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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 וארא   -   נפלאים 

 
ישראל...   בני  נאקת  את  שמעתי  אני  "וגם 

 ואזכור את בריתי" (ו, ה)
 (ברכות ה ע"א)  נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורים.

את   ממתק  שהמלח  כשם  למלח?  היסורים  דומים  במה 
שהמלח   וכשם  הגוף.  את  ממתקים  היסורים  כך  הבשר, 

מת, אך כאשר המלח  יוהוא טוב רק כאשר הוא במדה מס
היסורים   כך  האוכל,  את  מקלקל  הוא  מדי,  מטיבים  רב 

גורמים   ח"ו,  רבים  הם  אם  אך  במידה,  הם  כאשר  לאדם 
 עתו ועל דעת קונו. היסורים להעביר את האדם על ד 

שסובלים   ישראל"  בני  נאקת  את  "שמעתי  ה':  אמר  כך 
ברית המלח, שטוב    - יסורים גדולים, "ואזכור את בריתי"  

דה ולא יותר מדי, לכן  יבמ
ישראל   בני  את  אוציא 

ויפסקו   ממצרים 
 היסורים. 

(מאור ושמש בשם רבי  
 מנדלי מרימנוב) 

 

ישראל   בני  "הן 
אלי   שמעו  לא 
ישמעני   ואיך 
ערל   ואני  פרעה 

 שפתים" (ו, יב) 
פ"ה  דרשו  חז"ל   (ב"מ 

הכתוב   מן  דרשו  ע"א) 
מזולל   יקר  תוציא  'אם 
צדיק   כי  תהיה'  כפי 

 גוזר והקב"ה מקיים.  
דוקא   שזה  נראה  אבל 

מדה   כנגד  מדה 
חכמי   של  למשמעתם  סרים  שהם  קדוש,  עם  לישראל 
וככל   הקדושה,  תורה  דעת  נגד  דעתם  ומבטלים  התורה, 
לבטל   לצדיקים  כח  גם  יש  לכן  יעשו,  מפיהם  היוצא 
מישראל כל גזירות קשות ורעות, ושומעים לאמרי פיהם  

 גם בשמים.  
ציווי הצדיקים,  גם  אבל אם ח"ו בני ישראל אינם מאזינים ל

 בשמים אין שומעין להם, ואין להם הכח של 'כפי תהיה'. 
זה שאמר משרע"ה: "הן בני ישראל לא שמעו אלי" ואם בני  
ישראל אינם סרים למשמעתי "ואיך ישמעני פרעה" שאיך  

מעליהם   הגזירות  לבטל  אוכל 
לי   אין  שאז  שפתים"  ערל  "ואני 

לפעול   תהיה'  'כפי  של  הכח 
על  פי  גוזר    במאמר  צדיק  דרך 

 והקב"ה מקיים. והבן. 
 (שפע חיים) 

 

ישמעני   ואיך  אלי  שמעו  לא  ישראל  בני  "הן 
 פרעה ואני ערל שפתים" (ו, יב) 

בני ישראל לא  יש לדקדק, אם כבר אמר את הקל וחומר ש 
ישמעפרעה  שובוודאי  ישמעו   ענין  לא  מה  של  ה  הוספב, 

 "ואני ערל שפתים".  
יש לבאר העניין כך, שהטעם שסרב משה ללכת אל פרעה,  
על   קטרוג  חלילה  יצא  פרעה,  אליו  ישמע  שאם  חשש  כי 

שלא   ויעקב  יצחק  אברהם  בני  קודש  זרע  שמעו  ישראל 
 אליו.  

זאת היתה טענת משה, "הן בני ישראל לא שמעו אלי", אם  
כלומר איזה פנים יהיה אם "ישמעני פרעה", כי    -כן "ואיך"  

ערל   "ואני  זה  ידי  על 
לי   יהיה  לא  שפתיים" 
לפניך   פה  פתחון 
 לטעון לזכות ישראל.  
 (הרה"ק מרוז'ין) 

 

  ... ישאר  הלא"
ראובן  ובני  ...  בני 
ואלה ...  שמעון

לוי  בני       שמות 
 טז) - (ו, טו

הקדוש:   השל"ה  כתב 
אמר   למה  "קשה, 
תיבת 'שמות' אצל לוי  
שאמר   ממה  יותר 

 בראובן ושמעון.  
הענין הוא כי שבט לוי  
ולוי   בגלות,  היו  לא 
ורצה   זה  דבר  ידע 
על   לבניו  שמות  קרא  עשה,  מה  הצבור,  בצרת  להשתתף 
שם הגלות, דהיינו שם 'גרשון' על שם כי 'גרים' הם בארץ  
ושם 'מררי'   על שם שיניהם 'קהות',  לא להם, ושם 'קהת' 
בני   שמות  ואלה  שאמר  זהו  חייהם,  את  'וימררו'  שם  על 

 לוי.  
שאין   אע"פ  הציבור  בצער  להשתתף  האדם  ילמוד  מכאן 

(של"ה הק' דרך חיים תוכחת מוסר)  הצרה מגעת לו". 
 

 (ו, כו) "הוא אהרון ומשה" 
מקומות   "יש  רש"י:  מפרש 

ויש שמ למשה,  אהרון  קדים 
משה  שמקדים  מקומות 

 לאהרון".  
יהיו   אנשים  ששני  ייתכן  איך 

 שווים במדריגתם?  
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א"   "קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵה ֶזה ּבָ
 

רּוׁשֹו לְ ָהַרְמבַּ  סֹוף ּפֵ מֹות "ן ּבְ ׁש ׁשְ ֻאּלָה'. ְמַכּנֵהוּ ֻחּמָ ם 'ֵסֶפר ַהּגְ ׁשֵ  ּבְ
ִרּיֹות ַעל ְמַנת ְלַהְמִחיׁש ׂשָ ֵעיַנִים ּבְ ֻאּלָה ּבְ ֲהִליְך ַהּגְ ה ְלָתֵאר ֶאת ּתַ ְנַנּסֶ

ְעָיהּו יא, ט).ֶאת  ָעה ֶאת ה'" (ְיׁשַ סּוק "ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ  ַהּפָ
ַמִים ַלֲעלֹות ָ ל הֹוָרָאה ִמׁשּ ְמֵהָרה, ְמַקּבֵ ּלֶה ּבִ ְתּגַ ּיִ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶמֶלְך ַהּמָ

ֵלָמה. ֻאּלָה ׁשְ דֹוׁש ְוִלְגֹאל אֹותֹו ּגְ ּלֹות ָלָעם ַהּקָ ָרֵאל, ְלִהְתּגַ  ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ׁשִ  ָבר ַהּיִָמים, ֶמֶלְך ַהּמָ ּכְ ֶ ְרּכֹויַח ָרכּוב ַעל ֲחמֹורֹו ִמׁשּ ה ֶאת ּדַ עֹוׂשֶ

ו"  .ְל"ַהר ֵעׂשָ
ּפֹט ֶאת ַהר ִצּיֹון ִלׁשְ ִעים ּבְ יַח ''ְוָעלּו מֹוׁשִ ׁשִ ל ַהּמָ ְך, ֶזהּו ַהּיַַעד ׁשֶ ָאֵכן ּכָ

ו'' ְוַרק אָ  לּוָכה ְוָהָיה ה' ְלמֶ ז ַהר ֵעׂשָ ל"ְוָהְיָתה ַלה' ַהּמְ ֶלְך ַעל ּכָ
 ָהָאֶרץ".

יַח ָיבֹוא ִויַגּלֶה ֶאת ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ּמֶ ָנה ִהיא, ׁשֶ ּוָ ֶרְך ַהֲחִסידּות, ַהּכַ ע''פ ּדֶ
ֲאוֹות, ְוַהּצָרֹות, ְוָכְך ל ְמִציאּות ָהַרע, ַהּתַ תֹוְך ּכָ מּון ּבְ ּטָ נּוז ׁשֶ ָהאֹור ַהּגָ

עֹוָלם,  ּלֶה אֹור ָהֱאלֹוקּות ּבָ ֵבלִיְתּגַ ֵני ּתֵ ל ּבְ ְך ָיבֹואּו ּכָ ּוְכתֹוָצָאה ִמּכָ
ֲחוֹות ַלה'. ּתַ  ְלִהׁשְ



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 וארא   -   נפלאים 

 
מה" "ונחנו  עצמם  על  אמרו  ומשה  אהרון  מי    ,אלא 

מציאות   שום  להם  ואין  לחלוטין  עצמם  את  שמבטלים 
 לומר שהם שקולים. עליהם אפשר  לעצמם,  

 (החוזה מלובלין) 
 

ה אמר  אל "אשר  המדברים  הם  להם...   '
 כז) - פרעה" (ו, כו

הדוברים אל פרעה, הנציגים והשתדלנים, צריכים להיות  
מי שנשמעים לדבר ה', יהודים    – אלה "אשר אמר להם ה'"  

שהם  מי  ולא  ויראים,  נאמנים 
מדרך   רחוקים  עצמם 

 התורה והמצוות. 
 (חתם סופר) 

 

בן  "ומשה 
שנה   שמונים 
שלוש   בן  ואהרון 
שנה   ושמונים 
אל   בדברם 

 פרעה" (ז, ז) 
לנו   מודיעה  התורה 
שנותיהם מספר  ,  את 

הדעה הרווחת היא  כי  
שרק צעירים מסוגלים  
להיות מהפכנים. באה  
התורה ומעידה שבעת  
בני   יהודים  גם  הצורך 
יכולים   ויותר  שמונים 
מהפכות.       לחולל 

 (מאוצרנו הישן) 
  

ביאור   אשר  והדגה  ה'...  אני  כי  תדע  "בזאת 
 יח) -(ז, יז תמות"

לדם   הופכים  היאור  מי  אם  שלא    -לכאורה,  בוודאי  הלא 
יוכלו הדגים להתקיים ביאור וימותו, מה לו אפוא למקרא  

 לציין נקודה זו בפירוש.  
מבאר באופן נפלא ה'קרן לדוד': כל מה שעשה משה רבינו  
באותות ובמופתים, ניסו החרטומים לחקות אותו ולעשות  
בלהטיהם כמעשיו, עד שבמכת כינים הודו ואמרו 'אצבע  

הבדל   שהיה  אלא  היא'.  אלוקים 
יסודי בין מעשיהם למעשיו, שכן  

אותות   חולל  רבינו  משה 
את   ושינה  אמיתיים  ומופתים 

הד  בעוד מהות   בר, 

 שהחרטומים עשו כן רק באחיזת עיניים ולא שינו מאומה.  
זהו שמזהיר משה את פרעה בשם הקדוש ברוך הוא: אל  
כמראה   אדומים  יהיו  והמים  ביאור  אכה  שאני  תחשוב 
הדם, כפי שעושים חרטומיך. אלא כאשר אכה במים הם  
ביאור   אשר  "והדגה  לכך:  והראיה  ממש,  לדם  ייהפכו 

אין    -גוד למים שצבעם גרידא הפך לאדום  תמות", שכן בני
 לדגים אפשרות כלל לחיות בתוך דם.  

מעתה, מיתת הדגים ביאור אינה רק פועל יוצא של המכה,  
אלא היא גופא ההוכחה ל"בזאת תדע כי אני ה'", שהמים 
שאי  מה  ממש,  לדם  נהפכו 
אדם   לשום  אפשר 

 לעשות.  
 (במחשבה תחילה) 

 

פרעה  "ויפן 
ביתו   אל  ויבוא 
גם  לבו  שת  ולא 

 (ז, כג) לזאת" 
צדיק   שפתי  בספר 

הוזהר    :ארומב פרעה 
רבינו,   משה  ידי  על 

ראה את האותות  הוא  
וכעת   המטה  של 
הראשונה   המכה 
לו   שהובטחה  בסדרה 

הופיעה, היאור הפך   -
פרעה"   "ויפן  לדם, 
מה   בכל  מתבונן  הוא 
מסביב   שמתרחש 
להתעלם,   ומחליט 

ולא  "ויבוא   ביתו  אל 
 שת לבו גם לזאת", אפילו לא הרהור תשובה אחד.   

ההרהור  לכאורה,   יועיל  מה  בתשובה,  מהרהר  היה  אם 
 טרם ששינה את מעשיו?  

לאחד ממקורביו   באחד הימים קרא הרה"ק מקלויזנבורג 
אותו גביר היה מבית שומר  בבקשה שיקרא לגביר פלוני.  

סר מן    , תורה ומצוות, אלא שלאחר הנוראה שבמלחמות
מאוד   שהצליח  מכיון  לחלוטין.  טעמו  את  ושינה  הדרך 

היה   ורחב,  נדיב  היה  ולבו  למטרות  בעסקיו  גדול  תורם 
קת תורה וצדקה ללומדיה, אולם מצוות  חסד, בהן גם החז 

 לא קיים כלל ועיקר.  
לחדרו   הגביר  משנקרא  כעת, 
הבין  מקלויזנבורג,  הרבי  של 
בסיוע  מעוניין  שהרבי  מיד 
בהתאם:   הצטייד  ולכן  כספי 
ושלף  לכספת  ניגש  הוא 
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ֵני ּבְ ְגַלל ׁשֶ ל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֵהם ּבִ ל ִקּיּוָמם ׁשֶ ָרֵאל, ּכָ ַעם ִיׂשְ לּוי ּבְ ַהּכֹל ּתָ
יֵדי ַהּיֵֶצר ָהַרע, ּוָבֶזה ָלִטים ּבִ ל ַעְצָמם ְוִנׁשְ ָרֵאל ִנְכָנִעים ָלַרע ׁשֶ ִיׂשְ

עֹוָלם, ּוְכתוֹ  לֹט ּבָ ְך, ֻאּמֹותנֹוְתִנים ּכַֹח ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ִלׁשְ ָצָאה ִמּכָ
לֹות ֶאת ּכֹוָחם.  ָהעֹוָלם ְמַקּבְ

ּלָנּו, ִאם תֹוְך ָהַרע ׁשֶ ''ה ּבְ ּבָ ל ֶאת ַהּכַֹח ְלַגּלֹות ֶאת ַהּקָ ֲאָבל ִאם ְנַקּבֵ
יֵדי ֵיֶצר ָהַרע, ֻאּמֹות ָהעֹוָלם לֹא ִיְנקּו ֶאת ּכֹוָחם ֵלט ּבִ ָ ַנע ְולֹא ִנׁשּ לֹא ִנּכָ

ֶרְך  נּו (ּדֶ לֵמִאּתָ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ְטָרא ַאֲחָרא) לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ּכַֹח, ְוָאז ַיּכִ ַהּסִ
מֹו ַרְך ׁשְ ל ֶאת עֹל ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ר ְלַקּבֵ ׂשָ ל ּבָ ֵבל, ְוָיבֹוא ּכָ ֵבי ּתֵ יֹוׁשְ

יר ְויֵ  ַבּדֹו".ֲעֵליֶהם, ְוָכל ִנְבָרא ַיּכִ ַדע ש"ה' הּוא ָהֱאלֹוִקים ְוֵאין עֹוד ִמּלְ
ו, ֶזהּו  ֵלבַהר ֵעׂשָ ו ּבְ ל ְיָצִריםְלָכל ְיהוִּדי ֵיׁש ַהר ֵעׂשָ ל ְרָגׁשֹות ׁשֶ , ַהר ׁשֶ

ּיִָאיר ֶאת אֹור ְהֶיה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָמתֹו ּתִ ל ִנׁשְ ּקּון ׁשֶ ּוְטָענֹות, ְוַהּתִ
ו ַהזֶּה.  תֹוְך ַהר ֶהֵעׂשָ  ָהֱאלֹוקּות ּבְ

נּו, ֲאַנְחנוּ לֹא ַמְצִליִחים  ל ָהֲעבֹוָדה ְלַבּדֵ יַח ָיבֹוא –ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ׁשִ ַהּמָ
 ַעל ְמַנת ְלַסּיֵַע ָלנּו.

קֹום ְלִפי ִחיצֹוִנּיּותֹו, ֶאּלָא ְלִפי יַח לֹא ְמַזֶהה ֶאת ַהּמָ ׁשִ ל ַהּמָ ֲחמֹורֹו ׁשֶ
ִניִמּיּותֹו.  ל ַהֲחמֹורּפְ יוּוּט ׁשֶ ָתְכַנת ַהּנִ ה ּכֹוֵתב ּבְ ַאּתָ ֶרַגע ׁשֶ "ַהר ּבְ

ו.וֹ מו", ַהחַ ֵעשָׂ  מֹו ֵעׂשָ ְתַנֵהג ּכְ ּמִ ֻדּיָק ׁשֶ יַח ָלָאָדם ַהּמְ ׁשִ ר יֹוִביל ֶאת ַהּמָ
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 לעי"נ האשה החשובה מרת 
  צביב"ר מרים יוכבד 

כ"א מר חשון תשפ"א - ליבוביץ ע"ה
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 וסיפורים  ליקוטים  
 וארא   -   נפלאים 

 
חמישים אלף דולר ארוזים היטב בשטרות מגוהצים, הניח  

 הקודש פנימה.  בכיס מקטורנו הפנימי ופסע מעדנות אל 
משנכנס, כיבדו הרבי לשבת והחל לשאול לשלומו. הגביר  

מאוד.   טוב  ששלומו  הרבי,  ענה  ביום  שאלו  מעשיך  "מה 
מהעולם  ו  יום?"  נהנה  לעסקיו,  דואג  שהוא  השיב  הגביר 

 הזה בכל מיני צורות ובאופן כללי טוב לו מאוד.  
הגשמיות   על  שאלתי  "לא 

הרבי   לו  הבהיר  שלך", 
"אני    מקלויזנבורג, 

עם   מה  שואל: 
 הרוחניות שלך?" 

אה, חלף הרהור מהיר  
הגביר,   של  במוחו 
לא   שהרבי  כנראה 
ממני   לבקש  מעוניין 
ישירות את הכסף, לכן  
הוא מגלגל את השיחה  
הרוחני   "בחלק  לשם. 
לתת   משתדל  אני 
ערך   צדקה",  הרבה 
דרך'   'קיצור  הגביר 
"אפילו   משמעותי, 
הרבי   של  למוסדות 
נכבד",   סכום  הבאתי 
הכסף   את  שלף  והוא 
והניח   דיבור  כדי  תוך 

 על השולחן.  
הנוכחים   להפתעת 
הרבי   התרומם 
גמור   ובניגוד  ממקומו 
החל   הרכה  לאישיותו 
הגביר:   על  לשאוג 
הנך,   סבור  "ומה 
תקנה   הבא  שעולם 
בזויים   דולרים  בכמה 
אינני   וכי  וסרוחים? 

תועבותיך   כל  את  יודע 
 ומעשיך המגונים? אין לי חפץ בכספך!"  

אותו  הג שהביא  הרבי  של  ומקורבו  כסיד  החוויר  ביר 
פנימה, סייע לו לדדות בכיוון ההפוך החוצה. לאחר מכן  

 שב המקורב אל הרבי וביקש לדעת מה אירע כאן.  
במילים   השיבו  הרבי 

ספורות: "הוא היה בטוח  
בגן   לו  מובטח  שעולמו 
אותו   לזעזע  רציתי  עדן, 
לכל   לו  לגרום  כדי 

 ד עלי אדמות"... הפחות להרהור תשובה אח
צדיק':   ה'שפתי  של  לדבריו  ונשובה  ראש  ניתנה  עתה 

להכניע  " האדם  עבודת  שכל  הקדושה  בתורה  נרמז 
גם כן יש לו שכר    -הסטרא אחרא, על כן מה שמהרהר טוב  

 בּות".  וקֵר 
פרעה בגודל רשעתו, סירב גם להרהור תשובה אחד. קטן.  
ידע   שהוא  משום  דווקא 

 מה כוחו!...  
 חילה) (במחשבה ת 

 

הצפרדע   "ותעל 
ארץ   את  ותכס 

 ב)  (ח,     מצרים" 
היתה   אחת  צפרדע 
מכים   המצריים  והיו 
מתזת   והיא  אותה, 

 נחילין נחילין (רש"י) 
מעשה זה של המצרים  
הוא תמוה לכל שומע,  
שככל   שראו  אחרי 
ומכים   חוזרים  שהם 
יוצאים   הצפרדע,  את 
צפרדעים,   ועוד  עוד 

המשיכו   לא  ו מדוע 
אף  הפסיקו   להכות 

אלו   שמעשיהם  שראו 
מביאים עליהם חורבן  

 גדול? 
מביא   זו  קושיא 
זצ"ל   הסטייפלר 
פרץ,   ברכת  בספרו 
ותירץ שבאמת השכל  
שצרי אומר  ך  האנושי 

להכות   להפסיק 
רק  אשר  כ הכאה  כל 

מרצונם   ההיפך  עושה 
וכוונתם, אלא שאצל המצרים זה עבד אחרת, שכיון שראו 
לא   והם  ועוד  עוד  נחילים  להתיז  מוסיפה  שהצפרדע 
מצליחים להורגה, גבר כעסם עליה וכל רצונם מעתה היה  
שראו   ואף  האפשר,  ככל  ולהכותה  ממנה  להתנקם  רק 
נחילי   להתיז  שממשיכה 

לא  צפרדע כבר  זה  ים, 
כי   לעצור,  מהם  מנע 
חמת   בהם  בערה 
וככל   והכעס,  הנקמה 
שהוסיפו להתיז הוסיפו  
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ו מֹו ֵעׂשָ ֶתר ּכְ ּסֵ ְתַנֵהג ּבַ הּוִדי (ַהּמִ ח...) ָהִראׁשֹון ֶאת ַהּיְ ְפּגֹׁש, ִיְפּתַ ּיִ ׁשֶ
ָאֵלהּו,  ו"ְוִיׁשְ ה הּוא ֵעׂשָ ו ,ָהַאּתָ מֹו ֵעׂשָ ה ִמְתַנֵהג ּכְ ?"ַהִאם ְלָפחֹות ַאּתָ

זֹו, ּכָ ֵאָלה ֲחצּוָפה ׁשֶ ֲאלֹו ׁשֶ ֵעז ְלׁשָ ּמֵ ֶהֶלם ֵמַהֲחמֹר ְורֹוְכבֹו ׁשֶ הּוִדי ּבְ ַהּיְ
ה ''ָחִליָלה'', ֲאִני ָ ְקֻדׁשּ ַעזּּות ּדִ ו ַיֲעֶנה ּבְ ו ֲאִני?לֹא ֵעׂשָ ! ֲהֵרי ַעְכׁשָ

י קּום ֶטֶרם ְמּתִ ּכַ ִהׁשְ ִעיר, ְלַאַחר ׁשֶ יֹוֵתר ּבָ י ַלּכֹוֵלל ֶהָחׁשּוב ּבְ ַדְרּכִ ּבְ
י ש"י ְטִבילֹות ַבְלּתִ ּטָ ַחר, ְלַאַחר ׁשֶ ַ ֶבר, ְוֹקֶדם ֲעלֹות ַהׁשּ ְקרֹות ַהּגֶ

יָּ  ים, ּוְתִפּלָה ֵמָהֲאֻרּכֹות ַהּקַ ַמִים ְקדֹוׁשִ ֹאלמֹות, ּבְ יֵּׁש ִלׁשְ ַהֵאיְנָך ִמְתּבַ
ו  ?ַהִאם ֲאִני ֵעׂשָ

יַח ׁשִ ִכּוּון ַאֵחר, ַהּמָ ה ֶאת ַמזָּלֹו ּבְ ה ֵמָחָדׁש, ּוְמַנּסֶ ּפָ ּמַ ַהֲחמֹור ְמַעּיֵן ּבַ
ֵענּו ִמְקֶרה ַהזֶּה, ְמֻיּדָ ָניו ֵאָליו. ּבְ ן ּפָ ַהֲחמֹור ְמַכּוֵ רֹוֶאה ְיהּוִדי נֹוָסף ׁשֶ

ה ֶזה ָלבּוׁש ְקצָ  יַח ׁשֹוֵאל אֹותֹו, ָהַאּתָ ׁשִ ֻחּקֹות ַהּגֹוִיים, ְוַהּמָ ִנית ּגַם ּכְ ּבְ
ו,  וֵעׂשָ י ֵעׂשָ ַמֲעׂשֵ ִמְקָצת ּכְ ָך נֹוֵהג ְולוּ ּבְ  ?ַהִאם ְלָפחֹות ִהּנְ

ָפה ָהְרהּוָטה ַעל ָ ׂשּ פֹות ֵאׁש ְואֹוֵמר לֹו ּבַ הּוִדי ּפֹוֵתַח זּוג ֵעיַנִים רֹוׁשְ ַהּיְ
אֹוֵמר ִלי ֶאת ֶזה ְוַגם לֹאְלׁשוֹ  ה לֹא ָהִראׁשֹון ׁשֶ יב טֹוב, ַאּתָ ְקׁשִ נֹו, "ּתַ

ֲאִני,  ְהֶיה ָהַאֲחרֹון, ֶזה ָמה ׁשֶ ָכה טֹוב ִלי, ְוָכָכה ֲאִני רֹוֶצהּתִ ּכָ
ָך ל ִחזּוִּקים ִמּמְ ּנֹות, ֵאין ִלי צֶֹרְך ְלַקּבֵ ּתַ ְלֵהָראֹות, לֹא ְמֻעְנָין ְלִהׁשְ

ים  ךְ  ְלִהְתַעּלֹות,ְולֹא ִטיּפִ ֲאִני ְוטֹוב ִלי ּכָ ׂש ,ֶזה ָמה ׁשֶ ֻמְזָמן ְלַחּפֵ
הּו ַאֵחר. ִמיׁשֶ ֵבק ּבְ  ּוְלִהּדָ

יַח  ׁשִ ֵמַח ַהּמָ וְקָצת ׂשָ ֵעׂשָ ָצת מֹוֶדה ּבְ ּקְ הּו ׁשֶ ָצא ּדֹוֵבר ֱאֶמת, ִמיׁשֶ ּמָ ׁשֶ
מַֹע ְולֹא רֹוֶצה ְלִהׁשְ  הּוִדי לֹא מּוָכן ִלׁשְ ּבֹו, ֲאָבל ַהּיְ ּנֹות.ׁשֶ  ּתַ

קֹום ְלָמקֹום, ּוֵמֶאָחד ְלֶאָחד, לֹא ׂש, ִמּמָ יְך ּוְמַחּפֵ יַח ה' ַמְמׁשִ ְמׁשִ
ּלָם ּדֹוִחים אֹותֹו יו, ֲאָבל ּכֻ ּבָ ָרִצים ַעל ּגַ ק ׁשְ ר ׂשַ ְמַפְסֵפס ַאף ָאָדם ֲאׁשֶ

תֹוכֹו, ְוָהאַ  א ּבְ ו ִמְתַחּבֵ ֵעׂשָ ָכל ִמיֵני ִסּבֹות, ָהֶאָחד לֹא מֹוֶדה ׁשֶ ֵחרּבְ
ּנֹות, ּתַ ֵאין לֹו ִסּכּוי ְלִהׁשְ ּנֹות, ָהֶאָחד ַמֲאִמין ׁשֶ ּתַ לֹא רֹוֶצה ְלִהׁשְ

ה.  ה ְוָלּמָ ְכָלל לֹא ֵמִבין ִמי, ָמה, ֵאיְך, ַכּמָ  ַוֲחֵברֹו ּבִ
יַח מֹוֵצא ֶאת ַעְצמֹו ּבֹוֵדד, ַאף ֶאָחד לֹא ָצִריְך ֶאת  ׁשִ ֹו...תֶעְזָר ְוָכְך ַהּמָ
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בערת   גברה  הכאה  בכל  וכך  בם,  בערה  וחמתם  לכעוס 
והיא   בה,  ולהתנקם  להכותה  הוסיפו  והם  עליה  חמתם 
ארץ   את  "ותכס  כי  עד  נחילין  נחילין  להתיז  הוסיפה 

 מצרים".  
א לחיים  וחשוב  גדול  השכל  כותב מוסר  מכך,  למדים  נו 

חרפתו   ישמע  אם  כעסו  בשעת  שהאדם  פרץ,  הברכת 
ותעלם   לאט,  לאט  הדבר  וירגע  ישתק  ישיב  ולא  וישתוק 
מוסיף   חברו  הרי  לשכנגדו  כשמשיב  אבל  וכעסו,  חמתו 

כהנה וכהנה,  לעומתו  להשיב 
שיוסיף   כמה  כל 
יוסיף   חבירו  להתנקם 

תגדל   והאש  להקניטו, 
עד   שניהם  בין  ותבער 

חלקה  שתשרוף   כל 
 טובה.  

נותנת   הדעת  א"כ 
לשתוק   לאדם  שטוב 
אבל   מריבה,  בשעת 
אומרת   הכעס  מדת 
אשתוק?   אנכי  איך 
על   שאעבור  מדוע 
בכבודי?   פגיעה 
להשיב   ומתחיל 
וחבירו כנגדו וכן חוזר  

 . חלילה
כמה   נלמד  מכאן 
מדת   ומזקת  גרועה 
כמה   ועד  הכעס, 
מידת   וגדולה  מעולה 
והשתיקה   ההתגברות 

 בעת כעס. 
 שבת) (לקראת 

 

הצפרדעים    "וסרו
ומבתיך"    ממך 

 (ח, ז)
הצפרדעים,  שיסורו  לה'  משה  כשהעתיר  כאן,  מדוע 
הועילה תפלתו, ואילו במעשה הנחשים השרפים בפרשת  
את   מישראל  שיסיר  לה'  משה  שם  כשהתפלל  חוקת, 

ים, לא הועילה תפילתו, רק הקדוש ברוך הוא גילה  הנחש
על ידי שישים שרף על    -לו כיצד יוכל לרפא את הנשוכים  

 נס, ויסתכלו בו הנשוכים. 
 ההסבר הוא, שלכל דבר יש תרופה חוץ מלשון הרע.  

להסירו   מאד  שקשה  מקטרג  נוצר  הרע  לשון  מדיבור 
קיטרוגו,   את  ולהפסיק 
מקטרוג   ונוצר  מאחר 

הרי שכל מהותו של אותו מקטרג היא להוסיף לשון הרע,  
 ולקטרג. 

עוון  על  לישראל  בא  השרפים  שעונש  חז"ל  אמרו  והנה 
מובן   כן,  ואם  ובמשה,  באלוקים  העם  שדיבר  הרע,  לשון 

 מדוע לא הועילה תפילתו של משה להסירם לגמרי.  
לא בנקל ניתן להסיר את המקטרג שנוצר מעוון לשון    ןה

 (חפץ חיים)      הרע. 
 

על  ה'  אל  משה  "ויצעק 
הצפרדעים"        דבר 

 ח) (ח,
ברו אברהם  דא, ירבי 

ואבי   פראג  אב"ד 
ברוידא,  משפחת 
לפונדק   פעם  הזדמן 
מטורח   לפוש  דרכים 
עת   בהגיע  הדרך. 
פרש   ערבית  תפילת 
לקרן   אברהם  רבי 
בתפילתו,   והחל  זווית 
אליו   שבסמוך  אלא 
של   חבורה  הייתה 
צעירים   משכילים 
את   ובילו  שליהגו 
פרוע   בשחוק  זמנם 
רבי   הגביר  והבלים. 
קולו   את  אברהם 
בקולי   להתפלל  והחל 

 קולות.  
ניגש   התפילה  לאחר 
המשכילים   אחד  אליו 
מקניטה:   ובפיו שאלה 
בעי,   ליבא  רחמנא  הן 
ומדוע   הצעיר,  שאל 
וצעק   התפלל  מר  זה 

 בקולי קולות. 
במכת   שכן  רבינו.  ממשה  כן  שלמד  אברהם  רבי  נענה 

ה אל  משה  "ויצעק  נאמר  משאר  דופן    יוצא ",  'צפרדע 
 ינו.  תפילותיו של משה רב

שכן   צפרדע?  במכת  דווקא  משה  צעק  באמת  ומדוע 
כולה,  במצרים  איום  רעש  ועשו  קרקרו  הצפרדעים 
לכך   לאוזנו,  שישמיע  צריך  שהמתפלל  נפסק  ולהלכה 

"אף אני הוכרחתי להגביה  נאלץ משה לצעוק בתפילה זו.  
את קולי", סיים רבי אברהם לחצופים, "מפני קרקורן של  

 צפרדעים"... 
LikutimNiflaim@gmail.comלקבלה במייל:  לה) (במחשבה תחי
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ָעָיִת  ב ְקָצת ּבְ ּצָ ּיָבֹוא ַוּיֹאֶמר לֹוַהּמַ ו ֶאָחד ׁשֶ יַח ָצִריְך ַרק ֵעׂשָ ׁשִ י, ַהּמָ
ו ל, ֲאִני ֵעׂשָ ֶרׁש ְוָהאֹור ַהזֶּה ָיִאיר ַעל ּכָ ה לֹו ִטּפּול ׁשֹ יַח ַיֲעׂשֶ ׁשִ ַהּמָ

ָרֵאל ְויֹוִביל ְל'ְוָהָיה ה' ל ַעם ִיׂשְ ּלֹו ְוַעל ּכָ ְחּתֹו ְוַעל ָהִעיר ׁשֶ ּפַ ִמׁשְ
 ל ָהָאֶרץ'.ְלֶמֶלְך ַעל כָּ 

ִתים. ִחּיַת ַהּמֵ יַח, ְוֵאין ּתְ ׁשִ יַאת ַהּמָ ו לֹא ִנְמָצא, ֵאין ּבִ ֵעׂשָ ל עֹוד ׁשֶ  ּכָ
יַהִמ''ק ג ּבֵ א ָהָיה עֹוֵמד ַעל ּגַ יַח ּבָ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ּמֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ "ּבְ
ְתֶכם ְוִאם ֵאין ֻאּלַ יַע ְזַמן ּגְ ָרֵאל ְואֹוֵמר ֲעָנִוים ִהּגִ ִמיַע ְלִיׂשְ וַּמׁשְ
ְעָיהּו ְמעֹוִני ְיׁשַ זֹּוֵרַח" (ַיְלקוּט ׁשִ אֹוִרי ׁשֶ ם ַמֲאִמיִנים ְראוּ ּבְ ַאּתֶ

 ֶרֶמז תצט)
ּקּון, ִמי מּוָכן הּוא ָצִריְך ּתִ ּמּוָכן ָלבֹוא ּוְלהֹודֹות ׁשֶ ִמי הּוא ָעָניו, ׁשֶ

ִיים ִאּיּוִמים, ִמי הּוא ָהאָ  ּיֵׁש לֹו ְיָצִרים ּוְקׁשָ ּלֹאָלבֹוא ּוְלהֹודֹות ׁשֶ ָדם ׁשֶ
ּנֹות, ְוהּוא רֹוֵדף ּתַ ֲעַדִין ֵיׁש ּבֹו ְיכֶֹלת ְלִהׁשְ ִהְתָיֵאׁש ֵמַעְצמֹו ּוַמֲאִמין ׁשֶ
ּלְַמרֹות ּיָבֹוא ְוַיֲעזֹר לֹו, ִמי הּוא ָהִאיׁש, ׁשֶ בּוֵרי ֵלב ׁשֶ ַאֲחֵרי רֹוֵפא ִלׁשְ

יְך ְלַהֲאִמין ׁשֶ  ִיים הּוא ַמְמׁשִ ׁשָ ִפילֹות ְוַהּקְ ל ַהּנְ ּנּוּכָ ''ה רֹוֶצה ִמּמֶ ּבָ ַהּקָ
ֵאין ר ִעם ַהּבֹוֵרא ַלְמרֹות ַהּכֹל, ִמי ַמֲאִמין ׁשֶ ֶקׁשֶ יְך ּבְ הּו, ִמי ַמְמׁשִ ֶ ַמׁשּ
ַבר ֲהָלָכה ה "ֵאין ָאָדם עֹוֵמד ַעל ּדְ ַרּבָ ּלֹו, ְוַאּדְ ו ׁשֶ ֵעׂשָ ּיֵׁש ּבְ ָמה ְלִהְתּבַ

ין מג, א). ּטִ ּה" (ּגִ ל ּבָ ן ִנְכׁשַ   ֶאּלָא ִאם ּכֵ
ו יד 'ֲאִני ֵעׂשָ ׁש ֲהלֹום ְוַתּגִ ִוימֹות –' ִמי הּוא ָהִאיׁש ֶהָחָזק ַהזֶּה? ּגַ

יַח ַמְתִחיִלים... ׁשִ  ַהּמָ
ִאיׁש ֱאֶמת ָיִחיד ּוְמֻיָחד. יק ֶאָחד... ּבְ ַצּדִ לּוי ּבְ  ַהּכֹל ּתָ

 ?ִמיהּו ִאיׁש ָהֱאֶמת
 ספינקא) – ע'להא נקוד(



 

  

 

 

ממש? והרי אמרו (ברכות דף נ"ח) 

"הרואה אוכלוסי ישראל אומר, 

'ברוך חכם הרזים', שכשם שאין 

כך אין דעותיהן  ,פרצופיהם שווין

הסביר להם ה'חוזה', במה  .שוות"

דברים אמורים, כשבני אדם 

, דעתו דעה, 'יש'מחזיקים עצמם ל

נה יכולה להשתוות עם ממילא אי

דעה אחרת, משה ואהרן אמרו 

שניהם יחד "ונחנו מה", ולא תפסו 

מקום כל עיקר, ובעיני עצמם 

חשובים היו פחות מעפר ואפר, לכן 

יכולים הם להיות שקולים ושווים 

 בדעתם ממש.

 

 בצאתי את העיר אפרש כפי אל ה' 

 כ"ט) -(ט' 

מסופר על הרה"ק רבי לוי יצחק    

ב זיע"א, שמתנגדיו מבארדיטשו

גירשו אותו ממקום כהונתו ברבנות 

בערב שבת קודש  ,בעיר זליחוב

בעירום וחוסר כל. כשהגיע אל מחוץ 

לעיר, נשא ידיו לשמים ועמד בתפלת 

הודיה להשי"ת, על תמהונם של בני 

ביתו לפשר מעשיו, אמר להם הצדיק: 

בצאתי את 'כך נאמר גם אצל משה, 

  'העיר אפרוש כפי אל ה'.

 502גליון 
 י"א תשפ"בשנה 

 אראופרשת 
                                                

ולא שמעו אל משה מקצר רוח 
 ט')-ומעבודה קשה (ו'

ה"חפץ בעל מסופר על הרה"ק 

חיים" זיע"א, שישב פעם במסיבת 

מקורביו והתאונן על יהודי הדור, 

'. אמר הג"ר שהם קטני אמונה וכו

נפתלי הר"מ בישיבת ראדין, מה 

הפלא? כשהיהודים היו במצרים 

וידעו  ,ועוד זכרו באבות הקדושים

שהגלות לא תארך יותר מארבע 

מאות שנה, בכל זאת קושי 

השעבוד סתם את לבותיהם של 

ישראל, ונשתקעו במ"ט שערי 

רחוקים מהאבות, הטומאה. אנו 

 מה ,ולגלותנו איננו רואים קץ וסוף

הפלא שהאמונה חלשה? נד 

ה"חפץ חיים" בראשו ואמר, יפה 

דרשת, אתה מליץ יושר טוב 

לישראל, דבריך יעלו לפני כסא 

 ד.והכב

 כ"ו) -הוא אהרון ומשה (ו' 

  לומר לך ששקולין כאחד (רש"י)

ה"חוזה" של תלמידיו מספרים על 

ששאלו הקדוש מלובלין זיע"א, 

איך זה יתכן שיהיו שני את רבם, 

בני אדם שקולים ושווים בכל 

 צביים עם קרניים מצופים כסף

מלך אחד ששמו דיקליטיאנוס היה מציק 

לתושבי העיר פנייס, באו שלוחי העיר 

אל המלך ואמרו לו, אם אתה ממשיך 

לייסר אותנו, נעזוב את העיר ונלך 

למדינה אחרת. קרא המלך ליועציו 

וסיפר להם את דבריהם, אמר לו יועץ 

אחד, אל תדאג, האנשים לא יעזבו את 

שישובו  מקומם, וגם אם ילכו, סופם

חזרה, שכן כל אחד רגיל למקומו, כמו 

חיה שרגילה למקום שבו נולדה, ואין 

היא יכולה להתעכב זמן רב במקום אחר, 

ואם אינך מאמין לי, יכול אתה לנסות אם 

אמת הדבר, הוסיף היועץ ואמר, צווה 

להביא לך צביים, ושלח אותם לארץ 

רחוקה, תראה שיחזרו משם, ואם תאמר 

הם אלה שחזרו, זאת צביים אחרים 

עשה, סמן את קרניהן בכסף, ותראה 

שהחוזרים הם אותם צביים ששלחת. 

עשה המלך כדבר יועצו, שלח צביים 

למדינת אפריקה הרחוקה, וכעבור 

 שלושים שנה חזרו למקום ששם נולדו.

 (ירושלמי תרומות פ"ו)

 

 

 זמני כניסת השבת
 4:24ת"א:  4:10ירושלים: 

 השבתזמני יציאת   
 6:00ר"ת:  5:27ת"א:  5:26ירושלים: 



 

זאלל שוין קומען די 
mp3.גאולה

 
 ביותרפדיון שבויים מופלא   

(יומא  א"זיע מסאסוב לייב משה רבי ק"מסופר: הרה   

 שם, אחד לכפר והגיע בדרך פעם היה דהילולא ד' שבט)

 מצא הוא יהודי, בידי חכור שהיה לפונדק להיכנס ביקש

 ספרו לו השכנים, ותמיהתו, ולשאלתו סגור, הפונדק את

 כך ומשום החכירה, דמי בתשלום פיגר הפונדק בעל כי

 את ואילו הסוהר, בבית האחוזה בעל הפריץ אותו כלא

 שמעו כי וסיפרו הוסיפו הם, מהמקום גירש וילדיו אשתו

 את לשחרר לא עמו וגמור מנוי כי הרשע, הפריץ מפי

 אשתו לו תביא לא עוד כל כלאו, מבית היהודי מושקה

 לו.  המגיע הכסף כל את

 שפקד האסון לשמע נחרד לייב משה הצדיק רבי

 והכיר זה בפונדק פעם התאכסן הוא, יהודית משפחה

 איפוא הלך. שמים וירא ישר כיהודי החוכר את היטב

 עמו לדבר וניסה, שהיות ללא הפריץ אל לייב משה רבי

שעה ארוכה ניסה לשוחח  כאבן, הקשה לבו את ולרכך

 ,שלא אשם בכך ,עמו ולבקש שירחם על החוכר היהודי

שאין לו מספיק הכנסות מהפונדק. שירחם על  משפחה 

  יהודית מסכנה, על אשה וילדים שנזרקו לרחוב.

 חייב החוכר כי אמר הפריץ, הועיל ללא היה זה כל אולם

 ישחרר לא הוא רב, וכי זמן זה החכירה כספי את לו

 יקבל שלא זמן כל בכלא, שיירקב לו איכפת ולא אותו,

 יוסיף הוא "ואם. ממנו לו שמגיע המלא הסכום את

 ניסה "?הכסף את לקבל סיכוי לכבודו יש בכלא לשבת

 לו יינתן אם אדרבה. לייב לשכנע את הרשע משה רבי

 שיוכל תקווה יש כסף, ולהרוויח הפונדק את לפתוח

 אם אבל, טיפין טיפין בתשלומים אולי, חובו את לסלק

 . לכך סיכוי שום הרי אין בכלא יוחזק הוא

 את ולהחזיק להמשיך בדעתו איתן הפריץ כי בראותו   

 כי לייב משה רבי אמר, מחיר בכל הסוהר בבית החוכר

 היהודי את ושחרר, לכלא במקומו אותי קח, הצעה לו יש

 אני כי היהודים ישמעו אם, הפונדק את לנהל שיוכל כדי

 וכך, לשחרורי הדרוש הכסף את יאספו בכלא, יושב

 בעיני חן מצא זו הצעה. במהרה שלך החוב את תקבל

 ובמקומו מאזיקיו, החוכר את לשחרר הורה הוא, הפריץ

 משכון בתור ,מסאסוב לייב משה רבי הקדוש הרב את כלא

 .החכירה דמי חוב תמורת חי

 באזיקים, כבול החשוך, בכלא לייב משה רבי איפוא ישב   

, שבויים פדיון מצוות לקיים בידו עלה כי על שמח כשהוא

 התבונן והוא מנחה תפילת שעת הגיעה כאשר אולם

 של יחסו היטב לו חרה, נמצא הוא היכן במצבו וראה

 מסירות, משפחתו ובני אומלל ליהודי המרושע הפריץ

 כיצד: בשמים גדול רעש עשה לייב משה רבי של נפשו

 שהוא לאחר בנחושתיים, אסור כזה צדיק להשאיר אפשר

 . שבויים פדיון כמצוות חשובה כה מצווה בגופו קיים

 לקרוא שלח הוא, למדי רצינית בצורה הפריץ חלה לפתע

 לפני חטאיו על באוזניו להתוודות כדי שלו, לכומר

 את הזכיר גם הוא חטאיו שאר בין, הזה העולם מן שיסתלק

 את ומסר יהודי בא וכיצד שנכלא, היהודי בחוכר המעשה

 לפתע חלית מדוע מבין אני עכשיו. במקומו לשבת עצמו

 אם: תקיף בקול ואמר והמשיך הכומר לו אמר, פתאום

 ובקש, ההוא היהודי את מיד שחרר בעיניך יקרים החיים

 עם ובמיוחד ,להתחיל אסור יהודי עם, ומחילה סליחה ממנו

 . וקדוש צדיק שהוא כזה יהודי

 לייב משה רבי את לשחרר משרתו את הפריץ שלח מיד   

 כי ואמר ריקות בידיים חזר המשרת אולם, אליו ולהביאו

כזה ? מסרב הוא מדוע, מאזיקיו להשתחרר מסרב היהודי

דבר עוד לא שמעתי שאדם יסרב להשתחרר מבית הסוהר, 

, המשרת השיב, טוען הוא, בכאביו שהתפתל הפריץ תמה

 תובע הואלכן, הפונדק בעל יוושע לא שחרורו ידי על כי

 החוב, כל את החוכר ליהודי ימחול הפריץ כי, איפוא

 הממושך. טוב, במעצרו הפונדק לבעל שגרם הצער תמורת

 החוב, על מוותר אני כי בשמי, לו ואמור לך ,הפריץ אמר

 והודיע, המשרת חזר שוב, לכאן מייד והביאו אותו שחרר

 על הוויתור, אזיקיו את להוריד מסרב עדיין היהודי כי

אם  הפונדק בעל יחיה מאין כי אותו, מספק לא עדיין החוב

 והוא, הסתם מן חייב שהוא החוב לכיסוי ילכו הכנסותיו כל

 . סוף לדבר יהיה ולא בחובות שוב ישקע



 

  

  

 האחרונה שעתו כי והרגיש חזק שיעול נתקף הפריץ

 המשרת על ציווה הוא כוחותיו בשארית, מתקרבת

 הפריץ הוא כי, ליהודי ולומר הכלא לבית מהר לרוץ

 . מראש שנה של החכירה דמי על לחוכר לוותר מוכן

 הפריץ, עמו הולך לייב משה כשרבי המשרת חזר עתה

 עתה, במכאוביו הקלה קצת הרגיש ומיד בראותו שמח

 ביקשו, במהרה שאבריא אותי וברך לי נא סלח

 ולבעל לי שגרמת הצער על: הצדיק השיב. הפריץ

 הסבל על אולם, כבר כיפרת באמת שלך הפונדק

 אין, וילדיו אשתו של חלקם מנת שהיו הנפש ועגמת

 .לך למחול יכול אני

 יקח מאין לדאוג יצטרך שוב והחוכר השנה תעבור 

 שדמי בעצמך הרי רואה אתה לך? לשלם כדי כסף

 יכול הפונדק שאין מסתבר מדי, גבוהים החכירה

 את לקצץ מוכן אתה אם שכזו, גבוהה בהוצאה לשאת

 תשוב לא לעולם כי לי ומבטיח בחצי, החכירה דמי

 אמחול משפחתו, ואת שלך הישר החוכר את לצער

 ברירה כל היתה לא לפריץ. בריא תהיה ואתה לך

 חדש הסכם עריכת על מיד הורה הוא להסכים, אלא

 הישן, החוב על לוותר הסכים הוא שבו החוכר, עם

 ישלם מכן לאחר מראש, לשנה חכירה דמי על וכן

 האפשרויות לפי החכירה דמי מחצית את החוכר

  לו. שיהיו

 טוב הפריץ הרגיש ונחתמה העסקה, נסתיימה כאשר

 היא שבה פתאומיות באותה נעלמה ומחלתו יותר

 הספיק ועוד לפונדק נסע לייב משה רבי באה.

 על שמחים ומשפחתו כשהחוכר מנחה, שם להתפלל

 המופלאה. הצלתם

 

 

 ובסדר בתבונה מתנהלעולם ה

 ראה והוא, בעיר לשבות פעם שבא אחד לאורח משל

 שעומד שהגבאי, התורה קריאת בשעת הכנסת בבית

 מתפלל פעם, לתורה בעליות מכבד, הספר יד על

 יהודי ופעם, במערב מתפלל ופעם, במזרח שיושב

 התפלא. בצפון שנמצא יהודי ופעם, בדרום שעומד

 אין אבל, סליחה, לידו שיושב ליהודי ואמר האורח

 רצוי יותר היה, הדרך זו לא, זה כנסת בבית סדר כל

 המתפללים כל את, הסדר לפי לתורה בעליות לכבד

 היהודים הסדר לפי ואחריהם, במזרח שיושבים

 פיקח יהודי לו השיב'. וכו בצפון, בדרום שיושבים

 לשבת שלנו כנסת בבית לבקר באת יהודי' ר, אחד

, הסדר כל את לדעת כבר רוצה ואתה, בלבד אחת

? המתפללים בין העליות את מחלק שלנו הגבאי איך

 מבין היית, השנה כל במשך איתנו מתפלל היית אם

 בשבת בי יודע והוא, בתבונה הכל עושה שהגבאי

 ואת, במזרח שיושב הכהן את בעליה כיבד שעברה

 הכהן את לתורה קרא הוא והיום, בדרום שיושב הלוי

 ואת, במערב שיושב הלוי ואת, בצפון שנמצא

 ואת ,חיוב שהוא מכיון, ממרכז לשלישי הישראל

 בנביא לקרוא יודע שהוא בגלל ממרכז הלמדן

 על הכל בא שבועות מספר שבמשך ךכ ,במפטיר

 . בשלום מקומו

 

 הוא, לעולם שבא האדם עם קורה דבר אותו: הנמשל

 ותשובה מענה כבר רוצה והוא, קצר לזמן כאן נמצא

 הוא והשני, עשיר הוא הראשון למה, שאלותיו לכל

 עניות ולשני, וכבוד עושר מגיע לאחד למה, עני

 שכתוב כמו שנים אלף חי האדם היה אם. ובזיון

 היה" אתמול כיום בעיניך שנים אלף כי", ה"בהקב

, גדול גביר זה של סבו היה שנה מאה לפני כי רואה

 קבצן היה השני של וסבו. העושר בנסיון עמד ולא

 רק הוא האדם כאשר אבל. ב"וכיו העוני בנסיון ועמד

 יותר רואה לא והוא, הזה בעולם קצוב לזמן אורח

 לשאול לו אסור, הקצרים בימיו שמתרחש מה אלא

 על, העולם של הבית בעל על לסמוך ועליו, קושיות

 מתנהל והכל ,לכבד מי את שיודע הגדול הגבאי

 .ובסדר בתבונה

 (בשם הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א)



 

  

  
 
 

 
 "דודי קאר"בחסות 

 

ומכירת הסוכן החרדי שלך להשכרת 
 מכל החברותו בכל הארץ רכב

 052-7655-222 
 

 מברכים חודש שבט

 חלקים 15 2:23בשעה  אור ליום שניהמולד 

 ביום שנייהיה ר"ח 

 
 

 למחול לכל יהודי

 ד"גאב ליפמן טוב יום ברבי מעשה

(חי לפני כמאתיים  א"זיע קפוליא

 פגעה ששכנתו וחמישים שנה,

. הרבנית אשתו את וביזתה קשות

. הענין מכל ידע לא הרב ואילו

 את להעניש הקהל ראשי החליטו

 ניתנה וסמכות והיות, האשה

 לותיהקה לראשי פולין מממשלת

 החוק למפירי עונשים להטיל

 הפרנסים רצו, הציבורי והסדר

 את ולהעניש בסמכותם להשתמש

 החלטת אך. חצופה שכנה אותה

 אישור צריכה היתה הפרנסים

 כי ידעו הם,  העיר מרב תחילה

 קשבת אוזן הרב יטה לא בודאי

 הרבנית עם דיברו לכן, לדבריהם

 הרב כשיבוא, הקרוב שבת בליל כי

 ועיסוקי לימודו התבודדות ממקום

 הרבנית לו תספר, ביתו אל הרבנות

 החלטת ואת, לה קרה אשר כל את

 הסכימה הרבנית .הפרנסים

 קודש שבת ובליל, לדבריהם

 הפתיעה כאן. הענין מכל לו סיפרה

 היות: ליפמן טוב יום רבי תשובת

, מהמקרה ימים כמה עברו וכבר

 חבירו קללת להעלות לאדם ואסור

 עליו השינה קודם אם כי, מטתו על

 פנה כן אם, שציערו מי לכל למחול

 היכולת לך אין, לרבנית ואמר

 עד לישון ללכת ממני והרשות

 על, משכנתך מחילה תבקשי שאת

 וכי, היום עד לה מחלת לא אשר

 בלא לישון הלכת לילות כמה

 נדהמה הרבנית. עמה התפייסות

 מה אך, הצדיק בעלה מתשובת

 )ד"יהמפסיק ממשנתו (
 

נכון שלא להפסיק אפילו מלימוד  א)
ללימוד, אם לא לצורך גדול. (אהבת 

לחפץ חיים זצ"ל, בסוף הספר,  חסד,
 בשם "מרגניתא טבא" לרבינו יהונתן)

הקורא תהילים יכול אפילו  ב)
להתחיל לשאול בשלום חבירו 

לא יפסיק  באמצע הקריאה, אבל
הם  סתם באמצע הקריאה, דתהילים

 גם דברי תורה. (ביאור הלכה, סימן
תכ"ב, סעיף ד', בד"ה אבל בענין, 
כבוד התורה, עמוד מ"ד, סעיף מ"א, 

 )46 ובהערה

 שבת קודש כ"ח טבת
 הרה"ק רבי נפתלי מליטוביסק ב"ר ישכר דוב 

 בעריש (תרנ"ה) 
 

 יום ראשון כ"ט טבת
 הרה"ק רבי נח שמואל ליפשיץ (תלמיד החוזה) 

 תקצ"ב) -ב"ר יהודה לייב (זר זהב 
הרה"ק רבי משה יהושע לייב דיסקין אב"ד בריסק  

 ב"ר בנימין (תרנ"ח)
 ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר  יהרה"ק רב

 תר"ע) -ב"ר יחיאל (ישמח ישראל 
 

 יום שני א' בשבט
הרה"ק רבי אברהם משולם זלמן אב"ד אוסטראה 

 ב"ר צבי אשכנזי החכ"צ (תקל"ז)
 הרה"ק רבי נתן נטע מחעלעם ב"ר אברהם (תקע"ב)

 -הרה"ק רבי משה שיק ב"ר יוסף (מהר"ם שיק 
 תרל"ט)

 

 יום שלישי ב' שבט
 הרה"ק רבי משולם זושא מאניפאלי ב"ר 

 אליעזר ליפמן (תק"ס)
 ארקי הרה"ק רבי שמחה בונים מוו

 ב"ר מנחם מענדל (תרס"ז)
  

 יום רביעי ג' שבט
גיס  -רבי יוסף ב"ר מרדכי גרשון כץ (שארית יוסף 

 שנ"א) -הרמ"א 
 

 יום חמישי ד' שבט
 אשר בן יעקב משבטי קה (ב"א ש"כ)

 הרה"ק רבי אברהם ב"ר אלכסנדר הכהן 
 מקאליסק (תק"ע)

 הרה"ק רבי משה יהודה לייב מסאסוב 
 ב"ר יעקב (תקס"ז)

 

 יום שישי ה' שבט
הרה"ק רבי יהודה אריה לייב ב"ר אברהם מרדכי 

 תרס"ה) -("שפת אמת" מגור 
 

 

 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 

 

 עליה כי בשלו עמד הרב, לעשות

 ויהי שכנתה עם להתפייס ללכת

 אף ועל בעלה רצון עשתה. מה

 הלכה, בלילה המאוחרת השעה

 והעירה השכנה בדלת ודפקה

 על השכנה כששמעה, אותה

, הרבנית של בואה מטרת

 בכתה, גדולה בבושה התמלאה

 לבוא צריכה את האם: ואמרה

 היא אני הרי? להתפייס אלי

 ומחלו, וצערתיך נגדך שחטאתי

  .לשניה אחת
 

 כל הגומל חסד לזולתו

 נפשו מתעלה

מעשה בתלמיד חכם, שהתבטא 

שהוא חס על זמנו כאשר הוא 

מתבטל מתורתו בגלל איזה 

מעשה חסד שעושה. אמר על כל 

ה'חזון איש' זיע"א, חלילה,  הרה"ק

אין התורה בגדר חכמה רגילה, 

אלא התורה היא עצמיות הנפש 

הישראלית, וכל הגומל חסד 

לזולתו נפשו מתעלה, ואגב כך גם 

 .מסתייע בידיעת התורה
 

 איך יחיה האדם בלא צדקה?.

סופר על עשיר אחד שטען בפני מ

הרה"ק ר' יעקב אריה מראדזימין 

תן צדקה, נותן זיע"א, אני עייף ממ

וחוזר ונותן, ואין לדבר סוף. חייך 

הצדיק ואמר, ולאכול אינך עייף? 

אתה אוכל, חוזר ואוכל ואין 

לדבר סוף. תמה העשיר ואמר, 

איך יחיה האדם בלי אוכל? 

השיבו הרבי, ואיך יחיה האדם 

 בלא צדקה?.
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16:11 

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

16:27 

ואראפרשת   

16:27 

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

17:24

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ואהרון.פרעה, נשמטו ועזבו את משה 
;;  

הזקנים פחדו מפני תגובתו של המלך 
המצרי לדרישתו של משה כי ישלח את 

 ישראל מארצו. 
 

הנציגים היחידים שנותרו והופיעו בפני 
פרעה ללא פחד ודרשו כי ישחרר את עם 

 משה ואהרון. ישראל היו
 

כך  -זקני העדה, ככל שהם מזדקנים יותר
הם מוסיפים לעשות חיל יותר ויותר 

 דת הבורא יתברך!בעבו
 

מן הראוי שגם אנחנו נדבק בהנהגתם. ככל 
שהאדם מתבגר, ומרגיש כי קרוב היום בו 

דין של מעלה ויצטרך -הוא יתבקש לבית
עבודתו לתת דין וחשבון על מעשיו, 

הרוחנית צריכה להתגבר ביתר שאת 
 וביתר עוז ולא יתן מנוחה לעצמו. 

 

עליו להשתדל לחטוף עוד ועוד. למצוא 
ורי תורה שבהם יוכל ללמוד את שיע

 התורה הקדושה לקיים עוד מצוות. 
 

עליו לנצל את ההזדמנות כל זמן שבידו 
לעשות זאת, בטרם חלילה יהיה מאוחר 

 מדי!

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 בה'תשפ" טבת חכ"

17:20 

 ליְִׂשָראֵ י ִמְנֲהגֵ  - אָוֵאָר ת ָּפָרַׁש 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

17:50 

לכאורה עלינו להבין, מדוע התורה הקדושה 
מספרת לנו כאן את הגיל של משה רבינו 

 ואהרון הכהן?
 

יְֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים דוד המלך אומר: "
(תהילים צ,  "ָׁשָנה וְִאם ִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה

  י).
 

דרך העולם היא, שככול שהאדם מזדקן יותר, 
כך הוא מסיר עול מעל צווארו. הוא פורש 
מתפקידים מלחיצים ומשתדל להעביר את ימי 

 זקנתו בשלווה ובנחת ללא לחצים ודאגות. 
 

ברור שאנשים זקנים לא מעוניינים לקבל על 
כאשר מדובר עצמם תפקידים חדשים. בפרט 

 מעותי.בתפקידים שיש בהם עול כבד ומש
 

אך הנה לפנינו עומדים שני קשישים: אהרון בן 
שמונים ושלוש שנה ואילו אחיו משה בן 

 שמונים שנה. 
 

למרבה הפלא שניהם מסכימים לקבל על 
עצמם בגילם המופלג את עול הנהגת כל 

 עם ישראל! 
 

לא זו בלבד שהתפקיד שהם מקבלים על 
אלא שהוא גם עצמם כרוך בעול כבד מנשוא, 

 סיכונים!רצוף 
 

בורא עולם מתגלה למשה רבינו בסנה ומבשר 
לו כי שעת הגאולה של עם ישראל הגיעה וכי 
עליו להודיע להם ואף ללכת לפרעה ולהורות 

 לו לשחרר את עם ישראל.
 

העם שמע את הבשורה הטובה והאמין למשה 
רבינו. הזקנים שיצאו יחד עם משה ואהרון אל 

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

ׁש " ּומֶֹׁשה ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה וְַאֲהרֹן ֶּבן ָׁש
 ֹ  (שמות ז, ז) ה"ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְּבַדְּבָרם ֶאל ַּפְרע

 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  17:20
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

17:55 

17:50 

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

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

 קסירר אפרים וב"ב            רונן אברהם וב"מ
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
 חיים בן נסכה י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף

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

 

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

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

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

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

 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  
 עמית בת טובה   ן רבקה בת אלן אסתר    סיו

 אורן בן נעמי     אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 מיכאל יהודה בן מרים       סימי בת סוליקה  

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

 בת אורלי            אפרים בן שרה שירה שילת
 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
 עינת בת רחל ברכה             משה בן נזימה  

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

בנימין בן ברכה               אליהו בן רחל            
נעימה בת שרה               אלן אסתר בת שרלוט

     יהודה לייב בן אסתר מלכה
רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 רחל נלי בן דביר להצלחת

16:31 

 פניני עין חמד

 17:54 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  17:24



 

 

 
 האם מותר לפתוח בקבוק בשבת?

 

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

הגרש"ז אוירבך בספר שמירת  מקורות:מותר לפתוח קופסאות שימורים בשבת אם זורק את הקופסה לאחר שמרוקן את האוכל. 
שבת כהלכתה (פ"ט הערה י, יד) כתב: כיוון שרגילים לזרוק אותה מיד, אין לה חשיבות כלי והפותח אינו נחשב כמתקן כלי. בשו"ת מנחת יצחק 

לו) כתב שלכתחילה ראוי לפתוח את הקופסאות מערב שבת, אך בדיעבד, אם מנהג כל בני המקום לזרוק את הקופסאות  ח"ד (סימן פב ס"ק
לאחר השימוש, המתיר לפתוח כמות שהם, יש לו על מה שיסמוך. גם החזון אי"ש (או"ח סימן נא ס"ק יא) שהחמיר בזה, כאן יודה להתיר. כ"כ 

 לעניין פתיחת קופסאות סרדינים.בשו"ת חלקת יעקב (או"ח סימן קכא) 
 

 שו"ת אור לציון ח"ב (עמוד רכ). מקורות:אם מותר לפתוח אם לא פותח את המכסה כולו מסביב. 
 

שו"ת מנחת  מקורות:אם הוא משתמש בכלי בסיום אכילתו, מותר לנקב את הקופסה באופן שלא ראוי לשימוש לאחר הפתיחה. 
בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"ט הערה כ). כ"כ הגרי"ש אלישיב הובא בספר הלכות שבת בשבת  יצחק (שם ס"ק לז). כ"כ הגרש"ז אוירבך

 ח"א (פי"ד בהערה).
 

הגרש"ז אוירבך, הובא בספר מאור השבת ח"א (מכתב ט אות ב)  מקורות:מותר לפתוח פחית שתיה באמצעות משיכת הלשונית. 
הפותח רוצה לפותחן בסימון המוטבע דווקא, ואינו פותח פתח שיש בו מידה, אלא ובספר שולחן שלמה (סימן שיד סק"ז אות ד) מכיוון שאין 

משום שכך הוא האופן הנוח לפתיחת הפחית. ע"ע שו"ת מנחת שלמה ח"ב (סימן לב) שאין בזה איסור מחתך, מכיוון שאין איסור אלא כשיש 
משקה יצא בצורה טובה. ועוד, מכיון שזורקים את הפחית בגמר עניין בדבר הנחתך, מה שאין כן כאן, אינו רוצה, אלא שיהיה חור, כדי שה

שבת (כרך ה עמוד  -השימוש, היא בטלה למשקה שבתוכה, ודומה לקליפה של המשקה. שוב ראיתי שכן העלה הראש"ל בספרו חזון עובדיה 
 שפד) ושכ"כ בשו"ת תשובות והנהגות ח"ג (סימן קו עמוד קטז).

 

 אלישיב הובא בספר ארחות שבת (פי"א סמ"ג) יש כאן איסור מחתך מכיוון שנוצר פתח לפי מידה. הגרי"ש מקורות:יש מי שאוסר. 
 

חזון אי"ש (שבת סימן  מקורות:מותר להשתמש בחולץ פקקים בשבת, וגם אם ראש הבקבוק מצופה שעווה או מוטבע בו ציורים. 
 נא אות יא).

 

סוכר ארוז בשקית נייר שמודבק בראשו באופן קל, והפתיחה מתבצעת על ידי הפרדת ההדבקה, מותר לעשות זאת בשבת 
 שו"ת אור לציון ח"ב (שם). מקורות:ואין בזה איסור קורע. 

 

 
 

וזורקים פעם בערב ראש חודש, ראה השומר, הרב שלמה אליהו פרימן, שני בחורים ערבים מחברון עומדים על יד החלון 
אבנים על כל מי שיצא מהציון של רחל אימנו. לאחר מכן פרצו בצחוק מתגלגל. השומר שנחרד לראות את דמם הניגר של 

אמא רחל! אמא רחל! ערבים פוצעים את הבאים להתפלל על הפצועים מהאבנים, רץ מיד פנימה לתוך הקבר וזעק: "
 ".הגני עלינו אנא! קברך

 

תוך כדי שהוא מיהר לצאת החוצה, ראה אישה זקנה עם מקל בידה פוסעת לכיוון פתח היציאה. הרב פרימן רצה למנוע ממנה 
מלצאת באותה השעה ממתחם הקבר, כדי שלא יפגעו בה חלילה, אבל הוא לא הספיק. מיד כשיצאה משם, אותו בחור זרק 

 עליה אבן ופגע בה. 
 

ומלמלה דבר מה. הערבי הפורע חשב שהיא רוצה לזרוק עליו את המקל. הוא נסוג  הזקנה הביטה בו, הרימה את מקלה
אחורנית חצי מטר בלבד, אבל זה הספיק. באותו רגע חלפה משאית ופגעה בו. הוא נפל מתחת לגלגלי המשאית ונהרג 

 במקום. 
 

כחים נחרדו, כשראו שאותה נהג המשאית לא הרגיש בדבר ונעצר רק לאחר שגרר אותו למרחק של כמאה מטרים. כל הנו
כולם הבינו, שזאת היתה רחל אימנו, שיצאה לנקום על זקנה נעלמה כלעומת שבאה. כל החיפושים אחריה עלו בתוהו. 

 צערם של בֶניה.
 

חבירו של אותו ערבי שעמד לידו אך לפני דקות ספורות, נחרד לראות את יד ה' שפגעה מיד בחבר שלו. הוא פרץ בבכי מר, 
רץ בבכיות ואמר שהוא רואה שיד ה' פגעה בחברו בגלל אותו מעשה. למרבה הפלא, הוא רץ לאחר מכן למתחם השתטח לא

אתה לא ראית את הקבר פנימה וביקש את סליחתה של רחל אימנו. השומר הביט בו במבט תמוה. הצעיר הערבי אמר לו: "
 !".מה שאני ראיתי

 
 
 

 
 

 
 

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

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

  ק א'ֵחלֶ -ת ֻקְפָסאֹות ְּפִתיחַ  -תַׁשּבָ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

 הֻמְפָלָאה ְׁשִמירָ 

 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 



 

 

 (כיום בלארוס).בעיירה פאריץ'  )1898(כ"ז שבט ה'תרנ"ח -נולד ב -הגאון הרב מאיר חדש זצ"ל
. לאחר שנתיים נכנס ללמוד בישיבת התחיל ללמוד בישיבה לצעירים בשקלוב 11בגיל 

שנים אביו עבר לארצות הברית במטרה להביא לשם את שאר בני  16סלבודקה. כשהיה בן 
משפחתו, אבל מלחמת העולם הראשונה שפרצה אז הפרידה ביניהם. לאחר תקופה נפטרה 

לחמה אימו בפתאומיות והוא היה צריך לדאוג לכל מחסורם של אחיו ואחותו הקטנים. בזמן המ
הועמד בפני כיתת יורים רוסית, לאחר שנתפס ללא תעודות, אבל הוא ניצל בנס. בשנת 

עלה לארץ ישראל והצטרף לקבוצת בחורים, שפתחה את סניף הישיבה  )1925(ה'תרפ"ו 
בחברון. הורשה להיכנס לשיחותיו של 'הסבא מסלובודקה' למרות שהיה צעיר. במאורעות 

 הוא שכב מתחת לגופות חבריו. ניצל בנס, כש )1929(ה'תרפ"ט 
 

לאחר פטירת המשגיח ר' יהודה לייב חסמן, התמנה כמשגיח בישיבה, ) 1936(בשנת ה'תרצ"ו 
תפקיד בו שימש למעלה מיובל שנים. בשנותיו האחרונות כיהן גם כמשגיח בישיבת 'עטרת 

אלחנן'  ישראל', שהוקמה ע"י חתנו, ר' ברוך מרדכי אזרחי גם שימש כמשגיח בישיבת 'אור
כ"ט -שבראשות בנו, ר' משה מרדכי. בנוסף מסר שיחות בישיבת 'תפארת התורה'. נפטר ב

שנים. ציונו בחלקת ישיבת חברון בבית הקברות בהר  91-חי כ ).1989( טבת ה'תשמ"ט
הזיתים. בנו, ר' משה מרדכי, הקים לזכרו את ישיבת 'כנסת מאיר' בראשון לציון. רח' הרב 

 מת שלמה ובשכונת רמת מאיר במודיעין עילית נקרא על שמו.מאיר חדש בשכונת ר
 

(בת ר' נפתלי מנחם הוטנר, מרבני מרת צביה  אשתו:מרת מחלה.  אימו:ציון. -ר' בן אביו:
ר' פסח  מרבותיו:(שימש שנים רבות כר"מ בישיבת הישוב החדש). ר' דוד  אחיו: איישישוק).

ר' אברהם גרודז'ינסקי  רבינו היה תלמידו המובהק), -'(ה'סבא מסלבודקהפרוסקין, ר' נתן צבי פינקל 
חתנו ר' ברוך מרדכי אזרחי,  מתלמידיו:(משגיח ישיבת 'כנסת ישראל' בסלובודקה). הי"ד 

 (ראש ישיבת 'הכותל'), ר' ישעיהו הדרי (ראש ישיבת 'אור אלחנן' לצעירים בטבריה),ר' אחיקם שבח 
ר' דוד אברהם  (רבה של רעננה),ר' יצחק חיים פרץ  (רבה של ירושלים),ר' יעקב בצלאל זולטי 
 (מנהלה הרוחני של ישיבת 'נתיבות חכמה' בירושלים),ר' מתתיהו שטרן  (ראש ישיבת 'בניין אב'),

(מנהל רוחני בישיבת 'בית ר' שמעון פוחוביץ'  (מנהל רוחני בישיבת 'אור ישראל'),ר' צבי דיאמנט 
ר' משה מרדכי  חיים זאב פינקל, מכהן כמשגיח בישיבת 'מיר'), (חתן ר'ר' אהרון  בניו:מתתיהו'). 

 (חתן ר' פסח קוקיס, מכהן כמשגיח בישיבת 'אור אלחנן'),ר' נפתלי  (שימש כראש ישיבת 'אור אלחנן'),
לר' ברוך מרדכי אזרחי, (נישאה בתו מרת שולמית  (חתן ר' נחום קסטנר, ר"מ בישיבת 'מיר'),ר' יוסף 

 ישראל'). ראש ישיבת 'עטרת
מאיר •קונטרס פורים •קובץ שיחות וועדים •מאורות •אור חדש •לאחר פטירתו יצאו כמה ספרים ע"י תלמידיו:  מספריו: 

 פורים וחנוכה. -אור עולם•אור מאיר •נתיבות 
שבתקופה זו, ספג התלמיד  הגה"צ רבי מאיר חדש זצ"ל, וסעד על שולחנו. כמובן למיד סיפר, שבמשך תקופה ארוכה התארח בבית רבו,ת

הייתה מגישה את האוכל לפני הרב, הרב בירך אותה מכל  דבר אחד נחרט בליבו במיוחד: כל יום, כשהרבנית יראת שמיים והכוונה לחיים.
 ולהגישו לפניו.  עשתה עימו, בכך שטרחה להכין את האוכלהטובה העצומה ש הלב על

 

המילים היו שונות ומלאות חן,  בכל יוםלהודות לרבנית על כך, אבל לא היה לו די בכך.  אותו תלמיד הוסיף: אומנם הרב מעולם לא שכח
 שהרב אמר לאשתו אתמול... וכלל לא דמו לדברי התודה

 

המשגיח לא היה אז אברך צעיר. כבר עברו למעלה מחמישים שנה מהחתונה! בכל זאת לא נס ליחה ולא פג טעמה של ה'תודה' שאמר 
לאשתו. התלמיד סיפר: היה זה עבורי מסר מאלף שאין כמוהו. ראשית, לא לשכוח להודות. שנית, לא לחזור על אותן מילים. אם הנוסח 

 ל מה שאומרים אלא התודה יוצאת באופן אוטומטי. שגרתי, זה מוכיח שלא חושבים ע
 

צריך לחדש ולהוסיף. לא לשכוח שאף אחד לא חייב לעשות לנו כלום, ואם עושים מגיע תודה רבה על כך, ובצורה שאמר הרב. אם כך צריך 
ם יום ושעה שעה. (מעובד מתוך להודות לאישה, על אחת כמה וכמה שיש לנו להודות ולהלל את בוראנו על כל החסדים שהוא עושה עמנו יו

 'עלינו לשבח')

ל תלמידי ישיבת חברון לדורותיהם ידעו שברגע שהמשגיח מחליט לסלק את אחד הבחורים מהישיבה, הרי שהחלטה זו היא סופית ולא כ
ם. רק לאחר שראה ניתנת לשינוי. עד שהתקבלה החלטה לסלק בחור מסוים, המשגיח ישב על כך זמן רב, והיפך בזכות הבחור לכל הצדדי

 שאין אפשרות אחרת, החליט לסלקו מהישיבה. 
 

נודע שהמשגיח קיבל החלטה לסלק בחור אחד בישיבה. כשחבריו הגיעו ואמרו לו זאת והציעו לו 'להתחיל לארוז את המזוודות', הוא אמר: 
יומיים והמשגיח -צד יפול דבר. לא עברו יום"אתם תראו שהמשגיח לא יסלק אותי". הבחורים התפלאו לשמוע זאת, אבל התכוננו לראות כי

 קרא לבחור לבא לחדרו ושאל אותו: 
 

"האם אתה יודע מדוע קראתי לך?". הבחור השיב: "כן, כי המשגיח רוצה לסלק אותי". המשגיח שאל: "האם אתה יודע מדוע אני רוצה לסלק 
אין למשגיח מה לעשות. היום מסלק אותי, ומחר . גיח משועמםהמשאותך?". צריכים עכשיו לשבת בכיסא כדי לא ליפול מתשובת הבחור: "

 ". המשגיח שמע את הדברים יוצאים מפי הבחור החצוף ולא סילק אותו.יסלק מישהו אחר
 

ר' רבינו לא עשה דבר בהנהגת הישיבה אם היו לו נגיעות עצמיות במעשה ההוא. אחרי שהבחור הסורר פגע במשגיח בצורה כה חמורה, 
שאולי בסילוקו מן הישיבה יתערב גם קמצוץ של נגיעה עצמית. אולי הוא יסלק אותו גם מפני שפגע בו, ולכן השאיר אותו מאיר חשש, 

 בסופו של דבר הבחור שיפר את התנהגותו והפך להיות אחד המתמידים הגדולים. (ומתוק האור)בישיבה.
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לא היינו חוזרים לרכב? הילדה הייתה עלולה להישאר כאן 
מוטי חיפש את ’ ישמור!". ר’ כל הלילה ברכב החנוק הזה, ה

מספר הטלפון של המשפחה. הבעיה היתה שהם התקשרו 
 אליו מביתם בירושלים, בעוד שכעת הם בבני ברק. 

 

ה הוא נסע לאולם האירועים. הפעוטה התעוררה בלית בריר
מוטי נכנס ’ ופרצה בבכי. אשתו ניסתה להרגיע אותה. ר

לאולם וחיפש את אבי המשפחה. הוא הוציא אותו משם 
אתה נורמלי? שוכח ילדה החוצה ובכעס רב אמר לו: "

 ".אצלי ברכב בלי לשים לב?
 

ן האבא מיד קרא לאמא, והאם חיפשו את ילדיהם. לאחר מכ
הוא אמר לו: "כל ארבעת בנותינו כאן, לא שכחנו אף ילדה". 

 מוטי אמר לו: "אני חושב, שאתם טועים!". ’ ר
 

הוא לקח אותם לרכב והראה להם את הילדה הבוכייה. 
זו לא הילדה שלנו! אנחנו ההורים ראו אותה ואמרו לו: "

לא מכירים אותה. כשנכנסנו לרכב, ראינו אותה כבר 
 ".חורי. חשבנו שזו הבת שלךיושבת במושב הא

 

מוטי נזכר, כי הפעוטה עם ’ דממת הלם שררה באוויר. ר
התיקייה עלתה ראשונה לטנדר מיד כשהגיע לרחוב 

 הירושלמי. הוא היה בטוח שהיא בת משפחתם. 
 

עכשיו מסתבר לו, שאין לה קשר עם המשפחה שעלתה. 
לפתע הוא הצטמרר. רק לחשוב מה היה קורה, אם לא היה 

זר לרכבו... הפעוטה יללה בשקט ולא דיברה כלום. רק חו
לפני כמה דקות הוא היה בדרך לנוח בבית והנה כל זה... 

 כיצד מאתרים את הורי הילדה?
 

רעייתו פתחה את התיקייה ושלפה משם חוברת תווי 
מוסיקה. על המחברת נכתב בטוש זוהר: 'שייך לציפורה 

’. . טלפון... וכו, ירושלים14רימוני נחושת ’ ירושלמי, רח
 המוצא הישר מתבקש לפנות למשפחת ירושלמי. 

 

מוטי התקשר. הקו היה תפוס, כנראה מתקשרים ’ ר
למשטרה לדווח על היעדרות בתם... לאחר מספר דקות 

מוטי: "שלום, ירושלמי? הבת שלכם אולי ’ דיבר איתם ר
 חסרה?". 

 

 ", נשמעה זעקה. "כל ירושלים מחפשתא?-י-ה... ה-פ-י-א"
אותה!". התברר, שהפעוטה למדה בשיעור נגינה בשעות 

 הצהריים. אביה בדרך כלל אוסף אותה חזרה.
 

באותו יום אביה הודיע לה, שהוא לא יוכל לאסוף אותה. 
מוטי ’ הוא שולח חבר עם טנדר לבן, שיאסוף אותה. לר

יש טנדר לבן, והוא עצר בדיוק בזמן ובכתובת ממנה 
’ הייתה צריכה הילדה לעלות. הילדה עלתה לטנדר של ר

 מוטי ולא של החבר ונרדמה. 
 

מחריד לחשוב, מה היה עלול להתרחש, אילו  ר' מוטי 
 היה מסרב לאשתו היקרה...

'. יש בו כדי נפלאותיו לבני אדםלהלן סיפור המעובד מתוך '
ללמדנו כיצד ה' מנהיג את העולם. גם כאשר האדם מותש 
ולפתע מגיע אליו ניסיון, עליו לדעת כי הכול מנוהל בידי בורא 
עולם ואם יתגבר על הניסיון, ייתכן שיזכה לראות מעט כיצד 

 הבא:בורא עולם מסובב הסיבות, כפי שנראה בסיפור 
 

מוטי נהג טנדר הסעות המתגורר בבני ברק. הוא ענה ’ ר
לצלצול הנייד שלו. על הקו היתה משפחה ירושלמית 

 שביקשה ממנו להסיע אותם לאירוע משפחתי בבני ברק. 
 

באותם רגעים הוא היה ליד ירושלים, כך שהנסיעה התאימה 
לו. היה זה כבר לאחר יום ארוך ומתיש והוא רצה להגיע 

 לנוח מעט לפני תפילת ערבית והשיעור הקבוע. לביתו 
 

ו שולחים אליך את אחד הילדים למטה. אנא צפור חנ"אנ
כשתגיע לבניין", ביקשו בני המשפחה. בכניסה לעיר היה 

 פקק והוא נאלץ להתעכב זמן רב עד שהגיע לכתובת.
 

ילדה קטנה עם תיקייה התקרבה בשמחה לטנדר, פתחה 
ון ליד החלון. לאחר כדקה את הדלת וישבה בספסל האחר

 הגיעו בני המשפחה ונכנסו לטנדר. 
 

מוטי בזמן זה שוחח ’ הילדים היו נרגשים לקראת האירוע. ר
עם ראש המשפחה. הטנדר הגיע לאולם האירועים בבני ברק. 

 האב שילם ור' מוטי המשיך לכיוון ביתו.
 

הוא החנה את הטנדר ויצא משם. בכניסה לבניין, צלצל 
שלו. אשתו היתה על הקו. היא שאלה: "היכן הסלולארי 

 אתה?", הוא ענה: "אני כבר עולה לבית. אני חייב לנוח".
 

אשתו אמרה: "טוב שהגעת, אני בדיוק צריכה לצאת לפעילות 
אתה יכול לקחת אותי בבקשה ’. עזר מציון‘התנדבות מטעם 

 ".ברכב עד מקום הפעילות?
 

לעצמו: "מה רוצים ממני לבקשה הזו הוא לא ציפה. הוא חשב 
היום. אין לי כוח לשום דבר!. עד שאני מגיע סוף כל סוף לבית 

בבקשה, מחכים לי ואני מאחרת. " -אני שוב צריך לנסוע?"
תעשה טובה, ממש אין לי כח לחכות למונית. זה יקח 

 ".פחות מחמש דקות. בבקשה
 

הוא אינו רוצה לסרב לאשתו היקרה. הוא לקח את צרור 
, פתח את הרכב, התיישב ללא כל חשק והתניע. המפתחות

אשתו ירדה בשמחה ופותחת את תא המטען כדי להכניס את 
מי הילדה שנרדמה כאן חבילתה. היא שאלה בתדהמה: "

 ".ברכב?!
 

הוא קפץ מיד ממקומו: "איזו ילדה?" בספסל האחרון 
שבטנדר, צמוד לחלון, ישנה לה עמוקות פעוטה עם תיקייה 

י מיד זעק: "איך הם שכחו אותה? חוסר מוט’ בידיה. ר
  ".אחריות. מדוע הם לא מתקשרים? היכן הם?

 

איזה נס שחזרתי לרכב... מה היה עלול לקרות, חלילה, אם "

 ֲעִמידָ ה ְּבִנָּסיֹון וְַהָּצלָ ה
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יצחק בן ברקו דב ז"ל                   מאיר מורד בן שושנה ז"ל        פואד אברהם בן רג'ינה ז"ל                             ז"ל    יקוטבן  מסעוד       רחמים בן רחל ז"ל                         
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    חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                               ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת                                                            דב בן יצחק ז"ל                   חי זיזי בן קלרה ז"ל                    

אסתר בת גולה גאולה ע"ה               יצחק יצקן בן רחל ז"ל                       ז"ל  יעקב בן אסתר                                                         ע"ה     ה בת עישהסוליק  ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש 
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                           שרה בת נרקיס ע"ה                  כל נשמות עם ישראל                                                          את בת השמת ע"ה    ז"ל                           עפ טובהאברהם בן 

 לע"נ
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 ""ואראוארא""פרשת פרשת  
  ].ז, ו ["אלוקיכם' וידעתם כי אני ה... קחתי אתכם לי לעםול"

אבל עמו בני . ת מחשבה תפיסה ביה כללת לי"כי השי": "קדושת לוי"ל ב"מפרש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ
                   . ונתן לכם התורה' וזהו ולקחתי וכו. ה"ישראל משיגים אור השכינה על ידי התורה והמצוות שנתן לנו הקב

  ". תהיה לכם ידיעה מאור השכינה–' וידעתם כי אני ה, ועל ידי זה
 שגדולי ישראל שידעו רפואה ומדעים ,וכן אנו רואים. לידיעת הבורא יתברך אפשר להגיע רק על ידי לימוד התורה

  .ללא למודים חיצוניים כלל,  הכל בא להם מכוח לימוד התורה–שונים 
                   . בדור של חורבן בית שני, מאות שנה-נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי לפני כאלף תשע" אדרא זוטא"ה

                  , ל"רבי יעקב צמח זצ. שהנו יצירה משוכללת להפליא, הוא מתאר באופן מדויק את מבנה המוח של האדם
הוא מתאר באופן מפורט ומדויק ביותר תהליכים ". אדרא זוטא"כתב פרוש על ה, י"תלמידו של רבנו האר

                   , לפני כארבע מאות שנה הוא ידע לבאר. שמתרחשים בתוך המוח והאיברים נוספים בגוף האדם
  .עדיין לא הצליחו לגלותואת מה ש. את מה שהנוירולוגים ומומחים מגלים היום, "אדרא זוטא"על פי ה
             .והגלגלים והאופנים וכל צבא השמים, ם בהלכות קידוש החודש מתאר את מהלכי הכוכבים והירח"הרמב

  האדירההמלמדות על הבריאה לכל הידיעות –" 'וידעתם כי אני ה" .ם כמו מפה פרושה לפניו"הכל היה אצל הרמב
  .)דורש ציון( מגיעים על ידי לימוד התורה, שברא הבורא בעולם

 ).י"רש(נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני  ].ב, ו[" 'אני ה"
, 28הבחור כבר הגיע לגיל . שהיה מעוכב שידוך זמן רב, אירע בבחור מוכשר ובעל מדות, מעשה מיוחד ומרגש

                   , וזכו להקים את ביתם', אבידה'כל החברים מסביב כבר מצאו את ה. א זכה למצוא את זיווגוועדיין ל
  . ואילו הוא נותר לבד ואינו מצליח למצוא את בת זוגו, ואף לראות צאצאים

                   . אותי' לעקוף'שלא תחשוש כלל מ, אני דורש ממך", אמר לו האח המבוגר, כשאחיו הצעיר הגיע לפרקו
". שתזכה לבנות במהרה את ביתך, ואברך אותך בלב שלם...  שתתעכב ולו לזמן מועט בגלליאיני מוכן בשום אופן

                   , במשך כל תקופת האירוסין . האח הצעיר בא בברית האירוסין-בחלוף זמן קצר זה קרה , ואכן
 ,התחרות, ללא הענקת דריסת רגל למידות הקנאה, ליווה את אחיו הצעיר בכל פרטי הפרטים הקשורים לנישואין

  . ושאר מידות רעות שמכלות את האדם בעודו חי
  . וליבו היה שבור מתמיד, השידוך לא נראה באופק. 30ומיודענו כבר בגיל , ועוד שנה, חולפת עוד שנה
          , כבר בתחילת השיחה. משום שכבר כמה שבועות לא שוחח עמו, החליט להתקשר אל אחיו הצעיר, באחד הימים

                   , לאח המבוגר ".יעזור' ה, יעזור' ה: "כשאנחת צער נשמעת בקולו, הלה השיב, עירכששאל לשלום אחיו הצ
ולאחר שהרבה להפציר בו שיספר לו את , ניסה לברר מה עובר עליו. לא היה קשה להבחין שמשהו קורה אצל אחיו

ו שום אפשרות אין לנ. והבית ריק לגמרי, מחר ערב שבת. נקלענו למצב כלכלי לא פשוט: "האח הצעיר סיפר, האמת
  ...".לרכוש צרכי שבת

                   , מבני ברק, ושם פעמיו, הוא מיהר להיפרד מאחיו לשלום. האח המבוגר שומע את הדברים וליבו נחמץ
  ).שלא היו רבים כלל(לא לפני שלקח עמו כמה אלפי שקלים שנטל מחסכונותיו , לעבר עירו הדרומית של האח

, לחם ושתייה, פירות וירקות,  כמה עגלות בכל המוצרים הנצרכיםומילא, מרקט מקומי- נכנס לסופר, כשהגיע לעיר
                ,  שקלים3000דמי הרכישה הסתכמו בסכום של . 'חומרי ניקיון וכו, מצרכי בישול, מוצרי חלב, בשר ודגים

, ומה רבה היתה הפתעתם של בני הזוג, דפק אפוא בדלת הבית .ועכשיו האח ממהר לנסוע לדירת אחיו הצעיר
 . בכמות כזו שתספיק להם לזמן ממושך, המלאות בכל מכל כל, ח ביתם את כל השקיות הרבותכאשר ראו בפת

ועזב במהירות את , בירכו לשלום, אך אחיו המבוגר חיבקו, האח הצעיר ניסה לסרב לקבל את המתנה הגדולה
  ...והסיפור עדיין לא נגמר.  שקלים2,000לא לפני שתחב ליד אחיו מעטפה שהונחו בה , המקום

                , אך מפאת מצב רוחה הירוד, הוזמנה אשת האח הצעיר לחתונתה של אחת מחברותיה, הנה באותו ערב ממש
לאחר שהבית , אבל עתה. שלא תלך לחתונה, אמרה לבעלה בתחילת הערב, לאור המצב העגום בבית הריקם

                   ... החתונהוכעת היא מחליטה לצאת אל , הדבר השפיע גם על מצב רוחה של בעלת הבית, התמלא בכל טוב
  )..ט"נבבא מציעא . למצב רוחה של בעלת הבית, יש קשר בין חסרון תבואה ומחיה בבית(

                   , והנה היא מבחינה. ובסיעתא דשמיא הצליחה להגיע לחופה, מיהרה אפוא האשה לאולם השמחות
            , יימההחופה הסת ...ומעיניה זולגות דמעות כמים, שפיה אינו פוסק מתפילה ובקשה, בבחורה שעומדת לצידה

אשמח אם תספרי לי , עמדתי לצידך וראיתי שענייך לא פסקו מלבכות", והאשה מחליטה לפנות אל אותה בחורה
                   , "אני מעוכבת שידוך כבר זמן רב" ...".ואולי אוכל לעזור או להצטרף לתפילותייך, את אשר על ליבך

יעזור לי למצוא בעל טוב ולבנות וביקשתי ש, פשוט התחננתי בעת הרצון של החופה אל הבורא", סיפרה הבחורה
  ". בית של תורה

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

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

 .ו"נועה בת בר שירה הי, ו"יצחק בן טובה הי, ו"מיכל אפרת חיה בת דיאנה הי,  ו" הייפורה בת תמוצ, ו"מרדכי בן שרה הי, ו" הימרים בת קטי, ו" היאברהם בן פארילרפואת 



, בחור טהור לב, יש לי הצעה מעולה בשבילך: "אמרה לה האשה, לאחר בירור קצר אודות פרטיה של הבחורה
  !בגיסה מעוכב השידוך, כמובן, המדובר היה!". ממש כליל המעלות, מתוקן במידותיו

  ...  טוב-בכיותוך זמן קצר נגמר , השידוך יצא אל הפועל, ובכן
למצוא עבורו בחורה , ושם, הוא שגרם לגיסתו ללכת לחתונה, שמעשה החסד המופלא של האח, התברר אפוא

                   , והבורא יתברך שמע את תחנוניה, לב לפני בוראה- שבאותם רגעים שפכה נפשה מתוך שברון, מיוחדת
                   עתם של השניים ובניית הצמיח את ישו, ועוד באותו הערב, וראה את מסירותו של הבחור לעשיית צדקה

  ).ופריו מתוק(! ביתם הנאמן
  ].ט, ו ["א שמעו אל משה מקצר רוח ומעבודה קשהולל"

משה רבנו ומדבר ומתוך עומק הייאוש וחשכת הצרות פתאום מגיע אליהם , עם ישראל נתון לשעבוד קשה ביותר
והצלתי אתכם , ת מצריםווהוצאתי אתכם מתחת סבל: "והוא מבשר להם את בשורת הגאולה, עידודאליהם דברי 

  ".אלוקיםלוהייתי לכם , ולקחתי אתכם לי לעם, פטים גדוליםשוגאלתי אתכם בזרוע נטויה וב, מעבודתם
הלא מילים כאלו הן כמים ? שבורה ורצוצה ומושפלת עד עפר, מה יכול להיות טוב יותר מדיבורים אלו לנפש עייפה

  ?ואם כן מדוע לא שמעו בני ישראל אל משה, קרים ביום שרב
                   , אך איך הגיעו לקוצר רוח כזה, "בודה קשהמקוצר רוח ומע"אמנם התורה מסבירה שהסיבה לכך היתה 

  ?עד שאינם מסוגלים לשמוע אפילו דברים כל כך מרגיעים
, לא היה להם קוצר רוח, לים כבר את התורהלו היו מקביא. שמקורו של קוצר הרוח הזה הוא בהיעדר תורה, נראה

  .ם קצרההיתה רוח, אך מאחר שלא היתה להם תורה, לא היתה רוחם נשברת, ועם כל הקושי
הלא לגלות מצרים היה זמן קצוב ? מדוע אין קצבה לגלות הארוכה שאנו שרויים בה היום, הזוהר הקדוש שואל

ועבדו הגויים האלה : "כך גם על גלות בבל נתבשר ירמיהו הנביא; "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה "–מראש 
                 ; ש שניםולקה הקשה לא היה יותר משכשחל, גלות יוון לא נמשכה זמן רב; "את מלך בבל שבעים שנה

                 ,שהחלה באדום ועברה לישמעאל, אבל הגלות הזאת. רק שבעים יום, גם גלות מדי היתה זמן קצר ביותר
  ? מדוע–לא בתורה ולא בנביאים , ב לה זמןנקצלא , ולא רואים סוף, נמשכת ונמשכת

אין לחשוש מייאוש , לא כשאר הגלויותש, הגלות האחרונה והארוכה, שבגלות הזאת, אומר על כך הזוהר הקדוש
                    ,בגלויות הראשונות לא היתה תורה. כי התורה הקדושה נמצאת איתנו ושומרת עלינו מכל משמר, ומשבר

במצרים לא היה עדיין מתן . חלטת בין העמיםוטמעות מיתבוללות וההולא היה מה שישמור על עם ישראל מ
                  , ניה עם החרש והמסגרוועל אף שמאז גלות יכ, קים מתורהרוב היוצאים לגלות בבל היו יהודים רחו; תורה

, נותוגם בגלות יוון היה סחף גדול של התיו. מכל מקום רבים נשאו שם נשים נוכריות, לא פסקה ישיבה מבבל
פורמה רוה' השכלה'ועד לדור ה, התורה שומרת עלינו, לעומת זאת בגלות האחרונה. ויהודים רבים התבוללו

  .כמעט שלא היתה תופעה של התבוללות המונים, ובארצות מערב אירופהבהונגריה , בגרמניה
ואף שהיה לגלותם . היה להם קוצר רוח, ולא היה מה שינחם אותם, מאחר שלבני ישראל במצרים לא היתה תורה

  .אך העדר התורה גרם להם לייאוש ולתחושת אבדון, זמן קצוב
. והחום הכבד עליו, על לראשוהשמש קופחת לו מ. לאדם ההולך במדבר באמצע היום, משל למה הדבר דומה

, הצמא הולך וגובר. אלא שאין מים בנמצא, הוא חש צמא למים ומחפש מעיין לשתות,  לו המים מן החמתנגמרוכש
הנה לפנינו מים , ק מעמד רק עוד קצתיתחז, אנא ממך התחזק: "והו אוהבווו מלואז אומר ל, והוא כבר חש ברע

שבה שהנה אבל המח, האמת היא שאין מים אפילו בעוד חמש מאות מטרים".  ששים מטרלשתות בעוד חמישים או
תחלה הוא היה הבשכך . הוא ממשיך ללכת למרות הקושיו, נוסכת בו כוחות חדשים, עוד מעט הוא ימצא מים

 העידוד והדחף, כן? היתכן. ועכשיו הוא כבר עבר שני קילומטר, מיואש ולא רצה להמשיך אפילו מטר או שניים
 נותנים לו –הבשורה והתקווה כי הנה במרחק מה מהם יש מים , שהוא מקבל מחברו הממריצו ללכת ולא לעמוד
  .את הכח לעבור כמה וכמה קילומטרים עד המים

עד שיגיע בסופו של , הוא מקבל כוחות להתקדם עוד שלב ועוד שלב,  למרות ייסוריו–כך הוא מי שיש לו תורה 
  .תהליך לגאולה השלמה

והו אינו אוהבו ולא וומל, לאדם ההולך במדבר ואין לו מים לשתות, למה הוא דומה, מי שאין לו תורה, ומתלעו
                 . כי אין כאן כלום, אל תחשוב על מים: "לו" מבשר"וכשרואה את חברו צמא ללא מים הוא , חושב על טובתו

  ".איזה מעיין שהואאנו רחוקים מכל ישוב ו. לא צל ולא מים, וכאן יש רק ארץ ושמים, אתה במדבר
  .הנצחי והטהור של ישעיהו הנביא, למבט האוהב, זה ההבדל הגדול והמהותי בין הגישה העוינת של בלעם הרשע

אני רואה את מלך המשיח בא וגואל , כלומר". נו ולא עתה אשורנו ולא קרובאאר: "בלעם הרשע אמר לעם ישראל
                   ? למה הדגיש שבואו של מלך המשיח אינו קרוב? מדוע אמר כן. א יקרה בקרובאבל זה ל, אתכם מגלותכם

  .שיבינו שקץ הגלות עדיין רחוק מהם וכך יפלו ללא תקומה, כי רצה שעם ישראל יתייאשו בגלותם הארוכה
הוא פונה אל העם להתחזק ולהחזיק מעמד בתורה .  ישעיהו הנביא בא ומבשר בשורות טובות ומעודדותולעומת
התחושה שבכל רגע יכול לבוא מלך המשיח ולהשיבנו לחיק ". כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות: "צוותובמ

מעודדת ומדרבנת להתאמץ ולהחזיק מעמד למרות כל הצרות של הגלות האיומה שעדיין , מחזקת, אבינו שבשמים
ומחמם לנו את הלב ונוסך בנו ',  קורא ישעיהו בשם ה–" ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. "לא נגמרה

שיש לנו את התורה המנעימה לנו , אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו .זרם של תקוות בישועה הקרובה לבוא
אשרינו שיש לנו נביאים שנותנים לנו את הכוח ללכת מתקווה . את הימים הקשים וממתקת את הגלות המרה

ולכן אך טבעי היה הדבר שהם , אבל לעם ישראל במצרים לא היו כל אלה .עד שנגיע בסוף למעיין הגאולה, לתקווה
  .)דורש ציון( הגיבו בייאוש מוחלט ובקוצר רוח
 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זב נוריאל חזני בן מרים ויעק' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז יצחק בן ליבה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז דוד בן כורשיד 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 משה בן אסתר ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל"נ ענייט בצלאל בן כשוור  ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"בת גוהר זנ מרים "לע, ל"נ אברהם בן שרה ז"לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"ניצה זנ בראל בן "לע, ל"נ חיים בן לונה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע
 

 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: וןלמעוניינים בהפצת העל
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 "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב"                                  
 אל האבות.           -“ וארא    ” י מפרש :          “ רש  

י   “   מה מוסיף לנו רש                     -שאל הצדיק רבי מאיר מפרימישלאן                                   -תמה אני         
 בהסברו? וכי אין אנו יודעים שאברהם יצחק ויעקב הם האבות הקדושים?                                                              

י בא ללמד אותנו כי אל כל אחד ואחד מהאבות                                          “   רש        -תירץ הרבי               -אלא     
 הקדושים נגלה הקדוש ברוך הוא בזכות עצמו ולא בזכות אבותיו.                                                        

 פעם אחת הזדמן רב אחד אל בית הצדיק רבי חיים מצאנז.                                                 
 מי אתה? שאל רבי חיים את אורחו.                              

 ר פלוני המפורסם לשם ולתהילה.                            “ הנני נכדו של אדמו                   -השיב האורח            -אני   
ואילו אתה מספר לי מי היה                              -אני שאלתי אותך מי אתה! אמר רבי חיים                                     

 סבך?!...        
 ‘"  "וידעתם כי אני ה                  

ב אל רבו הצדיק                ‘ בפעם הראשונה כאשר נסע הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ                                               
 רבי שמעלקא?...              

 שיש בורא לעולם!                 -השיב רבי לוי יצחק                   -למדתי     
ומה רבותא יש בכל? תמה חמיו ובתוך כך קרא למשרתת בביתו ושאל                                                           

 אותה: היודעת את שיש בורא לעולם?                               
 ודאי! השיבה המשרתת.                   

שהיא אומרת שיש בורא לעולם ואילו                                   -השיב רבי לוי יצחק                   -ההבדל הוא         
 אני יודע שיש בורא לעולם!                        

 
 "השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה"                              

אנו למדים כלל גדול                      -אמר הצדיק רבי יוסף צבי מאוסטרובצה                                   -מפסוק זה        
 במלחמת היצר הרע:                

 בשעה שהאדם משקים בבוקר ומזדרז לעבודת קונו.                                          “   השכם בבוקר          ” 
 יש בכוחו לעמוד במלחמה עם היצר הרע ולהכניעו.                                           “   והתייצב לפני פרעה                 ” 

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

•םהעון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעום   מוקדש ע"נ מור אבי רבי משה אפסי בן עישה ז"•ם  ם

 512‘  ח בטבת תשפ"ב | גיליון מס““בס"ד, פרשת וארא |כ

ובעו בארץ עותקים ברבבות מופץ ז"•םםםהעוון עישה בן אפסי משה רבי אבי מור ע"נ "ממווקקדש
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לכאורה יש לדון את הגז מדמיע ככלי שמלאכתו להיתר, כי הרי 
ס יש לו צורך שמירה, וכן מבואר בפרי מגדים (סימן שח  ' סו'
ט) שצורך שמירה חשיב  ע הרב (שם סקי'' 'ז סק"ג) ובשו'' משב'
שימוש שהרי כתוב שמותר לטלטל תפילין לצורך גופו כגון 
לשומרו מן המזיקין, וכן מבואר במשנ''ב שם סקכ''ד, וכה''ג הו''ד 
מרן הגרשז''א זצ"ל בס' מאור השבת (ח''א עמ' תקב אות ה) שס''ל 
שרובה או אקדח בזמנינו אין דינם ככליש מלאכתו לאיסור אלא 
ככלי שמלאכתו להיתר כי הם עומדים בעיקר להטלת אימה ופחד, 
ואולם יש לומר שכ''ז לגבי אקדח אבל גז מדמיע אין כוונה להטיל 
אימה ופחד, אבל בלא''ה אין עיקר הטעם להיתרא משום אימה 
ופחד, כי הרי יש להתיר לצורך שמירה, וכן הורה לדינא הרב 
ד לאו שליט"א (סיון תשפ"א) פסק שבשכונות  ' הראשי הגר'

 המעורבות מותר לטלטל גז מדמיע בשבת, ולא חשיב מוקצה.
וכן הסיק לדינא בספר גם אני אודך תשובות הגאון רבי חיים 
אלעזר שיינברגר שליט''א חלק א סימן לו, דן האם מותר לקחת 
בשבת בכיס גז פלפל וכן סכין יפני למקרה של תקיפה חלילה של 
מחבל בשבת שיהיה לאמצעי הגנה, והשיב שם, שהרי לכאורה 
דינו היה כמוקצה מחמת גופו שהרי הוא עשוי לבעירה אבל 
במקרה של סכנה אין שאלה וודאי שהותרה כל התורה כולה, ואם 
אוחזו בידו לעיני כל יכול להיות שנקרא דבר היתר מחמת שעיקרו 
להיתר דהיינו להפחיד וא''כ אינו נקרא מוקצה מחמת גופו שאינו 
ראוי לכלום כי עשוי להפחיד, וכמ''ש בשו''ת דברי יציב או''ח סימן 
קמה שחרב נקרא כלי שרוב מלאכתו להיתר, ולכן לצורך גופו 
מותר. וכן פסק להיתרא הגר''מ גרוס שליט''א והו''ד בקובץ אגרתא 
דחדוותא (חלק כ' עמ' סג) נשאל האם מותר לטלטל גז מדמיע 
בשבת בבית הכנסת שאם יבואו ח''ו ישמעלים שנראה שאין בזה 
מוקצה שהרי מייחדו לצורך, וכתב לדון שם מה הדין ביום חול 
להכנס בזה לבית הכנסת שהרי מבואר בשו''ע או''ח סימן קנא ס''ו 
שאין נכנסים בכלי זיין לבית המדרש, וכתב שיש לחלק בין 

 דברים שלהריגה לגז שאינו אלא להחליש את האדם ולא להורגו.
ואולם בשו''ת ישא יוסף (חאו''ח ח''ב סימן פא) שנשאל שם מרן 
הגריש''א זצוק''ל ביהודי שרוצה ללכת לכותל כל שבת ומפני הפחד 
א  ' הוא רוצה ליטול בכיסו גז מדמיע ולא התיר לו מרן הגריש'
שהרי שישב בביתו ולא ילך לכותל יעו''ש, אבל מ''מ נראה שם 
מדבריו שכ''ז היכא שלא הולך לשם, אבל היכא שהולך במקום 
סכנה שפיר דמי, אלא שבכלל יש לדון דכיון דהוא מקום סכנה 
אין ללכת בכלל לתפילה בציבור דהרי אינה חיוב גמור וכמו 
ש  ' שהארכנו בגם אני אודך מתשובתי חלק א' סימן ה' ויעו'
באריכות שכתבתי לדון מה הדין במקום סכנה, האם יש חיוב, 
והסקנו מדברי כמה פוסקים דליכא חיוב, וליכא גם בפשטות את 
ההיתר של שומר מצוה לא ידע דבר רע, אבל מ''מ באם יש צורך 

 לצאת, יכול לשאת גז מדמיע או גז פלפל, וכ''ז נשק שמותר.
 יוסף אביטבול)‘ (הר
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 סיפור לשבת

 מספר מגיד המשרים הרב יעקב שיש שליט"א
"לפני ימים אחדים קיבלתי טלפון מאוד מעניין, 
מהבחור החשוב שרגא וייס, תלמיד ישיבת 'שכר 
שכיר' בנתיבות. אחיו הצעיר ממנו, הבה"ח פנחס וייס 
ז"ל, נהרג לא מכבר בתאונה קשה שאירעה בכניסה 
הדף היומי  ליישוב עוצם, בעת ששב ממבחן על '
בהלכה' של 'דרשו', כשבידו משנה ברורה, וכשמוחו 

 תפוס בשרעפי קודש של לימוד התורה הקדושה.
"כמובן שפטירתו של אח צעיר 
ה  ח פ ש מ ה  , ד ב כ ם  ש ו ר ה  ר י ת ו מ
מתמודדת עם כאב איום ונורא, הפרח 
של המשפחה נקטף באבו, אבל החיים 
נמשכים וכולם נאלצים לחזור לשגרה, 
וכך עשה גם אחיו הגדול, הבחור שרגי 
יבלחט"א, שבדרך אגב, נקרא על שם 
סבו הגאון הגדול רבי שרגא גרוסברד 
ם  הולכי ו  שנכדי זכה  שאכן  זצ"ל, 

 בדרכיו וב"ה עושים חיל בלימודם.
 , ס י י ו א  ג ר ש ר  ו ח ב ה ר  פ ס מ "
שבמוצאי שבת פרשת ויגש, כחודשיים 
אחרי פטירת אחיו, בעומדו בתחנה  
בדרכו לישיבת 'שכר שכיר בנתיבות, 
והנה עוצר לו נהג שאינו נראה שומר 
תורה ומצוות, ומציע לו טרמפ: 'לאיפה 
אתה צריך?', הוא שואל, והבחור השיב 

 שהוא נוסע לנתיבות.
"'אני מגיע עד צומת בית הגדי', 

אמר לו הנהג, 'תצטרך ללכת קילומטר וחצי ותגיע 
לכניסה לנתיבות. מעוניין???' שרגי לא חשב פעמיים, 
נכנס למכונית במטרה לנסוע עד צומת בית הגדי, 

 משם והלאה יעזור ה' הלאה.
"בדרך שאל אותו הנהג איפה הוא גר בנתיבות, 
באיזו שכונה, והבחור השיב שהוא אינו גר בנתיבות 

 אלא לומד בישיבה, וכעת הוא בדרכו לישיבה.
"'אתה נוסע לישיבה?' שאל הנהג החילוני, 'אם 
כך אקח אותך לא רק עד הכניסה לנתיבות אלא עד 

 פתח הישיבה, יש לי כבוד ללומדי התורה!!!'
"שרגי וייס הודה לו מקרב לב, בירך את הנהג 
באיחולים חמים והוסיף ואמר לו: 'זה יגן עליך מכל 

 נזק, כי שלוחי מצווה אינם ניזוקין'.
"הנהג שמע את הדברים ואמר על אתר: 'אתה 
יודע, לא תמיד זה עובד. לפעמים שלוחי מצווה כן 
ניזוקין. לא מזמן היה כאן בחור צעיר, פנחס וייס, הוא 

מה …  למד בישיבה בעוצם והוא נהרג בדרך לישיבה 
 תגיד על זה???'

"שרגי וייס נשך את שפתיו, ולא גילה לנהג 
 שהוא אחיו של אותו בחור שנהרג.

"במקום זאת, הוא השיב לנהג ב'ווארט' נפלא 
של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, שמקשה בספרו 
'טעמא דקרא', איך אירע ששרה אמנו נפטרה בגלל 
מעשה העקידה, הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקין, וכאן 

 הלכו אברהם ויצחק לקיים מצווה וניזוקו.
שליט"א, שהגמרא  הגר"ח  "עוד מקשה מרן 
בשבת קיח אומרת: 'אמר רבי יוסי יהא חלקי עם מתי 
שלוחי מצווה לא ניזוקין לא  , והרי  בדרך מצוה'

 בהליכתן ולא בחזרתם
"אלא, אומר מרן הגר"ח, מפני זה כתבה התורה 
'שני חיי שרה', לומר לנו ששנות חייה של שרה אמנו 

שנים, זה מה שהוקצב לה מלכתחילה   127היו  
לחיות. היא לא נפטרה בגלל מעשה העקדה, ההיפך 
הוא הנכון, היא זכתה ברגע האחרון לחייה להשתתף 
יצחק  את  לה  כשהראו  העקדה,  מצוות  בקיום 
שכמעט ולא נשחט, והיא הסכימה לקיים רצון ה' כמו 
אברהם ויצחק, וכך סיימה את חייה 

 במצווה חשובה ועצומה כל כך.
הסביר שרגי וייס   –"'אותו הדבר כאן'  

הזה,   –לנהג שהסיע אותו   הבחור  '
פנחס וייס ז"ל, הוא היה צדיק, ימיו 
עלי אדמות הגיעו לסיומם, הקב"ה 
זיכה אותו להיפרד מהעולם בעודו 

 מקיים מצווה. זכות גדולה היא לו'.
"לאחר מכן ביקש שרגי לדעת כיצד 
שנהרג  שם הבחור  הנהג את  יודע 

 וזוכר כל כך טוב את פרטי המעשה.
"השיב לו הנהג שהוא מתנדב בזק"א, 
והוא הגיע לזירת התאונה כדי לטפל 
בממצאים הקשים ל"ע. 'כבר ראיתי 
תאונות רבות בעבודה הזאת', אמר לו 
הנהג, 'אבל הבחור הזה, פנחס, הוא 
היה משהו מיוחד. הפנים שלו האירו 
באור מיוחד, היה לו מעין חצי חיוך על 
הפנים. עכשיו כשהסברת לי את כל 
ההסבר הזה, אני מבין למה הוא חייך. הוא נפטר 
בצורה כל כך מיוחדת, הוא הגיע לסוף הדרך בצורה 

 …הכי טובה שאפשר'
"עוד סיפר הנהג, שבשונה מפעמים אחרות, 
באותה פעם הוא התקשה מאוד להיפרד מהנער 
שנהרג, הוא ליווה אותו לבית ההלוויות ולאחר מכן 
השתתף בהלווייתו עד לסתימת הגולל, הוא הרגיש 
הזאת,  הספציפית  לטרגדיה  חזק  מאוד  קשר 
ובעקבותיה החליט להתחזק במצוות תפילין, ומאז 
ועד היום הוא מקפיד להניח כל יום תפילין למרות 

 ….שאינו מגדיר את עצמו כאדם דתי
"כשעצרה המכונית בפתח ישיבת 'שכר שכיר', 
אמר שרגי וייס לנהג: 'עכשיו תסתכל עלי, תגיד לי 

ברגע הראשון לא הצליח …  אם אתה מזהה אותי' 
הנהג לזהות את הקשר בינו ובין הבחור שנהרג 
 , האסימון לאחר מכן נפל  רגע  אבל  להבחל"ח, 
של התרגשות זלגו במורד לחייהם של  ודמעות 

 השניים.
"'אתה רואה מה זה השגחה פרטית?', אמר 
שתיקח אותי טרמפ,  סובב  הקב"ה  שרגי לנהג, '
במיוחד כדי שאשמע ממך את הדברים הללו, ולאחר 

 מכן אספר אותם להורי, הוריו של הנער ההרוג'.
"ואכן כשסיפר זאת להוריו, הם התרגשו עד 
מאוד, ושאבו חיזוק רב מהידיעה שבנם הצדיק, גם 
ו  י ב א ל י  ד ו ה י ל  ש ו  ב ל ב  י ש ה  , ו ת ר י ט פ ר  ח א ל

 …".שבשמים

 –"'אותו הדבר כאן' 
הסביר שרגי וייס 
 –לנהג שהסיע אותו 

'הבחור הזה, פנחס 
וייס ז"ל, הוא היה 
צדיק, ימיו עלי 
אדמות הגיעו 

לסיומם, הקב"ה זיכה 
אותו להיפרד 

מהעולם בעודו מקיים 
מצווה. זכות גדולה 

 היא לו'.

הנה בזוהר הקדוש ובספרים הקדושים האריכו בחומר העבירה של 
הקדושה, אלא שצריך לדעת שצורת העבודה זה לא ע"י ההתעמקות 
בחומר עוון הזה אלא בהתבוננות במעלת המתגבר ע"ז, וכמו שכתב 
הגר"י קניבסקי זצ"ל "הספרים הקדושים מתוך כוונה לעצור בעד 
החוטא כתבו בביאור עצום איך שע"י חטא זה נחטפים ר"ל זכויותיו 
וקיצרו לבאר צד השני דהיינו אע"פ שכמה פעמים נכשל ר"ל מ"מ 
אם לעומת זה הרבה פעמים מנצח ומתגבר על התאווה הבוערת בו 
באופן זה הוא נחשב קדוש מאוד מאוד, וחלק גדול מאוד מהניצוצות 
הקדושות [מה שנחטף השפע להס"א] והרי הוא מוציאם ומחזירם 
לקדושה ואין לשער גודל רוממות קדושת זה האדם הכובש תאוותו 

 בזמן תוקפו והוא אז בבחינת יוסף הצדיק.
והכלל שהאדם: אדם שיש לו מלחמה עם היצר, פעמים מנצח 
ופעמים נכשל ר"ל, הרי כמו שהחטא הוא נורא ואיום, כך ע"י 

זכותו הוא נורא ואיום מאוד. ויזכה עי"ז –שמנצח הרבה פעמים  
לתקן בחייו את מה שפגם ולהחזיר לצד הקדושה כל הניצוצות 

 הקדושות שנעשקו ע"י עוונותיו ר"ל".
ומסופר, שאחד בא לסטייפלר זצוק"ל ואמר לו: 'רבינו, אני נכשל 
אבל אני  הרבה'. שאלהו הרב: 'האם אתה גם מנצח'? ושוב טען: '
נכשל הרבה'. שוב שאלהו הרב: 'אבל לפעמים אתה כן מנצח'? ענה 
לו שוב: 'רבי, אולם הכישלונות רבים המה'. שאלהו שוב הרב: 'בכל 
זאת, תענה לי אם לפעמים אתה כן מנצח'! או אז הבין כבר התלמיד 
את שאלת הרב, וענהו: 'אמת, לפעמים לפעמים אני מנצח'. אמר לו 
הסטייפלר: 'ובכן, לך בכוחך זה, לך בניצחונות אלו המועטים, עליהם 

 )106תשים ליבך ותמשיך הלאה'. (טהרת העין עמ' 
וכך סיפר הרב נחום ברנשטיין (משגיח בישיבת גאון יעקב): 
נכנסתי למרן הרב שטיינמן זצ"ל עם בחור שהיו לו נפילות 
מהתמודדות עם היצר. הרב שטיינמן הביט בו במאור פנים, קם 
מכיסאו, נתן לו יד בחזקה, חיבק אותו ונישק אותו, ואמר בקול רם: 
'אתה מצליח להתגבר על היצר מדי פעם למרות הקושי העצום שיש 
לך, אתה לא מבין כמה אני מקנא בך, כמה זכויות יש לך, איזה שכר 
יש לך על זה, כמה אתה צדיק שאתה מצליח מידי פעם להתגבר, 

 אתה לא מבין'...
*** 

וכך כותב הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל במכתב: "ידידי היקר! 
הפסק לחפש בספרים מה שמדברים על אותו חטא, ומה שכבר 

תגנוז. היצר המביא לחטא זה הוא כה ערום שכל   -רשמת לך  
מחשבה על החטא ואפילו מחשבה של חרטה ותשובה עלולה לגרות 

 שוב את היצר לעבור." 
אין להתייאש ולהתעצבן, כי יתכן  -והוסיף: 'בהתקיף היצר קשות 

שדווקא מתוך התקפותיו של היצר הננו לומדים במה עלינו לעבוד, 
ובמה אנו נועדים לשלמות. וכמו שכתב רבי צדוק מלובלין זיע"א: 
"כל אדם שיש לו חמדה מיוחדת, ובראותו דבר שחמדתו ותאוותו 
גוברת ביותר, בדבר הזה עצמו הוא כלי מוכן לקבל ברכת ד', אם 
ישוב אל ד' בכל ליבו, "וכל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, 
הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזכים אצלו" (צדקת 
הצדיק סימן מ"ט קפ"א), וכמבואר בזוהר שיר השירים (פ"ח, ע', 
ע"ד) עה"פ "הגידה לי את שאהבה נפשי". וכיצד ידע? יראה באיזו 
מצווה תקיף יצרו יותר לבטלה ויתחזק לקיימה, כי בוודאי על מצווה 
זו נתגלגל, וכדי שלא ישלים חוקו, מתנגדו יצרו לבטלה, כדי 

 להוציאו מן העולם בידיים ריקניות'.
ובפרט בענייני קדושה, וכמו שכתב בספר סדר היום (כוונת 
הנהגת הלילה): "אין ניכר מעלת האדם וקדושתו אלא בעניין האבר 
הזה. וכל מי שהוא בקדושה ובפרישות, יצרו מתגבר עליו להעבירו, 

מפני   -ולכן מצא הס"מ מקום להתגבר על יעקב כי אם באותו מקום  
יש לו אחיזה שם, כי כן דרכו של שטן   -תוספת קדושה שבו  
 להתחבר היותר קדוש'.

וכך כותב הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל במכתב: "ידידי היקר! 
הפסק לחפש בספרים מה שמדברים על אותו חטא, ומה שכבר 

תגנוז. היצר המביא לחטא זה הוא כה ערום שכל   -רשמת לך  
מחשבה על החטא ואפילו מחשבה של חרטה ותשובה עלולה לגרות 
שוב את היצר לעבור." [אגרות הגר"ש וולבה ח"א אגרת כ"ד]. 
[ובאמת כן הוא בתשובות כתב סופר או"ח סי' קי' וז"ל "ובליל יוה"כ 
שהוא מלא רתת ופחד לבל יקרה לו מקרה לא טהור... ומחשבות 
והרהורים בענין זה ורתת ובהלה מפניהם זה גופא מביא לידי כך". 

 עכ"ל וכ"ה בספה"ק מאור ושמש בפר' בהעלותך].

פור ללששבבת ס



אברך אחד סיפר לנו מעשה נורא שאירע עמו 
על מנת לחזק ‘  דרשו‘לפני שלושה שבועות, והובא ב

 את הרבים במעשה זה:
ם  רי י ב כ ים  שי ק ה  מ כ ברים  עו ברך  א ל  ע
הגורמים לו לייסורי נפש נוראים. האברך חיפש 
סגולות מכל מיני אופנים כדי להקל מעצמו את 
ייסוריו, והנה אנה לידו הקב"ה ענין אחד בעבודת ה' 
שיכול להועיל לו לדעת מה עליו לתקן ועל מה עליו 

והוא, שהאברך שמע  –לחזור בתשובה 
שיש אופן של תפילה שיכול להביא 
לאדם הכנעה עצומה וביטול וקרבת 
אלוקים, והוא, לבחור לעצמו פסוק 
אחד מספר התהילים ולומר אותו שוב 
ושוב פעמים הרבה, עד שירגיש שהוא 
האור  , ואז  התיבות' תוך  אל  נכנס  '
שנמצא בפסוק זה, שהוא ההבנה של 
קרבת האלוקים המיוחדת לפסוק זה, 

 יחדור עמוק עמוק אל נשמתו.
ולמעשה, הלא כעין זה יש ממורנו 
שכאשר  א,  זיע" ל  ויטא חיים  הרב 
לומדים משנה, יש לחזור עליה שוב 
ושוב. אנשים סבורים, שכאשר לומדים 
איזה ענין של תורה פעם אחת, תיכף 
ומיד מתחברים אליו, אבל בדרך כלל, 
מכך שאנו ממשיכים הלאה בדרכנו 
אפשר להוכיח שלא התחברנו אליו. 
אכן, אם איננו ממשיכים הלאה, אלא 

מוסיפים להתעמק בעניין ברצוננו להתחבר אליו, 
 הוא משפיע הרבה עלינו.

ומצא האברך בספר 'שערים בתפילה' להגה"צ 
רבי שמשון פינקוס זצ"ל (המבאר כמה אופנים של 
תפילה, לפי שמות שיש לתפילה כגון: זעקה, פילול, 
עתירה ועוד), שכתב בשער ה'עתירה' שהעצה הנ"ל 
היא עצה בדוקה ומנוסה, הרבה בני אדם עשו אותה 
ועלה בידם למצוא אור גדול. והעצה היא לחזור על 
פסוק אחד עשרות ואפילו מאות פעמים, ואז לעבור 
לבקש להגיע  אחר. ועיקר הנקודה הוא  לפסוק 

 לעניין של עבודת ה' שנמצא בזה הפסוק.
האמת שכבר הבאנו כעין זה מהכתוב ב'כתבי 
קודש' להרה"ק רבי יוחנן מסטאלין זיע"א, שהרה"ק 
בית אהרן' זיע"א סיפר פעם לבנו הרה"ק רבי  ה'
אשר הצעיר מסטאלין זיע"א על אביו הרה"ק רבי 
אשר הגדול מסטאלין זיע"א, שפעם בעת השתטחו 
על ציון קדשו של הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' זיע"א 
 , " ממני הסר  שקר  "דרך  פעמים  תשעים  אמר 
וכשהגיע ל"ובתורתך חנני" יצא ממנו ספל מלא דם. 
והיינו ממש כהנ"ל, שאחד מהמהלכים הנפלאים של 
תפילה הוא שהאדם נכנס אל תיבות הפסוק בביטול 
גדול שוב ושוב ושוב, ואז חודר בו אור התורה והוא 

 זוכה לקרבת אלוקים באתערותא דלעילא.
וסיפר האברך, שכבר השתמש בעצה זו כמה 
וכמה פעמים, והיא היא העצה היחידה שנותנת לו 
מרגוע לנפשו בתוך חייו רוויי הקשיים. הוא יושב 
במשך ארבעים וחמש דקות וחוזר על אותו פסוק 

"עד אנה ה' תשכחני נצח, עד אנה   –שוב ושוב ושוב  

עצות  אשית  אנה  עד   , י ממנ פניך  את  תסתיר 
אין הוא מחפש לעבור לפסוק אחר, וזה …".  בנפשי 

 נותן לו אור גדול.
עות  בו ש לושה  ש י  נ לפ ש ך,  בר הא מספר 
התיישב לפני השינה ובחר בפסוק "שמע ה' וחנני ה' 
אין ספור,  פעמים  עליו  ", הוא חזר  לי עוזר  היה 
על יצועו  עלה  ארבעים וחמש דקות  וכשעברו 
כשבקשתו אחת ויחידה, שהקב"ה יפקח לו את עיניו 

'מה אני צריך לעשות? אני מסתכל   –
 כה ומסתכל כה, מה עלי לתקן?'

תוך כדי כך הוא נרדם, והנה הוא 
 . אה ל פ נ ות  ר י בה ב ום  חל ה  רוא
שכבר שנים  בפנינו  שח  האברך 
רבות שאינו חולם או אינו זוכר את 
לחלום  זכה  כאן  חלומותיו, ואילו 

 הזכור לו על כל פרטיו ודקדוקיו.
אותו  לוקח  בהיותו ילד היה אביו 
בנסיעותיו אל רבו הרה"ק רבי יעקב 
מפשעווארסק זיע"א, ומיני אז הוא 
ה  ש מ א  ל ו  ת ר ו צ ו ו  י ל א ר  ש ו מק
רואה  עכשיו הוא  והנה   . מזכרונו
בחלומו איך רבו הנ"ל עומד מעליו 

 …וצורתו מאירה
י  ממנ ביקשתי  "  : האברך מספר 
א  הו עה.  לישו שאזכה  י  שיברכנ
ן  רצו שבע  יתי  הי לא  אך   , י ברכנ
מברכתו. ביקשתי ממנו: רבי, תן לי 
ברכה יותר חזקה. אסף הצדיק עשרה בני אדם 

יברכך ה' וישמרך וכו'   –וביחד ברכוני בברכת כהנים  
עד סוף הברכה, ואחרי כל ברכה עניתי אמן בכוונה 
גדולה (האברך לא ידע עד אז מה שנודע לו לאחר 
אומר תמיד  זה היה  , שצדיק  מחלומו שהתנער 
שכאשר עשרה יהודים מברכים יש לברכתם כח 

 כברכת הצדיק).
"ראיתי את הצדיק   –ממשיך האברך   –"לפתע" 

 מתיישב ואומר: 'בשמים לא קיבלו את ברכתי'.
לצדיק   נורא ואמרתי  כמה   –"פרצתי בבכי 

השיעור לסבול? אין לי כבר כח! האבדה תקוה?! אין 
 שום דבר שיכול להועיל לי?!

"הסתכל עלי הצדיק בעיניי ואמר לי מילה אחת 
 'מחלוקת'. –

"אמרתי לו: אין לי שום מחלוקת עם אף אחד 
 בעולם.

 "אמר לי הצדיק: 'ומה עם האישה?'
שאלתו  תביעתו, והתעוררתי -"שמעתי את 
 …"משנתי כשלבי הולם בחזקה

שח בפניי האברך: "את חטאי אני מזכיר היום, 
אמנם אינני בקטטה עם נוות ביתי, אבל איני מכבד 
אותה ואני לקוי מאוד בעניין זה. מעולם לא קישרתי 
כשאני  ו  עכשי אבל  זה,  לדבר  שלי  הצרות  את 
מתבונן, אני רואה שאינני מכבד אותה, ופעמים שאני 
מתעלם ממנה לגמרי. היא חיה את החיים שלה ואני 

 …את החיים שלי"

 סיפור לשבת

תוך כדי כך הוא 
נרדם, והנה הוא רואה 

חלום בבהירות 
נפלאה. האברך שח 
בפנינו שכבר שנים 

רבות שאינו חולם או 
אינו זוכר את 

חלומותיו, ואילו כאן 
זכה לחלום הזכור לו 

על כל פרטיו 
 ודקדוקיו.

לשונות של גאולה ‘  ד ” ל במדרש  “ אמרו חז 
גזירות שגזר עליהן פרעה הרשע, וכנגדן ‘ כנגד ד

כוסות בליל הפסח לקיים מה ‘  תקנו חכמים ד 
  : אמר ה ” שנ בשם  ו אשא  ת  ו ע שו י ס  ו ‘ כ

 ר ו, ה).“(ש“ אקרא
כתב לבאר בזה, הנה שתי ‘,  לב שלום ’ בספר  

“ והוצאתי ” הלשונות הראשונות שנאמרו,  
משמעותן פדיה מהסבל ומעבודת “,  והצלתי ” 

“ והוצאתי ” הפרך, אך אף לאחר שנתקיים בם  
עדיין נמצאו בני ישראל בתוך   -“ והצלתי “ ו 

 מצרים.
השלישית  ן  על   -“ וגאלתי ”   -הלשו מורה 

גאולתנו ממצרים ויציאתינו לחירות, כלשון 
 “.וגאלתי אתכם בזרוע נטויה”הפסוק: 

אך עדיין צריכים אנו לבאר מהי משמעותה 
שהרי “, ולקחתי”של הלשון הרביעית של גאולה, 

 -“ לשונות של גאולה ‘  ד ” מלשון המדרש שנקט:  
משמע שהייתה גאולה בכל אחת מהן, ולכאורה 
מה חסר עוד אחר שנפדו בעבודת הפרך, ויצאו 

 ממצרים לחירות?
ולקחתי אתכם לי ” אכן, הנה את הפסוק:  

“, במעמד הר סיני “: ” ספורנו “ פירש ה “,  לעם 
הייתה   -ורק אז   -כלומר בקבלת התורה. שאז 

כ לפני קבלת התורה “ גאולתינו אמיתית, משא 
שאז עדיין היה עיקר חסר מן הספר. וללמדנו 
שאין די בגאולה... כי בלי תורה עדיין אין כאן 

 כלום!
וגאלתי”ולפיכך שתי הלשונות האחרונות שהן 

הרי הן כחטיבה אחת של שני “,  ולקחתי   -
חלקים בגאולה, אשר אחד ללא השני אינו בר 

 קיימא.
 ש עוד מה שבאר שם בדברים אלו].“[ועיי

ועל דרך זאת מבארים כעין זה גם מה שמצינו 
אילו נתן לנו את התורה ולא ” בהגדה של פסח  

אילו ” ולא אמר,  “,  הכניסנו לארץ ישראל, דיינו 
כי   -“ י ולא נתן לנו את התורה, דיינו “הכניסנו לא

ל “ ארץ ישראל בלא תורה אינה טובה יותר מחו 
ל ולא לעשות “ ואדרבה מוטב להשאר בחו 

עבירות בארץ ישראל שהיא פלטרין של מלך. 
בפסיקה זו ‘  חזון עובדיה ’ (עיין בהגדה של פסח  

 דברים נפלאים בזה).

 

 מהו הסבל האמיתי?!

והוצאתי אתכם מתחת ”
“סבלות מצרים  

פורר ללשבת ללשבבס פו ס



 א: מקבץ סיפורי הוד לזכרו“לקראת יומא דהילולא לסדנא בבא סאלי זיע
 לאור הלבנה

באחד הימים, ראתה אמו הצדקת פריחה ע"ה, כי החשיך היום ובנה לא שב הביתה מבית המדרש. 
כשיצאה לחפשו, ראתה את בנה שעודו שקוע בתלמוד. השמש שקעה מכבר ונר קטן שמצא באחד 
הארונות, שימש אותו בעיונו העמוק. חשבה להפסיקו ולהביאו הביתה, למנוחת לילה ולאגירת כוחות 
ליום המחר, אך ביקשה קודם להיוועץ עם בעלה הדגול בבא סאלי. להפתעתה אמר לה הרב: "הניחי 

 כך גדלים".  -לו 
לימים והוא בחור העומד על דעתו, נהג רבי מאיר בעצמו מה שאמרו חז"ל (יומא עא ע"א) , שתלמידי 
חכמים דומים לנשים [תשושים] ועושים גבורה כאנשים. ארע, שהתעמק בסוגיא מורכבת במשך 
יומיים תמימים. מזון ומשקה לא באו אל פיו, והוא אינו מש מספריו ואינו מרפה מעיונו. ביקש אביו 

כך גדלים". וכששניהם גם יחד   -להפסיקו, אך הפעם היתה זו אמו שעצרה בעדו, ואמרה: "הנח לו  
עומדים על המשמר לבל יזיק עצמו, תוך שהם מרחיבים את הגבולות עוד ועוד, הלך הנער מאיר וגדל 

 והאיר! 
 

 זכויות
הטה אוזניך ושמע מעשה שהיה בזוג שלא נפקדו שנים רבות בזרע בר קיימא, ובצר להם פנו אל 
הבבא סאלי זיע"א ובקשו ממנו ברכה. אמר להם הצדיק: כל זמן שיש לכם עיתונים לא כשרים  בבית, 
לא תפקדו. ואכן קיבלו עליהם לסלק את העיתונים. עבר זמן ואותו זוג לא נפקדו, ושוב חזרו לצדיק. 
אמר להם הרב, שיחפשו טוב אולי נשאר עוד זכר של עיתון בבית. ואכן חפשו, ומצאו חתיכת עיתון 

 באחד הפינות, וסילקוהו מהר מביתם, ותהלות לה' יתברך נפקדו בזרע בר קיימא.
 

 לך תקבל ברכה
מעשה באדם מסוים שהרבה שנים לא זכה לבנים. אמרה לו אשתו 'תיסע לבבא סאלי ותבקש ברכה. 
הרבה אנשים נושעו בברכתו'. ולאחר הפצרות קם האיש, ורצה לנסוע במכוניתו, אבל האוטו פתאום 
לא נוסע. בלית ברירה נסע באוטובוס, הגיע לבית הרב והמתין בתור כמו כולם. והנה הגיע התור שלו 
והוא בא להיכנס אל הקודש פנימה. לפתע הוא שומע את הרב צועק 'אל תיכנס לכאן, רשע! תבוא 
בעוד שבועיים'. חזר האיש לביתו, סיפר לאשתו את כל אשר קרהו, ואמר לה 'אל תעזי אפילו להגיד לי 

 לנסוע שוב'. 
האשה, שידעה את מאמר רבותינו 'אל תרצה אדם בשעת כעסו', שתקה בימים הראשונים. אבל 
לאחר שנרגעו הרוחות החלה לדבר על לבו שאולי קרתה פה טעות, והרב גם ביקש בעצמו שיבוא 
אליו שוב. ובאמת השתכנע האיש, ונסע הפעם באוטו ולא הייתה תקלה. נכנס אל הרב פנימה, והרב 
קיבל אותו בחביבות ובירך אותו בבנים. אבל האיש שאל את הרב 'למה לפני שבועיים הרב צעק עלי 

 רשע? וכי רצחתי או גנבתי?'. 
אמר לו הרב 'לא צעקתי עליך רשע. צעקתי על מישהו אחר. ואם אתה רוצה לדעת על מי, אזי תקשיב 
טוב: לפני שבועיים הרי נסעת באוטובוס, נכון? וכיוון שהסתכלת על אשה שלא התלבשה בצניעות, 
בראת מלאך חבלה שליווה אותך ורצה להעניש אותך קשות על כל ראיה וראיה. עליו צעקתי רשע, 
ולך אמרתי לבוא עוד שבועיים. והתפללתי 
שלא  כדי  יעבוד  שלך  שהאוטו  לקב"ה 
תצטרך לנסוע באוטובוס ותראה דברים 
אסורים, וברוך ה' היום באת אלי טהור, 

 ויכולתי לברך אותך". 
 

 מקים נכים
ומעשה באדם שנשתתק בידיו וברגליו, 
ברכה  לבקש  זיע"א  סאלי  לבבא  הלך 
שיתרפא משיתוקו, והובא אל הרב בכסא 
גלגלים. שאל אותו הרב 'האם אתה מניח 
תפילין והולך לבית הכנסת?' ענה האיש 
עדיף   , כן אם  ' הרב  לו  אמר  בשלילה. 

אתה   -שתשאר כך. כיוון שאתה משותק  
אתה חייב. הרי   -פטור, ואם תהיה בריא  

הקב"ה נותן לך ידיים כדי שתניח תפילין, 
ורגליים כדי שתלך לבית הכנסת'. ואז אמר 

אניח   -האיש לרב 'אני מבטיח שאם ארפא  
תפילין ואלך לבית הכנסת'. הרב אמר לו 
'אז קום על רגליך', ומיד הוא קם ונעשה 

 בריא ויהי לנס. ע"כ. (ובחרת בחיים)

 סיפורים מחזקים  
מצוה על כל יהודי לזכור שאלפי ורבבות גויים תלויין  

 במעשיו לזכות או ח"ו לחובה
ְבִעים ָנֶפׁש ְויֹוֵסף ָהָיה      ל ֶנֶפׁש ֹיְצֵאי ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ׁשִ (א,ה) ַוְיִהי ּכָ

 ְבִמְצָרִים.
בזוהר הקדוש (שמות דף סה) מובא: רבי חייא היה יושב לפני     

רבי שמעון, אמר לו מה ראתה התורה לספור בניו של יעקב 
בתחלה, שהם י"ב, ואחר כך שהם שבעים, שכתוב כל הנפש לבית 
יעקב הבאה מצרימה שבעים, ומהו הטעם שהיו שבעים ולא יותר. 

אמר לו רבי שמעון הוא כנגד שבעים אומות שהם בעולם,    
 שהם היו אומה אחת כנגד כולם. 

בשם משמואל (האזינו תרע"ו עמ' רלו) הביא על הפסוק "זכור      
ימות עולם בינו שנות דור ודור וגו' יצב גבולות עמים למספר בני 

 ישראל".
ש"גבולות עמים" הם שבעים אומות העולם,  ו"למספר בני    

 ישראל" אלו הם שבעים נפש.
והפירוש שכל נפש היה בידה לתקן את האומה שהיא דוגמת    

נפשה היינו שבמה שהוא בעצמו נמשך אחר השם יתברך בכל 
כוחות נפשו בזה עצמו המשיך ג"כ את האומה שהיא דוגמת נפשו 

 בלי אומר ובלי דברים.
וכן אח"כ שנתחלקו שבעים הנפש לששים רבוא, נתרבו נמי     

האומות ונתחלקו כעפרות תבל, ובכל איש ואיש מישראל תלויין 
אלפים ורבבות מהאומות שהם שייכים לשורש נשמתו לתקנם, או 
כאשר לא יאבו שמוע ינטל מהם הניצוץ הקדוש המחיה אותם 

 וישובו כלא היו.
וע"כ במה שאמר "זכור ימות עולם", היא מצוה לזכור זאת,     

כמו שאר המצוות שיש בהן זכירה, כמו שבת ומחיית עמלק, 
והיינו שמצוה על האדם לזכור היטב מה תלוי בו, ואם יזכה 
אשוריו שהכריע את עצמו ואת אלפים ורבבות נפשות או 
ניצוצות קדושים לכף זכות, ובאם לאו ח"ו אוי לו שהכריע וכו', 
וכאשר האדם ישים זאת תמיד על לבו יהיה בהכרח נוטה לזכות, 

 ע"כ.
 

בני ישראל במצרים היו משפחות ברוכות ילדים והקב"ה 
 עשה שיתעשרו כדי שיוכלו לפרנס בכבוד את משפחתם

ְמֹאד ְמֹאד      ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ּפָ ָרֵאל  (א,ז) ּוְבֵני ִיֹשְ
ֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם. ּמָ  ַוּתִ

כתב הכלי יקר: במאוד מאוד, הוה לי למימר "מאוד מאוד" מהו     
"במאוד" אלא שרצה להורות שנעשו עשירים גם בממון שנקרא 

 מאוד כמ"ש (דברים ו,ה) ובכל מאודך.
וזה שכתוב ויעצמו במאוד, היינו בממון שנקרא מאוד, באותו     

מאוד נתעצמו מאד, ולפיכך חשב פרעה להביאם לידי עוני כמ"ש 
 וישימו עליו שרי מסים, כי ע"י המס שיתנו יבואו לידי עוני.

וע"כ נענש פרעה כי הבנין גרם לו להתמסכן שנאמר ויבן       
ערי מסכנות לפרעה וכמארז"ל (יבמות סג) העוסק בבנין מתמסכן, 

 ע"כ.
וראה בבינה לעיתים (דרושים לרבי עזריה פיג'ו זצ"ל דרוש לח     

עמ' יט) שפירש כן על הבטחת ה' לאברהם (בראשית טו,א) 
"אנכי מגן לך שכרך הרבה מאוד", לפי שבעשרו פיזר ונתן 
מממונו לאחרים ע"כ הבטיחו עתה הוא יתברך, אל תירא אברם 
אנכי מגן לך, כמו שאתה היית מגן לאחרים משלך ומממונך, 
לפיכך שכרך, הרבה מאד, השכר שלך הוא שהמאוד שהוא 

 הממון, כאשר פירשו ז"ל בכל מאודך, יהיה לך הרבה.
החיד"א בפי' שמחת הרגל על הגדה של פסח (על דרשת הפסוק    

וירבו) הביא את פירוש הרב הגדול בדורו מהר"מ בן חביב זלה"ה 
דכונת הכתוב הכי ובני ישראל פרו וישרצו וכו', וכי תימא זה 
הצער נוסף על כל רעתם דבגלותם ודלותם בארץ שביים, ריבוי 
כזה מוציא האדם מדעתו כי מאין להם לחם לפי הטף ואף 
השמלה ויוסיף מכאוב על מכאובם כי ילדיהם אל אל ישועו ואת 
פת רוצים, לזה אמר במאוד מאוד כלומר שהיה להם ממון הרבה 
כמ"ש בכל מאדך בכל ממונך, וז"ש במאד מאד כלומר ברוב ממון 
וכיון שהיו עשירים ודאי היו שמחים ביוצאי חלציהם, אלו דברי 

 הרב זלה"ה.

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ממחזקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק פורר

צ “הזוכים בהגרלה בלימוד המשניות לעילוי נשמת הגה
 רבי משה אלפסי זצ"ל

 מאיר חוי, אשדוד. -כובע

 יוסף חיים מלכה, בית שמש. -חליפה

מיכאל סייג, קרית גת. שמעון בן דוד, מגדל  -נגן 
 העמק.

אליהו חנסוב, בני ברק. דן ברויער,  -אוזניות בלוטוס
 ערד.

אלחנן בר כוכבא, תל ציון כוכב יעקב.  -כרטיספר
יהודה שטורך, בני ברק. משה גספן, מודעין עילית. 
יוסף חיים סעדיאן, אלעד. יחזקאל ישראל, בני ברק. 

אליעזר פליסקין, ירושלים. מוטי אוחנונה, אילת. יצחק 
  קרלנפסקי, מצפה רמון.

 תודה רבה לכל אלפי הלומדים תהיה משכרתם שלמה.
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ִאָּתם  ְּבִריִתי  ֶאת  ֲהִקמִֹתי  ַיֲעֹקב... ְוַגם  ְוֶאל  ִיְצָחק  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  "ָוֵאָרא 
ִיְׂשָרֵאל...  ְּבֵני  ַנֲאַקת  ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת  וגו' ְוַגם  ְּכָנַען  ֶאֶרץ  ָלֶהם ֶאת  ָלֵתת 

. ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי" 

300  
:

 

 

. "ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אָֹתּה" 

. "ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ֵמָתה" 
:  

. "ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיָך ַרק ַּבְיאֹר ִּתָּׁשַאְרָנה" 

.
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כשהילדים נשארו בלי חלב
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 העלון לעלוי נשמת:
בכור חי בן בטי, 

 'ר בן זושא אברהם
יום ' רבת יהושע, לאה

מיכאל בן ליפמאן, טוב
אלכסנדר בן מרי, שרה, 

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

מנחם שלום בן שמחה, 
תמרה , חים בן אסתר

 .תנצב"ה -בת יעקב 
ולהבדיל בין החיים 

העלון  למתים,
בת שבע בת  לרפואת:

, משה בן מנדל, ליאורה
נפתלי בן דבורה, 

צביה בת ה סביטלנ
 –,ברכה, מרי בת חנה

בתוך שאר חולי עמו 
שראל ישראל

"ֵאי  )ט, ו( "ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה"
ִּבְתקּוָפֵתנּו.ּדֹוֶמה, ֶׁשּלֹא ָהְיָתה זֹו ַהְּׁשֵאָלה ַהּבֹוֶעֶרת  יֹוְצִאים ִמֶּזה",

ְּברּוָכה ֵמַחד ִּגיָסא: אֹור ַהַחְׁשַמל ְוַהֵּנאֹון הֹוֵפ  ְּתקּוַפת ֶׁשַפע ּכהֹ 
ְוַהַפְקס ְמַקְּצִרים ֶמְרַחִּקים, ָהִעּתֹונּות ַהְּכתּוָבה  ַלְיָלה ְליֹום, ַהֶּטֶלפֹון

וֵי עֹוָלם. ָאנּו ֶנֱהִנים ִמּתֹוֶצֶרת ְיִדיעֹות ִמַּקצְ  ְוַהְּמֻׁשֶּדֶרת ַמֲעִביָרה
ַיָּפִנית, ֵמֲעבֹוָדה ִפיִליִּפיִנית ְוסּוָדִנית,  ָאֵמִריָקִאית, ִמֶּטְכנֹולֹוְגָיה

ְמכֹונֹות ְּכִביָסה ְוִיּבּוׁש,  -ּוַבָּבִּתים  ֵמֶרֶׁשת ְּכִביִׁשים ְוִצֵּיי ְמכֹוִנּיֹות.
  טֹוְסט אֹוֵבן ּוִמיְקרֹוַגל, ַהֹּכל ַּבֹּכל.וְ  ְמָקְרִרים ּוַמְקִּפיִאים, ִמיְקֶסִרים

ְוֵאיֶזה ְמִחיר! ְמִחיר ַּכְסִּפי, ֶׁשּגֹוֶבה ְמִחיר ּגוָּפִני  -ֵאיֶזה ֶׁשַפע      
ִני: ֶחְׁשּבֹונֹות ַהַחְׁשַמל ְוַהֵּטֵלפֹון, ַהַּגז ְוַהֶּדֶלק, ּתֹוְפִחים.  ְורוּחָ

יל ֵמרֹוץ ַמִּתיׁש ְלִגְלּגּול ְּכָסִפים, ַּבַּבְנק ּגֹוֶאה. ַמְתִח  ָהאֹוֶבְרְּדַרְפט
עֹוְבִדים ָׁשעֹות נֹוָספֹות, ָרִצים ָאִצים, ְמתּוִחים  ְלַתְׁשלּוֵמי חֹובֹות.

ע ֶׁשָּלֶהם? ֵאיפהֹ  -ּוְדאּוִגים   ַהַּׁשְלָוה ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו, ֵאיפֹה ָהרֹגַ
ַּדֲאגֹות  ּו לֹא ָהיּוִּכְסבּוִרים ָאנּו ֶׁשַּלֲאבֹוֵתינ -ֶרַגע ֶאָחד, ּוָמה      

ַׁשְלָוָתם, ֵמֵהיָכן ָׁשֲאבּו  ַּפְרָנָסה, לֹא ָהיּו ָצרֹות? ִאם ֵּכן, ֶמה ָהָיה ְמקֹור
 ֶאת ָהְרִגיָעה?!

ְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ְולֹא  ָה"אֹור ַהַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש זיע"א ְמַגֶּלה ָלנּו זֹאת     
ר רּוַח  ה ִמּקֹצֶ ָהיּו ְּבֵני ּתֹוָרה. ְוָלֶזה ִיָּקֵרא  ְולאֹ  הֹוִאיל –ָׁשְמעּו ֶאל מֹׁשֶ

 ִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם".  ֹקֶצר רּוַח, ִּכי ַהּתֹוָרה ַמְרֶחֶבת
ֹרַגע, ִלּמּוד  ֶזהּו ֵאפֹוא ַהּסֹוד: ִהְׁשַּתְּתפּות ְּבִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה ַמְׁשָרה     

ּוְבנֹוָתיו ְלַתְלמּוד  יוַהּתֹוָרה ֵמִביא ְלַׁשְלָוה! ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשְּמַחֵּנ ָּבנָ 
 ּתֹוָרה.

ַמְרִצים  ִסֵּפר הרה"ג ַרִּבי ָּדִוד ְּבַרֶוְרַמן: ְּבִסּיּום ַהְרָצָאִתי ְּבקּוְרס     
ְוֶהֱעִניָקה ִלי ֵסֶפר  ֶׁשל ִאְרּגּון "ֲעָרִכים", ִנְּגָׁשה ֵאַלי ַאַחת ַהַּמֲאִזינֹות

ְמאֹות ַמֲאָמִרים ִהְלָכִתִּיים  ְוִנְפָלא ּובֹוֶׁשִחֵּבר ְּבָנּה. ֵסֶפר ָעִׁשיר 
ַהָּׁש"ס ֻּכּלֹו. ַמֲאָמִרים ֵאּלּו ִנְמְסרּו  ְּבנֹוְׂשִאים ְמֻגָּוִנים ַהַּמִּקיִפים ֶאת

 ַחְבֵרי ּכֹוֵלל ְלַדָּינּות. ִּבְפֵני ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים
ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה.ָטןקָ לאֹ ֵחֶלקִליֵיׁש: "סֹודְּכַמְמִּתיַקתהֹוִסיָפהָהֵאם

 

 ְלָכל חֹוָבה ֵיׁש ֶׁשּלֹו ּוַבּכֹוֵלל, ָּגדֹול ַּבְיָׁשן ַא, ֶמִׁשי ַאְבֵר ַהָּיָקר ְּבִני     
 ִּבֵּקׁש הּוא. ָהַאְבֵרִכים ִּבְפֵני ַּבֲהָלָכה ְמַסֵּכם ִׁשעּור ִלְמֹסר ַאְבֵר

 ַאף. ָהְרִׁשיָמה ְּבסֹוף ְׁשמֹו ֶאת ָרַׁשם ֵּכן ְוַעל, ֵמַהְּמִׂשיָמה ְלִהָּמֵלט
 ֶזה ַא, לֹו ֶׁשְּיַוֵּתר ַהּכֹוֵלל ֵמרֹאׁש ְוִהְתַחֵּנן ִּבֵּקׁש הּוא ְזַמּנֹו ְּכֶׁשִהִּגיעַ 

 ַהּכֹוֵלל ֶאת ַלֲעֹזב ֶהֱעִדיף ְּבִני. חֹוָבתֹו ֶאת ְלַמֵּלא ְּבֹתֶקף ִמֶּמּנּו ָּדַרׁש
 ָהָיה. ָהַאְבֵרִכים ֲחֵבָריו ִּבְפֵני' ַחּבּוָרה' ִלְמֹסר ֵמֲאֶׁשר ַהְּזַמן ְּבֶאְמַצע

 ֶׁשהּוא ַהַּמְחָׁשָבה ֵמֶעֶצם ַרק ָחִריף ַרַעד לֹו ֶׁשָּגַרם', ָקָהל ַּפַחד' לֹו
 ְּגדֹוִלים ֲחָכִמים ְּבַתְלִמיֵדי ֶׁשַעְסִקיָנן ּוִבְפָרט, ָקָהל ִּבְפֵני ְיַדֵּבר

 .ָאִביו ֶׁשל ַּבִּגיל ֶׁשֶחְלָקם
, ִּבְכֵאבֹו ִׁשְּתַפִני הּוא, ְּבִני ֶׁשל ְלִלּבֹו ְמאֹוד ְקרֹוָבה ֶׁשֲאִני ִמֵּכיָון     

 לאֹ  הּוא ְלַטֲעָנתֹו .ַהֹחֶדׁש ְּבסֹוף ַהּכֹוֵלל ֶאת ַלֲעֹזב ֶׁשְּבַדְעּתֹו ְוָאַמר
 מֹוֵסר ַּפַעם ֵאי ַעְצמֹו ֶאת רֹוֶאה לאֹ  ֶׁשהּוא ֵּכיָון, ָּכֶזה ְלָמקֹום ַמְתִאים

 .ָרִגיל ַאְבֵר ַהֹּכל ְּבַס הּוא ִּכי, ָקָהל ִּבְפֵני ִׁשעּור
 ְמַחֵּיב הּוא ַמּדּועַ  ְלָבֵרר ּוִבַּקְׁשִּתי, ַהּכֹוֵלל רֹאׁש ִעם ׂשֹוַחְחִּתי     

 ַהְּזַמִּנים ַעל ׁשֹוֵמר, ֲעִלָּיה ֶּבן ַאְבֵר הּוא ְּבִני ֲהלאֹ , ִׁשעּור ִלְמֹסר אֹותֹו
 ְמֻסָּגל ֵאינֹו ֶׁשהּוא ָּדָבר ַלֲעׂשֹות ָעָליו ִלְכּפֹות ִעְנָין ָמה, ַּבֲאִדיקּות
 ?ַלֲעׂשֹותֹו

, ָחָכם ַּתְלִמיד ָאֵכן ְּבֵנ, ְרִאי: "ַהָּלׁשֹון ְּבֶזה ִלי ֵהִׁשיב ַהּכֹוֵלל רֹאׁש     
 ֶאת ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרתֹו, ִאםְלַהְפִסיד ָעלּול ִיְׂשָרֵאל ַעם ַּבְיָׁשנּותֹו ְּבֶׁשל ַא

ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרתֹו, ִיָּתֵכן ֶׁשְּלַאַחר  הּוא ִיְחֶיה ֶאת ַחָּייו ְלַעְצמֹו ְוַיְסִּתיר ֶאת
ְלַעְצמֹו ְוֶׁשעֹוַלם ַהּתֹוָרה ִהְפִסיד  ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַיֲאִׁשימּו אֹותֹו ֶׁשָּלַמד

ֵּכן ְלטֹוָבתֹו ּוְלטֹוַבת ַעם ִיְׂשָרֵאל  ָרה. ְוַעלֶאת ִחּדּוָׁשיו ְוָחְכָמתֹו ַּבּתֹו
"ַאְּת עֹוד ִּתְרִאי ֶׁשהּוא ְיַבֵּקׁש  ֲאִני לֹוֵחץ ָעָליו". הּוא ִסֵּים ְּבהּומֹור,

 ְלַדֵּבר".
ְּכֶׁשֵהַבְנִּתי ֶׁשרֹאׁש ַהּכֹוֵלל לֹא ִמְתַּכֵּון ְלַוֵּתר ִלְבִני, ִׁשְכַנְעִּתי ֶאת      
ְּכָכל ְיָכְלִּתי, ְוהּוא ֶנְעַּתר ְלַבּסֹוף ָלֶאְתָּגר. ַא ְּבָעָיה ַאַחת  ַהֵּבן

ְמאֹוד, הּוא ָרָצה ְלִהְתַאֵּמן ַעל ִׁשעּורֹו ְוִהְתַּבֵּיׁש ִלְמֹסר  ֵהִעיָקה ָעָליו
 ֲאִפּלּו ַלְּקרֹוִבים ֵאָליו ְּביֹוֵתר. ָאַמְרִּתי לֹו "ִמֶּמִּני ֲהֵרי ַאָּתה  ֶאת ִׁשעּורֹו

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
 וקריאת התורה.

 העלון טעון גניזה.
 הלימוד בשבת

 פי אלף מיום חול.
כדאי לקרוא 
 בשלחן שבת.

 
 

 -זמני השבת 
 בגב העלון

 ס"דבס"ד

 :ַּבָּפָרָׁשה ְנקּוָדה
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1 
 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין

 ְיהּוִדי ָּפׁשּוט אֹו ָּפׁשּוט ְיהּוִדי 



 

 

ֵמֵריָׁשא ַעד ִאם ֵּכן ֲאִני מּוָכָנה ְלַהְקִׁשיב ַלִּׁשעּור ֶׁשְּל  לֹא ִמְתַּבֵּיׁש,
 ְּגִמיָרא, ַוֲאִפּלּו ְלַהְקׁשֹות ְׁשֵאלֹות ָּבִעְנָין".

 ַּבּכֹוֵלל ָעְסקּו ַּבֻּסְגיֹות ַהֲחמּורֹות ְּביֹוֶרה ֵּדָעה, ִהְלכֹות ָּבָׂשר ְוָחָלב.     
ןְּבִני ָרַמז ִלי ֶׁשֶּזה לֹא ְּבִדּיּוק ִּבְׁשִביִלי, ַא ֲאִני ִהְתַעַּקְׁשִּתי ֶׁשֶּזה ּכֵ 

ֲהלֹא ֲאִני ַּבִּמְטָּבח ֹרב ַהּיֹום, ְוָעַלי ִלְהיֹות ְּבִקיָאה ְּבִדיֵני  -ִּבְׁשִביִלי 
 ָּבָׂשר ְוָחָלב.

 ָׁשַאְלנּו ַרב ָּבִעְנָין, ּוְלַבּסֹוף ְּבִני ֶנְעַּתר.     
ר ִהִּגיַע ֵאַלי ַהֵּבן ְוִהְרָצה ְּבָפַני ֶאת ַהֻּסְגָיה. הּוא ּדִ       ֵּבר ִּבְׁשַעת ּבֹקֶ

ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ְלַלֵּמד אֹותֹו ֵּכיַצד ְלַדֵּבר ְלַאט ּוְבקֹול,  ַמֵהר ּוְבַלַחׁש.
 ּוְבִחּתּו ַהִּדּבּור.

 ְּבָפַני ְּכֶעְׂשִרים ְּפָעִמים ַעל אֹותֹו ִׁשעּור, ַעד ֶׁשָהִייִתי הּוא ָחַזר      
ֶעְׂשִרים ְּפָעִמים הּוא ָהָיה ַאֲחֵרי  ִּבְמקֹומֹו. ְמֻסֶּגֶלת לֹוַמר ֶאת ַהִּׁשעּור

ִמְּתגּוַבת ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים  ְמַעט יֹוֵתר ָּבטּוַח ְּבַעְצמֹו, ֶאָּלא ֶׁשָחַׁשׁש
 ֶׁשַּבּכֹוֵלל.

ֶׁשּבֹו ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֶאת  ַהּיֹום ִנְקַּבע ְליֹום ְׁשִליִׁשי ַּבָּׁשבּוַע, ַהּיֹום     
ָהִראׁשֹון. ִמְּלַבד  ָהִראׁשֹוָנה ְּבַחָּייו ְוִלְמֹסר ֶאת ִׁשעּורֹו'ְטִביַלת ָהֵאׁש' 

ּוִבַּקְׁשִּתי  ְּתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת ֶׁשל ִאָּמא, ִּדַּבְרִּתי ׁשּוב ִעם רֹאׁש ַהּכֹוֵלל,
ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַדֵּבר ִעם ַּכָּמה ַאְבֵרִכים ְּבִדיְסְקֵרִטּיּות, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְּבִני ְיַסֵּים 

ַיִּביעּו ֶאת ִהְתַּפֲעלּוָתם ְּבקֹול, ְּכֵדי ֶׁשִרְׁשֵמי 'ַחּבּוָרה' זֹו ְיַהְדֲהדּו  םהֵ 
 ַּבֲחַלל ַהּכֹוֵלל.

ְוָכ ָהָיה בס"ד. ְּבִני ָחַזר ְמֻאָּׁשר ֵמַהְצָלָחתֹו. ֶאָּלא ֶׁשִרְׁשֵמי      
ְזַמּנֹו ִלְמֹסר ִׁשעּור, ָּכל ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ׁשּוב  ַהַהְצָלָחה ִהְתּפֹוְגגּו

 ַהְּפָחִדים ָחְזרּו.
ִסַּכְמנּו ֵּביֵנינּו ֶׁשָּכל ַּפַעם ֶׁשַּיִּגיַע ּתֹורֹו ֲאִני ֶאְזֶּכה ִלְהיֹות ַהַּמֲאִזיָנה      

 ָהִראׁשֹוָנה.
ִלְזכּות זֹו ָזִכיִתי ְּבֶמֶׁש ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים, ָׁשַמְעִּתי ִמֶּמּנּו      
. ּוִרים ְּבֹרב ֶחְלֵקיִׁשע  ַהֻּׁשְלָחן ָערּו
ַלְיָלה ִלְפֵני ֶׁשָהָיה מֹוֵסר ִׁשעּור, ָזַכְרִּתי ְלַבֵּקׁש ֵמָהַאְבֵרִכים ֶׁשּלֹא      

 ְלַפְרֵּגן. הּוא ָהָיה ָזקּוק ַלְּתִמיָכה ַהּזֹו. ִיְׁשְּכחּו
ְוַכּיֹום הּוא ְמַׁשֵּמׁש  ב"ה ְּבִני ָזָכה ֵמָאז ְלִהְתַעֵּטר ְּבֶכֶתר ַּדָּינּות,     

ֶצֶדק ִּבְקִהָּלה ֲחׁשּוָבה ְּבחּו"ל ּוְמַׁשֵּמׁש ַּגם ְּכרֹאׁש ּכֹוֵלל  ְּכַדָּין ּומֹוֵרה
ַּבּכֹוֵלל ֶׁשּלֹו ַּתְלִמיָדיו ַחָּיִבים ִלְמֹסר  ְּבַעְצמֹו, ּוְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא ַּגם

 ְּכָלל.ִׁשעּור ִּבְפֵני ָהַאְבֵרִכים ְללֹא יֹוֵצא ִמן הַ 
ָּפַתְחִּתי ֶאת ַהֵּסֶפר ְוָרִאיִתי ֶׁשהּוא ִצֵיןּ ַהְקָּדָׁשה ְמיֶֻחֶדת ְלִאּמֹו      

ַרִּבי ֲעִקיָבא ָאַמר ַעל ַרְעָיתֹו ְלַתְלִמיָדיו "ֶׁשִּלי ְוֶׁשָּלֶכם  ְּבִמִּלים ַחּמֹות:
דֹול ְלִהְתַמֵּסר 'ִאְפְׁשָרה' ִּבְמִסירּוָתּה ְלַבֲעָלּה ַהּגָ  ֶׁשָּלּה הּוא", ִּכי ִהיא

ִּכי ִאם 'הֹוִביָלה' אֹוִתי ְלַהְצָלָחה. ִהיא  ַלּתֹוָרה. ִאִּמי לֹא ַרק ִאְפְׁשָרה,
ֶאת ֶחְלִקי ַּבּתֹוָרה ּוְלַזּכֹות  הֹוִכיָחה ִלי ֶׁשֲאִני ְמֻסָּגל ְלהֹוִציא ִמּתֹוִכי

ִאִּמי ַהְּיָקָרה:  ּבֹו ֶאת ָהַרִּבים, ָּכ ֶׁשֲאִני ָיכֹול לֹוַמר ְּבֵלב ָׁשֵלם ַעל
 )ְּב ָּבַטְחנּו("ֶׁשִּלי ְוֶׁשָּלֶכם ֶׁשָּלּה הּוא". 

, איש )שם בדוי(חיים רימר  בארצות הברית ישנו יהודי חרדי בשם
שהוא  עולם. ברוך ה', פרנסתו מצויה ברווח. אלא עסקים חובקי

 אחד למוסדות תורה. לא היה מוכן לתרום אפילו שקל
 לבניגמ"חים וכדומה תרם בשמחה, אך  לארגוני רפואה,     

סירב בנחרצות, והשיב  תורה השוקדים על תלמודם יומם וליל
 ה'משולחים' למיניהם. "שילכו לעבוד", טען, ריקם את פני כל

וביושר, יכולים גם הם  "כמו שאני עבדתי והשגתי את כספי בעמל
 שלא יעשו זאת?" לנהוג כמוני. מדוע

לתרום ללומדי התורה סירב בכל  הוא לא היה קמצן, אך     
שאצלו אין  מהרה ידעו כל ראשי הישיבות והכוללים, תוקף. עד

 להם מה לחפש.
וצנועה. לרוע מזלה, היא הייתה  כשרה בתהייתה לחיים רימר      

שאין לה  במחלה נדירה שאחת ההשלכות שלה היא חולה
אלא רק עם אדם החולה גם כן  אפשרות להתחתן עם כל אחד,

לנסות למצוא לה  הרופאים הזעיק אביהטובי  מחלה. את באותה
 יתרה. מזור, אך ללא הצלחה

למיטב השדכנים  כשהגיעה בתו לפרקה, פנו הוריה     
 בבקשה למצוא לה שידוך העונה על באמריקה ומחוצה לה

 הדרישה הנדירה.
עוברים גם שבועות וחודשים, והטלפון  אולם חולפים הימים,     

לשדכן שישדך  נאה הבטיחונותר דומם. אומנם תשורה  בבית
 טענו השדכנים שוב ושוב, מתוך עשרות –לבתם את זיווגה, אולם 

הסיכוי למצוא בחור  אלפי הבחורים החרדים בני גילה של הבת,
 נדירה זו הוא אפסי! וכך נוקפות להן החולה גם כן במחלה

באושר  חברותיה של הבת האומללה כבר נשואות השנים,
 אין. –ושידוך עבורה וחובקות ילדים, 

ולהפיל תחינה  בצר להם, החליט אביה לטוס לארץ הקודש
מעולם, בכותל המערבי. הוא הזמין  במקום שממנו לא זזה שכינה

 טיסה ונסע לבדו. כרטיס
עלה למונית הראשונה שנקרתה  בצאתו משדה התעופה     

הגעתו שם  לכיוון מלון "רמדה רנסנס" בירושלים. עם בדרכו ונסע
. המערבי לכותל מונית לעצור כדי חפציו בחדרו ויצא מהמלון את

 .שם היה כבר הוא קצרה נסיעה לאחר
 הפנויים הכיסאות אחד על והתיישב תהילים ספר נטל הוא     

, יקירתו בתו עבור ותחנונים בתפילה לפתוח מתכוון, ברחבה
 הבעיה. הנה והגיע המסועפים עסקיו את עזב לענה  שרק

, נחסמו הרגשות כל. עימו בל ליבו כאילו לפתע חש שהוא, הייתה
 מעוכבת בתו על להתפלל במיוחד הגיע לא וכאילו, יבשו הדמעות
. הלבנות והיונים העתיקות האבנים על להסתכל אלא השידוך

 .התהילים ספר את לפתוח אפילו חשק לו היה לא
 ומוזרה קרירה ותחושה, בייאוש סביבו האזור את סוקר הוא     

 באברך מבחין הוא ממנו מטרים כמה במרחק. לליבו מזדחלת
 את מרטיבות ודמעותיו, רבה בהתרגשות תהילים וקורא העומד

דמעותיו את ומקנח ממחטה מוציא הוא פעם מידי. חליפתו

ת ִסּפּור  :ְלַׁשַּבָ
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 בכי של שמחה
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 .עליו התרגשה קשה שצרה נראה. הועיל ללא, הזולגות
 שם אינו האברך אך ,אחדות דקות במשך בו מביט רימר חיים     
 .חרישיות ביבבות להתפלל וממשיך לב
 מה: 'לעצמו חושב כשמיודענו, כנצח ארוכות דקות לאחר     

 ממרחקים לכאן הגעתי הרי? ככה מתפלל לא אני למה? איתי
 חש הוא – '!עכשיו חלומות עת לא. בפרט בתי על להתפלל

 לקרוא מהרה עד החל הוא. עליו עובר התעוררות של גל לפתע
 נוקב צער של דמעות לנשור החלו ומעיניו, ברגש תהילים

 תהילים קריאת של כשעה לאחר. התהילים ספר את שהרטיבו
 .בבכיות להתפלל שהמשיך, האברך על שוב והסתכל עצר
...' קרה מה ושואל אליו ניגש אני. כאן עד: 'החליט הוא     

 שאני סליחה: "אותו ושאל לאברך פנה הוא. למעשה וממחשבה
 ורואה משעה למעלה כבר כאן נמצא אני פשוט... אבל ,מפריע

... חמור שהמצב נראה... ובבכיות בדמעות תהילים קורא אותך
 ?"במשהו לעזור יכול אני אולי
 אבל, למצוות תזכו: "ואמר אדומות בעיניים בו הביט האברך     
 "...לדאוג מה לכם אין, לעזור באפשרותכם שיש חושב לא אני
 לי יש. "לו לספר האברך ניאות מרובות הפצרות לאחר רק     
 שמיים ירא, בתורה מופלג בחור עם שידוכין בקשרי שבאה בת

 כסף לי אין: אחת היא הבעיה. רבה בהתמדה הלומד מידות ובעל
 מלבד וזאת. לכלום ובעצם לאולם, לנדוניה ,החתונה להוצאות
 חושש אני לכן. שנים זה עליי המעיקים יומיים-היום החובות

 אבוא :לעצמי אמרתי. הרב לצערנו, להתבטל עומד שהשידוך
  ."עזרתו את לי שישלח ,מאין יש הממציא לפני ואתפלל לכאן

 לסערת נקלע הוא .בקרבו נכמר וליבו, זאת שמע רימר חיים     
 בזכותו, בתפילתו אותו ריגש כך כל האברך ,אחד מצד. רגשות

 לימוד שמלבד עליו ונראה, שלו בתו על להתפלל התעורר הוא
 הוא, שני מצד אך. )...משמע תרתי( כלום בעולמו לו אין התורה

 ...תורה בבני לתמוך' נוהג לא'
 כל את לאברך לתת החליט מחשבה של ארוכים רגעים לאחר    

 מצא הוא אך, קלה הייתה לא ההחלטה. לו זקוק שהוא הסכום
 בכמה: "המופתע האברך את במהירות שואל עצמו את

 האברך של תורו היה עכשיו?" החתונה הוצאות כל מסתכמות
 .השיב", שקל אלף מאתיים. "לחשוב

  על רשם, קים'צ פנקס חיים הוציא ,האברך של לתדהמתו     

שעמדלאברךאותווהגיש! דולר55,000שלסכוםמהםאחד
 .בהלם

 מברך והחל העצומה מהפתעתו האברך התעשת דקה לאחר     
. כולו ושמח מרוגש, בתורה הכתובות הברכות בכל חיים את

 כך לו לתרום ראה מה ועל ,כאן למעשיו חיים את שאל, כשסיים
 .במלואו הסכום כל את
 העושר על לו לספר התחיל וחיים, שוב נפרץ הדמעות זרם     
 ואינה הנדירה במחלה החולה, בתו של סיפורה ואת בירכו' שה

 .ארוכות שנים כבר זיווגה את מוצאת
 החסד בזכות אולי ,יודע מי. "אותו ובירך אותו הרגיע האברך    

 ."בקרוב המתאים הבחור את בתך תמצא עימנו שגמלת הכביר
 .ליבו מעמקי" אמן" ענה הנרגש חיים

 העת וכל, הדדית טלפונים מספרי בהחלפת נפרדו הם     
 אם. "הרבה עזרתו לו על ולהודות אותו לברך מוסיף האברך

 .הבטיח", אליך אתקשר ,מתאים בחור יימצא
. חשבונותיו התנהלו שבו לבנק האברך פנה המערבי מהכותל     
 ראה הפקיד. ק'הצ את לו והגיש, חרדי שהיה ,לפקיד ניגש הוא
 הסכום את??? אתה. "מפיו נשמעה הפתעה וקריאת הסכום את

 מגלגל אתה הזמן כל הרי: "המשיך הוא?" זאת כל לך מנין? הזה
", שקלים מאות כמה של קים'צ מפקיד היותר ולכל, חובות
 "...חוזרים גם שלפעמים: "בלחישה והוסיף נרגע לא עוד הפקיד

 המסתתר הסיפור את תשמע בוא, "האברך לו אמר", תירגע"
 ".זה ק'צ מאחורי

 על, הסיפור כל את בהתרגשות לו לספר החל האברך וכך     
 .שידוך המחפשת בתו ועל רימר חיים על, שלו הכספית המצוקה
 .נחש כנשוך ממקומו הפקיד קפץ, כשסיים

!!! הזו במחלה בדיוק חולה שבנו אח לי יש, תאמין לא אתה     "
 כמה לפני לי סיפר אחי. בירושלים כאן הלומדה ישיב בחור הוא

 אם אלא להתחתן יכול אינו הוא אך, שידוך מחפש שבנו חודשים
 מיהר הפקיד "!זו במחלה היא גם שחולה ישראל בת ימצא כן

, זהה שהיא התברר. המחלה שם את ולברר לאחיו להתקשר
 . מרפא חשוכת מחלה באותה חולים ואחיינו רימר חיים של ובתו
 בחדרו זמן באותו ששהה, רימר לחיים היה הבא הטלפון     

 שבועות שלושה בתוך. שעה רבע בתוך לבנק הגיע הוא .שבמלון
 ת")שב קבלת" גיליון(... הצדדים כל לשמחת ,צלחת שם נשברה

 
 בלא הכשר מיוחד לשמיטה. -אין לקנות פירות בין התאריכים המסומנים בטבלה, או מוצרים המכילים פירות מתאריכים אלו  -ברכישה בחנות או בשוק 

הגידולים שנקטפים הרי הם הפקר ופטורים מתרומות ומעשרות ויש לנהוג בהם קדושת שביעית. ירקות  -בתאריכים שבלוח "קדושת שביעית"  -בקטיף עצמי (מהגינה וכדו') 
 אסורים באכילה לעולם (לנוהגים כהרמב"ם). -נקטפו בתאריכים שבלוח מסומן "איסור ספיחין" ש

 ו.בזמן הביעור יש להוציא את הפירות הקדושים בקדושת שביעית מן הבית ולהפקירם בפני שלושה אנשים, ולאחר מכן יכול להחזיר פירות אלו לבית -ביעור 
 

 ביעור: עצמי (מהגינה וכדו'):בקטיף  ברכישה בחנות או בשוק: שם:

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר  דלעת
 השמיטה

 מתחילת השמיטה. –קדושת שביעית 
בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת השמיטה,  -איסור ספיחין 

 עד אמצע חודש ניסן (תחילת מאי) בשנה שלאחר השמיטה

סוף חודש חשוון 
(אמצע נובמבר) 
בשנה שלאחר 

 השמיטה

 דפנה
מאמצע חודש ניסן (אמצע אפריל) בשמיטה עד סוף 

 השמיטה
רובו מייבוא מחו"ל)–(מיובש 

 מתחילת השמיטה עד סוף השמיטה. –קדושת שביעית 
 אין ביעור אין איסור ספיחין

 ַלְּׁשִמיָטה ְזַמִּנים לּוחַ 



 

 

 

 : יציאה :כניסה 
 17:26 16:10 :ם-י

 17:28 16:24 :ת"א
16:2817:29ב"ש: 
 17:25 16:13 :חיפה

 מתוך הספרים: "פיצוחים", ו"אתגרים".
 

 :מחשבה חידת
 לאדם. ₪ 10נניח שכניסה לכל מוזיאון עולה 

לקחת איתך ארבעה  ;מבחינה כספית מה משתלם יותר 
 ד לארבעה מוזיאונים?או חבר אחחברים למוזיאון אחד, 

 
 :חשבון חידת

 גרם של במבה ע"פ הכללים הבאים:  90י אוכל מרדכ
ר מאשר בדקה הקודמת, יות םגר 5הוא אוכל בכל דקה 

 מבה בארבע דקות בדיוק.אכילת הבמסיים את ו
  דקה הראשונה?במבה אוכל מרדכי בכמה גרם 

  
 אני": מי" חידת

 לך על ארבע, בתחילה אני הו
 ולבסוף על שלוש. ,שתיםלאחמ"כ על 

 מי אני? 
 

 
 :המחשבה לחידת פתרון

וצברו  שחקיםת אותו מספר מא אם כל השחקנים שיחקו
שהם צברו אף מספר זהה של  הרי –מספר זהה של נקודות 

רח מוכ –הפסדים, ומכיוון שבכל משחק יש מנצח ומפסיד 
ה שאומר חונות הכללי שווה להפסדים, מסך הנצלהיות ש

שכל שחקן ניצח והפסיד במידה שווה. אך זה לא יתכן במקרה 
-י, שזהו מספר אמשחקים 29חקן שיחק ו שבו כל ששלפנינ

 ה שווה.שאינו ניתן לחלוק וגיז
 

 :חשבון לחידת פתרון
גרם, והמים  200 –כוכית גרם, כוס הז 50שוקלת  קרכוס הקל

 ם.גר 150שוקלים 
 

 אני": מי" לחידת פתרון
 כסא.

 :"דרך עוברי כל אליכם לא" רכבים לבעלי בבקשה
", ארצכם מטר ונתתי" ביום" ופרשיו וחילו פרעה מרכבות" לבעלי 

 מים" בו ונתקיים' וניקוז קשב בעיות'מ הסובל ברחוב בנסיעתכם
 מימינם חומה להם והמים" -ל תגיעו לבל היזהרו", אדירים

" רבים מים לשטף רק" הרגל בהולכי תקיימו ואל" ומשמאלם
כי והיה" 'דרכים עוברי של תפילתם גדולה'ו קבין בתשעה' טבילה'

 ...אתה אף, רחום הוא מה..." אלי יצעק
 

אישה אחת מקבצת נדבות ליד בית הכנסת: "אנשים תעזרו לי! אם
 בעלי היה חי לא הייתי צריכה לעמוד כאן ולקבץ נדבות!"

 עשיר?"נדו לה העוברים ושבים ושאלו בצער: "בעלך היה 
"לא", ענתה האישה, "אך אילו הוא היה חי, הוא היה עומד כאן -

 ומקבץ נדבות"...
 

 שיניים תותבות. לאדםרופא התקין 
 לך?" מברר. ם"כמה עלי לשל

 ענה הרופא. "אלפיים דולר!"
 "בבקשה", משלם האיש ופונה ללכת.

 "הי, אדוני!", מזדעק הרופא, "זה כסף מזויף!"
 –"נו, ומה בכך?" מיתמם האיש, "השיניים ששמת לי בפה 

 מה הם?"....
 

בארה"ב, מבחין הגדול שיום אחד, בעומדו להכנס לבית הכנסת 
 הרב בחמור מת המושלך על הארץ.

הוא מוציא את הטלפון ומתקשר לעיריה: "יש כאן חמור מת ליד 
 בית הכנסת הגדול".

מה בכך? והרי תפקידכםהפקיד, שהיה אנטישמי, ענה בלעג: "נו, ו
 !"היהודית הקהילה בניהוא לקבור את 

אך נהוג להודיע לפני כן "אמת ויציב", השיב הרב מיניה וביה, "
 לקרובי המשפחה"...

 בדיחות: חידות:

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

זמני 
 השבת:

 

 אין ביעור  לשמיטהאין צורך בהכשר  -מיובא מחו"ל  הל

 זית למאכל (לכבישה)
מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד 
תחילת חודש אב (אמצע יולי) בשנה שלאחר 

 השמיטה

מאמצע חודש תמוז (אמצע יולי) בשמיטה עד  -קדושת שביעית 
 שבועות שלאחר השמיטה.

 אין איסור ספיחין

שבועות שלאחר 
 השמיטה

 זית לשמן
 (ושמן זית)

ע חודש אלול (אמצע ספטמבר) שבסוף מאמצ
השמיטה עד תחילת חודש תשרי (אמצע 

 ספטמבר) בשנה שלאחריה (תשיעית)

מאמצע חודש אלול (אמצע ספטמבר) בסוף  -קדושת שביעית 
 השמיטה עד שבועות בשנה שלאחר השמיטה.

 אין איסור ספיחין

שבועות שלאחר 
 השמיטה

 בהכשר לשמיטהאין צורך  -מיובא מחו"ל  זנגביל
מתחילת השמיטה עד סוף חודש כסלו (אמצע  –קדושת שביעית 

 דצמבר) שלאחר השמיטה.
 אין איסור ספיחין

 אין ביעור

 אין ביעור  אין צורך בהכשר לשמיטה -מיובא מחו"ל  זעפרן

 מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה זעתר / איזוב
 מיובא מחו"ל) –(מיובש 

מתחילת השמיטה עד חנוכה שלאחר  –שביעית קדושת 
 השמיטה.

 אין איסור ספיחין
 אין ביעור

מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) בסוף השמיטה  חבוש
עד אמצע חודש תמוז (תחילת יולי) שלאחר 

 השמיטה

מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) עד סוף  –קדושת שביעית 
 השמיטה.חודש טבת (אמצע ינואר) שלאחר 

 אין איסור ספיחין

סוף חודש טבת 
(אמצע ינואר) 

 שלאחר השמיטה
 מאת: "כושרות".
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הגוי  את  "וגם  הפסוק 
אנוכי"  דן  יעבודו  אשר 
על פי דברי בעל "עוללות 
"עיניו  על הפסוק  אפרים" 
היינו  תצפנה",  בגוים 
השי"ת  מוצא  אינו  אם 
דן  אז  לישראל  זכות  שום 
האומות,  בצרוף  אותם 
לאברהם  השי"ת  שהבטיח 
אשר  הגוי  את  "וגם  אשר 
כנגד  אותם  ידין  יעבדו" 
שאמר  וזהו  ישראל.  בני 
אשר  ראיתי  יען  הכתוב 
והבזויים  השפלים  מצרים 
ישראל,  בני  את  מעבידים 
בריתי  את  "ואזכור  לכן 
יעבודו  אשר  הגוי  את  וגם 
מסתכל  דכאשר  אנכי",  דן 
אני  אזי  המצרים  על  אנכי 
ישראל  בני  שאכן  רואה 

ראויים הם לגאולה.

סבלות מצרים - 
האסון שבהתרגלות 

לקושי השעבוד
מצרים  סבלות  מתחת 
גדול  היותר  האסון  ו(  )ו. 
לאיש ובפרט עבור עם שלם 
להרגיש  יפסיק  באם  הוא, 
ומקבלים  והצער  היגון  את 
הכל בקרירות ובאדישות, כי 
בכלל  שירצו  תקוה  אין  אז 
להיטב את מצבם. וזה שאמר 
אתכם  "והוצאתי  השם, 
מתחת סבלות מצרים" היינו 
שיצילם מאותו מצב ביש של 
'סבלות מצרים' אשר כבר לא 
וקושי  הגלות  את  מרגישים 
השעבוד, והפכו לאבן דומם, 

ממצב זה יוציאם ה' ית'.
)הרה"ק רבי שמחה בונם מפרשיסחא זצ"ל(

דברים קשים כגידים 
וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה'. )ו, ב( כתב רש"י ז"ל: 
"דבר אתו משפט, על שהקשה לדבר ולומר למה הרעותה לעם 
הזה". כבר תמהו רבים על שלא מצינו בפסוק מפורש דיבורי 
משפט שנאמרו למשה. ונראה, כי מדרך העולם אם אדם ישגה 
לומר דבר שלא כיאות לפני מי שגדול ממנו, או אם אדם ישכח 
יאמר  המלכות,  מנימוסי  נוהג  איזה  מלך  לפני  דיבורו  בשעת 
לו המלך 'אל תשכח עם מי אתה מדבר', וממילא יבין ששגה 
באיזה דבר ולא דיבר בכבוד הראוי. הן הן הדברים האמורים 
כאן, כי אחר שאמר משה: "למה הרעותה לעם הזה", אמר לו 
הקב"ה: כפי הנראה שכחת עם מי אתה מדבר, על כן: "ויאמר 
אליו אני ה'", ודברים אלו היו קשים כגידים וכדרבונות למשה 
רבינו שכאילו שכח רגע אחד מהשי"ת, ואצל הצדיקים הדבקים 
תמיד בה' נחשב דבר זה לעון גדול, כמו שפירש הבעש"ט הק' 
זי"ע: "אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון" )תהלים לב, ב( אשרי לו 
לאדם שהוא במדרגה זו , שאם רגע אחד "לא יחשוב ה'", כבר 

נחשב "לו עון". 
)ערוגת הבושם(
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ה'תשפ"ב

גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

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

באר בשדהבאר בשדה

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

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

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

 גני הילדים 
 * 

 כתות הת"ת 
* 

 מכינה לישיבה קטנה כלל חסידית 
 - הרי"ף 35, אלעד 

 * 
בית הכנסת

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

אי ידיעת קץ זמן 
השעבוד הועיל 
לקצר את הד' 

מאות שנה
ב(  )ו.  ד'  אני  אליו  ויאמר 
ומבאר  הרחמים,  בעל 
שמחה  ר'  הרבי  הרה"ק 
מפארשיסחא  בונים 
לאמר  התכוון  שהקב"ה 
השעבוד  קושי  גם  כי 
זאת  אבל  לטובתם,  הוא 
אליו  רק  השי"ת  אמר 
לישראל  כי  למשרע"ה, 
לא היה יכול לגלות זאת, 
אשר  שידעו  באם  כי 
הזמן,  ישלים  השעבוד 
הקושי,  ירגישו  לא  אז 
ידי  על  אשר  ביודעם 
הזמן,  קודם  יצאו  זה 
אליו"  "ויאמר  רק  לכן 
זאת,  גילה  למשה  דוקא 
הוא  הקשה  שהעבודה 

רחמים. 
)שערי שמחה(

המתקת הדינים 
בשורשם 

וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה' )ו, ב(. כתב 
דצריך  שטפנשט  אב"ד  תאומים  שלום  רבי  הגה"ק 
לבאר כיון שאמר אל משה לא היה ]לו[ לומר אלא 
ויאמר אני ה', ו'אליו' הוא מיותר. אלא שאמר למעלה 
להם,  להרע  ישראל  על  לקטרג  הדין  מדת  שחזר 
הראה לו ה' שמדה"ד הוא אינו אלא מצד המקבל, 
אבל במקומו הוא אינו אלא רחמים גמורים ופשוטים. 
לזה וידבר אלהים אל משה, ר"ל מצד משה המקבל 
אמירה  נעשה  ה'  אני  מצד  אבל  דין,  אלהים  נעשה 
זה  היודעים  הצדיקים  לזה  הרחמים.  שהוא  והוי"ה 
כאשר רואין איזה דין נגזר על העולם ח"ו, מחזירין 
הדין לשורשו למעלה ושם נמתק הדין ונעשה רחמים 
וחסד וברכה בא לעולם, וזהו המתקות הדין בשורשו, 

והבן.
)אור התורה(

כאבם של ישראל שלא שבו 
לאביהם שבשמים בלא יסורים

הרה"ק  אמר  ה(  )ו.  אותם.  מעבידים  מצרים  אשר 
מאפטא נאקת בני ישראל היתה על אשר נפלו וירדו 
ממדרגתם, ולא שבו מעצמם אל הבורא יתברך, רק 
חכו עד אשר מצרים הביאו אותם לעבדות השם, וזהו 

כוונת "אשר מצרים מעבידים אותם". 
)אוהב ישראל( 

כמו ברית מלח שממתקת הבשר 
כך היסורים ממהרים את הקץ

את  ישראל...ואזכור  בני  נאקת  את  שמעתי  אני  וגם 
בריתי )ו. ה( איתא בחז"ל )ברכות ח' ע"א( יסורין ממרקין 
עוונתיו של אדם, קל וחומר משן ועין, שהעבד לקה 
עאכו"כ  לחירות,  ידו  על  יוצא  והוא  אחד,  באבר  רק 
יסורין שממרקין גופו של אדם שיוציאו אותו לחירות 
מהגלות דברי ר' יוחנן, רשב"ל אמר נאמר ברית במלח 
ונאמר ברית ביסורין מה מלח ממתקת את הבשר אף 

יסורין ממרקין עונותיו של אדם. והנפקא מיניה בין 
ברית  ברית  מג"ש  דיליף  למאן  הוא,  הטעמים  שני 
מלח או ממרקין היסורין את העוונות אף בלי כוונה, 
דכמו שהמלח ממתקת את הבשר אף בלי כוונה כך גם 
כוונה מיוחדת.  גם בלי  היסורין ממרקין את העונות 
זהו רק כאשר  ועין,  ולמאן דיליף מעבד שיוצא בשן 
האדון הפיל את שינו בכוונה, וזה שאמר הכתוב יען כי 
שמעתי את נאקת בני ישראל, שחושבים "אשר מצרים 
ה'  מיד  הכל  אשר  לגמרי  ושוכחים  אותם"  מעבידים 
ואם כן אי אפשר ללמוד משן ועין שצריך להוציאם 
לחירות כי חסרה להם הכונה, ולכן "ואזכור את בריתי" 
שהשי"ת אומר שהוא יזכור הגז"ש מה מלח ממתקת 
שמתמרקין  אותם  יגאל  ועי"ז  כן,  יסורים  אף  הבשר 

מעליהם אע"פ שאינם מתכונים למירוק עוונות.
)הרה"ק ה"שר שלום" מבעלזא(

קושי השיעבוד על ידי כל מצרי ומצרי
ואזכר את בריתי )ו. ה( ברש"י פירש שיזכור את ברית 
בין הבתרים שם הבטיח לו "וגם את הגוי אשר יעבודו 
דן אנוכי", והנה רש"י בא לתרץ אשר קשה כי בפסוק 
הקודם כבר כתב וגם הקימותי בריתי, וא"כ מדוע חוזר 
הכתוב עוד הפעם "ואזכר את בריתי" אחר שכבר אמר 
ד' "וגם הקמותי את בריתי" אכן כפי שפירש הרמב"ן 
שהגזירה במקורה היתה רק שפרעה בעצמו יעביד את 
בני ישראל, ואילו בפועל קרה ש"ויעבידו מצרים" היינו 
קושי  היה  וזה  לעבד,  ישראל  לקח  ומצרי,  מצרי  שכל 
השעבוד, אשר בגינו יצאו קודם הזמן המיועד לקץ ד' 
מאות שנה, וזהו שאמר ה' לכן שמעתי כעת קודם הזמן 
את נאקת בנ"י יען כי "ואזכר את בריתי" כמו שפירש 
רש"י "וגם את הגוי אשר יעבודו" יען רואה אנכי אשר 
בני ישראל עובדים את הגויים ולא רק את פרעה המלך, 

אשר על כן הוציאם קודם סוף הזמן המיועד לגאולה.

היהודי לעומת המצרי
הגה"ק ה"חתם סופר" מפרש את דברי רש"י אלו שמביא 

שנה שביעיתשנה שביעית
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2 באר בשדה- שטפנשט

בגאולת מצרים היתה רק איתערותא 
דלעילא ולא היה אתערותא דלתתא כלל

פרעה.  ישמעני  ואיך  אלי  שמעו  לא  ישראל  בני  הן 
קל  "זה אחד מעשרה  כותב:  בפירושו  רש"י  יב(   , )ו 
וחומר שבתורה". הנה כל השפע מלמעלה צריכים 
את  רבינו  משה  מצא  וכאשר  מלמטה,  התעוררות 
ישראל במצב שפל מאוד שלא יכלו אפילו לשמוע 
חזון הגאולה, מקוצר רוח ומעבודה קשה, לכך יצא 
שבי"ג  הראשון  שהוא  הקל-וחומר  מידת  לעורר 
מדות  י"ג  כנגד  שהן  בהן,  נדרשת  שהתורה  מדות 
של רחמים, והראשונה שבהן היא מידת "אל" שהוא 
רחמים פשוטים, אף בלי התעוררות, וממנה המשיך 
ר'  משרע"ה את הגאולה. וזה שפירש הרה"ק הרבי 
ברוך ממעז'בוז' זי"ע עה"פ )שמות יב, כג( "ופסח ה' על 
הפתח", לפי שהקב"ה אמר פתחו לי פתח כחודו של 
מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, אף על 
הפתח הזה שהוא כחודו של מחט פסח ה' והכל היה 

בלי התעוררות מלמטה. 

)שם משמואל(

בזכות האמונה נגאלו ועתידים להיגאל 

וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו 
אחד  "זה  פירש"י:  יב(  )ו,  פרעה.  ישמעני  ואיך  אלי 
שהגאולה  ידוע  הן  שבתורה".  וחומר  קל  מעשרה 
תלויה באמונה – ובזכות אמונה נגאלו אבותינו, וגם 
וזהו שאמר  בזכות האמונה עתידים להיגאל בב"א, 
משה: "הן בני ישראל לא שמעו אלי" – ולא האמינו 
לי – "ואיך ישמעני פרעה", כלומר, אם אין אמונה 
ומה  לשלחם.  פרעה  שישמעני  הגאולה  תהיה  איך 
שפירש"י שזה אחד מקל וחומר שבתורה, רצה לומר, 
וחומר, שנראה כדבר קל, שאם  שהאמונה היא קל 
נתבונן בסביבותינו נראה שעם מי שמדברים שגור 
בפיו אמונה, היינו, שאין לך אדם שבעולם שיאמר 
שאין לו אמונה ח"ו, ובאמת הוא חומרא שבחומרות, 
כי אם באמת הוא מאמין למה הוא דואג, צריך להיות 
שמח באמונה ובטחון שכל מה דעביד רחמנא לטב 

עביד". 

)דברי ישראל - מודז'יץ(

האחדות היא חומה בצורה 
כנגד כל האויבים 

ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא 
את בני ישראל מארץ. )ו, יג( . שאל הרה"ק הרבי ר' 
ד' שבט( מדוע מה שציום  )יו"ד   – זושא מהאניאפולי 
אל פרעה אומר הכתוב, ומה שציום אל בני ישראל 
לא אומר הכתוב. ותירץ דהציווי לישראל הוא עצם 
בצוותא  כולם  שיהיו  ויצוום  היינו,  'ויצום'.  הדבר, 
חדא. שאמר להם השליטו אחדות בקרב בני ישראל, 
אחד,  בלב  שיהיו  הלבבות,  קרבת  ביניכם  השרירו 
יאולץ  וממילא  לגאולה,  כולם שואפים  אחד  ברצון 
פרעה על כרחו להוציא את בני ישראל ממצרים, כי 
לא יוכל אויב ומתנקם לעמוד נגד החומה הבצורה 

של האחדות. 

)הרה"ק הרבי ר' זישא מאניפולי זי"ע - יו"ד ב' שבט(

כוח הצדיק מכוח בני ישראל

הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני 
יג( מקשים המפרשים מה ק"ו הוא  )ו.  ערל שפתים. 
זה, הרי הכתוב אומר כי בני ישראל לא שמעו מקוצר 
רוח ומעבודה קשה, ואילו לפרעה אין בעיה זו. ויש 
לתרץ, שכל יהודי, אף שהוא במצב של קוצר רוח, 
ואינו מסוגל לקלוט. עם כל זאת הוא ישמע את דברי 
ה', הרבה יותר טוב מאשר הגוי במצב הטוב ביותר. 
כי  "ואני ערל שפתים".  רבינו  הוסיף משה  זה  ועל 
כוח המנהיג תלוי בעם ישראל, ואם בני ישראל אינם 

שומעים למשה אבד ממנו כח ההשפעה לשכנע את 
פרעה, וזו הכוונה "הן בנ"י לא שמעו אלי ואני ערל 

שפתיים" ע"י כך אין בכוחי מאומה. 

)שפת אמת – יו"ד ה' שבט תרס"ה(

זה לעומת זה 

יג(   , )ו  ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. 
הרה"ק הרבי ר' זושא זי"ע פירש את הפסוק )תהלים 
לא חסיד".  מגוי  ריבי  וריבה  "שפטני אלהים  א(  מג, 
רשע  מול  צדיק  מעמידים  מעלה  של  דין  בבית  כי 
הצדיק.  בדרכי  הלך  שלא  על  הרשע  את  ומוכיחים 
ולגבי  גוי לא חסיד,  נגדו  ובקש דוד שיעמידו בדין 
'מעלתו' של הגוי הלזה יהיה הוא צדיק וחסיד, וזהו 
מלשון  'ויצום'  פרעה",  ואל  ישראל  בני  אל  "ויצום 
צוותא, העמיד שניהם זה מול זה, והתבלט ההבדל 

בין ישראל לבין פרעה. 

)ישמח ישראל אלכסנדר – יו"ד כ"ט טבת-תר"ע(

דרך הצדיקים לראות שפלות 
עצמו וגדלות חבירו 

הוא משה ואהרון )ו. כז( חז"ל דרשו 'הוא משה ואהרן', 
לא משה גדול מאהרן ולא אהרן גדול ממשה, והכוונה 
היא כי דרך הצדיקים לראות שפלות עצמו וגדלות 
חבירו, וזה מה שרמזו לנו חז"ל "לא משה ראה את 
ולא  אהרן,  גדלות  ראה  כי  יען  מאהרן,  גדול  עצמו 
יען ראה גדולת  אהרן ראה את עצמו גדול ממשה, 

משה.

)מחזה אברהם – הגה"ק רבי אברהם מברודי-וינא(

גם אחרי שדברו עם המלך פרעה 
לא נתגאו ולא התנשאו

הם המדברים אל פרעה הוא אהרן ומשה )ו. כז( מדרך 
בני אדם כאשר הם עולים לגדולה אזי מרגישים את 
עצמם בטוב ובהתנשאות וכאילו נהיו אנשים אחרים, 
אבל כאן העידה התורה, אשר גם אחר שדברו כבר 
את  והרגישו  התנשאו,  ולא  נתגאו  לא  פרעה,  עם 
אל  דברם  מקדם  שהיו  כמו  ואהרן,  כמשה  עצמם 

פרעה.

)באר מים חיים(

טומאת מצרים לא אפשרה 
למשה לשמוע את דברי ה' והיה 

יוצא לשומען מחוץ למצרים

ויהי ביום דיבר ה' אל משה בארץ מצרים. וידבר ה' אל 
משה לאמר אני ה' דבר אל פרעה מלך מצרים את כל 
אשר אני דובר אליך. )ו. כח-כט(. הגה"ק הרש"ש טויבש 
אב"ד יאסי מבאר כי כוונת הפסוקים היא דהדיבר שהיה 
ה' מדבר את משה לא היה ב"מצרים" במקום עבודה 
מצרים"  "בארץ  אם  כי  וטומאה,  טנופת  ומקום  זרה 
פרשת  במדרשם  שאמרו  דרך  ועל  לכרך,  חוץ  דהיינו 
אומר  אינו  למה  מצרים  בארץ  ד"א  ה(  פט"ו  )שמו"ר  בא 
במצרים א"ר חנינא אמר הקב"ה כתיב בתורה )דברים כד 
יא( בחוץ תעמוד, אף אני אעשה כך בארץ מצרים ולא 

במצרים, וכן אמר משה כצאתי את העיר כו' עיי"ש. 

וכוונת המשך הפסוק "וידבר ה' אל משה לאמר אני ה' 
דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך". 
שאמר לו שאני ה' ואין כבודי לדבר עמך במצרים זולת 
בארץ מצרים חוץ לכרך, אבל אתה תדבר אל פרעה כל 
למעלה  קדושתי  כי  לכרך,  חוץ  אליך  דובר  מה שאני 

מקדושתך.

)חיי עולם למרן הגרש"ש טויבש אב"ד יאסי(

סרחון בואש היאור נותר 
בעינו ימים ארוכים

ויחפרו כל מצרים סביבות היאר מים לשתות כי לא יכלו 
)ז, כד(. הגה"ק רבי שלום תאומים  לשתות ממימי היאר 
אב"ד שטפנשט הקשה כמה תמיהות וכך כתב: צל"ד 
למה חפרו השוטים סביבות היאור הלא ראו שאפילו 
הרוק שהם רוקקים הוא דם. גם יש לבאר מה הוא יתור 
יכלו לשתות ממימי היאור", הרי כבר  הכתוב "כי לא 
יודעים מקודם שאינם יכולים לשתות מי היאור. גם לא 
נאמר מה היה בחפירתם אם מצאו או לא והעיקר חסר. 
גם האיך קורא ממימי היאור הרי כבר לא היה בו מים 
אלא כולו דם. והנראה שהורה לנו הכתוב עוד ענין אחד 
במכת דם, שאפילו לאחר שעברה המכה וחזר היאור 
שהיה  מחמת  ממנו  לשתות  יכולין  היו  לא  לקדמותו, 
נמאס בעיניהם בזוכרם שהיה דם ונבאש ונסרח, ואף 
שחלף ועבר ונעשה מים, עדיין הסרחון במקומו עומד. 
לזה כתיב ויחפרו וגו' כי לא יכלו לשתות ממימי היאור, 

ר"ל אפילו בהיותו מים.

)אור התורה למרן הגר"ש תאומים אבד"ק שטפנשט(

משמר הגבול

גבולך  כל  את  נוגף  אנכי  הנה  לשלח  אתה  מאן  ואם 
בצפרדעים. )ז. כז( כתב 'גבולך' ולא גבול זולתו, וכמו 
כן  ידי  על  שנעשה  ב(  פ"י  )שמו"ר  במדרשם  שאמרו 
שלום בין בני מצרים ובין בני כוש, המצריים אומרים 
עד כאן תחומנו והכושים אומרים עד כאן תחומנו, 

כיון שבאו הצפרדעים עשו שלום ביניהם, עיי"ש. 

הצפרדעים  אשר  הטבעי  פי  על  דהיה  אף  והיינו 
יתפשטו לכוש הקרוב למצרים, על דרך אוי לרשע 
אוי לשכינו )נגעים פי"ב מ"ו(, היה בכוונה רצויה מאת 
המקום אשר יהיה רק בגבולו ולא בגבול אחרים, כדי 
שיתן פרעה אל לבו יותר שאין כאן מקרה אלא הכל 

בגדר עונש וכגמול ידו יעשה לו.

 )חיי עולם לגרש"ש טויבש אב"ד יאסי(

פרעה בקש לנסות את משה 
אם הוא שליח ה' או מכשף

וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו ולא שמע 
בעל  הגה"ק  הקשה  יא(  )ח.  ד'  דבר  כאשר  אליהם 
"ערבי נחל" מדוע כאשר ראה כי היתה הרוחה הכביד 
את ליבו, אלא שבאמת נסתפק פרעה אם משה שליח 
ד' או סתם מכשף, ולכן אמר פרעה שישלח את העם 
לשלוח,  שלא  גמר  ובלבו  הצפרדעים,  יסיר  כאשר 
ובזה יראה, אם משה באמת שליח ד', אז עליו לדעת 
באמת שמשקר פרעה ואינו צריך להסיר הצפרדעים, 
אבל אם יסיר הצפרדעים אז נראה שלא שלחו השם, 
והוא סתם מכשף, ולכן כאשר ראה פרעה כי היתה 
אמר  לא  ישראל  את  לשלח  שהבטחתו  אף  הרוחה 

בלב שלם, לכן והכבד את ליבו.

)ערבי נחל(

הגאולה העתידה תהיה שלימה 

ושמתי פדת. )ח, יט ( כתב בעל הטורים: ג' במסורה: 
כאן חסר וב' מלאים "פדות שלח לעמו" )תהלים קיא, 
ט(,"והרבה עמו פדות" )תהלים קל, ז(. כי כאן לא היתה 
זו פדות שלמה אלא שנושעו ונפדו מפני הערוב, אבל 
שלימה.  גאולה  ותהיה  פדות  עמו  הרבה   - לעתיד 
הזה".  האות  יהיה  "למחר  עצמו  בפסוק  מרומז  וזה 
כלומר, "למחר" בגאולה העתידה "יהיה האות הזה", 
אז תהיה גם אות "ו" החסרה כאן בפדות, והגאולה 

תהיה שלימה.

)הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע תק"ו - ז' שבט תקע"ד(
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באר בשדה- שטפנשט

"והיה מעשה הצדקה שלום"
ימים קשים עברו על הרבנית הצדקת, עקרת ביתו של רבינו 
הרה"ק רבי זושא מהאניפולי זי"ע. הילדים הצעירים בגרו זה 
מכבר והיו לאנשים בעלי שם טוב. השדכנים ב"ה מתדפקים 
אין  כי  מפיה  בשומעם  אולם  יום,  שבכל  מעשים  הדלת  על 
ביכולת המשפחה להתחייב אף לא סכום כלשהו עבור נדוניה, 
הם מדירים רגליהם משערי ביתם. אמנם העניות והדלות היו 
אולם  זושא,  ר'  הרבי  של  בביתו  קבע  תושבות  ומעולם  מאז 
בכך  רגילה  היתה  שכן  לרעה,  עליה  השפיעו  לא  הן  מעולם 
כל מהלך החיים בבית הדל  ולשמוח בחלקה.  ולמשה לשוש 
והצנוע התנהל באווירה הרוחנית הגבוהה אותה השרה האב 
מהנהגותיו  שנבעה  ונעלה  קדושה  אווירה  והקדוש,  הצדיק 
הקדושות של אותו צדיק וקדוש, סנגורן של ישראל. האמונה 
הפשוטה והברורה במי שזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד 
הכוחות  את  בעקרת-הבית  גם  נסכה  אשר  היא  וברחמים, 
הנדרשים להחזיק מעמד בדלות הנוראה שאפפה את חייה. יום 
יום, לאחר שהיתה מאכילה את ילדיה במה שזימן לה הקב"ה 
לאותה סעודה, מעולם לא ידעה מה ומהיכן תיתן להם בארוחה 
עצומה  ושמחה  איתנה  באמונה  חיה  זאת  כל  עם  אך  הבאה, 
ובהרגשה כי אינה חסרה דבר. נר לרגליה ואור לנתיבתה היו 
אותם דברים ששמעה מפי בעלה הק' הרבי ר' זושא, בתשובה 
ללמוד  בכדי  הק'  המגיד  ע"י  אליו  שנשלח  החסיד  לשאלת 
על הרעה  לברך  "חייב אדם  מקיימים את המשנה  איך  ממנו 
היא  זוכרת  היום  זה אך  היה  כמו  כשם שמברך על הטובה". 
"וכי  כתפיים:  ובמשיכת  בהשתוממות  שנאמרה  תשובתו  את 
הרבי שלח אותך אלי בשביל לברר ענין זה?! מהיכן אדע היאך 
מברכין על הרעה כשם שמברכין על הטובה, והלא עלי לא עבר 

מעולם שום דבר רע?!". 
נעים  והקשיים  כשהשאלות  יום,  היו  לחיי  היה  נכון  זה  כל 
הבכירה  הבת  כשהגיעה  כעת,  אולם  הילדים.  האכלת  סביב 
רפיון  אותה  תקף  וכל,  כל  אין  ולרש  נישאת"  "בתולה  לפרק 
מסויים ויצר סדק קל בחומת האמונה התמימה. שהותה בבית 
כל היום לצד הבת הבוגרת, חיזקה עד מאד את כאבה, ומשלא 
יכלה לשאת את סבלה החליטה לעשות מעשה. פנתה בחשאי 
להתדפק על דלת בית-המדרש, שם היה הרבי ר' זושא ספון 
תדיר ועוסק בעבודת קודשו, והתחננה בפניו כי יאות לעשות 
בכך  צאצאיו,  השאת  לצורך  השתדלות  מעשי  מעט  לפחות 
והם  הרבים  ומכיריו  שלומו  אנשי  בקרב  בארץ  לשוט  שיצא 
לבטח לא יעזבוהו וישתדלו לעמוד לימינו ולסייעו כדי שיוכל 
להגיע להשאת צאצאיו בכבוד. שמע הרבי ר' זושא את דבריה 
והאזין לשוועתה, ניחמה ודיבר על ליבה כי אל להם לעזוב את 
דרכם האיתנה באמונת אומן בה צעדו כל ימיהם, ועודדה כי 
ישועת ה' כהרף עין. הועילה העצה לשעתה, אולם משנכזבה 
תוחלתה לראות את השדכנים שבים להתדפק על דלתם, כשל 
שוב כח סבלה, והחלה להתדפק יום יום על דלתי בית-המדרש, 

לשוב ולהתחנן בפני בעלה הצדיק כי יאות לעשות מעשה. 
כמה  של  תשומת-ליבם  המתרחש  אל  הוסבה  אחד  יום 
המדובר,  במה  במהרה  שתפסו  בית-המדרש,  באי  מהחסידים 
אולם קצרה ידם מלהושיע בהיות שגם הם היו עניים ודלפונים 
תוכנית  שהגו  עד  בדבר  לדון  נתיישבו  הקדוש.  רבם  כמו 
מעשית כיצד להושיע את בית הצדיק מצרתו. אברכים צעירים 
וסוס,  עגלה  מאי-מי  להשיג  מיהרו  החסידים,  מבין  ומעשיים 
והעמידו אותם לפני רבם הק' כדי שיוכל לצאת לפקוד את ערי 
יוכל להשיא  מושבות חסידיו הנאמנים, ועם עזרתם הכספית 

בכבוד ובהרחבה את ילדיו המתבגרים.
משלא היתה בידו ברירה אחרת נכנע הרבי ר' זושא לבקשות 
ולהפצרות ויצא לדרך. ברכת ה' שרתה עליו וה' הצליח דרכו, 
ועד מהרה הצטבר בידו סכום מכובד אשר יכל להספיק לצורך 
לא  זושא  ר'  הרבי  לדרך.  ויצא  טרח  עבורה  הנעלה  המטרה 
מספיק  כספו  צרור  כי  ומשראה  בדרכו,  עוד  להשתהות  אבה 
לעת עתה, מיהר לצאת לדרך חזרה על מנת לשוב לבני ביתו 
ולשמחם. אולם לא איש צדיק כהרבי ר' זושא ישמור לעצמו 
בכל  מרובה.  דשמיא  בסיעתא  קיבל  אותו  שבידו,  הכסף  את 
מקום בו חנה במסעו לכיוון עירו וביתו, משאך הקיפוהו עניים 

ודלים וקשי-יום, שידעו והכירו את טוב ליבו ורוך נפשו וביקשו 
את עזרתו, העניק להם ביד רחבה מצרור כספו. לא יפלא אפוא 

כי עד אשר הגיע לביתו, כבר לא נותר בידיו מאומה...
הבטחתו  את  כי  לה  ואמר  הרבנית  אל  פנה  כך  כי  בראותו 
לטובה  עליהם  הבאים  הקרובים  בימים  ואי"ה  נפשו  תשמור 
אמנם  הוא  חסידיו.  מושבות  ערי  את  לפקוד  לדרך  שוב  יצא 
כך עשה, אולם כמעשהו בראשונה כך מעשהו באחרונה... כך 
חזר הסיפור על עצמו, נשנה ונשלש, כשהרבי ר' זושא אוסף 
בנסיעתו סכומי כסף נכבדים אך בדרכו חזרה מעניקם לעניים 
וחוזר לביתו בידים ריקניות. משראו בני ביתו כי כך, הפצירו בו 
כי בפעם הבאה שיסע יחזור בדרך עקלתון ולא יחנה במקומות 
שמכירים אותו; כך יוכל להגיע לביתו שלם בממונו, ואף הם 

יזכו להרווחה לה הם ממתינים ומצפים כל-כך.
קיבל עליו הצדיק הרבי ר' זושא את הדין, וחזר ויצא שוב לדרך. 
כך  כי  ומשראה  נצטבר באמתחתו הסכום הנדרש,  גם הפעם 
כפי  עשה  שהפעם  אלא  ומקומו.  עירו  לכיוון  דרכו  את  הסב 

שייעצו לו ופנה לדרכים ואכסניות בהם לא הכירוהו. 
לפרוש  כדי  האכסניות  לאחת  נכנס  כאשר  ערב,  לעת  ויהי 
למנוחת לילה, נקלע לעיצומה של מהומה גדולה. כל הנמצאים 
בהתרגשות  שחים  המבוא,  חדר  לעבר  מבוהלים  רצו  במקום 
על התעלפותה הפתאומית של אשה שחלפה במקום, ומנסים 
להצילה ולעוררה מעלפונה. מקול בכיה ודיבורה הקטוע של 
האשה, הבין רבי זושא כי מדובר באשה אלמנה, אשר זה עתה 
נעלם לה צרור כספה שהכיל הון רב, חמש מאות רובל צרורים 
וארוזים ומוכנים להוצאות נישואיה הקרובים של בתה היתומה. 
"ואני, אנה אני באה?!" זעקה האשה במר ליבה וכמעט שלא 

התעלפה בשנית.
אל  בחשאי  ניגש  הדברים,  את  זושא  רבי  הרבי  שמע  כשאך 
האבדה,  את  מצא  הוא  כי  והודיעו  המדברים  מראשי  אחד 
והנה עוד רגע קט יפרוק את אמתחתו ויוציא הימנה את צרור 
הכסף האבוד. שמחה של רגיעה פשטה על פני כל הנוכחים, 
ששמחו כי כה מהר הגיע הסוף הטוב של ההתרחשות הנוראה 
שהתחוללה לנגד עיניהם. הם הביטו בעיניים סקרניות בהלך 
ושולף  כסף,  צרור  מאמתחתו  מוציא  הבית,  פינת  אל  הפונה 
מממנו סך של חמש-מאות רובל, שעוד רגע קט יוחזרו לידי 
האלמנה הבוכיה. אלא שלתדהמת כל הנוכחים, נצפה לפתע 
בסך  מטבעות  הכסף  צרור  מתוך  מוציא  כשהוא  הלך  אותו 
של חמישים רובל, מכניס אותן לכיסו לעין כל, ואומר לעצמו 
לעצמו  לוקח  הוא  הללו  המטבעות  את  כי  אותו  ולסובבים 

כשכר-טרחה עבור החזרת האבדה... 
בין רגע נהפכה הקערה על פיה. אם ברגעים האחרונים שחו 
כולם על צדקותו של האורח הבלתי מוכר, שלא מנע את עצמו 
בנפש  לעשותה  והזדרז  אבדה"  "השבת  מצוות  את  מלקיים 
חפצה, הרי שבראותם את הקורה הגיבו בחריקת שיניהם בכעס 
ובטרוניות על המעשה הנבזה, וברקע נשמע שוב קול בכיה של 
האלמנה המתחננת על נפשה לבל יפריש לעצמו את חמישים 
הרובלים, שכן כל כספה מוקדש לצורכי הוצאות הנישואין ואין 

לה מאיפה לממן את ההפרש.
אולם לתדהמת הכל, כאילו אינו שומע את קול הקהל הרוגז, 
המשיך ההלך האורח בשלו, מסרב להחזיר את האבדה במלואה 
ומתעקש על חלקו כשכר-טרחה. כשראו האנשים המתאספים 
לעצמו,  שלקח  הרובל  בחמישים  להחזיק  עמו  וגמור  מנוי  כי 
נמנו וגמרו כולם פה אחד כי על האשה לקרוא לאורח העלום 
לתביעה בפני רב-העיר, ואף אם לפי ההלכה הצרופה אי אפשר 
לחייבו בדבר, אולם הרב לבטח יצליח לשכנעו כי אין זה מן 
אלמנה  עם  להתדיין  כמוהו  אשר  חסיד  לאיש  והיאות  הנאה 
הקהל,  בקרב  ההחלטה  משנפלה  שכזה.  דבר  עבור  מסכנה 
וכך  בידיו,  לאורח  לו  ותפשו  מביניהם  גברתנים  כמה  מיהרו 
הוליכהו ברחוב העיר לעבר בית הרב, כשמאחוריהם משתרך 
אשר  המעשה  על  בליבם  לו  הבזים  סקרנים  של  ארוך  שובל 
לא יעשה. הגדילו לעשות אלו שביטאו במו פיהם שלל גערות 
היו  ובזיונותיו  חוצות,  לעג על הנאשם המובל בראש  וכינויי 

גדולים עד מאוד.

כך הגיעה התהלוכה לבית הרב, שכבר הספיק לשמוע אודות 
כי  וראה  הנדון  בהלך  הרב  כשהבחין  שהתרחשה.  המהומה 
לפניו איש חסיד אף שאין הוא מכירו, ביקש שיוציאו כל איש 
מעליו וכי ברצונו להישאר בגפו עם הנאשם. ביושבו מולו פנים 
אל הפנים ניסה הרב את כוחו בשכנוע והסבר כי אין זה נאה 
לאיש חסיד וירא-שמים לנצל את מצוקתה של האשה האלמנה. 
ובכל מקרה, עדיף לו שיחזיר מרצונו את יתרת הכסף שמצא, 
שיתכן  הכעוסים,  האנשים  של  ל'חסדיהם'  נתון  יהיה  מאשר 

ויאלצו אותו בדרכים משלהם לעשות זאת.
משלא עמדה לפניו שום ברירה, נאלץ הרבי ר' זושא 'להודות 
על האמת' ולספר לרב העיר את הדברים כפי שהיו. כך סיפר 
בקצרה כי זה כמה חודשים שהוא נוסע מביתו, נע ונד בדרכים 
סך של חמש-מאות  לקבץ  בידו  עד שעלה  פעם,  אחרי  פעם 
שכיוון  אלא  בביתו.  אשר  הבוגרת  בתו  השאת  לצורך  רובל, 
רחמיו  נכמרו  האלמנה,  האשה  של  בכיה  את  ושמע  שראה 
והחליט לתת לה את כל כספו בתואנה שמצא את הכסף אשר 
אבד לה. כאשר התחיל להוציא את הכסף מכיסו ולמנותו בכדי 
למוסרו לאשה האלמנה, שמע כי נעשה רעש גדול בשמים על 
כי איש פשוט אשר כמוהו עומד לעשות מעשה כזה המתאים 
לצדיק. בשומעו זאת היתה לו הנאה ממה ששמע, אלא שאז 
כך שקיבל  על  תרעומת  עליו  התעורר  בשמים  כי  שוב  שמע 
הנאה עצמית ממעשה המצוה אשר עשה. והואיל ומצוות לאו 
ליהנות ניתנו, יצא פסק-דין בבית-דין של מעלה, שיסלקו ממנו 
את כל המדרגות הגבוהת עליהם הגיע ברוב עמל ויגיעה לאורך 
ימיו ושנותיו. בשומעו זאת – כך סיפר לרב - חרד ונלפת מאד 
על העונש הגדול שיגיע לו על כך, והחל לבכות בשברון לב, 
עד ששמע פסק אחר מבי"ד של מעלה, שבאם יקבל על עצמו 
יימחל לו על הנאתו מהמצוה שעשה.  גדול ברבים אזי  בזיון 
תיכף ומיד קיבל על עצמו בשמחה רבה את הביזיון, אבל עדיין 
חשב ודאג שמא לא יהיה מי שירצה לבזותו ביזיון גדול. עד 
שריחמו עליו מן השמים ועלתה מחשבה ברעיונו, שיקח לעצמו 
חמישים רובל בשכר טרחה, ובלי ספק ירעשו ויתקוטטו איתו 
על כך כל הנאספים. ואכן כך היה, כשסחבו אותו ברחוב העיר 
לו  ועוד צפוי  נגררו אחריו עד שבא אל רב העיר,  והמון רב 
יוציא בעל-כורחו את חמישים הרובל על  גדול כאשר  ביזיון 
מנת להחזירם לאשה, וכל תקוותו היא שיתכפר לו בביזיון זה 
במדרגתו  אותו  ישאירו  ומשמים  שעשה  מהמצוה  הנאתו  על 
ולא יורידוהו... כששמע הרב את כל הסיפור, נאלץ 'להרשות' 
לנאספים לעשות מה שרצו ולהוציא מרבי זושא שלא בכבוד 
את הסך הנ"ל. כמובן שבצאתו החוצה ליוו אותו כל העומדים 
בשוק בקריאות גנאי ואף המשיכו לבזותו באומר ובדברים, עד 

שהתרחק מעיניהם והמשיך לדרכו.
לאחר זמן מה, חשב הרב לעצמו שמא גם הוא עשה שלא כהוגן 
בכך שלא חלק כבוד גדול לרבי ר' זושא, והוא קם ונסע אליו 
לביתו על מנת לפייסו. כששמע הרבי ר' זושא כי הרב מגיע 
לביתו, מיהר ללבוש את בגדי-השבת שלו ולצאת לקראת הרב, 
וכמובן שהכניסו בכבוד לביתו. הרב, שבא לפייס ולכבד ונמצא 
מכובד, הרגיש בעצמו שלא מגיע לו הכבוד הגדול מהרבי ר' 
זושא, והבהיר לו את מטרת בואו שהיא לפייסו על כך שלא נהג 
עימו בכבוד הראוי לו. "לא כיבדתם אותי כראוי?!" נזעק רבי 
זושא לעומת הרב, "חלילה וחלילה! את הכבוד הגדול והראוי 
לי ביותר חלקתם לי בהיותי בעירכם". הרב, שלא הכיר כדבעי 
את הרבי ר' זושא ולא ירד לסוף דעתו, חשב כי מפני כבודו 
או מפני השלום הוא מרשה לעצמו לשנות מן האמת. אולם 
הרבי רבי זושא אכן הרגיש כך ואף הסביר את זאת לרב, כי 
כיוון שהענישו אותו מן השמים שיקבל על עצמו ביזיון גדול 
יהיה התיקון שלו, הרי שהביזיון שקיבל בעירו של הרב  וזה 
נחשב בעיני רבי זושא ככבוד גדול, מפני שהיה בו תיקון לנפשו 
שלו. "דווקא בזכותך היתה לי הצלה וישועה, על כן מחויב אני 

בכבודך הרבה יותר מהכבוד שאתה חייב לי...". 
 )עפ"י כתבי הרה"ח מרדכי אהרן פישמן ע"ה – לכבוד יומא 
דהילולא של רבינו הק' הרבי ר' זישא מהניאפולי זי"ע(

יומין דנשמתא
סיפור לכבוד יומא דהילולא של הרה"ק הרבי ר' זושא מהניאפולי זיע"א – ב' שבט
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ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולות לשון הקודש 
סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

נגאלו בזכות שלא שינו את לשונם
רב הונא בשם בר קפרא בזכות ארבעה דברים נגאלו 
ושמעון  ראובן  שמם  את  שינו  שלא  ממצרים,  ישראל 
נחתון ראובן ושמעון סלקון, שלא שינו את לשונם 'כי 

פי המדבר אליכם' בלשון הקודש היה מדבר.
)ילקו"ש שמות רמז רכו(

היה קשה למשה רבינו לדבר עם פרעה בלשון 
מצרים

וידבר משה לפני ה' לאמור הן בני ישראל לא שמעו 
אלי וגו'. יש לפרש מה שאמר ואני ערל שפתים דגם 
בזה יש קושיא לפי שהיה קשה למשה רבינו ע"ה לדבר 
יעקב מעם  בית  א(  קיד,  )תהילים  כדכתיב  בלשון מצרים 
בלשון  מדבר  היה  ישראל  עם  מדבר  וכשהיה  לועז, 
הקודש, כמו שאחז"ל )ויק"ר לב, ה( שלא שינו את לשונם 
לא  פרעה  עם  כשדיברו  אבל  בלה"ק,  מדברים  והיו 
שהיה  פרעה  אותו  שהיה  המדרש  דעת  לפי  מיבעיא 
בימי יוסף כמבואר לקמן שלא הכיר בלה"ק כמשאחז"ל 
מ"מ מחמת  היה מלך חדש,  אפילו  אלא  ע"ב(  לו  )סוטה 

טומאת מצרים לא היו יכולים לסבול לה"ק כמו שאמר 
הכתוב )שם פא, ו( בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי 
אשמע, וגם הוא כבוד המלכות לדבר עמו בלשון עמו, 
אחרים  לשונות  דהיינו  שפתים  ערל  ואני  שאמר  וזה 
שהלשון נקרא שפה כמו שנאמר )בראשית יא, א( ויהי כל-

הארץ שפה אחת.
)פנים יפות שמות ו, יב(

גם הנשים לא דיברו בלשון לע"ז
בית יעקב מעם לועז )תהילים קיד, א(, שהנשים שנקראו 
בית יעקב לא שינו לשונם לדבר בלשון לע"ז, ולא שינו 
שמותם שכל שמות ישראל קראו בלשון הקודש כמ"ש 
)בראשית כט, לב-לג( ראובן כי ראה ה', שמעון כי שמע ה'.

)פנים יפות ויקרא כד, יא(

מובטח לו שהוא מחיי העולם הבא
תני בשם רבי מאיר כל מי שהוא קבוע בארץ ישראל 
בלשון  ומדבר  הגוף(,  טהרת  )שגורם  בטהרה  חולין  ואוכל 
הקודש )שגורם טהרת הנפש( וקורא את שמע בבוקר ובערב 
)שגורם טהרת הנשמה( מובטח לו שהוא מחיי העולם הבא.

)ירושלמי שבת פ"א ה"ג ע"פ קרבן העדה(

טעם שנקרא לשון הקודש
וכן הטעם אצלי במה שרבותינו קוראין לשון התורה 
"לשון הקודש", שהוא מפני שדברי התורה והנבואות 
וכל דברי קדושה כולם בלשון ההוא נאמרו, והנה הוא 
הלשון שהקב"ה יתעלה שמו מדבר בו עם נביאיו ועם 
עדתו, אנכי ולא יהיה לך ושאר דברות התורה והנבואה, 
ובו נקרא בשמותיו הקדושים אל, אלהים, צבאות, ושדי, 
ויו"ד ה"א, והשם הגדול המיוחד, ובו ברא עולמו, וקרא 
שמות שמים וארץ וכל אשר בם, ומלאכיו וכל צבאיו 
ובו  ההוא,  בלשון  וגבריאל  מיכאל  יקרא  לכולם בשם 
קרא שמות לקדושים אשר בארץ אברהם יצחק ויעקב 
ח(  )ג,  הנבוכים  במורה  אמר  והרב  וזולתם.  ושלמה 
או  לגאותינו  הקדש  לשון  לשוננו  אל תחשוב שנקרא 
לטעותינו, אבל הוא בדין, כי זה הלשון קדוש לא ימצאו 
כי  הזה,  לטעם  צורך  אין  והנה  וכו'  לערוה  שמות  בו 

הדבר ברור שהלשון קדש קדשים הוא כמו שפירשתי 
- והטעם שהזכיר על דעתי איננו אמת וכו' ואם מפני 

טעמו של הרב, היו קורים לו "לשון נקיה".
)רמב"ן שמות ל, יג(

לשון הקודש האצילה בלשונות
אמר הכוזרי: וכי יש לברית מעלה על פני שאר הלשונות 
אנו  ועשירות ממנה כאשר  יש שלמות  בין אלה  הלא 

רואים זאת בעינינו.
אמר החבר: קרה אותה מה שקרה את נושאיה נחלשה 
בהחלשם ונדלדלה בעקב התמעטם, אולם מצד עצמה 
ולפי  המסרת  מפי  לנו  כידוע  בלשונות  האצילה  היא 
ההקש ההגיוני על פי המסרת, זאת היא הלשון אשר 
בה נגלה האלוה אל אדם ואל חוה ובה דברו השנים 
מן השם אדמה,  נגזר  ראיה לדבר השם אדם  ביניהם, 
והשם אשה מן איש וחוה מן חי, וקין מן קניתי, ושת מן 
שת )וכן נח מן ינחמנו(, ומלבד זה יש אתנו עדות התורה 
על כך וקבלת איש מפי איש עד עבר )ועבר הרי קבל מנח 
שמו  ועל  עבר  של  לשונו  היתה  עברית  כי  מאדם(,  ונח 

הפלגה  בדור  גם  עליה  שמר  הוא  כי  עברית,  נקראה 
אמנם  עבר(,  אחרי  עליה  שמר  )ואברהם  הלשונות  ובלבול 
היתה  הארמית  כי  ארמית  אברהם  דבר  כשדים  באור 
לו לשון מיחדת  שפת הכשדים, אולם העברית היתה 
במעלה לשון הקדש והארמית לשון חל, אך ישמעאל 
נעשו שלש  וכך  ערב  ארץ  אל  את הארמית  נשא  בנו 
זו  דומות  והעברית  הלשונות האלה הארמית הערבית 
לזו באוצר השמות, אשר להן ובנטיותיהן ובשמושיהן 
הוא  הלא  ההגיון  מצד  העברית  הלשון  ליתרון  אשר 
הנשגב  בדבור  לו  נדרשת  מצאה  אשר  העם  מבחינת 

ביחוד בהיות הנבואה נפוצה בקרב העם הזה וכו'.
)ספר הכוזרי מאמר שני אות סז-סח(

שם דבר מלשון הקודש הוא שמו באמת 
למעלה

וכמו שההויות והשמות הם סוד אצילות, רק השמות 
הם ההתפשטות ההויות, וההויות הם חיות של השמות, 
למעלה  הם  התיבות  הקדושה  לשוננו  תיבות  כל  כך 
וכל הנקרא בשם זה למטה בגשמיות המה התפשטות 
עד  מדרגות  רבבות  מלמעלה  השפע  והשתלשלות 
שנתגשם, ואותו שם דבר הוא חיות של הדבר ההוא. 
לכן כל שם דבר מלשון הקודש הוא שמו באמת למעלה.
)פרי הארץ פרשת ויגש(

שם הדבר בלשון הקודש הוא שמו האמיתי
תתבונן הדבר דהנה העולם נברא בלשון הקודש, אם כן 
כל דבר ודבר הנמצא בעולם, שמו האמיתי הוא בלשון 
הקודש, ושאר הלשונות הם רק לסימן, למשל המאכל 
הנעשה מחיטים נקרא בלשון הקודש לח"ם והוא שמו 
האמיתי, ובשאר הלשונות כשנרצה לדבר מאותו הדבר, 
נכנהו בשם אחר כגון ברוי"ט בל"א, ואינו שמו האמיתי 
שמו  אינו  אבל  לחם,  על  מורה  כזו  שתיבה  סימן  רק 
האמיתי. אם כן הרי שארי הלשונות הם דומה בדומה 
לצפצופי העופות אשר צפצופיהם הם סימן לאיזה דבר 
הנרצה, והמבין צפצופם ידע כוונתם אבל אינם מדברים 
בשמות האמתיים, אם כן אין מעלת המדבר על מין החי 

רק בלשון הקודש, הבן הדבר ותודה על האמת.
)אגרא דכלה פרשת ויגש(

דיבור בלשון הקודש מאיליו
הוא  שבע  בן  בהיותו  שפה,  שום  ישמע  שלא  תינוק 

יתחיל לדבר בלשון הקודש מאיליו, כן אמר הרמב"ם.
)בנין יהושע על אבות דרבי נתן(

דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב – רק 
בלשון הקודש

דברים  ויהיו  ושלומו  חינו  יתן  ה'  ה',  לשם  דורש  אם 
ויתברכו  השומעים  ללבות  נכנסים  הלב  מן  היוצאים 
כולם כו' וע"כ הקדים לומר כה תברכו בלשון הקודש, 
שאם ידרוש הדורש בלשון עם זר וילביש דברי התורה 
ונאמרים  טובים  דברים  יהיו  אפי'  ואפר,  במלבוש שק 
לשם שמים, מ"מ התורה שהיא חגורה שק אינה נכנסת 
בלב השומעים. והיינו דכתיב כי תורה יבקשו מפיהו כי 
מלאך ה' צבאות הוא, שאינם מכירים בלשון ארמי, אז 
והיינו כה תברכו בלשון הקודש  יבקשו מפיהו,  תורה 

דווקא וקאי אחכם הדורש.
)תורת משה להחת"ס, פ' נשא ד"ה כה תברכו(

כשאדם שומר פיו אף אם ידבר בשאר לשונות 
דיבוריו הם בכלל לשון הקודש

היה  איך  לשונם,  את  שינו  שלא  אמרו  להתבונן  ויש 
באפשרי לדבר לשון הקודש תמיד הלא בין עם ולשון 
והיו  הקודש  לשון  הבינו  לא  אשר  התגוררו  אחרת 
מוכרחין לדבר עמהם בלשונם. גם מהו גריעות שינוי 
הלשון כו', ולבאר כל זה נראה כו' כשהאדם שומר פיו 
ולשונו דהיינו ששומר עצמו שלא יפגום ברית הלשון 
ולשון  שקרים  ידבר  שלא  וגם  אסורות,  במאכלות 
בקדושה  הם  ולשונו  פיו  אז  ודומיהן,  וליצנות  הרע 
ואינם תחת הסטרא אחרא שאין אחיזת החיצונים בה' 
מוצאות פיו, ואז אף אם ידבר בשארי לשונות דיבוריו 
ביאורו  הם בכלל לשון הקודש, שעיקר לשון הקודש 
היא  אותיות  הכ"ב  בה  שקשורים  בפיו  אשר  שלשונו 
ברית  הפוגמים  דברים  מכל  ידי ששומרה  על  קדושה 
הלשון, ולכן נכנסין דברי תורה בתוך מעיו שאין אחיזת 
החיצונים בדיבוריו שהם צירופי אותיות התורה ואינם 
יכולין לבלבלו. אכן באם ח"ו האדם פוגם ברית הלשון 
וליצנות  כרכילות  האסורים  בדיבורים  או  במאכלות 
ולשונו  פיו  מכניס  הוא  כזה  אדם  ודומיהם,  ושקרים 
גם  לבלבל  אחיזה  להם  יש  ולכן  אחרא  הסטרא  תחת 
תורתו ותפלתו בשקר והתפארות ח"ו, ואז אף אם ידבר 
שאין  באמת  הקודש  לשון  בכלל  אינו  הקודש  בלשון 

לשונו אשר בפיו קדושה.
)מאור ושמש רמזי פסח ד"ה ויראה(

כשיגיע משיח ישתכחו כל השפות ולא ידעו 
אלא את לשון הקודש

אמר רבי מנחם מנדל מרימנוב בו ברגע שיבוא משיח 
צדקנו ישתכחו כל השפות שבעולם ולא ידעו אלא את 
לשון הקודש בלבד, שנאמר )צפניה ג, ט( כי אז אהפוך על 

עמים שפה ברורה.
)אבות על בנים הקדמה ד"ה בצפניה(

6160303@gmail.com לקבלת הגליון 'באר בשדה' היו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו אפשר ליצור קשר במייל: 

והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם. )שמות ו, ו(
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עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
בענין מש"כ רש"י שמשה ואהרן שקולים היו 

הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את בנ"י מארץ מצרים על צבאותם )ו', כ"ו(

א( האם משה נחשב רבו של אהרן או חבירו
ויש  למשה,  אהרן  שמקדים  מקומות  יש  ומשה,  אהרן  הוא  רש"י  כ' 

מקומות שמקדים משה לאהרן לומר לך ששקולין כאחד עכ"ל.
ובתחילה נציין בזה כמה מקורות בחז"ל בענין היחס בין גדולת משה 
לגדולת אהרן. הנה בהמשך הפרשה )ז', י'( כתיב 'ויבא משה ואהרן אל 
פרעה', והק' במד"ר שם: והלא אהרן היה לו ליכנס תחילה שהרי גדול 
היה ממנו בשנים, ולמה משה, שהיה גדול ממנו בארץ מצרים שנא' גם 
האיש משה גדול מאד, ]ופי' עץ יוסף שלא רצה אהרן למעט גדולתו בעיניהם[, דבר 
אחר לפי שעשה הקב"ה אלהים למשה על אהרן שנא' ואתה תהיה לו 
לאלקים, ודרך ארץ הרב נכנס תחילה עכ"ל המדרש. ובמד"ר )שמות ג', 
י"ז( איתא: ואתה תהיה לו לאלקים, אע"פ שהוא אחיך הגדול ממך יהיה 
מוראך עליו, ומכאן אמרו מורא רבך כמורא שמים. )וכעי"ז בשהש"ר א', י'(. 
וברש"י )לעיל ד', ט"ז( כ' ואתה תהיה לו לאלקים, לרב ולשר, ובס' 'הוגי 
שעשועות' שם פי' דרש"י בא לאפוקי מהמדרש, דאין הכונה שמשה 
יהיה רב ואהרן יהיה התלמיד, אלא הכונה שאהרן יצטרך לשמוע ציוויו 
יעשה' עכ"ל.  לו  ושופט מה שתצוה  'שר  וכמש"כ רשב"ם  של משה, 
ולהלן פר' בא )י"ב, ג'( דברו אל כל עדת בנ"י, כ' רש"י וכי אהרן מדבר 
זל"ז  ואומרים  זל"ז  כבוד  חולקין  ואתה תדבר, אלא  נאמר  כבר  והלא 
עי'  כאילו שניהם מדברים, אמנם  מבין שניהם  יוצא  והדיבור  למדני, 
במכילתא שם עוד תירוצים. ור' ישמעאל אומר שם שאהרן היה מרכין 
אזנו לשמוע באימה ממשה. והנה באמת אהרן ג"כ למד ממשה, כדאיתא 
בערובין נ"ד:, ועי' רש"י )להלן ל"ד, ל"ב ובמדבר ט', ו'(, ובתיו"ט )אבות ד', י"ב( 
כ' דאע"פ שהיה משה רבו של אהרן, מ"מ כיון דאהרן היה אחיו הגדול 
לכן היו שקולים ]הו"ד בפי' באר בשדה על פרש"י[. וברש"י )סו"פ בשלח( עה"פ 
בחר לנו אנשים, כ': בחר לנו אנשים, לי ולך, השווהו לו, מכאן אמרו 
חכמים יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורא רבך 
מנין שנא' ויאמר אהרן אל משה בי אדוני, והלא אהרן אחיו וגדול ממנו 
]-גירסת הגר"א במכילתא שם[ מה ת"ל בי אדוני עשאו כרבו עכ"ל. ובמשכיל 

)שם( כ': אע"ג דמשה רבינו הוה רביה מ"מ בההיא שעתא כבר  לדוד 
נתחכם אהרן וה"ל תלמיד חבר ולכן גמרינן מיניה כבוד חברך עכ"ל.

ולפני  משה  לפני  ויקרבו  כתיב  ו'(  ט',  )במדבר  שני  פסח  בפרשת  והנה 
אהרן, וברש"י שם הביא מהספרי שלא יתכן לומר שהם שאלו קודם 
יודע אהרן מנין לו,  את משה ואח"כ את אהרן כי אם משה לא היה 
אלא בביהמ"ד היו יושבין ושאלו את שניהם ע"כ. ובספרי שם יש עוד 
שיטה שהוא מקרא מסורס, ובאמת הם שאלו קודם את אהרן ואח"כ את 
משה. ]ומשמע דלשיטה זו היה יכול להיות שמשה יודע ואהרן לא[, וברשב"ם )ב"ב 
קי"ט:( כ' לגבי פסוק דומה לזה בבנות צלפחד שבאו לפני משה ולפני 

זה משום כבודו של משה, כדי שלא  אלעזר שהטעם שסירס הכתוב 
אבל  באלעזר,  דאיירי  התם  דהתינח  וצ"ע  ע"כ.  לרב  תלמיד  להקדים 
כאן באהרן לא שייך למימר הכי, דהא התורה כן מקדימה לפעמים את 
אהרן לפני משה. והנה בגמ' )ב"ב שם( מפרש המח' גבי בנות לצלפחד 
אין  או  הרב  במקום  לתלמיד  כבוד  חולקין  האם  קודם,  באו  הם  למי 
חולקין. והק' בעמק הנצי"ב )על ספרי הנ"ל( דהתינח באלעזר, אבל באהרן 
גבי פסח שני, מה המח', דודאי אהרן לא נחשב לתלמיד אלא לחבר 
לפני משה, כמבואר באדר"נ פכ"ז ]הובא כעי"ז ברש"י סו"פ בשלח הנ"ל[. ואף 
שבגמ' בעירובין איתא דכשמשה גמר לשנות פרקו לאהרן, נסתלק אהרן 
וישב לשמאלו, ופרש"י שהוא משום שהמהלך לימין רבו ה"ז בור וכ"ש 
היושב לימינו ע"כ, היינו דוקא באותה שעה ששנה לו פרקו ]אז נחשב 
כתלמיד[, ולגמרא דמשה הוי צריך ולא לסברא, ועוד מגופא מוכחא הכי, 

דאלת"ה, האיך היו שואלין את אהרן בפ"ע, הא אסור להורות במקום 
הרב, אע"כ דאהרן נחשב חבר למשה עכ"ד, ע"ש מש"כ ליישב. והנה 
וכו' שנא' ואהרן  גדול  י"ג( איתא קטן מתרגם ע"י  ג'  )מגילה  בתוספתא 
אחיך יהיה נביאך ע"כ. משמע דאהרן נחשב קטן לגבי משה, וי"ל דהיינו 

לגבי נבואה, וכדלהלן.
י"ח, א'( כ' דשקול משה כנגד כל ישראל, וצ"ע מה  )להלן  והנה ברש"י 
אם אהרן, וי"ל דהיינו ביחס ליציאה ממצרים שמשה היה העיקר וי"ל.

ב( בביאור דברי רש"י ששקולין היו
והנה רש"י כאן כתב יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות 
)תושב"כ וארא  וכו' לומר לך ששקולין כאחד ע"כ. והקשה השל"ה הק' 
ל"ד:( ועוד הרבה מפרשים דכאן כתב רש"י שהם שקולים, וצ"ע דבתורה 

מבואר כמה מעלות שיש למשה מעלות יתירות על אהרן, 'ולא קם נביא 
עניו מאד מכל  'והאיש משה  יביט',  ה'  'תמונת  עוד בישראל כמשה', 
לאחר  דוקא  נאמר  אלו של משה  ליישב שמעלות  וכתב  וגו'',  האדם 
מת"ת, לפי שכאשר משה קיבל את התורה נעשה גדול מאהרן, אבל 
קודם מת"ת שקולים היו. וכעי"ז כתבו זקה"ק בפנים יפות, ובמשכיל 
לדוד כאן, ועי' בצדה לדרך על פרש"י, וע"ע בתו"מ לחתם סופר ובכתב 
סופר מש"כ ליישב, ובעיקר מש"כ רש"י 'יש מקומות' צ"ב דלכאו' רק 
כאן הקדים אהרן למשה, ובאמת יש מפרשים שכתבו טעם אחר בביאור 

מה שהקדים כאן אהרן למשה, כגון ברשב"ם ובאב"ע וכ"כ מהריל"ד, 
שאצל הלידה הקדים אהרן למשה לפי שהיה גדול ממשה, ואילו אצל 
הדיבור הקדים משה לאהרן לפי שהוא היה העיקר, וע"ע בס' אוצרות 

מגדים שהאריך בזה בטוט"ד.
ימיו  כל  עשה  שאהרן  שכיון  לבאר  ויש  וז"ל  כ'  משה  דרש  ובס' 
שקול  הוא  לעשות,  היה  שבכוחו  מה  השי"ת  של  רצונו  ובשלימות 
כמשה, אף שמשה היה בעצם גדול ממנו, מ"מ כיון ששניהם עשו מה 
שנצטוו כפי יכלתם שוין הם במעלה עכ"ל. ולפי"ז מבאר שם סוגיית 
הגמ' )ב"ב י':( יוסף בדר"י חלש אינגיד, א"ל אבוה מה חזית א"ל עולם 
הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה א"ל עולם ברור ראית 
גדולים שם  וכשרונותיו  מי שכחותיו  הוא  דעליון  הוא  והביאור  ע"כ. 
הוא למטה אם לא עשה כפי כחו. משא"כ הקטן אם עשה כפי כחו, אף 
שכאן הוא תחתון, למעלה הוא גדול שעשה כל מה שביכלתו ע"כ. ]ועי' 
בס' 'אהל משה' כאן )להגרמ"י שיינרמן נ"י( מש"כ בזה דברים נפלאים, וידוע שהרבי ר' 

זושא זיע"א אמר שלעת"ל לא ישאלו אותי למה הוא לא היה במדרגת הקדמונים, אלא 

'למה לא הייתי ר' זושא'[.

והנה בתוספתא )סוף כריתות( איתא רשימה של דברים ששקולין זה כזה, 
תורים  ועיזים  כבשים  רק  איתא  שם  במתני'  ואילו  ואהרן,  משה  וכן 
בתוספתא,  דתנן  מה  תנן  לא  במתני'  מדוע  וצ"ב  ואם,  אב  יונה  ובני 
וי"ל בכמה אופנים, או משום שבאמת אינם שקולים ממש וכמשנ"ת 
לעיל, א"נ תנא ושייר, א"נ דהמשנה לא מנתה אלא כאלו שיש בהם 

נפ"מ לדינא.

ג( כ"א ייחס גדולתו ומעלתו לזולתו
)ד', ה'( איתא בזה"ל: שני שדיך, אלו משה ואהרן  והנה במד"ר שה"ש 
וכו' וכו' מה השדים הללו אין אחד מהם גדול מחבירו, כך היו משה 
ואהרן, הה"ד הוא משה ואהרן וכתיב הוא אהרן ומשה לא משה גדול 
מאהרן ולא אהרן גדול ממשה בתורה, ר' אבא אמר משל למלך שהיו 
לו שתי מרגליות טובות ונתנן בכף מאזניים לא זו גדולה מזו ולא זו 
גדולה מזו כך הם משה ואהרן שוים עכ"ל המדרש, וכנראה שיש שלא 
גרסו במדרש מילת 'בתורה', ולמשל שבפי' עץ יוסף כ' שהיו שקולים 
בצדקות וחסידות, וגם בשאר המקומות בחז"ל ליתא תיבה זו. ונעתיק 
לשונו הצח של פירוש ענף יוסף על המד"ר )בשה"ש( וז"ל: הכונה שנודע 
שמשה ע"ה היה גדול מאהרן בשפע הנבואה וכפי גודל דבקותו בו ית' 
כך גודל כחו בעשיית אותות ומופתים, מה שלא הגיע אל מדרגתו בזה 
בלי ספק אהרן קדוש ה', אמנם אהרן כבר התפרסם כי גדול כחו במענה 
פיו לפני מלכים יתיצב לדבר צחות, ונתעלה בזה על משה ע"ה וכו', 
ולפיכך עשאו ית' לאהרן נביאו של משה ומתורגמנו, משה היה משפיע 
לאהרן הדבור האלקי ומסייע בכחו בעשיית האותות וכו'. וצדקתם היה 
היה  לא  חבירו  על  נתעלה  הוא  אשר  עצמו  בדבר  מהם  אחד  כל  כי 
תולה הגדולה בעצמו להיות לו קדימת מעלה על חבירו, אלא אדרבה 
היה מקדים את חבירו עליו בדבר ההוא וכו' ]ובזה ביאר הכתובים כאן, שעל 
ההוצאה ממצרים שמשה היה העיקר כתוב קודם את אהרן, ואילו על הדיבור לפרעה, 

וזה מאמר  ייחס גדולתו לזולתו[,  שאהרן היה העיקר כתוב קודם את משה, כי כ"א 

הכתוב שני שדייך וכו' האחים האלה אשר לפי האמת הם שני שדייך 
וכח עשיית  נבואה  זמ"ז, כי הא' משפיע  שני מיני משפיעים משונים 
את  החשיבו  לא  הם  צחות,  ודברי  למודים  לשון  משפיע  והא'  נסים, 
עצמם וכו', ]ואח"כ ביאר את המשל למרגליות ע"ש[ עכ"ד. וגם לפי"ז מיושב קו' 
השל"ה, דשניהם שקולים אין הכונה שלשניהם היה את אותו מעלות 
ומדרגות, אלא שלכ"א היה מעלה אחרת. ]אלא דצ"ב קצת מש"כ דמעלתו של 
אהרן זה היה צחות לשונו, והרי לכאו' זה לא הגיע כ"כ ע"י עמל עצמי, וטפי הול"ל מעלת 

'אוהב שלום' של אהרן וכו' וכמש"כ אידך מפרשים[.

ויש להוסיף בזה את מש"כ בפי' מהרז"ו )בב"ר שם( על מה דאיתא שם 
דהשמים והארץ שקולים הם, וז"ל: ופירושו של תיבת 'שקולים', אין 
הכונה שהם דומים ממש, כי איך יתכן לדמות הארץ העכורה והגשמית 
להשמים הספיריים והרוחניים וכו', אך הענין כמו שבארתי כבר וכו' 
רק  קטן  והא'  גדול  הא'  אם  אפי'  עיקרים  ענינים ששניהם  שני  שכל 
רק  שוים  שאינם  אף  שקולים  נקראו  הדבר  בקיום  הכרחיים  שניהם 
שכ"א שלם בענינו ולא יתכן בלעדו עכ"ל, וכך הוא הפירוש גם באהרן 
בלעדו.  יתכן  ולא  בענינו  שלם  שכ"א  היינו  שקולים  ששניהם  ומשה 
היינו דשניהם  כ' דשקולים הם  ג"כ  )על המכילתא שם(  ובברכת הנצי"ב 
היו נחוצים בכוחותיהם הגדולים לישראל, וע"ש שביאר שעיקר כחו 
של אהרן בשעת יציאתם ממצרים היה השפעת הפרנסה לישראל, ובזה 

היה יותר ממשה.

ויש להאריך עוד, ותן לחכם ויחכם עוד, ויה"ר שנזכה להגיע למעלת 
אבותינו ורבותינו, וכבר כ' הרמב"ם )תשובה ה', ב'( שכאו"א ראוי להיות 
יגיעו מעשי  מתי  לומר  אדם  חייב  אי'  ובתדב"א  עיי"ש,  רבינו  כמשה 

למעשי אבותי.

 בשדה
השמיטה
‘ פרשת ויחי ’
 פנינים מתוך שיעורו השבועי

 של הרה"ג
אברהם יעקב סלמון שליט"א

 עונג שבת
בכל שנת השמיטה

שיש  בס"ד  נתבאר  ויחי  בפרשת  בשיעור 
והוא  השמיטה,  שנת  בכל  שמחה  של  ענין 
נאמר  שבו  קודש  שבת  של  השמחה  כענין 
'ישמחו במלכותך שומרי שבת', וגם שביעית 
האריז"ל  מש"כ  להוסיף  ויש  שבת,  נקרא 
דבשמיטה  בהר(  פ'  תורה  ליקוטי  שבס'  המצות  )טעמי 

עד  ועשיה  יצירה  דבריאה  העולמות  עולים 
המלכות דאצילות, א"כ זהו ישמחו 'במלכותך' 

ששביעית בבחינת מלכות.

'עונג'  של  ענין  גם  שיש  ונבאר  נוסיף  ועתה 
בשנת השביעית כמו בשבת קודש, כמש"כ בס' 
'לקט שיחות' )מהג"ר אייזיק שר זצ"ל ר"י סלבודקא, פ' 
בהר( אחר שהביא דברי הרמב"ן שכ' ששביעית 

התורה,  מסודות  סוד  וזה  בשנים,  שבת  היא 
של  גדול  עיקר  יש  שבשבת  כמו  וא"כ  כתב: 
הארץ,  בשבת  הוא  כן  עונג',  לשבת  'וקראת 
שבכל השנה הזו צריכים כל ישראל להתענג 
הוא  הענין  והסבר  ש"ק,  בכל  כמו  ה',  על 
עפמש"כ בשאילתות )א( בטעם מנוחת השבת 
ועונג השבת, כי בו שבת מכל מלאכתו. היינו 
ולשון  מלך,  של  הפלטרין  חנוכת  זמן  שהוא 
'ויכל אלקים ביום השביעי' )בראשית ב', ב'( אינו 
שאז סיים למלאכתו, שהרי שבת ביום השביעי, 
הוא  אלא  ט'[,  י',  בב"ר  הק'  וכן  שם,  רש"י  ]וכמשה"ק 

מלשון 'כלולי בתי' חנוכת הבית, והאדם מוזמן 
לשולחן המלך לשמוח עמו בחגיגת ביתו, וכן 
הוא בשנה השביעית במשך השנה כולה, 'כי 
לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי' )ויקרא 
כ"ה, כ"ג(, היינו אורחים מוזמנים לשולחן המלך, 

וודאי זה עדיף להיות סמוך על שולחן המלך 
שהוא אבינו שבשמים מאשר להיות בעלים על 
נחלת שדה וכרם שיש לה גבול ומיצר. ובספר 
יוסיפון )פכ"ז( נמצא מפורש שיהודים היו חגים 
מלחמה  על  שם  שמסופר  השמיטה.  בשנת 
שערך הורקנוס נכדו של מתתיהו החשמונאי 
עד אשר אמר: 'חדל אני מהמלחמה, הנה שנת 
השמיטה באה אשר היא קדש לה', ואיני רוצה 
לשפוך דם בשנת הקודש', ויהי לימים אחדים 
ותבא שנת השמיטה אשר יחוגו בה היהודים, 
הורקנוס  חדל  ולכן  השבת,  כיום  וישמרוה 
שכך  הרי  ע"כ.  ירושלימה  ושב  מהמלחמה 
כיו"ט  חולין  מדברי  להשמר  בישראל  נהגו 
בשנה זו, ולא די במה שאנו משתדלים בקיום 
הלכות השמיטה ואין אנו חושבים איך לשמוח 
ולהתענג על ה' בשבת הלזו. 'שבת לה'' הוא 
טעם המצוה ונשמתה, ובלעדיו הרי היא כגוף 
כל  איך  לעצמנו  לצייר  לנו  ויש  נשמה,  בלי 
בבגדי שבת,  לה' שנה שלמה,  ישראל שבתו 
וידעו  ה',  על  והתענגו  שבת,  של  פנים  ובזיו 
דעת אלקים שהם בנים למקום ותושבים עמו 

וסמוכים על שולחנו.
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זכרון 
להולכים
יהדות רומניה 
נפרדה מנשיא 

הקהילות 
היהודיות

ליוו  תשפ"ב  מרחשוון  כ"ה  ביום 
ברומניה  היהודיות  הקהילות  אנשי 
הקהילות  פדרציית  ונשיא  היו"ר  את 
וינר,  אאורל  מר  ברומניה  היהודיות 
יונה,  בן  אורי  היהודי  בשמו  הנקרא 
נמרץ  ופעיל  שטפנשט  העיר  יליד 
משטפנשט,  הצדיקים  זכר  להנצחת 
ידי  על  הנעשות  הפעולות  וכל 
מוסדות שטפנשט ו'האגודה למקומות 
מיוחדת  משלחת  ברומניה',  הקדושים 
בראשות  שטפנשט  מוסדות  מטעם 
שליט"א  סלמון  יעקב  אברהם  הרה"ג 
לרומניה  יצאה  שטפנשט  קהילת  רב 
הממלכתית  בהלוויה  להשתתף 
רומניה,  בירת  בבוקרסט  שהתקיימה 
מגבלות  תחת  נערך  ההלויה  מסע 
הקורונה ובהשתתפות כל כלי הקודש 
רומניה,  ברחבי  המכהנים  הרבנים 
ומשמר כבוד של חיילים מצבא רומניה, 
במהלך ההלויה נישאו הספדים לזכרו 
מפי אנשי הקהילה היהודית בראשות 
ווקסלר  סילוויו  מר  החדש  הנשיא 
ובני משפחתו של המנוח שהעלו על 
יהדות  ומסירותו למען  פועלו  נס את 
רומניה, ובמיוחד בעת כהונתו כנשיא 
הפדרציה, כהכרת הטוב על כל פעלו 
הקדושים  למקומות  האגודה  למען 
משלחת  כאמור  יצאה  ברומניה 
מארץ  במיוחד  שטפנשט  מוסדות 
ברומניה,  בהלוויה  להשתתף  ישראל 
העלמין  בבית  שנכרה  קברו  ליד 
העתיק 'פילנטרופיה' שבבוקרסט נשא 
שליט"א  סלמון  יעקב  אברהם  הרב 

המשך בעמוד הבא

התחיינה העצמות היבשות האלה
 חנוכת בית הכנסת ה'שילהויף' בסיגט רומניה
בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א מסאטמאר

במקביל באותו שבוע, בסופו, נערך בקצה השני של רומניה 
היבשות  העצמות  'התחיינה  של  הוד  רב  מרגש  מעמד 
האלה' חנוכת הבית למבנה המפואר ורחב הידיים של בית 
הכנסת ה'שילהויף', בסיגט שרומניה, בראשות כ"ק אדמו"ר 
מאות  כחמש  בראשות  כבוד  שהופיע  מסאטמר  שליט"א 
חסידים ואנשי מעשה, שבאו לחנוך את בית המקדש מעט 
יחד,  גם  ופנימי  חיצוני  והדר  פאר  ברוב  ביוזמתו  שהוקם 
האוכל  חדר  והמשוכלל,  הענק  הטהרה  מקוה  גם  ובתוכו 
בכל  מאובזרים  אורחים  ההכנסת  ומטבחי  הענק  והאולם 
הציוד הדרוש לצורך קליטת המוני חסידים ואנשי מעשה 
שהגיעו ויגיעו ברבות הימים לפקוד קברי אבות בעיר סיגט 

שברומניה.
ביום חמישי עם הגיע כ"ק האדמו"ר שליט"א לעיר סיגט 

הרה"ג  התקבל  סאטמאר,  שבעיר  התעופה  משדה  היישר 
אברהם יעקב סלמון שליט"א רב קהל שטפנשט בארה"ק 
ברומניה'  הקדושים  למקומות  ה'אגודה  ומייסד  וברומניה 
לשיחה ארוכה ומקיפה בקודש פנימה, בה הועלו נושאים 
ולהתפתחות  ברומניה  הקהילות  לחיי  הקשורים  רבים 
הרוחנית של יהדות רומניה, בעקבות המעמדים הרוחניים 
מעמד  תולדות,  פרשת  קודש  שבת  לקראת  המתוכננים 
זה. הרה"ג אברהם יעקב  חנוכת הבית לבית מקדש מעט 
בניית מקווה  פרויקט  סלמון הציג לאדמו"ר שליט"א את 
הטהרה בעיר יאס העומד לקראת תחילת בנייתו, והאדמו"ר 
שליט"א בירך בחום את הפרויקט הגדול שיפיח רוח של 
יהודית  לפעילות  המשוועת  רומניה  בלב  יהודיים  חיים 

ולהחייאת העצמות היבשות בה.

שיחת קודש עם כ"ק אדמו"ר מסאטמר שליט"א בעי"ת סיגעט יצ"ו
ברכה  דברי  להביע  ביקש  שליט"א  האדמו"ר  בתחילה 
רב  שליט"א  טוביאס  יואל  רבי  הצדיק  להגאון  והערכה 
מקוואות  בהקמת  לו  רב  ידיו  אשר  בב"ב  ו'  שכון  אב"ד 
טהרה ברומניה, ואשר לפני כשתים עשרה שנה עת החלו 
העסקנים לרכוש את השטחים ולטוות את תכניות בניית 
בית המדרש בסיגט, סייע רבות בקשריו הענפים עם ראשי 
יעמדו  לבל  המקומית,  העירייה  ואנשי  היהודית  הקהילה 

מנגד ויתנו כתף להשלמת פרויקט רב מימדים זה.
יאס,  מהעיר  כעת  הגיע  לאדמו"ר כי  סיפר  סלמון  הרב 
ובתחילת השבוע מבוקרסט שם נערכה הלווית הנשיא של 
להשתתף  זוכים  אנו  ועתה  ברומניה,  היהודיות  הקהילות 
של  השני  בקצה  היהדות  להחייאת  פעילות  של  במעמד 
כל  ועל  האיזור  כל  על  ותשפיע  תקרין  שלבטח  רומניה 

יהדות רומניה.
הרב סלמון: אנו באים עכשיו מהעיר יאסי.

אדמו"ר שליט"א מסאטמר: מהו מקור משפחתכם?
הרב סלמון: אני נכדו של הגה"צ ר' שמואל טוביאס זצ"ל 
רבה של פיאטרא ניאמץ שפעל רבות במסירות נפש גם 
ברומניה וגם כשעלה לארה"ק להחזיק דת ישראל על 
תילה. כיום הקמנו קהילה קדושה ובית הכנסת אורחים 

ביאסי פה ברומניה.
אדמו"ר שליט"א מסאטמר: האם אתם גרים פה ביאסי.

המגיפה  לפני  לסירוגין.  כאן  נמצאים  אנו  הרב סלמון: 
נבקש  קשים,  הדרכים  היום  יותר,  מגיעים  כאן  היינו 
הכל  ושיהיה  ביאסי,  הקהילה  לחיזוק  ברכה  מהרבי 
על פי גדרי ההלכה הצרופה, כי יש כאן בעיה גדולה 
הקיימת בכל הקהילות כאן, לדאבוננו נישואי התערובת 
רבו מאד, ומשום כן יש הרבה שאלות על גיורים לאותם 
יהודים על פי הלכה. לפעמים באים לפתחינו  שאינם 
ולפעמים  אישות,  לשם  גרות  בשביל  שבאים  מקרים, 
הנכרית יש לה יותר מושגים ביהדות מהיהודי, ולמגדר 
מילתא קבענו שאין אנו עוסקים כלל בגירות, שזה שייך 

רק לבתי דינים קבועים העוסקים בכך.
אדמו"ר שליט"א מסאטמאר: טוב מאוד, אסור להתעסק 

בזה כל באיה לא ישובון.
בצד  נמצאת  יאסי  העיר  מסאטמר:  שליט"א  אדמו"ר 

השני של ראמעניא, היה לכם מהלך גדול עד לסיגיט.

לסיגט.  מיאס  ק"מ  מ400  למעלה  סלמון: מרחק  הרב 
ולפני כן עוד 400 ק"מ מבורסט ליאס, בתחילת השבוע 
ליוו למנוחות בבוקרסט את הפרעזידענט של הקהילות, 
היו שם משלחות מהרבה מקומות ומקהילות מכל רחבי 
רומניה, וכאשר שמענו על מה שנבנה כאן בצד השני 
של ראמעניא באתי ממרחקים להתחזק בזכות הפעילות 
את  לחדש  צריך  איך  מושגים  ולקבל  כאן  שנעשית 
ימות  שבמשך  שאף  הוא  האמת  כי  כאן.  ההיסטוריה 
אבל  מלא,  יהיה  לא  כאן  שבנו  שהבנין  אפשר  השנה 
עצם המעמדים הללו מכניס חיות גדולה בבני ישראל 
הדרים במדינה זו. כשרואים את הבית מדרש שבנו כאן, 
הרי זה נותן מושגים מה שצריכים לבנות במקומות אלו. 
ובע"ה הרי כתוב בגמרא )מגילה כ"ט.( עתידין בתי כנסיות 
ובתי מדרשות שבבל שיקבעו בארץ ישראל, אז לעתיד 
לבא הבית מדרש מכאן יקבע בארץ ישראל, אז בוודאי 
הרבי יקבל שטח כזה עצום בארץ ישראל לבית המדרש 

של סיגט ויהיה זה בית מדרש לשם ולתפארת.
אדמו"ר שליט"א מסאטמאר: טוב מאוד, אבל בעזר השם 
הבנין הזה יפעל גם במשך השנה, יש תכניות שיהיה 
פה אורחים ולומדים, והשיירות מצויות שבאים לפקוד 

קברי אבותינו פה באיזור.
הרב סלמון: נמצא עמנו כאן ר' דן האס, הפרעזידענט 
עשרים  בקהילתו  יש  בטרנסיבליא,  זאלוי  העיר  של 
יהודים כשרים, ועוד ארבעים יהודים מנישואי תערובת 

הוא מבקש ברכה לו ולקהילתו.
למען  לפעול  מסאטמאר: שיזכו  שליט"א  אדמו"ר 

היהודים כל טוב.
הרב סלמון: יאס היום היא עיר בפני עצמה בזכות שיש 
אפשרות של נסיעה מארץ ישראל ישיר ליאסי, והרי זה 
מקומות  ולשאר  לטשערנוביץ  לנוסעים  הדרך  אם  על 

באוקראיינא, ויש הרבה שנוסעים דרך יאסי.
בנו  משטפנשט,  נחום  מנחם  ר'  הרה"ק  נטמן  ביאסי 
של הרה"ק מרוז'ין, שם בנינו אהל על הציון הק' בבית 
בנין  לצד  בע"ה  מקוה  לבנות  עומדים  ואנו  החיים, 

ההכנסת אורחים שכבר בנינו.
הרב סלמון העניק להרה"ק אדמו"ר שליט"א מסאטמר את 
הראשון  אדמו"ר  מהרה"ק  שהו"ל  אמת"  "אמונת  הספר 

משטפנשט.

עם הפרזדנט של קהילת זאלוי מר דן האס

דברי פרידה מהרב רפאל שפר שליט"א הרב הראשי 
על רקע בנין בית העלמין פילנטרופיה

אדמו"ר שליט"א מקבל את התכניות לבניית המקווה ביאס
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דברי פרידה, להלן משא ההספד:

אני מתייצב כאן ליד הקבר הפתוח של 
ולמען  ישראל  עם  למען  אמיתי  ידיד 
ז"ל,  וינר  אאורל  מר  רומניה  יהדות 
בטיסה  ישראל  מארץ  הרגע  הגעתי 
לנשיא  אחרון  כבוד  לתת  מיוחדת 
היהודיות  הקהילות  של  הפדרציה 
לשעבר. כרב קהילת שטפנשט בישראל 
למקומות  ה'אגודה  וכיו"ר  וברומניה 
הקדושים ברומניה' אני מבקש להצדיע 
לגנרל הגדול של יהדות רומניה שפעל 
יהדות  הנצחת  לזכר  רבות  כה  ועשה 
עשרות  שוקמו  בזכותו  אשר  רומניה, 
רומניה  ברחבי  היסטוריים  כנסת  בתי 
ורבבות  עלמין  בתי  מאות  ונשמרו 
הקהילות  תחזוק  לצד  קודש  מצבות 

הקיימת הפזורות ברחבי רומניה.
חודש  כסלו,  לחודש  נכנס  השבוע 
מר  המנוח  החנוכה,  וחג  אור  של 
הפעילות  לכל  גדול  אור  היה  ויינר 
המבורכת שלנו לשימור מורשת יהדות 
וביקר  עצמו  הוא הטריח את  רומניה, 
בבני  ישראל,  בארץ  במוסדות  אישית 
משטפנשט  הצדיק  קבר  וליד  ברק, 
בגבעתים, ביקר בבית היהודי שהקמנו 
ידי  על  ביאס  אורחים  ההכנסת  בית 
הצדיק  שקבור  איפה  הקברות  בית 
גם  יחד  משטפנשט,  הראשון  הרבי 
הראשון  הצדיק  בקבר  תפילה  ערכנו 
משטפנשט, ביקרנו בבית העלמין בעיר 
שטפנשט העיר בה נולד ואת זכרה לא 

שכח כל ימי חייו.
זכינו יחד לבנות מוזיאון לזכר תולדות 
בתוך  אורחים  הכנסת  ובית  העיירה 
הוא  שטפנשט,  בעיר  העלמין  בית 
זכה לשקם את הכניסה לבית העלמין, 
לשפץ את הכביש הכניסה ואף בזכותו 
באחר  הצדיק  שם  על  רחוב  הונצח 

מהרחובות של העיירה שטפנשט.
עוד תכננו הרבה תכניות למען מורשת 
זכינו  כולם  את  ולא  רומניה  יהדות 
לעולם  עולה  שאתה  עכשיו  לממש, 
העליון, כל הפעולות המבורכות שלך 
כסא  לפני  שם  אותך  מלווים  בחייך 
יושר  מליץ  להיות  תוכל  הכבוד, בטח 
אצל כל אותם צדיקים וקדושים שאת 
זכרם הנצחנו בכל כך הרבה פעולות, 
השליחות  את  למלא  ונצליח  שנזכה 
הזה,  בעולם  כאן  שלנו  ההיסטורית 
כפי שתמיד נהגת להזכיר לפני כל מי 
להנצחת  הפעולות  בתועלת  שפקפק 
יהדות  של  המפואר  ההיסטורי  העבר 
כאן  משאירים  אנחנו  מה  רומניה 
העבר  את  ננציח  לא  אם  הזה  בעולם 
הצעיר  הדור  לתועלת  שלנו  המפואר 
של  לאורם  וללכת  להמשיך  שידע 

אבותינו.
ותעמוד  בשלום  ותנוח  בשלום  לך 
וזכר  זכרך  יהיה  הימין,  לקץ  לגורלך 

מפעליך מבורכים ומאירים לעד.

המשך מעמוד קודם וכתביו  חסידים  מכתבי  נערך  הזה  הספר  הרב סלמון: 
של הרב מנחם בריאר זצ"ל אביו של אדמו"ר מבאיאן 
יוסף  ר'  הגה"ח  ואביו  בשטפנשט,  נולד  הוא  שליט"א 

היה רבה האחרון של העיר שטפנשט.
היה  מריבניץ  הרה"ק  מסאטמר:  שליט"א  אדמו"ר 

מחסידי שטפנשט.
הרב סלמון: הוא היה אצל האדמו"ר השני משטפנשט, 
מאביו,  והתייתם  יאסי  בעיר  נולד  מריבניץ  הרה"ק 
והרה"ק משטפינטש קרבו בקירבה גדולה, אביו וזקינו 

היו אצל האדמו"ר הראשון משטפנשט.
נפש  המסירות  עצום  פלא  אדמו"ר שליט"א מסאטמר: 
ראה  הוא  כתלמיד  הסתם  מן  ליהדות,  הרמניצער  של 

את זה אצל רבו.

דברו אודות מוסדות שטפנשט
בני  זכינו להקים קהילות שטפנשט בעיר  הרב סלמון: 
ברק, ובעיר אלעד יש לנו תלמוד תורה, ובעיר גבעתיים 
סמוך לציון הרה"ק משטפנשט הקמנו ישיבה על קברו 
ממש, וכמו כן הקמנו הקהילה ביאסי. ביאסי קנינו בנין 
לברך  שנזכה  ברכה  ונבקש  מקוה,  לבנות  מקוים  ואנו 

על המוגמר.
אדמו"ר שליט"א מסאטמר: מה המצב של הקהילות פה 

ברומניה?
הרב סלמון: בשנתים האחרונות בשעת מגפת הקורונה 
בתי  ברומניה,  היהודיות  בקהילות  גדול  חורבן  יש 
המדרש סגורים, אין מתפללים בציבור, וגם אין נאספים 
נערכים  ברובם  התפילות  הגדול,  הפחד  מחמת  כאחד, 

כאן על ידי טלפון.
שיהיה  יעזור  השי"ת  מסאטמר:  שליט"א  אדמו"ר 

בהצלחה גדולה.
יאס ר"ת ס'וף  זי"ע אמר,  הרב סלמון: הרה"ק מאפטא 

א'רץ י'שראל.
אדמו"ר שליט"א מסאטמר: הרה"ק מאפטא היה חמש 

שנים רב ביאסי לפני שהגיע למעז'בוז'.
הרב סלמון: וכאשר יצא משם, מחמת המחלוקת שעשו 
עליו חסידי חב"ד, ועשו שם רדיפות גדולות להרה"ק, 
אמירת  וענין  החסידות  הפצת  בשיטת  עליו  שחלקו 
התורה, אמר שיש עוד ר"ת של יאס. מסופר שמחמת 
מה שעשו להרה"ק מאפטא התבטא בחריפות נגד החוזר 
דשם שלא יוציא שנתו, וכאשר שמע מה שהקפיד עליו 
הרה"ק מאפטא נסע החוזר תיכף לרבו הבעל התניא, 
והבעל התניא ברכו שיהיה זקן מופלג, ואכן הוא האריך 
ימים, והוא נקבר בבית החיים ביאסי, הוא ובניו ונכדיו.

אדמו"ר שליט"א מסאטמר: פלא עצום, זה חידוש אצלי 
כל השתלשלות המעשה הזה.

הרב סלמון: בבית החיים ביאסי קבורים הרבה צדיקים, 
וביניהם הרה"ק ר' יוסף יאסקע מוואליסטשיק, תלמידו 
של הרה"ק ר' פנחס מקוריץ, ועוד כמה מתלמידי המגיד 
והחוזר רבי יצחק משה מתלמידי הרב בעל התניא לצד 

כמאה אלף מצבות נוספות.
אדמו"ר שליט"א מסאטמר: ברומניה היו צדיקים גדולים 
שהפיצו את תורת הבעש"ט הק', גם הבאר מים חיים 

היה ברומניה.
הרב סלמון: הוא כיהן כרב הערים טשרנוביץ ובוטושאן.
חשובה  עיר  הייתה  מסאטמאר: יאס  שליט"א  אדמו"ר 

מאוד ברומניה.
הרב סלמון: ביאס היה נגיד גדול ר' מיכל דניאל, שהיום 
הוא היארצייט שלו בדיוק ]ער"ח כסלו[, והרה"ק מרוז'ין 
היה שולח את הרבנים אליו שיתמוך בהם, והוא היה 

מחזיק ידי הרבנים.

כאשר הגיע הרה"ק ר' אורי לאנדמאן ליאס, חיפש מקום 
להתפלל במקום שאין שם תיפלה, ולא מצא, ואז נסע 
בית  עדיין  קיים  יאס  בעיר  הסמוכה.  פודולואי  לעיר 
מדרשו של הרה"ק מאפטא, שגם הרה"ק מבארדיטשוב 

התפלל שם.
שהרה"ק  עובדא  יש  מסאטמר:  שליט"א  אדמו"ר 
המגילה,  שם  וקרא  קראלי,  בעיר  היה  מבארדיטשוב 
ובשעת הקריאה קפץ מעל הבימה, ולפני המלחמה היה 
שם הבימה שאמרו שעל בימה זו קפץ הרה"ק בשעת 

קריאת המגילה.
ר'  הרה"ח  שחברו  החסידות  מעיין  בספר  הרב סלמון: 
מנחם גוטמאן מיאס מביא באריכות מה שהיה בשעה 
הרה"ק  אצל  יאס  לעיר  הגיע  מבארדיטשוב  שהרה"ק 
מאפטא, שהיה זה שבת גדולה וכל יהודי העיר השתתפו 

בה.
קבר  שם  יש  מאפטא  הרה"ק  של  המדרש  בית  בחצר 
החתן והכלה, והרב גוטמן כותב שהבעש"ט היה שם, 
ואמר שהם מנעו מגיפה למשך מאתיים שנה, ומעשה 
זה היה בשנת תק"א, ובשנת תש"א היה הפוגרום הגדול 
אלף  כ"ד  אז  ונהרגו  יאסי,  ביהודי  הרשעים  שעשו 

יהודים.
שמעלקא  ר'  הרה"ק  גם  טמונים  ביאסי  החיים  בבית 

טוביש והרה"ק ר' אהרן משה טוביש.
טויביש  שלום  ר'  הרה"ק  מסאטמר:  שליט"א  אדמו"ר 

חיבר הספר שאילת שלום.
העיר  של  רבה  היה  שלום  ר'  סלמון: הרה"ק  הרב 
בוטושאן, ושם מנו"כ, ובנו הרה"ק ר' חיים חיבר הספר 

חיים של שלום.
שמעלקע  ר'  מסאטמאר: מהרה"ק  שליט"א  אדמו"ר 

נשאר ההגהות על הש"ס שנדפס בש"ס ווילנא.
הרב סלמון: הרה"ק ר' שמעלקא היה חותנו של הרבי ר' 
מרדכי'לה מנדבורנא, מספרים שהרה"ק היה משודך עם 
כלה אחת ששמה היה חיה, וביום החופה היא נעלמה, 
אמר לו אביו הרה"ק הרבי ר' בערצ'י שימצא לו 'חיה' 
אחרת, ואכן הרבנית היה שמה חיה, היא קבורה בעיר 
בישטנא, ועל מצבתה נרשם הברייתא בפרק שירה 'חיה 
אחת יש ברקיע'. הרבי ר' מרדכי'לה לאחר נישואיו היה 
דר כמה שנים בעיר יאסי, בישטנא סמוכה פה לסיגט 
מעבר הגבול. כמו כן בנו הרבי ר' מאיר מקרעטשניף 
ישב בעיר יאס כעשר שנים. והוא נטמן בעיר קרעטשניף 
כאן  הסמוכה  ספינקא  בעיר  לסיגט.  בסמוך  פה  גם 
לסיגט נטמן הרה"ק מספינקא, וכאשר העלו את ארונו 
היה פשרה עם גויי המקום שישאירו את המציבה, שלא 
ידעו שהוציאוהו משם, והמציבה נשארה שם עד היום 
מספינקא  ברגל  הולכים  שהיו  חסידים  היו  בשלמות, 

לסיגט.
וגילוי מצבות  הרב סלמון: אנו עוסקים הרבה בשימור 
של  מצבתו  פודולוי  בעיר  חיפשנו  השבוע  ברומניה. 
של  המציבה  רק  בידינו  ויש  לנדמן,  אורי  ר'  הרה"ק 
הרבנית אותה מצאנו השבוע. זהו עבודה גדולה, בבית 
החיים ביאס יש כמאה אלף קברי ישראל, חלק מהם הם 
מצבות של כמה מאות שנה, ששיני הזמן נוגסים בהם.

אדמו"ר שליט"א מסאטמאר: זהו פלא שברומניה שמרו 
הגויים על בתי החיים בשלמות.

הרב סלמון: בשנות המלחמה לא היו כאן הנאצים, אבל 
הרשעים מרומניה עשו עבודתם.

בכל  גדולה  בהצלחה  מסאטמר:  שליט"א  אדמו"ר 
מפעלותיכם.

ונפרדו לשלום 

האדמו"ר שליט"א בקבלת הסקירה על הפעילות של ה'אגודה 
למקומות הקדושים ברומניה'

הרבנים ומשמר הכבוד בהלווית מר אאורל 
וינר בבוקרסט

אדמו"ר מסאטמאר שליט"א מעיין בספר אמונת אמת

צילום: דובי קורן, דוברות האגודה למקומות הקדושים ברומניה'
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רומניהחכמי 

בין גדולי רבני רומניה בדור האחרון נמנה הגאון רבי 
ואב"ד של העיר  ז"ל שכיהן ברמה כרב  גוטמן  צבי 
בוקרשט בירת רומניה. )ראה אודותיו במצבות מספרות גליון 
בהם  שנה  מארבעים  למעלה  הארוכה  התקופה   .)88
ימי תהפוכות  היו  בבוקרשט  הרבנות  כסא  על  ישב 
רחבות'  ב'כתפיים  שנתברך  כמוהו  אשר  איש  ורק 

במובנים רוחניים וגשמיים גם יחד, ובנוסף לזה היותו 
מחוסן בחוסן נפשי אדיר, שני תנאים אלו הם שהיו לו 
להצלחת כהונתו כרב ומנהיג לקהל עדתו בבוקרשט.
הגאון רבי צבי גוטמן נולד בט"ו כסלו תרנ"ד בעיירה 
רבי  בן  גוטמן  לייב  אריה  רבי  הגה"ח  לאביו  'הוש', 
ברוך בן הרה"ק רבי אריה ליב מסדילקוב, נכד בעל 

ונכד  ה'דגל מחנה אפרים' מגדולי ומאורי החסידות 
מייסדה הבעש"ט הק'. גם מצד אמו היה יחוסו רם 
ונישא שכן אמו מרת חוה בילא שהיתה בת קדושים, 
נחום  רבי  בן  שמואל  מרדכי  רבי  של  בתו  היתה 

מגראנוב נכדת הרה"ק רבי שלום מפראהבישט. 
כישרונותיו המופלאים עמדו לו לעלות בדרכי לימוד 

 הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו 
נוסח המצבה שלא שרדה ברעידת האדמה.

מצבת האחים הקדושים יעקב ויוסף גוטמן בבית העלמין 
פילנטרופיה על המצבה נכתב

פ"נ

האחים הקדושים שנהרגו כאחד בליל הפרעות 
ביהודי בוקרשט בכ"ג טבת תש"א ר' יעקב 
ומר יוסף הי"ד בני הרב הגאון ר' צבי גוטמן 

ת.נ.צ.ב.ה.
לצידם נטמנה אם הבנים הרבנית עטל גוטמן שהייתה 

בת השו"ב מאדז'וד שלא התאוששה מן האסון וכל ימיה 
ביקשה לרדת ביגון שאולה לצד בניה. ובמאסר בנה הגאון 

רבי אפרים בחודש אייר תשי"ד קיבלה שיתוק ממנו לא 
קמה ה''י.

פוגרום פוגרום 
בוקרסטבוקרסט
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וידיעת התורה ומתוך התמדה ושקדנות רבה מילא 
כרסו בש"ס ופוסקים, ובגיל 17 כבר נמנה על סגל 
רמ"י הישיבה בחצר באהוש, כאשר בד בבד עלה 
ותוך  ההוראה  בלימודי  עצמו  והשלים  ונתעלה 

תקופה קצרה הוסמך לרבנות ע"י גדולי הרבנים.
בהגיעו לגיל 18 לחופה נשא את מרת עטל בת רבי 

חיים שכטר שו"ב בקהילת אדז'וד 
ושם  חמיו  בבית  התגורר  הראשונה  השנה  במשך 
אכל על שולחנו, כשהוא מסתופף בצילו של הרה"ק 
רבי אברהם יהושע העשיל מאדז'וד בנו של הרה"ק 
רבי יצחק מבוהוש זי"ע וחתנו של הרה"ק אדמו"ר 
ארוך  זמן  לא  אולם  זיע"א.  משטפנשט  הראשון 
ישב באדז'וד שכן כעבור כשנה והוא אך בגיל 19 
קודאיעשט לשם עבר  כרב העיירה  נבחר  )בתרע"ג( 

להתגורר עם משפחתו, ושם ניהג את רבנותו ביד 
רמה, כשהוא מחיה את חייה התורניים של העיירה 
הכרוכים  הפרטים  וכל  הדת,  משמרת  על  ושומר 
בהם: חינוך, כשרות, טהרת המשפחה ובית דין צדק, 

ומעל הכל ייסד שיעורי תורה וכדו'.

רבה של בוקרשט
שמעו הטוב של הגאון רבי צבי כרב צעיר, נמרץ 

ומלא רוח עשיה פקע למרחקים, ועם תום מלחמת 
העולם הראשונה כאשר העולם חזר לבנות את תילי 
החורבות שהותירה המלחמה, היתה זו תקופה יחסית 
תר"פ  בשנת  ואכן  ברומניה,  אחבנ"י  עבור  רגועה 
בבוקרשט,  היהודית  הקהילה  ראשי  ע"י  נתבקש 
הדין,  בית  כחבר  בעיר  ברבנות  ולכהן  אליה  לעלות 
הכנסת  מבתי  שהיה  הישן',  המדרש  'בית  וכרב 
הגדולים והפעילים בבוקרשט, באותה תקופה שלאחר 
לעיר  בוקרשט  היתה  הראשונה  העולם  מלחמת 
מרכזית ותל תלפיות לא רק להמוני בנ"י מכל גלילות 
רומניה אלא גם לרבים המוני המונים מאחבנ"י פליטי 
חרב שהתיישבו בבוקרשט, כך שהציבור שהיו תחת 
משרת רבנותו החדשה של הרב היה מגוון מאוד והיה 
יחד  צורה,  ואנשי  חסידים  חכמים  מתלמידי  מורכב 
סוחרים  כפריים,  יהודים  חשובים,  בתים  בעלי  עם 

ולאומיים,  מקומיים  ועסקנים  פקידים  דרך,  תמימי 
כשדמותו המקרינה והכריזמטית של הרב מקרינה על 
כולם והוא היה אהוב לכל, כשכולם רואים "איש אשר 
רוח בו" כמי שממלא את תפקיד הרב כראוי וכנדרש 
בקומתו  בפניהם  מתגלה  והוא  זאת,  קשה  בשעה 
השלימה כרב ובמרצו הבלתי נדלה, ומזגו הלוהט הוא 
סוחף עמו את העסקנים המקומיים והקים מחדש את 
תלמוד  בתוכם  הכוללים  הדתית  הקהילה  צרכי  כל 
תורה. בתי המדרש ובהם שיעורי תורה וחברת ש"ס, 
חסד  ומפעלי  טהרה.  מקוואות  לבנות,  חינוך  בתי 
בכל  טוב  לו שם  הקנתה  העניפה  פעילותו  ורווחה, 
רבדי הציבור והוא הפך לדמות האהודה ביותר בין 

רבני בוקרשט הבירה. 
היה זה מאוד טבעי שנבחר כמועמד לרב ראשי של 
המדינה בבחירות שהתקיימו בשנת ת"ש, ואכן לרגל 
מועמדות זו כתב את החוברת על 'שליחותו ותפקידו 
של רב בישראל'. כמו"כ באותה שנה, פרסם את ספרו 

'כרם צבי' 'דרשות לשבתות ומועדי השנה ודברים 
בעתם להזדמנויות שונות ולמאורעות החיים'.

במשך השנים נולדו לו לגאון רבי צבי שני בני הגדולים 
הר"ר יעקב והר"ר יוסף ואח"כ נולדו לו שאר ילדיו בנו 
הגאון הרב אפרים מ"מ ברבנות בתל אביו ויו"ר 'ועד 

חסידי שטפנשט', ושלושה בנות.
הלכו  יוסף  והר"ר  יעקב  הר"ר  הגדולים  הבנים  שני 
ידועי  דעות  והוגי  לעסקנים  והיו  הדגול  האב  בדרכי 

שם בקרב הקהילה היהודית בבוקרשט. 

בפרוע פרעות בישראל
בכ"ג בטבת תש"א עם פרוץ המאורעות והפוגרומים 
של חיל הלגיונרים בבוקרשט, נכנסו הפורעים חברי 
"משמר הברזל" לבית הרב, שם שהו מלבד הרבנית 
והילדים הקטנים, גם שני בניו ר' יעקב ור' יוסף אשר 
נמרצים,  יהודים  כפעילים  הוכרו  אז  כבר  כאמור 
הפורעים  הוציאום  רצח  מכות  שקבלו  ולאחר 
מהבית, והביאו אותם לבית המעצר של "משמרות 
ומשם  רבים.  טובים  יהודים  עוד  עם  יחד  הברזל" 
'זילאבה',  ליער  ונלקחו  משאיות  על  הועמסו  הם 
נרצחו  גוטמן  הרב  בניו של  שני  למוות.  נורו  שם 
במקום, ואילו אביהם, הרב צבי גוטמן, אשר כפסע 
היה גם הוא בין הנספים ניצל בנס, כאשר הכדורים 
עבורו מעל ראשו ולא פגעו בו, לאחר שברח מהיער 
שוב  נפל  להוותו  אולם  ליער  הסמוך  לכפר  הזדמן 
לידי המשטרה המקומות שם כבר שלטו הליגיונרים 
לגיא  נלקח  שוב  ובלילה  הברזל"  "משמרות  של 
ההריגה ביער ושוב עלה בידו להנצל והוא חזר וברח 
ונלכד שוב בידי הפורעים עד ששוחרר ע"י פלוגות 
ומשפחתו  לביתו  ימים שהוחזר  ולאחר כמה  הצבא, 
הדואגים והדווים, זכה אף להביא את נפשות יקיריו 
לקבר ישראל. בנוסף לכאבו האישי מאוד כאב ליבו 
כאשר אז ראה את חורבן בית מדרשו והיותו למאכל 
אש. עם שוך המאורעות אזר הגאון רבי צבי גוטמן 
כגבר חלציו ולא חלפו הימים והוא ייסד מחדש בית 
מדרש אשר נקרא בשם 'בית יעקב יוסף' לזכר קדושי 

בוקרשט וביניהם שני בניו ר' יעקב ור' יוסף הי"ד.

 זכור השם מה היה לנו
תיאור מזעזע מפרעות הליגיונרים הרומנים

תיאור מפורט על מה שקרה עמו באותו פוגרום נורא 
אנו מוצאים בספר ע"ש בניו "שארית יעקב ויוסף" 

ומשם לספרו "ארץ הצבי": 
היה זה יום ג' כ"ב טבת תש"א הייתי בביתי ברח' 
]בית  הגדול  הכנסת  לבית  ונראה  סמוך   ,9 אדמקי 
הכנסת הזה קיים עד היום ומוכר בשם 'סינאגוגה מארי' - בית 

הכנסת הגדול, והוא מצוי ברובע היהודי וואקארשט אשר נחרב 

ברובו בימי צ'אוצ'שסקו[, בבוקר עוד הלכתי לביהכנ"ס 

שלי מה שנקרא "ביהמ"ד הישן" אבל בשעות היום 
בלתי  תנועה  רבה:  מתיחות  בעיר  הורגשה  כבר 
צבא  אנשי  ושל  מתפרעים  צעירים  של  רגילה 
על  והתנפלויות  התפרצויות  וכמה  כמה  ומשטרה, 
אנשים ברחוב הם שהעלו את המתח לשיאים וגרמו 
עומד  רציני  ומשהו  רותחת,  הקלחת  כי  להרגשה 
להתחולל בכל רגע, אם כי איש לא ידע מתי ואיפה, 
מבאי  מה"בעלי-בתים"  כמה  אלי  טלפנו  אחה"צ 
כמנהגי  הפעם  לצאת  לא  לי  ויעצו  שלי  ביהכנ"ס 
לתפילת מנחה ומעריב... לביהמ"ד חשוב זה הייתי 
רגיל ללכת מידי יום ביומו לשחרית מנחה ומעריב, 
ביהמ"ד זה היה שוקק חיים ואף בימי חול התקיימו 
בו עשרות מנינים, כל בעלי "יארצייט" ו"חיובים" 
ידעו כי כאן יהיה למצוא מנין כמבוקשם - כעבור 
הי"ד  יעקב  הבכור  בני  אלי  התקשר  אף  מה  זמן 

וגם  מביתי,  מה  מרחק  והתגורר  נשוי  היה  הוא יעץ לי ברמיזה כי כדאי לי להשאר בבית לעת שכבר 
בטלפון  לי  אמר  מיותר  הגה  מכל  ובחששו  עתה 
הוא  לנו,  דאגה  מתוך  ברם,  ביתך"  יושבי  "אשרי 
עצמו עזב את ביתו ובא לפנות ערב לביתי להיות 
עימי. כך נמצאנו ברדת הלילה נאספים אל ביתי: 
וכן  ע"ה  רעייתי  הי"ד  ויוסף  יעקב  הבנים  שני 
אפרים  והבנים  חוה,  יותר:  הקטנים  ילדי  שלושת 
רגילה  הבלתי  מהתנועה  שהשתקף  כפי  ויצחק. 
ברחוב שלנו גבר המתח בעיר והלך: בביתי בקומה 
התחתונה התגוררו מספר דיירים ואחד מהם עלה 
אלי ויעץ שננעל את השער על מנעול ובריח ושלא 
נעלה את האור, שמענו לו וכך עשינו, הערב עבר 
עלינו בהאפלה מוחלטת ובדריכות הנפש, השעות 
נשארנו  לשכב,  העזנו  לא  כשנים,  והיו  התארכו 
הרגילים,  בלבושינו  לבושים  ומתוחים  ערניים 
ציפינו... אמנם בני יעקב היה אולי במצב רוח פחות 
נתברך  ]אשר  ממנו  הצעיר  יוסף  בני  אולם  מדוכא, 
בעט סופרים היה מרבה לפרסם מאמרים בגנות האנטישמיות[ 

לו  אמרו  הפנימים  חושיו  חרדה,  אחוז  כולו  היה 
שיבאו לחפשו, ולקחתו מכאן...ליבו ניבא... אך אף 
להחליף  לצאת  דעתו  על  העלה  לא  מאיתנו  אחד 
גם  כי  האיומות  התוצאות  לאור  ומסתבר  מחבוא, 
אם רצינו לא היתה לנו שום אפשרות כזאת, לצאת, 

בית הכנסת 'היכל גראנדה' בבוקרסט לאחר הפוגרום

מצבת הגאון רבי צבי גוטמן בבית העלמין נחלת יצחק 
גבעתיים
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להחליף מקום כדי להסתתר ולהתחבא, ובכל מקרה 
שעת  לקראת  בערך  בבית.  להשאר  חייבים  היינו 
חלפו  ולא  השער,  על  חזקות  דפיקות  שמענו  חצות 
מספר רגעים והשער נפרץ לרווחה, וכן דלת הכניסה 
מכיון המדרגות שעטה  מיד שמענו  לבית,  הראשית 
של עשרות צעדים, שעלו ובאו לכיוון דלת ביתנו, ואז 
נשמעו דפיקות רמות על הדלת, יעקב ניגש לפתוח, 
וכעשרים פורעים נדחפו פנימה לחדר בו שהו יעקב 
ויוסף עוד כעשרים פורעים התפזרו בכל חדרי הבית, 
והכניסה, יעקב ניסה להתדבר עמם ושאלם מי אתם? 
ומה הנכם רוצים מאיתנו? והם השיבו אנו המשטרה 
ואנו  הברזל,  משמר  משטרת  כלומר:  הלגיונרית, 
רוצים שתבואו עמנו לחתום על איזה הצהרה... כיוון 
והצרחות נשמעו בקול פנה אליהם  שהטונים עלו 
יעקב בנסיון להשקיט אותם ואמר להם: רגע! באו 
נשב , הבה נשוחח בינינו כדבר איש אל רעהו, כמו 
בני-אדם, נענו הפורעים בצרחות: מה אנחנו איננו 
בני-אדם? ותוך כדי הצרחות הנחית מיד מהלומה 
דקות  לפני  עד  אשר שמש  ברזל  במוט  ראשו  על 
מספר כמי שהחזיק את השטיח צמוד לרצפה בחדר 
פניו התכסו  בעלייתם,  אותו  עקרו  והם  המדרגות, 
בדם, ואז אני נכנסתי אל החדר. מי אתה? שאלוני, 
מוטות  נתעופפו  ומיד  להם,  אמרתי  הרב"  "אני 
הברזל מעל ראשי, פני התמלאו דם, הייתי המום, 
והרהיטים  הרצפות,  הקירות,  את  מלאו  הדם  נתזי 
שבחדר. "בואו עמנו" צווחו, ניסינו לשחדם ואמרנו 
להם: "יש בידי סכום כסף, הניחו לנו ואתן לכם כל 
מה שיש לי" אולם למשמע הדברים החלו להמטיר 
עלינו מכות רצח במקלות וברזלים, מלווים בקללות 
אשתי  ביללות  התמלא  הבית  מחרידים,  ונאצות 
דוחפים  והחלו  להם  הניחו  לבסוף  הקטנים,  וילדי 
אותי ושני הבנים הבוגרים והוציאונו בכח מן הבית, 
כשהם מטלטלים אותנו בין שני שורות של פורעים 
כשהוצאנו  והמסדרונות  המדרגות  לאורך  שנעמדו 
כשהיא  שלהם,  מונית  במקום  עמדה  לבית  מחוץ 
וידו  וצווחו  שעמדו  פורעים  במאות  אולי  מוקפת 

אבנים אל עבר חלונות ביתי. 
לאחר שראינו כי הם לא נכנסו לשאר דירות בבנין 
ולא לבתים השכנים התברר לנו כי הכל היה מתוכנן 
ושלא באקראי כלל, הם הגיעו לפי כתובת מדוייקת 
ויותר  בניי,  ואת  אותי  חיפשו  אכן  והם  שבידם, 
התחזקה השערתינו לאחר שראינו במקום מעצרינו 
רבים ממתפללי בית הכנסת שלנו ומפיהם שמעתי 
את הזוועה והאסון הנורא שבית הכנסת הועלה באש 
הקדושה,  תשמישי  התורה,  ספרי  על  כליל  ונשרף 
הספרים וכל רהיטיו ואף קורותיו היו למאכולת אש.

עקידת יעקב ויוסף
הוסענו  הוסתרו,  שחלונותיה  למונית  משהוכנסנו 
ורק  הנסיעה,  מטרת  שנדע  מבלי  העיר  בסמטאות 
לאחר שהורידו אותנו בבית המועדון שלהם שהיה 
קלימה"  "המהנדס  ע"ש  הברזל"  "משמר  של  סניף 
מטרת  כי  הבנתי  לביתי  קרוב  היה  שבעצם  ימש"ו 
הסיבובים בעיר היתה בכדי לבלבל אותנו וליגענו, 
וצר,  קטן  אל חדר  אותנו  דחפו  פנימה  משהוכנסנו 
הוא כבר היה מלא ביהודים רבים שגם הם נחטפו 
בהיותם בביהכנ"ס או בלכתם לתומם ברחוב, כולם 
ומי  וגונחים מי בקול  נאנקים  וחבולים,  היו מוכים 

בחרישית, רבים שכבו שרועים על הרצפה באין אונים, 
זה ע"ג זה, בפתח החדר קבלו את פנינו ה"משמרות" 
בצריחות, ובמקלות וברזלים שבידיהם המטירו עלינו 
חבטות, ומכות אכזריות בידים וברגלים, כולנו היינו 
הזהב  שעון  את  מאפודתי  קורעים  כשהם  דם...  זבי 
שענדתי וכן לבני יעקב, ומשחזרתי והצעתי לתת להם 
נפשינו  לפדות  מנת  על  בבגדי  שלמונים שהחבאתי 
לא אבו לשמוע דבר והם הגבירו את המכות ביתר 

שאת ועוז. לאחר שהיינו המומים ושותתי דם דחקו 
אותנו לעלות בסולם צר אל העליה שם מצאנו עוד 
וחבולים שרועים על העליה  יהודים מוכים  עשרות 
החלו  אותנו  משראו  מרות,  ונאנקים  אונים,  בחוסר 
יהיה עלינו, מה  הללו לצעוק במר נפשם: רבי! מה 
הם רוצים מנפשותינו? רציתי מאוד לחזק את רוחם 
הדוויה אולם כוחותי לא עמדו לי, פני שהיו שטופים 
ראיתי  שלא  וכמעט  עיני  את  הסתירו  ודמע  בדם 
מאומה, בני שרצה להקל עלי ניסה לרחוץ את פני 
היהודים  אחד  כאשר  ואח"כ  שמצא,  מים  בצלוחית 
את  הקלגס  לו  הושיט  מים  מעט  מהשומרים  ביקש 

הצלוחית ובה המים המהולים בדם... 
אונים  בחוסר  ארוכות  שעות  זה  בחדר  שכבנו  כך 

ובקור מקפיא עצמות, עד שהפורעים באו וציוו עלינו 
לרדת מהעליה, לרגעים נצנצה בנו קרן אור התקווה 
אולי  כספינו  ושוד  והמכות  העינויים  כל  לאחר  כי 
אנחנו משוחררים ובא הקץ לסבלנו, אולם מהר מאוד 
התבדינו, ברחוב עמדו מספר משאיות עליהם הועלנו 
וכעת  ניידים,  ורהיטים  חפצים  היינו  משל  ונדחסנו 

כבר הרגשנו באמת "כצאן לטבח יובל"... 

ואנו התקרבנו אל היער, עוד  יצאו לדרך  המשאיות 
בטרם הספקנו לרדת מהמשאיות שמענו קולות ירי 
מחרידים שאמרו הכל... ואז הבנו אל נכונה כי קצנו 
הגיע... הורידו אותנו מהמשאית שניים-שניים...ומיד 
אנו  המקום.  על  אותם  שקטל  יריות,  צרור  נשמע 
שמשום מה נדחסנו לאחורי המשאית היינו צריכים 
נתגלה  מהמשאית  ביורדינו  הזוועה,  כל  את  לראות 
לעיננו המחזה המטורף כאשר מסביב נערמו בשכבה 
לה'  ומתחננים  זועקים  שאנו  כדי  תוך  הגופות..  כל 
שיצילנו הפלנו את עצמינו לארץ, ושלשתינו קראנו 
"שמע ישראל" בקול, אולם גם בזעקינו היינו בבחינת 
השלג,  על  היינו  שכובים  וכך  תפילתי",  "שתם 
כשכיום אינני זוכר אם כלל שמעתי את מטר היריות 
שניטח לעברנו, אולם אני זוכר במוחש איך פתאום 
רפתה אחיזתו של ידו של בני יעקב הי"ד ואז חשתי 
בעליל כי נפח את נשמתו הטהורה שעלתה בסערה 
כמה  במשך  המשיך  עדיין  יוסף  כשבני  השמימה, 
שניות או דקות לפרפר בין החיים למוות עד שגם 
הוא כאחיו נפח את נשמתו בטהרתה והיא עלתה 
בסערה השמימה. אני המשכתי לשכב מצפה לקיצי 
כל  בין  למחצה,  קפוא  הייתי  הנראה  ככל  הקרב, 
הגוויות האחרות ... על גופי לא היה כי אם חלוק-
את שארית  אזרתי  החמה  הנץ  עם  ורק  דק...  בית 
בין  בודד  הנני  כי  ראיתי  רגלי,  על  וקמתי  כוחותי 
עצי היער המושלג שהשמש החורפית שולחת את 
בניי  שני  את  ראיתי  כאשר  עיני  חשכו  ואז  קרניה 
הי"ד שכובים מתים על יד מקום עומדי, וכל השדה 
כולו זרוע בעשרות גוויות, והנה מרחוק ראה אותי 
לאן  וצעק לעברי מה לך מתעכב, קום ברח  חייל 
שישאוך רגליך, עוד מעט יחזרו הפורעים וירצחוך 

נפש". 
המשך  הצבי"  "ארץ  מספרו  מרטיט  ציטוט  ע"כ 

סיפור ההצלה של רבי צבי גוטמן הבאנו לעיל.

זכרם לא ימוש
מאז אותו מאורע טראגי ליהודי בוקרשט; לא נח 
זצ״ל,  גוטמן  צבי  רבי  הגאון  חדל  ולא  שקט  ולא 
לדבר על קרבנות קהילת בוקרשט, על מנת לעורר 
ובעיקר  שקרה,  מה  לדעת  וילמדו  ויבינו  שידעו 
להפיק את הלקח, שקיום עמנו ועתיד קהילותינו 

באשר הן, אפשרי רק  בארץ הקודש.
הזדמנות,  בכל  רבות.  וכתב  דבר  זה  נושא  סביב 
ביחוד בכל שנה ביום היארצייט, ע״י קבר בניו יעקב 
כן  אזכרה.  כשערך  הכנסת  בבית  וכן  הי״ד  ויוסף 
נכתב הסברים בידי היסטוריונים וסופרים וחוקרים 
או  הפוגרום  תולדות  פרסום  במסגרת  שונים, 

במסגרת תולדות שואת יהודי רומניה.
את בית המדרש "בית יעקב יוסף" ייסד הרב גוטמן 
זצ״ל מיד אחרי הפוגרום כאשר נוכח לדעת כי נשרף 
כגל־עד  הוקם  זה  תפילה  מקום  הישן.  המדרש  בית 
יעקב  בניו  שני  וביניהם  בוקרשט  יהדות  לקרבנות 
בו  תמכו  בוקרשט  קהילת  יהודי  הי״ד.  גוטמן  ויוסף 
ועודדו אותו להקים בית כנסת זה. גם הצטרפו אליו 
מנבחרי הקהילה, בעלי שם בעולם היהדות, עסקנים 
ציבוריים, בעלי השכלה, רופאים, מהנדסים, סופרים 
דמות  בו  ראו  אלה  כל  פרופסורים.  בעט,  ומושכים 
של איש אשר רוח בו ובאו לשמוע את דברי התורה 

והחכמה שלו ולקבל ממנו עצה ותושיה.

פוגרום ביהכ"נ בוקרסט טבת תש"א )ינואר 41(

תמנות הגאון רבי צבי גוטמן זצ"ל אבי הנרצחים רבה של 
בוקרסט
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באר בשדה- שטפנשט

 יהדות רומניה בשנות השואה ולאחריה
– דברי השד"ר הרה"ח ר' שמעלקע הלפרט שליט"א ]בין דבריו הוא מזכיר את רציחתם של האחים גוטמן הי"ד בניו של רבה של בוקרשט[

היו  שנה,  כאלפיים  לפני  בית–המקדש,  חרב  מאז 
השונות,  בגלויות  ומרים  קשים  היהודי  העם  חיי 
כשהוא נתון לאיומים, לגזירות, לשמד, לגירושים 
ולרדיפות. העם היהודי היה קורבן למסעי הצלב, 
ות"ט,  ת"ח  גזירות  את  מספרד,  גירושים  עבר 
וטבח,  דמים  מאורעות  פוגרומים,  דם,  עלילות 
בעולם. השיא של ההתעללות  בכל מקום  כמעט 
 1939 התש"ה,  עד  התרצ"ט  בשנים  היה  בעמנו 
עד 1945, בימי מלחמת–העולם השנייה, התקופה 
של  השואה  כתקופת  עמנו  בתולדות  שהוגדרה 
העם היהודי. כאשר מזכירים תקופה זו, יש רבים 
המציינים את יהודי פולין, גליציה, ליטא וגרמניה, 
יהודי  את  גם  בשוליים  מזכירים  אגב  בדרך  ורק 
משום  הנאצים.  מרדיפות  שסבלו  כמי  רומניה 
זווית.  מה, מעמדם בתולדות השואה נדחק לקרן 
היום .... ברצוני להיות לפה לשרידיה של יהדות 
המפוארות  היהודיות  הקהילות  אחת  רומניה, 
שעד  אף  מעברה,  מעט  ולהזכיר  במזרח–אירופה, 
כה לא זכתה למחקר ולתיעוד הנרחב שהיא ראויה 
לו. 800.000 יהודים חיו בקהילה גדולה זו, במדינת 
רומניה. זהו אחד המספרים המרשימים של קיבוץ 
יהודי מרוכז ומאוחד בתקופה שבין שתי מלחמות 
בעדה  מדובר  באירופה.  הגדולים  אחד  העולם, 
עם עבר והיסטוריה, אשר רשמה דפים מפוארים 
בכל  שמר  היהודי  העם  היהודי.  העם  בתולדות 
הדורות על מורשת אבות. כל עדה ועדה שימרה 
את מנהגיה ושורשיה. יש חשיבות רבה מאין כמוה 
הבאים...  הדורות  למען  העבר  את  ולשמר  לזכור 
שלא  מאחינו   400000 לאותם  זאת  חייבים  אנו 
שרדו ולא זכו להצטרף לאלה שעלו לארץ–הקודש, 
את  והמשיכו  המעש,  ובחיי  הרוח  בחיי  השתלבו 
רומניה,  יוצאי  החלוצים  ראשוני  של  השליחות 
זיכרון– הראשונות  המושבות  את  הקימו  אשר 

בבניין  פעיל  חלק  נטלו  הם  וראש–פינה.  יעקב 
הארץ בכל המובנים, החל מהקמת קריות חרדיות 
וישיבות תורניות, דרך צמיחת מנהיגות תורתית, 
ועד להתיישבות, כלכלה, מלאכה, תעשייה, חינוך, 
כ–20,000  ברומניה  נותרו  היום  ומדע.  תרבות 
יהודים, רובם זקנים וחולים, שגם אם הם רוצים, 
לא תמיד הם מסוגלים לממש את כיסופי נפשם 
עלו  יהודים  כ–350000  הקודש...  לארץ  ולעלות 
השנייה,  מלחמת–העולם  לאחר  מרומניה  ארצה 
יודעים,  תמיד  לא  צאצאיהם   .1948 משנת  החל 
יהדות  של  תרומתה  על  כלל,  יודעים  לא  ואולי 
שתי  בין  היהודית  הגחלת  של  לשימורה  רומניה 
המלחמות ועל מה שנתנה יהדות רומניה לפיתוחה 
ולקידומה של ארץ ישראל. לשם כך, ברצוני לחזור 
מעט לעבר הרחוק יותר של יהדות זו. במאה ה–19 
והפצת  תורה  חיי  של  פריחה  של  תקופה  היתה 
חסידות ברומניה, על–ידי האדמו"רים לבית רוז'ין, 
ועוד,  ואסלוי  סקולען,  בוהוש,  ויז'ניץ,  שטפנשט, 
שושלות מפוארות. רבנים גדולי תורה וענקי רוח 
מהמלבי"ם  החל  השונות,  בקהילות  פאר  כיהנו 
ורבנים נוספים, אשר הטביעו את חותמם, חותם 
אותה  ומפיצים  תורה  מגדילים  כשהם  היהדות, 
קץ.  אין  ובהתמדה  רבה  במסירות  קהילה  בכל 
במקביל צמחה התנועה הגדולה של "חובבי ציון". 
15 שנים לפני שקמה התנועה הציונית התקיימה 
ייסוד  על  שהכריזה  ועידה  פוקשאני  בעיירה 
מלאו  אלה  בימים  ארץ–ישראל.  ליישוב  האגודה 
לוועידה זו 108 שנים. הוועידה התקיימה בימים כ' 
וכ"א בטבת התרמ"ב שנת 1881, ] בימים אלו של שנת 

תשפ"ב ימלאו 140 שנה לועידה זו[, וננעלה על–ידי המזכיר 

"יהיה  אלה:  במלים  פינלס  שמואל  ר'  הכללי 
אמן".   – חפצנו  מחוז  אל  ויביאנו  עמנו  אלוקים 
אגב, שכונת גבעת–שמואל שליד בני–ברק נקראת 
 1882 פברואר  מחודש  "המגיד"  עיתון  שמו.  על 
"רצוי  כי  בפוקשאני,  ועידה  אותה  לאחר  כותב, 
ששליחי היהודים מרוסיה יצטרפו ליהודי רומניה 
כן  כמו  יחדיו.  מושבה  לייסד  כדי  מהם  ללמוד 
יקיימו קשר הדוק עם הוועד המרכזי בגלאץ, אשר 
בראשו עומדים אנשי שם מגדולי עמנו". ביום ח` 
מנחם–אב התרמ"ב קנה משה דוד שוב עבור עולי 
̀ג  ביום  גיא–אוני.  אדמות  את  ממוינשט  האגודה 
באלול התרמ"ב יצאו ראשוני המתיישבים מרומניה 
לארץ–ישראל, ואז הוקמו ראש–פינה וזיכרון–יעקב, 
ואחריהם עלו מרומניה יהודים נוספים, שהצטרפו 
למתיישבים בפתח–תקווה ובראשון–לציון. שמואל 
פינלס הציג עתירה חתומה על–ידי 50.000 יהודים 
מרומניה, שהצהירו כי הם מוכנים לעלות לארץ–

יהודית  תרבות  צמחה  תקופה  באותה  ישראל. 
סופרים  אמנים,  של  רחבה  קשת  על–ידי  עשירה 
לאור.  יצאו  יהודיים  עיתונים  עשרות  ומשוררים. 
פרשנים כלכליים וספרותיים, גדולי הפרופסורים 
יהודים.  היו  באוניברסיטאות,  ולכלכלה  לרפואה 
יהודי רומניה תרמו תרומה בלתי רגילה לכלכלה 
הרומנית, פיתחו את המסחר והתעשייה והשתלבו 
עקא,  דא  והטכנולוגיה.  המדע  הרפואה,  בחיי 
לכך  הסיבות  אחת  היתה  הגדולה  הצלחתם 
שהאנטישמיות צמחה וגברה. יהודי רומניה, למרות 
ובימי  קשות,  מרדיפות  סבלו  העצומה,  הצלחתם 
האזרחות  מהם  ניטלו  השנייה  מלחמת–העולם 
ויתר הזכויות. כ–400000 יהודים מקהילת יהדות 
ובטרבלינקה;  באושביץ  והושמדו  נרצחו  רומניה 
בהם כל משפחת אבי, זיכרונו לברכה, וכמעט כל 
משפחת אמי, תיבדל לחיים. בטרנסניסטריה מצאו 
רבים  ובמגפות.  בקור  ברעב,  מותם  את  רבבות 
הסיפורים המדהימים על יהודים במחנה ריכוז זה, 
שהצליחו להפעיל במחתרת "חדרים" ובתי–כנסת, 
לשמור שבת וחגים. הם, כמו רבים מאחיהם, מסרו 
נפשם על קדושת השם, שמרו במסירות נפש על 
יצאה  ונשמתם  האחרון,  הרגע  עד  אלוקים  צלם 
נורא  פוגרום  בפיהם.  ישראל"  "שמע  כשקריאת 
נרצחו  ימים  שלושה  בתוך  יאסי.  בקהילת  היה 
12000 יהודים בצורה אכזרית. 9000 יהודים נהרגו 
רבי  הגאון  ובהם  בקישינב,  ספורים  ימים  בתוך 
הנורא  צירלסון, שבראותו את האסון  ליב  יהודה 
שנהרגו  היהודים  אלפי  עם  קהילתו,  את  שפקד 
לנגד עיניו, הלך אל הגנרל צ'ופרקה, שאותו הכיר 
באופן אישי, כדי לבקש רחמים על עדתו, כשהוא 
מסכן את נפשו. דבריו נפלו על אוזניים אטומות. 
הוא חזר לבית–הכנסת, שם התקבצו 700 יהודים 
הנערץ  רבם  עם  חיים  שנשרפו  טליתות,  עטופי 

על–ידי חיילים שהקיפו אותם מכל עבר. 
בתולדות  הקשים  אחד  היה  בבוקרשט  הפוגרום 
על–ידי  יהודים   130 נרצחו   1941 בינואר  עמנו. 
חברי הארגון הפאשיסטי "משמר הברזל". 15 מהם 
על  תלו  גופותיהם  ואת  בבית–המטבחיים,  נרצחו 
כשר".  "בשר  תוויות  הודבקו  ועליהם  אונקלים 
שניים מהם היו בניו של הרב הגאון רבי צבי גוטמן, 

זכר צדיק לברכה, שנרצחו בנוכחותו. 
תקצר היריעה מלתאר את כל זוועות הפוגרומים 
בביבולאר  בפודל-אילוי,  בקראיובה,  בדורוהוי, 

ועוד – זכרם לא יסוף מלבנו. 

של  הגדול  פועלו  את  זו  בהזדמנות  לציין  ראוי 
הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, רבה הראשי של רומניה 
שנעשו  לפעולותיו,  שהודות  השואה,  בתקופת 
עם  המיוחדים  קשריו  ובזכות  נפש,  במסירות 
ברומניה  הפליטה  שארית  את  הציל  השלטונות, 

מכיליון גמור.
מאות  בעוד  המלחמה,  אחרי  שנה   50 רבותי, 
היסטוריונים  אומרים  חיים,  השואה  ניצולי  אלפי 
רדיו  של  המצאה  אלא  אינו  ביאסי  שהפוגרום 
לונדון ומוסקבה, כמו הטבח בקישינב שהתחולל 
רק בדמיון היהודי. שונאי ישראל אלו, המופיעים 
היום,  ואומרים  חוזרים  והיסטוריונים,  כסופרים 
כי השואה והשמד לא היו ולא נבראו, בעוד אחד 
הוריא  רומניה,  יהדות  של  ההשמדה  מאדריכלי 

סימה, עדיין חי בספרד ומסתובב חופשי. 
והריכוז,  העבודה  מחנות  ניצולי  רבבות  רבותי, 
כ-350.000  רומניה,  יהדות  של  הפליטה  שארית 
יהודים עלו לארץ ישראל, בראשם גדולי האדמו"רים 
ורבנים, שהקימו קריות חרדיות וקהילות לתפארת, 
שבנו  ועוד,  אקדמאים  רופאים,  מחנכים,  אלפי 
ובונים גם כיום, יחד עם כל בית ישראל, כשהם 
משתלבים בכל תחומי החיים הרוחניים, המעשיים 
בכל  בהמוניהם  עלו  הם  בארץ.  והכלכליים 
קשיים  עברו  והבלתי–לגליות,  הליגליות  העליות, 
וסכנות חמורות בדרכם לארץ–ישראל דרך מחנות 
כשמשאת–נפשם  וקפריסין,  איטליה  אוסטריה, 
היחידה היא לחיות בארץ–ישראל. הם לא המתינו 
לקבל סעד וסיוע מהשלטונות ופילסו בעצמם את 
וממחנות המעבר לכל עבודה,  דרכם מהמעברות 
ועד מהרה נקלטו והשתלבו בחיי היום–יום. יהדות 
בגולה,  המפואר  עברה  כשמאחוריה  רומניה, 
ובידיה המעשים המופלאים בארץ–ישראל בהווה, 
בעמנו,  המפוארות  הקהילות  כאחת  גאה  עומדת 
קיבוץ יהודי גדול שעלה ונטל עמו את זכרם של 

אלה שלא זכו. 
מעל במה זו אני פונה בקריאה לממשלת רומניה 
להפסיק מייד את הפעילות האנטישמית שהחלה 
הון  לעשות  המנסים  גורמים  על–ידי  לאחרונה 
פוליטי על–חשבון שארית הפליטה, אודים מוצלים 
מאש. אני קורא לממשלת רומניה לפעול לשימור 
נהרסו  לא  שעדיין  ובתי–הכנסת  בתי–הקברות 

ולמנוע פגיעה בהם. 
אלפים  מאות  לאותם  פונה  אני  זו  בהזדמנות 
יוצאי רומניה לחזור למקור מחצבתם ושורשיהם, 
את  ולהכיר  המפואר  עברם  בחקר  להעמיק 
יהודי  על–ידי  שהוקמו  הרוחניים  המפעלים 
זיכרון  יד  להנהלת  להודות  המקום  כאן  רומניה. 
ליהדות רומניה, בראשות ידידי הרב הגאון אפרים 
גוטמן, שעבר בעצמו את פרעות השואה, העושה 
הם  רומניה.  יהדות  מורשת  להנצחת  ליאות  ללא 

לא שוכחים ולא נותנים לאחרים לשכוח. 
לסיום, אדוני היושב–ראש, ימים של חרדה עוברים 
ישראל  על  מאיים  עירק  שליט  עמנו.  על  עתה 
לו  מלחמה.  של  למתחים  עולם  חצי  ומכניס 
עוצו  הנביא:  ישעיהו  דברי  את  נאמר  ולשכמותו 

עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. 
אני חוזר עתה מעצרת תפילה ליד הכותל המערבי, 
שריד בית–מקדשנו, שבה משתתפים בשעות אלה 
רבבות יהודים מכל החוגים, ובטוחים אנו כי ישלח 

ה` עזרו "ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש".



12 באר בשדה- שטפנשט

ת״ת כלל חסידי שטפנשט
רחוב הרי"ף 35 אלעד טלפון 03-909-33-99

 שמחתי באומרים לי 
בית השם נלך

בתוך  ונהלל  נודה  עולם  לבורא  והודיה  בשבח 
ובוגרי  תלמידי  ואוהבינו,  ידידינו,  את  ונזמין  רבים 
התלמוד ההורים והסבים ואת כלל תושבי עירינו וכל 
השמחים בשמחת התורה לשוש איתנו משוש במעמד

מזמור שיר חנוכת הבית
וקביעת מזוזות

 ותחילת כתיבת ספר תורה
לבית המדרש שע"י התלמוד תורה

 שתתקים ברצו"ה

ביום השלישי ט' שבט התשפ"ב
ברחבת הכניסה למתחם התלמוד תורה

רחוב הרי״ף 35 אלעד

 במעמד מרנן ורבנן אדמורי"ם
 ורבנים גדולי התורה והחסידות

ורבני עירינו אלעד שליט"א
תחילת המעמד בשעה 17:30

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה 

 לרגל ההילולא ה-170 של 
 מרנא הסבא קדישא מרוז'ין 

תוצג במהלך היום באולמי הת"ת
ממסלול חייו ובריחתו מאימת הצאר וקלגסיו, 3000 ק"מ בו צעד הסבא קדישא מפטרבורג 

וממבצר הכלא עד להגעתו למקום מבטחים בעיר תהילה סאדיגורא

סיור חובה • מתאים לכל הגילאים • מאלף •  מרתק
יצירת ענק של מכון תורת אמת שטפנשט המוגשת בזאת לראשונה לכלל ישראל 

מיצג אומנותי חינוכי 
׳השלג שכיסה את הילד׳

סיפור שמירה מהצדיק משטפנשט לתשב"ר
יוצג לראשונה על ידי ילדי הת"ת והמקהלות

מקהלת
'פרחי שטפנשט'
בניצוחו של ר' נפתלי פולק הי"ו
ומקהלת 'קול הנערים' 

מקהלת 'מלכות'
בניצוחו של ר' פינחס ביכלר הי"ו בליוי

ר' זאנוויל וינברגר וילד הפלא בנצי קלצקין

תוכנית אומנותית מרתקת!





קנר
קי 

שו

magdenot@gmail.com
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שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

הההדללקתהדלקת נרות

חצי הכוס המלאה

120

1116666:::11111111111777:::22233331111777::555555
""אאורררר עעע"פפפ לוווחחח

הההחחיייייםם" ללפפי
זזממניי ירררווששלליםםםם  

ּ עַָתּה, כִּי אֲנִי  "ְראו
אֲנִי הוּא, וְאֵין אֱלִֹקים 

עִמָּדִי" - כאשר 
הקב"ה דן ושופט 

ועושה אמת, אין שם 
אלוקים, זה לא דין, 
אצל הקב"ה זה ודאי 

הכל מרחמים



הבחירה הנכונה 

210 400

ה'סטייפלער' 
קרא את הכתוב, 
והפטיר על אתר: 
'נו, כל אחד צריך 

להתמודד עם 
משהו בעולם, ב"ה 

שזה רק זה. וכי 
היתה מעדיפה 
לסבול משכנים 

רעים למשל?'



בכל צרתם לו צר

הדגים שנעלמולחיצת כפתור קטנה

ששאלההה:

תשובהה:

2

"לוי ידע דבר זה ורצה 
להשתתף בצרת הציבור, 
מה עשה, קרא שמות 
לבניו על שם הגלות... 
מכאן ילמד האדם 
להשתתף בצער הציבור



הנס המופלא של אידוי המים / דניאל בלס 

300

2000

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

רבי ישראל אבוחצירא – ה'בבא סאלי' זיע"א

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"
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ר  ָרֵאל ה'ַוְיַדּבֵ ֵני ִיׂשְ ם ֶאל ּבְ ה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַוְיַצּוֵ  (ו,יג)  ֶאל ֹמׁשֶ
 ". צוה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם: "רש"י

 
קשה מאוד בלימוד. פעם   "הייתי בחור חלש והיה לי סיפר אחד מבוגרי ישיבת חברון:

והתאוננתי בפניו שאיני מבין את הגמרא   למשגיח הגה"צ רבי הירש פאלי זצ"לניגשתי 
 ומה עלי לעשות.  

 
בע  ואכן ק ". לי המשגיח בחמימות יתירה ואמר: "בא ונלמד יחד בחברותא   מיד נענה

הישיבה ופעמים בבית, כשהוא לומד   עמי רבי הירש לימוד בחברותא, פעמים בין כתלי
הגמרא בטוב טעם ובסבלנות אין קץ. כך במשך שנים   איתי ומסביר לי את דברי

 .  לקבל תורה מפיו  אחדות, זכיתי
 

אולם רבי הירש לא  , פעם אחת, עסקנו בסוגיה קשה ולא עלה בידי לעמוד על הבנתה 
רגילה מספר פעמים על הסוגיה לפרטיה   הוא חזר בנחת ובסבלנות בלתיאמר נואש,  

 .  ומסביר לי פנים לבל אפול ברוחי  תוך שהוא מעודד אותי
 

רבי פרידא שלמד   הוא ציטט לי את דברי הגמרא הידועה (עירובין ד:) על גדלותו של 
עד שנקלטה בלב התלמיד. אך הוא   עם תלמידו ארבע מאות פעמים את אותה סוגיה 

כלום סבור אתה שיש כאן רק גדלות של  : " הדברים הבאים  משיך והוסיף לומר לי אתה
הלא זוהי הגדלות של התלמיד שהיה מוכן לחזור ולשמוע כל  ,  רבי פרידא, של המלמד

 ".  הרבה פעמים את אותה סוגיה  כך
 
זו גדלות, שהרי   "אין   -הטעים רבי הירש   -כשהייתי חוזר כמה פעמים על הסוגיה" "

אתה שמתקשה בהבנת הסוגיה,   את הגמרא ונהנה אני לחזור עליה.... אבל  יודע אני
 ".  ! וכמה פעמים זו הגדלות אעפי"כ מוכן אתה לשוב ולחזור כמה 

 !".  בזכותו של רבי הירש מסיים התלמיד: "כל מה שיש לי כיום שיכות עם הגמרא זה הכל 
 תשפב)  'ואיש לרעה'(
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 "...נשאר בכזו מנוחת הנפש ורוגע"

שלום אלישיב זצ"ל במשך  סיפר הגאון רבי בן ציון קוק שליט"א: רגיל היה הגאון רבי יוסף
אלא שבשנים האחרונות התווספו  בתים,   עשרות בשנים לומר את שיעורו לפני בעלי

חכמים ידועים ואברכים צעירים הם ניצלו את ההזדמנות   לשומעי השיעור, תלמידי
י התרבו השאלות שנשאל באמצע השיעור והיו  באופן טבע. שיעור מגדול הדור לשמוע
  שאלות שלא לענין. אך הרב אלישיב הקשיב תמיד במלוא הסבלנות בהם גם

פעם נכנס לשיעורו של הרב אלישיב,   .וההתייחסות, ללא כל סימני כעס וקוצר רוח
הסטייפלער זצ"ל ואף   -הוא היה מקורב מאוד להגר"י קנייבסקי.  פסיכולוג גדול מארה"ב

בפני את   תכתב עמו בעיני רפואת הנפש. והנה לאחר שיצא מהשיעור הביע מ  היה
עומדים ו"לוחמים" איתו,   הרגשתו: "אני משתומם, יהודי כזה זקן, שכל מהלך השיעור

בדרך כלל בגיל כזה כבר מאבדים את  ! והוא נשאר בכזאת מנוחת הנפש, בכזה רוגע
 "...ש וללא רוגז כלל רגוע ושליו במנוחת הנפ הסבלנות, ואילו הרב אלישיב

 ) הלמות עמלים(
 

ר  ֵני   ה'ַוְיַדּבֵ ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ְלהֹוִציא ֶאת ּבְ ָרֵאל ְוֶאל ּפַ ֵני ִיׂשְ ה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַוְיַצוֵּם ֶאל ּבְ ֶאל ֹמׁשֶ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  ו,יג)( ִיׂשְ

 
אל פרעה מלך  ו . אותם ציום עליהם להנהיגם בנחת ולסבול  -אל בני ישראל  אומר רש"י:

תנו    -הקב"ה מצוה את משה ואהרון ".  ציום עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם –מצרים 
תחשבו איזה זעזוע  ...  תינוקות של יום  300הרשע הזה היה שוחט   ? למה!  כבוד לפרעה

וראש  ... ימ"ש רוצח תינוק בעריסה יש בכל עם ישראל, אם ח"ו איזה ישמעלקי
כל יום במשך    -לא פעם אחת, אלא כל יום  ...300הנחשים הזה, שוחט לא אחד, אלא  

ולרשע הזה הקב"ה מצוה לדבר בכבוד?!   !  היתה לו משחטה מיוחדת לכך...  עשרות שנים
 ?!  על מה ולמה

 
הוא עשה שם סבב תיירות  ,  פעם אחת היה איזה זמר מפורסם שנסע לטיול באוסטריה

ליד הבית שבו גדל  שביקרו בהם, האוטובוס עצר   בכל מיני אתרים, ובין המקומות
הוא ירד  ...  הזמר הזה לא עצר בנפשו, הוא פשוט הרגיש שהוא חייב. היטלר ימ"ש

הרגש הטבעי כלפי צורר שביצע רצח  ! מהאוטובוס ועשה את הצרכים שלו על הבית
 .  בעם שלך הוא תכלית הבזיון

 
  אומר החתם סופר שורה וחצי של תירוץ,? אז למה הקב"ה מצוה אותם לנהוג בו בכבוד

נראה דרצה להזהירם שלא יבזו את המלך, כי בבזיונות יתכפרו  : שמזעזע את כל העולם
פרעה  !!! פחד פחדים... העוונות, ואם כן הקב"ה לא יוכל להביא עליו את עשרת המכות  לו

רוצח  -הארכי... מבני ישראל, הצאצאים של בחירי הבריאה 600,000, שמשעבד ....הרשע
לב אלו רק כינויים של  -שקרן, רמאי, גנב, רע... כזרי שהאנושות ידעהבקנה מידה הכי א

 !  אי אפשר להאמין !יתכפרו לו כל העוונות -ובכל זאת, אם יהיו לו בושות ...  קינוחים
 

אז כמה מחלות יורדות  ... תחשבו לעצמכם, הרי אף מאיתנו לא יותר גרוע מפרעה
דם חוסך לעצמו, כשהוא מקבל  כמה צרות א ?!  מיהודי שמבזים אותו ומשפילים אותו

יש כאלו שלא  . יש משוגעים שרודפים אחרי הכבוד... נו, טוב ?איזו עקיצה פומבית 
מעריכים אותם... אם לא אומרים להם מילה   רודפים אחר הכבוד, אבל קשה להם כשלא

אנשים   אבל אדם שיש לו שכל ישר, היה צריך ללכת לחפש כל היום !  טובה, אז לא שווה
ולא צריך דווקא שתהא   !!!אותו וישפילו אותו... אין לך מעלה גדולה מזושרק יבזו 

 ,אפילו אם בבית חוטפים קצת בזיונות... ומורידים את הראש ...הבושה קבל עם ועולם
 שפב) ת('אפריון שלמה'  !סותמים את הפה וכובשים את המידות... זוכים למעלות נשגבות
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ְיֹאר ְלָדם ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ָהְפכּו ּכָ ְיֹאר ְלֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו ַויֵּ ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ְך ֶאת ַהּמַ  ,ַויַּ

ְיֹאר ֵמָתה ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ  כא) -כז,(  ְוַהּדָ
ישראל היו רגילים לדוג דגים מן היאור, ואותם   וע שבני יד קשה רבינו בעל ה"זרע שמשון": 

במדבר  (שהרי כך אמרו בני ישראל   ,אוכלים חינם, והדגים הללו היו להם למשיבי נפש  היו
ם"): יא, ה  ִמְצַרִים ִחּנָ ר ֹנאַכל ּבְ ָגה ֲאׁשֶ הקב"ה את המצרים   ואם כן, כשהעניש". ָזַכְרנוּ ֶאת ַהּדָ

כן מתו   שבכך נגרם נזק והפסד גם לישראל, מפני שמחמת י היאור לדם, הריוהפך את מימ 
 !  ישראל לאכול דגים, ונמצא שיצא שכרם בהפסדם כל הדגים שהיו ביאור, ולא יכלו עוד בני

 
בשם   ) שיר השירים ט, ט(ז"ל במדרש  הלא כבר לימדונו חכמים אלא השיב הצדיק וביאר:

צמאים למים ובעל   אל עד מאוד, כי היו המצריםדם התעשרו בני ישר רבי חנינא, שבמכת 
 . ישראל, ומחמת כן נהיו ישראל עשירים גדולים כורחם היו קונים מים מבני

 
כשמתו הדגים שביאור, היות שעתה נהיו   שלא נגרם כל נזק או הפסד לישראל ולפי זה נמצא

תה כבר  העולה על רוחם, ומע עשירים, ומכאן ואילך יכלו לקנות בכסף מלא ככל  ישראל
לבניו   ללמדך שהקב"ה לעולם לא יביא נזק או תקלה. דגים מהיאור בחינם  אינם זקוקים לאכול

ְרֵכי " , ואהובי ִרים ּדַ י ְיׁשָ לוּ ָבם  ה'ּכִ ׁשְ ִעים ִיּכָ ִקים ֵיְלכוּ ָבם וֹּפׁשְ  תשפב) 'משכן שילה'( ."ְוַצּדִ
 
 

 ) ה' (ו,ב ֲאִני
 ".  נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני" רש"י:

מעשה מיוחד ומרגש, אירע בבחור מוכשר ובעל מדות, שהיה מעוכב שידוך זמן רב. הבחור כבר  
כל החברים מסביב כבר מצאו את ה'אבידה',  ועדיין לא זכה למצוא את זיווגו.  , 28הגיע לגיל 

ואף לראות צאצאים, ואילו הוא נותר לבד ואינו מצליח למצוא את  , וזכו להקים את ביתם 
יו הצעיר הגיע לפרקו, אמר לו האח המבוגר, "אני דורש ממך, שלא תחשוש  כשאח. בת זוגו

איני מוכן בשום אופן שתתעכב ולו לזמן מועט בגללי... ואברך אותך בלב  . כלל מ'לעקוף' אותי
האח הצעיר בא   -ואכן, בחלוף זמן קצר זה קרה ". שלם, שתזכה לבנות במהרה את ביתך
ליווה את אחיו הצעיר בכל פרטי הפרטים  ,  ירוסיןבברית האירוסין. במשך כל תקופת הא

ושאר מידות רעות   , הקשורים לנישואין, ללא הענקת דריסת רגל למידות הקנאה, התחרות
 .  שמכלות את האדם בעודו חי

 
השידוך לא נראה באופק, וליבו היה  .  30חולפת עוד שנה, ועוד שנה, ומיודענו כבר בגיל  

תקשר אל אחיו הצעיר, משום שכבר כמה שבועות  באחד הימים, החליט לה. שבור מתמיד
כששאל לשלום אחיו הצעיר, הלה השיב, כשאנחת   ,לא שוחח עמו. כבר בתחילת השיחה

לא היה קשה להבחין שמשהו קורה  ,  צער נשמעת בקולו: "ה' יעזור, ה' יעזור". לאח המבוגר
האמת, האח   ו את אצל אחיו. ניסה לברר מה עובר עליו, ולאחר שהרבה להפציר בו שיספר ל

הצעיר סיפר: "נקלענו למצב כלכלי לא פשוט. מחר ערב שבת, והבית ריק לגמרי. אין לנו  
 "...  לרכוש צרכי שבת   שום אפשרות

 
האח המבוגר שומע את הדברים וליבו נחמץ. הוא מיהר להיפרד מאחיו לשלום, ושם פעמיו,  

מה אלפי שקלים שנטל  לעבר עירו הדרומית של האח, לא לפני שלקח עמו כ, מבני ברק 
מרקט מקומי, ומילא כמה   -כשהגיע לעיר, נכנס לסופר.  )מחסכונותיו (שלא היו רבים כלל

בשר ודגים, מוצרי חלב, מצרכי   ,עגלות בכל המוצרים הנצרכים, פירות וירקות, לחם ושתייה
ועכשיו האח  ,  שקלים  3000בישול, חומרי ניקיון וכו'. דמי הרכישה הסתכמו בסכום של  

דפק אפוא בדלת הבית, ומה רבה היתה הפתעתם של בני   הר לנסוע לדירת אחיו הצעיר.ממ 
כאשר ראו בפתח ביתם את כל השקיות הרבות, המלאות בכל מכל כל, בכמות כזו  , הזוג

 .  שתספיק להם לזמן ממושך
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האח הצעיר ניסה לסרב לקבל את המתנה הגדולה, אך אחיו המבוגר חיבקו, בירכו לשלום,  

שקלים.   2,000המקום, לא לפני שתחב ליד אחיו מעטפה שהונחו בה   ירות את ועזב במה
 ... והסיפור עדיין לא נגמר

 
הנה באותו ערב ממש, הוזמנה אשת האח הצעיר לחתונתה של אחת מחברותיה, אך מפאת  

לאור המצב העגום בבית הריקם, אמרה לבעלה בתחילת הערב, שלא תלך   ,מצב רוחה הירוד
התמלא בכל טוב, הדבר השפיע גם על מצב רוחה של   לאחר שהבית   לחתונה. אבל עתה,

יש קשר בין חסרון תבואה ומחיה  .. (בעלת הבית, וכעת היא מחליטה לצאת אל החתונה
 ).  בבית, למצב רוחה של בעלת הבית. בבא מציעא נ"ט

 
מיהרה אפוא האשה לאולם השמחות, ובסיעתא דשמיא הצליחה להגיע לחופה. והנה היא  

בבחורה שעומדת לצידה, שפיה אינו פוסק מתפילה ובקשה, ומעיניה זולגות  , המבחינ
והאשה מחליטה לפנות אל אותה בחורה, "עמדתי לצידך  , דמעות כמים... החופה הסתיימה

את אשר על ליבך, ואולי אוכל   וראיתי שענייך לא פסקו מלבכות, אשמח אם תספרי לי
 לעזור או להצטרף לתפילותייך...".  

 
סיפרה הבחורה, "פשוט התחננתי בעת הרצון של החופה  ", עוכבת שידוך כבר זמן רב"אני מ 

 ".  בית של תורה אל הבורא, וביקשתי שיעזור לי למצוא בעל טוב ולבנות
 

לאחר בירור קצר אודות פרטיה של הבחורה, אמרה לה האשה: "יש לי הצעה מעולה  
המעלות!". המדובר היה, כמובן, בגיסה   מתוקן במידותיו, ממש כליל , בשבילך, בחור טהור לב 

 ...טוב-ובכן, השידוך יצא אל הפועל, ותוך זמן קצר נגמר בכי! מעוכב השידוך
 

התברר אפוא, שמעשה החסד המופלא של האח, הוא שגרם לגיסתו ללכת לחתונה, ושם,  
לב לפני בוראה,   -מיוחדת, שבאותם רגעים שפכה נפשה מתוך שברון למצוא עבורו בחורה

וראה את מסירותו של הבחור לעשיית צדקה, ועוד  , בורא יתברך שמע את תחנוניהוה
 ביתם הנאמן!   באותו הערב, הצמיח את ישועתם של השניים ובניית

 .(ופריו מתוק)

 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
 עוז בן מרים, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה בת גילה.  בע"ה זיווג הגון:

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

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

 עזיזה. 
 

ציפורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   י נשמת:לעילו
בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, 

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 
 



 

 

  
  
  
 

   דבר העורך
עשרה לשונות  :  אמר רבי יוחנן  )א,  ברבה  שמות  (  מדרשכתוב ב

הן  ואלו  תפילה  .  פגיעה.  רנה  .ה נאק .  צעקה  .שוועה  : נקראת 
מלשונות   .ותחנונים.  ופילול.  ניפול.  קריאה.  ביצור  ואחת 

ה(  רשתנופב   פיע מו  ,'נאקה '  -התפילה   ")ו,  ָׁשַמְעִּתי  :  ֲאִני  ְוַגם 
:  )וכן סוכה יד.  ד. יבמות ס(  ראבגמ  מובא   .ל"ְּבֵני ִיְׂשָראֵ   ַנֲאַקתֶאת  

ם, מפני שהקב"ה ֲעָקִריבי יצחק, מפני מה היו אבותינו  אמר ר
וה לתפלתן של צדיקים. ואמר רבי יצחק, למה נמשלה  ומתא

התב  שמהפך  זה  עתר  מה  כעתר,  צדיקים  של  ואה  תפלתן 
מהפכת  צדיקים  של  תפלתן  כך  למקום,  ממקום  בגורן 

 . דת רגזנות למדת רחמנותיו של הקב"ה ממתיודימ
, למה נתעקרו האמהות  ה, ד)בראשית מרבה  (במדרש    ובאמוכן  

ורבי חלבו בשם רבי  שילא דכפר תמרתא  רבי לוי בשם רבי 
 .  ה לתפילתן ולשיחתןו הקב"ה מתאוש ,אמרו יוחנן

במדרש  עוד  ו שמובא  ע"ח  שתפר(מעוני"  "ילקוט  רמז  לך  :  )לך 
ממקו עובר  זק  םהייתי  ומצאתי  לו:  למקום  אמרתי  אחד,  ן 
אמר    ,עלי בתים בישראל נעצרים על הבניםרבי, מפני מה ב
מפני   בני,  שירבו לי:  כדי  גמורה  אהבה  אוהבן  שהקב"ה 

 . רחמים לפניו
 יפך דעת ומחשבות בני אדם.המרים אלו מתבאר ממא 

את אמצעי להשיג תכלית    היא  להיתפהעולם חושבים כי הש
לאדם, לו  שחסר  ותפו  מה  בקשותיו  יושג יע"י  ה'  אל  לותיו 

המבוקש.  ה הוא,  תכלית  נהפוך  האמת  היא יהתפאבל   לה 
הנ התכלית  מרצה  עצם  והחוהמבוקש  לו  יה',  שיש  סרון 

ה' אל  להתפלל  מתעורר  הוא  שמחמתו  רק   הוא  ,לאדם 
שהמציאו ית  האמצעי  הבורא  לעודכ  ברךוהולידו  את רר  י 

 .  האדם להתפלל, שזו התכלית בעצם
ה יעוכבר  על  האר   דסויר  בהקדמה (  ז"ל  י"זה  המצוות"  דף   "שער 

ית   :)א' לפניו  שמתפלל  מהשאלות,   רךב'בעת  שאלה  איזו  על 
שצריך   עצמו  לסיבת  יתפלל  לא  ובנים,  ועושר  כמזונות 

וינו  ו שנצט  ברךלשאול אותה השאלה, אלא לקיים מצוותו ית
נחנו ו, להורות כי הוא אלוקינו ואלהתפלל אליו בעת צרותינ

"  וֹ ַעּמ תלויות  עינינו  ואליו  ַיד  ועבדיו,  ֶאל  ֲעָבִדים  ְכֵעיֵני 
  .', וישים כל בטחונו עליותהלים קכג, ב)( ם"ֲאדֹוֵניהֶ 

שישכ ויידע איך להתייחס  יוהדברים נפלאים למי  ויבינם  לם 
, ע"י זה  האדרבסיונותיו,  יאליהם למעשה, ולהתנהג כך בכל נ

שכ לו  בהתברר  לנפשו  מרגוע  האדם  נימצא  וחסרון   וןיסיל 
בעו לו  שיש  ה'הזה לם  וסבל  אל  להתפלל  מתעורר  שעליו   , ,

ית ה'  מאת  לו  שלוחה  סיבה  אותו    ברךזהו  לעורר  כדי 
הכוונה  לה,ילתפ תכלית  לפועל  יצא  שיתפלל,  באותו    שע"י 

דהיינו   בו,  שהושם  שאכן ניסיון  ולהוכיח  להורות  הזדמנות 
שלי באמונה  מאמין  בהוא  יתמה  מאתו.   ברך בורא  שהכל 

. ובמילים אחרות יוצא פירוש  דוש נפלאפלא עצום, וחיא  והו
שה'   ז"ל,  בתפ  ברךיתכוונתם  יותר  מיחפץ  שלנו,  אשר לות 

לנו   גזירותיו  בנים,  שיהיו  לקבל  אנו  חייבים  רצונו,  כך  ואם 
עבדיו   שאנחנו  אליו,  וחיובנו  רצונו  ולמלאות  באהבה, 

 הרי אמרו   קוםמכל  מ שכל האדם. אלא    בדו, וזהוונבראנו לע
הישהתפ הְּכֶעתֶ יא  לה  ממקום  ר  בגורן  התבואה  מהפכת 

התפ כך  מילמקום,  מהפכת  ממילה  הקב"ה  של  דת ידותיו 
למ לכן אל  דירגזנות  רחמנות.  מת  כי  יתייאש אדם  הרחמים, 
שה כך יתפכמו  ה',  בעיני  התכלית  היא  לקבל ר  לה  צונו 

ו עלינוכהתפילות.  המוטל  כל  ב  בזה  עשינו  עצם ש ,  כךדיינו 
הוא  ההשתדל ההצלהתכות  אבל  שהיא  ית,  , התוצאהלחה 

רבי   (ברכות י.)  וכתוב בגמרא  .ו יעשהי , והטוב בעינה'  ביד  יאה
מונחת  חדה  חרב  אפילו  תרוויהו:  דאמרי  אלעזר  ורבי  יוחנן 

 .הרחמים  )תַּבָּקׁשַ (  אל ימנע עצמו מן - על צוארו של אדם

 
 
 
 

 

 

 

 עה לשונות גאולה. בארב ראל ולת ישה' 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
ג  ומקרקרות  שורצות  צפרדעים   -  דע רצפ  . ה   בכל   ול דברעש 

מתו,,  משה  תפילת,  הכמ,  התראה  מצרים:  הצפרדעים 
 .הארץ ותבאש

 פר מצרים נהפך לכינים: אהרן הכה את עפר כל ע  -  כינים . ו 
בציווי  ַהִּכּנָ "משה,    מצרים  וכשלון"םַוְּתִהי  החרטומים   , 

 . לברוא כינים בעצמם
חוץ   ,ה בבוקר תשחת הארץובת: התראבתערחיות    -  ערוב . ז 

ֹגשן   ופ  -מארץ  ישראל.  בני  לה'   "זבחו:  אמרעה  רמושב 
   לל וסר הערוב, ויכבד לבו של פרעה. , ומשה התפ"בארץ

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. י הפנמ משהני פהחרטומים לעמוד ל
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.

  

 בלי ענניםברד  –
מחר  י" וברש  כעת  למחר  -:  הזאת  שריטה .  כעת  לו  שרט 

 . חמה לכאן ירד הברד בכותל, למחר כשתגיע
כתב לחדש שמכת ברד   )לר' יוסף סלנט זצ"ל(   'באר יוסף 'בספר  

עננים בלא  רש",  היתה  מדברי  כן  אילו ומוכיח  שהרי  אלו,    י 
מאירה היתה  החמה  איך  עננים,  בכותל   על  היו  השריטה 

 . פרעה תשעשה משה בבי
מביא לבאר זאת,   )זצ"ל  להגר"ש פינקוס(  ' תפארת תורה 'ובספר  
הענניםישעני ברכה   ן  שפע  בא  שכאשר  הוא  הגשם  מן   בעת 

של עצומה  התקרבות  זו  הרי  להשפיע    השמים  יתברך  השם 
צריך ולכן  של  ברכתו,  לסבול   מחיצה  יוכל  שהעולם   ענן 

במכת ברד שכל עניינה    רכה, אבלההתקרבות הגדולה של הב
ברכהל היה  היה   א  ולכן  בענן  צורך  שם  אין  כלל    וקירבה 

 ']קב ונקי' -הרב צבי וינברג [  . הברד בלי ענן אלא ירד מן השמים
 

 
 

אהרן יבש   ממטה  עץ  המטה  המתים,  תחיית  ונעשה    למדים 
 . ותםאשהקב"ה יחיה  גוף ורוח יש כש כן של . כחיה בריה

 ]הקדוש 'זוהר[ה' 

 "דבס

 ב "פשת  טבת   כ"ג                  זצ"ל ויוסף מרכוס מרדכי בן רבקה   לע"נ   שקדעלון מו ה               בי"שנה  551' סמוןעל 

 663  ס'מ עורשי ןכנעסוק בתו הז  לוןבע
 ן הגאו רמו"של   ויסודמ ,"ורוציקה ברינ" שתדרמב

 ל"צז ין אדלשטי   קבעי   רבי 
,  2ר וצקה ב רחוב  וןרהשברמת ר סמנ ורעיהש

   .19:00עה בש 'ד  םוי ם השיעור ביתקיי השבוע
 ישה:מספר הפג ,זוםב םג רבור מועשיעה

 . 777  :המת כניססיס ,9779997777

 ָוֵאָרא



 

 

 

 ולה אלגהדרך  – 
סופררה" היה בכך חתם  מצרים  שעבוד  שעומק  מבאר,  זצ"ל   "

לגאולה הציפיה  את  איבדו  ישראל  לארץ    שבני  ולכניסה 
ם בצרות השעבוד, עד שאיבדו את ישראל. הם היו כה שקועי

   .הי ציפיה
 )סלוניםמ  ר"אדמוהנח ברזובסקי,   שלום הרב(  'הנתיבות שלום'בעל  

" לפסוק  עד  מקץ  פרשת  שמתחילת  כך  על  ִליׁשּוָעְת  עמד 
ה יח)(  "   'ִקִּויִתי  הרחמים ,  מט,  מידת  שהוא  ה'  שם  הוזכר  לא 

  אלא שם "אלוקים" שהוא מידת הדין. וזאת משום שפרשיות 
בגלגוליו   עוסקות  יעקב  אלו  ירדו  שבעקבותיו  יוסף  בני ו של 

השעבוד,   והחל  למצרים  זביתו  הדין.    הודבר  ממידת  נובע 
ועתה טרם מותו ביקש יעקב אבינו למסור לבניו את מפתח 

הורה  כן  ועל  שיהיו    הגאולה,  והצרות  היסורים  שחרף  להם 
ולא תיפול רוחם,  מנת חלקם בשיעבוד מצרים לא יתייאשו 

ה"   אלא ִקִּויִתי  שתתנוצץ  "  'ִליׁשּוָעְת  עוד  כל  כי  ם ּבָ ְּבִקְר , 
באחריתם יזכו  אכן  ויגאלו,  יבוא  שיום  לגאולה   התקוה 
 .שלימה, אך אם ח"ו יאבדו את התקוה לא יזכו לכך

חז"ל אומרים שכל אלו שלא רצו לצאת ממצרים מתו במכת 
טוב היה  כך  כל  וכי  פלא,  זה  והנה  בשיעבוד   חושך.  להם 

? להישאר חפצו עמדו כן, אם  ליאור?! הילדים וזריקת יםמצר
הא לומלאור  יש  היינו  ור  לצאת  רצו  שלא  בזה  שהכוונה  מר 

שלא וכיון  ויגאלו,  יבוא  שיום  האמינו  לגאולה   שלא  ציפו 
ואיבדו כל תקוה לא זכו לצאת ממצרים ומתו במכת חושך!  

מדוע לא מתו   ) י, כב(  נו ש בפרשת"הרא  הבט וראה מה שפירש 
 דרך שמתומי האפילה במכת חושך כואבירם בשלושת י  דתן

בני רשעי  ב  כל  הללו    שלושתישראל  א  -הימים  י פל  ע ף  כי 
 .שהיו רשעים לא נתייאשו מן הגאולה
בתלמוד   המסופר  יובן  זה  פי  נח(על  ברבי   :.)גיטין  "מעשה 
גדול לכרך  שהלך  חנניה  בן  תינוק    יהושע  לו  אמרו  שברומי. 

יפ  האסורים,  בבית  יש  וקווצותיו  אחד  רואי  וטוב  עיניים  ה 
לו  עת  סדורות  ועמד  הלך  האסורים,   ללתלים.  בית  פתח 

' ְלֹבְזִזיאמר:  ְוִיְׂשָרֵאל  ַיֲעֹקב  ִלְמִׁשָּסה  ָנַתן  אותו    ענה   ?'םִמי 
תינוק ואמר: 'הלוא ה' זו חטאנו לו ולא אבינו בדרכיו הלוך,  

מובטחני אמר:  בתורתו'.  שמעו  הוראה   ולא  שמורה  בו 
מכאן  בישראל, זז  שאיני  ממון    העבודה!  בכל  שאפדנו  עד 

אמרו שפ,  שפוסקין עליו.  עד  משם  זז  הרבה, דלא  בממון  או 
 לא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל. ומנו? רביו

 . )נכדו של רבי ישמעאל כהן גדול( ישמעאל בן אלישע"
ציינה הגמרא שסיפרו לרבי יהושע שהילד  ויש להבין, מדוע 

עיניים היה  יפה  לא  אם  וכי  רואי,  היה    וטוב  לא  טוב  נראה 
יו  פת החורבן, בה הואלא היתה זו תק? לוצריך לנסות לעזור 

  שבויים רבים מצפים לישועה. וכששמע רבי יהושע שעל אף
כל צרותיו שומר הילד על מראה טוב, מסודר הוא בהופעתו  

עיניים יפה  הוא  אלא  כבויות,  עיניו  עיניו  ,  ואין  כלומר 
ב הרי  מביעות  חיים,  שמחת  שעל מבטן  זה,  שילד  הוא  אות 

שוקע   אינו  מצבו  הי  בעצבותאף  אמונה נודיכאון,  בעל  ו 
יהושע,   רבי  אמר  כזה,  ילד  הילדים.  ככל  ואינו  בה',  וביטחון 

עבורו יותר מהרגיל. משום שעתיד להיות אדם   יש להתאמץ
כי ספוג   גדול. ומשום כך הלך לבודקו. וכשמצא לפי תשובתו

בתור וההוא  שמים,  ויראת  לאדם ה  הסוהר  בית  מתוך  שיב 
ש בפסוק  בחוץ,  בו העומד  ו  יש  הדין  עול  קהצדקת  בלת 

שמים, אמר רבי יהושע: מובטחני בו שמורה הוראה   מלכות
ונשבע סכום   בישראל,  בכל  שיפדהו  עד  משם  יזוז  שלא 
עבורו לחיות  .  שידרשו  עצמו  את  המרגיל  שאדם  לנו  הרי 

יתבר בה'  ובטחון  אמונה  אינו מתוך  קשות  בתקופות  וגם    ך, 
לשמחת זוכה  ביאוש,  לשקוע  לעצמו  תמידית,   נותן  חיים 

]הרב זמיר כהן [                          .ף גם לישועות גדולותסובנו

 

 לשונות של גאולה ארבעה 
פסחבות  כוס  ד'חכמים    קבעו  הנה גאולות   ד'ד  כנג   ליל 

   'והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי'.שנאמרו במצרים 
תיקנו  הראשוננו  יחכמ מדוע  דנו  ולא כוסותדווקא  ים   ,

קערות  לחמים ופירש ר" או  פלטיאל.  לגבי   :ח  בירמיה  מצינו 
ג'פורענות   יין,  כוסות  ד'  העולם  ואחד   אומות    כתובים 

 .  גאולהיין גבי  וסותד' כלעתיד, לכן תקנו 
כוסות,    :כתבויש  ו על  כי  תיקנו  מורה  אין  ש ת,  חירויין 

 ] אוצר מפרשי התורה[                    .ייןהאומרים שירה אלא על 
 

 

 
קשה   מה ועבודה  רוח  לקוצר  אל  שמחמתם    , גרם  שמעו  לא 

אבן  ארבנו    -  ? משה  רוחם    זראעברהם  קצרה  רך  וא מכתב: 
 ומעבודה קשה שנתחדשה עליהם.   הגלות
כתב,  "הרמב יהוא    -  "רוח  קוצר"ן  שלא  פרעה  הפחדם  רגם 

הוא הדוחק שהיו הנוגשים דוחקים    -  "ועבודה קשה"רב,  בח
 בהם, ולא יתנום לשמוע דבר ולחשוב בו.  

פירש"הגר קשה"  א  ובלבנים,   -  "עבודה  בחומר  עבודה  היא 
לבדם הקש,    שילקטו ה  הוא מה שהוסיף פרע  -  "קוצר רוח"ו

גרמה   היא  קלה,  מלאכה  שהיא  שאף  רוח  נשאר לקוצר  לא 
 ]אוצר מפרשי התורה[             .הקשה ח מהעבודהופנאי לנ להם

 
 

ְוָאֹנִכי שהבטיחו ה' "  ל פי עף  א  ,זרא ע ברהם אבן  א רבנו  כתב  
יב)  "ֶאְהֶיה ִעם ִּפי ד,  מנו לעולם מנה שיוסר  הכוו  , אין(שמות 

שיעז או  הצורך,  לעת  כן  שיהיה  אלא  לשונו,  שלא כובד  רהו 
בדבריו  הי ה  הקשותאותיות  יו  ההבטחה  אך  לשונו,  תה  י על 

הדיבור   על  הדיבורים הררק  ועל  לפרעה,  שדיבר  אשון 
חשש   למליץ, מהאחרים  לו  להיות  צריך  אהרן  שעליהם  שה 

  לדבר לבדו לפרעה.חשש ומפני כן 
פיעף  א ,  ןהרמב"וכתב   כבד  שכ  ל  שהוא  משה  טען  פה, בר 

שוב   כאן  שבתחחזר  כיון  זו,  טענה  השיב  יעל  על '  הו  ללה 
  , ורק עתה ציווהו ה' הידבר אל העם, וכך הי שאהרן  טענתו,  

לעם תחילה  לבדו,  לפרעה,    לדבר  ועתה  לו,  שמעו  לא  והם 
 . ן טען עתה שאינו יכול לדבר מפני שהוא ערל שפתיםלכ

 ]י התורהאוצר מפרש[ 
 

 

  סבלןלהיות  – 
זבמדרש    מובא תהיו  בנ  : )ג,  (רבה  כן  מנת  על  הם,  טרחנין  י 

  , ה),  (שם לפני כן ו עליכם. ואפשר כמו שאמרו במדרש  מקבלים  
ׁשָ " א  ֹמׁשֶ ְו ֶאל  ט)(  ה"ְמעּו  שהיהו,  ע  ,  לפרוש  קשה  ליהם 

זה  רהזבודה  מע כל  עם  קשה.  עבודה  וזה  ְּבֵני ",  ֶאל  ַוְיַצֵּום 
אחר  "הקב  ולמר  א,  "לִיְׂשָראֵ  להוט  שאני  ראה  למשה:  ה 

, ועם כל זה  רהזבודה  מעגאולתם, והם קשה עליהם לפרוש  
 אני סבלן ואיני כועס, אדרבה אני להוט לגאלן. 

ם ולא ַמָּׂשָאול  תסבי שתלמד ממנ -חוך יכן אתה, אפילו שיטר
  רה זבודה  עשהם עובדי    ל פי עף  א הם,    בני   תכעס עליהם, כי
 ים. ים בניקרו  - והם משחיתים

הקדושהזוהר'ו ֵאֶּלה א, למה נסמך לכאן "רב יוסאמר    כתב  ' 
ֲאֹבתָ  ֵבית  אָראֵׁשי  אלא  הקב" ם",  דבר"ל  למשה:  ב  ה   ינעם 

קשה    ב ג  לעף  א שבנחת,    ישראל בעבודה  יושבים    -שהם 
 הם. י מלכים ם בנכימל



 

 

  

 סיפור - יםנלמד מהצפרדעמסירות נפש 
בתלמוד   ר  )נג:  פסחים(מובא  אדרש  ראו ודוס  מה  רומי,  יש 

חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן  
וחומר קל  נשאו  מהצפרדעים  האש,  צפרדעין  ,  בעצמן  ומה 

דושת השם, כתיב בהו "ובאו ועלו בביתך  שאין מצווין על ק
ובתנוריך ובמשארותיך", אימתי משארות מצויות אצל תנור, 

בשעה  אומר  שמצו  הוי  אנו  חם,  קדושת שהתנור  על  וים 
 .אחת כמה וכמה השם על
ה מר(  'פרנס'בספר  מהר"ם  תלמיד  זצ"ל  פרנס  משה   ,וטנבורגלרבי 
קכה ה  )סימן  ספר  בשם  ז(  'מקצעות'מביא  מ)"לצלראב"ד  י : 

השם קידוש  על  בשעת    שנהרג  בין  יתברך  השם  יחוד  ועל 
עבוד  גויים  לו  שאמרו  כגון  השמד,  בשעת  שלא  בין  השמד 

לא   ואי  זרה  ונהרג לעבודה  למיתה  עצמו  ומסר  לך,   קטלינא 
או נצלב או נשרף על קידוש השם, כיון שקידש השם בגופו  

עליו    וובנפש ולהתאבל  עליו  לקרוע  חייבין  ישראל  כל 
ובבתיולהספידו   כנסיות  תינשא   בבתי  לא  ואשתו  מדרשות, 

לא  נשאת  ואם  כבודו,  ומשום  שמים  כבוד  משום  עולמית 
 . )וכן מובא בשו"ת מהר"ח אור זרוע סי' יד( תצא

ועוד שמעתי לבאר מה שכתב ש"אשתו לא תנשא עולמית", 
שהטעם הוא משום שרצו לחזק ענין מסירות נפש על קידוש  

ות הנוראות בארצות אשכנז, הגזיר  השם שהיה מצוי בזמנם
עולמית,  תנשא  לא  שאשתו  שאמרו  על ידי  זאת  חיזקו  ולכן 

שב ויראו  ישמעו  השםלמען  את  קידש  זו  של  צבי    הרב(  עלה 
 . )קב ונקי -וינברג 
: שליט"א  זילברשטיין  צחקי  ביר  אוןהג  סיפר  הבא  הסיפור  את

לימוד  מייסד  זצ"ל,  שטנצל  הגר"ש  את  פגשתי  אחד  יום 
ופניו היומית',  ולמה,   'במשנה  מה  על  כששאלתיו  זעופות. 

בחברה תפקידו  שבתוקף  לי,  הגיע    סיפר  אביב,  בתל  קדישא 
 . ומקרה נורא, והוא אינו יודע כיצד לנהוג ב לפניו

הקומוניסטים  שלטו  עדיין  שבה  בתקופה  היה  המדובר 
ולעלות  המדינה,  את  לעזוב  ליהודים  התירו  ולא  ברוסיה 

ישראל שטנצו.  לארץ  הרב  לי  מספר  הגיע  הנה,  הבוקר  ל, 
שקיבל  מרוסיה,  חדש  עולה  קדישא  החברה  למשרדי 

עליה   היתר  הסובייטים  לימהשלטונות  ומגיש  צנצנת   חריג 
אות...  קטנה מספר כששאלתי  הוא  הצנצנת,  בתוך  יש  מה  ו 

אליו   מתקשרת  ברוסיה,  עדיין  ששהה  האחרון  שביום  לי 
ומבקשת שפירא  בשם  יהודיה  למרפאתה.   רופאה  שיסור 

אלי היא  הגעתי  ואז  שטנצל,  לרב  החדש  העולה  מספר  ה, 
 ...מבקשת שאמתין מעט

דקות חזרה עם תחבושת רופאה יצאה מהחדר, ולאחר כמה  
מאצבעו  אחת  על  הצנצנת מדממת  את  לי  ומגישה  תיה 

 מתוך האצבע.   הקטנה הזו ובה מונחת חתיכה
שהוריה   לי  ואמרה  רבה,  בהתרגשות  נתונה  היתה  הרופאה 

אהב ברכת  על  אותה  כשהיתה  גידלו  ועוד  ישראל,  ארץ  ת 
סיפרו קטנה  לחיות   ילדה  שרצו  האומה  גדולי  על  לה 
ה בארץ  "קודשולהיקבר  לא .  כבר  אני  ישראל  בארץ  לחיות 

פניה  אזכה מליטה  שהיא  תוך  היהודיה  הרופאה  אמרה   ,"
וכיון   בה.  ולהיקבר  לזכות  רוצה  אני  "לכן  נסער,  בבכי 

יוציאו    שיודעני איך  שהרי  אזכה,  לא  בכך  מותי  שגם  לאחר 
שיקברו  מעוניינת  הנני  הסובייטית,  מרוסיה  גופתי  את 

חתיכ לפחות  הקודש  ארץ  קטנהבאדמת  זאת   ה  מגופי. 
ח  עתה  זה  שחתכתי  ממך הסיבה  מבקשת  ואני  מאצבעי,  לק 

מאוד שכשתעלה לארץ ישראל תדאג שיקברו את החלק הזה  
 .מה הרופאהיהקודש", סי באדמת

העולה   סיפר  הזה  הנוראי  הסיפור  שטנצל, את  לרב  החדש 
 !והנה לפנינו מסירות נפש יהודית בהתגלמותה

הוסיף זעופות,  שפניו  מפני   הסיבה  היא  ואמר,  שטנצל  הרב 
שקברנו   היהודיה,  שלאחר  הרופאה  של  האצבע  חתיכת  את 

שם להקים  האם  ידענו  את   לא  בה  ולחרוט  קטנה  מצבה 
בנים  של  נפשם  מסירות  על  ולעדות  לאות  הנ"ל,  הסיפור 

 בשמים, או שמא אין לעשות זאת, היות והרופאהלאביהם ש
שעשתה   את  על    -עשתה  עברה  היא  שכן  איסור באיסור, 

מדאוריתא הד!  חובל  שלדעתי  לו  שכן  השבנו  מותר,  בר 
את  לזכור  סימנים  עשו  שחכמינו  דוגמאות  כמה  מצאנו 
נעשו  עצמם  שהדברים  למרות  יהודים,  של  נפשם    מסירות 

מפורסמת  .  באיסור היותר  ניקנורהדוגמא  שער  של  זו  . היא 
כיון שלא רציתי להכריע בעצמי בשאלה זו, עליתי אל מו"ח 

הגרי בין  מרן  להשוות  שאין  לי  שאמר  זצ"ל  אלישיב  "ש 
לעשות את מעשהו, שהרי    המקרים. שכן, ניקנור היה מחויב

בבית  וזלזול  גדול,  השם  חילול  נוצר  היה  זאת,  אלמלא 
ש  קרה  'איך  אומרים  האנשים  שהיו  שהיו  המקדש,  הקרשים 

אבל   מיועדים נאבדו',  ניסים  עשרה  בו  שנעשו  למקום 
 . שות את מה שעשתההרופאה לא היתה מחויבת לע

לעשו מה  לי  אמר  לא  לענימו"ח  באשר  המצבה. ית  ן 
קני הגר"ח  מרן  גיסי  את  כך  על  שליט"א,  כששאלתי  בסקי 

בגלל מסירות הנפש    אמר להקים לה מצבה, 'כי זה מגיע לה
 "]"אור השבת - ן "קול ברמה"גיליו[                             .'הגדולה

 

 
 וום עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם.י צ: ברש"יו  

נוראי ה"דברים  כך  על  כתב  סופרם  נראה חתם  לשונו:  וזה   "
המלךש יבזו  שלא  להזהירם  ולא ,  רצה  עוונותיו,  לו  ויתכפרו 

בדי עליו  המכות  הרשע  .  ןיבואו  פרעה  אם  למתבונן.  נורא 
  בעינויים קשים   -עבד שישים ריבוא מבני ישראל  העומד ומש

מועט   ביזיון  בזכות  הכי  אפילו  שילקה  הוא  ובדין    -ומרים, 
ל  מהמכות, ק"ו בן בנו של ק  ו בו כבוד כראוי ייפטרשלא ינהג

שלנו  חומרו ועדיין    -  במקרה  הראוי  במצב  שאינו  מי  אף 
על ידי שמבזים אותו ושותק יסיר ,  רעהרחוק הוא מלהיות פ

 .ו כל מיני יסורים וחולאים רעיםמעלי
גדליהו   הרב  זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  של  נכדו  סיפר 

שליט"א:   יותר ש  יהודי  אחת,  פעםהוניגסברג  לפני  הגיע 
אישי,    מעשר משהו  לו  שיש  אמר  ירושלמי,  לבוש  עם  שנים 

אמר הוא  רכב    בחוץ  של  נהג  הייתי  עליו  למישהו,  שזרק 
לחד נכנס  כשהוא  אבל  ודיברפשקווילים,  לבד  היה  הוא   ר, 

הייתי   ואני  הדפסתי  אני  בבכי,  אומר  אותו  שמעו  ואז  בקול 
ילד לי  נולד  אמר  והוא  וזרקתי.  והוא   הנהג  האחרונה  בשנה 

הרב שטיינמן אמר לי פעם אנשים  ( ניתוחים בלב...    7עבר כבר  
ים כבר מאוחר... עם  ממני מחילה כסדר לפעמים נזכר באים לבקש
הענווה שט  )...כל  ספריהרב  לארון  ניגש  ספר  יינמן  הוציא  ם 

שכל היה לך   והקריא לו: אם  )'שער ו  'חלק א("שערי הקדושה"  
לך מחפש  אני  חיים  כי  לך  שיצער  מישהו  האיש  ...  לחפש 

לך" מוחל  אני  לך,  מוחל  "אני  לו:  אמר  והרב  סליחה   !ביקש 
הדלת ליד  היה  בחיו  כשהוא  אל הוסיף  לאחרים  "אבל  ך: 
 . "..תעשה את הטובה הזאת



 

 

   
של שהותו  במח  בימי  זצ"ל  זילבר  יצחק  העבודה  רבי  נה 

מוחו  את    הרוסי, המצוי בערבות סיביר הקפואות, היה מוגיע 
יג.  ן ה' בשלמות ללא סיללא הרף כיצד יוכל לעשות את רצו

הי העיקרית  שבת   , תההבעיה  לשמור  יוכל  כיצד  כמובן, 
  כאשר מוטלת עליו עבודת פרך במשך שבעה ימים בשבוע.

שנ אלי  התקרבו  למחנה,  הגעתי  כאשר  מספר:  הוא  י  וכך 
"א  .אסירים ביידיש:  אותי  שאל  מהם   ?(יהודי)איד"  -אחד 

אוכל    עניתי.  ,ן""כ "במה  לשאול:  המשיך  לךוהוא   ?"לעזור 
בשבת".עניתי:   לעבוד  רוצה  "ביום    "איני  לי,  אמר  "טוב", 

אישור   ותקבל  וזה,  זה  למקום  תגיע  בערב  שש  בשעה  שישי 
באישור    מחלה". השתמשתי  לא  למעשה  אך  מאוד,  שמחתי 
 .  ולים..חת הדוע? כי בשבת הייתי בביזה. מ

חטיבת עבודת  המאסר הפנו אותי ל  וכך היה המעשה: בבית
יחד חברעצים.  הייעם  לעבודה  עץ י  בולי  לסחוב  עלינו  ה 

אני ול צריכים,  היינו  עץ,  בול  להניח  כדי  בערימה.  סדרם 
הוא   הערימה,  לפסגת  עד  צר  קרש  על  לעלות  נוסף,  ואדם 

ה האחר.  בצד  ואני  זה  היבצד  ואני, יעלייה  חדה,  תה 
ר בזהירות  הלכתי  אפול,  פן  לעבודה  שחששתי  חברי  בה. 

שדרכתי וברגע  בכך,  לרקד,    הבחין  החל  הקרש  מנת על  על 
ביום    וביום רביעי.  שלישילהגביר את פחדיי. כך עשה ביום  

שיווי משקלי, ונפלתי יחד עם בול את  חמישי איבדתי לפתע  
בבישלושה  העץ.   שהיתי  החושבועות  הכ לים  ת  לא,  של 

שהה שם   עובדה המעידה על חומרת פציעתי, שהרי איש לא
השמא ידי  חזרה  לא  היום  עד  כראוי.  "סתם".  לתפקד  לית 

, אך הייתי מאושר! אני ת החוליםבתי חבוש על מיטת בישכ
שבתות! אילו מצאתי אוצר של ש  ושל חופשי מעבודה במשך  

  ..מיליון דולר, ספק אם הייתי מאושר באותה מידה.
מועד שחרורי חל דווקא סמוך  בועות חלפו, והששת  ושלאך  
אות...  תלשב שהכריחו  בעת  שבת,  באותה  אעשה?  י  מה 

 ל אעודנה כואבת. ראש המשמרת פנה    לעבוד, טענתי כי ידי
הוא    ,רופאה שיכול  סימן  אותו,  שחררתי  "אם  טען:  והלה 

וראש   לעבוד". לרעתי,  הכף  את  הכריעו  הללו  הדברים 
 ת אותי.  המשמרת החל להכו

בסירה   והסתתרתי  (שזרם בתוך שטח המחנה)תי אל הנהר  ברח
על שעמדו  הרבות  מהסירות  אחת  הנהר.   שבורה,  גדות 

כ12בשעה   הלכו  ,  הגיעו  שכולם  צהריים,  ארוחת  לאכול 
לאוזני דבריו של אחד האסירים אומר לחברו: "ראה, מישהו  

הייתי אובד עצות. מה אעשה? הרי בעוד רגע   שוכב בסירה".
ו אותי!  לקראתי, יגלו  הצועדים  אסירים  מספר  ראיתי  הנה, 

בטיח לי לפני יניהם סמיון סמיונוביץ' לוקצקי, היהודי שהוב
אך  ,ונה אישור מחלה. הוא היה די מרוחק ממניהשבת הראש

 מבין והנחתי כי הוא    ,בטווח שמיעה. ידעתי כי הוא מאודסה
פארקלאפ סמיונוביץ',  "סמיון  לעברו:  לחשתי  זעי    יידיש. 

קופ המוח  !"דעם  את  להם  לבלבל  הי   )!"("נסה    תה ימטרתי 
   י.ילגרום לכך שלא ישימו לב אל

שמ אבתגובה  "דרך  צלול:  קול  מיד  היום  עתי  הופיע  גב, 
הגדול   סטלין  של  מאמרו  רשות  בעיתון  היתה  לא  (לאסיר 

בנושא: 'בעיות כלכליות בבניית חברה   לקרוא לסטלין 'חבר')
 ?"ם שאקרא לכםק מחשבתי! רוציסוציאליסטית'. איזה עומ

ו להעז  מישהו  היה  יכול  וסמיון  וכי  עצרו,  הכל  לסרב? 
ות. ופתאום רוא ואף להוסיף דברי פרשנלקסמיונוביץ' החל  

לאוזנ המיהגיעו  בלטינית יי  הפתגם  שמעיד  "כפי  לים: 
והכל האזינו לו   ,הוא המשיך לקרוא  ".  'תתחבא במקום אחר'

ל תשומת  את  שהסיט  בעת  חרש בריכוז.  יצאתי  יבם, 
היה  מהסירה, עברתי כמאה מטר והתחבאתי בסירה   אחרת. 

הסתי ראשית  העתזה  כל  ירד  וגשם  נאלצתי  ו  רבות  שעות   .
   יראו אותי.שראשי, חששתי  את לשכב כך מבלי להרים 

הסיום   צפירת  נשמעה  לחמש  ברבע  הסתיים.  העבודה  יום 
עד ממניואני  הרחק  לא  דבר.  שמעתי  לא  בסירה.  שוכב    יין 

אותם   וספרו  בטור  האסירים  את  חסר.    -העמידו  היה  אחד 
ולאחר  החל בחיפושים  בתוך  דקות    45ו  אותי  הסירה. מצאו 

דקות עמדו האנשים חשופים לגשם ולקור. בחדר האוכל   45
הלך האוכל הנכסף והתקרר. כל אחד מהם מוכן היה לקרוע  

  ...שר מצאו אותיאותי לגזרים כא
היהודון הזה עמדנו ז  ואף איחרנו "בגלל  מן רב כל כך בגשם 

האוכל לעצמי    !"לחדר  השבת חשבתי  רק  'זוהי  בחרדה: 
באותו ערב אמרתי   ?'שבתות הבאות! ומה יהיה בהראשונה

. כל מילה יצאה מפי בכוונה כה  שנההאש  סליחות של ערב ר
זה  היה    -גדולה, כפי שהתפללתי אולי רק פעם אחת בחיים  

המו בדרך  שתעיתי  בעת  בקור.  בסטולביטשי,  וקפאתי  שלגת 
כלשהי דרך  לי  שיראה  לה'  התחננתי  את   כעת,  לפתור  כדי 

נוכחתי  מצוקתי. כ  ושוב  יש  בחוש  תפילות. -אי  שומע  ל 
החוצה   יצאתי  התפילה,  את  סיימתי  את כאשר  ופגשתי 

עבודה. פניתי  החלוקת תפקידי  על  קולקה, מי שהיה אחראי  
"שמע, לעבו  אליו:  מצליח  איני  שראית,  כפי  עם קולקה!  ד 

   בולי עץ. רוצה אני עבודה אחרת".
"א אותי:  שאל  היה    ?"יזוהוא  לוקצקי  סמיונוביץ'  זה  סמיון 

לבקש.שלי עלי  מה  בעבר  אותי  נהג   מד  כך  עבודה",  "בכל 
לומר, "אם לא תמלא את חלקך בשבת, תעכב אחרים. עליך  

ו  באיש.  תלוי  תהיה  לא  בה  עבודה  היחידה למצוא  העבודה 
מ להביא  היא  זה  היים  מסוג  מים י(לא  מערכת  במחנה  תה 

ל  .מסודרת) מים  הבאת  עבודה    3,000-אמנם  היא  אנשים 
 מישה גברים, אך אם תעשה אותה לבדעדת לחמפרכת, המיו

, כאשר שאל אותי ל כןע  תצליח איכשהו להתחמק בשבת".  -
ה  קולקה  לעבוד,  אני  רוצה  המיידית:  יבמה  תשובתי  יתה 

רובל",    25"  שאל.  ?"כךיח מו"ומה ארו  "ברצוני להביא מים".
מאותו    עשר כמקדמה.  אמרתי לו, ומיד הגשתי לידיו חמישה 

ה הזיערב  לי  בשבת!  דמנות  יתה  לעבוד  הבאת תפקיד  שלא 
  .ה אותי עד לסוף תקופת מאסרימים למחנה, ליווה

 ]רבי יצחק זילבר זצ"ל -יהודי' ר שאימתוך 'לה[
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'  '  
              
                
              

 .    .   
            
      .         .   
          22      
      .        .  
              
      .        .  

.     .     
   "?     "     "?     "  
       .       .
   '          '       
 '    ,     '    ,    

 .      .     
                    

. -    . -    
                
        .          .  
     .        .   
                  
        ,        ,
            

.  .  
            
                
   '       .     '       .  
  ,          ,        

...     ...     
. .  :  . .  :  

 • - • - • • - • - •

'    ''    '
     ,          ,     
                
     .         .    
                
      .        .  
                  

...      ...      
            
                
   ,        ,     
              
                

.   .   
    '           '       

 .'         .'        
. . :  . . :  

        
  '    

15326517922 :
o.y.wines@gmail.com :  <|      |

  
 "   

  '  "  "       '  "  "       
 .        ,' .        ,'

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

     , "        , "   
 ) ) ' '   '  ,     '  ,   

. ". "  "    "    (  , (  ,

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

 ,         ,        
                  
   '    ,     '    ,  
 )   )      .       .   
   ,'         ,'      (:(:
                    

                        
          ,             ,   
                     . .
  ,         ,      ,         ,    
    .    .       ,          ,    
 .'     ,         .'     ,        
         ,'         ,'     '   '   
     "  "  '      ,        "  "  '      ,   

.      ,.      ,
    ,             ,         
         ,            ,   
      – .             – .       
       ,           ,    

!    ,!    ,
 •  § • §  • •  § • §  •

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

.[ '  '  '  '  '  :   .[ '  '  '  '  '  :   

     ,            ,       
   '   '   '     '     
  ,  , "  "             .       .

.       .       
                    
           ,             ,  
      .      ,        .      ,  
        ,             ,     
          .             .   

.      ...  .      ...  
  ,            ,          
 ,            ,           
   ,           ,        
   .       ,       .       ,    
    ,          ,      
  ,              ,            
   ,        ,     "  :    "  "  :    "  
             ."         ."   
      ,      ,       " :" :(: )(: )    " "
 '   ,'  '   '  '   ,'  '   ' (  ,  ) (  ,  )  ,     ,    
      – ."'   '  ,'  '        – ."'   '  ,'  '  

            
.  .  

              
  ' '      "  ' '      "
      .        .  
      ,           ,     
 ,           ,          
   "     "  :(  ,  ):(  ,  )    '  '      '  '   
     ."'       ,        ."'       ,   
                      
  –  .       ,     –  .       ,   
 ,    ,          ,    ,         
                
      ,         ,   
       ,       ,

.        .        
 , "   , "          
              
   ,        ,     
  ,     .    ,     .  
  !        !      
 ,        ,       
    ,          ,      

.      .      
      ,          ,    
     .        ,     .        ,
 ,         ,    ,         ,   
  ...      ,         ...      ,       
    .              .          
     ,          ,     
   !      ,        !      ,     
  .       ,        .       ,      
 ,      ,     " :" :(  ,  ) (  ,  )       
   ."'   ."'        ,'             ,'      
 (  ,  ) (  ,  ) "  ,       '   "  ,       '  

."     "."     "
  '   '    !  '  '       '   '    !  '  '     
    – .         ,    – .         ,
     ,    '  '      ,    '  ' 
   ,  '   '    ,       ,  '   '    ,    
          –  !          –  !
     ,        ,     ,        ,
   ,        ,      ,        ,   

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

        .           .   
. "  "       ,. "  "       ,

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

 •  § • §  • •  § • §  •
       ,    ,         
 " "            ,"  "  "      ,"  "  "     
  .       ,  .       , "  "  " "  "  " 
 – .            – .           
      (  '  " ) (  '  " ) "  "    "  "    
   ,      ,    ,     ,      ,    ,  
      ,   " : "    .    ,   " : "    .  
 " "  "    '   ,       , "    '   ,       ,

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

 .       ,      .       ,     
   , "         , "      

  '   "  '   "
        
 ,     ,    
 ...    ...   

."   ."   

‰ ‚ ‰

"   –  



601

Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173
.   (    )      .             ,     !  

                
                    
       ,       ,
     .        .   
            
 ,      ,    ,      ,   
   .         .      
  ,         ,       
   .        .     
 ]  ...      , ]  ...      ,  :    :   

  .[!     .[!     
  ,     '         ,     '       
                
       ,       ,
  –  .         –  .       
    ,          ,      
  ...        ,    ...        ,  
 !?           !?          
                
        ,          ,  
 !     '      , !     '      ,
        –        –
  ...         ...       
                  

 !?   !?  
     '  ,         '  ,    
      ,        ,  
         .'         .'
 !      , !      ,
                
 :     , "    :     , "   
  ,         ,       

 !       (  ,  ) "  ,    !       (  ,  ) "  ,   
 •  § • §  • •  § • §  •

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

 ,       ,     ,       ,    
       :            :     
 ,   ,         ,   ,   ,         ,  
     ,            ,       

!   !   
       ,            ,     
    ,           ,       
         ,             ,    

...     ...     
                      

!     !     
[ "    '  "   ,'  '][ "    '  "   ,'  ']

 •  § • §  • •  § • §  •

 ,      , ,      ,       
  ,           ,         
                      
      ,            ,      
  ,         ,       

.      .      
   "  "   "  "  ,        ,       
   ,      ,    , "     , "    
   ,     ,  '   '   ,     ,  '   '
  '     ,     – .      '     ,     – .    

 ?        , ?        ,
   ,       ,      ,       ,   

 .       .      
   ,            ,         
 '          : '          :
    ,        ,'    ,        ,'
  ' '   ,     ,    ' '   ,     ,  
                 ,     ,
      !           !     

!     !     
  ]  '   '        ]  '   '      
                      

                ,[  ,[  
       ,            ,     
              !   !   
     ,         ,    
  !  !            ,    ,   
 '        '       
     .[  ]  '     .[  ]  '
    ,           ,       
  ,         ,       
     ,          ,     
    ,      – .    ,      – .
 ,       ,   ,       ,  
   ,         ,      

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

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

 .     – "! .     – "!   
 ,      !     ,      !    
                      
 ,      !    ,      !   
                    

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

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

     ,     "  :     ,     "  :(   (   

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

 •  § • §  • •  § • §  •
  ,  ,   "    "              
  "      ""      "       
   '   '      "       "  :(   ):(   )

 ,   ,       ,   ,       .' .'
   .     ,    ,     .     ,    ,  
 ,  ,    ,   !     ,  ,    ,   !    
     ,         ,     – .   – .  
  "    .         "    .       
    ,   ,    ,      ,   ,    ,  
  ,   ,      .   ,  ,   ,      .   ,
     "     "  "     "    

!     –     !     –         .    .

'  '  
02-500232102-5002321 : :

 ‡ ‡  ‰ " ‰ "
 ‡"   "   ‡"   "  ‡‡

˜ ˆ  ‡˜ ˆ  ‡   
.‰. .ˆ. .   "  ".‰. .ˆ. .   "  "

 ‰ ‰   "  "
‰‡‰‡     ‡ ‡‡ ‡

 '  " '  "
.‰. .ˆ. ..‰. .ˆ. .

 „  ‰„  ‰
‰  ‰‰  ‰   
  ‰ ˆ‰  ‰ ˆ‰

‰‰

  „  „ ‰ ˜ ‰   „  „ ‰ ˜ ‰ ‡‰‡‰
„  ‰„  ‰     ‰„ ‰‰„ ‰  ‰ ‰

„  ‰„  ‰     ‡˜  ‡‡˜  ‡  ‰ ‰
‰  ‰ ˆ‰  -  ‰  ‰ ˆ‰  -  

    
‡  ‰‡  ‰
 ‰‡ ‰‡
‰‰

 ""
 ˜ ˜
  ˆ  ˆ

‡‡

    ""
  „ ‰  „ ‰

 ‰  ‰ ‰  ‰
‰‰



1  יד  ג  י המ  ר  ו  פ  מס  

 מהעבר הלא רחוק היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ "  
   " טובתן של רשעים "   ג " צ   פרק 

 : של המרדף אחרי חיים שלום   ירה קצרה ק ס 
בלשים מטובי  ת  וליי בני ברק הוצמדה לו ח ב   אליהו ברוכין שהוא נמצא   על ידי לקצין העיר    מאז נודע   ) (מולי פלד   אחר חיים שלום מרדף צמוד מתנהל  
בתחילה הם מנסים את    . שהכיר את כל המנטליות של תושבי מאה שערים   למי לשעבר ש ו יר   , עמד מאור לוי   ה הצבאית, בראשם האנשים של המשטר 

,  ולי במחסן שלו ו התכונן לכך מראש והוא הסתיר את מ עיד   , ה אכזבה מר   אבל הם נוחלים   , ות ה לש   ד ל פ מולי  שם אמור היה  ק  י ' מזלם בבית משפחת דיסנצ 
הוא ערך מעקב ליד בית עידו וכשראה את    , מחבר, מאור שהוא לא טירון התכונן למהלך כזה מבני ברק בעזרת רכב שהשיג  לילה אחר מיכן דאג שיצא  

יים שלום  ח   , בדרך הם ניהלו מרדף צמוד   , יחד עם חברו אריק שגיא   א ערך מעקב אחריו מולי, הו   ו זה חשד ש   אלמער ' עידו יוצא כשמאחוריו משתרך איזה צ 
יוצא עם  מיכן    לאחר בתוך מטע זיתים ו הוא מחביא את הרכב    , לעני קבצן   תלבושתו מחליף את  ו   נמלט למושב בית מאיר   וא ה   , תפס שיש אחריו מעקב 

   . שלים ירו ל   ד אוטובוס של אג 
כשהם תופסים את הטעות פספסו אותו לחלוטין, מאז ידו    , הם מאבדים זמן רב בכך    , שהוא מסתתר בבית מאיר   חושבים העוקבים מוצאים את הרכב ו 

מה  ה שלי ת חבור ד סביבו מתאג   . פסח הירשוביץ בשם    אמריקאי מסתתר בישיבת מיר תחת מעטה של בחור ישיבה    חיים שלום על העליונה, הוא   של 
בקש אליעזר שהוא מאד חסידי מחברו החדש ללכת עמו  , כעבור כמה שבועות מגיע חנוכה ואז מ יינבאק ט כשבראשם בחור עליז ונמרץ בשם אליעזר ש 

בר    וכה עקב משקע בעבר עוד מימי אמשינוב כשהיה בחור התנגדות יש לו פחד עמוק מטיש של זאת חנ   ע , חיים שלום מבי אהרן   תולדות לטיש של חסידי  
 ' שלמה זלמן נהרג לנגד עיניו באמצע הטיש. מצוה כשאביו ר 

  התלהבות עצומה הם מגלים קהל רב שאפוף    כשהם מגיעים לטיש הם   נכנע, הוא  עיל עליו לחץ כבד ולבסוף  הפחדים של חברו מפ   על אליעזר שלא יודע  
  , פחדים שלו תוך ה הוא שקוע ב   , סוחף   לא הזה  את חיים שלום המצב    נמצאים באטמוספרה גבוהה של קדושה, אבל ו תקים מכל הבלי העולם הזה  ו מנ 

לשעבר  את חמיו  גלות אותו,  ה ל מטר הוא לא מפסיק לעקוב אחרי הציבור ב   . ב משה יוסף הויזמן שמא יפגוש את חמיו לשעבר ר   חשש כבד מנקר בלבו 
ד עם אביו למקום, חיים שלום עושה את טעות חייו  במקום את אליהו ברוכין שמגיע יח   הוא פוגש   , הפתעה מאד לא נעימה מזומנת לו אבל  לא פוגש  הוא  

פלד שמצוה להסגירו לידי    לי מו אליהו מרגיש במעקב וקולט כי העוקב אחריו אינו אחר מהעריק המפורסם  הוא לא מפסיק מלעקוב אחריו בחרדה,  
   . חיים שלום נמלט בבהלה המשטרה הצבאית  

כך יודע הוא    , ובעורמה הוא מוציא ממנו את הפרטים של הבחור האמריקאי רו אליעזר שטיינבאק  אליהו מוצא דרכו אל חב  , אבל הבריחה לא עוזרת 
אבל חיים שלום מקדים  צמד בלשים מגיעים לישיבה    , את כל הפרטים   הוא מוסר לפקידה של קצין העיר אל"מ מרקוס   , סתתר בישיבת מיר שחיים שלום מ 

הוא מאד לא אוהב את מקצועו    , יחד עם חמולת הקבצנים   , ן ומאז הוא מסתובב בשכונת מאה שערים ט מהישיבה בתחפושת קבצ הוא נמל   , אותם בצעד 
איש    , כנסת שונים אבל מגורש מכולם   י ת בתחילה הוא ישן בב   , יומית, הוא מחפש לעצמו מקום מסתור להניח את ראשו החדש ומקבץ רק לצורך מחייתו ה 

 לא אוהב את התופעה הזאת.  
הוא נכנס למחסן הישן של יונטי וזה    , עשה את המשגה הכי גדול בזה  יודע ש   ינו א אבל    , תנחל שם מ בפאתי מאה שערים ו ן מוזנח  מחס   א לבסוף הוא מוצ 

רק מעודדים לעזוב את הדת    שהחילונים לא אוהבים את החוזרים בשאלה   ... הסוד הלא מפתיע   ירושלים לאחר שגילה את לגור ב ששב  כ   ו גיר אותו לידי יס 
 לחלוטין.  ך הם יוצאים קרחים  כ   , חדשים   נים שורפים גשרים ולא בו   פשים י רים הט החוז   , אבל להושיט עזרה לא יושיטו אפילו כדי אצבעה קטנה 

הוא בונה לעצמו תדמית של ניצול    , אזור מאה שערים בתחפושת חרדית הוא חוזר ל   לא מביאים לו שידוך, מחוסר ברירה   הב ברשותו ז כל תועפות ה 
ו הרחוקה לבית משפחת  ת להצמיד לו את בת דוד  שמנסה לוגי ר' בורך עקשטיין מיתו כן ה בשד   גש ו פ שואה שמחפש את מזלו הטוב בירושלים, הוא 

  חפושתו ו יוכל להחליף את ת מדי מחפש מקום ב   יונטי שלבוש חסידי אי,  ש ממנו להתאים את עצמו למלבוש יותר אירופ הוא מבק   , שפילמן מחיפה 
ש לו פולש  הוא מסיק מזה שי   . הוא מגיע למקום ומוצא מנעול חדש שחוסם את דרכו   , הוא נזכר במחסן הישן שהיה ברשותו   , מתאימה יותר  לתלבושת  

  נגד המכסה ול את    סירה המשפחה מ   , גם לא עושרו הרב   , ו ל   ה מועיל   ה אינ ו היפה  ת תלבוש אבל    אחרי שיסגור את השידוך,   במקום ומחליט לעשות סדר 
את בדואר  ז מחזיר  רך  ו ור' ב   ... כזה   . השדכן ננזף על ההעזה שלו להציע שידוך שפע רבים מצויים בו ב לגמרי ורק נחשים ועק ריק    ר ו ) ח ( הב ף כי  נחש עיניהם  

   . חוזר ליונטי 
טב  מנסה לפרוץ למחסן אבל הדלת נעולה הי ו באישון לילה הוא מגיע למקום    , רי המסתו פולש  ה מחליט לפרוק את כל זעמו על  יונטי שזועם על מזלו הרע  

הוא הצטנן  לילה קשה פקד אותו    , א חוזר לביתו ומנסה את מזלו למחרת, הוא פוגש את חיים שלום יוצא מהמחסן כשהוא קפוא כולו מבפנים, הו 
הוא    חותיו ו ריאות חריפה ביותר בשני הצדדים, בשארית כ   והוא חלה בדלקת   גם הוא את חלקו   רם במחסן ת   ב ח הט   , מהגשמים הזועפים שהרטיבו אותו 

   . יונטי תופס אותו בחוזקה וצועק על הפלישה   . לביקור חולים מבקש ללכת  
  כנגדו זועם  . הוא  קולו של חיים שלום   ה , הוא תופס שז נפשו על  מתחיל להתחנן    הלה אבל כש   , חיים שלום או  נ ו ש ברגע הראשון לא יודע יונטי שהמדובר ב 

יונטי מרחם עליו  יח לו כרגע כי הוא בסכנת חיים,  שינ   נו ש ממ מבקש ממנו לשלם לו סכומי עתק עבור השכירות של מחסנו, חיים שלום מבק הפלישה ו   על 
חיים  ומוצא את  זר למחסן  הוא חו   , חולים אבל גשם סוחף צולף בפניו ומונע ממנו לעמוד במקום ה   הוא הולך לחפש רכב שיקח אותו לבית   , ומבטיח לו עזרה 
הוא מחליט    , הוא מבין שחיים שלום נמצא ברגעים האחרונים לחייו   , וסר הכרה לחלוטין. הוא מנסה לעורר אותו אבל הדבר לא עולה בידו שלום שוכב מח 

       הרה. משמים יעריפו עליו גשמי ברכה והשידוך שהוא כה מצפה לו יגיע במ את  ז ת  ו כ ז לעשות את הכל כדי לאשפז את חיים שלום ואולי ב 
^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

היה    פסק לחלוטין, שם  הג   , הפעם האיר לו המזל   , לבדוק אולי ימצא איזה רכב   לחוץ   יצא הוא    , בשניה   ניסה את מזלו   יונטי 
מחצית השעה הצליח למצוא אדם  אחרי    , המתנה זו השתלמה   כב מזדמן, ד ברחוב ולחכות עד שימצא איזה ר קל לעמו   יותר 

   . על גבי הטרנטה שלו   ת חיים שלום המעולף חת א ק טוב לב שהסכים ל 
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בלי לשבור  לרכב הקטן  מאמצים רבים נדרשו כדי להכניסו    , כזו ם חסר הכרה למכונית  להכניס אד   שוט ה מבצע פ ז לא היה  
  שמט שלא י   , היטב אותו    ר ו ש ק ל ו  צ ל הם נא   , להכניסו במצב של ישיבה הצליחו    נים ו ר מ רק לאחר מספר ת   , אחד מאבריו את  

ליונטי    , הצרות של מאה שערים   יה בסמטאות במומחיות  אלץ לתמרן  נ ש   מיושן ה הרכב  תנודות  יחבט בכל חלקי גופו מ ו   ארצה 
הוא חש את    , נוראה   רוק מי לעבור מסכת    עליו היה    , למכונית   וא יוכל להיכנס כדי שאף ה   , ראוי לשמו לשבת לא נותר מקום  

ה   , לחלוטין ס  ו תפ האצילי  גבו   ה בשל  מירוק   . וראה נ צפיפות  מסכת  עבר  ממיחושים  מעולם  סבל  שלא  המפונק    , הבחור 
 . יצור אנוש כשעשה לראשונה טובה עבור  

 שים. הק   מביעות את יסוריו שפניו  ק יונטי כ נא   אני סובל מאד מיסורים   , פון פיין   ך י ערל אוח אוח איך לייד געפ 

שהוא מנסה    תוך   ג בר מנחם שלוס שהציג את עצמו בשם    הפטיר הנהג   " הרבה עוונות מכפרת על  ת ביסורים  י קנ מצוה שנ " 
   . וע בהם פים וקשה היה לנ הכבישים היו מוצ   , בו שוכן בית החולים להגיע לרחוב הנביאים  

  ה הנכונה דק יע ב אני מקוה שנג   , מת לחלוטין נראה כמעט  החולה שלך    , תוך סקרנות מ התעניין    ? אמלל איפה מצאת את ה " 
ש לי מעט ידע  י יפול החייאה,  לאלונקה וט   הוא זקוק   , מהסוס שלי   יותר נאות   צריך להעביר ברכב   חולה , כזה  לבית החולים 

לא    , תיים אולי ש   אני לא נותן לו יותר מיממה   , שני צדדים ב   יתכן אפילו   , חריפה   ת ריאות ק רפואה ואני אומר לך שיש לו דל ב 
 ". מעבר לזה 

של    ה להיות אחראי לקבור   י חותי ו זה למעלה מכ   , במת מצווה לטפל    מסוגל אני לא    , בהל יונטי נ   , ים כאלו אל תאמר לי דבר " 
 . " מעדיף להתעסק עם אנשים חיים   , אדם 

א שלך, כל המציל נפש  קנית את העולם הב   , ליח בכך אם תצ יים,  ודם מנסים להציל ח ק ו מצוות,  "אנחנו לא בוחרים לעצמנ 
אתה יודע    , תקיים מצוה גדולה ז  גם א   , וחס הלה לא יעמוד מחוליו לא, אבל אם חלילה  כאילו קיים עולם מ   אחת מישראל 
היית מתפלל שבכל יום יזדמנו לך חמישה    , כי אם היית יודע   ! אין לך כל מושג בזה   ? י שמתעסק במת מצווה מ מה שכרו של  

 כאלו. חס ושלום. 

עוד  אם ניתן היה צריכים היו לקוברו    , ותר מהר ה שי ר ישראל מ לקב הגיע  רק ל   , ברגע שאדם מת אין דבר חשוב יותר בשבילו 
ארגן  צריכים ל   , אבל אי אפשר ,  צריכים ישר לטהרו ולקוברו   , גע שנקבע המוות בלי כל ספק מר   , יין חם פו עד כשגו   באותו רגע 

אבל    , דיד כל החיים וי   חבר ב  קרו שהיה    המנוח רד מ שיוכלו להיפ   האנשים   לזכות את וגם    נכבדה כדי לחלוק כבוד למת לוויה  
קונה    לקבר ישראל במהירות ד ומביאו  אז מי שגומל עם הנפטר האלמוני את החס  , ו ז ה גיה  ל י יוו מת מצוה אין לו את הפר 

   . אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא   , ו לעולם הבא לעצמו פרקליט גדול שימליץ עלי 

 ועוד של מי. מת  רת  גופו למשמע הבשורה המכובדת בו הוא עומד להיות מתעסק בקבו יונטי רעד בכל  

פחד  תה מ אם א אבל  ,  ושמח בכך מאד   כבר שלושה מתי מצווה קברתי  אני אישית    ? למה אתה מפחד אברך)  "יונגערמאן ( 
עמד  ו . אבל ראשית צריכים לדעת בכלל אם הוא מ בשמחה רבה   על כתפי מצוה  אהיה אני זה שאקח את ה   , מגודל המשימה 

 . " ליידע את משפחתו שתטפל בו ה  ו ו אל ומצ אולי יש לו קרוב או גו   , להיות מת מצווה 

שניה לאחר    . להתעסק עם פרטים הוא מעדיף מה שפחות    , ל הנהג האלמוני ה ש יר הוא לא אהב את הדרישה וחק   , יונטי נרעד 
   . שות מעושה ג ר ת בה   , התעשת ובדה לו סיפור   מיכן 

  , מקום מסתור מהגשמים   ם כנראה שהוא מצא במקו   , מחסן הזה ליד ה   ר הכרה שוכב מחוס   איזה גבר עברתי במקום וראיתי  " 
לכן    , לו למות   לבי הרחום לא נתן   , שה הוא עלול למות בידי ע הבנתי שאם לא אעשה מ   , אבל לא הצלחתי תי לעורר  י ניס 

  , עמדתי בחוץ עד שהגשמים פסקו אתה לא יודע כמה זמן    , לבית החולים   יצאתי בגשם סוער לחפש איזה רכב שיעביר אותו 
 " לך ש   צל"ש את ה   הגדיל ולת ל יכ   , ן שני מתי מצוה א כ לך  אחרת היו    , ון ר ברגע האח   נס שהגעת 

כל כך מהר, אתה לא נראה לי אחוז כפן כמסכן    י מ לא מתים מהגשם הירושל   , זים ג אבל לא צריך לה   , חח אתה בדחן מעולה " 
ב  אבל הבה לא נפחית מהמעשה הטו ,  עדיין אינך בסכנה   רטוב לחלוטין   ך הנ ש אף    , ומוגן מהקור הצורב ש היטב  ו לב   אתה   , זה ה 

וסקים באמונה  הע וכל  ... עליך צריך לומר בשבת   , ון וזה ממש ראוי לצי כאחד מקמאי  מה  בעל מסירות נפש עצו   ה ת א   , שעשית 
   ". ת השי"ת ימלאו כל משאלות לבך לטובה אמן סלה בעזר   , רם ישלם שכ   "ה הקב 

יש    , כרחוק מזרח למערב, אבל האמין בברכות, שריד מבית אבא   , רחוק מדת   ה י למרות שכבר ה   , הברכה   ל ע מאש  י שמח  נט יו 
את  יקבל בקרוב  הוא    , במסירות נפש שלא תאומן ושכרו לא יקופח   שה חסד עצום שהוא עשה מע מעיד עליו  ש   לו עד 

 ישואין. נ בוא בברית ה ל   , האחת משאלתו  

עיק צוות אחים  ם, הנהג הלך להז החולי המכונית עצרה לא הרחק מפתח בית    " ביקור חולים " רכב הגיע לבית החולים  ה 
הם    , באלונקה דים  י תי דקות הגיעו שני אחים גברתניים מצו ש   ור עב כ .  שיעזרו לו להעביר את חיים שלום בצורה מקצועית 

הוזעק בדחיפות יחד    רופא   , ון מי הם הביאו אותו לחדר ה   , ים שלום ששכב כל אותה העת חסר הכרה זהירות את חי העבירו ב 
 ה בחולה. החלו לבצע החייא תיכף ומיד    , שהיו זמינים ם (מתמחים)  אסיסטנטי עוד שני    עם 



3  יד  ג  י המ  ר  ו  פ  מס  

, הוא  ש כמעט לא הורג   הדופק היה חלוש ביותר   , גוף כמעט ולא הגיב מצב נואש לחלוטין, ה ה רגעים הראשונים היה נראה  ב 
וד כמה  חשב שבע  צד יונטי שעמד ב  . שכבר נפח את נשמתו העלובה בלי שאיש ירגיש בכך דומה  ,  ל העיסויים יב לכ לא הג 

   . על מותו של חיים שלום האומלל לו  עו  דקות יודי 

הוא לא הרפה מבט    , שיטפל בכל העניין אחד  ההחלטה, יש כבר מתנדב  בבלו  גמלה    , תו ר ו אני לא מתכונן לשלם על קב 
 לו להתמודד לבד עם הקבורה.   שלא יברח לו באמצע ויניח   , ם שלוסברג ח ממנ 

מה  במג הצוות המשיך בטיפול    , להיראות   ימני חיות ראשוניים החלו ס   , יב להג פו של חיים  דקות החל גו   י כעשרים אך אחר 
ציפורניו,  כוסס את  מתוח  היה בחוץ בכל אותה עת    טי נ יו   , ייו ים על ח מ נלח   , חדר טיפול נמרץ ל   ירוהו ב ע הם ה   לייצב את מצבו, 
  , צמו , הוא חשב לע ו פי ל רגשותיו השליליים שהיו לו כל ממצבו של חיים שלום, הוא הדחיק את כ לו    אכפת לראשונה היה  

וגם יש לך    מלאך המוות ינו של  לשמוח שאתה לא נמצא מתחת לסכ   ך עלי   , אם יחיה   ני, לו אין סיכוי גם הוא יותר אומלל ממ 
 . כסף בשפע 

ם, אם  תדע לך שבזכותך הבחור נמצא בעול "   : ל יונטי ואמר לו הוא טפח על שכמו ש   , חיוך על פניו הרופא עם  רי שעה יצא  ח א 
הוא לא    " ונה ז ת   תת " מצא במצב של  אומלל, הבחור נ יתכן שלא היה נותר רק לקבוע את מותו של ה   , יותר   מעט ר  אח מ   היית 

דחת שמוצצת את כל החיוניות  ק בל מ ו ס , הוא גם  דלקות מו אותיו  שתי רי כמו כן    , אוי תקופה ארוכה מאד אכל אוכל ר 
   . רץ החוצה מתפ   כעת זה ו   לפגעי הזמן   קר פ ו גופו ה   , ארוכה   תקופה   דר מדרגות ח שהה ברחוב או באיזה  נראה ש   , שבגופו 

אך  אני נאבק עם מל   , חשתי איך ששומר עליו   מים בש או מליץ יושר    לאך מ נראה איזה  יש לו כ   , צבו כרגע קשה אבל יציב מ 
  מתחיל אבל בס"ד מלאכי רחמים המליצו עליו והוא  דת מגופו,  נשמתו נפר   ת כמעט וראיתי א   , חז בו בכל כוחו המוות, הוא א 

       . " עזהי"ת יצא מכלל סכנה ב אבל אני מאמין ש   , כרה הוא עדיין חסר ה תאושש מעט,  לה 

פעולת חסד    לראשונה בחייו עשה   ) שנובעת מאהבת הזולת   בות תנד (ה   לטרואיסטי הוא עשה משהו א   , רב   יש סיפוק יונטי הרג 
 . רלבנטית   אולי מיד כשיגיע לביתו יקבל איזו הצעה   , רות י עתה עליו לקצור את הפ   , מש פש מ חרים, במסירות נ למען א 

 רטים על החולה. וביקשו למסור פ   הב ב ן צה קה ממושקף עם זק י   , המיון   עצר אותו פקיד   , ביתו לצאת ל כשעמד  

 ב יונטי קצר רוח. שי ה   " כתובת ה ם על הטיפול אני  חראי על החולה, אם צריכים לשל א   דר נ   מה זה חשוב לך כל כך? אני בלי " 

חור יפח את  אם חלילה וחס הב   , אתן לך משל ,  ם מינימליי יו פרטים  על   לנו   יש בלי ש שפוז  א ל אין חולה שמגיע    , אין כזה דבר " 
עליהם  גם    , לדים י יתכן שיש גם    , רח"ל הוא עלול לעגן אשה    , היה הוא  לא ידע מי    איש   , נשמתו הוא פשוט יהיה מת מצוה 

בעל והאבא  ה ף כאב מיותר ש יתוס   היתמות לכאב  ולא יהיה מי שיגדל אותם,    אביהם לא ידעו כלל על  הם    , רחמנות עצומה 
   . ננו נעלם ואי 

שקיבתו    ויש לו הרגשה   אכל אוכל מקולקל הוא סיפר לנו ש   , ם בכוחות עצמו היה לנו לא מזמן אדם כזה שהגיע לבית חולי 
קיבה  טיפת  לו ש   הוא מבקש שיעשו   , לחייו מאד  ש  הוא חוש זה התחיל לחוש כאבים איומים בבטנו,  כי תיכף ל מורעלת  

   . התמוטט לנגד עינינו ומת   את פרטיו האישיים ר לנו  יק למסו לפני שהספ   עוד   . מהירה כדי להציל את חייו 

יכולנו בניסיון לזהות את    הבאנו את כל מי שרק   , פניו לא היו מוכרים לאיש   , שום פרטים מזהים   היו עליו   לא לצערנו הרב  
  , זיהוי   ציבור שיבוא לעשות מה ביקשנו    , על המת   תיאורים מדויקים   לתת   סינו י נ תלינו בבתי כנסיות הגדולים פתקים    , הנפטר 

  אשה וילדים   ם אולי ישנ   ? נו לעשות עמו מה עלי   , לכל הדעות המת הוא מת מצווה    , איש לא נעתר   , ינו כשלו צ אבל כל מאמ 
   . ים של רו יתכן שישאלו בכל בתי החולים שבי   , , חשבנו שאם יש כאלו ודאי הם מחפשים אחריו ו פינה רחוקה באיז 

בהם  אין ו קטנים  שני מקפיאים  נו  ברשות   ש י ,  קפיא מ ו ל להכניס אות נו צריכים היי ופו אכל ג שלא י לא יושחתו ו   כדי שפניו 
  , לא היה את מי להזעיק   , ירח בא מה הזה  כאילו היהודי    אין תגובה ו   שלושה   מיים יו להם  עוברים    רק לאירוח זמני.   מקום 

א  עוד ל   נשמה שסובלת כל ה תי עולמות בגלל צער  הפכ ן אישי  באופ אני  ,  וחצי   שיים ד חו כ האומלל שכב אצלנו במקפיא  
רב יצחק הוא גאון    , לים של רב יוסף כהן מיסד בית החו   בנו לרב יצחק כהן  פנינו  הגיעה לקבר ישראל, בסוף מחוסר ברירה  

אין לחוש    , דותיו שאול או אם עד עתה לא בא אדם ל אומר ש   זה   פרק זמן   כי החליט    הוא   , ומשמש לנו כפוסק   רה ו עצום בת 
 וה.  קת מתי מצ למים בחל והבאתי אותו למנוחת עו יחד עם חבר  תי את הנפטר  קח ל   . מישהו לשאול עליו וא  שיב 

הוא    , או נעול צ תו ומ הוא בא לבי   , לגמרי   ד גלמו   וא שה הוא לבקר את אחיו    , ה"ב לא מזמן הגיע לפתע אדם שסיפר שבא מאר 
ל  הוא הלך לשאו   , ונה ראוהו לאחר מהם מתי    יה לשאול איש יכול ה   כך שלא   , בבית חד קומתי בלי שכנים התגורר באחרונה  

הוא    , גבאים מה   ספג ש   ון עלב   בשל איזה ם שלא דרך בבית הכנסת  שנתיי הם סיפרו שכבר    , לל ו בבית הכנסת בו היה מתפ עלי 
 .  למו ע י על ה   יש לכן לא תמה א   , אחד אף  קשר עם    לא היה לו   , י כל משפחה בל   מהוני י ת   יה אדם ה 

היה אותו רב משה    , לפי תיאורי האח ז"ל  ן  שמו היה רב משה כה   , מדובר באותו נפטר אומלל נתן לי הבנתי ש לפי התיאורים ש 
בנות את  מות ל חרונות היה עסוק בחלו א בשנותיו ה   , מקובל עצום היה  גם    הוא   , ל התורה בעומק את כ   ידע הוא    , גאון עולם 

   הסטרא אחרא שאחזה בו.   י לת ישראל מיד שו היה בגאו כל רא   , בית המקדש 



4  יד  ג  י המ  ר  ו  פ  מס  

את חלקת הנפטר  תי לו  י רא ה קה דרכה  שקפת חז יד עם מ הוא צו   , ל היותו כהן בש   , בסמוך לבית הקברות הלכתי עם האח  
"נ  פ   , יכתב   בו ה מכובדת  קים מצב י מר ומיד ציווה לה פ"נ מת מצוה ז"ל. האח בכה בכ   , עליה מה שהיה כתוב    , ציון שהייתה בלי  

ם  ראלי זע א מג   ע " זי כהן  הרן  א   ר " משה ב   רבי   , פש תוך מסירות נ קונו מ   עבד את   , ציס"ע   , און המובהק מארי דכולא תלמודא ג ה 
 . חשון תשי"ג   ' נלב"ע י   , ותרשישים 

 . " ים עליו בלא שום פרט   אן אדם יה שילך לנו כ א תחזור סצנה שנ כדי של   , דעת פרטים ה חשוב ל שיו אתה מבין עד כמ עכ 

לו  בלי אפי לפתע    , מסור עליו מה עלי ל  , ם ת בלי פרטי צא אי אפשר ל   , מה הוא עושה במקרה כזה  , מספר דקות טי חשב  יונ 
אבל    , מלס מושלם אורה נראה לך שהוא הו יש לכם כאן עסק עם אדם לא פשוט, לכ   .. : ובכן אמר   עצמו היה לשלוט על    שיכול 
 . " א ניתק קשר מהם ולכן חי כמו הומלס אלא שהו   , שערים במאה    א הרחק ל שמתגוררת  פחה  יש לו מש   , לא כן 

 .  ורים מעניינים אוהב סיפ   הוא   , באחת   ה צת ני   נויוירטה ברוך    ששמו היה קיד  ל אותו פ ש סקרנותו  

 . " לשמוע הבהרות מח  אש   , מאד   בפרט אם הם מסתוריים   , ם אני אוהב סיפורי   , הסיפור הבה נשמע את  " 

  , ו רעשה לשמע   כל ירושלים   , מאד עילוי גדול  יצא שמו למרחקים כ   רותו י ע בצ   , ובכן שמו המקורי הוא חיים שלום פינקלשטיין " 
ו עליו  ידין, חשב רבו של הרמטכ"ל יגאל  עד שנהיה מקו   , פס מעלה טי הוא    , בא היה קצין בצ אבל לאחר זמן עזב את המחנה ונ 

  המשטרה ,  צבא ה עריק מ   נעשה לט מהצבא ו איזו עלילה שנארגה סביבו נמ אלא שבשל    , וד יהיה הרמטכ"ל העתידי שהוא ע 
       . " בחייו   לם כמעט שי הומלס ועתה  נעשה    בשל כך ליח לתעתע בהם,  הצ   הוא   , אחריו מרדף אימים כבר זמן ארוך   ת נהל מ 

עליך לתת לי    , משהו מידה וחלילה יקרה לו  , ב בתיקיה   אני חייב לעדכן את הנתונים   , ביותר ה סיפור מדהים  ר? ז ה אומ מה את " 
 לעדכן אותם במה שקורה לו.   כדי שנוכל   , כתובת משפחתו את  

כרגע לא    , ערים ש   בשכונת מאה היא מתגוררת    , מרת אסתר פינקלשטיין ם לה  ראי קו   , שנים רבות זה  האמא היא אלמנה  " 
, מחר מוחרתיים אבוא לבקר ואכנס למשרדך לעדכן אותך בכל  דם בהק זאת  אברר לך    , ובת המדויקת הכת כרון  י עולה לי בז 

 . הפרטים 

עוד  המשטרה הצבאית.    הוא לא ידע שבכך הסגיר את חיים שלום לידי ,  החולה   כן את כל הפרטים בתיק עד הממושקף  ברוך  
שחור על גבי לבן כי בטיפול נמרץ    לראות   ה הל היא נב   , הפרטים כל  על    דקדקנית דה  י פק ה הרבסט  מאי באותו יום עברה  

 . על העריק   ם אחי שלו ליידע את    ת חייב   , ר מצפונה התעור   , פינקלשטיין חיים שלום  צה"ל בשם  ק של  י נמצא ער 

בשם    ולה במחלקת טיפול נמרץ נמצא ח משטרה הצבאית כי  אחיה שלום שהיה בכיר ב עוד באותו ערב התקשרה להודיע ל 
 . אבל כשיבריא עליהם לדאוג שימצו עמו את הדין   , במצב קשה מאד   כרגע הוא בא  מהצ ק  י ער טיין  חיים שלום פינקלש 

יש לי את רשימת כל העריקים שנמלטו מהצבא בשנים האחרונות ואין ביניהם כזה    , מרת איה את בטוחה במה שאת או מ " 
ל לא אזלזל בהתראה אני אעביר על הפיקוד מעלי את המידע  אב כאן טעות.  לך  שיש    י ראה ל . נ את מצחו ה  אחי מט  קי   ? שם 

   . תקבלי צל"ש מהצבא   יש בהם ממש באם  

לא היה מעולם    : כעבור מספר ימים אליו  התשובה שהגיעה    , לפיקוד שמעליו   ח ו העביר את הדיו הוא לא התרשל בתפקידו ו 
קצין  שמו הוא מולי פלד    , דשים חו מספר    עריק שכבר נעדר לנו  ש  אבל במקביל י   , שם חיים שלום פינקלשטיין ב חייל בצבא  
 ? ם ם יש קשר ביניה הא   , שש כשיתאו ולה  יש לברר עם הח   , בדרגת סגן 

אי אפשר    , ומצבו אנוש לחלוטין  אך לא ניתנה לו כניסה, מדובר כעת באדם חסר הכרה    ולה קר את הח לב שוטר צבאי הגיע  
לשלוח    התקבלה החלטה תחתיו    ך , א בסיס ב ל לשו הוא קיבל הוראה    , הלה דיווח למפקדים שמעליו   כרגע להטרידנו בכך. 

   לא יעלם מהעין.   ק שהחשוד ין בלבוש אזרחי שישגיח מרחו קצ 

  , מדי   ן ט ולים ביקור חולים הוא קטנ , בית ח משביע רצון כחות של הבחור שהסתובב בלי הסבר  אך בבית החולים לא אהבו נו 
של נוכחות מדי מאסיבית    יומיים חר  , לא את נוכחותו   אין מקום לאנשים מיותרים, הבחור לא היה מספיק חכם כדי להחביא 

הבחור ניסה לתרץ  ,  סטנדרטי וא לא נראה כמבקר  ם וביקש לברר פשר מעשיו במקום, ה לי אחד מצוות בית החו ניגש אליו  
בשביל לסלק כל מיני טרדנים  טובה  הוא קיבל משכורת    , את עצמו באיזה שקר עלוב, אבל איש הצוות היה אדם קשוח מאד 

 לים. חו לעזוב את תחום בית ה   י התימהונ   ר הוא ביקש את המבק   , לשלוות החולים עים  צויים שמפרי לא ר 

   ב. למעק   שהמקום אינו נוח לממונים עליו  ח  ו דיו הוא עזב את בית החולים ו   , הבין את הרמז   הלה 

 המשך.את זה נדע רק ב או שתתגבר יותרלה  ה פהאם הסכנה חל
^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

 :יאה ןיולי הגלת בה לקמ רשלה ההחדש תתובהכ
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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 מאוצרות הפרשה      

 ?האם היום שבו ירד הברד היה יום בהיר או יום מעונן                            חידה פר"ש             חידה פר"ש        

 (ו, כו) הוא אהרן ומשה
כתב שכל אדם "ראוי לו להיות צדיק (הלכות תשובה פ"ה ה"ב)הרמב"ם 

ן שהאדם יגיעכמשה רבינו". והדברים לכאורה תמוהים, הכיצד יתכ
י הנביאים, ובפרט שהשי"ת אמר שכמוהו לאלדרגה שכזו להיות אב

היה ולא יהיה? ונראה עפ"י מה שכתב רש"י בפסוקנו, "הוא אהרן
ם אהרן למשה, ויש מקומות שמקדיםיש מקומות שמקדי –ומשה 

משה לאהרן, לומר לך ששקולים כאחד". וגם דבר כזה צ"ב, שהרי
משה היה אדון הנביאים, ועל ידו ניתנה התורה, וכיצד זה שאהרן יהיה
שווה לו? ותירץ ה"דרש משה", כיון שאהרן עשה כל מה שהיה אפשר

הרי אף שמשהלו לעשות, וביצע את רצון ה' בשלימות על פי דרגתו, 
היה גדול ממנו, דלכן הוטל עליו למסור את התורה לעם ישראל, מ"מ

 כיון ששניהם עשו מה שנצטוו, הרי הם שוין במעלה. 
ימצה את כל כוחואדם הפשט בדברי הרמב"ם הנ"ל, הוא, שאם 

וכישוריו, כפי שעשה משה, יזכה לסיעתא דשמיא עצומה, ויוכל להגיע
 ה. לדרגתו האמיתית בתורה ובעבוד

והוא מוסר עצום לבני התורה, שהרי בכל ישיבה יש כאלה שהתברכו
מאוד בכשרונותיהם, והם יושבים על ספסל אחד עם בחורים שהמוח
שלהם אינו מבריק כל כך, ואין הם יכולים לחדש חידושים מפליגים,

 ואז באופן טבעי בוערת בליבם קנאה על המוכשרים.
אם הם, אותם בינונים, מנצלים את הנ"ל אין מקום לקנאה זו. כי ולפי

כל הכוחות שנתן להם הבורא יתברך, הם עשויים להגיע לדרגתו של
משה רבינו, והמוכשרים שלא ימצו את כל כישוריהם, לא יזכו לסיעתא

 (עלינו לשבח)   דשמיא.

ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך
 (ח,ה) "ולעמך להכרית הצפרדעים... ויאמר למחר

למחרת, ולא ביקש שיסיר ממנו את השתהה פרעה עדוקשה, מדוע 
הצפרדעים באופן מידי? בספר "כרם הצבי" ביאר, הרי עם ישראל עבדו
רק שמונים ושש שנים במקום ארבע מאות ושלשים, אבל תמורת זה

כעין זה, עשה לעצמו פרעה חשבון: אם הואקיבלו את קושי השעבוד. 
את הצפרדעים עכשיו, יביא עליו את המכה בעוצמה יבקש ממשה שיסיר

פי שהיתה צריכה להיות עד למחרת. והראיה שכך היא דרך ההנהגה:כ
כתוב שהרשעים שלא שמרו שבת בעולם הזה, על כרחם שומרים שבת

טרו מענשה של גיהנם בשבת? הלא לכךבעולם הבא. מה הכונה, שיפ
יון שבשבת הגיהנום לאבודאי יסכימו!... אלא, אומרים המפרשים, מכ

ביום שישי עצמתו כפולה, וזו הכונה שהם שומרים שבת בעל -פועל  
אלא היו מסכימים ם חפצים בגיהנם הכפול שביום שישי,כרחם, כי אינ

לידון בגיהינם גם ביום ש"ק, ולא לקבל עונש כפול בעד שני ימים, ובכ"ז
הוא פחד –והוא הדין פרעה  מכריחים אותם לשמור ש"ק בכל כרחם.

שאם יבקש להסיר את המכה מיד, ירכז משה את עצמת המכה לעכשיו,
 דורש טוב)הגש"פ ה לוונשטין, (רבי שלמ ופרעה חשש שלא יוכל לעמוד בסבל הכפול...

 (ח, טו) ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלקים היא
יש לתמוה, היאך היו מוכנים החרטומים להודות בפה מלא שמיד ה'
היתה זאת והכניעו את עצמם כל כך, ומדוע לא טענו טענה פשוטה
יותר, שמשה רבנו מכשף גדול מכולם, שהרי בכישוף ישנן כמה דרגות:
יש שביכלתו רק להפוך דומם לדומם, יש שיכול להפוך דומם לחי וכן

שמשה מכשף גדול מהם, שיכול להתעסק גםהלאה, ומדוע לא אמרו 
שהנה –אומר רבי יהודה בצרי  –בפחות משעור שעורה? ונראה הביאור 

כבר ארע כן במצרים, שכל החרטמים לא יכלו לפתור חלום ויוסף הגיע
מבית האסורים, וכאשר שמע עליו פרעה לקחו למשנה לו. מזאת חששו

ראל יצאו או שישארוהחרטמים, ולהם כלל לא היה אכפת אם בני יש
עבדים, וכל רצונם היה אך ורק לשמור על כבודם ומעמדם. והנה, אם היו

היה פרעה -אומרים לפרעה שמשה מכשף גדול שאין ביניהם כמותו, 
ממנה את משה למשנה למלך, וזה שגרם להם לומר שודאי כוחו של

משה , וכשוף כזה לא קיים, ומה שהצליחמשה לא על ידי כשוף הוא
לעשות כן אינו ראיה על גדלותו, אלא אצבע אלקים היא, ורק מחמת
שהוא שליחו של ה' בכחו לעשות כן, וכן ירד מעליהם עולו של משה

 (רבי שלמה לוונשטיין, הגש"פ דורש טוב)ולא יחפוץ פרעה לקחתו למשנה למלך כיוסף. 

 (ט, יח) הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד
כעת הזאת למחר שרט לו שריטה בכותל למחר –מחר  כעתוברש"י 

כ'(לר' יוסף סלנט זצ"ל)כשתגיע חמה לכאן ירד הברד. בס' באר יוסף 
לחדש שמכת ברד היתה מאירה על השריטה בכותל שעשה משה

מביא לבאר זאת (להגר"ש פינקוס זצ"ל) בבית פרעה. ובס' תפארת תורה
הוא שכאשר בא שפעבשם ר' אהוד ריבלין, שענין העננים בעת הגשם 

ברכה מן השמים הרי זו התקרבות עצומה של השי"ת להשפיע ברכתו,
ולכן צריך מחיצה של ענן שהעולם יוכל לסבול ההתקרבות הגדולה של
הברכה. אבל במכת ברד שכל ענינה לא היה ברכה וקירבה כלל אין

 (קב ונקי) שום צורך בענן ולכן היה הברד בלי ענן אלא ירד מן השמים.

העתירו אל ה' ורב מהיות קלת אלקים וברד...; ויאמר אליו
משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל ה' הקלות

"'כצאתי את העיר'... כט)-(ט, כח יחדלון והברד לא יהיה עוד
השאלה (רש"י)אבל בתוך העיר לא התפלל, לפי שהיתה מלאה גלולים" 

של יתר המכות,עולה כמאליה: וכי עד עתה, כאשר התפלל על בטולן 
לא הוצרך משה לצאת מן העיר? באר הרמב"ן: אכן, בכל תפלותיו

ן זאת במפורש. לפייהוצרך משה לצאת מן העיר, אולם רק עתה צי
שבשונה מהמכות הקודמות שסרו רק למחרת, עתה ביקש שהברד

וכפרוש רש"י שם: "די לו במה[וברד"  מהית קלת אלקים ורביחדל מיד, ככתוב: "

 ועל כן אמר לו משה כי יהיה עליו להמתין עד שיצא מהעיר., ]כבר" שהוריד
בהקשר לתפלתו של משה מחוץ לעיר ציין רבי יצחק אברבנאל עובדה
נפלאה: "והאמת גם כן, שהיה למשה רבנו חוץ למצרים בית אחד מוכן
לתפלתו והתבודדותו. וגם היום הבית ההוא קים ועומד במצרים, הוא

שם היהודים אשר בכל הארצות ההם, ול זה היהבית קדוש וחוגגים 
 (וכל מאמינים)  אומר משה: 'כצאתי את העיר אפרש את כפי אל ה'".

הראב"ד רבי משה שטרנבוך שליט"א: אםלמד מכאן  מוסר נוקב שם.
עבודה זרה הנמצאת בעיר מפריעה לתפלה, על אחת כמה וכמה

ם על גודלעבודה זרה המצאת חלילה בלב האדם. ומכאן אנו למדי
חיוב המתפלל להתחזק באמונה טרם גישתו לתפלה, ובודאי יסיע

 (טעם ודעת) חזוק זה לקבלת תפלתו.

ניתן אף ללמוד מכך סמך למנהג  ישראל קודם תפלת השחרית לענות
(שמות ו בחייניכות השחר של זולתו. שהרי דברי רב'אמן' איש אחר בר

ענית אמן נתקנה כדי לחזק את האמונה בלב העונה, וכאמור,ש יד לא)
 (וכל מאמינים) התחזקות זו חשובה קודם התפילה.



 ללמדך       
 גם הכופר לא מוכן לסכן את עצמו...

א ָׂשם ִלּבֹו ֶאל ְּדַבר ה' וַּיֲַעזֹב   ֶאת ֲעָבָדיו וְֶאת ִמְקנֵהּו ַּבָּׂשֶדה (ט', כ"א)וֲַאֶׁשר 
לא נשארו בשדה בעצמם, אלא רק השאירו את עבדיהם עם  –מפשטות לשון הפסוק משתמע, כי אותם המצרים אשר לא שתו ליבם אל דבר ה' 

 מדוע לא נשארו בשדה בעצמם?  –המקנה. ולכאורה יש להבין, אם אותם אנשים לא שתו ליבם, לא האמינו או לא התייראו מפני דבר ה' 

 את התשובה נבין על פי המעשה הבא:

באחת המדינות, אשר היתה מחולקת למחוזות שונים, נהגו מושלי המחוזות להיפגש אחת לשנה לצורך ניהול ענייניהם המשותפים. באחת מאותן 

ידות, אשר כל מילה היוצאת מפיו מתקיימת בדיוק רב.פגישות סיפר אחד המושלים לחבריו כי במחוז שבשליטתו מתגורר יהודי צדיק, מגלה עת

יתפאר בדבר מה שיש  –כאשר שמע זאת ראש המושלים, החל הכעס מפעפע בו. הוא אמר בליבו, כי לא יתכן שמושל זוטר, ממחוז קטן ונידח 

יביא עמו את היהודי הצדיק, בכדי להוכיח במחוזו, ודוגמתו לא ניתן למצוא במחוזות אחרים. לפיכך הוא דרש מאותו מושל כי לעת המפגש הבא 

 את דבריו.

ואכן, לקראת המפגש הבא הזמין אליו המושל את היהודי, ודרש ממנו להתלוות אליו. הוא סיפר לו על הדרישה שנדרש, להוכיח כי במחוזו 

רלו ובגורלם של אחיו היהודים במקרה כזה. מתגורר יהודי מגלה עתידות. נחרד היהודי פן יכשל בדבריו, וחשש עלה בלבו, מי יודע מה יעלה בגו

 אולם לא היתה לו ברירה, והוא נאלץ להתלוות אל המושל כדרישתו, תוך שהוא נושא בליבו תפילה לאלוקיו כי יעמוד על ימינו לסמכו וישים את

 המילים הנכונות בפיו.

ועליה כבר ניצב ראש המושלים. כאשר הבחין במושל  כאשר הגיעו המושל והצדיק אל מקום המפגש, הם מצאו בימה גבוהה שהוכנה מראש,

מיודענו המגיע בחברת הצדיק, הזמין מיד את הצדיק לעלות אל הבימה, ומשמילא הצדיק את הוראתו, פנה אליו ושאל: "יהודי, אני מבקש 

 שתאמר לי מתי יהיה יום מותך?"...

את חוסר יכולתו של היהודי לצפות את העתיד. המושל הצטייד מראש  היתה זו שאלה מתוכננת מראש על ידי חבורת יועצים שביקשה להוכיח

באקדח שהוסתר בכיסו, ותכניתו היתה פשוטה: אם יאמר היהודי שימות בתאריך כלשהו, יוציא המושל את האקדח ויהרגנו, ובכך יווכחו הכל כי 

 רב ויווכחו האם צדקו דבריו... אינו יודע את העתיד... מאידך, אם יאמר כי היום הינו יום מותו, ימתינו עד הע

ואכן, לשמע השאלה, הבין הצדיק מיד את כוונתו של המושל, ומשמים האירו את עיניו. הוא פסק לרגע מלמלמל דברי תפילה, והשיב למושל 

 במילים קצרות: "אני אמות באותו היום שבו אתה תמות!".

, אולם למרבה הפלא קפאה ידו... האקדח נותר בכיס... "למה אתה מחכה? באותו הרגע הכניס המושל את ידו לכיסו בכדי לשלוף את האקדח

תירה בו!", לחשו היועצים מאחוריו, אולם המושל לא העז לשלוף את האקדח ולבצע את זממו. הוא עמד נבוך במשך מספר רגעים, לאחריהם ירד 

 מהבמה ושילח את היהודי לדרכו.

נן, ענה המושל: "שוטים שכמותכם... וכי לא שמעתם מה הוא אמר? הלא הוא אמר שאני לאחר מעשה, כאשר שאלוהו מדוע לא פעל כמתוכ

ום אמות באותו היום שבו הוא ימות! ומה אם הוא צודק? אם הוא צודק, ואני הייתי הורג אותו היום, הרי אף אני הייתי מוצא היום את מותי! כל

 נשתבשה עלי דעתי, להביא את קיצי על עצמי בידי?"...

יו לנו, כי אדם יכול להגדיר את עצמו כ'בלתי מאמין', אולם זאת כל עוד הדברים אינם נוגעים אליו באופן אישי... אך כאשר הדברים נוגעים אלהרי 

 עצמו, והוא חושש שחוסר האמונה יפגע בו, כאן אפילו גדול הכופרים לא יסתכן...

 ומכאן תשובה לשאלתנו:

האמינו, ואפילו היו מוכנים לסכן בחוסר אמונתם את רכושם או עבדיהם. אבל ככל שנגעו הדברים אליהם עצמם, שכן היו בין המצרים כאלו שלא 

כאן אפילו הם איבדו את האומץ לפעול על פי כפירתם... לפיכך, את עבדיהם ואת מקניהם השאירו בשדה, תוך הכרזה ברורה  –לגופם ממש 

 ו להיכנס הביתה...שאינם מאמינים בדבר ה', אולם הם עצמם מיהר
   " מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)שמות -(מתוך "ללמדך                                                                                                                                                   

 
 להכרת הטוב סלטים מיוחדים          

(פ"ו הל' י'), : כתב הרמב"ם תשובהשל שמיטה?  סלטים מיוחדיםפלטת ירקות ולכבוד שבת , האם מותר לשלוח לו עשה טובה לחבירו :שאלה

כשחברו עושה עמו חסד, וזה בא לשלם לו גמולו לא ישלם לו משביעית דהוי  (ס"ק ע"ב)ב"דרך אמונה"  ואין משלמין מהן תגמולין, ומפרש
של שנותן סלטיםי"ז בנד"ד כיון כפורע חובו, אע"פ שאין חייב לפורעו בכל זאת אסור, ואפילו אם מודיעו שהוא פירות שביעית, עי' שם. ולפ

   סחורה.שמיטה בתור הכרת הטוב על הטובה שעשה לו, אסור ליתן לו דהוי כ

          רי

מופיעה שאלה אחת בלבד בלתי קריאה ובלתי מובנת,  בבחינה של פרופסור מפוזר                      
  ?בות ברור. רק אחת מהן נכונה. מהיאך התשובות האפשריות המופיעות בתחתית כתו

הבאות נכונות. ב. אף לא אחת מתשובות הבאות נכונות. ג. כל התשובות הקודמות  כל התשובות .א
נכונות. ד. אחת מהתשובות הקודמות נכונה. ה. אף לא אחת מהתשובות הקודמות נכונה. ו. אף לא 

 אחת מהתשובות הקודמות נכונה.
       .תירס תשובה לחידה:  .הזקנים שנשמטו ממשה ואהרן כשהלכו לפרעה לא נגשו להר סיני (ה, א וברש"י שם) תשובה על חידה פר"ש:                           
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ֹאָתם  ַמֲעִבִדים  ִמְצַרִים  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַנֲאַקת  ֶאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲאִני  מסופר    :ְוַגם 
החתם סופר זי"ע, אחד מגדולי הסוחרים ובפיו שפעם אחת נכנס לחדרו של  

עסקי לצרות,   -בקשה. "כפי הידוע לרב סוחר גדול אני, אולם כעת נקלעו  
ומבקש אני ממעלת כבוד הרב שיברך אותי ובחכמתו הרבה יתן לי עצה איך 
לצאת מן המיצר". "אכן, ידוע לי מצבך הקשה, אולם עוד יודע אני, שאחיך 

עזרה בפרנסתו, ואילו אתה מתעלם מלהושיט לו עזרה".    עני ואביון וצריך הוא
הרב"   כבוד  לי  במבוכה    –"יסלח  העשיר  אינם    –מלמל  עסקי  כרגע  "אבל 

מרשים לי לעזור". אולם אם אצא מן המיצר, בוודאי שאעזור לו. אמר לו הרב 
אומר הקב"ה: "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל",   – "בפרשת השבוע    –

המלה  הפירוש  שבני    מה  אלא,בשעה  נאקתם?  את  שמע  עוד  מי  וכי  "וגם" 
אנחת   את  גם  מהם  אחד  כל  שמע  עול מצרים,  תחת  ונאנחו  נאנקו  ישראל 
אחיו... למרות השעבוד, השתדל כל אחד להקל מעל סבלו של רעהו בכל  
יכולתו, ובשכר שמיעה זו שמע גם הקב"ה את אנחתם והושיעם... עזור גם  

 ובוודאי יושיעך ה' מכל צרותיך!  –טוב  אתה לאחרים למרות מצבך הלא
 

ין :כידוע שהסביבה משפיעה הרבה  ֵלְך ִלְפֵני ַפְרֹעה ְיִהי ְלַתּנִ ָך ְוַהׁשְ ַקח ֶאת ַמּטְ
להתקלקל   עשוי  ונאצל  נעלה  אדם  אפילו  לרע.  ואם  לטוב  אם  האדם,  על 

שחת. וכן להיפך: אדם רשע משתפר וחוזר למוטב בסביבת -בסביבה של אנשי
עליה. וזה הרמז במטה שנהפך לנחש. אפילו מטה האלקים -שרים ובניאנשים כ 
המפורש חקוק  עליו, אם תשליך אותו לפני פרעה, בסביבה פושעת  -אשר שם
יהיה לתנין,  לחיה טורפת. ברם, אותו נחש ארסי יתהפך שוב   –ומזוהמת  

 צ"ל,) (רבי מאיר שפירא, מלובלין ז למטה האלקים, אם ידיו של משה מחזיקות בו....  
 

ר   ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ְרֹעה ְולֹא ׁשָ ָלֵטיֶהם ַויֱֶּחַזק ֵלב ּפַ י ִמְצַרִים ּבְ ֲעׂשּו ֵכן ַחְרֻטּמֵ ַויַּ
שדים, אינה מוכרת בימינו. היכן הם,  וה': תופעה זו של חרטומים ומכשפים,  

לשם מה נבראו, ומדוע נעלמו?אלא, כל אימת שברא השם יתברך כה חיובי 
ממקור הקדושה, ברא כנגדו כח דומה ממקור הטומאה. זה לעומת זה ברא 
אלוקים. שאלמלא כן היתה ניטלת הבחירה מן האדם. בימים שהיו נביאים 
בישראל ואותות ומופתים היו יוצאים תחת ידיהם, היה כמו כן מקום למכשפים 
פסקה  כאשר  בכך.  שרצה  מי  את  להטעות  יכלו  בלהטיהם  אשר  וקוסמים, 

אה ועדיין היתה רוח הקודש או בת־קול מופיעה, גם כוחות חצי רוחניים  הנבו
משל טומאה היו, כמו שדים ורוחות. כך גם כשבעלי מופת עדיין רווחו בשורות  
העם, יכלו למצוא בד בבד סוג מסוים של שד המגלה עניינים רוחניים. עד  

שה את שנחלשו הדורות ונעלמו יחדיו אלה גם אלה, ורק הגשמיות לבדה כב
 ) (פנינים משולחן גבוה בשם רבי יעקב קמינצקי  זצ"להכל.

 

ַע וברש"י צפרדע אחת היתה,  ַפְרּדֵ ַעל ַהּצְ ַויֵּט ַאֲהֹרן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים ַוּתַ
והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים. לכאורה, מדוע אם כן המשיכו 

 ] הסטייפעלר[  ישראל קנייבסקי  רבי יעקב    המצרים להכות את הצפרדע? אומר 
פרץ"  זצ"ל "ברכת  באדם,  בספרו  בוערת  והנקמה  הכעס  כשמידת  מכאן   :

כשרוצה להינקם מאויביו, אינו יכול לשלוט על עצמו, ואף כשרואה כשהוא 
מחזיר לחבירו הוא רק מפסיד מכך, אין הוא יכול להפסיק, מגודל הנקמה  

 שבוערת בו.
 

ר  ים: ַוֲאׁשֶ ּתִ ְרֹעה ֵהִניס ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל ַהּבָ ַבר ה' ֵמַעְבֵדי ּפַ ַהיֵָּרא ֶאת ּדְ
ֶדה:   ָ ׂשּ ֲעֹזב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ּבַ ַבר ה' ַויַּ ם ִלּבֹו ֶאל ּדְ ׂשָ בית " ה  אמרלֹא 

שאיננו  ישראל מגור זי״ע: צא וראה, שההיפך מ׳׳הירא את דבר ה׳״ אינו זה  
אלא זה שאינו שם לבו אל דבר ה׳. בתשומת הלב נעוץ כל ענין    'ירא את ה 

יראת ה׳.וכדברים האלו מובא במסילת ישרים(פרק ב׳), וזה לשונו: הנה, זאת 
באמת אחת מתחבולות היצר הרע, להכביד על לבות בני האדם, עד שלא 

ו שמים לבם ישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל וכו׳. כי יודע הוא שאילו הי
לגמרי.  החטא  עוזבים  שהיו  עד  בהם,  ומתגברת  הולכת  החרטה  היתה     וכו; 

 (ציצים ופרחים)
 

 

אברהם גניחובסקי זצ״ל: אחד ממקורביו היה רגזן באופן מיוחד,    רבי סיפר  
וזה גרם לו הרבה רעות בחייו מכיון שמחמת רוגזו לא היה נסבל לא בביתו 

זו. מה עשה הלך  ה ולא בחברת ידידיו. הוא לא ידע היאך להגמל ממידת רע
הסטייפלער זצ״ל ותינה בפניו את צערו    - אצל רבי יעקב ישראל קנייבסקי  

ולא וט הכעס  ממדת  להגמל  שבעולם  העצות  כל  את  כבר  ניסה  כי  ען 
הועילו.אמר לו הסטייפלער שיש לו עצה שבה הוא יכול לגמול אותו מהכעס, 
אך זאת בתנאי שהוא יביט בפניו(של הסטייפלער) חמש דקות בלא הפסק 

והחל להביט   ,כלל... כמובן אותו יהודי קיבל מיד את עצתו של הסטייפלער
שות.והנה, לא יאומן כי יסופר, הסטייפלער החל לעשות פרצופים בפניו הקדו

כדמות אדם הכועס מאד עיקם את פרצופו עין אחד    ,שונים ומשונים  הוא 
וכיוצא בזה, ואילו אותו אדם אף שהיה זה אצלו   ,ועין אחד למעלה  ,למטה

סיוט בל יתואר, אך מכיון שהתחייב להסתכל על פני הסטייפלער במשך חמש 
ת, נאלץ להביט ולהמתין בסבלנות עד לסיום אותם חמש דקות דקות רצופו

שחש בהם כמו בתוך חלום בלהות.מיד עם סיום אותן דקות חזר הסטייפלער  
לטוהר פניו הרגילות ואמר לאדם שמולו: ״דע לך כי כך נראה אדם כועס!׳׳  
והעיד הלה כי המחזה שראה מלוה אותו כל החיים וכל אימת שנתקל בדבר  

נזכ  העצה המכעיס  דבר  של  בסופו  אכן  זו  הכעס.  מן  ונמנע  שראה  במה  ר 
 (אגן הסהר)    היחידה שהועילה לו. 

 

רבי לאין לתאר ואין לשער את גודל אהבת הבריות והשכנת שלום שהיתה  
בבגדד   בהיותו  הספרדית. עוד  החרדית"  "העדה  ראב״ד  זצ״ל  מוצפי  יעקב 

ר כל תפקידה  הקים חברה שעמד בראשה, והיתה נקרא "אהבת שלום", אש 
היה להשכין שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו.היו לילות שהיה רבי  
הדדית   הבנה  ואי  מריבות  מחמת  עמו  להפגש  אנשים  לביתו  מזמין  יעקב 
ביניהם, והיה יושב ומדבר עמם בסבר פנים יפות, באהבה ובחיבה יתירה,  

להשקיט   ובסבלנות עצומה. בלא להראות להם כל סימן של עייפות. ובכדי
דיבורים, אבל אחר  י  את כעסם היה אומר: גם אני בביתינו לפעמים באים ליד

כך מוותרים. ולא נח ולא שקט עד שהיה משיג את מטרתו, והיה מלווה את  
 .(ארי עלה מבבל) בני הזוג שעזבו את ביתו בשמחה ובטוב לבב 

 

זצ״ל שלאחר שהיה מוכיח את הציבור במלוא   רבי ישראל סלנטמספרים על  
החומרא, היה מסתובב לעבר אחד מתלמידיו ואומר לו ״האם כעסתי יפה?״ 

היה בצורה יפה, כיון שרצה לחזק את   ,כוונתו היתה לומר, האם כעס הפנים
אל  הכעס  את  להפנים  לא  הפנים,  כעס  רק  ישאר  שהכעס  ולוודא  עצמו 

 מידות) ,.(שפתי חיים פנימיותו
 

עם הרב מטשעבין רבי דוב בעריש  שהה  שפעם  סיפר הרב מפוניבז' זצ"ל 
ווידענפלד זצ"ל במעיינות המרפא במארינבד. ובאותו מקום היה באותם ימים  
יהודי מסכן שהיה מטריד את הרבנים שהיו שם בשאלות והערות סרק והיה  

ניגש   יהודי  שאותו  איך  ראה  הימים  ובאחד  ממנו.  להיפטר  הרב  אל  קשה 
בין והחל לדבר איתו, והלך הרב מפוניבז' כל כברת הדרך, ובסיומה,  מטשע

מטשעבין הרב  בפני  עינו    ,התנצל  להסיר  יכל  שלא  משום  אחריהם  שהלך 
מהצורה האצילית שהרב מטשעבין דיבר עם אותו יהודי בסבלנות ובהקשבה 

 ("שר התורה") מופלאים.
 

ש בפני תלמידיו  רבי נתן צבי פינקל זצ״ל, [הסבא מסלבודקא], הרבה לדרו
על מידת ההטבה והחסד, שראה בה את יסוד היסודות של התורה ושל העולם, 
למעשה  מסקנות  מסיק  היה  משיחותיו  בהרבה  זו.  בהנהגה  אותם  ומדריך 
תמיד   שופע  יהיה  שהלב  רעהו,  עם  איש  שייטיבו  הבריות,  בכבוד  שיזהרו 

ש  וברכה,  טובה  להביע  שהיא,  הזדמנות  כל  שינצלו  וחסד,  הגדולים אהבה 
ילמדו בחברותא עם קטנים ויאצילו עליהם מרוח התורה והמוסר. ביחוד היה  
מעורר תשומת לב לקבלת כל אדם בסבר פנים יפות, שראה בזה גורם חשוב 

 (תנועת המוסר) .להנעים לזולת ולקירוב הלבבות בין איש לאחיו

41994  
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יתחנן  איש  אם  ם  גאשר    ,אשר היה אכזר  ,בריבית  לוהבעיר אחת היה איש מ

  , צעיר לימים  שנפטרעשיר ללוות פעם אחת הלך .  ויבכה לפניו לא ירחם עליו
על פטירתו בדמי  בכו    הרבה מהמלווים  , אלמנה ויתומים קטנים  ו והניח אחרי

לאחר שקברו   גם אותו מלוה בריבית בעומדו ליד הקבר   אותו אדם. של    ימיו
  ו כלנו ראינ  , נא איך העולם הזה עולם שקר הוא  "ראו  :התחיל לומר,את הנפטר
התעורר  היו שחשבו שמא בשעה כזאת ובמקום הזה    "האדם   פו שלכעת את סו

כעת   רואים כלנו  "ואותו מלוה בריבית, המשיך בדבריו      .רגשי חרטה על מעשיו
ובכל    ,מרכושו ומכספו אל הקברקח אתו מאומה  ו לא  ל האדם כי  של  ו  ופאת ס
ריבית   פרוטה אחת    לולא יסכים לשלם לי אפי  ,אם אלוה לבן אדם כסף  ,זאת

 (דורש טוב) עתו כי לא יקח מכל אשר לו ד בולא יעלה ,יותר 
 

 שבחו    מקצת  אומרים)  ב  יח  ערובין (  לברכה  זכרונם  רבותינו  שאמרו  הטעם
  כדי  דהינו   נראה",  יועץ  הפלא"בעל  כתב.  בפניו  שלא  וכלו,  בפניו  אדם  של

 בעשית   שיזדרז  כדי,  אומרים  מקצת  אבל.  לבבו  ירום  ולא   דעתו  תזוח  שלא
 שלום ,  ואחוה  אהבה  להרבות  כדי  וגם,  מעשיו  בשערים  שיהללוהו  בראותו  הטוב
  כך   כל  אדוק  שאינו  אדם  רואה  שאם,  משפט  ומאזני  פלס  שצריך  באופן,  ורעות

 ושכרה  שבחו  להגיד  ראוי,  המצוה  עבודת  עליו  שתכבד  לחוש   ויש ,  השם  באהבת
  הבא   עולם   קונה  שאתה   חלקך  טוב   מה   אשריך:  לו  ולומר,  עושה  שהוא  מצוה  של

  כדי   או ,  מצות  לעשות  במעזו  שיחזיק   כדי,  הלב  את   המלהיבים  דברים  וכהנה,  במעשיך
 . לשמה  בא לשמה שלא  ומתוך, טוב לשכר   לזכות כדי  או ,  שישבחוהו

 
טז),   ה,  מחמדים״(שה״ש  וכולו  ממתקים  ״חכו  בבחינת  היא  הקדושה  התורה 
ירדו ביותר,  הנבער  ואפילו  גוי,  להבדיל  או  חילוני  שכל  להיות  צריך  ף  והיה 

פעם  אחרי חיים של תורה ויהדות, שהרי אין בנמצא חיים נפלאים כחיי תורה. 
בבחרותי נסעתי במונית מתל אביב. נשאר מקום אחד פנוי, הגיעו שני אנשים 
והחלו להתווכח מי הגיע ראשון ומי יסע במונית זו. ואז בפעם הראשונה שמעתי  

מה כשאחד  תורה,  לבן  הבריות  שמייחסים  האמיתי  היחס  לשני: את  אמר  ם 
אותו״   שלא    -״תשאל  עניתי  ישקר״.  לא  הוא  דתי,  ״הוא  אלי,  מכווין  והוא 

  - ״לא״.  -  אח״כ שאלתי את אותו אחד: ״אתה דתי״?ראיתי ואיני יכול לפסוק.
־ ״אם כך למה אתה עצמך אינך בוחר להיות דתי״?...  ־ ״לא״.״זה טוב לשקר״?

לפני שנים רבות התלמוד־תורה  דוגמא נוספת:  שאלה זו נשארה ללא מענה...  
נפרד, ולמדו בדירה בתוך בנין מגורים. תוך כדי   ןבעיירה ירוחם לא היה בבני

להט הלימוד הילדים הרימו את קולם בצעקות והדבר הפריע לאחת השכנות, 
פניתי אליה בשאלה: שפרצה לחיידר בקללות וגידופים כנגד הדתיים והחרדים.

בדרך החשוכה שבין דימונה לירוחם, ולפתע ארעה    ״תחשבי בלבך, את נוסעת בלילה 
תקלה במכוניתך והיא נעצרת. השעות הן שעות הלילה המאוחרות ואת לבדך בצד הדרך.  
מה היית מעדיפה באותה השעה, שיעצרו לידך שני חבר׳ה עם עגילים באוזן, או שמא  

ושבת שאנו  אחד כמוני?... וכי ממני היית פוחדת?!... ומהם?... א״כ מדוע כעת את ח
כל אדם אשר עיניו בראשו רואה את ההבדל בין ילד הלומד ב׳חיידר׳  כל כך גרועים״?...

לילד הלומד במוסדות החינוך האחרים. בין בחור ישיבה למי שאינו כזה. וכבר ראינו  
זו? ויותר, מה גורם להם   שגם הם מכירים בכך. מה, אם כן, מונע מהם ללכת בדרך 

 (רבי שמשון פינקוס זצ"ל)ן הולך בדרך זו? ממי שכ לסלוד ולהסתייג
 

מי שנולד בחודש אחד, ויום הבר מצוה שלו יהיה בחודש איך יתכן    שאלה: 
 ?  אחר

אחדכגון    תשובה: יום  רק  היה  חודש  שראש  בשנה  כסלו  בא'  שנולד    , מי 
הוא נעשה בר מצוה ביום הראשון   , ונעשה בר מצוה בשנה שראש חודש יומיים

 ) סעיף י'משנה ברורה נה  (של ראש חודש דהיינו בל' מרחשון 

שְׁ  י ָבם ְלֵעיֵני ַהּגֹוִיםְוִנְקּדַ יהודי נכבד מאד גר בעיר דאטנו שבמחוז קובנה,    .ּתִ
לשתות  פולנים  אצילים  התאספו  ששם  יין,  ומרתף  מרזח  בית  לו  היה 
נכבד  והיה  לתורה,  עיתים  קבע  ורווחה,  כבוד  חיי  האיש  חי  ולהשתעשע. 

, 0831אחרי המרד הפולני בשנת תקצ״א (יודעיו ומכיריו.  בעדתו ורצוי לכל
כששבו צבאות רוסיה מוורשה, עבר גנרל אחד עם גדודיו דרך העיר ההיא, 
כי בעיר   והגיע לשם בשבת.בהיות הגנרל עייף ויגע מעמל הדרך, ובשמעו 
יין   בקבוק  לקנות  היהודי  אל  כסף  עם  משרתו  את  שלח  מרזח,  בית  נמצא 

ס היהודי  סגור  טוב.אבל  מסחרי  ובית  היום  ״שבת  באמרו:  לו  למכור  ירב 
חרה   ולגנרל  ריקם,  שב  המשרת  בשבת״.  עלינו  אסור  ומתן  משא  בשבת, 

 מאוד. הוא שלח שני חיילים לומר ליהודי בפקודה נמרצת שימכור לו יין. 
היהודי השיב גם להם: ״לי אסור למכור ולסחור בשבת קודש! ואם הגנרל 

מסור לו את המפתח של החנות, וייקח מעצמו ל  -חפץ, זאת אוכל לעשות  
אנשי הצבא אסור לי למכור בשבת קודש״.  - את כל אשר לבו חפץ. אבל אני  

בקרבו.   מסרו את תשובת היהודי לגנרל, ורגשי התפעלות החלו להתנוסס 
אכנו   -הוא החליט ללכת בעצמו אל היהודי ולעמוד על טיבו. ״אם חצוף הוא  

ו, ״היתכן שאיש יהודי יעיז להשיב פני ריקם?!  נפש!״, כך חשב הגנרל בלב
שני   מצד  את   - אך  למסור  הוא  מוכן  כי  עד  עמו.  נכון  טעם  באמת  אולי 

לרשותי?...   כולה  והחנות  אל  בבהמפתח  הגנרל  התפעל בוא  היהודי,  ית 
והתרגש לראות כית נאה ומואר בכל פינותיו, ניקיון וסדר נפלא שוררים גו, 

ל ומבצבצת מכל פינה. מנורות רבות דולקות, וקדושת השגת מרחפת על הכ 
והשולחן ערוף ברוב פאר. האיש בעל צורה אצילית, וכל בני ביתו מלובשים 
הדר, מזמרים זמירות שבת קודש בהשתפכות נפש עצומה.שאל הגנרל בנחת: 
״מדוע לא תמכור לי יין? היודע אתה כי הנני גנרל גדול בתוארי כבוד מרובים,  

״יודע אני, אדוני הנכבד. אבל הלא  רב לי?!״ ענה היהודי:  ואיך לא תחשוש לס
ישנו בעולם אחד שהוא גדול ונכבד ומרומם ממך וגם מהמרוממים והנעלים אשר עליך,  
הלא הוא הקב״ה שגם המה חייבים לשמוע לו. והוא מצוה עלינו היהודים, שלא לערוך  

שזכיתי לכבוד גדול    אבל תשמעני אדוני, אחר משא ומתן בשבת, ומה יכולתי לעשות?  
כזה, הנני מאושר מאוד לכבדך בתור אורח נעלה, אבל לא בתור קונה, לכן הואל נא  

הגנרל השתומם  . לכבדני ולסעוד עמנו. יאמר כבודו באיזה סוג יין יחפוץ, ואצוה להביא
מאוד על תום ליבו של היהודי ויושר נפשו, ונעתר לבקשתו להסב עמו לשולחן. הביאו  

ושתה, כבדוהו גם במאכלי שבת של היהודים, בדגים ממולאים ולפת, ונעם  לו יין טוב  
לפני היפרדו, לקח הגנרל מטבע זהב גדולה, ובקש לתת  לו מאוד, והיה שבע רצון.

אותה תמורת היין ששתה. ענה בעל הבית ואמר: ״חלילה לי מלקחת כסף של מכירה  
י, בכך שאורח נעלה  בשבת קודש! הלא מראש אמרתי לך שהעונג והכבוד כולו של

אצלי״. התפעל השר ולקח את פנקסו הקטן, רשם את שמו  כמותך כבדני להתארח  
הכבוד.  בהדרת  ממנו  ונפרד  והערכה,  כבוד  למזכרת  היהודי  מספר,  של  שנים  אחר 

כאשר נתפס ראש המורדים הפולנים קאנארסקי, ועשו חיפושים בניירות שלו, נמצא  
צילים בבית המרזח של היהודי בעיר דאטנו.  כתוב בהם שהיה נוהג להתאסף עם א

מיד הגיעו שוטרים ולקחו את היהודי בעל בית המרזח, והובילוהו לוילנה, שם הושם  
במאסר מובדל מאנשים, כאחד האסירים היותר חמורים.ובינתיים במשך השנים האלה,  
ן  אותו גנרל שספרנו אודותיו נעשה לשר הממונה על כל בתי הסוהר במדינה. ביום מ

הימים הגיע לסייר בבית הסוהר שבוילנה, והנה להפתעתו הוא פוגש שם את היהודי  
הגנרל אותו  האכסניה.שאל  נכבד?״ -בעל  יהודי  פה  לך  ״מה  בתימהון:  ענה  המפקח 

היהודי: ״כמוך כמוני אדוני,לא אדע על מה הושיבו אותי כאן. גם חקירה ודרישה לא  
״הרגע יהודי נכבד״, הרגיעו המפקח, ״אני  נעשתה עדיין, ולא אדע על מה יאשימוני״.  

השר הזדרז ובדק,  אזרז לעשות בדיקה, ואקווה כי לא ימצאו בך עוון, ותצא לחופשי״. 
והנה התברר כי היהודי נתפס בעוון קשר עם ראש המורדים קאנארסקי. אסף השר  
ה  את שרי המועצה, ואמר: ״על היהודי הזה אני ערב שנקי הוא מעוון מרד. בעל אכסני

הוא, ומאין לו לדעת מזימת אורחיו ומבקריו?! אני הנני מכירו לצדיק תמים״, ויספר  
להם את כל המאורע שקרה אתו. חברי המועצה התפלאו לשמע הסיפור הזה, ומיהרו  
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שיק  המהר"מ  מרנ  של  דהילולא  ליומא 
זצוק"ל, הגה"ק רבי משה שיק בנ רבי יו�פ 

זצוק"ל, נלב"ע ביומ א' שבט תרל"ט.
התייתמ  שנימ  שש  בנ  שיק  המהר"מ  כשהיה 
בלימוד  כולו  כל  את  השקיע  הוא  אכ  מאביו, 
שנימ  עשר  בנ  שבהיותו  עד  בהתמדה  התורה 
כבר היה בקי בעל פה בתנ"כ וששה �דרי משנה. 
ובגיל 14 נ�ע לפרשבורג ללמוד אצל מרנ החתמ 
פתוחות  בזרועות  קיבלו  אשר  זצוק"ל,  �ופר 
באהבה וחיבה, שמ שקד על תלמודו שש שנימ 
מכנהו  היה  �ופר  החתמ  שמרנ  עד  בהתמדה, 

"ארונ ה�פרימ שלי".
רבה של חוג חתמ �ופר הגאונ רבי יצחק שלמה 
אונגר זצ"ל היה מ�פר, שמרנ המהר"מ שיק היה 
מביא את דברי הגמרא (יומא דפ ל"ה ע"ב) "הלל 
מחייב את העניימ, רבי אלעזר בנ חר�ומ מחייב 
את העשירימ, יו�פ מחייב את הרשעימ", והיה 
מאז  כי  ההבנה,  קשי  את  מחייב  "ואני  מו�יפ: 
כולו  בכל העולמ  היה  לא  מעמד קבלת התורה 
איש קשה הבנה יותר ממני, ואפ על פי כנ בזכות 
התורה  בלימוד  החזקה  והתמדתי  העז  רצוני 

הקדושה, זכיתי לכתרה של תורה.
וככ �יפר גמ מרנ הגאלאנטער רב הי"ד זצוק"ל, 
שהמהר"מ שיק היה לו ראש חלש מאוד, וכל יומ 
היה שוכח מה שלמד אתמול, אכ הוא לא הרימ 
ידימ וכאשר ראה שהוא שכח הכל, התיישב ולמד 
ששוב  ראה  השלישי  ביומ  וכנ  מהתחלה,  שוב 
נשכח ממנו הכל, ושוב התיישב ללמוד מהתחלה. 
אכ ב�ופ ריחמ עליו בורא עולמ, ולאט לאט הוא 
התחיל לזכור. וככ עלה והתעלה במעלות התורה 

עוד ועוד עד שגדל להיות אחד מגדולי הדור.
וואזנר  הלוי  שמואל  הדור רבי  פו�ק  מרנ  אגב, 
זצ"ל היה מ�פר שהוא ראה במו עיניו את הגמרא 
בבא קמא של המהר"מ שיק, ובדפ הראשונ של 
הגמרא היה כתוב, שלמד 120 פעמימ מ�כת בבא 

קמא!
פעמ נ�ע המהר"מ שיק לעיירת מרחצ כל שהיא, 
שמ שהה גמ מרנ הכתב �ופר זצוק"ל. יומ אחד רצה 
הכתב �ופר לעיינ בטור בית יו�פ בענינ מ�ויימ, 
אכ מכיונ שלא לקח אתו שמ את הטור, שלח את 
משמשו הבחור אל המהר"מ שיק שישאל ממנו את 
מבוקשו,  את  שיק  המהר"מ  כששמע  הטור.  �פר 
אמר לבחור: אינני יכול להשאיל את הטור כעת, אבל 
אמ הכתב �ופר יאמר בדיוק באיזה �ימנ הוא רוצה 
לעיינ, אעתיק לו את דברי הטור והבית יו�פ באותו 
�ימנ. כעבור כמה דקות חזר הבחור ונקב ב�ימנ אשר 
לו זקוק הרבי. התיישב המהר"מ שיק והעתיק לו את 

דברי הטור והבית יו�פ באותו �ימנ.
שיק  המהר"מ  אל  �ופר  הכתב  הגיע  מה  זמנ  לאחר 
לביקור, ותוכ כדי הביקור אמר הכתב �ופר: כעת שאני 
כאנ אשמח לעיינ בטור בפנימ. ואז לא היתה לו ברירה 
בכלל  לו  שאינ  �ופר  להכתב  גילה  והוא  שיק  להמהר"מ 
את הטור ורק העתיק את כל הענינ מזכרונו! הכתב �ופר 
התפעל מאד מה�יפור הזה, ואמר: "דא� האט מיינ גרוי�ער 
פאטער אויכ נישט געקענט!" [-את זה גמ אבי הגדול (החתמ 

�ופר זצוק"ל) לא היה יכול לעשות]...

למדנו בדפ היומי (במ�כת תענית בתחילת דפ ד'): "ואמר רבא, האי 
צורבא מרבננ דמי לפרצידא דתותי קלא". כלומר, תלמיד חכמ 

צעיר, חריפ, דומה לגרעינ שמונח מתחת לגוש עפר.
חשבתי בלבי, כמה כוח, כמה חיזוק זה יכול לתת לאנשימ צעירימ 
שמתחילימ להתחבר ללימוד התורה, ומאידכ, כמה זה מחייב את 

המחנכימ.
נתחיל עמ התלמידימ. כשיש גרעינ מתחת לגוש קרקע, כשאתה 
עובר על הקרקע, האמ אתה רואה איזה גרעינ? אתה לא רואה 

כלומ. אבל בפנימ, עמוק בתוכו, שמ מתחיל לצמוח 
ידיימ,  תרימ  לא  תתייאש,  לא  אתה  אמ  משהו. 
כמו  בו  תטפל  תזבל,  אותו,  תשקה  בו,  תשקיע 
זמנ תופתע לראות איזה עצ  שצריכ, ב�ופ לאחר 

ח�ונ גדל לכ...
המ  בהתחלה  ללמוד,  שמתחילימ  התלמידימ  גמ 
לא רואימ כלומ. הוא לא מבינ מ�פיק את הגמרא, 
לא חי מ�פיק את הרש"י, אינו מתחיל להבינ איכ 
אבל  מפרשימ?  על  מדבר  מי  תו�פות,  לומדימ 
וב�ופ  ידיימ,  תשקיע, תשקיע, תשקיע, אל תרימ 

תגדל לאילנא רברבא.
אתמ   - למחנכימ  בקשר  לתלמידימ.  בקשר  זה 
רואימ ילד גבולי, אתמ לא הייתמ שמימ עליו מי 
יודע מה, מה יצמח ממנו? בשומ אופנ אל תרימו 
ידיימ, תשקיעו בו את כל הנשמה! אולי דוקא הוא 

באיזשהו גיל הוא יפרוצ, והוא יהיה המגיד מישרימ 
הבא של כלל ישראל. הוא יהיה הראש כולל המוצלח של 

כלל ישראל. אז כדאי מאוד מאוד להשקיע!
אז כמו שבצמיחת עצ לוקח זמנ עד שהצמיחה ניכרת, ככ התלמיד 
חכמ בהתחלה כשהוא בא ללמוד, הוא גרעינ קטנ, אבל לאט לאט 

הוא צומח וגודל, עד שהוא נהיה צורבא מרבננ.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, י"ב כ�לו, תענית דפ ד')

למדנו בדפ היומי (במ�כת תענית בתחילת דפ ז'): "אמר רב יהודה, 
וכו'. רבא אמר,  גדול יומ הגשמימ כיומ שניתנה בו תורה 
תורה". לכאורה הגמרא אינה מובנת  בו  שניתנה  מיומ  יותר 

כלל, מה הענינ הגדול ביומ הגשמימ.
נגיד על ככ ווארט יקר מכ"ק מרנ הרבי מבאיאנ שליט"א, הקב"ה 

יאריכ ימיו ושנותיו מתוכ בריות גופא.
ביומ שניתנה תורה, כלל ישראל אכנ קיבלו עליהמ עול תורה ועול 
מצוות, אבל למעשה בפועל, המ עדיינ לא קיימו כלומ. אבל ביומ 
הגשמימ אז נגלה ונתברר לעינ כל שכלל ישראל באמת מקיימימ 
את התורה. למה? כי הרי הא בהא תליא. התורה הקדושה אומרת 
אותמ,  ועשיתמ  תשמרו  מצוותי  ואת  תלכו  בחקותי  "אמ 
וגו'". כשהגשמימ יורדימ, אז זה �ימנ  גשמיכמ בעתמ  ונתתי 
למה  מובנ  "אמ בחקותי תלכו". ממילא  ישראל מקיימימ  שעמ 

"גדול יומ הגשמימ יותר מיומ שניתנה בו תורה".
מגור  הרבי הלב שמחה  מרנ  עוצמתי מכ"ק  �יפור  ככ  על  נביא 
זצוק"ל. יהודי נכנ� פעמ לרבי הלב שמחה להזכיר מישהו שצריכ 
ישועה. היה זה בתחילת החורפ, ובאותו יומ ירד היורה בירושלימ 

עיר הקודש. ניגש הרבי הלב שמחה לארונ, הוציא מ�כת תענית, 
רב  "אמר  ע"ב):  ז'  (דפ  גמרא  שטיקאל'ע  א  ללמוד  והתחיל 
אושעיא, גדול יומ הגשמימ שאפילו ישועה פרה ורבה בו, 
שנאמר תפתח ארצ ויפרו ישע" [לשונ הפ�וק (ישעיה מה, ח): 
"ַהְרִעיפּו ָשַמִימ ִמַּמַעל ּוְשָחִקימ ִיְּזלּו ֶצֶדק ִּתְפַּתח ֶאֶרצ ְוִיְפרּו ֶיַשע"]. 
ה�ביר הרבי הלב שמחה שהגמרא מדברת כאנ על היומ הראשונ 
שבו התחילו לרדת גשמי השנה. לאחר מכנ התחיל הרבי להקריא 
את דברי רש"י שמ, רש"י שכל יהודי צריכ לשננ בעל פה, וככ אומר 
- מליצי זכות נכנ�ינ לפניו ביומ  רש"י: "ישועה פרה ורבה בו 
הגשמימ, שנזכר לישועה מתוכ שעת רצונ. לישנא דקרא, ויפרו 

ישע, ואימתי - בזמנ שהשחקימ יזלו צדק".
מיותר לומר שאותו יהודי שהיה צריכ ישועה 

זכה לישועה שלימה...
(מתוכ הפתיחה לשיעור, ט"ו כ�לו, תענית דפ ז')

למדנו בדפ היומי (תענית דפ כה �ופ ע"א ותחילת 
ע"ב) על גדולתו של הצדיק, שהצדיק נמשל גמ 
לתמר וגמ לארז. עיינו בפנימ בגמרא בפירוט 

הדברימ.
הנפלא  מה�פר  מרטיט  �יפור  כאנ  נביא 
גדולת מרדכי" שיצא לאור ע"י מכונ  "פרשת 
"אור הצפונ דח�ידי בעלזא", על רוח הקודש 
דב  יששכר  רבי  הרבי  מרנ  כ"ק  של  גלויה 

מבעלזא זצוק"ל.
קרוב  לו  היה  זצוק"ל  מבעלזא  מהרי"ד  מרנ 
ונכד לבית בעלזא,  בננ של קדושימ  משפחה, 
החל  הראשונה  העולמ  מלחמת  שבשנות 
להתדרדר ביהדותו, רחמנא ליצלנ. לאט לאט ירד מדחי אל דחי, 
ורק דבר אחד לא נטש ושמר עליו כבשנימ קדמוניות. הוא המשיכ 
לנ�וע אל הרבי הקדוש מבעלזא תמידינ כ�דרנ, כשבד בבד הוא 
בשלב  ליצלנ.  רחמנא  התורה  מדרכ  ולהתרחק  לרדת  ממשיכ 
מ�וימ, כאשר מצבו הרוחני ירד לשפל מוחלט, הורה הרבי זצוק"ל 
שלא לתת לו יותר להיכנ� לקודש פנימה, על אפ ייחו�ו וקרבתו.
מנ�ה  כשהוא  בפעמ,  כפעמ  מגיע  והיה  הרפה,  לא  האיש 
חזקה  הועיל,  ללא  אכ  הגבאימ,  אצל  מתחננ  ונדחה,  להיכנ� 
עליהמ פקודתו של הרבי זצ"ל. ברמ האיש לא התייאש וחיכה 
להזדמנות ליצור קשר כלשהו עמ הרבי הקדוש. ואכנ ביומ מנ 
הימימ נקרתה הזדמנות שכזו לפניו. הוא הבחינ כי הרבי הולכ 
מדי בוקר למקוה עמ הבחור המשמש. הבחור הצעיר ששימש 
בקודש, לא היה ב�וד העניינימ ולא ידע מכל ה�יפור, ואותו 
קרוב ניצל את ההזדמנות. בוקר אחד, כאשר הרבי הקדוש 
האיש  הגיע  בחוצ,  לו  המתינ  והמשב"ק  במקוה  שהה 
וכמשיח לפי תומו אמר לבחור המשמש כי מאד היה עז 
רצונו לראות את פני מרנ ולתת לו מתנה, אכ לפי שנחפז 
הוא לדרכו ואינו יכול להתעכב עוד, מבקש הוא ממנו 
למלא את השליחות ולמ�ור למרנ את המתנה. באמרו 

זאת נתנ האיש לבחור שעונ זהב, כשהוא מו�ר לו 
הבחור  זצ"ל.  הרבי  לפני  אותו  שיזכיר  שמו  את 

שלא עלה על דעתו איזה פח טמונ כאנ, קיבל את 
השעונ בשמחה והאיש פנה לדרכו בחיפזונ.

מליצי 
זכות 

נכנ�ינ 
לפניו ביומ 
הגשמימ



שלומ וברכה מאלקי המערכה, לכבוד ידידי מזכה הרבימ, מרביצ 
תורה וח�ידות, בעל לב טוב ועינ טובה, הגאונ הח�יד רבי אברהמ 

ישעיהו שליט"א.
נהניתי למקרא המכתב שהבאת מידידי הרב הח�יד ר' צבי הערשיל 
גרא� שליט"א מאנטווערפנ, שהביא זכרונות טובימ מרביה"ק בעל 
ה'ישועות משה' מויזניצ זי"ע, שהיה משננ רבות את דברי רש"י הק' 

במ�' תענית (דפ ז:).
וכיהודה ועוד לקרא אצטט בענינ זה מ�פריו המפוארימ של ידידי 
�פרא רבה הרב יחזקאל יו�פ גייגר שליט"א - 'הליכות הישועות 

משה', וז"ל:
כתב לי ידידי האברכ הרה"ח ר' ברוכ צבי גרינבוימ שליט"א (אלעד): 
כשזכיתי להיות בצל הקודש בערד (בשנת תשנ"ז), ביומ אחד אחר 
"מהו  זי"ע:  כ"ק רבינו  אותנו  בלימוד, שאל  בינ השיחימ  התפלה 
מי  כגונ  שונות,  תשובות  להשיב  ני�ו  והנוכחימ  חכמ?",  תלמיד 
ששואלימ אותו בכל מקומ ועונה, או מי שכל הזמנ חושב רק על 

תורה או על השי"ת. נענה רבינו ואמר: "גמ אמ יחשוב כל היומ 
בדביקות ה', הרי אמ לא ישננ ויחזור תלמודו בקביעות, לא יזכור 
לימודו, וזהו 'תלמיד חכמ', המשננ כל הזמנ את לימודיו". והראה לנו 
בפנימ דברי רש"י במ�' תענית דפ ז: על הא דאמריננ התמ "דברי 
תורה אינ משתכחינ אלא בהי�ח הדעת", וכתב רש"י: "אמ אינו 

מחזירמ תמיד", תוכ שמדגיש תיבת 'תמיד'.
צריכ  פעמימ  כמה  רבינו  אותנו  שאל  בערד]  [שמ  אחרת  ובפעמ 
לחזור על הנלמד, והמשיכ ושאל: "האמ עשרימ וחמשה פעמימ 
מ�פיק?", והמשיכ ואמר בצחות: "לויט רש"י נישט, �תמ אזוי יא" 
[=לפי שיטת רש"י (הנ"ל) לא, לפי שאר שיטות כנ]... והמשיכ ואמר: 

"אבל רש"י לא �ובר ככ".
כתב לי הרה"ח ר' מאיר אלפנט שליט"א (בית שמש), יליד שווייצ: 
בבחרותי כשזכיתי לשהות בצל כ"ק רבינו זי"ע בשווייצ (שמ היה 
מרבה לדבר עמ כל בחור בכדי לקרבו כידוע), פעמ לאחר שבחנ אותי 
דיבר מחזרה על הלימוד, והראה לי בפנימ את דברי רש"י הנ"ל, 
והדגיש לי באמרו אלי: "האמ אתה יודע מה זה 'תמיד'?, 'תמיד' הוא 
'תמיד'!". ואח"כ כשפגשני שוב, אמר לי שוב: "אתה זוכר מה דיברנו, 
מחזירמ תמיד!". וכנ כשנפרדתי לחיימ ולשלומ מרבינו חזר על ככ: 

"מחזירמ תמיד". ואכנ הדברימ נכנ�ו בי עמוק מאד.
להפיצ  להמשיכ  שתזכו  נאמנה  ובברכה  דאורייתא  ביקרא 
נפשכמ,  כאוות  הארצ  פני  על  התורה  וחשקות   אהבת 
חיימ מאיר אוביצ

וארא אל אברהמ אל יצחק ואל 
הקב"ה,  לו  "אמר  וברש"י:  יעקב. 
משתכחינ".  ולא  דאבדינ  על  חבל 
פירש בזה מרנ המהר"מ שיק זצוק"ל 
[ראה אודותיו במדור יומא דהילולא 
קדישא] בדרכ צחות, "על" רומז לבנ 
כג)  ב'  (שמואל  שנאמר  וכמו  עליה, 
ֻהַקמ  ַהֶּגֶבר  ּוְנֻאמ  ִיַשי  ֶּבנ  ָּדִוד  "ְנֻאמ 
ָעל". וזה מה שאמר לו הקב"ה, חבל 
ש"על" דהיינו בני עליה, "אבדינ" – 
שהמ  האנשימ  היינו  "ולא"  אינמ, 
המ  "משתכחינ"  גארנישט,  כלומ, 

נמצאימ בכל מקומ...

הרה"ק הרבי רבי זושא מאניפולי זצוק"ל [שיומא דהילולא שלו חל 
השבוע ביומ ב' שבט] היה אומר, כי מעולמ לא ראה מלאכ משחית שנולד 

מעבירה של יהודי שיהיה שלמ בלי מומ, כי אינ יהודי שעושה עבירה בחשק גמור 
וברצונ שלמ, ולכנ תמיד נוצר המלאכ עמ מומ.

למדנו בדפ היומי (ראש השנה דפ ל"ד) את המשנה "כשמ ששליח ציבור חייב, ככ כל יחיד ויחיד". בורא עולמ 
האיר לי בחמלת ה' עלי וב�ייעתא דשמיא פירוש בדברי הגמרא. יש אנשימ ש�ומכימ שאדמ גדול יתפלל 
עבורמ, שהאדמ גדול יביא להמ את הישועה, אבל המ שוכחימ לרגע שבורא עולמ מחכה גמ לתפילות שלהמ, 
לדמעות שלהמ. על זה אומרימ חז"ל "כשמ ששליח ציבור חייב, ככ כל יחיד ויחיד", לא מ�פיק שגדול הדור 
יתפלל, שצדיקי הדור יתפללו, בורא עולמ רוצה גמ את התפילות שלנו, של כל יחיד ויחיד, ואז בעזרת השמ 

יתקבלו כל התפילות שלנו ושל כל עמ ישראל.
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כשיצא הרבי הקדוש מהמקוה, מ�ר הבחור את השעונ והזכיר את שמ נותנו. 
מיד כששמע זאת הרבי, נשתנו פניו, והוא התמלא קפידא על הבחור ונזפ בו 
מרות: "ווער האט דיכ געבעטענ זאל�ט נעמענ מתנות פאר מיינעט וועגענ?!" 
[-מי ביקש ממכ לקחת מתנות עבורי?]. הרבי מיאנ ליהנות מהשעונ, והורה 
למשמש להניח אותו באחד הארונות. שמ היה מונח כאבנ שאינ לה הופכינ 

וכמו נשתכח מלב.
באחת השנימ, בליל התקדש חג הפ�ח, קרא כ"ק מרנ זצוק"ל לגבאי, הזכיר לו 
את השעונ הנשכח וביקש ממנו להביא אותו אליו, ובמשכ ימי הפ�ח השתמש 

בו. והנה לאחר הפ�ח נודע בבעלזא, שאותו איש חזר לאחרונה בתשובה ושב 
מה�יפור  נרעשו  כולמ  עולמו!  נפטר לבית  הפ�ח  חג  ובליל  מחצבתו,  צור  אל 

והבינו כי הרבי זצוק"ל רצה לעשות לו טובה ונייחא לנשמתו.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, ד' טבת, תענית דפ כ"ו)

השבוע נלמד בדפ היומי (מגילה דפ כ"ה ע"א): "הכל בידי שמימ חוצ מיראת שמימ".

מובא בשמ מרנ החידושי הרי"מ מגור זצוק"ל שהפירוש בדברי הגמרא הוא ככ: על כל דבר 
שאדמ מתפלל ומבקש, כמו על בני חיי ומזוני וכדומה, "הכל בידי שמימ" להחליט אמ תתקבל 
תפילתו אמ לא, כי לפעמימ מכל מיני �יבות התפילה אינה מתקבלת כפי שהוא היה רוצה, 
"חוצ מיראת שמימ" שבזה אמ אדמ מתפלל ומבקש על יראת שמימ אינ זה �פק אלא בטוח 

הוא שיתנו לו כרצונו...
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מהרה”ק הרבי הגדול רבינו ָֹשלֹום ַֹשְכָנא ְמְּפָראהִּביְשְט זיעועכי”א

הנהגות ישרות                 * אמרות טהורות * סגולות * עובדין קדישין * תולדותיו * הכנה לשבת

6160303@gmail.com :יוצא לאור ע״י מכון תורת אמת שטפנשט ו  טלפון: 03-579-03-03 ו  פקס: 03-616-5110 ו להצטרפות, למנויים ולתגובות - דוא”ל
 

כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

נחום  מנחם  רבי  ]הרה״ק  זי״ע  אבי 
שרוצה  מי  אמר:  משטפנשט[, 

לזכות לשבת שמחה שידבר 
בליל שישי מזקני הגדול רבי 
זי״ע,  מפראהבישט  שלום 
ממנו,  סיפור  לו  אין  ואם 
משולחנותיו  לפחות  שידבר 
בית  ומספסלי  הקדושים 

מדרשו.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל     ליל שישי את זכות רבינו שלום     מפראהבישט

ליל שישי
פרשת וארא-שובבי"ם 

תשפ״ב
גליון 
62

"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים 
מעבדים אתם ואזכר את בריתי")שמות ו ה(

בקיוב)1(,  הסוהר  בבית  זי"ע  מרוז'ין  קדישא  הסבא  מרן  היה  כאשר 
בעננים  כוסו  השמים  נשוא,  ללא  הכה  החום  אשר  אחד  קיץ  יום  היה 
מרוב  ברחובות  התעלפו  ממש  אנשים  הכל.  את  אפפה  איומה  ולחות 
באיזור  ובפרט  בכלל,  באוקראינה  מאד  שכיח  הזה  הדבר  ולחות.  חום 
ללא  גשמים  של  וסערה  סופה  כלל  בדרך  מקדים  זה  אויר  מזג  קיוב. 
הפוגה במשך ימים מספר. ואמנם השמים התקדרו בעבים כהים אשר 
של  הטפלה  אמונתם  ולפי  כ'כעופרת',  זה  צבע  מכנים  האוקראינים 

השומרים הבלי שוא, אם מצב זה נמשך זמן רב, זה מבשר בשורות לא 
טובות ודברים נוראים מאד.

ובצינוק שבו היה כלוא מרן הס"ק ]מרוז'ין[ זי"ע היה חושך ואפילה, ולא 
היה שם טיפת אויר לנשימה. ישב לו הס"ק ואמר "קרוב ה' לנשברי לב 
יושיעני, "הרופא לשבורי לב  יט( הוא  )תהלים לד  יושיע"  ואת דכאי רוח 
מאביו  קבלה  לו  היתה  כי  ירפאני.  הוא  ג(  קמז  )שם  לעצבותם"  ומחבש 
המלאך,  אברהם  רבי  אביו  בשם  מפרוהבישט  שכנא  שלום  רבי  הגדול 
כאשר אומרים זאת ומכוונים כוונות מסוימות, מיד נענים)2(. ומיד הרגיש 
הרבה יותר טוב.                הגה"ח ר' שאול ישכר ביק זצ"ל - קובץ 'מסילות' גליון כה עמ' 7

השלמות וציונים 

תורת שלום
תורת הרה"ק רבי שלום מפראהבישט

שנה ב׳

סגולה לישועה

1. ידועה ומפורסמת דרך הנהגתו של מרן הסב"ק 
אשר  בדרך  ומלוכה,  עשירות  בגינוני  זי"ע  מרוז'ין 
מפראהביטש  הרה"ק  רבינו  אביו  מאת  קיבל 
כל  שדרך  אף  שחורים  כבוד  בגדי  לובש  והיה  זי"ע, 
נועל  וכן היה  הצדיקים בדורו היה ללבוש בגדי לבן, 
רתומה  מפוארת  בכרכרה  ונוסע  זהב,  נעלי  לרגליו 
לסוסים אבירים. דרכו זו היתה לצנינים בעיני רבים, 
כשהם  להתנכלויות,  עילה  מתנגדיו  בידי  והיתה 
רוצה  שהוא  רוסיא  ממשלת  בפני  עליו  מעלילים 
תקצ"ח  בשנת  היהודים.  על  מלך  ולהיות  להשתרר 
אחר שנעלמו עקבותיו של אחד ממתנגדיו אשר היה 
מלשין רבות בפני הממשלה, ששו הללו על המציאה 

לחסידיו  הורה  רבינו  כי  באומרם  המחוז  שר  אל  ומיהרו 
להמית את האיש המתנגד אליו.

רבינו  בית  אל  שוטרים  שלח  המחוז  שר  זאת  כשמוע 
העלילה  אודות  ודרישה  חקירה  ללא  במאסר,  שישימוהו 
ואח"כ  ימים,  שנתיים  המאסר  בבית  ישב  רבינו  אודותיו. 
הוברח מבית הכלא ע"י שוחד ששיחדו החסידים אשר הזילו 
ממון רב מכיסם כדי להוציא את רבינו מן המיצר, והותר לו 
הצאר.  חוקרי  פיקוח  תחת  כשהוא  בקאמניץ  ולגור  לצאת 
אחר כך התירו לו לעבור לגור בעיר קעשינוב כעיר מקלט, 
אך כאשר נודע לרבינו כי ממשלת רוסיא מעוניינת לעשות 
עמו "חסד" כביכול כדי לתת לו מנוחה מאלפי בני ישראל 
ורחמים,  ישועה  בדבר  קדשו  מפי  להתברך  אליו  הבאים 
ולהעביר אותו אל מקום שאין שם שום איש ישראל, וייאסר 
על בני ישראל לבוא אל העיר מלבד מניין מצומצם לתפילות 
ושוחט ובודק, מיהר רבינו לברוח מן המדינה טרם יבוא יגיע 

כתב המלכות, וכונן את מלכותו בסאדיגורא.
ילקוט  ראה  האמונה  ידי  על  הישועה  המשכת  בענין    .2
בו  יבואו  צדיקים  לה'  השער  זה  רמ(:  )בשלח,  שמעוני 
בבעלי אמונה מהו אומר פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר 
אמונים. השער הזה כל בעלי אמונה נכנסין בו וכן הוא אומר 
טוב להודות לה' וגו' מי גרם להם לבוא לידי שמחה זו אלא 
לילות  בשכר אמנה שהאמינו אבותיהם בעולם הזה שכולו 
לעם  אומר  יהושפט  וכן  חסדך.  בבקר  להגיד  נאמר  לכך 
האמינו בה' אלהיכם ותאמנו האמינו בנביאיו ותצליחו וכתיב 
לבקרים  חדשים  יחיה  באמונתו  וצדיק  לאמונה  הלא  עיניך 
רבה וגו' וכן אתה מוצא שאין הגליות מתכנסות אלא בשכר 

אמנה שנאמר אתי מלבנון כלה וגו'. עכ"ל.
בספה"ק  זי"ע  רבינו  של  חותנו-זקינו  שכתב  מה  עוד  וראה 
לשון  וזה  וידעת(  וזהו  ד"ה  ואתחנן,  )פר'  עינים  מאור 
קדשו: והעיקר לזה להמשכת השפע הוא האמונה שיאמין 
שפרנסתו מסורה בידו יתברך לבדו ועל ידי זה יבקש ממנו 
כבר  לו  שיש  אותו  ואף  כאמור  עליו  החסד  ויעורר  באמת 
פרנסתו מוכנת מכל מקום צריך לבקש ממנו יתברך שיתן 
שמצינו  כמו  ממנו  לאכול  האלהים  שישליטנה  לו  ויקנה  לו 
היה  לפניו  מסודר  השולחן  כשהיה  סבא  ייבא  שרב  בזוהר 
ממנו  מבקש  והיה  מלכא  מבי׳  דתתייהב  עד  המתינו  אומר 
יתברך כנ״ל כי כמה בני אדם שיש להם ולא ישליטנו האלהים 
לאכול ממנו על ידי כמה מניעות כנודע וכמ״ש שלמה המלך 
דעתו  כי  ממנו  לאכול  האלהים  ישליטנו  ולא  בקהלת  ע״ה 
שתתייהב  התפלל  שלא  מאחר  שהכין  מממון  להנות  צרה 
מבי׳ מלכא בכדי שיתן לו הוא יתברך להנות ממנו שלא יהא 
הממון בבחי׳ הצמצום והבן. ולכך גבי מעשר כתיב )מלאכי 
ג י( והריקותי לכם ברכה עד בלי די כי די הוא לשון צמצום 
ויגביל א״ע האולם  כמ״ש שדי שאמר לעולמו די שיצמצם 
ואם נותן החומש שהוא תרין עשורין כראוי נמצא שמאמין 
בהשגחת הבורא ב״ה שממנו בא לו פרנסתו ואם כן אף שלא 
היה ראוי לקיבול שכר מאחר שהוא יתברך הנותן מכל מקום 
עבור האמונה שהביאתו לזה נאמר והריקותי לכם ברכה על 
בלי די שיהא מורק מכלי ומצמצומים רבים עד שיהיה בלי 
די שהוא צמצום רק בלי צמצום שישליטנו האלקים לאכול 

ממנו. ע"כ.
ועל דרך זה ביאר הרה"ק רבי יהודה צבי מסטרעטין-ירושלים 
זי"ע )ספר צבי לצדיק בכת"י, פסח( הטעם שליל ראשון של 

פסח נקרא ליל הסדר אע"פ שיציאת מצרים 
היה בחפזון שהוא היפך של סדר, וזה לשונו: 
כבר  שיצאו,  טרם  גופא  מצרים  בארץ  שגם 
היו אומרים  ואהרן  אכלו מצות, היות שמשה 
תבוא  שישועתכם  לכם  דעו  מקודם,  להם 
בחפזון כזה שלא תוכלו להספיק לאפות את 
לחמכם ותהיו מוכרחים לאפות הבצק בטרם 
לדבריהם,  שהאמינו  ישראל  בני  לכן  שיחמץ. 
השי"ת  בדברי  ובטחונם  אמונתם  לגלות  רצו 
על ידי משה ואהרן, לכן הקדימו עצמם ואפו 
ואכלו מצות עוד בארץ מצרים טרם שגורשו, 
וגמור שבעת היציאה ממצרים  בבטחון שלם 
אכלו  די  אומרים  אנו  ולכן  כזה.  לחם  לאכול  צורך  יהיה 
אור  את  מזכירים  אנו  כלומר  דמצרים'.  'בארעא  אבהתנא 
הבטחון שהיה לאבותינו בגאולתם עוד טרם שיצאו, שבזה 
המשיכו את אור גאולתם. כי ההפרש בין צדיק לרשע הוא 
)תהלים  נאמר  ולכן  בישועתו,  בטחון  לו  אין  שלרשע  בזה, 
קיט, קנה( "רחוק מרשעים ישועה". והצדיק בטוח בישועתו 
ואומר תמיד )ישעי' נו, א( "כי קרובה ישועתי לבוא". והטעם 
בישועתו  יחד  קשורה  הצדיק  של  שישועתו  מחמת  הוא, 
של השי"ת, וכל מגמתו היא לעשות נחת רוח ליוצרו, ולכן 
ישועתי",  א-ל  "הנה  ב(  יב,  )ישעי'  תמיד,  לומר  לו  אפשר 
ולכן  ה',  ישועת  אחרי שישועתו עצמו הפרטית אינה אלא 

אפשר לו להשלים ולומר "אבטח ולא אפחד". 
לבין  מצרים  גאולת  בין  ההבחן  כי  הסדר,  ענין  אל  ואחזור 
כתוב  העתידה  הגאולה  שעל  בזה,  הוא  העתידה  הגאולה 
)שמות כא, ז( "לא תצא כצאת העבדים", וכתוב )ישעי' נב, 
יב( "כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם 
ה'". ויציאה זו שאינה בחפזון מכונה 'סדר'. ואנו רוצים לגלות 
הבטחון השלם שלנו בהגאולה העתידה שתהי' עפ"י הסדר. 
וכמו שאבותינו האמינו בדברי משה ואהרן ואכלו לחם עוני 
בארץ מצרים עוד טרם שיצאו ממצרים, כדי לגלות בטחונם 
בישועתם הקרובה, כן אנו רוצים להתרומם בבטחון שלם גם 
בגלויותנו ולהמשיך את אור הגאולה העתידה שתהי' בסדר 
ולא בחפזון, לכן אנו קוראים את ליל הראשון של חג הפסח 
ישועתו  את  להמשיך  איך  לדעת  צריכים  ואנו  הסדר,  ליל 
כי  מטעם  לבוא,  קרובה  ישועתינו  כי  בבטחון  והיינו  אלינו, 

"הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד" כנ"ל.

ווארט השבוע
לכבוד שבת קודש

בשם הרב הקדוש שלום מפאהרובישט, אמר על עצמו 
שלש  דקיימית  לי  תיתי  )קיח:(  שבת  הגמרא  מאמר 
סעודות בשבת, שהעמדתי השלש סעודות על השלחן 
ולא נהניתי מהם כלל.                         מרגניתא דבי רבנן עמ' קו



2סגולת שלום 

'וגם תדבק בספר תומר דבורה' וכו'. ידוע ומפורסם 
הדורות  גדולי  עליון  קדושי  שרחשו  הקודש  חיבת 
קורדוביירו  משה  רבי  הגה"ק  ולמחברו  זה  לספר 

זי"ע המפורסם בפי כל בשם 'הרמ"ק'.
תולדות המחבר

הגה"ק רבי משה קורדוביירו זי"ע נולד בשנת 
רפ"ב לאביו רבי יעקב.

קורודובה  מהעיר  הוא  שמוצאו  משערים  יש 
משפחתו  שם  נקרא  כן  ועל  שבספרד, 

קורדוביירו.
בסמטאות עיר הקודש צפת גדל מימי נעוריו, 
הזך  אווירה  את  קרבו  אל  שואף  הוא  כאשר 
ומלאת הקדושה של העיר צפת, וכמו שכתב 
זצ"ל  חיים פלאג'י  רבי  הגה"ק  על העיר צפת 
אות  ד,  שער  כד,  )עמ'  החיים  ארצות  בספרו 
'שמו  בספרו  זצ"ל  אברהם  הג"ר  בנו  בשם  נ( 
אברהם' )ערך מערת המכפלה, דף לקח ע"ג(, 
מכוונת  צפת  שהעיר  רשומות,  דורשי  בשם 
בחר  "כי  בתהלים  שנאמר  הכבוד,  כסא  כנגד 
ה' בציון אוה למושב לו", המילה 'אוה' בא"ת-

ב"ש, היא 'צפת'.
בין גדולי עולם וקדושי עליון אשר כל ישראל 
ונעשה  גדל  הדורות,  בכל  לאורם  מתחממים 
דברי  את  בצמא  שותה  היה  רברבא.  לאילנא 
קארו  יוסף  רבי  רבינו  הוא  הלא  המובהק  רבו 
שנעשה  עד  ערוך,  והשלחן  יוסף  בית  בעל 
ידי  על  להוראה  והוסמך  שבתלמידיו.  לגדול 
ספרד,  מגולי  זי"ע,  בירב  יעקב  רבי  הגה"ק 
היו  הדור  באותו  צפת  עיה"ק  גדולי  כל  אשר 

מתלמידיו.
של  אחותו  את  לאשה  נשא  לפרקו  בהגיעו 
הפיוט  בעל  זי"ע  אלקבץ  שלמה  רבי  הגה"ק 
לו  מלאו  כאשר  נישואיו,  לאחר  דודי'.  'לכה 
עשרים שנה, נכנס בשערי תורת הקבלה החל 
המקובל  גיסו  מפי  הנסתר  חכמת  את  ללמוד 
האלקי רבי שלמה הלוי אלקבץ ז"ל. עד שעלה 
ונתעלה והשיג מעלות רמות בחכמה אלקית 
ה'  מבקש  כל  והיה  חיים  מים  באר  ונעשה  זו 
הקבלה  בחכמת  צמאונו  להרוות  אליו  בא 
המקובלים  לראש  והיה  התורה,  ובפנימיות 

בצפת.
חכמה',  'ראשית  בעל  נמנו  תלמידיו  גדולי  בין 
רבו  ואף  ויטאל,  חיים  רבי  מפאנו,  הרמ"ע 

בנגלה מרן ה'בית יוסף'.
להתיישב  זי"ע  הק'  האר"י  מרן  של  בואו  עם 
עד  לתלמידו  הוא  גם  נעשה  בצפת, 
להסתלקותו בכ"ג תמוז שנת ה' אלפים ש"ל, 
אז נטמן בבית החיים בצפת במקום אשר עליו 
שאמר  כיון  זי"ע,  הקדוש  האר"י  מרן  הורה 
שרואה עמוד אש הולך מעל המיטה אל אותו 

המקום.

דברי גדולי הדורות בשבח הספר
הסכמה  כתב  זי"ע  הקדוש  של"ה  ספר  בעל  רבינו 
שנת  פראג  דפוס  )מהדורת  דבורה  תומר  לספר 
בתוך  וכתב  הספר  בשבח  בדבריו  והפליג  שפ"א( 
דבריו בזה הלשון: בהיות שהספר הנכבד הזה הוא 

כולו יראת שמים וקבול עול מלכותו יתברך, והולך 
בספר  שרגיל  מי  ובוודאי  יתברך,  מידותיו  בדרכי 
העומדים,  בין  מהלכים  לו  יש  ומקיימו  הזה  הנכבד 
שכולו  הבא  העולם  ולחיי  הזה  העולם  לחיי  וזוכה 
הנכבד  הספר  חיבר  רבא  גברא  מאן  וחזי  טוב. 
לעולם  המאיר  קדוש,  אלקים  איש  הזה, 
משה  כמוהר"ר  ובחסידותו,  בחכמתו  כולו 
שראוי  אומר,  אני  כן  על  זצ"ל.  קורדוואירו 
ונכון להדפיס הספר הנחמד הזה כדי לזכות 
את ישראל, כי התלמוד בו מביא לידי מעשה 
ויראה וחסידות וכו', וכל מי שרגיל בספר הזה 
ואומר אותו בכל שבוע או כל חודש, מובטח 
לו  וטוב  לו  ואשרי  בן העולם הבא,  לו שהוא 
מי שמרגיל עצמו בו, ובאמת מצוה לכל אדם 

לקנות הספר הזה. עכ"ל.
וסופרים  ומפורסמים מפי ספרים  ידועים  כן 
מצאנז  חיים'  'דברי  בעל  הרה"ק  של  דבריו 
דבורה':  'תומר  ספר  על  התבטא  אשר  זי"ע 

'הוא עשה אותי לרבי'.
שלמה  רבי  דהרה"ק  משמיה  מובא  זה  כעין 
זי"ע(  מצאנז  הרה"ק  של  )בנו  זי"ע  מבאבוב 
שאמר שכל מדרגותיו והשגותיו קנה רק על 
ידי שלמד והתייגע בכל יום בדבריו הקדושים 
דבורה',  'תומר  הקדוש  הספר  של  והנוראים 

ומשם נעשה רבי.
כיוצא בזה מובא בשם הרה"ק הסבא מקעלם 
שנדפס  דבורה  תומר  בתחילת  )הובא  זי"ע 
התורה'(  'ארון  מאמר  בסוף  בתשכ"ה, 
שהספר הקדוש 'תומר דבורה' הוא השולחן 

ערוך של המידות טובות שינהג בהם האדם.
מאיר  רבי  הרה"ק  על  מסופר  זה  ובענין 
הרה"ק  נישואי  קודם  כי  זי"ע  מפרימישלאן 
רבי שלמה ממונקאטש זי"ע נתן לו זה הספר, 
ופירש בדרך מליצה 'תומר' – תאמר 'דבורה' 
הסמיכו  הספה"ק  בכח  כי  טובים,  דיבורים   –

לומר לעם ה' דברי תורה והדרכה.
ועוד בסגולתו של הספר כתב הגה"צ המקובל 
רבי משה יאיר ויינשטוק זצ"ל: שמעתי דבר 
של  בנו  הלברשטאם  משה  ר'  מהרה"ג  חדש 
חיים,  הדברי  של  נכדו  מטשאקווע,  אדמו"ר 
זצ"ל,  מצאנז  חיים  רבי  הקדוש  בשם  ואמר 
כי ספר 'תומר דבורה' הוא מסוגל לרפא את 

המחלה הנוראה.
כדברים האלו מפורסם אף בשמו של הרה"ק 
רבי יואל מסאטמאר זי"ע בשם הרה"ק בעל 

דברי חיים' מצאנז זי"ע.
מאלכסנדר  ישראל'  'ישמח  בעל  הרה"ק  אף 
הנוראה  במחלה  לחולים  מורה  היה  זי"ע 
להם  ויועיל  זה,  קדוש  בספר  ולהגות  ללמוד 

שיתרפאו ממחלתם.

ְוַגם ִּתְדַּבק ְּבֵסֶפר ּתֶֹמר ְּדבֹוָרה ְלָפחֹות ְּבָכל יֹום ַעּמּוד ֶאָחד, ְוהּוא ֶּפֶלא.
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שלמות שלום  - השלמות וציונים 

הנהגות פראהבישט
הנהגות ישירות וסדר היום לרבי שלום לפי סדר נכון וחדש עם תוספת ציונים הערות וביאורים והרחבות מספרי תלמידי הבעש״ט הקדוש 

וצאצאי בית רוזי׳ין כפי שנערכו על ידי מכון ׳שכינת שלום׳ ללימוד ולפרסום תורת וסגולת הרה״ק הרבי ר׳ שלום מפראהבישט זיע״א

רגעי התעלות בפראהבישט
שירי שבת בציון רבינו מפראהבישט

קבוצה נבחרת של 'מוסדות שטפנשט' פקדה את ציון 
באוקראינה  מפראהבישט  הרה"ק  רבינו  של  קדשו 
בהילולת  שנערך  הצדיקים  לקברות  מסע  במהלך 
הרה"ק אדמו"ר הראשון משטפנשט, המסע החל ביאס 

־רומניה ביום ההילולא קדישא י"ד כסלו התשפ"ב בהש
תתפות כחמישים איש מארה"ק והמשיך לציון הקודש 
של מרן הסבא קדישא מרוז'ין בעיר סאדיגורא, ומשם 

המשיכו לציון הקודש בפראהבישט.
בראשות  נערך  השמות  והזכרת  התפילות  מעמד 
וראש  חולון,  של  רבה  שליט"א  לנדמן  נתן  רבי  הגה"צ 
המסע הרה"ג אברהם יעקב סלמון שליט"א אשר שם 
לו למטרה לפרסם את הסגולה המיוחדת להזכיר את 
כסגולה  מפראהבישט  שלום  רבינו  של  ומעשיו  שמו 
לשבת שמחה, כלשונו הטהור של כ"ק אדמו"ר הראשון 
הרה"ק משטפנשט, למען יהו שפתותיו דובבות נאמרו 

מפ שלום  רבינו  מהרה"ק  קודש  ועובדות  תורה  ־דברי 
היו"ל  שלום'  'סגולת  השבועי  הגליון  מתוך  ראהבישט 
התהילים  אמירת  לאחר  שטפנשט,  מוסדות  ידי  על 

־שוררו הנוכחים שירי שבת כהכנה לקבלת השפע ולה
שמחה,  ולשבת  שבת  לשמחת  לזכות  הסגולה  משכת 
כל  כי  עילאית  תחושה  תוך  עם,  ברוב  הקדיש  נאמר 

־המשתתפים במעמד הקדוש יזכו בההיא יומא ומתבר
כאן מיניה כל שיתא יומין עילאין, כי כל סגולות השפע 
בזה  מתברכת  קודש  והשבת  קודש,  בשבת  מקורם 
הרגע כהבטחת קדשו של רבינו מפראהבישט ובמיוחד 

באתרא דמר באהל ציונו הקודש. 

הגר"נ לנדמן שליט"א באמירת הקדיש
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 אם היום היו מציעים לנו לצאת ממצרים... היינו רוצים???
מהפכני שהצליח בפרשיות האלו יש לי וורט קבוע ונצחי שאני חוזר עליו מסתמא כל שנה מחדש... מדובר בוורט מידי 

כבר להרגיז הרבה אנשים... והחידוש הגדול הוא שמשנה לשנה ככל שאנשים יותר מתעצבנים על החידוש הזה ככה 
ה' מכביד את ליבי יותר ומשנה לשנה אני משתכנע סופית שהוורט הזה הוא אמת לאמיתה... בהתחלה אני בעצמי 

בל דווקא ככל שאנשים יותר לוקחים את זה ללב... זה גורם לי הסתייגתי מהוורט הזה ולקחתי אותו בערבון מוגבל... א
 להשתכנע עד כמה שזה דווקא נכון... עד כאן ההקדמה המתישה...

--- 
כולנו גדלנו על הציורים של ההגדות של פסח על המגלבים שהמצרים מצליפים על הגב של  ובכן מה תכל'ס הוורט??? הרי כך:

ד דכדוכה של נפש... ציורים מזוויעים של עינויים ומכות רצח שהמצרי רוקד על הדם של היהודי הסחוף והדווי והשותת דם ע
היהודי... והיהודי יושב לו ברכבת המוות ושר אני מאמין בביאת המשיח. בקיצור: תיאור של שואה לכל דבר... מחנה אושוויץ 

 במיטבו.. 
סוג כזה של סבל במצרים... שים לב: אני מדייק בלשוני: הם  עם ישראל לא סבלו אז זהו!!! שאני טוען בתוקף שזה לא נכון!!!

עשיתי הסבל הזה... ומה הראיה הפשוטה ביותר??? ששמונים אחוז לא רצו לצאת ממצרים!!!  סוגסבלו... מאוד סבלו.. אבל לא 
ענתה לי:  שאלתי את סבתא שלי ועוד כמה ניצולי שואה... האם היו כאלו שרצו להישאר באושויץ?? סבתא שלי מחקר:

אושוויץ?? מי מדבר על אושויץ... אף אחד לא רצה להישאר יום אחד על אדמת אירופה!!! היינו שנה שלימה אחרי המלחמה 
באירופה... אכלנו טוב... שיקמו אותנו... ובכל זאת חיכינו לעוף מאירופה על טיל!!! ותכל'ס עם ישראל לא... לא רצו לצאת 

 זמן הם רצו לחזור...ממצרים... וגם כשהם יצאו כל ה
לא רצו... ושמונים אחוז זה אומר  %80זה פשוט לא נכון... כי משואה רצו לצאת וממצרים  אז לתאר את זה כמו שואה??

 נו... אז מה כן קרה שם???שהסטטיסטיקה המלחיצה קובעת שאני ואתה לכאורה שייכים ל"רוב הטבעי" שלא רצה לצאת...  
מצרים...  סו"ס הם היו עובדים בפרך מלפני הזריחה ועד לאחר צאת הכוכבים... וכן זרקו את הילדים סו"ס הרי עם ישראל כן סבל ב

 התשובה היא:שלהם ביאור... בקיצור: ברור שהם סבלו סבל נוראי... אז מה כן קרה שם?    
"גולה וסורה" שעם  הסיבה שגלות מצרים היתה יותר עמוקה מכל שואה ומכל שזה בדיוק ההההנקודה של גלות מצרים!!!!

עבדות זה לא שם של אסון או שם של שואה...  גם עבדות!!!!אלא  רק גלותישראל עברו... שבגלות מצרים לשם שינוי זה לא היה 
עבד זה בן אדם שבכל האישיות שלו הוא עבד... שזה אומר שהוא מסכן... אומלל... עלוב החיים...  שם של אישיות!!עבדות זה 

האומללות של אזרחי צפון קוריאה זה לא התת תזונה של  זה!!! זה הסיפור!!! ה"וטוב לו עם זה"  וב לו עם זה!!!!!וטעובד כפיה... 
הם גדלים  שטוב להם עם זה!!!הילדים שלהם ולא השפיכות דמים שאותו רודן טובח בהם ללא רחם... נקודת האומללות שלהם 

ב... וטוב להם עם זה... וכל זמן שזה ככה... אילו לא יבא מישהו מבחוץ על זה ומחונכים שהאיש הכי רע בעולם הוא פסגת הטו
ויוציא אותם מכח משם... הרי הם ובניהם ובני בניהם ימשיכו להיות משועבדים בגופם ובנשמתם לציר הרשע והרוע שמתעלל 

 בהם והם בעצמם לא ירצו לצאת משם... .
ד לגלות בבל, ולגלות מדי ויוון ואינקויזיציה ומסעי הצלב ושואה... כל זו הסיבה שעם כל הכבו זה הסיפור של גלות מצרים!!!

הגלויות האלו ביחד לא מתקרבים למה שעם ישראל עברו בגלות מצרים... כי בכל הצרות שעם ישראל עברו... היה פה אויב 
אבל במצרים??? אין כלב בא היום שלו... שהציק לנו... ידענו שהוא אויב... ידענו שאנחנו במצב לא תקין... קיוינו שזה יגמר... וכל 

כי זה הרבה יותר עמוק... אנחנו בעצמנו "חסידים של השיטה..." אנחנו עבדים בנשמתנו... כאן צריך לקחת גוי  סיכוי שזה יקרה!!!
ולי האי מקרב גוי... כאן צריך מערכת שלימה ומורכבת של יציאת מצרים והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ועשרת המכות... וכ

ואולי שמונים אחוז לא זזים מילימטר מעמדתם!!! בקיצור: גלות מצרים זה משהו אחר לגמרי לגמרי מסגנון של שואה ומחנות 
 והוורט הזה עקרוני אצלו!!! אוהו... אין לך מושג כמה שהוא עקרוני!!! ריכוז והשמדה...  

לב של הנקודה!!! כשאתה הופך את גלות מצרים כי לעניות דעתי כשלא קולטים את זה.. אנחנו מפסידים את הההה
לאיזה שואה... אז יופי... ה' הציל אותנו מכל מיני אויבים... בחנוכה התפטרנו מאנטיוכוס... פורים התפטרנו מהמן... אז 

ינו יופי.. בפסח התפטרנו מפרעה... אבל לא!!! זה לא זה!!! במצרים היה לנו סיפור בעיקר בעיקר עם עצמנו... אנחנו הי
ותכל'ס: למה זה כ"כ עקרוני פה הבעיה המרכזית... היינו צריכים לצאת מהבועה ולא היה שום סיכוי שזה יקרה... 

 אצלי??? כי... כי... כי... כי מי אמר לך שאנחנו לא נמצאים עכשיו בגלות מצרים???
ום הכי טוב... ותעשה משהו... הרי גם בגלות מצרים... עם ישראל לא רצו לצאת... הם היו בטוחים שהם נמצאים במק

אני דווקא די משוכנע שאנחנו עכשיו, כעת ועכשיו נמצאים עמוק עמוק בגלות מצרים... אנחנו כעת בעיצומה של 
 עבודת פרך במצרים... וטוב לנו עם זה!!!

פעם לא  אףלא נכנס כעת לכל הדוגמאות... רק דוגמא אחת: כידוע: עם ישראל במצרים הגיעו למ"ט שערי טומאה... 
איך זה בדיוק עובד?? מה זה כ"ב שערי טומאה ואיך עוברים לשער כ"ג...?? כלומר: הרי ישראל בהתחלה היו  הבנתי:
ז' שערי טומאה... ואז יום אחד הם התקדמו לח' ומשם לט'... וכן הלאה עד מ"ט... איך בדיוק יודעים מתי -רק ב

 מתחלפים הספרות?
 י טומאה זה בסה"כ מ"ט אפליקציות!!!! מ"ט שערהתשובה היא פשוטה מאוד: 

--- 

 בגיליון זה... 4-3המשך בעמוד 

 

1 



  2 
 מי הוא המתלונן הסידרתי שמצליח לשבור לב של העוסק בצרכי ציבור??

את משה ואהרן... תדעו לכם... עם ישראל טרחנים... סרבנים... מתלוננים... תהיו ערוכים... תנשמו ה' מכין 
עמוק... אבל!!! תרשה לי לומר חידוש... דווקא כשמשה רבינו ניגש לעם ישראל ופתאום "ולא שמעו אל 

. הם הבינו את הכאב משה מקוצר רוח ומעבודה קשה..." נו... מזה משה ואהרן לא התרגשו... לא לקחו ללב..
של כלל ישראל... אני חושב שלא על זה הקב"ה היה צריך להכין את משה רבינו... תתכונן... עמ"י סרבנים 

 וטרחנים...
  אז על מה כן?? על איזה סרבנות רשמית ה' הכין את משה תהיו ערוכים לכוננות ספיגה???

ת!!! בסוף פרשת שמות שוטרי ישראל אתה יודע מה נראה לי?? הקב"ה הכין אותם לסוף הפרשה הקודמ
פוגשים את משה ואהרן בצאתם מפרעה... ואז הם שופכים על משה ואהרן אש וגפרית... "ירא ה' עליכם 
וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו... לתת חרב בידם להרגנו" זה!! המשפטים האלו... הם שברו את הלב של 

ים לגופו של עניין צדקו בהתפרצות הכאב שלהם... סו"ס הם לא ידעו את (אגב: זה לא סתירה שהשוטרמשה ואהרן לרסיסים!!! 
   כל התמונה)

תחשוב... משה ואהרן אוהבי ישראל... כל המטרה שלהם זה טובת ישראל... גאולת ישראל... ופתאום 
פוגשים אותם לא סתם אנשים... אלא שוטרי ישראל... והם נוגעים להם בנקודה הכי כואבת: תדעו לכם!!! 

 עשיתם רק נזק... אתם אשמים בכל הצרות והסבל של עם ישראל... 
פה!!! פה משה רבינו נשבר לרסיסים... עד כדי כך שמשה רבינו הולך עם הטענה הזו לרבש"ע: למה הרעות 
לעם ישראל... משה רבינו כביכול לא יכול להשאיר את ההטחה הקשה הזו אצלו... הוא מוכרח לפרוק 

 נוזף בו... עתה תראה וכו'... אותה אצל הקב"ה וה' 
עם היהודי הקלאסי שמוכה... איתו משה רבינו איכשהו הסתדר... סו"ס ויאמן העם... גם היהודי החבול לקח 
את הנשימה... גם אם לא שמע למשה מקוצר רוח ומעבודה קשה... אבל משה ואהרן יכלו להסתדר איתו... 

בני ישראל... והם מגיעים לפניך עם טענה אבל כשמגיעים לפניך לא סתם אנשים אלא שופטי 
איסטרטגית... תראה... רק נזקים עשית... פה משה רבינו צריך הכנה מראש.... תדעו לכם עם ישראל 

 סרבנים... 
אתה לא חייב לקבל... זה חידוש שלי!!! אני טוען שהסרבנים והטרחנים זה לא היהודי הבודד עם הקושי 

כלפי חד שמגיע עם טענות רטוריות... הוא הסרבן ואיתו צריך להסתדר... הנקודתי שיש לו... אלא אותו א
  מה הדברים אמורים??? 

כשיש לך עסק עם ציבור... זיכוי הרבים או כל התעסקות בצרכי ציבור וכדו'... אז נכון... הציבור טרחן... 
להסתדר... רוב גבאי  סרבן... מתלונן מידי פעם... אבל בסדר... עם הציבור עצמו... אחד על אחד אפשר

הצדקה בסוף מסתדרים עם כל טענה לגופו של עניין... איפה מתחיל הבעיה האמיתית??? בשופטי בני 
 ישראל!!!!

יש כל מיני אנשים שהם מכתירים את עצמם לשופטי בני ישראל!! הוא מגיע עם טענה... לא... הטענה הזו 
בור... והוא החליט שהציבור מאוד לא שבע רצון פה לכל הצי-היא לא אישית שלו... הוא החליט לשמש כ

מההתנהלות הזו והזו... ואתה שואל אותו: רגע... לך זה מפריע?? לא!!! הוא מתעקש לטעון שלא!! ובדרך 
כלל הוא גם נוהג להוסיף... אני מצידי אפילו מרויח מזה... נו... אז מה אתה רוצה?? אני חושב שלציבור זה 

 נזק לא יכופר... 
רוש? אני משופטי בני ישראל!!! אני זה שופט מה דעת קהל ומה הציבור מרגישים ומהמקום הזה מה פי

 מוכר או לא מוכר???אני מביע זעזוע שאט נפש ממה שנעשה כאן... 
אני יכול להעיד בנימה אישית שאני גם פוגש את התופעה הזו בעלון שלי... כתבתי איזה מאמר בעלון... 

ה מעורר ומחזק... היה בזה אמנם קצת רגישות אבל בכל זאת החלטתי לכתוב מאמר שאני עכ"פ חושב שז
את זה... ואז לפתע מתקשר אלי מישהו עם קול בס: אתה לא יודע איזה נזק עשית... עשרות בחורי ישיבות 
כבר התקלקלו והורידו את הכיפה בגלל המאמר הזה... דורות שלימים עזבו את כור מחצבתם בגלל 

 בת... המאמר הזה שכת
והלב שלי נופל לריצפה... סו"ס אני יודע על מה הוא מדבר... סו"ס אני גם קצת חששתי ממה שהוא מזכיר 
עכשיו... והנה זה הגיע!!! תראה מה שקרה... ישיבות שלמות נסגרו... משפחות התפרקו... ואני כבר לא יודע 

אפשר להשמיד חלק מהעלון... אולי איפה לקבור את עצמי... אולי... אולי אפשר להציל משהו... אולי 
הבהרה תעזור... ואז ברוב יאושי... ברגע האחרון אני פתאום שואל אותו: רגע... אותך המאמר הזה קלקל?? 
לא!!! ממש לא... אני דווקא הבנתי מצוין מה התכוונת לשלול... אני מדבר בעיקר לאלו שלא מבינים... הם 

אמר לך שהוא קרא את זה ולא הבין נכון?? לא!!! לכה"פ אתה הלכת התקלקלו... רגע... מישהו ניגש אליך ו
והראית למישהו ושאלת איך הוא הבין והתברר שהוא הבין שצריך להוריד את הכיפה לא!! לא!!! אף אחד 

אני הכתרתי את עצמי לאחד לא אמר לך... אז מה אתה רוצה?? מה פרצת עליך פרץ??? נו... רק מה?? 
וכשראיתי את המאמר הזה כח השיפוט שלי הכריע לי שזה יחריב משפחות ודורות  משופטי בני ישראל!!

 שלימים...
אמרתי לו... אה... אם ככה... אז עזוב... "כשיבא לידך הביאהו לידי..." כשתפגוש מישהו שהמאמר הזה הזיק 

 לו... תשלח אותו אלי ואני אסתדר איתו אחד על אחד... 
 ל לכל מיני אנשים שעוסקים בצרכי ציבור באמונה בשלל נושאים...אני חושב שהמסר הזה יכול להועי

כשמישהו מתלונן יותר מידי חזק ומדבר יותר מידי רהוט ומציג את הדברים בהיבט איסטרטגי של בכיה 
לדורות ומצליח לרסק אותך... תרגע... לפני שאתה מודיע על פרישה מכל התעסקות בזיכוי הרבים... לפני 

ם הוא עצמו ניזוק אישית ממך... או שהוא החליט להיות הדובר של הציבור... אם הוא כן תשאל אותו הא
עצמו ניזוק אתה יכול לתקן את זה אחד על אחד... תסביר לו... תבהיר ותסתייג ואפילו תבקש סליחה... 

שאל (ועל הדרך תאבל אם הוא החליט להיות הדובר של הציבור תגיד לו שישלח את הציבור בעצמו אליך... 
אותו: איך הוא הגיע למסקנה שהציבור ככה חושב... ואם הוא יגיד לך שככה הוא מבין!! אז תגיד לו: שאתה משום מה הבנת אחרת... 

 וזכותך!!!... אני כמובן לא מדבר כשהביקורת הזו מגיעה מאדם גדול...) 
--- 

מץ של מושג למה כתבתי את אם המסר הזה הגיע לך בדיוק בזמן... תקח את זה לגמרי אישי כי אין לי ש
זה... כנראה בשבילך... ואסיים בוורט קצר: רב אחד סיפר לי שלפני שהוא בא לכהן בעירו... אדם גדול אחד 
הכין אותו ואמר לו: שבמכת צפרדעים... יצאה צפרדע אחת בסה"כ.. אמנם מאוד גדולה אבל אחת!!! דא 

אה ממנה נחילים נחילים... אמר לו אותו אדם גדול: עקא שהתחילו להרביץ לה... וכל מכה שנתנו לה... יצ
אני מכין אותך... תמיד יש צפרדע אחת גדולה שיוצאת מהיאור ומקרקרת בקול רעש גדול ותתלונן עליך... 
והיה: אם תשתוק ולא תעשה כלום היא תיעלם והכל יבא על מקומו בשלום... אבל אם תתחיל להרביץ 

 ה נחילים נחילים של קוטרים... ודו"ק.לה... על כל מכה שתרביץ יצא ממנ
 

לאור ימי השובבי״ם שאנו כבר בעיצומם,  היכונו:
ימים המסוגלים להתחזקות וריענון ותעצומות 
 נפש מול שלל ההתמודדויות בקדושה בדורנו,

 ״וימאן״ניתן לקנות את הספר 

נפש עוסק בנושאים אלו ונותן כח ותעצומות 
להתמודד בקדושה שמירת העיניים ושאר 

 ניסיונות דורנו.
--- 

תתקיים  (שבוע בשלח)אי״ה בעוד שבוע וחצי 
מכירה מיוחדת של הספר ״וימאן״ בדוכני 

  המכירות של ״בלוי״, 
 בעניין זה תרשה לי להוסיף משהו בנימה אישית:

ניסיתי כבר כמה וכמה פעמים להסביר לבחורים 
להודות בקיומם של דחפים  ולנשואים שאין בושה

ויצרים הקיימים בתוכנו!! אני באופן אישי לא 
התביישתי לכתוב ספר שלם בנושא הזה ואני מודה 
בפה מלא שזה מגיע אצלי ממגרש ההתמודדות 
האישי... דחפים יש... ניסיונות יש... מנוע חזק יש... כל 
מה שצריך זה רק ללמוד נהיגה... איך לשלוט על 

אדרבה ההכרה והעירנות והאי טיוח של ההגה נכון.. 
דחפים שקיימים בנו הוא הערובה להצליח לשלוט 

 הסברתי והסברתי וניסיתי לשכנע בהם!!! ותכל'ס

שאין מה להתבייש בהכרה רשמית בהתמודדויות... 
לא הצלחתי  ואני מוכרח לומר שנכשלתי בהסברה!!!

להשתכנע... לא השתכנעו ממני... עדיין מתביישים 
ואיפה אני פוגש את זה כים להתבייש בזה... וממשי

במאפיין המאוד בולט של  בצורה ממש בולטת??
מכירת הספר וימאן דייקא!! שכמעט תמיד הקונה 
מתקשר בחשש.. מבקש שישימו לו בתוך שקית... 
והוא יבא בשעה כזו וכזו. כאילו מדובר פה בגנב 
שנתפס בקלקלתו...  ועם כל הרצון למנוע את החוסר 

בסוף הגעתי למסקנה מות המיותר והמביך הזה... נעי
הבושה הזו היא שככל הנראה ככה זה צריך להיות!! 

כנראה חלק בלתי נפרד מסימני ישראל אומה 
הקדושה... סו"ס רק זה היה חסר לנו שלא היו שום 
 בושה והיינו פותחים נושאים כאלו בחופשיות לגמרי... 

להתבייש זאת אומרת: אני לא חוזר בי שלא צריך 
בעצם ההכרה בהתמודדות... אבל בסופו של דבר טוב 

 שהנושא נשאר צנוע ולא מוצף לגמרי בריש גלי... 

וכאן הגיע יהודי יקר שחפץ בעילום שמו... והחליט 
לממן עכ"פ באופן חד פעמי את מכירת הספר 
"וימאן" כדי לאפשר לכה"פ באופן חד פעמי למי 

ת של מישהו שרוצה לקנות ספר זה בלי לדפוק בבי
 ובלי צורך להתקשר... 

(ונספיק ואשר ע"כ ככל הנראה אם יובשלו כל התנאים 

בעוד כשבוע וחצי... (פרשת בשלח)  להוציא את הספר)
 ספרים אלו יעמדו במוקדי דוכני המכירות של בלוי!!! 

 אתהומעתה: אבא יקר: תשמע לי... כמו חבר... תקנה 
יקנה  במקום שהואאת הספר הזה לבן שלך!!! 

ויסתבך איך מחביאים ממך את זה שלא תשאל אותו 
שאלות מיותרות... במקום שהוא יסתבך אם נאה לו 
ומתאים לו בא נחסוך את זה... אתה תהיה המוזר... 
אתה תקנה את זה... תן לו להרים עליך גבה... אבא... 
בשביל מה קנית את זה... בשביל מה אני צריך את 

כפת לך... שיהיה... זה זה... ואתה תגיד לו: מה אי
(אגב: אני מוכרח להסתייג: שקל...  15בסה"כ עלה לי 

לאו דווקא הספר הזה... יש ב"ה עוד כמה ספרים 
טובים אחרים שעוסקים בעניינים אלו... סו"ס הנושא 
קיים... הרחוב היום מלא בפתיונות ואני לא צריך 
להגיד לך שצריך המון המון כח!!! המון תעצומות נפש 

יל לעמוד בניסיונות ובעיקר אין לצאת נכון בשב
מנפילות נקודתיות... ואני ואתה הרי לא נהיה בתנאי 
שטח בשעת מעשה כדי לתת גב תומך ברגע של 
ניסיון... אין לנו ברירה... צריך רקע מקדים... וחייבים 

 את זה!!!) 



 

  

  כיוםם  היינו רוציםםששהמשך: האם  
 לצאת ממצרים???

כן... מי שיש לו סמארטפון יש לו רשימה של כך 
וכך חלונות ואפשרויות איך לקחת הנאות מה' בלי 
רשות... איך להסתדר בלי ה'... רבש"ע: יש לי את 
הכל לבד... אני לא צריך אותך!!!! אל תשכח... ה' 

למדבר.. מזמין את עם ישראל לחדר יחוד!!! בואו 
ואני אקיף אתכם בשבעה ענני כבוד... מכל 

יסובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון "הכיוונים... 
שכל העולם הכל יכול...  -אני הבורא עולם "עינו...

... כל האינטרנט שלי... כל מה שאתה יודע שלי
ובעיקר מה שאתה לא יודע... הכל זה אני... ואני 

דר יחוד רוצה להתייחד איתך.... הכנתי לך ח
מיוחד.. שבעה ענני כבוד... ואני רוצה להיות איתך 

מתחשק לך?? אתה רוצה לבא  שם לבד לבד...
 איתי??? 

תשאיר את הסמארטפון פה... ותבא איתי... כדאי 
בטומאה...  פה מ"ט אפליקציות שיש לך-לך... כל ה

 בעוצמה ובשפע אני יכול להביא לך הרבה יותר
ה הפתוחה מידי המלא קדושהבמ"ט שערי 

  והרחבה??

תודה ה'... פעם אאאפססס... לא... לא בדיוק... 
 אחרת תבא... 

בעצם למה לא?? הרי ה' הראה לך בעיניים רגע... 
איך שהוא שולט על הכל... הוא הראה לך את 

... הראה לך שהוא אחראי בעיניים עשרת המכות
על כל מה שיש ברשת... אז מה איכפת לך להשאיר 

ללכת לקבל את זה מהחברה את הרשת כאן ו
 מה התשובה???המקורית??? 

מה לא יודע... ה' רוצה לשבת איתי בחדר יחוד... 
משעמם לי איתו... כמה אני  אני אעשה איתו שם??

 יכול לשבת עם ה'...?? יום יומיים... די...

למה?? למה באמת כ"כ משעמם לי עם 
 הרבש"ע??? 

!! בהתחלה! התחיל: לך איך הכל אני אספראז 
ישיבה קטנה הייתי באמת מוקף בחור בכשהייתי 

ע בלימוד... היו לי המון בענני כבוד... הייתי שקו
ה'... אבל יום אחד  עם ומשותפות חוויות עמוקות

רציתי להרגיש שווה וקניתי פלאפון... כמובן כשר 
והכל בסדר... פלאפון זה שער טומאה אחד!!! אגב: 

זה גלאט...  .שער טומאה אחד זה לא נורא בכלל..
אם זה  עכשיו:לכולנו יש את זה...  בסדר לגמרי...

פשוט  שער טומאה? בסדר... אז למה אני קורא לזה
 פעם כשהייתי יושב שלוש שעות בנסיעה כי מאוד:

 הייתי משועמםמכפר אתא לירושלים  באוטובוס
 הייתי מוכרח ... לא היתה לי ברירה...תיחותת

הייתי מדבר עם  להעסיק את עצמי מול הרבש"ע...
 וככה רקמתי ה'... הייתי לומד גמ'... עושה חזרות...
עם  פשוט ליקשרים ממש נפלאים עם ה'... היה 

שלא  בתוך ענני כבוד השי"ת עשרות שעות איכות
היה לי מה לעשות חוץ בלפתח איתו מערכת 

וכל מה שיש לי היום  וממילא זה קרה... יחסים...
על ימין ועל זה משם... הורדתי אפילקציות 

(אתה יודע מה זה אייפוניסט משועמם?? מה הוא שמאל... 

לא מוריד למכשיר שלו?? אז אותו דבר אני.. ישבתי מול ה'... וכל 
מה שהתחשק לי דיברתי איתו... צומי... כבוד... הבנה בלימוד... 

זה כמו זוג שנה ראשונה   לדפוק כמה אנשים על הדרך...)
שנה ה יחידת דיור שבכוונה תוקעים אותם באיז

אין ואז ... אורחים תמימה בלי סדר ג' ובלי הכנסת
לרקום ... מרוב שעמום הם מוכרחים להם ברירה

כל קינאתי ב סו"ס אבל עדיין  מערכת יחסים...
אלו שיש להם פלאפון והנסיעה שלהם עוברת ה

אז יום ו הם לא משתעממים כמוני... יותר מהר...
ומאז  מותר!!!אסור?? מה...  !!!!פלאפון אחד קניתי

ועד עצם היום הזה כבר לא משעמם לי בנסיעות... 
שימה של יש לי ר ...אני רק מתיישב על המקום

לחזור אליהם...  שיחות שלא נענו שאני יכול
הכ"כ קרוב  קשרהאבל  כבר לא!!!משעמם לי??? 

רק חולם על זה... כעת עם ה'... אני  שהיה לי פעם
שים לב: לא ור הזה... על העב בגעגועים רק מתרפק

מודיע  ... ואניבפלאפון שום בעיה אין קרה כלום!!!
לא הולך לנתק את הפלאפון שלי... כי...  לך שאני גם

 שיהיה דבר אחד אבל אלף ואחד סיבות... ... כיכי
מ"ט שערי קדושה זה בן אדם שבונה את כל  ברור:

ומ"ט שערי  רק עם ה'!!!!מערכת החיים והסיפוקים 
ה בן אדם שבונה את כל המערכת החיים טומאה ז

  לא עם ה'... רק והסיפוקים

??? אנחנו נמצאים איכשהו בסיפור הזה ואיפה אנחנו
אז פלאפון כשר כל אחד והמקום שלי... באמצע... 

זה בסה"כ שער כי יש לי... אבל אל תזלזל בי... 
זה בסיייידר גמור... אבל חכה...  טומאה אחד!!!

יש לי גם בזמן האחרון ה... החיים לא נגמרים בז
מה קורה אם סיימתי לחזור לכל הצינתוקים מייל... 

יש לי  אז ועכשיו שוב משעמם לי?? בפלא'...
פותחים את הפריזי'דר של המייל  אפשרות נוספת...

 הנה לך עוד שער טומאה...לראות אם הגיע משהו... 
גם גם אל תראה אותי כזה... אבל גם אחרי המייל... 

וגם מייל זה בסה"כ שתי שערי טומאה ולא  פלאפון
 אחרי הפלאפון והמייל עדיין נשארים לי גםיותר!! 

הרבה שעות פנויות שבהם לא נותר לי אלא לרקום 
אז אני עדיין במצב טוב... אבל מה  קשר עם ה'...

תגיד על החבר שלי... שחוץ מהפלאפון והמייל יש לו 
על מעלים  מה תגידו חיבור לכמה וכמה קוי נייעס...

 אותו יהודי שיש לו מכשיר חכם ומחוברב"קודש..." 
אתה לכמה וכמה קבוצות וואצפ...  חוץ מהקוי נייעס

אף פעם לא  כבר הוא מבין לבד שמי שאוחז שם
שום סיבה  כבר יהיה משועמם... שזה אומר שאין לו

להיישיר מבט מול ה' ולתקשר איתו!!! הנה לך עוד 
וואצפ... וכל חיבור  וצתועוד שערי טומאה... כל קב

ותופס לך את  עוד משהו שממלא את האישיותל
 בלי שום קשר לה'... הראש 

... והעברת זמן ועד כאן דיברנו רק על תכני תעסוקה
אבל יש עוד הרבה דברים קטנים נוספים... בא ניקח 

(ואני בכוונה משתמש בדוגמאות  את הדוגמא הכי עדינה:

ויר... האם יש בעיה תחזית מזג הא העדינות ביותר)
אבל זה לא  אין שום בעיה!!להקשיב לחזאים? 

שפעם הגשם היה שער של קדושה!!! יהודי סתירה 
היה מסתכל בחורף בשמים... אנא ה' תוריד לנו 
גשם... ואילו היום כשאני קם בבוקר חסמו לי את 
השער של הקדושה הזה... כשאני מסתכל לשמים 

אורי בץ שאמר לא פוגש את הרבש"ע אלא את  אני
שהיום ירד גשם... הנה לך עוד שער טומאה!!! עוד 

ציאלי עם רבש"ע שנלקח והוסט מפגש פוטנ

עכשיו: שים לב: מאוד חשוב  ... למחוזות אחרים
להאמין או להקשיב לחזאים זה  זה בעיה?? להדגיש:

אני בעצמי לפעמים  !!!אסור?? לא!! ממש לא
 אני רוצהרק כשהם אומרים מה ש(מקשיב לחזאים... 

 טומאה...ויש שערי  עבירהיש שערי תבין:  לשמוע)
אל תשכח שעם  לא בהכרח עבירה...טומאה זה 

 צרים... אף אחד לא בא אליהם בטענותישראל במ
כי טומאה  למה הם שקועים במ"ט שערי טומאה...

יד שכן היה רק מה כן?? מה הדבר היחזה נתון!!! 
. אם יום אחד נדרש מעם ישראל...?? היכונו היכונו..

לכם: בואו... בואו תצאו ממ"ט  ה' יפנה אליכם ויציע
רי טומאה... תנו לי לתת לכם את מה שעד עכשיו שע

... תנו לי את עונג הנתינה... שאת כל לקחתם לבד
של מ"ט  מה שלקחתם עכשיו מהדלת האחורית

... תנו לי לתת לכם את זה במ"ט שערי שערי טומאה
זה רק  יתנוכל מה שנדרש מא קדושה...

 !!! להסכים!!!!!! שנענה להצעה

 זה הדבר היחיד שהיה נדרש מעם ישראל בשעתו...

בדרך כלל כשמדברים בנושא של פגעי  כעת שים לב:
בישין של הטכנולוגיה אקדמיה ושאר המרעין 

 יפה ואסור וכו'... וכךתקו דורנו... הגישה היא חריפה
רשה ת באמת צריך לגשת לכל מפגעי דורנו.... אבל
עזוב...  לי הפעם לשם שינוי לא להגיע מהזוית הזו...

אני עכשיו לא מדבר נגד!!! היום זה לא הנושא שלי... 
השבוע  רק ,אכתוב נגד גם שבוע הבא (שבוע שעבר דיברתי נגד...

אני עכשיו לא מדבר על המ"ט  )... שבוע אחד חופש...לא
 עבירות... אנישיש בדורנו... עזוב כעת את ה עבירות

כפי  מ"ט שערי טומאה... וטומאהכעת מדבר על 
זה לא בהכרח עבירה!!! טומאה זה  שסיכמנו

 כמות שהם!!! כמו שעם ישראל היוהנתונים 
עים במ"ט שערי במצרים ושלא באשמתם הם שקו

... לא באשמתנוטומאה... ככה מבחינה מסוימת ש
גם אנחנו נמצאים בדור שיש בו מ"ט חלונות 

 ר לעצמנו את החיים בליאיך לסד ואפליקציות
לפגוש את הרבש"ע... וכפי שסיכמנו אני עכשיו לא 

 נגד!!!  מדבר

אני עכשיו כאילו במצרים שאנחנו במ"ט שערי 
 טומאה וכאילו זה מה שיש...

אבל ההההלו: אל תשכח שיש דבר אחד שגם 
תהיו ערוכים  נדרש מעם ישראל!!!!  במצרים היה
ו אחרי... אוב. וץ לנו..ריקה' יום אחד לאופציה ש

תשאירו את כל המ"ט אפליקציות פה ותלכו אחרי 
ונסכים!!! ונענה!!! ואנחנו לא נגיד ... בארץ לא זרועה

פה... אנחנו מעדיפים  אנחנו מסתדריםעזוב..  לו...
קריעת להיות מהשמונים אחוז שרוצים לראות את ה
לפחות  ים סוף באמצעות הקישור לסמארטפון... 

כשיום אחד אני אציע  יתנו!!!את זה ה' מצפה מא
 לכם בואו אחרי... תסכימו!!! אל תסרבו!

שמונים אחוז  בפעם האחרונה וזה לא צחוק... כי 
סירבו... ובינינו... גם עכשיו... אם ה' יבא אלינו... וזה 

ה' יפנה אלינו  ...זה יקרה בזמן הקרובו ...הרי יקרה
נה אנוכי מפתיה והולכתיה "ה ויציע לנו בואו..

" ה' יציע לנו תשאירו את כל הטכנולוגיה מדברהה
המתקדמת ובואו אחרי... אנחנו נסכים או לא 

 נסכים? אנחנו ניתן אימון או לא ניתן??
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האם ישאר לנו מינימום של אימון וקשר עין עם 
הצעד הזה וללכת  הרבש"ע שנוכל לעשות את

את הצ'אנס  אחריו... ולתת לאבא שבשמים
לנו שהוא קצת יותר מבין להפתיע אותנו ולהוכיח 

ומשוכלל ושולט בשטח מכל מה שיש לדור שלנו 
תבין: פרעה הוא החזאי הגדול ביותר... הוא טוען ( להציע???

שלצאת עכשיו ממצרים זה מסוכן... וה' אומר לעם ישראל... 
למרות שהחזאי כך אומר בואו אחרי וזה יהיה בסדר... עשרים 

יה מסוגלים לנתק את ההוייז אחוז נתנו אימון... האם אנחנו נה
וללכת אחרי ה'... או שנפחד... איך אפשר ללכת בלי ווייז?? איך 
אני יכול לתת לרבש"ע את המושכות ולא לשלוט במצב ולבדוק 

 )שהכל בסייידר???

 הבנת מה אמרתי???זה שיהיה לנו!!!  את  אז לפחותת

זה ברור שאנחנו צריכים להתחזק מול פגעי 
יך לעשות צעד אחד חד צרהטכנולוגיה... כל א

לה'... אבל במקביל!!  אחורה כדי להישאר נאמן
היומיומית שיש  התמודדות הנקודתיתבמקביל ל

שבזה לכל אחד יש את ( ..לנו מול פגעי הטכנולוגיה

 צריך  המקום שלו... כל אחד אוחז בשער טומאה אחר...)
להיות ערוך לפניה הרבה יותר איסטרטגית  במקביל

יום אחד הוא יפנה אל כל אחד .. שמה'. ודרמטית
בני היקר: תקבל החלטה...  ואחד מאיתנו ויציע לי...

 את הכל פה... תשאיר אתה הולך אחרי או לא?? 
ותן לי!!!! תן לי את המושכות... תן לי לנהל לך את 
החיים... תן לי למלאות לך את היום ולהעסיק אותך 

ת לך כמו שרק אני בורא עולם יודע... תן לי למלאו
את הסיפוקים ואני אעשה את זה בגדול... תסמוך 

 עלי... 

 שנסכים!!!! שניענה לפניה הזו!!!! ו

אני כעת לא  ועזוב... ותחשוב על זה... זה לא קל!!!
מדבר על מי שמכור לאינטרנט... אני מדבר על 

ייל שלי... שלי... על המ הכשר עצמי... על הפלאפון
פילו על הקפה על הווייז... ואתה יודע מה... א

דברים קצת  ועוד כמה(והסיגריה והריטלין והנרגילה 

שהתרגלת שזה עוזר לך ויום אחד ה'  )...פחות חוקיים
תן לי  תן לי לתת לך את זה...יפנה אליך... עזוב... 

להיות הניקוטין שלך!!! אני אעשה את זה ישירות... 
לא דרך הסיגריה... אני אמלא לך את כל היום 

צורך  סקרנות ובמילוי סיפוקים בליבריגושים וב
מכשיר... אני אעשה את זה אורגינלי... תן לי... אני ב

ולאשר  בורא עולם... ואנחנו נצטרך לנשום עמוק
 . את יציאתנו אחריו בארץ לא זרועה

וכבר נפלנו בזה פעם אחת!!! שמונים אחוז כבר 
לא נתנו צאנ'ס לבורא עולם לתת  נשארו במצרים...

 טומאה, במ"ט קדושה...  להם את המ"ט

אסור שיקרה ששמונים  שזה יקרה לנו שוב... ואסור
אני לא מאמין  מאיתנו יגידו לה' מצטער... אחוז

שאתה יכול לספק לי את מה שיש לי במכשיר... אני 
מוכן ללכת אחריך... אבל לא בעיניים עצומות... 
מצטער בורא עולם אני חייב את ההוייז... אני לא 

אסור שזה יקרה לעזוב את המושכות...  יכול לגמרי
על הרגע העצוב הזה הנביא אומר: "ואשלם  לנו!!!!

ה יהיה צריך ניחומים לו ולאבליו" כתוב שבגאול
הם לא יסכימו  ...נחמה... יהיו כאלו שישארו בגלות

לאפשר לה' לתת להם בשפע... את מה שעד עכשיו 
ד (תחזור על המשפט הזה עוהם לקחו לבד בקמצוץ... 

ממילא כמה שאנחנו צריכים  פעם... הוא קצת עמוק)
 פגעי הטכנולוגיההמול  נקודתית להתחזק

אבל נקודת חיזוק נוספת ... בהתמודדויות היומיומית
שזה משהו קצת יותר גלובלי... או יותר נכון 

 מה הוא??איסטרטגי... 

לא משנה כעת באיזה עזוב... לא משנה מה שאתה... 
טומאה... האם רק בז' שערי  אתה אוחז בשערי מספר

 שערי טומאה...  גטומאה. או כבר במ"

יום אחד ה' יפנה אליך ויושיט לך יד, ויגיד לך: יוצאים 
מפה!!!! משאירים את כל השמונצע'ס פה... ומעכשיו 
תן לי את עונג הנתינה!!! תן לי למלאות את 

 ואתה תסכים!!!הסיפוקים שלך במ"ט שערי קדושה... 
תתן אימון... אני חושב שגם מי ו תושיט יד אתה

לכה"פ  אבלשמאוד קשה לו מול פגעי הטכנולוגיה... 
הוא כבר  רגע המכונן הזהה כולנו שוים!!!! בנכונות הזו

לא קשור ליצרים ופיתויים ומילוי סיפוקים... פה זה 
לתת  יהיה רגע שידרש מאיתנו כבר ניסיון באמונה...

ולתת לו  כת אחריואימון בה'... האם להושיט לו יד ולל
 או לא... לתת לנו את במ"ט שערי קדושה

אמנם  שה' כבר עכשיו מבקש את זה!!! וצריך לדעת
את זה... יום יבא וזה  ידרושיום יבא וה' לא יבקש אלא 

... זה יראה כמו מכת חושך גורלית יהיה פרשת דרכים
שמאלה או  שכל יהודי יהיה צריך לקבל החלטה

 בקרוב ממש... זה מה שיהיה  ימינה...

ה' פונה לכל אחד ואחד מאיתנו  אבל גם עכשיו!!!
איפה שהוא נמצא ושואל אותו: אתה מוכן לתת לי את 
עונג הנתינה, שאני אתן לך... או שאתה מתעקש 

לבד?? והפניה הזו פוגשת כל אחד מאיתנו  רק לקחת
זה פוגש אותי מול הפלאפון  איפה שהוא נמצא...

העביר איתו את הזמן... וה' שלי שאני מנסה ל המיושן
אומר לי: עזוב... אתה מוכן לתת לי להעביר לך את 
 הזמן?? אז בא תסגור את הפלאפון ונהיה ביחד...

תדבר איתי... תחשוב עלי ואני אשביע אותך מחכו 
ממתקים וכולו מחמדים זה דודי וזה רעי... זה המקום 
שלי ושל אברך או בחור ישיבה.. באותה מידה זה יכול 
להיות מישהו שכבר נמצא עמוק עמוק שם... ואני לא 

גם יש יותר ויש פחות...  !!!צריך לספר לך... שגם שם
 חשערי טומאה... ויש ל" בתוך הסמארטפון יש כ"ז

לא משנה שערי טומאה... ואיפה שאתה נמצא... 
בכל מילוי סיפוקים נוסף שאתה נחשף אליו  איפה!!

שה' פונה אליך  בלי רשות... תדע לך תקחשוב בא לו
שלי... מה דעתך לפרוש  קובי באותו רגע ואומר לך:

מזה... להתנתק מהקבוצה הזו... ותתן לי לתת ולספק 
 !!!שהאתר הזה סיפק אותך לך את החסר והסיפוקים

אתה טוען שאתה חייב להיות מחובר לקבוצה הזו 
כמה שהפרנסה שם זה הדבר מי כמוך יודע (לצרכי פרנסה... 

בא... תן לי... תן לי לתת לך פרנסה  )דובר שם...הכי פחות מ
ואז לפתע אתה מתכווץ.. רגע... שאני ותתנתק מזה... 

אתנתק מזה...?? אבל מה אני אעשה... מאיפה יהיה לי 
את הצחוקים או את המידע... או את שריפת הזמן 
שזה סיפק לי... אז תן!! תן לבורא עולם... תן לו 

סו"ס אנחנו לא  שכן!!!!עכשיו: מה לעשות את זה... 
נמצאים בגאולה העתידה... ששם באמת ה' יתן וירעיף 

הרי נקבל עלינו וכל מה שקבלנו במ"ט שערי טומאה... 
כך שעכשיו...  עכשיו אנחנו עדיין לא שם!!!! בקדושה...

יתכן שאתה תתנתק מאותה קבוצה ואתה באמת 
תרגיש חלל... לא בטוח שה' יפנק אותך כעת ועכשיו... 

למדת  לכה"פ בל דבר אחד אני כן מבטיח לך:א
על עצמך...  כעת להיענות לפניה של ה'!!!! התאמנת

לפניה של ה'..  יודע להיענות והוכחת לעצמך שאתה
שייך  כבר אתה אפשר להיות רגוע...אם ככה... 

(גם אם  לעשרים אחוז שיזכו לגאולה העתידה
 )...עכשיו הם שקועים במ"ט שערי טומאה

א שלך ותגיד לה: אמא... זה תתקשר לאמ
בסדר... עלי לא תצטרכי לבכות בגאולה 

של  אהיה בצד שלכם... בסלקציה אניהעתידה... 
גם אם כל הקבוצה תשאר  העשרים אחוז...

איתכם... הנה... הוכחתי  אהיה במצרים... אני
אני יודע להיענות לפניה של שיש לי את זה!!! 

 ה'...

 וחייבים להתאמן!!! כן... צריך להתאמן על זה...
כל אחד במקום שלו... כל אחד והחשיפה 
הנוספת שיש לו לקידמה של דורנו... זה יכול 
להיות בחור בן עליה שהתמכר לקריאת שבועון 
חרדי ובאותה מידה זה יכול להיות בחור 

גם אם יש ביניהם פער שהתמכר לסרטים... 
!! גם אם זה שער טומאה מספר ב'... וזה תהומי

אה מספר מ"ב... בסופו של דבר... יום שער טומ
אחד ה' יפנה לשניכם ויציע לכל אחד מכם 
בנפרד: אתה מוכן לעזוב את ה"מילוי הסיפוק" 

אנחנו צריכים למלאות אותך... ו ולתת ליהזה 
לזה... ובשביל זה צריך  להיות ערוכים להיענות

 להתאמן!! 

זה לא יהיה כיף... אני לא מבטיח לך כלום... אני ו 
ן יכול להבטיח לך שזה יעשה לך איזשהו חלל!! כ

פ בייחס לאותו זמן יעשה אותך משועמם עכ"
... ובזמן הזה אותו בהבל הזה תשעד עכשיו מלא

אתה תפנה לה' ותגיד לו: אנא ה'... את החלל 
 הזה תמלא אתה... אתה יתברך!!!! 

ואם תתאזר בסבלנות זה יתמלא... וימלא 
 בדברים טובים מאוד... 

--- 

אני רוצה לחזור ולסיים במה שפתחתי... ה' 
הכביד את ליבי משנה לשנה ואני מתעקש לטעון 
שעם ישראל במצרים היו במצב מאוד מאוד 
דומה לאיך שאנחנו נראים היום... מצרים היתה 
מלאה בכשפים... אני לא יודע מה זה כשפים... 
אין לי מושג מה שזה... דבר אחד ברור לי: אם היו 

שנה שימחיש  800הנביא לפני יהו מבקשים מאל
יודע מה הוא אתה ... 2022 איך יראה דור להם

זה יהיה דור שמלא  2022היה אומר?? שדור 
 י זהומר להם... כמה שהיה לו לבכשפים!!!! זה 

אני לא  שלא תבין... נכון... זו המילה... עכשיו:
ממש הטכנולוגיה של  זה היהחושב שבמצרים 

אולי משהו מסוג אחר .. דורנו... אבל לך תדע.
שהוא הרבה יותר משוכלל... מה שבטוח... היה 
שם!!! היו שם דברים שכשהיהודי היה צריך 

וא לא קשה... ה .. זה היה לו נוראלהתנתק מהם.
סתדר בלי זה... ושמונים אחוז לא האמין שהוא י

רצו... ואסור שזה יקרה לנו גם עכשיו!!! אין לנו 
מידי פעם לה' כל  ברירה אלא להתאמן... לתת

אני מכבד אותך לתת לי...  -מיני סיפוקים... ה'
למלאות אותי... אני מאמין שאתה יכול לתת לי 

ויהי  !פירמה יותר מקורית ממה שאני אקח לבד
רצון שיקוים בנו במהרה: וכימי צאתך מארץ 

 מצרים אראנו נפלאות... 
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 המשך... הגענו לירושלים... מעמד בר המצוה של כהן משרת....

כבר שבוע שלישי שארבעת הבחורים עושים דרכם לירושלים... שבוע שעבר התעכבנו בדרך... בכרמים של רבעי ושל ערלה... אבל 
ח יהונתן הלוי שהגיע תורו לזכות להיות מהשומרים בשערי העזרה... תכל'ס... כעת הגיע הזמן להגיע לירושלים.. להזכירכם: הבה"

כמו כן אבייתר שמזרע בני פרעוש שיש למשפחה יו"ט של קרבן עצים, יענקי שמוכרח לנסוע לירושלים להשתתף במעמד 
 ר...ה'מנחת חינוך' של האחיין... ואחרון שלוימי שנוסע להקריב חטאת ואשם תלוי... עד כאן תקציר משבוע שעב

--- 

והנה!!! סו"ס אנחנו מתקרבים לירושלים... היום יום חורפי במיוחד... רוחות עזות נושבות בהרי בנימין... אבל העשן של המערכה 
כבר ניתן לראות ניצב על עמדו מיתמר כמקל ולא מושפע משום רוח... זכינו להתפלל מנחה באופן מדויק מול בית המקדש!!! 

 ערכה ויודע שזה הכיוון...אתה פשוט רואה את עשן המ
בצהרים... ככל הנראה אנחנו כבר לא נספיק להגיע תמיד של בין הערביים... והופ!! הנה נשמע קול  1.30הגענו לירושלים בשעה 

המגרפה זה אומר שברגעים אלו מקריבים את התמיד... האמת היא שאנחנו לא ממהרים... כי ר' יהונתן מתחיל רק מתחילת הערב 
השמירה שלו במקדש!!! וזה עוד שעתיים לפחות... יענקי שבא להשתתף במעמד המנחת חינוך של האחיין זה יהיה  את מצוות

(שאגב: מנחת חביתין ומנחת חינוך זה אותו דבר בדיוק... כל ההבדל רק מחר בבוקר... לאחר תמיד של שחר!!! לאחר מנחת חביתין של כה"ג 

בשעה שהלויים עומדים על הדוכן לשיר של יום!!  דיוט מקריב את זה רק ביום הראשון לעבודתו...)הוא שכה"ג מקריב את זה כל יום, וכהן ה
 ברגעים אלו מופיעים בזה אחר זה כל פרחי הכהונה שהיום יום הבר מצוה שלהם...

--- 
יה לעבור ביקורת בבית יש לציין שדווקא יענקי הגיע לירושלים דרוך... לפי התוכנית המקורית בשעות אלו האחיין איציק אמור ה

דין של ישראל שדנים את הכהנים האם הם לא בעלי מומין... כן... יש מאה ארבעים מומין שצריך לשלול את כולם ורק אז הכהן 
לובש לבנים ומתעטף לבנים... וזה ביקורת מלחיצה שצריך לעבור אותה... ויענקי ממהר... ממהר למפגש האכסניה לשמוע שהכל 

שהוא רק התקרב לאכסניה... הוא כבר שמע את השירה ואת הקולות המוכרים ופרץ בבכי... אבן נגולה מעל לבו... עבר בשלום... כ
כנראה שזה עבר... הוא רק נכנס... איזה התרגשות.. "יו"ט היו עושים שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן..." סבא עמד ודיבר 

ומכוין ב"יאר ה' פניו אליך" שאזכה שיהיו לי צאצאים שיאירו את המזבח בהתרגשות... כבר שנים רבות שאני עומד בברכת כהנים 
 באש (כך מבואר בספרי) והנה... זכיתי היום לנכד שמחר יעלה בראש המזבח

בלילה אמא הלכה יחד עם איציק נער בר המצוה ללשכת פנחס המלביש ושם היא הוציאה את הכתונת פשתן המיוחדת שסבתא 
(כלומר: בגדי כהונה חייבים להיות הקדש!!! ואם מישהי רוצה לסרוג לבן שלה.. זה למסור את זה יפה יפה לציבור...  סרגה במיוחד לאיציק ע"מ

החייט  אפשרי בתנאי שזה מוקדש לציבור... הוא לובש את זה פעם אחת כי עכשיו הוא הראשון ש"תפס" אבל מכאן ואילך כל אחד יכול ללבוש את זה...)
דש מדד בקפידה לראות אם הכתונת באמת עומדת עליו... אח"כ הוא רצה לראות שאיציק יודע המומחה מטעם לשכת המק

זה לא  (זה חבל הרבה יותר ארוך מהגראטל הכי ארוך שאתה מכיר... וצריך לקפל אותו באומנות ולעשות ממנו כובע)להלביש על עצמו את הכובע... 
ם קצרים או ארוכים מידי הם פסולים... בקיצור: גם זה היה מעמד מרגש צחוק... בגדי כהונה צריכים להיות סימטריים... אם ה

 מאוד... לראות את איציק בן השלוש עשרה לבוש ד' בגדי כהונה!!! 
תחשוב: היום אנחנו יודעים שכל נער בר מצוה קונה כובע וחליפה ולא נותר לו אלא לריב עם ההורים איזה מותג של כובע ואיזה 

חליפה... אבל כשמדובר בכהן... אין פה מה לשחק!!! זה מדים של צבא ה'... זה בגדים לכבוד ולתפארת... קולקציה מקושקשת של 
 פאורים לשרת בם למלך הכבוד...  

בבוקר בערך... חצי שעה אחרי תמיד של שחר... כשתשמע המגרפה והלויים ירוצו  6.30טוב... מחר יהיה האות הזה... מחר בשעה 
 13כנסו להשתחוות... אז תדע שבדקות הקרובות יש את מעמד המנחת חינוך... שעשרות פרחי כהונה בגיל לדבר בשיר והכהנים י

יעלו בזה אחר זה במעלות המזבח ויקיפו עד שיגיעו לקרן מערבית דרומית ושם יזרקו את כ"ד חצאי המנחת חינוך ע"ג האישים 
ומה אתה חושב... כל נער בר מצוה כזה שעולה שם במעלות  וירדו... ובזה הם מתחנכים ומוכשרים להתחיל לשרת במקדש!!!!

 המזבח... מחכה לו למטה כל המשפחה המורחבת שעומדים בהתרגשות עצומה לראות את בן המשפחה זוכה לשרת לפני ה'..
וי!!! אפילו העובד הזר של סבא מתרגש מהסיפור... הוא אמר שהוא רוצה לתפוס עמדה טובה כדי לראות את איציק... יש סיכ

אמנם הוא לא יכול לעבור את החיל כי הוא גוי... הוא נשאר למטה מחוץ לעזרה... אבל סו"ס המזבח גבוה... וכבר מצאנו לו איזה 
 נקודת תצפית מסוימת שיש סיכוי שהוא יוכל לראות... 

--- 
אש!!! אגב: סבא הזכיר לאיציק: יענקי קיבל את הזכות לספר את איציק נער בר מצוה... בטח... אסור להיכנס למקדש פרועי ר 

תדע לך שרק היום יש לך את הפריבילגיה הזו שאתה מגיע למקדש... בלילה אתה מסתפר ובבוקר אתה עובד... אבל כשתתחיל 
לעבוד בפועל... ויגיע השבוע של המשמרה כולה לעלות לירושלים... כאן חז"ל קנסו שמי שלא הסתפר לפני כן לא יכול להסתפר... 

 שאסור להסתפר בחוה"מ) (זה כמו
לאחר שסיימתי לספר את איציק... הייתי חייב ללכת למקדש... לראות את ידידנו ר' יהונתן הלוי שהוא כעת בעיצומו של שמירה 
במקדש!!! דא עקא ששכחתי איפה הוא ממוקם... לא היתה ברירה... התחלתי לעשות את הסבב בכל העשרים וארבעה מקומות... 

פחות ולא יותר באחורי בית הכפורת מבחוץ!!! אוה... מה נורא המקום הזה... זה ממש מטרים ספורים ומצאתי אותו לא 
כמובן שלא התקרבתי אליו... לא קרצתי ולא סימנתי לו... זה לא  (אגב: גם הכותל המערבי עצמו ממוקם באחורי בית הכפורת...)מקודה"ק... 

 כבוד!! אין פה קלות ראש ולא פטפוטים... דממה של כבוד!!!  צחוק!!! זה שבט לוי שעומדים ושומרים שמירה של
נעמדתי גם אני באחת הפינות בהר הבית והתחלתי להתייחד עם ה'... ביקשתי ממנו סליחה על קיצורי בעבודת ה'... וקבלתי על 

 20 -ה אחת של עוף לעולההיות ואני בחור צעיר... הקדשתי פריד -עצמי בדמעות רותחות לשוב אליו באמת ובתמים... אני בעצמי
יכול להרשות לעצמי... התפללתי לה' עם כל הלב... אנא... "נפש כי תקריב שקל... וגם מנחת סולת... שזה חמישים שקל, זה מה שאני 

ממעיט מנחה.." יהיה חשוב לפניך כאילו הקרבתי את נפשי לפניך כי זה מה שאני יכול לתת... סו"ס על זה דרשו חז"ל: אחד המרבה ואחד ה
ובלבד שיכוין לבו לשמים... לאחר שלוש שעות של שפיכת שיח בערגה ובכיסופים לה'... לפתע נשמעו קולות... הנה... איש הר הבית הגיע 

 ה...לביקורת... כבר ניתן לראות את הכהנים עם בגדי כהונה... רצתי מהר... והנה.. אני כבר רואה את איציק יוצא מבית הטבילה לבוש בגדי כהונ
עם  נראה כמו כהן משרת אמיתי!!!  איציק נראה קצת רועד מקור... כן... לא לחינם סבתא סרגה לו כתונת... כי סוודר ומעיל אי אפשר ללבוש יחד

הבגדי כהונה... (זה מרובה בגדים שמחלל עבודה...) לכן הדרך היחידה זה פשוט לעשות כתונת עבה שהיא בעצמה תהיה מספיק חמה... (אגב: 
קתי מה הדין בכהן שרועד מקור באופן בלתי נשלט, האם הוא נפסל מדין "רותת" עד שיתחמם ויחזור לתמותו?) אשרי מי שראה כל אלה... נסתפ

 ובעזה"ש מקרוב נזכה אף אנחנו... פדוים לציון ברינה... ותחזיננה עינינו!!! יראו עינינו וישמח לבנו בישועתך באמת...
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 בקרוב ממשש

מה הקשר בין שמירת הבריאות 
 לשובבי"ם??

אחת מהסוגיות העיקריות בימי השובבי"ם זה 
שפרה ופועה... לגדל את ילדי ישראל!!! לשפר 
את הוולד ולפעות לו.. לגדל אותו... שיגדל 

לא שהם  טוב... הגדלות של שפרה ופועה זה
חינכו את משה רבינו הקדוש והנורא אלא שהם 
האכילו וטיפחו ועטפו את משה הקטן ושמו 
אותו בתוך תיבת גומא ותחמרה בחמת ובזפת... 
למה?? כדי לשמור עליו... על הגוף שלו... 

 שיהיה בריא... וזה הקטן גדול יהיה... 
לפעמים נאלצים בימי חורף אלו אנחנו 

להתמודד עם כל מיני וירוסים שונים... אם זה 
סופת רוח וקור שהייתה עכשיו... ובאמצע 
השטייגן והעבודה של ימי השובבי"ם... פתאום 
ה' מעמיד כל אחד ואחד מאיתנו מול התפקיד 
הבסיסי... ההלו.. תשמור על משה הקטן!!! 
תשמור על הגוף שלך... תתלבש טוב... תסיק 

ת כמו שצריך... ותחמרה בחמר את הבי
ובזפת... אל תקל ראש בגוף האדם... אדרבה... 
קדוש שרוי במעך... תדע לך שיוכבד ומרים זכו 
למה שזכו לא בגלל שהם חינכו את ילדי ישראל 
לתורה ומצוות... אלא בגלל שהם החיו אותם... 
הם ידעו להעריך מה זה יהודי בריא... מה זה ילד 

אותו ולחמם אותו כדי יהודי שצריך לשפר 
שבבא היום יהיה לו כח לעבוד את ה'... והאמת 
היא: בינינו... אני חושב שהמשפט הזה לא 
מדויק!!! אני אוכל עכשיו ארוחת בוקר... 
בשביל מה?? בשביל שיהיה לי כח לעבוד את 
ה'?? אתה בטוח?? זו הסיבה שאני צריך 
 לאכול?? אני חושב שהסיבה היא אחרת לגמרי: 

צריך לאכול ארוחת בוקר כי ה' רוצה אותי אני 
פה!!! אני בן שלו... בני בכורי ישראל... כן 
לעבוד את ה' או לעבוד את ה'... זה כבר שלב 
ב'... זה כבר מה אני עושה עם עצמי... אבל גם 
ילד שלא עושה כלום... אבא ואמא רוצים אותו 
חי ובריא ושלם כי הוא הבן שלהם... אני צריך 

הבריאות שלי כי אני לא סתם... אני לשמור על 
לא עוד כמה קילוגרמים אנושיים שמסתובבים 
כאן בעולם הזה... אני בן של ה' והוא רוצה אותי 

 פה בריא!
אז נא לא להקל ראש... הבריאות שלנו זה 
עבודת ה' לכל דבר!!! המעיל... הצעיף... 
השינה... הטיפול האנטיביוטי... מה שזה יהיה 

ות בייחס לאחריות על בריאות ומה שצריך לעש
 גופנו זה רצונו יתברך וזו עבודת ה' לכל דבר!!! 

ישנם הרבה אנשים שמאוד מסתבכים עם זה... ואין 
כאן המקום להיכנס לסוגיה הרחבה הזו... אבל יש 
כאלו שרואים בהשתדלות בענייני בריאות סוג של 
התחמקות מבטחון... וזה פשוט לא נכון!!! אדרבה... 

ר זה התחמקות מלקבל באהבה... ה' רוצה אם כב
אותך אצל הרופא... רוצה אותך לוקח כדור... למה 
 אתה משתולל?? למה זה נאה לך?? אדרבה...
תקבל אותו... תעשה את זה בשמחה... 
השתדלות זה מסוג הדברים שה' החליט שככה 
הדברים יתגלגלו בעולם...  הדבר הכי לא נכון זה 

יש שזה מנוגד לאמונה לגרור רגלים בזה ולהרג
והבטחון שלנו... אדרבה.. האמונה שלנו אומרת 
שה' רוצה אותי לוקח אנטיביוטיקה... וככל 
שאני מוכן להיכנע לרצונו יתברך כך אני פחות 

   מתנגד ועושה את זה בשמחה...
 



“ 

 

 לה ברדידות דורנו???למה גדולי ישראל משתפים פעוו
מה זה  רועה נאמן....כידוע: משה רבינו הוא רעיא מהימנא!!! רועה נאמן... הוא היחיד שנקרא 

רגע... ויוסף הצדיק... גם הוא נקרא נוהג  נאמן...במה זה מגיע לידי ביטוי שהוא  נאמן??רועה 
  כך:והעניין הוא נאמן?? מה הכוונה?  לאכצאן יוסף... וכי יוסף הוא צדיק 

משה רבינו הוא הרועה של הצאן!!! אם הצאן משתף פעולה ולא מתמרד ומציית לרועה... אז 
הרועה הנאמן מוליך את הגדיים בשביל הזהב... מסיר מהם כל מכשול... ודואג שלא יקרה לצאן 

 כלום... 
מה קורה אם הרועה דווקא הוליך את הצאן ימינה  אבל מה קורה אם הצאן לא משתף פעולה??

לא שמאלה.. כי בצד שמאל זה דרך מלאה בקוצים ובשמש קופחת... הרועה מצידו עשה הכל ו
כדי שהצאן ישמע בקולו וילך בתלם... אבל אל תשאל... הצאן סורר... לא שומע בקול הרועה... 

 והולך בכיוון ההפוך... מה עושה רועה נאמן???
... הרועה לא עוזב את הצאן רועה נאמן נאלץ להמשיך עם הצאן גם בדרך הפחות אידיאלית

בשום אופן... הייתי מאוד שמח אם הצאן היה שומע בקולי והולך במסילה היותר עולה בית אל... 
אבל תכל'ס הם לא שמעו בקולי... לכן מה אתה רוצה שאני אעשה?? שאני אעשה להם 

את  הפגנה?? שאני אפקיר אותם?? אני אשאר כאן ואתן להם להמשיך לטעות בדרך ושיאכלו
 הקש שהם בישלו לעצמם?? 

 לא!!! על זה נאמר "רעיא מהימנא"!!!  רועה נאמן!!
אומר הגאון מוילנא: זה המאפיין של משה רבינו... זה ההבדל בין משה רבינו לבין שאר השבעה 
רועים... יוסף הצדיק הוא צדיק!!! גם אם כל העולם יהיו רשעים... יוסף לא יתאים את עצמו... 

יק היחיד בסדום והוא יזכיר לכולם מה הכיוון הנכון... מה הציר שאותו הם עזבו הוא ישאר הצד
ולאן הם אמורים לחזור... הצדיק לא נכנע לגחמות של הדור... הוא יעמוד ויכריז רבותי: צריך 
להיות צדיק ואסור להיות רשע... נקודה!!! אם החלטתם לבחור להיות רשעים... אני בוכה 

יכם... כשתגמרו לאכול חצץ ותבינו בדרך הקשה שטעיתם בדרך... אני פה עליכם... כואב לי על
בשביל לקבל אתכם בזרועות פתוחות!!! אני פה בשביל שיהיה לכם לאן לחזור!!! זה יוסף... זה 

 אברהם יצחק ויעקב... 
אבל משה רבינו??? משה רבינו הוא רעיא מהימנא... רועה נאמן!!! המאפיין של רעיא מהימנא 

לא עוזב אף פעם את הצאן... הרועה אמנם ישתדל ויעשה הכל שהצאן לא יתעה ויטעה... שהוא 
ואל אבל אם קרה מה שקרה והצאן תעה... אז הרועה הנאמן יגרר אחריהם... כי הוא נאמן... 

לדוגמא:  תתפלא אם תראה את משה רבינו שרוי בכל מיני מצבים שממש לא מתאימים לו...
ו שולח את המרגלים... מי כמו משה רבינו יודע איזה נזק עצום יצא משה רבינו בכבודו ובעצמ

מחטא המרגלים... הוא יודע בבירור שכעת אנחנו מזמינים לעצמנו במו ידינו את הצרה של 
"ארבעים שנה אקוט בדור..." אז איך משה רבינו משתף פעולה?? מילא עם ישראל... לא 

איזה טעות הם עושים... אבל משה רבינו הרי כן חושבים... לא יודעים... לא מעלים את דעתם 
 מה התשובה???יודע... אז איפה הוא? איך הוא נותן לזה לקרות?? 

משה רבינו מאוד רוצה למנוע את זה... הוא השתדל... עשה מה שיכל... ותכל'ס... "ותבואו אלי 
מה נעשה... הצאן התעקש ללכת שמאלה... בדרך של הקוצים כולכם ותאמרו נשלחה אנשים..." 

והברקנים... נו... מה נעשה?? שהרועה נאמן יפקיר את הצאן ויגיד להם... כל טוב... אני מתפטר 
מתפקידי... אם אתם רוצים ללכת בדרך הלא נכונה... תלכו לבד... אני לא קשור אליכם... לא!!! 

אחרי חטא העגל משה רבינו לקח את האוהל ונטה לו  !!!!משה רבינו פעם אחת עשה את זה וזהו
מחוץ למחנה ועזב את עם ישראל... לא רצה להתעסק עם הערב רב... וה' לא הסכים איתו!!! 
"ודבר ה' אל משה שישוב אל המחנה, אמר לו: אני בכעס ואתה בכעס א"כ מי יקרבם?" (רש"י כי 

הושע תחתיך... ואז כתוב "ושב אל המחנה" תשא) אם אתה לא חוזר למחנה הרי אני ממנה את י
משה רבינו חזר למחנה... ולמה?? כי משה הוא רעיא מהימנא... וגם כשהצאן הולך בדרך הלא 
נכונה והם נזופים למקום... ה' כועס עליהם... אבל לפחות שהרועה יהיה איתם... הרועה הולך 

. מה אפשר לעשות. הוא רועה אחריהם בעיניים דומעות ומנסה למזער את הנזקים כמה שאפשר
 נאמן!!! 

---   
 כלפי מה הדברים אמורים???

יש מושג בזוהר הקדוש שנקרא "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא..." משה רבינו ממשיך 
להיות הרועה הנאמן... והוא ממשיך ללוות אותנו לאורך כל הדרך... דא עקא שהוא רועה נאמן... 

תהיה ברירה והרועה ימצא את עצמו גם בואדי... כי הוא לא ואם הצאן טעה וירד לואדי... לא 
יעזוב את הצאן... מי שיבא מהצד ויראה את הרועה צאן תקוע עם הצאן עמוק בואדי... עמוק 

מה... הוא לא בתוך הבוץ יחשוב לעצמו מה קרה לרועה הזה... לאיפה הוא לקח את הצאן??? 
יענה לו הרועה...  אל תראה אותי ככה... אני לא רואה לאיפה הוא לוקח אותם?? אבל לא!!! 

לקחתי את הצאן לשם... הם הלכו לשם וזה לא בסדר... אני עוד אעלה אותם מכאן אבל לבנתיים 
 הם כאן ואני איתם איפה שהם... 

 ושוב: כלפי מה הדברים אמורים???
דים ושטחיים רואים לפעמים את גדולי ישראל משתפים פעולה עם כל מיני מושגים קצת רדו 

של דורנו... וזה שהם משתפים פעולה בכל ההתנהלות זה נראה כאילו כזה ראה וקדש!! זה 
זה שהרועה  וצריך לדעת שלא תמיד!!!הדרך... וזו התורה!! הנה... גדול בישראל כך וכך עושה... 

 לפעמים יורד לואדי זה לא בהכרח שהוא חושב שהואדי זו הדרך הנכונה... יתכן שהצאן ירד
לשם... והרועה מצידו ניסה להראות לצאן כיוון קצת יותר אידיאלי... והצאן לא שיתף פעולה... 

 לא היתה ברירה והרועה נאלץ ללכת אחרי הצאן!!! כי הוא רעיא מהימנא... 
כמובן שהדברים האלו זועקים מעל לוחות המודעות בכל פינת רחוב... שאתה רואה שגדולי הדור 

פרסומות ענק עם הבטחות וישועות וזמרים והצגות... והכל בחתימה של  מצולמים ע"ג כל מיני
 גדולי ישראל כאילו הם בעצמם עומדים מאחורי כל השפראך וההתנהלות הזו... 

ושוב: ברור שגדולי ישראל עומדים מאחורי צדקה וחסד ומוסר והכל נכון... אבל אחרי הכל יש 
הולך בדרכם ושואף לצאת כמו אותם גדולי  צורה מסוימת... שאותו אברך תלמיד חכם שבאמת

ישראל... זה... זה... זה לא נדבק לו!! זה לא מסתדר לו!!! לא מסתדר לו שגדולי ישראל עומדים 
באופן גורף מאחורי כל הקאצ'קראי הזה... ובינינו... אתה יודע טוב מאוד על מה אני מדבר... 

השפם... רק מה??  כשאומרים את זה  תחתמאנחנו חושבים את זה... וגם מסננים את זה לכה"פ 

עזוב  ולא נכון....השפם... כאן בדרך כלל מגיע משפט מסוכן  מעללהשפם ולא  מתחתתרק 
אותך... הכל שטויות... הכל המצאות.. גדולי ישראל בכלל לא קשורים לזה... הכל סתם 

 וזה לא נכון!!! אבל) --לו (ותכל'ס... אני מבין את מי שחושב ככה... כי זה באמת לא מסתדרהמצאות... 
 כי ברוב המקרים כשגדולי ישראל חתומים על משהו הם כן עומדים מאחורי זה... 

אני מכיר את גדולי ישראל יותר מידי  נו... אז איך יכול להיות?? זה הרי לא נדבק לי???
טוב... והגדלות הזו בתורה לא נדבקת לי עם כל  הפרסומות והצעקניות שעושים 

 אז מה התשובה?? סביבם???
 השפם...  מתחתהשפם ולא  מעלהגיע הזמן להגדיר את הדברים 

גדול בישראל הוא רעיא מהימנא... וכשגדול בישראל נמצא בדור של מדיה.. דור שכל כולו 
צ'אקאלאקות ופרוז'קטורים ואורות מהבהבים וישועות ורמקולים ורעש וצלצולים... כמה 

מזה במשך כל השנים... בסופו של דבר אם הצאן שהוא סולד מזה וכמה שהוא התרחק 
ירד לואדי... הרועה הנאמן נאלץ בסופו של דבר לדרת איתם לשם... מה שנקרא: שוהה 

 איתם שם... ביביסיטר עליהם שם... נאלץ לשבת עם החליל ולשתף פעולה... 
תו כשאתה רואה את הגדול בישראל מצולם שם... כשאתה רואה או ואל תבין לא נכון!!!

משתף פעולה לכל מיני אירועים נוצצים ורועשים שלא תחשוב לרגע שהוא עומד מאחורי 
הוא רעיא מהימנא והיות וכאן הצאן נמצא... זה הדור... זה  אז מה כן??ההתנהלות הזו... 

 השפה של הדור... אז הרועה הנאמן נאלץ לבא לשם לשמור על הצאן... 
--- 

כאן לא המקום ללמוד מעשה  ך וללמוד משם!!!והנפקא מינה הגדולה היא לא להשלי
רב... לא להוציא מזה גושפנקא... לדוגמא: לי יש סלידה אישית מאוד גדולה מתעשיית 

(אם זה לא היה עובד... לא הישועות והסגולות... אני לא מסוגל לסבול את ה"תן וקח" הזה... 
 ה וזה עובד... לכן זו צורה ככה לעבוד עם הרבש"ע...)הייתי מדבר... אבל זה עובד... יש ישועות... ואז מה... אז מ

למה??? איך אתה מעיז להגיד אבל תמיד סותמים לי את הפה... אסור להגיד מילה... 
הרי שמונים רבנים חותמים על זה?? זה כמעט כמו היתר מאה רבנים??  מילה על זה??

אתה ולא אחרת??  יש פה כמעט שבעים ואחד סנהדרין שנמנו ורבו והחליטו שזו התורה
  מבין את הבעיה???

אז זהו!!! שאני מקווה שהמאמר הזה לא מגיע לילדים הקטנים שבנו...  ומותר לנו להיות  
ילדים גדולים... ולדעת שברגע שמדובר ברועה!!! במנהיג שהתפקיד שלו לראות את 

בו... צאנו... הוא מצידו השתדל להנחות אותם בדרך מרוממת... אבל לא כל דבר תלוי 
סו"ס הצאן חלש... יש ירידת הדורות ואם הצאן רוצה ישועות וזה מה שמעניין אותו... אם 

  והוא איתם שם!!!ככה אז הרעיא מהימנא נאלץ לשתף פעולה עם צאנו... 
אבל אנא... לפחות אתה... תהיה הילד הגדול... אתה אל תסחף לשם!!! תהיה לפחות אתה 

בוגר שהולך קדימה ולא יורד לצדדים... מותר לנו להבין הילד הגדול של הרועה... האיל ה
שבכלל ישראל יש הרבה יהודים חלשים... יש הרבה יהודים סחופים ודווים שהם צריכים 
הנהגה של חמלה וברכות וישועות והכי הכי: כאן ועכשיו.. עם ערבויות והבטחות ואתה 

 לא מוכרח להיות גם אתה ילד קטן!!! תשאר גדול...
--- 
בן שיהיו כאלו שמאוד יזדעזעו ממה שנכתב כאן... נתת דבריך לשיעורין... הפכת את כמו

 אבל תנוח דעתך!!!הדברים שיוצאים מפה קודשם של הרבנים כאילו הם לא סוף פסוק... 
מילא אם הייתי אומר את זה בסוגיית הסמארטפון... שהרבנים אמרו שאסור ואני הייתי 

ק... הרבנים לא דיברו על צרכי פרנסה... אם שם הייתי עושה לך לומד'ס ואומר שלא בדיו
אומר את זה הזעזוע שלך היה במקום!!! ומשום מה בפרט הזה אף אחד לא מזועזע... 
גדולי ישראל דווקא אומרים דברים ברורים ויש שעושים פשעטלאך ולוקחים את זה לאן 

  כמו אורים ותומים!!! דווקא פה אני מפחד מדבריהםשהם רוצים ואין פוצה פה ומצפצף... 
אבל כשמדובר בהבטחות וישועות וערבויות ומי שיתרום מובטח לו ככה וככה... בסיידר... 
ואם אני ארצה לתרום בלי כל הישועות...?? ואם אני מתעקש לתרום בלי שמרן שליט"א 

פה  פה מותר להיות קצת מסוייג!!יתן לי ריבה שהוא עצמו הכין אותה יקרה לי משהו?? 
יקרה כלום אם אני אבחר להיות הילד הגדול שמבין שהצנצנת דבש מיועדת עבור לא 

היהודי העממי שזה מה שעושה לו את הראש השנה... והצ'אקאלקות והרעש 
מחוץ לבית המדרש ולא יודע פרק  2022והצלצולים... כל זה מיועד עבור מי שחי בדור 

. אבל אם אני ב"ה לא שם!!! אם בהצנע לכת עם אלוקיך... איתו צריך לעבוד בשפה הזו.
אני זכיתי ואני כן שייך לאותיות רש"י הקטנות בדרך אמונה על שמיטה ויובל שאין שם 

  (ואם יש אות אחת לא נכונה אז בסוף יש כמה עשרות תיקונים)מילה אחת מיותרת 
כשיוצא לי לדבר עם בחורים טובים במסגרת "איגוד בני הישיבות" אני מסביר להם שיש 

לבטות קבועה איך לעצב את האוירה "איגוד..." האם שזה יהיה בסגנון של בחורים הת
בינוניים עממיים כאלו או בסגנון של בחורים טובים... ואני טוען בתוקף שצריך שזה יהיה 
באוירה של בחורים בינוניים... ולמה??? כי אתם בחורים טובים! איתכם אפשר לדבר!!! 

של בחורים בינונים... איתך הבחור הטוב והבוגר אני אוכל  אם אנחנו נעשה את זה באוירה
לדבר.. אני אסביר לך את נחיצות העניין... אסביר לך שצריך אותך פה למרות שזה לא 
לגמרי בסגנון שלך ואתה תבין עניין... אבל אם אני אעשה פה אוירה רצינית של בחורים 

 לא יכול לדבר... הוא לא יבין עניין...  טובים... הבחור הבינוני לא ידרוך כאן... ואיתו אני
כשרועה נאמן צריך להנהיג את כל קצות הציבור... הוא עסוק בעיקר  על אותו משקל:

בלהבין ולרדת ליהודי הפשוט שלא מבין עניין... כי... כי הוא לא יבין עניין...  אבל איתך 
ר לסמוך עליך הוא עוד יסתדר... אם אתה תראה גדול בישראל מלטף אייפוניסט אפש

שאתה תהיה ילד מספיק גדול להבין שאין פה גושפנקא והסכמה... אבל אם הוא יזרוק 
 את האייפוניסט... האם אפשר לסמוך עליו שהוא ישאר שומר תורה ומצוות??

מותר לנו להבין שגדולי ישראל זה רועים!!! ואתה לא הכבש היחיד... יש כל מיני כבשים 
יך להתנהל איתם הרבה יותר לאט... ומותר לנו לדעת הרבה יותר צעירים ממך שצר

 שנדרש מאיתנו יותר...
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   לקבלת הגליון ולהנצחות  • להפצת תורתו של רביה"ק מאווריטש זיע"אעלי עין יו"ל ע"י מכון 

ּלָ  ƒפ ¿ ּ̇ ַמַע ‰ ַ‰ ¿ ׁ̆ ƒל ַע ˙ נ ≈„ ָר ר ‡ו… י י¿ ו… ּ̇ ‰ַ‰ 
י  ƒָליו ֲ‡נ ר ‡≈ ‡מ∆ ה ַוּיֹ ∆ׁ̆ ל ֹמ ים ‡∆ ƒ̃ לֹ ר ‡¡ ַ„ּב≈ ‡˙  ה'.ַוי¿ ר≈ ¿̃ ƒֹוָרה נ ּ̇
ı ר∆ ∆‡ ̇ יַנ ƒח ̇ ּב¿ ‡ ר≈ ¿̃ ƒה נ ּלָ ƒפ ¿̇ ם ּו ƒַמי ָ ׁ̆  ̇ יַנ ƒח ˙ , ּב¿ ל∆ ּב∆ ַ̃ ה מ¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ַה ו¿

ֹוָרה ּ̇ יַנ˙  ƒח ּב¿ ƒַפע מ ∆ ָמה . ׁ̆ ַמי¿ ָ ּׁ̆ ˙ֹו ַה ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ה  ֲעל∆ ַּ̇ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ן ּכ¿ ַעל ּכ≈
ֹוָרה ּ̇ יר ּבֹו ‡ֹור ַה ƒ‡ָי ֹוָרה ו¿ ּ̇ ים ַל ƒּ̇ ƒע ע ּבַ ¿̃ ƒּי ∆ ׁ̆ יך¿  ƒר ָ̂. 

נוּ  ה ַרּב≈ ∆ ׁ̆ ר ָטַען מֹ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ן ּכַ ה : "ָלכ≈ ה ָלָעם ַהּז∆ ָ̇ עֹ ה ֲהר≈ ָלּמָ
ַה  ‚ֹו' ו¿ ָּ̇ ו¿ ל¿ ַּ̂ ƒל לֹ‡ ה בָּ " ּ̂≈ ָּ̃ יב לֹו ַה ƒ ׁ̆ ָ‡ַמר לוֹ "ה ה≈ ר  ו¿ ַ„ּב≈ ַוי¿
ים ƒ̃ לֹ ¡‡  ˙‡ ר≈ ¿̃ ƒּנ ∆ ׁ̆ ה  ּלָ ƒפ ¿ּ̇ יַנ˙ ַה ƒח ֹו ַעל ּב¿ ּ̇ ƒ‡ ר ּב≈ ƒ„ּ ∆ ׁ̆  ׁ̆ רּו ּפ≈

ים" ƒ̃ לֹ ה " ‡¡ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ יַנ˙  ƒח ם ּב¿ ין ָלה∆ ≈‡ ∆ ּׁ̆ ֲחַמ˙  הּו מ≈ ּז∆ ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר לֹו  ו¿
מּו˙ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒים , ּב ƒכֹול יָנם י¿ ן ‡≈ ˙ ָלכ≈ ָמם ‡∆ ¿̂ יך¿ ַעל ַע ƒ ׁ̆ ַהמ¿ ל¿
‡ּוָלה י  ,ַהּ‚¿ ƒָליו ֲ‡נ ר ‡≈ ‡מ∆ ַעם ַמּ„ּוַע  ה'ַוּיֹ ָ‡ַמר לֹו ַהּטַ ∆ ׁ̆  ׁ̆ רּו ּפ≈

מּו˙ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒה ּב ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ין ַה יַנ˙ , ‡≈ ƒח ם ּב¿ ר ָלה∆ י ָחס≈ ƒי‡ "ה" ֲהָויָ "ּכ ƒה ∆ ׁ̆
ֹוָרה ּ̇  .ַה

ר ‡ֹומ≈ ˙ּוב ו¿ ׁ̆ ַהּכָ ָפר≈ ̂¿  :ּומ¿ ƒל י ָרָהם ‡∆ ל ַ‡ב¿ ָר‡ ‡∆ ל ָו‡≈ ∆‡ ָח˜ ו¿
ֹ̃ב ה  ַיֲע ָ ׁ̆ לֹ ¿ ּׁ̆ י ַה ≈„ ם ַעל י¿ יה∆ ה ֲ‡ל≈ ָר‡∆ ¿̇ ƒי מ ƒ̇ י ƒָהי ˙ מ∆ ¡‡ ׁ̆ ּב∆ רּו ּפ≈

נּו ָהָ‡בֹו˙ ¿ּ̃ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ּלֹו˙  ƒפ י  ֲ‡ָבל, ּ̇¿ ƒמ ¿ ׁ̆ םה' ּו י ָלה∆ ƒּ̇ , לֹ‡ נֹוַ„ע¿
ם ֲהָויָ  ≈ ׁ̆ יַנ˙  ƒח ֹוָרה ּב¿ ּ̇ ם  ין ָלה∆ ≈‡ ∆ ּׁ̆ יָון  ר "ה ּכ≈ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡

ם ַעל י¿  ָר‡ֹו˙ ָלה∆ ¿̇ ƒה הל¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ י ַה ≈„ . 

ס ‡ּור ַהּפָ ם ּב≈ הּו ּ‚ַ ז∆  : ּו˜ו¿
ה ָׁ̆ ָ̃ ֲעֹבָ„ה  ר רּוַח ּומ≈ ∆̂ ֹ ּ̃ ƒה מ ∆ׁ̆ ל ֹמ עוּ ‡∆ מ¿ ָׁ̆ לֹ‡  ים  .ו¿ ƒע ָהיּו יֹו„¿ ∆ ׁ̆

 ∆ ׁ̆ ָמם  ¿̂ ַע הוּ ּב¿ ז∆ ‡˙ ֲעבֹוָ„ה, ו¿ ר≈ ¿̃ ƒּנ ∆ ׁ̆ ה  ּלָ ƒפ ¿ּ̇ יַנ˙  ƒח ם ּב¿ ין ָלה∆ ≈‡ 
ה ָׁ̆ ָ̃ ֲעֹבָ„ה  ה מ≈ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ַה ∆ ּלֹ‡ ָהָיה  ׁ̆ ∆ ׁ̆  ̇ ֲחַמ ‡ֹ„, מ≈ ם מ¿ ה ָלה∆ ָ ׁ̆ ָ̃

ם  ר ָלה∆ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ∆ ׁ̆ ָמם  ¿̂ ַע עּו ּב¿ ן ָי„¿ ָלכ≈ ֹוָרה, ו¿ ּ̇ יַנ˙  ƒח ם ּב¿ ָלה∆
ן  ָלכ≈ ‡ּוָלה, ו¿ יַנ˙ ּ‚¿ ƒח יך¿ ּב¿ ƒ ׁ̆ ַהמ¿ הל¿ ∆ׁ̆ ל ֹמ עּו ‡∆ מ¿ ָׁ̆ ר  לֹ‡  ≈ ּׂ̆ ƒּב ∆ ׁ̆

‡ּוָלה. ם ַהּ‚¿  ָלה∆

˜וּ  ¿̃ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּיוּ ˙ ּב¿ ƒרּוָחנ ˜וּ ˙ ל¿ ּפ¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ˙ ו¿
ּיוּ  ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ּכ∆ ˙ ּב¿ ז¿ ƒו… ‰ י‡  ר ‰'ל¿

ל  ≈‡ ֹ̃ב ּב¿ ל ַיֲע ∆‡ ָח˜ ו¿ ¿̂ ƒל י ָרָהם ‡∆ ל ַ‡ב¿ ָר‡ ‡∆ י ה' לֹ‡ ָו‡≈ ƒמ ¿ ׁ̆ י ּו ָ„ּ ַ ׁ̆
ם י ָלה∆ ƒּ̇ ּלּו˙ ‡ֹור  .נֹוַ„ע¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒה יָנה ו¿ ƒכ ¿ ּׁ̆ ָרַ‡˙ ַה ¿ ׁ̆ יך¿ ַה ƒ ׁ̆ ַהמ¿ י ל¿ ≈„ ּכ¿

ר, ַעל ָהָ‡ָ„םה'  ּבָ ¿ ׁ̆ ƒב נ ה לֹו ל≈ י∆ ה¿ ƒּי ∆ ׁ̆ יך¿  ƒר ָטן , ָ̂ ָ̃ ה  י∆ ה¿ ƒי„ י ƒמ ָ̇ ו¿
ה טֹוב ∆ׂ̆ ּום ַמֲע ׁ̆ ה  ָׂ̆ ּלּו לֹ‡ ָע ƒ‡ יָניו ּכ¿ ע≈ ˜ , ּב¿ ≈̃ ֹו ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי ה ו¿ ַ‡ּו∆ ¿̇ ƒי ו¿

יוֹ  ר ו¿ ≈̇ ‡ יֹו רַלֲעבֹוַ„˙ ַהּבֹור≈ ים . ̇≈ ƒמ ָ ׁ̆ ים ּ‚¿ ƒָינ נ¿ ƒע ˙ זֹ‡˙ ּב¿ ֻעּמַ ל¿
ˆּום מ¿ ƒ̂ ˜ּו˙ ו¿ ּפ¿ ַּ̇ ס¿ ƒה ˙ ַ„ּ ƒה לֹו מ י∆ ה¿ ƒָכל , י ֲ‡ָו˙ֹו ּב¿ ַּ̇ ט  ַמע≈ ל¿

רֹו˙ ָ̇ מֹו ה ל¿ ַ‡ּו∆ ¿̇ ƒלֹ‡ י ר ו¿ ָ ׁ̆ פ¿  . ַה‡∆
הּו  ז∆ ֹ̃בו¿ ל ַיֲע ∆‡ ָח˜ ו¿ ¿̂ ƒל י ָרָהם ‡∆ ל ַ‡ב¿ ָר‡ ‡∆ ל , ָו‡≈ ן ָזכּו ‡∆ ƒי ּנַ ƒמ

ָר‡ ּיֹו˙ - ָו‡≈ ƒ̇ ַרּמ≈ "ף ָ‡ל∆ [ ‡'‡ֹור  ‡ֹו ַ‡ּלּופוֹ ז מ¿ ל עֹוָלם ל¿ ∆ י ,]ׁ̆ ≈„  ַעל י¿
י ָ„ּ ַ ׁ̆ ל  ַמה  ‡≈ י לֹו ּב¿ ַ„ּ ∆ ׁ̆ ם  ƒּי ƒמ ¿ ׁ̆ ים ּ‚ַ ƒָינ נ¿ ƒע ˆּום ּב¿ מ¿ ƒ̂ ז ַעל  ַרּמ≈ מ¿
ׁ̆ לוֹ  ּי≈ ∆ ַ‚ם, ׁ̆ י ו¿ י ַהּוָ ƒמ ¿ ׁ̆ ּיֹו˙ "הּו ƒ̇ ָהָיה' ‡ֹו ַער 'ו¿ ַ̂ ֹון  ׁ̆ , ָל

ים ƒָינ נ¿ ƒע ּבָ ∆ עֹו„  ׁ̆ ˜ּו ל¿ ¿̃ ֹו ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒה ַטֲערּו ו¿ ¿̂ ƒי„ ה ƒמ ָּ̇ ים  ƒּי ƒָהרּוָחנ
עֹו„ ם. ו¿ ָ̇ נּו ָ̇ ו¿ רֹב ַענ¿ ם זֹ‡˙ ּב¿ ƒי ַ‡ך¿ ע ƒּ̇ י„ , לֹ‡ נֹוַ„ע¿ ƒמ ָּ̇ רּו  ָ‡מ¿

˙ מ∆ ¡‡ ָנָעה ּב∆ ַהכ¿ ˙ ֲעָנָוה ו¿ ַ„ּ ƒמ יעּו ל¿ ƒ‚ּ ƒה י‚ּו ו¿ ƒ ּׂ̆ ƒן לֹ‡ ה ƒֲעַ„י ∆ ׁ̆. 

 ַּ̃ ƒר ע „ָ ך¿ ַל  -‰ ָ‰ֲעבו… ּיוּ  ֲ‰פ… ƒמ ¿ ׁ̆ ּיוּ ˙ ּ‚ַ ƒרּוָחנ  ˙ל¿
י  ƒ„ָי ˙ י ‡∆ ƒּ̇ ַלח¿ ָׁ̆ ה  ָּ̇ י ַע ƒֲעבּור ... ּכ ‡ּוָלם ּבַ יָך ו¿ ƒּ̇ ַמ„¿ ע¡ ֹז‡˙ ה∆
י ƒּכֹח ˙ ָך ‡∆ ¿̇ ‡ֹ ֲעבּור ַהר¿ ם ַי„  .ּבַ ƒי ָיַ„י ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒָר‡ ּב ב¿ ƒָהעֹוָלם נ ∆ ׁ̆ ָי„ּוַע 

מֹ‡ל ¿ׂ̆ ַי„  ין ו¿ ƒמ עֹו˙ , י¿ ּבָ ¿̂ ∆‡ ׁ̆ ׁ̆ ָחמ≈ ָכל ָי„ י≈ ה ּוב¿ ָ ּׁ̆ ƒֲחמ „ ∆‚ נ∆ ּכ¿
ּ„ֹו˙ ƒמ :„ ס∆ בּוָרה, ח∆ ¿‚ּ ,˙ ר∆ ∆‡ פ¿ ƒּ̇ ,„ח ָוהֹו ַ̂ ּ„ֹו˙[ נ∆ ƒי ַהּמ ָרט≈ ם ּפ¿ ּלּו ה≈ ≈‡ ,

ל ַהּפַֹעל ן ַהּכַֹח ‡∆ ƒֹו˙ מ„ּ ƒָלל ַהּמ ל ּכ¿ ∆ ׁ̆ ָ‡ה  ָ̂ ם ַההֹו כּו˙ ה≈ סֹו„ ּוַמל¿ ּ„ֹו˙ י¿ ƒמ[ .
ּ„ֹו˙ ƒמ ׁ̆ ּב¿ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒר ָהָ‡ָ„ם מ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ה ּכַ ּנ≈ ƒה ּלּו ַלֲעבֹוַ„˙  ו¿ ם ה' ‡≈ ה≈

ין ƒים ַי„ ָימ ƒ‡ָר ¿̃ ƒה, נ י ָהעֹוָלם ַהּז∆ ָינ≈ נ¿ ƒע ם ל¿ ה∆ ׁ̆ ּבָ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒר מ ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ , ו¿
מֹ‡ל ¿ׂ̆ ים ַי„  ƒ‡ָר ¿̃ ƒם נ ˙ . ה≈ י‡ ַלֲהפֹך¿ ‡∆ ƒר ֲעבֹוַ„˙ ָהָ‡ָ„ם ה ַּ̃ ƒע ו¿

ין ƒָימ מֹ‡ל ל¿ ¿ ּׂ̆ יו ַה‚ַּ , ַה ָ̇ ּ„ֹו ƒמ ם ּב¿ ַ‚ּ ׁ̆ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּי ∆ ׁ̆ נּו  ַהי¿ ים ּ„¿ ƒּי ƒמ ¿ ׁ̆
י ≈ ׁ̆ ך¿ ֲעבֹוַ„˙ ַה ˆֹר∆  "˙.ל¿

ָ‡ַמר ∆ ׁ̆ הּו  ז∆ ˙ּוב ו¿ י ַהּכָ ƒ„ָי ˙ י ‡∆ ƒּ̇ ַלח¿ ָׁ̆ ה  ָּ̇ י ַע ƒּכ , ˙ ה ‡∆ ּכָ ƒה ∆ ׁ̆
„ ַי„ ַ‡ַח˙ ∆‚ נ∆ ׁ̆ ַמּכֹו˙ ּכ¿ ָחמ≈ עֹה ּב¿ ר¿ יַנ˙ , ּפַ ƒח ˙ ּב¿ ַהּכֹו˙ ‡∆ י ל¿ ≈„ ּכ¿

עֹה ר¿ ּיֹו˙ ּפַ ƒ̇ ף ‡ֹו ׁ̆  ,ָהעֹר∆ ˙ ָחמ≈ ּבֹר ‡∆ ¿ ׁ̆ ƒנּו ל ַהי¿ ן ּ„¿ ה≈ ∆ ׁ̆ ּ„ֹו˙  ƒַהּמ
ה ָ ּׁ̆ „ֻ ¿ּ̃ ם ַל ƒי‡ ֲ‡חֹוַרי ƒה ∆ ׁ̆ ָ‡ה  מ¿ יַנ˙ ַהּטֻ ƒח ּב¿ ƒף מ „ ָהעֹר∆ ַּ̂ ƒמ ,

ים ƒנ יַנ˙ ּפָ ƒח ב¿ ƒָכם ל ָהפ¿ ה, ּול¿ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃ יַנ˙  ƒח י . ּב¿ ˙ ָהָיה ּ„ַ מ∆ ¡‡ ּוב∆
מֹ‡ל  ¿ ּׂ̆ ƒֹו˙ מ„ּ ƒַהּמ ˙ ר ָהֲעבֹוָ„ה ַלֲהפֹך¿ ‡∆ ַּ̃ ƒה ע י ז∆ ƒזֹ‡˙ ּכ ּב¿

ין ƒָימ ‡ּוָלם, ל¿ ֲע  ו¿ יךָ ּבַ ƒּ̇ ַמ„¿ ע¡ ‡˙ ה∆ ׁ̆  בּור זֹ ָך עֹו„ ָחמ≈ ˙ ל¿ ≈̇ ָל
י, ַמּכֹו˙ ƒּכֹח ˙ ָך ‡∆ ¿̇ ‡ֹ ֲעבּור ַהר¿ ˙  - ּבַ ˆֹון , י'ּכַֹח ‡∆ ה ָהָיה ר¿ י ז∆ ƒּכ
בָּ  ָּ̃ ּ„ֹו˙"ה ַה ƒר מ ∆ׂ̆ ל ָהע∆ ל ּכָ ∆ ׁ̆ ˙ ַהּכַֹח  ‡ּו ‡∆ ר¿ ƒּי ∆ ין , ׁ̆ ƒָימ „ ּיַ ƒם מ ַ‚ּ

מֹ‡ל ¿ׂ̆  „ ּיַ ƒם מ‚ַ יך¿ [ ו¿ ƒר ָ̂ ה  ּלָ ƒח ¿ּ̇ ƒי מ ƒין  ּכ ƒַי„ ָימ ּיּו˙ -ַלֲעבֹ„ ּב¿ ƒי רּוָחנ ָינ≈ נ¿ ƒע , ּב¿

נוּ  י ַרּב≈ ר≈ ב¿ ƒ„ בָֹ‡ר ַרּבֹו˙ ּב¿ ּמ¿  .]ּכַ

 גליון השבוע נדבת 
 הי"ו חיים נחמן ברקוביץהר"ר 

 במזל טוב תלרגל הולדת הב
 שיזכו ההורים לגדלה לתורה ולחופה ומעש"ט



 

במשנת ה'זרע שמשון'  
44

 

 
74

  

 hbzs3587@gmail.com

 



נה
עו

אמר רבי יהושע בן לוי כל ה

שבת קיט:
זוה“ק ח“ג, כ

תר
 יו

אין גדול לפני הקב“ה

דברים רבה ז

718-305-6886 | Umein.Vumein@gmail.com |  www.UmeinVumein.org
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