות יש מזל, 
ובאיזה מזל שנולדו כך הם ישאר מציאותם עד 
יום מותם כי המה נתונים תחת המזל שגורם 
לכך, אולם כאשר שר או מושל מיצר לישראל 
צרתם  בעת  להשי”ת  ישראל  של  תפלתם  אזי 
גורמת שיתהפך הצרה והיגון על אותו שר, לא 
מחמת שיש שינוי בסדרי עולם, ואם מטיבים 
ברכה  להם  שמתרבה  הרי  לישראל  הגויים 
אותם  שמשבחים  ישראל  תפלת  ע”י  וגדולה 
באה  והשפעות  השינויים  שכל  נמצאת  לה’, 
להם מישראל שמנחילים אותם בעוה”ז דייקא, 
אינם  ואם  עומד,  במקומו  שלהם  המזל  אבל 
מטיבים או מריעים אזי מצבם נותר לפי מזלם.
ישראל שהם למעלה מהמזל, אם  עמו  כן  לא 
נולד להיות עשיר או עני, אזי ע”י מעשיו יכול 
והכל  לטוב  ומרע  לרע  מטוב  להתהפך,  הוא 
ג(  סו,  )ב”ר  המדרש  כוונת  וזה  במעשיו.  תלוי 
שמביא רש”י ז”ל, יתן ויחזור ויתן, ר”ל שיראה 
שלא  בכדי  הפסק  בלי  ה’  בעבודת  להחזיק 
עושרו  ויתבטל  מלמעלה  השפע  נפסק  יהיה 
רק אדרבא “ויתן ויחזור ויתן” שפע אחר שפע, 
וברכה  שפע  יביא  ועלינו  טובה,  אחר  טובה 

וחיים אמן.
)אור התורה - שטפנשט(

Levi@bigflight.tours

אצלי פועלים ישועות בניקל 

אצל האדמו״ר הראשון 
שעות

משטפנשט
שהבטיח:

יום א׳ י״ג כסלו
29.11

המראה: 23:50 לקישינוב

יום ב׳ י״ד כסלו
30.11 
המראה: 18:00 דרך בוקרסט
 טורקיה, ישראל

תפילה מרכזית
עת  ההילולא  ביום 
הקדוש   בציון  רצון 

באהל ביאס, 

בית כנסת העתיק ברומניה 
סיור ותפילה אצל האוהב ישראל מאפטא בעיר יאס.

קבר החתן והכלה שהבעש״ט הק׳ אמר שמסוגל לעצור מגפות
כ״ו קדושי עליון טמוני יאס המסוגלים ביורת 

קבר נרצי הרכבות בבית העלמין בעיר יאש

יציאה 

המסלול

550$

חזרה

055-672-05-34
03-717-20-01 כולל: טיסה, נסיעות פנים

 מזודה טרולי 7 ק״ג 
לא כולל: ביטוח רפואי 
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באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולות צעקה 
ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד )כז, לד(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

אדם,  של  דינו  גזר  מקרעין  דברים  ד’  יצחק  וא”ר 
מעשה...  ושינוי  השם,  שינוי  צדקה, צעקה,  הן:  אלו 
צעקה דכתיב )תהלים קז, כח( ויצעקו אל ה’ בצר להם 

וממצוקותיהם יוציאם.
)מסכת ר”ה ט”ז:(

*
יח(  לד,  )תהלים  הצילם.  צרותם  ומכל  שמע  וה'  צעקו 
וישובו לה' אז  וה', אבל כאשר יצעקו בתפלה  צעקו 

ישמע להם ויצילם מצרותם. )מצודות דוד תהילים לד, יח(

צעקה לא חוזרת ריקם
אמר רבי יצחק, אין לך שועה אלא בתפלה, שנאמר 
)שם  יג( שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה,  )תהילים לט 
פח יד( אליך ה' שועתי, )שם ל ג( שועתי אליך ותרפאני, 
יהודה,  רבי  אמר  כלום,  אומר  ואינו  שצועק  צעקה, 
הדא  בלב,  היא  שצעקה  מכולן,  צעקה  גדולה  הלכך 
הוא דכתיב )איכה ב יח( צעק לבם אל ה', צעקה וזעקה 
יותר  הוא  ברוך  להקדוש  קרובה  וזו  הוא,  אחד  דבר 
מתפלה ואנחה, דכתיב )שמות כב כג( כי אם צעוק יצעק 
בשעה  ברכיה,  רבי  אמר  צעקתו.  אשמע  שמע  אלי 
שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל, )ש"א טו יא( נחמתי 
כי המלכתי את שאול למלך, מה כתיב, ויחר לשמואל 
ויצעק אל ה' כל הלילה, הניח הכל ולקח צעקה, משום 
דהיא קרובה לקודשא בריך הוא יתיר מכלהו, הדא הוא 
תנו  אלי.  באה  ישראל  בני  צעקת  הנה  ועתה  דכתיב 
רבנן, האי מאן דצלי ובכי וצעיק עד לא יכיל למרחש 
בשפוותיה, האי צלותא שלימתא דהיא בלבא, ולעולם 
צעקה  גדולה  יהודה,  רבי  אמר  ריקניא.  הדרא  לא 
שקורע גזר דינו של אדם מכל ימיו. רבי יצחק אמר, 
גדולה צעקה שמושלת על מדת הדין של מעלה, רבי 
יוסי אמר, גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם 
הבא, בשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם 
להם  בצר  ה'  אל  ויצעקו  ו(  קז  )תהלים  דכתיב  הבא, 

ממצוקותיהם יצילם.
)זוהר ח"ב יט, ב( 

צעקה מושלת על מדת הדין
היא  שהשועה  ושועה.  מאנחה  צעקה  גדולה  פי' 
בבינה  היא  וצעקה  בת"ת,  היא  והאנחה  במלכות, 
בבינה  היא  והלב  הלב,  והיא  מכולם  גדולה  והיא 
כדפי' הלב מבין. וכן אמר התם ר' יצחק אמר גדולה 
צעקה שמושלת על מדת הדין שלמעלה. והיא בבינה 
המושלת על הגבורה. וכן נאמר התם אמר רבי יהודא 
ימיו,  מכל  אדם  דינו של  גזר  צעקה שקורעת  גדולה 
הדין  וקורעת  מהפכת  והיא  בבינה,  היא  הצעקה  פי' 

לרחמים מכל הימים השבעה אשר תחתיה.
)פרדס רמונים שער כג פי"ח( 

צעקת מרדכי נגד צעקת עשו
"ויצעק צעקה גדולה", וכי הדיוט היה מרדכי שצוח, 
וכי אין הקב"ה שומע לחישות, שכן הוא אומר וחנה 
מדברת על לבה, מה כתיב ואלהי ישראל יתן שאלתך, 
אלא מרדכי הכי צוח ואמר, יצחק אבי מה עשית לי 
הצווחה שצווח עשו לפניך, ושמעת קולו וברכת אותו, 

והרי אנו מכורים להריגת חרב, לפיכך ויזעק.
)ילקוט ראובני פרשת תולדות אות קלט(
לעשיו,  יעקב  הזעיק  אחת  זעקה  במדרש:  איתא  וכן 
כז,לד(,  )בראשית  ומרה'  גדולה  צעקה  'ויצעק  שנאמר: 
והיכן נפרע לו? בשושן הבירה, שנאמר: 'ויזעק זעקה 

גדולה ומרה' )אסתר ד,א(.
)בראשית רבה פז,ד(

הקול חזק היוצא מפי רבים יש בו כח 
לבקוע אוירים עד שעולה למעלה

כללא דמלתא בהא סליקנא ובה נחתינא, שאין הדיבור 
מפי  היוצא  לדיבור  דומה  יחד  הציבור  מפי  היוצא 

שהקול  לפי  ימאס,  לא  כביר  אל  הן  דכתיב  היחיד, 
היוצא מפי הרבים הוא חזק ויש בו כח לבקוע כמה 
ישראל  כל  נהגו  כן  ועל  למעלה,  עד שעולה  אוירים 
בקול  וקוראים  ותחנונים  בסליחות  קולם  להגביה 
גדול, מה שאין כן בקולו של יחיד, והדבר נראה בחוש 
למרחוק  נשמע  אינו  חזק  שיהיה  אפי'  יחידי  שהקול 
וקול הרבים אעפ"י שלא יהיה כ"כ חזק נשמע למרחוק 
לפי שהקולות מחזיקים זה את זה, וכן ראיתי שכתבו 
בעלי הטבע, גם בראות כי הרבים יראו הדבר למרחוק 
בענין  אבל  אצלי,  הוא  ודחוק  יראוהו,  לא  ובהפרדם 

הקול אין ספק.
)שו"ת הרדב"ז ח"ג סימן תמו(

המנהג לצעוק בתפילה
המשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני אמנה, וכל זה 
הארצות  אלו  בכל  נוהגים  אבל  בלחש,  י"ח  בתפלת 
בקול  וצועקין  קולן  שמגביהין  בהן  וכיוצא  בפיוטים 
מימי  ונצטערתי  זה,  על  מלעיגים  שהאומות  עד  רם, 
לדעת מאין בא זה המנהג כי מנהגן של ישראל תורה 
היא, עד שהאיר השי"ת עיני וראיתי בפירוש התורה 
וכוונת  הלשון,  בזה  שכתב  בא  פרשת  סוף  להרמב"ן 
רוממות קול בתפילות וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל 
ויקראו אל אלוקים בחזקה, מכאן אתה למד שתפילה 

צריכה קול, קול חציפה נצח לבישא.
)מלבושי יו"ט סימן ק"א סק"ה(

הקול בוקע וקורע באויר ומבער הקליפות
כו',  שמע  וה'  צעקו  יח(  לד  )תהילים  פסוק  כוונת  וזהו 
דקשה בצעקה שהוא בקול רם שומע ובלחישה אינו 
שומע חס ושלום, אלא הוא הדבר אשר דברנו שהקול 
כן  שאין  מה  הקליפות,  ומבער  באויר  וקורע  בוקע 
בלחישה שאז אין דבר מבערם ונעשים כמסך מבדיל 
לך  בענן  סכות  מד(  ג  )איוב  דרך  על  תפילה,  מעבור 
מעבור תפילה, לכן צעקו כדי לבער הקליפות תחילה, 
ובזה וה' שמע, דאין קליפה באויר לטרוף התפילה או 

הבקשה.
)אגדות אליהו לבעל שבט מוסר ירושלמי יומא פ"ב ה"ב(

צריך שיהיה בשקל הקודש ולא בהוללות
הרב הגדול מופת הדור בספר המורה אות רמד, חרה 
אפו על הצועקים בסליחות בקולי קולות יעוין שם, ולי 
עבדו אפשר ללמד זכות על מה שצועקים דמכוונים 
מן  דאחד  לברכה,  זכרונם  חכמינו  שאמרו  דרך  על 
הדברים הקורעים גזר דינו של אדם הוא הצעקה, אלא 
דיהיו בדחילו ורחימו. וכמו שכתוב בתיקונים תיקון ע, 
ומאן דמשתמע קליה בין באורייתא בין בצלותא בין 
בצעקה בלא דחילו. מיד וישמע ה' ויחר אפו ותבער 
ועיניך תראינה בזוהר הקדוש  יעוין שם.  ה'.  בם אש 
במעלת  מאד  דהפליג  ע"א,  ריש  כ  דף  שמות  סדר 
הצעקה דמושלת על מדת הדין, ועל ידה נוחל העולם 
הזה והעולם הבא. ונקראת צלותא שלימתא ולא הדרא 
רקניא. והיא קרובה להקדוש ברוך הוא יתיר מכולהו. 
יעוין שם. אלא דצריך שיהיה בשקל הקודש לא בדרך 

הוללות חס וחלילה והוא פשוט.
)מועד לכל חי סימן יא אות כב(

מעלת הצעקה
לשונות  מיני  עשרה  מכל  יותר  הצעקה  מעלת  נודע 
של תפלה, וגם כשהוא בכח בוקע כל האוירים כמ"ש 

הקדמונים והבן.
)תולדות יעקב יוסף פרשת וישב אות א(

צעקה בוקע המחיצה של ברזל
עשר  נגד  והוא  בתפלה,  יש  בחינות  עשר  כי  דנודע 
לשונות של תפלה וצעקה א' מהם והיא גדולה מכולם 
)עיין דב"ר ב, א(, וגם שהיא בוקע כל  כדאיתא במדרש 

אוירים שהם מלא מקליפות שהיא המחיצה של ברזל 
שבינינו לבין אבינו שבשמים מיום שחרב בהמ"ק, וגם 

ראיתי בספר א' טעם לצעקה בשבת.
)תולדות יעקב יוסף פרשת קדושים אות ח(

צעקה תיקון לחטאים
בזה יובן פסוק )תהלים לד, יז( פני ה' בעושי רע להכרית 
מארץ זכרם צעקו וה' שמע, כי עושה רע הם הנקראים 
המוציאים ז"ל והם נכרתים מארץ החיים מפני היות 
הפגם בה, אבל צעקו וחזרו בתשובה וה' שמע ומכל 
צרותם הצילם, שפירש בזוהר )פרשת שמות דף כ( אמר 
רבי יהודה גדולה צעקה שקורעת גזר דינו של אדם 
מכל ימיו. רבי יצחק אומר גדולה צעקה שמושלת על 
צעקה  גדולה  אומר  יוסי  רבי  מעלה,  של  הדין  מדת 
שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא, בשביל זעקה נוחל 
העולם הזה והעולם הבא, דכתיב )תהלים קז, ו( ויצעקו 
אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יצילם, עד כאן לשונו. 
לכל  תתאה  מהתשובה  למעלה  הצעקה  היות  נמצא 

הפי' ולכך וה' שמע.
)ראשית חכמה שער הקדושה פי"ז(

תיקון לחטא שאין עליו תשובה
בתורתו,  או  בתפלתו  קולו  כשמרים  זהיר  אדם  יהא 
יתכוין מה שאמר ראשית חכמה בשער הקדושה לחטא 
שאין תשובה, ומכל מקום תשובתו הוא על ידי צעקה 

בתורה ותפלה, כמו שנאמר צעקו וה' שמע.
)שבט מוסר פרק כ(

צעקה בלב ובקול נמוך
והנה  וכו',  הגזירה  לבטל  כחה של צעקה  גדול  כמה 
מתוך  בתפילה  קול  שירים  הוא  צעקה  תיבת  פשט 
אמרו  שהרי  בזה  מהסס  הלב  אמנם  לבו,  קירות 
המגביה קולו בתפילתו הרי זה מנביאי השקר, ולפום 
מאי דילפי לה מחנה דכתיב וקולה לא ישמע משמע 
דאפי' בתפלה פרטית שמתפלל על צרתו צריך שלא 
ישמע קולו, והחמירו בזוהר הקדוש ואמרו שהמשמיע 
יש  אבל  במרום,  נשמעת  תפילתו  אין  בתפלתו  קולו 
מקומות אחרים בזוה"ק משמע דירים קליה בצלותיה. 
ונראה ליישב קצת פשר דבר שהיותר טוב שלבו למ"ו 
א"ב יצעק צעקה גדולה ומרה, והקול יהיה נמוך רק 
שפתותיו נעות וקולו לא ישמע אמנם אם אש תוקד 
בקרבו ולא יכול להתאפק מלצעוק בקול גדול מתוך 

צרתו גם זה חשוב מאד ועושה פרי למעלה.
)פלא יועץ ערך צעקה(

אף בצעקה שלא בצדק
פ"א  אמר  זי"ע  מגאסטינין  מאיר  יחיאל  רבי  הרה"ק 
יז,  )ר"ה  בקול רם לפני כל קהל חסידיו, איתא בתוס' 
תגיע  בטרם  כי  צרה,  בעת  שלא  הוא  רחום  מדת  ב( 
שחונן  הוא  חנון  אבל  תבוא,  שלא  מרחם  הוא  צרה 
בשעת הדחק לגמול הצועק, כדכתיב )ישעיה ל, יט( חנון 
יחנך לקול זעקך, ומדה זו כביכול שבעל כרחו יש לו 
ב(  כב,  )שמות  כדין שנאמר  לחוס על הצועק אף שלא 
והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, כלומר אע"פ 
שבדין בא העבוט בידך כי הלווית עליו מעותיך אעפ"כ 
תשיבנו לו, כי אם יצעק אלי, המידה היא כן, שאשמע 

צעקתו לפי שחנון אני, ואיני יכול לראות בעוניו.
יוד  יעדער  א  א מצוה  איז  "עס  גדול  ואז קרא בקול 
קען  אייבערשטער  דער  אז  תוספות,  דעם  וויסן  זאל 
נישט צו קוקן וויא א יוד שרייט, קען ער אפילו שרייען 
אומגירעכט כמו במשכון כנ"ל נעמט ער זיך פאר עהם 
אן", ]זו מצוה לכל יהודי לדעת דברי תוס' אלו, שכביכול הקב"ה 
אפילו שלא  לזעוק  הוא  יכול  צועק,  יהודי  איך  לראות  יכול  אינו 
ומושיעו[,  לימינו  עומד  הקב"ה  מקום  מכל  במשכון,  כמו  בצדק, 

עכל"ק.
)פניני החג לר"ה מהדומ"צ הגרי"י כהן שליט"א(
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שהרי  שנים  ס"ג  בן  הפרק  באותו  יעקב  שהיה  ולמדנו  כתב  הק'  וברש"י 
ישמעאל כו' כו' הא למדת שאחר שקבל הברכות נטמן בבית עבר י"ד שנים 
אבל לא נענש עליהם בזכות התורה שהרי לא פירש יוסף מאביו אלא כ"ב 

שנה כו' כו' עכ"ד.
וכן עי' ברש"י )פר' וישב ל"ז, ל"ד( שכתב דיעקב התאבל על יוסף כ"ב שנה כנגד 

הכ"ב שנה שלא קיים יעקב כיבוד אב ואם.
א( דברי הגמ' במגילה וביאורם 

מקור דברי רש"י הוא מהגמ' במגילה )ט"ז:( א"ר יצחק בר שמואל בר מרתא, גדול ת"ת 
יותר מכיבוד אב ואם שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש דאמר מר 
למה נמנו שנותיו של ישמעאל כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב כו' ע"ש. ]והנה לשון הגמ' 
דיעקב היה "מוטמן" וי"ל דלשון זה הוא משום שברח מעשו, ושם אצל עבר הוא היה מוגן ע"י התורה, ועל 

דרך המוסר י"ל דמוטמן היינו דכל כולו היה שקוע וטמון בתוה"ק[.
]והנה יש להתבונן במה דהתורה כתבה את החשבון של יעקב לא במפורש אלא ע"י שנותיו של ישמעאל, 
וכן קרא דוילך עשו וגו' בא ללמדנו על יעקב, וכתב בספר קול רם ]להגר"מ פיינשטיין זצ"ל[ לבאר דזה 
בא ללמדנו שלא רק כשאנחנו עוסקים בצרכים גשמיים באם הכונה לש"ש הרי שזה נקרא 
קדושה. ]כדמצינו באבני המקום שרבו "עלי יניח צדיק ראשו" ובעוד מקומות[ אלא אפי' כשאומות 
העולם מתעסקים בדבריהם זה ג"כ לצורך ישראל, כדמצינו בע"ז )ב':( שאומות העולם 

יבקשו ע"ז שכר וכו' ע"ש[.
והנה בענין החשבון מדוע דוקא י"ד שנה נטמן יעקב אצל עבר, עי' בשמירת הלשון )שער 
התורה פ"ט( שכתב דהנה קשה האיך המתין יעקב מלשאת אשה, בעוד שידע שכלל ישראל 
יכול לצאת רק ממנו כדפרש"י ]להלן כ"ט, כ"א[ ע"ש, ותי' דיעקב אבינו ידע שלא יוכל לשוב 
לביתו כ"ז שלא נולד יוסף שהוא שטנו של עשיו כדפרש"י )להלן ל', כ"ה( ע"ש, ויוסף יולד 
רק לאחר י"ד שנה ]כנראה ידע זה ברוה"ק[ ובביתו של לבן המלא בטומאת תרפים לא יוכל 
לעמוד נגד זה רק בכח קדושת התורה לכן למד י"ד שנה כנגד הי"ד שנה שבבית לבן ע"ש 
עוד, ]ולכאו' קשה מדוע לא למד גם כנגד הו' שנים שאח"ז, ויש ליישב בכמה אופנים ואכמ"ל.[ ובספר 
הוגי שעשועות )עה"ת, להגר"מ אדלר שליט"א( כתב באופ"א האיך ידע יעקב אבינו שיצטרך 
לשהות בבית לבן י"ד שנה דהנה כתב רש"י )להלן כ"ט, י"ח( דמה שאמר יעקב ללבן אעבדך 
ז' שנים, "הם ימים אחדים שאמרה לו אמו וישבת עמו ימים אחדים" ויל"פ דכונתו דאמו 
נתכונה שישב ז' שנים, כדפי' המתנות כהונה על המד"ר שם, ]אמנם בשערי אהרן לאדזמו"ח 
שליט"א הביא פירוש ברש"י באופ"א[ וכ"כ בתוספות השלם עה"פ וישבת עמו ימים אחדים 
דהיינו ז' שנים, ]ועי' ראב"ע דימים היינו שנה ויל"ע מדוע אחדים זה ז'[ והרי מבואר ברש"י דיעקב 
ידע שלבן רמאי ויחליף את רחל בלאה וא"כ יצטרך לשבת עוד ז' שנים, וביחד הוי י"ד 
שנה, וכנגד זה למד אצל עבר י"ד שנה. אמנם ברבינו בחיי )סו"פ תולדות( כתב דרבקה לא 
נתכונה שישהה ז' שנים, אלא שיחזור מיד, ]ובאמת הוא לשיטתו הק' מדוע יעקב הציע מעצמו 

ללבן אעבדך ז' שנים, ע"ש. ועי' גם חזקוני ואוהחה"ק מש"כ בזה[.
)ר"פ ויצא(  והנה בעיקר החשבון מדוע יעקב נטמן דוקא י"ד שנה, ע"ע ב"ישמח משה" 
בשם עבודת השיר, וכעי"ז ב"מעשה רוקח" על המשניות )מס' כתובות( דזה כדי שיעברו 
רוב שנותיו של יעקב קודם שיגיע ללבן, שאז שוב אינו חוטא ]כדאי' ביומא ל"ח:[ ע"ש מה 

שביארו א"ז.

ב( ביאור דברי הכתוב וישמע יעקב וגו', וקו' ותי' ע"ז 
והנה כתיב וישמע יעקב אל אביו ואמו וילך פדנה ארם, וצ"ע הא אמרי' דקודם נטמן י"ד 
שנה ללמוד תורה ורק אח"כ הלך לפדן ארם, ועי' מהרש"א )במגילה( דכ' שישיבת עבר 
היתה בבאר שבע ועי' במשמר הלוי )עה"ת( מש"כ בזה ואכמ"ל. ]ואפש"ל דאה"נ וקרא זה קאי 
אאחר י"ד שנה, אך זה קצת דוחק גם משום דא"כ אי"ז בדיוק ששמע בקולם[ וכ' בס' חיי דוד )להגרח"ד 
מינצר שליט"א( דהנה בקידושין )כ"ט:( אמרי' דקודם לומד תורה ואח"כ נושא אשה, וי"ל 
דאי"ז רק מצד מצות ת"ת אלא גם מצד מצות נושא אשה כן הוא עדיף ולפי"ז מה שהלך 
יעקב קודם ללמוד הרי היה בשביל לקיים את הציווי של הוריו לישא אשה, עכ"ד. ועוי"ל 
על דרך זה לפ"ד הח"ח הנ"ל דזה היה כדי שהוא לא יתקלקל בבית לבן. ואולי י"ל עוד 
דהאמת דבתחילה הלך לפדן ארם כדי לישא אשה ואח"כ ללמוד תורה, כיון שהיה לו 
כסף ורק לאחר שאליפז לקח את כספו הוצרך קודם ללמוד ואח"כ לישא אשה ולהיות 
בבית לבן. ולפי"ז ילה"ק מ"ט הוצרך לטעם דגדול ת"ת יותר מכבוד או"א כדי שלא יענש 
על אותם השנים שלמד, תיפו"ל דזה היה צורך קיום מצות אביו ואמו. ]ולפ"ד העיון יעקב 
נזוקין זה גם בהיזק רוחני[ אמנם  ]ויל"ע אם שלוחי מצוה אינן  דלק' דלא היה זה בתורת עונש א"ש[ 
באמת לק"מ דהרי כ"ז עשה יעקב מפני שהיה צריך לברוח מעשו, דלכן הוצרך לחכות 
עד שיוסף נולד, אמנם אביו הרי לא שלחו לברוח מעשו, אלא רק אמו. ומש"ה על כבוד 
אב אכתי נענש )כן שמעתי מהגר"ז ברלין שליט"א(, אמנם זה מיישב את דברי הח"ח, ולא את 
דברי החיי דוד. ואף דודאי אלו יצחק היה יודע שרצון עשו להרגו, גם הוא היה אומר לו 
לעשות כן, מ"מ השתא דל"ה הכי היה חסר בכבוד אב. ואין להקשות דלבן לא היה נותן 
לו לקחת את בנותיו, זה ל"ק דהא בתחילה היה עשיר גדול והיה יכול לשלם, ורק משום 
דאליפז לקח לו משום ציווי עשו, נהיה עני. ובזה מתישבים דברי החת"ס )חו"מ ס"ט א"א( 
ע"ש. ]וע"ע בזוה"ק )ויצא קמ"ח:( ויצא יעקב וגו' היינו דכתיב ע"כ יעזוב איש את אביו ואת אמו, ומש"כ 

ע"ז בבאר מים חיים ואכ"מ[.

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב
עומק

הבאר 
 בענין הי"ד שנה שנטמן יעקב ללמוד תורה

וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על 
נשיו לו לאשה )פכ"ח פ"ט(  

ברכת ברוך שפטרני
א. א"ר אלעזר ברבי שמעון צריך 
אדם להיטפל בבנו עד י"ג שנה]1[, 
ברוך  שיאמר  צריך  ואילך  מכאן 
שפטרני מעונשו של זה )מדרש רבה 

בפרשתינו(.

בלי שם ומלכות
 ב. י"א מי שנעשה בנו בר מצוה, 
יברך בא"י אמ"ה שפטרני מעונשו 
שם  בלא  לברך  וטוב  זה,  של 
ומלכות )רמ"א סי' רכה סעי' ב'( משום 
בגמרא  זו  ברכה  הוזכרה  שלא 

)משנ"ב(.

כוונת הברכה
עכשיו  שעד  הברכה:   ג. פירוש 
בשביל  הבן  כשחטא  האב  נענש 
שעד  מפרשים  ויש  חנכו,  שלא 
עכשיו נענש הבן בעון האב )מג"א 
שם סק"ד(, ויכוין האב בשעת הברכה 
הפירושים]2[ )שערי  שני  דעת  על 
לקוטי  סכ"ו,  ש"ד  קריה"ת  הל'  אפרים 

מהרי"ח(.

זמן הברכה
בשעה  זו  ברכה  לברך   ד. נהגו 
או  התיבה,  לפני  מתפלל  שהנער 
ראשונה,  בשבת  לתורה  עולה 
בר  שהוא  לרבים  נודע  שאז 
מצוה]3[ )מג"א סק"ה בשם לחם חמודות(.

סעודת בר מצוה
גדולה  מצוה  סעודת  לך  אין   ה. 
מוכיח  ושמה  זו]4[,  מסעודת 
ונותנים  שמחה  ועושים  עליה, 
למקום שבח והודיה, שזכה הנער 
וגדול המצוה  להיות בר מצוה]5[, 
עד  שגדלו  זכה  והאב  ועושה, 
התורה  בברית  להכניסו  עתה, 
מג"א  ל"ז  סי'  פ"ז  ב"ק  בכללה]6[ )יש"ש 

שם(.

ירידת הנשמה
עד  באדם  חלה  אינה   ו. הנשמה 
בתורה  ויעסוק  מצוה  בר  שיהיה 
דוד  )מגן  טובים  ובמעשים  ובמצות 

להרדב"ז אות ו'(.

*לרגל שמחת הבר מצוה של בני יקירי אליהו דוד 
הכהן ני"ו, ג' כסלו ה'תשפ"א.

 
]1[ וז"ל המדרש: ויגדלו הנערים, רבי לוי אמר משל להדס ועע
צבונית ]מין קוץ[ שהיו גדילים זה על גבי זה, וכיון שהגדילו 
והפריחו זה נותן ריחו וזה חוחו, כך כל י"ג שנה ]יעקב ועשו[ 
שניהם הולכים לבית הספר ושניהם באים מבית הספר, לאחר 
הולך לבתי  היה  וזה  הולך לבתי מדרשות  היה  זה  י"ג שנה 
עבודת כוכבים, א"ר אלעזר צריך אדם להטפל בבנו עד י"ג 
שנה מיכן ואילך צריך שיאמר ברוך שפטרני מעונשו של זה.

]2[  וכתב החת"ס )משפטים( ולפע"ד שניהם אמת כי באותו 
החטא שאינו מחנך בנו הקטן לעבודת ה' נענש האב בחולי 
או מיתת הבן ההוא ר"ל, ושוב נענש האב על שגרם מיתת 
הבן, כמשחז"ל על פסוק מי בז ליום קטנות )עי' סוטה מח, 

והנה שי ברוך שפטרני,  וע"כ הכל בכלל  רפ"ד(,  וקה"ר  עב 
כול ועיקור יאמר על שיכול ועיקור בתורה ומע"ט כמשחז"ל 
)בכורות מד, ב( על לא יהיה בך עקר בתלמידים, ע"כ מבטיח 
לא תהיה משכלה ועקרה בארצך כי הבנים יגדלו על התורה 
ועי"ז גם  ימותו לא בעה"ז ולא בעה"ב,  ויחיו ולא  והעבודה 
מספר ימיך אמלא שלא יארע לך עונש על ידם, ואמרתי אז 
נקרא "בחור" והיה ראוי לקרותו "בוחר" כי מן אז בוחר בטוב 
ומואס ברע כדכתיב )ישעי' ז, ט"ו(, אך קוראים לו בחור כי 
השם י"ת בוחר בעמו ישראל באהב"ה, גמטרי' אח"ד משנעשה 

י"ג ויום א', עכ"ל.
 

]רבי  לבנו  אמר  זצללה"ה,  מאלכסנדר  העניך  רבי  הרה"ק 
יחיאל פישל ז"ל[ בעת עליתו לתורה לבר מצוה, אחר ברכת 
ברוך שפטרני, בזה"ל, איך בין שוין דיינע פטור, אבער דיא 
ביסט נאהך נישט מיינע פטור, ]אמנם אני ממך כבר פטור, 
אבל אתה אינך פטור ממני[ והבן, )חשבה לטובה עמ' קכט(.

 
עפ"א בסעודת בר מצוה אמר הרה"ק הישמח ישראל מאלכ

סנדר זיע"א עה"כ )קי"א, ב'( גדולים מעשי ה' דרושים לכל 
חפציהם, היינו להיות "גדול" בתורה זה הוא מעשה ה', אם 
השי"ת ברא אותו במוח חריף אזי יוכל להיות גדול ואם לאו 
לא, אבל דרושים לכל חפציהם, היינו להיות "דורש" ומבקש 
דרך השי"ת באהבה ויראה זה לכל חפציהם, כאו"א יוכל לבוא 

למדריגה זו, ותלוי בבחירת האדם )ישמח ישראל תהילים(.
וכן  וז"ל,  )פר' שמיני(  ]3[  וכתב בספר הקדמון משיבת נפש 
האיש מטפל בו עד שיהיה בן י"ג שנה לחנכו ללמדו תורה 
ומצות ומעשים טובים, וכשמגיע לי"ג שנה מניח ידו על ראשו 
ולקרוא  להתפלל  מנהג  אז  זה,  מעונש  שפטרני  ברוך  ואמר 
נדבה  ויתן  לתורה,  אותו  להקרא  או  הרבים  להוציא  בתורה 
למאור או לת"ח, ואילו מנהגים אין לסור מהם כי הוא מנהג 
וותיקים, גם מנהג שילבישוהו בגדים חדשים משום שנתחנך 
לחיוב מצות ציצית ותפילין, ואח"כ האב פטור ועשה חלקו 

המוטל עליו, והשם הטוב בעיניו יעשה.
 

סעוע וז"ל,  פ"ו(  סימן  )ח"ג  ודעת  טעם  טוב  בשו"ת  ]4[ כתב 
דת בר מצוה נצמח דהוי כיום מתן תורה, כמה שכתבו חז"ל 
)פסחים סח, ב( הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם, ואם כן 
מוכח דביום מתן תורה יש שמחה, ולכו"ע בעי' לכם, והיינו 
אף דמצות לאו ליהנות ניתנו, היינו אם כבר קבלו התורה, ואז 
שייך פירש רש"י בטעם מצוה לאו ליהנות נתנו, דלעול על 
צואריהן נתנו, ולכך גוף קיום המצוה לא הוי הנאה רק לעול, 

אבל שעת קבלת התורה להכנסת לכלל חיוב, להיות מצוין 
ולכן  לכם,  בעי'  ולכו"ע  הוי שמחה ממש,  וודאי  זה  ועושין, 
שמחת בר מצוה דהוי יום הכנסתו לכלל מצוה ועושה, לכן 
היום הזה כמתן תורה דהכל מודים דבעי' לכם, לכן זה הוי 

סעודה שיש בו שמחה.
]5[ בספר יסוד צדיק )עמ' רע"ח( מובא שהרה"ק רבי שלמה 

זיע"א החשיב מאד סעודת בר מצוה ואמר שהוא  מזוויעהל 
שמחה לשם שמים.

ובספר שר התורה )עמו' 337( מביא שהגאון מטשעבין זצ"ל 
הי' אומר בשם אביו בעל הכוכב מיעקב, ששמחת בר מצוה 

עהיא שמחה לגמרי רוחנית, שכן בכל שמחה שמחים גם בש
מחה גשמית, בברית שמחים בתינוק החדש, בחתונה שמחים 

עבהקמת הבית החדש, ואילו בבר מצוה השמחה היא רק רוח
נית שזוכים להכנסתו בעול תורה ומצוות.

]6[ בספר הזוהר הקדוש )זוהר חדש בראשית דף יד, א(, מתואר 

ומסופר סעודת הבר מצוה שעשה התנא האלוקי רבי שמעון 
בר יוחאי לרבי אלעזר בנו, וזה לשון הזוה"ק ]בתרגום[:

הוא  בעולם  אדם  י"ג שנה העסק של  עד  אלעזר,  רבי  אמר 
ולמ שנה  מי"ג  הבהמית[,  בנפש  ]היינו  חיה  נפש  עבאותה 

נשמה  אותה  לו  נותנים  וצדיק,  זכאי  להיות  רוצה  אם  עלה 
ב"ה,  המלך  של  כבודו  מכסא  שנחצבה  העליונה  הקדושה 
אמר רבי יהודה, זה הטעם שלמדנו בספר שמדבר מענין י"ג 
מדות הרחמים, בברייתא שחיבר רבי אלעזר, שרבי שמעון בן 
שעשה  גדולה  בסעודה  לאכול  המשנה  לבעלי  הזמין  יוחאי 
להם, וכיסה את כל ביתו בכלים יקרים, והושיב את החכמים 
בצד זה של השלחן, והוא ישב בצד השני, והיה שמח שמחה 
ביום  מורינו  של  שמחתו  מה  החכמים,  אותו  שאלו  גדולה, 
יורדת  הזה  לפי שביום  להם,  הימים, השיב  יותר משאר  זה 
נשמה קדושה עליונה, על ידי ד' כנפי חיות הקודש,לבני רבי 
לי  תהיה  זו  ובסעודה  שנה[,  י"ג  היום  לו  ]שנתמלא  אלעזר 
שמחה שלימה, הושיב את רבי אלעזר בנו אצלו, אמר, שב 
בגורל  נכנס  לפי שאתה  הזה אתה קדוש,  ביום  כי  בני שב, 

וחלק ישראל הקדושים.
הזכיר רבי שמעון איזה שם קדוש, וסיבבה אש בתוך הבית, 
לכן יצאו החכמים, ]שלא יכלו לסבול את האש[, וראו עשן 
שעולה מן הבית כל היום ההוא מהאש שלמעלה, ובא רבי 
יוסי ב"ר שמעון בן לקוניא, ומצא את החכמים שהיו עומדים 
בשוק והיו תמהים, שאל מהם, מה זה שאתם עומדים כאן, 
אמרו ליה, ראה נא כי זה העשן הוא מאש של מעלה שירדה 
ביום הזה מכתירים בכתר קדוש  כי  רבי שמעון,  לביתו של 
ונכנסו  לרבי אלעזר, וראו חכמים כעין ד' כנפי נשר שירדו 
ישב  אביו,  שמעון  רבי  ואת  אלעזר  רבי  את  שסיבבה  באש, 
וחיכה שם רבי יוסי עד שנסתלקה האש, נכנס רבי יוסי לפני 
בסתר  הנשמה  הכתרת  שמעון,  לרבי  ליה  אמר  שמעון,  רבי 
לרבי אלעזר, היא גדולה על הכל, לכן אני מברך אתכם, שזו 

השמחה תהיה שלימה וכו'.

מנהגי בר מצוה
ָעִרים )בראשית כה, כז( לּו ַהּנְ ְגּדְ ַוּיִ

על שפת הבאר
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כך גילינו פיסות היסטוריה חדשות ברומניה
עד כמה חשובה ומועילה עבודתנו הקשה לאתר ולתעד 
אינפורמציה  ושביב  מידע  בדל  כל  ולפרסם,  לכתוב 
ולתיעוד  לחקר  זכו  לא  אשר  רומניה,  וחכמי  רבני  על 
מסודר, כמו יתר חבלי ארצות הגולה, למדנו בשבועות 
פרקי  מפרסום  התחיל  הכל  שאת,  ביתר  האחרונים 
ה'אנציקלופדיה לחכמי רומניה' שהחלנו להוציא לאור 
התארכות  לאור  וזאת  שונים,  בקובצים  ולהדפיסם 
טיפין,  טיפין  להדפיס  נתחיל  כי  החלטנו  העבודה, 
חומר  די  מצאנו  ולא  יש  בעז"ה,  ירבה  יד  על  וקובץ 
על אישיות כזו או אחרת, אבל שביבי המידע שהגיעו 
לשולחננו והדפסנום עלי גליון, הספיקו להצית את גלי 
הזיכרונות של מתי מעט צאצאי ונכדי המכותבים, אשר 
הטריחו את עצמם להאיר את עינינו ולהעיר את ליבנו, 
עם המעט שהיה  יחד  היה באמתחתם,  ומהמעט אשר 
אצור בגנזכינו, הצלחנו לבנות פרופילים, ומאמרי זיכרון 
מאירים ומשובבי לב ונפש ובכך להציב ציון לנפש חיה.
שמימיות  הארות  לכמה  זכינו  האחרונים  בשבועות 
ננסה  הקרובים  בשבועות  השם  ובעזרת  שכאלו, 
להעלותם על הכתב ולפרסמם בסמיכות ליום הילולתם 

או לעת שיעלה רצון מאת הא-ל הטוב להעלות זכרונם 
מצבות  בכמה  מדובר  הישנות.  שפתותיהם  ולדובב 
ואישים שחלקם תודות לערנות בני משפחתם וחלקם 
תודות לעירנותנו הצלחנו לחבר 'פאזל' ולהתאים שמות 
להבין  ובכך  מפוזרים  ולתולדות  ולמצבות  למשפחות 
דעתנו  לסוף  ירדתם  לא  אם  צדיקים.  של  תולדותיהם 
דלהלן,  השורות  את  וקראו  שמעו  הסכיתו  עתה,  עד 

והצטרפו איתנו למסע השורשים שנגלה לפנינו. 
'רבי אברהם צבי ב"ר מנחם הלוי  גורלו של  כזה היה 
האשכנזי  רבה  ונעשה  לארה"ק  שעלה  ניאמץ'  אב"ד 
הבאנו  עליו,  שידענו  המעט  טבריה,  עיה"ק  של 
'תורת  בקובץ  ניאמץ,  טירגו  לחכמי  באנציקלופדיה 
אמת' - ה', שנדפס בחודש תמוז תשע"ג, עברו 8 שנים 
ה"ה  אחותו  נכד  של  ליבו  את  ה'  עד שהאיר  נוספות, 
הקהילה  רב  שליט"א  חרז  ישראל  מרדכי  רבי  הגאון 
אחותו  נכד  כאמור  שהוא  גת,  בקרית  חסידית  הכלל 
של רבי אברהם צבי הלוי זצ"ל, אשר משפחתו עלתה 
פרטים  ידי  ועל  שברומניה,  ניאמץ  מטירגו  לארה"ק 
ומסמכים שהיו ברשותו הצלחנו להגיע לחומר היסטורי 

פרופיל  ולתעד  ולבנות  לנסות  ובכך  נוסף,  ערך  רב 
כמעט מושלם ותיעוד חי לדמויות שהי ונעלמו במרוצת 
השנים ועתה מאירים כזוהר הרקיע, עם השלמת איסוף 
שטבריה  העתיק  העלמין  לבית  עלינו  היריעה  וחיבור 
עיר הקודש, לחפש את מצבת קברו המצויינת כמספר 
צמודה  המצבה  כי  לגלות  הופתענו  מאוד  ומה   ,163
ממש לציון הרה"ק רבי מנחם מענדל מויטעפסק זיע"א, 
)מהצד של גרם המדרגות החדש שנבנה למרומי הציון, 
מהצד המגיע מהחלק העליון( דבר המעיד על מעמדו 
הרם של רבה של טבריה הגאון רבי אברהם צבי זצ"ל 
זה  במאמרינו  טבריה.  בעיה"ק  היראים  קהילת  בקרב 
אנו מקווים כי זכינו להציב שם ושארית לגאון וקדוש 
ויהי רצון שפתותיו יהיו דובבות להמליץ טוב על  זה, 
הנכבדים  לקוראינו  קריאה  גם  ומכאן  ישראל.  עם  כל 
צאצאי ותלמידי גאוני רומניה שלחו אלינו כל בדל מידע 
שברשותכם ובכך נציב יד ושם טוב לאותם גאונים אשר 

בארץ המה.

חכמי 
רומניה

הכיתוב על המצבה

<<
במרכז מצבתו של רבי אברהם 

צבי סגל זצ"ל
מימין נראית מצבתו של הרה"ק 

רבי מנחם מנדל מוויטעבסק 
זי"ע

תשו"ח למר ברוך גרטילוב נ"י 
איש הח"ק בטבריה על עזרתו 

למציאת הקברים.
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ילדותו בניאמץ רומניה 
הגאון רבי אברהם צבי סג”ל זצ”ל, אשר נודע כרבה של 
והחל את  נולד ברומניה  הקהילה האשכנזית בטבריה, 

דרכו ברבנות כאב”ד ניאמץ. 
נולד ברומניה בסביבות שנת תקפ”ו לאביו הרה”ח רבי 
שנים  כ”ח  כבן  והוא  תרי”ד  בשנת  זצ”ל.  מנדל  מנחם 

כיהן כרבה של העיר ניאמץ. 

עלייתו לארה”ק 
בשנת תרט”ו עלה עם זוגתו לארץ ישראל )יש המקשרים 

זאת לפולמוס הלכתי שהתעורר לגבי פסק הלכה שפסק(. 

בראשית דרכו בטבריה ישב על התורה והעבודה בכולל 
שמעו  התוודע  קצר  זמן  ולאחר  שבטבריה.  וואהלין 
האשכנזי  כרבה  שמינוהו  העיר  ופרנסי  למדני  בקרב 
בטבריה,  ישיבה  הקים  הוא  טבריה.  הקודש  עיר  של 
ועמד בראשותה במשך ארבעים שנה. בנוסף לתפקידי 
החסד  ארגוני  בראש  גם  עמד  והישיבה,  הרבנות 
ישוב ארץ  ואגודת “חברת  “ביקור חולים”  הקהילתיים 
הקודש” להתיישבות חקלאית. חתום על כרוזים שונים 

של רבני טבריה. וכן מופיע כחבר בכולל וואהלין.

שבחו נתפרסם ברבים
בשנת תרמ”ט חתם על עצומה של רבנים יוצאי רומניה 
בנוגע לחלוקת כספי ה”חלוקה”. )הופיע בעיתון “החבצלת” 

ד’ סיון תרמ”ט(. 

עשרה  בחתימת  כרוז  ברבים  התפרסם  תר”מ  בשנת 
לשון. הדברים התפרסמו  בכל  אותו  רבנים המשבחים 
תמוז  טז  )“החבצלת”  צדיק”  “להצדיק  שנקרא  במאמר 
תר”מ(, ובו מתיחסים אליו כאל “האדם הגדול בענקים, 
מי כמוהו מורה חוקים ומשפטים צדיקים, מו”ץ דק”ק 
הלוי  צבי  אברהם  כמהר”ר  הגאון  הרב  הי”ו,  אשכנזים 
נר”ו, אשר כל ימיו שימש בקודש לטובת ולעזרת אנשי 
קהלו”. אמנם הדברים התפרסמו בעקבות לעז מסויים 
שהוצאו עליו ע”י אנשים בודדים, אך מתוך כך נודעה 

גדולתו. 

הסתלקותו
ומנוחתו כבוד  נסתלק לבית עולמו בה’ בכסלו תרנ”ד 
בבית-הקברות העתיק בטבריה בחלקת תלמידי הבעל 
שם טוב, סמוך לקברו של הרה”ק רבי מנדלי מויטעפסק 
צאצאיו,  בידי  חודש  ציונו  מקום  הארץ”.  ה”פרי  בעל 
על מצבתו נכתב: פ”נ, הרב הגאון ר’ אברהם צבי הלוי 
ראב”ד ומו”צ צפת עיה”ק ב”ר מנחם מנדל ז”ל, נפטר ה’ 

בכסלו תרנ”ד תנצב”ה.
בעיתון  אחדות  מילים  נכתבו  הסתלקותו  תיאור  על 
לאחר  ימים  מספר  תרנ”ד(  בכסלו  )כ”ט  “החבצלת” 
צבי  אברהם  ר’  הרב  וימת  גווע  בטבריה  הסתלקותו: 
הלוי ז”ל, אשר היה דומ”צ לעדת האשכנזים בעיר ההיא 
יותר מארבעים שנה. העדה מבקשת עתה רב אחר למלא 
מקומו. יתן ה’ ותמצא את אשר היא מבקשת, רב ראוי 

והגון לעמוד בראש עדה ולנהלה בצדק ובמישרים”. 

צאצאיו
כרבה של טבריה  זצ”ל, שימש  הלוי  יהודה  ר’  הרה”ח 

לאחר אביו, נפטר בסביבות תרס”ד. 
פנחס

יוסף לייב

תורתו מגן לנו
שעיקרו  עירובין  הלכות  על  הלוי”  “מנות  קונטרס 
תשובה שהשיב לגאון רבי צבי ב”ר משה פלאטא מו”צ 
בעיר קולניא דעל רינוס )חתנו של רבי שמשון רפאל הירש(, 
)י”ל  על דבריו בספרו “קונטרס קונדיסין וצורת הפתח 
תרמ”ח.  בשנת  בכלכותה  נדפס  תרמ”ב(,  בשנת  בפפד”מ 
שלום  רבי  ע”י  תשס”א  בשנת  בברוקלין  מחדש  נדפס 

דזשייקאב.

תוכן עמוד שער מנות הלוי
קונטרס מנות הלוי בס"ד

חיבר  אשר  משו"ת  א'  סעיף  והוא  עירובין  הלכות  על 
דבי  אריה  ירושלמאה  תנא  האי  שו"ע  חלקי  ד'  על 
הרים  ועוקר  סיני  דמשפטים  סבא  גאון  האי  עילאה 
מקודש  מקודש  הלוי ראב"ד  צבי  כמוה"ר אברהם 
דבעיה"ק טבריא תובב"א יה"ר לפוש חיי סגיא ומשנה 

עד כי יבא הגואל משיח לישראל כיר"א

נדפס פה כלכתה יע"א
בשנת אתה תקום תרחם ציון לפ"ק

בדפוס חדש של
ע"ה שלמה תווינא ס"ט

*
חברא  פנקס  שו”ת:  ספרי  בכמה  נדפסו  תשובותיו 
בב”א..  צפת(  בעיה”ק  אב”ד  שהיה  נזכר  )שם  צפת  קדישא 
ח”א וילנא תר”ל; ח”ב וילנא תרל”ב; ח”ג ורשא תר”ן.. 
וילנא תרל”ב.. מדרש שמואל מגנזי חכמי טבריה, ובספר 
תורת רבינו מעשה איש לרבי יעקב שאול אלישר. כמו 
כן מצויות בספרים רבים תשובות שנשלחו אליו מחכמי 
בשו”ת  תשובות  מספר  הפוסקים.  גדולי  ובהם  דורו 
“זרע  ]תאומים[,  “חסד לאברהם”  ומשיב”, שו”ת  “שואל 
יעקב” לרבי יעקב שאלתיאל ועוד. לפני פטירתו מסר 
לתלמידו רבי נחום אתרוג - לימים ראב”ד צפת - את 
כל כתביו בחידו”ת, שו”ת בכל חלקי השו”ע וביקש ממנו 
דברי  לקיים  הספיק  לא  הוא  אך  להדפיסם,  להשתדל 
המת. הכתבים עברו לידי בנו רבי יצחק דוד אתרוג, הרב 

לאגודת הקהילות בעיר יוטיקא, ניו יורק. 
פרעסבורג  המדריך,  ספרים:  וכמה  כמה  על  הסכים 
תרמ”ב: תיקוני הזהר עם פי’ כסא מלך, ירושלים תרמ”ג: 
תורת  תרמ”ג:  ירושלים  הרמ”ק,  לרבינו  שלמים  זבחי 
נתן, לבוב תרמ”ה: עטרת שלמה, לבוב תרמ”ה: מעשה 

הצדיקים, ירושלים תרמ”ט. 
*

בנימין  החוקר  כתב  הלוי  אברהם  רבי  אודות 
תתפד-תתפו(:  )עמוד  גבורים’,  ‘חצי  בקובץ   פטנליאט, 

הראב”ד רבי אברהם צבי הלוי.
‘שהיה  טבריה,  ראב”ד  הלוי  צבי  אברהם  רבי  הגאון 
בחריפות  הלכה  של  לעומקה  וירד  בהוראה  גדול  כחו 
תרט”ו  ובשנת  ניאמץ,  כאב”ד  תחילה  כיהן  ובקיאות, 
עלה לארץ ישראל וקבע מושבו בטבריה. נדפסו ממנו 
כמה תשובות בכמה שו”ת, ביניהם בספר פנקס חברא 
קדישא צפת )כת”י(, ואף שם נזכר שהי’ אב”ד בפעיה”ק 
צפת”ו בב”א.. ח”א וילנא תר”ל; ח”ב וילנא תרל”ב; ח”ג 
ורשא תר”ן.. וילנא תרל”ב.. ר’ יעקב גליס, אנציקלופדיה 
לתולדות חכמי ארץ ישראל, ח”ב, ירושלים תשל”ה, עמ’ 
יצחק  ר’  בירושלים..  קדישא  החברא  פנקס  פי  על  ט, 
דוד אתרוג, קורות חיי ותולדות משפחתי, בראש ספר 
פרי עץ הדר, ניו יורק תשי”ב, עמ’ יא. חכמים ורבנים 
שמואל  מדרש  תתפה,  בטבריה  האשכנזית  בקהילה 
איש  מעשה  רבינו  תורת  ובספר  טבריה,  חכמי  מגנזי 
תשובה  סלאנט  שמואל  אלישר.  שאול  יעקב  לרבי 
אחת ממנו נדפסה בקונטרס בפני עצמו, קונטרס מנות 
הלוי, שנדפס ע”י בנו ר’ יהודה. תשובה זו נשלחה אל 
של  חתנו  קולניא  בעיר  מו”צ  פלאטא  צבי  רבי  הגאון 
הרש”ר הירש, על ספרו קונטרס קונדיסין וצורת הפתח. 
תשובות שנשלחו אליו מצויים בספרים רבים של חכמי 
דורו, בהם גם מגדולי הפוסקים. כך למשל כמה תשובות 
בשו”ת שואל ומשיב, שו”ת חסד לאברהם ]תאומים[, זרע 
ועוד. לפני פטירתו  ניניו,  יעקב לרבי יעקב שאלתיאל 
מסר לתלמידו רבי נחום אתרוג - לימים ראב”ד צפת 
השו”ע  חלקי  בכל  שו”ת  בחידו”ת,  כתביו  כל  את   -
הספיק  לא  הוא  אך  להדפיסם,  להשתדל  ממנו  וביקש 
יצחק  רבי  בנו  לידי  עברו  הכתבים  המת.  דברי  לקיים 
ניו  יוטיקא,  בעיר  הקהילות  לאגודת  הרב  אתרוג,  דוד 
יורק. הסכים על כמה וכמה ספרים: המדריך, פרעסבורג 
תרמ”ב; תיקוני הזהר עם פי’ כסא מלך, ירושלים תרמ”ג; 
תורת  תרמ”ג;  ירושלים  הרמ”ק,  לרבינו  שלמים  זבחי 
נתן, לבוב תרמ”ה; עטרת שלמה, לבוב תרמ”ה; מעשה 
תלמידי  בחלקת  מצבתו  תרמ”ט.  ירושלים  הצדיקים, 
הבעש”ט, סמוך מאד להרמ”מ מויטעבסק, מצבה מספר 
אברהם  ר’  הגאון  הרב  “פ”נ  המצבה:  נוסח  וזה   .163
צבי הלוי ראב”ד ומו”ץ דפה עיה”ק ב”ר מנחם מענדיל 
ז”ל נפטר ה’ כסלו תרנ”ד תנצבה”. ידיעה על פטירתו 
תרנ”ד  כסלו  כ”ט  מיום  החבצלת  בעיתון  פורסמה 
:”בטבריא גוע וימת הרב ר’ אברהם צבי הלוי ז”ל אשר 
היה דומ”ץ לעדת האשכנזים בעיר ההיא יותר מארבעים 
יתן  שנה. העדה מבקשת עתה רב אחר למלא מקומו, 
ה’ ותמצא את אשר היא מבקשת, רב ראוי והגון לעמוד 
בראש עדה, ולנהלה בצדק ומישרים”. אשתו מרת נעסיה 
פערל בת רבי מנחם שמואל מניאמץ. מצבתה בחלקה 
ב’ שורה 10 מצבה מספר 626, וזה נוסח המצבה: “פ”נ 
הרבנית... נעסי’ פעריל בת ר’ מנחם שמואל סגל... י”ח 

ניסן תרמ”ט תנצבה”. 
ואלו צאצאיהם: א. רבי יהודה הלוי. קברו נמצא בחלקה 
ב שורה 19 מספר 1430. לא הצלחתי לאתר את מצבתו, 
אולם כך העתיקו ברשימות הח”ק: “הרה”ח יהודה ב”ר 
ר’  ב.  תרע”ד”.  טבת  ב’  הלוי  צבי  אברהם  ר’  הראב”ד 
צבי.  אברהם  רבי  הדיין  אביו  בחיי  נפטר  הלוי,  פנחס 
היא   ,777 מצבה   12 שורה  ב’  בחלקה  נמצאת  מצבתו 

שבורה במעט ונצבעה מחדש )ובשחזור הכתובת לא דייקו 
]ב[ פנחס  האברך  “פ”נ  המצבה:  נוסח  וזה  הצורך(.  כל 
הר”ר אברהם צבי ה’ אלול תרמ”א”. ג. ר’ בן ציון הלוי. 
מצבתו בחלקה ב שורה 22 מצבה מספר 1759. השורה 
וזה  הח”ק.  מרשימות  והעתקתי  מוסתרת,  התחתונה 
נוסח המצבה: “פ”נ ר’ בן ציון בהרב ר’ א”צ הלוי ז”ל נ’ 
כ”ב ]אדר תרע”ח[. אשתו מרת לאה בת ר’ לייב נפטרה 
כ”ח אב תש”ד”. ד. ר’ חיים משה הלוי. מצבתו בחלקה ב 
שורה 3 מצבה מספר 119, וזה נוסח המצבה: “פ”נ איש 
תם וישר ר’ חיים משה הלוי בן הרב הגאון ר’ אברהם 
ניתן  צבי גאב”ד דטבריא”. ההמשך מכוסה בעפר ולא 
ט’  נפטרה  ניסן,  ר’  בת  דאבריש  מרת  זוגתו  לקריאה. 
טבת תש”ב. ה. מרת מלכה אשת ר’ אלטר שור, נפטרה 
כ”ו אדר תרס”ז. קברה נמצא בחלקה ב שורה 14 מספר 
873. לא הצלחתי לאתר את המצבה, אולם כך העתיקו 
הלוי  צבי  אברהם  הרב  בת  “מלכה  הח”ק:  ברשימות 
דומ”ץ כ”ו אדר”. במפקד מונטיפיורי תרכ”ו רשום בנו 
יודיל הנ”ל, ובנו אחר בשם מנחם, ובן נוסף ששמו לא 
נזכר. בפנקס הח”ק לא מצאתי את זכרו של מנחם, ואולי 
או  נפטר לפני תחילת הרישום בפנקס בשנת תרל”ט, 
אולי עזב את עיר טבריה. ויש להעלות אפשרות נוספת, 
שבמפקד טעו בין ‘פנחס’ ל’מנחם’, משום הדמיון הגרפי 

בין שני השמות.

עלה לארץ ישראל בשנת תרט"ו )1855( לערך.
*

נוספים  פרטים  מופיעים  מצאצאיו  אחד  מרשימות 
השופכים אלומות אור נוספותו אודות רבה של ניאמץ 
טבריה.  ראב"ד  הלוי  הירש  צבי  אברהם  רבי  וטבריה: 
רבה של הקהילה האשכנזית בטבריה וראש מוסדותיה 
 29 בגיל   1855 לארץ  עלה   .1837 ב  הרעש  לאחר 
מרומניה. למד בכולל ווהלין בטבריה. בשנת 1873 הוא 
חותם במכתב ל"המגיד" "הראב"ד ומו"צ עיה"ק טבריה". 
יישוב  "חברת  ואגודת  חולים"  "ביקור  בראש  גם  עמד 
ארץ הקודש" להתיישבות חקלאית. הקים את הישיבה 
שבטבריה. בשנת 1880 הוא מופיע יחד עם החכם באשי 
הספרדי ר' רפאל ממן. בשנת 1881 עוד מופיעה חתימתו 
כאב"ד. בידי גל אמיר מצויים העתקים מ"אוסף טבריה" 
בספריה הלאומית של מסמכים בחתימתו – מכתב משנת 
תרמ"ט בו הוא תומך בבקשת צדקה של רב בשם יוסף 
הייזליר, עליו הוא חתום הראב"ד ומו"צ. אישורים על 
כשרות ציציות משנת תרמ"א, חתומים בחותמו ובחותם 
בית הדין של טבריה. בעיתון החבצלת כרך 10 חוברת 
"להצדיק  בשם  מאמר  ישנו   )1880(( תר"מ  תמוז  טז   36
צדיק" המספר על סכסוך בין אלמנה ובין יורשי בעלה, 
כ"האדם  היא  אליו  ההתייחסות  כדיין.  שימש  בו  אשר 
הגדול בענקים מי כמוהו מורה חוקים ומשפטים צדיקים 
מו"ץ דק"ק אשכנזים הי"ו הרב הגאון כמהר"ר אברהם 
צבי הלוי נר"ו אשר כל ימיו שמש בק' לטובת ולעזרת 
אנשי קהלו". בכרך תשע עשרה של החבצלת ד' סיוון 
רבנים  של  עצומה  על  חתימתו  מופיעה   1889 תרמ"ט 
יוצאי רומניה, בנוגע לחלוקת כספי החלוקה. בחבצלת 
כרך 19 ה' אב תרמ"ט מופיעה מודעה בה הוא מאשר 
בשותפות  אסייד  קאצם  של  בחיטין  אתרוגים  גן  כי 
סאלים אפענדי ראמאדן ומופתי אינו חכור בידי אברהם 
אמוזג אלא בידי קומפאניית סלאנט. סיפור מוזר מופיע 
סירב  לפיו  תרל"ט  אייר  מכ"ט   27 חוברת   9 בחבצלת 
ופסק  חבורות בטבריה,  בין שתי  בדין בסכסוך  לשבת 
ש"לדון דיני נפשות אסור בביתו של התובע" ואז "תיכף 
במקומו  ושמו  דיין  מלהיות  צבי  אברהם  לרב'  הורידו 
זה  סיפור  של  מהימנותו  אך  מקופין...",  הסומא  הרב 
מפוקפקת, וכנראה זהו שלב נוסף במלחמות על כספי 
 1894 התרנ"ד  בכסלו  בה'  בטבריה  נפטר  החלוקה. 
ונטמן שם )ליד קברו של הרב אבועלפיה(. בהחבצלת שנת 
24 חוברת 10 כ"ט כסליו התרנ"ד 8 לדצמבר 1893 הוא 
מוספד במילים אלו: "בטבריה גוע וימת הרב ר' אברהם 
צבי הלוי ז"ל אשר היה דומ"ץ לעדת האשכנזים בעיר 
ההיא יותר מארבעים שנה. העדה מבקשת עתה רב אחר 
מבקשת,  היא  אשר  את  ותמצא  ה'  יתן  מקומו.  למלא 
בצדק  ולנהלה  עדה  בראש  לעמוד  והגון  ראוי  רב 
ומישרים". לאחר פטירתו, בשנת תרנ"ז הוציאו אנשים 
בשם אלקלעי וטולידאנו את דיבתו רעה, ובתגובה לכך 
התפרסם כרוז בחתימת כעשרה רבנים ממקומות שונים 
היוצאים להגנתו ומשבחים אותו בכל לשון )אך לא ברור 
מהו שאמרו לרעתו(. נוסח מצבתו: הרב הגאון ר' אברהם 
מנדל  מנחם  ב"ר  עיה"ק  צפה  ומו"צ  ראב"ד  הלוי  צבי 
מצויה  המצבה  תנצב"ה.  תרנ"ד  בכסלו  ה'  נפטר  ז"ל. 
רבי  קבר  לחלקת  בסמיכות  הבעש"ט  תלמידי  בחלקת 

חיים אבולעפיה.

http://wikigenia.org.il/index.php?title=%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
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באר בשדה- שטפנשט

 מכתבו של הגרמ”י חרז שליט”א
רב הקהילה הכלל חסידית בקריית גת

בס”ד, אל מע”כ הה”ג רא”י סלומון שליט”א
רב קהל שטפנשט

בהמשך לשיחתנו אספתי את הידוע לי אודות המשפחה ברומניה 
ובטבריה ואשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי למצוא המשך.

על  שיצא  בקונטרס  הנה 
אמת  תורת  “קובץ  ידכם 
ה’  קובץ  שטפנשט”   -
תשע”ג כתבתם )בעמ’ רכ”ג( 
אודות ר’ אברהם צבי ב”ר 
מנחם מנדל אב”ד ניאמץ. 
אשתו  שם  לטבריא,  עלה 
יהודה  צאצאיו  פערל, 
לייב, ראשית  יוסף  פנחס, 
שבמפקד,  להוסיף  רציתי 
תרכ”ו  משנת  מונטיפיורי 
מופיע הנ”ל בכולל וואלין 
ר’  הרב  האב”ד  בזה”ל: 
נולד  נ”י,  צבי  אברהם 
בקסנטין ישן, בן 40, עלה 
אשתו  שם  אב”ד,  תרט”ו, 
ילדים,   3 להם  פעריל, 
יודל בן 13, מנחם בן 6, בן 

1, עכ”ל.
מונטיפיורי  במפקד  ואילו 
מופיע  תרמ”ב  משנת 
ראשון: הרב ר’ אברהן צבי 
ב”ר מענדיל הלוי דומ”ץ 3 
נפשות - ושם מופיע גם ר’ 
אברהם  בה”ר  משה  חיים 
באמצע  וכן  דומ”ץ,  צבי 
ר’ יודא בה”ר אברהם צבי 
שמפקד  כנראה  דומ”ץ, 
יוצאי  את  כללו  הראשון 
רומני’ במפקד וואלין, כפי 

שנווכח להלן.
הקשר  לענינינו  ומכאן 
צבי  אברהם  לרבי  שלנו 

הלוי הוא כדלהלן:
שמי מרדכי ישראל חרז

בן לא”א מו”ר ר’ משה חיים חרז זצ”ל
בן להרב אברהם מאיר חרז מטבריא זצ”ל

חתן ר’ זאף וואף סג”ל מטבריא זצ”ל
שם המשפחה הוא ר”ת של ח’תן ר’ ז’אב ) - חר”ז(

עלה  ז”ל  מאיר  אברהם  ר’ 
לארץ מוואלין עם סבו כיתום 
מאבא ר’ דוד שמואל ז”ל, שם 
שם  גם  לנו,  ידוע  לא  הסבא 
משפחתו קודם שקרא לעצמו 
כמדומני  אך  ידוע  לא  חר”ז 

שהי’ דומה לשם חרז
אחות  לו  שהי’  לנו  ידוע  גם 

בקנדה, ואיני יודע שמם.
מופיע  וואלין  כולל  ברשימות 
בזה”ל  היתומים:  ברשימת 
ב”ר  מאיר  אברהם  יתום 
שמואל )לאביו קראו ר’ דוד שמואל(.

היתה  זאב  ר’  של  אשתו  שם 
נולד  והוא  )מיריל(  מרים 

בניאמץ.
עם  תרי”ג  בשנת  לארץ  עלה 
אביו, שמופיע ברשימות בשם 
משה  ב”ר  מענדיל שמואל  ר’ 

והוא היה בגיל 27.
)מענין לציין שהם מופיעים ברשימות 

וואלין אף שנולדו בניאמץ(.

אחותו של ר’ זאב הנ”ל היתה 
אשת הדיין ששמה היה נסיה 

פעריל 
 10 שורה  ב’  בחלקה  מצבתה 

מצבה מ’ 6
נוסח המצבה )מטושטש( פ”נ הרבנית.. נעסי’ פעריל בת ר’ מנחם 
)קברה נכרה ליד קברה של  ניסן תרמ”ט, תנצב”ה  י”ח  שמואל סגל... 

הרבנית מסלונים ע”ה(

חוץ מאחות זו הי’ לו גם אח בשם ר’ חיים צבי
מצבתו בחלקה ב’ שורה 17 מס’ 1088

נוסח המצבה: פ”נ ר’ חיים צבי ב”ר מנחם שמואל סגל מניאמץ נ’ 
ב’ כסליו תרס”ג תנצב”ה.

]מענין שברשימות הוא מופיע בזה”ל ר’ חיים צבי מצפת אחיו של ר’ זאב ברמ”ש[.

אביהם הרא”ש קבור בחלק ב’ שורה 18 א’ מצבה מס’ 1245
י’  נ’  מניאמץ  משה  ב”ר  שמואל  מענדיל  ר’  פ”נ  המצבה:  נוסח 

תשרי ביו”כ תרל”ו.
אמם בשם רייזלי נפטרה חודש אחריו בי”א חשון.

מצבתה בחלקה ב’ שורה 20 ב’ מס’ 1624.

נוסח המצבה: ]קצת משוחזר[ ]פ”נ[ א’ רייזלי ]א”ר[ מנחם שמואל זצ”ל 
נ’ י”א חשון תרל”ו.

אודות השינוי בשמות של מנחם ומנדל כידוע שאלו הם שמות 
מתחלפים ויתכן אחד הוא כינוי של השני בשפה מסויימת.

וזה   1086 מספר  מצבה   17 שורה  ב’  בחלק  זאב  ר’  של  מצבתו 
הנוסח:

פ”נ ר’ זאב ב”ר מנדל שמואל הלוי נ’ י”ד אייר תרס”ז תנצב”ה

מאוד  סמוך  הרבנים  בחלקת  קבור  רא”צ  הדיין 
להרמ”מ מויטעפסק מס’ 163

הלוי  צבי  אברהם  ר’  הרה”ג  פ”נ  נוסחה:  וזה 
ז”ל  ומו”ר דפה עיה”ק ב”ר מנחם מנדל  ראב”ד 

נפ’ ה’ כסליו תרנ”ד תנצב”ה.
בני הראב”ד:

ר’ פנחס נפטר בחייו כאברך בה’ אלול תרמ”א.
מונטיפיורי  ברשימות   -  777 מס’   12 שורה  ב’  בחלקה  מצבתו 
יתומים  היתומים:  ברשימת  נמצא  רומני’ משנת תרמ”ב  במפקד 
קטנים של פנחס בה”ר אברהם צבי דומ”ץ אלטר ומענדל ופינחס 

3 נפשות
עוד בן ר’ יודא שנפטר בב’ טבת תרע”ד - לא נמצאה המצבה, אך 

ברשימות חה”ק, 
צבי  אברהם  ר’  הראב”ד  ב”ר  יהודה  הרה”ח 

הלוי ב’ טבת תרע”ד.
בן נוסף ר’ בן ציון הלוי ז”ל.

מצבתו בחלקה ב’ שורה 22, מספר 1759.
נוסח המצבה: פ”נ ר’ בן ציון בהר”ר ר’ א”צ 

הלוי נ’ כ”ב אדר תרע”ח.
היה לו בן בשם ר’ לייבוש, ב”ר בן ציון.

ליפשיץ  דינה  מרת  לדיין  היתה  בת  עוד 
]כמדומני שיש להם צאצאים בחיפה בסרט ויז’ניץ[.

בן רביעי להדיין ר’ חיים משה הלוי, מצבתו 
בחלקה ב’ שורה 3 מס’ 119.

חיים  ר’  וישר  תם  איש  פ”נ  המצבה:  נוסח 
צבי  אברהם  ר’  הגאון  הרב  בן  הלוי  משה 

גאב”ד טבריא ]השאר מכוסה ולא ניתן לקרוא[.
עוד בת בשם מלכה נ’ כ”ו אדר קברה שורה 

14 מס’ 873.
*

האדמו”ר  בפני  שהעיד  כפי  לענינו:  ונחזור 
זקינו  בשם  מירושלים  שליט”א  מטאלנא 
הרה”ק ר’ יוחנן זצ”ל שמשפחת חר”ז מטבריא 
מיוחסים עד להרבי ר’ זושא מאניפוליא זי”ע, 

אך איננו יודעים איך.
ר’  ר’ ישראל אברהם שהיה חתנו של  זושא הי’ בן  כידוע לרבי 
זאב וואלף מטשרניאוסטרא, שעלה לטבריא באחרית ימיו ונקבר 
בחלקת הרבנים, ומסר את הרבנות בעירו לחתן בנו של הרב”ז, 
אך הוא נפטר בצעירותו, ואשתו מרת דיניא חנה ע”ה עלתה עם 

בניה לטבריה ונקברה שם.
היה להם ארבעה בנים ובת אחת נשואה לרבי דוד מטאלנא.

ארבעת הבנים לא רצו לשמש בכתר הרבנות, ולא נודע ייחוסם
פנחס, שממנו  ר’  הרב  אבי  מיכל  יחיאל  ר’  הי’  אחד מהם שמו 
שם  חותם  היה  שכן   - לייז’רס  זוסיא  משולם  )ר”ת  מז”ל  משפחת  מסתעף 

משפחתו(

בירושלים הי’ רופא בשם ד”ר מזל ברח’ צפניה יהודי חרדי יר”ש 
שהיה לו כתב יחוס עד לרבי ר”ז זי”ע.

שער ספרו 'מנות הלוי' שיול בכלכותא - הודו בשנת תרמ"ח

מכתב רבי אברהם צבי הלוי וחותם בית הדין בטבריה

בתוך ספר 'חידושי הלכות על מסכת עירובין', שיו"ל 
בארה"ב בשנת תשס"א, נדפסה תשובת רבינו בענין 

עירובין, הנקראת בשם קונטרס מנות הלוי

מוסדות שטפנשט בארה"ק
רחוב מהרש"ל 13 בני ברק

כ
הרב החסיד רבי נפתלי כהן שליט''א
ראש ועד חסידי שטפנשט בארה''ק

לבנו הרה''ג רבי ישראל שליט''א
ולנכדו הגאון רבי יעקב יוסף כהן שליט''א

דומ"ץ ביהמ''ד דקהל שטפנשט ב''ב
 לרגל שמחת הבר מצוה 

לבנו כמר אליהו דוד הכהן נ''י 
ולכבוד שמחת הולדת הנכד בן לחתנו 
הרה''ח יעקב הלוי אוסטערליץ שליט''א

בשעטו"מ ובמזל טוב 

כ
הרה''ח דוב קורלנסקי שליט"א 

לנישואי בנו כמר שמואל זליג קורלנסקי ני"ו
בשעטו"מ ובמזל טוב

כ
הרה''ח מנחם ויס שליט"א

מנהל חינוכי ת"ת תורת אמת שטפנשט אלעד
לרגל שמחת הולדת הנכד 

כמר יהודה יונה נ''י
בן חתנו הרב מרדכי רוטנברג שליט''א

בשעטו"מ ובמזל טוב
*

ולבנו הרב יהודה וויס שליט"א
מחנך בת"ת שטפנשט אלעד

להולדת הבן/הנכד בשעטו"מ ובמזל טוב

כ
הרה''ג ברוך גרשון גולדשטיין שליט''א

כולל להוראה שטפנשט ב"ב
לרגל שמחת הולדת הבת 

בשעטו"מ ובמזל טוב

כ
הרה''ג ישראל שמואל רוזנפלד שליט''א

כולל להוראה שטפנשט ב"ב
לרגל שמחת הולדת הבן 

בשעטו"מ ובמזל טוב

כ
הרה''ג אריה גולדברג שליט''א 

כולל להוראה שטפנשט ב"ב
לרגל שמחת הולדת הבן 

בשעטו"מ ובמזל טוב

כ
הרה''ח אברהם גרוס שליט''א

 חבר ועד חסידי שטפנשט 
ומשב"ק בציון המצויינת בגבעתיים

לרגל שמחת נישואי הנכדה 
בת הרה''ח שמעון דוד משה קניג שליט''א
עב"ג החתן אליעזר דוד פרוש בן הרב צבי 

הירש זצ''ל
בשעטו"מ ובמזל טוב

כ
לידידנו הנעלה הרב שלמה בטיש שליט"א

מנהל הדואר המרכזי סניף ב''ב
נאמן ומסור לכל קדשי בית שטפנשט 

ולהנצחת זכר הצדיקים משטפנשט זיע"א
לרגל אירוסי בנו היקר שליט"א 

בשעטו"מ ובמזל טוב

כ
ירוו רוב נחת דקדושה מכל יו"ח, וזכות הצדיקים 

משטפנשט נבג"מ תגן בעדם ובעד כל ב"ב 
להתברך בבני חיי מזוני רווחי, אכיה"ר.

כברכת
הנהלת המוסדות               רבנן ותלמידיהון

מועה, 
בפז, מרביצי התורה, מעתיקי הש

דושים
קהל אנ"ש ועסקני מוסדותינו הק

ולאים 
בזאת קדם ידידינו היקרים והמס

א נשגר 
ברכת מזל טוב מעומקא דליב
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   דבר העורך
ַאְבָרָהם"  : (טי  ,הכ)  פרשהבכתוב   ן  בֶּ ִיְצָחק  ּתֹוְלֹדת  ה   , ְוֵאלֶּ

ת ִיְצחָ     .ק"ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶּ
"על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם הוזקק לומר   : רש"יב ו 

את הוליד  שהיו    אברהם  לפי  אומרים ליצני  יצחק,  הדור 
כמה שהרי  שרה,  נתעברה  שהת   מאבימלך  עם שנים  ה 

עאבר מה  הימנו,  נתעברה  ולא  קלסתרהם  צר  הקב"ה,   שה 
הוליד   אברהם  הכל  והעידו  לאברהם,  דומה  יצחק  של  פניו 

וזהו יצחק,  שהרי    את  היה,  אברהם  בן  יצחק  כאן  שכתב 
 יצחק", עכ"ל.  עדות יש שאברהם הוליד את 

שליט"א:   שטרנבוך  משה  רבי  רבי מו"ר  ודקדק  אמר  הגה"צ 
שנייד שלא  משה  זצ"ל,  ""  נאמרר  אלא  הדור"  ליצני  רשעי 

נתעברה מאבימלך היו    , שכדי לומר ששרה ", וביאר בזההדור
למשוך גם   שבכוחה   -צריכים להשתמש דווקא בכח הליצנות  

שכל  בדברי  לשכנע  באים  היו  אם  אבל  הבל,  של  בדברים 
מ  וטעם היו  את לא  לקבל  הציבור  על  להשפיע  צליחים 

רחוק זהו  שהרי  שה  דבריהם,  לומר  דווקמאוד  נעשה  א נס 
כבר שהיה  הצדיק  לאברהם  ולא  בניסים,   לאבימלך  מלומד 

בת   ומה עוד שגם לדבריהם עדיין נשאר הנס בתוקפו ששרה
למשוך את  הליצנות אפשר  כוח  ידי  על  ילדה, אבל  תשעים 

שאין בהם שום טעם   ולעשות צחוק אף בדברים  לב האדם
וציאי שם רע  דרכם של בעלי לשון הרע ומ  וכן הוא באמת)  י שכלפל  ע

ליצנות שמוסיפים בדב לב השומעים    ריהם  כדי למשוך את  וקלות ראש 
לשקריהם מו"ר(להאמין  והוסיף  גרועים    ,  שהליצנים  זצ"ל 

לפעמים מוכנים  שהאפיקורסים  לשמוע    מהאפיקורסים, 
הליצנ אבל  להוכיחם,  לשמוע  כשבאים  פתוחים  אינם  ים 

וכיח אלא שקועים בתוך הליצנות, ומתלוצצים מהמ   ,טענות
דבריו את  הקלקול    הרבוסיפר  .  ומבטלים  שתחילת  זצ"ל 

קבוצה ידי  על  היה  וואלז'ין  בחורים   בישיבת  של  קטנה 
את  עקרו  הם  הליצנות  ובכח  והתלוצצו,  תורה   שלמדו 

ישיב מבני  רבים  שקלקלו  עד  השומעים,  מלב  ת האמונה 
ה אמר,  רחםישם  וואלז'ין  המשכילים ועוד  של  כוחם  שכל   ,

ל לא היו  ֵשכֶּ י  פ ל  כי ע,  היה ע"י כח הליצנותברוסיה ובפולין  
  הכניסו   הזדי  יל  יכולים לפעול כלל, ופתחו בדברי ליצנות וע
לאט אליהם  שחדר  השומעים  בליבות  שהפך  -ארס  עד  לאט 

 .  אותם לגמרי
להזהר   יש  שהיאכמה  לידי    מליצנות,  האדם  את  מביאה 

  האדם חי בלי אימה ופחד מיום הדין, ובזמן   "יראש, וע  קלות
ולכן יש להיזהר מאוד לא להצטרף  ,  רחםי  'מתקלקל ה  קצר

דברים המדברים  אדם  בני  ליצנות,   לחבורת  על  בטלים 
לאט האדם  את  מושכת  שלבסוף-שהליצנות  עד  הוא    לאט, 

 שחת. פורק לגמרי עול מלכות שמים ומגיע לבאר 
מצד  פרועה  הסתה  שישנה  בכך  די  לא  לאחרונה  והנה 

ואנ כנגפוליטיקאים  תקשורת  הדשי  תוכניתד  לה  כמה   ת, 
הודים באים" עם ששמה "הי (11)כאן  בערוץ הציבורי הויזי טלו

הש ולקלס  "מיטב"  ללעז  ששמה  ישראלחקנים,  תורת  .  את 
, הרי  והתוכנית עוד מתפארת בליצנות על אבותינו הקדושים
ליצנות ע"י  אלא  ישראל  תורת  את  לרמוס  דרך  אוי  !  אין 

ה  לבושה את  רומסים  היהודים  את שהדבר  שבמדינה  חזיק 
אבותינו   ואת  הקדושה  התורה  היא  לדורותיו  ישראל  עם 

 דושים.הק
אמר רבי ירמיה בר אבא: ארבע ":  )סוטא מב.(  אומרת הגמרא

, וכת חניפים, וכת אין מקבלות פני שכינה: כת ליצים כיתות  
  תהלים)ואומר דוד המלך ע"ה    שקרים, וכת מספרי לשון הרע.

ְך ַחָטִאים א ָהַלְך ַבֲעַצת ְרָשִעיר ֹלַאְשֵרי ָהִאיש ֲאשֶּ : "(א רֶּ ם ּוְבדֶּ
 לקח. וישמע החכם ויוסיף  ."בֹלא ָישָ  ם מֹוַשב ֵלִצי ָעָמד ּובְ ֹלא 

 
 
 
 
 
 
 

     תוכן ענייני הפרשה -ּתֹוְלֹדת  
לידת . א לבנים.  ורבקה  יצחק  וֵעָשו  תפילת   ים יאופ   ,יעקב 

 (.כח -)כה, יט  )ונבואת עתידם קודם הלידה(ומעשיהם, 
 לד(. -כט ,כה) נזיד עדשים תמורת ליעקב ה בכורהכר את וֵעָשו מ . ב 

)הסמוכה לא"י(    ,ארץ פלשתיםהלך ל יצחק    ויהי רעב בארץ, . ג
 .)פרק כו(ה' שהיתה לו שם  וברכת השגחת

 )חסד לעולם(.   חופר בארות מים)בדרך אביו(    יצחק . ד

 מיוחדת  סעודה  עבורו  שיביאו  ֵעשָ מק  חיצ  בקשת . ה 
רבקה ברוח הקודש שומעת מהדבר   .כויברבתמורה לכך  ו

א יצחק  תושולחת  אל  תבשילים  עם  ֵעשָ לפני    יעקב  ו  שֶּ
זאת לעשות  מגיע  מספיק  ואח"כ  מתברך,  יעקב   ֵעָשו , 

ברכתו מסרב  .ומבקש  ֵעשָ ושומע    יצחק  את   ו שֶּ מכר 
ברכתו(    בֹכרתו יצח)אותיות  מסכים  וכך   סופית  ק ליעקב 

   ית( )שליש  שה נוספתֵעָשו לוקח אלברכה שברך את יעקב.  
 (. מ-כז, א)מבנות ישמעאל 

 נטילת הברכות   עקב  להרגו  ורצונו  ליעקב  ֵעָשו  לש  שנאתו . ו 
 . מו( -)כז, מא 

בנ  יםשולח  ורבקה  יצחק . ז  יעקב  ארם  םאת  לברוח   ,לפדן 
 .ה( -)כח, א  ולמצוא אשה   ֵעָשועינו של מ

 
 

 ()כז, לג ד" ַויֱֶּחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגֹדָלה ַעד ְמֹא "

וון יש בי, שברכתי קטן לפני , אמר: שמא עלמה חרד יצחק
ושניתי  התחיל    גדול  היחס.  "(לזשם  )  ְמַצֵּוחַ ו  ֵעשָ סדר  ֲהִכי  : 

 ". םַוַיְעְקֵבִני זֶּה ַפֲעַמיִ , ָקָרא ְשמֹו ַיֲעֹקב
אמר לך?  עשה  מה  אביו:  לו  "(ולשם  )  לו  אמר  ְבֹכָרִתי :  ת  אֶּ

ִבְר   ,ָלָקח ָלַקח  ַעָּתה  וחרד, י". אמר: בכך הָכתִ ְוִהֵנה  ייתי מצר 
ַגם ָברּוְך  לבכור ברכתי, "  שמא עברתי את שורת הדין. עכשיו 

 .)רש"י בראשית כז, לו(ה"  ִיְהיֶּ 
עש  את  להבין  מסוגל  הוא  מי  ע ו...  והוא  השדה  מן  יף,  יבא 
העדשים נזיד  את  מתבקשוחומד  כשהוא  תמורתו    .  לשלם 

העבודה שבב את  ולגדף  לחרף  החל  )בראשית    כוריםבבכורה, 

 וק גדול על אחיו התמים, שמחשיב את, וצחק צחג, יג(רבה ס
עדשים   נזיד  תמורתה  לתת  ומוכן  יד(הבכורה  וכעת,   ,)שם, 

הברכות את  לקבל  הבכורה  בזכות  השתמש  אבינו  , שיעקב 
 .כזה הוא הטבע האנושי  מתמרמר הוא על 'רמאותו'... אבל
חת שוחד. שידע שאסור לקשמעתי מעשה בדיין ירא שמים,  

, בשינוי. לתובע ייחד את הנעל הימנית  שוחד  תהחליט לקחו
השמאלית הנעל  את  את   .ולנתבע  מחליף  היה  הדיון  לפני 

באיזו לראות  המבוא,  שבחדר  בנעלים  טמנו   נעליו  מהן 
 . ותר להליכהתכריך שטרות. ואם בשתיהן, איזו מפריעה י 

סמוכין  מצא  נכנסה.  בקושי  והימנית  רגליו,  תחב  אחד    יום 
רכות לכתות גרסת הנתבע. ופִ   תביעה,להצדיק את ה  למכביר

 .נכשל, תמיד נתן הצד הצודק את השוחד לאשרו, מעולם לא
וחלץ את  והדיין צלע החוצה  בידו,  וכל תאותו  יצא התובע 

 . מנעלו, והנה היא תכריך נירות בעלמא החפיסה
... אין אמון בבני אדם  !"איזו שחיתות", רטן. "איזו רמאות"

עצמו. הוא נוטל שוחד, ה נגעי  ו, שאין האדם רואשאמרזהו  
   [והגדת]                                   ...ברמאות הזולת ומעייניו 

 בס"ד

 א"פש ת כסלו   א'                  בן גורג'יה זצ"ל ה יוסףעובדי  מרן הרב   לע"נ ש קדן מועלוה               א"ישנה   493ן מס' עלו

בתוכן  נעס  בעלון בינש  606  שיעורוק    ' ב  וםערך 
השרון  ב בשע2ר  קוצה  ובברח רמת    , 19:00ה  , 

  הגאון מו"ר של  מיסודו ",רויקצו "ברינה במדרשת
 . "לצז אדלשטיין  יעקב רבי

 ּתֹוְלדֹת



 

 

ֲעָקָרה  " ִכי  ִאְשּתֹו  ְלֹנַכח  ַלה'  ִיְצָחק  ַויְֶּעַּתר 

 ( כא ,  הכ)  א"ִהי

 ות הקודמים רמניעת שייכות עם הדו -עקרות 

שימה  מהות בני הא  ד'  ואתות  האבג'  רגילים אנו להזכיר את  
ימת ומס  ודה מצא כי בנקן בפסוקים נ, אולם אם נתבונתאח

גדול.   הבדל  ביניהם  היה  שאל  כנשהיה  אבינו  אברהם  האם 
ל  ,עקר היה  יכול  הטבע  שבדך  אברהם  לכאורה  לדת?  או 

קים  ו נולד לו ישמעאל. אולם הפסהרי  ש אבינו לא היה עקר,  
להפ לאברהםךמוכיחים  אמרה  שרה  שהרי  ה(  ,  ֲחָמִסי "  :)טז, 

יָךעָ  ופרש"י"לֶּ  ." יָך:  ָעלֶּ לי  -  ֲחָמִסי  העשוי  אני   ךעלי  ,חמס 
ל  .נשוהע  המטיל "(ב,  ו)ט  ב"הקהכשהתפללת  ִלי :  ן  ִּתּתֶּ ַמה 

ֲעִריִר  הֹוֵלְך  והיה  ְוָאֹנִכי  עליך,  אלא  התפללת  לא    לך י", 
הי  שנינו". אברהם  על  ושרה אמנו  הלהתפלל  עקר,    -  אפוא 

אףודבו אשתו,   כנאמהיהיא    אי  עקרה,  בפסוקתה    ( ל,  יא)  ר 
עֲ " ָשַרי  ָלּה  ַוְּתִהי  ֵאין  יצָולָ ָקָרה  עם  ומה  הנה  ד".  ובכן,  חק? 

ֲעָקָרה "רש הוא:  ופסוק מפ ִכי  ְלֹנַכח ִאְשּתֹו  ִיְצָחק ַלה'  ַויְֶּעַּתר 
ר לֹו ה' ַוַּתַהר ִרְבָקה אִ וַ א,  ִהי ". הרי לנו שיצחק אבינו  ְשּתוֹ ֵיָעתֶּ

ינו שהוא לא  י רה היא, וה' על רבקה אשתו כי עקהתפלל לה
אמנם כל זאת לפי פשוטו של מקרא,  ]בקה לבדה.  א ראל  ,היה עקר

 . [ו גם היה עקראביניצחק ש( מבואר  אבל בגמרא יבמות )ס"ד.
עקר. רחל יעקב אבינו לא היה   - ב, רחל ולאהיעק  ,דור הבאב

הי   ,עקרה  התיה  -  אמנו עקרה  היא  אף  לאה?  עם  תה, ומה 
ת ַוַיְרא ה' ִכי ְשנּוָאה ֵלָא"  :()כט, לארש בפסוק  וכמפ ה ַוִיְפַּתח אֶּ

וא  ,"ַרְחָמּה עקר,  היה  לא  שיעקב  לנו  נשותיו,  יהרי  שתי  לו 
ן האבות הקדושים, רק ִמֵביצא, כי  רחל ולאה, עקרות היו. נמ

אב הי אברהם  האימהות  בעוד  עקר,  היה  כע  וינו  לן. וקרות 
וה"ב שאלו   מדובנא  חי" המגיד  איש  אמותינו  :ן  היו    מדוע 

רו בעוד  היעקרות,  לא  אבותינו  ומתרציב  עקרים?    : םו 
למעשה, אנו מיחסים את עצמנו בדרך כלל לאברהם אבינו,  

מ אנו  מדוע  הראשון.  אבינו  דושהיה  אל ותייחסים  קא 
ומה עם האבא שלו תרח? הל בדיוק כמו אברהם אבינו?  א 

  א'סבא רב'הוא  שלנו, גם אביו הא'  סבא רב'הם הוא הבראש
ו נחשב אבא של שרה? מדוע הוא אינעם הרן, ה  שלנו! ומה

פ אינה  אליו  שלנו  הקרבה  הלא  שלנו?  בהרבה לסבא  חותה 
  מקרבתנו לאברהם אבינו ולשרה אמנו!

ה  איננהתשובה  מתייא:  באנו יו  ולא  מאחר  תרח  אל  חסים 
הטב דרך  פי  על  מכוחו!  אמורים    עלעולם  להיות  היו  לא 

ך הטבע רמצד ד  היה עקר!א  הושלדים כלל,  לאברהם אבינו י
ך אברהם אבינו.  רהמשכיות לתרח דיתה אמורה להיות  לא ה

יחסים יאיננו מתובדרך נס,    צאצאי אברהם אבינו  לפיכך, אנו
ו. בדרך הטבע לא היו  ך גם באשר לשרה אמנאלא אחריו! כ

רן אביה לא היה עתיד הלאמורים להיות לשרה ילדים, כך ש
 .  נף זה של שרהלהמשכיות דרך ע

,  רן אביההלן בדרך נס, אין לכך כל קשר  ד לשרה בכאשר נול
כלל! אחריו  מתייחסים  אינם  הם  שנעשה    ולפיכך  הנס 

כש ולשרה,  בנינלאברהם  בהיותם  יצחק  להם  תשעים    ולד 
 ך כלל אל הדורות הקודמים.  י יומאה שנה, אינו ש

ישראל, שאין לה שום    תחלה של כללהזוהי התחלה חדשה,  
העבר  קשר כך  ודו  ,עם  משום  הקקא  אברהם    ב"הברא  את 

יכות לצאצאיהם  י, כדי שלא תהיה כל שושרה כשהם עקרים
 עם הדורות הקודמים! 

רה אמנו. מת זאת, היה בנם של אברהם אבינו ושויצחק, לע
הזו,   השושלת  ברא את ב"ה  הקרצה  את  לא  ולפיכך  לשמר, 

כשהוא   ברעיצחק  שיהיה  כדי  בנים,  בר  בראו  אלא  ר וקר, 
שלת הדורות המתחילה ונם חלק משולדו לו, הו יי שהבנים ש

  ם אבינו!באברה

לע היורבקה,  זאת,  את מת  הארמי...  בתואל  של  בתו  תה 
מבתואל  ו הש המתחילה  לנתק ה  יה   צריךדאי  ווב  -שלת 

הקוולקט ברא  לפיכך  עקרהב"ה  ע,  כשהיא  רבקה  כדי ,  את 
זה  ע  זרשקשר לאבותיה,    עה של רבקה אין כלרלהבהיר כי לז

וכך    .ס ובתורת התחלה חדשהבדרך נ, אלא  מכוחם  לא נולד
בדוגם   של הלאה  בנם  אבינו,  יעקב  של  זרעו  את  הבא.  ר 

לשי ענין  ישנו  ורבקה,  שייצחק  אל  ולפיכוך  אבותיו,  ך  שלת 
נולד עק זרעו אחריו  יעקב לא  כי  לכל  ברור  כדי שיהיה    -ר, 

 לעולם. אולם רחל ולאה, הלא ורבקה בא    של יצחק  םמכוח
לבן,  בנותהן  היו   השויו של  הזאת  ו את  לנתק,   -שלת  עדיף 

ך  יכי זרען אינו משתיבראו רחל ולאה עקרות, להבהיר  ולכן נ
 ים!שנולד בנס מהשמ  ,דשולאביהן כלל, אלא כל כלו זרע ק

)במדבר כג, את הפסוק בברכת בלעם  'ן איש חי'בובזה מבאר ה

"ט( ּוִמְגבָ   ֹראשמֵ ִכי  :  נּו  ְראֶּ אֶּ נּוֻצִרים  ֲאשּורֶּ עָ   ,עֹות  ן  ְלבָ הֶּ ָדד ם 
ֹל ּוַבגֹוִים  ִיְתַחשָ ִיְשֹכן  הא  וכך אומר המגיד:  הם    -  "ֻצִרים"ב". 

 מהות.  י־ הן הא "ְגָבעֹות"האבות הקדושים. ה
את  ב"ה  הק צורים'יצר  ראש   ,אברהםאת    -  'ראש  שהיה 

לן, ו כ  מהות יהא   -  'ה'גבעות  תוכך גם א  ,קרע שהוא  האבות, כ
כדי אנו    וזאת  ְלָבָדד  'שנהיה  ּוָעם  ִיְתַחשָ ִיְשֹכן  ֹלא  ! 'בַבגֹוִים 

נתי שלא  נחור  חסיכדי  סבא  לבן,   ,אחרי  או  בתואל  וסבא 
 אלא נהיה עם לבדד שאינו נחשב בגויים כלל!

ביאר  יסוד    "פע שפירא  זה  ראובן  מצינו    :שליט"ארבי  הנה 
ה שחנה  לה'  קרה,  ע תה  יבנביא  אוהתפללה  :  יא(,  א'  )שמואל 

ַוֹּתא " ר  נֶּדֶּ ה-ְצבָ ה'  ַמר  ַוִּתֹדר  ִתְראֶּ ָרֹאה  ִאם  ָך   אֹות  ֲאָמתֶּ ָבֳעִני 
ֲאָנִשים  ּוזְ  ַרע  זֶּ ַלֲאָמְתָך  ְוָנַתָּתה  ָך  ֲאָמתֶּ ת  אֶּ ִתְשַכח  ְוֹלא  ַכְרַּתִני 

רֹ לה'  ּוְנַתִּתיו   ַעל  ה  ַיֲעלֶּ ֹלא  ּומֹוָרה  ַחָייו  ְיֵמי  ואכן, שוֹ אָכל   ."
נאמר א  כשנולד בנה שמואל,  "(כד,  א '  )שמואל  ִעָמּה עֲ ַוּתַ :  ֵלהּו 

ְגָמלַ  ר  ל  ראובגמ  ."ּתּוַכֲאשֶּ לה, יבתחש  מצינו,  א:()ברכות 
להביא שכ עלי  הורה  עלי,  אל  בנה  שמואל  את  חנה  הביאה 

הקטן ושמואל  חנה,  שהביאה  הפר  את  לשחוט  כדי  , כהן 
שנתי  השהי  התערביבן  בלבד,  מיכי  ואמר    ם   ,תרוהכהן 

וקים, ואכן הביא שמואל ראיה מהפסו .  שחיטה כשרה בזרש
הסכים אולם הבה   עלי  בפני עמו,  הלכה  והורה  כי מאחר  יר 

ה לפני ורי שמחרבו,  חנה  זה התנפלה  בשלב  מיתה.  הוא  יב 
להצעתו   מסרבת  היא  כאשר  בנה,  על  יחוס  כי  ובקשה  עלי 

ל הגדול  הכהן  ולהעתיר  והרשל  זה  בנה  את  היושב  לג  פני 
כי   בן אחר  יתןיבמרומים  מ  לה  וושתחתיו,  ו. עלה ממננבח 

ִהְתַפלָ " ַהזֶּה  ַהַנַער  ל  ק  ! "יְלּתִ אֶּ ולבסוף  חנה,  את יטענה  בל 
כ על  ומחל  שבקשתה  אלא  היה  יש  בודו.  אם  לשאול: 

ת  ועונש המו את  ולמנוע  ביכולתו של עלי למחול על כבודו  
כך?   עשה  לא  מדוע  שמשמואל,  נתו אלא  או  ןיש  תו  אחד 

מי   בחשבון...  להביא  ובכןעלינו  שמואל.  של  הסבא   היה 
ה מחמתה יצא קרח יבהסבא שלו הרי היה קרח! הרי זו הס

ש שראה  מחלו לחלוק,  יוצאת  גדולה  ששמואל שלת  ציו, 
ראה עלי ששמואל מורה כשגד משה ואהרן! לפיכך,  שקול כנ

הת בפניו,  חשש  הוראה  בלבו  מש עורר  מראש והוא  שפע 
מחל  ,מקורח  -  שלתו הש בעל  שנושהיה  בגיל  אם  ם  יתיקת! 

מי יודע מה יעשה כשיהיה בן    ,ני רבו מורה הילד הוראה בפ
ו הנער, ולהתפלל על אמאת  ג  ו, בקש עלי להר כןעשרים?! ל

מהשפ נקי  אחר  שמק לזרע  שליליות  אולם ועות  בעבר,  רן 
סרבה א  ,חנה  אי  ופי וכי  בנה  המשפחה של  מקשרי  נובע  נו 

זקנו,   לת וש יתה, ועקרותה שברה שרה העק  אהישעם קרח 
בין הילד לקרח, ועלי  ל קשר  אין כ  חנה הבהירה כי  ות!הדור

 .שיצא נביא בישראל ,חס על שמואלוטענתה את בל יק
 [ 'רומתוק האו]ע"פ '                               



 

 

 "ל זצ לקאיעקב יהושע פרבי  –מזקנים אתבונן 

שנים, בג' בכסלו ה'תס"ג, חווה הרב יעקב יהושע    318לפני  
נספו באסון    התינוקת,   אשתו, אמה ובתו לק אסון נורא:  א פ

י   10מחריד.   הרב  על  על  עובדות  זצ"ל,  פלק  יהושע  עקב 
 טחתו ונס הצלתו. האסון שפקד אותו, על הב 

,  1756  -הרב יעקב יהושע ַפְלק זצ"ל )כ"ח בכסלו ה'תמ"א    . 1
בשב ה'תקט"ז  י"ד  ברלין  1680  -ט  לבוב,  של  הרב  היה   )

אש ישיבה. מחבר סדרת ופרנקפורט על המיין, פרנס העיר ור
 י ''פני יהושע'' על התלמוד הבבלי. ספר

לק נולד בקרקוב לאביו רבי צבי הירש, שהיה חבר אהרב פ .2
חתן  הלוי,  אברהם  הרב  בת  מרים  ולאמו  בעירו,  הדין  בית 

ני שלמה", שעל שמו נקרא הרך  רבי יהושע העשיל בעל "מגי
 בעקבות מחלה.יהושע. השם יעקב נוסף לו  -הנולד 

לפני רבניות רבות מתייחסות    שושלת בית דוד: משפחות  . 3
''מגיני שלמה'',  הוא צאצא של מחבר  יהושע  והפני  יהושע, 
ומחבר ''מגיני שלמה'' היה מיוחס לפי הקדמת ספרו לרבינו  

 חנן הסנדלר ולדוד המלך.תם, סבו רש"י, ובהמשך לרבי יו

ן  בג' בכסלו ה'תס"ג נספו אשתו הראשונה, אמה וסבה וכ.  4
לא היא  "אחת  מגדיר  הוא  אותה  גיטל,  הקטנה,  ימה בתו 

 ".וחביבה עלי ביתר שאת
ממה  בהקד  .5 הוא  יהושע"  "פני  האסון  לספרו  על  ספר 

"פתע פתאום היתה מעיר לגל הפוכה כמו   בלשונו המיוחדת:
יד  בה  חלו  לא  קול  י רגע  אם  כי  שמענו,  לא  זעווה  וקול  ים 

אשר   והמתלקחת  הגדולה  אש  ומראה  לחלק,  יצאה  הבערה 
עלה בארמנותינו ובחלונינו ע"י כמה חביות גדולות ונוראות  

פו  ש מלאים  הב היה  לוויר  שנהרסו  עד  אש  תים  לשריפת 
לשמים   עד  חומה  ובצורות  גדולים  בתים  כמה  ממגורותם 

בה  היסוד  עד  ערו  לעפר  עד  כ הושפלו  ונהרגו  נפשות    36-ן 
 קדושות מישראל". 

פ  .6 מעל אהרב  נורא  הריסות  כשגל  בביתו,  נותר  עצמו  לק 
"וגם אנכי הייתי מן הנפילים... ובאתי בעמקי מצולה   ראשו.

בד משא הגלי  ית ממש כבתוך המכבש מחמת כו בארץ התחת 
וקור  עלי  שנפלו  הבד...  גלים  בית  מקורות  יותר  בתינו  ות 
שלא   הייתי  ולנשרפין  ומתיירא  לנסקלין  קברי  ביתי  יעשה 

ודין ארבע   לנהרגין ונחנקין, עלי היו כולנה ארבעתן כאחת, 
ממני.  מיתות   בטלו  הבית  לא  שקורות  אחרת  ועוד  זאת 

ואבנ  ועציו  גמורים,  רהיטיו  כעדים  עלי  נדמו  פן  יו  אמרתי 
 ם בי בראשונה להמיתני". יפגעו בי להיות יד העדי 

בעת פחד המוות שאחז בו,  לק מוסיף ומספר כי  אהרב פ  . 7
פנה בתחינה לבורא עולם ונדר שאם יינצל, ישקיע את חייו  

 גדול.   ללימוד התורה בעיון
דבריו:  אלוקי  כה  יהיה  אם  הגל,  בתוך  עודני  אמרתי  ם  "אז 

ה  המקום  מן  והוציאני  ויבנ עמדי  לשלום  נאמן  זה  בית  לי  ה 
בית   מכותלי  עצמי  אמנע  לא  בתלמידים,  גבולי  להרבות 

ופוסקים  המדרש   הש"ס  בסוגיית  העיון  דלתי  על  ולשקוד 
 וללון בעומקה של הלכה, אף לינות הרבה בענין אחד". 

העמודים מ .  8 בין  שביל  בפניו  נפתח  נדרו  את  כשסיים  יד 
כה   לבי,  "אני טרם אכלה לדבר   : דבריושקרסו.  אל  הדברים 

שמע ה' בקול עניי ונתן לי מהלכים בין העמודים כמין שביל  
ויצאתי בשלום בלי פגע, וחבל לא הוה בי. אז   ממש נעשה לי 

ידעתי נאמנה כי מה' היה הדבר ממש במקום שאין מצילין,  
לימודי  ו  עיקר  שיהא  לבי  אל  הדברים  השמתי  והלאה  מאז 

 בסוגיית הש"ס ופוסקים".   בדבר הלכה 

לאחר שניצל, קיים את נדרו ועסק כל חייו בלימוד התורה    . 9
וד סוגיות הש"ס והפוסקים, והשקיע את כל כוחו בעיון בלימ
  ה"פני יהושע"   -בשם  ידוע  הואת דבריו העלה על גבי ספרו  

בהקדמה וסיפר  על   הוסיף  חזר  ספרו  את  שכתב  שלפני  זו 
 . באותו האסוןגים פעמים, כמניין ההרו 36הש"ס 

הידועחיב  . 10 יהושע",    ורו  הש"ס "פני  על  חידושים  כולל 
פי  -ות הש"ס על כולל ארבעה חלקים. הספר מבאר את סוגי
ורש"י   התוספות  בעיקר  המפרשים,  היה    -גדולי  שהמחבר 

, הסברה מצאצאיהם. הביאור נעשה בשיטת העיון, החקירה
לפרטי הירידה  זה  לחיבור  אופיינית  של   והפלפול.  הפרטים 

 . רבותמסכתות כולל חידושים על ספרו כל סוגיה. 
 

 
 

ר ָּתשּוב ֲחַמת ָאִחיךָ "  ( כז, מד) "ַעד ֲאשֶּ

זצ  עשהמ גנחובסקי  אברהם  רבי  הגאון  שסיפר  ל "מופלא 
 :(ם שהסיפור שעומד לספר הוא מסמר שיערוהיה מקדי)

מיוחד באופן  רגזן  שהיה  ביהודי  מאוד ,  מעשה  לו  הרע  וזה 
 ,:(ג"פסחים קי. שהרי הרתחנים חייהם אינם חיים)בחייו 

נסבל היה  לא  כן  בביתו,  ומחמת  י,  לא  עם  ורעיו לא  ,  דידיו 
ה ידע  הנוראה  יאךולא  הלך היהודי    .להיגמל ממחלת הכעס 

רבי   הגאון  קניבסקילמרן  ישראל  זצ,  יעקב  , ל"הסטייפלר 
לעבוד   הִנְסתָ כיצד  ,  שאלו הסטייפלר.  ותינה את צערו הגדול

והלה השיב שעשה כבר את כל העצות שבעולם ולא ,  על זה
ותגמ.  הועילו לו הסטייפלר שיש עצה שיתכן  , ול אותואמר 

יביט בפניו חמש דקות בלא הפסק והיסח  בתנאי שאך זה רק  
כי מי לא חפץ להסתכל )יבל זאת בשמחה  האיש ק...  הדעת כלל

 .(על פנים של צדיק גדול שכזה
והעדינות ,  והנה הקדושות  בפניו  התחיל  הסטייפלר  רבינו 

ומשונים שונים  פרצופים  ואחת  ,  לעשות  למעלה  אחת  עין 
וכך שינה  ,  חימה  מלאות,  פנים זועפותוהראה לפתע  ,  למטה

ורתחה כעס  המביעים  במבטים  קודשו  פני  איש  וה...  מצג 
אך כיון שהיה  ,  לנוכח המראה הכל כך חריג  עומד משתומם

לא הזיז עיניו מפניו  ,  מחוייב להסתכל חמש דקות ברציפות
 ...והיה זה עבורו סיוט בל יתואר, ל"זצ  הקדושות של מרן
כאן אמר ו,  ילותחזר לתואר פניו הרגוהרב  ,  חלפו חמש דקות

הסטייפלר   נורבדהיינו רצה  )',  כך נראה אדם כועס,  דע לך: 'לאיש
עצמו ב כביכול את  לו  נראה   -'  מראה'הקדוש להראות  כיצד אתה  ראה 

שמחזות אלו מלווים אותו  ,  סיפר אותו יהודי.  ...(כשאתה זועם
נמנע ו,  הוא נזכר בהם מיד,  וכאשר עומד לכעוס,  כל החיים
 [ופריו מתוק]                                                    .מן הכעס

 

דבעתה   את  יועץ 'ה רי  נביא  ר  ֹחמֶּ   ידוע :  הכעסין  יבענ  ' פלא 
הכעס, כמה החמירו בש''ס ובזהר הקדוש ובכתבי האר''י ז''ל 

שבו, האיש החפץ חיים ויש    רֹחמֶּ תסמר שערת אנוש. ולפי  
מות לגדר ז ותעצווב עויגבר ברדת הכעס לו בכח  ילו טבע ומ

וס גדרים  למשיבעצמו  מרדת ויגים  נפשו  ולהציל  עצמו  ך 
כעס.  לכלל  לבוא  שלא  מלחמה  יעשה  ובתחבולות  שחת, 

שירש הגדול  רבותינו  ווהגדר  מאמרי  כל  וילקט  בכתב  ם 
וז ומדרשים  בש''ס  לברכה  ודברי האר''י  וזכרונם  הר הקדוש 

ום יום למען יירא ז''ל, ויהיו לזכרון בעיניו, ובהם יהגה מדי י 
ר לאחוריו וירגיז יצר הטוב על יצר הרע, אי אזל וויפחד ויחז 

יקנס עצמו על כל פעם שכועס במעות או   ואם לאו  מוטב, 
עצ יוכל  לא  ואם  מלכעותעניות,  ברוחו  פנים ור  כל  על  ס, 

ישמר לפיו מחסום מלדבר בשעת כעסו מטוב עד רע, ויהיה  
דבר, יהיה בקול  כחרש לא ישמע וכאלם לא יפתח פיו. ואם י

מוך ובדברי רצוי, ואף אם לבו בוער כאש, וחמתו בערה בו,  נ
לעצר במלין יוכל, ואז יהיה הכעס עקר, שאינו עושה פרות, 
כי ידוע שעברת הכעס גוררת עברות רבות ורעות, כגון אש 
וילבש קללה, וכהנה רעות רבות; והשתיקה בעת  המחלקת, 

לין  )חוזכרונם לברכה  הכעס כמים לאש. וידוע מאמר רבותינו  
ץ ַעל ְבִלי ָמהעל פסוק    (.פט רֶּ ה אֶּ שאין העולם   ז(  , )איוב כו  ֹּתלֶּ

 .ים אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבהימתק
אל לבו איך יכעס על זולתו שגמלו רעה, ולא יכעס על   ויתן

בכעסו.  יכלה  בשר  ועד  ומנפש  לנפשו,  רעה  שגורם  עצמו, 
ו והקלון  ושהכבוד  חייו,  ומה  הוא  מה  עני ויחשב  י  ניכל 

העולם הזה הכל הבל, הבל הבלים, מעשה תעתועים, ושאין  
אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן גוזרין עליו מלמעלה 

   .(:)חולין ז

 איך משתקמים מאסון כבד 

 ר פוסי -

 

 דיםלא מפסי וויתורמ – 

 



 

 

ךְ " לֶּ ת הרֹ ִלדְ   ַוּתֵּ     יפור ס –  (ב כ,  ה כ)  "...'ש אֶּ

שליט"א  הרבפר  יס לאו  מאיר  רוחות   :ישראל  כשהחלו 
ב ִלְנשֹ המלחמה   לברינאירופה,  ב  רבים  ולמוסו  את ח  לט 

בפולין,נפשם הקדושות  הישיבות  באחת  אולם  נאות    .  לא 
לחש הישיבה  דוראש  שום  על  מב  אותו  ירך  שתחלץ  לוט 

יקרים מאחור, האת תלמידיו  הוא לא חפץ להותיר  פת,  ומהת
תוך כל בני עמם עד לרגעים האחרונים לחייהם. מנותר  ך  לכו

מלט,  ינותרו לפליטה בחורים בודדים שהצליחו לה  ,הישיבה
מקאח היה  מהם  עליו  וד  ואהוב  הישיבה  לראש  ביותר  רב 

בהסתיימההמלחמה    כבן. ישראל.  מנסים   ה"בארוב  ארץ 
נ לחפש  ששת   .צוליםיהנמלטים  בין  נמנה  הישיבה   ראש 
   ברך. שת שמו יתוקד  נפשם עלהמיליונים שמסרו 

משפחה,  התלמיד ובעל  לאיש  היה  שכבר  רבו ,  על  התאבל 
. משפחת הרבבני  צולים מינאחר   וחיפש כדין תלמיד על רבו, 

ה יחידה  הישיבה, אולם למרות החיבת    -פושים  יתה לראש 
לא בי  שמה  היהופיע  הנספים.  שנן  ברורים  יתכן  עוד  צלה? 

ח התל  פושים,יועוד  מצליח  להניח  ולבסוף  על מיד  ידו  את 
דברים יפ שיש  מבין  הוא  זאת  עושה  וכשהוא  מידע,  סת 

ממו יותר  נ  ת.וגרועים  הבת  כי  כעס צלהימתברר  מרב  אך   ,
הק נב"העל  והתנצרה,  הלכה  ילד י,  יש  ולזוג  לגוי,  שאה 

לבו  נזר,  במ כוממתחנך  ב  ר.היות  ולילות  התלמיד ימים  כה 
ג ועל  שלו  הישיבה  ראש  עד  ועל  המר,  לקום  חלשהרלו  יט 

הוא  ול מעשה.  בבלגיה,    השיגעשות  הבת  של  כתובתה  את 
בר לתו לדוכמיטב יכ  ניסהאליה מכתבים, שבהם    שגרל  והחל
התלמיד אינו   ה ממנה.הגיע   לאבה, אלא ששום תגובה  יעל ל

מ את  להשיג  מנסה  הוא  מסתבר מרפה.  שלה.  הטלפון  ספר 
לה  ש המציאותאין  יקר  מצרך  אבל  טלפון,  תקופה,   באותה 

 . ..א עובדת יש טלפוןבמפעל שבו הי
מיהו  מ  הוא שומעת  הבת  יקרה.  חוץ  בשיחת    -תקשר 

את   להוסי  השיחהומנתקת  מילה.מבלי  זה  ף   החליט  בשלב 
כרטיס טיסה, טס לבלגיה    רכשוא  ה   להגיע לביתה,התלמיד  

גנטליביתה,  אל    גיע וה העיר  הדלת    נקש   .ד   והתפללעל 
ר.  נפתחה  תהדל  להצלחה. של  אבתו  פתחה  הישיבה  ת אש 

ניס  הדלת, מרירות  זהותה  ימני  אולם  פניה,  על  היטב  כרים 
החר האדם  של  מראהו  בספק.  עומדת  שם, אינה  העומד  די 
את   טורקת  והיא  רגשות,  סערת  בה  פמעורר  על    . ניוהדלת 

נותר מחליט  המום    התלמיד  הוא  הנחרצת.  התגובה  מן 
ומתחיללהתעקש הדלת    ,  על  כעבומלנקוש  להרפות.  ר בלי 

הגבר פותחת  הדלתשעה  את  כל   ,ת  את  ראשו  על  ושופכת 
זעמה ומרירותה: "שוב אתה? תן לי לחיות את חיי כפי שאני 

ואיני  מב שלי,  השרשרת  את  חתכתי  מה ְיהּוִדיָ ינה!  כבר!  ה 
רוצה ממני הפס  ...?!"אתה  נהיא  והוא  לנשום,  כדי  צל  ייקה 

ההזדמנות. כלום    את  רוצה  אפשרוח  -"איני  מים.  מכוס   ץ 
יותר  אמרה    -"בסדר"    ?"לקבל רגוע  המתן   -בטון  "אבל 
מ  .בחוץ" והוא  האטום,  בלב  מתרכך  לו  נראה  הר ימשהו 

כבר   להוסיף: כאן  עומד  אני  משהו.  עוד  אבקש  "ברשותך 
אר ככה,  ושעה  גם  לקבל  סבה האש  ... ?"סאיאפשר  ה 

הב דלת  את  פתחה  להרהו  ת,ילאחוריה,  לו  פנימה יתה   כנס 
"ע  כלבו הוסיפה:  מתנגזאת  שאני  לדעת  לכלד ליך  כוח, יו  ת 

א  תמעוניינולא   אותי בתשובה".ובשום  להחזיר   פן שתנסה 
יודעת שאבא    "רק  -השיב לה    -"בסדר"   דבר אחד. את הרי 
  ע, בבקשה, ויתי רוצה לשמיה  י גם כמו אבא.רעבו  שלך היה

  החלה לספר  הבת   ...על הרגעים האחרונים שלו בעולם הזה"
מצמרריתה  .בבכי היה  לבווק  אור  ימ"ש בורע  הנאצים  ת. 

עטור כשהוא  התפלה,  באמצע  אביה  את  בטלית   הרגו 
ופס  ,מהיכשסי  לין.יובתפ האיש  לה  הדלת.  הודה  לעבר  ע 

הסתובב האחרון  דבר   ברגע  לך  לומר  רוצה  "אני  לה:  ואמר 
מטה את יהאשה ק".  אצלך  צא מ נ   ח המפת   :אחרון בטרם אלך

בח מומצחה  "איזה  הבנה:  אתה פתסר  מה  על    ?"ברמד  ח? 

הוא רק חזר ואמר: "המפתח נמצא פרש.  היהודי שתק ולא  
ח קולה: "על איזה מפתצאה אחריו, תחנונים ביהיא    ."אצלך

מדבר עיניו  ...  ?" אתה  את  בה  נעץ  עצר,  השביל  בקצה 
ה בין אביך לבין הצורר תיה  מלחמה עצומה"החודרות ואמר:  

  כל חייו להמשיך  צהאבא שלך, שהיה הרבי שלי, ר ו.מח שמיי
רת לדורות הבאים. לצורר ואת השרשרת ולהעביר את המס

הוא חלם שהנכד של אביך לא   -היו תכניות אחרות לגמרי  
כלל. המפתח מי ינצח ים  די, ושלא יהיו בעולם יהויהוד  היה י

הזו   אצלך  -במלחמה  ונכנס הו  !!!"נמצא  ללכת,  המשיך  א 
לו שם.   נכנסהלמכונית שהמתינה  והביטה ה,  יתהב  האישה 

"  עד לוילון. הואבו מב התחל להתניע, אבל אל הורה לנהג: 
חלפו כמה דקות והנה היא רצה אל המכונית:   ."ןייסע עדית

צח. אבל איך אני עושה את ינהבנתי, אני רוצה שאבא    "טוב,
תסכ אולי  גוי...  עם  התחתנתי  לקזה?  שלי  חים  הבן  את  ת 

 -התפלא    -  ? "ד"לקחת את היל  ?! "ידולחנך אותו להיות יהו
מו"אב אני  אותי.  מכיר  אינו  הוא  תחת ל  אותו  לקחת  כן 

א תבואי  את  גם  אם  רק  ה  ."לארץ  יתו חסותי,  סה יס היא 
ודה. זוה שימתין לה כמה דקות עד שתכין ממעט, ואז בקש

חד עם בי  -מביתה נסעו שניהם לבית הספר הקתולי, ומשם  
התעופה.   -הילד   הזה"    לשדה  הילד  את  מכיר    םיסי  -"אני 

המע את  לאו  המרתק  הרב  מגדו  -שה  אחד  כיום  לי  "הוא 
   ...!"הרבנים בישראל

ה ִקֵבל ּתֹוָרה ִמִסיַני, ּוְמָסָרּה ִליהֹושֻ " מד, יל   ' ולאמסר'   -"  עַ משֶּ
לדור מדור  העובר  האש  לפיד  שאת  להעביר   ,משום  צריך 

מי שמנתק את  ש שלו.הלאה, כדי שכל אחד יוסיף בו את הא
אם גם את י  אינו מנתק רק את עצמו, כ  -השרשרת באמצע  

וא נפשםסבו  שמסרו  שלו,  סבא  של  סבא  שהנכד   ת  כדי 
יהויישלהם   בעולם.דשאר  תפקידו  את  וימלא  הגיע    י,  כעת 

להעביר   תורנו העת  ובבוא  הבאים,  הדורות  את  להחיות 
קץ    עד  -הלאה את לפיד האש, שימשיך לעביר הלאה והלאה  

 .ים, כשיקבצנו ה' מארבע כנפות הארץ לחסות תחת צלוהימ
 [ ודשתוק האור, שבת קומ] 
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 ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא )כה', כא'( 

 המילה 'היא' כתובה בתורה עם ו' ונכתב 'הוא'
מסביר בדרך רמז בעל ה'משך חכמה' זיע"א: הקדמה: יצחק 

כאשר היה בגיל ארבעים והיא  נשא את רבקה לאישה
 . )ע"פ אחת הדעות בחז"ל וכן ברש"י( הייתה בת שלוש שנים

ששים שנה ולפי זה רבקה  ןבלידת יעקב ועשו היה יצחק ב
 הייתה בגיל כג' שנה.

שקטנה יכולה להתעבר רק מגיל  ('ב', ביבמות י)רא ממובא בג
ה עקרה רק תרבקה הייוצא שולפי זה י .שנה ויום אחד יא'

 )מגיל יא' שנה עד כג' שאז ילדה(.שנה  ב'י
ה יב' היות יבגימטרי 'הוא' 'כי עקרה הואולכן נכתב בתורה '

 מתוק מדבש!     ה עקרה.תיב' שנה היא היירק ו
***** 

ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' 
 '(כא ',כה) ותהר רבקה אשתו

לו ולא לה שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק  – עתר לו ה'יו :י"רש
 ...לתפילת צדיק בו רשע לפיכך לו ולא לה

ומדוע לא  .ה' יתברך שומע תפילת כל פה יויש לשאול: הר
 ישמע הקב"ה את תפילתה רק בשל היותה בת רשע?

  :'פנינים יקרים'בספר תירוץ נפלא מובא 
מסביר מדוע אברהם  ' זיע"אחסד לאברהם'ה בעל הקדמה:

כרם : הקב"ה רצה שעקרים וזה לשונו היו תוהאימהואבינו 
יוחס לאברהם אבינו ע"ה ושיהיה נפסק מיהיה  בית ישראל

יחוס תרח ואבותיו שהיו עובדי עבודה זרה. ועל כן  מאתנו
עקרים כי המוליד בטבע נקרא אב  תוהאימהוהיו האבות 

המוליד בן  ,םאמנ .כי הוא בא מכוחו ,ואביו נקרא זקנו
אל יחוס האבות ואם אחר כך מוליד  ץוהוא עקר בא הק

כי כח הזקן כבר  ,ילדשוב אין חלק לאבי ה ,ע"פ ניסי ה'
 .'ו עקריםיה תוהאימהונפסק מבנו. ולכן אברהם ושרה 

צורים אראנו ומגבעות 'כי מראש וזה שאומר הכתוב 
הוא מכונים צורים( )ה' רצונו לומר ראש האבות אשורנו

שהיו כולם  תהאימהואלו  'ומגבעות אשורנו'אברהם 
הן עם לבדד ישכון 'זה נאמר ועל ( תוהאימהו)אברהם עקורים 

 .'ובגויים לא יתחשב
חילה עובדי עבודה תמוזה מה שנאמר בהגדה של פסח '

כשיו קרבנו המקום ועואבותיו(  )תרחיו אבותינו זרה ה
 הנ"ל. ע"י שניתק את ייחוסינו מהם באופן 'לעבודתו

אמר רבי  ()יבמות סד'אבל יש להקשות: הרי מובא בגמרא 
היו מפני מה 'רבי יצחק ואמר  'יצחק עקר היה'יצחק 

לתפילתן של  הה מתאוו"ם? מפני שהקביאבותינו עקר
אם יצחק היה עקר נמצא  'חסד לאברהם'הלפי ו 'צדיקים

 הייחוס אל אברהם אבינו ח"ו? מאתנוחלילה שנפסק 
"ל י הנ"התשובה היא בדברי רש: 'פנינים יקרים'מתרץ ה

תפילתו זה בשל היות צדיק בן שכל מה שנענה יצחק ב
אברהם נענה יצחק בתפילתו  תובזכרק וכיוון ש .צדיק

 חלק בזרעו של יצחק. )לאברהם( והוליד, ממילא יש לו 

 

 בס"ד

 16.07 – כניסת השבת
 17.18 –יציאת השבת 

  .17 (דקות זמניות  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

  לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 גבעת אולגהבבית הכנסת 'בית יוסף' 
 073-2951228ניתן לשמוע את שיעורי הרב ב'קול הלשון' בטלפון 

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

רבקה ולכאורה וזו הסיבה שהקב"ה לא שמע לתפילת 
מדוע? והרי ה' שומע תפילת כל פה? אלא דווקא משום 

אם היא הייתה  -היותה צדקת בת רשע. כי ממאי נפשך 
נענית בזכות עצמה, אז גם יצחק היה נענה בזכות עצמו 
ואז היה נפסק מאתנו יחוס אברהם. ולכן שמע הקב"ה 
לתפילת יצחק בהיותו בן אברהם ולא לתפילתה בשל 

שע וכך נשארנו מיוחסים לאברהם ונותק היותה בת ר
)וראה עוד באור החיים הק' על מבתואל אבי רבקה.  סהייחו

 המילים 'אחות לבן'(.

מפני מה היו אבותינו 'ובזה מבוארים דברי רבי יצחק 
 לתפילתם הה מתאוו"מפני שהקב ?עקרים)אברהם ויצחק( 

של צדיקים כי תפילת יצחק נענתה בזכות אברהם אביו 
 מתוק מדבש!לא נענתה בהיותה בת רשע.    ורבקה 

***** 
 '(כו ',כה)קב עויקרא שמו י

 )קרא לו יעקב(הקב"ה  – עקבויקרא שמו י :י"רש
 באותו שם?שלושה אחים )במהלך הדורות( היכן ראינו  חידה:

סיפר הגאון הצדיק רבי  'ת ירושליםומסע'ובכן, בספר 
ל על ייחוסו בקודש: אם זקנו "שלמה אליעזר אלפנדרי זצ

וילדה ממנו בן הייתה אישה חשובה שנישאה לרב נכבד 
לאחר מות בעלה  .רבי חיים אבולעפייה זצ"ל הלא הוא

 .רבי חיים אלגאזי זצ"ל הלא הואנישאה לרב שני וילדה בן 
הלא שאה לרב שלישי וילדה בן ינ לאחר מות בעלה השני

 סבו של רבי שלמה אליעזר)רבי חיים אלפנדרי זצל הוא 

כל  ,ואילו שלושת האחים שנקראו בשם חיים .אלפנדרי(
אחד נעשה רב בעיר אחרת ונעשו גדולי ישראל 

לא ראו ולא הכירו זה את זה ותמיד היו  ,מפורסמים
הייתה אלא שבאותם שנים הנסיעה  ,משתוקקים להיפגש

  .ניות דרך ימיםצריכים לנסוע בא קשה מאוד ובפרט שהיו
עד שפעם אחת הוצרכו לנסוע ותעמוד רוח סערה בים 
וניצלו בדרך נס ומאת ה' נזדמנו שלושתם לפונדק אחד 

 מתוק מדבש!      ו להיפגש יחד.כבנמל וז
***** 

ורבקה אמרה .. שומעת בדבר יצחק אל עשו בנו. ורבקה
ל בעבור לך אל הצאן... והבאת לאביך ואכיעקב בנה...  אל

 ט', י'( ו', ,'ה ',כז)לפני מותו  יברכךאשר 
מה ראתה רבקה לשלוח את יעקב ובכך לשנות  :ויש לשאול

ולי זה רצון ה' וא ?מרצונו של יצחק? הלא יצחק היה נביא
 שעשו יקבל את הברכות?

 )בשנים קודמות(' מעדני הפרשהנפלא הובא בגיליון 'תירוץ 
מובא  :הקדמה שליט"א: בשם אחיו הרב שמואל קלצ'קין

נן שעסקו חפא ורבי יולמעשה באי '(תענית כא)בגמרא 
החליטו לצאת ולעסוק במסחר כדי  ,בתורה מתוך הדחק
נתיישבו  '.אפס כי לא יהיה בך אביון'לקיים את הפסוק 

נן חבאו שני מלאכי השרת ורבי יו ,ד גדר רעועלאכול לי
 הבה נפיל עליהם עת'אכים אומר לשני שמע שאחד המל
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  רפואה שלימה  -אהובה בת נעמי  / להצלחה כללית –דקל מלכה  :הצלחתל

  רפו"ש –/ אהרון בן מסעודה  רפו"ש –סוזן בת ימנה  / רפו"ש –אורי ישראל 

 הצלחה בניתוחל –/ נועם חן בת שולה  שלרפו" –יאן הודיה בת נעמי דור

הקול קול 'אזי יעקב משתמש עם  ידי עשו דהיינו בחרב
אבל כאשר עשו מנסה  .חליש את ידי עשולה 'יעקב

דהיינו בקללות  'קול'להחליף את אמנותו ולבוא על יעקב ב
מנותו ובא כנגד עשו והוא את א םב אז יעקב מחליף ג"יווכ
 מתוק מדבש!   רב.בח
 
 

 '(לד ',כה) ויבז עשו את הבכורה
 הכתוב על רשעו שביזה עבודתו של מקוםהעיד  :י"רש

 'את בכורתך'ים לי על המי"ה עבודה? אומר רשתומהי או
 לפי שהעבודה בבית המקדש בבכורות.

 :נפלא כדי להבין מה הפסיד עשו נקדים סיפור
חמישי ה 'ורג'מת המלך ג)למניינם(  1936בינואר  20בתאריך 

הבכור  ,היו שני בנים 'ורג'גלמלך  .ה מלך אנגליהשהי
לכס  דרכור עלה אדואב וותי. בה'ורג'גאדוארד והשני 

 המלוכה וזכה לשם המלך אדוארד השמיני. 
לוכה התעוררה בעיה חוקתית לא המכס למיד עם עלותו 

גרושה  התשהיי הד ביקש להינשא לאישראדוא :הפשוט
היו עדיין בחיים. ע"פ חוקי בית  םפעמיים ובעליה הקודמי

 המלוכה הבריטי נחשבים נישואים אלו כאסורים.
אך בית המלוכה התנגד  אדוארד ביקש למסד את נישואיו

. לא אבפני אדוארד ג' אפשרויות:  מידעלכך נחרצות וה
. להינשא ולהסתכן בר מלך אנגליה. אלהינשא ולהיש

. גבר חוקתי שכן אז תיאלץ כל הממשלה להתפטר. במש
 לוותר על הכתר ולעשות כרצונו כאדם פרטי.

 לוותר על כתר המלוכההוא בחר  ,ארד? ובכןאדו בחרומה 
 בדצמבר 10ביום כדי שיוכל לשאת את האישה שרצה. 

על כתב הוויתור ולמחרת העביר הפרלמנט  הוא חתם 1936
אשר את התפטרותו ושולל את חוק מיוחד המ יהבריט

ר אוטומטית לבא בתור עביו והכתר רמצאצאיו אחאר התו
 ורג' השישי.'א המלך גוההלא בסדר הירושה 

ה קשה לממח 1972? אדוארד מת בשנת הסוף הומה הי
הוריש את כס  ורג''גהמלך  ללא ילדים ואילו אחיו)רח"ל( 

 ויוצאי חלציה אחריה... יזבתלהמלכות לביתו המלכה א
ה? מר וו עבאחרי ואדוארד איבד את עתידו ועתיד זרע

 עשו. לש 'נזיד עדשים'אותו תאווה אסורה כר ועב
מוותר על כל עתידו ועתיד יוצאי חלציו שהיו יכולים עשו 

נזיד 'ר בולהיות עובדי מקדש ה' עד היום ובעבור מה? בע
 .לפתואכילה רגעית וח תאוותעבור  'עדשים

 
הים על וות)ולמלך אדוארד( אנו נדים לעשו  !ים יקריםחא

א נוהגים כך לעתים? אנו ל ם? האאתנואבל מה  .הנהגה זו
פסידים ומונעים מילדינו עתיד רוחני מזהיר האם אנו לא מ

נו? וזה בא ליד ביטוי בכל הדילמות ותירצונ ויבעבור מיל
תי? כהיכן ילמדו ילדינו? בחינוך תורני או ממל :בחיינו

נחיל להם ערכי נצח האת השבת ול רבבחירה האם לשמו
ה חום המנתאוותנו ולעשות מה שבא לנו ביו ו למלא אתא

 ...וכן על זה הדרך ?הקדוש
מה תהיה עלינו לבדוק נו ילטה בחיחי כל הנפל

ר את עתידם של כל שלא נמכו ?המשמעות שלה לעתיד
 ...'םדשינזיד ע'ר ובנו בעיציוצאי חל

 !מבורךות שלום בש       !ןה' יזכנו, אמ
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  אבי מורי ממוס בן ג'ורה ז"ל ואמי מורתי גיטה בת מנטה ז"ל :לע"נ

מימון טפירו בן יעקב בן רבקה ז"ל  / ר' ישראל יחיאלי בן יחיא ז"ל / 

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל -רחל )רשל( בת נעימה ז"ל   / מזל טוב ז"ל

. 'על שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה ,הקיר ונהרגם
לות הנח להם כי אחד מהם עתיד לע'לו המלאך השני  אמר

אמר  '?שמעת משהו'שאל רבי יוחנן את אילפא  .'לגדולה
משמע אני שמעתי רק 'אם לעצמו  יוחנןאמר רבי  'לא'לו 

ורבי  למסחרהמשיך  אאילפ ...'ם אליברים מכוונישהד
  .יוחנן חזר לתלמודו ולימים נעשה ראש ישיבה

רבקה זוכה לשמוע ברוח  :ע"פ מעשה זה נראה לומר
למרות שנאמרו וזאת הקודש את דברי יצחק לעשו 

יבבו שהיא מים סשהיא מבינה שאם מ ןולכ .יחידותב
מע את הדברים משמע שרוצים שהיא תתערב בעניין תש

 מתוק מדבש! ל את הברכות.ב לקבקיע תותשלח א
 

 ובעניין זה מילתא דבדיחותא

אני סובל  ,דוקטור'אחד מגיעה לרופא ומבקש 

שואל הרופא  ?'מתי זה קורה לך' 'אכילה מהפרעת

את המקרר ורוצה  פותחבכל פעם שאני 'עונה  האישו

 לי ואומרת שזה משמין... 'מפריעה'לאכול משהו אשתי 
***** 

כי יאמר יצחק אל בנו מה זה מיהרת למצוא בני ויאמר ו
 לוקיך לפני )כז', כ'(-הקרה ה' א

ויש לשאול: הרי יעקב הביא את גדיי העזים מהצאן. אז 
 לוקיך לפני'?-מדוע הוא אומר 'כי הקרה ה' א

הסביר נפלא בעל ה'זרע שמשון' זיע"א: יעקב אבינו האמין 
שגם מה שהוא עושה בהשתדלות שלו זה לא היה מסתדר 

ר 'כי הקרה ה' אם לא שה' היה מזמן לו ולכן הוא אומ
 אלוקיך לפני' כי אני באמת לא עשיתי כלום.

על עגלון שמירר בבכי לפני )באר הפרשה( ובעניין זה מסופר 
ה'חפץ חיים' זיע"א כי הסוס שלו מת והוא היה מקור 

 פרנסתו ומה הוא יעשה כעת?
חושב שהסוס הוא מקור אם אתה ' :אמר לו ה'חפץ חיים'

אבל אם אתה ... כות ולייללפרנסתך אכן ראוי שתמשיך לב
תאמין כי הסוס הוא רק אמצעי ופרנסתך מגיעה  -שומע לי 

שהוא רק אמצעי,  מתהסוס רק מהקב"ה. וממילא אם 
 .'הקב"ה יזמן לך אמצעי אחר לפרנסתך

והדברים אמורים לא רק לגבי סוס אלא לגבי כל האמצעים 
למיניהם... זה חושב שהמנהל שלו הוא המפרנס וזה חושב 

שרון שלו ועוד. על כולנו להאמין כי המקור היחידי שהכי
 מתוק מדבש!     הוא הקב"ה בלבד ואפס זולתו.

***** 
ימושהו ויאמר הקול קול יעקב וויגש יעקב אל יצחק אביו 

 '(כב ',כז)והידיים יד עשו 
בשעה שמצפצף קולו של יעקב בבתי ' :מובא במדרש

  'אין הידיים ידי עשו כנסיות
שכאשר  ך,דיוק הפוהרי בפסוק נאמר ב :והקשו המפרשים

 הקול קול יעקב אז הידיים ידי עשו?
 )במדבר לא', ח'( הפסוק אומר :הקדמה ':פאר יעקב'מתרץ ה

מא וומובא במדרש תנח 'ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב'
הוא בלעם בא על ישראל והחליף אומנותו באומנותם '

 נותםמובא הוא ותפש את או .אל בפיהם םשאין נוצחי
מנותם ו והחליפו אואל באו עלירהם יש אף ,בפיו לקללם

 .'על חרבך תחיה'בחרב שנאמר  באמנות האומות שבאים
 יעקב עם כאשר עשו בא כנגד :לפי זה מבואר הפסוק כך
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 מאוצרות הפרשה      

     פר"ש חידה        
 אחין, בעל ואישה, חם וחתן, ואח ואחות?איזה פסוק יחיד בפרשה מזכיר את כל הקשרים המשפחתיים הבאים: סב ונכד, סב לנכדה, אב ובן, דוד ו                                                              

 )כה, כא( כי עקרה היאויעתר יצחק לה' לנכח אשתו 
לכאורה צריכה היתה התורה להקדים לתאר את עובדת עקרותה של 

באה מחמתה, ומדוע שינתנה היא רבקה לתאור תפלתו של יצחק ש
)ס"ד.( דר הדברים? באר רבי שלמה גאנצפריד: במסכת יבמות את ס

מבואר שכל סיבת עקרותם של אבותינו היתה מפני שהתאוה הקב"ה 
תפלתם. לפי"ז מובן כי הדברים אכן נכתבו כסדרם, שכן לא העקרות ל

 )אפריון(  היתה סיבת התפילה, אלא התפילה היתה סיבת העקרות.

שהקב"ה מתאווה מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שם. 
 .:()יבמות ס"ד לתפילתם של צדיקים

כאן המקום לשאול האם מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתם של 
 צדיקים לכן הם צריכים לסבול? מתרץ ה"חתם סופר", הקב"ה רוצה

כשהם מתפללים, שהיה לעמו ישועה, לכן מביא גזירה על הצדיקים, ו
נושעים כולם. מכאן מבינים, מדוע הקב"ה מתאווה לתפילתן של 
צדיקים, הסיבה נובעת מכך שע"י זה יגאלו הרבה אנשים מהצרות 

לנו, כי בזמן ששרה אמנו נפקדה, נפקדו  שלהן. ואכן התורה מספרת
 )מדשן ביתך(   איתה עקרות רבות.

 )כה, ל( ן האדם האדם הזההלעיטני נא מ
פירש"י עדשים אדומות ואותו היום מת אברהם שלא יראה את עשו 

רעה, ובישל יעקב עדשים להברות את האבל. ויש להבין בן בנו יוצא 
מדוע קנה יעקב אבינו את הבכורה דוקא בעדשים ולא בדבר חשוב. 

נכסים וי"ל דיעקב אבינו היה סמוך על שולחן אביו יצחק ולא היו לו כל 
או רכוש ולית ליה מגרמיה כלום, וא"כ לא היה יכול כלל לקנות את 

לאבל לאכול משלו כדאיתא הבכורה, מיהו סעודת הבראה אסור 
אמר רב יהודה אמר רב אבל יום ראשון אסור לאכול משלו )כז.( במו"ק 

ה יצחק ליעקב את וכפי שנפסק בשו"ע יו"ד סי' שע"ח ועל כרחך הקנ
   העדשים וע"י זה אפשר היה ליעקב לקנות את הבכורה מעשו.

 )תורת משה להחתם סופר, הובא בויקרא דאורייתא(

אהבתי והביאה לי ואכלה  ועשה לי מטעמים כאשר
 )כז, ד( בעבור תברכך נפשי בטרם אמות

יצחק אבינו אומר לעשו, שבשביל לקבל את הברכה, הוא צריך לטרוח. 
ממתי בשביל לתת ברכה  –כל אחד שקורא את זה, שואל את עצמו 

למישהו, צריך לאכול משהו? תארו לכם, שכל צדיק שאתם הולכים 
ה פלאפל. מה זה צריך נתביא לי מ –לקבל ממנו ברכה, אומר לכם 

להיות? מה על קיבה ריקה לא יוצאת ברכה?! השאלה הזאת מצאתי 
אותה, ברבינו בחיי, בפרשת השבוע. הוא שואל את השאלה הזאת, 

אם כל רצונו של יצחק אבינו, כדי שתשרה עליו הנבואה,  –והוא אומר 
 הוא רצה להיות בשמחה, אז מה זה הענין של למלאות את הבטן

ומה שביקש  –באוכל, כדי לברך? אני מקריא את הדברים בפנים 
מטעמים לשמחת הנפש, ולא ביקש כינור לנגן כמנהג הנביאים, מפני 

טל השמים, ומשמני הארץ, ורוב  –שהיה עתיד לברכו בדברים גופניים 
דגן ותירוש, ועל כן רצה שתהיה סיבת השמחה, מאכל ממין הדבר 

 –)ר"ה ט"ז.( ה זה דוגמת, מה שאמרו חז"ל שהוא רוצה לברכו בו, והינ
מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח מפני שהפסח זמן תבואה 
הוא אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה 
שבשדות ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת מפני 

ם שעצרת זמן פירות האילן הוא אמר הקב"ה הביאו לפני שתי הלח
בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן ומפני מה אמרה תורה נסכו 
מים בחג אמר הקב"ה נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי 
שנה. ולמה זה? הכל במידה כנגד מידה, כדי שתחול הברכה על אותו 

אם הייתי רוצה לברך אותו, שיהיה גדול  –המין. אמר יצחק אבינו 
מתאימה לעשו. בשביל לברך אותו, שיהיה הדור.. הברכה הזאת לא 

גדול הדור, אני לא צריך אוכל, אני יכול לברך אותו גם בלי זה... אבל 
היות והברכה שאני הולך לברך אותו, היא ברכה גופנית, אז צריך לתת, 

נסכו לי מים בחג, כדי שיתברכו גשמי שנה,  -כמו כביכול אצל הקב"ה  
ותך במטעמים. כך מבאר רבינו אז אתה תביא לי מטעמים ואברך א

 )ברוך שאמר( בחיי, את הענין הזה של המטעמים שמבקש יצחק אבינו.

 )כז,טו(תקח רבקה את בגדי עשו... ותלבש את יעקב בנה הקטן ו

פליאה רבה תמהו הראשונים  : החמודות שחמד אותן מן נמרוד.וברש"י
אודות מעשה לבישת בגדו של עשיו על ידי יעקב. הן מפורשות שנינו 

שבגדי עם הארץ טמאי מדרס הן והפרושים אין )יח:( במסכת חגיגה 
לובשין אותן, וכיצד לבשן יעקב? שמא תאמר, יעקב הקדים ונטלן אל 

פסח  הרי מעשה זה ביום טוב ראשון של –בור הטבילה, לטהרן במים 
נתבאר )יז.( היה, או בראש השנה לדעת חלק מהמדרשים, ובמסכת ביצה 

)פ"ד מהל' שאסור לטבול כלים ביום טוב, וכך גם נפסק להלכה ברמב"ם 

ומרנא רבי חיים יוסף דוד אזולאי זי"ע, החיד"א, מביא בספרו ?! יו"ט הי"ז(
 "חומך אנך" שרבני אשכנז מצאו פתרון לתמיהה בתיבה אחת שבתורה:
בתורה נאמר "ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת" מה 
הפירוש 'החמדת'? מביא רש"י ב' פירושים. או 'הנקיות', על פי תרגום 
האונקלוס: 'ונסיבת רבקה ית לבושי עשו ברה רבא דכיתא די עמה 
בביתא', או מלשון חמדה, שחמד את הבגדים הללו מנמרוד. ושני 

הרי בפרקי דרבי אליעזר מסופר  –זה  הפירושים יחד משלימים זה את
ומהרמ"ע מפאנו מובא  –שבגדיו של נמרוד היו משל אדם הראשון 

)כלים פי"ז וקיי"ל  –שאת בגדי אדם הראשון עשה לו הקב"ה מעור הלוויתן 

נמצא שדווקא מפני שהיו אלו החמודות  –שעור הדג אינו מטמא  מי"ג(
נקיות ולא נאחז בהן היא גופא ערובה לכך שהם חמודות ו –מעשיו 

    )ע"פ 'חומת אנך' ו'נחל קדומים', ובתוספת מספר "נחלת צבי". "המבשר"(.טומאה. מעולם שום 
אצלת, פירש"י לשון הפרשה.  )כז, לו( ויאמר הלא אצלת לי ברכה

ויש להבין מהיכן היה עשו היה בטוח כל כך דיצחק אבינו השאיר גם לו 
דאיתא בב"ב קנ"א: במתנת שכיב מרע שצוה כל ברכה. וי"ל עפ"י מה 

נכסיו, דאם עמד מחוליו יכול לחזור בו, אבל אם ציוה רק חלק מנכסיו 
ולא את כולם אינו יכול לחזור בו. והנה ליצחק היה דין שכיב מרע כפי 
שאמר, לא ידעתי יום מותי, וא"כ י"ל דזה מה שטען עשו כיון שאתה 

כים לומר שהיתה רק מתנה במקצת אומר שאינך יכול לחזור א"כ צרי
  ()פנים יפותוע"כ דשיירת בברכתך וא"כ בהכרח הלא אצלת לי ברכה. 

 מב(-כז,מא)ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ויגד לרבקה 

וברש"י: ברוח הקודש הוגד לה. יש להבין, וכי צריך להגיע לרוח 
הקודש כדי לדעת שעשו רוצה להרוג את יעקב?! אלא מובא במדרש 
שעשו חשב אם אהרוג את יעקב בעוד אבי חי, יוליד יצחק בן תחתיו, 
 כמו שארע עם אדם הראשון, שנולד לו שת תחת הבל שהרגו קין,
ממילא לא ארויח דבר, לכן מוטב שאמתין למיתתו של אבא, וזהו 
הפירוש 'יקרבו ימי אבל אבי' ואז אהרגנו, ומחשבה זו לא היתה יכולה 

            רבקה לדעת מעצמה והיתה מוכרחה להגיע לרוח הקודש לדעת זאת! 
 )נר יהושע, הובא בגליון נר לשולחן שבת(

 וי



 ללמדך        
היא העיקר!רוחניות  –אצל עם ישראל                

 ח)"ככ"ז, ( וְיִֶּתן ְל� ָהֱא�ִהים ִמַּטל ַהָּׁשַמיִם ּוִמְׁשַמּנֵי ָהָאֶרץ וְרֹב ָּדָגן וְִתירׁש
ני אם נשווה בין ברכותיו של יעקב וברכותיו של עשיו, נמצא כי למעשה, אין ביניהן כל הבדל. יעקב התברך: "ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמ

רק בסדר הפוך: "משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל"! מעתה, יש להתפלא: במה  –הארץ", ואילו עשיו התברך באותה ברכה עצמה 
 ברכתו של יעקב על פני ברכתו של עשיו?עדיפה היתה 

 את התשובה נבין על פי מעשה שהיה:
בעיר פיטסבורג, נולד לזוג הורים יהודים תינוק, בלידה מוקדמת. משקלו בעת הלידה היה מעט יותר מקילוגרם אחד, והרופאים לא העניקו לו 
סיכוי רב להישרדות. הוריו של הילד ישבו לצד עריסתו הקטנה ימים ולילות, צפו בפג הקטן שגופו הזעיר מחובר היה לאינספור צינורות 

 יפו לנס שיתרחש. ואכן, כנגד כל הסיכויים, הפג הקטן התגבר על כל המכשולים, ושרד. ומכשירים, וצ
התירו הרופאים לערוך לו את ברית  –בהיותו בן ארבעה חודשים, השתחרר התינוק ממחלקת טיפול נמרץ. אולם רק בהיותו בן חמשה חודשים 

ת, אולם מלבדן, הבהירו הרופאים, הוא עתיד להיות נמוך. נמוך מאד. כמה המילה. מכאן ואילך, עוד צפויות היו לילד התמודדויות לא פשוטו
 נמוך? איש לא ידע לצפות זאת מראש.

'ישראל', היה תמיד נמוך משאר חבריו, מה שגרר לא פעם חיצי לעג שהופנו לעברו  –ואכן, זה בדיוק מה שקרה. הילד, אשר נקרא שמו בישראל 
ת הראויה. ההורים, מצידם, השתדלו לחזק את ישראל שלהם ולעודד אותו, תוך שהם מזכירים לו כי רבים מצד חבריו, שלא ניחונו תמיד ברגישו

 מגדולי ישראל היו נמוכי קומה, והדבר לא הפריע לאף אחד מהם לכבוש את הפסגות הגבוהות ביותר, הפסגות הרוחניות, כמובן.
ייצבה וחיזקה את אישיותו, אף שאין להתעלם מכך  –והתמיכה שקיבל מהוריו לסיכומו של דבר, ניתן לומר שישראל גדל כילד בריא בנפשו, 

שהיו רגעים בהם נמיכות קומתו הסבה לו סבל רב. לא היה זה קל לשאת בשתיקה את העלבונות, ולא היה זה קל לראות כיצד האחים הקטנים 
 עולים עליו בגבהם. –ממנו 

נסיון למצוא דרך בה ניתן לסייע לו ולהאיץ את צמיחתו, לגובה... הם פנו לרופאים רבים, במשך שנים, לא חסכו הוריו של ישראל כל מאמץ, ב
חדשנית, הורמון גדילה,  לתרופהשונות שצצו מפעם לפעם. כך, הם התוודעו ביום מן הימים  תרופותביררו על טיפולים חדשניים, ועקבו אחרי 

 ו כדי להאיץ גדילה ולשפר את גובהם של ילדים נמוכים.היה ב –אשר קיבל את האישורים הדרושים, ולטענת מפתחיו 
הם התוודעו לפולמוס סוער שניטש סביב התרופה  מהרהעל פניו היה נראה להורים, שמדובר בפתרון המושלם עבור ישראל שלהם. אולם עד 

בדמות תופעות לוואי עתידיות קשות  החדשנית: מתנגדיה טענו בלהט, כי היא אמנם עושה את עבודתה היטב, אולם עשויות להיות לה השלכות
 שאיש אינו יכול לצפות אותן מראש... –

ההורים לא ידעו את נפשם. מחד, מדובר בהזדמנות לשפר פלאים את איכות חייו של ישראל שלהם, ולחסוך ממנו סבל כה רב, כאשר ברור שאת 
ועיל! אולם מאידך, כיצד יוכלו לקחת על עצמם את האחריות, כבר לא יהא בו כדי לה –הטיפול עליו לקבל כעת, משום שבשלב מאוחר יותר 

 ולקבל החלטה שאין לשער את השלכותיה על עתידו של בנם?
בנסיון להכריע בשאלה כבדת המשקל, פנו ההורים אל רופאה, לא יהודיה, אשר נחשבה מהטובות בעולם בתחומה. לאחר שעיינה בהיסטוריה 

הזמינה הרופאה את ההורים לפגישה, בה עלתה לדיון בין השאר השאלה אודות  –יקות שנערכו בהקדם הרפואית של ישראל, והוסיפה מספר בד
 השימוש בתרופה המדוברת.

אלא כאם. האם את היית נותנת את התרופה הזו לבנך, אילו מצבו היה כמצבו של ישראל  –"פרופסור, אבקש כי תשיבי על שאלתי, לא כרופאה 
 ילו הרופאה, מצידה, שקעה בהרהורים למשך מספר רגעים, ולאחר מכן השיבה בהתרגשות ואמרה להורים:שלנו?" שאל האב בכנות, וא

 ."אומר לכם את האמת... לא ניתן להשוות בין הדרך בה הייתי אני פועלת ובין הדרך בה הייתי ממליצה לכם לפעול, וזאת מסיבה פשוטה ביותר..
אורח החיים מבוסס כולו על חיצוניות... אילו בני היה נמצא במצבו של  –רה בה אני מגדלת את בני "אני, מתגוררת בפרבר יוקרתי של העיר, ובחב

 ישראל שלכם, בלי ספק הייתי נותנת לו את התרופה הנסיונית, שכן מה ערך לחייו אם מראהו החיצוני יהיה חריג ומגוחך?
ם בראש סולם העדיפויות את החכמה, את המידות הטובות ואת "אולם אתם, הלא משתייכים לעם היהודי! אתם אנשים ערכיים, המציבי

הרי שזו עצתי: בנך ילד מוצלח, נבון וחריף, והוא גם מתמודד היטב עם מצבו. בנסיבות אלו, אני, במקומך, לא הייתי  –התבונה! אם תשאל אותי 
 נותנת לו את התרופה!" סיימה הרופאה הגויה.

 ומכאן, תשובה לשאלתנו:
, כאשר החיצוניות הדגש הינו דוקא על הפנימיות והרוחניות –בעוד אצל היהודים עיקר הדגש ניתן על החיצוניות והחומריות,  -אצל הגויים 

 והחומריות נמצאות במקום נמוך הרבה יותר בסולם העדיפויות...
כלומר: ברכה ארצית, ורק לאחר מכן הוא זכה בברכה  –יהיה מושבך"  הארץמשום כך, ברכתו של עשיו הרשע היתה בראש ובראשונה: "משמני 

 כלומר: ברכה על הרוחניות... –נוספת, טפלה לה: "מטל השמים" 
", כלומר: ברכה על העניינים מטל השמיםאצל יעקב לעומת זאת, התמונה הפוכה לחלוטין: בראש ובראשונה הוא התברך בברכת "ויתן לך אלוקים 

 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל()"ללמדך"               נוספה לו ברכה על הארציות: "ומשמני הארץ"... –מכן  השמימיים והרוחניים, ורק לאחר
  

 צור התפילה משום 'טירחא דציבורא'קי                            
במנין מצומצם, ולפעמים ממתינים זמן רב לחזרת הש"ץ עד שיהיו עשרה שסיימו, האם יש להתפלל קצת יותר  בגלל המצב מתפללים: שאלה

: תפילת שמו"ע בשבת קצרה משום 'טירחא דציבורא', ואין הכוונה שזו 'קולא בתפילה', אלא שזו חומרא תשובהלעכב את הציבור?  מהר כדי לא
ולכן בכל מקום שיש טירחא דציבורא יש למהר קצת שלא לעכב את  ,ב'טירחא דציברא', שאפילו תפילה צריך לקצר כדי למנוע את טרחת הציבור

 צ"ל בשם ה"חזון איש" זצ"ל, הובא בעלון מים חיים()הגר"ז שפירא ז .הציבור
 רי

ושף את עצמו לעולם, מי שלוקח אותי לא יודע מה אני באמת, מי שמייצר אותי לא ח                     
 ?ומי שיודע לא רוצה אותי כלל. מה אני

  נ"י שימי שטמפפרשם הזוכה:  .: סכו"םתשובה לחידה  .בחת. : תשובה לחידה פר"ש
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ת ּתֹוְלדֹת ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'קֹול ַיֲעקֹב' – ַּבֶּפה ּוַבֵּלב
"ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו" (כז כב)

ָּדַרׁש ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:
ֵעָׂשו ָהָרָׁשע ָׁשַאב ֶאת ָּכל ּכֹחוֹ ִמָּכ ֶׁשִהְקִּפיד ְמאֹד ַעל ִמְצַות 
ִּכּבּוד ָאב. אּוָלם ַהּתֹוָרה ְמִעיָדה ָעָליו ֶׁשֹּלא ָעָׂשה זֹאת ֶאָּלא 
ֶאת  ִיְצָחק  "ַוֶּיֱאַהב  כח):  כה  (ְלֵעיל  ַּכָּכתּוב  ְוַלחּוץ,  ָפה  ַהּׂשָ ִמן 
ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו" – ְוא ְּבִלּבוֹ. ָעֵלינּו ִלְלמֹד ִמָּכ, ִּכי ִאם 
ִנְתַּפֵּלל ָּכָראּוי ְּבַכּוַָנת ַהֵּלב, ֲאַזי ִּתְגַּבר ְזכּוֵתנּו ַעל ְזכּות ֵעָׂשו 
ִמֶּצֱאָצָאיו  ְלִהָּנֵצל  ְונּוַכל  ְּבִלּבוֹ,  ְוא  ְּבִפיו  ָאִביו  ֶאת  ֶׁשִּכֵּבד 
ָפה  ַהְּמַבְּקִׁשים ְלַכּלֹוֵתנּו. ַא ִאם נֹאַמר ֶאת ַהְּתִפָּלה ִמן ַהּׂשָ
ֶׁשל  ְזכּותֹו  ַעל  ִלְגּבֹר  נּוַכל  ֵּכיַצד  ַהֵּלב,  ַּכּוַָנת  ְּבא  ְוַלחּוץ, 

ָפה ְוַלחּוץ?!  ֵעָׂשו, ֲהא ַאף ָאנּו עֹוִׂשים ַרק ִמן ַהּׂשָ
ְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ַּכֲאֶׁשר "ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב" –'קֹול' 
ְּבא ַּכּוָָנה, ֲאַזי: "ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו", אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ִמְתַוֶּסֶפת 

ֵאָליו ַּכּוַָנת ַהֵּלב, ֲאַזי ֵאין ְיֵדי ֵעָׂשו ׁשֹוְלטֹות ְּבִיְׂשָרֵאל.
'ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ח"א ְּדרּוׁש ג

ְסֻגַּלת ַהְּתִפָּלה ְּביֹום ַהִּנּשּׂוִאין
ְלנַֹכח  ַלה'  ִיְצָחק  ַוֶּיְעַּתר  ה;  ְלִאּׁשָ ִרְבָקה...  ֶאת  "ְּבַקְחּתוֹ 

ִאְׁשּתֹו" (כה כ-כא)
ָּכַתב ַרֵּבנּו ֲאִביְגדֹור ָצְרָפִתי ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות:

ִמְּסִמיכּות ַהְּכתּוִבים: "ְּבַקְחּתוֹ ֶאת ִרְבָקה" – "ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק", 
ְּביֹום  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ְלַהְעִּתיר  ִהְרָּבה  ֶׁשִּיְצָחק  ִלְלמֹד  נּוַכל 
ִנּשּׂוָאיו. ִמָּכאן ֵיׁש ִלְלמֹד ֶׁשָראּוי ֶלָחָתן ְלִהְתַעּנֹות ּוְלַהְרּבֹות 

ִּבְתִפָּלה ְּביֹום ִנּשּׂוָאיו. 
'ֵּפרּוִׁשים ּוְפָסִקים ְלַרֵּבנּו ֲאִביְגדֹור ָצְרָפִתי' 

'ְוִיֶּתן ְל' ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת
ָּדָגן  ְורֹב  ָהָאֶרץ  ּוִמְׁשַמֵּני  ַמִים  ַהּׁשָ ִמַּטל  ָהֱאקִים   ְל "ְוִיֶּתן 

ְוִתירֹׁש" (כז כח)
ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ִמֵּדי  לֹוַמר  נֹוֲהִגים  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּקִהּלֹות  ְּבַרּבֹות 
 ."...ְל "ְוִיֶּתן  ַּבָּפסּוק  ַהַּמְתִחיָלה  ְּבָרָכה  ְּפסּוֵקי  ִסְדַרת 
ב),  יד  ַהּזַֹהר  (ַהְקָּדַמת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ִמְּכָבר  ֶזה  ֻמְזָּכר  ֶזה  ִמְנָהג 

ּוִבְמקֹורֹוֵתינּו הּוְבאּו ְטָעִמים ׁשֹוִנים ְלִמְנָהג ֶזה:
ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  לֹוַמר  ֶׁשָּנֲהגּו  מּוָבא  ַהֶּלֶקט'  ְּב'ִׁשּבֹוֵלי  א. 

בּוַע". "ְלִסיָמן טֹוב ְלִפי ֶׁשהּוא ְּתִחַּלת ַהּׁשָ
ב. ַּב'ְּלבּושׁ' ָּכַתב ֶׁשְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶנֱאָמִרים ְּכֵדי ְלַהֲאִרי ֶאת 
ַהְּתִפָּלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְלִפי ֶׁשַהֵּגיִהּנֹם ׁשֹוֵבת ְּבַׁשָּבת ְוֵאין 
ְמַסְּיִמים  ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ֶאָּלא  ְלתֹוכֹו  ָהְרָׁשִעים  ֶאת  ַמְחִזיִרים 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת.
ג. ַרִּבי ְיִחיֵאל ֵמִאיר ִמּגֹוְסִטיִנין ִהְסִּביר ֶׁשִּבְׁשַעת ַהַּמֲעָבר ֵּבין 
ָּבת ְלֵבין ְימֹות ַהחֹל ְמַנֶּסה ַהֵּיֶצר ָהַרע ְלִהְתַּגֵּבר ְוִלְׁשט  ַהּׁשַ
ָּבָאָדם. ְוֵכיָון ֶׁשָאנּו ְזקּוִקים ִלְבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ְּכֵדי ְלִהְתַּגֵּבר 

.'ָעָליו, ִּתְּקנּו לֹוַמר ֶאת ִּבְרכֹות 'ְוִיֶּתן ְל

ֲחָכִמים  ַמֲאַמר  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּפֵרׁש  ַמֲהִרי"ח'  ְּב'ִלּקּוֵטי  ד. 
ְּבֶעֶרב  ָלָאָדם  לֹו  ְמַלּוִין  ֵרת  ַהּׁשָ ַמְלֲאֵכי  "ְׁשֵני  ב):  קיט  (ַׁשָּבת 
ַׁשָּבת ִמֵּביתֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֶאָחד טֹוב ְוֶאָחד ַרע...", ּוְמבָֹאר 
ֶקל' ָׁשם) ֶׁשַּמְלָאִכים ֵאּלּו  ַּב'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' (רסב א, ְרֵאה 'ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ִנְׁשָאִרים ִעם ָהָאָדם ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת. ְלִפיָכ, ְּכִפי ֶׁשָאַמר 
ִּכי   ֲאַׁשֵּלֲח "א  כז):  לב  (ְּבֵראִׁשית  ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַבק   ַלַּמְלָא ַיֲעקֹב 
ִאם ֵּבַרְכָּתִני". ָּכ ָאנּו, ִלְפֵני ִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל ַהַּמְלָא ָהַרע 
הּוא  ְוַאף  ָּבֶהם,  ֶׁשּיֹוֶדה  ְּכֵדי  ְּבָרָכה  ְּפסּוֵקי  אֹוְמִרים  ָאנּו 

ְיָבְרֵכנּו.
'ִׁשּבֹוֵלי ַהֶּלֶקט' ַׁשָּבת קכט; 'ְלבּוׁש' או"ח רצה א; 
'ְמרֹום ָהִרי"ם' ַּדף ח'; 'ִלּקּוֵטי ַמֲהִרי"ח' ְּתִפַּלת ַעְרִבית מוצ"ש

ֵעָׂשו ִהִּגיַע ְלַאַחר ַהְּבָרכֹות...
"ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵר ֶאת ַיֲעקֹב ַוְיִהי ַא ָיצֹא ָיָצא 

ַיֲעקֹב ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידֹו" (כז ל) 
ְּכַרב  ִויזְ'ִניץ  ִמֶּסעְרט   'ָּברּו 'ְמקֹור  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ֶׁשִּכֵהן  ְּבֵעת 
ַּפַעם  ְּבָכל  ְּדַׁשְּבָתא  ְּבַצְפָרא  ְלִהְתַּפֵּלל  ָנַהג  ֶסעְרט,  ָהִעיר 

ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ַאֵחר ָּבִעיר.
ִמָּבֵּתי  ְּבַאַחד  ְלִהְתַּפֵּלל  ִנְכַנס  ַּכֲאֶׁשר  ָּבתֹות,  ַהּׁשַ ְּבַאַחת 
ִהְקִּדימּו  ָמה  ִמּשּׁום  ִּכי  ִלְראֹות  נֹוַכח  ְּבִעירֹו,  ַהְּכֵנִסּיֹות 
ְּבאֹוָתּה ַׁשָּבת ֶאת ְּתִחַּלת ַהְּתִפָּלה ִמְּבִלי ְלהֹוִדיעֹו, ּוְכֶׁשִּנְכַנס 
ַחר.  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ְלַאַחר  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ָאֲחזּו  ְּכָבר 
ֲאָתר  ַעל  ַהָּמקֹום  ֶאת  ָהַרִּבי  ָעַזב  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְלַהְפָּתַעת 
ְוָהַל ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ַאֵחר. ַהַּגָּבִאים ֶׁשָחׁשּו ְּתחּוַׁשת 
ָּכאן,  ַעד  ּוָבא  ָטַרח  ֶׁשְּכָבר  ֵּכיָון  ִּכי  ִמֶּמּנּו  ִּבְּקׁשּו  ַהְחָמָצה 
ֶאת  ְוָעַזב  ֶׁשּלֹו  ַעל  ָעַמד  ָהַרִּבי   ַא ִעָּמם.  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵאר  ִיּׁשָ
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְפִטיר ְלֶעְבָרם ְּבִחּיּו: "ֲאִני ֵאיֶנִּני 

ֵעָׂשו..."

ִהְבִחין ַּבְּתִמיָהה ֶׁשָּפְׁשָטה ַעל ְּפֵניֶהם, ִהְסִּביר ֶאת ְּדָבָריו  ִמּׁשֶ
 ְּבִמְׁשָּפט ָקָצר ְוקֹוֵלַע: "ֵעָׂשו ִהִּגיַע ַאַחר ַהְּבָרכֹות...", ְוָהַל

ְלַדְרּכֹו.
ְּכֶנֶסת  ְלֵבית   'ָּברּו ַה'ְּמקֹור  ַּבַעל  ִנְכַנס  ַאֶחֶרת  ְּבִהְזַּדְּמנּות 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ְזַמן  ְמֻצָּין  ַהּמֹוָדעֹות  ֶׁשְּבלּוַח  ְוָרָאה 
ְוַתְחָּתיו ְמֻצָּין ְזַמן ֲאִמיַרת 'הֹודּו'. ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ַהָּדָבר ַנֲעָׂשה 
ְּבַמָּטָרה ְלַאְפֵׁשר ְלָכל ַהְּמֻעְנָין ְּבָכ ְלַאֵחר ֶאת ַהָּגָעתֹו ַעד 
ִלְזַמן ֲאִמיַרת 'הֹודּו'. ַרע ָהָיה ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ָהַרִּבי, ְוַגם ַהַּפַעם 
ְּכָבר  ְלִהְתַיֵּצב  ֵיׁש  ַּבִּצּבּור  "ִלְתִפָּלה  ּדֹוָמה:  ְּברּוַח  ֵהִגיב 
ַהּקֹוְדִמים,  ּדֹורֹות  ְּבָכל  ָנֲהגּו   ָּכ ַחר.  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֵמֲאִמיַרת 

ֲהא ַרק ֵעָׂשו ִהִּגיַע ַאַחר ַהְּבָרכֹות..."
'נַֹעם ַהְּבָרָכה' עמ' פד; קעז

ִּדְמעֹוָתיו ֶׁשל ֵעָׂשו ְּבֵטלֹות ָּברֹב
"ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ָאִביו ַהֲבָרָכה ַאַחת ִהוא ְל ָאִבי ָּבֲרֵכִני ַגם 

א ֵעָׂשו קֹלֹו ַוֵּיְבךְּ" (כז לח) ָאִני ָאִבי ַוִּיּׂשָ
"ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, 
ִהְׁשַלְטּתֹו  ֵמֵעיָניו  ֵעָׂשו  ֶׁשהֹוִריד  ְּדָמעֹות  ָׁשׁש  ִּבְזכּות 
ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ְוָנַתָּת לֹו ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ָאנּו 
ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ְּכֶלֶחם,  ּוַבַּלְיָלה  ַּבּיֹום  ְּתִדיָרה  ֶׁשִּדְמָעֵתנּו 

ְוַכָּמה ֶׁשִּתָּמֵלא ָעֵלינּו ַרֲחִמים..." (ילק"ש ְּתִהִּלים תתכח).
ַמּדּוַע ֶּבֱאֶמת א ִּתְתַּבֵּטְלָנה ִּדְמעֹוָתיו ַהּמּוָעטֹות ֶׁשל ֵעָׂשו 
ָּכל   ְּבַמֲהַל ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשהֹוִרידּו  ִמְּספֹר  ָהַרּבֹות  ַּבְּדָמעֹות 

ַהּדֹורֹות?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַהַּמִּגיד ִמּוֹוִּדיְסַלב, ֲאִבי ָהַרִּבי ר' ּבּוִנים 

ִמְּפִׁשיְסָחה: 
ֶאת  ֶׁשִהְפִסיד   ָּכ ַעל  ָהיּו  ֵעָׂשו  ֶׁשל  ֶׁשִּדְמעֹוָתיו  ְּכִפי 
ַהְּבָרכֹות ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְללּו ָּבֶהן ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכ ַאף ָאנּו, 
ֵהן  ֵאין   ְלִפיָכ ַהֶּזה.  ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ַעל  ֵהן  ִּדְמעֹוֵתינּו  רֹב 
ְמַבְּטלֹות ֶאת ִּדְמעֹוָתיו ֶׁשל ֵעָׂשו, ֶׁשֲהֵרי ְּכָלל הּוא ְּבִהְלכֹות 
ַּתֲערֹובֹות: "ִמין ְּבִמינֹו א ָּבֵטיל" (ֻחִּלין צח ב). ָאֵכן, ִאּלּו ָהיּו 
ִּדְמעֹוֵתינּו ְמֻכּוָנֹות ַעל ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָהְיָתה ַּתֲערֶֹבת זֹו ִנּדֹוֶנת 
ָהיּו  ֵעָׂשו  ֶׁשל  ְוִדְמעֹוָתיו  ְּברֹב,  ַהָּבֵטל  ִמינֹו'  ְּבֶׁשֵאינוֹ  ְּכ'ִמין 

ְּבֵטלֹות ְּבתֹוָכן.
 ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּבֵסֶדר ַהְּסִליחֹות: "ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ַעל ָּכ
ִלְהיֹות",  ְּבנֹאְדָך  ִּדְמעֹוֵתינּו  ֶׁשָּתִׂשים  ְּבִכּיֹות,  קֹול  ׁשֹוֵמַע 
"ַּתִּציֵלנּו  ָיָדן  ַעל  ֵעָׂשו  ֶׁשל  ִּדְמעֹוָתיו  ֶׁשִּתְתַּבֵּטְלָנה   ּוְבָכ
ְּבִמינֹו'  'ִמין  ִּכי  ּתֹאַמר  ְוַאל  ַאְכָזִרּיֹות".  ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  ִמָּכל 
ֵהן, ֶׁשֲהא ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶני "ִּכי ְל ְלַבד [ִּדְמעֹות] ֵעיֵנינּו 
ֵעָׂשו  ֶׁשל  ִּדְמעֹוָתיו  ֶאת  ֶׁשְּתַבֵטְּלָנה  ֵאפֹוא  ּוַבִּדין  ְּתלּויֹות", 

ְּכ'ִמין ְּבֶׁשֵאינוֹ ִמינֹו'.
'ֶאֶרץ ְצִבי' ְּדרּוׁש ִעיר ָהֱאִקים

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ב

ני ּפְ ם
ַיֲעקֹב ָאַחז ְּבִמְצוֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו
"ְוָידֹו אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב" (כה כו)

ָּכַתב ַה'ְּכִלי ָיָקר':
ְּכָדָבר  ַהְּבכֹוָרה  ֶאת  ֵעָׂשו  ְיַבֶּזה  ֶׁשֶּלָעִתיד  ִסיָמן  ָהָיה  "ֶזה 
יֹאַחז  'ָעֵקב'  ּוְבאֹותֹו  אֹותֹו,  ּוְמַבֶּזה  ַּבֲעֵקָביו  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם 
ּבֹו  יֹאַחז   – ַּבֲעֵקָביו  ָּדׁש  ֶׁשֵעָׂשו  ָמה  לֹוַמר:  ָרָצה  ַיֲעקֹב. 
ַיֲעקֹב. ְוֵכן ָּכל ַהִּמְצוֹות ַקּלֹות ֶׁשְּבֵני ָאָדם ָּדִׁשים ְּבִעְקֵביֶהם 

ָטן ֻמָּנה ֲעֵליֶהם, יֹאַחז ָּבֶהם ַיֲעקֹב ִויַקְּיָמם". ְוַהּׂשָ
ְּבֵבאּור  ִמָּפאנוֹ  ָהְרָמ"ע  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַלְּדָבִרים  ְלָצֵרף  ִנָּתן 
ֶׁשַאף  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְלֵבין  ֱאֶמת  ֶׁשִּמָּדתֹו  ַיֲעקֹב  ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר 
ָמֵלא)  (ִּבְכִתיב  'ַיֲעקֹוב'  ַּבֲעֵקָביו:  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם  ֵמַהִּמְצוֹות  ִהיא 
ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ַהֻּמְזָּכר  ְוָאֵמן' [ֵצרּוף  'ָאֵמן  ְּבִגיַמְטִרָּיה  הּוא 
ב'  ְּבִגיַמְטִרָּיה  הּוא  ָחֵסר)  (ִּבְכִתיב  'ַיֲעקֹב'  ְוִאּלּו  ִּבְתִהִּלים], 

ְּפָעִמים 'ָאֵמן'. 
'ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות' ִחּקּור ִּדין ב טו

ת ּתֹוְלדֹת ָרׁשַ 357ּפָ תשפ"א

י ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, י' ְּבִכְסֵלו, ִיְמְלאּו ֵמָאה ָׁשִנים ִלְפִטיָרתֹו ֶׁשל ָמָרן ַּבַעל  ְּביֹום ֲחִמּׁשִ
ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו. ְּבֵסֶפר ּתֹוְלדֹוָתיו ָהעֹוֵמד ָלֵצאת ְלאֹור עֹוָלם  ְפֵתי ַצִּדיק' ִמִּפיְלץ  ַה'ּׂשִ
ְּבָקרֹוב (ְּבֶפֶרק 'ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו') מּוֵבאת ֵעדּות ְמֵהיָמָנה ַעל ַהְקָּפָדתֹו ַהֻּמְפָלָאה ַעל 

ַחר ִמֵּדי יֹום: ִמְנַהג ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְּבקֹול,  ְמֻעָּמד  לֹוַמר  ַצִּדיק'  ְפֵתי  ַה'ּׂשִ ַּבַעל  ַרֵּבנּו  ִהְקִּפיד  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  "ֶאת 
ְּבָאְזֵני ָאָדם ֶׁשַּיְקִׁשיב ְוַיֲעֶנה ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה. ָּכל ִמְתַּפְּלֵלי ִמְנָינֹו, ָהיּו ְצִריִכים 

ַלֲעמֹד ְלָפָניו ּוְלָבֵר ְּבקֹול, ְוַרֵּבנּו עֹוֶנה ַאֲחֵריֶהם 'ָאֵמן' ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו".

ּוְבִשְׂפֵתי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבַר
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ִּבְפָרט  ָמַיאִמי  ְוָהִעיר  ִּבְכָלל  ְפלֹוִריָדה  ְמִדיַנת 
ַהחֶֹרף  ְּבָחְדֵׁשי  ּוֻמָּכר  ָמֳעָדף  נֶֹפׁש  ָמקֹום  ֵהן 
ְּבָעֵרי  ַהְּבִרית.  ַאְרצֹות  ְיהּוִדי  ְּבֶקֶרב  ַהָּקִרים 
ִמְתּגֹוְרִרים  ֶׁשָּבֶהן  ְצפֹוִנּיֹות,  ַהִּמְזַרח  ַהחֹוף 
ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות  ַהֲחֵרִדים  ַהְּיהּוִדים  ַמְרִּבית 
ְקפּוָאה.  ֶטְמֶּפָרטּוָרה  ַהחֶֹרף  ִּביֵמי  ׂשֹוֶרֶרת 
ִּבְפָרט  ְלַרִּבים,  ּגֹוֶרֶמת  ַהּזֹאת  ַהֶּטְמֶּפָרטּוָרה 
ְמִדיַנת  ֶאל  ִלְנּדֹד  ֶׁשֵּביֵניֶהם,  ַהְּמֻבָּגִרים 
ַהְּדרֹום  ַהחֹוף  ְׂשַפת  ַעל  ַהּשֹׁוֶכֶנת  ְפלֹוִריָדה 
ִּבְלַבד  ִטיָסה  ְׁשָעַתִים  ְּבֶמְרַחק  ָׁשם,  ִמְזָרִחי. 
ְּבַאְקִלים  ַּדְוָקא  ְמֻאְפָין  ַהחֶֹרף  יֹוְרק,  ִמְּניּו 
ְּבַׁשְלָוה  ִאּתֹו  ַלֲעבֹר  ֶׁשִּנָּתן  ָּכֶזה  ְוָיֵבׁש,  ָחִמים 
ְלִחָּנם  א  ֵהן  ַהחֶֹרף.  ְימֹות  ֶאת  ּוִבְבִריאּות 

ֶמׁש'. ָזְכָתה ְפלֹוִריָדה ַלִּכּנּוי 'ֶאֶרץ ַהּׁשֶ
ָחׁשּוב  ֶמֶסר  ְּבֻחּבוֹ  טֹוֵמן  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
ְּביֹוֵתר, ַעל אֹודֹות ַהִּסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ַהְּמֻיֶחֶדת 
ַהִּסּפּור  ִּבְזַמָּנּה.  ְּתִפָּלה  ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ֶׁשּזֹוֶכה 
ָהַרב  ִמִּפי  ְוֻסַּפר  ָׁשִנים,  ַּכָּמה  ִלְפֵני  ִהְתַרֵחׁש 
הּוא  ֲהֵרי  ִמירּוָׁשַלִים.  ָׁשֶפר  ְׁשמֹה  ָּדִוד 

ִלְפֵניֶכם:
"ֲאִבי ָהַרב ֶהָחִסיד ַרִּבי ָׁשאּול ׁשֶָפר ָזָצ"ל ָהָיה 
ַמְקִּפיד ִּבְמֻיָחד ַעל ְּתִפָּלה ִּבְזַמָּנּה. ְּבָכל ָמקֹום 
ֶׁשּבֹו ָׁשָהה ִהְקִּפיד ַעד ְמאֹד ַעל ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין 
ְּבָמַיאִמי  ָהה  ֶׁשּׁשָ ְּבֵעת  ַּגם  ָהָיה   ָּכ ּוַבְּזַמן. 
ֲאחֹוִתי  ֶׁשל  ֲחֻתָּנָתּה  ְלֶרֶגל  ֶׁשִּבְפלֹוִריָדה, 

ֶׁשִהְתַקְּיָמה ָׁשם.
ַרִּבים.  ֲחֵרִדים  ׁשֹוִהים  ָּכָאמּור,  ִּבְפלֹוִריָדה, 
ְוָכ, ְלָמֳחָרת ַהֲחֻתָּנה ָסמּו ִלְׁשִקיַעת ַהַחָּמה, 
ַהֶּמְרָּכִזי,  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֲאִבי  ִנְכַנס  ַּכֲאֶׁשר 
הּוא  ִמִּמְתַּפְּלִלים.  ֵריק  אֹותֹו  ִלְמצֹא  ִהְתַּפֵּלא 
ָמַתי  ַהָּמקֹום  ַרב  ֵאֶצל  ְלִהְתַעְנֵין  אֹוִתי  ָׁשַלח 
ִּכי  ִלי  ֵהִׁשיב  ְוָהַרב  ִמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ִּתְתַקֵּים 
ַלָּמקֹום  ָלׁשּוב  ְוֶׁשֲאַנֶּסה  ִמַּדי,  ֻמְקָּדם  ַעְכָׁשו 
ְּבָׁשָעה  יֹוֵתר,  ְמֻאָחר  ָעה  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית 
ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוִנים  ַהִּמְנָיִנים  ֶׁשַּמְתִחיִלים 

ִמְנָחה.
ָהמּום;  ָהָיה  הּוא   ָּכ ַעל  ָׁשַמע  ֲאִבי  ַּכֲאֶׁשר 
'ֵאי ֶאְפָׁשר  ִקיָעה?' הּוא ִהְתַּפֵּלא,  ַהּׁשְ 'ַאֲחֵרי 
ָּתָהה.  ִקיָעה?!'  ַהּׁשְ ַאֲחֵרי  ִמְנָחה  ְלִהְתַּפֵּלל 
'ָּכאן  ַהָּמקֹום;  ִמְנַהג  ֶׁשֶּזהּו  ֵהִׁשיב  ָהַרב   ַא
ֶׁשְּזַמָּנּה  ַּתם  ַרֵּבנּו  ְּכַדַעת  ִּבְׁשִקיָעה  נֹוֲהִגים 
ֲאִבי  ָהְרִגיָלה'.  ִקיָעה  ֵמַהּׁשְ ְּבַהְרֵּבה  ְמֻאָחר 
ְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ָּבֵאזֹור  ֵיׁש  ַהִאם  ְלִהְתַעְנֵין  ִנָּסה 
ִמְנָחה  ְלִהְתַּפֵּלל  ַמְקִּפיִדים  ֶׁשָּבֶהם  ֲאֵחִרים 
ְּבֶהְסֵּבר  ַנֲעָנה  הּוא  אּוָלם  ִקיָעה,  ַהּׁשְ ִלְפֵני 
ָׁשִבים  ָּכאן  ַהִּמְתּגֹוְרִרים  ֶׁשָהֲאָנִׁשים  ֵּכיָון  ִּכי 
ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ְמאֹד ֵמָהֲעבֹוָדה, ֵהם ְרִגיִלים 
ְלַאֵחר ֶאת ְזַמן ַהִּמְנָחה ְּכָכל ַהִּנָּתן. ָּכ נֹוְצָרה 
ָהֵאזֹור  ְּבָכל  ֵאין  ֶׁשָּבּה  ַהּנֹוְכִחית  ַהְּמִציאּות 
ִלְפֵני  ַהַּמְתִחיִלים  ִמְנָחה  ִלְתִפַּלת  ִמְנָיִנים 

ִקיָעה. ַהּׁשְ
ַמֲעֶנה  ֲאִבי  ִּביֵדי  ָהָיה  א  ֶׁשָּכזֹו  ְלַטֲעָנה 
ְלָהִׁשיב; ְוִכי ָמה יֹאַמר ָלַרב ַהִּנְכָּבד...?! ִהִּגיַע 
ְלָכאן ְיהּוִדי ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְליֹום-יֹוַמִים, ּוְכָבר 
ֶׁשְּכָבר  ַּבִּמְנָהג  ִׁשּנּוִיים  ְלחֹוֵלל  ְמַבֵּקׁש  הּוא 
ֻהְׁשַרׁש ְוִנְקַּבע ִּבְקִהָּלתוֹ, ֲהֵרי זֹו ְּבַוַּדאי ְּפֻעָּלה 

ֶׁשֹּלא ִמְתַקֶּבֶלת ַעל ַהַּדַעת.
ִמְנָהגֹו.  ַעל  ְלַוֵּתר  ָחַׁשב  א  ֲאִבי  ָמקֹום,  ִמָּכל 
ֶׁשהּוא  לֹו  ַיְפִריַע  ַהִאם  ָהַרב  ֶאת  ָׁשַאל  הּוא 
ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְלִמְנָחה  ֻמְקָּדם  ִמְנָין  ְיַאְרֵּגן 
ֻמְזָמן  הּוא  ַרָּבה  ְּבִׂשְמָחה  ִּכי  ֵהִׁשיב  ְוָהַרב 
ְלַאְרֵּגן ִמְנָין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבָכל ָׁשָעה ֶׁשַּיְחּפֹץ. 
'ִנְרֶאה ִלי ֲחַסר ִסּכּוי ַלֲחלּוִטין ֶׁשַּתְצִליַח... ֲאָבל 
ִמְתַּפְּלִלים,  ִּתְׁשָעה   ְל ִיְהיּו  ִאם  ָמקֹום,  ִמָּכל 

ֶאְצָטֵרף ֲאֵליֶכם ַּכֲעִׂשיִרי ְּבִׂשְמָחה'.
ַהַּדּקֹות ָנְקפּו ְּכֶׁשחּוץ ֵמַרב ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִמֶּמִּני 
ּוֵמֲאִבי, ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת א ָהָיה ִאיׁש. ְזַמן ָמה 
ִקיָעה ָאַמר ִלי ֲאִבי: 'ּבֹא ְוֵנֵרד ָלְרחֹוב  ִלְפֵני ַהּׁשְ
ְוַנְכִריז:  ָׁשם  ַנֲעמֹד  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ֶׁשִּמַּתַחת 

'ִמְנָחה! ִמְנָחה!' אּוַלי ַנְצִליַח ֶלֱאסֹף ִמְנָין'.
ֵמָאה  א  ָּכאן  'ַאָּבא,  הֹוֶזה...  ֶׁשהּוא  ָחַׁשְבִּתי 

ְׁשָעִרים ְוַגם א ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים 
ָהעֹוְבִרים  ֶׁשל  ַהֻּמְחָלט  ֻרָּבם  נֶֹפׁש.  ְּבֵאזֹור 
ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ִסּכּוי  ׁשּום  ֵאין   – ּגֹוִיים  ֵהם  ָּבְרחֹוב 
ַיִּביטּו  ַמְקִסימּום  ֶׁשָּלנּו,  ַלְּקִריאֹות  ִיְתַיֵחס 

ָעֵלינּו ְּבַרֲחִמים ְּכַעל ְׁשֵני ְמֻׁשָּגִעים...'
ָלנּו  'ֵיׁש  ִהְתַרֵּגׁש;  א  ָזָצ"ל  ֶׁשַאָּבא  ֶאָּלא 
ַאְחָריּות ַעל ַהִהְׁשַּתְּדלּות – א ַעל ַהּתֹוָצָאה!' 
ַהְּטהֹוָרה  ֱאמּוָנתֹו  ְלֶהֶבת  ְּכֶׁשּׁשַ ָאַמר  הּוא 
ְּכִפי  ְּבִדּיּוק  ַנֲעֶׂשה  'ֲאַנְחנּו  ְּבֵעיָניו,  ּבֹוֶעֶרת 
ָרֲאָתה  ִהיא  ַּפְרעֹה;  ַּבת  ַּבְתָיה  ֶׁשָעְׂשָתה 
זֹאת  ָּכל  ְוִעם  ָיָדּה,  ג  ֵמֶהּׂשֵ ְרחֹוָקה  ֶׁשַהֵּתָבה 
ָעָׂשה  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ָיָדּה.  ֶאת  ָׁשְלָחה 
 ָלּה ֵנס ְוָיָדּה ִהְתָאְרָכה ְוִהִּגיָעה ַעד ַלֵּתָבה. ָּכ
ַּגם ָאנּו, 'ִנְׁשַלח ֶאת ַהָּיד', ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ַיֲעֶׂשה ֶאת ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו'.
ָיַרְדנּו ַיַחד ֶאת ַהַּמְדֵרגֹות ְּכֶׁשַּמָּבטֹו ֶׁשל ָהַרב 
ֵּבית  ִמִּבְנַין  ָיָצאנּו  ְּבַרֲחִמים.  אֹוָתנּו  ְמַלּוֶה 
 .ַהָּסמּו ָהְרחֹובֹות  ְלִמְפַּגׁש  ְוָהַלְכנּו  ַהְּכֶנֶסת 
ְׁשֵנינּו ָהִיינּו ְלבּוִׁשים ִּכיהּוִדים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשָּסַבב  ַהִּצְבעֹוִני  ַּבּנֹוף  ַלֲחלּוִטין  ּבֹוְלִטים 
ְוִהְתַחְלנּו  ָהְרחֹוב  ְּבִפַּנת  ֶנֱעַמְדנּו  אֹוָתנּו. 

ִלְקרֹא: 'ִמְנָחה! ִמְנָחה!' 
ִעם  ְוִהְׁשַלְמנּו  ִּכְמַעט   .ְוֶהְחִׁשי  ָהַל ָהאֶֹפק 
ֶׁשִּנְתַּפֵּלל  הּוא  ה'  ְרצֹון  ֶׁשַהַּפַעם  ָהֻעְבָּדה 
ִקיָעה. ֶאָּלא ֶׁשַּמָּמׁש ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון,  ְלַאַחר ַהּׁשְ
ָעַצר  ִעְקבֹוֵתינּו,  ַעל  ָלסֹב  ָעַמְדנּו  ְּכֶׁשְּכָבר 

ְלָיֵדינּו ְלֶפַתע ֶטְנֶּדר ָּגדֹול ַּבֲחִריַקת ְּבָלִמים.
רֹאׁשֹו  ֶאת  ִׁשְרֵּבב  ַהֶּטְנֶּדר  ִמּנֹוְסֵעי  ֶאָחד 
ְיהּוִדי  ְּבִניב  ְמהּוָלה  ְּבַאְנְגִלית  ְוָׁשַאל  ְלֶעְבֵרנּו 

ָאְפָיִני: 'ֵהיָכן ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ָּכאן ִמְנָחה?'
ִמְּבִלי  אֹותֹו,  ָׁשַאְלִּתי  ַאֶּתם?'  ֲאָנִׁשים  'ַּכָּמה 

ֶׁשִּנִּסיִתי ֲאִפּלוּ ְלַהְסִּתיר ֶאת ִהְתַרְּגׁשּוִתי.
'ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים', הּוא ֵהִׁשיב.

ָחלּול  ְּבקֹול  ַאֲחָריו  ָחַזְרִּתי  ֲאָנִׁשים',  'ִׁשְבָעה 
ִׁשְבָעה  ֵהיֵטב.  ּבֹו  ִנְּכרּו  ַהֶהֶלם  ֶׁשאֹותֹות 
ֲאַנְחנּו  ֲאִבי  ְוִעם  ִעִּמי  ַיַחד  ְּכלֹוַמר  ֲאָנִׁשים, 

ְּבִדּיּוק ִּתְׁשָעה, ְוָהַרב ִהְבִטיַח ִלְהיֹות ֲעִׂשיִרי. 
ְרִּתי ַלֲאִבי, ּוִמַּיד ֵהַרְצִּתי ֶאת  'ֵיׁש ָלנּו ִמְנָין!' ִּבּׂשַ
ַמִים,  ִמּׁשָ ֵאֵלינּו  ֶׁשִּנְׁשְלחּו  ַה'ַּמְלָאִכים'  ִׁשְבַעת 
ְוָלֵצאת  ָהֶרֶכב  ֶאת  ְלַהֲחנֹות  ִהְסִּפיקּו  ּוְכָבר 

ִמֶּמּנּו ְלֵעֶבר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.
ר  ְלַבּׂשֵ ִמַהְרנּו  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִנְכַנְסנּו  ַּכֲאֶׁשר 
ָיכֹול  א  ְוהּוא  ִמְנָין,  יג  ְלַהּׂשִ ֶׁשִהְצַלְחנּו  ָלַרב 
'ִמְנָחה  ִהְתַּפֲעלּותֹו:  ֶאת  ִלְכא  ֶׁשֹּלא  ָהָיה 
ִּכי  ֵיָאֵמן  א   – ִקיָעה  ַהּׁשְ ִלְפֵני  ִּבְפלֹוִריָדה 
ֵאֵלינּו  ְלִהְצָטֵרף  ּוִמֵהר  ִהְפִטיר  הּוא  ְיֻסַּפר', 

ַּכֻּמְבָטח.
ַאְרָּבָעה  ְּבַהְפָּתָעה  הֹוִפיעּו   ָּכ ּוֵבין   ָּכ ֵּבין 
 ֵמַהִּגיִסים ֶׁשִּלי ְוִהְצָטְרפּו ֵאֵלינּו ַלְּתִפָּלה, ְוָכ
ֶׁשִהְתַּפְּללּו  ֲאָנִׁשים  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  ַיַחד  ָהִיינּו 

ִקיָעה. ִמְנָחה ִלְפֵני ַהּׁשְ
ֶׁשָּזִכינּו  ַעל  ְּגדֹוָלה  ְּבִׂשְמָחה  ִהְתַּפַּלְלנּו 
ְלַאַחר  ֵנָכר.  ְּבֶאֶרץ  ַּגם  ַהְנָהָגֵתנּו  ַעל  ְלַהְקִּפיד 
ֵּכיַצד  ַהֶּטְנֶּדר  ַאְנֵׁשי  ֵאֶצל  ִהְתַעְנַיּנּו  ַהְּתִפָּלה 
ִהְתָּבֵרר  ִּפְתאֹום.  ְּבֶפַתע  ָעֵלינּו  'ָנְפלּו'  ֵהם 
ָנה  ַהּׁשָ יֹום  ְלֶרֶגל  ִלְפלֹוִריָדה  ִהִּגיעּו  ֵהם  ִּכי 
ֵהם  ַעָּתה  ַּבָּמקֹום.  ַהְּקבּוָרה  ָסָבָתם  ִלְפִטיַרת 
 .ַהָּסמּו ַהְּתעּוָפה  ִלְׂשֵדה  ָחזֹור  ְּבַדְרָּכם  ָהיּו 
ִּבְׂשֵדה  ִמְנָחה  ְלִהְתַּפֵּלל  ָחְׁשבּו  ִמְּלַכְּתִחָּלה 
ֶהְחִליטּו  אֹוָתנּו  ֶׁשָּפְגׁשּו  ֵּכיָון   ַא ַהְּתעּוָפה, 

ְלִהְצָטֵרף ֵאֵלינּו.
ְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחה  ֶׁשל  ֻמְפָלא  ְלִגּלּוי  ָזִכינּו   ָּכ
ָרִאינּו   ִּבְזַמָּנּה.  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ֶזה  ְּבִעְנָין  ַּדְוָקא 
ִּבְזַמָּנּה  ְּתִפָּלה  ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ֵּכיַצד  ְּבֵעיֵנינּו 
ְמֻיֶחֶדת,  ִדְׁשַמָּיא  ְלִסַּיְעָּתא  זֹוֶכה  ְמִחיר  ְּבָכל 
ְּפָרִטית:  ְּבַהְׁשָּגָחה  ִלְראֹות  נֹוַכְחנּו  ְּבַבד  ּוַבד 
ַּבה'  ַהּבֹוֵטַח  ָיכֹול  מּוָעָטה  ְּבִהְׁשַּתְּדלּות  ֵּכיַצד 

ִלְזּכֹות ְלִסּיּוַע ְמֻיָחד ִמְּמרֹוִמים".
'ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית' ִּכי ָתבֹא תש"פ

ִמ'ּפֹוֵקַח ִעְוִרים' ְל'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים'
ֶנֱאָמר  ַהַּדַעת  ֵמֵעץ  ָאְכלּו  ְוַחּוָה  ֶׁשָאָדם   ְלַאַחר 
ִּכי  ַוֵּיְדעּו  ְׁשֵניֶהם  ֵעיֵני  "ַוִּתָּפַקְחָנה  ז):  ג  (ְּבֵראִׁשית 
ָלֶהם  ַוַּיֲעׂשּו  ְתֵאָנה  ֲעֵלה  ַוִּיְתְּפרּו  ֵהם  ֵעיֻרִּמם 
'ּפֹוֵקַח  ְּבִבְרַּכת  ֶׁשהֹוֵדינּו  ְלַאַחר   ,ְלִפיָכ ֲחגֹרֹת". 
ֶׁשְּבִעְקבֹוֶתיָה  ָהֵעיַנִים  ְּפִקיַחת  ַעל  ִעְוִרים' 
ָאנּו  ַמְמִׁשיִכים  ְּבַמְלּבּוִׁשים,   ַהּצֶֹר ִהְתעֹוֵרר 
ְלהֹודֹות ְּבִבְרַּכת 'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים' ַעל ַהַּמְלּבּוִׁשים 

ֶׁשָּלֶהם ָזִכינּו (ֵּפרּוֵׁשי ִסּדּור ַהְּתִפָּלה ָלרֹוֵקַח עמ' יב). 
ֵמַהָּפסּוק (ְּדָבִרים יג ה): "ַאֲחֵרי ה' ֱאֵקיֶכם ֵּתֵלכּו" 
ִמּדֹוָתיו  ַאַחר   ַהֵּל" א):  יד  (סֹוָטה  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו 
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ָמה הּוא ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים, 
ְלָאָדם  ֱאִקים  ה'  'ַוַּיַעׂש  כא):  ג  (ְּבֵראִׁשית  ִּדְכִתיב 
ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם', ַאף ַאָּתה ַהְלֵּבׁש 
ִּביסֹוד  ֶׁשָעְמדּו  ֵהם  ֵאּלּו  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ֲעֻרִּמים". 
ַּתָּקַנת ֲחָכִמים ְלָבֵר ֶאת ה' ִיְתָּבַר ִמֵּדי ּבֶֹקר ַעל 
ֱהיֹותֹו 'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים' ('ַאּבּוִדְרַהם' ֵסֶדר ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר 

ַחר).  ּוִבְרכֹות ַהּׁשַ

ַהּטֹוָבה ֶׁשָעֶליָה ָאנּו מֹוִדים ִּבְבָרָכה זֹו
הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  מֹוִדים  ָאנּו  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ְלַעְצֵמנּו  ְלָהִכין  ַהָחְכָמה  ֶאת  ָּבנּו  ֶׁשָּנַטע  ַעל 
ַמְלּבּוִׁשים (ַרֵּבנּו ָמנֹוַח ְּתִפָּלה ז ד). עֹוד ָאנּו מֹוִדים ָּבּה 
ַעל ָּכ ֶׁשָאנּו ַמְצִליִחים ֵלָהנֹות ּוְלָהִפיק ּתֹוֶעֶלת 
 ַהֶּמֶל ְּבָדִוד  ֶׁשָּמִצינוּ  ְּכִפי  ְוא  ִמְּבָגֵדינּו,  ַוֲהָנָאה 
ֶׁשֹּלא ֶנֱהָנה ִמְּבָגָדיו ְּבסֹוף ָיָמיו, ַּכָּכתּוב (ְמָלִכים א' א 
א): "ְוַהֶּמֶל ָּדִוד ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוְיַכֻּסהּו ַּבְּבָגִדים 

ְוא ִיַחם לֹו" (ִסּדּור 'אֹור ַהַחָּמה' עמ' יז). 
ְּבָרָכה  ְּבֵבאּור  ט)  (ֶּפֶרק  ָּתִמיד'  ָה'עַֹלת  ּכֹוֵתב   ָּכ
זֹו: "ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים ִהיא הֹוָדָאה ַלה' ִיְתָּבַר ַעל 
ִּבְפָרטּות  ְוַתְרִּגיׁש  ָלָאָדם.  ֶׁשַּמְמִציא  ַהַּמְלּבּוִׁשים 
 ָּכל ִמיֵני ַמְלּבּוֶׁשי ם ִיְתָּבַר ֵאי ֶׁשִהְזִמין ְל ַהּׁשֵ
ַלה'  הֹוָדָאה  ִּתֵּתן  ַהחֶֹרף  ְּבֵעת   .ְל ַהִּנְצָרִכים 
ָעב  ֶעְליֹון  ּוֶבֶגד  ַהַחִּמים  ַהְּבָגִדים  ַעל  ִּבְפָרטּות 

."ה' ִיְתָּבַר ֶׁשָּנַתן ְל
ֵיׁש  ְוִלְצִניעּות,  ְלִחּמּום  ַהֶּבֶגד  ֶׁשל  ִיעּודוֹ  ִמְּלַבד 
מֹוִסיף  ֶׁשהּוא   ְּבָכ ָלָאָדם  נֹוֶסֶפת  ּתֹוֶעֶלת  ּבֹו 
ָקָרא  יֹוָחָנן  ֶׁשַרִּבי  ֶׁשָּמִצינוּ  ּוְכִפי  ְוָהָדר.  ָּכבֹוד  לֹו 
ֶׁשַהֶּבֶגד  ְלִפי  א),  צד  (ֻחִּלין  'ְמַכְּבדֹוַתי'   – ִלְבָגָדיו 
ְמַכֵּבד ֶאת ְּבָעָליו. ְּכמֹו ֵּכן ָמִצינּו ֶׁשִחְּיבוּ ֲחָכִמים 
ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ְמֻכָּבִדים  ְּבָגִדים  ְּבַׁשָּבת  ִלְלּבֹשׁ 
ָּבת  ִּבימֹות ַהחֹל, ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָכ ִמּשּׁום ָּכבֹוד ַלּׁשַ
ֶׁשְּבַׁשָּבת  (ָׁשם)  ָּתִמיד'  ָה'עַֹלת  ְוָכַתב  א).  קיג  (ַׁשָּבת 
 ָּכ ַעל  זֹו  ִּבְבָרָכה  ְלהֹודֹות  ְלַכּוֵן  ֵיׁש  טֹוב  ְויֹום 
ָהֶאְפָׁשרּות  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ֶׁשִּזֵּמן 

ְלַיֵחד ַמְלּבּוֵׁשי ָּכבֹוד ְלַׁשָּבת ְויֹום טֹוב. 
עֹוד נּוַכל ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְבָרָכה זֹו 
ְּבָגִדים  ֶׁשל  ַמְסִּפיק  ְמַלאי  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש   ָּכ ַעל  ַאף 
ְלַהְחָלָפה, ְוֵאיֶנּנּו ְזקּוִקים ִלְנהֹג ִּכְבֵני ּדֹורֹו ֶׁשל ר' 
ְיהּוָדה ַּבר ִאְלַעאי. ֶׁשֵּכן ַעל ְּבֵני ּדֹור ֶזה ְמַסֶּפֶרת 
ָלֶהם  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ֶׁשֵּכיָון  א)  כ  (ַסְנֶהְדִרין  ַהְּגָמָרא 
ָהיּו  ֶׁשּבֹו  ֶעְליֹון  ֶּבֶגד  ְלַעְצָמם  ִלְקנֹות  ֶאְפָׁשרּות 
ה ֵמֶהם רֹוְכִׁשים  יֹוְצִאים ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ָהיּו ִׁשּׁשָ

ְּבתֹוָרנּות  ּבֹו  ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים  ִּבְמֻׁשָּתף  ֶאָחד  ֶּבֶגד 
('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון', ִסּדּור ַהְּתִפָּלה עמ' קכא).

ְּבָרָכה ַעל ְלבּוׁש רּוָחִני
ְּבֵׁשם ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש הּוְבָאה ַּכּוָָנה נֹוֶסֶפת ֶׁשָראּוי 
ַחר):  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ְּדרּוֵׁשי  ַהַּכּוָנֹות'  ('ַׁשַער  זֹו  ִּבְבָרָכה  ְלַכּוֵן 
ה ִמִּנְׁשַמת  ַהֵחְטא ּגֹוֵרם ְלַהְפָׁשַטת ְלבּוׁש ַהְּקֻדּׁשָ
ַּתְחָּתיו.  ֻטְמָאה  ִּבְלבּוׁש  ּוְלַהְלָּבָׁשָתּה  ַהחֹוֵטא 
ְואּוָלם ַהָּדָבר ָּתלּוי ְּבָרַמת ַהֵחְטא: ְּבֵחְטא ָחמּור 
ַקל  ְּבֵחְטא  ְוִאּלּו  ְלַגְמֵרי,  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ְלבּוׁש  ֻיְפַׁשט 

א ִיְסַּתֵּלק ְלַגְמֵרי ֶאָּלא ַרק ֵיָחֵלׁש ּכֹחוֹ.
'ַמְלִּביׁש  ִּבְרכֹות  ִנְתְקנּו  ֵאּלּו  ְּבִחינֹות  ְׁשֵּתי  ְּכֶנֶגד 
ֲעֻרִּמים' ְו'ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכֹחַ'; ַּבַּלְיָלה ָהָאָדם ַמְפִקיד 
ֶאֶמׁש  ֶׁשִהְסַּתֵּלק  ִמי  ּבֹוְראֹו;  ִּביֵדי  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת 
ְלבּוׁש  ְּבִחיַנת  ַּבּבֶֹקר  לֹו  נֹוְתִנים  ְלַגְמֵרי,  ְלבּוׁשֹו 
ָחָדׁש, ְוַעל ָּכ הּוא ְמָבֵר 'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים'. ּוִמי 
ְלתֹוֶסֶפת  ֶאָּלא   ִנְצָר ֵאינֹו  ְלבּוׁשֹו,  ֶנְחָלׁש  ֶׁשַרק 
 :ֶׁשְּיָבֵר ִּתְּקנּו  ֶזה  ּוְכֶנֶגד  ֶׁשֶּנְחָלׁש,  ַּבְּלבּוׁש  ּכֹחַ 

'ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכֹחַ'.
ֵּפֵרׁש  ַחר)  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  (ֵסֶדר  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַּבַעל  ַאף 
ְוֵאּלּו  רּוָחִני,  ְלבּוׁש  ַעל  זֹו  ִּבְבָרָכה  מֹוִדים  ֶׁשָאנּו 
ִּבְגֵדי  אֹוָתנּו  ְלַהְלִּביׁש  ֵערּוִמים  "ְוִהְלִּביׁש  ְּדָבָריו: 
ָרצֹון  ְיִהי  ֵּכן  ַהְּתִמיָמה,  ּתֹוָרתֹו  ֱאמּוַנת  ֶיַׁשע, 
ֶׁשֹּלא ָנמּוׁש ֵמֱאמּוָנֵתנּו ָּכל ָיֵמינּו, ְוָיִסיר ֵמָעֵלינּו 
ְוִהְרהּוִרים  ָרעֹות  ַמְחָׁשבֹות   – ַהּצֹוִאים  ַהְּבָגִדים 
ּוְמֻתָּקִנים  ָנִאים  ְּבַמְלּבּוִׁשים  ְלָפָניו   ְוֵנֵל ָקִׁשים, 

ֶׁשֹּלא ַיְרִחיֵקנּו ה' ֵמֵאת ָּפָניו".

ַמְלִּביׁש אֹו ַהַּמְלִּביׁש
ֶנְחְלקּו ָהַאֲחרֹוִנים ְּבֻנַּסח ְּבָרָכה זֹו:

סי'  ַהּבֵי"ת  ַמֲעֶרֶכת  ְּכָלִלים  ֶדה  ַהּׂשָ (ְּפַאת  ֶחֶמד'  ֵדי  ַה'ּׂשְ
ְּבֵה"א   – ֲעֻרִּמים'  'ַהַּמְלִּביׁש   ְלָבֵר ֶׁשֵּיׁש  ָּכַתב  לז) 
ַהּתֹוְספֹות  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ְּדָבָריו  ְוִיֵּסד  ַהְּיִדיָעה. 
ַהְּירּוַׁשְלִמי,  ְּבֵׁשם  ְוִהְלְכָתא)  ד"ה  ב  לח  (ְּבָרכֹות 
ְוא  ֶלֶחם...'  'ַהּמֹוִציא   ְלָבֵר ֶׁשִּתְּקנּו  ֶׁשַהִּסָּבה 
 ַהְּמָבֵר ַיְבִליַע  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִהיא  ֶלֶחם..',  'מֹוִציא 
ָּבאֹות  'ָהעֹוָלם'  ִמַּלת  ֶׁשְּבסֹוף  ֵמ"ם  ָהאֹות  ֶאת 
'מֹוִציא',   – ֶׁשַאֲחֶריָה  ַהֵּתָבה  ֶאת  ַהּפֹוַתַחת  ֵמ"ם 
ַאף  'ָהעֹוָלמֹוִציא'.  ַאַחת:  ְּכִמָּלה  ְמעּו  ִיּׁשָ ֵהן   ְוָכ
ְּכֵדי  ֲעֻרִּמים",  "ַהַּמְלִּביׁש   ְלָבֵר ֵיׁש  זֹו  ִּבְבָרָכה 
הּוא  ְּכִאּלּו  ַמע  ְוִיּׁשָ זֹו ָּבזֹו  ָהאֹוִתּיֹות  ֻיְבְלעּו  ֶׁשֹּלא 

אֹוֵמר: 'ָהעֹוָלַמְלִּבישׁ'. 
יג)  אֹות  צח  סי'  (ח"א  ַיֲעקֹב'  'ְׁשִאיַלת  ְּבׁשוּ"ת   ַא
ֶאָּלא  ָהאֹוִתּיֹות  ִלְבִליַעת  ַלֲחׁשֹׁש  ֶׁשֵאין  ָּכַתב 
ְּבִבְרַּכת ַהּמֹוִציא ֶׁשָעֶליָה ִּדֵּבר ַהְּירּוַׁשְלִמי. ְוזֹאת 
ֶלֶחם,  ֶלֱאכֹל  ָהָאָדם  ֶׁשִּבְלִהיטּות  ֶׁשִּיָּתֵכן  ִמּשּׁום 
ֵמ"ם,  ָהאֹות  ֶאת  ְוַיְבִליַע  ְּבִבְרָכתֹו  ְיַמֵהר  הּוא 
ֶאת  ֶׁשַּיְבִליַע  ָלחּוׁש  ֵאין  ַחר  ַהּׁשַ ְּבִבְרכֹות  ֲאָבל 
ֶׁשּמֹוִפיַע  ְּכִפי   ְלָבֵר הּוא  ַהָּנכֹון  ְוָלֵכן  ָהאֹוִתּיֹות, 

ַּבִּסּדּוִרים – "ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים". 

ֶמׁש ֶמׁש – ֶטֶרם ּבֹוא ַהּׁשֶ ִמְנָחה ְּבֶאֶרץ ַהּׁשֶ

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

הּׁשֶמׁש

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
ים' יׁש ֲעֻרּמִ ת 'ַמְלּבִ ְרּכַ ּבִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ּברַּכת

נִִנייניי ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים',

בשב"ק ָּפָרַׁשת תְֹּלדֹות ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ְּגאֹון ַהּדֹורֹות ַהַּמַהְרשָׁ"א ִזי"ַע. ָרִאיִתי ְלָנכֹון ְלַצֵּין 
ִחּדּושׁ ִנְפָלא ֶׁשָרִאיִתי ְּבֵפרּוׁשֹו ַעל ִעְנַין ֲעִנַּית ָאֵמן: ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (לא א) ָּדְרׁשּו ֶאת ַהָּפסּוק (ְיַׁשְעָיהּו 
ה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ְוָאְמרּו ֶׁש"'ֱאמּוַנת' – ֶזה  לג ו): 'ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעֶּתיךָ חֶֹסן ְיׁשּועֹת ָחְכַמת ָוָדַעת' ַעל ִׁשּׁשָ
ָקָאַמר  ְזָרִעים  ְּבֵסֶדר  ִראׁשֹוָנה  ֶׁשִהיא  ְּבָרכֹות  ַמֶּסֶכת  (ָׁשם): "ַעל  ַהַּמַהְרשָׁ"א  ּוְמָפֵרׁש  ְזָרִעים".  ֵסֶדר 
ֱאמּוַנת, ַעל ֵׁשם ֵמָאה ְּבָרכֹות ֶׁשִּנְזָּכִרים ָּבּה, ְוָגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן ֲעֵליֶהם". ְוהּוא ִחּדּושׁ ִנְפָלא ֶׁשֵּסֶדר 

ִּבְבָרָכה,ְזָרִעים ֻּכּלֹו ֻּכָּנה 'ֱאמּוַנת' ַעל ֵׁשם ֲעִנַּית ָאֵמן.
י.ב.- ְּבֵני ְּבַרק

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים – ֶׁשִּזַּמְנָּת ָלנּו ֶאת ַמְלּבּוֵׁשנּו. 
ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶׁשִהְזִמין ָלנּו ֶאת ַמְלּבּוֵׁשנּו.



יומא דהילולא קדישא
לכבוד יומא דהילולא של מורינו ורבינו 
שמואל  רבי  רבינו  זצוק"ל,  המהרש"א 
אליעזר בן רבי יהודה הלוי סג"ל, נלב"ע 

ה' כסלו שצ"ב.
מסלאנים  חיים  מרדכי  רבי  הרה"ק 
זצוק"ל היה מספר שכשהיה המהרש"א 
שערות  את  קושר  היה  בתורה  הוגה 
עליו  תפול  שאם  כדי  למעלה,  ראשו 
שערותיו,  ימשכו  לימודו  בעת  תנומה 

וכך המשיך בתלמודו...
ללמוד  נוהג  היה  לא  המהרש"א  רבינו 
הלשין  אחת  פעם  כנהוג.  'ניטל'  בליל 
עליו גוי אחד שהוא מבזה את יראתם, 
וכהוכחה הוא הביא את העובדה שבכל 
השעות  עד  ולומד  יושב  הוא  לילה 
'ניטל'  בליל  ורק  הלילה,  של  הקטנות 
הוא אינו לומד, וזאת בודאי כדי לבזות 
את אותו האיש, ועל כן יש להעניש את 
הרב בחומרה, ואתו גם את כל הקהילה 
היהודית. החליטו אנשי הכמורה לשלוח 
אליו בליל ניטל שוטרים לבדוק אם אכן 

הוא אינו לומד.
בלילה ההוא ישב רבינו המהרש"א בבית 
נפל  ולפתע  חשבונותיו,  בספרי  ועסק 
הספר,  את  הרים  רבינו  מהמדף.  ספר 
והחזירו לארון. עברו כמה דקות  נשקו 
ושוב נפל הספר מהמדף. רבינו קם שוב 
ממקומו, הרים את הספר, נשקו בחרדת 
הספר  כשנפל  למדף.  והחזירו  קודש 
בפעם השלישית, הבין רבינו כי יש כאן 
איזה אות משמים, והוא פתח את הספר 
יושב  כשרבינו  רגע,  באותו  בו.  לעיין 
והשוטרים  הדלת  נפרצה  בספר,  ומעיין 
הם  ולומד,  יושב  שהרב  וראו  נכנסו 
התנצלו מתוך הערכת כבוד ויצאו לדרכם.
מרן החזו"א היה מחשיב מאוד את לימוד 
המהרש"א והיה מתאונן שבשנים עברו היו 
ירדו  וממילא  מהרש"א  עם  גמרא  לומדים 
מעיינים  לא  והיום  דברים,  של  לעומקם 
על  סיפר  מופלא  וסיפור  במהרש"א...  כלל 
כך מרן הגאון הגדול רבי נתן גשטטנר זצוק"ל 
אודות יחסו של החזון איש ללימוד המהרש"א: 
לארץ  מגיעים  היו  השואה  שאחרי  בתקופה 
להם  אורבים  היו  והאנגלים  מעפילים,  אניות 
ושולחים אותם חזרה או כולאים אותם בקפריסין. 
יהודים  מאות  כמה  עם  גדולה  אניה  הגיעה  פעם 
מהונגריה, ושלחו שליחים למרן החזון איש שיתפלל 
אליהם שלא יאונה להם כל רע. נענה החזון איש ואמר: 
"בהונגריה לומדים גמרא עם מהרש"א, אם כן בטוח אני 
שהמהרש"א מתלוה איתם בנסיעתם, ובודאי לא יארע להם 

שום מכשול!".

הדף היומיהדף היומי

שלושת התפוזים שחוללו מהפך בלב הבחור

איך החזיר מרן הרבי מגור בחור ללימוד התורה
ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! בשבח והודאה לקב"ה 
נותן התורה אנו זוכים יחד עם כל אלפי רבבות עמך בית ישראל 
עירובין,  מסכת  את  בס"ד  השבוע  לסיים  היומי  הדף  לומדי 
רצון מלפניך כשם שעזרתנו  יהי  ולהתחיל את מסכת פסחים. 
לסיים את מסכת עירובין, כן תעזרנו להתחיל את מסכת פסחים 
ולסיימה, וללמוד עוד הרבה מסכתות מתוך שמחה ונחת, אורך 

ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד.
שמעתי השבוע )בחודש תמוז תשע"ג( סיפור מרתק מהסופר הדגול 
הרב בן ציון קלוגמן שליט"א, ואני בטוח שכל אברך, בחור או ילד, 
ולהצטרף  יקבל חיזוק לקפוץ על העגלה  שישמע את הסיפור, 
לרבבות לומדי הדף היומי בלימוד מסכת פסחים. את הסיפור הוא 

שמע מיהודי ששמע אותו מבעל המעשה עצמו.
בתורה  לא חשקה  נפשו  שלצערנו  בחור  היה 
מהישיבה  יצא  הוא  אחד  שיום  עד  הקדושה, 
היה  הוא  וירקות.  פירות  בחנות  לעבוד  והלך 
ללקוחות.  הפירות  מביא את המשלוחים של 
יום אחד שלחו אותו עם ארגז תפוזים לרבי 
מגור בעל ה'לב שמחה' זצוק"ל. הבחור דופק 
בדלת ביתו של הרבי, ולא פחות ולא יותר הרבי 

בכבודו ובעצמו פותח לו את הדלת.
הרבי מסתכל עליו ורואה אותו בבגדי העבודה, 
בלי כובע ובלי חליפה, והבחור מסמיק מבושה. 
רחימאיות  בעינים  אליו  מחייך  הרבי  אולם 
]-אל  נִיְׁשט"  זִיְך  "ְׁשֶטער  באידיש:  לו  ואומר 

רץ  הוא  נבוך,  היה  הבחור  לעצמך[.  תפריע 
לביתו, לבש כובע וחליפה וחזר לבית הרבי מתוך 

רצון לקבל ברכה מהרבי. כשהוא הגיע, הרבי שוב פותח 
לו, מושיט לו יד עם חיוך רחב, ומעניק לו תפוז ביד. כשעמד 
לצאת, הרבי קורא לו שוב ואומר לו: "ראיתי שאתה עובד קשה 
מאוד...", והרבי מעניק לו תפוז נוסף. אחרי התפוז השני שואל 
אותו הרבי: "אתה לומד משהו במשך היום"? והבחור עונה: "לא, 
לצערי ולבושתי כבר כמה שנים שאינני פותח ספר". חייך אליו 
שוב הרבי ואומר לו: "בשביל האמת שאמרת מגיע לך תפוז נוסף", 

ונפרד ממנו לשלום.
המום  הרבי,  של  מחדרו  יוצא  אני  בחור:  אותו  סיפר  לימים 
ומבולבל. אני מחזיק ביד שלושה תפוזים שקבלתי מהרבי, ואני 
מופתע לגמרי, איך הרבי רואה בי רק את החיובי, הוא רואה שאני 
עובד קשה, רואה שאני מדבר אמת... ומה הוא בסך הכל מבקש 
ממני? לקבוע עתים לתורה. בו במקום החלטתי שאני חייב לקבוע 
לעצמי שיעור דף היומי. שלושים שנה עברו מאותו יום, ואני, 
שבינתיים התחתנתי והתבגרתי, לא החסרתי יום אחד מלימוד 

הדף היומי!!
חוץ  אדיש.  ישאר  לא  בוודאי  הסיפור  את  ששומע  מי  רבותי, 
מהגדלות של הרבי ה'לב שמחה' מגור, שידע לרדת לנפש של 
בחור להרעיף עליו מילות עידוד מתוך אהבה ולקרב אותו לקב"ה, 
אנו רואים מהסיפור עד כמה חשוב הדבר שכל אחד ללא יוצא 
מן הכלל יקבע לעצמו זמן ללימוד התורה בנחישות ובעקביות. 
לשבת בשיעור, ללמוד עם חברותא, או להקשיב לקול הלשון, 
באופן שיהיה מוחלט בדעתו שלא שייך שיעבור יום בלי השיעור. 
ולקראת מסכת פסחים ננסה כולנו כאיש אחד בלב אחד, להשתדל 

לדאוג שעוד יהודי ועוד יהודי יטעם את מתיקות התורה ויצטרף 
ללומדי הדף היומי.

)מתוך הפתיחה לשיעור, י"ד תמוז תשע"ג, פסחים דף ב'(  

למה מתחילים את המסכת עם המילה "אור"
השבוע נתחיל אי"ה בהתרגשות עם כל רבבות לומדי הדף היומי 
עָָׂשר  לְַאְרּבָעָה  "אֹור  פסחים:  במסכת  הראשונה  המשנה  את 
ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ לְאֹור ַהּנֵר". עומדת הגמרא בתחילת המסכת 
על המילה הראשונה "אור", האם הכוונה ליום או ללילה, ובהמשך 
שואלת  ללילה,  שהכוונה  הגמרא  שמסיקה  לאחר  ע"א(  ג'  )בדף 
הגמרא אם כך מדוע באמת משתמש התנא במילה "אור" ואינו 
כותב "ליל ארבעה עשר"? ומתרצת הגמרא: "לישנא מעליא הוא 
דנקט, וכדרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, לעולם 
מפיו, שהרי עקם  מגונה  דבר  יוציא אדם  אל 
הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה 
מפיו וכו'". כותב על כך הר"ן )דף א' מדפי הרי"ף(, 
יש  לכן  שמכיון שכאן היא התחלת המסכת, 
להקפיד שבעתיים על לשון נקיה, והוא מביא 
על כך את הפסוק "ּפֵַתח ְּדבֶָריָך ָיִאיר", כלומר 
צריכות  המילים  הלימוד,  את  כשפותחים 

להאיר!
ד' אות  )אדר, מאמר  יששכר  בני  ובספר הקדוש 
"אור  הלשון  את  הקדושה  בדרכו  מבאר  י'( 
של  הידועים  דבריו  פי  על  עשר",  לארבעה 
שנה  שבכל  נ"ז(  נהר  ב'  )מעיין  לאברהם  החסד 
שלשים יום קודם פסח מתחיל הקב"ה להוציא 
מגלות  ישראל  עם  כל  של  נפשותיהם  את 
במ"ט  ושלום  חס  ששקוע  מי  ואף  לחירות, 
שערי טומאה הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו מוציא אותו בימים 
אלה כל יום חלק אחד, עד שבליל י"ד ניסן יצאו כל בני ישראל 
לגמרי מחוץ לשערי הטומאה, ולמחרת בליל ט"ו ניסן נכנסים 
כולם לתוך שערי הקדושה. ולפי זה-מסביר הבני יששכר-מובן 
מאוד למה השתמש התנא בלשון "אור לארבעה עשר", כי בליל 

י"ד ניסן יצאנו כולנו מחושך לאור.
אגב לימוד מסכת פסחים - מספרים שמרן הגה"ק בעל השפע 
מסכת  שלימוד  לתלמידיו  אומר  היה  זצוק"ל  מצאנז  חיים 
פסחים היא סגולה להתמדת התורה. ומרן הרבי בעל הויואל 
משה מסאטמר זצוק"ל היה אומר לבחורים שמי שילמד את 

מסכת פסחים לא יצטרך להיות 'מחזיר על הפתחים'...

חשיבות עריכת סעודת סיום
פעם היה הרה"ק המגיד מטשערנאביל זצוק"ל בעיר 
אחת ביחד עם הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש 
בעל הבת עין זצוק"ל, והגיע לשם עני אחד והזמין 

אותם לביתו למחרת לברית מילה, כשהוא מכבד 
את המגיד הקדוש בסנדקאות. אמר לו המגיד: 

אני אבוא בעז"ה בתנאי שתעשה סעודה. נבוך 
האיש ואמר: עני אני ואין ידי משגת לערוך 

סעודה. אך המגיד לא קיבל את דבריו 
ויערוך  לו שילך ללוות כסף  ואמר 

שלושים 
שנה לא 
החסרתי 
יום אחד 

מלימוד הדף 
היומי!!

בס"ד   |   פנינים מתוך שיעורי הדף היומי של הרה"ג אברהם ישעיהו קובלסקי שליט"א

פר' תולדות תשפ"א
ה'-י"א כסלו

עירובין קד-פסחים ו

גליון מס'
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ביאור יסודי בגדר לחי
מאת הגאון האדיר סיני ועוקר הרים צנא מלא ספרא הרב החסיד רבי ישראל יצחק מנדלזון שליט"א גאב"ד קוממיות-ירושלים

לכבוד סיום מסכת עירובין
חלקים נרחבים במסכת עירובין עוסקים ב'קורה' וב'לחי'. יש בהם הרבה דינים, האם צריך גם לחי וגם קורה, וכן איך עושים קורה ואיך עושים לחי, איזה לחי כשר 
ואיזה פסול. בין הדינים אנו מוצאים שבקורה אנו אומרים 'כתותי מיכתת שיעוריה', כגון אם עשו קורה מעצי אשירה )ראה עירובין דף פ'(, משא"כ בלחי אין אומרים 

'כתותי מיכתת שיעוריה' ואפשר לעשותו מכל דבר. ולכאורה יש כאן שאלה יסודית, מה ההבדל ביניהם? מדוע אין אנו אומרים גם בלחי 'כתותי מיכתת שיעוריה'?

מחדש השפת אמת יסוד עמוק, ויסוד זה כתוב גם בחידושי רבינו חיים הלוי )במס' שבת פרק י"ז(, שבקורה זה שיעור עצמי, צריך להיות קורה של שיעור כך וכך, משא"כ 
בלחי זה לא שיעור בעצם הלחי, לחי אינו אלא סגירת מקום, הפסקת מקום, הלחי עושה שהמבוי הזה הוא לא פתוח, המקום כאילו מופסק והוא אינו פתוח לכל 
הכיוונים, אבל זה לא שיעור בעצם הלחי, זה שיעור במקום, המקום הזה אינו פתוח לרווחה, המקום נסגר ולא הלחי. וממילא מובן שלא שייך בזה 'כתותיה מיכתת 

שיעוריה', שזה שייך לומר רק כשיש שיעור, אבל אם השיעור הוא לא בלחי אלא במקום שנשתנה, אין פה 'כתותי מיכתת שיעוריה'.

כעין יסוד זה מצינו בתשובות רעק"א )ח"א סי' קס"ה( לגבי שחיטה בב' סימנים, שיש נידון בזה אם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ומחדש הגאון רבי עקיבא אייגר 
ששני סימנים הם לא גדר של שיעור, זה גדר שצריך לשחוט את שני הסימנים. כמו כן נמצא יסוד זה גם בדברי המהר"ם שיק לגבי שיעור נר חנוכה.

שאל על כך הגאון הגדול רבי ברוך שמעון שניאורסון ראש ישיבת טשעבין זי"ע, את מרן גאון ישראל הבריסקער רב קושיא עצומה. הגמרא אומרת במס' סוכה )דף ז'( 
"מיגו דהוי דופן לשבת הוי דופן לסוכה". שואל רבי ברוך שמעון, לפי הנ"ל שלחי אינו שיעור עצמי אלא שהמקום משתנה שם, אם כן לחי אינו מוגדר כדופן, אין בו 
עצמיות של דופן, רק שעל פי ההלכה המקום סגור, אם כך איך זה יכול להיות דופן גם בדיני סוכה? הרי זה לא דופן בעצמיות, זה רק גורם שאויר יהיה סגור, ובסוכה 
)המשך המאמר יפורסם אי"ה בגליון הבא( הרי צריכים גדר של דופן. 

    מיני מתיקה
בפרשת השבוע )כ"ה כ"א( על הפסוק ויעתר לו ה', אומר רש"י הקדוש: "לֹו וְֹלא לָּה, ׁשֵֶאין 
ּדֹוֶמה ְּתפִּלַת צִַּדיק ּבֶן צִַּדיק לְִתפִּלַת צִַּדיק ּבֶן ָרָׁשע, לְפִיכְָך לֹו ְוֹלא לָּה". כל מי שלומד ומתבונן 
במילים אלה ישאל את עצמו הרי הגמרא אומרת )במסכת ברכות דף ל"ד ע"ב, ובמסכת סנהדרין דף 
צ"ט ע"א(: "מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינן עומדין", והרי זה סותר את 

דברי רש"י, מה יותר חשוב צדיק בן צדיק או בעל תשובה?

חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא שזה שני דינים שונים )כמו שאוהבים להגיד בבריסק(. 
בערך דרגת האדם בודאי בעל תשובה הוא בדרגה גבוהה יותר, אולם בשביל תפילה אנחנו 
צריכים סיוע מזכות האבות הקדושים, וכמו שאנו מתפללים "וְזֹוכֵר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמבִיא 
ּגֹוֵאל לִבְנֵי בְנֵיהֶם", וכן אומרים בפיוט ביום הקדוש: "ִאם ֵאין ּבָנּו ַמֲעִׂשים זָכְָרה ְיׁשֵנֵי 

ֶחבְרֹון". ולכן תפילת צדיק בן צדיק מתקבלת מהר יותר מתפילת צדיק בן רשע.
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מאוצרות הפרשה
ויאכלו  משתה  להם  ויעש 
ל(.  כו,  )בראשית  וישתו 
מביא  לשמים  האור 
אדמו"ר  "מכבוד  ששמע 
]-הרה"ק  ממעזבוש"  הרב 
שבשעה  זי"ע[,  מאפטא 
שאדם מחתן את בניו משם 
באה לו הפרנסה, מהחתונה 
יורד לו שפע פרנסה. ובזה 
את  לשמים  האור  מפרש 
משתה  להם  ויעש  הפסוק 
חתונה,  עושה  שאדם   -
משם   - וישתו  ויאכלו 
נשפע עליו פרנסה וכל טוב.

 נקודה
למחשבה:

מקולמוסם של הקוראים
לכבוד המגיד שיעור המפורסם פה מפיק מרגליות הרה"ג רבי 

אברהם ישעיהו קובלסקי שליט"א
רציתי לספר סיפור של השגחה פרטית ולהכיר לכם תודה על 
לא  פשוט,  סיפור  הוא  הסיפור  ידכם.  על  שנתגלגלה  הזכות 
כשמתבוננים  אבל  אלפים...  על  לא  גם  מיליונים,  על  מדובר 
הרבה  שוה  בטוח  זה  ופרט  פרט  כל  שעל  העליונה  בהשגחה 

יותר ממיליונים.
אני גר בצפון הארץ, ומידי שבוע ביום ד' אני נוסע לב"ב לצורך 
יוצא  אני  תשפ"א  לך  פרשת  השבוע  חשובה.  רוחנית  מטרה 
כרגיל בשעה 7 בערב אחרי הכולל ועולה לאוטובוס לכיוון ב"ב. 
מנסה  אני  עמי,  שהבאתי  בספר  בלימוד  לעסוק  רציתי  בדרך 
להדליק את הנורה מעל המושב באוטובוס, אך ללא הועיל. אני 
ניגש לנהג ושואל אותו על כך. "זה לא עובד", אומר לי הנהג. 
החלטתי לנצל את הזמן באמצעות שיעורי תורה בטלפון, אני 
מתחיל לדפדף ברשימת אנשי הקשר למצוא קוים של שיעורים, 
ואני מוצא על הצג את "קול הרב קובלסקי". חשבתי לעצמי: 
כאן אוכל להרוויח כפליים, גם לשמוע שיעור בדף היומי וגם 
לקבל את החיזוק היומי בשמיעת הפתיחה של הרב קובלסקי. 
אני מחייג ומתחיל לשמוע את הקול מלא הרגש "שלום רב לכל 

בית ישראל...".
אני יושב ומאזין בהנאה, ושומע שהרב מספר בהתרגשות על 

חידוש ששמע: "אתמול שמעתי רש"י ששינה לי את החיים", 
אומר הרב. הרש"י המדובר הוא בפסוק 'מהולל אקרא ה' ומן 
אויבי אוושע', שם מסביר רש"י שהכוונה-אני מודה לה' עוד 
בתוך הצרה ועל ידי זה אוושע... אין כאן המקום לצטט את כל 
הפתיחה )מי שמעוניין יכול לשמוע זאת בשיעור של יום ד' פר' לך לך(, 
אולם בתוך הדברים מביא הרב דוגמא להבנת הענין: "למשל, 
משרד התחבורה החליט בימים אלו שהאוטובוס האחרון יהיה 
בשעה 10 בלילה...". ואז פתאום אני תופס את עצמי. רגע, מה 
שמעתי כאן, הרי אני צריך לחזור בזמן. אני לא חשבתי אפילו 
על בעיה כזו מאחר ובערב שבת האחרונה נסעתי וחזרתי מב"ב 
כרגיל ולא היה שום שינוי בלוח הזמנים של התחבורה, ולכן אף 
לא עלה בדעתי לברר אם יש שינוי כל שהוא. תכננתי לחזור 
מב"ב לאחר כמה סידורים בעיר, בערך ב-10:30 - 11:00. אך 
יפעל,  לא  המושבים  מעל  שהאור  סיבבה  העליונה  ההשגחה 
ושאחייג דווקא לקו של הרב קובלסקי, ושהרב קובלסקי ישתמש 
דווקא במשל זה של משרד התחבורה, הכל כדי שלא יגרם לי 
עגמת נפש גדולה כל כך, שהרי אם לא הייתי שומע זאת בזמן 
הייתי מפסיד את האוטובוס האחרון והייתי נשאר תקוע בב"ב.

מגלגלים זכות על ידי זכאי, הלא הוא הרב קובלסקי שליט"א. 
יישר כח על כך, וכמובן על השיעור הנפלא בדף היומי ששמעתי 

להנאתי.
תורה  להגדיל  שתזכו  הברכות  בכל  המברך 
כשאיפתכם  הרבים  את  ולזכות  ולהאדירה 

תמיד,

חנוך העניך דוב זילברפרב, חיפה  

בספר אמרי פנחס מביא שאמר הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זצוק"ל, שהאבות הקדושים 
שהיו עקרים והתפללו על בנים, עשו בזה פעולה לדורות, שכל מי שיתפלל על בנים תתקבל 

תפלתו ויהיו לו בנים.

ד:
מו

עי

סעודה, וגם המגיד בעצמו הוציא כמה מטבעות מכיסו ונתן לו. ואכן למחרת הגיעו אליו 
המגיד מטשערנאביל והבת עין, עשו את הברית, ולאחר מכן ערך להם האיש סעודת מצוה.

בתוך הסעודה פתח המגיד ואמר: אל תתמהו מדוע עמדתי על כך לערוך סעודת מצוה, דעו 
לכם כי הראשי תיבות של שמו של הס"מ הם ס'עודת מ'צוה א'ין ל'עשות, וכן ס'יום מ'סכת 
א'ין ל'עשות, וכן ס'עודת מ'ילה א'ין ל'עשות. וזאת מאחר שהוא משקיע את כל כוחו למנוע 
מיהודים לערוך סעודות מצוה. לצערנו - המשיך המגיד הקדוש - הוא הצליח כבר לבטל 
את סעודות הסיום, כי כמעט אין מי שעושה סעודת סיום, ועכשיו הוא רוצה גם למנוע 
חס ושלום לעשות סעודת ברית מילה, אבל את זה אני לא אתן לו, ובעזרת ה' אני אנקר לו 

את שתי עיניו ולא אניח לו לבטל את זה.

באותה הזדמנות הסביר הרה"ק הבת עין את החשיבות הגדולה בעריכת סעודת מצוה, 
ואמר שבכך ניצח המלאך מיכאל את הס"מ נצחון גדול וסתם את פי המקטרגים. כי בשעה 
שהס"מ התפאר שהוא הצליח לפתות את בני האדם לעבור עבירות חס ושלום, ענה לו 
המלאך מיכאל: גם אם הצלחת לפתות יהודי לעשות עבירה, הרי הוא אינו עושה אותה 
מתוך שמחה, האם שמעת פעם על יהודי שעושה סעודת מרעים בשעה שהוא עובר 
עבירה? ולעומת זאת כאשר יהודי מקיים מצוה כל שהיא הרי הוא קורא לחברים ולמכרים 
ועורך להם סעודה כיד המלך, והוא שמח בכל לבו שזכה לקיים את המצוה. ואם כן הרי 

אתה רואה בעיניך שגם אם הוא עובר עבירה הרי לבו שבור מכך...

ם  א ו
כך יהודים יקרים, לומדי הדף היומי החשובים די בכל אתר ואתר, הבה נשתדל לערוך 
בני  בקרב  בבית  או  המדרשות,  בבתי  בשיעורים,  המסכת,  סיום  לכבוד  מצוה  סעודות 
של  כוחם  את  ונשבור  נבטל  ובכך  וזמרה,  שירה  ומתוך  הלב  שמחת  מתוך  המשפחה, 

המקטרגים, ונשפיע על עם ישראל השפעות טובות.



      

עלון פרשת תולדות

ָהאֶֹכל ִנְדַּבק ָּבָאָדם ַהַּמִּביט ּבֹו

ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעקֹב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאנִֹכי ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו 
ֱאדֹום )כה, ל(

ָאְמרּו ֲחַז"ל )ָּבָבא ַּבְתָרא טז ע"ב(: "ָחֵמׁש ֲעֵברֹות ָעַבר אֹותֹו ָרָׁשע ְּבאֹותֹו 
ַהּיֹום", אּוָלם ַהִּכּנּוי ֶׁשִּנְדַּבק ִלְׁשמֹו ֶׁשל ֵעָׂשו – "ֱאדֹום", ֹלא ָהָיה ַעל 
ָחֵמׁש ָהֲעֵברֹות ֶׁשָעַבר, ֶאָּלא ַעל ׁשּום ָהֻעְבָּדה ֶׁשֹּלא ָרָאה ׁשּום ָּדָבר 

ִמְּסִביבֹו, ַרק ֶאת "ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהֶּזה". 
ַהֻּבְלמּוס ְוַהְּלִהיטּות ֶׁשְּתָקפּוהּו ְלַמְרֵאה ַהַּתְבִׁשיל ָהָאדֹם, ַעד ְּכֵדי ָּכְך 
ֶׁשֹּלא ָיכֹול ָהָיה ְלִהְתַרֵּכז ְּבׁשּום ָּדָבר ַאֵחר ְוַרק ָּפַתח ֶּפה ְּכמֹו ָּגָמל 
ּוִבֵּקׁש ֶׁשִיְצקּו ְלתֹוכֹו ֶאת ַהְּקֵדָרה ָהֲאֻדָּמה - ָּגְרמּו לֹו ְלָכְך ֶׁשִּנְדְּבָקה 

ּבֹו ָהַאְדמּוִמית ַהּזֹאת. ַעל ֵּכן "ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום".
ַהְּגָמָרא )ְּכֻתּבֹות סא ע"א( ְמַסֶּפֶרת ַעל ְׁשֹלֶׁשת ָהֲאמֹוָרִאים – ַאֵמיָמר, ַמר 
זּוְטָרא ְוַרב ַאִּׁשי, ֶׁשָּיְׁשבּו ַעל ֶּפַתח ַאְרמֹונֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ָּפַרס, ֶׁשִּנְקָרא 
ַאְזגּור ַמְלָּכא. ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ְזַמן ָעַבר ָׁשם ַהֶּמְלַצר ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ּוְבָידֹו 

ַמָּגׁש ִעם ְּבַׂשר ֲחִזיר. 
ִנְתַקף  ְוהּוא  ִחְּורֹות,  ִנְהיּו  זּוְטָרא  ַמר  ֶׁשל  ֶׁשָּפָניו  ִהְבִחין  ַאִּׁשי  ַרב 
ֵנַתח  ִמָּׁשם  ָּתַלׁש  ַּבַמָּּגׁש,  ִצּפֹוְרָניו  ָנַעץ ֶאת  ַאִּׁשי  ַרב  ֶלֱאכֹל.  ְּבַתֲאָוה 
ָּבָׂשר ְוִהִּניחֹו ַעל ִׂשְפֵתי ַמר זּוְטָרא. ַמר זּוְטָרא ִהְרִּגיׁש ְּבַטַעם ַהַּתְבִׁשיל 

ּוִמָּיד ָיַרק אֹותֹו. 
ְלַצִּדיִקים,  ָיִביא ַּתָּקָלה ֶׁשָּכזֹאת  ְלַהִּגיד ֶׁשַהָּקָּב"ה  ְוָׁשלֹום  ְוִהֵּנה, ַחס 
ֶׁשּיֹאְכלּו ַמֲאָכל ָאסּור! ַוֲהֵרי ֲאִפּלּו ִלְבֶהְמָּתן ֶׁשל ַצִּדיִקים ֵאין ַהָּקָּב"ה 
ֶׁשֵעיָניו  ַעד  ַהַּתְבִׁשיל  ִמן  ְמַעט  ָמַצץ  ֶאָּלא ַמאי? הּוא  ַּתָּקָלה!  ֵמִביא 

ֵהִאירּו ְוָיָצא ִמְּכַלל ַסָּכָנה, ּוִמָּיד ָיַרק זֹאת. 
ְּבאֹותֹו ֶרַגע, ַהּׁשֹוְטִרים ֶׁשָהיּו ַּבָּמקֹום ְוָראּו ֶאת ַמה ֶּׁשַרב ַאִּׁשי ָעָׂשה, 
ַהֶּמֶלְך!  ְסעּוַדת  ֶאת  "ִהְפַסְדָּת  ַּבֲאִזיִקים:  אֹותֹו  ְוָאְסרּו  אֹותֹו  ָּתְפסּו 
ְלִמי  ָצפּוי  ָמֶות  ִּדין  ְּגַזר  ַהַּתְבִׁשיל!  ְלתֹוְך  ְמֻלְכָלכֹות  ָיַדִים  ִהְכַנְסָּת 

ֶׁשעֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּכֶזה!". 
ָאַמר ָלֶהם ַרב ַאִּׁשי: "אֹוִתי ַאֶּתם רֹוִצים ַלֲהרֹג? ִּתְתַּבְּיׁשּו ָלֶכם! ֲאִני 
ִהַּצְלִּתי ֶאת ַחָּייו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך! ֶאת ַהַּטָּבח ַהֵּמִכין ֶאת ְסעּודֹות ַהֶּמֶלְך 

ֲעֵליֶכם ַלֲהרֹג! הּוא ִהִּגיׁש ַלֶּמֶלְך ְּבַׂשר ֲחִזיר ֶׁשֵּיׁש לֹו ָצַרַעת"...
ֶהֱחָוה  ַאִּׁשי  ְוַרב  ִּבְטָעִמים,  ֶׁשֻּמְמֶחה  ֶזה  ַקִּפיָלא,  ֶאת  ְוֵהִביאּו  ָהְלכּו 
ַקִּפיָלא  ָּכאן"!  ְוָאַמר לֹו: "ִּתְבּדֹק  ַּבֲחִזיר  ְמֻסָּים  ַעל ָמקֹום  ְּבֶאְצָּבעֹו 
ַרב  ֶאת  ִׁשְחְררּו  ֲאָתר  ַעל  ְמצָֹרע.  ָהָיה  ֶׁשַהֲחִזיר  ִהְתָּבֵרר  ְוָאֵכן  ָּבַדק 

ַאִּׁשי, ֶׁשָהַלְך ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש.  
ַעל  ָסַמְכָּת  ֵאיְך  אֹותֹו:  ָׁשֲאלּו  ַהִּסּפּור,  ֶאת  ָׁשְמעּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשַחְכֵמי 
ַסָּכָנה,  ְּבַמַּצב  ָהָיה  זּוְטָרא  ָצַרַעת? ַּגם ִאם ַמר  ַּבֲחִזיר  ֶׁשִּתָּוֵלד  ַהֵּנס 
סֹוף ָּכל סֹוף ְלַגָּביו ֶזה ַרק ָסֵפק ִאם הּוא ָימּות אֹו ֹלא, ְוִאּלּו ְלַהְכִניס 
ֶאְצָּבעֹות ִלְסעּוַדת ַהֶּמֶלְך הּוא ָמֶות ּוַוַּדאי! ַמּדּוַע ָמַסְרָּת ֶאת ַנְפְׁשָך 

ְלַמַען ַמר זּוְטָרא? 
ַנֲעָנה ְוֵהִׁשיב ָלֶהם: ֹלא ֵאַרע ָּכאן ֵנס! ַהֲחִזיר ֶּבֱאֶמת ָהָיה ְמצָֹרע! ּוִמַּנִין 
ָיַדְעִּתי זֹאת? ִהְסַּתַּכְלִּתי ַעל ָּפָניו ֶׁשל ַמר זּוְטָרא, ְוָרִאיִתי ֶׁשֵהן ִחְּורֹות 
ְמאֹד, ּוְבתֹוְך ַהִחָּורֹון ִזִהיִתי ִסיָמֵני ָצַרַעת. ָחַׁשְבִּתי ְּבִלִּבי: ֵמֵהיָכן ִהִּגיָעה 
ָצַרַעת ְלָפָניו ֶׁשל ַמר זּוְטָרא? ֵאין זֹאת ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשֵּכיָון ֶׁשהּוא 
ִנְדְּבָקה ּבֹו!   ַלֲחִזיר  ֶׁשָהְיָתה  ַהָּצַרַעת   – ַּבֲחִזיר  ַמָּבטֹו  ֶאת  ִרֵּכז 
ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבֵעָׂשו ֶׁשִרֵּכז ֶאת ַמָּבטֹו ַעל ַהַּתְבִׁשיל ָהָאדֹם ַעד 

ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשִּנְדְּבָקה ּבֹו ֵמַאְדמֹוִנּיּותֹו. 
ַלֲהִמיתֹו  ְוֻהְחַלט  ְוַיִּציל,  ִיְׁשמֹר  ַהֵּׁשם  ְלָמֶות,  ֶׁשִּנּדֹון  ָאָדם  ַּפַעם  ָהָיה 
ָּבָרָעב. ֶמה ָעׂשּו? ִהְכִניסּוהּו ְלתֹוְך ָּתא ְזכּוִכית ָסגּור ִּבְזכּוִכית ְמֻׁשְרֶיֶנת, 
ּוִמַּבַעד ִלְזכּוִכית ִהִּניחּו ְׁשלֹוָׁשה ְלָחִמים ַחִּמים ּוְטִרִּיים, ֶׁשָהֵאִדים ֲעַדִין 
ַמֲחֶזה  ֶזה  ָהָיה  ָּתאֹו.  ְלתֹוְך  ַלְחּדֹר  ִהְצִליַח  ַהּטֹוב  ְוֵריָחם  ֵמֶהם,  ָעלּו 
נֹוָרא, ִלְראֹות ֶאת ָהִאיׁש ִמְסַּתֵּכל ְּבַרַעְבָּתנּות ַעל ַהֶּלֶחם, ּדֹוֵפק ַעל 
ַהְּזכּוִכית ּוְמַנֶּסה ִלְׁשּבֹר אֹוָתּה, ִריר נֹוֵזל ִמִּפיו ְוֵאִדים ְרִעיִלים יֹוְצִאים 

לֹו ֵמָהֵעיַנִים... 
ַּכֲעבֹור יֹוַמִים ְׁשלֹוָׁשה ָהִאיׁש ֵמת ְּבָּתאֹו ֵמָרָעב. ָנְתנּו ַלִּצּפֹוִרים ֶלֱאכֹל 
ְּכֶׁשָאְכלּו ֵמֶהם ֵמתּו! ִהְתָּבֵרר ֶׁשַהְּלָחִמים  ַהְּלָחִמים ָהֵאּלּו, ּוִמָּיד  ֶאת 

ָהיּו ֻמְרָעִלים. 
ֵמֵהיָכן ִהִּגיַע ַרַעל ַלֶּלֶחם? 

ָחְקרּו ּוָמְצאּו ֶׁשִּמֶּזה ֶׁשָהִאיׁש ִהְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם ְלֹלא ֶהְפֵסק, ְּכֶׁשֵעיָניו 
יֹורֹות ֲעֵליֶהם ִזיֵקי ֵאׁש, ְורֹאׁשֹו ְמַׁשֵּגר ְלִכּוּוָנם ַמְחְׁשבֹות ַרַעל ְוַזַעם – 

ָהַרַעל ַהֶּזה ִנְדַּבק ַּבֶּלֶחם, ְוַהִּצּפֹוִרים ֶׁשָאְכלּו ִמֶּמּנּו ֵמתּו.
ַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ַעל ֵאֶׁשת לֹוט )ְּבֵראִׁשית יט, כו(: "ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו ֵמַאֲחָריו 
ַוְּתִהי ְנִציב ֶמַלח". ֵּבֵאר ָהַרְמַּב"ן: "ְוָלֵכן ָהְיָתה ִאְׁשּתֹו ֶׁשל לֹוט ְנִציב 
ֶמַלח, ִּכי ָּבאָתה ַהַּמָּכה ְּבַמְחַׁשְבָּתּה ַּכֲאֶׁשר ָרֲאָתה ָּגְפִרית ָוֶמַלח ַהּיֹוֵרד 
ֲעֵליֶהן ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָדְבָקה ָּבּה". ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשִהיא ִהְסַּתְּכָלה ְוָחְׁשָבה 
ַעל ַהֶּמַלח - ָּגְרָמה ְלָכְך ֶׁשַהֶּמַלח ָּדַבק ָּבּה, ְוִהיא ֶנֶהְפָכה ִלְנִציב ֶמַלח.
ְרִגיִלים  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ַהְרֵּבה  ַּבּבֶֹקר,  ִמְתַּפֵּלל  ֲאִני  ּבֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ֵהם  ִאָּמא.  אֹו  ַאָּבא  ַעל  ָיאְרַצייט  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַּבּיֹום  "ִּתּקּון"  ְלָהִביא 
ַמִּניִחים ַעל ַהֻּשְלָחן ָהֲאחֹוִרי עּוִגּיֹות, ַּבְקּבּוק ַמְׁשֶקה, ְוַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה 
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֶׁשִּנְכָנס  ִמי  ָּכל  ַהִּנְפָטר.  ִנְׁשַמת  ְלִעּלּוי  ְּבָרכֹות  עֹוִׂשים 
ַאֲחֵרי  ַעד  ִמֶּמּנּו  ִלְטעֹם  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַאְך  ַהִּכּבּוד,  ַעל  ֵעיַנִים  לֹוֵטׁש 
ַהְּתִפָּלה... ַוֲאִני אֹוֵמר ֵעָצה טֹוָבה: ַאל ּתֹאְכלּו ֶאת ָהעּוִגּיֹות ֶׁשְּלַמְעָלה, 
ָסְפגּו  ָהֶעְליֹונֹות  ָהעּוִגּיֹות  ִּכי  ֶׁשַּתְחֵּתיֶהן,  ֵמֵאּלּו  ִלְטעֹם  ָלֶכם  ָעִדיף 

ַמָּבִטים ַרִּבים ֶׁשל ַהִּמְתַאִּוים ְלָאְכָלן, ְוֵאין ָלַדַעת ַמה ַּמָּצָבן ָּכֵעת... 
)ַרִּבי ֵמִאיר ִציְמרֹוט ְׁשִליָט"א( 

ְלִיְצָחק ֹלא ָהָיה ֶאת ֵּתרּוצֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם

ַוִּיְקָרא ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצָחק ַוֹּיאֶמר ַאְך ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך ִהוא ְוֵאיְך ָאַמְרָּת ֲאֹחִתי ִהוא )כו, ט(

ִלְכאֹוָרה ַהִּמָּלה "ַאְך" ְמֻיֶּתֶרת. ָיכֹול ָהָיה ֲאִביֶמֶלְך לֹוַמר ְלִיְצָחק: 'ִהֵּנה 
ִאְׁשְּתָך ִהיא'? 

ַהּתֹוָרה:  ַעל  ָיפֹות"  "ָּפִנים  ְּבִסְפרֹו  ַה"ַהְפָלָאה"  ַּבַעל  ָּכְך  ַעל  אֹוֵמר 
ִאֵּמנּו,  ְוָׂשָרה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִעם  ּדֹוֶמה  ִסּפּור  ָהָיה  ְּכָבר  ַלֲאִביֶמֶלְך 
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ֲאחֹותֹו,  ִהיא  ָׂשָרה  ִּכי  ַלֲאִביֶמֶלְך  ַאְבָרָהם  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר 
ַעְצמֹו  ֶאת  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִהְסִּביר  ָׁשם  ְּבַרם  ִאְׁשּתֹו.  ֶׁשִהיא  ִהְתָּבֵרר 
ְּבָאְמרֹו ַלֲאִביֶמֶלְך )ְּבֵראִׁשית כ, יב(: "ְוַגם ָאְמָנה ֲאחִֹתי ַבת ָאִבי ִהוא ַאְך 
ֹלא ַבת ִאִּמי ַוְּתִהי ִלי ְלִאָּׁשה", ְּכלֹוַמר, ִעַּקר ַהִּסָּבה ֶׁשָאַמְרִּתי ֶׁשִהיא 
ֲאחֹוִתי: "ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאֹלִקים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני ַעל 
ְּדַבר ִאְׁשִּתי", ֲאָבל ֹלא הֹוֵצאִתי ְּדַבר ֶׁשֶקר ִמִּפי, ִּכי ֶּבֱאֶמת ָׂשָרה ִהיא 

ֲאחֹוִתי ִמַּצד ָאִבי. 
ָהָיה  ָידּוַע  ֶׁשֲהֵרי  ַאְבָרָהם,  ֶׁשל  ַהֵּתרּוץ  ָהָיה  ֹלא  ְלִיְצָחק  ֲאָבל 
ֶׁשהּוא ִהְתַחֵּתן ִעם ַּבת ְּבתּוֵאל. ָלֵכן אֹוֵמר לֹו ֲאִביֶמֶלְך: "ַאְך 



ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך ִהיא", ְלָך ֵאין ָּכל ֵּתרּוץ ַמּדּוַע ָאַמְרָּת ֶׁשִהיא 
ֲאחֹוְתָך, ֶׁשֲהֵרי ִהיא ַאְך ְוַרק ִאְׁשְּתָך. 

ֶאת  לֹוַמר  ֶנֱאַלץ  ִּכי  ְּבָאְמרֹו  ָאִבינּו  ִיְצָחק  ִהְתַנֵּצל  ָלזֹאת 
ַהְּדָבִרים, "ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ָאמּות ָעֶליָה".

ִּפְלֵאי ְּפָלאֹות!
ִּכי  ַהָּקדֹוש,  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ֶאת  ּוֵמִביא  ָיפֹות"  ַה"ָּפִנים  ָׁשם  מֹוִסיף 
ֶּבֱאֶמת ֹלא הֹוִציא ִיְצָחק ָאִבינּו ְּדַבר ֶׁשֶקר ִמִּפיו, ֶׁשֲהֵרי ָאַמר ְׁשֹלמֹה 
ָהָיה  ָיכֹול  ְוָלֵכן  ָאְּת".  ֲאחִֹתי  ַלָחְכָמה  "ֱאמֹר  )ז, ד(:  ְּבִמְׁשֵלי  ַהֶּמֶלְך 

ִלְקרֹא ְלִרְבָקה 'ֲאחֹוִתי', ְּבֶׁשל ָחְכָמָתּה.
)ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִּדיְסִקין ְׁשִליָט"א(

ְזכּות ִּכּבּוד ָאב עֹוָלה ַעל ִּבְרַּכת ַהַּצִּדיק 

ַוֲעֵׂשה ִלי ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי ְוָהִביָאה ִּלי ְוֹאֵכָלה ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכָך ַנְפִׁשי ְּבֶטֶרם 
ָאמּות )כז, ד(

ִלְפֵני  ַמְטַעִּמים  לֹו  ּוְלָהִכין  ְלָׁשֵרת אֹותֹו  ְלֵעָׂשו  ִיְצָחק  הֹוָרה  ַמּדּוַע 
ֶׁשִּיֵּתן לֹו ֶאת ִּבְרָכתֹו?

ִהֵּנה ִסּפּור ֶׁשַּיְבִהיר ָלנּו ֶאת ָהִעְנָין:
ָהַרב ְקלֹור ִמְּבֵני ְּבַרק ִהְתּגֹוֵרר ְּבַיְלדּותֹו ְּבִויְלָנא, ְירּוָׁשַלִים ְּדִליָטא. 
ְּבֵני  ַזַצ"ל  ָלִעיר. ָּכל  ִהִּגיַע  ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים"  הּוא ִסֵּפר ֶׁשּיֹום ֶאָחד 
ַהָּמקֹום ָנֲהרּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ִלְראֹות ֶאת ְּגדֹול ַהּדֹור, ִלְׁשמַֹע 

ֶאת ְּדָרָׁשתֹו ּוְלִהְתָּבֵרְך ִמִּפיו. 
ֶאת  ִלְראֹות  הּוא  ַאף  ִהְׁשּתֹוֵקק  ָקָטן,  ֶיֶלד  ָאז  ֶׁשָהָיה  ְקלֹור,  ָהַרב 
ָהָאב  ַהְּכֶנֶסת, ַאְך  ְלֵבית  ָלֶלֶכת  ֵמָאִביו ְרׁשּות  ִּבֵּקׁש  ַהַּצִּדיק. הּוא 
ֵסֵרב ְּבָאְמרֹו ֶׁשֵאין ֶזה ֵארּוַע ַמְתִאים ִליָלִדים ְקַטִּנים. ִּתְהֶיה ָׁשם 
ְצִפיפּות ַרָּבה, הּוא ֹלא יּוַכל ְלַהְקִׁשיב ִלְדָבָריו ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ּוִמֵּמיָלא 

ֹלא ִּתְהֶיה לֹו ּתֹוֶעֶלת ֵמִהְׁשַּתְּתפּותֹו ַּבְּדָרָׁשה. 
ַהַחּלֹונֹות  ַעל  ָצְבאּו  ֲאָנִׁשים  ְלֶפה,  ַמָּפה  ָמֵלא  ָהָיה  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ִּבְנׁשֹות  ְּגדּוָׁשה  ָהְיָתה  ַהָּנִׁשים  ֶעְזַרת  ַּגם  ְוַהְּפָתִחים. 
ַהְּכֵׁשרֹות, ֶׁשָּבאּו ִלְראֹות ְוִלְׁשמַֹע ֶאת ַהַּצִּדיק. ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ָּדַרׁש 
ִּבְפֵני ַהּנֹוְכִחים ְוִהְׁשִמיַע ִּדְבֵרי ִחּזּוק ְוִהְתעֹוְררּות. ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ֶאת 

ְּדָרָׁשתֹו ֵּבֵרְך ֶאת ָּכל ַהּנֹוְכִחים ַּבֲאִריכּות ָיִמים. 
ְּכֶׁשּנֹוַדע ַהָּדָבר ְלָאִביו, הּוא ָחׁש ְצִביָטה ַּבֵּלב. אּוַלי ֹלא ָצַדק ַּכֲאֶׁשר 
ֹלא ִאְפֵׁשר ִלְבנֹו ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ֲהֵרי ָהָיה ָיכֹול ִלְזּכֹות ִּבְבָרָכה 

ֵמֶה"ָחֵפץ ַחִּיים"! ְוִכי ַקָּלה ִהיא ְּבֵעיֶניָך?!
ְלָיִמים ָעָלה ָהַרב ְקלֹור ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתגֹוֵרר ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ִּבְבֵני 
ְּבַרק. יֹום ֶאָחד, ְלֵעת ִזְקנּותֹו, הּוא ִּכֵּנס ֶאת ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוָאַמר 
ָלֶהם: "ַאֶּתם זֹוְכִרים ֶאת ַהִּסּפּור ַעל ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ֶׁשִהִּגיַע ִלְדרֹׁש 
ְּבִעיר מֹוַלְדִּתי ִויְלָנא ּוֵבֵרְך ֶאת ָּכל ַהּנֹוְכִחים ַּבֲאִריכּות ָיִמים? ּוְבֵכן, 
ֶׁשָּנַכח  ָהַאֲחרֹון  ַהְּיהּוִדי  ִנְפַטר  ָלַאֲחרֹוָנה  ִּכי  ָלֶכם  ְלַסֵּפר  ִּבְרצֹוִני 
ְּבאֹותֹו ַמֲעָמד. הּוא ָהָיה ָאז ֶיֶלד ָקָטן, ֶּבן ִּגיִלי. ַלְמרֹות ֶׁשֲאִני ַעְצִמי 
ֹלא ָזִכיִתי ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבַּמֲעָמד, ָּברּוְך ה' ֲאִני ַחי ְוַקָּים, ַאֲחֵרי ֶׁשֻּכָּלם 
ְּכָבר ִנְפְטרּו ִמן ָהעֹוָלם. ֲהֵתְדעּו ָלָּמה? ִּכי ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול ָאִבי ֶׁשֹּלא 

ִהִּתיר ִלי ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבְּדָרָׁשה ִּבְגַלל ִּגיִלי ַהָּצִעיר!".
ֲאָבל  ְמאֹד,  ְּגדֹוָלה  ַהַּצִּדיק  ִּבְרַּכת  ַמֲעַלת  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֶׁשַאף  ְלַלֶּמְדָך, 

ַמֲעַלת ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ּוְׂשָכָרּה ַרב ְוָעצּום.
ְלִפי ֶזה ְּתבַֹאר ַּבָּקַׁשת ִיְצָחק ְלֵעָׂשו ְּבנֹו: "ַוֲעֵׂשה ִלי ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר 
ָאַהְבִּתי ְוָהִביָאה ִּלי ְואֵֹכָלה", ּוַמּדּוַע? "ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכָך ַנְפִׁשי ְּבֶטֶרם 
ָאמּות", ֶׁשְּזכּות ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ַּתֲעמֹד ְלָך ְוָתחּול ָעֶליָך ַהְּבָרָכה.  
)ַרִּבי ַאְבָרָהם ְצִבי ַמְרָּגִלית ְׁשִליָט"א(

סֹוד ּכֵֹחנּו ְּכֶנֶגד ַהָּקִמים ָעֵלינּו

ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו )כז, כב(

"ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב", ֶזהּו סֹוד ּכֵֹחנּו ְּכֶנֶגד ָהאֹוְיִבים ַהָּקִמים 
ָעֵלינּו. ְּכמֹו ֶׁשִּלְּמדּונּו ֲחַז"ל )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה סה, כ(, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֶנְחָלׁש 

קֹולֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב, ִמֵּמיָלא ִמְתַּגְּברֹות ְיֵדי ֵעָׂשו. 
ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ְּבֵׁשם  ָּכַתב  ַהי"ד  ַזַצ"ל  ַוֶסְרַמן  ֶאְלָחָנן  ַרִּבי 
ַזַצ"ל, ֶׁשֲאָנִׁשים ֹלא יֹוְדִעים ַעד ַּכָּמה ַהָּׂשָטן ְמַפֵחד ִמַּדף ְּגָמָרא 

ֶאָחד. 
ָהֵעת  ָּכל  ְמַנִּסים  ַהְּמִדיָנה  ַמְנִהיֵגי  ַאְקטּוָאִלי.  ַמֶּׁשהּו  ְלֻדְגָמא  ִנַּקח 
ְלַהִּגיַע ְלֶהְסֵּכם ָׁשלֹום ִעם ַהְּׁשֵכִנים ָהֲעָרִבים. ָלָּמה? ִּכי ֵהם ְסבּוִרים 
ְׁשֵלִוים  ַחִּיים  ְמַחְּפִׂשים  ֶׁשֵהם  ֵּכיָון  ַחִּיים.  ַסָּכַנת  ְלֻכָּלנּו  ֶׁשִּנְׁשֶקֶפת 
ּוְרגּוִעים, ֵהם ְמַטְּכִסים ֵעצֹות ַמה ַּלֲעׂשֹות, ְּכֵדי ִלְמנַֹע ֶאת ַהַּסָּכָנה 

ּוְלַהְבִטיַח ֶׁשָהֲעָרִבים ֹלא ִיְרצּו ִלְׁשּפְֹך ֶאת ָּדֵמנּו. 
ֲאָבל ַרִּבי ֶאְלָחָנן אֹוֵמר, ֶׁשָּכל ֶזה ֹלא ַיֲעזֹר. ֹלא ֶהְסֵּכם ָׁשלֹום ְוֹלא 
ִמְלָחָמה, ְוַגם ֹלא ִאּיּום ְּבֶנֶׁשק ַקְטָלִני – ׁשּום ָּדָבר ֹלא ְיַׁשֶּנה ֶאת 
ְלחֶֹסר  ִּפְתרֹון  ִיָּמֵצא  ֹלא  ְלעֹוָלם  ֶׁשָּלֶהם.  ַהִּׂשְנָאה  ֶׁשל  ַהְּמִציאּות 
ְיכֹוָלה  ֹלא  ֶנְגֵּדנּו  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֶׁשָּכל  ָהֻעְבָּדה  ֶׁשָּלנּו.  ַהִּבָּטחֹון 

ְלִהְׁשַּתּנֹות, ְנֻקָּדה. 
ַאַחת  ֶאְפָׁשרּות  ַרק  ַהְּמִציאּות,  ְלַׁשּנֹות ֶאת  ְמֻסָּגל  ֶאָחד  ָּדָבר  ַרק 
ַיֲעקֹב",  קֹול  "ַהּקֹל  אֹוָתם:  ּוְלַהְׁשִּבית  ָהאֹוְיִבים  ֶאת  ַלֲהדֹף  ֶיְׁשָנּה 
ַהּקֹול ֶׁשל ַּדף ַהְּגָמָרא הּוא ֶזה ֶׁשַּיְפִחיד אֹוָתם ְוַיְפִחית ֶאת ּכָֹחם, 
ְּכִפי ֶׁשֵּבֲארּו ָלנּו ֲחַז"ל, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב, ֵאין ַהָּיַדִים ְיֵדי 
ֵעָׂשו.  ֲאָבל ָּכל עֹוד ֶׁשֵאין ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב, ָּכל ְזַמן ֶׁשּקֹול ַהִּנּגּון ֶׁשל 
ַהְּגָמָרא ֹלא ִנְׁשַמע ְּבָבֵּתי ַהִּמְדָרׁש – ְיֵדי ֵעָׂשו ֵהן ַהּׁשֹוְלטֹות ָּבעֹוָלם. 
ֲהֹלא ָּכְך ָאַמר ִיְצָחק ְלֵעָׂשו ְּבִבְרָכתֹו: "ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד, ּוָפַרְקָּת 
ֵמַעל  ָיִסיר  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַּכֲאֶׁשר  ְּכלֹוַמר:  מ(,  )כז,  ַצָּואֶרָך"  ֵמַעל  ֻעּלֹו 
ְּכֵתָפיו ֶאת עֹל ַהּתֹוָרה, ָּבָניו ֶׁשל ֵעָׂשו ִיְתַּגְּברּו ְוִיְׁשְלטּו ָּבעֹוָלם. ִאם 
ָּכְך, ׁשּום ָּדָבר ֹלא ַיֲעזֹר, ְוֹלא ַרק ְּכֵלי ַהֶּנֶׁשק ֶׁשָּלנּו ֵאיָנם ְמֻסָּגִלים 
ְלַהְכִניַע ֶאת אֹוְיֵבינּו, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ִמְצוֹות ּוְסֻגּלֹות טֹובֹות ּוְבדּוקֹות 

ֵאיָנן ְיִעילֹות. 
ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה? - אֹוֵמר ַרִּבי ֶאְלָחָנן - ְלָאָדם ֶׁשָחָלה ְּבַדֶּלֶקת 
רֹוְפִאים  ֵאין  ְוִכי  ַהְּבָעָיה?  ָמה  ְלַרְּפאֹותֹו.  ַמְצִליִחים  ְוֹלא  ֵריאֹות 
ֻמְמִחים ַהְיכֹוִלים ְלַרֵּפא ֶאת ַהַּדֶּלֶקת? ְוִכי ֵאין ְּתרּוַפת ַאְנִטיְבּיֹוִטיָקה 
ַמְתִאיָמה ְוטֹוָבה? ֲאִפּלּו ִאם ַהחֹוֶלה ָזקּוק ְלִאְׁשּפּוז, ֲהֹלא ֵיׁש ָּבֵּתי 
חֹוִלים ִמְתַמִחים, ַמְחָלקֹות ְמֻצָּינֹות ּוַמְכִׁשיִרים ְרפּוִאִּיים ִמְתַקְּדִמים 

ְּביֹוֵתר – ִאם ֵּכן ָלָּמה ַהחֹוֶלה ֵאינֹו ַמְחִלים? ַמה ּגֹוֵרם ְלָכְך? 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַלְּׁשֵאָלה ַהַּמְטִריָדה ָיכֹול ְלַסֵּפק ָלנּו ֲאִפּלּו ֶיֶלד ָקָטן 
ּוְברּוַח  ַהָּפתּוַח  ַּבַחּלֹון  ַיְבִחין  ִאם  ִּבְרפּוָאה.  ְמאּוָמה  ֵמִבין  ֶׁשֵאינֹו 
ֶאת  ּוְמַדְרֶּדֶרת  ַהחֹוֶלה  ֶׁשל  ַּגּבֹו  ַעל  ַהּנֹוֶׁשֶבת  ַהְּקִריָרה  ַהְּפָרִצים 
ְוַהַּמְכִׁשיִרים  ַהְּתרּופֹות  ָּכל  ְוָאז  ַהַחּלֹון  ֶאת  ִיְסּגֹר  ִמָּיד  ְּבִריאּותֹו, 
ְוָהרֹוְפִאים ִיְהיּו ְמֻיָּתִרים. ֲאָבל ָּכל ְזַמן  ֶׁשַהּקֹר ְורּוַח ַהְּפָרִצים ֹלא 

ִיָּפְסקּו, ַהחֹוֶלה ְלעֹוָלם ֹלא ַיְבִריא. 
ַהִּנְמָׁשל – ֲאַנְחנּו, ַעם ִיְׂשָרֵאל, סֹוְבִלים ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְּכמֹו ַהחֹוֶלה 
ֶׁשּסֹוֵבל ִמַּדֶּלֶקת ֵריאֹות. ָאנּו ְמַנִּסים ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהַּמָּצב ִעם טֹוֵבי 
ַהְמִדיָנִאים ּוְגדֹוֵלי ַהֻּמְמִחים ָהַאְסְטָרֶטִגִּיים, ִלְפָעִמים ְמָעְרִבים ַּגם 
ֶנֶׁשק ַוֲאִפּלּו ֶנֶׁשק ְמֻסָּכן ְוַקְטָלִני, ֲאָבל ׁשּום ָּדָבר ֹלא ִהְׁשַּתָּנה. ֵהם 
ׂשֹוְנִאים אֹוָתנּו ּוְמַאְּיִמים ַעל ַחֵּיינּו. ִאם ַהַּמָּצב ִיָּׁשֵאר ָּכְך, ַהַּמֲחָלה 

ֹלא ֵּתָעֵלם ְלעֹוָלם, ְואּוַלי ח"ו ֲאִפּלּו ִּתְגַּבר. 
ַמה ֵּכן ָיכֹול ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהַּמָּצב? ָּדָבר ֶאָחד ְוָיִחיד! ִאם ָנִׂשים ֵלב 
ְלגֹוֵרם ְלַמֲחָלה, ִאם ָנִבין ֶׁשּקֹולֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ֵאינֹו ִנְׁשָמע ָּבָרָמה, ָנִבין 
ַמּדּוַע ְיֵדי ֵעָׂשו ׁשֹוְלטֹות ְּבנֹו. ִאם ִנְׁשַקע יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה, 
ִאם ַנֲעִצים ֶאת קֹול ַהְּגָמָרא ֶׁשל ַיֲעקֹב, ָּכל ַהּכַֹח ְוַהִּׂשְנָאה ֶׁשל ֵעָׂשו 
ֵיָחְלׁשּו ְוֵיָעְלמּו. זֹו ָהֵעָצה ַהְיִחיָדה ֶנֶגד ֵעָׂשו ְוֶנֶגד ָּכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו. 
ֶּדֶרְך  ֵאין  ַּבּתֹוָרה.  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכים  ּוִבָּטחֹון,  ַׁשְלָוה  רֹוִצים  ִאם 

ַאֶחֶרת. 
)ַרִּבי ִחְזִקָּיהּו ִמיְׁשקֹוְבְסִקי ְׁשִליָט"א( 



ָצִריְך  ֲאָבל  ְמאֹד,  טֹוָבה  ה  ִמּדָ ִהיא  ִדיבּות  ַהּנְ ת  ּדַ ּמִ
ּה ָלַדַעת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ

ב אָֹהִלים )כה כז(. ם יֹׁשֵ ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ
ֶאָחד  זי"ע  יְסָחא  ְרׁשִ ִמּפַ ּבּוָנם  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ֶאל  א  ּבָ ַעם  ּפַ
הּוא ַוְתָרן ְמאֹד ְללֹא  י ׁשֶ ִעיֵרי ַאְבְרֵכי ַהֲחִסיִדים, ְוֵהִבין ָהַרּבִ ִמּצְ
י  ים. ָאַמר לֹו ָהַרּבִ יו ַלֲעִנּיִ ּנֹוֵתן הּוא ַאף ֶאת ַמְלּבּוׁשָ בּול, ַעד ׁשֶ ּגְ
ֵרׁש ָהַרב  ּפֵ ֶ י ַמה ּשׁ ָבָריו ַעל ּפִ ֶרְך. ְוִהְטִעים ֶאת ּדְ ּלֹא זֹו ִהיא ַהּדֶ ׁשֶ
ב אָֹהִלים'  ם יֹׁשֵ תּוב 'ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ ִלין זי"ע ַעל ַהּכָ דֹוׁש ִמּלּוּבְ ַהּקָ
ה  ְוִהְקׁשָ ם'.  ֵאינֹו ָחִריף ְלַרּמֹות ָקרּוי ּתָ ם 'ִמי ׁשֶ "י: ּתָ ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ
אּות'? ְוֵתֵרץ  ַרּמָ ְדָרׁש 'ָאִחיו ֲאִני ּבְ ּמִ תּוב ּבַ ִלין ֲהלֹא ּכָ י ִמּלּוּבְ ָהַרּבִ
ַעל  לֹט  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ּדֹות',  ַהּמִ ַעל  'ִאיׁש  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ָהָאָדם  ׁשֶ
ת  ִמּדַ ַעל  ְוָאדֹון  ִאיׁש  ָהָיה  ׁשֶ ם'  ּתָ 'ִאיׁש  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוֶזהּו  ִמּדֹוָתיו, 

ּה. ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ ִמימּות ְוָיַדע ָמַתי ְוַכּמָ ַהּתְ
ה  ִדיבּות ִהיא ִמּדָ ת ַהּנְ ּדַ ּמִ יְסָחא: ָנכֹון הּוא ׁשֶ ְרׁשִ י ִמּפַ ם ָהַרּבִ ִסּיֵ
ה,  ּדָ ַהּמִ ַעל  ְוָאדֹון  ִאיׁש  ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ָצִריְך  ֲאָבל  ְמאֹד,  טֹוָבה 

ּה.  ָמַתי ְוֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ
)רמתים צופים(

הֹוִעילּו... ָמעֹות ׁשֶ ַהּדְ
ַרׁש  ּפָ ֶזה  ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ֵני  ּבְ ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ יָון  ּכֵ כז(  )כה  ָעִרים  ַהּנְ לּו  ְגּדְ ַוּיִ

"י( ַרׁש ַלֲעבֹוַדת ֱאִליִלים )ַרׁשִ י ִמְדָרׁשֹות ְוֶזה ּפָ ְלָבּתֵ
ר  אִריז זי"ע, לֹא ָהָיה ִנּכָ ּבָ י ְזֵאב ִמּזְ דֹוׁש ַרּבִ ל ָהַרב ַהּקָ ַיְלדּותֹו ׁשֶ ּבְ
ּלֹו  ְצָוה ׁשֶ ר ַהּמִ ֶלד, ּוְזַמן ּבַ ַדל ַהּיֶ ילֹו. ּגָ ֵני ּגִ ינֹו ְלֵבין ֶיֶתר ּבְ ל ּבֵ ֶהְבּדֵ
ָלאְטׁשֹוב  י ִמיְכל ִמּזְ דֹוׁש ַרּבִ ִהְתָקֵרב, אֹו ָאז ָקָרא ָאִביו ָהַרב ַהּקָ
נֹו, אּוָלם זֹאת  ין ֲעבּור ּבְ ִפּלִ ׁשֹו ְלָהִכין ּתְ זי"ע ְלסֹוֵפר ְסָת"ם ּוִבּקְ
ִניָמה,  ים ּפְ ּתִ ּיֹות ֶאל ַהּבָ ָרׁשִ ְכִניס ֶאת ַהּפָ ֶטֶרם ּתַ ּנּו "ּבְ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ּבִ

ֲהִביֵאם ֵאַלי".
ם ֵהִביא ֶאת  ּיֵ ּסִ ֶ ַקד ַהּסֹוֵפר ַעל ְמַלאְכּתֹו, ּוִמּשׁ ֶחְרַדת קֶֹדׁש ׁשָ ּבְ
י ִמיְכל  י. ָלַקח ַרּבִ ִנְפָרד ִלְפֵני ָהַרּבִ יָחם ּבְ ים ְוִהּנִ ּתִ ּיֹות ְוַהּבָ ָרׁשִ ַהּפָ
ׁשּות  ִהְתַרּגְ ּבְ ְך  ָ ְמֻמּשׁ ְזַמן  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ִלְבּכֹות  ְוֵהֵחל  ים,  ּתִ ַהּבָ ֶאת 

אּו אֹוָתם. ין ּוִמּלְ ִפּלִ י ַהּתְ ּתֵ ְלׁשּו ֶאל ּתֹוְך ּבָ ְמעֹוָתיו ּגָ דֹוָלה, ּדִ ּגְ
ם, ְוָאז  ׁשָ ָמעֹות, ְוִיּבְ ים ִמן ַהּדְ ּתִ ם, ֵהִריק ֶאת ַהּבָ ּיֵ ּסִ ְלַאַחר ׁשֶ

יֹום  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ּיֹות.  ָרׁשִ ַהּפָ ֶאת  תֹוָכם  ּבְ ְלַהְכִניס  הֹוָרה 
ין, ְוִהֵנה רּוַח  ִפּלִ ַער ֶאת ַהּתְ יַח ַהּנַ ר ִמְצָוה, ִהּנִ ַהּבַ

ְוֵהֵחל  ְלַפֲעמֹו,  ה  ֵהֵחּלָ ַאֶחֶרת 

ְרבֹות  ה ּבִ ר ִנְתַעּלָ ֶיֶתר עֹז ַעל ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה, ַעד ֲאׁשֶ קֹד ּבְ ִלׁשְ
ָרֵאל ּוְלַהְנִהיָגם. ִמים, ְלָהִאיר ֶאת ֵעיֵני ִיׂשְ ַהּיָ

ֲחָתנֹו ֵיֵצא ַלֲעבֹוד ׁש ׁשֶ ּקֵ ּבִ ַמה ָעָנה ַלחֹוֵתן ׁשֶ
ִפיו...  י ַצִיד ּבְ ו ּכִ ֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעׂשָ ו ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד... ַוּיֶ ַוְיִהי ֵעׂשָ

)כה כז-כח(
י ָהִרי"מ זי"ע, ָהָיה  דֹוׁש ַהִחּדּוׁשֵ ַאְבֵרְך ָצִעיר ֵמֲחִסיֵדי ָהַרב ַהּקָ
ֲאִכיַלת  ּבַ חֹוְתנֹו  ְלַחן  ׁשֻ ַעל  ָסמּוְך  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ ְוָיֵגַע  לֹוֵמד 
ק  ְתַעּסֵ ּיִ ׁשֶ ָנכֹון  אּוַלי  י  ָהַרּבִ ֶאת  אֹל  ִלׁשְ ָהַאְבֵרְך  ִנְכַנס  ֶקעְסט. 
ֶרְך  ְבִחיַנת 'ָיָפה ּתֹוָרה ִעם ּדֶ הּו ּבִ ּזֶ ִמְסָחר, ׁשֶ ם ְמַעט ּבְ ל ּגַ ְוִיְתַרּגֵ

ֶאֶרץ'.
ַצִיד  י  ּכִ ו  ֵעׂשָ ֶאת  ָאַהב  ְצָחק  ּיִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ב  ִנְכּתַ י:  ָהַרּבִ לֹו  ָאַמר 
ָהָיה יֹוֵדַע ָלצּוד ּוְלַרּמֹות ֶאת ָאִביו  "י, ׁשֶ ְך ַרׁשִ יר ַעל ּכָ ִפיו, ּוַמְסּבִ ּבְ
ֶבן.  ַהּתֶ ְוֶאת  ַלח  ַהּמֶ ֶאת  ִרין  ְמַעּשְׂ ַהֵאיְך  א  ַאּבָ ֵאלֹות,  ׁשְ ּבִ ִפיו,  ּבְ
ָבר ֱאֶמת, ַמּדּוַע  י ֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ַהּדָ ה ְלָהִבין זֹאת, ּכִ ִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ
ָהָיה  ת ֲעבֹוַדת ַיֲעקֹב ׁשֶ ב ֶזה ְלֻעּמַ ְחׁשַ ְך ִיְצָחק? ַמה ּנֶ ֵעל ִמּכָ ִנְתּפַ

תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה? ב אָֹהִלים יֹוָמם ָוַלִיל ּבְ ם ְויֹוׁשֵ ִאיׁש ּתָ
ְטָלן  ֲעקֹב ִהּנֹו ִאיׁש ּבַ ּיַ ְצָחק ָאִבינּו ָסַבר ׁשֶ יֵאר: ּיִ י ְוּבֵ יְך ָהַרּבִ ִהְמׁשִ
'ִאיׁש  ֶאְצלֹו  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ אּות,  ַרּמָ ּבְ ִקי  ּבָ ֵאינֹו  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְבָיכֹול,  ּכִ
ָהעֹוֵסק  ֶזה,  ִמּסּוג  ָאָדם  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ָהְרבּוָתא  ָמה  ן  ּכֵ ְוִאם  ם',  ּתָ
ֶדה 'סֹוֵחר', ְוַאף ַעל  הּוא ִאיׁש ׂשָ ו ׁשֶ תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה? אּוָלם ֵעׂשָ ּבְ
ַלח  ַהּמֶ ֶאת  ִרין  ְמַעּשְׂ ֵאיְך  ְלָבֵרר  ְקִפיָדא  ּבִ הּוא  ק  ְמַדְקּדֵ ֵכן  י  ּפִ
ל  ׁשֶ ֵמֲעבֹוָדתֹו  יֹוֵתר  ִיְצָחק  ֵעיֵני  ּבְ ָחׁשּוב  ָהָיה  ֶזה  ָבר  ּדָ ֶבן,  ְוַהּתֶ

ַיֲעקֹב.
לֹו  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָהָעְרָמה  ַעל  ְלָאִביו  ר  ְוִסּפֵ ו  ֵעׂשָ א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ן  ּכֵ ַעל 
ֵרר  ְתּבָ ּנִ ֶ ֵעת ִמּשׁ ְך ִיְצָחק: ּכָ ָרכֹות, ָעָנה לֹו ַעל ּכָ ְלִקיַחת ַהּבְ ַיֲעקֹב ּבִ
יֹוֵתר  אּות  ַרּמָ ִמְנֲהֵגי  ּבְ ּוְלַהְצִליַח  ִלְהיֹות סֹוֵחר  ָיכֹול  ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ ִלי 
ֶאת  הּוא  ֵמִמית  א  ֶאּלָ ְך,  ּכָ נֹוֵהג  הּוא  ֵאין  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָך,  ִמּמְ
ָחׁשּוב הּוא  אי ׁשֶ ן ַוּדַ ל ּתֹוָרה, ִאם ּכֵ ָאֳהָלּה ׁשֶ ַעְצמֹו יֹוָמם ָוֵליל ּבְ

רּוְך ִיְהֶיה'.  ם ּבָ ן 'ּגַ ָך, ְוַעל ּכֵ ִמּמְ
)שיח שרפי קודש(
י ָעַצְמּתָ ְמאֹד )כו  נּו ּכִ ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ִיְצָחק ֵלְך ֵמִעּמָ

טז(
ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ָהַאִחים  ׁשּו  ִנְפּגְ

נֹות  ִמְגָדּ

בס"ד, גליון נ"ט

ת  ָבּ ְלַחן ַשׁ ְלֻשׁ
ת תֹוְלדֹות ָרׁשַ ּפָ



בֹוָאם  ְקִוויָרא זי"ע ּבְ י ִיְצָחק ִמּסְ דֹוׁש ַרּבִ עְרָנאּביל ְוָהַרב ַהּקָ ׁשֶ ִמּטְ
ֶלת רּוְסָיה ַעל  ְזָרה ֶמְמׁשֶ ּגָ אֹוָתּה ֵעת  ִעיר ַמאְקרֹוב. ּבְ ה ּבָ ַלֲחֻתּנָ
ּור  ּלֹא ֵיְצאּו ֵמִעיָרם ְללֹא ְיִדיַעת ְוִאּשׁ יל ׁשֶ עְרָנאּבִ ית ְטׁשֶ יֵקי ּבֵ ַצּדִ

ם. ִעים ֶנְגּדָ ינּות ָהְרׁשָ ְלׁשִ ב ִמּמַ ל, ְוָכל ֶזה ִנְסּבַ ְמׁשָ ַהּמִ
נּו  ֵמִאּתָ רֹוִצים  ָמה  ִיְצָחק:  י  ַרּבִ ָאִחיו  ֶאת  ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ַאל  ׁשָ
יִקים?  ִבים אֹוָתנּו ְלַצּדִ י חֹוׁשְ נּו ּכִ ִאים ּבָ ִעים? ַהִאם ֵהם ִמְתַקּנְ ָהְרׁשָ

לּום'. ָאנּו 'ּכְ ֲהֵרי ָאנּו יֹוְדִעים ֶאת ָהֱאֶמת ׁשֶ
הּוא  ׁשֶ ֵאיְך  י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ ִיְצָחק:  י  ַרּבִ ְך  ּכָ ַאַחר  ר  ִסּפֵ
ׁשּוָבה  ּתְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָנַתן  ֶרַגע  ּוְבאֹותֹו  ִלְכלּום.  יב ַעְצמֹו  ַמְחׁשִ
ֵרה הֹוִסיפּו  מֹוֶנה ֶעׂשְ ת ׁשְ דֹוׁש: ֲהלֹא ִלְתִפּלַ י ְלָאִחי ַהּקָ ִפי ְוָאַמְרּתִ ּבְ
דֹוָלה  ַהּגְ ֶנֶסת  ּכְ י  ַאְנׁשֵ ׁשֶ ַאַחר  יִנים'  ְלׁשִ 'ְוַלּמַ ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  ַיְבֶנה  ּבְ
ְקָבעּוָה  לֹא  ַמּדּוַע  ן  ּכֵ ְוִאם  ָרכֹות.  ּבְ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ָבר  ּכְ נּו  ּקְ ּתִ
יִקים'?  ּדִ ת 'ַעל ַהּצַ ְרּכַ ֵרה, ֶאָלא קֶֹדם ּבִ מֹוֶנה ֶעׂשְ ִפיַלת ׁשְ סֹוף ּתְ ּבְ
ַעל  יִנים  ַמְלׁשִ ִיְהיּו  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָראּו  ַיְבֶנה  ַחְכֵמי  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ָבַרי ַעל  לּו ּדְ ְתַקּבְ ּנִ י ִיְצָחק ְוָאַמר: ְוָרִאיִתי ׁשֶ ם ַרּבִ יִקים. ְוִסּיֵ ּדִ ַהּצַ

דֹוׁש. ַעת ָאִחי ַהּקָ ּדַ

ּוִאין ְסגּוָלה ְלַפְרָנָסה ִנׂשּ
ּתּו )כו לו( ׁשְ ה ַוּיֹאְכלּו ַוּיִ ּתֶ ַעׂש ָלֶהם ִמׁשְ ַוּיַ

ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ זי"ע:  ִז'יּבּוז'  ִמּמֶ רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ָאַמר 
ה  יְך ַעל ַעְצמֹו ִמּזֶ ּוִאין ְלָבָניו, ֲהֵרי ֶזה ְזַמן ְמֻיָחד ְלַהְמׁשִ ה ִנּשׂ עֹוׂשֶ
ְמַחת  ה ׂשִ עֹוׂשֶ ׁשֶ ה', ּכְ ּתֶ ַעׂש ָלֶהם ִמׁשְ סּוק: 'ַוּיַ ּפָ ְרָנָסה, ְוִנְרָמז ּבַ ּפַ

ְך ְמזֹוֵני ְרִויֵחי.  א לֹו ִמּכָ ּתּו', ּבָ ׁשְ ּוִאין, ָאז: 'ַוּיֹאְכלּו ַוּיִ ִנּשׂ
)סיפורי חסידים(

ַרע' 'ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ּבְ
ֵאּלּו  ל  ׁשֶ ָנן  ֲעׁשָ ּבַ א(  )כז  ֵמְראֹת  ֵעיָניו  ְכֶהיָן  ַוּתִ ִיְצָחק  ָזֵקן  י  ּכִ ַוְיִהי 

"י( נֹות ּוַמְקִטירֹות ַלֲעבֹוַדת ֱאִליִלים )ַרׁשִ ְ ָהיּו ְמַעּשׁ ׁשֶ
זי"ע,  יל  עְרָנאּבִ ׁשֶ ִמּטְ ַנחּום  ְמַנֵחם  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ַעל  ר  ְמֻסּפָ

ּוְלַאַחר  ה.  ִמּזֶ ָתה  ׁשָ ְולֹא  ַעּכּו"ם,  ָחָלב  ְלָפָניו  ַעם  ּפַ יׁשּו  ִהּגִ ׁשֶ
י  ָהַרּבִ ׁשֶ ֵרר  ִהְתּבָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָחָלב  ֶזה  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ עּות  ַהּטָ ּנֹוְדָעה  ׁשֶ

אן ָחָלב, ַוְיִהי ְלֶפֶלא. ׁש ּכָ ּיֵ ָלל ׁשֶ ָרא לֹא ָרָאה ּכְ ֵמִעיּקָ
ָנה  ׁשְ ַהּמִ י  ּפִ ַעל  יל  עְרָנאּבִ ׁשֶ ִמּטְ י  ָהַרּבִ ְך  ּכָ ַאַחר  זֹאת  יר  ִהְסּבִ
ָרֵאל רֹוֵאהּו',  ֲחָלבֹו ַעּכּו"ם ְוֵאין ִיׂשְ ֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה, 'ָחָלב ׁשֶ ַמּסֶ ּבְ
"ֲחָלבֹו  הּו ָחָלב ׁשֶ ּזֶ יָון ׁשֶ ָרֵאל רֹוֵאהּו" הּוא ִמּכֵ "ֵאין ִיׂשְ רּוׁש ּבְ ַהּפֵ ׁשֶ

ּלֹא ָצִריְך ִלְראֹות, הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ִלְראֹות. ֶ י ַמה ּשׁ ַעּכּו"ם". ּכִ
ָאִבינּו  ְצָחק  ּיִ ׁשֶ ֵתנּו,  ָפָרׁשָ ּבְ "י  ַרׁשִ ל  ׁשֶ אּורֹו  ּבֵ יּוַבן  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ו.  נֹות ּוַמְקִטירֹות ְנׁשֹות ֵעׂשָ ְ ָהיּו ְמַעּשׁ ן ׁשֶ ר ֵמֲחַמת ֶהָעׁשָ ִנְהָיה ִעּוֵ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלֵעיַנִים  יק  ַמּזִ ן  ָעׁשָ ׁשֶ ֱאֶמת  ֵהן  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ֲהלֹא  ּדַ
יק  ן ַמּזִ ָעׁשָ ר לֹוַמר ׁשֶ ן ָלֵעיָנִים', אּוָלם ֵאיְך ֶאְפׁשָ ֵלי 'ְוֶכָעׁשָ ִמׁשְ ּבְ

רֹון'? ֵדי 'ִעּוָ ַעד ּכְ
ל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֱהיֹות ְוִיְצָחק ָהָיה  ן ׁשֶ ָהָיה ֶהָעׁשָ ד ׁשֶ ּצַ ּמִ א ׁשֶ ֶאּלָ
ֲעבֹוָדה  ִעְנָין  ִלְסּבֹל  ָהָיה  ָיכֹול  לֹא  ַרע',  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיַנִים  'ְטהֹור 

מּו ֵעיָניו ֵמְראֹות.  ְסּתְ ּנִ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ָזָרה ַעד ּכְ
)אדמו"ר הגה"ק מליובאוויטש זי"ע(

יֹוֵתר  ַלּזּוג  ְמזֹונֹות  ְלַהְבִטיַח  י  ָהַרּבִ ָרָצה  לֹא  ַמּדּוַע 
ִנים ע ׁשָ ֵמַאְרּבַ

י יֹום מֹוִתי )כז ב( לֹא ָיַדְעּתִ
ָהַרב  ל  ׁשֶ ְלֶנְכָדתֹו  א  ִנּשָׂ זי"ע  יְסִכיז  ִמּנִ ִיְצָחק  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב 
ּדּוְך ִהְבִטיַח  ִ אְרִדיְטׁשֹוב זי"ע, קֶֹדם ַהּשׁ י ֵלִוי ִיְצָחק ִמּבַ דֹוׁש ַרּבִ ַהּקָ
ְהיּו ַהּזּוג אֹוְכִלים ּוְסמּוִכים ַעל  ּיִ ׁשֶ אְרִדיְטׁשֹוב  י ִמּבַ א ָהַרּבִ ּבָ ַהּסַ
ְזַמן ָארְֹך  ַיְסִמיֵכם  ׁשֶ ּנּו  ׁשּו ִמּמֶ ּקְ ּבִ נֹות ְמזֹונֹות.  ע ׁשְ ְלָחנֹו ַאְרּבַ ׁשֻ
ׁשּום אֶֹפן ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְבִטיַח ְמזֹונֹות ַלּזּוג  ּבְ י ׁשֶ יֹוֵתר, ָטַען ָהַרּבִ

ָבָריו. ֶלא ְולֹא ָיְרדּו ְלסֹוף ּדְ ָבָריו ָהיּו ּפֶ ִנים. ּדְ ע ׁשָ יֹוֵתר ֵמַאְרּבַ
ִנְפַטר  ָהַאֲחרֹון,  ּיֹום  ּבַ ֶכף  ּתֵ ּוִאין.  ּשׂ ֵמַהּנִ ִנים  ׁשָ ע  ַאְרּבַ ְלסֹוף 

ָבָריו.  ְררּו ּדְ אְרִדיְטׁשֹוב, ְוִנְתּבָ י ִמּבַ ָהַרּבִ
)סיפורי חסידים(

פתרון החידה וכן שם הזוכה, יפורסמו אי"ה בגליונות הבאים

נֹות - נושא פרסים חידון ִמְגּדָ

ר 40  ְסּפָ ִרים מֹוִפיַע ַהּמִ ֵאּלּו ֶהְקׁשֵ ּבְ

ׁשּובֹות( י ּתְ ּתֵ ה זֹו? )ׁשְ ָפָרׁשָ ּבְ

נר
 ק

קי
שו

הפותרים נכונה יכנסו להגרלה אי"ה על סידור 

מתיבתא מנחה מעריב בהוצאת "עוז והדר".

את הפתרונות יש לשלוח אלינו עד ליום שני

למספר פקס: 077-470-26-81

magdenot@gmail.com :או למייל

נא לכתוב שם, כתובת מדויקת וטלפון.

בראש הדף לציין "עבור חידון לנוער".

שמות הזוכים בסידור מתיבתא מנחה מעריב 
בהוצאת "עוז והדר:

פרשת אחרי - קדושים: 
ה' מרדכי בוזגלו ת"ת משיבת נפש מיהוד.

פתרון החידה - פרשת אחרי - קדושים: 

ש. באיזה הקשר מוזכרת אש בפרשתנו? 
ת. . מצווה לשרוף באש את כל הנותר 

מקרבן מהחי )ויקרא יט, ו(.



 

ַחש   ה!' ֵעצ    יל  'עּוצּו    ְלּגוּ 'ַה  ל  קוּ  יֲאנ  '  ל',ּג   ' !יַרּב   ה,ְלֵעצ   קז 
ַיַַַדַאחַַ ידִּ ג ִּ ַ ַ ַַַםַהמ  פ  ַעַַַרסִּ ַ ַַַלעַַַַםפ  דִּ י"ַ,ַַיְיהו  דִּ הַ"ֲחר  ַאַַַאךְַַַַהְמֻכנ ֶּ ַוד ַ ַַַרׁשֹומ ַַַיב ְ ֹור  ְצווַַַֹהת  נַ ַַ,ַתו מִּ פ   ַיַַהׁשֶּ ל  ַַַוא 

יעוַֹ תוַַַֹיכ ִַַַּ,ְוהֹודִּ נ  ַכו   יַַב ְ נוַַַַֹתאֶַַַּאְלהֹוצִּ ְלמוַ ַַב ְ ַהת ַ ַַַדמ  ֹור  ְלמִַַַּהת  ׁשַ ׁשַ ַַיַהְירו  וַַַֹןַהי   וַַַֹבְוַהט  יַַב  ַַדַ,לֹומ ַַַַאהִּ
ירוַֹ ְלַהֲעבִּ יַו  פֶַַַּתְלב  ַחַַרס  רו  ה  בֶַַַּׁשֶּ ֹוׁשֶּ וַַֹתַהנ  ְחלַ ַהסֹוט ַַַב  הֶּ ַחַַַטב ְ רו  ַַַמ  ֹור  ַַַהַהת  ר  ַַהַהְיׁש  ר  רו   .הְוַהב ְ

יַַאהוַ  ְסב ִּ יַַם',ׁש  ַ'ׁשֶַַַּרהִּ יעִּ קִּ ַַַםַמׁשְ הַַריֹות  מ  ר  יַַב   דִּ ו  מ  ַיַַת,ַהל ִּ יק ַַַםלֹוְמדִּ טִּ מ  ת  וַַַֹהמ  ב  ׁשְ מ ַַַַןְוחֶּ ר  ַַַהַהְרב ַ ַַהב ְ
ַ בֹוה ַַַריֹות  יַַםג ַַַַםה ַַַה.ג ְ פַ ַַםלֹוְמדִּ ַַַהש   ר  מ ַַַהז  ר  פַ ַַהב ְ עוַַַֹה,י  ַַַדב ְ ידֶּ ח  ב ַ ֹוְכחִַַַּרׁשֶּ ׁשוַ ַַהזֶַַּ'ַַא.לַַַֹיַהנ  ַעַַַב',ח  ַַןט 

יׁשַ אִּ ַלַהַַַה  ׁשוַ 'ַַט,ב ְ ְהיֶַַַּבח  י ִּ הוַ ַַלוַַַֹהׁשֶּ ֶּ ַדיִַַַַּמׁש  י   עַַַַםאִַּ'ַַם,ב ַ ַ ְרצֶַַַּםפ  ה)ַַהיִּ יל  לִּ ֹולַ ַַתאֶַַַּבַלֲעזַַַֹ(ְוַחסַ!ַַח  ַַַלַהכ 
א צ  ְהיֶַַּ,ַדַלֲעבַֹתל  ַיַלוַַֹהיִּ סִּ ח ַַסב    'ַ.בר 

ַ ַאְלת ִּ ַ ַ,אֹותוַַַַֹיׁש  יַרְמַספ  ג ִּ ַ ְהיֶַַּהו מ ַ'ַ,ַדַהמ  לֶַַּלׁשֶַַַּנְפׁשוַַֹלעַַַהיִּ אֹותוַַֹםַהאִַַַּד?ַהי ֶּ יַב ְ פֶַַַּתב   ַיַרס  יעִּ קִּ ַַַםג ַַַםַמׁשְ
וַ 'ב ְַ מ  ַַַדלִּ ֹור  ַַהַ'ַהת  וַַֹ'ב ְַ, ד  ל ַ 'ב ִַַַּ',תטֹובוַַַַֹתמִּ בְַַַ'ַהְתפִּ ְרַאַַ'ו  ַמיִַַַּתיִּ עַַַַם'ַ?ׁש  ו  ַמד  ַנס ֶַַַַּאלַַַֹו  ְמצַַַַֹהת ְ ְלמוַ ַַאלִּ ַַַדת ַ

ַ ֹור  ׁש ַַַהת  ַיַַרכ   רִּ ְמַהד ְ ַיַַַןלִּ יַַםַ,ַמְתאִּ יעִּ קִּ ׁשְ ַ מ  וַַַֹםׁשֶּ ק ַ ַַב  עִּ וַ ַַרב ְ מ  לִּ ַַַדב ְ ֹור  יַַַהַהת  הִּ יַַַאׁשֶּ ְבסוַַַֹ,ַםַהַחי ִּ וַַַֹףו  ַַַםַהי 
י ַַַטְמַעַַַםג ַַַַםלֹוְמדִּ ד  ו  מ  מ ַַַלחַַֹילִּ ר  ׁשֶַַַּהב   ְדרֶּ כֶַַַּתַהנ ִּ ְצרֶּ ַַַ?!תְוַהנ ִּ ְדאַַַַלַאַַ'ַַַַַ יעַַַַי!ַ'ַרב ִַַַּ,ַגת ִּ ְרג ִּ ַַהִּ יׁשַַיאֹותִּ אִּ ַַַ,ה 
ַ רֶּ טֶּ ְפַרַַַםב ְ נ ִַַַּדנִּ ֶּ מ  לוַַַֹימִּ לֶַַּ'ַַם,ְלׁש  ל ִַַַּדַהי ֶּ יַַיׁשֶּ הוַ ַַקַצד ִּ ֶּ הוַ ַַַמׁש  ֶּ ַיַַ,ַמׁש  ֲאמִּ יַַיֲאנִַַַּילִַַַַּןת ַ יט ַַַאֹותוַַַֹרַמכ ִּ ַַַב,ה  ַַַיַאֲחר 
מ  ַ יַהכ ַ נִּ ַַַםׁש  ידֶּ ח  יַלׁשֶַַַּרב ְ יקִּ נֹוס ַַַןְוכַ ַַםַצד ִּ ְךַַַףב ְ ו  נ  ְצלַ ַלחִּ ֻ ֲאנִַַּחַהמ  יַַיׁשֶּ יִַַּלוַַֹקַמֲענִּ ב ַ ְקרֶַַַּאלַֹ,ַתב ַ ַַַםׁשוַ ַלוַַֹהיִּ
בַ  א ַַאהוַ ;ַרד   ׁש   יַריִּ ׁש ַַקַצד ִּ מוַַֹרְוי   ...ַ'ַלַסְרג ַ ַכ ְ

ַי נִּ ְלפוַ ַםׁש  יךְַַַ,ח  ַיַַַמְמׁשִּ ג ִּ ַ נ ַ ַַד,ַהמ  ׁשַַַהְוהִּ ֹוג  ַַַאֹותוַַַַֹיב ִַַַּפ  דִּ בַ ַַַיְיהו  כ ְ ַַַרׁשֶּ
ְראֶַַַּאלַֹ יַַהנִּ ַחַַַַזַעל ִּ טו  ב  ַעְצמוַַַֹו  בַ ַַב ְ ְבע  ְמעַ ַַד,רֹועַ ַַקֹולוַַַֹ:רכ ִּ ַַַהְודִּ
ַַַהַקל ַ  דֶּ ְקצַ ַַתעֹומֶּ ַעיִַַַּהב ִּ ַַַי,ַרב ִַּ'ַַן:ה  ַַַהַאת   ַַַיֲאנִַַַּי.לִַַַּרַלֲעזַַַֹחֻמְכר 

ַ ר  צ  ַַהב ְ ר   '!הְצרו 

רַ ַהמ ַ' - ַַַה?'ק  ְתַעְנַיְנת ִּ נוַ ַיהִּ כ   .תב ְ

- 'ַֹ ל  ַדַַַאׁשֶּ רוַַַֹעת   צ   ל ִַַַַּןַהב ַ ַַת.מִּ ב ַ ַַיׁשֶּ ַחי ַ ַַםַטַעַַַלכ ַ ַַדאִּ ַַַיב ְ
ַ ֹור  ַהת  ַאהוַ ,ַ ְתַחב ַ ַ ַרמִּ ַַםעִַַּ יַ ׁשִּ ַםֲאנ  יַ קִּ ַַַםַהְמֻפְקפ  

יהֶַּ עֹות  ד  ַַַילִַַַּרחֹוזַ ַַאְוהוַ ,ַַַםב ְ ְית  ַַַתַרְעיֹונוַַַַֹםעִַַַּהַהב ַ
י נ ִּ יַַם,ְמׁשֻ רִּ יַַםז  רִּ ז  כוַַַֹאלַַַֹיֲאנִַַַּי,ַרב ִַַַּ!םו מו  וַ ַַלי  ל  ֲַאפִּ
ׁשַַַיֲאנִַַּה,זֶַַּלעַַַבַלֲחׁשַֹ הוַ ַדְמאַֹחֹוׁש  וַַֹאׁשֶּ ס  צַ ַַףב ַ ַַַילִַַּאי 

ַ יקֹורֶּ ִּ פ  יַ ַאלַַֹ-ַַַַ'!סאֶּ ַַהה  דִּ י  ַַ,לוַַֹרַלֲעזַַֹיב ְ ַַיֲהר  ְזַהְרת ִּ ַַַיהִּ
רֹאׁשַַאֹותוַֹ ַַאלַַֹםג ַַַ,מ  כְֹלת ִּ ׁשַַהמ ַַיְוכִַַּ,אֹותוַַֹםְלַנח ַַיי  ַַי 
צ ַ ַַם?ְלַנח ַ ַ ֱאמֶַַַּבַהמ  עַַַַתב ֶּ רו  כ ַ ַַהמ ַַַלֲאבַ ַַ.דְמאַַֹג   ַַןַ,ׁשֶּ

ַ ְרת ִּ ַ פ  וַ ַַלוַַַַֹיסִּ פ  יַַרסִּ ְחזִּ י ַ ַַאֹותוַַֹרׁשֶּ חֹור  יַהא  מִּ ַ,ַםְלי  רו  ב  ַַע 
ַ ְכד  יַיב ִּ בִּ י   יַ ַַַןׁשֶּ ע  ַהב ְ ַַאלַַֹהׁשֶּ  :וַעְכׁש ַַהנֹוְלד 

יַַדַאַחַ ירִּ עִּ חוַַַַֹםַהצ ְ ְ פ  ׁשְ ִּ מ  ַיַַַתמִּ רִּ כ   אִּ ַיַַםה  ֹויִּ ַַַםַהג  ר  ֲעי  ַַַהב  
ב ַ  ט ַַלקִּ ׁש ַַהַהְחל  פַַַרְלַאַחַַה.ק  קו  תְַמֻלו ַ ַיעֹנִַַּתת ְ כֶּ ֶּ עַ ַהְמֻמׁש  ר  ַַבב ְ ְלת ִּ ֹוס ַַיב ִּ יַאהוַ ַַק,פ  ְחלִּ וַַַֹטהֶּ ַַַהמ ַַתַלֲעש 

וַֹ ג  עַַַיׁשֶּ וַַֹיֹוד  לֹחַַַת:ַלֲעש  ׁשְ דוַַַֹלִּ בַ ַי  ְגנ  נ ַ 'ַַה.ב ִּ ׁשו טוַַֹב',ג ַ ְ עוַַֹפ  מ  ַמׁשְ  .כ ְ

ְתַלב ַ ַאהוַ  יזֶַַּט,הִּ א  קוַַֹהב ְ וַ ַםמ  י  דִּ לַַַקב ְ ׁשְ דוַַַֹתאֶַַּחיִּ אׁשֹונַ ַי  רִּ  .הב  

ֹלֶַַַַּתאֶַּ כ  ַ וַַַַֹתְואֶַַַַּתַהמ  וַַַֹתַהֲחֻני  ַטנ  ַסַַַאהוַ ַַַתַהק ְ י ַ ַַלפ   ַמַַַַאהוַ ַַדַ.מִּ ֲעלַ ַַעׁש  ב ַ וַַַַֹיׁשֶּ ַיַַַתַהֲחֻני  ַַַםנֹוְתנִּ יד  ַַַיְלַתְלמִּ
יבַ  יַהַהְיׁשִּ קֹומִּ ְ יׁשַַַֹתַהמ  ַיַַַןלִּ ַיַַַןב   זִּ ַאְרג   לַ ַַלׁשֶַַַּםה  ח  חֶַַַּבהֶּ ׁשוַ ַַ,םְוַהל ֶּ ְ מ  ׁשַ י ְ ַיַַםג ַַַַׁשֶּ ׁשֹוְמרִּ נַ ַַםכ ְ ְ פ  יַַימִּ בִּ נ   ַגנ ַ ַַם.ג ַ ַַַבכ ְ
ׁשַ ד  ְקצֹוַעַ'ַח  ִּ מ  יוַַֹרַוֲחַסַַ'ב ַ ס   הוַ ַלכ ַ ַןנִּ יַַאׁשֶּ ֱעדִּ ְתַעמ  ַַאלַַַֹףהֶּ יׁשַַַםעִַַַּתְלהִּ  .אִּ

ְפרַַַֹםג ַַ יַַץלִּ ת ִּ יַַַםְלב  י ִּ טִּ ר  ְ צַ ַַאלַַַַֹםפ  וַ ַַה.ר  כ  דוַַַֹןַהס ִּ ַַַלג   ד ַ לַ ַַַ,ימִּ ַַַלְוַהׁש   ר  ֲעי  י ַ ַַהב ַ זוַַַַֹהֲענִּ כ   ַעַַַימִַַַּאלַַַֹׁשֶּ ַַהַ.מ ַַַיֹוד 
ֲאמ ַַלעַַַלֲחבַ  ַ ט ַַַַַַַַַַ.ץַהמ  ְפלַ ַַַהַהַהְחל  ְפרַַַֹאהוַ ַַהַ,נ  ַיַַַץיִּ ַרַַַתְלב   ...בה 

צֶַּ ַרַַַלא  יַבה  ידִּ נַ ַַַםַמְפקִּ יַיב ְ עִּ יהֶַַַּתאֶַַַּרה  ְקדֹונֹות  ִּ יהֶַַַּקֻמְחזַ ַַַאהוַ ַַםַ,פ  ינ  ע  ַַַםב ְ ד  א  ׁש ַַםכ ְ ךְַַַרַ,י  סֶַַַּכ   כ ֶּ אַַףׁשֶּ ַוד ַ ַַַיב ְ
ׁשַ ז ֶַַַַּץְוחוַ ַַם.ׁש ַַַי  ַרַַַה,מִּ ַַַַאהוַ ַַַבה  ד  יַַב,טוַַַֹםא  ַאַַק.ַצד ִּ ְבַוד ַ פַ ַַַםאִַַַּםג ַַַַיו  ת   יַַאלַַַַֹסיִּ ַַַאֹותוַַַֹרַיְסג ִּ ר  ט  ׁשְ ִּ ַַהַ.ַלמ 

וַֹ ְלַבס  ַאַאהוַ ַףו  ַוד ַ יַַםְיַרח ַַַיב ְ ל  ֲחצוַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַֹ.וע  ְילַ ַַתב ַ ב ַ ַלׁשֶַַּהַהל ַ ַַתׁשַ יר  ְגׁשו מ ַַַהְקרִּ צַ ַַהו  ַַַאמ 
וַֹ נ ַ ַַיַהג  ַַַבַהג ַ רִּ ׁשַַַיַהט   ְרג   יַַַעְצמוַַַֹתאְֶַַַּוַהנ ִּ ַַַםיוַַֹ"ַַלַמְתחִּ ׁשַַַהֲעבֹוד  ד  ַ ַַ"ח  ְמַטפ  יתוַַַֹתֲאֻרב ַַַַלעַַַַסו  ַרַַַלׁשֶַַַּב   ַַבַ.ה 
יַ ַַאהוַ  ַחַַַהה  טו  עַ ַַב   ׁש  ב ְ ַַֹהׁשֶּ ַַַהכ  רֶּ יַַתְמֻאחֶּ ל  ב ַ ַַלב ְ בַ ַַתׁשַ יַַרכ ְ ִּ ְספ  ַרַַַקהִּ ַיַַ,ְיצו עוַַַֹלעַַַַתַלֲעלוַַַֹבה  לִּ ח  ַַַםְוַהג ֶּ

וַ  נ  ת ַ ב ַ אַםה ַַםג ַַַרׁשֶּ ַוד ַ יקוַ ַַיב ְ ִּ ְספ  רַ ַהִּ ְתק  ךְַַר.ְלהִּ ְכנַ ְַוכ  ְלׁשַ ַַןת ִּ ת ַ ׁשְ ךְַַהְלַמט  ַַלְלהִּ רֶּ ֲאֻרב ַ ַד ֶּ ַַַ,ַהְלַמט  ַַםְוׁש ַַה,ה 
ְפנַ  ַבְצב ַ ַַילִּ י ְ צַ ַַץׁשֶּ ַַַה,ַהחו  ַַֹםקֹדֶּ יַַלכ  צִּ וַ ַץי  נ  ַהת ַ ַַֹרמ  ְבד  ַטַַַקְויִּ ֶּ ַהׁש  קִַַַּחׁשֶּ נַ ַזְוא ַַַי,נ  כ   ֱאסַַֹס,יִּ לַ ַתאֶַַַּףיֶּ צַ ַַלַהׁש   ַַַאְוי 
ךְַ רֶּ יס ַַַד ֶּ נִּ ַיַַהַהכ ְ אׁשִּ ר  ׁשַַַלכ ַ ַַאְללַַַֹתה  ְית ַַתזֹאַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ.ֲחׁש  יַַַהה  ְכנִּ ַיַַתַהת   קֹורִּ ְ בַ ַַַאךְַַַת.ַהמ  ַרכ ְ

ְמצַַ אֶּ ךְַַַַעב ְ רֶּ תֹוךְַַַַהד ֶּ וַ ַַַתֲאֻרב ַַַב ְ נ  כ ַ ַַרַ,ַהת ַ ׁשֶּ פוַַַֹלכ ְ ו  ךְַַג  חַַֹהֹופ  ח ַַַַרְלׁש  פֶּ כ ַ ַםכ ְ יַחַַַַלמִּ ִּ ְצַטב ַ ַהפ  הִּ ֲאֻרב ַ ַַרׁשֶּ ַַַ,ַהב  
יַאהוַ  בִּ יַַןה  ְכנִּ ַהת   צַ ַאלַַַֹתׁשֶּ ֹעַַַאת   וַ ַלַלפ  י  דִּ פִַַּקב ְ ׁשַַַיכ ְ ח  יַב.ׁשֶּ לִּ ח  וַ ַַםַהג ֶּ נ  ת ַ ב ַ קוַַַֹןֲעַדיִַַּרׁשֶּ לו  ַַתַ,ְולֹוֲחׁשוַַֹתד ְ

יצֹוצוַֹ יַתַהנ ִּ ִּ ֻתמ  יַַםַהכ ְ עֹולִּ ַמט  ַַַםׁשֶּ ל ְ תֹוךְַַםְוַהחַֹה,מִּ ב ְ ֲאֻרב ַ ַׁשֶּ יַהה  רִּ ְ ַַלעַַַםְמַבש   ית  ְמֻיח ַַתרֹוַתַחַַהְנחִּ ַַַַַַַַ.ַדב ִּ
ַיַלֲאבַ  ַַַןא  ר  ר  בַ ַאהוַ ַַ.הב ְ ְמצַַַרכ ְ אֶּ יׁש ַַעב ְ לִּ ַַַ.הְלַמט  ַַהג ְ

ַחַַַאהוַ  ֹוךְַַַלאֶַַַּצֹונ  ַיַַת  לִּ ח  ֹוֲערוַַַֹםַהג ֶּ ׁש  ַַַזַעַַַםחַַַֹתַ,ַהב  ַ ְתפ  וַַַֹטמִּ ַכפ  יַַתב ְ י ַ ַַוַ.ַרְגל  מִּ וַֹ,ַַַץקֹופַ ַַאהוַ ַַַדו  ל  ַעַַַכ ֻ בו  ַַצ 
בַַ צֶּ חוַַֹעב ְ צַ ַ,רׁש  קוַַֹהַהחו  ְצע  ְללוַַֹתב ִּ בֶַַּתְויִּ  ...רׁשֶּ

ְבתֹוךְַ יִַַַּו  בוַַַַֹביֹוׁשַ ַַַתַהב ַ ַרַַַַדכ ְ תֹוַרַַַקְועֹוס ַַַַבה  ַַַתב ְ ְסת   לַ 'ַַר,ַהנ ִּ עוַַַֹדלֹומ ַַַאהוַ ַַה'ַקב   ׁש   וַַַֹתב ַ ַטנ  ַַַלׁשֶַַַּתַהק ְ
ְילַ  ַַַַאהוַ ַַהַ.ַהל ַ מוַַַֹלעַַַַאקֹור  ַיַַלְועַַַַתְנׁש  לִּ ו  ְלג  יַַםג ִּ ֹוְבבִּ ְסת  ִּ מ  עֹולַ ַַַםׁשֶּ יַַםב   ׁשִּ ְמַבק ְ וַ ַַַםו  ק  ְתַעמ  ַַַאהוַ ַַן.ת ִּ ַַקַ,מִּ
ַ וַ ַאקֹור  י  עִּ ְמַנס ֶַַַּןב ְ ַיַהו  בִּ ַֹדעַַַַן,ְלה  ְתַקַַַאלַַֹהכ  עֹולַ ַַלנִּ מ ַַםמ  ְנׁש  ׁשֶַַּהב ִּ ֹורֶּ וַ ַתַהד  ק  וַ ַן,ת ִּ ְלג  גִּ  .קזֹועַ ַלב ְ

ְתאֹ פִּ ַאַַהזֶַַַַּםו  יַניִַַַּלמוַ ַַן..ַ.כ   ע  ַחַַַם,ה  ַ יַַַדפ  דִּ ח  ְ ַַ...םפ  פוַַַֹלכ ַ ַַַַַַַַַ ו  חַַֹג  חַַֹרׁש  ְ ׁש  יַַר,מִּ לִּ ח  וַַַֹתלֹוֲחׁשוַַַַֹםג ֶּ ַַַ,ב 
ַמַַקזֹועַ ַאְוהוַ  ׁשַַ...ַנְפׁשוַַֹרב ְ ְראֶַַַּממ   מוַַַֹהנִּ מ ַַכ ְ ַַהְנׁש  רֶּ עֹולַַַתְמֻיס ֶּ ֱאמֶַַּםמ   תַ.ה 

ַרַ ְבַהַַבה  ַיַל.נִּ יוַַֹלוַַַֹןא  ס   ַדַַרֲחַסַַאהוַ ַן.נִּ יוַַֹעיֶּ ס   יַַןְונִּ לִּ ו  ְלג  גִּ עַַַףַאַַַם.ב ְ ַ צַ ַַאלַַֹםפ  ֹשַׁלוַַֹאי  ְפג  מ ַַלִּ עֹולַַַהְנׁש  ַַַםמ 
ֱאמֶַּ ַחַ.ַַתה  ַ ל ַ ַַדַהפ  ת ַ ׁשְ יַַטמִּ ל  ע ַַַו,ע  רַ ַַהז  טֶַַַּהק  ֹוׁשֶּ יַַתפ  ר  יב  א  ט ַַַו.ב ְ ַהְחל  גַַַַלׁשֶַַַּהב ְ ֹופַ ַַאהוַ ַַערֶּ ַרְגַליִַַַּתאֶַַַּסת  ַַַםה 

ַ וַ ַץְור  ו  לֶַַַּןְלכִּ  .ַנְפׁשוַַֹלעַַַַסנַ ַ,תַהד ֶּ

ַַ ו  ל  נ ַ ְואִּ ַחַַַבַהג ַ טו  ז ֶַַַּב   ַרַַַ.סֹופוַַַֹהׁשֶּ ךְַַַבה  ְקרַַַֹהֹול  ַַַאלִּ ְזר  ַרַַַה.ְלעֶּ ְצעַַַַבה  ַיַַק,יִּ נִּ כ  ְ ְתעֹוְררוַ ַַםַהׁש  פוַ ַַ,יִּ ְתַאס ְ ַַיִּ
סוַ  ְ ְתפ  ה ַַַַאלַַַֹאהוַ ַַַַַַַַַַַַ...אֹותוְַַֹויִּ ְתַמְהמ  ַַאהוַ ַַםְוגַַַ,מִּ בוַַַֹץר  ק ְ עִּ ַרַַַתב ְ לֶַַַּלאֶַַַּבה  וַַַֹתַהד ֶּ ְתַחנ ַ ַתְלַנס  ַַןְלהִּ

ַרח ַַ,ַנְפׁשוַַֹלעַַ י ְ יַםׁשֶּ ל  ַרַַוע  ַַֹב,ה  ל  ְצעַַַאׁשֶּ ַַֹק,יִּ ל  ַיַַאְוׁשֶּ ח ַַַףַאַַַןַיְזמִּ ַַֹקַרַַד.אֶּ ל  סוַ ַַאׁשֶּ ְ ְתפ   .אֹותוַַֹיִּ

ךְַ ַיַַםה ְַַַוכ  יהֶַַַּםעֹוְמדִּ נ  לֶַַַּלמוַ ַַַםׁשְ ַרַַַתַ,ַהד ֶּ וַ ַ"מ ַַַַדְמַפח ַַַבה  ְלג  וַ "וְַַַ..ַ."לַהג ִּ ְלג  ַרַַַַדְמַפח ַַַל"ַהג ִּ ה  יהֶַַַּב...מ  נ  ׁשְ ַַַםו 
י ַחַַַםרֹוֲעדִּ ַ פ  ַרַ                 ...דמִּ ְתַעׁש  ַַַבה  אׁשוַַַֹתהִּ ְזכ ַַַַן,רִּ ידוַַַֹרנִּ ַתְפקִּ דוַַַֹ,ב ְ ַמֲעמ  ַַַ,ב ְ

ַסְמכו תוַֹ זַַַַ.ב ְ אִַַַּץאֹמֶַַַּרא  ל   ינַ ַַיעִּ ְבַמְנגִּ ַַַהו  רֶּ נַ ַַבלַ ַַתחֹודֶּ יׁשַַַלאֶַַַּהפ   אִּ ַַאוַַַֹה 
מ ַַַלאֶַּ ׁש  ַַַהַהנ ְ דֶּ רֹועֶּ לוַַַֹתה  מ ַ'ַַ:ְלמו  מ ַַַהְנׁש  ַַַהמ ַַַה,ְנׁש  ַַַאת ְ

אַתַַהמ ַַַַםְלׁש ַַַה?רֹוצַ  ַאַַב   צו ַַַַַַַַַַַַַַַ?ַ'ַןְלכ  צַ ַַַילִַּ'עו  ַַה!ַ'ע 
ַחׁשַ וַ 'ַהַַל  ְלג  קוַ ַַיֲאנִַּ'ַל',ג ִּ צַ ַקז   '!יַרב ִַַּהַ,ְלע 

צַ ' יזוַַַֹה?!ע  צַ ַַא  ַַַהע  יךְַַַהַאת   רִּ ַאַַַ?!'צ  ַרַַַלׁש  כוַַַֹ,בה  ַַןנ 
כַ  ַלב ְ וַַֹ ב  ַלִּ ַדַלֲעמַֹ ְבח ַַ ִּ מ  ַַןב ַ ֲעש ִַַּ ַ ַיַהמ  אׁשוַַֹ רִּ ַַןה 

י לִּ ו  ְלג  גִּ ׁשַ'    .םב ְ לַ ַַילִַַַּי  א  ׁש ַַַהׁשְ ַַדְמאַַֹהק  ֹאַמַ. ַַַרת 
יךְַַ...ַ.י!לִַּ ַיַַא  ַאַַַםיֹוְצאִּ כ    ??'...ַןמִּ

בַ ַַוַעְכׁש ַ יַַרכ ְ בִּ ַרַַַַןה  וַ ַַבה  י  דִּ ׁשַַַימִַַַּםעִַַַּקב ְ סֶַַַּלוַַַֹי  ַַקַ.ע 
יךְַ' ַיַַא  ַַַם,יֹוְצאִּ ַדעַַַַהרֹוצֶַַַּהַאת   ַַַת?!ל  ׁשַַַימִַַַּיֲהר  ק   ַַב ִּ

ךַ  ְ מ  נַ ַמִּ כ   סֶַַּסְלהִּ ַ ַַקְלע  ְכלַ ַהזֶַַּקְמֻפְקפ   ?!ַ'לב ִּ

ַ ְמת ִּ י ַ מַַַ,ַַיסִּ ַיַַרא  ג ִּ ַ ַמְרת ִַַּדַ,ַהמ  ַו,ַעְכׁש ַ'ַַ:אַאב ַ ְַלאֹותוַַַֹיְוא 
ַ ַַַיַאֲחר  ְכַנְסת   הִּ ְנךַ ַַתאֶַַַּׁשֶּ וַ ְַַלתֹוךְַַַב ִּ נ  ֹוה ַַַרַהת ַ מוַַַֹט,ַהל  ַַב ְ

יךַ  דֶּ ַַַי  ֱעַכְרת   ַַַהֶּ ַחְרת   ׁשְ ַַַוַעְכׁש ַַַ.ַנְפׁשוַַַֹתאְֶַַַּוהִּ ַַַלׁשֹוא ַַַהַאת   ַַַיאֹותִּ
יךְַ ַיַַא  בַ ַוַעְכׁש ַַַַַַ...םיֹוְצאִּ ַיַרכ ְ צַ ַילִַַַּןא  ְרךַ ַהע  ֲעבו  ַ'ב ַ

ׁשַַ ר  פ  עַַַַַתב ְ בו  ַ ַַַהׁש   ינוַ ַַבַיֲעקַַַֹלעַַַַרְמֻספ  בִּ ַַַַא  ו ש   ׁש ְַוע  ר  יוַ ַַעה  ה  ַיַַׁשֶּ ַיַַםַאחִּ אֹומִּ ַַת ְ ְמנַ ם. בַ ַַםא  ַַַרכ ְ ְהיֹות  ַַַםב ִּ
ְמעַ  מ  ַַַיב ִּ רוַ ַַםאִּ כ ְ יַַנִּ לִּ ְבד   יהֶַַַַּםַההֶּ ינ  ב   ח ַַַַ–ַַםׁשֶּ אֶּ ַַַַדה  ְך ְמׁשַ ַינִּ ַַַתְלב  ַַַהֲעבֹוד  ר  נִַַַּהז  ַַַַיְוַהׁש   ְך ְמׁשַ ַינִּ ַַַתְלב 

ׁשַ ְדר  ִּ ֹוְלדוַ ַאְךַַַ,ַהמ  נ  ׁשֶּ יהֶַַַּכ ְ נ  יַ ַַאלַַַֹםׁשְ כ ַ ַַהה  ַַַלכ ַ ַַרנִּ ְבד   יהֶַַַּלהֶּ ינ  בַַַַםב   ל ְ ַַַדמִּ ְבד   יצֹונִַַַּלַההֶּ יהֶַּי:ַַַהחִּ נ  ְלכוַ ַםׁשְ ַה 
ְַַלאֹותוַֹ יידֶּ יהֶַַּרח  נ  ׁשְ ְמדוַ ַםו  ַַל  ֹור  ַַהת  מו  י ְ ְצווְַֹוקִּ וַ ַַתמִּ ְקד  דִּ וַַַתאֶַַַּאךְַַַב,ַרַַקב ְ ש   ׁש ַע  ר  ְניַ ַעה  יַדעוַַַֹןעִּ רִּ ב  ַַַםד ְ
בַַ ל ְ יׁשַַַאהוַ .ַד'ַַתֲעבֹוַדַַדמִּ ְרג ִּ הוַ ַהִּ ַֹבַחי ַ ַַאׁשֶּ ְבד  ַַַהמ ַַַקלִּ יַםׁש ַַהקֹורֶּ ב  ַַַתב ְ ֲעבֹוד  ַַַהה  ר  ַַקְוַרַ,ַהז  ר  ַַַהמ ַַרְלב 
ַ ְרחוַַַֹהקֹורֶּ ךְַַַ,'ְוכוַ ַַ'ְוכוַ ַַבב   עוַַַַֹבַמצ ַ ַַרנֹוצְַַַַוכ  ב ְ ל ַ ַַדׁשֶּ ְתחִּ כ ַַַַאלַַַַֹהב ִּ ַיַַרנִּ ַעיִַַּתְלַמְראִּ ַַַלכ ַ ַַןה  ְבד   ַַַטְלַאַַַטְלַאַַַ,ַלהֶּ

ְלכוַ  נַ ַַה  יַַיׁשְ ַאחִּ ְתַרֲחקוַ ַַַםה  ז ֶַַַּהזְֶַַַּונִּ ינוַ ַַבַיֲעקַֹ:ַַהמִּ בִּ יךְַַַא  ְמׁשִּ ְךַַַַהִּ רֶּ ד ֶּ ַב ַ ר  ַַַה,ַהְיׁש  יד  קִּ ׁשְ יַַהב ִּ ב   ׁש,ַַַַתב ַ ְדר  מִּ
ְקרַ ַַהזֶַַַּםׁש ַַַלְועַַ יׁשַ"ַַאנִּ םַַאִּ בַַת   יַַיֹוׁש  לִּ ַַַזוַַַֹ,"ַםאֹה  ְית  תוַַַֹלכ ַ ַַהה  ינוַ ַַבַיֲעקַַַֹלׁשֶַַַַּמהו  בִּ יַַביֹוׁש ַַ"ַַ,א  לִּ ;ַַם"אֹה 
יַ ַַאהוַ  יׁשַַַהה  ַיַַלׁשֶַַַּאִּ ׁשַַַתב   ְדר  יַ ַַאהוַ ַַםְלׁש ַַַ,מִּ ךְַַַהה  י   וַַַַלֲאבַ .ַַׁשַ ש   לַ ע  ַהְתח  זַַַַהב ַ צַ ַַלפ   ְלַאַחַַַהַהחו  כ ַ ַַרו  ַַןמִּ
ְגַרַ צַ ַַרנִּ ַַַהַהחו  יַַיְלַגְמר  ְחלִּ הוַ ַַטְוהֶּ יךְַַַאׁשֶּ רִּ ַ"ַצ  ד   ְסת ַ ַיַַר"ְלהִּ ַחי ִּ ְהיוַֹ,ַַםב ַ יׁשַַתלִּ עֹולַ ַאִּ דוַַַֹםה  יׁשַ"ַַ,ַלַהג   ַעַַַַאִּ יֹד 
יׁשַַַדַציִַּ ַַַאִּ דֶּ ךְַַַ"הש   ַלךְְַַַוכ  וַַַַה  ש   ְתַרח ַע  יַַַקְוהִּ ב   ׁשַַַַתמִּ ְדר  ִּ ֱהַפךְַַַדעַַַַַהמ  נ ֶּ וַַַַׁשֶּ ש   ׁש ְַלע  ר  עֹובַ ַַעה  רוַַַֹרׁשֶּ ַַתֲעב 

ַ אֹוַרְית  ד ְ ְסיַ ַַאמִּ ַפְרהֶּ ַַה.ב ְ יַַ-ַַַַַַַ ַיַַםַהַחי ִּ ידִּ נוַ ַַםַמֲעמִּ ְסיֹונוַַַֹאֹות  נִּ ַיַַתב ְ י ִּ לִּ ֹור  ינוַ ַַם,ג  ל  ַדַעְַַַוע  ֻעל ַ ַַַיכ ִַַַּתל  ְ ַַַהפ 
וַַַֹהְקַטנ ַ  ְהיוַַַֹהְיכֹולַ ַַםַהי  סוַַַֹתֲהַרַַַתלִּ ח ַַַַןא  ַַ.רמ  ַ ַ ַ ַ ׁשַַ ךְַַַי  רֶּ ַַַד ֶּ ר  סו  ְ נוַ ַַַהַהמ  וַַַֹל  ד  וַַַֹרמִּ יח ַַַרד  הֹוכִּ ַַַתאֶַַַּהׁשֶּ

ה ַ ךְַַַ,ַעְצמ  רֶּ א ַַַד ֶּ ר  ש ְ סֶַַַּאַסב ַ ַַליִּ ַַַיַאְדנַ ַַלעַַַַתַהְמֻבס ֶּ ֹור  ְרכַ ַַלְועַַַַהַהת  ֲהדוַ ַַיעֶּ י'ַַ:תַהי ַ ךְְַַַצאִּ יַַל  ְקב  עִּ ֹאןַַב ְ ַַַהצ 
י ְרעִּ תַַו  ךְַַַאֶּ ַֹתיִּ י  דִּ נֹוַתַַַעלַַג ְ כ ְ ׁשְ יַַמִּ רֹעִּ לֹמַַַֹם...ַ'ה  ךְַַַהׁשְ לֶּ ֶּ ֹונֶַַַַּהמ  סֶַַַַּהפ  ְכנֶּ א ַַַתלִּ ר  ש ְ ַמְנחֶַַַַּליִּ ה ַַַהו  יצַַַַאֹות  ַַַדכ  
ְנהֹ לוַ ַַגלִּ ג   ַמצ ַ ַַתב ַ יעַ ַַרחֹסֶַַַּלׁשֶַַַַּבב ְ טוַ ַַלְוׁשֶַַַַּהְידִּ ְתַלב ְ ַי'    :תהִּ ךְְַַַצאִּ ְקבַ ַַל  עִּ דוַ ַַי'ַ,ב ְ ְתַמק ְ בוַַַֹת ִּ ֲעק  ַַַתב  

י נִּ ימ  ַבס ִּ ירוַ ַַםו  אִּ ׁשְ הִּ נוַ ַַׁשֶּ ֹורוַַַֹל  ַיַַתַהד  ֹוְדמִּ יוַ ַַםַהק  ח  ינוַ ַַׁשֶּ נ  ְמדוַ ַַ,ְלפ  צ   נוַַַֹת ִּ כ ְ ׁשְ יַַתְלמִּ רֹועִּ ַיַַםה ַַַ-ַַַםה  יקִּ ד ִּ ַַַםַהצ ַ
עוַ  ר  יגוַ ַַׁשֶּ ְנהִּ א ַַַתאְֶַַַּוהִּ ר  ש ְ כַ ַַליִּ ֹורוַַַֹלב ְ ְתווַ ַַת,ַהד  נוַ ַַהִּ ו ְ יַַ,ְוכִּ יכִּ ַמְמׁשִּ וַַַֹםו  נוַ ַַתְלַלו  וַ ַַלְוַאַַַ,אֹות  ש  ְ ַחפ  ַַַתאֶַַַּת ְ

ח ַ חוַ ַַהַהְמֻדמ  ַַַהַהַהְצל  ַיַַרְלַאַחַַַַיכ ִַַַּץב ַ ֹוְצאִּ י  ַיַַםׁשֶּ ב   ׁשַַַתמִּ ְדר  ִּ בַ ַַַזא ַַַַהמ  ׁשֶַַַּרכ ְ ְמצַַַַֹדְמאַַֹהק  ךְַַַתאֶַַַַּאלִּ רֶּ ַַַהד ֶּ
זוַֹ יַַזא ַַאוַַַֹר,ח  לִּ יעַַַםֲעלו  ַאַַבְלַמצ ַ ְַלַהג ִּ ׁשְ נ ִּ נוַ ַַתאֶַַַּלׁשֶּ ה,ַַ,ַַחַסַעְצמ  יל  לִּ יךְַַ"ְוח  יַַא  ַאַַםיֹוְצאִּ כ   ַַ.ן"מִּ



 

  
ר " ְעת ַ  (  כ"א -כ"ה  ) '" ַלה  ִיְצָחק  ַוי ֶּ

ֶתרָּר.ְָּוִהְפִציהִָּהְרב ָּ ע  ָּ[ָּרש"י].ָּלו ָּהְָּוִנְתַפת ָּסְָּוִהְתַפיֵָּּהִָּנְתַרצ ָּ,ָּלו ַָָּּויֵּ

ַֹּסַ נוַ ַַדְלַלמ  ַַַאב ַ הַַַהז ַ חַַַהנ  ת  וַַַֹּאוֹּ ִפל  ת ְ וַֹּתַַש   ל ַ תַַַרב  ַ ַדַַעַַקִַַיְצח ַלִַַהְתפ  ַעְנת  נ ַ תוַֹּהַַש   ִפל   ַַת ְ מ ַַַ–. ַַַרְואוֹּ
ךְַלַַעַַ ַַַכ   ר  אוַֹּןַמ  סַ יַַרב ִַַַןַהג   יףַיוֹּ לְַםַַחי ִ ְנפ  נ  ה ַ,ַַזצוק"לַַַדזוֹּ ִבינוַ םַַַאְבר  ַתַַמ ַַַא  וַֹּםַַקֹּד  ַ,ְַַזַמנ  ֲהר  יַ יַַש   הַַה 

ִריךְַ ִַַלְחיוַַַֹּצ  א ַת ִנַיהַַמ  מוֹּ ְ ש  ַַו  נַ ם ְַַוַחַהַַש   וַֹּי ְַַלַבס  ַַַרַף א ַק ְבִעַיהַַמ  ִ ש ַםַַש  מ  נַ ְַַוח  ַַהש   ְַַוכַ , ַַזַ ל ַה ְכד  יַַב ִ
ַֹּ ל  יהְַַרא ַיִַאַַש   מ  י  ווַַב ְ ש   ע  וַַַֹּש   ְכד  צַ ַַנ  וַ אַַיוֹּ ע ַתְַַלַתְרב  ַןִַַאםה.ַַר  ק ַהִַַיְהיַ קִַַיְצח ַםִַַאַ,ַַכ   יוַ אְַַולַַַַֹּרע  ַַלוַַַֹּה 
ִני ש ַדַעוַַַֹּםב   מ  ִנַיַח  יַ ם,ַש   כוַֹּהַה  ה ַלַי  ש ַדַַעוַֹּתִַלְחיוַֹּםַַאְבר  מ  ִניַַח  יַ הְַַוזַ ם,ַש   פַ הַַה  דוַַַֹּקַהס   לַש  ַלַַהג  
ִבינוַ ַַקִיְצח ַ צַ ַַ,א  ע  ב ְ תוַֹּםַַש   ִפל   רַ אַַהוַ ַַת ְ תוַֹּתַַא ַבְַַמק  ִבילַַש  ַַַמוֹּ ִסיו.ַַא  ס ַףַר'ַַו מוֹּ ַיףַַיוֹּ ַרם,ַ"ַחי ִ ת  ע  ַַַוי  
ַַהַַלוַֹּ ַַעִַ)'" לַ ַַםַהש   ַַַםש  ַם לַ ַַאהוַ ַַ(אַהמ   ִגיַמְטִרי ַ ַַהעוֹּ ַַב ְ בַַה ְ אוַֹּעַַש  ַַמ  ִעַית ַַַאְרב   נַ ם מוֹּ ש ְ ַַו  ז ַ ה, ַַַהש  

ִגיַמְטִרי ַ  "ב ְ ש ַהַ מ  ִניַַח  ַַש   מַַם". ְַַוא  בַ ַַַלעַַר ַַזַ ַַַרד   ַה ר  ַַמ  אוַֹּן ַַַהג   ַַַרב ִַן ַַַאֲהרַֹּי ְטלַ ן ַַקוֹּ יַמְטִרי ַ ר, ג ִ ַַזוַֹּהַַש  
ַ ְמר  א  רו חַַהַַנ  ַַַב ְ ש  ֹּד   .ַהק 

 

ַַַ'(ל  –כ"ה )ן" ִמ  ָנא  ַהְלִעיֵטִני "
ַַַבעַַַ"ב ְַ ִרַיל ו  תוַ ַַםַ"ַהט  "כ   נִַַהַבַ ְַַלִעיט  ַַנַ י ַַמִַא ַ ן" אש  ַַר  בוַֹּי "ת   מ ַתַ ַַה  ַמַן", לוֹּ ַַכ ְ ש  ַר, ַַכ ְ ֲעקֹּם י ַ ַַש   נַ ב הַַק 

ַו ש   ע  ַתַַא ַַמ  ר  כוֹּ ח ַַַַהַהב ְ ל  ַיםַב ְ ִ ש  ךְַם,ַַַוֲעד  נַ ַַכ   כַַהַק  ְרד ְ ַייַמ  ד ִ מ ַתַא ַקַַהצ ַ בַ ןַה  פַַןַכ ַ םַַג ַַדְַלע  חַ תַַב ְ ַ.ַםל 
 

ֹום ִמְכָרה " ת ַכי  ֹכָרְתךָ   אֶּ  ( ל"א -כ"ה )י" ִל  ב ְ
ש ַ רו  ש   ַלַַעַַאִַַנְפלַ ַַפ   ַ ַאַַַהמ  ַמת   ִהְתַקי ַ ןַַו  ַיַַםש   ש  ַבַַַיֲעקַֹּןַַב   ְדבַַוְַַלע  ַתְַַמִכיַרַרַַב ִ ר  כוֹּ אַ הַַַהב ְ נוַ רְַַמב  ַַַרב  

ַ ר  אוַֹּןַַמ  סַ יַַַרב ִַַַַןַהג   לוַֹּףַַיוֹּ ַיםַַש   ִ ש  ְלי  בַ ]ַַזצוק"לַַַבא  פַ אַַמו  ס   ַרַ"ב ַ ְבר  ַַד ִ ַי ד  ַחַ,ַַ[ה"ַאג   ו  יהַַזַ ִַַוכ  נַ ןַַב   ְ יַַש 
ַאִחי ַחַאַַהוַ םַַה  ו  ַייִַַנְצִחִַַַוכ  ַןַַב   ת   ְ מוַֹּיַַש  ל  זַ ת,ַַעוֹּ חוֹּ כַ ַַַעְצמוַֹּלַַעַַרַַש   וַֹּלַַב ְ דוַֹּרַַד  ח ַדִַַמצ ַַ.ַַרו  מ ַדַַא  דַַעוֹּ

ש  ַ" ַעַַַוע  ד  ִַַַאיש ַדַַַציִַַַיוֹּ ד  תוַֹּלַַכ ַ ה",ַַש   ר  ְ נוַֹּאִַַהיַַַמט  ה  לַ תַַל  עוֹּ ה  מ  ַדַַעַַהַַַהז ַ םַַמ  ַרַהַַכ ַ ְפש  ַקַַש    ר,א 

ַַםִַַאַ ְרִכיש  מ ְַַַרכו ש ַתַַב ִ וֹּ ֲאִכילַ ןְַַוכַ הְַַוַכד  א ַהַַב ַ ְ ש  אוַֹּרַַו  לַ תֲַַהנ  עוֹּ ַַה  יוַ ם, ִמכ   ִהַןַַו  ז וֹּ ַַש   תוַֹּי ר  ְ ַַַמט  ַי, ןַַא 
בַ  מ ַרַד   עוֹּ וַֹּדַה  ְגד  ֹּהַַיֲעש  ַאַַהוַ ,ְַַלנ  ַַלַהכ  ְכד  ייַב ִ ִ א ַתַא ַגְַַלַהש   ֲאוַ הַַהֲהנ  וַֹּהְַוַהת ַ ל  ינוַֹּףְַוַאַ ,ש   ח ַַא  וֹּ לַב 
ס ַַַאוַֹּ וֹּ ַַַהס ַַלַַעַַלַַפ  רוַ ף ְפש   וַ הְַַרִציח ַלַַש  ַתַַא  ְַַוִגל  יוַֹּי ַַתֲער  ַהצ ַַ, נִַדַַו מ  ַַַהש    מ ַי "עוֹּ ַַַיֲעקַֹּדַ ַםִַַאיש ַב ַַת  
ִליבַַיֹּש  ַ תוַֹּלַַכ ַ רֲַַאש  ַם",ַַאֹּה  ר  ְ ְזדוַֹּתַַא ַרַַַלֲעבַַַֹּמט  רוֹּ ְ הוַ רַַַהפ  לַ אַַש   יַעַתְַַמנַ לַַעַַהַַַהז ַ םַַעוֹּ לַ ְַַלַהג ִ ַםש  

לַ  ְ ֻמש  ַרְקִליַַםו  ְ הוַ ןַַַלט  לַ אַַש   ךְַםְַַלש  ַ,ַַאַהב ַ םַַעוֹּ ִקיעַַאַַהוַ ַַכ   ְ ילַַכ ַ תַַא ַַַַמש  ת  נוֹּ ְ יַַוש  ת  וַ ַַוְוכֹּחוֹּ ִלמ  דַב ְ
ַ ר  וֹּ ַַַהת  ְמַמע ַה ַַו  אוַֹּט ֲהנ  ַַב ַ לַ ת עוֹּ ה  ַַמ  ַַַהַהז ַ ם בַ , ו  ְַַוַכמ  ַון ש   ְַַוכַ ַַע  ְלִכיל תוַֹּםַַַההוֹּ יט  ִ ש  יִטַיַַב ְ ַַַמב ִ ַַַלעַַם
ַַַיֲעקַֹּ ַב ִאיש  ֲַַחַסַַַכ ְ ַעַר ַַד ַ ֲעִגַית, ַַלוֹּ ִמַיבְַַלַיֲעקַֹּם ַַַהת   ֲַַאש  ַם, יר ַַא  ִַַעְניַ ַַלוַֹּן ַין ַחי ִ ַַב ַ ִַַאַיַַכ ִַם ַים תַַב  

ש ַ ְדר  ִ וַֹּד'ַַוְַַַַהמ  כַ לַַש  ַתַַַאמ  ינוַֹּה,ֲַַהל  ֱהנַ "ְַַוא  יהַַנ  ַהַחי ִ ַ,ַַם"מ  ת  יט  ִ ְלש  ַם,ַַו  ייֲַַהר  יהַַזַ ןַַא  .ַַַםַחי ִ
ַ ר  יהְַַוִלְכאוֹּ ת  אוֹּ ש  ַלַַש  ַוַַַלֲהנ  יַַוע  בוַ ןַַא  ַַַלג ְ ֲַַהר  ֱהנַ אַַהוַ רַ"ְמֻאש   ַאַַהוַ י יהַַנ  ַהַחי ִ ַַם"מ  אַַב ַ א,ַַלַַַַֹּאךְַ,

וַֹּ ַַַהי  ִהְכִרים ַַש   וז ש   יַ "ַַע  ַַע  נֹּכִַף ְַַלַאַחַַַי!"א  עַַר ט   ַַש   ִַַמכ ַ ם אוַֹּל ֲאווַֹּתַַַהֲהנ  ְַַוַהת ַ ֲַַעַדיִַת יש ַן תַַא ִַַַהְרג ִ
עַ ַַַעְצמוַֹּ עַַבַַר  ג  ְַַוי  הַ הַַמ ַ. פוַ לַַש  ִַַַטְבע  תוִַַַֹּהְפִריעַַיִַַמַ?ַַזוַֹּתֲַַעי  ַ?ִַַלְמנו ח  ֱהנַ אַַהוַ יֲַַהר  גַַלִַַמכ ַ הַַנ  ע?ַַר 

ַַא ַ בַ ת ו  ש  ַַַהת ְ זַ ה ַַל  ַדַה ַַי  ַַַרַע ַַַיֲעקַֹּק ִבינוַ ב ַַא  עַ : ַַר  ַַזַ ב וה ש   ע  יש ַַַש   ַַהוַ ִַַהְרג ִ נוַ א יק  ַַר  ַת ש  פ  ַַַהנ   לְַוכַ ,
ַ ַַַמֲחַמד   לַ י עוֹּ ינַ םַַה  ִליםַַא  ַ לְַםְַַיכוֹּ ש ַתַַא ַקַַַספ  פ  ַַַהנ   ,ַ ד  עַַםַַא  ַלַַב ַ ר  יַתהַַַמט   יַַַנֲעל  ַחי   ַַב ְ ַו ש  םַַַטַעַַַלוַַַֹּי 
י ַחי ִ ש ַ,ַםב ַ וַ ַלוַַֹּי  צוַ קִַַספ  א ַ,ַםע  לוַֹּתַַנַחַאַהוַ הְַורוֹּ ֲעמ  ַ,ב ַ

ְתַרֲחִקַי ִ ַםַַַהמ  ר  וֹּ ַהת  ֲהִביַַהמ  וַ תַַא ַםַַאוֹּ ַיתַַא ַַַ-תַַַהמ   א  יןִַַעְניַ ןַַה  ַחי ִ ֱאמ ַם.ַַב ַ ב  כ ַ םִַַאַתַַו  ךְַלִַַנְסת ַ תוֹּ ַב ְ
כוַֹּ וֹּ עַַלַש  ַַת  ַלַַב ַ ר  ֲעב  ינוַֹּהִַנְרא ַהַה  א  צַ ַַש   וַ אַַמוֹּ מוַֹּקִַספ  ל  עוֹּ הוַ ,ַב ְ ַטַל  ייַַַאֲחר  ת  ֲאווֹּ וַ וַת ַ ִאל  ַַַכ ְ ת  וֹּ הַַש 
ַַַמיִַ ִחַים ְַַמלו  יש ַם, פוַ ַַַמְרג ִ ֲַַעי  ַַכ ִַת, ש ַי פ  ַבעַַַַַהנ   וֹּ הַ תַַא ַתַַת  ל   ַַש   בוַ , צוַ רַַש   יַ ץְַַור  עַַףַַע  ג  ְַַוי  הַַמ ַהְַַוזַ  .

ַמַ א  הבַַ"ַיֲעקַֹּרַַש   םִַַמְכר  וֹּ תַַַכי  ְתךַ ַַא  כֹּר  ַַלִַַַב ְ ַיי", לַ םַַַהַחי ִ עוֹּ ל ַ ִַַנְבְראוַ אַַלַֹּםְַַוה  ִבילִַאַַא  ְ ש  ַַב ִ ש  ַי. ַוְוע 
נַ  ההַַ"עוֹּ נִֹּכַיִַַהנ   ךְַַא  ל  מוַ ַהוֹּ ַהתַל  מ   הְַול  ִַַלַיַז   כֹּר  ַיַַ-ה"ַב ְ וַ ַלוַֹּןַא  צוַֹּםַש  ַיןַר  ַיםְַלַחי ִ ִני ִ ח  ַה"ַַ-םַרו  מ   ַַל 
ה ִַַלַיַז   כֹּר  ַ"ַ.הב ְ

 

ה "  ( ל"ב -כ"ה )ת" ָלמו   הֹוֵלךְ  ָאנִֹכי  ִהנ ֵ
מַ  פַ ַ"ה ַרַַאוֹּ ַַח  יץ ַרַַַם",ַחי ִ ַַיוַֹּתַַַהְזכ   ַם ית  ִ ַַַהמ  צַ ה ַַא  ַַכ ַ ל ַל ד  ַַא  ְַַמִביא ַם ַה ר  ִַַהְרהו  בַ י ו  ש  ַַַהת ְ וַֹּ, ב  ְ ש  ןַַח 

ש ַ פ  ַַַהנ   י, ִביםַַַמֲעש ִ רוַ םַַטוֹּ גוַֹּתְַַוִהְתַנז ְ ֲענו  לַ תִַַמת ַ עוֹּ ַַַהז ַ םַַה  ְכמוַֹּה. אַַו  ר  מ  ַהג ְ כוַַַֹּש   ְבר  ַ תַַב ִ ר  מ  תַַאוֹּ
י" ַםַיוַַֹּלוַֹּרַַיְזכ ִ ית  ִ הַ ַ-ה"ַַהמ  ת  ַַַאוֹּ ר  וַ הַַהְזכ   ִדי  ַםַיוַֹּלַש  ַַקב ְ ית  ִ ש  ַתַַא ַהְַמִביא ַַַהַהמ  ר  מוַֹּע,ַה  וַכ ְ ש   ,ַַע 

כַ הִַלְפֻעל ַ  וַ הֲַהפו  ִדי  לַ תַא ַלְַלַנצ ַ ק,ַב ְ עוֹּ ַֹּףַלְחטַֹּהַַהז ַ םַה  אוַֹּסְַַוִלְתפ  ַםתֲַהנ  ל  עוֹּ הַה  לַ ַַַהז   פִַַףַהחוֹּ יַַכ ְ
וַֹּ ְלת  מוַֹּ.ְַיכ  בַכ ְ תו  כ   ִבַיַש   נ   ְעיַ אַַב ַ ַ לַ"ַ:הְיש  כוֹּ תוַַֹּא  יְַוש   רַַכ ִ ח  מוַ ַמ  ַַ."תנ 

 

 
ַ

נַ ַַאהוַ ַַַבַמְרִהַיַַַהַמֲחזַ  ילַ ַַסְלִהכ   ל  תוַַַֹּיב ְ ב   ַ ַיַַתַהש   ֲאֻרכ ִ ַַַַתְימוַַַֹּלש  ַַַםה  ַַַףַהחֹּר  ת   וַַַֹּיְלב  ִסי  נ  ַַַתַהכ ְ ת   ְלב  וַַַֹּיו  ש  ְדר  ִ ַַַתַהמ 
כַ  ַַַרְוִעיַַרִעיַַלב ְ ת  ִאיַַםְוִלְראוֹּ ַ ַַםְמל  בוַַַֹּהְלפַ ַַהִמפ  א  ִניַַתב ְ ב  ְמִדיַַםו  ַַַםלוֹּ ִקיד  ְ ש  ְבִהְתַלֲהבוַ ַַהב ִ אוַַַֹּתו  ש   ַַַרכ ְ ר  וֹּ ַַַהַהת 
ב ַ ַַרְואוַֹּ ַ ַחַַַתַהש   ר  יה ַַַזוֹּ נ  ְ אנוַ ַַם,ִמפ  ב  ַַַו  ַַַַהַעת   ר  ִזיַַַתא ַַַזְלז  ְלַחז ַ ַַםַהְמזֹּר  ִקיַַתא ַַַקו  ִעְניַ ַַםַהְמֻחז   דוַַַֹּןב   ג ַ ַַלַהג   ש ְ ַַלש  ַַַבְוַהנ ִ
וַ  ַַדִלמ  ר  וֹּ ב ַ ַהַהת  ַ ש  ְכלַ ַתב ְ יַלב ִ ְבל  ב ַ ַלו  ַ ַַַתש  ְפר  ַטַ:ב ִ
תוַ  פַ ַַַבכ   ס  ַתַַַרב ְ ִאיְלתוֹּ ְ ַ ַַַהש   אוַַַַֹּיַאַחַאַַַיַרב ִַַַַלש  ַמַ"ַַ:)פרשתַתולדותַ(ַַַןג   נַ ַַר׳ַַרא  ח  וַ ַַַןיוֹּ ְמעוַַַֹּר׳ַַַםִמש   ִ ַחַַַַןב ַ ַַַןש  ַַַ,ייוֹּ

עַַַַלכ ַ  ב  וֹּ קוַַַַֹּהק  תוַַַֹּםמ  ר  יְַַלתוֹּ ְיב  ְפִליַַואוֹּ יַַלוַַַַֹּןנוֹּ ְחת   ֱאַמר:ַַ,ות ַ נ   יַַש   ְמת ִ םַַ'ְוש ַ קוֹּ יַַמ  ִ א ְַַַלַעמ  ר  יוַַלִיש ְ ְנַטְעת ִ כַַַַו  ַַןְוש  
י ְחת   עִַַַ.׳ְוגוַַַֹּ'ות ַ ִמיְתב ְ יהַ ַַיו  ַַַל  ר  יהַ ַַיִלְצעו  ִמיְגַרַַַַנְפש   יְליַ ַַסו  ל  ִריךְַ)ַַאב ְ ִביַַַעְצמוַַַֹּתא ַַַרְלַצעַ ַַצ  ְ ש  ִביַַלב ִ ַַַתא ַַַאְלה 
ְילַ ַַדִלְלמַַַֹּעְצמוַֹּ ל ַ ַמַַַה(ב ַ א  זַ ַַרב ַַַַַהִיְרְמיַ ַַַיַרב ִַַַרד ְ ְלע  יִַַַלכ ַ ַַ,רא  ַיַַתב ַ א  ִעַיַַַןש   מ  ְ וַַַַֹּןִנש  ְילַ ַַב  ל ַ ַַַהב ַ ְבר  ַַַיד ִ ר  וֹּ פוַַַֹּהת  ַסוֹּ
ַ ר  ח  ֱאַמַַַ,בל  נ   ַמרַַ'ְולֹּאַַ:רש   הַַא  ה ַַַַַאי   יֱַַאלוֹּ ַןַַעֹּש   ְילַ ַַתְזִמרוַַַֹּנֹּת  ל   ַמַַַ'.הב ַ יש ַַַרְוא  ִקיש ַַַר  ס ַַַלכ ַ ַַל  עוֹּ ַַַקה  ר  וֹּ ת  ַַַהב ַ
ְילַ  ל ַ ש ַַַהב ַ דוֹּ ךְַַַַהק   רו  ַאַַב   ךְַַַהו  ש   יַַמוֹּ ל  ס ַַַלש  ַַַטחוַ ַַוע  וַַַֹּדח  י  ֱאַמַַַַ,םב ַ נ   םַַ:רש   מ  וַַַֹּה׳ַַהְיַצו ַ ַַ'יוֹּ ְילַ ַַַחְסד  ַבל ַ ירוַַַֹּהו  ִ ַש 
וַַֹּה׳ַהְיַצו ַ ַ'ַםַטַעַַהמ ַַ.ַיִעמ ַ וַ ַַ'?ַחְסד  ְילַ ַםִמש   'ַבל ַ ירוַַֹּהד ְ ִ אַןַַעדַַ".'ַיִעמ ַַש  .ַכ   נוֹּ וֹּ ְַלש 

ַא נוַ ַַַןִמכ   ִדיַַא  וַ ַַהּ ַּמ  ַַכַַַםְלמ  ש  וַ ַַבח  ַַַדִלמ  ר  וֹּ ילוַַַֹּהַהת  ל   כַ ַַתב ַ ַעַַַתְימוַַַֹּלב ְ בו  יבוַ ַַַאךְַַַ,ַהש    ִ ַַַתֲחש  ד  לַ ַַת,ְמֻיח  פו  ַהכ ְ
לַ  ְמֻכפ   בַ ַַתו  ש   ַַַקְוַלֲעסַַֹּתל  ר  וֹּ ת  ְזַמַַַהב ַ הוַ ַַַןב ִ ב ַ ַַםְוגַַַַהַלְילַ ַַםג ַַַַאש   ַ ש  ש ַַַתב ְ יםַַקֹּד  ִ ש  ד  ְזַמַַַ,ק  ב ִ ִרַיַַהזַ ַַןש   ַַַםִמְתַחב ְ ת   ְ ַַַיש 
ֲעלוַֹּ ַ לוַַַֹּתַהמ  דוֹּ וַ ַַלש  ַַַתַהג ְ ַַַדִלמ  ר  וֹּ ְילַ ַַהַהת  ל ַ וַ ַַַןְוכַ ַַהב ַ ַַַדִלמ  ר  וֹּ ב ַ ַַהַהת  ַ ש  ְלַהל ַ ַַת,ב ְ ַַַַַןו  ִניַַרִמְספ  ו  ִביַַםִצי  ו  ַַַלעַַַַםֲחש 
וַ ַתַמֲעלַַ ַַַדִלמ  ר  וֹּ ב ַ ַהַהת  ַ ש   תַ:ב ְ

וַ  .1 ַַַַקַלֲעסַַַֹּדַהְמֻיחַ ַַַבַהִחי  ר  וֹּ ת  ב ַ ַַַהב ַ ַ ש   ַתב ְ

וַ  ַיַַחאַֹּרַַַרַהט  ִבַיַַר"צַַןִסימ ַַַםַחי ִ ִריַַאמ  ב  ִאַיַַַםד ְ וַ ַַתַמֲעלַַַַַלעַַַַםִנְפל  ַַַַדִלמ  ר  וֹּ ב ַ ַַהַהת  ַ ש  ַַַַ:תב ְ ְמר  ַַַהא  ר  וֹּ ַַַיִלְפנַ ַַהת 
ש ַ דוֹּ ךְַַַהק   רו  א:ַב   נוַַֹּהו  וֹּ לַ ַַלש  ִַַרב  ְנסוַ ַםַ,עוֹּ כ   י ִ ש   ַַכ ְ ר  א ַַַץְלא  ר  ַַהזַ ַַלִיש ְ ַַהְוזַ ְַלַכְרמוַַַֹּץר  הוַ ַַץר  ד  ה ַַַַהמ ַַַיַוֲאנִַַ,ְלש   ַַאת ְ

ִדַַַלעַַ מ ַַַי?י  הַ )ַַראוֹּ ש ַַַל  דוֹּ ךְַַַַהק   רו  ש ַַַ,(הו אַַב   ֲאנִַַַגזוַ ַַילִַַַי  ךְַַַגְמַזו ַ ַַיש   ב ַ ַַל  ַ מוַַַֹּתְוש  ה ַַַ,ש ְ ִליַַַםש   ט  ַַַםב ְ ַלאְכת   ְ ַַַםִממ 
ִלי ךְַַקַלֲעסַֹּםִויכוֹּ ְמַסי ַ ַ.ב   וַ ַַםו  ִריךְַַַןכ ַ ַלעַַַר:ַהט  עוַ ַצ  ְקב ְ י ִ ש ַַש   וַ ִַמְדר  ב ַ ַדְלִלמ  ַ ש  ַתַ.ב ְ
מוַֹּ ש ַַַַןכַ ַַכ ְ ְדר  ִ מ  תוַ ַַב ַ הַַויקהל(ַַפרשתַַשמעוניַַילקוט)ַַבכ   נוְַַַֹּוז  וֹּ ינוַ ַַ:ְלש  ת  וֹּ ֲעלַ ַַַרב  ַַַיב ַ ד  ְמִרַיַַהַאג   ִחל ַַַַם,אוֹּ ַַַתִמת ְ

ַ ר  וֹּ הַ ַַדְועַַַַהַהת  פ  ַיַַסוֹּ הַ ַַןא  ש  ַַב   ר  ֱאַמַַהפ   נ   ה ַַַרש   רֹּאש   ְקהַ ַב ְ ל ַ ַַלַוי ַ ְלבַַַַתזַֹּאַַאא  ַמַַַד,ב ִ ש ַַַרא  דוֹּ ךְַַַהק   רו  ַאַב   ַַַהֲעש  ַַַ,הו 
וְַַֹּלךַ  לוַַַֹּתְקִהל  דוֹּ ְדרֹּש ַתג ְ יה ַַו  ַיַַםִלְפנ  ַרב ִ ב ַ ַַתִהְלכוַַַֹּםב   ַ ַַ,ַתש  ד  ְלְמדוַ ַַיכ ְ י ִ ךַ ַש   ְ רוִַַֹּממ  וֹּ ִאיַַתד  וַַֹּלְלַהְקִהיַַםַהב   ַַַתְקִהל 
כַ  ב ַ ַַלב ְ ַ ב ַ ַַתש  ַ ַַַסְוִלְכנוַַַֹּתְוש  ת   ב  וַַַַֹּיב ְ ש  רוַַַֹּדְלַלמ  ַַַַתִמְדר  ְלהוֹּ א ַַַתו  ר  ַַַלְלִיש ְ ְבר  ַַַַיד ִ ר  וֹּ וַ ַַַהת  רַַרִאס  ת   ַַַַ,ְוה  ד  הַ ַַַיכ ְ י ְ ַַַאש  

ִמַ ְ דוַַַֹּיש  ַיַַסִמְתַקל ַ ַַלַהג   נַַַַַןב   יַתַַ'.ְוכוַ ַַיב   ףַַַהב   ס  ִבַיַַיוֹּ ַַַתא ַַַאמ  ְבר  ש ַַַַיד ִ ְדר  ִ ִסיַַַהמ  מוֹּ ַאַַף:ו  ְמכוַ ַַַןִמכ   כַ ַַס  צוַַַֹּלב ְ פו  ַַַתת ְ
לַ  וֹּ בַ ַהַהג  ַַץְלִהק   ת   ב  וַַֹּיב ְ ִסי  נ  ְַַוִלְדרֹּש ַאִמְקר ַַאִלְקרַַֹּתכ ְ ִדְבר  ַַיב ְ ד  ַַהַאג   ַדַַַיַאֲחר  ֲחִרַיַתְסעו  ַ  .תש 
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ִרי .2 ב  ְמִדַיַַַםד ְ וֹּ ל  ב ַ ַַםש   ַ ש  ְכִחַיַַַאלַַַֹּתב ְ וֹּ  ַרַמהַ ַַםש 

ַתַ ִסְפרוַַַֹּבכ   ַַַַלש  ַַַב ְ ר  עַַַַןמ  פַַ'ַַלב ַ וַ ַַת'ֱאמ ַַתש ְ סוַַַֹּרִמג  ַַַַףב ְ ש  ר  ַַַא,ש   ִַתַַַיכ ִַַַתפ   ר  תוֹּ ְמִדיַַהד ְ וֹּ ל  ב ַ ַַןש   ַ ש  יַַַתב ְ ְכִחַיַַַןא  וֹּ ַַןש 
ַ ר  ְמה  ְכמוַַַֹּה,ב ִ ְמזוַ ַַו  ר  ְזִמירוַַַֹּתזֹּאַַש   ב ַ ַַתב ִ ַ ַרִַַַזְכרוַ ַ'ַַתש  וֹּ ַַַהמֹּש  ַַַַתת  ִמְצוַַַַיַעְבד ִ ב ַ ַַתב ְ ַ רו ס ַַַַתש  ַַַה',ג ְ ר  וֹּ ת  ְרִסיַַהב ַ וֹּ ג  ַַןש  
ב ַ  ַ ש  יַַתב ְ ְכִחַיַַןא  וֹּ ַַַַןש  ר  תוַַַֹּםיוַַַֹּיכ ִַַַה,ְמה  ב   ַ ַיַַַןש  ַֹּחַַַַןא  כ  ְ אוַ ַַַ.ִלש  פַ ַַַןְלַצי ַ ַַיְור  ס  ב ְ ַתיִַַַרש   מ  ִפיַַַםר  נַ ַַלעַַַַםצוֹּ בַ ַַאַהת   ַַַיד ְ

הוַ  ִלי   ש ַַַ,א  ר  וַַֹּפ   נַ ַןְלש  בַ ַאַהת   הוַ ַַיד ְ ִלי   ב ַ 'ַ)פ"א(ַא  ַ הַַתש  ש   ע  וַַֹּי  ל  ַַכ ֻ ר  וֹּ ַעלַה'ַ,ת  ַיַַש   וַ ְַיד  ַַדִלמ  ר  וֹּ ב ַ ַהת  ַ ש  יַעַַַתב ְ ִ פ  ְ ַַַמש 
עַַַלְלכַ  בו  כַַַַהש    ו  י  וַַֹּדִלְלמַֹּלש   ַַב  ר  וֹּ  .הת 
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וַ  .3 ַַַדִלמ  ר  וֹּ ב ַ ַַהַהת  ַ ש  ַ ַַתב ְ ֱחש  מוַַַַֹּבנ  ְריַַַכ ְ ִמַיַַ"גת ַ ע  ְ ַ ַַםפ  וַ ַַַלש  ַַַַדִלמ  ר  וֹּ חַַַַֹּהַהת   ַלב ְ

ַ ר  פַ ַַַןמ  ח  ַיַַַץה  ַתַַַזצוק"לַַַםַחי ִ כ ַ ַַ,בכ   וַ ַַלש   ַַַדִלמ  ר  וֹּ ב ַ ַַהת  ַ ש  ֱחש  ַַַתב ְ מוַַַֹּבנ  ְריַַַַכ ְ ִמַיַַ"גת ַ ע  ְ וַ ַַםפ  חַַֹּדִלמ  ְכפִַַַל,ב ְ ַַַיו 
בַ  ו  מ  ש  ַַאש   ַַַםב ְ ר  יַחַַןמ  ג ִ ְ ש  ַ הוַ ַַיַרב ִַַהגה"צַַַהמ  ִלי   ַאַא  י  ְ פ  ַמַַַןלו  ש    ַַַתזֹּאַַעש   ר  ַץַןִממ   פ  ח  יַםַה  ְמרוַ ַַתֱהיוַַַֹּ,ַחי ִ א  ַַ"לֲחזַַַַש  
וַ  ש    ב ַ ַַהש   ַ גַ ַַתש  נ  ְריַַַַַדכ ְ ַַַת,ִמְצווַַַֹּ"ַגת ַ ִבְפר  ַַַיְלפִַַַַטו  ר  כ ַ ַַ"אַהג ְ ַַַלש  ַַַַתאוַַַַֹּלש   ְבר  ַַַיד ִ ר  וֹּ ַַַהת  ד  א  מ ַַַםש   ַַהַ,ִמְצוַ ַַאִהַיַַדלוֹּ
ַ ַיַַיֲהר  ש ִ עוֹּ ש   ב ַ ַַתזַֹּאַַםכ ְ ַ ש  יִלַיַַתב ְ ִ אוַַַֹּתאוַַַֹּלכ ַ ַַםַמְכפ  ִמְספ ַַַַתו  ש ַַַרב ְ אוַַַֹּש   לֹּש ַַתמ  ְ ש  ַַַו  ר  ש ְ ַןִַַאםַַה.ע  ַַַכ   ד  א  ש   ַַַםכ ְ
ש  ַ מ ַַביוֹּ ב ַ ַדְולוֹּ ַ ש  ַַַתב ְ יַיֲהר  ְצווַַֹּףסוַַֹּןא  ִ כוַַֹּתַלמ  י   ִסיַלש   ַַַף.ְלהוֹּ
ַתַַַףַאַַַיחִַַַַאיש ַַַןְוַהב ַ  ִסְפרוַַַֹּבכ   ש  ַַַשמות(ַַפרשתַַב'ַַחלקַַחַיַַאישַַ)בַןַַב ְ ִליַַםב ְ וַ ַַם,ַהְמֻקב   ִגד  ֹּעַַַַלד ְ ֲעש  ַַַלַהפ  ַַַהַהנ ַ

ס ַ ע  ַַַקמ  ר  וֹּ יוַַֹּהַהת  ב ַ ַםב ְ ַ לַ ַַתש  ִמיַףא  ע  ְ ַַַםפ  ת  ֲעש  ַַַַןִמַַריוֹּ ס ַַַהַהנ ַ ע  ַַקמ  ר  וֹּ  .לַהחַַֹּיְימ ַַלש  ַַהַהת 
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ש ַ .4 רוַַַֹּי  ִנַיַַַתְסב  ַיַַםְוִעְני  ַרַַַםֲעֻמק ִ ב ַ ַַַקש   ַ ש  ַ ַַַתב ְ ְפש  ִבַיַַַרא   ַןְלה 

בַ  ש  ַַַַאמו  ַַַַםב ְ ר  ַמַַַזצוק"לַַש ַַ"ִאַיַַַןַהֲחזוַַַַֹּןמ  א  ש ַַַר,ש   י   רוַַַֹּש   וַַַֹּתְסב  ַַַתֲעֻמק  ר  וֹּ ת  ִאַַַהב ַ ְפש  ַַַיש   ְמעַַַַרא  ַַַםַלֲהִבינַ ַַטכ ִ
ימוַֹּ ב ַַַַקְוַרַַַל,ַהחַַֹּתב ִ ַ ש  ש ַַַתב ְ ִליַַקֹּד  ַֹּחַַַםַלֲהִבינַ ַַַםְיכוֹּ ִַַַַמכ  ב ַ ַַתְקֻדש   ַ ַיַַת.ַהש   ע  בַ ַַהזַ ַַַןכ ְ ִאב ְַַַאמו  ַַַַןב   ְזר  ַַכַ'ַַ)שמותַַאע 
נוְַַַֹּוזוַַַֹּי"אַ( וֹּ ש ַַַד'ַַיכ ִַ"ַַ:ְלש  וַַַֹּהזַ ִַַקד   נוַַַֹּםַהי  ְ וַַַֹּלְלַקב ַ ְַַוִזמ  ש  פ  פַ ַַתַהנ ְ ס  וֹּ ְכמ ַַַתת  ַַַהח  ת  ִמיַַלִמכ ַ ַַריוֹּ ַַַַןְוכַ ַַ."ַםַהי   ר  ִאג   ַַַתב ְ
ב ַ  ַ ַַַַןִאב ְַַַלְלַבעַַַַתַהש   ְזר  ֱאַמַַַאע  כַ ַַר:נ  ְצאוַ ַַםיוַַַֹּלב ְ ִַַַימ   ֲער  ַ נַ ַַיש  בו  מ ַַַה,ת ְ יוֹּ ב ַ ַַיב ְ ַ ש  חוַ ַַתב ְ א ִַַַנְפת ְ ִרַיַַהמ  ע  ְ ַַםַ.ש 

ִאיִרַ ַבמ   ַתַַַע"אַ(ַַקי"ַחַַושבתַַע"אַַע"ַוַַוגיטיןַַע"אַַט"ַזַַ)ביצַהַַַיו  ִעק ַַַַַ,ַבכ   מ ַַַרש   ש   ַַַהַהנ ְ ר  ב ַ ַַהְית  ַ ש  ַַַאהוַ ַַתב ְ ד  ַַַיכ ְ
י ַֹּחַַַרְלַהְגב ִ כַ ַַכ  ַַַַלש  ַַַלַהש    ד  א  ַַַלְלבַַַַַםה  ר  דוַַַֹּבִיְתע  ו  ִלמ  וַ ַַב ְ וַ ַַםש  ְתַקש   ַַַַיִמַַַיכ ִַַַַןכ ַ ַַםִאַַַַאִנְמצַ ַַב,ִעְרב  ִ מ  נַַַַַהש   ֲהב  ַַַתב ַ

ַטַ ַַַעק  ר  מ  ַהג ְ ש ַַַאוַַַַֹּאמ  י   יזַ ַַלוַַַֹּש   ְספוַַַֹּהא  וֹּ ש  ַַַַתת  ַהַַהק  מ  וֹּ מַַַַזא ַַַ,ְוַכד  ְצלַ ַַַןַהז ְ ֻ ַַַחַהמ  ת  יוֹּ ִביַַרב ְ ִרַיַַַןְלה  ב  וַ ַַםד ְ ל  ַַַאהוַ ַַא 
ב ַַ ַ ש  ש ַַתב ְ ַַ.קֹּד 
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ב ַ  .5 ַ צוַַַַֹּתע ַַַַאִהיַַַתש  לַַַַַןר  ַַַַתְלַקב   ר  וֹּ  ַהַהת 

ִסימ ַַַ"ַחַהב ַַ ַתַַַרצ"בַַַןב ְ ב ַ ַַ,ַבכ   ַ ש   צוַַַֹּתע ַַַאהוַ ַַתש   לַַַַַןר  ַַַתְלַקב   ר  וֹּ ַַַה.ַהת  ֲהר  ל ַ ַַתְלַדַעַַַיד ַ ַַַםכ ֻ ר  וֹּ ב ַ ַַהת  ַ ש  נַ ַַתב ְ ַַהַ,ִנת ְ
יַ  צוַַֹּתע ַַַזא ַַַהְוה  נַ ַַןר  ת ְ נ ִ ש   ה ַַַהכ ְ וַ ַם,ל  ִמש   ךְַַַםו  ְמִריַַכ   ְתִפל ַַַַםאוֹּ ִתיַַַוֲאִני'ַַהִמְנח ַַַתב ִ ַת'ַדְַַלךַ ְַתִפל   צוַַֹּע  וַַֹּן',ר  ַהי  ַַַםש  
צוַַֹּתע ַַאהוַ  לַַַַןר  ַַַתְלַקב   ר  וֹּ ִרַיַה,ַהת  וֹּ ק  וַַַֹּןש   ַַב  ִמְנח ַַהַעת   ַַַאְוהוַ ַה,ב ְ ר  וֹּ נִַַַה'ש  ַַםַהג  ַ.יַיֲענ 
ַ

 שליט"אַ(ַדבורקסַאליקיַםַהג"רַשלַמספרוַַנלקטוַמהדבריםַ)חלק

 

נשבה עיון:  ל שאלה   ל זלעפות  גשם ב  ה בעוצמה מלוו  הרוח  הפריע.    רימיאב, אבל  לא  זה 
אך  והמשיך בנסיעה על האופניים.    ופוהמכסה את כל ג  הוא היה עטוף היטב במעיל גשם 

צפוי   בלתי  באופן  פנה  לפתע  כאשר  הרחובות  שמאלה  אברימי באחד  איבד  בפניה  הוא   ,
וק באותו זמן  שבדי כתוצאה מכך הוא עף על נפתליווהחליק מהגשם,  אופנייםשליטה על ה 
הפיל אותו על המדרכה ושבר לו את המשקפיים. נפתלי התרומם בקושי והחל   עבר במקום

בגשם כזה!   באופניים  נוסע ? מי  יודע מה שאתה עושה : 'תגיד אתה  לגעור באברימי החבול
 '!לי על המשקפיים עד הפרוטה האחרונה  צריך כעת לשלםאתה  

לו ענה  רוצה ממני, אני  '  :אך אברימי  ' התגונן  בעצמי  מה אתה  אברימי  החלקתי בגשם! 
 ומחה בקול: 'אני לא חייב לך כלום, קרה לי 'אונס'!'  

 ?צריך לשלם לנפתלי על המשקפיים אברימי? האם עם מי הצדק
: 'נתקל לאו פושע הוא'. סימן  שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תי'ב סעיף ד'  מקורות לעיון:

 .'מילים: 'תחילתו בפשיעה וסופו באונסשע'ח סעיף ג' בדין 'העולה בסולם' עד ה

 . הקדוש הרבה יגדלני, עד שבמזבח יקריבני. , ובצאתו מהבית הורידנילנאותני יוסף פעל . אצל הגדול הייתי מתחילה, ובקטן לעצור קללה ת: חידה לפרשת תולדו
 חיי שרה: כסף פתרון ל  הנגוע אותי יוריד, ולפני החג כולנו נוריד.. כשיתחלף צבעי ישתנה הדין, סגר יוטל מעיקר הדין. , וכל אדם לא מהשורש יפרידנייאריכני הכהן לא
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סבא קדישא
ה

בן הרה”ק

בי שלום שכנא
ר

 הגדול ממעזריטש

רוז׳ין
מ

מפראהבישט

ק המגיד 
” בן הרה

”ק רבי  בן הרה

אברהם המלאך

כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

קורא נאמן של גליונינו 'סגולת שלום' שלח 
לנו מליצה זו: 

"אותה הוכחת לעבדך ליצחק" )בראשית כ"ד י"ד( 
וברש"י: "ולשון הוכחת, ביררת, אפרובישט 
בלע"ז", מרש"י משמע ש'אפרובישט' הוא 

ענין של עבודת הבירורים.
)כעי"ז יש ממרן הכנסת מרדכי מסאדיגורה שאמר לרמז: 
סאדיגורה מן התורה מנין? על פי הפסוק: "עד הגל הזה 
ועדה המצבה" )בראשית פל"א פנ"ב( ובתרגום אונקלוס 
כתב: "סהיד-דגורא הדין"(

*
כשהקב"ה הראה למשה 

רבינו את שם העיר 
פראהבישט זה על שם 
שהצדיק מפראהבישט 

ישב בתוכה
מחותני  ששמעתי  לו  סיפרתי  הטיול  בעת 
שהה"צ  מבינדער  מהה"צ  ששמע  ע"ה 
נקרא  שלכן  לו  אמר  ממעז'יבוז'  הרר"ב 
הר"נ  שהה"צ  מחמת  הורדענקע  העיר 

הורדענקער היה שם.
הוא  כן  האמת  כי  קדשו  בלשון  הוא  וענה 
כל  וכן  זה  נקרא העיר על שם  זה  שמחמת 
בתוכם  שישבו  בשמם  שנקראו  העיירות 
צדיקים נקראים על שם זה, מחמת שישבו 
אשר  ידוע  זאת  כי  יען  הצדיקים,  בתוכם 
השם מכל דבר הוא המחיה את הדבר ההוא, 
כי כל הדברים שבעולם חיותם וקיומם הוא 
פי  על  לא  כן,  בלשונם  שנקראו  ואף  שמם, 
מקרה נקרא שמם כך רק על פי השגחה מן 
השמים הוא שנקראו כך, כי השם הוא מרמז 
על איזה ענין גבוה, ולכן היתה סיבה משמים 

שנקרא כן.
כי איתא שהראה הקב"ה למשה רבנו 
ודורשיו  דור  דור  הראשון  לאדם  ע"ה 
דור דור וחכמיו כו' )סנהדרין לח(, וכאשר 
אמר  ואמוראים  תנאים  דור  לו  הראה 
ורבא,  אביי  וזה  עקיבה  רבי  זה  לו 
לו  אמר  הדור  צדיקי  לו  וכשהראה 
ממעזיבוז'  ברוך  ר'  הרבי  הוא  שזה 
וזה הרבי ר' שלום פראהבישטער וזה 
הר"נ הורדענקער, כי כך שמם לסיבה 
לאחר  כן  על  ואשר  ית',  לו  הידועה 
כמה שנים כאשר הרעגירונג - רשויות 
בונים  היו  אדונים  איזהו  או  המדינה, 
איזה  בתוכם  שידורו  עיירות  איזה 
עבור  לקרוא  המה  מוכרחים  צדיקים, 

זאת את שם העיר מעזיבוז' או פראהבישיט 
שהצדיקים  בכדי  וכדומה,  הורדענקע  או 
יקראו בשמם הראשון אשר הראה הקב"ה 
למשה רבנו ע"ה לאדם הראשון, ואמר לו זה 
הר"נ הורדענקער או הר"ש פראהבישטער 

וכדומה.
הרר"ב  הרה"צ  דיבר  אשר  היטב  בזה  ולכן 
זה  שם  על  נקרא  הורדענקע  העיר  כי  ז"ל 
מחמת שהר"נ הורדענקער ישב בתוכה, כי 

כן הוא האמת כנ"ל, ודפח"ח.
)קדושת אהרן - נובלות חכמה אות ד' מכתבי הרה"ח ר' 
מנחם נחום דאלגאטש זצ"ל ששלחם לידידו הגה"ח ר' 
ישראל פסח וועטשטיין זצ"ל אב"ד נאווסעליץ שמסרם 
לידי כבו"ק אדמו"ר הכנסת מרדכי בכדי שידפיסם(

*
שיקבעו בארץ ישראל

את התורה הנ"ל היה אומר כ"ק אדמו"ר 
הנועם ישראל מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, 
רבי  הרה"ק  אביו  בשם  להקשות  והביא 
רואים  למה  זצ"ל,  מקרטשניף  משה  דוד 
להם  לקרוא  מקפידים  הבעש"ט  שתלמידי 

בשם הערים בהם התגוררו בגולה.
ותירץ הרה"ק הרד"מ: דכיון דאיתא בגמרא 
ובתי  כנסיות  בתי  עתידין  כ"ט.(  דף  )מגילה 

מדרשות שבבל שיקבעו בארץ ישראל. א"כ 
בימינו?  האלו  הגמרא  דברי  יתקיימו  איך 
לאותם  לקרוא  שממשיכים  ידי  על  אלא 
חסידויות כבשם שלהם בגולה, אזי מתקיים 
בימינו מאמר חז"ל שהבתי כנסיות שבגולה 

עתידין שיקבעו בארץ ישראל.
)מפי הרה"צ ירחמיאל יוסף בידרמן שליט"א ששמע מכ"ק 
אדמו"ר ה'נועם ישראל' מקרעטשניף - קרית גת זצ"ל(

כחו של מסיים
התקיים  ברק  בבני  ראחמיסטריווקא  המדרש  בבית  השבוע 
מהילד  שנים  עשר  עבר  אשר  אברך  שעשה  רבה  קידושא 
עשר  שלפני  אחרי  באה  שישועתו  וסיפר  לו.  שנולד  הראשון 
חודשים התקיים בבית המדרש הנ"ל סיום הש"ס, ובסיום דרש 
מונקאטש  המדרש  בית  רב  שליט"א  גלבר  מרדכי  ר'  הרה"ג 
הש"ס  סיום  שבזמן  זצ"ל  מבריסק  הרב  בשם  ואמר  ברק,  בני 
והאמוראים  התנאים  כל  בזכות  לברך  גדול  כח  יש  למסיימים 
ועוד.  עקרות  לפקוד  אפילו  ויכולים  המסכתות,  בכל  שנלמדו 
לברכו  ממנו  וביקש  מהמסיימים  לאחד  ניגש  הנ"ל  האברך 
בילדים, והמסיים בירכו שיזכה לישועה בקרוב ולעשות שמחה 
תוך שנה מהסיום וב"ה נתקיים. ולפלא שהמסיים בעצמו נולד 

לו גם כן לפקודת השנה בדיוק מהסיום מיום ליום.
יתכן שבכל סיום מסכתא הרי בזכות כל התנאים והאמוראים 
לברך,  גדול  כח  למסיימים  כן  גם  יש  מסכתא  באותו  שנלמדו 
ועתה שבשבוע הבא עלינו לטובה כלל ישראל מסיימים מסכת 
עירובין בשעה טובה, שכל מסיים יראה לברך אחד את השני 
בלב שלם בכל הישועות שכל אחד צריך, ונזכה בקרוב שכולם 
יושעו בכל מה שהם צריכים.              בשמחות אצל כולם 
גרשון הלוי גולדשטיין
כולל להוראה שטפנשט ב"ב

משטפנשט[  נחום  מנחם  רבי  ]הרה”ק  שישי מזקני הגדול זי”ע, אמר: מי שרוצה לזכות לשבת אבי  בליל  שידבר  ואם שמחה  זי”ע,  מפראהבישט  שלום  לפחות רבי  שידבר  ממנו,  סיפור  לו  בית אין  ומספסלי  הקדושים  מדרשו.משולחנותיו 
 ובלשון קודשו: 

מפראהבישט ער רעדין בליל שישי פונעם הייליגען זיידען “ווער ס’וויל הָאבין ַא פרייליכען שבת, זָאל  ָֹשלֹום  רבי  גרויסער  דער 
זי”ע, און ַאז ער הָאט ניט קיין סיפור, 

טישן און  זיינע הייליגע  זָאל ער רעדין פון 
בענק”.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל ליל שישי את זכות רבינו שלום מפראהבישט

ליל שישי

תורת שלום 

אמרות טהורות 

גם לגמליך אשאב )חיי שרה כ"ד י"ח(
אמר הרה"ק רבי שלום מפראהבישט: לעולם ימעט אדם 
סימן   - לדבר  ראיה  שאין  פי  על  ואף  ובשתיה  באכילה 
לדבר יש, גמל - אכילתו מועטת והוא מאריך ימים, סוס 
אכילתו מרובה וימיו קצרים.   )מגדולי החסידות - רוז'ין עמוד י"ד(

 *
ויעתר לו ה' ) תולדות כ"ה כ"א(

רוצה  איני  הדברים,  כל  את  להבין  צורך  שיש  זו,  דרך 
אפשר  אי  אזי  מהדברים,  אחד  יחסר  אם  כי  ללמוד, 
ידי  'פדיון נפש'. רוצה אני להשפיע ישועה על  לעשות 
כל דבר קטן וגדול, בלי שום פדיון נפש, בל תאבד חלילה 

נפש אחת מישראל.                 )מגדולי החסידות - רוז'ין פרק א׳(

שער הכניסה לעיר פראהבישט באוקראינה

פראהבישט מן התורה מנין?

קוראים כותבים

סיפר רבינו הקדוש מרוז'ין:
ר' שלום, כבן תשע שנים, פנה  כאשר היה אבי, הרבי 
אליו מגדלו ומחנכו, רבי שלמה מקרלין, ואמר לו: "לך, 
שלום'קע, נאה וטוב להתפלל! שכן כאשר הנך עומד 
תפילותיך  את  חוטפים  האבות,  באים  מיד  להתפלל, 

ומביאים אותן לפני כסא הכבוד!".
)כתבי הרה"ח ר' שעפטיל מבארדיטשוב; נר ישראל(

לתורה לחופה ולמעשים טובים
רבי  הבכור,  הבן  את  מקרלין  שלמה  רבי  לקח  לימים, 
הבן  את  ואילו  לבתו,  כחתן  מלודמיר,  חיים  ישראל 
מנחם  רבי  הקדוש,  הצדיק  לקח  שלום,  רבי  הצעיר, 
הצדקנית  הרבנית  לנכדתו,  כחתן  מטשרנוביל,  נחום 
אברהם  רבי  הקדוש,  הצדיק  חתנו,  בת  חוה,  מרת 

מקוריסטשוב. 
השידוך  של  התהוותו  דרך  על  מסופר,  מופלא  מעשה 

העילאי:
מקרלין  שלמה  רבי  הזמין  לפרקו,  שלום  רבי  בהגיע 
שני חסידים ממקורביו, והטיל עליהם שליחות סודית, 
של  לבנו  מתאים  שידוך  אחר  ולתור  למסע  לצאת 
שלמה  רבי  אותם  צייד  לדרך,  יצאו  בטרם  "המלאך". 
המתוכננת,  ובדרככם  "היות  תקיפה:  אחת  באזהרה 
אמורים אתם לעבור בעיר פראהבישט, מקום מושבו 
הריני   – מטשרנוביל  נחום  רבי  המפורסם,  הצדיק  של 
רגע  ולבל תתעכבו שם אפילו  מזהירכם, לבל תעצרו 
את  תעברו  אשר  עד  בנסיעתכם  תמשיכו  אלא  אחד, 

העיר!"
ביום  בדיוק  השלוחים  הגיעו  פראהבישט  העיר  אל 
שהזמן  למרות  הצהרים.  בשעות  שבת,  ערב  שישי, 
ביותר, שכן שומה היה עליהם להגיע  היה דחוק להם 
החסידים  זנחו  לא  השבת,  כניסת  לפני  מושב  לעיר 
בנסיעה  פראהבישט  העיר  את  חצו  רבם,  אזהרת  את 
מבלי  לעיר,  מחוץ  נכחם  לנסוע  והמשיכו  מהירה, 
שבת  לקראת  פניהם  את  יועידו  לאן  בעצמם  שיידעו 

הממשמשת ובאה.
במעון  נחום,  רבי  עצמו  היטה  ממש,  שעה   באותה 
קודשו, לנוח קימעה, כהכנה לכבוד שבת המלכה, ותוך 
העליונים,  בעולמות  הוא  נמצא  כי  חלם,  תנומתו  כדי 
את  לשדך  שעת=הכושר,  היא  כעת  כי  לו,  נאמר  שם 
כך,  כדי  תוך  ממעזריטש.  המגיד  רבו,  נכד  עם  נכדתו 

תקעו  ושניהם  "המלאך",  אברהם  רבי  לפניו  הופיע 
כף זה לזה, לאות על גמר השידוך. הקיץ רבי נחום מן 
החוצה  מיד  לצאת  לו  והורה  למשמשו  קרא  החלום, 

ולברר, האם הגיע איזושהי עגלה עם אורחים העירה.
חלפו,  קלה,  שעה  "לפני  וסח:  מבירורו  המשמש   חזר 
אמנם, בעיר, שני חסידים על עגלתם, אך לא עצרו, כי 

אם המשיכו הלאה בדרכה!"
"מהר ושגר כמה רוכבים על סוסים בעקבות העגלה" - 
הורה לו רבי נחום – "וקרא לאנשים לשוב העירה ולבוא 

לפני!"
כאשר הורה רבי נחום כן נעשה, והרוכבים השיגו את 
החסידים  שני  הסביבה.  מכפרי  באחד  חונה  העגלה 
המפורשת  לפקודתו  לסרב  יכלו  לא  מפראהבישט 
שלא  כורחם  ובעל  הרוכבים,  בפי  אשר  נחום  רבי  של 
רבי  בירכם  בואם,  עם  העירה.  לשוב  נאלצו  בטובתם 
וסיפר להם את דבר החלום  ומיד פתח  נחום לשלום, 

אשר זה עתה חלם.
 "ובכן!" – הפטיר רבי נחום ואמר – "הואיל וכבר נעשה 
אין  העליונים,  בעולמות  הפועל  אל  ויצא  השידוך 
מן  שהורו  כפי  ולעשות  להסכים  אם  כי  ברירה,  לכם 

השמים!"
להם  מסר  סודית  שליחות  כי  ידעו  אשר   החסידים, 
נסיעתם,  יודע את מטרת  אינו  וכי איש מלבדם  רבם, 
הבינו, כי דבר החלום אינו אלא גילוי ברור מן השמים, 
נשארו  הם  דעתם.  על  ולעמוד  להתעקש  להם  ואל 
אל  חזרו  השבת,  ולאחר  בפראהבישט,  לשבות  אפוא 

רבם קרלינה וסחו לו את המוצאות אותם.
יצא הדבר,  כך, הרי מה'  "אם  ואמר:  רבי שלמה  נענה 

ואף אני מסכים לשידוך!".    
       )בך יברך ישראל; כתבי חסידים; נר ישראל(

שבתו  בפראהבישט,  שנערכה  לחתונה  בדרכם 
מלוויהם  עם  שלום  רבי  והחתן  מקרלין  שלמה  רבי 
של  במחיצתו  השבת  את  עשו  שם  יאנוב,  בעיר 
מתלמידי  מדינוביץ,  ישעיה  רבי  הקדוש,  הצדיק 
הבעל=שם=טוב הקדוש. רבי שלום, אשר כבר משחר 
נעוריו החל להתנהג בהצנע לכת והסתיר את עבודתו 
על  העטה  רואים,  מעין  הנוראות  ומדרגותיו  הנעלה 
זו מסווה של פשטות מוגזמת, אשר  עצמו גם בשבת 
גדולה  ואולם, מה  בני המקום משלוותם.  הוציאה את 
ישעיה  רבי  הצדיק  סיים  כאשר  תדהמתם,  היתה 
את תפילת השמונה=עשרה שלו בלחש לפני 
שיסיים  עד  בהכנעה  להמתין  ונעמד  העמוד, 
החתן הצעיר את תפילתו, ורק אז החל בחזרת 

הש"ץ.
לעבר  בדרכם  השבת  לאחר  המשיכו   כאשר 
ברדיטשוב.  בעיר  הפמליה  עברה  טשרנוביל, 
יצחק  לוי  רבי  והנודע,  הקדוש  הצדיק  נחלץ 
מלכים  סעודת  וערך  חושים,  מברדיטשוב, 
עמדו  כאשר  הצעיר.  החתן  של  לכבודו 
יצחק  לוי  רבי  זימן  בדרכם,  הלאה  להמשיך 
ללוות  להם  והורה  כלי=זמר,  בעלי  של  חבורה 

2סגולת שלום 

מה
וצ

ע

המשך פרק מתולדות רבינו הקדוש הרבי ר' שלום שכנא מפראהבישט זצ"ל מתוך ספר התולדות לרבינו הנמצא בהכנה על ידי מכונינו.
ועזרו לנו בליקוט תורתיו הנהגותיו  ומכאן קריאת קודש לכל שוחרי תורת רבינו סייעו בעדינו לעשות את עבודת הקודש בשלימות 

אגרותיו ותולדותיו בקודש של רבינו הגדול מפראהבישט זיע"א ועכי"א.

המשך מגליון שבוע קודם

מגיד תעלומה

הודעה משמחת
לאור הצטברות חומר רב מתולדות ותורת

רבינו הקדוש מפראהבישט
ולרגל עריכת ספר מקיף לתולדותיו ולתורתו

נבקש בזאת מהקהל הרחב כל מי שיש 
בידיו וברשותו חומר מרבנו, עובדות, 
מכתבים ואמרי קודש וכל פרט היכול 

לשפוך אור על חקר מורשתו
שימציאם לידינו למען נוכל לשלבם בספר 

העומד לצאת לאור בעזה״ש 
ולהפיצם בגליוננו ״סגולת שלום״
זכות רבינו שלום תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שכינת          שלום
מכון לחקר ותיעוד מורשת מרן מפראהבישט זיע״א

 6160303@ gmail.com דוא״ל:

תולדותיו בקודש

שלום'  'דרכי  ספר 
סיפורים  ילקוט 
והנהגות ישרות מרבינו 
מפראהבישט  שלום 
רבי  בהוצאת  זיע"א 
שלזינגר  זליג  שמואל 
שנת  בירושלים  נדפס 

שער הספר 'דרכי שלום' שבת אחים )תשס"א(

מן הארכיון

מכון חכמי רומניה
שע״י  מוסדות שטפנשט בארה"ק

 טלפון : 03-579-03-03

יומא טבא לרבנן
ניתן להשיג 

במשרדי מכונינו את הספר

'נר ישראל' רוז'ין ז"ח 
מהדורה חדשה עם תוספות רבים 

ובסדר חדש ומאיר עינים

להשיג בנקודות המכון: 
בני ברק, אלעד, גבעתיים, ירשלים

ובגינוני  ורנן  בגילת  לעיר,  מחוץ  עד  ופמלייתו  החתן  את 
מלכות. ולא זו בלבד, אלא שרבי לוי יצחק בכבודו ובעצמו, 
צעד בראש לפני כלי=הזמר כשהוא רוקד ומכרכר בכל עוז.
ליווי  לאחר  לביתו  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי   בשוב 
הפמליה, שאלה אותו הרבנית בנימה של טרוניה: "וכי לא 
כלי=הזמר  ובחבורת  שערכת  המלכותית  בסעודה  היה  די 
כל  לעיני  בכבודך  להקל  היית  צריך  שעוד  אלא  ששלחת, 
כאחד  כלי=הזמר  לפני  ברחוב  בעצמך  ולרקד  עירך  בני 

הנערים?!"
שלא  יכולתי  כיצד  "וכי  ואמר:  יצחק  לוי  רבי  לה   השיב 
לפני  ורוקד  הולך  הנביא  אליהו  את  בראותי  לרקוד, 
כלי=הזמר?!" - - -              )בית רוז'ין לר"י קלפהולץ; סיפורי צדיקים(
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סבא קדישא
ה

בן הרה”ק

בי שלום שכנא
ר

 הגדול ממעזריטש

רוז׳ין
מ

מפראהבישט

ק המגיד 
” בן הרה

”ק רבי  בן הרה

אברהם המלאך

כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

קורא נאמן של גליונינו 'סגולת שלום' שלח 
לנו מליצה זו: 

"אותה הוכחת לעבדך ליצחק" )בראשית כ"ד י"ד( 
וברש"י: "ולשון הוכחת, ביררת, אפרובישט 
בלע"ז", מרש"י משמע ש'אפרובישט' הוא 

ענין של עבודת הבירורים.
)כעי"ז יש ממרן הכנסת מרדכי מסאדיגורה שאמר לרמז: 
סאדיגורה מן התורה מנין? על פי הפסוק: "עד הגל הזה 
ועדה המצבה" )בראשית פל"א פנ"ב( ובתרגום אונקלוס 
כתב: "סהיד-דגורא הדין"(

*
כשהקב"ה הראה למשה 

רבינו את שם העיר 
פראהבישט זה על שם 
שהצדיק מפראהבישט 

ישב בתוכה
מחותני  ששמעתי  לו  סיפרתי  הטיול  בעת 
שהה"צ  מבינדער  מהה"צ  ששמע  ע"ה 
נקרא  שלכן  לו  אמר  ממעז'יבוז'  הרר"ב 
הר"נ  שהה"צ  מחמת  הורדענקע  העיר 

הורדענקער היה שם.
הוא  כן  האמת  כי  קדשו  בלשון  הוא  וענה 
כל  וכן  זה  נקרא העיר על שם  זה  שמחמת 
בתוכם  שישבו  בשמם  שנקראו  העיירות 
צדיקים נקראים על שם זה, מחמת שישבו 
אשר  ידוע  זאת  כי  יען  הצדיקים,  בתוכם 
השם מכל דבר הוא המחיה את הדבר ההוא, 
כי כל הדברים שבעולם חיותם וקיומם הוא 
פי  על  לא  כן,  בלשונם  שנקראו  ואף  שמם, 
מקרה נקרא שמם כך רק על פי השגחה מן 
השמים הוא שנקראו כך, כי השם הוא מרמז 
על איזה ענין גבוה, ולכן היתה סיבה משמים 

שנקרא כן.
כי איתא שהראה הקב"ה למשה רבנו 
ודורשיו  דור  דור  הראשון  לאדם  ע"ה 
דור דור וחכמיו כו' )סנהדרין לח(, וכאשר 
אמר  ואמוראים  תנאים  דור  לו  הראה 
ורבא,  אביי  וזה  עקיבה  רבי  זה  לו 
לו  אמר  הדור  צדיקי  לו  וכשהראה 
ממעזיבוז'  ברוך  ר'  הרבי  הוא  שזה 
וזה הרבי ר' שלום פראהבישטער וזה 
הר"נ הורדענקער, כי כך שמם לסיבה 
לאחר  כן  על  ואשר  ית',  לו  הידועה 
כמה שנים כאשר הרעגירונג - רשויות 
בונים  היו  אדונים  איזהו  או  המדינה, 
איזה  בתוכם  שידורו  עיירות  איזה 
עבור  לקרוא  המה  מוכרחים  צדיקים, 

זאת את שם העיר מעזיבוז' או פראהבישיט 
שהצדיקים  בכדי  וכדומה,  הורדענקע  או 
יקראו בשמם הראשון אשר הראה הקב"ה 
למשה רבנו ע"ה לאדם הראשון, ואמר לו זה 
הר"נ הורדענקער או הר"ש פראהבישטער 

וכדומה.
הרר"ב  הרה"צ  דיבר  אשר  היטב  בזה  ולכן 
זה  שם  על  נקרא  הורדענקע  העיר  כי  ז"ל 
מחמת שהר"נ הורדענקער ישב בתוכה, כי 

כן הוא האמת כנ"ל, ודפח"ח.
)קדושת אהרן - נובלות חכמה אות ד' מכתבי הרה"ח ר' 
מנחם נחום דאלגאטש זצ"ל ששלחם לידידו הגה"ח ר' 
ישראל פסח וועטשטיין זצ"ל אב"ד נאווסעליץ שמסרם 
לידי כבו"ק אדמו"ר הכנסת מרדכי בכדי שידפיסם(

*
שיקבעו בארץ ישראל

את התורה הנ"ל היה אומר כ"ק אדמו"ר 
הנועם ישראל מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, 
רבי  הרה"ק  אביו  בשם  להקשות  והביא 
רואים  למה  זצ"ל,  מקרטשניף  משה  דוד 
להם  לקרוא  מקפידים  הבעש"ט  שתלמידי 

בשם הערים בהם התגוררו בגולה.
ותירץ הרה"ק הרד"מ: דכיון דאיתא בגמרא 
ובתי  כנסיות  בתי  עתידין  כ"ט.(  דף  )מגילה 

מדרשות שבבל שיקבעו בארץ ישראל. א"כ 
בימינו?  האלו  הגמרא  דברי  יתקיימו  איך 
לאותם  לקרוא  שממשיכים  ידי  על  אלא 
חסידויות כבשם שלהם בגולה, אזי מתקיים 
בימינו מאמר חז"ל שהבתי כנסיות שבגולה 

עתידין שיקבעו בארץ ישראל.
)מפי הרה"צ ירחמיאל יוסף בידרמן שליט"א ששמע מכ"ק 
אדמו"ר ה'נועם ישראל' מקרעטשניף - קרית גת זצ"ל(

כחו של מסיים
התקיים  ברק  בבני  ראחמיסטריווקא  המדרש  בבית  השבוע 
מהילד  שנים  עשר  עבר  אשר  אברך  שעשה  רבה  קידושא 
עשר  שלפני  אחרי  באה  שישועתו  וסיפר  לו.  שנולד  הראשון 
חודשים התקיים בבית המדרש הנ"ל סיום הש"ס, ובסיום דרש 
מונקאטש  המדרש  בית  רב  שליט"א  גלבר  מרדכי  ר'  הרה"ג 
הש"ס  סיום  שבזמן  זצ"ל  מבריסק  הרב  בשם  ואמר  ברק,  בני 
והאמוראים  התנאים  כל  בזכות  לברך  גדול  כח  יש  למסיימים 
ועוד.  עקרות  לפקוד  אפילו  ויכולים  המסכתות,  בכל  שנלמדו 
לברכו  ממנו  וביקש  מהמסיימים  לאחד  ניגש  הנ"ל  האברך 
בילדים, והמסיים בירכו שיזכה לישועה בקרוב ולעשות שמחה 
תוך שנה מהסיום וב"ה נתקיים. ולפלא שהמסיים בעצמו נולד 

לו גם כן לפקודת השנה בדיוק מהסיום מיום ליום.
יתכן שבכל סיום מסכתא הרי בזכות כל התנאים והאמוראים 
לברך,  גדול  כח  למסיימים  כן  גם  יש  מסכתא  באותו  שנלמדו 
ועתה שבשבוע הבא עלינו לטובה כלל ישראל מסיימים מסכת 
עירובין בשעה טובה, שכל מסיים יראה לברך אחד את השני 
בלב שלם בכל הישועות שכל אחד צריך, ונזכה בקרוב שכולם 
יושעו בכל מה שהם צריכים.              בשמחות אצל כולם 
גרשון הלוי גולדשטיין
כולל להוראה שטפנשט ב"ב

משטפנשט[  נחום  מנחם  רבי  ]הרה”ק  שישי מזקני הגדול זי”ע, אמר: מי שרוצה לזכות לשבת אבי  בליל  שידבר  ואם שמחה  זי”ע,  מפראהבישט  שלום  לפחות רבי  שידבר  ממנו,  סיפור  לו  בית אין  ומספסלי  הקדושים  מדרשו.משולחנותיו 
 ובלשון קודשו: 

מפראהבישט ער רעדין בליל שישי פונעם הייליגען זיידען “ווער ס’וויל הָאבין ַא פרייליכען שבת, זָאל  ָֹשלֹום  רבי  גרויסער  דער 
זי”ע, און ַאז ער הָאט ניט קיין סיפור, 

טישן און  זיינע הייליגע  זָאל ער רעדין פון 
בענק”.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל ליל שישי את זכות רבינו שלום מפראהבישט

ליל שישי

תורת שלום 

אמרות טהורות 

גם לגמליך אשאב )חיי שרה כ"ד י"ח(
אמר הרה"ק רבי שלום מפראהבישט: לעולם ימעט אדם 
סימן   - לדבר  ראיה  שאין  פי  על  ואף  ובשתיה  באכילה 
לדבר יש, גמל - אכילתו מועטת והוא מאריך ימים, סוס 
אכילתו מרובה וימיו קצרים.   )מגדולי החסידות - רוז'ין עמוד י"ד(

 *
ויעתר לו ה' ) תולדות כ"ה כ"א(

רוצה  איני  הדברים,  כל  את  להבין  צורך  שיש  זו,  דרך 
אפשר  אי  אזי  מהדברים,  אחד  יחסר  אם  כי  ללמוד, 
ידי  'פדיון נפש'. רוצה אני להשפיע ישועה על  לעשות 
כל דבר קטן וגדול, בלי שום פדיון נפש, בל תאבד חלילה 

נפש אחת מישראל.                 )מגדולי החסידות - רוז'ין פרק א׳(

שער הכניסה לעיר פראהבישט באוקראינה

פראהבישט מן התורה מנין?

קוראים כותבים

סיפר רבינו הקדוש מרוז'ין:
ר' שלום, כבן תשע שנים, פנה  כאשר היה אבי, הרבי 
אליו מגדלו ומחנכו, רבי שלמה מקרלין, ואמר לו: "לך, 
שלום'קע, נאה וטוב להתפלל! שכן כאשר הנך עומד 
תפילותיך  את  חוטפים  האבות,  באים  מיד  להתפלל, 

ומביאים אותן לפני כסא הכבוד!".
)כתבי הרה"ח ר' שעפטיל מבארדיטשוב; נר ישראל(

לתורה לחופה ולמעשים טובים
רבי  הבכור,  הבן  את  מקרלין  שלמה  רבי  לקח  לימים, 
הבן  את  ואילו  לבתו,  כחתן  מלודמיר,  חיים  ישראל 
מנחם  רבי  הקדוש,  הצדיק  לקח  שלום,  רבי  הצעיר, 
הצדקנית  הרבנית  לנכדתו,  כחתן  מטשרנוביל,  נחום 
אברהם  רבי  הקדוש,  הצדיק  חתנו,  בת  חוה,  מרת 

מקוריסטשוב. 
השידוך  של  התהוותו  דרך  על  מסופר,  מופלא  מעשה 

העילאי:
מקרלין  שלמה  רבי  הזמין  לפרקו,  שלום  רבי  בהגיע 
שני חסידים ממקורביו, והטיל עליהם שליחות סודית, 
של  לבנו  מתאים  שידוך  אחר  ולתור  למסע  לצאת 
שלמה  רבי  אותם  צייד  לדרך,  יצאו  בטרם  "המלאך". 
המתוכננת,  ובדרככם  "היות  תקיפה:  אחת  באזהרה 
אמורים אתם לעבור בעיר פראהבישט, מקום מושבו 
הריני   – מטשרנוביל  נחום  רבי  המפורסם,  הצדיק  של 
רגע  ולבל תתעכבו שם אפילו  מזהירכם, לבל תעצרו 
את  תעברו  אשר  עד  בנסיעתכם  תמשיכו  אלא  אחד, 

העיר!"
ביום  בדיוק  השלוחים  הגיעו  פראהבישט  העיר  אל 
שהזמן  למרות  הצהרים.  בשעות  שבת,  ערב  שישי, 
ביותר, שכן שומה היה עליהם להגיע  היה דחוק להם 
החסידים  זנחו  לא  השבת,  כניסת  לפני  מושב  לעיר 
בנסיעה  פראהבישט  העיר  את  חצו  רבם,  אזהרת  את 
מבלי  לעיר,  מחוץ  נכחם  לנסוע  והמשיכו  מהירה, 
שבת  לקראת  פניהם  את  יועידו  לאן  בעצמם  שיידעו 

הממשמשת ובאה.
במעון  נחום,  רבי  עצמו  היטה  ממש,  שעה   באותה 
קודשו, לנוח קימעה, כהכנה לכבוד שבת המלכה, ותוך 
העליונים,  בעולמות  הוא  נמצא  כי  חלם,  תנומתו  כדי 
את  לשדך  שעת=הכושר,  היא  כעת  כי  לו,  נאמר  שם 
כך,  כדי  תוך  ממעזריטש.  המגיד  רבו,  נכד  עם  נכדתו 

תקעו  ושניהם  "המלאך",  אברהם  רבי  לפניו  הופיע 
כף זה לזה, לאות על גמר השידוך. הקיץ רבי נחום מן 
החוצה  מיד  לצאת  לו  והורה  למשמשו  קרא  החלום, 

ולברר, האם הגיע איזושהי עגלה עם אורחים העירה.
חלפו,  קלה,  שעה  "לפני  וסח:  מבירורו  המשמש   חזר 
אמנם, בעיר, שני חסידים על עגלתם, אך לא עצרו, כי 

אם המשיכו הלאה בדרכה!"
"מהר ושגר כמה רוכבים על סוסים בעקבות העגלה" - 
הורה לו רבי נחום – "וקרא לאנשים לשוב העירה ולבוא 

לפני!"
כאשר הורה רבי נחום כן נעשה, והרוכבים השיגו את 
החסידים  שני  הסביבה.  מכפרי  באחד  חונה  העגלה 
המפורשת  לפקודתו  לסרב  יכלו  לא  מפראהבישט 
שלא  כורחם  ובעל  הרוכבים,  בפי  אשר  נחום  רבי  של 
רבי  בירכם  בואם,  עם  העירה.  לשוב  נאלצו  בטובתם 
וסיפר להם את דבר החלום  ומיד פתח  נחום לשלום, 

אשר זה עתה חלם.
 "ובכן!" – הפטיר רבי נחום ואמר – "הואיל וכבר נעשה 
אין  העליונים,  בעולמות  הפועל  אל  ויצא  השידוך 
מן  שהורו  כפי  ולעשות  להסכים  אם  כי  ברירה,  לכם 

השמים!"
להם  מסר  סודית  שליחות  כי  ידעו  אשר   החסידים, 
נסיעתם,  יודע את מטרת  אינו  וכי איש מלבדם  רבם, 
הבינו, כי דבר החלום אינו אלא גילוי ברור מן השמים, 
נשארו  הם  דעתם.  על  ולעמוד  להתעקש  להם  ואל 
אל  חזרו  השבת,  ולאחר  בפראהבישט,  לשבות  אפוא 

רבם קרלינה וסחו לו את המוצאות אותם.
יצא הדבר,  כך, הרי מה'  "אם  ואמר:  רבי שלמה  נענה 

ואף אני מסכים לשידוך!".    
       )בך יברך ישראל; כתבי חסידים; נר ישראל(

שבתו  בפראהבישט,  שנערכה  לחתונה  בדרכם 
מלוויהם  עם  שלום  רבי  והחתן  מקרלין  שלמה  רבי 
של  במחיצתו  השבת  את  עשו  שם  יאנוב,  בעיר 
מתלמידי  מדינוביץ,  ישעיה  רבי  הקדוש,  הצדיק 
הבעל=שם=טוב הקדוש. רבי שלום, אשר כבר משחר 
נעוריו החל להתנהג בהצנע לכת והסתיר את עבודתו 
על  העטה  רואים,  מעין  הנוראות  ומדרגותיו  הנעלה 
זו מסווה של פשטות מוגזמת, אשר  עצמו גם בשבת 
גדולה  ואולם, מה  בני המקום משלוותם.  הוציאה את 
ישעיה  רבי  הצדיק  סיים  כאשר  תדהמתם,  היתה 
את תפילת השמונה=עשרה שלו בלחש לפני 
שיסיים  עד  בהכנעה  להמתין  ונעמד  העמוד, 
החתן הצעיר את תפילתו, ורק אז החל בחזרת 

הש"ץ.
לעבר  בדרכם  השבת  לאחר  המשיכו   כאשר 
ברדיטשוב.  בעיר  הפמליה  עברה  טשרנוביל, 
יצחק  לוי  רבי  והנודע,  הקדוש  הצדיק  נחלץ 
מלכים  סעודת  וערך  חושים,  מברדיטשוב, 
עמדו  כאשר  הצעיר.  החתן  של  לכבודו 
יצחק  לוי  רבי  זימן  בדרכם,  הלאה  להמשיך 
ללוות  להם  והורה  כלי=זמר,  בעלי  של  חבורה 

2סגולת שלום 
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המשך פרק מתולדות רבינו הקדוש הרבי ר' שלום שכנא מפראהבישט זצ"ל מתוך ספר התולדות לרבינו הנמצא בהכנה על ידי מכונינו.
ועזרו לנו בליקוט תורתיו הנהגותיו  ומכאן קריאת קודש לכל שוחרי תורת רבינו סייעו בעדינו לעשות את עבודת הקודש בשלימות 

אגרותיו ותולדותיו בקודש של רבינו הגדול מפראהבישט זיע"א ועכי"א.

המשך מגליון שבוע קודם

מגיד תעלומה

הודעה משמחת
לאור הצטברות חומר רב מתולדות ותורת

רבינו הקדוש מפראהבישט
ולרגל עריכת ספר מקיף לתולדותיו ולתורתו

נבקש בזאת מהקהל הרחב כל מי שיש 
בידיו וברשותו חומר מרבנו, עובדות, 
מכתבים ואמרי קודש וכל פרט היכול 

לשפוך אור על חקר מורשתו
שימציאם לידינו למען נוכל לשלבם בספר 

העומד לצאת לאור בעזה״ש 
ולהפיצם בגליוננו ״סגולת שלום״
זכות רבינו שלום תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שכינת          שלום
מכון לחקר ותיעוד מורשת מרן מפראהבישט זיע״א

 6160303@ gmail.com דוא״ל:

תולדותיו בקודש

שלום'  'דרכי  ספר 
סיפורים  ילקוט 
והנהגות ישרות מרבינו 
מפראהבישט  שלום 
רבי  בהוצאת  זיע"א 
שלזינגר  זליג  שמואל 
שנת  בירושלים  נדפס 

שער הספר 'דרכי שלום' שבת אחים )תשס"א(

מן הארכיון

מכון חכמי רומניה
שע״י  מוסדות שטפנשט בארה"ק

 טלפון : 03-579-03-03

יומא טבא לרבנן
ניתן להשיג 

במשרדי מכונינו את הספר

'נר ישראל' רוז'ין ז"ח 
מהדורה חדשה עם תוספות רבים 

ובסדר חדש ומאיר עינים

להשיג בנקודות המכון: 
בני ברק, אלעד, גבעתיים, ירשלים

ובגינוני  ורנן  בגילת  לעיר,  מחוץ  עד  ופמלייתו  החתן  את 
מלכות. ולא זו בלבד, אלא שרבי לוי יצחק בכבודו ובעצמו, 
צעד בראש לפני כלי=הזמר כשהוא רוקד ומכרכר בכל עוז.

ליווי  לאחר  לביתו  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי   בשוב 
הפמליה, שאלה אותו הרבנית בנימה של טרוניה: "וכי לא 
כלי=הזמר  ובחבורת  שערכת  המלכותית  בסעודה  היה  די 
כל  לעיני  בכבודך  להקל  היית  צריך  שעוד  אלא  ששלחת, 
כאחד  כלי=הזמר  לפני  ברחוב  בעצמך  ולרקד  עירך  בני 

הנערים?!"
שלא  יכולתי  כיצד  "וכי  ואמר:  יצחק  לוי  רבי  לה   השיב 
לפני  ורוקד  הולך  הנביא  אליהו  את  בראותי  לרקוד, 
כלי=הזמר?!" - - -              )בית רוז'ין לר"י קלפהולץ; סיפורי צדיקים(
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 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת 

 ,במייל התפוצה

 להערות והארות:

a8447168@gmail.com 

  
 

 "יודיע צערו ברבים"

אנא, העתירו ברחמים על 
 מורי ורבי הגאון 

 צביהבן  חיים יוסףר'  

שליט"א הזקוק לרחמי שמים 
 מרובים

 

זכות הורתו של גיליון זה 
והוצאתו מידי שבוע תעמוד לו 

 לרפואה שלימה בקרוב. 

 

 הגליון: להשתתפות בהוצאות 

 : קנבב

  482507חשבון 

  פאג"יבנק 
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 :באשראי

 "נדרים פלוס" 

 "קהילות"-

 

 : בטלפון  

 )מענה ממוחשב(

8400-127457 

 תודה מראש!!!

 מה הסוד של "רחובות" ששם אין מריבות ואין בלגן...??

מסתוריות בתורה זה הסיפור עם הבארות שיצחק חופר ובזה הוא כמובן מגלה שקיים שפע אלוקי אחת מהפרשות הכי 
שמתגלה בעולם... אבל כאן מתחילות מריבות סביב השפע הזה.. כשגוי רואה שאלוקים מחלק שפע... הוא מפחד להיות 

את בית ראשון שנחרב... בית ראשון  אחרון בתור... ולכן הוא חייב לדחוף כדי שהשפע לא יגמר... הבאר הראשונה מסמלת
נקרא עשק כי התעשקו עמו. רבו עליו. כל אחד משך לכיוון שלו... ויצחק עמוד העבודה עוזב את הבאר הזו ויחפור באר 
אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה... גם בבאר הזו כולם ראו צורך לדחוף... אחרת אתה "לא תקבל." ויצחק נאלץ 

גם מהבאר הזו והוא הולך בפעם השלישית ויחפור באר אחרת.. יצחק מניח את היסודות למקור השפע  להעתיק את עצמו
לדחוף.  האלוקי של הבית השלישי... והפעם "לא רבו עליה ויקרא שמה רחובות" בבאר הזו לשם שינוי כולם הבינו שלא צריך

השאלה היא: מה קרה? מה היה הסוד הצבאי של הבאר השלישית שכולם היו רגועים שיש מספיק  יש מספיק לכככולם!
  ר ח ו ב ו ת ! ! ! ! לכולם ולא צריך לדחוף??          התשובה היא: 

אתה יודע מה זה רחובות??? רחובות זה אומר שיש אמנם כמה וכמה רחובות... אבל זה לא סתירה שכל הרחובות הם עיר 
יצחק עמוד הגבורה והדין הוא זה שמגלה לנו שיש מקום לרחובות שונים בעבודת ה'... ולא צריך לריב ולא צריך  אחת...

שכל אחד יכיר את הרחוב שלו בעבודת ה'... ויבין שאם יש רחובות  רחובות!!!!לעשות עסק ובודאי לא להגיע לשטנה...  
כידוע: לא בכל ישוב יש  הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ....בגלל ששונים ביהדות זה לא נובע בגלל מחלוקת ומריבות.. אלא 

רחובות... בישובים קטנים יש רק מספרי בתים ורעפים... מתי מתחילים לעשות רחובות??? רק כשהרחיב ה' לנו ופרינו בארץ...  
כתוצאה מ"כי  כמעט כל החילוקי דעות שהתפתחו במשך הדורות בכלל ישראל... התחילו להתפתח ובאמת אם תשים לב:

הרחיב ה' לנו ופרינו..." משהו פה התפתח... התרחב... ועם הזמן כתוצאה מההתרחבות נוצרו עוד ענפים שונים... עוד דרכים 
ולא נגיע  עסקל דעות ה' שיודע מה שבלב כל אלו... אז לא נעשה -שונות... ואם רק נבין שזה עניין של רחובות שונים... וא

 רחובות!!!!ה ואז נוכל לתקן את השנאת חינם שיש בינינו... אז נזכה לבית המקדש השלישי הנקרא ולא נריב עלי לשטנה...

כמובן שמי שמחובר לקווי הנייעס... וקורא כעת את העלון שלי דרך הוואצפ שלו מתגלגל כעת מצחוק... הוי... איזה תמים 
בציבור החרדי הכל יושב על פוליטיקה ועל תככים אדון אז נדברו... מה... אתה באמת לא קולט שכל החילוקי דעות שיש 

 פנימיים ועל מאבקי שליטה... 

אז כן ידידי היקר!!! אתה טבעת עמוק בבאר הראשונה שיצחק אמנם כרה אותה... אבל הההלו... אתה לא מעודכן... יצחק 
יכו לריב והוא כרה באר מזמן עזב את הבאר הזו... הוא ראה שאתם עושים עסק ומריבות.. אז הוא השאיר אתכם שתמש

אחרת וגם שם היתה שטנה... וגם אותה הוא הספיק לעזוב... וכעת הוא חפר באר אחת ואחרונה קבועה וקיימת שקוראים לה 
אין שטנה ואין עסק ואין גשעפט... הכל טהור... הכל נקי... איכות הסביבה... זה בסה"כ רחובות!!!! אבל עזוב... אתה  רחובות!!!!

ר שם בבאר של העסק... תמשיך לעשות שם געשעפט... תמשיך לחשוב שאתה הכי מעודכן והכי מבין מה תמשיך להשא
ותסטין ותקטרג ותעכיר כל מים נקיים ותהפוך כל נושא ליצרים אפלים ונגועים...  שטנהקורה... תמשיך לנבור בבאר של ה

ן שהכל עניין של רחובות הנהר נחלי אמונה.. שלנו ישארו נקיים ממך ומשטנתך ומעסקך.. אנחנו נבירחובות העיקר שה
 ---שערים שונים בכל רחוב.. יש מקום לכל אחד...  05תוצאותיה חמישים שערי בינה... 

עמוד הגבורה!!   מה ההבדל בין  נוסח יצחק אבינו,עמוד החסד!!!! ויש אהבת ישראל  נוסח אברהם אבינויש אהבת ישראל 
 ??אהבת ישראל של אברהם אבינו ליצחק

אהבת ישראל של אברהם אבינו זה לחבק כל יהודי... לעשות אוהל עם ארבעה פתחים... בואו... כולם אהובים כולם ברורים 
 כולם קדושים... זה אברהם!!! כולו חסד. כולו הכלה והבנה לשני... 

תת לכל אחד את הרחוב שלו... למקם כל ל רחובות!!!!איפה אהבת ישראל שלו מגיעה לידי ביטוי?? ב אבל יצחק?? עמוד הדין והגבורה???
יהודי במשבצת הפרטית שלו... כן... יצחק יודע שעם כל הרצון הטוב לאהוב כל יהודי באשר הוא.. אם אנחנו באמת רוצים שזה יקרה... צריך 

בשער יכולים להיכנס מתי כל ישראל  תבין:לתת לכל אחד את הרחוב שלו... כל אחד יתמקם בשטעטאלע שלו ולדעת לאהוב גם מרחוק... 
בעליה לרגל?? רק אם לאורך כל השנה כל אחד מישראל התמקם בנחלה הפרטית שלו... שבט יהודה בדרום ושבט אשר בצפון שבט  אחד

שמעון בנגב ושבט דן בחרמון... כשכל אחד יודע לאהוב את היהודי השני מהמקום שלו... רק כך אפשר שלוש פעמים בשנה לעשות מפגש 
כעת  יצחק...היכנס ככככולם בשער אחד... בעיר שחוברה לה יחדיו... אחרי שכל השנה כולה התמקמנו והתבצרנו ברחובות של משפחתי ול

שאוהב לראות את כולם יחד בעיר שחוברה לה יחדיו... אבל  אברהם אבינובתו של  -אפשר להתאחד ב"מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב"
עם ארבעה פתחים בלי שום גבולות ובלי הגדרות ו"אין חרדים ואין חילונים.. כולנו יהודים"... מהר אם כל אחד מאיתנו היה בונה אוהל 

מאוד היה פה מריבות עד לב השמים ועסק ושטנה... כי סו"ס אנחנו בנים לא רק של אברהם... אלא גם של יצחק...  אברהם אבינו מלמד 
נו שבשביל זה אנחנו צריכים לכבד כל אחד ולתת לכל אחד את הרחוב שלו... אותנו באמת לחבק את כולם... אבל הבן יצחק מלמד אות

 מתוך הבנה שאין פה מריבה אלא פשוט "הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ..." 

 נקודה נוספת בעניין זה... -בגיליון זה 6עד כאן נקודה אחת למחשבה... בעמוד 
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 )רוחנית(??! לילהזיק גם האם המסכה יכולה 
ווקא בגלל שעכשיו המצב יחסית רגוע ב"עניין הקורונה" ודווקא בגלל שההתפרצויות עלולות לחזור שוב כל ד

רגע... ואוטוטו אנחנו שוב עלולים לפגוש את הבידודים... ואת האשמים ואת אלו שהרגישו תסמינים ולא 
 עדכנו... והאצבע המאשימה כלפיהם... 

ואדרבה... דווקא בגלל שמדברים כעת על חיסון אפשרי... זה הזמן  !!לכן דווקא עכשיו זה הזמן לדבר על זה!
 להזדרז לעשות תשובת המשקל לפני שנהיה מאחורי זה... ו... והלוואי...

אנו נמצאים כעת לפני חנוכה... ובתקופה הזו אנו מדברים על כל מיני צרות שהיו לעם ישראל באותה  ובכן:
ולמה?? משום מעשה שהיה... יש בגמ' שלוש  בסנדל המסומר בשבת!!!קיי"ל שאסור לצאת תקופה... וכידוע: 

גרסאות לסיפור... אבל המכנה המשותף בין שלשתם שהסיפור הזה שהמלכות גזרה שלא יקיימו מצוות... 
והיהודים הלכו והתחבאו במערה כדי לקיים מצוות... והיות והם בכל זאת רצו להצטייד עם כלי נשק מינימלי כדי 

מפני האוייבים... מה הם עשו?? לבשו סנדל המסומר... בסנדל הזה היו כך וכך מסמרים... כדי שאם להתגונן 
יבואו האויבים יהיה לנו מינימום של אמצעי הגנה... נוכל לבעוט בהם עם הסנדל... והנה!!! יום אחד הם שמעו 

והרגו זה ק זה בזה עם הסנדלים קול מעל המערה והיו בטוחים שהאויבים הגיעו... ומרוב בהלה הם התחילו לדחו
ובעקבות המעשה הזה גזרו חכמים שלא יצא האיש בסנדל המסומר משום בזה יותר ממה שהרגו בהם אויבים 

 מעשה שהיה...
הרי כשחז"ל אסרו משום מעשה שהיה... טמון פה איזה לקח  כעת מוכרחים להבין: מה טמון בסיפור הזה??

אז מישהו אמר לי שהלקח לדורות ע"י האיסור הזה... מה פה המסר??  מסוים שחז"ל ראו לנכון שנזכור אותו
  שחז"ל רצו שנלמד מהסנדל המסומר הוא:

 אמצעי הגנה שעלול להזיק לך יותר ממה שמועיל לך... אל תשתמש בו!!!
תר דחקו זה בזה והרגו זה בזה יוהרי הסנדל המסומר הזה היה מיועד בשביל להגן עלינו... ובסוף מה התברר?? ש

זאת אומרת: אף אחד לא מתווכח על זה שסנדל המסומר הוא אמצעי הגנה... אבל  ממה שהרגו בהם אויבים...
תכל'ס... אם בסוף התברר שהוא עלול להזיק לנו יותר ממה שהוא מועיל לנו... אז תודה רבה... לתקוני שדרתיך 

 ולא לעוותי... 
 להקפיד על כל ההנחיות...  צריךללבוש מסכות...  צריך זה הזמן לדבר על זה!!!

 אבל!!! אסור שאמצעי ההגנה הזה יזיק לנו יותר ממה שהוא יועיל לנו!!!
אני במקרה שייך למגזר שמאוד שומרים על ההנחיות של משרד הבריאות... ככה הורו רבותי ואני מציית ושומר 

יש כאלו שהמסכה הזו  אבל!!!על ההנחיות ונזהר להסתובב בסביבה של אנשים ששומרים על ההנחיות.. 
וההנחיות האלו נהפכות להיות אצלם שכפול של סנדל המסומר... כן... צריך ללבוש מסכה... אבל אם המסכה הזו 
עלולה להזיק לך יותר ממה שהיא מועילה... אז צריך לדעת שלא בכל מחיר!!! אני לא סולח לעצמי על אותו יום 

)מדובר באחד שלא עשה להכעיס... והיה ומישהו הלבין פניו ברבים...  שהייתי בביהכנ"ס והיה אחד ששכח לעטות מסכה

 ואני הייתי שם ופחדתי למחות... ואני שואל אותך עכשיו:  אפשר להעיר לו יותר יפה(
 בתור יהודי... מה נראה לך יותר מסוכן??? אי עטיית מסכה או מלבין פני חבירו ברבים??

ספקא... ומלבין פני חבירו ברבים זה אש!!! נו... אז תגיד לי: זה לא  פשוט וברור שאי עטיית מסכה זה ספק ספק
כשאני רואה כאלו מקרים פעם אחר פעם... בשלב מסוים  "והרגו זה בזה יותר ממה שהרגו בהם אויבים"?בכלל: 

מתחשק לי באמת להוריד את המסכה ולהפסיק לשמור על כל ההנחיות... ולא בגלל שאני מכחיש קורונה ולא 
ל שאני חושב שזה כבר לא עוזר... זה עוזר!!! זה אמצעי הגנה!!! אבל אני מתחיל להטיל ספק שאמצעי הגנה בגל

 כזה שמזיק יותר ממה שהוא מועיל זה... זה לא ריווחי... יצא שכרו בהפסדו..
 בית כנסת שרושם לעצמו הלבנת פנים והתנהגות ברוטלית מצד אחראי קורונה למיניהם שהמידות רעות שלהם
תפסו טרמפ על הקורונה והם מטילים אימה על הציבור שלא לשם שמים... כמדומני שזה בגדר "הרגו זה בזה 

 יותר ממה שהרגו בהם אויבים..." 
אז שלא תתקשר ותמציא לי דברים שלא אמרתי... לכן אני מבהיר: אני ממשיך לשמור על ההנחיות כי צריך... 

זכור שההנחיות האלו סו"ס אמורים לשמש לנו כהגנה... וברגע שיש אבל במקביל!!!! אסור לאבד ראש וצריך ל
סיטואציה שהם עלולים להכשיל אותנו בחטאים חמורים ביותר... אז עם כל הכבוד לסנדל המסומר ששימש לנו 
כאמצעי הגנה נגד הקורונה... אם זה גורם לנו שאנחנו הורגים זה בזה יותר ממה שהאויבים הורגים בנו... אז צריך 
לדעת לפרוש מזה!!!!  וזה ניסיון לא פשוט... בימים האלו פתאום יש כל מיני דברים מרגיזים... פתאום כתה 

)גם אם נגיד שיש פה איזושהי טענה... שלימה נכנסת לבידוד בגלל מורה שאולי לא לגמרי לגמרי שמרה על כל הכללים 

וכעת להלבין פנים ולהפנות אצבע  א עשה את זה במזיד..(אף אחד לא חושב שיש פה מישהו שרצה להדביק אותך... אף אחד ל
)שסבתא שלי עדיין לא מצליחה לשכוח את העלבון מאשימה כלפי אחת המשפחות בקהילה ולתת להם הרגשה קשה 

והצער שהיה לה לפני ששים וחמש שנים כשהבן שלה נדבק בפוליו וכל השכונה התייחסה אליה במשטמה... אתה מוזמן להתקשר אליה 

זה לשחק שנים קדימה???(  56והיא תספר לך את זה כאילו זה קרה אתמול... אתה רוצה לסחוב איתך פעקאלע של אונאת דברים 
 באש!!!!!! אש של הלבנת פנים!!! 

 נא ואנא.. קחו את הדברים בפרופורציות!!! לא לאבד ראש!! -כך ש
ני אוהב!!! אבל לא בכל מחיר!! סו"ס היא באה אני כבר הכרזתי לפני שנתיים פה בגיליון זה: את המטריה שלי א

לשרת אותי ולא אני אותה... אם תהיה רוח יותר מידי חזקה... והמטריה שלי כל הזמן תתהפך... ואני כבר אהיה 
רטוב עד לשד עצמותי... ובמקום לרוץ הבייתה אני אצטרך לרוץ אחרי המטריה המקובצ'צ'ת שלי... בשלב מסוים 

האישי שלי... ואני אגיע למסקנה שסו"ס המטריה באה לשרת אותי ולא אני צריך לשרת  אני אעשה את השיקול
אותה... על אותו משקל: מסכות... הנחיות... בידודים... הצהרות... הכל טוב ויפה!!!! אבל נא לא לאבד ראש... 

שביל לשמש לנו סו"ס כל ההנחיות האלו באו לשרת אותנו ולא אנחנו אותם... כל ההנחיות האלו מיועדות ב
כאמצעי הגנה... הם באות לעזור לנו ולא ההיפך... אם אני רואה שהמחיר שאני צריך לשלם בשביל ההנחיות הוא 
כ"כ יקר שאני מכעיס את הקב"ה ונכשל בבין אדם לחבירו על ימין ועל שמאל... כאן המקום לעשות את השיקול 

חיות של משרד הבריאות... וכשרופא עומד מול כל מיני האישי שלי... הפסד מול ריווח... סו"ס מדובר פה בהנ
שאלות רפואיות סבוכות... תמיד הנידון הוא הפסד מול ריווח... ברפואה אף פעם אין ראש בקיר!! תמיד צריך 
להעמיד את סיכוי מול סיכון... על אותו משקל כאן: אני מקפיד על ההנחיות ואני אמשיך להקפיד עליהם... אבל 

שיקול דעת!!!! לא לאבד עולם הבא בשביל זה... קצת ראש על הכתפיים... ואני יודע!! אני יודע  ההלו... קצת
שיהיו כאלו שיפרשו את הדברים שלי כאילו לא צריך להקפיד על ההנחיות... אני יודע!! אז זהו שלא!!! צריך 

 ין ככככלום... בשום נושא...וצריך וצריך... אבל לא על חשבון העולם הבא שלך.. מי שלא מבין את זה.. לא מב
 

בס"ד זכינו בשבוע זה בהוצאה נוספת של הספר 
 לאחר שאזל. "ואהבת"

--- 
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 חדש!! לאהבהרה: לשואלים: ספר זה 

 מחודשת. בהדפסהמדובר רק 

נזכיר בקצרה חלק מהנושאים הנידונים בספר שוב 
 זה: 

שעדיין  ההמתנה לישועהא. כיצד להתקרב לה' גם בשלב 
ושאר משאלות לב  נחת, ילדים, פרנסה )המתנה לשידוך,לא הגיעה? 
  שלא הוגשמו(

וגם בקשיים בידוד, החל מקורונה או )ב. למה ה' עשה לי את זה? 
יותר משמעותיים בחיים, כאובדן קרוב ל"ע, וכל שאר התמודדויות מול 

 נתון בלתי הפיך שלא תמיד ניתן לשינוי אלא לקבל אותו.( 

ג. אני עומד ומחכה לקבל מה', האם גם ה' ועומד ומחכה 
 לקבל ממני? ואם כן מה? 

--- 

 איפה אנחנו ממוקמים בנדנדה...??
בפרשת השבוע יש כלל ברזל שאנחנו פוגשים אותו לאורך כל  

הדורות: יעקב ועשיו זה כמו נדנדה!! כשזה קם זה נופל... לא 
 -שייך ששניהם יהיו שוים באותו מעמד... "לאום מלאום יאמץ"

אם הקול קול יעקב אין הידיים ידי עשיו... ואם הידיים ידי עשיו 
. את היסוד הזה אנחנו על כרחך שאין קולו של יעקב נשמע..

רואים גם בפסוק: "אמלאה החרבה" אם מלאה זו חרבה זו... לא 
 נבנתה רומי אלא מחורבנה של ירושלים

נשאלת השאלה: רש"י במקום )בתחילת הפרשה( מפרש ש"שני 
גוים בבטנך" הכוונה היא אנטונינוס ורבי שלא פסק מעל שלחנם 

שאנטונינוס מייצג  עד כמה אני לא מבין:לא צנון ולא חזרת..." 
את עשיו ורבי מייצג את יעקב... אז כבר סיכמנו שהם לא יכולים 
להיות שוים.. כשזה קם זה נופל... אז איך יכול להיות שכאן גם 

)בשלמא אם אנטונינוס וגם רבי... לשניהם היה עשירות גדולה?? 
ס... הוא תטען שאנטונינוס התגייר והוא כבר לא מייצג את עשיו ניחא... אבל תכל'

גוים בבטנך..." אם ככה מה נעשה עם "אמלאה  שניורבי כן מייצגים את ה"
   החרבה.." זה לא הולך יחד..(

 על כרחך מוכרחים לומר: 
שגם כשמשחקים בנדנד... וזה למטה וזה למעלה... גם אז תמיד 
עלול להיות שלב ביניים!!! השלב המאוזן שכעת שנינו עומדים 

. ו... ועדיין לא הוכרע מי יכריע לכיוון באמצע באותו מקום ו..
 מטה ומי יעלה לכיוון מעלה.. 

רבי ואנטונינוס היו בתקופה מכוננת... שלאחר תקופה קשה 
מאוד )עשרת הרוגי מלכות וכו'( שעשיו היה למעלה ויעקב 
למטה... הגיע רבי הקדוש ודורו והצליחו לשנות את לשון 

שתו המופלגת הצליח המאזניים לכיוון הממוצע... ורבי בקדו
לשמור על יציבות הנדנדה שלכל הפחות לא תוכרע לכיוון 

 ההפוך... 
מי יודע אם אנחנו לא נמצאים בתקופה דומה... חשבתי לעצמי: 
איך ניתן להגדיר את הדור שלנו? מי נמצא היום בראש הנדנדה? 

 האם יעקב או עשיו???
ע בבתי מצד אחד הקול קול יעקב... בלע"ר קולו של יעקב נשמ

כנסיות ובבתי מדרשות המלאים מזן אל זן... אבל מצד שני גם 
קול המונה של רומי מהדהד למרחקים... כל השטחיות והריקנות 

... נו... אז תכל'ס: מי בראש דומיננטים מאודשל הרחוב גם הם 
 הנדנדה ומי בתחתית?

לא יודע!!! יתכן מאוד שאתה!!! אתה הבחור בן עליה שמתמודד 
בניסיונות קשים... אתה שתולש את עצמך בכח ועמל  מידי יום

בתורה... מי יודע אם אתה הוא זה ששומר על היציבות של 
הלשון מאזניים של הנדנדה שלכה"פ תשאר באמצע... ולא תרד 

 לכיוון מטה... אנא!!! תשמור עלינו... 

 



 

  

            מתחילים מסכת פסחים!!!! 
 אתה מוכן???

לקראת  -ושוב אנו עומדים במסגרת לימוד דף היומי
סיום מסכת עירובין ותחילת מסכת פסחים...  לא 
נעים... אבל אנחנו עייפים ותשושים... עכ"פ אני... 

 מסכת עירובין היתה קשה!! מה שנכון נכון... 

אבל ההלו... תרגע!! כעת אנחנו לקראת תחילת 
 יותר קלה!! -דבר ראשון-מסכת פסחים שהיא

ברור??   כן... שיהיה ברור... לפני שאנחנו בכלל 
מסכת פסחים פותחים את הנושא: שיהיה ברור: 

כך שגם אם יצאת בשן ורגל  היא יותר קלה...
ממסכת עירובין... ויתכן שבשלב מסוים זה אפילו 
קצת עירער לך את הבטחון עצמי ש... שהתחלת 
לחשוב שאולי אני באמת לא מסוגל להבין דף גמ' 

תרגע... סו"ס אל  אז זהו שלא!!!!י שוטנשטין... בל
תשכח שמסכת עירובין היא אחת מג' המסכתות 
הקשות ביותר בש"ס... אז זה בסדר... כעת אפשר 
לצאת מהמחתרת... ונכון לשנה הקרובה אתה לא 

)אגב: חשוב לציין שגם הולך לפגוש כזה רמה של קושי... 

ונה היא קשה... כי מסכת עירובין הקשה... אבל רק בפעם הראש
מי שהצליח להחזיק מעמד במסכת עירובין הנוכחית ועשה 
מאמץ עליון להבין לכה"פ את המושגים בריחוף מלמעלה... אז 
שידע לו שהריווח הגדול שלו... כי בפעם השניה שהוא ילמד 
עירובין זה כבר לא יהיה קשה כ"כ... הרבה הרבה פחות!!! אז 

  מה הקשה... אחת כבר ירדה(נשארו לך רק שתי מסכתות לרשי

--- 

עד כאן ברור?? יצאת מהמחתרת?? אוהו... עכשיו 
 אפשר להתחיל לדבר...

ובכן: במסכת פסחים יש משהו שאין בשאר 
המסכתות!!! יש במסכת הזו ארבעה מהלכים 
מוצהרים!! ארבע גישות רשמיות איך ללמוד את 

 המסכת הזו...  תנחש מה הן אותן ארבע גישות?? 

ארבעה בנים דיברה תורה... כן כן... אותם כנגד 
ארבעה בנים של ליל הסדר... אולי לא שמת לב... 
אבל אותם ארבעה בנים מדוברים... מדובר שם 
שהם יושבים מול מסכת פסחים ולכל אחד יש את 
הרייעד שלו ואת הקוק שלו איך הוא ניגש למסכת 
פסחים.. אז הבן החכם מיד מסתער על כל המסכת 

בלוע אותה בבת אחת... הוא שואל את אבא: ורוצה ל
"מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה' 

  אלוקינו אתכם?

אבא מחייך אליו ואומר: ככה.?? אתה כ"כ רוצה 
ללמוד את מסכת פסחים?? אם אתה כ"כ רוצה... 
אז יש פה את כל הסיבות שבעולם שבעזה"ש בי' 

ה התשפ"א!!! אנחנו בעזה"ש נזכ -בניסן הקרוב
לעשות סיום מסכת פסחים... ושם בדף האחרון 
אנחנו נפגוש את המשנה שאף אתה אמור לו 
 כהלכות הפסח "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן"  

עד כאן השיעור כללי של הבן החכם במסכת 
  פסחים...

זו גישה של הבן החכם!!! איך הוא ניגש ליום שני ז' 
 בכסליו הבעל"ט... 

גם לו יש מהלך  ן הרשע...כעת הגיע תורו של הב

 בסוגיה... 

וכאן אני רוצה לעצור רגע ולהסביר: שתבין: אותם 
ארבעה בנים שמוזכרים בליל הסדר... אמנם בציורי 
הילדים זה נראה שמדובר בארבעה פרצופים שונים... 

אותם  אז זהו שלא!!כל אחד והפרצוף המתאים לו... 
קין... ארבעה בנים הם לא בהכרח ארבעה גופים מחול

מדובר פה בארבעה קולות שונים שבוקעים מתוך 
הנפש של כל אחד ואחד מאיתנו... כבר הוזכר כאן 
בגיליון זה: שלכל אחד מאיתנו יש גו'נגל שלם שמה 
בפנים... שבעים כוחות נפש יש בכל אחד ואחד 
מאיתנו והם משמשים בערבוביה... וכל אחד מושך 

הנהימה שלו...  לכיוון שלו... כל אחד בתורו נוהם את
 ליל הסדר!!!!והחכמה הגדולה זה להצליח לעשות 

לזהות מי הוא הקול של הבן החכם  לעשות סדר!!!
שבי... ואיך מזהים את הקול של הבן הרשע שבוקע 
מתוכי... ואיפה ממקמים את הבן התם שבי... ובאיזו 
מגירה מכניסים את השאינו יודע לשאול שבתוככי 

 נפשי... 

ודד ולזהות כל קול למי הוא שייך... כשמצליחים לב
הכל מקבל מימד אחר... אבל היא היא!! זו בדיוק 
העבודה הגדולה!!! ויקרא אדם שמות לכל החיה ולכל 
הבהמה... לקרא שם ולהצביע על כל נטיה בנפש 
ולזהות למי היא שייכת ולאיפה לנווט אותה ואיך 

 להתייחס אליה... 

מוד מסכת אז הנה!! כעת!!! לקראת תחילת לי
פסחים... מאוד חשוב לעשות את ה"ליל הסדר" 
הזה... להקשיב לבליל הקולות שבוקעים מתוך הנפש 
שלי... ולתת לכל אחד את כבודו הראוי...  מוכן?? 

 מעוניין??

  אם אתה רק מוכן... מסכים... אז קדימה... יוצאים 
 לדרך...

תעצום עיניים...  ובכן: בא נעשה דימיון מודרך:
ותתחיל לחשוב על יום ז' בכסליו!!! ביום הזה 
מתחילים בדף היומי מסכת פסחים!!! זו עובדה!! כך 

כעת תתחיל כתוב בלוח!!! אמרתי לך פה נתון יבש!! 
שים לב: יש את  להקשיב לקולות שבוקעים מתוכך..

הקול התלהב והמתרגש... אוהו... סוף סוף... זו 
חדש... זו הזדמנות ליצוק  הזדמנות להתחיל דף

בלילות של החורף תוכן של שטייגן... אני כבר רוצה 
להתחיל עם כל החשק... בעזה"ש אני אהיה עקבי 

הרי ואני עוד אפתיע את עצמי ואסיים את המסכת... 
הסיום של מסכת פסחים בהשגחה פרטית מופלאה... 

יוצא בדיוק בזמן... אם תבדוק בלוח שנה יוצא 
)בפרט ממש בערב פסח... בי' בניסן...  שהסיום יוצא

אם אני בכור... או הילד שלי בכור... או תמיד בערב פסח מחפשים 

ובאופן כללי תמיד חלמתי  בנרות מישהו שמסיים מסכת(
ללמוד אחת ולתמיד את כל מסכת פסחים... והנה 
עכשיו בעזה"ש זה יקרה... יש לי את הזכות להתכונן 

 הקול של הבן החכם.הנה לך לפסח כבר מעכשיו! 
אבל כעת שוב תעצום את העיניים ותמשיך להקשיב 

    לעצמך.

שים לב שיש עוד קול עמום שבוקע שמה מבפנים... 
קול כזה כעוס... מתעצבן... קצר רוח... יאלה... תעזוב 
אותי... תן לי לחיות... עוד פעם אתה משגע אותי... 

 פון. הבאת לי פה עוד איזה מצי'נג שיושב לי על המצ

תקשיב... תקשיב טוב טוב לקול הזה... תקשיב לו 
בסבלנות... תן לקול הזה רגע לדבר... שיוציא את כל 

  הקיטור... שיגיד מה מפריע לו...

אוהו... הנה... שוב הם מגיעים... כל פעם לפני 
שמתחילים מסכת חדשה במסגרת דף היומי... הוא 
מגיע ומתחיל להטיף כמה המסכת הבאה היא 

כת הכי מעניינת והכי מתוקה בש"ס... וכמובן המס
שהמסכת הזו תביא את הישועה... וכל התיקון 

 השלם תלוי בה.. 

די... די... אני כבר מכיר את התקליט השבור הזה... 
אני כבר מכיר את זה מהמסכת הקודמת ושלפניה... 
כל פעם מחדש מנסים לעשות לי "הדלקה" ולדחוף 

די... מה העבודה ... אותי להיכנס למעגל הלומדים
 הזאת לכם?? מה שנקרא "עבודה בעיניים"!!!

 תפסיקו להטריד... 

כן... תזהה!!!! זה הקול הרשע שבוקע מתוככי כל 
אחד ואחד מאיתנו...  אני מוכרח להיות כנה 

אבל זה לא ולהודות שיתכן והקול הזה צודק... 
ואני אגיד לך למה... כי...   סתירה שהוא קול רשע...

. מה אכפת לך להיגרר... מה איכפת לך כי..
להתפתות ולהצטרף לסחף החיובי הזה... הרי בלאו 
הכי בכל ההולך ילך שלנו אנחנו עדריים ונגררים 
אחרי החברה ואחרי דעת קהל... נגררים אחרי לשון 

 הרע ושאר מרעין בישין... 

והנה יש לך פה הזדמנות נדירה להיגרר ולהיות 
שהפעם הוא גורר אותך מושפע אחרי סחף חברתי 

דווקא לדברים טובים ולא לדברים רעים... אז למה 
דווקא עכשיו לא??? למה דווקא כאן פתאום הקול 
הזה מבפנים מזדעק ומפגין ונעמד על שתי רגליו 
האחוריות ולא נותן לך להיות נגרר אחרי כולם?? 
אתה מזהה את הרשעות שיש בקול הפנימי הזה??? 

כשיו לא תתחיל עם כל תחשוב: הרי אם אתה ע
המרץ מסכת פסחים... כי... כי... כי אתה לא אשם 
שבמסגרת דף היומי התחילו עכשיו מסכת... אז מה 
יקרה איתך בחורף הקרוב??? אני אגיד לך בדיוק מה 
יקרה... ביבי יחליט לעשות בחירות ואתה תגרר 
אחריו כמו איזה שפן... תנייעס ותדבר ותקשקש 

את כל קווי הנייעס... העיקר  ותפרנס באלפי דקות
שאתה לא נגרר!!!! אתה תסתכל בנימה של זלזול 
על כל האלו שנגררו אחרי הסחף של דף היומי... 
ואתה תהיה עסוק בסחף של הפוליטיקה העדכנית 

 שדואגת לספק לך כל הזמן דם דם דם.... 

חבר שלך יזכה לסיים את מסכת פסחים... ואתה 
חירות!!!!  איפה... במקרה הטוב תסיים מערכת ב

דפים... חבר שלך  021מסכת פסחים היא בסה"כ 
 יסיים מסכת פסחים.. ואתה תהיה עדיין באמצע... 

אין לך קול רשע ומרושע יותר מהקול הצבוע הזה 
שמזכיר לך לפתח חוט שדרה רק כשמדובר בלימוד 
התורה שיכולה לחמם לך את החורף ולשמור עליך 

הרשע הזה תזהה!!! אל  מכל צרה וצוקה... את הקול
תתן לו  ואף אתה הכהה את שיניו!!! תגיד לו: כן... 
פרנציפ... אני דף היומי זוגער... אני עוד אחד מכל 
אותם יהודים ש... שהתרגשו מ"יענקלה הכויינס" 

  תעשה משהו... להכעיס!!!והתחילו דף היומי... 
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כן... סו"ס הגיע הזמן שהסחף החברתי קצת יפצה 
יות על כ"כ הרבה עבירות וחובות וביטול אותי בזכו

 תורה שהיה לי באשמת הסחף החברתי... 

אל תוותר לקול הרשע הזה!!! תבודד אותי!! תסמן 
אותו!! תזהה אותו!! תבין שהוא רשע!! ותכהה את 

 שיניו... 

 אני לא סתם מעמיד אותך מול הבן הרשע הזה...
. כי כי... כי זה כעת התקופת סיכון הכי גדולה שלו..

מי שלא יודע... שלב המעבר הזה של סיום מסכת 
עירובין ותחילת מסכת פסחים זה שלב די 

 שברירי!!! 

זה שלב די רגיש שמסומן באופן רשמי כמועד 
למשבר בלימוד דף היומי... ושוב: מהסיבות 
שהזכרתי מקודם... סו"ס מסכת עירובין די 

וכעת להתחיל  )את מי שלא לומד אותה בעיון(מתישה 
מסכת פסחים... פה צריך תנופה שלא תמיד יש 
לנו אותה ברזרבה... וכבר אמר מי שאמר: היו כאלו 
שהתחילו את הש"ס עד שהם הגיעו למסכת 
עירובין ושם הם נעלמו. ולעומת זאת היו כאלו 

 שלמדו את כל הש"ס חוץ ממסכת עירובין...

זה שמע בקול הבן  מה בסה"כ ההבדל ביניהם?? 
חכם והיה עסוק בלהתחיל עם כל המרץ... וזה ה

שמע בקול הבן הרשע שעייף אותו לגמרי והכביד 
את לבו כפרעה בשעתו ש"לא יעיז" להתלהב 
מהדף החדש של מסכת פסחים.. אז זהו שלא! אל 

 תשמע בקולו. הוא רשע! הוא לא הגון!

--- 

את הבן התם והשאינו יודע לשאול נשאיר   
 להזדמנות אחרת... 

 -ת בא נעשה סקירה קצרה על מסכת פסחיםכע
המתוקה מדבש... רק לקרא את מפת הדרכים 

טוב לדעת שחלק  אז דבר ראשון:מלמעלה!!!   
לשני מהראשונים מחלקים את מסכת פסחים 

פסח ראשון ופסח שני... וזה תמיד  חלקים!!!
טוב... תמיד טוב להפריט כמה שיותר... תמיד טוב 

אז יציאה וכניסה... לספק כמה שיותר נקודות 
 ככה: 

כידוע: מסכת פסחים מתחלקת לשני חלקים 
מאוד מוגדרים... יש את החלק הראשון שמדבר 
על פסח שלנו... פסח של חמץ ומצה ובדיקת 
חמץ.. ויש את החלק השני של קדשים... של קרבן 
פסח... כן... סו"ס אנחנו מגיעים לקדשים... הוי... 

חילת מסכת ברכות ועד )מתכמה התגעגענו לקדשים... 

עכשיו, אפשר לספור על יד אחת את הדפים שעסקו 

אז כפי שסיכמנו: עכשיו המשימה  בקדשים...(
שזה  פסח ראשון!!שעומדת לנו מול העיניים זה 

)עד פרק תמיד נשחט בסה"כ חמישים ושבעה דפים 

מדובר בסה"כ בפחות מחודשיים...  דף נח.(!!!
יזוק לא שמעת??? אנחנו מדברים פה על ח

כבר ארוך!!! משימה של חודשיים!!!  וכמובן!!!! 
מעכשיו מתכוננים לחגיגות חצי הקדנציה ה' שבט 

שאז אנחנו מסיימים פרק מקום  התשפ"א!!!
נא להשאיר את שנהגו... ואז עושים משהו... 

מה בדיוק יהיה בתאריך   התאריך הזה פנוי...
זה הרבצען  סוד!!!הזה?? איך נחגוג אותו?? 

נות ישקדו על איזה תכנית... הם יחליטו אם והב

זה הולך להיות הפתעה או לא... אבל מה שבטוח 
כל אחד  חייב להיות רשום על המקרר!!התאריך הזה 

)כבר דובר על מהילדים צריך לזכור שיש כזה תאריך!!!!  

זה במסכתות הקודמות... זה שיטה של "שימוש בקטינים"!! אין לך 
  מושג איך זה עובד...(

--- 

ובכן: אנחנו מתחילים... לשם שינוי מסכת פסחים 
)לעומת דווקא מתחילה על אש נמוכה... סוגיות קלות... 

מסכתות אחרות שהסוגייה הקשה ביותר במסכת הם המשנה 

ואז מגיעים לדף ט'... מדובר בסוגיה  הראשונה...(
מתוקה מדבש... אמנם השם שלה קצת פחות נחמד... 

ובר באחת הסוגיות הכי מד סוגיה דחולדה!!!
ישיבתיות שיש בה המון המון רייעד והמון מושגי יסוד 
בש"ס... אבל זה לא מלחיץ... זה עדיין לא קשה!! אבל 

 חכה חכה!!!! 

כעת אני לא יכול להסתיר ממך... אדרבה... אני מכין 
מדף י"ד ועד  -אותך מראש: כעת מגיעים שבעה דפים

מהסוגיות הקשות  דף כ', שאני מכין אותך!!! זו אחת
ביותר בש"ס... המושג שנקרא סוגיית "רבי חנינא סגן 

ואני ממליץ  שלא תגיד שלא אמרתי!!הכהנים"!!!  
בחום: אם אתה עובד... קח כבר עכשיו חופשה בשבוע 
הזה!!!! ואם אשתך עובדת... אז שהיא תקח חופשה... 

ו.. ו... כי בשביל להבין את הסוגיה הזו צריך להשקיע... 
למוטב...  מי -לכן אני מכין אותך לזה לטוב ו דאי!!!וכ

שמגיע לסוגיה הזו ערוך עם נכונות להפשיל שרוולים 
ולהסתער על הדפים האלו ולהבין אותם גמ' רש"י 

)רוב המושגים בכל מחיר... זה... זה נכסי דלא ניידי!! 

 החשובים של סדר טהרות שתולים ושזורים בתוך הדפים האלו(
למי שמשקיע בזה!! אני יכול להעיד  וזה מתוק מדבש

באופן אישי שליויתי בחור כשרוני אבל לא היה לו 
טעם בלימוד גמ'... ופתאום הוא קיבל טעם בלימוד... 
והוא העיד בפני שזה קרה לו לא פחות ולא יותר 
בדפים האלו!!! אתה שואל למה?? אני לא עונה... 

אבל  !אז שוב:  קל זה לא!!תנסה גם אתה ואז תבין... 
זה גישמאק עצום למי שמוכן להשקיע ולהסתער על 

 הסוגיה מתוך נכונות להבין אותה... 

ומאידך גיסא!!! לצד השני... מי שאין לו את הזמן ואת 
היכולת להשקיע בדפים האלו... אז נא לא להיבהל... 
לא להיכנס למשבר מהסוגיה הזו.. אל תחשוב שחזרנו 

.. תוך שבוע זה לעירובין... זה בסה"כ שבע דפים.
עובר!!!  אגב: עוד הערה אחת אחרונה בהקשר לדפים 
האלו: בהשגחה פרטית מיוחדת... הלימוד של השבעה 
דפים האלו יוצא ממש בערב חנוכה!! ואין לך הכנה 
לחנוכה כמו הדפים האלו... למי שיודע... הסוגיה של 
חנוכה זה לאו דווקא דף כ"א כ"ב כ"ג בשבת שאת זה 

... אדרבה... הסוגיות העיקריות של עניין כולם מכירים
החנוכה זה סביב כהניך הקדושים שהפכו את העולם 
בשביל להשיג שמן בטהרה... אם היה צריך נס פך 
השמן במשך שמונה ימים זה רק בגלל שארך להם 
שבעה ימים "ללמוד" את הסוגיה של "רבי חנינא סגן 

!!! הכהנים..." בקיצור: חנוכה זה חג של סדר טהרות
ואין לך סוגיה שמתאימה להכנה רבה דחנוכה כמו 
להקיף בה ולהגיע אליה עם ר' חנינא סגן הכהנים... 

 ע"י כהניך הקדושים. 

--- 

זהו... סיימנו את פרק ראשון של פסחים... כעת ביום 
 -השני של חנוכה אנחנו מתחילים את הפרק השני
ם פרק כל שעה... מדובר בפרק מאוד מגוון ומעניין... ג

הוא מתחיל עם סוגיה שמשתרעת על שבע דפים... 
אבל נא לא להשוות... זה הרבה הרבה יותר קל... 
וגם סוגיה מאוד רחבה ומעניינת... הגמ' סוקרת 
את כל איסורי אכילה ואיסורי הנאה שיש בתורה... 

ללמוד  )אגב: יש למעלה משלושים איסורי אכילה בתורה(
סה בשמי את הסוגיה הזו... זה ממש לקבל טי

התורה... לקבל מפה נרחבת ומושגים כללים שלא 
יזיקו לנו... את כל ימי החנוכה אנחנו נבלה בדפים 

 האלו... 

יש כאלו שמאיימים בסגר בחנוכה... אני לא יודע 
אם יהיה סגר או לא יהיה... אני יודע דבר אחד: מי 
שילמד את הדפים האלו בחנוכה הוא יטייל בכל 

כולו... הוא האחרון שיהיה הש"ס... בכל העולם 
 בסגר...

מוצאי חנוכה!!! מתחילים את החורף... ואנחנו 
אוחזים כבר בדף כ"ח.... כעת מתחילים להתכונן 
בפועל ובאינטנסיביות לקראת חג הפסח... כן... 
מדף כ"ח ועד דף מ"ב... כאן מתחילים הסוגיות 
הרשמיות של הלכות פסח!! אם זה חמץ שעבר 

זה מצה שמורה ודיני מרור וכו'..., עליו הפסח, ואם 
 הלכותכאן מומלץ במקביל להשקיע בלימוד 

פסח!! הלכות פסח זה נתח מכובד במשנה ברורה 
)ולא רק בסימן שכדאי פעם אחת לשזוף את העין בו 

!! גם בסוגיות האלו כמובן יש  מידי תע"ב תע"ג וכו'(
פעם נגיעות של זרעים... וחושן משפט... וגם טיפה 

... אבל זה קל... מעניין... מגוון... כל בוקר זו טהרות
סוגיה אחרת... גם אם החסרת אתמול... אתה יכול 
להגיע מחר בשקט ומאוד מהר אתה תהיה 

 בעניינים... 

אלו עוברין...  -וכעת אנחנו ממשיכים לפרק שלישי
גם פרק זה מתחיל בהלכות פסח...  וכעת!!!! מי 
שעד עכשיו היה עקבי ונאמן לדפים התובעניים 
של מסכת פסחים... כעת מגיע לו קצת הרפייה... 
ומדף מ"ט ועד נ"ח יש דפים של אגדה... ושם מגיע 
פרק מקום שנהגו שעוסק בכל מיני דברים 

יינים... כדי לצבור כוחות לקראת המחצית מענ
 השניה... 

אבל כפי שסיכמנו אנחנו נעצור כאן!!! הגיע ה' 
בשבט... אם הגענו עד הלום... אנחנו מציינים 
בסיפוק שסיימנו את פסח ראשון!!!! כעת כפי 

ביום הזה  לא מדלגים על היום הזה!!!!שסיכמנו 
צריך מפגן תמיכה... מפגן של שמחה על "חסל 
סידור פסח ראשון כהלכתו ככל משפטו וסידורו... 
כאשר זכינו לסיים אותו... כן נזכה בעזה"ש 
להתחיל את החלק השני... שכולם מחכים לו... את 
החלק של הקדשים של קרבן פסח וכו'... ובעזה"ש 

ואז החלק  מי יתן שנזכה לראות בבנין אפיריון...
השני של מסכת פסחים יהיה הלכה למעשה... ולא 
רק בקרוב ממש... מה שבטוח: תורה מגנא 
ומצלא!! החורף לפנינו... ואף אחד לא באמת יודע 
מה הוא טומן בחובו.. האם יהיה פה חיסון או לא?? 
האם תהיה פה התפרצות או לא??? מה שבטוח... 

הפתח מסכת פסחים מגנא ומצלא... ופסח ה' על 
ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף... הלימוד 
מעורר את הזמן... ויתן ה' שנזכה עוד השנה לומר 

 ה.-לפניו שירה חדשה הללוי
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 שמאי בית דין בעבודה סביב השעון אודות שומת נזקי הקורונה...

סו"ס הקורונה מאחורינו... זאת לאחר שכל אנשי המעמד שמפוזרים בכל תפוצות ישראל נזעקו בקריאת חירום והחליטו לעלות 
יחד לבית חיינו ולזעוק ולקרוע את השמים עד שתתבטל רוע הגזירה... ואכן בין האולם והמזבח בכו הכהנים משרתי ה' ואמרו 

אחרי שזה  אבל כעת!!! ככלות הכל...ויקנא ה' לארצו ויחמול על עמו וייעתר להם...    חוסה ה' על עמך... ואז שמע ה' את תפילתם
מאחורינו... כעת כל בתי הדינין די בכל אתר ואתר בהיערכות לקראת פתיחת מאות אם לא אלפי הדיני תורה של דין "חובל 

 בחבירו..." 
כן... בישוב שלנו היתה התפרצות גדולה... נזקים גדולים נגרמו להרבה מאנשי עירנו.. גם הוצאות רפואיות וגם סבל גופני רב 

הסנהדרי קטנה של כ"ג דעירנו התכנסה...  והגיע הזמן לעשות דין!!! אם יש דין למטה אין דין למעלה!!!עבר כאן בין התושבים... 
אה והנוגעים בדבר... לאחמ"כ עמדו למנין והמסקנה שעלתה בבי"ד היתה כדלהלן: א. חולה בררו והתייעצו עם מומחי הרפו

מאומת שנכנס לבית הכנסת בשאט נפש מתוך ידיעה שהוא מדביק אחרים הרי הוא בגדר חובל בחבירו וחייב בחמשה דברים: 
הרגיש תסמינים והוא יצא מהבידוד והזיק... נזק צער ריפוי שבת ובושת!!!! ב. לעומת זאת מי שהיה רק צריך בידוד ועדיין לא 

הרי הוא חייב רק בנזק כדין מזיק בשוגג... ואילו מי שלא ידע בכלל שהוא חולה הרי הוא פטור מדיני אדם וחייב מדיני שמים... 
סנהדרין שלנו... זכותך ללכת אם יש לך השגות על הפסק של ה )לא בטוח שזה נכון... יתכן שלא... עכ"פ זו המסקנה של סנהדרי קטנה דעירנו...(

ולערער בבית דין של הר הבית ומשם לבית דין של העזרה ומשם להגיע עד לשכת הגזית... אבל כעת!!! בשלב זה עדיין לא הגיע 
הוראה רשמית מלשכת הגזית וממילא כעת בשלב זה יש זכות לכל בית דין לפסוק... סו"ס מדובר פה בדיני ממונות שאפילו בית 

)רק בדיני נפשות צריך ללכת לבית דין הגדול... ב"ה בעיירה שלנו לא הגיעו לזה... אבל לשה יכולים לפסוק בו... כ"ש סנהדרי קטנה... דין של ש

ככל הנראה בחג הפסח הקרוב... כשנעלה  בעיירה השניה היה מקרה מוות... ושם באמת היו צריכים להעלות את השאלה לבית דין הגדול..(
כנראה יעודכנו המסקנות הסופיות של לשכת הגזית מול הדייני גזרות שבירושלים בהגדרת החיובית לשעבר לירושלים... שם 

 והקנסות להבא... אבל לעת עתה הפסק של בית דין תקף וקיים... 
--- 

... והיה לו ובכן: הסיפור המוכר... ר' חצק'ל עמד והודה בבית דין שביום פלוני הוא השתעל שיעול יבש... לא הרגיש טעם וריח
... ובכל זאת הוא יצא לבית הכנסת ושם הוא הדביק ב"גירי דיליה" ארבעה אנשים הסמוכים אליו!!!! את 83-חום למעלה מ

פייביש העגלון... ואת געציל הבלן... ואת ר' זנויל ראש הקהל... וגם את יענקלה בן השתים עשרה... ארבעתם הופיעו בבית דין... 
ן נכנס לתמונה... ולקח כל אחד לחדר והתחיל לתחקר אותו: פייביש נכנס ראשון לחדר... וכעת התחיל ספרא דדיינא של בית די

 השאלון: 
פייביש: האם קרה לך נזק בלתי הפיך כתוצאה מהקורונה?? פייביש חשב וחשב... ובסוף אמר: לא!!! ברוך ה' לא ידוע לי על 

אני כבר לא מרגיש שום שאריות... אז אפשר לסמן איקס על נזק!!! נזק  משהו בלתי הפיך... כשסיימתי את זה סיימתי לגמרי...
כעת נעבור לצער... פייביש: אני מבין שעברו עליך כמה ימים קשים...  )נזק זה משהו בלתי הפיך כמו קטע את ידו וכו'(לא היה כאן!! 

.. תגיד לי פייביש: אם הייתי מארגן לך חפיסת הרגשת גרוע... שכבת במיטה... השתעלת... חולשה גדולה... כאבי בטן... שרירים.
כדורי הרגעה מיוחדים לתסמיני קורונה... שהיית יכול לעבור את כל הקורונה הזו בלי להרגיש שום תופעות לוואי... לא כאב בטן 

ם שאלות יותר ולא כאב שרירים... כמה היית מוכן לשלם על הכדור הזה?? פייביש התחיל לשבור את הראש... לא יודע... יש לכ
מידי קשות... להגיד כמה הייתי מוכן לשלם??? זו שאלה קשה מידי... לא היתה ברירה... פייביש קרא לאשתו בילא... היא זוכרת 
יותר טוב מה היה... ובכן: מה בילא?? כמה בעלך סבל?? מה היית מוכנה לעשות כדי להקטין את מעגל הכאב?? בילא נזעקה... 

כר?? באותם שלושה ימים טפסת על הקירות... הראש שלך התפוצץ מכאבים... רציתי קצת לשמח אותך פייביש... אתה לא זו
ובאתי לבשר לך שהאתון שלנו ילדה את העייר השני... וכעסת עלי ואמרת לי: לא מעניין אותי עכשיו... אני מוכן לערוף גם את 

טענה בילא...  -מהסבל שעובר עלי ביומיים האחרונים... בטחהראש שלו או לתת אותו לכהן... העיקר שיתפלל לה' שיפדה אותי 
אני כבר שקלתי ברצינות להגיע לרופא הכפר ולשחד אותו באחד חמור לובי קטן יחד עם האוכף... העיקר שיעשה שמיניות 

של פייביש... באויר וירקח לך סממנים מיוחדים שמשככי כאבים... השמאי של בית דין נכנס לתמונה... בירר את הרקע הכללי 
מה מצבו הכלכלי... אבל אחרי כל הבירורים התברר שחצקל פטור כי הוא הודה מעצמו ולא היו עדים וצער מסווג לקנס שאם 

 מודה פטור מלשלם... 
הלאה... סיימנו עם נזק ועם צער... כעת נעבור לריפוי!!!! כעת ספרא דדיינא ביקש מפייביש שיגיש לו את הטפסים... מה כתוב 

תב שחרור של בית החולים... אני רואה שהובהלת באמבולנס... רגע... זה היה מוצדק?? כן... אני רואה שקופ"ח נותנת כיסוי במכ
לאמבולנס... זה אומר שזה היה נצרך... טוב... כעת ר' חצקל יצטרך להסדיר את התשלום של האמבולנס מול הקופ"ח במסגרת 

... את זה גם יצטרך 055₪אני רואה שהוצרכת לרכוש מכשיר חמצן בהשתתפות בסך התשלום השלישי הנקרא ריפוי!!! הלאה... 
לשלם ר' חצקל... וכעת אני רואה שהיית בבית חולים שלוש ימי אישפוז!!! אמנם הקופ"ח מבטחת את זה... אבל ר' חצקל יצטרך 

אבל רגע... לפתע פייביש נזכר... אני כעת  הוא חייב לשלם()אם יש לו ביטוח זה כבר סיפור שלו... אבל ע"פ תורה להסדיר את זה מול הקופ"ח.. 
נזכר שלאחר יום וחצי כבר רצו לשחרר אותי... אבל אני סרבתי!! רציתי להישאר לייתר בטחון... אז הסכימו לי... השמאי נכנס 

מטופל כבר יכל שוב לתמונה... התקשר לבית החולים... הצליב נתונים מול הנתונים ששמורים אצלם... ואכן התברר שה
)אבל להשתחרר לאחר מעקב של שתים עשרה שעות... וע"פ בקשתו הוא התעכב... אם ככה: העלות הזו יורדת מאדון חצקל... 

ולח ותך הייתי שרגע... כעת הגיע תורו של ר' חצקל התערב.. סליחה פייביש... אתה החלטת ללכת לבית חולים... זה בעיה שלך... אם היית מבקש ממני שארפא א
שקל על יום אשפוז... טענה!!! כעת בוחנים בבי"ד את הטענה של ר' חצקל...  0055אותך לגמ"ח חסדי עמרם... היו מגיעים אליך עד הבית ולא היו גובים ממך 

סיימנו את הנושא סו"ס לאחר בירור מתיש  סו"ס פייביש עדיין נותן אימון במערכת הבריאות וטוען שזה היה חוסר אחריות מצידו להישאר בבית...(
של ריפוי... וכעת הגענו לתשלום העיקרי: שבת!!!! אוי אוי אוי.. פייביש היה מרותק לבית גם כחולה וגם כמבודד במשך 
שבועיים ימים... שבועיים שהוא לא יצא עם הכרכרה... גם את זה ר' חצקל יצטרך לשלם... כמובן לא תשלום מלא של נסיעות!!! 

ביש כאילו הוא שומר קישואים... ומה עם בושת??? אוהו... שלא תדע... פייביש עבר שתי בידודים!! אבל לכה"פ שמים את פיי
בידוד אחד של קורונה... ואח"כ הוא עבר בידוד חברתי... כולם האשימו אותו שהוא גרר אותם לבידוד... שהרי ארכו כמה ימים 

ם לבידוד... כולם התייחסו אליו כמפיץ מחלות... והוא עד שהוא ידע שהוא חולה ולבנתיים הוא הכניס הרבה מאוד אנשי
ומשפחתו עברו תקופה מאוד לא נעימה... גם את זה השמאי יצטרך לבדוק!!! אבל כעת מתעוררת שאלה כללית: מי אמר 
שחצקל צריך לשלם על המידות רעות של המבוי כולו...? )מסתמא שלא( מה שבטוח בימים האלו תפקיד השמאי מטעם הבית 

שבזמן שהיו בית דין סמוכים כל אחד שחבל בחבירו היה צריך לשלם נזק צער ריפוי ן עובד סביב השעון... ומה עוד ברור?? די
 שבת ובושת... ולא היו מרחמים בדין... והיום חסר לנו הדין הזה... אנחנו זקוקים לעוד קצת דין למטה שיעורר רחמים למעלה... 
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 בקרוב ממש

 האם צריך לאהוב אוכל??
האם שמעת פעם על צדיק שאוהב אוכל?? בחיים 
לא!! אבל יצחק אוהב מטעמים... יש לו טעם מיוחד 
באוכל... ורבקה אומרת ליעקב... אל תדאג... אני 
אכין לאבא מטעמים בדיוק כמו שהוא אוהב... 

אבינו... השרף הקדוש... עולה  רבש"ע: בדיוק יצחק
תמימה.. כולו כליל לה'... בדיוק הוא אוהב אוכל 
ועוד התורה מזכירה את זה כאילו מדובר באיזה 

 מצוה???
  והתשובה היא ברורה:

 שמוכרחים לאהוב!!!יצחק אבינו מחדש לנו: 
הרי בינינו... אם אני הייתי במקומו של יצחק אבינו 

ייתי מרוצה עד לב ולא היה לי טעם באוכל... ה
השמים... תחשוב: אני כבר בלאו הכי מתנזר מכל 
תענוגי העולם הזה ואני לא נהנה מהעולם הזה אפילו 
באצבע קטנה )כפי שסיכמנו שאני יצחק...( אז אם 
אני כבר כזה.. אז במקום להתמודד כל היום מול 
תאוות אכילה... כל הזמן להתגרות... כל הזמן 

הזמן מתאווה ולהילחם בו... להיאבק מול הגוף שכל 
אם לא היה לי שום טעם באוכל... איזה יופי... 
חסכתי מלחמות עולם... ברגע שאין לי טעם 
באוכל... אז מה שאני צריך לאכול אני אוכל כי אני 
חייב... והשאר אין לי שום מאבק עם עצמי )יש המון 
אנשים שצריכים לעשות דייאטה והיו מוכנים לשלם 

יורידו להם את התיאבון שמעמיד כסף בשביל ש
 אותם מול מאבקים בלתי פוסקים...(

יצחק מלמד אותנו שאם צריך  אז זהו שלא!!!
זה חייב להיות  חייבים לאהוב את האוכל!!!לאכול... 

טעים... חייב להיות חיבור של טעם ושייכות 
 לאוכל... אחרת זה... זה לא!!! 

טובו... ההראיה: שבורא עולם שזן את העולם כולו ב
הרי הוא עשה את זה בחן בחסד וברחמים... הסיבה 
שהקב"ה ברא מזון טעים... יפה... עם חן וחסד 
ורחמים... זה לא רק בגלל שהקב"ה מלא חסד 

 ורחמים... אלא בגלל שזה חלק מכללי התזונה... 
צריך לאהוב את מה שאוכלים!!! ואם ליצחק אין 

. צריך שום שום תאוות אכילה... אז אין ברירה..
לעבוד על זה.. ויצחק עובד על זה קשה... עושה כל 
מה שהוא יכול כדי לייצר שייכות של "חביב" בברכת 
הנהנין... ליצור איזשהו טעם ערב באוכל... והרבצען 
רבקה שותפה פעילה במאבק והיא מבשלת לו כל 
מיני סוגי מטעמים בניסוי וטעייה עד שהיא מצליחה 

קצת ליהנות את הגופו לקלוע לטעם הערב שמצליח 
ושוב!!! שלא יהיו   הזך והקדוש של יצחק אבינו... 

אחרי שיש כבר טעם באוכל... ואחרי  טעויות!!!
שתאוות אכילה מתחילה לעבוד שעות נוספות... 
כעת כבר צריך להתגבר ולהתנזר ונדרש מאיתנו 
קדש עצמך במותר לך... אבל זה רק אחרי שכבר 

בל אם אין... צריך לייצר יש!! יש תאוות אכילה... א
 את זה... 

השאלה היא: באמת למה?? למה צריך לאהוב את 
 האוכל??? 

התשובה היא: יצחק הוא עמוד הדין והגבורה... 
גבורה במילים מודרניות זה גם פרקטיקה... יצחק 
פונה אלינו בשם הפרקטיקה ואומר: בן אדם לא 
עשוי מאבן!! בן אדם הוא יצור חי והוא מוכרח 

ות מחובר למה שהוא עושה... יש גבול כמה בן להי
אדם מסוגל לעשות משהו שהוא בכלל לא אוהב... 

כשאנחנו לא  גםכן... נדרש מאיתנו לעשות ולפעול 
 לא רק!!!אוהבים וגם כשלא מתאים לנו... אבל גם!!! 

אדם לא יכול על בסיס קבע לעשות משהו שהוא לא 
והב... אוהב... אם בן אדם יעשה משהו שהוא לא א

יום אחד הוא יפסיק!!! הבטריה תגמר והוא יפסיק!! 
ולדאבוננו הרב יש לנו על זה רבבות מצבות מהלכות 

 שמעידות באלם קול על אמיתות התפיסה הזו...  
אנא... מצווה לפרסם את המידע הזה!!! להעביר 
אותו לנוגעים בדבר... לאלו שמבינים את זה מאוחר 

 מידי ודו"ק
 



“ 

 

 שלך!!!העסק  (לא)אדוני: זה 
בפתח הגיליון ראינו נקודה אחת איך יצחק אבינו מלמד אותנו לעבוד את ה' ממקום של 
גבולות... הדוגמא הראשונה היתה איך מתאימים את אהבת ישראל לגבולות המציאות... 

 כעת נעבור לנקודה נוספת וחשובה לא פחות!!! לתת לכל אחד את הרחוב שלו... 
  "זה לא העסק שלך"!!!!שג ששמו יצחק אבינו מלמד אותנו את המו

עמו... נו...  התעשקוהרי הבאר הראשונה שעבדי יצחק חפרו... יצחק עזב אותה... למה?? כי 
 אז מה? אז מה והתעשקו? לכן צריך לעזוב אותה?

התשובה היא: כן!!! אצל יצחק אבינו אין געשעפט.. אין עסקים... אין כזה דבר שכמה 
ת... יצחק זה עמוד העבודה... ובעבודת ה' כל אחד מוכרח אנשים בוחשים יחד בקלחת אח

העסק שלו!!! אם שמת לב: בעבודת  לאועוד יותר מזה לדעת מה  מה העסק שלו!!!לדעת 
הלויים יש שוערים ומשוררים... הכל טוב ויפה... הדבר היחיד שלא טוב ויפה זה ברגע 

שלוי צריך לפחד על העור שמשורר שיער שהוא פתאום חייב מיתה!!! הקו האדום היחיד 
שלו זה... זה ברגע שהוא מתחיל לעשות גשעפט... לעשות החלפות... בא נעשה עסק... 

כל דבר  זה לא!! זה לא בא בחשבון!!!אתה תהיה היום משורר ואני אהיה במקומך שוער... 
אחר לא נורא... אם תהיה זייפן בשירה... אם תהיה שלעפער כשאתה עומד בשער... זה לא 

ורא... עם זה עוד נסתדר... אבל ברגע שאתה מתחיל לערבב... ואתה לא מספיק מה העסק נ
 שלך ומה לא העסק שלך? כאן חייב מיתה!

 ולמה??? למה זה כ"כ חמור??? מה כ"כ נורא ב"משורר ששיער"??
אז פעם באמת לא הצלחתי להבין למה זה כ"כ עקרוני... על מה יצא הקצף... מה בסה"כ 

המשורר רצה פעם אחת לגוון ולהיות שוער... לכן חייב מיתה??? אבל היום... הוא עשה... 
לאחר כמה שנים בחיי הנישואין אני לאט לאט מתחיל להבין... אני פתאום קולט שחלק 
עיקרי ממה שאני צריך לעשות בעבודת ה' ולא עושה... נובע מזה ש... שיש דברים שאני 

)האם שמת לב מה אמרתי?? יש יהודים חלשים שהחסרון ! !זה לא העסק שלי!לא מפנים ש... ש... ש
את  זה העסק שלהם...שלהם בעבודת ה' נובע מזה שהם לא מספיק מחוברים... לא מספיק מבינים שהעבודת ה' 

זה אני מבין... החידוש הגדול שהתחדש לי הוא ההיפך הגמור... שמי שכבר כן מחובר לעבודת ה'.. יתכן שחלק 
 שזה לא העסק שלו!!!!(ו בעבודת ה' שלו נובע מאדרבה... מזה שהוא לא מבין שיש דברים גדול מהחסרון של

לעשות... מדובר בכל מיני  צריךיש בחיים כל מיני דברים ש לפניך כמה דוגמאות:
סיטואציות מורכבות שאנחנו פוגשים בחיים שלא צריך להיות גאון להבין מה רצון ה' 
כעת... אבל מממזה לא נעים לי... ואני לא יודע מאיפה להתחיל... ולא יודע מה להגיד... 
ואני מסתבך עם זה... הדוגמא שהכי עולה לי בראש... זה שלא נדע.. קרוב משפחה 

ברר ל"ע שהוא חולה. ופתאום כולם זזים לצד ונעלמים מהאופק ואפילו לא שהת
כי... כי לא נעים... וזה מאוד מביך כי  למה?? )תופעה מוכרת(מתקשרים לתמוך ולהתעניין.... 

אתה נורא מסתבך ולא יודע מה צריך להגיד ואיך לברור את המילים... אז מה עושים?? 
שגם בחור ישיבה מכיר: כשחבר שלי התארס כולנו  בא ניקח דוגמא נוספתבורחים... 

הגענו בהרכב מלא לוורט, לסנטוכה וכו'... אבל חודש לאחמ"כ שהשידוך פתאום התבטל 
כולנו פתאום נעלמנו מהזירה... אף אחד לא העיז להתקשר כדי לתמוך ולהשתתף... והרי 

תמיכה מאשר כל טיפש מבין שברגעים קשים של פירוק שידוך החבר צריך הרבה יותר 
כי... כי... אנחנו מאוד נבוכים ולא  אז למה בדיוק כאן אנחנו נעלמים??ברגעים שמחים.. 

 יודעים מה להגיד... אז לכן מה? לכן אנחנו בורחים!!!! 
וכן הלאה וכן הלאה... בכל מיני סיטואציות בחיים... שצריך אותך פה ואתה הרי יודע 

 לי.. אז כל טוב...  שצריך... אבל היות וזה מביך ולא נעים
היות ולא נעים לי... לא בא לי... לא מתחשק  אז פעם הייתי בטוח שזה סוג של יצר הרע...

  אבל זה לא נכון!!לי... לכן אני מתחמק מזה... 
אני בסה"כ עובד ה'... ובעבודת ה' אני עושה כל מיני דברים שלא תמיד נחמדים לי ואני 

כי אני מרגיש יותר אני מתחמק?? התשובה היא: עושה אותם.. אז למה בדברים האלו 
אני תופס את העסק יותר מידי חזק!!! ממילא כשנופלת עלי משימה שאני  מידי בעסק!!!

בעל לא לגמרי יודע איך לעשות אותה ואיך לפתור את הבעיה.. אז אני מרגיש כמו איזה 
כול מוכרח להצליח שנפל עליו איזה דו"ח שהוא לא יודע איך לצאת מזה... שאני כבי עסק

לפתור את כל הבעיות ולטפל בבעיה. והיות וזה באמת גדול עלי... אז אני בורח... 
מתחמק... ונעלם ממקומות שתכל'ס ה' רוצה שאני אהיה שם כי צריך אותי שם... ובינינו... 

 זה לא עסק שלך!!! -יצחק אבינו מלמד אותנו ש אז זהו שלא!!! זה קורה לנו הההמון!!! 
איזה סיטואציה שצריך אותך.?? צריך את התמיכה שלך?? צריך שאתה תהיה פה  יש פה

אה... אבל אני לא מוצא את המילים... לא יודע  אז תהיה!!!בשביל לתמוך... להשתתף...?? 
מה להגיד... לא בטוח שאני אצליח לעזור.. מישהו ביקש ממך להצליח??? מישהו ציפה 

אתה צריך לעשות מה שכעת מוטל עליך!! ך!!! זה לא עסק שלממך שתפתור בעיות??  
וכעת אתה צריך להיות פה!! להשתתף.. להושיט יד. להיות אוזן קשבת... האם תצליח? 

 זה לא עסק שלך! והאם יתברר שזה היה לעניין או לא??
פתור )ואגב: במאמר המוסגר: זה הטעות הנצחית שלנו לאורך כל הדרך... שאנחנו בטוחים שצריך אותנו בשביל ל

בעיות... אז זהו שלא!!! על פי רוב צריך אותך בסה"כ בשביל להשתתף!!! להיות עם השני ברגעים הקשים או 
השמחים שלו... גם כשנראה לך שמישהו מתייעץ אותך ורוצה לדעת מה דעתך... ע"פ רוב הוא בסה"כ רוצה 

 שתקשיב לו ודו"ק(

שלב כזה שצריך לעשות צעד כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו ב עוד דוגמא בנושא זה:
משמעותי בחיים אבל תכל'ס... הרבה מאיתנו פתאום נצמדים לרצפה לא מסוגלים לעשות את 
הצעד הזה!!! אני לא מדבר על אנשים ספקניים שלא יודעים להחליט... לא!! ברוב הפעמים 

עד מדובר שאתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות... אבל בכל זאת יש לך פחד לבצע את הצ
יצחק אבינו מצביע על הנקודה: בני היקר: הדבר  הזה בפועל!!! איפה פה נקודת הטעות??? 

!!!! אחרי שהעברת את כל מכלול מה צריך לעשותהיחיד שצריך להטריד אותך בחיים זה 
השיקולים והגעת למסקנה שעל פי רצון ה' כך וכך זה מה שצריך לעשות... מכאן ואילך מה 

 ה לא עסק שלך!!!! העסק היחיד שצריך להטריד אותך זה מה רצון ה'!!! יהיה עם זה וזה... ז
)אם זה אותו דבר בייחס לאנשים שמתקשים לקבל החלטה כי זה על חשבון מישהו... 

שמוכרחים לעזוב מקום עבודה ויש חשש שמשהו שם יתפרק בגללי... אם זה לעקור מקום דירה ומישהו לוקח 
שלילית בשידוך וזה עלול לגרום צער ועלבון לצד השני... אם זה קשר לא  את זה ללב... אם זה לתת תשובה

בריא בין חברים שמוכרחים לחתוך ולהפריד ביניהם... או הדוגמא המצויה: חוסר התאמה בחברותא באופן שאי 

ובכל הדברים האלו צריך לעשות שיקול דעת מאוד רציני ולשקול את  אפשר להמשיך ככה...(

לול... ואם אחרי כל השיקול דעת הוכרע ללא כל ספק שעל הדברים עם כל המכ
אבל בכל זאת בשורה התחתונה...  )לא רשות אלא חובה(פי רצון ה' ככה צריך לעשות 

הרגלים שלי נדבקות לרצפה ואין לי לב לעשות את הצעד הזה... כי נקרע לי 
שלחן הלב... ומה יהיה עם זה ואיך זה יסתדר עם זה... כאן צריך לדפוק על ה

ואת המשפט הזה קשה  זה לא העסק שלך!!!! ולהבין: אדוני: כל המחשבות האלו
לנו להפנים... וזה תוקע אותנו בעבודת ה' על ימין ועל שמאל... אני באופן אישי 
יכול להעיד שחודשים רבים נשרפו לי בחיים על דברים שידעתי בדיוק מה אני 

רחמן "יותר" מהרבש"ע... הוא יתברך צריך לעשות... אבל נדבקתי לרצפה!!! כי אני 
הורה לי לנתק קשר עם אותו חבר ואני רחמתי עליו יותר מהרבש"ע... כאן יצחק 
עמוד הדין והגבורה לוחש לך באוזן: אדוני... זה לא עסק שלך!!!! העסק היחיד 

 שצריך להטריד אותך מה ה' רוצה ממך... מה הלאה.. זה עסק של הרבש"ע...
חת הדוגמאות המעוותות לענ"ד... אני מכיר אברך שמחתן את הבנות שלו )במאמר המוסגר: א

ה'  זה לא עסק שלי!!ומתחייב הרבה יותר ממה שהוא יכול... וכשהוא נשאל איך תחזיר??? הוא ענה: 
זה יחזיר... ואני חושב שהשכל הישר אומר ההיפך הגמור... אם התחייבת כספים ותקעת לזר כפיך 

כי אתה פה הלווה רשע ולא ישלם. אז מה  לגמרי עסק שלך.חובות הרי זה ... אם יש לך עסק שלך
לא עסק תעשה? אל תתחייב יותר ממה שאתה יכול... אה... איך הקב"ה יחתן את הבת שלי?? זה כבר 

רק מה? זה  ממה שהוא יכול... אין כזו חיה. יותרתראה לי איפה כתוב שאדם צריך להתחייב  שלך!!!
ונדמה לו שמוטל עליו להתחייב יותר ממה  לעסק שלא שייך לוי שדוחף את עצמו תלוי אחד בשני... מ

מהתחייבויות  מהעסק שכן שייך לו..שהוא יכול... מה הפלא שהתוצאה העקומה היא שהוא מתנער 
  כספיות שהוא בעצמו התחייב והוא מתנער מזה..(

מש חמורות יש לפעמים תופעות מ ואותו דבר בדיוק לכיוון ההפוך לגמרי!!!---
שכככולם מבינים שצריך לזעזע את אמות הסיפים וצריך לדפוק על השלחן 
ולצעוק גיוואלד... אבל עובד ה' אמיתי יודע לזהות שנכון... אתם צודקים. זה 

מי אמר באמת נורא ואיום.. חייבים לעשות משהו... אבל רגע רגע... חכה חכה... 
 05מעונים וסובלים במצרים כבר  עם ישראל רוצה דוגמא?? שזה העסק שלי ? ! ?

שנה... הקב"ה פונה למשה לך תגאל את עם ישראל... נו... מה אתה אומר... יש פה 
מה לדון?? צריך לרוץ ולגאול את ישראל רגע אחד קודם... אבל לא!!!! אבל 
תתפלא לשמוע שמשה רבינו מסרב במשך שבוע ימים... מה קרה? מה שייך בכלל 

. צריך לגאול את עם ישראל. אבל סו"ס יש לי אח גדול לסרב???  כן רבש"ע..
זה שקוראים לו אהרן... ואם אני גואלם של ישראל אז אני בא בגבולו... אז אולי 

אתה קולט?? אם אנחנו היינו מעורבים בשיחה של הקב"ה עם  לא העסק שלי!!!
לים משה... היינו מזדעזעים: משה רבינו... יש לך פה עסק עם ששים ריבוא שסוב

ומתענים במצרים... ואתה עסוק בלא לקחת לאח שלך את השטעלע?? זה שיקול 
בכלל???  אבל משה רבינו לא נבהל: זה שצריך לגאול את עם ישראל וזה דבר 

שזה  הכי חשוב בעולם... את זה אני יודע טוב מאוד!!!! אבל זה עדיין לא אומר
בנקודה הזו אתה קולט?? שמעת?? עדיין מי אמר שזה מוטל עלי???  העסק שלי!!!

לפעמים אנחנו עומדים מול כל מיני משימות מאוד  אנחנו מאוד מתבלבלים!!!
חשובות בהשקפה של האומה היהודית והעמדת הדת על תילה וכו' וכו'... ומרוב 
שאנחנו חדורי עיקרון בחשיבות העניין אנחנו יוצאים בדהרה קדימה ויורים ללא 

אתה ניגש לעשות משהו... לא מספיק לברר שזה נורא הבחנה... הההלו... חכה... כש
יתכן שזה  האם זה העסק שלי!!!חשוב ועקרוני ואמיתי!!! צריך לברר עוד דבר... 

 מאוד חשוב אבל... אבל זה לא העסק שלך... 
 זה מדגם של שני הדברים שיצחק עמוד הגבורה והגבולות מלמד אותנו: 

  לא בטוח שזה העסק שלך!!! עדייןגם אם הבנת שצריך לעשות משהו... 
אבל אחרי שכבר הבנת שזה תפקידך בעבודת ה'... קום ועשה... אה... אבל מה 

 זה לא העסק שלך!!!יהיה? ואיך? ולאיפה זה יתפתח?? 
 זו העבודה של יצחק שכ"כ משלימה את העבודה של אברהם...  ---

להכניס את ן אברהם זה הרי ההיפך הגמור... כל העבודה של אברהם אבינו זה כ
נח לא מתערב לרבש"ע -כל ההבדל בין אברהם אבינו לנח... ש עצמו לעסק...

בעסקים.. אם הרבש"ע רוצה לעשות מבול זה לא העסק שלי... ואילו אברהם 
אבינו כן מתערב לקב"ה... כן מביע ואכפתיות ושותפות כמו בן זוג אמיתי.. 

שי ידיך.. וכל המהות של רבש"ע: אכפת לי ממך!!! אכפת לי שלא תשחית את מע
יהודי זה אכפתיות... איכפת לי מכבוד שמים... איכפת לי מכבוד התורה ולומדיה... 
זה אברהם!!! אברהם כן בעסק והקב"ה כורת איתו ברית ובאמת מכניס אותו 

  אבל כאן מגיע יצחק ומציג את הצד ההפוך לגמרי!!!!עמוק לעסק... 
גם אחרי שאתה בעסק של עבודת ה'... אתה תמיד  אבל!!!!!!כן... אתה בעסק... 

י!!! סטופ!!! צריך לדעת איפה לעצור ולהבין שלא כל -צריך לזכור את השם שד
גם אבא שלי... כשהוא נאלץ לשלוח את  אומר לנו יצחק:דבר הוא העסק שלך!!! 

ישמעאל מהבית... וירע לאברהם מאוד על אודות בנו... מה אמר לו הקב"ה?? אל 
אתה עשית  זה לא עסק שלך!!!עיניך על הנער ועל אמתך... אל תקח ללב!!! ירע ב

מצידך מה שיכולת.. מכאן ואילך זה כבר עניין שלי... לישמעאל יש את השליחות 
שלו בעולם... הוא צריך לעבור מה שהוא צריך לעבור... וממילא אל ירע בעיניך... 

!! זה העסק שלך! זאת העיקר אתה עשית את כל מה שמוטל עליך בייחס אליו
י!! די לי בעולמי!!! -אומרת: גם אחרי שאתה בעסק... יש שלב שנקרא אני קל שד

)אגב: לא שזה לא העסק שלי... עצור כאן!! יש שלב מסוים שזה לא העסק שלך... 

זו המשבצת של  אדרבה... העסק שלי פה הוא לכבד את הקב"ה ולתת לו לנהל את העסק(
כשרבקה מצווה את יעקב שיגנוב את הברכות... יעקב  ואם תשים לב: יצחק...

נבהל מאוד... אולי ימושני אבי... והבאתי עלי ברכה ולא קללה... מה עונה לו 
רבקה?? זה בסדר.. אני מכירה את יצחק!!! אצל יצחק אין פתאום שליפות... אם 

וא יצחק יגלה שרימית אותו הוא לא פתאום יקלל אותך... כי זה לא עסק שלו!! ה
מיד יפטיר: גם ברוך יהיה... זה יצחק!!! יצחק עמוד הגבורה מלמד אותנו להתמקד 
בשליחות שמוטלת עלינו אבל רק על זה!! אין גשעפט... אין בחישות בקלחת... 

 הנני!! ישר לנקודה... 
--- 
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 מהעבר הלא רחוק( היסטורי מפעים    )סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 

" ש ו ק פח י "   ד " מ רק  פ   

ת לילה  ו בשע ת ו ש א לפגו   יש בו הודעה שנכתבה על ידי איזה גורם עלום שרוצה   , את ר' אפרים זלמן ומגניב לו פתק לא שפוי    קבצן עוצר    , חיים שלום   היעלמות שש שנים אחרי  תקציר:  
אולי    , שני מצד  למה שיתייחס לדבריו,    פוי אדם לא ש מדובר ב   מצד אחד לבקשתו,  ר  יעת ה יש לו מידע על חיים שלום. אפרים זלמן מתלבט אם ל   , רשה של בתי וו   ליד בית הכנסת   מאוחרת 

הבריות, יש לו את  מעיני    את עצמו להסתיר  ום עושה כל מאמץ  של אולי המעשה אינו אתי, חיים    , שמפריע לו   שיקול יש עוד  הוא מתגעגע אליו מאד,    , יש איזה סיכוי לפגוש את חיים שלום 
 הוא מסכן את כל עתידו וצריכים להשיבו לשפיות.   , להצילו מידי הטירוף שאוחזו   מצוה   " לא תעמוד על דם רעך " אולי יש כאן איסור של    , ול נגד רצונו, אבל ע קולים שלו ואולי אסור לפ השי 

ש  שמדובר בסחטן שמנצל את הלהיטות שלו עד כדי סיכון כל הנדוניה שלו, י הוא משוכנע    , ת הפגישה א אביו    שולל   לבטויות ת ה לאחר הרבה    , לאחר מחשבות רבות הוא מתייעץ עם אביו 
גידופים  ב מלא  מתחת למפתן הבית  הוא מותיר מכתב    , הברנש עומד ומחרף את אפרים זלמן שלא נפל לפח שלו   , כאן תרגיל סחיטה פשוט ולכן כדאי להתעלם. מתברר שהוא צדק 

מהאיומים וממתינה בקוצר רוח לשובו מבית המדרש, אפרים זלמן מספר לה    אד מ היא נבהלת    , צאת נוות ביתו ו , את המכתב מ עמו בשל אי הסכמתו להיפגש    , בעתידו   איומים כי יפגע ו 
. הוא אינו מפחד כלל מהאיומים,  ה נדוני ספי ה לום ולסחוט ממנו את כ לחיים ש   כאן תרגיל סחיטה של איזה אדם שפל שמנסה לנצל את אהבתו פוי, יש  ש   לו קצבן לא   חב על הפתק שת 
עמו בחצר    להיפגש הברנש האלמוני נותן לו הזדמנות נוספת    , ת הבית ל מכתב שני נתחב מתחת לד   , תו צדק בהשער מתגלה ש   יים עבור שבוע כ ת, תביעה נוספ  בוא ת הוא בטוח ש 

   ה איומה. נש שממתין לו לשוא מבטיח נקמ חה והבר על הספסל הראשון שם, גם ניסיון זה נד ס  או שטר 

^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ 

   8194במאי   26
 מערכה ראשונה: 

 . יומו המסודר   דר כה את כל ס שהפ בהודעה    רעול הפנים את  עוזי דהן הפתיע  

 . " ך ארגן לכ הת צריכים ל     , אין יותר אצ"ל   , שלנו   נגמר הסיפור   , בילך יש לי הודעה דרמטית בש   , חמוד ה   רעלוציק שמוליק ה שמע נא  " 

כל הכבוד להמצאות שלך שמפזרות את    , צחוק שפוך ב   הגיב הרעול "  תר חמודה לא המצאת שנים בדיחה יו   , מאד חחח הפעם הברקת  " 
 . " במקום יש  ממון ש י הש 

 . ע עוזי כולו עליצות י ר ה   " שט ורני ג " תי  כר נז   ... תן לי את הגדרה באידיש   , נו מו ס  א נאדה מפיש חל   , ביותר "אני רציני  

 . כשקלט שאין זו בדיחה   האפירו פני הרעול   " איך אפשר לוותר על נשמת אפינו?!   לצון,   ך ד ל חומ ה  את זי  עו   , לא יכול להיות " 

א  יל ממ   ת יבוני הר הוקמה מדינת ישראל  עתה    , אין יותר מצב הפקר   , שזהו עליך לקלוט    , החדשות   א עוקב אחרי תה ל וק א מת יק  ' רעולצ " 
כי    , סוף התקבלה החלטה לב   , רבות   ודנו בנושא פלמ"ח  וה הגנה  ה   גת ה ם ההנ שלנו ע אתמול ישבו כל הבכירים    , ת המציאות חייבת להשתנו 

   . כחית במתכונתו הנו   להתקיים ממחר אצ"ל  יחדל ה   ממחר הלכך    , מסודר   אחד ארגון    עשה עם כל הארגונים וי מזג  ית   " נזר האומה " לנו  ן ש הארגו 

נוכחים  יו  י ה " לח   מצד ,  רזיאל   ומי ודוד ם תה אברה קדים הגדולים  המפ עם    , הדגול   נו ג י מנחם בגין מנה מ לא פחות    מים חתו היו    ו ז ה החלטה  על  
בפרט אחרי    , ינם לב ינו  נ של איבה הפרידו בי תהומות    , זו לא הייתה החלטה קלה כלל   , ונתן ילין מור ראל אלדד  יש )יצחק שמיר(  צקי  י רנ ז יצחק י 

   ! ? עם רוצחים להתאחד    איך נוכל   " תותח הקדוש " לנו על ידי ה לוחמים ש טובי ה מ   כמה נהרגו  ה  ב   " לנה אלט " ת  צ צ הפ 

  מדינה לה  מה  ק   , גונים ר כמה א שלא שייך עוד שנתחלק ל כל הנוכחים  ינו  ב ה המערכתיות שהבהירו את המצב לאשורו  שיחות  ה לאחר  אבל  
ת  א ר  סו נו למ עלי לפיכך הוחלט ש   , לעד   הפילוג   את    ינציח   הדבר   באות צ כמה  בה  אם יהיו    אך   , הישוב י  בנ   את כל מחברת  מאחדת ו ש נית  בו רי 

   . מרכזי שיאחד את כל העם כל נשקנו לגוף  

שם תוכיח לכולם    להתגייס לצה"ל לך  י מציע  נ א הלכך    צבא הגנה לישראל" " של    ראשי תיבות   " צה"ל " בשם  קם גוף צבאי שיקרא  ו ה לצורך זה  
שם משה הרכבי  ב   כירים ב מה , התחבבתי על אחד  ר ים הגבוהים ביות ג ר ד ב   יע רחוק מאד שתג מהצד  אדאג לך  אל דאגה    , עד כמה אתה טוב 

מעלה שלו  ה  , ל צ" בוגר א  משלנו ובן שהוא  כמ   , ל בצה"  יפה   בץ ת ש ה הוא   ( צור משה בריל י ק או ב   משה בר כוכבא אלוף  ה  נודע בשם לימים ) 
הוא דאג    , למעלה ותו  בגין שישבצו א לכן לחץ מנחם    , חותינו ו כ ב ש   המיוחדים מ הוא    , ו כלל לכן לא ידעת עלי   , ט מערכות רבות הל בשק נ שמ 

   . רי האצ"ל נתח מכובד גם לבוג   יתנו בהסכם  ש היטב  

עוד פלוס  ,  באי צ בנתח ה   לפי אחוזים וקה  ל ח לכן ניתנה    שנהיה מרוצים, דוד בן גוריון  ב ל היה חשו   , ן י ג מנחם ב ה שלו עם  בות המר למרות הירי 
י שתרגיש בנוח  כד   , מינו ח רת לו על טה כמעט  ו  רכב גדודים שיו צ"ל ל יכים לא י ם שש ת לשבץ אנשי נתנו לנו אפשרו  , היה   חשוב של ההסכם 

   . לנו שייך  ק  כניס אותך לחל א 

  , את עצמך בודד כך שלא תרגיש    , ד ד אח ה אח הם חבר   את כולם   מכיר אני    , משלנו כולו  כמעט  ב  כ מור אני רוצה לשבץ אותך  יו  ל א   97גדוד  
יך  על כישור   לו פרתי  י וס   תו י א דיברתי    , מאד ס חם  ח תקבל ממנו י   , שלנו וא מ גם ה   ( )קניגסברג הר מלך  -אורי  סרן  רב  לקה של  מח ב   אותך   שבץ א 

 מאד. תצליח שם  אני מקוה ש הוא די שמח על הרעיון  ם,  י יוחד המ 

  , זי ן על ידי עו ג ו מ   ית רגליו, עד עתה חש בב ל חת  ת קרקע נשמטת מ כל ה אילו  חש כ הוא  ,  חרדה שאל הרעול ב   ? תהיה   חד ואיפה אתה רגע א " 
 וא היה מעדיף שהאצ"ל ימשיך עוד כמה שנים. ה ? קשה לו עם שינויים,  עתה מי יודע מה יהיה 

 " ור על קשר חם נשמ   , כך שתפגוש אותי כמעט כל יום   , ו גדוד מחלקה השניה של אות על ה   פקד י א אנ ,  אל דאגה " 

איזה  יש  פרט  ב   , פשים כל הזמן את השפלתו כמה שמח יש    , נבגד חש כ   התרגז הרעול   " חלקה שלך? לא שיבצת אותי במ למה    , "אני לא מבין 
   . ת של עוזי לידו הוא חייב את החסו   , ץ לרדת לחייו בצורה שקטה שה כל מאמ נבל אחד שעו 
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השיבוץ    , לחלוטין   בל בצה"ל הסיפור שונה י, א ת ככל העולה על רוח כולתי לעשו ייתה לי עמדה חזקה וי באצ"ל ה   הבית יותר,   "אני לא בעל 
אותך במחלקה של  שישבצו    הפעיל פרוטקציה ל הצלחתי    , מה שכן לא הלך לי   , חסותי   שתהיה תחת ג  שניסיתי לדאו ה  כמ בידיים שלי,    ו נ ינ א 

 אל דאגה אעשה ככל שאוכל. ו   יה תפנה אלי ע אם תהיה לך איזו ב שום מקום,  לא הולך ל   , ה אני בקרבת מקום ג אורי, אבל אל דא רן  ס רב  

שלים  רו של י   לאך ' הצדיקים כאן,    , הבית שלי הוא ביובש   ם הפני רעול  אמר    " לאן ללכת אין לי  בלאו הכי    , אני נשאר   , ב אם אתה אומר כך ו ט " 
ה יש  דאג   אבל אל   , את הר הזיתים כעת  אין להם    , בחינם   " חלקה " הבטיחו לי    הם   , בון ארוך רו איתי חש אותי חוזר לשם, הם יסג   חכים לראות מ 

זה כאן, הייתי  חם ובינתיים    סה י חייב מח ור לי שאנ , בר גדר ליד ה   ה שם יש מקום סמוך ונרא   ( ליד גן סאקר   אי ת ער רו ב ק )בית    שיכבאדר" " את  
 . " אבל אני מניח שיהיה בסדר   , ייתי עד עתה חסותך כפי שה יות תחת  ה לה רוצ 

 : כה שניה מער 

   ה. עצמו לשלב ב' במערכ   י הכין את הוא לא ידע שעוז   , עה המפתיעה חזר אל עצמו לאחר ההוד   הרעול 

ו חוקים  באצ"ל לא הי  , ל זה אצ"ל " צה   , המסכה המטופשת שלך   עם עוד  ך יכול להל ינך א  ה מעת   , ה ביותר הודעה חשוב   לך חשוב לי לומר " 
יכול  אני    היום   , למרות שרבים הסתכלו על התופעה הזו בכעס עצום   , ל פנים תירך כרעו לפיכך יכולתי להו   , מסודרים והכל היה תחת חסותי 

אתה חייב להיות    , אבל בצה"ל הסיפור כבר שונה   " יצור אנונימי " ך  יר עברתי בשביל להות (  שויות )התנק   ם אינצידנטי ר  ו ספ לומר לך כי אין  
 . " סכות אין מקום יותר למ   , סקית ד ו זהות  מס'  שם  ה עם  מזוה 

 . בו   ז אוח   איום   פחד כש הרעול  דיע  ו ה   " ! ייס אם כך אני לא מתג " 

זק  ון ח ארג   וא ה   "ל צה   , נוחה ה לקנאים גישה  ית בו הי   נים ו הזמ נגמר   ? בך   ור לתוך רשות צה"ל ויפגע ם יחד הקנאי מי מ   "למה אתה כל כך מפחד? 
ת בדרג הצבאי, עם  לעלו   שלך הגדול  הסיכוי  , חבל שתאבד את  ך יפגוש את ידינו החזקה מי שינסה לפגוע ב   פי שצריך הוא יגן עליך כ   , ועצמאי 

לכל    , לא   ם א   ( הנכונים להיות קרוב לחוגים    שתשתדל ק  )ר   "ל כ היות הרמט ל   אפילו כוי  סי ך  יש ל   , מאד   ע רחוק אוניים כשלך תגי ג כישורים  
 . " את כל העתיד להרוס לך    ים שי תן לפחדים האי הגנרלים הראשיים. אל ת אחד  ן כ תכה חות  הפ 

  ביטחון   רשת לו    ה מש י ש כי המסכה    עתה התגלה   , לחלוטין   מפוחד   וא ה לא היה מסוגל לעכל את דבריו ניכר היה עליו כי  ול  הרע אבל  
  , נע כ ת ש כשראה שלא ה   , ירים לפרק את פחדיו הלא סב ות מספר שע איתו שב עוזי י  , לחלוטין  דיה חש את עצמו אבוד בלע  , מטיבית י אולט 
  בצע ניתוח שישנה את איתו ל   ם סכ הוא י  הדסה" " ותר ב בי   בים מהטו טיקאי  ס ל פ שהוא טוב  יש לו חבר   , טי פלס   תוח ני ת לו  לעשו   לו   הציע 
 הו.  ו יר עד שאפילו הוריו מולידיו לא יכ   , פו לחלוטין פרצו 

לו  שה  וזי שיע לבסוף נעתר לע   , עמו יב  ניתוח יט ערובה שה   לו   הייתה   לא   , אר יפה תו חור  ב ה  הי   פניו, הוא ב בפרט לא  ברם הרעול פחד מניתוח  
לו  , כך שאין  80%ברמה של    ת חיצוני ה   י הקוסמטי ימנע את זהותו ינו יפגע בעורו כלל, הש את פרצופו ולא  חלקית  נה  שיש   מעולה   איפור חיצוני 

 ם יזהה אותו. מתגורר ש י שאיש מהקנאים ש אין סיכו וגם אם יגיע    " ים ער ש   ה מא " יע לאזור  ן לו כוונה להג בלאו הכי אי   , חד מהקנאים פ ל 

  , ד כל כך על העבר יעי שלא  עברי  הוא קיבל שם    כות, ש ו שנים ממ   תו י י לוו   ה בת הרעול להפטר מהמסכה שהיית   ם נעתר שידולים רבי לאחר  
   . החלק הראשון עבר בהצלחה   ( אייזנבאך שמוליק  )   פלד   לי מו וראי  ט   , ו בצה"ל מעתה שמ 

 לישית: ה ש ערכ מ 

היה נחרץ  שהיה אנטי דתי  ן אורי  סר רב  אבל    , מעט   קצצם אם י   מוכן להתפשר   עוזי היה ,  והפאות   על הזקן   , דשה התנהלה מלחמה ח ה  עת 
 מכולם. אתה לא יכול להיות שונה    , למשעי   ם מגולחי כולם    שים וחמישה חיילים י מ ח   מחלקה לי ב   יש   , אות ופ   לזקן   א צב אין מקום ב   , ביותר 

   . הט בל   שמוליק   טען   " י ותי א על זקני ופ   אינני יכול לוותר   , ה בטן וליד מ   חרדי אני  כי    , כולם מ   נה ו ש אני  " 

  ולא ראיתי דקדוק מצוות אצלך תך בכל מיני מצבים  , ראיתי או שנכנס לחדר   חייל לפתע מ נשמעה קריאה    , צדיק   ן כ ם  ג   -ק צדי ' א מיר  ויכעט  א " 
אם כך לא   ים, דבר ולא התנזרת מכל מיני שנים  אית כמה רת צב ובב במסג , אתה מסת מסורת ב כביכול  ק ול כעת לדבו , אתה לא יכ בכלום 

   !". " ה'   ר תוכל לטעון כי אתה חרד לדב 

 . ור ולהפריח את ההערה הפוגעת ד הצליח לח   לא היה הסבר איך   , רגע אחד אחרי כן נעלם מהאופק   , יתה מהירה מאד התגובה הי 

  , מהיכן הוא זכור לו   היה להיזכר כול  לא י   , בלחץ של הרגע אך    , ם ה מקו מאיז   היה מוכר לו   ל חיי הקול של ה   , ויה לא צפ ה שמוליק נרעד מהתגובה  
 . להתנגד לגילוח בה  י לו כל ס   אין די  נו חר אם אי הבהיר לו עתה כי    המפקד ר בלא מענה הולם,  נות   עתה 

נים ועבר על  שך הש דר במ , הוא התדר שחצץ בינו לבין העולם החילוני תמרור אדום    ורו עב אות היו  הזקן והפ בלחץ אימים,    היה נתון   שמוליק 
  פש שאט נ ב   עליהם הוא השתדל לא לעבור    , שים באיסורי תורה מפור   כבר זלזל    אך במשך הזמן   , דרבנן ב רק    תחילה זלזל ב   , סורים י א הרבה  
לחץ החברתי  ב יותר  שאינו יכול לעמוד    ש כשח רק    , אמיתי או מזויף )אנחה(    " ץ כ ע קר " הוא עשה כל דבר  בשינוי ועם    ם ורי ס אי ב צמצם  אלא  
   . ד ובאי הנאה מהדבר לעשותם בפח השתדל    את זה   ם ג ו נכנע  

שמנע ממנו לגלוש    איזה מעצור בכך  היה    , לונים חש שאינו ממש קשור אליהם י שבידלו אותו מהח ניים  החיצו   את הסמנים   ו ל עוד היו    ל כ 
 .  ושף ומלא זעם ו ר כשקול   ו חשו של אבי שומע את ל לב, הוא  ברון  י בש   מביטים בו ואמו    עיני אביו בעיני רוחו ראה את    , במורד התלול 

 מסוגל לעמוד מולו. היה  עד שלא    , וחודר עד השיתין יסר  היה מי המבט    ? הגבול היכן    פרחח "  ניץ? וואו איז דער גרע   ק ולי ' דז " 

אל  " תי לעשות צעד  , אתה לא יכול לאלץ או ל אותי בזמן י אני מבקש לא להגב   , הנושא   לחשוב על תן לי    , תעשה לי טובה   , היקר אורי  סרן  רב  " 
 . בו ברגע   ר מהצבא השתחר כן ל אני מו   , ך אם לא נראה ל   , היטב   וב על הנושא בלי לחש   " ור חז 



 ידגי המ ר ו פמס 
3 

פשר היה לגייסו בכפייה,  אותו, אי א   אבד חבל ל   , פלד   שמולי מ רן אורי ידע היטב איזה תועלת ניתן להפיק  ס רב    , שקלע למטרה   עם הפ   אה נר 
ור  , לא יעב לשחרר לחץ שאמרו לו    קדיו קלות, הוא התייעץ עם מפ   היה בקלי יכול    חרר ת ש ה לה יה רוצ עוד לא חוקק ואם ה   ובה ח שירות  חוק  

  מאד חולית במקום  , האוירה  לשמור על חיי דת כבבית   קת נ ו ח   , קשה במסגרת צבאית נו ואת פאותיו הוא מעצמו יגלח את זק עד ש ן רב  מ ז 
     ליה. פוג מא ת התנגדותו  , לא יעברו ימים רבים ו וש והיקר ל הקד כ נוטה לרמיסת    , ולא מעט אנטית 

א  , ל חרונה עד טיפת דמו הא   לחם יו להי זה על   שעל   " מקודש "   זה משהו ילו  כא ש  הוא ח   , החיצוני   ו מראה ב פלד    מולי דבק    כולם   אך לפליאת 
מחד  כי    , וקלס בשל הנהגתו הסותרת   עג ל ל ו  אות   ו מ שש   הערות ציניות יו  על   דאגה לעורר סתרת  יד נ   , זיונות י למשא ב בשל זה  נתון  אחת היה  

אך מפעם לפעם נחלשה עמידתו ופיסה אחר    . מורה וד"ל כח מר על קלה  לא ש מאידך    , מעליו די  יר את המעטה החר ס לה לא  נזהר מכל משמר  
   האומללה.   תיותו מד פיסה נתלשה  

  כל אלו שעמדו   עקב בעיניים בוחנות אחרי   הוא   , ו עשתונותי ת  לא איבד א   , בכל מסע ההשפלה ולי(  )מ יק  ול שמ למרות הכאב הצורב שחש  
, הוא עקב  ירה ט א ס   מכל נושא  שניכרו כליצנים גדולים שיכולים לעשות  לים  י ן שאלו שלושה חי א הבחי רידה. הו מט ה הפעילות  מאחורי  
 שיוכל לגלות את העקבות הנסתרים. הוא השתדל להסתיר את המעקב כדי    , ינו כשלא הבח אחריהם  

מכוונם  ו  לולים ע כל הת  עומד מאחורי ש   סט במיוחד חייל סאדי שנו  י  , בת אחת י בעצם יש לכל התעלולים כתו ילה כ ג  תקופה קצרה לאחר  
   . יכרת טביעת אצבעו נ   א תהיה במומחיות של 

  , את מניעיו הוא לא הצליח להבין    . ה בטוח עוד לא הי   , חייל שהעיר לו בעבר ה   ו אם זה ה   ? ושע עניין דווקא בו חייל המר ה יש ל מעניין למ 
   . על המניעים הנסתרים הכתובת העלומה ו ת  אך לא הצליח לעלו   , שעות רבות   ניסה מולי להפך בעניין כבו על מיטתו  ו בש 

 . עמו חשבון   לסגור ו   אותו לחשוף  לרגע המתאים  חיכה    הוא 

 *** 

 מחתרת המשחיתים: 
, הוא ידע לטפח את בחורי החמד שנמסרו לידיו, הוא היה  ידוע היה כאמן פדגוג   " עץ חיים " ראש הרמי"ם בישיבת  הגאון רבי חיים מן זצוק"ל  

היה    . אם היה וראה בחור שיש לו עתיד מצא טעם בלימוד מיד אחד שלא  ד שלא היה תל ע בתורה    יס נעימות עליון, הוא הכנ ביר בחסד  מס 
 קיע בו את כל כוחותיו כדי להעמיד את גדול הדור הבא.  מש 

  הבחור היה מדושן עונג וכעת הייתה שאיפתו עד ש   , היה מייקר את הסברות שלו ומפתחן ש   על ידי הגדלות    זרעי הוא היה זורע בו את  
 נה נכונה בתורה. להב יהיה לו את המפתחות  אל חקר הסוגיא וממנה  אותו  לומר עוד סברא נכונה שתביא    , האמיתית 

ידע לייקר כל בחור וכך יצר אוירה מאד נעימה    הוא לישות הדעת,  שלא לגרום לבחורים החלשים יותר ח ידע לעשות זאת בחכמה    גר"ח ה 
שחצנות של  את המשקעים ואת ה   בה   ן ל ידי הבחור המובחר, הוא יצר תחרות שאי בשיעור, עד שאיש לא חש כי הוא חלילה מאוים ע 

יצאו גדולי תורה בדורות הבאים, רבים היו גדולי התורה  שמהם    הבחור הנבחר כלפי האחרים. כך הוא קידם בחורים ועשה מעם כלים 
 , כמעט ולא טעה בהבחנות שלו. צמחו מתחת ידיו ש 

 ברגמן. ה  ' מוישל וא טעה ב ה   , אך היו פעמים שאף גאון זה טעה 

שלא השתתף בו    ה שיעור מיתי, כמעט לא הי גאון א ל   היו לו את כל הכישורים לצמוח   , לא היה בחור פשוט בחור, הוא  היה מקום לטעות ב 
ה  , הייתה לו נטיי מצויה   בלתי   בחריפות ו   בטוב טעם שיעור  ה   ד מגי כמעט את כל קושיות    הוא יישב   , כמה וכמה פעמים, תמיד קלע אל המטרה 

 .  סברא בכמה דרכים ב  חש הוא ידע ל   , ף ש"א והמהר"מ שי לקלוע אל סברות המהר 

,  , לא אחת אמר להוריו כי יש לו עתיד מזהיר להיות אחד מגדולי התורה משמחה, הוא היה מעודד אותו מאד להמשיך בדרכו   קרן מן  רבי חיים  
אין    , להמשיך כך הוא צריך    . פשוט מושלם   , ונח היטב בלימוד השתתפות מלאה בשיעורים, הוא מ   , יש לו ב"ה מידות טובות וראש חריף מאד 

 דנים הגדולים בעולם הישיבות הירושלמי. נים יהיה אחד מהלמ חמש שש ש ק שבעוד  ספ 

י  שנ ו אחים לבית פריינד  ה   ת שלוש   הרבה,   תם ו ים שהרעישו את העולם בגאונ של רו היו כמה וכמה עילויים בי   , לא הייתה זו מחמאה פשוטה 
רב    , פריינד   רי או   חיים ורב  נטע  רב  דר  רב סנ את  רים  י כ יו מז כשה ושלים לגדלות וגאונות בכל תחום,  היו שם ומושג ביר   , ק י ט האחים לבית א 

   . ושלים את יר   ך הפ   כל אחד בתחום שלו   , אטיק היו העיניים נוצצות   אברהם ורב    מנדיל 

זצ"ל שהיה    אליהו ידלר   י רב הגאון  , מי ידע על  ליהם ויים עצומים שהתחבאו בין הספסלים וכמעט איש לא ידע ע עיל הם לא היו בודדים, היו  
עמוקה יכול היה לטעות  א הייתה לו הבחנה  ל ירושלים, מי ש   עניי ל ף  לא אחת היה מסתובב בבתי כנסת לאסוף כס   , וש כמו קבצן אמיתי לב 

   ב.  סתובבים בירושלים ואוספים כסף כדי להינצל מחרפת רע שמ כי הוא אחד מהקבצנים האומללים    ו בחזות של 

    " עץ חיים " יסר זלמן מלצר זצוק"ל ראש ישיבת  הגאון האדיר רב א הוא היה מובחר תלמידי    , מגדולי ירושלים   חד ברם רב אליהו ידלר היה א 
טלר זצ"ל הגיד  הגר"א קו לא אחת הביאו בשם חכם אחד וכו',    " אזל אבן  " ות שנאמרו בספרו הידוע של ראש הישיבה  ה לו יד גדולה בסבר ת י הי 

   . שעקב אחרי כל הסברות היה רבי אליהו יחיד  ה ש ים משך חמש שעות לאחר השיעור אמר  שיעור בעץ חי 

דוד    י רב העילוי  גם בנו    , והיה גאון בכל חדרי תורה טים  ו ש בפ ש וט  כפש לחלוטין  תו  ה מסתיר את חזו שהי זצ"ל  על רב טוביה קרינסקי    מי ידע 
ורני בימי נעורי איך היו  השליטה המובהקת, זכ   היה עומד תמה מהיכן   " מועד   נשים נזיקין " אבל מי שהיה מדבר איתו ב   , הסתיר עצמו זצ"ל  

ן  ח ב במ ים השובבים היו בודקים אותו  והוא היה נעתר למבחן, הבחור   ם אותו בכל הסוגיות של כתובות בודקי   " עס ד בתי ברוי " הבחורים ב 
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הוא    , ידיעות ק אוצר  מש, אבל הוא לא היה ר ם מ הוא היה מצטט דיבורי רש"י ותוס' בלשונ   , , אי אפשר היה לתפוס אותו בטעות אחת סיכה 
   . ם ירח   ה'   היה גדול בתורה להותיר אחריו זש"ק רב דוד ש   ו ת , לא זכה או אי אמיתי ' כלומז   ידע לבאר כל תוס' בבהירות רבה 

  אלא   לכך,   דנים שהעמיד רב חיים מן, היו לו את כל הסיבות שבעולם אל הגלריה הענקית של גדולי הלמ   עמד להצטרף ברגמן    ה ' ל ש י אותו מו 
יכולים    אנשיו שחקרו ובדקו בחורים ובסדקים את מי ה איש רע מעללים ששם עליו עין, הוא קיבל מידע מ יז א   ש י כי    , שבון שאיש לא לקח בח 

   את בחורי הישיבות היקרים.   סיכנו ש   ות ר ת ולמושכו אל המח   להכשיל לרשתם 

ידע לזהות מרחוק את    וא ה   , עין לא רגילה   ביעת הייתה לו ט   , הויות א את זהותו באלף ואחת ז אותם רעי לב נעזרו באיש צללים שידע להחבי 
אם הוא  ה בסתר את הפתק הראשון לבחון    א היה מחבי   , כשהרגיש שהוא יכול   , היה מרחרח בזהירות   הוא   , של הציידים   פיל ברשתם לה מי קל  

   . בקלות לרשת ניתן למשוך אותו  עת ש בחור קל ד 

  פון מזכרת   נעבין דיא שוהל   עס ר א ציג גוטע    מעהן אומזיסט טיילט  זייגער  ' א 10נאך  "   : ר שם סך הכל נאמ   , בפתק לא היה כתוב משהו מיוחד 
 ( משה   ית הכנסת של מזכרת ב   ד ם בסמטא הצרה שלי חינ ות ב טוב   מחלקים סיגריות   10)אחרי השעה    " שמאלע געסאלע   ביי דיא )משה(  

קאסטעם  " יותר, אבל לא אחת זכה ל זדמנויות נדירות ב בסתר, היו לו ה הוא אהב לעשן    , ן הוא היה נרגש מהתוכ   , קרא את הפתק   וישלה מ 
גשה הייתה עד לשמים,  שריחם היה לא מעט דוחה, אבל ההר   " אסקוט " מסוג  היו אלו סיגריות זולות  )סיגריות על חשבון הזולת(    " ציגארטעטן 
מעשנים  ה ילדותית שסוחבת את ה המבוגרים, הרגש   מם של לעול   הוא נכנס   , כבר לא ילד חש סימני בגרות, הוא  פעם אחת    אפילו מי שעישן  
 ה.  ג ו פס הריגושים כאילו כבשו איז ות  ל מחוז הצעירים א 

שות לעצמם לרכוש  יך לכרכר סביב המעשנים שהיו בעלי רכוש שיכלו להר היה צר   ישלה רצה בכל מאודו לעשן, כדי שיקבל סיגריה גם מו 
להדביק  לנייר    ולהכניסו למד לגלגל את הטבק    כדי   תוך   , זולה יה  ר סיג שאיפה מ היה מתחנף להם עד שחוננו אותו באיזו    , הוא יגריות כמה ס 

   . יה של ממש הכשיר אותו לסיגר ל אותו ובכך  

את הפתק בחיקו  הוא שמר    , ללכת   על מה   עכשיו יש לו איפה יש כדבר הזה?    , בחינם שלימה  הבטיחו לו סגריה    , מים ו ש שומ אבל היום  
ותו שמחכים  , הוא גילה עוד ארבעה בחורים כמ עשה ממנו חוכא ואטלולא ישהו  שמא מ   , תנשם מרוב פחד מ עודה הגיע  בשעה הי   , בזהירות 

   . תברר שכולם זכו לפתקה בגמ' ה   , גשות לחלוקה החינמית בהתר 

כאשר הרגיש כי הבחורים הם אלו שיועדו להיות    , משך כמה דקות   בחור מבוגר צופה בהם    כהה   ן בווילו עטוי  ה חלון  מאיז הם לא ידעו כי  
   . " תרים ינעם שבעתיים לחם ס " אז ה ו במתח רב    כדי שיהיו לצאת  מיהר  א  הוא ל   , נובלס   חבואו עם שקית סיגריות הגיח ממ   , רבנות ו ק ה 

ורים את  הוא חילק לכל הבח   , רחב מרוח על פניו חיוך  כש יהם  יצא אל   , היו מתוחים עד לקצה אחרי שהבחורים    , שעה עשר ורבע ב רק  
הם    ( ינים למב   ידוע כ   של טבק טוב   מקטרת )   " ציבאך -לקע י ל " ה מ שאיפ   , מתת   לו קיב   אחרי זה   , נין עם קריצה בעין שזה לא סוף הע   , יגריות הס 

 .  תיהם וסלסלו בעשן מעשה מומחה ת העשן לריאו א   דווה ו בח שאפ 

תי  ש   הם יקבלו   , חמישי באותה שעה כדאי להגיע ביום  בעוד שבועיים  תף הבחורים וכאילו בלחישה רמז להם ש הבחור הניח ידו בחיבה על כ 
 . ( ן מה הכוונה רק ירושלמי יבי )   ניסלאך   " גן עדן " פיסטוקעס און    וגם שקית פיצוחים   שובח יותר סיגריות ממין מ 

לרשת מסוכנת  פלו  הם לא ידעו כי הם נ   , ומה במחיצתו ו לבחורים לחוש הנאה עצ מ ר כמה סיפורים מעניינים שג הבחור  פר להם  סי   כן אחרי  
 . ותר בי 

ה יחידה  יכים להתחנן לשאיפ כלל צר   רך קרות, בד דעת למה מחלקים חינם מתנות י ל רצה    ו בקלי קלות, הוא ה שהיה פיקח לא קנ ' ל ש י את מו 
 ! לעתיד, על מה ולמה? במקטרת ועוד הבטחה  וד שאיפה הגונה  וע   לימה קיבל כל בחור סיגריה ש   , כאן סיגריה ים חצי  ל ב קורה שמק   , יגריה בס 

את  מכיר  האם אינך    ? " ציינער   יקט מעהן נישט איבער דיא פערד ק ען  ט שיינק ע ג ' א   , ווייסט נישט דעם ווארט   ו: מר ל תוך שא הבחור הצטחק  
 ים מתנה מושיטים את היד ולא שואלים שאלות. ל ב כשמק   ! סוס שניתן במתנה לא בודקים בשיניו   : האמרה 

 ובים?" מניעים לא ט , למה שלא אחשוד אותך ב מוישל'ה שרים התנגח לעומתו  במניעים לא כ   "זה גורם לחשוד 

כשרות,  אין כאן שום מטרות לא    ! לא צריך   ? אתה לא מעוניין גנות חמודה(  ר )התא חברה'לע    גוטע ' תי לך א הצע   להגיע, אני   ה לא חייב את 
היא    מטרתנו   ? דיכאון גשות  צנע, איך יפרחו הבחורים שלנו כשיש כל כך הרבה ר י וה בגלל העונ   שים חנוקים י ג , הבחורים שלנו מר פשוט מאד 

 . עוני ו   דחק לחצי  רוח בלי  לבחורים לפ   לעזור )נדיבות אצילית(      ת אלטרואיסטי 
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  עתא דשמיאיבסי
 א נפסיק את השמחהל
  56 גיליון מספר:    כסלו תשפ"אחשדו:  

 'כסלוהבדיחות המצחיקות של 'חודש 
 שימו לב: 

 הבדיחות הן מתוך חוברת הבדיחות
 ' 2'לא נפסיק את השמחה  

 שעומד בעזרת השם לצאת בקרוב 
 )58בגיליון מספר פרטים עוד (

 "טלשה עיגה "לא לדרוך על הדשא למרכז הדשא.............מישהו יכול להסביר לי איך ) 1( 

עשרה אנשים עלו לגן עדן בכניסה מכריז המלאך כל מי ששיקר על אשתו שיצעד צעד אחד קדימה תשעה ) 2(
אנשים מתוך עשרה צועדים, ואחרון נשאר במקומו. המלאך מופתע בודק בספר שלו ולאחר מס' שניות אומר: 

 עוד קדימה...........""שמישהו יגיד לחרש לצ

לאשתי מיקסר חשמלי טוסטר חשמלי ואפילו אופה לחם חשמלי. אח"כ היא אומרת  יגוי אחד מספר יש ל) 3(
 "כסא חשמלי............""מרוב שיש הרבה מכשירי חשמל אין לי מקום לשבאז "ת קניתי לה 

את ההגה מהמכונית. שלחו בלש אדם נכנס לרכב שלו החדש ואין לו הגה. התקשר למשטרה: גנבו לי ) 4(
 התברר שהוא ישב מאחורה..............

אשתו. ואיך שהוא רצה להיכנס לבית שלו נפלה לבנה מהגג ופגעה בראש שלו.  מהלוויה שלגוי אחד חזר ) 5(
 הרים הגוי את פניו ואממה כב" :רר הגעת למעלה............."

שואל אותם מה השעה במשך היום וכל אחד עונה לי שעה אחד אומר לאשתו איזה אנשים מוזרים. אני ) 6(
 אחרת............

איש נתפס על מהירות עוצר אותו שוטר ומבקש רישיונות כשהנהג מוסר לו את הרישיונות מסב השוטר ) 7(
את תשומת לבו שכל הרישיונות לא בתוקף "בטח שלא בתוקף" אומר הנהג "אחד מהחברים שלך החרים לי את 

 צי שנה..........."זה לפני ח

שה: "מעניין מה תהא אופנת הכובעים לחורף הבא?" הבעל: "אני יכול להגיד לך כבר עכשיו יהיו שני יהא) 8(
 סוג אחד שלא ימצא חן בעיניך וסוג אחד שלא יהיה באפשרותי לקנות לך.........."–סוגי כובעים 



"אז ככה. הלכתי בג'ונגל ופתאום פגשתי אריה. אחד חזר מטיול באפריקה "נו איך היה?" שואלים אותו ) 9(
בבתי בבהלה כדי לברוח ופתאום בא לקראתי נמר שטרף אותי" "אבל אתה חי" אמרו לו. "נו באמת, לזה והסת

 אתם קוראים חיים............."

עז ואני וה ,תרנגולות האחד הציע: בוא נתחלק בשלל אתה תיקח תרנגולת אחת 2גנבים גנבו עז וגם  2) 10(
 ניקח את השניה......

בעל יושב בבית פתאום הוא מקבל טלפון ומתחיל לבכות אשתו שואלת אותו: "מה קרה?" הוא מספר לה: ) 11(
"אבא שלי נפטר..." היא מרגיעה אותו ושוב הטלפון מצלצל והבעל בוכה שוב יותר מהפעם הראשונה. אז אשתו 

 א שלו מת.........."שואלת אוות: "מה קרה?" א" :לעבהחי התקשר וגם אב

אסיר אחד נידון למוות יושב על הכיסא החשמלי ומחכה להוצאתו להורג. מנהל הכלה שואל אותו: "יש ) 12(
 לך בקשה האחרונה?" עונה האסיר: " אני מאוד פוחד אתה יכול להחזיק לי את היד.........."

השלולית. איש העסקים מרחם עליו  איש עסקים הולך ברחוב ולפתע רואה איזה זקן מנסה לדוג בתוך) 13(
וקורא לו ומזמין אותו לארוחה וכוס קפה בבית קפה הסמוך, לאחר ארוחה שואל אותו האיש העסקים את הזקן 

 שלי........." 3-נו תגי" :קוחצבד הצלחת לדוג שםאיזה משהו " עונה לו הזכ" :ןקן אתה כבר ה

עונה הנהג:  קמצן אחד נכנס למונית ושואל: "כמה עולה נסיעה לאדם אחד מפה ועד רחוב רבי עקיבא?") 14(
שקלים לנהג" הנהג לא מבין  50נוסעים, כשהם מגיעים מביא הקמצן רק שקלים" אומר הקמתן בסדר הם  100"

 " אז המצן עונה  נכו" :ולן אבל מה אתה לא נסעת?!..........."100אמרתי לך  50למה ואול" :ול רממה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השמחה בעם ישראללמען כולנו שותפים 
אנו  הנים מהעלון כל פעם מחדשהציבור הנאל  בה:הודעה חשו

משקיעים כל שבועיים הרבה שעות בעריכת העלון כדי שיעלה חיוך על 
יעתא דשמיא עד עתה עשינו מאמצים כדי יבספני הקוראים 

 7,000 -למעלה מימשיך לצאת לאור בכמות נרחבת של  שהעלון
אך עקב המצב  ם, למען נשמח את עם ישראל,יעותקים מידי שבועי
רק במייל ולא יהיה מודפס  ויהיהגיליונות הבאים הנוכחי בקופת העלון 

עושים את  אנו a05832349@gmail.comשל העלון  לציבור. המייל
העלון  | הפצת | המירב המאמצים כדי להשיג מימון להמשך הדפסת

 בתפוצה נרחבת כדי שנוכל להמשיך לשמח אתכם כימים ימימה.
 058-3234941להשתתפות חייגו 

 העורמאיר :ך פנחסי.תודה מראש  

 ₪ 10 -חוברת מפוצצת בדיחות רק ב
 + משלוח ללא עלות 

 .58פרטים נוספים בגיליון מספר  
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 סיפורי מעשיות על חג חנוכה 
נתקע פעם בימי החנוכה באמצע הדרך יחד עם כמה חסידים שנסעו עמו. הנסיעה  האדמו"ר רבי זאב וולף מזיטומירב מעשה

התארכה מעבר לצפוי והם ראו שלא יספיקו להגיע למחוז חפצם הלילה, ויצטרכו ללון אצל אחד הכפרים הסמוכים. הלכו ופנו 
אולי יש  חד שהסכים להםסינכ. אל אחד הכפרים לחפש מקום ללון שבו יוכל הרבי להדליק את הנרוו .תלשמחתם מצאו כפרי א

חיפש ומצא,  לך חנוכיה עבורי לצורך הדלקת נרות?" שאל הרבי. "אחשפ", ענה הכפרי, "אולי במחסן העצים אמצא חנוכיה". 
והביא לרבי חנוכיה שהיתה מפוייחת כולה, דביקה משמן, ומכוסה אבק ולכלוך. לקח הרבי את החנוכיה בשמחה ובהתרגשות, 

יו, ובעצמו התחיל לנקותה ולצחצחה. חסידים שהיו שם סיפרו, שהרבי ניקה את החנוכיה בכל כוחו ובהתרגשות הפשיל את שרוול
 ..............של השודק, עד שזיעה רבה ירדה ממנו ופניו האדימו מרוב מאמץ בניקוי החנוכיה והכנתה להדלקה.

ר קראקוב. בשעת הדלקת הנרות, נתקע מעילו במסמר באחד מימי החנוכה נקלע הגאון רבי חיים עוזר זצוק"ל אל העי מעשה
שהיה תקוע בקיר, ונקרע. מיהר רבי חיים עוזר אל ביתו של החייט המקומי, והלה ביקש שימתין לו עד שידליק נרות, שכן אסור 

לברך על לעשות מלאכה עד לאחר ההדישב .הקל רבי חיים עוזר והביט פשט ה .טייחבלה את מעיהת ,ולעטף בבגדי שבוה ,תחל 
הנרות בשמחה ובהתלהבות מהת .הבורפעל רבי חיים מאוד מהדלקתו של החייט הפשוו ,טא" :רמאם זוהי מדרגתם של החייטים 
 בעיר, אות היא כי מעלתם של יהודיה גבוהה היא. לא פלא הוא שיצאו מקראקוב גדולי תורה שהאירו את העולם כולו בתורתם!"

דרשו של "החוזה מלובלין" זצ"ל בשעת הדלקת נר חנוכה. הרב ברך על הנרות בדבקות קהל של חסידים הצטופף בבית מ מעשה
עילאית, הדליק ונותר לעמוד במקומו כשהוא מביט בלהבות האש המרצדות. כאשר כילה את מלאכת הקודש, התחילו החסידים 

הסמוכה ללובלין, ובפיהם בקשה:  להתקדם לעברו לפי הסדר ולקבל את ברכתו. והנה הגיעה לפניו קבוצה של יהודים מעיירה
מלשין, וכבר מסר לשלטונות הגויים יהודים רבים, אשר נאלצו  -"סבל רב סובלים אנו מיהודי בשם יעקב. האיש הוא "מוסר" 

לשלהיו ג .בר ףסכ םם יהודים שנאסרו בגלל הלשנותיועוד כ ,ומה יהודים עומדים ומחכים למשפט לאחר שמסר אותוצ ,םפויים 
 ים כבדים ומרייע ,ם. אנאשה נא הרבי כלה במלשיהז ן!" הם לעונש

חשב הרבי שעה קלה, ואחר כך נענה ואמר בהשתוממות: "כיצד יתכן הדבר? איך יכול להיות שיהודי זה הוא "מוסה ,"רן מאיר 
וא לחסידים. ימי החנוכה חלפו, והרב שלח לקר הוא בכל העולתומ!" נרתעו האנשים לאחוריהם, ולא ידעו את נפשם מתמהון. 

שמע בנו של הרב ותמה, מדוע  שוב שמע את דבריהם, אלא שהפעם קילל את הרשע המוסר, שלא יוכל להזיק עוד ליהודים. 
בימות החנוכה טען כי מאיר הוא ואין הוא יכול לעשות דבר, ואילו עתה מקללו? השיב הרב: "מוסר זה, כמה ששפל הוא, בכל 

הדליק ראיתי שמאיר הוא בכל העולמות, על כן היה עלי לחכות עד לאחר החנוכה, כדי  זאת הדליק את נרות החנוכה, וכאשר
 ......................חנוכה שאוכל להסיר את פגיעתו אליככ ."םמה גדולים הם ימי החנוככ ,המה גדולה מעלתו של המדליק נרות

ז וחסידיו, במחנה העבודה "מיהרףראדל", חנוכה וכך מספרים החסידים אודות הדלקת הנרות של הרבי הקדוש מצאנועוד מעשה 
תש"ה: היהודים השבורים והרצוצים שם במחנה, לא ידעו באיזה יום בשבוע יחול בדיוק יום ראשון של חנוכה. לוח שנה עברי 

ידו האחת, לא היה בידם, והם היו מנותקים מכל וכל. הלכו אפוא אל הרבי מצאנז זי"ע, והוא התיישב מיד בצריפו עם גזיר פחם ב
ששימש לו במקום עיפרון, ועם קרעי נייר של שק מלט בידו השנית, והתחיל לרשום עליהם מספרים ולחשב חשבונות על פי 

 הזכעד ש ,ןורחישב בבירור באיזה יום בשבוע יחול כ"ה בכסלו. 

תגלגלה לידיו משמים, ובסיועם בהתקרב ימי החנוכה, הזדמן לרבי לעבוד במחסן העצים של המחנה. הוא ניצל הזדמנות פז זו, שה
של עוד כמה יהודים התקין בסתר מנורה של עץ. אולם כיצד ישיגו שמן להדלקה? גם לזאת מצאו פתרון. מידי פעם היו היהודים 

כל  -מקבלים מרגרינה בקצבה. כל פירור של מרגרינה הוא סם חית ,םיוספת נחוצה של אנרגיה לגוף התשואך .ש בימי החנוכה 
מרגרינה הוא סם חיים לנשמה, תוספת אדירה של אנרגיה לנפש היהודית, שכן ממנו אפשר להתיך מעט שמן להדלקת  פירור של

 נר חנוואכ ...הכן יהודים רבים מן המחנה הפרישו במסירות נפש פירורי מרגרוש ,הנימרו אותם עבור הדלקת הנרות. 

עטפו את גופם, עבור התקנת הפתילות, לשם מצות הדלקת נרות ופתילות מאין? חיש קל נשלפו חוטים מבגדי המחנה הבלואים ש
כשהגיע ליל ראשון של חנוכה, זכו היהודים במחנה להדליק את נרות החנוכה כמצוותם. הרבי זי"ע העלה את השלהבות  חנוכה. 

ריף כולו, ברטט של השודק... שמחה עצומה הציפה את הלבבות. ומספר הרבי: באחד הלילות הבאים, אחזה אש הנרות בצ
היו  -להדליק אש במחנה  -והתלקחה שריפה גדולה. מיד באו הרשעים לחקור ולדרוש מה היה שורש המאורע, ועל מעשה כזה 

 ממיתים תכף ומיד את האיש ההוא שהעז לעשווא .ותף על פי כן לא עזבונו חסדיו יתברך שוני ,ומצלנו מידיהם. 

"אפילו אודה לה' כל ימי חיי, בימים וגם בלילות, לא אצא ידי חובתי, להודות ובסיום הדברים הוסיף הרבי בהתרגשות גדולה: 
לאלוקים על שזכיתי אז תחת שלטון הרשעים לקיים את המצוה כראוי ולהדליק נר חנוכה כהלכתו, ולא זו בלבד אלא שיצאתי 

 ..........................משם חי וקיים חרף הסכנה הגדולה שריחפה אז על ישאר".
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 השמחה את נפסיק לא
 ויצא -תולדות פרשיות: 
 :דבר העורך    

רָׁ " ַבע ַוי ֵֶּלךְּ חָׁ ָׁ ר ש  אֵּ א ַיֲעקֹב ִמב ְּ הַוי ֵּצֵּ  ..."נָׁ

ומר רש"י שהסיבה שהזכיר יציאתו א
ללמדך שיציאת צדיק מן המקום עושה 
רושם שכל זמן שהצדיק במקום הוא הֹודה 
הוא זיוה הוא ֲהָדָרה יצא צדיק מן עיר פנה 
הודה פנה זיוה פנה הדרה ע"כ. אך יש 
לשאול מדוע זה מוזכר רק אצל יעקב אבינו 
ולא אצל אברהם ויצחק בזמן שעזבו הם את 

 גוריהם? מקומות מ

 שליט"א שגיא זרחיושמעתי תרוץ בשם הרב 
שאם היו אומרים זאת על אברהם היו 
אומרים הבריות יש פחות הוד וזיו והדר 
בגלל שלאברהם אבינו היה אוהל ענק עם 
ארבעה פתחים וכל הזמן היו עוברים 

כן ביצחק שהיו לו בארות ועבדים ושבים, ו
שהיו מרגישים חסרון ביציאתו היו תולים 
זאת במפעליו הרבים משא"כ ביעקב אבינו 
ע"ה שהוא איש תם יושב אוהלים אין במה 
לתלות שפנה הזיו וההוד וההדר אלא 

בלימוד התורה. 

  מאיר פנחסי הי"ו העורך: וחודש טוב שבת שלום ומבורך
 )058-323-4941(להקדשות:ה ע"אורה בת יוכבד.  ורן בת רחים וזוהרה.טהדבר תורה לעילוי תמשנ: 

 שימו לב: הבדיחות הן מתוך חוברת הבדיחות
 '2'לא נפסיק את השמחה  

 שעומד בעזרת השם לצאת בקרוב  
 )הבא(עוד פרטים בגיליון 

 בדיחות
פעם אחת פגשהו הרב  .האנשים ומקבץ נדבות וכספיםעני היה אותו אברהם שקבוע הולך לבתים של ) 1(

אבל "וקרא לו ר' פסח. העני לא הבין לה הרב קרא לו פסח ואמר שמי אברהם לא פסח. חייך הרב ואמר: 
 "השם פסח יפה לך שכן אתה פוסח על בתי ישראל...........

דקות הוא צועק:  5איש אחד צופה במשחק כדור רגל וצועק: "יאללה מכבי תנו להם בשיניים" אחרי ) 2(
"יאללה הפועל תנו להם בשיניים" שואלים אותו השכנים: "למה הוא מעודד את שני הקבותוצ?" הוא עונה 

 האיש: "אני פשוט רופא שיניים..........."
 .3שלוחה  077-449-2868 -ור גלזר בחדש! חדש! חדש! ניתן לשמוע את שיעורו של הרב ליא

 {הקו היחיד שמעביר את השיעור בשידור חי מידי ליל שישי}



איש אחד הגיע לראיון עבודה המראיין מסתכל בקורות חייו של האיש ושואל "אני רואה ישיבת בכלא. ) 3(
מתן שוחד" המראיין ממשיך לשאול: "אבל מה יכול להיות רק אם מותר לשאול" האיש מספר: " ??על מה?

 הצלחת להשתחרר כל כך מהר?" האיש עונה: "מתן שוחד......."אני רואה שהשתחררת אחרי שבועיים איך 

באמצע הסעודה הוא אומר שמי שמצליח  .ליונר אחד עשה סעודה ענקית לכל חבריו וידידיו וילה שלוימ) 4(
ליון דולר ובבריכה יש תנינים וכרישים מסוכנים. אף אחד לא ילקפוץ לבריכה ולעבור מצד לצד מקבל מ

ע האחרון חמק מהתנינים והכרישים גפתאום בחור אחד קפץ שחה מצד לצד השני ובר מוכן לקפוץ לבריכה.
ליון דולר אני רוצה לדעת מי ימיד הלך העשיר לבחור והביא לו מיליון דולר הבחור עונה "אני לא רוצה מ

 זרק אותי לבריכה................."

ומר לו: "תבקש משאלה כל מה שתבקש אחד הולך הרחוב ובועט בפחית פתאום יוצא מהפחית מלאך. א) 5(
תקבל". חשב על כך היהודי במשך כמה שעות מה אני אבקש?" אני לו רוצה לפספס את ההזדמנות היחידה 
שיש לי. לאחר מס' שעות החליט ניגש למלאך ואמר לו: "אני רוצה וילה מפוארת" "אתה לא מתבייש אני 

 גר בפחית ואתה רוצה ויהל???.........."

ה אחד ביקש מהתלמידים שיכתבו חיבור שיכלול את המילים "אמא יש רק אחת". תלמיד שובב מור) 6(
כתב חיבור: אתמול בארוחת ערב אמא שלי בקשה שאני יביא שלוש ביצים מהמקרר הלכתי למקרר פתחתי 

 אותו וצעקתא" :יבל אמא יש רק אחת............." 

הפיננסי אומר הראשון מאז שהתחלתי להשקיע  שני משקיעים בבורסה התחילו לשוחח על מצבם) 7(
 בבורסה אני יושן כמו תינוק. איך זה יכול להנד ,תויאנ" .ורבח םהי כל שעה קם ובוכה.........."

. כסה את 3. הכנס את המוקש לבור בזהירות. 2. חפור בור. 1איך אומרים לחייל כורדי להטמין מוקש ) 8(
 מה כדי להדק אותה................... קפוץ על האד4בזהירות באדמה.  הבור

ההגנה היצירתית הזו: "מרשי הכניס את ידו כך סתם לתוך  עורך דין שהגן על הנאשם בפריצה ניסה את) 9(
החלון ולקח כמה פריטים חסרי ערך. היד שלו היא לא הוא עצמו, ואני לא רואה כיצד אתה יכול להעניש 
את הגוף על מה שעשה הזרוע לבד" "מקובלעלי ", ענה השופט, "אני אשתמש בהיגיון שלך ואשלח את 

ך שנה הוא יכול להצטרף אליה או לעזוב אותה" הנאשם חייך, ובעזרת היד של הנאשם לבית הסוהר למש
 הפרקליט שלו הוא ניתק את הזרוע המלאכותית שלו הניח אותה על דוכן השופט והלך לדרכו............

 

 

 

                                 מנוי לכל שנת ה'תשפ"א
 רוצה לקבל לבית את העלונים שייצאו בעזרת השם בשנת תשפ"א

 תתקשר עוד היום למערכת העלון! ולשלם רק על עלות המשלוח 
 וחודשים תשרי וניסן ללא עלות לחשדו. ₪  6עלות המנוי 

  058-32-34-941בקשות להפצת העלון: תרומות להוצאת העלון וכן 
 a05832349@gmail.comהערות והארות, וכן לקבלת העלון במליי:  

 

 הקלדות

, דברי תורה
 .מכיםמס

0583-234-941 

 

השכרת אופניים חשמליים, 
 קורקינט חשמלי ואופנים רגילות.
אצלינו יש גם תיקוו ,םינמכירת 

 חלקי אופנים חשמליים 
 + רםיליג. 

0548-520-351 

  ואלה יעמדו על הברכה: 
 עקב לוי. י

 י. .אהמפיץ 
 קובי טויזר

  ר' יוסף בן משה
  שרבאני. משפחת

 משה בן רביטל.
 

  - ₪ 30לאור המצב הכלכלי של העלון כל התורם 
   - מקבל את כל העלונים שיצאו עד עכשיו

 058-3234941 גיליונות} 50 -{כ

מתקיים  *בר"ח שלמה מוסאיוףבכל ליל שישי 

שיעור דרך הלוין של פה מפיק   מרגליות הרב 

במהלך  21:30מהשעה:   שליט"א ליאור גלזר

 השיעור מתקיים מכירה של הטשולנ'ט הכי טעים. 

 *₪050-437-0548.  20מנת טשולנ'ט 

 

חדש! חוברת מפוצצת 
   ₪ 10 -בדיחות רק ב

  פרטים נוספים בגיליון הבא

mailto:a05832349@gmail.com


                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  .מה שאדם משקיע זה מה שבסוף נישאר                  
 היצירתיות של שתי קבוצות אומנים הועמדה למבחן כדי לבדוק מי מוכשר יותר.                                       

בחצרו של המושל פרצה מחלוקת בין שתי קבוצות אומנים, יוונים וסינים, כל  ..קראו את הסיפור והחליטו בעצמכם.
צד טען שאמנותו היא היפה ביותר. הסינים טענו שהיכולת המקצועית שלהם גדולה, ואילו היוונים טענו שכשרונם 

. הוא ציווה על בנאי הארמון לבנות כדי ליישב את המחלוקת, החליט המושל לקיים  גדול יותר.
 שתי בתים זהים, סמוכים זה לזה, והטיל על כל אחת מהקבוצות את מלאכת הצביעה, בית לכל קבוצה. 

 

הסינים ביקשו מהמושל מאה פחי צבע, והוא פתח את מחסני הארמון והעניק להם את מבוקשם. היוונים, לעומת 
. כאשר הסינים סיימו את עבודתם, הם פצחו בשירה זאת, הודיעו למושל כי הם 

ובריקודים בחצר הארמון, והזמינו את המושל לבוא ולחזות בפאר יצירתם. המושל נפעם מיופי הצבעים, הם באמת 
עשו עבודה מושלמת! היוונים לעומתם, לא השתמשו בשום חומרי צביעה, הם הסתפקו בלנקות את קירות הבית 

 וגרמו להם להבריק ולזהור מניקיון, עד שהיו חלקים ובוהקים כמו מראה.  מבפנים ומבחוץ
 

המושל עמד נדהם מול הבית של היוונים: כל הצבעים המרהיבים של הבית הסיני שממול, השתקפו בקירות הבית 
עבודתם  היווני בקשת זוהרת ואין סופית של גוונים וצללים, והמראה היה מופלא.  אחר כך ביקשו הקבוצות שכר על

, שאלו אותו היכן  נים ודינרי זהב והניח אותו ליד הבית . ליו 10שילם המלך לסינים סכום של 
 כספינו .?ענה להם המושל תסתכלו על הבית תיראו שמונח שם כסף ....גשו לקבלו...

 
 (ךהעור) כך הקב"ה משלם שכר.  איך שאדם עומל על המצווה ,המסירות נפש

 

 תגן עלינו וזצ"ל                    זכות  העלון לעילוי נשמת:          הרב
 

"ואלה 
תולדות יצחק 

אברהם -בן
אברהם הוליד 

 את יצחק" 
 

לכל אורך 
חייו של יצחק 

בכל דרכיו 
והליכותיו 
היה ניכר 

שהוא 

 

ברך את אברהם בכל"   וה'"
מפרש רש"י: "בכל" עולה 

בגימטרייה 'בן'. התורה רומזת 
', לנו שיצחק היה בבחינת 'בכל

, והוא היה 
ה'בכל' של אברהם, הוא המשיך 

 את כל ענייני אביו.
 

היה סבור שהוא עצמו אינו כלום,  יצחק
אלא כל עניינו שהב" און אברהם", והכול 

. גם אברהם חשב שכל זכותו בזכות אביו
 היא בכך שהוליד בן כיצחק. זה היה

 , שלא ראו את , 
 אלא או זכות אבותם בידם או זכות בניהם.   

 

בן ציון אבא  רבנו
זצ"ל היה מוסר מידי  שאול

היה  שבת לכלל הציבור,
 האולם מלא עד אפס מקום,

לק ניכר מן הציבור נאלץ חכש
להישאר בעמידה. רבנו היה 

במטותא  מעיר מידי פעם:
שיתחלפו עם  מהיושבים,

מדים העו
בעמידתם זמן  

רבנו הגדול זצ"ל  ממושך!
מסר את נפשו לקידום 

לרבות  והתעלות כל תלמידיו,
  קשי ההבנה שבהם.

 

טרח לחזור איתם את העניין 
 הנלמד פעמים רבות.

סבלנות  .
 ומסירות אין קץ.

 

זצ"ל כאשר  אברהם בביוףבפומיה, הרב  מרגלא
 היה בא לנחם אבלים: "אל תאמרו זקן היה 

זקנה היא לא סיבה למוות, הלא הקב"ה ברא  -ולכן מת
ות לעולם ורק בגלל החטא באה את האדם הראשון לחי

מיתה לעולם, ונמצא שלא הזקנה היא סיבת המיתה, אלא 
 החטא היא סיבת המיתה". 

 

וכן גם הקפיד להדגיש בכל מקום את גילו, באומרו 
שבכך יתעוררו אנשים לשוב בתשובה. בשנותיו 

, באומרו שכך האחרונות היה 
 הוא מזכיר לעצמו את יום המיתה

 

המצטיין בצד  קורה כי תלמיד חכם לעתים
מוצא את מקומו  השכלי של התורה אינו

אולם פרק .  בעולם
היה  זצ"ל לוי משה מופלא בחייו של הרב

התפילה. לאו דווקא כוונות וייחודים,  עולם
אלא בעיקר תפילה פשוטה, מעומק הלב. 

 שגם התורה  דומה שהבנתו
שהוא זוכה לה היא מתנה משמים, ולא פרי 

 היא שסייעה לו,  כוחו
 .להגיע אל המסקנה ההלכתית

 

ה', אבל אצל אברהם -בים האמינו בר
 אבינו הייתה זו אמונה ללא סייג

 

אם אתה רוצה את 
 הקשת בענן, 

 

אתה צריך לסבול גם 
  את הגשם.

 

כקדוש וטהור, חיים  זצ"ל "אור החייםנודע בעל ה" מצעירותו
בן עטר זיע"א מופשט כליל מן העולם, מרבה בצומות וסיגופים. 

למרות תעניותיו וסיגופיו לא נמנע מלשקוד שקידה עצומה בתורה. 
על מסכתות  חידושים –" בגיל צעיר חיבר את ספרו "

 -משבגר רבינו הקדוש, נשא לאשה את פאצוניה אחדות של הש"ס. 
בתו של הגביר רבי משה בן עטר ממכנאס, שהיה בן דודו של אביו. רבי 
משה חותנו של ה"אור החיים", היה יועצו האישי של מלך מרוקו ופעל 

 רבות למען אחיו היהודים. 
 

ב רבינו חיים בן עטר וכך, כשהוא סמוך על שולחן חותנו העשיר, יש
ופרישות על פרישותו. שמו של  

הצדיק התפרסם עד מהרה ברחבי העיר, ותלמידים רבים החלו 
להגיע לבית מדרשו ללמוד את תורתו. "אור החיים" הקדוש לא 

בעניני תורה ומוסר,  הסתגר בארבע אמותיו. הוא 
 להגיע ולשמוע את דרשותיו. וגילו הצעיר לא מנע מההמונים

 

התורה נותנת הוראות והנחיות כיצד  היא
לנהוג במישורים שונים בחיי האדם. אפשר 

 בר כאן אולי לחשוב שמדו
הכובל את האדם ומפריע לו לחיות 

בספונטניות, אבל האמת היא שהתורה היא 
 .  בדיוק כמו ספר 

 

התעלמות מהוראות אלו רק תזיק לאדם 
עצמו ותפגע בו. את הוראות יצרן אלו נכתבו 

על ידי מי שיצר אותנו ויודע היטב מה 
, את הדרך הנכונה ביותר לחיות  

 .דרך שתהיה טובה לנו בכל המובנים
 

 מהמקנא,  דייך
 שהוא מתעצב בזמן שמחתך

 מחפשים מומי  הרשעים
 בני אדם ושגיאותם 

 כדי להשפילם

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com 

 

 
 

 
 

 פ"אתשה כסלו 'השבת 
 

 
 

הדלקת  
 נרות

צאת 
 השבת

 
 ר"ת

 17:47 17:13 16:23 ם-י

 17:42 17:10 16:19 ת"א

 17:42 17:10 16:19 החיפ

 17:46 17:13 16:23 ב"ש

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 הפטרה
 "משא דבר"

 



 

 בספסל ציבוריתאומים יושבים  שני
מסתכל אליהם עובר מולם  אחד ושיכור
להם, בחייכם שאני רואה כפול,  ואומר

אומרים לו, אדוני, אתה לא רואה כפול, 
אנחנו באמת תאומים, אז הוא אומר 

 ? להם, 
**** 

אחד שהלך עם סנדלים ונכנסה  איזה
לו אבן לנעל נשען על עמוד חשמל 

 שלידו וניער את כף רגלו, 
 אדם שעבר לידו      

 היה בטוח שהוא התחשמל   
 

אחד שטס עם  גויטייס  איזה
המדריך שלו ביצע נחיתה, אחרי 
הנחיתה שהוא ביצע המדריך היה 

אמר לו : בחיי, כמה  והגויכולו חיוור 
שהמסלול הזה קצר, אז המדריך אמר 

 שמת לב  לו : אבל
 !? 

**** 
עים מתכננים לחטוף משוג שני

מטוס, הם מגיעים לשדה התעופה 
ומסתכלים על המטוס, אז אחד מהם 

אומר לשני : אבל המטוס כל כך 
גדול, איך נחטוף אותו ? אז השני 
 ענה לו : אל תדאג כשנהייה בשמיים

 ! הוא 

ה ֶּ ֹוְלדֹת ְוֵאל  ן ִיְצָחק ת  ֶּ ת הֹוִליד ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ב   (יט, כה בראשית) ִיְצָחק אֶּ
 

 שהם הצדיקים תולדות עיקר על הכתוב ירמוז עוד:  כותב
ה" הכתוב נווהודיע, טובים ומעשים מצות ֶּ ֹוְלדֹת ְוֵאל  ן ִיְצָחק ת  ֶּ  שמעשיו" ַאְבָרָהם ב 

 .אברהם אביו של לצדקותיו דומים היו יצחק של וצדקותיו
 בתפילה, בתורה אתה איך, מעשיך ומה אתה מי" אותם שכשואלים אדם בני ישנם

.. בפסח מצות ואוכל בכיפור צם אני', ה ברוך: "עונה הוא ?"ובמצוות ביראה
 למצוא ומגרד מחפש, בדעתו חוכך הוא", תורה הספר עם רוקד אני התור בשמחת

  .השנה מעגל במשך שומר שהוא מצוות כמה
 לבית הולך היה שבת כל, מסורתי היה שלי אבא אבל: "ואומר ממשיך הוא אך

 מקובל היה סבי של ואביו, מופלג חכם ותלמיד חשוב רב היה שלי וסבא, הכנסת
 !"לטוב זכור הנביא אליהו גילוי לו והיה גדול

 

ֹור? איתך מה אבל, מאוד יפה,  וֹ  ֵאין ֵרק ְוַהב  (, כד, לז בראשית.. )ָמִים ב 
 ללא, ריק הבור, להשתבח מה לו אין בעצמו אך, יכול הוא ובסבו באביו להשתבח

 אותו מכירים שלא למקום אדם כשמגיע שבעולם בנוהג .ל"רח יראה וללא תורה
 לא הוא אם אולם", פלוני אני" עונה הוא חשוב אדם הוא םא, מיהו אותו ושואלים

, שההיפך ופעמים". פלוני של בנו אני: "עונה הוא וצדיק גאון אבא לו יש אך חשוב
 אביו אני" יאמר הוא ולכן וצדיק גאון, במינו מיוחד בנו אך חשוב לא עצמו האדם
 באשהא ופעמים האבא של בכבוד משתמש הבן שפעמים נמצא". פלוני של

 .הבן של בכבוד משתמש
 

ה" הקדושה התורה לנו ואומרת ֶּ ֹוְלדֹת ֵאל  ן ִיְצָחק ת  ֶּ ת הֹוִליד ַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם ב   אֶּ
 של בנו אני" אומר היה אותו מכירים שלא למקום הולך היה כשיצחק", ִיְצָחק

 אברהם כשהיה וגם(", ו, יד רבה בראשית) בענקים הגדול האיש, אבינו אברהם
 אביו אני: "ואומר יצחק בבנו משתבח היה אותו מכירים שלא למקום ולךה אבינו

 !"37 בגיל המזבח גבי על שנעקד בגבורה נאזר יצחק של
 

 וזהו, בנו ביצחק משתבח היה ואברהם, אביו באברהם השתבח 
 בתורה להרבות ישתדל ימיו שכל השכל מוסר האדם ילמד ומכאן, התורה שאומרת

 לא האבות וכן, אבותיו את לבייש שלא כדי טובות ומידות ארץ בדרך הגולהתנ ומצוות
ֹור, בשני ישתבח אחד אלא, הבנים את יביישו ח ְלדֹור ד  ַ ב  ַ יךָ  ְיש   (.ד, קמה תהילים) ַמֲעש ֶּ

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך    
 
 

 

מכיר את אפקט האבן  כל אחד
אתה מיידה אבן למים,  והשלולית.

לכאורה פעולה רזה וחסרת משמעות, 
בפועל, מייד עם העלמותה של האבן 

 במצולות השלולית, הולך ונוצר
 , 

 

שהולך ויוצר עוד מעגל אחד ועוד, כך 
שלאחר שנעלמה האבן לחלוטין, עדיין 

ריגושים הרחק מעבר האפקט שלה יוצר 
 .למקום צניחתה ועד לגדות השלולית

 

היה  זצ"ל נתן צבי רבי
נזהר ומזהיר שבעת קיום 
מצווה לא ייפגעו או יגרמו 
באותו שעה אי נעימות למי 

שהוא, ולא יצא שכר 
המצווה בהפסדה. לא היה 

 כדי מאריך בתפילה,
 ,
ולפעמים היה דופק על 

שולחנו בשעת שמונה עשרה 
שלא יחכו לו, או שהיה 

מכוון שאותה שעה לגמור 
 עם הציבור. 

 

 לא היה 
בזמנים הקבועים לסעודה, 

 ועוד נוהגים דומים.
 

 דובער-שלום אדמו"ר הרש"ב רבי כשנולד
ועמדו להכניסו בבריתו זצ"ל  מליובאוויטש

 של אברהם אבינו, הודיע סבו, אדמו"ר
שהברית לא תהיה זצ"ל " צדק-צמח"ה

במועדה. רעייתו, הרבנית, קיבלה את הידיעה 
לערוך את הברית  בהרגשה קשה, ודרשה מבעלה

מה צדק': "-במועדה, ביום השמיני. הגיב ה'צמח
אבל ;םכח -תלמיד אוכל לעשות, הרי היא בת

יודע אני שהברית תהיה במועד שנקבע בהשגחה 
 ואכן, ביום השמיני ."פרטית

כשבאו לערוך את  ואולם, 
אפשר למול את הילד. -הברית התברר שאי

צדלערו 'קך -ה'צמח כעבור כמה שבועות הורה
 את הברית בחדרו, 

ני מניינים בלבד. ואמר: בחשאי, במעמד ש
שניתנו בחשאי, נאמר עליהם 'לא ימושו  "הלוחות

 ."'מפיך ומפי זרעך... מעתה ועד עולם
 

את  זצ"ל שמעון שקאפ עצום שרר לעת שהשמיע רבי מתח
שיעוריו בישיבה, משום שחששו לאבד אפילו הגה קל. גם התכונה 
בישיבה שקדמה לשיעוריו, ההתבוננות והציפייה, עשו רושם בל 

נחשב ליסוד  –ימחה. לפי שכל מילה של רבי שמעון, כל תג וכל הגה 
 . םברזל, להלכה חתוכה שאין אחריה ולא כלו

 -אפשר להתווכח על סברה זו או אחרת צריך להתעמק ולהבין, אולם
בעל זצ"ל  ישראל גוסטמאן ון רביאזהו זה! מראש. סיפר הג

"קונטרסי השיעוריש "םהיו בחורים שמרוב השתוקקותם לשיעור, 
היו מנסים באמצעות אותם מראי מקומות לצפות מראש את תוכנם 

  של הדברים שיאמרו בשיעור.
 

ור אברהם הוליד את יצחק" מפרש רלפי ש" :י"שהיו ליצני הד"על 
אומרים, מאבימלך נתעברה שרה... צר קלסתר פניו של יצחק דומה 

 ". לאברהם והעידו הכול אברהם הוליד את יצחק
 

למידת הגבורה. הרי  ההי 'מרכבה' למידת החסד,  
אופי מנוגדות. לכן היו צריכים להיות -שהאב והבן היו בעלי תכונות

 קפותהפוכים זה מזה גם בקלסתר הפנים, שבו משת
אולם בגלל ליצני הדור הוצרך הקב"ה לעשות שקלסתר . 

 פניו של יצחק ידמה לאברהם, בניגוד לטבע הנפשות.
 

גירוש, בשנות הזעם בעת  בדרכי
שהגרמנים העבירו את הרב מדברצין, 

עם יהודים נוספים  ,משה שטרן רבי
בד הרב ממקום למקום ברכבות משא, אי

את תפיליו, עליהן שמר מכל משמר. 
נדמה היה לו כי תפיליו נפלו מהחלון 
בעת שהרכבת חנתה. לכן, למרות 

עליו  -האיסור החמור לצאת מתוך הקרון
 -ענשו הגרמנים במוות בירייה

את תיק  לחפש 
התפילין. עם ירידתו מהקרון, נתקל 

 בקצין ס.ס. שאקדח שלוף בידו, שהרעים
על הרב בקולו: מה תבקש יהודי? הרב 
השיב כי מבקש הוא איזה דבר מאכל 

 שנפל לו, כי רעב הוא. 
 

שהנאצי לא ירה בו  היה זה 
 ועוד הבטיח: "לך למקומך בקרון, 

ולמחר אדאג שתקבל ראשון את האוכל 
 להשקיט רעבונך..."

 

 יצחק ביר היה בירושלים היתומים אבי
 בית את בנה אשר והוא "לזצדיסקין  ירוחם

 של החדש לבנין ניכנס שבשעה יסופר דיסקין יתומים
  בבכי ופרץ עמד כניסתו ליפני היתומים בית

 

 דורך היום כל  סנדלר ואמר
 עלינו לא בספרים המתעסק ספרים כורך נעלים על

 היום כל שהתעסק אני אם יודע ומי השמות על דורך
    על חלילה דרוךא לא אם זה בבית ביתומים

 ...מר בבכי פרץ פעם ושוב... היתומים
 

וסבם, אבל הם עצמם  שמתפארים בייחוס אביהם יש מי
עומדים במצב שהסבא והאבא אינם גאים בבן או בנכד. הכתוב 

 –אברהם" -"יצחק בן:  מרמז שצריכים
 –זכות אבות; ו"אברהם הוליד את יצחק"  –שהבן גאה באביו 

   זכות בנים. –האב גאה בבנו 
 

 בהקשבה
 ניתן

 ללמוד
 לעזור איך

 בבעיה

 

 החיים
 כמו הם

 ,אופניים
 קל אם

 מידי לך
 סימן

 שאתה
  בירידה

 

מדברי הגמרא אנו למדים 
כי תפילתו של יצחק 

הייתה עם כל שיח השדה; 
כל צמחי האדמה 

 לתוך תפילתו.    
 

 
ו"שונא שקר", מי " אוהב אמת"

עדיף? הראשון שבהם. כי בכל אדם 
ישנן מידות של אמת ושל שקר. אם 

נחון אתה בתכונה של אוהב אמת, אזי 
תראה בחברך את החיוב בלבד, 

  נך.ומאושר ה
 

אם שונא שקר הנך, תבחין   
בצד השקר שבזולת בלבד, ולפיכך 
אינך מוצא את מקומך בעולמך כי 
רואה אתה רק את הצד השלישי 

 שבזולת ובכך חשך עולמך...
 
 עלון לרפואת והצלחתה 

 הדסה צביה בת אביגיל
 רפאל ארז בן הדסה צביהלזיווג 

 

 זיווג הגון אבישלום בן אורה

 
 
 
 
 

כשיש מלחמה בעולם, יש ללמוד תורה בדרך 
והתנצחות. בזה אפשר לבטל את  פלפול

  ישראל-המלחמה שלא תפגע בבני

 הראש כיסוי
 .הרע עין נגד מועיל

 

ן י ה א ר ו ת ת ו ע י נ צ ב א  ל   א

 בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   בן שמחה, יעקב בן אורית,אלעזר הרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, 
 

 
 



E. 
Ka

ha
na

 ממשיכים
להתחדש בשבילכם

מדבקות
בחיתוך צורני

 התחדשנו במכונה חדישה ומשוכללת
A3 להדפסת מדבקות בחיתוך צורני עד גודל

 וזה כמובן בנוסף למחיר, האיכות והשירות
שאתם רגילים לקבל בגרפומט

כל סוגי
ההדפסות
וההפקות

הדפסות 
באיכות 
גבוהה

מחירים
נוחים

במיוחד

שרות
מהיר 
במיוחד

משלוחים
לכל חלקי

העיר

02-5337722g5337722@gmail.com
רח' אהלי יוסף 5 )פינת בר אילן(, ירושלים

שעות פתיחה: ימים ראשון עד חמישי 10:00-19:00 רצוף, ימי שישי וערבי חג 10:00-12:00
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