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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 יתרו   -   נפלאים 

 
בארץ   הייתי  גר  אמר  כי  גרשום  האחד  "שם 
אבי   אלוקי  כי  אליעזר  האחד  ושם  נכריה 

 ד) -בעזרי ויצילני..." (יח, ג
הנציח   כיצד  אלו,  מפסוקים  למדנו  לרעהו,  באיש  כתב 

לדורות, הניסים והטובות שעשה הקב"ה עמו,  משה רבינו  
שהיה   המצב  את  הממחישים  בשמות  לבניו  שקרא  בכך  
נתון בו, ואת ישועת ה' שנעשה עמו, זאת כדי  לזכור יום 
יום תמידין כסדרן את חסדי ה' ואת גודל חובת השעבוד  

 להשי"ת על כך. 
אברהם  רבי  לגאון  פנה  אברך 

וביקש   זצ"ל  גניחובסקי 
ש לילדו  יתקבל  ברכה 

 לחיידר שנרשם אליו.  
כי   שהבין  אברהם  ר' 
להתקבל   סיכוייו 
"אני   הציע:  אפסיים... 
הוא   למנהל.  אתקשר 

בין  עתלמיד ישיבת טש
שאתקשר   יזיק  ולא 

 אליו"... 
אברהם:   רבי  מתקשר 
עם   לדבר  "אפשר 
לילד   בקשר  המנהל 
המנהל   סגן  פלוני"...? 
השני   מעברו  שהיה 
השיב:   הקו  של 
חבל   בחו"ל  "המנהל 

לא  ל אבל  איתו...  דבר 
עוד   להכניס  שייך 
מלאה   הכיתה  ילדים. 

 עד אפס מקום"... 
בטלפון   משהו  למסור  "תוכל  אברהם:  רבי  ממשיך 
למנהל"? והלה משיב: "אתה סתם מכביד עלי, תדע שאם  
יכניסו עוד ילד או שנים הם יהיו מהקהילה שלנו... והילד  
שיכנ וחולם  מדמיין  סתם  אביו  סיכויים.  לו  אין  יסו  הזה 

 אותו"... 
תאמרו למנהל   נואש: "בבקשה רק  רבי אברהם לא אומר 

גנ אברהם  כולנו יכי  כי  למסור  וביקש  התקשר,  חובסקי 
תלמיד   הוא  הילד,  של  לאבא  הטוב  הכרת  הרבה  חייבים 

ואדם  , חכם אלוקים  בעיני   ,חשוב 
וחובה להכיר לו טובה, על כי יש 

 בדור תלמיד חכם כזה.  
לו,  חייבים  והמנהל  אתה  אני, 
כולם  ובאמת  וסבו...  לאביו 

למשפחה  הטוב  הכרת  חייבים 

  , הזו כי הם צאצאים ממש בן אחר בן לרבי יוסף קארו זצ"ל
ממש   אצילות  מדות  ובעל  כשרוני  מצויין,  עצמו  והילד 

 כאבותיו ואבות אבותיו". 
מהלב   שיצאו  המרגשים  דבריו  כצפוי,  שלא  ואכן, 

לומ הילד  ומצליח  התקבלו.  החיידר  כותלי  בין  כיום  ד 
 מאוד. ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. 

 (ע"פ ויאמר הנני) 
 

כי   האלהים  מכל  ה'  גדול  כי  ידעתי  "עתה 
 בדבר אשר זדו עליהם" (יח, יא)

לראות   ליתרו  גרם  מה 
מכל   ה'  של  גדלות  את 

 האלהים? 
"במים   רש"י:  כתב 

והם  יד  לאבדם  מו 
במים"     - נאבדו 

מאת   נענשו  המצרים 
על   מדה  כנגד  מדה  ה' 
לעם   שעוללו  מה 

 ישראל. 
השאלה:   נשאלת 
עונש   הגיע  מדוע 
עם   הרי  למצרים? 
מה   את  קבלו  ישראל 
בין   בברית  שנקבע 
"ועבדום   הבתרים: 

(בראשית  יוע אתם"  נו 
 טו יג).

עינו   המצרים  אלא, 
כדי   ישראל,  עם  את 
ישראל,   לעם  להרע 
ולא מפני צווי ה', ולכן  
נענשו מדה כנגד מדה, נגד השלכת התינוקות למי היאור,  

כה שקבלו  הושלכו סוס ורוכבו אל מי הים, וכן כל מכה ומ
היה בזה עונש מדה כנגד מדה, ויתרו ראה בכך את גדלות  
ה', שרק הוא יודע את מחשבות בני האדם, ויכול להעניש  

 מדה כנגד מדה. 
 (תורת משה) 

 

 "וישב משה לשפוט את העם" (יח, יג)
'בניין   בספר  הקשה  לכאורה, 
אלו   להבין  יש  אריאל', 
במדבר  היו  סכסוכים 
צריך  משה  היה  שעליהם 
הלא  העם,  את  לשפוט  לשבת 

מן    -פרנסה הייתה להם בשפע  
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מֹות טו, כו) ם רְֹפֶאָך" (ׁשְ ֵ  "ֲאִני ַהׁשּ
יר  י ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ִנְכַנס ְיהּוִדי ָעׁשִ יֶאל ָהַרּבִ ׁש ֵעָצה ְלַגּבֵ ּוִבּקֵ

ִליׁש ֶאת הֹונֹו  יל ּוְלַהׁשְ ד ֶאָחד ְלַהְכּפִ כֹוָלה ִמּצַ ּיְ ָקָעה "ׁשֶ -ַהׁשְ
ִוי". ְסּפֹו ָהַעְכׁשָ ל ּכַ ן ֶאת ּכָ ִני ּגַם ְלַסּכֵ ד ׁשֵ  ֲאָבל ִמּצַ

ְצִליַח. ָהִעְסָקה ּתַ ֵרְך ׁשֶ י ּבֵ  ָהַרּבִ
ָלה! הּוִדי ִהְפִס  ְוָהִעְסָקה? ִנְכׁשְ ֲעַמדַהּיְ ְסּפֹו, ּוִמּמַ ל ּכַ יד ֶאת ּכָ

ֶחְבַרת ד, ֵהֵחל ִלְפׁשֹט ָיד ּוְלִהְסּתֹוֵבב ּבְ ִביר ְמֻכּבָ ל ּגְ ָרם ׁשֶ
ָצִנים... ּבְ  ַהּקַ

יָרה ּכָה ָהַאּדִ ְסּכוּל ְוָהַאְכָזָבה ֵמַהּמַ ֵאב ָהָיה נֹוָרא, ַהּתִ ַהּכְ
ֶנת ִלְבִליעָ  י ִנּתֶ ְלּתִ ֻהְנֲחָתה ָעָליו ָהְיָתה ּבִ  ה...ׁשֶ

י ָה'ִאְמִרי ׁש ׁשּוב ִעם ָהַרּבִ יַצד ִנְפּגַ ּפּור ִמְתָאֵרְך, ּוְמָתֵאר ּכֵ ַהּסִ
יֵניֶהם.  ָהְיָתה ּבֵ יָחה ׁשֶ ִ  ֱאֶמת', ְוַהׂשּ

י ֵאין לֹו ּלָה ּכִ ּגִ הּוִדי ׁשֶ ַהּיְ ּפּור ָהָיה, ׁשֶ ל ַהּסִ סֹופֹו ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ּפֹוִלין, ֶהֱחִליט  ׂש ּבְ יל ֶאל ֶאֶרץיֹוֵתר ָמה ְלַחּפֵ ַלֲעזֹב ַהּכֹל ּוְלַהְעּפִ

ָרֵאל.  ִיׂשְ
........................
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 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 יתרו   -   נפלאים 

 
היו   לא  שכנים  וסכסוכי  דירות  השמים,  מן  שכן    - שיורד 

 הם היו במדבר. על מה אפוא ישב משה לשפוט את העם. 
קריעת לאחר  דרש:  בדרך  את    ומיישב  הים  פלט  סוף  ים 

רכושם של המצרים וישראל אגרו ממנו כמויות עצומות.  
אלא שישראל לא היו לבדם, שכן "וגם ערב רב עלה עמם",  
מן   ונטלו  בצלחת  ידם  את  טמנו  לא  האחרונים  והללו 

 הרכוש לעצמם. 
מן   שנטלו  על  רב  הערב  את  ותבעו  ישראל  מבני  עמדו 

שכלל  בעוד  השעבוד,  על  שכר  שהוא  לא    הרכוש, 
 השתעבדו. אם כן, הרכוש מגיע לבני ישראל. 

מכיון ש"המוציא מחברו עליו הראיה", היה כל אחד צריך  
מן   שנטלו  רב  הערב  מן  ואלמוני  פלוני  על  עדים  להביא 

אלו   תורה  ודיני  הרכוש, 
 הגיעו לפני משה. 

משה   דווקא  טעם  ומה 
את   לשפוט  לבדו  ישב 
העם? מדוע לאהרן לא  
הגיעו, או אל הזקנים?  

היה  ש רבנו  משה  כן 
נטל   שלא  היחיד 
כך   בשל  הים  מביזת 
בארונו   עסוק  שהיה 
כל   רצו  לכן  יוסף,  של 
בדין   להתייצב  ישראל 
שאינו   מי  אצל  תורה 

 נוגע בדבר... 
   (במחשבה תחילה) 

 

יבוא   מקומו  "על 
 (יח, כג) בשלום" 

של   מקרה  הגיע  מוואלוז'ין  חיים  רבי  הגאון  של  לידיעתו 
 שלום בית שהופר.  

טרח הגאון והגיע אל בני הזוג, שמע את טענותיהם, דיבר  
 על לבם וניסה להשכין שלום. 

פרצה   שוב  מכן  ולאחר  ויומיים,  יום  מעמד  החזיק  זה 
המחלוקת, ושוב הגיע הגר"ח וישב במשך זמן רב לשמוע  

 הטענות. את 
 תלמידיו ניסו להניאו מכך. "אין זה לפי כבודו של רבנו". 

"בגמרא ואמר:  הגר"ח  חז"ל  (   נענה  אמרו  נג:)  יומא 
'המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו, ואחר כך  

 ייתן שלום'. 
שלום  לעשות  כדי  לפעמים 
לאחור,  לפסוע  מוכרחים 
וההלכה היא שלאחר המתנה 
למקום  לשוב  יש  מסוימת 

לדעת    -שון  הרא ונוכחים  למקום  חוזרים  מה  זמן  אחרי 
 שלא אירע כל ביזיון". 

 (במחשבה תחילה) 
 

כל  בקצהו  ונגוע  בהר  עלות  לכם  "השמרו 
 הנוגע בהר מות יומת" (יט, יב) 

כתב החפץ חיים: ומה אם הר שאין בו דעת ואינו  מרגיש  
עד   התורה,  קבלת  ידי  על  נתקדש  מקום  מכל  כלום, 

מלנגוע בקצהו, קל וחומר למי שנוגע  שהוזהרו כל  ישראל  
ופוגע בכבודו של תלמיד  חכם, שלמד את התורה גופה,  
וכמה   כמה  אחת  על  העלבון,  ומרגיש  דעת  בו  ושיש 

 שהנוגע בו כנוגע בבבת עינו. 
מבני   אחד  הגיע  פעם 
לפני   ליברפול  עיריית 

הגאון   העיר  הרב  רב 
והתאונן   ז"ל  פלוטניק 

ה גודל  צרה  על 
כי   בביתו  שניחתה 
מדרך   סטתה  בתו 
עם   והתיידדה  הישר 
גוי ובדעתה לבוא עמו  

 בקשרי חיתון רח"ל.  
לפניו   האיש  בכה 
שיואיל לדבר על לבה  

 ולהניאה ממעשיה. 
את   לעורר  ניסה  הרב 
נועם   בדברי  הנערה 
היא   אך  וכיבושין. 
ולא   עורפה  הקשתה 
אבתה לשמוע ונשארה  

 איתנה בדעתה הקלוקלת. 
האב   החל  הרב,  עם  מכן,  לאחר  המסכן,  האב  כשנפגש 
במשימתו   הצליח  שלא  כך  על  הרב  את  ולגדף  לצעוק 
אין   שבאמת  רואה  הוא  שעכשיו  מפיו  פלט  כעסו  ומרוב 

 שום תועלת מן הרבנים... 
בנחת   השיבו  גידופיו,  את  הרב  הבאים:  בכששמע  דברים 

לרופא גדול ומפורסם    ,אמשול לך משל למה הדבר דומה
ד  גדולהשעשה  לעיר  ביער  ,רכו  עבר  הילוכו    , ובדרך 

כספו ואת תרמיל  את  פתאום התנפלו עליו שודדים ושדדו  
 הרפואות שנשא עמו.  

התיק,   את  השודדים  כשפתחו 
כמה  זולת  כלום  שם  שאין  ראו 
את  ושפכו  פשוטים.  עשבים 

 תכולת התיק לאשפה. 
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ּפּור ָהָיה  ל ַהּסִ י ׁשֶ הוּא ָהָיה -אּוָלם, סֹופֹו ַהּסֹוִפי ְוָהֲאִמּתִ ׁשֶ
ל ּצַ ּנִ ֵני ִעירֹו ׁשֶ ֹוָאה... ַהיִָּחיד ִמּכָל ּבְ ֶות ּוֵמֵאיַמת ַהׁשּ ֵזַרת ַהּמָ ִמּגְ

ה' לֹא ָהְיָתה נֹוֶחֶתת ָעָליו, ב ָמה ָהָיה קֹוֶרה לּו ַה'ַמּכָ ָהָבה ְוַנֲחׁשֹ
יֵריְוהּוא ָאֵכן הָ  ִעְסַקת ָהֲעָנק, ְוהֹוֵפְך ְלֶאָחד ֵמֲעׁשִ ָיה ַמְצִליַח ּבְ

 ּפֹוִלין.
ָבה ַעל ַמֲעָבר ְלֶאֶרץ ל ַמֲחׁשָ ַדל ׁשֶ ַהִאם הּוא ָהָיה ַמֲעֶלה ּבְ

ְתאֹום...! ָרֵאל? ָמה ּפִ  ִיׂשְ
ָהבֹו  ְסּפֹו ּוִמזְּ פֹוִלין, ֶנֱהֶנה ִמּכַ ָאר ּבְ ל -הּוא ָהָיה ִנׁשְ וְּבסֹופֹו ׁשֶ

ִויץ...ּדָ  אֹוׁשְ ח ָהֵאׁש ּבְ ן ַעל ִמְזּבַ ָקְרּבָ  ָבר ּגַם עֹוֶלה ּכְ
ּלֹו  ה' ׁשֶ ַה'ַמּכָ אֹוֵמר, ׁשֶ ֶעֶצם ְרפּוָאה... -ָמה ׁשֶ  ָהְיָתה ּבְ

ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ
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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  
 יתרו   -   נפלאים 

 
כדי   העם  המון  פתחו  על  צבאו  לעיר,  הרופא  כשהגיע 

 רופה לחוליים.למצוא מזור ות 
מסוכנת   במחלה  החולה  בתו  עם  אדם  הגיע  הבאים  בין 

 ורוב רופאי העיר נתייאשו מלרפאותה.  
עליו  בו  הכיר   שהתנפלו  השודדים  אחד  שהוא  הרופא 

כמה   בתיקי  לו: שוטה שכמותך, הרי היו לי  בדרכו. אמר 
עשבים שבהם הייתי מכין תרופה לבתך, אבל מה אעשה 

עשבי  את  זרקת  בידיך  והפסדת    ואתה  לאשפה,  המרפה 
 לעצמך שאינני יכול לעזור לך.

התקוה   את  השחית  ידיו  שבמו  על  מר  בבכי  האיש  פרץ 
 האחרונה שהיתה לבתו החולה. 

כך נראים האנשים    -אמר הרב לאב הרגזן    -הנמשל כלפיך  
שכל ימיהם מזלזלים הם בכבוד הרבנים ואומרים עליהם  

חדירים בבני  שאינם שוים להועיל, וכך מטיפים בביתם ומ 
ושנאה   רעל  חיצי  הבית 

וגדולי   הרבנים  על 
ובכל   התורה, 
הזדמנות עושים אותם  
בני   בעיני  ולקלס  ללעג 
מבינים   ואינם  הבית, 
את   מאבדים  שבכך 
האחרונה   תקותם 
ביתם   בני  להצלת 
מכליון רוחני, כי מכיון  
לזלזל   שהורגלו 
אינם   שוב  ברבנים, 
כל   מהם  שומעים 

ומקשים  התוכח  ,
 יך בדרכם הנלוזה. עורפם להמש

 (משחת שמן) 
 

 "כל הנוגע בהר מות יומת" (יט, יב) 

מטש הגאון  שנתמנה  לאחר  בעריש    -בין  עמיד  דוב  רבי 
בין אירע מעשה שגרם לכל  עוויידנפלד זצ"ל לרבה של טש 

 לעמוד על גדולתו. בני העיר  
היה זה כאשר הופיעו לפניו שני יהודים לדין תורה בעסקי 
מראשי  חתנו של אחד  מבעלי הדין, שהיה  ממונות. אחד 
את   לקיים  בדעתו  שאין  והכריז  בדין  חייב  יצא  הקהלה, 

 הפסק, משום שהיו לו טענות על פסק הדין. 
מטש לרב  ע לרב  נתמנה  עתה  שזה  משום  הדבר,  כאב  בין 

שממנ עוד  וחשש  יראו  ו 
והאמת   יעשו  וכן  אנשים 

בעיר תהיה נעדרת. כמה  
הדבר   את  שמר  ימים 

אחד  ,  בלבו יום  ואולם 
של   חותנו  את  פגש 

המתדיין ופלט מפיו שמאוד מציקה לו התנהגות חתנו עד  
 שהדבר מפריע לו להתרכז בלימודו... 

יציית   שלא  שהכריז  האיש  חלה  מכן  לאחר  ימים  מספר 
י בדמי  ונפטר  הדין,  הצטער  לפסק  בעריש  דוב  רבי  מיו. 

על   שהקפיד  כך  ועל  יהודי  אותו  של  פטירתו  על  מאד 
 מעשיו, ועסק רבות בתיקון נשמתו.  

בכל ימיו שמר את יום היארצייט שלו, והיה לומד משניות  
    ומדליק נר לעילוי נשמתו. 

 (שר התורה) 
 

 "ומשה עלה אל האלהים" (יט, ג) 
התורה,   את  לקבל  למרום  משה  שכשעלה  חז"ל,  דרשו 
ולא   בשמים,  התורה  את  להשאיר  השרת  מלאכי  בקשו 
משה  להם  שהוכיח  עד  משה,  ביד  אותה  לתת  הסכימו 
הכתובות   שהמצוות 
בתורה מתאימות לבני  
למלאכים   ולא  האדם 

 (שבת פח עמוד ב). 
השאל וכי  נשאלת  ה, 

המלאכים   ידעו  לא 
מעצמם,   קודם 
אינה   שהתורה 

 מתאימה להם?! 
גדול  למשל   רב 

שמפאת   בתורה, 
התקשה   זקנותו 
הרבנות   את  להנהיג 

 בעירו הגדולה.  
קטנה   עיר  רבם  עבור  לחפש  עצה,  עירו  אנשי  טכסו 

 שאנשיה מעטים, שאותה יצליח רבם להנהיג.  
 כעבור זמן נמצאה העיר, ונתרצה הרב לעבור לשם.  

בהגיע משלחת אנשי העיר הקטנה להקביל את פני הרב,  
 אנשי העיר הגדולה, ולא נתנו לרבם ללכת עמהם.  םדחו

"מדוע  בתמיהה:  הקטנה  העיר  אנשי  אינכם    שאלו 
שאינו   אתם  יודעים  והרי  עמנו,  לבוא  לרב  מאפשרים 

 מתאים לכהן בעירכם?" 
הרב   כבוד  מפני  רק  אכן  ואמרו:  הגדולה  העיר  אנשי  ענו 
עשינו זאת. רצינו להראות לכם עד כמה חשוב וגדול הוא  
הרב בעינינו, ועד כמה אנו מצטערים על שנאלצנו להפרד  

 ממנו, ולתת אותו לכם.  
המלאכ בקשו  חשובה  כך  כמה  לישראל  להראות  ים 

ועד   בעיניהם,  התורה 
על   מצטערים  הם  כמה 

ר אותה  ו שנאלצים למס
 לישראל. 

 (המגיד מדובנא) 
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ים עד, טז)"ְלָך יֹום ַאף ְלָך   ִהּלִ  ָלְיָלה" (ּתְ

ָך ְוַרק ַחי ִאּתְ ים: ָאָדם ׁשֶ ַחּיִ ָכה ֶזה ּבַ עְזִריְטׁש: ּכָ יד ִמּמֶ ּגִ ָאַמר ַהּמַ
ָך  ר ֵאֶליָך, -"ְלָך"  -ִאּתְ ל ַחּיָיו ׁשֹוֵאף ַרק ִלְהיֹות ְמֻחּבָ ּכָ ָאָדם ׁשֶ

ב  ָכל ַמּצָ ה ִלְראֹות אֹוְתָך ּבְ מּוָאר לֹו, הּוא ֵאינֹו"יֹום!" ַהּכֹל  -ְמַנּסֶ
ָדָבר ָחׁשּוְך... ִציאּות ּכְ  ּתֹוֵפס ֶאת ַהּמְ

הּוא "ַאף ְלָך"  ָך, ֲאָבל ּגַם ְקָצת -ֲאָבל ִמי ׁשֶ הּוא ָאְמָנם ַמֲאִמין ּבְ
ָך  ר ִאּתְ ַבד ֶקׁשֶ ָבִרים נֹוָסִפים ִמּלְ ל ְורֹוֶצה ּגַם ּדְ ם ַמְתִחיל -ְמֻבְלּבָ ׁשָ

ְך הַ  דֹול...ַה"ַלְיָלה", ַהֹחׁשֶ  ּגָ

ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ
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 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ
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 "זכור את יום השבת לקדשו" (כ, ח)

מעשה ברבי חייא בר אבא שהוזמן לביתו של יהודי בעיר  
לודקיא. בהגיע שעת הסעודה, הושיב בעל הבית את רבי  

פואר, והנה הובא אל החדר מגש  יא בסמוך לו בחדר מ יח
ענק, העשוי כלו כסף ומקושט בפיתוחי כסף, מעשה צורף 
אמן. אל המגש היו מחוברים עשרים וארבעה מוטות של  
כסף, המושחלים בעשרים וארבע טבעות כסף. את המגש  

וארבעה   עשרים  בידיהם  נשאו 
מהם   אחד  כשכל  עבדים, 
של   אחד  במוט  אוחז 

 כסף.  
  על המגש המפואר היו 
סוגי   מכל  מונחים 
ומכל מיני   התבשילים, 
שנבראו   המאכלים 

 מששת ימי בראשית. 
נושאי   העבדים  עם 
המגש, נכנסו לחדר גם  
קטנים,   ילדים  שני 
מימינו   אחד  ונעמדו 
של   משמאלו  ואחד 
והחל   הבית,  בעל 
"לה'   להכריז:  הראשון 

 הארץ ומלואה".  
קריאתו,   את  סיים  אך 
פיו   את  חברו  פתח 
"לי בקול:    והכריז 
אמר   הזהב  ולי  הכסף 

 ה' צבאות". 
לך   העמדת  מה  "מפני 
המכריזים   אלו,  ילדים 

כך?"   רבי    -לך  תמה 
 חייא באזני בעל הבית. 

כדי   זאת  "עשיתי 
להזכירני תמיד, כי כל  
ולא   שלי,  אינו  עושרי 
להתגאות   אבוא 

 בעושר זה". 
לכל   זכית  מה  "ומפני 

נה  ע   - הוסיף רבי חייא לשאול. "קצב הייתי    - הכבוד הזה?"  
בחת שהיתה מגיעה  ווכל בהמה שמנה ומש   -לו בעל הבית  

לידי בכל ימות השבוע, לא הייתי משתמש בה, ולא מוכר  
לכבוד   מטעמים  ממנה  לעשות  אותה  שומר  אלא  אותה, 

 שבת". 

הזה"   הכבוד  לכל  זכית  לחנם  לא  חייא    -"אכן,  רבי  הגיב 
גם הוא עצמו    - למשמע הדבר   זוכה  "המכבד את השבת, 

 (פסיקתא רבתי)     לכבוד". 
 

 "כבד את אביך ואת אמך" (כ, יב) 
, ירא שמים גדול וחיפש להדר במצוותהיה  ן  ר' יעקב הלפר 

לקיים  הוא   זכה  לא  וכמעט  קטן  בגיל  מהוריו  נתייתם 
 מצוות כיבוד הורים.  

יום אחד נקלע למחיצתו  
של אחד מרבני תל אביב  
עלו   שהוריו  לו  שסח 
לאחרונה מפולין (ערב  
העולם   מלחמת 
שרויים   והם  השנייה) 
אלא   כל,  בחוסר 
מתפרנס  עצמו    שהרב 
גדול   ובדוחק  בצמצום 
לעזור   בידו  ואין 
מצטער   והוא  להוריו, 

 מאוד על כך. 
מחייתם   עולה  "כמה 
לחודש?"   הוריך  של 

 שאל ר' יעקב. 
בסכום   נקב  הרב 
הציע   יעקב  ר'  מסוים. 
'עסקה':   אתר  על  לו 
"אני אשלם מדי חודש 

, כולל  את כל צורכיהם
בהרחבה גדולה,    דיור,
  , הורים' שלךה'כיבוד  ו

 ייזקף לזכותי בשמים". 
חשב הרב על כך וענה  
שמדובר בשאלה קשה  
אמר   הוא  מאוד. 
איש'  ב'חזון  שייוועץ 
לר'   תשובה  וישיב 

 ן. יעקב הלפר
את   הרב  שטח  כאשר 
התפלא   שאלתו, 
פליאה   איש'  ה'חזון 
בשביל   דואג???  אתה  המצווה  שכר  על  "מה?  עצומה: 

 ההורים יש לעשות הכל. אפילו להיכנס לגיהנום..."  
תדאג,   "אל  והפטיר:  איש'  ה'חזון  חייך  קלה  שהות  לאחר 

 לקב"ה יש מספיק שכר לשלם לשניכם"... 
 (במחשבה תחילה) 
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ה טֹוב"  "סוּר ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
ִרים ַעל ִמּדֹות ָרעֹות ַהֲחזֹון ִאיׁש ּכֹוֵתב:  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ּלָם -ּכְ ּכֻ

ְנָאה אֹו ָדנּות, ֶעֶצב, ׂשִ ַעס, ַקּפְ ֲאָוה, ּכַ ֲאָוה, ּתַ ִבים ַעל ּגַ חֹוׁשְ
ַחד...   ּפַ

ִרים ַעל ִמּדֹות טֹובֹות  ַדּבְ ּמְ ִנים ְלַאֲהָבה, -ּוְכׁשֶ ּוְ ּלָם ִמְתּכַ ּכֻ
 ת אֹו ַהְתָמָדה...ֲעָנָוה, טֹוב ֵלב, ִוּתּור, ְנִתיָנה, ְמִסירוּ 

ה ִמּדֹות ָרעֹות', ְוַגם לֹאֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא,  ֵאין 'ַהְרּבֵ ׁשֶ
ה ִמּדֹות טֹובֹות'.  'ַהְרּבֵ

ה ָרָעה ַאַחת ְוִהיא  ֵהם, -ֵיׁש ַרק ִמּדָ ִפי ׁשֶ ים 'ִלְזרֹם' ּכְ ָלֵתת ְלַחּיִ
ִקיַע...   ְלַהְזִניַח ְולֹא ְלַהׁשְ

ה טוֹ  ָלַקַחת ַאְחָריּות ַעל -ָבה ַאַחת ְוִהיא ּוֵמִאיָדְך ֵיׁש ַרק ִמּדָ
ינּו, ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָהְרָגׁשֹות, לֹא ְלַהְזִניַח!   ַמֲעׂשֵ

ָאר  ְ ל ַהׁשּ ֵני -ּכָ ל ׁשְ רּורֹות ּוְצפּויֹות ׁשֶ ֵהם ַרק ּתֹוָצאֹות ּבְ
 ַהֲהָפִכים ַהּלָלּו...
ל  ֶפר ֱאמּוָנה ּובִ ַהֲחזֹון ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ׁשֶ ּסֵ ֶרק ד'ִאיׁש ּבַ חֹון ּפֶ ּטָ

ה ַאַחת ָרָעה, ה ַאַחת טֹוָבה ּוִמּדָ אן ַרק ִמּדָ ם ֵאין ּכָ ְרׁשָ ׁשָ "ּבְ
ְבִעים ַעל ים ַהּטִ ה ָהָרָעה ִהיא ַהַהְזָנָחה ֶאת ַהַחיִּ ּדָ ַהּמִ

ְבִעי ּדֹותַמֲהָלָכם ַהּטִ ּמִ ּלֵם ּבַ ּתַ לּות ִיׁשְ ּדְ ּתַ ל ִהׁשְ , ּוְבִלי ּכָ
ּלָן, ֶאה ְמֻציָּן ִיְהֶיה ָהָרעֹות ּכֻ ֲעָסן ְמֻציָּן, נֹוֵקם ְמֻציָּן, ּגֵ ְוֵכן ּכַ

נוּ ֲחָכִמיםָהְלָאה,  ּמָ ּדֹות ָהָרעֹות ׁשֶ ל ַהּמִ לֹא ֶיְחַסר לֹו ִמּכָ
ר ֶאתְמאוָּמה ְחֶלֶטת ְלַבּכֵ ָמה ַהּמֻ ה ַהּטֹוָבה ִהיא ַהַהְסּכָ ּדָ : ְוַהּמִ

לָהֶרֶגׁש ַהּמּוָסִרי ַעל ֶרֶגׁש  ה זֹו הּוא לֹוֵחם ֶנֶגד ּכָ ֻקּדָ ֲאָוִני ּוִמּנְ ַהּתַ
 ִמּדֹות ָהָרעֹות ַיַחד".

ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ

LikutimNiflaim@gmail.comלקבלה במייל: 
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  ,)א"לפי אפיק ת( 18:21 :רבינו תם 17:44: צאת השבת 16:42: הדלקת הנר
  .)ישעיה ו(בשנת מות : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""תרותרויי""פרשת פרשת  
  ].יא, יח ["יםוהמכל האל' עתה ידעתי כי גדול ה"

שנותן לאדם , הים הטובואחד הוא אל. כלומר שני סוגי אלקות, יתרו וחבריו האמינו שיש בעולם שתי רשויות
                   , השני הוא האלוהים הרע שנותן מכות. בתים וממשלה, מכוניות,  אשה,בנים, מזון, חיים, פרנסה: טובות כמו

  .פגועים וכל שאר הצרות, תאונות דרכים, דלקת פרקים, דלקת ראות: כמו
 את האלוהים הטוב לא צריך לעבוד כי הוא בין כה. אין טעם לעבוד לא את זה ואל את זה: משום כך היו אומרים
                   . ונותן רק מכות, כי הוא בין כה וכה רע, גם לא כדאי לעבודע ואת האלוהים הר, וכה עושה רק טוב

  .שהאלוקים אחד הוא, וגם ראה, עד שהגיע למסקנה, בא יתרו וזכה שנפקחו עיניו !אין צורך לעבוד לאף אחד
 –כמו בקריעת ים סוף , הוא הציל את ישראל, הוא ראה שבמה שהכה את פרעה? מה הביא אותו לאותה מסקנה

והוא הכולל את כל , הוא המכה והוא המרפא, אם כן. והטביע את המצרים, עביר את ישראלבאותו ים הוא ה
  !הכוחות כולם

את כל אשר עשה אלוקים למשה לישראל עמו כי ... וישמע יתרו כהן מדיין: "זוהי הסיבה לכך שנאמר בתורה
בשם אלוקים שזו : על הפוך ביציאת מצרים ראה יתרו שכל מה שקורה הוא הפוך - " את ישראל ממצרים' הוציא ה

                   . הוא הוציא אותם ממצרים' לו בשם היוא, ה ניסים ונפלאות לישראל עמו"מידת הדין עשה הקב
את ישראל ' כי הוציא ה", ולמרות הכל. שנתן מכות למצרים', כל יציאתם ממצרים היתה על ידי גבורת ה

  .ידו כח להפוך את מידת הדין למידת הרחמיםויש ב, ל אחדבזאת הבין יתרו שזהו א. ה"על ידי שם הוי, "ממצרים
 אלוהים הוא שם –" דבר אשר זדו עליהםמכל האלוהים כי ב' דעתי כי גדול העתה י: "זוהי הסיבה לכך שאמר יתרו

                   . 'כעת אני רואה כי גדול ה: בא יתרו ואמר. והוא כולל אלוהי כסף ואלוהי זהב וכל מיני שמות, רבים
                   , כוחות של טוב וכוחות של רע. וכל הכוחות שיש בעולם,  כל האלוהים על–ה שולט על כולם "שם הוי

  .שום דבר לא יקום ולא יהיה בעולם, ובלי הוראה שלו
                  . רק שמותיו מתחלפים, שזהו אותו בורא, לומר לך, "הוא האלוקים' ה: "כיוצא בכך אמר אליהו הנביא

, אבל כשעושים מעשים שאינם טובים, ם זוכים להפוך את מידת הדין למידת רחמי–כשעושים מעשים טובים 
  .מהפכים את מידת הרחמים למידת הדין, חלילה

היה מודה לו ,  בכל מידה ומידה שמודד לך–" אהלל דבר' באלוקים אהלל דבר בה: "וכן אמר דוד המלך בתהלים
                    –" אור החיים" אמר ה–זו המשמעות של קבלת עול מלכות שמים  !כי זה אותו בורא, מאוד מאוד

              . זה רחמים ואלוקינו זה דין' ה: אנו אומרים, "אחד' אלוקינו ה' שמע ישראל ה: "מרנו לפחות פעמים ביוםבא
                   . יש כאן אחדות גמורה. זה אותו אלוקים" אחד' ה"אלא , אל תחשוב שמדובר בשתי הנהגות שונות

  .)דורש ציון( !כוונה זו היא עיקר המעלה של קבלת עול מלכות שמים
  ].כ, כ ["יתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכםלא תעשון א"

לא תעשון בשתוף איתי , על דרך הפשט'. ומפרש את הפסוק בתרי אנפין', איתי'רבינו בחיי עומד על פשר המילה 
  .'וחזר לא תעשו לכם כלל אפילו שלא לשם אלוהות, שום צורה מכסף וזהב לשם אלוהות

לא תחשבו בכסף וזהב אשר , כשאתם עומדים בתפילה איתי, תעשון איתיויש לפרש לא ': ובפירושו השני הוא אומר
  .'שאם תעשו כן מעלה אני עליהם כאלו עשיתם אלוהי כסף ואלוהי זהב, עמכם

צריך הוא לדעת שהכסף והזהב , ולא רק אז אלא בכל רגע ורגע מימי חייו, עומד בתפילה לפני בוראו כשהאדם 
  .יהיו רק התורה והמעשים הטובים, והנכסים היחידים שייקח איתו לבית עולמו, אינם שווים מאומה

ח מרב "ות תשסהסיפור סופר בחול המועד סוכ'. ח קנייבסקי" שהיה אצל מרן הגרמעשה מופלאא מן סיפר "הגר
וממנו נוכל ללמוד על ערכם האמיתי של , ח והציג בפניו את השאלה דלהלן"שהתקשר לבית הגר, חשוב בלונדון

  .א מן"אמר הגר', לעומת אפסיותו של הממון, התורה והמצוות
חק ודרכיהם נפרדו לא רק מפאת המר, שהאחד התגורר בשוויץ והשני בלונדון שבאנגליה, המדובר היה בשני אחים

בעוד שהאח הלונדוני היה תלמיד חכם שיגע ועמל בתורתו  .גם אורח חייהם שונה היה לחלוטין. שבין דירותיהם
ונודע לאחד מעשיריה הגדולים ביותר , הרי האח שבשווייץ לא היה שומר מצוות, וחי בדחקות גדולה ,יומם ולילה
  .של המדינה

ובו מבקשים בני משפחת אחיו שיגיע בדחיפות לביתו של אחיו , ויץח בלונדון טלפון בהול משו"יום אחד מקבל הת
  .ונסע לשוויץ, אבל החליט לקיים את בקשת משפחתו של אחיו, האח בלונדון לא ידע כלל במה מדובר. העשיר

הוא מנסה לברר היכן . ח באנשי משטרה ובטחון הסובבים בכל פינה"מבחין הת, בהגיעו לרחוב בו מתגורר העשיר
, בין כך ובין כך ...'מאוד קשה להכנס לביתו של הגביר ההוא'והעוברים והשבים מעדכנים אותו ש,  אחיומתגורר

והוא לא ידע כלל על גודל , המוקף כל העת באנשי בטחון, ח מלונדון שאחיו מתגורר בארמון של ממש"מתברר לת
                   , יעות על היותו אחיו של העשירלאחר שהציג תעודות המצב .עד היכן היא מגעת, עשירותו של אחיו

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"ת בר שירה הינועה ב, ו"יצחק בן טובה הי, ו"מיכל אפרת חיה בת דיאנה הי,  ו" היציפורה בת תמו, ו"מרדכי בן שרה הי, ו" הימרים בת קטי, ו" היאברהם בן פארילרפואת 



לא לפני שהוא נדהם לראות בכבודו , והוא הובא אחר כבוד לחדרו של בעל הבית, הכניסוהו השומרים אל הארמון
  .וימיו ספורים, נודע לו שהאח חולה אנוש, בהכנסו לחדר בו שהה אחיו .של הארמון ובתפארתו

בשארית כוחותיו מוסיף . א לוחש באוזניו שהרופאים הודיעו לו שסופו קרבואז הו, האח רומז לו שיתקרב אליו
ואינך יכול אפילו לחלום כמה כסף , אין לך מושג כמה עיסקאות עשיתי בימי חיי'ש, ח"העשיר ומספר לאחיו הת

  .האח החולה הדגיש שמדובר בסכומי כסף אסטרונומיים .'צברתי לעצמי
  .ולשם מה הזעיקו אותו כל כך בדחיפות, ועדיין לא הבין מה רוצה אחיו ממנו,  האזין לדבריםהאח מלונדון

לאחר מכן הוא פונה . נדמה היה שהוא עורך חשבון נפש על פועלו בימי חייו. קולו של העשיר נדם לכמה דקות
,  אני עוזב את העולם באפס ותוהו-  - -לום אני מרגיש שאין לי כ, למרות הכסף הרב שצברתי: "ואומר לו, לאחיו

  !!!'אינם שווים בעיניי מאומה, כל המיליונים הרובצים בחשבון הבנק שלי. ומרגיש בעצמי ריקנות נוראה
                   . את העיסקה האחרונה בחיי אני רוצה לעשות איתך' . שאל התלמיד חכם בקוצר רוח–'? ומה הינך רוצה ממני'

עד שלא אדע במה ; 'האח המופתע לא ידע כיצד להשיב על שאלה שכזו . שאל העשיר–'? תהיה מוכן לכךהאם 
, ולהעביר לך מחצית מכל נכסיי, אני רוצה לעשות איתך הסכם ישכר וזבולון' . אמר–'? כיצד אוכל לענות ,מדובר

  . אמר העשיר–' בתנאי שתעביר לי את מחצית הזכויות שיש לך מלימוד התורה
  .לעיסקה כזו הוא לא ציפה ולא התכונן. ח כבש פניו בקרקע"הת

                   , שקל האח מלונדון את הדברים במנוחת הדעת, למרות ההתרגשות המרובה שאחזה בו בשל מיוחדותו של המעמד
', אינני מוכן לעיסקה כזו' .העד שהחליט להשיב לאחיו בשליל', רווח והפסד'ערך את חשבון נפשו בשיקולים של 

                   , ח באיזה סדר גודל של נכסים מדובר"שחשב אולי לא יודע הת, האח השוויצרי .השיב לאחיו החולה
  .אחריו ההסכמה על העברת מחצית מזכויותיו, החל לפרט באוזניו את המליונים הרבים הממתינים לו

  .ואינו מוכן לבצע את העיסקה, ח מתעקש בסירובו"אבל הת
החלו יסורי מצפון לנקוף את ליבו של , ויהי לאחר הפטירה . ימים מספר נפטר האח העשיר לבית עולמולאחר
ח קנייבסקי "שהתקשר לבית מרן הגר, את לבטיו אלו העלה בפני רבו בלונדון .בחושבו אולי לא נהג כשורה, ח"הת

  .וביקש לברר מה דעת התורה בעניין זה
אם יתן 'אומרת שם על הפסוק ) 'דף כא עמוד א(הגמרא ... 'במסכת סוטההרי זו גמרא מפורשת 'ח השיב ש"הגר

', מתוך עוני רב'י מפרש שם שהלל הזקן עסק בתורה כל ימיו " רש–' איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו
ל הון ועל כך יצתה בת קול ואמרה אם יתן איש כ. וביקש להתחלק בזכויות, בא אליו בסוף ימיו, ושבנא שהיה אחיו

, ח סבר שהגמרא מתכוונת ללמדנו שהסכם ישכר וזבולון אינו יכול להתבצע בסופו של התהליך"הגר ...'ביתו וכו
צריך לעשות את , מי שרוצה להיות שותף לזכויות של לימוד התורה. ח כבר למד את תורתו"דהיינו לאחר שהת

  .ולא בסוף, ח לפני שהוא מתחיל ללמוד"ההסכם עם הת
העיסקה בין השניים לא היתה , 'ח"אמר הגר, ולכן, הוא הוא הנידון של שני האחים, וסקת הגמראהמקרה שבו ע
  .'ח"כי במקרה כזה לא היה מקבל האח העשיר את זכויותיו של הת, מועילה כלל

ולא נמירנה ולא נחליפנה , יותר מאלפי זהב וכסף, הבה נלמד מסיפור זה עד כמה צריכים אנחנו להעריך את תורתנו
  ).ברכי נפשי(שום הנאה מהנאות העולם הזה ב
  .]פטרהמתוך הה[ "רפים עומדים ממעל לושש"

שהיה רבו של רבי שמעון , התפילה מיוחסת לרבי נחוניה בן הקנה !נתקנה כנגד פסוק זה בנבואת ישעיה" אנא בכוח"תפילת 
" ספר הבהיר"ב". ספר הקנה" ו"ספר הבהיר "–רבי נחוניה בן הקנה חיבר שני ספרים בקבלה . בר יוחאי בתורת הקבלה

סגולתה של התפילה להעלות . והיא תפילה עצומה ונוראה, "אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה"נכתבה התפילה המפורסמת 
  .בין ביום ובין בלילה,  בין בחול ובין בשבת–ניתן לאמרה בכל עת . ולהציל בני אדם בהיקלעם לצרה, את התפילות

                  , "אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. "ולכוון בכל פסוק את השם היוצא בראשי תיבות, נהיש לומר את התפילה בכוו
אין לבטא את השמות , כמובן. וכן הלאה. ן"ע שט"יכוון בשם קר, "קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא. "ץ"ג ית"יכוון בשם אב

תיקנו לנו לאמרה לפני תפילת , ערי שמיםכיוון שתפילה זו מסוגלת להעלות את התפילות ולפתוח ש .רק במחשבה, בפה
. וזאת כדי לבטל את המזיקים של הלילה, גם בקריאת שמע שעל המטה אומרים את התפילה. בסדר הקרבנות ,שחרית

  .בהלוויה אומרים תפילה זו לשמירה על הנפטר
" קבל רינת עמך"אבל במילים ". תתיר צרורה, גדולת ימינך, אנא בכח: "יש פסיק אחרי כל שתי מילים" אנא בכוח"בתפילת 

  .לא מפסיקים אחרי כל צמד מילים
בשתיים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגליו ובשתיים : "כנגד הפסוק, תפילה זו היא ?"אנא בכח"מהי הסיבה להפסקות ב

ובשתיים "גד כנ" תתיר צרורה", "ובשתיים יכסה רגליו"כנגד " גדולת ימינך", "בשתיים יכסה פניו"כנגד " אנא בכח". "יעופף
 .בריאה ואצילות, יצירה, עשייה: ישנם ארבעה עולמות .חיות ואופני הקודש,  שרפים–שלוש מדרגות יש במלאכים ". יעופף

  ".גלגלים"הנקראים גם , "אופנים"ובו נמצאים , עולם העשייה הוא הנמוך מביניהם
                     , נמנים גבריאל ומיכאל" חיות"ין הב". חיות"ובו נמצאים מלאכים הנקראים , למעלה מהם נמצא עולם היצירה

  . פניו כפני נשר–ואוריאל .  פני אדם לו–רפאל .  פניו כפני שור–גבריאל .  פניו כפני אריה–מיכאל . רפאל ואוריאל
  .והם הדרגה הגבוהה ביותר של מלאכים, שבו נמצאים השרפים, מעליהם נמצא עולם הבריאה
  .בכבודו ובעצמוה " שם יושב הקב.הוא מחוץ לשטח, בעולם האצילות אין מלאכים

  .והם מסוגלים לשרוף בפיהם, כיוון שמי שמסתכל עליהם נשרף, השרפים נקראו כך
אמרו מלאכי השרת לפני , בשעה שעלה משה למרום: "כפי שמובא בגמרא, מהם פחד משה רבנו כשעלה להביא את התורה

חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות : אמרו לפניו. ל תורה באלקב: אמר להן? מה לילוד אשה בינינו, ריבונו של עולם: ה"הקב
 –! החזיר להן תשובה: ה למשה"אמר לו הקב? אתה מבקש ליתנה לבשר ודם, ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם

, ובהוחזור להן תש, אחוז בכסא כבודי:  אמר לו–. מתירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, ריבונו של עולם: אמר לפניו
  ".מאחז פני כסא פרשז עליו עננו': שנאמר
  .)דורש ציון( ה פרש כביכול טליתו על משה רבנו"הקב, "י זיו-ד-פרש ש"ז בראשי תיבות "פרש

 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר: וי נשמותזכות הלימוד בעלון זה תהיה לעיל
 ,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"נ מרים בת גוהר ז"לע, ל"נ אברהם בן שרה ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ מהרנגיז בת טאוס ז"לע, ל"נ חיים בן לונה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע

 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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16:28 

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

16:45 

יתרופרשת   

16:45 

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

אמת, יתרו לא נולד בבית של קדושה 
עות לחייו, הוא חיפש כל הזמן משמוטהרה. 

 ועבד את כל סוגי העבודה זרה שבעולם. 
 

ברגע שהוא הגיע למסקנה כי הקדוש ברוך 
הוא ותורתו אמת, יכול היה להתגנב חשש 
לליבו שמא הוא לא ראוי, ואולי לא יקבלו 
אותו בשמיים להיות כאחד מן השורה, 
ובודאי לא מהמשובחים שבהם. לכך באה 

 התורה ואומרת בקביעת עולם:
 

לת? נפלת? לא רצית ליפול אלא כך ניכש
אירע? דע לך שאם תקום ותתנער מהעפר 
של אותה עבירה, הרי שתכבוש בקלות כל 

אם תתמיד בדרכך פסגה רוחנית שתחפוץ. 
הקדושה תוכל אפילו לזכות לחתן כמו 

 משה רבינו!
 

בדור כמו שלנו אין כמעט אדם שלא נכשל 
בדבר מה. לפעמים אפילו מדובר בעבירות 
חמורות והוא עלול חלילה להתייאש ממעשיו! 

 אבל אסור לנו לשכוח את יתרו. 
 

הקדוש ברוך הוא לקח ורומם אותו למרות כל 
העבירות שעשה, כי כך דרכו של בורא עולם. 

הקב"ה מעביר  -מי שמבקש את האמת
 קפצה רוחנית. אותו למ

17:41 

היו מציעים לבתנו חתן שהוא בחור כליל אם 
המעלות, בעל מידות טובות וישר עוסק 
בתורה הקדושה ובעל יראת שמיים מופלאה, 

 וזה רק מקצת מעלותיו, איך היינו מרגישים? 
 

אם היו מציעים לנו לקחת לחתן את המקובל 
האלוקי האר"י הקדוש, האם היינו שמחים 

 יותר? 
 

רבי שמעון בר אם היה מדובר בתנא האלוקי 
יוחאי בכבודו ובעצמו? אין מה לדבר! ואם היה 
מדובר לקחת לחתן את משה רבינו? מה אז? 

 כיצד היינו מרגישים?
 

האם יתרו היה מחותן כזה ראוי  -צריך להבין
לעמרם ויוכבד הצדיקים? בנוסף לכך הגמרא 
מספרת לנו כי עמרם היה אחד מאותם 

נ"ה (שבת דף ארבעה שמתו בעטיו של נחש 
 ע"ב).

 

האם יתרו, שחז"ל אומרים עליו שאין עבודה 
זרה שלא עבד! ראוי להיות חמיו של אדון 

 כל הנביאים?
 

מדוע זכה יתרו לכך שבתו ציפורה נישאה 
למשה רבינו שהתורה מעידה עליו: "מֶֹׁשה 

ִקים" , אדון כל הנביאים! (דברים לג, א) ִאיׁש ָהֱא
הבלתי האיש שהשיג ענווה בשלמות! המנהיג 

הרועה  -מעורער שנקרא "רעיא מהימנא"
 הנאמן, וזה רק התחלת הרשימה.

 

הרבה תשובות נאמרו בדבר, אך אחת מהן 
תשובה נפלאה עד מאוד, ובאה להורות כי 
התורה היא מלשון "הוראה" שבאה להורות 

 לנו דרך לדורות עולם.

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 בה'תשפ" שבט כ'

17:38 

 ?יְִתרֹו אֹוָתנּוד ְמַלּמֵ ה מַ  - ִיְתרוֹ ת ָּפָרַׁש 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 חיים בן שליולילד אורי 

18:10 

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

  ה'...ִּכי ָגדֹול  יַעָּתה יַָדְעּתִ "
 (שמות יח, יא) "ִּכי ַבָּדָבר ֲאֶׁשר ָזדּו ֲעֵליֶהם

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  17:38
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

18:14 

18:10 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב

 בת רותי שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית    
רינה בת סימי וב"ב       חל ברכהנעם יצחק בן ר

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

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

 

 וכשר במהרהזיווג הגון 
אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי     

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

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

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

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

 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

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

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 עינת בת רחל ברכה             משה בן נזימה  

רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   

 קסנש בת דגטו                 רונית בת סבריה  
 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

 תנה    אי
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 רחל נלי בן דביר להצלחת

16:48 

 פניני עין חמד

 18:14 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  17:41



 

 

 
 באלו פעולות צריך להיזהר כדי שלא יעבור חלילה על איסור בורר?

 

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

 בסמוך לאכילה. מותר לקלף פרי למרות שבקילופו מסיר פסולת מתוך אוכל, מכיוון שזה דרך אכילתו, אבל יש לעשות כן
 

מותר לקלף כמות גדולה עבור אורחים למרות שיודע שלא יאכלו את כל הכמות שקילף, בתנאי שיגיש אותם לאורחים מיד 
שו"ת רב פעלים ח"א (סימן יב), ושו"ת אור לציון ח"ב (עמוד רמא). לדעת הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל יש להחמיר,  מקורות:לאחר הקילוף. 

 ראה בספרו הליכות עולם ח"ד (עמוד עז).
 

פירות או ירקות, שרגילים לאוכלם עם הקליפה כגון, תפוחים, אגסים, מלפפונים וגזר, מותר להשתמש במקלף שמיוחד לכך. 
פר ילקוט יוסף (סימן שיט סעיף ס"א) כתב בשם הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל להתיר ושכן דעת הגרב"ץ אבא שאול זצ"ל והמחמיר בס מקורות:

תבוא עליו ברכה. כן פסק בספר מנוחת אהבה ח"ב (פ"ז הי"ג), וכן העלה בשו"ת תפילה למשה ח"ב (סימן כא). בספר מעין אומר ח"ב (עמוד 
 שבת ל"ד (עמוד רלא). -דאי להימנע. ע"ע בספר חזון עובדיהרפג) הביא משמיה דהראש"ל שכ

 

שו"ת מחזה אליהו (סימן נב), וכ"ה דעת האגרות משה ח"ד (סימן עד דיני בורר ס"ח), מכיון שבמקלף עושים גם  מקורות:יש אוסרים. 
נוטל עם הקליפה גם מעט מן האוכל, מכיוון שכן פעולות שאסורות, כגון קילוף תפוחי אדמה וקישואים. אין להתיר מכיוון שבקילוף ירקות תמיד 

הדרך, ואי אפשר לקלף באופן אחר בטל האוכל לקליפה ונחשב כפסולת. גם טלטולו יהיה אסור מדין כלי שמלאכתו לאיסור, וכמ"ש בספר 
 ארחות שבת (פי"ט הע"ד). כן פסק בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"ג ס"ל).

 

 הוציא את הגרעינים, וכן מותר להוציא את גרעיני המישמש, ואין בזה איסור בורר.מותר בזמן אכילת אבטיח או מילון ל
לעניין מילון הטעם שמותר להוציא את הגרעינים, מכיוון שאינם נחשבים למעורבים אלא כמונחים למעלה ממנו. לעניין אבטיח, יש  הערה:

ולת אלישע (סימן שיט אות יב), בן איש חי (פרשת בשלח אות ז, י), לא הוי איסור בורר. ראה גד -לצרף סברת הראשונים, שכל שהוא מחובר 
 שו"ת אור לציון ח"ב (עמוד רמב) ושולחן שלמה (סימן שיט סק"ח אות ה).

 

משנה ברורה (סימן שיט  מקורות:גרעיני לימון וכדומה, שנפלו לתוך סלט, מותר להוציא בכף מעט מהסלט עם הגרעין בתוכו. 
 (שם ד"ה הבורר) בדעת הט"ז. ס"ק סא) ובביאור הלכה

 

הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל הובא בספר מעשה השבת ח"א (עמוד קה)  מקורות:מותר להוציא גרעיני זיתים במכשיר שמיוחד לכך. 
 דומיא דהסרת קליפה דבוקה במקלף. כ"כ בשמו בספר אור ההלכה (עמוד צג).

 

ספר שמירת שבת כהלכתה (פ"ג הנ"ט) גם אם מובטח, שמקצת מבשר הפרי ישאר דבוק, מכיוון שועיקר כוונתו  מקורות:יש מי שאוסר. 
 להוצאת הגרעין. ע"ע שו"ת אור לציון ח"ב (פל"א תשובה יב).

 

 מותר להוציא את העוקץ שבראש הפירות בשעת האכילה.
 

 
 

 

 

 " . להלן סיפור נורא, שהובא (שמות כ, יא)כידוע, התורה הקדושה מצווה אותנו: "ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי וְֶאת ִאֶּמ ְלַמַען יֲַאִרכּון יֶָמי
'. יש בו כדי ללמדנו עד כמה עלינו להיזהר בכיבוד הורים. אמא הגיעה למו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין ווי העמודיםב'

שליט"א, להתנות את צערה על בנה, שלא רק שאינו מכבדה, כפי שכתוב בתורה הקדושה, אלא שהוא אפילו מבזה אותה. 
 הוא משפיל אותה ואין לה מנוחה ממנו. 

 

רנסתו היא על ידי דיבור, שהוא שומע את צרותיהם של אנשים ומייעץ להם כיצד לפתור את הבעיה, הבן הוא מלומד גדול, ופ
אבל הוא לקוי מאוד בכיבוד אב ואם. מו"ר הגר"י זילברשטיין שליט"א אמר לה: "עליך להזהיר אותו, שכך כתוב בתורה: 'ַּכֵּבד 

'  אז הוא משחק באש". -יתברך, ואם חלילה לא  -אם ישמע  מות כ, יא).(ש ֶאת ָאִבי וְֶאת ִאֶּמ ְלַמַען יֲַאִרכּון יֶָמי
 

לאחר מספר ימים האמא הגיעה שוב למו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין לספר לו על צרותיה. הפעם נחתה עליה צרה 
טוע לו אין מנוס, כי אם לק -הבן קיבל את המחלה הקשה בלשון ל"ע. הוא פנה למומחים בתחום, אבל לדעתם חדשה: 

 את הלשון. 
 

אם יקטעו לו את הלשון, נוסף על כל צרותיו, הוא גם יאבד את מקור פרנסתו, שהיא היתה מקור גאוותו. הוא הרגיש את 
עצמו יותר מלומד מאימו, ולכן לא חשש לפגוע בה. האמא בכתה ואמרה: "אני מוחלת לו על מעשיו בלב שלם, והוא גם 

מה אפשר לעשות, הרי הוא מוזהר ועומד. יתרפא". הרב פכר ידיו ביאוש ואמר: " מתחרט על מעשיו. שהרב יברך שהבן
 ".נורא נוראות, הרי זה משחק באש!!!

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

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

  ק א'ֵחלֶ - רּבֹורֵ  -תַׁשּבָ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

 םהֹוִריד ּבּויּכִ 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)
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שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 
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לקבלת העלון חינם במייל מדי 
שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 
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בטוראז' שבליטא. התייתם  )1903(נולד בשנת ה'תרס"ג  -הגאון הרב מרדכי פוגרמנסקי זצ"ל
כשהיה עדיין צעיר. רבינו ראה כי אימו נשארה אלמנה עם שלושה אחים ואחות וביקש לעזור 
בכלכלת הבית. היה לו רשיון מטעם ממשלת גרמניה לעסוק בעסקי הצבעים. יום אחד רבינו 

ו לופיאן זצ"ל. בעקבות המפגש, שעשה עליו רושם רב, רבי אליהו מצא פגש בגאון הרב אליה
מקור פרנסה אחר לאלמנה ולקח את הנער הצעיר לישיבה שלו בקלם. רבינו הלך ללמוד 
בישיבת טלז. במשך שנות לימודיו בטלז התפרסם כעילוי ומדקדק בהלכה ונחשב לאחד מגדולי 

ושבו בקובנה והיה מגיע לעיתים לטלז ומעביר הלומדים בישיבה. בשלב מאוחר יותר קבע את מ
שיחות מוסר ושיעורים למדניים בישיבה. התפרסם בעולם הישיבות כעילוי וכירא שמיים. בשנת 

הגאון רבי יוסף יצחק שניאורסון מינה את רבינו לעמוד בראש ישיבת 'תומכי  )1932(ה'תרצ"ב 
ו עבר לכהן בראש ישיבת 'עץ חיים' תמימים' שהקים בריגה. הישיבה נסגרה לאחר כשנה, ורבינ
שב לקובנה ובניסי ניסים שרד  30-בהיידה בבלגיה, שם כיהן במשך מספר שנים. בסוף שנות ה

את השואה. בהמשך הגיע לצרפת, שם פעל לשיקום עולם התורה והקמת ישיבות לבחורים 
אי בשם מקרב שארית הפליטה. הקים יחד עם הרב אברהם אליהו מייזס ישיבה בפרבר פריז

 ושניהם עמדו בראשה. גאון אדיר.  -'באהי' 
 

רבה של טלז, הגאון ר' יוסף יהודה לייב בלוך, העיד עליו כי הוא לא זוכר עילוי שכזה מימי לימודו 
בוולאדין. הגאון מקובנה, ר' אברהם כהנא שפירא, בעל 'דבר אברהם', העיד עליו שאילו היה חי 

שקדנותו הייתה מופלאה. בלילות ני הדור וגדוליו. ענוותן. בדורות הקודמים, היה נמנה בין גאו
החורף שחשש פן תחטפנו שינה, היה משעין את מצחו על החלון, שעליו הצטברו פתיתי קרח 

כ"ה שבט -, מצבו הרפואי התדרדר, רבינו לקה בשחפת ונפטר ב)1949(בשנת ה'תש"ט ושלג. 
מכן ארונו הועלה לקבורה בישראל. הוא שנים. שנה לאחר  47-בשווייץ. חי כ )1950( ה'תש"י

נקבר בבית הקברות שומרי שבת בשכונת זיכרון מאיר בבני ברק. ה'חזון א"יש' הלך בלוויה שלו 
 עד הקבורה ובכה בכי רב.

 

הידוע כר' חיים יאנובער ור' חיים בתו של ר' חיים סגל מיאנובה ( אימו:הצדיק ר' אליהו.  אביו:
. נישאה בזיווג שני לאדמו"ר מסאסוב רבי 1949 -(נישא בשנת ה' תש"טמרת בלומה  אשתו:ראצקער). 

 הגאונים ר' אליהו לופיאן, רבי חיים רבינוביץ, מרבותיו:מייער). -חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים
 הגאונים ר' משה שטרנבוך, ר' ירחמיאל זימן, ר' חיים יצחק יפה,  מתלמידיו:(רבה של קובנה). ר' אברהם כהנא שפירא 

 ר' משה שפירא.
היה גדול מאוד. כשהיה בישיבה באקס לה בן בצרפת, לא ישן כלל על מיטה מחשש שעטנז, רק שכב על הרצפה  ששו מאיסור שעטנזח

כשתחתיו שמיכה קלה אודותיה בירר, כי אין בה שעטנז. כשנישא לרעייתו והעבירו את חפציהם לדירתם בורסאי, רבינו זעק לפתע ורץ לרכב 
ילות הבגדים, מכיוון ששם לב שנקשרו שני צרורות בגדים זה בזה, ויתכן שיש באחת צמר שבו הונחו חפציהם, בהזהירו כי לא ישבו על חב

 ובשניה פשתים. 
 

פעם אחרת, כשהיתה שמיכה פרושה על הרצפה להגנה מפני הקור, ותוך כדי הילוכו השמיכה התקפלה כלפי מעלה על רגלו, רבינו נזעק 
ראשו לא הלם את מידתו. זאת, מחמת שהכובעים היו עשויים צמר, והתווית היתה כנשוך נחש שמא יש שם שעטנז. משום כך, גם הכובע של

חוברת אליהם בחוט. רבינו חשש אולי הוא עשוי מפשתן. כשרבינו הגיע לחנות למדוד כובע, הוא הסיר את התווית מהכובע, אבל כשראה כי 
 ר עם כובע זה בידו.הכובע לא מתאים לו, כבר לא יכול היה להחזיר את הכובע ללא התוית, ונשא

גטו, הוקמה עבור הנערים מסגרת ישיבת 'תפארת בחורים'. בראש החבורה עמד הג״ר שמואל מארוק. בשעות הצהריים היו שומעים שיעור ב
מהגאון רבי אפרים אשרי, ואחר הצהריים היו שומעים שיעור של שעתיים וחצי מהגאון רבי שמואל מארוק. בשבת שלא היו עובדים, הנערים 

 היו זוכים לשמוע דרשות בפרשת שבוע מפי הרבנים הגאונים הנ"ל.

עם אחת כשלמדו בשבת קודש, אחד הבחורים נכנס ואמר שרבי מרדכי רץ ברחובות הגטו, כשמעילו על ידיו. כפי הנראה, התעורר לו חשש פ
(הגרמנים ימ"ש טענו שהחוט של העירוב  מכיוון שלא היה עירוב ברחובות הגטו. –ולכן רץ כשהמעיל על ידיו ולא הורידו שעטנז במעיל, 

רבי מרדכי, שהיה אדם חלוש מטבעו, הוא הסתובב ברחובות הגטו הוא חוט שדרכו מעבירים מידע לאויב. באמתלה זו הורידו את העירוב). 
  מעלות מתחת לאפס... 22ללא מעיל בקור של 

 
בני הישיבה מיד יצאו לרוץ אחריו, הם הקיפו אותו, ותלמיד אחד תפס את המעיל, כששאר חבריו משמשים כמחיצה וכך רצו לבית הסמוך. 

מכיוון שהסלון שימש כרשות לכל החדרים הפתוחים אליו, לא היה יכול לשמש כרשות  –כשנכנסו, ראו שגם שם אי אפשר להוריד את המעיל 
 הנערים חיפשו עד שמצאו חדר שאפשר להניח את המעיל שם עד מוצ"ש. להניח שם המעיל. כך,

 
ב; בינתיים, כאמור, לרבינו לא היה מעיל. הגאון רבי שרגא פייבל גיברלטר זצ״ל, שהיו לו שני מעילים, ניגש אליו והציע לו מעיל. רבינו סיר

 הגאון רבי שרגא פייבלאודות כספי הנספים הקדושים.  ראשית, רצה לדעת, אם המעיל הגיע מכסף כשר. שכן, התנהל אז בגטו פולמוס
און ר' גיברלטר אחז כי כל המושג של רכוש פרטי פוקע בגטו, ובזמן זה לאף אחד אין בעלות ממונית. ובאמת, אחרי המלחמה יהודים באו לג

 להחזיר ממון.  שרגא פייבל
 

ר זצ"ל, לפני שהבטיח לו נאמנה, כי המעיל נקנה מכספו עוד לפני רבינו לא הסכים לקחת את המעיל של הגאון רבי שרגא פייבל גיברלט
המלחמה. רק אז נאות לקבל את המעיל ממנו. כחלק משיטתו זו, הקפיד שכל האוכל הנכנס לפיו יהיה מממון לפני המלחמה. וכך, יהודי שהיה 

נקנה מכסף שלפני " -יר עליה פתק בכתב ידו, ובו כתובדואג למאכלו, והיה שם לו את ארוחתו מדי יום, כשהיה מוסיף לשולחן ביצה, היה משא
 ".המלחמה
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 לרפא ולא לייאש, ו'מפתח' זה הוא בידי הקב"ה לבד. 
 

י אין מעצור להשם מלהושיע, האברך צריך לדפוק על שער
הרחמים. הוא הבקיע שערים רבים בחייו. הוא השקיע 
מאמצים אדירים בהתקרבותו לחיי התורה והמצוות. הוא 

 יעשה גם את המאמץ הנדרש כאן. 
 

הוא שטח תפילות רותחות והתחנן לבורא יתברך, שיזכה 
לגדל צאצאים שילכו בדרך הבורא יתברך. ואכן תוך זמן לא 

 ארוך זכה לחבוק בת.
 

גדול מכדי להכילו. מיודענו חיפש דרך להביע האושר היה 
את ההודיה העצומה שלו לבורא עולם, ותכנן לערוך סעודה 

 גדולה ומרשימה ולהזמין את כל רעיו ואוהביו. 
 

הוא תכנן להודות לבורא עולם בפני האנשים הרבים, 
שישתתפו באותו המעמד. הוא פנה לרבו, מורה דרכו, כדי 

 להתייעץ אתו על תכניתו.
 

שמע בקולי. קח את כל הכסף, שהתכוונת הרב אמר לו: "
להקדיש לסעודת ההודיה והפקד אותו בגמ"ח. כל 

 ". המצוות שייעשו בכסף הזה יהיו לזכות בתך
 

האברך שמע לעצת רבו. הוא הגיע אל הגמ"ח שבניהולי 
והפקיד סכום גדול מאוד בשמחה רבה וזה נרשם כדת וכדין 

 בפנקס ההפקדות של הגמ"ח.
 

ברו שנים לא רבות. האברך הלך והתעלה מיום ליום. ע
למדתי איתו בחברותא במשך תקופה. נפעמתי מהידע 

 העצום שלו וממידותיו הטובות. 
 

היה קשה להאמין שהוא בעל תשובה. היו זמנים שהוא צם 
משבת לשבת. הוא שאב את כל חיותו מעבודת ה' ומלימוד 

 תורה במסירות נפש. 
 

תשע שנים, הוא נלקח לבית עולמו.  ביום ב' בשבט, לפני
זאת היתה טרגדיה נוראה. אברך צעיר, שהשאיר אלמנה 
רצוצה ובת יתומה. לאחר ימי השבעה התקשרתי לאלמנה. 
אמרתי לה שיש בגמ"ח כסף, שבעלה הפקיד בעת הולדת 

 בתו שתחי'. 
 

האלמנה לא היתה מרוכזת בתוכן המדויק של השיחה. היא 
ואמרה שכרגע היא מסתדרת.  הודתה לי שזכרתי אותה,

הכסף נשאר בגמ"ח והמשיך להתגלגל בין הלווים השונים. 
 היא שכחה לגמרי מכל העניין.

 

ח' שבט, בדיוק תשע שנים אחרי הפטירה, בלי -עכשיו, ב
לדעת שיש לה זכות למשוך את ההפקדה של בעלה ז"ל, 

 היא מבקשת ממני כסף בשביל הבת. 
 

ת הכסף בגמ"ח, וזה הרב כך אמר לאברך: "תשקיע א
יהיה לזכות הבת שלך!" איש לא דמיין אז, כמה הדברים 

 היו מדויקים.

'. יש בו כדי השגחה פרטיתלהלן סיפור, המעובד מתוך '
ללמדנו כי כאשר האדם עושה חסד עם הזולת, הרי שלטובתו 

מועיל, הוא עושה. גם אם הוא עצמו לא רואה כיצד המעשה 
הרי שה' לא מקפח שכר שום בריאה, ויתכן שצאצאיו יזכו 

 לראות זאת. להלן הסיפור מפי בעל המעשה:
 

ח' שבט קיבלתי שיחת -אני מנהל גמ"ח כספים בירושלים. ב
טלפון: "אני זקוקה בדחיפות לסכום של כסף". היא ציינה את 

 הסכום הדרוש.
 

שה. היא הסבירה שבתה הנשואה נמצאת במצב כלכלי ק
במשך מספר חודשים היא לא שילמה שכר דירה, ובעל הבית 
מאיים להוציא אותה. "אני רוצה לעזור לה, וקודם כל להביא 

 לה את הסכום, הדרוש לכיסוי שכר הדירה".
 

המקרה נגע לליבי, אבל לגמ"ח יש כללים משלו. אנחנו לא 
קופת צדקה, אלא מוסד, שמקבל כסף שאנשים מפקידים 

למשוך אותו ביום מן הימים. אי אפשר להעביר  אצלו ועתידים
 סכום בלי להיות בטוחים שהוא יחזור. 

 

עניתי לאישה בעדינות: "הכסף לא שלי, הוא של המפקידים. 
 אני רק מנהל את הגמ"ח, ואני לא מלווה למי שאיני מכיר".

 

"אומר לך מי היה בעלי", האישה ענתה. ברגע זה התברר לי, 
ודאי הכרת". היא הזכירה את שמו ואני  כי היא אלמנה, "אותו

עמדתי כהלום רעם. לא רק שהכרתי את בעלה של האישה, 
אלא שבימי חייו היה לנו קשר מיוחד. למדנו חברותא במשך 

 תקופה.
 

האיש נולד בבית של תינוקות שנשבו. הוא לא ידע הרבה על 
יהדות, ועשה את המסלול שכל ילד חילוני עושה. הוא היה 

אוני ומוח חזק במיוחד. כשהתבגר, נרשם לטכניון בעל ראש ג
 והתקדם בלימוד מקצועות שמיועדים למחוננים כמותו.

 

ביום מן הימים נקלע לירושלים, עיר הקודש. הוא נכנס 
 –לישיבת 'אור שמח', הציץ ונפגע. האווירה, האורה, והעיקר 

 התורה הקדושה בעצמה, לא נתנו לו מנוח. 
 

וך זמן קצר, הוא הפך לאחד הוא נשאב אל הקדושה. ת
התלמידים הטובים ביותר בישיבה. סוף סוף מוחו הגיע לניצול 

איך  -אמיתי. הוא שקע בלימוד הגמרא. הדבר היה לפלא 
בחור שזה מקרוב בא העפיל בתקופה כה קצרה לדרגות 

 רמות בלימוד ובעבודת השם.
 

הוא הקים את ביתו בשעה טובה ומוצלחת. הוא התנסה 
בניסיון מר בשלב זה של החיים. בני הזוג ציפו לילדים במשך 
שנים ארוכות. כאשר התחילו לדרוש ברופאים, הם קיבלו 

 תשובה כואבת ומייאשת. 
 

הרופאים הרימו ידיים. "אין לכם סיכויים", הם אמרו. האברך 
שלנו, שזכה להתקרב לבורא יתברך בכל ליבו ונפשו, לא אמר 
נואש. הוא התחזק באמונה ובידיעה, כי לרופא ניתנה רשות 

םָּבעֹולָ ר חֹוזֵ ל ַּגְלּגַ   
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"כל מה שיאמר לך 
בעל הבית עשה חוץ 
מצא" - הקב"ה ודאי 
רוצה כל יהודי ולא 
דוחה אף אחד, וגם 
אם האדם מרגיש 

דחוי – זהו רק נסיון, 
אבל בפנימיות הקב"ה 

חושק בו
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לומדים איך שיכולים

לעתיד לבוא, כותב השל"ה הקדוש, יטול 
הקדוש ברוך הוא את כל אותם יהודים 

שלמדו ורצו ולא תמיד הבינו, וילמד אותם 
עד שיבינו את כל מה שקראו ועמלו עליו 



שיהיו דברי תורה חדשים עליך

מי ישלם על מכבי האש?עצה טובה...

ששאאלה: 

תתששובהה:

2

"היום הזה ה' אלוקיך 
מצוך" – בכל יום 
יהיו בעיניך כחדשים, 
כאילו בו ביום נצטווית 
עליהם... רצון הקב"ה 
שאדם יהיה לו רעב 
וצמא לתורה



על סוכר וסוכרת

1
2

1

1

2

2

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

איזה ילדים?

צריך לחיות כפי שהקב"ה רוצה ממני
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 "וישמע יתרו"              
ונפסד. ולעומתו יש                       -אמר הצדיק רבי מנחם מנדל מקוצק                                   -יש ששומע          

 ושכר שכר רב.              -ששומע     
 לישראל במצרים ומהנאמר בהם?                          ‘   הגויים שמעו את כל אשר עשה ה                           

 וביקש להתגייר זהו שומע ונשכר!                               -ואילו יתרו שמע              “   שמעו עמים ירגזון                ” 
 

 “ "ויבא יתרו חותן משה                     
“   ויבא יתרו         ” מדוע נאמר כאן                 -שאל הצדיק רבי יהושע מבעלזא                            -יש להבין        
 “?  וילך חרנה         ” כמו שמצינו אצל יעקב                     “   וילך ממדיין           ” ולא נאמר          

  -פירושו        “     ויבוא       ”   לאט ובלי רצון ואילו                         -פירושו      “   וילך    ”   -השיב הרבי           -אלא   
 בשמחה וברצון.             

יעקב אבינו בעל כרחו נאלץ לצאת מארץ ישראל וללכת לחרן משום כך                                                             
ואילו יתרו רצה בכל ליבו ללכת למחנה ישראל                                          “     וילך חרנה           ”   נאמר בו:            

 בשמחה וברצון.               -“ ויבא    ” ולהיכנס תחת כנפי השכינה ומשום כך נאמר בו:                                           
 “ "ויבא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים                                                             

שלפני           -אמר הצדיק רבי מאיר מאפטא                              -כלל גדול אנו למדים מכאן                         
“   לאכול לחם           ”   יש צורך           “     לפני האלוקים              ”   שמגיעים אל המדרגות הגבוהות עד                                 

צריך איש ישראל פרנסה כדי שיהיה משוחרר מדאגות הארציות ויוכל                                                            
 ובלבב שלם.          ‘   לעבוד את ה          

 “ "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי                                       
הנשר נקרא כך על שם טבעו                             -אמר הצדיק רבי משה מקוזניץ                               -כידוע       

 שנוצותיו נושרות מפעם לפעם והוא עוטה על עצמו נוצות לדשות ויפות.                                                              
כך גם על היהודי חובה להתנער מפעם לפעם ולהשיל מעל עצמו את                                                          
המידות הרעות והמגונות שדבקו בו ולעטות על עצמו לבוש חדש של מידות                                                                 

 ומעשים טובים            
‘   יזכה להתקרב אל ה                      -“   ואביא אתכם אלי                ”   מי שינהג כך יזכה ויתקיים בו                               

 וליהנות מזיו שכינתו.                    

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
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הנה מצוי בבתי הזקנים שיש עובד זר, ודנו הפוסקים 
שאסור לתת לגוי מלחם שברכו עליו המוציא, בספר 
חסידים (סימן תתפח) כתב בזה"ל: והיה זהיר לאחר שבירך 
שישתהו כולו ולא היה נותן לנכרי לשתות מכלי שהיה רגיל 
לברך עליו ולחם שבירך עליו המוציא לא היה נותן ממנו 
לעבד, עכ''ד, ובפירוש מקור חסד (אות ז) כתב דשיריים 
של מצוה אית בהו קדושה, ובשל''ה הקדוש (שער האותיות 
דף פא ע''ב) וז''ל: הרי כמה קדושות יש בבציעת המוציא 
ובכל הפת כולו שבצע ממנה עכ''ד, ובאורחות חיים (הלכות 
סעודה אות יג) כתב הרב אשר ונהגו כל ישראל שלא 
ם מחתיעה הנוגעת  ' להאכיל בהמה חיה ועוף ולא עכו'
בחתיכת המוציא, וכתב הרד''א כתב בעל המנהגות נהגו 
שלא להאכיל חתול ושאר בהמה חיה ועוף מן החתיכה 
שנגעה בחתיכת המוציא, ושם לא הזכיר שזה בנכרי, אבל 
בכלבו (כד) כתב שזה גם בנכרי, והו''ד בב''י סו''ס קסז וכתב 
ולא ראינו ולא שמענו מי שנזהר בזה ואין לדבר סמך כלל, 
ח) כתב שכן כתוב בספר  ' ז (סימן קסח סקי' ואולם בט''
ש, וכן כתב  ' טעמי המצוות ושכן ראה נזהרים בזה יעו'
במג''א סימן סק''ז סקמ''ב, ושכן כתב בעולת תמיד סקכ''ה 
וכן בכה''ח סימן קסז סקל''ח, וכן כתב בשו''ע הרב (סימן 
קסז סכ''ב) יעו''ש, וכן הזכיר דין זה בשו''ת תשובות והנהגות  
(ח''ה סימן סא) יעו''ש. ומ''מ בבן איש חי (פרשת אמור) 
כתב שכאשר יש חשש איבה יכול לתת לגוי מלהחם יעו''ש, 
וע"ע בשו''ת אבני דרך חלק יג סימן לד  במה שהאריך 
בכ"ז, והנה כ"ז לגבי לחם, שברכו עליו המוציא, ומסתברא 

 דה''ה לכאורה כל מאכל שברכו עליו.
ולענין מאכלי שבת ראיתי שהביאו מש''כ בספר הקדוש 
בני יששכר (שבתות מאמר א' אות יב) וז''ל: ראיתי לאנשי 
מעשה שהיו נזהרין מליתן מאכלי שבת לגוים ונכון הוא 
במקום שאפשר להיזהר עכ''ל, וא''כ אסור לתת מאכלי שבת 
לעובד זר בבית הישראל, ואפשר דמאכלי שבת היינו דוקא 
'ל לפי מש"כ  חמין וכו' שחשיב מאכלי שבת, ומאידך י'
ב סימן קסז סקצ''ז שאסור לתת מפרוסת המוציא  במשנ''
שברכו עליו, וא''כ יש מקום לומר דה''ה כל מאכלי שבת. 
ולכאורה י''ל דה''ה משיירי מאכל של צדיקים אפילו ביום 
החול, שאין לתת לגוי, וכל מה שכתבנו לדון הכא הוא 
משום הברכה, אבל יש גם לדון משום האיסור של לא 
תחונם היכא שרי והיכן לא, ויעויין עוד במה שהארכתי בזה 
בספרי שערי יוסף בהלכות העסקת עובד זר בבית הישראל 

 ואילך יעו''ש. 119עמ' 
 יוסף אביטבול)‘ (הר

, 2שלוחה  077-410-39-00 –טלפון‘ במס‘ אור התורה‘תשובות לחידה ניתן לענות בקו 
 ‘.יגדיל תורה ויאדיר’בברכת ). 3(הזוכים מתפרסמים אחת לחודש בשלוחה 

תשובות

     מזיו שכינתו. 

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 

 שובר
 ‘פרסטר’ברשת 

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 כוס כיס
 אשדוד‘ כוספלא’מתנת 

 כרטיספר
 ‘אור החיים’ברשת 

 088649058 –כ: חייגו ל“ש וצאה“להצטרפות לקבלת צינתוקים בזמן ק
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לקבלת העלון במייל בכל 
שבוע, הרשמו לרשימת 

 התפוצה:
alon089945291@gmail.com 

■ ■ ■ 
 מייל המערכת 

 :(לתגובות, הערות והארות בלבד)
alon7148454@gmail.com 

■ ■ ■ 

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■
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 במייל‘ אור השבת’כולנו מצטרפים לאלפי מנויי 
alon089945291@gmail.com 

נשנששריםנשנשריםכנפיכנפיכ

 -‘מתוק האור’
 שביעית 



 סיפור לשבת

לפני זמן מה הזמינו אותי למסור שיחה בחיפה 
שתוכננה  שיחה  יזניץ  ו רמות  שנקרא  במקום 
יתי צריך  ידים, שהי רחב  במקום  איש  לעשרים 
למלאות את האמונה וההשגחה בה' יתברך בחלל 

 המקום.
בדרך לחיפה אני מקבל טלפון מהמארגן של 
הערב שאומר לי שקרתה טעות, בגלל שבאותו היום 
של ההרצאה היה אירוע גדול ומשמעותי של העריה 

מה שגרם להרבה אנשים לבטל את 
כוונתם להגיע לערב החיזוק ובמקום 
לא  בתחילה  אחד.  אדם  רק  נמצא 
ידעתי איך לקבל את הדברים אבל 
מיד עלתה במוחי המחשבה שהרי 
זיכוי הרבים לאדם אחד ובמסירות 
נפש כזאת עד צפון הארץ שווה גם 

 שווה בשביל בורא עולם.
אני מגיע למקום שם ישב בחור 
צעיר בן שלושים ושהגעתי התיישבתי 
לידו והסברתי לו כמה גדולה מעלת 
בזמן  ובפרט  שמיעת שיעורי תורה 
שיש אירועים אחרים ופשוט מוותרים 
שיעורי  לשמוע  בשביל  רק  עליהם 

 תורה. 
פתחתי את דבריי בחידה, "איך 
יתכן שעל ידי שאדם יעשה עבירה הוא 
יקיים מצוה"? שאלתי אותו הוא ניסה 
לנחש פה ושם הסבר כזה ואופן כזה, 

אבל התשובה לא נשמעה מפיו, לא רציתי להלאות 
אותו ביותר מידי זמן ולכן השבתי לו שזה דין מחזיר 
גרושתו, אדם שמתגרש זו עבירה ושמחזיר את 
גרושתו הרי שזו מצווה, והוספתי לספר לו שיש 
אפילו קהילה של חסידים מסוימים שמגרשים את 

 נשותיהם ומחזירים אותם לאחמ"כ.
ההוא  בנושא  דברי  את  מסיים  שאני  ואיך 
ן עליה  והשאיר תמיהה שאי בבכי  שממולי פרץ 
תשובה בפני ולאחר שהרגעתי אותו קמעא הוא 

 החל לספר לי את סיפורו.
"כבוד הרב אני הייתי נשוי עד לא לפני הרבה 
זמן לאשה טובה ומיוחדת שקרו לה חדווה היינו 
חיים בשלום ובשמחה, אבל בגלל שהורינו היו רבים 
כל הזמן זה גרם לנו להתגרש לבסוף . ושהרב יבין 

 ביננו הכל היה טוב יותר ממצוין".
אבל למעשה אביו של החתן הוא ידיד טוב שלי 
וכן נראה לי וכן נאמר בגמ' ללא כל ספק שאביו של 
החתן הוא ידיד טוב שלי וכך נא' מפי המקובל חכם 

 זבדיהו בן עמתליהו הימבטי מארץ עוץ
שמעתי ברגש רב את דבריו הכואבים הרגעתי 
לו שבזכות  לומר  והוספתי  אותו  וחיזקתי  אותו 
ההקפדה שלו על שיעורי תורה הקב"ה לא יישאר 
חייב והוא יסדר אותו במה שרק ירצה בנקל וכאן 

 נפרדנו לשלום.
בחזור מחיפה לביתי בבני ברק עצרתי בתחנת 
דלק באמצע הדרך כדי לתדלק את הרכב ולקנות 

 שתיה בכדי להרטיב את גרוני. 

וכאשר פניתי לחזור לרכבי אני שומע שמישהו 
קורה לי, אני מסתובב אליו והוא שואל אותי האם אני 
יכול לשלם לו כסף על התדלוק של הרכב שלו. 
בתחילה שראיתי אותו היה נראה לי מוזר כי הוא 
היה נראה איש אמיד ועם רכב יוקרתי שליווה אותו 
מיד הוא  אבל  בראש.  לי  כ"כ הסתדר  מה שלא 
הוסיף לומר לי, שהיה לו תיק עם מחשב וארנק 
בחנות  משפחתו יצאו לאכול  וכשאר בני  ברכב 
הסמוכה לתחנת הדלק פשוט מישהו 
כל התכולה  את התיק עם  לו  גנב 
למקום  וברח, המשטרה שהגיעה 
ם  י ב נ ג ה ת  א א  ו צ מ ל ה  ת ש ק ת ה
ותעלומת הגנבה נותרה במקומה 

 ללא שידעו מי ביצע אותה.
ואז הוא הוסיף לומר לי שהוא איש 
נדל"ן ובתוך המחשב יש לו את כל 
העבודות הכי חשובות בחייו וכי אם 
התיק לא יחזור אליו הוא יפסיד גם 
את פרנסתו לשנה וחצי הקרובות וזה 
חוץ מכל ההפסדים של הכרטיסים 

 המרובים שהיו לו בתוך הארנק.
כמובן שהבאתי לו מאתיים שקל והוא 
מיצדו מאוד הודה לי ואמר שביתו 
נמצאת לידו ושאמסור לה את פרטי 
החשבון שלי בכדי שיוכל לשלם לי 
כאשר יתאפשר לו הדבר. "חדווה 
תקחי ממנו פרטים ותשמרי אותם 

 בשבילי במקום כך וכך בפלפון".
אני שמעתי חדווה ומיד צלצל לי השם הזה 
מאותו אחד שהיה איתי בשיעור בחיפה. מיד שאלתי 
את האבא מה המצב של הבת חדווה, והוא סיפר לי 
שהיא היתה נשואה לאחד שאין לו שום זכות וסיבה 
לקבל את ביתו בגלל שהוא כך וכך וכך אני מייד 
עצרתי אותו, ואמרתי לו "אתה רוצה את התיק שלך 
בחזרה? תפעל למען החזרת אותו בחור לביתך 
ושימשיכו לבנות בית נאמן בישראל, ובשכר זה אתה 
תראה ישועות, ותזכור מי אני אומר לך", הוא שמע 
את הדברים וגם ביתו שמעה את הדברים ודמעות 
זלגו מעיניה, הם הבטיחו לקיים, הם הבטיחו לחזור 

 אחד לשני. ובאמת זה מה שקרה.
אחרי שבוע בדיוק אני מקבל טלפון מאבא של 
הכלה שמספר לי שיש יהודי יקר שמצא את התיק 
המושבים  לאחד  בסמיכות  הדרך  בצידי  זרוק 
שממוקמים במרחק של כארבעים וחמש דקות 
מתחנת הדלק, והתיק היה שלם ללא כל פגע, והכל 
היה בתוכו המחשב עם כל החומר והארנק על כל 

 תכולתו.
זה מעשה פלא פלאים, שמלמד אותנו עד כמה 
ה' יתברך עושה דברים מעל הטבע בשביל אנשים 
שעושים עבורו דברים שמההסתכלות שלהם גם 
כוחה של  זוהי  היה נראה בתחילה מעל הטבע, 
האמונה, וזהו הכח הטמון בכל אחד ואחד מאיתנו לו 

 רק נדע לנצל אותו כראוי.

אני מגיע למקום 
שם ישב בחור 

צעיר בן שלושים 
ושהגעתי 

התיישבתי לידו 
והסברתי לו כמה 

גדולה מעלת 
שמיעת שיעורי 

 תורה 

המשגיח הגה"צ הרב שלמה וולבה היה מספר שכאשר סיפרו 
ל על אחד שלומד כל היום בקיאות  ' לרבי ישראל מסלט זצ'
הוא לומד רק בקיאות? מהיכן תבוא לו יראת  הזדעזע ואמר: ''

 שמים"?!? {אבני שלמה}
וכך היה אומר מרן הגראי''ל שטיינמן זצ''ל: כי הלימוד בעיון 
הוא העיקר וכמו שכתב בכתר ראש {נ''ה} שעדיף ללמוד מסכת 
אחת בעיון מכמה מסכתות שלא בעיון, כי כשהאדם לומד בעיון 
ראשו נהיה עיוני משא''כ כשלומד בשטחיות,  ולכן מובא בספרים 
שהלימוד בעיון מביא התבוננות המביאה לידי יראת שמים, ואף 

 מי שקשה עליו העיון לפחות חלק מהזמן יקדיש ללימוד העיוני.
וכן מעיד ראש ישיבת פורת יוסף הגר''י צדקה: נער הייתי וגם 
זקנתי ונוכחתי לראות שאנשים שהשתתפו בשיעורי הלכה ואמנם 
קיימו מה שלמדו אבל בבית שלהם היה חסר תוכן פנימי. אוירה 
תורתית והשקפה צרופה, לא הבינו אצלם שתכלית החיים היא רק 
תורה ומעשים טובים, וכתוצאה מכך לא הכניסו בניהם לישיבות 
ע. לא כן אלו שזכו להיכנס  ' קדושות ופנו למחוזות אחרים ל'
ט של הגמרא, אצליהם כל  לשיעורי גמרא ולדון ולדוש בשקו''
מהותם השתנתה, החיים שלהם נעשו יותר איכותיים ורוחניים, 
הבית שלהם נהפך לבית של תורה, כי הגמרא נבלעה בדמם ולכן 
זכו שבניהם יתחנכו בישיבות הקדושות ואף זכו לגדול ת''ח ומורי 

 הוראה בישראל.
ח קניבסקי  ' וכשהגיע בחור ישיבה לשאול את פי מרן הגר'
שליט''א באשר בישיבתו לומדים עיון בסדר א' ובסדר ב' ואת 
הבקיאות  לומדים רק בסדר ב', והבחור עצמו רוצה לעבור 
לישיבה אחרת שבה שמים דגש על שיטות הבקיאות עפ''י מה 

 שאמרו חז''ל ''ליגמר אניש והדר ליסבר'' 
'א: אם כעת לא ילמד בעיון יפסיד  'ח שליט' השיב מרן הגר'
לחלוטין את הלימוד בעיון ולכן ילמד עיון בישיבה שלומד בה 
כעת ובקיאות ילמד כמה שיכול במסגרת זו של הישיבה, ומה 
שאמרו בגמרא לגמר אניש והדר ליסבר מדובר על זמנם שלא היה 

 להם ספרים ואם לא יגרוס לא יהיה להם כלום.
וכן כשנשאל פעם הג"ר שמעון שקופ זצ''ל, האם אין מן הראוי 
במקום להתעמק בסוגיא אחת, להספיק במקום זה יותר סוגיות 
בכמות. השיב רבינו במשל: "הורים מעדיפים שיהיו להם שלשה 

 ילדים בריאים מאשר עשרה בעלי מומים".
וכך שח תלמיד חכם אחד: כשהייתי דר בשכנות של מרן הגאון 
רב דוב לנדו שליט''א והייתי מדבר עימו בלימוד והיה אומר לי 

השאלות שלך צפות והלימוד צף  היינו שטחי וצריך ללמוד   -''
בעומק ובעיון'' ואמרתי לו ''אני יש לי את ראש שטחי'' אז אמר לי 
''אין כזה דבר ראש שטחי כל אחד צריך ויכול ללמוד בעיון'' 
ושאלתי אותו ''וכי הרב לא לומד גמרות המהירות?'' והשיב ''צריך 
גם ללמוד לפעמים במהירות כדי שיהיה ידיעות בתורה, אבל רוב 
הלימוד ועיקר הלימוד צריך שיהיה בעיון מעמיק, ויש כאלו 
'ס מאה פעמים ולמעשה אפילו פעם אחת לא  שלמדו את הש'
למדו, ומרן הבית יוסף נשתבח בסוף ימיו שהיה בגיל שמונים 
וכמה שגמר את הש''ס ג' פעמים ומה הפשט כי לא העיקר הוא 

 הבקיאות הרבה פעמים אלא למד בעיון ולכן גמר רק ג' פעמים
ומסופר שבאחד מההזדמנויות התקיים כנס לבני תורה במעמד 
הגראי''ל שטיינמן זצ''ל, במהלך הכינוס קם אחד הרבנים לדרוש 
ואמר בין הדברים כי בישיבות ובכוללים מתעכבים כיום יתר על 
המידה ובשל כך לא זוכים לדעת את הש''ס כראוי ''בחסדי ה' '' 
המשיך הדובר בדרשתו ''זכנו בדורונו לשני מאורות גדולים שלא 
למדו בישיבות בדרך זו וצמחו לגדולי תורה ממש הלא הם מרן 

 הגרי''ש אלישיב ומרן הגר''ח קנייבסקי...
לאחר שהנואם יצא מהאולם נעמד לדבר הגאון רב מיכל זילבר 
שליט''א ראש ישיבת זוויעהיל ואמר בתגובה: מקבלנו מרבותינו 
שהדרך הישיבתית משלבת את לימוד העיון עם לימוד הבקיאות 
והיא הדרך הנכונה ואף עם מצאנו ''יחידים'' שצמחו בלא מסגרת 
שכזאת אלו יחידי סגולה אבל אין זו הדרך כבושה לרבים! 
למשמע דבריו צהלו פניו של מרן הגריא''ל  שטיינמן וכשסיים את 
דבריו לחץ את ידיו בחום ואמר לו בנחרצות: ''כיוונת לדברי, וזוהי 

 האמת!! ''

פוורר ללששבבת ס



מעשה  ה את  שפיצר  ן  מעו ש הרב  פר  מס
 המדהים הבא:

אברך אחד סיפר לנו מעשה נורא שאירע עמו 
 לפני שלושה שבועות:

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 
והוא,   –ועל מה עליו לחזור בתשובה  

שהאברך שמע 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, 
תוך  אל  נכנס  ' שהוא  שירגיש  עד 
התיבות', ואז האור שנמצא בפסוק זה, 
של קרבת האלוקים  שהוא ההבנה 
עמוק  יחדור  זה,  לפסוק  המיוחדת 

 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 

מה אני צריך   –יפקח לו את עיניו   '
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
ברכני, אך לא הייתי שבע רצון מברכתו. ביקשתי 
ממנו: רבי, תן לי ברכה יותר חזקה. אסף הצדיק 

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

ובתרגום אונקלוס "וכען אם קבלא תקבלון למימרי" 
 וכו'.

וברש"י הביא גם מהמכילתא, ז"ל: "ועתה. אם עתה 
תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך שכל התחלות 

 קשות".
כתב בספר "זהב משבא" [להגאון הגדול רבי משה 
שמואל שפירא זצ"ל ראש ישיבת 'באר יעקב'], שמבואר 
כאן שקבלת תורה היא יסוד הזכיה לתורה [ועיי"ש מה 

 שהאריך בעניין זה במאמרו הראשון לחג השבועות].
והנה ברש"י הנ"ל כתב "אם עתה תקבלו עליכם יערב 

 לכם מכאן ואילך שכל התחלות קשות".  
והקשה שם ב'זהב משבא' דלכאורה, מה שייך כלל זה 
של 'כל ההתחלות קשות' להקושי שיש בתורה, וכי הקושי 
הוא רק בהתחלה, והרי רואים אנו שגם אחרי שמתחילים 

 ללמוד, עדיין קשה והוא קושי תמידי.
וכותב הרב זצ"ל שמבואר בזה שהקושי שיש בקבלת 
עול תורה אינו קושי מיוחד של תורה כי אם הוא בכלל 
כל ההתחלות קשות וגם התחלה של קבלת עול תורה היא 
קשה, ואומנם אם תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ואילך 

 ושוב אין זה קשה כי אם ערב ונעים.
ואם אדם מרגיש שעדיין קשה לו, זה משום שעדיין 

 לא קיבל עליו עול תורה.
עוד מבאר שם הרב זצ"ל במה שכתב רש"י "יערב לכם 
מכאן ואילך" לכאורה היה לו לומר "יקל לכם מכאן 

 ואילך" שזהו ההיפך מ'קשה'.
ומבואר בזה שכל הקושי שבקבלת עול התורה הוא 
שלא טעם טעם עריבות התורה. ואם אך יטעם טעמה 
הערב של התורה, ממילא הוא שלא ידע קושי מהו, שמי 
שטעם פעם אחת טעם של תורה הרי הוא כבר קנוי כולו 

 לתורה ואינו יכול לפרוש הימנה. 
כי  אור החיים' הקדוש (בפרשת ' כמו שכתב רבינו ה'
תבא') על הפסוק "ושמחת בכל הטוב" (דברים כו, יא), 
שאין טוב אלא תורה ואם היו בני אדם מרגישין במתיקות 
ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא 
יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה 

 כוללת כל הטובות שבעולם.
ועל מאמר חז"ל (פסחים מט:) שנה ופירש וכו'. תמה 
הרב מפונוביז' זצ"ל, איך יתכן ששנה ופירש והרי מי 
ששנה וטעם טעמה של תורה, וכי אפשר שיפרוש 

 ממנה?! [ותירץ מה שתירץ].
ומקושיית הרב מפוניביז' זצ"ל מבואר כמו שנתבאר 
לעיל שאם אך טועם אדם טעמה של תורה, כבר יערב לו 

 מכאן ואילך ושוב אינו יכול לפרוש ממנה.
ואשר זהו שאמרו שכל ההתחלות קשות שהקושי הוא 
רק 'לקבל', כיוון שלא טעם טעם של תורה, אבל משקיבל 

 עליו כבר יערב לו מכאן ואילך ואין בזה שום קושי.
ויה"ר שיזכינו השי"ת להרגיש במתיקות ועריבות טוב 
התורה. "והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו 

 ובפיפיות עמך בית ישראל" וכו'.

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס
 

שמיעה של חובה

ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ”
ושמרתם את בריתי והייתם לי 
סגולה מכל העמים כי לי כל 

“הארץ  
 (שמות יט, ה)



ומעשה ברבי יחזקאל לנדא [בעל הנודע ביהודה] שראה איזה ילד גוי הולך ובוכה. שאל אותו הרב 
למה אתה בוכה, ענה הילד אני כל בוקר אמי החורגת מעירה אותי לצאת לשוק למכור את כל 
הלחמים שהיא אפתה, והנה היום מכרתי את הכל אבל באו שני נערים וגנבו לי את כל הכסף, ואם 
אמי החורגת תראה שחזרתי בלי כסף היא תכה אותי מכות חזקות, ובטח גם לא אזכה לארוחת ערב, 

 לכן אני מפחד לחזור הביתה. 
קרא לו הרב לביתו נתן לו את סכום הכסף שנגנב לו והוסיף לו קצת שילך לאכול ושילחו לביתו. והנה 
כעבור עשרים שנה בערך, בליל הסדר הרב שומע דפיקות בדלת והוא ניגש לפתוח והוא רואה איזה 
גוי גבוה ושואל את הרב אם אפשר להיכנס. אמר לו הרב בבקשה היכנס. רציתי רק להודיע לך הודעה 
דחופה ביותר, אני עובד עם כל הגויים במאפיה והם מתכוננים במוצאי פסח להרעיל את כל הלחמים 

 ולכן תעשה כחכמתך להציל את היהודים. 
תודה רבה אמר הרב אבל מה הביאך הלום, אמר לו אני אותו ילד גוי שלפני עשרים שנה נתת לי את 
הכסף שנגנב ממני ולכן הרגשתי שאני חייב לך. והלך האיש הנ"ל. והרב הכריז לכל היהודים לבוא 

 -לבית הכנסת הגדול כי יש דבר חשוב להודיע. והרב בחכמתו הרבה אמר לכל היהודים, תשמעו  
 השנה היה לנו טעות בחשבון ולכן אסור לאכול חמץ גם יום אחרי שביעי של פסח, וכן היה. 

והגוים שראו שאף אחד לא קונה מהם לחם התלוננו למלך, והמלך קרא לרב היהודים ושאל אותו על 
כך, אמר לו הרב אם אתה רוצה לראות איזה לחם הכינו לנו תתן לאחד מכלביך שאתה לא צריך, ואיך 
שהכלב אכל את הלחם מיד צנח על הרצפה ומת. ואז הבין המלך ושם את כל האופים במאסר 
וליהודים היתה אורה ושמחה. ומזה אנו נלמד כמה צריך לעשות כל מעשה טוב ולברוח כמו מאש 

 מכל עבירה. ואותיות חצי באמצע יש את האות צ ומסביבה חי ללמדך אם אתה צדיק אתה חי. 
 

מעשה בשלושה גויים שבאו לרב העיירה ואמרו לו יש איתנו שלושה יהודים ובאמרם זאת הצביעו 
עליהם שהרב יראה אותם. ואמרו לרב יש לך שעתיים לפדות אותם כל אחד מהם עשרת אלפים דולר 
ואם לא תביא תוך שעתיים אנו שוחטים אותם. הרב אמר להם אני הולך להשיג את הכסף אנא אל 
תיגעו בהם. והרב רץ במהירות לאנשים באזור התעשיה וביקש מהם בתחנונים שיעזרו שזה פיקוח 
 נפש ממש והנה תרמו לו בעין יפה אלפי דולרים ובתוך פחות משעה הרב מחזיק שלושים אלף דולר. 

אבל הרב הלך לישיבה שלו ואסף איזה עשרה בחורים חזקים ואמר להם בואו אתי והביא אותם לשם 
ואמר להם תרביצו גם לגוים וגם ליהודים בלי לרחם על היהודים, וכך עשו. והנה רואים שהיהודים 
שהיה עליהם זקן ופיאות זה התעופף מיד מהפנים שלהם וראו כולם שזה סתם תחפושת ובאמת 
כולם גויים שרצו לעשות תחבולה לגרוף כסף, ואזי שאלו כולם את הרב איך ידעת? אמר להם הרב 
כשאני הולך לבקש מאנשים תרומה לישיבה עשר דולר לחודש אני צריך להזיע עד שאני מצליח. ואילו 
כאן אספתי סכום אדיר בפחות משעה והבנתי שאת הכסף שרוצים לתת לישיבה זה מצוה מאוד 

 גדולה ולכן זה קשה. אבל כאן שנתנו בלי לחשוב וכל כך מהר הבנתי אין כאן מצוה .
 

שהיה צריך לקבל טיפול רפואי 
והתעקש לקבל את הטיפול עם 
לא  זה  האח  לו  אמר  הציצית 
את  לבצע  אפשר  סטרילי  אי 

הטיפול כך אבל הוא התעקש  
משם   וכך נדחה הטיפול עבר 
רופא ראה את הויכוח עיין בתיק 
לך נס אם  לחולה נעשה  אמר 
הייתה מקבל את הטיפול שרצה 
לתת לך האח היית הולך לעולם 
ג  בסו ה  טע ח  א ה טוב  לו  שכו
ך  ת ו נ ש ק ע ת  ו כ ז ב ו ל  ו פ י ט ה
להשאר עם הציצית קבלת את 

 חייך במתנה .

 סיפורים מחזקים  
 פולמוס הקמת בית הדין לערעורים בירושלים שנת תר"פ  

י ֱאֶמת        י ַחִיל ִיְרֵאי ֱאלִֹהים ַאְנׁשֵ ל ָהָעם ַאְנׁשֵ ה ֶתֱחֶזה ִמּכָ (יח,כא) ְוַאּתָ
ֹרת. ֵרי ֲעֹשָ ים ְוֹשָ ִ ֵרי ֲחִמׁשּ ֵרי ֵמאֹות ֹשָ ֵרי ֲאָלִפים ֹשָ ְמּתָ ֲעֵלֶהם ֹשָ  ֹשְנֵאי ָבַצע ְוֹשַ

בשנת תר"פ עלתה על הפרק שאלת יסוד בית דין גבוה לערעורים      
בירושלים, היו שצידדו בהקמתו, היו אחרים שהסכימו באופן עקרוני 
להקמת ביה"ד הגדול אולם התנו זאת בכך שלא ידון בית הדין הגדול 
בטענות בעלי הדין שקיבלו על עצמם בי"ד אחר שאי אפשר לבטל 
דבריהם ומכ"ש באם קבלו ע"ע לקיים הפס"ד בקנין גמור שאי אפשר 

 לבטל הפס"ד, 
אולם היו רבים שצידדו  לאיסורא ומקור שיטתם מדברי הגמרא (בבא    

בתרא קלח:) שבי דינא בתר בי דינא לא דייקי, וכן על פי מאמרם ז"ל 
(בבא מציעא יז.) שאין אחר מעשה בית דין כלום, ולפיכך אין מקום 
לדיון חוזר בבית דין לערעורים אחרי שבית הדין האזורי דן בדבר כראוי 

 לאחר שמיעת הצדדים והוציא פסק דין.
ובשו"ת ציץ אליעזר (חט"ז סי' סז) מביא את דברי הספורנו (שמות     

יח,כא) שמבאר שעצת יתרו לשים שרי אלפים וכו', היתה כדי לאפשר 
ערעור על בית דין קטן יותר, וז"ל כאן: כשיהיו ארבע מדרגות זו למעלה 
מזו, הנה ישפוט הקטן ראשונה, והצועק על פסק דינו יצעק אל הגדול 

 ממנו, ומן השני אל השלישי ומן השלישי את הרביעי, ע"כ.
וכותב: הנה מפרש הספורנו שהכוונה של ואתה תחזה וגו' הוא למנות ב'    

מדרגות שיפוט זו למעלה מזו והנשפטים בדרגה א' יוכלו לערער על פסק 
הדין לפני השופטים בדרגא ב', ואם סבור היה הספורנו ש"הבי דינא בתר 
בי דינא לא דייקי", הוא איסור איך פירש כוונת הפסוק על זה הדרך 
שפירש שהיו מדרגות שיפוט זו למעלה מזו ויהיה מזה איפוא אסמכתא 

 להכא.
ודוחה שיש לומר דהתם גבי יתרו שאני, מפני שבאה הסכמת כל העם     

 על כך, ואם כן אדעתא דהכי נחתי.
ומביא לזה ראיה ממש"כ בפ' דברים שמשה רבינו בסוף ימיו הזכיר    

לעם ישראל את ענין מינוי הדיינים ואמר: "ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר 
אשר דברת לעשות", והיינו כמו שכתבנו ששאל את העם הסכמתם על 
כך, ורק לאחר שהביעו הסכמתם וענו לו שטוב הדבר מה שמציע להם אז 
לקח את ראשי שבטיהם אנשים חכמים וידועים ונתן אותם ראשים 
עליהם שרי אלפים שרי מאות וגו', וכפי שמפרש הספורנו שמינה עליהם 
מכה מדרגות זו למעלה מזו. (ועי' בשו"ת יחל ישראל ח"ג סי' ק"א, ואורות 

 המשפט ח"ג עמ' יד)
 עליה במעלית או מדרגות נעות למזבח

ֶלה ֶעְרָוְתָך        ר לֹא ִתּגָ ִחי ֲאׁשֶ (כ,כג) ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעֹלת ַעל ִמְזּבְ
 .ָעָליו

בס' פרפרת משה מביא שיש לעיין האם יש איסור לעלות למזבח ע"י       
מדרגות שנעות בכח החשמל, ולכאורה מותר שהרי כתוב בפסוק טעם 
שלא יעלה במעלות כיון שצריך להרחיב את פסיעותיו וזה קרוב לגלוי 
ערוה, אבל אם עולה בכבש אין גלוי ערוה כיון שהולך עקב בצד גודל 
כמש"כ במכילתא, ומעתה אם יעלה במדרגות נעות למזבח זה פחות גלוי 
ערוה אפילו מעליה בכבש כיון שלא הולך אפילו עקב בצד גודל. וכן יש 

 להסתפק אם מותר לעלות ע"י מעלית.
והנה בחידושי הגרי"ז על הרמב"ם (הל' בית הבחירה פ"א הי"ז) כתב      

שעיקר דין הכבש אינו רק בגלל הגברא שלא יעלה דרך בזיון, אלא זה 
איסור בגופו של מזבח, שלכבש יש דין של מזבח, ובגופו של מזבח יש 
על  דין לבנות כבש ולא מעלות ודבר זה נלמד מלא תעלה במעלות '

 מזבחי' דמוכח שלכבש יש דין של מזבח.
ולפ"ז אומר הגרי"ז שרק בצד הכבש יש איסור עליה ע"י מעלות כיון     

שזה גופו של מזבח, אבל מצד אחר של המזבח מותר לעלות ע"י מעלות 
כיון שאין שם קדושת מזבח והאיסור שלא יעלה בדרך בזיון הוא רק 

 בגופו של מזבח.
ולפ"ז נראה שאסור לעלות למזבח במדרגות נעות בכח החשמל או ע"י    

מעלית במקום בכבש כיון שהכבש הוא כגופו של מזבח, אבל מצד אחר 
 של המזבח מותר אפילו ע"י מעלות.

 מדוע רבי ציוה לפני מותו, שכשיפטר לא יפרסמו זאת ברבים?
(יח,ד) ושם האחד אליעזר כי אלקי אבי בעזרי ויצלני מחרב    

 פרעה.
בירושלמי עבודה זרה (יח:) מובא, שאפי' חרב על צואר האדם הקב"ה    

מצילו, הוא שמשה אומר "ויציליני מחרב פרעה", אין כתיב כאן אלא 
 "מחרב", אפילו חרב נתונה על צוארו הקב"ה מצילו הימינה.

בשיטמ"ק כתובות (קד. ד"ה ובסים) מביא בשם רש"י חידוש, שלא רק    
כאשר אדם נמצא בסכנת חיים הקב"ה יכול להצילו ע"י תפילה, אלא אף 

 לאחר מיתה אפשר ע"י תפילה להחזירו לחיים.
דשם מספרת הגמ' שביום שמת רבי, רבנן גזרו תענית וביקשו רחמים    

 ואמרו שמי שיאמר שרבי מת ידקר בחרב.
וכ' השיטמ"ק, שלפני פטירתו ציוה רבי לתלמידיו שכשהוא ימות לא     

יודיעו זאת ברבים כדי שהאנשים לא ידעו שמת וימשיכו בתפילתם "כי 
 היכי דלחיי בתפילתם", שתפילת הרבים בכוחה להחיות מתים.
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 בין המשתתפים יוגרל:

 

פרסם את 
 ההשגכה

אנו מזמינים אתכם, 
קוראינו היקרים לשתף 
אותנו בסיפורי השגחה 
ואמונה שאירעו אתכם 

 או ששמעתם
 ניתן לשלוח אלינו

alon7148454@gmail.com 
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 העלון לעלוי נשמת:
בכור חי בן בטי, 

 'ר בן זושאאברהם
יום ' ר בת יהושע, לאה

מיכאל בן  ליפמאן, טוב
אלכסנדר בן מרי, שרה, 

בת לייב,  לודמילה
משה בן זוהרה, יהודה 
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 
שראלישראל

ִקים ֶאל ָעָלה ּוֹמֶׁשה" , ִסיַני ַהר ַעל ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה ג)-(יט "ָהֱא
-טז (ִמְׁשֵלי" ֵלב ְּגַבּה ָּכל' ה ּתֹוֲעַבת" ִּכי ְלַרֵּמז ְּכֵדי, ֶהָהִרים ִמָּכל ַהָּנמּו

, ַהְּנִביִאים ֲאִבי. ).כט (ְמִגָּלה ָהֲעָנִוים ַעל ֶאָּלא ׁשֹוָרה ַהְּׁשִכיָנה ְוֵאין, ה)
ִקים ִאיׁש  ְּכָכל. ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ָאָדם ִמָּכל ֶהָעָנו ָהָיה, ָהֱא

 - ַהִּמְתַיֵהר ְוָכל. ֶאְצלֹו ְׁשרּוָיה ַהְּׁשִכיָנה ָּכ, יֹוֵתר ָעָנו ֶׁשָהָאָדם
 ְיָבמֹות ְירּוַׁשְלִמי( לֹו ִנְקֵנית ַהּתֹוָרה ְוֵאין, ):סו ְּפָסִחים( ִמֶּמּנּו ִמְסַּתֶּלֶקת ָחְכָמתֹו

 ..)יב

 ל"ֲחזַ  ִמִּדְבֵרי זֹאת ִלְלֹמד נּוַכל? ַהְגָּדָרָתּה ַמה? ַּגֲאָוה ַמִהי, ֲאָבל     
 ַהַּכָּוָנה". ַּגְבנִֻּנים ָהִרים ְּתַרְּצדּון ָלָּמה: "ַהָּפסּוק ַעל ).כט ְמגִלּהָ (

 ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש, ֲעֵליֶהם ִּתָּנֵתן ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשִּבְּקׁשּו ָהָרִמים ֶלָהִרים
 ַאֶּתם ִּכי. ִסיַני ַהר ְלַגֵּבי מּוִמים ַּבֲעֵלי ֻּכְּלֶכם: ָלֶהם ָעָנה הּוא

 .ְוָׁשֵפל ָנמּו ְוהּוא, ַּגַאְוָתִנים
. ַוֲחטֹוֶטֶרת ִּגֶּבֶנת ַּבַעל", ַּגְבנּון: "ֵאפֹוא ִהיא ַהִּמְתָּגֶאה ַהְגָּדַרת     

 ִאם, ֲאָבל. ּוְמֻעָּות ְמָלאכּוִתי ְּבֹאַרח ַהַּמְגִּביָהה, ַּדֶּבֶׁשת? ִּגֶּבֶנת וַּמהיִ 
 ָּגְבהֹו ָהָיה ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ֲהֵרי. מּום ֶזה ֵאין - ֲעָנק הּוא ִאם, ֲאִמִּתי ַהֹּגַבּה
. ְלָחֵמץ ַהַּגֲאָוה ֶאת ִהְמִׁשילּו ).יז ְּבָרכֹות( ֲחַז"ל: נד) ְּבָרכֹות(! ַאּמֹות ֶעֶׂשר

. הּוא ָּפסּול ֵּכן ְוַעל, ְמָלאכּוִתי ְּבֹאַרח ָהִעָּסה ֶאת ַמְתִּפיחַ  ֶהָחֵמץ
 ֶׁשֶמץ ָּבּה ֵאין ֲהֵרי, ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה ֶקַמח ֵמֹרב ְּגדֹוָלה ָהִעָּסה ִאם ֲאָבל

 !ְּפסּול
 ְּכֶׁשָהיּו, ַהְּמִדיָנה ֶׁשל ָיֶמיהָ  ְּבֵראִׁשית? ֲאמּוִרים ַהְּדָבִרים ָמה ְּכַלֵּפי     

 ַהְּמָחָאה ְלֵבין ַהּדֹוְרָסִנית ַהִחּלּון ְמַגַּמת ֵּבין ֲחִריִפים ִעּמּוִתים
 ְלֵבין ֵּבינֹו ְּפִגיָׁשה, ּגּוְריֹון ֶּבן. ד, ְּדָאז ַהֶּמְמָׁשָלה רֹאׁש ָיַזם ,ַהּתֹוָרִנית

 ֶׁשל ְּבִדין ַהַּמָּצב ֶאת" ִאיׁש ֲחזֹון"הַ  לֹו ִהְגִּדיר. ל"ָזצָ " ִאיׁש ֲחזֹון"הַ  ָמָרן
 ִמְּׁשֵני, ַצר ֶּגֶׁשר ֶאל ַהִּמְתָקְרִבים ְקרֹונֹות ְׁשֵני: )ה-ג ק"ב ְירּוַׁשְלִמי( ל"ֲחזַ 

 ְקִדיָמה ְזכּות ִיֵּתן ֵמֶהם ֵאיֶזה. ָטעּון ֶׁשֵאינֹו ְוֶאָחד ָטעּון ֶאָחד ֲעָבָריו
 ְטעּוִנים", ִאיׁש ֲחזֹון"הַ  ָאַמר, ָאנּו! ַיֲעֹבר ֶהָעמּוס ַהָּקרֹון? ַלֵּׁשִני

 ַמְמִׁשיֵכיֶהם, ַהָּׁשַמִים ִמן ּתֹוָרה נֹוְׂשֵאי ,ּדֹורֹות תֶעְׂשרֹו ַּבת ְּבמֹוֶרֶׁשת
,ְוַאֶּתם. ְלדֹורֹוָתיו ִיְׂשָרֵאל ַעם ְמַיְּצֵגי ,ּוְקדֹוִׁשים ְּגאֹוִנים ַאְלֵפי ֶׁשל

 ַהַּתְרּבּות ְּבֶרֶקב, סֹוְצָיאִליְזם ֶׁשל ְּבִחּקּוי, מּוֵלנּו ָּבִאים ַאֶּתם ְּבָמה
 ?ַהַּמֲעָרִבית

 .ַמֲעֶנה ְּבִפיו ָהָיה ְולאֹ      
 !!!ַהִּטְבִעי ָּגְדֵלנּו ֶזהּו! לאֹ . ִהְתַנְּׂשאּות זֹו ְוֵאין     
 ָּבּה ִנְלַמד ֶׁשִהְצַטְּינּו ָהֲעָנָוה ּוִמַּדת ִיְׂשָרֵאל ְּגדֹוֵלי ֶׁשל ַּגְדלּוָתם ַעל     

  :ַהָּבא ֵמַהַּמֲעֶׂשה
ה ַרִּבי ַהָּגאֹון ַהּדֹור ּפֹוֵסק ָמָרן. ִצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ַמְכִׁשיר       מֹׁשֶ

: ָׁשַאל ְוַרֵּבנּו, ְׁשֵאָלתֹו ָׁשַאל ַהּׁשֹוֵאל. ַלִּׂשיָחה ָעָנה ל"זצָ  ַפייְנְׁשֵטיין
 ְוָׁשבֶּׁשָּפַסק ַמה ָּפַסק, ַהְּתׁשּוָבה ֶאת ָׁשַמע?" ַאָּתה ִעיר ֵמֵאיֶזה"

 .ְלַתְלמּודֹו
 .ְוָעָנה, ַהּׁשֹוֵאל ֶׁשל ְלִעירֹו ָׁשַאל, ָׁשַמע. ִצְלצּול ְוׁשּוב     
, ָׁשַמע, ֵהִרים. ְלַצְלֵצל ָׁשב ְוַהֶּטֶלפֹון, ְלִסְפרֹו ַלְחֹזר ִהְסִּפיק לאֹ      

 ִמְתּגֹוֵרר ָּגדֹול ַרב ֲהלאֹ : "ְוָעָנה, ָׁשַמע. ַהְּמגּוִרים ִלְמקֹום ְוָׁשַאל
 ֶאת ְוִנֵּתק!" אֹותֹו ַׁשֲאלּו? ֵאַלי ְמַצְלְצִלים ַאֶּתם ַמּדּועַ , ְּבִעיְרֶכם
 .ַהִּׂשיָחה

 ָּכל ֶאת. ָהַאֲחרֹון לאֹ  ַאף, ָהִראׁשֹון ַהִּמְקֶרה ֶזה ָהָיה ְולאֹ      
 ֶהָעִרים ַאַחת ְלתֹוָׁשֵבי ְוַרק, ָעָנה ּוְלֻכָּלם, ִלְמקֹוָמם ָׁשַאל ַהּׁשֹוֲאִלים

 .ַלֲענֹות ֵסֵרב
 ַעלְוַנֲענּו ָׁשֲאלּו ָׁשִנים ֶׁשְּבֶמֶׁש, ֲחׁשּוִבים ַאְבֵרִכים ָׁשם ִהְתּגֹוְררּו     

. ַהָּדָבר ִּסַּבת ַמה. ָמֳחָרִמים ָחׁשּו ְוַעָּתה, ָיפֹות ָּפִנים ּוְבֵסֶבר ֲאָתר
 ְלֻכָּלם. ְּתׁשּוָבה אֹוָתּה הּוא עֹוֶנה ֶׁשְּלֻכָּלם ּוָמְצאּו, ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ָסחּו

 ְלָׁשֳאלֹו, ַרֵּבנּו ֶאל ְוַלֲעלֹות ְלִהְתַאֵּגד ֶהְחִליטּו. ַלֲענֹות הּוא ְמָסֵרב
 ֵיאֹות לאֹ  אּוַלי, ִסָּבה ֵמֵאיזֹו ֵהם ָמֳחָרִמים ִאם ֲאָבל. ָּדָבר ֵּפֶׁשר

 ?ְלַקְּבָלם
 ְּפלֹוִני ִמָּמקֹום ַאְבֵרִכים ְקבּוַצת: ְוהֹוִדיעַ  ַלֶחֶדר ִנְכַנס ַהֶּנֶכד     

 .ְלִהָּכֵנס ְמַבֶּקֶׁשת
 .ַרֵּבנּו ֵהִׁשיב", ְּבַבָּקָׁשה"     
ְמָסֵרב ֶׁשָהַרב ֵלב ַׂשְמנּו: "ְוָאַמר ָּפַתח ֵמֶהם ֶאָחד. ְנבֹוִכים ִנְכְנסּו     

 

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

 הלימוד בשבת
 פי אלף מיום חול.

לקרוא כדאי 
 בשלחן שבת.

 
 

 -זמני השבת 
 בגב העלון

 ס"דבס"ד

 :ַּבָּפָרָׁשה ְנקּוָדה

 289288פר מספרעלון 

 ִיְתרֹו :ָּפָרַׁשת
 

1 
 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין

 ִנְזֹקף ֶאת קֹוָמֵתנּו! 



 

 

 ַמה, ַחָּטאֵתנּו ּוַמה ִּפְׁשֵענּו ַמה. ִלְׁשֵאלֹוֵתינּו ְלִהְתַיֵחס ָלַאֲחרֹוָנה
 "?ָּבנּו ְּפסּול ָמָצא

 .ָּתִבינּו ַוַּדאי, ֲאָבל! ַהְחָרָמה ֶׁשֶמץ ָּכאן ֵאין. "ַרֵּבנּו ָמָחה", ָחִליָלה     "
, ִׁשעּוִרים ַּבְיִׁשיָבה ִלְמֹסר ְוַחָּיב. ָצִעיר ְוֵאיִני, ֲאִני ָאָדם ַא ֲהלאֹ 

. ַהּפֹוִנים ְלָכל ְוַלֲענֹות, ְסָפַרי ֶאת ְוִלְכֹּתב, ַהַּתְלִמיִדים ֶאת ּוְלַטֵּפחַ 
. ַעְצִמי ִלְפטרֹ  ָיכֹול ְוֵאיִני, ֶאֱעֶׂשה ָמה ֲאָבל? ֶזה ְלָכל ְּפַנאי ִלי ֵמַאִין
, ַמֲאָמץ ֲעֵׂשה ַהְינּו, ִהְׁשַּתֵּדל ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ְּבָמקֹום: 'ָאְמרּו ֶׁשֵּכן

 .ה)-ב (ָאבֹות' ִאיׁש ִלְהיֹות
 ַּבּתֹוָרה ָּגדֹול ַרב ָלַאֲחרֹוָנה ִהְתַקֵּבל, ַהֵּׁשם ָּברּו, ְּבִעיְרֶכם ֲאָבל     
 ְיֵרא ֶׁשהּוא ְויֹוֵדעַ  ֵהיֵטב ַמִּכירֹו ֲאִני. ֲהָלָכה ִּבְפִסיַקת לֹו ַרב ְוָיָדיו

 ְּבֶחְלְקֶכם ָנְפָלה ְּגדֹוָלה ְזכּות. ָערּו ַהֻּׁשְלָחן ֶחְלֵקי ְּבָכל ּוָבִקי ָׁשַמִים
, ְמקֹומֹו ְּבֵני. ַהְּמקֹומֹות ִמָּכל ֵאָליו ֶׁשִּיְפנּו ָראּוי ,ְוַאְּדַרָּבה, ּבֹו ֶׁשְּזִכיֶתם

 ְלָכל ָעִניִתי, ְּכַרְּבֶכם ִהְתַמָּנה ֶׁשּלאֹ  ְזַמן ָּכל! ְוַכָּמה ַּכָּמה ַאַחת ַעל
 "!ְוַכֲהָלָכה ַּכָּדת ְוַיְדִריֵכם ְׁשֵאָלה ְּבָכל ֵאָליו ִּתְפנּו, ַעְכָׁשו. ְׁשֵאלֹוֵתיֶכם

 .ְוָהְלכּו ִהְתָּבְרכּו, ָּתְמהּו, ָׁשְמעּו     
 ִמִּלְפסקֹ  ִנְמָנע ֵאיְנ, ִלי ַהָּידּועַ  ְּכָכל: "ַהֶּנֶכד ָׁשַאל, ְּכֶׁשָּיְצאּו     

  יֹוֵתר ַאף, ְוהֹוָרָאה ּתֹוָרה ְּגדֹוֵלי ֶׁשל ִמְּמקֹוָמם ֶׁשִהִּגיעּו ִּבְׁשֵאלֹות
 

 - "ָחָדׁש ַרב ֵמאֹותֹו
 ָלַאֲחרֹוָנה ִהְתַמָּנה ַרב אֹותֹו ֲאָבל. "ַרֵּבנּו ֱהִׁשיבֹו", ָצַדְקּתָ "     

 ֲהָלָכה ּוִבְתחּוֵמי ָּבִעיר ַהַּכְׁשרּות ְּבַמֲעֶרֶכת ֵסֶדר ְלַהְׁשִליט ְוֶהְחִליט
 ֶׁשֵאינֹו ָרָעה ִּדָּבתֹו הֹוִציאּו. ֶׁשִּנְפְּגעּו ִעְנָין ַּבֲעֵלי ָעָליו ְוקֹוֵמם, נֹוָסִפים

, ְוהּוא, ְלָהֵקל ְּדָרִכים מֹוֵצא ֹוַתיִּביִדיע ֶׁשֲאִני ָאְמרּו. ַּדיּוֹ  ַּבֲהָלָכה ָּבִקי
ַּתַחתחֹוְתִריםֵהםָּכ. ַּכִּדיןֶׁשּלאֹ ְלַהֲחִמירנֹוֶטה, ִּבְסֵפקֹוָתיו

 ַהִאם ִלְראֹות ֵאַלי ּופֹוִנים ַּבֲהָלָכה ְׁשֵאלֹות אֹותֹו ׁשֹוֲאִלים. ַסְמכּותֹו
 - ַמְחִמיר ַרָּבם ֶׁשּבֹו ְּבָמקֹום ָאֵקל
 ַהִאם, ָׁשַמִים ִויֵרא ַּבֲהָלָכה ָּבִקי, ָּגדֹול ָאָדם ֶׁשהּוא ּבֹו יֹוֵדעַ  ַוֲאִני      

 !?ָחִליָלה, ְלִבּזּויֹו ֶאֵּתןָיִדי
 ֵחֶלק לֹו ֵאין? ָחָכם ַּתְלִמיד ַהְמַבֶּזה ֶׁשל ָעְנׁשֹו ַמהּו ַאָּתה ֲהיֹוֵדעַ      

 !ְלַמָּכתֹו ְרפּוָאה ְוֵאין, ַהָּבא ָלעֹוָלם
 ִמְּפֵני ָקִמים ְוֵאיָנם ּתֹוָרה ֵסֶפר ִמְּפֵני ֶׁשָּקִמים ֵאּלּו ִטְּפִׁשים ַּכָּמה     

 ְורֹוְמסֹו ַאְרָצה ּתֹוָרה ֵסֶפר ַהַּמִּפיל ֶׁשל ָעְנׁשֹו ּוָמה. ):כב ַמּכֹות( ָגּדֹול ָאָדם
 ּוְמַקֶּוה, ַרָּבם ֶׁשל ַּגְדלּותֹו ַעל ֶהֱעַמְדִּתים ָלֵכן?! ִלְצַלן ַרְחָמָנא ,ְּבַרְגָליו

ת ְוִתְׁשַּכ ַהֶּלָהבֹות ִיְכּבּו ֶׁשְּבָכ ֲאִני , ֹמֶׁשה ְוָהִאיׁש(! ָהָיה ְוָכ -!" ַהַּמֲחלֹקֶ

 )ֹמֶׁשה ַוַּיֵּגד

 סטמפורד היל. שמי יעקב. אני גר בלונדון בשכונת
 בהעלותך תשע"ט, היה ראשי תפוס... היו בערב שבת פרשת    

שתחי', וכולן עשו רושם  לי שלוש הצעות שידוכים לבתי היקרה
מביניהן  ומבולבל, לא ידעתי להחליט איזונבוך  מצויין. הייתי

 לשבת קודש. המתאימה ביותר, וכך נכנסתי
שלוותי. נשמע קצת מוזר ביחס  היה פרט נוסף שטרד את     

כאשר דמיינתי  הגדולה שעמדה לפקוד את מעוננו, אבל לשמחה
 לחיים, זכרתי שאז יגיע הזמן לשלם את הרגע הזה שבו נשתה

מהיכן להביא את הסכום  ן לי שום מושגלשדכן את המגיע לו, ואי
 הדרוש.

השידוך ייגמר  לא יתעכב בגלל עניין פעוט כזה, ואם השידוך     
 איאלץ ללוות ממישהו. ואני איני לווה לפני שיהיה לי כסף ביד

קונה, וכשאין  –לי כסף  כספים, ברוך ה'. אני חי בצניעות, כשיש
עושה להביא  תדלותילמדו להסתדר, ואני את הש אין. בני ביתי –

 עם השידוך הקרב, הבנתי כי כמויות טרף לבני ביתי. עכשיו,
התקופה הזאת הן ברמה  הביטחון שצריך לגייס כדי לעבור את

 .עתה עד בה שהורגלתי מזו אחרת לגמרי
 וגם, לבחור שידוך באיזה הספק על בעיקר, אותי תפס הלחץ     
 על ותהיתי, הזאת התחושה את הכרתי לא .השדכנות דמי על

 אני להתרחש מהעומד נרגשים שכולנו שבשעה ייתכן איך: עצמי
 כל איפה? היום עד שידעתי מה כל איפה? קטנים לפכים נתפס

 מחדש אותם לאסוף עליי? הביטחון ופסוקי האמונה משפטי

 ההארה הייתה וזאת. מעולם שמעתים לא כמו להם ולהקשיב
 .עליה לספר שברצוני הראשונה

 לו ושם שיד צדיק בחור שולחני על התארח שבת באותה     
, הזה האורח. מרגליות מפיק פה, צדיקים ובסיפורי קודש בספרי

 .השעה בזו לחזקני משמיים במיוחד אליי נשלח ,חשבתי כך
אני, "מהבחור ביקשתי'", בה ביטחון של העניין על נדבר בוא"     

מצא הפעם גם ,תמיד וכמו, לאתגר נענה הבחור". חיזוק צריך
 :מופלא סיפור מיד
 צריך והיה, ברמות בניינים כמה בנה ל"זצ פריינד אשר' ר     

 לו היה לא. לקבלן מזומנים שקלים מיליון שני של מקדמה לשלם
ממי ולבקש להתבודד הלך והוא, אותם להשיג מהיכן מושג שום

 שינה ופתאום ,והתחנן הפציר, וביקש עמד. לו שייתן ,שלו שהכול
 צריך אינני הרי: כזה חשבון ועשה מתחנוניו נעצר. טעמו את

 שלושה בעוד רק יחול התשלום תאריך; היום הכסף את להביא
 הרי ?כך כל מודאג אני פתאום מה? היום לי קרה מה אז, ימים

סומך איני וכי, בבנק אותו אפקיד הלא, הכסף את היום אשיג אם
 הרי? שלי הבנק כמו לפחות טוב עובד שלו שהבנק ה"הקב על

 !הסכום את לי ישחרר הוא שאצטרך ברגע
אני, "לבבו מעומקי פריינד אשר' ר קרא", עולם של ריבונו"     

 ואילך זה מרגע!" גמור בביטחון אותי תחזק!!! עליך לסמוך רוצה
 יקר מצרך על אלא ,שקלים מיליון שני על התפלל לא שוב

 בקרבו וייטע אותו יחזק ה"שהקב, ביטחון על ביקש הוא. בהרבה

ת ִסּפּור  :ְלַׁשַּבָ
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 לבטוח רק בך! 



 
 כך. יתברך בחסדו ובטוח סמוך הוא כי האיתנה התחושה את 3  

 צריך היה שהוא שביום לציין למותר! שעות כמה במשך התפלל
 .פלא באורח הכסף כל אליו הגיע, הסכום את
 עליי עברה, הברכה מקור, השבת. מאוד אותי חיזק הסיפור     

ת ְל ְוִיֶּתן –' ה ַעל ְוִהְתַעַּנג" .גדולה בהתרוממות   ."ִלֶּב ִמְׁשֲא
 לבקש במקום". חונן אתה" בתפילת כיוון שיניתי ראשון ביום     

 התפללתי, לבחור שידוך באיזה להחליט בדעת אותי שיחונן
, מהצד לגמרי עומד שאני ואבין שאדע אותי שיחונן הלב מעומק

 .הנכון לשידוך אותי מוליך ה"והקב
 השכל את לי ייתן' שה, הזו בברכה ביקשתי נוספת בקשה     

 הכסף את להשיג להשתדל צריך אני כמה עד לדעת, הישר
 שיחזקני ה"מהקב ומבקש מתפלל שאני נכון. לשדכן לתשלום
 ?ממני נדרש אכן ומה דרגתי מהי אדע איך אבל, בביטחון

 מאיר צבי רבי המשפיע של במאמריו לאחרונה קראתי     
 אהרון מתולדות ר"האדמו של מחתנו ששמע ,א"שליט זילברברג

 ספר עוד להוציא ורצה אמונה על ספר הוציא ל"זצ שחמיו, ל"זצ
 . לאור הוציאו לא לבסוף אך, הספר את כתב כבר הוא. ביטחון על
 בענייני לטעות יכולים שאנשים באומרו זאת הסביר הוא     

 השתדלות לעשות צריך אדם וכל ,ללב המסור דבר זהו. ביטחון
 שבין הדק הגבול את לקבוע קשה. לו שיש הביטחון מידת לפי

 .יתרה השתדלות אי לבין מצווה שהיא רצויה השתדלות
 שהוא בתואנה רעבים ביתו בני את משאיר אדם לפעמים     

 היא האמת אך, השתדלות ללא מזונו את לו שישלח' בה בוטח
 .מתעצל הכול בסך שהוא

 דבר זה ,לכולם מתאימים כללים ולקבוע לרבים ספר להוציא     
 ויפסוק שיעמוד מי ואין, כזה ספר אין שאכן ומפני. אפשרי בלתי

 תחינתי ופרׂשתי עמדתי ,להשתדל עליי כמה מפורשת בצורה לי
 אותי ויכוון והשכל בינה, דעה שיחונני, בו החוסים לכל המגן לפני

 .יתברך כרצונו ,לי הנכון באופן להתנהג
 שידוך לאיזה ידענו וכבר, התמונה התבהרה הבאים בימים     

 ,דשמיא בסייעתא, בסיוון ז"י חמישי ביום .אותנו מוביל ה"הקב
 .המוגמר על לברך עמדנו

 ,האירוסין במסיבת להופיע אמור שהשדכן לי כשנודע      
 של מדרגה באיזו יודע איני: "אלו במילים ה"לקב שוב התפללתי

, ללוות רוצה אינני ,אנא. ביטחון בעל להיות רצוני אבל, אני ביטחון
 ,אנא: "הלב מעומק התחננתי". לזה להגיע אצטרך שלא לי תעזור
 להעמיד מסוגל שאני הביטחון מקצת את קח, עולם של ריבונו
  ."בשלימות בך בטחתי כאילו בעיניך חשוב ויהא, לפניך

 תחנת לכיוון מהבית לצאת עמדתי בערב וחצי שמונה בשעה     
 אותי שתוביל, הלונדונית התחתית הרכבת זו, גראונד האנדער

 . האירוסין מסיבת תיערך שבו ,החתן לבית, גרין גולדרס לאזור

 

משמש אני שבה בישיבה... שלי במצווה נזכרתי שאז אלא     
 .הזה העולם מענייני פרוש הזה הבחור. חשוב בחור לומד מ"ר

. הבגדים את ולא המיטה את לא, לעצמו מסדר אינו הוא דבר שום
רוח, אני אבל, להסתדר אותו ולכוון לו לעזור שניסו כאלה היו

 .עימי הייתה אחרת
הדברים את לו לארגן בעבורי זכות זו שתהא לעצמי אמרתי     

יקרה מה לדעת אפשר אי ,דבר של בסופו. המיטה את לו ולהציע
של שמו. שנה עשרים בעוד רק ואפילו, שנה ארבעים בעוד

 מובהק חכם כתלמיד ולתפארת לגאון ברבים לצאת עתיד הבחור
זהלהיות עשוי עוד ואני, התורה בלימוד כימים לילות שם אשר

 ...בישיבה מיטתו את להציע זכיתי כי בהתרגשות שיספר
 סיבה שאין הרי ,אלמוני הבחור יישאר דבר של בסופו אם גם     

הטבה הן לבחור בו שיש, הזה המבורך מהדמיון אותי לעצור
 השני על טוב חושבים כאשר שכן, רוחנית הטבה והן גשמית

  .למעשה עליו משפיע וזה, למעלה ועולה צף שבו הטוב
 . בישיבה היה ולא בטוב הבחור חש לא האחרונים בשבועיים     
' השבעזרת לי סיפר, הבחור של אביו אליי התקשר בבוקר     

 לו שאעזור ממני וביקש לישיבה הבחור יחזור בערב היום
לרכבת בדרך כשהייתי ובדיוק, מזכרוני פרח הדבר .להתארגן

יישן פשוט הוא לישון מקום לו אסדר לא שאם ידעתי. בכך נזכרתי
 .ספסל על
התחנה לכיוון, שמאלה או ימינה לפנות אם עצמי עם נלחמתי     
 מוותר איני המצווה שעל החלטתי ולבסוף, הישיבה לכיוון או

. ויגע עייף הבחור את ומצאתי הישיבה לכיוון הלכתי. אופן בשום
את לו וסידרתי המזוודה את פתחנו, שלו החדר אל אותו כיוונתי
להניח שחשוב חפצים יש, בארון לתלות שצריך בגדים יש. חפציו

 תוך. המדף על ולהניח לקפל שצריך פריטים כמה ויש, במגירה
 .בחדר יפה מאורגנת המזוודה תכולת כל הייתה קצר זמן
 הכפולה הדופן על נופל מבטי ואז מלאכתי את מסיים אני     

 אני  ,'שהוא כל חשוב מסמך שם נשאר אולי' .המזוודה שבמכסה
 .מהרהר

שלפליאתי חומה מעטפה ומוציא התא בתוך ממשש אני     
ומה... הרב המסור מ"הר לכבוד: שמי את נושאת הרבה

 .דמעות הוצפו עיניי. יותר ולא פחות לא! יורו 2,000? במעטפה
לא מעולם, הדברים יתגלגלו שככה לדמיין יכולתי לא שלב בשום

 דאג עולם של ריבונו. הזה מהסכום רבע אפילו מתלמיד קיבלתי
 !בזמן בדיוק, צריך שאני הסכום כל את לי סידר, לי ארגן, לי

מתנה ואף ס"ש לחתן ולקנות לשדכן לשלם כסף די לי היה      
 טוב עסק אין! זיסער טאטע. בקרוב שיתקיימו "תנאים"ה לכבוד

!תמיד עליך לסמוך והשכל הֹכח את לי תן. בך רק מלבטוח יותר
 )פרטית השגחה גיליון(
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 :מחשבה חידת
פי אחד וחצי, מבלי לכתוב  606כיצד ניתן להכפיל את המספר 

 את התוצאה?
 
 

 :חשבון חידת
 ,100כיצד ניתן ליצור את המספר 

 5,  5,  5,  5ע"י הספרות; 
 תוך כדי אפשרות שימוש בכל פעולות החשבון?

 (יש יותר מאפשרות אחת)
 
 

 אני": מי" חידת
 לנסר אותי.אני עשוי מעץ, אך אי אפשר 

 מי אני? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :המחשבה לחידת פתרון
 .17, ושמעון בן 19ראובן בן 
מובן שבהיותו בן ארבע  -בשנתיים  אם ראובן מבוגר משמעון

שנים,  15היה ראובן כפול בגילו משמעון. לכן כיום, לאחר 
 .17, ושמעון בן 19ראובן בן 

 
 

 :חשבון לחידת פתרון
 .7.9נקודה: 
 
 

 אני": מי" לחידת פתרון
 האות ו'.

 ?לתורה קדמה ארץ שדרך מנין
 בפרשת רכב כתוב ארץ דרך ואילו יתרו בפרשת ניתנה התורה

 "...פלישתים ארץ ךדר אלוקים נחם ולא":  בשלח
 

 אחד הלך לקליניקה של פסיכולוג חשוב.
ועל  האומר "ילדים"בכניסה ראה שתי דלתות, על אחת שלט 

 השנייה "מבוגרים". הוא נכנס בשנייה.
"מטופלים" ועל והנה שוב ראה שתי דלתות, על אחת שלט האומר

 השנייה "חולים חדשים", הוא נכנס בשנייה.
אחת שלט האומר  והנה, שוב שתי דלתות חסמו אותו, על

אלף ש"ח בחודש", ועל השנייה "למשתכרים 30"למשתכרים מעל 
ומצא את  ,אלף ש"ח בחודש". הוא נכנס בשנייה 30 -מתחת ל

 ...עצמו מחוץ לקליניקה
 

,פתאום יש תקלה .יהודי, רוסי וערבי טסים במטוס ;אנשים השלוש
 .המטוס כבד מידי

יש לי הרבה כסף "זורק כסף ואומר:  ,החלון הרוסי פותח את 
 ".בארץ

פצצות יש לי הרבה"זורק פצצות ואומר: , הערבי פותח את החלון 
 ".בארץ

יש "ואומר:  ,לוקח את הערבי וזורק אותו ,חלוןאת ההיהודי פותח  
 "...לי הרבה ערבים בארץ

 
אחריו יוצאים - מגבון מושך שאני פעם שכל זה ,מעצבן הכי הדבר

 ה...ככ עובד לא שהכספומט חבל, בטעות שלושה עוד
 

 לעבודה שלשה חודשים?" העובד: "כיהמנהל: "למה לא הגעת 
 .נפלתי מהחלון במשרד, מגובה של שלוש קומות"

ולקח לך שלשה חודשים לעלות בחזרה שלוש נו, באמת."המנהל: 
 ?"...קומות

 בדיחות: חידות:

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

זמני 
 השבת:

4 

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

 חיטה
 אין צורך בהכשר לשמיטה -מיובא מחו"ל 
מסוף חודש אייר (סוף מאי)  –(ביבול מקומי 

 בשמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה)
מסוף חודש אייר (סוף מאי) בשמיטה עד  – איסור ספיחין

 אין ביעור חנוכה בשנה שלאחריה.

 חילבה
מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה עד 

 אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) שלאחר השמיטה
 (הרוב מיובא מחו"ל)

בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת  - איסור ספיחין
השמיטה, עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) שלאחר 

 השמיטה

סוף חודש חשוון (אמצע 
נובמבר) בשנה שלאחר 

 השמיטה

מתחילת השמיטה עד תחילת חודש חשוון בשנה  חסה
 שלאחר השמיטה

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

השמיטה, עד תחילת חודש חשוון (תחילת נובמבר) בשנה 
 שלאחר השמיטה

 אין ביעור

 מאת: "כושרות"

ַלְּׁשִמיָטהְזַמִּניםלּוחַ 
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. "ַוִּיַחְּד ִיְתרֹו" 
:  

"ַוַּיְרא חֵֹתן מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ָלָעם ַוּיֹאֶמר ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה 
ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה ָלָעם ַמּדּוַע ַאָּתה יֹוֵׁשב ְלַבֶּדָך ְוָכל ָהָעם ִנָּצב ָעֶליָך ִמן 
ִלְדרֹׁש ֱאֹלִקים"  ֵאַלי ָהָעם  ָיֹבא  ִּכי  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו  ָעֶרב.  ּבֶֹקר ַעד 

.

.

. ”ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִקים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר" 

.  

 

.  

. "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו" 
:   
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מדוע לא חשש משה רבינו לצוואת רבינו יהודה החסיד?

*

.

 

*

ל ל



חיזוק במלחמה 
כנגד היצר

ביום הזה באו מדבר סיני. )יט, 
א( פירש"י ז"ל: "לא היה צריך 
מהו  ההוא,  ביום  אלא  לכתוב 
'ביום הזה', שיהיו דברי תורה 
היום  כאילו  עליך  חדשים 
דרכי  על  רמז  לפנינו  ניתנו", 
אחד  כי  היצר,  נגד  המלחמה 
היצר  של  מלחמתו  מטכסיסי 
האדם  את  להביא  הוא  הרע 
יאוש, בכדי לרפות  למצב של 
את  לעבוד  יחשוק  שלא  ידיו 
ולכן  בתורה,  ולעסוק  השי"ת 
מחשבה  בלבו  הוא  מכניס 
שלאחר שכבר פגם הרבה, אין 
לעבודת  ראוי  ואינו  תקנה  לו 
ולפיכך  תורה  וללמוד  השי"ת 
דברי  "שיהיו  היא:  העצה 
כאילו  עליך  חדשים  תורה 
היום ניתנו", שלא יחשוב כלל 
שהוא  יתבונן  אלא  העבר,  על 
הוא  וכאילו  חדש,  פרק  פותח 
מתחיל רק מעכשיו, ומאי דהוה 
ליאוש  מקום  כל  ,ואין  הוה   –
ובכך  העבר,  חשבונות  בגין 
יוכל להתחזק בעבודת השי"ת 

ובתורה ללא רפיון. 

)הרה"ק השר-שלום מבעלזא זי"ע(

להחזיק חזק איש ברעהו

)יט. ב( רש"י  ויחן שם ישראל 
שם  "ויחן  עה"פ  אומר  הק' 
ישראל", כאיש אחד בלב אחד. 
שמואל"  ה"דברי  הרה"ק 
במכתב  פעם  כתב  מסלונים 
מעלת  אודות  מחסידיו  לאחד 
האחדות כאיש אחד בלב אחד 

פעם  ראה  נחום משטפינעשט  ]מנחם[  רבי  "...הרה"ק  כתב:  וכך 
אחת שאנשי שלומו שתו די והותר, עד שהוצרכו לתמוך אחד ביד 
רעהו, ואמר "האלט זיך שטארק וועט איהר נישט פאלין" ]החזיקו 
עצמכם חזק יחד כאיש אחד ואז לא תיפלו[, וסיים: זה כלל גדול בתורה 

ודרך ארץ, עד במעלות הצדיקים ועד קרנות המזבח.

)דבר תורה זה לא מופיע בספרינו 'אמונת אמת' ותשו"ח להגר"י ויסבלום שליט"א 
מג"ש במכינה לישב"ק שע"י ת"ת שטפנשט באלעד, שהמציא לנו ד"ת זה בעת 
התכנסנו בועידת החינוך ה-7 של הת"ת שנערכה בפולין(

דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון

ה"ישועות משה" מויז'ניץ  י(, הרה"ק  )יט.  וקדשתם היום ומחר 
היה דורש את הפסוק "וקדשתם היום ומחר", אם רוצה אדם לקדש 
את היום כולו להתנהג בקדושה ובטהרה, יש עליו להתבונן במחר 
יהיה עליו  זמן ביום הפקודה לאחר מאה ועשרים, שבו  שלאחר 

לתת דין וחשבון על מעשיו. 

)בית ויזניץ(
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פרשת יתרו
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

הצדיקים כל ימיהם בתשובה
ברש"י  יא(  )יח,  אלקים.  מכל  ה'  גדול  כי  ידעתי  עתה 
פירש  ביותר".  ועכשיו  לשעבר  הייתי  "מכירו  פירש: 
הרה"ק מספינקא זי"ע דרך העולם שהמון העם אינם 
זה  ועל  שעברו,  העבירות  על  רק  תשובה,  עושים 
מתחרטים וחוזרים בתשובה. אכן הצדיקים עובדי השם 
הטובים  על מעשיהם  גם  כי  ימיהם בתשובה,  כל  הם 
מהרהרים בתשובה, ומתחרטים על שלא עשו המעשים 
האלו במחשבה זכה וצלולה ורצויה לפני ממ"ה הקב"ה, 
רואים  אזי  גדולה,  יותר  למדרגה  שעולים  מה  כל  כי 
שלא נגעו עדיין בקצה עבודת השי"ת כראוי לו, ורואים 
רש"י  וז"ש  ויותר...  יותר  בעבודתם  להוסיף  שצריכים 
ז"ל: "מכירו הייתי לשעבר", רצ"ל שיתרו אמר: עד עתה 
לא היה מכיר דרכי עבודת השי"ת, רק שצריכין לעשות 
תשובה ולהתחרט על עבירות ממש שעבר – שפירש 
אצל  שבא  עתה  רצ"ל  ביותר",  "עכשיו  אבל  מע"ז, 
אהרן ומשה וראה שהם כל ימיהם בתשובה אף שאינם 
עוברים עבירה ממש, מזה ראה וידע כי צריכין לשוב 

בתשובה, גם על מה שלא עבד השי"ת יותר ויותר. 
)אמרי יוסף(

מידה כנגד מידה
כי בדבר אשר זדו עליהם )יח, יא( פירש רש"י בקדירה 
שבשלו בה נתבשלו. הגה"ק ה"חתם סופר" מבאר את 
כלל  מלחמה  לא עשה  הקב"ה  דהנה  ז"ל,  רש"י  דברי 
עם פרעה, ולא הטביע המצרים כלל וכלל. אלא עשה 
נס להעמיד מים כמו נד ועברו ישראל בחרבה, ופרעה 
ושוב  נכנס לשם בחרבה,  הוא  גם  לבו  וזדון  בשגעונו 
כשכבר יצאו ישראל מהים ,הסיר הקב"ה רוחו החזקה 
והניח הטבע כמו שהוא מעולם, ולא מיחה בהמים שלא 
להטביע את פרעה, אלא הניח הדבר על טבעו וממילא 
נטבע פרעה, והקב"ה לא עשה לו מאומה ונתן לו דמי 
פרעה  מעשי  בדיוק  עשה  שה'  אלא  בשלום.  מלחמה 
במצרים בעת שהמצריים השליכו ילדי ישראל ליאור, 
כדאיתא ברמב"ן )שמות א, י( דלא השליכו על פי צוואת 
פרעה ושריו בפרהסיא, אלא פרעה הודיע בסתר, שכל 
מי מן העם אשר ישליך הזכרים ליאור לא יענש גן אם 
יבואו אבות התינוקות לצעוק, ולא יעשה לו כל משפט, 
ההמונים,  ידי  על  ליאור  הזכרים  כל  הושלכו  וממילא 
והמלך ושריו הסתירו עיניהם מהנעשה, עיי"ש ברמב"ן. 
וא"כ פרעה הוא עשה דמי מלחמה בשלום, שלא השליך 
ליאור אלא שלא מיחה, גם הקב"ה שילם לו כמדתו שלא 
השליך המצריים לים, אלא לא עשה להם נס להעמיד 
מו"ה מרדכי  הגה"ק  מפי  ושמעתי  חומה.  כמו  המים 
על  והמדינה,  ניקלשבורג  שהיה אבדק"ק  זי"ע  בנעט 
מה שאמרו חכז"ל )ברכות נב ע"א( הרואה קדירה בחלום 
יצפה לשלום, כי הקדירה הוא העושה שלום בין האש 
שמבחוץ ובין המים שבתוכו, עד שיתחממו המים ויהיו 
גם הם תולדות אש ודפח"ח, נמצא דהקדירה הוי כמו 
דמי מלחמה בשלום, על כן אמר כאן בקדירה שבשלו 

בה נתבשלו. 
)חתם סופר(

אין להוכיח את הזולת בפני רבים
ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עשה 
)יח, יז(. יתרו ידע האמת ונתכבד במשה אני חותן המלך, 
וזה הנאמר כאן חותן משה. ומה שנאמר 'אליו' שהוא 
מילה מיותרת, שהרי ידענו שדיבר למשה, אלא להורות 
לנו הרוצה להוכיח את חבירו אל יוכיחנו בפני בני אדם, 

יוכיחנו בינו  שלא יתבייש ולא ירצה לשמוע לו, אלא 
לבין עצמו. וזה שאמר כאן "ויאמר חותן משה אליו", 
דהיינו, שדיבר אל משה בינו לבין עצמו, ואמר לו "לא 

טוב הדבר אשר אתה עושה".
)אור התורה - להגה"ק הר"ש תאומים אב"ד שטפנשט(

הבארדיטשובער רב מנסה לשכנע 
יהודי שלא ילך לביהכ"נ

היה אתה לעם מול האלקים והבאת אתה את הדברים 
אל האלקים )יח, יט( סיפרו לפני הרה"ק מרוז'ין זיע"א 
שהרה"ק מבארדיטשוב זי"ע הלך לחפש מליצה טובה 
על ישראל, ויצא לרחובה של עיר השכם בבוקר הקפוא 
והנה איש עני רץ וטלית ותפילין בידו לילך לביהכ"נ 
להתפלל, ולמרות החורף המקפיא, שעה שהכפור שולט 
בכיפה היה העני דנן לבוש קרעים ורגליו יחפות, והיה 
ממרוצתו  עצרו  מבארדיטשוב  הק'  והרב  מקור,  רועד 
ושאל אותו בני למה אתה רץ בקור הגדול הזה, וכי לא 
מוטב שתשב בביתך ולא תצא אל הקור והצינה, ענה לו 
העני, צריך אני להתפלל, אמר לו שוב הבארדיטשובער 
רב וכי אינך יכול להתפלל בביתך, השיב האיש, אבל 
והתחיל  וברכו!.  קדושה  לשמוע  אזכה  הכנסת  בבית 
הה"ק מברדיטשוב לצעוק: רבש"ע, ראה בניך רחומיך, 
פעמים  כמה  אני  כי  בעבודתך  חזקים  הם  כמה  עד 
רציתי לדחותו שלא ילך להתפלל, והוא לא שומע אלי, 
ע"כ הסיפור. ונענה מרן הרוז'ינער הלא מקרא מפורש 
לנגד  נגד[  לשון  מול  ]פי'  העם"  מול  אתה  "היה  הוא 
העם ותנסה אותם, לדחותם מעבודת ה' והם לא ירצו 
לשמוע, אח"כ "והבאת אתה את הדברים לפני אלקים", 

להמליץ טוב ולהזכיר זכותם לפני ה'. 
)בית ישראל(

ביקור חולים וליווי אורחים
בחז"ל  )איתא  כ  )יח,  בה  ילכו  הדרך  את  להם  והודעת 
)בבא מציעא ל:( 'את הדרך ילכו בה' זו ביקור חולים. יום 
אחד נזדמנו הרה"ק ר' פנחס מקוריץ, והרה"ק ר' יעקב 
שמשון משיפטיווקה לעיר אחת, ובאה לפניהם אשה 
בבכיה גדולה, כי בנה חולה אנוש ונוטה למות והפצירה 
את  וביקרו  הצדיקים  שני  הלכו  לבקרו.  שילכו  בהם 
החולה, ישבו אצלו שעה קלה ואחר קמו ללכת. בצאתם 
אמר רבי פנחס מקוריץ לחולה, הנה קיימנו בך מצות 
ביקור חולים, ועתה עליך לקיים מצוות לווי אורחים. 
וירד  אליו,  חוזרים  כוחותיו  את  החולה  הרגיש  מיד 
ברגליו מן המטה ללוות את האורחים הצדיקים, וכיון 

שירד מערש דוי שוב לא עלה. 
)ממעינות הנצח(

איך לא נשרף הנייר בלהבת האש?
בי  בר  לכל  ומפורסם  ידוע  א(  )יט.  השלישי  בחודש 
רב חסידים ואנשי-אמת, הרוצים להתכונן כראוי לזמן 
מתן תורתנו אם זה בחג השבועות או לשבת פר' יתרו 
ראשון  דבר  כי  הלב,  והתעוררות  דרבה  הכנה  מתוך 
האוה"ח  רבנו  של  הלוהטים  דבריו  את  ללמוד  צריך 
הק' בפרשת יתרו על הפסוקים בעניני דיומא "בחודש 
השלישי - ויסעו מרפידים". "...ביום הזה באו מדבר 
ושמחו  וחשוק,  לחושק  ונחשק  חשוק  הגיע  סיני, 
שמים וארץ כי זה היה תכלית הבריאה וכו' ". ואומרים 
משמו של הרה"ק מלעכעוויטש כי אינו מבין איך לא 
נשרף הנייר בלהבת האש שבערה בו באוה"ח הק' בעת 

כותבו דברות קדשו על "בחודש השלישי" וכו'.
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2 באר בשדה- שטפנשט

לעתיד לבוא יקבלו התורה מפי הגבורה
במשוך היובל המה יעלו בהר )יט. יג( מובא שהשופר 
הגדול שישמע לעתיד לבא "בזמנא דמלכא משיחא" – 
הוא נקרא יובל. והנה, במתן תורה היתה עמידת העם 
בתחתית ההר, פירושו במובן של ההשגה, היינו שכל 
מה שהשיגו היה ע"י סרסור – משה רבינו. אבל לעתיד 
לבא "במשוך היובל", הוא השופר הגדול, "המה יעלו 
להם  שהיתה  מזו  גבוהה  להשגה  יגיעו  כלומר  בהר", 
בשעת מתן תורה, שאז יקבלו הארת התורה מפיו של 
במדרש  המובאת  ההבטחה,  זוהי  סרסור,  בלי  הקב"ה 

ובזוה"ק.
)אהלי יעקב - הוסיאטין(

נצחיותם של ישראל
הוא  "סגולה"  והייתם לי סגולה מכל העמים )יט, ה) 
לפי  משתנה  אינה  ה'סגו"ל'  שנקודת  סגו"ל,  מלשון 
נשארת  היא   - אותה  שתסובב  סיבוב  בכל  המקום, 
סגו"ל. וזוהי גם מהותם של בני ישראל, שבכל מקומות 
מושבותיהם ובכל המצבים שיעברו על בני ישראל, הוא 

קיים לעד, ונצח ישראל לא ישקר. 
)הרה"ק ר' דוד מלעלוב זי"ע(

עם סגולה בכל מצב שהם
אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל.)יט, ו( כתב 
הרה"ק מקאצק  והקשה  יותר'.  ולא  'לא פחות  רש"י: 
בשלמא  מפרשיסחא:  בונים  ר'  הרבי  הק'  רבו  בשם 
שלא יפחות, ניחא, אך מדוע ציוהו שלא יוסיף, וכי מה 
נזק או חסרון יכול לבוא מכך שיוסיף?! ויש לתרץ, כי 
לי  'והייתם  ישראל:  השי"ת אמר למשה שיאמר לבני 
סגולה מכל העמים', אך הקדים תנאי לדבר: 'אם שמוע 
מבואר  אמנם  בריתי'...  את  ושמרתם  בקולי,  תשמעו 
כפול',  'תנאי  עושים  אין  שאם  ס"א.(  )קדושין  במשנה 
בטלה.  המתנה  אין  התנאי,  את  מקיימים  לא  אם  אף 
כי  ישראל,  לבני  ויאמר  יוסיף  רבינו  משה  אם  כן  על 
אם לא יקיימו את התורה לא יקבלו את השכר ,ייחשב 
תנאי כפול וח"ו המתנה בטלה. לכן אמר השי"ת: 'אלה 
הדברים אשר תדבר אל בני ישראל – לא פחות ולא 
יותר', אל תוסיף על דברי ואל תכפול את התנאי, כי 
מצב  ובכל  תנאים  ללא  סגולה  לעם  לי  שיהיו  רצוני 

שהם!
 )הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק זי"ע(

ראשית עבודת ה' - ללא כל תענוג
ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה. 
מדוע  ביאר  מטשרנוביל  נחום  רבי  הרה"ק  ח(  )יט, 
הקדימו ישראל נעשה לפני נשמע, כי אי אפשר לאדם 
אז  כי  השי"ת,  את  מעבודתו  תמידי  תענוג  לו  להיות 
היתה העבודה תאוה כשאר תאוות. אלא מתחילה צריך 
לעבוד עבודתו בלי שום תענוג ואחר כך יבוא התענוג, 
וזהו שאמרו ישראל מתחילה "נעשה", היינו שנתחיל 
לעשות ולעבוד עבודת השי"ת בלי שום תענוג, ואח"כ 
שלבסוף  והבנה,  תענוג  לשון  היא  שמיעה  "ונשמע", 
קרוב  באופן  י"ל  ועוד  השי"ת.  בעבודת  תענוג  ירגיש 
לזה, כי לא תמיד זוכה האדם להתעלות במדריגה, ועל 
כן עיקר העבודה מתחילה הוא שצריך האדם לעשות 
שאינו  אע"פ  פשוטה,  באמונה  השי"ת  מצות  ולקיים 
מרגיש שום טעם והארה ותענוג בקיום המצוה, ואח"כ 
יזכה להתעלות ויבא לכלל שמיעה שהוא בחינת הבנה 

ותענוג, להרגיש טעם ותענוג בעשיית המצוה. 
)מאור עינים( 

טרם יקראו ואני אענה 
וישב משה את דברי העם אל ד' . )יט, ח( פירש הרה"ק 
כי  מהשי"ת  ביקש  רבינו  שמשה  רבי שלום מבעלזא 
לעומתם  כך  לנשמע  נעשה  הקדימו  שישראל  כשם 
ית',  יקיים בהם השי"ת בעת שיעמדו להתפלל לפניו 
מאמר  ידוע  דהנה  אענה",  ואני  יקראו  טרם  "והיה 
השי"ת  של  שהנהגתו  צלך"  "ד'  עה"פ  הק'  הבעש"ט 
עם ישראל היא כדוגמת הצל של אדם, וזהו מה שמובא 
בצלו  עמא  פתגמי  ית  משה  "וחזר  ירושלמי:  בתרגום 
קדם ד'", היינו בתפלה שהקב"ה יתנהג עם ישראל מדה 

כנגד מדה.

איך עובדים את ה'?
יז(  )יט,  האלוקים.  לקראת  העם  את  משה  ויוצא 
בענין  פעם  שוחח  מטשורטקוב  ישראל  רבי  הרה"ק 
התקשרותו של הגה"ק הרב "בעל התניא" זי"ע ברבו 
הק' המגיד ממעזריטש זי"ע, ואיך שהיה תדיר מתבונן 
זצ"ל  התניא  בעל  הרב  ואמר  הק'.  הנהגותיו  בדרכי 
שאצל רבינו הקדוש המגיד הגדול היו מתגוללות תחת 
הספסלים "מדרגות והשגות", ומי מדבר על "מופתים", 
ואילו רוח-הקודש שאבנו בכדים. אבל אנו לא השגחנו 
בכל אלו אלא חיפשנו ולמדנו ממנו דרכי ה"עבדות". 
וסיים האדמו"ר מטשורטקוב ואמר שבכך ניתן להסביר 
את הפסוק "ויוצא משה את העם לקראת האלוקים", 
ע"ה  רבינו  משה  מצרים,  יציאת  אחר  שלאחר  היינו 
יאמר  האלוקית  וההתגלות  הניסים  כל  שאחרי  חשש 
האדם כי דיו בזה. לכן "ויוצא משה את העם לקראת 

האלוקים", ולימדם כי העיקר היא "עבדות"...  
 )גנזי ישראל - טשורטקוב(

"לא יוכל לשלחה כל ימיו".
ויתיצבו בתחתית ההר )יט. יז( איתא בחז"ל )שבת פ"ח.( 
ויתיצבו בתחתית ההר א"ר אבדימי בר חמא בר חסא 
ואמר  כגיגית  ההר  את  עליהם  הקב"ה  שכפה  מלמד 
להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא 
קבורתכם. שואלים בעלי התוס' למה צריך היה לכפות 
כשאמרו  ברצון  התורה  קבלו  כבר  הרי  ההר,  עליהם 
'נעשה ונשמע', ומתרץ הרה"ק בעל החידושי הרי"מ 
מגור, שהקב"ה כפה עליהם את ההר כדי שתהא קבלת 
כל  לשלחה  יוכל  "לא  כתוב  ובאנוסה  באונס,  התורה 

ימיו".
)חידושי הרי"ם(

"מכאן שהגבוה הנמיך את עצמו"
 וירד ה' על הר סיני )יט, יט( דרכו של הרה"ק ה"בית 
חוזרין  שהיו  מדברותיו  בהשמיעו  מקארלין  אהרן" 
בפניו על מאמר או מדרש חז"ל והיה דורש עליו כיד 
ה' הטובה עליו. פעם אחת בחג השבועות אמר לפניו 
בנו הרה"ק ר' אשר זי"ע את מאמרם של חז"ל במדרש 
)פסיקתא רבתי, כא, ג( : "כתיב וירד ה' על הר סיני אינו 
יודע אם הגבוה הנמיך את עצמו או אם הנמוך הגביה 
מכאן  סיני  הר  על  ה'  וירד  שנאמר  כיון  עצמו,  את 
שהגבוה הנמיך את עצמו", ומיד נענה השיב לו אביו 
הרה"ק ה"בית אהרן": "החייתני בני, כי אם היה מצטרך 
הנמוך להגביה א"ע מה תקנה יש לנו", וכוונתו הייתה 
לומר כי אם אנו בני ישראל היינו צריכים להגביה את 
עצמנו אל הבורא ית' שהוא ממלא כל עלמין ואין לו קץ 
ותכלית לא היתה לנו שום אפשרות להשיג ואף לנגוע 
במקצת קצהו אבל עכשיו ש"הגבוה הנמיך את עצמו" 
שהקב"ה ירד בכבודו ועצמנו אלינו ונתן לנו את התורה 
על הר סיני הנמוך, הרי יש לנו תקווה להתעלות ולהגיע 

להישיג כלשהו, ומכאן היא עיקר חיותינו.
)בית אהרן - קארלין(

איזהו חכם המכיר את מקומו
ויאמר משה אל ה' לא יוכל העם לעלות )יט, כג( כתב 
הרה"ק בעל ה"שפת אמת" מגור דלכאורה תמוה, למה 
הוצרכו כל כך להזהירם מלעלות להר, הלא בלי ספק 
כאשר זכו לקבל התורה הקדושה, ממש היה בהם כל 
המ"ח דברים שהתורה נקנית בהם )אבות ו, ג( ואחד מהם 
הוא "המכיר את מקומו", אם כן בלי כל האזהרות יעמוד 
כל אחד על מקומו. אלא, אמת שהיו עומדים כולם, כל 
תולים שזה  היו  אך  גם בלא האזהרות,  אחד במקומו 
מחמת כוחם, והיה ח"ו בכך משום נדנוד גיאות, שאז 
"אין אני והוא יכולין לדור" )ערכין טו:(, על כן לטובתם 
הוזהרו, כדי שיתלו עמדם על מקומם מטעם האזהרה. 
)שפת אמת(

*
נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  רבינו  כי  מסופר  זה  כעין 
עם  קרובות  לעיתים  משוחח  היה  זי"ע  משטפנשט 
חסידיו בערגה אודות זמן ביאת המשיח ובאיזה אופן 
נזכה לראותו. פעם אמר בתוך דבריו: "אאמו"ר הרה"ק 
מרוז'ין זצ"ל אמר פעם בשעה שנדחפו חסידים לידו: 
אלפי  רבבות  שם  ויהיו  המשיח  לכשיבוא  יהיה  'מה 

יהודים וכל אחד ידחף וירצה לעמוד קרוב למשיח? איך 
יוכל להיות?' רק האמת היא, שלכשיבוא המשיח,  זה 
אזי יקוים 'ומלאה הארץ דעה'; כל אחד יכיר את ערך 
של  גדלותו  שגב  ברוממות  יכיר  זאת  ולעומת  עצמו 
המשיח, וממילא יתרחק כל אחד ויהיה מקום מרווח על 
ידו...". וכן גם אמר רבינו מרוז'ין: "לעתיד יהיה 'ומלאה 
הארץ דעה את ה' ' )ישעיה יא, ט(, היינו, שידעו את ה'. 
כי לראות את ה' יכולים גם היום, כפי שנאמר 'ומבשרי 
כו(, אלא שאז, בעתיד לבוא, אז  יט,  )איוב  אחזה אלקי' 

'ידעו' את ה'".
)אמונת אמת – שטפנשט(

בזכות "אנכי ה' אלוקיך", 
יעלו וירשו את הארץ. 

ואמר  מטשרטקוב  שלמה  רבי  האדמו"ר  כ"ק  פירש 
דמה שה' ית' אמר ביציאת מצרים "וגם את הגוי אשר 
הקשה  והשעבוד  הגלות  ע"י  דרק  אנוכי".  דן  יעבודו 
אפשר היה לבוא לתוצאה הגדולה של "ואחרי כן יצאו 
ברכוש גדול", שהם יצאו והעלו עמם את הרכוש הגדול, 
היינו הניצוצות הקדושים שהינם הרכוש היותר גדול, 
ובזכות זה יזכו שיתקיים בהם "ודור רביעי ישובו הנה". 
אברהם אבינו שקיבל על עצמו ועל זרעו לעשות רצון 
השי"ת, החל מיד לנוד ממקום למקום כדי להעלות את 
"ויאמר  הקשה  זאת  כל  עם  אך  הקדושים,  הניצוצות 
במה אדע כי אירשנה", היינו אם בניו הולכים בלי תורה 
טומאה,  שערי  הנ'  של  אחרא  הסטרא  לארץ  ומצוות 
ועוד עובדים עמם קשה ועניות הרי מעבירה את האדם 
על דעתו ועל דעת קונו )עירובין מא:(, באיזו זכות יוכלו 
ע"ז  הארץ.  את  אח"כ  ולרשת  תפקידם  את  למלאות 
דן  יעבודו  אשר  הגוי  את  ''וגם  ואמר,  הקב"ה  השיבו 
אנוכי", שבזכות מעמד הר סיני שבו יקבלו את התורה 

המתחלת ב"אנכי ה' אלוקיך", יעלו וירשו את הארץ.
)דברי שלמה(

כל התורה היא ההכנה ל'אנוכי ה' 
דוד  רבי  הרה"ק  יצא  לא  תשובה  בשבת  אחת  פעם 
הטהור  השולחן  את  לערוך  מטשורטקוב  משה 
כמנהגו. ובשעת סעודה שלישית נכנסו לחדרו הק' כמה 
מהמקורבים, ואמרו לו כי כל החסידים שרויים בעגמת 
נפש. כמה אנשים טרחו והוציאו כספים כדי להסב עם 
הצדיק בסעודת שבת, ולבסוף לא זכו לכך. השיב להם 
הצדיק: 'באמת היה ברצוני ללכת אל השולחן ולישב 
עימכם, כדרכי תמיד, אלא שהשמיים התקשרו בעבים 
וחשבתי שיעצרני הגשם והסחתי את דעתי, ולכן אף-
על-פי שחלפו העננים והיה אפשר ללכת אל השולחן, 
אך מחמת שלא היה לי הכנה חדשה, כי כבר הסחתי 
לכל  שכן  עוד.  הלכתי  לא  הראשונה,  מההכנה  דעתי 
להכנה'."וכן  הכנה  וגם  הכנה,  צריכים  הקודש  עבודת 
מצינו אצל השי"ת כביכול, שבשעת מתן תורה כתוב 
האלה  הדברים  כל  את  אלוקים  'וידבר  א(:  כ,  )שמות 
הכוונה,  אך  מיותרת,  'לאמר'  תיבת  ולכאורה  לאמר', 
שכל הדברים שבאו בתורה מ'בראשית' ועד עתה היו 
הכנה למתן תורה. וזהו שאמר הכתוב: 'וידבר אלוקים 
את כל הדברים האלה – לאמר', בשביל שיוכל לאמר 

'אנכי ה' אלוקיך'".
)סיפורי חסידים(

כל דברי התורה עד הנה בשביל 
לאמר "אנכי ה' אלקיך"

אנכי  לאמר  האלה  הדברים  כל  את  אלקים  וידבר 
אלימלך  ר'  הרבי  הרה"ק  הקשה  א-ב(  )כ,  אלקיך.  ה' 
הוא  זה  בפסוק  'לאמר'  שהמילה  זי"ע,  מליזענסק 
שאי  ללמדנו  שבא  .ותירץ  כלל  הבנה  ובלתי  מיותרת 
אפשר לקבל את אלוקותו ית' כראוי מבלי לקיים את 
גדול,  דבר  הו6א  שמים  מלכות  עול  כי  מצוותיו.  כל 
כמאמרם ז"ל 'אטו יראה מלתא זוטרתא היא'. וזה כוונת 
התרי"ג  כל  פי'  הדברים",  כל  את  א'  "וידבר  הכתוב 
שנוכל  אלקיך',  ד'  אנכי  'לאמר  כדי  הכל  היה  מצות 
לקיים אלקותו עלינו, כי זה העיקר כמ"ש הזוהר כמה 
פעמים, דעיקר לימוד התורה בגין לאשתמודע אלקותו 
כביכול, ועיקר כוונת הבורא להטיב לנו במה שאנחנו 

נהיה מקורבים אצלו.
 )עץ הדעת טוב(
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מי שיש לו קל אחד אינו מפחד כלל
לא יהיה לך אלהים אחרים על פני )כ. ג( עובדה ידועה 
יצחק  יוסף  רבי  האדמו"ר  כ"ק  ניצב  שכאשר  היא 
מלכות  שלטון  שוטרי  חוקריו  בפני  מליובאביטש 
הרשעה ברוסיה עמד בגבורה וסרב לענות להם בכל 
ובאחד  תפילין,  הנחת  ממנו  כשמנעו  ובפרט  תוקף 
אקדח  מכיסו  מחוקריו  אחד  הוציא  החקירות  משלבי 
על  פעל  זה  קטן  צעצוע  לו:  ואמר  עליו  ואיים  טעון 
אנשים רבים כי ישנו את דעותיהם, אך הרבי לא זע ולא 
חת וענהו בקור רוח: צעצוע קטן כזה עלול להפחיד 
רק אדם שיש לו אלוהים רבים ועולם אחד, אולם לי 
יכול  אינו  כזה  וצעצוע  עולמות,  ושני  אחד  א-ל  יש 

להפחידני!

הטעם שעל שבועת שוא לא 
מתנקה ע"י תשובה

כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא )כ. ז( שאל 
הרה"ק רבי מאיר'ל מפרימישלאן הנה דבר פלא הוא, 
ששבועת שוא היא העבירה היחידה בתורה עליה כתוב 
כי לא ינקה ה', ומפני מה משונה עבירה זו מכל עבירות 
בדרך  ואמר  וענה  תשובה?,  ע"י  שמנוקות  שבתורה 
בספר  ונכתב  למשל  טריפות  אוכל  אדם  אם  צחות: 
מוחקים  תשובה  כשעושה  טריפות  שאכל  הזכרונות 
ניכר כלל, אך  זה, עד שלא  כל מה שנכתב על עוונו 
כשנכתב בספר שנשבע בשם ה' לשוא אע"פ שעושה 
תשובה אי אפשר למחוק את כל הנכתב יען כי אסור 

למחוק השם ונשארים סימני החטא וזהו כי לא ינקה.

השומר שבת פרנסתו מובטחת
ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה 
)כ. י( מסופר על הרה"ק רבי ישראל יצחק מאלכסנדר 
זיע"א, שפעם בא אליו סוחר אחד והתאונן שהוא מנהל 
חנות ואינה מכניסה לו כדי פרנסתו. הבין הרבי דבר 
מתוך דבר, שהלה נכשל ופותח את בית מסחרו בשבת, 
אמר לו, אם אתה מסכים לצרפני בלא מעות כשותף 
בחלק של חמשה עשר אחוזים מהעסק, פרנסתך תהיה 
שטר  כתבו  ומיד  רב,  ברצון  האיש  הסכים  בטוחה. 
לו  אמר  האלה  הדברים  אחר  כדין.  ביניהם  שותפות 
הרבי, מאחר שכעת שייך לי החלק השביעי של עסקך, 
הרווחים  השבת,  יום  את  לחלקי  לעצמי  בורר  הריני 
של יום זה יהיו שלי, והרווחים של ששת ימי המעשה 
שלך, אני דורש אפוא שתסגור את החנות ביום שלי יום 
השבת, ואז תצליח בשאר הימים. שמע האיש לדבריו 

ומני אז שרתה הברכה בעסקיו.

איך אפשר לגנוב והלא כתוב 
בתורה "לא תגנוב" 

פעם  שבא  בעת  כי  זי"ע  אמת  השפת  הרה"ק  סיפר 
ראשונה לקאצק ראה שכל עניני הבית היו מתנהגים 
שלא ע"פ סדר ובלי השגחה, ועי"ז היו חסרים שם כמה 
גנבים  שם  שכיחים  שהיו  הבית  מחפצי  דברים  וכמה 
וראה  עליהם,  משגיח  שאין  אחרי  לגנוב  ידם  ששלחו 
שתמהה  הרבנית  אל  צעק  פייביל  ר'  שהמשמש  איך 
על פשר הגניבות, ולמה לא יגנבו? אחרי שהכל פתוח 
והכל הפקר ללא השגחה! ע"כ אין פלא שגונבים מכאן. 
ולמה  שאומר  איך  הה"ק מקאצק  זאת  שמע  כי  ויהי 
כתיב  הלא  פייביל,  גדול,  בקול  צווח  מיד  יגנבו,  לא 
וסיים  לגנוב,  שאפשר  אומר  אתה  ואיך  תגנוב",  "לא 
השפת אמת כי בשמעו קולו של הקאצקער רבי היה 
חדר בו רגש היראה כ"כ עד שהיה נדמה לו כי אכן אין 
שכתוב  אחרי  לגנוב  במציאות  אופן  בשום  באפשרות 

"לא תגנוב".
)שיח שרפי קודש(

'ואהבת לרעך כמוך' של גנב
לא תגנוב )כ. יג( מסופר על הרה"ק רבי זושא מאניפולי 
זיע"א, שהיו בידו עשרה רובלים, והלך והטמינם בתוך 
גנב  'לא תגנוב'. בא  ליד הפסוק  יתרו  חומש בפרשת 
ערמומי אחד, הוציא את הכסף וחזר והניח רק חמשה 
רובלים ליד הכתוב 'ואהבת לרעך כמוך'. כשביקש רבי 
זושא לקחת את הכסף, חיפש במקום שהניח ולא מצא, 
הוסיף לחפש הלאה ומצא חמשה רובלים ליד הפסוק 
'ואהבת לרעך כמוך', ענה ואמר הצדיק: כמה קדושים 

הם ישראל וכמה שפל הוא זושא, אם יש לזושא עשרה 
רובלים לקחם כולם לעצמו, ויהודי זה כשבא סכום זה 
לידו נוטל רק חציו וחצי השני מניח לזושא כדי לקיים 

מצות' ואהבת לרעך כמוך'.

ועמך כולם צדיקים?
זי"ע  רבי ישראל מטשורטקוב  הרה"ק  כשעבר  פעם 
את הפאליש ]פרוזדור[ של ביהמ"ד, ובאותה שעה הסבו 
שם קבוצת חסידים והיו שותים לחיים, ועסקו בסיפורי 
צדיקים, וסופר שם אודות הרה"ק מז'באריז' זי"ע, שהיה 
קורא לכל אדם בשם 'צדיק', ותדיר היה מלמד זכות על 
עוברי עבירה, והנה הרה"ק ר' פיבייש מז'אבריז' היה 
עשיר  לו  הביא  פעם  גדולה,  עניות  בצער  שחי  ידוע 
אחד מחסידיו כובע משי חדש, והיה חשוב אצלו מאוד, 
ושמר את הכובע תמיד שלא יגנבוהו כי היו שכיחים 
גנבו  ימים רבים עד שאכן  הגנבים בחצירו. לא עברו 
את הכובע, וכשנכנס אליו אותו חסיד שהעניק לו את 
הכובע, הצטדק הרה"ק וסיפר לו העובדא שכנראה בא 
'צדיק' אחד שמסתמא לא היה לו כובע ללבוש, ולקח 
את הכובע החדש שקנית עבורי. מששמע החסיד הדבר 
חרה לו היטיב ואמר, וכי אתם עוד קוראים לאותו גנב 
'צדיק'.? השיב לו הרבי ודאי שהוא 'צדיק', נעביך, לא 
היה לו מה ללבוש על ראשו, אמר לו החסיד באירוניה: 
לי  שיותר  היתר  איזה  גם  לי  תאמרו  אולי  אדרבה, 
לגנוב מה שחסר לי?!, הרי בתורה הק' כתוב לא תגנוב 
,ואתם קוראים לו צדיק?, שתק הק' מז'באריז' והתעמק 
והרי  אעשה  מה  לו:  ואמר  פתח  אח"כ  הק',  ברעיונו 
"ועמך כולם  כי בפירוש נאמר  'צדיק',  זאת הוא  בכל 
צדיקים", הרי שאין מנוס מלקרוא לו 'צדיק'. )לפי נו"א 
אמר:( מוטב שאומר עליו שהוא 'צדיק' כמ"ש בפסוק, 
ויהיה הקושיא עליו למה הוא גונב, מאשר אומר שאינו 
צדיק ויהיה ח"ו קושיא על הפסוק שכותב "ועמך כולם 

צדיקים". 
)כתבי הרה"ח רמ"א פישמן(

מדוע היו צריכים לראות את הקולות
וכל העם רואים את הקולות" )כ, טו( כבר בילדותו ניכר 
בו בצדיק רבי יצחק מאיר מגור בעל החידושי הרי"ם, 
שנועד לגדולות, מתמיד וחריף היה, ולמדני עירו אהבו 
להשתעשע עמו בלימוד. אמור נא לי - שאלו פעם אחד 
מן הלמדנים, מדוע נאמר במתן תורה "וכל העם רואים 
את הקולות" וכי לא היה די אם ישמעו את הקולות ? 
מה צורך יש בראיה? תאר לך - ענה הילד - אם לא היו 
רואים את הקולות, היו טוענים כל הגנבים כי הקב"ה 
אמר לו תגנוב בו' ]תגנוו[ במקום לא תגנוב, וא"כ היה 
נמחק ח"ו איסור גניבה, משו"כ עשה הקב"ה נס, וכל 
העם גם שמעו וגם ראו את הקולות, ועכשיו אין מקום 

לטענות ומענות. 
)וקראת לשבת עונג(

גדרים וסייגים עיצה כנגד כשלונות
בספה"ק  טו(  )כ,  מרחוק  ויעמדו  וינועו  העם  וירא   
הפסוק:  מבאר  זי"ע  מאפטא  מהרה"ק  ישראל  אוהב 
'וירא העם', שבני ישראל כשראו שקבלו על עצמם את 
התורה והתרי"ג מצוות, וגם לרבות מצוות דרבנן, וראו 
וריבוי דקדוקי הלכה  ריבוי פרטים,  שיש בתורה הק' 
'וינועו', שבאו לידי פחד ורעדה,  ידי כן  במצוות, על 
בנוגע  ובפרט  המצוות,  כל  את  לקיים  יוכלו  כיצד 
למצוות לא תעשה, ומצאו להם עצה, 'ויעמדו מרחוק', 
שהעמידו להם הרחקות, גדרים וסייגים, לשמירה שלא 
יכשלו חלילה ב'לא תעשה' ויקיימו כל המצוות. ועוד 
'וירא העם וינועו', כשהאדם רואה  מרומז בפסוק זה, 
שאין הוא עומד יציב על מעמדו, אלא מתנועע, דהיינו 
העצה  ניסיון,  לידי  כשבא  ר"ל  נכשל  הוא  שלפעמים 
גדרים  הרחקות,  לו  שיעשה  מרחוק',  'ויעמדו  היא, 
ידי  על  עצמו,  לשמור  שיוכל  והשמירה  וזה  וסייגים, 
קדש עצמך במותר לך, וכמו שאיתא בספרים הק', יש 
יכשל  שלא  כדי  היתר,  שערי  משבעים  לפרוש  לאדם 
חלילה בשער אחד איסור, "קדש עצמך במותר לך" הוא 

גדר וסייג שלא יבא לידי איסור.

נכספה וגם כלתה נפשי
דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו א' פן נמות 
)כ. טז( סיפר כ"ק האדמו"ר הרש"נ מסלונים זצוק"ל כי 

זי"ע שאל בתמיהה גדולה  רבי משה מקברין  הרה"ק 
בזמן  שהיו  ישראל  שבני  יתכן  איך  עולמות,  והרעיש 
במדרגה  והיו  עצמם  מצד  דעה  דור  בני  תורה  מתן 
גבוהה מאד, והנה אחרי מעמד קדוש ונשגב של "עשרת 
הדברות" אמרו בפחד "פן נמות" הלוא כל תשוקתו של 
יהודי ושאיפת חייו לזכות לשמוע את קול ה' ולהגיע 
ימותו?!  פן  ויראו  פחדו  ומה  ית',  אליו  הנפש  לכלות 
ובתוך כדי דבריו הק' נתעלף מרן זי"ע ואחר שהשיבו 
את רוחו תירץ ואמר שפחדם היה פן נמות ולא יוכלו 
לקיים את התורה והמצוות, וחסו מלהפסיד את עבודת 

ה' בעוה"ז.
)נתיבות שלום(

הדרך להתגברות על היצר הרע
ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים )כ, יח(. מרן 
דיבר  משטפנשט  נחום  מנחם  רבי  האדמוה"ז  הרה"ק 
דרכים  ב'  שיש  ואמר  השי"ת,  עבודת  בעניני  בקדשו 
לעבודת הבורא ית"ש, הדרך הא' שיעבוד את הבוב"ה 
באתגליא,  הם  הטובים  היינו שכל מעשיו  ב'אתגליא', 
דרך  ג"כ  ויש  הטובים,  מעשיו  ורואה  שומע  וכ"א 
שיעבוד השי"ת ב'אתכסיא' מאד, ואין איש יודע אתו עד 
מה, והחילוק שבין ב' הדרכים הוא כך, כשיעבוד השי"ת 
היינו כשירצה לעשות מצוה, למשל כאשר  באתגליא 
'הריני  בפיו  אומר  אזי  ללבוש  טוב  בגד  לעני  מעניק 
הדבור  היצה"ר  שומע  ואז  לעני',  הצדקה  ליתן  הולך 
הסיבות  כל  ומסבב  המצוה  לעשות  מניחו  ואינו  שלו 
ו'הופך עולמות' העיקר שימנע ממנו לעשות המצווה 
האדם  כאשר  אולם,  הצדקה,  לתת  יוכל  לבל  בפועל, 
עובד השי"ת ב'אתכסיא', היינו שאינו מדבר בפיו קודם 
עשיית המצוה שרוצה לעשות המצוה, רק הוא אצלו 
במחשבה וברעיונו שרוצה לתת מלבוש לעני אזי אין 
בפועל  לבצע  מניעה  לו שום  ואין  מזה  יודע  היצה"ר 

את המצוה. 
קדוש,  מלאך  שנקרא  אע"פ  הרע  היצר  כי  זאת,  וכל 
עם זאת המלאך אינו יודע מחשבות, ע"כ אינו עושה 
לו שום מניעה, ונמצא שיוכל האדם להוציא מחשבתו 
כגון  בפועל,  פעולות  פועל  כשהוא  ואפילו  לפועל, 
שהולך לביתו ולוקח המלבוש ליתן לעני אין היצה"ר 
יכול למנוע ממנו באותו הרגע, מזמן הלקיחה עד שיתן 

המלבוש להעני כי אינו אלא זמן קצר כרגע ממש.
באתכסיא,  רק  השי"ת  אדם  שיעבוד  לזה  העצה  ע"כ 
ואז לא יוכל היצר הרע לעשות לו שום מניעה, ויוכל 
האדם להוציא מחשבתו הטובה לפועל בלי שום מניעת 
היצה"ר. ובזה יובן מה שאחז"ל, אם רואה אדם שיצרו 
וילבש  אותו  מכירין  שאין  למקום  ילך  עליו  מתגבר 
שחורים ויתעטף שחורים ויעשה מה שלבו חפץ )קידושין 
מ, א( ומן התימה שחז"ל יתנו עצה לאיש איך שיוכל 
לעשות מה שלבו חפץ. אלא כמו שאמרנו, שדברי חז"ל 
שהיצה"ר  וירא  מצוה,  לעשות  שחפץ  לאיש  מכוונים 
לא יניחנו לעשותו המצוה, וזהו פירושו, אם רואה אדם 
שיצרו מתגבר עליו ואינו מניחו לעשות המצוה, שהוא 
רוצה לעשות, ונתנו לו עצה לכך, ש'ילך למקום שאין 
היינו  באתכסייא,  השי"ת  שיעבוד  פי'  אותו'  מכירים 
לעשות  רוצה  שהוא  מה  מפיו  יוציא  לבל  במחשבה 
המצוה וילבש שחורים היינו ג"כ בחי' אתכסיא כנ"ל, 
יוכל  ואז  אדם,  מחשבות  יודע  אינו  כאמור  והיצה"ר 
האדם לעשותו מה שלבו חפץ באמת לעבוד השי"ת 

בלי שום מניעה כלל.
)אמונת אמת – שטפנשט(

זהירות מטיפוס מהר לגובה
נראה  לפעמים  כג(  )כ,  ולא תעלה במעלות על מזבחי 
דבר תמוה שאנשים מהם ת"ח ועובדי השם פתאום נופלים 
ברוחם ואף יש כאלו השוקעים במרה שחורה ח"ו, והסביר 
הסיבה  את  מאפטא  ישראל"  ה"אוהב  בעל  הרה"ק  מרן 
ולטפס  ולעלות  להזהר מלמהר  מאוד  צריך  לכך, שאדם 
צריך  אלא  לכך,  משמים  שנרמז  ללא  המדרגות  בסולם 
ללכת מדריגה אחר מדריגה אט אט, עד שיגיע לתכלית 
העבודה הנרצה, כי אם יזנק במהירות בסולם המדרגות 
וישאף למהר אל ה', סופו שיפול וישקע במ"ש וכדו' ר"ל. 
וזה מרומז בפסוק "ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר 
לא תגלה ערוותך עליו" וכן הוא מאמר הכתוב ואל יהרסו 

לעלות אל ה', ה' יתברך יצילנו מכל רע.
)אוהב ישראל – אפטא(
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עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
בענין מצות כיבוד אב ואם בדיבור 

בדברי המכילתא שפשטות כונת הכיבוד 
שבקרא הוא על כיבוד בדיבור

)בפרשתינו( איתא בזה"ל: כבד את אביך ואת אמך  במכילתא 
שומע אני בדברים, ת"ל כבד את ה' מהונך, מה כבוד האמור 
]ע"פ  נקיה  ובכסות  ובמשתה  במאכל  כאן  אף  בממון,  להלן 
גירסת הגר"א[. ומבואר במכילתא דפשוטו של מקרא של כיבוד 
אב ואם, הוא כיבוד בדברים, וכמש"כ בחרדים )פ"ד מ"ע התלויות 
בדיבור( דהיינו שידבר להם בנחת, בלשון רכה וכבוד ואדנות 
כמדבר למלך, ]ויתכן דברמב"ם )סה"מ מצוה רי"א( משמע דדין זה נכלל בכלל 
מורא ג"כ, דזה לשון הרמב"ם שם: שיתנהג עמהם כמנהג מי שהוא ירא ממנו שיענישהו 
כמו המלך וילך עמהם כדרך שילך עם מי שיפחד ממנו וכו' עכ"ל[, ויש לציין 
דכיבוד בדברים הוא לא רק באב ואם אלא גם בזקן או חכם, 
וכמש"כ הח"ח )פתיחה עשין ח'( שאם מגנה אותם בפניהם עובר 
על 'והדרת פני זקן', שהידור הוא כיבוד דברים, דהיינו לדבר 
לו בדרך כבוד ואדנות, ובמקום שמגנהו בודאי אינו מהדרו 
עכ"ד. ואם בכלל 'והדרת' של זקן הוא לכבדו בדברים, כ"ש 
דבכלל הכיבוד אב ואם ]שהוא כולל הרבה יותר וחמור הרבה יותר[, הוא 
לכבדו בדברים. ובח"ח )שם עשה י'( כ' דבכל לשה"ר על אביו 
ועל אמו עובר במצות עשה דכיבוד או"א, מלבד שעובר על 

'ארור מקלה אביו ואמו' ודו"ק.

ביאור סוגיית כיבוד בגמ', שכיבוד בדיבור 
הוא פשוט טפי מכיבוד במעשה

)קידושין ל"א:( מצינו חובת כיבוד בדיבור כך: ת"ר  והנה בגמ' 
מכבדו בחייו ומכבדו במותו, בחייו כיצד, הנשמע בדבר אביו 
למקום ]ופרש"י: אם מכיר באנשי המקום שמכבדים אביו לחלוק לו כבוד[, לא 
כולהו בשביל אבא  וכו', אלא  יאמר שלחוני בשביל עצמי 
שהם  באביו,  הכבוד  שתולה  דיבור,  ע"י  כיבוד  וזהו  ע"כ 
לאחר  בדברים  כיבוד  התם  איתא  וכן  אביו,  רצון  מכבדים 
מיתה, שאם היה אומר דבר שמועה מפיו, לא יאמר כך אמר 
אבא, אלא יאמר כך אמר אבא הריני כפרת משכבו, ולאחר 
אופן  עוד  איתא התם אח"כ  וכן  זללה"ה,  יאמר  חודש  י"ב 
של כיבוד ע"י דיבור שחכם הדורש שאינו אינו אומר שמו 
של אביו, אלא אומר כך אמר אבא מורי, ואח"כ איתא התם 
וכו' כיבוד מאכילו משקהו  ואיזהו כיבוד  ת"ר איזהו מורא 
וכו', ויש להתבונן כמה דברים, א', מדוע הקדימה הגמ' דיני 
כיבוד בדיבור לדיני כיבוד במעשה, ב', מדוע בברייתא של 
ולא  מעשה  שע"י  כיבוד  אופני  אלא  תנן  לא  כיבוד,  איזהו 
אופני  אומרת  כשהגמ'  מדוע  ג',  דיבור.  דיבור שע"י  אופני 
כבוד ע"י דיבור, הגמ' נוקטת אופנים דלא שכיחי כ"כ, כמו 
שלחוני בשביל אבא וכו', או שמזכיר דבר שמועה מפיו, ולא 
תנן אופני כיבוד בדיבור היותר מצויים, והוא כמשנ"ת לעיל 
בדברי החרדים, שצריך לדבר אל האב בדרך כבוד ואדנות 

כמדבר למלך. 
שליט"א  רפפורט  הכהן  להגרי"י  הורי'  'יושר  בס'  ]עי'  י"ל  זה  כל  וליישב 
שנתבארו עיקרי הדברים, ויש שם עוד הוספות בזה[, דבאמת כיון דפשטיה 
דקרא דכבד את אביך ואת אמך הוא כיבוד בדיבור, וכדלעיל 
הכיבוד  אופני  את  קודם  הגמ'  נקטה  לכן  מהמכילתא, 
דהאופן  משום  אלו,  אופנים  דוקא  שנקטו  ומה  בדברים, 
דפשיטא,  מילתא  הוא  כבוד  בדרך  אליו  שלדבר  הפשוט 
עוד  נתבאר  ובברייתא  בקרא.  האמור  הכבוד  עיקר  שהוא 
אופנים הנכללים בכלל מצות הכיבוד, והוא לשמשו, במאכל 
ובמשתה ובשאר דברים, אבל כל זה הם 'עוד' אופנים לקיים 
מצות הכיבוד, אבל עיקר מצות הכיבוד הוא לכבדו בדברים 
וכנ"ל, ומה"ט גם לא נתפרש ברמב"ם ובשו"ע אופני כיבוד 
בדברים כמש"כ החרדים, ]אלא רק את האופנים שנתבארו בגמ'[ משום 
שנתבארו  בדיבור  כיבוד  והאופני  דפשיטא,  מילתא  שהם 
בגמ' הם לא כ"כ מילתא דפשיטא כיון דאיירי בשלא בפניו, 
בדיבור  הכיבוד  דיני  בגמ'  הקדימו  מדוע  הקושיה  ובעיקר 
ס"ג(  ש"ג  )שע"ת  יונה  רבינו  עפ"ד  י"ל  במעשה,  הכיבוד  לדיני 
המקלל  כי  פשעו,  וכובד  הלשון  עוון  וראה,  התבונן  וז"ל: 
אביו ואמו ענשו חמור מן המכה, כי משפט המקלל בסקילה 
שהיא החמורה במיתות בי"ד, והמכה משפטו בחנק עכ"ל, 
וכשם שביטול כיבוד אב בדיבור חמור מביטול במעשה, כך 
קיום המצוה של כיבוד בדיבור גדול מכיבוד במעשה. )כ"כ בס' 
יושר הורי(. ועוי"ל בביאור מה שהקדימו בגמ' כיבוד בדיבור 
מכבדו  בחייו  'מכבדו  שם  שאמרו  משום  במעשה,  לכיבוד 
שלאחר  שכיבוד  משום  בדיבור  כיבוד  נקטו  לכך  במותו', 
מורא  'איזהו  שאח/כ  ובברייתא  בדיבור.  יותר  שייך  מיתה 
]או  מחיים  רק  ששייכים  בדברים  נקטו  וכו''  כיבוד  ואיזהו 
בברייתא  תנן  לא  מדוע  הקושיה  בעיקר  והנה  מחיים[.  בעיקר 
דאיזהו כבוד גם כיבוד בדיבור, הנה ברמב"ם )בפיה"מ( כ' שכל 

וכו' הם רק  הדברים שהוזכרו בברייתא לא עומד במקומו 
דוגמאות, וכ"כ המאירי שיש עוד הרבה דיני כבוד, ולפי"ז 

ל"ק כ"כ מדוע לא תניא כיבוד בדיבור.

בדברי המהר"ל דלא תנן אלא דברים 
שהם רק כבוד או רק מורא

ובעיקר הקושיה מדוע לא אמרו בגמ' גבי איזהו כבוד, גם את 
האופני כיבוד שבדיבור, יש לתרץ עוד ע"פ דברי המהר"ל 
בגור אריה )פר' קדושים עה"פ איש אמו ואביו תיראו( שהקשה שם מדוע 
אמרו דאשה אין סיפק בידה, ]ולכן כתיב 'איש' אמו ואביו תיראו[, הרי 
הפסוק איירי במורא, ומורא היא יכולה לקיים גם בהיותה 
וכו',  יושב במקומו לא סותר את דבריו  נשואה דהיינו לא 
דבר  איזה  לעשות  לה  אומר  שהאב  באופן  דאיירי  ותירץ 
יכולה  אינה  והאשה  מורא,  מדין  בקולו  לשמוע  דחייבת 
אותה  צריך  דהבעל  ומיירי  עומדת,  בעלה  דברשות  לקיים 
המהר"ל  והוסיף  בקידושין(.  המקנה  הק'  זקני  תי'  )וכן  שעה,  באותה 
גם שצריך  מורא  איזהו  בגמ' בכלל  לבאר אמאי לא אמרו 
רק  שהם  אופנים  רק  נקטה  דהגמ'  ותירץ  בקולו,  לשמוע 
שיש  גוונא  לה  משכחת  לעולם  אבל  מורא,  רק  או  כיבוד 
לו  לעשות  לבנו  אומר  וכגון שהאב  ביחד,  ומורא  כבוד  בו 
דבר פלוני והוא אינו עושה, הוא עובר גם על כבוד וגם על 
מורא עכת"ד. ולפי"ז נראה לתרץ מדוע גם לא תניא באיזהו 
כבוד את אופני כיבוד בדיבור, כיון שהם שייכים גם למורא, 
וכמש"כ החרדים שצריך לדבר אליהם כדרך שהוא מדבר אל 
המלך ]ועי' לעיל לשון הרמב"ם בסהמ"צ[, וא"כ זה גם כבוד וגם מורא, 

ולכן לא קתני לה.
ובדברי המהר"ל הנ"ל היה נראה לתרץ גם אמאי לא קתני 
בברייתא דאיזהו מורא גם את הדין שאסור לקרוא לאביו 
בשמו, דמפורש בשו"ע דהוא מדין מורא, וי"ל עפ"ד המהר"ל 
כיון שהוא גם כבוד במה שקורא לאביו 'אבא', ]שהוא גם לשון 
כבוד[, ולכן לא קתני לה. וכמו"כ על דרך זה י"ל אמאי לא 
אביו,  מפני  לקום  שצריך  הדין  את  זו  בברייתא  גם  קתני 

דהרי בגמ' מבואר דיש בזה גם קיום של מורא, 
מפני  עומד  שאינו  ת"ח  כל  ל"ג:(  )קידו'  וכדאיתא 
רבו נקרא רשע וכו' שנא' 'וטוב לא היה לרשע 
זו  מורא  האלקים',  מלפני  ירא  איננו  אשר  וגו' 
מאלקיך  ויראת  אומר  כשהוא  מהו,  יודע  איני 
הרי 'מורא זו קימה', הרי מבואר דבעמידה לפני 
רבו יש קיום של מורא, וא"כ י"ל דה"ה בעמידה 
מפני אביו יש קיום של מורא, ולכן לא הזכירו 
את זה בברייתא, כיון דזה גם מורא וגם כיבוד. 

)וכ"כ ב'יושר הורי' ס"ז סק"א(.

בביאור המכילתא דחיוב כבוד 
או"א הוא אף בממון

הובא לעיל דברי המכילתא דיש חיוב כיבוד לא 
מגז"ש  וכדילפי'  בממון,  גם  אלא  בדברים,  רק 
מכבד את ה' מהונך, וצ"ב למ"ד כיבוד אב משל 
אב והכי קיי"ל, דהיינו שאין הבן צריך להוציא 
הכונה  מה  א"כ  אב,  כיבוד  על  משלו  הוצאות 
דכיבוד הוא גם בממון, אלא הביאור בזה דהנה 
או"א  כבוד  גדול  ה"א(  פ"א  )פאה  בירושלמי  איתא 
שהקב"ה העדיפו יותר מכבודו, דאילו בהקב"ה 
כתיב כבד את ה' מהונך, אם יש לך נכסים, אבל 
אם אין לך נכסים לא, ואילו בכיבוד או"א לא 
הפתחים,  על  מחזר  אתה  ואפי'  מהונך  כתיב 
דברי  את  ל"א:(  )קידושין  והר"ן  הרא"ש  וביארו 
מחזר  אפי'  אמרינן  דקא  דהא  וז"ל:  הירושלמי 
יחזר  והוא  משלו,  שיכבדוהו  לא  הפתחים,  על 
על הפתחים, דהא קיי"ל משל אב, אלא בגופו 
לחזר  צריך  כך  ומתוך  ובטל ממלאכתו,  מכבדו 
על הפתחים עכ"ל, וכ"ה בפירוש הר"ש )פאה שם(. 
בן  משל  דלמ"ד  והר"ן  הרא"ש  מדברי  ומבואר 
כל  ליתן  דמחויב  כפשוטו  הירושלמי  מתפרש 
אשר לו כדי לכבדם, ואפי' דעי"ז יצטרך לחזר 
לטרוח  מחויב  א  משל  ולמ"ד  הפתחים,  על 
ויגיע  ממלאכתו,  מתבטל  דעי"ז  אפי'  בגופו 
לפרנסתו.  הפתחים  על  לחזר  שיצטרך  למצב 
וכן נפסק בטור ושו"ע )סי' ר"מ, ס"ה(. וא"כ כמו"כ 
לכבד  דחייב  דמה  המכילתא  דברי  לפרש  יש 
את אביו בממון, היינו אפי' אם ע"י כיבוד או"א 
על  לחזר  אפי'  ויצטרך  ממלאכתו  יתבטל  הוא 

ויש  כ"כ,  מתיישב  אי"ז  המכילתא  בלשון  אכן  הפתחים, 
ליישב. ובעיקר ביאור דבר זה שצריך להשתדל בכיבוד או"א 
אף אם משום כן יצטרך לחזר על הפתחים אף דבשאר מצות 

אין הדין כן, עי' ביושר הורי )ס"א סק"ב( שהאריך בזה.

עוד בענין כיבוד בדיבור, וכמה אופנים 
בזה, וכן חובת כיבוד במחשבה

והנה איתא בגמ' )קידו' ל"א.( יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן 
העולם ויש מטחינו בריחיים ומביאו לחיי העוה"ב, ופרש"י 
והמלאכה  וניחומים,  טובים  דברים  בדברו  שמכבדו  וז"ל 
מטיל עליו בלשון רכה, מראה לו צורך השעה שאינו יכולין 
מעשה  שהביא  ברש"י  ע"ש  זו,  ביגיעה  אלא  להתפרנס 
מהירושלמי בזה. וחזינן גודל חיוב הכיבוד בדבור, וחשיבותו 
אף דכאן אינו הכבוד בדיבור הרגיל, דכאן הוא לדאוג באופן 

של כבוד ולא באופן של צער ודו"ק. )ע"פ ס' יושר הורי(.
נכתוב בקצרה ]כמראה מקום[ עוד כמה אופנים ששייכים לכיבוד 

בדיבור.
א( בגמ' )בקידושין מ"ה:( איתא 'לא חציף איניש לשוויה לאבוה 
שליח', וצריך מאד ליזהר בזה, עי' יושר הורי פרטי הדינים 

בזה. 
נוכח, יש שכתבו  ב( בענין אם אפשר לדבר לאביו בלשון 
דאין בזה חסרון כבוד, עי' ערוך השולחן ויושר הורי, ואכמ"ל.
ג( יש חיוב להקדים שלום לאביו ואמו, כדחזינן דמותר ]בזמנם[ 

להפסיק לצורך זה באמצע ק"ש. 
ד( האופנים המבוארים בגמ', לתלות בזכות אביו, ולאח"מ 

לומר הכ"מ וזללה"ה.
ה( להתפלל על אביו ואמו.

וע"ע  דיבור.  ע"י  כבודו  על  ולמחות  אביו  בזיון  למנוע  ו( 
בחרדים ובחיי אדם שיש חובת כיבוד אב גם במחשבה, ועיין 

ב'יושר הורי' שהאריך בזה.

בשדה השמיטה
‘ פרשת יתרו ’

 פנינים מתוך שיעורו השבועי של הרה"ג
אברהם יעקב סלמון שליט"א

הנה יש שייכות בין פרשתינו - מעמד הר סיני לבין שמיטה, 
דהנה אמרו חז"ל )ויק"ר א'( עה"פ ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי 
א"ר  מדבר,  הכתוב  במה  ק"ג(,  )תהלים  דברו  בקול  דברו לשמוע 
יצחק בשומרי שביעית הכתוב מדבר, בנוהג שבעולם אדם עושה 
ימות  לשאר  אחד, שמא  לחודש  אחת  אחד לשבת  ליום  מצוה 
השנה, שהוא רואה את שדהו וכרמו כשהם בורים ]-שאינו זורעם[ 
וכל הרוצה לוקח את הפירות, והוא משלם ארנונא ]-מס[ והוא 
שותק, יש לך גבור גדול מזה. עושי דברו, ר' הונא בשם ר' אחא 
אמר בישראל שעמדו לפני הר סיני הכתוב מדבר שהקימו עשיה 
לשמיעה ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, וכעי"ז בתנחומא 
יצרו'[,  את  'הכובש  גבור  איזהו  שביעית  שומרי  גבורת  על  נוסף  ]ושם  שם, 
)פ"ח.( ג"כ איתא על מה שהקדימו ישראל נעשה  ובגמ' בשבת 

לנשמע שזה כהמלאכים שהם גבורי כח וכו' ע"ש.
ויש לבאר השייכות בין הדברים, ששניהם נקראו בלשון גבורה, 

ומה ענין שמיטה אצל הר סיני.
והמתבונן יראה שבשניהם רואים את כח הגבורה של ישראל 
דבשביעית  היצר,  את  ולכבוש  הפשוט,  הטבע  מעל  להתעלות 
אדם שנה שלמה מוביר את שדהו, וכל הרוצה לאכול מפירותיו 
אוכל ]ועי' בשביעית )פ"ד מ"ב( דלב"ש אף אסור להחזיק טובה לבעלים על 
אכילת הפירות, ואף לב"ה דמותר, מ"מ אין חיוב להחזיק להם טובה[, והוא 
גבורה גדולה שאדם מוותר על חלקו ועמלו במשך שנה שלמה. 
וכמו"כ מצינו בחינת גבורה בהר סיני, שהיו מוכנים לקבל ע"ע 
בתום לב את התורה בלא לדרוש ולחקור מה כתיב בה. וזהו ג"כ 
היפך הטבע ולזאת יקרא גבור. ונמצא שבשני דברים אלו אנו 
רואים גבורת ישראל למען לעשות רצון אבינו שבשמים. ואולי 
גם לכן בר"פ בהר דוקא שמיטה נבחרה לסמכה להר סיני, ללמד 
על כל המצות שנאמרו כללותיהם ופרטותיהם מסיני. )ע"פ הקדמה 

לספר שבילי זרעים(.
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באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

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

סגולת לימוד הלכות שבת 
סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

לימוד הלכות שבת בשבת
ויקהל משה. רבותינו בעלי אגדה אומרים מתחלת התורה 
אלא  ויקהל  בראשה  שנאמר  פרשה  בה  אין  סופה  ועד 
זאת בלבד אמר הקב"ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש 
דורות  ממך  שילמדו  כדי  שבת  הלכות  ברבים  לפניהם 
בבתי  ולכנוס  ושבת  בכל שבת  קהלות  להקהיל  הבאים 
איסור  תורה  דברי  לישראל  ולהורות  ללמד  מדרשות 

והיתר כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני.
)ילקוט שמעוני שמות רמז תח(

לימוד הלכות שבת לפני שבת
מצוה לשנות ארבעים מלאכות חסר אחת, כדי שלא ישכח 
איזה מלאכה אסורה, כמו שיש לדרוש במעשה מועדים 

לפני המועדים, כך בענין שבת – לפניו.
)ספר חסידים סימן קנד(

בשבת קודש בעלות המנחה
ובשבת קדש בעלות המנחה יעסקו בהל' שבת כי הלכתא 
רבתא לשבתא ובקל יכול האדם ליכשל בה ח"ו אפילו 
באיסור כרת וסקילה מחסרון ידיעה ושגגת תלמוד עולה 
רבו  כמו  סופרים שרבו  דברי  באיסורי  ואצ"ל  ח"ו,  זדון 
למעלה, ובפרט באיסורי מוקצה דשכיחי טובא וחמורים 
דברי סופרים יותר מדברי תורה, כמ"ש רז"ל שכל העובר 
כמו  דבריהם  של  קל  באיסור  אפילו  חכמים  דברי  על 
האוכל קודם תפלת ערבית וכה"ג חייב מיתה כעובר על 
חמורות שבתורה וכל יחיד אל יפרוש עצמו מן הציבור 

אפילו ללמוד ענין אחר כ"א בדבר שהציבור עסוקין בו.
)ספר התניא אגרת הקודש פרק כג(

סגולה לריבוי השפע
נוכל ללמוד על מעלת הלימוד וסגולתו כהכנה לשבת, 
וזה לשונו שם על הפסוק )שמות טז, כג( 'הוא אשר דבר 
ה' שבתון שבת קודש' - "איתא בספרים, כשם שההכנה 
שבת  בעניני  הלימוד  כך  והשפעה,  ברכה  מביא  לשבת 
ובמסכת שבת מביא השפעה יתירה, ומצינו )עבודה זרה ד, 
ב( דהקב"ה עוסק בכל יום שלש שעות בתורה, ועסק אז 
בזמן לקיטת המן שהי' בבוקר - בעניני מסכת שבת, ועל 
ידי זה נתרבה המן, וזה שאמר משה 'הוא אשר דיבר ה' 
שבתון שבת קודש', יען שהקב"ה דיבר בהלכות 'שבתון 

שבת קודש' לכך היה בו ברכה ונתרבה.
)תורת משה פרשת בשלח(

ללמוד הלכות שבת שקול 
כללמוד בכל המצות

ובחרתי להדפיס תחלה בהלכות שבת. יען שבש"ס סוטה 
בריתות  ארבעה  עליה  נכרתו  ומצוה  מצוה  שכל  א(  )לז, 
שללמוד  ומבואר,  ולעשות',  לשמור  וללמד  'ללמוד   -
וללמד הוא מחלקי המצוה, ומובן, שכשם ששמירת שבת 
שקול ככל המצות, כן ללמוד וללמד בהלכות שבת שקול 

כללמוד וללמד בכל המצות.
)אגלי טל הקדמה(

סגולה לזכירת הלימוד
צום  געקומען  איז  איינער  אז  מ'דערציילט 
שטעפענשטער רבי זי"ע און האט געבעטן א ברכה און 
א עצה אויף זכרון ער זאל געדענקען זיין לערנען האט 
דער שטעפענעשטער רבי איהם געזאגט ער זאל זעהן צו 
לערנען הלכות שבת און זיין זהיר אין די אלע הלכות, און 
ער האט אויסגעפירט אז ס שטייט אזוי אין די זמירות פון 
שבת 'זכרו תורת משה במצוות שבת גרוסה' דורך דעם 
וואס מאיז גורס אין מ'לערט מצות שבת די אלע הלכות 
פון שבת איז זכרו תורת משה, וועט מען געדייקען דאס 
למעשה  זכר  זכירה  פון  זמן  א  בכלל  איז  שבת  לערען, 

בראשית זכר ליציאת מצרים.

דאס איז שלום זכור מלשון זכירה מ'איז מנחם דאס קינד 
און מ'זאגט איהם אז דורך שבת לערען הלכות שבת און 
מקיים זיין מצות שבת וועט ער קענען געדעקן די תורה 

וואס ער וועט לערען און ער וועט שוין נישט פארגעסן.
הזקן  אדמו"ר  להרה"ק  אחד  הגיע  פעם  בתרגום: 
משטפנשט זי"ע וביקש ממנו ברכה ועצה לזכרון, שיזכור 
את תלמודו, והשיב לו הרה"ק שיהיה זהיר ללמוד הלכות 
שבת ולהיות זהיר בשמירת הלכות שבת, וביאר שזהו מה 
שאומרים בזמירות שבת )זמר כל מקדש( 'זכרו תורת משה 
במצוות שבת גרוסה', שעל ידי מה שגורסים מצוות שבת 
והלכותיה, על ידי כן 'זכרו תורת משה', על ידי כן יזכור 
את תלמודו. ובכללות הענין של שבת הוא ענין של זכרון, 

שהוא זכר למעשה בראשית זכר ליציאת מצרים.
זכירה, בשעת  מלשון  זכר  זכר",  "שלום  הענין של  וזהו 
השלום זכר מנחמים את הרך הנולד ואומרים לו שעל ידי 
וקיום מצות השבת  ידי לימוד הלכות שבת  השבת, על 

יזכור את תלמודו ולא ישכח ממנו מה שלמד.
)כ"ק אדמו"ר שליט"א מבאיאן  שלום זכר ליל שב"ק ויצא תשס"ה(

*
בא  אחד  איש  גרוסה,  שבת  במצות  משה  תורת  זכרו 
כל  ששוכח  לפניו  והתלונן  זצ"ל  ברוך  האמרי  להרה"ק 
מסכת  על  שקוד  איעצך  לכה  הרה"ק  א"ל  שלומד,  מה 
וזה מרומז  למודו,  סגולה לא לשכוח  וזה  והלכות שבת 
בזמר זה 'זכרו תורת משה' היינו סגולה לזכרון 'במצות 

שבת גרוסה' ללמוד הלכות ומצות שבת.
)אמרי ברוך(

מי שלא לומד הלכות שבת עובר 
על רוב איסורי דאורייתא ודרבנן

מרישא  בהלכות שבת  בקי  איננו  ישראל אשר  איש  כל 
לסיפא, לא יכונה אצלי בכלל איש השלם, אוי ווי, איך 
שתי  ישראל  שמרו  ואלמלי  לגאולה,  ומייחלים  מצפים 
תלויה  והגאולה  ע"ב[,  קי"ח  ]שבת  נגאלים  היו  שבתות 
בשמירת שבת, ואנחנו בעו"ה עוברים בחסרון ידיעה על 
רוב איסורי דאורייתא ודרבנן, ההולך בדרך ורוח נושבת 
ורוקק ברוח ורוח נושאת הרוק, עובר משום זורה, כדומה 
מתלמידי,  אחד  לי  וסיפר  רבים,  איסורים  וכהנה  כהנה 
להם,  וחם  במסיבה  בשבת  יושבים  והיו  בעלזס,  שהיה 
ולקחו החלונות מתוך ציר שלהם והסירו משם, ותלמידי 
מחה וצחקו עליו, והוא איסור גמור איסור בנין וסתירה, 
ולכך חובה ללמוד הלכות שבת ויום טוב, ושמירת שבת 

מקרבת הגאולה.
)יערות דבש ח"א דרוש יג(

לימוד כל הלכות שבת לפחות פעם בשנה
ועל ארבעה מה שאינם שואלים ודורשים בהלכות שבת 
בהרבה  ונפלו  כשלו  המה  סופרים  מפי  או  ספרים  מפי 
באסורי  כגון  דעת  בלא  גם  שבת  ומחללין  שבת  אסורי 
שבות ואסורי מוקצה ואסור צידה ואסור ברירה ואסור 
ליבון, וכן בענין חימום המאכל, ובפרט בשמחות וגיל רבה 
המכשלה, וצריכים מנהיגי הקהלות לעמוד בפרץ וכהנה 
רבות אשר מי שלא יבא לדרוש אלקי"ם גם כי יזקין לא 
ידע שיש איסור בדבר, וכבר כתב בספר החסידים שכשם 
רמיא  חיובא  כך  ודורשין בהלכות פסח  שאמרו שואלין 
לדרוש ולתור לדעת הלכות שבת ולעבור עליהם לפחות 
לדרוש לעם  רמיא על הדרשני'  וחיובא  א' בשנה,  פעם 
את חוקי אלקי"ם ואת תורותיו ולשומעים ומקיימים ינעם 

ועליהם תבא ברכת טוב.
)פלא יועץ ערך שבת(

לשמירת שבת לא יועיל מוסר 
אלא לימוד ההלכות

שבת  שישמור  המדרגה  לזו  לבוא  נוכל  ענין  באיזה  אך 
לזרז את עצמו  לזה שיראה  היעוצה  בכל פרטיו העצה 
ללמוד הלכות שבת ולחזור עליה תמיד כדי שידע האסור 

המוסרים  ענינים  כל  ילמוד  אם  אפילו  דאל"ה  והמותר 
וכדאיתא  לו  יועיל  לא  כראוי  שבת  לשמירת  המזרזים 
במדרש משלי לדעת חכמה ומוסר אם יש בידו של אדם 
אדם  של  בידו  אין  ואם  מוסר  ללמוד  יכול  הוא  חכמה 
טועה  הוא  דאם  והכונה  מוסר,  ללמוד  יכול  אין  חכמה 
בעיקר הענין שחושב שאין זה בכלל איסור מה יועיל לו 
המוסר בזה וה"נ בעניננו אם הוא חושב על איזה דבר 
שאין זה בכלל מלאכה או שבות לא יועיל לו שום מוסר.
)משנה ברורה הקדמה לחלק ג(

הטבע והמנהג של האדם, הוא מחייב 
שכחה לאדם בהלכות שבת

וזכרת את ה' אלהיך, כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, 
הנה נודע דאין אומרים לאדם תזכור אלא אם יש דבר 
על  לברכה,  זכרונם  רבותינו  שאמרו  וכמו  שמשכיחו, 
פסוק זכור את יום השבת לקדשו, זכרהו מדבר אחר שבא 
להשכיחו, ופירש מהרי"א ז"ל, הכונה, כי הטבע והמנהג 
של האדם, הוא מחייב שכחה לאדם בהלכות שבת, מפני 
שנאסרת  במלאכה,  עוסק  הוא  החול,  ימי  בכל  שהאדם 
בט"ל מיני מלאכות ביום שבת, ומאחר שהוא מורגל בכך 
לידי  יביאנו  ודאי  וההרגל  ימי השבוע, הנה הטבע  בכל 
שכחה ביום השביעי, ולכך צריך לעורר בקרבו כח הזכרון 

להיות זוכר את השבת ופורש.
)בן איש חי שנה ראשונה פרשת עקב(

יום שבתון אין לשכוח ע"י לימוד 
הלכות שבת בימות החול

ועל פי זה יתבאר )זמר יום שבתון( יום שבתון אין לשכוח 
זכרו כריח הניחוח, כי על פי האמור מובן מאיליו כי מיום 
ועל  ימים,  נתחזקו כל הימים דהיינו כל הששת  השבת 
והיינו על  ראוי להמשיך קדושת שבת לכל השבוע,  כן 
ידי זכירתו בכל יום כנודע, ויותר יתכן לעסוק בכל יום 
בהלכות שבת, והוי כמו שדרשו )מנחות ק"י ע"א( בפסוק 
)ויקרא ו ב( זאת תורת העולה וכו'. והיינו יום שבתון אין 
לשכוח אף בימי החול, זכרו כריח הניחוח כאמור בזאת 
לשמה  בחינת  לומד  אם  ובפרט  והבן.  העולה,  תורת 
ידי  על  והיינו  מ"ז,  סי'  או"ח  בב"ח  המבואר  המעולה 
ברוחנית  רוחניותו  ומדבק  בהתורה  חיותו  כל  שמכניס 
התורה, ואם כן משיב נפשו אל שורשה שהנשמות ישראל 

נחצבו מהתורה וזה שלימות הלימוד.
)ישמח משה פרשת בראשית( 

ללא ידיעת הלכות שבת אי אפשר לזוז
בשם הר"ר בונים מפרשיסחא, זי"ע שאמר קודם שלמד 
הלכות שבת. אם עמד הי' ירא לישב. ואם ישב הי' ירא 
בזה  יש  עליו. שחשש שמא  שבת  אימת  מחמת  לעמוד. 
כמה  עד  למבין  אזהרה  בזה  ודי  והבן  ח"ו.  חילול שבת 

צריכין להיות בקי בהלכות שבת.
)שיח שרפי קודש ערב שבת קדש אות כג(

סגולה לזיווג הגון
באחד השיחות ששח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א עם בחור 
בא בשנים סיפר הלה לרבינו שהוא עוסק עתה בלימוד 
דלימוד  נותנת  שהדעת  רבינו  לו  נענה  שבת,  הלכות 
זיווג הגון שהרי אמרו  הלכות שבת הוא סגולה למצוא 
חז"ל במדרש )ב"ר יא ח( דשבת היא בת זוגו של ישראל 
בהלכות  דהיינו  ישראל  של  זוגו  בבת  שעוסק  ובשכר 
שבת יעזור השם יתברך שגם הוא ימצא את זיווגו בשעה 
טובה ומוצלחת, ואכן אחר זמן קצר מצא הלה את זיווגו 

בשעטומ"צ.
)מגן אבות באבוב45 עמ' נג(

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

זכור את יום השבת לקדשו )כ, ח(
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כפי  רוב'  באנילובער  'דער   - אריה  מרדכי  רבי 
שנקרא בפי כל, נולד בי"א בכסלו שנת תרמ"ב לאביו 
אב"ד  רבי אברהם יעקב הלוי הורוויץ זצ"ל,  הגה"ח 
שבו  בבית  בגליציה.  הפוסקים  מגדולי  פרוביז'נא, 
שמים  ויראת  בתורה  ספוגה  כולה  האווירה  היתה 
גדל הנער והתחנך לתורה ויראה, כאשר אביו מעמיד 
כשגדל  תורה.  עימו  שילמד  מיוחד  מלמד  לרשותו 
מעט החל אביו להקדיש לו את זמנו ומרביץ בו תורה, 
ש"ס ופוסקים ומפתח את כשרונותיו הנעלים, בהיותו 
בן י"ב שנים, כבר החל ר' מרדכי אריה ללמוד שו"ע 
יורה-דעה, וכשלמד לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא 
וכשעסק  מגדים",  ה"פרי  עם  בשו"ע  הוגה  היה 

בלימודו לפלפולא היה לומד עם ה"כרתי ופלתי".
לקראת יום הבר-מצווה זכה הנער מרדכי אריה לנסוע 
לחצר הקודש בהוסיאטין, שם נחוגה שמחת הנישואין 
בבית הצדיקים כאשר הרה"ק רבי יעקב – ה"אהלי 
יעקב" בנו של הרה"ק ר' יצחק מבוהוש זצ"ל נשא את 
בתו הצדקנית של הרה"ק ר' ישראל מהוסיאטין זצ"ל, 
היה זה בשנת הסתלקותו של האדמוה"ז מהוסיאטין, 

אביו  מטשורטקוב.  האדמוה"ז  השתתף  אף  בשמחה 
יום  באשר  עמו  לקחו  שבע-ברכות  לשבת  שנסע 
הבר מצוה שלו חל ביום ראשון, והנה בעת שהותם 
מאוטניא  חיים  ר'  הרה"ק  מהם  ביקש  בהוסיאטין 
במנין  להתפלל  שיבואו  מבוהוש  הרה"ק  של  חתנו 
שלו בבית אכסנייתו ביום ראשון. כך יצא שהרה"ק 
מאוטניא הניח לו בפעם הראשונה את התפלין של יד, 

ואביו הגאון הניח לו את התפלין של ראש.

כתבם על לוח ליבך
כבר מימי נעוריו החל לחדש חידושי תורה ולכותבם. 
בפנקס חדושי תורה שכתב אחרי השואה הוא מזכיר 
חידוש שחידש בטל ילדותו וכתבו בפנקס החידושים 
של אביו. "וכמדומה שזה החידוש הראשון שחידשתי". 
אחר כך כבר היה לו פנקס לחדושי תורה משל עצמו.

 
 בתקופה ההיא היה המצב הרוחני קשה מאד. רוחות 
ובזו לכל קודש.  ההשכלה פשטו אז ברחוב היהודי 

גדולי  רעה.  לתרבות  יצאו  הנעורים  מבני  ורבים 
הדור ראו שחשוב לעודד את הבחורים חובשי בית 
המדרש. והציעו להוציא לאור קובץ מיוחד לחדושי 
סוגיא  על  יוכרז  בחורים".  "תפארת  בשם  תורה 
מסוימת שכל הבחורים בכל אתר יעסקו בה וישלחו 
מפרי חדושיהם להדפסה בקובץ הראשון. ועדה של 
לקראת  להדפסה.  ראוי  מה  תחליט  חכמים  תלמידי 
הקובץ השני יוכרז על סוגיא אחרת בה יעסקו כולם 
וכן הלאה. על ידי זה תתגבר קנאת סופרים שמרבה 

חכמה.
 רבי מרדכי אריה ראה ביוזמה זאת לכתיבת והדפסת 
חידושי תורה ע"י הצעירים צעד גדול להגברת חשקם 
בעסק התורה ותריס הגנה בפני הרחוב הקלוקל, עם 
הוצאתו לאור של הרעיון הודיעו על התכנית בעתון 
היהדות הנאמנה "מחזיקי הדת" שיצא לאור בלבוב, 
את  לקדם  המעונינים  כל  בלבוב  שיתכנסו  והציעו 
בלב  דבר.  נעשה  ולא  חדשים  כמה  חלפו  הרעיון. 
הבחור מרדכי אריה הורוויץ בערה התשוקה לקדם 
את הרעיון הזה. הוא הבין שההצעה לכל המעונינים 

מצבת רבי מרדכי אריה אב"ד באנילה באהל ויז'ניץ בב"ב, לפי הוראת האמרי 
חיים נטמן בתוך האהל, קברו ממוקם בכניסה לאהל השני משמאל בצמוד לקברו 

של הרה"צ רבי מרדכי דוד השל מטריסק-שטפנשט יום היא"צ שלו כ"ג שבט

חכמי 
רומניה
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הקדוש  המפעל  בעוכרי  העומדת  היא  לבובה,  לבא 
הזה. שכן אין לבני התורה כסף כדי לנסוע לכינוס 
זה. עמד ושלח מכתב ארוך לעתון "מחזיקי הדת" בו 
הוא מציע לותר על רעיון הכינוס, ולהתחיל בהחתמת 

מנויים לקובץ החדש.

 בדרכי החסידות
בדרכי  הנער  התנהג  בתורה  יגיעתו  עם  בבד   בד 
אל  בנסיעותיו  אביו  לקחו  בילדותו  עוד  החסידות. 
הרה"ק ר' דוד משה מטשורטקוב זצ"ל. בשנת תרנ"ג 
לטשורטקוב  הראשונה  בפעם  נסע  י"א  בן  בהיותו 
י"א  לנסוע  זכה  מאז  לפרוביזנא.  סמוכה  שהיתה 
שנים אל הרבי עד לפטירתו בשנת תרס"ד. ושם היה 
מרבו  מדבר  היה  ימיו  כל  בחסידות.  שימושו  עיקר 
וכשהיה  הרוממות.  ביראת  מטשורטקוב  הרה"ק 
טון שאמרם  באותו  לאומרם  הקפיד  מדבריו  מצטט 
הרבי. לפנינו קטע מ"זכרון דברים" שכתב הרב, על 

נסיעתו לטשורטקוב.
סבא  אדמו"ר  כ"ק  שכינתא  אנפי  לקבל   "זכיתי 
קדישא הר' דוד משה מטשורטקוב זי"ע בעת שהייתי 
כבן י"א. וזכיתי אז לשמוע הקידוש עם הפיוט שלום 
גודל  החסידים  כל  אצל  מפורסם  כאשר  עליכם. 
ההתעוררות ורגשי קדושה בעת שאמר השלום עליכם 

ובעת הקידוש, שהרגישו  ופניו אל הכותל, 
פשוטים.  אנשים  אפילו  השומעים,  כל 
כאשר שמעתי מפיו הקדוש מאמרי הקודש 
וזכיתי מאז  בכיתי בדמעות מחרדת קודש. 
עד הסתלקותו מאתנו לגנזי מרומים לשמוע 
הרבה פעמים מפיו הקדוש השלום עליכם 
כמעט  עמו  לקחני  אאמו"ר  כי  והקידוש. 
בכל פעם שנסע על שבת קדש לקבל פני 
גודל ההתרגשות  יוכל לתאר  ומי  השכינה. 
הקדושים.  דבוריו  שעשו  וההתעוררות 
קדשנו  אשר  הברכה  לומר  התחיל  כאשר 
במצותיו ורצה בנו, ממש גודל קדושת פיו 
נדמה כנופף מפיו זקוקי אש. שכינה מדברת 

מתוך גרונו. אשרי עין ראתה זאת".
האדמו"ר  לבנו  נסע  הרבי  פטירת   אחרי 
מלחמת  בשעת  זצ"ל.  ישראל  ר'  הרה"ק 
לוינא.  האדמו"ר  גלה  הראשונה  העולם 
שנה  מדי  אך  ימיו.  כל  שם  לגור  ונשאר 
חג  לקראת  לטשורטקוב  מגיע  היה  בשנה 

השבועות. בדרכו חזרה היה מתעכב בעיר טשרנוביץ. 
הרב שכבר כיהן כאב"ד באנילא היה נוסע לטשרנוביץ 

לקבל פניו.
שלטונות  בפני  להתייצב  צריך  היה  תרס"ד   בשנת 
כשהזכיר  לצבא.  שיגוייס  גדול  חשש  והיה  הצבא. 
את עצמו לפני הרה"ק ר' ישראל מטשורטקוב, יעץ 
לו הרבי להתייצב בלשכת הגיוס אשר בטשורטקוב. 
היה בזה מעשה מופת, כי כאשר חיפשו דרך להשפיע 
משירות  שיפטרהו  טשורטקוב  בעיר  המפקד  על 
בכפר  דר  שהיה  אחד  שיהודי  להם  נודע  בצבא. 
מפקד.  לאותו  חלב  מוצרי  מספק  טשורטקוב,  ליד 
שלחו מחצר הרבי לאותו יהודי, והוא הבטיח שילך 
להשתדל אצל המפקד עבור בן הרב מפרוביזנא. ביום 
שהתייצב לצבא התענה הרבי מטשורטקוב, ולא טעם 
עד שבאו לבשר לו שרבי מרדכי אריה קיבל פטור 

משירות צבאי.
שנה  בכל  ונסע  בעלזא  מחסידי  היה  הגאון   אביו 
לקבל פני רבו הרה"ק ר' ישכר דב מבעלזא זצ"ל. אך 
את בנו לא לקח עמו בילדותו. כנראה מפני ריחוק 
להסתופף  זכה  כשהתבגר  הנסיעה.  והוצאות  הדרך 
כל  זצ"ל.  המהרי"ד  של  הקודש  בצל  פעמים  שלש 
ימיו היה מפליג בגודל תורתו ועבודתו. וכשהיה דורש 

בדברי תורה היה מרבה להביא מדברי תורתו.
 בברית הנישואין

בהגיעו לפרקו נשא רבי מרדכי אריה לאשה את בתו 
המיוחס  ר' חיים שפירא מטלוסט זצ"ל,  הרה"צ  של 
אמה  ומצד  מנעשכיז זצ"ל,  רבי מרדכי  להרה"ק 
זי"ע.  התייחסה הכלה עד לרבנו בעל "תורת חיים" 
הכלה נתגדלה בקוסוב אצל סבתה, אלמנתו של הרב 
נערכה  החתונה  גם  התנאים.  נערכו  שם  מטלוסט, 

השתתף  זי"ע  ישראל"  "אהבת  בעל  רבנו  בקוסוב, 
רבנו  עצומה.  בשמחה  רקד  ואף  הנישואין  בשמחת 
רבות  פעמים  מזכיר  היה  זי"ע  חיים"  "אמרי  בעל 
לצאצאי הרב מבאנילא את שמחתו הרבה של אביו 

הקדוש, הס"ק זי"ע, בשמחת חתונתו.
אחר נישואיהם קיבלו בני הזוג קיבלו חדר למגורים 
בבית רב יחס וחשיבות. היה זה בית זקנתם הרבנית 
סמוכים.  הזוג  בני  היו  שולחנה  על  חנה,  מרת  הצ' 
בעל  רבנו   - זקניה  מלפנים  התגוררו  ההיא  בחצר 
היו  זי"ע.  חיים"  "תורת  בעל  ורבנו  שלום"  "אהבת 
בחצר שני בתים - בית ישן עשוי עץ מימי ה"אהבת 
שלום", ובית חומה מלבנים, ביתו של ה"תורת חיים" 
וכך  חדר,  הצעיר  הזוג  בני  קיבלו  הישן  בבית  זי"ע. 
שרוי  כשכולו  חדשים,  חיים  אריה  מרדכי  רבי  החל 
בתורה הקדושה. בחצר מגוריו היה קיים בית מדרש 
"דער טאלמיטשער  נקרא  זקנתו הרבנית שהיה  של 
שילעכיל" בו התפללו אברכים למדנים חסידים. והיה 
בית ועד לחכמים ולאורחים. רבי מרדכי אריה החל 
ומני   - נישואיו להרביץ תורה לתלמידים  מיד אחר 
לעדרים.  ומשקה  מתורתו  מנחיל  היה  חייו  כל  אז, 
ז"ל  קוסטינר  אהרן  ר'  היה  הראשונים  מתלמידיו 
ימיו  כל  מאז  ויז'ניץ.  חסידי  מזקני  חיפה  מקאסוב- 

הרביץ תורה בישראל.

יורה יורה
 בסמיכות לנישואיו נסע לקבל היתר הוראה מהגאון 
סטניסלוב  אב"ד  הורוויץ  איש  ליבוש  אריה  רבי 
קודם  בחנו  ליבוש  רבי  "הרי בשמים".  מחבר שו"ת 
כל במסכת חולין עם תוס', ורק אחר כך עבר לבחנו 
בטור ושלחן ערוך יורה דעה. בשעת המבחן התווכח 
רבי מרדכי אריה עם אחד הדיינים על ענין מסויים 
ואמר: הרי האברך  ליבוש  רבי  נענה  במסכת חולין. 
צודק. אחרי כמה ימים של משא ומתן בהלכות עיטר 

אותו בסמיכה להוראה.
עבודת  בדרכי  רמות  מעלות  עלה  אריה  מרדכי  רבי 
ונפלאות.  בגדולות  זאת מעולם לא הלך  ה' אך עם 
תפלתו  בעת  אף  בפשטות.  היו  ודבורו  הנהגתו  כל 
יצא מגדרו. אך כל מי ששהה במחיצתו הרגיש  לא 
שמתחת למעטה לבושו אש תמיד תוקד, לה' יתברך 

ולתורתו הקדושה.

על כסא הרבנות בבאנילא
באותם ימים התפנתה משרת הרבנות בעיר באנילוב 
העיר הנמצאת על נהר הסירט מחוז טשרנוביץ )סמוכה 
לסטראזניץ(, וראשי הקהילה בקשו למנות עליהם רב 
ש"ב  את  זי"ע  מויז'ניץ  הסב"ק  להם  הציע  ומורה, 
"אני  האברך הצעיר רבי מרדכי אריה באמרו להם: 
אתן לכם 'קאסובער אייניקל' שהוא גם תלמיד-חכם 
גדול - והוא: רבי מרדכי אריה הורוויץ" נכד ה'תורת 
חכם  כתלמיד  מפורסם  היה  שכבר  מקוסוב,  חיים' 

חריף ובקיא.
 

הרבנות  עול  את  עליו  קיבל  אריה  מרדכי   רבי 
כי בעת  הגיע בשנת תרס"ו. מסופר  בבאנילא לשם 
נסיעתו לבאנילא נסע הסב"ק מויז'ניץ ללוותו כשהוא 
מכבדו לעיני בני עירו ומאציל עליו מהודו ומשפיע 

עליו מזיו הדרו.
עם התיישבותו בבאנילא חגר הרב עצמו והעמיד על 
תילם את כל עניני הדת בעיר, כמו"כ עסק בהרבצת 
מצויינת  ישיבה  הקים  ואף  בתים  לבעלי  תורה 
נשיאותו  ונהג  הכשרות  עניני  את  חיזק  לבחורים, 
תורה  ודיני  ופסק,  בהוראה  מדין  על  ישב  ברמה, 
רבים הוגשו לשולחנו כשהוא מברר הדין על בוריו, 
כאשר כל הצדדים נכנעים אליו בהערכה ובהערצה 
ומקבלים את פסקיו. אמנם הרב היה צעיר לימים אך 
בני העיר קבלהו בכבוד גדול, והיתה העטרה הולמתו. 
יחד עם היותו רך המזג, לא חת ולא ירא מפני איש 
כל  לסתום  תוקף  בכל  עמד  ברמה.  נשיאותו  ונהג 
פרצה - בעת ההיא נתעוררו בעיות שונות, כ"שחיטת 
חוץ", אך הקצבים בעיר ידעו, כי אוי לו למי שיעבור 

על דברי הרב, ולא העזו לשחוט מחוץ לעיר.
כן התמסר הרב לכל תחומי הדת והחינוך - בעצמו 
בחן את הילדים, כדי לראות שהם עושים חיל בתורה 
הקדושה. הוא זה שמנע מרוח ההשכלה לחדור לבתי 
התלמוד, והכל יראו מידו התקיפה. היה הרב מרדכי 
מעות  בעצמו  מקבץ  עדתו,  בני  עם  מתחסד  אריה 
ישראל  בבתי  שלום  משכין  העניים,  עבור 
בעירו,  אחד  גט  ארע  שלא  שסיפרו  עד   -

במהלך שלושים וחמש שנות רבנותו!
כאשר  ובמיוחד  הוראה  מיראי  היה  הרב 
לקבל  כדי  לפתחו  שחרו  צעירים  צורבים 
לבל  חשש,  הוא  אך   - הוראה  היתר  ממנו 
תצא מכשלה תחת ידו. רק פעם אחת נענה 
רבי  הגה"צ  ה'דמשק'  נפשו  ידיד  להפצרת 
אליעזר מויז'ניץ זצ"ל שביקשו לתת סמיכה 
לתלמידו הרב ר' שלמה ארנסטר הי"ד. ישב 
התלמיד בביתו שבועיים ימים. כל יום בחן 
אותו הרב בהלכות והשגיח על הנהגתו, ורק 

אחר כך סמכו להוראה.

בצל רבו הסב"ק בעל 
"אהבת ישראל" זי"ע

אחר נישואיו ומגוריו בקאסוב, נתקשר הרב 
מבאנילא מאוד אל הרה"ק בעל "אהבת ישראל" זי"ע, 
וזכה לקרבה רבה, אחר שכאמור נשא את בת הרב 
נאמן  וידיד  חסיד  משפחה,  קרוב  שהיה  מטלוסט, 
לאדמו"רי ויז'ניץ - וזאת בנוסף להערצה שרחש לו 

הס"ק זי"ע עקב גדלותו בתורה וביראה.
הערצתו של הסב"ק לרב מבאנילא היתה לשם דבר 
עד לאחת ומסופר כי פעם, עת שנקבצו סביב הס"ק 
נענה  מבאנילא.  הרב  פנימה  נכנס  ועדה,  קהל  זי"ע 
אחרי  האנשים!  "שוטים  בשפלות-רוח:  ואמר  הרבי 

הם רצים, ואותו הם מניחים" - בכוונתו לרב.
עוד התבטא הס"ק: "בנוהג שבעולם, קרוב משפחה 
איננו חסיד. אבל לרב מבאנילא  וגם רב  אינו חסיד, 
קרוב- גם  שהוא  מאחר  ה'חסרונות',  שתי  ישנן 
חסיד  הוא   - ובכל-זאת   - כרב  מכהן  ואף  משפחה, 

ומקושר!"
מבאנילא  הרב  אל  שולח  זי"ע  הס"ק  היה  לפעמים 
רבים,  בעניינים  עמו  והתייעץ  מסובכים,  תורה  דיני 
אף המתיק עמו סוד ברזי תורה נסתרים. יש לציין, 
כי כאשר סיים הרב לבנות את ביתו החדש בבאנילא, 

הגיע הרבי לחנוכת הבית.
זי"ע  הס"ק  כאשר  הראשונה  העולם  מלחמת  בעת 
ברח מויז'ניצא לגרוסוורדיין, הפכה נסיעתם של בני 
ומייגעת,  קשה  בגרוסוורדיין  הסב"ק  אל  בוקובינה 
הגיע הסב"ק בחודש  לנדירות. ברם, מדי שנה  והיו 
כסלו, לפקוד קבר אביו הקדוש ביומא דהילולא, והיה 
שוהה בוויז'ניצא מספר שבועות. הרב מבאנילא קבע 
לעצמו מנהג לנסוע לויז'ניצא לשבת הראשונה לבוא 
הרבי שמה, ולשבת האחרונה - בטרם עזב הרבי את 
היה  ולא  מאוד,  עד  מכבדו  היה  הסב"ק  בוקובינה. 
עומד לקדש על היין, בטרם הגיע הרב מבאנילא אל 
ה"שולחן"! פעם איחר הרב להגיע, ומרוב הדחק לא 

אב"ד באנילה זצ"ל בעידנא דחדוותא משוחח עם בנו הרה"ח ר' פנחס זצ"ל
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והעבירוהו  אותו  הרימו  כן  על  דרך.  לו  לפלס  יכלו 
על כתפי האנשים, למען יוכל הרבי לקדש על היין...

את אבלו וכאבו של הרב מבאנילא אחר פטירתו של 
רבו האהבת ישראל זי"ע, ביטא במספד גדול שערך 
את  הדפיס  תרצ"ז  ובשנת  בבאנילא,  בבית-הכנסת 
ההספד בשם "זכרון ישראל" ובו הרבה דברי תורה 
הוסיף  אף  הקדושות.  מהנהגותיו  וכן  זצ"ל,  ממרן 
בו דבר הלכה בענין כיבוד אב לאחר מיתה. הספר 
על  שנית  נדפס  הבאה  ובשנה  השוק.  מן  מהר  אזל 
ידי מחותנו הרב החסיד ר' חיים דכנר ז"ל, בתוספת 
קונטרס חדש "אור ישראל" דברי תורה ממרן זצ"ל. 
יקרים,  בפנינים  ומעוטר  טעם  בטוב  הערוך  הספר 
עשה רושם גדול על כל הצבור החרדי ברומניה. ואף 
על חוגים חסידיים אחרים שלא היו מודעים כל כך 

לגדלותו של ה"אהבת ישראל".

בעת נמוטו מוסדות תבל
בשנות המלחמה העולמית הראשונה כבשו הרוסים 
את כל האזור והעיירה באנילא בתוכו, רוב בני המקום 
ברחו מפניהם. אך הרב נשאר בעיירה שכן לא רצה 
לעזוב את בני קהילתו. לאחר שנה כשגברו הצרות 
שהובילה  ברכבת  משפחתו  בני  עם  הרב  גם  ברח 
פליטים לכיוון צ'כוסלובקיה. בהיותם באמצע הדרך 
כי  הרב  משנכח  הונגריה  בירת  בודפסט  בסביבות 
יסע  לא  הוא  כי  מפורשות  הצהיר  מתקרבת  השבת 
מהרכבת.  משפחתו  עם  וירד  עשה  וכך  בשבת, 
ולא  כפליט  זכויותיו  כל  את  הפסיד  מכך  כתוצאה 
לפליטים  שניתנה  הממשלתית  התמיכה  את  קיבל 
וארפאלאט שם  בעיר  זה  היה  כל המלחמה.  במשך 
בתחלה  אמנם  המלחמה.  שנות  כל  להתגורר  נשאר 
התייחסו אליו יהודי הקהילה בחשדנות כי לא חיבבו 
חבבוהו  טיבו  על  משעמדו  אולם  פולין.  אנשי  את 
הרבנות  משרת  לו  הציעו  ואף  מאד.  התושבים  כל 
בעיר, אך עם שוך הקרבות חזר לעיירתו באנילא לפי 
הצעתו של רבו האהבת ישראל זי"ע. מיד עם שובו 
שינס מתניו ותיקן את בדק הבית וסתם כל הפרצות, 
ויסד מחדש את הישיבה לתלמידים תלמידי חכמים 

ויראי אלוקים.

כה תאמר לבית יעקב
באותה תקופה חלה התעוררות רבתית בקרב אחבנ"י 
שרה  שהגב'  לאחר  זה  היה  הבנות,  בחינוך  לעסוק 
שנירר ע"ה יסדה את בתי ספר "בית יעקב" בפולין 
ובגרמני, גם רבה של ויזניץ הגה"צ ר' אליעזר הגר 
חרדיות  מורות  הביא  אליעזר"  ה"דמשק  בעל  זצ"ל 
מגרמניה, ופתח בית ספר בית יעקב בויז'ניץ. ויצויין 
כי המקום השני בבוקובינא בו נפתח בית ספר בית 

יעקב היה בעיירה באנילא.
 בשנת תרצ"ג הביא גם הרב לבאנילא מורות חרדיות 
מגרמניה, ושילם להם משכורת נכבדה, שעלתה לו 
הון עתק. וזאת בזמן שפרנסתו היתה דחוקה כי היה 
מטופל בילדים. וגם המצב הכלכלי היה ירוד באותן 
שנים. אך הרב לא הביט על כל זה ובמסירות נפש 

דאג כדי שבנות ישראל תגדלנה בדרך התורה.
ז"ל. הוא   את בית הספר ניהל בנו הרה"ג ר' משה 
החזקת  עבור  כספים  לאסוף  שונים  למקומות  נסע 
בית  סדרי  וכל  הלמודים  תכנית  את  והתוה  המוסד. 

הספר.
על  התדפקו  ורבים  טוב  שם  לו  רכש  הספר  בית 
המורות  מסרו  הספר  בית  מלמודי  חוץ  דלתותיו. 
שהיו  הבוגרות  לבנות  הצהרים  אחרי  שיעורים 
מאוגדות ב"בנות אגודת ישראל" והחדירו בהן יראת 
פירות.  עשתה  עבודתן  תורנית.  והשקפה  שמים 

הבנות התנהגו בצניעות בדרך ישראל סבא.

בעיר  יעקב  בית  לבנות  הסמינר  כשנוסד   לימים, 
שאלה  וכל  הועד.  ליו"ר  הרב  נתמנה  טשרנוביץ 

שנתעוררה שם הובאה להכרעתו.

הישיבה בבאנילא
בשנת תרצ"ג יסדה אגודת ישראל בחוה ליד באנילא 
ישראל.  לארץ  לעלות  שעמדו  לבחורים  "הכשרה" 
כדי שהבחורים יכשירו את עצמם בעבודות חקלאות 
גדולי  מועצת  מראשי  שהיה  הרב  חרדית.  באוירה 

התורה בבוקובינה היה ממונה על הצד הרוחני של 
ההכשרה. ודאג שהבחורים יספגו חוסן רוחני מספיק 
בבואם  התורה  בדרכי  איתנים  לעמוד  שיוכלו  כדי 
הקלוקלת  האוירה  אחרי  יגררו  ולא  ישראל.  לארץ 

ששררה בין החלוצים שעלו ארצה.
 

ורבים התדפקו על  ויז'ניץ  ישיבת   לאחר שנתיסדה 
דלתותיה, היה צורך ביסוד ישיבה נוספת בבוקובינה. 
זצ"ל  אליעזר"  "דמשק  בעל  ויז'ניץ  של  רבה  ביקש 

מידידו הרב שיקים ישיבה לבחורים בבאנילא. בחורף 
שנת תרצ"ה הקים הרב את הישיבה והעמיד תלמידים 
עד  כשלשים  שמים.  ויראי  חכמים  תלמידי  הגונים 
ארבעים תלמידים למדו בישיבה. הבחורים היו קמים 

בשעה ארבע לפנות בוקר לשקוד על תלמודם.
יום לפני הצהרים מסר להם הרב שיעור בגמ'   כל 
דעה.  יורה  שו"ע  וגם  בשבוע.  דפים  ארבעה  ותוס', 
ביום חמישי היה בוחן את הבחורים על מה שלמדו 
התורה  בדרכי  להדריכם  דאג  אף  שבוע.  באותו 
והחסידות. בליל ששי היה לומד עמם שיעור בחומש 
בליל שבת  ויראת שמים.  מוסר  ומחדיר בהם  רש"י 
אחרי סעודתם היו הבחורים מתכנסים בביתו, שרים 
מפי  תורה  דברי  ושומעים  השבת,  לכבוד  ומזמרים 

הרב.
 לצידו עמד בנו הרב ר' משה ז"ל שהיה משגיח על 
הבחורים בשעות אחרי הצהרים והערב, ומכוין אותם 
לדרך הישרה בלימוד התורה הקדושה. אף היה נוסע 

לערים הסמוכות לאסוף כסף להחזקת הישיבה.

חבר המועצג"ת של 
אגודת ישראל ברומניה

 בימים ההם נהה רוב הצבור אחרי ההשכלה. מלחמה 
מאוגדים  שהיו   - בוקובינה  לחרדי  היתה  גדולה 
ב"אגודת ישראל" - ובראשם בעל "דמשק אליעזר", 
נגד המשכילים שרצו לכבוש את הקהילות. גם הרב 
מחברי  והיה  ישראל.  לאגודת  השתייך  מבאנילא 

מועצת גדולי התורה ברומניא.
 לכנסיה הגדולה שהתקיימה במרינבד בשנת תרצ"ז, 
נסע הרב כציר מטעם אגודת ישראל בבוקובינה. היה 
זה מעמד נשגב לראות קבוץ גדול של גדולי ישראל 

מפולין, הונגריא, רומניא וגרמניא.

בשואת יהדות רומניה
לא פסחה  עולם  מוסדות  האיומה שהמיטה  השואה 
כמו  בבוקובינה-רומניה.  אשר  באנילא  העיירה  על 
מרבית יהודי בוקובינה גם בני העיירה באנילא הוגלו 
בקור  ברעב,  חלל  רבים  נפלו  שם  לטרנסניסטריה, 
העיירה  יהודי  הצטוו  אחד  שבת  בליל  ובמגפות. 
להגיע אל הרחבה שעל יד הנהר, בינתיים בזזו הגויים 
הגיעו   - מרוכזים  היהודים  כל  וכשהיו  רכושם,  את 
מכים  והחלו  וקלשונים,  גרזנים  עם  גויים  מאות 
ביהודים. רבים קפצו לנהר, היו שנמלטו אל ההרים, 
היו שנהרגו או נפצעו מן המכות. הרבנית מבאנילא 

ע"ה נפצעה ושברה את ידה.
אחר כך גלו כל בני הקהילה ורבם בתוכם. יצויין כי 
אותו  שאל  הרב,  את  שהעריך  באנילא,  של  הכומר 
במה יוכל לעזור לו. תשובתו של הרב היתה: "אסוף 
הכנסת,  מבית  הספרים  ויתר  התורה  ספרי  את  נא 
ואת ספרי וכתבי ידי - ותטמין אותם במרתף ביתי". 
הכומר עשה כפי שנתבקש, אך גוי רשע הצית אש 

בספרים הקדושים.
לעורם,  בגדיהם  עם  רגלי  צעדו  האומללים  הגולים 
למקום  ממקום  גלו  כך  בדרך.  נפטרו  רבים  רבים 
בתנאים נוראיים, במשך ארבעה חודשים, עד שהגיעו 
לעיירה מוגילוב. בהיותם בדרך שרד הרב בנס, אחר 

שחלה בטיפוס והגיע עד שערי מוות.
בגיטו מוגילוב התגלה הרב בכל יקרת יפעתו, כאשר 
מהלכות  לחיות  והפכו  אדם  צלם  כל  אבדו  אנשים 
על שתיים - היתה הנשמה הטהורה מתעצמת בטוב, 
בחסד וברחמים - הרב התמסר לצרכי ציבור, ואף זכה 
להציל רבים ממוות. ארע פעם, בחודש אלול, כאשר 
מפקד הגיטו נסע לחופשה ברומניה, והמנהל היהודי 
של הגיטו קרא אליו את הרב. הוא גילה לו בסודי 
סודות: "אנשי הצבא מבקשים לנצל את היעדרו של 
הרב  ואל  היהודים  אל  הטוב  ביחסו  הידוע  המפקד, 
השנה  ראש  לקראת  ביהודים!  ולטבוח   - במיוחד 
שבו מתקבצים כולם בבתי-כנסיות, מתכננים איפוא 

החיילים לפשוט עליהם ולטבוח בהם!"
צו שאסר  הוציא  ומיד  לביתו,  הרב  מלא חרדה שב 
להתכנס בבית הכנסת בראש השנה הקרוב, וכי כל 
היהודים יתפללו בבתיהם. כן התאמץ על ידי שליחים 

דברי תורתו של הרב מבאנילה 'בשם מרדכי'

ספר 'כתבי מא"ה' מאמרים ושיחות מהרב מבאנילה ואביו 
הרב מפראביזנא זצ"ל
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להשיב את מפקד הגיטו למוגילוב, ואכן בחסדי ה' לא 
ביצעו הרשעים את זממם. בתקופה ההיא הוסיף הרב 
לעסוק בהוראה ולפסוק בשאלות כאובות שנתעוררו 
- בעיקר בענייני עגונות. בתוך ים הצרות חיזק ועודד 

את האמונה והביטחון בה'
המלחמה  פרוץ  עם  תבל  מוסדות  בהתגעש  אך 
העולמית השניה, כשפשטו הנאצים על העיר, הגלו 
את כל בני הקהילה ורבם בראשם בעירום ובחוסר - 
כל אל ארץ הגלות טרנסניסטריה. סבל רב היה מנת 
חלקו והוא שיכל שם את בנו הרה"ח ר' משה הי"ד. 
תורה  תשתכח  שלא  דאג  טרנסניסטריה  בגולת  גם 
והלכה.  תורה  ולימדם  הילדים  את  ואסף  מישראל, 
מויז'ניץ  ה'דמשק אליעזר'  כידוע אשר הרה"ק בעל 
עצומים  כספים  גייס  בטעמישואר  מושבו  ממקום 
נכרים  קצינים  ע"י  ושלחם  הגולים  הפלטים  עבור 
שקיבלו תשלום גבוה עבור שליחותם. על פי החוק 
השולח כספים לשטח האויב דינו מות. אך הרבי לא 
חשב על עצמו, ועבד במסירות נפש להצלת היהודים 
האומללים. אף דאג לחייהם הרוחניים, ובסיועו בנו 
מקוה וייסדו תלמוד תורה. ואף ארבעה מינים שלח 

להם. אלפי יהודים בירכו עליהם בחג הסוכות.

חזרה לרומניה
את  בחזרה  הרוסים  כבשו  תש"ד,  אדר  חדש   בסוף 
טרנסניסטריא מידי הגרמנים, אזי הבינו רוב היהודים 
הרשעה,  רוסיא  ממשלת  מתחומי  לצאת  שעליהם 

הגבולות  את  יסגרו  שהקומוניסטים  לפני 
ולא יתנו לצאת מהמדינה. המלחמה עדיין 
לא נסתיימה. תוהו ובוהו שרר באיזור. ולא 
היו אמצעי תחבורה. בבנין בו גר הרב, נכנס 
לגור קצין רוסי. לפני שנסע הקצין בדרכו 
הציע  שטפנשט,  העיר  ליד  שהיתה  לחזית 
לו יהודי שהתיידד עמו, לקחת אותו ברכבו 
בתמורה  לו  והבטיח  הרב,  ילדי  שני  עם 
והם  ההצעה.  את  קיבל  הלה  זהב.  שעון 
הצטרפו לנסיעה במכונית הקצין עד סמוך 
לשטפנשט. משם עשו דרכם ברגל אל העיר. 

היה זה בפרוס הפסח שנת תש"ד.
 בנו של הרב ר' פנחס ע"ה חיפש דרך שבה 
מה  לרומניא.  המשפחה  את  להעביר  יוכל 
עשה, נסע בחדש סיון תש"ד, בדרך לא דרך 
הגיע  רבות  תלאות  אחרי  ורק  לצ'רנוביץ 
לו  ממכריו שהלוו  יהודים  פגש  לצ'רנוביץ 
כסף לקנות סוס ועגלה. ואז חזר עם סוסו 
המשפחה  כל  את  ואסף  למוגילוב,  ועגלתו 

מטלטליהם  כל  את  העמיסו  צאתם  לפני  לרומניא, 
אולם  במוגילוב.  הרב  שאסף  רבים  ספרים  וביניהם 
כאשר באו יהודים וביקשו להצטרף בנסיעה בעגלה 
לרומניא. ציוה הרב להשאיר את הספרים במוגילוב, 
בכדי לאפשר ליהודים אלו לנסוע ולהמלט מהצאר 

הצורר.

בעיר דורוהוי
תחנתם הראשונה היתה בדורוהוי. שם שהו עד סוף 
חדש אלול תש"ד. היו אלה ימים טרופים. המלחמה 
עדיין לא נסתיימה. יהודים נדדו בדרכים ולא מצאו 
על  להשאר  טעם  שאין  הבינו  היהודים  רוב  מנוח. 
להשיג  וניסו  יהודים.  בדם  הספוגה  אירופה  אדמת 
אשרות כניסה לארץ ישראל או לארצות הברית. שתי 
הבריטית  הממשלה  הן  קלות.  היו  לא  האפשרויות 
הגבילו  ארה"ב  ממשלת  והן  ישראל  בארץ  שמשלה 

את הכניסה לארצם למספר מסויים של אנשים.
חז"ל  כמאמר  המדרגה.  בשפל  היה  הרוחני   המצב 
דעתו  על  האדם  את  מעבירה  עניות  מא,ב(  )ערובין 
ועל דעת קונו. כל שכן הצרות הנוראות שעברו על 
מוסדותיהם  כל  על  הקהלות  ההם.  בשנים  היהודים 
והיה על מנהיגי ישראל להקים הכל  חרבו בשואה. 
תורה  לחיי  היבשות  העצמות  את  ולהחיות  מחדש, 
מצות. הרב ראה את תפקידו בשעה קשה זו לעורר 

את הניצולים להתחזק בקיום התורה והמצות.
 ביום תענית י"ז בתמוז נערך מספד גדול ב"דורוהוי" 
לגדולי ישראל ועם ה' שנהרגו בחרב הגרמנים ימ"ש 

כמה  התקבצו  המדרש  בבית  הרומנים.  ושותפיהם 
הרב  אף  רבנים.  מכמה  הספדים  ושמעו  איש  מאות 
ובתוכם  ישראל  אלפי  רבבות  על  גדול  מספד  נשא 
ר"ל.  משונות  במיתות  שנהרגו  הדור,  וצדיקי  גאוני 
כאשר בנוסף לאבל הכללי היה היה הרב שרוי בימים 
אלו בצערו הפרטי, כשנודע לו על פטירת אביו הגאון 
וצאצאיהם  ובנותיו  חתניו  כל  של  והריגתם  זצ"ל 

בגליציא הי"ד.
בדורוהוי חזר הרב לאומנותו לקבוע ישיבה ולהרביץ 
תורה. אסף הרב בחורי חמד מהפליטים והחל בלימוד 
ימים  מאותם  תורה  חדושי  בפנקס  חולין.  מסכת 
כתובים חידושי תורה בפרק אלו טריפות שנתחדשו 

לו בלימודו עם הבחורים בחדש אלול.

 פליטים רבים מבוקובינה ומגליציא הגיעו לדורוהוי. 
וכשסיימו  ברבים.  תורה  שעורי  לקבוע  עוררם  הרב 
הרב  נשא  תמוז  חדש  בתחילת  זרעים  סדר  משניות 
הסיום.  בסעודת  והתעוררות  פלפול  בדברי  דרשה 
באותו חדש שב ודרש לחבורת פליטים שסיימה את 

סדר נשים.

במיהאלען
 בשבת פרשת מטות מסעי שהה הרב בעיר מיהאלעני 
על  עורר  שם  גם  הקהל.  לפני  הכנסת  בבית  ודרש 
לתלמוד  הבנים  ולחנך  תורה  תלמודי  לייסד  החיוב 

תורה.

בעיר באקוי
נתקבל  שם  באקוי,  לעיר  עבר  השנה  ראש   לפני 
בכבוד גדול כי היו לו שם תלמידים הגונים שקידשו 
שם שמים בהליכותיהם. במיוחד היו אלו שני תלמידיו 
אברהם שכטר וגדליה הרשטיק שהיו לשם דבר בעיר 

בהתנהגותם המצוינת.
גדול  ציבור  שלו  במנין  התפלל  הנוראים  בימים 
קהל  אצלו  התפלל  השנה  בראש  העיר.  מתושבי 
גדול. לפני תקיעת שופר דרש הרב לעורר את הקהל 
בדרך  שהגיעו  הרבים  לפליטים  ולעזור  לתשובה 

נדודיהם מטרנסניסטרא ומהונגריא לבאקוי.
נשמות.  הזכרת  לפני  הרב  דרש  הכפורים  ביום   גם 
ועורר את הקהל לזכור האסון הנורא אשר קרה לנו 

על ידי הגרמנים ימ"ש.
 וסיים: אף שיצאנו מעבדות לחרות שהיינו שבויים 
בטרנסניסטרא ויצאנו לחופש. לא די לנו בזה, ואנחנו 

מבקשים גאולה שלימה בבנין ציון וירושלים.

בעיר הבירה בוקרשט
ומשפחתו לבוקרשט  בחורף שנת תש"ה עברו הרב 
לארץ  כניסה  רשיון  לקבל  קיוו  שם  רומניא.  בירת 
ישראל. ביום שהגיע הרב לבוקרשט ראה בית כנסת 
מנחה.  להתפלל  לשם  ונכנס  מגוריו,  למקום  בסמוך 
שקידמו  הכנסת  בית  רב  את  רק  שם  פגש  בהכנסו 
רק  הכנסת  בית  פתוח  שכרגיל  לו  והסביר  בשלום, 
מהמתפללים  אחד  לעשיר  יש  שהיום  אלא  בשבת. 
הכנסת  בית  את  פתחו  ולכבודו  אביו,  על  יארצייט 

בעל  העשיר  הגיע  קצר  זמן  אחרי  השבוע.  באמצע 
הרב  את  בפניו  הציג  הכנסת  בית  רב  היארצייט. 
מבאנילא וסיפר לו שזה עתה הגיע הרב לעיר, לאחר 
עשיר  אותו  נענה  בטרנסניסטרא.  תלאות  שני  כמה 
לכן  אוהב,  הקב"ה  אין  אותכם  לרב:  ואמר  מגושם 
הגלה אתכם. אותנו אוהב הקב"ה, לכן השאירנו על 

מקומנו.
 דבריו נכנסו ללב הרב כמדקרות חרב. בחשבו כיצד 
מעיז גס רוח זה לומר על גאוני פולין גליציא והונגריא 
אינו  הי"ד, שאותם הקב"ה  הנוראה  שנהרגו בשואה 
אוהב. אך לא השיב לו מאומה. כמאמר שלמה המלך 

אל תען כסיל כאולתו.
 לימים סח הרב לנכדו הטעם שיהודי בוקרשט וכל 
מצוינים  שהיו  משום  הוגלו.  לא  מולדביא  מדינת 
בנתינת צדקה. את מדת הצדקה השריש בהם הרב 
בגלילות  חיים ששימש כרב  הקדוש בעל באר מים 
אלו. וזכות זו עמדה להם בעת צרה. בצירוף מאמר 
חז"ל )ב"מ לג,ב( על עמי הארץ שזדונות נעשות להם 
כשגגות. וכיון שהיהודים במדינה זו היו ברובם הגדול 

עמי הארץ גמורים, לא שלטה בהם מדת הדין.
 את גודל נתינת הצדקה שלהם ראה הרב בעיניו. כל 
ימי שבתו בבוקרשט היה מחוסר פרנסה. בבואו לבית 
הכנסת להתפלל, היה פושט מעילו ותולהו על הקיר. 
וכשלבש את מעילו אחרי התפלה היה תמיד מוצא 
מתן  לקיים  שרצו  יהודים  נדבת  המעיל,  בכיס  כסף 

בסתר.
ישראל  בנות  תקנת  על  שקד  בבוקרשט   בשבתו 
לעיר  בשואה.  נעלמו  שבעליהן  העגונות 
אירופה.  רחבי  מכל  פליטים  המוני  הגיעו 
הרב עם כמה רבנים מריו הושיבו בית דין, 
והודיעו ברבים שכל אדם היודע עדות על 
זה  ידי  על  ויעיד.  יבא  בשואה,  שנהרג  מי 

התאפשר להתיר לנשים העגונות להנשא.
לגרוסורדיין  נסע  תש"ו  אייר  חודש   בסוף 
אהבת  בעל  האדמו"ר  של  דהלולא  ליומא 
אותה  שחל  סיון,  ב'  זצ"ל  מויז'ניץ  ישראל 
רבי  האדמו"ר  גם  קדש.  שבת  ביום  שנה 
זמן  באותו  דר  שהיה  זצ"ל  מסערט  ברוך 
בבראשוב הגיע ביום רביעי לפני ההילולא. 
זצ"ל  חיים  אמרי  בעל  האדמו"ר  עם  ויחד 
)שגר בגרוסורדיין באותה שנה( יצאו ביום חמישי 
נתכבד  בשבת  הקדוש.  ציונו  על  להתפלל 

הרב לדרוש בביהמ"ד על פרקי אבות.
אראד  בעיר  הרב  היה  תש"ו  סיון  באמצע 
ודרש בבית הכנסת הגדול שם. אחר כך נסע 
לעיר בראשוב בה שהה להבראה. רב העיר 
מגדולי חסידי קאסוב,  זצ"ל  דוד שפרבר  ר'  הגה"ח 
וחתנו הגה"ח ר' יהושע דייטש זצ"ל העריכוהו מאד, 
אף  נחמיה.  בנו  בשביל  ולרפואות  לרוחתו  ודאגו 

כיבדוהו לדרוש בבית הכנסת הגדול שבעיר.
 בחורף שנת תש"ז נערכה אסיפה כללית של עסקני 
קלויזנבורג.  רומניא, בעיר  ישראל מכל ארץ  אגודת 
נשא  ואף  באסיפה  פעיל  חלק  ונטל  השתתף  הרב 
דברים, ובדבריו חיזק את קהל הנאספים לפעול למען 

הרמת קרן התורה.

בארץ ישראל
עוד בשבתו  ימיו.  כל  ישראל  אוהב ארץ  היה   הרב 
לארץ  לעלות  השתוקק  בבאנילא  הרבנות  כסא  על 
לכך.  כספית  אפשרות  לו  היתה  שלא  אלא  ישראל, 
באופנים  השתדל  לרומניא,  מטרנסניסטרא  כשחזר 
ולא שעה  הקודש.  לארץ  עליה  רשיון  לקבל  שונים 
להפצרות קרוביו שיסע עם משפחתו לאמריקא, כי 
שם הפרנסה מצויה בשפע. גם המצב הרוחני הירוד 
באמריקה הכריע אצלו את הכף שעליו לעלות לא"י.

 
בחדש כסלו בשנת תש"ח זכה הרב לעלות לארצנו 
רשומה  תש"ח  משנת  תורתו  חידושי  בפנקס  הק' 
באחד הדפים כותרת "ב"ה לפרשת ויצא על ספינת 
טרנסליבניא בעלותי לארץ הקודש". בסיום המאמר 
בו.  ויורדים  עולים  "והנה מלאכי אלקים  כותב  הוא 
הקב"ה שולח מלאכים לפניו כמו שכתוב כי מלאכיו 
יצוה לך לשמרך בכל דרכיך. כן ישמרנו ה' בדרכנו, 

הרב מבאנילה עם הרה"ק אביר יעקב מסאדיגורא והאדמו"ר מקוידינוב זצ"ל
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עצמנו  ונשמור  הקודש.  לארץ  לעלות  שזכינו 
ציון  בבנין  לראות  ונזכה  ח"ו,  מכשול  מכל 

וירושלים בב"א".
אמנם  חיפה.  בנמל  ירד  לארה"ק  הגיעו  עם 
בה  עיה"ק,  בירושלים  להתיישב  היה  רצונו 
התגורר גם בנו הרה"ג ר' שמואל ז"ל עם זוגתו 
ע"ה. אלא שבאותו זמן לאחר שהאו"ם החליט 
על חלוקת הארץ בין היהודים לערבים, החלו 
סכנה  והיתה  היהודים,  את  להתקיף  הערבים 
לנסוע לירושלים. לפיכך נסע הרב לתל אביב 
אל בית חתנו הרה"ח ר' יוסף אשר בומבך ז"ל 
פרשת  את שבת  אביב.  בתל  שגרו  ע"ה  ובתו 
הנ"ל  בפנקסו  ורשם  אביב,  בתל  וישלח עשה 
את מה שחידש בשבת זו. מיד הלך לקבל פני 
האדמו"ר הקדוש ר' אהרן מבעלזא זצ"ל ורשם 
בפנקסו שני מאמרים שאמר מרן בשבת ההיא.

 לאחר זמן קצר שכר דירת חדר אחד בקומת 
צבי  ר'  מהרה"ח   5 נחמני  ברחוב  קרקע 
צימלינסקי ז"ל מברנוביץ מחסידי סלונים. תל 
החרדית  היהדות  מרכז  אז  היתה  רבתי  אביב 
בארץ ישראל. גרו בה גדולי האדמורי"ם וכמעט 
לא היתה חסידות שלא היה לה שטיבל בתל 

אביב.
על  וישב  להרגלו  חזר  בת"א  התיישבותו   עם 
תפילתו  מקום  את  וקבע  והעבודה,  התורה 
בבית כנסת חסידים "יבנה", שהיה בית הכנסת 
בין  נמנה  הרב  אביב.  בתל  הראשון  החסידי 
החסידי  ביהמ"ד  של  המזרח  בכותל  היושבים 

המרכזי .
 

הכירו  הרב,  של  וענותנותו  צניעותו  אף   על 
בו מתפללי ה"יבנה שוהל" כולם כי אדם גדול 
הכבוד.  בהדרת  אליו  והתייחסו  למחנם,  הגיע 
היו מחכים עליו בתפלת שמונה עשרה. והיה 
בשנים  שלישית.  בסעודה  מדברותיו  נושא 
תורה,  שעורי  שם  מוסר  היה  אף  הראשונות 
שנהנו  לרבים  תורתו  מזיו  והאציל  והשפיע 
שריד  בו  רואים  כשכולם  פיו.  אמרי  לשמוע 
לדור דעה, גאון וחסיד המשפיע לארץ ולדרים 

עליה.
יונה  ר'  הרה"ג  תשט"ז  בשנת  שנפטר  אחרי 
קמינקר ז"ל מרבני בית הכנסת "יבנה" שהיה 
מבאנילא  הרב  החל  שם.  חמץ  מכירת  מסדר 
לסדר את מכירת החמץ ב"יבנה". וגם האדמו"ר 
לו את חמצו. אחר קבלת  זצ"ל מכר  מבעלזא 
קנין נתן האדמו"ר לרב מטפחת שלו, ואמר לו 

שיתנה לרבנית.
 בתל אביב התקרב מאוד אל כ"ק האדמו"ר ר' 
אברהם יעקב מסדיגורא זצ"ל ה"אביר יעקב". 
והיה מתפלל אצלו בכל ליל שבת ובא בימים 
טובים לשולחנו הטהור. כשנשאל איך התקרב 
אביב  לתל  "בבואי  השיב:  מסדיגורא,  לרבי 
ובליל  חתני.  בבית  התאכסנתי  תש"ח,  בשנת 
שבת הוליכני להתפלל בבית הכנסת של בעל 
כיון  פיארברג.  ברחוב  זצ"ל  אליעזר"  "דמשק 
שהגעתי למפתן הבית, התעורר בי הכאב הצורב 
יכול  שאינני  הרגשתי  הרבי.  של  סילוקו  על 
לבית  ואז בקשתי שיוליכני  להכנס אל הבית. 
מאוחר,  התפללו  שבבעלזא  כיון  אחר.  כנסת 
לקחני לבית מדרשו של האדמו"ר מסדיגורא. 
אבי  את  הכיר  הוא  לקראתי.  שמח  האדמו"ר 

הגאון מפרוביזנא. מאז התקרבתי אליו".
מידותיו הנאצלות של הרבי   פעם בדברו על 
ברחוב  הולך  אותו  שראה  סיפר  מסאדיגורה 
עם גבאו, והרבי נושא מזודה בידו. שאל הרב 
את הרבי מדוע אינו נותן לגבאי את המזודה. 
ויהיה  ממני  מבוגר  נראה  הגבאי  הרבי:  השיב 
זה חילול ה' אם אניח לו לשאת את המזודה. 
מסדיגורא  האדמו"ר  שאצל  התבטא  פעם 
רואים "עבודה" בשעת קבלת קויטעל )=פתקא(. 
האדמו"ר מסדיגורא החשיבו מאד. והפליא את 
ענותנותו. והיה אומר עליו שהוא ה"רב" שלו. 
כל שאלה שנתעוררה אצלו היה שולח אליו. גם 

שלח אליו שואלים בענינים שונים.

 
הרב היה מגיע לעיתים קבועות לשיכון ויז'ניץ 
חיים"  ה"אמרי  בעל  הרה"ק  בצל  להסתופף 
אשר העריצו וכיבדו ביותרת הכבוד. בקביעות 
לשלחן  הנרות.  להדלקת  בחנוכה  בא  היה 
הטהור בב' סיון יומא דהלולא של בעל אהבת 
בשנה  להתברך  השנה  ראש  ולפני  ישראל. 
טובה. האדמו"ר חיבבו מאד. והיה רגיל לשאלו 
ומתפלל  ולומד,  יושב  הוא  אם  בבדיחותא 
כהוגן. הרב היה משיב תמיד ברצינות, שאינו 
לומד מספיק כי הוא הולך לישון מוקדם וקם 
מאוחר )יחסית למה שנהג בהיותו בכוחו(. לרוב היה 
בנו ר' נחמיה ז"ל מלוהו. היה הרבי שואל את 
הבן, האם אביך "עהרליכר יוד", הולך יום יום 
לבית הכנסת להתפלל. האם יושב ולומד. וסוף 
והיה  לשמה".  תורה  לומד  "הוא  היה  דבריו 

מבקשו שיזכור אותו בלימודו.
של  בתיהם  בשערי  ונכנס  יוצא  היה  כן  כמו 
גדולי וצדיקי הדור שכיבדוהו עד לאחת כמו 
שהעריצוהו  זצ"ל  מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק 

ביותר.

אחרית ימיו
דם   בשנותיו האחרונות לקה פעמיים בשטף 
במוח. הרופאים אסרו עליו ללמוד הרבה. אך 
אף  על  מיכלתו.  למעלה  ולמד  התגבר  הוא 
בתורה  הקבוע  יומו  סדר  על  שמר  חולשתו 
ותפלה. בשנתו האחרונה באייר תשכ"ז פרצה 
לפני  שבועות  כמה  הימים.  ששת  מלחמת 
המלחמה היה הפחד גדול מהמלחמה שעומדת 
לפרוץ. כיון שבביתו בתל אביב לא היה מקלט. 
והתאכסנו  ויז'ניץ,  לשכון  הרבנית  עם  נסע 

בבית הזקנים שם עד יעבור זעם.
להתפלל  הרב  עלה  סיון  ב'  קדש  בשבת 
בביהמ"ד של ה"אמרי חיים" זצ"ל לכבוד יומא 
זי"ע.  ישראל  אהבת  בעל  רבו  של  דהילולא 
רבא  לקדושא  הרבי  עם  הלך  התפילה  אחרי 
שנערך בבית המדרש. בלכתם תמך הרבי בידו. 

שאלו הרבי: האם אני גבאי טוב?.
בשבוע האחרון לחייו חלה, וביום ה' י"ז שבט 
תשכ"ח הוכנס לביה"ח עקב הצטננות ודלקת 
בחוליו.  לבקרו  הגיע  חיים"  ה"אמרי  ריאות. 
אור ליום ד' כ"ב בשבט נאסף אל עמיו, כשהוא 
בדעה צלולה. הבשורה המרה התקבלה בצער 
כשהודיעו  בהלוויה.  השתתפו  והמונים  גדול, 
שמחה  לר'  הורה  חיים",  ל"אמרי  כך  על 
האהל  בתוך  קבר  עבורו  להכין  ארנסטר 
באמרו:  זי"ע,  מויז'ניץ  הסב"ק  מרן  של  הק' 
כן  על  מבאנילא,  הרב  את  אהב  הקדוש  'אבי 
יטמינוהו בקרבתו!' ויהי לפלא. )קברו נכרה בפתח 
הכניסה הראשית בצד שמאל, בצמוד לקברו של הרה"צ 

רבי מרדכי דוד השל האדמו"ר מטריסק שטפנשט, נקרא 

זיע"א  משטפנשט  הרה"ק  הסתלקות  שלאחר  בהיות  כך 

מאיצקאן  הרה"ק  אשת  לבקשת  שטפנשט  לעיר  הגיע 

זצ"ל שיבוא לשבת על הכסא המיותם שנותר בשטפנשט 

אולםכעבור תקופהעזב את העיר(.

 
להשתתף  כדי  לת"א  הגיע  חיים"  ה"אמרי 
בהלוויה, אח"כ הובאה המיטה לשיכון ויז'ניץ, 
קהל  בהשתתפות  ההלוויה  התקיימה  וכאן 
גדול. ה"אמרי חיים" אף נכח בעריכת הטהרה 
מאיר',  'זכרון  החיים  בבית  הטהרה  בחדר 
כשהמשב"ק הביא לו ספר 'מעבר יבוק', והוא 
קרא מתוכו את הפסוקים שנהגו לומר בשעת 

הטהרה, והלביש לנפטר את הכובע.
ה"אהבת  הרה"ק  רבו  באוהל  נטמן  כאמור, 

ישראל" בביה"ח זכרון מאיר בבני ברק.

כ"א תמוז תש"ד בדורוהוי
צדיק שמקושר עם דורו מיתתו מכפרת

 להלן דרשתו שאמר ביום הילולת 
הרה"ק משטפנשט בעיר דורוהוי

תש"ד במסיבת  תמוז  כ"א  פנחס  בפ'  שאמרתי  מה 
זצלל"ה  רבינו  של  הלולא  יום  שטאפינעשט  חסידי 

בק"ק דראהאי בשובי מגלות טרנסניסטרא.
פנחס |בן אלעזר בן אהרן הכהן )כה יא(. ואמרו במדרש 
)במד"ר פ' כא א( בדין הוא שיטול שכרו. והיתה לו ולזרעו 
לאלקיו  קנא  אשר  תחת  עולם  כהונת  ברית  אחריו 
ויכפר על בני ישראל )כה יג(. דקדק האלשיך הקדוש 
דבתחילה אמר הנני נותן לו את בריתי שלום שנראה 
לו לעצמו, ואח"כ אמר והיתה לו ולזרעו אחריו. גם 
מה שאמר תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בנ"י ולא 
וכפר. וגם דקדק שנראה שעשה פנחס שני פעולות, 
קנא לאלקיו, ויכפר על בנ"י, והלא לא עשה רק דבר 
א' עיי"ש. לתרץ הדקדוקים האלה נקדים מדרש )ויק"ר 
פ' כ יב( אמר ר"ח ב"א למה מזכיר מיתתן ]של נדב ואביהוא[ 
כשם  מלמד  אלא  מתו[  בניסן  בא'  ]שהלא  כיפורים  ביום 
שיום כיפורים מכפר כך מיתתן של צדיקים מכפרת, 
ומנין שמיתתן של צדיקים מכפרת דכתיב )שמואל ב, כא 
יד( ויקברו את עצמות שאול, וכתיב )שם( ויעתר אלקים 

לארץ אחר כן.
שיום  כשם  סמוכין  שדרש  אחר  קשה  ולכאורה 
כפורים מכפר כך מיתת צדיקים מכפרת למה שאל 
ומנין שמיתת צדיקים מכפרת. אפשר לומר בעזה"י 
מיתת  נסמכה  למה  אמרו  יב(  כ  ויק"ר  כח.  )מו"ק  דבש"ס 
מרים לפרשת פרה אדומה, לומר לך מה פרה אדומה 
מכפרת כך מיתת צדיקים מכפרת, להבין למה מדמה 
מיתת צדיקים דוקא לפרה אדומה ולא לשאר קרבן. 
דידוע  זצלל"ה  מטשארטקוב  מהר"י  הרה"ק  ופירש 
ד.(  יומא  רש"י  )ועי'  שנים  לכמה  מכפר  הי'  פרה  דאפר 
ואפר פרה של משה לא כלה, כמו כן מיתת צדיקים 
מכפרת לכמה דורות, בפרט ביום היא"צ בכל שנה 
ושנה שאז נתעלה מדרגה גבוה בודאי מכפר עכת"ד 
בין  יש  שחילוק  לומר  יש  לכאורה  אבל  זצלל"ה. 
צדיק שהוא מקושר בחייו עם עם ישראל הוא מכפר 
בעדם גם אחר פטירתו, משא"כ צדיק שאינו מקושר 
שאינו  כיון  גדול,  צדיק  שהוא  אף  בחייו  דורו  עם 
מקושר עם דורו אינו מכפר לדורות ]כעין שהבאתי בשם 
צור  לשו"ת  שנספח  יעקב  קול  בקונטרס  זצ"ל  מבעלזא  מהרי"ד  הגה"ק 
יעקב ח"ב מא"א מו"ר זצלל"ה ע"ש[ א"כ יש לומר שזה כוונת 
צדיקים  שמיתת  סמוכין  שדרש  אחר  הנ"ל,  המדרש 
מכפר כמו יוהכ"פ, אין אנו יודעים אם צדיקים מיתתן 
יוה"כ  כמו  פטירתן  בעת  רק  אולי  לדורות  מכפרת 
שמיתת  ומנין  שואל  וע"כ  לעצמו,  שנה  בכל  מכפר 
עצמות  את  ויקברו  שנא'  לדורות,  מכפרת  צדיקים 
זמן  כבר  שהי'  אף  כן,  אחר  ה'  ויעתר  וכתיב  שאול 
ארוך אחר פטירתו שכבר נענשו שלא הי' מספידים 
ירחי  תריסר  ונפקו  עח:(  )יבמות  כבש"ס  כהלכה  אותו 
שתא דלאו אורחי' למספדי' אעפ"כ הגין זכותו, וזאת 
רמז הפסוק שאמר ויעתר אלקים אחר כן, היינו אף 
שלא הי' בשעה פטירתו הרי שמיתת צדיקים מכפר 

אף לדורות כמו שאול ויהונתן, וא"ש דברי המדרש.
ולזרעו  לו  והיתה  פרשתינו,  פסוקי  יבארו  ומעתה 
אחריו ברית כהונת עולם, שנותן לו שכר עד עולם. 
למה, תחת אשר קנא לאלקיו ומסר נפשו על ישראל, 
עי"ז ויכפר על בנ"י לעולם. וזאת כונת המדרש בדין 
הוא שיטול שכרו שיכפר על בנ"י לעולם, יען שמסר 
לו  נותן  הנני  קודם  אמר  וע"כ  בחייו,  עליהם  נפשו 
בריתי שלום תחת אשר קנא לאלקיו, ומחמת ויכפר 
על בנ"י לעולם, נותן לו ולזרעו אחריו ברית כהונת 
וא"ש  הק',  האלשיך  רבינו  קו'  ומיושבים  עולם, 
בעזה"י, א"כ כאן שמדובר בצדיק שהיה מקושר עם 
דורו ומשפיע ישועות לכלל והיה מוסר נפשו למען 
כל יחיד ויחיד, וודאי שיום הילולתו ומיתתו מכפרת 
ומטהרת את כל הדבקים בו ומתאספים לזכרו ויהיה 
זה לנו לזכות בהתאספותינו פה בהילולא דצדיקיא 
להתברך ולהוושע ובדין הוא שיקויים בנו הנני נותן 

לו את בריתי שלום.
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ַמע ִיְתרוֹ  ׁשְ  )(יח,א ַויִּ
 

  שמעתי 'באר יעקב'סעדיה גאון בבבית הכנסת  התארחתי אצל הורי, ו  בשבת האחרונה
  וכך הוא מספר:.  ם שליט"אמהרב אמסל נפלאה השגחה פרטית 

יים, הייתי שומע  ם באוזנ', התחילו לי כאביכשהייתי ילד בתלמוד תורה בכיתה ו
לא הצלחתי להתרכז בשיעורים, הכאבים הלכו והחריפו והגעתי למצב שאני  זמזומים ו

הכאבים לא  . ככה במשך תקופה  נרגע ואז חוזר ללימודיםימים עד שזה  10שוכב בבית  
 עזבו אותי.  

 
ה בתחום, נסענו לת"א,  שהוא מומח לאחר בירורים אבי שמע על רופא פרטי בתל אביב

, וכך נכנסו אל  ש לוציא ממיטב כספו כל מה שיאבי עצר בכספומט והושזוכר  אני
 מכון שמיעה.  גיד מה הבעיה. שלח אותי לותי, ולא ידע לההרופא, הוא בדק א 

 ווה. והכאבים שאני ח הייתי בכמה מכוני שמיעה ואף אחד מהם לא מצא פתרון לזמזום  
 

לנתיבות  מחר אמר לי שהוא נוסע  בו למדתי, לאחר תקופה, סגן המנהל בתלמוד תורה 
 נסיעה.עניין אישי ואם ארצה אוכל להצטרף אליו לבאיזה , לסידנא בבא סאלי

יתו של סידנא בבא  ך לבכשהחננו את הרכב בנתיבות סמו   ,למחרת יצאנו שנינו לדרך
צעקנו חזרה, "בדיוק היום הוא  "כן" צעקה: "באתם לבבא סאלי? סאלי, יצאה השכנה ו

 דשה שלו בעיר נתיבות ונסענו.  קיבלנו ממנה את הכתובת הח". עבר דירה
 

נכנסו לבית  הבית לא היה בנוי לגמרי, היה טיח ועבודות במקום, כשהגענו למקום עוד  
טה בפינה אחת, בפינה שניה היה שולחן, מלא  והיה חדר גדול, הבבא סאלי שכב על מי

 .  (התרומות שאנשים שמו) בכסף 
 

גענו בזמן טוב לא  התי חבר וותיק.  אמר לי תכנס אתה, אני מחכה בחוץ ראי סגן המנהל
ילד מה   :. פנה אלי ושאללמיטתו ך י לעבר הרב, השמש שלו ישב סמוקדמתהיה תור. הת

צופים כבר תקופה ארוכה,  "כואב לי האוזניים, אני שומע צפ אתה רוצה?", עניתי לו:
עזר". השמש תירגם את דבריי בערבית  הייתי אצל רופאים, ומכוני שמיעה כלום לא 

 אני לא הבנתי כלום. ,  רוקאיתבמ ענה לו והרב רוקאית לבבא סאלי,  מ 
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איזה  ",  לא הבנתי מה הוא רוצה , "בבא סאלי שואל אם הבאת מים?" :לי אומרהשמש 
, נזכרתי שבאוטו היה  הלכתי החוצה לך תביא מים ותחזור".  "",  שלא עניתי "מים?, 

תחות מסגן המנהל, ולקחתי משם את  המפאת   בקבוק זכוכית של קריסטל, לקחתי 
 נתי אותו.  רוק הבקבוק 

 
ילאה לי את  הרבנית (אשתו של הבבא סאלי) היא מ ניגשתי למטבח בבית, היתה שם  

, הבבא סאלי שם את ידיו על  עם הבקבוק  הבקבוק במים. חזרתי אל הבבא סאלי
איזה  אמר נתי מה הוא אמר, דקות, לי זה הרגיש נצח, לא הבהאוזניי שלי למשך כשתי 

פנה לשמש, השמש אמר לי שהרב אומר שאני אגיע לבית שאני  תפילה בערבית, ואז 
 אברך ואשתה מהמים והכל יהיה בסדר.  

 
מאז ועד היום גם  יד לכם שואני מעכך עשיתי שהגעתי לבית, בירכתי ושתיתי מהמים,  

ות לי  כואבכבר עשרות שנים שלא  , הגרון י ו כואב לא  ואף מציק לי  אני מצטנןאם 
 סידנא בבא סאלי זצוק"ל. , מזהו כוחה של ברכה מצדיק   האזוניים בכלל!!

 
ַמע ִיְתרוֹ  ׁשְ  )(יח,א ַויִּ

עם רואה החשבון,   שפוטר. לאחר בדיקה מדוקדקת אני מנהל מספרה, והיה לי עובד
פיצויים   שפוטר אחרי שש שנות עבודה המספרים, התברר שמגיע לעובד  שעבר על כל 

ניסיתי  ש"ח.   20,050הזה טען שהוא אמור לקבל   ש"ח, אך העובד  15,500  בסך
הנוסחה שדרכה הגיע    סתם מספרים והראיתי לו בדיוק את  להסביר לו שלא זרקתי

 .  20,050התעקש על   לסכום, אבל שום דבר לא עזר. הוא  רואה החשבון
 

ספק שהשופטים יזרקו   ואין לי , שאני יכול להגיע איתו לבית משפט חשבתי לעצמי
ורבינו    אז נזכרתי בשיעורי האמונה של מורנו תוך כמה דקות מכל המדרגות, אבל   אותו

אף אחד, ובטח לא על    שתמיד מלמד אותנו שאסור לריב עם, הרב אייל עמרמי שליט"א 
עדיף   –לחוץ לארץ עם הכסף הזה    שאשתי ייכנס לה איזה שיגעון לנסוע כסף, ובמקום

 . עובד הזהלתת אותו ל לי
 

את    ש"ח, אפילו בלי להוריד 20,050על סך   וכך ישבתי וכתבתי לאותו עובד צ'ק 
בבהלה ואומר לי:   ימים מתקשר אליי רואה החשבון  החמישים. והנה, לאחר שלושה

  המדינה הכניסה מענקים לעסקים . למה שאני הולך לספר לך עכשיו "אתה לא תאמין 
  20,050תאמינו:  שאלתי אותו: "כמה הכניסו?" לא ". בעקבות נזקי המגפה, וגם לך הכניסו 

שלנו, שמלמד אותנו איך   האמונה בעולם, ואין כמו הרב היקר  אין כמוש"ח בדיוק!!! 
 )תשפב ' משכן שילה'( !לחיות נכון

 
ַמע ִיְתרוֹ  ׁשְ  )(יח,א ַויִּ

להלן  (שם שיתר פרשה אחת בתורה  שבע שמות נקראו לו... יתר, על -"יתרו  פרש רש"י:
שיתרו יתר    הפרשה  שואל האדמו"ר מגור החדושי הרי"ם זצ"ל:  תחזה".  ואתה  )'פסוק כא

פסוקים לפני כן, באמרו למשה: "לא טוב הדבר   לא מתחילה מ"ואתה תחזה", אלא כמה
 תחזה"?  אתה עשה". מדוע אומר רש"י שזו פרשת "ואתה  אשר

 
זה לא נקרא שיתר פרשה   –טוב  רת, מה לאוק יגיד בלה אומר החדושי הרי"ם דבר יקר:

לעשות! מ"ואתה תחזה" מתחיל יתור הפרשה אחת    בתורה. "יתר פרשה" זה להגיד מה כן
אחד לא זכה    מן הסתם היו למשה רבנו 'עצות זאגער'ס' מהבקר עד הלילה, ואף בתורה.

 שהעצה שלו התקבלה, ושתתיתר פרשה אחת בתורה. 
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קשה  ולם עומדים וה ווכ   יושב כמלך -"וישב משה ויעמד העם  אומר:למה יתרו כן זכה? רש"י 

זה יסוד גדול מאד!  היה קשה לו, כאב לו.  הדבר"! העצה שלו התקבלה כי "הקשה לוהדבר ליתרו". 
הוא מקבל סיעתא   -לו הצער שיש לאחרים  כשכואב לבן אדם, בפרט על רוחניות, או כשכואב

 דשמיא.
 

עצומה בכלל ישראל   וריה. לא מכבר היתה התעוררות את היסוד הזה רואים בכל ההיסט
דף היומי. תראו אילו זכיות עצומות יש    . אלפים ורבבות התחילו ללמד הדף היומיבסיומי 

הוא היה אז אברך בן שלשים וחמש בזמן שתקן את הדף   זצ"ל. לרבי מאיר שפירא מלובלין
ישראל, והוא מסר את   ה בכללאיך הוא זכה? כי "הקשה לו הדבר". כאב לו שתהיה תור  היומי.

 אדם מוסר את נפשו וכואב לו, הוא יכול.  נפשו על הרבצת תורה בישיבתו. כשבן
 

אהרן קוטלר    רואים את גדולי ישראל אחרי המלחמה: הרב מפוניבז' כאן בארץ, רבי
אנשים   -והקלויזנבורגער רב   באמריקה, הרבי מסאטמאר, הבית ישראל, הבעלזער רב,

הצליחו לבנות עולמות. איך הם הצליחו? זה הכח   שהגיעו שבורים ורצוצים, ואף על פי כן 
 קשה לו הדבר". ו "ה   של מסירות נפש, של

 
אף שהם לא היו    ישראל לא רק "אדם גדול". ישנם הרבה אנשים שזכו לפעל רבות בכלל

לקרב אלפים ורבבות תחת כנפי השכינה. הם   חד. יש כאלו שעסקו בקרוב, וזכו וגדולים במי 
 זוכים.  -שהקשה להם הדבר, וכשכואב   היו אנשים שכאב להם,

 
  שיוציא ספר כמו משנה ברורה  שמעתי שהיה אחד מגדולי ישראל שה"חזון איש" זצ"ל בקש ממנו

איש" שלהוציא ספר כמו המשנה ברורה אי אפשר בלי   "חזוןעל חלק 'יורה דעה', והוא אמר ל
ד  ו מא מיחדת. בשביל לזכות בסיעתא דשמיא צריך להיות אחד שכואב לו סיעתא דשמיא

הזאת, וממילא לא זוכים    ד שלכלל ישראל יהיה ספר הלכה שכזה. "אני לא עומד בדרגהומא
 לסיעתא דשמיא כזאת".

 
  הרב מבריסק זצ"ללימים ישב אצל  ץ חיים".ה"חפ הסתובב הרבה אצל  רבי מאיר ליברמן
שהיו מגיעים ל"חפץ חיים"   ספורים על ה"חפץ חיים", כאלו שהוא ראה כסדר,  והתחיל לספר

לעצמו, והללו    שהיו מתחילים לדבר, ה"חפץ חיים" היה מדבר כאלו עם שאלות, ועוד לפני 
 קבלו את התשובה לשאלותיהם.  

 
ל'חפץ חיים' היתה רוח הקדש, אבל    ח הקדש? אכן"אתה רוצה להגיד שזה רו  לו הרב: אמר

כלל ישראל, וכאב לו על   לא רוח הקדש! אלא היות והוא מסר את נפשו על מה שספרת זה 
הרב מבריסק לא אמר    בפה את התשובות בלי שהוא התכון". כל יהודי, משמים שמו לו

גם לא   שלו, צדקותו הגדולה, או בגלל עמל התורה העצום שה"חפץ חיים" זכה לזה בגלל
שהוא מסר נפשו על כל יהודי. כשאדם מוסר   בגלל האמונה הגדולה שיקדה בו, אלא מפני

  בדבר הזה יש לו סיעתא דשמיא.  -דבר  נפש על 
 
 "בשנת תר"פ ירד שלג כבד בירושלים, שנמשך כמה ימים רצופים,  פר לי המוהל הרב רוטמן:יס

נפש חיה לא היתה    בה רב. הזמינו את אבי למול בברית בשכונת 'מקור חיים'.וונערם לג 
בת. השלג הכבד הקשה  ולא מצאו את הכת  ברחוב. הוא הלך עם בנו, ילד בגיל בר מצוה, והם 

 למקום אחד, והילד למקום שני.  קש מהילד להתפצל, הוא הלך  יב  בת. הואולזהות את הכת 
מצא. כאמור, אין    שקרה שבשלב מסים הוא אבד את הילד, וגם את מקום הברית לא מה

ם הגיע יהודי זקן, מראהו כמלאך אלקים,  ו פתא נפש חיה ברחוב, סופת שלגים משתוללת. 
 ת מחפש. אבי השיב לו: 'אני מוהל. הזמינו אותי לברית ואני לא מוצא א  ושואל אותו מה הוא

 . אבד לי''בת. שלחתי את הילד שלי לחפש, והוא והכת
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
 עוז בן מרים, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה בת גילה.  בע"ה זיווג הגון:

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

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

 עזיזה. 
 

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

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 
 

 
  עד הילד, הוביל את שניהם עד מקום הברית ונעלם. אני בטוח שזה היה הזקן הוביל אותו

  אמרתי לו: "אתה חושב שזה מופת? זה לא מופת! הוא עשה את אליהו מלאך הברית". 
יד שלו. כל יהודי שהיה  התפק   המקסימום שהיה יכול, אז אליהו מלאך הברית הגיע אליו. זה

רבי אליהו   נאה דורש''עלון (  זוכה שאליהו הנביא יגיע אליו. עושה מסירות נפש שכזו היה 
 )דיסקין שליט"א

 
 

ׁש ֶאת ָהָעם ה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַוְיַקּדֵ  (יט,יד)  ַויֵֶּרד ֹמׁשֶ
 ".  העם ההר אללעסקיו, אלא ירד מן  מלמד שלא היה משה פונה: "רש"י הקדוש ביאר וכתב

חג    שהגיע ובא בפרוסשלמה" זצ"ל,  מראדומסק, בעל ה"תפארת מעשה היה בצדיק רבי שלמה
ורצה להסתופף בצילו ולספוג מזיו קדושתו עד אחרי    זצ"ל האדמו"ר מקוזמירהשבועות אל 

את דברי הפסוק:    כשנודע הדבר לצדיק מקוזמיר, קרא לו ואמר: "רש"י הקדוש מבאר .  החג
ה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם' בזה שמשה רבינו לא פנה לעסקיו, אלא   , שכוונת התורה ללמדנו'ַויֵֶּרד ֹמׁשֶ

וכי אילו עסקים היו לו  צריך להבין את דברי קודשו של רש"י,  מן ההר ירד ובא אל העם! אך
 ",  ? וברחובות כלום סוחר עצים היה או שמא היה מוכר את מרכולתו בשווקים   רבינו? למשה

 
ה' שלו, ובאה התורה    היא שעסקיו של משה רבינו הם ענייני עבודת :כוונת הדבריםאלא 

משה רבינו צריך לפעול בעד ישראל    הקדושה להורות לנו וללמדנו בזה, שבזמן שהיה
הסיח דעתו אפילו מעבודת הבורא שלו, הזניח את  , ולקרבם אל אביהם שבשמיים

 !  שבשמיים רב את ישראל לאביהםהרוחנית והקדיש את כל כוחו ומרצו לק   התקדמותו
המידה? פנה לך לדרכך, אל   ואף אתה כן", המשיך הצדיק ואמר: "מה לך להתעכב פה יתר על 

 תשפב)  'משכן שילה'(!". ה', כי זקוקים הם לך  אנשי קהילתך, לחזקם ולהדריכם בעבודת
 
 

ֲאלּו ִאישׁ  ׁשְ לֹום ְלֵרֵעהוּ  ַויִּ ֹבאוּ  ְלׁשָ  (יח,ז) ָהֹאֱהָלה ַויָּ
ֲאלוּ 'וַ  רבותינורמזו  ׁשְ לֹום'לְ  ֵרֵעהוּ 'לְ  יׁש 'אִ  יִּ דקדק ולבדוק  בחודש אלול צריכים ל שאלול,  ר"ת ׁשָ
רבא בשעה  "אמר  ב):לא,(מסכת שבת ם תחילה לפי ם לחברו' שעליו נידון האד'בן אד את ה

ולמן דאמר שנידונים על דברי תורה  ".  נשאת ונתת באמונה : ן אדם לדין אומרים לושמכניסי
ֹבאוּ'כתוב  קודם  אין תחילת דינו של אדם אלא על   " (מ,ב):מסכת קידושין ככתוב ב 'ָהֹאֱהָלה ַויָּ

ית ָמדֹון" שנאמר (משלי יז,יד):  דברי תורה לנו לחכות לחודש אלול כדי    ואל.  "ּפֹוֵטר ַמִים ֵראׁשִ
   נו ולימוד תורתינו. לשיפור מעשצל כל יום ויום נלהתעורר, אלא ל



 

 

  
  
  
 

   דבר העורך
  -מעמד הר סיני וקבלת התורה  בפרשתנו הדבר המרכזי הוא  

הדברות כתוב  .עשרת  התורה  קבלת  טז)  וקודם  יט,  : (שמות 
ת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוֹקל ֹׁשָפר ָחָזק ְמאֹ ''   . ד"ַוְיִהי ֹק

להתבונן, מהו סודו של קול השופר שהיה בעת מעמד הר יש  
היה  פי  על  ני?  סי השופר  קול  כי  נראה,  דברים  של  פשוטם 

כירָ ְליִ כדי   ולהפחידם,  ישראל  את  שכתובא  טו)  פי  יט,  : (שמות 

ְמֹאד  " ָחָזק  ֹׁשָפר  ְוֹקל  ָהָהר  ַעל  ָּכֵבד  ְוָעָנן  ּוְבָרִקים  ת  ֹק ַוְיִהי 
  .ה" ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחנֶ 

בעבור    -"  הֲאֶׁשר ַּבַּמֲחנֶ ָּכל ָהָעם  ַוֶּיֱחַרד  ":  וביאר ה'אבן עזרא'
 ".  קול השופר

לכאורה,  ם  אול תמוהים  כבר הדברים  והחרדה  הפחד  הלא 
זה,   במעמד  שהיו  והברקים  מהקולות  העם  בלב  שכנו 
אימה   להטיל  יותר  גדול  אלו  קולות  של  כוחם  ולכאורה 
שאמרו  ממה  שמשמע  וכפי  השופר,  מקול  בלבבות  ורוממות 

נמסכת  (  חז"ל לפשוט    :"ט.)ברכות  אלא  רעמים  נבראו  "לא 
 עקמומית שבלב". 

כן,   מהאם  השופר?   עבור  של  קולו  גם  זה  לעניין  נדרש 
לעורר לומר,  ונראה   השופר  מקול  שהיה  החרדה  מלבד  כי 

 בקרב העם, היתה סיבה נוספת להשמעת קולו במעמד זה.  
  כך מצינו .  של השופר היא לעורר את אחדות ישראלסגולתו  

אשר רצה משה לאסוף אליו  ראל במדבר, שכבשעה שהיו יש
לתק עליו  היה  העם,  בחצוצרותאת  בקרבנות .  וע  מצינו  וכן 

חי(במדבר    צבור היו  שכא  ,),  אלו  קרבנות  מקריבים  היו  שר 
בשליחות  קרבים  היו  אלו  קרבנות  שכן  בחצוצרות,  תוקעים 
של כל עם ישראל כאחד, ועל כן היתה נדרשת להם אחדות 

שעל ידי    ,י)-(ויקרא כה, ט  בשנת היובל  צינוזה מוכעין  מיוחדת.  
השופר   לחירושתהתקיעת  וחזרו  העבדים  ובכך חררו  תם, 

ם משפחותיהם, וגם בכך יש רמז התאחדו עם כלל ישראל ע
   לסגולת האחדות הטמונה בקול השופר.

שכן  גם   האחדות,  לעניין  רמז  מצינו  השנה  ראש  של  בשופר 
המלכוי עניין  על  לרמוז  בא  השופר  שאמרו עיקר  וכפי  ות, 

טז.)  בגמרא השנה  מלכויות    : (ראש  לפני  אמרו  הקב"ה...  "אמר 
יסוד המלוכה    יכוני עליכם... ובמה, בשופר", והריכדי שתמל

הוא אחדות העם, שכן 'אין מלך בלא עם', וכאשר יש פירוד 
 חסרה המלכות את תוקפה.   -בעם 

השנה  וטעם   בראש  שופר  לתקיעת  את   -נוסף  להעיר 
ו הרמב"םהלבבות,  שכתב  מהל  כמו  ה"ז)  כות(פ"ג  "אף    :תשובה 

  בו,   יש על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז
  וחפשו   מתרדמתכם,  הקיצו   ונרדמים  משנתכם  ישנים  עורו

 בוראכם".   וזכרו  בתשובה וחזרו במעשיכם
קול  ואף   ע"י  יתרחש  לבוא  לעתיד  ישראל  נדחי  קיבוץ 

ע  "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתקַ :  ז, יג)(ישעיהו כהשופר, וכדברי הנביא  
ְּבֶאֶרץ ְּבׁשֹוָפר   ְוַהִּנָּדִחים  ַאּׁשּור  ְּבֶאֶרץ  ָהֹאְבִדים  ּוָבאּו  ָּגדֹול, 

ם".   ִמְצָרִים, ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש ִּבירּוָׁשָלִ
קצוות   מכל  העם  את  לקבץ  השופר  תקיעת  שבכוח  נמצא, 

לאחדותו,   ולהביא  "תקע  תבל  בתפילה:  שאומרים  וכפי 
 בץ גלויותינו".  תנו ושא נס לקבשופר גדול לחרו

 
 
 
 

 

 

 
   דבר העורךהמשך  

זה נראה לבאר גם את עניינו של השופר במעמד הר  על   פי 
סיני, שהרי אף מתן תורה היה בזכות האחדות, וכפי שאמרו 

  -  (שמות יט, ב)  "ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר  ַוִּיַחן ":  (מכילתא יתרו)  חז"ל
' אומר  שהוא  מקום  'ַוִּיְסעּוכל  רבים)  'ַוַּיֲחנּו'  ים  נוסע,  (בלשון 

וח השוו כולם לב אחד,  במחלוקת  ונים במחלוקת, אבל כאן 
 ".  ַוִּיַחן" לכך נאמר

להיות   חייבת  היתה  התורה,  לקבלת  לזכות  שכדי  נמצא, 
שאמרו וכפי  השלום)  אחדות בעם ישראל,  פרק  זוטא  ארץ  : (דרך 

הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את   ,אמר הקב"ה"
   י".ן להם את תורתה אחת, עכשיו אתהשלום ונעשו חני

קול השופר במעמד הר סיני היה לחזק את אחדות עם מכאן, 
עם  אחד,  לעם  ולעשותם  התורה,  קבלת  לקראת  ישראל 

 .אחד   כאיש אחד בלב  -סגולה 
 

 

יציאת  עמש  יתרו . א עמלק   ממצרים,  ישראל  על  ומלחמת 
ישראל  בא  ולכן  עמהם,   משה אשת    -  צפורהמו  ועִ ,  לעם 

בניו רבינו  , ושני  המדברצי  חתנו  -  ומשה  אל  , ובלקל  א 
ברך התגייר,   , לאישר  יבנ  של  ההצלה  ניסי  לע  ה'  את  יתרו 

 והקריב שלמים.
יתרו  :ה"ֶתֱחזֶ   ְוַאָּתה" . ב  של  שופטים,    למשה  עצתו  מנוי  על 

 (יח). דין לגייר את בני משפחתושב למ מכןחר ולא
 ראל הגיעו בלב אחד למדבר סיני, למחרת ה' אמריש  בני . ג

 את חיבתכם   תם ראי  אתם  התורה:  לקבלת  הקדמה  הלמש
בקול  ואם  ,מצרים  עונשי   את  הזכיר  כןמר  חולא  י תשמעו 

 אמרו כל אשר אמר ה' נעשה.  י"עם סגולה. בנתהיו לי 
מ . ד וה'  להר  עולה  משה  על  למחרת,  לקראת צווה  ההכנות 

    :כה)-(יט, א הר סיני בראל מתן תורה ליש
         ה להר. עלי  יסורה, א, טהרה וקדוששלושת ימי הגבלה א. 

קולות )  התורהקבלת    (יום  השלישי  וםיב  . ב      סיני:  הר  מעמד 
הר.  צב בתחתית היתימהעם  וברקים, וקול שופר חזק.  

       ההר. לו עללא יעוה' מזהיר שוב שעם ישראל 
 עשרת הדברות.  -  ג. קבלת התורה 

ה ממשבקשו    ה',  דברות  את  ישראל  יבנ  ששמעו  לאחר  ד.  
 .יד)-כ, א( (ממורא ה') הוא יאמר להם את דברי ה'ש

על   . ה  של  החזרה  על  עבאיסור  ואזהרות  זרה,  קדושת ודה 
 .כג)-(כ, טו וצורתו  המזבח

 
 

   'סעודת יתרו'  -  
יר, שעורכים סעודה יש אצל בני עדות תוניס ואלג'  יפהמנהג  

פר חמישי  ונקראת    שתביום  יתרו'יתרו,  זכר ,  'סעודת 
 ברךת ים  התגלות השזו נזכרה    בפרשהלסעודה שעשה יתרו.  

ולכן הדיברות,  י'  ונתינת  סיני,  הר  שלזכ  על  התורמר  ה  חת 
, 'סעודת יתרו'י, עושים סעודה זו. ונקראת  שקבלנו בהר סינ

   על שם סעודה של פר' יתרו.
הפילה, ובא   היתה חללים  ורבים  תוניס,  בארץ  נוראה  מגפה 

יונה,  לשחוט  אחת  לאשה  וציווה  לטוב,  זכור  הנביא  אליהו 
המג עושים  ונעצרה  הנס  ולזכר  יתרו,  בפרשת  זה  והיה  פה. 
 ]ר פלאות התורהאוצ[     . ועורכים סעודה גדולהוב, שמחה ויום ט

 "דבס

 ב "פשת  טבש   ט"ו                            זצ"ל  בן חביבה   שלוםהעלון מוקדש לע"נ                         בי"שנה  554' סמוןעל 

 666  ס'מ עורשי ןכנעסוק בתו הז  לוןבע
 ן הגאו רמו"של   ויסודמ ,"ורוצקיה 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

 ִיְתרוֹ 



 

 

  
 שלך ה שמגיע לך הוא מ –

נו , ושואל על כך הרב רב"א ַתְחֹמדד"בעשרת הדברות נאמר  
בפי עזרא  אבן  מצרושאברהם  התורה  איך  התורה,  על    ווה ו 

על האדם דבר שאין ביכולתו לקיימו? שהרי אי אפשר שלא 
התורה   כיצד  כן  ואם  שרואה,  יפה  דבר  בלבו  אדם  יחמוד 

ליישב    כדי?  דבר שהוא אינו יכול לעמוד בו  דורשת מהאדם
שאלה זו מסביר הרב יסוד גדול באמונה, והוא שצריך האדם  

ה  תדעל החיים,  כי  תלויים  בניולהאמין  לא  והפרנסה,  ם, 
בידי    זכותב תלוי  הכול  אלא  למענם,  בפעולותיו  או  האדם 

שמים, ובמה שנגזר עליו מלמעלה, ואם נגזר עליו לקבל זאת 
י כל מה לא נגזר עליו לקבל זאת, הר  יקבל ללא עיכוב, ואם

שיעשה לקבל לא יעזור לו והדבר לא יגיע אליו. וצריך האדם  
באמונה שלימה ביסוד   כשיאמין, ו להחדיר אמונה זאת בלבו

במחשבה   אפילו  אחרים  של  דברים  יחמוד  לא  ממילא  זה, 
שהות,    בלבו, שהרי יודע הוא כי אם זה מגיע לו יקבלו ללא
י לקבלו. ואם זה לא שלו לא יעזור לו שום דבר שבעולם כד

כך  והרב   יעלה על לבו   מביאעל  לא  כפרי  כמו שאדם  משל, 
ב  אפילו עם  להתחתן  בי תו  במחשבה  המלך  שדבר ושל  דעו 

זה לא יתכן לעולם, וכמו שאף אדם לא שואף לעוף בשמים 
בי לאוכציפור  שלעולם  זאת   דעו  ולא חומד  כנפיים,  לו  יהיו 

אף  כי  האמונה  את  לעצמו  כשיחדיר  כך  במחשבה,  אפילו 
בגלל חכמתו   ון או אישה או כל דבר שבעולם לא ימצאנוממ

או   שמיָּפֳעלוֹ שלו  בידי  רק  אלא  תל,  הדבר ם  ואם  הדבר,  וי 
ממילא   שלו לקבלו,  סיכוי  לו  אין  שלו  אינו  ואם  יקבלנו,  אז 

לו התורה   אין  ציווי  למעשה  וזהו  בלבו.  זה  דבר  לחמוד  מה 
 ".א ַתְחֹמד"

וד וכל ימיו חי בעוני גדול, היה עני מר  רבי אברהם אבן עזרא 
  חברו הטוב היה הרמב"ם שרצה מאוד לעזור לו כלכלית, אך 

אב עזהרב  ון  התנגד  לקבל רא  ואופן  פנים  בשום  הסכים  לא 
עזרה כספית מאחרים. ישב הרמב"ם וחשב היאך יוכל לעזור  

ללא ידיעתו, ורעיון יפה נצנץ במוחו, הרי הרב   לחברו הטוב
כל   יוצא  עזרא  אבן  בבית אברהם  שחרית  לתפילת  בוקר 
ובדרכו לביתו,  הסמוך  גשר   הכנסת  על  הוא  עובר  לתפילה 

כסף על הגשר, והרי לפי ההלכה המוצא    ו שםסמוך, אשים ל
אבן עזרא לקבל   מפוזרים הרי אלו שלו, וכך יוכל הרב  מעות

צדקה מדין  ולא  כדין,  מציאה  מדין  ועשה....  כסף    . אמר 
לגשר,   הרמב"ם  הלך  בבוקר  השכם  סמוך  למחרת  וממש 

שטרות של  ופיזר שם  לבואו של הרב אבן עזרא, נגש לגשר 
דידו  סמוך וציפה לבואו של י עץ    ומיד התחבא מאחורי  כסף

 הטוב.  
מיד הגיע הרב אבן עזרא, אך מה רבה הייתה הפתעתו    ן,ואכ

הרמב"ם הגשר ,  של  את  עובר  הטוב  חברו  את  כשראה 
הכס בשטרות  כלל  מבחין  הוא  ואין  עצומות,  ף  כשעיניו 

הרמב"ם מיד  פנה  במיוחד,  לו  ושאלה   שהכין  הטוב  לידידו 
יניים עצומות? ענה לו  ר בעבפיו, מדוע עברת היום את הגש
עוב אני  יום  כל  עזרא,  אבן  לביתהרב  בדרכי  הגשר  את   ר 

הכנסת, והיום אמרתי לעצמי, מעניין אם אצליח לעבור את 
הגשר בעצימת עיניים, וכך עשיתי, ואכן הצלחתי לעבור את 

 עצומות.   הגשר בעיניים
הרמב"ם וסיפר לרב אבן עזרא את מה שהכין לו   זאת  שמע 

הגשר, רק   ענה  על  מקבל  שהאדם  שלו,  היסוד  את  הרב  לו 
לו  מה דבר   !שמגיע  שום  יעזור  לא  לו  מגיע  שלא  ומה 

שבעולם ואפילו אם יצליח לקבל דבר שלא מגיע לו כדין הרי  
 .אחרות שזה יילקח ממנו בדרכים

, שהתקיימה אסיפת רבנים חיים מוולוז'ין בי  מעשה היה ברו
ולי הדור, תוך  וגד  גדולה בביתו, שהשתתפו בה ראשי ישיבות

הישיבה קם    כדי  שהוא  כדי  ותוך  הרבנים,  מזקני  אחד  קם 
הכוסות   וכל  השולחן,  שעל  המפה  את  בטעות  אתו  משך 

 השולחן נפלו ארצה.   והבקבוקים מזכוכית שהיו על
והתכופ הנוכחים  כל  פנו  קם  מיד  שנפל,  מה  את  להרים  פו 

 אחת  רבי חיים ואמר עצרו! דעו לכם! אם יש בביתי פרוטה
ו  אשל אך כדין  כלים,  או  כוסות  שישברו  הרי  לי  מגיע  שלא 

אם כל כספי בביתי הוא נקי הרי ששום כלי לא ישבר, ואכן 
 שנפלו היו שלימים ושום דבר לא נשבר.  כל הכלים

לינו להתחזק  דים כמה חובה מוטלת עאנו למ  מתוכן הדברים
ונחת בשלווה  ולחיות  שלימה  מי    באמונה  יש  כי  בידיעה 

 .רכהרכינו ואת כל חיינו לטובה ולבאת דשמכווין 
 דיה יוסף זצ"ל] בהראש"ל הרב עו[מרן 

 

 
 

 –  לחוה  הקשרו  -  
ל חָ '  'יֵאם ּכָ

נפלא   פרשת(מ  פליאה  מדרשב  ובאמביאור  ראובני  בילקוט    ובא 
למרוםבראשית) משה  כשעלה  אומר   ,  שהיה  להקב"ה  מצאו 

ם  (פירוש: ריבון העולמי   דעלמא מאי חוהניה  אמר לו רבו,  חוה
ֵאם  ִּכי ִהיא ָהְיָתה  "  :כ)  , (בראשית גאמר לו  ,  שמעות 'חוה')מה מ
לו    אמר,  'חיה'דעלמא א"כ תקראנה    , אמר לו רבוניה"יָּכל חָ 

 . 19=   ' חוה' = 'אם כל חי' יוצא קטן טריה)(גמבמספר  'חוה'
  וה באותה להקב"ה להזכיר שם ח  ין היה י מה ענ! שוהוא פלא

לקבל  שעלה שעה   למרום  שמשה    משה  זה  ומהו  התורה. 
חוה'אותו    שאל משה   ?'מאי  ידע  לא  על    וכי  נקראת  שחוה 

 .  'חי אם כל'שהיתה 
 את הקב"ה היה זה בעת כתיבת   ואין לומר שזה ששאל משה

כשהגיע בראשית  בספר  לא ש,  'חוה'לכתוב    התורה  כן  אם 
לוה אחרונה  יה  קושיא  אלא  תק,  להקשות  ,  'חיה'ראנה  א"כ 

, ומדוע  'כל חי  אם'כתוב מפורש כי היא היתה    וקי בפסשהר
שנתכוון לרמוז    . ועוד מהו הרמז הגדול'חוה'  שאל אותו מאי

 . 'אם כל חי'במספר קטן  בכך שחוה
 ב)  ,כח  בהרת (שמו במדרש י מה שאמרו חז"לפל לפרש ע ונראה

ַיֲעקֹ " ְלֵבית  ֹתאַמר  הנשים  -"  בֹּכה  ולמה)י(רש"  אלו    נשים ל  , 
 עכ"ל.   .לתורה מגדלות בניהן די שיהיותחילה, כ

משה כשעלה  אומר    ולכך  שהקב"ה  מצא  ',  חוה'למרום 
הש ליתן את התורה תחילה    לרמוז שרוצה  רךבתים  ונתכוון 

כלומר למה '?  חוהמאי  ',  רךבתים  השאמר לו משה ל,  לנשים
היא   כי'  :ואמר לו  רךבתים  השכך השיבו    לנשים תחילה, על

והיינו'חיכל  אם  היתה   לתלמוד  ,  בניהן  שמגדלות   בשביל 
וכמו   שדוקאשתורה,  לבאר  האשה    נראה  נקראת  כך  משום 

כל ' בגמרא  ,'חי  אם  אמרו  שהלא  ל:)  אף  שלושה    (קידושין 
שליש,  באדם  שותפין  רק  עושה  מה ,  והאמא  מפני  כן  ואם 

האשה אולם'  נקראת  האיש,  מן  יותר  חי'  כל  בודאי   אם 
שהי משום  א  אהטעם  הבניםמגדלת  יותר   תורהלתלמוד    ת 

 .  (יבמות סג.) בגמרא  שמובא  כפימן האיש 
הואיל ',  חיה' אם כן תקראנה    ולםעל  שנו  ורב:  אמר לו משה

העולם עיקר  לו   -'  חיה'תקראנה  ,  שהן  אמר  חיים,    לשון 
והיינו שנתכוון לרמוז  ',  חוה במספר קטן אם כל חי'  :הקב"ה
   .קטנים שעיקר עת גידול הבנים כשהם על כך

] אות יא שתנור'זרע שמשון' פ[



 

 

סיפור - בנסיוןהעמידה  
ה ראה שמעון  בהם  ימים  יותר,  יפים  ימים  בחייו  ידע  צורף 

נטף  שמעון  חי  לארץ  עלייתו  עד  ידיו.  במעשי  מרובה  ברכה 
בעליו היה  שם  לכ  מפעלשל    בתוניס,  ולתכגדול  שיטים לים 

ולתוצרתו   מכסף ופרנס,  העסיק  צורפים  כשלושים  ומזהב. 
 יצאו מוניטין בכל האזור כולו.  

לע עזה  בכמיהה  התעורר  אחד  בנייום  עם  משפחתו   לות 
והכנות  לארץ קשים  לבטים  לאחר  עלו    ישראל.  ממושכות 

בני וכמה  וחותנתו  חותנו  ילדיהם,  שלושת  רעייתו,   שמעון, 
אופחמש על  נוספים  עבה  אל  שהפליגה  הארץ. נייה  חופי  ר 

 . ישראל הדבר היה בשלהי שלטון המנדט הבריטי בארץ
האוני גם  אחרות,  רבות  אוניות  הפליגו  כמו  בה  בני ה 

החופים הבריטי ונשלחה   ידי משמר  משפחת נטף נתפסה על
פליטים   ים. חודשים רבים נאלצו לבלות במחנה-בחזרה ללב
י ח, ימים אחדים לפנד פסח שנת תש"ועהמ  בחול.  באירופה

פרוץ 'מלחמת השחרור', הפליגו בשנית לחופי הארץ. הפעם 
 . הגיעו בשלום ולא גורשו
נשל ומשפחתו  למעברתשמעון  בפרדס  חו  חנה.   פחונים 

ובמלאכות כבישים  בסלילת  שמעון  עבד  כפיים    למחייתו 
כמו   נטף  למשפחת  הוצע  תקופה  כעבור  אחרות.  מפרכות 

מתוש לעבלרבים  המעברות,  אלבי  לירושלים,  בתים   ור 
שהתפנו מיושביהם הערבים. קופצים רבים על המציאה לא 

לגב סמוך  היה  המוצע  המגורים  אזור  שכן  הירדני היו,  ול 
ל הסכנות.  ועל שורץ  לירושלים  נשאו  שמעון  של  אף   בו 

הגרמנית'    הסיכון ב'מושבה  להתגורר  עבר  בכך  הכרוך 
 הסמוכה לגבול. 

המגורים מקום  להחלפת  גם במקביל  לשנות  שמעון  ביקש   ,
עבודת הישנהאת  למלאכתו  ולחזור  מזלו,  את  גם  ואולי     -  ו 

ירושלים.   כזבמר  קטנה  חנות  שכר  כך  לשם   הצורפות.  מלאכת
 ובאמת, לאורך תקופה ארוכה ההצלחה האירה לו פנים.  

כארבע חלפו  קשים.    כך  ימים  באו  והנה  שנים.  עשרה 
עשר.   לשנים  הגיע  ב"ה  הנפשות  ומספר  רחבההת  נטף  משפחת

נצטמקה    דווקא  הפרנסה   המשפחה,  להתרחבות  שבניגוד  אלא 
חדלו  והלקוחות  בארץ  אז  שרר  חריף  כלכלי  מיתון  והלכה. 

  .הקטנה של שמעון הצורף ד את חנותולפקו
ליום   ששמר  החסכונות  את  הוציא  חופן    -  'סגריר'תחילה 
מיו מתוניס.  עמו  שהביא  זהב  נתמעטו  מטבעות  ליום  ם 

 החסכונות עד אשר תמו כליל. 
לארץ הציע לשמעון להגר לקנדה.   חוץ  קרוב משפחה תושב

"בקנדה יש ביקוש רב לעבודות מהסוג שאתה יודע לעשות", 
ארץשכנע   את  מאוד  אהב  שמעון  אבל   אותו.  ישראל, 

היא משפחתו  לפרנסת  הוא    האחריות  לבסוף.  שהכריעה 
 שם ההגירה.  עשה את כל ההכנות הדרושות ל

והמסמכים  התעודות  כל  בידיו  היו  תשכ"ג  שנת  בשלהי 
 להגירה והוא המתין למועד שנקבע לה. את הימיםהדרושים  

ולמשפחתו בארץ נהג שמעון לבלו שבילה שנותרו לו  ת כפי 
האחרונה   התקופה  ציפיות    -בכל  לו  שהיו  לא  בחנותו. 

כ  בין  המעש  מחוסרת  השהייה  אבל  ביתו  ומיוחדות,  תלי 
עליותהיי קשה  ללקוחות,   ה  המאכזבת  ההמתנה  מן  יותר 

לעצמו   כלשהו  ערך  חש  לפחות  שם  השוממה.  בחנותו 
ולזמנו. בניצול הזמן סייע לו חותנו, שנוהג היה עוד מהשנים 

הלקוחותהטובו עם  לו  לסייע  ללמוד   ת,  הפנויים  וברגעים 
הקדישו   והם  פנוי  זמן  והותר  די  היה  לשניהם  כעת  תורה. 

 רה בצוותא.  ואותו ללימוד ת

לפני  מספר  ימים  אלול,  חודש  מימי  אחד  בוקרו של  זה  היה 
המתוכנן. לחנותו של שמעון נכנס כומר לבוש    מועד ההגירה 

כ את  לשרת  היה  שרגיל  כיוון  האוכלוסשחורים.  סוגי  יה  ל 
בירושלים, לא היה חידוש רב בעצם הופעת הכומר בחנותו. 

לפרט הכומר  לשמעו  משהחל  התברר  מבוקשו,  כי  את  ן 
לאורך  ממנה  להתפרנס  שאפשר  ענקית  בהזמנה  מדובר 

'אליה וקוץ בה'  ככל שהוסיף הכומר   -  חודשים רבים. אולם 
מנה כי יעודה של ההז   לפרט את משאלותיו, כן הלך והתברר

כנסי קישוט  ופולחנההוא  מנורות, ...  ה  משובצים,  צלבים 
מחשבות   בקרבו.  נחמץ  שמעון  של  ליבו  באלה.  וכיוצא 

בו נטיית ל,  מבלבלות החלו רצות במוחו. מצד אחדוסותרות  
הי זו  הטבעית  שני,  מצד  ההזמנה.  את  לדחות  כמובן,  תה, 

בארץ להשאירו  אף  ואולי  רב  זמן  לפרנסו  ישראל!    יכולה 
כנסמצד   יפארו  יצירותיו  כי  הדעת  על  היעלה    יה שלישי, 

נוצרית?! מצד רביעי, אם יסרב, כלום ימנע בכך את קישוט  
 של  הכומר יפנה בוודאי לצורף אחר ובסופו   הלואיה?!  הכנס
?... בפרנסה  הוא  יזכה  לא  כן  אם  מדוע  .מבוקשו  את   ישיג  דבר

ת, הטבעי  ההדחי  תחושת  לבין  הגדול  הפיתוי  בין  נקרע  בעודו
  היה   זאת  הגניב מבט לעבר חותנו שהיה שקוע בספרו ובכל

השבוע מתוך   ער לנעשה. באותה שעה למד חותנו את פרשת
קרא    החזיקש  חומש ואז  בחומש  מעט  דפדף  כאילו    -בידיו. 

ֵהי   בקול רם ותקיף את הפסוק "  -לעצמו   א ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱא
א ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֵהי ָזָהב   "!ֶכֶסף ֵוא

המסר את  קלט  לקיצה.    ...שמעון  באה  הקצרה  התלבטותו 
העבודה  "אך  כמתנצל,  הכומר  אל  פנה  אדוני",  "מצטער, 

להזמ מבקש  מלאות אצ  יןשאתה  ידיי  ואני...  מדי,  רבה  לי 
השנה לסוף  עד  עקביו  "...  עבודה  על  סב  המאוכזב  הכומר 

נמנעו   וחותנו,  שמעון  מהחנות.  מכורכמות  בפנים  ויצא 
שאירע המקרה  על  ביניהם  ולא   -  מלשוחח  יום  באותו  לא 

 ביום שלמחרת. 
באין וכך,   בחנות  ישבו  את   שוב  לטוות  והמשיכו  לקוחות 

ההגירה  מרבית   וע שביצ   תכנית  את  וכהרגלם,  והלך.  התקרב 
  הופיע בפתח החנות יהודי   ,זמנם מילאו בלימוד תורה. לפתע

אמריקני במבטא  רובין"  .  שדיבר  כ"אדון  עצמו  הציג  האיש 
בניו טיב   המתגורר  על  ממכריו  שמע  כי  סיפר  הוא  יורק. 

כל  את  לרכז  החליט  כן  ועל  הצורף  שמעון  של  עבודתו 
אצלו. שלל  רכישותיו  החסירשמ  בו  כשהאיש    עון  פעימה 

'רימונים'  טהור,  מכסף  חיים'  'עצי  הזמנתו:  את  לפרט  החל 
 מזוזה, פמוטים, ועוד ועוד. תורה, בתי ו'ידיים' לספרי
מימיו.   לא ידע שמעון -גודל שכזה, מאדם אחד  הזמנה בסדר

ובני נטף  שמעון  הגלגל...  התהפך  אחד  ברגע  משפחתו   והנה 
בארץ כאשר ישראל  נשארו  מסייעת הזמ  ,  רובין  מר  של  נתו 

 להם לעבור את חודשי המיתון הקשים ולהעמידם מחדש על
ספק   היה  לא  לשמעון  בניסיון    -רגליהם.  עמידתו  בזכות 

הגדול שנזדמן לו שלח לו הקב"ה פרנסה בשפע, בדרך כשרה  
למהדרין. מאז חלפו שנים רבות. שמעון נטף הצורף, שנשאר 

מלאכת  בארץ לשלב  ל  םכפי  והוסיף  נפטר  עם  תורה,  ימוד 
את  הממשיכים  בניו  ממנו  ירשו  כישרונו  את  עולמו.  לבית 
ויודאיקה   נוי  לחפצי  ומצליח  ידיים  רחב  מלאכה  בבית  דרכו 

אף מוסיפים לקיים קשרי    -הפלא ופלא   - מכסף ומזהב. והם 
כלי סוחרי  רובין",  "אדון  של  בניו  עם  הדוקים  כסף   מסחר 

 ת. הברי ויודאיקה המתגוררים בארצות
עדיין מ שמורה  נטף  משפחת  בידי  כי  לציין  אף  פתקה    עניין 

המופלאה  ההזמנה  פרטי  בשעתה  נרשמו  עליה  וישנה  קטנה 
    ...הקודש  עיר  בירושלים  אביהם, של  הקטנה  בחנות  והגורלית

   ] זלמן רודרמן ר'  מאת  ,שבת וחגלזמירות', סיפורים ל 'בין הדגיםמתוך [



 

 

שמרגר וסיפ –רוח הקודש בעל  –
עירו  ,  ה את כנפיה על העירה פרשבורגָּפְרׂשָ   רםטש  שבת קוד
רב סופר  נושל  הזצ"ל  משה  בכינויו  הידוע  סופר',    '.חתם 

רבה המולה  העיר  לקראת.  ברחובות  המלכה   ההכנות  שבת 
נראו השווקים  בחוצות  בשיאן.  מהרים המ  יהודים   הינן 

קניותיהם. עגלות רתומות לסוסים נוסעות במהירות   לסיים 
ליעדם זו  אחר  להכין .  זו  עמלות  צדקניות  מטעמים   נשים 

לכבוד חלות  מעט  קודש  שבת   ולאפות  עוד  שבת   ִּתְפֹרׂש. 
 . ן בעיצומןיהמלכה את כנפיה וההכנות עדי

של בביתו  ההמרא    גם  סופר'דאתרא  הכול   'חתם  טרודים 
קדחתניותבהכנו היום  ת  יערב  שרוי,  'טרם  כבר    היה   הרב 

השבת נהג   באווירת  שבת  ערב  מידי  כמנהגו  המתקרבת. 
מבעוד מחדרו  אל   לצאת  וללכת  השבת,  בבגדי  לבוש  יום, 
 מחול על הקודש.   בית הכנסת, להוסיף
ית את רבו לעבר ב יעקב, עמד מוכן ללוות 'שמשו של הרב, ר

רצ עת  זו  כי  הוא  היה  יודע  של הכנסת.  שבת   קבלת  ון 
הוא רוצה    , ואין'חתם סופר'המלכה, שעה יקרה מאוד אצל ה

נפתחה,  .  להתמהמה בפתחהאך  הדלת  עמד  מתמהמה.   הרב 
שבוע היה    נראה היה כי דבר מה מטריד את מחשבותיו. בכל

לבית וממהר  בוטחים  בצעדים  מהחדר  הפעם .  הכנסת  יוצא 
תנועותיו  ו  לרגע  עצר  תמיד,  משל ושקולות  מדודות  פסיעותיו

 . בובל ארע דבר מה?! הרהר השמשהוססות. מ
ולך אל   מהר נא"אל שמשו ואמר:    'חתם סופר'פתאום פנה ה

אותם ומסור   זהובים. קח  11רת השולחן מונחים  יחדרי. במג
פנחס בשם  לבחור  האפשר  ככל  מהר  מתלמידי  ,  אותם 

פלונ,  הישיבה ברחוב  העירהמתגורר  בקצה  ואל   מהר,  י 
לעשו  יעקב  'ר.  "תתמהמה רבומיהר  כמצוות  את .  ת  נטל 

קרא הרב לעברו    המטבעות ויצא לדרך. לפני שיצא את הבית
הכסף הגיע  מאין  לבחור  יגלה  שלא  הזדרזובקשו  יעקב    'ר  ! 

אחדות כבר עמד ליד הדירה   לקיים מצוות רבו, ובתוך דקות
הבח בה  לאשהתגורר  הוא  כדי   ור.  להתאמץ  צריך  היה 

עץ, ומראהו שבור גזע    ען עללחפשו, שכן זה עמד בחוץ, נש
העיד.  ורצוץ הבחור  של  האומלל  שרוי    מראהו  הוא  כי 

ה של  שמשו  אליו  ניגש  מיד  גדולה.  ',  סופר  חתם'במצוקה 
ואמר:   בשמו  לך"קרא  קח  מודאג?!  עומד  לך  מה    11  פנחס, 

מאוד לך  יועילו  שבוודאי  אל.  זהובים,  מהר,  תתמהמה,   אך 
נכנסת השבת  מעט  מסר".  עוד  זאת  ר הבחו  לידי  באמרו 

   .רבו אל הנדהם את המטבעות, ורצה לשוב על עקבותיו
עצֹרו  הבחור  של  מראהו  ועיניו  לר  אך  בבגדו,  תפס  הלה  גע. 
ללא תודה  אסירות  הצליח   הביעו  לא  התרגשות  מרוב  גבול. 
שבת 'הרגיעו, נפרד ממנו בברכת    להוציא מילה מפיו. השמש

חס הבחור לאחר השבת ניגש פנ   , ומיהר לשוב אל רבו'שלום
לנסותא והחל  השמש  מצוקתו    ל  על  ידע  איך  מפיו  לדלות 

 ומאין הגיע הכסף. 
אתכמובן    השמש ל  מילא  נאמן  ושתק,  מים  של    בקשתו פיו 

 .לגלות מי שלחו שלא 'חתם סופר'ה
הפצרות לאחר  גם  כי  הבחור  נוכח  השמש   כאשר  אין  רבות 
דע לך כי "בלחש:    מוכן לגלות את מקור הכסף, אמר לשמש

זאת    איני בלבדשואל  סקרנות  הזה  ,  אלא  .מתוך  המעשה 
  לדעת מיהו   מעיד על סימן מובהק של רוח הקודש ורוצה אני

  ..."הצדיק בעל רוח הקודש הנמצא כאן עמנו
את לשמוע  ברצונו  השמש.  של  סקרנותו  התעוררה   עתה 

 איזו רוח הקודש יש כאן? מה"הסיפור המלא, היתמם ואמר: 
ז צדקה  בנתינת  ראית  מימיוחד  וכי  לכמה ו?!  נזקק  שלא   הו 
   ...?!"מטבעות בכיסו לקראת השבת

לא הבחור  של  פניו  להלצו  אולם  נתונות  וברצינות היו  ת, 
עליו עבר  אשר  את  לספר  פהחל  ממשפחה ...  הגיע  נחס 

כ ללמוד    לחסרת  נפשו    המפורסמת בישיבה  וחשקה 
כרגבפרשבו לציידו  לישיבה  נסע  ש.  משפחתו  יכלה  לא 
לפבגדיומלבד  ,  םבמאו בבואו  מקום .  ומצא  חיפש    רשבורג 

עני אלמנה  מידי  שהשכיר  קטן,  בחדר  זול    תקוותו   ,הלינה 
דמה את  לממן  שיוכל  מעבודות יתה  הדלים  השכירות   י 

טובים.  מאנשים  שיקבל  מתמיכה  או  לימודיו,  בזמן  שיעשה 
למצוא    אך הצליח  לא  והבחור  הימים  עברו  הרבה  לאכזבתו 

 .נדיבי לבבקש עזרה מל  ושה במלא  מתאימה, וגם הת  עבודה
חודש ועוד  חודש  הי  , חלף  יום  בעלתבכל  דופקת    תה  הבית 

בעוד    והוא הבטיח לה כי,  כספה  על דלת חדרו ומבקשת את
הפרוטה   יומיים ישיג את הכסף וישלם לה את חובו עד  יום

 ...כיסוי תה ללאאך הבטחתו הי. האחרונה
  , "שי האחרוןיום שי  חיתי את התשלום מיום ליום, עדכך ד"

ב האלמנה  באותו "סיפורו.  המשיך  של  סבלנותה  פקעה  . יום 
כי משום    בהצועקת מעומק ל,  דפקה על דלת חדרי  בבכי מר

אפילו  לה  אין  חובי  את  שילמתי  נרות    שלא  לקניית  כסף 
לעשות".  לשבת יכולתי  וכלימה, ?  מה  בושה  מתוך  שתקתי 

הצדק והיא   שהלוא  להרגיעה,  הועילה  לא  שתיקתי    איתה. 
וזרקה חפציי  את  היאלאותם    תפסה  לי    רחוב.  הודיעה 

את תקבל  לא  עוד  כל  כי  חייב   11  נחרצות,  שאני  הזהובים 
אוכל לא  לאכסניה  לה,  נבוך "!  לשוב  ברחוב  עומד    נשארתי 

. לאן אלך והרהרתי במר גורלי..עץ  ואובד עצות, נשענתי על  
התפללתי   נשאתי  ...עכשיו? שבור  ובלב  לשמים  עיניי   את 
ל"מהקב  וביקשתי לי  שיעזור  שנקלעתי   היחלץה  מהמצוקה 

לא"...  אליה אפילו  דקות  והנה,  הופעת   חלפו  ואתה  אחדות 
ובידך משמים  מרוב   כמלאך  מפי  נעתקה  נשימתי  הכסף. 

ותדהמה.   התברר התפעלות  כאשר  כפליים  גברה  התרגשותי 
כי חוב  לי  סכום  את  בדיוק  תואם  שבידך  לבעלת   י הסכום 

"האכסניה א  סיים  ",אתה  לי  אמור  עתהו.  דבריו,  הבחור  ת 
  "?!...אינו בעל רוח הקודש האם מי ששלח את הכסף"
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 מאוצרות הפרשה      

 ?אנשים היכן בפרשה פונה אדם אחד לשני בלשון יחיד ומתכון בסך הכל לשבעים ושלשה                            חידה פר"ש             חידה פר"ש        

 (יח, א)ישמע יתרו ו
מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף –רש רש"י: "וישמע יתרו יפ

ומלחמת עמלק". יש להבין, מה כל כך מרגש במלחמת עמלק? מה
היה שם יותר מאשר היה במצרים? מבאר ה"משך חכמה": על מי בא
עמלק להלחם? הרי כל עם ישראל היו בתוך הענן ולא יכלו לעשות

שהיה מחוץ לענן, המה הערבלהם כלום. אלא, הוא בא להלחם על מי 
רב, הגרים הגרורים, וכל אותם חסרי כח מחמת חטאם שהיה הענן

: "ויזנב בך כל הנחשלים(דברים כה,יח)פולטם. זהו שאמר הכתוב 
שעמם עשה עמלק מלחמה. כנגד זה יצאו כל בני ישראל –אחריך" 
עם עמלק במסירות נפש! עבור מי? עבור "הנחשלים אחריך",להלחם 

שראה זאת יתרו אמר: אם זהו עם ישראל, שמוכנים למסורהרשעים. כ
את נפשם בעבור אלו שיצאו מן המחנה, אני רוצה להיות שיך לעם זה.
אמר לי פעם רבי אשר אריאלי שליט"א: כולם תמהים איך זכה הגאון
רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל לכזאת ישיבה, ישיבת מיר, שלומדים

כן ירבו. מה הסוד? אגיד לך מה שאניבה כמה וכמה אלפי תלמידים, 
חושב: מספרים שכאשר ישיבת מיר הוקמה, למדו בה כמה בחורים
טובים, עלויים שהגיעו מ"עץ חיים". אבל הסתנן לשם גם בחור אחד,
'חלבנה', שעשה בזיונות לישיבה, והתלמידים התבישו ממנו מאד. בכל

! אתםמקום שאמרו שהם לומדים בישיבת מיר לעגו להם: "אה
לומדים ביחד עם הבחור ההוא"... ופניהם חפו. הם נגשו לרבי אליעזר
יהודה וביקשו שיוציא אותו מהישיבה, אך הוא לא הסכים. הגיעו
הדברים לידי כך, שהם כבר לא יכלו לסבול יותר, והם נגשו, כולם
ביחד, לראש הישיבה ואמרו לו: "אנחנו כבר לא מסוגלים לספוג כאלו

שראש הישיבה יוציא אותו מהישיבה, או שאנחנו נעזוב את בזיונות. או
הישיבה!". אמר להם ר' אליעזר יהודה: "אני מבין אתכם היטב, ואני גם
מבין היטב את המחיר שאני אשלם על מה שאני עומד לומר לכם, ואף

 על פי כן אני אומר לכם: תעזבו את הישיבה ואני אשאר אתו לבד"!
לתמיהתם הגדולה הסביר: "אני לא בונה ישיבה בשבילי. אני בונה

הרי לא –ישיבה כי הקב"ה רוצה שאני אבנה ישיבה! אם אתם תלכו 
תלכו לרחוב, תלכו לישיבות אחרות. אז במקום שתהיה לר' אליעזר

תהיה למישהו אחר ישיבה טובה. אבל הבחור –יהודה ישיבה טובה 
הוא –עות, אבל כעת אם הוא ילך מכאן אמנם קיבלנו אותו בט –הזה 

ילך לרחוב. הקב"ה רוצה, אפוא, שהוא ישאר כאן. ואני, כאמור, בונה
 ישיבה בשביל הקב"ה!" 

 "כך זוכים! משום כך זוכים!" סיים רבי אשר.

(רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א, נאה דורש)

 ויבוא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם וגו' (יח, יב)
וכי לחם בלבד אכלו בסעודה? בליקוטי חידושיו לש"ס, אמר על כך

(פסחים צב.)האדמו"ר בעל "אמרי אמת" מגור דבר חריף ומבריק: בגמרא 

הובאה שיטת בית הלל ש"הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר", ולכן
המתגייר בערב פסח אינו יכול לאכול קרבן פסח, משום שהוא צריך

לפי זה יש להקשות, שהרי בפסוק שלפנינוהזאה שלישי ושביעי. ו
נאמר "ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים וגו'", והרי על הפסוק "ויחד

"שהעביר חרב חדה על בשרו", ופירש (סנהדרין צד.)יתרו" מצינו בגמרא 
רש"י שהכוונה שיתרו מל את עצמו ויתגייר, ואם כן היה בגדר של

ואיך יכול היה לאכול בשר –"הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר" 
", כי אכן מלבדלחםקדשים? משום כך טורח הכתוב ומדגיש "לאכל 

 (כמוצא שלל רב)הלחם לא יכול היה יתרו לאכול מאומה...  

(יח,כ) והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון

 זה ביקור חולים".  –: "'את הדרך' (מכילתא פרשת יתרו) אמרו חז"ל
רבי  שלמה זלמן אויערבך זצ"ל לקים מצות ביקור חולים פעם הלך

אצל תלמיד חכם וירא שמים שהיה מתמיד בתורה ובעבודת ה'.
החולה ביכה בפניו את מצבו, שאינו מאפשר לו לעסוק בתורה ועבודה
כהרגלו. רבי שלמה זלמן ניחמו ועודדו בדברים האלה: אברהם אבינו

רת התורה: "ויטע אשל בבארהיה איש החסד. בסוף פרשת וירא אומ
שבע ויקרא שם בשם ה' קל עולם". פירש רש"י: "על ידי אותו אשל

ה לכל העולם. לאחר שאוכלים ושותים,-נקרא שמו של הקב"ה אלו
אומר להם: ברכו למי שאכלתם משלו. סבורים אתם שמשלי אכלתם,

מעשי החסד של אברהם נעשו משל מי שאמר והיה העולם אכלתם".
שרים ושש שנים, ובודאי היה אפשר לכתוב על מעשי החסדבמשך ע

הללו כרכים רבים. עם כל זאת אומר רש"י, כל עשרים ושש שנות
החסד שלו נכתבו בתורה בפסוק אחד בלבד! לעומת זאת, בתחילת
פרשת וירא תארה התורה בפרוט ובאריכות גדולה את הכנסת

סירות והזריזותהמ –האורחים של המלאכים בביתו של אברהם אבינו 
שלו, הוראותיו לשרה אמנו, המאכלים השונים שהאכילם, וכל כיוצא
בזה. יש לפקפק על עצם גדלות המעשה של אברהם אבינו עם
המלאכים, שהרי מדובר במלאכים שאינם זקוקים לאכילה ושתיה,

מאת העיסה, והוא לא הביאטכשנ –וחלק גדול מהסעודה התקלקל 
רדל וחמאה. היתכן שעל מעשה זה תכתבלהם לחם, אלא רק בשר וח

פרשה שלמה, והוא יוזכר במתן תורה על ידי משה רבנו, ולעומת זאת,
מעשי החסד שלו עשרות בשנים יוזכרו בפסוק אחד בלבד?! אלא,
ביאר רבי שלמה זלמן הפלא ופלא: באותו זמן היה אברהם אבינו חלש

ת, והיא ראויהיש לה חשיבות מיוחד –וחולה, ולכן כל תנועה שעשה 
להכתב בפסוק מפורש, יותר מכל עשרים ושש שנות חסד! לא בכדי

אבינו מתוך חולשה עושה התורה זכר גדול למצוה שעשה אברהם
וחולי, כי היא נחשבת יותר מפעולות גדולות ונצורות שנמשכו שנים
רבות אך נעשו בכח איתן! מכאן אנו למדים כמה גדולה חשיבותה של

צוה שעושה אדם מתוך חולשה וחולי, במסרו אתכל תנועה של מ
נפשו לכבוד קונו. נתאר לעצמנו אדם המאושפז בבית חולים ח"ו. הוא
מוגבל מאוד בפעולותיו, לעתים הוא אינו יכול להתעטף בציצית
ולהניח תפילין, אינו יכול לעמוד בתפילה, הוא שוכב פרקדן ובקושי

פילת שמונה עשרה הואיכול להטות את גופו ימינה ושמאלה. את ת
נאלץ להתפלל בלי טלית ותפילין, בלי בית כנסת ובלי מנין, בשכיבה,
לבוש בגדי בית חולים, והתנועה היחידה שהוא יכול לעשות לכבוד
השי"ת היא על ידי שמטה עצמו מעט לצד, שלא יהיה פרקדן. תפלת
שמונה עשרה זו נחשבת אצל הקב"ה יותר משבעים שנה של תפלות

ה עשרה מעומד, בגדלות המוחין, בבית הכנסת, בציבור, עםשמונ
טלית ותפילין! וכן כל תנועה ופעולה לכבוד שמים שעושה אדם מתוך
חולשה וחלי, אין ערוך לחשיבותן, והן רצויות ואהובות אצל הקב"ה

 (רבי מנשה ישראל רייזמן שליט"א, נאה דורש)      .מכל מעשה שעושה האדם בהיותו אמיץ כח



 ללמדך       
 לא כל האוזניים שוות...

ִקים ְלמֶֹׁשה ּוְליְִׂשָרֵאל ַעּמֹו ִּכי הֹוִציא ה'  ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמִּמְצָריִם. (י"ח, א') וַּיְִׁשַמע יְִתרֹו כֵֹהן ִמְדיָן חֵֹתן מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱא
 מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. (מכילתא, זבחים קט"ז.) -" וַּיְִׁשַמע יְִתרֹוופרש"י: "

לכאורה יש להבין: וכי רק יתרו שמע על הניסים שארעו לעם ישראל, הלא כל העולם כולו שמע? מדוע, איפוא, יתרו היה היחיד שבעקבות אותה 

  לחסות תחת כנפי השכינה? שמיעה, עשה שינוי מרכזי בחייו, ובא

 את התשובה נוכל להבין על פי המעשה הבא:

רים 'מחנה מונק' הינו מחנה קיץ לנערים, הפועל בניו יורק. מידי יום ביומו אורגן במחנה לימוד תורה לנערים השוהים בו. קבוצות קטנות של נע

היה נער צעיר שנהג לחלום ו'לרחף' בזמן השיעורים. הוא מעולם לא באחת הקבוצות  האזינו לשיעורים של מלמדים מיוחדים מקרב חברי הצוות.

נטל בהם חלק פעיל, ונראה היה כאילו אין הוא מודע לנושא הנלמד. כעבור מספר שבועות נואש המלמד כליל, וחדל ממאמציו לעורר את הנער 

באחד הימים עסקו במחנה בלימוד פרק  המלמד לנפשו. להשתתף במהלך השיעורים. כל עוד לא הפריע הנער למהלך התקין של השיעור, הניח לו

'לולב הגזול' במסכת סוכה. הנושא היה איסור אכילת 'חדש' ביום ט"ז בניסן. המלמד קרא את דברי הגמרא, והסביר לתלמידים, שלמרות שמן 

ן רבי יוחנן לאסור אכילת 'חדש' לאורך כל התורה בזמן שאין בית המקדש קיים, מותר לאכול מן התבואה החדשה החל מבוקרו של ט"ז בניסן, תיק

 היום. הטעם לכך, הוא משום שאנו חוששים כי במהרה יבנה בית המקדש השלישי, ואנשים ימשיכו בהרגלם לאכול 'חדש' קודם הקרבת העומר.

הדובר, והופתעו לגלות לפתע נשמע קול מירכתי החדר: "יהיה זה נפלא אם יבוא המשיח!". כל הנוכחים הסבו את ראשם כדי לראות מיהו 

שמדובר באותו נער שתקן. גם המלמד שהיה משוכנע שאין הוא שם לב למתרחש בשיעור, נדהם מאד כאשר נוכח לדעת שהילד האזין לכל 

 בערב, שוחח המלמד עם הרכז הלימודי במחנה, הרב ניסן וולפין, וסיפר לו על הנער שפתח לפתע את פיו והגיב למתרחש סביבו. מילה.

ת ה לי שאני יודע, מדוע דיבר הרעיון של משיח ללב הנער", אמר הרב וולפין, "זהו נער יתום. הוריו נפטרו עליו בשחר ילדותו, והוא גדל בבי"נדמ

המלמד החליט לעשות ניסוי קטן בבוקר יום המחרת. כאשר  סבו וסבתו. בודאי הוא חש שכאשר יבוא המשיח, יוכל לשוב ולפגוש את הוריו".

"עכשיו", שאל הרבי,  וצת הנערים ללימוד משותף, שב הרבי לדברי הגמרא האומרת שבית המקדש השלישי יכול להיבנות בכל רגע.התכנסה קב

 "כן!", נשמע קולו של אחד הנערים, "נוכל אז להתפלל בבית המקדש!".  כביכול מדבר אל עצמו, "האם לא יהיה נפלא כאשר יבוא המשיח?".

הרבי הביט לעבר הנער בירכתי הכתה והמתין לתגובתו.  ער נוסף לקריאה, "כי אז נעלה כולנו לארץ ישראל ונגור בה". "יהיה זה נפלא!", הצטרף נ

 הנער הרהר מעט, ואז לפתע אמר בכמיהה, בקול קלוש שבקושי היה ניתן לשומעו: "בודאי אנו מצפים למשיח! כי אז יהיה תחיית המתים".

ובת הנערים. חייך הרב וולפין ואמר: "שים לב, שכל אחד שומע את אותם הדברים מנקודת מבט שונה. בערב סיפר המלמד לרב וולפין על תג

כאשר סיפרת לנערים שהמשיח צפוי לבוא בכל רגע, כולם שמעו בדיוק את אותו משפט, אבל אחד שמע בדברים את בנייתו הצפויה של בית 

כך את הגשמת חלומו, ואילו אותו נער יתום המצפה לפגוש את הוריו, העלה המקדש, חברו, שמצפה לעלות לארץ ישראל ולגור בה, ראה ב

  במחשבתו את נושא תחיית המתים".

 ו.הרי לנו, כי יכולים כמה אנשים לשמוע דברים זהים, אך כל אחד יאזין לדברים בצורה שונה, על פי דרגתו הרוחנית ועל פי מאווייו ורצונותי

 באר המשגיח רבי יוסף לייב ננדיק זצ"ל:ומכאן, תשובה לשאלתנו, כפי שהיה מ

שכן, זהו ההבדל בין תגובתו של יתרו ששמע על הניסים שארעו לישראל ובא להתגייר, לבין שאר העמים ששמעו ולא באו. קבוצת אנשים 

וני התעשר, אוהביו המאזינה יחדיו לאותו סיפור, כל אחד שומע אותו אחרת, ומוציא ממנו מסקנה שונה. כאשר יוצאת שמועה בעיר, כי פל

וקרוביו שומעים ושמחים. הסוחרים לעומת זאת, חושבים כי מעתה הוא ראוי לעשות איתו מסחר. ואילו הגנבים, מהרהרים על מקום נוסף 

מצרים. ירגזון", הם חששו כי גורלם יהיה כגורל  –כן הדבר בסיפור יציאת מצרים. לא כל השמיעות היו שוות: "שמעו עמים  שכדאי לבקר בו... 

נמוגו. עמלק שמע, והחליט להילחם בישראל. ואילו יתרו, גם הוא שמע, אבל  –נאחזו רעד, יושבי כנען  –נבהלו, אילי מואב  –אלופי אדום 

 שמיעה אחרת היתה לו. כשהבין את המסר הטמון באירועים, החליט לבוא למדבר ולהתגייר.
   " מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)שמות -(מתוך "ללמדך                                                                                                                                                   

 
 ת שלט הקדשה בבית הכנסת למתפללים שמפקידים כספים בקופת קרן הבנין?האם מותר לתלו                               
בקהילה מסויימת עוסקים בבנין בית מקדש מעט ומבקשים את עזרת הציבור למצוא הפקדות עבור "קרן הבנין". הגבאים תלו לצורך   :שאלה

₪ כסף" ומי שמפקיד מעל עשרים אלף נקרא "עמודי ₪ עד עשרים אלף ₪ זה שלט גדול עם משבצות, כאשר מי שמפקיד משלש עשרה אלף 

שאלה חמורה : תשובה נקרא "עמודי זהב", ובכך רוצים לזרז את הציבור להשיג הפקדות ולהקל על הגבאים. האם יש בזה איסור ריבית?

אם כן יש לעמותת מאוד, ואינו דומה שאלה של יחיד לדבר הנעשה בציבור ובפרהסיא, ובודאי יש בזה איסור רבית דברים, ויש להורידו, אלא 

כאן בונים", כי בכל בנייה מצוי הרבה שאלות של ריבית מצד המפקידים [מלוים]  -ועל זה יש להמליץ: "סכנה  בית הכנסת היתר עיסקא.

 )מודיעין עילית -אה 'נאות שמחה' הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הור( ומצד החוזים עם קבלנים וחומרי בנייה, וחייבים לעשות היתר עיסקא בפיקוח הלכתי.

          רי

ומי שסוגר אותי הוא לא  לא פותחים אותי במפתח, לא סוגרים אותי במנעול,                     
 ?מי אני הפותח.

 בחמה היא עולה מאליה באויר. התניחרת ביצה בטל ותסתום את פיה ותמלא שפורפעל המילים "ותעל שכבת הטל" מסביר רש"י שעם זריחת החמה עולה הטל, ואם  תשובה על חידה פר"ש:                                                                  
 ם הזוכה: משפחת ברקוביץש               )אשתך כגפן פוריה, בניך כשתילי זיתים" (תהילים קכ"ח  תשובה לחידה:

 פרידמן להולדת הבןשמואל משפחת                     דין לנשואי הבת הנכדה -בית  –ות קרמר משפח :מרכז העיר                                                       
 נגוט לנשואי הבתמשפחת קור        לוי להולדת הבת הנכדה-משפחות סלומונס        להולדת הבן הנכד  גנוט  –משפחות ליזרוביץ       להולדת הבת הנכדהקטנוב  –ות אברהמי משפח  -גני הדר

 להולדת הבת הנכדהוייס –משפחות מונק             משפחת זילברמן לנשואי הבן      משפחת גינזבורג לנשואי הבן              משפחת אטינגר לאירוסי הבת        משפחת רייכנברג לאירוסי הבת        

tfxsqhi3ולדת הבן 

רוס הבת         כנברג לא רוס הבת       משפחת ר נגר לא נזבורג לנשוא הבן          משפחת אט לנשוא הבן     משפחת ג לברמן ס משפחות מונק           משפחת ז להולדת הבת הנכדהו

tftfxsxsqhqhi3i3ולולדתדת ההבןבןן למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

ועלבית הכנסת היתר עיסקא.

ומצד החוזים עם קבלנים וחו
          ררריירירירירירירי

                 
 שבועיתחידה       

                                              

                       
קטנוב –ות אברהמי משפח -גני הדר

ל

 מזל טוב         

נבהלו, אילי מ–אלופי אדום 

שמיעה אחרת היתה לו. כשהב
                               

הא                              
לל

 פינת ההלכה       



הרבי  מרנ  כ"ק  של  דהילולא  ליומא 
הקדוש בעל החלקת יהושע מביאלא 
זצוק"ל, הרה"ק רבי יחיאל יהושע בנ 
זצוק"ל,  צבי  ירחמיאל  רבי  הרה"ק 

נלב"ע ביומ כ"א שבט תשמ"ב.
זצוק"ל  יהושע  החלקת  הרבי  מרנ  כ"ק 
היה נוהג ללמוד גמרא לפי ה�דר: גמרא, 
ורא"ש.  רי"פ,  מהרש"א,  תו�',  רש"י, 
והיה מקפיד מאוד על �דר זה, ובמיוחד 
הגמרא  לימוד  את  ל�יימ  שלא  הקפיד 

בלי לעיינ ג"כ בפ�קי הרא"ש.
שליט"א  מביאלא  אדמו"ר  מרנ  כ"ק 
שבשעת  טוב",  מבשר  ב"שיעורי  מביא 
הקדוש  הרבי  אביו  היה  התורה  לימוד 
להשראת  גופי  מכינ  "הריני  לומר  נוהג 
השכינה". ומביא שמ שהוא עצמו שמע 

זאת הרבה פעמימ מאביו זצוק"ל.
הרבי  מרנ  כ"ק  כשהיה  ימיו,  בערוב 
בבית  זצוק"ל  מביאלא  יהושע  החלקת 
מ�פינקא  הרבי  נכדו  הלכ  חולימ, 
שליט"א לבקרו, ומכיונ שבאותה תקופה 
בדפ  שיעור  מו�ר  מ�פינקא  הרבי  היה 
מ�כת  גמרא  לדרכ  עמו  לקח  היומי, 
שבת. כשנכנ� לחדרו שאל אותו הרבי 
ביד? �פר  לכ  יש  �פר  "איזה  מביאלא: 
הרבי  השיב  מו�ר?".  �פר  ח�ידות? 
מ�פינקא: "גמרא". נענה הרבי החלקת 
ֵהייִליְגנ  פּונ  ְשֵטייט  "ֶע�  ואמר:  יהושע 
ַצאְנֶז'ער ָרב ַאז ִאינ ְּגָמָרא ִאיז ָדא מּוָ�ר, 
[מובא  ָשַמִימ"  ִיְרַאת  אּונ  ַחִ�ידּות, 
מו�ר,  יש  שבגמרא  מצאנז,  מהרה"ק 

ח�ידות, ויראת שמימ].
שליט"א  רבינוביצ  שמחה  רבי  הרה"ג 
יעקב" רמת שלמה,  רב דקהל "משכנות 
"פ�קי  הנודע  ל�פרו  בהקדמה  מביא 
יהושע  החלקת  הרבי  שזקינו  תשובות", 
זצוק"ל היה תמיד מבקש ודורש מצעירי 
הצאנ, מאברכימ תלמידי חכמימ, ומבעלי 
בתימ, בתחנוני קודש, שילמדו וישננו דיני 
ברכות הנהנינ והלכות שבת ושאר הלכות 
שבכל יומ, ואפ הוא בעצמו יגע ועיינ הרבה 
בוריימ,  על  ובידיעתנ  אלו  הלכות  בבירורי 
ברכות  עניני  על  קונטר�  לאור  הוציא  ואפ 
רצונו  היה  שבאמת  כותב  הוא  שמ  הנהנינ, 
ל�דר חיבור שלמ בהלכות אלו, אלא שמחמת 
עבודת הקודש אשר עליו אינ בכוחו להתפנות 
הגאונ  את  לככ  זצוק"ל  הרבי  מינה  ולכנ  לזה, 
הוראת  פי  ועל  זצ"ל,  זילבר  בנימינ  רבי  הצדיק 
"ברית  הנודע  �פרו  את  הנ"ל  הגאונ  חיבר  הרבי 
עולמ", וכפי שצוינ בהקדמתו, ו�פר זה היה ה�פר 
הראשונ שעו�ק בבירור וליקוט הלכה למעשה על פי 

התפתחויות הטכנולוגיה החדשה.

למדנו בדפ היומי (מ�כת תענית דפ כ ע"ב), ששאלו תלמידיו את רב 
והוא ענה  זכות],  [כלומר באיזו  ימימ  אדא בר אהבה במה הארכת 
להמ כמה דברימ שעליהמ הקפיד מאוד כל ימי חייו, ואחד מהמ "ולא 

ששתי בתקלת חברי".
ומרטיט  עצומ  וורט  ר' שלמה שליט"א  הגאונ  שמעתי פעמ מאחי 
מאבי מורי הצדיק רבי שמואל צבי זצ"ל על הגמרא הנ"ל, וורט עצומ 
ששוה מליונימ, וורט שמשנה את כל החשיבה של האדמ. אבא זצ"ל 
שאל וכי זוהי הגדלות של רב אדא בר אהבה, שהוא לא שמח בתקלת 
חבירו? הרי כל יהודי בר דעת עמ קצת רגש, עמ טיפת נשמה, אינו 

שמח בתקלת חבירו? אלא הפירוש הוא, אמר אבא 
לא  ששתי,  לא  בצער  היה  שלי  כשהחבר  זצ"ל, 
יכולתי להיות שמח בחיימ האישימ שלי, כי הצער 
של הזולת זה הצער שלי, וזה הכוונה "לא ששתי 

בתקלת חברי".
מורי ורבי אביהמ של ישראל הרבי הקדוש הבאר 
"הוא  משננ:  תמיד  היה  זצוק"ל  מנדבורנה  יעקב 
היה אומר", "ֶער ָזאְגט ִזיְכ ַארֹוי�", כלומר, כל אחד 
מה שהוא, זה מה שהוא אומר, מי שמדבר כל היומ 
על כ�פ מונח בכ�פ, ומי שמדבר רק בדברי תורה, 
�ימנ שהוא שמ. אבי מורי הצדיק רבי שמואל צבי 
זצ"ל לא דיבר דרשות על מדרגות שהוא עצמו לא 
עמד בהנ... ואכנ זה היה אבא, הוא היה הופכ את 
כל העולמ למנוע מצוקה של יהודי, ותמיד היה נותנ 

את הלב שלו עבור כל אחד ואחד מישראל.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, כ"ח כ�לו, תענית דפ כ')

למדנו בדפ היומי (מ�כת תענית דפ כא ע"ב) �יפור שהגמרא מ�פרת, 
שלטה  לא  רב  של  מגוריו  באזור  ורק  מגיפה,  היתה  �ורא  שבעיר 
המגיפה, ותושבי �ורא היו בטוחימ שזה כמובנ בזכותו של רב. הראו 
להמ משמימ בחלומ, שזכויותיו של רב מרובות מדי בשביל דבר כזה, 
כלומר מגיפה היא דבר קטנ ביח� לזכויותיו, ואינ זה בזכותו, אלא 
בזכות אדמ אחד שהיה גר שמ שהיה משאיל כלי חפירה לצורכ קבורת 

מתימ, וזכות זו הגינה על כל האזור שלא תשלוט שמ המגיפה.
כשלמדתי את הגמרא חזרתי עשרות שנימ אחורה למלחמת המפרצ, 
ונזכרתי ב�יפור מרטיט שהיה אז. אבי מורי הצדיק רבי שמואל צבי 
זצ"ל הרבה לדבר באותמ ימימ על הבטחתו של מרנ רבינו שר התורה 
רבי חיימ קנייב�קי שליט"א שהבטיח אז שבבני ברק לא יפלו טילימ. 
זצוק"ל,  המקור להבטחה היתה ממרנ פאר הדור רבינו החזונ איש 
שאמר שהעיר בני ברק יש לה הגנה ב�יעתא דשמיא בזכות לימוד 

התורה והח�ד שיש בעיר.
בבהלה,  קמתי  המפרצ,  מלחמת  בימי  בוקר,  לפנות  בשבת  זה  היה 
גמ  שמענו  ברק,  בני  תושבי  כל  את  העירה  ויורדת  עולה  אזעקה 
את הפיצוצ של הטיל שהגיע ישירות מעירק, והתברר שהטיל נפל 
כי  לנו  נודע  מעשה  לאחר  גנ.  רמת   - ברק  בני  בגבול  והתפוצצ 
פגע!  ללא  נשאר  ברק  בבני  והבניינ  לגמרי,  ניזוק  גנ  ברמת  הבניינ 
באו  האזור  מכל  רבימ  ואנשימ  לרגל,  עליה  למוקד  הפכ  המקומ 

לראות את המחזה המדהימ...
(מתוכ הפתיחה לשיעור, כ"ט כ�לו, תענית דפ כ"א)

מרנ הגאונ רבי חיימ ברי�קער זצוק"ל היה בוכה ומתפלל כל יומ על 
בנו מרנ הברי�קער רב הגרי"ז זצוק"ל, וגמ אחרי שהוא כבר נהיה ראש 
ישיבה, הוא המשיכ להתפלל ולבכות עליו בדמעות שליש. פעמ שאל 
אותו בנו: טאטע, למה אתה בוכה עלי? ענה לו האבא: גמ אבי בכה 

עלי כשכבר הייתי רב בברי�ק...
המשיכ הבנ ושאל: איכ זוכימ להגיע לדרגה כזו, לבכות כל יומ מחדש 
על הילדימ? האמ אינ פה שחיקה? בדרכ כלל אדמ מתעורר בבכיה 

פעמ או פעמיימ בשנה. אבל ככ לבכות יומ יומ?!
ברי�קער תשובה מחרידה:  חיימ  לו האבא רבי  ענה 
"אילו חלילה היה בנכ חולה מ�וכנ רחמנא ליצלנ, האמ 
ללא  בוכה  היית  בודאי  כזה דבר?  היית שואל  גמ אז 
הרפ וקורע שערי שמימ לרפואתו, אמ ככ, איפה, עליכ 
לדעת, שההבדל בינ אמ בנכ יגדל ככ שכל שניה חשובה 
לו ההייליגע תורה, לבינ אמ הוא יגדל חלילה בלי עול 
כזה, הוא הרבה יותר גדול מההבדל בינ ילד בריא לילד 

חולה רחמנא ליצלנ!!!".
שנזכה כולנו לדורות ישרימ ומבורכימ, וכמו שאנחנו 
מתפללימ בשעת �יומ מ�כתא: "שלא ימוש התורה 

מפינו ומפי זרענו עד עולמ, אמנ".
(מתוכ הפתיחה לשיעור, כ"ז כ�לו, תענית דפ י"ט)

למדנו בדפ היומי (מ�כת תענית דפ כא ע"ב) שאבא אומנא [שע�ק 
למלאכתו בהקזת דמ] היו פור�ימ בשלומו מישיבה של מעלה בכל 
יומ, [שכל יומ היתה יוצאת בת קול משמימ ואומרת לו שלומ עליכ 
(רש"י)]. לעומת זאת, לאביי היתה באה בת קול זו רק בערב שבת. 
חלשה דעתו של אביי, שהוא לא זכה למעלתו של אבא אומנא, שהיה 

לכאורה אדמ פשוט.
ומה באמת היתה זכותו הגדולה של אבא אומנא? מ�פרת הגמרא 
שבשעה שהיה עו�ק במלאכתו ומקיז דמ, היה מושיב את האנשימ 
לחוד ואת הנשימ לחוד מחמת צניעות, וזכות זו היתה גדולה כל ככ. 

[ראה בהמשכ הגמרא עוד ממעשיו הגדולימ של אבא אומנא].
ומכאנ ל�יפור שזכיתי לראות במו עיני. מרנ הרבי הקדוש הישועות 
משה מויזניצ זצוק"ל הגיע פעמ לברית בירושלימ בבית הכנ�ת של 
ח�ידי ויז'ניצ ברחוב נחמיה. לפני שנכנ� לבית הכנ�ת, היה הרבי 
נ�ער מאד, והוא ביקש מהע�קנימ לקרוא לפגישה דחופה אצלו 
את ראשי משרד התחבורה. לתמיהת הע�קנימ ה�ביר הרבי 

הקדוש, שברצונו לדבר אל ליבמ בנושאי קו מהדרינ...
בשאר  או  ברק  בני  ירושלימ  בקו  נו�עימ  כשאנחנו  היומ 
הקוימ החרדיימ, הגברימ יושבימ מקדימה והנשימ פנימה, 
לא  זה  שנימ  עשרות  אכ  מאליו,  מובנ  לנו  נראה  והדבר 
זה  זה? למי  יגע בשביל  זה? מי  ככ. מי לחמ בשביל  היה 
בער יוממ ולילה? היה זה הרבי הקדוש הישועות משה 

עד  והתחננ,  ביקש  ולחמ,  שדיבר  זצוק"ל  מויז'ניצ 
שהשיג את מבוקשו.

(מתוכ הפתיחה לשיעור, כ"ט כ�לו, תענית דפ כ"א)

הצער של 
הזולת 

זה הצער 
שלי



רבי  הגאונ  מרגליות  מפיק  פה  שיעור  המגיד  לכבוד 
הגליונ  בעל  שליט"א  קובל�קי  ישעיהו  אברהמ 

"מתיקות הדפ היומי"
כקורא קבוע של גליונכמ המתוק אני שמח בשמחתכמ 
ל"עשרת  הגיע  שהגליונ  זכיתמ  המאה,  גליונ  בהוצאת 
מונימ" [פירש רש"י: מאה פעמימ], כנ ירבו עוד ועוד, 
הרחבת  מתוכ  הרבבה"  ל"גליונ  להגיע  אי"ה  ותזכו 
הדעת ומתוכ אריכות ימימ ושנימ טובות, כמו שנאמר 

"ומאה מכמ רבבה ירדופו".

אורו  "גדול  ו):  (בהעלותכ,  תנחומא  במדרש  איתא 
ומהיכנ  העולמ,  מאירינ  והלבנה  החמה  הקב"ה,  של 
חוטפינ...  הנ  מעלנ  של  אור  זיקוקי  מנ  מאירינ?  הנ 
לכל  ממנו  נתנ  שלא  מעלנ  של  האור  הוא  גדול 
שלכמ  שהגליונ  זכיתמ  ממאה".  אחד  אלא  הבריות 
הוא  וגליונ  גליונ  וכל  מעלה,  של  אור  ב"ה  הוא 

ממאה. אחד 
הצנועה  ברכתי  את  לכמ  אשגר  הטוב  הכרת  ומתוכ 
ברכת הדיוט, שתזכו להפיצ ולהמתיק את אור התורה 
בכמות  עוד  הגליונ  את  להרחיב  ותזכו  ועוד,  עוד 
ובאיכות, שיקויימ בכמ מה שאמרו חז"ל "אינו דומה 
מאה  פרקו  לשונה  פעמימ  מאה  פרקו  שונה 

ואחד פעמימ".
בברכת התורה

הצעיר באלפי ישראל, מאיר כהנ, בני ברק

זצוק"ל  מקוצק  כשהרה"ק  אלקיכ.  ה'  אנכי 
היה ילד, התווכח פעמ עמ המלמד מה הפירוש 
בפ�וק. בלהט הויכוח נענה הילד ואמר: "מיט 
איכ  ווענ  גידענק  איכ  זיכ?  איר  שפארט  מיר 
דער  ווענ  �יני  בארג  ביימ  גישטאנענ  בינ 
אלקיכ!"  ה'  אנכי  געזאגט  האט  אייבישטער 
[כבודו מתווכח אתי? אני הרי זוכר כשעמדתי 

על הר �יני כשאמר הקב"ה אנכי ה' אלקיכ!].

(מועד קטנ דפ ט"ז ע"א) הגמרא מבארת את  היומי  השבוע בדפ 
ַמְלַאְכ  ָאַמר  ֵמרֹוז  "אֹורּו  כג):  ה,  (שופטימ  דבורה  בשירת  הפ�וק 
ַּבִּגּבֹוִרימ".  ְלֶעְזַרת ה'  ְלֶעְזַרת ה'  ָבאּו  ִּכי ֹלא  יְֹשֶביָה  ה' אֹרּו ָארֹור 
כלומר שברק ודבורה קיללו את ֵמרֹוז לפי שלא בא לעזור לישראל 
במלחמתמ. ונחלקו בגמרא מי היה מרוז, יש אומרימ שהוא היה 
אדמ גדול [כלומר, שר צבא שהיה לו לבוא ולעזור להמ במלחמה 
ומזלו של  [כוכבו  כוכב  הוא  שֵּמרֹוז  אומרימ  ויש  הר"נ)],  (חידושי 

�י�רא (רש"י)].
החפצ  מרנ  בראשות  בוורשא  ישראל  גדולי  התא�פו  תר"צ  בשנת 

חיימ זצוק"ל לביטול גזירת �גירת תלמודי התורה. אחד מגדולי הדור שהוזמנו 
זקנ  שהיה  חיימ  החפצ  ולשאלת  הדיונימ,  בתחילת  היה  לא  הוא  ולכנ  איחר לבוא  לא�יפה, 
הרבנימ, הוא התנצל ואמר שהיה ע�וק בטרדות אישיות. הדבר כאב לו מאוד למרנ החפצ חיימ, 
והוא אמר לאותו גדול: וכי אינ הרב יודע מה שאומרת הגמרא במועד קטנ שברק קילל את ֵמרֹוז 
לפי שלא בא לעזרת ה' בגבורימ, ולפי דעה אחת בגמרא מדובר בשרו של �י�רא שבשמימ, הרי 

שגמ מלאכימ נתבעימ ונענשימ על ככ?!

דממה מתוחה נשתררה באולמ, ואפ אחד לא העיז לפתוח את פיו. ראה זאת מרנ הגאונ רבי 
מאיר שפירא זצוק"ל רבה של לובלינ וראש ישיבת חכמי לובלינ, ורצה להפיג את המתח, ולכנ 
קמ ואמר: כל ימי הייתי תמה, בשלמא אנשימ פשוטימ שומעימ דברי מו�ר מהרבנימ, הח�ידימ 
מקבלימ תוכחה מהאדמורי"מ, אבל מי הוא זה אשר יטיפ מו�ר לגדולי הדור בעצממ?! ממי 
יקבלו המ דברי מו�ר?! עכשיו נתיישבה לי התמיהה, יש לנו ברוכ השמ את הכהנ הגדול מרנ 

החפצ חיימ שהוא יטיפ מו�ר לגדולי ישראל בעצממ...

ברשות ראש הישיבה הרב אי�ר שליט"א, ברשות המנהלימ החשובימ, וברשות הע�קנימ החשובימ העושימ לילות כימימ כדי שאתמ תוכלו ללמוד כאנ, הרי יש 
מי שעו�ק כל הזמנ למענ מטרה זו, שומ דבר אינו בא מאליו, ולכנ כמה מתאימ שנפתח בכבודמ בבחינת פותחימ בכבוד אכ�ניא.

ישנמ מקומות בעולמ שבהמ מתקיימ יריד של זהב למשכ שלשה ימימ, ואנשימ המגיעימ לשמ ע�וקימ כל כולמ ביריד, המ אינמ אוכלימ, המ אינמ שותימ, שהרי 
המ רוצימ לעשות את הע�קה הכי טובה. זה הזמנ שאפשר להצליח, ולאחר שלשה ימימ הכל עבר. ראיתמ פעמ �וחר אתרוגימ איכ הוא נראה בינ יומ כיפור 
ל�וכות, הרי אינ אפשרות לדבר אתו מילה, גמ אמ תבקש ממנו לדבר אתו כמה דקות הוא ידחה אותכ, כי הרי יש איזה גביר שמוכנ לתת לו חמשת אלפימ דולר 
בשביל אתרוג מהודר, איכ יהיה לו זמנ לדבר עמ אנשימ... בשנימ אלה, בגילאימ 13 עד 20, אתמ נמצאימ ביריד, ועליכמ לתפו� כל מה שאפשר, מתוכ דביקות 

בתורה ומתוכ אהבת התורה.
פעמ הגיע בחור חשוב בנ 16 אל כ"ק מרנ האדמו"ר מ�אטמר זצוק"ל, כשהוא מתלוננ: "רבי, אני לומד ולומד ושוכח הכל. אני לא זוכר כלומ!". מיד נענה הרבי 
ואמר לו: "תעשה את העצה של רש"י, תכוינ היטב בחוננ הדעת!". הבחור קיבל את העצה והתחיל להתפלל שמונה עשרה במשכ כחצי שעה, הוא השקיע כוחות 

בברכת "אתה חוננ" כמו בתפילת נעילה, וראו זה פלא! הבחור הפכ לבריה חדשה, זכרונו נעשה חזק, ולאחר שנה הוא נבחנ על כל מ�כת בבא מציעא בעל פה.
כששמעו הלומדימ את ה�יפור, תמהו מאוד איפה נתנ רש"י את העצה הזאת? חיפשו ברש"י על כל תורה נביאימ וכתובימ ולא מצאו. עד שבאו לשאול את 
ראב"ד ירושלימ הגאונ רבי פנח� עפשטיינ זצ"ל, והוא הגיב מיד: הרש"י הזה הוא במ�כת עבודה זרה. התחילו לחפש במ�כת עבודה זרה, עד שמצאו שהגמרא 
אומרת שמ (בדפ ח' ע"א): "אפ על פי שאמרו שואל אדמ צרכיו בשומע תפלה, אבל אמ בא לומר ב�ופ כל ברכה וברכה מעינ כל ברכה וברכה, אומר". כותב רש"י 
ְוֵכנ ֻּכָּלנ". רש"י הקדוש מלמד  הקדוש: "מעינ כל ברכה וברכה - ִאמ ָהָיה ְמַשֵּכַח ַּתְלמּודֹו ַמַאִריְכ ְּבחֹוֵננ ַהָּדַעת, ִאמ ַּבַעל ְּתשּוָבה הּוא ַמַאִריְכ ְּבָהרֹוֶצה ִּבְתשּוָבה, 
אותנו, שאמ אדמ משכח תלמודו, הרי הוא שופכ את לבו אל השי"ת, שלש פעמימ ביומ שחרית מנחה ומעריב, כשהוא מגיע לאתה חוננ בשמונה עשרה, יבכה 

אל השי"ת: רבונו של עולמ, אני רוצה לזכור היטב מה שאני לומד.
לפני רבות בשנימ באתי עמ גביר גדול מלייקווד אל שר התורה מרנ הגאונ רבי חיימ קנייב�קי שליט"א. פנה הגביר לרבי חיימ בשאלה שהציקה לו זמנ רב: "אני 
עובד 18 שעות ביממה, ואינ לי זמנ ללמוד, מה עלי לעשות?". ענה לו רבי חיימ מיניה וביה: "מישהו כבר הקדימ אותכ בשאלה זו... יהודי הגיע פעמ לרבי ישראל 

�לנטר, ואמר שאינ לו זמנ ואינו יודע מה ללמוד. אמר לו רבי ישראל: 'תלמד מו�ר, וכשתלמד מו�ר אז תראה שיש לכ זמנ'...".
וכמו כנ, אני בטוח שלכל בחור יש זמנ חצי שעה ללמוד את הדפ היומי, חוצ מ�דרי הלימוד שלומדימ בישיבה.

ברצוני לברכ אתכמ בנו�ח שאומרימ בשלש �עודות: "וזכני לראות בנימ ובני בנימ עו�קימ בתורה ובמצוות". תורה היא ה�חורה הכי טובה, ואמ תשקיעו בזה 
את כל חייכמ, יהיה לכמ עולמ הזה ועולמ הבא, ותהיו מאושרימ כל ימי חייכמ.

הגה"ק הרבי מפיא�צנא בעל החובת התלמידימ זצוק"ל הי"ד היה מ�פר, 
שפעמ באו כמה אברכימ אל זקנו הרבי הקדוש ממוגלניצא זי"ע ובקשו ממנו שידבר 
איתמ ח�ידות. ענה להמ הרבי הקדוש: "ח�ידות?! לערנענ, דאווענענ, אונ נישט גיינ 
ליידיג, דא� איז ח�ידות!" [-לימוד התורה, תפילה, ולא ללכת בטל, זו היא ח�ידות]...

הגמרא במ�כת תענית (דפ י"ז ע"א) מביאה פ�וק בישעיה: "ֶמֶלְכ ְּבָיְפיֹו ֶּתֶחֶזיָנה ֵעיֶניָכ". חשבתי בחמלת ה' עלי וב�ייעתא דשמיא 
שחז"ל אומרימ "מאנ מלכי רבננ", זאת אומרת שיהודי בנ תורה הוא הוא המלכ האמיתי. ועל זה אומר הפ�וק שההתנהגות שלו 

צריכה להיות ללא רבב! 'יופי' הכוונה גמ ליופי חיצוני וגמ ליופי פנימי.
וכא�מכתא לככ, יש לציינ את דברי הגמרא במ�כת יומא (דפ פ"ו ע"א): "דתניא, ואהבת את ה' אלקיכ - שיהא שמ שמימ 
מתאהב על ידכ, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמימ ויהא משאו ומתנו בנחת עמ הבריות, מה הבריות אומרות עליו, 
אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להמ לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאימ דרכיו 

כמה מתוקנימ מעשיו, עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בכ אתפאר".



   
 

 
  

ַמע  ׁשְ ה  ֹחֵתן  ִמְדָין  ֹכֵהן  ִיְתרוֹ   ַויִּ   קריעת,  ובא  שמע  שמועה  מה  פירש   י''ורש :  ֹמׁשֶ
אלא שכך  וכי רק יתרו שמע, והלא כל העולם שמע? . עמלק ומלחמת סוף ים

טיבו של עולם, מספר אנשים היושבים ומאזינים יחדיו לאותו סיפור, כל אחד  
שומע אותו אחרת ומוציא הימנו מסקנה שונה. כאשר יוצאת שמועה בעיר כי  

סוחרים יחשבו כי כדאי מעתה לבא פלוני התעשר, אוהביו ישמעו וישמחו, ה
אליו. לפרוץ  שעליהם  נוסף  מקום  על  יהרהרו  הגנבים  ואילו  עמו,    במסחר 

ירגזון״, הללו   - בסיפור יציאת מצרים לא היו השמיעות שוות. ״שמעו עמים  
אלופי אדום״, ״אילי מואב  -חששו כי גורלם יהיה כגורל מצרים. ״אז נבהלו 

בי כנען״. עמלק גם הוא נבהל, אך בהילותו יאחזמו רעד״, ״נמוגו כל יוש   -
שמע, אבל  גם יתרו  אמנם  ישראל.  עם  ולהלחם  לקום  דוקא  לו  גרמה  שלו 
שמיעה אחרת היתה לו, בהבינו את המסר הטמון באירועים, לכך בא המדברה  

 )ננדיק רבי יוסף  פנינים משולחן גבוה בשם(.להתגייר
 

ר ַיֲעׂשּון: ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהּמַ והודעת להם זה    ְוהֹוַדְעּתָ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ
(בבא אשר יעשון זו לפנים משורת הדין  ת הדרך זו גמילות חסדיםאבית חייהם  

כדי למנוע לחץ עצום של דין  :,שיתרו אמר למשה    החפץ חיים ביאר    קמא ק.)
שיתרבה העם יצטרכו ,  דינים  לא מספיק להוסיף עוד בתי,  ומשפט ככל  כי 

לא יועיל מה שיוסיפו בתי ,  וכשרוצים להציל מדינה מגנבים,  יותר בתי דין
ולכן ,  לחנך את הנוער שלא יגיעו לגניבה,  אלא צריך לטפל בשורש ,  סוהר

,  הודע להם ״הדרך״ זו גמילות חסדים ״אשר יעשון״ זו לפנים משורת הדין
  . כי דרך זו מונע מחלוקת ומונע כל ויכוח  .ואז לא יהא לחץ על בתי הדין

 ) בית ומנוחה(
 

ֹטן  ָבר ַהּקָ ֹדל ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל ַהּדָ ָבר ַהּגָ ל ַהּדָ ָכל ֵעת ְוָהָיה ּכָ ְפטּו ֶאת ָהָעם ּבְ ְוׁשָ
עומדים   ישראל  שעם  יתרו  כשראה  ְך:  ִאּתָ אּו  ְוָנׂשְ ֵמָעֶליָך  ְוָהֵקל  ֵהם  טּו  ּפְ ִיׁשְ

לרעהו,  ומחכים   איש  בין  משפט  בעניני  להם  שיפסוק  משה  של  לתשובתו 
הוקשה לו מדוע מזלזל משה בכבודן של ישראל. הוכיחו ואמר לו ״מדוע אתה 
יושב לבדך וכל העם ניצב עליך״ והציע לו שיקח שרי אלפים ומאות ושרי 
חמשים ועשרות, ואז ידונו את העם בכל עת ויקלו מעליו.אם נדקדק בפסוקים 

משה שינה את לשונו מיתרו, כי יתרו אמר ״הדבר הגדול יביאו אליך נראה ש 
וכל הדבר הקטן ישפטו הם״. ואילו כשמשה מינה שופטים כתוב ״את הדבר  
הקשה יביאון אל משה״ מה הפשר לשנוי הלשון?אולם הענין הוא כך, שמכיון 
שיתרו ידע רק את חוקי הגויים, ואצלם הכלל הוא כך, אם התביעה היא עד  

לפיים דולר יש שופטים פשוטים שידונו אותם וחורצים דין בדיון אחד וזה  כא
הנקרא ״תביעות קטנות״. וככל שהתביעה גדולה יותר אז מעמידים שופטים 
מומחים יותר, ולכן אמר יתרו ״דבר גדול וקטן״.כששמע משה רבינו את הצעתו  

ום שלפי של יתרו, תיקן את לשונו ואמר: ״הדבר הקשה יביאון אל משה״, מש 
חק תורתינו הקדושה דין פרוטה כדין מאה, ואין הבדל אם אדם גוזל לחבירו  

מ על  אפי׳  אז  פשוט  הדין  שאם  הוא,  ההבדל  אלא  מליון,  או  ליון י פרוטה 
מסובך וצריך עיון רב ועמקות בסברא, אז גם על   חורצים דין מיד, ואם הדין 

אלא בדין הקשה  פרוטה הדין מתארך. ולכן משה לא התייחס לגודל הגזילה,
]  מהר״ם אלשיך הקדוש[ שלא יכולים לשפוט שאר העם אז הועבר הדין למשה  

 (לבוש יוסף) 
 

ית ָהָהר:   ַתְחּתִ בּו ּבְ ְתַיּצְ דרשו חז״ל על הפסוק ׳ויתייצבו בתחתית ההר׳ מלמד ַויִּ
שכפה עליהם הר כגיגית ואמר אם מקבלים אתם את התורה מוטב ואם לאו 

  "שם"זצ״ל מה הכוונה  החפץ חיים  שבת פ״ח).תמה מרן  שם תהא קבורתכם׳ (
תהא קבורתכם ולא אמר ׳פה׳ תהא קבורתכם?והכוונה: כי מכיון שבלא התורה  

ואם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא "אין העולם יכול להתקיים 
, ממילא מובן שאם ישראל לא ירצו לקבל את התורה אזי כל העולם "שמתי

מתחת לחורבות העולם ולאו דווקא אלה העומדים פה אצל הר  כולו יקבר  
סיני כי לא נאמר "פה "תהא קבורתכם אלא "שם "בכל מקום שהם אבל אם  

 .(׳דוגמא משיחות אבי׳) ישראל יקבלו את התורה אזי יתקיים העולם כולו

הרב שך, ואמר לו.  מרן אחד אל בא יהודי באחת המלחמות שהיו כאן בארץ 
ובמה  " להתעורר  מה  לנו  יגיד  שהרב  להתעורר,  וצריך  מלחמה,  יש  הרב, 

שלא מקבלים   אמר לו,. הרב שך, ברוב חכמתו ופקחותו העצומה  "להתחזק
אבל   ,הרבה זמן    קבלות גדולות לא מחזיקותבדרך כלל  קבלות גדולות, כי  

בברכת המזון תגיד את הברכה הראשונה מתוך הסידור־. שאל אותו, ־למה  
אי אפשר להגיד לבן אדם  "השיב לו הרב שך:  -רק את הברכה הראשונה־? 

.  דבר קשה. שיקח את הסידור, את הברכון, ויחזיק אותו כל ברכת המזון..
אלא אומרים לו שיחזיק בברכה ראשונה, וכשיגיע ל־הזן את הכל־, חזקה עליו 

כשמדברים  -שהוא לא ישליך את הסידור ב־נודה לך־, אלא ימשיך הלאה־...  
 (משיבת נפש) .עם בן אדם, צריך לדבר אתו באופן שיקטין אצלו את הנסיון

 

אחד מראשי הישיבות אמר לי בחמימות בזה הלשון: זצ"לאינפלד  שח רבי נתן  
תודה ויישר כח לכם הרב אינפלד ,בהערתכם בדין ברכת המזון שצריך לברך 
כתפילת שמונה עשרה ,אף פעם לא נשמע לי זה כל כך, , התחלתי לברך  

חן יותר טוב ברכת המזון,והיה אחד שהתווכח אתי בתחילה שאולי כוונת השול
ערוך לפסוקי דזמרה, אבל אחר שעיין שנית אמר לי שאני מאד צודק, ויש 

לכם ותודה  ממש  עשרה  בשמונה  כמו  המזון  בברכת  באחד  להזהר  וידוע לי   .
לעורר  המקומות   לחובה  ראיתי  זה  כל  בזה.  להזהר  ושיש  ברבים  זו  הלכה  שהכריזו 

איתי רבים שאין  שיקפידו לברך בלי כל הפסק ושום תנועה בברכת המזון, משום שר 
  היה ו מקפידים בזה, ועושים כל מיני תנועות ורמזים בברכת המזון, ואין יודעים דין זה.  

הודה לי על ההלכה הזו שאמרתי לו, ואמר לי שלא שם לב לזה, ולא ידע ולא  ש   אחד
שמע זה מעולם .וכן הרבה לא יודעים זה, לא פעם קורה שתלמידים באים אלי בשאלה  

ברכו ברכת המזון, ואמרתי להם שאיני מבין איך לא זוכרים? והרי  שאינם זוכרים אם  
יש לברך כתפילת שמונה עשרה, ובפרט בברכת המזון שיש ארבע ברכות ארוכות, ואיך  
יתכן  שלא זוכרים כלום!! והתשובה, שלא מברכין כהוגן.. אלא בלי שום דקדוק וכוונה,  

ת המזון כשהטלפון מצלצל,  ובחטף ובקלות ראש. ראיתי אנשים שנגשים באמצע ברכ
בדלת,   דופקים  או  כשמצלצלים  לפתוח  לדלת  נגשים  וכן  נו...,  נו   הלא...  ואומרים 
ובוודאי שהוא שלא כדין, ואסור לעשות שום דבר בברכת המזון כמו בתפילת שמונה  

ברבים. זו  הלכה  לפרסם  ומצוה  שנתבאר.  וכמו  שיף    עשרה,  חנינא  רבי  לי  סיפר 
ה זצ"ל ה",שאצל  ישראלבי האדמו"ר  זי"ע    " ת  מהשולחן    מגור  הורידו  שבת  בסעודת 

: עמרצים  בזה הלשון באמצע ברכת המזון ואחרי שגמר ברכת המזון גער הבית ישראל  
לא יודעים הלכה, כתוב בשולחן ערוך שאסור לעשות דבר באמצע ברכת המזון וכמו  

חי"    בתפילת שמונה עשר, והזהיר שלא יעשו זה עוד.ואחר זמן רב ראיתי ב״בן איש 
(בפרשת חקת    וזה לשונושכתב מפורש שדין ברכת המזון הוא ממש משמונה עשרה",  

אות ג׳): ד׳ ברכות של בהמ״ז דינם כתפילת י״ח ואין לענות בהם אפילו קדיש וקדושה  
וברכו וכו; ובשמעו קדיש וקדושה ישתוק, וישמע כדין תפילת י״ח.וכ״כ שם (באות ה׳)  

העמי ותפילת  המזון  ברכת  ואין  בזה״ל:  אלה  בענינים  שוה  דינם  עשרה]  [שמונה  דה 
המזון מיושב. מעומד וברכת  שהתפלה  זה  בדבר  אם  כי  בעוה״ר  הפרש ביניהם  והן 

ויש  מאד,  במהירות  אותה  לברך  המזון  בברכת  מזלזלים  הארץ  מעמי  רבים 
עוסק בעת הברכה גם רומז בעיניו קורץ בשפתיו מולל באצבעותיו וכיוצא 

 ( מנחת נתן)  . .ל זאת בזה, וצריך להוכיחם ע
 

שבדרון זצ״ל: איש צדיק היה בירושלים ושמו רבי   שלום  סיפר המגיד רבי 
דז׳לינר זצ״ל   . יעקב  סלנט  שמואל  רבי  ירושלים  של  לרבה  בא  אחת  פעם 
  . מה יעשה שאחרי סעודת הלילה אמש לא בירך ברכת המזון   :ושאלה בפיו

  . בודאי מקפיד אתה תמיד לברך על ככר לחם שלימה  :אמר לו רבי שמואל
רבי    . שוב איפוא לביתך ותבדוק ובוודאי תמצא שהככר שלימה ולא אכלת

שאלו   .הוא לא בירך מכיון שלא אכל,יעקב חזר לביתו ומצא שבאמת כך היה  
סלנט   שמואל  רבי  את  כך  אכל  :אחר  לא  יעקב  שרבי  ידע  רבי  .מנין  ענה 

שר  :שמואל לאכול  יעקב  ביידעתי  לשכוח  הדעת    ,יכול  על  יעלה  לא  אבל 
שהוא יכול לשכוח לברך ברכת המזון, ומה היה למעשה ר׳ יעקב אכן התכונן 

ל "רבי יהושע לייב זצאבל לפתע הגיע שליח של הרב מבריסק    ,לסעודת לילה
שהוא קורא לו והוא כמובן קם מיד והלך אל הרב שהה שם כל הלילה ומביתו 

  )שאל אביך ויגדך(י שמואל סלנט עם השאלה שהתעוררה אצלו מיהר בבוקר לרב
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 יתרו           



 ז

 
דע  וי  :שאל אותו פעםזי"ע  מרדכי מנשכיז  אחד ממקרוביו של האדמו"ר רבי  

תמה אני כיצד  , אני כי רבינו כל מחשבותיו מרחפות תמיד בעולמות העליונים
ולמה תתפלא השיבו .ולענות לכל אחד בעסקיו הגשמיים  , יכול לרדת ממדרגותיו

שומע  " או    קולנו"שמע  "ואומר    לואתה בשעה שהנך מתפל:מרדכי    ביהצדיק ר
כסדרן    ",להיתפ הברכות  משוטט  ,האםושאר  מחשבותיך  בענינים  ואין  ת 

 (מגדולי החסידות)  .אחרים
 

הטעם שעשרת הדברות נאמרו בלשון יחיד לומר שצריך כל אחד מישראל לומר 
בשבילי נתנו עשרת הדברות ואני חייב לקיימן ולא יאמר דייה לתורה שתתקיים 

 ) פסיקתא זוטרתא (אחרים.  על ידי
 

העולם  היום  סינטטית.  בצורה  מאוד  יפים  דברים  יש  שבו  בדור  חיים  אנו 
הראה   המדע  סינטטית,  בצורה  נעשה  הכל  אך  ־  הטבע  אל  חוזר  המודרני 
שאפשר לייצר כל דבר בצורה סינטטית. אנו רואים ארון יפה עם כל הצבעים  

טי, והגוונים של עץ ־ אבל, זה לא עץ אלא פורמייקה... אפשר לייצר אוכל סינט
הכל. עדיין לא ראינו אדם סינטטי, אך גם לזה נגיע...וכיצד ניתן להבחין בין  
ואנו  תפוח,  רואים  אנו  למשל  אם  הסינטטיים?  לדברים  האמיתיים  הדברים 

ישנה אפשרות לקחת את הגרעינים שלו ולשתול    -רוצים לבחון אם הוא אמיתי  
אין לו    - כמותו   אם התפוח סינטטי, הוא לא יוציא עוד תפוח  - אותם באדמה 

פירות, וולדות, אין לו המשכיות. אם הוא אמיתי וטבעי, לא דק שהוא תפוח, 
אלא הוא יכול להוציא עץ תפוחים, ומטע שלם של תפוחים.אך ישנה אפשרות 

להבחין אם זה תפוח אמיתי או לא. אדם שיאכל את    - קצרה יותר    - אחרת  
נה כי יש להם טעם וריח  טעמם נפלא ומה  -התפוחים הללו, תפוח ועוד תפוח  

של תפוח. אך פתאום לאחר יומיים, לא יותר, הוא ירגיש חולשה ־ חסרים לו 
לבית־חולים.   מגיעים  סינטטי,  אוכל  רק  שבוע  במשך  אוכלים  אם  ויטמינים. 

ישאל   ריבה,    -הרופא  בוטנים,  חמאת  לחם,  אוכל  ״אני  אוכל״?  אתה  ״מה 
״.וכאן אנו מגיעים למושג חשוב סובל מתת־תזונה  בכל זאת בננות, תפוחים, אך  

ביותר שעלינו לדעת אותו ולחשוב עליו כיהודים.עלינו לדעת ולהאמין, שכפי 
שיש בגשמיות אוכל סינטטי, שיש לו טעם וריח של תפוח אך הוא לא נותן  

־ כך  ביהדות יש ״יהדות סינטטית״! אדם יכול  כח, לא בריאות ולא חיות לאדם  
ש שבעים  במשך  כיהודי  ־  לנהוג  מסויימת  ובמידה  התורה,  מצוות  כל  את  לקיים  נה, 

היהדות שלו היא לגמרי סינטטית ואין לו נשמה שתחיה אותו.ובמילים אחרות, לכל דבר  
בעולם יש גוף ונשמה. זה לאו דווקא מושג יהודי ־ כל אחד יודע שכשאדם מת, הגוף  

א  רואה אדם לפניך,  אם הנך  וגם  מסתלקת.  ורק הנשמה  דבר  אותו  פירושו  נשאר  ין 
שהוא חי. כי הגוף צריך נשמה, חיות. ההבדל העמוק בין אמיתי לסינטטי הוא, שתפוח  
טבעי גדל על עץ ויש לו נשמה המחיה אותו. ולכן דבר סינטטי לא יצמיח, כי חסרה לו  
על   ־  עומד  העולם  דברים  שלשה  ״על  אומרים:  אותו.חז״ל  ומצמיחה  שמחיה  הנשמה 

(אבות פ״א מ״ב) ־ שלושת המצוות הללו הן הנשמה של  התורה ועל העבודה ועל גמ״ח״
לאכול מצה, לשמוע    -היהדות בכלל ושל כל יהודי בפרט. יהודי יכול לנהוג כיהודי  

זו יהדות    -תקיעת שופר ולקיים את כל מצוות התורה, אך אם הוא אינו לומד תורה  
ילה, אלה חיים  סינטטית.יהדות ללא לימוד תורה, היא יהדות ללא נשמה. לחיות ללא תפ 

דברים אלו   שלושת  גמ״ח, אלה חיים ללא נשמה.על  בעולם ללא  נשמה. לחיות  ללא 
כי ללא שלושת דברים אלו האדם הוא ״סינטטי״, אין לו נשמה. חסר לו   - העולם עומד 

 (רבי שמשון פינקוס זצ"ל) בחיות ובנצחיות. 

 
ויהיה חייב משום בשבת  יתכן שאדם יעשה פעולה של מחיקה איך    שאלה:

 ? מלאכת כותב 
חייב    אם מחק חלק מהגג של האות "ח" ונעשה שני פעמים אות "ז"  תשובה: 

משום מלאכת כותב שהרי יש כאן שתי אותיות.                               
 

ָמע   ן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיׁשְ ע ּפֶ ד ְוֵעיָניו ָהׁשַ ֵמן ֵלב ָהָעם ַהּזֶה ְוָאְזָניו ַהְכּבֵ ַהׁשְ
ב ְוָרָפא לֹו:      אמר ר' יוחנן גדולה תשובה שמקרעת גזר   ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוׁשָ

ם שנאמר השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה דינו של אד
סיפר      ( ראש השנה י''ז:)   בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו  
ש  אחד,  ביהודי  זצ"ל:מעשה  שבדרון  שלום  שלא רבי  במקצועו,  רוקח  היה 

וגויים  יהודים  מקומו,  בני  שכל  עד  ביהדותו,  אחד  לאף  נתוודע  ולא  ניכר 
חשבוהו לגוי, כי התנהג כגוי לכל דבר, וברגע קריטי וקשה של גזירה נוראה,  
שגזרה על שלוש מאות היהודים שהתגוררו בכפרו להיות מוצאים להורג עד  

כוח התעוררות בתשובה זו התגלה אחד, התעורר בו הזיק היהודי החבוי, ומ
בפומבי ליהדותו, ואף זכה בזה להציל את כל הנידונים, שכפסע היה בינם 
לבין המוות.על השתלשלות הסיפור המרטיט הזה שמעתי מרבי משה אהרן  
שטרן זצ"ל, משגיח דישיבת קמניץ בירושלים.,ימים קשים שלא היו כדוגמתם,  

פנימית בין הבולשביקים, מתנגדי  באו על יהודי רוסיה בהתגבר המערכה ה
ביניהם   נלחמו  המחנות  שני  ה״פטלוריקים״  תומכיו,  לבין  ניקולאי,  הצאר 
באכזריות גדולה ועצומה, אבל היהודים האומללים נפלו קרבן לשני הצדדים,  
שלהם, וכך עלה  ניצבים לצד השונאים  שהם  שכן אלה ואלה חשדו בהם 

־ פוסקות, ודמם היה הפקר בידי  בגורלם של היהודים לעמוד ברדיפות בלתי
בצאר,   תומכים  שהם  ביהודים  חשדו  אלה  יחד.  גם  היריבים  המחנות  שני 
והאחרים האשימו אותם שהם תומכים בבולשביקים. המערכה לא נפסקה גם 
לאחר שהצליחו הבולשביקים ללכוד את הצאר ולהורגו, שכן שני המחנות 

לסבול מאלה ומאלה.במסע    המשיכו ללחום ביניהם, וכך גם המשיכו היהודים
אחת,  ופעם  לכפר,  ומכפר  לעיר  מעיר  הבולשביקים  עברו  שלהם  הכיבוש 
ואחד היה   ליהודים  נטפלו  מיד  אותו,  וכבשו  הכפרים  לאחד  הגיעו  כאשר 
פסקם: כל היהודים נאמנים לצד השני ועל כן אחד דינם למות. הם הוציאו 

כד המרכזית  בככר  להתאסף  הכפר  יהודי  כל  שעל  בהם  פקודה  לעשות  י 
מאות  שלוש  האומללים,  וייראו.היהודים  ישמעו  למען  כל,  לעיני  שפטים 
במספר, נאספו מבוהלים לככר המרכזית, ואז פקדו עליהם להסתדר בשורות 
מוכנים   הקלגסים  עמדו  ולמולם  מורמות,  וידיהם  לקיר  כשפניהם  ארוכות, 

כ  באזני  נאום  אז  השמיע  האכזרי  מפקדם  ביריה.  להורג  אנשי להוציאם  ל 
הכפר שנדרשו אף הם להופיע במקום, בו הבהיר לכולם כי סוף דומה של 
היהודים צפוי לכל אלה שיבגדו ולא ייכנעו למרות הבולשביקים.והנה בא 
הרגע המכריע. דומיית־מוות שררה במקום, כתות היורים כבר החלו לדרוך 

כפר  את כלי־הנשק לעבר היהודים, אך לפתע התעורר רחש בין המון בני ה
שצפו דוממים במחזה האכזרי: איש אחד מביניהם נראה מבקיע לעצמו דרך  
אני יהודי, הרי   שגם  היות  נרגש:  אמר בקול  לידו  ובהגיעו  המפקד,  לעבר 

יהיה גם גורלי כך ואינני רוצה להיות   - באם עלה בגורל היהודים להירצח  
אף שונה מאחי היהודים! היה זה רוקח הכפר, וכאמור, לא עלה על דעת  

אחד עד לרגע זה שהוא יהודי, אבל עתה, כשראה מה קורה לאחיו היהודים  
נתעורר בו הזיק הרדום והיהודי שבתוכו קם לתחיה, ועל כן מבקש הוא   -

שמחלקם יהיה חלקו.בני הכפר הגויים, בראותם כך, החלו לזעוק ולצעוק לבל  
תקינים,  יתערערו חייהם ה  -יהרגו אותו, כי הוא הרוקח של הכפר ובלעדיו  

כי מי יכין להם תרופות לעת הצורך ומי יחבוש פצעיהם. אבל הרוקח היהודי  
בשלו: הרגוני נא יחד עם אחי! והמהומה רבתה, זה בכה וזה בכה, ומבוכה 
גדולה פקדה לפתע את הבולשביקים על כל הנעשה, ולפתע נצרו את כלי־ 

ניצלו הנשק שלהם, עזבו את בני הכפר לנפשם והלכו לדרכם הלאה. כך  
חייהם של כל יהודי הכפר.והיה הדבר הפלא ופלא, שכן אותו רוקח, שהיה  
מנוכר לגמרי ליהדותו, לא רק שהציל את עצמו אלא גם זכה להציל את כל 

 (שאל אביך ויגדך)  יהודי הכפר בזכותו!

   " " " " 

לומ יחיד בלשון אמרו
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  (מבחר הפנינים)     ..הדעתן שבאנשים צריך לשאול עצה   
 ת חוט המשולש) האמת לא ביישנית ולא פחדנית. (שו״  

 (איגרת המוסר) . חקור בטרם תעשה, פן יבוזו לך בעת המעשה

ל ל



1 יד ג י המ ר ו פ מס  

 ) מהעבר הלא רחוק היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
   " ה במצודה הפרוס "   ו " צ   פרק 

 תמציתית:   סקירה 

הוא    אלא שאינו יודע על כך)   (ששייך לשונאו יונטי פרגר י מאה שערים  הוא מוצא איזה מחסן נטוש בפאת   , כה ו ר חסר בית תקופה א פינקלשטיין  חיים שלום  
העזים שמרטיבים אותו עד לשד    הוא מצטנן מהגשמים   , י ורף הירושלמ בפרט בימים הקשים של הח   , למגורים ל  ל כ אוי  נו ר אי אלא שהמקום    , משתכן שם 

   . , בהמשך הוא מאבד את הכרתו הוא חולה בדלקת ריאות קשה   , והקור שבמחסן מחוסר לבושים נאותים    , עצמותיו 
טבין  על הפלישה  לום  מחים ש בתחילה הוא רוצה לגבות    , דירתו ל  א   לש אות מי פ שמגיע לר יונטי פרגר    ז הוא שונאו בנפש ו שפ לגודל הצרה הדואג לא 

   . קום למ בעזרת עוד יהודי שמזדמן  חולים  עבירו לבית ה מ הוא מרחם עליו ו   , ד את הכרתו פתע הוא מאב כאשר ל   אבל כשרואה את מצבו הקשה   , ין ותקיל 
חר שהוא קם מתברר שהוא מאבד חלק גדול מהזיכרון בשל  לא   אבל   . ק לאחר טיפול מסיבי מצליחים להציל את חייו ר   , חיים שלום במצב אנוש מאד 

 לחולה האלמוני. שמתמסר מאד    ברוך נויוירטה    מיון תודות לטיול המסור של פקיד ה   , חלק מהזיכרון חוזר אליו שה מחלתו הק 
ת בלי לתת את הפרטים של  ותן לו לצא מיון שלא נ פקיד  אותו  פרטים אך הוא נעצר על ידי    שאיר מנסה לחמוק בלי לה שיוצא יונטי מבית החולים הוא  כ 

הוא מוסר את שמו ומוסיף פרט    , מליים י להותיר חולה בלי פרטים מינ  פשר אבל לאחר שמבין שאי א  , להתחמק יונטי  ה מנסה  יל בתח  , החולה האנוש 
   . הוא הומלס הוא מציין שהוא עריק מצה"ל ובשל כך    , נו של חיים שלום שמביא לחורב 

רואה את הפרט המחריד שיש בבית  ט  קידה בשם מאיה הרבס פ ישום של בית החולים,  ר יתי את הפרטים בגיליון ה הפקיד הלא חכם רושם כיקה אמ 
, בלשים נשלחים לבית החולים  במהירות   על כך, מכאן מתגלגלים העניינים ומספרת לו  מצ"ח    מקציני היא מצלצלת לאחיה שהוא    , עריק רח"ל חולים  ה 

 מחלתו. חלים מ אותו ברגע שי התוכנית לאסור    . במטרה לעמוד על המשמר 
       ואיך תסתיים.   רת תתנהל העלילה הסוע איך    , מיון הבה ניתן לכם את מרחב הד   , ר מתפתל והולך מכאן והילך הסיפו 

^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

הם בדקו את התיק של חיים שלום    , שת פנים רצינית ביותר ר א ב   נכנסו לחדרו של חיים שלום   שני רופאים לבושים בחלוקים לבנים 
 לית. ג הם המהמו לעצמם תוך שהם מדברים באנ   , אחרונות שתלו על המיטה ת ה ואת הבדיקו 

 . " הוא כבר היה אצלנו מעל ומעבר   , מקום מה ר לשחרר אותו  אפש   , ר גמו   הוא נראה בסדר ?  לי א מה אתה  " 

 ועלינו להתייחס לכל חולה בשיא הכבוד" לחלוטין  אנחנו צוות אתי    , ת הדיבור שלך בתי א לא אה   י היי אס " 

 . " אתה יודע בדיוק בשל מה   , אותו   ת י לסמפ אבל מה לעשות קשה ל   , ק ד אתה צו אלי  " 

 שמחייבת אותנו להתעלות מעל הרגשות".   " הרופאים   שבועת " אבל יש את    , ן ים איתך לחלוטי מסכ אני  פרטי    דם א בתור  " 

       בחיוך מריר.   אסי השיב    הזו הורגת אותי יותר מדי פעמים".   עה ו ב הש   , ן חלוטי ותק ל ש " 

א  אבל כעת הו   , ם שצרמו לאוזניו רי את הדב   הוא שמע   , במקום   הם לא ידעו כי חיים שלום שולט באנגלית טוב יותר מהם, אוזניו נדרכו 
  ולא טובה, מצד אחד הוא שמח   ה ייתה טוב רה ה הבשו   , חרר כבר עתה ת ש כי הוא עומד לה הוא מתמקד בבשורה שאמרו    , וסק בכך לא ע 

  , ילך? הוא התרגל לבית החולים ל   לאן מה יעשה עתה וכי יש לו    , ה לו כאב ראש חזק היא מסב אבל    , פואי השתפר להפליא שמצבו הר 
הבלתי  ו  בי י מאו   דיפה ר משווע ו   עוני   לחיי   , סלול הקודם עכשיו יחזור למ   ת המחר, אבל לא היה צריך לדאוג את דאג כאן  לכל הפחות  

   מה עושים בהמשך?   , , כל יום תהיה בעיה בפני עצמה כשאין לו מושג מה יעשה   , נלאים 

צורה  הרפואיים ב   רים י ש במכ   ה קשה לראות חולשה    , אה , אולי כדאי להעמיד פנים שעדיין יש לו חולשה נור ו מחשבות צצ ו במוחו התר 
 על המשך דרכו.   הזה יחשוב   במשך הזמן   , יח עוד יום יומיים ו כך ירו   , יאלצו להאמין לו מספק    , ה חד 

היטב את מצבך    בדקנו   , שלום לך חיים שלום היקר   :   ליו פונה א   הרופאים אחד  הוא שומע את    , החלטה עוד בטרם גמלה בקרבו ה 
 אתה משוחרר היום.   , עצמך   ת אל שחזר נראה    , פואי הר 

אני פוחד לצאת    , י פ ראה בכל גו ולשה נו יש לי ח   , רגע כ יודעים איך אני חש  אה לא  ר כנ אתם    , את זה כעת   ים לעשות לי אתם לא יכול " 
,  תם לא יכולים להפקיר אותי ככה לגורלי א   ? יטפל בי כעת כשאני אדם בודד לחלוטין מי    , ם מבינים שאין לי בעצם לאן ללכת ת א כעת,  
 . " פני שחזרתי לאיתני ל   אי אפשר לשחרר אותי   , המלאה אוג לבריאותי  פואה לד ם כאנשי ר כ חובת 

 . ף הוא השמיע לפתע קול מאנפ   , על מדברי חיים שלום סי שהיה אדם ציני לא התפ א 

   ". ה את צריכה ללכת לבית הברא אכן    , שעברת   לידה  קשה את מאד חלשה אחרי    , ה שאת צודקת כמ   אוי " 

 . פניו תה ל יים שלום מכל ההצגה שנעש נכלם ח   " חסר ישע   "אתם מתעללים באדם 

  מטרתה   " סה בתי מח " תה שכונה שקראו לה  העתיקה היי   אבל בית החולים לא משמש כבית מחסה, בירושלים   , ו מצטערים "אנחנ 
מסוגלים להחזיק  הוא בית חולים זעיר ובקושי נושא את עצמו, אנחנו לא    ' ביקור חולים ' לכל החלכאים, אבל בית החולים  ג  או הייתה לד 

  , למקום  ש אינו נזקק שממ מי  , חיידקים יר רווי ב האו כאן ו  ן מחלות רבות ישנ   , א בשבילך גם לא ברי שפוז, זה  לא  אנשים שלא זקוקים 
 . " ע המקום הכי גרו בשבילו זה  
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 שאל חיים שלום בחרדה.   " ? מות שם ל החורפי    אושלך לרחוב   , שה מה אע   ז א " 

כנראה ההצגה מוצאת חן    , ם זה לזה , חיים שלום הבחין בעינו החדה שהם קורצי ם תיי ו במבטים משמע   שני הרופאים הסתכלו זה בזה 
 מחשבתם. ב ה עובר  , אבל לא היה לו מושג מ בעיניהם מאד 

   לנו." דקות ונאמר לך מה אמרו  ה שלך, נחזור בעוד כמה  קר מה לעשות במ   , תייעץ עם הפרסונל אנו יוצאים לה " 

 . גדול שפוך חיוך    על פניו היה כש   , אסי   קות חזר מש ד כעבור ח 

יהיה לך בינתיים פרק זמן  יומיים אירוח בבית הארחה זול,    , נה ו ב היא הציעה לך על חש   , ידת המיון התייעצנו עם פק   , "ובכן תראה 
 . " תך אל המקום קחת או , בעוד כמה דקות יבוא מישהו ל ן להתארג 

כל עוד זה    " חסד לאומים חטאת " מד ש הוא כבר ל   חן בעיניו, האלמונית לא מצא    טוב לבה של הפקידה   , ו פש ם לא ידע את נ שלו   חיים 
ארגן, אבל שפקידת מיון  להת ונתנה לו את האופציה  עוד ניתן היה לומר שהנהלת בית החולים התחשבה בו    , סגרת בית החולים במ 

 יניו.  אינו מוצא חן בע   , נה ו ב חש   סה שני ימי הארחה על לו מכי   עד כדי לתרום   , ו הולכת להיות נדיבת לב כז   שחיה על משכורתה 

את    ש פ יח הוא  רגלית    " שערי חסד " לכת לשכונת  . הוא חשב על הרעיון ל דר בכוחות עצמו ת ס לה ו ההצעה הנדיבה  ט לוותר על  י ל הוא הח 
 ה ואל הנחלה. וח גיע אל המנ הם יעזרו לו להסתדר עד שי   , אולי הם עדיין חיים בשכונה   , משפחת לוי היקרה 

ור ואצא בכוחות  השחר תביאו לי את תעודת  .  אני חושב להסתדר לבד   , עתי ל נמלכתי בד אב   , לאה פ הנ על ההצעה    תודה רבה לכם " 
   . " עצמי 

  אז אתה   , צריכים לארגן את החדר לחולה אחר שנמצא במסדרון עוד מעט    , ן להתארגן , יש לך עשרים דקות זמ רצה ת ש אוקי איך  " 
 ות" ז בזרי ש לעשות זאת  מתבק 

 ". לבית החולים י את הבגדים בהם הגעתי  להביא ל תוכלו  " 

שג  ה מו יש ל אולי    , דת הקבלה י ק אל המיון ואשאל את פ תי בקבלה שלך, אבל אגש  ל טיפ ולא    פואי ר היכן הם, אני בצוות ה לי מושג    ין "א 
 טפל בעניינך. מישהו שי ה  זור אליך, אבל אדאג שיהי היכן נמצאים בגדיך. אני לא מבטיח לח 

 ולא שב עוד. זריזות  פא יצא ב ו ר ה 

אה שני גברים זרים נכנסים  ה, לבסוף הוא ר כל רגע דומה בעיניו כחצי שנ   , א היה במתח אדיר ו ה   , ותר מחצי שעה חיים שלום המתין י 
 טיין. חיים שלום פינקלש ושאל אותו האם הוא  אחד מהם ניגש אליו    , לחדר 

 . ידע איך להתייחס אליהם   אבל הוא לא   , שכוונתם אינה טובה אמרה לו  (חוש פנימי)  האינטואיציה  ,  חיים שלום רעד בכל גופו 

  , כאן רחק מ לא ה   ה די נוח רח זור לך, יש לנו בית הא ע ל לכן  באנו    ראוי לחורף הירושלמי הכבד,   קיבלנו מידע שאתה לא מסודר במיקום " 
 . " בכוחות עצמך   , תשהה שם מספר ימים עד שתסתדר ה סוג הדומ ה מ אומללים  מיני  לכל  להומלסים ו ם  הוק עתו  מקום שבש זה  

כי    ה ב ש במוחו עברה מח   , טוב לב לא שפע  ך שעל פניהם  החיו   , מלאכי רחמים כ ו  או ל א נר הם ל   , הסתכל עליהם במבט חריף ים שלום  חי 
ל  הרוסים " כוונתם  הרוסית  שנה    מאה   לפני ם  שהוק   " מגרש  הכנסיה  ידי  הצלי לבית  צ ו פרוב ה על  לדאוג  עבור  שבאו  הרוסיים  ינים 

  , מטרות   ל מיני לכ תם  או ששימש  נים ענק  ם הקימו קומפלקס בני ה   , דושים שבירושלים לט על כל המקומות הק ת ש ה ל ו   למקומות שלהם 
   . שהשתלטה על המקום   מנדטורית המשטרה ה   חלקו לבית מעצר על ידי בהמשך הזמן נהפך  

  כשהיו   , אבל כמעט ולא נעשה בו שימוש   " גרדום כ" מש  י ש מקום ש היה שם    , לא תמיד לטובה   , עברו שם טיפול ות  המחתר   י סיר כל א 
התאבדו יום    במקום על הגרדום  רים להעלות  שהיו אמו ני  ז ר וב יין  ט פיינש   י מחתרת נש שני א   , צריכים להמית שלחו אותם למקום אחר 

   . מקום ההוא וצים לשכן אותו ב הם ר   , בכוונתם   לא היה ספק לחיים שלום    , אחד לפני כן 

רב  תו כבר זמן  או   שמחפשת   המשטרה הצבאית   אותו לידי מישהו הסגיר    , ת לו טיפול טוב כיאה לעריק ור אותו כדי לת הם באו לעצ 
,  לכלא   מם ע   קחתו וכעת באו ל עליו לצאת מבית החולים  רגע ש עד ל   קט ש הם המתינו ב   , ד קודם לכן עו עלו על פרטיו  ש   כנראה   , מאד 

 . תחפושת אזרחית באו ב סקנדלים  כדי שלא לעורר    , צ מ" נם אנשי  הי הללו  שני הצדיקים  

טח בית החולים ואי אפשר  הוא עדיין נמצא בש   , רציני   בלגן   אולי הוא מקים צעקה ועושה   , מחשבה עלתה במוחו   , גד לכך גופו התנ 
הם לא יתנו    , לעזרה ואו יב הם   כך  ? אולי יצעק כעת  , ים שעוברים במסדרון לא הרחק הוא שומע כעת אנש   , רחו ו אותו בעל כ  קחת ל 

   . לחטוף אותו לעין כל 

 . קה ז ו בח   אחד מהם ניגש אל חיים שלום ואחז בכתפו   , ם היו מוכנים לסיטואציה הזו אלא ששני האנשי 

התחבולות    ל כ ואנחנו מכירים את  מי אתה    יודעים בדיוק   אתה מבין שאנחנו   , פינקלשטיין חיים שלום  כעת  המכונה    , לד היקר פ מולי  " 
  , נאמר בקצרה   . כן נאמר לך שאנחנו לא מתפעלים מהדיבורים שלך ל   , היינו כבר בכל התרגילים שלך   הבלשים שלנו   לחמוק מידי   לך ש 

   . רצות את הדין ך ל עלי לכך    תאם בה אתה עריק מהצבא ו 

כדור  ה אפילו לא תרגיש כשה שתמש בו אם נצטרך, את ואנחנו יכולים לה בכיסנו  נשק    נו שות יש בר   , אנחנו מבקשים ממך לא להתנגד 
אתה    , יש לנו בשבילך חבילת בגדים פשוטה   , תהיה בשקט כשנצא איתך   , ים ממך ש לכן אנחנו מבק   , יפלח את ראשך העדין לשניים 

         . " לאסוף אותו   ם באים שחברים טובי   ים מחל כיאה ל   , נינוחה לה עם ארשת  גי צורה ר תצא ב דים ו תלבש את הבג 
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כדי לאפשר לו ללבוש את הבגדים בצניעות.  הניחו זאת על המטה, הם יצאו לרגע מן החדר  זרחיים ו הם הוציאו מתיק שבידם בגדים א 
קרב אל החלון שמע את  כשהת ך החלון, אך  דר ולברוח  נוי  פ ה זמן  האם הוא יכול לנצל את ה   , במהירות   ק ד ב התקרב לחלון ו חיים שלום  

 . חלון ה   ל א   טפס דו מל ועצר בע   תפס אותו בחוזקה הלה    , לעברו   בחורים רץ במהירות אחד ה 

שוך את העין,  עדיף לך לצאת כאדם משוחרר בלי למ   ! זה ימצא חן בעיניך יותר? האם    , באזיקים   כאסיר כפות "אם תתחכם נוציא אותך  
הלך איתנו  ו   קש ע ת שה חמוד  , יש לנו פציינט  מאד   מו מחיר יקר ל י שהתחכמו איתנו ש   כל אלו   , אם לא תתנגד   , יד בעת לך  ייטב  גם מצבך  

 . " הוא גרם לעצמו שישב בכלא עוד עשר שנים מיותרות   , ראש בראש 

הגיע    , מזלו   אבל עתה שיחק בו   , ו מזל לו  יחק  ש עד עתה    , ת בו שמו   עשו י יכנע לפני ש עליו לה ,  חיים שלום הבין שהפסיד את המערכה 
 ם. ת שלה יטו בסבלנות עד שיבריא כדי שיוכלו לטפל בו בש לו  חיכו  את ידיה, הם  הצבאית הניחה עליו    טרה הרגע בו המש 

חיים שלום התלבש בבגדים שנתנו לו    , כמה ם הנהנו להס ה   , תר ו לא מו   שקית התפילין שלו עליו הוא את  לו לקחת    תנו ש שי ביק הוא  
מר  שש ר נוסף  בחו כשלידו יושב    , ו מאחור הם הושיבו אות   , התנעה שהייתה במצב  ית  מכונ נה לו  ץ המתי החולים. בחו ך יצא מבית  וכ 

 . ביציאה המהירה איש  לא הבחין  כך    , נקיה וחלקה עשו זאת בצורה    הם   בריחה מהמקום.   צעד מטופש בניסיון שלא יעשה  

  , היה נערך במקום   י השיפוט אשון לפנ השלב הר   ורסם לשמצה שם היה בית המעצר המפ   , רוסים למגרש ה   הגיעו כעבור מספר דקות  
ככל    , יו לברוח יקשה על קום  למ שנכנס    אה שמי נר   , ערוך לכל סוגי פריצה מבחוץ   בנוי היטב היה  במבצר האימתני ש כבר מרחוק הבחין  

מגזע כלבי    , אימתניים י שמירה  ב ל דים בכ מסביב כשחלקם מצוי שנעו  הזקיפים  מראה    , הפחד גואה בקרבו חש את  קרב למקום  שהת 
זיע  ה ו  גופ   כל   , דחת הישנה חזרה אליו דומה שהק אותו לרעוד בכל חלקי גופו    הביא   , יודעים להטיל מורך על הבריות ועים הגרמני ש הר 

רק קשה בחייו  פ עוד    , לחיים שלום זה לא הציק במיוחד הוא התרכז בבעיות החדשות ,  כמעט שהבלשים יכלו לשמוע זאת עד ש   טט ר ו 
 ומתי יצא לגאולה. ופה  התק   השאלה כמה זמן תתמשך   , יו עכש מתחיל  

אנשי  המקום היה מלא ב   , צורך בכך כל  יה  כדי שלא יוכל לנסות להתנגד, למעשה לא ה   , ליו ג אזקו את ידיו ואת ר הרכב  מ לפני שיצאו  עוד  
 ד דכא. ד לשבור את רוחו ע שנוע   אקט השפלה   , ית האזיקים הייתה עט המקום.  לברוח מ לא היה לו סיכוי    , שב"ס 

שריריו    " ת פלדה עש " עשויים  שני אנשים וידיו  כ   גופו החסון   חב ו ר   , ת י כחצי גולי ה  שנרא מראה  אדם קשוח ל קבלה  פקיד ה אל  א הוכנס  הו 
דומה היה לאחד    , הוא נראה סדיסט מושלם   , היה מפחיד ביותר חיוכו    , יח עשר זוגות תפילין במקום ניתן היה להנ   , ולטים מקומרים וב 

ד מאנשי המאפיה או אולי נאצי לשעבר שהתגייס  אח ו  נ מולו אי אם זה ש לא היה בטוח    הוא ,  הידועים לשמצה ימ"ש  מקלגסי הנאצים  
 . לשב"ס 

אתה תהיה    , אתה לא יודע עד כמה שאנו שמחים לקבל אותך .  ראלי ש בכלא הי   א לצל קורותינו ברוך הב   -ייל ' אל ג ע יזר וואלקאם טו  " 
ני  לא רצי   צריך לזה מחיר מסוים ש רק    , יסים הישראלי ן משלם המ הכל על חשבו   , יהיה לך כאן בית הארחה מאד טוב   , הכתר לראשנו 

רך להבהיר  פרט חשוב, אין צו ולא לחסר אף  גיליון  ה את  עליך למלא    , במדויק   את כל הפרטים שלך   מסור לנו ל ש  בק ת מ   תה א   . וחד במי 
     מת מידע תגרור עונשים בהתאם". שהעל 

כין את  הוא ה   מביכות ביותר שעדיף לא לענות עליהם. , יש שם מספר שאלות  בגדול ך  א רואה את הבר יים שלום מסתכל בשאלון ו ח 
ד בדרך  רק לעבו   , ידע שאין לו דרך אחרת   , מרת מצבו ס את חו כשתפ   , מבית החולים   לפני שיצא עוד מהרגע הראשון    , עצמו למצב הזה 

   חר. שהוא ב 

מי  בכלל  אבל אני לא יודע    , להסתיר   אין לי מה   , פרטים לא נוגעים אלי מה הרבה    , לענות על השאלון הזה   יכולתי ין ב א   , מאד   מצטער אני  " 
   . רה להגיע מהר האדם ו האמ בה  מהתגו   יים שלום כולו רועד ענה ח   " אני בעצמי? 

ועל כך    , הן לא שכחתי אחת מ   הרבה מאד כבר שמעתי    , ת וזה לא שאני לא שומע בדיחו ... חת מזו לא שמעתי צל יותר מו דיחה  חחחח ב " 
   . בינוני   ים ז למטח פג יותר  בצחוק שדמה    ליית ו ג חצי  רעם    " חה הזאת לא התחרתה עם הבדי מהן  אף אחת    יכול להעיד, אני  

ש  לא נגמרו, כל רגע הבין יותר עומק ונהנה מחד   פו האדיר יק גו שהפ פרצי הצחוק    , היה שאכן החוקר מרוצה מהבדיחה עד מאד נראה  
  סיונות י הרבה נ היו    , חמש שנים , הוא כבר נמצא במקום  מור המושחז, מעולם לא נתקל בסוג התחמקות כל כך מוצלח ק של ההו מהבר 

, זה  קורי מ   ור לא בא עם כזה סיפ   , אבל איש בריחה אחר של  או כל סוג    , יות כ ו או ב מבולבלות  מטומטמות    להעמיד פנים   , להערים עליו 
   נשמע כל כך שובב וטוב והביא אותו לזרום עם זה. 

 ך". קבוע ל י מוצלח, אני אהיה המאזין ה הכ אתה תעשה זאת    , אין לנו סחורה טובה   " יצן החצר ל " ליץ עליך להיות  מ "אני א 

  , ה נ רון של התקופה האחרו כ י יבדתי את הז א   " אאוט   בלאק " עברתי    , יאות הפשוטה ר את המצ אני אומ   , מציא בדיחות אני לא מנסה לה " 
י  רים ל חס   " בלאק אאוט " שעברתי עקב המחלה הקשה שלי    אשרו אנשים שי אתה יכול לשאול בבית החולים ביקור חולים יש שם כמה  

 . " ם השאלון שלכ סיכוי שאוכל לענות על  המון חלקים בפאזל שלי ולכן אין  

ו איך להשיב לך את כל פרטי  , יש לנו את הדרכים שלנ ך בהמש   לסדר ראה  תר נ את הי   , מלא את הפרטים שאתה כן זוכר כרגע ת   .. טוב " 
 . " וג הלא קלאסי ס מה   " ליצן חצר " ר חמוד כראוי ל ד הזיכרון, אבל אנו לא ממהרים לשום מקום, בינתיים תקבל ח 

לום הגיע בלי שום  ש   חיים   , קחת ממנו לבוש את הבגדים, לא היה מה ל ש ל הוא התבק   , מלכותיים הוא הובל לחדר בו קיבל בגדי אסיר  
     לבד הבגדים שנתנו לו צוות הבלשים שהביאוהו למקום. מ   , פריטים מבית החולים 

לאחר מיכן    , שירות בצבא עם רדיפה של טרוריסט הוא כבר חווה    , ם לתוך מצב חדש אותו לא חווה מעול חיים שלום  בבת אחת הוטל  
הוא גם חווה את    , תיד כשאין לו מושג מה יהיה בע   , ארוכים חודשים    משך ב   עצום פחד    , לחלוטין   שינה במחסן טחוב   , טלטולים ו ות  בריח 

   . שפחה זה כעשר שנים שהוא ללא מ   , פחה ש קות מהמ מההתנת המשברים שעבר  



4 יד ג י המ ר ו פ מס  

או  ,  שפטו אותו על העריקה בלבד אם י טובות, אין לו מושג  שנים  כמה  הוא עומד להיות אסיר למשך    , ותו פל אבל עתה הגיע לשיא ש 
ולא    שלושים גיל  ך והוא כבר קרוב ל הוא רק בראשית הדר   . העלילה המבישה שקשרה אותו עם רצח בנג'י את  גם  פוט  ומ ק סיפו לו כ ו שי 

תקופה ארוכה    י לחלוטין, הוא עומד לשבת אפס   , קשה בלי משפט    א כל ה וכל לצאת מ שי   הסיכוי ,  עשה דבר למען הקמת בית בישראל 
בית  לא יוכל להקים    סביר להניח שבמצב כזה   , ור או לבן לחלוטין פ וכשיצא כבר יהיה ראשו א   , שם   ותיו יעשה טב שנ שאת מי   תכן מאד, י 

 . אפס וכלום   -נישט מיט נישט ר ו ג   , לם , מה יצא לו מכל החלומות שח בישראל 

   לא היה מסוגל לעשות.   כל כך כאוב וחלוש שאף את הדבר הזה   ש לפרוץ בבכי אדיר, אבל הוא היה אם היה יכול היה מבק 

הוא הובל במסדרון    , אותו לחדרו המלכותי   ת או לקח ב שתקניים  שני אנשי שב"ס    , יו הקשות רה אותו ממחשבות חבטה איתנה עק 
   . לילך   סוגל מ   ה חיים שלום לא הי   כי כשק תפוחי אדמה  אותו ברגליו    ו גרר   ים הסוהר   , יו ר ו מאח כשידיו כפותות  

בלי ארון  ות על הארץ  שטוח ת  מיטו   ארבעה   רק   , מכל ריהוט חף  שהיה  הצר  ראה את חדרו  ש כ   , ה המסדרון עמד החדר שיועד לו בקצ 
חש מחנק    , לכל האסירים   שולחן כ כביכול  אמור לשמש  ארגז קטן ש   שהו רמז לאיז שהו ש ה החדר היה מ צ ק ב   . גוד להניח דברים או בי 

   . בשום מקום שממש לא רצה להכיר  טיפוסים    , חדרו יישות את  שמא ת  ו תוק המ דמויות  את ה   מבט נוסף חשף ,  בגרונו 

הוא חש שכל מה    , כליל כבשה אותו  כאים  נ רוח    , משם יגיע לבית חולים לחולי נפש מעולה    ' ת הבראה בי ' היה לו  י הבין ש   ברגע זה 
, חיים שלום לא היה  הום ת ד כמעט ל יר ויוירטה  ברוך נ ר'  ור של  לים תודות לטיפולו המס ם האחרונים בבית החו י שהצליח לרכוש בימ 

 . אמיתי של המקום   אאוט יהיה תוצר   הבאלק   , הרבה כדי לשקוע בערפילים   להתאמץ   צריך 

 *** 

קבלו אותו בסבר פנים יפות    , הזהות ממש לא משנה   , או חיים שלום פינקלשטיין   החדש מולי פלד   תכירו נא חברים את חברכם " 
אורח חדש    שיש   אמר אחד הסוהרים לחברי החדר שהתרעמו על   " את שהותו הקצרצרה בבית הארחה הנהדר שלנו   ותשתדלו להנעים 

   . את מרחב מחייתם ם  שיחלוק את חדר ויצמצ 

עול מרעיש  נ ת הדלת כשהמ החדר וסגרו א הם יצאו מ   , על הארגז והניחו את נרתיק התפילין  מיטתו    את סוהרים הראו לחיים שלום  ה 
ה פראי  ש ו עתה נותר לבדו מול של   , המהולל עצר  כבר חבר מן המניין בתא המ חיים שלום    של בריחה. ספק  כל  ר  להסי   , שלוש פעמים 

 ללי החדר.  הם החליטו להבהיר לו את כללי הכלא וכ   , רגל עד ראש אדם שסקרו אותו מכף  

,  המיטה שלצידו מבועת מפחד   חיים שלום נפל על   , יו אחת ושתיים לחי   שכמו ואחר סטר על   ניגש אליו וטפח לו על אחד מהאסירים  
 . במצב מאד מסוכן להם אז הוא  הידידות ש   זו מחוות   אם 

  , לא נפל ממקומו איש    , בר אצלנו עוברים כולם שאתה עו מה  ,  ר ברוע לב מופגן ותו אסי צחק א   , ומניק ממש כל   , איזו נמושה אתה חחח  " 
אנו רוצים שתרגיש את    עמו אנוכי בצרה" " ת ש לתת לו הרג   , ל אורח חדש נו לקב , זו פשוט הדרך של כולם מקבלים את זה בשמחה 

היינו נותנים לו    , זה דבר אין כ   ם דמי חבר? שב שנכנסים לחברה שלנו בלי לשל הטעם המתוק לשהות בצל אסירים מפורסמים, אתה חו 
 . ך ל נו  ם את עצמ תאי ה נו ברירה אלא ל אז אין ל   , ה פשוט עשוי מחמאה את ש לנו  אבל נראה    , עוד קורס מזורז נוסף 

אל חיים שלום ולחץ  ניגש    הוא   , מוטב פנה אסיר שני שמראהו לא הסתיר שהוא בן דוד מבני דודינו הידועים לטוב ול   " לי לדבר   "תן גם 
   . משתק אותה לחלוטין או    ק את הלחץ היה תולש אותה מגופו אם היה מעמי   , לחלוטין   ותה מעקם א ו הימנית תוך ש יד   את 

 בוש אותה.  בלי שיוכל לכ ה מחיים שלום  צעקת כאב חזקה נפלט 

וחשף את  . הצטחק הרשע  דוני שלום עליכם א   -יא חווג'ה   ם ו סאלם עליכ " כאפה קטנה של  סך הכל באתי לתת לך    ? אי מה אתה צועק " 
 . אומללה ה ני שעומד לטרוף את הכבשה  פ יוך הזכיר את הזאב ל , הח ה ווח שיניו הצהובות מרוב עשן לר 

חיים שלום באגרוף  כיבד את  הוא    , אבל הוא נותן לו טיפול הדרכה קצר   , ל נמושה הוא לא מדבר א   , פלג מו תקן  ש היה  יר השלישי  ס הא 
  קע במיטתו מעולף ש אבל דם רב זב מפיו. חיים שלום    , יניים על כנם , בניסים נותרו הש שכמעט ריסק את שיניו י השמאלית  בלח 

 כמנה ראשונה. גופו החלוש לא עמד במסת היסורים שקיבל    , לחלוטין 

, הם לא התכוננו להוסיף לתיקי ההרשעה  יהם ר ו לאח   תעו נר   , בקלות עלול למות  חלוש למדי והוא  הם  הטרף של כי    האסירים כשראו  
   לא. תיק רצח של אסיר בתוך הכ שלהם  

איש לא טיפל בו להעירו, כאשר התעורר חש   , כה חיים שלום עבר את השלב הראשון שלו בכלא, הוא שכב מעולף משך שעה ארו 
 ניכרו עליו היטב.   אותות הטיפול וידו הימנית,    צומים בפניו כאבים ע 

חברי החדר  ו   פשוט החליק בחדר   יאמר כי   מראהו העלוב אם ישאלו על    , מלא את פיו מים אחד האסירים נחפז להודיע לו כי עליו ל 
 שנפצע רצינית. לאחר  לו במסירות  טיפ 

הוא אינו יודע    , עתה הוא אוטיסט מוחלט יאמר עלול לסכן את חייו, מ גיב יותר לאף דיבור, הוא ידע כי מה שלא  תק ולא ה ש חיים שלום  
 ם. ר עם איש מה ש לתק 

^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

 :יאה ן יוליהגלת בה לקמש רהל ההחדש תתובהכ
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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  את לקבל ניתן

 במייל  הגיליון
 : למייל ' בקשה' לשלוח תןינ 

a0503210@gmail.com 

 

 

 . זאת כדי לאכול מפירות שמיטהעשו  היתר מכירה'הסומכים על ' היום  עד)  10
 . ה משתמשים ב"היתר מכירה" כדי 'לא' לנטוע בשמיטהנלראשו 

רת' המדינה לעבאס......... "היתר" הפסקת הנטיעות, בגלל 'מכי
בשעה)  11 אותם  שימו  לילדים  סידור  לכם  אין  בת   8:00:  אם  הבדיקותבבוקר  של  . ור 

 תבואו לאסוף אותם הם עדיין יחכו בתור.....  13:00תצאו לעבוד בכיף בשעה 
......... .?תה באומיקרון אובמירוןישיבה שבועיים אא היית ב למה לשרוליקתגיד  )  12
תשובה  )  13 לקבלת  ההמתנה  מזמן  יותר  קצר  יהיה  הבידוד  לקרות  הולך  מה  מבינים  אתם 

. .. .... PCR  מבדיקת
 ... 'כשהקב"ה רצה להוריד את התורה בא לכל האומות וכו )  14

זה עולה ענה להם  בא אל הירושלמים ושאל אותם אם רוצים את התורה שאלו אותו כמה 
 ............. תו וממילא קיבלנו שני לוח שזה בחינם אז אמרו לו תביא שתיים.

 דיקת אנטיגן??קת קורונה בם לבדי ילמה קורא) 15
 מונעת מהילד שלכם ללכת לגן....... כי היא 

מבקש)  16 המשטרה  בבידוד,  השוטרים  של  הרב  מהמספר  בקשעקב  של  לשון  בכל  ה  ת 
 אתיופים להרביץ לעצמם............ מהחרדים ו 

לממשלה  )  17 מתקשר  מישהו  הבריאות,  ממשרד  היוצאות  המבולבלות  ההנחיות  בעקבות 
מה השאלה, עונים לו, בוודאי.    - ושואל: תגידו, זה בטוח ששר הבריאות הזה מבין בבריאות?  

גע: ושר  השואל לא נר  - הוא מבין בבריאות לא פחות טוב ממה ששר הדתות מבין בדתות.  
ושר האוצר   - בוודאי. הוא מבין בדתות כמו ששר האוצר מבין באוצר.    -הדתות מבין בדתות?  

בוודאי שבוודאי. אם הוא לא היה מבין באוצר, ראש הממשלה היה ממנה אותו    - מבין באוצר?  
 .. נו, טוב, הוא לא צריך להבין. בשביל זה יש לו ממשלה  - וראש הממשלה מבין?    -לשר אוצר?  

 הבדיחות הן באחריות הקורא בלבד. 

 ?כל היום רוצה לחייך
חדש! חדש! חדש!

 קו השמחה
077-502-3345 

 שמיעת בדיחות.  1שלוחה 
 השארת בדיחות.  2שלוחה 

 חייגו ותחייכו. 



 ז

  

 

אם  )  1 אמר:  אחד  המשוגעים  מבית  לברוח  רצו  משוגעים 
החומה גבוהה נחפור מתחתיה. השני אמר: אם החומה נמוכה 
פשוט נקפוץ מעליה. השלישי אמר: יש לי חדשות אי אפשר 

 .....לברוח אין חומה

שתי פיתות הולכות ברחוב. פתאום בורקס אחד דוחף את )  2
אחת הפיתות אז הפיתה השניה צעקה עליו ואמרה לו:' יווו,  

 .... עלים)...-איזה בצק אלים אתה!!!' (במקום בצק

של המערכת הבדיחות הן מתוך חוברת הבדיחות
 3עוד פרטים בעמוד 

 ניתן לשלוח בדיחות למייל של המערכת   

ּנּו  י ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר ְולא ְיַכּסֶ ח ִאיׁש ּבֹור אֹו ּכִ  פל"ג)   א(פכ"וגו' ְוִכי ִיְפּתַ

אומר רש"י ומקורו בגמ' [ב"ק נא] שאם על הפתיחה חייב על הכרייה שזה חפירת הבור עצמו לא כל שכן?  
ף ועשאו עשרה  אלא ללמדך שמדובר פה בבור של תשעה טפחים שאין בכוחו להמית ובא אדם וחפר טפח נוס 

טפחים שעכשיו הוא יכול להמית ונפל שם שור או חמור ומת, זה שעשה את הטפח הנוסף צריך לשלם ע"כ  
 הגמרא.  

דהיינו בור שהוא ממש    ואומר הגאון מוילנא ז"ל שזה רמוז בפסוק שכתוב, וכי יפתח איש בור עם האות ואו
בור שממית לכן הוא עם האות ואו, ואילו בהמשך כתוב או כי יכרה איש בר בלא האות ואו שזה חסר טפח,  
שהשלימם   הטפחים  לתשעת  רומז  שזה  תשעה  קטנה  בגימטריא  יוצא  בר  איש  שהמילים  להוסיף  ואפשר 

 לעשרה. 
 לע"נ ר' יוסף בן שרה זצ"ל 

ל

 וו‡רט על ‰פר˘‰ 
      מ˘פטים פנינים י˜רים לפר˘˙

 ˜ול ‰˘מח‰ מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 

  שמחהה
מתחילה בלחיצה  

 על המקשים  
077-502-3345 

אלפי אנשים מאז 
ששמעו את הקו  
יש להם שמחה  

 על הפנים!!! 

ב ש

  

ח‰ח˜וול

ק 058-323-49-410505ו'ו' יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: ללהערות והארות: דוא"ללשליחת בדיחות או 

ת 3ת, 3 49 441

ת a05832349@gmail.coma0a0: לל תת g@ת
 | הפצה ראשית: א.י. הי"ו שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו :מו"ל



 

 ואלה יעמדו על הברכה:
משפחת יוספי. משפחת לוי. משפחת שהרבני. משה בת רביטל. אסתר הודיה בת רביטל. שר השמחה: 

 מאיר בן מרגלית. אלעזר בן רחל. משה בן שרה. דוד בן אסתר.

 
איש אחד יושב בסלון ופתאום שומע דפיקות בדלת, ניגש פותח ורואה מולו חילזון. ) 3

מתעצבן האיש ובועט בחילזון אל כל המדרגות. אחרי שנתיים שומע האיש שוב 
"תגיד למה עשית  :ורואה את אותו חילזון. שואל אותו החילזוןדפיקות בדלת. פותח 

 ?"..............את זה

הביא לו העשיר שטר של  וביקש צדקהבא לעשיר המחלק כסף לצדקה  ) נזקק4
בפיוט  אמר לוואמר לו אם תגיד לי משהו יפה אני אתן לך שטר מענין  ₪עשרים 

שטר שצריך להביא (היינו כחול,  זרעינו וכספינו ירבה שאומרים במוצאי שבת כתוב
 ".....₪ 200של  רהביא לו שטצחק העשיר ו בצבע כחול)

קונים את העליות בסכומים מועטים  'ישמחו בו'אדם מספר לחברו שבית הכנסת ) 5
מאד אמר אותו אדם אני חייב לבדוק זאת נכנס להתפלל שם בשבת שומע עלית שלישי 

השלישי  40השני  30עליה הבאה אחד אומר  וכן 40-נמכר ב  40השני  20אחד אומר 
אמר לעצמו מדוע להוציא עליהם לעז הקניות של העליות סבירות וטובות מגיעים  50

החמישי צועק אני קונה   95הרביעי  80השלישי  60השני  50למפטיר אחד אומר 
 .........................מפטיר בשקל מיד זעק הגבאי זכה

לדרוש נעמד מול הקהל ו...שותק. הקהל מחכה ומחכה, והמרצה מרצה זקן מגיע ) 6
מסמן המרצה על פיו, ולוחש ששכח  שואל אחד הנוכחים: "מדוע אינך מרצה?" דומם.

ואז התחיל  את השיניים שלו בבית. רצו מיד עוזריו לביתו, והביאו לו את השיניים.
, הקהל התעייף להרצות ולהרצות, וממשיך להרצות ולא מסיים. חלפו שעות מספר

אז שואל עוזרו: "כבודו, מדוע אתה מדבר היום כל כך  ורוצה ללכת, ועודנו מדבר.
"אני לא יכול להפסיק", משיב המרצה. "הבאתם לי את השיניים של  הרבה?"
 ....."אשתי...

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡



 

 בסייעתא דישמיא
 חדש! חדש!חדש! חדש! חדש! 

  בדיחותהיצא לאור חוברת 
 3לא נפסיק את השמחה חלק 

 הכניסה בצד ימין 9 }רחובות הבוכרים {דודברחוב: בירושליםניתן לקנות את החוברת 

 .A5 עמודים 32על  בדיחות מצחיקות 252בחוברת ו בלבד! ₪ 10חוברת המחיר 
 (מרכז העיר והסביבה) באזורים מסוימים בירושלים. למשלוחים אפשרות

  058-323-49-41עוד פרטים להזמנות ו
 בירושלים. 9מפת ההגעה למכירה המרכזית ברחוב דוד 

 רחוב ישא ברכה     
 
 
 

 
אקסוס

 
 

רחוב 
 יחזקאל

רחוב  
 9דוד  

כניסה 
צד 
   ימין

 
רחוב 
שלמה 
 מוסאיוף

 

 רחוב דוד  דואר ישראל            טמבור                רחוב דוד

רחוב  ת"ת יעב"ץ
 יחזקאל

 צנעא    צנעני    פיצהביהכנ"ס       
           בבא תמא   

רחוב 
שלמה 
 מוסאיוף

 
בית הכנסת 
 מוסאיוף

 שוק הבוכרים                             רחוב אדוניהו הכהן                                               

 
בשבילך אמר  'סגולה'אחד אמר לחבירו שהוא בשידוכים כבר כמה זמן אמר לו חבירו יש לי ) 7

  ...............אתה נורמלי אתה מציע לי אשה סגולה ברוך ה' אני אדם בריא לו חבירו

לקראתו חיבוקים, נשיקות. ואז  ובאומשה הגיע ביום קיץ חם במיוחד. שמחו כל הילדים, ) 8
האב המותש אמר מילה אחת בגרון יבש: "מים". הבן הגדול דפק על השולחן ואמר: "רבותי 

אב, מי רוצה לזכות במצוה עשו מכירה פומבית בין האחים, מצוה יקרה של כיבוד  יש כאן
 ושולה אמרה₪  10 , יוסי העלה מיד רבקי אמרה₪ 5למכור את המצוה החשובה. שמעון הציע 

 100, האב בינתיים ישב על הספה והמתין. המחיר עולה ועולה עד שלבסוף שמעון אמר ₪ 20
מר שמעון: "אני מזכה במצוה את פעם שלישית, זכה! א פעם ראשונה, פעם שנייה.. ₪!

 "....אבא

יש חבירו לו אמר זמן כמה כבר בשידוכים וא

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

לי ס'ש יש לחבירו שהו בשידרו וא



\ 

 
 

 

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 ‰עלון  בחסו˙
 

 ניתן לקבל את הגיליון במייל:
a05832349@gmail.com 

מעשה שהיה בארצות הברית באדם ובנו שחזרו מהתוועדות חסידית ושתה וודקה גם הבן )  9
וודקה כשנסע ברכבו עצר אותו שוטר ואמר לו שיעשה בדיקת ינשוף וגילו שתה    12כבן   

אלכוהול בדם אמר לו המכשיר לא טוב הנה תבדוק את הבן והשוטר בדק את הבן וראה שגם 
...... לו יש אלכוהול בדם אמר לשוטר אתה רואה שהמכשיר מקולקל והשוטר ביטל את הדו"ח 

ומייד    .רד בכתב גדול יוסי, זבל. יוסי התעצבן מה אני זבל אישה השאירה פתק לבעלה בלו)  10
כוונתי טוב  ענתה לו אשתו אתה לא רואה פסיק    .אני זבל ואמר בכעס    התקשר לאשתו בעצבים

  ...........שאל תשכח לזרוק את הזבל 

מכובד בוכה בכותל בדמעות וכול פעם שומעים אותו אומר פנצ'ר בגלגל   פעם ראו מיליונר)  11
מר נגשו אליו שאלו אותו מה קרה יש לך פנצ'ר נתקן לך אמר להם לא  גכמה פעמים כשככה  

עניים   ונהיו  ונהפך עליהם הגלגל  לי הרבה חברים שהיו עשירים  בגלל שיש  אני התפללתי 
 התפללתי שאצלי יהיה פנצ'ר בגלגל ויתקע הגלגל וזה לא יקרה.............. 

 בשמחה םמשנכנס אדר מרבי
 א בחוברת הבדיחות לא נפסיק את השמחה ואין שמחה אל

 058-323-4941להזמנות חייגו: 

 הקלדות
 דברי תורה | מסמכים
058-32-34-941 

 התפללתי בציון הקדוש של חכם ששון מזרחי זיע"א
אמרתי פרשת הקטורת, נתתי פרוטה לצדקה, קבלתי על עצמי לשוב בתשובה, 

 . י נושעתבקשתי בקשה ולאחר כמה זמן 
 הציון נמצא בבית החיים סנהדריה בירושלים 

 חדש! חדש! חדש!
₪  10 -פרסום בעלון רק ב
 :עוד פרטים

058-323-4941 
 עותקים. 8,000 -שימו לב: העלון מופץ ב

  הטשולנ'ט הביתי  

בכל ליל שישי מתקימת מכירה של  
בר"ח שלמה  השולנ'ט הביתי 

 בערב  20:00ם מהשעה: -מוסאיוף בי
 ₪.  22מנת טשולנ'ט

 0548-437-050



 

{ אז נדברו }
   543גליון מספר:  |  .." כבד את אביך ואת אמך" תשפ"ב | לסדר: יתרופרשת 

 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת התפוצה 

 :במייל

a8447168@gmail.com 

 
 

ס בפקיתן לקבל את הגיליון נ
 באמצעות שיחת טלפון:

 

 

 

נודה להשתתפותכם 

 בהוצאות הגדולות!!:

 :  בנק פאגיבבנק

 182  סניף
 747815חשבון 

 ר)(ע״ שב שמעתא :שע״

 : ״נדרים פלוס״באשראי  
 0799�654321: בטלפון 

חיפה 15פולק, גאולה : בדואר

 052�7683095 אנושי:למענה 

  תודה מראש!!!

 

  ארבעה סוגים של מתיקות התורה... איזה מהם אתה מכיר?? 
כולנו  התורה!!מתיקות לרגל שבת מתן תורה... אחת מההסתבכויות הגדולות שהיו לי בתור בחור... היה זה בנושא של 

יודעים לשיר את המשפט המפורסם שמובא באוה"ח הקדוש: 'אם היו בני אדם מרגישים מתיקות ועריבות התורה, היו 
משתגעים ומתלהטים אחריה... כתוב כאן שמתיקות התורה זה... זה... זה משהו הזוי... משהו בלתי נתפס... זו מתיקות 

סם ממכר, שמי שפעם אחת טעם -הט... בקיצור: זה נשמע לא פחות משאתה לא עומד בה... אתה פשוט משתגע ומתל
אם המשפט הזה היה מתחיל ונגמר בספר אור החיים, נו... זה לא  ומעתה:את זה... זהו... הוא לא מסוגל לצאת מזה... 

כו'... והרי מתיקות וערבות ו יודעיםהיה מטריד אותי... כי נכון... ככה כתוב באור החיים הקדוש שאם היו בני אדם 
במה מדובר... נו... אז זה מצטרף לרשימה הארוכה של עוד הרבה מושגים מרוממים בעבודת ה'  יודעיםתכל'ס אנו לא 

 שנה ותכל'ס אני לא אוחז שם... ואני לא שמח ורוקד... ובקושי שורד את זה...  120שאם רק היית יודע היית שמח ורוקד 
ותתפלא לשמוע שכמעט לכל בחור בן עליה ירא שמים שצבר הרבה  ת זה!!יש!! יש לי אדא עקא, שבלימוד התורה 

שעות של עמל ויגיעה מול הגמ'... היה לו מידי פעם הבזקים של תענוג עילאי ושמימי ובלתי נתפס בלימוד התורה... 
 סוג של עונג שמאוד מזכיר את התיאור של האוה"ח... 

יש לי מושגים ב'משתגעים ומתלהטים אחריה',  וזה כבר היה לי  !וכאן מתחיל המשבר הגדול שלי!!! שהיות ויש לי!
במשך תקופה מסוימת... היתה תקופה שהייתה לי כזו מתיקות נפלאה בלימוד שאי אפשר לתאר אותה... אבל בפתע 
פתאום היא פשוט נעלמה... דודי חמק עבר בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענה לי... ואז אחרי כמה שבועות 

ו... ואיפה זה?? לאן יקות שוב חזרה לכמה ימים ושוב זה נעלם... וככה פתאום זה מגיע והולך בפתאומיות.. המת
אני רוצה לתפוס את המתיקות הזו ולהחביא  ולא ארפנו!!!אני רוצה להגיע לאחזתיו  המתיקות הזו פתאום נעלמת??

אבל רגע רגע בורח... עד... עד שזהו... התייאשתי... אותה בתוך כספת שלא תברח... אבל לא... זה בורח... ובורח ושוב 
יש כאלו שבכלל בכלל לא  שקוראי שורות אלו מתחלקים לשני סוגים:כאן חשוב לי להדגיש: רגע... לפני שאני ממשיך... 

חיבור והתרגשות ויהודה זה מה  (זה בעיקר תלוי באופי..  ובינינו... אני חושב שזה גם תלוי בשבטים... שבט יוסף זהמבינים על מה אני מדבר... 

הסוג הזה מעולם לא השתגעו ולא התלהטו... הם יושבים ולומדים כי זה מה שנכון וצריך וזהו... זה סוג  צריך... ואכמ"ל)
שמעולם לא הרגיש לא את הנשמה יתירה בשבת, ולא את האורות במירון ולא את הדכאון של מוצאי שבת... וממילא 

אבל יש כאלו שרק רואים (ממילא המצוקה שאני מזכיר כאן היא לא כ"כ רלוונטי בשבילכם...) שה הזו... הסוג הזה בכלל לא בפר
שורות אלו... זה קופץ להם... הו... סו"ס מישהו מדבר על זה... הוא פשוט גונב לי את המילים... אז לסוג הזה אני כעת 

תה... כי... כי המתיקות הזו היא באמת משהו עוצמתי... פונה, בקיצור:  תכל'ס, התחושה הזו מאוד כואבת ואפילו משבי
כמו סם לכל דבר!!! זה משהו שמגיע בהבזק כמו ברק... פה איזה חודש אחד בתחילת הזמן... פה יומיים... ואחרי 
חודשיים עוד כמה שעות... ותכל'ס... בחור בן עליה שטעם כמה פעמים את ה'יין ההונגרי' הזה (כלשונו של מוהר"ן 

 "א), לא מסוגל לרדת מהסטנדרט הזה!!! זהו!! אחת שאלתי... לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו...זיע
ותכל'ס... המתיקות הזו בדרך כלל איננה... ביום יום השגרתי לא מרגישים את זה... אבל למה?? למה?? למה קודר 

ילת הזמן... אז לאיפה היא נעלמה? אלך?? למה אין לי את המתיקות הזו?? הרי אני מכיר אותה... היא היתה לי בתח
 למה היא נעלמה?

כנראה שאני  (שגם זה תסבוכות ששמורות לבן עליה... זר לא יבין זאת)...ואז כמובן מתחילים כל מיני מחשבות וחשבונות שמים 
מגיע ממקום מאוד זך (כי זו באמת מתיקות זכה וטהורה, שהיא באמת חוטא ולא ראוי... אני לא מספיק טהור... ה' מעניש אותי... 

ואז... הוא מתחיל להתפלל ולחכות שזה יגיע... ואז שוב  וטהור, ממילא המחשבות האלו הם לא לגמרי מופקעות לכה"פ בהו"א)
מגיעה המתיקות לביקור קצר... ושוב עוזבת... ושוב אני שוקע באפרוריות ובצער גדול... וככה כל הזמן.. הייתי נכנס 

או אפילו בתחילת יום, מאוד מקווה אולי תגיעה המתיקות הזו... אולי אזכה שתשרה עלי לבית מדרש בתחילת זמן 
, אתה מרגיש כמו תינוק חסר ואני מוכרח לומר שעצם התחושה הזו, היא מאוד קשה ומדכאת...הרוח ושוב מתאכזב... 

משש אותה בידיים... היא ישע, שאתה תלוי באיזה הרגש ומתיקות שהיא בכלל בכלל לא תלויה בך!!! אתה לא יכול ל
מופיעה ללא הודעה מוקדמת, ונעלמת ממך גם בלי התרעה מראש.. ואין שום צפי... כל פעם שהייתה לי מתיקות 
בלימוד, כמה שהמתיקות היתה גדולה, התלווה אליה תמיד דוק של עצב... לך תדע מתי זה פתאום יעלם כלא היה... 

ואה... שהנביא היה מקבל את הנבואה וזהו... פתאום הוא היה נוחת לכאן וחושב נפשו למות מרוב כלות (אגב: התיאור הזה די מזכיר את השגת הנב
 הנפש וההשתוקקות לשוב עוד פעם לחזות בנועם ה'...)

--- 
ואני כעת עומד ושואל: תכל'ס... ישר ולעניין: איך משמרים את המתיקות הזו? איך עושים שהיא תהיה תמיד ולא 

התשובה היא: יש!!! ברור שיש ו: האם היא בכלל קיימת?? אולי... אולי הכל רגשות ללא בסיס אמיתי?? תיעלם?? ובינינ
תדעו (שיתכן וקוראים מאמר זה, למרות שהודעתי להם מראש שזה לא בשבילם) כן... לשכלתניים והריאלים שבינינו,  כזו מתיקות!!

רק באור החיים הקדוש, אלא גם בתוככי הבית מדרש, גם  לא והיא קיימת!!לכם שיש מתיקות ועריבות נפלאה בתורה, 
אבל!!!! אסור לבנות עליה!!! אסור להשתית עליה את עסק התורה!! היא  בדורנו אנו, גם בקרב בחורים בני עליה. 

 בונוס... אם זה מגיע מה טוב... ואם לא... אני פה לא בשביל זה... 
 בגיליון זה... 4-3ההמשך בעמוד 
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 איך ניחשת שזה מה שיקרה... היית פשוט נביא....

וזה מאוד תמוה: בדיוק עכשיו התורה משבחת אותה  הנביאה!!!!בפרשה הקודמת... בשירת הים כתוב ותקח מרים 
שהיא נביאה?? הרי בקריעת ים סוף אפילו שפחה זכתה למחזה נבואה שאפילו יחזקאל לא זכה... כולם נהיו נביאים 

 ושוררו ברוח הקודש... אז בדיוק עכשיו לקרא למרים נביאה?? הרי עכשיו גם השפחה נביאה בדיוק כמותה??

: כשעם ישראל עמדו על הים!!! ואז מרים הוציאה את התוף הישן והמוכר שכבר שנים ע"ג והתשובה היא פשוטה
שנים היא מתופפת איתו אי שם עמוק במצרים... כבר שנים שהיא מלמדת את בנות ישראל את התוים של שירת 

גמ'...) כעת הים וכולם צוחקים עליה מאחורי הגב על הפנטזיות שלה (ואף אחד לא רוצה להתחתן איתה כמובא ב
כשכולם פתאום עומדים על שפת הים... פתאום כולם אומרים בתדהמה... מרים... איך ידעת כבר שם שזה מה 

מה שכתוב ותקח מרים הנביאה הכוונה היא שכולם פתאום הבינו למפרע  שם!!!!שקורא עכשיו... היית נביאה כבר 
 שיש פה מישהי שהייתה נביאה כבר שם!! איזה נביאה היית..

ומה מרים עונה?? יש לכם טעות!!! בתוך מצרים בכלל לא הייתי נביאה... לא היה לי מידע יותר מכל אחד אחר... אני 
פשוט האמנתי בה'!!! האמנתי בהבטחה שפקוד יפקוד אלוקים אתכם... האמנתי שלא יזנח לעולם ה'... בקיצור: 

בזה ואתם צחקתם עלי... וכשצחקתם עלי... מה  האמנתי בכל מה שגם אתם ידעתם בדיוק כמוני... רק אני האמנתי
עשיתי?? אמרתי לעצמי... יום יבא והם יגידו איזה נביאה היית... איך ידעת... אז זהו שלא!!! דווקא אז בכלל לא 

 הייתי נביאה... הייתי בדיוק כמוכם... רק פשוט הייתי חיה את האמונה הזו...

 ??? עד כאן הוורט!!! מאיפה לקחתי את הוורט הזה

על אותה מרים כתוב ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו... אומר רש"י: לדעה מה ייעשה בסוף נבואתה!!! 
מרים עומדת במתח ובחשש... חרדה מה יהיה בסוף של הנבואה שלה... אני לא מבין: אם היא נביאה והיא יודעת 

היא לא בטוחה בזה... אז למה זה נקרא  שזה הקטן גדול יהיה... אז שתהיה רגועה.. ממה היא חוששת... ואם
 נבואה??

מה התשובה?? לא!!! לא בטוח שהייתה פה נבואה... רק מה? קוראים לי פועה... לאמא שלי קוראים שפרה... ושנינו 
מאמינות שכל ילד יהודי זה בן של ה'!! זה אוצר בלום!!! ותכל'ס כעת אף אחד לא מאמין בזה... ילדים יהודים 

נחים כמו שרצים (וישרצו...) זרוקים ביאור ככלי שאין בו חפץ... ואף אחד לא נותן בהם אימון... אף מסתובבים מוז
אחד לא קולט איזה אוצרות יהודים טמונים בכל נשמה יהודית... ואני ואמא שלי כן מאמינות בזה!!! ומהמקום הזה 

רבש"ע: תשמור לי על הילד הזרוק הזה...  אני עומדת כעת מרחוק וצופה בתיבה ששטה על פני המים... וגיוואלד...
 שלא ימות... תחיה לי אותו... ותחיין את הילדים... 

כולם צוחקות על אותה מרים... מה אתה כ"כ משקיע בילדים העבדים האלו?? מה את כ"כ פועה להם?? מה את 
ו שהייתי נביאה... בעוד מוציאה את הנשמה על אותו משה?? ומה מרים עונה להם?? בסוף!!!! בסוף אתם עוד תגיד

שמונים שנה בדיוק!!! ביום ו' בסיון!! (משה נזרק ליאור בו' סיון... לפי החשבון...) אני שוב אתייצב מרחוק... אי שם 
למרגלות הר סיני... ואני אזכה לראות את אותו נער בוכה נכנס לתוך הענן ומתעלה מחציו ולמעלה מלאך ואז!!! 

י... איזה נביאה היית לפני שמונים שנה... איך ידעת שהילד הזה יצמח להליגער רעיא בסוף!!! בסוף כולם יגידו ל
מהימנא משה רבינו?? ומה אני אענה?? לא רבותי!!! לא הייתי נביאה... רק בסוף נהייתי נביאה... בסוף נזכרתם 

שכולנו ידענו... רק אני איך ידעתי.. אבל זה בכלל לא היתה נבואה... זו היתה אמונה במה -להפוך אותי לנביאה ש
 אמצתי את האמונה הזו!!! הלכתי על זה... ותחיין את הילדים...

כלפי מה הדברים אמורים??? במגרש החינוכי יש תחום שנקרא "נטיעת אימון..." ויש בנושא הזה טעות מוכרת... 
צריך לתת אימון... אז אני קורא לדוגמא: יש לי עסק עם צעיר בלתי נסבל... אני מצידי לא הייתי שם עליו שקל... אבל 

לו: תקשיב... יש לך פוטנציאל אדיר... אם רק תשקיע ותעמול... אתה תצמח לגדול בישראל... ואז הוא שואל אותי 
בחשדנות: מי אמר לך שאני כזה מיוחד?? ומה אני עונה לו? תקשיב: כמו שלחזנים יש כובע צילנדר של חזנים... 

נביא!! ואני חזיתי בכוכבים וראיתי שאתה הולך לצמוח ענק שבענקים... אז זהו  ככה איש חינוך לובש כובע של
שלא!! אם אתה חושב שזה נטיעת אימון... יש לך טעות חמורה!! כי... כי בינינו לבין עצמנו... אתה בעצמך לא מאמין 

ן?? אימון פירושו: אני במה שאתה אומר... וממילא גם הוא לא קונה את הלוקש... אז תכל'ס... מה זה נטיעת אימו
משקיע באמונה שלי!!! אני מאמין שאתה בן של ה'... אני מאמין שה' נתן בך כוחות... ואם רק תשקיע בהם ה' יתן לך 
ויחזור ויתן ואתה תגדל... ולכן אני מצידי אתן את האימון!!! אני אעשה הכל כדי שזה יקרה!!! אני אבנה לך תיבה... 

פר... ואעשה הכל כדי לשמור עליך מתוך אמונה אמיתית שיש לי עסק עם נפש יהודית אצפה אותה מבית ומחוץ בכו
שאם רק נספק לה את הנתונים חזקתו שיצמח גדול... יום יבא ובסוף כולם יגידו לי: איזה נביא היית... איך ידעת 

... אולי בסוף אתם שמהבחור הזה יצא הרב עובדיה... אבל מה אני אענה להם?? יש לכם טעות!!! לא הייתי נביא
הפכתם אותי לנביא למפרע... (סוף נבואתי) אבל בשעת מעשה אני השקעתי באותו צעיר כי היה צריך להשקיע בו!! 
כי זה מה שנכון היה לעשות! והאמנתי שאם אני אעשה מצידי את הכל וגם הוא מצידו ישקיע הכל... הוא יצמח 

 זה צריך להאמין!! ולפעול ע"פ האמונה הזו...  גדול... בשביל זה לא צריך להיות נביא!! בשביל

איפה זה הכי פוגש אותנו?? יום יבא... לא משנה עוד כמה זמן... אבל זה יקרה... ומשיח יבא ואז יהיו הרבה 
הפתעות... יתגלה שאותו אברך שישב ועסק בתורה ועשה רצון ה' והתרחק מפגעי הטכנולגיה יתברר שהוא קלע 

בדיוק במקום הנכון... ואז אתה תגש אליו ותגיד לו: אוה... איזה נביא היית... איך ידעת בדיוק א השקיע לנקודה!!!! יתברר שהו
 לקלוע לטעם של בורא עולם וידעת להשקיע בדיוק במניות הנכונות?? ומה אנחנו נענה?? 

נתי!!! בינינו.. בדור סליחה אדוני!! ממש לא הייתי נביא... לא היה שום דבר שידעתי ואתה לא ידעת... בסה"כ האמ
שלנו הכי קל לדעת מה ה' אוהב ומה ה' שונא... לא צריך להיות נביא כדי לדעת שה' שונא את האינטרנט וגם לא 
צריך להיות נביא לדעת שה' רוצה שנקבע עיתים לתורה ולא נבזבז את הזמן בלשה"ר ובוואצפ... רק מה?? אני 

ים שהרגשתי דפוק... אמרתי לעצמי: יום יבא והוא עוד יגיד שהייתי הלכתי על זה! ואתה צחקת עלי... וברגעים קש
נביא... אבל רבש"ע... מתי זה יקרה?? מה יהיה בסוף נבואתי?? מתי כבר יתברר שהייתי נביא?? אבל רק אז יתברר 

ל אחד שהיינו נביאים... כעת אנחנו ממש ממש לא נביאים... כעת אנחנו בסה"כ עושים את האמת כי היא אמת... וכ
מוזמן לאמץ את האמת הזו... רגע לפני שיתברר ש... אוהו... איזה נביא היית... תזדרז... כעת אפשר עדיין לאמץ את 

 זה בלי כובע צילינדר של נביא!! כעת אנחנו מאמצים את האמת כי היא אמת... בסוף!!! סוף נבואתנו..  

 תזכורת לתושבי הצפון והדרום,

בשבוע הבעל״ט, פרשת משפטים,  תתקיים 

  ׳וימאן׳מכירה של ספר 
בדוכני מכירת הספרים ׳בלוי׳ בבתי כנסת 

 המוכרים בצפון ודרום הארץ.
רשימה חלקית: ביתר עילית, טלזסטון, רחובות, 
לוד, נתיבות, אופקים, נתניה, זכרון יעקב, חיפה, 

 רכסים, ועוד... 
חמישי.  המכירה תתקיים מיום ראשון עד יום

 מספר הספרים מוגבל!!!

(עד יום חמישי  כמו כן: עדיין נותרו יומיים וחצי

לקניית הספר ׳וימאן׳ בדוכני  יתרו) -בערב
 הספרים ׳בלוי׳ בירושלים ובמרכז הארץ. 

בערב מסתיימת נקודת (הקרוב) ביום חמישי 
 המכירה בעמדות שבמרכז. 

--- 
  -שימו לב

במוקדי המכירה ניתן לרכוש את הספר גם 
שברחבי הארץ. לבירור הנקודה הקרובה 

 אליך:
052�7683095 

ניתן להשיג את הספר וימאן וכן את  .א
באירופה, ובארה"ב שאר הספרים גם 

(כמות נוספת של ספרים כעת 
צרו קשר במייל כיצד  -)במטוס.. 

 ניתן להשיג..
חדש!! במקסיקו ניתן להשיג ע"י  .ב

 -הרב יצחק חוסני הי"ו, טל'

איזה מכתב ה' כתב מיוחד בשבילי 
 ועדיין לא קראתי אותו???

למי שזוכר... כבר נכתבו כאן בגיליון זה כמה 
מאמרים בעניין פרק קי"ט בתהילים... שכידוע: פרק 
קי"ט בתהילים מתבסס על שמונה סוגים או הגדרות 
של חלקי התורה!!! חוקיך, פיקודך, עדותך, תורתך, 

(כלומר: בכל פסוק בפרק מצוותיך, משפטיך, אמרתך... 

עד כמה שזכור לי  אז קי"ט מוזכר אחד מהשמות האלו)
כבר נכתב כאן מאמרים על פיקודיך, תורתך 
ומשפטיך  והפעם אני רוצה שוב להקדיש מאמר 
לאחד מחלקי התורה שאנחנו כמעט ולא מודעים 

 לעצם קיומו...
 א מ ר ת ך ! ! ! ! !הלא הוא:   

זו אחת מההגדרות של חלקי התורה... שש  אמרתך
למען לא אמרתך בלבי צפנתי  אמרתך..אנוכי על 

אחטא לך... איך דוד המלך שומר על עצמו שלא 
דוד המלך מתבטא:  אמרתך!!!לחטא?? בלבי צפנתי 
חייתני... שים לב: דוד  אמרתךזאת נחמתי בעניי כי 

שעשועי אז אבדתי בעניי  תורתךכבר אומר לולי 
אבל חוץ  חייתני..כי בם  פיקודיךלעולם לא אשכח 

דתי... לא רק אז אב תורתךמזה...  לא רק לולי 
זאת נחמתי בעניי  אמרתך!!פיקודך חייתני.. אלא גם 

הזה?? מה  האמרתךמה זה  אמרתך חייתני...כי 
ההבדל בין פיקודיך שבם חייתני לבין אמרתך 
חייתני?? בקיצור: מה זה החלק תורה שנקרא 

 אמרתך??
 בגיליון זה... 6ההמשך בעמוד 



 

  

סוגים של מתיקויות בתורה...    44
 ..5גם ויש  

) וכאן המקום לומר באופן ברור: 1(המשך מעמוד 
כל גדולי ישראל ללא יוצא מן הכלל... ביום יום אין 
להם את המתיקות הזו שדברתי עליה!!! אין!!! 
תשכח מזה... גם אם נראה לך שיש להם... טעות 

 בידך!! אין להם!

כי התשוקה  ולמה כ"כ חשוב לי להדגיש את זה??
שלי למתיקות הזו... זה הלך אצלי יחד עם 
השאיפות לצמוח כמו מרן הרב עובדיה זצ"ל או 
שיבדלחט"א ר' חיים קנייבסקי... ראיתי מול 
העיניים שלי את מרן ר' חיים קנייבסקי שליט"א 
לומד שעות ע"ג שעות... והבנתי בפשטות שכנראה 

יש  המתיקות הזו שהייתה לי פה ושם... הרי אצלו
שעות פלוס שבע ימים  24את המתיקות הזו 

כשאתה רואה  אז זהו שלא!! לא רבתי!!!בשבוע... 
גדול בישראל יושב ולומד תורה, אין לו המתיקות 

אם הסיבה שאתה שואף  בכלל בכלל לא!!הזו... 
להיות כמו גדול בישראל, זה  כי... כי כיף לו... יש לו 

ים בלימוד כל היום מתיקות אורות וכיסופים עילא
התורה, צר לי לאכזב... אין לאף גדול בישראל את 

אל 'תבנה' על זה...  מה כן??  על בסיס קבע!!זה 
 המתיקות הזו כן קיימת באופן קבע... איפה?? 

הת"ח והצדיק שעמל בכל  שם!!! שם למעלה!!
שנות חייו בתורה, יום אחד נשמתו מתבקשת 

ר לישיבה של מעלה ומתאחדת באהבתו ית' בצרו
'מים רבים לא יוכלו לכבות את החיים, ועליו נאמר 

בגן עדן!!! שם  האהבה ונהרות לא ישטפוה',
הצדיקים מתענגים ומתעדנים על בסיס קבע 
בצחצחות אורות העליונים וכו'... אבל זה רק שם... 

פה?? פה אין את זה על בסיס  -לעומת זאת
 קבע!!!  אבל מה כן יש?

יתן איש כל הון 'אם יש את ההמשך של הפסוק: 
ביתו באהבה שאהב ר' יוחנן את התורה בוז יבוזו 

(עיין רבה שיר השירים ח') זה!! זה כן יש כאן  לו',
בעוה"ז.  כאן בעולם הזה אפשר להגיע למתיקות 

ה ת מ מה הכוונה אהבה?  אהבה זו   אהבה!!נוסח 
אין קץ... זו המתיקות והחשק והגעגועים  ס ר ו ת

ם את גדולי עולם... כשאתה והכיסופים שמאפייני
רואה גדול בישראל שכל כולו מתיקות התורה או 
חיות במצוות, זה לא המתיקות השמימית הזו 
שטעמת פה ושם והיא לפתע נעלמת כלא היתה... 
המתיקות של אותו תלמיד חכם זו ההתמסרות עד 
אין קץ שאותו תלמיד חכם הסכים לתת מעצמו 

ק התורה... וממשיך להיות מוכן לתת למען עס
 'נתינה מולידה אהבה...'וכאן יש כלל ברזל ש

וההשקעה והנכונות האינסופית שהרב עובדיה 
היה מוכן לתת מעצמו על כל סימן בשו"ע יצרה 
אצלו קשר עמוק ואישי בל ינתק עם התורה. 

המתיקות הזו  ולמתיקות הזו אנחנו חותרים!!!
קיימת ועוד איך קיימת... והיא לשם שינוי לא 

חת... היא ממש לא נעלמת פתאום... כי היא בור
בידיים שלך לגמרי!!!! אתה מתזמן אותה... אתה 
מייצר אותו במו ידיך בנכונות והפשלת השרוולים 
שאתה מוכן להזיע ולהתמסר למען התורה... זה 
מה שאנחנו אומרים בסיום מסכת 'הדרן עלך 

והדרך עלן, דעתן עלך ודעתך עלן', כלומר: ככל שאני 
ר אחרי המסכת... ככה המסכת תחזר אלי... זה אחז

לא רק איזה מלאך רוחני שקוראים לו יבמות שהוא 
יחפש אותי... יש פה בעיקר משהו מובנה בעומק 
הנפש!!! שברגע שאני משקיע את נשמתי בעירובין, 
עירובין חוזרת אלי כחלק מנשמתי... מי שפעם עמל 

שכל בכל כוחו במסכת מסוימת... יכול להעיד איך 
פעם שהוא כבר לומד גמ' אחרת, ויש שם בדרך אגב 
איזה מימרא מאותה מסכת שהוא למד, המימרא 
הזו מחייכת אליו... הוא נשאב אליה... היא חוזרת 

הגמ' הזו תמיד  'הדרך עלן...'אליו כמו איזה זרחן... 
מחייכת אליו מארון ספרים, הוא כמעט בטעות 

  כרת לך??התחושה הזו מולוקח אותה מהארון... 
כשהמדרש מתבטא על רבי יוחנן 'אם יתן איש... 
באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה', המדרש 
מספר שם שרבי יוחנן מכר פרדסים שלימים ושדות 
שלימות מממונו, והכל בשביל שהוא יוכל לשבת 

 ולעסוק בתורה,

זו מתיקות ואהבה ששייכת אצלנו!! לגמרי לגמרי 
לכל בחור בן עליה ומאוד מאוד מומלץ  שייכת!!

לטעום את הטעם המתוק של 'דעתך עלן...' שיהיה 
לך לפחות מסכת אחת שהיא תקפוץ לך מול 

 העיניים. 

--- 

עד כאן מתיקות מסוג ראשון... כעת ניגש לסוג נוסף 
בעל התניא  של מתיקות שגם היא שייכת אצלנו.

באגרת הקודש מגדיר את העניין של המתיקות 
'אהבה יש   וגי אהבה!!!שני סבעבודת ה' שיש 

, שזו מתיקות נפלאה בעבודת ה' שנופלת בתענוגים'
על האדם באתערותא דלעילא, שזה נקרא 'עבודת 

', שזה מה שהזכרתי מקודם.. מה שנקרא: מתנה
 צמאון ותשוקהמתנה משמים... אבל יש אהבה של 

 מלמטה... להתקרב לה' שזה מגיע 

אני הולך במוצאי תשעה באב, ברגעים אלו  לדוגמא:
לשבור את הצום, וכעת אני נורא נורא צמא, והנה יש 
לפני כעת כוס קוקה קולה קר, כעת התחושות שלי 

שאני שותה, יש לי  ל פ נ י  רגע  מתחלקות לשנים:
תחושה של צמא.. ערגה, תאווה... וחשק עצום 

כן, כשאני כבר שותה  שאחרילשתות... אבל ברגע 
ן לי פה כבר חשק כעת זה כבר לא צמא, אי בפועל,

ולא כיסופים וערגה, כי תכל'ס, אני כבר שותה 
 בפועל! 

הבנת את  ת ע נ ו ג ! !  אז מה זה עכשיו? עכשיו זה 
 ההבדל??

 אהבה!כשאני מחפש סיגריה בנרות זה בחינה של 
צמאון וערגה לסיגריה הנכספת... אבל כשאני כבר 

 תענוג!מעשן את הסיגריה זה 

על אותו משקל: כשה' משביע אותך במתיקות 
זכית  תענוג!!נפלאה בתורה או בתפילה... זה נקרא 

בפייס... עבודת מתנה... תודה ה' על המחווה... 
תענוג..  אבל כשה' דווקא לא בהכרח משביע 

מתי? מתי אבא אותך... ואתה צמא, ומשתוקק, 
כל פעם  אהבה!!!זה נקרא  ואראה פני אלוקים,

תהילים כיסופים וערגה וצמאון לה', זה שמוזכר ב
מים', ובזה אנחנו  בליבדרך כלל 'בארץ ציה ועיף 

שייכים! אוהו שייכים... לגמרי שייכים!!! אתה תמיד 
 יכול לתזמן את ה'צמאה נפשי' הזה... 

מאוד  איך אתה מתזמן את זה הלכה למעשה??
פשוט... תקבל החלטה לשים בצד את כל שאר 

התמקד בלרצות רק את ה' ואת התשוקות הזרות ול
זה  לגמרי יזום!!תורתו... זה יכול להיות משהו יזום!! 

נטו עניין של החלטה!!! לאחר כמה ימים שאתה 
דוחף עם כל הכח לכיוון הזה... ה', דרשתי קרבתך... 

 אני רוצה רק את תורתך, לפתע הצמאון הזה מגיע, 

אין כאן הרבה מקום להאריך, אבל הצמאון הזה 
ר פוגש אותנו אחרי ריפיון, או נפילה וירידה בעיק

בעבודת ה', (שיש את זה לכולנו) ופתאום משהו 
מתעורר מבפנים... איזה רצון לשינוי... לחזור שוב 
הבייתה... התשוקה הזו היא מתוקה!! אבל זה 
שוקולד מריר... זה סו"ס מתיקות שנובעת מחסר... 

יד אבל תמיד אהבה הולכת עם חסר... געגועים תמ
מגיעים כתוצאה ממשהו שאין לי אותו כעת, והחסר 
הזה לא מפריע למתיקות, זו מתיקות נפלאה, ולא 
קשה להגיע אליה!! זה משהו שכולנו שייכים אליו!! 

 קדימה... לך על זה...

--- 

וכעת ניגש לסוג השלישי של מתיקות ועריבות 
 שהיא גם בידינו... התורה,

מתיקות מסוג שהיא בידיים  (שוב: אם שמת לב: אני שם דגש על
שלנו... למעט מתיקות שהיא לא בידיים שלנו... שאותה עדיף 
להשאיר בצד... אם הקב"ה החליט לפנק אותך במתיקות הזו מה 
טוב... ואם לא אל תתאכזב... תשאיר משהו לגן עדן ולעולם 

 הבא...)

הסוג השלישי והכי פרקטי של מתיקות התורה זה  
נות וחיבור אישי עמוק פשוט התעניינות וסקר

לעסק התורה!!!  לדוגמא: לראות יהודי כמו ר' חיים 
קנייבסקי יושב שעות ע"ג שעות מול הגמ'... סליחה 
על הביטוי, זה... זה נראה שהוא על 'חומר...' יש פה 

 איזה סם...  

מה זה החומר הזה? איפה משיגים את ה'סמים' 
ת האלו שמצליחים לרתק בן תמותה כ"כ הרבה שעו

 מול טקסט צפוף וישן ולא מנוקד...?? 

אז יש לי בזה תשובה... תשובה שאנשים לא אוהבים 
 לשמוע אותה:

לא לתלמוד בבלי!!!  מכורמרן ר' חיים קנייבסקי 
מחילוני שמכור לסמארטפון שלו...  -מלהבדיל  יותר

 ולא צריך להיות יותר!!!  לא יותר!!!שמעת??  

יש כאלו שחושבים שגדולי ישראל הם קוסמים, יש 
להם איזה סם או 'חומר', שגורם להם להיות 

 משוגעים על התורה...  

אדרבה...  אז זהו שלא!! לא רבתי!! בקנאות לא!! 
כשאנחנו מדמיינים כך את גדולי ישראל, אנחנו 
סתם מרחיקים אותם מאיתנו... סתם עושים מהם 

לי כמובן -קסמים' שכאילו שיש להם איזה 'מקל 
אין... ולכן כל טוב, אני הולך לישון כי אין לי את זה... 

מדובר בסך הכל בהתמכרות טבעית  אז זהו שלא!!
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ונורמלית ומוכרת!!! היא מוכרת לנו מכל סוגי 
המחוזות, וגם השליליים ביותר... כשאתה רואה בן 
אדם שיושב מול האייפון שעות ע"ג שעות... אף 

חושב שיש פה איזה קוסמות...  אחד מאיתנו לא
אף אחד לא רואה כאן איזה השראה מיוחדת או כח 
ריכוז יוצא דופן שגורם לפרצוף הזה לנבור במכשיר 

 כל היום... 

יש פה תכנים מסוימים  התמכרות!!!רק מה? יש פה 
שמאוד מושכים אותו... יש פה הרבה מה לראות... 
 עד כדי שהוא מתעניין בזה כל הזמן ולא גומר

אז זה בדיוק הסיפור עם עסק  להתעניין בזה... 
אותו גדול בישראל שכל היום יושב ולומד התורה... 

הוא פשוט התמכר לתורה... זה פשוט מרתק אותו... 
תופס אןתו... ומעסיק אותו... כמו להבדיל 

רק מה? יחי שהאייפון מעסיק את השכן שלך...  
   ההבדל ה'קטן', ה'קטן' וה'פצפון'...

כרות של האייפון נובעת מבן אדם שאיבד ההתמ
שליטה על עצמו... זה אדם שמובל על ידי נפש 
הבהמית שלו והוא כרוך אחריה ככלב שקשור 
לעמוד...  לעומת זאת ההתמכרות של תורה, זה 

מעלות! יש כאן את  180-בדיוק ההיפך הגמור ב
'האיש הזוכה לידיעת התורה, ואמנם הוא מהלך בין 

אבל באמת הוא מלאך'!! -ן אדם שאנשים ונראה כב
יש כאן לפנינו אדם שעבד ונלחם נגד הטבע,  עד 
שהוא הגיע למדרגה שכזו שהנשמה שלו שולטת 
על כוחות הגוף בשליטה מוחלטת, עד כדי שנפש 

הבהמית שלו מובלת לגמרי ע"י כח הנשמה,  
ובדיוק כמו שהנשמה האומללה של האייפוניסט 

כה בביזיון תחת מובלת ע"י הנפש הבהמית וכרו
(שהמשמעות היא: ממשלתה ככלב שקשור לעמוד, 

שהנשמה שלו כבר לא מפריעה לו, כי היא שבויה לגמרי במאסרי 

באותה  הנפש הבהמית, בלי אפשרות להשמיע את קולה)
מידה בדיוק לכיוון ההפוך, אותו אדם השלם 
בקדושת יוצרו שיושב ועוסק בתורה, הוא הגיע 

שלו התעלתה בכזו  למדרגה, שהנפש הבהמית
מדרגה שהיא מובלת ע"י כח הנשמה וכרוכה 
לסטנדר באהבה ובחיבה, וצרורה כל היום בצרור 

(שהמשמעות החיים לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, 
היא שהגוף והיצר הרע והנפש הבהמית של אותו צדיק, כבר לא 
מפריעה לו, ולא תוקפת אותו ב'אוי לי מיצרי', כי היא נכנעה 

תחת אור הנשמה, כפי שה' מבטיח, אם רעב שונאך  לגמרי
האכילהו לחם... וה' ישלם לך, אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו 

 הבנת מה השתנה פה בצורת החשיבה??לך) 

עד עכשיו היית בטוח שגדול בישראל שיושב ולומד 
הוא סוג של קוסם... שיש לו חומר מיוחד של 

 זכיתי...מתיקות בתורה... שמה אעשה... ואני לא 

אז זהו שלא!!! אותו גדול בישראל פשוט עבד על 
עצמו עד שהוא התמכר לדבר הנכון... אבל רגע 
רגע... קצת נסחפתי... בא נחזור רגע להגדרות 

(תבין: בכמה שורות אחרונות התחלתי לדבר על הפשוטות... 
'באמת הוא מלאך..' וקצת עפתי למעלה מידי... כעת בא נחזור 

  לפרקטיקה)הבייתה 

אני כעת רוצה להצמיד אותך לקיר ולשאול אותך 
 שאלה נוקבת: 

האם אתה מאמין שאפשר להגיע למצב כזה, 
שהגמ' תעניין אותי ותסקרן אותי ותמלא אותי 
ותמכר אותי, כמו שחבר שלי הנושר מכור 

 לסמארטפון? אתה מאמין בזה או לא??

ע אפשר להגי אז אני רוצה לומר לך שיש כזה דבר!!!
לזה!! רק יש הבדל אחד: להתמכר לסמארטפון? זה 
עניין של שניות... בלחיצת כפתור אחת זה נהיה... שה' 
יצילנו.. להתמכר לסיגריות? זה אולי קצת יותר זמן... 
צריך חודש חודשיים להשתעל... ואז אתה מתמכר... 
אבל להתמכר לתורה??  זה... זה אורך קצת... קצת 

נוי לא מגיע בשניות... וגם לא יותר זמן... זה לשם שי
מספיק להשתעל חודש חודשיים... צריך נכונות 
'להשתעל' טיפ טיפה יותר... מי שמשקיע... מי שמביע 
נכונות להתעניין בתורה זה יגיע... וכמובן שיש בזה 
רמות שונות... והייתי אפילו אומר שזה תלוי 
בתקופות... אבל קודם תאמין בזה!! תאמין שאפשר 

 לעוצמות של התמכרות לתורה...  להגיע

--- 

יש ארבעה סוגי  לפני שאני מסיים... רק נסכם בקצרה:
יש את א. מתיקות בעבודת ה' ובלימוד התורה, 

המתיקות שמגיעה באתערותא דלעילא, מתיקות 
מופשטת ורוחנית לגמרי שמגיעה במתנה משמים, 
'הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה', אבל לדעת כל 

שאוטוטו זה עוזב... זה נגמר, כמו ארטיק טוב  הזמן
יש מתיקות התורה שנובעת מהתמסרות!!  ב.שנגמר... 

יש מתיקות מרירית  ג.התמסרות יוצרת חיבור רגשי!!! 
שנובעת מצמאון... השתוקקות, רצון, 'צמאה נפשי... 

ויש מתיקות  ד.מתי אבא ואראה פני אלוקים',  
 ת ממכרת..שנובעת מיצירת עניין.. התעניינו

המתיקויות האחרונות שייכות אצלנו!!!  שלושת
תלויות בנו... כי קרוב אליך הדבר מאוד... ואילו 
המתיקות הראשונה היא בגדר 'עבודת מתנה', אם זה 
הגיע, תיהנה מזה... תתענג על זה בבחינת 'ויחזו את 
האלוקים ויאכלו וישתו...' תהנה מזיו השכינה, אבל 

ן עד ש'דודי מני נסע ונגלה...' תדע שזה עניין של זמ
 ואל תבנה על זה... ואל תתאכזב... 

--- 

סוגי מתיקות, אי  ארבעהאבל!!!! אם כבר דיברנו על 
לא והיא:  החמישית,אפשר שלא להזכיר את האופציה 

יש מתיקות בתורה ובעבודת ה'!!  לפעמים אתה  תמיד
מרגיש קיר!!! אפס הרגשות... אפס תחושות... סתם 

ות, סתם כלום כזה... ויש בחורים שנורא קשה אפרורי
להם לעכל אופציה שכזו... כי בתור בחורים אנחנו יותר 
מידי נוטים לבסס את הסדר יום שלנו על תחושות, 
על אוירה, על מצב... שטייגן... וברגע שאין טיפת חשק, 

 אז... אז מה אני עושה פה... למה זה אנוכי...

ולחזור ולהבהיר: אז זהו!! שכאן המקום להבהיר 
כשאתה מרגיש מתיקות וחשק ושמחה וכיסופים 
ועריבות בתורה ובעבודת ה'... אתה כעת לא אוהב את 

אתה כעת  א ה ו ב ! ! ה'... אלא מאי? אתה מרגיש 
אותך... אבל אתה?!?  ה' אוהבמרגיש מאוד חזק כמה 

אלא במקום  אוהב,אתה כעת לא נמצא בעמדה של 
דווקא אתה כעת לא  אהובים,על זאת שבחו  אהוב,של 

כככזה עובד את ה' באהבה, וההראיה שברגע שיגמר 
החשק... פתאום יתחשק לך להיעלם... מי שאוהב לא 
נעלם כ"כ מהר... אהוב כן!!! אז כעת אתה באמת 
אהוב.. הוא יתברך מקרין לך את אהבתו... אתה 

 אהוב!!! כיף לך...

ום... לעומת זאת דווקא ברגעים שאתה לא מרגיש כל
שאין לך טיפת חשק, ואין לך שום מנוע ושום 

מוטיבציה כעת להתאמץ לעבוד את ה', כאן 
מגיעה נקודת המבחן האישית שלך, עד כמה 

את ה'... כי כשאין טיפת חשק ללמוד,  אוהבאתה 
אז מי בכל זאת מוכן ללמוד? רק מי שאוהב את 
ה'!!! ממילא דווקא בבוקר המוחלש הזה שאתה 

וק ומנותק... דווקא ביום זה, זו מרגיש כ"כ רח
הבמה שלך, כעת ה' מזמין אהבה, הוא רוצה 
לדעת האם גם אתה אוהב אותו, או רק הוא 

 אוהב אותך... 

למרבה האבסורד... בשבילי התפיסה הזו היא 
יחסית טריה, תמיד כשהייתי רואה עוייבד שכל 

ה... הייתי -כולו דבוק בה' בכזה רגשי שלהבתי
איזה אהבת ה' יש לו... איך הוא מתפעל... אה.. 

זכה להגיע למדרגה הזו באהבת ה'...  איפה אני 
ואיפה הוא... אני יושב פה כמו איזה בלוק 
ומשתדל בכל זאת להתרכז בלימוד או בתפילה... 

 איפה אהבת ה' שלי... איפה אני לידו??

ופתאום אני קולט שזה בדיוק בדיוק הפוך במאה 
 שמונים מעלות!!

ה', דווקא בחלק הזה של ההתלהבות  אותו עובד
שלו, דווקא בזה הוא פחות אוהב את ה'... כעת 

(אם יש מה להתפעל ממנו, זה מה הוא הוא בעיקר אהוב, 
 עשה כדי להגיע לכזו מדרגה שה' נותן לו כ"כ הרבה אהבה)

ודווקא אני ברגעים השפופים האלו, שאני בכל 
זאת לומד, בכל זאת מתאמץ ומשתדל להתפלל 

וונה, דווקא אני כעת אוהב את ה', בינינו... עם בכ
המצב רוח הכ"כ שפוף לי שהתעוררתי בבוקר 
הזה, לא היתה לי שום סיבה לצאת מהמיטה, 
ואם בכל זאת יצאתי זה רק בגלל שאני עובד את 
ה' בכל מצב,  עכשיו אולי תבין לראשונה למה ה' 
מזמין לנו כ"כ הרבה ימים כאלו מדוכדכים שאין 

ין מתיקות ואין שום טעם לא בעבודת ה' חשק וא
ולא בלימוד... ואתה יושב לעצמך וחושב: מה 
איכפת לה' לשחרר לי קצת חשק יותר... קצת 

  מה התשובה??יותר גישמאק? 

ה' רוצה לדעת האם גם אתה אוהב אותו, או רק 
הוא אוהב אותך... יש לבורא עולם כ"כ הרבה 
בנים שרק מזמינים אהבה... ה' יכול רק להרעיף 
עליהם אהבה אבל לקבל מהם אהבה בחזרה... 
שהם גם יביעו אהבה... את זה אי אפשר לצפות 
מהם... הם לא בשביל זה... כי קטון יעקב ודל... לך 

גם כשהוא לא מורעף מילד שיחזיר אהבה תבקש 
בחיבוקים... ויש לה' מאוד מעט בנים בוגרים שמהם ה' 
כן יכול לצפות... תחזירו אהבה... תהיה גם אוהב ולא 
רק אהוב... ואחד מהבודדים והמתי מספר האלו זה 
אתה... ה' סומך עליך שאתה מסוגל גם לתת אהבה 

שבשמים  ולא רק לקבל אהבה... אז תן!!! תן לאבא
אהבה... תן לו את היום העיף הזה עם כל הלב למען 
שמו באהבה... תן לו את זה בשם כל ישראל... בשם כל 
היהודים החלשים שלא יודעים לספק כזו תוצרת... 
ותכל'ס... אנחנו פה לא רק בשביל לקבל אהבה אלא 

ז אם כבר קמת בעיקר בשביל לתת אהבה... א
ה איקס על הבוקר בלי טיפת כח... אל תעש

הבוקר הזה... אדרבה... תהפוך אותו למכרה 
זהב!!! אז נכון... אני היום לא ארגיש אהוב... אבל 
אני אהיה אוהב!!!! אני אשגר אהבה לאבי 
שבשמים... בשביל מה אנחנו כאן אם לא בשביל 

 זה...
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 האם יעברו את השנה או לא... האם פורים בא או... או לא??  

העסק מתחיל להתחמם בירושלים... בשבוע הקרוב ככל הנראה יתכנסו ויסתגרו שבעה מגדולי ישראל בבית הועד... וידונו בשאלה 
יכול להיות יומיים  האיסטרטגית הדו שנתית האם לעבר את השנה או לא?? כמה זמן יארכו הדיונים?? אף אחד לא יודע... זה

שלוש... וזה גם יכול לארוך שבועות ארוכים... סו"ס מדובר במכלול של שיקולים מכל תפוצות ישראל... מדובר במידע ומסמכים 
 שצריך לשקלל את כולם ולהגיע להכרעה... 

?? כי אל תשכח שעל כמובן שישנה עדיפות שההכרעה תגיע בשבוע וחצי הקרובים... עוד לפני ראש חודש אדר!!! תנחש למה
ששה חודשים השלוחים יוצאים לגולה... ואחד מהם זה חודש אדר... כדי להגיד לבני הגולה מתי פורים... (האם יום אחד לפני כן או 
יום אחד אח"כ) אבל!!! אם אנחנו עד ר"ח אדר אנחנו כבר נספיק לדעת שמעברים את השנה ואם ככה פורים כבר לא יהיה בחודש 

  לחסוך את הליכת השלוחים..  הזה... נוכל
 עכ"פ כעת אי אפשר לדעת כמה זמן יארוך! כבר קרה שהדיונים המשיכו עד כ"ט באדר. עד הרגע האחרון.

--- 
אני מתהלך לי בשעת בוקר מוקדמת בירושלים... ולפתע אני רואה תכונה... ניגשתי למישהו... מה קרה?? מה יש?? ש.. ש... שקט!!! 
פה בפנים עומד שמואל הקטן ומתפלל!!! הוא מתפלל תפילת שחרית!! נו... אז מה? מה אתם כ"כ מתרגשים...? אוהו... אתה יודע 

: היה בשמואל הקטן בחינה של שיירי דשיירי כנסת הגדולה שהרי הוא תיקן את הברכה הי"ט בשמו"ע... ברכת (רק שתביןמי זה שמואל הקטן?? 
את הרשות ולמלשינים... אגב: דווקא שמואל הקטן שהוא בעל המימרא באבות: בנפול אויבך אל תשמח... הוא זה שתיקן ברכת למלשינים... ללמדך: למי יש 

כעת הוא מתפלל תפילת שחרית אחרונה לפני שהוא נכנס  מי שהכי לא חפץ ולא שמח בנפילתם.. ודו"ק היטב) להתפלל על השפלת האויבים? רק
לבית הועד!!! ומי יודע מתי פעם הוא יתפלל פעם הבאה?? כי... ברגע שחברי הועד נכנסים לדון בעיבור שנה, מכאן ואילך הם 

ת האמורות בתורה... כי הם עוסקים במצוה ובצרכי ציבור והם פטורים לגמרי... לא רק מתפילה אלא גם מק"ש ומכל המצוו
פטורים מכל המצוות האמורות בתורה, וכשהם יסיימו ויגיעו להכרעה... אז שוב נזכה לראות את שמואל הקטן מתפלל!!! אולי 

אל הקטן אכן ניגש ש"ץ... והוא שכח (רק להשלים את הסיפור... בסוף היה ששמונזכה אפילו לשמוע אותו מברך את הברכה שהוא בעצמו תיקן... 
אפילו הברכה את ברכת למלשינים שהוא בעצמו תיקן... כי הוא היה מהחברים שתורתם אומנותם והוא בדרך כלל לא היה מפסיק לתפילה אלא רק לק"ש... ממילא 

והוא בלאו הכי נאלץ להפסיק מתלמודו... אז הוא כן התפלל...  שהוא בעצמו תיקן לא היתה לגמרי שגורה על לשונו... עכ"פ כשהוא נאלץ להגיע לדון בעיבור השנה
      זה במאמר המוסגר...)

--- 
תכל'ס... הגיע הרגע הגדול!!! אלפי יהודים הגיעו לחזות במעמד הנשגב... כולם נעמדים על קצות האצבעות... לזכות לראות את 

אלו שמוחים דמעה את התרגשות... זה היום עשה ה'... חיכינו שבעה גדולי ישראל נכנסים אחד אחד ונבלעים באותה עליה!! יש כ
לרגע הזה... כבר שנתים שאנחנו מחכים לרגע הגדול הזה... אתה בטח לא מבין מה ההתרגשות הגדולה... אז זהו!!! שאולי שכחת 

תיים שהעולם מוכה וחבול או התרגלת... אבל כבר שנתיים תמימות שה' מוביל כאן סדר יום חדש שנקרא נגיף הקורונה!!! כבר שנ
בנגיף המסתורי הזה... וכל יהודי מאמין שלא הולך בקרי עומד ושואל את עצמי: על מה עשה ה' ככה לעולם שלו?? מה ה' רוצה 
לאותת לנו?? ומעתה!!! אם היינו כעת בבית ראשון... תוך יום אחד הכל היה מובן... יש לנו אורים ותומים... המלך אומר לכה"ג 

יך ושואלים למה זה קורה... ואז מגיע התשובה: על הגבעונים או על שאול שלא נספד כהלכה... חוץ מזה מסתובבים בינינו אסוף יד
נביאים כפלים כיוצאי מצרים והם מדברים ברור!!! הנביא אומר לך אחד שתים שלוש מה ה' רוצה... ולמה זה קורה... ומה נדרש 

ן... חוזרים בתשובה... בין האולם והמזבח יבכו הכהנים... וזהו... מיד ויחמול ה' על ארצו... מאיתנו לעשות... ואז פשוט מבינים עניי
והקורונה נעלמת בדיוק כמו שהגובאי נעלם בזמן יואל בן פתואל... אבל אנחנו לא בבית ראשון!! אנחנו בבית שני... שאין ארון ואין 

וד נביא, ואין איתנו יודע עד מה... יש שאלות... יש תמיהות... מה ה' רומז כפורת ואין אורים ותומים... ואותותנו לא ראינו אין ע
לנו?? ואין תשובות חותכות!!! אבל נחמה אחת יש לנו!!! ה' הותיר לנו מקום אחד שבו שורה רוח הקודש ומשתמשים שם בבת 

כבוד שמים ודאגה לכנסת ישראל  קול!!! איפה?? פעם בשנתים שלוש... כשמתכנסים שבעה מגדולי התנאים וכל עניינם זה רק
 ולשכינה הקדושה... שם יש בת קול!!! שם שורה רוח הקודש... ולשם מפנים את השאלות ומתקבלים תשובות... 

כבר שנתיים אנחנו מחכים להתכנסות הזו... כבר שנתיים שאנחנו שואלים מה ה' רוצה... כיצד אפשר לרצות פני ה' שיחמול על 
עמו מארצו ומנחלתו... והנה... כעת זה קורה!! כעת הם נכנסים לדון אמנם בעיבור השנה... אבל על הדרך עמו וישוב חרון אפו מ

כלל ישראל הכניסו שם כמה וכמה שאלות מהותיות בענייני הכלל וכולנו תפילה שבעוד כך וכך זמן יצאו משם גדולי ישראל עם 
 התרת הספקות ויורו לנו מה נעשה... 

--- 
נסו הזקנים לבית הועד ומיד התחילו לדון... השאלה הראשונה שעלתה על הפרק... מה קורה עם הקינים?? כן... עכ"פ כעת רק נכ

מידי חג הפסח מגיעות לירושלים רבבות נשים יולדות וצריכות להקריב כבש לעולה ובן יונה לחטאת... וצריך לברר האם יש 
ופטימיות בשוק העופות... לפי סקירת השוק זה נשמע שבשלב זה יש לכל היערכות לכמויות כאלו של בני יונה?? אז לבנתיים יש א

יולדת בן יונה אחד!!! אבל זה לא מספיק... כי אל תשכח שבממוצע חצי מהיולדות הם עניות... ויולדת עניה לא מקריבה כבש 
נים... וזה ממש אין... אנחנו לעולה ובן יונה לחטאת! אלא שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת!!! ממילא צריך כמעט פי ש

רחוקים מזה... אם אנחנו רוצים להגיע לכזו כמות... לא יהיה מנוס... נצטרך לעבר את השנה ולהמתין עוד חודש ועד אז התורים 
ילא יחזרו מנידודם... וקול התור ישמע בארצנו ואז בבת אחת תבא הרווחה... (כעת בשלב זה... בימות החורף יש רק בני יונה... וממ

 נוצר מחסור... ברגע שהתורים חוזרים... כל השוק משתנה)
אבל עזוב!!! לפני שמדברים על קינים... אני מוכרח להיות כנה ולומר שכל מה שכתבתי כאן השבוע לא רלוונטי... ולמה?? כי אל 

כי לא להעמיס עוד  תשכח שהשנת שנת שמיטה... ובזמן שביהמ"ק היה קיים אף פעם לא מעברים את השנה בשנת השמיטה...
חודש נוסף על שנת השמיטה שבלאו הכי היא שנה מאתגרת!!! אה... מה תגיד... ישראל קדושים הם ויש להם בטחון גמור בה' 
והם לא שואלים מה נאכל בשנה השביעית וממילא ה' ציוה את ברכתו וכו'... כל השיקולים האלו לא נוגעים לבית דין!!! אם לך יש 

חולקך... אבל בי"ד צריכים לדאוג לכל חודש חקלאי נוסף... ובפרט שיש כאן שיקול של מתנות עניים על כל חודש בטחון בה' זכאה 
וממילא למען האמת בשנה זו  (זה כמו שכשאביי ורבא דנים ב"יאוש שלא מדעת" הם לא מערבים שיקולים של בטחון בה' ואין יאוש בעולם כלל...)נוסף... 

 לדון בעיבור השנה... אז למה כתבתי את זה?? בית דין בכלל לא התכנסו
כי סו"ס מפני חטאינו גלינו מארצנו... וכעת גם בשנת השמיטה מעברים את השנה... ולכן סו"ס אנחנו כן עסוקים בעיבור השנה... 

פה שנה  אבל מהרה יבנה בית המקדש... ואם משיח יבא בשבועות הקרובים... תכינו תחפושות... תכינו רעשנים... לא יהיה
  פורים בא פורים בא ואיתו שמחה גדולה...  מעוברת...

5 
 בקרוב ממש

 קר קר קרר קררררר...
כמידי שנה כשמגיעים הימים הקרים אני נוהג בקנאות 
להזכיר לכל הקופאים מקור והמשקשקים ברעדה עם 

שלא תגידו שלא אמרתי... הנה ימים צעיפים ומעילים... 
ובעוד חצי שנה בערך... אתה תצא לרחוב ויהיה  באים

 אתה מאמין??לך חם... אבל מממזה חם... 
צא רגע לרחוב הירושלמי הקפוא... אתה מאמין שבעוד 
חצי שנה בערך אתה תעמוד פה!!! בדיוק פה... והשמש 
תקפח עליך כמו תפו"א לוהט ואתה תייחל מי יתן לי 

 מעלות?? 5איזה משב רוח של 
מי שיצא לו לקרא שורות אלו בדיוק אני חושב ש

לא כשהוא נמצא ברחוב או במרפסת הירושלמית... 
 יאמין לי!!! לא יכול להיות!! 

אבל זה יקרה... שמור קופון זה ותציג אותו ככה בט"ו 
 תמוז...

--- 
כלפי מה הדברים אמורים?? על דא וכיוצ"ב נאמר: 
"בתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים"!!! דברים 

שתנים בעולם... ולא רק בעולם... אלא דברים מ
משתנים גם בתוך תוכנו... אצל כל אחד מאיתנו... דא 
עקא שבשעת מעשה!!! כשאדם נמצא בתוך מצב 
מסוים הוא מתקשה לעכל שקיים מצב אחר... כמו מי 
שנמצא עכשיו במינוס מעלות בירושלים... הוא 

 מעלות חום... אבל זה 30מתקשה לעכל מציאות של 
 קיים!!! וכולנו יודעים שזה קיים... 

כך על אותו משקל: כל אחד מאיתנו עובר מידי פעם 
קשיים... ובדרך כלל השפיץ של הקושי הוא שכשאתה 
אפוף בתוך הבעיה... זה נראה שנגמר העולם... ככה 
תמיד יהיה... אף פעם המצב של ישתנה... וזה בדרך 
כלל תפיסה של צעירים!! כי בן אדם מבוגר שהספיק 

נכון... גם אם מאוד לצבור ניסיון... הוא כבר למד ש
קשה... דברים משתנים... לא תמיד זה יהיה ככה... 
לדוגמא: מתקשר אלי צעיר שיש לי קשר איתו... והפעם 
הוא מתלונן על קשיים נורא גדולים בקדושה... מה 
יהיה? אני לא עומד בזה... אין לי כבר כח... כל היום יש 
 לי מלחמות בקדושה... היצר הרע לא נותן לי מנוחה

שעות שבעה ימים בשבוע בלי  24אפילו שניה.. 
הפסקה... מילא זה היה פעם ב.... אבל הניסיונות הם כל 
הזמן בלי הפסקה... די... אין לי כח... אמרתי לו: אתה 

 בטוח שתמיד תמיד יש לך ניסיונות בקדושה? 
כן... בטח... תמיד תמיד... אבל שבוע שעבר ולפני 

רת מילה בנושא הזה... שבועיים דיברת איתי ולא הזכ
כן... לא... נכון ולא נכון... בקיצור: הוא מתעקש לטעון 

 שכל הזמן זה מפריע לו!!!
טוב... נכנעתי... אצלו המלחמות הם שבעה ימים  

 בשבוע... 
אחרי שלושה ימים הוא מתקשר אלי עם בעיה אחרת 

 לגמרי!!! 
אמרתי לו: סטופ!!! אני לא מדבר איתך על שום דבר 

קדושה...  אתה לפני שלושה ימים הכרזת לי חוץ מ
קדושה מבוקר עד של שאתה כל היום אפוף בקשיים 

 ליל... אז אני רוצה להתמקד רק בזה... 
אבל לא!!! עכשיו משהו אחר מפריע לי... ואני 
מתעקש... מילה זו מילה! אמרת לי שכל היום יש לך 
ס ניסיונות בקדושה... אז אני לא מוכן לדבר על פיציפקע

אחרים... בקיצור: הצמדתי אותו לקיר והוצאתי ממנו 
בעל דין שלא תמיד יש לי התמודדויות  הודאת

בקדושה!!! נכון... כשזה תוקף אותי... זה אופף אותי 
הזה ואני בטוח שנגמר העולם והקושי  מכל הכיוונים

אבל למייעשה זה לא נכון... גם   לא מרפה ממני רגע...
שאותו בחור  גלים!!!  וברגעהוא הודה לי שזה מגיע ב

גל של ניסיון... והוא יבין את זה גם  שיש פה גל!!!יבין 
כשהגל הזה יתקוף אותו... יהיה לו הרבה יותר כח... כי הוא 
יבין שזה גל... ורק צריך לעבור אותו... והמצב עוד ישתנה... 
להבין שבתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים... להבין גם 
כשאתה קופא מקור... שיום יבא ואתה תנמס מחום... להבין 

... לא צריך גם שדברים משתנים... די לנו בקשיים שיש לנו
להנציח אותם... תתמקד בגל הנקודתי!!!! תתרכז בלכופף את 
הראש מולו... ואל תסיק מסקנות איסטרטגיות שזה מה יש 
וזה הנתונים... זה עצת היצר שרוצה להקפיא אותך על 

 מקומך... 



“ 

 

 איזה מכתב ה' כתב לי ועדיין לא קראתי?!??

נשאלה השאלה: מה זה אמרתך??? ובכן: לא תאמין... הפירוש המילולי של  2עמוד ב
מה שאמרת בשבילי... זה פירוש  מה שאמרת עלי!!!!אמרתך זה לא פחות ולא יותר 

 אמרתך!המילולי של 

ואני אתן דוגמא לצורך העניין: אשתי פעם הייתה מורה והיה לה מנהג לכתוב מידי פעם 
מכתב של עידוד וכח ואימון... את עוד תגדלי ותהיי צדיקה לתלמידות מכתבים קצרים... 

וכו' וכו'. והיום אשתי הולכת ברחוב ולפתע היא פוגשת תלמידה נשואה... והיא אומרת: 
ק מכתב מקומט... את המכתב הזה המורה נר.. רגע אחד.. ואז היא מוציאה מהאהמורה.

י שומרת אותו בארנק שלי כבר כתבה לי לפני עשר שנים!!! המכתב נתן לי המון כח... אנ
עשר שנים... וכל פעם שאני מרגישה חולשה נפשית אני פותחת את המכתב וזה נותן לי 

 אמרתך!!!כח... זה הפירוש 

אנחנו לא שמים לב... אבל התורה היא לא רק אוסף של פקודות וציווים... יש בתורה המון 
א מכתבים אישיים מה ה' אמר התורה מלאה במלא מל אמר עלי...מה ה'  אמרות!!!המון 

אני רוצה  והאמירות האלו זה תורה!!עלי... איך הוא מחשיב אותי... וכמה אני יקר לו... 
שתבין: כשאני מגיע לפרשת בא... להחודש הזה לכם... אני מתחיל לחמם מנועים... כי 

ומצה, מכאן ואילך כל פסוק זה תילי תילים של הלכות... הלכות קרבן פסח ואכילתו, חמץ 
קידוש החודש, הלכות יום טוב וכו' וכו'... בקיצור: כל מסכת פסחים וראש השנה וביצה 
יוצאים מכל פסוק בפרק י"ב בחומש שמות... בקיצור: הפסוקים האלו עוסקים בחלק של 
תורתיך ומצוותיך ועדותיך ואולי גם חוקיך... אבל הההלו... אל תשכח שיש גם פרשת 

ויש גם פרשת בשלח כולה... ויש גם את פרשת יתרו  ש הזה לכם)(עד החודשמות וארא ובא 
הרי מדובר במאות פסוקים שלא כתוב בהם  ומה שם כתוב???שלפני עשרת הדיברות!!! 

(הרי אתה מבין לבד ש"ויהי בחצי הלילה" זה תורה אפילו מצות עשה אחת.. אז מה כן כתוב שם?? 
 ת יו"ט ולא פחות מלאו הניתק לעשה ד"ולא תותירו..") שבכתב לא פחות מ"הוא לבדו יעשה לכם" של הלכו

בפרשת  אמרתך!!!כל הפרשיות של האמונה ואהבת ה' לישראל מסווג ל התשובה היא:
 בני בכורי ישראל!!!שמות וארא נאמרה אמירה חדה ונוקבת מאין כמותה!! ה' הכריז עלי 

עלל ואמרר לו את החיים ה' הכריז: יהודי זה הבן יחיד שלי ומי שהעיז להציק לו אני הת
 ללא רחם... מאתים חמישים מכות אני אכה את מי שהעיז לנגוע בבן שלי... 

יש פה מכתב שה' כתב לי! עלי! אני צריך לשמור אותו בארנק שלי לעת  אמירה!!!!יש פה 
הצורך ... כשיום אחד פתאום יהיה נדמה לי שה' לא כככזה אוהב אותי ולא איכפת לו 

ה' אמר והכריז שאני יקר לו!!! כי ה' דיבר  אמירה...יש לי מכתב... יש לי פה  ממני... אז הנה
 טוב על ישראל... היית מאמין שהערך הזה הוא חלק מחלקי התורה???

אני יודע שלעשות שטייגן בדין פסח לאוכלין ולמנוייו זה "ונשמח בדברי תלמוד תורתך 
אה... מה אתה אם זה תלמוד תורה?? עלי... ה אמרומצוותך..." אבל לשבת וללמוד מה ה' 

תחשוב: יושב בן אדם וקורא מכתבים מה ה' חושב עליו... כמה ה' אוהב אותו...  אומר??
תסלח לי... מה זה הדבר הזה... מה זה קשור לתורה?? לאיזה חלק מחלקי התורה היית 

לסדר  מסווג את זה?? מילא היית לומד את שכר המצוות ועונש העבירות נו... זה מסווג
אני  אבל לא!!!מוסר... אם היית לומד על גדלות ה' ויחודו זה מסווג לפנימיות התורה... 

ה'... לא מתחזק ביראת ה' וגם לא עוסק בשבח ה' ובגדלותו...  מצוותכעת לא לומד את 
עלי... איך הוא אוהב אותי ואיזה הבטחות ויעודים הוא  אמראני עוסק כעת במה ה' 

   איזה מין ערך זה ביהדות??אם אני אשאר שלו...  הבטיח לי לעתיד לבא

ומי  תורה...אני לא אומר שזו לא שאלה טובה... אבל בשביל זה יש לנו  שאלה טובה!!!
ותפתח את הספר תורה של העם היהודי  התורה בעצמה!!!קובע מה ערך ומה לא ערך?? 

כמה אנחנו יקרים ותראה כמה דיו קודשא בריך הוא טרח לכתוב בשביל להזכיר לי ולך 
לו... תפתח... כל הפרשיות האחרונות שה' מראה לנו אותות ומופתים... כל המטרה שלהם 

זה כתוב בתורה  זה להראות לנו ולהוכיח לנו כמה אנחנו יקרים לה' וכמה הוא חפץ בנו...
האם יש נוסחאות שלא גורסות את הפרשות האלו בתורה? לא ידוע לי... זאת  או לא???
כמו שה' מצווה אותי באמצע פרשת בא רשימה של מצוות עשה ולא תעשה איך אומרת: 

להקריב קרבן פסח... ככה אותו בורא עולם מאריך לא פחות אלא הרבה יותר בכמה אני 
 חשוב לו!!! היה או לא היה??

כמוצא שלל  אמרתךשש אנוכי על  אמרתך!!!!אז הנה!!! מהיום נדע: אחד מחלקי התורה: 
 אמרתך??רב!! את הפסוק הזה המוהל מכריז בכל ברית מילה... מה זה שש אנוכי על 

פשוט מאוד: מצוות ברית מילה מתחילה ונגמרת בתורה בחמש מילים!!! בפרשת תזריע 
עקרונית כאן כתוב מצות מילה... אבל לא... אל  וביום השמיני ימול בשר ערלתו!!כתוב: 

יש אריכות גדולה בפרשת מילה... שטחית זה נראה כאילו התורה תשאל... בפרשת לך לך 
חוזרת על משפט אחד כמה פעמים... וזה קצת נכון... אתה יודע למה?? כי הקב"ה מבשר 
לאברהם שיהודי שיכרות עם ה' ברית מילה אני כורת איתו י"ג בריתות!!! י"ג בריתות 

עלי חד משמעית: אם  אומר המשמעות היא י"ג מידות של רחמים.. שזה אומר שהקב"ה
אתה מוכן לי את השמירת ברית קודש שנכרתו עליה י"ג בריתות... אני מוסר בידיים שלך 

שנאמרה בברית מילה!!! מישהו  האמירהאת ההנהגה על כל י"ג מידות רחמים שלי!!! זו 
 יודע שיש כזו אמירה???

נו גם יודעים שפגם ברית אנחנו יודעים שיש הלכות ברית מילה... יש מילה ופריעה.. אנח
קודש זה נורא ואיום...  כן... זה בהחלט העדות והחוקים והמשפטים של מילה... אבל אתה 

 של מילה??? אמרתךיודע מה 

על זה?? אוהו... אם רק תדע מה ה' אמר על מי שנוטר ברית קודש...  אמראתה יודע מה ה' 
ניסיון נוסף שה' הזמין לך  היית שש ושמח על כל שש אנוכי על אמרתך...אז... אז 

 בקדושה כ... כמוצא שלל רב!!! 

בעוד חודש וחצי כל עם ישראל יגיעו לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור... ואנחנו נעמוד עם כל הנערווען... זכר 
בציר"י וזכר בסגו"ל לכל השיטות... כן!!! יש תורה ומצוות וחוקים שה' ציוה אותנו לזכור מעשה עמלק ולא 

יש פרשת עמלק נוספת...  אבל!!! למי שלא יודע..ותו.. ואת זה אנחנו מקיימים כבר שנים בדקדוק רב... לשכוח א
בסוף פרשת בשלח... ומשום מה את הפרשה הזו פחות מכירים... לא ידוע לי על מישהו שמגיע מיוחד לבית 

על עמלק!! היות  אמרה' שם כתוב מה  אמרתך!!!הכנסת לשמוע מה כתוב שם... נו... מה כתוב שם?? שם זה 
ועמלק מזלזל בחוזה שנחתם ביני לבין ה'... היות ועמלק זורק מילותיהן של ישראל וכל הזמן עסוק בלזנב אותי 
ולשכנע אותי שה' שונא אותי ואני גו'ק ולא איכפת לו האם אני מתגבר למענו או לא... ה' כ"כ כעס על עמלק 

 האמירההשלם עד שימחה זרעו של עמלק... זו שהוא קפץ ונשבע שאין השם שלם ואין הכסא 
שנאמרה בסוף פרשה הקודמת... נו... תגיד לי: מה יותר קריטי בשבילנו כעת?? האם הציוי והמצוה 
לזכור מעשה עמלק... או האמירה שה' אמר עלי כמה הוא כועס על מי שזלזל בחתימת חוזה שלי 

!! וזה אמרתך!!! אין לנו ברירה... בדורנו אנחנו איתו..? שים לב: שניהם פרשת עמלק!! רק זה מצוותיך!
 חייבים לאמץ את אמרתך!! רוץ ותקרא את פרשת עמלק של בשלח לא פחות מזכור...

---  
ועכשיו בא נעשה חשבון נפש... בינינו לבין עצמנו... באיזה חלק מחלקי התורה 
ם אנחנו הכי חלשים??? ניקח לדוגמא את מצות מילה... האם יש לנו מחדלי

בהלכות מילה? האם ידוע לך על מוהל שבטעות לא עשה פריעה?? האם שמעת 
פעם על יהודי משלנו שעבר על התורה ולא מל את בנו?? לא!!! לא מכיר כזה 

אבל אמרתך ? ! ? יהודי!! בחלק התורה של מצוות והפיקודים אנחנו בסדר גמור... 
ות ברית קודש עם ה' האם מישהו מאיתנו יודע מה ה' אמר על מי שזכה לכר ! ?

ושומר על זה?? פה!!! פה אנחנו חלשים... תסלח לי... יתכן שבחלק הזה של התורה 
אנחנו עמארצים גמורים... אנחנו בקיאים בכל התורה כולה... מקיימים את 
המצוות והחוקים והמשפטים.. אבל מישהו מאיתנו יודע מה ה' אומר על יהודי 

 שנאמן אליו ומקיים מצוות??
 אוי אוי... בזה אנחנו בורים ועמי ארצות!!!! אוי 

כן... לא לימדו אותנו שזה חלק מחלקי התורה!!! לא מספיק הכניסו לי לראש 
שלדעת מה ה' אומר עלי זה חלק מחלקי התורה!!! אז זהו!! שהתורה שלנו 
מליאה באמירות... מלאה בהתבטאויות ובמכתבים עוצמתיים שה' שולח לי ולך 

יקר לו וחשוב לו... וכמה טובה הוא מכין לי לעתיד לבא... והגיע  ומתבטא כמה אני
הזמן שנפנים שזה חלק מחלקי התורה שאם אנחנו מזניחים את הבקיאות 
והעסק בו.. זה עמי ארצ'ת לא פחות ממי שלא יודע מה זה מודה במקצת... 

ודה ותסלח לי... מבחינה מסוימת זה הרבה יותר חמור... כי מי שלא יודע מה זה מ
במקצת... אז הוא לא למד מסכת בבא מציעא... בסיידר... עוד חזון למועד... אבל 
מי שחסר לו את החלק של אמרתך... הוא אפרוח בלי נוצות... אחד כזה שהוא לא 
בקי במכתבים של ה' מה הוא אומר עלי וחושב עלי... אתה יודע איך כזה בן אדם 

 ונו!!!! כן... זה בדיק אנחנו!!!! הוא נראה כמנראה??? תנחש איך הוא נראה? 

ראית פעם במראה איך אנחנו ניראים?? שמת לב שיש לנו את כל האוצרות 
היהודים... אנחנו יושבים ועוסקים בתורה ומדקדקים קלה כבחמורה... חלק 
מאיתנו חיים בא"י וזוכים לקיים את המצוות התלויות בארץ... ותסתכל רגע 

ם שלנו?? איפה האשרנו מה טוב חלקנו ומה במראה... איפה השמחה על הפני
נעים גורלנו??? נו... איפה זה?? פשוט מאוד: עם כל הכבוד לאלפי דפי גמ' שיתכן 
שאנחנו יודעים בעל פה... חסר לנו נתח נכבד וחלק מחלקי התורה!!! חסר לנו את 

שהיא!!! היא חייתני!! חסר לנו את הבקיאות ואת השינון שוב ושוב מה ה'  אמרתך
אמר עלי... וכמה הוא מחשיב אותי... מי שזוכר... פעם היתה סגולה להגיד שיר 
השירים ארבעים יום... מה כתוב בשיר השירים? כמה ה' אוהב אותי... כמה ה' 

 מתגעגע אלי וממילא כמה חולת אהבה אני אליו... 
--- 

מה . יש תיקון של הבן איש חי שאני מאוד אוהב אותו... תיקון לערב ראש חודש..
יש שם אוסף של מימרות מהשבח שה' משבח את כנסת  אומרים שם בתיקון??

ישראל... כל מיני ליקוטים ממדרש רבה או מתיקוני הזוהר כמה שה' משבח את 
ישראל ומחשיב אותם... ולמה זה תיקון דווקא לער"ח?? מסיבה פשוטה: היות 

עות היא שבער"ח וכנסת ישראל נמשלה ללבנה... ובער"ח הלבנה נעלמת... המשמ
וכשיהודי מרגיש לא שווה זה כנסת ישראל מרגישה חסרה ונעלמת ולא שווה... 

 מסוכן!!!
כן... איך אומר המ"ב?? יהודי שלא בקי בהלכות שבת הוא עלול להיכשל על ימין 
ועל שמאל בחיובי סקילה... על אותו משקל כאן!!! יהודי שלא בקי עד כמה הוא 

עלול לנפילות רוחניות חמורות... ומה נעשה שעכשיו חשוב ויקר בעיני ה' הוא 
ערב ר"ח... והשכינה מרגישה בשפל... כבר חצי חודש שהיא כל הזמן הולכת 

מכיר את ונחסרת עד... עד שהיא לפתע נעלמה... זהו... אני כבר לא שווה גרוש... 
נו... מה עושים?? חייבים מהר מהר להזכיר את כנסת ישראל  התחושה הזו???

זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חייתני... דוד מעיד על עצמו: כשאני  אמרתך!!!ב
עלי  שאמרתמרגיש בשפל... מה הנחמה שלי? אני מזכיר לעצמי ומשנן את כל מה 

וזה מחיה אותי ונוסך בי כוחות להמשיך לעבוד את ה'... דוד המלך מעיד על עצמו 
? מה יהיה איתנו?? מי ינחם שברגעים של עניות הוא זקוק לאמרות ה'... ואנחנו?

אותנו ברגעים של שפל?? אין ברירה!!! הגיע הזמן שנכיר את החלק תורה שנקרא 
 אמרתך!!! לשנן אותו... להאמין בו... 

 אמרתך!!!! אז הנה!!!! היום למדנו על חלק חדש מחלקי התורה!! 

ניך כולנו יודעים את הפסוק "והיה מח אתן לך עוד דוגמא אחת קלאסית אחרונה:
קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך.." הפסוק הזה דומיננטי הן מהזוית 
ההלכתית של 'והיה מחניך קדוש' והן מהזוית של מוסר.. נו נו נו... אם לא תתנתק 
מהרשת הרי ושב מאחריך... אבל הההלו... האם פעם שמת לב שיש כמה מילים 

האם  מתהלך בקרב מחניך"!!! "כי ה' אלוקיךלפני כן שגם זה תורה מסיני??? 
ה' שמת לב מה כתוב במילים הפשוטות האלו?? כתוב שם לא פחות ולא יותר ש

ההההלו... ה' מסתובב בבית  אמרתך...הנה לך מילים נוסח   מתהלך בבית שלי!!!!
שלי!!! תענה לי בכנות: שמת לב פעם למילים האלו או לא?? נכון שלא?? את 

ר מצוין משולחן ערוך סימן ע"ג עד פ"ח במשנה "והיה מחניך קדוש" אני מכי
ברורה... את "ולא יראה בך ערוות דבר" אני מכיר מצוין מהמאבק נגד פגעי 
הטכנולוגיה... אבל "כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך" ? ! ? זה כבר אמרתך!!! זה 
לא הלכה ולא מוסר... זה בסה"כ מה ה' אומר על הבית שלי... שהוא מתהלך בו... 
על זה משום מה דילגנו... תחשוב מה היה קורה אם היינו עושים שטייגן 

ועוד לפני הלכות והיה מחניך קדוש... ועוד לפני שהיו מבקשים ממני  אמרתך...ב
שה'  האמירהלהתנתק מהרשת... לפני הכל הייתי דבר ראשון מפנים ומשנן את 
ה לך שהיה לי מתהלך בבית שלי!!! תאר לעצמך שהייתי חי את זה... לא נרא

הרבה יותר קל להתנתק מהרשת?? איך אפשר שלא...??? ה' פה!!!! אם הייתי 
מפנים ש"אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים..." היה 
לי הרבה יותר קל לאמץ את ההמשך: ועתה אם שמוע תשמעו בקולי... אתה קולט 

 דימה.. לשיח באמרתך...כמה קריטי להתחיל לעשות שטייגן ב"אמרתך"?? ק
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  . ומיד עושים אחד ועוד אחד.ועוד דבר,אנחנו רואים דבר ,אנחנו אוהבים להסיק מסקנות בחיים שלנו
  ,נעים במסקנות שלנואנחנו משוכ,ומסיקים מסקנות מוצקות על עולם ומלואו                                             
והמסכנות ההגיוניות שאנחנו מייחסים לתבונה ,נמצא שהמחשבות שלנו ,אם נבדוק באמת,אבל לא פעם.היא בדיוק כפי שאנחנו רואים אותה

חנו מאוד רוצים אנ.שכל קשר בינם לבין המציאות הינו מקרי בהחלט,שלנו הם בעצם בניינים של רוח על גבי אוויר ואוויר על גבי רוח
ואנחנו  ,והעיניים משוחדות ,הלב מושך אותנו בדיוק למה שמתחשק לו.כי זה נעים לנו,כי זה נוח לנו,מאוד רוצים להאמין במשהו,משהו

   . עבר להתגורר בשכונה שקטה,  לא מכבר.ממהרים להחליט
  

 . אמרה לבעלה!  תולה השכנה במתלה הכביסה ה כביסה מלוכלכתאיז .תולה כביסה לייבוש, ראתה האישה שכנה, בבוקר הראשון בביתם
, יום אחר יום, וכך . הבעל החריש ולא הגיב . ???ואולי לעזור לה לכבס את הכביסה, ?, אולי צריכה סבון חדש

, הופתעה האישה לראות את השכנה, כעבור חודש . באור השמש חשופה לרוח, בכל פעם שהשכנה תלתה כביסה, חזרה האישה על הערתה
היום קמתי מוקדם  : אמר הבעל, לא . כנראה שכנה אחרת לימדה אותה, למדה לכבס!! תיראה  : פנתה ואמרה לבעלה, תולה כביסה נקייה

  . וניקיתי את 
  

על מנת , כדאי לוודא כי ליבנו נקי, ביקורתלפני שמעבירים  .דרכו אנו מסתכלים על המציאות, הכול תלוי בניקיון החלון: כאלה הם חיינו
  .לאהוב יותר מאתמול… כך נוכל היום. את הלבבות של האחרים, כך נוכל לראות בברור .שנראה נכון וברור יותר

 
, 

נשוי מחוגי נטורי קרתא הגיעו אל הרב  
לפני שנכנסו אל חדרו של  . עם מזוזות ביתם

ניהלו שיחה עם ל "זצ בן טובמשה   הרב
   .מזכירו של הרב וסיפרו על בעייתם

  

לאחר שהתבונן , סיפר להם הרב, כשנכנסו
. את הבעיות שבגינן הגיעו אליו, במזוזות

 כל! הכל בלוף: "ואמרה, האישה קמה בכעס
הכל . מה שסיפרתי בחוץ הרב אומר לי כעת

  ". אתם עובדים על אנשים! בלוף
  

על : "ענה לה, כשהוא רגוע ושליו, ואז הרב
הבעיה של הבת שלך המאושפזת בבית חולים 

וכך התחיל ...  לחולי נפש
  ... לפרט להם עוד ועוד דברים אישיים

האישה התיישבה מיד בדממה ושמעה את כל 
, למשך שבועיים, מאז הפגישה. הרבדברי 

וכל מקום שהלך , היו זוג זה צמודים לרב
  ...הלכו אחריו

ל עם בן "זצ מרדכי אליהו פעם נכנסתי לרבאחד מהתלמידים 
הרופאים דברו על שעות . ו שכב בבית החולים במצב קריטיאדם שאבי

ולאחר שבירר את השם ושם , נכנסנו ביחד אל הרב. ספורות שנותרו בחייו
הכל יהיה . אתה יכול ללכת הביתה בשמחה: "הרב אמר לאותו יהודי, האם

  . היהודי לא האמין, כשיצאנו מהחדר".בסדר
  

ופאים אומרים שנותרו לאבא הרי הר? איך זה יבול להיות: "הוא אמר לי
כעבור שעתיים הוא מחיג אלי ואומר שהרופאים ביצעו בדיקה . שעות ספורות

והאבא יכול להשתחרר מבית  ואומרים, מחודשת
אחרי עוד שעתיים : אלא שכאן הסיפור עדיין לא נגמר. החולים עוד באותו יום

  . ה להכנס בשנית אל הרבואמר לי שהוא רוצ, חייג אלי אותו יהודי
  

אמר לי ', ואני לא רגוע . אמא לא חשה בטוב'
, הרב קימט את מצחו בדאגה. ואמרנו את השם, נכנסנו שוב אל הרב. בטלפון

אחרי שבועיים . 'צריך לעשות פדיון כפרות ולעורר הרבה רחמי שמים: ואמר
  .אלו היו מעשים שבכל יום. האמא נפטרה

. נסע עם בנו הפעוט לכותל המערבי 
  , יחד עם גיסו, כשעמד שם להתפלל

אתה רואה שם את : "פנה אליו לפתע גיסו
  ? האברך שיושב ומתפלל

  ? "ל"זצ משה לוי האם זה לא הרב
ועדיין היה , הביטו בו וראוהו מתפלל בדבקות

זיהו אותו , כשעמד, פילתו הנפלאהבתום ת. ספק
רבנו בירך אותם ואף את . מיד וניגשו אליו

 אחר כך. התינוק הקטן
ניכר היה עליו שחיפש לו מקום . 

מספר . תפילה להצטנע בו ולא רצה שיכירוהו
: יצחק מוסאי, נהגו ונאמן ביתו המסור של רבינו

. נועם רב' מלחמות'בנושא אחד היה לי 
אלא שלא , התעסקתי רבות עם מכירת ספריו

ודרשו שהמחבר יגיע , בכל מקום הכירוהו
  . רכסים, למשל. אליהם

איני מוכן להפסיד חש שעות : "רבנו אמר 
אמר . דו שצריך שיכירו אותוטענתי כנג". נסיעה

אני רוצה שיכירו אותי טבעי לא : "נולי רב
ה נסעתי לשם ומכרתי שם "וב". מלאכותי

  ...ה סטיםלבסוף מא

   
כי אדם לעמל 

יולד  
ך סבור אם הינ
 שתוכל 

מן הקשיים לברוח 
מן התמודדות 
ולהנצל מן 
  הנסיונות 

טעות בידך אותם 
הקשיים שאתה 

לכאורה חוסך כעת 
יפקדו אותך 

   פעם רבנו 
.. ל" זצבן ציון אבא שאול

ניגשה אליו בעלת הבית  ,בסעודת מצוה
בבן  ,וביקשה שיברך את ביתה הנשואה

:רבנו השיב. כרז
 האם חשבה שהרב החליפה בטעות 

. והעירה את תשומת ליבו לזה ,בביתה
 - גם ברוכה תהיי :רבנו צחק ואמר

  ! ועכשיו קיראו לבת
ושוב .באה לפניו ובירך גם אותה

 שהאם  :הוסיף
   !?והבת יילדו כאחת

כעבור זמן ילדו האם והבת באותו 
  .אויהי לפל ,שבוע
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 "שנת מותב"



 

כשהיה מגיד בירושלים נוהג היה בכל שבת להשמיע דרשה ל "זצ נטע וויס 
 אחד באמצע הקיץ שרר שרב כבד כמו יצאה באחד מבתי הכנסת בעיר העתיקה פעם

חמה מנרתיקה ואיש לא האין לצאת החוצה אבל רבי נטע בא בכל זאת בשעה קבועה 
להגיד את הדרשה שלו אלא שבית הכנסת היה ריק לגמרי נפש חיה לא היתה בו רבי 

  להגיד דרשה בכל שבת   נטע חשב לעצמו
ע אני צריך להגיד עלה רבי נטע שישמ  כ אפילו"וא

למדרגות ארון הקודש לבש את הטלית והתחיל בדרשה שעתים עמד והשמיע את 
מעזרת    דבריו כהרגלו בכל שבת והנה רק סיים את הדרשה

כ התברר כי אותו בחור "אח" רבי אני חוזר בתשובה: "הנשים נפל לרגליו ואמר
ראה בית כנסת ונכנס אליו מעט כדי לפוש מעט התהלך בחוץ והחום מאוד הציק לו 

ונרדם באמצע התעורר ושמע שמישהו מדבר הוא   מן החום
 נטע גמר רץ אליו ביכבר לא יכל להרדם שוב אלא ישב והאזין לדרשה לאחר שר

  .והודיע לו את החלטתו ואמנם נעשה בעל תשובה

:" העני את עמיתו 
יודע אני שפרנסתך אינה 

מצויה ואתה שרוי בדחקות 
  רבה אך האם לפחות יש לך 

  " ?חת מבניך נ
הרבה ' השיב הלה ברוך ה

נחת יש לי מבני הקטנים כולם 
כולם , כולם ברורים, אהובים

. גיבורים וכולם עושים רצוני
 שכולם גם אבל דא עקא 

רפאל ברוך  כשגדלו בניו של רבנו
א במרוקו דאג מאוד היכן יחנכם "זיע טולדנו

ולאן ישלחם ללמוד תורה כל אורח שנזדמן לביתו 
   .היה שואל על ישיבה לצאצאיו

  

כי   יתו יהודיבא לב 
בקרוב הוא יוצא לאנגליה והוא ישתדל שיתקבלו 
בישיבת תורת אמת בלונדון שהקים הגאון רבי 

ל שמונה חודשים חלפו וכל יום "משה שניידר זצ
  התארך בעיני הרב כשנה לבסוף

  היה זה. שבישר על קבלתם
  ם בחייו הוא האיץ בצאצאיו שיצאו מיד לדרכ

  

הם עשו " הוי גולה למקום תורה: "כדברי המשנה
ז ובכולל 'חיל בלימודיהם ואחר למדו בפונובי

מפורסמים   גיטסהד וכהנו
  .בצרפת ובארץ ישראל

 יואל ר הקדוש רבי"ל העריץ עד מאוד את האדמו"זצ משה מנדל 
ר מסאטמר שהה בבני ברק נסע רבנו לשחר "בעת שהאדמו. א"זיע מסאטמר

רבנו שגם . המקום היה הומה אדם שבאו להסתופף בצל הרבי מסאטמר. פניו
בקצה   בענוותנותו הרבה, הוא הגיע לקבל את פני רבו

   .אך כשראהו הרבי קראו אליו מיד וביקש כי יפנו מקום. החדר
תפס את ידי בידיו הקדושות כל מהלך , בזמן שישבתי מול הרבי", והיה מספר

. ות פהנפל עלי פחד ומורא עד שלא יכולתי לפצ, חשתי קדושה עצומה, השיחה
  ." אותה חמימות דקדושה שלא לא פגה ממני עם היום

סח , ד מונטריאול"ל אב"זצ כץ צ הרב"לימים סיפר רבנו כי גיסו החורג הגה
, כי אותה שעה שישבו שני הצדיקים כשידיהם אוחזות זו בזו, לו בהתפעלות

  .נראה עמוד אש חופף עליהם מעל ראשם
ישתה את סוכתו של רבנו שהיה ק, ל"ר רבי יואל זצוק"תמונתו של האדמו

, בהתפעלות גדולה הצביע עליה ואמר לבני ביתו. מביט בה בשקיקה עוד ועוד
 ..."צורתו , ראו נא"

יש ?`  למה דיברתיוגב``:
יוגב אתה שוב ` !לך מינוס מהמבחן

  ``!עוד מינוס? מדבר
אתה בעצמך מרת ..אבל המורה:יוגב

  !שמינוס ועוד מינוס זה
המורה שואל .מאחר לכיתה 

: עונה הילד" ?שוב אתה מאחר: "אותו
 אמרת בעצמך"

ם

משה רבי עזה אהב 
, חכמיםתלמידי ל "זצ מנדל

הממיתים עצמם באוהלה של 
שמחתו הגדולה ביותר של  .תורה

רבנו היתה בעת שביקרו בביתו 
  . תלמידי חכמים

על , היה קם לפניהם מלוא קומתו
 . רגליו החולות

שהתייסר בייסורים קשים , ארע
ונוראים וביקש שלא יכניסו 

אם בשעה זו נודע לו , והנה. קהל
או , חוץכי תלמיד חכם ממתין ב

: הגיב מיד, ח"אפילו נכד של ת
שיכנס " (זאל הער אריין קומען"

עד כדי כך היה יקר לו ). פנימה
  . כבוד התורה

אם הנכנס לא היה רק נכד של 
, ח בעצמו"צורבא מדרבנן אלא ת

 הקשים שהיו 
קם ,מלפפים אותו מכל עבר

ממקומו מלא קומתו ועמד בפניו 
. הכנעהבדרך ארץ ו, בהתבטלות

  ... כבוד תלמיד חכם
  ...כבוד התורה

היה   אביב, פולין, 
במחנה " כיכר המסדרים"זה בעת של

עליו התנשאה ערימת , הובא שולחן
קפאנו על מקומינו ... התיקים האדומים

המספרים הוקראו והקורבנות . באימה
שוב חזרה על . להריגה הוצאו מהמחנה

עצמה אותה תמונה של לבבות שבורים 
  ... וחוסר אונים מר כלענה

  

. המולה הגיע לאוזננוקול 
בעוד הגרמנים קוראים , נאבקה עם אימה

תלשה , בקול את שם אימה ואת מספרה
את המספר מעל המעיל של אימה 

לקול מחאותיה . והצמידה אותו למעילה
יצאה שרה מן השורה , של האם

   ,והצטרפה לקבוצה
   .  

, שרה וחברותיה. היא קיימה את צו ליבה
אימותיהןלהקריבו את חייהן מתוך אהבה 

מאושרות על שזכו לקיים מצוות כיבוד 
,רוחן התנשאה מעל לגדרות התיל. הורים

מרחפת מעלה , מעבר לגדר המחושמלת
  ...בת חורין, מעלה

הוא מוכן בכל . קדהניסיון הע, על אברהם שעומד בניסיון הקשה מכל 
. ומסירותו זו מביאה עליו ברכה לדורות, לבו למסור את כל היקר לו למען אמונתו

 ה אינו מביא על האדם ניסיון שהוא לא מסוגל לעמוד"ל מלמדים אותנו כי הקב"חז
ובמקום לעמוד בגאון  , . בו

כל . ומרגיש כאילו חרב עליו עולמו, םוהוא מתנפץ לרסיסי, ולעבור את הניסיון
עלינו לזכור כי הקשיים נועדו ,  היא נקודת מבחן–כל צרה ,  הוא ניסיון–משבר 

ותמיד ברגע הקושי מגיעה העזרה , לנסות אותנו ולבחון האם אנחנו חזקים באמונתנו
  . עלינו להתמיד באמונתנו ולדעת שזהו ניסיון חולף. ממרום

  

, אנו זוכים תמיד לסיוע הבלתי צפוי, געים הכי קשיםבר, וכשמגיע רגע האמת
וזאת עלינו . והקדוש ברוך הוא עוזר לנו להתגבר על הניסיונות ולהמשיך להעפיל

זוהי נקודת המבחן , הכוח הוא בידינו. כי , לזכור
  . זה בידינו–וזה אפשרי . שלנו

מוָנ‰ ¡‡ּƒמ ˙ ר∆ … ַ‰˘ומ∆ ׁ יָל‰'ּ ƒפ    'נ¿
ית ֲעָבִדים '  הָאֹנִכי ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ ֱָאלֶֹקיך ֲאׁשֶ   ).ב, כ(ָ

  

ַּמדוַע ּבָּ יר ַהּקָ ָרה ָהִראׁשֹוָנה ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים" ַמְזּכִ ִדּבְ ָאֹנִכי : "ְוֵאינֹו אֹוֵמר, ּה ּבַ
ל ָהעֹוָלם' ה ָראִתי ֶאת ּכָ ר ּבָ ָרָצה ַהּקָ? "ֲאׁשֶ ִּמׁשום ׁשֶ ֵלב ַע"ּבָּ ׂ ִיְשָרֵאל םה ִלְקּבַֹע ּבְ

יט ַהּיָ ּלִ הוא ַהׁשַ ֶּאת ָהֱאמוָנה ׁשֶ ּ עֹוָלםּ יָכְלתֹו , ִחיד ּבָ ר ַיְחפֹץ ּבִ ל ֲאׁשֶ ְּוֶאת ּכָ ּ
ַרך. ַׂלֲעשֹות ְפֵני ְרצֹונֹו ִיְתּבָ י ָהעֹוָלם ֵאינֹו עֹוֵמד ּבִ ְׁשום חֹק ֵמֻחּקֵ ל ַמה , ּ ְוַגם ּכָ

ֶטַבע ָהעֹוָלם ְרֶאה ּכְ ּנִ א ַהּכֹל ֵמֵאת ה, ֵאינֹו ֻמְכָרח ִלְהיֹות, ּׁשֶ   .'ֶאּלָ
  

ִריַאת ָהעֹוָלם ָהָיה ַמְזּכִִּאּלו ָרא ה: ָּעלול ָהָיה ָהָאָדם ַלֲחׁשֹב, יר ֶאת ּבְ ה ּבָ ְתִחּלָ ' ּּבַ
ים ָהֵהם, ֶאת ָהעֹוָלם  ְְלִפיָכך. 'ְללֹא ַהְנָהַגת ה, ֲאָבל ֵמָאז ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ְלִפי ַהֻחּקִ
ּבָ ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים: "ה"ָאַמר ַהּקָ ָכל  ַעל ָהֵלט ֲאִני ׁשֹו-" ֲָאׁשֶ עֹוָלם ּבְ
ֵרַח. ֶּרַגע ָנתון ֶמׁש ְוַעל ַהּיָ ֲעֵלי , ֲּאִני ׁשֹוֵלט ַעל ַהׁשֶ ֲאִני ׁשֹוֵלט ַעל ֶהָעָפר ְוַעל ּבַ

ים ִמְצַרִים ֶעֶשר ַמּכֹות ְוָקַרְעִתי ִלְפֵניֶכם . ַהַחּיִ ְצִרים ּבְ ַמֲאַמר ִפי ֵהֵבאִתי ַעל ַהּמִ ּּבְ ׂ ּ
ם   . ֶאת ַהּיָ

ָעָברלֹא ָהְיָת'  הַהְנָהַגת ל ַהְזַמן, ה ַרק ּבֶ יָכה ְלִהְתַקּיֵם ּכָ א ִהיא ַמְמׁשִ ּבָ. ֶּאּלָ ה "ַהּקָ
ֲעִשים ְׂלַבדֹו ָעָשה עֹוֶשה ְוַיֲעֶשה ְלָכל ַהּמַ ׂ ׂ ׂ ּ ָהֱאמוָנה ַהזֹו ִמן. ּ ּקֹוֶרה -ּ ל ַמה ׁשֶ ּכָ ּ ׁשֶ

עֹוָלם עֹוֶשה ה ַרך' ּׂבָ ְמלֹא ִניָמה, ְִיְתּבָ ָּאסור ָלנו ָלזוז ּכִ ּ ּ!  
  

ִפיָלהָּדָברַה מֹר ַעל ַעְצמֹו ִמּנְ יֹוֵתר ִלׁשְ עֹוֵזר ָלָאָדם ּבְ ַחת ַדַעת . ּזֹו ָהֱאמוָנה,  ׁשֶ ַּהּסָ
ּבָ ָבה ַעל ַהּקָ ֲחׁשָ ֵּמֱאמוָנה וִמן ַהּמַ ל ְנִפיָלה-ה "ּ ל ּכָ ָתה ׁשֶ ּ ִהיא ְתִחּלָ ּ.  

ָר ר ְנִתיַנת ַהתֹוָרה ְלִיְשָר, ל ָהָיה אֹוֵמר"א זצ"ַהּגְ י ִעּקַ ּׂכִ ִשימו אֵאל ִהיּ ּיָ ֵדי ׁשֶ ּ ּכְ ׂ
הְטחֹוָנםּבִ ל. ' ּבַ ֵדי ָלֵתת ְלָאָדם ִתְזּכֹורֹות ֶלֱאמוָנה וְלִבָטחֹוןּכָ ְצוֹות נֹוֲעדו ּכְ ּ ַהּמִ ּ ּ ּּ .

יָרה ָלָאָדם זוָזה ַמְזּכִ עֹוָלם' ֵיׁש ה: ַּהּמְ ְטחֹוְנך ּבֹו, ּבָ ִָשים ֶאת ּבִ רֹוֶצה. ׂ ׁשֶ  ָהָאָדם ּכְ
ֵדי ְלַה יַע ֶאת ּגופֹוֶלֱאֹכל ּכְ ְּשּבִ יִרים לֹו, ׂ זֹון : ַמְזּכִ ַהּמָ ְקֶֹדם ּכֹל ָעֶליך ְלָבֵרך ְלִמי ׁשֶ ָ

ּלֹו יִרים לֹו, ָּאַכל ְורֹוֶצה ָלקום ְוָלֶלֶכת! ׁשֶ ד ַמְזּכִ זֹון: ִמּיָ ת ַהּמָ ְרּכַ ְָעֶליך ְלָבֵרך ּבִ ָ .  
ל רוך ַאָתה ה "ּכָ ּּבָ ְ ַר" 'ּ ָטחֹון ּבֹו ִיְתּבָ ּהוא עֹוד ּבִ ל ִמְצָוה ִהיא ִתְזּכֶֹרת . ְךּ ּּכָ

ח ֶאת ה ּכַ ּלֹא ִנׁשְ ֵדי ׁשֶ ְמרוַצת ַהֶדֶרך' ַּלֲהִליָכֵתנו ַעל ֶחֶבל ַצר ּכְ ְּבִ ּ ּ.  
  

  לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

    ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בןליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
, מלכה בן יגאל  ,פנחס בן פנחס . שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי

  , רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד
   ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל  ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים

  יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל
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