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 וסיפורים ליקוטים 
 וארא - נפלאים

 
 "וידבר אלקים אל משה" (ו, ב) 

דבר אתו משפט על שהקשה לדבר ולומר למה הרעותה לעם 
 הזה (רש"י).  

הגה"צ רבי יואל אשכנזי זצ"ל אב"ד דק"ק זלאטשוב, כיהן 
ברבנות בצעירותו, כששמו עדיין לא הלך לפניו בעיירה קטנה  

משם היה נודע מדי פעם בפעם אל רבו הק' הרבי ר'  ,ולא נודעת
 .מאיר'ל מפרמישלאן זי"ע

תו שם, לא מצא שוחט הקהילה חן בעיניו, ורצה  בראשית כהונ
להעבירו ממשרתו, הלה, שגם כן היה נמנה על חסידי  
פרמישלאן, נשא רגליו ונסע אל הרבי ר' מאיר'ל, והתאונן לפני 
רבו שהאב"ד דקהלתו רבי יואל לוקח את לחמו ממנו, ואין לו  

 לפרנס את ביתו ולתת לחם לפי הטף. 
רבי יואל, שיואיל בטובו לעיין  שלח הרבי שליחות אל האב"ד

 . שוב בדינו של השוחט, כדי להחזיקו במשרתו, ולא להרחיקו
חזקה עליו מצות רבו, ורבי יואל עיין שוב במעשי השוחט, אך לא 

אין לו לדיין אלא  'מצא עליו שום צד זכות בכדי לחזור בו מדינו, ו 
שוחט  (סנהדרין ו:) גמר את דינו, והעביר את ה  'מה שעיניו רואות

משחיטתו, למרות פקודת רבו הק', 
אולם מני אז היה ירא לנסוע 
לפרמישלאן, פן ירבה הרבי 

 בהקפדתו עליו. 
לימים התדפקו על דלתי ביתו 
שני סוחרים נכבדים, שבאו 
מעיר רחוקה, להתדיין לפניו 
בדין תורה, לתמיהתו כי רבה 
מה ראו על ככה לנסוע ולבוא  

  אליו, ולא בחרו בדיינים  אדווק
ורבנים גדולים ומפורסמים  
ממנו ענהו הסוחרים, שחסידי  
פרמישלאן המה, ורבם הק' 

עליהם לבוא להתדיין  הציוו 
 . לפני ר' יואל אשכנזי

 .כיון שכן, שמע טענותיהם וגמר דינם לשביעות רצונם
אחר הדברים האלה, בראותו כי עדיין חנו נטוי לפני רבו הק', 

בעמדו לפני רבו, העז ושאל והחליט שוב לנסוע לפרמישלאן, 
 . בו, לדון את דינם של שני הסוחרים אדווקאת הרבי למה בחר 

פתח הרבי ר' מאיר'ל את פיו ואמר: מצינו ברש"י פר' וארא על 
משפט", על שהקשה הפסוק, "וידבר אלוקים אל משה דבר אתו  

לדבר ולומר למה הרעותה לעם הזה, וכך הם פירוש הדברים, 
הקב"ה א"ל למשה, מעתה שאמרת למה הרעותה, בדין 
ובמשפט ראוי להיות מנהיג ודבר (מלשון ידבר עמים תחתינו 
(תהלים מז, ה) וברש"י שם מנחם חברו לשון הנהגה) לבני 

כולת לדבר ישראל, כי הראית את תקיפותך בהנהגתם עד שי

קשות ולהטיח דברים כלפי מעלה, כביכול מרוב דאגתך על צאן 
במשפט תהיה מנהיג על   'בר אתו משפטיד 'מרעיתך, וזהו 

 .שהקשה לדבר ולומר למה הרעותה
סיים הרבי את דבריו בראותי את תקיפותך בדיני שמים,   ,ם אניג

שהעברת את השוחט ממשרתו למרות פקודת רבך, הרי בזה 
וי אתה לאותה איצטלא, וראוי להיות מורה הוראה  הראית שרא

 )פרמישלאן(פנים מאירות,  בישראל. 
 

 "וגאלתי אתכם בזרוע נטויה" (ו, ו) 
 . בתוככי הגלות והחורבן מצוי שורש הגאולה

שונה לחלוטין  שהוא לתהליך בנייתו של בית למה הדבר דומה, 
 מתהליך הריסתו.  
קודמת לכך עבודת תכנון גדולה, מודדים את  ,כאשר בונים בית

המגרש, משרטטים תוכניות ומשקיעים זמן רב בפעולות שונות, 
 עוד לפני שניגשים לעצם הבניה. 

לעומת זאת כאשר עומדים להרוס בית אין צורך בתכניות, אין  
ניגשים להריסה עם  ,צורך בשרטוטים ואין צורך בעבודות הכנה

כלים מתאימים ומתחילים 
פועל בהריסה ללא כל  ב

 מדידות. 
:  כתובבמגילת איכה (ב, ח) 

"חשב ה' להשחית חומת בת 
ציון, נטה קו" להשחתת 
ירושלים ובית המקדש קדמה  
  , מחשבה והיה תכנון מראש

הקב"ה נטה קו, מדד בצורה 
מדוייקת כיצד להרוס את 
הבית. הדבר מורה לנו שלא  
היה זה מעשה הריסה גרידא, 

יא שלד אלא ההריסה עצמה ה 
העתידי של בית  ןבבניי

המקדש שיבנה לעתיד לבוא.  
"כי אתה ה' באש הצתה ובאש   בתשעה באבמתפללים אנו וכך 

אתה עתיד לבנותה" באותה אש ששרפה את בית המקדש טמון 
הגרעין של אש הגאולה, האש של בית המקדש שירד באש מן 

  השמים בזמן הגאולה השלימה.  
   (עלון מסילת יושר)

 

והוצאתי אתכם    ה'מור לבני ישראל אני  "לכן א
 מתחת סבלות מצרים" (ו, ו)  

אתכם, אמרו במדרש בשעה שאמר משה לישראל, הקב"ה גואל  
מהו "מדלג  אמרו לו, היכן הוא, אמר להם "קול דודי הנה זה בא"
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 ובטחון אמונה
 

שלא אדם, אומרים ע"זי מרימנוב ע'מענדל רבי ק"הרה בשם
שרק ומה, ובטחון מאמונה זה, פרנסה לו יש מאיפה יודע
, אלאכלום ולא עשה לא עצמו מצדש יודעבעצם  הוא יעשה

וגם, פרנסה לו שיש שחושב האדם אבל, הכל מלמעלה
לו יש מאיפה יודע שאינני באמת, מובטחת פרנסתו למחר
 . פרנסה

". היום כולכם חיים" אז" אלוקיכם' בה הדבקים אתם" אם
 )ז, טז שמות על ם"מלבי" (מזוני יהיב חיי דיהיב ומאן"

 

 )ספינקא - קודש שיחות(

 לעי"נ הרה"צ 
  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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 וסיפורים ליקוטים 
 וארא - נפלאים

 
על ההרים", אמר הקב"ה אם באתי להביט במעשיכם אין אתם 

אלו האבות, ובזכותם (ההורים)  אלא מדלג אני על ההרים  ,  נגאלין
 אני גואל אתכם.  

אל המגיד מדובנא זצ"ל: אם מישהו בא לביתו של אדם לעקל וש
וב שהוא חייב לפלוני, יכול הלה לשאול "היכן  חפצים בעבור ח

אבל  ,אולי אוכל לשכנעו שיניחני וימחל לי ,הוא", היכן בעל חובי
 שאל "היכן הוא",שיכשבא שליח לתת מתנה בשם מישהו, מדוע  

 הרי יכול לתת את המתנה גם לשליח? 
שאלתם של ומשה רבינו בא לגאול את העם בשם הקב"ה, 

נו בעצמו, כמאמר המדרש על של משה רבי ההייתישראל 
הפסוק "מי אנכי כי אלך אל פרעה" אמר משה לפני הקב"ה, 

של עולם, הבטחת ליעקב ואמרת "אנכי אעלך גם עלה"  וריבונ
 ? ועתה אתה משלח אותי

ידוע ההבדל בין נבואת  הרי ובאמת, מה ענה לו הקב"ה, אלא 
משה רבינו שכינה    שאצל  משה רבינו ע"ה לנבואת שאר הנביאים

 מדברת מתוך גרונו.   ההיית
נבואת כל הנביאים דומה לאדם שנתן לחבירו סכום כסף למסרו  

שם השליח את הכסף בכיסו,  ,לבנו
השתמש בו לצרכיו ונתן לבן 
סכום מקביל אבל במטבעות 

אבל נבואת משה רבינו   ,אחרות
דומה לשליח, שלא השתמש  
כלל באותן מטבעות, ומסרן 

 כמות שהן, צרורות וחתומות.  
כך היה משה רבינו, עבד ה', 
כצינור להעברת דבר ה'. נמצא,  
שהגאולה על ידי משה רבינו  

גאולה על ידי הקב"ה היא 
 בעצמו, כביכול. 

זהו שאמרו כאן במדרש, 
כשאמר להם משה לישראל, 

הקב"ה גואל אתכם, אמרו לו היכן הוא, כלומר, הרי הבטיח  
 ליעקב אבינו שיגאלנו בעצמו. 
כלומר, הסכיתו לקול נבואתי, כי   ,אמר להם קול דודי הנה זה בא

 ב"ה גואלכם. שכינה מדברת מתוך גרוני, והרי זה כאילו הק
ובכל זאת, אין זה אלא "כאילו". מדוע באמת לא גאלם הקב"ה 

  ?ממש בעצמו
בא אוהבו  ,הדבר יובן במשל מעשה באדם שחלה, ונטה למות

מה יהא    ,לבקרו, ומצאו מצר ודואג על בנו הקטן העומד להמיתם
עליו, מי יחנכו, מי יפרנסו, מי ישגיח עליו בעולם האכזר והמנוכר, 

אמר החבר "הסר דאגה מלבך אני אקח את בנך אלי ?  לומי ידאג  
אני אשגיח על   ,בביתי יגדל, כבני יחשב ,ואדאג לכל מחסורו

 חינוכו ואגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים". 
בחום, ונשמתו עלתה למרום  חברוהתרגש החולה, בירך את 

 כשחיוך על שפתיו. 
, ו כבנונטל אליו את היתום וגדל  ,החבר קיים את הבטחתו

 הלבישו והנעילו, האכילהו והשקהו, כל מחסורו עליו.  
בהגיעו לפרקו, דאג לו לשידוך עם משפחה מיוחסת מעיר 

אולם כשעמדו   ,רחוקה, והתחייב במוהר ובמתן, כאילו היה זה בנו

לנסוע לחתונה לעיירה של הכלה, החליט החבר להישאר בעירו  
 .  ולהמשיך בעסקיו, ושלח תחתיו את נאמן ביתו

נפגע היתום עד עמקי נשמתו "מדוע לא תסע עמנו", שאל. ענהו 
החבר "תנוח דעתך, אני שולח עמך את נאמן ביתי, והוא ידאג  

אך היתום לא  , ידו כידי, ופיו כפי" ,לכך שלא יחסר לכם מאומה
נרגע "הן לחתונת בניך נסעת בעצמך, ואיה ההבטחה שהבטחת 

בר "עליך להבין, לאבי, שתנהג עמי כאחד מבניך", ענה הח
עם בני שלי חייב אני  ,עסקים חשובים לי, וקשה עלי לעזבם

הריני שולח    ,לנסוע בעצמי, אבל אתה, הרי אינך אלא חשוב כבני
 עמך את נאמן ביתי, החשוב כמותי". 

כך ענה הקב"ה למשה רבינו ולעם ישראל אילו זכאים הייתם  
לכם, להיגאל מפאת מעשיכם ומעלתכם הייתי בא בעצמי לגא

אבל הואיל וחייב אני לדלג על מעשיכם ולגאול אתכם בזכות  
האבות, להחשיבכם כאילו אני גואל את אבותיכם די לכם אם 

 אשלח את נציגי, אשר הוא גואל בשמי. 
 כך קשורים שני חלקי הפסוק ומדרשיהם בקשר אמיץ. 

 

"והוצאתי אתכם  
מתחת סבלות מצרים"  

 (ו, ו) 
ראה לפרש דנודע המעשה 
שפעם אחת בכה מאוד הגה"ק 
מאפטא בעל אוהב ישראל 
זי"ע, ושאלו הגה"ק ר' זושא 

, ואמר ליה ההבכייזי"ע מה זאת  
שרואה הצרות רחמנא ליצלן, 
אשר יסבלו בני ישראל לפני 

 ביאת המשיח.  
אמר ליה הלא איתא בזוהר הק' 

 (ח"ב קעב:) עד שיוכלו לסבול ולא יותר על זה.  
התחיל הרה"ק מאפטא לבכות עוד יותר, ואמר אוי, וכי לא ידעת, 

 כמה יכולים בני ישראל לסבול, רחמנא ליצלן.
היינו,  , 'והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים'זהו שאמר 

שיגאלם ויוציאם ממצרים, אפילו כשעדיין יכולין לסבול הצרות,  
משום שגם צרות    ,ולא ימתין עד שלא יוכלו לסבול מגודל הצרות

כאלו שעדיין יכולין לסבול, הם גם כן צרות גדולים ונוראים מאד 
  (בנין חיים) והבן. 

 

 מצרים" (ו, ו)  "והוצאתי אתכם מתחת סבלות
הצעד הראשון לקראת הגאולה היה זה, שהגלות נמאסה בעיני 
בני ישראל ולא היו יכולים עוד לסבול את המצרים. כי כל זמן 

 שאפשר עוד לסבול את הגלות, אין הגאולה יכולה לבוא.  
זהו שאמר הכתוב: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" 

י המצרים ואמאיס  אוציא אתכם מתוך הסבלנות שיש בכם כלפ 
 בעיניכם את הגלות עד כי לא תוכלו לשאתה עוד.

  (חדושי הרי"ם)
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 "לך וטוב אשריך תאכל כי כפיך יגיע"
 

', כפיים יגיע, 'בלבד הידיים עם להיות צריכה היגיעה
 .לגמרי אחר במקום להיות צריך הראש אבל
, בית לבנות האם ע"זי מקוברין ק"הרה את שאל אחד
 ך, אשרייכול אתה, הקרקע על אותו תבנה אם לו וענה

 על אותו תבנה אם אבל, הצלחה לך ושתהיה וטוב לך
 ."דאגה מרבה נכסים מרבה" ...שלך הראש

 

 )ספינקא - קודש שיחות(
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 וסיפורים ליקוטים 
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 "וידעתם כי אני ה'" (ו, ז)

זיע"א לביתו, מנסיעתו   מברדיטשובכששב הרה"ק רבי לוי יצחק  
הראשונה אל רבו הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זיע"א, 

ב השי  –שאל אותו חמיו: מה למדת בבית רבי שמעלקא? למדתי  
שיש בורא לעולם! ומה רבותא יש בכך? תמה   –רבי לוי יצחק 

את   חמיו, ובתוך כך קרא למשרתת בביתו ושאל אותה: האם
יודעת שיש בורא לעולם? ודאי! השיבה המשרתת. השיב רבי לוי  
יצחק: ההבדל הוא שהיא אומרת שיש בורא עולם, ואילו אני יודע 

 שיש בורא לעולם.
פעם אדם שהיה אצלו, מה אתה   הרה"צ ר' אשר פריינד שאל

רואה על הקיר? ענה לו האיש על הקיר אני רואה שעון. ענה לו ר' 
 אשר אני רואה על הקיר את ריבונו של עולם.

  

"ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 
 קשה" (ו, ט) 

בספר "טללי אורות" מובא, שפרעה ראה בקסמיו כי משבט לוי  
יקום מושיען של ישראל, ולכן כלכל 

של את מעשיו על פי הדרך 
סבר פרעה  ,"הבה נתחכמה לו"

כי מי שאינו בצרה אינו יכול 
להושיע, ורק למי שסבל ונשא  
בעול השעבוד יהיה הדחף 

לכן פטר ,  הנפשי לגאול ולהגאל
את שבט לוי משעבוד, כי סבר 

ימנע את צמיחת  ךשעל ידי כ
 מושיען של ישראל משבט לוי. 

גם טענת ישראל "ולא   ההיית זו 
בשעה שישראל , רוח ומעבודה קשה"שמעו אל משה מקוצר 

, היה שבט והשעבודל הגלות ובע םמצווארשקועים עד למעלה 
בו יבחר  אודווקלוי חפשי מכל, ואם כן, כיצד יתכן שהוא יתנשא  

"הן בני ישראל לא שמעו אלי".   מושיען, וזהו שאמר משה לפני ה'
 (תפארת יהונתן)  

ונראה להוסיף, כי אמנם זכה משה רבינו להיות גואלן ומושיען 
ל עמהם, ואף שהמצרים לא ומפני שנשא בע אדווקשל ישראל, 

הטילו עליו על שעבוד, אף על פי כן נשא מעצמו את עולן של 
בסבלותם' בני ישראל, כמובא במדרש (שמו"ר א, כז) 'וירא 

שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר חבל לי עליכם מי יתן מותי 
 כתפיו שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט והיה נותן  ,עליכם

 (תורה אור)  ומסייע לכל אחד ואחד". 
הסבר נוסף לשאלה מדוע פטרו מצרים את שבט לוי מעל 

ההתחכמות זו של  ההייתהשעבוד, טמון בעצם השאלה מה 
שו חז"ל כנס פרעה את כל היהודים ובקש מהם פרעה, כך דר

מיד נחלצו כולם   ,לעבוד עמו יום אחד, ואף הוא עצמם עבד עמם
לכד  רק שבט אחד לא נ ,לעבודה ולא השתחררו ממנה עוד

בני חורין אנו, ועסקנו   ,שבט לוי לא מיהר להתנדב במלכודת,
בתורה, אמרו. לא מהרו להתנדב, לא עבדו אותו יום בפרך, 

 א לא חלה עליהם גזירת העבדות. וממיל

משל למה הדבר דומה, לאותו שועל פיקח, במשלו של רבינו 
ברכיה ברבי נטרונאי הנקדן זצ"ל. וזה דבר המשל, פעם ישב 
הארי וחשב, הן אני מלך החיות מדוע כל נתיני מתפרנסים 
בשלוה, ואילו אני מתאמץ כל כך להשיג את מזוני? הנה, הפרה  

חת לרגליה, העזים מכרסמות את עלי תולשת את העשב מת
השיחים, ואילו עלי לרוץ אחר מזונותי, לרדוף ולשאוג ולכלות  
כוחי ביגיעה אחר טרפי, היכן הצדק והיושר, וכי מי בכל נתיני  
אשר יחמול עלי, ויאות להקריב עצמו מרצונו למען מלכו, כך 
שקע בהרהורים נוגים על מסירותם של נתיניו, והחליט לעשות  

ה. ינקוט תחבולות ערמה ויביא את טרפו למאורתו. מה  מעש
עשה? התחזה כחולה אנוש, הסתגר במאורתו ושלח אל כל בעלי 
החיים לאמור, "המלך חלה את חוליו האחרון, הזדרזו ובואו  
לקיים מצות ביקור חולים ולחלוק כבוד למלכות". עוד הוציא קול 

דולים וסגולות לאמור: "הארי אגר רכוש רב בימי חייו, אוצרות ג
מלכים. עתה, בעמדו למות, רצונו לחלק את רכושו בחייו, והוא  

 עומד להעניק מתנות יקרות ערך למבקריו". 
לפתע נשמע מתוך  ,שמעו החיות ונהרו ובאו עדרים עדרים

המאורה קול נכאים, קול המלך 
החולה ונוטה למות: "המאורה  

אל  ,חשוכה ודל בה האוויר
ם, ישנים ייכנסו המבקרים שני
ואל יכנסו   ,לבל יזיק לי המחנק

בזה אחר זה, לבל אתייגע 
בכל שעה, יכנס אחד  ,בביקורם
 בלבד". 

נכנס הראשון ביראת כבוד.  
כשהסתגלו עיניו לאפלולית, 
ראה את המלך שוכב על צדו, 
אין אונים. פער פיו ופתח  
בשיחת נימוסים: "אדוני המלך, שמעתי שחלית ומיהרתי לראות 

התגבר הארי וגער בו לאמור: "מה לך ולשלומי,   מה שלומך".
כמה פעמים המרית את פי ומאנת לשמוע לקולי, עתה לא באת 
אלא לשמוח לאידי ולעלוז לרעתי. חי נפשי כי בן מות אתה". הוא  

ן. הסתער עליו, ין, הוא המוציא לפועל והתלייוהוא הדי הקטגור
 שסעו וגרס בתיאבון את עצמותיו.  

השתחווה ואמר "אדוני המלך,  ,השני כעבור שעה, נכנס
משמועת חלייך חליתי אני". חנפן אתה, קרא הארי, "ולא לפני 

 חנף יבוא!" קם עליו וטרפו. 
,  בכל שעה הופיע טרפו והגיח אל פיו  ,כך חי הארי בטוב ובנעימים

כך עברו יום ויומיים, שבוע ושבועיים, עד שעברו כל החיות בסך ו
 ונפלו בפח. 

חרון ונטרף אף הוא, פסקו המבקרים. חכה שעה,  כיון שבא הא
המתין שעתיים והחל לרעוב. נזכר בערגה בימים הטובים שראה, 
העלה בזיכרונו את כל החיות והבחין, שאחת מהן חסרה. השועל 

הוא, ששימש יועץ למלך, ששרתו בכפיפות  אדווקלא בא. 
הוא לא בא לבקרו בחוליו, בקול עורג ומתגעגע  אדווקקומה, 

רא הארי ממאורתו: "היכן אתה, השועל, היכן אתה, בני? על מה ק
ולמה אחרו פעמיך, הבגדת במלכך ואדונך, מדוע לא באת לבקרו 

 ? בחוליו, מדוע אינך מתייצב לקבל את תודתו ואת מתנתו"
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 " עיני לנגד יכון לא שקרים דובר"
 )א, קז תהילים(

 בסיס בה יש האמת: אמר מקוריץ פנחס רבי ק"הרה
 שיוכל בשביל, השקר אבל, עצמה בכוחות לעמוד איתן

 עוד לשקר האדם על - תקרוס ולא מעמד להחזיק
 ... הדרך על שקרים מאה

 )ספינקא - אור של נקודות(
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 וסיפורים ליקוטים 
 וארא - נפלאים

 
שמע השועל, ולא מש ממקומו. ענה אף הוא בקול רם "יסלח לי  

ראיתי, ואת  ו למאורתך ראמלכי וריבוני אך רק את הנכנסים 
  עקבות היוצאים לא מצאתי".  

 (משלי שועלים)

 

"וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא  
שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל 

 שפתים" (ו, יב) 
 שבתורה.  ק"ו (קל וחומר)אומר רש"י, זה אחד מעשרה 

 לכאן ולכאורה מיותר.  ך"ואני ערל שפתים" לא שיי לכאורה,
שהרי לכאורה יש להקשות על הק"ו שאמר  א ההסבר הוא:אל

משה אמר לישראל "ונתתי    משה "הן בני ישראל לא שמעו אלי":
שהלשון "מורשה",  )ב"ב קי"ט(בגמ'  מובאאותה לכם מורשה" ו

להם לישראל צער מזה,  המשמע מורישין ואינם יורשין, והי
א"כ ו לעומת זאת המילה "ירושה", משמע שהוא בעצמו יורש,

מחמת שאמר  , הוא  שישראל לא שמעו לוהרי זה  מופרך הק"ו: כי  
והי' להם צער מזה. (ולכן ברור שבנ"י לא  'מורשה'להם לשון 

 שמעו, אבל בהחלט יתכן שפרעה שלא בצער, כן ישמע).
היה ערל שפתים, הרי אלא משה 

ואותיות בומ"ף הם ממוצא 
השפתים ולא היה יכול לומר 
"מורשה" עם האות מ"ם 

 ,בתחילתה
"ירושה"  -וע"כ הי' מוכרח לומר 

והי' מוכרח לשנות ממה שאמר לו 
 השי"ת ונתתי אותה לכם מורשה והוא היה אומר: ירושה. 

הקל וחומר: הן בני ישראל לא שמעו אלי היטב בזה מיושב 
 (כאשר בישרתי להם טובות על הירושה), ואיך ישמעני פרעה? 

שה אמר "מורשה" פרכנו את הק"ו כיון שמהרי ואם נשאל, 
 וממילא היה להם צער, ולכן לא שמעו לו בנ"י?

על זה אומר משה "ואני ערל שפתים", גם אם הייתי רוצה לומר 
"מורשה", לא יכולתי לומר, וע"כ אמרתי "ונתתי אותה לכם 

ולכן בהחלט יש כאן קל וחומר ועל זה פירש"י שזה אחד  ,  ירושה"
  . שבתורה ק"ו עשרהמ

 (טללי אורות) 
 

יקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו  "ו
 אל ה' ויסר הצפרדעים" (ח, ד) 

איך שביקש משה והתפלל אל ה'  ,מכת צפרדעבדמצינו  ,קשה
פרדע, ומיד ויעש ה' כדבר משה וימתו צלהסיר את מכת 

לעומת זאת כשפגעו הנחשים השרפים בבני ישראל   ,הצפרדעים
ון לשון הרע, לא פעל בזה שהתפלל אל ה' להסיר ובמדבר בע

לעשות פעולה מיוחד כמו שכתוב ויאמר ה'   הנצטווהפגע, אלא 
 ...ח) ,(במדבר כא אל משה עשה לך שרף, ושים אותו על נס

אלא הביאור הוא שלכל צרה 
שלא תבוא מועילה תפילה, 

כל דבר , כי באילשון הרע שאין לו תקנה, הסיבה לכך ה   חוץ מעון
אז כח  ,כשאדם נכשל בדיבור בפיואבל  ,מצינו מדה כנגד מדה
כך גם בפיו לא נשתתק, שם שהמדבר וכ ,המקטרג יותר גדול
 ןבעוונכשלו ישראל שבמעשה הנחש  ךולכ ,המקטרג לא שותק

שמשה רע"ה התפלל לא נענתה תפילתו משום אף  ,לשון הרע
 כח המקטרג, ולכן נתן לו הקב"ה עצה אחרת. 

 (חפץ חיים)  
 

"כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל 
לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני 

 בכל הארץ" (ט, יד) 
 פירש רש"י מכאן למדנו שמכת בכורות שקולה כנגד כולן.

מכת בכורות מאן הרי כאן מדובר במכת ברד, ומקשים העולם 
דכר שמיה, מי הזכיר אותה בכלל? ויש לתרץ שרש"י בפרשת 

אם מאן אתה לשלח את עמי הנה אנכי הורג  'שמות על הפסוק 
פירש  שאמנם מכת בכורות באה באחרונה אבל  'את בנך בכורך

 בה הפחידם תחלה, כי היא קשה מכולם.
 , קשה מכולם ביחדהיא האצלנו מוכח שמכת בכורות א"כ גם 

 , ללמד שהיא קשה מכולן  'את כל מגפותי'שהרי לגבי הברד כתיב  
היה לו להפחידם , שאם כן קשהו

לה, שהרי היא יבמכת ברד מתח
אלא על כרחך  ,שקולה ככולם

צריכין לומר שמכת בכורות 
הייתה קשה מכולן אף כנגד מכת 
ברד ולכן התחיל במכת בכורות 

 תחלה ולא במכת ברד.
לפי זה יובנו דברי רש"י ז"ל כאן: לרש"י היה קשה אם מכת ברד 

לא פתח בה, מדוע , 'כל מגפותי'היא הקשה מכולם והיא כנגד 
ן למדין שמכת לכך מתרץ רש"י שמכא, במכת ברד בתחלה

לכך פתח  ,וגם כנגד מכת ברד ,שקולה כנגד כולם ההייתבכורות 
 להתרות תחלה במכת בכורות.

 

"כצאתי את העיר אפרש את כפי אל ה'..." 
 (ט, כט) 

מלאה גילולים (רש"י).   השהייתאבל בתוך העיר לא התפלל לפי 
מדוע דווקא במכת ברד הקפיד משה לצאת חוץ לעיר ולהתפלל, 

 ובכל שאר המכות לא הקפיד שתהיה תפילתו מחוץ לעיר?  
זרה של מצרים. והנה  העבודה הצאן היו  הויש לומר דהנה ידוע ש

כאן במכת ברד כתוב: "הירא את דבר ה' הניס את עבדיו ואת  
היו צאן ובקר בתוך העיר, דהיינו  נמצא ש ,מקנהו אל הבתים"

אבל בכל  עיר,התפלל עתה חוצה ל , לכןעבודה זרה של מצרים
שאר המכות היו כל הצאן מחוץ לעיר, לפיכך היה יכול להתפלל 

 (הרבי ר' העשיל)  בתוך העיר.
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

ואראפרשת  ה'תשפ"א שבט ג'  

 ָּפָרַׁש ת ָוֵאָר א - ִלְפנֵ י ֶׁשֶבר ָּגאֹון
 הצלחה בגו"ר

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

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי

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

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

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

 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  
 'ינהאילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג

 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

  נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 בת שושנהשושנה שירה בת סילביה     מיטל 
 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      
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 ל טוב           משה מנחם בן רחלנועה בת מז

 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                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
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    
 שילת בת אורלי            אפרים בן שרה שירה

 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     

 בנימין בן יקוט         עינת בת רחל ברכה       
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 דה בן מריםמיכאל יהו  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

16:40 

 פניני עין חמד

16:39 

17:36

17:33 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 17:32
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

18:08 

18:04 

אולי ירגיש הקב"ה שאף אני רש"י פירש: "
". הסבר נוסף מקרבת שונאיהן של ישראל

ירגיש שאני צריכה להחניף רשע זה ברש"י: "
 ".ולזלזל בכבודי

 

המהרש"א מבאר: כוונת אסתר היתה 
שהקב"ה ירגיש ויראה כי עם ישראל נמצא 

  (דברים לב, לו). " ֶאֶפס ָעצּור וְָעזּובבמצב של "
 

אמר בפרשת האזינו: "וְַעל ֲעָבָדיו כפי שנ
 יְִתנֶָחם, ִּכי יְִרֶאה ִּכי ָאְזַלת יָד וְֶאֶפס ָעצּור וְָעזּוב"

  (דברים לב, לו).
 

כשיראה כי יד האויב " -רש"י הקדוש פירש 
הולכת וחוזקת מאוד עליהם ו'אפס בהם 
עצור ועזוב', אז ה' יתנחם ויהפוך את 

 ".מחשבתו עליהם מרעה לטובה
 

ה' ציוה את משה ואהרון לכבד את פרעה. לכן 
לא מפני שהגיע לפרעה כבוד ח"ו, ה' ציוה 
עליהם לכבדו. אדרבה, רק מפני שהכבוד 
הגדול הזה שיקבל מהם מקרב את סופו, כי 

 גאון" ועל ידי כך יוכפל צערו.  -"לפני שבר
 

אולי על ידי כך, שמשה ואהרון יחניפו לפרעה 
בכבודם של  הרשע ועל ידי מעשה זה יזלזלו

הקב"ה יעשה נס לעם ישראל עם ישראל, 
 ויושיעם. 

18:04 

על הפסוק: "וַיְַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה וְֶאל ַאֲהרֹן 
וַיְַצּוֵם ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל וְֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶל ִמְצָריִם 

(שמות ו,  ְלהֹוִציא ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם"
ביאר רש"י הקדוש: "ציום עליו לחלוק לו  יג)

 כבוד בדבריהם".
 

וכי מגיע כבוד : דברי רש"י תמוהים ביותר
לפרעה, רוצח ההמונים, שידיו מגואלות 

 בדמם של כל כך הרבה תינוקות מישראל?
 

הגאון ה'חת"ם סופר' מסביר את העניין: 
מסופר, כי אסתר  (פ"ה, ד)במגילת אסתר 

המלכה הזמינה את המן למשתה היין עם 
 המלך.

 

וכי הגיע כבוד לאיש הרע גם שם יש לתמוה: 
מצאה דרך אחרת  הזה? מדוע אסתר לא

להפיל את המן ולבטל את גזירותיו, מבלי 
להעניק הכרה מכובדת כל כך ברום 

 מעלתו?
 

אלא העניין הוא, כפי שאמר שלמה המלך, 
ָּגאֹון וְִלְפנֵי  -ִלְפֵני ֶׁשֶברהחכם מכל אדם: "

זאת אומרת,  (משלי טז, יח). "ּגַֹבּה רּוחַ  -ִכָּׁשלֹון
לה יגיע לו לפני ששבר יבוא על הרשע, בהתח

כי על ידי כך יוכפל צערו גאווה ושלטון, 
 (מצודת דוד).. כשיפול מגדולתו

 

כותבת כמה וכמה  (מגילה טו ע"ב)הגמרא 
הסברים מדוע אסתר החליטה להזמין את 

 המן למשתה. 
 

הסבר אחד הוא בשם רבי שמעון בן מנסיא, 
אולי האומר שכך אמרה אסתר בליבה: "

 ". ירגיש המקום ויעשה לנו נס
 

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

... וַיְַצֵּום ֶאל ְּבֵני יְִׂשָרֵאל וְֶאל ַּפְרעֹה'... וַיְַדֵּבר ה"
 (שמות ו, יג) ם"ִמְצָריִ  יְִׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני

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

 18:08 17:36 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  16:43



 

 

 
 ?נעשה על ידי גוישלו מה דין חלב שתהליך הפסטור  ?בביצים מפוסטרותהאם יש בישולי גויים 

 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 

ביצה חיה שבושלה על ידי גוי בכל צורה שהיא, בין כשהיא שלימה ובין שעשה ממנה חביתה, יש בה איסור בישולי גויים. 
וי לגומעה חיה. דאין זה אכילה חשובה אלא ע"י הדחק. וכמ"ש הלבוש (שם סי"ד) והט"ז שו"ע (יו"ד סימן קיג סי"ד) אף על פי שרא מקורות:

 (ס"ק יד). 
 

מעלות, אינם  40אף שמי ביצים עברו פיסטור למעלה מ  הערה:ראוי לכתחילה להחמיר אף במי ביצים מפוסטרות שגוי לא יטגנם. 
 עמוד רל).ראויים לגומעם חי. ע"ע מה שכתב בזה בספר 'כשרות למהדרין' (

 

שהרי שותים את החלב כמות שהוא חי. כ"כ בקובץ 'בית  הערה:חלב, שמצוי אצלנו, שעובר תהליך ִפסטור, אם הרתיחו גוי, לא נאסר. 
לוי' ח"ח (סי"א). כן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל הובא בספר 'בישול ישראל'. אף אם פסטור החלב, שעובר במפעל, נעשה ע"י גוי אין לאסור, 

 שאת החלב מצד עצמו ראוי לשתות חי. בשו"ת 'עמא דבר' ח"ב (סימן לד) העלה להחמיר, באופן שפוסטר ע"י יהודי וגוי בישלו.  מכיוון
 

יש כמה טעמים להתיר: א. הסוכר לא עשוי ללפת  הערות:סוכר, העשוי מקני סוכר או מסלק [מה שיש כיום], מותר על ידי בישול גוי. 
בשלו ב' פעמים, ומבשלו פעם אחת ויוצא סוכר חום, שאינו עולה על שולחן מלכים ולית ביה בישול עכו"ם. בבישול את הפת. ב. מכיוון שצריך ל

הוא נאכל כמות שהוא. ג. מבשלים אותו על ידי קיטור וי"א שאין דרך בישול בכך (דרכי תשובה סימן קיג ס"ק טז). ד. פנים חדשות  -פעם שניה 
שהיה בהתחלה. כמ"ש הראש"ל בספרו 'הליכות עולם' ח"ז (עמוד קלא) מפני שעיקר בישולו על ידי קיטור. ע"ש.  באו לכאן ואין ניכר צורת הסלק

ראה להגרי"ש אלישיב זצ"ל בקובץ 'בית הלל' (תמוז תשס"ז עמוד יח) שפקפק בטעמים האלו, אבל סיים: מיהו נוהגים להתיר בזה מחמת כל 
ד סימן קיג סכ"ב), 'כף החיים' (שם) דמילתא דרבנן יש להקל. ע"ע להגרי"ח ב'בן איש חי' (פרשת חוקת הני טעמי קלישי. ע"ע 'ערוך השולחן' (יו"

ש"ב אות כב) שהביא טעם נוסף. שוב ראיתי שכן העלה בספר 'ערוך השולחן' (סימן קיג סכ"ג), שלא שייך בזה איסור בישולי גויים. לעניין 
 ראה בספר 'אוהל יעקב' (עמוד תרכד). -סוכריות וטופי, אין בהם משום בישולי גויים 

 

 גוי, שנותן תבלינים לתוך מאכל שבישל ישראל, אין בנתינתם משום איסור בישולי גויים.
 

לעניין תפוח אדמה כן כתב הרב  הערה:תפוח אדמה או בטטה, כשהם שלמים ובישלם הגוי, יש בהם משום איסור בישולי גויים. 
בשו"ת 'שבט הלוי' ח"ו (סימן קח אות ד. וח"ב סימן מה) שבזמנינו המציאות מוכיחה שמעלים מאכל זה בכל  'חכמת אדם' (כלל סו אות ד). כ"כ

ז).  סעודה חשובה. ע"ע בשו"ת 'תשובות והנהגות' ח"א (סימן תלח), בשו"ת 'תבואת שמ"ש' (חיו"ד סימן ע), ובשו"ת 'יביע אומר' ח"י (חיו"ד סימן
 יג אות יח) העלה שאין בתפוחי אדמה בישולי גויים. כן ראיתי בשו"ת 'ישכיל עבדי' ח"ז (חיו"ד סימן ו סק"ד). אולם בספר 'ערוך השולחן' (סימן ק

 

 הערה:שאין בו משום בישולי גויים. ויש אוסרים.  -צ'יפס, שהוא פרוסות של תפוח אדמה שמטוגנות בשמן עמוק, יש מתירים 
ים אותו בשמן [ולא נעשה בו שום פעולה המקרבת את הבישול מקודם לכן], נראה כדעת מי לעניין צי'פס, שעשוי מחיתוך תפוח אדמה חי ומטגנ

שיש  שאומר שאין בו בישולי גויים, מכיוון שאינו עולה על שולחן מלכים, כגון: חתונות חשובות ואנשים מכובדים, אלא נחשב כמנה לילדים. ראיתי
בספר 'אמרי יעקב' הל' ארץ ישראל להגרי"מ שטרן שהאריך בזה וכתב (עמוד קיא)  מי מרבותינו האחרונים שדנו בדבר והעלו להחמיר. ראה

רייכמן  -רובין' ח"ג (סימן מא). בספר 'להלכה' -שיש בו משום בישולי גויים. ראה עוד בשו"ת 'שבט הלוי' ח"ב (סימן מה), ובשו"ת 'נהרות איתן
קובץ תשובות  -אותו כלל בסעודות חשובות. שוב מצאתי בספר 'אוהל יעקב' (עמוד קעד) כתב, שאין בזה בישולי גויים מכיוון שאין מעלים

יש בהם משום בישולי גויים היינו, דווקא  -מפוסקי זמנינו (עמוד תרלד) שהביא בשם הגרי"פ פיינהנדלר זצ"ל שאף אם נאמר, שתפוחי אדמה 
בשים ולא נאכלים בתוך סעודה כלל ולא עולים על שולחן במצבם הטבעי. אך כאשר עשו אותם בצורה של נאש, כלומר: כמו צי'פס, שהם י

מלכים, שכעת מכיוון  נחשבים רק פרפרת, ודעת הפר"ח (סק"ג) שלדעת הרמב"ם, מאכל שבא ללפת את הפת יש בו איסור. כ"כ ה'תורת חיים' 
 ק גרוס שליט"א. (ע"ז דף לח). כ"כ ב'תורת יקותיאל' הובאו בדרכי תשובה (סימן קיג ס"ק יב). כן הוא דעת הגרש"

  
 
 
 
 

העולם השניה. הוא מספר, בין היתר, כיצד  לאחרונה התגלה יומן, שכתב ַחּיָל אמריקאי, שהיה בין 'משחררי המחנות' במלחמת
 לאחד המחנות וראה את הנעשה שם. הוא היה בטוח, שזה חלום ולא מציאות. הוא השפיע עליו אותו יום, שנכנס לראשונה

רק  –שם כעשרים ילדים, שנראו מפחיד  ד הביתנים. הוא נכנס לאותו ביתן ולתדהמתו גילהמספר, ששמע צעקה קלושה מאח
  עור ועצמות. הם בהו בו, הסתכלו עליו ולא זזו מהמקום. זו היתה הפעם הראשונה, שראה עור ועצמות חיים.

 

ל ריבוע של שוקולד והתחיל ילד. כל אחד קיב הוא עמד לידם, פתח את התיק ומצא חפיסת שוקולד. הוא הושיט קוביה לכל
למצוץ אותו בשקיקה. השוקולד נגמר, ונותר 'שלד' אחד שלא קיבל. הוא חיפש בתרמילו אך לא מצא עוד שוקולד. הוא פנה 

פשט את שתי ידיו וחיבק בחום את הילד שהיה  אל הילד ואמר לו: "תראה, נגמר לי השוקולד. אתן לך במקומו חיבוק". הוא
 חיבוק, הבחין הַחּיָל בדבר מדהים. כל הילדים הניחו בצד את השוקולד שהיה בידם, ונעמדו בתור לקבלעור ועצמות. לאחר ה

 חיבוק. כן, זה היה חשוב להם וחסר להם לא פחות מהשוקולד.
 

  

 גק י"ֵחלֶ  -ם גֹויִ י ִּבּׁשּולֵ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

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

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

 
PnineEH@gmail.com 

 ַהֲעָנַקת ְּתׂשּוֶמת ֵלב

 גלאט?"-יןעושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדר
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גופו הק' לתוך הקבר.  אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף הכניסו את
לרבינו היה חסיד נאמן ר' יחיאל מעיר האלשיץ שהתעסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו 

אתה סובר, שאתה נשאת אותי עד מקום קבורתי בסאקאלוב? דע לך, כי ה'אור החיים' הקדוש נשא בחלום 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:. ברי חיים')(בעל ה'ד, 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  14ובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתה בגיל יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העס

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

 

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  ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעים.שאכלה 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.

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

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

" לל ל ל " ל ( ) ' '

 )1865(רכ"ה נולד בשבת קודש, כ"ה אלול ה'ת -הגאון הרב רחמים מלמד הכהן זצ"ל 
בגיל שלוש התייתם מאימו. לאחר זמן מה אביו התחתן  (איראן בימינו).בשיראז שבפרס 

אימו החורגת נהגה בו כבן לכל דבר. עד  גיל  (נולדו להם שני בנים ובת).עם מרת שרה 
עשרה התחיל לדרוש בדברי תורה ברבים. בהתחלה -תשע למד עם אביו. בגיל אחת

 אחר מכן, עבר ללמד תורה את ילדי ישראל. עבד לפרנסתו בצורפות. ל
 

פרנסתו היתה  - 17עשרה חלה במחלה, שסיכנה את חייו. לאחר נישואיו בגיל -בגיל שש
דחוקה ביותר. למרות זאת, לא פסק מלחשוק בתורה ולעסוק בה כל הזמן. בשבת היה 
דורש במשך כארבע שעות בעל פה! היה מתעורר כל יום כשלוש שעות לפני הנץ 

. בזמן הזה היה לומד את ספר הזוהר. בחודש אלול היה מסיים את 'תיקוני החמה
 הזוהר'.

 

עלה לקברו של עזרא הסופר והגיע למקובל האלוקי ר' יוסף  )1904(בשנת ה'תרס"ד 
שנה,  41, כאשר מלאו לו )1906(חיים שבירך אותו ויעץ לו מה לעשות. בשנת ה'תרס"ו 

בשיראז מנעו ממנו לצאת מהמדינה, ולכן נאלץ החליט להתיישב בירושלים. השלטונות 
  מילדיו.  לברוח עם בתו מרת חנה ובעלה, כשהוא משאיר את אשתו ושניים

כשהיה בספינה קיבל התקף לב. כשהגיע לארץ התיישב בשכונת זיכרון טוביה שנמצאת בנחלאות בירושלים. בהמשך עבר 
הדין שהכירו -ם'. רבינו ברח מהשררה והכבוד, אבל חברי ביתלגור בשכונת נחלת ציון. שם הקים את ביה"כ 'שערי רחמי

הזיתים -שנים. ציונו בהר 66-. חי כ)1932(ד' שבט ה'תרצ"ב -חכם. נפטר ב-במעלותיו הכינו לו מצנפת וגלימה של תלמיד
 אנשים השתתפו בלויה. בגלל השלטון הירדני הציון נעלם וכיום אין יודעים היכן קברו. 10,000-בירושלים. כ

 

 (בת ר' אגאי ובגום קצב). מרת אסתר  אשתו:מרת טוטי.  אימו:הרב חיים בן רבי שמואל כ"ץ. (חכם) מולא  אביו:
מרת חיה. (חנה),  הרב עזרא ציון, הרב יעקב, מרת כ'אנום גאן ילדיו:אביו, הרב חיים, הגאון חכם ר' יוסף חיים. מרבותיו:

על פרקי אבות  -ישועה ורחמים•דרשות על פרשיות השבוע  -חמיםכיסא ר• מספריו:מספר ילדים נפטרו בצעירותם. 
עתרת •דרושים לתורה  -זיכרון רחמים•פירוש על הזוהר הקדוש  -חיי רחמים•מדרשים על חמש מגילות  -צדקה ורחמים•

 דרשות על ספר תהילים. -רחמים
הכנסת ביקש לרכוש -. לשם השלמת הרחבת ביתשהיה כבן עשרים, יזם פרויקט שיקום והרחבה של בית הכנסת העתיק שבו התפללכ

חלקת אדמה, שהיתה שייכת לשני שותפים. הם לא הסכימו. כעבור מספר חודשים נפל בנו של השותף הראשון למשכב. בני המשפחה עשו 
לאיתנו, אם האב ינדור לתת אך ללא הועיל. אז רבינו פנה לשותף והבטיח לו, כי בנו יחזור  -לו פדיון נפש כמה פעמים והביאו רופאים מומחים 

הכנסת. הוא הסכים. רבינו עשה 'מי שבירך' והזכיר, כי הרפואה בעבור שיקיימו את הנדר. כעבור שלושה -את חלקו בקרקע להרחבת בית
 ימים התחילו להיראות סימני רפואה בבן. הוא הלך והבריא, עד שנעשה בריא לחלוטין.

 

 -קילל את רבינו ואף איים לרצוח אותו. אנשי הקהל חששו ממנו וביקשו מאימו, שתדבר אל ליבו  לעומת זאת, השותף השני סירב בתוקף. הוא
אך ללא הועיל. כעבור חצי שנה, הגיע חודש אלול. אימו הבחינה, כי הוא החביא סכין מתחת לכרית. כאשר היא שאלה לפשר הסכין, השיב, כי 

יים, האם הצליחה לקחת את הסכין. כעבור שבוע, השותף ארב בסימטה  חשוכה הוא רוצה לרצוח את רבינו ולרשת את ביתו. בחסדי שמ
לפנות בוקר, כשהוא חמוש בסכין. הוא המתין לרבינו, שהיה בדרכו לביה"כ לאמירת סליחות. בטרם הספיק להוציא את תוכניתו לפועל, חש, 

 הזיזה. כי מישהו כופת את ידיו לאחור. ידו האוחזת בסכין התייבשה, והוא לא יכל ל
 

הוא שמע קולות באוזניו: "הוא הולך לעבודת ה', לסליחות ותפילה ואתה רוצה לשפוך את דמו? שמא שכחת, מה שאמרה לך אימך?". אולם 
הכנסת, היד שאחזה בו, -לא היה איש לידו. כך הלך לביה"כ לבקש סליחה מרבינו כשהסכין בידו ללא כל יכולת להזיזה. לאחר שנכנס לבית

הדין. שם הצליחו לשכנע אותו לוותר על חלקו -יצא משם. למרות זאת, הוא לא הסכים לוותר על השטח. הדברים הובאו לפני ביתנעלמה והוא 
הכנסת. פרטי הסיפור התגלו אחרי שאותו אדם שזמם לרצוח את רבינו חזר בתשובה לאחר מספר שנים. הוא ניגש לרבינו כדי -למען בית

 שהתרחש.להביע חרטה וסיפר לו את כל מה 

הכנסת היה חייב באישורו. לאחר שדיין היה פוסק את הדין, הכרוז -שיראז שבפרס מׂשרת הרב עברה מאב לבנו. כל כרוז שנשלח לכל בתיב
היה שומע את הנוסח, מגיע אל רבינו ומשמיע באוזניו את הדברים. רבינו בחן את העניין. אם הדיין פסק כשורה, נתן את הסכמתו. אם ראה 

טעה בפסיקה, פנה לכרוז ואמר לו שכנראה לא הטיב לשמוע את הדיין ויחזור אליו. בינתיים שלח את אחיו, ר' עזרא ואמר לו שיגש שהדיין 
(מכיוון  לדיין ושיגיד לו לעיין בשו"ע בסימן פלוני. ר' עזרא, שהיה קל רגליים, היה קופץ מגג אחד לשני ומגיע לדיין עוד לפני שהכרוז הגיע אליו

 לך בסמטאות). כך היתה שהות לדיין לתקן את טעותו.שהיה הו

המדרש לא היה ניתן למצוא את הש"ס במלואו. מכיוון שרבינו חשק בכל ליבו לזכות וללמוד את -הודי פרס למדו רק 'עין יעקב', ולכן בביתי
הקדיש לזכר בעלה. כשהספרים הש"ס כולו, סייעו בעדו מהשמיים באמצעות המעשה הבא: אלמנה עשירה קנתה בבגדד ש"ס גדול כדי ל

הגיעו לשיראז, מיהרו ראשי הקהילה ובעלי הזרוע וכל אחד מהם 'חטף' כרך אחד מהש"ס כ'סגולה להצלחה בכל העניינים' בהנחת הכרך 
 בבית. רבינו פנה לאדם שהחזיק את מסכת ברכות וביקש ממנו שישאיל לו את הכרך, כדי שיוכל ללמוד ממנו. אותו אדם הסכים. לאחר

 שרבינו סיים ללמוד, החזיר את המסכת ופנה לאדם שמחזיק כרך אחר. כך למד את כל הש"ס.

ימי מלחמת העולם, כשבני אדם מכרו ספרים כדי לקנות לחם, רבינו לא מכר. הוא קנה בפרוטותיו עוד ספרים, ובביתו אין אפילו לחם צר. ב
י חנוכה בשנת ה'תרע"ח, באו שוטרים תורכים לבית הכנסת בשעת מנחה על אהבתו לספריו ודאגתו להם תעיד העובדה הבאה: בשבת שלפנ

שעות. רבינו שמע זאת ושאל: "להיכן אקח את כל הספרים?". 'רצון יראיו יעשה'.  24והודיעו, שהחזית מתקרבת, ויש לפנות את השכונה תוך 
  ביום ראשון, ערב חנוכה, האנגלים נכנסו לירושלים, והספרים נשארו על מקומם.

 
 

 הסיפורים על הצדיק מעובדים מתוך גיליון 'כיסא לרחמים'
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'לא חסרים מקומות אחרים לדרוש בשבחה של ארץ ישראל 
 אחרים'... חוץ משיקאגו. אני אלך למקומות

 

עברו ימים, גם שנים. הרב וואלק הלך בדרכו ברחוב ראשי 
להפתעתו הרבה מצא את האב השכול, הרב יורק. -בניו

 ירחמיאל וקסלר, עומד מולו... 
 

להפתעתו, האב מכריז בשמחה: "שלום עליכם הרב וואלק, 
לאן נעלמתם? חבל שלא תמשיכו במלאכת הקודש, ותזכו 

 ישראל". עוד יהודים לעלות לארץ
 

"אני לכשעצמי מתעכב עוד כמה חודשים לחסל את עסקי, 
ואז אעלה אי"ה. אבל אתם, אמור נא לי, לאן נעלמתם?!" 

 הרב וואלק מצא את עצמו מגמגם התנצלויות.
 

אבל הרב וקסלר לא הרפה. הוא המשיך הפציר בו, עד 
אתה מבין שהרב וואלק גילה לו את הסיבה האמיתית: "

עים כלל וכלל להופיע באותו מקום, בעצמך. אין זה נ
ובפרט בבית הכנסת המרכזי, שם דיברתי והצלחתי 

 ".לשכנע אותך לעלות, ואז... ָשַכלת את בנך
 

השניים עמדו שותקים זה מול זה ברחובה של עיר. מאות 
בני אדם חולפים על פניהם מכל הכיוונים, מכוניות צפרו 

 ואוטובוסים פלטו עשן סמיך. 
 

ירחמיאל את שתי ידיו כלפי פניו  לפתע פשט ר'
הרציניות של הרב וואלק הישיש ואמר: "הרב וואלק, 

 אינך יכול לתאר איזו הכרת הטוב יש לי כלפיך!"...
 

הרב וואלק הביט עליו בהשתוממות ובתדהמה. הוא לא 
הבין את כוונתו. הרי בגללו קרה מה שקרה. ר' ירחמיאל 

שהוא שכנע אותו איבד את בנו על ידי בני עוולה, לאחר 
 לבקר בארץ הקודש.

 

ר' ירחמיאל לא הותיר זמן למחשבות. הוא המשיך לומר 
יעקב יחזקאל הי"ד. נגזר עליו  -היה לי בןבהתלהבות: "

עשרה שנה. אם לא הייתי -משמיים לא לחיות יותר משש
עולה לארץ ישראל, בודאי היה מת כאן, בחוץ לארץ. בני 

קאי בתאונת דרכים או היה יכול להיהרג כמו ילד אמרי
 ". במחלה או בכל צרה אחרת רח"ל

 

"אבל, השם יתברך זיכה אותי דרכך, להביא את בני לארץ 
ישראל, ארץ הקודש. להכניס אותו לישיבה קדושה, להפוך 
אותו לבן תורה, ולבסוף עוד זכה למות על קידוש ה' הגדול 

 והנורא! כמה הכרת הטוב אני חייב לך על זה!"... 
 

האם לקחת שניהם נצצו מדמעות. ר' ירחמיאל אמר: "עיני 
בחור ישיבה. הצלת  -לי ילד? לא! אדרבה, נתת לי ילד 

 ".את בני!

 הָהֲעֵקדָ ן ִנָּסיֹו

להתעדן להלן סיפור מופלא ביותר, המעובד מתוך '
'. יש בו כדי ללמדנו כיצד אדם יכול להתמודד עם באהבתך

האובדן הגדול ביותר. כאשר קורה דבר מעין זה. זה ניסיון 
 גדול מאת בורא העולם.

 

ם, בשם הרב וואלק, היה יהודי משכונת 'שערי חסד' בירושלי
בשעתו שליח של אחת התנועות למען ההתיישבות בארץ 
ישראל. הוא היה מכתת את רגליו ברחבי העולם כדי לעשות 

 נפשות ליישוב ארץ ישראל. 
 

באמצעות כושרו הרטורי ויראת השמיים שלו וכן בזכות 
הקב"ה שחנן אותו במתק שפתיים. הוא היה מצליח בס"ד 

 פשות למען הבורא יתברך.בתפקידו ועושה נ
 

בשנת ה'תרפ"ט במהלך הוא הגיע נדודיו לשיקאגו. הוא נכנס 
לבית הכנסת המרכזי בשבת ולאחר אישור מהגבאים עלה על 
הבימה והלהיב את הציבור בדרשתו בשבחה של ארץ 

 ישראל.
 

יהודי גביר בשם הרב ירחמיאל וקסלר ניגש אל הרב וואלק 
נאומך שבה את לו: " במוצאי שבת בשעה מאוחרת ואמר

ליבי. ברצוני לנסוע לביקור עם משפחתי בארץ ישראל כדי 
 ".להתרשם מקרוב. אז אחליט סופית על צעדי הבאים

 

האיש אמר ועשה. בתקופת אדר ניסן בשנת ה'תרפ"ט הוא 
נסע עם כמה מבני משפחתו לארץ ישראל. אחרי חג הפסח 

את  בשנת ה'תרפ"ט הוא ביקר בעיר חברון. הוא ראה שם
 ישיבת 'כנסת ישראל' בהדרתה. 

 

הוא התרשם עמוקות מהאוירה שהיתה בקרב הלומדים 
בישיבה. הוא ראה שם כמה בחורים שהגיעו מאמריקה, 
-בעקבות כך הוא החליט להשאיר את בנו יחזקאל בן השש

 עשרה ללמוד בישיבה. 
 

האבא ר' ירחמיאל חזר לאמריקה במטרה לחסל את עסקיו. 
עלות ולחונן את עפר ארץ הקודש הוא כאשר תכנן ל

 ולהתגורר בה. 
 

י"ח מנחם אב ה'תרפ"ט, ביום שבת קודש, פרצו הפרעות -ב
הידועות בשם 'פרעות תרפ"ט'. רבים מתושבי העיר ובני 
הישיבה עונו ונטבחו בידי הישמעאלים צמאי הדם ימ"ש. בין 

הבחור יחזקאל וקסלר  -ההרוגים היה בנו של ר' ירחמיאל
הי"ד.

 

וואלק שהמשיך לפעול למען יישוב הארץ, הבין דבר  הרב
אחד, שלשיקאגו אסור לו להגיע... 'לא נעים'... הוא הרהר, 

הכנסת הגדול, ששלחתי -מה אגיד למתפללי ביתובצדק, '
  את בנו של ר' ירחמיאל למוות?!'
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  ""ואראוארא""פרשת פרשת  
  .הסוס והבבואה]. יט, ז[ "אל משה אמור אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים' ויאמר ה"

חנותו המתה קונים , סוחר מצליח היה: ל ותלונה בפיו"מצאנז זצ" דברי חיים"מעשה באדם שבא לפני הצדיק בעל 
          , הביא סחורה חדשה ואופנתית. ועכשיו בא יהודי ופתח מולו חנות מתחרה. ופרנסתו מצויה היתה בשפע

  .והפרנסה שבתה, ותו שוממתמיני אז עומדת חנ. הוזיל מחירים וגרף את הלקוחות
  .ומסחרו ישגשג כמקודם ויסתעף שבעתיים, ברכו הרבי בכל לבו שפרנסתו תשוב ותפרח

  "–שהרבי יכהו בשבט פיו . "אמר, "רצוני שהרבי יקלל את המתחרה: "אבל האיש לא הסתפק בכך
  !"איסור מדאורייתא, איסור חמור הוא! מעולם לא קיללתי יהודי", נרתע הרבי" חלילה"

 תוותר כאבן ותוסחור, שהקונים ידירו ממנה רגליהם! יקלל הרבי חנותו, אם לא לקלל את האיש: "והאיש בשלו
  !"שאין לה הופכים

  "? היכן רוכש אתה את הסחורה–אמור נא לי , הן סוחר אתה: "ואמר, ך הרביחיי
           , סחורה אחרת, יר פלוניתקונה אני בע, סחורה פלונית: אך מיד התעשת וענה, התבלבל הלה מהמיפנה בשיחה

  "- קונה אני ביריד
  "?וכי מה השאלה, בעגלה: "ענה הסוחר .התעניין הרבי" ?וכיצד מביא אתה את הסחורה לעירך"

  "?ונוסע אתה בעצמך: "אבל הרבי המשיך וחקר
  .ולהשגיח על תנאי ההובלה, הסביר שיש לחשוש מפני גניבות. אישר הסוחר, "אכן כן"
  .כשהוא תמה יותר ויותר על השיחה המוזרה, הסוחר אישר. שיער הרבי, "על דוכנו, וןויושב אתה ליד העגל"
  .שהעגלון מוליך עמו שק שיבולת שועל, הסביר הסוחר. שאל הרבי, "מה עושה העגלון כשהסוס רעב"
  .ברם ליד ערוץ נחל שותה הסוס לרוויהוהסוחר ענה שבע. המשיך הרבי ושאל, "וכשהסוס צמא"
                    .לא הבחין בשום דבר מוזר, לא. הסוחר הניד בראשו. שאל הרבי, "תופעה מוזרההאם שמת לב ל"
                   , בועט, שלפני שהסוס שותה הוא בוטש ברגלו במים, האם לא שמת לב לכך. "תמה הרבי "?באמת"

  ...באמת מוזר. נוכח הסוחר שאכן כן הוא, הסבו את תשומת לבוכש, עכשיו "?ורק לאחר מכן שותה
הואיל וסוס . ורואה את בבואתו במים, הסוס מרכין ראשו לשתות: הנני ואסביר לך. "ביאמר הר, "הידעת מדוע"

מתנכל לו הסוס התחתון ומתקרב בו , כשם שהוא שותה מכאן: מבין הוא שיש לו מתחרה על אותם מים, הוא
, ההוא נעלםהסוס : וראה זה פלא. מעביר את המים, על כן בועט ובוטש הוא ברגלו! כדי לשתות את מימיו, זמנית

  "...וכל המים שלו, נבהל כנראה ונסוג
. יש בנהר די מים לשניהם, כי אפילו לו היה כאן מתחרה. טיפש הוא הסוס, כמובן, אבל: "והרב סיכם, חייך הסוחר

  "...שהמים נהיו מרופשים? ומה הועיל בבעיטותיו. על אחת כמה וכמה שאין זה אלא דמיון
ן לחבירו אפילו כואין אדם נוגע במו, ונותיו של אדם קצובים מראש השנההרי מז", סיים הרבי, "מבין אתה"

: בה כל אחד קיבל מנתו, השגחה פרטית מופלאה: לקח זה למדנו באופן חד כל כך במכות מצרים. כמלוא הנימה
             . והמצרי מצץ דם, היהודי שתה מים, יה בכוסיהניחו שתי קשיות שת. והמצרי שאב דם, היהודי שאב מים

אותות ומופתים עד היום "וכבר התבאר שמכות מצרים היו ... והנוזל השתנה כהרף עין,  החליפו ידייםהכוסות
, הכינים והערוב. כשם שהצפרדע ידעה לאן עליה להיכנס ולאן נאסר עליה לבוא: בעלי מסר נצחי עד עולם, "הזה

הדרך היחידה היא לפנות , ואם רוצים להגדילה ולהרחיבה.  כך יודעת הפרנסה לאן להישלח–הדבר והשחין 
  .)מעיין השבוע( !"בחן בחסד בריווח וברחמים רבים, הזן אותנו את העולם כולו בטובו, בעתירה אל מלך העולם

  ].כח, ט[ "לוקיםקולות א"
.) ט"ברכות נ(ל "וכן אמרו רבותינו ז, לההמשברים את הלב ומרעישים את הגוף ובאים בגבורה גדו, הקולות היינו רעמים

  .)רבינו בחיי( כדי לשבר עקמימות שבלב -למה נבראו רעמים 
המלמד לימד אותנו , באחד השיעורים בכיתה בימי החורף: שכה סיפר, לפנינו שאלה שנשאלה מאת תלמיד מצויין

: על הברקים ועל הרעמים מברך: ")א"ז ס"רכ' ח סי"או(כפי שמובא בשולחן ערוך , את ברכות הברקים והרעמים
              ". שכוחו וגבורתו מלא עולם: ואם ירצה יחתום. אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית' ברוך אתה ה

                   , "עושה מעשה בראשית"לברך על ראיית הברק , שמנהג העולם הוא, )ה"סק(וכתב המשנה ברורה 
  .ה יותר מהברק"וזאת משום שעל ידי הרעם נראה גבורתו של הקב, "שכוחו וגבורתו מלא עולם"ועל שמיעת הרעם 

                   . והבחנתי שהשמיים התקדרו בעבים, בתום השיעור יצאתי לחוץ, והנה, שיננתי את הברכות היטב
  ...לפתע נשמע קול רעש אדיר של רעם

  "!...נהיה בדברושהכל , אלוקינו מלך העולם' ברוך אתה ה: "פתחתי מיד ובירכתי בהתרגשות רבה ובדחילו ורחימו
שהכל נהיה "חתמתי , "שכוחו וגבורתו"התבלבלתי ובמקום לחתום , מחמת ההתרגשות שאחזה בי, למרבה הצער

  וממילא איני צריך לברך על הרעם הבא [האם יצאתי בדיעבד ידי חובה : עכשיו התעורר אצלי הספק. "בדברו

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"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 ליבה, ו"הישמואל בן מונירה לרפואת 



 - ' שהכל'על הכל אם אמר " )א"ו ס"ר' סיח "או(שולחן ערוך כנאמר ב, ברכה כוללת היא" שהכל" ברכת ,כידוע, שכן, ]שאשמע
                     שהרי גם הרעם נוצר בדברו של , "שכוחו וגבורתו מלא עולם"כולל גם את " שהכל נהיה בדברו"אולי ,  ואם כן,"יצא
  ...?יתברך' ה

                    , כגון אכילה וריח, ישנם ברכות שתיקנו רבותינו לברך על הנאות הגוף :א" שליטןר הגאון יצחק זילברשטיי"מוהשיב 
            וישנם ברכות מסוג אחר הנקראות  .'ברכות הנהנין'ברכות אלו נקראות . ולם הזה בלא ברכהכי אסור ליהנות מהע

שהיא שבח על כוחו , כגון ברכת הרעמים, יתברך בטבע' בהן אנו משבחים על גבורותיו ונפלאותיו של ה', ברכות השבח'
  .שני סוגי ברכות אלו שונים במהותם. ה"וגבורתו של הקב

שברכת שהכל נהיה בדברו , זה דוקא בברכות הנהנין, וכל מה שמצינו שברכת שהכל היא ברכה כוללת ופוטרת את כל הברכות
אבל לא מצינו בשום מקום שברכת  ).פוטר בדיעבד" שהכל"ולדעת חלק מהפוסקים אף את מיני הריח  (.כוללת את ההנאות

     , וממילא אם בירך שהכל במקום ברכות השבח. תועיל לפטור את ברכות השבח, לברכות הנהניןשהיא שייכת , "שהכל"
  .)אחת שאלתי( ולא יצא ידי חובתו, על שבחים אלוהרי יש בכך שינוי מהנוסח שתיקנו חכמים לברך 

  ].ב, י ["'וידעתם כי אני ה... ולמען תספר באזני בנך ובן בנךך"
 ולא צדיקים ישראל גדולי יהיו חייו גבורי מקטנות שהילד כדי. מאוד קטן מגיל כבר צדיקים סיפורי לילדים לספר חשוב
 על תעבור שלא חשוב והכי. שחת מרדת שלו הילדים את מציל פשוט זאת שעושה ומי. הרסנית ותקשורת מדיה גיבורי

  . שמיים יראי שיהיו הילדים על דמעות עם ושיבכ בלי תפילה הוריםה
 כך כל לילדים זכית איך לנו תגידי הרבנית ימיה בסוף אותה שאלו שפעם ,השלום עליה קופשיץ הצדיקה הרבנית על סיפרו

  ?נכדים ונכדות )ל"זצ קרליץ ניסים רבי האדיר הגאון מרן היה שלה החתן הקוראים לידיעת( כלות חתנים בנות בנים צדיקים
         ?צדיקים יהיו שהילדים' לה שמתפללת היחידה את הרבנית :אותה שאלו .קבלתי אז' לה התפללתי - מיד להם ענתה היא
 עם' לה בכיתי גם אבל נכון :ענתה היא? שלך החידוש מה אז צדיקים שיהיו ילדיםה על מתפללת רגילה' ה יראת אמא כל

   .צדיקים יהיו שהילדים דמעות
 יהיו שהילדים שבת בנרות בוכה רגילה' ה יראת אמא כי צדיקים שיהיו הילדים על שבוכה היחידה לא את הרי אותה שאלו

 צדיקים שיהיו שלה הילדים על מתפללת אמא כל צודקים אתם נכון :ה"ע הרבנית להם ענתה ?שלך החידוש מה אז צדיקים
 אפשר ואם ,בשפע פרנסה גם ,מרווח בית גם מבקשת הזאת האמא ותה התפילהאב אבל צדיקים שיהיו עליהם בוכה אמא וכל
  ...לבית חצר מבקשת גם אז אפשר ואם ,הגג על חדר וגם ,מכונית עוד גם
 ימי כל' ה בבית שבתי אבקש אותה' ה מאת שאלתי אחת"מ חוץ כלום' מה בקשתי לא שלי שבחיים עצמי על מעידה ינא אבל
 רק קשתייב תמיד ביגוד ולא טיולים ולא פאר ולא כסף ולא בית לא בקשתי לא בחיים "בהיכלו ולבקר' ה עםובנ לחזות חיי
  .)א"הרב שלום יצחקי שליט(.. .מקבלים אז' מה מבקשיםש היחיד הדבר וכשזה צדיקים יהיו שהילדים אחד דבר

  ...מלוא חופניים שחין]. יב, יב[ "ועברתי בארץ מצרים"
              . והכניסו מריבה ומתח לביתם, שנשאו כמה נשים, לדורות הראשונים, מה זה היה להם: "מעשה ביהודי ששאל את רבו

                      !"הן גם לך כמה נשים. מכובדי, טועה אתה: "ענהו הרב. !"ומה עוד עם כמה, רעם אחת מתקשים אנו להסתד, אנו
                     , מסובב ידית, אתה ניגש אל הקיר. הבט נא וראה. "אמר לו הרב, "לא הבנת את דברי" .נרתע הלה ומחה בתוקף

                     , למלאות כד ועוד כד, לצאת אל העין וכדה על שכמה, מלאכת האשהפעם היתה זו . חמים וקרים, ומים זורמים
  !זו מישרה מלאה, אין זה קל. ולהרתיח מים לרחצה, ליטול עריבה. ולהריק אל החבית שבבית

העוף מגיע שחוט  .תבלינים מוכנים ואבקות למיניהן. יש שקית מלח ושקי סוכר. כיום אורך הוא דקות מספר, והבישול
והמקרר והמקפיא שומרים על , חלב למיניהם וסוגיהם באריזותיהםמוצרי , הלחם נקנה אפוי. מבותקמוכשר ו, ומרוט

   , בתנור חשמלי או במיקרוגל, בכיריים של גז, והבישול עצמו? כמה כח אדם נצרך בימי קדם כדי לייצר כל זאת. יריהםיש
ובאותה תקופה לא היו . ו על שטיפת הכליםולא דברנ! מלבד ליקוט הזרדים ובקיעת העצים? באח המבוערת, כמה ארך אז
  ...שלא לדבר על מדיחי כלים, ולא ספוגיות וחומרי ניקוי, כלי נירוסטה

גם לא על סוגי הבדים . ולא על מגהצי הפחמים, לא על תלייתה, ועדיין לא דברנו על ימי הכביסה וחביטתה על גדת הנהר
כדי לנהל בית , כמה נשים היו דורשות בעבר? מי מתקן גרביים, ומי סורג כיום סוודרים... הקמיטים והדוהים, הגסים
                     , על החשמל והגז .אינם יודעים כמה עלינו להודות על החיים הנוחים כל כך, אף לא הנשים, לא הגברים! כהלכתו

  !"...על אלף ואחד הפריטים השכיחים שאנו נעזרים בהם יום יום
הרי באמת ? נינוחים יותר, רגועים יותר, האמנם שמחים אנו יותר, ינוהאמנם מאושרים אנו מאבות: נשאלת השאלה, אם כן

  !רוב טובה. קירור והקפאה, מכשירי בישול וחימום, אשפה, נהנים אנו ממערכת ביוב, אין אנו צריכים לשאוב מים
למה המלך ענה ש? מה חסר לו, מדוע! לא היה דור מדוכא ומדופרס כדורנו. שאלו את הפסיכולוגים, לא ולא: והתשובה היא

                , לאבותינו היתה אמנם כף קטנה של טובה". ממלוא חופניים עמל ורעות רוח, טוב כף מלאה נחת: "על כך בחוכמתו
במרוץ בלתי פוסק להגדיל עוד ועוד . ובשיברון רוח,  אבל הם בעמל כה מפרך–יש לנו מלוא חופניים , אנו. ומלאה היתה נחת

  ... את רמת החייםלהרוס את החיים כדי להעלות, את ההון
                 , כביכול, טובה דריסה שהרס הקדוש ברוך הוא במצרים בכף רגלו: "מקשר את הפסוק לפרשת השבוע, והמדרש שם
, לפי שבזו היתה גאולה, למה .ממלוא חופניים פיח כבשן של משה ואהרון, "ועברתי בארץ מצרים"שנאמר , במכת בכורות

  ".ובזו לא היתה גאולה
, ו למדיםנמדברי המדרש נמצא. ויש בהם לקח כה נוקב לנו ולמצבנו, ל פירש את דברי המדרש"א זצ"דוגאון עוזנו מרן החי

שהשחין לא סר מן המצרים , לפי שהמדרש מגלה לנו? ומדוע. שמכת השחין טובה וחשובה ממכת בכורות, שהיה צד לומר
מה רבה היתה שמחתנו כשחיככו גופם  ,מה גדולה הנקמה שראינו בשונאינו, האח. ונשאר בהם עד יום מותם, שלקו בו

  !כמה נפלא, האח, אבל מכת שחין. מי שחי חי, מי שמת מת, מכת בכורות היתה לשעה! בכפייתיות
למה לא תחשוב עליך . אצל המצרי, אצל הזולת, מה איכפת לך מה קורה אצל השכן: ומגלה לנו המדרש שזו השקפה מעוותת

ואתה יצאת , בה אתה נגאלת ,שא עיניך למכת בכורות? אם אתה נשארת עבד, שחיןמה איכפת לך שהמצרי סובל מ! ועל ביתך
לשמוח בחלקנו ששפר עשרת מונים , יכולים היינו ליהנות כל כך! דור השפע, הצרה של דורנו, למעשה, וזו היא !לחירות

ונותרים קרחים , ת חיים כזולתעמלים להשיג רמ, כל העת עסוקים אנו בפזילה לעבר השכנים, אבוי, אבל. מהדורות הקודמים
  .)מעיין השבוע( !ולקו האופק אין אנו מגיעים, בחלקנו אין אנו שמחים: מכאן ומכאן

 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"ז חזני בן מרים ויעקב נוריאל' 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"נ דוד בן מרים ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל"נ סעיד דוד בן מהין  ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ זינט בת מרים ז"לע, ל"ורטזה בן שרה זנ מוריס מ"לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"בת מיכל ז) רחל(נ רעיה "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל"ן לונה זנ חיים ב"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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משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א 
6778160@gmail.com :לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 | לקבלת העלון במייל

לתרומות והנצחות (גם בכ. אשראי) למען הפצת העלון חייגו: 055-677-8160 | ניתן לתרום גם בעמדות נדרים פלוס
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 !וקריה"ת ת התפילהנא לא לעיין בשע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

                           "אפתש וארא פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

ר ֱאלֹ  ה ַוּיֹאֶמר ֵאָליים ֶאל מֹ וִק ַוְיַדּבֵ ו ׁשֶ
  )ו, ב( ֲאִני ה'

בר לו קשות על שהקשה י, שד'אל משה יםוקאלוידבר '
דת ילדבר. אמר לו מה שחשבת שנשתנה הדבר ממ

אשר שלחתיך,  אני ה''רחמים לדין, לא כן הוא. כי אם 
עודני פועל רחמים. כי אשר  ,צביכי נועל משמרתי אנ

עוצם  יה לטובתם למהר את הקץ, כי ינוכהלחצום, יה
  )האלשיך הק'( צערם בזמן מועט תחת זמן רב

יהודי ניצב במשברי החיים, רואה סביבו רק חושך ואפילה, 
מתמלא הוא יאוש וחושב כי ה' עזבו, חלילה. אבל לא כן 

כל מהות ההסתרה היא לצורך הגילוי  הוא, אלא אדרבה,
כלשון ון עוצם האור, טמ גופא בחושךו וההארה שלאחריה,

'כי יהיה החושך ): שער ב, הרבינו יונה בספרו שערי תשובה (
שהשלים את ' 'קושי השעבודע"י רק , ו'...סיבת האורה

גיעה ה -גזירת 'ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה' 
   .הגאולה

*   *   *  

שנים רבות עסק ר' יעקב במלאכת הנגרות, עד שקנה 
לל. הנגרייה שבראשותו עבדה טוב כנגר מהו לעצמו שם

באו ויצאו, לקוחות מרוצים הביאו לקוחות  ללא הרף, הזמנות
  פרח ושגשג.  מרוצים נוספים, העסק

 עם הזמן, בלאי טבעי ולחץ הזמנות חברו להחלטה
משמעותית מאוד: ר' יעקב טס לארצות הברית וביצע עסקת 

גדולה של ציוד טכני מתקדם ומכשור משוכלל.  רכש
תועפות, הוא הוצרך להשקיע את כל  לתה הוןהרכישה ע

  אך הוא סבר כי הדבר כדאי. חסכונותיו ואף ליטול הלוואות,

ביום מן הימים התבשר ר' יעקב כי המכשירים המשוכללים 
להגיע, ובהתרגשות רבה קיבל את מכשירי הענק  עומדים

הוא כבר המתין לזרם הלקוחות שיגיע  והציוד המתקדם.
משמעותית בפיתוח העסק, כי ה בעקבות ההתקדמות

  רכישת הציוד היקר... בלעדיהם מהיכן יממן את עלויות

ואז, הכל הסתבך. זה החל במעשה הבגידה הנפשע שביצע 
מבכירי עובדיו, שתוך כדי שלמד את רזי המכונות  אחד

החל להתעניין ברכישת מכשירים משוכללים עוד  החדישות

ר שטח נרחב במסתרים פעל אותו עובד, שכ כמחבליותר. 
המפורסמת של ר' יעקב, רכש ציוד  לא הרחק מהנגרייה

הנחית מהלומה על לבו של ר'  משוכלל ומתקדם, וביום בהיר
גדול ופתח נגרייה  יעקב, כשפרש מהנגרייה בקול רעש

  בעלת שם דומה ממש בסמוך אליו...

לבו של ר' יעקב חשב להישבר. הן זה עתה השקיע את כל 
ש ומתקדם בתקווה כי ההשקעה ברכישת ציוד חד הונו

ההזמנות הרבות תכסינה את ההוצאות  תשתלם לו,
אחד מבכירי עובדיו פרש, פתח  וההלוואות היקרות. ועתה,

מכיר היטב את  נגרייה משוכללת משלו, וכיון שהוא
תקופה  הלקוחות הם החלו לעבור אליו בזה אחר זה. החלה

 הפךקשה בעסק, הרווחים צנחו בחדות, האיום העסקי 
  .לקיומי. ריבונו של עולם, מאין יבוא עזרו?!

ואז, ביום מן הימים, היה זה בבחינת 'שבר על שבר'. קצר 
בנגרייה של ר' יעקב הוביל לשריפה שכילתה את  חשמלי

מכונותיה, ציודה, משטחי העץ ושקי  הנגרייה כולה, על
החובות.  את פנקסיואפילו  הנסורת, בלוקי הפורמייקה,

, היהנגרי מה חומר בעירה מצוין ברחביהאש מצאה לעצ
  ובתוך שעה קלה לא נותר כל זכר, כל הונו ירד לטמיון...

ר' יעקב הביט באש האוכלת את מפעל חייו וחש כי חרב 
עולמו. אם לא די בעובד הבוגד שהמיט עליו אסון  עליו

שריפה ומחקה את מה שנותר. עתה חש ה כלכלי, הגיעה
מנות שהיו לו לא יוכל מעט ההז אבוד ממש, אפילו את

וכסף ייקח לו לשקם את  לספק. מי יודע כמה זמן, מאמץ
מוצרים, לסדר  ההרס, להזמין ציוד חדש, להתחיל לבנות

   אולם תצוגה...

זו הייתה התקופה הקשה ביותר בחייו של ר' יעקב. העסקים 
לבד מול הררי עומד פשוט נשרפו. הוא  הם -קרטעו  לא

בר מעביר את אחרון לקוחותיו לשע חובות, כשהעובד שלו
  היה לו קשה, קשה מאוד... אליו. הוא השתדל להתחזק, אך

והנה, ביום מן הימים, נשמעת נקישה מהוססת בדלת ביתו. 
יעקב פותח ועיניו נקרעות בתדהמה... מולו עומד העובד  ר'

זה שבגד בו והתחרה עמו בחוסר רגישות. העובד  לשעבר,
עקב, מרוב הלם, לא הצליח ולשוחח, ור' י ביקש להיכנס

  לסרב...



  
בשקט ובבושה פתח העובד בהתנצלות על העבר, והמשיך 

פתחתי  -שאי אפשר לסרב לה: "ר' יעקב, תשמע  בהצעה
את מיטב הציוד והכלים, המכשור  את הנגרייה, יש לי

טוב ומפסידה כסף... אין לי  והאמצעים, אך היא לא מנוהלת
את הנגרייה שלי, על  מניברירה, אני בא להציע לך לרכוש מ

נשרפה...  כרעיה ועל קרבה, במחיר הקרן ממש. הן שלך
  .כן ומאובזר במחיר מציאה..."הנה, קח עסק מו

ר' יעקב החל לנהל עמו משא ומתן, שנחתם בכי טוב. 
שלא הצליח להתמודד עם עול ניהול הנגרייה, שמח  העובד

חלק מהכסף שהשקיע, ואף בפריסת  לקבל בחזרה
יעקב. עוד באותו היום הפך ר'  שהייתה נוחה לר' תשלומים

ומתקדמת ממה  יעקב לבעליה של נגרייה משוכללת
ולספק את  שהייתה לו, והמשיך בשיא המרץ לייצר רהיטים

  ההזמנות המובטחות...

לימים, שמענו ממקור ראשון את סיפורו של ר' יעקב, 
לאחר שרכשתי את הנגרייה של העובד  שהוסיף: "רק

מרפא  'שבר'כל אחד מחלקי ה ז הבנתי עד כמהלשעבר, א
 -נגרייה לתפארת  כשהעובד הבוגד פרש והקים ..את חברו.

שהלה הכין  היה זה עבורי אסון כלכלי כבד. למפרע התברר
  עבורי נגרייה משוכללת במיוחד, בהתנדבות מלאה...

"וכשהשריפה פרצה היה נראה לי שזה הסוף. שלא אצליח 
שהביאה את עובדי זו יפה היא אך דווקא השר להשתקם.

להציע לי לקנות את העסק של  לשעבר לפנות אלי,
ולהבטיח את הצלחת עסקיי  המתחרה הגדול ביותר שלי,

עוגמת הנפש  בעזרת ה' לאורך ימים. הנה כי כן, את
 טיב הכניס ליאבא הטוב והמהשהגיעה לי קיבלתי, אך 

  לב!".הסוכריה משמעותית בכל כאב 

הזה העולה מדברי ר' יעקב, הבה נבין עד הבה נאזין למסר 
הדברים מגיעים. לפעמים, הכל נראה סגור וחשוך,  היכן

האופק. נראה כי השבר הוא עובדה מוגמרת,  עצוב למלוא
להתמודד עמו. למפרע, מתברר שבתוך מה  מי יודע אם ניתן

טוב, שבעומק האסון חבויה לה  שנראה רע מסתתר לו
  תקווה חדשה... ת לההזדמנות, שמבעד לאפלה נוצצ

הבה נאמין בבורא עולם בכל לבנו, נדע כי הוא לא עושה לנו 
מה שנראה רע הוא רק נראה כך, לפעמים עם הזמן  רע. גם

עמים לא נדע לעולם. כמה היה זה טוב, לפ נגלה בעצמנו עד
ונפנים, שבורא עולם עושה לנו רק טוב,  נבטח, נאמיןועדיין, 

 אם זה נראהגם ייצא כל רע, ו מידיו הטובות והרחומות לא
 יש שם איזה טוב מסתתר וחבוי, כי כללבסוף נבין ש ,לנו רע

  .מעשיו הם טובים למעננו!

*   *   *  

בלונדון בירת אנגליה.  הסיפור הבא התרחש באישון ליל,
שנקלע למצב כלכלי סבוך וקשה לא נותרה בידו  דיהודי נכב

נדיבי עם. אלא ללונדון, להתדפק על דלתות  ברירה והוא טס
האירה לו פנים, ולמרות מאמציו  שגם שם ההצלחה לא

קיבל תרומות קטנות,  ותחנוניו העלה חרס בידיו. פה ושם
  שאך בקושי הצטברו לכדי עלות כרטיס הטיסה...

כשחש תשוש מהמאמץ שאינו מניב פירות, נודע לו כי פלוני, 
מפורסם בצדקותיו הנדיבות, עומד להתארח בבית  עשיר

בלונדון. הוא הבין כי אם ישתחל לבית המלון  ן יוקרתימלו
של העשיר מובטחת לו תרומה הגונה.  ויצוד את תשומת לבו
  .אך איך עושים זאת?

הוא החליט לפנות למנהל המלון, ובשיחה עמו עורר את 
אישור חריג ונדיר ללון בבית הכנסת שבמלון,  רחמיו לקבל

יתפלל שם  עת התפילה, כאשרב -בוקר  בתקווה שבשעת
לא בקלות  סיום התפילה.בשיחה  הגביר, יוכל לתפוס עמו
אך לבסוף נכמרו רחמיו והוא שתו, הסכים מנהל המלון לבק

  לילה אחד בלבד. אישר לו ללון בבית הכנסת

בשעת ערב מוקדמת התייצב מיודענו בבית המלון כששקית 
ובה מגבת בידיו, מגבת שתשמש אותו גם ככרית וגם  קטנה

שחרית. הוא חומק לבית הכנסת בלאט,  ידייםלנטילת 
הכנסת, מכין לעצמו מים לנטילת  מסדר ספסל בפינת בית

וכבר נשכב על הספסל  ידיים על יד המיטה המאולתרת,
  ועוצם את עיניו...

 ומאבטח י?", קול גס מטלטל אותו"סלח לי, אתה נורמל
חסון מנער אותו בעוצמה. "הומלס? כאן לא ישנים, תפוס 

!", נוזף בו המאבטח הנכרי מכאן תצא מהרלטליך ומט את
זה בית מלון, משלמים מראש, מקבלים חדר,  "כאן ,בחומרה

לינה בבית הכנסת? לא בבית  ישנים בצורה מסודרת.
  מלוננו!", פוסק המאבטח בנחרצות...

 אינני לאחנן היהודי האומלל, "ה"רחמים, רחמים!", מת
גע כבר הייתי מפריע לאיש, השעה כבר מאוחרת ועוד ר

ן הלילה, כי זו מנהל המלון אישר לי לישון כא נרדם. ובכלל,
  .".תקוותי היחידה..

"חה חה חה...", מצטחק לעברו המאבטח, אפילו לא שומע, 
סיפורים, הזיות יפות יש לך... כאן בבית המלון  "אישורים,

ברור, זה אסור, זה בניגוד לכל  לא ישנים בבית הכנסת, זה
או שאני קורא  לם מכאן תוך שניות ספורותנוהל. אתה נע

 אותך טיליתפוס אותך בכוח ושיה מתוגבר לצוות אבטח
מחוץ לבית המלון?", שואל־קובע המאבטח בבוטות 

  מרושעת...

ת מגבתו ומדדה אל שערי בית בצר לו מקפל היהודי א
כשהמאבטח פוסע אחריו ומוודא כי אינו שב על  ,הכנסת

יות עיניו כשעבר על יד שער בזוו עקבותיו. דמעות נקוו
שעה קלה, סמוך ובטוח  המלון, אותו מקום בו חלף אך לפני

  כי הוא בדרך לפגישה הנכספת עם העשיר.

  כל מאמציי ולחציי עלו בתוהו ברגע אחד...', הוא מהרהר...'

בעיצומו של לילה קר וחשוך התייצב היהודי המסכן מחוץ 
אפילו לא טרח המלון. עתה אין לו לאן ללכת, הן  לשערי



  
אכסניה ראויה ללילה הזה, הוא זרוק בבושת  להסדיר לעצמו

וגם הסיכוי היחיד שלו להגיע אל  פנים בטבורה של עיר,
והתנפץ אל מול סלעי  העשיר הנודע ולדבר אל לבו נגוז
   .המציאות המרה. מה יעשה עכשיו?

בעודו מסתובב שבור ונכלם, לפתע הונחה יד רכה על כתפו. 
ה אתה מחפש כאן באישון ליל? זה מסוכן!", אומר מ "יהודי!

במבטא אידישאי מובהק, והוא מרים את פניו  לו מאן דהוא
לשמו וכדי ש של אותו עשיר נודע ונתקל בעיניו הטובות

  לפוגשו נכנס לכל הסערה הזו...

בקול שבור ומרוסק הסביר היהודי לעשיר את העובדות 
ו, כמה שמח התאמץ כדי להשיג פגישה עמ לאשורן, כמה

בבית המלון, וכמה נשבר לבו  שהצליח להשתחל ללינה
כשנזרק מבויש ונכלם  בקרבו בראותו כי הסיכוי אבד ואיננו,

  אל הרחוב. 

בכאב, "הנה, הבה  "אוי ואבוי!", נקרע לבו של העשיר
  ואכניסך אל בית המלון, אתה תהיה האורח שלי!".

וא נכנס לבית לוחץ העשיר את ידיו ומזמינו להתלוות אליו. ה
הדר, העשיר מזמין לו סוויטה יוקרתית ללינת בכבוד ו המלון

בע לסעוד אותה הוא קו -ארוחת בוקר עשירה  לילה, וגם
בוקר הם נפגשים לארוחת בוקר דשנה  עמו בצוותא. בשעת

לבו שמע את סיפורו האישי של  בחדרו של העשיר, וכטוב
  נדיב במיוחד. היהודי הנזקק ורשם לפקודתו צ'ק

לאחר שנפרדו, ביוצאו משערי המלון בפעם השנייה באותה 
לפתע הוא מבין: רגע השבר של אמש היה בעצם  יממה,

הקשה בו נזרק מחוץ למלון בבושת פנים,  רגע הניצוץ. הרגע
עיר זרה בשעת לילה מאוחרת  כשעמד בוכה ברחוב של

הרגע שפתח לו את  הוא -כשכל כולו מבוכה וייאוש 
באותו רגע של  פוגש את העשיר בדיוק השערים. לולא היה

כפי  שברון לב דרמטי, לבטח התוצאה לא הייתה טובה
נראה לו  , הרגע שהיהא הרגע החשוך ביותרדווק. כי שהיא!

 וא רגע האור, הואה -רע, הרגע שהיה נראה כקשה כל כך 
הרגע השמח ביותר בסיפור הזה. זהו הרגע בו התייצב בפני 

ל הגביר עד שרחמיו ש -בולט  ושפל מצבו היה כה העשיר
והוא פינק אותו בלינת לילה, ארוחת בוקר  התעוררו כל כך

  וצ'ק נכבד.

 ולא נועד סיפור נפלא זה, אותו שמענו מכלי ראשון, אלא כדי
ללמדנו: הרגע שנראה חשוך, אפל וקודר, לעתים הופך 

לרגע ההזדמנות. לא, זה לא קורה מעצמו,  לרגע המינוף,
מה תי על בניו, לכל ימביא רע אמ א עולם לאזה קורה כי בור

לפעמים  תפקיד אופטימי.שנראה רע יש תפקיד חיובי, 
הקשים  יודעים ולפעמים לא, אך תמיד תמיד, גם המצבים

וככל שנראה יותר רע . םעדו להוביל לרגעים טוביביותר, נו
נהיה סמוכים ובטוחים שהטוב האמתי בוא יבוא ברינה,  כך

  . סרו כל טוב", תמיד!לא יח "ודורשי ה'

  ]הרב אשר קובלסקי-מתוך 'פניני פרשת השבוע'[

ֵני ְראּוֵבן י ֵבית ֲאבָֹתם ּבְ ה ָראׁשֵ ... ֵאּלֶ
ֵני ֵלִוי מֹות ּבְ ה ׁשְ   )ו, יד,טז( ְוֵאּלֶ

כאשר מזכירה התורה את שמות בני ראובן ושמעון נאמר 
, ואילו אצל בני וגו' אשי בית אבותם בני ראובןואלה ר' בהם

ש להבין, מדוע אצל בני לוי י. 'בני לוי שמות אלה'י נאמר ולו
 'בני ראובן'ואצל ראובן כתבו רק  'בני לוי ואלה שמות'כתבו 

  בלי המילה 'שמות'. 

השתתף שבט לוי לא הרי כידוע , של"ה הק'המבאר 
 ולוי ידע דבר זה ורצה בשעבוד עם כלל ישראל במצרים,

ת לבניו ע"ש להשתתף בצרת ישראל. מה עשה? קרא שמו
, קהתהם בארץ לא להם;  גריםכי  ל שם, עגרשון -הגלות 

 ל שם, עמררי ;מחמת השעבוד קהותששיניהם  ל שםע
  .'לוי בני שמותואלה 'את חייהם; ולפיכך נאמר בהם  וימררו

החובה מהי גודל אדם כל שמכאן ילמד מוסיף השל"ה הק', 
אע"פ שאין הצרה מגיעה אליו  להשתתף בצרת השני

 מעיד כתובהש רבינו מצינו אצל משהגם  ובאמת כך מו.בעצ
) ופירש רש"י שמות ב, יאוירא בסבלותם' (ויצא אל אחיו עליו '

', הרי שלמרות שגדל נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהםש'
בבית פרעה לא נשאר ספון בבית המלך אלא יצא אל עם 
ישראל המשועבד, התבונן בצרתם ועורר ליבו להיות מיצר 

כמו כן ידוע  ' עם חברו.וכואב עמהם. כך נראה 'נושא בעול
היו תמיד נושאים על לבם את  לאורך הדורות גדולי ישראלש

  משא העם, וצרת הרבים היתה אצלם כצרתם האישית.

*   *   *  

 ה'חפץ חיים' מרן בזמן מלחמת העולם הראשונה היה
צער כלל ישראל. ראו בחוש שאין לו מנוחה  מרבה לדבר על

ו חיים במנוחה, אבל נח"כאן אנ :לומר לנפשו, והיה מרבה
טבחים באכזריות", ודבר זה ונ בכל המקומות יהודים נרדפים

  עד מאוד.אותו  על בריאותו והטריד עהשפי

הרבה , לחמה שהייתה בארץ בשנת תשכ"זבזמן המ
זצ"ל,  יחזקאל לווינשטיין הגה"צ רבימפוניבז',  המשגיח

ל עם הרבים פוניבז' שישאו בעו לתבוע מתלמידיו בישיבת
מלחמה ופחד המוות  במצב ה הקרב"י המתגוללים בשדמבנ

בני משפחותיהם כן להשתתף בצער ו ,ניהםלנגד עי
מלבד המדרגה של נושא בעול עם חברו ישנה ש, המודאגים

, שמכוחה לבד 'ואהבת לרעך כמוך'של  גם תביעה יסודית
ומצטער ממש כאילו היו כולם  חייב כל אחד להיות מודאג

  בני משפחה אחת.

שיבת חברון בעת המלחמה בלבנון, כשהגיעו כל יום גם בי
שנפלו במלחמה, היה יושב נוראות על חיילים רבים  שמועות

זצ"ל ובוכה מצער על כל  הירש פאלי בירהגה"צ המשגיח 
משפחתו וחבריו. עד שהגיע מצב  אחד שנפל בקרב, על צער

והתחילו להסתיר ממנו את  שזה ממש הזיק לבריאותו,
  .חיילים במלחמה.. ת הידיעות על נפילתהמצב במלחמה וא



  
מהגר"י  ששמע הגר"ש שבדרון וסיפרנביא מעשה ש

 , ששמע מבעל המעשה הרב רוזין בעל ה'נזרקמינצקי
 החזו"אמרן כש :ודש' שהיה מרא דאתרא בעיר חוידאןהק

אף וזו היה גר בעיירה בשנות העשרים  היה אברך זצ"ל
 פעם לדברהיה מגיע מדי הוא  .לא ידע מגדלותואחד 

ה כי לפניו גיל הרב .בלימוד עם המרא דאתרא הרב רוזין
 הוא התיידד אתו וקבע עמו ,תלמיד חכם גאון מופלא

חברותא, כשכולם מתפלאים מה לרב העיירה הגדול עם 
  צעיר שכל הזמן מגיע לביתו. איזה אברך

פעם אחת כשנכנס החזו"א לביתו של הרב רוזין אמר לו 
חולה ואינו חש  ]יענקל הנפח[ר עכע"יענקל דער בל החזו"א:

ביקור ונקיים בו מצות מבקש מהרב שנלך יחד  טוב, ואני
  חולים". 

מהיכן אברך שתקן זה יודע מה קורה  התפלא הרב רוזין
שלא מקובל שהרב הולך לבקר  בבתי התושבים, ומיד אמר

אלא לכלה לפני חופתה  בבית התושבים מפני כבוד הרבנות,
   ם בהלכה.ולעוד דברים שכתובי

את דבריו והתחיל להסביר את נחיצות  החזו"א דחה
באומרו שה'שלום בית' בבית יענקל דער בלעכער  הביקור,

והעסק שם מסתבך מיום ליום, "אם נלך  ממש לא טוב,
ייצא רעש גדול על הכבוד  הרבשל  ושנינו, כתוצאה מביקור

זאת וזה ישפיע  הגדול שרוחשים לו, ואשתו בוודאי תראה
  תעריך יותר את בעלה".שעליה 

וכך היה, הלכו הרב רוזין והחזו"א לבקר את יענקל דער 
וההתרגשות שלו ושל אשתו הייתה גדולה מאוד;  בלעכער,

החזו"א, למחרת רעשה כל העיר על הביקור  וכפי שצפה
  השלום והשלווה לשרור בביתם. הנדיר הזה, ומאז שבו

 על שני, גםלבו הרחום של החזו"א היה מיצר ודואג בצרת ה
   .וטל עליו כללהיה מ מה שלא

  ]רב בנימין בירנצוויגה- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[

ל הַ  ָהְפכּו ּכָ ְיאֹר ְלָד ַוּיֵ ר  ּבַ ִים ֲאׁשֶ  םּמַ
ְיאֹר ֵמָתה ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ   )אכ- ז, כ... (ְוַהּדָ

ית שראינו במכות מצרים הוא וקסדר ההשגחה האל
ה שעשו המצריים כפי משבאו מדה כנגד מדה על 

  )פ"ז אברבנאל( ...לישראל

אם נפקח עיניים, הרבה פעמים נמצא גם בחיי היום יום 
  הנהגה של 'מידה כנגד מידה'. 

*   *   *  

אני גר באשדוד. יש לי של בעל המעשה: " 'נהגה'מספר 
יום אחד  ים בתשלום.רכב, ומפעם לפעם אני מסיע אנש

יחד  בירושלים זמין אצלי נסיעה להר המנוחותמאברך אחד 

אווירה כבדה ואני הרגשתי שההחלה  עם אשתו. הנסיעה
 הנסיעה שפך האברך את לבו: באמת תוך כדיו ...משהו

"הבן שלי מאושפז ב'מעייני הישועה' במצב נפשי חמור. זה 
י מאחל לאיש. היסורים שלו, היסורים שלנו. נשאינ דבר

  וכלות, ואין בידינו להועיל מאומה.  עינינו רואות

הזה, עשינו חשבון נפש. אשתי  ון המר והנמהרבתוך הניסי
מחילה, ואכן נזכרנו. לפני  אמרה שאולי עלינו לבקש ממישהו

הקטנים השארנו עם  כמה שנים יצאנו מהבית, ואת הילדים
גילינו שנעלם  נערה צעירה ששימשה כבייביסיטר. כשחזרנו,

מצאנו,  גדול מאד. חיפשנו בכל הבית ולא כסףסכום לנו 
על הבייביסיטר. אשתי שאלה את הנערה על  והחשד נפל

  וזו הכחישה את העניין מכל וכל. כך,

המשכנו לחפש, וכיוון שלא מצאנו, חזרנו אל המשפחה של 
ודרשנו את הכסף. האם כעסה: 'מה אתם רוצים  הנערה,

יראת שמים והיא לא תיגע במה שאינו  ממנה? הבת שלנו
עליה במקום שההורים מחפים  שייך לה', אבל אנחנו טענו

  ..בסגנון. לחנך אותה, ועוד כמה חילופי דברים

אשתי אמרה, שעלינו לבקש מחילה מהנערה שפגענו בה. 
את הנערה שגרה היום בחו"ל, ואשתי שוחחה עמה  איתרנו

לשעבר אמרה, שאכן היא לא לקחה כלום,  בטלפון. הנערה
'אני מבינה שהייתם לחוצים מאד,  אך אין לה בעיה למחול.

שלם, אבל תדעו שכבר אז  פעלתם כך. אני מוחלת בלבולכן 
שנפגעה באמת זאת  לקחתי את העניין יותר בקלילות. מי

שחושדים  אמי עליה השלום. היא לא יכלה לשאת את זה
אשתי  בבת שלה, וממנה אתם צריכים לבקש מחילה'.

ביררה אצלה על מקום מנוחתה של האם, ואנחנו בדרך 
  לשם".

הן, ולכן לא נכנסתי למתחם. הנוסע אני כממשיך הנהג: "
החלקה בהר תמיר, ובמרחק כמה  שלי עלה להר, מצא את

ואלו הסכימו להצטרף  קברים מצא תשעה יהודים בדיוק,
נשבר ביקשו  למניין. הנוסע ואשתו חלצו נעליים, ובלב

  מחילה מאמה של הנערה.

די מקבל טלפון יבדרך חזור, האברך שלצוראו זה פלא... 
קשה שלא ראו שום  אחרי תקופה הישועה', וזאתמ'מעייני 

להשתחרר", הם אומרים לו.  שלך יכול ןהתקדמות. "הב
 תקין. אנחנו ממליצים "ערכנו עכשיו בדיקות, והמצב שלו

תקופה,  תרופה מסוימת בעוצמה פחותה, למשךלתת לו 
 ביקורת חוזרת יוכלו להוריד גם את לאחרויש סיכוי גדול ש

  "....התרופה הזאת

ני רק הנהג, וזה הסיפור שהייתי עד לו. את המסקנות א
  ]ית'מתוך 'השגחה פרט[                           בעצמכם. תסיקו

הם  הנה כאן אנחנו רואים הנהגה של 'מידה כנגד מידה'.
יסורי נפש בדבר שקשור לבתה, ו'מידה י גרמו לאותה אמא

, יסורי נפש מחמת הבן שלהםיכנגד מידה' גם הם עברו 
  .פסקו םייסוריהוכשתקנו זאת גם  ,ר"ל

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



הוא אהרן ומשה אשר אמר ד׳ להם... הם המדברים אל פרעה... הוא משה                                                               ” 
 “ ואהרן     

משה ואהרן אשר זכו לקדושה העליונה ולהתגלות הנבואה, נשארו כמות שהם                                                                  
באותה מדרגה גבוהה, אפילו לאחר שנצטרפו לבוא בדברים עם כופר וטמא כפרעה.                                                                       
דבר זה לא השפיע עליהם ולא נשתנו אף כמלוא  נימה מידת קדושתם היתה כה                                                                    
גדולה, עד כי לא היתה לסביבתו הטמאה של פרעה כל שליטה עליהם. (באר מים                                                                     

 חיים)     
 

 “ הוא אהרן ומשה... הוא משה ואהרן                              ” 
 לומר לך ששניהם שקולים כאחד (רש״י)                                 

הרי בינם לבין עצמם                        -אף־על־פי שבאמת אמרה תורה: ״ולא קם עוד נביא כמשה                                                 
 לא עלה מעולם על דעתו של אחד, שהוא גדול מאחיו. ״שקולים                                                     

 כאחד״. (מפרשים)               
 

וידעו מצרים כי אני ד׳ בנטותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל                                                                   ” 
 “ מתוכם     

על ידי הנפלאות והמכות נתקדש שם שמים ונתברר לעולם כולו, כי השם יתברך                                                                     
מנהיג את כל הבריאה והיא נתונה בידו כחומר ביד היוצר, לשנות בה כרצונו. ובכן,                                                                            
לא זו בלבד שעל ידי הנפלאות והמכות נגאלו בני־ישראל ממצרים מבחינה חומרית,                                                                         
אלא גם נגאלו משיטותיהם הכופרות והאליליות של המצרים. וזהו: ״והוצאתי את בני                                                                           

 ישראל מתוכם״... (משך חכמה)                          

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

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

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

  אסתר, שולמית בת איריס 

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

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

להצלחה בריאות ופרנסה 
מ יפה בת וורדה “א‘: טו

  ‘. תחי
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 היה יותר מעשר  
 מתפללים האם העשרה 
 הראשונים חייבים בקנס 

הנה שאול נשאלתי ע"י גאון אחד בזה"ל: הממשלה 
כאן מתירה להתפלל רק במנין עשרה ולא יותר 
אנשים, והיום הגיעה המשטרה לכמה בתי כנסיות 
שהיה שם יותר מעשרה מתפללים ונתנו לכל אחד 

מהמתפללים כולל לעשרה הראשונים קנס של   
ש"ח לכל אחד, והשאלה אם אלו שבאו אחרי  2000

העשרה, צריכים לשלם חזרה לעשרה  הראשונים את 
הקנס שקיבלו, והם טוענים שלא ידעו שיקבלו קנס 

 על זה.  
וכתבתי לו בזה, הנה לכאורה היה נראה שמי 
שהגיע אחרי העשרה הראשונים הם אחראים  לכך 
והטעם כי אסור להיות מיותר מעשר והם עשו את זה 
ולכן לפי הדין חייבים לשלמם, והדין הוא שאם הוא 
מגיע לבית הכנסת ורואה שיש שם יותר מעשר פטור 
מלהתפלל עמהם, ויתפלל בחוץ, או בעזרת נשים, וגם 
אם רואה שיש שם יותר מעשר אסור לו להכנס 
לשם וחמירא סכנתא מאיסורא, וידוע מה שאמיר 
הגרי"ג אידלשטין שליט"א שמי שלא שומר על 
ההוראות   הוא ניזק ומזיק. וע"כ לכאורה יש לחייב, 

 ועדיין יש לשאול מורה צדק בכל זה.   

כשמתפללים במרפסת איך 
 איכא עשרה ראשונים 

עוד נשאלתי מאותו חכם, יש לעיין כשמתפללים 
נים    העשרה הראשו נחשבים  במרפסות, האיך 

לתפילה, האם מי שקם ראשון מהמיטה ואמר ברכה, 
או מי שהתחיל להתפלל בביתו, או רק מי שיצא 
למרפסת להתפלל, או מי שהציץ החוצה לחלון 
 לראות עוד מתפללים, ואז נחשב מעשרה הראשונים?  
תשובה: זה תלוי מאיפה הם מתפללים האם מהבית 
א"כ זה דוקא מי שהוא מוכן לתפילה, דומיא דעשרה 
ראשונים לבית הכנסת, אבל אם התפילה היא דוקא 
מהמרפסות ועי"ז יש צירוף  של אנשים א"כ דוקא מי 
שמוכן להתפלל והוא מצטרף למנין אז הוא חשיב 

 מעשרה ראשונים. 
)יוסף אביטבול‘ ר(
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 סיפור לשבת

סיפור מדהים ויוצא דופן מסעיר בימים אלו 
את עולם השידוכים במגזר החסידי. הגאון רבי 
שידוכים  בענייני  רבות  שמרלר, העוסק  חיים 
לבחורים ובחורות מבוגרים, סיפר עליו במהלך 
את  הזכיר  בו   , ' ן הלשו קול  ב' שהועבר  שיעור 

 מצוקתם הקשה של ההורים לילדים המבוגרים.
וכך גולל הגר"ח שמרלר, את פרטי המעשה: 
לפני כשנה, שדכן בשם ר' גרשון קלצקין, המתגורר 

בביתר עילית, השמיע הצעת שידוך 
לאביו של בחור יתום שלמד בישיבה 
בירושלים. כדרכם של שידוכים רבים, 
ההצעה נעצרה, כאשר האבא הפסיק 
לענות לשיחות הטלפון של השדכן, 
מה שגרם לאחרון לחשוב שהוא אינו 

 מעוניין בשידוך.
כעבור שבועיים, השדכן עשה 
את דרכו באוטובוס שעלה לירושלים, 
האדם  את  שומע  הוא  פתע  כשל
היושב לצידו מתבטא בשיחת טלפון 
במילים הבאות: "אני כבר שבועיים 
לא מרים לו טלפון; השידוך לא נראה 

 אקטואלי".
השדכן, שהכיר את האיש רק 
דרך שיחות הטלפון, שמע את תוכן 
השיחה, הבין שמדובר בו, והחליט 
לעשות מעשה: הוא פנה אליו, הציג 

את עצמו בשמו ואמר כי הוא השדכן שהציע את 
השידוך המדובר, ולעיני האב ההמום הציע לו 

 לשקול שוב את ההצעה.
ואכן, חלפו עשרים וארבע שעות, במהלכן 
השידוך עלה על דרך המלך, ונסגר לבסוף בשעות 
הלילה, לשמחת שני הצדדים, וכמובן גם מיודענו 

 שביניהם, השדכן קלצקין.
ח'  שגי מ ה' שדכן  ל הגיע  מכן  לאחר  יום 
מישיבתו של החתן, ובפיו הסיפור האמיתי, המלא: 
טרם סגירת השידוך, באותו זמן בו השדכן פגש 
במקרה את אביו של הבחור היתום באוטובוס, 
שהה הבחור בכותל המערבי, שם נשא תפילה 

 לקב"ה בבכי תמרורים.
"ריבונו של עולם, נשבר לי", בכה הבחור: "אני 
יתום מאמא. לא היתה לי אמא שתלווה אותי לבר 
מצוה, לא היתה לי אמא שתשאל אותי איך היתה 
בר המצווה של החברים וכמה מתנות קיבלת, כמו 
שכל אמא ואמא עושה, לא היתה לי אמא ששאלה 
אותי איך היה ביומי הראשון בישיבה קטנה ולא 

 היתה לי אמא שתשלח לי כמה עוגיות לישיבה".
הבחור המשיך בתחינתו, כשהוא פותח את 
לא התלוננתי,  בתפילה הכנה: "אף פעם  הלב 
למרות שכאב לי. גם כשחבר שלי פגע בי, בדברים 
קשים, לא עניתי. שתקתי. אבל עכשיו אני כבר לא 
יכול, כי כל החברים שלי התחתנו ונשארתי בודד 

 בישיבה".
עם סיום התפילה, שלוותה בדמעות ובבכי רב,  

חזר הבחור לישיבה, שם חיכה לו טלפון מאביו 
שהודיע לו כי השידוך שהוצע לפני כשבועיים עלה 

 שוב, וכאמור יום לאחר מכן היתום התארס.
הגר"ח שמרלר סיים את הסיפור בקריאה 
נרגשת: לשים לב לסבל הנורא שעוברים הבחורים 
והבחורות המבוגרים, והוריהם, ולסייע כמה שיותר 
להקל על קשייהם  בנושא השידוכים, על מנת 

 הגדולים ולבנות בתים נאמנים בישראל.
בפרשתנו אנו נפגשים עם מסירות 
נפש שאין כדוגמתה. ובהקשר לכך 
אף רבותינו השוו את חיי השידוכים 
לקריעת ים סוף. אך ללא ספק אדם 
ו  ז מצוקה  בתוך  חלילה  הנמצא 
ומראה את אהבתו לבורא עולם; הוא 
ממשיך להתחזק ולהתעלות בלימוד 
ה  כ י ש מ מ א  י ה ך  ד י א מ ו ה  ר ו ת ה
ק  פ ס א  ל ל ת  ו ע ו נ צ ה ה  י כ ר ד ב
שהמסירות נפש הזאת תביא להם 
רק את הישועות ואת הפתרונות 
הטובים ביותר בעבורם. גם לפעמים 
אם זה נראה רחוק אסור להתייאש 

 כי בסוף זה יגיע. ובגדול.
אדם יחשוב שכשהוא עייף מאוד 
ורוצה לישון ופתאום מישהו מתופף 
מאוד ובא  רעב  לו חזק, או שהוא 
לאכול ובתוך האוכל יש צפרדעים, 
או שרוצה לעשות צרכיו ובאים צפרדעים ועוקרים 
לו את המעיים. ועוד אמרו חז"ל שעם הצפרדעים 
היו מגיעים גם נחשים ועקרבים, ואם כן כשמשה 
אומר לפרעה הרשע מתי להכרית את הצפרדעים, 
פרעה היה צריך לומר לו עכשיו ומיד אבל אנו 
רואים פלא עצום שפרעה הרשע אומר למשה, 

 מחר, כאילו קשה לו להיפרד מהצפרדעים? 
ל, שאחר מכת “ ע יוסף זצ “ והסביר מרן הגר 

דם פרעה רץ בכל מצרים לקרא למשה ואהרן 
מצא  לא  המכה אבל הוא  שתיפסק  שיתפללו 
אותם, והנה אחרי שבעה ימים הוא רואה אותם 
ואומר להם נו תתפללו שתפסק המכה מיד, וכן 
היה. ובמכת צפרדע חזר הסיפור, ושוב פרעה 

 חיפש את משה ואהרון ולא מצאם. 
ואחרי שבעה ימים הוא רואה אותם, חשב 
פרעה כנראה יש עכשיו מכות טבע של שבעה 
ימים שמשה ואהרן יודעים עליהם והם אומרים 
שזה כאילו על פי ה' והם יודעים גם שביום השביעי 
זה יפסק ולכן הם מתחבאים שבעה ימים, כי לפני 
כן הם לא יוכלו לשנות את הטבע. מה אעשה, אמר 
פרעה, אומר להם שאני רוצה שרק מחר יסורו 
הצפרדעים כי גם ככה הם אמורים לצאת היום 
שהרי זה היום השביעי, וממילא הצפרדעים יצאו. 
ועל זה השיב לו משה רבינו אין בעיה אתה רוצה 
רק מחר כדבריך כן יהיה למען תדע כי אין כה' 
ו  נ ח י  ' ה פי  ל  ע א  ל א ע  ב ט לא  ה  וז  . ו נ י ק ו אל

 הצפרדעים ועל פי ה' יסעו. 

"אני יתום מאמא. 
לא היתה לי אמא 

שתלווה אותי 
לבר מצוה, לא 
היתה לי אמא 
שתשאל אותי 
איך היתה בר 
המצווה של 

החברים וכמה 
 “מתנות קיבלת

 לקראת יומא דהילולא:

 ההחמרה קלה כבחמורה בהלכות
אני זוכר את הסבא קדישא בחדר שהיה אוכל ואיפה שהיה לומד, 
ובאותו מקום היה גם מתפלל. ושסיים לאכול היה הולך ארבע צעדים 
וחוזר. למה? בגלל שחז"ל אומרים שכל מי שאכל ולא הלך ארבע 
אמות אז הוא כך וכך. אבל אני זקן, אין כזה טענה, זה בתמימות. אצל 
רבותינו אנשים לא עשו חשבונות, דברי תורה היו מתקיימים איך 
שהיו כתובים כתיבה תמה, ממש בתמימות. וזה אחד הדברים שצריך 
לעמוד בזה, אנו רואים היום אנשים אפילו שהם לא בני תורה שהם 
מקבלים כל דבר באמונה שלימה ותמימה. ובעוונתינו הרבים בדור 
חכמים  תלמידי  יש  השם  ברוך  היום  ומתמעט.  הולך  זה  שלנו 
שמפרסמים את דבריהם בענייני אמונה ובטחון וזה באמת מה שצריך, 

 וצריך להתחזק ולהרבות בדברים האלה.
 השמחה של בבא סאלי מתי?

אני זוכר שהייתי ילד קטן, בשעה שהיו שרים לא היה אפשר לתאר 
את השמחה שהייתה לסבא קדישא. ויותר מזה, אחד מהדברים שהיה 
לסבא קדישא זה לעבוד את הקב"ה בשמחה. ולפעמים אנשים מצאו 
אותו במצב כזה שהוא מכונס בתוך עצמו, עצוב. מור אבי שליט"א, 
היה קורא לזה שהוא 'עיף', כנראה שעבודת השם בשמחה היא צריכה 
הרבה כוחות וכשהוא היה 'עיף' לא היה לו כוחות ולכן היה מכונס 

 בתוך עצמו.
 לא לגלח את הזקן

יש אברך בנתיבות שהוא תלמיד של רבי ניסים טולדיאנו זצ"ל, 
וסיפר שהיה לרבי ניסים טולדיאנו תלמיד לפני ארבעים שנה, שהלך 
אחרי החתונה לגור לידו. והנה עבר שנה שנתיים ומחכים לילדים אבל 
אין. הלכו לרופא ועשו בדיקות אחרי שנתיים הרופאים קוראים לזוג 
ואומרים להם אנו מצטערים להודיע לכם אבל לא הוא ולא היא לא 
יכולים להביא ילדים. ההוא שמע את הבשורת איוב הזאת הלך לבכות 
אצל רבו כמו ילד קטן, מה נעשה אין לנו ילדים. אמר לו רבי ניסים אני 
הולך פעם בשבועיים לבבא סאלי, במוצאי שבת הקרובה נסע אני 

 ואתה.
הם מגיעים לבית ומוצאים את בבא סאלי 'עייף' אמר לו רבי ניסים 
זה לא זמן לבקש ברכה והלכו. אמר לו נלך גם שבוע הבא למרות שאין 
אני רגיל. ובאו ושוב מצאו אותו 'עיף', לא מדבר ולא מתקשר עם אף 
אחד. אמר לו זה לא זמן לדבר איתו. הלכו וחזרו שבוע לאחר מכן 
וכשהגיעו בבא סאלי היה בשמחה. אמר לו רבי ניסים זה הזמן לבקש. 
הגיע הזמן שלהם אומר לו רבי ניסים "סידנא תלמיד שלי כך וכך 
והרופאים אמרו לו כך וכך", בבא סאלי הרים את הראש והסתכל עליו 
וראה שהוא מגלח את הזקן שלו. אמר לו בערבית תגיד לו שיגדל זקן 
עשרה ילדים יהיה לו. אמר לו רבי ניסים לאותו בחור שמעת? ואמר לו 
כן שמעתי, הלכו ובאמת כך היה עד היום הוא  גר בבאר יעקב עם 
עשר ילדים כולם נשואים. הרופאים אמרו אי אפשר, אבל מה קרה? 

 בבא סאלי היה שמח.
במשפחה ידענו את הפטנט שאם הסבא קדישא היה עייף היינו 
צריכים לעשות דבר אחד לפייט את הפיוט של רשב"י, שאז פתאום 
אתה רואה את בבא סאלי קם לתחייה. עוד בית ועוד בית והוא היה 

 מקבל פתאום כזאת שמחה, דבר לא מובן. 
 תיקון הנשמות

פעם אחת בבא סאלי ביקש לנסוע לקברות צדיקים, היה אוטו אך 
נהג לא היה, חיפשו נהג אבל לא מצאו. היום ברוך השם כל רב קטן יש 
לו נהג מחליפים ועוזרים... אבל לא היה ברירה בבא סאלי ביקש 
לנסוע, הזמינו מונית ונסעו לטבריה ומטבריה לצפת ובסוף מגיעים 
למירון ובבא סאלי היה מוצאי את המזונות שהביא מהבית, לחם 
מזונות, פשטידה, זיתים, עוף שלוק וצנון. זה מה שעשה בקביעות אצל 
רשב"י. עשו את הסעודה גמרו וחזרו, הנהג מונית התלהב ובא לצדיק 
ואמר לו, "כבודו אם תרצה גם מחר אני יקח אותך לקברות צדיקים", 
ואז בבא סאלי אמר 
אתה חושב  לו מה 
מתי שאני רוצה אני 
הולך?, אני הולך רק 
ם  קי י שהצד י  מת
קוראים לי. לא היו 
ם  י ע ו ב ק ם  י נ מ ז

 בכלל שהיה נוסע.

פורר ללששבבת ס



לפני כשנה הוא נפרד מרעייתו ושבוע שעבר שיכל 
א “ צ רבי טוביה פולק שליט “ את ביתו. המשגיח הגה 

 בדברי הספד שכל יהודי חייב לקרוא!
"אסתר מן התורה מנין"? התורה היא תורה אור, 
אסתר מן התורה, גם בזמן של הסתר, זמן של  חושך, 

 נדע שהכל נובע מפי האור.
"מה גדלו מעשיך ה' מאוד עמקו מחשבותיך", 
עמוק מאוד, אי אפשר להבין את זה. אולי יש הסתר 
פנים, אבל לעולם אין החשכת פנים. אין כזה דבר. יש 

 רק הסתר פנים.
תמיד  לא  תמיד,  מאיר  ה  הקב"
מן  "משגיח  יש  זה.  את  רואים  אנחנו 
 , החרכים" מן  מציץ  " ויש  נות"  החלו
לא  ואנחנו  רואה אותנו  הוא  בחרכים 
רואים אותו. אבל תמיד הוא רואה אותנו. 
"הנה זה עומד אחר כותלנו", הוא תמיד 

 נמצא ורואה ואוהב אותנו מאוד מאוד.
לא מבינים, לא מבינים, אנחנו בורג 
סתומה. מה  פרשה זו  במערכת.  קטן 
ואחד  צעירה כל כך, עשרים  הפשט? 
הוא  מה  טוב טוב  יודע  הקב"ה  שנים. 
בעיניים  ו  עלי סומכים  ו  אנחנ עושה. 

 עצומות.
אף  לוקח  לא  אתה  הטוב,  אבא 
פעם, אתה רק נותן. לא לקחת לנו שום 
ו  נ י זכ ך.  של ו  לנ כו ך,  של כל  ה  , דבר
בפיקדון, איזה פקדון יקר, עשרים ואחד 
שנים, פיקדון טהור, פיקדון נקי. נכון, יש 
כאן צער גדול מאוד, אבל אנחנו מבינים 

 גם עכשיו שהכל שלו.
בורא עולם! זה לא הבת שלי, זה הבת שלך, לא 
לקחת לי כלום בורא עולם, אתה רק נותן לי, אני שלך 
מאוד, כמה השגחה  והכל שלך. אתה אוהב אותנו 

 פרטית, כמה אהבה.
זה אתה של החומש, זה אתה של הר סיני, עליך 
אנחנו מברכים כל יום "אוהב עמו ישראל", עליך אנחנו 
מברכים "הבוחר עמו ישראל באהבה", אתה שומר, 
אתה מגן, אתה מציל אותנו כל הזמן. אין לנו כוח להבין, 
כוח לחיות. הכל ממך, אתה כזה אבא טוב, אתה כל 

 החיים שלנו.
זה לא שאלה עם תשובה, אין בכלל שאלות, זה 

 אתה בורא עולם. אתה כל החיים שלנו!
תודה רבה, תודה רבה! אין מילים להודות על 
הכל, כל הזמן. איזה מלך טוב, איזה אבא טוב. אבא, 
אתה מתוק! אבא, אתה טוב! צריך להרגיש את זה עם 

אבא, זה   -כל הלב. אבא, אין כלום חוץ ממך! מי לוקח?  
 אתה. הכל זה מאיתך.

תודה אבא! אבא, תודה! איזו מתנה, איזו מתנה. 
עשרים ואחד שנה. נתת לנו עשרים ואחד שנה. איזה 
בת, איזה יראת שמים, איזה שמחה, איזה חכמת חיים, 

 איזה שכל, איזה טהרה, איזה צניעות!
אף פעם לא ראיתי דבר כזה. איזה צניעות, איזה 
שמחה, איזה מאור פנים, איזה מצב רוח, איזה לשמח 
כל אחד, איזה כוח תפילה, איזה תפילות. הסידור שלה 
שחור מרוב דמעות, מרוב תפילות, שלוש תפילות כל 

 יום, קמה לפנות בוקר להתפלל, מתפללת כל הזמן.
תודה רבה בורא עולם, לא מגיע לנו כלום. אתה 

 נותן ונותן ושומר. תודה רבה!
איזה לב זהב, איזה אמונה, איזה אמת. היא אמרה 

לי פעם שהיא לא מסכימה להעתיק במבחנים, כי עדיף 
לה לקבל מאה למעלה, בשמים, מאשר מאה למטה. 
איזה רגש יהודי. בורא עולם תודה רבה על הנחת, איך 

 היא נזהרה מלשון הרע, איך היא ברחה מעבירות.
היא עמדה פעם בכיור כמה דקות והקיאה, והיא 
חשבה שמא זה עבירה. איזו מתנה. תודה לך בורא 

 עולם!
צריך לחזק את עם ישראל, הנה עכשיו בשבוע 
הזה הכמות של החיזוקים שהיו בעם ישראל, בפרט 
בדברים האלו שהיו כל החיים שלה: 
צניעות, צניעות, צניעות, זה הכי חשוב. 
הדבר השני, כמה שמחה, כמה חסד. 

 גם האמונה, להתפלל כל הזמן.
ם  י ל י מ י  ל ן  י א  , ם ל ו ע רא  ו ב ה  ד תו

 להודות, אתה אוהב אותנו כל הזמן!
אין הוה אמינא שאתה לא אוהב אותנו, 
על  תודה  תמיד.  אתה אוהב אותנו 

 הכל!
אבא היקר, אמרתי לה כל הזמן, איזה 
מאושר יהיה מי שיזכה בך. בורא עולם, 
אתה מאושר! אתה זכית בה! אתה 
כל  עם  לך אותה  מאושר! אני נותן 
הלב. איך אתה שמח. כל החיים שלנו 
שלך. כל החיים שלנו זה כלום, רק 
לשמח אותך. תודה שנתת לנו לשמח 

 אותך. כזו צדקנית, כזו טהורה.
אבא, תעזור לנו הלאה לעבוד אותך 
באמונה, בשמחה, בביטחון. אין לך 
שום בעיה לחזק את כולם, "ובידך 
לגדל ולחזק לכול", הכל בידים שלך. אנחנו מבקשים 

 עוד, כדי שנוכל להתקרב אליך יותר.
בתנו היקרה, סליחה כמובן בשם כל המשפחה, 
בשם כולנו, כל הידידים. אם פגענו חלילה, את תמיד 
שמחת ושימחת. את תעלי לשמים עכשיו, את תפגשי 
את אמא היקרה בשמים, איזה כיף לך, את קרובה 

 למלך! את רואה את המלך המתוק! כמה טוב לך!
אבא היקר, יש לי בקשה אחת. אבא, יש לי בקשה 
מעומק הלב, אבא אני מתחנן: יש לי רק בקשה אחת, 
אבא בבקשה תקיים אותה. אבא! אין מי שיגיד קדיש. 

זה?   תגיד את  הקדיש! איך  תגיד אתה את   -אבא, 
שכולם ידעו שאתה המלך וכולם יחזרו בתשובה. אבא, 
תגיד אתה את הקדיש ואנחנו נענה אמן בכל הכוח! 
אתה עושה את זה הכי טוב, אתה יודע מה שאתה 

 עושה.
על  מתפלל  העבר, אבא אני  על  תודה  אבא, 
הכל  נתת,  שתמיד  כמו  כוחות,  לנו  שתתן  העתיד 
לכבודך, הכל בשבילך, תעזור לכל עם ישראל, לכל 
המשפחה היקרה, לכל האחים היקרים, לאחות היקרה, 
לסבתות, לסבא היקר, לכל הדודים והדודות, הם כולם 
כואבים, שכולם יהיו שמחים ומאושרים, תן לנו כוחות 
רק  והלאה  הלאה  לנו  תעזור  תמיד,  אותך  לאהוב 

 לעשות רצונך בלבב שלם.
את הקדיש אתה תגיד, ואנחנו נכריז אמן! הקב"ה 
יעזור, מלך אהוב ואוהב, תעזור לנו עוד לאהוב אותך. 

 אתה חלק מאיתנו, בשר מבשרנו, תן לנו את הכוחות!
תעזור לנו להמשיך הלאה והלאה להגדיל תורה 
ולהאדירה ולהיות עבדי ה' באמת. אבא, תודה! תודה! 

 תודה!
 "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם דיין האמת".

 סיפור לשבת

בורא עולם! זה 
לא הבת שלי, 
זה הבת שלך, 
לא לקחת לי 
כלום בורא 

עולם, אתה רק 
נותן 

 לי

ועל ידי המגיפה 
הזו יש לבני 
התורה הרבה 
ניסיונות של 
ביטול תורה 
ותפילה ובלבול 
יישוב הדעת, 
והרבה בני תורה 
נעשה להם רפיון 
 בעמל התורה 

 סגר שלישי, נדבקים וחיסונים:

נותן
לי

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



א שבצעירותו היה בקי בכל מכמני “ רבינו הגאון רבינו שמואל ואזנר זצוק"ל שאל פעם גאון אחד זיע 
בבלי, ירושלמי, ספרא, ספרי וידע בעל פה את ארבעת חלקי שלחן ערוך, כיצד זכה לכתר תורה 
שכזה. וענהו, היינו חבורת בחורים שסכמנו יחד שמדי יום ששי בצהרים נלבש בגדי שבת, ונבוא ללמד 

ס. והיתה להם מכך סיעתא דשמיא מיחדת. הקם בבקר “ בבית המדרש את הסוגיות הקשות שבש 
 בהשכמה בשבת קדש לעסוק בתורה, מרגיש טעם גן עדן באותן שעות (דרשות שבט הלוי זצוק"ל). 

 
א, נסע פעם בדרך עם קבוצת נוסעים וכשהגיעה שבת לא הסכים “הגאון החסיד רבינו יוסף חיים זיע

העגלון הראשי להתעכב במדבר שבאותו מקום, ורבנו הקדוש נשאר שם לבד לעצמו בקדשה וטהרה, 
ולעגו עליו שהוא במקום סכנה. והנה הגיע אריה ורבץ לידו כל השבת לאות שמירה, ובמוצאי שבת 
עלה עליו והגיע במהירות למקום שהיו אותם אנשים. ונבהלו מפניו, וראו כלם שמי ששומר על קדשת 

 השבת, השבת שומרת עליו. 
 

מעשה בעשיר אחד בעל עסקים גדולים שלא נתן לגויים להציל את ממונו שהיה בסכנה בשבת קודש. 
 “. חצי העולם עומד על האיש הזה”א: “ואמר רבינו החפץ חיים זיע

 
מעשה באחד שחלה באפן פתאמי ועבר כמה נתוחים, וצפתה לו סדרת נתוחים. ובכאב לבו הגיע אל 

ר שאל כיצד מתנהגים בשלחן שבת? ושמע מהם “והאדמו“, פני מנחם”א בעל “ר מגור זיע“ק האדמו“כ
שנוהגים בשלחן שבת לדבר על פלוני ואלמוני, ומנתחים כל אחד וכל בעיה, במקום לומר דברי תורה 

אמר הרב. וכך “, תפסיקו לנתח אנשים בשלחן שבת ויפסיקו הנתוחים ממך”ושירי שבת בשלחן שבת. 
 היה שפסקו הנתוחים.

 
א הבטיח רפואה שלמה לילד, בן יחיד עם מום בלב שהרופאים אמרו שאין לו “ רבינו החפץ חיים זיע 

סכויים לחיות, ובלבד שההורים יקבלו על עצמם שבכל יום ששי בחצות היום תהיה מפת שבת פרוסה 
על השלחן וכן פמוטי הנרות, ואין עבודה ואין כלום, ומזמן הדלקת נרות לא לעשות שום מלאכה וכן 
היה. והילד הבריא לגמרי. והרופאים אמרו, שאם החפץ חיים הבטיח כן, הרי שיש לו לב חדש לגמרי. 

 ומכאן למעלת קבלת שבת מוקדם ביום ששי, והזהירות בעניני היום עד כמה שאפשר. 
 

א, שלא הרשה להדביק מודעות לטובת היהדות בערב שבת “ מעשה שהיה עם הרב מבריסק זיע 
קודש כי הזמן היה מצומצם וחשש מחילול שבת, אף שהיה חשש גדול על מצב היהדות, ועם כל זה 

 קדושת השבת עזרה מאד והיתה הצלחה לטובת היהדות בזכות הזהירות בשמירת שבת קודש.
 

רבינו האגרות משה זיע''א, התארח אצל תלמידו לעת זקנתו, וכשיצא מהבית נזכר ששכח לומר תודה 
רבה לבני המשפחה. ולמרות קשיי ההליכה שהיו לו, חזר ועלה כמה קומות כדי להודות למארחיו. 
כותב הרב רבי על ידי אמירת תודה רבה, מקדשים שם שמים, ומקיימים את דברי הרמב''ם (פ''ה מהל' 
דעות ה''ד), שכתב: ''ואדם שעושה כל המעשים האלו וכיוצא בהן, עליו הכתוב אומר (ישעיה מט, ג) 

 ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר''. 
 

מעשה בספינה אחת שפירשה בים הגדול, אחזה נחשול והיתה מיטרפת בים והיה בה נער אחד עברי, 
לשון אדנות וכבוד והכונה לאליהו הנביא זכור לטוב, אמר לנער: אם אתה   -נגלה עליו אבא אליהו  

עושה שליחותי אני ממלט לאניה הזו בזכותך! א''ל הנער: כן אעשה שליחותך. א''ל אליהו: לך והראה 
ריב''ל יושב במדינה הגדולה בלוד. ואל תראה לו אותם שם, אלא  -לריב''ל את אבני כדכד האלו. והוא 

הוליכהו למערה של לוד ושם תראה לו אותם. הלך הנער ואמר לרבי יהושע בן לוי: בא אחרי! כיון 
שהוליכו למערה והראה אותם לו, מיד הבהיקה כל לוד מאורם. א''ר יצחק: כיון שראה אותם נבהל 

 מפניהם והשליכם לארץ ונגנזו (פסיקתא רבתי ג). 
 

ק רבי ישראל אבוחצירא “הרב יהושע לוי, ''איש ירושלים'', שלח פעם במוצאי שבת את שני בניו להרה
א (שהשבוע חל יום פקודת שנתו) בנתיבות, כדי לקבל ממנו דבר מסוים. “ סידנא בבא סאלי זיע 

כשהגיעו למקום, ראו אדם יוצא ממכונית כשהוא הולך על קביים משני צדדיו, וכך נכנס לרב. כעבור 
זמן מה ראו להפתעתם שהוא יוצא החוצה וצועד בכוחות עצמו בלי הקביים. אותו אדם נשאל לקורות 
הדבר והוא סיפר, כי כשנכנס פנימה שאל אותו הרב, אם הוא מקבל על עצמו לשמור שבת, ולהיות 
יהודי אמיתי, וכשענה בחיוב, אמר לו: אם כן, למה לך הקביים הללו? זרוק אחד, והוא זרק, אח''כ אמר 
לו לזרוק גם את השני וזרק, וכך יצא בלעדיהם, כשהוא מסוגל לפתע להלך בצורה חופשית. שני בניו 

 של הרב לוי ראו זאת במו עיניהם, ולמחרת בבוקר סיפר לי אביהם את הדבר. 

 סיפורים מחזקים  
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"וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו 
 אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים" (ו', י"ב)

 
הבורא  לציווי  משה  מיאן  מה  מפני 
יתברך לילך לפני פרעה למען הצלת 

 ישראל מסבלות מצרים?
 

ציווי  את  לדחות  משה  ראה  מה  להשתומם  יש 
הבורא יתברך בשולחו לפני פרעה למען הצלת 
ישראל מסבלות מצרים, והלא כדאי היה לעשות 
הכל ולהשתדל בכל עוז בעד הצלת ישראל מצערם 
"ב  הנצי ן  הגאו ואמנם  הנורא,  ודוחקם  הקשה 
בהעמק דבר כתב, שאין כוונת התורה שמשה רבנו 
טען כך לפני הקב"ה, אלא משה היה יושב ואומר כן 

 לעצמו. ומכל מקום עדיין צריך ביאור כאמור.
 

 ביאור א'
 משה סירב מפני כבוד שמים

יותר נראה לפרש בס"ד שמשה רבינו סירב לילך 
לבדו אל פרעה, להיות למליץ ולישא וליתן לפניו, 
מפני שהיה ירא על כבודו של מלכו של עולם, מלך 
מלכי המלכים הקב"ה. שמא בלכתו לפני פרעה יזלזלו 
ו  הוא ועבדיו בכבודו של השי"ת, על ידי שיהי
אומרים, ראו זה שהוא כבד פה וכבד לשון, הוא 
שלוחו של מלך מלכי המלכים הקב"ה. על כן סירב 
להלך ולהיות לפה בפני פרעה להביא בפניו דבר ה', 
אלא על ידי אהרן אחיו, כדי שיתרומם ויתעלה כבוד 

 שמים.
 

 ביאור ב'
 שלא יהיה כופר בטובתו של פרעה שגדל בביתו

עי"ל שמשה נתכוון באומרו "ואני ערל שפתים" הלא 
נעשתי ערל שפתים בביתו של פרעה, וזה אות וחותם 
שגדלתי בביתו, והרבה להטיב עימי, ועתה היאך אלך 
לרדות בו ולהכביד עליו, ולהפציר בו בדבר שהוא לא 
טובתו, והלא אהיה בזה ככפוי טובה כלפיו, ומצינו 
כעין זה עם רבינו הרי"ף שלא רצה לדון בדין תורה 
בעניין מרחץ לשנות חזקתו מפני שנהנה ממנו שרחץ 
בו, (שטמ"ק ב"ק צב.). וכדבר הזה מצינו עוד במשה 
רבינו שמפני שניצל על ידי היאור, לכן לא הכה בו. 
וכן לא הכה בעפר מצרים, לפי שהגן עליו כשהרג את 
המצרי שנא' "ויטמנהו בחול", ונעשו מכות אלו על 
ידי אהרן, (מד"ר פ"י בפרשתינו, רש"י ז' י"א, ח' י"ב). 
ועל זה השיבו הקב"ה שאף כאן בשליחותו לפני 
פרעה, אהרן יצטרף אליו, ובודאי שמחויבים לחלוק 

 לפרעה כבוד בדבריהם, וכמ"ש רש"י בסמוך.
 

 ביאור ג'
סבר שאינו ראוי מפני שכביכול נתרשל במצות מילת 

 בנו
עי"ל שמשה נתכוון שאינו ראוי להיות שליח ה' למען 
כלל ישראל, מפני שנתרשל במילת בנו  הצלת 
כביכול, כדאיתא בנדרים (לא:) תניא ר' יהושע בן 
קרחה אומר גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה 
רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה, שנא' (שמות 
ד') "ויפגשהו ה' ויבקש המיתו", לפי שנתעסק במלון 
תחילה. ובאומרו "ואני ערל שפתיים" רמז על מצות 
ערל,  קרא  נ האדם  לה  המי בהעדר  י  כ לה  מי
שנא' (ויקרא י"ב) "וביום השמיני ימול בשר ערלתו", 

 ונתיירא שמפני החטא לא יהיו דבריו נשמעים. 

 

  
ימנ

שמעו לא ישראל בני הן לאמר ה' לפני משה ל"וידבר ל ל ל

ע ע ע

(

 -הודעה חשובה:  -
א, ובעקבות כך אנו שמחים לבשר כי “ז של סידנא בבא סאלי זיע“השבוע יחול יומא דהילולא הל

 עם סיפורים שרואים אור לראשונה בחשיפה ראשונית. ‘ ישראל סבא קדישא’יצא לאור חוברת 
 החוברת נשלחת למנויי העלון במייל בלבד. ניתן להצטרף עתה ולקבל את החוברת

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ממחזקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק פורר
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ִמְצַרִים  ֵּמי  ַחְרט� ֵהם  ַגם  ַוַּיֲעׂשּו  ְוַלְמַכְּׁשִפים  ַלֲחָכִמים  ַּפְרֹעה  ַּגם  "ַוִּיְקָרא 
. ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן" 

 

. "ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיָך ַרק ַּבְיאֹר ִּתָּׁשַאְרָנה" 

 
.

. "ּוָמְלאּו ָּבֵּתי ִמְצַרִים ֶאת ֶהָעֹרב ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליָה" 

 

 

 

. "ַוּיֹאֶמר ֵאָליו מֶֹׁשה ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה'" 

 

2

. "ַוּיֹאֶמר ֵאָליו מֶֹׁשה ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה' " 

. "ְוַאָּתה ַוֲעָבֶדיָך ָיַדְעִּתי ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון ִמְּפֵני ה' ֱאֹלִקים" 



 

.

לזרוק את ה'המוציא' בסעודה...

.

.

ספרים בבית = 
לומדים גם בבית!

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

 (לסטים בלבד). 
 מתחרה בכל הצעת מחיר. 

משלוחים לכל הארץ.

052-7176882
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ְיֹאר ְלָדם ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ָהְפכּו ּכָ  (ז,כ) ַויֵּ
אמר רבי אבין הלוי ברבי: ממכת דם העשירו בני ישראל. כיצד? המצרי   מובא במדרש:

המצרי הלך למלא הקיתון מתוכה, מוציאה   ,וישראל בבית אחד והגיגית מלאה מים
מלאה דם וישראל שותה מים מתוך הגיגית. המצרי אומר לו תן לי בידך מעט מים ונותן  

ה אחת וישראל שותה מים  נשתה אני ואתה מקער )המצרי( לו ונעשו דם, אומר לו 
  ...והמצרי דם. וכשהיה לוקח מישראל בדמים היה שותה מים, מכאן העשירו בני ישראל

ידוע שהנהנה ממעשי נסים מנכים לו מזכויותיו, אז כיצד יכלו ישראל   ויש לשאול:
 ? להתעשר ממכת הדם 

חמישים  מובא בחז"ל קשה עניות תוך ביתו של אדם יותר מ  מתרץ ה'זרע שמשון' זיע"א:
מכות. עם ישראל חיו במצרים כעבדים בעוני גדול, ממילא גם אם המצרים חטפו מכות  

לכן היה הכרח להעשיר אותם כד שהמכות   ,היה נראה שגם היהודים מוכים מהעניות 
יחולו רק על המצרים. ומכאן שהתעשרות ישראל הייתה מוכרחת כחלק מן המכה ולא  

 . גרמה לנכות מזכויותיהם
המים נהפכו   :) התירוצים הבאים בשם הרב גמליאל רבינוביץ' שליט"א(דס יוסף' תירוץ ה'פר

ואילו ליהודי הם נשארו במהותם כמים וממילא אין כאן מעשה    לדם רק עבור המצרים
 . נסים

כיצד אכלו עם ישראל 'מן' במדבר   :)הובא ב'מעדני אשר' (תירוץ החיד"א ב'נחל קדומים' 
כאשר נעשה נס לרבים מותר ליהנות ממנו ולא   התשובה היא:? הרי זה מעשה נסים

מנכים מזכויותיהם של הרבים, ואף במכת הדם כיוון שהנס נעשה לרבים היה מותר  
הקב"ה אמר לאברהם לאחר מלחמת המלכים   תירוץ מהספר 'הואיל משה':.  ליהנות ממנו

'אל תירא אברם אנוכי מגן לך' ומובא במדרש כי אברהם היה ירא שמא נתמעטו  
יותיו כתוצאה מנסי המלחמה, שהרי הוא ואליעזר נצחו מיליוני חיילים ע"י שהקש  זכו

אמר לו הקב"ה 'הכל יודעים שאנוכי מגן לך, ומכיוון שהנס גרם  '... הפך לחיצים וכו
לפי זה גם במכת הדם כיוון   ך'.לקידוש ה' עצום ברבים הוא לא מנכה מן הזכויות של

 .  ליהנות ממנו  שהדבר גרם לקידוש ה' עצום היה מותר
והלא הקב"ה התעורר לגאול את  ? ומי אמר שזה היה בכלל נס תירוץ נפלא של המהרש"א:

עם ישראל כתוצאה מתפילת עם ישראל אליו שנאמר 'ויאנחו בני ישראל מן העבודה  
ונס שמגיע כתוצאה מתפילה אינו נס   ה'. לוקים מן העבוד -ויזעקו תעל שוועתם אל הא

 (מתוך העלון 'מתוק מדבש') . תר ליהנות ממנואלא טבעו של עולם ומו 
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    הדין הוא רחמים -פרשת וארא

 
֥ר ֱאלִֹה֖ים ֶאל יו ֲאִנ֥י ה׳-הפרשה פותחת בפסוק (ז,ב): ״ַוְיַדּבֵ אֶמר ֵאָל֖ ֑ה ַויֹּ֥  ".  ֹמׁשֶ

במידת הדין שנקראת אלוקים, אבל צריך לדעת שגם   לפעמים הקב״ה מדבר איתנו 
  יש הרבה. מידת הדין של הקב״ה זה ׳ויאמר אליו אני ה׳ (בשם הויה) מידת הרחמים
  הגמרא ביבמותסיבות וחשבונות שמיים למה יש עיכובים לאדם, אחד זה מה שאומרת 

שהקב״ה עשה את האבות והאמהות עקרים ועקרות כי השתוקק לתפילות   (סד,א)
 .. שלהם

 
שכאשר אדם יש לו צרה אם זה פרנסה או זיווג,   (תולדות קלז,ב)  סיבה נוספת מובא בזוהר

התפילות שלו והדמעות שלו עושים כזה רושם בשמים שזה מזכה את כל הדור באותו  
נושא, יכול להיות שאישה לא מצליחה להביא ילדים כמה שנים, ובתפילות שלה  

שועה לעצמה, אלא גם לעוד נשים אשר טרם  והדמעות שלה, היא לא רק מביאה י
 .  הצליחו להביא פרי בטן

 
זוג אחד שבע שנים  : מספר הרב יגאל כהן שליט״א ?מה זה כוח של דמעה של אישה

ני טיפולים אין סיכוי  י, הרופאים אמרו לה בלי כל מ !נשואים ועדיין לא זכו לפרי בטן
וריות, היא לקחה את הפתק,  פתק הפניה לטיפול פ ן לה הרופאשתיכנסי להריון, נת

אמרה לקב״ה אני עכשיו ממלאת לך את הפתק בחומר מיוחד, ואתה תביא לי ילדים,  
כל הפתק נתמלא  ... עד ש דמעותעל גבי  דמעות הזילה עמדה ובכתה לבורא עולם,  

באותו חודש  ... בדמעות, קיפלה את הפתק ואמרה לריבונו של עולם הנה זה בשבילך
 !!  נפקדה כרגיל

 
אני לא האמנתי!, אבל זוהי כוחה של תפילה שיוצאת מעומקא    ממשיך הרב ומספר:

ליבא, כוחה של שערי דמעות שלא ננעלו... כי קרוב ה׳ לכל קוראיו! לכל אשר יקראוהו  ד
 ...  באמת

 
 ! אני רוצה להתקדם בפרשה בה מסופר על מכת הדם שממנה נלמד יסוד נפלא

מים, ושמצרי רצה לשתות היה צריך לשלם  מובא בחז״ל שבמכת הדם ליהודים היה 
ואם היה המצרי לוקח כוס וממלא אותה דם מהיאור.. בידיים   ...ליהודי עבור כוס מים

של היהודי היה הופך למים, צריך להבין התורה שלנו משולה למים, אבל גם מים אפשר  
להפוך לדם! כאשר אדם מנסה להיות צדיק וחסיד על חשבון אחרים, התורה שלו  

ופכת לדם, הוא שופך דמים, לפעמים ילד חוזר בתשובה.. ורוצה ללמד את ההורים..  ה
׳לתת בהם מוסר והלכות׳, זה לא מים זה דם.. אל תשכח אתה הילד ולא האבא... גם  

 ..מכוונות טובות אפשר לעשות קלקולים
 
מובא בחז״ל כי היתה זו צפרדע אחת וכאשר הכו אותה   תקדם למכת הצפרדעים.. נ

ם.. יצאו ממנה עוד צפרדעים.. והמשילו את זה למידת הכעס.. ככל שאדם  המצרי
 מו..  מתעצבן וכועס הוא גורם עוד רעה על עצ

 
על אחד שחזר הביתה וראה רכב חדש אדום ונוצץ חונה בחנייה   ש סיפור מפורסםי

שלו, את זה הוא לא יכל לסבול, לקח ברזל ושבר את השמשות, כשנכנס הביתה, אשתו  
 .  שבת שלום... מכעס רק מפסידים.. מספרת לו עשתה לו הפתעה וקנתה לו אוטו חדש
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 (לוקט מהעלון 'שערי העיר') המרוקאי שלא ידע קרוא וכתוב

 
י ֵאין כַּ  ַדע ּכִ י ֲאִני  .(ח,ו) ֱאלֵֹהינוּ ה'ְלַמַען ּתֵ ַדע ּכִ ֶקֶרב ָהָאֶרץ ה'ְלַמַען ּתֵ  . (ח,יח) ּבְ

ָכל ָהָאֶרץ ֹמִני ּבְ י ֵאין ּכָ ַדע ּכִ ֲעבוּר ּתֵ  .(ט,יד) ּבַ
ַדע' שלוש  , כי הוא מחויב  'ֱאלֵֹהינוּ ה'ֵאין כַּ 'אלה, הם: מציאות ה' יתברך, השגחתו, ויכולתו.  'ּתֵ

י ֲאִני ' המציאות, והוא הממציא את הכל, כל העולמות העליונים ותחתונים.  ֶקֶרב ָהָאֶרץ ה'ּכִ ,  'ּבְ
ָכל ָהָאֶרץ. 'אמר על השגחתו יתברך  ֹמִני ּבְ י ֵאין ּכָ ַדע ּכִ ֲעבוּר ּתֵ יכולתו יתברך, כי הוא   , רומז על'ּבַ

 ).'של"ה הקדוש, 'נר מצוה' אות א( יכול על כל היכולים 
 

התרחש ביהודי ירא ה', שגר לפני כמה עשרות שנים במרוקו,    סיפור השגחה מדהים ביותר,
הבעיה היתה, שהיהודי לא ידע כלל קרוא  .  וביום מן הימים החליט לעלות לארץ ישראל

לא הכיר, וכאשר כמה מחבריו שמעו על כוונתו לעלות    וכתוב, ואפילו את צורת האותיות
לארץ ישראל, לגלגו עליו והזהירו אותו: "בארץ ישראל האנשים מלומדים ואינטליגנטים,  

 ?!"?  איך עולה על דעתך שתוכל להתקבל שם לעבודה
 

הגאון הקדוש רבנו מאיר  -בצר לו, החליט היהודי התמים שילך להתייעץ עם מורו ורבו 
רבי מאיר האזין ללבטיו, ואמר: "סע לארץ   .וככל אשר יורה לו, יעשה  א זצ"ל,אבוחציר

הלוא הקב"ה מפרנס מקרני ראמים ועד ביצי כינים, וכי הם  !  הקודש, והסר חשש מליבך
יודעים קרוא וכתוב?! ואף על פי כן הקב"ה מפרנסם, ולמה הינך חושש שה' יתברך לא יפרנס  

 ?".  גם אותך
 

שאם ירצה הבורא,   ,כשהבחין רבי מאיר שהיהודי עדיין נתון בדאגה וחשש, אמר לו: "דע לך 
היהודי החליט לציית  "... לקרוא ולכתוב, תהיה לך בס"ד פרנסה דווקא בגלל שאינך יודע 

לאחר שהתאקלם  .  לקול הצדיק, ועלה ארצה, ומיד בהגיעו נישק את אדמת ארץ ישראל
מעט בארץ, שכר דירה, ופנה ללשכת העבודה כדי לחפש עבודה. המתין שעה ארוכה בתור,  

מלומדים ומשכילים, נתמלא  וכשהביט מסביב, וראה למול עיניו בני אדם צעירים ממנו, 
"...  במבוכה ותסכול, "איזה מעביד יעדיף אותי על פניהם של הצעירים המוצלחים האלו

  -כשהגיע סוף סוף תורו, אמר היהודי לפקיד: "עליתי זה עתה לארץ ואני מחפש עבודה" 
 "..."אך איני יודע קרוא וכתוב   -ומרוב לחץ ובלבול, 'פלט' לפתע 

 
ו, ומיודענו לא ידע את נפשו מרוב אכזבה, מדוע הייתי צריך לספר על  הפקיד רשם הכל לפני

יתברך ובאמונת חכמים, שהקב"ה לא   בה'בעייתי... אך התעשת וחיזק את עצמו באמונה 
למחרת בבוקר, מתקבלת שיחת טלפון בביתו של היהודי,   .יעזבנו, אלא ידאג לפרנסתו 

 ".  , ונבקש שתגיע בהקדםאתה מוזמן לראיון עבודה אצלנו ". ממשרד הביטחון 
 

היהודי יושב וממתין   .היהודי הגיע למקום, וביקשוהו לשבת בחדר ההמתנה, עד שיפנו אליו
שעה ארוכה, מתבונן באנשים הרבים שנכנסים ויוצאים, אבל לפליאתו אף אחד אינו מזמין  

חולפות כבר שלוש שעות של המתנה מורטת עצבים, וכמעט שהאיש מחליט   .אותו להיכנס 
 .לשוב בחזרה לביתו 

 
לפתע, קראו לו וביקשו שיכנס למשרד. הפקיד שישב שם, ִתחקר אותו מעט, ובעיקר  

בצעירותי לא למדתי בבית  , "התמקד על אי ידיעתו קרוא וכתוב. היהודי סיפר את האמת
כאן, קם הפקיד  ". ספר. לאחר מכן כשבגרתי, לא הצלחתי לקלוט את הקריאה והכתיבה 

לת לעבודה, אתה תועסק בחברה לפיתוח אמצעי לחימה... עבודתך תהיה  ומודיע לו: "התקב
 "...גריסת ערימות מסמכים -
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היהודי השתאה, כיצד התרחש הנס?! אך מאוחר יותר, כשהתחיל לעבוד בשורות החברה,  
כבר הבין מה עומד מאחורי העסקתו; לחברה היתה ניירת רבה מאוד, של מסמכים סודיים  

מי יטפל   -אך כאן מנהלי החברה נתקלו בבעיה .  יומי לגרוס אותם-ביותר, שהיה צורך יום
הינם מהנדסים ומומחים לייצור נשק, ולא שייך לבזבז    בגריסת המסמכים; עובדי החברה

את זמנם בגריסת ניירות, ולהביא סתם עובד מבחוץ, הם חששו מאוד, שמא יקרא את  
הציע אחד המנהלים, לחפש אחר אדם שאינו יודע קרוא   .המסמכים הביטחוניים החשאיים

 וכתוב, והוא יתעסק בגריסת המסמכים.  
 

רי ההנהלה הזוי, היכן ניתן למצוא יהודי שכזה, אך בכל זאת  בתחילה הדבר נשמע לשאר חב
וביקשו שאם מגיע אליהם אדם שאינו יודע קרוא וכתוב, שיודיעו   ,הם פנו ללשכת העבודה

סיבבו מן השמים, שלאחר שהגיעה הבקשה ממשרד הביטחון, מיודענו יגיע  .  להם מיד
ן הודיעו אפוא למשרד הביטחון  ללשכת העבודה, ו'יפלוט' שאינו יודע קרוא וכתוב... וכא

כעת התברר שההמתנה בחוץ למשך שלוש  .  שנמצא עובד בשבילם, והם הזמינו אותו לראיון
 .לברר האם הוא אכן לא יודע לקרוא - נה'שעות, היתה לֵשם 'בחי

 
האיש הושב בחדר ההמתנה, כאשר מסביבו הונחו עיתונים וספרים מעניינים. המצלמה  

הפקיד שישב בפנים צפה בו דרך המסך שלוש שעות רצופות,  הנסתרת צילמה אותו, ו 
כעבור זמן ארוך של שעמום, הוא באמת נטל לידיו  , לראות האם יציץ בעיתון. בשלב מסוים
לאחר שעבר את המבחן, התקבל מיד לעבודה.  ... את העיתון, אבל הוא פתח אותו לרוחב

שחבריו ה"מלומדים" לא חלמו  היתה זו עבודה קלה ומסודרת, עם תנאים כלכליים מעולים 
 ... עליהם

 
הסיפור עדיין לא נגמר. לאחר שהיהודי נהנה במשך שנים ממשכורת הגונה, ברווח ולא  

אמנם לא חלף  . בצמצום, החליט לצאת לפנסיה, ולקבל את דמי הפנסיה הגבוהה המגיעים לו
היינו    -פנה אליו  -תשמע ".  זמן רב, והנה מגיע אליו שליח מטעם החברה בה הועסק 

בטוחים שנמצא עובד אחר תחתיך, אך לא הצלחנו למצוא עוד אחד כמוך... נבקש שתחזור  
תחזור  : "היהודי התנצל ואמר שמעדיף להישאר פנסיונר. וכאן אומר לו השליח".  לעבודה 

 "...  לעבודה, ונדאג שתמשיך לקבל פנסיה, וגם תזכה למשכורת מהחברה
 

היהודי סיים את סיפורו הנפלא ואמר: "זכיתי לראות בחוש, איך מתקיימים דברי מורי ורבי,  
הגר"מ אבוחצירא זי"ע, שדווקא מפאת חסרון ידיעת הקריאה והכתיבה, אתקבל לעבודה; ומי 

 ) הידברות(יודע אילו כן הייתי יודע לקרוא, אם הייתי זוכה למצוא כזו עבודה.." 

 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. 
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.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,
ולרפואת כל  יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת עזיזה,

 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, 

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
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גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט
266 גליון מס'  

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

באר בשדהבאר בשדה

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

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

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

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

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

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

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

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

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

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

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

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

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

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

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

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

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

טעם שאין להפסיק בין 
כוס שלישי לרביעי

וגאלתי  והצלתי  והוצאתי 
ולקחתי )ו. ו-ז(

חז"ל אמרו טעם שתיית ד' כוסות 
דאיתא  מה  ע"פ  הסדר  בליל 
בשם  הונא  רב  )פח(  רבה  במדרש 
רבי אבא אמר כנגד ארבע לשוני 
מצרים  בגלות  האמורין  גאולה 
והוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי, 
כוס  בין  קי"ז(  )פסחים  חז"ל  ואמרו 
שלישי לרבעי לא ישתה וכך נפסק 
וביאר  תע"ט(  סי'  פסח  )הל'  בשו"ע 
הענין הגה"ק בעל ה"אבני נזר" כי 
ד' הכוסות הם נגד ד' הלשונות של 
וגאלתי  והצלתי  והוצאתי  גאולה 
מכוונים  ראשונות  הג'  ולקחתי, 
בפועל,  מצרים  יציאת  כנגד 
מתן  כנגד  'ולקחתי'  והרביעית 
תורה, ואם היו מפסיקין בין שלישי 
לרביעי היה נראה שכאילו הגאולה 
והלקיחה  עצמו  בפני  ענין  היא 
עצמו,  בפני  ענין  הוא  מ"ת  שהיא 
ואין הדבר כן שהגאולה לא היתה 
אלא כדי לקבל את התורה וכמ"ש 
העם  את  בהוציאך  י"ב(  ג'  )שמות 
על  האלקים  את  ממצרים תעבדון 

ההר הזה.
)"שם משמואל" סוכטשוב(

הקב"ה בירך את 
ישראל שיהיה להם 

אמונה
אלקיכם  ה'  אני  כי  וידעתם 

)ו. ז(

הרה"ק הרבי ר' משה לייב מסאסוב 
)יו"ד ד' שבט( היה מפרש את הפסוק 
במצרים  שמתי  אשר  המחלה  "כל 
לא אשים עליך", כי חוסר האמונה 
והכבדת הלב זוהי המחלה אשר שם 
השי"ת על מצרים, כדכתיב "כי אני 

הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו", מחלת הלב - הכבדת הלב, שנסתמאו 
ה'  יד  את  שראו  אף  על  כי  אמונה,  בחוסר  ולקו  המצרים  של  עיניהם 
החזקה, בשידוד מערכות תבל הכבידו את ליבם ולא הבו לשמוע ולהאמין, 
לא  "כל המחלה אשר שמתי במצרים  ישראל  ברך הקב"ה את  זה  ואת 

אשים עליך" שהיהודים יהיו כן מסוגלים להאמין בה' ובדרכיו.

מאחר שרק אתם בני מלכותו עליכם לקיים מצוותיו
ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים. )ו, ז(

הרה"ק בעל ה"ישמח משה" מפרש את כוונת הפסוק לפי מה שמבואר 
גזירתו של  לקבל  חייבים  ישראל  שבני  כב(  )דרוש  דרכים'  'פרשת  בספר 
הקב"ה, וראוים לעונש ח"ו כשאין מקיימים אותה, מצד דינא דמלכותא 
דינא )נדרים כח.(, הגם שדין זה לא שייך אם אינו משוה גזירתו על כל בני 
)פרק כד( שבשעה שהפיץ ה' את  מלכותו, אך איתא בפרקי דר' אליעזר 
העמים בדור הפלגה, נתן כל אומה בידי השר והמלאך שלה, אולם בני 
ישראל נשארו תחת ידו של הקב"ה לבדו. ולפי זה נמצא שבני ישראל הם 
כל בני מלכותו, עיי"ש. וזהו שאמר: "ולקחתי אתכם דייקא, "לי לעם", 
ולכן "והייתי לכם לאלקים" דיין ליפרע )כמו שפירש רש"י בפרשת יתרו, "אין 
אלקים אלא דיין וכו'... דיין ליפרע"(, כי מאחר שרק אתם הם בני מלכותו, עליכם 

לקיים מצוותיו וגזירותיו, ואם לא, תיענשו ח"ו מדינא דמלכותא דינא. 
)ישמח משה(

חבל שבני העליה אבדו ואנשים ריקים בנמצא
ולא שמעו אל משה מקוצר רוח )ו. ט(

כתב רש"י בתוך דבריו: "ורבותינו דרשוהו לענין של למעלה שאמר משה 
'למה הרעות' אמר לו הקב"ה: חבל על דאבדין ולא משתכחין". הרה"ק 

כשמספרים הצער לצדיק אז נהפך 
לרחמים כדי שהצדיק לא יצטער

וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה' )ו, ב(. 
וידבר  הפסוק  את  דרש  מרוז'ין  ישראל  רבינו  הרה"ק  מרן 
)ו, ב( בכמה אופנים:  ויאמר אליו אני ה'  אלקים אל משה 
כתיב )משלי יב, כה( דאגה בלב איש ישיחנה, ואיתא בגמרא 
)יומא עה.( ח"א ישיחנה מדעתו וח"א ישיחנה לאחרים. וקשה 
למה צריך לספר היסורים לאחרים, כי מסתמא נשלח לו 
היסורים ולא לאחרים. אכן הענין הוא, דאם באו על האדם 
וכשהצדיק  לו,  ויספר  הדור  הצדיק  אצל  ילך  ח"ו  יסורים 
אינו יכול לסבול היסורים הללו, על כן כשמבקש מהשי"ת 
ומסלק  לו  שומע  הקב"ה  היסורים,  האיש  מאותו  שיסיר 
שיש  מהיסורים  הצדיק  יסבול  שלא  בכדי  ממנו  היסורים 
לו מזה האדם. וזהו פי' הפסוק "וידבר אלקים" היא מדת 
הדין, דהיינו האדם שיש לו יסורים, ילך "אל משה" - היינו 
הצדיק שהוא בחי' משה, לספר לפני הצדיק, ומה יצמח מזה 
"ויאמר אליו אני ה'", פי' בשביל הצדיק יאמר אליו השי"ת 
שלא  כדי  קעד.(,  ח"א  )זוה"ק  הרחמים  מדת  שהיא  ה'"  "אני 
יסבול הצדיק יסורים שאינו צריך לסבול, לזה צריך להיות 

מדת הרחמים ולסלק היסורים ממנו.
*

מצד הקב"ה הכל הוא רק רחמים
ידוע שהשם 'אלוקים' מרמז על מידת הדין והשם 'ה' מרמז 
על מידת הרחמים, והנה בפסוק זה 'וידבר אלקים אל משה 
ויאמר אליו אני ה'' )ו, ב(. ישנם ב' השמות וביאר מרן הסב"ק 
מרוז'ין שהכוונה בפסוק "וידבר אלקים" שהיא מדת הדין 
הקשה, שתחול רק "אל משה", היינו רק לגבי משה שהוא 
המקבל, "ויאמר אליו אני ה'", אבל מצדו של הקב"ה הוא 
רק בחינת רחמים, כי מלפניו לא תצא הרעות ח"ו, ככתוב 
)איכה ג, לח( מפי עליון לא תצא הרעות. אך כל טוב לבית 

ישראל, אמן .
*

הצדיקים מקבלים עליהם את כל היסורים 
של כלל ישראל

דבר אתו משפט  "וידבר אלוקים אל משה",  רש"י מפרש 
)אלקים(, על שהקשה לדבר ולומר למה הרעתה לעם הזה 
שכר  לשלם  נאמן  ה'  אני  אליו  ויאמר  הקודמת(,  )בפרשה 

למתהלכים לפני. פעם ספרו בפני מרן הסב"ק מרוז'ין זי"ע 
בפסוק  זי"ע שאמר פשט  רבי ברוך ממעז'בוז'  הרה"ק  על 
)תהילים עג. א( "אך טוב לישראל אלהים לברי לבב". שהצדיק 
מבקש מהשי"ת שיהיה "אך טוב לישראל", דהיינו שכלפי 
כלל ישראל יתנהג ה' במידת הטוב והחסד, "אלהים – לברי 
לבב" ואם ירצה להתנהג במידת הדין יתנהג זאת רק עם 
ברי לבב. כגון מי? כגון אני ואחי רבי אפרים )בעל הדגל מחנה 
אפרים(...כששמע זאת הרה"ק מרוז'ין זי"ע נענה ואמר: אמת! 
מנהיג בישראל אינו זכאי לכתר מנהיג אלא אם כן קיבל 
צריך  ישראל  והיסורים שכלל  כל הסבל  לסבול את  עליו 
לסבול. וזו היתה טענתו של משה: "למה הרעתה לעם הזה 
למה שלחתני? כלומר: מכיוון ששלחתני ועשיתני למנהיגם 
של ישראל, הרי שאני, ולא הם, צריך לסבול?... מה השיב 
ה'  דיבר  למשה  משה",  אל  אלקים  –"וידבר  הקב"ה?  לו 
במידת הדין: "ויאמר אליו אני ה'", אכן, עם ישראל אתנהג 

במידת הרחמים...
)עירין קדישין השלם(

האבות עבדו בעצמם ולא הסתפקו 
ביחוסם

וארא אל אברהם )ו. ג(
הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זצ"ל היה מסביר את דברי 
"וארא אל האבות" בדרך מוסר, שיצחק אבינו היה  רש"י 
אינו  ושוב  בן אברהם  בייחוסו הרם שהוא  יכול להתפאר 
צריך לעמול ולייגע את עצמו, כי כבר מעלתו מובטחת מצד 
ייחוסו, וכן יעקב אבינו ייחוסו מובטח שהוא בנו של יצחק 
ונכדו של אברהם, ברם, אז אינו נקרא 'אב' רק 'בן' כי הוא 
בנו של אברהם אבינו ואין מעלתו בפני עצמו, וזה כוונת 

רש"י "וארא - אל האבות", ששלושת האבות כולם שאפו 
השכל  מוסר  ומכאן  בייחוסם  הסתפקו  ולא  'אב'  להיקרא 
להסתפק  ולא  לבד  לעמול  עליו  שחובה  ואחד  אחד  לכל 

במעלת וייחוס הוריו ומשפחתו.

הקב"ה מראה עצמו למי שרוצה בו.
וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב )ו. ג(

רש"י מפרש על הפסוק “וארא אל אברהם אל יצחק ואל 
הקושיה  היא  מפרסמת  האבות.  אל  וארא  ג(  )ו.  יעקב" 
הנשאלת וכי מה רוצה רש"י לחדש, והלא כולי עלמא ידעי 
אלא  אבות  קורין  "אין  בגמ'  כדאיתא  האבות  המה  שאלו 
לשלושה אברהם יצחק ויעקב" )ברכות טז:(, אלא שמתרצין 
שכאן הכוונה אבות מלשון רצון, כמו "לא אבה יבמי" היינו 
מראה  שהשי"ת  האבות,  אל  וארא  וזהו  ליבמה,  רצה  לא 

עצמו למי, רק למי שרוצה בו.
)צדיקי הדורות(

*
כאשר נותנים ברכה לבנים הרי זו ברכה לאב

קשה  היה  מה  ותמה  מקשה  יששכר"  ה"בני  בעל  הרה"ק 
לרש"י שהיה צריך לבאר ולכתוב "וארא אל האבות", והלא 
כולם יודעים שאברהם יצחק ויעקב הם האבות, ומה התכוון 
בביאורו, אלא מפני שהקב"ה הבטיח לאבות שיתן להם את 
ארץ ישראל, כפי שממשיך הפסוק הבא "וגם הקימותי את 
בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען", ובהמשך "והבאתי 
אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם 
ליצחק וליעקב", והנה לכאורה לא נתקיימה להם הבטחת 
הארץ, שניתנה רק לזרעם, ובאשר כן מבאר רש"י "וארא 
אל האבות" שאברהם יצחק ויעקב המה האבות של כלל 
ברכה  מעניקים  וכאשר  זרעם,  על  נמנים  שכולם  ישראל, 
לבנים הרי זה כאילו נתנו הברכה לאבות, שהברכה לבנים 
היא ברכה לאב, ולכן מפרש רש"י וארא אל האבות, שהם 
ישראל,  ארץ  את  אח"כ  שירשו  ישראל,  כלל  של  אבות 
ונחשב כאילו האבות עצמם קיבלו את הארץ. ומביא ראיה 
לכך שכאשר יעקב אבינו ברך את יוסף לפני מותו כתוב 
"ויברך את יוסף )בראשית מח, טו(, וכשנתבונן נראה שיעקב 
ברך רק את בניו מנשה ואפרים לבדם כפי שסיים בברכת 
"המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים", וכאן לא 
ברכה  נותנים  שכאשר  מכאן  ליוסף,  ברכה  כלל  מוזכרת 

לבנים הרי זו ברכה לאב.

בנ"י כאבו שאינם מתקרבים לה' ע"י 
עבודה עצמית

נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם 
)ו, ד(

משמו של הרה"ק רבי משה מקוברין נאמר על הפסוק "וגם 
אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים 
אותם" שבני ישראל הצטערו ונאנקו על זה שההתקרבות 
משעבדים  שמצרים  הלחץ  מתוך  רק  להם  באה  לה' 
ומעבידים אותם וכאב לבם שאינם זוכים להתקרב אל ה' 

מתוך עבודה עצמית.

בפרשה זו כתובים המצוות שהקב"ה צריך 
לקיים

אני ה' והוצאתי.. והצלתי... וגאלתי וכו' )ו. ו(
כשנתבונן בפר' וארא נראה כי אין בה שום ציווי של מצוות 
מרדכי  רבי  הרה"ק  אומר  והיה  ישראל.  בני  על  מעשיות 
שלמה מבאיאן דאיתא בירושלמי )ר"ה א.( הקב"ה מקיים את 
כל התורה כולה, ואמנם אין בפרשתינו מצוות לבנ"י אך 
ישנם מצוות שהקב"ה צריך לקיים והם: והוצאתי והצלתי 
ולא רק בגלות  נצחית,  והרי התורה היא  ולקחתי  וגאלתי 
מצרים צריכה להתקיים הבטחה זו אלא תמיד בכל הגלויות 
אנו מצפים כי יקויים בנו הפסוק והוצאתי והצלתי וגאלתי 

ולקחתי. 
)הרה"ק רבי מרדכי שלמה מבאיאן זצ"ל(
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רבי נפתלי מרופשיץ היה דורש את דברי רש"י הק': "חבל 
על דאבדין ולא משתכחין". "חבל" על שאנשי "על", היינו, 
אנשי המעלה, שאבדו ואינם, ואילו האנשים שמהותם הוא 
"לא", כלומר אנשים שאין בהם מאומה וכל מהותם הוא לא 

כלום, הם "משתכחין", משתלטים ותופסים מקום בראש.

כשבנ"י צועקים הם נושעים מיד
מקוצר רוח ומעבודה קשה )ו. ט(

הרבנית גיטה'לע בת מרן הסב"ק מריז'ין זי”ע נכנסה פ”א 
להיכל אחיה מרן האדמוה”ז רבי אברהם יעקב מסאדיגורה 
ואחוז  שקוע  אותו  ומצאה  הצהרים  סעודת  בעת  זי”ע 
במחשבות עצב ושברון רוח, ואינו טועם מאומה מהמאכל 
אשר נתנו לפניו, שאלה אותו הרבנית: אחי הקדוש בבקשה 
אותה  דחה  הרבי  אך  ליבך?,  דאגת  את  בפני  תשיח  אולי 
באומרו: אין כלום. וכעבור רגעים בקעה מפי קדשו אנחה 
קורעת לב, שאלה אותו שוב אחותו הרבנית לפשר הדבר? 
נאנח  כאשר  כלום,  קרה  לא  כי  לה  וענה  התחמק  ושוב 
בשלישית הפצירה בו אחותו הרבנית ולא הרפתה ממנו עד 
והחל  הק'  הרבי  פתח  אז  דאגותיו,  את  בפניה  ישוח  אשר 
את  שמעת  לא  האם  לה:  ואמר  צערו  ולהביע  להתאונן 
מצב אחינו בנ”י בארץ רוסיא? ]היה זה באחת התקופות הקשות 
שהגזרות על אחבנ"י עברו כל גבול הסיבולת[ נענתה הצדקת ואמרה: 
שלפחות מרוויחים מכך שיסורים האלה יחשבו להם לחבלי 
משיח. השיבה אחיה מרן זי”ע ואמר: גם אני מסכים שע”י 
צרות קשות אלו יצאו ידי חובה של חבלי משיח, אבל מה 
נעשה אשר בעת שבני ישראל נתונים בצרה ולחץ, אמנם 
ה ' יחשוב לטובה בכדי שע”י קושי הצרות יחיש קץ וגמר 
את  לסבול  יכולים  אינם  שישראל  מחמת  אבל  ישועתם, 
ושועתם  העבודה”.  “מן  לצעוק  יתחילו  תיכף  ע”כ  הצרות 
עולה השמימה אל ה ' שהוא מקור הרחמים והחמלה, ומדת 
השמים  ומן  נאקתם,  את  לסבול  כח  תעצור  לא  הרחמים 
מרחמים עליהם להקל מעט מסבלם וצרותם, וזה גורם שוב 

לדחיית והרחקת גמר ישועתם הנצחית.
)כנסת ישראל(

העניות והמצוקות מונעים מבני ישראל 
לשמוע אל הצדיק

אל  שמעו  ולא  ישראל  בני  אל  כן  משה  וידבר 
משה מקוצר רוח ומעבודה קשה )ו. ט(

מסופר כי בראשית דרכו של הרה"ק ה"בית אהרן" מקרלין 
זי"ע היה בדיעה כי ריבוי הכסף לחסידים לא תועיל להם 
אמר  וכך  דעתו  שינה  זקנתו  לעת  אולם  תזיק,  אף  ואולי 
ולא  ישראל  בני  אל  כן  משה  'וידבר  הכתוב  את  כשפירש 
שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה ', כי משה רבינו 
טענתם  ונכונה  ישראל,  בני  את  להבין  אמר שאפשר  ע”ה 
מדוע?   ,' משה  אל  שמעו  'ולא  בקולו  שומעים  שאינם 
'מקוצר רוח ומעבודה קשה ', דהיינו, שהעניות והמצוקות 

הם המונעים מבני ישראל לשמוע אל משה - אל הצדיק.
)מטה אהרן(

משה התיירא שלא יהיה קטרוג על ישראל
לא  ישראל  בני  הן  לאמר  ה'  לפני  משה  וידבר 
שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים 

)ו, יב(. 
יתכן  כיצד  זי"ע  מווארקא  מענדל  מנחם  רבי  הרה"ק  תמה 
שמשה רבינו שהיה רועה נאמן שהיה מוסר נפשו על כל 
נא מספרך  ל"ב( מחני  ל"ב  )שמות  כמו שאמר  אחד מישראל 
כו' וכאן אמר כאילו דברי קטרוג "הן בני ישראל לא שמעו 
אלי" וביאר כי משה רבינו ע"ה אמר לפני הקב"ה 'הן בנ"י 
לא שמעו אלי' ואין עליהם שום פלא יען כי הוא 'מקוצר רוח 
ומעבודה קשה' אבל עיקר ירא משה 'ואיך ישמע אלי פרעה' 
מה יהיה אם פרעה כן ישמע ואז 'ואני ערל שפתים' דהיינו 
שיקשה עליו להתפלל על ישראל שכן יהיה בזה קטרוג גדול 
על ישראל, שהם לא שמעו ופרעה הרשע שומע, ורק כאשר 
הבטיחו ד' )שמות י"א ט'( 'ולא ישמע אליכם פרעה למען רבות 

מופתי בארץ מצרים' ידע כי הישועה קרובה לבוא. 
*

טעם  את  מפרש  היה  מרוז'ין  הסב"ק  מרן  בנוסח אחר: 
ישראל  בני  "הן  פרעה, שאמר  אל  לילך  סירובו של משה 
'ואיך' איזה פנים יהיה לי כאשר "ישמעני  לא שמעו אלי, 
פרעה, שפרעה הרשע כן ישמע לי, "ואני ערל שפתים", ואז 
ולהמליץ  פי  את  לפתוח  אוכל  כערל שפתיים שלא  אהיה 

טוב על ישראל. 
)כתבי החסיד המפורסם רמ"א פישמן ז"ל(

בהשוואה לפרעה כל היהודים כשרים 
וטובים וראויים לגאולה

וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל 
ואל פרעה מלך

מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים )ו. יג(
את  הסביר  זי"ע  מאלכסנדר  ישראל  הישמח  בעל  הרה"ק 

זי"ע  רבי זושא מאניפולי  הכתוב על פי דבריו של הרה"ק 
שפירש את הכתוב )תהילים מג. א( "שפטני אלקים וגו' מגוי 
ישאלוני  הבא  בעולם  אמר:  ע"ה  המלך  שדוד  חסיד",  לא 
מדוע לא הייתי צדיק כפלוני? למדן כאלמוני? על זה ביקש 
יהיה  הוא  כנגדו  לגוי,  בהשוואה  אותו  שישפוט  מהקב"ה 
בסדר, אבל לא בהשוואה לחסיד כי אז לא יהיה טוב. ואכן, 
הרבי ר' זושא היה עניו כידוע, ואמר על עצמו כשיגיע זושא 
לשמים ישאלו אותו מה בידך, תורה לא תהיה לי, כי הרי 
איני למדן, ומעשים טובים גם כן אין לי מה להראות, אולם 
זה  פי  טוב...ועל  יותר  נראה  אני  הגוי  שכנגד  לומר  אוכל 
זי"ע כי השי"ת אמר למשה שלא  מבאר ה"ישמח ישראל" 
בני  אל  "ויצום  לגאולה,  ראויים  ישראל  בני  היאך  ידאג 
צוותא,  מלשון  ויצום   – מצרים"  מלך  פרעה  ואל  ישראל 
כל  לפרעה  כי בהשוואה  לפרעה,  ישראל  בני  את  שישוה 

היהודים כשרים וטובים...
*

וכן ידוע שהיה מורגל בפי קדשו של הרבי ר' זושא מאניפולי 
זי"ע לברך כל יהודי ויהודי בברכה אחידה: תהיה בריא וחזק 
"כמו גוי". וכאשר נשאל על כך מה ראה לנקוט בסגנון זה, 
השיב: רצוני הוא שהברכה תחול על המתברך גם אם אינו 
ראוי לה, ולכן הנני מברכו שיהיה בריא וחזק כמו גוי, שהרי 
קל וחומר הוא, מה הגוי שאינו מקיים שום מצוה, ואדרבה 
מכף רגל ועד ראש הוא מלא חטאים, ובכל זאת הוא בריא 
ומעשים  מצוות  בו  שיש  היהודי  שכן  כל  כן  ואם  אולם, 
טובים, אין ספק כי בדין הוא שיהיה בריא בשלימות ללא כל 

חסרון, ובכך ניתן לסתום פי המקטרג.

ציוה לבנ"י שיהיו באחדות וע"כ לא יהיה 
לפרעה שליטה עליהם

מצרים  מלך  פרעה  ואל  ישראל  בני  אל  ויצום 
להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. )ו, יג(.

מה שציום אל פרעה אומר הכתוב, אבל מה שציום אל בני 
ישראל לא אומר הכתוב. וי"ל, דה'ויצום' עצמו הוא הציווי 
לבני ישראל. דהיינו שהוא מצווה אותם שיהיו כולם בצוותא 
בקרב  אחדות  השליטו  להם  אמר  צוותא[  לשון  ]ויצוום  חדא. 
בני ישראל, השרו ביניכם קרבת הלבבות, שיהיו בלב אחד, 
ברצון אחד שואפים לגאולה, וממילא יאולץ פרעה על כרחו 
להוציא את בני ישראל ממצרים, כי לא יוכל אויב ומתנקם 

לעמוד נגד החומה הבצורה של האחדות. 
)הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע - יו"ד ב' שבט(

ע"י שזוכרים את ה' מבטלים את הקרירות

ובני יצהר קרח ונפג וזכרי )ו, כא(. 
הרבי  הרה"ק  של  פירושו  את  מביא  דחיי  אילנא  בספר 
הכוונה  צוהר.  מלשון  "יצהר",  זצ"ל:  מאניפולי  זושא  ר' 
שלהם,  החומריות  את  ומצהירים  מזככים  שהם  לצדיקים 
מה  ידי  על  "ונפג",  החורף.  מקרירות  להם  כשקר  "קרח", 
עצמם  את  שמזכירין  ידי  על  "וזכרי",  הקור  את  מפיגין 
בהשי"ת. ומוסיף ומסיים שם: שהרה"ק הרבי מלובלין זצ"ל 
שיפיג  מהשי"ת  מבקשים  שהצדיקים  "ונפג",  מפרש:  היה 
מהם את הקרירות, כדי "וזכרי", שיוכלו להזכיר את השי"ת, 

כי הצינה מבטלם מעבודת הקודש.

משה ואהרן לא החשיבו את עצמם לכלום 
ולכן היו שניהם שווים

הוא אהרן ומשה... הוא משה ואהרן )ו. כ"ו-כ"ז(
ברש"י פירש: יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות 
שמקדים משה לאהרן לומר לך ששקולים כאחד. מסופר כי 
פעם שאלו תלמידי החוזה הקדוש מלובלין זיע"א את רבם, 
איך יתכן הדבר שיהיו שני בני אדם שקולים ושווים בכל 
ממש? הלא אמרו חז"ל 'כשם שאין פרצופיהן שוין כך אין 
דעותיהן שוות'? והשיב להם ה"חוזה", במה דברים אמורים 
כשבני אדם מחזיקים עצמם ל"יש", ומחשיב עצמו ודעתו, 
ממילא אינה יכולה להשתוות עם דעה אחרת, ואילו משה 
שניהם  מה",  "ונחנו  יחד  שניהם  אמרו  הכהן,  ואהרן  רבנו 
לא תפסו מקום בעיני עצמם, והחשיבו עצמם פחות מעפר 
ושווים  שקולים  להיות  יכולים  הם  רק  יכולים  לכן  ואפר, 

בדעתם ממש.
*

משה ואהרן הם כנגד עבודת התורה 
והתפילה

הרה"ק בעל התניא זי"ע היה לומד מהנאמר בפסוקים הוא 
אהרן ומשה... הוא משה ואהרן )ו. כ"ו-כ"ז( את הדרכים לעבוד 
ה' וכך אמר: אהרן הבחינה של 'עבודה' ומכוון כנגד עבודת 
התפילה, ומשה הוא הבחינה של 'תורה' כנגד עבודת לימוד 
התורה, ומלמדנו הכתוב ב' דרכים בעבודת ה', הדרך האחת 
התפלה  עבודת  מקדימים  שלפעמים  ומשה'  אהרן  'הוא 
ללימוד התורה, ואהבת ה' שהורגשה בעת התפלה מאפשרת 

עסק התורה באופן הנרצה. והדרך השניה היא: 'הוא משה 
והקדמה  הכנה  מהווה  התורה  עסק  שלפעמים  ואהרן' 

לתפלה מתוך אהבת ה'.
)לקוטי תורה(

גם בימי הזקנה צריך לעבוד בכוחות צעירים 
ורעננים

ומשה בן שמונים שנה ואהרן בן שלש ושמונים 
שנה בדברם אל פרעה )ז. ז(

בן שמונים  “ומשה  ז(  )ז,  דברי הפסוק  על  ב"ספורנו"  כתב 
פרעה”,  אל  בדברם  שנה  ושמונים  שלש  בן  ואהרן  שנה 
משה  של  גילם  את  התורה  לנו  מפרטת  מדוע  דלכאורה 
ואהרן, אלא בא להדגיש "עם כל זקנתם השכימו והזדרזו 
לרצון קונם" כי אמנם מי שהגיע לגבורות גם בימים ההם 
כבר עבר ימי השיבה והגיע לגבורות וכו'. ואפשר להסמיך 
בספר "רשפי  לדבריו של ה"ספורנו" את הסיפור המופיע 
רבי  הרה”ק  על  שטפנשט(   – אמת  תורת  מכון  )בהוצאת  קודש" 
שלום יוסף מרוז'ין זי”ע )מתוך אוצר גנזיו של כבו"ק מרן האדמו"ר 
בעל ה"עקבי אבירים" זי"ע( שהרה"ק רבי שלום יוסף זצ"ל היה 
מנהג  היה  שראה:  ממעשה  השכל  מוסר  לחסידים  מלמד 
ידוע בצבא הרוסי אשר בימי אידיהם בזמן שההמון בטלים 
ממלאכתם, הנהיגו לעשות 'קרב ראוה' בפני המון החוגגים, 
פנים  היאבקות  קרב  ונהלו  חיילים  שני  עלו  הבמה  ועל 
בפנים אחד מול השני עד שאחד התגבר על השני ונצחו, 
'בראוו'.  ומכריזים  כף  מוחאים  ההמון  היו  המנצח  ולכבוד 
וסיפר שראה פעם אחת בעת הקרב איך שעמדו הגנרלים 
והתגוששו, אחד  חיילים התאבקו  איך ששני  וצפו במחזה 
והכריעו,  על הצעיר  הזקן  והתגבר  זקן,  והשני  צעיר  מהם 
ואחר מחיאות הכפיים וקריאות 'בראוו' ]=הידד[, הכריז החייל 
הזקן – 'א'זעלנער ברוכט ניט האלט ווערין אין ניט קראנק 

ווערין' ]חייל אסור לו להזדקן ולא לחלות[. 
*

על דברי ה"ספורנו" דלעיל הוסיפו צדיקים לבאר דאיתא 
לעת  תשליכני  "אל  עה"פ  זי"ע,  הק'  הבעש"ט  של  משמו 
זקנה" )תהלים עא, ט(, לכאורה היה צריך לכתוב "אל תשליכני 
זקנה,  בעת  ויעזבנו  ישליכנו  לא  שהשי"ת  זקנה",  בעת 
מהשי"ת  מבקשים  שאנו  הק',  הבעש"ט  מבאר  אלא 
"אל תשליכנו לעת זקנה", שלא ישליך אותנו לימי הזקנה, 
שתמיד נישאר ברעננות ובחיות לעבדו בכוחות מחודשים 

וצעירים.

תשובת הקב"ה על טענת 'הללו והללו'
מופת  לכם  תנו  לאמר  פרעה  אליכם  ידבר  כי 
ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה 

)ז. ט(
הקשו המפרשים על דברי הכתוב שפרעה יאמר 'תנו לכם 
מופת', דמן הנכון שיאמר תנו לי מופת, אלא שפרעה טען 
שכלל ישראל אינן ראויים ליגאל וכפי טענת 'הללו עובדי 
לכם  'תנו  פרעה  להם  שאמר  וזהו  ע"ז'  עובדי  והללו  ע"ז 
לגאולה,  ראויים  שיוכיחו שהם  ומופת  אות  מופת' שיעשו 
וע"ז הראו לו שהשליך משה המטה תחת ידי פרעה, לרמוז 
עובדים  אינם  אכן  פרעה  יד  תחת  נתונים  הם  עוד  כל  כי 
את השי"ת כראוי. אך ברגע שישתחררו מפרעה ויהיו תחת 
מטה משה יהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, ויעבדו את הבורא 

כראוי ותיפול טענת 'הללו והללו'.
)הגה"ק רבי מאיר שפירא מלובלין(

*
זרע האבות הקדושים הם משורש הקדושה 

והטוב
כי ידבר אליכם פרעה וגו' תנו לכם מופת ואמרת 
אל אהרן קח את מטך והשלך אותו לפני פרעה. 

)ז, ט( 
שאתם  היא  אמת  אם  לדעת  מופת  ישאל  פרעה  כי  היינו 
עומדים להגאל, והרי אתם כל כך משוקעים בתוך גילולי 
מצרים ותועבותיהם, ואיך יתכן שישתנו מהפך להפך, לזה 
ציווה ה' למשה "ואמרת אל אהרן קח את מטך" שהמטה 
קדוש כנודע, והשלך אותו לפני פרעה הרשע ויהי לתנין, 
ויתהפך לתנין ונחש  היינו שהמטה שהוא דבר קדוש כזה 
ישתנה לפני פרעה ועבדיו, ובזה ידע ויבחן כי בני ישראל 
זרע האבות הקדושים הם משורש ומקור הקדושה והטוב, 
"ויתערבו  שעבודם,  ותחת  המצריים  עם  בהיותם  שאמנם 
בגויים וילמדו מעשיהם" ולזה הם כעת משוקעים בגילולי 
מצרים, אבל לא מצד טבעם ומזגם ותולדותם, הרי שמיד 
כשיגאלו מתחת ידם ושעבודם ישליכו מהם כל בחינות הרע 
ויטהרו ויקדשו את עצמם בכל האפשרי כדרכם הטובה מאז, 

ובזה הם ראויים להגאל. 
)אוהב ישראל(
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האמונה בהשגחה פרטית בכל צעד 
ושעל

דברים נפלאים ומעוררים כתב רבינו הכלי 
יתברך  הוא  וז''ל:  השבוע  בפרשת  יקר 
להוציא  האישים,  פרטי  בכל  למטה  משגיח 
מלב האומרים שאין הקב''ה משגיח כי אם 
על כללות המין ולא בפרטות על כל דרכי 
איש. ולפי דבריהם הכל נכנס בערבוביא, כי 
אין הבדל בין איש לחברו ובין עובד אלוקים 
לאשר לא עבדו. על כן בא עליהם מכת הערב 
בערבוביא. וכתיב בפרשתינו "והפליתי ביום 
גושן אשר עמי עומד עליה  ההוא את ארץ 
לבלתי היות שם ערב". וזה מופת חותך שיש 
הבדל בין צדיק לרשע ושהקב''ה משגיח על 
כל פרטי האישים לכך נאמר שם במכת ערב 
"למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ". לומר 
שהשגחה פרטית גם בתחתונים. וכן במכת 
דבר כתיב "והפלה ה' בין מקנה ישראל ובין 
מקנה מצרים". והיינו מצד השגחתו יתברך 

הפרטית. עכ''ל הזהב של הכלי יקר.
ר'  מהרה''צ  ששמעתי  בסיפור  זאת  נמתיק 
אלימלך בידרמן שליט''א. ששמע זאת מכלי 
ראשון. מעשה באברך שגר בוויליאמסבורג 
אשר בניו יורק. ונסע עם זוגתו ובנם התינוק 
יורק.  בני  הקניות  ממרכזי  לאחד  ברכב 
בבואם למרכז הקניות החנה את הרכב. ובא 
את  להוציא  בכדי  המטען  תא  את  לפתוח 
והנה  התינוק.  בנו  את  בה  להושיב  העגלה 
התא מטען תקוע ולא נפתח. הוא ניסה מספר 
אך  תקין.  שהרכב  ביודעו  נוספים  ניסיונות 
הזמן  בלחץ  נפתח.  לא  מטען  התא  לשווא. 
וללכת  בידה  התינוק  לשאת  האם  החליטה 
בעודם  הקניות.  במרכז  הקנייה  לעשות 
עושים הקניות שמה היא לב לפתע שנשימות 
התינוק כבידות עליו. וכאשר הסתכלה עליו 
לצבע  מתחלפים  פרצופו  שגווני  ראתה 
מיד  לנשימה.  אויר  חוסר  מחמת  כחול 
התחילו  אשר  ההצלה  אנשי  את  הזעיקה 
מיד בפעולותיהם להחיות את התינוק, ואכן 
וחזר  במשימתם  הצליחו  דשמיא  בסייעתא 
את  סיימו  כאשר  כראוי.  לנשום  התינוק 
היו  שאילו  בהתרגשות  לה  אמרו  עבודתם 
מאחרים בכמה דקות עם פעולות ההחייאה 
כמובן  חלילה.  להציל  מי  את  עוד  היה  לא 
שעשעה  הנס  על  להקב''ה  הודו  שההורים 
שלא  שמה  קלטו  התבוננות  ולאחר  עמם, 
לקחו את התינוק בעגלתו הצילה את חייו, 
שהתינוק  איך  תיכף  אימו  הרגישה  בכך  כי 
מתקשה בנשימותיו, ואם היה שוכב בעגלה 

יתכן שלא היו מבחינים בכך מיד חלילה.
לרכב  בחזרתם  הסיפור,  הסתיים  לא  בכך 
ניסו לפתוח את תא המטען והנה זה נפתח 
בקלות ללא שום קושי כאילו לא היה שבור 
ה'  מעשי  שגדולים  הבינו  אז  או  מעולם. 
ורחמיו על מעשיו בהשגחה פרטית בכל רגע 

ורגע.
ומזה ילמד אדם דרך חיים ויבין בחוש איך 
ופסיעה  פסיעה  בכל  עליו  שומר  הקב''ה 
כל  טוב  לו  עשות  למען  ושעל.  צעד  ובכל 
הימים. וגם כאשר נראה בעינינו כלא טוב. 
לא כן הדבר כי רק טוב הוא, כאותה אישה 
ולא  מטען  התא  לפתוח  שניסתה  שבשעה 
שעליה  כך  על  הצטערה  בוודאי  הצליחה 
לשאת את התינוק בידיה. אך בסוף התברר 

שהכל מאת ה' היה לטובה. 

הקב"ה הלביש הניסים בטבע כדי שלא 
יתבטל הבחירה

ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן )ז. יא(
ושידוד  ומופתים  באותות  נעשתה  מצרים  גאולת  כידוע 
מערכות הבריאה, ע"י שהקב"ה שינה את סדר ופעולת המזלות 
ועי"כ נעשו המכות והאותות וזה בכדי להכביד לב פרעה וליתן 
מקום לחרטומים ולמכשפים לומר כי לא הבורא ית' עשה זאת 
בכדי שלא תתבטל הבחירה ולכן לא האמין פרעה בעת המכות, 
כי המכשפים עשו גם הם בלטיהם וכן היה בקריעת ים סוף 
שהם המכשפים לא ראו הנס בעצמם רק ישראל ראו, ומחמת 
זה נשארו דיעות אפיקורסים המכחישים ענין קריעת ים סוף 
שהיה ע"י מאורעות הטבע. וממילא נשאר כח עמלק להלחם 
בישראל, כי נשאר ענין הבחירה, וגם אצל ישראל עצמם, על 
אף שראתה שפחה על הים וכו' )מכילתא בשלח, ב(, עם כל זה 
נשארו דתן ואבירם, מחמת שנשארה הבחירה בעולם. ותפלת 
ושאר  המטה  דרך  הנסים  יהיו  שלא  היתה  ע"ה  רבינו  משה 
ענינים, רק רצה שיתבטל כל הרע לגמרי ויתגלה האמת, רק 
שלא זכו ישראל עדיין לזה. וכעת גם כן אנו מבקשים מהשי"ת 
שלא תהיה הגאולה העתידה בדרך הטבע, כי נמצא בספרים 
רק  הטבע.  בדרך  הגאולה  תהיה  ישראל  בני  יזכו  לא  שאם 

השי"ת יעשה בשינוי גדול למעלה מן הטבע, אמן כי"ר. 
)פאר לישרים - מרן הסב"ק מרוז'ין זי"ע(

לבו של פרעה היה כמו ה’כבד’
כבד לב פרעה )ז. יד(

היה  יששכר"  ה"בני  בעל  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  הרה"ק 
'כבד לב פרעה' הכוונה שיש לו ללבו  אומר בדרך צחות כי 
של פרעה טבע של כבד, דהיינו כי כל טבע הבשר הוא שככל 
'כבד' שככל  יותר, אבל טבע ה  יותר שמתבשל הוא מתרכך 
שמבשלים אותו הוא מתקשה ביותר, כמו כן פרעה, אחרי כל 

מכה שהוכה נתקשה לבו יותר ויותר. 

"דמים תרתי משמע"
ויהי הדם בכל ארץ מצרים )ז, כא(

דם  ממכת  ברבי  הלוי  אבין  רבי  אמר  רבה:  במדרש  איתא 
והגיגית  אחד  בבית  וישראל  המצרי  כיצד  ישראל  העשירו 
מלאה מים ומצרי הלך למלאות הקיתון מתוכה מוציאה מליאה 
דם וישראל שותה מים מתוך הגיגית והמצרי אומר לו תן לי 
בידך מעט מים ונותן לו ונעשו דם ואומר לו נשתה אני ואתה 
מן קערה אחת וישראל שותה מים והמצרי דם וכשהיה לוקח 
מישראל בדמים היה שותה מים מכאן העשירו ישראל: וכותב 
הרה"ק בעל ה"דגל מחנה אפרים" מכאן היסוד לִאמרה 
הידועה "דמים תרתי משמע": למצרים הייתה לזה משמעות 

של דם כפשוטו, ולבני ישראל 'דמים' — כסף.
)דגל מחנה אפרים(

משה היה מובטח שימלא ה' בקשתו בכל עת 
שיחפוץ

ויאמר  לך...  אעתיר  למתי  לפרעה...  משה  ויאמר 
למחר ויאמר כדבריך למען תדע כי אין כה' אלוקינו 

)ח ה-ו(
יש להבין מדוע ביקש פרעה ממשה שיתפלל כבר היום כדי 
שיסורו הצפרדעים למחר? וביאר ה'אור החיים' הקדוש, שבזה 
ה', שכן הוא שהאמין בעבודת  לנסות את  עצמו רצה פרעה 
כוכבים ראה כדבר בלתי אפשרי להעמיד תנאי בתפילה שלא 
תתקבל אלא לאחר זמן. ומשה אכן השיב לו: "כדברך, למען 
תדע כי אין כה' אלוקינו" דהיינו שבתפילתי לה' מובטח אני 
רק  שיהיה  וגם  רגע  ובכל  עת  בכל  שאבקש  מה  כל  לפעול 

לאחר זמן.

משה הראה לפרעה שאפילו דיבוריו הם ביד 
ה'

אעתיר  למתי  עלי  התפאר  לפרעה  משה  ויאמר 
ויאמר  למחר  ויאמר  וגו'.  הצפרדעים  להכרית  וגו' 

כדברך למען תדע כי אין כה' אלקינו )ח, ה-ו(.
"כדבריך"  בתיבה  כי  מרימנוב  הירש  צבי  רבי  הרה"ק  אמר 
כלומר,  "כדברך",  הרשע  לפרעה  לומר  רבינו  משה  מתכוון 
מדברי עצמך תוכל להכיר שאין הדבור ברשותך, רק הוא בידו 
של הקב"ה, והאות לכך הוא כי לא שאלת להכרית הצפרדעים 
תיכף ומיד, כפי שמתבקש מאליו אשר מי שסובל מהמכה כמו 
הצפרדעים יבקש להסיר המכה מאיתו תיכף ומיד, והנה אתה 

אמרת "למחר", ומזאת תדע כי אין כה' אלקינו.
)בארת המים(

הטעם שפרעה הכביד את לבו
וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו )ח, יא(

לבו כשראה שהיתה  את  הכביד  הענין שפרעה  לפרש  נראה 
לו הרוחה, כי פרעה היה מסופק אם משה הוא שליח ה' או 
"ויסר הצפרדעים  ד(:  )פסוק  ולכן אמר לו פרעה  סתם מכשף, 
ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו לה'", ובלבו גמר אומר 

שלא לשלוח, ובזה ייבחן משה: אם הוא באמת שליח ה' יהא 
יסורו ממנו הצפרדעים,  ולא  כי פרעה משקר,  עליו לדעת 
ואם לא ה' שלחו, אלא מעשה כישוף היה כאן, יסיר ממנו 
אף  הרוחה"  היתה  "כי  פרעה  כשראה  ולפיכך  הצפרדעים. 
ולכן:  ישראל,  את  לשלוח  בהבטחתו  עמו  היתה  לא  שלבו 

"והכבד את לבו".
 )ערבי נחל(

החרטומים הכחישו את ה'אמונת צדיקים' 
ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלקים הוא 

)ח. טו(
לכאורה יפלא דלאחר שהחרטומים הודו 'אצבע אלוקים הוא' 
מדוע הוכו במכות נוספות? והיה מרגליה בפומיה דחסידים 
על  יונתן  בתרגום  דמצינו  בבעלזא,  ה'יושבים'  הראשונים 
הפסוק ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלקים הוא )ח. 
טו( "ואמרו איצטגניני פרעה לא מן כח גבורת משה ואהרן 
נמצא שהחרטומים  היא"  ה'  קדם  מן  אלהן משתלחא  הוא 
אמרו שכל המכות לא היו בכח משה אהרן, והיינו שכיחשו 
בענין של אמונת צדיקים, ולכן למרות שאמרו 'אצבע אלקים 

הוא' שוב הוכו במכות נוספות.

מבקשים מהצדיקים שישפיעו גם בגשמיות
רק הרחק לא תרחיקו ללכת העתירו בעדי. )ח, כד(

ישנם צדיקים שבשעה שעוסקים בתורה ובתפילה מתעלים 
מאוד, ואינם זוכרים כלל מעניני עולם הזה, ומחמת כן אינם 
הגשמיות.  הצטרכויותיהם  את  ישראל  בני  עבור  מבקשים 
ומבקשים אנו מהם: 'הרחק לא תרחיקו ללכת', אל תרחיקו 
לכת בעולמות העליונים, 'העתירו בעדי', זכרו נא להעתיר 

בעדנו על עניני עולם הזה, להוריק ברכה מן השמים. 
)תפארת שלמה(

משה התפלל על כל התקופות שיהיו בנ"י 
אצל הגוים

ויעתר אל ה' )ח. כו(
שלקו  המכות  מעשרת  וארבה  ערוב  המכות  בשתי  מצינו 
דוקא  מדוע  וקשה  'ויעתר',  הלשון  בהם  שמופיע  המצרים 
בשתי המכות הללו אנו מוצאים לשון ויעתר, וביאר הרה"ק 
יצחק  אצל  גם  מצינו  דהנה  מקאמארנא  ברוך  רבי 
רש"י  ומפרש  כא(  כה  )בראשית  יצחק'  'ויעתר  לשון  אבינו 
שתי  יש  כי  יבואר,  ועפ"ז  וריבוי.  הפצרה  לשון  שהוא  ז"ל 
תקופות בישראל תקופה אחת שמצבם של ישראל טוב בין 
וזה  הגויים,  בין  התבוללות  לידי  ח"ו  באים  ועי"ז  האומות 
מכת ערוב, ותקופה שניה מכת הארבה, דהיינו שמצב בנ"י 
תבואות  את  ומחסל  אוכל  שהארבה  וכמו  האומות  בין  רע 
השדות כן אוכלים הגויים בבנ"י ומכבידים עליהם את עול 
משה  והפציר  התפלל  אלו  מכות  שתי  ועל  וכדו',  המיסים 
רבינו ע"ה על מכת הערוב, דהיינו שלא יתערבבו בגויים ועל 
מכת הארבה התפלל שיוכלו לסבול את הצרות של הגויים 

ושישארו ביהדותם ובדתם ולקיים מצוות התורה.
)אמרי קודש - קאמארנא(

למה דווקא במכת ברד התפלל מחוץ לעיר
כצאתי את העיר אפרש את כפי אל ה' )ט, כט(

רש"י כותב: "אבל בתוך העיר לא התפלל לפי שהייתה מלאה 
גילולים". וקשה מדוע דווקא במכת ברד הקפיד משה לצאת 
חוץ לעיר ולהתפלל, ובכל שאר המכות לא הקפיד שתהיה 
תפילתו מחוץ לעיר, ויש לומר דהנה ידוע שהצאן היו עבודת 
האלילים של המצריים. והנה כאן במכת ברד כתוב: "הירא 
את דבר ה' הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים". נמצא 
של  זרה  העבודה  שהם  ובקר,  בצאן  מלאה  היתה  שהעיר 
מצרים. משום הכי התפלל עתה חוצה לה. אבל בכל שאר 
המכות היו כל הצאן מחוץ לעיר, לפיכך היה יכול להתפלל 

בתוך העיר.
)הגה"ק הרבי ר' העשיל מקראקא(

פרעה דימה שיש לו יראת שמים
ה'  מפני  תיראון  טרם  כי  ידעתי  ועבדיך  ואתה 

אלוקים. )ט, ל(
במכת ברד שמע פרעה קולות אלוקים ואחזתו רעדה, כמו 
לפשט  אלא  רעמים  נבראו  'לא  נ"ט.(  )ברכות  חז"ל  שאמרו 
למדרגת  כבר  שהגיע  בעצמו  וחשב  שבלב',  עקמומיות 
כי  וברד',  אלוקים  קולות  מהיות  'ורב  אמר:  לכן  היראה. 
זה  'כי  ברד.  עוד  צריך  ואין  היראה,  למדרגת  הגעתי  כבר 
דרך הכסילים, בהשיגו מעט דעת ויראה, חושב שכבר עלה 
למדרגה גדולה, ולא ידע כי נבער הוא מדעת...' וע"ז השיבו 
משה רבנו: 'ידעתי כי טרם תיראון מפני ה' אלוקים', עדיין 

רחוקים אתם מיראת שמים, ואין זה בא כל כך בניקל...
 )הרה"ק הרבי ר' בונם מפרשסיחא זי"ע(
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הברכה
אמ"ה  בא"י  פת]1[ מברך  א. כשאוכל 

המוציא]2[ לחם]3[ מן הארץ]4[ )שו"ע סי' קסז ס"ב(.

אוכל פחות מכזית
מברך  מכזית,  פחות  שאוכל  ב.      אפילו 
כל  כלום,  אינו מברך  'המוציא', אבל לאחריו 

שלא אכל כזית )שו"ע סי' קסח ס"ט(.

י' אצבעות
הפת,  על  ידיו  שתי  יתן  הברכה  ג. בשעת 
שיש בהן י' אצבעות, כנגד י' מצות התלויות 
מניח  היה  והמהרי"ל  ס"ד(,  קסז  סי'  בפת]5[ )שו"ע 
ח' אצבעות מלמעלה על גבי הפת וב' גודלין 

מלמטה )מג"א סק"ב(.

הכוונה
ד.  יכוין בברכתו]6[ למה שמוציא מפיו]7[ )שו"ע 

סי' קס"ז ס"ב(.

הוצאת המילים

ובין  לחם  בין  ריוח  ה.     ויתן 
)שם(  המ"ם  יבליע  שלא  מן 
והעושה כן מובטח הוא שאינו 
בשם  )א"ר  סעודה  באותה  ניזוק 

מהר"ן(.

הגבהת הפת
נוהג  היה  ו.       המהרי"ל 
בברכת  'השם'  תיבת  כשהזכיר 
למעלה  ידיו  בשתי  הפת  את  הגביה  המוציא, 
כבראשונה,  והורידו  השם  הזכרת  שסיים  עד 
בחול הרים הפת, ובשבת הרי את שתי הלחם 
והאריז"ל  סק"י(,  קסז  סי'  מג"א  מהרי"ל  )מנהגי  משנה 
כתב )שער המצוות פר' עקב( במילת 'המוציא' תגביה 

שני ידיך האוחזות בלחם למעלה מעט.

זהירות משיחה
ז. לאחר שבירך יאכל מיד, ולא ישיח בין ברכה 
לאכילה )שו"ע שם ס"ו(, ואפילו לדברים שבקדושה 
לא יענה וכן אם סועד עם עוד אנשים ושמע 

אחר מברך לא יענה אמן )עיין משנ"ב סקל"ה(.
בין הברכה לטעימה, צריך לחזור  ח. אם שח 
מענין  בדברים  השיחה  היתה  אא"כ  ולברך 

דברים שמברכין עליו]8[ )שו"ע שם(.
פת שאינה מתובלת

ט. אם יש לו לחם תפל שאינו מתובל, צריך 
ללפת פרוסת המוציא במלח או בליפתן משום 
לא  לכן  בטעם,  נאכלת  שתהא  הברכה  כבוד 
ואפילו  מלח,  לפניו  שיביאו  עד  לברך  יתחיל 

לו  שיביאו  עד  להמתין  יש  הדבר  יתאחר  אם 
בירך  אם  ואפילו  ח'(,  סעי'  ושועה"ר  שם  )שו"ע  מלח 
צריך להמתין קצת מלאכול עד שיביאו המלח 

)משנ"ב סקכ"ה בשם הפמ"ג(.

פת נקייה
שהיא  או  נקייה,  פת  לאכול  בא  הוא  י.   אם 
או  שלנו,  כמו  במלח,  או  בתבלין  מתובלת 
צריך  אינו  חריבה,  הפת  את  לאכול  שנתכוין 
משום  בזה  דאין  שם(  )שו"ע  מלח  לפני  שיביאו 
כלל  לאכול  דעתו  דאין  הואיל  ברכה  כבוד 
בסעודה זו מלח ותבלין )משנ"ב סקכ"ח(, ואם רוצה 
להמתין הרשות בידו, ואין לחוש להפסק בין 
הסעודה,  לצורך  שהוא  כיון  להמוציא  נטילה 
סקי"ב  )מג"א  המוציא  לצורך  שאינו  פי  על  אף 

ושועה"ר שם ומשנ"ב(.

ע"פ הקבלה
את  במלח  לטבל  נהגו  הקבלה  יא.     ע"פ 
פרוסת הבציעה אפילו שהיא פת נקייה וכיו"ב 

ג' פעמים]9[ )מג"א ובאה"ט(.

אין לו מלח
דיטבל  שכתב  מי  יש  מלח  לו  אין  יב.     אם 
פרוסת המוציא בלחם עצמו ג' פעמים]10[ )כה"ח 
ס"ק ל"ז), ואחר כך כשיביאו מלח חוזר לטבול פרוסת לחם במלח 

]סלט[  בליפתן  לטבל  נוהגים  והעולם  ל"ח(,  )שם 

שיש בו מלח, ונראה שאין לזה שורש ועיקר 
כלל]11[.

]1[ כתב בספר תורת חיים )סנהדרין קב, ב( נראה דאע"ג דצריך לברך 

על הפת ברכת המוציא משום דאסור ליהנות בלא ברכה, מ"מ 
יש רמז גדול בפרוסת המוציא, שצריך האדם להפריש ראשית 
ולפרוס מן הכיכר השלם פרוסה אחת לשם ה' ולברך עליו, כשם 
שמפרישין ראשית לה' בשאר כל מלאכותיו, ביכורים מן הקמה, 
ותרומה מן הדגן, וחלה מן העיסה, ככה מפריש ממנו ראשית 
תחילה  מעט  חותך  הבוצע  ולהכי  האפייה,  אחר  יתברך  לשמו 
המסובים,  אל  ממנה  ונותן  הפרוסה,  מן  ואוכל  ופורס  ומברך 
אבל לא יברך על כל הפת בכלל ויאכל ויתן ממנו להמסובים, 
דראשית בעינן ששירים ניכרין דומיא דביכורים ותרומה וחלה 
דקרוין ראשית, ביכורים ראשית ביכורי אדמתך, תרומה ראשית 
כל  האומר  דחלה  בפ"ק  ותנן  עריסותיכם,  ראשית  חלה  דגנך, 
גרני תרומה וכל עיסתי חלה לא אמר כלום, עד שישייר מקצת, 
דראשית כתיב בהו, ששיריה ניכרין כדאיתא בפרק ראשית הגז, 
ה"נ אחר האפייה כשרוצה לאכול מפריש בראשית הפת לשם 
ה' ומברך עליו ובזה פוטר כל שאר הפת דומיא דתרומה וחלה.

עד  בכיכר  חותך  דאינו  טוב  ויום  בשבת  דאפילו  נראה  ולהכי 
לעשות  צריך  מ"מ  שלמות,  הכיכרות  שיהיו  כדי  הברכה  אחר 
שיפרוס,  הפרוסה  שיעור  כפי  סכין  עם  בכיכר  רושם  תחילה 
ויברך כי היכי דליקום הברכה על אותו מקצת שנרשם, דראשית 
בעינן ששירים ניכרים, וכן העולם נוהגין בשבת ויום טוב עושין 

כמין רושם בכיכר תחילה והטעם כדפי'.
 

ואע"ג דבכל הברכות מברכין עובר לעשייתן הכא שאני דכיון 
בשעת  ניכרין  שיהיו  בעינן  ניכרים  ששיריה  ראשית  דבעינן 
יהיה  ולא  הלחם  כל  על  הברכה  תיקום  דלא  היכי  כי  הברכה 
שיריה ובהכי ניחא פסקי הטור דגבי בדיקת חמץ כתב וקודם 
שיתחיל לבדוק יברך וכן גבי תקיעת שופר כתב וקודם שיתחיל 
לתקוע יברך וגבי הפרשת חלה כתב ובשעה שמפריש יברך אלא 
משום דבעינן ראשית ששירים יהיו נכרין בשעת ברכה לכך אין 

לברך אלא בשעה שקוצץ החלה מן העיסה:
המוציא  אומר  הוא  מה  רבנן,  תנו  א(  לח,  )ברכות  בגמ'  ]2[ שנינו 

לחם מן הארץ, רבי נחמיה אומר מוציא לחם מן הארץ, אמר 
רבא במוציא כולי עלמא לא פליגי דאפיק משמע, דכתיב אל 
מוציאם ממצרים, כי פליגי בהמוציא, רבנן סברי המוציא דאפיק 
משמע, דכתיב המוציא לך מים מצור החלמיש, ורבי נחמיה סבר 
סבלות  מתחת  אתכם  המוציא  שנאמר  משמע  דמפיק  המוציא 
מצרים, ורבנן ההוא הכי קאמר להו קודשא בריך הוא לישראל 
כד מפיקנא לכו עבידנא לכו מלתא כי היכי דידעיתו דאנא הוא 
אלהיכם  ה'  אני  כי  וידעתם  דכתיב  ממצרים,  יתכון  דאפיקית 

המוציא.
]3[ כתב הב"ח ולפי עניות דעתי נראה דדעת רז"ל לברך המוציא 

דוקא כדי שיכוין המברך על לשעבר ועל להבא והיינו שיכוין 
כן שיוציא עוד  ויכוין גם  זה מן הארץ לשעבר,  שהוציא לחם 
ל ע"ב( עתידה  )שבת  רז"ל  לחם מן הארץ להבא לעתיד, כדברי 
שנאמר  הארץ  מן  מלת  וכלי  גלוסקאות  שתוציא  ישראל  ארץ 

)תהלים עב טז( יהי פסת בר בארץ.

ובספר אבודרהם כתב וז"ל ופירוש המוציא לחם ר"ל מזון, כמו 
אלא  הארץ,  מן  יוצא  אינו  רב, שהלחם  לחם  עבד  א(  ה,  )דניאל 
התבואה שעושין ממנה לחם, וכן תמצא במן )שמות טז, ד( הנני 
מן  לחם  ירד  שלא  הוא  וידוע  השמים,  מן  לחם  לכם  ממטיר 
השמים, אלא המן שהיו עושין ממנו עוגות, שנאמר )במדבר יא ח( 

ועשו אותו עוגות, עכ"ל.
 

]4[ כתב בספר תולעת יעקב )ברכת הנהנין( ועל דרך האמת, צריך 

לאחוז הככר בעשר אצבעות כי כן הלחם העליון הנקרא לחם 
אבירים, כל העשר משתתפים ומתיחדים בו וכולן נזונין ממנו, 
ואז יברך המוציא לחם מן הארץ, סוד ארץ החיים ארץ ממנה 
יצא לחם, שממנו נזונים עליונים ותחתונים, וזה סוד המוציא, 

ה' מוציא, ולא מוציא.
אמת  מה שהוא  האמת  וז"ל,  דבריו  על  הוסיף  ובספר שלה"ק 
רומז למדת הארץ העליונה שהיא  ד'המוציא'  זאת, דה"א  היא 
ה"א אחרונה מהשם, והכוונה ה' מוציא לחם, וכן הוא בזהר )ח"ג 
רעב, א; זהר חדש רות דף פז, א(, ומבואר עוד בזהר )ראה ח"ג דף צ"ח 
יו"ד  שמנין  אותיות  ותשע  שלשים  יש  המוציא  שבברכת  ע"א( 
ה"א וא"ו כך הוא, ואם היו מברכין 'מוציא' נמצא ה' אחרונה לא 
הוזכרה, רק יה"ו, לכך נפסק הלכה לומר 'המוציא' בתוספת ה'.

וי'  המוציא,  בברכת  תיבות  י'  יש  שלכך  בשו"ע  שם  ]5[ ואיתא 

תיבות  וי'  יד(,  קד,  )תהילים  לבהמה  חציר  בפסוק מצמיח  תיבות 
בפסוק עיני כל אליך ישברו )תהילים קמה, טו(, וי' תיבות בפסוק 
כז,  )בראשית  בפסוק  תיבות  וי'  ח(,  ח,  )דברים  ושעורה  חטה  ארץ 

כח( ויתן לך.

ובספר שלחן של ארבע לרבינו בחיי )שער א'( כתב, ויש לו לבוצע 
כשהוא בוצע שיאחז הככר בשתי ידיו בעשרה אצבעות משום 
חיבוב הברכה וכו' ומצינו עשר מצות שנתנו בתבואה ואלו הן 
א. לא תחרוש. ב. לא תחסום. ג. תרומה לכהן. ד. מעשר ראשון 
ללוי. ה. מעשר מן המעשר שנותן הלוי לכהן. ו. מעשר שני, ז. 

מעשר עני, ח. לקט ט. שכחה י. פאה, עכ"ל.
ופירושי סידור התפילה לרוקח כתב וז"ל, וכן י' דברים עד שיבא 
טוחן, מרקיד,  בורר,  זורה,  דישה,  עימור,  זריעה, קצירה,  לפת 
לש, אופה, לכך צריך לברך המוציא בי' אצבעות ידיו, כנגד י' 
פסוקים שבתורה, לא תחרוש בשור ובחמור א', שדך לא תזרע 
תלקט  לא  קצירך  ולקט  ג',  בדישו  שור  תחסם  לא  ב',  כלאים 
ובקצרכם  ו',  ה', לא תכלה פאת שדך  ד', ושכחת עמר בשדה 
מראשית  ח',  חלה  עריסותיכם  ראשית  ז',  ארצכם  קציר  את 

עריסותיכם ט', עשר תעשר י', לכך י' תיבות בברכת המוציא.
ז"ל  ]האר"י[  מורי  ב( א"ל  )ח,  הקודש  רוח  שער  בספר  ]6[ איתא 

כי עיקר השגת האדם אל רוח הקודש, תלויה ע"י כונת האדם 
אותם  כח  מתבטל  ידם  לפי שעל  הנהנין,  ברכת  בכל  וזהירות 
הקליפות הנאחזות במאכלים החומריים, ומתדבקים בהם באדם 
הוא  בכונה,  הנאמרות  שעליהם  הברכות  וע"י  אותם,  האוכל 
מסיר מהם הקליפות ההם, ומזכך החומר שלו, ונעשה זך ומוכן 

לקבל קדושה, והזהירני מאד בזה, עכ"ל.
ברכת  שאמרו  כמו  לונזנו(  די  )למהר"ם  חיים  דרך  בספר  ]7[ כתב 

ֵיֲאֹליֵהנּו  ַאֹּדֹנ  המוציא של רעבתנין וזוללין כך היא ָּברּו ַכאָּתה 
ֶמֶל כעֹוָל ַמּמֹוִציא ֶלֶח ִמָנָאֶרץ.

יברך  המוציא(  )ברכת  הרחיד"א  לג"ע  הרגל  שמחת  ובהגדת 
המוציא ויפריד התיבות כדי שלא יתערבו האותיות כדרך ברכת 
הרעבתנין והזוללין נאמרה ליכתב בספר דרך חיים וכו', ומאוד 
הוא  הנשמה  ומזון  הלחם  הוא  הגוף  מזון  כי  בזה  יזהר  מאוד 
אשר  קדושה  בניצוצי  ניזונת  זה  ידי  על  כי  הברכה  מרוחניות 

במאכל כידוע.
זה  ואחר  וז"ל  כתב  פ"ה(  ז'  )שער  העבודה  ושורש  יסוד  ובספר 
יברך ברכת המוציא בכונה עצומה וראוי לאדם כשיסיים סוף 
ברכת המוציא לחם מן הארץ שיכוין במחשבתו בשמחה עצומה 
גבורות ה' גבורות ה', כי בודאי הוא אחד מגבורותיו של הבורא 
שכל  שום  שאין  בזה  הנפלאה  וחכמתו  ויתעלה  שמו  יתברך 
מן  גידולו  הזרע  הוא  איך  קצהו  אפס  אף  להשיג  יכול  אנושי 

הארץ.
צריך  ברכה ששמע  איזה  על  אמן  ענה  דאם  כתב  ואם  ]8[ ד"ה 

לחזור ולברך, וכ"כ הפמ"ג )א"א סי' רו סק"ד( ובשועה"ר )שם סעי' 
כ"א(, וכ"כ בשע"ת )סי' קסז סק"ג( בשם שו"ת פנים מאירות וכ"כ 
כתב שהוא  רטו(  )סי'  בשעה"צ  אמנם  ק"י(  סי'  )ח"ב  אג"מ  בשו"ת 
תלוי בפלוגתא אם צריך לחזור ולברך ולברך ו שלדעת הט"ז 
לחזור  צריך  המג"א  ולדעת  ולברך  לחזור  צריך  אין  בדיעבד 
ל"ט( הביע בשם  ובהערה  ז'  )פרק מ"ח סעיף  ובשש"כ  צריך,  ולברך 
הגרשז"א להכריע שעל אמן מאותו סוג ברכה, לא יחזור ויברך.

)פר' עקב( אחר שתבצע הלחם, צריך  ]9[ וז"ל ספר שער המצות 

אותיות  ומל"ח  לח"ם  כי  ותכוין  במלח,  המוציא  פרוסת  לטבל 
הויות  ג'  אל  רומז  כי הלחם  שוות, אבל השינוי הנמצא בהם, 
הנודעים,  שביסוד  חסדים  ג'  סוד  והוא  לח"ם  גימטריא  שהם 
כנודע,  הנמתקות  שביסוד  הגבורות  של  הויות  ג'  הוא  ומלח 
ותכוין למתק הג' גבורות ע"י החסדים על ידי טיבול זה כי כל 

מלח הוא קצת מרירות ודין.
נ'( כתב  )תיקון סעודה אות  ובספר דרך סעודה למהר"ם פאפריש 
וז"ל, נכון להיות זהיר וזריז ליתן מלח על השולחן כדי לטבל 
חתיכת המוציא ג' פעמים בתוך המלח, וינער בכל פעם והוא 
עפ"י סוד, כי מלח הוא ממידת הדין, והלחם ממידת הרחמים, 
לכן יטבול המוציא במלח כדי שיגבר מידת הרחמים על מידת 

הדין, כי המלח למטה והלחם למעלה, עכ"ל.
ובספרו אור הישר )עמוד העבודה סי' י"א אות י"ז( כתב יזהר בהנחת 
מלח על השלחן, כי הוא תיקון הנפש, וצריך לטבול ג' פעמים 
ג'  המלח  מרירות  את  הממתקין  דלח"ם  הויות  ג'  נגד  במלח, 

גבורות, וע"י טיבול זה הקליפות מסתלקין מהשלחן.
מענדל  זכריה  נפתלי  ב"ר  נפתלי  לרבי  השולחן'  'סדר  ובספר 
אותו  יטבול  המוציא  לאכול  וכשבא  וז"ל,  כתב  שס"ג(  )וינציאה 
תחילה במלח ג"פ, ולא כיש רוצים לדקדק ליתן המלח תחילה 
ע"ג הפת שהוא דקדוק עניות, אלא צריך להגביר החסדים שהם 
רמוזים בלחם, שהוא בגימטריא ע"ח, סוד ג' הויות שבויעבור 
ה' על פניו ויקרא ה' ה', וליתנם למעלה על הגבורות שנרמזו 
במלח, וידבק המלח בלחם באופן שיהיה המלח טפל אל הפת 
למתק הדינים ע"י החסדים ויהיו כולן רחמים, ויהיה מלח לחם 
ממש אותיות כאלו, ויהיה צירופן חמ"ל גם מח"ל, שברוב חסדיו 

יתברך 'יחמול' עלינו וי'מחול' עונותינו, עכ"ל.
 

]10[ וכתב שם שיכוין להמתיק ג' גבורות בג' חסדים בכל טיבול 

הוא  וגם  מלח  אותיות  דהלחם  משום  והטעם  אחת,  גבורה 
גימטריא ג' הויו"ת ונוכל לכנות אותם לג' גבורות גם כן, ובפרט 
בפת דידן שיש בו מלח ויכוין למתק המלח שבו, אלא שפרוסת 
המוציא יכוין שהיא כנגד ג' חסדים ולחם התחתון שמטבל בו 

נגד ג' גבורות כיון דאי אפשר בענין אחר.
]11[ דהנה מש"כ הכה"ח הנ"ל להטביל נהמא בנהמא, אע"פ שלפי 

דברי האריז"ל הענין להטביל במלח דייקא, כתב כן למכוונים 
מעשיהם ע"פ הכוונות שלא יפסידו הכוונה של הג' הויות של 
לח"ם מל"ח כדלעיל, אמנם סתם להטביל פת נקיה או מתובלת 
בליפתן שיש בו מלח בלא כוונה נראה כמנהג בורים, ע"כ נראה 
שאם אין לו מלח שב ואל תעשה עדיף, כי אין זה מחויב מצד 

עיקר הדין.  

ת ַהּמֹוִציא ְרּכַ ִהְלכֹות ּוִמְנָהֵגי ּבִ
ַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים )שמות ו, ז(   ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמּתַ

על שפת הבאר
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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

סגולת לימוד פנימיות התורה 
ושמי ה' לא נודעתי להם )שמות ו, ג( 

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

שאלת ‘צפית במרכבה’
אמר רבי ישמעאל, בא וראה כמה קשה יום הדין, שעתיד 
וכיון  יהושפט.  בעמק  כולו  העולם  כל  את  לדון  הקב"ה 
בתורה  עסקת  כלום  לו,  אומר  לפניו,  בא  חכם  שתלמיד 
כו', בא מי שיש בידו תלמוד. הקב"ה אומר לו, בני, הואיל 
ונתעסקת בתלמוד, צפית במרכבה כו' שאין הנייה בעולמי 
אלא בשעה שתלמידי חכמים יושבין ועוסקין בדברי תורה 
כסא  הזה.  התלמוד  המון  והוגין  ורואין  ומביטין  ומציצין 
משתמש  הוא  במה  ראשון  רגל  עומד.  הוא  האיך  כבודי 
כו' כסא הכבוד האיך הוא עומד כו' וכי לא זהו הדרי, זהו 
גדולתי, זהו הדר יופיי כו', עליו אמר דוד, )תהלים קד, כד( מה 

רבו מעשיך ה'.
)מדרש משלי פרשה י( 

בספר הזהר יצאו מהגלות ברחמים
דאיהו  דבינה  מסטרא  י(,  יב  )דניאל  יבינו  והמשכילים 
יזהירו  והמשכילים  ג(  )שם  אתמר  בגינייהו  דחיי,  אילנא 
כזוהר הרקיע, בהאי חבורא דילך, דאיהו ספר הזהר, מן 
זוהרא דאימא עלאה, תשובה, באלין לא צריך נסיון, ובגין 
דחיי, דאיהו האי ספר  ישראל למטעם מאילנא  דעתידין 
הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי, ויתקיים בהון )דברים לב 

יב( ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר.
בגללם  החיים,  עץ  שהוא  הבינה,  מצד   - יבינו  והמשכילים  )תרגום: 
נאמר )דניאל יב( והמשכילים יזהרו כזהר הרקיע, בחבור זה שלך, שהוא 
ספר הזהר, מזהר האם העליונה תשובה. באלה לא צריך נסיון, ומשום 
בו  יצאו  הזה,  הזהר  ספר  שהוא  החיים,  מעץ  לטעם  ישראל  שעתידים 
מהגלות, ויתקים בהם )דברים לב( ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר, ע"כ(. 
)זוה”ק חלק ג קכד, ב(

עונש מי שאינו עוסק בחכמת הקבלה
ורזא דמלה קול אומר קרא, כגון קרא נא היש עונך ואל מי 
מקדושים תפנה, והיא אמרת מה אקרא, כל הבשר חציר, 
כלא אינון כבעירן דאכלין חציר, וכל חסדו כציץ השדה, כל 
חסד דעבדין לגרמייהו עבדין, ואפילו כל אינון דמשתדלין 
באורייתא, כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין, בההוא זמנא 
ודא  לעלמא,  ישוב  ולא  הולך  רוח  המה  בשר  כי  ויזכור 
איהו רוחא דמשיח, וי לון מאן דגרמין דיזיל ליה מן עלמא 
ולא יתוב לעלמא, דאלין אינון דעבדין לאורייתא יבשה, 
דאסתלק  דגרמין  דקבלה,  בחכמה  לאשתדלא  בעאן  ולא 
נביעו דחכמה דאיהי י’ מינה, ואשתארת ב’ יבישה, וי לון 
והאי  בעלמא,  ואבדן  והרג  וביזה  וחרבא  עניותא  דגרמין 
רוח דאסתלק איהו רוח דמשיח כמה דאתמר, ואיהו רוח 
הקדש, ואיהו רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת 

ויראת ה’.
מי  ואל  עונך  היש  נא  קרא  כמו  קרא,  אומר  קול   - הדבר  וסוד  )תרגום: 
מקדושים תפנה, והיא אומרת מה אקרא, כל הבשר חציר, הכל הם כבהמות 
שאוכלות חציר, וכל חסדו כציץ השדה, כל החסד שעושים, עושים לעצמם. 
עושים.  לעצמם   - כל חסד שעושים  בתורה,  אלו שמשתדלים  כל  ואפלו 
רוחו  וזוהי  לעולם,  ישוב  ולא  הולך  רוח  המה  בשר  כי  ויזכר  זמן  באותו 
ישוב לעולם,  ולא  לו מן העולם  של משיח, אוי להם מי שגורמים שילך 
שאלו הם שעושים את התורה יבשה, ולא רוצים להשתדל בחכמת הקבלה, 
וגורמים שמסתלק מעין החכמה, שהיא י' ממנה, ונשארת ב' יבשה, אוי להם 
שגורמים עניות וחרב ובזה והרג ואבדן בעולם, והרוח הזו שמסתלקת היא 
רוח המשיח, כמו שנתבאר, והיא רוח הקדש, והיא רוח חכמה ובינה רוח 

עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה’(.
)תיקוני זהר עג, ב(

שלא  מה  יעשה  הקבלה  בלימוד  אחת  בשעה 
יעשה בלימוד חודש ימים בפשטי התורה

חיים  עץ  לס’  בהקדמתו  ז”ל  מוהרח”ו  הביאו  המאמר  זה 
החרידים  הלומדים  על  המוטל  החיוב  גדול  כמה  להודיע 
לדבר ה’ ללמוד קבלה ועונשם כמה גדול אם אינם לומדים 
כי יעשה בשעה א’ בלימוד הקבלה מה שלא יעשה בלימוד 
הזוהר  בספר  זה  כל  ומפורש  התורה  בפשטי  ימים  חדש 

ותיקונים וזה א’ מהם כי גדול כחה לקרב הגאולה.
)כסא מלך על תיקו”ז שם(

שם שר הממונה על תורת הקבלה
יופיא”ל ]137[ הוא שר התורה ממונה על קבלה ]137[, ‘מוצא 
]137[ פי י”י’ )דברים ח, ג( בגימטריא יופיא”ל, ‘ועל פיך יש”ק 

כל עמי’ )בראשית מא, מ( ר”ת יופיא”ל שר קבלה.
)מגלה עמוקות, בהעלותך ד”ה ג’ תנופות(

לימוד לפני גיל ארבעים
ושאר האחרונים הפליגו בדבר שלא ללמוד חכמת הקבלה 
ללמוד  ויש שכתבו שלא  כריסו מהש”ס,  אחר שמילא  עד 
קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה כמ”ש בן ארבעים לבינה, 

ורוב  לזה  ונקיות  וזריזות  וטהרה  קדושה  שצריך  בשגם 
המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי קומטו בלא 
עת ]על פי הפסוק באיוב )כב טז(, ושם פירש ה’מצודת דוד’: אשר קומטו 
- אשר בעבור זה הזקינו ומלאו קמטים בלא עתם ר”ל נכרתו מן העולם 

קודם זמנם ע”כ[ כמ”ש כל זה בד]ברי[’ חכמי האמת.

)ש”ך יו”ד סימן רמו ס”ק ו(

מי שלא ראה זו החכמה לא ראה מאורות מימיו
לאחר שמילא כריסו במקרא במשנה ותלמוד, יתעסק באימה 
וביראה בקדושה ובטהרה בחכמת הקבלה בזוהר ובתיקונים 
ובמפרשי דבריהם, וביתר ספרי הקודש השואבים ממי באר 
הזוהר. וכבר נתחברו על זה פסקים הרבה בלימוד חכמת 
הקבלה. וכלל העולה, שמחוייב האדם לידע את שמו יתברך, 
ומי שלא ראה זו החכמה לא ראה מאורות מימיו, והכסיל 
למעלה  בארוכה  אלו  עניינים  הוזכרו  וכבר  הולך.  בחושך 

בפרק עשרה מאמרות במאמר בביאור פסוק דע את אלהי 
אביך. ומצאתי כתוב, כמו שיש בסוחרים מי שאינו מרויח רק 
ארבעה או חמשה לבנים ליום, להיותו תופר בגדים גסים, 
להיותו  ליום  לבנים  שלשים  או  עשרים  מרויח  שהוא  ומי 
תופר בגדים דקים ומעולים. וכן נוקב מרגליות ירויח דינר 
זהב ביום, ונוקב כלי זכוכית לא ירויחנו בשבוע אחד. והכל 
אומנים. כמו כן בשכר המצות, יותר ישתכר ביום אחד מי 
שיודע סודם ממה שישתכר בשבוע אחד הבלתי יודע סודם.
)שלה"ק מסכת שבועות נר מצוה אות כז(

לימוד מגיל קטן
ולו עמי שומע לי בדור הרע הזה שהמינות גובר היו למדין 
עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים ליהגות בה 

והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים.
)נוצר חסד קומרנא אבות פרק ד’ משנה כ(

מסוגל לטרדות
מעץ  באים  טרדות  כי  לטרדות,  טוב  זוהר  ז"ל  הרב  בשם 

הדעת טוב ורע, וזוהר הוא מאילנא דחיי.
)אמרי פנחס השלם שער התורה אות סב(

רפואה לראש
ומו"ה  לראש,  רפואה  הוא  זוהר  ]מקאריץ[  ז"ל  הרב  בשם 
בנימין זאב ז"ל קבל לפניו על כאב הראש, ואמר לו אמור 
זוהר, ואמר לו אני לומד זוהר, והשיב למוד הרבה זוהר, כך 

אמר הוא ז"ל, וממו"ר רבי בנימין זאב איתא בלשון אחר.
)אמרי פנחס השלם שער התורה אות סג(

סגולה לפרנסה
אמר הרב לאדם אחד שיאמר זהר בכל יום ויהיה לו פרנסה 

ממוהר"ר רפאל ז"ל.
)אמרי פנחס השלם שער התורה אות סד(

סגולה לגיאות
שמעתי מפיו של מוהר"ר רפאל ז"ל שאמר בשם מורו הרב 
ז"ל שלימוד הזוהר הוא טוב לפרנסה גם אמר משמו שהוא 

טוב לגיאות.
)אמרי פנחס השלם שער התורה אות סה(

ע”י לימוד קבלה יצאו מהגלות בבחינת 
אחישנה

הזהר  מדברי  ידוע  דהנה  והנ"ל  למקוטעין,  יולדות  נשים 
בכמה מקומות שעל ידי עסק התורה בפנימיות בדרך הסוד 
התורה  בעסק  משא"כ  אחישנ"ה,  בבחי'  גלותא.  מן  יפקון 
בהלכותיה בפשוט יפקון בבחינת בעת"ה ]ישעיה ס' אני ד' 
בעתה אחישנה[, )זולת ברבות צירים וחבלים ח"ו מן חבלי משיח יוכל 

להיות בחי' אחישנה(, והנה בגמ' דילן שסודות התורה המה 

לט'  יולדת  להלכה  איפסק  הפשט,  במלבושי  מלובשים 
אינה יולדת למקוטעין, כי בעסק התורה על פי הפשט אין 
לבקש בחי' אחישנה, כי יתוספו ח"ו חבלי משיח, משא"כ 
בדברי הזהר, אשר שם הוא הלימוד של תורה בפנימיותה 
חבלים  בלא  אחישנ"ה  בחי'  להיות  יוכל  הסוד,  בדרך 
וצירים, על כן אמרו בזהר דיולדת לט' יולדת למקוטעין, 
וכן נתהווה כעת טבע בעולם מיום שנתגלו )בדור האחרון( 
על  הפרט  להורות  התורה,  ורזי  התיקון  סודות  בעולם 

הכלל. דוק ותשכח.
)אגרא דפרקא אות רמז(

סגולה לבטל מקטריגים
על פי פשוטו אבינך איך עסק החכמה הוא בסגולה לבטל 
שם  ומתבונן  מחשב  שהאדם  במקום  כי  המקטריגים, 
הענין  אותו  מקיף  השכל  כי  ונשמתו,  בשכלו  דבוק  הוא 
כן  ואם  מוקף מהמושכל,  וגם השכל  המושכל בתבונתו, 
הוא במקום שאין  בעולמות העליונות  כשהאדם מתבונן 
רשות לכנס לשום מקטרג, כי לא יגורך רע כתיב )תהלים 
ה, ה(, והבן מאוד. וגם להיותו בן מחפש בגנזייא דמלכא, 

ולקטרג  לבטלו  לבו  ימלאנו  אשר  מהעבדים  זה  הוא  מי 
עליו בין והתבונן.

)הוספות מהרצ"א פ"א(

לימוד קבלה בשבת
ראוי  ולכן  למאד,  עד  ועצומה  גדולה  השבת  יום  קדושת 
לכל אדם להשתדל ללמוד ביום זה תורת אמת שהיא עיקר 
ידיעת השם, וקדושת היום מסייעת להשיג ולהגיע לידיעת 
הבורא יתברך ידיעה שלמה, וענין זה רמוז במילה בראשית, 
ת'ורת  י'למוד  ר'אוי  ש'בת  ב'יום  תיבות  ראשי  דבראשית 

א'מת.
)גנזי המלך תיקון התשובה נט(

בן העולם הבא
מקדש  בעל  בוזאגלו  שלום  ]רבי  ז”ל  מהש”ב  הרב  כתב  זה  ואת 
מלך[ בגליון הזוה”ק ס’ חיי שרה דף ק”ל ע”ב דמי שישיג 

בלימוד ספר הזוהר ופירושו בדיוק ובעיון מובטח לו שהוא 
בן העולם הבא, עכ”ד. נקוט מיהא פלגא דבלימוד מה שיוכל 
להבין אפי’ שהוא לפי הפשט בלתי דיוק ועיון כו’ אהני ליה 
מיהא דמסתמא לא יראה פני גהינם כו’. עוד תשוב ותראה 
מה שהביא בס’ הילולא רבה דף נ”ג ע”ב דכל העוסק בס’ 
הזוהר יהא נשמר מכל דבר רע, דר”ת ר’גלי ח’סידיו י’שמור 

גימטריא זוה”ר.
)זכירה לחיים, פלאג’י, הקדמה(

זיכוך הנשמה
ובפרט  ולהאירה,  סגולות הזוהר נפלאה לזכך אל הנשמה 
דברי התיקונים, אם זכה ללמוד הזוהר ועיין בכל מלה ומלה, 
כי כל אות היא חידוש בפני עצמו, והדברים הנראים כפשטן 
אינו אלא סוד, כי הוא כולו אור, הצלחת לימוד זה מסוגל 
חצות,  אחר  שבתות  ובערבי  חצות,  אחר  ארוכות  בלילי 
ובשבתות וימים טובים, ובפרט בסוכה בימי הסוכות, ובליל 

שבועות, כי אז הצלחה ביותר.
)מנחת יוסף אות צא(

6160303@gmail.com לקבלת הגליון 'באר בשדה' היו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו אפשר ליצור קשר במייל: 

ההבדל בין לימוד הזוהר הק' ללימוד 
אוה"ח הק'

ואגב, אעתיק לך מה ששמעתי עוד בשם אדומו"ר 
הנ"ל,  משטפנשט[  נחום  מנחם  ]רבי  זללה"ה 
החיים  אור  לימוד  יותר  מסוגל  אלה  בימינו  כי 
הקדוש, מלימוד הזוהר הקדוש. כי הזוהר הקדוש 
'נשמה'.  הנקרא  הגבוה  הנפש  לחלק  מסוגל  לימודו 
וזה נמצא, אך באנשים יקרי הערך, ולימוד אור 
החיים הקדוש מסוגל לחלק הנפש הנקרא 'רוח', 

והוא נמצא בכל אחד מישראל, גם היום.
)אמונת אמת - שטפנשט(

סיפורי צדיקים כלימוד הזוהר הקדש
מהצדיק  אחד  מאמר  לספר  כי  אומר  היה  הוא 
שני  הק'",  מה"זוהר  דף  כמו  חשוב  הוא  בבוקר 
מאמרים חשוב כמו שני דפים "זוהר", ג' מאמרים 
ובנו"א: לספר מאמר מהצדיק  גיט.  גיט און  איז 
קריאת שמע,  כמו  חשוב  השכיבה  קודם  בלילה 
ג' מאמרים  גדולה,  כמו ק"ש  ב' מאמרים חשוב 
איז גיט און גיט. כסבורים אתם שצריכים דווקא 
לספר אחד לחבירו, לא כן, רק כמו קריאת שמע 
שהוא בינו לבין קונו, כמו"כ הסיפור יכול להיות 

בינו לבין קונו.
)אמונת אמת - שטפנשט(



6 באר בשדה- שטפנשט

א( דברי רז"ל על מלכותו דמשה
לשרים.  ואהרן  משה  את  ה'  כאן  דמינה  הספורנו  וכ' 
ומרן הגרי"ז הלוי זיע"א ביאר ]מובא בשיעורי רבינו משולם 
דוד הלוי ]לרפו"ש[ עה"ת ע"ש באורך, ועי' בחי' מרן רי"ז 
משה  את  כאן  מינה  דהקב"ה  מזה[,  מש"כ  כאן  הלוי 
)י"א,  למלך, ואת אהרן למנהיג, וזהו מה דכתיב להלן 
דענין  לי,  והשתחוו  אלי  אלה  עבדיך  כל  וירדו  ח'( 
והוסיף  למלך.  השתחוואה  מדין  הוא  זו,  השתחואה 
הגרי"ז לבאר לפי"ז הא דהוזקק כאן לייחס את משה 
ואהרן ]כמש"כ רש"י בפסוק י"ד "מתוך שהוזקק ליחס שבטו של 
בעם  מינוי  הוא משום שכל  ואהרן"[  משה  בשביל  וכו'  לוי 
ישראל, צריך שיהיה מן המיוחסים, כדאיתא בירושלמי 
סנהדרין[  לגבי  כן  איתא  )ל"ו:(  ]ובסנהדרין  ה"ה(  פ"ד  )קידושין 
ולכן כאן לאחר דכתיב שמינו אותם, כתיב את היחוס 
שלהם, עכ"ד הגרי"ז. ]והנה יש לציין דגם אם המינוי כאן לא 
צריך  בישראל  מינוי  דכל  אותם,  ליחס  הוצרך  עכ"פ  למלוכה,  היה 

יחוס כלשון הירושלמי שהביא הגרי"ז[.

והנה עיקר הדבר שמשה רבינו היה לו דין מלך, הוא 
מבואר בהרבה מקומות בחז"ל, כ"ה בגמ' זבחים ק"ב. 
שבועות ט"ו. ובירושלמי סנהדרין פ"א ה"ג, וכן בויק"ר 
ל"א, וכן בשמו"ר מ"ח, ובתנחומא כי תשא כ"ח, כ"ט, 
ובבהעלותך  שם(  ברש"י  )הובא  ג'  בקרח  תצוה,  ובריש 
ט', וכ"כ בהרבה ראשונים, רש"י להלן י"ח, י"ז, תוס' 
ב"ב )קי"א. ד"ה ק"ו( וברמב"ם )בית הבחירה ו' י"א( והרמב"ן 
וכן  מלך(  בישורון  ויהי  עה"פ  הברכה,  וזאת  )בפר'  והאב"ע 
ברמב"ן )קרח, עה"פ לא חמור א' מהם נשאתי( וכ"כ הספורנו 
)בראשית ל"ו, ל"א( וכן המושב זקנים והבעל הטורים )ר"פ 

יתרו(. ועי' בזה במשמר הלוי עה"ת )פר' יתרו( באורך.

ב( מתי משה נעשה מלך
אלא דיש לנו לדון בכמה ענינים בזה, א', מתי נהיה 
משה רבינו למלך, ומצינו בזה הרבה סתירות, דיש כמה 
מקומות בחז"ל דמשמע דרק אחר מת"ת נעשה מלך, 
דבתנחומא )כי תשא כ"ח( הלשון הוא שע"י שיגע בתורה 
נעשה מלך, דאיתא התם בזה"ל, וכן במשה לפי שעסק 
בתורה נעשה ראש ומלך שנא' ויהי בישורון מלך, ומנין 
ארבעים  ה'  עם  שם  ויהי  שנא'  בתורה,  הרבה  שיגע 
יום וארבעים לילה כו' ע"ש. ]אמנם יש לדחוק דע"ש סופו 
שיגע טפי מכולם נעשה מלך כבר מקודם, ובודאי שגם לפני"ז הרי 
כבר עסק בתורה, דהרי משום דשבט לוי עסק בתורה לא נשתעבדו 
כידוע.[ ושם )סי' כ"ט( אי' דהקב"ה הראה למשה מחצב 
ואמר פסל לך,  ופסל ממנו  של סנפיריון בתוך אהלו 
הפסלת שלך "ומשם נעשה מלך" עי"ש וכן בתנחומא 
למשה  אמר  דהקב"ה  איתא  י"ד(  כ"א,  )פנחס  ]ובמד"ר  ט'(,  )עקב 
וכ"כ  יהושע[  אלא  אותו  ירשו  לא  בתורה,  עסקו  לא  דבניו  דכיון 
המצפה איתן )קידו' ל"ג:( דאיתא בגמ' שם דילפי' ממשה 
האיך צריך לקום מפני נשיא, והק' המצפ"א האיך ילפי' 
התנחומא שרק  ע"פ  ותי'  מלך,  היה  הוא  הרי  ממשה 
אחר קבלת לוחות שניות הוא נהיה מלך. וכ"כ המשך 
חכמה )להלן פר' יתרו( עה"פ ויבא אהרן וגו' לאכל לחם 
עם חתן משה, וכ' רש"י שם ומשה היכן הלך כו' אלא 
שם.  מהמכילתא  והוא  לפניהם,  ומשמש  עומד  שהיה 
והק' המקנה )בקידושין ל"ב:( דהרי מלך שמחל על כבודו 
אין כבודו מחול. )כדאיתא שם( ואיך משה שהיה מלך היה 
היה  שמשה  דמה  חכמה,  המשך  ותי'  ומשמש,  עומד 
מלך דרשו בשמו"ר )ב', ו'( מקרא ויהי בישורון מלך וקאי 
על משה, ושם נאמר בהתאסף ראשי עם היינו במת"ת 
ולפני כן לא היה עדיין מלך, ומאן דאמר דמשה היה 
עומד ומשמש ס"ל דיתרו בא קודם מת"ת, ואז עדיין לא 
היה מלך. והמבואר מכ"ז דמשה היה מלך רק משעת 
ר"פ  ובאוה"ח  המקנה[  קו'  בענין  לק'  ]וע"ע  ואילך.  מת"ת 
תצוה כ' דמשה היה מלך משעה שא"ל הקב"ה ואתה 
תצוה, דעד אז הוא היה מושל ולא מלך. ]והנה בתנחומא 
שם וכן בויק"ר איתא דואתה תצוה רומז על מלכות, מה מלך מקיימין 

גזירותיו, כך גם אתה תצוה ויקיימו גזרותיך, אך לא מפורש שם דאז 
הוא התמנה.[

נעשה  למילואים  דבשמיני  בזבחים שם משמע  ובגמ' 
משה מלך, דאיתא התם, חמש שמחות היתה אלישבע 
יום  על  דקאי  כ'  ורש"י שם  ישראל,  בנות  על  יתירה 
שהוקם המשכן, בסדר עולם, והכונה דאשת אהרן היה 
לה ה' סיבות לשמוח באותו יום, יבמה מלך ]ויבמה היינו 
משה, שהוא אחי בעלה[ ומשמע דאז נתמנה למלך, דאל"כ 
איזה שמחה מיוחדת יש לאלישבע ביום הקמת המשכן 
טפי מיום אחר, אלא דמתרצים דלעולם הוא התמנה 
המבואר  ע"פ  הוא  לאלישבע  שהיה  והשמחה  קודם, 
העזרות  ועל  העיר  על  מוסיפין  דאין  )י"ד:(  בשבועות 
אלא במלך ונביא ואו"ת וסנהדרין של ע"א, ויליף לה 
ממשה, א"כ ביום שמיני למילואים לראשונה הוצרכו 
הלוי  הגרמ"ד  בשיעורי  כ"כ  דמשה,  מלכותו  לדין 
לכה"ג  למינוי דאהרן  דגם  דיתכן  עוד  וע"ש  ]לרפו"ש[, 
הוצרכו לדין מלכותו דמשה ]ועי' חי' מרן רי"ז הלוי פר' תצוה, 
הקטע השני[ וע"ש עוד דלז' ימי המילואים לא הוצרכו 
לדין מלכותו דמשה, עכ"פ הא מיהת מבואר דבשעת 

הקמת המשכן ודאי משה רבינו היה מלך.

וביאור הענין דבשביל הקמת המשכן צריך לזה מלך, 
ביאר בס' "מי באר" בפר' תצוה )להגרח"מ יעקובזון שליט"א( 
והשראת  השכינה,  השראת  הוא  המשכן  דתכלית 
השכינה זה ע"י ציבור כדמצינו שכל דבר שבקדושה 
צריך י' )ברכות כ"א:( וכתיב ויהי בישורון מלך בהתאסף 
ושלום  יחד  בהתאספם  שם  רש"י  וכ'  וגו'  עם  ראשי 
ביניהם הוא מלכם ולא כשיש מח' בינהם, והמלך הוא 
וכן  קע"ג(  מצוה  )סה"מ  הרמב"ם  כדכ'  הם  את  המאחד 
מבואר בגמ' )סנה' כ':( ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן 
עמלק,  זרעו של  ולהכרית  מלך  להם  להעמיד  לארץ, 
ביהמ"ק  דבנין  ומשמע  הבחירה,  בית  להם  ולבנות 
מצריך הקדמה של מלך, ע"כ בקיצור נמרץ, וע"ש עוד.

עולא, בקש  עוד, אמר  בזבחים שם איתא  בגמ'  והנה 
משה מלכות ולא נתנו לו דכתיב אל תקרב הלום, ואין 
לו  רבא  אמר  כו'  רבא  מתיב  וכו'  מלכות  אלא  הלום 
ולזרעו קאמר, ע"כ והיינו דמשה רבנו בקש שהמלכות 
תהיה גם לזרעו, וזה לא ניתן לו, ומשמע קצת דעכ"פ 
הוא עצמו זכה למלכות כבר בסנה. ]ועי' במהרי"ל דיסקין 
דביאר דמה שבקש משה מלכות דוקא בסנה, הוא כדי שיוכל לשבת, 
כדי שיוכל לחלוץ מנעליו, כדא"ל הקב"ה ע"ש, ועי' במשאת המלך 
עה"ת בביאור דבריו[. עכ"פ מבואר לכאו' דכבר בסנה היה 
אבל  המלוכה,  ניתן  לא  לזרעו  דרק  מלך,  דין  למשה 

לו ניתן.

ציוה  דכשהקב"ה  מבואר  הנ"ל  הגרי"ז  בדברי  ואלו 
אותם לבנ"י בפרשתן שם זכה למלכות, ויש עוד כמה 
היה  מת"ת  לפני  דכבר  בדבריהם  דמוכח  ראשונים 
)ודלא כהמשך חכמה( דבבעה"ט ובבעלי  למשה דין מלך, 
התוס' עה"ת כ' דאע"פ שמשה גירש את צפורה היה 
חזר  שמשה  לפני  דעוד  מוכח  אותה,  לשאת  אסור 
למצרים כבר היה לו דין מלך, וכן משמע ברש"י ריש 
יתרו עה"פ חתן משה, וכן בבכור שור שם עה"פ שכתוב 
שמשה השתחוה ליתרו, כ' לימד ענוותנותו של משה, 

שאע"פ שהיה מלך לא נתייהר אלא השתחוה וכו'.

סיכום הדברים, שיש כמה זמנים שנאמר עליהם שמשה 
ב' בפרשתן כשציוה אותם  א' בסנה,  אז מלך:  נעשה 
הקב"ה אל בנ"י, ג' אחר מת"ת, ד' בר"פ תצוה, וצריך 

ליישב הדברים, ויש להאריך, ועי' במשמה"ל שם.

ג( קו' האחרונים ובדין מלך שמחל 
על כבודו

והנה הק' האחרונים דאיתא במדרש )אמור פ"ז, ז'( דשאול 

היה המלך הראשון, וכ"מ ברש"י סו"פ וישלח )ל"ו, ל"א(, 
וכ"כ הכס"מ )מלכים א', י'(, וצ"ע דהרי מבואר בחז"ל דגם 
דיוסף  למלכותו  עוד  לציין  ]ויש  מלכים.  היו  ויהושע  משה 
דכתיב המלך תמלך עלינו ועי' ברש"י עה"פ משם רעה אבן ישראל 

)בראשית מ"ט, כ"ד( דזה לשון מלכות[.

היו  לא  ויהושע  דמשה  כ'  )י"א(  הר"ן  בדרשות  והנה 
מלכים באמת, אלא דכשאין מלך בישראל, יש לשופט 
ב' כוחות, כח השופט וכח המלך, ולמשה ויהושע היה 
וזה  כיון שבזמנם לא היה מלך בעמ"י,  כח של מלך, 
הדין דסנהדרין מכין ועונשין לעשות סייג לתורה )סנה' 
יתיישב הא  ולפ"ד הר"ן  וזהו דוקא כשאין מלך,  מ"ו.( 

דאיתא בחז"ל דשאול היה המלך הראשון.

האיך  המקנה  קו'  לכאו'  יתיישב  הר"ן  לפ"ד  וכמו"כ 
משה מחל על כבודו, כיון דהוא לא היה באמת מלך, 
אלא רק היה לו כח של מלך. וכן יתיישב קו' המצפ"א 
האיך ילפי' איך צריך לקום מפני הנשיא ממשה. ולפ"ד 

הר"ן י"ל דלא היה לו בזה דין מלך.

]אמנם יל"ד, דעי' תוס' )כתו' י"ז.( דכ' דמלך שמחל על כבודו וכו' 
אי"ז רק במלך ממש, אלא אף במי שנוהגין בו כבוד כמלך[.

דמבואר  כ"ג(  כ"ז,  )במדבר  האוה"ח  קו'  בזה  יתיישב  וכן 
המשחה  בשמן  המלכים  את  דמושחין  )י"א:(  בהוריות 
והרי יהושע לא נמשח, אלא דהוא לא היה ממש מלך.

אמנם הנה דין מורד במלכות ילפי' מיהושע, )בסנהדרין 
מ"ט.( ומבואר לפ"ד הר"ן, דמורד במלכות שייך גם אם 
מלך, שהרי  כח של  לו  יש  רק  אינו מלך ממש, אלא 
הר"ן כ' דיהושע לא היה מלך ממש אלא רק היה לו כח 
של מלך, ומבואר דסגי בזה בשביל דין מורד במלכות.

והנה המקנה הקשה )והובא לעיל( איך היה מותר למשה 
לשמש בסעודה, והרי מלך שמחל על כבודו אין כבודו 
מחול. ]והנה ראיתי בזה תי' נחמד, דהנה התוס' בכתובות )י"ז. ד"ה 
)מ"א.( דבשביל מצוה מותר  כ' על מה דאיתא בסוטה  פר"ד הואי( 
למלך למחול על כבודו, וז"ל "דהתם מצוה הוא שיש למלך לחלוק 
כבוד לתורה החשובה ממנו" עכ"ל וה"ה הכא י"ל דהיה ענין לכבד 
באותה  יתרו  נתכבד  גדול  ש"כבוד  )לעיל(  רש"י  כמש"כ  יתרו,  את 
שעה" וקודם לכן כ' רש"י "בשבחו של יתרו הכתוב מדבר שהיה יושב 
בכבודו של עולם ונדבו לבו לצאת אל המדבר מקום תוהו לשמוע 
ד"ת" וא"כ היה ענין של קידוש ה' לחלוק לו כבוד ליתרו ע"ז, ובזה 
שיש כאן כבוד שמים מותר למלך למחול על כבודו, ובהכי מיושב גם 

מה שמשה השתחוה לו כדאיתא התם[.

אין  כבודו  על  שמחל  דמלך  הא  דהנה  המקנה  ותי' 
כבודו מחול, נלמד מהא דשום תשים עליך מלך ]ע"ש 
שמוחל  שעה  דכל  וז"ל  שכ'  י"ז.(  )כתו'  בשטמ"ק  וע"ע  זה  דביאר 
על כבודו הרי כאילו הסיר עצמו ממלך וצריך אתה להשימו מחדש 
עכ"ל[ ובמצות שום תשים וגו' נצטוו רק כשנכנסו לארץ 

עכ"ד המקנה.

ולפ"ד המקנה י"ל דאי נימא דדין מורד במלכות שייך 
לדין כבודו של המלך, ומקרא דשום תשים עליך מלך 
זה[  דין  על  מבוסס  זה  עכ"פ  נפרד,  פסוק  זה  במלכות  דמורד  ]אף 
ביהושע  רק  במלכות  מורד  דין  דנאמר  הא  אשה"ט 
שמלך על ישראל בארץ, אבל במשה שמלך בחו"ל לא 
נאמר להם דין זה, ועי' בחת"ס )שו"ת או"ח סי' ר"ח( שהק' 
מפני מה כל המורדין במשה לא נתחייבו מדין מורד 
מיהושע  רק  נאמר  דזה  מיושב  ולפמשנ"ת  במלכות, 

ואילך שמלך בארץ.

ויש להאריך ולהרחיב בזה עוד הרבה, וקוצר הגליון לא 
יכילם, וה' יעזרנו למלכות התורה, כדכתיב "בי מלכים 
ימלוכו" ואיתא דמאן מלכי רבנן, )ואולי לכן יש בגמ' "משה 
שפיר קאמרת" ע"ש דמשה זכה למלוכה בכח התורה ודו"ק( ובזכות 

זה נזכה לותמלוך אתה ה' לבדך וכו'.

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
 בענין מלכותו דמשה רבינו

וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בנ"י ואל פרעה מלך מצרים )פרק ו' פסוק י"ג(



7

באר בשדה- שטפנשט

מתורתו של רבי יונה צלר ממיסדי וועד חסידי שטפנשט וחבר פעיל בו 
 עד יום פטירתו

כפי שמסרם ליגדי מכונינו ומתפרסמים בס"ד בפרסום ראשון

בלשון חסידים תתקדש
£¤£¤

לכבוד יומא דהילולא של 
המהר"ם שיק זצ"ל - א' שבט 

תרל"ט

אנו מביאים ווארט יקר מאוד, שהיה מרגלא 
זצ"ל,  צלר  יונה  רבי  הגה"ח  אצל  בפומיה 
בכל עת וזמן, והיה אומר לכל ידיד ותלמיד, 

והיה מרבה לומר מאמר זה.

בפרשת כי תצא )כ"א י"ח( "כי יהיה לאיש 
אביו  בקול  שומע  איננו  ומורה  סורר  בן 
ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם" 
"בן  גודל  איך  זצ"ל  שיף  המהר"ם  ביאר 
בקול  שומע  "איננו  כאשר  ומורה"  סורר 
הלימוד של  קול  את  - שלא שומע  אביו" 
שלא   - אמו"  "ובקול  בלילה.  בבית  אביו 
שומע את בכיות אמו בהדלקת נרות ערש"ק 
לבנים ת"ח וצדיקים. כמו שידוע מצדיקים 
רצון  עת  היא  בערש"ק  נרות  שהדלקת 
נעלה ביותר, לבקש על בנים ת"ח וצדיקים, 

אז נהיה הבן, בן סורר ומורה, ח"ו.

לרגל יומא דהילולא של הרבי 
הרה"ק ר' משולם זוסיא מאניפולא 

זיע"א, ב' שבט תק"ס

מסאדיגורה  חיים  שלמה  ר'  הרה"ק  סיפר   
זי"ע, מספרים על הרבי ר' זושא שהיה אומר 
דין  בבית  אותי  ישאלו  אם  מפחד  הנני  "אני 
חייך  במשך  היית  לא  למה  זושא  מעלה,  של 
כמו אברהם אבינו ע"ה, אני יגיד שלא יכולתי 
להיות, כי לא היה לי נשמה כמו אברהם אבינו 
שישאלו  מאוד  מאוד  מפחד  אני  אבל  ע"ה, 
קיימת  לא  זושא,  היית  לא  למה  זושא  אותי, 

ועשית מה שכן יכולת לעשות".

)דברים בעתם(

זיע"א   הרה"ק רבי ישראל אברהם מסקולען 
"נועם  אביו  של  לספרו  בהקדמה  כותב 
אליעזר,  "נועם  בשם  לספר  שקרא  אליעזר", 
משום מה שמקובל מהחסידים שהרה"ק רבי 
ספרו  את  חיבר  זיע"א  מליז'ענסק  אלימלך 
"נועם אלימלך" ביחד עם אחיו הרבי ר' זושא 
אלימלך"  "נועם  לספר  שקורא  ואמר  זיע"א, 
משום שנועם זה מלשון זוס - זושא, לכן כתב 
הרבי מסקולען שקורא לספר "נועם אליעזר" 
שהרי לאביו קראו הרה"ק רבי אליעזר זוסיא 

זי"ע שזוסיא זה נועם.

כתבי חסידים

להילולת הרה"ק הרבי ר' משה 
לייב מסאסוב זצוק"ל

נסתלק: ד' שבט תקס"ז ומנו"כ 
בסאסוב שבאוקראינה

'תהא' השעה הזאת שעת רחמים

סיפור זה היתה מספרת הרבנית החשובה 
של  חמותו  רוזנברג  רבקה  מרת  הצדקנית 
טוביאס  מוהר"ש  רבינו  הגאוה"צ  מרן 
זצוק"ל אבד"ק פיאטרא ניאמץ, אשר תדיר 
וסיפורי  מופתים  ומספרת  היתה משוחחת 
מסאסוב  לייב  משה  רבי  מרה"ק  צדיקים 
זה פלא שזכתה שנסתלקה  וראה  זצוק"ל. 
שבט  ד'   - הסתלקותו  ביום  עלמא  מהאי 

תשל"ד.

*

זצוק"ל  מסאסוב  לייב  משה  רבי  הרה"ק 
הלך פעם בערב שבת ואמר למשהו שעמד 
שם  והיו  תה,  רוצה  מאוד  שהוא  לידו 
לו  ואמר  תה,  שם  מוכרים  שהיו  מקומות 
יברך  אני  תה  לי  תביא  אם  לייב  ר' משה 

אותך בעשירות

היהודי הזה אמר שיש לו רק שש גרושים, 2 לחלות, 2 לנרות 2 ליין, ועל מה יוותר, והיות שהרבי אומר שיהיה לי עשירות אני יוותר על היין 
ויעשה קידוש על החלות, והלך אכן להביא תה, אחרי שהרבי גמר לשתות את התה, אמר לו שוב, אם תביא לי עוד כוס תה אני יברך אותך 
בעשירות גדולה ומופלגת, ענה לו היהודי, סה"כ יש לי 4 גרושים ואשתי לא תסכים, בכ"א שאל על מה אני יוותר על החלות או על הנרות, 
אמר אני יוותר על החלות, ולא יאכל, ואכן הביא לרבי את התה. אח"כ הרבי אמר לו שוב, אם תביא עוד כוס תה אני מבטיח לך עשירות גדולה 
ומופלגת לדורי דורות, זה היהודי כבר לא הסכים, שאל אותו הרבי מה יש לך בבית. ענה היהודי יש לי בבית פרה אחת שנותנת חלב. אמר לו 
הרבי במוצאי שבת יבוא אליך הקצב ויבקש לקנות את הפרה, כי יש שמחה בעיר ונתקעו בלי בשר, והוסיף הרבי, הפרה שלך שווה חמש עשרה 
גרוש, אבל אתה אל תסכים למכור אותה בפחות משלושים, ואפילו שילחצו עליך אל תסכים בשום אופן. למחרת ביום ראשון תצא לשוק עם 

הכסף והעסקה הראשונה שיציעו לך תעשה.

היהודי חזר לביתו, ואכן קיבל את מנתו הראויה לו מיד אשתו, שנשארה בלי יין וחלות לשבת. במוצאי שבת היה כדבר הרבי שהגיע אליו הקצב 
לקנות את הפרה ואמר לו שהפרה שלך הרי שווה רק עשר גרוש קח חמש עשרה ותמכור לי אותה, היהודי לא הסכים כדבר הרבי, וכך עלה 
המחיר עד שהפרה נמכרה בשלושים גרוש. ביום ראשון בבוקר יצא היהודי לשוק וראה התקהלות במרכז השוק, ניגש היהודי למרכז ושמע 
שמוכרים שם כפר שלם על שדותיו ופרדסיו במכירה פומבית לאחר שבעל הכפר פשט את הרגל, היהודי מיד ניגש למכירה והחל להעלות את 
המחיר, שאלו אותו הסוחרים מה אתה עושה הרי אין לך כסף, אמר להם היהודי אני רוצה לקנות, החליטו הסוחרים להעלות את המחיר וכך 
היהודי לא יהיה לו לשלם, וממילא יחזור הכפר למכירה פומבית פעם נוספת, אמר לאותו יהודי אחד הנוכחים שבשביל להשתתף במכרז הוא 
צריך לקנות את חוברת המכרז, רץ היהודי וקנה את חוברת המכרז בחמש עשרה גרוש, וחזר למכירה, המחיר אחז אז בשמונה אלף גרוש, העלה 
היהודי את המחיר לתשע אלף, וכן הלאה עד שנסגרה המכירה בחמש עשרה אלף גרושים, כשתוך שבוע צריך היהודי לסלק את כל הכסף. 
לאחר הזכיה כטוב לב היהודי הלך לבית המרזח לשתות קצת ולחגוג את זכייתו, ביושבו בבית המרזח, קורא לו בעל המקום ואומר לו שבחדר 
צדדי שם מחכה לו מישהו ורוצה לדבר איתו, נכנס היהודי לחדר שם חיכה לו הכומר של העיירה, והציע לו שהיות שהוא כהן דת, וכהן דת 
אסור שיהיה רשום על שמו נכסים, והרי לך אין כסף אז אני ישלם את העלות של הכפר ואנחנו נתחלק ברווחים, היהודי לא הסכים, ואמר שהוא 
קנה בזול במכירה פומבית אבל העלות של הכפר היא גבוהה יותר, ועמד על המקח, עד שבסוף הסכים היהודי למכור לכומר בשלשים אלף 
גרוש חצי מהכפר, וכך חתמו הם ביניהם הסכם, והכומר שילם ליהודי את הסכום האמור. היהודי מיד הלך ושילם את הסכום האמור במכרז, 
כשהיהודי חזר ממקום התשלום, ראה שיש התקהלות סביב הכומר, ואמרו לו שהכומר מת, אנשי הרפואה במקום אמרו שהכומר מת ממחלה 
מדבקת, ולכן אסור לאף אחד לגעת בו, ואף לא הורידו ממנו את הבגדים שהיה לבוש בהם, כך נקבר הכומר עם הפתק של ההסכם שחתם עם 

היהודי, ואותו יהודי נשאר בעלים בלעדיים על הכפר האמור, וכל זה מברכתו של אותו צדיק רבי משה לייב מסאסוב.



8 באר בשדה- שטפנשט

הגאון הצעיר
הגאון הצעיר רבי אברהם שמואל בנימין סופר זצ"ל, 
בעל  הי"ד  סופר  משה  רבי  הקדוש  הגאון  של  בנו 
לבית  שנפטר  בתורה  עצום  גאון  היה  סופר",  "יד 
עולמו בגיל צעיר ביותר בהיותו בחור כבן עשרים 
ושש, ועם זאת הספיק למלא כריסו בש"ס ופוסקים 
ולהשאיר אחריו ברכה את השו"ת "יד סופר". הספר 
סודר וי"ל על ידי בן אחיו הג"מ רבי עקיבא מנחם 
סופר שליט"א רב קהילת ערלוי בב"ב, אשר אף ערך 
כאקדמות  והדפיסם  בקודש  תולדותיו  את  בטו"ט 
עיקרי  את  שאבנו  ומשם  השו"ת,  בראש  מילין 

מאמרינו זה.
תמוז  בב'  נולד  זצ"ל  בנימין  שמואל  אברהם  רבי 
תרפ"ב בעיירה ערלוי, לאביו הקדוש רבי משה סופר 
הי"ד, בנו של האי סבא קדישא שר התורה והיראה 
רבינו שמעון סופר זצוק"ל בעל "התעוררות תשובה". 
אמו של רבי אברהם שמואל בנימין זצ"ל היתה בתו 
אב"ד  זצ"ל,  שאנפעלד  יוחנן  משה  רבי  הגה"צ  של 

יאיפאלווא, בעל "נחלי מים".

ספוגים  היו  בו  מעט  מקדש  זה,  ונישא  רם  בבית 
רוח קדושה וטהרה ממורשת אבות המשפחה מרנא 
ורבנא החתם-סופר זצוק"ל וצאצאיו ממשיכי דרכו, 
גדל והתחנך לאהבת תורה ויראת שמים ולמציאת חן 

ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. 
זצוק"ל,  סופר  שמעון  רבינו  הקדוש  הגאון  זקינו 
ונכדו  סופר"  ה"כתב  רבינו  של  בנו  ערלוי,  גאב"ד 
עקיבא  רבי  הגאון  וחותנו  ה"חתם-סופר"  מרן  של 
אייגר זצוק"ל, היה נערץ ומקודש על רבבות אלפי 
ישראל כצדיק הדור. רבים מגדולי התקופה מאירופה 
ומשאר חלקי תבל השכימו לפתחו והתאבקו בעפר 
רגליו בשל גאונותו וצדקותו ופרישותו כחד מקמאי 

וחיבוריו המופלאים בהלכה ובאגדה. 

אביו רבה של ערלוי
זצ"ל,  סופר"  ה"יד  בעל  משה  רבי  המופלא  אביו 
ויראתו  ובצדקתו  בתורה  בגדלותו  הוא  אף  הצטיין 
הקודמת לחכמתו, וכיהן משך קרוב לשלושים שנה 
גאונותו בתורה היתה  כדיין מתא על פניו בערלוי. 

כאחד מענקי התקופה בבקיאות ובחריפות עצומה, 
בהלכה  לשואליו  ופסקים  תשובות  המוני  והשיב 
וצדקתו הצליח  ומרחוק, אולם את קדושתו  מקרוב 

להסתיר מכולם.
אמו הרבנית טושענא הי"ד היתה מפורסמת בגודל 
הטובות,  ומידותיה  הטובים  מעשיה  ורוב  צדקתה 
כדי  מפיה  וצמצמה  רבות  יתומות  והשיאה  גידלה 
בנים  לגדל  היתה  מגמתה  כל  ודלים.  לעניים  לפזר 
ליבה  כמים  שפכה  זה  ועל  ויראה  בתורה  הגונים 

בתפילותיה.
ואכן, גדלותם של אביו וסבו ותחינותיה ודמעותיה 
למטה  ופרי  למעלה  שורש  עשו  הצדקת  אמו  של 
שמואל  אברהם  רבי  בנם  של  המופלאה  בדמותו 

בנימין זצ"ל. 
משחר ימי נעוריו חשקה נפשו בתורה ופיו לא פסק 
בכשרונות  מחונן  בהיותו  ובלילות.  בימים  מגירסא 
מבורכים ונדירים, עשה חיל בלימודיו כשהוא מצטיין 
בהליכותיו בקודש כבעל מידות תרומיות אשר יראת 
ה' חופפת על פניו תמיד. כשעמד על בוריו הורו לו 
זקניו ואביו לקיים בנפשו "הווי גולה למקום תורה", 

המצבה בבית העלמין 
בערלוי מקרוב

מראה כללי של 
המצבה בבית 
העלמין בערלוי

חכמי 
רומניה
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בהתאם לדברי זקינו מרן החת"ם-סופר זצוק"ל שיש 
לצאת ללמוד תורה אפילו כשהאב גאון ורב גובריה 

בישיבה בביתו, מ"מ יש לילך למקום ישיבה אחר. 

בישיבות הונגריה
המפורסמים  התורה  מרכזי  אל  היתה  דרכו  ראשית 
כדוגמת  )אויבערלאנד(,  הונגריה  של  העליון  בגליל 
דאתרא  מרא  בראשות  וועדפעלט  בק"ק  הישיבה 
הגה"צ רבי יוסף אשר פאלאק זצ"ל, והישיבה בק"ק 
פאקש שבראשה עמד הגה"צ רבי שמשון אלטמאן 
יותר  מאוחרות  בשנים  הנהר".  "שיבולת  בעל  זצ"ל 
ביאדמוט  בק"ק  הגדולה  הישיבה  אל  פעמיו  שם 
מיסודו של הגה"צ רבי חיים אהרן דוד דייטש זצ"ל 
בעל "תבואות גורן", וישב כתלמיד לפני רבו לקבל 
שבכל  מספרים  היו  גילו  בני  חבריו  מפיהו.  תורה 
אחת מאכסניות התורה הנזכרות לעיל, בלטה דמותו 
המצוינים  העילויים  כאחד  הלומדים  קהל  מתוך 
הרמי"ם  גם  כמותו.  מעטים  אשר  שבחבורה  אריות 
בו  השתבחו  מפורסמים,  תורה  מרביצי  הגדולים, 
כתלמיד המחכים את רבותיו והיו בטוחים כי בדמותו 
"תורה  של  הנהדר  החיזיון  עיניהם  לנגד  מתממש 
מחזרת על אכסניה שלה" ובטחו כי יצמח לאילנא 
רברבא. ואכן, אותן שנים ששקד על דלתות התורה 
בישיבות הללו, היו עבורו ימים של צמיחה והתעלות 

רוחנית בעמלה של תורה. כשכל 
בו  ליום  מצפים  ומכריו  יודעיו 
יראוהו ברום כל המעלות. אמנם 
מטבעו היה חלוש מזג ובריאותו 
השתוקקותו  אך  רופפת,  היתה 
מעצורים  ידעה  לא  ה'  לתורת 
את  הכריעה  הרוחנית  וגבורתו 
משים  שהיה  עד  גופו  חולשת 

לילות כימים בהתמדתו בתורה.

מושך בעט סופר 
מהיר 

ובקיאותו  שקידתו  עוצם  מלבד 
בשכל  גם  הצטיין  העצומה 
והיה  החידוש,  ובכח  חריף 
הרים  כעוקר  חבריו  בין  ידוע 
ידע  בנוסף לכך  ומשדד עמקים. 
סופרים  בעט  למשוך  והשכיל 
מהיר והעלה בכתובים חידושים 
בקולמוס  למכביר  ופלפולים 
נאה ובסגנון בהיר ונמלץ. מיוחד 
הענפה  בהתכתבותו  גם  היה 
עם גדולי ישראל ענקי התקופה 
אשר שקל וטר עימם הן בסוגיות 

בעקבות  אם  למעשה,  הלכה  בבירורי  והן  הש"ס 
והיכרותו  ואם בעקבות פגישותיו  עיונו בחיבוריהם 
עימם מתוך שעשועי אורייתא. ביניהם ניתן למנות 
מנירדהאז  זצ"ל  שפרייער  לייב  אברהם  הג"ר  את 
בעל "מנחת יהודה", הג"ר מרדכי בריסק זצ"ל אב"ד 
ור"מ טאשנאד, דודו הג"ר שמואל חיים סופר אב"ד 
ראב"ד  זצ"ל  שליסעל  שלמה  נטע  הג"ר  זאגרוב, 

מונקאטש בעל "נטע שעשועים", ועוד רבים. 
בספרו  נזכרו  והארותיו  מחידושיו  אחדים  גרגירים 
של אביו מהר"מ זצוק"ל שו"ת "יד סופר" בו מכתירו 
אביו  שכתב  בהקדמה  גם  מופלגים.  בתארים  אביו 
לספרו של זקאביו-זקינו "התעוררות תשובה", הוא 
בני  כבוד  יזכר  "על הטוב  רבינו:  מזכיר לשבח את 
רב  משנתו  ובקי,  החריף  הרב  נפשי  וידיד  אהובי 
גפן  כימים,  לילות  משים  הבחורים,  תפארת  ונקי, 
חידושים  מבין  וכו'...".  כש"ת  תפארת,  פרי  אדרת 
אלו שהובאו משמו ניכרת בקיאותו העצומה בספרי 
כשרונו  לצד  ובתראי  קדמאי  והמשיבים  הפוסקים 
ענין  ולחשוף בכל  המיוחד לדמות מילתא למילתא 
את המרגניתא החבויה ולשבצה מעשה אומן בכתר 
תורה בלשון לימודים כזקן ורגיל, עד בואו לאסוקי 
כשמלה  מחוורים  והדברים  שמעתתא  מגו  הלכתא 
מאירים ושמחים. אחיו הצעיר כ"ק רבי יוחנן זצ"ל 

ששלח  איגרת-תורה  בראש  הכתירו  ערלוי,  גאב"ד 
עליו  תלוי  העמקים,  שושנת  רזים,  כ"מפענח  אליו 
ש"ס  אפיקי  על  כיונים  עיניו  הגיבורים,  שלטי  כל 

ופוסקים".
הפוסקים,  בספרי  בבקיאותו  מאד  עד  הפליא  הוא 
שקיל  כשהוא  תקופתו,  מגדולי  שו"ת  ספרי  לרבות 
של  יסודי  בירור  מתוך  בדבריהם  מסתייע  או  וטרי 
ימים  במשך  לכתוב  שהספיק  עד  הנידון,  הנושא 
ספורים קונטרסים שלמים מלאים וגדושים בחידושי-
פוסק.  וכנהר שאינו  כמעין המתגבר  בהיותו  תורה, 
מעיון בתשובותיו עולה רושם עצום מכמה כתבים 
לדוגמא,  אחד.  ביום  ידיו  מתחת  שיצאו  ומכתבים 
לא  קולמוסו  מתחת  יצאו  תש"ג  בניסן  ח'  ביום 
פחות מג' סימנים מקיפים, ולמחרת ביום ט' בניסן 
השלים כתיבת קונטרס גדול עליו כתב: "מה שחנני 
השי"ת בעניני בן נח המכיל י"ב סימנים", בכתיבתו 
של קונטרס זה התחיל כשבועיים לפני כן. המחזה 
בבירור  זמנית  בו  העוסק  צעיר  גאון  של  המרהיב 
כמה וכמה נושאים הלכתיים שונים זה מזה בהיקף 
ראשו  כאילו  נראה  סימן  כשבכל  יסודיים,  ובעומק 
ורובו נתון רק בו, היה חזיון בלתי נפוץ שהעיד על 
שליטה בלי מצרים בכל מרחבי ים התלמוד וספרי 

ההלכה הפסוקה.

תורה שלמדתי באף
היו אלו ימי צרה ומצוקה. רוב ארצות מזרח ומערב 
אירופה נאחזו בלהבות האשמדאי הרשע ימ"ש ועל 
הכליון  מאכלת  הונפה  כבר  ישראל  אלפי  רבבות 
הרעה  כלתה  טרם  הונגריה  יהודי  על  רק  רח"ל. 
בעת ההיא, אולם הפחד והחרדה מפני הבאות ריחף 
החרום  ומצב  יום,  ילד  מה  ידע  לא  איש  באוויר. 
רק  החיים.  ענפי  בכל  אותותיו  נתן  במדינה  ששרר 
באוהלי שם הלא הן הישיבות הקדושות ישבו בחורי 
חמד והתייגעו בתורה ללא שום שינוי, ויחידי סגולה 
בנפשם  קיימו  בנימין  שמואל  אברהם  רבי  כדוגמת 
את הפסוק "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי" 
והיו מסוגלים אפילו בזמנים הקשים ביותר לשכוח 
מתוך  בתורה  עיונים  ולהעמיק  ומלואו  מעולם 

צילותא דשמעתתא כיומא דאיסתנא. 
רבי  התנצל  תש"ג,  בשנת  שכתב  באיגרת-תורה 
אש"ב בפני אחד משואליו כי "תקצר היריעה מהכיל 
גודל טרדות לימודי אשר רבו עד למעלה משיעורים 
תורה  ללומדי  אהבתי  למען  ועכ"ז  כסדרן,  תמידין 
תורת ד' לקחתי לי מעט פנאי והנני משיב בקצרה 
כיד ד' הטובה עלי". באותה שנה זו הוא היה בחור 
בן עשרים ואחת שנה בלבד בישיבת יארמוט, וכבר 

חלקי  שני  את  לדפוס  ולערוך  להשלים  הספיק 
ספרו שו"ת "דברי סופר", המכיל שאלות ותשובות 
ענינים,  ועוד  ה"שולחן-ערוך"  חלקי  בארבעת 

ומעוטר בהסכמות נלהבות מגדולי ישראל. 
עד  לכך,  שזכה  ואושר  שמחה  מרוב  גאו  רגשותיו 
עליו  אימתי  הי"ד:  לאביו  מפורטת  בשאלה  שפנה 
ספרי  לגמור  זיכני  השי"ת  "הנה  שהחיינו.  לברך 
אני  צריך  בכ"י. האם  סופר  דברי  ותשובות  שאלות 
לברך ברכת שהחיינו כעת, או רק אם בעז"ה אזכה 
להדפיסם? שהרי ברכה זו תיקנו על שמחת הלב, ומי 
זיכהו  מזו שהשי"ת  גדולה  דאיכא שמחה  לנו  יימר 
לתוה"ק  ופרחים  ציצים  ולעשות  שו"ת  ספר  לחבר 
והכין בכתובים  והלכה". באותה עת חיבר  בפלפול 
חלקים,  ב'  אברהם"  "מחזה  בשם  נוסף  נפלא  ספר 
המכיל אוצר בלום של הארות וציונים לשו"ת חתם-
סופר או"ח ויו"ד, אותו כינס וערך בעצת הגה"צ רבי 
מאיר יהודה פרייא זצ"ל משוראן בעל "שבט מישור", 
בערלוי.  זצ"ל  מהרש"ס  זקינו  בבית  פעם  כשביקר 
הספרים  סדרת  של  היסוד  מאבני  היה  זה  כתב-יד 
הגדולה "ליקוטי הערות" על שו"ת חתם-סופר )י"ל 
ע"י מכון חת"ס בעריכת הגה"צ רבי יששכר דוב גולדשטיין 
רבינו  של  כתביו  מרבית  אבדו  הלב  למגינת  זצ"ל(. 
וחבל  השניה,  העולם  מלחמת  של  העיתים  בצוק 
המעט  גם  אך  תש"ה  שנת  הידוע  בעת  דאבדין  על 
ששרד לפליטה מלא וגדוש חידו"ת מאירים כקילורין 
לעינים כאשר עיני הקורא בספר 

הנוכחי תחזינה מישרים.

ורחמיו על כל 
מעשיו

הצטיין  כך  בתורה  כגדולתו 
ובכל  לחכמתו  הקודמת  ביראתו 
חכמים.  שהזכירו  נכונה  מידה 
היה איש חמודות בעל נפש זכה 
לדוגמא  סיפרו  ורחום.  חנון  ולב 
מקורבי בית אביו, שבימי הצרות 
הגיע  תש"ג  או  תש"ב  בשנת 
פליט  יהודי  לערלוי  מפולין 
שברח מן הגיהנום הנאצי ונכנס 
להתגורר כדייר משנה בשכירות 
מלאה בצל קורתו של ת"ח פלוני 
גדולה.  במשפחה  מטופל  שהיה 
ביתו  אל  רבינו  נזדמן  אחד  יום 
באוזניו  ועלה  ת"ח  אותו  של 
שהחליפו  ומענות  טענות  קול 
הפליט  והדייר  בעה"ב  ביניהם 
רמז  מיד  שכ"ד.  לתשלום  בנוגע 
לבעל הדירה שיניח לפליט והוא 
שחסך  המועטים  מהכספים  עבורו  אח"כ  לו  שילם 
לעצמו. עובדה זו - כפי שהעידו מכריו - לא ללמד 
על עצמה בלבד יצאה כי אם על כל מעשיו הטובים 
רחומיו  זרע  עם  להתחסד  נפשו  שנתן  והמשובחים 

של הקב"ה ברוח נדיבה.

השידוך שלא יצא אל הפועל
התחילו  לפרקו  ובהגיעו  לפניו  הלך  הטוב  שמו 
שבישראל  המיוחסות  ממשפחות  נכבדות  בו  לדבר 
כי  מסופר  בו.  לזכות  השתוקקו  וטובים  וגדולים 
ראצפערט  מהעיר  המפורסמים  השדכנים  אחד 
הגיע אל דודו הגה"צ יקותיאל יהודה המכונה זלמן 
זצ"ל  מים"  ה"נחלי  של  בנו  ז"ל,  שאנפעלד  לייב 
וחתנו של הרב דמתא הגה"צ שאול רוזנברג זצ"ל, 
את  בן-אחותו  שהיה  לרבינו  שידוך  להציע  וביקש 
בתו של הרה"צ רבי זושא האלבערשטאם זצ"ל בנו 
של הרה"ק רבי שלום אליעזר זי"ע מראצפערט בן 
זי"ע. הלה הוסיף ואמר  הגה"ק בעל ה"דברי חיים" 
שאבי המדוברת מבטיח נדוניה חשובה בסכום גדול. 
שאל אותו הדוד רבי זלמן לייב כמתפלא: אמנם נכון 
לגאון  ועדיו  מופלג  ת"ח  הוא  דנן  שהבחור  הדבר 
בישראל, אך כידוע הוא אינו לבוש כדרך החסידים 
וכיוצא בזה, א"כ אין זה מתאים לו להיות נכדו של 

המצבה בבית העלמין ערלוי לצד מצבת זקנתו הרבנית מלכה אסתר ע"ה אשת הג"ר שמעון סופר בעל ההתעוררות תשובה.
התמונה באדיבות הרב ישי קליין שליט"א
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האיש  השיבו  זצ"ל.  מהרש"א  קדישא  בוצינא  האי 
גופו  המדוברת  אבי  מצד  באו  וההצעה  שהרעיון 
והוא גם כן שאל אותה שאלה מהרה"צ רבי זישא, 
ניתן  שהשיבו: בטלן שכמותך, את ענין המלבושים 
לפתור תוך ארבעים ושמונה שעות בלבד. רוכשים 
עבורו את הלבוש החסידי מכף רגל ועד ראש וכבר 
התורה  אוצרות  את  ואילו  מושלם.  כחסיד  מראהו 
בעמל  אלא  קונים  אין  לרכוש  הספיק  זה  שבחור 
וביגיעה עצומה ובלתי פוסקת במשך שנים רבות.... 
שידוך זה לא יצא לפועל עקב האנדרלמוסיה שירדה 
לעולם זמן קצר לאחר מכן באירועי מלחמת העולם 
השניה, כשבאדר תש"ד נכנסו הגרמנים ימ"ש וכבשו 
ההשמדה  למחנה  היהודים  את  והגלו  הונגריה  את 
גאב"ד  ע"י  לפרטיה  זו  עובדה  סופרה  )לימים  אושוויץ. 
ערלוי בשמחת השידוכין של נכדתו, בת בנו הג"ר עקיבא 
כ"ק  נכד  גולדברגר  שמעון  הג"מ  החתן  עם  סופר  מנחם 
המהרש"א  נכד  זצ"ל, שהיה  מבאבוב  רבי שלמה  אדמו"ר 
השמים  מן  זה  היה  שכנראה  באומרו  זי"ע,  מראצפערט 
ורק  חיתון,  בקשרי  יתקשרו  הרוממות  המשפחות  ששתי 

עכשיו נסתבב הענין שיצא לפועל בקשר של קיימא(.

בימי עברה וזעם
עם  העולמית,  המלחמה  של  האחרונים  בשלבים 
חורף  בשלהי  להונגריה  ימ"ש  הגרמנים  פלישת 
)מונקא  העבודה  לגדודי  אש"ב  רבי  גוייס  תש"ד, 
סאזאד( של ממשלת המאדיארים ההונגרית והועסק 
גיוס  הקרפטים.  של  ההררי  באזור  פרך  בעבודת 
הגרמנים  רבים מציפורני  יהודים  זה הציל למעשה 
ימ"ש, ששאפו להשמיד להרוג ולאבד את כל אשר 
בשם ישראל יכונה, אולם הגיוס לכשעצמו והשירות 
בגדודי העבודה היו מלווים בסבל איום ואכזרי שאין 
לתאר. במלאות שנה לכיבוש הנאצי חזרה ונכבשה 
המדינה ע"י כוחות הצבא האדום, והוא יצא לחופשי.

מהונגריה לרומניה 
בצוק העתים היטלטל בנדודים מישוב אחד למשנהו, 
הגיע  משם  שברומניה.  אראד  לעיר  שהגיע  עד 
לבראשוב, עירו של הגאון רבי דוד שפארבער זצ"ל 
היה שלכל  הגדול  הפלא  דעניא".  "אפרקסתא  בעל 
מקום שגלה אליו ועל אף ההרפתקאות והטלטולים 
עם  בדברים  כשנכנס  עימו.  תורתו  גלתה  שעבר, 
הגר"ד שפארבער, התענג הגאון לשוחח עימו בדברי 
תורה והתפעל מאד מעושר חכמתו. גם לאחר ימים 
רחוקים בהיותו בארץ הקודש, כשנזכר בו התבטא 
ואמר: "הוא היה גאון ממש", ולא נתקררה דעתו עד 
שהסמיכו להוראה וציין בכתב ההורמנא שנתן בידו:

"... איקלע לאתרין האי גברא רבה יקירא הרב האברך כפי' 
)כפי ר' יהודה ברש"י פר' מקץ( כמוהר"ר וכו' ... והאברך הנ"ל 
המלחמה  ממערכות  פליט  בתורת  היום  איתנו  פה  הנהו 
כי  לו,  נעשו  ניסים  ניסי  הקדושים  אבותיו  ובזכות  האיומה, 
ניתן  והאמת  אשוריו  תמעד  לא  ע"כ  בליבו  אלוקיו  תורת 
ליכתב שבמשך זמן היותו פה התענגתי על רב טובו אין טוב 
אלא תורה יראת ה' טהורה כי הוא מלא ברכת ה' בבקיאות 
ש"ס ופוסקים בפלפול ובסברות ישרות שבעתיים מזוקקות 
איומות שעברו על  וסכנות  והעינויים  למרות כל הביטולים 
ראשו בשנות הזעם ר"ל עודו באבו ותומתו וחכמתו תורתו 
וה' יחזיק במעוזו בודאי לאילן רב יתעביד ורבים ילכו לאורו 
וכל רואיו יכירו כי הוא זרע ברוכי ה' וכל מין דין סמיכא לנא 
להיותו מורה ודאין לעם ה' חוקי האלוקים ותורותיו כאשר 
כבר העידו עליו גדולים והנני רק כיהודה ועוד לקרא לתת 
עליו כתבא דנא ולעשות רצונו חפצתי ובמקום שאין מכירין 
אותו תהיה השורה הזאת לעדה נאמנהכי הוא באמת כלי יקר 
ואיש חמודות וראוי לכל הכבוד אשר נחלו אבותיו הקדושים.

וע"ז באעה"ח אשמורת הבוקר יום ה' תז"מ י"ד למב"י תש"ה לפ"ק 
פה בראשאוו
הק' דוד שפערבער
אבדקה"י הנ"ל"

בעיר הבירה בוקרשט
בהמשך נדודיו עם גלי הפליטים, הגיע לעיר הבירה 
הגדול  ההגאון  בצל  קצר  זמן  והסתופף  בוקרשט, 
חיים  "באר  בעל  מניאמץ  זצ"ל  ראללער  הגרח"מ 
מרדכי", שעיטרו ג"כ בסמיכת חכמים. גם בבוקרשט 
ומכתיבת  ליום אחד מעסק התורה  לא חדל אפילו 
חידושים ותשובות, וכך כתב בספרו בתשובה משנת 
תש"ה: "אני מתגורר כעת בק"ק בוקרשט יע"א ואין 

לפני ספרי גדולי האחרונים שמפיהם אנו חיים לעיין 
בהם, ע"כ לא אצא כותבת הגס". 

חזרתו לערלוי
שנת  הקיץ  חודשי  באמצע  הסופי  השחרור  לאחר 
ערלוי,  מולדתו  עיר  אל  לחזור  בידו  עלה  תש"ה, 

נגלה  ואז 
האסון  לו 
כי  הנורא 
בית  מכל 
וזקינו  אביו 
ם  שי ו הקד
על  שניספו 
קידוש השם 
כ"א  ביום 
בסיון תש"ד 
י  נ ש ב כ ב
ה  ד מ ש ה ה
באושוויץ, 
נשארה  לא 
ט  ע מ כ
חיה,  נפש 
ו  ד ב ל מ ו

לימים  יוחנן,  רבי  הצעיר  אחיו  רק  לפליטה  שרד 
ויגון,  צער  מרוב  בקרבו  נשבר  ליבו  ערלוי.  גאב"ד 
ולמרות הפצרותיו של אחיו שישמש בכתר הרבנות 
כממלא מקום אבותיו הגדולים, סירב בתוקף לקבל 
את ההצעה והניח את המשרה לאחיו הצעיר ממנו, 
עיתות  כל  ואת  ממסחר  להתפרנס  מבכר  כשהוא 
בתורה"ק  עצמית  ליגיעה  הקדיש  שלו  הפנאי 
בכל  להיטיב  מרבה  היה  הוא  חידושים.  ולכתיבת 
יכולתו עם הפליטים הרבים שהגיעו לערלוי, ושמו 

יצא לתהילה כגומל חסדים טובים, פודה ומציל. 
לאחר כשנתיים העביר אחיו רבי יוחנן את הישיבה 
מבודאפעשט  חתם-סופר  ישיבת  בראשה,  שעמד 
והרוחני  לימינו במובן הגשמי  ורבינו עמד  לערלוי, 

גם יחד. עשרות תלמידי הישיבה נתחבבו עליו מאד, 
והשביחם  בד"ת  עמהם  השתעשע  מצוא  עת  ובכל 
בלומדות, ושימש להם כעין ר"מ בלתי רשמי והרביץ 

תורה לעדרים.

על ערש דווי
בגופו,  ונחלש  בליבו  נחלה  תש"ח  שנת  בפרוס 
לבוא  מסוגל  היה  לא  דראש-השנה  ב'  שביום  עד 
קול  להשמיעו  למעונו  הלך  התוקע  ובעל  לביהכ"נ 
והיה מרותק  ורפואות  ברופאים  גם כשעסק  שופר. 
רוב הזמן לערש דווי, היה צערו על הביטול-תורה 
ולחדש  חוליו התאמץ ללמוד  בימי  וגם  לו,  שנגרם 
עד כמה שידו מגעת. ימים ספורים לפני הסתלקותו 
ר"ש  זומם" משארו  "עד  בעניני  תורה  איגרת  קיבל 
סופר איש ירושלים וניסה להאיר ולהעיר על דבריו 
לו  נטרפה  גבי מיטתו, אך  בכתב כשהוא נשען על 
השעה ולא הספיק להשלים את הענין עד תומו. ביום 
שבת קודש פרשת שמות עלו אליו תלמידי הישיבה 
לדרוש בשלומו והוא שמח מאד לקראתם והתגבר על 
חולשתו והשתעשע עמהם בפלפולי אורייתא בדיני 
תערובות משו"ע יו"ד ואו"ח. בכל משך תקופת ימי 
חוליו חזר והזכיר מדי פעם כי תשוקתו הגדולה היא 
ממיטתו  ויקום  השי"ת  יעזרהו  ואם  בתורה,  לעסוק 

ישתדל ללמוד בהתמדה יתירה.
סיים  בטבת,  כ"ג  שני  ביום  פטירתו,  לפני  יום 
מערלוי  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ואחיו  שחרית  להתפלל 
ששהה ליד מיטתו ביקש לחלוץ ממנו את התפילין, 
אך הוא רמז לו שימתין עוד ושכב מעוטר בהם שעה 
ארוכה עד שהיה מוכרח לחלצם, ונפלטה מפיו אנחת 
רווחה: "אוי מה טוב מה טוב להיות מעוטר בתפילין 

הקדושות". 
ביום שלישי בבוקר לסדר "וארא אל האבות", כ"ד 
והשיב  דרקיעא  למתיבתא  נתבקש  תש"ה,  בטבת 
היארצייט  חל  זה  ביום  ליוצרה.  הזכה  נשמתו  את 
של זקנתו הצדקת מרת חוה לאה ע"ה, אשת רבינו 
מערלוי  אדמו"ר  כ"ק  אחיו  זצוק"ל.  הכתב-סופר 
זצוק"ל הספידו לפני מיטתו בלב קרוע ומורתח וקרא 
על עצמו בבכיה גדולה "הילד איננו ואני אנה אני 
בא", מי שהיה ילד שעשועיו של אבא ה"יד סופר" 
בעוונותי  בטח  הלא  בא,  אני  אנה  ואני  איננו,  זי"ע 
נלקח ממני אחי מחמדי לכפרת פשע, ובמה אצטדק 
ואיך אשא פנים לפני אבא". בהמשך ההספד הזכיר 
זכריה  נבואת  על  ע"א(  ט  )תענית  חז"ל  מאמר  את 
"ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד", שבפטירתו 
נלקחו  כאילו  ישראל  הרגישו  ע"ה  רבינו  משה  של 
מהם אהרן ומרים יחד עימו. והנה, לאחר השריפה 
זמן  כל  בית אבא בעוה"ר, הרי  כל  ואובדן  הגדולה 
ועכשיו  נוחם,  בו  מצאנו  בחיים  היה  שמהראש"ב 
ודומה  בעדי  עולמי  חשך  מאיתנו  הוא  גם  שנלקח 
עטרת  ונפלה  כולם  נלקחו  ממש  היום  כאילו  עלי 
ראשנו, אוי לנו כי חטאנו". הקהל שהתאסף סביבו 
כולם שרידי חרב געו כולם בבכי מזעזע ויהי המעמד 
לחרדת אלוקים. הלבבות דמעו על האי שופרא דבלי 
בארעא. הכתוב בקהלת "בכו בכה להולך בלא בנים" 
וכל פנים קבצו פארור. ספדו לו  וגידים,  קרם עור 
רבנים נוספים ממעריציו, שסיפרו שבחיו ותינו את 
גודל האבידה. במעמד זה הוזכר מאמר חז"ל "ספר 
תורה שנשרף חייב לקרוע עליו שתי קריעות, אחת 
על הכתב ואחת על הגווילין", והיינו דתלמיד-חכם 
ששבק חיים הרי זה כספר תורה שנשרף ואם נלקח 
בדמי ימיו יש לבכות עליו בכפלים אחת על הכתב 
דהיינו על מה שכבר קרא ושנה ושילש וסיגל מצוות 
ומעש"ט ואחת על המילין כלומר על היריעות בספר 
החיים שעוד לא הספיק למלא על מה שהיה בכוחו 
לחיות  המשיך  אלמלי  כי  לפועל  הוציא  לא  ועדיין 
בודאי היה מוסיף הולך ואור. כל שכן האי גברא רבה 
שאף במעט השנים שחי הרבה מקנתו, וכבר הספיק 
לכתוב כמה וכמה גוילין דאורייתא ואין מי יתן לנו 
תמורתו. הובא למנוחות בבית-החיים דק"ק ערלוי, 
סמוך לקבר זקנתו הרבנית מלכה אסתר ע"ה אשת 
רבינו שמעון סופר זצוק"ל בעל התעוררות תשובה. 

דברי הקינה שעל 
המצבה

ביום השלושים לפטירתו העמידו מצבה על 
לספר  עליה  שנחרתו  הדברים  ואלה  קברו, 

לדורות הבאים: 
פ"נ

הב' הגדול בתוי"ט חו"ב עצום בש"ס ופוסקים 
רודף צדקה וחסד סוע"ה בנש"ק 

הרב מו"ה אברהם שמואל בנימין סופר זצ"ל 
איה סופר ושוקל פה המתגבר בתורה 

בכו בכה כי אבדה הנזר והעטרה 
רבנים גדולי הדור עטרוהו בעטרת הוראה 

הוי בעווננו נקטף באיבו כלי חמדה 
מי יתן והיה ראשינו מים ועינינו מקור דמעה

 
שופרו בחומרי מתנייתא וצלל במים אדירים 
מברר הלכות גדולות בספרו שו"ת דברי סופר 

ב' חלקים 
ופיו מפיק מרגליות חידושים יקרים ונחמדים 

אבן הזוהר חיבר עוד חיבורים מחוכמים 
לשו"ת חת"ס או"ח יו"ד הגהות וביאורים

 
בן כ"ה שנים עלה השמים בסערה 

נפשו הטהורה נתבקשה בישיבה של מעלה 
יכאב הלב וכל פה ירום קינה 

מחמד עינינו ותפארתנו ארון א' נלקחה 
ישגא מאד אחריתך לעלות מעלה מעלה 

נצח ינון שמך עד עמודך לתחיה 

נפטר בנשיקה כ"ד טבת תש"ח לפ"ק

שער ספרו 'שות דברי סופר'
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באר בשדה- שטפנשט

¨ מבארם של חסידים §

יריעה מיוחדת עם מלאת השלושים להסתלקותו של הגה"צ המפורסם רבי משה וובר, זצ"ל דומ"צ דחסידי 
בעלזא בני-ברק, התוועדות חסידים אחרונה בראשותו על מורו ורבו הגה"ח רבי משה בטלן זצ"ל

קרן אור פני משה
עם מלאת שלושים להסתלקותו של הגה"צ המפורסם רבי משה וובר, זצ"ל דומ"צ דחסידי בעלזא בני-ברק, תלמידו של הגאון החסיד המופלא רבי משה ]בטלן[ וויס 
זצ"ל, מגדולי בני העלייה בחצר רבנו הרה"ק משטפנשט * שנסתלק בעת רעווא דרעווין שבת קודש פרשת ויצא י”ב כסלו תשפ”א * שבנו אל התוועדות חסידים 
שנערכה אשתקד ביוזמת מערכת 'באר בשדה' לרגל הילולת הג"ר משה המכונה בטלן, בהשתתפות גדולי תלמידיו: הגה"צ רבי משה וובר זצ"ל, יבדלח"ט הרה"צ רבי 

נפתלי כהן שליט"א, ממעתיקי השמועה בחצר הקודש שטפנשט ויו"ר וועד חסידי שטפנשט.
בשיחה זו הועלו זיכרונות ועובדות מהאי חסיד, האי עניו, רבי משה וויס - בטלן זצ"ל, להלן חלק מתוך ההתוועדות שהתקיימה בביתו של הרה"צ רבי נפתלי כהן 
שליט"א. בשיחה זו רשמנו זיכרונות קודש ועדויות מכלי ראשון, מתהלוכות חייו הנאדרים בקודש של רבי משה בטלן בתוספת סיפורים ועובדות נפלאות שקיבלו 

הגר"מ וובר, ויבדלח"ט רבי נפתלי כהן ממורם ורבם הגדול - מבית רבוה"ק לבית רוז'ין ושטפנשט.
השיחה לא נתפרסמה בשעתה ועתה נערכה על ידי מערכת ‘באר בשדה’ ומובאת בזאת לקוראינו הנאמנים כלשונה. 

 שיח חסידים
החסיד  הרב  של  דאשתקד  ההילולא  ביום  תש”פ,  טבת  כ”א 
יזמה  בטלן(  משה  רבי  )המכונה  ווייס  שלמה  משה  רבי  המפורסם 
עת  במינה  מיוחדת  חסידים  התוועדות  בשדה  באר  מערכת 
התכנסו שניים מוותיקי תלמידיו ממעתיקי השמועה של בית 
שטפנשט ה”ה הגה”ח רבי משה וועבער דומ”ץ בעלזא זצ”ל עם 
להבדל”ח הרה”צ רבי נפתלי כהן שליט”א יחד סביב השולחן 
התכנסו להעלות זכרונות ועובדות מהאי חסיד האי עניו רבי 
שהתקיימה  ההתוועדות  מתוך  חלק  להלן  ז”ל,  בטלן  משה 

בביתו של הרה”ח רבי נפתלי כהן שליט”א.
*

זכיתי  במה  עליכם,  שלום  שליט”א:  כהן  נפתלי  רבי 
לביקור כה חשוב. 

הגר”מ וועבער זצ”ל: עליכם שלום, הרי היום היארציי”ט 
נפתלי  רבי  אתם  בימינו  ז”ל,  בטלן  משה  רבי  של 

התלמיד הוותיק ביותר שלו.

הלימוד עם רבי משה בטלן
תיכף  אצלו  ללמוד  התחלתי  אני  שליט”א:  נפתלי  רבי 

אחרי מלחמת העולם השניה כשהגיע לבוקרשט.
הגר”מ וועבער זצ”ל: מה למדתם?

מסכת  למדנו  יומי  היום  בלימוד  שליט”א:  נפתלי  רבי 
חולין עם טור וב”י יורה דעה עם כל הנושאי כלים עד 

הפרי מגדים. 
פרי  בספר  גדול  בקי  היה  הוא  זצ”ל:  וועבער  הגר”מ 

מגדים. 
באותם  לזלזל  נוהג  היה  “הוא  שליט”א:  נפתלי  רבי 
מיד  וקופצים  ערוך  שולחן  שלומדים  צעירים  צורבים 
ולהבין  לחטוף  חפצים   - מגדים  הפרי  עומק  לתוך 

כי  הם  נרפים  בהמשך,  ואח”כ  אחד,  בלילה  הכל  את 
הוא  הדרך’,  לא  זו  שכך  ‘בוודאי  בלימודם.  מתקשים 
התרה. אלא שיתחילו עם הגמרא וילמדוה הדק היטב 
ה’פרישה’  עם  יוסף  בית  וטור  ה’ראשונים’  כל  עם 
יראו  לפתע  דרכם,  צלחה  כי  יראו  ואח”כ  ו’הדרישה’, 

וישכילו עד כמה יגלו אור חדש בהבנת הפרי מגדים. 
כמגיד  שימש  בטלן  משה  שר’  ידוע  וועבער:  הגר”מ 
לייב  יהודה  רבי  הגאון  בישיבתו של  בקישינב  שיעור 

צירלסון.
אחד הנוכחים: היו שם עוד תלמידים?

רבי נפתלי שליט”א: בחלק מהזמן למדתי לבד בחברותא 
עמו ובחלק מהזמן ישבו שם עוד איזה בחורים שנפשם 

חשקה בתורה בשממה הרוחנית של בוקרסט.
העסקן הרה”ח ר’ אברהם יוסף )מוניא( שפירא ע”ה גם 
היה בא לפעמים אל השיעור, היה לו ראש טוב והוא 
הבין כדבעי, זכורני שפעם אחת הגיע עם כובע חדש 
ויפה, וכמובן זה לא מצא חן בעיני רבי משה ה”חניאק”, 
ר’ משה ניגש אליו ונתן קוועטש גדול אל תוך הכובע 

וריסקו.

צאצאיו של רבי משה
הגר”מ וועבער זצ”ל: היו לו לרבי משה בן ובת.

זקני תלמידי חכמים
הדומ"צ הגר"מ וובר זצ"ל עם יבלחט"א רבי נפתלי כהן שליט"א

ה'
שד

שיחביוזמת מערכת 'באר ב
חסידים

···

הרה"צ רבי משה וויס זצ"ל המכונה בטלן
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רבי נפתלי שליט”א: בתו נישאה לרבי בן ציון רחמן זצ”ל 
ותיכף נפרדו...

משה  רבי  שם  נוכח  והייתי  בבוקרשט  היתה  החתונה 
סידור  שיקח  זי”ע  מסקווירא  הרה”ק  בפני  התחנן 
קידושין בחופה אבל הוא לא הסכים בשום פנים ואופן, 
הוא עמד שם בחופה מן הצד ולא לקח שום כיבוד, זה 
סמוך  עומד  הרבי  היום  עד  וכן  בסקווירא  מנהג  היה 
לחופה ממש, בלי שום כיבוד, לא סידור קידושין ולא 

ברכת חתנים, רק מאחל מזל טוב.
הדומ”ץ הג”ר יעקב יוסף כהן שליט”א: שמעתי מהרה”ח 
את  העריך  מאוד  משה  שרבי  הי”ו  סלומון  יצחק  רבי 
רבי בנציון רחמן זצ”ל וכשרבי בנציון היה פעם בשיכון 
סקווירא רבי משה נתן לו שלום עליכם והמשיך בדרכו 

כשדמעה נשרה לו מהעין.
רבי נפתלי שליט”א: שם המשפחה המקורי של רבי בן 
ציון היה “ראכמוט” זה שם רוסי הוא הגיע לארץ קראו 

לו “רחמן”.
הגרי”י כהן שליט”א: ראיתי שלמעשה הוא עצמו חתם 

את שמו “רחמן”.
הגר”מ וועבער זצ”ל: היכן?

כאן  שהדפיס  הראשון  הרי  הוא  שליט”א:  כהן  הגרי”י 
בארה”ק את הספר “תהלה לדוד” של הגאון רבי דודיא 

אורטנברג מבאדיטשוב, 
את  חתם  הוא  ושם 
שמו בהקדמה הנפלאה 
“בן  שם  כתב  שהוא 
ציון בן הרב חיים רחמן 

אב”ד נאוואסעליץ”. 
זצ”ל:  וועבער  הגר”מ 
היה  הזה  הספר  אכן 
נדיר מאוד כמעט שלא 
שרבי  עד  הכירוהו 
בנציון הדפיס אותו ואז 

נתפרסם בעולם.
שליט”א:  כהן  הגרי”י 
זצ”ל[  וועבער  ]הגר”מ  הדיין 
את  היטב  הכיר  וודאי 
הרב בן ציון רחמן זצ"ל. 
אכן  וועבער:  הגר”מ 
הכרתיו היטב, הוא היה 
בקי  וגם  מופלג  ת”ח 
בתורת הנסתר וכן בעל 
מספר אחד בעולם, היה 

ידען גדול.
באיזה  הנוכחים:  אחד 

שנה נפטר רבי משה בטלן? 
הגרי”י כהן שליט”א: תשל”ב.

אחד הנוכחים: מהיכן הכינוי “משה בטלן”.
מירל’ע  שהרבנית  שמעתי  אני  שליט”א:  נפתלי  רבי 
מוויז’ניץ היא זאת שכינתה אותו כך עוד ביאס, ונהנה 
מכך זה מצא חן בעיניו, כשאבי הגה”ח ר’ יוסף כהן ז”ל 
שאל אותו ביאס כשפגש אותו שם לראשונה, מה שמך 
משה  מען  רופט  “מיך  הגאווה  במלא  וענה  התרומם 

בטלן” ]לי קוראים משה בטלן[. 

בישיבת פאפא
הגרי”י כהן שליט”א: הדיין ]הגר”מ וועבער וועבער זצ”ל[ זוכר 

את רבי משה בטלן מאנטוורפען מישיבת פאפא?
מחייך,  וועבער  הגר”מ  “בוודאי”,  זצ”ל:  וועבער  הגר”מ 
“מימי חורפי כשלמדתי בישיבת פאפא באנטוורפן היינו 
קבוצת בחורים שנכרכנו סביבו, ומדי ליל שישי קבענו 
אליו  הולכים  היינו  הקדוש,  החיים  אור  בספר  לימוד 
על  רכון  היה  בטלן  משה  רבי  לפתח  הגענו  וכשכבר 
הספר, דבוק בו ופניו בוערות, והיה זה ממש מחזה פלא 

לראות בדמותו המאירה בהאי עידנא דליל שישי. 

לימודו ספרי חסידות והנהגותיו בטיש 
בבעלזא ובסקווירא

הגר”מ וועבער זצ”ל: אולי אתם זוכרים? בבוקרשט, רבי 
משה בטלן נהג ללמוד גם בספר באר מים חיים?

נהג  זוכר שהוא  אני  קודש  בשבת  נפתלי שליט”א:  רבי 
כסדר ללמוד בספר באר מים חיים. 

הגר”מ וועבער זצ”ל: גם אני זוכר שבליל שישי רבי משה 
בטלן נהג ללמוד אור החיים הקדוש, ובשבת קודש כפי 
“באר  הק’  בספר  למד  הוא  מבוקרשט,  זוכרים  שאתם 

מים חיים”. 
מאוד  הפליג  בטלן  משה  רבי  שליט”א:  נפתלי  רבי 

בקדושת הספר הקדוש “באר מים חיים”. 
תחת אחד השיחים סיפר לי על הרה”ק רבי דוד משה 
קדישא  הסבא  של  החמישי  בנו  זי”ע  מטשורטקוב 
נכנס  אחת  שפעם  משה  ר’  לי  סיפר  וכך  מרוז’ין. 
שהוא  לו  וסיפר  הטשורטקאוווער,  של  למעונו  יהודי 
לומד בספר באר מים חיים, אבל, הוא התלונן קמעא, 
הספר מאוד מאריך בלשון ולעיתים קשה לו בשל כך. 
אתה  כך  לו  והשיב  מעט,  הזדקף  הטשורטקאוווער 
אומר? תמה עליו, איך קוק אויך א מאהל אריין אין באר 
מים חיים און איך זעה נישט קיין איים איבעריג ווארט, 
און אויף די וונטערדיגע סדרות איז ער ממש ווי א זוהר. 

]גם אני מסתכל לפעמים בספר הקדוש באר מים חיים ואינני רואה בו שום 

מילה מיותרת, ובפרשיות החורף )ספר בראשית( הוא ממש כמו זוהר[. 

אחד הנוכחים: כאן בארה”ק, אלו ספרי חסידות נהג רבי 
משה בטלן ללמוד בשבת קודש?

הגר”מ וועבער זצ”ל: כשאני ראיתיו כאן בירושלים בצל 
זמן  לו  היה  מהיכן  זי”ע,  מבעלזא  הרה”ק  של  קדשו 
ללמוד בשבת באר מים חיים? מאידך, כשהיתי בצילו 
באנטוורפן, לא היה לו רבי ללכת אליו לטיש וממילא 

נותר לו איפוא זמן ברווח ללמוד.
זמן  לו  נותר  )מחייך(: בבוקרסט גם  רבי נפתלי שליט”א: 
ברווח עד לטיש, הטיש של הסקוויארע’ר רבי בבוקרשט 
היה נערך מאוחר בלילה, והיה די מהר יחסית בין חצי 
שעה לשעה, ור’ משה ניצל את הזמן עד תום. זה היה 
משה  רבי  כיצד  בזכרוני  חרות  היום  עד  פלא.  מחזה 
בטלן היה ישוב בבית המדרש רכון בשרעפי קודש על 
הספר הקדוש ‘באר מים חיים’, וכשאך הופיעה דמותו 
של הרה”ק מסקווירא בפתח הוא סגר את הספר ומיד 

נעמד על משמרתו לשמש בקודש. 
הגרי”י כהן שליט”א: בשבת קודש אחרי הטיש היה רבי 

משה בטלן הולך הביתה.
רבי נפתלי שליט”א: אכן, כל ימות השבוע רבי משה היה 

נשאר בלילות ללמוד בבית המדרש עד שכלו כוחותיו 
ורק  כוחות,  באפיסת  הספסל  על  שם  נרדם  היה  ואז 

בשבת אחרי הטיש היה סר לביתו. 
הגרי”י כהן שליט”א: הרבנית מראחמיסטריווקא אחותו 
של כ”ק אדמו”ר מסקווירא שליט”א סיפרה שפעם אחת 
ואחיותיה הרבניות  ביאס בשעה מאוחרת בלילה היא 
]ה”ה האדמו”ר  מוויז’ניץ מאנסי ע”ה ראו שאחיהם הקטן 
שליט”א[ אינו על יצועו והא היה אז ילד קטן בן 3- 4 

על  ישן  ומצאוהו  לחפשו  התחילו  הם  דאגה  ומרוב 
ספסל בבית הכנסת, ותוך כדי שהם העבירוהו הביתה 
כשהוא הוא חצי ישן הוא אמר להם “אוי איהר פילט 
נישט די געשמאק וואס א חסיד האט ווען ער שלאפט 
אויף א באנק” ]אינכם מרגישות את התענוג שיש לחסיד כשהוא נם 

את שנתו על הספסל[.

הרה”ק  היה  כך  “על  וובר מוסיף בחיוך:  וועבער  הגר”מ 
מהר”א מבעלזא זיע”א נוהג לומר: ‘כאהב צו געגרייט 
ווייעכע בענק ]הכנתי ספסלים רכים[ - עבור אותם חסידים 
ואנשי מעשה שהיו לנים את שנתם בבית המדרש, שכן 
מיטות לא היו שם ב”אחד העם” ]בת”א[, אבל לרבי משה 
כן היה מטה בבית אבל הוא היה מעדיף את הספסל 

בבית המדרש. 
רבות,  פעמים  עיניי,  במו  חזיתי  זצ”ל:  וועבער  הגר”מ 
הטיש  לפני  בהפסקה 
משה  רבי  את  בבעלזא, 
או  גמרא  ביד,  ספר  תופס 
לפרקים  או  חסידות,  ספר 
בני  עם  מדבר  שהיה 
חסידות,  בדברי  החבורה 
ולפעמים אף הוסיף מילתא 
לרומם  כדי  דבדיחותא 
זה  כל  אבל  הלבבות.  את 
רגע  באותו   - באחת  נפסק 
פתח  מבעלזא  שהרה”ק 
פסק  משה  רבי  הדלת,  את 
 - כמימריה  ברגע  מלדבר 
כאילו קפא על מקומו. הוא 
נעמד בסוף השולחן הטהור 
ממול פני הקודש, ולא הסיר 
משך  כל  ממרן  עיניו  את 

הטיש”. 

זכרונות משטפנשט
דודי  שליט”א:  נפתלי  רבי 
גולדנברג  פייביש  הגה”ח 
מרן  של  הגבאי  היה  ז”ל 
הרבי משטפנשט זיע”א ולאחר ההסתלקות נהיה הגבאי 

של הפאשקאנער זיע”א 
הגר”מ וועבער זצ”ל: ר’ פייביש עלה לארץ ישראל? 

מרומניה  קברו  את  העלו  לימים  שליט”א:  נפתלי  רבי 
של  האח  סבי,  של  דודו  היה  הוא  בצפת,  קבור  והוא 

אמא שלו, הרבנית לאה.
רבי נפתלי שליט”א: ברומניה בתקופה שלאחר פטירת 
מרן הרה”ק משטפנשט הפאשקנער רבי היה נקרא אז 
זקן האדמורים ברומניה, הרה”ק רבי משה יהודה לייב 
זיע”א. רבי משה בטלן אמר לי פעם אם הפאשקאנער 
אלע  געשיינט  איבער  ער  “וואלט  בהונגריה  היה 

אונגרישע רבי’ס”. 
הגר”מ וועבער: הוא היה דודו של הרבי מבוהוש, הרה”ק 

רבי יצחק מתל אביב. 
הגר”מ וועבער וובר זצ”ל פונה לר”נ כהן: “כמה שנים זכה 

ר’ משה בטלן לנסוע לשטפנשט?”
רבי נפתלי שליט”א: “כמדומני, י”ג שנים. בהקשר לכך 
סיפר לי ר’ משה שהיה נוהג לנסוע ממרחק, מקישנוב 
היה  סיפר,  כך  ימים,  באותם  לשטפנשט.  שבבסרביה 
נסעו.  לא  לשטפנשט  רכבות  שכן  ועגלה  בסוס  נוסע 

הדומ"צ הג"ר רבי משה וובר זצ"לרבי נפתלי כהן שליט"א
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ללא  קופץ  היה  הוא  וחולשתו,  ולמרות תלאות הדרך 
כוח מן העגלה עם בואה לשערי העיירה שטפנשט ולא 
ממתין אפילו לרגע. וכך היה מסביר ליושבים בקלויז 
‘מן הראוי היה שלכזה רבי גדול אגיע  במתק שפתיו: 
ברגליי ממרחקים, אבל היות שאין לי כוח נוסע אני על 
עגלה. אבל פה לשטפנשט אכנס עם סוס ועגלה לרבי? 

אז הוא קפץ מהעגלה והלך רגלית’”. 
שבילדותו  לי  סיפר  משה,  ר’  זצ”ל:  וועבער  הגר”מ 
הסתופף בצל הרה”ק בעל ה’ישמח ישראל’ מאלכסנדר, 
ה’דברי  בעל  הרה”ק  בצל  להסתופף  נסע  מכן  לאחר 
שמואל’ מסלונים. לאחר מכן נסע להרה”ק רבי דוד’ל 
בבסרביה  השתקע  מכן  ולאחר  בקישינוב  מסקווירא 
הסתלקותו  לאחר  בשטפנשט.  להסתופף  החל  ומשם 
הרבי  אצל  להסתופף  עבר  משטפנשט,  הרבי  של 

מסקווירא ביאס.
רבי נפתלי שליט”א: ר’ משה בטלן ביאס הלך בלבוש של 
ושווארצע  פשוט  קסקט  עם  בחול  ברוסיא,  החסידים 
עם  לא  אבל  מסאמעט  קסקט  חבש  בשבת  רעקל, 

זיידענע קפטן.
לא יכל להיות לילה אחד ללא 

אדמו”ר
יצא  מסקווירא  הרבי  זצ”ל:  וועבער  הגר”מ 
איזה  וכעבור  בתש”ח  לאמריקה  מאנטווערפן 
תקופה רבי משה עלה לארץ ישראל והסתופף 
במוצאי  להסתלקותו  עד  מבעלזא  הרה”ק  בצל 

שבת קודש עקב, אור לכ”א תשי”ז. 
ביום ראשון לפנות ערב התקיימה הלוויתו של 
הבעלזער רב, כשחזר ממסע הלוויתו של מרן, 
חזר רבי משה כאוב ושבור לב. ואז לפתע ננער 
משברונו והזדעק: ‘א ואוו וועל איך נעכ’טיגן די 
נאכט? מט’אר נישט נכ’טיגן א נאכט אן א רבי 
]היכן אלון הלילה – אסור שתעבור אפילו לילה אחת ללא רבי[. 

כבר  אב,  ל-כ”ב  אור  ראשון,  יום  לילה  באותו 
בעל  הרה”ק  של  במחיצתו  משה  רבי  הסתובב 
אפילו  להישאר  אסור  כי  מגור.  ישראל’  ה’בית 

לילה אחד ללא רבי... זו הייתה איפוא תמצית חייו של 
ר’ משה בטלן, ההתקשרות התמידית לצדיקי האמת”. 

הסתלקותו  שלאחר  שמעתי  אני  שליט”א:  כהן  הגרי”י 
של הרה”ק מבעלזא הלך לבית מדרשו של הרה”ק רבי 
שהוא  עליו  התבטא  והוא  זיע”א,  אמשינובער  מאיר’ל 
משיירי כנסת הגדולה של אדמור”י פולין, זה היה סמוך 
למקום מגוריו, ורק לאחר מכן כשהוא עבר דירה בסמוך 
לבית מדרש של גור הוא התחיל להסתובב במחיצתו 

של הרה”ק הבית ישראל זיע”א.
ומיד שהוא מסתובב  כמובן שמע תיכף  ישראל  הבית 
לחדרו,  שיקראוהו  לבחורים  ואמר  קדשו,  בחצר  שם 
הוא נכנס אל הרה”ק הבית ישראל וישב שם חצי שעה, 
זה  גור הפליאו מאוד את הדבר  ישיבת  הבחורים של 
היה זמן רב מאוד במושגים של גור, לאחר מכן כשיצא 
מהחדר הבחורים העיזו לשאול אותו על מה דיבר עם 
הרבי, והוא כחסיד קמאי לא אהב את זה, והיכה אותם 
גערעד  כ’האב  וואס  פארציילן  זאל  “איך  קודקדם  על 
הרבי  עם  דברתי  מה  על  אספר  ]שאני  צימער”  אין  רבי’ן  מיט’ן 

בפנים החדר[. 

ישראל התבטא פעם  בית  רבי נפתלי שליט”א: הרה”ק 
בפליאה אודות הרבנית של ר’ משה באמרו כך: “יהודי 
בעל מדרגה כמו ר’ משה בטלן עוד ניתן יהיה למצוא, 
אבל היכן”, תהה, “ניתן למצוא אישה גדולה כמו זוגתו 
הרבנית, שוויתרה עבור בעלה הקדוש על כל רצונותיה 
ומנעמי העוה”ז, והסכימה לכל אורח חייו הקדוש, חיי 
פרישות נדירים שכמותם לא נמצא?”... זה הוא הפליא 

עד מאוד.
שרבי  גור  חסידי  מזקני  שמעתי  שליט”א:  כהן  הגרי”י 
משה היה משתתף בטיש בגור רק כשהיה עולם קטן, אך 
כשהיה עולם גדול “שורות” עם דחיפות הוא היה יושב 
בחוץ על הספסל עם ראש מוטה כמהרהר לעצמו, פעם 

התעניין  ישראל  הבית  שלישית  סעודה  באמצע  אחת 
מה עושה רבי משה, ואמרו לו שהוא “יושב סתם על 
“יושב  ההגדרה  את  קיבל  לא  ישראל  הבית  הספסל”, 
סתם” על רבי משה, והגיב: רבי משה “איז א העכערע 
]רבי  זיצט נישט סתם ביי שלוש סעודות”  מענטש ער 

משה הוא יהודי מורם מעם, הוא לא יושב סתם בעת סעודה שלישית[. 

גור  מישיבת  בחורים  הרבה  זצ”ל:  וועבער  הגר”מ 
הסתובבו אצלו נאש’ן חסידות, והבית ישראל נהנה מזה 
שכן יכלו ללמוד מהתנהגותו איך חסיד צריך להראות.

הגרי”י כהן שליט”א: כפי שהוזכר כבר בדרך כלל עיקר 
החיים  אור  היה  הבחורים  עם  משה  רבי  של  לימודו 
הקדוש, ובזה גם יצא שמו בעולם שהיה בקי בכל קוץ 
בספה”ק אור החיים, אבל שמעתי מחסידי גור שהבית 
ישראל ביקש מרבי משה שילמד עם הבחורים רמב”ן 
רבי  אבל  המועדף,  הלימוד  היה  זה  בפולין  כי  עה”ת, 
משה היה אמון יותר על ספר אור החיים הקדוש כמנהג 
רוז’ין, לכן כשהיה בא לישיבת גור היה תחילה מלמד 
שב  היה  ואח”כ  ציוה,  הרבי  כי  רמב”ן  קצר  שטיקל 

ללמוד בספר אוה”ח הק’ באריכות, הפלא הוא שהרי 
להיות  וצריך  מיוחד  לימוד  הוא  עה”ת  שרמב”ן  ידוע 
לימד  וכשרבי משה  בו שיעור,  לומר  כדי  רגיל בספר 
את השטיקל רמב”ן היה זה בכל כך בעמקות נפלאה 
היה  עיסוקם  הפוילישער’ס שעיקר  כל  שהפליאה את 
בספה”ק רמב”ן, ובזה הראה את כוחו הגדול בכל מכמני 

התורה.

על משפחת כהן
ז”ל,  אביכם  את  היטב  זוכר  אני  זצ”ל:  וועבער  הגר”מ 
ז”ל,  משה  ר’  הגה”ח  ואחיו  ז”ל  כהן  יוסף  ר’  הגה”ח 
שניהם היו יהודים בעלי צורה מדור העבר, בעלי אוריין 
ראשונה  שישבו  מעשה  ואנשי  חסידים  אבהן  ובעלי 
מלעלוב,  היטב  אותם  זוכר  אני  שטפנשט,  במלכות 
משה  רבי  הרבי  של  מדרשו  בבית  התפללו  שניהם 
מרדכי מלעלוב זיע”א ברחוב רבי עקיבא, שאגב השבוע 

יום ההילולא דיליה ]כ”ד טבת[. 
ברוח קדשו פעם באמצע הטיש הוא פנה אל אביכם 
בשאלה תמוהה “פון ווען אן הייסט איהר רבי יוסף?” 
]ממתי קוראים לכם רבי יוסף?[, זה היה נראה כחידה סתומה, 

אף אחד מהיושבים שם לא הבין את פשר הדברים.
שהשם  סודות,  סודי  היה  זה  אכן  שליט”א:  נפתלי  רבי 
האמיתי שלו לא היה יוסף, אפילו זוגתו אמא שלי לא 
ידעה על כך, הוא החליף את השם עם אחיו רבי משה 
הרומני,  השלטון  עם  לו  שהיה  בעיה  איזה  בגלל  ז”ל 
זיוף דבר כזה ישבו ברומניה 20  אולי עניני צבא, על 
שנה בכלא, לכן זה נשמר כסוד כמוס, גם כאן בארץ 
עוד פחדו לדבר על זה, והרה”ק מלעלוב ברוח קדשו 
ראה שהשם שנקרא בפי כל “יוסף” אינו השם המקורי 

שלו. 
אבי:  על  העיד  רבי  הלעלובער  שליט”א:  נפתלי  רבי 
פונם  רגע  איין  דעת  מסיח  נישט  איז  יוסף  “ר’ 

שטעפענעשטער רבי”, הוא היה חסיד בכל נימי נפשו. 
אחותכם  של  בחתונה  שמעתי  זצ”ל:  וועבער  הגר”מ 
מרת העניא ולדמן ע”ה, שהשתדכה עם נכדו של הרבי 
ושם  זצ”ל.  מקוידנוב  האדמו”ר  של  גיסו  מטופרוב 
שסיפרו  זוכר  ואני  הכתובה.  לגבי  השאלה  התעוררה 
שהחזון איש פסק שלא צריך לשנות את השם ושישאר 

עם השם “יוסף”. 
רבי נפתלי שליט”א: לפלא הוא שהמופת הזה שהתרחש 
בלעלוב התרחש באופן מופלא גם במעונו של הרה”ק 
בסגנון  התנבאו  הצדיקים  היה ששני  ונראה  מבעלזא, 
וזה היה עוד קודם לכן הסיפור היה שכשהגיע  אחד. 
הרה”ק  אל  להיכנס  מיהר  הוא  הקודש  לארץ  אבי 
שמו  את  רשם  הוא  שם  קוויטל,  עם  זיע”א  מבעלזא 
עיניו  את  נתן  מבעלזא  וכשהרה”ק  לאה”,  בן  “יוסף 
שאלה:  בלשון  אבי  עבר  אל  הפטיר  לפתע  בקוויטל 

משה בן לאה?
מגיע  היה  יוסף  ר’  שאביכם  זוכר  אני  וועבער:  הגר”מ 
מיפו רבות לבית הכנסת ברחוב אחד העם בתל אביב 
שם  מבעלזא.  הרה”ק  בצל  להסתופף  כדי 

התראינו ב’גרויסע שטוב’. 
אני זכיתי לפעמים גם להיות שליח להעביר את 
לארה”ק  מסקווירא  הרה”ק  של  הצדקה  מעות 
ארץ  לבני  מאמריקה  עתק  סכומי  שולח  שהיה 
מסקווירא  הרבי  של  געלט”  ה”צדקה  ישראל. 
לקטמון  שליח,  ידי  על  לירושלים  מגיע  היה 
לידיו של רבי משה בטלן, וחלק מהכסף היה רבי 
משה מעביר לי לפעמים למסור ליד אביכם רבי 
הייתי  ושם  בת”א  לשבות  נוסע  כשהייתי  יוסף 

פוגש אותו בבעלזא.

הקפדתו בעניני שחיטה
היה  בצעירותו  בטלן  משה  רבי  הנוכחים:  אחד 

שוחט.
עד  שוחט  היה  הוא  אכן.  שליט”א:  נפתלי  רבי 
שיו”ט אחד הוא נסע להיות בצילא דמהימנותא 
של רבו מרן הרה”ק משטפנשט זיע”א ועזב את העיר 
ומיד אחרי  כמובן שתיכף  טוב.  יום  לכבוד  ללא בשר 
יו”ט פיטרו אותו ממשרתו ומינו שוחט אחר מאז הוא 
כמעט ועזב לגמרי אומנות זו אבל ראיתי שתמיד היה 
על  לעמוד  כדי  שחיטה  סכיני  ‘חלפים’  על  מתעניין 

כשרותם. 
ורבי משה היה אוהב  יוסף, היה שו”ב,  ז”ל רבי  “אבי 
‘שטארק  היה  וזה  ה’חלף’.  את  לבדוק  ממנו  לבקש 

גלאט’, גלאט כדבעי. 
גם אני למדתי בצעירותי את מלאכת הזביחה, אבל לא 
עסקתי בזה להלכה למעשה, לגבי ‘החלפים’ לימד אותי 
און   – גלאט  נאר  שארף  זיין  נישט  “ס’מוז  משה  רבי 
אז מען מאכט גוט די תפיסה שנייט זיך שנעל”. ]הסכין 
לא חייבת להיות חדה אלא העיקר שתהיה חלקה, ובאים תופסים הצוואר 

כדבעי אזי זה נחתך מהר[.

ה’תניא’  הבעל  שהנהיג  מה  גם  זה  וועבער:  הגר”מ 
שהשבוע יומא דהילולא דיליה ]כ”ד טבת[ שהסכינים 

יהיו מלוטשים שלא תהיה שום הרגשה.
כי התשובה של  זה מאוד מענין,  הגרי”י כהן שליט”א: 
הבעל התניא לאנשי ווילנא אודות הסכינים המלוטשים 
לא ברורה כל צרכה, ושם משמע שעיקר החשש הוא 
“דרסה”, ולזה מועיל בעיקר החידוד השארפקייט ולא 
בשו”ת  המהרי”ל  אחיו  בתשובת  וגם  הגלאטקייט, 
שארית ליהודה משמע שסכין עבה אי אפשר להרגיש 
התייחס  משה  רבי  אולי  דק.  בחידוד  רק  פגימות  בה 
“אינגלישע  שנקרא  האחרונים  הדורות  של  ל”שטאל” 
שטאל” שבהם אפשר להעמיד גלאט גלאט בלי חידוד.

רבי נפתלי שליט”א: הסכינים של היום עשויים מפלדה 
או מחומר משובח אחר שאפשר טוב יותר להעמידם על 
הגלאטקייט, אמנם בעבר נהגו לקחת ‘שטאל’ של חרב 
פשוט, והיה מאוד קשה להעמידם גלאט בלי פגימות, 
והנהיג זאת, הבעל  ואז הגיע המגיד הגדול ממזריטש 

בדחילו ורחימו, קורא את מכתב הרה"ק משטפנשט זצ"ל, הדומ"צ הגר"מ וובר זצ"ל יבלח"ט 
רבי נפתלי כהן שליט"א והדומ"צ הגרי"י כהן שליט"א
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התניא לא חידש זאת אלא המגיד. גם ה’מאור עיניים’ 
פעל הרבה בענין זה שהשוחטים ישחטו רק בסכינים 

מלוטשים.
אצלו  החזיק  עינים  המאור  שליט”א:  כהן  הגרי”י 
בטשערנאביל את השו”ב רבי ליפמאן שהיה תלמידם 
כל  של  הרבי  היה  והוא  במעזריטש  השוחטים  של 
לפי  סכין  איך להעמיד  השוחטים שבאו ללמוד אצלו 
שיטת מעזריטש, והוא היה מחייב את התלמידים לבוא 

בכל שנה מחדש להבחן על זה.
זיע”א  יוסף  יעקב  התולדות  הרה”ק  שכאשר  מסופר 
שמע שהמגיד הגדול ממעזריטש תיקן את ענין הסכינים 
מלוטשים בתחילה התרעם ע”ז מדוע יצא לחדש ענין 
שלא למדו אצל הבעש”ט הק’ ונסע למעזריטש ושאל 
אותו: מדוע חידשתם חידוש שלא עלה על דעת רבינו 
הבעש”ט  היה  עוד  שכל  המגיד  לו  והשיב  הבעש”ט? 
שלא  כולו  העולם  כל  על  הגין  הגדול  זכותו  בחיים, 
יבואו לידי מכשול ח”ו. אבל עתה כבר לא אכשר דרא, 
לידי  העולם  יבואו  שלא  גדול  תיקון  לתקן  ומוכרחים 

מכשול ח”ו, ותי’ זה הוטב בעיני התולדות זיע”א.

בבעלזא
רבי  שהה  תשי”א-י”ז,  בשנים,  זצ”ל:  וועבער  הגר”מ 
משה בטלן רוב הזמן בשכונת קטמון בירושלים, שם 
 - תמוז  בתקופת  מבעלזא,  מהר”א  הרה”ק  שהה  גם 
תשרי. באותם חודשים עלה הבעלזער רב מתל - אביב 
לירושלים כדי לשהות שם בתקופת הימים הנוראים. 

כיבוד אם של רבי משה
הגר"מ וועבער זצ"ל: זכורני דבר מעניין שראיתי אצלו 
בקיום מצוות ‘כיבוד אם’ עליה הקפיד– חוק ולא יעבור. 
הייתה לו אמא ישישה שהתגוררה ב’בתי וורשה’ והוא 
נהג לעלות לבקר אותה תמידין כסדרן - פעם אחת 

בשבוע – לעיתים גם הייתי מתלווה אליו. 
של  האם’  ‘כיבוד  בהנהגת  הוא  גם  מפליג  כהן  נפתלי  רבי 
רבי  באנטוורפן,  עימו  שהיתי  בה  “בתקופה  משה:  ר’ 
משה בטלן נהג לכתוב מדי יום מכתב לאימו שכבר אז 
התגוררה בארץ ישראל. באותה תקופה לשלוח מכתב 
מחו”ל לארץ מדי יום זה לא היה דבר של מה בכך. 
לא  היה,  אם  כיבוד  במצוות  שמדקדק  משה  ר’  אבל 
וויתר על המצווה. גם בבוקרשט זכורני שכך נהג דבר 

יום ביומו”. 
אימו  את  לבקר  “כדי  זה:  מעין  הוסיף  וועבער  הגר”מ 
שגרה באזור אחר בירושלים הקפיד רבי משה בטלן 
נפש,  היות שהיה בעל  ]מונית[.  ‘טעקסי’  דווקא  לקחת 
סלד מטיבם ומאורחם של יושבי האוטובוס ובטהרתו 
על  רב  הון  להוציא  בכסף, העדיף  לא חסך  העצומה 

מונית והעיקר שלא להיכשל בטהרת עיניו בדרכים”.

מכניס אורחים ומשקה אותם חסידות
בקביעות  מגיעים  שהיו  שמעתי  שליט”א:  כהן  הגרי”י 
בחורים או סתם נצרכים אליו, לר’ משה בטלן הביתה – 

היו באים לשתות תה או לטעום משהו... 
הגר”מ וועבער זצ”ל: לר’ משה בטלן היה גם עניין הפוך. 
מלבד מה שהיה ‘מכניס אורחים’ גדול, הקפיד על כך 
שאם הוא התבקש להתארח בבית יהודי אחר, להיות 
להתארח.  מגיע  ומיד  המציאה  על  קופץ  היה  אורחו, 
הוא ראה בכך עניין נשגב לסייע לשני לקיים מצווה. 
וכך הווה מעשה: סיפר לי יהודי נכבד מחסידי סלאנים 
ר’ )יוסל?( פקשר, שהתגורר באותם ימים בקטמון. זה היה 
מאוחר בליל שבת קודש, לאחר שהרה”ק מבעלזא סיים 
את שולחנו הטהור, ואז הוא פנה אליו: ‘ר’ משה, קומט 
ארויף’ צו מיר און שטוב טרונקען אגלאז תה’. ר’ משה 
מיד נענה בחפץ לב וטיפס על אף עייפותו וחולשתו 
בדרך הררית כדי להתארח. וכך הסביר במתק שפתיים: 
‘מובא בספה”ק ‘קב הישר’, אם יהודי רוצה לעשות לך 
טובה, אין לך רשות לסרב לו היות וע”י ההזמנה, הפכת 
להיות חפץ של מצווה. יהודי רוצה לכבד אותי בכוס 
תה? הרי הפכתי להיות חלק של מצווה, ומוכרח אני 

לקיים את בקשתו. 

ר’  זוכרני סיפור שכה מאפיין את  רבי נפתלי שליט”א: 
משה. רבי משה בטלן הסתובב פעם ברחובות בוקרשט 
כדי לאסוף כסף אצל אנשים. שאלוהו: לשם מה הנך 
זקוק לכסף? השיב בעבור פדיון שבויים. אח”כ התברר 
שהוא לקח את הכסף ועשה עם זה ‘סעודת ראש חודש’ 
בבית מדרש. ובאו אליו התורמים בטענות, על ההונאה 
‘אני הוניתי? אספר לכם דברים  ואמר:  הגדולה. חייך 
כהוייתן הזמנתי דגים ועוד מצרכים שהייתי נזקק להם 
נשארו  ולכן הם  לי לשלם  היה  לא  לסעודת המצווה, 
גאלתי  שבויים’;  ‘פדיון  זה  ממילא  בחנות,  ‘שבויים’ 
אותם משבי החנות’... זה היה תמציתו של רבי משה 
ידע  נפשו שלא  ידע בטהרת  מי שהכירו,  הלא  בטלן, 
צורת מטבע מהי וכי לא הייתה לו כלל תאוות מון. היו 
נותנים לו כסף היה מכניס לכיסו ואף פעם לא הביט 
בו. גם ב’פראווען בסקווירא לא הסתכל מה שהכניסו 

לידו כגאבע געלט”. 
משה  רבי  נהג  בוקרסט  בתקופת  שליט”א:  נפתלי  רבי 
ועוד קודם  בטלן לקנות הכל לרבי מסקווירא לשבת, 
לכן ביאס – הוא היה נוהג ללכת לקנות לשוק לשבת, 
צלחות וכפיות, פשוטי עם נתנו חינם אין כסף – עופות 
ושאר מצרכים עבור בית הרבי. הוא סיפר לי כשהגיע 
לשוק, כל האידעענס הצדקניות, הרוכלות בשוק, שעם 

הגיעו למקום נמלטו להן אל הצדדים כדי לכבד את ר’ 
משה ביודען את הקפדתו שלא לילך בין הנשים. וציין 
לשבח מאוד את התמימות והצדקות של נשות רומניה, 
ידע, מוסיף ר’ נפתלי, שבכך משבח הוא גם את  ולא 
הגיעה  ששימעה  המופלאה  קדושתו  שגב  ואת  עצמו, 
יכל  בחו”ל  כזה  דבר  ואגב,  השוק,  רוכלות  אל  אפילו 
להתרחש רק בארץ רומניה, שם היהודים וגם היהודיות 
הפשוטות היה להם ‘א שטראק דרך ארץ’. במקום אחר, 
במדינה אחרת, ספק אם היו מפנים לו מקום בשוק... 

הוא הפליא והחשיב את זה עד מאוד...
רבי נפתלי שליט”א: רבי משה גם תמיד נהג לומר: אז 
סקומט א גביר צום רב’ין ]כשמגיע גביר לרבי[ ונותן פעם 
עצמו  את  מחשיב  הוא  גדול,  כסף  סכום  לרבי  אחת 
עד מאוד, אני מגיע כל שבוע לרבי, ומביא לו צלחות 

וכוסות, וגם קמח ודגים שקיבלתי מפשוטי עם. 
משה  מר’  פעם  “שמעתי  נפתלי:  ר’  מוסיף  זה,  בהקשר 
של  רמה  כי  במעלתם  בצידה,  השכל  ומוסר  קושיה 
והוא  מותיב  הוא  והפשוטים,  התמימים  רומניה  יהודי 
לרבי  בעמיו  בעל  אמיד  יהודי  לו  נכנס  ליה:  מפרק 
אך פעם אחת בשנה ומביא לו דורון: מתנה מהודרת 

ויקרה ששווייה רב עד מאוד. לעומתו, נכנס אל הקודש, 
ה’פושטער יוד’, עני ואביון, שמקפיד להגיע כסדר מדי 
שבוע אל הרבי ונותן לו אך ורק תשורה קטנה: דג או 
קמח, צלחת או סיר. הקשה ר’ משה ושאל: מי לדעתך 
תרומתו נחשבת יותר? זה העשיר הגדול שפעם בשנה 
מיניה  והשיב  הזדעק  ומיד  יוד’?  ה’פושטער  או  מגיע 
על  ביותר  רבה  יוד’ מעלתו  וודאי שה’פושטער  וביה: 
העשיר. הוא הלא נותן שבעתיים. כל שבוע נותן הוא 
ר’  הוא  וכך אהב  הדל...  לרבי מהמעט שלו, מהעצמו 
ובתמימותם  במעלתם  להפליג  בקודש  כדרכו  משה 
יודען’ שהסתופפו בצל צדיקי רומניה  של ה’פושעטע 

ואמונתם בהם נודעה למשגב.

האמרי חיים ורבי משה
בביתו  התאכסן  מסקווירא  הרבי  זצ”ל:  וועבער  הגר”מ 
של “רובין” ברחוב אור החיים בבני ברק וזכורני שהגיע 
לשם הרה”ק ה’אמרי חיים’ מוזיניץ ופגש בו בר’ משה 
בטלן ואז קרא האמרי חיים לעברו בקול: ‘ר’ משה איהר 
אט שוין תשובה גטוהן?’ ר’ משה הנהן בראשו ‘יא יא 

יא’... כנראה שהיה להם איזה חשבון מימים ימימה. 
עוד  משה  רבי  את  הכיר  חיים  האמרי  הנוכחים:  אחד 

מרומניה.
רבי נפתלי שליט”א: אכן, אני נזכר בסיפור הזה שאירע 
לר’  פנה  מסקווירא  ז”ל  הרבי  דארנא.  הנופש  בעיר 
משה בטלן שיגש לעמוד לומר קינות ור’ משה סירב: 
“איך זאג נישט קיין קינות...” ]אינני אומר קינות[ ולא היה 
חשוב  יהודי  במקום  שם  היה  קינות.  שיאמר  מי  שם 
אחד הרה”ח ר’ הערשיל שלומוביץ ז”ל שהיה מראשי 
היה  מטשערנוביץ,  היה  ]הוא  וויז’ניץ’..  בשיכון  פה  הקהל 
ובעל- בעל-תפילה  גם  היה  ויז’ניץ  בשיכון  הראשון  הקהל  ראש  אח”כ 

מנגן, נלב”ע בצעירותו בשנת תשי”ג[, הוא היה וויזניצער חסיד 

עם שטריימל. בשנים ההם ללכת עם שטריימל היה 
דבר נדיר, והוא באמת בלט בחשיבותו כאחד מחשובי 
המקום, ושלח אותו הרבי מסקווירא במקום ר’ משה 
לומר קינות. אח”כ חשבתי לעצמי, איך יכול דבר כזה 
להיות שר’ משה בטלן לא יקיים את דברי הרבי. אך אז 
נזכרתי בסיפור הידוע שאירע בתקופת מרן הרוז’ינער 
זיע”א, שגם הוא אירע בתשעה באב, כשהחסידים גם 
אמרו אותו דבר שהם לא רוצים לומר קינות, וכל מי 
שנכנס לביהמ”ד סחבו אותו החוצה וגם כשהרוזינער 
הרוז’ינער  התבטא  ואז  החוצה.  סחבו  אותו  גם  נכנס 
דיינע  פון  יו”ט  די  אוועק  נעם  “רבוש”ע  בכאב: 
קינדער... זיי ווילן נישט דעם יו”ט...” ]רבונו של עולם, סלק 
נא את היו”ט הזה מבניך, עם ישראל, הם לא מעוניינים ביו”ט הזה...”[. 

הגר”מ וועבער זצ”ל: החתונה של בת הרה”ק מסקווירא 
עם המאנסיער וויזניץ היה בדארנא.

של  השניה  “החתונה  כן”,  “אכן  שליט”א:  נפתלי  רבי 
האחות הצעירה, הרבנית מירל ע”ה, עם רבי מאטאלע 
הנופש  בעיירת  באב,  בט”ו  נערכה  מוויזניץ-מונסי 
מבוקרשט,  מרוחקת  מעט  שהייתה  דורנא,  והמרפא 
ונמצאת בדיוק על אם הדרך בין בוקרסט שבמולדובה 
לשני  נוח  היה  המקום  לגרוסוורדיין שבטרנסילבניה. 
מגרוסוורדיין.  שהגיעו  ויז’ניץ  לחסידי  הן  הצדדים, 
בימות  בבוקרסט  ששרר  הלוהט  האוויר  מזג  וככלל, 
חודש אב, הרחיק יהודים רבים לדורנא הקרירה באופן 
יחסי. החתונה, זכורני, נערכה בשיא ההרחבה והגדלות: 
השיגו עגלים לשחיטה והגה”ח ר’ משה בטלן, שכאמור 
ידע גם הוא פרק בהלכות שחיטה, נשלח ע”י הרבי זי”ע 
בחצרות  כנהוג  טריפות  הח”י  את  הרבי  עבור  לבדוק 

טשרנוביל כפי שהרבי עצמו לימד אותו”. 

מרן החתם סופר שיחד את ההונגרים 
שיסייעו בעדו במלחמתו בריפורמים

האונגרישע  עם  כך  כל  הסתדר  לא  בטלן  משה  רבי 
אידן היה לו אופי אחר, עם הרומנישע אידן הוא מאוד 

הסתדר.
רבי משה אמר שהחתם סופר האט זיך מדחק געווען צו 
געבן א היתר לאכול שטאפט גענץ און מיט דעם האט 
ער זיי אפגעקויפט צו קענען האלטן מלחמה קעגן די 
משכילים אין די רפארמער ]החתם סופר דחק עצמו למצוא היתר 
לאווזים הפטומות, ועם זה הוא קנה אותם שיוכל להשיב מלחמת שערה 

נגד ההשכלה והרפורמה[.

נעמד לקריאת מכתב מהרה”ק 
משטפנשט

לרבי  וועבער  הגר”מ  פונה  השיחה  סיום  לקראת 
נפתלי שליט”א: פעם שמעתי מכם שיש לכם כתב 
רבי  זיע”א,  משטפנשט  הרה”ק  ממרן  קודש  יד 
נפתלי קם והוציא מבית גנזיו את המכתב ומראה 
לרבי משה, נעמד מלא קומתו וביקש להחזיק את 
המכתב בידיו ואח”כ התיישב ובהיות שהיה כבר 
המכתב  את  לו  שיקריאו  ביקש  רח”ל  נהור  סגי 
משפט  בכל  מדקדק  שהוא  תוך  במילה,  מילה 
שנכתב בו, ואת חותם הקודש ביקש כמה פעמים 

שיחזרו על זה ויקריאו לו כסגולה. 

הגר"מ וועבער זצ"ל נעמד לקראת קריאת המכתב של הרה"ק 
משטפנשט זיע"א
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   דבר העורך
על    הביאפרשתנו עוסקת בשבע מתוך עשר המכות שהקב"ה  

פרעה מבקש  פעמים    ג'-שפרשה נמצא  בלכשנתבונן    .מצרים
 עליי (בעדי).התפללו דהיינו   -"  ּוַהְעִּתיר " ממשה ואהרן 

לבחז"ל  אמרו   רב חמא ברבי חנינא: אם ראה  אמר  :  :)(ברכות 
ויתפ  יחזור  נענה,  ולא  שהתפלל  שנאמר אדם  כז(  לל:    , תהלים 

,  ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב בתפלה, ואף אם לא נענית,    ' ַקֵּוה ֶאל ה "   )יד
תנו רבנן:  ועוד מוסיפה הגמרא,    אל ה'! בתפלה נוספת    וקוה 

חיזוק!דברים    ארבעה  בהם    צריכין  להתחזק  לאדם  לו  שיש 
, ודרך תפלה  טובים,   מעשיםואלו הן: תורה,    תמיד בכל כוחו.

 . תו)ובאומנו(במסחר   ארץ
אלעזר רבי  לב  אמר  ממעשים  :)(ברכות  יותר  תפילה  גדולה   :

במע  גדול  לך  שאין  רבינו,  טובים.  ממשה  יותר  טובים  שים 
 .בתפילה  אלא  )לבד הטובים מעשיו  מחמת(  נענה  לא   כן פי  על  ואף

המאריך כל  חנינא:  רבי  אמר  חנין  רבי  אין    אמר  בתפלתו, 
 תפלתו חוזרת ריקם!
אמר ע"ה  המלך  ד)(  דוד  ְתִפָּלה":  קט,  ואני וברש"י:  .  "ַוֲאִני 
תמיד אליך  שבמהותו  ,  כלומר  .מתפלל  צריך  לשאת כל אדם 

   לקב"ה. שקשור זה הוא ללמתפ וכשאדם  ,געור רגע כל תפילה
לעמוד  רצונך  אדם.  של  באישיותו  ביטוי  לידי  באה  התפילה 

 .התבונן בתפילתו  -על אישיותו של אדם 
ה שבעת  בקשיים  נתקלים  מחשבות פעמים  נכנסות  תפילה 

אחת העיקריות שבהן היא המחשבות שאלה מדוע?  וה זרות,  
 הזרות.  
זרות". ואמר   ולרבהגיע    אחד  חסיד מחשבות  לי  יש  "רבי,   :
 ".השיבו הרבי, "אין הן זרות כלל וכלל. הן כולן שלך  "?"זרות

תלמידו מויטבסק,  מנדל  מנחם  ממעזריטש   ר'  ה"מגיד"  של 
ב  עומד  כשאדם  אומר:  למדרגהיה  לטפס  ומבקש  ות תפילה 

באמצעות   משם  אותו  זורקים  ממדרגתו,  למעלה  שהן 
 .המחשבות הזרות שמתערבבות בתפילתו

מלאכותית   היא  כשהתפילה  הדברים?  כוונת  יש    -מהי 
שיחה   הלב,  בשיחת  זרות.  מחשבות ֲאִמִּתימחשבות  אין   ת, 

חבירוזרות.   עם  מדבר  לו    כשאדם  זרות. אין  מחשבות 
נה טבעית, מעלה ממדרגתו", כשתפילתו איכשאדם מטפס "ל 

ת הגמרא  מספרבין זאת  בכדי לה  .באות אצלו מחשבות זרות
כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו :  ):ברכות כח(

העולם הבא.   ת חיים,ֹאְרחוֹ נו, למדנו  לו: רב ונזכה בהן לחיי 
ההיגיון,   מן  בניכם  ומנעו  חבריכם,  בכבוד  הזהרו  להם:  אמר 

וכשאתם מתפללים דעו  יבום בין ברכי תלמידי חכמים,  והוש
 "., ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבאלפני מי אתם עומדים

מי  "גילויאיזה   וכי לפני  אדם  ידע  לא  אם  והלא  כאן?  יש   "
לא   כאילו  עומד,  הדגיש  הוא  אליעזר  רבי  אכן,  התפלל? 

" יכולה  דעוואמר:  "כוונה"  גרידא,  ב"כוונה"  תסתפקו  אל   ,"
",  דעו לפני מי אתם עומדיםת משהו מלאכותי, חיצוני, "להיו

 .ואז, מתוך אותה "ידיעה" תהיה התפילה טבעית
בהלכו הרמב"ם  תפילה  אומר  טז)ת  "(ד,  הכוונה? :  היא  כיצד 

הוא   כאילו  עצמו  ויראה  המחשבות  מכל  לבו  את  שיפנה 
 .  עומד לפני השכינה"

שנן  הדברים שיכולים לעורר את האדם בכוונתו הוא ל אחד  
ִּכי ִמיִמיִני ַּבל  ְלֶנְגִּדי ָתִמיד ה'   ִׁשִּויִתי" :)(תהלים טז, ח את הפסוק

 . "ֶאּמֹוט
באמצעותה   מביע  אדם  בתפילה.  וגנוז  טמון  האמונה  יסוד 
 .את תלותו המוחלטת בקב"ה. התפילה מחזקת את האמונה

שהזכרנו   הוא  כפי  עת  בכל  חיזוק  שטעונים  הדברים  אחד 
האמונה ויסודה. אושרו הגדול התפילה. התפילה היא   מקור 

 . יא המגדירה אותו כ'אדם'של האדם טמון בתפילה, וה

  .הנור
 
 
 
 
 

 

 עה לשונות גאולה. ולת ישראל בארבה' על גאת טחבה . א
 משה ואהרן.  ויחוס ולוי, שמעון ן,ראוב בשבטי האבות ראשי . ב 
 התנינים.  לכ את בלע אהרן ומטה פרעה, לפני התנין מופת . ג
התראה  -  דם  מכת  . ד לדם:  נהפכים  המים   עתבש  מכה,  כל 

 . החרטומים  ונסיון, ימים
גד  ומקרקרות  שורצות  צפרדעים   -  דע רצפ  . ה   בכל   ול ברעש 

מתו,,  משה  תפילת,  מכה,  התראה  מצרים:  הצפרדעים 
 .הארץ ותבאש

 פר מצרים נהפך לכינים: אהרן הכה את עפר כל ע  -  כינים . ו 
בציווי ו  מצרים  המשה,  וכשלוןתהי  החרטומים   כנם, 

 . לברוא כינים בעצמם
חוץ   ,ה בבוקר תשחת הארץובת: התראבתערחיות    -  ערוב . ז 

ֹגשן   ופר  -מארץ  ישראל.  בני  "זבחואמרעה  מושב  לה'   : 
   בארץ", ומשה התפלל וסר הערוב, ויכבד לבו של פרעה. 

מצרים, ה  -  דבר . ח מקנה  כל  מות  התראה,  מתות:  בהמות 
 אחד. וממקנה ישראל לא מת 

פריחה בעור הגוף: משה (דרך נס) זרק פיח כבשן,   -  שחין  . ט
ם ובבהמה, ולא יכלו  דזר בכל מצרים, ויהי שחין באוהתפ

 שחין. מפני ה משהני החרטומים לעמוד לפ
התראה,   -  ברד  . י  מהשמים:  יורדים  אש  ובתוכם  קרח  גושי 

מ כבד  אש  ואברד  במצרים,  כמוהו  היה  לא  אשר  ד 
וקולות   הברד  בתוך  פרעה השמיםממתלקחת  שלח   ,

 למשה שיתפלל, וכשיצא להתפלל מיד הפסיק הברד.

  

 
 ם עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם. ִצּוָ : וברש"י

סופר"   ה"חתם  כך  על  כתב  נראה ודברים נוראים  לשונו:  זה 
המלךש יבזו  שלא  להזהירם  ולא ,  רצה  עוונותיו,  לו  ויתכפרו 

בדין עליו  המכות  הרשע  למת  נורא.  יבואו  פרעה  אם  בונן. 
  בעינויים קשים   -  העומד ומשעבד שישים ריבוא מבני ישראל

מועט ביזיון  בזכות  הכי  אפילו  שילקה  הוא  ובדין    -  ומרים, 
ייפטר כראוי  כבוד  בו  ינהגו  של כותממה  שלא  בנו  בן  ק"ו   ,

לדידן   הוא    -ק"ו  רחוק  ועדיין  הראוי  במצב  שאינו  מי  אף 
יסיר מעליו כל   ם אותו ושותק על ידי שמבזי,  מלהיות פרעה

 . מיני יסורים וחולאים רעים
גדליהו    סיפר  הרב  זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  של  נכדו 

מעשר  שהגיע לפני יותר    פעם יהודי הוניגסברג שליט"א: היה  
לב  שנים בחוץ עם  אישי,  משהו  לו  שיש  אמר  ירושלמי,  וש 

אמר עליו    הוא  שזרק  רכב  של  נהג  הייתי  למישהו, 
ודיברפשקווילי לבד  היה  הוא  לחדר,  נכנס  כשהוא  אבל   ם, 

או שמעו  ואז  אנבקול  בבכי,  אומר  הייתי  תו  ואני  הדפסתי  י 
לי נולד  אמר  והוא  וזרקתי.  והוא   ילד  הנהג  האחרונה  בשנה 

כבר   בלבחניתו  7עבר  (ים  פעם ...  לי  אמר  שטיינמן  הרב 
ממני מחילה כסדר לפעמים נזכרים כבר   אנשים באים לבקש

הרב שטיינמן ניגש לארון ספרים )  ...כל הענווה  מאוחר... עם
"שער ספר  הקדושה"  הוציא  ו(י  שער  א  לו: אם   )חלק   והקריא 

שיצערֵׂשכֶ  מישהו  לחפש  לך  היה  מחפש    ל  אני  חיים  כי  לך 
הרב אמר לו: "אני מוחל לך, מרן  וש סליחה  קהאיש בי...  לך

לך" מוחל  הדלת).  פעמיים(  אני  ליד  היה  הוסיף   כשהוא 
 "... תעשה את הטובה הזאתאבל לאחרים אל בחיוך: "

 דבס"

 "א פשת טבת  כ"ז          ו טבת ט"  – ז"ל  י בן רבקה ויוסף כמרכוס מרדעלון מוקדש ל ה             י"אשנה   501עלון מס' 

בתו  לוןבע בינש  614  שיעורן  כנעסוק    ' ב  וםערך 
בש2ר  קוצה  ובברח ן  השרות  רמב   , 19:00ה  ע, 

  הגאון מו"ר של  מיסודו ",ורויקצ נה"ברי במדרשת
 . זצ"ל דלשטיין א עקבי  רבי

 ָוֵאָרא



 

 

   הכרת הטובעל   –  
שהנחית ממכות מצרים,    השבוע עוסקת בתיאור שבע  שתפר

את   שישחררו  כדי  ועמו,  פרעה  על    . ישראל  יבנהבורא 
בורא עולם , לה פנינה נאהבתחילת סיפור המכות, מסתתרת 

ו  מורה להכות את היאור, כדי להופכו לדם. אף שמשה רבינ
הוא מנהיג ישראל ומחולל המופתים במצרים, את המשימה 

 היאור מטיל ה' על אהרן דווקא.   להכות את
על  הוחבא ת היאור, כי כשהיה תינוקות אמשה לא יכול להכ

שיכה   ראוי  ולא  היאור,  למחסה שפת  לו  שעמד  המקום 
זאת,   לא  אף  על  ולהצלה.  הוא  לב,   -"  אדם"שהיאור  לו  אין 

רגשות נטול  בכל א  הוו  הוא  לו.  שעושים  מה  את  חש  לא 
בו ונעזר  בו  הסתתר  רבינו  שמשה  כיוון  יכול    -  זאת,  אינו 

לו  להכותו, להכאיב  יכול  'איי'.היאו.  אינו  יצעק  לא  הוא    .ר 
  -. אך רק בגלל שהיאור שימש לו מחסה  כהמ לא מרגיש כאב  

להכות ממשה  למנוע  כדי  בזה  טובה    די  מטרה  לשם  היאור, 
מ משה  ה'.  ציווה  היאור  עליה  על  יד  שיניף  יתכן  שלא    -בין 

    . כהוקרה למים שבתוכו  חייב ב'הכרת הטוב' ליאורש
' הערך הנעלה של 'הכרת הטובושפת בפנינו את  חעובדה זו  

 וק, שהופך לכלי מעשי.  שהיא ביטוי רגשי עמ
הטוב ט'הכרת  להוקיר  החובה  היא  להודות'  שגמל  ל  ובה  מי 

 ו טובה, ולהשיב טובה במעשים. עמנ
ואם וב  הט  תהכר כלום,  לנו  חייבים  שלא  מחשיבה  נובעת 

טובה   עמנו  גמל  כ  -מישהו  לו  להשיב  מחויבים  מולו  גאנו 
להודות לו מעומק הלב, במילים, בהכרה,   דרך  הטוב, ולמצוא 

יופ ממש.  של  נחי יובמעשים  הטוב,  הכרת  של    ה שבפרשף  ה 
של   ,השעבר לחתנו  שהופך  משה,  נישואי  סיפור  מתואר  בה 

ן, נעמד ע"י הבאר, ומושיע את בנות ְלִמְדיָ ה בורח  יתרו. מש
מ מוקדיתרו  הביתה  שבו  הן  להן.  המתנכלים  ם הרועים 

ואבימהר שואלגיל,  ָהִאיׁש"  הן  ֶאת  ֲעַזְבֶּתן  ֶּזה  כ)("  ָלָּמה    -  ב, 
טובהההלא   עמכן  עשה  הצאן  איש  יתכן ה  ,בהשקיית 

להזמינו  הוא  המתבקש  הדרך?  בשולי  כך  אותו  שעזבתן 
הטוב שלכן? בעקבות   תו ארוחה. היכן הכרהביתה, להגיש ל

 . משה מוזמן הביתה, מתעכב בבית יתרו והופך לחתנו זאת
זכ  -יתרו   משה,  בחתןחותן  שנתן מנהישהוא    ה  ישראל  ג 

הדורות,  בכל  ביותר  הגדול  הנביא  הוא  שחתנו  זכה  התורה, 
 הטוב של יתרו הפכה לזכות  רק הודות להכרת הטוב. הכרת

 שהובילה אותו לחתן המובחר ביותר! 
ה'ו לפניםכמים  על'פנים  לחותנו,  משה  של  הטוב  הכרת   :  

והש ביתו  את  בפניו  לושפתח  הי  יא  ובלתי בתו,  עצומה  תה 
למשה רבינו,    י כך, שכאשר בורא עולם מגיענתפסת. עד כד

עליו להטיל  ולהצילם   ומבקש  ישראל  את  לגאול  המשימה 
מיד מצרים, משה טוען בפני בורא עולם, שאינו יכול לצאת 

פתח יו, שלגאול את ישראל ללא הסכמת חמן למצרים וממדי
 הכרת הטוב.  בפניו את ביתו, והוא חייב לו 

ם יסלבודקה זצ"ל: על כף המאזניא מהסבמר  א  -הבה נתבונן  
השליחות   בנ  הנשגבהו   החשובהמוטלת  את   ישראל  ילהציל 

ממצרים. למשה רבינו ניתנת הזכות להיות גואלם ומנהיגם, 
להביאם   מצרים,  מטומאת  ולהוציאם  סיני,  להם  להר  לתת 

הנשגב   התפקיד  על  מוותר  משה  אך  ת הכר  בגללהתורה. 
ת  שהיא  טוב!ה מכל  יותר  הוא. נפקיד  ערכית  באשר  עלה 

ישראל מנהיג  תפקיד  על  לוותר  גאולת כדאי    ,כדאי  לעכב 
 תר.  הכרת הטוב חשובה יוש ,ישראל ממצרים

 הורים, -אין מי מאתנו שלא חייב הכרת הטוב למטיבים עמו 
נזכור כי הכרת הטוב   .כולם מטיבים עמנו  ,ריםחב  ,הבית  בני

  .בהללהשקיע בה את כל שכדאי  במעלה ראשון היא ערך

בשעת זה  ישראלהמוקדמות  בוקרה  היה  של  רבן  ה'חזון    . 
זצ"לאי שחרית    ש'  תפילת  התפלל  החמהכבר  ויצא בנץ   ,

שלו הקבועה  הבוקר  ברקבפרדסים    להליכת  בני  . שבשולי 
שהיה אז    ,רבי שמואל צבי קובלסקי זצ"ל  ניגש אליו   ,בצאתו

להס צעיר שהרבה  לטיול.   ,בצלותופף  בחור  להצטרף  וביקש 
ניאזחה יצאו ו"א  וכך  צונן ונעים  ות,  בוקר  להליכת  , השניים 

פתאום לפתע  והנה  תורה.  בדברי  משוחחים  החלו   כשהם 
עז לנשב   התכסו    ,ותרוחות  עז    ,יםכה  יםבעננהשמים  ומטר 

הארץ. על  ניתך  אחד החזו"א    החל  בשולי  עמדו  ומלווהו 
לכביש,   סמוך  לגשםהפרדסים,  ההול  חשופים  ך  השוטף 

כל  ומת אין  גג  חזק.  מקוםקורת  לרוץ ,  בקרבת  אפשר  איך 
ואז ברק?!  בני  עד  מ  , בגשם  עולה  אור  נראתה    , האופקכמו 

משאית ישנה מתקרבת. הנהג הבחין בשני היהודים הזקוקים  
מהגשםנ אותם  שיחלץ  ל'טרמפ'  כי  ,  ואשות  לגלות  והתרגש 

ה הוא  מהם  עצ  "אחזואחד  אליהם  כשהגיע  הבעצמו!   נהגר 
המשאית לעלות  ,את  שה   ,והזמינם  שהוא  תוך  מבהיר  וא 

 כב. הבעלים של המשאית ורשאי להעלות אנשים לר
ה הורה  צביא  חזו"אז  שמואל  הבחור  על  ש  ,למלווהו  יעלה 

ש בכיסא  ויתיישב  צועד   חזו"אכשה,  הנהג  לידהמשאית 
הבאגז  כדי  אחורנית אל  הבחור   לעלות  שמאחור...  הפרוץ 
ו יתכ"  ;נרתענבהל  מיד  !" ןלא  ויישב"  ,קרא  יעלה  "י  ע  הרב 

י  ,הגהנ ישראל  של  רבן  מאחור.  לבאגז'  אעלה  כמו יואני  סע 
סחורה א  ,קרטון  מלפניםבעוד  אשב  בזעזוע.  ?!"ני    .. קרא 

והשיב תשובה שכדאי שתהדהד באוזנינו שוב    ,א חייך"זוחה
 ,וית אותי במסירותו לי  ,הלא הגעת איתי לטיול בוקר"ושוב:  

הכרת לך  חייב  טואני  מבקש    ! הטוב  אני  עמך    , בהלגמול 
לך ולה במשאית    עניק  יותר  הטוב  המושב   !"הנהג  ליד   -את 

לא אני הוא שביקשתי להצטרף  וה   רגע"הבחור נבהל ושאל:  
שגמל עמי טובה  זה  לעונג ולכבוד הוא לי! הרב הוא    ,לטיול

יעלה   הדרכים!  בצידי  עמו  להלך  האפשרות  הרב במתן  נא 
ל מקומו  ויתפוס  הנהגל'קבינה'  בבאגז'   אסעואני    ,יד 

לרדת  !" ורמאח הוסיף  המתין   ,הגשם  המשאית  בעל 
בין גדול הדור   יכוח המשונה ו וה  עומד נדהם למול  ,בסבלנות
גייס  לבחור.   בדעתו,  איתן  איש'  ה'חזון  כי  הבחור  כשראה 

ומקורי:   חדש  בשובנו  "טיעון  אם  הדבר,  ייראה  איך  והלא 
מת  רקבני  לב שאני  ויראו  האנשים  מלפניםיביטו  לי   , רווח 

בבא הרב  כל  בעוד  יבואגז'?  זאת  שיראה  בי    מי  לחשוד 
הטוב!   בשמי  פגיעה  ותיגרם  בכבוד,  ברב  נוהג  טען שאינני 

ההגי .  בלהט.. לטיעון  האזין  איש'  עצה  ה'חזון  וטיכס  וני 
ני בכשנגיע לו  ,אתה בחזית ואני מאחור  הבה ניסע"גאונית:  

 כים. סה  בחורהו .הציע ה'חזון איש' ",נתחלף  רקב
הוסי נהג  הגשם  לרדת,  משרך  ף  העירה,  המשאית  דרכו  את 

בבאגז'  והחזו"א  הנהג,  שלצד  במושב  בנחת  יושב  כשהבחור 
של אחיזתו  את  מאמץ  סמוך  מאחור,  כשהגיעו  ליפול...  א 

עבר  א"חזושאית והשניים התחלפו, ה, עצר נהג המני ברקלב
ר. אך בכך לא תמה הכרת שבת מלפנים והבחור נעמד מאחול
הה של  לביתובהגי  -  "אחזוטוב  העם  ביקש  מנהג   ו"אחז, 

לו   להשיב  שיוכל  משהו  עצה,  ברכה,  ממנו  לבקש  המשאית 
לב שהביאו  על  ולהוקירו  סערה    רקבני  טובה  של  בעיצומה 

הנהן הנהג  אך   חורפית.  מיוחדת,  בקשה  מצא  לא    במבוכה, 
צבי שמואל  ההזדמנות...    ,רבי  על  אפשר "קפץ  כבר  אם 

ר, הנע  ביקש  -  "כלבבייסדר לי חברותא  לבקש, אבקש שהרב  
את   "אחזווה כחברותא  לו  סידר  היום  באותו  עוד  ניאות. 

חתנו של ה'סטייפלער' ולימים   -הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל 
וא  מראשי פוניבז',  ה'חזוישיבת  חברותא "א  ף  עמו  קבע 

 ם בשעת טיול הבוקר וגם בשעת ערב. אישית, כל יו
ב( זה  סיפור   עבדא המובא  חשי  ,)''אנא  על  לנו הצצה  בות  מספק 
הטוב''הכר עם   ת  הבוקר  שטיול  אף  כי  ישראל.  גדול  של 

זאת  למרות  כמותה,  שאין  רוח  קורת  של  שעה  הוא  החזו"א 
ניק לו את המקום  חש החזו"א כי הבחור מטיב עמו, ולכן הע

הטוב במשאית, וגם סידר לו חברותות כלבבו, כשהוא עצמו  
טו לו  להשיב  כדי  הכל  מהם,  מהסיפור אחד  נלמד  הבה  בה! 

  ]'דרשו'[                  . מה גדולה חובת 'הכרת הטוב'כעד  הזה 

 התעקש ה'חזון איש' לשבת בבאגז'?  מדוע



 

 

 ? כמה פעמים צעקה אשת עובדיה עד שנושעה-
 . נתאמץ בתפלה ". ויעתר אל ה'": וברש"יי

אפילו   או  קטן,  אפילו  ציבורי  תפקיד  איזה  שנושא  מי  כל 
שו נושא  הברשאינו  בין  קצת  שמעורב  אלא  תפקיד,  יות, ם 

ב  הבעיותונושא קצת  שאחת  יודע  הקשות של   עול הציבור, 
משנה   לא  לשידוך,  ומשוועות  שמתבגרות  הבנות  הם  הדור, 
הבעיה,   אך  הבעיה,  נוצרה  ואיך  זו,  לבעיה  הסיבה  מה  כרגע 

כאו מאותהיא  כאשר  מאוד,  ה'   בה  'אנא  זועקות  בנות 
 . סוף העולם ועד סופוהושיעה נא', וקולן הולך מ

שנ כמה  אללפני  הגיע  זילברשטיין    ים,  יצחק  רבי  הגאון 
ותלמידות   מורות  חתומות  שעליו  כאוב  מכתב  שליט"א 

שהן הגדול,  הצער  את  מביעות  הן  ובו  עומדות    בסמינר, 
צה מה לעשות, ומה עליהן  ע ן, וביקשוַאיִ  -ומתבגרות ושידוך 

ישועתן את  לראות  כדי  כאו  .לפעול  היה  מאוד המכתב  ב 
זאתואפשר   לראות  ומילה    היה  מילה  על  בכל  שהועלתה 

הי מסכת  את  שם  גוללו  והתלמידות  המורות  סורים יהכתב. 
הבנות על  ומבוגר ,  העוברת  מבוגר  לגיל  הגיע  אף  שחלקן 

המתאים השידוך  את  מצאו  לא  ועדיין   הרב   ראהכש  .מאוד 
שליט"א את המכתב הכואב, קם ונסע אל לשכת הגזית, היא  

שמ חמהלשכה  לישראל,  הוראה  יצאה  הגרי"ש מנה  מרן  יו 
מהאל שיאמר  זצ"ל  את   ישיב  לראות  כדי  לעשות  עליהם 

 הישועה.  
נכנס   הבנות.   הרבכאשר  כאב  את  שטח  פנימה,  הקודש  אל 

 מי  ושאל,  בתחילה ניסה מרן זצ"ל ברוב ענוותנותו להתחמק
זו קשה  שאלה  על  לענות  שיוכל  מו"ר ?!  אני  כשאמר  אך 

  חות של עם ישראל, ל שאני בא כעת בשלישליט"א למרן זצ"
בכיליון   מצפות  עומדות  והן  נורא,  הוא  הבנות  של  והצער 

בהירה לתשובה  הגזית' מ  עיניים  זצ"ל: 'לשכת  מרן  אמר   ,
להתפלל,  הוא  אלו,  לבנות  להציע  יכול  שאני  היחיד  "הדבר 

כשחזרתי עם תשובת מרן הגרי"ש זצ"ל, "! להתפללל ולהתפל
שכתבו   לבנות  בומסרתיה  אלה  פרצו  המכתב,  בכי את 

"כבר   עומדות ואמרו:  אנחנו  הזמן  כל  מלהתפלל!  פינו  יבש 
 ".והישועה ממאנת לבוא, ומתפללות

כמה ימים לאחר שובי ממרן הגרי"ש, נכנסתי לביתו של מרן 
הישיבה   שטיינמן ראש  וסיזצ"ל  הרב  המכת,  על  לו  ב פרתי 

מו" של  הבנות  מיוחר  ותשובתו  של  תשובתן  את  וגם    זצ"ל, 
 . התפללכבר יבש מל שאמרו שפיהן 

ל תשבמקום  ניגשענות  ה"א  ובה,  בעל  אל מרן  השחר"  ילת 
את  שם  פתח  מלכים,  נביא  והוציא  שבביתו,  הספרים  ארון 

הנביא עם הנס שקרה    פרק ד', שם מסופר על אשת עובדיה
השמן   פך  עם  הנלה  אלישע  של בזכות  הסוף  זה  אך  ביא, 

י ְבֵני ַחת ִמְּנׁשֵ ְוִאָּׁשה ַאהסיפור, אולם בפסוק בראשון נאמר: "
ֵלאֹמר ֱאִליָׁשע  ֶאל  ָצֲעָקה  ְוַאָּתה    ,ַהְּנִביִאים  ֵמת  ִאיִׁשי  ַעְבְּד 

ה' ֶאת  ָיֵרא  ָהָיה  ַעְבְּד  ִּכי  ְׁשֵני    ,ָיַדְעָּת  ֶאת  ָלַקַחת  ָּבא  ְוַהֹּנֶׁשה 
ַלֲעבָ ְילָ  לֹו  ב'    ם"ִדיַדי  א)(מלכים  זצ"ל, ד,  מרן  לי  אמר  והנה,   ,

מישהו כ  האם  פעמיודע  כמה מה  עובדיה,  אשת  צעקה  ים 
התשובה על שאלה ?  פעמים התחננה לפני שנושעה מצרתה

התרגום,   בשם  ברד"ק  מופיעה  האש  265זו  צעקה  ה  פעמים 
 .265 = הבגימטרי' שצעקה'וא רמוז בתיבת אל אלישע!!! וה

זמנין צווחת   מאתין ושתין וחמשא"עוד    התרגום:  בך כותוכ
ולא   גוונא,  כהאי  עובדיה  מה אתת  ידעה  ולא  משגח,  הווה 

ל דאזלא  עד  קבריהלמעבד,  פעמים   265עוד  פירוש:  ("...  בי 
ידעה   ולא  אלישע  בה  השגיח  ולא  כך,  עובדיה  אשת  צווחה 

 ...). לבית הקברותלעשות, עד שהלכה מה 

להאמי היה  אפשר  כהאם  צעקה  שהאשה  הרבה  ן  כך  ל 
פעמים ואז נענתה    265פעמים? וצריך לומר שאם היא צעקה 

שעשה את הנס עם   י שהלכה לקבר בעלה וחזרה לאלישע"ע(
השמן אם )אסוך  דהיינו  כן.  לפני  שתיענה  שייך  היה  לא   ,

רק   צועקת  עדיי  264היתה  נענית!פעמים,  היתה  לא  !!  ן 
שגם  ִנְמֵצינּו אם  תפיל   264לאחר    למדים  וצעקות,  עדיין  ות 

הנה לפתע ו   ,265-לא נענים, צריך להמשיך ולהתפלל בפעם ה
בהכל   מקומו  על  לנגד בא  מתרחש  הגדול  והנס    שלום, 

עוד    . העיניים לצעוק  המשיכה  שהיא  שטוענים  בחז"ל  יש 
 . תפילות 271 =  'לאמרמספר פעמים כמנין '

ה"אבע  מרן השחל  מרןבר(ל  ר"ילת  לייב    נו  יהודה  אהרן 
זצשטיינ תפילה הוסי  )ל"מן  שאין  כותב  הגר"א  שרבנו  ף 

שאד תפילה  וכל  ריקם,  שבה  אחת  מפיו  אפילו  מוציא  ם 
אם וגם  שמים,  בשמי  הדבר   פועלת  על  תהיה  לא  התועלת 

 ]ברכי נפשי[    .שבקש, הרי שהתפילה תפעל על דברים אחרים
 

ברכות הגמרא   צריכים "  :מרתוא   )לב:  (במסכת  דברים  ארבעה 
הן  ואלו  ומעשי  ;חיזוק,  טובים,  תורה,  ארץ",    תפילה ם  ודרך 

"צריכ רש"י:  ומסביר  תפילה.  זו  מהם  חיזוק  ואחד    -ין 
 ".שיתחזק בהם אדם תמיד בכל כוחו
זכות גדולה נפלה בחלקו  .  בכל השנה צריכה התפילה "חיזוק"

אדם,   כל  בושל  אלוקים  צלם  לאדם ִאְפׁשֵ הקב"ה  ש  ,אשר  ר 
היה להתפלל.   אחד  כל  נראית האנושומתפלל    אם  היתה  ת 

   .ומתחשבת יותר בזולתיותר,   שמחהיותר,  טובהאחרת,  
בא השריש  ש הקב"ה  התחושה  את  להתפלל, דם  הוא  יכול 

שהקב"ה   אלא  עוד  פה"  -ולא  כל  תפילת  תפילתו   -  "שומע 
 .בקשה, תהא אשר תהא דבר אוכל  עלשל כל אחד, 
 ָצָרִתי   ,יִחיׂשִ ֶאְׁשֹּפ ְלָפָניו  : ")תהלים קמב, ג(  אמר "ה  דוד המלך ע
ַאִּגי על .  "דְלָפָניו  הקב"ה  עם  ואדבר  אתפלל  דבר   כל  דהיינו, 

 כל צרה שתפקוד אותי.  עלו
עולם  הקב"ה.  לפני  שיחו  הוא לשפוך  שיכול  לאדם  קל  כמה 
פסיכולוגים,  תחליפים.  מחפש  בקב"ה  אימונו  את  שאיבד 

 .רופאים, עובדים סוציאליים. העיקר שמישהו יקשיב
להי אדם  צריך  שכמה  על  מאושר  שיח  ות  לשפוך  הוא  יכול 

קֹוִלי ֶאל  ,' ֶאְזָעקקֹוִלי ֶאל ה"  :)בשם  (  , כפי שנאמרלפני הקב"ה
 ". ןה' ֶאְתַחּנָ 

 

 
 

 

?נניםע עםברד 
מחר  וברשי  כעת  למחר  -:  הזאת  שריטה ָׂשרַ .  כעת  לו  ט 

 . חמה לכאן ירד הברד בכותל, למחר כשתגיע
כתב לחדש שמכת ,  יוסף סלנט זצ"ל  'לר  -  'באר יוסף'בספר  

עננים בלא  היתה  שהרי  ,  ברד  אלו,  רש"י  מדברי  כן  ומוכיח 
השריטה בכותל   החמה היתה מאירה על   ים, איך היו עננ  אילו
 . פרעה ה בביתעשה משש

תורה'ובספר   פינקוס  -  'תפארת  לבאר    ,זצ"ל  להגר"ש  מביא 
 בעת הגשם הוא שכאשר בא שפע ברכה  ין הענניםיזאת, שענ

של עצומה  התקרבות  זו  הרי  השמים  יתברך   מן  השם 
צריך  ולכן  ברכתו,  יוכל    להשפיע  שהעולם  ענן  של  מחיצה 

שכל   במכת ברד  ההתקרבות הגדולה של הברכה, אבל  וללסב
הניינה  ע ברכה לא  ולכן   יה  בענן  צורך  שם  אין  כלל  וקירבה 

 .  הברד בלי ענן אלא ירד מן השמים  היה
 ]קב ונקי -הרב צבי וינברג [



 

 

  ישראל אבוחצירא זצ"לרבי  -ם אתבונן מזקני

 על הבבא סאלי  סיפור –שיירי מצווה 
הה שללרגל  סאלי     ילולא  לשבט   ד'   -הבבא  מובא  כם ינ פ, 

נכבדים  וק רבות  מופת  סיפור  ראים  מיני  הצדיק  אחד  על 
  .זיע"א

הב כשהפליג  זפעם,  סאלי  הפליג  "צבא  התחוללה באוניהל   ,
היה  עזה.  ורב  סערה  קודש,  שבת  בערב  פני  זה  את  קיבל  נו 

בח המלכה  בשבת שבת  דביקותו  ברוב  ובצהלה.  דווה 
לא בתנו  ובקדושתה  החש  הדות  הגלים ימאוניה  בין  טלטלת 

המכונה  ,  הסוערים משרתו,  הקטן'אבל  היטב 'משה  חש   ,
 בטלטלת האוניה.  

מתאויבה יצא  ה   ,חבא  בגלי  לחזות  לסיפון  ענק  ועלה 
ב לגובה  גדוליל  המתנשאים  רעש  בקול  ומשתברים  . אומן, 

תכונה   עינו  צדה  החובל    :קדחתניתלפתע  להנחות רב    החל 
 המבוהלים  והנוסעים  צלה,ה  תסירו  נתכבה  יםהמלח  צוות  את

 ונכנסים לסירות.  חוגרים חגורות ההצלה  החלו
כש  לעברו,  וצעק  הקטן,  במשה  הבחין  החובל  קולו  רב 

לרוחות   מעל  קרא  השורקותמתנשא  לך  "מהר,  רבך, ל: 
 ! "רגע  האוניה עומדת לטבוע, אנו עומדים לנטוש אותה בבל

הקטן   עם  מיהר  משה  כושל  כשהוא  האונילתאו,  ה.  תנודות 
 בסיום התפילה.  הרב לתא, מצא את  והגיעב

המרחפת  הֹוִדיעוֹ  הסכנה  שהנוסעים  בהתרגשות על  כך  ועל   ,
 סירות ההצלה.  כבר נכנסו ל

ויעלה" הרב  שה   ,ימהר  הזהיר  החובל  קצרב  והסירות  זמן  ר, 
  !"בכל רגע עלולות להפליג

ובוטח,  נשאר שלי  הרב  אך השבת ו   זיו פניו הקורן מקדושת 
הועם,   בהילות כולא  כא  ל  בקולו  נשמעה  שאל: לא  שר 

השבת לסעודת  השולחן  את  משה    ענה"כן",    -  ?""ההכנת 
 והביט על השולחן.   ,קטןה

אכלים בתנודות האוניה נפלו כל המ  אךהיה מוכן עליו,    הכל
התא...וה בפינת  רב   תגבבו  אמר  כן",  את "אם  לי  "הגש  נו, 

   !" ה'חם היין ואת הכוס לקידוש. נקדש, ויר
כוס הקידוש, ומזג את הושיט משה הקטן את  ונבוך    מבולבל

החל לקדש,    , והרבביד רועדת מפחד ומתנודות הספינההיין  
ובכובמ מעות,  תינות  כמונה  רבה,   ית כל מילה נרא בעוד  ונה 
 .. כנצח.יני המשרת בע
אל   שתה   הרב "עלה  ואמר:  למשרת,  מסרה  הקידוש,  מכוס 

   הים".כוס לתוך  ן שבהסיפון, ושפוך את שארית היי
המשרת ברגהעיד  בו  לים  :  נשפך  שבכוס  שהיין  צללו   -ע 

 ,מקול הדממה. הרוח שקטה לפתע, הגלים נחו מזעפם  יאוזני
ושייטה   ה התייצבההאוני  והיה חלק ושליו!קט, נרגע,  הים ש

   .םבאגכ
 מד ליד סירות ההצלה, הבחין בנעשה.  רב החובל, שע

בזרועו, תפס  המשרת,  לעבר  רץ  לדעת:    הוא  "מה ותבע 
רגע  עשית בין  ששקט  משה    ?"מזעפו  לים,  אמר  כלום",  "לא 

  !"הקטן, תמה לא פחות, "רק ביצעתי את פקודת הרב
 ך", אמר לו רב החובל. "בוא ונלך אל רב

הסיר   בפחד ובמורא,  נסנכ  החובל  תא, ורבאל הירדו שניהם  
קדוש   "איש  ואמר:  הרב  לפני  קד  כבוד,  ביראת  כובעו  את 

האוני  וצדיק, לנוסעי  חבים  בזכותךה  חייהם,  את  ניצלה    ך 
  ...!"כל נוסעיהעל האוניה 

ענה הוא    הרב  העולם  בורא  "טעית!  ענוותנותו:  ברוב 
ו על חסדו בים אנו את חיינו. עלינו להודות לשהצילנו, ולו ח

, הרבנשק רב החובל את ידי    !מנו"הנס שגמל ע  הגדול, ועל
הנ  ,סיפוןה  לאעלה   התגודדו  ואנשי  עליו  הצוות, וסעים 

"ו גדול:  בקול  לכם,  הכריז  עליון,  כי  דעו  קדוש  בינינו  נמצא 
 !"רב יהודי, שבזכותו ניצלנו כולנו. הבה נרד לתאו ונודה לו

 עול.  אך מצאוהו נ הרב, ירדו כולם לתאו של
ל  הרב בתאו  השבת.הסתגר  ליל  הרב   ..סעודת  של  להנהגתו 

 . ת הלולבמצות נטיליש מקור בגמרא, והיא שייכת ל
  -יניו ביד  לים את הלולב ומ: משנוטשמה כן היאכ  -ה זו  מצו

מצוה" רק "שיירי  הם  חובה. הנענועים  ידי  ועליהם  יוצאים   .
סיקה  לעצור רוחות רעות וטללים רעים. ומ  נאמר כי סגולתם

ואף שיירי יין    !"ענותמעכבין את הפור  "שיירי מצוההגמרא:  
הפורענות! את  עיכבו  זו  הקידוש,  שי  ואם  של  ירי  סגולתם 

 ] מעיין המועד[ ...עצמה!  , מהי סגולת המצוהמצוה
ל יש  סוףכמה  בלא  ולזכות  במצוות  להוסיף  את   ,נו  לעכב 
אלו  ,הפורענות בימים  המשב   ובמיוחד  עדיין  לא הם  גפה 
ונעלהוכחד כה  הצדיקים  כאחד  לא  אמנם אנו  הבבא מה,  מו 
אך  סאלי מצוותל  נויעלמוטל  ,  אחרי  לקי   רדוף  , ימןולהזדרז 

שי דבלמרות  לגבירדועים  חז"ל  המצוות:  שכר    י  שכר 'של 
דבר בעולם , כי אין לנו  (מסכת קידושין לט:)'  אליכ  ,עלמא  יאבה

  , וזהו וצדקה  , גמילות חסדיםמלקיים תורה ומצוות  ץ הזה חו
                 .וף המבטחים שלנוח
   

 
 

 
 רינהב                 רון     

 י טז, א] [משלֹון"  ַמֲעֵנה ָלׁש   ה' ב ּומ לֵ   ם ַמַעְרֵכי דָ "ְלָא

 

 מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק  לעילוי נשמת                  
 סרח בת שמחה ויוסף     -מרת אימי: שרה                        

 רה מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף : דינה בת ש                         
 : סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  רוזה   נפתלי בן                        
 רבי מאיר בן אשר : יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה                         
 זוהרה : יעקב בן סאלם : חיים בן דוד ורחל  שלמה בן                         
 ן זוהרה: רחמים בן חאורו אברהם  אשר מסעוד ב                        

    אפרים בן ציון ורבקה : עופר בן יחיא : דויד (רוג'ה) בן שמחה                          
 משה אהרן בן מאיר יצחק: מאיר בן שמחה : שמעון בן רחל בן זינו 

 בת מרדכי שמואל : יפה נדרה בת נעימה : רוזה בת שמשון מינה 
 ביבה : אהובה (דייזי) בת טובה מרים בת עזיזה : כתון בת ח

 : חיה בת יוסף : רחל בת חנה : חנינה בת כמיסה ת סרח שמחה ב
 

 : אריה (לאון) בן מלכה : אליעד יעקב בן פאולה   להצלחה
 ) (Jimmy Shmuel ben esther אסתר זהבה בת אטו : ג'ימי שמואל בן  - זיווג הגון 

  ם בת שרה חסיהמרי:  אלקנה רחמים בן איריס :  רחלי בת זהבה: עדינה בת שמחה
          
         
   
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 -לרי בסלו ולתרומות להקדשות  ,נות להזמ
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

   השרון רמת 2 קוצרה' רח: בתוכת
 

 ים הרב מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי 
 ת השרוןרמ 2 קוצררח' ה: תובתכשלוח צ'ק ליתן לנ 

      
 א:ימק ל שרע לז  

 ם יר מ חלן ר סף בויאל  זק יחה  דהוי
 נה דין ב יאור ל : לאה ןבמה שלנפתלי 
 ושנה ת שב : שירה הינמ בת לזייר  שושנה

 יה ויקטור  תב  אתיל : לולו בת טלמי
 ל רחבת  הצביחה מש

   תמישלון ובל בי
 ה ית חב לרח
  לז ת מב יעד

 לרפואת: 
 איר נסים בן כמסאנה שליט"א   הרב מ

 יעקב ישראל בן גלית : אריאל בן אביגיל  
 רחל : אברהם בן אנט   ןבמנחם בן עליזה: שמעון 

 אורטל בת גלית: ויקטוריה בת שרה: זוליט בת חנה 
 פאולה בת דינה: זהבה בת הודיה : גלית בת רות 

       ם קרן בת רבקה : אילה לאה בת ציפורה   מרי
 ה בן חמו : שושנה בת שדרה  פיבי בת חביב 

 רחל בת נוארה : רות בת לינה : נורית בת רחל  
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 מאוצרות הפרשה      

  חידה פר"ש             חידה פר"ש        
 מה מיוחד בכל מכה שלישית?                                 

 (ו ,ז) וידעתם כי אני ה' אלקיכם
החסידים לשתות "לחיים"את מנהג (בדרך צחות) שמעתי לבאר 

בשבעה, בשלושים, ביארצייט, כאשר נמצאים בכזה מעמד ועולה
זכרונות מהנפטר, אלו אומרים המחלה כירסמה בו אלו אומרים לא כי
אלא בגלל דברים אחרים הוא מת ואילו מהמחלה הוא יכול היה
להחלים, ואחרים אומרים הטעות הרפואית הרגה אותו. באים

"שהכל נהיה –ים ושותים "לחיים" ועושים ברכה ומכריזים הנוכח
בדברו". לא המחלה הרגה אותו, לא זה וגם לא זה, אלא "שהכל נהיה
בדברו" כי כך רצה השי"ת וזו הסיבה היחידה שמת. בכל צרה ומכאוב
יהיה מה שרק יהיה, על האדם לשנן לעצמו שוב ושוב שהכל, כל פרט

ע זאת, יוכל להתחזק ולברך על הרעהופרט, זה מהשי"ת וכשאדם יד
כשם שמברך על הטובה, עם אותה שמחה והתלהבות. ואז גם יגיע

ב כזה שהיסורים יגרמו לווק הדין, ולהתעוררות בתשובה ולמצלציד
 (שערי משה)  לעליה ברוחניות ולא חלילה וחס ההיפך

 (ז, כג) פן פרעה וגו' ולא שת ליבו גם לזאתוי
ם למופתפרש"י גם לזאת, הכוונה למופת המטה שנהפך לתנין, וג

שהיאור נהפך לדם. ולכאורה קשה למה הזכיר עתה מופת המטה מה
שמופת המטה שבלע(זוהר וארא כח) ן? וי"ל ע"פ חז"ל זה קשור לכא

המטות שלהם היה מופת גדול מאוד בעיני המצרים כי לא היה
ביכולתם לעשות ד"ז, אך הם תרצו זאת שהמטה של משה היה
בתחילה תנין והפכו למטה, ובעיקרו היה תנין. והנה איתא בסנהדרין

ותו כשהוא נוגעס"ז: שכל דבר המשתנה ע"י כישוף הוא חוזר לקדמ
במים, ולפי"ז עתה כשהכה במטה על מי היאור והמטה נגע במים
הוברר שהוא מתחילה היה מטה ולא תנין, כי אילו הוא היה תנין
מתחילה היה לו לחזור להיות תנין כי מים מבטלים כישוף, וא"כ זה מה
שאמר רש"י למרות שגילה כעת שגם המופת של המטה נכון, גם לזה

 מין וגם לדם הוא לא האמין.הוא לא הא
 (ח, ב) ותעל הצפרדע

רש"י אומר שעלתה צפרדע אחת מן היאור, המצרים הכו אותה ויצאו
ממנה נחילים רבים של צפרדעים. מדוע לא העלה ה' מההתחלה

 צפרדעים רבות, אלא רק צפרדע אחת? 
ה' הוא בעל הרחמים, ונותן לחוטא זמן לחזור בתשובה. כך עשה ה'

אולי כאשר יראו המצריםלמצרים. ראשית, הביא ה' צפרדע אחת, 
שעוד מכה עומדת לבוא, ימהרו לחזור בתשובה. אך המצרים לא עשו
כן, הם הכו על הצפרדע וחשבו שיוכלו להנצל מהמכה שהביא ה' על
ידי כחם וחכמתם. אך התוצאה היתה הפוכה, ככל שהכו יותר, כך גברו

ערפם. הצפרדעים, וכך קבלו המצרים את המגיע להם על קשיות
 נפת צופים)זנים לתורה, הובא בגליון (א

כי אם אינך משלח ועודך מחזיק בם הנה יד ה' הויה והפלה
כל לבניישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מ ה' בין מקנה

והנה לא מת ממקנה ישראל ישראל דבר וכו' וישלח פרעה
 )ז' -ב' -ט' ( חד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העםעד א

בספר "קרן לדוד" מדייק כאן שני דיוקים. א'. המילים "ועודך מחזיק
נראים כמיותרים, ומה היה חסר אם היה כתוב רק כי אם מאן בם"

)פסוק ז'(ים הוכו במכת דבר, כתוב אחרי שפרעה ומצר ב'. אתה לשלח.

והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא "וישלח פרעה
מדוע הוא שלח לראות אם מתו ממקנה ישראל, ולמה שלח את העם",
מתו משל ישראל גרם לו לא לשלח את ישראל, מה שראה שלא

הפוך כיון שרואה שאצל ישראל לא מתו הדבר לכאורה זה אמור להיות
שאלוקי ישראל גורם לכל זה ולהתעשת ולשלח אמור לגרום לו להבין

לכן מסביר בספר "קרן לדוד" את הפסוק בצורה שונה. את ישראל?
שהגזירה היתה על ארבע מאות שנה, ועדיין לא הושלמו פרעה טען

ך ארבע מאותאינו מחויב לשלחם, שזכה בהם למש השנים, וממילא
 שקנה עבד קנה רבו. שנה כדין עבדים, ומה

ולפי"ז מובן היטב מה שהקב"ה אמר למשה שיאמר לפרעה. משה
לפרעה "אם מאן אתה לשלח" בטענה כי "ועודך מחזיק בם", אומר

מחזיק בם כאדם המחזיק בשלו, אני אראה לך שיש לך טעות. שאתה
ין מקנה ישראל ובין מקנהה' הויה במקנך וכו' והפלה ה' ב כי "הנה יד

האמת כדבריך שהם עבדיך, הרי מה שקנה עבד קנה מצרים", ואם
מהמקנה שלך, היו צריכים גם למות מהמקנה של רבו, ואם מתים

מתו, סימן שאתה לא צודק. ובאמת פרעה שלח ישראל, ואם הם לא
מת ממקנה ישראל", וא"כ היה צריך להודות לחקור אם מתו "והנה לא

ולשלחם, אע"פ כן "ויכבד לה פרעה ולא שראל אינם עבדיושבני י
 (מדשן ביתך)   שלח את העם".

הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמורים
 (ט, ג) בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאוד

מכת דבר ממבט ראשון היא נראית מכה מאוד קלה, בס"ה הקב"ה
השמיד להם את כל הבהמות, וכן משמע לכאורה במדרשים שלא

סוק מראה שהתורה האריכההאריכו בזה כ"כ. אלא שההתבוננות בפ
בזה מעבר לכל מכה שהתורה היתה יכולה לכתוב במקנך לבד שזה כולל

ולשם מה הוצרכה התורה לפרט. וגם הפסוק מסיים את כל בעלי החיים,
ל 'בידדבר כבד מאוד, משמע שהמכה היתה כבדה, וכן איתא בחז"

חזקה' זה הדבר, משמע שדבר זה המכה הכי חזקה ששם נראה יד ה'
יותר מהכל, וצ"ע מדוע? וי"ל שכשמתבוננים רואים שהמכה היתה קשה
מאוד למצרים, היא פגעה והחריבה וקלקלה את כל אורחות החיים של
המצרים וכפי שמבואר בפסוק. דבר ראשון זה פגע בסוסים, שהיו

המחשת הדבר נתאר לעצמנו מה קורה כשכל כלי הרכב(ולמשמשים לרכיבה 

יך הלאה, חמורים, החמורים הםנמשע ביום אחד). במדינה מפסיקים לנו
האמצעי לביצוע ההובלות. ביום אחד משתבשת האפשרות להוביל
חבילות ומטענים וכל המסחר מושבת. הלאה: גמלים, הגמלים

הלאה: בקר,(כמו אניות ומטוסים).  בורה למרחקיםמשמשים ככלי תח
הפגיעה בבקר משבשת לא רק את אספקת החלב לשתייה והבשר

–לאכילה. עם הבקר היו גם חורשים ועושים את שאר עבודות השדה 
מגיעה מכת דבר וכל הפעילות במדינה נעצרת, כמו הפסקת חשמלוהנה 

ובנוסף לכל אלו הדבר פוגע גם כללית שמשביתה את כל המפעלים.
טים והבגדים וכעת הופסק כל הייצורבצאן. מהצאן היו עושים את החו

של הבגדים והחוטים. אכן, 'ביד חזקה' זה הדבר. כי הדבר שיבש
  (האיחוד בחידוד) למצרים את עמוד השדרה הכלכלי והמחיה שלהם.



 ללמדך        
       בין אמירה לידיעה...

ֵהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת סִ  ִהים וִיַדְעֶּתם ִּכי ֲאנִי ה' ֱא  ְבלֹות ִמְצָריִם (ו', ז')וְָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם וְָהיִיִתי ָלֶכם ֵלא
ת ִמְצרַ "הנה בפסוק הקודם נאמר:  יִם וְִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם וְָגַאְלִּתי ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֲאנִי ה' וְהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְב

", והיינו שהודיעם כבר הקדוש ברוך הוא ביד משה נביאו כי שמו ה' על כל הכלול בכך. מעתה יפלא: ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע נְטּויָה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים
 הם ידעו כי הוא ה'? – מדוע בפסוק זה מבואר, כי רק לאחר שיקח הקדוש ברוך הוא את ישראל לעם

 את התשובה נבין על פי המעשה הבא:
בצעירותו, גדל הצדיק הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע במשפחה שנמנתה על מתנגדי החסידות. את השינוי הוא חולל תקופת מה לאחר 

ותם עז, וגרם לו להידבק בצדיק למשך ששה נישואיו, בעקבות מפגש עם המגיד ממעזריטש, תלמידו של הבעל שם טוב, מפגש אשר הותיר בו ח
 שבועות תמימים, בהם נעדר מביתו.

 כאשר שב רבי לוי יצחק אל ביתו, הקפיד עליו חמיו, אשר נמנה אף הוא על עדת ה'מתנגדים', ושאלו: "היכן היית במשך כל התקופה הזו?". רבי
ממעזריטש, וחמיו המשיך לקנטר: "מה למדת שם?", הוא שאל בזלזול, לוי יצחק השיב את האמת לאמיתה, וסיפר כי הסתופף בצילו של המגיד 

 ורבי לוי יצחק השיב ואמר: "למדתי שיש אלוקים בעולם!".
לשמע הדברים, לא יכול היה חמיו של רבי לוי יצחק לכבוש את גיחוכו. "בכדי ללמוד זאת היית צריך להסתופף ששה שבועות בצילו של המגיד 

ודע אפילו היהודי הפשוט ביותר!", הכריז, ומיד קרא אל המשרתת ושאלה: "מי ברא את העולם?", כאשר התשובה ממעזריטש? הלא את זה י
 המתבקשת הגיעה מיד: "אלוקים שבשמים!".

"הנה, רואה אתה? אפילו המשרתת יודעת את מה שאתה למדת מהמגיד ממעזריטש במשך ששה שבועות!", סנט בו חמיו. אולם רבי לוי יצחק 
 יודע!". –לא נבהל והשיב על אתר: "היא אומרת, ואילו אני 

תן אולי לומר שיש אלוקים בעולם... אולם אחרי ישנו מרחק רב, כמרחק שמים מארץ! לפני שלומדים, ני –ללמדנו, כי בין 'אמירה' ובין 'ידיעה' 
 גם יודעים זאת! –שלומדים 

 ומכאן, תשובה לשאלתנו:
ה שכן אמנם ציוה הקדוש ברוך הוא על משה לומר לבני ישראל כי שמו ה', וכעת הם היו יכולים לומר זאת... אולם בכדי שיגיעו לכדי ידיעה, הי

הם נכנסו לגדר של 'וידעתם כי  –ממצרים, לראות את גילוי השכינה, לקבל את התורה, ורק אז  עליהם לעבור עוד כברת דרך משמעותית: לצאת
 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)העתיד לצאת בקרוב אי"ה " שמות -("ללמדך       אני ה''... רק אז יצאו הדברים מכלל 'אמירה' ונכנסו לכלל 'ידיעה'!

  

 ורכים קניות עבור משפחה שנמצאת בבידוד?במה צריך להיזהר כשע                          
אני ומשפחתי שוהים בביתנו בבידוד לאחר שאחד מהילדים נתגלה כחיובי לקורונה. ביקשתי מחברי שיערוך עבורי קנייה בצרכניה.   :שאלה

האם יש בזה ריבית, או שמותר  –₪  100הוא שילם אותו בכרטיס האשראי שלו. כעת אני רוצה לשלם לו ו₪,  98.55סכום הקניה היה בסך 
 ?אגורות 5הרי אי אפשר לתת ₪,  98.55לתת סכום עגול? שהרי כיצד אשלם 

בעוד כמה שבועות, ובעיקר יש לשאול, שמאחר וחברי לא שילם במזומן אלא בכרטיס אשראי, הרי עדיין לא יצא ממנו הכסף, אלא ייצא רק 
 .ואם כן אולי זה כלל לא נחשב שהוא הלווה לי

: כיון שהדבר מצוי מאד שאדם קונה עבור חברו והמשלח רוצה לתת סכום עגול או להוסיף מעט על הסכום, חשוב להבהיר כמה תשובה
 :יסודות ופתרונות כדי שלא להכשל בריבית

 .ואסור להוסיף לו על הסכום –גם לפני שהגיעו המוצרים לידי המשלח  –א. אדם שקנה עבור חברו ושילם מכיסו, בזה נחשב שהלוה לו 
ב. מה שהתירו להוסיף בדבר מועט בידידים שלא מקפידים, זה רק במוצרים שקשה לשער במדויק. כגון שלוו משכן חצי כוס חלב ומחזירים 

 .עט יותר. אבל בכסף צריך לדייק ולהחזיר בדיוק כפי הסכום שלוה, כמבואר בספר ברית פנחס פרק ה' סי"זחצי כוס, ויתכן שזה מ
ג. כשיש סכום של אגורות מותר לעגל כלפי מעלה, ואין חשש ריבית בחמש אגורות שמוסיף, משום שגלוי לכל שהסיבה שהוא מוסיף אינה 

 .ורותכדי לתת תוספת למלוה אלא רק משום שא"א לשלם באג
ד. כשמשלם עבור חברו בכרטיס אשראי, מרגע שגיהץ את הכרטיס עבור הקנייה נחשב שהלוה לו, כיון שהמוכר יגבה את הסכום רק ממנו, 

 .ונותן את המוצרים ללוה על סמך האשראי של המגהץ בעל הכרטיס. לכן נחשב למלווה אף שלא יצא מכיסו כלום
 .לם לשליח שהתוספת היא עבור הטירחא שטרח וקנה עבורוה. העצה היעוצה באופן זה היא שיאמר המש

ו. עצה נוספת אמר לי ידידי הר"ר אלימלך בש שליט"א, שיכוון השליח לקנות עבור עצמו, ואחר כך ימכור לחברו בסכום עגול, ובזה אין 
 )פותח בכל יוםובא בגליון ה, המודיעין עילית -הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' (  .חשש ריבית

 רי

מנהיגי שתי הכנופיות הגדולות בעיר נפגשו בביתו של אחד מהם.                     
המנהיג המארח ניגש אל האורח כשבידיו שתי כוסיות יין ואמר לו, "דע לך כי שמתי רעל 

אומר לך שהרעל אינו נמצא בכוסית נורא באחת הכוסיות ואילו הייתי שקרן, הייתי 
 השמאלית". מאיזו כוסית, ילגום האורח את היין כדי להשאר בחיים?

ישראל לצאת  אמו של משה הסתירה אותו במשך שלושה חודשים לפני שהניחה אותו בתיבה ביאור (שמות ב ב). בסוף הפרשה, משה ואהרן מבקשים מפרעה לתת לבני :לחידה פר"שתשובה                                                                                      
   נ"י  מוישי כץ :שם הזוכה            .ספרים 9במדף יש  :התשובה לחיד לדרך של שלושה ימים במדבר כדי לזבוח לה' (שמות ה ג).

       
 משפחות הרב שטרית הרב חפוטא לאירוסי הבן הנכד         להולדת הבן הנכדברקוביץ  –ות סולקובסקי משפח: מרכז העיר                                             

 לאירוסי הבן הנכדפלדמן  –משפחות גלוסקין        חת פאוועס לאירוסי הבת       משפ: גני הדר      

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני    a7608833@gmail.comאו 

ו. עצה נוספת אמר לי ידידי
הרה"ג רבי מרדכי( .חשש ריבית

רירירי

               
ני ח המא המנהיג

 חידה שבועית      רירי

השמאלי
ת                                                                               

   

 מזל טוב         

עליהם לעבור עוד כברת דרך מ
אני ה''... רק אז יצאו הדברים מ

        
שוהים:שאלה ומשפחתי אני

 פינת ההלכה       



 
 

 
  

 

ר ה'  ַוְיַדּבֵ ֲאִני  ֵאָליו  ַויֹּאֶמר  ה  מׁשֶ ֶאל  "אני"רש  מבאר  :ֱאלֹקים   "נאמןה',   י: 

 שכר די  אין – "החפץ חיים" אמר – הזה לפני". בעולם למתהלכים  טוב שכר לשלם 

ָעה ַאַחת  שאומרים  מצוה, כפי תמורת לשלם  חז"ל (משנה באבות ד,יז): "ָיָפה ׁשָ
י ָהעֹוָלם ַהּזֶה". ונשאלת ל ַחיֵּ א, ִמּכָ עֹוָלם ַהּבָ ל קֹוַרת רּוַח ּבָ  מה מפני השאלה, ׁשֶ

 דרכו לפי "החפץ חיים" הזה? הסביר מצוותיהם בעולם שכר הרשעים מקבלים

 מקבל מקיים מצוה, שהוא יהודי, בשעה  רות) רבה מדרש( אומרים בפשטות: חז"ל

 כך משום  הקב"ה. של וחתום בחותמו נביא אליהו של ידו בכתב כתוב חוב שטר

 שכר", לשלם "נאמן – ה' מסויימות: "אני לאחר מצוות בתורה נכתב רבות פעמים

כחתימתו וכמו  מעשים בשביל  שכר שמבטיח כביכול,  שמשמש   הנוהג טובים. 

שנושאת סכום על המחאה  לפרוע שכדי שבעולם  מלכותי, וחותם חתימה  גדול, 

 די אין קטנה עיירה של בנק שהרי הבירה, בעיר הבנק הממלכתי אל לפנות נזקקים

 כשל די חשובה אינה הרשע של מצוותו גם רב. כך ערך בעלת המחאה בידו לפרוע

אינה ומשום הצדיק,  שכרו ניתן לפיכך ה,"הקב  של  חתימתו את  נושאת כך 

 בשלמות, וכדי שהיא מקיים, שהצדיק המצוה ואלו הקטן, בעולמנו להשתלם גם

הממלכתי" לתשלומו להמתין יש  העצום שכרה את לקבל    .הבא בעולם-ב"בנק 
 חיים על התורה)     (חפץ 

ָפָתִים"    ֵהן ׂשְ ֲעַרל  ַוֲאִני  ַפְרֹעה  ָמֵעִני  ִיׁשְ ְוֵאיְך  ֵאַלי  ְמעּו  ׁשָ לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
 זו ומה ,קשה ומעבודה  ח ור מקוצר היה ,ישראל בני לו שמעו שלא זה הרי ,מקשים

 עשה כאשר ,ישראל  לטובתה  הית משה נת כו כי  אהרונ פרעה ישמע שלא  איהר

רב ללכת להוכיח את נינוה, שידע שיעשו תשובה ובכך יסו רחשב בנינוה יונה
יתעורר חס ושלום קטרוג על עם ישראל ויהיה רוגזו של הקב"ה על ישראל 
שפעמים שמקשים עורפם ולא שבים בתשובה. והנה זהו שאמר משה רבינו  

ְמעּו ֵאַלי", ָרֵאל לֹא ׁשָ ֵני ִיׂשְ  יכולני  אלי  שומעים   לא  ישראל בני אם  ע"ה: "ֵהן ּבְ
ָמֵעִני ַפְרֹעה"    עליהם  ללמד כלומר איך יהיה כאשר ישמעני    - זכות, "ְוֵאיְך ִיׁשְ

ָפָתִים", שלא   פרעה, אזי יתעורר קטרוג על ישראל חס ושלום, "ַוֲאִני ֲעַרל ׂשְ
יהיה לי פתחון פה ללמד זכות עליהם, מאחר שַפְרֹעה יטה אוזן לשמוע והם  

ת אל ַפְרֹעה כלל  לא היטו אוזנם, ועל כן היה משה מבקש להימנע ולא ללכ 
 (תפארת יונתן) .ישראלשלא יתעורר חס ושלום קטרוג על כדי 

 
ין  ַקח ְלַתּנִ ְיִהי  ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ֵלְך  ְוַהׁשְ ָך  ַמּטְ משפיעה   ֶאת  שהסביבה  :כידוע 

הרבה על האדם, אם לטוב ואם לרע. אפילו אדם נעלה ונאצל עשוי להתקלקל 
דם רשע משתפר וחוזר למוטב בסביבת שחת. וכן להיפך: א-בסביבה של אנשי

ובני כשרים  מטה -אנשים  אפילו  לנחש.  שנהפך  במטה  הרמז  וזה  עליה. 
שםוהאל אשר  פרעה,  -קים  לפני  אותו  תשליך  אם  עליו,  חקוק   המפורש 

יהיה לתנין,  לחיה טורפת. ברם, אותו נחש ארסי    –בסביבה פושעת ומזוהמת  
(רבי מאיר שפירא,  חזיקות בו....  האלקים, אם ידיו של משה מיתהפך שוב למטה  

 מלובלין זצ"ל,) 

 

וברש ַויֵּט   ַע  ַפְרּדֵ ַהּצְ ַעל  ַוּתַ ִמְצָרִים  ֵמיֵמי  ַעל  ָידֹו  ֶאת  אחת  י"ַאֲהֹרן  צפרדע 
נחילים נחילים  מתזת  והיא  אותה  מכין  והיו   כן אם  מדוע ,לכאורה .היתה, 

 כשמידת מכאן :ל"זצ הסטייפעלער אומר?הצפרדע  את להכות המצרים המשיכו
להינקם ,באדם בוערת והנקמה הכעס  על לשלוט  יכול  אינו ,מאויביו כשרוצה 
רק לחבירו מחזיר כשהוא כשרואה ואף ,עצמו  יכול הוא אין ,מכך מפסיד הוא 

 (ברכת פרץ) .בו שבוערת הנקמה מגודל ,להפסיק
 

 

רבי אליהו לופיאן זצ"ל מסופר שכאשר הגיע פעם לביתו, ראה שעוזרת  על  
בקפידה   נעליו  את  ונקה  עמד  הרצפות.  שטיפת  את  עתה  זה  סיימה  הבית 

פתח. ולא נתקררה דעתו, עד אשר עמד על רגל אחת ובדק מרובה לפני ה
רגלו  על  עמד  כך  ואחר  לכלוך,  בה  נשאר  לא  אם  הנעל,  סולית  את  היטב 
השניה, ובדק את הנעל האחר. ורק לאחר בדיקות אלה נכנס לביתו. הדבר  
עורר את התפעלות העוזרת, שאמרה, שמימיה לא ראתה אדם שידקדק כל 

הבינה שחשש רבינו זלה"ה שמא יגרום לה צער    , כי"בין אדם לחברו"כך ב
 אם יתלכלך הבית, שאך זה עתה עמלה עליו לנקותו (לב אליהו).

 
שלקה בנפשו לפסיכיאטר   וכאשר ,רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל ליוה בחור 

שאותו יהודי    ,רבי אברהםליעוץ, וחשש    גם כןשבא    יהודיהגיע לשם פגש  
בבקשה ממך  "מיד בלחש  רבי אברהם  ואמר לו    ,על שראהו במקום זהיתבייש  

 (אגן הסהר) . "אל תגלה לאיש שראיתני במקום זה
 

גיע אדם שלא עמל על מידותיו, סיפר רבי אליהו לופיאן עד היכן יכול לה
מעשה היה בלומז׳ה. עשיר גדול היה שם, אך כגודל עושרו כן גודל   זצ"ל:

לבחור   השיא  בתו  את  שבעיר.  העניים  כאחד  קרעים  לבוש  היה  קמצנותו. 
חכם מופלג, ולא מפאת אהבת־תורה והוקרת תלמיד־חכם, אלא מפני    תלמיד
כלל עניים הם, ולא ידרוש ממנו החתן הרבה...לימים    ישיבות בדרך  שבחורי

חלה חתנו של העשיר. קיבתו נסתמה ר״ל, ולא מצאו הרופאים תרופה למכתו, 
היו    כי כמובן,  ההוצאות,  ויבריא.  שינתחוהו  אפשר  ושם  לוינה  שייסע  אם 

ולא הסכים   - מרובות. הכל הפצירו בעשיר שישתתף בהוצאות למען חתנו שלו  
ף רבה של לומז׳ה דאז נרתם למאמצי ההשפעה על אותו עשיר בשום אופן. א

שיואיל להוזיל מכספו לצרכי בריאות חתנו ־ ולא עלתה בידו.בין כך ובין כך, 
חותנו   כמובן,  היה,  מיטתו  אחרי  ההולכים  בין  ממחלתו.  החתן  ל״ע,  נפטר, 
שבכה בדמעות־שליש על הסתלקותו בדמי־ימיו של חתנו. אף לא דמעה אחת 

חתנו  נשרה מ כלשהו על מיתת  עיניו בגלל ייסורי־מצפון, בגלל רגש־אשמה 
ואלמנות־בתו. לכך בדיוק, מסיים רבי אליהו, יכול להגיע אדם שלא עמל על  

  (ר' אל'ה)מידותיו. 
 

שבים הראשונים בשיכון ויז׳ניץ  כך סיפר ר׳ משה חיים רוזנבוים ז׳׳ל, מהתו
בבני ברק, כי לעתים בתום עבודתו, לאחר שערך קניות בעיר, לפנות ערב 
שרך את רגליו בדרך העפר כשהוא נושא סלים עמוסים ממרכז העיר לדירתו.  
מפעם לפעם היה פוגש את מרן ה׳חזון איש׳ זצ׳׳ל, אשר לפנות ערב היה  

הו בעמלו, ביקש להרשות זצ״ל רא  ה׳חזון איש יוצא לשאוף מעט אויר, וכשמרן  
כשהוא מסייע לו לסחוב את חבילותיו, והיה    "עזוב תעזוב"לו לקיים את מצות  

ה  מתעניין  היה  הליכתם  אגב  השיכון,  עד  איש "מלווהו  מצבו   "חזון  אודות 
 החיים)  ר (מאי.המשפחתי והכלכלי

   
מספרים שפעם אחת כאשר שהה   ,רבי עמרם בלוי זצ"ל  , על הקנאי הגדול

נכנס הגבאי וראה כי על הרצפה יש לכלוך   ,נסת לבדו במוצאי שבתבבית הכ 
 , שנערכה שם קודם לכן  "מלוה מלכה"בשל שיירי מאכלים מסעודת    ,נוראי

סבור   ,היות שראה את רבי עמרם לבד בבית הכנסת  .על ידי מספר אנשים
הוא   .ןולא דאג לנקיו  ,שרבי עמרם הוא זה שערך את הסעודה   ,היה לתומו

הוא לא הסתפק   ,אך רבי עמרם אינו מגיב  ,כיחו על כךולהו  ,החל לצעוק עליו
מפליא הדבר    . וניקה את הרצפה  ,אלא העמיד פנים כמקבל את התוכחה  ,בזה

שנודע באישיותו החזקה בתקיפותו ובאומץ רוחו    ,לראות שאותו רבי עמרם
   .הרי כאן התנהג כשפל ברך נדיר ביותר  ,לעמוד נגד מהרסי היהדות  ,הנדיר

 (תורת הלשון) 
 

37003  

ה' אני אליו ּיֹּאמר ו מׁשה פיאן זצ"ל מסופר שכאשר הגיע פעם לבי"רש מבאר  :ל

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

 וארא         



 

 
 אחד מבעלי.בין מנחה למעריב  ,יירותאחת העהמדרש של    לביתהגיע    קבצן

אותו שאל  הקבצן    א?הו  מי  ,הבתים  הוא    ,בוהבחין  אין   ולכן  מהחכמיםכי 
א הביתה  ב.נאהנדבה  נתן לו בעל הבית    "שקרים   דובר" אני הנכד של ה"  :השיב

לאנשי הכנסת,ביתו    וסיפר  בבית  פגש  מי  מאושר    ,את  זכה   ,הואוכמה  כי 
בן    ,מגיסיו באותו מעמד אחד    היה שם  .אותו רב חשובנכד של  ה  את  לכבד

 שמע  אמר לו במליצה:  אותו קבצן,ה עולל לו  מהבין  אשר  קח  יאדם ממולח ופ
ת גודל הזכיה שנפלה א  עדיין נדמה לי כי אין אתה תופס    , א גיסי האהובנ

  שקרים"   ה"דובר  ,אלא  "שקרים  דובר "ה  בחלקך, ברור לי שלא היה זה נכדו של  
  . ענוה  עשה זאת מחמת ש   אלא,ה הציג עצמו כנכדו  זמדוע  ו  ,בכבודו ובעצמו
 (כל הכתוב לחיים) 

 
  " לחם יהודה"בספר    הטעם שבקידוש לבנה אומרים ג' פעמים שלום עליכם וכו'

לשני אפשר  אי  ואמרה  החמה,  על  קטרגה  שהלבנה  לפי  מלאכים   כתב: 
שישתמשו בכתר אחד, וכוונתה היתה להקטין ולהשפיל את החמה, ואמר לה  
השי"ת לכי מעטי את עצמך והקטינה את עצמך, ואף על פי כן מקבלת האור 
מן החמה ויש לה לחמה שלום עם הלבנה, ונותנת מאורה אל הלבנה כנודע,  

למוד הלבנה בחידושה שמקבלת אורה מן החמה, צריך אדם ל  םלכן כשרואי
מוסר שיהיה לו שלום עם חברו, אף שחברו עושה עמו רעה צריך הוא לשלם 
לו טובה תחת רעה, כמו שהחמה עושה ללבנה, ולכך אומרים ג' פעמים שלום, 

 (ענף יוסף) . ולקיים השלוםש פעמים הוי חזקה כדי להחזיק ודבשל

 
שדברי תורה נקנים רק מתוך שמחה, שמחת הלב, אם (שבת לא.)    מראנאמר בג

שיכול להביאו לנפילה גדולה, לכן   חסר לאדם את הסיפוק הפנימי זה מצב
צריך תמיד בזמן שלומדים להרגיש טעם בלימוד, להרגיש את המתיקות בלימוד  

 התורה, וכשמרגישים טעם בלימוד זה נותן חיזוק ודחיפה להמשיך עוד ועוד. 
קראתי פעם לתלמיד שראיתי כי בישיבה קטנה פרח ועלה ובעלותו לישיבה 

יו ממה נובע מצב זה. בתחילה לא קבלתי גדולה נעצר בדרך העליה ושאלת
שוב על מצבו עמו בשיחה  עד    ,מענה מפיו. אחר תקופה קראתיו והארכתי 

הסוגיא בתוך  הייתי  קטנה  בישיבה  כשהייתי  לי:  ואמר  ליבו  סגור   , שפתח 
אך כיום פעמים אני  וממילא היה לי טעם להמשיך בעמלי וביגיעתי בלימוד,  

בעני שליטה  לי  שחסר  עצמי  את  יודע  מוצא  שאיני  מרגיש  אני  הנלמד  ן 
עד שאני מתפורר לגמרי. לכן הדרך הנכונה   ליאושבא    מספיק ומכאן אני

בלימודו בין רב ובין   והנאהשכל יחיד ויחיד צריך לשים דגש למצוא טעם  
טעם שמוצא בו  שמרגיש  את החלק  איזה  ,   מעט, שיחפש  לו  שיהא  העיקר 

וד בעמל ויגיעה ולעלות מעלה אחר מעלה.  אחיזה בלימוד, ומזה יקבל חשק להוסיף ע
טעם   מרגישים  איך  ממצבו.    מרוצה  אינו  של  במצב  ח"ו  עצמו  ישאיר  שלא  העיקר 

הפסקות. ללא  ללמוד  להתרגל  צריך  קרעים    בלימוד?ראשית,  הלימוד  את  לעשות  לא 
בזה   אחד. העצה להצליח  הוא כשלומדים בהמשך  בתורה  עיקר ההצלחה  כי  קרעים, 

ו בעלי המוסר,  שיקבע לעצמו זמן מה בתחילת לימודו שבזמן זה אינו  למדונו רבותינ
מפסיק ולומד בהמשך אחד, קביעות זו תשפיע להרגיל בהתמדה וסופה שתרבה וימשיך  

 ליפקוביץ זצ"ל) ל יהודהרבי מיכ-(אמרי דעת.בלימוד ברציפות זמן הרבה
 

יתכן    שאלה: לפסאיך  יצטרך  לאחוריושאדם  פסיעות  שלוש  שהוא   ,וע  אף 
 ?מר קדיש וולא א "שמונה עשרה"תפלל תפילת מעצמו לא 
שאינו יודע להתפלל  תשובה: ן  אורח חיים סימ(  "שולחן ערוך" כתוב ב.לגבי מי 

ציבור מה  לכל  יכוין  ש   שצריך  )"ד קכ סוף  מתחילה ,אומר  שהשליח  ואינו    ,ועד 
  , פסיעות לאחריו  שלוש ופוסע    ,זה ידי חובת תפילהויוצא ב  ,מפסיק ואינו משיח

    .כאדם שמתפלל לעצמו

י ּתִ ׁשְ ר ָנֹפצּו ָבם ְוִנְקּדַ ים ֲאׁשֶ ָרֵאל ִמן ָהַעּמִ ית ִיׂשְ ִצי ֶאת ּבֵ ַקּבְ ָבם   ּכֹה ָאַמר ד' ּבְ
בּו ַעל ַאְדָמתָ  ם:  סיפר הרב שמשון דוד פינקוס זצ"ל: שמעתי ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ְוָיׁשְ

על מעשה נורא שאירע בתקופת השואה האיומה. כל יהודי שהתגורר באותם 
ימים בגרמניה ובמדינות הסובבות שהיו תחת השלטון הנאצי, ניסה לעשות 
כל אשר ביכולתו כדי לברוח אל מקום מבטחים, בכדי להציל נפשו מהנאצים  

הי העת,  הדם.באותה  שלצמאי  קבוצה  גרמניה,    400-תה  אזרחי  יהודים 
אוניות אל אנגליה, שנלחמה באותה העת   על ידישהצליחו בחסד ה'  לברוח  

אך לא לכל כך הרבה זמן. אסיפה  כנגד הגרמנים, ובכך הרגישו בטוחים ושלווים.  

של הממשלה הבריטית החליטה שהשארת הפליטים מגרמניה במדינתם בשעת מלחמה,  
ם, מחשש שאולי יש בהם מרגלים, שיעזרו לנאצים ויעבירו להם  יכולה לסכן את מדינת 

הפליטים היהודים    400-מידע חשוב שיעזור להם במלחמה. לכן, הבריטים אספו את

ושלחו אותם באוניות מסחר אל מדינת אוסטרליה, אשר שם יקבלו מחסה זמני מהאויב  
ם יגיעו לחופי  הנאצי.היהודים המסכנים והמפוחדים החלו שוב לדאוג על חייהם, הא 

הבריטים לא רצו לסכן אף אזרח של מדינתם, ולכן הם שיחררו  .אוסטרליה חיים ושלמים 

אסירים ופושעים מבית הכלא במדינתם, שישמשו כמלחים על אונית המסחר,שתעביר  
הארוכה    400את   בדרך  והחלה  אנגליה  מנמל  יצאה  לאוסטרליה.האוניה  היהודים 

שראו המרושעים  בהם    והמסוכנת.הפושעים  להתעלל  החלו  התמימים,  היהודים  את 
ולבזוז את כל ממונם. הם חיטטו במזוודות ולקחו לעצמם כל מה שנראה נוצץ ויפה.  
אך הם לא הסתפקו בכך,לאחר שסיימו במעשה השוד, הם לקחו את כל שאר החפצים  
'חסרי הערך' שנותרו ליהודים, והשליכום מהאוניה אל הים הגדול.ליבם של היהודים  

כנים נקרע בקרבם, לא מספיק סבל הגלות וסכנת המוות המרחפת מעל ראשיהם,  המס 
כל את  ומשליכים  רכושם  את  גונבים  כעת  של    אז  האישיים  והמכתבים  המזכרות 

האם נגזר   – קרוביהם ובני משפחותיהם אלוקים רבונו של עולם, מדוע זה מגיע לנו?  
פה אתה אבא?!. אך יושב  עלינו לסבול? ריבונו של עולם, הבט מה עושים לנו, אי 

במרומים, עומד ומשגיח על בניו האהובים, כדברי דוד המלך ע"ה: "גם כי אלך בגיא  
היהודים אל חופי   400צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי"! עירומים וחסרי כל, הגיעו

רבונו של עולם, הרי כבר  "אוסטרליה בשלום. אך השאלה הגדולה ריחפה באוויר:  
מ  אז  אותם,  עד  הצלת  הרב?',  והסבל  הביזה  את  המסכנים  לעבור  צריכים  היו  דוע 

שנמצאה התגלית המרעישה. לפני מספר שנים, עשרות שנים לאחר אותו גירוש, מצא  
יהודי אחד, יומן של קצין גרמני ששירת בשנות המלחמה בצוללת. באחד הפרקים  

ונית מסחר  המתארים את שנות המלחמה,הוא כתב: 'הצוללת הגרמנית זיהתה בראדר, א
אז   נחשבה  קשות  כה  בשעות  שכזאת  הפלגה  צבאי.  ציוד  ללא  שהפליגה  בריטית 
כהתאבדות, והגרמנים נתנו הוראה לירות על האוניה. מספר יריות נשלחו אל אונית  
המסחר. שקט דממה. האם היריות אכן פגעו במטרה?. רדאר הצוללת קלט חפצים  

ג סירה  נשלחה  ומיד  האוניה,  אל  מסביב  את  פזורים  משתה  הסירה  לאיזור.  רמנית 
החפצים שמסביב לאוניה וגילתה מכתבים הכתובים בגרמנית של אזרחי גרמניה. וכך  
תיאר הקצין ביומנו את האירוע:"שמחנו מאוד שראינו שלא פגענו באוניה עם גרמנים  

שקיבלנו מהיטלר   ובהוראה  הצטווינו ללוות את האוניה עד לחופי  )ימ"ש(כמותנו.   ,
הפליטים    אוסטרליה,  שירדו  לאחר  בריטים".  תוקפים  מפני  עליה  להגן  בכדי 

אל אנגליה   בחזרה  את דרכה  עושה  שאונית המסחר  הבחינו הגרמנים  באוסטרליה, 
אותה לים! זצ"ל: "    והבינו שהיא שייכת לאנגלים ומיד פוצצו  .מסיים הרב פינקוס 

אובדן   על  והצטערו  בכו  יהודים  שנה  ארבעים  המעשה.  בעומק  המזכרות  .נתבונן 
והמכתבים האישיים, אולי אפילו התמרמרו על מדת הדין שפגעה בהם. והנה מתברר  
למפרע גודל החסד שעשה עמם השי "ת, ובנס ממש איפשר להם להגיע בשלום לחוף  
פושעים   באניה,  מלחים  ה'  להם  להנצל,זימן  סיכוי  חוסר  של  מצב  מתוך  מבטחים. 

 )אמונה שלמה(    חייהם.צלו  ואכזריים, שזרקו את חפציהם  למים ובכך ני
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  ים ,יהיו הדברים נשמרים בשלימות.(אור החיים)  באמצעות הגדר   
 אין סוד נכבד בעולם שלא נכתב בתורה, אם בפשטות, ואם ברמיזות. (מאירי )  

 איך יתגאה? .(נודע ביהודה)    ,  ו ואיש אשר אלה ל    ,  אין אדם בטוח בחיים אפילו רגע 
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1 ידגי המ ר ו פמס  

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור  " ההפיכה   תוך מ " 
   " מסוכן מאד שונא  "   "א נ פרק  

במצב נואש ביותר והוא מתכנן חלילה ליטול את  חתנו לשעבר  תריע אלמוני כי חיים שלום  ובו מ מן  ז י הו ק הוכנס לכיסו של רב משה יוסף  פת   : ענייני   תקציר 
עם אלמוני    אחה"צ   4ת בשעה  ב למחר מוכן להושיט יד הוא מציע לו להיפגש בתל אבי ו ש לו לב יהודי  י ו במידה    , עד הנואש חייבים למנוע אותו מהצ   נפשו, 

   . מסוכנת זו   ה אם להיכנס להרפתק   תו עצ ב ושואל  מרגיש אחריות ופונה אל רבו המו"צ    . רב משה יוסף שיחזיק בעיתון אנגלי 
  בשל היחס החיובי של חיים שלום כלפיו, הם אפרים זלמן  עדיף לקחת את  אך    את הברכה,   המו"צ חש כי סכנה איומה מרחפת על ראש חיים שלום ונותן 

  , הם ממתינים קרוב לשעה   , תופס מחסה מהצד, האלמוני שאמור להגיע אליהם איננו כשרב משה יוסף מסווה את עצמו כסוחר רהיטים ו   נוסעים לתל אביב 
רד  ר מסע מפותל הוא מגיע למחנה צבאי, אפרים זלמן נח ים זלמן הולך בעקבותיו לאח פר א   , הוא אוחז בידו עיתון באנגלית   סוכם וכפי ש לבסוף מגיע האלמוני  

 . י ' הוא נכנס למקום לאחר שהאלמוני מודיע לזקיף כי הדבר סוכם עם אדם בשם בנג   , אך אין לו ברירה מאד  
  20מוארך בן    ף לצרי הוא לוקח אותו    , טפת ו דיש ש י בא תו  זלמן ומדבר א אל אפרים    ש ג יל ני חי   , מן לבד ל ז פרים  האיש נעלם תיכף לזה תוך שהוא מותיר את א 

מן מבוהל מאד ולא יודע מה  ל ז ומודיע לו להמתין עד שיגיע חיים שלום, אפרים    דר הוא ניגש אל אחד מהם שולף צרור מפתחות מכובד פותח את הח   , חדרים 
 ן.  יי אותו בדרך הנכונה איך לטפל בענ   שינחה ומבקש מהקב"ה    פלל ערבית לעשות, הוא נעמד להת 

ריו  ו וא פוסע לאח כשה   , עד שהלה יסיים את התפילה   בסבלנות הוא ממתין    , ות וקוצף על כך חייל נכנס לחדר הוא רואה את החרדי שנכנס לחדרו בלא רש 
ת במינה  חיים שלום בצורה מיוחד   ומקרב את ישנה סערה גדולה אפרים זלמן נוקט בדרך הנכונה    , זלמן חיים שלום אפרים    , מתפרצות שתי קריאות בחדר 

 ההתנגדויות.  שממיסה את כל  
חוכא  לעשות מהשנים  ל מסוים  ב רגה על ידי נ שנא מתברר שישנה קנוניה    , משקיף שהוצב על ידי גורם מסוים שמעוניין לדעת מה שנעשה בחדר   נו יש   , וברקע 

       קים הבאים. בפר   ק ר את זה נדע    ? המזימה תצליח  האם    , לחיים שלום כוכב בשמי הצבא להיעצר בעלייתו   ואטלולא ובכך לגרום 
 ̂ ̂ ̂^ ̂^ ̂^^ ̂ ̂ ^^^^^^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^^^ ̂ ^^^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^^ ̂^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂ ̂^ ̂^^ ̂ ^ ̂ ̂ ^^^ ̂ ̂ ^^^ ̂ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂ ̂ ^ ̂^^^^ 

  , למחנה אלמוני  ור  יצ , אפרים זלמן הגיע עם איזה  ת את כל הנושא ח בזהירו ונית   הרהר חיים שלום לנוכח כל התופעה לאחר שיצאו מהמחנה  
כדי להפגיש אותו, מדובר כאן בעצם באדם מתוכנן שיש לו רשת  המפתח של החדר שלו והכניס אותו    היה לו את   אחד מישהו נוסף או אותו  

זהירות ולא להסתמך על כך שהוא קצין חשוב. אף פעם אי אפשר  על ידו, הוא לא יכול להתעלם מכך, עליו לנקוט באמצעי    שלימה שמסייעת 
   לדעת איפה תקבל את המכה. 

אם היה איזה    , הגאוניים זכר כל רחוב קטן   כישרונותיו בזכות    , אביב כעל כף ידו   ל את ת   הוא הכיר   , תוך שהוא מזגזג ברחובות   ות מהיר ב הוא נסע  
הוא    , הם כך שיקשה להאזין ל   הוא ידע שבשעות אלו הפארק ריק   , ה תל אביב בקצ   ארק שקט פ גיע ל עד שה   , זנב שעקב אחריו היה מתבלבל 

שהשטח  ידא  ו ו רק לאחר ש   , חשודה   מות ד   נה אם יש   , הוא הביט לכל כיוון   , קב אחריהם ו ע המחנה  מ ישהו  אם מ   , דל לבצע פעולות הסחה שת ה 
   . נוח ל   עת כדאי כ ו   מהאזנת סקרנים   שוחררים מ עתה הם  לחלוטין סימן לאפרים זלמן כי  נקי  

  : ן חושב לעצמו ם זלמ את האזור, אפרי ק  יוצא שוב ושוב ובוד   הוא   , רגוע   ינו א חיים שלום עדיין  אך  ,  רחב ונח יחסית שהיה    בו על ספסל הם התייש 
   ! ? עץ החיים לארץ ציה וצלמוות מ   ועד מהצל של עצמך, מה הרווחת מכך שברחת ד תורה לא היית ר היית יושב ולומ אם  

לאחר כל    , רשה כדי שלא יוכל יצור חשוד להסתתר שם בקרחת החו לספסל בריחוק מקום  ליפו  שיח   אמר לאפרים זלמן כשחזר חיים שלום  
   לא יוכל לצותת להם. הם  אחרי עוקב  אי מי ש כדי ש   , בקול הכי נמוך שרק ניתן לו  פרים זלמן שיספר  ביקש מא ות  זהיר אמצעי ה 

שנעשו בעבר  המשונים  הניסיונות ל  כ על פר הוא סי   יע אל המחנה, בקצרה איך הג אפרים זלמן סיפר ה קב המדומ מהמע שנרגע   לאחר עתה 
הברנש בטענה שהלה מתכוון לסוחטו, מאותו ניסיון חלף זמן רב  ו מנע אותו להיפגש עם  א גיסו לשעבר, אבל אבי היכן נמצ ין אותו  לעני 

   . (שנתיים) 

ים  התריע כי חי הפתק    ביו, של א )  (החליפה רה מאד זריזה ומתוחכמת לתוך כיס החאלאט  ניב פתק בצו הג מישהו    , המצב היה שונה אבל עתה  
   . ראון עולם י זכר לד י לפני שיעשה מעשה מביש ש   , עליו להצילו   י ב יהוד ל   לו ש  י מידה ו ב   , וחייבים להצילו   ותר ה בי קש מצב  נמצא ב   שלום 

תי  ר ו ק י למרות טבעו הב   , את הסיפור מכל וכל   אבא לא ביטל  לא מוכבדת ה  פניה ה   ת צור למרות הנוסח היה חד מאד ומעורר סערת רוחות,  
לגרות את    בא , אם  מה טמון בפתק   החליט ל לו    היה קשה   , אבל הוא בחן את כל האופציות   , ך בחשדנות מרובה הוא התייחס לכ   , והחשדני 

  , ם למוצאו יודע עד כמה הקדיש מאמצי כנראה  מדובר באחד ש   , מון לי י לסחוט אותו כ כד   , מסתורי על חתנו לשעבר שנעלם באורח    ו נות סקר 
   . הסחיטה)   נע את כך שמ (כנקמה על    ו י להתעלל ברגשות רק    אולי כוונת הברנש או    , איך לסחוט אותו ירתית  יצ מצא דרך  יתכן שהבן אדם  

אחרת    , זו ת  נואש לקריאה    הפעם יתעורר המתריע ידע ש ו אמיתית    " הצילו " ריאת  ש כאן ק י   אולי   , ציה השלישית פ ך אי אפשר לבטל גם את האו א 
מאד  בצורה  אפילו שזה  דחופה  והוא שולח לו הודעה    ר באדם שמכיר אותו מקרוב שמדוב   רב משה יוסף   יק ס מזה ה   , שה למה עשה את מה שע 

 .  בדת לא מכו 

כך  המו"צ חשב על    , ני את השאלה עם כל הזוויות הוא שטח בפ   , שיחי'   הגרי"ז מינצברג מו"ר    עם   ץ עושה שום צעד חשוב בלי להתייע   אבי לא " 
 נפשות.    א כרוך בסכנת ש לעשות ניסיון שאפילו ל , לא כ" כך שבת   שמחללים על   ' ספק פיקוח נפש ' כ   נושא זמן רב, הוא התייחס ל 

לפעול    כל ו א לשעבר  כחבר בלב ונפש ותלמיד    ני א חלט ש חיוביות, הו לא יניבו את התוצאות ה י  אב ל   בינך ש ים העכורים  כיון שהיה חשש שהיחס 
אי  לכן    , ברנש אותו  ות של  כוונותיו האמיתי   מצד שני אני מדי צעיר ומי יודע מה הן   , לכן עלי להיפגש איתך ולא אבי   , בצורה יותר חיובית   בנידון 

במקום שנבחר    תי עמד נ   אני ,  ן שצוי   עד לקרבת המקום מירושלים  מונית  נסענו ב ,  עקוב מרחוק י צטרף ו שהוא י   ט וחל ה   , וח אותי לבד אפשר לשל 
   . קשר בינינו יוכל ל איש לא  בסגנון אירופאי כך  נדל"ן  הוא התחפש לסוחר    , כך על  חק כמה עשרות מטרים לעקוב בלי שידעו  מרו   היה   אבי ואילו  



2 ידגי המ ר ו פמס  

  י חסיד "   פילו לא בין וא   ל"ו הצדיקים ייתי שם אותו בין  לא ה   , משונה ברנש  הגיע    ללכת   תי ני שחשב , ממש לפ שעה קרוב ל   , זמן רב   ארכה   ההמתנה 
כדי שלא נוכל  -העדיף ללכת בעיקולי דרכים    לה ה   , רגלית זמן רב   י , הוא לקח אות כורח השעה זה    אבל להלך עמו  קל  לי    לא היה   " עולם אומות ה 

המקום האחרון שחשבתי שיובילו אותי    , הייתי באותו רגע בהלם מוחלט   , אי צב חנה  ו למ נ ע עד שהג   -ע באופן עצמאי ולהגי   לעלות על המקום 
 . חלמתי בחלום הכי פרוע א  אבל על מחנה צבאי ל   ולשם מובילים אותי לפגוש אותך ו  יפ חשבתי שאתה מתגורר באיזו חורבה בתל אביב    , לשם 

ברית  ע וב   י ' השם בנג את  ו  ל   ט אבל הוא פל   , ם מסמכים לאותו ברנש לא היו שו   , וביקש מסמכים   הזקיף   ותנו עצר א כשהתקרבנו למקום  
ע כבר לא  לפת   , זקיף נרעד כמו עלה נידף ה את  איתי  ר   , חלחלה   זקיף השם זה העביר ב   , אחראי על כל העניין ההוא    לו שהבחור ר  אמ משובשת  

בלי לערער על    הכניס את שנינו א  הו .  ידה בחמסין כגל   ה אחת י כל שארית הגאווה שלו נמוגה בשני   , שכל העולם ברשותו היה חייל קשוח ונמרץ  
מה שכן ראיתי    , תי מילה לא הבנ   , אנגלית שזה היה ב נדמה לי  זרק לי משפט באיזו שפה זרה  המשונה    ברנש ה   המשכנו כמה מטרים לפתע   , כך 

   . נה צבאי כשהוא מותיר אותי תקוע במח במהירות האור  נעלם    וא שה 

  , ו בלי טיפת בושה הם פשוט נעמדו וצחק   , החיות   ני איזה קוף מגן לי כאילו א רו והסתכלו ע חיילים עב   , עמדתי מסומר למקום מרוב בהלה 
  כך עמדתי בפחד עצום   , ציוני אותי לצבא ה   ו גייס י  , אולי עוד יותר גרוע   , או מילולית יזית  פ יתעללו בי  ש פחדתי    , תעלף חשבתי שאני עומד לה 

   . מהעתיד 

דיבר איתי באידיש    לפתע   אבל   , הוא שאל אותי שאלות כסקרן מהצד איתי    בתחילה שיחק   , בלונדינית בחור גבה קומה עם בלורית  הגיע  לפתע  
מה    , אותו אחד ומאיפה הוא מכיר אותי אין מושג מי זה    , הפתעות שעברתי באותו יום לא היה סוף ל   , הפרטי   ונקב בשמי הוא הכיר אותי    , וטה רה 
  , ת לך ו הוא סחב אותי לחדר שלך והותיר אותי לחכ   , הנזכר 'י  ותו בנג זה א יש לי הרגשה ש   , רח"ל   משלנו שפרש והלך לצבא   לי שהוא אחד   ור ר שב 

 . ת ו בעייפ   זלמן   " סיים אפרים שלך   הסיפור    אחורי מ זה שעומד  שהוא  לי  נראה  

שלום לפצות  קרוב לחמש דקות לא יכול היה חיים    , במקום ררה  ת ש קה ה דממה עמו ,  לשמע האויב החדש   ירו כסיד ו פניו של חיים שלום החו 
כלל במחשבתו כי הוא הפרויקט של    הוא לא העלה אבל    , קח את העסק שר כיווני מחשבה על מישהו מסוים  כמה    ו ל ו  הי   , פחד את פיו מרוב  

  תהיה, מאיזו סיבה ש שמחפש אותו    ה ז   א ו ה אם    , לא היה אחד שאהב להתעסק איתו   , בכלל   ר לא פשוט להתחיל איתו זה סיפו   , י ' בנג אותו  
את זה הוא    , תו בצורה כה חמורה התעמת איתו עד שהוא רודף או מתי    ותו בנג'י עניין בו רת, השאלה מה בדיוק יש לא מקבל תמונה אח הסיפור  
 לבדוק בהמשך.   יצטרך 

הוא    דע עליו כל כך הרבה פרטים ה י פ מאי   , עצמו   תו זה אי אבל מה לחייל ריקא  אפרים זלמן הבין שהמידע שהביא לחיים שלום הוא חיוני מאד,  
העוצמות, הוא    מי יכול להיות הבחור גבה הקומה ובעל   , פים שהכיר עד עתה שחזר את כל הפרצו וא מנסה ל ה   , חייב להיות בן השכונה שלו 

  י שב בינונ כמעט כולם היו בגובה שלו ומטה והוא עצמו נח   , אפילו לא בגובה   , יל פרופ אך איש לא ענה ל   , ת כל הדמויות בקשת מהירה העביר א 
 . ס ו ל פ 

 ? שאל בסקרנות. אם לך יש מושג ה   , אני לא מכיר דמות כזו בכלל   , גאולה   רים שע ה  ממא   " שנה ופירש " הוא    י ' האם אותו בנג   , אמור לי " 

רבת  ו אדם לא מת לדעתי הוא    , עליו   שצריכים בכלל לחשוב   חד לא החשבתי אותו כא   , עד לרגע זה לא נתתי דעתי על אותו בריון   אין לי מושג, " 
ל יש לי כמה דברים  , אנסה לברר זאת בהמשך, אב טפת ש שו ידי ר א ב ו ד תי שהוא ע לא יד   גם לא ידעתי מאיזה מוצא הוא וודאי   , ומה לי ולו 

 שמעניין אותי לברר אצלך.  

והכניס אותם    לגרות את אביך ואת המו"צ   יח הצל   ) או שליח שלו ( י  ' אותו בנג   , ממש   מעשה אומנות   היה   ח ק ר נ תרגיל ש ה מהסיפור שלך מתברר ש 
  ללכת   שצריכים מאד עד  שאני במצב נואש  את הרושם    הוא נתן להם   , ותר בי שני אנשים חכמים  ב   כאן בר  מדו   , ג אדיר ש י ה ה ז   , לתוך התרגיל שלו 

   . כסומא בארובה ותי  ש א ולחפ 

עצם הרעיון    , ם להיפגש עמו ת ע ת ת לא נר זא אדם לא מכובד ועם  הבנתם שמדובר ב מרו להיפגש עמכם  א י ש רופא ראיתם את האי   לא ש גם כ 
  , הכייס   של הבחור   ם במניעים ת ק ד עד שלא ב ותר  ינית בי רצ   סטריה י נכנסתם לה ,  מעיד על היסטריה   י ברחוב אלנבי עם איזה יצור שליל   גש פ להי 
א ישירות  ו ב ל   היה עליו ,  ס י בגניבה ככי   להכניס פתק כל כך  חשודה  בדרך  חר  ו ב היה    א ל   , אם לא כן   , כלל   שאינו אדם ישר ם  ולכ לכ היה  ברור  כש 

להגיע  עד    , למה באמת התייחסתם לסיפור בחומרה רבה כל כך   גנגסטר (שודד) כ   ה אותו מעמיד   צורת הפעולה   , ע שיש לו ביך את המיד לספר לא ו 
 . נה ר הב ס בחו   חיים שלום תמה    " ? כאן ל 

זה    , כזו ידיעה מרעישה ע  ת לפ נוחתת לנו    , אפילו הקלושה ביותר ה שנים שאין ממך ידיעה  הרב אבל אחרי כל כך    , לפנינו   ה עמד זו  ה   מחשבה ה " 
" השיב אפרים  פשר להתעלם ממנו במשהו שאי א שמדובר  הוא סבר    , הכלים אה מ הוצי א  יט" של המו"צ  הגה"צ  אפילו את    , אותנו גרם להפחיד  

 לטה. גונן על ההח מ   , זלמן 

כן רצתם מהר להציל אותי מרדת לבאר שחת, אז  קתם שירדתי מהדרך הישרה ול נוטה להבין שהס רגע, מהמילים "נמצא במצב נוראי" אני    רק " 
הרי זו הדרך הטבעית של כל מי שיורד מהדרך    ? צבא שהתגייסתי ל לרגע  חשבתם    מה לא אז ל   , לחלוטין   לא הייתה לך הפתעה לגלות שאני חילוני 

 . ומד סוגיא בעיון כל   ום חיים של   ה קש " ה ! פשר להתקדם בחיים בלי לשרת בצבא הציוני א אי    ? ם לא שם לאיפה ילך א   , הישרה 

הגיב אפרים זלמן    " על כך   עדיף לא לדבר -דעם    פ י או רעדין    ער נישט בעס   , רח"ל   אחר בכלל חשבנו על משהו  "את האמת לא חשבנו על כזה כיוון,  
כנראה    , גע לטרוף את נפשו בכפו לפי מראהו לא נראה שהוא חשב לר באמת עתה  בפחד, הוא לא רצה לספר על הפחד הנורא שהיה להם, אבל  

 . שההוא היה שקרן גמור והייתה לו כוונה אחרת באזעקה 

שות פליטה לעולם הבא?  ע ם שאני רוצה ל " בקיצור חשבת הצילו   קריאת "הצילו   נשמעה פש" ו נ וח  פיק שיש כאן " "חחחח שכחתי שאמרת  
מתאים    , הפתרון הסופי רח"ל  של חיי, מצבי לא כל כך גרוע שזה יהיה    כדבר האחרון   פילו א   , אין לי בכלל כזה כיוון   הגעתם רחוק מידי,   " געוואלדיג " 

 מתגלגל.   בצחוק ום  של   " הגיב חיים ה פני שואה רוחנית כביד ומד ב ה לך לומר שאני ע הי 

כדרכו כשנפגע    שלום יסתגר בתוכו   אותו, עכשיו חיים   ה יל ן חשש שלשונו הכש זלמ   רים פ מאד, א , המצב היה מביך  במקום   שקט מתוח השתרר 
 .  ועיל קלקל במקום לה   , עמוקות 
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לא  שמונה שנים    שך ה שהיה שבע רצון שמ שנעשו כדי לאתרו, נרא   ר אותו על כל הניסיונות אבל חיים שלום מיהר לפזר את המבוכה, הוא תחק 
 ל מקום מסתורו.  עלה איש ע 

יודע  ים  כמה שנ דאג לפזר ערפילים, כבר  שעלה על זהותו ו (בנגי')  מסוים  מישהו    אבל היה סוף החיים,  עד ל יתכן שיכול היה להמשיך במשחק  
לפני  ת  בדרכים נלוזו   עובדה שהוא פנה לאפרים זלמן   , טים האישיים שלו ל הפר ו ולדעת את כ אין לו מושג איך הצליח לזהות את פרטיו,  הוא  

למטרתו של האלמוני יתכן והמפגש היה קורה כבר לפני    שנתיים, היו לו את כל הפרטים עליו ואלמלי רב משה יוסף שהתייחס בחשדנות 
    .  רו לתור אחריו עור רב משה יוסף בעצמו והצליח ל אל  פנה  עכשיו    , שנתיים 

של אותו    ת מניעיו הצליח להבין א למרות שלא  ,  החלו להתבהר לו כעת רבים  דברים    , שהיו טמונים בראשו ם  י רב   ים ירף פרט ראשו החריף צ 
להביא את    הצליח אחד  אותו  אין להתעלם ש ,  הדבר   התגלגל משנה איך  זה  מה    , אבל עליו כעת להתמודד עם מציאות זו ,  או אחר   י ' בנג   , ברנש 

   . הבאתו לחדרו ל עד    יצבו נ ש כות  משו ה ף על כל  חל הוא    , זלמן לכאן   אפרים 

הוא ראה בזה השגחה    , וס אפיקור חלילה  לא היה  דה הרוחנית  י ר ת הי ו למר   , זו   ה מסקנ חמוק מ אי אפשר ל   , אדון לבירה מראה שיש    זה   בר ד 
ע  י איך הג   , אם אפרים זלמן גילה אותו, הוא חייב לספר לו את האמת לים ו ש ציב מכ לא י   אבל הוא   , מה עליו לעשות יוק  אין לו מושג בד   , פרטית 

 שהגיע. לאן  

מאד,  אותו  ייף  ע המשחק הזה  אותו זמן רב כל כך,    סה כי ש   הכבד   עטה הוא עומד לצאת מתוך המ   שונה לרא   , חיים שלום היה מאומץ מאד 
רגיות חיוביות, הנפש אינה יכולה  הרבה אנ   ים מאבד , בכך  יו רט אחד על פ דעו  כדי שלא י   מפני כולם   תתר להס   צריך להפעיל אנרגיות רבות כדי כש 

רגישה  ייפת, אבל לפעמים הנפש מ ר מע הטלטלה הזו עוד יות   , האמיתי תרות, וכשמגיע הרגע לחשוף את הפרצוף  הרבה הס בכל כך  לחיות  
 .  הוא מעתה שוב "חיים שלום"   ולה מעתה לחזור אל עצמה, אין צורך להתחבא שוב, רור, היא יכ שח 

זימר  לשעבר  כפי שחמיו    , חסידית ה מייצעטער עילוי" בגרסה  דער  " ת  ו להי   , נם הוא כבר לא העילוי הנבחר שהיה עתיד לכבוש את העולם כולו אמ 
  בחיר עולם הישיבות   אם לא היה נמהר יתכן שהיה   , חה בכל הברי   הוא מבין שעשה טעות   היום אחר בכלל,    הו הוא מש עתה  ,  באוזניו   מן כל הז 
   . בעוכריו   תמיד   ד עומ יבי  פולס מ מהר והאי הנ   אבל טבעו   , עזב שידוך אפילו ש   הוא היה מוצא לעצמו שידוך טוב   , בארץ 

אלא    , שוב   הסתיר את עצמו ל לא    , יו בהגינות כלפ   ו לנהוג עלי   , סות שלו הג   טעויות שמנסה לקרב אותו למרות ה אחד  פחות יש בן אדם  לכל ה 
  , עולם עובר בה החליף עולם עומד ב   ורות אותו, איך הגיע לכזו נפילה את כל הק , אין לו מה להפסיד אם יספר לו  פר את כל הסיפור מתחילתו לס 

 .  עם כל האי נעימות 

הוא  שעדיין דבק  על    יו על   תמה   לא כעת, לכן    שנוכח כפי    , בות להפליא ידותיו מעוצ ת, מ דרך האמ צועד ב   גם עתה חש בתוכו כי אפרים זלמן 
עריך  ה וא  לכל העולם הישן) להיפך ה עצומה  נאה  ש (כפי שקורה לכל אלו שנוטשים את האמת שמפתחים  נה את לבושו  ש מ לא  שן ו מו הי בעול 

 צה היכולת. עד ק למקסמם  נותיו ו על האופי החזק שיש לו, ועל כך שידע לנצל את כישרו אותו מאד  

דלים  בעוה"ז  ה וההישגים שלו  הוא זרק את הכל לפח האשפ   , כלום עשה בהם?  רים ביותר ומה  ניחן בכישרונות נדי   ] ם חיים שלו [ , הוא  לעומתו 
 .  שזו המורשת של רבי שלמה זלמן אביו ז"ל ביע  וכל להצ לא י   , ל הפיקוד הצבאי יגיע לשפיץ ש גם אם    , ביותר 

  , בה ששקוע בלימוד, איך עושים את זה לשוב להיות בחור ישי ם החדש ו כל העול   וב את לעז   , לעשות צעד אמיץ עתה  אבל האם הוא מסוגל  
לא לחינם אמרו    , הרבה שנים   בפרט שאיבד כל כך ותר,  כאשר דבקים בעולם השקר, כאשר טועמים את טעם החטא נעשה הניסיון קשה בי 

אין לו מושג מה    , א טעם את טעם החטא מעולם ל   הצדיק הגמור   " גמורים יכולים לעמוד   צדיקים במקום שבעלי תשובה עומדים אין  " ז"ל ש ח 
עולם  את  פים  י י מ ש הבלי העולם  כל  קשה לעזוב את    , בצד של היצר הרע היה  טא לעומתו כבר  , אבל החו מודד ן קל לו להת ולכ יכול היה להחליף  

 השקר ומרחיקים את האדם ממידת האמת. 

בכיסו    ת ה מונח ית מכיסו, הוא פשפש אחרי חתיכת עץ שהי ן"  "מונט בלא   גריה, הוא שלף ב לעשן סי הוא חיי זלמן,    א ביקש את סליחת אפרים הו 
וג של  בעישון איזה ס   חש   , הוא שאף את העשן אל ריאותיו   במנעלו עד שהחיכוך יצר בעירה קטנה בה הצית את הסיגריה,   ה אות   הוא שפשף 

 .  שף ק הראשון כאשר צריכים להיח לכל הפחות בחל   , שחרור 

א חייב ליידע אותו  הו   . יני המחנה שאחראי לכל ענ   ל"מ מ' א מפקד המחנה  הוא ידבר עם    , ר למחנה יעשה סדר טיח לעצמו שלאחר שיחזו ב הוא ה 
   . מהמחנה   אותו הוא מקוה שיסלק    , ה חיובית עליו דע   יש   לאל"מ מ'   , על אותו בנג'י שיורד לחייו בדרכים שונות ומשונות 

הוא מתכונן לעשות לו תרגיל מאד לא נעים שיהרוס לו    , מקדים אותו בכמה צעדים, הוא קורא אותו כספר פתוח ש   יש איזה אדם הוא לא ידע ש 
         חלק גדול מהתוכניות שלו לעתיד וורוד יותר. 

 ** * 
 (ח"ד)   בעוד שנים רבות טובה  טעות שתתברר שהיא ל   עה טו רב יואל הרטשטיין  

  יהיה כש רק  כוחו יורגש    , לפעול   כי ליחיד אין כוח במאוחר  הבין    , רבות הוא מגורש בחרפה   פעמים   , עוד   ולא   , כשראה רב יואל שקולו לא נשמע 
ם, מה שלא היה  דברים רבי הצליח להעביר  הוא    הקהל)  (ראש   שהיה עסקן פוליטי גדול   עת ב   " מלבורק " , כפי שהיה ב תר רציני מחובר עם כוח יו 

   מאד.   ציני ר התחבר לכוח פוליטי  עתה עליו ל הסיק שגם  לפיכך    , עצמו   על בכוחות אם היה פו לעשות  מסוגל  

  קה י ר אמ את  אוכל לזעזע    , השפעתי ל כוח  תגד   , מחובר למפלגה גדולה ואתברג בה בפנים   , אבל אם אהיה כל לפעול מאומה אם אהיה לבד לא או 
   ע את העולם. ז לזע אצליח  אולי    , ה גדול בעולם פע לה יש כוח הש כי    , שלטת ה למפלגה  תחבר  ם א א   עדיף   , שובה ח   מפלגה ב כחבר רציני  

הן  כ מ וזוולט  פרנקלין דלאנו ר   המרומם הנשיא    , ן רב ברציפות ר זמ ת כב שולט היא    , הדמוקרטית   המפלגה כיום  שהיא    השלטון לגת  פ עלי לחבור למ 
  גם שמפלגה זו מושרשת הרבה    בירור מסיבי העלה   ) ש ג שלא היה כמעט לאי ש י ה   ות ופ כהונות רצ   רבע א פרש לאחר שכיהן  הוא  ( יא  כנש   זמן רב 

דע זאת  אם היה יו   , אלנים ששונאים את דתם ועמם הוא לא ידע כי הם שמ   , פועלים במחיצתה ם יהודיים ש , וישנם גם הרבה פעילי היהודים בין  
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שחשבו כי להתחבר במפלגת שלטון מועילה לאינטרסים    בים גם דתיים ר מה שהטעה אותו כי מצא בה    , יתכן שהיה מתרחק מהם כמטווי קשת 
 .  הקהילתיים 

רוצה  רה גילה כי המפלגה  כך אוכל לצבור בה כוח. אלא שלאחר בדיקה קצ   , לגה להתפקד במפלגה זו ולהתחיל לעלות בה במעלות המפ עלי  
   . הצליח להיות עסקן רציני בשביל ל   ) 62(   י מבוגר הוא מיד   , כוחות צעירים   בעיקר 

נפתלי בנו    , יש לו ממשיך   , קורץ מחומר נוקשה יותר, אם הוא עצמו לא יוכל להגיע גבוה הוא  בל את המכה הקשה פעם נוספת, אבל  ר' יואל קי 
טיקאי מושחז  ך להיות פולי אי   , בתחום החדש   , הוא יתן לו הכשרה נפלאה בשלימות   ויעשה את העבודה במקומו   יע למקום גבוה יותר יוכל להג 

להתקדם במעלות    חותיו ו מעט מכ ע  ם ישקי יותר ממנו, א ועילוי    הוא פיקח מאד   , נפתלי עקשן בדיוק כמוהו ו להתעלם ממנו,  שלא יוכל 
   יגיע רחוק מאד.   ה הפוליטיק 

כל אחי  עבור  גם    לא א   , ועות בעמק הבכא ק שש   האומללות   י י למען ארבעת בנות לא עושה רק    , ואת זה אני דות תבל ס איתו אצליח לזעזע מו " 
 וה. את צעדו התמ   לתרץ שב  ח   " ה איומה שנמצאים בסכנ 

  , ולעקוד אותו על גבי המזבח ורה  שיכול להגיע רחוק מאד בת   ו יחיד לשטות נוראה זו, לקחת את נפתלי בנו    , היה לג  מופ איך הגיע רב יואל שחכם  
,  אירע ליהודים ש   האסון הגדול שהזניחה את    , ה"ב ם שעשתה אר ולו על הפשעי , כדי לזעזע את העולם כ ית במפלגה גוי   לפוליטיקאי אותו    להפוך 

                 התורה?   האם דבר זה מצדיק להוציא את הבן יקיר מעול 

האם מן הראוי להוציא את נפתלי    , זו בה  למחש רבים  ימים  הוא הקדיש    , פרצות רגשות רגעית לימוד הזכות על רב יואל שלא עשה דבר זה בהת 
  , יבה ש בלימוד בי חשוד בו שלא הבין את גודל החשיבות  וחס ל חלילה  בעולם.  ובכך לחטוא לתפקידו האמיתי    " תורה ודעת " ה החשובה  מהישיב 

וח יד  ל רתע מלש נ   יה ה   , מחצה לשליש ואפילו לרביע ל   , סדרי הישיבה חלק מ   על ששומר  תלמיד סטנדרטי  אפילו רק  שלו  תלי  נפ   היה אם  
   . כי בעיניו היה ערך התורה מעל לכול ,  בקדשים 

לא קיים במסגרת לימודית  הוא    , ילו חברותא אחת לרפואה אין לו אפ   , מוחלטת   דדות ו להתב   מה ו העצ   משיכתו של נפתלי ת  א ראה  ש   רק לאחר 
ים לפי ראות  הוא בונה לו את הסדר   " אחוות אחים " בית כנסת  ב   וא בספרית הישיבה או מודו ה רוב לי   , לומד בשעות שבא לו ללמוד הוא    , נכונה 
  מושלם   " יסט אינדיווידואל "   אחד כזה מוגדר בשם   , ה מ לי להתמה ב   מיישם מה שנראה לו לנכון הוא    , ט באף פר יש  הוא לא מתייעץ עם א   , עיניו 

   . ) הְברָ ַּבַעל ַעְצִמּיּות, ָאָדם ַההֹוֵל ְּבַדְרּכֹו ַהְּמיֶֻחֶדת, ִמְּבִלי ִלְהיֹות ֻמְׁשָּפע ִמן ַהְּדָרִכים ַהְּמֻקָּבלֹות ַּבחֶ ( 

  אח"ז   " אחוות אחים " ת הכנסת  תיקין בבי ו תפילת ו מתפלל    מיכן ילת הלילה עד לבקר השכם ולאחר  מתח   " משמרים שלימים " הוא יכול לשבת  
כליל ממסגרת  את עצמו  זאת ניתק  במתכונת  ,  פות צו שמונה תשע שעות ר של    סדר ל הוא  יושב    שוב לאחר מיכן    , ישן עד קרוב לצהרים   וא ה 

שבת בהתמדה את  שיוכל ל   כדי משביעות  ארוחות    מר לו תקן ותמיד ש בב את הבחור הש י ח טבח יהודי יקר ש   היה   במטבח ש מלי  אל   , הישיבה 
 .  לאורך ימים היה יכול להמשיך  א  ל ,  הסדרים המשונים שלו 

ות יתר  מעולם לא היה בחור שהעז בחציפ   , המקודשים   זה הרמת יד על סדרי הישיבה היא ראתה ב   , ונסערה המשונה    הישיבה ראתה את דרכו 
ק הארי  חל   , לי נפת ידו של  בה דחופה לדון בעת הם התכנסו לישי ולה)  (אכסניה ז   " קרעטשמע " זו  אינה יותר מאי יו היא  בעינ   , ה זלזל בסדרי הישיב ל 
   . ו לכת בדרכי מל   מנעו י ו   ים האחר יראו  למען    , לאלתר   רותיה ו לסלק אותו מש   , ן רצו למצות איתו את הדי ישיבה  צוות ה מ 

לשם  שנעשים  מעשיו    את ראה  הוא    , שקדן   בשל היותו   חסד אליו  נטה  "ל  וק וביץ זצ י שרגא פייבל מנדל רב הגדול  הגאון  מרן    , ישיבה אש ה ר אך  
להסתגר    פיכך נוטה הוא ל בסגנון אמריקאי,  ישיבה  אינו יכול להתאים את עצמו ל אלא ש   , התריס כנגד הנהלת הישיבה לא בא ל חלילה  שמים,  

  בכך   , הבחורים ולפיכך נטה להתבודד לא מצא שפה משותפת עם  העצומים, תיו נו שרו י טפת בשל כ גלית שו למד לדבר אנ ש   ף א   , בתוך עצמו 
 . מים השקיט את טענות המתרע 

הישיבה    כך התרחק ממסגרת אך נפתלי לא מצא עניין,    , שיבה הי   במסגרת מאמץ כנה להשתלב    לכתחילה ניסה לדבר עם נפתלי שיעשה רב יואל  
אידך אינה  בה מ י ות אותו מדרכו והיש ר להט יש תוכנית משלו ואי אפש   לנפתלי כי    ל כשראה רב יוא   ) ופן יוצא ד   (חריג   " וטסיידר אא "   ה נ כו עד ש 

   . שתלב במסגרת הפוליטית אולי ינצל את כוחו לה ב  יוצאת חוצץ כנגדו, החל לחשו 

מצא עזר כנגדו את  ,  שם על אחת כמה וכמה   , בישיבה קדושה לא מצא עצמו   ם א   , לב במפלגה גויית ת ש יוכל לה חסידי    בחור ות ש למרות המוזר 
ח  ומכל מקום הצלי   מורה ושמר על קלה כח מאד    הודי חרדי הוא היה י   , ית הדמוקרט בות במפלגה  ם ר שני   עיל שהיה כבר פ   קאהן מנדי  רב  מיסטר  

א החל לטפטף לבנו נפתלי  , הו בנוח תר  ו י קאהן ירגיש עצמו  מנדי  עם אותו    נפתלי ישלב ידיים   אם בנו   , ת פלגה הדמוקרטי להשתלב גבוה מאד במ 
  , ם) שמתבצע בעם היהודי ח ע (רצ ד  י נוסי ' ג הנוראה מ   ות ו על ההתעלמ את העולם כול   ע כדי לזעז טית  ר המפלגה הדמוק   תוך ב בין לבין  לב  להשת 

   היהודי.   פיו מים על רצח שיטתי של העם איך כל העולם ממלא  

כמה הוא קורע עולמות בשביל להציל את    , בתחילה התנגד לכך מאד, אבל כשראה את סבלו של אביו   , מופתע מעצם הרעיון ה  נפתלי הי 
הקשר הראשוני  חל  כך ה ,  שרך ך ב לא כל שכן על דם אחי   " ם רעך לא תעמוד על ד " את    כאן ש  נגד, י חש שלא יוכל לעמוד מ   , אחיותיו מגיא ההריגה 

   . בזמנים לא זמנים ישב אצלו ולמד את רזי המפלגות   , הן עם מנדי קא 

. וכך  אוניים ליטיים ג ות פו איש לא האמין כי נפתלי החסיד אוגר במוחו רעיונ   , למרבה הפלא התגלה כי נפתלי הוא כישרון פוליטי וירטואוזי 
די מצידו תגמל אותו בשיוף הכישורים  נ ומ למנדי בתחום הפוליטי  ץ  מייע חר ישיבה של שעות רבות על לימודיו החל  לא בשעות המנוחה שלו  

         שלו שיגיעו לכלל יישום. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ 
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 תודה מראש!!!

    ועננו בורא עולם... שומע תפילה תן טל ומטר לברכה... 
שלא יורד חסר נו בורא עולם במידת הרחמים..." לא יודע... לי באופן אישי אני התחלתי על דעת עצמי להגיד "וענ

גשם... ואז שמתי לב לדבר מעניין... אני בסה"כ רוצה להתפלל על גשם... ועננו בורא עולם... שומע תפילה תן טל 
מור והצל ומטר לברכה על פני האדמה..." פתאום הדברים יוצאים מהקשרם ומתחילים לדבר על דברים אחרים "ש

שנה זו מכל דבר רע ומכל מיני משחית ומכל מיני פורענויות...." מי דיבר עכשיו על זה?? אני בסה"כ מדבר על 
גשם... אבל ממשיכים "והסר ממנו דבר וחרב ורעב ושבי וביזה ויצר הרע וחליים רעים וקשים ומאורעות רעות 

אני בסה"כ רציתי להתפלל  ורעות רעות זה בחירות... ודאי גם...)מא-(וקשות.." מי דיבר על קורונה... מי דיבר על בחירות 
 על גשם... אז למה אני צריך להתפלל על כל הרשימה הארוכה הזו??? 

זה לא שיש פה מחסור נקודתי שחסר לנו גשם וצריך  גשם זה לא רווחה נקודתית!!!מה התשובה? רואים מכאן ש
 לטפל בבעיה הנקודתית הזו... לא!!! 

 טיפול עשרת אלפים לכל השנה כולה...  )-(מה שנקראעושה  מים זה יום שבו ה'יום הגש
ה'  ברך עלינו ו מתפללים "ותן טל ומטר לברכה" זה נקראכשאנחנמת לב קוראים לזה ברכת השנים... כן... אם ש 

לה... וזו הגשם זה טיפול מקיף שמטפל בכל השנה כו!!!! וברך שנתנו כשנים הטובות... הזה את השנה אלוקינו
הסיבה שכשמתחילים לדבר על גשם... פתאום מדברים על שבי וביזה ויצר הרע וחליים רעים וקשים ומאורעות 

 רעות וקשות...
 העניין הוא כך:  עכשיו: באמת מה הפשט בזה??? מה הקשר בין גשם ל... לכל השנה כולה??

 של העולם!!!  העכשוי קיומור שבו הקב"ה מבטא את רצונו בגשם זה הביטוי המוחצן ביות
שה' רוצה בקיום  בראשית... זה כבר הכרזה כן... אמנם עצם זה שהקב"ה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה

זה עדיין לא אומר בייחס ליום הנקודתי הזה... זה שגם היום זרחה השמש... זה אולי אומר  אבל עדיין!!!העולם... 
כל יום שהעולם לא נחרב זה אומר שה' עדיין לא רוצה לסגור את  הכללי של העולם... "בנקמשהו בייחס ל"חשבון 

כן... יש חשבונות בנק לא כ"כ פעילים אבל לא ממהרים לסגור אותם... אז ה' החליט לא לסגור את  החשבון הזה...
 העולם... אבל מי אמר שה' חפץ בקיומו של העולם כעת ועכשיו??? מי אמר שה' חפץ בנו??? 

!!!! זו כבר אמירה הרבה יותר של החשבון כאן הקב"ה מכניס מזומנים ל"עובר ושב"שם?? אבל ברגע שיורד ג
של  תה--כעת!!!! ה' מברך את השנה הזו!!! ואת כל מיני תבוא משמעותית!! זה אומר שה' רוצה בקיומו של העולם

תפילה  בון מים..." אלא זוה"חשולכן.. כשאנחנו מתפללים על גשם... זה... זה לא רק תפילה על   לטובה...  שנה זו
הדור התורן שמהלך כאן על פני האדמה  -אנחנו -כללית על השנה הזו... ה'... תרצה את השנה הזו... תרצה אותנו

ואם ה' רוצה אותנו והוא שולח גשם אז שכמובן דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת... אנא... תרצה גם אותנו... 
ה' שולח מזומנים לעולם זה אומר שהוא רוצה לתפעל את העולם... להשקיע  כבר על הדרך הכל מטופל... אם

 ---בעולם... וזה כבר אומר הההכל... טיפול עשרת אלפים לעולם... 
שנה שעברה!! בניגוד לכל התקופה הלא פשוטה שעברה עלינו מסביב עם הקורונה וכו'... תכל'ס ירד המון המון 

וא לא היה כ"כ רלוונטי משיקולים כלכליים כמו שהיה בזה אמירה שמיימית... גשם!! ובינינו... ההמון גשם הזה ה
שנה שעברה למרות שהקורונה מאוד הלחיצה... והייתה תחושה כללית של חרון אף והסתרת פנים... אבל היה 

כר בר על סהמחניק שעברנו... במקביל... לא הפסיקו לד הסגריחד עם  משהו מקביל שלא נתן לנו לחשוב ככה!!!
 !!דגניה שהולך להיפתח.....

שהקב"ה כבר הציב אותם מאז  ורשמיים שימשו כאלף עדים מוצהרים שנה שעברה של הגשם שירדו כמויותה  
 ארצכם בעתו יורה ומלקוש" זה הוכחה מוצהרת שאם "ונתתי מטר " והיתנה איתםהאזינו השמים ואדברה..."
  מה שנכון נכון!!! שמוע תשמעו בקול מצוותי...כנראה ש

 דאשתקד שימשו ממש כטל תחיה ושלילה מוחצת של התחושה הטבעית של הסתרת פנים. הגשמים
כי שוב... גשם זו אמירה שה' מרוצה מהשנה הזו... ואי לכך ה' גם מטפל בשנה הזו... ואם ה' מטפל בשנה הזו... אז 

איך זה עובד... אז בסייידר... בשביל זה אנחנו גם אם זה נעשה בצורה של קורונה שנקודתית אנחנו לא מבינים 
 יהודים מאמינים... אבל ה' חפץ בנו... מה שבטוח... 

זו היתה התחושה בשנה שעברה!!! לעומת זאת השנה... אמנם דווקא אנחנו הרבה פחות נבוכים ומבוהלים... אבל 
לחיוך משמים... וכנראה... כנראה... כנראה  תכל'ס... הקורונה פה... ואילו גשם ? !  קצת פחות... ואנחנו שוב מחכים

 שגם אבא בשמים מחכה לחיוך מאיתנו... 
ושוב... עזוב את השיקולים הכלכליים  !!!!כמעט חודש תמים לא ירד טיפה אחת (כמעט) של גשם וזה קצת חריג

ות... לא הכל זה כסף!! שבזה... עזוב כמה זה נורא שלא יורד גשם ואיפה זה מזיק לנו... עזוב... אנחנו בדור ההתפל
לא הכל זה מספרי מאומתים ואומדן נזקים... יש גם רגשות... יש גם מערכת יחסים... וגשם זה ביטוי משמים 
שמיימי שה' חפץ בנו... חפץ בשנה הזו... והאם ה' חפץ גם בשנת התשפ"א??? זה שבשנת התש"פ ה' חפץ בנו... זה... 

ואנחנו צריכים לעשות הכל שה' יחפוץ בנו גם בשנה הזו!!! ת התשפ"א... זה עדיין לא אומר שה' חפץ בנו גם בשנ
 להודיע גודלו והדרת כבודו, שומע תפילה תן טל ומטר לברכה על פני האדמה.ועננו בורא עולם במידת הרחמים 
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 שהחיינו וקיימנו... עידן חדש במסכת פסחים...!!!!!

תחילת שבוע הבא מתחילים בשעה טובה ומוצלחת את המסכת השניה שהחיינו וקיימנו והגיענו... ב
של מסכת פסחים!!!! כעת מתחילים לראשונה בטעימה של סדר "קדשים"!! כן... מתחילת ברכות עד 
עכשיו כמעט ולא פגשנו סדר קדשים... ממש כלום... פה איזכור שם איזכור... ואילו עכשיו..?? החלק 

... זה קדשים!!! אבל חשוב לציין שזה לא הקדשים הרגיל... זה הש"ס השני של פסחים, שקלים, יומא
קטן של קדשים... תבין: סדר קדשים הוא סדר כבד.. יש שם סוגיות כבדות... אבל בפסחים שקלים 
יומא... זה יותר סקירה כללית על סדר קדשים... זה פחות קשה... ויותר מכניס לעניינים... לכן זה מאוד 

מי שילמד מסכתות אלו... ניתן לומר שהוא כבר בפנים... כשהוא יגיע למסכת זבחים מאוד מומלץ!!! 
הוא כבר לא ירגיש שהוא הגיע למדינת סין... אבל לא רק זה!!! כידוע: שו"ע הרב שהוא המרא 
דשמעתא של הלכות תלמוד תורה... אומר בפירוש: שבתלמוד תורה יש דין קדימה לסדר קדשים 

 -? כי בסדר קדשים יש את המעלה שהקב"ה אומר לאברהם בברית בין הבתריםלשאר סדרים... ולמה?
"כבר תקנתי להם סדר קרבנות, בשעה שעוסקים לפני, אני מכפר להם על כל עוונותיהם" והיות וכעת 
אין לנו בית המקדש ואנחנו זקוקים לכפרה הזו... אז... אז יש עניין ללמוד סדר קדשים... ובפרט 

מבינים שצריך הרבה רחמי שמים... העולם כבר משלם הרבה קרבנות... וכולם רוצים  עכשיו!!!! שכולנו
להמיר את הקרבנות האלו ב"סדר קרבנות..." ולכן בהחלט ניתן לומר שיש פה בשורה משמחת!!! אם 
אנחנו ניכנס עם כל החשק ועם כל הרצון להשקיע בסדר קרבנות... אם נשמיע את קול תורת השלמים 

. קול התורה של הקרבנות יאמר לצרותנו די... ומי יודע אם לעת כזאת הגענו לפרק תמיד דקרבן פסח..
 נשחט...

אז אנא!!! לא להסתייג... לא לברוח... לא להיבהל מקדשים... דע לך: שכל יום נוסף שאתה מתעקש 
אומר לך  להכיר עוד מושג מסדר קדשים זה נכס עצום!!! כי... כי ברגע שתכנס לזה... זה ממכר... אני

מניסיון... ברגע שתכנס לשוונג של קדשים... יהיה קשה להוציא אותך משם... אנחנו נצטרך לשכנע 
 אותך בסוף סדר מועד שתסכים לעבור לסדר נשים נזיקין.. כן כן... 

---  
דפים... מיום ג' בשבט ועד פורים  41-עכשיו!! אין לך הרבה זמן להתלבט... מדובר פה בסה"כ ב

"ז באדר... עד אז בעזה"ש משיח מגיע... ואתה כבר בקי בהלכות קרבן פסח... כן... לבני ט -המשולש
ישככר יש ספר מיוחד... ספר אחר לגמרי שנקרא "דרך פקודיך" על תרי"ג מצוות... ושם הוא מאריך 
בעיקר במצוות של קרבן פסח והוא מדגיש שהיות והלימוד במצוה מעורר את ההשפעה שלה אז... אז 

ידוש דין בהלכות קרבן פסח מעורר את החסד הנורא שהושפע באותו מעמד של "בדמייך חיי" כל ח
שכל השפע ירד לעולם בבת אחת בדרך של דילוג וקפיצה בלי הדרגה והשתלשלות... כן... אנחנו 

 זקוקים לחסד הזה... והנה הוא!!!!!!   
--- 

ובכן: בדפים אלו יש סדר מאוד ברור...  הדפים הבאים... 41-אז כדרכנו... סקירה קצרה מלמעלה על ה
דפים) מדברים על עצם ההקרבה של קרבן פסח!! ואל תשכח  11שני פרקים הראשונים (שזה 

פרשת בא שמדברת על "ושחטו אותו כל קהל עדת  -שבהשגחה פרטית זה בדיוק יוצא פרשת שבוע
השבוע... ובכן: הפרק הראשון ישראל..." אז בשבוע הראשון בטח אין תירוצים!!! זה ממש מדין פרשת 

"תמיד נשחט" מדבר על שעת ההקרבה, אח"כ יש שלוש דפים שמדברים על הסוגיה של "לא לשמה" 
לא להיבהל... אח"כ זה יותר קל... מתחילים  (טעימה קטנטנה מאחת הסוגיות הכי משמעותיות בסדר קדשים...)

. כעת עוברים לפרק הבא... פרק "אלו לדבר על ההקרבה בפועל... וכאן סיימנו את הפרק הראשון..
דברים"!!! כשאני הגעתי לפרק הזה פחות התחברתי אליו... אתה יודע למה?? כי הפרק הזה כולו מדבר 

איזה חלק בהקרבה דוחה שבת ומה לא... ובשנה שאני למדתי את זה...  שחל בשבת....על ערב פסח 
השנה אני מאוד מתחבר לזה... כי  זהו שהשנה!!!!אז ערב פסח חל ביום רביעי... אז אני לא התחברתי... 

(אגב: אני לא השנה כידוע ערב פסח חל בשבת... ממילא פרק "אלו דברים" הוא ממש הלכות חג בחג... 
מבטיח... אם המשיח יבא... יתכן שר"ח אדר יהיה מעובר ואז פסח יצא לראשונה ביום שני... שזה אומר בדיקת חמץ במוצ"ש אז 

זהו!!!  אמרתי... אגב: גם תיקח בחשבון שהמשיח יחליט לעבר את השנה... בפרט אם שנה הבאה זה שמיטה...) שלא תגיד שלא
סיימנו את אחד עשר הדפים הראשונים... סיימנו עם ערב פסח!!!! סיימנו עם ההקרבה... כעת עוברים 

י בערב פסח עדיין (כלחלק השני של קרבן פסח... פרק כיצד צולין... השנה הצליה תדחה לליל הסדר 

כולם ממתינים בבית המקדש עד שחשיכה ואז יוצאים במוצ"ש וצולים את פתחיהם.. .וכאן  שבת)
נכנסנו לפרק כיצד צולין... בשלוש דפים הראשונים הכל הולך כשורה... סוגיות שמדברות על הצליה...  

.. כאן נכנסים לאט לאט ואז!!! כמו תמיד... לאט לאט מתחילים להריח בחירות... משהו שמה נטמא.
לסוגיה המרתקת של פסח הבא בטומאה!!!! אל תבהל... זה לא כמו הסוגיה של ר' חנינא סגן הכהנים... 
זה הרבה יותר פשוט... ויש שם גם הרבה פוליטיקה.. כי פסח הבא בטומאה זה בחירות לכל דבר!!! 

ל תשאל... האם הקולות של הזבים הולכים אחרי הרוב... ואז מתחילים העקשען עם ספירת קולות... א
מצטרפים... ומה עם הפתקים הכפולים של הנשים (פסח ראשון ושני...) בקיצור: שיא הנייעס... שש 
דפים שמדברים על פסח הבא בטומאה שאגב נעבאך נעבאך... השתא עבדי!!! אני נוהג ללמוד את 

נלי שלנו... ויש סיכוי רציני שגם אם הסוגיות האלו בפסח שלנו... כי תכל'ס... זה הקרבן פסח האורגי
טוב... סיימנו עם  (עיין יחזקאל לט שיארוך ז' חדשים לטהר את הארץ)משיח יבא אנחנו נעשה פסח בטומאה... 

הבחירות... סיימנו גם עם הצליה... ואנחנו כבר בר"ח אדר... וכעת אנחנו כבר בהתארגנויות האחרונות 
פסח!!!! ואז יש כמה סוגיות קצרות... ו... ואז שוב מתחילה  לקראת עיקר המצווה!!!! אכילת קרבן

פוליטיקה... רק סיימנו עם הפוליטיקה הארצית... כעת מתחילה התסבוכת המשפחתית... כאן מתחיל 
פרק האשה... שאתה רק שומע את השם של הפרק ואתה מבין מה הסיפור... איפה הולכים לליל 

יקרה: תשלחי אותו ללמוד פרק ב"האשה..." שיראה איך חז"ל הסדר... להורים שלה או שלך... גברת 
מתייחסים לאשה שרדופה ללכת לבית הוריה... שהיא בסה"כ רוצה להגיד שהכל בסייידר... ואם הגעת 

אני מצידי מוותר לך על פרק לשם חזקה עליך שתלמד עד סוף דף צט... ואז מגיע פרק "ערבי פסחים"!! 
בטח כבר למדת... ואם לא למדת אתה עוד תלמד אותו... כל הלכות קידוש בשבת ערבי פסחים... את הפרק הזה 

והלכות ליל הסדר... ובין הייתר גם כישופים ומזיקים... הכל יש בפרק הזה... את הפרק הזה אתה עוד תפגוש... אני 
מחודש וחצי... דפים האלו... הם נכס!!!! בסה"כ פחות  41-פה בשביל להגיד לך: אל תפספס את ההזדמנות של ה

 ...כל דצריך ייתי ויפסח!!!! רוץ למסכת פסחים

את הספר  ניתן לקנותלאור ימי השובבי״ם, 

הקשורים לימי  העוסק בעניינים ״וימאן״

ונותן כח ותעצומות להתמודד בענייני  השובבי״ם
 קדושה ושמירת העיניים 
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 ובישיבות הקדושות, 
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 0527683095: לברור נקודת המכירה הקרובה אליך
--- 

 האם החיסון יעיל גם נגד המוטציה ה...???

: האם החיסון את כל העולם בימים אלוהשאלה שמטרידה 
שהוא יעיל  אם תמצי לומריעיל גם נגד המוטציה החדשה?? ו

האם הוא גם יעיל נגד המוטציה נגד המוטציה הבריטית... 
יודע... מה שבטוח... לפרעה האפריקנית?? לא ברור!! לא 

היה חיסון יעיל נגד ככככל המגיפות ביחד!!!! כן... משה רבינו 
אומר בפירוש לפרעה: "כי בפעם הזאת אני שולח את כל 

כל המגפות ביחד... גם קורונה... גם  מגפותי אל לבך..."
מוטציה בריטית.. גם אפריקנית וגם בני ברקית... ההההכל 

ך הלב!!! ואכן כל המגפות הגיעו אני שולח לך יישר לתו
 לפרעה ונכנסו לו לתוך הלב... נו... וקרה לו משהו???

 הלב שלו זז?? לא!!! כבד!!! כבד לב פרעה... 

היה לו מערכת חיסונית מאוד חזקה... כשהגיע מכת ערוב 
הוא קרא לזה קורונה... כשהגיע דבר הוא קרה לזה מוטציה 

ה מוטציה אפריקנית... בריטית... כשהגיע שחין הוא קרה לז
וכשהגיע ברד הוא מצא עוד איזה מוטציה... כבד לב הפרעה... 
הכבדות הזו היא החיסון שיעיל נגד ככככל המגפות!!!! 
לסתום את הלב ואת העיניים... להגיד שהכל מקרה ולחכות 

 למכה הבאה...

אם אנחנו באמת באמת מחפשים חיסון אמיתי שיעיל נגד  
לנו אלא להישען אלא על אבינו  כל המוטציות... אין

שבשמים!!! אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו את הפסוק בזמנו: 

היה ביום ההוא, לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת  ו
בית יעקב להישען על מכהו ונשען על ה' קדוש 

באמת...ישראל 

כתוב כאן באמת!!! להישען על ה' באמת!!! לא בכאילו... 
 שנכוןך להתחסן כי זה מה שתבין: זה לא סתירה שצרי

לעשות... אבל להישען על זה?? להגיע מתוך נקודת הנחה 
שזה מה שיפתור לנו את הבעיות וישלול מאיתנו את כל 
המוטציות?? אבינו שבשמים!!! הוא אחד יחיד ומיוחד 
שיעיל נגד כל סוגי המוטציות... לאבא שבשמים ישכל מיני 

יפים... יש מוטציה של סוגים של מוטציות... לאו דווקא של נג
משאלות לב אישיים שלי שמשתנות ומתפתחות מיום 
ליום... יש לי כל מיני צרכים שמשתנים ומפתחים מוטציות 
מיום ליום ועל זה נאמר: "צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי 
הוציאני.." אנא ה'... צרות לבבי מתרחבים!!! הנפש שלי 

הסתבכויות  מפתחת כל מיני מוטציות... מייצרת כל מיני
חדשות... ואתה היחיד שיעיל כל מוטציה... עושה חדשות!!! 
מצמיח ישועות... בורא רפואות... די.. לא יוסיף עוד פליטת 

 ב א מ ת ! !יעקב להישען על מכהו, אלא על קדוש ישראל 



 

  

ויו"ט היה עושה לאוהביו שיצא  
 בשלום מהקודש....

בימים אלו ישנה נקודה קצת כואבת ורגישה שיתכן 
שכדאי לפתוח אותה ולהציף אותה על השלחן בלי 

אני באופן אישי מכיר הרבה יהודים  ובכן:לטייח... 
שמים שבמשך יותר מעשרה עובדי ה' ויראי 

חודשים הקפידו מאוד על ההנחיות ועל הכללים 
של משרד הבריאות... ואני לא מדבר על אנשים 
שעשו את זה ממקום של פאניקה וכפייתיות!!! אני 
מדבר על עובדי ה' שעשו את זה כי הם קיבלו 
מרבותיהם והבינו שרצון ה' כעת להיזהר בכל חובת 

 ההשתדלות שלא להידבק!!! 

ו... ואחרי כ"כ הרבה זהירויות וכ"כ הרבה עמל 
-(ויגיעה וכ"כ הרבה טרטורים ומסכות ואלכוג'ל 

ובידודים והרחקות שתי מטר וקפסולות עכ"פ בעבר...) 
 אחרי הכל!!!ובדיקות קורונה ומתחים ומה לא... 

בדיוק עכשיו הם נדבקו!!!!! אמנם ב"ה לא נורא... 
קצת תסמינים.. אנחנו כבר לא בפאניקה של פעם... 

קצת חום... שיעולים... לא סוף העולם... ב"ה זה 
אבל אני מוטרד בעיקר מההרגשה הסתיים בקלות... 

כמה נזהרתי... כמה השתדלתי... מה  הדפוקה!!!!!
לא עשיתי... ובסופו של דבר זה הגיע אלי... 
התחושה המתבקשת היא ש.. ש... שחבל!!! אם זו 

י להידבק אי שם התוצאה בסוף... היה כבר כדא
בחודש אייר סיוון.. לחגוג באיזה מלונית שבוע ימים 
ולסיים עם זה אחת ולתמיד... ואני כמעט נטיו רגלי 
כאין שופכו אשורי... אך ריק זיכיתי מקורונה וארחץ 

חושש  -באלכוג'ל... ואהי נגוע כל היום -בניקיון כפי
כל בוקר הצהרת  -לא להידבק... ותוכחתי לבקרים

(כמובן הדימוי בפסוקים הוא בלשון מושאלת ... בריאות
גרידא, סו"ס אסף מדבר שם על רשעים.. ואנחנו בסה"כ 

   מדברים כן קורונה לא קורונה)

--- 

אני בכוונה מציף את זה על השלחן כמות שזה בלי 
לטייח... בשביל לטפל בתחושה הזו!!!! אז זהו... 

תי שאני באופן אישי... התחושה הזו כבר מלווה או
מאז חודש אייר סיון... כששכן שלי הפסיק להקפיד 

 (בגלל שככה הוא קיבלו מרבו ואני מכבד אותו...)על ההנחיות 
בהתחלה הרגשתי כלפיו כעס גדול!!! הרגשתי שאני 
פשוט כועס עליו... וניסיתי להבין את עצמי... למה? 

אם הייתי  עכשיו שתבין::למה אני כ"כ כועס עליו??? 
אבא שלי קיים ורק הרב שלי  מהסוג הזה שרק

צודק... אז אפשר להבין למה אני כועס... בטח... 
היות והרב שלי אמר שצריך להיזהר והרב שלו לא... 
אז אני כועס עליו וגם על הרב שלו ביחד...  אז 
זהו!!! שב"ה שלא עשני כזה... אני כן מכבד את הרב 
של השכן שלי... וכ"ש שאני מכבד ומכיר בשכן שלי 

מו שאם הרב שלו ככה אמר אז הוא לא אמור בעצ
לנהוג אחרת ואין שום טענות עליו.. ובמקרה גם לא 

(זה לא היה הבעיה שלי...) פחדתי שהוא ידביק אותי... 

ובכל זאת הרגשתי כלפיו כעס!!!! וניסיתי להבין את 
 למה אני כועס עליו??  ואז קלטתי!!!עצמי... 

סיבה שבאיזשהו מקום מטבע הדברים... מה ה
שאני שומר על ההנחיות...?? בשביל לא להידבק... 
בשביל שלא יקרה לי ח"ו אסון!!! אם אכן באמת 
הסיבה שאני שומר זה רק בשביל לא להידבק ורק 
בשביל שלא יקרה לי משהו... אז אם אני יודע 

בודאות שהודות לשמירה שלי אני לא אידבק והוא כן 
ם עם עצמי... ידבק... אז כדאי לי  המאמץ... אני של

אני משלם מחיר על ההחלטה שלי... אני לא רוצה 
להידבק ולכן אני נזהר... והוא כן רוצה להידבק, לכן 
הוא לא נזהר... אבל אחרי שעבר חודש ימים שאני 
נזהר כמו לא יודע מה... והוא  חוגג ובסוף התוצאה 
היא אותה תוצאה... שנינו מהלכים על שני רגלים!!! 

(אתה מכיר את מאוד מתסכלת!  אז התחושה היא
התחושה שאתה עומד כבר שלוש דקות ומחכה לרמזור... ושלוש 
שניות לפני שהתחלף לירוק חבר שלך הגיע והירוק "עלה לקראתו" 
בלי לחכות רגע... אז תכפיל את התחושה הדפוקה בכמה עשרות 

לחינם אני נזהר ונזהר ונזהר... וזה מאוד  אלפים...)
 מאוד מעצבן... 

אז עשיתי לעצמי סדר במחשבות... סדר שהיה מאוד ו
 נדרש באותו זמן... 

לא להידבק!!  לא בשבילשאני כעת שומר על עצמי 
סו"ס אני רואה שיש הרבה שנדבקים וזה לא  לא!!!

(זה כבר היה בשלב שהפאניקה נורא... לא קורה להם כלום 
ת עברה... והתחלפה באדישות מוחלטת ואפילו בעליזות של מלוניו

 וכדו')

אני שומר על עצמי כי אני מבין שזה רצון ה'!!! סו"ס 
"בכל דרכיך דעהו" ואני כיהודי צריך לעשות את 
הבירור מה רצון ה'... ולפי הנתונים שלי והרבנים שאני 
מציית להם... המסקנה העולה שצריך ונכון לשמור על 

וממילא גם  וזה מה שצריך לעשות!! נקודה!ההנחיות 
שמרתי... וגם אם השכן  כןדבק למרות שא כןאם אני 

שמר.. זה לא הנושא...  לאידבק למרות שהוא  לאשלי 
זו לא הסוגיה.. אני עושה כך, כי כך צריך לעשות!!! 
(ואגב: גם הוא!!! השכן שלי.. זה שהוא לא שמר על ההנחיות... זה 
לא בגלל שהוא לא פחד מהקורונה וגם לא בגלל שאין קורונה... 

בהוראת רבותיו הוכרע שכך צריך לנהוג!! היום כבר אלא בגלל ש
מותר להגיד את זה... עזוב... עוד מעט נדבר עליו... כעת בא נסיים 

ברגע שעשיתי את הסדר הזה בראש... סר ממני איתי) 
 הכעס והתסכול... 

הכל בסדר... אני לא שומר על עצמי כדי לצאת בריא 
ומר על יותר או חולה פחות במבחן התוצאה... אני ש

עצמי רק בגלל שזה רצון ה'!! ואם ככה... שכן שלי 
יכול להמשיך להתהלך בארצות החיים ולא לשמור על 
ההנחיות ולא יקרה לו כלום... וזה שלא קורה לו כלום 
זה כבר לא גורם לי להרגיש שאני סתם שומר... כי אני 

 עושה כי ככה אני צריך לעשות!!!!

--- 

ידי היקר... ברוך רופא יד זה בדיוק הסיפור פה!!!!
חולים... בריך רחמנא דייהבך ניהלן ולא ייהבך 
לעפרא... אתה שכ"כ כ"כ שמרת על ההנחיות... 
התפללת בר"ה עם מנין מצומצם ולא רקדת בשמחת 
תורה ולא הלכת למקווה בעיו"כ... והנה עכשיו אתה 

 מסיים את הקורונה... 

אם בעשרה חודשים האחרונים שמרת  חברי היקר:
על עצמך רק בשביל לא להידבק ולא למות ח"ו... אז 
כעת שנדבקת... אין לי הרבה מה להגיד לך... אין לי 
איך להרגיע אותך.. זה לא יפה מצידי לזרות לך מלח 
על הפצעים ולהזכיר לך שכשרבת עם השכן שלך 
שע"פ הוראת רבו לא כ"כ שמר על ההנחיות... וצעקת 

. ייעצתי לך בשעתו עליו והתחלת לדבר על הרב שלו..
שמוקדם מידי לדבר... יתכן  (וזה נכתב בגיליון זה בשעתו)

אם  אבל!!!!!שזה עוד יגיע אליך (ולאו דווקא ממנו...) 

שמרת על עצמך כי הבנת שזה כעת רצון ה' וזה מה 
שצריך לעשות... אם זה הגיע מהמקום הזה אז אני 
חושב שכעת!!!!! כשאתה יוצא מהבידוד האחרון 

אחר שהחלמת...) אתה ממש כמו הכה"ג שלך (ל
שיוצא בפעם השניה מקודש הקדשים שיום טוב 
היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן 
הקודש!!! כן... אתה צריך לעשות סעודה... ולא 

"יצא ממקום של סעודת הודיה... אלא ממקום של 
 כן... ממש ככה...  בשלום מן הקודש..."!!!

יצאת עקבי!! היית יצאת בשלום בפירוש!!!!! 
שלם עם עצמך... ידעת שזה רצון ה' וזה מה 
שאתה צריך לעשות והיית עקבי עם זה עד 
הסוף!!! אתה תקבל שכר על כל מסיכה 
שלבשת... ועל כל שתי מטר שהרחקת... ועל כל 
טיול שלא נסעת ועל כל בידוד שנכנסת כי 
הבנת שזה רצון ה'!!! ואם זה רצון ה' זה תורה!! 

הנחיה היתה אצלך תורה! ועמדת  כל שמירת
בזה... והיית עקבי בזה. ועד הרגע האחרון היית 

 עקבי... 

בינינו... כמה אנשים החליפו עקרונות עשר 
פעמים באמצע הקורונה כולל אני...? אני 
בעצמי... לפחות עשרים פעמים באמצע 
הקורונה פתאום זגזגתי... פתאום שיניתי את 

שלי שינה דעתו...  הדעה שלי... ולא בגלל שהרב
אלא בגלל ש"עבר לי"... "נמאס לי..." יום אחד 
לא ביקרתי את אבא שלי כי אוי ואבוי קורונה... 
ולמחרת פתאום מצאתי את עצמי יושב ואוכל 
טשולנט באיזה סיום עם כל החבברה כי... כי 
למה...?? כי לא יודע... אולי המלאך הממונה על 

נה... יום הטשולנט הוא גם ממונה על הקורו
אחד בחודש ניסן לא התפללתי במנין כי... כי 
קורונה ומסוכן... ולמחרת מצאתי את עצמי 
נדחף עם מלא אנשים כי היתה שמה חלוקה 
של כמה תפוחי אדמה... הקורונה החליטה 
לכבד את התפו"א וחיכתה בחוץ... כשהתאים 
לי האמנתי לשמועה מסוימת שיצאה מביתו 

וכשלא התאים לי  של אחד מגדולי הדור...
 טענתי שאי אפשר להתבסס על שמועות....

זה  בקיצור: זה... זה נקרא לצאת פיסטוק מהקורונה...
זה... זה נקרא בשלום מהקורונה...  לאנקרא לצאת 

יצאתי קטן... יצאתי  לצאת בשן ועין מהקורונה!!!
זגזגן... אז זהו שחבר שלי הזה כן היה עקבי!!! וברגע 

ה' לשמור על ההנחיות אז הוא  שהוא הבין שרצון
עשה את זה ברצינות ובכובד ראש כמו שיהודי ירא 
שמים מתהלך בדחלתא דה''... והוא היה עקבי עד 
הרגע האחרון!!!! זה נקרא לצאת בשלום... עכשיו זה 
כבר לא כ"כ משנה באיזה סיטואציה הוא יצא 
בשלום מן הקודש... האם זה החיסון שהוא עשה... 

... זה לא 99-שהקדימה אותו בדקה האו הקורונה 
הנושא... האישיות שלו!! ה"נס להתנוסס" זה 
הנושא... והוא עמד בניסיון ויצא בשלום מן הקודש 

ואם היית שואל ויום טוב הוא צריך לעשות לאוהביו 
אותי הייתי ממליץ בחום שחלק עיקרי 
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להתרחק מהם עד כה כי... כי רבותיהם הורו להם 
שלא להישמע להוראות... הייתי ממליץ שהם!!!! 
הם יהיו ה"בי עשרה" שאיתם הוא יקיים דינא 

ולמה דווקא    (ברכות נד:) ד"וירוממוהו בקהל עם"
הם בעצמם  דבר ראשון:משתי סיבות:  הם??

הכרה צריכים כעת לשיר לו אמת מה נהדר... מתוך 
והערכה אמיתית למי שעשה מה שצריך לעשות כי 

היה צריך לעשות!!! כן... במשך השנה  הואכך 
האחרונה לא פעם צחקנו עליו מאחורי הגב... 
זלזלנו בו על היראת שמים שלו  שהוא עשה את 
מה שהיה צריך וכעת הזמן לנשק את ידיו על 
שהוא יכול לסכם תקופה כזו ארוכה ולהכריז 

"לא עברתי כמו וידוי מעשר בשעתו:  בגאווה ממש
ממצוותיך ולא שכחתי... שמעתי בקול ה' אלוקי 

כן.. מי שזוכה להשלים  עשיתי ככל אשר ציויתני..."
 עד הגמר!!!בהצלחה את קיום רצון ה' והוא מגיע 

יש לו כח לברך  ולהתפלל: השקיפה ממעון קדשך 
כל (כן... בדיוק שם נאמר: מן השמים וברך את עמך" 

יתכן שההשקפה שלו שונה משלך...  שקפה לרעה חוץ מזו...ה
אבל כשהוא עושה את זה כמו שצריך יש לו אפשרות לברך עם 

  ההשקפה הזו... כמובן על דרך המליצה ודו"ק)

למה הייתי ממליץ שמשתתפי  זו הסיבה הראשונה
 והסיבה השניה:הסעודה יהיו מה"סוג" השני... 

הויכוח הזה... סו"ס כי... כי הגיע הזמן לסיים את 
היה פה איזה ויכוח... מטבע הדברים היו בינינו גם 

(אני עדיין מחכה לאותו שכן שחשד בי שאני מתחים... 
הלשנתי למשטרה על החתונה רבת המשתתפים שנעשתה 
באזורנו... אני מחכה ממנו להתנצלות... נעלבתי עד עמקי 

היו בינינו המון כעסים ותסכולים.  נשמתי...)
ות וחוסר הבנה הדדי סביב הקורונה... האשמ

ובדרך כלל כשיש ויכוחים זה לא משהו שאמור 
להיעלם ביום אחד בהיר... כי בדרך כלל מדובר 
בויכוחים של השקפה ודרך חיים וזה דבר שלא 
אמור להשתנות... אז זהו!!!! שכאן??? כאן לשם 
שינוי זה כן דבר שאמור להשתנות... היתה פה 

ונה... הסיטואציה הזו הזמינה סיטואציה של קור
כל מיני חילוקי דיעות... וברגע שבעזה"ש אנחנו 
נעבור אותה... אין שום עניין להנציח את הויכוחים 
שהיה לנו סביבה.. כמו שיום אחד אנחנו נגנוז את 
המסיכה ואת האלכוג'ל ככה צריך להשקיע 
במצולות ים את הויכוחים שהיה לנו בנושא זה... 

מליץ בחום שכל ליטאי שעושה יו"ט וממילא אני מ
לאוהביו שיצא בשלום מן הקורונה... זו ההזדמנות 
לסגור את כל הפינות עם השכן החסיד שהפר 
בידוד או שלא שמר על ההנחיות... סו"ס אני 

וגם  כי כך הייתי צריך לעשותהקפדתי על ההנחיות 
כי כך הוא היה צריך הוא לא הקפיד על ההנחיות 

 לנהוג!!!

--- 

ולי כאן ההזדמנות גם מצידי לסגור פינה... א
דווקא בגלל שאני שייך למגזר שכן הקפיד על 
הנחיות והשתדלתי (עכ"פ בגדול...) אז 
כשבאתי לכתוב על נושא של בין אדם לחבירו 
בעניין הזה... פניתי בתוכחת מוסר לי 
ולחברים שלי... הייתי עסוק בעיקר לדבר על 

של יהודי שלא אותו גבאי אדוק שהלבין פניו 
שמר על ההנחיות... וזה עוון גדול והלבנת פניו 
וכו'... בקיצור: הצגתי את התמונה כאילו רק 
מי שהקפיד על ההנחיות הוא זה שנכשל כל 
הזמן בבין אדם לחבירו ואילו ידידו שלא 

שומר. הוא המסכן שרק חטף כל הזמן ביזיונות... 
ובאמת הסיפורים שמסתובבים היום עסוקים 

אר את אומללותו של אותו אחד שלא עטה בלת
מסיכה ומישהו חירף וגידף אותו ואז כמובן כל 
זמן שהוא לא ביקש ממנו סליחה הוא לא נושע... 
ויתכן שזה נכון!!!! אבל צריך לדעת שיש גם צד  

וכעת... לקראת סוף הקורונה...  שני למטבע!!!
כעת אולי צריך לסגור גם את הפינה הזו... יתכן 

לא ינעמו לאוזניים... אבל בא נראה  שהדברים
את החברים שלי כבר אותך מקבל תוכחה... 

  עצבנתי... בא נראה אותך מקבל באהבה..

מי  אני מדבר כעת נטו בשום ההיגיון והישרות!!!! 
שקיבל מרבותיו שצריך לשמור על ההנחיות!! הוא 

כמה שהוא היה צריך להתחשב  לא יכול...הוא  מוגבל!!
ח עליך.. זה נכון!! אבל עדיין!!! אם נעמיד בך ולא לצרו

 תגיד לי בשכל ישר:את שניכם אחד ליד השני בשווה... 
 לא יכולהרי הוא  ברירת מחדל? לך או לו???  ישלמי 

הוא           בלי...ויכול  עםלהסתובב בלי מסיכה... ואתה יכול 
ויכול  עםלהשתתף בהתקהלויות... ואתה יכול  לא יכול

להתפלל לידך... כי אין לך  לא יכולהוא  הרי בלי...
להתפלל לידו... אז למי יש  כן יכולמסיכה... ואתה 
אז תגיד לי בהגינות: מי צריך  לך!!ברירת מחדל?? 

להתחשב במי...?? המידה היהודית של "ועשית הישר 
והטוב" קובעת שמי שיש לו ברירת מחדל צריך 

רי כל להתחשב במי שאין לו ברירת מחדל!!! ולכן אח
עדיין מותר לך  עדיין!!!העלבונות שהוא העליב אותך... 

להיכנס לראש שלו ולהבין שעדיין הוא היה במצוקה 
 -יותר גדולה ממך... לך היו אפשרויות לרצות אותו ולו

לא היו אפשרויות לרצות אותך... הוא לא יכל להגיד 
לך... טוב... אני אתחשב בך ואני אוריד את המסיכה 

לא! הוא לא יכל!! ואילו אתה כן יכולת בשבילך... 
להגיד לו... טוב... אני אשים בשבילך מסיכה... ואני 
כבר יודע... סוג המאמרים האלו מזמינים תגובות 
נזעמות... שהמכנה המשותף בין כולם ש... שאני כן 
צודק!!! תודה רבה... את זה אני כבר יודע... בא... בא 

תחשוב שניה תחשוב שניה!! אל תמהר להגיב... 
     בישרות ובהגינות על מה שאמרתי...

--- 

עכשיו באופן כללי: מה באמת עמד מאחורי 
התסכולים שהיו לנו אחד מול השני??? אז ככה: 
מתוך היכרות מעמיקה עם שני המגזרים... 
הגעתי למסקנה שכמה שאנחנו בטוחים שאנחנו 

עדיין לא!!! לא רבתי!! מבינים אחד את השני... 
אנחנו נמצאים בשני כוכבים שונים... אבל 

(תמיד זה נכון... אבל גם בקורונה זה היה בולט כפשוטו... 

גם השנה מאוד  אני אתן לך דוגמא: וניכר)
השתוקקתי לנסוע לאסיפת הצלה של הגה"צ ר' 
צבי מאיר שליט"א מול פגעי הטכנולוגיה. אבל 

מרים שם על היות ושמעתי שלא בדיוק שו
ההנחיות אז אני עכ"פ נאלצתי לוותר בכאב 
והודעתי לחברים שלי שאני לא יכול להגיע ואין 
לי ברירה אלא להקשיב בטלפון... ואז כמה 

(שאנחנו ידידים קרובים ומאוד חמים בנושא חברים שלי 
 ועובדים בשיתוף פעולה בנושא של פגעי הטכנולוגיה)

שאני כן התחילו להפעיל עלי מסע שכנועים 
אסע... והם משכנעים ומשכנעים... ואני מקשיב.. 

 מה קרה???ופתאום התחלתי להתגלגל מצחוק... 

פתאום זיהיתי בצליל של השכנוע שלהם 
שהם פשוט מנסים לקרב אותי ליהדות להצית 
בי את ניצוץ הנשמה האלוקית ולהסביר לי את 

ואז אולי  (כאילו אני לא יודע)גודל חשיבות העניין 
 ו שמה יזוז... משה

אני כמעט חשבתי להיעלב... מה... הם באמת 
חושבים שאני מקפיד על ההנחיות ממקום של 
חולשה... כי קליפת קורונה דמסאבותא השתלטה 
עלי והורידה אותי למצולות...?? מה... הם לא 
מעלים על דעתם שאני בן אדם רציני ואני עושה 

 את זה ממקום עקרוני שזה רצון ה'???

שבתי קצת ואמרתי לעצמי... רגע רגע... ומה ואז ח
מה אני חושב עליהם?? בינינו... מה הליטאי  אני...

 הקלאסי חושב על החסיד??? 

אני בטוח שהחסיד הוא כזה חרדי חפיפ כזה... ואם 
לא נוח לו ולא נעים לו לשמור על ההנחיות אז הוא 
מחפף... פתאום הוא נזכר לשלוף לך את כל סיפורי 

 שביל להתחמק ממה שצריך לעשות... ההשגחה ב

היה או לא היה?? חשבתי ככה על החסיד או לא 
 חשבתי?? חשבתי...

 אם ככה... אז למה שהוא לא יחשוב ככה עלי???
בדיוק כמו שאני חושב שזה מגיע אצלו ממקום של 

 חולשה.. ככה הוא חושב עלי... 

הזמן לתאם עמדות... וכעת... אולי עכשיו זה 
שנינו!! גם הליטאי וגם החסיד... הגיע הזמן שנבין 
אחד השני לפחות למפרע ונקלוט שאם הליטאי 
שמר על ההנחיות זה לא בגלל פאניקה ולא בגלל 
ש"פחדו בציון חטאים..." ולא בגלל שהוא לא 
האמין בכח התורה והתפילה שיכולים להגן... אלא 

לל שבחובת הבירור בגלל סיבה אחת ויחידה!! בג
שכך צריך וכך נכון  שלו מול רבותיו יצא לו למסקנה

(הגיע הזמן לעשות סדר... אותו דבר החסיד...   לנהוג!!!!

אם חצרות  וכעת מותר להכריז את זה בצורה מפורשת...)
הקודש לא שמרו על ההנחיות זה רק בגלל 
שרבותיהם עשו שקלול נתונים והגיעו למסקנה 

ריך ונכון לנהוג!! אף אחד לא אסטרטגית שכך צ
הכחיש קורונה... ואף אדמו"ר לא חשוד על 
הקונספירציות הדמיוניות... אלא היתה פה הכרעה 
בהנהגה כיצד צריך לנהוג... ואין אחד שמכחיש את 
מה שאני אומר!!!!!!   עכשיו... אחרי שכך הליטאי 
היה צריך וכך החסיד צריך לעשות... מטבע 

נכנסה קליפת נוגה שתפקידה  הדברים... כאן כבר
לערבב אור וחושך והתחילה לבחוש בקלחת... 
החסיד התחיל לשלוף מהבויידם כל מיני סיפורי 
השגחה ואמונה כאילו זו הסיבה שהוא לא שומר.. 
והליטאי התחיל לפתח היסטריה והתחיל לספור 
גולגלות ולשלוף מספרי מאומתים... ולמייעשה 

 שניהם בלבלו את המוח....

כל'ס... אנחנו רוצים יום אחד גאולה??? אז ת
בבקשה!! חייבים ליישר את הקמטים ולסגור את 
הפינות... חברים כל ישראל ו... ו... ואל תאמר 
אמן... תעשה את זה... תאהב אותי כבר... אני כבר 

 אוהב אותך... מה איתך? 
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  כנס יכנס... היוצא אל יכנס שוב...    ישיבת הקפסולות של הנזירים... הננ
(אגב: שבוע שעבר אמרתי שבוע שעבר התחלנו לספר על יוחנן שלנו... שבט"ז בניסן יזכה להקריב שלמי נזיר עם עשרים רקיקין 

 הבטחתי לספר מה ההתרגשות הגדולה סביב הקרבן... שלושים... התבלבלתי עם המילואים...)
הסיפור היה כך... בחודש טבת ככה... עם כל הקפסולות והסגר והבלגן... יוחנן עבר תקופה של ריפיון ולקראת חודש שבט ובכן: 

הוא החליט לתפוס את עצמו לידיים ולהיכנס לישיבת החיזוק שנפתחה במיוחד בימים אלו... ישיבת הנזירים!! המשמעות 
ל נזירות... התנזרות מגפן היין וחרצנים ועד זג... וכמובן קפסולה!!!! שלושים יום ש (מינימום)היתה להיכנס לקפסולה של 

קפסולה זה אומר שבחודש הזה צריך להיזהר מאוד מכל חשש הידבקות בטומאת מת... אותו גביר מוכן לממן קרבנות נזירות 
וצאים עד שלא השלימו רק לבחורים רציניים שמוכנים להיכנס למסלול של קפסולה ושומרים על ההנחיות המחמירות ולא י

 את שלושים ימי נזירותם.. בחור שיצא מהישיבה באמצע הנזירות... מסכן את הזיכוי שלו!! כבר לא אחראים על ההתפתחויות... 
במשך  (בלע"ז התחיל את הזמן כמו כולם)ויוחנן באמת הגיע עם כל הרצון הטוב... והתחיל את הנזירות עם כל השטייגן והחשק... 

ום הוא ישב ולמד בהתמדה!!! לא יצא מהישיבה... אבל אחרי שנים עשר ימים של חיזוק נפלא... כשכבר כמעט חצי שנים עשר י
אמנם הזהירו אותי שאם אתה  (ואגב: אני מבין אותו...)פתאום הרגשתי חנוק והייתי חחחייב לצאת  -מספר יוחנן -נזירות מאחוריו

אבל כבר לא הייתי מסוגל... הייתי  אחרות: יתכן שכבר לא יממנו לך את קרבנות הנזירות) (כלומר: במיליםיוצא לא בטוח שתוכל לחזור... 
י"ב טומאות "מאומתות" שהנזיר -אמנם לא נטמאתי ב וכצפוי... קרה מה שקרה... לא!! שלא תבין!!!חייב לנשום אויר... ויצאתי... 

סמוך... הוא אמנם לא אוכל חולין בטהרה והוא גם לא מי מגלח עליהם... זה לא... רק מה?? קפצתי לאחד מהדודים שגר בכפר 
מה יכול להיות... אין שום סיבה שיהיה פה כזית מן המת... לא ידוע לי שהוא  -יודע מה בן תורה... אבל עדיין... חשבתי לעצמי

(האם הוא ניקב כשורש קטן והוא . קבר פה איזה מת... ואז הדודה הראתה לי איזה עציץ נקוב... וסיקרן אותי לבדוק איזה סוג נקב זה..

ואז!!! כשהרמתי את העציץ... פתאום ראיתי עיגולים שחורים!!!! אני רואה ש... שכתוב עליו  כבר לא מכשיר את הזרעים או לא)
כמעט התעלפתי... אוי אוי... זה אומר שזה גוש עפר הבא מארץ העמים.. ובאושה התקינו שגוש מארץ  הונג קונג!!!בסינית: 

ים מטמא כטומאת מת!!!! אז אמנם זה רק מדרבנן ומדאורייתא לא צריך לסתור ולהקריב קרבנות טומאה... אבל תכל'ס... העמ
מדרבנן אני כן סותר את כל הימים שהייתי בחיזוק... כל הי"ב יום שהייתי נזיר... הכל נסתר!!!   יוחנן נכנס למשששבר של 

ם צריך להתחיל את כל הנזירות מהתחלה... ועל כולנה לישיבה אני כבר לא יכול החיים... אני גם טמא טומאת מת מדרבנן... ג
לחזור... מה פירוש?? כבר לא יסכימו לממן לי את הקרבנות נזיר כי יצאתי מהמסלול... כן... זה התנאי שהיתנו לכל מי שנכנס 

וטומטית יוצא מהמסלול... מאבד את לקפסולת הנזירות!!! שמי שיוצא מהישיבה ונדבק או נכנס לבידוד טומאה... הוא א
יוחנן חזר הביתה בפנים נפולות... נכנס למיטה ולא הצליח לצאת ממנה... אבא ראה את השברון לב של יוחנן וניגש הזיכוי... 

אליו: מה קרה?? למה אתה כ"כ שבור??? מה פירוש למה? סתרתי את כל ימי הטהרה שלי... הפסדתי אותם... ועכשיו אני צריך 
 4000(זה משהו בסדר גודל של ב להתחיל הכל מחדש... ו... ותכל'ס כעת אני צריך להשיג בכוחות עצמי מימון לקרבנות נזיר... שו

  רקיקין ומנחה ונסכים...) 20שקל... מדובר בשלוש קרבנות פלוס 
!!! אבל את השטייגן ואת העמל נכון שסתרת... אבל את מה סתרת? את הנזירות אבא הרגיע אותו... הכל בסייידר!!! דבר ראשון:

התורה שהיה לך באותם ימים... את זה לא סתרת... זה לא נאבד לנצח... כעת תסיים את ימי הטומאה שלך... תעשה הזאה ג' וז' 
יוחנן היה מדרבנן... ותחזור לישיבה... ותתחיל למנות מהתחלה... ואני!!! אני לוקח על עצמי את המימון של הקרבנות שלך... 

מאיפה יש לך כסף... אתה בקושי גומר את החודש... מאיפה תביא לי עכשיו שלוש קרבנות... אבא  ם: מה...?? אתה? אבא???בהל
צחק... מה איכפת לך... לי חשוב החיזוק שלך!! אני מעריך אותך שתפסת חיזוק... נכון שנפלת... נכון שסתרת... אבל שבע יפול 

יוחנן אכן חזר יטה... ובעוד יומיים... כשיגמרו שבעת ימי הטומאה תפתח דף חדש... צדיק וקם... העיקר תקום!!! תקום מהמ
כי כל החברים שלו היו כבר ביום העשרים וחמש... ובעוד חמשה ימים הם נוסעים ביחד  לישיבה!!!! אמנם היה קצת פדיחות...

 לבית המקדש... אבל יוחנן כעת רק מתחיל... אבל אז מה... 
שלא עמדו בזה!! לא עמדו בתחושת הפיגור!!! מה... כל החברים שלי כבר אוחזים בסוף הנזירות ואני מפגר  כן... יש בחורים

אחרי כולם... אותם אלה... ברגע שהם נפלטו מהקפסולה ונטמאו... זהו... "ולא יספה שוב אליו עוד..." אבל יוחנן החליט לגשת 
יד בכבוד... עשיתי טעות ועכשיו אני משלם עליה!!! כולכם תסיימו בצורה בריאה... לקחת אחריות על עצמו... לדעת להפס

השבוע את ל' ימי הנזירות בהצלחה... ואני אהיה מחלים טומאה... עשרים צערים מאחוריכם... אני כעת רק ביום החמישי... זה 
על עצמו... ובאמת יוחנן אבא מאוד מאוד העריך את יוחנן על הבגרות והאחריות שהוא לקח מה שיש!!! המכיר את מקומו..

לקח את עצמו בידיים ועשה שטייגן גדול מאוד... וכעת תבין למה אנחנו כ"כ מרוגשים כעת!!! לקראת קרבן הנזיר של יוחנן... 
זה... זה לא סתם קרבן נזיר.. זה לא היה חודש ימים של חיזוק וזהו... היה פה תנודות... היה פה משהו שהתחיל והפסיק... ושוב 

... ובאמת יוחנן תפס כזה חיזוק שהוא לא יצא מהישיבה עד פסח!! הוא לא הגיע הבייתה... בטח שלא... אם הוא היה התחיל
טהור מטומאת מת עד ר"ח ניסן... חבל להיטמא בדיוק שבועיים לפני הרגל... הוא המשיך לעמול בתורה בישיבה והוא הגיע 

.. ראינו את אור התורה בעיניים שלו!!!! היה נראה כאילו יש לו שני היישר לבית המקדש לאחר חודש וחצי של עמל ויגיעה.
נזר אלוקיו על ראשו... עכ"פ הגיע ט"ז בניסן ויוחנן הקריב את שלמי  -כתרים על הראש... כתר תורה וכתר קדושה של נזירות

ו והניח מתחת האש... נזיר ואז הוא נכנס עם הכהן ללשכת הנזירים והכהן בישל את השלמים על הדוד וגילח שער ראש
 לאחמ"כ יוחנן לקח את בשר השלמים וזה היה השלמי שמחה שלנו בט"ז בניסן...

ואז!!! כשבאו לאכול את הבשר... יוחנן פתאום עשה לנו מתיחה... הוא פתאום עשה פנים כאלו מודאגות וסיפר בשפל קול ש...  
כמעט נטרף... נכנס שם איזה כוס חלב בתוך הסיר... אבל שכשבישלו את השלמים היתה שם איזה שאלה של טריפות... הסיר 

בסוף מדדו ויצא שזה מתבטל בדיוק בדיוק בששים... אל תשאל... חצי מהמשפחה פתאום משכו את ידיהם... מה זה פה... סיר 
ים לבד..?? הרי בשרי שנכנס בו כוס חלב... איך אפשר לאכול את זה... ה' ירחם... ואז יוחנן צחק ואמר: מה... אתם לא מבינ

מאיפה למדים את הדין של ביטול בששים?? מאיל נזיר!!! שהנזיר מקריב שלמים... והתורה מצווה לבשל את ככככל הבשר 
בסיר אחד!! ואז אחרי שבשלו את כל הבשר התורה מצווה לקחת את השוק ולתת תרומה לכהן... ואם השוק הוא תרומה והוא 

ם ככה... לכאורה כל הסיר נטרף... אז איך התורה מתירה אותו?? מכאן למדו חכמים התבשל בסיר שלנו שאנחנו זרים... א
 (ששיערו חכמים שהשוק הוא בדיוק אחד מששים מכל גוף הבהמה)לביטול משישים 

שרנו ליוחנן את השיר "אשרי מי שגדל בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו..." מזגנו לו כוס יין של מעשר שני והוא בירך עליה 
ברכנו אותו שרק ליין ולתגלחת הוא כעת יחזור אבל למת??? יהי רצון שלעולם גשות!!! בטח... כבר חודשיים הוא לא טעם יין... בהתר

   .לא יצטרך יותר להיטמא למת... הגל הבא של הנזירות הוא בבציר היין

5 
 בקרוב ממש

 אודות הגל השלישי...!!!!
כל מערכת ה"כוחי ועוצם ידי" מגוייסת בימים אלו 
לבלום את ה"גל" השלישי... כן... בים יש הרבה גלים... 

לו שאני צופה אני כעת ב"רוח קודשי" שבשניות א
כותב שורות אלו... ממש בשניות אלו מתקרב גל 
לחופי הים התיכון... והוא כעת מתנפץ מול הגלים... 
והופה!! לא הספקתי לכתוב את השתי שורות 
האחרונות ואני כבר צופה ברוח קדשי שוב גל 

 שמתקרב... כן... זה ממש ככה!!!
גלי הים לא מפסיקים לרגע לנסות שוב ושוב לפרוץ 

בשיא  ובשוא גליו!!!!בולות שה' הציב להם... את הג
הגל... בשיא השצף והקצף שהגל מגיע עם כל 
המוטיבציה מתוך תכנית ברורה לבא לבקר אותי 

בשוא גליו אתה חיפה רח"ל...  -בשכונת הדר
הקב"ה מגיע ומנפץ לו את התכניות...  תשבחם!!!

ואז מגיע הגל  עד פה תבא!!!ו"מרגיע" אותו ואומר לו: 
א... והוא מגיע עם כל המוטיבציה... ועם כל הב

הבטחון עצמי... אני אצליח... אני אפרוץ... ושוב בשוא 
גליו!!! בשיא ההתפרצות שלו הקב"ה מנפץ אותו 
לרסיסים... עד כאן!!! בשוא גליו אתה!!! אתה יתברך 

 תשבחם...
הנביא ישעיהו מתפעל מהבטחון העצמי הזה של ---

גרש, כי השקט לא יוכל "והרשעים כים נהרשעים 
 ויגרשו מימיו רפש וטיט"!! 

הרשעים הם ממש כמו גלי הים... הוא יודע מה היה 
הסוף של פרעה... מה היה הסוף של נכובדנצאר... 
המן... הוא יודע שכל מי שקם על ה' ועל משיחו... 
הופיע כמו גל... והתנפץ כמו נבלי חרס על דפי 

 ה... ההיסטוריה ונצח ישראל המשיכו הלא
אבל עדיין!!! כל רשע תורן בתורו הוא בטוח שהוא 
יהיה הגל החזק!! הוא יהיה הגל שינצח והוא כן יצליח 
לפרוץ ולקעקע ביצתם של ישראל... ולנו לא נותר אלא 
להחזיק בדף של ספינה ולהנהן על כל גל וגל ולומר: זה 
בסדר... כל משבריך וגליך עלי עברו... אנחנו בטוחים 

יתברך מושל בגאות הים... גם אם הוא בה' שאתה 
 הגיע לשיא גליו... גם שם אתה תשבחם... 

עד כאן הגלים של הרשעים שהם לא קולטים ---
שהקב"ה בסוף יבלום אותם... דא עקא!!! שגם אנחנו 
מתמודדים עם הגלים האלו... ה' מעמיד אותנו שוב 
מול גל!!! הגל השלישי... ושוב הכוחי ועוצם ידי מנסה 

פוס את הגל ולקחת לעצמו את הקרדיט שהוא לת
יעצור את הגל והוא יטפל בבעיה..   ובינינו לבין 
עצמנו... אנחנו נגררים אחרי התפיסה הזו... מה שנכון 
נכון... אנחנו עוקבים מאוד בעירנות ובדאגה אחרי 

 ההתפרצות על הגל... 
אם אותו רוסי  ועל זה נאמר: מי עיוור כי אם עבדי"!!!

שמחרף ומגדף מערכות אלוקים חיים... אם הוא כים 
נגרש וחושב שהוא יצליח כן להיות הגל ששוטף 
ושוצף את עם הנבחר... ממנו אי אפשר לצפות 

 הרבה... מה הוא מבין מהחיים שלו...
אבל איפה אנחנו??? אנחנו עבדי ה'... אנחנו הרי  

נחנו יודעים שאתה יתברך מושל בגאות הים... א
יודעים שבשוא גליו אתה תשבחם... אז למה אנחנו 
דואגים?? למה אנחנו מתרגשים מכל זה איזה רשע 
שהוא כים נגרש והשקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש 
וטיט... למה אנחנו מתרגשים ממנו?? אנחנו צריכים 
להכניס לעצמנו לראש שהכל בסייידר!!! הכל 

א גליו אתה בשליטה!! אתה מושל בגאות הים... בשו
תשבחם... לא צריך לעקוב אחרי הסקרים... גם אם 
תגביה כנשר והגל שלך יגיע לשיא... משם אורידך... 
ואותו דבר בייחס לגל השלישי!!! מותר לנו לתבוע 
מעצמנו לכה"פ... לא להיות עיוורים... להבין שמי 
שהוציא אותנו מכל הגלים... מי שרעה אותנו מעודנו 

וא יוציא אותנו מכל הגלים... הוא עד היום הזה... ה
ובינינו: יש לנו מה ימלט אותם מכל המוטציות... 

להתקדם בנושא הזה!!! לדעת שרק הקב"ה יודע לבלום 
נבטח בה' גלים... ואף אחד אחר לא יכול לעשות את זה... 

 ונצפה לישועתו ויחד איתנו נעבור את הגל הזה... 



“ 

 

 אודות המספד המרטיט מלפני שבועיים....
ישראל ת"ק פרסה על ת"ק פרסה בעקבות אותו הספד מרטיט  לפני שבועיים הזדעזעה ארץ

שנשמע מפי הגאון ר' מאיר טוביה שליט"א מול מיטת בתו... זאת לאחר טרגדיה כפולה מפטירת 
אשתו בשנה זו... הקידוש שם שמים העצום והחיזוק הנורא שההספד הזה עשה... אין לתאר ואין 

 ים... לשער... מי יודע איזה רעש עצום זה עשה בשמ
 ובכן על מה שנאמר שם אין מה להוסיף... זה בגדר "כל המוסיף גורע..."

אבל אני רוצה לדבר על התחושות מסביב... כשאני שמעתי את ההספד הזה זה כמובן עשה עלי 
רושם אדיר כמו כולם... חיזוק עצום!! אבל אחרי הכל. הרגשתי שמשהו חסום לי... משהו פה גדול 

מסוים לפרק את זה לחיים שלי... הרגשתי שמשהו מסתבך לי... ואז יצא לי  עלי... הרגשתי קושי
 לדבר עם כמה אנשים על זה וראיתי שגם להם משהו שמה הסתבך... 

  ואז פתאום קלטתי איפה אני נתקע!!!    
אוה...  (ומסתמא של כל אחד)כששמעתי את ההספד הזה... מה היתה התחושה הראשונה שלי?? 

כן... קנאת סופרים... תראה איזה מדרגה של קרבת ה'... איזו גדלות... אבא שכול  !!אני מקנא!אני... 
אבל קנאת סופרים!!!! שמסוגל לעמוד מול מתו שמוטל לפניו ולהגיד תודה לה'... איזו אצילות... 

 בשבריר שניה הבא... פתאום תפסתי את עצמי... מה... אני מקנא??
 !!! אני לא מקנא בכלל בכלל... מה פתאום... מה פתאום... קבל ביטול

 מישהו מקנא ביהודי ששיכל את אשתו ואת בתו בשנה אחת...?? 
 מישהו רוצה להחליף איתו?? לא... סליחה... טעות! לא מקנא!!!! 

אבל תכל'ס... אני כן מקנא... תכל'ס... אני כן רואה פה שיעור קומה עצום באהבת ה' ש... שזה 
 ה הזו... גדול!!!! ואני משתוקק למדרג

 אבל לא!! אוי ואבוי... לא מקנא.. ה' ישמור... מה פתאום... חס וחלילה.. 
 בקיצור: קלטתי!!! פה!! התסבוכת שלי ו... ושל חברים שלי...  

מצד אחד אנחנו מאוד מאוד מתחזקים ונשאבים כמו אבן שואבת לרוממות הזו... אבל מצד שני 
תחזק מכזה דבר... איך מישהו אמר לי?? הפשתני הסיטואציה כ"כ כאובה שאתה נרתע ומפחד לה

איך הזה מכה רק על קנקנים חזקים... אני מפחד להיות קנקן חזק... לא רוצה שהוא יכה עלי...  
 זו כמובן שאלה כללית....מסדרים את זה בראש??? 

 העניין הוא כך:
... איפה זה הגיע לידי אתן לך דוגמא: כבר לפני הרבה שנים ארה"ב נהייתה מעצמה גרעינית! וכמובן

ביטוי לעיני כל?? במלחמת עולם השניה שארה"ב נגררה בעל כרחה למלחמה מול יפן.. ועמדה מול 
 ומאז!!!!שוקת שבורה... ולא היתה לארה"ב ברירה והיא נאלצה לזרוק שתי פצצות אטום על יפן... 

צצה אטומית... מי ישנם שתי מדינות שקינאו בארצות הברית והחליטו שגם הן רוצות לפתח פ
והנה לישראל דווקא הירשו לייצר פצצה אטומית... אתם רוצים??  איראן!!!--ישראל והן??? 

 בבקשה.. תעשו... ולישראל באמת יש פצצת אטום... 
 לעומת זאת לאירן?? משום מה לא הירשו ונכון לעכשיו עדיין לא מרשים... 

ה"כ התקנאו בארה"ב... אז למה לישראל הרי שתיהן בס למה?? מה ההבדל בין ישראל לאירן??
 מסכימים ולאיראן לא? 

 התשובה היא: שיש הבדל מאוד מאוד "קטן" בין ישראל לאיראן... 
פצצה גרעינית... גם אני רוצה יש ישראל מקנאה בארה"ב... מה ישראל מקנאה?? כמו שלארה"ב 

פצצה  שיגרה... כמו שארה"ב אבל אצל איראן הקנאה היא טיפ טיפה שונה שיהיה לי!! שיהיה לי!!!
אירן רוצה פצצה  הופה!!! זה... זה לא בא בחשבון!!!פצצה אטומית...   לשגרגרעינית!! גם אני רוצה 

 זה... זה לא!!!! גרעינית בשביל לעשות בה שימוש... 
פצצה גרעינית... אני מקנאה בעוצמה הזו... גם אני  שיש להתבין: ישראל מקנאה בארה"ב על זה 

את העוצמה הזו!! צריכה את הכח ואת המאזן אימה הזה שנקרא פצצת אטום!!! אבל  צריכה
פצצה גרעינית... ולמה??  נאלצה לשגרישראל ממש ממש ממש לא מקנאה בארה"ב על זה שהיא 

מאוד מאוד כאובה וטרגדית... צריך שיקרה כי בשביל לשגר פצצת אטום צריך שתהיה סיטואציה 
משהו איום ונורא בסדר גודל של מלחמת עולם השניה.. ורק אז נאלצים לשגר פצצת אטום... 
מדינת ישראל ממש לא מקנאה בסיטואציה הזו... וממש ממש לא מאחלת לעצמה להיגרר לכזו 

הזה... רק מה? ישראל  סיטואציה כאובה שתאלץ אותה לעשות שימוש בנשק הבלתי קונבנציולני
  הבנת??? על אותו משקל:את זה!!! שיהיה לה את העוצמה הזו!!!  שיהיה להכן רוצה 

אהבת ה' זו מעצמה גרעינית!!! אהבת ה' זה משהו שיהודי עובד עליה... מטפח אותה מאפס... 
קיע בונה אותה ומבסס אותה מעוד יום ועוד יום... מעבה ומעצים אותה כל הזמן... משקה ומש

באהבת ה' בלי סוף... מי שבאמת משקיע באהבת ה' זוכה לפתח בעצם האישיות שלו מעצמה 
את  שיש לואת זה!!  שיש לועל מה??? על זה  וכולנו מקנאים בו!!!!אטומית של אהבת ה'... 

 המעצמה האטומית הזו של אהבת ה'!!! 
 אבל לשגר אותה??? חס ושלום!!

אחד מאיתנו לא מאחל לו לשגר אותה... כי בשביל לשגר פצצת אטום צריך שתהיה סיטואציה אף 
מאוד כואבת של שוד ושבר שאין ברירה אלא לעשות שימוש בכזה נשק כבד...  כשאנחנו שומעים 
את ההספד הנורא הזה... מה שומעים פה?? שומעים פה שיגור של פצצה אטומית של אהבת 

נחנו לא מקנאים!!! מפגן כזה עוצמתי של אהבה זה בדרך כלל מגיע ה'!!! בשיגור עצמו א
בסיטואציה כאובה מאד ובלתי נמנעת ברקע של בית ההלוויות שמגר... בשיגור של הפצצה אנחנו 

  זו הקנאה!!!!כזו מעצמה גרעינית...  שיש לולא מקנאים... אנחנו כן מקנאים בעצם זה 
גם רוצים לפתח כזו עוצמה של אהבת ה'... ולפתח כזו אהבת  אנחנו גם רוצים כזו אהבת ה'... אנחנו

  זה  ב י ד י נ ו ! ! ! ה'... 
ואת זה עושים דווקא לא בבית ההלוויות שמגר... ודווקא לא בסיטואציות טרגדיות מזעזעות של 
"תכפו אבליו" רח"ל... אדרבה... זה נעשה ביום יום...  אם הגאון ר' מאיר טוביה פולק שליט"א 

 אגב: גילוי נאות: לשואלים: אני לא קרוב משפחה... אבל זכיתי לקבל ממנו ומאד מאד להתחבר לגישה ולסגנון היחודי...)(ש
אם הוא פיתח כזו מעצמה של אהבת ה'... זה דווקא הגיע לו מהסיטואציות הכי מוכרות לנו... 

אני   שים אותנו!!!אני שלך!! הכל שלך!!! אתה מנמהעוד בוקר שמתחשמק לי להמשיך לישון... 
קם למענו יתברך!! אני רוצה לתת לו יתברך תפילת שחרית מכובדת!!! זה מגיע מהעוד יום של 
סגר... שאאאוף... איזה באסא... ה' שונא אותי... לכן הוא דופק לי את כל התכניות... אבל לא!! מי 

אותם לאהבה... שמפתח מעצמה של אהבת ה'... לוקח את הסיטואציות המוכרות האלו ומתרגם 
אם עשית סגר זה הכי טוב!!! ואני מאמין שאתה  אתה טוב... אתה מתוק... אתה אוהב אותי...ה'... 

 הכי טוב... 
לא!! המשפטים האלו לא נולדו בבית ההלוויות שמגר... חשוב להדגיש: הם נולדו אי שם 

לנשום נשימה ביום יום... בכל מיני סיטואציות המוכרות לי ולך שגם אני הקטן מסוגל 
עמוקה ובמקום להתלונן ולהתמרמר.  להבין שה' טוב וה' מתוק ומה שהוא עושה הכי 
טוב... מי ששם... ביום יום מפתח את אהבת ה'... יום אחד זה מתעבה וגודל עד שהוא 
מגיע למעצמה של אהבה!! במעצמה הזו אנחנו מקנאים... אנחנו כואבים את הסיטואציה 

ים לאף אחד כזה שיגור... אבל בהחלט מקנאים ובודאי מאחלים של השיגור... לא מאחל
  וזה נבנה כאן!!! כאן  ו ע כ ש י ו ! ! לכל אחד ואחד מאיתנו לבנות את זה... 

תסתכל ימינה ושמאלה ותנסה להיזכר על מה התעצבנת לפני חמש דקות... תנסה 
אאוף הבית הזה...  להיזכר על מה התלוננת לפני חצי שעה ואמרת אאאוף החיים האלו...

והרי בינינו... בשורה התחתונה על מה אמרת אוף... על מי??? על הנתונים שאבא 
פה נמצא הכור  אז הנה!! פה!!!שבשמים לא נתן לי בדיוק בדיוק בדיוק מה שאני רוצה... 

האטומי של אהבת ה'!! פה עובדים על זה!! מול הרגעים האלו... פה מעבים ומשקים את 
לה' כתר מלכות... בזה מפתחים אהבה... להבין שהכל שלו... ואני שלו  הנכונות לתת

 יתברך... 
--- 

בינינו... אם נרצה להגדיר במילה אחת מה עברנו בשנה האחרונה... מישהו הגדיר לי את 
 עברנו טירונות!!!זה: 

שלא נדע... חייל מגיע לצבא ועל היום  -מישהו פעם תיאר לי איך נראה טירונות בצבא
שון המפקד נוחת עליו... ימינה... שמאלה... לך קדימה.. הגעת...?? תחזור... כעת הרא

תעמוד... שב... תרוץ... רצת?? סטופ!! עצור!!! תמשיך לרוץ... שב... בא... עוד שמונה 
דקות אתה צריך להיות שם ושם... בקיצור: כל היום אתה חי על פקודות!!! ואאאוף... די... 

 חיות... תן לי לנוח... מה אתה רוצה מהחיים שלי???לא בא לי... תן לי ל
אז בצבא היעד של הטירונות זה בשביל לרצוח לך את האופי... כדי לעשות ממך חייל 

אבל אמיתי!! חייל אמיתי זה אדם שמתרגל לקבל פקודות.. זה טירונות נוסח הצבא!!!! 
 כשה' מעביר אותנו טירונות?? 

כאן זה בשביל לייצר  ההיפך הגמור!! לנו את האופי... כאן אדרבה... זה לא בשביל לרצוח
של אהבת ה'!!! זה מה שקרה לנו  כלי של קבלת עול מלכות שמים!!באישיות שלנו 

השנה הזו...  הגיע סוף חודש אדר... ה' פתאום התחיל לירות עלינו צרור של פקודות... צא 
. (זוכרים אותו??) אתה יוצא מהבית מדרש... לך הבייתה... מנייני מרפסות... אלכוג'ל..

מהבית?? מסיכה!!! למה?? ככה... כך גזרה חכמתי! רגע... ולבית מדרש? לא!!! לבית 
 הכנסת?? לא!!! למה לא??  כי כך החלטתי!!! פקודה!!

תכנס לבידוד... יצאת?? תכנס שוב... יצאת?? מתברר שאתה מאומת וכן הלאה וכן 
 ורונה הזו...הלאה.. כל אחד והתסריטים שהוא עבר בק

בקיצור: אנחנו נוהגים ברכב בלי לדעת מה מי לאן מתי... והקב"ה עומד כביכול מאחורנו  
ונותן לנו פקודות ימינה... שמאלה... עצור... רד... תחזור... אחורה... פרסה... ומעתה: האם 
אתה מוכן לקבל את זה באהבה ולהמליך את ה' מתוך הבנה שאם זה רצונך יתברך אז אני 

שתבין: פה זה יתך באהבה... או שאתה רוצה להתמרד ולכוין את התנועה במקומו??? א
(בצבא אתה אוהב את עצמך.. לא כדאי לך בצבא אם תתמרד אתה נכנס לכלא שש...  לא צבא!!!

אבל כשיש לך עסק עם רבש"ע... כאן זכותך... אם תתמרד ותתעצבן... אבא  להסתבך)
 הוב... אבל ה' הפסיד בן אוהב!!! שבשמים מאפשר לך... זכותך לא לא

השנה ה' הזמין מאיתנו אהבה... המון המון אהבה... ה' העמיד אותנו באופן מוצהר וברור 
מול כל מיני פקודות ש... שהאם אתה מוכן לקבל אותי בשמחה או לא?? תחליט!!! 

בכל הסגרים והמסיכות וההגבלות וההנחיות... שם!! שם יש לנו הזדמנות  ושם!!!!
השקיע ולהעצים את הכור האטומי הזה של אהבת ה'... מול כל הפיצ'יפקעס האלו ל

וכאן אבא שהרבש"ע לא סידר את הכל לגמרי לפי החליל שלי וזה לא לגמרי מתאים לי.. 
כאן נולדו המשפטים האלו... כאן  יקר!!! אבא מתוק!! לא לקחת לי כלום... הכל שלך...

אנחנו עדיין בעיצומה של בניית הכור הזה...  מאוחר!!!וזה לא מייצרים ומפתחים את זה... 
לכל אחד מאיתנו יש את הנתונים המסוימים שלו שאנחנו גוררים את הרגלים עם פנים 
נפולות וממורמרים ומרגישים כאילו אני פה במרכז והרבש"ע אמור לסדר לי את החיים... 

תמרמר... מתלונן...  וכשהרבש"ע מנסה לשנות מהמסלול שאני החלטתי אני כועס... מ
 וכאן המקום לקבל החלטה!! זהו רבש"ע... 

אני מתחיל כעת לייצר אהבה!!! לייצר את המעצמה האדירה הזו שנקראת אהבת 
ה'!! הכל שלך... אני שלך... אני רוצה להמליך אותך בזה שאני מקבל אותך... כן 

ה לא מגלגל את כל הצרות... ואל תדאג... כשיהודי אומר הנני לקב"ה הקב"רבש"ע... הנני!!!! 
לא!! יש כזה יצר הרע שמזהיר אותנו... אל תעיז להיות צדיק... אתה עלול לסבול מזה... חס 
ושלום!!! זה ההיפך הגמור.. אתה מבין לבד שזו גישה מרושעת... זו גישה שהופכת את עבודת ה' 

 לדבר שמייצר צרות... עפ"ל...) 
שיקרה פה שמגיע לקב"ה מזל טוב... יש לו  אם תגיד לקב"ה הנני!!! הדבר היחיד

מה זה אומר?? שאם עד היום היו לך -כלה!!! יש לו בן זוג שמוכן לקבל אותו... ש
קשיים והתעצבנת והתמרמרת וכל היום האשמת את כל העולם ונכנסת למיטה... אז 
מעכשיו אתה תקח את אותם קשיים קיימים ופשוט תתרגם אותם למכרה זהב של 

מלכות שמים!! ה' תודה!!! אני איתך... אם רצונך שיהיה סגר... אז אני  קבלת עול
איתך.. בשמחה.. חוץ מאיכות חיים אין פה שום הקרבה!!!! ואז... כשמתרגלים לתת 
לה'.. להמליך את ה'... לקבל אותו... כאן מתחילה להתפתח מעצמה של אהבת ה'... 

. אבל לכה"פ שיהיה לנו את זה!!! שה' יעזור והיא אף פעם לא תצטרך לצאת לשיגור..
שנוכל להגיד  -שיהיה לנו את העוצמה הזו... שנוכל להגיד לה' אבא מתוק הכל שלך

את זה עכשיו מול החסר הנקודתי שיש לי עכשיו... מול המשאלת לב הנקודתית 
שחסרה לי ועם קצת התבוננות אני יכול לתת את זה לה'.. להודות לו ולהגיד לו אבא 

קחת לי כלום! פה זה מתפתח. כאן זה קורה.. כאן ועכשיו.. כן... אנחנו מתוק לא ל
 אים לדרך!!! כאן ועכשו!!!מקנאים... קנאה צורבת.. ואנחנו יוצ
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 64גיליון מס'          יעתא דשמיאיבס

 השמחה את נפסיק לא
 בא -: וארא פרשיות

 :דבר העורךך

ְנךָ  ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ  ּוְלַמַען ּתְ

יש לשאול למה כתוב באזני בנך היה צריך לומר ולמען 
תספר לבנך? אלא שכאן הקב"ה רוצה שנספר את הדבר 
לא כדי לצאת ידי חובה אלא, נדאג שזה יכנס לאזנים 
של הבן ולא יצא לעולם, וממילא אם תספר יפה לבנך 
תהיה בטוח שגם הוא יספר את זה לבן שלו. וכן מה 

ולא למען 'תלמד' או  שהתורה אמרה ולמען 'תספר',
'תשנן'. שהקב"ה רצה לרמוז לנו שאם אתה רוצה שהבן 
שלך יבין את דבריך וישמח לשמוע תעביר את זה 
בצורה סיפורית ולא בפילסופיות או בפלפולים, שלא 
רק שהבן לא יבין אלא הוא עלול למאוס בזה ח"ו. ומי 
לנו גדול מהמגיד מדובנא רבי יעקב שהיה גדול 

תר מחצי דרשה היה רק סיפורים ומשלים. הדרשנים ויו
וכן הבן איש חי כתב שאדם שדורש צריך שיהא שליש 
סיפורים שליש אגדות ושליש הלכות. וכך היה דורש 
רבי מאיר בעל הנס, ולאפוקי מדרשנים שחושבים 

 שסיפורים זה דברים בטלים הס מלהזכיר. 

ומעשה בבחור בן תורה שיצא קצת מדרך ה' והתחיל 
מילי דקדושה, וכששאלו אותו מה קרה לך הרי לזלזל ב

אביך אברך שיושב ולומד כל היום תורה וחינך אותך 
על כך מה ראית כי עשית את הדבר הזה? ויען הבחור 
ויאמר כשאבא היה חוזר מהכולל ושאלתי אותו, אבא 
איך היה בכולל, היה אומר כרגיל, כמו כל יום. ואם הוא 

איתי כל כך שמחה היה אומר איזה דברי תורה לא ר
 בדבריו. 

ולעומת זאת כשהיה חוזר מאיזה חתונה חצי שעה מספר 
בהתלהבות איך היה השניצל והריקודים, ועל ההכנות 
שלפני החתונה אין מה לדבר. וכן כשהיה חוזר מטיול 

לפני ואחרי. אמרתי כנראה, בים וכדומה איזה התלהבות 
שהעולם הזה יותר מעניין עד כאן. ולכן אדם שרוצה 
שבניו ובנותיו יאזינו בקשב רב לדבריו יתבל את דבריו 
במשלים. ויגיד את הדברים בשמחה ובחשק רב. ועיין 
בספר זכרון הדסה לרב הגאון הרב בן ציון אבא שאול 
זצ"ל שכתב, מעולם לא ראיתי בחור שלמד בחשק, 

ונחלש בעבודת ה', ע"כ. 

  מאיר פנחסי הי"ו העורך:וחודש טוב בת שלום ומבורך ש
 )058-323-4941(להקדשות:ה ע"אורה בת יוכבד.  ורן בת רחים וזוהרה.טהדבר תורה לעילוי נשמת: 

 בדיחות
אישה ענקית מאיימת על בעלה שמתחבא מתחת למיטה: "צא משם מיד". הבעל מפחד לצאת ואומר: ) 1(

אצא". האישה: "אמרתי לך לצאת". הבעל בפחד יותר גדול: "לא אצא". האישה מתעצבנת יותר "לא 
ואומרת זה הפעם האחרונה שאני מבקשת: "צא משם". הבעל לוקח נשימה לחזה ואומר:" אני כאן בעל 

 הבית אמרתי לא אז לא................."

א, בע"ח חכמים יותר, כשאני מדברת אל המורה "האם בני אדם חכמים יותר מבע"ח?" תלמידה: "ל) 2(
 הכלב שלי הוא תמיד מבין אותי אבל כשהוא מדבר אלי אני אף פעם לא מבינה אותו.............."

שוטר עוצר שיכור אחד בארבע לפנות בוקר. "מה אתה עושה פה בשעה כזו?", שואל השוטר. "אני ) 3(
, בשעה כזו?" "כן, הרצאה של אשתי" הוא בדרך להרצאה", משיה לו השיכור. שואל השוטר המופתע

 משיב "איפה היית, מה עשית...."

 ) מישהו יסביר להם בקבינט ש'שובבי"ם' זה לא חג אז למה עושים סגר?????...............4(



חייל נכנס לרופא ואומר לו נורא כואב לי הגב, כבר יש שם צבע כחול. הרופא מרים את החולצה וראה ) 5(
לוקח את השטר ואמר לחייל יש לך שבוע חופש נכנס החבר שלו ואומר לרופא  ₪שם שטר של מאתיים 

 ."...תחזורמר לו הרופא: "כשיהיה כחול או ₪ 20חולצה ורואה שטר של ה תאכואב לי הגב הרופא מרים 

 רכבשלו ומרוב היסטריה הוא מטלפן למשטרה: "מהר הגנבים גנבו לי את הכל ב רכבמשוגע נכנס ל) 6(
 "רכב....הם השאירו רק את המושבים" לאחר כמה שניות הוא מתקשר: "סליחה נכנסתי לחלק האחורי של ה

עים ומתחילים לכתוב דו"ח שני שוטרים מגיעים למקום תאונה. הם נעמדים על המדרכה ליד אחד הנפג) 7(
תאונה. בזמן מילוי הדו"ח שואל אחד השוטרים: "תגיד, איך כותבים מדרכה?" השוטר השני חושב חושב 

 .".....מר: "עזוב מדרכה תכתוב כבישמעביר את אחד מהנפגעים לכביש ואוווחושב לבסוף נמאס לו לחשוב, 

קעת בה והרולס רויס שאחריה נתקע בפורשה. פיאט קטנה נעצרת באופן פתאומי. הפורשה שאחריה נת) 8(
יוצא הנהג של הרולס רויס, מביט בנזק ואומר: "לעזאזל, הלך לי הפגוש. זה יעלה לי משכורת של יום 
עבודה". מביט בעל הפורשה בנזק שנגרם לו וצועק: "הלך לי כל הפרונט זה יעלה לי מחיר של שבוע 

כונית שלי אני אצטרך לעבוד שנה שלמה כדי לקנות אחרת!" עבודה" יוצא בעל הפיאט וזועק: "הלכה כל המ
 ..."להחזיק כאלה מכוניות יקרות.....אומר בעל הרולס רויס לבעל הפורשה: "איך אנשים מרשים לעצמם 

 בשורה משמחת!!!!
 '. 2הבדיחות שכולם ציפו לזה 'לא נפסיק את השמחה  חוברתיצא לאור 

 ק"ב  9 (דוד) ברחוב: רחובות הבוכרים {אזור גאולה}ניתן להשיג בירושלים 
  .A5) עמודים 32בדיחות מצחיקות  240 -. בחוברת יש כ₪ 10(מחיר לחוברת 

  הקודם זוכה. הכמות מוגבלת.
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 בסייעתא דשמיא
 נפסיק את השמחהלא 

  63 גיליון מספר:       שבט תשפ"אחודש:  
 'שבטהבדיחות המצחיקות של 'חודש 

בחור נפגש לשיחה עם אבא של המשודכת שלו הם יושבים בסלון והאבא שואל אותו שאלות ) 1(
גר? במה אתה עובד?" "אני קבלן", עונה הבחור. שונות: "מה המצב המשפחה? הורים? איפה הוא 

 שואל האב: "הא קבלן יפה מאד, מה אתה בונה?" "אני בונה עליך..........."
שיכור אחד צעק לכל עבר: "מדינה על הפנים! מדינה על הפנים!" השוטר עצבני שעבר באזור ) 2(

נה" השוטר תפס את האיש רץ לכיוונו ושאל: "מה אמרת?" השיכור השיב לו: "על הפנים של מדי
קבל אותו באזיקים ולקח אותו לתחנת המשטרה. ולמחרת כאשר הם נכנסו לבית המשפט. טען השיכור 
שהוא אכן אמר 'מדינה על הפנים' אך הכוונה הייתה לאיראן. השופט כעס על השוטר שבזבז מזמנו 

סמכויותיו. כשהם יוצאים והאשים אדם חף מפשע. ועל כן גזר על השוטר קנס כספי גבוהה על ניצול 
מבית המשפט אמר השוטר. "איך זה שאתה מקלל ואני מקבל קנס" אמר לו השיכור: "לא אמרתי לך 

 מדינה על הפנים..........:"
 אמא שואלת את הבן שלה: "מה תעשה שתהיה גדול כמו אבא?" הבן משיב: "דיאטה.....") 3(
הראשונה. כמה דקות אחרי ההמראה הוא מבקש מהדיילת מנתח לב ידוע טס לחו"ל וישב במחלקה ) 4(

לברר בדחיפות אם נמצא במטוס רופא מרדים. הדיילת הנרגשת מכריזה על הבקשה הדחופה ברמקול 
וכעבור חצי דקה מגיע בריצה ממחלקת תיירים רופא מרדים. "כן, איך אני יכול לעזור?" "אה, תודה 

לכוון לי את הכרית והשמיכה כדי שאוכל להירדם  שהגעת", אומר לו המנתח: "אתה יכול בבקשה
 בנוחיות?.............."

אחרי מאסר ארוך שנים בכלא, משתחרר רשע אחד ידוע ויוצא לחפש את כספו המוסתר. הוא ) 5(
מגייס את העורך דין שלו והולך לעבר ביתו של רואה חשבון. כשהם מגיעים שואל הרשע את הרואה 

 59שהסתרתי אצלך?" הרואה חשבון שותק. הרשע שוב שואל: "איפה החשבון: "איפה כל הכסף 
מיליון הדולר שהסתרת עבורי?" הרואה החשבון שוב שותק. "שמע", אומר העורך דין לרשע: "שכחת 
שהבן אדם חרש ואילם הוא לא שומע כלום ולא יכול לענות לך". העורך דין ממשיך ואומר: "תן לי 

מסכים ואומר: "שאל אותו איפה הכסף שהוא הסתיר עבורי?" לדבר אתו בשפת הסימנים" הרשע 
העורך דין מסמן בידיו. "הוא אומר שאינו יודע על מה אתה מדבר" מתרגם. הרשע מוציא אקדח, דורך 
אותו, מצמיד אותו לרקתו של רואה החשבון ואומר: "שאל אותו עכשיו איפה הכסף שהסתיר עבורי" 

חשבון. הרואה חשבון נבהל מאוד ואומר במהירות בשפת  העורך דין שוב עושה סימנים לרואה
הסימנים: "הכסף נמצא במזוודה בתוך ארון הכלים בגינה שלי בביתי" "מה הוא אמר?", שואל הרשע. 

 עורך דין מתרגם לרשע: "הוא אמר שאין לך אומץ ללחוץ על ההדק........."



 בדיחות על הקןרונה
 לא תצטרכו לקנות תחפושות לפורים............חכו לתופעות הלוואי של החיסון, אולי 

 חשיפה ראשונית:

בן דוד של נתניהו מחזיק במניות של החברה שמייצרת את המברשת שצובעת את הפלסטיקים שעוטפים את 
 הברגים בגלגלים של המקררים שמאחסנים את החיסונים של פייזר הפרקליטות פתחה בחקירה.....

, עכשיו G3, חבר שלי התחסן ושתלו לו בטעות את הG5ם לכם את הדגם של הכשאתם מתחסנים תוודאו שנותני
 הבן אדם תקוע בלי קליטה ואי אפשר לאלתר אותו כבר שבועיים מחפשים אותו.........

 מסכנים ביתר עילית. בזמן שהם מחכים לחיסונים בכפר הערבי לידם כל ערבי מחוסן.............

לתת מוטיבציה לאנשים להתחסן מהר זה להסביר שאלה שיתחסנו האחרונים איך לשכנע אנשים להתחסן: הדרך 
 יקבלו את החיסון הרוסי...............

 גם אני אתחסן אבל לא בחיסון של פייזר אני אחכה שייצא חיסון של שיואמי באותה איכות ורבע מחיר...

הסגר, ולא תאמינו הוא נתן לי  משה שטרן: שוטר עצר אותי אמרתי לו ששכחתי לעשות עירוב תבשילין לפני
 לעבור................

 לא מקנה בילדים שיצטרכו יום אחד להתמודד בבחינת הבגרות עם השאלה:
 ונסו להסביר את ההיגיון שעמד מאחורי כל אחד מהם.... 2020השוו בין שלושת הסגרים של שנת 

 מגיע למחסום.
 שוטר: לאן?

 אני: הלוויה של סבא שלי.
 זה ענית לי כבר כשעצרתי אותך בסגרים הקודמים.שוטר: את 

 אני: נכון. אבל מה לעשות שסבתא שלי לא מפסיקה להתחתן................

 ץ, קניות. ספורט, כבשים עמוסים, מרגיש כאילו הסגר התחיל כבר......מלא אנשים מסתובבים בחו
הסגרים הללו ממש מזכירים לי את הסדרים בישיבה: סדר א' כולם בכוחות מחודשים הכללים נשמרים אף אחד לא 

 ......יוצא. סדר ב' רק הרציניים מגיעים. סגר ג' אף אחד לא מגיע.........

בטח שאני מתחסן כי ממה נפשך אם החיסון אמיתי למגפה אמיתית, הרווחתי בריאות ואם כל המטרה היא לדלל 
 אוכלוסיה, מי שישאר אלו רק מתנגדי החיסון ומאמיני העולם השטוח. אז מה יש לי לעשות כאן?...

 עגלה?.................יוצא לקנות לפני הסגר מה אתם אומרים להוסיף פירות יבשים תחפושת ומצות ל

 לאלה שלא יכולים להתנתק מהמסיכות אחרי החיסון מתגבש קבוצה להסרת מסכה בלייזר..........

 ............2020בשורה משמחת: זהווווווו אבל באמת זהווו זה הסגר האחרון לשנת 

 מי יכול לעדכן את נתניהו שט"ו בשבט זה לא חג אפילו שזה מודגש בלוח שלו..................

 אני כל כך גאה בעצמי הרגע מדדתי מסכה מהסגר הראשון והיא עדין עולה עלי..............

 .החיסונים הם יום חג למדינת ישראל אז כמו שבכל חג עושים סגר גם פה עושים סגר..........

תפילת נתניהו לאחר החיסון: יהי רצון כשם שזכינו לחיסון כן כך נזכה לחסינות..................



     , 
 :"

. 
  ."

 . .

" .
" .

" .
"

 .
 .

 .
 ,
" .

. 
 

": 
 . .

. 
 

- :

' ,
. "

 . 
' .

 .

 .
' . .

 .
 .

 
. 

 .
' .

 .
 .

. 
 . 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

"? 
 

 ,

! 



.





                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

רארבי       העלון לעילוי נשמת  חצי ירבנוזצ״ל שלום שרעבי מזרחירבנו   זצ״ל   ישראל אבו ז  תגן עלינו אמןזכותם ״לזצ״ל שלום שב

  מעסיק אחד פרסם מודעת דרושים כדי לאייש משרה פנויה במשרדו.         
 , וזימן אליו את ן הגיעו אליו עשרות פניות, מתוכן הוא סימן                      

  על פניו היה נראה כי שתי המועמדים שווים בכישוריהם ובניסיונם והמעסיק שתי המועמדים לראיון.
 התקשה לבחור ביניהם. הוא החליט לזמן אותם לראיון נוסף.  

 

. המעסיק שוחח איתו כרבע שעה ר המועמד הראשון נכנס לחדר 
תו שוחח המעסיק יואז ביקש ממנו להמתין לו בחוץ, אז נכנס המועמד השני וסגר מאחריו את הדלת גם א

 ממנו להמתין בחוץ.  מספר זהה של דקות ואז ביקש גם
 

אח"כ המעסיק פנה למזכירתו ואמר לה: "המועמד הראשון שדיברתי איתו עונה כל הדרישות של 
המשרה אבל אני החלטתי להעסיק דווקא את המועמד השני." המזכירה התפלאה מאד: "מדוע החלטת 

 ככה?" שאלה אותו. "המועמד הראשון השאיר את הדלת פתוחה לאחר שנכנס לחדר" 
, המועמד השני טרח וסגר את הדלת, אז למרות א נה לה "וזה מצביע על כך שהוא ע

של הראשון העובדה שלא התעצל לסגור את הדלת מוכיחה שהוא חרוץ ולכן משכישוריו נופלים מעט 
 לא יודע..."שהוא הוא ילמד מהר את מה 

 

והנימוסים האלמנטריים  ת גם אם אדם מלומד ומוסמך במקצועו אם אין לו את  
 )העורך( אז מה הועילו לו כל לימודיו..... –כמו למשל סגירת דלתות 

 

זצ"ל יושב בחדרו ונכר היה בו  ישראל אבוחצירא :"נכנסתי לחדר פנימה וראיתי כי רבנו אליהו אחד סיפר רבי בוקר
רבה. מיד כאשר נכנסתי פנה אלי רבנו ושאל :"מדוע אין פניך מאירים, כלום לא פגשת לו לאליהו הנביא  כי הוא שרוי בשמחה

הלא איני מכירו. רבנו מכירו בוודאי  ם בחדר המדרגות"? רבי אליהו התעשת וענה: "אפשר וראיתיו אולם
 במאור פניו. היטב",הוסיף.רבנו הקדוש שמע את דבריו ונענע בראשו כשהוא מחייך

 חינוך לרוממות הנפש
זצ"ל הייתה דרך  ירוחם הלוי לרבנו

מיוחדת בשיחותיו.הוא לא היה מוכיח 
ם את תלמידיו, אלא תובע מהם

להעניק תוכן  ,
פש, לא לחיות ולעבוד את לפנימיות הנ

ה' מתוך הרגל גרידא, כמצוות אנשים 
 מלומדה.

לא ניתן להגיע למעלה רוחנית כל עוד 
 אין תאום בין המחשבה למעשה:

מעשים שנעשים ללא מחשבה הם 
 בבחינת שווא שקר.

 

אחד מיסודותיו של רבנו בשיחותיו 
 היה, כי הנדרש מן האדם הוא 

 ולהוציאם  
 ל הפועל.א

זצ"ל הבין את צרכיו של  מפאפא האדמו"ר
כל אחד מתלמידיו והצליח למלא את החסר לכל 

לחדש ד כיצדתלמיד. כדוגמא לכך אתאר כאן 
חידושי תורה ואף דירבן למסור אותם ברבים. 

כל הישיבה בשעה האדמו"ר היה רגיל להיכנס להי
 .שתיים עשרה בלילה

 

ותמיד ביקש מאחד התלמידים שעדיין למדו בשעה זו 
 ללוותו בטיולו הלילי.בטיולים אלה כאשר היה 

השתדל להשפיע על  
 .מה שנוגע אליוהתלמיד באופן ישיר ב

  -ויתרת על כבודך
 טוב הדבר ונעלה, 

 

 אבל אין זה מוכרח 
 שגם אחרים ידעו על כך...

  כל באיה
לא ישובון לא יאמר 
אדם אלך בשרירות 
ליבי ואח"כ אשוב 

בתשובה שכל באיה 
 באים אליהתיכף כש

 
 לשוב ממנה 

 
והם ההולכים אחר 
החמדה כי לא יוכלו 

לשבת במנוחה 
והשקט אחר שהיה 

אחר  
 הממון והחמדה. 

 הראוי להסב תשומת לב להיבט חשוב ביותר, שהתורה מן
-במערכת היחסים בין בני םוהיהדות רואה אותם 

זוג -של בן ר הזוג. התורה אוסרת באיסור חמור
אך קיימת . רעם מישהו אחר 
וגהז-והיא מחשבה החולפת במוחם של בני ,גם מגמה שלילית

 . שיתכן שהיה טוב אילו הייתי מתחתן עם אחר
 

הזוג שאינם מסתדרים זה-מחשבה זו עשויה להיווצר אצל בני
בה גבוהה מאד   ה עם זה, ובעיקר במשפחה

  .בלא שנאמרות מילים חיוביות

-זצ"ל  יוסף חיים יגיעות נתיגע רבי הרבה
יוסף  לשכנע את הנגיד רבי-חי הבן איש
זצ"ל להקדיש כסף לישיבה,  שלום אברהם

 שלמה לניאדו הרבה יגיעות נתיגעו רבי
 בן ציון חזן ורבי-ראש הישיבה הראשון-זצ"ל 

 , , זצ"ל בניהול הישיבה בין החומות
מהעיר העתיקה ועד  נתיגענו אנחנו כשגלינו

שהקמנו את הישיבה החדשה וכל היגיעות הללו 
היו כדאיות כדי להעמיד חכם בן ציון אחד!" מרן 

 רבי עזרא זצ"ל אמר פעם לרבנו:
"" "! 

 

כשהיה רבנו נכנס לפניו, היה מכבדו בקימה מלוא 
קומתו, ומעולם לא הניחו שינשק את ידו. לילה 

הקיץ משנתו ואמר לבנו אחד סמוך לפטירתו 
שליט"א:דע לך, העולם אינו מכיר  דוד הרה"ג ר'

ונרדם.לאחר !בן ציון עדיין בגדולתו של חכם
 זמן התעורר שוב וחזר באזני בנו על אותן מילים...

כל 
הקובע 
מקום 
לתפילתו

אויביו -
נופלים 
 תחתיו.

 

בכל עת ובכל זמן 
"כשאומר "

" ומשנן זאת עוד 
ועוד וקובע הדבר בלבו, 

אין שום כח ומזיק 
בעולם שיכולים לשלוט 
בו כיון שמדבק הוא את 

בוראו. וכל אדם עצמו ב
 יכול לזכות לזה ע"י 

 
 ונדבק בענוה.

 

ויהי רצון שנזכה כולנו 
להקטין עצמנו ונרגיש 

את נעימות הקביעות של 
"אין עוד מלבדו", 

ובמהרה נזכה לקבל פני 
אמן  
ואמן!!! 

לעלבון, השב 
. כשפוגעים 
בך, אל תשיב באותה 

 מטבע. 
 

אז תהיה ראוי לכבוד 
כבוד שהוא  -אמיתי

, כבוד 
 יוןהבא ממקור על

 
 

 פ״אתשה שבט ׳גשבת 

הדלקת 
 רותנ

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 18:08 17:35 16:43 ם-י

 18:04 17:32 16:40ת״א

 18:04 17:31 16:39חיפה

 18:08 17:35 16:43ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "כה אמר"



 

אחד חסך כל הזמן כסף  משוגעע
בשביל לקנות מרצדס. יום אחד 

ס שלו הוא נוסע עם המרצד
 .ומשוויץ בעיירה

הוא נוסע עם המרצדס שלו בעיר 
איש עם מכונית  ופתאום הוא רואה

ם הוא רוצה אישנה ששואל אותו 
 משוגעלהחליף בין המכוניות וה

 האיש אומר לו תסתכל, אומר לא,
האיש אומר למכונית אוקוס פוקוס 

תעשי לי תה ופתאום יוצא שד 
מהמכונית ועושה לאיש תה. 

ב ומחליף איתו מתלה משוגעה
הוא חוזר לעיירה עם  מכונית.

המכונית הישנה ואומר לאנשים 
מרצדסים גם שהוא יסדר להם 

אומר אוקוס  משוגעבשניה. ה
 פוקוס תביא לי אלף מרצדסים 

 
יוצא השד מהמכונית ואומר 

 מה האיש לא אמר“ משוגעל
 ”?ך לך  

צייד,  נכנס לבנק עם רובה שודדד
 .ניגש לקופאית ודורש את כל הכסף

לאחר שאסף את הכסף פונה השודד 
בתור ושואל אותו  ללקוח שעומד

"ראית אותי שודד את 
הבנק?"הלקוח עונה "כן אדוני" 

השודד והורג אותו  בתגובה יורה בו
 במקום.

השודד פונה לזוג שעמד בתור ושואל 
את  שודד אותם "האם ראיתם אותי

עונה הבעל "אני לא ראיתי,  הבנק?"
 ". 

 

 ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה"
 

להתבונן ולהבין מדוע בני ישראל לא שמעו אל משה?  אם נפרש כפשט  
קוצר רוחם של בני ישראל להיגאל מן  -הפסוק שלא שמעו אל משה בגלל 

ונה כבר האמינו לו על בשורתו והודו השעבוד, והעבודה קשה. הרי בפעם הראש
לה' עליה.ועוד קשה, וכי יש לך אדם שמתבשר בשורה טובה ואינו שמח?!, 

"נולד לך בן זכר", "רבך מוציאך לחרות", ואינו שמח, אם כן למה לא שמעו אל 
אלא מבארים רבותינו (מדרש רבה ו, ה): בראשונה כשבא אליהם  משה רבינו?

עו ושמחו, ועתה: "וידבר משה כן אל בני ישראל" משה רק בבשורת גאולה שמ
 לפרוש מגילולי מצרים,  –מה אמר להם? "ולקחתי אתכם לי לעם"  –

 

לא רצו לקבל מצות פרישה זו,  –איך הגיבו בני ישראל? "ולא שמעו אל משה" 
היה קשה להם  –מחוסר אמונה ורוח טובה, "ומעבודה קשה"  –"מקוצר רוח" 

 ם של מצרים.לפרוש מעבודת הכוכבי
  –וזה מה שמשה רבינו עושה ק"ו ואומר: "הן בני ישראל לא שמעו אלי" 

לקול ה', לשלוח את בני ישראל  –לפרוש מעבודה זרה, "ואיך ישמעני פרעה" 
 לעבוד את ה' במדבר.

בעל ה"ישמח משה" הפסוק על דרך זו: "הן בני ישראל לא שמעו  
ם משה, היהודים לא שמעו אלי, "ואיך למרות האותות שהראה לה –אלי" 

ומה יהיה אם פרעה ישמעני, אולי פרעה יפחד וישמע אלי,  –ישמעני פרעה" 
הלא אז תהיה חרפה ובושה לבוא אליו וללמד זכות  –"ואני ערל שפתיים" 

עליהם, יהיה חילול ה'. 
אל תפחד משה מזה, אני  –אמר לו הקב"ה: "ואני אקשה את לב פרעה"  

 ג בעד זה ואראה שפרעה לא ישמע אליך; אדא
 ואז ימנע חילול ה'. –"ולא ישמע אליכם פרעה" 

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

תלמיד מקורב לרה''ק רבי  נכנסס
יקותיאל יהודה 

, הרבי מצאנז הלברשטאם
קלויזנבורג זיע''א,ומצאו שרוי 

 בשברון לב.
אמר הרבי:"עשיתי את חשבון נפשי 

מקום בעולמו    
של הקב''ה. הרי בכל ימי חיי טרם 
עשיתי מאומה לכבודו יתברך". 
נדהם תלמיד,שהרי מי כרבי פעל 

גדולות ונצורות לה' יתברך? אמר: 
"מובא בספר הקדוש 'בית אהרון' 

 זיע''א, מקרליןשל הרה''ק 
 

ולעתים -כי כתוב:'חשבתי דרכי'
צריך אדם להחשיב את דרכיו ואת 
מעשיו". ענה הרבי בקול נשבר: 

דבר   י "כל זה אמור במי 
מה, אך אני, ידי רקניות ועוד לא 

פעלתי בחיי מאומה לכבודו 
תברך.אוי לי, עלי לשוב בתשובה י

 שלמה".

הרב  בשנים הראשונות בישיבה של מרן פעםם
זצ"ל, נערכה בירושלים חתונתו של אחד  ךש

הבחורים. התארגנו כמה חברים לשכור מונית, 
 וביקשו ממרן זצ"ל שיצטרף אליהם. 
 התעניין, וכששמע שיש מקום פנוי 

שהגיע לא מכבר  ,ש ביקש
 מארה"ב וטרם התערה בישיבה. 

 

באותם ימים נסעו לירושלים בדרך הישנה. עברו 
הר טוב, ומרן זצ"ל ישב ליד הבחור דרך רמלה ו

והסביר לו כל הדרך: זו רמלה, ושם לוד, זה בית 
החרושת למלט... והנה אחד הבחורים, בידעו כמה 
חס מרן על זמנו וכמה שקוע הוא בלימוד, עורר 
קושיא על הסוגיא הנלמדת. השיבו מרן נחרצות: 

 ה "בלימוד, יכול אתה 
 כאן חיוב  כל היום. עכשיו יש

 של הכנסת אורחים!"...

 ה להם הצדיקים שהתוכח דרךך
כמראות הצובאות שהאשה רואה בה (ראה שמות 

ל"ח , ח) לכל מראה שמראה לכלוך וטינוף דק לגדול 
הוא טוב יותר מפני שרוצה להעבירו ועל ידי זה 

מעבירה אפילו טינוף דק וקטן ותהיה מחמת זה נקיה 
למי  ם וזכה מאוד כן הצדיקים

דק שמגדיל להם העבירה שעשו אף שהוא באמת 
 וקטן כי על ידי זה יהיו זכים ונקיים 

להם מה  י אפילו מעבירות קטנות וכל מי
 שעששו אוהבים אותו יותר.

 העלון לרפואת והצלחת
 הדסה צביה בת אביגיל

 לזיווג רפאל ארז 
 בן הדסה צביה

 

 זיווג הגון אבישלום בן אורה

שר האדם נפרד מן התורה הוא רודף אחר כא תיכףף
ה התאוה ומבקש אותה כי התורה

וכשהוא נפרד מן התורה הוא רודף אחר  
 התאוה לתאוה יבקש נפרד 

יחזקאל רואה את  שכשהנביאא
הכי גרוע שלו,  עם ישראל במצב

שקוע , ק עמוק עמוק 
התוך הטומאה בתוך הסחי והמיאוס 
הוא מבין משם אין יותר לאן לרדת, 

מתוך המצב הקשה הזה של 
ההתבוססות בתוך הדם והכאב, בתוך 

, הקושי הגדול והמצוקה
  

 

והרי מילותיו אלו של הנביא הם 
מילים של נחמה, מילים של הארה, 
מילים שאומרות שמתוך הקשיים 

הכי  ם הכי גדולים 
גדולה. ויכול כל אחד באופן פרטי, 

ועם ישראל באופן כללי לעלות 
ולצמוח, להעפיל ולפרוח ולהגיע 

. ללפסגות חדשות של 
 של חרות וגאולה.

החברה החילונית , מחד 
הורסת כל חוק, ומאידך 

 מבקשת חותם של 
 חוק לכל נתעב...

 

 (=ר' בא) אמורא בן הדור השלישי. נולד בבבל ועלה ר' אבא
בבבל למד בבית מדרשו של רב הונא בסורא (ע"ז ו:ב) ושל  .לארץ

 בפומבדיתא (חולין יט:ב).  רב יהודה
ר'  עלה לארץ ישראל בניגוד לרצונו של רב יהודה רבו, כמו חבירו

בקרבת הישיבה הגדולה,  ישב כנראה בטבריה,) זירא (ברכות כד:ב
עם ר' זירא (חולין, נז:א), וראשי הישיבה ר' אמי ור'  שם התרועע

סחר במשי. נסע לבבל לצורך עסקיו והקפיד לחזור לרגלים  .אסי
התואר "רבותינו שבארץ ) נט:א לביתו בארץ ישראל (קידושין

 בעלותו לא"י הביא עמו  )יז:ב ישראל" מתייחס לר' אבא (סנהדרין
 , מסורות שקיבל מרבותיו ומחכמי בבל, ר' אבא
א"י בשמם, או בשם "רבנין דתמן" (ירושלמי שביעית י:ב,  

פעם שחזר לבבל הוריד עמו את תורת חכמי א"י,  נדרים ח:א). בכל
יש ששלח לבבל במכתב  .(ובייחוד את מאמרי ר' יוחנן (ב"מ קז:א

 .מאמרי הלכה של חכמי א"י

שברוחניות, שורש נפשה  ,צריכים לדעת ראשיתת
 –של האישה הוא הכבוד, וכל החיות והשמחה שלה 

 אליה.   ם תלויים
לכן כל פגיעה שפוגע בכבודה פוגעת בה בשורש, 

להמית אותה  ה את חיותה, ויכולה ממשמחליש
הפגיעה הגדולה ביותר שיכולה  .ברוחניות ובגשמיות

העצמי של האישה, הן ההערות של  להיות לכבודה
הבעל. אפילו אם הוא מעיר לה בעדינות המרבית, 

 אם מעיר לה בדרך של הקפדה או בזיון.  וכל שכן
 

ה כי כל אישה רוצה 
ו כבודה, וזו שמחתה וזהו הביטחון זה - 

שלה. וכאשר הבעל מעיר לאשתו הערות זה הורס 
אותו הדימוי העצמי המושלם, ואת כל לה את

הביטחון העצמי. כי כל הערה פירושה שהיא לא 
בעיני בעלה, ובשבילה פירושו שהיא לו  מושלמת

והיא  שווה כלום בעיניו. לכן אין דבר גרוע יותר מזה
 .לסבול את חייה ממש לא יכולה

אנו  חייביםם
לידע שכשם 

שנבאר שלזכיה 
בטוב מספקת 
רק ההתחלה 
 והראשית, 

 כן הוא 
אף להיפוך 
 לחלק הרע 

 

 בשעה אשר 

מעט לחלק הרע 
ושואף הוא לכך 

כבר גדולה 
 סכנתו עד מאוד.

, לולובתשמחה, טיפחהבןששון, אילנהבןליאור, שמחהבןדהאןיוסף, והבבתדינה, חורשידבתשרה, רימהבןניסים:נשמתלעילוי
, אלבז ומרים ודד, מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי

, מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב
 , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  מורי אורה בן שלום

 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן       פתייא חנה בן יהודה םחכ 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com



g @gmail.com
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