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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 א ב   -   נפלאים 

 
 "ויאמר ה׳ אל משה בא אל פרעה" (י, א)

מאת   גזירה  נגזרה  מווארקא  יצחק  רבי  הצדיק  של  בזמנו 
בתואנה כי  ,  "שלחן ערוך"הממשלה לשרוף את כל ספרי ה

סדרי   כל  מנוהלים  פיהם  ועל  משלה  חוקים  לממשלה 
פי   על  חיים  אורח  את  מנהלים  היהודים  ואילו  המדינה, 

לחן ערוך״, לכן אחת דתו  ה״ש
 של ספר זה להישרף... 

לאחד   יצחק  רבי  קרא 
בעל   שהיה  מחסידיו, 
עם   מסועפים  קשרים 
ובקש   השלטון,  ראשי 
ממנו כי ילך ויפעל אצל  
לביטול   הממשלה  שרי 

 רוע הגזירה.  
עלי   מצווה  אשר  כל 

אעשה!   אמר    - הרבי 
חושש    -החסיד   אולם 

ידוע   כי  לחיי,  מאד  אני 
העומד   שהשר  לכל 
הוא   זו  גזירה  מאחורי 
המוכר   המשפטים  שר 

ישראל מובהק,  כשונא  
אליו   אבוא  ואם 
יכול   זו  מעין  בבקשה 
 הדבר לעלות לי בחיי... 

אמר    -אל תחשוש כלל  
בפרשת השבוע    - הרבי  

שהקדוש   מוצאים  אנו 
ברוך הוא אומר למשה  
פרעה״,   אל  ״בא  רבינו 
לו ״לך   לא אמר  ומדוע 

זאת   אין  פרעה״?    - אל 
הרבי   אלא    -תירץ 

רבנו   משה  שהיה 
בית   אל  ללכת  מתיירא 

שמא    פרעה מחשש 
לו   אמר  לכך  לו,  ירע 

הקדוש ברוך הוא: ״בא אל פרעה״ דהיינו בא עימי יחדיו,  
 אני אהיה אתך בכל אשר תלך! 

שמים   ובחסדי  הרבי  על  ציוה  כאשר  חסיד  אותו  עשה 
 בוטלה הגזירה. 

 

ארץ  על  חושך  "ויהי 
חושך" וימש      מצרים 

 כא)   (י,

חז  הרשעים  "אמרו  מתו  חושך  מכת  ימי  שבששת  ל, 
ונקברו   שגם  שבישראל  יאמרו  שלא  המצרים,  ידיעת  בלי 

 ישראל לקו.  
יהודי אחד שהסיג    מצאנז, עלפעם נודע לגה"ק רבי חיים  

שהלה   המזיגה  בית  את  ושכר  רעהו  גבול  חוכר  את  היה 
 בקביעות, לאחר ששילם מחיר גבוה יותר ממנו.  

אליו   חיים  רבי  קראו 
מעשהו   על  והוכיחו 
מסיג   אך  הנפשע, 
וטען   הצטדק  הגבול 
הוא   הקודם  שהחוכר 
ישראל   ופושע  רשע 

 ומצוה לקבור אותו.  
חיים: "מי   רבי  אמר לו 

שמ לך  היא  אמר  צוה 
לקבור את הרשע? אם  
מדוע   היא,  מצוה 
ישראל   עם  על  נאמר 
ועריה עירום  ,  שהיו 

פסח   דם  בזכות  ורק 
נגאלו,   מילה  ודם 

להם   היתה  ת  אוהלוא 
קבורת   של  המצוה 
המתים במכת חושך?  

קבורת  מכאן שאין   ,
 הרשעים מצוה".  

תוכחתו,   את  בסיימו 
להשיב   חיים  רבי  צוה 
לחוכר   החכירה  את 

כ שלא  הקודם,  די 
 יבולע לו. 

בנו   זאת  שמע  כאשר 
הק'   מצאנז,  הרבי  של 
מגורליץ   ברוך  רבי 
הגיב בחריפות כדרכו:  
מצוה   אין  "אמנם 
שכבר   רשעים  לקבור 

 מתו כמו שהיה במצרים, אולם מצוה לקוברם חיים"... 
 

 "ולא ראו איש את אחיו" (י, כג)
זקני וילנא היו מספרים על אחד מתלמידי הגר"א שנתעוור  

פירש  בימי   לא  אולם  נעוריו 
הימים  וכל  תורה  של  מאהלה 
עד  משנתו  על  שקוד  היה 
רמות   למעלות  שהגיע 

 בתורה.  
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דֹול ְמֹאד" ה ּגָ   (יא, ג) "ּגַם ָהִאיׁש מֹׁשֶ
מֹות מּוָבא ׁשֶ  ת ׁשְ ָפָרׁשַ םּבְ ׁשֵ ָרֵאל, ִנְקָרא ּבְ נּו, ַמְנִהיג ִיׂשְ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ

ם ַהזֶּה, ֵ ׁשּ ָתה אֹותֹו ּבַ ּנְ ּכִ ְרעֹה ִהיא זֹו ׁשֶ ת ּפַ ְתָיה ּבַ ּבַ ּום ׁשֶ ה', ִמׁשּ 'מֹׁשֶ
ִים... ה ִמן ַהּמַ י הּוא ִנְמׁשָ יִתיהּו' (ב, י), ּכִ ִים ְמׁשִ י ִמן ַהּמַ  ּוַמּדּוַע? 'ּכִ

" ָלתֹו,ׁשֹוֵאל ַהַמַהְרׁשָ ה ַהּצָ ם ַמֲעׂשֵ ן לֹו ַעל ׁשֵ ם ַהזֶּה ִנּתַ ֵ א: ִאם ַהׁשּ
ִים  ה ִמן ַהּמַ הּוא ִנְמׁשָ ם -ׁשֶ ֵ ׁשּ ַהִאם לֹא ָנכֹון יֹוֵתר ָהָיה ִלְקרֹא לֹו ּבַ

ה ׁשָ ּמָ יל, ְלֶזה ׁשֶ ּצִ ה' ָהָיה ַמְתִאים יֹוֵתר ַלּמַ ם 'מֹׁשֶ ֵ 'ָמׁשּוי'?! ֲהֵרי ַהׁשּ
ינֹוק ִמן ַהּמַ   ִים!ֶאת ַהּתִ

ע ְלָך, ים! ּדַ "א: ַהּתֹוָרה נֹוֶתֶנת ָלנּו ֶהָאָרה ְלַחּיִ אֹוֵמר ַהַמַהְרׁשָ
ה,  דֹוׁשָ הוּ,אֹוֶמֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֶ ׁשּ יל אֹוְתָך ִמּמַ ִאם ַהּבֹוֵרא ִהּצִ

ים ַחיִּ ה וְּמָפֵרְך ּבַ ע ָקׁשֶ ִביל - ִאם הוּא ֶהֱעִביר אֹוְתָך ַמּסָ ׁשְ ֶזה ּבִ
ְפִקיד  מֹות ֲאֵחרֹותַהּתַ ַעְצְמָך ְנׁשָ יל ּבְ ל ַחּיֶיָך, ְלַהּצִ ַהּגָדֹול ׁשֶ

ְסלּול! ֲאמּורֹות ִלְצעֹד ַעל אֹותֹו ַהּמַ  ׁשֶ
ִים  יָת ֵמַהּמַ ה עֹוד -ִאם ִנְמׁשֵ ה' ּגָדֹול, ַאּתָ ְהֶיה 'מֹוׁשֶ עֹוד ּתִ ֶזה ִסיָמן ׁשֶ

יל ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות! ה ְוַתּצִ ְמׁשֶ  ּתִ
י ַהזֶּה ַהּבֹוֵרא ַמֲעִבי י ִאם לֹא ָהִייָת עֹוֵבר ֶאת ֶזה, -ר אֹוְתָך ֶאת ַהּקֹׁשִ ּכִ

ב? ְתמֹוְדדּו ִעם אֹותֹו ַמּצָ ּיִ ִדּיּוק ָהִייָת ְמֻסּגָל ַלֲעזֹר ַלֲאֵחִרים ׁשֶ ֵאיְך ּבְ
ים ָהִייָת אֹוֵמר ָלֶהם? יׁש ָלֶהם? ֵאּלּו ִמּלִ ִלים ָהִייָת ַמּגִ  ֵאּלּו ּכֵ

ִמ  ר ָהָיה ּתָ ּתּוַכלר' ָאׁשֵ ֵדי ׁשֶ יֹון, ּכְ ם ַמֲעִביר אֹוְתָך ִנּסָ ֵ יד אֹוֵמר: ַהׁשּ
יד ָלֶהם  ּתּוַכל ְלַהּגִ מֹות ִמְתמֹוְדדֹות! ׁשֶ יל ֲהמֹון ְנׁשָ ם, -ְלַהּצִ ָהִייִתי ׁשָ

ֵבר ָ ׁשּ ֱאמוָּנה ְוַאל ּתִ ֲחִזיק ָחָזק ּבֶ ם ָעַזר ִלי ָלֵצאת ִמזֶּה! ּתַ ֵ ְוַהׁשּ
ֶרְך! ֶאְמַצע ַהּדֶ  ּבְ

י ַרק ה ַהּקֹׁשִ ּמָ ְקָוה, ַעד ּכַ ה ֵיׁש ּתִ ּמָ יר ָלֶהם ַעד ּכַ ה ּתוַּכל ְלַהְסּבִ ַאּתָ
ָנה אֹוְתָך!  ַהזֶּה ּבָ

י ְפִקיד ָהֲאִמּתִ יר ֶאת ַהּתַ ְגּדִ ּמַ ר ֶזה ׁשֶ ם ַמְתִאים יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ָלֵכן, ֵאין ׁשֵ
ִים?  יָת ּבֹו ִמן ַהּמַ ְמׁשֵ ּנִ ּפּור ַההּוא, ׁשֶ ָך! ַהּסִ ּלְ ָדִדי!ׁשֶ ּפּור ַהּצְ הּוא ַהּסִ

ה'!!! ֶ ל ַחּיֶיָך, ִלְהיֹות 'מֹׁשּ ְפִקיד ַהּגָדֹול ׁשֶ  הּוא ַרק ֲהָכָנה ַלּתַ
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 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 א ב   -   נפלאים 

 
ואמנם נמצאה אחת   על עצמו להשיאו אשה,  נטל  הגר"א 
הצעיר   עם  ביתה  את  לבנות  שהסכימה  וילנא  מבנות 
על   ובניהם  הזוג  את  להחזיק  התחייב  ואביה  העיוור, 

 ה.  שלחנו, ובלבד שיוסיף לעמול בתור
היתה   לחופה  תלמידו  הכנס  ביום  הגר"א  של  שמחתו 
מרובה, והיא הגיעה לשיאה לפני העמדת החופה, כאשר  
השושבינין הובילו את החתן לכסות את הכלה בהינומה  

 כמנהג ישראל. 
פנה   שעה  לקדש  באותה  אסור  אמרו  חז"ל  ואמר:  הגר"א 

ומשהשלים   שיראנה,  עד  אשה 
החתן   פקח  דבריו  את 

 העיוור את עיניו. 
העומדים שם נוכחו    לכ

כוחו   את  לראות 
קי, ובני הזוג ראו  והאל

בנים   בחייהם  עולמם 
 ובני בנים. 

 (סיפורי צדיקים) 
 

השביעי  "וביום 
יהיה   מקרא קדש 
מלאכה  כל  לכם 

י בהם" לא  עשה 
 (יב, טז) 

איש   הוא  מייקל 
מניו   יהודי  עסקים 

 יורק.  
סיים   אחד  שישי  ביום 
חשובה   עסקים  פגישת 
אל   בחזרה  לטוס  ועמד 

שהיה   כך  בלבד,  כשעה  לקחת  שאמורה  בטיסה  ביתו 
 אמור להספיק להגיע לשבת בשלוה ונחת. 

כל הנוסעים עלו למטוס, אך משום מה, הטייס לא המריא  
וסעים איבדו את סבלנותם, ובמיוחד  הנכבר יותר משעה.  

 מייקל, שחשש להגיע לידי חילול שבת, חלילה.  
הכריזה:   במערכת  הקברניט  של  קולו  נשמע  לפתע 
בשמי   המטוס.  של  הקברניט  מדבר  נכבדים!  "נוסעים 
האיחור  על  מתנצלים  אנו  המטוס  צוות  כל  ובשם 
הוראות   פי  על  כי  בשליטתנו,  אינו  הדבר  בהמראה. 

שמ עד  ארצות  הבטחון  נשיא  כבוד  של  הנשיאותי  טוסו 
לא יעזב   והנשיא  הברית לא ינחת 

אין  התעופה,  שדה  מתחם  את 
רשות לשום מטוס להמריא או  

 לנחות. עמכם הסליחה". 
עוד  רוח  בקוצר  חיכה  מייקל 

 כשעה, אך דבר לא התקדם.  

הוא חשב שאם ישאר במטוס הוא עלול לחלל שבת, לכן 
דת מהמטוס. אך הדייל  פנה לאחד הדיילים ובקש ממנו לר

לאחר   מהמטוס  לצאת  רשות  אין  לאיש  כי  בתוקף,  סרב 
 שכבש המטוס נסגר והמדרגות נלקחו. 

להיחלץ   לו  שיעזר  הוא  ברוך  לקדוש  התפלל  מייקל 
מהמטוס כדי לא להגיע לידי חלול שבת, ואז נפל בראשו  
מה   אך  לעזוב,  אחד  לאף  רשות  שאין  אמר  הדייל  רעיון. 

בה נתקף  אדם  אם  כלל  יהיה  לכל  הרי  פתאומי?  לב  תקף 
 יש יוצא מן הכלל... 

במקומו   לפרפר  התחיל  מייקל 
לידו.   עבר  הדייל  כאשר 

קורה?!    "אדוני, מה 
בסדר...?!".   אתה 

 יל בבהלה. ישאל הד 
גדול   לחץ  לי  "יש 
מרגיש   לא  אני  בחזה, 
נאנח   בכלל",  טוב 

 מייקל מ"כאבים". 
הודעה   נשמעה  מיד 
"אם   ברמקול,  בהולה 

רופ הוא  יש  במטוס  א 
לאגף   להגיע  מתבקש 
העסקים   מחלקת 

 בדחיפות!!!" 
שניות   כמה  תוך 
נוסעת   הגיעה 
כרופאה   שהזדהתה 
היא   במקצועה. 
סטטוסקופ   הוציאה 
והאזינה   שלה  מהתיק 
מיקל.   של  לבו  לרחשי 
חולים   לבית  להגיע  חייב  הוא  לב!  התקף  לו  "יש 
בדחיפות!! דייל!!! תודיע לטייס שלא ימריא בשום פנים  

לטרמינל  ואו הובל  כבר  מייקל  דקות  כשלש  תוך  פן!!!" 
יחד עם הרופאה, שהתעקשה במסירות מפלאה ללוות את  

 החולה לאמבולנס שחיכה להובילו אל בית החולים.  
כשהגיעו לטרמינל, פנה לרופאה והודה לה: "תודה רבה  

ונעלם. מצוין!"  מרגיש  כבר  אני  אך  מונית    הוא  לך,  תפס 
 בזרועות פתוחות.   ונסע לבית חברו, שקבלו

על   יתברך  לה'  והודיה  בשמחה  מייקל  על  עברה  השבת 
 שזכהו לשמר את השבת כהלכתה. 

הגיע  כשמייקל  ראשון,  ביום 
כל   את  לרבו  סיפר  הוא  לביתו, 

 אשר ארע.  
לו   קרא  חדשים  מספר  לאחר 
שבאחת   לו  וסיפר  הרב 
אליו   באה  שלו  מההרצאות 
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מוֹ  ר ָנׂשִ  ֵכן ּכְ סּוק "ֲאׁשֶ "יַעל ַהּפָ ְקָרא ד, כב), ְמָפֵרׁש ַרׁשִ יא ֶיֱחָטא" (ַוּיִ
ְגָגתֹו, ַקל ָרה ַעל ׁשִ ּפָ ּלֹו נֹוֵתן ֵלב ְלָהִביא ּכַ יא ׁשֶ ַהּנָׂשִ ֵרי ַהּדֹור ׁשֶ ַאׁשְ

ְתָחֵרט ַעל ְזדֹונֹוָתיו... ּמִ  ָוֹחֶמר, ׁשֶ
ר ִמְתַלּוָה ֲאׁשֶ ַעל ַה"ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף", ּכַ ם ּבַ ׁשֵ ָנה מּוָבא ּבְ ֲחָרָטה ּכֵ

יא ַהּמּוָרם ֵמַעם, ָיכֹול ל ַהּנָׂשִ קּויֹות, ְלֶחְטאֹו ׁשֶ ּוְגלּוָיה ְללֹא ִהְתַחּמְ
ּלֹו.  ׁש מֹוֵפת ָלָעם ּכֻ ּמֵ  ְלׁשַ

ׁש י ַעל ֶחְטאֹו, ְלַבּקֵ ֻפְמּבִ יַצד ַמְנִהיגֹו מוָּכן ְלהֹודֹות ּבְ ַעם ָהרֹוֶאה ּכֵ
ָרה ָעָליו ְמִחיָלה, ְוַאף ְלָהִביא ָקְרבַּ  ּפָ ְך ַמְסָקנֹות –ן ּכַ יק ִמּכָ ַיּסִ

יֹוֵתר.   ְמבָֹרכֹות ּבְ
ת ְסִליָחה. ׁשַ ֲחָרָטה ּוְבַבּקָ ׁשּוָבה, ּבַ ּיַת ּתְ ֲעׂשִ ה ּבַ י ֵאין ּבּוׁשָ הּוא ִיְלַמד ּכִ
יא הּוא ָאָדם ִעם ֻחְלׁשֹות ֱאנֹוׁש, ַסְך ַהּכֹל ּגַם ַהּנָׂשִ י ּבְ הּוא ָיִבין ּכִ

ע ְוַהֵחְטא רֹוֵבץ ּפַ ל ָאָדם ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ְוהּוא ֻיׁשְ מֹו ְלֶפַתח ּכָ ְלִפְתחֹו ּכְ
ֶחְטאֹו.  ּלֹו, ּבְ י, ְלֵעיֵני ָהָעם ּכֻ ֻפְמּבִ  ֵמֹאֶמץ ִלּבֹו ְלהֹודֹות ּבְ
ר.  ָ יאֹו "ֵאינֹו חֹוֵטא ְלעֹוָלם", ֵאינֹו ּדֹור ְמֻאׁשּ ׂשִ ּנְ  ּדֹור ׁשֶ

ֶרת ַהּתְ  ֶ ר הּוא ַהּדֹור ּוְמֻאׁשּ ָ ּלֹו נֹוֵתן ֵלבְמֻאׁשּ יא ׁשֶ ַהּנָׂשִ קּוָפה, "ׁשֶ
ְגָגתֹו..." ָרה ַעל ׁשִ ּפָ  ְלָהִביא ּכַ

ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ

א יעזב 
א
או

ד

ביו
לב
א
ל
ה
מ

ין 
ו 

ל

 לעי"נ האשה החשובה מרת 
  צביב"ר מרים יוכבד 

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

 
ידעתי היסטרית,  "...הייתי  וסיפרה:  אחת  שלא    אשה 

 אספיק להגיע הביתה לפני כניסת השבת. 
חשבתי   ברמקול.  רופאה  שמחפשים  שמעתי  פתאום 
לעצמי שנקלעתי למטוס הזה כדי להציל חיים, אך כאשר  
בדקתי את החולה הבחנתי שאין לו כלום, והבנתי שהוא 
מעמיד פנים, כי ראיתי שהוא אדם חרדי שחובש מגבעת 

מיד  לכן  שבת,  לחלל  לא  ורצונו  שהוא    לראשו  הצהרתי 
אלא   להמריא  שלא  לטייס  והוריתי  לב  מהתקף  סובל 

לבית   בדחיפות  להובילו 
גם   כך  הקרוב.  החולים 
איתו   יחד  יצאתי  אני 

 מהמטוס.  
לטרמינל   כשהגענו 

 הוא הודה לי וברח.  
להודות   אני  גם  רציתי 
היה   כבר  אך  לו, 
לקחתי   מאז  מאוחר. 
לטוס   שלא  עצמי  על 
ויהי   ששי  ביום  יותר 

 ין השבוע) י(מעמה"... 
 

את   "ושמרתם 
 המצות" (יב, יז) 

ומאושר   שמח 
מצוה,   של  בשמחה 
ר'   הקדוש  הרבי  יצא 
מסאסוב   לייב  משה 

 מאפיית מצות הפסח. 
של   פשרה  היה  מה 

 שמחה עילאית זו? 
היה   מסאסוב  הרבי 

טורח מאד למען אפיית  
 המצות לפסח. 

הרבי   הידר  האפיה  בזמן  וגם  ביותר,  שמור  היה  הקמח 
 בהידורים רבים.  

במצותיו   לאחוז  הוא  וזכה  בידו,  המצוה  עלתה  כאשר 
 המהודרות, לא היה מאושר מן הרבי. 

פגש  בידו,  מצותיו  וצרור  עיר,  של  ברחובה  צועד    עודו 
 ביהודי פשוט, אשר אף הוא הלך שמח ומצותיו בידו.  

 ?" שאל הרבי את היהודי. "לשמחה מה זו עושה 
ענה היהודי בפשטות: "עם בוקר השכמתי לאפית המצות,  

שינה   של  לילה  לא  אך 
היה   כוחות  ואגירת 
לילה   אלא  מאחורי, 
תפילה   שכולו 

 ותחנונים.  

בחצות קמתי ממיטתי ושפכתי לבי לפני ה' יתברך שיזכה  
 אותי לאפות מצות מהודרות ושמורות ביותר. 

מא אני  חוזר  כאשר  ובטוח  עתה,  אני  שמח  המצות,  פיית 
 שה' קבל תפלתי ויזכני במצות מהודרות". 

כאשר שמע רבי משה לייב את הדברים הטהורים והכנים  
והאמין  מאד,  עד  התרגש  הפשוט,  היהודי  מפי  היוצאים 

 שאכן שמע ה' לתפלת היהודי וזכהו במצות מהודרות.  
 את מצותיו וביקש מהיהודי להחליף עמו.  הוציאהרבי 

הרב  ס סיפר  זה  יפור 
החסיד ר' יהושע העשיל  
לגרי"ז   הלטובסקי 
היה  אשר  מבריסק, 
באפיית   להחמיר  נוהג 
את   ולאפות  המצות 
ראשון   ביום  המצות 
ששבת   לאחר  בשבוע, 

 התנור יום שלם. 
הגרי"ז   שמע  כאשר 
נענה   הסיפור,  את 

ק "אכן,  ה' יואמר:  בל 
את תפלתו של היהודי  
וזיכהו   הפשוט, 
מהודרות   במצות 

מצותיו של ר'    - ר  ביות 
 משה לייב מסאסוב!" 

 (סיפורי צדיקים) 

 
יכלו   "ולא 
   להתמהמה" 

 ) (יב, לט
חז״ל   דברי  ידועים 
שבני ישראל בהיותם במצרים שקעו במ״ט שערי טומאה  
הטומאה   בשער  נכנסים  היו  עוד,  שם  מתעכבים  היו  ואם 
גאל   כך  משום  תקומה.  להם  היתה  לא  ושוב  החמישים 
כדי   מעט  אפילו  שהו  ולא  מיד,  הוא  ברוך  הקדוש  אותם 

 שיספיק בצקם להחמיץ.  
במשל:   מדובנא  המגיד  ביאר  זה  הוצרך  ענין  אחד  עני 

למעות ולא נותר לו עוד ממי ללוות. בצר לו לקח את בגד  
רב   לא  כסף  סכום  תמורת  אותו  ומשכן  לו  אשר  השבת 

 בל מבעל בית עשיר. י אותו ק
והעני   רב  זמן  עבר  כאשר 
את   לקחת  שב  לא 
המלוה   הבין  משכונו, 
לו   יושב  לא  כספו  כי 
הבגד  את  נטל  עוד, 
שיתאים   לחייט  והביאו 
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י יק ַרּבִ ּדִ ל ַהּצַ ָדיו ׁשֶ ְתַנּגְ ָטא ָהָיה ִמּמִ ִוי ֵמַאּפְ י ֵמִאיר ַהּלֵ ָהַאְדמֹו"ר ַרּבִ
ְמָחה ּבּוִנים ִמּפְ  יׂשִ ל ַרּבִ ְרּכֹו ׁשֶ ּגָר ַעל ּדַ ַפַעם ָקָרא ּתִ יְסָחא, ּוַפַעם ּבְ ׁשִ

ֲחִסידּות. ְמָחה ּבּוִנים ּבַ  ׂשִ
י ָטא ֶאת ַרּבִ ַאל ָהַאְדמֹו"ר ֵמַאּפְ יִקים ׁשָ ּדִ ֵני ַהּצַ ַעם ׁשְ ׁשּו ּפַ ְפּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ִמיָהה ַרבִּ  מִֹחי ּתְ ֶרת ּבְ ים ְמַנּקֶ ְמָחה ּבּוִנים: ָיִמים ַרּבִ ֵאיְך ָיכֹול ַמרי ׂשִ
ים ִלְתׁשוָּבה ֶרְך ְלצֹאן ַמְרִעיתֹו וְּלעֹוֵרר ֵלב ָהַרּבִ ׁש מֹוֵרה ּדֶ ּמֵ ְלׁשַ
יַרת ְרִלין, ּבִ ַמר ִהְתּגֹוֵרר ְזַמן ַרב ּבֶ ּבוּר, ׁשֶ ּצִ ֵלָמה ַלה', ֲהֵרי יָדוַּע ּבַ ׁשְ

ל חֹוְטִאים ַוֲחָטִאים. ְסִביָבה ׁשֶ ם ּבִ ָהה ׁשָ ַנז, ְוׁשָ ּכְ  ַאׁשְ
ְמָחה ּבּוִנים י ׂשִ יב ַרּבִ תֵהׁשִ ָפָרׁשַ : ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת, ִהּנֵה ָאנּו קֹוְרִאים ּבְ

ה ְלַאֲהרֹן: "ְקַרב ֶאל ּלּוִאים אֹוֵמר מֹׁשֶ ִמיִני ַלּמִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבַ ִמיִני" ׁשֶ "ׁשְ
ר אְתָך ְוֶאת עָֹלֶתָך, ְוַכּפֵ ה ֶאת ַחּטָ ַח ַוֲעׂשֵ ְזּבֵ ַעְדָך ּוְבַעד ָהָעם", ַהּמִ ּבַ

ֲעדֹו, ְוַאַחר ן ּבַ ְרּבָ ר ַהּקָ ִחּלָה ְיַכּפֵ ּתְ ָאְזֵני ַאֲהרֹן, ׁשֶ יׁש ּבְ נּו ַמְדּגִ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ
ֵאינֹו ְמֻחּיָב ֲהָלָכה, ִמי ׁשֶ ָלל ּגָדֹול ּבַ י ַקּיָם ּכְ ַעד ָהָעם, ּכִ ר ּגַם ּבְ ְך ְיַכּפֵ ּכָ

ִמְצָוה, ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִצי ים ְיֵדי חֹוָבָתם. ּבְ  א ֶאת ָהַרּבִ
ְצוֹות,  ִמיַרת ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ֶרְך ׁשְ ים ַלּדֶ ַהְדָרַכת ָהַרּבִ ין ּבְ ִמיהּוא ַהּדִ

מֹו ֵעיָניו ֲעֵברֹות ְועֹוְבֵרי ֲעֵבָרה, ֵאינֹו ְמֻסּגָל ְלהֹוִציא ּלֹא ָרָאה ּבְ ׁשֶ
ְקעוּ, ָהָיה ָקרֹוב ְלַהְבֵליְוַרק  ֲאֵחִרים ֵמַהּבֹץ ָהרוָּחִני ְלתֹוכֹו ׁשָ ֶזה ׁשֶ

ְרּבֹו ת ָהָאָדם, מֹוִציא ִמּקִ ִנים ֶאת ֻחְלׁשַ ִנים ֶאל ּפָ יר ּפָ ָהעֹוָלם ַהזֶּה ְוִהּכִ
י. ּקּון ֲאִמּתִ ן ַעְצמֹו ְוֶאת ַהזּּוָלת ּתִ ים ְלַתּקֵ ּיִ  ּכֹוחֹות ַנְפׁשִ

ַעְיֵני ַהֲחִסידוּת)  (ִמּמַ
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 לעי"נ האשה החשובה מרת 
 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא

 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ
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 וסיפורים  ליקוטים  
 א ב   -   נפלאים 

 
בגדו    את שלו. הכיר החייט את הבגד וזיהה  אותו למידתו  

לעבור   עומד  בגדו  כי  לעני  וסיפר  מיהר  העני,  ידידו  של 
לפני   העני  התחנן  העשיר.  של  למידותיו  והתאמה  שינוי 

 החייט שימתין יום אחד ולא יעשה דבר. החייט הסכים.  
פרוטה   אסף  מהם  נדיבים  דלתי  על  וחיזר  העני  מיהר 

בעמל רב עד שהצליח  לאסוף את סך ההלוואה    לפרוטה 
המלוה   בית  אל  העני  מיהר  שבידו  הסכום  עם  שלקח. 
לו   יושב  שהבגד  וביקש  ההלואה  את  השיב  העשיר, 

הרי מזה זמן    - שאל המלוה העשיר    -בהקדם. אמור נא לי  
נזכרת   עתה  והנה  דבר  עשית  ולא  כאן  מונח  שהבגד  רב 

בבהילות   ההלוואה  את  והשבת 
כן   אכן  ענה    -ובדחיפות. 

ידוע ידעתי כי אם   -העני 
עתה   אפעל  לא 
במהירות ישתנה הבגד  
אוכל   שלא  באופן 
לשוב   לעולם 
משום   בו.  ולהשתמש 
נחפזתי...   כה  כך 

אמר המגיד    -והנמשל  
מובן    -מדובנא  

היה   לא  לו  מאליו... 
הוא   ברוך  הקדוש 
ישראל   בני  את  מוציא 
שוקעים   היו  ממצרים 
טומאה   בשער 
לא   ושוב  החמישים 
תקנה כל  להם  ,  היתה 

משום כך נעשה הדבר  
יכלו   שלא  עד  בחפזון 
להתמהמה אף לא רגע  

 אחד.
 (וקראת לשבת עונג) 

 

היום  את  "זכור 
 הזה אשר יצאתם ממצרים" (יג, ג)

 מעשה במלך שארס אשה במדינה השוכנת מעבר לים.  
למקום   להפליג  הכלה  ביקשה  החתונה,  מועד  בהתקרב 
מושבו של המלך, ועלתה על ספינה העושה דרכה לאותו  

 מקום.  
והנה החלה מנשבת בים רוח סערה עזה, והיתה הספינה  
להמשיך   יכולת  מבלי  והנה,  הנה  הגלים  בין  מטלטלת 

 ליעדה, ואף לא לשוב על עקבותיה. 
 מד ומצפה.  ימים רבים לא נח הים מזעפו, והמלך עו

אחת  על  עלה  מלהגיע,  בוששת  שכלתו  משראה 
בה   והפליג  מספינותיו 

 אל הים, לתור אחר כלתו, ובדרכו מצא את ספינתה.  
העלה המלך את כל אנשי האניה לספינתו, והביאם לחוף  

 מבטחים, ואת כלתו הביא עמו לארמונו. 
לה   אמר  הדרך  תלאות  מכל  הכלה  שנתאוששה  לאחר 

את  תזכרי  "אל  ואת    המלך:  להטביעך,  שאיימו  הגלים 
הצלתי   שבו  היום  את  אלא  בדרכך,  עליך  שעברו  הצרות 

 אותך.  
בכל שנה עשי את אותו יום, ליום של שמחה, וכך תזכרי  

 תמיד כיצד הושעתי אותך וחלצתיך מהמיצר!" 
כל   את  תזכרו  "אל  לישראל:  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  כך, 
שעברו   וצרות  קשים  גלים  אותם 

במצרים,   אלא  עליכם 
כיצד  תמיד  זכרו 
וגאלתי   הושעתי 

 אתכם.  
היו   ושנה  שנה  בכל 
שמחים ביום הזה, וכך  

 תזכרו זאת תמיד". 
 (שמות רבה פרשה יט) 

 

אדם   בכור  "וכל 
תפדה"  בבניך 

 (יג, יג)
שהיגר   יהודי  סנדלר 
לאמריקה   מאירופה 
וזנח   לרפורמה  נחשף 

 את יהדותו.  
שאין   גילה  כאשר 
כדי   ללמוד  צורך 

ראביי,   החליט  להיות 
 לשדרג את משכורתו. 

אחיו   הגיע  לימים 
מאירופה   החרדי 
על   נחמץ  ולבו  לבקר, 
אחיו שכה התדרדר, אך מפני השלום העדיף לשתוק ולא  

 לגרום לאחיו לעשות צעדים חריפים יותר. 
באחד הימים נכנס החרדי לבית אחיו הראביי והנה אחיו  

 משמש ככהן בפדיון הבן. 
כול עוד החרדי להחשות. "מה לך ולפדיון בכורים?" לא י

 "הלא אבותינו מעולם לא היו כהנים". 
"תנוח דעתך אחי", השיב הראביי בבת שחוק, "מה מפריע  
בדיוק   בכור  הזה  התינוק  דולרים?  כמה  עושה  שאני  לך 

 כפי שאני כהן"... 
 (במחשבה תחילה) 
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ין ֵעיֶניָך" (יג, טז)  "ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה וְּלטֹוָטפֹת ּבֵ
, ָראּוי ְוָנכֹון ְלָכל  יּהַ ּגִ חּוָצהֵאת ֵלַדע ד חָ אֶ ד וְ חָ אֶ ָאַמר ַהּמַ ַהֲהָלָכה ַהּנְ

ְפׁשּוָטּה  ְוַהּיֹוְמיֹוִמית  .ּכִ
ְעְזִעים  ָבר, ָהיּו ִמְזּדַ ְונֹוְפִלים ַעללּו ַרק ָהיּו יֹוְדִעים ֶאת ֻחְמַרת ַהּדָ

ֵניֶהם,  ין ַעל ָקְדֹקָדם ֵמעֹוָלםּפְ ִפּלִ א לֹא ֵהִניחּו ּתְ ּמָ  .ׁשֶ
ין ִסיָמן כז ְסִעיף ט ִפּלִ ִהְלכֹות ּתְ , "ָמקֹום ַהּנַָחת'השו"ע ּפֹוֵסק ּבְ

ְצחֹו ַעד סֹוף ַהּמָ  ָער ִמּמִ ֵ ֵרי ַהׂשּ ל רֹאׁש ֵמַהְתָחַלת ִעּקְ ִפּלָה ׁשֶ קֹוםּתְ
ינֹוק רֹוֵפס". ל ּתִ ּמֹוחֹו ׁשֶ  ׁשֶ

נָ  ׁשְ ַתב ַהּמִ קֹום ַהְתָחַלת ְצִמיַחתּכָ ֵבין ֵעיֶניָך... ִמּמָ רּוׁש ּדְ רּוָרה, ּפֵ ה ּבְ
רֹאׁש,  ּבָ ָערֹות ׁשֶ ִאּסוּר ֶזה!ַהׁשְ ִלים ּבְ ים ִנְכׁשָ ְוטֹוִעים לֹוַמר ְוַרּבִ

עָ  ֵ קֹום ַהׂשּ ֶצה ָהֶעְליֹון ַמְתִחיל ִמּמְ ַהּקָ ין ֻמּנָח ַעלׁשֶ ִפּלִ ר ַהּתְ ר ְוִעּקַ
ַצח  אֹוָרְיָתא!!ַהּמֵ ין ְצִריִכין ְועֹוְבִרים ַעל ִאּסוּר ּדְ ִפּלִ ָכל ַהּתְ ּדְ

יַח ְקָצת ְלַמְעָלה ּיֵׁש ָקְרָחה... ְויֹוֵתר טֹוב ְלַהּנִ ָמקֹום ׁשֶ ִלְהיֹות ֻמּנִָחין ּבְ
י רֹאׁש ְלַהּנִ ָהא ָמקֹום ֵיׁש ּבָ עּור ֶזה ּדְ ִ ּלֹאִמׁשּ ֵדי ׁשֶ ין ּכְ ִפּלִ י ּתְ ּתֵ ַח ׁשְ

ַצח.  ה ַעל ַהּמֵ ֵמט ְלַמּטָ ָ ַצח הוּא ִמְנַהגִיׁשּ ִניָחן ַעל ַהּמֵ ְוָכל ַהּמְ
ְצָוה  ה ַהּמִ ֵדםָקָרִאים ְולֹא ָעׂשָ ַעל ֶנֶפׁש ַיְזִהיר ַלֲחֵבָריו ִויַלּמְ ְוָכל ּבַ

ֵדי  ֶזה ּכְ לּו ּבְ ׁשְ ּלֹא ִיּכָ ּלֹא ִיְהיוּ ח"ו בִּ ׁשֶ ָרֵאלׁשֶ ֵעי ִיׂשְ ְכַלל ּפֹוׁשְ
גוָּפן ֶזהּו  ּבְ ָרָכה ָהֵויּדְ ין ְוַגם ַהּבְ ִפּלִ א ְדָלא ַמּנַח ּתְ ַקְרַקְפּתָ
ָלה ִכיָסן. ְלַבּטָ ֻמּנִָחין ּבְ ְמקֹוָמן ָהֵוי ּכְ ּלֹא ּבִ ּנִָחין ׁשֶ ּמֻ ין ׁשֶ ְתִפּלִ  ּדִ
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16:16 

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

16:33 

באפרשת   

16:32 

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

17:29

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

הכבשה?". הפרופסור ענה ברוב חשיבות: 
האיש לא  "גם הכבשה אוכלת חציר".

הירפה והמשיך לשאול: "כבוד הפרופסור, 
"גם היא אוכלת  -העיזה?"מה אוכלת 

 חציר".
 

הפרופסור המלומד, שהיה בקי גם בכימיה 
וגם בפילוסופיה, הרגיש טוב עם עצמו 

 שצלח מבחן פשוט כזה.
 

האם יוכל מעלת אבל אז אותו אדם שאל: "
אם  -הפרופסור להסביר לי עניין אחד

הפרה, הכבשה והעיזה, כל אלו החיות 
ה אוכלות מאותו סוג אוכל, מדוע הצוא

 "שלהם שונה זו מזו?
 

הפרופסור נעלב מעצם השאלה, ואז ענה 
בזלזול ואמר: "בדברים כאלו עמומים, אין 

אותו אדם אמר לו בנימת  השגה והבנה".
אם ברפש של בעלי חיים אתה לא ניצחון: "

מבין, איך תבין את עומק דרכיו של ה' 
 ". יתברך?

 

אין לנו שום השגה בדרכי ה' יתברך, באופן 
אבל אנחנו יודעים עוד הנהגתו. ודרך 

מיציאת מצרים: שכל מה שעובר עלינו, 
הכל אך ורק לטובתנו ולתועלתנו, 

 ומאהבת ה' אותנו.    

המקובל האלוקי, רבינו חיים בן עטר זצ"ל 
 כתב: "ָעׂשּו ִּכְדַבר מֶֹׁשה" ('אור החיים' הקדוש)

פירוש לא להנאת ממון אלא  - (שמות יב, לה)
 למצוות הנביא".

 

בספר 'אפריון שלמה' מביא: בתקופת 
הפיגועים בירושלים לפני מספר שנים 

 התקיימה אסיפת רבנים. 
 

מה ולמה השאלה המרכזית היתה: "על 
עשה בורא עולם לנו? כיצד חוזרים 
בתשובה? כיצד ניתן להסיר את חרון אף 

 ה'? צריך לעשות חשבון נפש". 
 

הם טיכסו עצה איך ומה לשפר. בקרבת מקום 
היה פרופסור ששמע על אותה אסיפה והחליט 
כי עליו להשתתף בה ולהביע את דעתו 

 'הרמה'. 
 

במקום מכיוון שלא נתנו לו להיכנס פרצה 
מהומה. לבסוף הפרופסור הצליח להשתחל 

"מה  פנימה, והתחיל לנבל את פיו בקול גדול:
זה ועל מה זה, ומדוע ה' עשה לנו ככה מה 
חטאנו!", ועוד כהנה וכהנה דברים גסים שאין 

 הדעת סובלתן.
 

שקט הושלך בקהל. לבסוף קם אחד האנשים 
הפשוטים שנכחו באותה העת באסיפה. הוא 

 רופסור ואמר: פנה אל הפ
 

"כבוד הפרופסור, האם תואיל נא לספר לי מה 
אוכלת הפרה?". הפרופסור ענה: "הפרה 

 אוכלת חציר". 
 

אותו האיש המשיך להקשות: "מה אוכלת 

 בה'תשפ" שבט ו'

17:25 

 ל-ַהאֵ י ַּדְרכֵ ת ִנְסָּתרֹו - אּבֹ ת ָּפָרַׁש 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

17:55 

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

ּוְבֵני יְִׂשָרֵאל ָעׂשּו ִּכְדַבר מֶֹׁשה וִַּיְׁשֲאלּו "
(שמות יב, לה) ת"ִמִּמְצַריִם ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמ

 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  17:25
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

18:00 

17:56 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  
 עמית בת טובה   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     

 אפרים בן שרה   שירה שילת בת אורלי         
 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   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

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

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

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 רחל נלי בן דביר להצלחת

16:36 

 פניני עין חמד

 18:00 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  17:29



 

 

 
 האם מותר לטלטל בשבת בשר בקר או עוף חי כאשר הם קפואים?

 

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

בשר בקר או עוף חי, מותר לטלטל אותם בשבת גם כשהם קפואים, ואין בהם משום איסור מוקצה, מכיוון שהם ראויים 
שו"ע (או"ח סימן שח סל"א). אבל דג (שם סל"ב) שאינו מלוח אסור, מפני שאינו ראוי. בספר חוט שני כתב (פרק נג)  מקורות:לאכילה. 

 לעניין בשר למרות שהוא קפוא ולא היה ראוי לאכילה בין השמשות, אינו מוקצה מכיוון שראוי להפשירו.
 

הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו הליכות  מקורות:תו. למרות שבימינו לא מקובל לאכול בשר שאינו מבושל, מותר לטלטל או
אין  -עולם ח"ג (עמוד רה). כן כתב הגר"נ קרליץ בספר חוט שני (פרק סג) כיון שבשר זה ראוי, ומה שאנשים מפונקים ואוכלים רק מבושל 

 לומר מחמת כן שהוא מוקצה. בשו"ת שבט הלוי ח"ג (סימן כט אות ג) כתב להקל במקום הדחק.
 

הגרי"ח בבן איש חי (ש"ב פקודי אות ט) כי כעת אנחנו רואים שאין דרכם של בני אדם לאכול בשר חי. כן העלה  מקורות:וסרים. יש א
בשו"ת אגרות משה (ח"ה סימן כב אות ט) והגרש"ז אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה (פי"א הערה כ) שקשה לסמוך על טעם זה דחזי 

 תב כה אות ד) הביא בשם הגרש"ז שלגבי בשר עוף, יש להקל בשעת הצורך.לאומצא. בספר מאור השבת ח"ב (מכ
 

שו"ע (או"ח שם  מקורות:הם מוקצה.  -דברי מאכל שאינם ראויים לאכילה ללא בישול או אפיה, כגון: תפוחי אדמה וקטניות
בת דג שאינו מלוח מפני "שאינו ראוי סל"ב) דג שאינו מלוח הרי הוא מוקצה מפני שאינו ראוי. הטור כתב בטעם הדבר שאסור לטלטל בש

לכלבים", אבל הבית יוסף הביא בשם רש"י כי הטעם "שאינו ראוי לכלום ומשום הכי אסור, ולכלבים לאו דעתיה למשדיה". חזינן שיש 
 קכז). מחלוקת בדבר שעומד לאכילת אדם אך אינו מוכן אם הוי מוקצה אף שראוי לאכילת כלבים. עיין משנה ברורה (סימן שח ס"ק

 

מותר לטלטל בשבת דברי מאכל מבושלים או אפויים שראויים לאכילה אפילו כשהם קפואים, כגון: חלה קפואה וכיו"ב. 
 מכיוון שראוי להפשירם ולאכלם בשבת. כן כתב בספר שלמי יהודה (פ"ח הערה ב) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל ועוד. מקורות:

 

מטלטלים אותה בשבת. אם אינה ראויה, אלא למאכל חיה ועוף שאינם מצויים,  כל קליפה ראויה למאכל חיה ועוף המצויים,
טופיק ח"ב (סימן ט) שהעלה להקל בטלטול קליפות אגוזים  -שו"ע (או"ח סימן שח סכ"ט). עיין שו"ת קול אליהו מקורות:אסורה בטלטול. 

אומר ח"ב (עמוד עט) בשם הראש"ל זצ"ל כתב שכיום  ושקדים, שאינם ראויים למאכל בהמה, כדי לנקות את השולחן. כתב בשו"ת מעין
 מכיוון שיש גן חיות באותה עיר, נחשב שיש בהמות מצויות שאוכלות, ואין זה מוקצה.

 

מותר לקלף ביצה בידיים בשבת, אלא שצריך לשים בהתחלה דבר מאכל בתוך הצלחת של הקליפות, כדי שתהיה בסיס 
 הליכות עולם ח"ג (עמוד ריא), שו"ת מעין אומר ח"ב (עמוד קח). מקורות:גם לדבר המותר, ויוכל לטלטלה. 

 
 
 

 

'. יש בו כדי ללמד אותנו מה רבותינו חיפשו בבת הזוג בטרם נישאו. הלמות עמליםלהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
בחן אותי על ידי שנשא ונתן עימי במשך לפני שהתארסתי, חמי לעתיד הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל סיפר: "

שלושה ימים בדברי תורה. לאחר שחמי היה מרוצה מידיעותי בתורה ורצה לגמור את השידוך, ביקשתי לפגוש את 
 ". המדוברת

 

אמרתי לחמי לעתיד: "הנה בחנתם אותי במשך שלושה ימים. אולם לא סיפרתם לי כלום אודות מידותיה ומעלותיה של 
ה לתהות על קנקנה ולהכיר את מידותיה ותכונותיה". חמי לעתיד הסכים לבקשתי וקבע זמן לפגישה עם הבת. אני רוצ

. הם (רבינו נודע כ'בחיר עולם' הישיבות והמשודכת חפצה בכל מאודה להינשא לרבינו)המדוברת. בני הבית התרגשו לקראת בואי 
 ברשותם". הכינו את השולחן עם כלי הזכוכית היפים והיקרים ביותר שהיו

 

ברגע שנקשתי על הדלת אירע לפתע דבר בלתי צפוי: אחד הילדים הקטנים משך בשגגה וללא תשומת לב את המפה שעל 
השולחן. כל הדברים שהיו מונחים על המפה, כולל הצלחות והכוסות, נפלו על הרצפה. כמובן שכל כלי הזכוכית התנפצו 

 לרסיסים בקול רעש גדול. 
 

יצד המדוברת ניגשת מיד אל הילד הקטן בנחת וברוגע. היא אחזה בידו בחביבות והרגיעה אותו ראיתי מבעד לדלת כ
בעדינות מופלאה למרות מה שעשה. היא לא הראתה כל סימני כעס או קוצר רוח, למרות שזה היה ברגע הכי קריטי 

 בשבילה.
 

לגמור את השידוך מיד. הודעתי לחמי לעתיד על כשראיתי זאת, החלטתי מיד כי אין לי שום צורך בפגישה איתה. הסכמתי 
מפתן הדלת, כי כאשר ראיתי כיצד היא התנהגה ברוגע ובנחת, למרות שהיתה בשעה לחוצה ואיך למרות כל מה שקרה 
היתה כל כך רחוקה ממידת הכעס, שוב אני לא צריך להיפגש כדי לבדוק האם אנחנו מתאימים. הרב אברמסקי הוסיף 

 אין צורך לשבור צלחת, משום שכבר נשברו הרבה צלחות"...בדרך צחות: "כבר 

 
 

 
 

 
 

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

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

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

 תֶּבֱאמֶ ב ָחׁשּוה מַ 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

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

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

PnineEH@gmail.com 



 

 

בעיר בנגרדאן בדרום  )1931(י"ג ניסן ה'תרצ"א -נולד ב -הגאון הרב דן מרדכי זצ"ל
עיר שהיתה מלאה חכמים וסופרים. כבר בילדותו נודע כמתמיד (הסמוכה לג'רבא), תוניסיה 

עצום והתנהג בפרישות וחסידות. זכה לשבת בין ברכיהם של גדולי חכמי ג'רבא 
רבינו התמנה יחד עם  )1957(ותוניסיה. זכה לגילוי הבעש"ט פנים בפנים. בשנת ה'תשי"ז 

הגאון רבי חויתה וזאן זצ"ל כממלא מקום רבותיו ברבנות העיר בנגרדאן. שם שימש 
כמלמד והרביץ תורה בעיר. זכה להעמיד הרבה תלמידים. זקן רבני תוניס. בשנת 

 גת. -עלה לארץ ישראל והתגורר בקריית )1961(ה'תשכ"א 
 

אשם מוסדות 'תורת רחמים וחיים'. הפריח את השממה בפתיחת מוסדות תורניים ובר
בסמוך  –עבר להתגורר בעיה"ק ירושלים בשכונת מוסררא  )1988(בשנת ה'תשמ"ח 

לכותל המערבי. היה בקשר אמיץ עם חכמי ירושלים וצדיקיה. בירושלים הקים את כולל 
נודע כפועל ישועות. רבים 'יד מרדכי' בשכונת רוממה, שם התגורר בשנותיו האחרונות. 

  הקודש.-ענוותן מופלא. בעל רוח ו לפתחו לקבלת עצה וברכה.שיחר
 

כשהוא מותיר אחריו חלל  )2021(התבקש לבית עולמו ביום שלישי ו' בשבט ה'תשפ"א 
שנים. רבים ליוו את הצדיק בדרכו האחרונה.  90-ריק לבני העדה ותלמידיו הרבים. חי כ

נטמן לצד רעייתו בהר המנוחות בירושלים. בנו, ר' חי, מילא את מקומו בהנהגת 
 המוסדות.

רבות עם כ"ק האדמו"ר מלובבי'ץ זיע"א בענייני תורה וחסידות. כל פעם שהמכתב היה מגיע אל תיבת הדואר שרבינו היה בחו"ל התכתב כ
מבשרת ונחה על אדן החלון של רבינו. רבינו היה יודע לפי זה שהגיע המכתב מהרבי אל  –המרכזית בתוניס היתה באה ציפור בשם 'בובשירי' 

 בית הדואר, ויהי לפלא.

חורי (מצרפת), סיפר כי כשהיה ילד קטן למד אצל רבינו. הוא עבר ליד מיחם מים חמים ובשגגה נשפכו עליו המים  למידו, הרב מסעודת
 הרותחים. כתוצאה מכך הוא קיבל כוויות בגופו. רבינו ניסה להציל אותו שלא יכווה, אבל לצערו הדבר לא עלה בידו. 

 

זלגו דמעות והוא ביקש מתלמידו, ר' מסעוד חורי, סליחה ומחילה על שלא הצליח לאחר כשבעים שנה! כשנפגש עם רבינו, עיניו של רבינו 
כל זאת בזכות גודל מסירותו ורגישותו להציל אותו מהמים החמים שנשפכו עליו כשהיה הקטן. זאת למרות שחלפו מאז קרוב לשבעים שנה! 

 לתלמידיו.

זמן הלידה המשוער היה בעוד כחודש. המשפחה ביקשה את ברכת שמשו הרב אפרים ס., סיפר: אחת מבנות המשפחה היתה מעוברת. מ
רבינו שהכל יעבור כשורה. רבינו הורה להם לקרוא בשבת הקרובה את כל ספר תהילים כדי שתזכה היולדת ללידה קלה. בני המשפחה ניסו 

את ספר תהילים דווקא בשבת הקרובה. להסביר לרבינו כי היא לא אמורה ללדת בשבת הקרובה אלא רק בעוד חודש. רבינו התעקש שיקראו 
 היה זה פלא שהלידה הקדימה את הזמן המשוער והאישה ילדה בן באותה השבת, בדיוק כפי שרבינו ראה.

כדו, הרב מנחם כהן, סיפר שכאשר רצה לעבור 'טסט' הוא התייעץ עם רבינו מתי הזמן הכי טוב לעשות 'טסט'. רבינו היה דוחה אותו מפעם נ
הפעמים הוא ניסה בכל זאת לעבור את ה'טסט' אבל לצערו הרב הוא לא עבר את המבחן ונכשל פעם אחר פעם. עד שפעם לפעם. באותם 

 ". ואכן הפעם הזאת הנכד עבר את ה'טסט' ללא שום בעיות.עכשיו זה זמן טוב. לך תעשה את המבחןאחת רבינו אמר לו: "

עליה לרבים. מצבתו הפשוטה נכתבה כפי רצונו בימי חייו מכיוון שביקש שלא ם לאחר פטירתו, ציונו הקדוש בהר המנוחות הפך למוקד ג
יכבדו אותו כלל. רבים נושעו מהתפילות על ציונו. פעם אחת הגיעה אישה שהיו לה כאבים עזים באוזניים. היא פנתה לרופאים והם חששו 

ד את ציונו של רבינו. כבר למחרת כשהגיעה שוב אל הרופא לדלקת רצינית שתפגע באוזניים וביכולת השמיעה שלה ח"ו. בצר לה הלכה לפקו
 נעלם כלא היה. -לבדיקה, הרופא התפלאה לראות שאין שום דבר באוזניים. כל מה שראה רק לפני תקופה קצרה

דרך מיוחדת  נו, הצדיק רבי חי שליט"א, סיפר מעשה מפעים נוסף שאירע אחר פטירת הצדיק: רבינו נגלה אליו בחלום וציווה עליו שיעשוב
לכהנים כדי שיוכלו להגיע אל קברו ולהתפלל. בדיוק באותם ימים, כמה גורמים בהנהלת בתי העלמין הציעו את עזרתם לעשות דרך מיוחדת 

 לכהנים לציון הכוללת כריתת עצים ובניית גדרות. היה זה לאחר כעשרים וחמש שנה שלא נגעו במקום זה. 

ת לספר סיפורים על הבעל שם טוב הקדוש. רבינו סיפר אודותיו ועל המופתים שזכו לראות אלו שהיו בינו נהג בצעירותו בכל מוצאי שבר
במחיצתו. מקובל אצל גדולי תלמידיו וצדיקים בכל דור ודור כי סיפורים אלו הם סגולה לכל הישועות, הן ביראת שמיים והן בגשמיות וסגולה 

 ה רבו של אליהו הנביא ושל רבינו הבעל שם טוב. לבנים. אחד הטעמים לכך משום שאחיה השילוני הי
 

כשם שיש מצווה להזכיר את שם אליהו הנביא במוצאי שבת, כך מצווה להזכיר את שם הבעל שם טוב הקדוש. בנוסף, החת"ם סופר אמר: "כל 
, כשרבינו ראה להפתעתו כאילו עוסק במעשה מרכבה". פעם אחת במוצאי שבת סיפר על הבעל שם טוב הקדוש -העוסק בסיפורי צדיקים

 הרבה את דמותו של הצדיק עומדת ליד המזוזה ומביטה בו בקורת רוח.
 (החומר באדיבות מכון 'ממלכת כהנים')

הרבנית  אימו:רבי יוסף.  אביו:רבי עתוגי הכהן.  (מצד אימו):זקנו 
הגאונים  מרבותיו:. (בת ר' שלום הכהן)הרבנית רבקה  אשתו:מברכה. 

רבי ווארגני יאנה זצ"ל  מתלמידיו:רבי נסים הכהן ורבי מכלוף יאנה. 
, רבי (ממשיך דרכו בהנהגת המוסדות)רבי חי  בניו:. (מח"ס 'תגידו לאבי')

על התורה הקדושה  -דברי מרדכי מספריו:•שמואל ור' יעקב. 
זכרון •מערכות  -יערוך הכהן• חמד כהונה חי ש"ס•, (חמישה חלקים)

(שעתידים לראות אור עובדות והנהגות ועוד רבים בכתב יד  -דברים
 בעז"ה).
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 את הדברים התלבטתי אם לשתף אותם בבעיה שלי.
 

האם הרבי החלטתי שאין לי מה להפסיד ואז שאלתי: "
". "אנשיו של הרבי הביטו בי עושה ניסים גם לגויים?

ות גלויה. "כן, בטח". אחד מהם הנמיך את קולו בסקרנ
 ושאל: "האם אתה זקוק לנס?".

 

היה לי קשה מאוד לשתף אותם בסיפורי האישי אבל 
עשיתי זאת. מי יודע, אולי הרבי היהודי יוכל להושיע גם 

  אותי.
 

סיפרתי להם כי אני ואשתי נשואים כבר תשע שנים. 
דיעו לנו שלאחר הוספתי, כי בשבוע שלפני כן הרופאים הו

 שנים של ניסיונות וטיפולים, כי אין בידם להושיע. 
 

היינו שבורים ורצוצים. במשך כשבע שנים הסתובבנו בין 
רופא אחד למומחה אחר, בין פרופסורים בעלי שם 
בינלאומי ושיטות שונות. ועתה התבשרנו בבשורה איומה 

האומנם הכל הסתיים במפח נפש ולעולם לא נחבוק זו. 
 משלנו? ילד

 

אנשיו של הרבי הדריכו אותי: "אל יאוש. בפעם הבאה 
שתלווה את השיירה של הרבי, תעמוד ליד הדלת של 
המכונית, ותבקש מהרבי שיברך אותך בילד. לרבי יש 

 הכרת הטוב עבור כל מי שעוזר ועושה עבורו".
 

עשיתי בדיוק כפי שהדריכו אותי. עמדתי בדרכו של הרבי. 
שאלתי: "רבי, האם אתה מברך גם  כשרצה להיכנס לרכב

גויים?". הרבי השיב שהוא משתדל לסייע לכל מי שהוא 
יכול. סיפרתי בדמעות את סיפורי האישי. הרבי ביקש ממני 
לרשום על פיסת נייר את שמי ושם אבי, ואת שם אשתי 

 ושם אביה.
 

הזדרזתי לרשום את כל הפרטים, כפי שהרבי הדריך אותי. 
שנות הטיפולים הרפואיים והניסיונות מול עיני ניצבו כל 

 .ידעתי שזהו המוצא האחרוןשעברנו. 
 

תשעה חודשים אחר כך אשתי ילדה בן! חזרנו לכל 
הרופאים שטיפלו בנו כשהבן בידינו. הם הביטו במבוכה, 
השתתפו בשמחתנו ואמרו: "נס! לא הייתם יכולים לחבוק 

 ילד בדרך הטבע!".
 

מרת חיה נדהמה מהגילוי המפתיע. "תודה", אמרה לשוטר. 
"רגע", השוטר הוסיף. "הקוריוז הבא בטח יפתיע אותך עוד 

בהתחלה אשתי  קראנו לבן מנדל, כשמו של הרבי.יותר: 
מדוע לא תבחרו והמשפחה המורחבת לא הסכימו לשם. "

".שם אמריקאי טיפוסי, כדי שהילד ירגיש נוח בחברה?
 

עקשתי. אולי הוא לא ירגיש נוח בחברה. אבל "אבל אני הת
על שם של רבי יהודי. כך  חשוב לי, שהילד יֵַדע שהוא נקרא
יזכור לנצח שהוא נולד בזכות ברכתו של רבי יהודי וידע 

 להתנהג יפה ליהודים", השוטר סיים את סיפורו המדהים.

יורק. באותו בוקר, -מרת חיה היא תושבת רובע ברוקלין שבניו
היא מיהרה כמו בכל יום להגיע לעבודתה. לילדים היתה 

 הסעה עם האוטובוסים הצהובים הרגילים. 
 

הביטה בשעון והבינה שהיא מאחרת לעבודה. היא היא 
נכנסה לרכב ונסעה במהירות כדי להגיע כמה שיותר מהר 
לעבודה. היא הבחינה באיחור בשוטר שאותת לה לעצור 
בצד. פניו הקשוחות של השוטר הבהירו לה שהוא עומד לתת 

 לה קנס.
 

"דרך נפלאה לפתוח את הבוקר", חשבה לעצמה. "תעודות 
שוטר צעק בקול גדול. מרת חיה התחילה לחטט בבקשה!", ה

בתיק. הלחץ נתן את אותותיו והיא התחילה להפוך את התיק 
על כל תכולתו. "המסמכים האלה, תמיד כשאני מחפשת 

 אותם הם נעלמים", חשבה. 
 

לפתע עיני השוטר נתקלו בתמונת הרבי שהייתה תלויה על 
", שאל השמשה. "האם אתם קשורים אל הרבי מליובאוויטש?

 בסקרנות. 
 

מרת חיה היתה המומה לשמוע את הדברים. היא בחנה את 
תווי פניו של השוטר. הם ממש לא נראו יהודיים. היא השיבה 

 בחיוב, כשהיא תוהה מה הקשר של השוטר לרבי.
 

"אם כך, לא אתן לך קנס", השוטר סגר את פנקס הקנסות. 
ואני  למראה תמיהתה סיפר: "הרבי הזה עשה לי נס גדול,

 חייב לו". 
 

היא היססה אם לשאול את השוטר במה דברים אמורים. 
לאחר שאזרה אומץ, ביקשה: "אשמח לשמוע על הנס שהרבי 

 עשה לך".
 

השוטר חייך לפתע. רעש המכוניות שנסעו, לא הפריע לו. 
הוא הרים את קולו וסיפר: "הסיפור התרחש לפני מספר 

, שהייתי בתוכה, שנים. המפקדים שלי בחרו קבוצת שוטרים
שנהגה ללוות את הרבי בנסיעתו לקברו של חמיו, הרבי 

 הקודם מליובאוויטש". 
 

"הנסיעה היתה חוויה מיוחדת שלא הכרתי בתפקידי שמירה 
אחרים שהיו לי. בזמן שחיכיתי, עד שהרבי יסיים את 
תפילותיו, אנשיו של הרבי, שהמתינו גם הם, חשפו אותי 

 הכרתי". לעולם חדש של מושגים שלא
 

"באחת הפעמים שוחחו אנשיו של הרבי ביניהם בהתרגשות 
גלויה. הרגשתי איתם די בנוח והרשיתי לעצמי לשאול מה 

 פשר ההתרגשות". 
 

"הם הביטו בי רגע בספקנות, מתלבטים אם לספר לי את 
הדברים. לאחר מכן אחד, אחד מהם אמר: "הרבי עושה 

 יות ומיוחדות".הרבה ניסים מיוחדים. התרחשויות לא טבע
הם סיפרו לי סיפור מדהים על יהודי אחד, שהיה בצרה 
גדולה, והרבי חולל עבורו נס מעבר לגדר הטבע. כששמעתי 

 ַהָּצלָ ה ֻמְפָלָאה
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 מאירה בת יפה ע"ה              ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל   ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל

   אביגדור בן ג'ולי ז"ל               מירם בן דבורה ז"ל             אברהם בן יונה ז"ל                                                                               ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
צדיק חכם בן חזלה ז"ל                  "ל צז שאול בן סילביהר'               ע"ה   תופחה בתסעידה                                                  יצחק בן חביבה ז"ל                   ז"ל    חי בן אסתראבי

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

אסתר בת גולה גאולה ע"ה               יצחק יצקן בן רחל ז"ל                       ז"ל  יעקב בן אסתר                                                         ע"ה     ה בת עישהסוליק  ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש 
ה    "ע מרדכי בת ברכה                           רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"ל                                                                  ז"ל סלים בן פרחה אסתר בת נעמי ע"ה                           

יעקב בן נעמה ז"ל           ז"ל                       שלום בן אסתר  ז"ל                     לטיף בן פרחה                                           יעקב בן סלימה ז"ל                      ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל  
ז"ל   דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                                   ע"המרים בת שרה                                   אורה בת נעימה ע"ה                           ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                

אלון בן סעדה ז"ל                           גורג'יה בת נעימה ע"ה                          אביבה לושי ע"ה                                                                 ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                 
כל נשמות עם ישראלה בת נרקיס ע"ה                  אילנה (מחרוזה) בת שרה ע"ה            שר                                                          את בת השמת ע"ה    ז"ל                           עפ טובהאברהם בן 

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""באבא""פרשת פרשת  
  ].ט, יא ["למען רבות מופתי בארץ מצרים"

  .ם" רמב–" רבות מופתי בארץ מצרים: "לות הפסוקיראשי תיבות של מ
ה "שמו של הקבם פירסם את "וכן נרמז כאן שהרמב, גורר במצריםתם ה"בפסוק זה נרמזה העובדה שהרמב

תרץ קושיות ופשט , ם"במשך אחת עשרה שנה ישב הרמב. חלקה וברורה לעיני בני אדם' ועשה את תורת ה, בעולם
  .שכתב בהם את פסקי ההלכות באופן ברור ובהיר, "היד החזקה"וחיבר ארבעה עשר כרכים של , מחלוקות

                   , ם"אחיו של הרמב. רות ותלאותובמהלך חייו עברו עליו הרבה צ, ם בספרד"בצעירותו התגורר הרמב
                   , בעת שהפליג באונייה, יום אחד. ם ואת בני משפחתו"ופרנס את הרמב, היה עשיר גדול, רבי דוד הנגיד

כדי לשלם את החובות הגדולים , ם הוכרח להתעסק בענייני הפרנסה"הרמב. ואיבד את כל רכושו, טבע האח
  .שהשאיר האח אחריו

           . שהיה אב בית הדין של קורדובה, רבי מימון, ולקח עימו את אביו, אלם השתוקק לעלות לארץ ישר"הרמב
                , בחשוון' ביום ב, שכאשר היו בדרך, ם כותב באיגרת"הרמב. אך השטן לא הניח להם לעלות לארץ הקודש

 –" פוןיעמדתי על הס. "והים געש ועלו בו גלים אדירים, כל העת היתה הספינה עולה ויורדת. נשבה רוח סערה בים
  ".להואכתוב ספר על כל התורה כ, אם תציל אותי, 'ואמרתי לו, ה"והייתי צועק לקב "–ם "תב הרמבכו

  .ובערב נרגע, המשיך הים לסעור עד הערב
, לא יראה פני שום אדם', ויהיה היום קודש לה, שביום זה בכל שנה ושנה יישב בתענית, ם קיבל על עצמו"הרמב

                   , שכשם שהיה אז באונייה לבדו, ם"הסביר הרמב. ד תורהוילמ, ה לבדו"יתבודד כל היום עם הקב
  .כך יעשה באותו יום בכל שנה ושנה. ואין איש יכול להושיעו, והוא איתו למטה, ה למעלה"רק הקב

. בהיותו במצרים מינהו המלך לרופאו האישי .ואחר כך הוכרח לברוח למצרים, ם בארץ ישראל"זמן מה ישב הרמב
  ".היד החזקה"בשעות הלילה היה כותב את ספרו ו, הוא היה דר בבית המלך

, ם הלך ברחוב עם לולב ואתרוג"והרמב, הימים היו ימי חג הסוכות.  במרוקום"במשך תקופה קצרה שהה הרמב
, המשוגעים הולכים למכה: "ם"ענה לו הרמב ".המשוגעים לוקחים ענפי דקל ומתפללים: "ואמר, ראהו המושל

  .ם"וציווה על השוטרים לתפוס את הרמב, נתמלא המושל חמה "... שהשטן בורחואומרים, זורקים איזושהי אבן
  .וכך אכן עשה, ם לעזוב מיד את מרוקו"הם יעצו לרמב. השמועה הגיעה אל יהודי המקום

                   . וכותב את פסוקי ההלכה בשפה ברורה ומובנת, ם את המחלוקות"פושט הרמב" היד החזקה"בספר 
  .היסטוריה ומסילות הכוכבים, גיאוגרפיה,  רפואה– שליטתו בכל המדעים ם באה לביטוי גם"רמביו של בספר

                , ראה בחלום את אביו, ם את חיבורו"שביום שסיים הרמב, "סדר הדורות"רבי יחיאל מיכל הלפרין כותב ב
  .ם להביט בו"ולא יכול היה רמב, שאור גדול נגה בפניו, עימו בא אדם. רבי מימון
ומאז שנכתבה התורה לא , אתה שמך משה כשמו! זה משה רבנו: "והשיב לו, ישם את אביו מיהו הא"שאל הרמב

  !".היה מי שהוציא חיבור כזה המקיף את כל התורה
  .והלך, "יישר כוחך בר גוברין: "ואמר לו, ם"משה רבנו עיין בספרו של הרמב

  ם"ים של הרמבייראת שמ
                   , ה"יום אחד ביקש מהקב. בסלוניקיהיה חי , ה"מורנו הרב רבי שמואל די מודינא ע, ם"המהרשד

אבקש יראת שמים כמו , אם כן: "אמר ".לא תוכל: "אמרו לו משמים. שיזכה ליראת שמים  של רבן יוחנן בן זכאי
  ".לא תוכל לקבל יראת שמים כמו של התנאים: "אמרו לו". או כמו של רבי עקיבא, של רבי שמעון בר יוחאי

                   . ל יראת שמים כמו של אביי ורבאואז התפלל וביקש לקב,  שאתשבו התעלה והתקדש ביתר, המתין חודש
  ".לא תוכל להגיע למדרגות יראת שמים של האמוראים, לא תוכל לעמוד בזה: "נו לו משמיםע

                   . ם" שהיתה לרמבוביקש שיזכה לקבל יראת שמים, קידש עצמו בתורה ובתפילה, המתין עוד חודש
', כאשר תקום בעלות השחר לעבודת ה, מחר. לא נסרב לך, ר כל כךאבל מכיוון שאתה מפצי, לא תוכל: "ענו לו

  ."ותשב ותלמד ללא הפסקה, תלבש בגדי פשתן טהורים, תרחץ את עצמך מכל לכלוך וכתם
                   , ידיו ורגליו רתחו, אחזוהו חיל ורעדה, ובעת שהיה עוסק בלימוד בקדושה ובטהרה, ם עשה כן"המדרשד

                 . ולא היה יכול להוציא מילה מפיו, אף ניטל ממנו כח הדיבור. פחד שתקפווהוא נפל על הרצפה חסר אונים מחמת ה
                   מאחר שהוא אינו יכול , ם"ה שיקח ממנו את יראת השמים הזו של הרמב"ם וביקש מהקב"התפלל המהרשד

  .לחיות עימה
  .ם"כדי שיהיה לנו שמץ של מושג על גדלותו העצומה של הרמב, ם בעצמו"מעשה זה כותב המהרשד

                   , המצרים סירבו לשחרר את ארונו. ולאחר פטירתו הספידוהו במשך שלושה חודשים, פטר במצריםם נ"הרמב
  .והסכימו לשחררו, עד ששיחדום היהודים בממון רב

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

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

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



, עד שהגיע לטבריה, ולא עצר, ניסו לעצרו במקומות שונים בארץ. הגמל הגיע לארץ ישראל. הניחו את ארונו על גמל
שזהו המקום , הבינו כולם. אך הגמל נותר נטוע במקומו, ניסו לזרזו ללכת. בן זכאיועצר ליד קברו של רבן יוחנן 

  .)דורש ציון( וקברוהו בכבוד גדול, ם לקבורתו"המיועד לרמב
                    הגידו במצרים והשמיעו במגדול והשמיעו בנוף ובתחפנחס אמרו התייצב והכן לך כי אכלה  "

  ].מתוך הפטרת השבוע ["חרב סביבך
                   ". גורם ההפתעה"שומרת לעצמה את , המדינה שמתכננת לצאת למלחמה כנגד אויבי, בנוהג שבעולם

עם אלו כוחות , צורתה, דרכי התקיפה, מועד הפתיחה: היא שומרת בסוד כמוס את כל הפרטים הנוגעים למלחמה
  . הוא יוכל להכין את עצמו לקראתה–אם האויב ידע את כל הפרטים מראש . וכמה וכדומה
הוא מודיע לו שבוע מראש מה בדיוק , הולך להכות את פרעה בעשר המכותכשהוא . ה אין הדבר כן"אבל אצל הקב
  ...הבה ונראה אותך, להתכונן, יש לך זמן להתארגן, אדרבה. עומד לבוא עליו
אם אסק שמים שם . אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח: "כמאמר הכתוב,  אי אפשר לברוח–ה "מידיו של הקב

  ".אתה ואציעה שאול הנך
והשמיעו במגדול והשמיעו ", לכו ותפרסמו במצרים!  אדרבה–" הגידו במצרים: "אומר הנביא, טרהגם כאן בהפ

                   , חים שבנוףעם כל המצביאים המומ,  הדגולים שבמגדול לכו והתייעצו עם כל המנהיגים–" בנוף ובתחפנחס
ות -צבא' כי ה: "' הונראה אם מישהו יוכל לעשות משהו כנגד עצת,  למיניהם שבתחפנחסהאסטרטגיםעם היועצים 

  ".יעץ ומי יפר וידו הנטויה ומי ישיבנה
                   : כדי שלא יוכל אחר כך לטעון, ה רוצה שפרעה יתייצב ויתכונן למלחמה"הקב"! אמרו התייצב והכן לך"
הייתי .... הייתי מביא צבא רב יותר... נשק מתוחכם יותר... לו הייתי יודע מראש הייתי מביא סוסים טובים יותר"

נוסך בהם עידוד להלחם היה הדבר , וכשהחיילים היו רואים את הרכוש מול עיניהם,  כל רכושי הרבמביא את
  .כיוון שממונו נוסך בו בטחון" ל רגליומעמידו ע"ל אומרים שממונו של אדם "לא בכדי חז..." ביתר שאת וביתר עוז

עם כל אוצרות , שק המעולים ביותרעם כלי הנ, צא עם הצבא הטוב ביותר שלך". אמרו התייצב והכן לך", אדרבה
                   ...  ונראה דבר מי יקום– שאכן פרעה הוציא מבית גנזיו והביא עימו למלחמה –הכסף והזהב שלך 

שהיה רב לאין שיעור , ה רוצה שבני ישראל יזכה בכל הרכוש הזה כשלל מביזת הים"בפרט לנוכח העובדה שהקב
  .מהשלל שנטלו ממצרים

ה לא יכה אומה בלי "הקב". אין עונשים אלא אם כן מזהירים"משום ש, אש היאה מודיע מר"הסיבה לכך שהקב
שזהו עיקר רצונו , ההתראה מראש נותנת לכל אחד אפשרות לחזור בתשובה ולהיטיב את דרכו. להתרות בה מראש

  .ה"של הקב
                   ,  עליהםולהודיע להם מראש את אשר עומד לבוא, ה שלח את יונה הנביא להתרות בנינוה"וכן מצינו שהקב

  ".קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני: "כדי שיטיבו את דרכם
         . והכל ידעו שהמכה באה ממנו, ה רוצה ששמו יתפרסם בעולם"משום שהקב, סיבה נוספת להודעה מראש היא
"... זיהום אוויר ""...גאות ושפל: "לכל דבר" סיבה טבעית"המדענים כבר ימצאו , אם לא תבוא התראה מוקדמת

                 ! תבוא מכה כזאת וכזאת, בשעה פלונית, ביום פלוני: ה מודיע מראש"לכן הקב... לא חסרים להם הסברים
  .היתה זאת' כך יידעו הכל שמאת ה

, הוא מתרה בהם מראש. ה לא רוצה שהרשעים ימותו"הנה מצד אחד רואים שהקב: הקדוש שואל" אור החיים"ה
ומבקשים כל כך הרבה בקשות על ,  כל כך הרבה תפילותמצד שני אנו מתפללים. ותוכדי שיחזרו בתשובה ולא ימ

, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יכרתו, וכל הזדים כרגע יאבדו: "בכל יום אנו מבקשים שלוש פעמים. מיתתם
 "סימנים"בראש השנה אנחנו אוכלים ". ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותכלם ותכניעם במהרה בימינו

  ".חרבם תבוא בליבם: "דוד המלך מקלל את הרשעים". שייתמו אויבינו ושונאינו: "ומבקשים
ומצד שני , "בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך: "מצד אחד הכתוב אומר ?ה חפץ במיתתם או לא"הקב

  ?"ובאבד רשעים רינה: "הוא אומר
                   , לאיים ולהלחם בעם ישראל, כוח לשלוטה לא היה נותן להם "הקב, כל הרשעים שבעולם: אור הדבריב

העברות גורמות לכך . הניצוץ הזה נולד כתוצאה מהעברות שלנו .אם לא היה בהם איזשהו ניצוץ פנימי טוב
                   ,  נותנים לגויים את העוז,ניצוצות קדושה אלו . עוברים לגויים–שחלקים קדושים ששייכים לעם ישראל 

שמכל הרשעים הגדולים , תבונן נראהכשנ . ולגזור עליהם גזרות קשות,לשלוט על עם ישראל, את השררה והשלטון
  .והכל בזכות אותו ניצוץ טוב שדבק בהם, משהו טוב, בסופו של דבר,  יצא–שקמו עלינו לכלותנו 

.  למדו תורה בבני ברק–שביקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים , ל אומרים שמבני בניו של המן הרשע"חז
מבני בניו של . רבי עקיבא? ומיהוא, ל סיסרא לימדו תורה בירושליםמבני בניו ש. שמואל בר שילתרבי ? ומיהוא

  . בעל הנסמבני בניו של נירון קיסר יצא רבי מאיר. שמעיה ואבטליון? ומיהם, ימדו תורה ברביםסנחריב ל
            ! בוודאי שלא. הוא טובשהרשע בעצמו , כמובן, אין זה אומר. שבכל רשע טמון משהו חיובי וטוב, אפוא, נמצא

  .שבתוכה טמון פרי טעים ומזין, אלא הריהו כקלפה של אגוז שהיא פסולת גמורה! פסולת, הוא בעצמו רשע מרושע
לאחר . ממתין ולא מתנקם בהם, כה לגוייםה נותן אר" הקב–כל עוד לא נולד עדיין הניצוץ הטוב הזה , לפי זה

  .אפשר להשליך אותה וליהנות רק מהפרי הטוב שבתוכה". קלפה" ב אין שום צורך נוסף–שכבר נולד הניצוץ הזה 
                   . שכן בינתיים הם אוצרים בחובם את הדבר הטוב, יש עדיין תועלת ברשעים, כל עוד לא נולד הפרי

  .אין לשמוח במיתתם, "בנפול אויבך אל תשמח: "או אז
  .)דורש ציון( "רשעים רינהובאבוד : "או אז". קלפה" שוב אין צורך ב–אולם לאחר שנולד הדבר הטוב 

 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז 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"על, ל" זהרנגיז בת טאוסמנ "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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שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ההההדהדהדלקלקתהדלקת נרות

יציאה מהשעבוד ומהגלות

11116666:::11166611117777:::22288811118888:::00000000
עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

עם ישראל לא שינו 
את שמם לשונם 

ומלבושם... ידעו עם 
ישראל, שאם הם 

נטמעים בין הגוים, 
יהיה להם קשה לצאת 

משם, ולכן נשארו 
מובדלים מהם



דפיקות בחדר הישיבות

הוא מגיע אל חדר 
הישיבות, נוקש 

בדלת, וכשזו 
נפתחת - כולם נעמדו 
כמסומרים למקומם, 
המומים ומופתעים. 
הנה, העשיר הגדול 

התייצב גם הוא, 
הפתיע והגיע



כח הבחירה לטוב ולמוטב

קנס למנקב הצמיגיםזכר ליציאת מצרים - למה?

ששאאלה:: 

תתששובהה: 

2

הקב"ה ברא בעולמו את 
'כח הבחירה' – ובעזרתו 
האדם לא מודרך רק מדרכי 
הטבע... הוא היצור היחידי 
המסוגל אף אם זה לרעתו, 
להתעלם מידיעות ברורות 
על סכנה מתקרבת



הרב דן מרדכי הכהן זצ"ל מחריטה על אבנים ועד ימינו

כייצד ניצל ההררבב בשששלג העז?

הההקפדתו בבבבין אדםםם לחברו 

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

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים
לפרטים ותיאום מועד התרשמות:

02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931

נפתח כולל ערב לבעלי בתים
לימוד טור ושולחן ערוך על הסדר, עם עיקרי הדינים בבית יוסף

ייתכן גם לימוד בחברותות
בימי שני וחמישי בין 19:30-20:45

בביה"כ "בית לוי" בקומת הכולל. כולם מוזמנים

בבית יוסףללימוד

ים

בשורה משמחת לציבור שוחרי התורה



 "בא אל פרעה"              
אמר הקדוש ברוך הוא למשה                           -מנחם מנדל מקוצק               ‘   הקשה הצדיק ר              -מדוע    

 “?  לך אל פרעה          ” ולא אמר לו            “   בא אל פרעה          ” 
מלוא כל         ”   לעולם אין ללכת מהקדוש ברוך הוא שהרי                                           -תירץ הרבי             -אלא   

 “.  בא אל פרעה          ” ה:    “ משום כך אמר לו הקב                  “!    הארץ כבודו          
 

 “ "כי אני הכבדתי את ליבו                        
אדם         -“   כי אני        ”   וב:       ‘   על פסוק זה היה אומר הצדיק רבי יחיאל מיכל מזלוצ                                                

  -“   הכבדתי את ליבו                “ סימן מובהק ש            ‘   אני ואפסי עוד             ’ המכריז על עצמו ואומר:                       
 אין ליבו של זה לב בשר אלא לב קשה כאבן.                                      

 
"ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים                                                     

 ‘"  ואת אותתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה                                     
למדים אנו פרק חשוב                        -אמר הצדיק רבי יהושע מאוסטרו בה                                  -מפסוק זה        

על ידי סיפור              ‘   מאוד בחינוך הבנים שכן עם נחדיר בלב בנינו את האמונה בה                                                     
ניסי יציאת מצרים עשר המכות וקריעת ים סוף אזי נתעלה בכך גם אנו                                                               

 ‘“  וידעתם כי אני ה               ” עצמנו למדרגה גבוהה ויקוים בנו:                                
 

"ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים... לא ראו איש את אחיו ולא                                                         
 “ קמו איש מתחתיו              

 ‘.  מלמד אותנו בדרך עבודת ה                         -אמר הצדיק רבי חנוך מאלכסנדר                             -פסוק זה       
לא    ”   במצב של אפלה וירידה רוחנית,                                 -“ ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים                            ”   

כאשר כל אדם רואה רק את עצמו דואג לעצמו בלבד                                               -“ ראו איש את אחיו               
אדם         -“   ולא קמו איש מתחתיו                    ”   ואינו שם לב לאחיו שזקוק אף הוא לעזרה,                                         

 כזה אינו מתרומם ממצב השפל אשר בו הוא שרוי...                                            

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

 513‘ בשבט תשפ"ב | גיליון מס‘ בס"ד, פרשת בא |ו

ובעו בארץ עותקים ברבבות מופץ ז"•םםםהעון עישה בן אפסי משה רבי אבי מור ע"נ "ממווקקדש
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  662ראיתי בקובץ מריח ניחוח לפרשת תולדות מס' 

במדור אור בן מאת המקובל רבי ראובן דרעי זצ''ל 
 שאלה כזאת: 

מה עדיף, להתפלל ערבית ביחיד קודם חצות, או 
במנין לאחר חצות? ת: ביחיד קודם חצות, כי לאחר 

 חצות זה בדיעבד ונקרא פושע. עכ''ד.
והנה בעיקר דין זה שיש להתפלל ביחידות לפני 
חצות, הוא פלוגתא דרבותא, דהנה בשו''ע סימן רלה 
לקרות קר"ש מיד בצאת  לכתחילה צריך  ג  ' ס'
הכוכבים וזמנה עד חצי הלילה ואם עבר ואיחר וקרא 
עד שלא עלה עמוד השחר יצא ידי חובתו,  ואף 
שמן התורה זמנה כל הלילה, מ''מ חזינן בשו''ע שהוא 
רק בדיבד, ועוד דבהא מצינו שעדיף להתפלל 
ביחידות תפילת מעריב עם ברכותיה לפני חצות 
לילה, מאשר אח"כ, וכמו שכתבו בכמה פוסקים. 
והיינו טעמא כמו שהארכנו בכמה דוכתי (ראה בגם 
אני אודך מתשובתי חלק א' סימן ה) דתפילה בציבור 
אינה חיוב גמור. וכן כתב לדינא בשו''ת אור לציון 
ת  ' ו ובשו' ' ב, ובספר אישי ישראל פרק כח סט' ' ח'
ב עמוד  ' ת ח' ' כב ובפסק' ג סימן  ' שערי יושר ח'
תתקעא, וכן ראה בספר יוסף דעת ברכות דף ד' ע''ב 
כתב ששאל בזה את הגרח''ק וענה לו בזה''ל: בברכות 
ד: משמע דגם זמן תפילה לכתחילה קודם חצות 
ד,  ' ולכאורה אין לאחרה מפני תפילה בציבור עכ'
כ יתפלל  ' ש ואח' ' ואולם יש שכתבו שיקרא קר'
בציבור כן כתב בקובץ בית הלל מה אדר ב' תשע''א 
עמ' לו בשם הגריש''א וכן כתב בשו''ת ברכת יהודה 
א  ' 'ח סימן ל' עמ' צז, ובשו''ת הרי יהודה ח' 'ד או' ח'
א עמ' רעה,  ' סימן כא, ובספר לשכנו תדרשנו ח'

ובשו''ת ברכת ראובן שלמה ח''א סימן ט, והארכתי  
 בזה במק"א, ואיני מוצא הדברים כעת.

 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

 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

מן

לקבלת העלון במייל בכל 
שבוע, הרשמו לרשימת 

 התפוצה:
alon089945291@gmail.com 

■ ■ ■ 
 מייל המערכת 

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

■ ■ ■ 

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

קק

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

עעעעע

 -‘מתוק האור’
 שביעית 

בא    הקב הקב בא   ה  ה



 סיפור לשבת

בשכונה בה אני מתגורר, פרדס כץ מתחת לביתי 
לרחבת  תושבי השכונה  שהקימו  כנסת  בית  ישנו 
הציבור. בית כנסת רחב ידיים שיוכל לאכלס ולעמוד 
בכמות המתפללים, וכמובן הכל לכבודו של בית ה', 

 עם מיזוג תקין מושבים ושולחנות מפוארים.
באחד מימי השישי בשבועות האחרונים שאני 
נכנס לבית הכנסת גילתי לנגד עיניי דבר שצבט את 
ליבי. התאורה של הבית כנסת חצי עובדות חצי לא, 

וגם מה שעובד לא מספק אור נצרך 
לרווחת המתפללים, ואמרתי לעצמי 
בפה ובלב שלא יתכן שבית ה' יראה כך, 
י  והר ושה  קד זה  ן  י א ו בוד  כ זה  ן  אי
לפאר  בכדי  לעשות הכל  שצריכים 

 ולרומם את בית ה'.
איני יכול  רשמתי לעצמי כמובן 
לעשות דבר בלי הרשות של רעייתי, 
ולכן כשהגעתי לבית ספרתי לרעייתי 
את מה שגילתי בבית הכנסת והוספתי 
לומר לה: "כעת אנחנו נמצאים בסוג 
של מבחן אהבה אמיתית לבורא עולם, 
האם אנחנו נותנים מעצמנו בשבילו, 
האם אנחנו מפארים ומהללים את שמו 
ומחזקים את בית מקדש מעט שהוא 
ת  ו יח ל ש אה  נר כ ה  ז  . סת כנ ה ת  י ב
את  ונתקן  נפעל  ו  שאנחנ ים  משמי
התאורה בבית הכנסת בשביל שמו של 

 ה' יתברך".
י  י ר ב ד ת  א ה  ע מ ש ש י  ת ש א

השתכנעה ואני מיד התחלתי בעבודות לבירור היקף 
העבודה ועלותו. עשיתי טלפון לפלוני וטלפון לאלמוני 
ומבדיקה קצרה יצאה לי התוצאה, שעלות החלפת 
כלל התאורה בבית הכנסת והתקנת תאורה חדשנית 
לא  לי סכום  תעלה  בית ה'  את  ותרומם  שתפאר 
מבוטל, אבל למרות הכל אמרתי שזה מתנה ממני 

 לאבא שבשמיים והלכתי על זה בכל הכח.
י  פנ ב ר  ב לד י  עמדת ש ש,  ד ו ק ת  ב ש ב  ר ע ב
המתפללים אמרתי לעצמי שאולי כדאי לשתף אותם 
במהלך המיוחד הזה. אולי יהיה מי מהקהל שירצה 
להשתתף איתי יחד ושהזכות הזאת תהיה מחולקת 
את הזכות ואת  בין כלל הציבור שלכל אחד יהיה 

 החלק לפאר את בית ה'.  
אני נעמד מול הקהל ומתחיל לדרוש לפניהם 
ועשו לי  ' במילים הללו: "התורה הקדושה אומרת 
מקדש ושכנתי בתוכם' היכן שיש קדושה שם תהיה 
הכנסת  בית  על  שאנחנו מדברים  ועוד  השכינה, 
שזוכים אנו להסתופף בצילו בימות השנה, שבתות 
וחגים בכל העת בית הכנסת עומד לרשותנו ומפילים 

הוא צריך אותנו. הוא   -בו תחינה לפני ה' יתברך, וכעת 
צריך את הלבבות שלנו ואת הכיסים שלנו", וכאן 
התחלתי להביא בפניהם את ההסבר של התאורה 
כמה  וכמובן  חידוש  בדחיפות  צריכה  היא  כמה 
אנשים  שכמה  צריך  ולכן  שהעלויות הם גדולות 

 יתחלקו ביניהם.  
הדברים נפלו על אוזניים ערלות. אין   -  -  -אבל  

קול ואין עונה, אף אחד מהמתפללים לא הניע את ידו 
עבור מצווה גדולה ונשגבה זו, לא שחלילה אינם 

מאמינים בכך אלא שאין לכל אחד את היכולות ואת 
הכאבי ראש להתחיל ולהתעסק בדבר שכביכול אינו 
'מחוייב' לו ואינו שייך לו. אני שהבנתי את המצב לא 
לחצתי עליהם יותר מדי, והחלטתי להרפות מלדבר 

 על נושא התאורה.  
במילים אחרות: לקחתי את כל העלויות הגדולות 

 של החלפת התאורה על גבי.  
כמובן שמחתי בזכות שנפלה בחלקי שלא קורת 
בכל יום. ומיד בתום השבת הזמנתי 
עובדים וכבר באמצע השבוע שאחרי 
הכל היה מאחורינו עם תאורה חדשה 
ומפוארת בנויה היטב לכבודו של ה' 
ת  א ו  א ר ש ם  י ל ל פ ת מ ה  . ך ר ב ת י
א  י חמ לה ו  ק י פס ה א  ל ם  י ש ו ד י ח ה
בבית  ולהתהדר  להתפעל  ולפרגן, 

 הכנסת ששופץ.
אמרתי לכם, שמי שעושה עבור הבורא 
יתברך לעולם לא מפסיד ואדרבה רק 
מרוויח. קבלו את מה שאירע לי ימים 

 לאחר מכן.
י המנהלת חשבונות  אלי מתקשרת 
שלי, שהיא מנהלת את כל הקבלות 
והתשלומים הקשורים אליי, ומעדכנת 
בממצא מדהים. לקראת סוף  אותי 
השנה האזרחית היא עשתה סדר בכל 
הקלסרים והחשבוניות, ובקלסר של 

עם   2019שנת   קבלה  מוצאת  היא 
סכום עתק ולא הגיוני שכביכול גביתי. 
בירור קצר שלה הוכיח שבטעות כשהיא רשמה את 
הקבלה התווסף לו אפס אחד באותה קבלה, ומשהיא 
הועברה למס הכנסה שם הם גבו עליה מס רגיל, 

 כאילו אכן סכום כסף כזה נכנס מאותה קבלה.  
אבל האמת היא, שלא דובים ולא יער, הייתה 
טעות אנוש בכתיבה. ומה מתגלה שמס הכנסה פשוט 
גבה ממני סכום שלא היה צריך כלל וכלל להילקח 

 ממני.
המנהלת חשבונות פנתה במכתב בהול למס 
הכנסה כמובן עם כל ההוכחות והראיות שאנו צריכים 

 להזדכות בסכום כסף שצריך להגיע לנו.
טוב!! יומיים אחרי מס הכנסה  טוב  שימו לב 
מחזירים לנו מכתב ועליו רשום שאנחנו אכן זכאים 
לזיכוי ושם נקבו את הסכום שאנחנו צריכים לקבל. 
ולא תאמינו, הסכום שהיה רשום שם זה בדיוק אחת 
לאחת אותו הסכום שהוצאתי על חידוש התאורה 

 בבית הכנסת.
אשר  את  שחזרתי לבית מיד ספרתי לאשתי 
אירע. אשתי כמובן התרגשה ואז הבנו עד כמה גדולה 

 הזכות הזאת של להראות אהבה לאבא שבשמיים.  
קוראים יקרים! זה הזכות שלנו, זה החלק שלנו 
 , לנו שקשה  במצבים  עולם. דווקא  בורא  בשביל 
במצבים שמסתפקים האם כן או לא, שם ה' יתברך 
מחכה לנו הוא רוצה שרק נושיט לו את היד ונראה לו 
כמה אנחנו אוהבים אותו, אחרי שנוכיח לו עד כמה 
רבה אמונתנו הוא לא יפסיק להוריד עלינו רק ברכות 

 וישועות.
 לפאר ולרומם את בית ה'!!

שימו לב טוב 
טוב!! יומיים אחרי 

מס הכנסה 
מחזירים לנו 

מכתב ועליו רשום 
שאנחנו אכן 

זכאים לזיכוי ושם 
נקבו את הסכום 
שאנחנו צריכים 

 לקבל. 

הביאני אל בית היין (שיר השירים) "בית היין" אלו הם הישיבות הקדושות 
 שכל הנכנס במחיצתם  משתכר מריחם הטוב (הגר''ש רוזובסקי זצ''ל) -

 בחירת ישיבה מתאימה 
אחת מהסוגיות העיקריות העומדות בדרכו של כל צורב, הינה בחירת 
ישיבה מתאימה כדי שיוכל להתעלות בתורה. ומרגלא בפומיה דמרן הגרי''ש 
אלישיב זצ''ל, כי ענין זה של בחירת ישיבה גדולה מתאימה, זה ענין של 
"נפשות" ממש! ועל כן יש להתייחס לסוגיה זו בכובד ראש. ולכן היה אומר 
תמיד, כי על ההורים לדרוש את טובת בנם ולחפש בעבורו מקום ה"מתאים" 

 לו!
והוסיף:מי שבדרך כלל יודע איזה ישיבה מתאימה לבחור ולאופיו, הוא 
צוות הרמי"ם והמשגיחים המכירים כל בחור, ויודעים איזו ישיבה גדולה 
מתאימה לאופיו. אלא שלצערנו ישנה בעיה קשה ושכיחה מאוד, שאת 
ההורים מעניין "מה יאמרו" ואיך יתפס הדבר בעיני אחרים, עד כדי מצב בו 
ההורים מתעקשים ומתאמצים להכניס את הבחור לישיבה ששמה הולך 

 לפניה, אף שלדאבון הלב אינה "מתאימה" לבחור עצמו.
יתירה מכך, כאשר הם מתייעצים עם המחנכים בישיבה ושומעים את 
האמת אודות סגנונו של הבחור והישיבה המתאימה לו, יכולים הם לכעוס על 
המחנכים מדוע אינם ממליצים להם ואינם משתדלים דיים להכניסו לישיבה 
ששמה "מצלצל" , בעוד שלדעת המחנכים, ישיבה זו אינה מתאימה לבחור, 

 והוא עלול להישבר שם ולא להצליח בלימודו ח"ו.
בכאב לב היה רבינו מבכה תופעה זו, ואמר: 'מי שהולך לישיבה המתאימה 
לו, מצליח בד"כ בלימודו, אולם מי שמחשבות של "כבוד" ו"מה יגידו" גורמות 
לו ללכת ללמוד בישיבה שאינה מתאימה לאופיו של הבחור, יתכן שבתחילה 
הוא נהנה זמן מועט מן הכבוד, אך חוסר ההתאמה צץ במהלך הזמן והבחור 
נשבר ונהרס, ואז נותרים גם ללא הצלחה וגם הכבוד בורח מהם ולא נותר 

 בידם מאומה'.
ס'איז דאך ממש מעשה ידי טובעים בים (הלא זה ממש  והוסיף ואמר: '
בגדר מעשה ידי טובעים בים), ההורים מסוגלים להטביע את ילדיהם מחמת 

 השאיפה לכבוד המתערבת בשיקוליהם'.  
אכן, הבעיה קיימת לא רק אצל ההורים, אלא גם אצל הבחורים עצמם. 
וכפי שהתבטא מרן בלשונו : 'היינט איז א דור פון מפונקים! יעדער בחור 
אין שיעור ג' מיינס אז ער איז א רשכבה"ג, און ער איז זיכער אז ער 
פארשטייט אלעם'!  (הדור שלנו הוא דור של מפונקים. כל בחור בשיעור ג' 
מחשיב עצמו שהוא רשכבה"ג, ובטוח שהוא מבין הכל!). ולכן חשוב 
להישמע לעצת המחנכים, שימליצו על ישיבה המתאימה לפי תכונותיו 

 וכישרונותיו הייחודיים שלו. (גדולה שימושה עמוד תקמו)
ובהקשר לכך היה אומר מרן הגרי''ג אדלשטיין: מצינו בגמרא (עירובין יג, 
ב) על רבי מאיר, שבתחילה למד אצל רבי עקיבא ולא הבין את עומק דבריו, 
וכשראה שאינו מבין, עזב את רבי עקיבא והלך לרבי ישמעאל ללמוד דברים 
פשוטים יותר, ורק אחרי תקופה שלמד אצל רבי ישמעאל וקיבל ממנו הרבה 

 ידיעות פשוטות, חזר ללמוד אצל רבי עקיבא וכבר הבין עומק דבריו.
רואים מזה שצריך ללמוד במקום המתאים לפי כוחותיו, ולא לחפש רמה 
גבוהה יותר, כי במקום שאינו מתאים לפי כוחותיו, לא יוכל להבין ולהצליח 

 בתורה.
והרי על רבי מאיר אמרו (סנהדרין כד, א): 'כל הרואה רבי מאיר בבית 
המדרש, כאילו עוקר הרי הרים וטוחנן זה בזה. ובעירובין שם אמרו, שחבריו 
של רבי מאיר לא יכלו לעמוד על סוף דעתו, וסתם משנה רבי מאיר. וכיצד 
זכה לזה? מפני שלמד לפי כוחו והבנתו, אבל אם היה נשאר אצל רבי עקיבא 

 בלי להבין את דבריו, לא היה מגיע למה שהגיע.
והוסיף ואמר: יש כאלה שחוששים שאם ילמדו בישיבה כזו שהם יהיו 
הטובים ביותר בישיבה, יחסר להם ב"אתגר" של הלימוד, ולא יהיה להם חשק 
להתייגע ולהתאמץ כמו שצריך. אבל האמת היא להיפך, שמי שהוא 
מהטובים בישיבה, הרי הוא גם מתמיד יותר, מפני שהוא מרגיש טוב ושמח 
בחלקו, וככל ששמח יותר בהצלחתו, זה נותן לו מרץ וחיזוק להתאמץ יותר, 

 והלימוד יותר מושך אותו. והדברים ידועים.
ולהיפך, מי שנכנס לישיבה שאינה מתאימה לו, קשה לו להיות מהטובים 
בישיבה, וגם לאחר שיתקבל וייכנס לשם ימשיך לסבול, כי הוא צריך כל 
הזמן להתאמץ יותר מכוחותיו, וכשלומד מתוך מאמץ וקשיים שאינם לפי 
כוחותיו, הוא סובל מזה ונעשה מתוח כל הזמן, ואינו יכול להצליח ולהתעלות 

 כראוי.
סיפר הגה"צ רבי ישראל מאיר המניק זצ"ל  שהכיר יהודי יקר שכל בניו 
הצליחו בישיבות,וגם בהמשך דרכם עשו שידוכים נפלאים,הצלחתם היתה 

 למעלה מהמשוער,
פעם שאלתי את אחד המחותנים של אותו יהודי,מה סודו של יהודי יקר 

 זה?
הוא ענה לי:הוא אגרונום טוב,הוא יודע היכן לשתול כל עץ וכל צמח,הוא 
יודע להבחין בין פיסת אדמה המתאימה לשתיל זה,ובין אדמה שתצמיח טוב 
יותר דווקא שתיל אחר. המחותן שלי הוא אגרונום טוב.הוא ידע בסייעתא 
דשמיא באיזו ישיבה לשתול כל בן שלו.הוא לא חיפש לכולם את הישיבה 
היוקרתית.או את הישיבה הגדולה ביותר.אלא הוא הוא ידע לכוון כל בן 
לישיבה שמתאימה לו.בלי חשבונות צדדיים.ואכן השתילים שלו פרחו 

 להפליא!!!     
 >>> המשך בשבוע הבא

פורר ללששבבת ס



בנוסף לתפילה שאדם מתפלל בשעת צרה 
צריך שיוסיף איזה קבלה טובה, או איזה התחזקות 
בנושא בו הוא צריך חיזוק וזה כמובן יסלול בקלות 
ובמהירות את הדרך של התפילה להתקבל לפני 

 בורא עולם בכיסא הכבוד.
בקבלות, כל אדם ומה שיש בתוכו, כל אחד 
ומה שמרגיש את מצפוני ליבו ונפשו, כי האדם 

ל, ועל ידי החכמה “ יודע מרת ליבו אומרים חז 
הזאת בוודאי שיוכל להגיע לדברים 
שהוא יודע שיעזרו לו בכל תפילה 
‘ ובכל עת וצרה שיצטרך לבקש מה 

 יתברך.
בהם  אלה,  סהרורים  ובימים 
קורים מקרים מבלבלים לנגד עינינו, 
ן  י בעני רק  להתחזק  אלא  לנו  ן  אי
מלדבר  רות  וזהי ן  הלשו שמירת 
שיג  ן להם כל  דברים בטלים שאי

 ושיח עבור חיינו הפרטיים והאישיים.
מובא במדרש תנחומא: "אמר 
רבי מני, לא תהא קריאת שמע קלה 
ם  י ת א מ ה  ב ש  י ש י  נ פ מ  , ך י נ י ע ב
ן  י י כמנ תיבות,  ושמונה  וארבעים 

אמר הקב"ה: אם …  איברים שבאדם 
שמרת את שלי, לקרות קריאת שמע 
כתקנה, אני אשמור את שלך... וכך 
לישראל:  הוא  ברוך  הקדוש  אמר 

'שמרו מצות קריאת שמע ערבית ושחרית, ואני 
משמר אתכם, שנאמר 'ה' ישמרך מכל רע, ישמור 

 את נפשך' (תהילים קכ"א, ח)".
מובא,  מנקלשבורג  שמעלקא  רבי  בשם 
שמע, הוא זוכה  נזהר בקריאת  שכאשר אדם 

 לסגולה כסגולת הקטורת, שמבטלת מגיפות.
הרב מאיר מיכאל גרינוולד מרבה לעורר 
הטמונות  הרבות  ו אודות הסגולות  בדרשותי
בקריאת שמע כהלכתה. לדבריו, אנשים רבים זכו 
להתחזק  שקיבלו על עצמם  לאחר  לישועות 

 באמירת קריאת שמע.
אחד הסיפורים מצמרר במיוחד: באחד מימי 
החורף הסוערים יצאו חמישה צעירים למירון, 
לקבר רבי שמעון בר יוחאי, להתפלל על אחד 

 מחבריהם שחלה מאוד.
במירון הם פגשו את הרב גרינוולד, וביקשו 

 ממנו מספר מילות חיזוק.
הרב גרינולד יעץ להם להקפיד על קריאת 
שמע כהלכתה, בזמנה, בכוונה ובהתלהבות. 
"אנחנו לא יודעים מה זה קריאת שמע", אמר, 
וציטט את דברי הרמ"א בספר "אור החמה" על 

 פרשת משפטים, שאומר:
"אמר הגאון הנשיא זצ"ל, שהשכינה מלמדת  

לאדם, שאף על פי שהיא קופצת בשבועה וגוזרת 
על בן אדם, עם כל זאת היא  איזו גזירה רעה 
נותנת לו זמן קצוב עד הבוקר, שאם הוא יכוון 
בקריאת שמע של שחר בד' דאחד, שימסור עצמו 
על ד' מיתות בית דין וכו', שאז מתבטל הגזרה של 

השבועה". כלומר, הרמ"א קובע שאף אם חלילה 
נגזרה על האדם גזרה בשבועה, ממתינים לו עד 
בזמנה  שמע  קריאת  קורא  הוא  ואם  הבוקר, 

 מתבטלת הגזרה הרעה. –וכהלכתה 
"נהג אמבולנס מאחד ארגוני ההצלה סיפר לי 
את הסיפור הבא", המשיך הרב גרינוולד לספר 

 לחמשת הצעירים. 
"עמדתי ברמזור אדום, ועל מעבר החצייה 
שמולי צעד אדם צעיר. בזעזוע 
אאודי  שמכונית  הבחנתי  נורא 
כחולה דוהרת היישר בכיוונו של 
ד  ב י א ג  ה נ ה ש ה  א ר נ  . ך ר ב א ה
י  י נ י ע ל  ו מ ל  . ן י ט ו ל ח ל ה  ט י ל ש
ההמומות פגעה המכונית בצעיר, 
הוא הועף לגובה, נחבט חבטה עזה 
בעמוד חשמל, וצנח על הרצפה 

 חסר הכרה.
"זינקתי מהאמבולנס, והתחלתי 
קצר  במאמצי החייאה. תוך זמן 
חבר אלי צוות נט"ן שהגיע למקום. 
ו  כ ש מ נ ו  ת ל צ ה ל ם  י צ מ א מ ה
בקדחתנות, אבל לכולנו היה ברור 
שאין הרבה תקווה. פגיעת הראש 
הייתה חמורה מדי. תעודת הזהות 
שהיתה בכיס החליפה תיארה לנו 
את סיפורה של המשפחה שנחתה 
עליה צרה איומה ביום בהיר: הפצוע אנוש הוא אב 

 צעיר לילדים רכים.
"בחסדי ה', לאחר ניסיונות החייאה ממושכים, 
הוכנס  הפצוע  האברך  הדופק.  לבסוף  חזר 
בזהירות לאמבולנס, שנסע לדרכו ביללת סירנה 
חדה. אני לקחתי על עצמי את התפקיד הקשה של 

 מסירת ההודעה הנוראה לבני המשפחה.
אשה צעירה פתחה את הדלת, פעוט זחל על 
הרצפה מאחוריה. בהדרגה התחלתי לספר את 
היא החלה לרעוד,  והנוראה.  הרעה  הבשורה 
וביקשה לדעת את האמת לאמיתה. לא הסתרתי 
ממנה את המצב הקשה, ביקשתי שתבוא איתי 

 מיד לבית החולים.
"היא התחילה לזעוק: 'ריבונו של עולם, בעלי 
אומר תמיד, שמי שמקפיד כל ימיו לקרוא קריאת 
שמע בזמנה וכהלכתה, לא ימות מיתה משונה. אני 
יכולה להעיד עד כמה מקפיד בעלי על כך. לא 

 ייתכן שהוא ימות מיתה משונה! פשוט לא ייתכן!'
"הגענו לבית החולים. הצעיר, שהגולגולת 
שלו התרסקה באופן בלתי נתפס, היה בעיצומו 

שעות. הרופאים היו   12של ניתוח ראש שנמשך  
ימים לאחר מכן, לתדהמתם,   3פסימיים, אבל  

הפצוע פקח את עיניו. זמן מה לאחר מכן, הוא 
זיהה את בני משפחתו, והחל בתהליך החלמה. 
עברה תקופה ארוכה ולא פשוטה, שבסופה הצעיר 

רגליו", סיים הרב גרינוולד  2חזר לביתו, מהלך על 
 את דבריו.

 סיפור לשבת

הגענו לבית 
החולים. הצעיר, 
שהגולגולת שלו 
התרסקה באופן 
בלתי נתפס, היה 

בעיצומו של 
ניתוח ראש 

 12שנמשך 
 שעות.

התורה מצווה כל יהודי באשר הוא במצוות האמונה 
בבורא עולם. עיקר דרכו של העולם, והחיות של עם 
ישראל זה לאור האמונה היוקדת שלהם בבורא העולם. גם 
בשעת צרה, בעיתות צער וכאב בין נפשי ובין גופני 

יתברך להיכן לפנות, והיכן לפרוק את ‘  יודעים בניו של ה 
 ליבם ואת מכאובם.  

האמונה אינה סתם עוד סיסמה, היא כלל יסודי בחייו 
של יהודי מאמין, שאילולא האמונה במה הוא יהודי? 

 אומר המשפט הידוע בשער בת רבים.
ולא סתם הבאנו את כל ההקדמה הארוכה הזאת. לא 
לריק החלטנו לעלות כאן נושא, שאולי במקומות אחרים 
מעט יחששו יסתפקו אם צריך לדבר על נושא כזה, 
ופשוט לקלף את כל הבלי העולם ולגלות את היהלום 

אני מאמין באמונה ’ שבתוך הלב היהודי שהיא האמונה.  
זה משפט שחייב להיות ‘.  וכו ‘  שלימה שהבורא יתברך 

משוגר היטב בכל בית בישראל ובכל פה בעם היהודי, בין 
 ‘!!אני מאמין’ -טוב ובין לרע

 ובמה דברים אמורים? 
לאחרונה הוקמה מערכת בה עשרות אלפי יהודים 
מחוברים אליה. מדובר במערכת שמחברת בין כל החוגים 
וכל העדות בעם ישראל בין בארץ ובין בגולה. ידי מי 
שיזם את הרעיון גדולה עד למאוד ותהיה משכרתם 

 אלוקי ישראל, ללא ספק זכות גדולה.‘ שלימה מעם ה
אך זו לא הנקודה. זה לא הנושא שעליו אנו נדבר, 
הנושא הוא שאנשים פשוט נקלעים לצרה או צריכים 
ישועה מה הם עושים? פשוט מקבלים על עצמם לשמוע 
כמה סיפורי חיזוק, כמה סיפורי צניעות לבת ישראל, 

 ובגלל זה תקרא ישועה.
רבותי!! זה בלבול גדול, זה אסון גדול לעם ישראל. 
ונסביר את הדברים חלילה של ישתמעו לפינות שאיננו 

 מתכוונים.
יהודי שצריך ישועה וצריך עזרה מן שמיא, התפקיד 

בורא עולם. לפתוח את התהלים   -שלו זה קודם כל 
ולקרוא ולקרוא ועוד לקרוא. ללכת לגדולי ישראל לקבל 
ברכה או להבדיל ללכת לקברות צדיקים ולהתפלל ולקוות 

 לישועה שתגיע מן שמיא, כמובן בסייעו של הצדיק.
אבל שאדם מגיע לכזה מצב שהוא צריך ישועה מן 
שמיא ומבטיח שישמע כך וכך, ובו זמנית במקביל שום 
תפילה אינה נשאת למרומים, ושום תפילה פותחת את 

 זה אסון לעם ישראל. -חדרי הלב
עם ישראל צריך להשאר כמו שהוא, עם האמונה 

יתברך, עם כוח התפילה שהיא ליווה את עם ‘ הפשוטה בה
 ישראל ותלווה אותם עוד רבות בשנים.

וכאן זה הזמן לזעוק ולהזהיר גדולים על קטנים שישימו 
את תשומת ליבם לעניין, וישמרו על דרך אבותינו 
באמונה שלימה ללא שינויים. ואם צריך שתהיה בדרך 

 הנכונה. 
יתברך. אחר ‘  קודם כל האמונה, התפילה והחיבור לה 

 כך השאר.
 נקודה חשובה מאוד למעשה!! ותן לחכם ויחכים עוד.

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



מסופר על בעל הנועם אלימלך הקדוש שקבע עם אחיו רבי זושא שיהיו עוסקים בתורה יומם ולילה 
ולא ילכו לישון עד שירדמו מעצמם. והנה פעם אחת ישן נועם אלימלך הקדוש שינה עמוקה מאד, שכן 
היה זה לאחר ימים רבים שהדיר שינה מעיניו ותנומה מעפעפיו. ביקשו אנשי העיר להעירו לעניין דחוף 
אך כל ניסיונותיהם עלו בתוהו. פנו לאחיו לקבל עצה ואמר להם: "אחי נוהג לייחד ייחודים בשינה, לכו 
תכסו את שם שדי במזוזה ואז יהיה לו הפסק והוא יתעורר". הלכו וכיסו את שם שדי במזוזה ומיד 
קפץ רבי אלימלך ממיטתו. ומעשה נוסף באחד מתלמידי האר"י הקדוש שסיפר: "פעם אחת ראיתי 
את רבנו ממלמל בזמן השינה, הטיתי אזני לשמוע ולפתע הקיץ רבנו ושאל: 'מה מעשיך כאן?' השבתי 
כי ראיתיו ממלמל בשנתו ורציתי להקשיב שמא דבר חשוב בפיו. אמר לי רבנו: 'דע שהייתי כעת 
בישיבה של מעלה ולימדוני סודו של אתונו של בלעם'. ביקשתי שיספר לי משהו ממה שלמד אבל 
רבנו השיב לי: 'גם אם אדרוש שבעים שנה רצוף יום ולילה לא אספיק לספר ולו במעט ממה שלמדתי 

 בזמן השינה הקצרה הזאת'".
 

מעשה באילפא ורבי יוחנן, שישבו ולמדו תורה בעוני ובדוחק רב. הם החליטו לנסות את מזלם 
במסחר, סגרו את הספרים, יצאו מבית המדרש, והלכו. בדרכם הם ישבו תחת חומה ישנה ורעועה 
ואכלו שם לחם. באו לשם שני מלאכים, ואחד מהם אמר לחברו: "בוא נפיל עליהם את החומה לפי 
שהם עזבו את התורה שהיא חיי עולם כדי לעסוק במסחר". אמר לו המלאך השני: "אין לנו רשות, 

 אחד מהם עתיד להיות גדול בתורה, ראש ישיבה חשוב, ואין זמנו למות עכשיו". 
רבי יוחנן שמע את דיבורי המלאכים ואילפא לא שמע. שאל רבי יוחנן את אילפא מה הוא שמע כעת, 
ואילפא אמר: "שום דבר מיוחד". אמר רבי יוחנן בלבו: "אם אני שמעתי ולא אילפא, סימן הוא שאני הוא 
העתיד לגדול בתורה ולהיות ראש ישיבה". רבי יוחנן החליט לשוב לביתו ולהמשיך ללמוד תורה בעוני 
ובדוחק. ואילפא הלך לעסוק במשא ומתן. לאחר כמה שנים רבי יוחנן התמנה להיות ראש הישיבה, 
ואילפא היה לסוחר  וכששמע שמינו את רבי יוחנן לראש ישיבה אמרו לו  אם הייתי נשאר היינו ממננים 
אותך במקום רבי יוחנן. וכשראה זאת כך עלה אילפא  על תורן ספינה ואמר כל מי שישאל אותה 
שאלה ולא אדע עליה תשובה אפיל עצמי לים אם לא אדע עד שבא אליהו הנביא בדמות זקן ושאלו 

 להפיס את דעתו רואים מפה עד כמה היה חכם ואם היה נשאר היו ממנים אותו.
 

מספרים, כי ילד אחד יהודי, נתקף במחלה קשה וניטל ממנו כוח הדיבור, ונתאלם לגמרי. כששמעו 
קרוביו את מעשה הגוי וקברו של הבן איש חי זיע״א, לקחוהו אמו ואחותו והלכו להם על מצבת 
הקבורה, ושפכו שיחתם ודמעתם ונשתטחו על קבורתו והעלו עפר על ראשן . ומספרים כי גמלה בלב 
האם ובתה ההחלטה, כי לא ימושו מתוך המקום הקדוש, עד שיפתח פה הילד ויתחיל לדבר. וזכות 

 הבן איש חי עמדה להם, והחל הילד לדבר כבראשונה.
 

מסופר על הסבא מנוברדוק שכאשר הוא היה בא לעשיר להתרים ממנו כסף לישיבה, והיה אומר 
העשיר לסבא מנוברדוק: "קח את הארנק את הפנקס צ'קים ומה שאתה רוצה תכתוב, אני לא קובע 
לך כלום, כמה שאתה רוצה תרשום", ופעם אחת בא לאותו עשיר ראש ישיבה אחר וביקש ממנו כסף 
לישיבה, והעשיר נתן לו צ'ק מסוים, שאל אותו ראש ישיבה את העשיר: למה כשבא אליך הסבא 
מנוברדוק אז אתה אומר לו קח את הכל ותכתוב כמה שאתה רוצה, ושאני בא אליך אתה מגביל אותי 
ואתה כותב את הצ'ק ואתה קובע את הסכום, למה אתה לא נותן גם לי יד חופשית? אמר לו אותו 
עשיר: אני אגיד לך את האמת, כשאתה בא אלי אתה מבקש כסף, כשהוא בא אלי הוא לא מדבר איתי 
בכלל על כסף, הוא מדבר על דברי תורה ודברי מוסר, ופעם אחת אפילו הבאתי לו כסף ומרוב שהוא 
היה שקוע ברוחניות הוא הוציא את הכסף וזרק אותו מיד על הרצפה הוא לא יכול לגעת בכסף, אז אני 
רואה אצלו שהכסף זה דבר מתועב ומאוד שנוא, עד כדי כך שהוא בכלל לא מדבר עליו, אז ממילא 
כשהוא בא אלי אני מקבל את ההבנה שהכסף זה דבר כל כך אפסי, שהוא בא אלי אני רואה את זה 
באופן מוחשי עד שזה משפיע עלי, אז ממילא אם זה דבר אפסי קח את זה ולא אכפת לי כמה תיקח. 
אבל אתה שאתה מדבר איתי על כסף "תיתן כסף לישיבה", אז אני רואה שהכסף זה דבר חשוב, אם 

 הכסף זה דבר חשוב אני ישאיר את זה אצלי.
 

אחד מתלמידי החתם סופר זצ"ל, חלה, והתייאשו חכמי הרופאים למצוא לֹו רפואה, והיה קרוב למות. 
החתם סופר נכנס לחדרו של התלמיד הגוסס, וצוה לכל הבחורים שהיו שם לצאת. אחד התלמידים 
התחבא שם כדי לראות מה יעשה הרב, ושמע שהרב שואל את החולה: מה אתה רואה? התלמיד 
השיב, שרואה שחושבים עליו בשמים לדון אותו למיתה, וכולם הכריעו לחובה, רק דיין אחד אמר 
שצריכים להצילו בזכות רבו, כדי שלא לגרום כל כך צער לרבו החתם סופר, באובדן תלמידו החביב. 
כששמע זאת הרב, אמר: אם כן, טוב הדבר, וראוי להציל אותך מן הדין! ואכן התלמיד נרפא מחוליו 

 ושב לאיתנו.

 סיפורים מחזקים  
 האם הכלב חורץ את לשונו או את שיניו? 

ֵהָמה     ֶלב ְלׁשֹנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד ּבְ ָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ ּכֶ ֵני ִיֹשְ (יא,ז) ּוְלֹכל ּבְ
ָרֵאל. ין ִמְצַרִים ּוֵבין ִיֹשְ ר ַיְפֶלה ה' ּבֵ ְדעּון ֲאׁשֶ  ְלַמַען ּתֵ

בס' ברית שלום (להג"ר פינחס ב"ר פילטא נפטר תכ"ג, פר'    
וישב) מקשה: דלכאורה הוא תמוה שהרי בשעה שהכלב כועס, 
חורץ וחורק את שיניו, ואם כן הכי הוי ליה למכתב לא יחרץ כלב 

 את שיניו, מאי לשונו דקאמר.
ומבאר על פי מה דאיתא בפסחים (קיח.) כל המספר לשון     

הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים וכו', שנאמר 
(שמות כב,ל) לכלב תשליכון אותו, וסמיך ליה (שם כג,א) לא 

 תשא שמע שוא, קרי ביה לא תשיא.
ואיתא במדרש (ראה ויק"ר לב, ה ועוד) לא נגאלו ישראל    

ממצרים אלא בשביל שלא היו בהם דלטורין (מדברי לשון הרע), 
 והיה שלום ביניהם.

ולכך כתיב (שמות יט, ב) ויחן ישראל נגד ההר, בלשון יחיד,    
 לפי שהיו כולם כאיש אחד כו'. 

ואם כן הכי פירושו "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב", כוונתו    
שלכולם לא יחרץ הכלב את שיניו, לפי שהיו כולם כאיש אחד 

 ולא היו בהם דלטורין.
וזהו שאמר לשונו, כוונת הכתוב בזה לומר, מי גרם לזה שלא     

שלטו בהם הכלבים, "לשונו", רצה לומר, שהיה לכל בני ישראל 
 לשון אחד ולא היו בהם מספרי לשון הרע, וק"ל. 

וכך נדרש הפסוק, "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב", והסיבה    
 מדוע לא יחרץ כלב, היא משום "לשונו".

 
 האם יכולים לקדש את הלבנה ביום באופן שהלבנה נראית ביום?

י      ְלָחְדׁשֵ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם  ה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדׁשִ ב) ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ (יב,
ָנה. ָ  ַהׁשּ

בשו"ת רבבות אפרים (ח"ג סי' תקצ) נשאל מהג"ר חנוך     
קרלנשטיין זצ"ל, אם יכולים לקדש הלבנה ביום, באופן שהלבנה 

 נראית ביום.
די"ל דהעיקר הוא לראות את הלבנה, או שי"ל דבעינן דווקא     

 לילה, שאז הוא הזמן שהלבנה מאירה לעולם ונהנין ממנה, וצ"ע.
ומצאתי בספר הפרדס (שער שמיני פ"א אות כג, הובאו דבריו   

בשיורי ברכה סי' תכ"ו) שכתב: מסתברא לי שאין מברכין ברכת 
הלבנה אלא בלילה, ואע"פ שנראית ביום כמו בלילה. ונראה לי 
ראיה מדאמרינן (חולין ס:) אמרה ירח לפני הקב"ה וכו' אמרה ליה 
מאי רבותא כשרגא בטהרא, וכיון שאינה מאירה ואין זמנה ביום 

 אינו ראוי לברך עליה אלא בלילה, עי"ש.
 טעונים גניזה –דפים שכתוב עליהן חשבונות של קידוש החודש 

כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בהקדמה לספרו שקל    
הקודש: אמרו בשם מרן החזו"א זצ"ל שאף על פי שהרמב"ם 
העתיק החשבונות שבפרקים האחרונים של קידוש החודש 
מהגויים כמו שכתב בסוף פרק י"ז, מכל מקום אחר שהרמב"ם 
כתבם נעשה תורה ממש והלומדם לומד תורה, גם אמרו שכל 
הפתקאות שכתב עליהן את החשבונות של קידוש החודש צוה 

 לגונזם אחר כך כי אמר שיש עליהם קדושה.
 

 היהודים רשמו על המשקוף בדם את שם הוי"ה
קֹוף ַעל      ׁשְ זּוֹזת ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ם ְוָנְתנּו ַעל ׁשְ ז) ְוָלְקחּו ִמן ַהּדָ (יב,

ֶהם. ר ֹיאְכלּו ֹאתֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ ּתִ  ַהּבָ
המהרי"ל דיסקין עה"ת (עמ' סח) מביא מהזוהר הק' שהיה מצוה    

לכתוב שם הוי"ה עם הדם על המשקוף ובאופן הזה לא יתן 
 המשחית לנגוף.

והקשה דמה עשו בני ישראל בצאתם ממצרים הרי נשארו    
 בתיהם אצל המצרים וינהגו מנהג ביזיון בשם הקדוש.

וכתב ליישב, שבמכילתא יש מחלוקת האם היה כתוב מבפנים    
 למשקוף הדלת, או מבחוץ.

ויש לומר דלא פליגי, ונוכל לקיים שניהם, והיינו שהיה כתוב    
מבפנים בכתב הפוך, שזה אינו נחשב לכתב, ולגבי המלאך 
שעומד מבחוץ זה כתוב כסדר, כי המלאך גם רואה דרך הקיר 

 העבה.
א"כ נמצא שמבחוץ ראה המשחית את הכתב כסדרם והאמת    

 שהיה כתוב מבפנים אבל בצורה הפוכה.
ולפי"ז ניחא שלא היה כאן כלל ביזיון השם שכלפי בני אדם זה   

נחשב שאין כאן כתב כלל. וכל מה שיש כאן כתיבה היא רק 
לגבי המלאכים שרואים גם דרך קירות. [ועי' שו"ת מהרש"ם ח"ג 

 סי' ל"ט, ומה שהביא ראיה מכתב הלוחות]
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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

"ְוִיְׁשֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִאָּׁשה ֵמֵאת ְרעּוָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי 
ְּבִסְפרֹו "ֶּבן ִאיׁש ַחי" עֹוֵמד ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים ָזָצ"ל  ַהָּגאֹון )ב, יא( ָזָהב"

ַהִּצּוּוי ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֹמֶׁשה ַעל  ַעל ִׁשּנּוֵיי ָלׁשֹון ֵּבין
ַהָּפסּוק ָּכאן ַהְמָתֵאר ֵּכיַצד ִהְׁשִאילּו  ַהַהְׁשָאָלה ֵמַהִּמְצִרים, ְלֵבין

ֲאָלה: "ֶנֱאַמר ַּבִּצּוּוי .ְּבֹפַעל  ְּכֵלי ֵּביָתה ּוִמָּגַרת ֶכְנָּתּהִמְּׁש  ִאָּׁשה ְוָׁשִ
ת ָזָהב ּוְכֵלי ֶּכֶסף , ְוִאּלּו ָּכאן ֶנֱאַמר: "ְוִיְׁשֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת )כב, ג(" ּוְׂשָמ

 ֵמאֵת ְרעּוָתּה". ְוִאָּׁשה ֵרֵעהּו
 ֶּׁשֶּנֱאַמר:ּוֵמִביא ְלַיֵּׁשב ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון ַמֲהִר"י ַחאִגיז ָזָצ"ל, ֶׁשַּמה      

ה ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה"  ֵאין ַהַּכָּוָנה ַלְּׁשֵכנֹות ַהִּמְצִריֹּות, ֶאָּלא  -"ִמְּׁשכֶנְּתָ
 ְּתִחָּלה ִיְׁשֲאלּו ֶׁשָהֲעִנּיֹותַהְּיהּוִדּיֹות ָהֲעִׁשירֹות,  ַלְּׁשֵכנֹות

ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו  ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמלֹות, ֶּכֶסף ְּכֵלי ָלֶהן ֶׁשֵּיׁש, ְמַהֲעִׁשירֹות
 ְוָכ יּוְכלּו ָלֶגֶׁשת ִלְׁשאלֹ ִמן ַהִּמְצִרים. ָהֲעִנִּיים ְלבּוִׁשים ְּבֹאֶפן ְמֻכָּבד,

ְלָעִני ְּכֵלי ֶּכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב, ַא  ֶׁשֵּכן ַאף ִמְצִרי לֹא ַיְסִּכים ְלַהְׁשִאיל     
ָהֲעִנִּיים ִּבְׂשָמלֹות  ֶאת ְלַאַחר ֶׁשַּיְלִּביׁשּו ָהֲעִׁשיִרים ַהְּיהּוִדים

ְוָאז ְּבַוַּדאי ִיְּתנּו  ִויַקְּׁשטּום ִּבְכֵלי ָזָהב ְוֶכֶסף, ֵיָראּו ְּבֵעיֵניֶהם ֲחׁשּוִבים,
ְּכלֹוַמר ַעל  ָלֶהם. ְוֶזהּו ֶׁשִּסֵּים ַהָּפסּוק ַּבִּצּוּוי "ְוִנַּצְלֶּתם ֶאת ִמְצַרִים",

ְלַנֵּצל  ָהֶאְפָׁשרּות ַיְׁשִאילּו ָלֲעִנִיּים, ִּתְהֶיה ְיֵדי ִּתְחּכּום ֶזה ֶׁשָהֲעִׁשיִרים
 ֶאת ִמְצַרִים ָּכָראּוי.

ְּבֵעת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה, ִנְקַלע ַהָּגאֹון ַרִּבי ְרָפֵאל ָּברּו      
ִהְזַּדְעֵזַע זָצ"ל ִלְכָפר ִנָּדח ְּבָהֵרי ָהַאְטָלס. ְּכֶׁשָהיָה ַּבְּכָפר,  טֹוֵליָדנֹו

ף ָהָיה ְּבִעּצּומֹו, ְוקֹר ַמְקִּפיא ָׂשַרר ֶּבָהִרים  ְלַמְרֵאה ֵעיָניו. ַהחֹרֶ
ַהְּיהּוִדים ְלֹרב ַּדּלּוָתם ְוָעְנָים, ָהיּו ְלבּוִׁשים  ַהֻּמְׁשָלִגים, ַא ַהּתֹוָׁשִבים

  ּוי ִמְּפֵני ַהְּכפֹור.ַחִּמים ְלִהְתּגֹוֵנן ָּכָרא ְּבָגִדים ִּבְבלֹוֵיי ְסָחבֹות, ִמְּבִלי
ֵחרּום -ִמֵהר ָהַרב ָלׁשּוב ְלִעירֹו ֶמְקֶנס, ְוֵהֵחל ַּבֲעִריַכת ַמְגִּבית     

ֲאִריִגים ַחִּמים ְלתֹוָׁשֵבי ַהְּכָפר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתְּפרּו ֵמֶהם ְּבָגִדים  ִלְקִנַּית
ֹו ְזַמן ָהְיָתה ֵעת ּוְלַיְלֵדיֶהם. ֶאָּלא ֶׁשְּבִדּיּוק ְּבאֹות ָלֶהם ַמְתִאיִמים

ִלְכֹּבׁש ֶאת ָמרֹוקֹו, ְוַהִּׁשְלטֹונֹות ָאְסרּו ַעל  ֵחרּום. ַהֶּגְרָמִנים ִאְּימּו
 ֶׁשִהיא, ִמְּלַבד ַלַּמֲאָמץ ַהִּמְלַחְמִּתי. ִאּסּוף ְּכָסִפים ְלָכל ַמָּטָרה

 ,ָעְסִקיַנן ְנָפׁשֹות ְּבִפּקּוחַ  ֵהן, ָלִאּסּור ִלּבֹו ָׁשת לאֹ  ָּברּו ְרָפֵאל ַרִּבי     
 ַמַּצב ֶׁשֵעֶקב, ָעָקא ָּדא. ַהָּדרּוׁש ַהְּסכּום ֶאת ַרְחָמִנים ִמיהּוִדים ְוָאַסף

 ִהְתַחְּסלּו ְוָהֲאִריִגים, ַּבֲחנֻּיֹות ָּגדֹול ַמְחסֹור נֹוַצר, ַהִּמְלָחָמה
 .ֵמַהַּמָּדִפים

 ַהְּמִחיִרים ֶהֱאִמירּו ֶׁשּבֹו", רַהָּׁשחֹ  ּׁשּוק"ּבַ  ִהְתַנֵהל ַהִּמְסָחר ֹרב     
 ֵעיָניו ָהַרב ָנָׂשא. ִמְּלַהְסִּפיק ָהָיה ָרחֹוק ֶׁשָאַסף ְוַהֶּכֶסף, ִּכְפַלִים ֶּכֶפל

 .ִמֹּקֶדׁש ֶעְזרֹו ֶׁשִּיְׁשַלח הּוא ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש ּוִבֵּקׁש ,ַלָּׁשַמִים
 ָהַל ְּבִלַּיַעל ֶּבן ֶאָחד ְוָרָׁשע, יֹוֵתר עֹוד ִהְסַּתֵּב ַהַּמָּצב, ָּכ ְּבתֹו     

 ִנְקָרא. ַמְגִּבית ְוִנֵהל ָהִאּסּור ֶאת ֶׁשֵהֵפר ָהַרב ַעל ְוִהְלִׁשין ַלּמֹוֵׁשל
 ָידּועַ  ֵהן, ִמְלָחָמה ּוְבֵעת. ַהּמֹוֵׁשל ְלֵבית ִמָּיִדי ְּבֹאֶפן ָּברּו ְרָפֵאל ַרִּבי
 !ֵחרּום ַצו ֲהָפַרת ַעל ָהֹעֶנׁש ַמהּו
 ֶׁשִּקֵּבץ ַהְּכָסִפים ֶאת ִעּמֹו ָנַטל!", ְלטֹוָבה זֹו ַּגם" ָהַרב ָאַמר     

 .ַהּמֹוֵׁשל ְלֵבית ְוָעָלה ,ְּבָעָמל
 ֶׁשל ַרָּבם, ַאָּתה ֶזה ֵּכיַצד: "ְּבַהֲאָׁשָמה ַהּמֹוֵׁשל ֵאָליו ָּפָנה     

 "!?ַהְּמִדיָנה ַּתָּקנֹות ֶאת ֵמֵפר ,ַהְּיהּוִדים
 ְּבַאְמַּתְחּתֹו ֶׁשָהָיה ַהֶּכֶסף ָּכל ֶאת ָהַרב רֹוֵקן, ְלָהִׁשיב ִּבְמקֹום     

 .ַהּמֹוֵׁשל ָּתַמּה?" ּזֹאת ַמה. "ַהּמֹוֵׁשל ֻׁשְלַחן ַעל אֹותֹו ְוָעַרם
 ֶאת ּוִבְבִכָּיה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְּבָפָניו ְמָתֵאר ָּברּו ְרָפֵאל ַרִּבי ֵהֵחל     

 ִמֹּקר קֹוְפִאים ֶׁשּתֹוָׁשָביו, ִנָּדח ְּכָפר ְּבאֹותֹו ַהּׂשֹוֶרֶרת ָהֲאיָֻּמה ָהֲעִנּיּות
 ִהְכַנְסִּתי, ָאֵכן. ַהּמֹוֵׁשל צֹוֵדק: "הֹוִסיף ְוַאַחר, ִלְלֹּבׁש ֶּבֶגד ָלֶהם ְוֵאין

 ְּבָגִדים ִלְקנֹות ַרַּׁשאי ֶׁשֵאיֶנִּני ּוֵמַאַחר, ֶׁשִּלי ֶׁשֵאינֹו ְלֵעֶסק ַעְצִמי
 ַהחֹוָבה ֻמֶּטֶלת ְוָעָליו, ְנִתיָניו ֵהם ֶׁשֲהֵרי, ַהּמֹוֵׁשל ָלֶהם ִיְדַאג, ֲעבּוָרם

 ְוִיְקֶנה, ְּכבֹודֹו ִיְּטֶלּנּו, ְלָפֶני ֻמָּנח ֶׁשָאַסְפִּתי ַהֶּכֶסף ִהֵּנה! ָלֶהם ִלְדאגֹ 
 "!ֻאְמָלִלים אֹוָתם ֶׁשל עֹוָרם ֶאת ְלַכּסֹות ְּבָגִדים ּבֹו

, ַהֶּכֶסף ֶאת ֹטל, "ָכהַהְּמבּו ִמן ָלֵצאת ַהּמֹוֵׁשל ִנָּסה", לאֹ , לאֹ "     
 ."ָּבּה ֶׁשִהְתַחְלּתָ  ַהִּמְצָוה ֶאת ְוַסֵּים

 ִּבְסכּום ַּדי ָאְמָנם, "ָּברּו ְרָפֵאל ַרִּבי ֵהִׁשיב", ְלַסְּיָמּה אּוַכל לאֹ "     
ַּפּסּו ַהֵחרּום ַמַּצב ֵעֶקב ַא, ַהְּנחּוִצים ְוָהֲאִריִגים ַהְּבָגִדים ִלְקִנַּית ֶזה

 

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

 הלימוד בשבת
 פי אלף מיום חול.

כדאי לקרוא 
 בשלחן שבת.

 
 

 -זמני השבת 
 בגב העלון

 ס"דבס"ד

 :ַּבָּפָרָׁשה ְנקּוָדה

 287288פר מספרעלון 

 ּבֹא :ָּפָרַׁשת
 

1 
 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין

 ַּדֲאַגת ָהֲעִׁשיִרים ָלֲעִנִּיים ְּבִמְצַרִים 



 "!ַהַּמָּדִפים ִמן ַהְּסחֹורֹות  
 ,ְרָפֵאל ַרִּבי ֶׁשל ַהֵּכָנה ַּדֲאָגתֹו ֹרֶׁשם ַּתַחת ָנתּון ֶׁשָהָיה, ַהּמֹוֵׁשל     

 ָּכל ֶׁשֻהְּׂשָגה ַעד, ַהְּגדֹוִלים ַהּסֹוֲחִרים ְּבֶקֶרב ְקָׁשָריו ֶאת ִמָּיד ִהְפִעיל
ַהְּבָגִדים ְלִמְׁשלֹוחַ  ָּדַאג ַאף ְוַהּמֹוֵׁשל, ַהְּדרּוָׁשה ָהֲאִריִגים ַּכּמּות

 "!ִנָּדח ְּכָפר ְלאֹותֹו ְוָהֲאִריִגים
 ַעל וֶָׁשַבח ְּבַהֵּלל הּוא ָּברּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּו ְרָפֵאל ַרִּבי הֹוָדה     

 ַנְפׁשֹו ֶׁשָּמַסר ִּבְזכּות ִּכי ָיַדע ֵהיֵטב. ֵאּלּו ְלִנְזָקִקים ְלַסֵּיעַ  ֶׁשִּזָּכהּו
)אֹוְצרֹוֵתינּו( .ְּבָידֹו הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ִסֵּיעַ , ֶאָחיו ִעם ֶחֶסד ַלֲעׂשֹות

 הים. פניי על מכה נעימה רוח, הקטנה הדיג בסירת בנחת שט
 תחל שעתיים בעוד .באפי מכה מימיו של המלוח והריח, רגוע

 עם ואדבר בסירה אשב אז ועד, החמה בהנץ שחרית תפילת
 .בוראי

 לא אני אבל", התבודדות" במושג מעשיי את מגדירים הרבנים     
 כל על שבשמיים אבא עם מדבר שאני מרגיש פשוט אני ,מתבודד

 .ארצה שרק מה
 דייג הייתי אז עד. באמונה להתחזק זכיתי שנים שלוש לפני     

 .לביתו טרף ומביא במלאכתו לעסוק קום שמשכים רגיל
 .עשרה השתים בן בני דווקא גרם בחיי העצום השינוי את     
 וביקש תשרי חגי על עבודה להכין נדרש הוא לימודיו במסגרת     

 מהחומר דבר הבנתי שלא ומכיוון ,הבית שיעורי בהכנת עזרה
 .שמבין במי וניעזר הכנסת לבית שניגש הצעתי לומד שבני

 לרב אותנו הפנה המקום מיושבי חדא, הכנסת לבית כשהגענו
 .במקומו שישב, הכנסת בית
 בנעימות חייך הוא ראשון דבר. עזרתו את וביקשנו אליו ניגשנו     

 על עיניו את העביר הוא מכן ולאחר, בחמימות אותנו ובירך
 .עליהן לענות נדרש שבני השאלות

 תוך השאלות על לענות החל הוא אחדים רגעים כעבור     
 הסבריו את תיבל הוא. שנבין כדי פשוטות יליםובמ מפורט הסבר

 הימים בתקופת עימם שהתרחשו מאורעות על צדיקים בסיפורי
 .הנוראים

 כמו, הפה את פציתי ולא בכיסא ישבתי שלימה שעה במשך     
 מחר גם אפשר אם שאלתי סיים שהרב לאחר .דג שאני הדגים
 יותלה אותנו והזמין חייך הרב. צדיקים סיפורי ולשמוע להגיע
 בשיעור .מהזמנתו מאוד שמחתי. הערב בשיעור הכבוד אורחי
, לעצמותי שחדרו אש חוצבי מוסר בדברי אותנו חיזק הרב הערב

 דבריו את ספגתי ואני, דיבר הרב'. ה בעבודת התקדמתי ובזכותם
 .היסטוריה כבר הכול מאז .ליבי אל שנכנסו

 יותר הרבה מבין וכבר התחזקתי ואני, שנים שלוש חלפו     
 שאלות על לענות מסוגל כבר אני שהיום חושב אני. דברים

 אף עשרה השתים בן בני, לשמחתי. בני של הספר בית מעבודות
 ואנחנו, צעיר די בגיל באמונה והתחזק בוראו את להכיר זכה הוא

 .יום בכל שעה לפחות יחד הלכות לומדים
 הסירה את ניווטתי. שחרית תפילת תחל שעה חצי בעוד     

 התעכבתי לא. בדייגים התמלא שבינתיים, החוף ברלע הקטנה
 .הכנסת בית לעבר ונסעתי המידה על יתר

 במקומו ישב כבר הרב. קודש בחרדת נכנסתי כשהגעתי     
 ושקעתי סמוך כיסא על התיישבתי. הסליחות את שסיים לאחר

 .בתפילה
האוויר מזג. השנה ראש לפני ימים כמה היינו העת באותה     
 עם החגים לקראת ההכנות את עשה ראליש ועם, ולח חם היה
 .יום מידי שצצו מהממשלה המגבלות כל
 התקופה על מחזקת דרשה הרב מסר התפילה בסיום     

. ומחוזק מעודד הכנסת מבית יצאתי סיים וכשהוא, שבפתח
 .קצרה למנוחה לביתי פרשתי מכן לאחר

וניסיתי  לקראת הלילה יצאתי לעבר הים. עסקתי במלאכתי     
השתוקקתי לדבר שוב  לסיים כמה שיותר מהר את מלאכת הדיג.

ממלך העולם. זאת תחושה  עם אבא שלי, שהוא לא פחות
בשמחה, ולאחר שאני מסיים את שיחתי  נפלאה המציפה אותי

 ששום דבר לא יוכל להזיק לי. אני יודע
בקרוב  בר החוף כבר היה קרוב לחמש בבוקר.כשחזרתי לע     

הלילה ליום לאמירת  יעלה השחר. ניצלתי את דקות המעבר בין
קראתי בספרים שזו מעלה גדולה  משניות שאני זוכר בעל פה.

 במעבר בין הזמנים. לעסוק בתורה
פעולות די שגרתיות שאני  התקרבתי לעבר החוף וביצעתי     

לעבר מעגן הסירות והתכוונתי לקשור  מבצע מידי יום, התקרבתי
 לרציף, שכבר היה ריק מאדם. לפתע שמעתי מכיוון את הסירה

 מערב הסירה קול צעקה שפילח את האוויר.-דרום
אך לא  הפניתי את ראשי וניסיתי לאתר מהיכן הגיע הקול,     

ולא היה ניתן לראות  האור, הבחנתי בדבר. החושך עדיין שלט על
 מעבר למטרים אחדים.

לעבר  בהחלטה של רגע סובבתי את הסירה וניווטתי אותה     
אחד לא נמצא  הד הקול. באותו רגע קיוויתי שאני מדמיין ואף

שישנו אדם הזועק  באמת בצרה, אך ככל שהתקרבתי הבנתי
 לעזרה.

באדם הנאבק על חייו ומנסה  האצתי לכיוון הקול והבחנתי     
פני המים. הוא צעק ונופף בידיו ללא  להשאיר את ראשו מעל

שהגעתי לחוף בתזמון מדוייק, מכיוון שאם לא  הפוגה. תודה לה'
הטובע  שומע את הד הקול אף אחד אחר לא היה שומע. הייתי

לא אפעל נכון יהיו  נאבק על חייו בשארית כוחותיו, וידעתי שאם
שבו הייתי נתון,  הלחץ אלו רגעיו האחרונים בעולם. למרות

ככל הנראה תהיה לי הזדמנות  התרכזתי. אין אפשרות לטעות.
 האדם הטובע מול עיניי. אחת לנסות להציל את

ת ִסּפּור  :ְלַׁשַּבָ
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יהיה מֻכוון לצד ההפוך  סובבתי את הסירה כך שהמנוע     
אליו עד כדי מרחק נגיעה וניסיתי  מהאדם הטובע. התקרבתי

י שאין לו היא נשמטה. הטובע שקע בים וידעת לאחוז בידו, אך
 במים ולצוף בחזרה. להיאבק יכולת

טוב חשתי שהאדרנלין מציף את גופי. אף שאינני שחיין
עיניי. קפצתי התעקשתי להציל את אותו אדם שטבע מול

האדם. המים הקרים היכו  מהסירה לעבר הנקודה שבה טבע
 שגם אני אטבע. בפניי, ובאותו רגע חששתי

-הסוחפת לכיוון דרום הבאתי בחשבון את מהירות הרוח,    
שניות אחדות שנראו כנצח  מזרח. צללתי בכל הכֹח, ולאחר

לעבר המצולות. אחזתי בו. הוא היה כבד  הבחנתי באדם שוקע
קב המשקל להרים אותו למעלה בכל כוחי, אך ע מאוד. ניסיתי

 הצלחתי להתרומם. לא
שניות מעטות, ואם לא  חשתי שנשאר לי חמצן לעוד כמה     

לטבוע עם האדם שאני מנסה  אקבל החלטה נכונה אני עלול
 צריך להחליט כעת מה לעשות. להציל. ידעתי שאני

לנקודה  למרות הקושי העצום בסחיבת הטובע כמעט הגעתי     
סוגל להשלים את מ שמעל פני המים, אבל לדאבוני לא הייתי

 בריאותיי. המשימה מכיוון שאזל החמצן
הטובע, לעלות  בשבריר של רגע החלטתי להרפות מהאדם    

ולאחר מכן לשוב ולנסות  מעל פני המים ולשאוף אוויר טרי,
המים ושאפתי חמצן חדש וטרי במלוא  להצילו. עליתי מעל פני

שמו, זאת הייתה תחושה נפלאה שלא חשתי  ריאותיי. ישתבח
 עודי.מ

 מכיוון שכמעט נחנקתי, שאפתי את האוויר תוך אנחות     
האדם הטובע.  שנשמעו כמו שאגות של הקלה. צללתי שוב לעבר

אליו במהירות שהפתיעה  ידעתי בדיוק היכן הוא נמצא והגעתי
בצורה נוחה יותר, והתחלתי לעלות  אותי. אחזתי בו שוב, הפעם

 .המשימה במילוי התקשיתי שוב. המים פני לכיוון
 רב ובקושי, מים מאוד הרבה בלע כבר כנראה הטובע      

 .המים פני שמעל הנקודה לעבר לעלות הצלחתי
 .המים לתוך החודרת אור באלומת הרגשתי לפתע     
 אדירים בכוחות הצלחתי, הים בתוך היה עדיין שגופי אף     
 חשתי לשמחתי. המים פני שמעל הנקודה לעבר ידי את שיטלהו

 כוחות לי היו לא כבר. מעלה כלפי אותי ומושכים בידי שאוחזים
 אותי גם הציל בידי שאחז ומי, ההצלה בפעולת להמשיך
 .מטביעה

, מהים החוצה אותי ומוציאים בחוזקה אותי שמושכים חשתי     
 כמה כעבור. ללהצי מנסה אני שאותו הטובע באדם אוחז בעודי

 אותי ומכסים הסירה מפתן על אותי שמניחים חשתי רגעים
 הזאת הזמן בנקודת אך, נפלאה תחושה הייתה זאת. בשמיכה

 הוא זוכר שאני הבא הרגע. ההכרה את איבדתי הנראה ככל
 .החולים בבית שהתעוררתי הרגע

. הגוף בכל וצמרמורת סחרחורת חשתי עיניי את כשפקחתי     
 תהילים וקוראת מיטתי ליד כיסא על יושבת ברעייתי הבחנתי
הצלחתי לא אבל, איתי בסדר שהכול לה לומר רציתי. בבכייה

 .מילה להוציא
 והם, הרופאים את והזעיקה שהתעוררתי הבחינה רעייתי     

טיפולים של יומיים כעבור. מכשירים מיני בכל אותי לבדוק החלו
 התברר ואז, ורגילה נורמלית בצורה לדבר ויכולתי התאוששתי

 גינה להשקות יכולה הייתה שבלעתי המים כמות. הנס גודל לי
 .בחיים ונשארתי עליי שמר' ה זאת ובכל, גדולה

 לא אבל, להציל שניסיתי האדם על לשאול רציתי העת כל     
 בוודאי הוא, בחיים נשארתי לא כמעט אני שאם הבנתי. העזתי

 .שרד לא
 נכנס ,ערב לקראת, החולים בבית לאשפוז השלישי ביום     

 שלא בידיו סימן הוא .תורתו לכבוד עמדתי. הכנסת בית רב לחדרי
 וקצת אדומות שעיניו לב שמתי .יכולתי לא אבל, זאת אעשה
 במיטת לשכב ושבתי לכך הסיבה מה לשאול התביישתי. נפוחות

 .החולים בית
 ואז, ליבו מעומק אותי ובירך סמוך כיסא על התיישב הרב     

 מקרב לך להודות רוצה אני" :גופי ערותש את שסימר דבר אמר
 יצא הוא הטביעה בליל. בני את והצלת נפשך את שמסרת ליבי

 אבל, לכך הסיבה לנו ידועה לא עדיין. הסליחות לפני הים לעבר
 סגורים שהמקוואות ומכיוון, לטבול מעוניין היה שהוא חושב אני

 נאבקת איך ,הפרטים בכל אותי עדכנו. בים לטבול הלך הוא
 בירך הרב". בחייך כך על שילמת וכמעט בחיים בני את להשאיר

 את חונקות שדמעות וראיתי ימים ובאריכות בבריאות שוב אותי
 .גרונו

, ראשית" :לרב השבתי. מוחלט בהלם המיטה על התיישבתי     
 מה יודע אינני אבל ,בחיים עדיין להציל שניסיתי שמי שמח אני

 ".בריאותו מצב
 סכנה נשקפת לא כעת אבל, "רבה השיב", קשה המצב"     

 ".לחייו
 מנסה אני מי את זיהיתי לא הטביעה שבליל לרב אמרתי    

היום כי, המים אל קפצתי פשוט. מוחלט חושך היה כי ,להציל
. מלא עולם הציל כאילו מישראל אחת נפש שהמציל מבין אני
לי היו אם יודע איני ,ובתורה באמונה מתחזק הייתי לא אם

 .חיי את ולסכן למים לקפוץ הכוחות
, תורה בדברי אותי וחיזקת מזמנך הקדשת אתה: "לרב אמרתי     

 וככל, בתשובה שבתי ואכן, המים פני על לחמך את שלחת
 במבט בי הביט הרב". בנך את להציל לי שגרם מה זה הנראה

 ."ֶאְתָּפָאר ְּב ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל" :ואמר הערכה מלא
מאושפז ייןעד הרב ןב. החולים מבית השתחררתי למחרת     

 אומרים הרופאים 'ה בחסדי אבל, ארוכה שיקום תקופת ולפניו
 .בשלום לביתו ישוב שהוא

 בגלל ומצומצמת קטנה מסיבה ארגנה רעייתי לביתי כששבתי    
 שאני אמרתי המסיבה בסיום. [מחמת מגפת הקורונה] ההנחיות

 לי שיש מכיוון, הקטנה השיט בסירת ולשוט לים לשוב חפץ
 .לעשות חשובה שיחה

 ?"מי עם: "שאלה רעייתי     
 יון משכן שילה)ל(ג ..."הנפלאות כל עושה עם" :השבתי ואני     
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 :מחשבה חידת
 חשוף,ה שלימה מעל שלחן כיצד תוכלו לנפץ ביצ

 מבלי שהשלחן ירטב כלל?
 

 :חשבון חידת
 .שתי רכבות נוסעות זו לקראת זו

שניה במהירות , והקמ"ש 217האחת במהירות קבועה של 
 קמ"ש. 143קבועה של 

מה יהיה המרחק בין הרכבות שעה וארבעים וחמש דקות 
 ביניהן?לפני שיפגשו 

 

 אני": מי" חידת
 .באני מופיעה בסוף הסתיו אבל לא באבי
 ניתן למצוא אותי בחורף אך לא בקיץ.

 מי אני? 
 

 
 :המחשבה לחידת פתרון

כמובן שעדיף לקחת ארבעה חברים למוזיאון אחד, מה שיעלה 
, דבר יםיאונלארבעה מוזחבר מאשר לקחת  ,₪ 50בסה"כ 

 .₪ 80שיעלה 
 

 :חשבון לחידת פתרון
 גרם. 15

דקה הראשונה בדקה השניה אכל מרדכי את הכמות שאכל ב
 גרם. 5 דועו

ל בדקה בדקה השלישית אכל מרדכי את הכמות שאכ
 גרם. 10הראשונה ועוד 

בדקה הרביעית אכל מרדכי את הכמות שאכל בדקה 
 גרם. 15הראשונה ועוד 

ספות ביחס לכמות האכילה של הדקה כלומר, סך התו
ם. ממילא, התרגיל המתבקש הוא : גר 30ה עומד על הראשונ

גרם (סך התוספות)  30גרם (הכמות הראשונה) פחות  90
נאכלה בדקה רם (הכמות שג 15שווה  ות)לחלק לארבע (דק

 הראשונה).
 

 אני": מי" לחידת פתרון
, לאחמ"כ על ו תינוקתבהיואדם בהתחלה הולך על ארבע כל 

 שתיים, ולבסוף בהיותו זקן על שלוש, כלומר עם מקל.

 תחשבו על זה:
מהחיים אנחנו מבזבזים כשאנו מחכים לראות אם כמה זמן  

 מאוורר התקרה נכבה או שצריך למשוך שוב בחוט...
 

 גור.לביטוח לאומי אחר הצהרים, והיה סהגעתי 
 "מה לא עובדים אחר הצהריים?" :שאלתי את השומר

, ובבוקר הם לא עובדים"...סגור -ענה לי השומר: "אחר הצהרים 
 

 הבוקר נפטר ממציא האיקאה.
 . זה מורכב.סיבת מותואל תנסו למצוא את 

 
בעקבות ההגבלות בחנויות, גברים רבים משכנעים את נשותיהם 

 לא להתחסן...
 

 יע הרב בצער לצאן מרעיתו."אני מתכוון לפרוש מהרבנות", הוד
 אלה.ש"למה?" נזעקה ה

 אותי!"...שואלים ששאלה הראשונה "כי זו ה-
 

ספסל ברחוב, ולידו התישב גנרל שהחליט להתגרותיהודי ישב על 
 בו.

קום!  שקהווראות: "מיו התחיל להנחית עלפנה הגנרל לכלבו וה
 "לך! מושקה !מושקה תביא !מושקה שב

כלל , מבלי להתחייס אך היהודי ממשיך לשבת בשאננות
 למתרחש.

"איך מצוא חן בעיניך הכלב שלי", שואל הגנרל בנסיון נואש 
 לקנטר את היהודי.

ון נפש: יש לך כלב מיוחד במינו. רק חבל שהואיענה לו היהודי בשו
 הוא יכל להיות גנרל"... -יהודי, כי אם הוא לא היה יהודי 

 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:
 אין ביעור לא מצויים גידולים בארץ אין צורך בהכשר לשמיטה -מיובא מחו"ל  חוויג'

 חומוס
מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה 

סיון (תחילת יוני) שלאחר עד אמצע חודש 
 השמיטה

מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני)  -איסור ספיחין 
בשמיטה עד אמצע חודש סיון (תחילת יוני) שלאחר 

 השמיטה

אמצע חודש כסלו 
(תחילת דצמבר) 
 שלאחר השמיטה

 חזרת
מתחילת השמיטה עד אמצע חודש אב 
(תחילת אוגוסט) בסוף השנה שלאחר 

 השמיטה

 מתחילת השמיטה. – קדושת שביעית
מתחילת חודש אב (תחילת  –איסור ספיחין 

אוגוסט) שבסוף השמיטה עד אמצע חודש אב 
 (תחילת אוגוסט) בסוף השנה שלאחר השמיטה

 אין ביעור

"כושמאת רות":

 ַלְּׁשִמיָטה ְזַמִּנים לּוחַ 
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  איש   איש -  עשרה   שמונה   בתפילת   עסוקים   הכל .  דקה   דממה   קול   השכונתי   הכנסת   בבית  
  להתרכז   מנסה ,  בכוונה  להתפלל   מתאמץ   אתה   ם ג .  ובקשותיו   מחשבותיו ,  בתפילתו 

  והתפילה   בידך   עולה   רב   בעמל ,  והנה .  זו   אחר   בזו   צצות   והטרדות   המחשבות .  במילים 
 .הלב   כוונת   מתוך   קולחת 
  בחוסר   וזע   נע   אתה .  מזרחית / חסידית   מנגינה ,  הכנסת   בית   מירכתי   לה   מתנגנת   ---ולפתע 
 .ומשם   מכאן   גערה   קולות   מע להש   מתחילים   וברקע .  תיפסק   שהמנגינה   ומיחל   נוחות 
  לתוך   מתגנבת   ולפתע   סוגיה   של   בליבונה   שקוע   וראשך   ולומד   יושב   ואתה   יש ,  אחר   ובזמן 
  ואתה   .מקצר   ופעמים   מאריך   פעמים ,  לרעייתו   איש   בין   או   לרעהו   אדם   בין   שיחה   אוזנך 
 :מחדש   פעם   כל   שואל 
  דעת   מה ?  ך בכ   החפץ   כל   של   האישי   למשרדו   הופך   זה   קדוש   שמקום   לכך   היתר   יש   האם 

 ?בענין   התורה 
  שנמצא   במה   והן   ההלכה   בצד   הן   הענין   חומרת   את   הבאות   בשורות   ולהבהיר   לבאר   ננסה 
 .ל " בחז 

  עם   זקנים  וטובים  רבים .  מאיתנו  נפרד   בלתי   חלק  נעשה  הנייד   הפלאפון  כאשר,  בזמננו
 .זמן ובכל  מקום בכל עמו מהלכים חשובים  ואברכים בתים בעלי, נערים

  חששות  בו  יש  המדרש  ובבית  הכנסת  בבית  נייד  טלפון  שמכשיר  לעוררו  להעיר  יש  והנה
  עשה   מצוות  על  שעובר  אפשר   אף  מהפוסקים   ולרבים,  חמורים  ומכשולים  הלכתיות 

 .כדלהלן ויתבאר
להתבונן,  ובאמת   בו  שיש  בדבר  בזה  להקל  וטובים  רבים  סומכים  ולמה  מה  על  יש 

 :סיבות מהכ דישנם ואפשר. כלל היתר לו ואין חמורים מכשולים
  ח"ת של   ההיתר  שיעור   בענין  הם  הנפוצות   הטעויות.  אלו  הלכות  בפרטי  הבהירות  חוסר . א 

  בבית  תנאי   בדין  ועוד ,  המדרש  לבית   הכנסת  בית  בין  הבדל   יש   והאם  אסור  ומה   מותר  מה
 .הכנסת

"ל"חז  כתבו  כבר  ב.   נשמע   יעקב   של   שקולו   בזמן   –"  עשיו  ידי  והידיים  יעקב  קול  הקול: 
  זה  מנוול  בך  פגע   אם: "ל"חז  אמרו   ועוד  עשיו   ידי   הידיים   אין   מדרשות   ובתי   יות כנס   בבתי 

  המדרש  בית  בכח  לפגוע   הרע   היצר  של  הגדול  הנסיון  בא  וכאן, "המדרש  לבית  משכהו
 ."מדרשות  הבתי  של ההגנה את מעלינו ולבטל

 החששות
' עיי:  יתא דאורי   היא   המדרש   ובית   הכנסת   בית   שקדושת   והפוסקים   הראשונים   רוב   שיטת 
'  ז  עשין  פתיחה  ח "הח,  ם"הרמב  משמעות,  יראים,  ג"סמ,  ק"סמ  ,ד"ל  ו"כ  כהנים   תורת

 .ח"ובבא א" בחיי ע "וי בזה שכתב  מה ח"ובבאמ
 .מדרבנן דקדושתן לה סבירא' ג פרק מגילה  ן"הר ומאידך

"א"ל'  פס  ו"כ  פרק   בחוקותי  פרשת  כוהנים  תורת   מקדש"  –"  מקדשכם  את  והשימותי: 
 ."מדרשות ובתי  כנסיות  בתי לרבות  ם מקדשכ מקדשי

  שנקראים   משום'  וכו  ממזוזה  פטורים  מדרשות  ובתי  כנסיות   בתי : "עקב  פרשת  שאילתות 
 ."מקדשכם את והשימותי: "שנא מקדש

"מגילה'  גמ   מדרשות   ובתי   כנסיות  בתי   אלו:  יצחק'  ר  אמר"  מעט   למקדש  להם  ואהי: 
 מעט  מקדש כנסיות בתי  הזה ובזמן" המקדש מן ליירא': "ו ק"הסמ וכתב .שבבבל

  שכיום   מדבריהם   שנראה   הרי   –  ט "י  עשה  מצוות  ג"הסמ  כתב  כן  ט "ת  ביראים  משמע   וכן
 .מקדש   מורא   קיום   דין   זהו   המקדש   בית   שאין 
"א"י  א"י  תפילה  ם"רמב ': שנא  עומדים  הם  בקדושתן   שחרבו   מדרשות   ובתי  כנסיות  בתי : 

 ."מקדשכם את והשימותי"
"כתב  ה"ס  תעשה  לא   המצוות   ובספר "שנא  מדרש  ובית   מקדש   בית   לאבד  שלא :    לא': 
 ."אלוקיכם' לה כן תעשו

                                                                                                                                <<<<<<< 
 
 
 
 
 

 24עלון מס' |   בתשפ"   בשלח -בא פרשיות  

 מייחלים שהמנגינה תיפסק  
 לה בבית הכנסת יתפ

תניא ע"א),  ו'  (דף  בברכות  אין    ,איתא  אומר  בנימין  אבא 
הכנסת בבית  אלא  נשמעת  אדם  של  שנאמר    ,תפלה 

התפלה'  ואל  הרנה  אל  כח)  'לשמוע  ח,  א,   ,(מלכים 
תפלה   תהא  שם  רנה  ששם  במקום  הכנסת  (בבית 

ערב.   קול  בנעימת  ותשבחות  שירות  הצבור  אומרים 
יצחק  רש"י). רבי  אמר  אדא  רב  בר  רבין  מנין    ,אמר 

(תהלים    שנאמר  ,הכנסת  שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית 
א) אל'   פב,  בעדת  נצב  מועד    'אלהים  בבית  אל,  (בעדת 

 שלו. רש"י).  

ר'  בשם  פינחס  ר'  איתא,  ה"א)  (פ"ה  ברכות  ובירושלמי 
מנחה    ,הושעיא מקריב  כאילו  הכנסת  בבית  המתפלל 

המנחה   את  ישראל  בני  יביאו  'כאשר  טעם  מה  טהורה, 
ה''  בית  טהור  כ)  בכלי  סו,  ופירש  (ישעיה  משה  .  הפני 

  , דהכי קדריש קרא, כאשר יביאו בני ישראל את המנחה
 בזמן שהוא בבית ה'.   -אימתי 

איתא,   תרנ"ט)  רמז  (סוף  תהילים  שמעוני  ובילקוט 
המתפלל בבית הכנסת בעולם הזה כאילו מתפלל בבית  

 המקדש, שנאמר 'ואהי להם למקדש מעט בגוים'. 

ס"ט)  ו צ'  (סי'  השו"ע  התפלדפסק  ולא  שנאנס  ל  מי 
הצבור שהתפללו  ביחיד  ,בשעה  מתפלל  אעפ"כ    ,והוא 

מקום   שהוא  מפני  שם,  המשנ"ב  וביאר  בבהכ"נ.  יתפלל 
יותר קבו שם  מתקבלת  ותפילתו  לקדושה  [ובבית    ע 

המדרש קבוע מצוה להתפלל בו יותר מבהכ"נ, כדאיתא  
הדינים   פרטי  במשנ"ב  ועיי"ש  י"ח,  סעיף  שם  בשו"ע 

 בזה]. 

 שם "בית הכנסת" 

תניא ר' ישמעאל בן אלעזר    איתא בשבת (דף ל"ב ע"א):
על שקורין   עמי הארצות מתים,  אומר בעוון שני דברים 

הקודש   הכנסת    ',ארנא' לארון  לבית  שקורין  בית  ' ועל 
עם' עם בית  רש"י,  ופירש  בו  .  שמתקבצין  ביזוי  לשון   ,

 הכל. 

ה אגדות  וכתב  בחידושי  נראה שם  מהרש"א  וז"ל, 
אלא של    ,אינו מוזכר של מי היא  ' בית הכנסת' ד  [דבשם]

כנסיה   ,כנסיה כל  כמו  הקב"ה,  את  ישראל  עם  וכולל 
מנין   דברכות  פ"ק  וכמ"ש  כו',  שמים  לשם  שהיא 

משא"כ   , שנאמר אלהים נצב וגו'.שהקב"ה מצוי בבהכ"נ
עם'  לצרכם  ',בית  לעם  מיוחדת  היא  חלק    ,כאילו  ואין 

 , וק"ל.אלהים בה

מנוח   וז"ל, שם  ובחכמת  הוסיף  ועוד  כעי"ז,  ג"כ  כתב 
קדושה,   ולפי מורה  הכנסת,  לבית  שפיר  אתי  הקבלה 

'בית   אמר  כאילו  השכינה,  שהיא  ישראל  כנסת  מלשון 
 השכינה'. 

 (משכנותיך ישראל)                                                                 



 
 
 

 <<<<<<< 
"ח"י  הקצר  המצוות  בספר  ח"הח  פסק  וכן   מדרשות  ובתי   כנסיות   בתי : 

 ."מעט  למקדש להם ואהי" :שנא מעט  מקדש  בתי נקראים שלנו
"ו  בעשין  חיים   החפץ   בספרו  כתב  וכן   הכנסת   בבית   ר"לשוה  מדבר   אם': 

' עשה  על  וברע   המדרש  ובבית   הם  שלנו  מדרש  ובתי'.  תיראו  ומקדשי: 
 ."בפוסקים כמבואר מקדש בכלל
"ו  סעיף  ז "י  כלל  אדם   החיי  וכתב  המדרש  ובית  הכנסת  בית   קדושת': 

' כדכתיב...  ומוזהרים  מאוד  גדולה   לבד   מקדש  בית   ולא'  תיראו  ומקדשי: 
' כדכתיב...  המקודש  מקום  כל  אלא  בתי   אלו'  מעט   למקדש  להם  ואהי: 

 נוהג  המקדש  מן  לירא  זו  דמצוה  הפוסקים  וכתבו  מדרשות  ובתי  נסיותכ
 .מדאורייתא מדרשות ובתי כנסיות  בבתי

 המקדש   מן  לירא   דמצוה  הפוסקים  וכתבו: "פסק  ויקרא   פרשת   חי   איש   בן
 ."מדאורייתא מדרשות ובתי כנסיות בבתי נוהג

  כנסיות   שבתי   צדדו   ל " הנ  שהפוסקים   שהבאנו   המקורות   מכל   העולה  
 .המקדש   בית   כקדושת   התורה   באזהרת   נכללים   מדרשות   תי וב 

 עשויין  הן  תנאי  על  שבבבל  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי: "ח"כ  מגילה'  ובגמ
 ."חשבונות ניהו ומאי  ראש וקלות  שחוק בהן נוהגין אין כ"ואעפי

 בהן  שילינו  לבסוף  חשבונות  בהם  שמחשבים  כנסיות  בתי: "אסי  רב  אמר
 מאירי '  ועיי.  קוברים  להן  שאין  מתיםן  בה  ושימות  י"רש  פירש   מצוה  מת

 באימה  יעמוד  אלא   בביתו  שהוא   כאדם  כנסיות   בבתי  יושבין   אין : "שכתב
 .וביראה

"ובויקהל  בתרומה  הזוהר  כתב   ועוד   הגלות  מעכב...  חולין  דברי   המדבר : 
 ."ישראל באלוקי  חלק לו ואין י"ע 

"א  א"קנ  ע "שו  וקלות   שחוק  ןבה  נוהגין  אין   מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי': 
 ק"ס  ב"המ  כתב ".  חשבונות  בהן  מחשבין  ואין...  בטלה  ושיחה  והיתול   ראש

"כדכתיב  מעט   מקדש  נראים  הם   כי'  א " מעט   למקדש   להם   ואהי: 
"כתיב  ובמקדש "ב   ק"ס  עוד  וכתב".  תיראו  מקדשי  ואת:   בטלה  שיחה': 

  שם  שהביא  מה'  ועי.אסור  פרנסה  לצורך  שהיא  חולין  שיחת  אפילו  היינו
 .הזוהר םבש

 והטעויות ההיתרים
 לענין  בהם  ונתלים,  בהם  שתולים  ההיתרים  את  בקצרה  לבאר  נבוא  וכעת
 :ד"בביהמ דבור

 .ותנאי   הכנסת   בית     המדרש   בית     ח " ת 
"א  א"קנ  ע "שו  כתב  –  ח " ת    ולשתות  לאכול  מותרים   חכמים   תלמידי': 

 ב"מה  וכתב".  שרי  מדוחק  שלא  אפילו  המדרש  דבבית  א"וי  מדוחק  בהם
 מורא   אל  מוזהר  אינו  ח"ת  דאטו. "אסור  ח " לת   אף   בטלה   דשיחה ':  ו  ק"ס

  קלות   של   היתר   שאין   שפשוט   א"וי  ה "ד  הלכה  הביאור  כתב  וכן".  מקדש
  שיחה  אף   בזה   שנכלל '  ב   ק " ס   לעיל   וכאמור   ,המדרש   בבית   ח " לת   ראש 

 שההיתר   מדבריהם  והעולה  ש"ובמחצה  א"במג  ע "וע '.  וכד   פרנסה   לצורך 
 .אסור ודאי המותרים בדברים אף וכשמאריך  מלמודו טל יתב שלא הוא

 ח"לת  רק  ד"בבהמ  והתיר   יותר  בזה  שמחמיר  נראה  ע "השו  ולשיטת
 קידוש  עשיית  לענין  ז"ט '  סי  אליישיב  ש"הגרי  בתשובות  ועיין  מדוחק
 .ד"בביהמ

 המדרש   בית  דקדושת  אף'  ח  ק"ס  ב"מ'  עי  –  המדרש   ובית   הכנסת   בית  
 ח "ת  בעניין   מקום  מכל  ג "קנ'  סי  כדלקמן  הכנסת   מבית  יותר   חמורה

 .ביתו הוי המדרש  שבית משום. להם התירו בקביעות שלומדים
  ח" לת  והתירו  הכנסת   מבית   יותר   חמורה  המדרש   בית   שקדושת   הרי

  שבית   עוד   להוסיף   ויש '.  וכד   בטלה   שיחה   התירו   ולא   ושתיה  אכילה
 .הכנסת   כבית   דינו   –  בו   מתפללים   שגם   המדרש 

 תנאי   שאין  וכתב   תנאי  בענין  מאוד  שמחמיר  א"י  ק"ס  ע "בשו'  עי  –  תנאי  
 ובבאור   ב "במ  זה  על   שכתב  מה'  ועי  כלל   י"שבא  כנסיות  בבתי  מועיל
 להקל  מקום  יש  אם  ואף   תנאי  נעשה  מקום  באיזה  יודע   מי  מ"מ.  הלכה

  לתשמיש   מ " מ .  רבים  דינים  פרטי  בזה  דיש  כהוגן  שנעשה  בתנאי  בדוחק
 .תנאי   י מהנ   לא   בטלה   ושיחה   שחוק   של 

  צד  למצוא  שכתב  מה  ע "בקיצשו  הנדפס  השלחן  במסגרת  יעוין  אמנם
 .אסור  לדבריו אף  דידן שלענין בודאי אך  בזה להקל

  הכנסת   בבית   חולין   שיחת   לדבר   היתר   אין   ח " לת   שאף   ל " הנ   מן   העולה 
  ולבלבל   להפריע   שעלול   פלאפון   עם   להכנס   לו   שאין   בודאי   המדרש   ובית 

 .וכלל   כלל   היתר   בזה   ואין   והמתפללים   הלומדים   שאר   את 
  שמכבד  מקום  שאר  או  תיפלותם  בית  בכל  הרי  שכתבנו  מה  מכל  ולבד

  בית   תהיה  שלא  וודאי  לצלצל  העלול  פלאפון  להכניס  רשות  אין  עצמו
  ובאמת  .תיפלותם  בית  מכל  מזולזל  פחות  ל"רח  מקדשינו  ומקום  אלוקינו

 .בלבד זו בהערה שדי
  להלן  יתבאר   המדרש   בבית   יבור ד   בענין   כ " כ   מקפידים   שאין   לאותם   ואף 

  את   מכשיל   הוא   והרי   נוספים   חששות   בו   יש   המדרש   בבית   שפלאפון 
  שאף   יתבאר   ועוד .  בהשבה   וליתא   הרבים   את   גוזל   שהוא   ואפשר   הרבים 
  דעדיף   הבעיה   בכלל   גם   הם   הרי   פלאפון   מחזיקים   שאינם   לאותם 

 .זה   מכשול   בו   שאין   כ " בביה   להתפלל   לכתחילה 
 המכשלות 

  וכמה   כמה  על   עובר   לצלצל  שעלול  פלאפון  עם  המדרש  תלבי  הנכנס
 :הרבים  את   להכשיל   ועלול   ע " בשו   הלכות 

 ."בידו ספר ולא תפילין   יאחז ולא הטרדות מכל שימנע : "ו"צ סימן ע "שו•
 אותו  הטורדות  המחשבות   כל  ויסיר...  שיכון  צריך  המתפלל':  א  ח"צ  ע "שו•

 בפסוקי  שגם' א ק"ס ב"במ' ועי
 .אסור דזימרה

 בשעה   ולא   כוונתו  שמבטל   דבר   שיש  במקום   יתפלל   לא ':  ב  ח"צ  ע "וש•
 ופשוט ': "ו ק"ס ב"מ. כוונתו המבטלת

 מתחילה   להסיר   יראה '  וכד  כעס  מתוך   ולהתפלל   לעמוד  כשרוצה   מ"דמ
 ."אותו  המטרידות המחשבות

 אנו  שאין  ג"ע   ואף"  הלבוש  בשם  ג" הפרמ  שמביא'  ז  ק"ס  ב"במ '  ועי•
 .עושין שותלע   שאפשר מה מ"מ מכוונים

  הלכתית  בעיה  שיש  העולה ..."  חדש  שיכר  בו שיש  בבית  להתפלל  אין  כ"ע 
 .הפלאפון   מחמת   כוונתו   להתבטל   שעלול   במקום   להתפלל 

  להתפלל   לו   עדיף  הכנסת   בבית   להתפלל   הבא   שאדם   האמור   לאור   ונראה 
 .אחר   במקום   להתפלל   להעדיף   לו   ויש   ל " הנ   המכשול   בו   שאין   במקום 

 ."הטורדו דבר וכל... התפילה קודם  להסיר ךצרי': "ג ב"צ ע "שו•
, לאחוריו  מפשילו   קבין '  מד  פחות...  כתפו  על   משוי  הנושא': "ה  ז"צ  ע "שו•

 .קרקע  ג"ע  מניחן קבין' ד
"ד  ב "ק  ע "שו•  כתב "  אמות  ארבע   בתוך  המתפללים  כנגד  לעבור  אסור': 

 "כוונתו שמבטל מפני: "ו"ט  ק"ס ב"המ
 אסור   ץ"לש  קודם  תפילתו  וסיים  יבורבצ  שמתפלל   יחיד': "ב  ג"קכ  ע "שו•

 הכוונה   ביטול  בזה  יגרום  כי: "ב"י  ק"ס  ב"המ  באר...".  לציבור  פניו  להחזיר
 ."למתפללים

  הכנסת  בבית  שאסור  מחברו  הנאה  שנדר  במי':  א  ד"רכ  ד"יו  ע "בשו '  ועי•
  הלכות   תחילת   מ"חו  ע "שו  עוד  'ועי  העיר   בני  כל  של  שותפות   דהוי

  .בהשבה   וליתא   כגזל   והוי ,  השותפין  כחצר  ריה  הכנסת  דבית"  שותפין"
  שעוסקים  הצלה  לאנשי   שאף   שכתב  מהפוסקים   אחד   בשם  ראיתי   וכבר

 .ביחידות שיתפללו עדיף ואולי להם מותר  אם ע "צ חיים בהצלת
 סיכום

  עובר   הפוסקים   ולרוב   חמורים   מכשולות   בו   יש   ד " ובביהמ   כ " בבי   פלאפון 
  ואפשר   ע " בשו   מפורשות   הלכות   וכמה   בכמה   ונכשל   עשה   מצוות   על 

  היתר   בזה   ואין .  מאוד   חמור   ועונשו   בהשבה   דליתא   גזל   לחשש   שנכנס 
 . ענין זה   על   ולגעור   למחות   חיוב   ויש ,  וכלל   כלל 

ובבהמ"ד)                                                  בבהכ"נ  צילצול  גיליון   (מתוך 

 
 
 

  אותו   רימו  שעובדיו  עסק בעל  על  סיפור  פרסמתם  דאשתקד השנה  ראש  בגליון
  התפילה   בקדושת    להתחזק   עצמו  על  שקיבל  ולאחר ,  אלפים   אלפי   ממנו   וגנבו
 .גדולה  ישועה  ראה המדרש   ובית

  שהיה  והגם,  בפרנסה  לי   קשה   היה   לכשעצמי  אני   כי ,  מאד   עלי   השפיע   הסיפור
  ראיתי   לא  בתכלית  זאת  עם,  טוב  די  והלך  מאד  אותי  שהעסיק  עצמאי  עסק  לי

  הסיפור   קריאת  עם.  המינימליות  ההוצאות  עם  הסתדרתי  ובקושי,  בממוני  ברכה
 את  לפרנס  נכונה  השתדלות  איזה  אנכי  גם  אעשה  הבה  לעצמי  אמרתי

  עד   עולם  מאדון  לדבר  שלא  עצמי על  קבלתי  החדשה  השנה  תולקרא,  משפחתי
 .עולם אדון

 תפילתם  רוב  המבלים קרנות  מיושבי שאינני  הגם,  קל  היה   לא זה אמנם
 מה  אבל,  מילה   לזרוק   ושם  שיחה  פה  לחטוף  אהבתי  זאת   בכל  אך,  בפטפוטים 

  שנה   עלי  עברה'  ה  וברוך ,  בקבלה  חזק  החזקתי ?!  פרנסה  בשביל  עושים   לא
 .התפילה  בקדושת שנזהרתי עגולה
  ,אחרת  פרנסה  מצאתי  חדשים  כמה   לפני . אהללנו  רבים  ובתוך  בפי  מאד '  ה   אודה 

  משמונה  למעלה   כבר .  בממוני  שורה   שהברכה  לראות   זוכה   שאני   לרבות   וגם
  מעות   ללוות  צריך  הייתי  החגים תקופת  בהגיע  שתמיד,  נישואי  מאז  שנה  עשרה

 ליום  שניגשתי  הראשונה  הפעם  היתה  הסוכות  בחג  השנה,  טוב   יום  -- להוצאות
 ."מנלן כסף" של דאגות  בלי החודש את לחגוג ויכולתי, הדעת  בהרחבת  טוב

  בברכת   פרצתי  כמעט',  הושענות' ה  קניית  בעת  רבא  הושענא  של  בבקרו
,  האחרון   השטר  את  והוצאתי  ארנקי  את  פתחתי,  ומלכות   בשם  'שהחיינו ' 

 מכספי   ולא   ביושר   שהרווחתי  י של  מכספי'  הושענות'  לקנות   זכיתי   לראשונה 
 .הלוואות

  שהרווחתי   האמיתי   הריווח ".  בצדה   שכר  מתן "  רק  הוא  זה  כל  דאמת  אליבא  אבל
  וכשהגעתי ,  לתפילה  בזמן  להגיע   הקפדתי  לא  היום  עד,  עצמה   התפילה   זו 

  לדבר   שלא  שקבלתי   מאז  אך.  ושם  פה  קלה  לשיחה   זמן  בידי   היה   עדיין  מוקדם 
  יכול  איני  וכמובן',  עולם  אדון'ב   נוכח  כבר  להיות  ךצרי  אני  הרי  'עולם   אדון'מ 

  להרגיש   התחלתי ,  חדשות   ופנים   צורה   אצלי  קבלו  קודש   שבת   תפילות .  לשוחח
  לאבינו   ותפילה  בקשה,  והודיה  בשבח  עסוק  כולי  כשכל ,  בתפילה  נפלא   טעם

  הם  גם  התחילו   שיחיו  בני .  הזה   בעולם   פירותיהם   וגם   .הרחמן  האב  מלכנו
 .דבר  להם  שאמרתי   בלי ,  בטו  יותר  להתפלל 

  ההרגשה  את  להרגיש  אתם  גם  שתזכו,  הקוראים   כל   את  לברך  אלא  לי   אין
"של  הנפלאה לגיליון      טוב  לי   אלקים  קרבת:  'נקדישך')(נשלח 
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"ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ַחָּטאִתי ַאְך ַהַּפַעם ְוַהְעִּתירּו ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק 
. ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזה" 

 

. "ַוְיִהי חֶֹׁשְך ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים" 

ְוִיְׁשֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִאָּׁשה ֵמֵאת ְרעּוָתּה ְּכֵלי  "ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם 
. ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב" 

:  

 

. "ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל3ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים" 
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הקודמים וצריך לסור מדרכו, 
עצמו  שיתקדש  טוב  כן  על 
מיד. וזה שאמר הכתוב "חנוך 
לנער עפ"י דרכו גם כי יזקין 
שלא  כלומר  ממנו"  יסור  לא 
הקודם  מדרכו  לסור  יצטרך 
נעוריו  בעקבות  לילך  ויוכל 
עתה  עד  מתנהג  שהי'  כמו 
השי"ת  לעבוד  יוכל  ובקל 
ובזקנינו  בנערינו  וזהו  ב"ה. 
ונלך  שנתנהג  ר"ל  נלך, 
בנערינו  הן  בקדושה 
בבנינו  בזקנינו  והן 
היינו  נלך  ובבנותינו 
שנדריך אותם בקדושה, 
גם  ובבקרנו,  בצאנינו 
הגשמיות  בעבודת 
ואכילה  ומתן  במשא 
בכל  נלך  וכדו',  ושתיה 
ה'  חג  כי  להשי"ת,  זה 
התלהבות  כי  ר"ל  לנו, 
אש בוער בנו לעבודתו 

ית"ש ויתעלה זכרו.
)נועם אלימלך(

פרעה מודה 
על משוגותיו 

וסרובו כנגד ציווי 
ה' וכנגד דברי 

משה ואהרן
לקרוא  פרעה  וימהר 
ויאמר  ולאהרן  למשה 
אלקיכם  לה'  חטאתי 
ולכם )י. טז( לכאורה צריך 
ולכם,  שאמר  מה  לבאר 
דהנה  וי"ל  להם,  עשה  דמה 
לעיל כתיב ששאל פרעה את 
ומי ההולכים,  ואהרן מי  משה 
והם אמרו לו בנערינו ובזקנינו 
נלך וגו' וע"ז אמר להם פרעה 
ועבדו  הגברים  נא  לכו  כן  לא 

את ה' כי אותה אתם מבקשים, ופירש"י כי אותה אתם מבקשים, 
אותה עבודה שבקשתם עד הנה "נזבחה לאלקינו" ואין דרך הטף 
שאומרים  שמה  ואהרן  למשה  טען  שפרעה  מזה  ומבואר  לזבוח, 
שהשי"ת צוה שישלח את בני ישראל ממצרים הוא שקר, ורק הם 
אומרים כן מעצמם, והא ראיה שהם רוצים שגם הטף ילכו, והרי 
אין דרך הטף לזבוח אלא ודאי שאתם אומרים כן מעצמכם, וזהו 
מה שאמר להם פרעה כי אותה "אתם" מבקשים, ר"ל זו הבקשה 
ולזה אמר להם אח"כ פרעה חטאתי  ולא השי"ת,  אתם מבקשים 
לה' אלקיכם, במה שלא שלחתי את בנ"י, וחטאתי גם 'לכם' במה 

שחשדתי אתכם שאתם אומרים הדברים מעצמכם. 
)המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע(

מוסר השכל
ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו שמה )י, כו(. הרה"ק בעל 
מה  נדע  לא  ואנחנו  זה  פסוק  מפרש  היה  מגור  החידושי הרי"מ 
נעבוד את ה' עד בואנו שמה )י, כו(. במוסר כליות נוקב וכך אמר: 
"ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה'" היינו שכל העבדות ה' והמצוות 
שלנו, לא נדע אם היו טהורות ולשם שמים ובלי פניות, "עד בואנו 
שמה", עד שנבא אל עולם החשבון, ושם נדע אם עבודתנו בעולם 

הזה היתה רצויה.
)ליקוטי הרי"ם(
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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

'בא' או 'לך' אל פרעה ?!
כי אני הכבדתי את  ה' אל משה בא אל פרעה,  ויאמר 
לבו" )י. א( כמה מגדולי ישראל תמהים על לשון הכתוב 
שלפנינו: מדוע נאמר כאן "בוא אל פרעה" - ולא "לך 
אל פרעה"? בעניין זה כותב רבי חנוך צבי מבנדין, חתנו 
פאר":  "יכהן  בספרו  אמת"  ה"שפת  בעל  הרה"ק  של 
זוגתי, הרבנית פייגא, אומרת כך: מדוע אומר ה' למשה 
"בוא אל פרעה", ואינו אומר לו "לך אל פרעה"? שהשם 
השליחות  לקראת  משה  את  מרגיע  כביכול,  יתברך, 

הקשה אל מלך מצרים ואומר לו: בוא אתי, ושנינו 
יחד נלך אל פרעה...

לשון  על  העיר  מקוצק  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק 
הקדוש-ברוך-הוא  אין  הפרשה:  בפתח  הכתוב 
אין  לעולם  כי  פרעה",  אל  "לך  למשה:  אומר 
לו  אפשר  ואי  יתברך,  ה'  של  ממחיצתו  פורשים 
לאדם להתרחק מן הבורא, שהרי "מלוא כל הארץ 
כבודו" )ישעיה ו. יג(. משום כך קורא כאן ה' למשה: 

בוא אתי אל פרעה, והנני אתך בכל אשר תלך!" 
ונשלמה פרים שפתינו

ולמען תספר. )י, ב( כתב הרה"ק בעל ה"שפת אמת" 
אם ח"ו יש לאדם איזו צרה ומיצר, יש לו עצה מן 
התורה להינצל, והיא לעסוק בפרשיות המדברות 
מענין יציאת מצרים, כמו שכתוב: "ולמען תספר 
באזני בנך ובן בנך". וכמו שאמרו חז"ל "כל העוסק 
כל  כן,  כמו  עולה".  הקריב  כאילו  עולה  בתורת 

העוסק בפרשת גלות, יוצא ידי חובת גלות.
)שפת אמת(

בנעורינו ובזקננו נלך 
בפסוקי  נדקדק  כאשר  ג(  )י,  ויעבדוני  עמי  שלח 
נמצא שינויים שבין האמירות של משה  הפרשה 
שמשה  כאן,  עצמו  ופרעה  פרעה  ועבדי  רבינו 
אמר שלח את עמי, ועבדי פרעה אמרו שלח את 
האנשים, ופרעה אמר לכו נא הגברים וההסבר לכך 

אמר הרה"ק השר-שלום מבעלזא כי עבדי פרעה אמרו 
'שלח את האנשים' ומיעוט אנשים שנים, והרמז כי ב' 
פעמים אנ"ש בגי' שב"ת, כי אמרו רק שומרי שבת לבד 
ילכו ויעבדו את ה', אבל לא כל העם, ופרעה אמר: לכו 
בגי'  גב"ר  ב' פעמים  גברים שנים  ומיעוט  נא הגברים 
קדו"ש, כי פרעה ברשעותו לא רצה שכל שומרי שבת 
אמרו:  ואהרן  משה  אבל  שבהם,  הקדושים  אלא  ילכו 
ע"ד  עוממין  מלשון  הוא  ו'עמי'  ויעבדוני,  עמי  שלח 
שמצינו )פסחים כז.( גחלים עוממות, והיינו שגם אנשים 
ריקנים מן המצות והם רק כגחלים עוממות בקדושה, גם 
כן ילכו אתנו לעבוד את ה', ואמר 'בנעורינו ובזקננו נלך 

וגו' כי חג ה' לנו' וכלנו צריכים לעבוד את ה'.
גם על מה שכתוב שלא מועיל תשובה אך 

ע"י הכנעה אמיתית יכול לשוב בתשובה
עד מתי מאנת לענת מפני )י. ג( בתרגום אונקלוס מתרגם: 
מאלכסנדר  יחיאל  ר'  הרה"ק  קדמי.  מן  "לאתכנעא 
העבירות  הענין שעל  את  וביאר  בקדשו  דיבר  זצוק"ל 
החמורים ר"ל, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, והנה 
ס"ב(  ח"א  (עי'  בזוה"ק  שכתוב  הידוע  החטא  ענין  גם 
שאין לו תשובה, פירושו הוא שניטל ממנו העזר העליון 
לתשובה. אכן אעפ"כ אם מתבונן האדם איך ומה הושפל 
ועד כמה  והורד מצבו עד שניטל ממנו העזר העליון, 
הוא מרוחק ומגושם, ממילא כשמרגיש בשפלות ערכו 
ושאין לו עצה ומנוס ומפלט ונעשה באמת נכנע ושפל 
ושבירות הלב  אזי בכח העניוות  לבו לקרעים,  ומקרע 

הקב"ה חותר לו חתירה מתחת כסא כבודו ומרחם עליו 
)ויק"ר  במנשה  כמו שמצינו  לו פתח לתשובה.  ופותח 
פ' אמור). ובזה נבאר הכתוב כאן אף שהכביד הקב"ה 
לב פרעה היינו שניטל ממנו עזר העליון כנ"ל, ואעפ"כ 
אם היה בא לידי הכנעה אמיתית, אז היה בא ממילא 
לשמוע  ב"ה  הבורא  בגדלות  יבין  ולבבו  תשובה  לידי 
וזה הוא "עד מתי מאנת לענות" ותרגומו  בקול דברו, 

"לאתכנעא מן קדמי".
)ישמח ישראל(

בזריזות ובמתינות
ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך )י, ט( הקדמת נערים 
לזקנים צריכה ביאור, ונראה לפרש על פי מה ששמעתי 
לפרש  זצוק"ל  מבעלזא  השר-שלום  הרה"ק  בשם 
הפסוק )מלאכי ג, כד( "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים 
בגלל מעלת  הנערים משובחת  כי עבודת  על אבותם" 
בעוד שעבודת  הילדות  בהם מטבע  הזריזות שנמצאת 
הזקנים מעולה עקב עשייתם כל דבר במתינות וישוב 
הדעת. וזה שמבטיח להם הנביא, שבביאת משיח צדקנו 
אבותם,  על  הבנים  ולב  בנים  על  האבות  לב  ה'  ישיב 
שיזכו לעבוד את ה' עם שתי מדריגות אלו זריזות עם 
רבנו  משה  כוונת  היתה  זאת  הדעת.  וישוב  מתינות 
שתי  על  להורות  נלך"  ובזקנינו  "בנערינו  באמרו  ע"ה 
הזקנים,  ומעלת  הנערים  מעלת  ה',  בעבודת  הבחינות 
הליכה  לענין  כי  הזריזות,   – הנערים  מעלת  והקדים 

נאמרו דבריו ובה תופסת הזריזות מקום בראש.
)אזור אליהו(

אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו
בגמ'  דאיתא  לפרש  נראה  ט(.  )י.  בנערינו ובזקנינו נלך 
ילדותינו  'אשרי  אומרים  היו  השואבה  בית  "בשמחת 
שלא ביישה את זקנותינו'", דהיינו שהיו מתנהגים מיד 
בנערותם כשורה ולא היו מתביישים בזקנותם ממעשה 
מתנהג  שאינו  מי  אבל  בקדושה,  ג"כ  שהיו  נערותם 
בקדושה בנערותו אזי לעת זקנותו הוא מתבייש ממעשיו 

שנה שביעיתשנה שביעית
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2 באר בשדה- שטפנשט

מאויבי תחכמני
גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לד' אלוקינו 
)י, כח( אמר הרה"ק רבי שלמה מראדומסק שבפסוק זה 

מרומז מה שמשה ואהרן התכוונו לומר לפרעה והוא: 
כשאנו מתבוננים באיזה חשק וגבורה אתה עושה את 
וחשק  התלהבות  באיזה  אנו  למדים  הרעים,  מעשיך 
דרך  בידנו  תתן  כך שאתה  המצוות,  את  לקיים  עלינו 

לעבדות השם.
)תפארת שלמה(

טעם נוסף מדוע הוצרך ה' לצוות 
את בנ"י שישאלו כלי כסף וזהב

ב(  )יא.  רעהו.  מאת  איש  וישאלו  העם  באזני  נא  דבר 
כתב רש"י הק': אין נא אלא לשון בקשה, בבקשה ממך 
הזהירם על כך שלא יאמר אותו צדיק אברהם ועבדום 
וענו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא 
קיים בהם. ומקשין מדוע היה צריך לבקש ולהפציר כ"כ 
ונראה דהנה אותו הדור לאחר כל קושי  לקחת ממון. 
לעשות  ורצו  גדולה,  בשמחה  ממצרים  יצאו  השעבוד 
כל טצדקאות לבלתי יצטרכו לשוב עוד, ולבלתי ירדפו 
מצרי  שום  יותר  לראות  רצו  ולא  אחריהם,  המצרים 
כנגד עיניהם .אך צוה הקב"ה שישאלו כלי כסף בדרך 
שאלה דהדרא בעינא, ומשמעות הדבר שיצטרכו לשוב 
ולהחזיר להמצרים את כליהם ששאלו, וגם בודאי ירדפו 
ביקש  ולזה  ממונו.  על  בהול  דאדם  אחריהם  המצרים 
הקב"ה ממנו, דבר נא ,בבקשה מהם שיעמדו בנסיון זה 

ויקיימו את המצוה הזאת אף שזה נגד רצונם.
 )הרה"ק הרבי ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע(

הצפרדעים נכנסו במסי"נ לאש ומדוע לא 
קבלו שכרם לדורות לפחות כמו הכלבים

ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. )יא. ז( איתא במדרש 
נובחין  הכלבים  היו  שלא  בשכר  אשר  ט(  פל"א,  )שמו"ר 

)להלן  שנאמר  כמו  הטריפות,  לפניהם  נותנין  לישראל 
ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון  ל(  כב, 

אותו, ולכאורה יש להבין, הרי מצינו שהצפרדעים מסרו 
נפשם לעשות רצון קונם, דכתיב בהו )לעיל ז ,כח( "ועלו 
ובאו בביתך וגו' ובתנוריך", שנכנסו אף לתנורים בשעה 
קיבלו  לא  זה  כל  ועם  נג:(  )פסחים  האש  בהם  שיוקד 
שכר אלא באותו זמן, שנותרו בחיים, א"כ למה קיבלו 
הכלבים שכר גדול כזה על מניעת חריצת לשונם, שכר 
להכנס  יותר  נוח  כי  מזה  רואים  אלא  עולם,  לדורות 
לאש בוערת מאשר להתאפק ולשתוק בשעה שרוצים 
לדבר, לכן הכלבים ששמרו על לשונם גדול שכרם יותר 

מהצפרדעים שמסרו נפשם לכבוד השי"ת. 
)הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע(

התחברות לצדיקים
ואם ימעט הבית מהיות משה )יב. ד(. רבינו הק' המגיד 
מקאזניץ היה דורש פסוק זה, על כל מי שאינו במדריגה 
הוא  ולקח  עליו,  הקדושה  להמשיך  בעצמו  שיוכל  זו 
ושכנו, ר"ל שיתחבר את עצמו אל צדיקים כי שכן הוא 
הצדיק, כדכתיב )משלי כז, י( טוב שכן קרוב מאח רחוק, 
ושוכן  הוא,  ברוך  לבורא  ,מחמת שקרוב  הצדיק  היינו 

אצלו.
)ילקוט עבודת ישראל(

אין שימור אלא היכן שיש סכנה
ושמרתם את המצות )יב. יז( בגמרא )פסחים מ.( למד רבא 
- לשיטת  מפסוק זה שמצוה ללתות את החיטים )לתיתה 
הרמב"ם היינו שבוללים החיטים במים וטוחנים אותם מיד, ולשיטת 

כדי  הטחינה,  קודם  מעט  במים  החיטים  את  לשרות  היינו  רש"י 

להסיר את המורסן, שתהיה הסולת נקיה(, כי מכיוון שבפסוק 

שלפנינו למדנו שהמצות צריכות שימור- אם לא ילתות 
את החיטים במים, מדוע צריך שימור? בעקבות שיטת 
להזהיר  צריך  מדוע  זאת  שיטה  בלא  אבל  ניחא  רבא 
על שימור, מובא דבר נפלא בשמו של כ"ק האדמו"ר 
ניחא  זה  פי  על  לשונו:  וזה  מגור  בעל ה"אמרי אמת" 
מה שמקשים על מה שיעקב אבינו עליו השלום הכניס 
לו  שאמר  מכיוון  אמנם  עשיו,  עם  למלחמות  עצמו 
הקב"ה "ושמרתיך בכל אשר תלך", מובן מזה שיכניס 

עצמו לסכנה, דאי לאו הכי - שימור למאי?
)אמרי אמת – ליקוטים(

מיד עם עזיבת חטא הע"ז 
אפשר להקריב קרבן

ידוע  כא(  )יב,  הפסח,  ושחטו  וגו'  לכם  וקחו  משכו 
החזיר  זי"ע  מלעלוב  דוד  רבי  הרה"ק  כי  ומפורסם 
היה  ואח"כ  בערנארד,  ד"ר  הפרופסור  את  בתשובה 
דוד  חיים  ר'  בשמו  וידוע  עדה  ומנהיג  וקדוש  צדיק 
דוקטור מפיעטרקוב. ]ואגב יסופר: כשנחלה הרה"ק ר' 
דוד מלעלוב אמר כי יותר לא יוכל לחיות כבר כי לא 
להחזירו  דוד  חיים  ר'  תלמידו  בשביל  רק  לעולם  בא 
בתשובה, ועכשיו שנעשה כבר בעל תשובה אינו יכול 
הסכים  הראשונה  בפעם  כשנפגשו  והנה  עוד].  לחיות 
ומיד  בהשפעתו,  בתשובה  לחזור  מיד  דוד  חיים  ר' 
התחיל כבר הרה"ק ר' דוד לדבר אתו בעניינים נשגבים 
בעבודת השם, ותמה ר' חיים דוד ע"ז ושאלו הלא עד 
עכשיו היה שקוע בחטאים ועונות ואיך הוא כבר מדבר 
לו  השיב  השם.  בעבודת  כאלה  גבוהים  בענינים  אתו 
הרה"ק ר' דוד שכן הוא מפורש בפסוק וכך אמרה תורה: 
משכו וקחו לכם וגו' ושחטו הפסח, )יב, כא) ואמרו חז"ל 
"משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצוה", 
דהיינו אף שרק עכשיו משכתם ידיכם מע"ז כבר אפשר 

לכם תיכף לקחת קרבן ולהקריבו לה'.

ה' בעצמו נכנס לבתי ישראל 
במכת בכורות בכדי לנגוף את 
בכורי מצרים שהסתתרו שם

ועבר ה' לנגוף את מצרים... ולא יתן המשחית לבא אל 
בתיכם לנגוף )יב, כג( וי"ל הכוונה ע"פ מאחז"ל במדרש 
ישראל  בבתי  בכוריהם  הטמינו  שהמצריים  )שמו"ר(, 

בשביל שינצלו, בראותם שציוה הקב"ה לישראל 'ואתם 
לא תצאו איש מפתח ביתו וגו', והטעם, כי אם יראו פני 
המשחית  כי  ח"ו,  ורשע  צדיק  ,יכרית  ]בחוץ[  המשחית 
את  ישראל  בבתי  הטמינו  ולזה  כידוע  מבחין,  אינו 
בכוריהם. ואמנם הקב"ה הפיר עצת ערומים, באהבתו 
ארץ  בכל  משחית  שלח  עמו,  ישראל  בני  על  וחמלתו 
בגוים להרוג  נקמה  מצרים בבתי מצרים, לעשות שם 
המשקוף,  על  בדם  לטבול  לישראל  וציוה  בכוריהם, 
אור הקדושה  ישרור  ועי"ז  יבוא המשחית לשם.  שלא 
והטהרה בבתיהם, שיוכל הקב"ה בעצמו ובכבודו לבוא 
אל בתיהם, לנגוף שם בכורי מצרים, ולהציל את עמו 
ישראל, והקב"ה מבחין, ופדה את עמו מביניהם, והבן, 

כי נראים הדברים אמיתיים בעזרת ד'. 
)באר מים חיים(

מעלת הבן הרשע שעל אף 
רשעתו יצא ממצרים

ויקוד העם וישתחו )יב. כז( ברש"י מבאר "ויקוד העם - 
על בשורת הבנים". פירוש נפלא אודות בשורת הבנים 
שבפסוק זה, אמר הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל 
ה"בני יששכר" לאחר שהקדים להקשות: מהי הבשורה 
יהיו  שלא  דעתם  על  ישראל  בני  העלו  וכי   - הטובה 
להם ח"ו בנים לדורות עולם? אולם מה שהוקשה להם 
היה הלשון "והיה" שנאמר כאן בפסוק, שכן "והיה" הוא 
)ויקרא רבה יא, ז(, ולשמחה מה זו עושה -  לשון שמחה 
הלא "מה העבודה הזאת לכם" היא שאלת הבן הרשע? 
ביאור העניין הוא על פי  ה"בני יששכר",  יישב  אלא, 
מה שאמר שמואל לרב יהודה )כתובות נג.(: "שיננא, לא 
תיהוי בעבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא, 
)כלומר: אל תעיד  נפיק מיניה.  זרעא  ידיעה מאי  דלא 
ואפילו מבן רע  לבן שני,  נחלה מבן אחד  על העברת 
לאותם  יוולדו  בנים  איזה  יודע  אינך  שהרי  טוב,  לבן 
ולהיפך  צדיקים  יהיו  הרע  הבן  שבני  ואפשר  בנים, 
והנה, במקום תשובה מקהים את שיניו של הבן הרשע 
אולם  נגאל",  היה  לא  שם  היה  "אילו  לו  ואומרים 
הרי   - רשע  והוא  בתוכנו  עובדה שהוא  הנה  לכאורה 
שנגאל?! אלא על כרחך שיש בו איזה ניצוץ קדוש, ועל 
ידי זה עתידים לצאת ממנו צאצאים טובים! ולכן אמרה 
התורה "והיה" - לשון שמחה, והיינו: שמחה תהיה לך 
אפילו משאלת "מה העבודה הזאת", שהיא שאלתו של 
בן רשע, כי מכל מקום כיוון שבפועל ישנו בינינו, על 
זו  טוב.  זרע  ממנו  וייצא  קדוש  ניצוץ  בו  שיש  כרחך 

הבשורה הטובה שהתבשרו ישראל כאן!
)כמוצא שלל רב(

כיון שידע השי"ת שלא יחמיץ בצקם 
זיכם במצוה שלא יאכלו חמץ

כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה )יב. 
לט( הנה כידוע מאמרם רצה הקב"ה לזכות את ישראל 

בענינינו  גם  וכך  ומצוות,  תורה  להם  הרבה  לפיכך 
שהתוה"ק מעידה שבלא ציווי השי"ת לאכול מצה ג"כ 
לא היה באפשרי שיתחמץ העיסה מטעם כי גורשו וכו' 
ולא יכלו להתמהמה. אך מחמת שרצה הקב"ה לזכות 
רצון השי"ת  והיה  ועריה,  ערום  אז  ישראל שהיה  את 
זו  במצוה  להם  זיכה  ע"כ  דלתתא  אתערותא  שיהיה 
שלא יאכלו חמץ שגלוי לפניו ית' שכן יהיה המציאות 

שממילא לא יתחמצו העיסות. 
)הרה"ק אדמוה"ז מסאדיגורא זי"ע - כנסת ישראל(

כל מעשי האדם ההכרחיים הרי הם מצוות
עוגות  ממצרים  הוציאון  אשר  הבצק  את  העם  ויאפו 
יכלו  ולא  ממצרים  גורשו  כי  חמץ  לא  כי  מצות 
להתמהמה וגם צידה לא עשו להם )יב. לט( הפלא ופלא! 
אכלו  להתמהמה  יכלו  ולא  שגורשו  משום  רק  וכי 
מצות - והלא היה להם ציווי על כך? עמד על כך הר"ן 
במסכת פסחים, וכתב בלשון זו: "ולא יכלו להתמהמה 
דפסח  אותו,  מחמיצין  היו  להתמהמה,  יכלו  שאילו   -
מצרים לא נהג אלא לילה ויום, כדאיתא בפסח שני )צו:( 
ולמחר היו מותרין במלאכה ובחמץ, ולפיכך אילו יכלו 
להתמהמה - היו מחמיצין עיסותיהם לצורך מחר, שלא 
הוזהרו ב"בל יראה". אלא מתוך שלא היה להם פנאי 
אפאוהו מצה, וזכר לאותה גאולה נצטוו באכילת מצה", 
עד כאן לשון הר"ן. הגה"ח רבי יהודה אריה אלתר זצ"ל 
בנו של האדמו"ר בעל "פני מנחם" זצ"ל מגור וחתנו של 
"משנה  בעל  רבי מנשה קליין זצ"ל מאונגוואר,  הגאון 
הלכות", כתב על כך דבר נפלא, וכלשונו: "שנלמד מזה 
שגם מה שמוכרח לאדם לעשות מצד המציאות ודרך 
הטבע, מכל מקום יכול להיחשב הדבר למצוה ולעשייה 
ממצרים,  שגורשו  שכיוון  הכוונה  וזוהי  שמים,  לשם 
הנה גם אם לא היו מצטווים על איסור החמץ ואכילת 
יכלו  לא  שהרי  מצות,  רק  לאפות  צריכים  היו  המצה, 
להתמהמה, אולם כיון שנצטוו על כך אמרינן דל מהכא 

כורח המציאות, ונקרא מעשה מצוה לכל ענייניו".
)כמוצא שלל רב(

פעמיים יצאו בנ"י ממצרים: קודם על 
גבי עננים –ולאחר מכן ברגליהם!

"ויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם 
יב,  )שמות  ה' מארץ מצרים"  יצאו כל צבאות  היום הזה 
אך הנה, כאשר נדלג עשרה פסוקים, נמצא פסוק  מא( 

שלכאורה חוזר ומספר לנו בדיוק נמרץ על יציאת בני 
ישראל ממצרים )פסוק נא(: "ויהי בעצם היום הזה הוציא 
וזהו  צבאותם".  על  מצרים  מארץ  ישראל  בני  את  ה' 
ישראל  בני  יצאו  אחת  פעם  רק  שהרי  לכאורה,  פלא, 
שני  בלשונות  השינוי  על  לתמוה  יש  עוד  ממצרים? 
ה'  "הוציא  ובשני  "יצאו",  נאמר  בראשון  הפסוקים: 
דברים הנאמרים בשמו של  פי  ליישב על  ואפשר   .?"
שאמר  מבעלזא,  מהרי"ד   – דב  יששכר  רבי  האדמו"ר 
על  עוזיאל  בן  יונתן  בתרגום  נפלאה:  פנינה  כך  על 
ד(,  יט,  )שמות  נשרים"  כנפי  על  אתכם  "ואשא  הפסוק 
נאמר: 'וטענית יתכון על עננין ה ' כעל גדפי נשרין מן 
פילוסין ואובילית יתכון לאתר בית קדשא למעבד תמן 
)תרגום  לפילוסין'  יתכון  אתיבית  ליליא  ובההוא  פסחא 
על  ממצרים,  ישראל  בני  את  פסח  בערב  הוציא  הקב"ה  הדברים: 

גבי עננים, והביאם למקום המקדש, להקריב שם את קרבן הפסח, 

ובלילה החזיר אותם למצרים.( ואם כן , הרי באמת היו שתי 

יציאות, שכל אחת מהן מתוארת בפסוק נפרד: כאשר 
נאמר "ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ 
מצרים" – הכוונה ליציאה של ט"ו בניסן, שבו יצאו בני 
ישראל ברגליהם, ואילו כאשר נאמר "ויהי בעצם היום 
" – הרי  הזה הוציא ה' את בני ישראל מארץ מצרים 
הכוונה ליציאה של ערב פסח, שבה בני ישראל לא יצאו 

בעצמם, אלא הקב"ה הוציאם על גבי עננים!.
)ושלל לא יחסר(

מצוות חמץ ומצה שייך לכל 
ישראל כולל הערב רב

בבני  וגו'  בכור  כל  לי  קדש  לאמור  משה  אל  ה'  וידבר 
ישראל... ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה. )יג, 

המשך בעמוד הבא
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כך  על  ומפורסם  ידוע  סיפור  ישנו 
רבינו  אל  בא  נפוליון  הגדול  שהמצביא 
זי"ע לבקש את  דוד מלעלוב  רבי  הרה"ק 
ברכתו להצלחתו בשדה הקרב כנגד רוסיה, 
ורבינו הק' הטיח בפניו את האמת שראה 
ברוח-קודשו, ששם תהיה נפילתו הגדולה. 
וכך מסופר: בימי הרעש והמלחמה, כאשר 
צרפת,  קיסר  בונפרטה,  נפוליון  צבאות 
הסתערו בשטף על מדינות מזרח-אירופה 
מוסקבה,  לעבר  הכיבוש  במסע  והתקדמו 
וגיסותיו  הקיסר  חלפו  הרוסית,  הבירה 
סמוכה  עיר  צ'נסטחוב,  דרך  בדרכם 
ללעלוב. מפי יועציו שמע על רבינו הק', 
איש האלוקים, היושב בכפר הסמוך, ויודע 
עתידות. נמלך הקיסר בדעתו כי יהיה זה 
עבורו חשוב מאד להפגש עם איש-פלאים 
המלחמה.  תוצאות  את  בודאי  היודע  זה, 
פשוט,  חייל  בלבוש  הקיסר  התחפש 
אל הקודש  ונכנס  הק'  רבינו  בית  אל  בא 
לו  גילה  הרבי,  לפני  משהתייצב  פנימה. 
לבגדיו  את אדרת המלוכה שלבש מתחת 
ושאל:  פתח  ומיד  צרפת,  כקיסר  והזדהה 
"הודיעני איש האלוקים. אני יוצא לכבוש 
את מוסקבה, כלום אצליח בדרכי או לא?". 
החזירו הרבי הקדוש: "לא אוכל לענות לך 

רע  כל  לי  יאונה  לא  כי  שתבטיחני  לפני 
הבטיח  לך...".  תנעם  לא  תשובתי  אם  גם 
נפוליון הקיסר לרבי כאשר צווה, ואז אמר 
לו הרבי: "אם כן, דע לך: דרכך לא תהיה 
צלחה וסופך לנחול מפלה ניצחת!". בזעם 
רבי!  "שמע  וסינן:  שיניו  חרק הקיסר את 
אם יאמנו דבריך אין לי עליך כלום, אולם 

אם שקר דברת - מרה תהא אחריתך...".
נפלה  לא  הקדוש  רבינו  מדברי  ואכן, 
כליל  והובס  נוצח  נפוליון  ארצה.  שערה 
בידי צבאות אלכסנדר הראשון, הצאר של 
רוסיה. צרפת נכבשה בידי חיילות רוסיה 
ואוסטריה, גרמניה ושבדיה, ונפוליון נמלט 
על  נס  שיניו,  בין  כשעורו  הקרב  משדה 
איכשהו  שוביו.  מידי  מפלט  וחיפש  נפשו 
הק',  רבינו  לבית  וסר  ללעלוב  גם  הגיע 
"צדקת  ואמר:  ארצה  אפיים  לפניו  כרע 
מכל  דבר  נפל  לא  האלוקים.  איש  ממני, 
אשר דברת. ולאות הוקרה הרי לך במתנה 
אדרתי העשויה קטיפה אדומה, היא אדרת 
המלוכה...". אדרת זו היתה מונחת בלעלוב 
לארץ־ משה'לי  רבי  הרה"ק  שעלה  עד 

וטבל  נמלך  לימים  עמו.  ולקחה  ישראל 
את האדרת במקווה וטיהרה, ועשה ממנה 
בבית-מדרשו  אשר  לארון-הקודש  פרוכת 

בירושלים העתיקה. כך נתקיים בו ברבינו 
הק' הפסוק "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 
נקרא עליך, ויראו ממך". ]פרוכת זו נמצאת עד 

היום בידי אחד מצאצאיו שליט"א[. 
בשולי  רבינו  מפי  שנשמעה  אמרה  ישנה 
סערות  בימי  זה  היה  תקופה.  אותה 
הק'  רבינו  כאשר  נפוליון,  של  מלחמותיו 
לנסוע  ונפשו  ליבו  בכל  משתוקק  היה 
ללובלין לרבו החוזה, אלא שגייסותיו של 
חרבם  בלהט  הדרכים  את  מילאו  נפוליון 
בביתו  רבינו  בא. התיישב  ואין  יוצא  ואין 
ליד שולחנו, כשאנשי-מעשה ממלאים את 
החדר וצמאים למוצא פיו, והיה חוזר בפני 
המסובים על דברי התורה שאמר "החוזה" 
אחת  פעם  בלובלין.  ממש  שעה  באותה 
של  "לאמיתו  ואמר:  בשנינותו  התבטא 
דבר, צריכים כל יצורי תבל לנסוע ללובלין, 
שכל  הרי  היה,  כך  ואילו  שלמות.  לקנות 
היתה  ללעלוב  לובלין  שבין  הדרך  אותה 
מקומו  היה  היכן  כך,  אם  אנשים!  מלאה 
קהל  אותו  כל  בין  כמוני  שפל  אדם  של 
חשוב שעלה ובא אל הרבי? הייתי תופס 
אמר, כשהוא   – רחוק מהרבי"  מקומי  את 
ממש  "אולי  מושבו...  מקום  על  מצביע 

כאן...".

יומין דנשמתא
הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע – ז' שבט

א - ג( שאל רבינו הבארדיטשובער רב דיש להבין, הרי הקב"ה ציוה 

למשה לומר לבני ישראל פרשת 'קדש לי כל בכור', ומדוע פתח 
משה במצות חמץ ומצה, ורק לבסוף אמר להם והעברת כל פטר 
רחם וגו'?! וי"ל דאיתא בשם האר"י הק', כי מצות בכורות ניתנה 
לבני ישראל לבדם, ולא לערב רב שעלו עמם, כמו שכתוב 'פטר 
כל רחם בבני ישראל.'על כן חשש משה רבינו, אם מיד אחר יציאת 
מצרים יתחיל במצוה שהיא רק לבני ישראל, יקנאו בהם ה'ערב 
רב' וישובו למצרים. לכן פתח במצות חמץ ומצה ששייכת לכולם, 
ככתוב 'ויאמר משה אל העם', כל העם כולל ה'ערב רב'. ולבסוף 
דיבר אל בני ישראל לבדם, ואמר 'והיה כי יביאך' וגו' לשון יחיד, 

היא מצות הבכורות לבני ישראל לבדם. ודפח"ח. 
)קדושת לוי(

ענווה ורחמנות
לי,  קדש  ב(.  )יג,  ישראל  בבני  רחם  כל  פטר  בכור  כל  לי  קדש 
כשאדם רוצה להתקדש להשי"ת, אזי כל בכור, צריך להחזיק כל 
אחד מישראל במעלה יותר ממנו וצריך להיות במידת הענווה, 
וגם פטר כל, כשפותח את פיו לדבר דיבורים, רחם בבני ישראל, 
יהיו רק דיבורים שהם להמשיך חסדים ורחמים על כלל ישראל.

)הרה"ק המגיד מטשערנאביל זצוק"ל, מאורי אור(

לרחם על ישראל
אורחים  להכניס  רצה  לא  אחד  שוחט  ב(.  )יג,  לי כל בכור  קדש 
לביתו, וכשבא השוחט לרבינו הרה"ק מריזין זי"ע, שאלו על פשר 
הדבר, והשיב השוחט שאינו יכול מחמת שזוגתו אינה מסכימה. 
ואמר לו רבינו כי מרים הם ע"כ קרא שמה מרה )שמות טו, כג), 
דהיינו 'כי מרים הם' – כלומר הוא בעצמו מר ולא טוב, אבל 'קרא 

שמה מרה' – שתולה עליה שהיא אינה טובה.
והוסיף מרן זי"ע ואמר: א יוד דארף רחמנות האבין אויף יעדען 
יהודי[. הקב"ה  כל  לאהוב  וצריך  יהודי,  כל  על  לרחם  צריך  ]-יהודי  יודען 
אמר למשה רבינו ע"ה )שמות יג, ב( 'קדש לי' – פי' כשתרצה לקדש 
את עצמך, 'כל בכור' שתדע שכל איש בכור ממך, היינו שתחזיק 
את עצמך שפל מכל, 'פטר כל' – היינו ראשית כל, 'רחם בבני 
ישראל'- לשון רחמנות היינו אהבת ישראל, 'באדם ובבהמה' – 
פירוש כשתרצה לחלק ולומר זה אדם וזה בהמה, שעל זה צריך 
לרחם ועל זה לא, דבר זה אסור לך, כי 'לי הוא' הלא זה גלוי רק 
לפני ולא לך. וסיים מרן זי"ע: דאס קער זיך נישט מיט דיר אהן 

]- אין לך שייכות בזה[ אתה צריך לרחם על כל איש מישראל.
)כנסת ישראל(

אין כניסה ליצר הרע
מרן  ז).  )יג,  גבולך  יראה לך שאר בכל  ולא  יראה לך חמץ  ולא 
הרה"ק רבי ישראל מריז'ין אמר: תורתנו הק' מרמזת בזה, שלא 

מספיק שאתה בעצמך נשמר מחמץ הוא היצר הרע, אלא שעליך 
להשגיח ש'לא יראה שאור בכל גבולך' כלומר בכל מקום שיש לך 

השפעה, עליך לדאוג שלא יכנס לשם היצר.
)אוצר חיים(

האם מותר לומר חצי פסוק?
והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת ואמרת אליו בחוזק 
האחרונים  יד(  )יג.  עבדים  מבית  ממצרים  ה'  הוציאנו  יד 
מתחבטים הרבה באיסור לומר חצי פסוק, משום הכלל 
"כל פסוקא דלא פסקיה משה - אנן לא פסקינן", ובכל 
על  מקפידים  שאין  רבות  פעמים  מוצאים  אנו  זאת 
כפי  התם,  לבן  שהתשובה  שלפנינו  בפסוק  וכגון  כך, 
שהוא  אליו"  מ"ואמרת  רק  מתחילה  בהגדה  שהובאה 
חציו של הפסוק? כך גם לעיל )יג, ח(: "בעבור זה עשה 
הרשע,  לבן  התשובה  שהיא  ממצרים",  בצאתי  לי  ה' 
ואף שם אומרים רק את חצי הפסוק.? וכמו כן בברכת 
הבנים הנאמרת בכל תפוצות ישראל, מברכים "ישימך 
א־לוקים כאפרים וכמנשה", אף שהוא רק חצי הפסוק? 
ואמר על כך כ"ק האדמו"ר בעל ה"אמרי אמת" מגור שבכל 
המקומות הללו ישנו ציווי מפורש בפסוק לומר רק את 
התיבות הנאמרות, וכגון בברכת הבנים שבפסוק נאמר 
במפורש: "בך יברך ישראל לאמר ישימך אלוקים וגו'" 
שמן  התיבות  את  לומר  מצווה  עצמו  שהפסוק  הרי   -
הציווי ולהלן. וכן גם בעניינינו, שהפסוק אומר: "והגדת 
לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה וגו'" - הרי כאן 
בפסוק  גם  כך  זה".  ה"בעבור  את  לומר  מפורש  ציווי 
שלפנינו: "ואמרת אליו בחוזק יד וגו'" - בכל המקומות 
הללו לא שייך לומר "כל פסוק דלא פסקיה משה", כי 

משמעות הפסוק עצמו היא לומר רק את חציו. 
ליסוד  נפלאה  ראייה  אמת"  ה"אמרי  בעל  כ"ק  ומביא 
שחידש: בגמרא במסכת חולין )נז:( מצינו שרבי שמעון בן 
חלפתא הלך לאמת את מה שנאמר בפסוק על הנמלה: 
"אשר אין לה קצין שוטר ומושל". והקשו התוספות )שם, 
)עה.( נאמר שאין  ב ד"ה איזיל( שהרי בגמרא בבבא בתרא 
הוי  דבריהם  אחר  והבודק  חכמים  דברי  אחר  לבדוק 
מלגלג, ? ויישב המהר"ם שיף באופן פלאי, וזה לשונו: 
"שמעתי מהרר"י סג"ל ז"ל דכיון דשלמה אמר "לך אל 
נמלה עצל ראה דרכיה וחכם" שפיר אמר "איזל ואחזי"! 
עד כאן לשונו. הוא הדין בעניינינו, שהפסוק עצמו אומר 
"אמור להם" או "ואמרת אליו" וכו' הרי זה ציווי לומר 
רק את התיבות שלאחר מכן, ואין בכך משום "כל פסוק 

דלא פסקיה משה אנו לא פסקינן" ודברי פי חכם חן!
)כמוצא שלל רב(

המשך מעמוד קודם

 בשדה
השמיטה
‘ פרשת בא ’

 פנינים מתוך שיעורו השבועי
 של הרה"ג

אברהם יעקב סלמון שליט"א

ברכת 
השמיטה 
בתבואה 

עצמה ולא 
בכמות שלה

כ"ה,  בהר  )בפר'  כתיב  הנה 
ברכתי  את  וצויתי  כ"א( 
השישית  בשנה  לכם 
ועשת את התבואה לשלש 
האוה"ח  וכתב  השנים. 
שיצמח  ברכה  שאי"ז  הק', 
של  בכמות  כפול  תבואה 
שמבטיח  אלא  שנים,  ג' 
התבואה  ברכת  הקב"ה 
)מלכים  ככד קמח הצרפתית 
א', י"ז( וכשמן אשת עובדיה 
ברכה  שיש  והיינו  ד'(,  )מ"ב, 
שאינה  עצמה  בתבואה 
שדקדק  מה  והוא  נגמרת, 
את  'ועשת  לומר  הכתוב 
השנים',  לשלש  התבואה 
היא  שהברכה  והיינו 
שהתבואה  יצוה  שהקב"ה 
ג'  של  כמות  כמו  ֵתעשה 
תוציא  הארץ  אבל  שנים, 
שנה.  כל  כמו  כמות  אותה 
חטים  מקב  ולמד  צא 
עכ"ד  כ"ד(  )תענית  שבעליה 
בדברי  ומבואר  האוה"ח. 
האוה"ח דבר נפלא שמלבד 
בפירות  שיש  הקדושה 
בהם  יש  עוד  שביעית, 
נגמרים,  לא  שהם  ברכה 
והולכים  מתרבים  אלא 
וכמו  שנים,  ג'  של  בכמות 
שהיה בכד הקמח וצפיחית 
שם  הק'  ובאוה"ח  השמן. 
וישלח  בפר'  לדבריו  ציין 
עה"פ 'וכי יש לי כל', ששם 
כ' שזה הסוד של הקדושה 
בה  עושה  חסרון  שאין 
נשלם  הוא  אלא  רושם, 

מעצמו, עיי"ש.
האוה"ח  של  זה  וביסוד 
אלישיב  הגרי"ש  תירץ 
להקשות  שיש  מה  זצ"ל 
'מה  יאמרו  מתי  לכאו' 
השביעית',  בשנה  נאכל 
שהתבואה  יראו  הם  הרי 
לג'  כפולה  בכמות  תגדל 
האוה"ח  לפ"ד  אבל  שנים, 
מיושב שכן באמת התבואה 
אלא  כמות  באותו  תגדל 
שיהיה בו ברכה שהוא לא 
את  ישלים  אלא  יתחסר, 

החסרון כל הג' שנים.



6 באר בשדה- שטפנשט

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

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

סגולות קידוש לבנה 
סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

כאילו מקבל פני שכינה
כל  יוחנן  רבי  אמר  אסי  רבי  אמר  חנינא  בר  אחא  רבי  אמר 
המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה, כתיב הכא 

החדש הזה וכתיב התם זה אלי ואנוהו.
)סנהדרין מב, א(

קידוש לבנה במוצאי שבת סגולה להצלחה
כתב המגיד כשמקדשין הלבנה במוצאי שבת תהיה הצלחה, 
וכשתתכסה ולא תוכלו לברך אותו החדש לא יהיה מוצלח, 

דוק ותשכח.
)מגן אברהם או"ח סימן תכו ס"ק ב(

 סגולה למצוא זיווג
קדוש לבנה סגולה שימצא אדם את זווגו, וסימן לדבר 

'לבנה' ב'תולה נ'שאת ל'יום ה'רביעי.
)ספר המדות ערך חיתון ח"ב אות ג(

בכוונה ובציבור
שלא  לסגולה  להם  ילמדו  אשה,  להארס  שרוצים  בחורים 

יאבדו מלומר ברכת הלבנה בכוונה ובציבור.
)ספר רוח חיים או"ח סימן תכ"ו אות ד(:

שלא ישנו את תפקידם
הו' שלה הולכת כסדר רק פעמים מקדים  סגולה לא' שאין 
יצחק )אות  בספר דברי  כתב  מאחר,  ופעם  לבוא  האורח 
מראפשיץ,  ז"ל  מה"ר נפתלי  הקדוש  הרב  בשם  קכז( ששמע 
שלזה טוב להתפלל בשעת ברכת קידוש לבנה באמירת תיבות 
תיבות אשתי,  ראשי  שהוא  יכוין  'שלא ישנו את תפקידם', 
ויתפלל שגם אשתו לא תשנה את תפקידה, אבל תהיה כמו 
וחסר  הולכת  שבועות  וב'  מתמלאת  שבועות  שב'  הלבנה 
ז"ל  מה"ר נפתלי  הקדוש  והרב  תפקידה.  את  משנה  ואינו 
סדר  משניות  ילמוד  שהבעל  להנ"ל,  סגולה  מליזענסק אמר 

נשים.
)סגולות ישראל מערכת ו אות ד, יו"ל ע"י הרה"צ רבי שבתי פרייזלער אבד"ק 
אורשיווע(

 נושא לשון של ל' של משה רבינו
סגולה בשעת קידוש לבנה אחר אמירת 'שיר למעלות אשא 
שלשה  אצלי  נושא  פלוני  בן  פלוני  אני  יאמר,  וכו'  עיני' 
שושנים, אחת הוא החמה, ואחת הוא הלבנה, והשלישית הוא 
חסד אל, ומי ששונא אותי נושא אצלו לשון של מ, ואני נושא 
ג'  יאמר  כן  רבינו עליו השלום,  אצלי לשון של ל של משה 

פעמים.
)סידור תפלה ישרה, אצל קידוש לבנה(

ביאור הסגולה הנ"ל
פירוש נאה ומתקבל על הלחש שם קידוש לבנה )הנדפסת בספר 
תפלה ישרה( ז"ל, ומי ששונא אותו נושא אצלו לשון של מ' ואני 
נושא אצלי לשון ל' של משה רבינו ע"ה, ע"כ. ולפום רהיטא 
אין לזה שום הבנה. ואמר ע"ז הרב הנ"ל פי' ע"פ התיקונים 
בהקדמתו ז"ל, לית הוי"ה דלא אחז על רזא עילאה, הוה"י כד 
נוקבין שלטין על דכורין דינא אחזי בעלמא מיתה ועוני ודא 
הוא רזא דהפך משה שמיה וקטל למצרי דאתמר בי' ואמרו 
ל"י מ"ה שמ"ו מ"ה ומשה הפך ליה כגוונא דא ]מ"ה שמ"ו[ מ"ה 
ל"י הוה"י כו' ע"ש, ועוד בשאר מקומות כתב כן זה הוא הפי' 
ומי ששונא אותי נושא אצלו לשון של מ' )של משה רבינו ע"ה( 
היינו מ"ה שמ"ו מ"ה ל"י הוה"י דאחזי דינא מיתה ועוני, ואני 

נושא אצלי לשון ל' של מרע"ה פי' לי מ"ה שמו מ"ה י"ה"ו"ה 
כסדרן דאחזי רחמים גמורים ודפח"ח וש"י.

)ספר מפעלות הצדיקים, מערכת הרב מאפטא(

 לא ידאג שימות באותו חודש
קבלתי ממ"ו ש"ב האלוף החסיד מהור"ר משה מייזלש זצ"ל 
ה"ה מק"ק קראקא ובר סמכא הוה, שאם ירצה להנצל יבקש 
קודם  אחת  מצוה  לעשות  שיניחנו  להורגו  הרוצה  מהעכו"ם 
ובעז"ה יוכל להנצל, וסיפר לי מעשה רב שאירע לאחד שפגע 
זרחה  שהלבנה  וראה  להרגו,  העכו"ם  ורצה  בלילה,  בעכו"ם 
הבורא  שצונו  אחת  מצוה  לעשות  שיניחנו  מהעכו"ם  ובקש 
יתברך קודם ואח"כ יעשה אתו עמו מה שלבו חפץ, והלבנה 
רוצה  ואח"כ  גדולה,  בכוונה  בפניו  וקידשה  בחידושה,  היתה 

למסור נפשו בשמחה על קדושת השם, ונעשה לו נס כשדלג 
וקפץ ג' פעמים כמנהג נשאו רוח מאת העכו"ם ושוב לא ראו 
זה את זה וניצל ממנו. וגם שמעתי ממנו שמי שיקדש הלבנה, 
מיום שיקדשה שוב לא ידאג שימות באותו חודש מאותו יום 
ואילך, כי שכרה כ"כ גדול כמ"ש חז"ל תנא דבי רבי ישמעאל 
אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים בכל 

חדש וחדש די.
)אור חדש ברכת קידוש השם(

 דוקא על ידי אדם לא ימות
ובעוד שאני מדבר בענין ברכת הלבנה שפיר קדמי להחויא, 
כי מה שכתוב בכל סדורי תפלות ישראל אצל ברכת הלבנה 
בשם הקדמונים בזה הלשון, מי שקידש הלבנה מיום שקדשה 
לא ידאג שימות באותו חודש מאותו יום ואילך, והכל יתפלאו 
על  מעיד  היומי  הנסיון  כי  באמרם  הזה  קדמונינו  מאמר  על 
ההפוך ועינינו הרואות כי כמה בני אדם קדשו את הלבנה ומתו 
באותו החודש, אמנה אשר אני אחזה לי בזה הוא כי יש כאן 
השמטת שתי תיבות וכן צריך להיות לא ידאג שימות באותו 
יום ואילך, ור"ל לסטים מזויינים או  חודש בידי אדם מאותו 
שונאים ואויבים הקמים עליו ורוצים להרגו או אם במלחמה 
ירד וכדומה, כי סגולת מצוה זו להגין ולהציל מידי אדם בעל 

בחירה, אך לא ממיתה טבעית אם יומו יבא. והעד הנאמן לדברי 
שאני  'כשם  בעצמם  הקדמונים  קבעו  אשר  הנוסח  הוא  אלה 
רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע 
בי לרעה, תפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן'. 
אילי מואב  נאמר על אלופי אדום  זה  כי פסוק  זאת  ומודעת 
וכל יושבי כנען, ומובן כי הכונה הוא על אויב ואורב בן אדם 
לא על מלאך המות כי לא תפול עליו אימה ופחד במשלחתו 

ובמלאכתו והלואי שהוא לא יפיל.

)ספר הברית ח"א מאמר ד שני המאורות פ"ב(

 לא ינזק היינו בחטא

דבר אשר  יעשו  כאשר  ופתי,  שוגה  ורע  טוב  אדם  כל  ענין 
ואילו  לעשותו,  ייגעו  ולא  ירוצו  מרעה,  היום  כל  בו  ימלטו 
היה איזה דבר סגולי להנושא שיהיה בטוח שלא יקרהו ביומו 
מקרה ופגע, ידעתי כי ידלגו עור ופסח יחד לקנותו במחיר, 
אפס יהיו בטוחים מבלי כושל, ואדרבה הפחותים יותר מבני 
עליה אשר כל מבטחם וחפצם בה' ואינם חרדים לשום דבר 
נזק, כי מה' לא תצא הרעה, וקידוש לבנה בכל חודש יוכיח, 
שזהירים במצוה זו יותר מכל מצות, הואיל ונדפס שיש בטחון 
שלא ימות באותו חדש, אמנם אם הכונה כמו שכתבתי לא על 
נזקי ומקרי גוף, כי אם על ידו ימלט מחטא, בזה לא ישמחו 
המוני עם כי אם איש אשר לבבו שלם עם ה', וזהו תכלית 
ח"ו  ילכד  ליוצרו, לבל  רוח  נחת  בזה העולם לעשות  חפצו 

בעון ויעול בכסופא קמי מלכא.

)יערות דבש ח"א דרוש ט(

סגולה לכאב שינים

ז"ל מריזין,  מרן הרב ישראל  והטהור  הקדוש  מהרב  סגולה, 
רוקד  שאני  'כשם  אומרו  אחרי  הלבנה  קידוש  בשעת  לומר 
כנגדך ואיני יכול לנגוע בך' וכו', יאמר גם כן בכל פעם 'ולא 

יהיה לי כאב שינים'.

)ספר בארת המים בעניני סגולות(

תחת אויר השמים

ענין קידוש לבנה היא כעין דוגמא שמחת נישואין, והלבנה 
רומזת לכנסת ישראל כמו שכתוב בספרים הקדושים, ועל כן 
צריכין לקדש הלבנה דוקא תחת אויר השמים כמו שעושין 

החופה תחת אויר השמים.

)מגן אברהם סי' תכו ס"ק יד(

קדיש לאחר קידוש לבנה יקר מאוד

קדיש שלאחר עלינו במוצש"ק, וקדיש שאחר הספירה, וקדיש 
לאחר קידוש לבנה המה קדישים יקרים, שר' זוסיא ז"ל לא 

הניח לאבלים לאמרם רק אמרם הוא בעצמו.

)אמרי פנחס שבת ומועדים אות נג(

 נשים בקידוש לבנה

נראה בעיני שמטעם זה מתרחקים הנשים ממצוה זו, אף על 
שופר  כגון  גרמא,  שהזמן  עשה  מצות  הרבה  שמקיימין  פי 
אף  הלבנה,  קידוש  מקיימות  נשים  מעולם  ראינו  ולא  ולולב, 
שהן נזהרות בכל התפלות, מפני שפגם הלבנה גרמה האשה 
הראשונה דהיינו חטא חוה, ומתרחקים מפני הבושה. אף על 
פי שמצאו להם תיקון אחר כך, שנתקנו בעגל שלא חטאו ולא 
ועל  הרע,  היצר  הוא  השטן  שהוא  הקדמון  להנחש  שמעו 
יותר  אותו  משמרות  שיהו  להנשים  חודש  ראש  ניתן  כן 
והובא  מ"ד(  )פרק  אליעזר  ר'  בפרקי  וכדאיתא  מהאנשים, 
בטור אורח חיים סימן תי"ז. מכל מקום האשה היא סיבה 
אותו  החזיקו  כך  ואחר  לעולם,  המסית  שבא  ראשונה 
פגום  ולפעמים  נטהרנו,  לא  ועדיין  בעגל,  האנשים 

ולפעמים מלא.

)של"ה הקדוש שער האותיות אות ק' קדושה אות כח( 

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

החדש הזה לכם ראש חדשים )יב, ב(
נתקשה משה על מולד הלבנה באיזו שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש והראה 

לו באצבע את הלבנה ברקיע ואמר לו כזה ראה וקדש )רש"י(

 סגולה גדולה ליום ג' בשלח
לפרנסה ולזכירה

ג' בשלח יום מסוגל לפרנסה על פי ההקרמ"מ 
ההקר"ח  פי  על  התורה  ולזכירת  מרימנוב, 

פלאג'י שהביאו מהאר"י הק' והוא פלא.
ומשמעה  הסגולה  לשון  את  מביאים  אנו  להלן 
כי באור ליום ג' בשלח יתן בקבוק יין לבן בארון 
עליו,  יבדיל  ובמוצ"ש  יקדש  בשלח  ובש"ק  הקודש 

ויועיל לזכירה.
*

סגולה לזכירה, ליקח עשישית אחת של זכוכית מלאה 
יין לבן, ולגונזה בתוך ההיכל הקדש במקום שמונחים 
דהיינו  לילות,  וג'  ימים  ג'  שם  ולהניחה  הס"ת,  שם 
אחר  שבת  בליל  ויקחנה  שם,  יניחנה  ג'  יום  בערב 
ובמוצאי  וביום,  בלילה  קידוש  ויאמר  ערבית,  תפילת 
לזכירה,  ויועיל  זאת  שבעשישית  יין  על  יבדיל  שבת 
ובשעת הנחתה לעשישית בהיכל כה יאמר ב' פסוקים 
אלו )בשלח ט"ז ל"ג-ל"ד(: 'ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת 
ה'  לפני  אותו  והנח  מן  העומר  מלא  שמה  ותן  אחת 
למשמרת לדורותיכם. כאשר צוה ה' אל משה וינחהו 
ג"כ בסדר  וצריך שיהיה  אהרן לפני העדה למשמרת. 

בשלח, כך רשום בזכרוני.
*

)והנה בעתה אני חוכך בזה להחמיר, דאיך יתכן להניח עששית של 
יין שהוא דבר חולין לתוך ארון הקודש למשמרת, דהוי תשמיש קדש 
לדבר חול, אם לא שנאמר כי כיון שנעשה זה לסגולה לזכות לזכירת 
התורה, וגם הוי היין עצמו לקידוש היום ואבדלתא דהוי דבר מצוה, 
ולא מכוין ח"ו לביזוי להשתמש בקודש לשמירת חול, כל כהאי גוונא 

ליכא איסורא ושפיר דמי(.
שכתב  מה  וע"ע  י"א,  אות  מ"ה  סימן  פאלאג'י  לר"ח  החיים  )ספר 

בספרו רפואה וחיים פי"ב אות פ שהביאו בשינוי לשון(

וחיים':  ב'רפואה  פלאג'י  ר"ח  הביא  פירוט  ובתוספת 
לזכירה מהאר"י ז"ל, יתענה ג' ימים וג' לילות רצופים, 
ימלא  סעודתו  אחר  החמה  שקיעת  קודם  ג'  וביום 
הקודש  בהיכל  ויעמוד  לביה"כ  וילך  טוב  יין  אשישה 
ואשישה בידו הימנית ויאמר פסוק זה ז' פעמים מתוך 
ויאמר משה אל אהרן קח  ובטעמיו:  הספר בדקדוקיו 
צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן, והנח אותו לפני 
ה' למשמרת לדורותיכם, ויסתום פי האשישה ויניחנה 
בין הס"ת, ובליל שבת קודש אחר תפילת ערבית יקחנה 
והוא  ממנה  יבדיל  שבת  ובמוצאי  היין  מאותו  ויקדש 

פלא להזכירה בדוק ומנוסה.
)רפואה וחיים להגר"ח פאלאג'י סימן יב אות פ(

לא ידועהסגולה 
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עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
בענין השיירי מצה ומרור שנשאו על שכמם 

וישא העם את בצקו טרם יחמץ משארותם צרורות בשמלותם על שכמם )י"ב, ל"ד(
כ' רש"י משארותם - שיירי מצה ומרור, על שכמם- אע"פ 
המצוה  את  היו  מחבבין  עימהם  הוליכו  הרבה  שבהמות 
עכ"ל, ]והוא מהמכילתא וכן הוא במדרש תנחומא ובילקו"ש[ וכעי"ז כ' 
בתרגום יונתן בן עוזיאל כאן. אמנם בתרגום ירושלמי כאן 
כתב מותר פסחיהון, אך זה צ"ע דבמכילתא דחו זה דהא 
כתיב 'ולא תותירו ממנו עד בקר', וא"כ לא יכלו להשאיר 

מהפסח, ועי' בפרדס יוסף מש"כ בזה.
ודרך אגב זכר לדבר זה נהגו להטמין את האפיקומן תחת 
המפה, וכמש"כ המשנ"ב )סי' תע"ג, סקנ"ט( והיינו כמו שבנ"י 
]-שמלה[ כך גם אנו עושים,  צררו את שיירי המצה במפה 
וכ"כ בחזקוני ובחי' ר"ח פלטיאל כאן. ובמשנ"ב )שם( הוסיף 
דיש אף שנוהגין ליתן את האפיקומן על כתפיהם. ובבאר 
יוציאה  היטב שם הוסיף דכשרוצה לאכול את האפיקומן 
ד'  כמו  וילך  לאחוריו  וישלשל  המפה  בתוך  שהיא  כמו 
צרורות  משארותם  הולכים  אבותינו  היו  כך  ויאמר  אמות 
בשמלותם ע"כ. ובמג"א משמע שעושה כן מיד אחר יחץ, 

וכ"כ הכף החיים.

הנהגת חיבוב מצוה הנלמד מפסוק זה
עכ"פ מבואר בדברי חז"ל שהשיירי מצה ומרור היו חשובין 
שלכך  להם,  שהיה  והזהב  מהכסף  יותר  לישראל  וחביבין 
את הכסף והזהב הם הניחו על החמורים, ואילו את השיירי 
מצה ומרור הם נשאו בעצמם, ודרך אגב חזינן מכאן דמשום 
חביבות  להראות  בעצמו  לעשות  ענין  יש  מצוה  חיבוב 
למצוה, ויש לציין למה דאיתא בגמ' )קידושין מ"א.( 'מצוה בו 
)סכ"ח סקי"ד( שהוא משום  יותר מבשלוחו', וכתבו התבו"ש 
כבוד המצוה. וכ"נ בשועה"ר )או"ח ר"נ קו"א ב'(. וכעי"ז בברכ"י 
)יו"ד רס"ד שיו"ב א'(, והוא כענין מה שמצינו כאן שמשום כבוד 

המצוה נשאו השיירי מצה ומרור בעצמם, אומנם הראשונים 
)רש"י ור"ן( כתבו טעם אחר להא דמצוה בו יותר מבשלוחו, 

עשו  המצוה  חביבות  שמשום  רש"י  כ'  כאן  שהרי  וצ"ב 
מצוה  חיבוב  דמשום  הכונה  דכאן  לחלק  ויש  בעצמם,  כן 
ולא על  זה על שכמם שהוא מקום חשוב,  הם הניחו את 
שזה  מצד  העיקר  ואין  חשוב,  פחות  מקום  שהוא  החמור 
הוא בעצמו, אלא מצד שזה מקום יותר חשוב, ודו"ק. אך 
אין לחלק דדוקא באדם בר דעת לא אמרי' דחסר בחביבות 
משא"כ לבהמה, דאדרבה יש מקום לומר דאם מסרה לבן 
דעת אחר אי"ז מתייחס אליו, משא"כ אם נותן לבהמה זה 

כן מתייחס אליו ודו"ק.
ודבר נפלא מאד כ' כאן בס' אבני שהם )להגרמ"ל שחור זצ"ל( 
יצאו ממצרים עליהם להתנהג כבני  שהנה לכאו' כשבנ"י 
של  דרך  שהוא  שכמם  על  משארתם  נשאו  ולמה  חורין, 
עבדות. אלא שבנ"י הראו בזה לאות ולמופת שהם החליפו 
מעבדות פרעה לעבדות השי"ת, וכדכתיב כי עבדי הם, ולכן 
דוקא עכשיו הם רצו להראות בעצמם מעשה עבדות, ע"י 

החביבות למצות, עיי"ש עוד ודפח"ח.

מהו החביבות שהיה לשיירי מצה ומרור אף דלא נתקיים 

בזה מצוה
הט"ז )בדברי דוד עה"ת( תמה שהרי לכאורה לאחר שאכלו את 
המצה ומרור הרי נעשית מצותו, ומשנעשית מצותו ממילא 
כבר אין בזה מצוה, ואיזה שייכות למצוה היה עדיין בשיירי 
מצה ומרור שלכן לא הניחו אותם על הבהמות, וביארו חז"ל 
שזה היה משום שהם חיבבו את המצות, ולכאו' איזה מצוה 
שהוקצה  דכל  מכאן  להוכיח  דנראה  הט"ז  וכ'  בזה.  היה 
למצותו יש להזהר אף בנותר ממנו לחבבו, וזה סיוע למה 
שהביא  )שם,  הב"י  בשם  שם(  בט"ז  סקי"ח  קס"ז  )באו"ח  שכתבתי 
מהכלבו והאבודרהם( שכ' שיש להזהר שלא יתן לכותי מחתיכת 

המוציא שבוצע ע"כ, וכ"כ עוד פוסקים והובא במשנ"ב שם. 
)על הילקוט( אף הוסיף ללמוד זה מכאן  ובמג"א בזית רענן 
וכהט"ז, ]ואף אם נימא דלא היה להם מצוה כלל ביותר מכזית, מ"מ י"ל 

דהם לא ידעו באיזה כזית יקיימו המצוה, וגם י"ל דבשעת האפיה לא שיערו 

לאפות שיעור כזית מצומצם[. ושמעתי מת"ח חשוב שליט"א דלאו 

דוקא פרוסת המוציא, אלא כל דבר שבירכו עליו ברכה, כמו 
ליתן  שלא  להזהר  יש  ג"כ  וכו',  העץ  עליו  שבירכו  תפוח 
משום  והוא  לכלב,  או  לגוי  בעצמו  עליו  שבירכו  מהדבר 
ויש לבאר מדוע  זה.  שאי"ז כבוד לברכה שבירך על דבר 
זה נאמר דוקא בהמוציא, וי"ל. עוד יל"ד אם הוא בלא"ה 
לא אוכל את זה, האם גם אז יש ענין שלא ליתן זה לגוי 
או לבהמה, או שכל דין זה הוא הוא דוקא אם יכול לאכלו. 
בש"ך  בזיון,  זה  לכלב  או  לגוי  קדושה  דבר  שליתן  מקום  בעוד  ]ומצאנו 

)יו"ד סי' ש"ו סק"ז( לגבי בכור בזה"ז ע"ש[. ובנצי"ב על המכילתא 

)בסוגריים( כ' באופן אחר ומחודש, דשאני מצה ומרור בזמן 

אכילת פסח דהכשירא דפסח נינהו וכפסח דמו עי' פסחים 
)צ'.( ואע"ג דמ"מ אין במצה ומרור קדושה, הא מיהא מעלה 

יתירה יש בהו, עכ"ד המחודשים. עוד מהלך מחודש מצינו 
ובעל  י-ם  קטמון  שכו'  רב  זצ"ל  אליעזרוב  הגר"ד  בדברי 
רב(, שהמצוה שהיתה  )מובא בס' מוצא שלל  ציון  שו"ת שאלי 
אמר  מה שמשה  זה  ומרור  מצה  השיירי  את  עמם  לקחת 
לפרעה 'וגם מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה', ובתרגום כ' 
שלא ישאר 'מדעם' ]-כלום[, עיי"ש מה שביאר מנין לתרגום 
כן, ועכ"פ זה החביבות שהיה להם בשיירי מצה ומרור, קיום 

מצות משה רבינו שלא להשאיר כלום במצרים.

אופנים אחרים של שיירי מצוה ובענין הוקצה 

למצותו
והנה מצינו בירושלמי )סנהדרין ה', ב', מו"ק ב', ג'( שר' יוחנן היה 
נכנס לביהכנ"ס בבוקר ומלקט פירורין ואוכל, ואומר יהא 
והיינו שהוא רצה  חלקי עם מי שקידש את החודש ע"כ. 
לאכול שיריים מסעודת קידוש החודש. ובקרבן העדה שם 
כ' דסעודה זו מצוה רבה היא, וכן מבואר במתני' )סנה' ע'.( 
שהסעודה של עיבור החודש זהו מצוה, אמנם בפני משה 
שם כ' לפרש באופ"א קצת, ולפי"ז ליכא ראיה כ"כ, ולכאו' 
מצה  השיירי  את  חיבבו  שבנ"י  כאן  שמצינו  מה  כעין  זה 
ומרור, והיה יכול הט"ז לכאו' להביא גם מזה ראיה לענין של 
פרוסת המוציא, אלא דבאמת יש לחלק בין הדברים, דשאני 
משא"כ  מהסעודה,  חלק  היה  דהכל  מצוה,  סעודת  שיירי 
אלא  הסעודה,  בכל  מצוה  אין  הרי  ומרור,  מצה  בשיירי 
בשיעור אכילה של כזית, והיותר מזה אין לו כלל שייכות 
למצוה, ומשאכלו את השיעור, היה אפשר דכבר אין בנותר 
כל מצוה, ולזה מצא הט"ז כאן חידוש דכל שהוקצה למצותו 
חשיבות  בזה  לנהוג  יש  מ"מ  מצוה,  כל  אין  שבנשאר  אף 
וחביבות, ]ועי' חולין )ק"ז.( הואיל ואתו משיירי טהרה[, אכן באמת 
בפרוסת המוציא שהביא הט"ז לכאו' זה דומה יותר לההיא 
דהירושלמי בקידוש החודש, שהרי התם הברכה נעשתה על 
כל הלחם, י"ל דכונת הט"ז לסיוע בק"ו, שאם אפי' בנותר 
ומרור צריך לנהוג קדושה ק"ו בפרוסת המוציא.  מהמצה 
ועכ"פ יש ללמוד מכאן מקור לחביבות שיריים של סעודת 
מצוה, כמו סעודת שבת ויו"ט ושאר שיירי מצוה, ושמענו 
)כגון הגר"ש אויערבאך  אודות כמה צדיקים שנהגו להדר בזה 

זצוק"ל( ]וכ"כ טעם ודעת להגר"מ שטרנבוך שליט"א[.

עוד מצינו ברמ"א )או"ח רצ"ו, א'( שכ' וז"ל: שופכין מן הכוס 
לאחר הבדלה ומכבין בו הנר ורוחצים בו עיניו משום חיבוב 
ובראבי"ה  ראשונים,  בהרבה  איתא  וכעי"ז  ע"כ,  המצוה 
הפורענות.  את  מעכבין  מצוה  שיירי  מאחז"ל  ע"ז  הוסיף 
אלא דיש לחלק בזה כנ"ל, דכאן נעשה המצוה בכל הכוס 
של ההבדלה גם במה שנשאר, וכן מצינו בשו"ע )או"ח תרס"ד, 
אין  שנזרקת  אע"פ  מי שאומר שהושענא שבלולב  יש  ח'( 
לפסוע עליה, ובמשנ"ב )סקכ"ח( הביא מהברכ"י דה"ה דיש 
ליזהר בערבה של הושענא. ובט"ז עצמו )שם סכ"א סק"ב( כ' 
לעשות  שלא  טוב  סוכה  בסכך  דה"ה  נראה  ולפי"ז  וז"ל: 
וכ"כ  עכ"ל.  שעברה  למצוה  כבוד  שאינו  דבר  לצורך  בו 

המשנ"ב שם, וכ"כ גם לגבי שופר, והביא עוד מהפמ"ג דנכון 
אף שלא לעשות תשמיש מגונה אפי' בדפנות הסוכה, ועוד 
כ' המשנ"ב )תרל"ח, כ"ד( וז"ל: עוד כתבו דאף אחר הסוכות 
ציצית  כמו  הם  מצוה  דתשמישי  סוכה  עצי  על  יפסע  לא 
ולולב, וע"כ יש למחות באנשים שזורקים אחר סוכות עצי 
הסכך במקום שרבים רגילין לפסוע עליהן ואפי' איננו מקום 
אשפה עכ"ד, וע"ע בערוה"ש )שם סי"ב(, ובן איש חי )פ' וזאת 
ובמשנ"ב  וברמ"א  בטור  מבואר  ציצית  לענין  ואף  הברכה(. 

דאין לנהוג בהן מנהג בזיון, בין בחוטים בין בבגד אף לאחר 
שכבר אינם ראויים למצותם. וכל זה משום שנעשה מצוה 
בדבר זה גופא, כמו סוכה, לולב, שופר, ציצית. אבל בט"ז 
כבר  למצותו  הוקצה  שרק  דבר  דאף  יותר  נתחדש  כאן 

אמרינן דיש לחבבו ולנהוג בו כבוד.

וכן  כ"ב,  כ',  )להלן  עזרא  באבן  זה  בענין  חידוש  דבר  ומצינו 
ויקרא ז', י"ח( שכ' שהטעם שצריך לבנות את המזבח מאבנים 

שלמות, כי אם יקח חצי אבן, שמא ישתמש בחצי השני של 
האבן תשמיש של בזיון, ואי"ז כבוד לאבנים שלקחו מהם 
למזבח. עוד כ' שם שהטעם שהבשר של קדשים קדוש הוא 

משום שהאימורים עלו לגבוה, והוא חידוש.

נאסר  למצותו  שהוקצה  שמה  חנוכה,  בנר  מצינו  והנה 
בהנאה, ומדוע בשיירי מצה לא נימא דכיון דהוקצה למצותו 
יאסר בהנאה. וי"ל עפמש"כ בחיי אדם )קנ"ד, ל"א( דשמן של 
חנוכה היה עומד בסתמא להשתמש עם כולו, משא"כ מצה 
שבת  תוס'  ועי'  לכשיעור.  אלא  מתחילה  נתכוין  לא  הוא 
)מ"ד. ד"ה שבנר( שכתבו כעי"ז, וע"ע בר"ן )שם ט'. מדפה"ר(. עוד 

יש לחלק דשמן של חנוכה דמו את זה לשמן של המנורה 
ובשאר תשמישי  בפוסקים(.  )עי'  בהנאה  ואסור  קודש  שהוא 
מצוה כמו הסכך והלולב וכו' שלא נאסרו בהנאה, אלא שלא 
להשתמש בהם תשמיש של בזיון, הוא ג"כ משום דמתחילה 
הוא עומד רק למצוה של ז' ימים ותו לא, אמנם בזמן של 
המצוה בעצמו, כמו בתוך סוכות זה כן אסור בהנאה לגמרי, 
וכדאיתא בסוכה ט'. והוא עוד 'הוקצה למצותו', עי' בתוס' 
)שם ד"ה מנין( שדן במקור האי דינא, אבל לאחר זמן המצוה 

זה מותר בתשמיש שאינו של גנאי וכנ"ל.

והנה בעיקר דרשת חז"ל שמשארתם זה שיירי מצה ומרור 
]ויש לציין דיש מפרשים שפירשו באופ"א ]עי' רשב"ם וכו'[, אבל עכ"פ 

פשוטו של מקרא כדפרש"י ע"פ חז"ל[, פי' הנצי"ב משום 
ועוד  בצקם,  את  כתיב  דכבר  מיותר,  'משארתם'  דאל"כ 
דאל"כ מאי קמ"ל במה שהיו צרורות בשמלתם על שכמם 
ומאי נפ"מ בזה, אלא ודאי קמ"ל החביבות מצוה שהיה לבנ"י 
לשיירי מצוה. ובס' אוצרות מגדים )להגרמ"י בירנצוויג נ"י( הוסיף 
דבזה מיושב מה שדקדקו המפרשים מדוע כתיב קודם וישא 
והרי  וגו',  ממצרים  וישאלו  אח"כ  ורק  וגו',  בצקו  את  העם 
השאלה ממצרים היתה קודם. אלא י"ל דהפסוק בא לגלות את 
דאף ששאלו  בעת שיצאו ממצרים,  לבנ"י  עיקר החשיבות שהיה 
גם כסף וזהב וכו', מ"מ חביבותם היה בשיירי מצה ומרור, ואת זה 
הם החשיבו טפי. ]ועי' ברכות )ט':( דאיכא דאמרי דהמצרים השאילום בע"כ של 

ישראל משום טורח משוי, ודו"ק[.

באור ישרים על הגש"פ לבעל ה'עמודי אור' כ' דהנה בברכות )כ"ג.( 
שר' יוחנן היה נכנס לבית הכסא עם תפילין כשהם מכורכים לצורך 
שמירה. וכך כשבנ"י יצאו למדבר למקום סכנה, לא היה להם שום 
חפץ של מצוה, ולכן לקחו עמם שיירי מצה ומרור שהם מעכבים 
את הפורענות. ובזה ביאר לישנא דקרא בעבור זה עשה ה' לי וגו', 

היינו בזכות שיירי המצה הגן הקב"ה עלי ע"כ.

בשם  שלמה  בנין  בשו"ת  וכעי"ז  כאן,  יפות  הפנים  זקה"ק  והנה 
אחיו הגר"ב, כתבו דמה שיכלו בנ"י לשאת את השיירי מצה ומרור 
על שכמם, אף שזה היה יו"ט ]ט"ו ניסן[ ואסור במלאכה ]כ"כ היראים 
אמנם יעויין בר"ן[, משום שזה היה צורך אוכל נפש ע"כ. ויש בזה מן 

החידוש דגם השיירי מרור הם אכלו ודו"ק.

ויש עוד להאריך ואכ"מ, ויה"ר שנזכה לחבב את כל המצות כדבעי.
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רומניהחכמי 

חיפה שלפני יובל שנים: אחד מדמויות ההוד שבין 
תושביה החסידים של חיפה היה ללא ספק הרה”ח 
חסידי  וותיקי  מזקני  ז”ל  דרברמדיקר  דוד  חיים  ר’ 
סאדיגורה ומהיושבים ראשונה אצל הרה”ק ה”כנסת 

מרדכי” זי”ע.
יצחק  לוי  ר’  הרה”ח  של  בנו  היה  דוד  חיים  רבי 

דרברמדיקר ז”ל, דור שישי בן אחר בן למרן סנגורן 
נולד  מבארדיטשוב,  לוי”  ה”קדושת  ישראל  של 
עבר  הימים  ברבות  תרמ”ו,  בשנת  בבסרביה  בכפר 
לטשרנוביץ' שם התחתן בנו רבי שמחה, ושם נסמך 
לרבנות, ומשם עלה לארץ הקודש ונפטר בגיל פ”ז.

ידוע הוא הסיפור אודות קריאת שם משפחתו של 

ה”בארדיטשובער רב” – “דרברמדיקער”, וכך מסופר 
כי  ממשלתי  בצו   – ההוראה  יצאה  שבה  בתקופה 
משפחה  שם  לעצמו  לבחור  משפחה  ראש  כל  על 
ואז פקידי  ויוצאי חלציו,  ביתו  בני  כל  ישאו  אותה 
הממשלה עברו מבית לבית ורשמו את שם המשפחה 
אל  הפקיד  בהגיע  והנה  משפחה.  כל  בחרה  אותה 
ביתו של הרה”ק מבארדיטשוב היה רבינו בעיצומה 

"מיחידי סגולה של חסידי 
סדיגורה נין לאדמו"ר הגה"ק 

המליץ יושר רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב זי"ע" כפי שנחרט 

על מצבת קברו בהר הזיתים 
ירושלים, התמונה מהמצבה 

לאחר ששופצה בידי צאצאיו, 
ותשו"ח ל'מרכז מידע הר 

הזיתים'
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בפיו  וחזר  עולם  בבורא  רבה  בדבקות  תפילה  של 
כמה וכמה פעמים - כפי שנהג פעמים רבות- את 
את  קלט  הפקיד  גאט”.  “דערבארמדיקער  התיבות 
שם  הוא  זה  כי  והחליט  “דרבארמדיקר”  המילה 
המשפחה הנבחר ורשם אותו בכתבים הממשלתיים 
רב  הבארדיטשובער  של  המשפחה  נקראה  ומאז 
כאלו  הי  המשפחה  צאצאי  בין  “דרברמדיקר”.   –
שבהגיעם לארץ ישראל עיברתו את השם ל’רחמני’ 
ויש מצאצאיו של רבי חיים דוד שהחליפו ל’דורבן’. 

רבי חיים דוד דרברמדיקר היה תלמיד חכם וחסיד 
מרת  נשא  לפרקו  בהגיעו  מרבים.  אלוקים  וירא 
פסח  ישראל  רבי  החסיד  הגאון  של  בתו  חוסיה 
ומלפנים  נאוועסליץ,  העיר  של  רבה  וועטשטיין 
הרבנים  כאחד  מפורסם  שהיה  בוריסלוב,  של  רבה 
היושבים ראשונה בממלכת חסידי סאדיגורה והיה לו 
יד וחלק בעריכת וכתיבת הספה”ק “קדושת אהרן” 
רבי  מסאדיגורה.  אהרן  רבי  הרה”ק  ורבו  מורו  של 
ישראל פסח היה ידוע כחסיד נעלה עובד ה’ באופן 
מופלג עד שאמרו עליו שהיה יכול להיות רבי ולקבל 
בן  אחריו  הותיר  פסח  ישראל  רבי  “קוויטלאך”... 

ששימש כרב בשיקאגו ]ואנו מחפשים את מי מצאצאיו[. 
לאחר נישואיו ישב רבי חיים דוד בצילו של חותנו 
ולפרנסתו  בתורה  עסק  ושם  בנאווסעליץ-בסרביה, 
מהיראים  ורבים  השו”ב  במקצוע  קודש  ככלי  עסק 

היו מהדרים דווקא לאכול רק משחיטתו.
צעיר  בגיל  דוד,  חיים  רבי  על  עברו  קשים  חיים 
נפטרה עליו זו’ הרבנית בהותירה לו ארבעה ילדים 
לגדלה  נלקחה  אשר  רכה,  תינוקת  בהם  קטנים 
הרב  זצ”ל  פסח  ישראל  רבי  והסבתא  הסבא  בבית 
דנאווסעליץ. רבי חיים דוד ניסה לאחר מכן לקומם 
אולם  שניים  בנישואים  ונישא  מחדש  ביתו  את 
הנישואין לא צלחו ולאחר ג’ נסיונות שוב לא נישא. 
ואז העתיק את מגוריו לעיר הגדולה טשרנוביץ שם 
התגורר יחד עם בתו, והמשיך במלאכת הקודש של 
אלוקים,  ירא  כשו”ב  לתהילה  נודע  ושמו  השחיטה 
מסקולען  אליעזר”  ה”נועם  בעל  הרה”ק  כי  וידוע 

הקפיד לאכול אך ורק משחיטתו.
מרומניה  דוד  חיים  רבי  עלה  תש”ל  בשנת  בערך 
שעלה  לפני  חיפה.  בעיר  והתיישב  הק’  לארצנו 
ועמה עלה  זו’  נישא בפעם החמישית עם  לארה”ק 
לארץ. כאשר בנו ה”ה אורי שעלה לארץ מספר שנים 
לפניו, רכש עבורו דירה ברחוב שפירא, וכן סייע לו 
רבות בכלכלתו, עד שרבי חיים דוד קיבל משרה של 
רוטשילד  החולים  בית  של  במטבח  כשרות  משגיח 
ונפש  בלב  אליו  מסור  היה  אורי  ה”ה  בנו  בחיפה. 
ובשנה האחרונה לחייו התגורר רבי חיים דוד בביתו 

והוא וזוגתו-כלתו שימשו אותו במסירות נפלאה.
דוד  חיים  רבי  התקשר  בחיפה  התיישבותו  עם 
והיה  מרדכי”  ה”כנסת  רבו  אל  ואמיץ  חדש  בקשר 
עורך “נסיעות” אליו בעיר תל אביב, ומבקר בהיכלו 
ותיקי  מנהג  נהג  דוד  חיים  רבי  כסדרן.  תמידין 
החסידים, לשהות בצל קדשו של רבו הק’ בכל שנה 
החל מיום א’ דסליחות עד יום כ”ה תשרי שאז היה 
נותן לחסידים סעודה כיד המלך לכבוד ההילולא של 

זקנו סנגורם של ישראל מבארדיטשוב.
רבי חיים דוד תפש מקום מרכזי בחצר הקודש של 
החסידים  ובמסיבות  מסאדיגורה,  מרדכי”  ה”כנסת 
נדלה,  הבלתי  מאוצרו  חסידיים  אמרות  שופע  היה 
ואף רבו הק’ חבבו וקרבו עד מאוד, ומרוב חיבובו 

וקירובו היה קורא לו בשמו בחיבה “דוד’ל”.
חצרו  את  לעיתים  פוקד  דוד  חיים  רבי  היה  כמו”כ 
הק’ של הרה”ק מבוהוש-שפיקוב בת”א כמו בחנוכה 
וכדו’ ואף כאן זכה לקרבה מיוחדת ולכבוד והערצה.

טבת  לחודש  כ”ח  ביום  בחיפה  נפטר  דוד  חיים  ר’ 
דשנת תשל”ג ומנו”כ בירושלים בהר הזיתים במקום 
שקנה בחיים, בחלקת וואהלין לחסידי רוז’ין, כאשר 
של  רבה  מלמד  שלום  ר’  הגה”ח  נקבר  לו  בסמוך 
אומאן, מחסידי הוסיאטין, וכן הרה”ח ר’ מאיר הלל 
ראט מחסידי הרה”ק ה”כנסת מרדכי”, שהיה מחסידי 
ה”אור ישראל” מסדיגורה. יצויין כי הרה”ק ה”כנסת 
דוד  חיים  רבי  של  הלווויתו  בשעת  אמר  מרדכי” 
לפי  זו  חשובה  בחלקה  להקבר  דוד  חיים  ר’  שזכה 

שהיה “חסיד”.

צאצאיו אחריו
הי”ד  רבי שמחה  הגה”ח  הבכור  בנו  אחריו:  הותיר 
]לקורותיו ראה להלן[ בנו הר’ אורי ע”ה ]נקבר בחיפה[ בתו 

]קבורה  ע”ה  ומרת ברכה  בקנדה[  ]התגוררה  מרת שבע 
בחיפה[.

על בנו רבי שמחה דרברמדיקר הי”ד מסופר כי היה 
כאביו  הוא  אף  ולמעלה,  גדול, משכמו  ועילוי  ת”ח 
שימש במלאכת הקודש כשו”ב. והיה מרביץ תורה, 
כאשר עתיד מזהיר לפניו. לאחר נישואיו בטשרנוביץ 
היה זה הוא שדאג לאביו לכל הצטרכויותיו. נולדו לו 
שתי ילדים, ועם כניסת הנאציים לטשרנוביץ החלו 
שמחה  רבי  גזירה,  לארץ  ולשולחם  אנשים  לחטוף 
הצטייד לו ולאביו רבי חיים דוד, ברשיונות רומניים 

המאשרים להם להשאר ברומניה.
אחד  יום  האחרונים,  ימיו  על  מסופר  נורא  מעשה 
פגש ר’ שמחה ביהודי שסיפר לו כי הוא נמלט מידי 
הנאציים שמחפשים אחריו והוא בקשו שיאפשר לו 
והחביא  כלל  הסס  לא  שמחה  ר’  בביתו,  להתחבא 
חיילי  הגיעו  הלשנה  בעקבות  אולם  בביתו,  אותו 
האס.אס. לחפשו ובדיוק בעת שהגיעו, יצא ר’ שמחה 
החיילים  סיגריות,  לעצמו  לקנות  מנת  על  מהבית 
אותו  ותפשו  המבוקש  האיש  הוא  כי  בטוחים  היו 
ועצרוהו, ר’ שמחה ניסה להתווכח איתם ולהוכיחם 
והוא יש לו  בטעותם כי הוא אינו האיש המבוקש, 
רשיון שהיה רומני, אך הללו לא רצו לשמוע מכל 
נשלח  הוא  כשבהמשך  איתם  אותו  ולקחו  וכל, 
העידו  ועדים  בטרנסניסטריה,  ההשמדה  למחנות 
ובליל  מחתרתי  ביכנ”ס  גלותו  בארץ  ארגן  כי  עליו 
יום הכיפורים כאשר ירד לפני התיבה לתפילת כל 
נדרי התגלה ביהכנ”ס ע”י הנאציים והם נכנסו וירו 
בו למוות, כך נפל על משמרתו על קידוש ה’. זוגתו 
שנותרה בבית נמלטה עם שני ילדיה לטראנסלבניה 
אך גם שם מצאה אותם ידם הארורה של הנאציים 

והם נשלחו להשמדה עקד”ה. הי”ד 

הרה"ח דוד משה סגל שליט"א משב"ק אדמור"י סאדיגורה מספר מזכרונותיו:
מה הנכם יכולים לספר לנו על רבי דוד דרברמדיקר 

זצ"ל:
נלהב  יהודי חסידי  היה  דרברמדיקר  דוד  חיים  רבי 
סאדיגורה  הקודש  לחצר  להגיע  נוהג  הוא  כאש, 
עד  מאלול  השנים  כל  מרדכי"  ה"כנסת  רבינו  אצל 
אחרי ימים טובים. הוא היה "איין שטיק חסיד", היה 
ביומי  לטישים  תדיר  מגיע  והיה  בחיפה,  מתגורר 
דפגרא ולשבתות, היה לו בן ר' שמחה דרבמדיקר, 
הוא היה חבר של השווער שלי, השווער שלי היה 
נפלאים, השווער שלי למד עם  דברים  עליו  מדבר 

הבן שמחה בויז'ניץ, אצל ה"דמשק אליעזר".
היכן היה מתאכסן בעת שעלה לרגל בחצר הקודש:

כשחצר הקודש היה ממוקם ברחוב בצלאל יפה 10 
היה בצד חדר, שם היה מתאכסן רבי דוד כל חודש 
מרן  של  אמו  למגורי  בעבר  שימש  זה  חדר  תשרי, 
רויזא  שיינדל  שרה  מרת  הצדקת  מרדכי"  ה"כנסת 
הרבנית  כנסת,  לבית  משמאל  ממוקם  החדר  ע"ה, 
לאכסניית  החדר  יועד  ומאז  תשי"ח,  בשנת  נפטרה 
רבי דוד זצ"ל. וכן היה מגיע מידי שנה לכל ימי חג 

פסח. וכך היה רבי דוד מרבה לעלות ולהראות בחצר 
הקודש.

האם רבי דוד היה מעורב עם הבריות: 
בוודאי, רבי דוד היה איש שיחה נעים, היה געשמאק 
כמשגיח  שימש  לפרנסה  בתפקידו  איתו,  לדבר 

כשרות.
על חשיבותו בעיני רבינו ה"כנסת מרדכי":

רבינו ה"כנסת מרדכי" התחשב מאוד בדעתו של רבי 
דוד, ובכל שאלה או ספק ר' דוד היה סמכות עליונה, 
אשר דעתו נתקבלה אצל הרבי, כמו אם הרבי כן ילך 
למקום פלוני או לא ילך וכדומה, בכל ענינים כעין 

אלו נתקבלה דעתו של ר' דוד כסמכות העליונה.
הגיע  מסקולען  זוסיא  אליעזר  רבי  האדמו"ר  כ"ק 
לארץ בשנת... בפרשת במדבר והתאכסן בת"א אצל 
אינו  הסקולנער  כי  ידוע  והיה  פנקס,  ברח'  הרבי 
אוכל רק במקום שידע מי השוחט, וכשרות וכו', ושם 
בחצר רבינו אכל הכל בלי שאלות, כי אמר שאצל 

הרבי שם אוכל הכל, אצל הרבי הכל כשר

מהנהגותיו הקדושות של הסקולענער רבי שלא היה 
יושן על מטה של אחרים, והרה"ח ר' יונה צלר סיפר 
שהרבה פעמים הכינו מיטה ובבוקר ראו שלא ישן 
כלל על המטה, ובאותה שבת הכינו מטה ולא שאל 

שום שאלות, אצל הרבי הכל כשר קדוש וטהור.
קרה  רבינו  בצל  שהה  שהסקולענער  שבת  באותה 
מקרה מצער בחצר הקודש, כאשר בנו של הרה"ח 
ר' אהרן כהן ילד שיחק כדרכם של ילדים ובאמצע 
אנושות,  ונפצע  גבוה  ממקום  נפל  הוא  המשחק 
באותו זמן הבחין בו הר"ר אריה סלפטער שראה את 
והבהילו את הילד  וקרא בקול לעזרה  הילד שוכב, 
לבית חולים ופרפר כל השבת, ובמוצאי שבת הילד 

נפטר.
על ר' אריה סלפטער מספר המשב"ק: הוא היה בא 
עם כינור, והיה מנגן ברוב רגש את הניגון הידוע של 
שני  אחריו  הותיר  הוא  זי"ע.  מרוז'ין  קדישא  הסבא 
בנים שמתגוררים בירושלים, בחורים מבוגרים שלא 

נשאו מעולם.

בשיחה שערכנו עם הגה"ח הרב יוסף צלר שליט"א ראש 
ישיבת רוז'ין הוא מספר לנו מזכרונותיו:

רצינו לשמוע מראש הישיבה על זכרונותיו מרבי דוד 
דרברמדיקר וצאצאיו: 

ר'  לו  שקראו  בן  היה  זצ"ל  דרברמדיקר  דוד  לרבי 
שמחה דברמבדיקר שהיה תלמיד חכם חשוב, הוא 
נהרג בשואה, בימי בחרותו הוא למד בויז'ניץ  אצל 
של  נלהב  חסיד  היה  שמחה  רבי  אליעזר,  הדמשק 

הרבי ה"כנסת מרדכי".
כמו  החסידים  מחשובי  כמה  היו  בויז'ניץ  ואכן, 
דסקל  בערל  ר'  והרה"ח  ויזניצר  דודקע  ר'  הרה"ח 
ועוד מחשובי החסידים שהכירו את ה"כנסת מרדכי" 
על ידי חברם ר' שמחה דרברמדיקר ובשל כך רחש 
וזאת  מרדכי",  ה"כנסת  לרבי  הכבוד  יראת  בליבם 

בעקבות הכרותם עם ר' שמחה דרברמדיקר.
האם ראש הישיבה זוכר את רבי דוד דרברמדיקר?

אני הייתי ילד כשהוא נפטר בתשכ"ח הוא היה יהודי 
חסידי ותלמיד חכם



10 באר בשדה- שטפנשט

 עוד אודות הרה”ח ר’ חיים דוד דרברמדיקר זצ”ל
// שיחה עם הרה”ח אלטר יוסף היזרעלי שליט”א //

בבואנו להעלות שורות לזכרו של הרה”ח רבי חיים 
ותלמידו  למקורבו  פנינו  זצ”ל  דרברמדיקר  דוד 
מחשובי  שליט”א  היזרעלי  יוסף  אלטר  ר’  הרה”ח 

חסידי סאדיגורה 
בקשנו מהרה”ח ר’ אלטר יוסף שליט”א לספר לנו 
דרברמדיקר,  דוד  חיים  ר’  הרה”ח  עם  מזכרונותיו 

זצ”ל:
היה  מחיפה  ז”ל  דרברמדיקר  דוד  חיים  ר’  הרה”ח 
בנו של הרה”ח ר’ לוי יצחק דרברמדיקר. דור שישי 
בן אחר בן להרה”ק ה”קדושת לוי”. הוא היה חסיד 

נלהב של רבינו ה”כנסת מרדכי” זי”ע.
וידוע  נשא בתפקיד השוחט בטשרנוביץ,  דוד  רבי 
כי הרה”ק בעל ה”נועם אליעזר” מסקולען אכל רק 

משחיטתו.
רבי חיים דוד היה חתנו של הרה”צ ר’ ישראל פסח 
מחסידי  נאוועסליץ,  העיר  של  רבה  וועטשטיין 
סדיגורא שידוע עליו כי כתב חלק גדול מהספה”ק 
“קדושת אהרן”, ואמרו עליו שהיה יכול להיות רבי.

ר’ חיים דוד נפטר בשנת תשל”ג ומנו”כ בהר הזיתים 
בחלקת חסידי רוז’ין, וסמוך לו נקבר הרה”ח ר’ שלום 
מלמד רבה של אומאן, מחסידי הוסיאטין, הרה”ח ר’ 
מרדכי”,  ה”כנסת  הרה”ק  מחסידי  ראט  הלל  מאיר 
מסדיגורא.  ישראל”  ה”אור  אצל  עוד  היה  והוא 
ובשעת קבורתו אמר ה”כנסת מרדכי” שזכה ר’ דוד 

להקבר בחלקה זו לפי שהיה “חסיד”.
ר’ דוד היה מגיע לרבי זי”ע מא’ דסליחות ועד אחרי 

לכבוד  סעודה  נותן  היה  תשרי  ובכ”ה  תשרי,  כ”ה 
הילולת זקנו הרה”ק ר’ לוי יצחק מברדיטשוב, שכן 

הוא היה דור שישי להרה”ק ה”קדושת לוי” זיע”א.
ר’ דוד היה לו בן יחיד בן חשוב ביותר, ר’ שמחה, 
שהיה עתיד להאיר את העולם בתורתו, והיה עילוי 
גדול, והיה לו שו”ת עם גדולי הדור, אבל הוא נפטר 

בשנות השואה בגולת טרנסניסטריה.
בזיווג  אשתו  את  דוד  חיים  ר’  נשא  השואה  לאחר 
שני, שהיתה ידועת חולי. ולאחר פטירתו נשארו רק 

בנותיו, ואני אמרתי עליו קדיש במשך כל השנה.
ה”כנסת  אצל  טיש  לכל  מגיע  היה  דוד  חיים  ר’ 
היו  וכאשר  וביראה,  באימה  יושב  והיה  מרדכי”, 
מפיו  נשמע  היה  לפעמים  כאחד  החסידים  יושבים 

אמרות שנונות.
ר’ חיים דוד היה מרבה בישיבות עם החסידים, והיה 
יושב לפעמים עם הרה”ח ר’ אביגדור בריזון, שהיה 
מחסידי הרבי ה”כנסת מרדכי” עוד בווינא, ואז היו 

מדברים בדברי חסידות נפלאים.
מעניין לציין כי בליל שמחת תורה היה הסדר אצל 
היו  לפני ההקפות  מעריב  מרדכי” שאחרי  ה”כנסת 
שר  אביגדור  ר’  היה  ואז  כאחד,  החסידים  יושבים 
ניגוני הרה”ק ה”קדושת לוי”, וזה היה הקדמה יפה 

לפני ההקפות.
חיפה,  בעיר  שקלים  בשבת  היה  מרדכי  כשהכנסת 
זכיתי להתאכסן בשבת אצל ר’ חיים דוד, שם אכלתי 
בספר  קטע  איתי  למד  הוא  שבת  ובסעודת  ולנתי, 
“קדושת אהרן” על הפרשה, ואז ראיתי גודל הבנתו.

יצויין כי רבי חיים דוד זכה לקרבה ואהבה מיוחדת 
והיה  מאד,  עד  שחבבו  מרדכי”  ה”כנסת  מרן  אצל 
החגים  באחד  “דוד’ל”.  הפרטי  בשמו  לו  קורא 
כשהגיע ל”כנסת מרדכי” אמר לו הרבי זי”ע, תהיה 

בשמחה, תהיה בשמחה.
יושב בשעת פתיחת  ר’ דוד כשהוא  יש תמונה של 

הישיבה “בית ישראל” בתל אביב.
מחמיו רבי ישראל פסח וועטשטיין נשאר בן שכיהן 
אגרות  שולח  שהיה  זוכר  ואני  בשיקאגא,  ברבנות 

ל”כנסת מרדכי” עם ה”פירמה” שלו. 
*

תוך כדי שיחתינו מספר לנו הרה”ח רא”י היזרעלי 
עוד מעמקי זכרונותיו:

הרה”ח ר’ מאיר הלל ראט מחסידי הרה”ק ה”כנסת 
מאודסא  נסע  והוא  אודסא,  בעיר  דר  היה  מרדכי” 
לווינא, יחד עימו נסע חבירו שלא היה שומר תורה 
הצורר  של  עליתו  לפני  בשנים  זה  והיה  ומצוות, 

מגרמניה, ונכנסו שניהם לה”כנסת מרדכי”, ואמר 
הסיטרא  זה  שרוסיא  השיחה  בתוך  הרבי  להם 
אחרא  סיטרא  זה  גרמניה  ואילו  דימין.  אחרא 
גרמניה  הרי  בליבו,  מאוד  חבירו  ותמה  דשמאל, 

היא מלכות של חסד?...
לימים, בשנים שלאחר השואה פגש ר’ מאיר הלל 
“חול  מימי  באחד  אביב  תל  ברחובות  חבירו  את 
המועד” כשהוא לבוש שיראין וחבוש ב”ספאדיק” 
ועטוי זקן ופאותיו מתבדרין על צדעיו, לתמיהתו 
שומר  היית  לא  הרי  הלל,  מאיר  ר’  שאלו  הרבה 
בתשובה?  לשוב  התעוררת  וכיצד  ומצוות,  תורה 
אמר  שרבך  איך  זוכר  אני  ואמר:  הלה  לו  נענה 
רוסיא זה הסיטרא אחרא דימין. ואילו גרמניה זה 
סיטרא אחרא דשמאל, ואני ראיתי והרגשתי הדבר 

על בשרי, ולכן חזרתי בתשובה.
*

הרה”ק ה”נועם אליעזר” מסקולען היה דר בעיר 
סקולען, ונסע לפשמישל ל”כנסת מרדכי”, והרבי 
טשרנוביץ,  לעיר  ומיד  תיכף  לעבור  לו  הורה 
השלטונות  שלוחי  באו  קצרה  תקופה  וכעבור 
ניצל  והרה”ק  סקולען,  בעיר  הרה”ק  את  לחפש 

בזכות הוראתו וברכתו של ה”כנסת מרדכי”.
שמעתי מהגה”ח ר’ אליהו דיין שהרה”ק מסקולען 
לפשמישל,  מטשרנוביץ  מיוחדת  נסיעה  נסע 
לבקש רשות לקחת קוויטלאך. והמעשה היה כך, 
היות והיו באים אליו אנשים לבקש ברכות, ובפרט 
הק’  לרבו  ונסע  אדמורי”ם,  היו  לא  באיזור  ששם 
ה”כנסת מרדכי” בפשמישל לקבל רשות, שלא יהיה 

בגדר מורה הלכה בפני רבו ורבו קיים.
היה  בפשמישל  רבו  בצל  שהותו  בעת  לפעמים 
ומכבד  ומנעים  יורד לפני התיבה  הרה”ק מסקולען 
את ה’ מגרונו, כשהוא מלווה על ידי מקהלה מילדי 
בילדותו היה  והרבי ה”עקבי אבירים”  בית הכנסת, 

במקהלה שלו.
אליהו  ר’  החסיד  הגאון  אצל  בית  בן  להיות  זכיתי 
דיין, לפי שהיה חתנו של הרה”ח ר’ אליעזר שוחט, 
דודו של סבי זקני ע”ה. וכיצד נעשיתי בן בית אצלו, 
כשהייתי אצל הרה”ק ה”אביר יעקב”, אמר לו הרה”ח 
ר’ יונה צלר שהנני נכדו של הרה”ח ר’ אלתר שוחט 
מגוואדז’יץ, וכאשר שמע הגה”ח ר’ אליהו את הדבר 
ביקש  ומאז  בי,  והתעניין  עלי  ושאל  מאד  התרגש 
לבן  נעשיתי  וכך  לביתו,  הרבי  מבית  אותו  שאלוה 
ביתו ועזרתי לו בהדפסת ספריו. ]עוד אודות רבי אליהו 
דיין ראה בבאר בשדה גליון 148 תשע”ט מעשה נורא מההלויה 
השניה של הרה”ק משטפנשט בנחלת יצחק, וכן בבאר בשדה גליון 
171 אודות תולדותיו של גאון עולם זה אשר כל זוכריו ומכיריו 
נרעדים למשמע זכרו של מי שכל רז לא אניס ליה, בקי גדול בכל 
לצד  מופלאים  ובזכרון  בגאונות  החסידות  ובתורת  כולה  התורה 
רבי  המופלג  הגאון  ה”ה  היתירה,  וחסידותו  המופלגה  ענותנותו 
ואח”כ  בבוקרסט  ואח”כ  טשרנוביץ  ראב”ד  דיין  שלזינגר  אליהו 

בב”ב[.

 זכרונותיו של הרה”ח ר’ שמואל צלר שליט”א אודות הרה”ח רבי חיים דוד דרברמדיקר זצ”ל
בהעלותינו על היריעה את קורותיו של הרה”ח רבי חיים דוד דרברמדיקר זצ”ל פנינו למיודעינו הרה”ח ר’ שמואל צלר שליט”א - בנו 
של ידידינו הבלתי נשכח הרה”ח רבי יונה צלר ז”ל ממיסדי ועד חסידי שטפנשט - ובקשנו ממנו להעשירנו מאוצרותיו הבלתי נדלים.

בראשית השיחה בקשנו מהרה”ח ר’ שמואל להפנות 
לנו מעט מזמנו, ונענינו על ידו בפסקנות, ובלי שום 
ספק: “מורי ורבי ה”עקבי אבירים” אמר לי שצריכים 
לסייע להרב סלומון, כי הוא היה הראשון להתעסק 

בקדשים של שטפנשט...”
אודות רבי חיים דוד דרברמדיקר: כמדומה שהרה”ק 
מסקולען מזכיר בספרו את ר’ דוד, וכמדומני שרבי 
מסקולען  הרה”ק  את  שהביא  זה  היה  דוד  חיים 

ל”כנסת מרדכי”.
היה  ולפעמים  ויז’ניץ,  אבות  בבית  היה  ימיו  בסוף 
עולה להרה”ק מבאהוש, זה היה בחנוכה, והוא היה 
מכבדו מאד, ופעם אחת שאלו הרה”ק מבוהוש איזה 

שאלה ובקש לשמוע את דעתו, ואמר לו הרי אתה 
רב, ואתה יכול לדבר ולהביע דעה.

אני זוכר בחנוכה בסוף ימיו, הוא היה מגיע יום אחד 
להדלקה נר חנוכה אצל ה”כנסת מרדכי”, ויום אחד 

היה מגיע לרבי מבוהוש.
זצ”ל[  יונה  רבי  ]הרה”ח  לאבי  דוד  ר’  מכתב שכתב  יש 
החסיד  הגאון  מחמיו  מה ששמע  השנה  ראש  לפני 
אדמו”ר  ממרן  מאמר  וועטשטיין  פסח  ישראל  רבי 
אצל  להיות  צריכים  השנה  בראש  מסדיגורא:  הזקן 
הצדיק, וביום הק’ אפשר להיות אפילו בין עצי היער, 

והתפילות יתקבלו.

ר’  מסקולען-מונסי:  שליט”א  האדמו”ר  כ”ק  סיפר 
דוד דרברמדיקר אחרי השואה היה בצ’רנוביץ, והיה 
שוחט, הרבי מסקולען היה אוכל רק משחיטתו, והוא 
הרבי  את  הביא  והוא  מסקולען,  לרבי  מקורב  היה 

מסקולען ל”כנסת מרדכי”.
דחנוכה,  שישי  בנר  תשל”ו  דשנת  בחנוכה  פ”א 
השמיע הרה”ק ה”כנסת מרדכי” תורה עמוקה וחזר 
רבי  נוכח  היה  מעמד  באותו  פעמים,  כמה  עליה 
חיים דוד דרברמדיקר, ואחרי התורה נענה ואמר לו 
‘עכשיו הגיע הזמן לגלות את התורה’ ומספיק שאחד 

יידע את זה, ]דהיינו שמספיק שר’ חיים דוד יבין את הענין[.

תמונת רבי חיים דוד דרברמדיגר זצ"ל כפי שפרסמוה 
צאצאיו בספר הזכרונות 'סבתא מספרת' סיפורה של כלתו 

בתי דורבן שהמציא לידינו בנה אהרן דורבן מחיפה ותשו"ח 
לו על כל עזרתו ועל שיפוץ מצבת הסבא זצ"ל
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 הרב אפרים שרבני שליט"א –לא מצאתי לגוף טוב אלא השתיקה 
 (עלון 'מחנה אפרים') 
 

, שבשעה שעם ישראל יצא ממצרים לפנות בוקר, עם רבבות של  התורה הקדושה מספרת 
אנשים נשים ותינוקות בידיהם, הם פחדו מהכלבים המצריים שח"ו לא יזיקו אותם, או  

 ינשכו אותם, או יבעיתו את הילדים הישנים, בסמטאות החשוכות של מצרים.
ן המלונות שלהם, הם שמרו על  אך התורה מספרת, שבאותו לילה הכלבים לא יצאו מ 

ֵהמָ "השקט:  ֶלב ְלׁשֹנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד ּבְ ָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ ּכֶ ֵני ִיׂשְ אפילו קול נביחה אחת   - ה"וְּלֹכל ּבְ
לא נשמעה. והתורה אומרת, שעל השתיקה הזאת הקב"ה לא שתק וציוה על זה  

ִלכּון ֹאתוֹ  בתורה:  ׁשְ ֶלב ּתַ ֶדה ְטֵרָפה לֹא ֹתאֵכלּו ַלּכֶ ָ ׂשּ ר ּבַ הקב"ה מבקש מכל יהודי    - " ּוָבׂשָ
ויהודי שנשאר לו בשר ואין לו מה לעשות איתו, שיתן אותו רק לכלב, לא לחתול ולא  

 . לכבש, רק לכלב! אני רוצה שהוא יאכל
 

הרי מצינו שגם הצפרדעים במכת צפרדע נכנסו   ושואל הרב ראובן קרלנשטין שליט"א,
לתנורים של המצרים וכל זה על פי ציווי ה', ומדוע לא מצינו שהקב"ה 'דאג' לצפרדעים  

כמו שדאג לכלבים? והרי הכלבים לא עשו כלום אלא 'רק' שתקו, ואילו הצפרדעים  
 ? קפצו לאש, איפה הצל"ש לצפרדעים

 
ק, פעמים שזה קשה יותר מלקפוץ לאש. לדעת  באה התורה להגיד לך שלשתו עונה הרב,

להחריש, לדעת להניח יד על הפה זו מלאכה גדולה ומהמובחרות שבמידות האדם! כך  
אומר התנא במסכת אבות: "כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא  

אומר התנא באבות, כל החיים שלי אני מסתובב בין החכמים, חכמי התורה,   -שתיקה"
יתי כל כך הרבה חכמת חיים, כל כך הרבה שכל, כל כך הרבה אינטליגנציה, ראיתי  רא

אנשים שאיפה שתניח את האצבע הם מבינים, אנשים שבעיות של כמה שנים ידעו  
לפטור לאנשים בשיחה של עשר דקות, ואם תשאל אותי אחרי כל מה שראיתי, מה  

לה יותר מלדעת לשתוק. הדבר הכי חכם ששמעתי, אענה לך, שלא ראיתי חכמה גדו 
ראיתי, שפעמים מי שיודע להתעטף בשתיקה, הוא יכול לפעול בשתיקתו מה ששום  

   .התרופה לכל זו השתיקה -וכלשון חז"ל: "סמא דכולא משתוקא"! דיבור ומלל לא יפעלו
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דומה לבורא יתברך. וכמו  שהמחזיק בפלך השתיקה הוא  חז"ל הקדושים למדונו,

ֵאִלם  "ִמישהתלמוד מספר על הפסוק:  כמה   ודרשו חז"ל, מי כמכה באילמים ה'! –" ה'ָכֹמָכה ּבָ
אתה יודע לשתוק, לעשות עצמך כאילם! שכשבא טיטוס הרשע, החריב את בית  

המקדש ונכנס לקודש הקדשים, אותו מקום שכהן גדול נכנס שם פעם בשנה ושכינה  
שם, באותו מקום שלף טיטוס את חרבו, חתך את הפרוכת, נטל ספר  הייתה יורדת 

תורה, השליכו על הרצפה ועשה עוד כמה מעשים שלא יעשו, חירף וגידף כלפי מעלה  
 עד שאמר לקב"ה שהוא רוצה להלחם איתו!  

 
כשראו את הסצנה הקשה הזו, את המראות הקשים הללו, מיד שאלו:   וחז"ל בתלמוד,

ה אתה שותק לו? למה אתה מחריש? תראה מה הוא עושה לך, הוא  "רבונו של עולם, למ 
הרס לך את הבית שלך! רבונו של עולם, הרי אם אתה רוצה, אתה לוחץ על כפתור והלב  

שלו יפסיק לעבוד, למה אתה לא לוחץ רבונו של עולם? למה אתה נותן לו להמשיך  
 ?".  להסתובב כך בעולם

 
שלו, עדיין לא   'יש סבלנות, עדיין לא הגיע 'הזמן"לכם אין סבלנות, לי   והקב"ה עונה:

הגיע העת שלו, כשתגיע השעה, יבוא יתוש קטן ויהרוג אותו, אך לעת עתה צריך  
לשתוק, צריך להחריש". אומרים חז"ל, אין כמוך רבונו של עולם, מי כמוך באילמים ה'!  

ם, אתה רואה  אתה רואה בעולם כל כך הרבה תמונות הנוגדות את רצונך ואתה נאלם דו
ובישופים   מדינות שלמות בהודו ותאילנד שסוגדים לפרה ברפת, אתה רואה כמרים 

 שמשתחווים לבובה תלויה ואתה ממשיך להזרים להם חמצן...  
 

 חז"ל קוראים לקב"ה מלך שתקן, מלך שיודע לראות חירופו וגידופו ולשתוק.  
לשתוק, כדי לתת לך    את כל זה עשה הבורא יתברך כדי שתלמד גם אתה אומר הרמ"ק,

 '. במעצורים'שיעור 
 

, אע"ג שאת התואר הזה הם לא  אומרים חז"ל, מי ששומע קללתו ושותק נקרא חסיד 
מיהרו לחלק לכל אחד. מסופר בנביא על דוד המלך, שמצא אותו אדם ששמו שמעי בן  

נמרצות: "אתה  גרא וסיקל את דוד המלך באבנים, הוא זרק עליו חול וקילל אותו קללות  
לא יהודי, מהיום שהגעת יש רק צרות, כולם שונאים אותך". כששמע אבישי בן צרויה,  

את אותם חירופים וראה את דוד בולע את הלשון, אמר לדוד: "אדוני   ,שר הביטחון
המלך, למה אתה נותן לו לקלל אותך? תן לי רק אישור לפעול אדוני המלך ואני אדע  

ֶלְך, ַמהכבר איך להתנהג איתו".   ֵני ְצֻרָיה-מיד: "ַויֹּאֶמר ַהּמֶ י ְוָלֶכם ּבְ י  , ּלִ ל    ה'ּכִ ָאַמר לֹו ַקּלֵ
ִוד"   ֶאת אני מבקש מימכם לא להתערב, זה לא הוא, זה משמים, בשמים יש להם   -ּדָ

 . חשבונות איתי, אז הם שלחו אותו
 

י ָחִסיד ָאנִ   ודוד בתהילים בוכה ואומר לקב"ה: י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ אתה יודע כמה היה   ,אבא -י""ׁשָ
קשה לי לשתוק, כמה נשכתי את השפתיים, כמה רציתי לענות לו ולא עניתי. באותו  
זו   -רגע, מספרים רבותינו, נבחר דוד המלך להיות הרגל הרביעית במרכבה של הקב"ה

חסידות, אם משהו צופר לך בכביש וצועק בכעס 'מי נתן לך רישיון' ואתה אומר סליחה  
ה וממשיך בסדר היום, הקב"ה נותן לך רישיון, רישיון של חסיד, אתה דומה  בצורה יפ

לבורא יתברך. בתלמוד מובא, שכל העולם עומד על הכתפיים של מי שבולם עצמו,  
שגם שאמא כועסת, הוא יודע למלאות פיו במים, הוא יודע לקחת אויר ולהחשות, עליו  

ִלי ָמה" חזיק את כדור הארץ באוויר בגלל הבלימה  הקב"ה מ  -נאמר: "ּתֶֹלה ֶאֶרץ ַעל ּבְ
 .שלו, תולה ארץ על בלימה, על המעצורים שלך
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הובאה שאלה סבוכה וכואבת מאוד שהונחה על שולחנם של גדולי הדור.   בספר 'טובך יביעו', 

שם מסופר על אדם ירא שמים שהרופאים הודיעו לו, שמחמת חוסר ברירה יש להם לכרות  
לו את אחד משני הצינורות בגרונו, או הקנה או הושט, מה שאומר, שאם חותכים את הקנה,  

את הושט, הוא יוכל לאכול רק ע"י זונדה.  יינטל ממנו כוח ההגה והדיבור, ואם חותכים 
ואותו צדיק עומד ושואל, איזה אבר חיוני יותר לעבודת ה'? לאיזה עורק הקב"ה מייחס  

 יותר חשיבות? עם מה הקב"ה היה מעדיף לראות אותו? 
 

אם לא יוכל לדבר, הוא לא יוכל יותר להתפלל בשפתיו, אלא בלבו בלבד, וכן לא   מחד גיסא,
 דברי תורה בפיו, וכן קריאת שמע... יוכל להוציא  

 
בלי אכילה הוא יפסיד את כל המצוות התלויות באכילה, מצה בליל פסח,   אך מאידך גיסא,

 יין של קידוש, המוציא של סעודות שבת ועוד.  , כזית פת בליל חג הסוכות
 

לחתוך את הושט ולהשאיר את הקנה, להשאיר את הדיבור, והסיבה, כי    גדולי הדור השיבו לו
עיקר היהודי הוא ע"י ה'צינור' הזה. מה שקובע את הדרגה שלך בעבודת ה' זה הצינור הזה,  

ר " אם אתה יודע מתי לפתוח אותו ומתי לסגור אותו זה שווה לקב"ה   -"ֵעת ַלֲחׁשֹות ְוֵעת ְלַדּבֵ
   .יל הסדריותר מברכת המזון והמצה בל

 
אם אתה תדע   -"ומי שיחזיק במידה זו, יזכה לזקנה ושיבה טובה"  כותב ר' חיים פלאג'י:

חולים, אתה תראה נכדים, אתה   לשתוק, לקחת אוויר, אתה תראה אריכות ימים בלי בתי 
 שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבני.שלך! ה' יזכנו!  תראה חיים, הכל בגלל השתיקה היפה 

 
ֵהָמה ְוַעד ְדעוּן ְלַמַען ּבְ  (יא,ז) ּתֵ

"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע עם תלמידיו הק' ודיבר מענין השגחה פרטית  פעם ישב הרה
כל כך רבה ההשגחה הפרטית, עד שאפילו שעה שפרה מהלכת ברחובה  , ובתוך דבריו אמר 

אחד  .  מקום תטיל את הגלל מדוקדקת באיזה יש השגחה, של עיר ומטילה גללים
ופעוט כזה מושגח    התלמידים ששמע את הדברים לא הבין היאך שייך שאף דבר מאוס

כעבור כמה ימים התהלך אותו תלמיד באישון ליל  . מלעילא, ואינו אלא מקרה בעלמא
ולפתע דרך מבלי משים  ,   בחוצות העיר והתבוסס בשלג ובכפור שהיה על פני הקרקע

  תוך כדי נפילתו נתקע רגלול להתגלגל במורד הר בדרכו לתהום נשיה.  במקום מדרון והח
בדבר נוקשה ועי"ז נעצר מנפילתו וחייו ניצלו. בדק התלמיד מהו החפץ שעצר בעדו מליפול  

זה כי אם גלל של בהמה שקפא בקור. עתה הבין התלמיד כמה מדקדק   למיתה, וראה שאין 
מיד  , . מיהר התלמיד לבית רבו הקדוש הראוי  הקב"ה אף עם גלל בהמה שיגיע למקומו

  .פרטית' עד היכן היא נענה הרה"ק ואמר לו, נו, עתה כבר הראית לדעת 'השגחה, בהכנסו 
  )'באר הפרשה'(
 

ה ֵאַלי  (יא,ח)  ְוָיְרדוּ ָכל ֲעָבֶדיָך ֵאּלֶ
בלילה,   למלכות, שהרי בסוף ירד פרעה בעצמו אליו וכתב רש"י (מגמרא זבחים קב.): חלק כבוד

מכאיבו ומצערו, הוכיח   עד כמה זילזול ופגיעה בכבודו של אדם ויאמר "קומו צאו מתוך עמי". 
שבוע, עליו אומרים חז"ל   ממה שמצאנו אצל כלבא קנייבסקי שליט"א, גאון רבי חייםה

שפירש"י (כתובות סב:)   שהיה מפרנס ומשביע כל אדם שהיה רעב. כפי שנקרא כך מפני
  ושאל רבי חיים:. וכל מי שנכנס אליו רעב ככלב היה יוצא שבע  שהיה אחד מעשירי עולם

עקיבא. הרי אם   ולהאכיל את בתו לאחר ששמע שנישאה לרבי  א"כ, מדוע לא הסכים לפרנס
אלא רואים  ?! ברוב טובו, ק"ו שהיה צריך לעשות כן לבתו אדם רחוק שאינו מכירו, השביע

שפוגעים בכבודו,    יכול לעשות חסד עם כל העולם, ואולם ברגע מכאן, מסיק רבי חיים, שאדם
   .אבתה לשמוע לו מסכים לפרנס, והיא הרי פגעה בכבודו שלא פילו את בתו אינואזי א

 ('איש לרעהו')



  4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
 עוז בן מרים, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה בת גילה.  בע"ה זיווג הגון:

 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 
 לירון בן פנינה. מורן בת רותי, , 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, 

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

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

שבת  זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן 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. 
 
 

 
ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ר ּבְ ַסּפֵ ְנךָ -ּוְלַמַען ּתְ  (י,ב) ּבִ

 
  לראות מה יצא מהילדים שלהם, וראיתי,  רי ראשי ישיבות הרבה פעמים עקבתי אח

אפילו  , שבת! מה שעושה יהודי פשוט, שומר שבת  שהילדים שלהם לא יצאו אפילו שומרי
שלהם הרבה   למה זה. התברר שהם זרקו מהישיבות את זה הם לא עושים. צריך להתבונן

 תלמידים בלי חשבון.  
 

יום   ה שהוא יבין איזה צער יש לקב"ה בכלרצ  שקרה לראש הישיבה קרה מפני שהקב"ה  מה
למה?  ,  ישיבה גדול, והבן שלו בקושי מניח תפילין בגללו. קשה להבין איך אדם הוא ראש
 שעה אחר שעה.   כדי שהייסורים ימשיכו לפקוד אותו

 
תלמיד והוא צריך עזרה,    הוא השופט, אתה אל תחליט. אם קיבלת ה'לא לשפוט.   היסוד הוא:

כוס   כולם יודעים שבשר נותן ֹכח יותר מאשר ,  לו עד שכבר לא תוכל יותר  תעזור לו. תעזור
 התינוק!    תיתן לו לאכול בשר? תיתן לו שניצל? מסכן מים, אבל כשיש לך תינוק בן שבוע 

 
בשבילו זה   .בפטמה, כך שהטיפות יוצאות לאט לאט נותנים לו בקבוק חלב עם חור קטן

עליו מזוודות של חומר   חילת דרכו, מורידיםלפעמים בן אדם בת . הרבה, בגלל הגיל שלו
צריך ללכת איתו לפי הגיל שלו,  ? להשיב, איך יקלוט מה שאתה אומר לו  לימוד. הוא נבהל

ארבע צריך לספר מעשייה המתאימה   מה שמתאים לגילו, זאת הדרך. לילד בן ללמד אותו
 .  לגיל שש, וכן הלאה  מעשייה המתאימה –ארבע, לילד בן שש   לגיל

 
שהדרכת   שהוא ידע לפתח את הדרך לפי הכיוון, כלומר, צריך ליצור אצלו מצב של גדילה

הילד צודק, יש דברים  .  הכול לילד והוא לא איתך, לא מבין כלום אותו. לפעמים אתה מספר
באוויר, שום דבר לא יורד   ישארשבקרקע. אם אתה מספר באוויר ת שבאוויר ויש דברים

הילד  מה זה שייך.  בפרשה, לְ  מילה, תחבר אותה למקום שבו היא כתובה למטה. אם אמרת
של מקרא, ואתה מדבר איתו בשפה   לחבר את הדברים לבד. הוא רוצה פשוטו אינו יודע

  .מישהו, צריך ללמד אותו לפי הרמה שלו לגמרי. לכן לעולם יש לדעת שאם מלמדים אחרת
 ) צ"לאברג'יל זהרב יורם מיכאל  -משכן שילה (



 

 

  
  
  
 

   דבר העורך
לפר ישיר  המשך  היא  ופשתנו  המכותירארשת  ג'  ובה   , 

 .את המצריםהקב"ה מכה ש האחרונות
" תַוִּיְׁשֲאלּו ִמִּמְצַרִים ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמ"כתוב בפרשה:  

לי( ים ניסו לא אחת רזמן יציאת בני ישראל ממצעוד מ.  )הב, 
הארצות א  גויי  ילתבוע  עם  ישראל    שראלת  שבני  כך  על 
 דרשו שנחזיר להם את הכסף. רים, ורוקנו את מצ

צא.)  מסכת(  הגמרא הויכו  סנהדרין  את  בהרחבה  עם ח  מביאה 
 .לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדוןשבאו בני מצרים 

ַוה' ָנַתן ֶאת לספר: אמרו לו הרי הוא אומר "  ראממשיכה הגמ
וַ  ִמְצַרִים  ְּבֵעיֵני  ָהָעם  לו)(  ם"ַּיְׁשִאלּוֵחן  יב,  כסף    שמות  לנו  תנו 

וזהב שנטלתם. אמר גביהא בן פסיסא לחכמים תנו לי רשות  
רשות והלך ודן    ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס... נתנו לו

מן  לו  אמרו  ראייה,  מביאין  אתם  מהיכן  להן:  אמר  עמהן, 
מן   אלא  ראייה  לכם  אביא  לא  אני  אף  להן:  אמר  התורה, 

שנאמ "התורה,  ְּבִמְצָרִים ר  ָיְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּומֹוַׁשב 
ִׁשים ָׁשנָ   ְׁש ֵמאֹות  ְוַאְרַּבע  מ)"  הָׁשָנה  יב,  שכר (שמות  לנו  תנו   ,

שנה   שלשים  במצרים  ששיעבדתם  ריבוא  ששים  של  עבודה 
 ה.  וארבע מאות שנ

לו   אמרו  תשובה,  לו  החזירו  מוקדון  אלכסנדרוס  להם  אמר 
ש זמן  לנו  מצאו  ולתנו  ולא  בדקו  זמן,  להם  נתן  ימים,  שה 

כ שדותיהן  הניחו  מיד  כשהן  תשובה,  וכרמיהן  זרועות  שהן 
 . נטועות וברחו, ואותה שנה שביעית היתה

 'משך חכמה'בספרו    זצ"ל  הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק
דברי על  מעיר  התורה  בעצם   ראגמ  על  הערה מעניינת.  אלו 

תשובה פסיסא  בן  גביהא  בדברי  של   אין  לטענתם  מספקת 
אלכסנדר   לפני  טענו  מצרים  בני  מצרים,  שהיות  בני  מוקדון 

בהשאלה,  מהם  לקחו  ממצרים  יציאתם  טרם  ישראל  ובני 
של  התשובה  לבעלים.  שאלו  אשר  כל  את  להשיב  עליהם 

שבמשך   היא  פסיסא  בן  השתעב  430גביהא  בני שנה  דו 
  ישראל  ימצרים בבני ישראל, נמצא שבני מצרים חייבים לבנ

והרי עבודה  במה    הז  שכר  מהם,   ישראל  יבנשמתקזז  לקחו 
לטעון,   מקום  לכאורה  יש  עבדו   ישראל  יבנאבל  הם  כאשר 

שאמנם בית  נמצא  לפרעה,  מצרים  למלך  עבדו  הם  במצרים 
לע חייב  המצרי  ישראלהמלוכה  כאשר   ם  אבל  עבודה,  שכר 

רעהו  ישראל  יבנ מאת  איש  כלי שאלו  רעותה  מאת  ואשה 
 מלות, הרי שהם התחייבו לשלם לאזרחים שכסף וכלי זהב ו

המלוכה   בית  אם  זו,  היא  תשובה  מה  מצרים,  של  הפרטיים 
האזרחים ישראל  ילבנחייב   על  החוב  ליפול  צריך  מדוע   ,

י להשיב לאותם אנשים פרטיים  " הפרטיים של מצרים. על בנ
להשיב   צריך  המצרי  המלוכה  ובית  לקחום,  הם   ילבנמהם 

גביהא   ע התקבלה תשובתו של ואת שכר העבודה, מד  ישראל
 .על דעתם של המצרים עד כדי כך שהיו צריכים לברוח

הגאון   כך  על  בפרמוילנא  עונה  נפלאה.  "ויגש"   שתתשובה 
כיצד   לתאר  התורה  מצרים ִּכְלּכֵ מאריכה  ארץ  את  יוסף  ל 

נא הראשון  בשלב  הרעב.  ֵמֶאֶרץ    :מרבשנות  ַהֶּכֶסף  "ַוִּיֹּתם 
ּוֵמֶאֶרץ וַ ְּכנַ   ִמְצַרִים  ָהָבה  ָּיֹבאּוַען  ֵלאֹמר  יֹוֵסף  ֶאל  ִמְצַרִים  ָכל   

ָּכֶסף ָאֵפס  ִּכי  ֶנְגֶּד  ָנמּות  ְוָלָּמה  ֶלֶחם  טו)"  ָּלנּו  מז,  , (בראשית 
השלב השני כאשר תמה השנה ההיא והעם המצרי בא לפני 

באומרו יח)  יוסף  מז,  ַּתם ":  (בראשית  ִאם  ִּכי  ֵמֲאֹדִני  ְנַכֵחד  א 
א ִנְׁשַאר ִלְפֵני ֲאֹדִני ִּבְלִּתי ִאם ְּגִוָּיֵתנּו   ...הֵנה ַהְּבֵהמָ קְ ַהֶּכֶסף ּומִ 
ובשלב ְוַאְדָמֵתנּו לפרעה,  מצרים  אדמת  כל  את  קונה  יוסף   .

רי לעבדים לפרעה, וכך  השלישי הוא קונה את כל העם המצ
יוסף ַהּיֹום  "   :מכריז  ֶאְתֶכם  ָקִניִתי  ֵהן  ָהָעם  ֶאל  יֹוֵסף  ַוֹּיאֶמר 

, ולא די בזה אלא יוסף (בראשית מז, כג)"  הַאְדַמְתֶכם ְלַפְרעֹ   ְוֶאת
   :(בראשית מז, כו) מרהופך את הקניה הזו לחוק קבוע שכך נא

 
 
 
 

 

 

 
   דבר העורךהמשך  

ִמְצַריִ "   ַאְדַמת  ַעל  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ַעד  ְלֹחק  יֹוֵסף  ֹאָתּה  ם". ַוָּיֶׂשם 
שליט"אואומר   מטאלנא  הפ  האדמו"ר  תמהים  שמפרשי  ט 

, כלום יזה צורך היה ליוסף לשים אותה לחוק עד היום הזהא
לא די במה ששרת את פרעה בקנותו את הדור הזה לעבדים, 
הגאון רבי מאיר שמחה מבאר את הסוד שמונח באותו חוק  

נא הרי  המצרי,  העם  על  יוסף  עבד   מרשהחיל  שקנה  שמה 
רבו ג)  קנה  א,  קידושין  להיות(משנה  הפך  המצרי  העם  כולו    , 

שכל הרכוש של האזרחים הפרטיים היה  לעבדי פרעה, נמצא  
ת המלוכה והחוק הזה היה תקף גם שייך בעצם לפרעה, לבי

שאל איש מאת רעהו   שראלים  בדורות הבאים, כך שכאשר ע
לא  החוב  ושמלות,  זהב  וכלי  כסף  כלי  רעותה  מאת  ואשה 
טענתו  מעתה  צודקת  המלוכה,  לבית  אלא  המצרי  לעם  היה 

גב לעישל  התחייב  המלוכה  ובית  שהיות  פסיסא  בן  ם הא 
ום לתבוע  שנה, שוב אין שום מק   430שכר עבודה של  שראלי

שבנ  שראלים  עאת   ושמלות  וזהב  כסף  כלי  אותם    י על 
לקחו מבית המלוכה, כל זאת צפה יוסף ברוח קודשו    ישראל

 . וזו הסיבה ששם אותה יוסף לחוק עד היום הזה

 

   ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים:המשך המכות שהביא הקב"ה על  
 . כט)-(י', כאהמכה  - חושך  .כ)-(י', אההתראה והמכה   -ארבה  

מכתהתראה    -  בכורות      רבינו   משה  דברי  סיוםו,  בכורות  על 
   .י)-(יא, א לפרעה

 מצרים:  למשה בארץ  מצוות  ציווי ה תחילת   . א
 ה.לבנהד ואהרן את מול למשה' הראה ה ,בא' ניסן . א
 דשים והשנים ע"י הסנהדרין. והחציווי קידוש  . ב 
  ה לקרבן פסח.ׂש י' ניסן-בלקחת  : מצריםמצות פסח  . ג
"ּבֵ ויב . ד בניסן  י"ד  ָהַעְרּבַ ם  לשִיםין  את  ו  ,וטחו"  לסמן 

הֶׂשה בדם  בתיהם  בשרו   לולאכ  ט"וובליל    , פתחי    את 
באש ומרור,  ,הצלוי  מצות  כנים  מו  שהם  בעוד  עם 

  כל הלילה.לא לצאת מביתם  מצוויםמאידך ו אהצילי
היום    דורות:ל   פסחמצוות   . ה  את  ניסן)  ָלֹחג     ור  באיס(ט"ו 

לקרבנ  -  חגו,  המלאכ שבעות  ימיםה'  ֵיָאוש,  ת       ֵכללא 
  .ִיָּמֵצא חמץ בבתי בני ישראל שלאו

מצו ם  ע  . ב  את  לקיים  עצמו  על  קיבל  ,  הפסח   ת ו ישראל 
[הגדה של  חמשה דברים  ם ע"י  תלצה  סיפור   ת מצוַ לקיים  ו 

 .כות אמת ויציב, ואמת ואמונה]רשת ציצית, ברפפסח,  
בכל  ה' עובר ט"ו ניסן, להשימורים, ליבליל  מכת בכורות: . ג

, ולאחר שפרעה עצמו תומ  בכורי מצרים  וכל  ץ מצריםאר
שיצאו  מתחננים  -  והמצרים ישראל  נתנו   ,לעם  ואף 

ושמלות   זהב  כסף  ַהּזֶ "-ב  -לישראל  ַהּיֹום  וק יבד  ,ה"ֶעֶצם 
 ממצרים. עם ישראל  יוצא -בין הבתרים  תשנה מברי 430

רה אחת, אסור וב: כדרך מלכים, בחקרבן פסחאכילת דיני  . ד
ישראל לורבן, ואסור לגוי,  יר מהקתאין להור עצם, ושבול

 לאכול ממנו.  -ערל או מומר 
'  . ה  ְּבכוֹ פרשת  ָכל  ִלי  בכור   דיני :  ר' ַקֶּדׁש  בכור   הקדשת  אדם, 

 ,ותבכור  זכר למכת  -החמור    )רו(בכ  טרשור ושה, ופדיון פ
   . של ראשמצות תפילין של יד ו 

'  . ו  ְיִביאֲ פרשת  ִכי  מצרים,   מצות':   ְוָהָיה  יציאת  זכרון 
מצה,אכ  -פסח  ת  ומצוו חמץ  ילת  בליל איסור  והגדה   ,

ומצוות תפילין של יד ושל שת בכורות,  סדר, ומצות קדוה
 .) (יגמצרים ת ר ליציאראש, זכ

 "דבס

 ב "פשת  טבש   א'                זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                  בי"שנה  552' סמוןעל 

 664  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

 אּבֹ 



 

 

 סיפור - ...תפעליםממה מ – 
טורק אליעזר  רבי  מורי    ,סיפר  מאבי  שמעתי  נפלא  מקרה 

זצ"ל שאירע בימים בהם שימש כמנהל תלמוד תורה "יסודי  
נאוט האסטרו  יחהצל  בה   בתקופה  זה  היה  :אביב  בתל  התורה"

יליונים רבים ראשון לעלות לירח. כל העולם רעש וגעש, מה
לחזות כדי  הטמאים  הצפיה  מכשירי  אל  עיניהם    נצמדו  במו 

חדל   לא  ובעולם  בארץ  הציבורי  והשיח  ההיסטורי  במאורע 
 .מלעסוק בנושא המפעים והבלתי יאמן הזה

האסטרונאוט הראשון שנחת על הירח, היה גוי אמיץ ביותר 
מיוחד, והיה רחוק מכל זיק של תורה ואמונה.  נטליגנט בואי
כף אול את  הנחית  כאשר  לראשונה   ם  הירח  פני  על  רגלו 

של  משפטים  מספר  לאחר  בו,  צפו  כשמיליונים  בהסטוריה, 
:  (קכ"א)  ליםאמונה והשתוממות, אמר לפתע את מזמור התה

ָיֹבא' ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ֶעְזִרי    ,ֶעְזִרי  ִׁשיר 
פסוק בפסוק, והוסיף עוד כמה   ... ץ'ֵמִעם ה' ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָארֶ 

 . פסוקים מן התורה
זו   עצומה!  היתה  הנאמנה  היהדות  בקרב  מכך  ההתפעלות 
עשה   שבהם  גדולים  רגעים  באותם  גמורה.  הפתעה  היתה 

לומר מה  לו  היה  לא  אמונה  הסטוריה  לדברי  פרט  ... לעולם 
דג כמחנך  ומאבי,  משכמו  כדול  ההזדמנות  את  ניצל  י  עלה, 

לעורר את התלמידים. הוא אסף את כל ילדי התלמוד תורה  
בפניהם אמונה  ודיבר  ענייני  גוי  ,  על  אותו  אפילו  כי  והזכיר 

 .שהגיע לירח נפליטו מפיו דברי אמונה
 שש וצעק:  -נעמד אחד הזאטוטים בגיל חמש ,לפתע
חדר,  שקט השתרר בהדרשה נעצרה.  ...)  משוגע(  משגענער"' "א

באחת הפנו  התלמיד.   והתלמידים  של  לכיוונו  ראשם  את 
 .המנהלהביטו בו כתמהים על הזלזול שהפגין כלפי  

ובחכמה,  במתינות  התלמידים  עם  להתנהג  רגיל  שהיה  אבי, 
התכוונת  "למי  ברוגע:  שאל  רק  הוא  ברבים.  עליו  צעק  לא 

כעת שהזכרת  הגנאי  אותו  "?  בתואר  "על  השיב:  הילד 
שעלהאסט  "לירח  רונאוט  משוגע"!  הוא  התפלא    "...מדוע 

דבריו לפשר  "אבי  פירוש.  "וכי    ?"מה  בבטחה,  הילד  השיב 
ֶעְזִרי ֵמִעם לות לירח כדי להתפעם מהאמונה ולומר 'צריך לע

ָוָארֶ  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  לידתנוה'  מיום  כבר  הרי  מלמדים   ץ'?! 
 "!...אותנו את האמונה הזאת

מדבריו התפעל  כך  כל  שנ  אבי  הילד  זו  של  טהור.  מלב  בעו 
יש כלל  של  עם האמונה  יונקים  אנו  יסודותיה  את  ראל. 

עולם, ואת שיש בורא ל  החלב. אצלנו מחדירים כבר מקטנות
לכן  השם,  השגחת  את  בטבע  לראות  ההתבוננות  כח 
לירח  לעלות  צורך  אין  דבר,  ומכל  תמיד  מגיעה  ההתפעלות 

 .א והשגחתומפינו ההתפעלות ממציאות הבור כדי שתפרוץ
'לב אליהו', היה  זצ"ל, בעל    רבי אליהו לופיאן  הגאון הצדיק  

בתה הפסוק  את  "(ק"ל)  ליםמסביר  ִמַּמֲעַמִּקים :  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר 
 . ", על דרך הדרוש 'ה ְקָראִתי

במעמקי   הפנימית  האמת  השם',  ה'קראתיך  חבוי  אדם  בכל 
האמת  את  לחשוף  מסוגל  שאינו  אדם  לך  אין  נפשו. 

הממעמק השאלה  כוחותיה.  כמה  עבור   יא  להשקיע  יצטרך 
יראת  חסר  שהאדם  ככל  לכך.  יתעורר  אמצעים  ובאילו  זה, 
העומ וגדל  הולך  כך  ואמונה,  מתורה  יותר  ורחוק  ק שמים 

 .חבויה נקודת האמת בנפשו אשר בו
לחקר  הגיע  לחלל  שעלה  בעת  רק  גוי,  אסטרונאוט  אותו 

 ']לאיהם אמ אוצרות['                   !האמת, להתעורר ולהתפעל

 השנה למועדי הקשר - 
בגמטרי  -  "בא" עליו.    העולה  עוד  יביא  מכות  ג'  לו  רמז  ג', 
 . )הטורים בעל(

ראש  ב"א תיבו=  הנותרות:  י  המכות  שלושת  כורות, 'בת 
 . פילה'אאה 'בוכיצד נרמז החושך?   ,רבה'א

 החוזה מלובלין זי"ע אמר ברמז על פרשיות ספר שמותרבנו  
 באופן הבא: שבאים לרמז על כל מועדי השנה

 .יציאת מצרים  -הוא ימים הראשונים של פסח    -  באפרשת  
   .ףיעת ים סושביעי של פסח, קר  - בשלח פרשת 
 . שבועות, חג מתן תורה -  יתרופרשת 
 .ימי המשפט  -ראש השנה ויום הכיפורים    -  משפטיםפרשת  
לסוכות    -  תרומה פרשת   השכינה  -רמז  תרומה  ,  צל  ופרשת 

א על  להשראתומדברת  מקום  שהיה  המשכן  .  השכינה  הל 
ֵאֶלי "  -  תצוה פרשת   ָזְוִיְקחּו  ַזִית  ֶׁשֶמן  לחנוכה  -"     .רמז 

תשא    שתפר שקלים    -כי  שאמרו רמ  -נתינת  כמו  לפורים,  ז 
 . הקדמתי שקליכם לשקליו של המן )מגילה יג:במסכת ( חז"ל

 
 

 

בני  מאמינים    -    
   מאמינים

להתבונן  נעצרנו  לא  מעולם  כי  ולה  נידמה  תפעל להתרגש 
הכתוב:    במקרא על  בשטחיות  לעבור  הורגלנו  ... ויסעו"זה, 

מאות רגלי    שש  מטף  -אלף  לבד  שלם  ,  הגברים  מליוני  עם 
מבני  -  אנשים גברים  אלף  מאות  נשים,  עשרים  שש  ,  כפול 

 !קם ממקומו  -וכפל כפליים נוער וטף 
ארץ את  עוזבים  בזרועותיהם,  תינוקותיהם  לוקחין    הכל 

? ם ויוצאים לאןשוט, עוזבים את בתיה, פוהולכים  מגוריהם,
מה יאכלו מי יאכיל את ילדיהם? מה ישתו במדבר !  המדברה

היכן  ?  זה ביום,  הלוהטת  והשמש  מהשרב  המחסה  היכן 
 .בצינת הלילה ילדיהם ישכיבו את

,  אבדון  ואומנם על פי דפוס הקיום הטבעיים היה בכך משום
במדרש   שאמרו  כ"השמות  (וכמו  למות "  )רבה  אלו  עתידין 

האם אפשר לתאר את גורלם של ישראל ללא המן,   ."במדבר 
מן לחם  וללא    ללא  החלמיש,  מצור  המים  וללא  השמים, 

לא הרהרו ולא שאלו,   ןכ  פיל  עף  הכבוד, וא  המחסה של ענני
מגיד שבחן  שהקב"ה וכמבואר במדר  נשמעו לצווי שלכולם  

אמרו שלא  ישראל  צידה?  ; של  בלא  למדבר  נצא  אלא   איך 
והלכ מההאמינו  אמרו  לא  הוא  ו,  ה'  חפץ  הכל  אלא  . נשתה 

חיים נושמת  אמונה  חיה,  לממשות  שהפכה  אמונה,  , לפנינו 
 .אמונה אשר עם מלא חי על פיה

, מינים בני מאמיניםלשיאי אמונה אלו הגיעו בני האבות, מא
בו  שנאמר  למאמינים  וראשון  ראש  אבינו  אברהם    צאצאי 

בה'" הד  ).צ"זת  שבמסכת  ("    והאמין  מסרו   ורות,כל  רבבות 
אמיתית לאמונה  והגיעו  ומוחשית, ,  נפשם  חיה  אמונה 

הקדושה והטהרה,   אלפים נשרפו ונטבחו למען השבת, למען
נפש מסירות  מתוך  ילדיהם  חינוך  פ  למען  שוטה  ואמונה 

ע פשרות  ללא  מסורת  תנ מל  ותמימה  על  . אבותיהם  לשמור 
 .ריםוהכל מכח אמונתם של אבותינו יוצאי מצ



 

 

כחצות או בחצות  – 
י שהקב"ה יודע עיתיו ורגעיו  פל  ע ף  בשם רבותינו: א  וברש"יי

ולא אמר    'חצותכ'אמר משה    ואמר בחצות  'חצותב'הלילה, 
. בדאי הוא  שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה.  הלילה

מרןקשוה יוסף זצ"ל  ל"שראה  ה  עובדיה  למה הרב  לכאורה   :
יטעו שמא  לחוש  למשה  לו  לו    ,היה  שאמר  ממה  ולשנות 

 . הקב"ה בחצי הלילה
בתכלית  שונה  מצרים  של  חצות  שנקודת  ידוע  ותירץ: 

אופק של  השמש   מחצות  זריחת  שזמן  כשם  ישראל,  ארץ 
ארץ ישראל, וכשאמר הקב"ה   ושקיעתה במצרים שונה משל

היינו בחצות של אופק    במצרים  בכורכל    הלילה יכה שבחצי  
ולדעת מתי   ארץ ישראל, ואצטגניני פרעה לא ישכילו להבין

של  חצות  זמן  רק  אלא  ישראל,  ארץ  של  הלילה   חצות 
מצרים, וכשיראו איצטגניני פרעה שאינו מכוון לחצות לילה  

בדאי    שלהם משה  משה    )שקרן(יאמרו  אמר  ולכן  הוא, 
 ']רכות דב 'מאור ישראל'[                              .הלילה 'כחצות'

 
 

 

יש להחזיר את הכסףלמי  –
: הנה ישראל יצאו  הרב עובדיה יוסף זצ"ל  "לשראה  מרןכתב  

שכתוב וכמו  גדול,  ברכוש  כב)  ממצרים  ִאָּׁשה ":  (ג,    ְוָׁשֲאָלה 
 ".תֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמְּכֵלי כֶ  ...ִמְּׁשֶכְנָּתּה

בצורת  זהב  וכלי  כסף  כלי  ישראל  קיבלו  איך  להבין:  ויש 
מנת על  הבטחתם,  שאלה  את  קיימו  לא  ובסוף   להחזיר, 

לצמיתות אצלהם  מצרים ?  ונשארו  בני  תבעו  כבר  ואומנם 
מוקדון אלכסנדרוס  אצל  ישראל  בני  לנו   ,את  תנו  ואמרו: 

היה    ה בן פסיסא, שזהכסף וזהב שנטלתם! השיב להם גביר
. סנהדרין צא.)(עיין    שכר פעולתם אחר שנות עבודתם במצרים

כל  עד  ומביט  הצופה  יתברך,  ה'  ראה  כי  לומר:  יש  ואולם 
שלא ישרא  הדורות,  להשתעבד, יחזרו  למצרים  עוד  ל 

ועבדיו פרעה  אחריהם  ב  ושירדוף  יטביעם  וזאת  ( ים  והקב"ה 
ליאור ישראל  ילדי  את  השליכו  אשר  שפרעה  )ביעםלהט  על  וכיון   ,

 .  הכסף והזהב ומצרים נאבדו מן העולם, למי יחזירו את
 ]עמ' ק"נ 'מאור ישראל דרושים['

 
 

 שכולו אורלילה  – 
עובדיה    "לשראה  מרן  הקשה זצ"להרב  נאמר  יוסף  ַהַּלְיָלה  : 
לפיה'לַ ַהֶּזה   קשה  ולכאורה  ג'(במדרש  המבואר    ,    ) רבה, 
ִקים ָלאֹור יֹום  כי מה שנאמר: ")  'תענית ג(  תופובתוס ַוִּיְקָרא ֱא

ָלְילָ  ָקָרא  ה)  "הְוַלֹחֶׁש  א,  אצל ,  (בראשית  ה'  שם  נזכר  שלא 
על אלא  שמו  מזכיר  הקב"ה  אין  כי  שהוא   החושך,  הטובה 

ה'    ום ולא על הלילה, וא"כ קשה למה הזכיר כאן את שם הי
הלילה   ַהֶּזה  ב  וכת  -על  הזוהר    ? ה'לַ ַהַּלְיָלה  פי  על  ותירץ 

מצרים היה אור   שבאותו לילה של יציאת  ) בא, דף ל"ח(הקדוש  
של דינו  את  ראו  העולם  וכל  תמוז  תקופת  הקב"ה,   כמו 

מצרים   בכורי  נמצאו  ישראל ממצרים,  שיצאו   מתים ובשעה 
לעיני כולם היה    .בשווקים  ההוא  פסח  שבליל  מובן  זה  ולפי 

 '.ולכן אפשר להזכיר עליו את ה, כאור יום הלילה מאיר
 ]מאור ישראל דרושים עמ' קנ"ד[

  
אמר איש"   פעם  אתו:  ה"חזון  להתייעץ  שבא  ציבור   לפרנס 

יש עפ"י ני שדרכי לייעץ לכל אאלה, מפמין השאף כי אשיב מ
מ אמ  קוםמכל  דרכו,  קיים  בלבד  לדידי  אחד  כל צעי  נגד 

  כתב באגרת: בכל פגע הריני מורגל   ! וכןלהתפלל  -המצוקות  
ד נעשה  לא  כי  האמונה,  את  רק  להחזיק  במקרה,  בעולם  בר 

 להעביר   בתפילה  מתאמץ  והריני  ,רךבית  השגחתו  יפ  לע

בתפילה   יגיעתו כי  לתלמידיו, ראמש דברים יפלאו לא הגזירה.
 ותר שבים התלמוד.  יעולה על יגיעתו בסוגיות חמורות ב

כתב ברועוד  כל  וה'    :  תפלה,  ע"י  טוב  למצוא  בכוחו  נש 
לתומתאו צדיקים.  פלתןה  על   של  לפניו  שסיפרו  אימת  כל 
פורענות  גזיר צרה  או  רעה  הטבעית  מחלהה  תגובתו  היתה   ,

 ]פאר הדור[                   .פללותנו, הקב"ה רוצה שיזו:   בלשון
 

 

במדרש   זה    :ד),  ג   בהרת  (שמומובא  פונים  שהיו  אותם  שראה 
שי כדי  משם  ויצא  לדבריו,  מאמינים  והיו  עצה.  יבזה  טלו 

במבצר רב נכלא  הרד"ל,  ביאור  בעל  זצ"ל,  לוריא  דוד  נו 
 מרד במלכות.  בפטרבורג בגלל עלילה ש

מספר   גדולאחר  בפני  לחקירה  הובא  אשר ימים,  השרים  לי 
ביניהם  ד מפניו.  ,בצרפתיתיברו  דבריהם  את  להסתיר    כדי 

 החדר.  רבי דוד, שהבין את השפה, פנה לצד
אותו   ראה  הראשי  גער כשהחוקר  רשות,  ללא  ממקומו  קם 

קיבל:  בו ממקומ  תממי  לזוז  לו  ךרשות  ענה  דוד  רבי   ?
וכל א   שלאמדברים בצרפתית כדי  נתי כי אתם  : הבבצרפתית

ולכן דעת הצידה  יתי  פנ  להבין,  את  ולגנוב  להאזין  שלא  כדי 
וגמרו ..החוקרים ויושרו,  מתומו  מאוד  התפעלו  החוקרים   .

כזו   בצורה  המתנהג  שאדם  משקר,   -בדעתם  אינו  בוודאי 
 ובוודאי לא קשור למרידה שהעלילו עליו.  

אלי היחס  השתנה  שעה  עמאותה  ושוחרר.  ו  בדינו  שזוכה  ד 
למקורביו,   דוד  רבי  זולמד  כי  אמר  רבינו  ממש  הנהגה  ה 

פרעה מעם  מתדיינים   ,שיצא  פרעה  שעבדי  שראה  לפי 
לשיחתם,   להאזין  רצה  ולא  ויצאלכך  ביניהם  זה  ש  ,קם  אין 

  ]ילקוט מאיש לרעהו[                  .מן המוסר שיקשיב לדבריהם 

 
 

חודש  ק  ראש  בו  שיש  יום  מימות  הוא  יתירה  החול, דושה 
כיומביאין  ש מוספים  קרבנות  הנשים  בוטם  בו  ונוהגות   ,
ברש מלאכה  לעשות  הש   ,ודשחאש  לא  שלהן,    ב וטם  יוהוא 
קדושת  ש הקב"ה  ונ  ודשחאש  רנטל  לנשים    התנמהזכרים, 

על שלא נתנו נזמיהן לבעליהן במעשה העגל, ואין ביד הבעל 
   על האשה לעשות מלאכות קשות. לכפות

 .ודשחאש רכבוד ומצוה להחליף בגדים ל
היום,   ה'אליהו רבה'  כתב: מצוה להרבות סעודה מפני כבוד 

עלי   כפרה  "הביאו  הקב"ה:  שאמר  לישראל,  כפרה  שהיא 
רוצה   ואני  שלה,  ממאור  הירח  כיבוד, שמיעטתי  לה  לעשות 

 שיתכפרו בה כל ישראל בכל עת שתתחדש". 
ב  ןכל  וע מאכל  להוסיף  חול,   ודשחאש  ריש  ביום  שחל 

 ל שבת. מכ  ובשבת להוסיף מאכל יותר
בתשובה,   והשל"ה  להרהר  מישראל  אדם  לכל  ראוי  מוסיף: 

ב מעשיו  זמן    ודשחאש  רולתקן  שהוא  מוסף,  תפילת  קודם 
 כפרה.



 

 

  
קט"ו(  םיוקמבאר את הפס  'בן איש חי ' ה  דתהלים  ֲעַצֵּביֶהם  "  :), 

על פי מעשה שארע   )ח,  שם(ם"  ְהיּו ֹעֵׂשיהֶ ְּכמֹוֶהם יִ ב...  ֶּכֶסף ְוָזהָ 
רבות:  שנים  מרוד.   לפני  עני  ונעשה  מנכסיו  ירד  אחד  יהודי 
פסח ערב  לא   החומריומצבו    ,הגיע  חמץ  מנשוא:  קשה  היה 

חליט ו... הב  ם, אבל גם מצות לא היויבר שבועיכהיה בבית  
ל יותר  חשק  לו  לא חישאין  אסור  הרי  אך  לדות.  ים   דשלח 

החליטלפי  ,שופבנ למכך  אצא  שד:  יתפסוני  שם  ים ודדבר, 
לצאת   גוני.רהוי לו  מה  לשם  וחשב:  בדעתו  נמלך  כן  אחרי 
מי   -יתפסוהו  בר, מי אמר שיתפסו אותו שודדים? ואם  דלמ

  קשים אמר שיהרגוהו, שמא ימכרוהו לעבד ואז יהיו לו חיים  
ללכת?יותר החליט  זה  במקום  הנוצריולר  !  דאי וו   שם  ,בע 

ישראל''אוהב   גוהורהי יי  לר.  הסתובב  וצא  הנוצרי,  בע 
שעת  יוברחובות במשך  ושוב  לב   ישא  אךים,  יהלוך  שם  לא 

',  'ךכם  א'  אליו. לכנסהחליט,  הכיאכנס  נמצא  שם  מר,  ויה, 
אותי לגנ  בויחש   -  וכשיראה  הטמא  ושבאתי  הלחם  את  ב 

שע יעב-שלהם   אגשיםורה  וכך  מיתה,  תקא  נשה    . '...ותי ו ת 
נכנ לכנסהוא  אףיס  אך  שם.  יה,  היה  לא  לעצמו:    אחד  חשב 

הפסל   שעומד  היכן  פנימה,  שם אכנס  ובעצמו,  בכבודו 
הכובו נמצא  פנימהודאי  נכנס  ואז...  בו  יבתח.  מר,  אחזה  לה 

מהפאר נדוהה  התפעלות  נעמד  הוא  כרר.  כשלנגד  עש  לו, 
הפסל מתנוצצים  כשראה הנברשו   עיניו  זהב.  העשויות  ות 

הכ שם  איננו,ושגם  אקים'  :חשב  מר  יגיע   אולי  ואז    רעש 
ס  ?'מרוהכ מהתקרה ת  , פסיט  ,לםונטל  הנברשת  את  לש 

אך לא  וירד.  חשב:    דבר  לפתע  בידי  'ארע.  הנברשת    -אם 
כן ווהכ אם  נמצא,  לא  גואל...  בא  -  מר  את   '.לציון  הוריד 

שאדם זה  (תה.  יסה בה את הנברשת ורץ הביהחליפה, כ כמובן 
שאוסרת   ההלכה  פי  על  שלא  זרהילפעל  מעבודה  .  )וממשמשיה הנות 

לר נגש  וכשהגיע  היהודי,  חרשלבע    וביקשו   ,לםיא-צורף 
זהב מטילי  ארבעה  מהנברשת  נתן  ,שיעשה  אחד  לו    מתוכם 

למ מתחת  הטמין  הנותרים  השלושה  ואת   טתו. י בשכרו 
יניו: נברשת מר לכנסיה, חשכו עו קר, כשהגיע הכולמחרת בב
חס שר  !הראחת  לספר  למלך  ב  תה היץ  והמלך גנבה  כנסיה, 

עורו,מר  והכ  ה.ר חקי  וועדתלהקים    הרהו על  שהרי    חשש 
השמי מרחובת  עליווה  ואמר:   פנהלפיכך    ,טלת  המלך  אל 

   הים שלו. וב מהאלוכי גוי לא יגנ הגנב יהודי,כי ברור לי 
הולקר  ץיע לרב  תוך    ,יםדהויא  אם  כי  לא   שבוע ולהודיעו 

למקומה   הנברשת  היהודירויג  -תושב  כל  מהעירשו  ת או ,  ם 
נכבדי המיבכ  יתלולה  יהקה  עשרת  עשה  זכרכר  אכן  וכך  ית. 

מהמלך ה.  הששמע  את  את  יכ,  יםרבדרב  היהודים נס  כל 
ח במקום  שהשנה  המועד  ווהודיע  פסח  ל  ם  וצכרז  וי  -של 

 ים.  רבדענו הגנב שמע גם הוא את המיוד ותענית צבור.
גנבתי ך לצום ולהתענות, אני  רו"אין צאמר:  ורב  גש אל הינ

ך א  מצויים כעת מתחת למיטתי.   במטילי הזה!  שתאת הנבר
   ."יןיפול בעניאל דאגה, הרב ישאיר לי את הט

הלך   המלך   לאהוא  את  לפגוש  וביקש  הארמון  שערי 
משהוכנס אל המלך, אמר בקשר לנברשת שנגנבה.  בדחיפות,  

לקחת?! אתה  "  !"ת הנברשתאאדוני המלך, אני לקחתי  ":  לו
שמא   קומתכאו  להיות  אתה  שרון  היהודיםבן  כל  לא,  "  ?"ל 

הנברשת,  זה   את  שלקחתי  הוא ואני  יכול  רוצה,  המלך  אם 
ולבדולשל שליחים  למוח  מתחת  מטתי,  י ק  שני  ושם  נחים 

כשתי רשת. במטיל השלישי כבר  רמהנב  תכוומטילי זהב שה
לינעל ומצותיים  הפסח  לדים  יו"   ."לחג  שהתחאתה  יבת ידע 

שהתחיאיננ"  ."בנפשך?... סבור  בנפשייי  למלך בתי  אספר   .
הספור,  בדי כל  את  כהרבד וק  כווייים  לשם  אבל  ך רנצ  ךתם, 

כל   לכאן  שיבואו  הכראני  הכמורה:  והבישוף,  ואשי  מר 
והחשמן  רהא הסכים,    !"לםוכ  -כיבישוף  כשכל והמלך  כך, 
מומכ לכל  מקשיבים  בראשם  והמלך  הנצרות  פתיבדי  ח לה, 

וס סיהאיש  את  לא"   פורו:יפר  יר   אני,  מנכסידעליכם,   ,יתי 
קש הי ומצבי   אמה  מנשוא.  מתפלל   ;תירה  אני  הזמן  כל 

 ,הים שלכםוולא עזר לי, פעם אתפלל לאל  -שלנו    קיםולאל
הוא   שר ועז יאולי  הדעת  על  יעלה  לא  הרי  העם ור...  ב 

ו אליו  אפמתפללים  כלום...  סתם  נחשיהוא  אם  שרולו  ב וב 
ט הכמרים  פשיהעם  אבל  אינם  ים,  לו  יאפ ו...  פשים!יטודאי 

הוא    -  ל אליואם המלך מתפלוש,  פיך ודאי לא טאם כן, המל
אל אמובטח  טוב...  אחת רהים  פעם  אכנס  לעצמי:  תי 

והיילכנס ירא,  כיצד  דברו פיאה  האמת, וא  .ל  את  לכם  מר 
הכ  כשנכנסתי והדר,  פאר  כזה  וראיתי  זהב,   ללכנסיה  עשוי 

בעצמו   הפסל  כך  ובפרט  כל  לפניו...  עדוהאש   התרגשתי 
לבכות לדבר  לתוכילא    .שהתחלתי  ובכיתי, .  דברי  בכיתי 

לו  ווהאל יש  שלכם  זהב'הים  לי:  'לב  אמר  אל '...  בני,  בני 
מדבר'תבכה שהוא  כששמעתי  ה  ...  נמס.  לבי  תמוגגתי אלי, 
בוכה, אמר  הים שלכם שאני רקוב דמעות... כשראה האלומר

בנימה   אנ'רכה:  לי  כסף,  בני,  לך  חסר  יודע,  לך  י  קח 
זאת"  ...'הנברשת שמעתי  אמר  אני  לו:  והזדעזעתי.  איך 'תי 

דבר לך  לעשות  יכול  ל  אני  הנברשת וטיכזה,  את  ממך  ל 
לכבוושה כאן  א  ?!...'ךדצבה  האלו'מה  לכם,  שלכם ומר  הים 

הוא  רלא   זהב,  לב  בעל  שהוא  בק  איש  כשראה יגם  צוע. 
זז,  שאינ שלו  ירדי  מהבמה  בעצמו  הסהוא  את  לקח  לם, ו, 

למעלה  יט המנוופס  את  התקרתלש  מן  הנה, 'באמרו:    ה,ר ה 
זה".  "...'ח לךק ועתה, ים היהודי,  י, ס"זהו  "כך היה המעשה, 

עמי   אםכעשו  להררב  הבנתכם.  אותי  וצונכם   ! "גונירה  -ג 
קשו סליחה מהמלך ימר והארכיבישוף החליפו מבטים. בוהכ

 ה.  החוצ ויצאו לרגע
הכ לארכיבואמר  א' ישוף:  מר  נעשה  הכל ימה  בינינו,  תו? 

הוא  ושט אם  אבל  טוב,   שלנוהים  ושלאל  אומריות,  לב  יש 
בר אין  לב?  לו  שאין  לומר,  אנו  יכולים  כרחים ומ  ,רהימה 

אמת שדבריו  ה'לומר  לו:  .  ואמרו  נכנסו  הסכים.  ארכיבישוף 
   ..."ךר, הכל שלרחואתה מש -ן לך ת"טוב, אם הוא נ

חי איש  ה'בן  אומר  קטו  בפסוקמז  רנ  ',זה,  ה(תהלים   ,(" ֶּפה  : 
ְיַדֵּברּו א  ְו לָ   ָלֶהם  ִיְראּוֵעיַנִים  א  ְו א "  ",ֶהם  ְו ָלֶהם  ָאְזַנִים 

ֹעֵׂשיהֶ ...  )ו  שם,(  "ִיְׁשָמעּו ִיְהיּו  מצב מגי  -  )ח,  שם(  " םְּכמֹוֶהם  ע 
נה את הפסלים  שעשו  אלו  אישגם  חיים  חסרי רלמים,  שים, 

 ]פסח  - ומתוק האור[                                   דעת ואובדי עצות...
 

 

 

 ה ינ ר ב                       ן   ו ר 
 א]   משלי טז,[   ן" וֹ ָלׁש   ה ַמֲענֵ   ּומה' י ֵלב  כֵ ְר ַמעַ ָדם  ָאלְ "

 ק ודצו חלר  בן קביע  : ביר או"מ שמת נ ילוילע                    
      ף סויו החמבת ש חר ס-הר ש :מייאת ר מ                         
 הר ש  תב נהדי ף :סיו ו הבקר  ן ב כירדמ סרכומ                              

   החשמ ןב י ג'ר וג :  שמחהן במי ס:   הזור ן ב  ילפתנ                              
 ה טוב בן  הדוהי : ה אל ןביים ח ףסיו :  אשר בן  ר מאי ירב                             

  וד ורחלדבן ם יי ח:  לםסא ןב ביעק:   הוהר בן ז השלמ                              
 :   םרהברו אואח ןב םמירח :ההר זו  ןב ודעסמר אש                             
    הן שמחב )הג'ור ( דיו ד :  אייח ןב  ר ופ: ע בקהור  וןי צ ן ב םיר פא                                

 בן זינו חל בן ר  שמעון  :  שמחה ןב יר אמ  :חקצי  ר יאמ ןב רןהא השמ 
   וןשמש  תב זהור  ימה :נע תב הר דנ פהי  ואל :שמכי מרד תבה נימ 
 בה וטבת  )יזי י ד( הבוהא :  היבבח תב ןותכ :  הזיעזבת מרים  
 יסהמכת ב נהינח : החנ בת לח: ר ף סו י ה בתיח 

 

     הולאפ  בניל יעתמר ו יהדהו-הדס ,קביע  אליעדה : לכמ ן) בןולאאריה ( :חהלהצל
 חק בן חיהצ: י בת אסתר : נעמה  ר אסתואל בן שמ  ימיטו : ג'ת אהבה בז :הגון  זיווג

 בתיה בת אסתר :  ריסאי תב לאה רחל: נה בת שמחה דיה: עת זהבבי רחל        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 - בסלולרי ומות ולתרת ושקדלה ,נותזמלה
 Ronbarina@gmail.com:יילמו בא

   ןורהש רמת 2 הקוצר 'רח: כתובת

 :מאע של קירזל
רחל מרים בן  ף ל יוסזקאודה יחהי

 ן דינה ב ר ולאה : ליא  בן י שלמהתלנפ
 שושנה  ה בתר ה : שיינמ בת רייזל שנהשו

 ריה טו ויק בת  את: לי ובת לולמיטל 
 מית  ובן שליובל :  בת רחל הצבי השמח
 זל  מ תב: עדי ה בת חירחל 

 רבים וי הכזיל עשרמ   פימכסום  תרל  צוהמ
 השרון רמת 2 וצרקה' חר: לכתובת ק צ' ן לשלוחתינ 

 לרפואת: 
 א   ליט"ש נסים בן כמסאנה הרב מאיר 

 ן אביגיל  ל ב: אריא תייעקב ישראל בן גל
 ט  ן אנבן רחל : אברהם בשמעון   ה:ם בן עליזמנח

 גולן בן דינהעודד בן הגר : 
 נה שרה: זוליט בת חית: ויקטוריה בת בת גל אורטל
 רבקה  קרן בתמרים   : גלית בת רות דינה:  בת פאולה

 ת שדרה שושנה ב: ה לאה בת ציפורה איל
 ל  ורית בת רחנה : נת ליב  רחל בת נוארה : רות
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 מאוצרות הפרשה      

 ?איזה שתי מסכתות הוזכרו בפרשה                            חידה פר"ש             חידה פר"ש        

בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו וכו' ולמען תספר
 (י, א,ב) באזני בנך ובן בנך

אל פרעה" היא כדי שפרעההמטרה שהקב"ה אומר למשה רבינו "בא 
ישלח את עם ישראל ממצרים, א"כ נשאלת השאלה, מדוע הקב"ה

פרעה, זו סיבה הכבדתי את ליבו", הרי הכבדת לבו של אומר לו "כי אני
בקש מפרעהזו, וזו סיבה להיפך למה שלא ל שפרעה יסרב לבקשה

ץלהוציא את בני ישראל? מתרץ החיד"א בספרו "נחל קדומים" תירו
נפלא, בשם הרב רבינו שלמה אסתרוק זצ"ל שפירש את המילה כי

, הקב"ה מצווהמלשון אף על פי. ולפי"ז מבואר החיד"א את הפסוק כך
פ שאניאע" –את משה לבא אל פרעה "כי אני הכבדתי את לבו" 

הכבדתי את לבו, עדיין יש בידו את האפשרות של בחירה לשמוע
וסיף החיד"א שלכך נסמך הפסוקבקול ה' ולהוציא את ישראל, מ

"ולמען תספר באזני בנך ובן בנך", לומר לנו, שעיקר גדול בסיפור
יציאת מצרים הוא, לספר את הדבר הזה באוזני בנינו, שהקב"ה נתן ביד
האדם את כח הבחירה, אפילו לרשעים כפרעה, ואפילו אחרי הכבדת

(מדשן ביתך) ן ה'.הלב עדיין יש ביכלתו של האדם להתגבר ולעשות את רצו

בנך את אשר התעללתי ולמען תספר באזני בנך ובן
 (י, ב) במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם

שאל האדמו"ר מטאלנא שליט"א, מדוע דווקא מכת הארבה נבחרה
להיות זו דעליה נאמר 'ולמען תספר באזני בנך ובן בנך'? הרי מכת
הברד היתה מפורסמת בעולם הרבה יותר, שהרי היו בה קולות וברקים

ומים היו מעורבבים זה בזה, ואם כן וגם היתה פלאית יותר שהרי אש
מן הראוי היה לספר על מכת פלאית זו, ולא על מכת הארבה שנראתה
טבעית? והסביר, שהברד הכה בחזקה וללא אבחנה, והשיג את מטרתו
בשבירת העצים והצומח החזקים. אך ה'חטה והכסמת לא נכו כי

לא הצליח את הצמחים הרכים והגמישים – (לעיל ט, לב)אפילות הנה' 
הברד להשמיד. לעומת זאת הארבה, שמגיע בשקט, הוא גמיש ויכול
להיכנס לכל מקום צר, ולא עוזב עד שהצליח לאכול 'את יתר הפליטה

את מה שהברד לא יכול היה לכלות. התורה –הנשארת לכם מן הברד' 
לדורות הבאים על מכת הארבה כדי להורות לכל מחנךבחרה לספר 

ארבה הוא חייב להיות גמיש, שקט, סבלן ולעשותוהורה שבדומה ל
להתאים –מלאכתו ללא לאות. והדרישה היא לספר באזני בנך ובן בנך 

את הסיפור לאזנו של כל ילד כדי שהוא יוכל להבין ולהפנים את
 (ילקוט מאיש לרעהו) הסיפור במלואו.

 (י, ו) ויפן ויצא מעם פרעה
בכל המקומות לא נאמר לשון זה ויפן ויצא, ורק כאן במכת ארבה זה

ואני הכבדתי נאמר, ולמה? וי"ל שלפני מכת ארבה אמר הקב"ה למשה
את לבו למען שיתי אותתי אלה בקרבו, ז"א שכאן משה ידע מראש
שפרעה יכביד את ליבו, ולכך הוא לא חיכה מה פרעה יגיד כי הוא כבר
ידע דעתו מראש. משא"כ בשאר המכות הוא נשאר לראות אולי פרעה

 (המגיד מדובנא)יחליט לשלח את בנ"י לפני המכה. 

 (י, יד) ה וכו' וינח בכל גבול מצריםבויעל האר
בכל המכות לא סבלו היהודים, משא"כ בארבה כתוב שהארבה היה גם

םדירבה שגם היהו. מדוע התייחדה מכת הא(עיין חת"ס)בשדותיהם 
, במכת ברד מציינת התורה כייצ'יקסבלו ממנה? מתרץ הגרי"ד סולוב

הכל הוכחד "ואת כל עשב השדה הכה הברד" חוץ מהחיטה והכוסמת
"כי אפילות הנה". החיטה מבשילה בשבועות, ובנ"י יצאו בניסן, וא"כ
לישראל לא היתה כל תועלת בתבואה, שהרי בשבועות כבר יהיו מחוץ

בנ"י ממצרים נפלו שדותיהם בחלקם שללמצרים, וכיון שכשיצאו 
המצרים, לא רצה הקב"ה שהמצרים ייהנו מן התבואה של ישראל,

 (מדשן ביתך) ולכן הארבה הכה גם בגושן.

 (י, יט) ודויהפוך ה' רוח ים חזק מא
ונהמה הטעם שבלקיחת הארבה הוצרך ברוח ים חזק מאוד, בש

מהגעת הארבה שהגיע ברוח קדים? י"ל שכשהארבה הגיע הוא היה חי
וחי נושא את עצמו. משא"כ אח"כ כשהוא נלקח, המצרים שמו אותם

עצמו, לכך לשימורים בתוך חביות וז הם היו מתים ומת לא נושא
 הוצרכו לרוח ים חזקה להוציאם מהשימורים.

: כשהארבהרבי זלמן סורוצקין זצ"ל בפירושו "אזנים לתורה" מתרץ
הגיע למצרים, הוא היה כחוש ודל, משקלו היה כמעט אפסי. רוח
מזרחית הספיקה לשאתו. אולם כל אחד מהם אכל במצרים די צרכו
ודי שבעו, וגדלו כולם והשמינו, והיה צורך ברוח ים חזקה במיוחד

 ם משם.להוציא
תירוץ נוסף, במדרש "מעין גנים" מבואר איך 'יצא' הארבה המלוח

: הנס היה שכל ארבה חי נטל על גבו את גופת חבירומתוך החביות
מתוך החביות, לכן היה צורך ברוח ים חזקה מאוד, כדי שיוכלו חגבי

 מדשן ביתך)( הארבה החיים לסחוב את חבריהם המלוחים והכבושים.

ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בארץ
 ז)-ד(יא,  ץ כלב לשונומצרים ולכל בנ"י לא יחר

באר את סמיכות הפסוקים כך: הנה הטעם שכתוב כחצות ולאיש ל
בחצות כתוב בגמ' ברכות ג: שזה בגלל שמשה לא ידע בדיוק לכוון את
שעת חצות, ואומרת שם הגמ' שדוד כן ידע מתי חצות, כי היה לו סימן

ת השאלה הרי גם למשה היה סימןמהכינור שהיה מנגן בחצות. ונשאל
ליידע זמן חצות במדוייק שהרי איתא בגמ' שם דג' משמרות יש בלילה
ובחצות הלילה כלבים נובחים וא"כ לכאורה הרי גם משה יכול היה

התורה כותבת כאןלכן  –לדעת שעת חצות לפי זמן נביחת הכלבים 
בחצות.שהכלבים לא נבחו וממילא מובן למה משה אמר כחצות ולא 

  (מהר"י אסאד)
וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן

 )(יב, כח עשו
דרשו מהתבות "כן עשו" שאף משה ואהרן (הובא ברש"י)במכילתא 

עשו את קרבן הפסח. ויש לשאול, מאי קמ"ל וכי מדוע שלא יעשו כמו
(פסחים צא.) כולם, ובמה הם שונים? ואולי יש לומר: מבואר בגמרא

שאסור למנות לקרבן פסח חבורת אנשים שכולם זקנים או חולים,
שמא מתוך חולשתם לא יוכלו לגמור לאכול, וישאר הקרבן "נותר".

כאורה היה אסור להם לעשות אתומשה ואהרן הרי היו זקנים, ול
לבדם, ולזה מחדש המדרש, דאף דשאר זקנים לא עשו הפסח, חהפס

הפסח לבד, ולא חששו שמאמ"מ משה ואהרן כן עשו את קרבן 
יותירו. והטעם בזה: שהרי השכינה שורה עליהם, ואין השכינה שורה

, ולכן לא חששו שלא יוכלו לגמור ועשו(שבת צ"ב.) אלא על גבור וכו'
  , שבענו מטובך)"ח קניבסקי שליט"א(הגרלבדם. 



 ללמדך       
 להוכיח את עצמת האמונה

 ם וֲַאַכְלֶּתם אֹתֹו ְּבִחָּפזֹון ֶּפַסח הּוא ַלה' (י"ב, י"א)וְָכָכה ּתֹאְכלּו אֹתֹו ָמְתנֵיֶכם ֲחֻגִרים נֲַעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּביְֶדכֶ 
 מזומנים לדרך". -ופרש"י: "מתניכם חגורים 

לכאורה יש להבין: מדוע נצטוו ישראל להיות מוכנים לדרך כבר בעת אכילת קרבן הפסח בליל ט"ו בניסן? הלא לא היו עתידים לצאת לדרכם 

 באותו הלילה, אלא רק ביום המחרת!

 את התשובה נבין על פי המעשה הבא:

היה זה בתקופה בה שלטו התורכים בארץ ישראל. באותה תקופה, מעטים היו היהודים שעלו ארצה, שכן הדרך עצמה היתה בחזקת סכנה ממש, 

כים הכבידו את ידם ולא זו בלבד, אלא שגם החיים עצמם בארץ הקודש היו רצופים בסכנות ובקשיים רבים: הפרנסה היתה בדוחק רב, ואף התור

 ועשו כל שביכולתם בכדי להקשות על קליטתם של יהודים נוספים בארץ ישראל. 

ובכל זאת, גם בתקופה זו, היו יהודים אשר אהבת הארץ בערה בליבם, וכל הקשיים והמכשולים שבעולם לא הרתיעו אותם. אלו, אכן הצליחו 

 לעבור את דרך החתחתים ולהגיע אל ארץ הקודש. –להתגבר על כל המכשולים, ובסופו של מסע רווי תלאות 

בין אותם יהודים, היה יהודי אחד אשר מעודו השתוקק לחונן את עפרה של ארץ ישראל. הוא נמנה בין אותם יחידי סגולה אשר הצליחו להתגבר 

מנמל יפו על גבי בהמות מסע. ביום  על הקשיים ולהגיע ארצה, ולא היה גבול לשמחתו כאשר ניצבו רגליו בשערי ירושלים, לאחר מסע מפרך

הכיפורים ובחג הסוכות, בהם התפלל אצל שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, פרצה שמחתו אף מעל ומעבר, והוא הרגיש עצמו מאושר כמו 

 אותם עולי רגלים אשר זכו לעלות לירושלים וליראות בבית המקדש אשר עמד על מכונו בתפארתו.

נמנה מיודענו וגמר בליבו לצאת עם אחד מידידיו למסע אל צפונה של הארץ. הוא ביקש לבקר בערי הגליל, בצפת לאחר שתמו ימי החגים, 

ובטבריה, לפקוד את קברי הצדיקים שמנוחתם כבוד שם, ולהעתיר לישועת הכלל והפרט. וכך, ביום שרבי אחד קמו השנים ויצאו לדרכם, 

גליל, בו יכולים היו ליהנות מדי פעם ממעט רוחות קרירות אשר נשבו והקלו במעט על החום מתמודדים עם החום המעיק, עד אשר הגיעו אל ה

הכבד. על אף שעל פי לוח השנה הימים אמורים היו להיות ימי הסתיו, נראה שמזג האויר התקשה להיפרד מהקיץ הלוהט, והימים נותרו חמים 

 כבשיאה של תקופת תמוז.

ידידים בתכונה רבה. יהודים עטורי זקן ופיאות לבושים בבגדי עבודה עמדו על הגגות, ועסקו בהכנת טיח וטיט והנה, בהגיעם צפתה, הבחינו שני ה

ון, כשבידיהם כלי עבודה שונים. "מה העבודה הזו לכם?", תהו האורחים. "כלום אינכם יודעים?", השיבו בני צפת, "הלא מחר יחול יום ז' במרחשו

 –א נותרה לנו ברירה כי אם למהר כעת ולתקן את הגגות שנסדקו בימי הקיץ, שכן אם ירד עליהם הגשם בו מתחילים לשאול את הגשמים. ל

 יחדרו המים אל הבתים פנימה!".

שני הידידים לא האמינו למשמע אזניהם. הלא השמש אשר להטה בשמים אמרה את דברה בקול ברור, ובאופק לא נראה אפילו ענן אחד 

ן בחשש שמא ירדו גשמים בעתיד הנראה לעין! "מה גדולה היא אמונתם של בני צפת! הם כה בטוחים שתפילתם לרפואה... לא היה כל הגיו

 תיענה תיכף ומיד, עד שהם ממהרים לטוח את גגותיהם כאילו מחר עתיד לרדת גשם!", שח אחד הידידים לרעהו. 

, חוששני שלא הבנת את כוונתנו לאשורה. אין אנו יודעים אם ירדו עבר שם אחד מבני צפת, והדברים הגיעו לאזניו. מיהר הלה והשיב: "ידידי

גשמים מחר אם לאו. אולם דבר אחד ברור לנו: אם הגגות לא יהיו מתוקנים, לא נוכל לבקש בלב שלם 'ותן טל ומטר לברכה', ונמצאת תפילתנו 

שבעומק הלב איננו חפצים בה באמת? לפיכך, אנו  פגומה ובלתי מתוקנת! כיצד יתכן לעמוד לפני מלך מלכי המלכים ולבקש ממנו בקשה

 ממהרים לתקן את הגגות ולהיערך לקראת הגשם, בכדי שנוכל להתפלל על הגשמים מעומק הלב, מבלי כל חשש מפני נזקי הגשם"...

 הרי לנו, שעל האדם להוכיח את עוצמת אמונתו וכנותה, וזאת כאשר יתכונן בפועל וברצינות לישועה העתידה לבוא.

 ומכאן תשובה לשאלתנו, על פי דרכו של בעל ה'ספורנו' האומר כך:

 אמנם, ברור היה מראש כי בני ישראל יצאו ממצרים רק ביום ט"ו בניסן, למחרת ליל אכילת הפסח, אולם בכדי שיהיו זכאים לגאולה, היה עליהם

 ו בניסן, בעת אכילת קרבן הפסח.להוכיח את עוצמת אמונתם מראש, וזאת באמצעות ההכנה ליציאה לדרך כבר בליל ט"
   " מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)שמות -וך "ללמדך(מת                                                                                                                                                   

 
 ל מאילן בשבתכדור נפ          

בערב שבת נפל כדור על האילן בשעת משחק, בשבת בבוקר באה רוח והפילה את הכדור, האם מותר לשחק בו, או דמיגו שבין  :שאלה
: הא דאמרינן מיגו דאיתקצאי בין השמשות וכו' זהו דווקא במוקצה שדחיה תשובההשמשות היה אסור לטלטלו, נשאר מוקצה כל השבת? 

לא אמרינן כן, ולכן בהמה ששחטו לחולה בשבת מותר גם לבריא לאכול מהבשר, הגם שבין  בידים, כגון נר שהדליקו בל סתם מוקצה
לפי"ז בנד"ד אם הניח את הכדור ע"ג האילן מערב שבת ובאה  (משנ"ב סי' שי"ח ס"ק ח) השמשות היתה מוקצה כיון שלא דחה הבהמה בידים

ידים, אבל אם נפל מעצמו בלי כוונה בשעת משחק, לא נחשב דיחוי בידים רוח בשבת והפילה אותו, נשאר מוקצה כל השבת כיון שהניחו ב
ומותר. ויש להוסיף, שחפץ המונח בתור בור סתם מכל צדדיו, ונתגלה מאליו או ע"י נכרי בשבת, לא אמרינן בזה מיגו דאיצקצאי וכו' כיון 

היתה פתוחה בין השמשות. די"ל שחפץ המונח ע"ג אילן ל המונח במקרר והמנורה וכגון אוכעי' שו"ע סי' תקי"ח סעי' ט') ( שהוא איסור חיצוני
      מים חיים)הגרי"א דינר שליט"א, (  כ"ו סעי' טו)"ע שש"כ פ(וע זהו סיבת איסור עצמי ולכן אמרינן מיכו וכו'

          רי

 נמלטו. כמה כבשים נשארו לחקלאי? 9כבשים וכולם מלבד  17לחקלאי יש                       
 תשובה ה' נכונה. תשובה לחידה:  .יום בהיר כאמור ברש"י: "למחר כשתגיע חמה לכאן ירד הברד" (ט, יח) תשובה על חידה פר"ש:

 משפחת זינגר להולדת הבן          שפירא להולדת הבן   נתי משפחת            להולדת הבן הנכד הניןסלושץ  –קרלינסקי  ותמשפח :מרכז העיר                                                       
 הבת         משפחת וקסלר לאירוסי הבן        משפחת קדוש לבר מצוה      משפחת מלובני לנשואי הבת ת פריד לאירוסימשפח  -הדר גני  בן לנכדאלפר לבר מצוה להרב  –משפחות בלאו 

 ולדת הבן
לנכדצוה ל רוסמשפח הדרגנ  בן ד לא רוס הבן        משפחת קדוש לבר מצוה      משפחת מלובנ לנשוא הבתת פר הבת         משפחת וקסלר לא

ולולדתדת ההבןבןןל למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

עי' שו"ע(שהוא איסור חיצוני

זהו סיבת איסור עצמי ולכן א
     רררירירירירירירירי

 
 חידה שבועית      

                               
בלאו מצהרב–משפחות לבר אלפר מצהרבמשפחות בלאו לבר אלפר

              
ת דה שבוע ח

 מזל טוב         

אמנם, ברור היה מראש כי בני

להוכיח את עוצמת אמונתם מ
                               

כדושאלה נפל שבת בערב

 פינת ההלכה       
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1 יד ג י המ רו פ מסס

 מהעבר הלא רחוק היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
   " ך מקבל עדנה התיק הסבו "   ד " צ   פרק 

 ת: ממוקד סקירה קצרה ו 
לאחר מיכן  להיות קצין בכיר מאד ולהשתלב    , מגיע להכרעה בלתי נמנעת שלא מרצונו, הוא עוזב את החלום שמלווה אותו מספר שנים חיים שלום  

  שם הוא יושב מספר שבועות   ' אהל יוסף '   בתחילה בבית כנסת בני ברקי ,  ך הבריחה שלו מהצבא בדר נות  מה תח , הוא עושה כ קה הישראלית י בפוליט 
  חיים שלום   ט להסגיר אותו לידי הצבא, ומחלי ריק  א ע הלה עלה על כך שהו   , בית הכנסת אוהל יוסף ב   על ידי אליהו ברוכין נכה צה"ל שהכיר עד שנחשף  

 ,  של חיים שלום   אך צוות חוקרים בא לבקר את עידו ובניסים הם לא עולים על המחבוא   , ו חבר ותיק בשם עיד   ומנסה את מזלו אצל   בורח מבית הכנסת 
מצליח  חיים שלום עולה על כך ו  , שוב על ידי אותו אליהו אך מקומו נחשף   מיר" " בישיבת הלו ו ותוקע את א ושלים ליר חיים שלום נמלט לאחר מיכן 

הוא נודד בין בתי הכנסת של סביבת מאה שערים, צוות החוקרים לא מצליח לעלות על דמותו כי חיים שלום  ז  מא   , ן לט ברגע האחרון בלבוש קבצ להימ 
המחסן    , וץ בה אך אליה וק   ] ור מגורים כמק [   מחסן ה   את תחפושות ו הוא מנצל את ה   . תחפושות שהיו שייכות ליונטי חברו לשעבר   ל ש   לם מגלה אוצר ש 

  ' ביקור חולים ' חולים  ה בבית    הוא מנסה לצאת ולהתאשפז   . קת ריאות חריפה ל ד ומקבל  ים שלום  חי   ן צטנ מ הקור הירושלמי מתגבר  ש וכ טחוב וקר  
ממנו סכומי    ולדרוש נו  פלישה לארמו מתכונן לפרוע ממנו על ה הלה    , חוץ ממתין לו ב ש   שסמוך למאה שערים, אך הוא מגלה להפתעתו המרה את יונטי 

   , כסף גדולים 
יהודי  ו נטי  ו , לפתע מאבד חיים שלום את הכרתו וי ויונטי מרחם עליו ומציע את עזרתו כי הוא חולה אנוש    תו כרגע מתחנן ליונטי שיעזוב או שלום    יים ח 

 קורס אך לאחר טפול אינטנסיבי הוא ניצל ממות,  כמעט  הוא  פלים בפינוי שלו לבית החולים. מצבו נואש  מט   שלוסברג   ירושלמי בשם מנחם 
,  פשותו מציין זאת ביומן בגודל טי ך נויוירטה  ו בר ופקיד בית החולים  מהצבא    עריק   וא הוא מגלה שה   , חיים שלום   ות בית החולים את פרטי יונטי חושף לצו 

רגע זה  מ סר את הפרטים לצוות מצ"ח ו מו   הלה   , צבא ך פקידה אחרת בשם מאיה הרבסט מוסרת את הפרטים לאחיה שמשמש כקצין  כ כתוצאה מ 
 לת העלילה במדרון תלול.  גלג מת 
לפי    , לאלו שיש להם לב חלש   , נשימה עצורה ב ואם לא תעקבו אחרי ההמשך    , לפענח   דמיונכם את זה נותיר ל   , ום של חיים של   יעלה בגורלו מה  

           . להמשיך   לא מומלץ המלצות הרופאים  
^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ 

פנו על  ם וחט בעה עניי עצרנו לשווא אר   , עצומים לחבריו, נחלנו רק ביזיונות    ביגון קודר לוי  מאור  הודיע    , רק את הצוות הגיע הזמן לפ " 
אני  הפעם  ,  בכי הוא זה   בידו ר לסמוך על המידע ש תקנה, אי אפש   רבן ושוטה חסר רוכין התגלה כרב , אליהו ב ונים מכל הכיו   הראש 

כי למרות    , חייב לציין לכם אני  .  להתמקד כל כך הרבה זמן רק על תיק אחד   שר פ א ת ואי  נוספו   חשובות יש לנו עבודות    , מרים ידיים 
ת  ת משומנ טות במערכ ליח לש צ הוא ה אבל    , ה זאת ש ע אין לי מושג איך    , הגאון   לד י פ מצדיע לאותו מול אני    , טית שלי הרוח הפטריו 

 . " כולות שלנו ש גבול לי שר ודם וי ב אנחנו  מה לעשות  ה הכישלון הראשון שלי,  , ז פעם פעם אחר    , ביותר 

ו את השכונה  גם החורף הזעיף להם פנים, הם לא אהב   , בלי כל ערעור, העיקוב נמאס עליהם ם הסכימו עמו  ע פ אנשי צוותו ה 
ולמעשה כוונתם הייתה להציג    עזור להם ל ל חד באו כביכו הם, לא א לשטות ב   ת הבו ו שמכילה כל כך הרבה דמויות שא   הצבעונית 

 כטובע שנאחז בקש. בדל מידע    תפסים בכל שנ   תמימים   דיוטים י כא אותם  

 עם דלקת ריאות חריפה.   " ביקור חולים " ם לא ידעו כי למעשה חיים שלום שוכב שבוע שלם בבית חולים  ה 

. התיק הראשון היה רצח  עלום לפענח תיק  , זה כבר המקרה השני שלא הצליחו  עטה ההמ   ו את הכישלון על דרך במצ"ח לא אהב 
ם כי  נוני ו לא מעט רי י ה הם חקרו את מיסטר איקס ש   , נים שום כיוו להם  ענח את רצח החייל, אך לא היו  ו לפ טובי החוקרים ישב   י ' בנג 

אבל  על ידי המשטרה  הראשונה שנחקר  עם  בחוקרים, זו לא הפ , אבל מיסטר איקס הצליח לתעתע  המנוח   י ' קשרים עם בנג   ו היו ל 
אך גם הוא נותר    , בתיק הראשון   ני שהיה לא מעט כרוך תיק הש ליחו לכרוך את ראשו בחבל החניקה. עתה בא גם ה מעולם לא הצ 

     לומה. עלום אין מי שיוכל לפצח את התע 

    . י אם הוא יקח את התיק שתחול בו עדנה אול   , בין החוקרים ש מהקשוחים    אחד ס.  ל בשביל זה את יש את סא"ל  אב 
 *** 

עד שכבר חשבו שהגיע    , וכות ביותר ירדה לרמות נמ   מו ד ב רציה  ו ט ס ה ים ש רגע   היו   , ייו נאבק חיים שלום על ח   ע ימים ו ב לה מש למע 
הוא גם קיבל טיפול    . תר לקיום וזה למעשה החלק החשוב ביו כנע  י הוא לא היה מוכן לה ,  ביותר   חזק אבל רצון החיים שלו היה  ,  זמנו 

  מחוסר ההכרה   עורר חיים שלום ם הת ימי   שה לאחר ש   . קדמותו הרפואית טובי הרופאים עקבו אחרי הת   , מסור מאד בבית החולים 
  א שיצ   שביעי התייצב מצבו יותר ונראה היה ביום ה   , שות ש אבל החל להראות סימני התאו   , הוא היה עדיין מעורפל מאד   , י שרו בו היה  

   . לקה פנימית למח   לאחר שבוע הוצא   , מכלל סכנה 

נעלם מן האופק, הפרטים    , על העבר תחשבן איתו  שחשש שחיים שלום יזהה אותו ואולי י   טי יונ בא איש לבקרו,  בכל אותו זמן לא  
לום  חיים ש ש  ן לעדכ מי  את  כך לא היה   , לבנות עליהם מאומה היה  ניתן  ולא מדויקים לא היו   נויוירטה ברוך המיון   פקיד שמסר ל 

   . בקרוב   לים יוכל להשתחרר מבית החו שות  התאוש קצב ה כנה וב צא מכלל ס מתחיל להראות סימני התאוששות מהירים, הוא י 

  ! ? ולא בא להתעניין מה קורה איתו בית החולים  ל ביותר  ה כאן? בן אדם מביא חולה אנוש  ור ק   מה   , מו לעצ תמה    היקה   נויוירטה ך  ברו 
  יקה כ   ) ה ל ו לח   האחריות היא    ן (היכ   ? קראנקער א'   צו ליכקייט  ט טוואר ענ   דיא איז  וואו  )  אנושי   אינו זה  ( יך  נישט מענטשל דאך  איז  סיא  
לגודל    , וביקש ממנו פרטים   ] ם שלום לבית החולים י י נהג שהביא את ח ה [   ג בר מנחם שלוס   ל א עד שהגיע  יף  ק מ ערך בירור  דר  מסו 



2 יד ג י המ רו פ מסס

  שוכב   ליד איזה מחסן מוזנח   ת חיים שלום א יונטי  מצא    לדבריו   , טין ר שונה לחלו סיפו   " אדם   חמד " אותו    ר סיפ   ו של מתו התברר  תדה 
או    ממוות   ו להציל ם החולה  ע חסד  ים  קי ל   תכוון ה   צדקותו   ל ד לגו   , כיר אותו ה לא  מעולם    , אין לו כל מושג מיהו   , חיים כמעט ללא רוח  

   ה. לקוברו בחלקת מתי מצו 

חיים שלום    מו, ש את  סר  מ הוא    ת החולה, הוא כן מכיר א   למיון לפי מה שמסר  ו   ? ל העת נעלם כ היכן  ל   , אם הוא כזה צדיק 
  מאיזו סיבה   , א ס לצב התגיי פזל לציונים ו לאחר מיכן    , שהיה עילוי גדול   הוא הוסיף פרטים רבים   , משכונת מאה שערים פינקלשטיין  

אבל גם לא  לא קטנה  היא  שכונת מאה שערים    , היכן התגורר   ים בל לא מסר לו פרט א   , לו משפחה במאה שערים יש    , צבא ערק מה 
 . סודות   ערים ולברר עליו מעט ש לכת למאה  ל הוא צריך    אין ברירה   , גלה עוד פרטים י   רצון עם מעט    , גדולה מדי 

שולים  חיים שמ אנשים  ם עם  וה אלא ג , הוא לא רק מתעסק עם מתי מצו גן בבל   שה סדר הוא יע פנויות  הוא גמר בדעתו שבשעות ה 
שערים אבל מיד הבין שלא זו  שוק מאה  ניסה לשאול ב הוא    , יצא לשכונת מאה שערים לאחר שעות הלימוד  בלילה  .  כמתים 

ובות  א עם צרור תש יצ הוא  ,  ן שטיי אם מישהו מכיר את חיים שלום פינקל בתי הכנסת  כמה  ב   שאל הכתובת הוא לא נואש ו 
אמרו    ים אחר ,  יודע את מקום קבורתו   ינו א ואיש    מקום כל שהוא ב טר  נפ אלא ש   יצור פעם כזה  יו שאמרו לו שהיה  ה   , מבלבלות 

  גם אלו   , כזה   יצור קיים    היו כאלו שכלל לא ידעו שהיה   בארץ, כלל  מתגורר    ינו א ש כנראה    , בות לפני שנים ר באויר  התאדה    לה שה 
 .  מאה שערים ר ב היכן התגור לו  מר  ו ל   ו א ידע ל שידעו משהו  

  ו לא הניב ל גם אלו  אב   , מאה שערים ורחב של  המ אזור  בתי כנסת ב   מספר ביקור בעוד    הבאים עשה לילות  ה   במשך   , ברוך לא התייאש 
שכוח מן הלב, כחוני  הוא  הרי    , לפני שנים בלי להותיר אחריו עקבות מהמקום  ר באדם שנעלם  ב ו טובות יותר, ברגע שמד צאות  תו 

 ל בשעתו. המעג 

   ים, לא משאירים דברים באויר. דר בחי ילדות שצריך ס מ   הב את הערפילים, אותו למדו ו לא א שלנו  סודר  ה המ היק לם  ו א 

כן  הי ומ   מי הוא רק לתשאל את החולה עצמו, ממנו אדע    , סיפור יפה) אין לי ברירה אחרת זה אכן  געשיכטע (   שיינע ' א סיא טאקע  " 
       . " ומה היו מעשיו באחרונה   ע מי הוא יוד   ודאי הרי  הוא  ,  גע שיתאושש אעשה איתו בירור , בר גיע ה 

 *** 
תמה    ? מה אני עושה כאן   . הוא שוכב במיטה וסביבו מכשירים רבים   , כולו לבן מו בחדר מסויד  ה את עצ רא שלום    חיים   עורר כשהת 
ץ. רק אחרי  ן שמים ואר לא ידע כלל ששבוע שלם ריחף בי   , הוא פס את מצבו מוחו לא ת   , בולבל הכל היה מ   ? בכלל מי אני    , לעצמו 

מה אירע עמו  ט  א קל אבל עדיין ל   , פינקלשטיין   כעת ידע ששמו הוא חיים שלום   , הערפילים לעזוב אותו מעט מ כמה שעות החלו  
 היכן הוא נמצא. לאחרונה ו 

כותלי  בין    להיות כבר יצא לו    , זר לו א  לים ל בית חו המושג  ,  בבית חולים יודע שהוא נמצא    הוא כבר   , הגיע   ות נוסף של התבהר   ב ל ש 
, הכרתו הייתה די  מהיכן הגיע לכאן ו   צליח להבין מה הוא עושה כעת בבית חולים מ הוא לא  אבל    חולים תקופות ארוכות, בית  

לבסוף אחרי מאמצים החלו לצוף    . נו ו ר כ י כל אימת שהוא מנסה לאמץ את ז פים אוות  וק ראשו עליו סחרחר וכאבי ראש ת   , בולבלת מ 
   ? זכר מה הוא    קטעי זיכרון, מעט  

  את המסגרת ום מה עזב  הוא החל להיזכר שהיה עד לא מזמן קצין בצבא ומש   , הגדול הערפל    שהאירו מעט את טעים  צפו ק   עומם מ ב 
עקב    השירות תוך כדי  נה  ת ש ה ו  ב שמצ נזכר    הוא ד מעט מאמצים ו עו   ? משוש חייו היה    צבא ה הלא    עזב   רגע מושג למה אין לו כ   , הזו 

לשחזר    ני תרגילים כדי י ל מ עשה כ הוא    . כר כבר לא ז זה  את    חרונה איפה היה בא   שונים,   מות מקו ב   ה ארוכ   תקופה ע ונד  נ הוא    , רדיפות 
 . סוף ב ל   רה לו קשה לו לתפוס מה ק   חלקי זיכרון)   ת של (מחיקה זמני   " אאוט   בלאק " איזה  לו    שיש   חש אבל  את העבר  

יודע    הוא חדל אישים שלא ש   ך כ   ל ע   ות יאוש חלחלו עמוק בקרבו רגש ,  נכנס לדיכאון על כך עד שכמעט  הוא חש צער עצום  
דל אותו לאכול אבל כשראו  הצוות הרפואי ניסה לש   , שי הכניס אוכל לפיו ו ק ד שב ע היה שקוע בצערו  עולמו. יומיים    להתמצא בנבכי 

   . אלטרנטיביות בדרכים  ס בתוך עצמו חיברו אותו לזונדה ולאינפוזיה כדי שיקבל את החסר לו  נ ו שהוא מכ 

אם יוכל  יישב לידו, הוא שאל אותו  סא והת י הוא נטל כ   , בהב נכנס לחדרו צה   עם זקן   קומה בינונית   הוא רואה אדם בעל ר אחד  בבוק 
אותו אורח ר' ברוך  אבל  הוא היה כל כך מדוכא עד שלא עניין אותו איש,    יו, ל להתייחס א   לה לא רצה תחי לשוחח עמו קמעה. ב 

עשיו ידיו  מיץ תפוזים סחוט מ   ק מחרת שב עם בקבו ל ל אב   , להכביד עליו חדר כדי שלא  הוא עזב את ה מצוות המיון לא נואש,  
אבל לא    י ת פ א כבר לא  א  הו כבר היה חיים שלום יותר רגוע  הפעם  הוא גם הביא לו צלחת עם מאפים מעשה ידי אשתו    , להתפאר 

   . הראה שמעוניין לשוחח 

כשראה ר'    , גירו את תאבונו   ריים ם הט שלום התלבט אבל המאפי   חיים   , וירה חמם את הא כדי ל אפים  צלחת המ רב ברוך הגיש לו את  
כדי לשבור  מאור פנים  ב   אליו כל העת  חייך  ו אל בשלומו הטוב  ש הוא    , לא מטרידים ה  משפטי פתיח כמה  עם  פתח  יך אליו ו ברוך חי 

  ואינו כמעט  אמר לו ש למדי  צרוד  בקול    , בנימוס דחה זאת  חיים שלום    , מיץ תפוזים סחוט לשתות כוס  לו  הגיש    הוא   , און קפ ה   את 
   . נוזלים לפיו להכניס  מסוגל  

, הוא ידע  נוזלים גרון לקלוט  ה   ץ כדי להרגיל את רק טיפות מי ז מ טף עם  וטפ   ט לחלוטין מע שהיו יבשות כ   שפתותיו   הרטיב את ר' ברוך  
ר' ברוך    ת חיים שלום לענות לו. הצליח לשבור את הקרח. לאחר כעשר דקות ניאו הוא    , רי פ מאמציו העלו  נאמנה,  את מלאכתו  

ו לו  והנפלאות שהי ואת הניסים    שערים, הוא תיאר את מצבו הנואש ה  מא רחובות  מ חסר הכרה באחד  סיפור לו שמצאו אותו מוטל  
 . כאשר יצא משערי מוות לחיים 

  שאל עוד פרטים. לפתע הפתיעו כש עוד ו שלום הסתקרן לשמוע עוד ועוד פרטים על החלקים שהיו חסרים לו, ר' ברוך תרם לו  חיים  
 שטיין. ל אותו לשלום אמו לבית משפחת פינק 
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הזיכרון הזה הכה בו   , נעור לפתע  נשכח מלב כמעט ך שנים ו מש זכרה של אמו שכבר נדחק מתוכו    , עזה חש טלטלה    חיים שלום 
, החיים של פעם  פולין עלו מתהום הנשיה   ושרים בעיר אמשינוב המא   ימי ילדותו   , טעי היסטוריה לצוף בתוכו ק   ע החל ת באחת. לפ 

   . ודעתו מחדש בת   ו יעור נ 

ים  מהויכוח שלמים  קטעים    , וחש זה אצלו כמעט במ   היה   , ז"ל   המנוח רב שלמה זלמן אה את עצמו לומד בחברותא עם אביו  ר הוא  
ק אאוט  הבלא שענן  ש איך  ח לפתע    , התרחשו הרגע המאורעות  כאילו    , הזיכרון היה חד מאד סוערים שהתנהלו ביניהם שבו אליו,  ה 

לאחר כל  אי  ב צ ה ברח מהמחנה  איך  כר  הוא נז   , תקופה האחרונה מה   זיכרונות כל מיני  לפתע צפו בו  ,  פוגג ת מתחיל לה שעטף אותו  
 .  הפיזי   ו מ קיו על  היום יומית    תו מלחמ   יפות ואת הרד 

נטי צף  ניהל עם יו יכוח האחרון ש הזיכרון של הו גם  באיזה מחסן עלוב שלא היה ראוי אף למגורי חתולים,  עתה נזכר שהתגורר  
  וזנח זה. הוא תמה האם הוא זה מגורים במחסן מ על ה   רונות ו האח עתו, הוא נזכר איך שניסה לסחוט ממנו את פרוטותי מחדש בתוד 

 עה שאיבד את הכרתו. שהביא אותו לבית החולים בש 

שלום שאכן יונטי    . כך נודע לחיים שאל אותו תרם לו רבות על כל השאלות הרבות ש אבל    , ותו ח כ בנו   ר' ברוך השתדל לא להכביד 
 . אבדו עקבותיו ז  י נוסף ומא יהוד הצדיק הביא אותו לבית החולים יחד עם איזה  

הפכתי עולמות כדי לחפש את    אדם מוזר) (   נטש" מע   ר דנע א מ ' כח ממך לחלוטין, א ש ך הוא  י א   בין את החבר שלך אני באמת לא מ " 
 . " קירה, שלא תדאג יתר על המידה מה קורה עם בנה י   ך תדע בבית החולים, חשוב שאמ   ב אמך תליט"א כדי ליידע אותה שאתה שוכ 

 . דה שאל חיים שלום בחר   ?" כל הפרטים האישיים שלי א מסר לך את  האם הצדיק ההו " 

רק את  על החולה  לים חייבים לדעת  , בבית החו חיים כפולים מערכת  נהל  חולים ת הרי לא תרצה שגם בבית ה   , זה מתבקש ... כן " 
  ז נה ריכו מח לא  כאן זה    , ר חסר זהות יצו קודם כל כי אתה לא איזה  וב.  חש אני לא יכול לפרט לך עד כמה שזה    , הפרטים האמיתיים 

   ! פר שכל אחד הוא לא יותר ממס 

יודע על הרבה  אני    , ת ו שנים רב בית החולים  לי  ת כאדם שנמצא בין כו ,  חולי חתך תסעד אותך בעת ה משפ האם לא תרצה ש   , שנית 
לפעמים יכולה להיווצר בעיה    , בלי לפרט   , חולים   אים בבית שנמצ כ יש לא אחת הפתעות לא נעימות    , שלא תדע מצרות   , סיפורים 

כך לא    , ים חלקיים רק פרט לי  אבל הוא נתן    , הפרטים שלך ן חייבתי אותו למסור את כל  כ ל   באר, ת קשה שלא כאן המקום ל תי הלכ 
 ך ולכן אתה נראה כל כך מוזנח". הצלחתי לאתר את משפחת 

 . חיים שלום מנהמת לבו   ק ליימזל לכל מקום" זע אוי וועה למה רודף אותי הש " 

מתרחק    מחביא אחריו סוד קשה מאד שבשל זה הוא אין ספק שהוא    , חיים שלום על  מר  במה שא שיונטי צדק  ר' ברוך  עתה הבין  
שונא הכי גדול של עצמו כאשר הוא מתרחק מבני משפחתו, ה' יתברך ברא את העולם  זה כך, אדם יכול להיות ה חבל ש   ממשפחתו, 

ור לזלזל בעניין, כל אלו שהתרחקו  אס   ' איש את רעהו יעזורו ' בבחינת    , ה תומכת שעוזרת לו בעת צרה היה משפח ת שלכל אחד  
 ם על ראשם.  וידיה ו  ממשפחתם יצא 

יתן לו כמה טיפים    יחזור הלה לכוחות ש לו כעת להיות תומך ומעודד וכ התפקיד ש   , הוא לא יכול להתחשבן עם האומלל   אבל 
צבא ולכן מסוכן מאד  מה   עריק הוא  ה מרחוק, הוא לא שכח את דבריו של יונטי שחיים שלום  חשובים לחיים ואולי אף יתן לו עזר 

   עד כמה שרק אפשר.   , לתמוך ביד יהודי כזה   , מצוה רע או מנודה נעשה ח"ו מצו   להיות יותר מדי קרוב אליו, אבל בשל זה הוא לא 

אתה נמצא בידיים    , זור לך. אל דאגה ראות מה ניתן לע יל ל בשב   , רגע ובלי נדר אבוא אליך מחר י ת   , ה לא טוב לך "אתה מדי מתרגש וז   
   . מהחדר לפני שיצא    הבטיחו ר' ברוך טוב הלב   " פול מראשך ארצה י שערה לא ת   מאד,   טובות 

על פי    צור שוות אפילו ל   ן אינ ' ברוך שישנם נחשיים ארסיים שמאיימים על שלומו של חיים שלום וכל הבטחותיו  אבל מניין לר 
             צלוחית. 

 ** * 
לא    כה   עד   הוא קיבל לידיו את התיק של מולי פלד שנותר   ) ת וקר טרה צבאית ח ש מ (   מצ"ח של    היה אחד מטובי החוקרים   . ס   סא"ל 
   . יהם על   תרון פ   איש ה שלא היה ל הרבה סימני שאל בו  . היו  ענח מפו 

את התיק בשל    לסגור   , חד משמעית הייתה  החוקרים  ת  צ המל   , עם שלושה קווים   בטוש אדום נכתב עליו    " ח וענ תיק לא מפ " 
 הסיכויים האפסיים לתפוס את העריק החמקן. 

בשל זה לקח על עצמו משימות    , גדולות מאד   מרות הוא קורץ מחומר קשיח ביותר עם יו הדברים לא מעניינים,    . ס   סא"ל ת  אבל א 
  " ובססיביות יתר א " גע קט  ר שבתו אף ל מח מש מ היה  לא    זה   , יומם ולילה   היה שוקד עליו לקח על עצמו  ש תיק    , שהיו בלתי פתירות 

,  ותר גר י ת או כך הוא מ   , קושי גדול יותר ה ש ל  כ , להיפך כ ה ה מוכן להודות בתבוס לם לא הי מעו בשל כך    , זו עה  פ מכנים הפסיכולוגים תו 
  99%-אחד מטובי החוקרים של מצ"ח מאור לוי אדם שהצליח ב ה היה מופקד  אבל הוא לא יכול היה להתעלם שעל התיק הז 

 סיכוי.   שהתיק הזה אינו בר מודה    עצמו   יבל, והנה הוא ק מהמטלות ש 

   . גר עוד יותר זה מאת ס.  את סא"ל  

על    רום את   , ק ללא כל ספ   וענח לידי זה יפ   ת התיק אקח א   כשאני   ) לפסגה קס ( שעדיין הוא לא הגיע לקלימ לוי  מאור  אני חייב להוכיח ל 
 . בדיקה ים חדשים ל אבל צריכים לחפש אפיק   שי ידי. כדי שתשרה ההצלחה במע   , קק"ל לטובת    כך לירה שלימה 
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במשרד, כפיר העביר לו תמלילים של  בלו לאחרונה  לפונים שהתק ל הט ותשאל אותו על כ   צ"ח מ טובי  פיר ברנע מ כ ל טלפון  הוא  
 עבר על כולן, לפתע צדה עינו את השיחה הבאה.   השיחות, הוא 

וסיפרה לי    " יקור חולים ב " ים  פקידת מיון בבית החול ט  ס ב הר התקשרה אלי אחותי מאיה    כשעה ריש, לפני  שלום ח דבר כאן  מ " 
שכונת מאה שערים במצב  הלה נמצא ב   , יפול נמרץ גבר שהובא מחוסר הכרה בט   ? יש שעברה על דוחות המיון ומה היא קוראת בו 

ערק מהצבא  נקלשטיין ששירת בצה"ל עד לפני תקופה ומאיזו סיבה  ם פי חיים שלו הוא  שמו    , שהביא אותו   ברי האדם אנוש ולד 
את    ידיעתכם עביר ל פל בעניין, אני מ ט ומות מאימת המשטרה הצבאית. היא ביקשה ליידע אותי כדי שא מק ומתחבא בכל מיני  

 . " ת הידיעה הזא 

  הידיעה חסרת שחר, מעולם לא שירת בצבא אדם בשם חיים שלום נראה ש ו מדווח כי נעשה בירור מקיף בעניין  ט אחר  פל 
 יחס לידיעה הזאת כלל. תי פינקלשטיין כך שאין לה 

אחד בשם חיים שלום  וענח של מולי פלד ויש טלפון משונה על  הסתובב במשרד מהרהר בדבר, יש לו תיק לא מפ מ.  "ל  סא 
מסר על החייל ידע רק  ומר ששתי הדמויות אינן אחת, יתכן שזה ש צבא שניהם הם תושבי מאה שערים, מי א קלשטיין שערק מה פינ 

לא  האם  הוא עצמו    , הלה הסבת שם כפי שרבים וטובים עשו   כתושב מאה שערים הוא אינו יודע שבצבא עשה על שמו הראשון  
   . שם ישראלי גאה רק  לסימון ב שם גלותי שהביא מגליציה  מעון בקרמן  שינה את שמו מש 

     וט, אבל עלי לברר קודם לכן עם מאור למה נטש את התיק. אני חושב שהגעתי לקצה הח 

 כי הוא מושך את ידיו מהחקירה.  מך מה הודיע  לשאול אותו על ס בדחיפות    ו א החליט לקרוא ל הו 

  קידום ל , זה לא מוסיף לו נקודות  דע שהוא עומד לקבל על הראש על סגירת התיק הוא י   , ור עם מצב רוח עכ הגיע למשרדו  לוי  מאור  
 . חמורה ל נכון לקבל נזיפה  הוא ישב בראש מושפ   , מאנשי צוותו   ע ו לא היה לו סי   שי שלו, אבל האי 

ו משך  א מקדמת לשום כיוון, הוא העלה על נס את המסירות של הוא לא דגל בהשפלה של   , ורו כניות אחרות עב . היו תו אבל לס 
ושבים  , כשהת אלי י דה הקרב האיד ש זה לא  מאה שערים    כונת ש ש אופציה, רק שכנראה    שום עות האחרונים כשלא ויתר על  השבו 

 פעילות.  את כל ה שיל  כדי להכ עושים יד אחת  

, איזו  לאיש מצ"ח   מוזר הגיע טלפון    ימים   כמה איזה קצה של חוט. לפני    , לי איזה כיון חדש תראה לא הייתי קורא לך אם לא היה  " 
וחה על חולה  היא דיו   , מצאה ידיעה חשובה עבורנו   פקידת מיון בבית חולים ביקור חולים כ   , אחד מהצוות שלנו   , חיה לא   אשה מסרה 

שלום פינקלשטיין והוא עריק מהצבא, הפכתי בכל    ובתיק נמסר ששמו חיים מאושפז בטיפול נמרץ הוא הובא חסר הכרה  וש ש אנ 
לא    מעולם   , ום פינקלשטיין הושבתי את טובי אנשי למיין ולמפות ולא נמצא זכר לשם כזה חייל בשם חיים של הארכיון למצוא  

 התגייס אדם בשם כזה.  

מה לעשות עם כזה  הראשון, אין    ר בפח האשפה סיפו בהתחלה חשבתי לגרוס את ה   , לצון לו  חמד    ) שהי או מי ( על פניו נראה שמישהו  
התברר שהוא הובא באותה תקופה שנערכו החיפושים במאה    , פרטים   נוספו לי   , שוב את הסיפור   ל אתמול שמעתי , אב סיפור 

לדמות של מולי פלד, נפל במוחי  יש כמה פרטים חיצוניים שמתאימים    , מאה שערים מסמטאות    ת אח מצא ב נ   אובייקט ה   , שערים 
כחיים  ית עריק  ו ו את הת ו  הדביקו עלי דע איך  לא יו   , כדי להתערות בתוך מאה שערים ות לשם חיים שלום  החליף זה רעיון שמולי  

   . בשום פרט   ל , אבל אין לזלז שלום 

ר עד שהוא לא  אבל אני מבקש ממך לא להתחיל בסיפו   , עליך לעקוב בזהירות אחריו   , ידיים שלך אני מבקש ממך לקחת את הנושא ל 
             . " רוצה להסתבך עם אסון שיקרה לו בשל כך אני לא    , יוצא מטיפול נמרץ 

וא  אולי בזכות זאת ה   , וא עוד יקצור פירות בתיק הזה ל הזמן הייתה לו תחושה עמומה שה את התיק, כ   מאור קיבל בשמחה שוב 
 ישבור את כיפת הזכוכית סביב קידומו האישי. 

הוא נזהר כל פעם לשאול על   , ים מעודכנת חול   הייתה לו רשימה של   , בתחפושת אחרת נס כל פעם נכ   , הוא החל לרחרח בשקט 
הוא גם קיבל את פרטי פקידת המיון    , ת מצב עדכנית ולקבל תמונ   בית החולים   סדרונות במ כך התאפשר לו להסתובב    , חולה אחר 

  עבר למחלקה ו ה י הוא  ר במצבו וכ שיפו   כך ידע שחל   , שלום ו של חיים  ותו במצב היא שתפה פעולה ועדכנה א   , שמסרה את הפרטים 
 ירה פחות הדוקה. מ ש פנימית בה ה 

כך הצליח להקשיב לשיחה של    , כך לא עורר חשד, המעקב השתלם   , ת אחרת הוא היה חולף מפעם לפעם בזהירות כל פעם בתחפוש 
תה  שמחה גא ,  חשד שאכן הפעם עלה על האובייקט פר פרטים חשובים שהציתו בו  גילה מס הוא    , עם חיים שלום   טה נויויר ך  ברו   ' ר 

,  זמן רב מאד שלד)  כמעט  (   מזלמן ניכר היה שהיה    , רגשות רחמים למראהו העלוב אצלו  מתקרב למטרה, אף שגם היו    בלבו כי הוא 
 .  ו פ פן בגו כ ות ה טביע למרות שבית החולים טיפול בו במסירות עדיין ניכרו  

אבל המשימה    , תו לחפש בזכו אחרי כן אולי צריכים    , ייב להגיע לכלא לי פלד ח מו סגן  ,  את המטרה אצלו  צליח לשנות  כל זה לא ה אבל  
ל כל  ע   תו שתעדכן או   פקידה ה הוא ביקש מ   . שביל רגשות מטופשים רק ב יוותר  חייבת להצליח, לא יתכן שאחרי כל מה שהשקיע  

     , הייתה לו תוכנית שלימה לאותו יום. חולים ה רר אותו מבית  ומתי עומדים לשח   יאותו, תנודה במצב בר 

 ̂ ̂ ̂^ ̂^ ̂^^ ̂ ̂ ̂ ^^^^^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ̂ ^^^^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^^ ̂^ ̂ ^^^^^^ ̂^^ ̂^ ̂ ̂^ ̂^^ ̂ ̂ ̂^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ̂ ̂^ ̂ ̂ ^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂^^ 
 :יאה ן יוליהגלת בה לקמרש לה הדשהח תתובהכ

http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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ע"ש הצדיק המלוב"ן רבי ינון חורי זצוק"ל, זיע"א
יוצא לאור ע"י ארגון "חסדי ינון"  03-6182992  

מטעמים לשולחן

ההלכה השבועית
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ליקוט מאור תורתם של רבו
לכבוד חגיגת חנוכת ה
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וה"ק בעניני חינוך 
הבית אנו מגישים 
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סיפורי הצדיקים לחנוכת הבית 
מעמד פתיחת 

שערי ישיבת חכמי לובלין
במקום שיש קדושה

 אמיתית יש התנגדות

6

"...יודעים אתם, רבותי, מי עושה היום חנוכת הבית? התורה 
הקדושה! התורה הקדושה עוברת היום לדירתה החדשה...
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פלרטים והרשמה:

בשעה טובה!
ל להצלחהל

יש כתובת חדשה

נשגר באהבים, ברכות נלבבים, קדם האי גברא רבא ויקירא, בונה עולמות בחייו, רב פעלים לתורה 
ולתעודה, ליבו פתוח כאולם להיטיב לזולת, זיכה רבים וזכה, כלי מחזיק ברכה, מלא מדע וחכמה, 

מקבל כל אדם בשמחה, הוד והדר פעלו וצדקתו עומדת לעד,

 ה"ה כבוד רב דקהילתנו שליט"א 
הרה"ג ר' אברהם יעקב סלמוןשליט"א

ואיתו עמו הני צנתרי דדהבא, צוות המנהלים היקרים והחשובים, 
המתמסרים למען חינוך הצאן על משכנות הרועים,

מנהל הת"ת הרה"ח מנחם וייסשליט"א
מפקח הת"ת הרב יעקב גליק שליט"א
מזכיר הת"ת הרב יהודה וייס שליט"א

והמלמדים המחנכים החשובים המקדישים 
את כל כוחם להרבצת תורה ויראה בקרב התשב"ר 

באהבה ובשמחה

  13   

בהגיע עת חנוכה. שהחיינו וקיימנו 
והגיענו בשירה. לרגל השמחה הגדולה. 

בחצרות  קדשינו נריעה בזמרה.

במעמד ההיסטורי הגדול דחנוכת הבית 
של בנין הת"ת הכלל חסידי 'תורת אמת' 

ע"ש הרה"ק הצדיק משטפנשט זיע"א
ביום שלישי ט' שבט פרשת בשלח תשפ"ב

הרב משה אברהם ברזובסקי שליט"א, הרב שלמה בצלאל ראם שליט"א, 
הרב אפרים טאוב שליט"א, הרב משה וייס שליט"א, הרב אשר קורץ 
שליט"א, הרב אהרן דויטש שליט"א, הרב יונתן יוחננוף שליט"א, הרב 

אברהם ארנפלד שליט"א, הרב נחום ויספיש שליט"א, הרב יוסף ויסמן 
שליט"א

ומגידי השיעור של המכינה לשיב"ק, הרב אברהם קופלוביץ שליט"א, הרב 
ישראל ויסבלום שליט"א

נברך ונאחל בלב הומה אחותינו את היי לאלפי רבבה
 ילכו מחיל אל חיל אילן אילן במה אברכך

יהי ה' אלקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, לכונן את בניין הת"ת על שמו של האי צדיק 
פועל הישועות משטפנשט, להידבק בדרכיו ולהמשיך ביתר שאת וביתר עז בהרמת קרן 

התורה והחינוך בישר אל, מתוך הצלחה וסיעתא דשמיא. וברכה ובריות גופא ונהורא 
מעליא, ואך טוב וחסד ירדפונו כל הימים, אמן

בברכת התורה
רשת מוסדות שטפנשט בארה"ק וברומניה

מוסדות התורה והחסד בני ברק רחוב מהרש"ל 13*
בית המדרש * כולל להוראה * כולל לרבנים

קמחא דפסחא וקמחא דשבתא *
שע"י ארגון החסד יד מתתיהו שטפנשט

מוסדות התורה גבעתיים רחוב רמב"ם 1*
בית המדרש וישיבה על קברו בית הצדיק – משיח'ס צימער

אור מתתיהו כנסי חיזוק ושיעורי תורה ברחבי הארץ.*
 ארגון מליון הפרשות חלה לנשים

מכון תורני תורת אמת שטפנשט*
מכון מחקר * ספריה תורנית * ארכיון ומוזיאון לתולדות יהדות רומניה – שטפנשט - ורוז'ין

הגליון השבועי 'באר בשדה' * הגליון השבועי 'סגולת שלום' - פראהבישט
 *

הכנסת אורחים יאס – רומניה
מטבח כשר * מקוה טהרה * ספר תורה מהודר בהשאלה בכל רומניה * לינה

האגודה למקומות הקדושים ברומניה*
שימור ושיקום בתי עלמין ברומניה 

* איתור קברי חכמי רומניה 
ארגון קבוצות לקברי צדיקים ברומניה 

סיוע ועזרה באיתור קברים ליוצאי רומניה
מוסדות התורה אלעד*

תלמוד תורה 'תורת אמת' - רח' הרי"ף 35
גני ילדים 'עקבי אבירים', מכינה לישיבה קטנה,
 הספריה התורנית ומרכז החסד רחוב רש"י 5

בתי הכנסת ע"ש הצדיק משטפנשט ברחבי הארץ*
קרית גת רח' הר סיני 6 

 גדרה רח' יהודה* עתלית רח' הזית
צפת רח' בר יוחאי 49-51

13

ה רה רח ח יהויהודהדה עת עתליתלית רח רח ה הזיתזית
49-49-5151 יויוחאיחאי רח'רח' בר בר צצפתפת
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ההכנכנ
כשרכשר *  * מקומקוה טה טהרההרה מטמטבחבח

האגהאגודהודה
ששימוימו
**

אארגורגון קן ק
ססיועיוע וע ועזרזר
ק קן ן

תלמתלמודוד
גגני ני ילדילדיםים

ההספרספריהיה

בתבתי הי הכנסכנסת עת ע

  גדרגדרההגדרגדרהה
צצ
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{ אז נדברו }
   541גליון מספר:  |  "למען תהיה תורת ד' בפיך..."  תשפ"ב | לסדר: באפרשת 

 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת התפוצה 

 :במייל

a8447168@gmail.com 

 
 

ס בפקיתן לקבל את הגיליון נ
 באמצעות שיחת טלפון:

 

רוצה שעוד אנשים יקראו, כמוך, את 
 קדימה!  העלון?

זמן להצטרף לשותפות בהו"ק הזה 
 להחזקת העלון..

ותהפוך שותף קבוע בזכויות 
החזקת העלון!

 

נודה להשתתפותכם 

 בהוצאות הגדולות!!:

 :  בנק פאגיבבנק

 182  סניף
 747815חשבון 

 : ״נדרים פלוס״באשראי  
 0799�654321: בטלפון 

חיפה 15פולק, גאולה : בדואר

 052�7683095 למענה אנושי:

  תודה מראש!!!

 

 

 

 

 מבחן הפתע על ספר חפץ חיים!!!
כצפוי הרבה אנשים שאלו אותי האם תכתוב ומה אתה כותב אודות הפרשיה המסעירה שטלטלה את היהדות 

אני מנוע לכתוב בנושא הזה... מסיבה פשוטה: כי  והתשובה היא:החרדית ת"ק פרסה על ת"ק פרסה בשבוע שעבר?? 
כבר לפני חודש  בגלל שאסור לי לדעת!!!!ריך לדעת פרטים... ואני לא יודע... והסיבה שאני לא יודע בשביל לדבר צ

וחצי שהתעוררה סערה וכולם דיברו על איזה כתבה בעיתון ידוע לשימצה... פתחתי מיד חפץ חיים והיה כתוב שם 
מך הוא אינו נאמן!! ואסור אפילו להדיא: שאדם שכוונותיו זדוניות לעשות רע וכ"ש אם הוא אינו עושה מעשה ע

 אלא אפילו לשמוע אסור... וזהו!! שם נעצרתי!!   --לשמוע!! שים לב: לא לקבל
כבר חודש וחצי שאני יודע שיש משהו... מסתובב בין אנשים שמדברים ומנייאסים בעניין ולא הסכמתי בשום אופן 

י פעם תפסתי חיזוק ולמדתי לשם שינוי את ספר חפץ לשמוע!! וב"ה זכיתי לצאת בשלום מהניסיון ולא לשמוע... מיד
חיים!! לא את שמירת הלשון... שמירת הלשון זה מוסר... כאן פחות היתי צריך מוסר... הייתי צריך בעיקר את ההלכות 
היבשות של גדרי שמיעת לשון הרע וכו' ותכל'ס לעת עתה... בפרט בנתונים העגומים שהתפתחו שנעבאך זה כבר 

... אז כעת זה בכלל לא רלוונטי וממילא האיסור מבחינתי עומד בעינו!!! כעת בוודאי שאין לי שום היתר לאחר מעשה
לשמוע ולא להיכנס לנושא... ולכן בשורה התחתונה אני מורחק מהזירה... אני לא יודע מה היה... וכשבן אדם לא יודע 

יש את הכוחא דהיתרא לשלוח הצהרות ולהסיק הוא לא יכול לדבר.. לשם שינוי אני לא תקשורת... רק לתקשורת 
מסקנות גם שהיא לא לגמרי יודעת במה מדובר... ואני ב"ה לא כזה... ולכן כמוני כמוך... מזועזע וכאוב... מבולבל 
וסוער... אני נצמד לעלון הפרטי שלי והנני להזכיר שבסופו של דבר אינני בטאון של אף אחד ולא נדרש ממך לחוות 

שאנחנו פה בחיפה בשכנות קרובה עם המשפחה המורחבת  דבר אחד אני יכול לומר:ר בענייני השעה.. דעה בכל מחי
האבלה... אנשים מרוממים בעלי חסד יראים ושלימים... ועל כולנה האבא הגדול ר' שלמה שליט"א מבעלי החסד 

ר אבלי ציון וירושלים הכאב הגדולים דעירנו... ואנחנו משתתפים איתם באבלם הכבד והמקום ינחם אתכם בתוך שא
 והטלטלה גדולים... הלב סוער.. ומאמר זה בקושי רב יצא...

--- 
 כפי שהקדמתי אני לא מדבר על המנוח ז"ל כי אני מורחק מהזירה... 

 אבל יש מישהו אחר!! יש מישהו אחר שאני כן רוצה לדבר עליו... תנחש מי?? 
 באה...אני רוצה לדבר על האובייקט הבא!!!! הפרשיה ה

 כולם כבר יודעים שזה עניין של זמן עד שהפרשיה הבאה תתפוצץ... 
כן... יש לנו כבר ראש ישיבה חדש... שהוא כבר הבטיח שכל כמה זמן הוא הולך לפתוח לנו סוגיה ופרשיה חדשה... עם 

ץ' תקשורתי ממוקד... מראה מקומות ולומד'ס... וזה עניין של זמן עד שיוציאו עוד אישיות מוכרת בציבור החרדי ללינ
ואז שוב יספרו עליו ויגידו עליו וידברו עליו חודש ימים ואז אחרי חודש ימים שכולם כבר מעורבים בכל פרטי הפרשיה 
וכבר בקיאים בכל מעלליו של האיש... פתאום יגיח לו אדון אז נדברו מגומחתו ויכתוב שהוא לא מאמין לשום דבר כי 

וך וכו' וכו'.... ואז האייפוניסט יצחק על התמימות שלי איך אני משחק אותה ראש החפץ חיים אומר שאי אפשר לסמ
(כן... אני לא תמים... אני יודע שאתה עכשיו צוחק עלי... מוזר לך שאני "כאילו" לא מאמין... אתה קטן ו"ייאנו" לא שומע ולא מקבל... 

טרף לרשימת ההשתקות החרדיות שכל מי שדואג לנו מאוד יודע כעת להטיף מסתכל כאילו אני סוג של מנותק מהמציאות... אתה מרגיש שאני מצ

הפעם אני מקדים את המאוחר... אני לא מחכה שאתה כבר תדע הכל... אני מדבר לפני הכל!!!  אז זהו שלא!!! עליהם...)
אז זהו!!! ם!!! לפני כל מה שאתה יודע על הגופה הבאה... כעת בשלב זה הכל חלק... אתה עדיין לא יודע עליו כלו

 זה הרי יבא, במוקדם או במאוחר, ועכשיו תשמע מה הולך לקרות שכעת אני כבר מכין אותך מראש: חכה חכה.
יום אחד בהיר יופיע לו איזה עיתונאי או איש תקשורת שכבר ידוע בשער בת רבים עוצם קדושתו ופרישותו מכל  ובכן:

ם שהוא צם מידי יום חמישי.. ויש אפילו שמועות עליו שמעולם לא הושיט ידו הויות העוה"ז. בפרט בימי השובבי"
למטה מאבנטו... וכל מעשיו לשם שמים וכל חפצו בזה העולם רק לקנא קנאת ה' צבקות ולהוכיח את ישראל במילי 

כפשות נגד דשמיא ולעמוד בפרץ מול פרצות הדור... והצדיק'ל הזה מרוב רגש קנאה לקדושת המחנה... הוא יצא בה
עוד דמות חרדית ממחננו... שיש שמועות שכך וכך הוא עשה וכו' וכו'...  אז זהו!!! שאני כבר עכשיו מודיע לך שעל פי 

הוא  (שמקודם כ"כ הפלגתי בעוצם קדושתו)כי אותו רשע  ולמה??? אותו!!!  אסור לך אפילו לשמועדעת תורתנו הקדושה: 
להוציא לעז על יהודי שעושה מעשה  אינו נאמןם את כוונותיו זדוניות והוא הרי אינו עושה מעשה עמך וכולם יודעי

זו ההלכה היבשה!!! ומי  נקודה!!! פשוט אסור!! סוף פסוק!!!עמך ויש לו חזקת כשרות ולכן אסור אפילו לשמוע!! 
 מפורשת...  שלא מתאים לו שיחפש לעצמו יהדות אחרת... ותסלח לי... בושה וחרפה שצריך להגיד בכלל שזו הלכה

  כי איפה הרגש הטבעי והאנושי לחפות על אחינו בשרינו לכה"פ בשלב הזה???
יש לך יהודי משלנו... מולו עומד עיתונאי רשע ונבל אמיתי שמאלני... שאף אחד מאיתנו לא מטומטם... כולנו יודעים 

(ובפרט בתקופה האחרונה שהביוב . טוב מאוד שאותו אחד לא חשוד על קנאות לא לצדק וליושר ולא על קדושת הברית..
אז זהו שאני מודיע לך כבר של הצביעות השמאלנית צפה על פני השטח וכבר התפוצצה לכולנו מול הפנים במלא גועל נפשה) 

היתר בעולם אפילו לא לשמוע את דבריו של הרשע הגמור ולהטיל בספק כל יהודי משלנו איזה שיהיה עכשיו מראש: שאין שום 
אתה מבין לבד שכשזה יקרה בפועל א"א כבר יהיה לדבר על זה... לכן אני כותב את זה עכשיו...  וא בחזקת כשרות...שבשלב זה ה

  בגיליון זה... 4-3ההמשך בעמוד שלא תגיד שלא אמרו לך... 
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 קצת סדר בראש בשבוע כ"כ מבולבל שעבר עלינו....

בשבוע האחרון הרבה התלוננו בעיקר על בלבול גדול... יש פרשיות שכ"כ מסעירות אותנו ומותירות אותנו 
עם בלגן בראש... נו... ומה עושים?? אנחנו מבולבלים... מה יהיה?? 
לגן... מי אמר שבלגן זה בהכרח דבר לא אז דבר ראשון: להירגע!!! נכון... יש בלגן בראש... אז יש ב

מסודר??? יתכן שלפעמים בלגן זה חלק בלתי נפרד מהתכנית... לפעמים ה' רוצה אותנו עם בלגן בראש!!! 
זהו... אז הבית כבר לא יהיה הפוך... צאי!! צאי  ההפכה...""יום יבא ו"מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך 

יש הפכה... מקדש מלך לפעמים מרגישה הפוכה... לא מוכרחים  מתוך ההפכה... אבל עד אז לפעמים
 בהכרח לסדר את הבית... 

בימי שלפני פסח הבית הפוך בשיטה... התנור עומד במרכז הבית ועוד הפוך... המקרר מפורק והחלקים 
 שלו ממלאים לי את האמבטיה... הקומקום נמצא בפינת אוכל והקפה והסוכר נמצאים בתוך קרטון... וזה

בלגן!!! אוהו בלגן... לפעמים מתחשק לי לברוח וללכת לאיזה מלון שירת דבורה עם כמה סנוויצים אבל 
 אשתי לא נותנת לי... למה??

 כי נכון שיש בלגן... אבל עכשיו הבלגן זה הסדר!!! זה עכשיו התכנית... ככה זה עד פסח!!!
נו מוכרחים בכל מחיר לסדר את על אותו משקל: לפעמים ה' עושה לנו בלגן בראש ומי אמר שאנח

 הבלגן??? אדרבה... ה' מצפה מאיתנו שנדע לעבוד אותו גם מתוך בלגן בראש....
---  

 לצאת לנו דווקא מתוך הבלגן הגדול...סדר אחד גדול ומופתי שיכול  דווקא אבל יש
ך כלל אתה כשיש בלגן גדול ואתה צריך לפלס דרך בתוך הררי השמונצס והסקנדל שיש בבית... אז בדר

זאת אומרת: הארון ספרים... השיש של המטבח... הקירות של הבית...  לא ניידים!!!ו קבועים נתמך בחפצים
כמה שיש בלגן בבית... הם תמיד ישארו על עומדם... הם תמיד עומדים על מכונם... ואליהם נצמדים 

מה שאמת  מה שנכון!???  רמה ברו !יש דברים ברורים על אותו משקל: גם עכשיו ברגעים של בלגן...
  מה שנכון ממשיך להיות נכון!!! ויציב!!!

ופתאום קבלנו כזו מהלומה!! גם אז התבלבלנו  בל"ג בעומר שנה שעברה היינו במירון אני אתן לך דוגמא:
מאוד... באנו לשמוח עם רבי שמעון... באנו לקבל ישועות... ופתאום כזו הסתרת פנים... למה? מה קרה?? 

 מי יצא מבולבל??ה דבר קורה אצל רבי שמעון?? איך כז
מי שבא לקבל חיוך מרשב"י... מי שבא לקבל ישועות... הוא יצא מבולבל... הוא יצא בתחושה כאילו 
התכנית פה יצאה מכלל שליטה... אבל מי שהגיע לרשב"י כי רשב"י הוא "צדיק יסוד העולם גילה מדרש 

 ר נכון תמיד!! הנעלם ממנו תצא תורה..." מה שנכון נשא
זה ממשיך להיות נכון גם  וזה נכון...שצריך לעזור לקשישים  אותו דבר כאן... אם חיים ולדר חיזק אותנו

בנסיבות שכאלו... ואם הוא כתב משהו לא נכון אז זה לא היה נכון גם אם היה פה איתנו בטוב ובנעימים... 
כתב לנו  אם חיים ולדר נכון...  ה ולא יהיההי לא אף פעם מה שנכון נשאר על עמדו!!! ומה שלא נכון

כי מה הם ממשיכים להיות נכונים גם אח"כ...  אז במשך שנים מסרים שהם היו נכונים עד אותו יום....
ית הפוך וכל דבר זרוק אה... יש בלגן בראש... אה... יש סקנדל בראש?? נכון... גם כשכל הב שנכון נכון!!!
מסודרים!! מה שנכון נכון גם אם  נשארים שלא זזים ממקומם והם תמידיש חפצים קבועים  במקום אחר.

אדרבה... דווקא ברגעים כאלו של בלגן... ויש כאלו שמתעוררים עם כל מיני שאלות... זה  יש סביבו בלגן... 
 זה נכון או לא נכון?? האםר ולבחון כל שאלה לגופו של עניין סד לקיר וזה הזמן לעשות להיצמדהזמן 
ולא משנה מי שיעשה את זה... זה לא נכון...  רבתי!! נכון!! לא לא!!! לאלהתאבד זה נכון??  האם: סליחה

 להאזין האם זה נכוןולא משנה מי שיגיד את זה...  זה נכון!!!שהלב הוא לא מחסן??  האם זה נכוןנקודה!!! 
נה על מי הם החליטו משולא  לא נכון!!!ולהאמין להוצאת דיבה של עיתונאים חילוניים והתקשורת?? 

האם זה ולא משנה אם רואים ישועות או לא...  נכון!!!לתרום לקופת העיר?  האם זה נכון ...הפעם ליפול
האם וזה נכון גם אם לא ראינו ישועות ואין לנו מה לספר בקו הצניעות...  זה נכון!!להתחזק בצניעות??  נכון

וזה נכון גם כשקרה שם אסון נוראי... זה נכון.. הדין??  שיכול רשב"י לפטור את כל העולם כולו מן זה נכון
אני משוכנע שלא בגלל זה קרה אסון כש וזה נכון גםזה נכון!! שאסור לדחוף יהודים???  האם זה נכון

 מה שנכון נכון תמיד... ומה שלא נכון לא נכון אף פעם...מירון... לכן מה... לכן זה לא נכון שאסור לדחוף... 
 הבנת?? 

. רק רק בנכסי דניידי... רק בשמועות שלא רלוונטיות אלינו.. אבל איפה?? איפה הבלגן?? ...יש אמנם ןבלג
סקנדל... אבל  שם אנחנו בוחשים בקלחת ומייצריםבכל מיני ישועות שאנחנו אלה שמתזמנים אותם... 

 כאן יש סדר מופתי!! ם!!!מה שנכון ולא נכון... כאן הדברים מאוד ברורי-בייחס לנכסי דלא ניידי... בייחס ל
 מה שהיה נכון ממשיך להיות נכון תמיד ומה שלא היה נכון... לא היה נכון ולא יהיה נכון... תכניס לראש:

את הסדר הזה בראש... תפסיקו לבנות פולחן לא מאנשים ולא ממקומות ואדרבה... לאחרונה ה' עושה לנו 
מה שנקרא "אם הלכה  אמת המידה האמיתית שלהם!!תתחילו לבחון דברים לפי קדושים ולא מישועות... 

מהעסקנים  ומה תגיד על אחד שהגיע אלי מבולבל... ראיתי את אחד נקבל, ואם לדין יש תשובה..."
מחזיק סמארטפון... יצאתי מזה מבולבל... זה עשה ואותו עסקן  ביותר לגדול בישראל שליט"א המקורבים

לא  אה... אתה מבין שזה לא נכון!!!להחזיק סמארטפון??  זה נכוןי: לי בלגן בראש... עניתי לו: סליחה אדונ
וגם אם חזיק את זה... גם אם הוא יצטלם עם כל הרבנים ביחד... אם זה לא נכון לא משנה מי שינכון??? 

שה' מאוד מחשיב ומיקר את השמירת עיניים שלי  האם זה נכון מה שלא נכון לא נכון!!!כולם ישתקו לו... 
גם אם כולם ביחד צוחקים עלי ועושים ממני  זה נכון... וזה נכוןת שלי מכל חשיפה לרשת? והזהירו

זה וחושב שלית דין ולית דיין??  ככל העולה על רוחו שה' כועס על מי שעושה האם זה נכוןקירקאס... 
ה שנכון גם אם השעה משחקת לו וגם אם הוא מצליח ועושה חיל הרבה יותר ממך... כי מ נכון!! וזה נכון

בלגן ה' רוצה מאיתנו... שאנחנו האין ברירה... דווקא מתוך יהיה תמיד נכון גם אם זה לא נראה ככה!!! 
 נעשה את הסדר!!!!! 

ולא בגלל  שזה נכון!ה' רוצה מאיתנו אמונה... אמונה פירושו לעשות את האמת בגלל שהיא אמת!! בגלל 
נאמנות... בשלב זה ה'  זדמנות להביעהאת ה ז נחמיץיום אחד נראה תוצאות וא שרואים תוצרת בעיניים.

ה נכון גם ז ?זה נכון שה' פה מקשיב לתפילה שלי?את האמת כי היא אמת!!!  רוצה לזכות אותנו לעשות
ואם  כי ה' הבטיח... זה נכון!! וזה נכוןהאם זה נכון שה' יבא ויגאלנו?  אם אתה ממש ממש לא מרגיש ככה..

כעת אנחנו לא רואים שום קצה חוט... ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים  ה' הבטיח זה יקרה גם אם
 אקבצך..

 היכונו: כפי שכבר הזכרנו, 

 ,פרשת בשלח -מתחילת שבוע הבאאם ירצה ה׳ 

תתקיים מכירה מיוחדת של הספר 
  ״וימאן״

העוסק בעניינא דיומא דשובבי״ם, ובתעצומות 
נפש בהתמודדות בשמירת העיניים וגדרי 

 הקדושה,

המכירה תתקיים בעזרת ה׳ בדוכני ועמדות ׳בלוי׳ 
 בחצרות בתי הכנסת, בירושלים ובמרכז. 

--- 

זאת למודעי: ספר וימאן לא נכתב ממרומי שלימות 
בנושאים אלו.. וגם לא נכתב ע"י מישהו שכבר  המעלה 

עבר את גן המבוכה הזה... אדרבה... הדברים נכתבו עמוק 
עמוק מתוך מגרש ההתמודדות בעצמו... מתוך החזית 
בעצמה ובעיצומה... מהכשלונות... מהנצחונות... ובעיקר 

 מהתנודות היומיומיות המוכרות והנצחונות החלקיים... 

 הלב... אתה יודע עבור מי?? ספר זה נכתב עם כל

כן... זו ההגדרה הקולעת  עבור חיילי צבא הגנה לישראל!!!
פרטים ... 2022ביותר שמצאתי לעומדים בחזית של שנת 

 בגיליון זה... 6נוספים במאמר דף 

לא נעים לי להיות הנחתום המעיד על עיסתו... אבל 
כמדומני שהספר הזה יכול להועיל!! ואגב: למי שחושב 

תוב שם נושאים פיקנטים... צר לי לאכזב... לא כתוב שכ
שם כלום!!! הספר כמעט ולא נוגע ולא מתעסק במה לא... 
הספר בעיקר עסוק בי!! בעצמי!! בכח ותעצומות שאני 
צריך לאסוף את עצמי כדי להיות החיל הנאמן של ה' ולתת 
לו כתר מלכות איפה שאף אחד לא רואה... תכנים אלו 

לכל נפש... לנשים וגברים, לבחורים שוים ונכונים 
ולנשואים, אמנם רשמית הספר נכתב לבחורים!!! אבל 
כשהתחתנתי גיליתי שגם אחרי החתונה צריך ש"יגער 
 ביצר הרע מן הנשואים ויחון אותנו לפליטת עולמים" אמן.. 

--- 

כמה פרטים טכניים אודות זמני 
  ודוכני עמדות ׳בלוי׳

מכירה הספר יעמוד ל זמני המכירה: .א
ז׳  -מיום ראשון הבעל״ט רקבעמדות אלו,  

ולא בשבט ועד יום חמישי י״א בשבט 
 . לאחר מכן

שימו לב: בשבוע הבא  מוקדי המכירה: .ב
הספר ימכר דווקא באזורים ירושלים, בני 

(ואילו בצפון ברק, בית שמש, מודיעין עילית. 
ובדרום, המכירה תתקיים ככל הנראה בעוד 

 פ תבא על כך הודעה נפרדת)שבועיים.. עכ״
 כמות הספרים מוגבלת בכל עמדה. .ג
נא לשלם לפי ההוראות הכתובות שם.  .ד

(כלומר: שימו לב: לא לשלם ל׳אז נדברו׳, אלא לפי 
  הוראות המפורטות שם בעמדת מכירת ספרים בלוי).

תודה לתורם החפץ בעילום שמו שנתן  .ה
חסות להוצאות הכרוכות במכירה נקודתית 

 ויהיה לתועלת...  זו, מי יתן 



 

  

  המשך: מבחן פתע  
 על ספר חפץ חיים....

בפרשות  המשך: תרשה לי לעצור שניה ולהגיד וורט:
שמות יש סתירה: מצד אחד במעשה דתן ואבירם 

התאונן... נודע לי הדבר למה ישראל כתוב שמשה 
שרויים בגלות... בגלל שיש בהם דילטורין!! ואילו 
באותה פרשת שמות כתוב שישראל נגאלו 
ממצרים בזכות שלא היה בהם דילטורין שהרי י"ב 
חודש הם שאלו ממצרים כלי כסף ולא גילו להם 

ולכאורה זה סתירה: תכל'ס: יש מטמורין שלהן... 
 ראל או אין??דילטוריה בעם יש

בתוך השטעטאלע... בתוך  התשובה היא:
השטיבלאך יש אצל עם ישראל הרבה דילטוריה... 
דתן מרביץ לאבירם... משה רק מנסה להתערב... 
דתן מיד זורק עליו פשקוילים... כל זמן שהכל 
מתחיל ונגמר בשטיבלאך של גושן נו.. יש 

 אבל הדילטוריה הזו לא יצאה החוצה!!!דילטוריה... 
כי ברגע שהמצרי רק ינסה לדחוף את האף 
ולסחוט מידע מפליל על עם ישראל... כאן פתאום 
כל היהודים נהיו כמו משפחה אחת מלוכדת וגוננו 
וחיפו אחד על השני כחומה בצורה... אף אחד לא 
יגלה למצרים את התכניות הסודיות של עם 

על אותו ישראל שהם מתכננים לצאת ממצרים... 
 משקל: 

חרדים... יש לנו הרבה ביקורת אחד על  בתור
השני... כל זה טוב ויפה בתוך השטעטאלע... אבל 
ברגע שמגיע עיתונאי זר שלכל הדעות הוא נבל 
ורשע ועוכר ישראל שזה ברור ללא כל ספק 
שמטרתו הוא רק להשחית ולהרוס ולאבד ללא 
שום כוונה טהורה.. ברגע שהוא מעמיד את עצמו 

זה שיהיה... כאן הרגש הטבעי מול יהודי משלנו אי
שלי כחרדי לפחות בשלב הראשוני זה להסתייג... 

  לא ממך!!!!להגיד לא!!! אני לא מסכים לשמוע... 

תדבר נגד יהודי משלנו... כי גם אם אין לי  אתה לא
סנטימנטים כלפיו... הרי כלפיך כפלי כפלים... 

מילא  אז ככה:ממילא אני מאמין לו יותר ממך!!!! 
כשכבר העסק יוצא מכלל שליטה... אח"כ 

ומתחילים לבחוש והדברים מגיעים לרבנים... כאן 
אבל אני העסק מתחיל באמת להיות לוט בערפל... 

בשלב הזה שעומדים  מדבר על השלב הראשוני!!!
לפנינו רק שני אנשים בלבד אחד מול השני!! יהודי 
משלנו שעד הרגע היה בחזקת כשרות, ומולו עומד 

שכולנו יודעים בבירור שהוא מומר  איש בליעל
להכעיס... כאן אנחנו מחויבים כיהודים להסתייג 
לפחות בשלב הראשוני ולהגיד לאותו רשע 

זו הלכה בכעס... מי אתה שתדבר על יהודי משלנו? 
  בחפץ חיים!!!

ושוב: אני כאמור התקדמתי הלאה... אני כבר   
 עכשיו נותן הדרכה מעשית בייחס לגופה הבאה,

ידברו על מישהו שבשלב זה! וברגעים אלו  מחר
הוא בחזקת כשרות... ומי שיבא לערער על החזקת 
כשרות זה הצדיקל הזה או חבר שלו שכפי 
שסיכמנו מעויילם לא הוציא עיניו מחוץ לד' אמות 

האם אנחנו  ובזאת נבחן!!!... ולא ראה צורת אשה
קודם נקרא בשקיקה את כל הכתבה שלו 

בחרדת קודש.. ואז נבקש בשפתיים דולקות ו

מאותו יהודי חרדי... נו... תוכיח את חפותך...?? או!!! 
שנשרוף את העיתון בפניו של אותו רשע ונאמר לו 
רשע... אסור לנו אפילו לשמוע אותך!!! אם אתה 

י תשלח את כל -כ"כ רוצה לתקן עולם במלכות שד
הנתונים כמות שהם לרבנים שלנו... הם יבדקו... 

ויחליטו מה שיחליטו...  לענ"ד אין מה יבררו... 
 זו הלכה!להתווכח עם זה. זו לא השקפה!!! 

--- 

תרשה לי כעת לנסות לפתוח את אחת משורשי 
  הבעיה...

פעם אחת!!! פעם אחת בחיי יצא לי לגלות את 
הרוע הבלתי נתפס של ההפקרות של הרשת 
בהתגלמותה וזה הספיק לי... הסיפור היה שהייתי 

כמה פרטים טכניים אודות בית  מוכרח לדעת
הארחה מסוים... וזה היה דחוף ואף אחד לא היה 
לצידי... לי... נו... נכנסתי למקום של מחשבים עם 
חסימת נטפרי... עשיתי חיפוש על הבית הארחה 

שש הזה... ומצאתי!!! ואז ראיתי שבצד כתוב... 
של אנשים שונים איך היה  מאות תגובות ורשמים

אני רואה  וחשכו עיני.... אני פותח בבית הארחה..
רשימה ארוכה של תגובות לטוב ולמוטב... וכל אחד 
פורק את כל מה שיש לו... מישהו כותב לפני חצי 
שנה: גועל נפש!!! איזה שירות זוועה... כמה פעמים 
הייתי צריך לבקש מגבות... השני כותב לפני שנה 
וחצי... דווקא נחמד... אבל איזה ריח נורא 

(ואני עוד רואה סדרון... השלישי כותב: גרוע ביותר... במ
 שבסיכום הכללי יש ציון שזה נקרא שהתגובות "סביר...")

יצאתי מזועזע עד עמקי נשמתי!!! לא ידעתי עד 
אותו רגע שקיימת כזו תופעה.. פתאום אני מגלה 
ש... שתסלח לי... עד היום ידעתי שיש דברים 

ופה אני מגלה שעושים אותם ב"מקום חשוב..." 
שהמדיניות היא לעשות את זה בככר העיר לעיני כל 

גם אני בסוף הייתי בבית הארחה  שתבין:ישראל. 
הזה... והבנתי על מה יצא הקצף... גם לי היו 
תלונות... גם אני התעצבנתי יחד עם האנשים שהיו 
שם... וכשחזרתי גם נכשלתי בלשה"ר בכולל... 

רה איך שהיה כשבאתי לעשות קפה סיפרתי לחב
(אני מתוודה היה אסור לי לספר את זה משום שם גרוע... 

אבל  לשה"ר וכבר חזרתי בתשובה ונתפייסתי עם קוני...)
בשלב מסוים סיימנו את הקפה ויחד עם הקפה 

 הסתיים גם הלשה"ר... זהו... 

רבונו של  אבל אותו אחד שכתב את זה ברשת???
מה אני צריך עולם!!! זה מונצח לעיני כל!! למה?? ל

לראות את זה?? למען ה'? יש ביה"כ... תפוס פינה 
בצד ותפרוק משא... למה באמצע הרחוב?? למה?? 

על זה!!! בדיוק על זה   אני פשוט יוצא מדעתי!!
בן אדם   ארור!!!!נאמר: ארור מכה רעהו בסתר!!! 

שעשה כך אני לא יודע אם יש לו מה לברך את 
ארור מידבק הילדים שלו בליל שבת... ממתי 

בבית הארחה  -בברוך?!? אז נכון.. היית שם יומיים
הזה... והיית מאוכזב מהשירות... לכן אני!!!! צריך 
לקרא את התסכול שלך שנה וחצי לאחמ"כ?? לא 
מספיק לך לשה"ר נקודתי... אתה מתעקש לעשות 
על זה הוראת קבע... שהלשה"ר הזה ידפוק לך כל 

לשם??  טוב... אז  חודש על כל אחד שרק ירצה לבא
יצאתי מזועזע מעצם החשיפה לקיומה של תופעה 

אבל התברר שזה היה קצה הקרחון של שכזו.. 

איפה הגיע פסגת הזעזוע שלי? שמרוב  הזעזוע...
שהייתי נסער ניסיתי לשתף כמה ידידים בזעזוע 
ושאט נפש שלי... סיפרתי להם את מה שאני מספר 

בה שלהם??? לך עכשיו... ותנחש מה היתה התגו
הוי ר' שמיל... בוקר  כולם פשוט צחקו לי בפרצוף!!

טוב... אתה כזה הונגרי מתוק... אתה כזה שה 
מה.. אתה לא יודע שככה תמים... נזכרת?? ככה זה... 

היום הכל צף ברשת... היום כל דבר שמפריע  זה??
לך... יאלה לרשת... היום זה הכי לגיטימי... אף אחד 

ה ללב... ככה זה... בקיצור: יצאתי כבר לא לוקח את ז
 מבולבל... 

מי פה המשוגע ומי הנורמלי?? מי פה הכבשה ומי פה 
 החזיר בר??

אבל חכה!!!! כאן תמיד מגיע המשפט 
 הבא!!!

שבזמן האחרון אני ואתה שומעים  משפט קבוע  
המשפט הזה נאמר יותר מידי  אותו יותר מידי...

הבן אדם . פעמים בקרב הציבור שלנו לאחרונה..
לפתע נהיה רציני ואז הוא אומר בקול שקט ומדוד: 

 היום זו הדרך היחידה!!תקשיב... אין מה לעשות!!! 
היום אם אתה רוצה להזיז משהו... זה רק להציף 

ואז כל אחד שולף בתורו  זו הדרך היחידה...ברשת... 
מיני את רשימת הדוגמאות העדכניות של כל 

תופעות ומחדלים ומבנים והקצאות שיש בקהילה 
הפנימית שלנו או בציבור החרדי באופן כללי... 
תחומים שעדיין לא מטופלים כדבעי... ולמה?? כי 

זה  היום הדרך היחידה להזיז דברים -כפי שסיכמנו
דרך הרשת!!! והיות ואנחנו דוסים ואנחנו לא בקטע 

שאר תקועים.. זה להציף ברשת... לכן נגזר עלינו להי
מה שמפריד בינינו ובין פתרונות כל הבעיות של 

 הציבור החרדי... 

 מכיר את המשפט החדש והמוכר הזה???

האם פעם חשבת מה טמון במשפט המזעזע 
  הזה???

שאלה לי אליך: מה ההבדל בין אזרח ישר והגון לבין 
שאזרח  ההבדל הואמאפיונר מהשוק האפור?? 

הוא יכול להזיז!!! לעומת  רשלא כל דבקלאסי יודע 
זאת המאפיונר מהשוק השחור... דווקא הוא כל דבר 
יכול להזיז. רק תשכיב בצד כך וכך מזומנים... ואני 

הרשת יוצא עם האופנוע ואני חוזר לך עם גולגולת... 
זה כח של איש את רעהו  כיום זה כח של לסטים!!!!

חיים בלעו... זה זרוע של ידיכם דמים מלאו!!!! 
כי הרשת  ברשת אפשר באמת להזיז כל דבר...

מופקרת... מושחתת וחלאת המין האנושי... וככה 
 באמת אפשר להזיז כככל דבר בעולם...

ואנחנו החרדים מושפעים מזה!!! ואנחנו מקנאים 
 בכח הזה!! 

כן... עם יד על הלב: אנחנו מקנאים בחילונים שעם 
: הרשת הם יכולים להזיז כל דבר... והאמת היא

שקודם כל בא נבין את עצמנו... סו"ס יש לפעמים 
עוולות בציבור שלנו ואתה מתפוצץ... ואז מגיע 
הרגע החלש הזה שאתה חושב לעצמך... כיף 
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לחילונים... יש להם מאורת שודדים בדמות הרשת. 
הם יוצאים משם למסע צייד וחוזרים כשהם גוררים 
 שורת גופות תלויות במחרוזת... ברגע של תסכול

מגיעה מחשבה יאלא... מי יתן לי את ההפקרות הזו 
  לא סימפטיים לעלמא דקשוטונזיז כמה פרצופים 

אבל הההלו... ידידי החרדי: הכל טוב ויפה... אני 
מבין את הכאב... אבל תחשוב רגע.. וכי בגלל שיש 
עוולות (גם) בציבור שלנו מותר להיות שודד ים?? 

סליחה:  ? לכן מותר לעשות לגמרי מה שרוצים?
  במה אנחנו יהודים??

אני מתאר לעצמי שיש כאלו שלא הבינו לגמרי מה 
אמרתי... אז אני רוצה להשתמש בדוגמא שמשום 

 מה נדמה לי שאת זה כולם יבינו... 

כשהייתי צעיר בישיבה גדולה... סיפרתי להורים 
שלי בהערצה ובעיניים בורקות על ישיבה חשובה 

אין דבר יש כלל: שומפורסמת שאצל הבחורים שם 
מה הכוונה?? אז  העומד בפני פטיש עשר קילו!!!

(כדי שיבינו את ככה: ישבתי והסברתי להורים שלי... 

שבישיבה  הניואנסים הדקים והעמוקים... רק למבינים...)
שלי לשם שינוי אנחנו לא יכולים לעשות מה 
שאנחנו רוצים... כי אנחנו ישיבה לא ככזה חשובה... 

ו לא כככזה והבחורים לא כאלו הרישום שלנ
חשובים... לכן גם כשאנחנו לפעמים רעבים 
בלילה... אין לנו את המנהיגות והעוצמה לפרוץ חדר 
אוכל ולעשות מה שבא לנו... לכן אצלנו זה מסתכם 
מקסימום רק בלהרים כמה כוסות חד פעמיים 

 וכדו'... 

אבל שם?? בישיבה המפורסמת והחשובה... שם יש 
אמת באמת חששובים... וכשהם ראו בחורים ב

לנכון שהם זקוקים באישון ליל להיכנס למטבח 
תבינו אבא  אז אין חכמות!!ולטגן שניצלים... 

ואמא... זה... זה בחורים חשששובים שהחלטה 
שלהם זו החלטה... הם יודעים להזיז עניינים... ולכן 
אם הם החליטו שהחדר אוכל יפתח... זה יפתח עם 

 לו...פטיש עשר קי

(בלשון משום מה... ההורים שלי לא התלהבו במיוחד 

מאותם בחורים עם הפטיש עשר קילו... אני  המעטה)
חושב שגם אתה די מזועזע... אבל מה לעשות... אני 
בשעתו דווקא כן הסתכלתי עליהם בשיא הערצה.. 

יש  החברה האלו יודעים להזיז עניינים!!תכל'ס... 
שהדלת הזו תפתח  להם מנהיגות! כשהם מחליטים

זה יקרה!! אה... למה "לא כל כך" צדקתי בהערצה 
 העיוורת שהייתה לי לאותם בחורים??  

כי נכון... יש פה בחורים שיודעים להזיז עניינים... 
אבל שתהיה בריא. זה חכמה להזיז קירות עם 
פטיש עשר קילו?? זה חכמה להזיז עניינים כמו 

ך אתה מתנהג ברברי? כמו ליברמן? השאלה היא אי
על הדרך... כמה שחיתות והפקרות ובהמיות ופשעי 

 אנושות אתה עושה על הדרך...??  

בקיצור: היום אני כבר מבין שהחולשה והרפיסות 
 חולשה!!!שהייתה לי בתור בחור לא קוראים לזה 

כן... לפעמים אנושיות נראית  אנושיות!קוראים לזה 
כי... כי בן אדם אנושי בעין שטחית כחולשה... 

באמת לא כל דבר הוא יכול להזיז... האנושיות שלו 
 לפעמים מגבילה אותו... 

בינינו... נכון עכשיו אתה כבר מבין לגמרי על מה אני 

  מדבר??

(חה חה חה... איזה תרגיל עשיתי פה... רציתי שתבין!!! ולגמרי 
ופים תבין!! מה עשיתי?? תפרתי לך תיק על בחורי ישיבות החצ

האלו שלוקחים את החוק לידיים ומזיזים עניינים ופורצים מטבח 
בשביל לטגן שניצלים... וברגע שהכנסתי אותם לסיפור פתאום 
כולם קמים על רגליהם האחוריות ומבינים שזה לא חכמה ולא 

אז זהו!!! מה אתם גדולה להזיז דברים בצורה ברוטאלית... נכון?? 
גרוע הם למדו את זה מכם...  במקרה הכי בסה"כ רוצים מהם??

והם בסה"כ  לינצ'אתם מקנאים ברשת ששם מזיזים עניינים ע"י 
עכ"פ לגופו של עניין לא היה ולא נברא...  לונצ'...מחפשים (טש)

תפרתי עלילה על בחורי ישיבות רק בשביל שלא נחמוק מלהודות 
 שכולנו מסכימים שזה לא חכמה להזיז דברים בכל מחיר...)

ר להזיז דברים... בטח... עם הפקרות ברשת אפש
ואיבוד כל רסן ומצפון אנושי... עם זה אפשר להזיז כל 

שאני לא כל דבר בעולם... והגאווה שלי בתור חרדי 
כי אני מוגבל!!! המוסריות  דבר יכול להזיז!!!

והאנושיות שלי מגבילה אותי!! נכון... אני מודה... גם 
ול לעשות... הוא חתול יכול לעשות דברים שאני לא יכ

יכול לקפוץ מפח זבל לפח זבל והוא גם יכול ללכת 
יש משפט שלימדו אותי ערום ברחוב ואני לא יכול... 

אל תעיז להתחיל עם בן אדם שיש לו  כבר לפני שנים:
יראת שמים ממך!!! למה?? כי יהיו דברים שהוא  פחות

יוכל להרשות לעצמו ואתה לא תוכל להרשות לעצמך 
 י לך יש יראת שמים ולו אין... לעשות... כ

--- 

ועכשיו בקשר לתלונה הנצחית: שבציבור שלנו יש 
  השתקה!!!

אני מוחה... מסיבה פשוטה: ממש במקרה מורי חמי 
ושם אני שליט"א הוא רב ואני מבלה אצלו הרבה... 

ידיו מלוכלכות הרבה  באמת רואה את ההשתקה!!!
כנסת מאוד בנושאים אלו... והעובדת סוציאלית נ

וכשאני רואה את פניו המכורכמות...  והקב"ס יוצא...
אני כבר כבר מבין שגם היום זה הנושא... והדברים 
מטופלים כהוגן... והמכנה המשותף בין כל המקרים... 
שאני!! מבאי הבית שמאוד מקורב אצל מו"ח שליט"א 

זו ההשתקה שעליה לא מקבל אפילו בדל מידע... כן... 
  אתה מדבר!!!

 ממני וממך!!!!ההשתקה?? שהדברים מושתקים  מהי
 זה הכל!!

כן... זו בדיוק המטרה וזו הצורה שכך דברים צריכים 
להיות מטופלים... אז נכון!! יש פה בעיה אחת מאוד 
חמורה בצורת הטיפול הזו שלמרבה האבסורד העיזו 

כן...  גם בלעדיך...לטפל בבעיה ולסגור את כל הקצוות 
אני מצטרף למחאה... איך יכול להיות שפרשיה 
עסיסית כזו דוברה וטופלה ומוצתה הרחק מאזניך 
הבולשות מתוך הכרה שנושאים יכולים להיות 
מטופלים היטב גם בלי שאני ואתה נבחוש בו. היית 

 מאמין? 

ואם לזה אתה קורא השתקה אז זה בדיוק שרצו 
?? יש הבנת מה אמרתי שיקרה וזה מה שקרה!!!

מוסכמה שאצל החרדים יש השתקה!! סליחה... מה 
יודע  אתההשתקה?? לא השתקה פירושו ש לאזה 

מעודכן בפרטי המקרה... אז זהו!! שזה בדיוק  אתהו
זה לא יודע...  שאתהמה שרצינו שלא יקרה... וברגע 

שיש השתקה... זה בסה"כ אומר שהצליחו  לא אומר
אז מוני וכמוך... להשתיק את זה מאזניים לא רצויות כ

כשיש בעיות אנשים יודעים  זה בסיידר.. תהיה רגוע...
היטב את הכתובת... הם מגיעים לרבנים והנושאים 

(כן... לפעמים יש דברים שנתקעים מטופלים כהוגן... 
כתוצאה ממה שנקרא חוסר סמכויות ושיניים שיש לבית דין 

יקר של כיום... שזה כבר לא בעיה של הרבנים!!! זה בעיה בע
המדינה שעסוקה כל היום בלעשוק מהם את הסמכויות וכבר 
אמר מרן השו"ע אין אנחנו יכולים להעמיד הדת על תילה... 
שזו באמת גלות... ופה כפי שאמרתי או שמגיע השודד ים עם 
הגולגולת והוא בחוסר גבולות שלו תמיד יכול להזיז עניינים... 

ל מלכות בית דוד או שלא נותר לנו אלא לבכות בברהמ"ז ע
משיחך שאז ה' יחזיר את הכח וממשלה לסנהדרין שיוכלו 

לשיטתם  עכשיו: סתם ככה... לאכוף את רצון התורה.)
של החילונים שאצל החרדים יש השתקה ועושים 
מה שרוצים... אני לא מבין... אם ככה הייתי 
מצפה שתהיה חזרה בתשובה המונית... כל 

נים הרי הם לא הנוכלים החילונים שבתור חילו
יכולים לעשות כלום... חבל.. בואו אלינו... פה הכל 
חופשי על הבר... אין לכם מושג איזה צחוקים 
הולך פה... כל אחד עושה מה שבא לו... וש... 
שקט... אתה רק מגדל קצת זקן ופאות וזהו... 
אתה יכול לחגוג וכולם ישתיקו... כי הרי אצלנו 

אי סיני... בואו משתיקים... למה ללכת לחצי ה
 אלינו??

שכל הנוכלים החילונים  אה... למה לא ידוע לי
חוזרים בתשובה?? למה אני ואתה יודעים טוב 

למה כל חרדי חלש  שזה בדיוק הפוך...מאוד 
שנמאס לו ולא רוצה שיגידו לו מה לעשות... 
בדרך כלל הוא מתגלש לחילונים ושם הוא מרשה 

  לנחש: אז תרשה לילעצמו... אה... למה? 

שכמדומני שדווקא אצל החרדים יש גבולות 
ומוסריות וכושר הרתעה והדברים מטופלים 
ואילו אצל החילונים אין בכלל מאיפה להתחיל כי 

שום דבר בכלל לא בחיי ההפקרות שלהם 
והחילונים מתים מקנאה ולא יכולים  מתחיל...

להכיל את העובדות האלו... ואין להם ברירה אלא 
ריצפה ולשלוף מידי פעם הנה... לחטט מתחת ה

תודה רבה... גם אצל החרדים מצאנו בעיות... 
כשיש בעיות  גילית את אמריקה... יש בעיות!!!

אצלנו זה בסה"כ סוג של בעיות שנתקעו במבוי 
סתום שרק אתה השודד ים הברברי יכול להזיז 
אותם בדרך של לינצ'... וזו גאוותינו שאנחנו 

דבר אנחנו יכולים  יצורים אנושיים ולא כל
להזיז!!! כן... אנחנו מודים בגאווה... יש דברים 

ולא שרק הפקרות חילונית יכולה לעשות אותם... 
מי שרוצה לבחור בהפקרות הזו...  בבית ספרנו...

שיבחר... אבל בתנאי אחד: אל תחזור אלינו על 
 ארבע כשזה יגיע אליך ויתפוצץ לך בפנים... 

עם יד  מהרשת.. תשמע לי...למסקנה: אח שלי... אתה 
על הלב... תאמין לי שאין לי פה אינטרסים... תברח 
מהרוע של הרשת... לפחות אתה אל תשאיר שם 

אנא... השאר את המקום כמו שאתה היית לכלוך...  
על אותו משקל: אל תכתוב על  רוצה להגיע אליו...

אנשים מה שלא היית רוצה שיכתבו עליך.. ואל תחשף 
אנשים שהביזיון הזה עולה להם בדם הנפש  ללכלוך על

כפשוטו... מה לך ולעגלה ערופה הזו?? מה לך ולספק 
שפיכות דמים הזה? מה... אתה משועמם...?? חסר לך 
תיקים בשמים?? הרי אנחנו זקוקים להרבה זכויות... 
תכל'ס... שורה תחתונה: אני יודע שאכזבתי במאמר 

ש בלבול כ"כ גדול הזה!!! וזו היתה מטרתי!! דווקא כשי
ואתה לא יודע איזה נושא להוקיע... כאן לימדו אותי 
לכוין את הפרוזקטור אלי... איפה אני פה בסיפור!! 
איפה המשבצת שלי... במה אני צריך להתחזק!!! אז 

 הנה... הקרבן הבא... בזאת נבחן!!!! 
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 ומי יהיה השנה ביביסיטר בשעת אכילת קרבן פסח המשפחתית...???

והשנה זה תורה של אביגיל... אם לא יקרה משהו אז יתכן שהיא תיאלץ להיות הביביסיטר על התינוקות בקרבן פסח... כן... זה 
ים השנואים שבדרך כלל משתמשים בהם בתור איום למי שמתנהג לא יפה... תבין: בליל הסדר כל המשפחה אחד מהתפקיד

מתכנסת בצוותא בחצרות בית ה' משוש כל הארץ בתוככי ירושלים... השיר יהיה לכם כליל התקדש חג... איזה שמחה של מצווה... 
פחה בחבורה אחת ואוכלים קרבן פסח!!! ופרנציפ ביחד!!! אי אפשר איזה קדושה עילאית.... ויושבים מסובין כבני חורין כל המש

 שלא ביחד...
מילא חברה שלי מרים... אבא וסבא שלה תלמידים של רבי יהודה שסובר שקרבן פסח אחד דווקא נאכל בשתי חבורות שונות וכל 

אין שום בעיה... המשפחה עצמה  מה שאסור זה שאיש אחד בעצמו יאכל בשתי חבורות... זה אסור!! ממילא לפי רבי יהודה
מתחלקת לשתי נאגלות... כאן מה הבעיה... המשפחה מתחלקת... שושי הבת דודה שלה אוכלת בנאגלה הראשונה יחד עם אבא 
שלה שהוא הדוד הגדול... ואז מרים שומרת על התינוקות.. ואילו כשהם גומרים... כעת מתחלפת משמרה של שמרטפיה וכן 

 הלאה וכן הלאה...
זה טוב בשביל תלמידיו של רבי יהודה... אבל אנחנו תלמידים של רבי שמעון... ור' שמעון סובר: ש"בבית אחד יאכל" הכוונה היא 
שקרבן פסח אחד חייב להיאכל רק בחבורה אחת!!!! אי אפשר שתי חבורות... אין כזה דבר לפצל משפחה... אם המקום לא 

נות פסח ואז תתפצלו... אבל לעשות קרבן פסח אחד בשתי חבורות זה לא בא מתאים וכו'... אז מקסימום תעשו שתי קרב
 בחשבון... ממילא כולם חייבים לאכול באותה שעה!!! 

ותכל'ס... יש תינוקות... ותינוקות מאוד קטנים שלא יכולים לאכול כזית צלי אסור להם להיות שם!! (הם מטמאים את הקרבן 
 )... מטהרים את כולם ברגלן תינוק אפילו בן יום בירושלים שלא עבר טבילה והערב שמש וגם הזאת ג' וז' במידת הצורךאי(פסח... אפילו שהטבילו אותם... 

כי יש דין שכל אדם זר שלא שייך לחבורה המצומצמת של קרבן פסח הספציפי הזה יש לו דין של טמא בייחס לקרבן פסח הזה 
מטבילין מגב לגב ומחבורה לחבורה.." אגב: זה הפעם היחידה בשנה שהיהדות מעודדת גזענות (זה הכוונה במשנה בביצה "ווהוא מטמא בנגיעתו 

התינוקות האלו לא  משפחתית... אבל אל תשכח... גם הלוי והגר והיתום והאלמנה נמצאים שם... כך שזה לא סנוביות משפחתית... זה בסה"כ גופי תורה...)
 יצור: מוכרחים להרחיק אותם מהזירה!!! שייכים לקרבן פסח וממילא הם מטמאים... בק

נו... איך נעשה את זה??  בשביל זה כל שנה יש מישהו אחד מהמשפחה שהוא העומד לגרדום... הוא זה שנבחר לעמוד בפינה 
בעונש... ובשעה שכל המשפחה ללא יוצא מן הכלל יושבים מסובים ואוכלים ושמחים לפני ה'... הוא אמור להיות הביביסיטר של 

ילדים עם דמעות בעיניים... וניתן לומר: שבקרב הבני דודים הצעירים... זה אחד מה"איחולים" שמשתמשים בהם ברגעים של ה
התפרצות ואיבוד שליטה... שושי מבשרת למוישי: הפכתי לך את המגירה... מוישי מאדים מכעס... מה... הפכת לי את המגירה?? 

 הסדר!!!! ואז היא מתחילה לבכות ואומרת לו: הכל עובר עליך...את תראי... את תשמרי על התינוקות בליל 
--- 

אז ככה: שנה שעברה זה היה ממש תענוג... הביביסיטר היתה לא פחות ולא יותר דודה נחמה הצדיקה... שהיא הייתה לקראת סוף 
יכלה לאכול קרבן פסח... היא ארבעים יום ללידת יענקי הקטן שלה... כך שבלאו הכי היא מחוסרת כיפורים ולעת עתה היא לא 

תבא לכאן שוב לפסח שני... אבל היות והם מתגוררים בנחלת בנימין שזה לא רחוק מכאן.. והיא ידעה שהנושא של ביביסיטר הוא 
היא אמנם לא (נושא רגיש... אז היא התנדבה להגיע במיוחד למרות שלמייעשה אין לה מה לעשות כאן... היא בלאו הכי מורחקת... 

אבל בכל זאת היא הגיעה!!! היא  ופוסל אותו ועושה אותו רביעי...) לטומאה נוגע בו אפילו שלישי מאה... אבל בקדשים...ה ממש... היא רק שני לטוטמא
טענה בתוקף: אתם תשבו שם ותצאו ממצרים ותאכלו קרבן פסח... ואני אשב שם בחוץ בשקט ואזכור שאני היא השפרה ופועה 

 ועה להם ובזכותי בכלל יצאתם ממצרים... אשריהם נשות ישראל הצדקניות... זה מה שהיה שנה שעברה... שמחיה את הילדים ופ
לפני שנתיים... היתה פה הכלה הטריה אשתו הצורבא ר' יהודה... והיא היתה רדופה לילך לבית אביה שמאכסן לא רחוק מכאן 

קטנה... ולכן הם לא לוקחים ריזיקות... הם לא אוכלים חגיגת י"ד  ולאכול קרבן פסח... ואצלם יש משהו מעניין!! הם משפחה מאוד
כדי לאכול קרבן פסח על השובע... אדרבה... הם מזדרזים ומתחילים לאכול קרבן פסח כמה שיותר מוקדם כדי לוודא שעד חצות 

.. והיא הסכימה להגיע אחרי לא ישאר נותר... וממילא השעות הם שונות!!! כשהם גומרים קרבן פסח... אנחנו בקושי מתחילים.
האמת היא שאני פתאום מסתכל אחורה ורואה  (אמנם היינו צריכים קצת לחכות לה והיה פה טיפה מתח... אבל ברוך ה')הקרבן פסח שלהם... 

שהריאקציה היא סתם דימיונית.... כי סו"ס בסופו של דבר ה' תמיד מסדר אותנו עם אנשים שלא מרגישים מקופחים... אבל 
שיו אני נזכר שהיתה שנה אחת שהגיעו לכאן שני בני דודים ישיבוחרים מתנשמים ומתנשפים... הם נחתו כאן עשר דקות אחרי עכ

הם היו עדיין לפני צומת שילת... בקיצור:  (בכת הראשונה של הזריזים...)השקיעה... והתברר שבשעה שסבא שחט עליהם קרבן פסח 
ה מוכני של כרכרה והגיעו בסוף... אבל זה לא עזר להם... כי בשעת ששחטו עליהם הם היו בדרך רחוקה... הם אמנם נתלו על איז

אבל הם קיבלו את העונש  (סבא הקריב עם הזריזים... הוא לא לקח בחשבון שיש לו נכדים קצת פחות זריזים)במקום פטור של דרך רחוקה... 
לינו... הם פשוט היו המומים מעצמם... הם ישבו אבלים וחפויי שלהם במקום... הם פשוט נדחו מקרבן פסח!!! לא עליכם ולא ע

ראש... הם בקושי הסכימו להחליף בגדים לכבוד החג... הם הרגישו כמו מסכת מועד קטן מהלכת... אבל כאיש אשר אמו תנחמנו... 
ך השנה עוד הספקנו לצחוק אמא הרגיעה אותם... סעדה אותם... ובסוף הם זכו להיות הביביסיטר המדהים של התינוקות... במש

על זה הרבה... לראות שני ישיבוחרים מפהקים לאחר פולישטיק בדרך לירושלים.... יושבים ומנענעים עגלות ומנסים להרגיע 
(כמובן שצחקנו על זה רק אחרי שהתאחו הפצעים... אחרי פסח שני תינוקות... זה מחזה מרתק ששנה שלימה ראיינו אותם "איך זה היה" 

וסבא לקח על ו פלוס קרבן נזירות... למה לא... אם כבר גשר מט"ו ניסן לאייר... אז שיהיה כבר מושלם... הם קיבלו על עצמם מיד בליל ט"ו את הנזירות בטהרת
  )עצמו על עלויות הקרבנות נזיר... ורגשית זה עשה להם טוב... הרגיע אותם רגשית...

--- 
שנה... סו"ס אין סומכין על מעשה ניסים... אז אביגיל אמורה להיות הביביסיטר... אז עכ"פ לעת עתה אם לא יהיה ניסים כמו כל 

אמנם היא גם חייבת בקרבן פסח... אבל כבר אמרתי לך שאנחנו במשפחה תלמידים של רבי שמעון... ור"ש סובר שאפילו בפסח 
וה... אז השנה היא נבחרה כבוגרת הנינות ליטול את אשה לא חייבת אלא רק רשות... ובפרט שאביגיל רק בעוד שנה תעשה בת מצ ראשון

האחריות ולהיעדר מקרבן פסח לטובת הביביסיטר... אביגיל דומעת... מכונסת... והיא כבר הודיעה ברוב תסכולה לאבא ואמא.. אני רוצה חתן 
ר' יוסי שסובר שנשים חייבות לגמרי אפילו  מתלמידיו של רבי יוסי!! לא פחות!!! אפילו תלמיד של רבי יהודה לא מספיק לי... אני רוצה את

תכל'ס... אל תשאל... אביגיל ניגשה לסבא לפני  (ואילו ר' יהודה סובר שנשים בראשון חובה ובשני רשות... ואילו ר"ש סובר שנשים אפילו בראשון רשות...) שני....בפסח 
בפנים...  ריך ייתי ויפסח..." אני מקווה שעוד יהיו ניסים ואני אהיהשהוא הלך לבית המקדש ואמרה לו: כשאתה שוחט קרבן פסח... תכוין "כל דצ

ודווקא אביגיל מצאה את ואל תשאל מה קרה... היתה שם פתאום טומאה פתאומית... חצי מהמשפחה נהיו ביביסיטר... אני עכ"פ אופטימית!!! 
 על פדות נפשה... עצמה בפנים... מודה לה'
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בשבוע שעבר כשגגה היוצאת מתחת הקולמוס 
השתרבבה מילה אחת שלא במקום אודות הכדור 
ריטלין!!! ה"כדור" נורה ונכתב במקום הלא נכון... 

ואני  באשמתי... וממילא הדברים הוצאו מהקשרם 
 מבקש את סליחת חברי שהנושא קצת רגיש אצלם... 

ל עוד מילה אחת... לצורך העניין... בא נשאיר את אב
הנושא עדיין פתוח... אני בדיוק מתכנן לפתוח את 
הנושא הזה בעוד כחודש בערך... ואז אני באמת 

 אפייס את מי שחלשה דעתו... חכו לי... 
אבל אנא... גם עד אז תסלחו לי... לכה"פ בתורת 

הו אשם תלוי... ונפגש בעזה"ש בעוד כחודש... (מש
 כמו פרשת תצווה בערך...)

--- 
 

תשמע סיפור חצי עצוב חצי משעשע... שבוע שעבר 
מישהו הזמין אותי... בא להשתתף במעמד פידיון 
פטר חמור... איפה?? בקדיתא!! שם בעין זיתים... 
ליד קבר רבי טרפון... משום מה הייתי כולי מבולבל 
וסחוף ודווי... נו... אומרים שזה שלושים אלף 

יות... אולי נסע... (בפרט שזה היה על הדרך תענ
אצלי...) והנה!! כמה שעות לפני האירוע הגיעה 
ההודעה המעציבה!!! החמור לא פחות ולא יותר 
מת!!!! אוי אוי אוי... החמור פשוט שיבש את כל 
האירוע... הכל היה מוכן... סעודה כיד המלך... 
האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א כבר בדרך... 

אום החמור עשה ווטו!!!  אמרתי לעצמי... חבל ופת
שלא הייתי שם... אם הייתי רואה אותו רגע לפני 
שהוא מת... הייתי רץ למטבח... לוקח סכין מטבח 
ועורף לו את הראש... לכה"פ לזכות במצות 
עריפה!!! ואם לא תפדה וערפתו... אבל מה אפשר 
לעשות... כנראה... כנראה שהאנשים שם לא כ"כ 

לעשות את זה כי סו"ס מצות פדיה קודמת  רצו
למצות עריפה... והסעודה כבר מוכנה והכהן כבר 
בדרך... מה שנקרא: "הרי שהיה טבחו טבוח ויינו 
מזוג..." אדם לא כ"כ ממהר לבטל סעודה... מה... אם 
נערוף אותו אז בטח לא יהיה פה פידיון פטר חמור... 

ור... כככזה אז חיכו לו וחיכו ואדהכי והכי אבד החמ
(זה לא צחוק: זה באמת חמור... איזה חמור כשרוני... 

מקרה עצוב... כי לגדל חמור שראוי לפידיון זה משהו שכרוך 

כששמעתי שזה היה סוף  בעבודה של כמה שנים טובות)
הסיפור עם החמור... זה הותיר אותי מהורהר... הכי 
טוב שהייתי משאיר את זה פתוח... שכל אחד יקח 

 לאן שהוא רוצה...  את זה
אני משום מה לקחתי את זה למקום שאנחנו רואים 
שביהדות יש מקום לפשרות...  מצות פדיה אמנם 

תעניות...  30.000קודמת למצות עריפה... וזה אמנם 
אבל ההלו... אם לא הולך עם פדיה... לפחות 
תערוף... אז לא יהיה סעודה... הכהן לא יקבל... ולא 

תעניות... אבל תהיה מוכן תקבל שלושים אלף 
 לעסקת טיעון של המצוה...

הכי טוב לפדות חמור!!! הכי טוב לעשות עיסקת 
טיעון עם היצר הרע ולמשכהו לבית המדרש... המצב 
האידיאלי ביותר זה להיות שקוע בלימוד וככה 

 לפדות את האבן שנימוח והברזל שמתפוצץ... 
 אבל לא תמיד זה הולך כמו שאנחנו חושבים...

לפעמים היצר הרע עושה ווטו!!! אתה בתקופה 
חלשה... ולא תמיד זה הולך בטוב... אז אין ברירה... 
צריך לעשות את זה לא בטוב... להיות מוכן 
להתמודד גם לא בצורה האידיאלית ביותר... יש 
כאלו שברגע שהם חלמו לצאת הכשרונות של 
הישיבה ולא הלך... זהו... הבן אדם נכנס למיטה ולא 
רואים אותו.. ההלו.. תקבל פשרות!!! כשמשה רבינו 
אמור להסתלק מן העולם... הוא מבקש מה'... אנא... 
תשאיר אותי בחיים לכה"פ בתור ציפור!! משה רבינו 
שמחציו ולמעלה למלאך מוכן להתפשר על להיות 
ציפור... הוא מבין שבין משה רבינו לבין כלום יש 

יר על כל משהו באמצע... לא הולכים בכל מח
 הקופה... 



“ 

 

 !ישראללבבחיילי צבא הגנה    --כוחותינוומאמר עבור  
על שלל  2022השם האמיתי של גיבורי הכח ולאו דווקא של שנת השמיטה... אלא של דור כן... זה 

שהמושג חיילי וצבא של מדינת ישראל זה חיקוי  מותר אחת ולתמיד לדעת::ניסיונות ופיתוייו... 
עלוב שלקוח מתורתנו הקדושה... המושג צבא חוזר על עצמו עשרות פעמים בתורה בעיקר 

רבינו מונה וסופר את כל כלל ישראל... אבל רק מגיל עשרים ועד גיל בחומש במדבר... משה 
מה... מגיל חמישים... זהו...?? זה כבר סוס  למה?? למה דווקא את הגילאים האלו??חמישים!! 

עייף? שולחים אותו לגריטה?? הוא לא שווה שיספרו אותו? מה... כבר "אף אחד לא סופר 
זו שאלה עצומה... למה משה רבינו מונה את עם ישראל רק אותו..."?? אה... מה אתה אומר??? 

 מגיל עשרים עד חמישים?? מה התשובה?? 
התורה מדגישה:  "כל יוצא צבא בישראל"!!!! התשובה חוזרת על עצמה כל פעם מחדש: 

כשמגיעים למנות... מונים רק את אלו שיכולים לצאת בצבא...    ולמה?? אז לא ממש נכנס 
אבל על קצה המזלג: ברגע שנעלה הענן ומפרקים את המשכן אנחנו לא בחומש במדבר.) (סו"ס לנושא... 

ומגיע שלב של "ויהי בנסוע הארון" כאן מתעוררת רגישות... מה שנקרא אחיזת החיצונים... כל 
הקביעות והיציבות הרוחנית מתערערת... כי סו"ס זזים... הכל נעקר... הכל נוסע... וזו הסיבה 

: ויהי (שאנחנו אומרים אותה עד עצם היום הזה)ריך פתאום להשתמש בתפילה מיוחדת שמשה רבינו צ
מפניך... כן... ברגע שהמרכבה הקדושה  משנאיךוינוסו  ויפוצו אויביךבנסוע הארון... קומה ה' 

מתחילה לנוע לכיוון התכלית... כאן כל אויביך ומשנאיך מתעוררים לעצור את המסע... ממילא 
שראל לעניין דגלים ומסעות וכו'... כאן צריך בעיקר את יוצאי הצבא!!! כאן צריך כשסופרים את י

מי זה החיילים את צבא הגנה לישראל!!! זה לא פשוט... צריך פה את החיילים הנאמנים!!! 
 הנאמנים?? מי זה צבא הגנה לישראל???

. כולם אחוזי הנה מטתו שלשלמה שישים גיבורים לה מגיבורי ישראל.. התשובה היא מבהילה:
חרב מלומדי מלחמה... איש חרבו על ירכו מפחד בלילות!!! אומר המדרש דבר נורא: חרבו על ירכו 
זה סכין של מילה!! אותה סכין של מילה ממשיכה ללוות את החייל הנאמן של ה' שנחתם באות 

ו באופן חד פעמי אז... אז... כשהוא נולד הסכין הז הסכין הזו לא עוזבת אותו לרגע!!!ברית קודש... 
עברה על ירכו ושם נעשה החתימת חוזה הראשונית... ומאז שהחוזה נחתם... הסכין הזו ממשיכה 
איתו.. והפעם לא לשימוש אישי... אלא לנעיצת חרב בינו לבין כל מיני... כל מיני "פחד בלילות..." 

דרלמוסיה לעולם... כל מיני דברים שה' שונא אותם... דברים שיכולים להביא חושך ואבדון ואנ
וצבא הגנה לישראל עומד על משמרתו... והארון נוסע... הבירה דולקת... ה' רוצה להוביל כבר את 
הבריאה לסוף התיקון השלם... ודווקא אז צריך את חיילי צבא הגנה לישראל... אותו בחור צעיר או 

!!! זה צבא הגנה אדם נשוי בדור בגיל העמידה!!! שיהיו איש חרבו על ירכו מפחד בלילות
לישראל!! זה כוחותנו!! זה גאוותנו!!! כשרואים חיל כזה... חמוש כזה... עם האקדח השלוף ח"ו 
לא מול אחרים... אלא מול הזהירות של עצמו!! מפחד בלילות... כשרואים חיל כזה... והרי 

 רואים!!! זה להתענג... זה לראות את החיילים שלנו... את צבא הגנה לישראל... 
אני לא יודע אם בדור שלך יש עדיין כאלו אנשים... אבל כשאני הייתי ילד עדיין הייתה  בחור יקר:

במדינת ישראל קצת גאווה לאומית... כשחייל צבא הגנה לישראל היה עובר... סבתות זקנות היו 
... מצביעות עליו בהערצה... אנשים היו מפנים לו את התור... הנה כוחותינו!! אתם התקווה שלנו

(היום כשרואים חייל ברחוב... במקרה הנה הלוחמים האמיצים שלנו... תהיו חזקים... אנחנו תלוים בכם.. 

זה הרווק  אז זהו!!! שצבא הגנה לישראל בדורנו הטוב מרחמים עליו... אני לא רוצה להמשיך... זה לא יפה...)
ים לו ניסיונות עוד יותר לא הדר בעיר ואינו חוטא... והנשוי שהרבה פעמים הנתונים שלו מזמינ

פשוטים... וכשהם חולפים ברחוב ואתה רואה יהודי שמור!! אתה רואה יהודי ששומר על 
הנה העיניים... אתה רואה יהודי שנאלץ להתקשר למידע בזמן אמת כי אין לו פה גישה לרשת.. 

ים אי שם עמוק אתם התקווה שלנו... עיני כל ישראל נשואות אליכם... אתם עומדכוחותינו!!!! 
בחזית ויורקים דם... נאבקים... נחבלים... ממשיכים ושוב נופלים... ושוב מתחזקים ובסופו של 

 דבר שומרים עלינו... אתם פיקוד העורף שלנו!!! בזכותכם ה' מזריח לנו את השמש בבוקר...
--- 

חון לנצחון יש גם אבל זה לא פשוט!! גם ללוחם הגדול ביותר... עטור הגבורות והנצחונות בין נצ
נפילות... כן... כבר הזכרתי לפני כמה שבועות שגם כשיעקב מנצח את שרו של עשיו הוא יוצא 
משם צולע... מי שרואה את יעקב אחרי הנצחון הגדול... הוא לא נראה פוטוגני!! הוא לא נראה 

 מנצח... הוא נראה צולע... וזה אחת מההטעויות הכי מסוכנות!! 
... וזה לא סתירה שיצאת מנצח... נצחונות בקדושה כרוכים בהכרח בסיטואציות כן... אתה צולע

לא פוטוגניות במיוחד... אתה מרגיש זבל... מרגיש צולע... היצה"ר רשם לעצמו איזה נצחון נקודתי 
של "ותקע כף ירך יעקב..." הצליח לתת לך תחושה של צולע... ושורה תחתונה: כי שרית!!!! נצחת 

מה?? כי מי שקצת מבין בניסיונות.. כשמגיע ניסיון... זה שניה!! ועוד שניה!! ועוד בגדול... ול
שניה!! ביצרים מהסוג של דורנו כל שניה זו יחידה נפרדת... מסיבה פשוטה... כי בביאליסטוק... רק 

בצהרים היתה עוברת רכבת בדרך לוורשא ושם אפשר להסתכל בספרים החיצונים  5.00בשעה 
 5הניסיון התמקד לשעה חמש בצהרים! נניח שיענקלה... כל יום מחדש בשעה  של ביאליק...

(צריך שיהיה לו כסף... וצריך שלא ידעו לאן הוא הולך... בצהרים היה לו ניסיון האם לצאת לדרך או לא... 

אבל היום?? עזוב... בא נדבר בקודים... מי שכבר נחשף לניסיון... כל שניה  ואכמ"ל במורכבות המסע)
ה קופץ לך מחדש... ללכת או לא ללכת... לחיצת כפתור ואני כבר שם!!! יש לי גלישה אלחוטית ז

איפה שאני רוצה... ויום שלם של עוד שניה ועוד שניה... עוד רבע שעה... ואז הפוגה... ושוב זה 
... קופץ... ועוד יומיים... ואז בום!!!! פתאום נפילה... שתי דקות או רבע שעה של איבוד שליטה

 ותקע כף ירך יעקב... מרגיש צולע... מרגיש הכי רשע בעולם... טוב מותי מחיי... מה אני שווה... 
יעקב יעקב!!! נכון אתה צולע... ומה שנכון נכון... קרתה פה איזה  ורוח הקודש צווחת ואומרת:

בית ענייניים איך  וצריך לעשות שיעורי (נרשם פה איזה שטיקל נצחון לשרו של עשיו)בחינה של נפילה... 
גם הנפילה הזו לא תחזור שוב... אבל אל תזלזל בשניה ועוד שניה ועוד שניה... וברבבות שניות של 

אל תעיז לזלזל בכבודו של  שמי כמוך יודע מה שזה!!! אל תזלזל בזה...ישב אדם ולא עשה עבירה 
ה... ומי כמוך יודע רשב"י שהוא בעצמו אומר: שישב אדם ולא עשה עבירה נחשב לו כעושי מצו

  יש משפט שכל מתמודד צריך לשנן אותו אינספור פעמים:כמה שזה ככה... 
 (הטבע שלנו מושך לכיוון מטה)  זה הטבע שלי!!!כל נפילה רוחנית 

  זה נגד הטבע שלי!!!ואילו כל עמידה בניסיון 
נכון... קרתה נפילה וזה חמור... אבל אל תשכח שעל כל שניה של נפילה שזה הטבע ממילא 

הטבעי שלנו... יש מולה עשרות עשרות שניות ודקות וימים ושבועות של איפוק 
והתגברות שזה מנוגד לטבע שלי..  כך שבסופו של דבר גם אחרי שיעקב אבינו יצא 

!!! כי שרית ותוכל!!! נצחת!!!! קבלת צולע... זה לא סתירה שהוא מקבל את השם ישראל
זה לא סתירה שאנחנו לא נטייח את  ושוב נחזור ונדגיש:את אותות הגבורה של ישראל... 

אנחנו לא מטאטאים  עד היום הזה..הצליעה... על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה 
כף ירכו..." פינות מתחת השלחן... אנחנו נטפל גם בנגיעות הכי נקודתיות של "ויגע ב

אנחנו נשב בימי השובבי"ם ואנחנו נעשה בדק הבית ענייני מה עושים שגם ותקע כך ירך 
יעקב לא יקרה!!! אנחנו לא נאכל את גיד הנשה.... אנחנו נטפל בכל מעידה וצליעה בצורה 

אסור לשכוח. ששם בצליעה  אבל הההלו... מהנצחון אי אפשר להתעלם לרגע!!!יסודית... 
 קב קיבל את המדליה כי שרית... הזו סבא יע

את השילוב הזה חייבים כל הזמן!!! מצד אחד לא לטייח שום נפילה... אבל מצד שני 
נפילה!! כך שאתה עדיין מרוויח בגדול... --להבין שרגע אחד של אי נפילה שווה ערך ל

 אתה עדיין סיפור של הצלחה... ובגדול...
--- 

ו תקופה בחיים!!! זה חלון הזדמנות בחיים.. צריך לדעת שחייל צבא הגנה לישראל ז
שאמנם לא הזמנו אותו... אמנם נזרקנו אליו בע"כ... אבל זה לא מחכה לנו.... יש שלב 
שפתאום משה רבינו כבר לא סופר אותך... עברת את הגיל להיות צבא הגנה לישראל... 

בר יורדת וכבר אתה כבר לא בגיל שיש לך עסקים מול "פחד בלילות..." רתיחת הדמים כ
 לא צריך לעמוד דרוך עם אקדח שלוף של "איש חרבו על ירכו..." 

יום אחד בהיר... וזה יכול לקרות כל רגע... ויהי רצון שזה יקרה עוד לפני הוצאת  והכי הכי:
גיליון זה... יום אחד יצאו מים חיים מבית קדשי הקדשים והשקו את נחל השיטים... תצא 

ם ותטהר את העולם כולו מהנחל של מילוי הסיפוקים והיצרים רוח טהרה מקודש הקדשי
האפלים שנתן לנו בלעם הקוסם שם בפעור בשיטים...  יום אחד אנחנו נמצא את עצמנו 

(כפי שכולנו בעצמנו עומדים מול אותם ניסיונות ומסתכלים עליהם בגועל ובחוסר עניין 

הזו... כל היצר הרע הזה שבוער  ואז יתברר איך שכל החמדה מרגישים לאחר איבוד שליטה)
בנו... נועד בסה"כ בשביל לתת לה' שעשועים ואמצעי להתגאות בבנו חביבו... הנה... 
תראו את בני... איך הוא מפגין נאמנות כלפי!! איך הוא מתגבר ונושך שפתיו ועומד 

ים עוד בניסיון בשבילי... כל היצר המדמה הזה... זה כל יעודו!!! לאפשר לבנו של ה' להזר
ועוד קורת רוח ושעשועים ונחת רוח לאבא שבשמים... ולשמח אותו בעולמו... כדי 
שיחמול על עולמו... כן... חמול על מעשיך!!! איך?? בתנאי שתשמח במעשיך.. יום אחד 
אנחנו נגלה שכל היצר הזה ריקד בינינו רק בגלל שרצה ה' לזכות את ישראל... ה' רצה עוד 

שר צפנת ליריאיך... איזה עגמת נפש תהיה אז לכל אלו שלא!!! לא רגע של מה רב טובך א
 לקחו את המכרה זהב הזה למקום הנכון...   

איזה אומלל יהיה הגו'בניק הזה שבמקום להיות חייל נאמן בצבא הגנה לישראל במקום 
זה הוא היה עסוק בלמצא תירוצים.. ובא נגיד שהוא הצליח להחליק יפה... הביא 

וכיח שהוא לא כשיר... אבל מסכן!!! הפסדת את המכרה זהב שיכולת מסמכים... ה
להוציא מהאפס והתוהו והעדר שאם רק היית מסתער עליו בנכונות לתת כתר מלכות 

 לראש המלך... היית יכול לתרגם כל רגע מביש כזה לנצח נצחים...
--- 

שבריריים... ואצלנו  אבל גם לחייל הקרבי ביחידה הכי חזיתית... גם לו מותר שיהיו רגעים 
 זה מגיע לידי ביטוי בתפילה... 

יש תיאור מאוד מרגש ומטלטל במדרש... זה מדרש כ"כ מרגש שהוא נמצא אצלי במגירה 
בראש... וכל פעם שאני מרגיש יובש ואדישות... ואני מנסה להצית את הרגש... אני רק 

ניים... המדרש מתאר איך מדמיין את המדרש הזה מול העיניים ומיד עולים לי דמעות בעי
שיוסף נמכר לישמעאלים שהורידו אותו למצרים ובדרך!!! בדרך הוא עבר ליד קברה של 
אמו רחל... ואז היתום האומלל השתטח על קברה של אמו... ויש על זה אפילו שיר של 

 ילדים בחידר: אמא אמא... 
א... אבל כאן מדובר לא יודע למה זה כ"כ מרגש אותי... אולי בגלל שגם אני יתום מאמ

ביתום מגיל שבע... וכעת הוא מורחק גם מאבא והוא בדרך להיות עבד במצרים... ומי 
שיודע יוסף זה לא עוד ילד ורחל אמנו זה לא עוד אמא... יוסף מייצג את אותו בחור 
שכעת צועד בדרך לערוות מצרים... והוא הולך כעת להיאבק על קדושת ישראל... ורחל 

את השכינה הקדושה... ויוסף יושב ובוכה... שכינה הקדושה!!!! תתפללי  אמנו מייצגת
לה' שאני אעמוד בזה... ששכינה תלווה אותי... תהיה איתי שם בניסיונות... שאני לא 

 אמצא את עצמי לבד...  
ימים יגידו ואותו יוסף שוב יבכה... אבל הפעם משמחה... מהתרגשות... עוד יגיעו ימים 

ים לאותו יוסף... אבל יש לו את הרגעים שהוא משתטח על קבר אמו... מאוד מאוד טוב
ולא יודע... איך... אני אני אשרוד את זה... אל דאגה יוסף... השכינה הקדושה איתך!!! 
ברגע שאתה שומר על קדושת ישראל... ברגע ששם שמים שגור על פיך ואתה כל הזמן 

ליות ולב... אל דאגה... אתה בעצמך עוד זוכר שה' פה!!! ניצב עליך מביט עליך ובוחן כ
תוכל לספר למפרע שלא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים... אם אתה זוכר שה' נמצא 
כאן ורואה מה שאתה עושה!!! ה' ידאג להוכיח לך שהוא פה... ה' יתן את חנך וירים את 

 קרנך למעלה...
יקר בצבא הגנה לישראל!!! קח לעצמך את ימי החולשה... תבין את עצמך ברגעים לוחם 

של שבריריות... אבל אל תקח את השבריריות הזו למקום של מעידה... אלא למקום של 
שאלמלא הקב"ה תפילה.. שא עיניך השמיימה... תספר לה' את מה שרק הוא יודע... 

עים קשים יש לך... ופשוט תבקש ממנו יתברך רק ה' יודע איזה רג עוזרו אינו יכול לו!!!
שיעזור לך... תבקש ממנו יתברך שיתן לך קונטרה של קדושה!! כן... ממש ככה... כמו 
שפתאום אתה מותקף ביצרים חזקים לכיוון השלילי תבקש מה' שיתן לך יצרים בוערים 

ו ידידותיך של נפשי חולת אהבתך... ירוץ עבדך כמו איל ישתחווה אל מול הדרך יערב ל
 מנופת צוף וכל טעם... 
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ושאל אותו: "נו  יש את האברכים הקפה למיניהם, אז פעם ראש כולל התקשר לאברך)  1
 למה אתה לא מגיע" ענה האברך: "הרב אני בשרי מה הקשר שאני יבוא......."

האברך ואמרה לו: "אני קצת עצובה היום, יש לך איזה בדיחה התקשרה לבעלה   אישה )2
שתשמח אותי?" אמר לה הבעל: "תראי אני באמצע ללמוד בדיוק באמצע השטייגען" אמרה 

 לו האשה: "אני מכירה כבר את הבדיחה הזאת...."

 .4, 2עוד בדיחות בעמודים: 

(סימן   ימי' והלבוש  אברהם  המגן  הפוסקים  גדולי  וכמו שהביאו  ערוך,  לאין  ונשגב  יקר  זמן  הם  ה'דרם  ו'עוז  ה'שובבים 
תרפ"ה), את אשר נהגו בתפוצות ישראל לקבוע ימי סליחות ותענית בשבועות שובבי"ם ת"ת, וכ"כ הפמ"ג שם ובשע"ת  

קודש [שער ז תיקון כז דף כג ע"א] , וז"ל: "ענין השובבי"ם  וכתב רבנו האר"י ז"ל בשער רוח ה  (ס"ק ב') ובכה"ח (ס"ק ל"ז)
הנודעים, מנהג קדום בכל ישראל, להתענות ארבעים יום רצופים, שיש מן יום הראשון של פרשת שמות עד פרשת תרומה 

י'תרו, מ'שפטים. והנ ו'ארא, ב'א, ב'שלח,  ונתנו סימן בהם: "שובו בנים שובבים" ר"ת: ש'מות,  ה עיקר  וקצת מן תצוה, 
התענית בהם בארבעים יום אלו, לא נתקנו אלא על עוון הקרי. וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על הקרי יותר מכל ימות  

 .השנה". עכ"ל 
ובטעם הדבר שימים אלו מסוגלים לכך יותר מכל ימות השנה, כתב רבנו האר"י ז"ל [שם], וז"ל: "וטעם הדבר יתבאר לך  

רים, בחומר ובלבנים מה עניינו. ושם נתבאר, כי אותם שנשתעבדו בגלות מצרים, היו אותם  ממה שביארנו בענין גלות מצ
הניצוצות של הנשמות שיצאו מאדם הראשון באותם ק"ל שנה שפירש מן אשתו, והיה מוליד שדין ורוחין על ידי טיפות קרי,  

קבל תשובת האדם המתענה בהם על עוון וכל אלו ניתקנו בגלות מצרים ההוא. ולכן בזמן פרשיות אלו, יש בהם סגולה ל
הקרי, ולכן הם מתחילים מן פרשת שמות, מפני שאז בפרשה ההיא היה התחלת השיעבוד, ומסתיימים בפרשת משפטים,  
נגמרו אותם הניצוצות   כי אז  [שמות כא, ב] אל מתן תורה,  "כי תקנה עבד עברי"  לטעם שנתבאר שם, בענין סמיכות 

 .להיתקן. "עכ"ל
ע חיים ח"ב להגה"ק מצאנז קלויזנבורג זצוק"ל כתב וז"ל: "וכל בחור ואברך ידע שאם הוא מבטל רגע אחד  ובספר שפ

בימים אלו הוא מתחייב בנפשו ח"ו וגם בעלי עסקים ימעטו קצת בעסקיהם בימים אלו כי עדיף להרויח פחות קצת מאשר  
 .יהם רח"ל," עכ"ליצטרך ח"ו לבזבז ממונו עבור רופאים לרפאות המחלות הידועות ודומ

ובספר עטרת ישועה דז'יקוב במאמריו על שובבי"ם ביאר מאמר הגמרא שובו בנים שובבים חוץ מאחר (חגיגה טו ע"א),  
וז"ל: "הנה בתיבת אחר מרומזים זמני התשובה שבחודש תשרי מיראה ומאהבה א' רומז על יום המיוחד בשנה יום כיפור,  

עצרת, ר' רומז על ראש השנה ועל זה אמרו חז"ל שובו בנים בזמני פרשיות שובבי"ם    ח' רומז על שבעת ימי הסוכות ושמיני
  3המשך בעמוד                             . חוץ ממה שעשיתם תשובה באח"ר בזמנים שבחודש תשרי וכנ"ל." עכ"ל

ל ל

 ס‚ולו˙ לימי ‰˘ובבי"ם
 וסף חיים ‡ו‰ב ˆיון ˘ליט"‡‰‚‡ון ‰רב י
 ˘כונ˙ '˘מו‡ל ‰נבי‡' ירו˘ליםמו"ˆ ורב ב

לל

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

למיניהם הקפה

ממי

לאבר התקשר לל

‡˙‡

אברהם המגן וסקים

ם

ק 058-323-49-4105ו' מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' יו"ל ע"י 

: לללשליחת בדיחות או הערות והארות: דוא"ל

ת 3ת, 3 49 441

ת a05832349@gmail.coma0a0:לל ת g@ת
 | הפצה: א.י מו"ל שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו

זמ הם ה'דרם ו'עוז ם

מ



 

 

 מביא לו   המלצרו  איש אחד נכנס למסעדה ומבקש מהמלצר את העוף הכי צעיר.) איזה מצחיק זה ש 3
 כי זה הכי צעיר........   ביצה קשה

שתי דלתות, על אחת שלט האומר "ילדים" בכניסה ראה    אחד הלך לקליניקה של פסיכולוג חשוב. )  4
בשנייה. נכנס  הוא  "מבוגרים".  השנייה  האומר   ועל  שלט  אחת  על  דלתות,  שתי  ראה  שוב  והנה 

והנה, שוב שתי דלתות חסמו אותו, על   "מטופלים" ועל השנייה "חולים חדשים", הוא נכנס בשנייה.
  30  -נייה "למשתכרים מתחת לאלף ש"ח בחודש", ועל הש  30אחת שלט האומר "למשתכרים מעל  

 ............  הוא נכנס בשנייה ומצא את עצמו מחוץ לקליניקה. אלף ש"ח בחודש".
של )  5 ריח  מריח  הוא  לפתע  לחיות,  ספורות  דקות  עוד  לו  כשנותרו  גוסס  בחדרו  שוכב  אחד  פרסי 

  "אבא מה אתה רוצה?"תבשילים נפלאים וקורה אליו מהר את הבן שלו, מגיע אליו הבן ושואל אותו:  
הבן חוזר כעבור    "לך תביא מאימא קצת אוכל שיהיה לי לטעום בפעם האחרונה"אז הפרסי עונה לו:  

 .............." אמא לא מסכימה לתת היא אומרת שזה לשבעה. "ואומר לו:  רגע

 מתחילה בלחיצה על המקשים  השמחה 
077-502-3345 

שמחה על הפנים!!! יש להם  מאז ששמעו את הקו  אלפי אנשים 
) איזה חסיד אחד נולד לו ילד ובליל שבת באחד מלילות החורף הוא עשה "שולם זוכר" הגיע השבת  6

ד והכניסו (אהלן גבר בלע"ז) והתחילו לאכול מכל הבא לי ל"שולם זוכר" ובאו האורחים הראשונים
לא נעים צריכים לבוא עוד אורחים   -לא ידע בעל הבית מה לעשות-כל העוגות והאוכל לכיסים!!     את 

דפק על השולחן ואמר: "רבותיי בזה הרגע שמעתי  -ולא ישאר להם מה לאכול! מה עשה בעל בית?
 שהעירוב נקרע....." 

שעייל'ה במטרה לשמור את המשטרה בחוץ. כעבור באנטוורפן תלו על דלתות הכניסה תמונה של ר'  )  7
"...... שבוע, שוטר אחד, בפנים מודאגות, התעניין אצל איזה אברך "כבר מצאתם את הזקן הנעדר הזה?

 ' 3חוברת הבדיחות 'לא נפסיק את השמחה חלק 
 ! .... ₪ בלבד - בדיחות רק ב 252עם  

 מוקדי המכירה, משלוחים, מחיר החוברת ועוד, ועוד. 
 פרטים בקרוב! פרטים בקרוב! פרטים בקרוב! 

את השמחה'  לכם  לא נפסיקאנחנו  רקכי '

 

בת רביטל. שר השמחה: מאיר בן משפחת שהרבני. משה בת רביטל. אסתר הודיה משפחת לוי. 
   מרגלית. אלעזר בן רחל.

 כל השותפים להמשך השמחה בעם ישראל.

הודיה אסתר רביטל בת שה
ו‡ל‰ יעמ„ו על ‰ברכ‰:

מש מששהרבני בני
ו‡‡

רביטל רבבת בת
‰

ל
:‰



 

 ‰עלון  בחסו˙
 

.  a05832349@gmail.comבמייל: ע"י שליחת 'בקשה' ל:  
 שע"י דפוס גרפומט.   'מבחר העלונים' בחוברת

! !! !! !ני˙ן ל‰˘י‚ ‡˙ ‰עלון נני

 
 ויהי בשלח פרעה וגו'

ספרים העולם בדרך מליצה שפעם הגיע איזה עם הארץ לאחת הישיבות מ
ושאל מדוע לא מדליקין בחלב של נחום שאומרת המשנה בפרק במה מדליקין 

התלמידים להסביר לו שכוונת המשנה ולא בחלב. ולא בחלב נחום. ניסו 
נקודה. ונחום המדי אומר וכו', אבל הוא לא הסכים לדבריהם ולא קיבל, עד 
שבא אחד התלמידים ואמר לו שאלה גדולה שאלת והתשובה ידועה. כיון 
שנחום היה לו בית חרושת לחלב במצרים והוא עשה הרבה כסף. והנה הגיע 

ו לנחום ואמר לו תסגור את בית החרושת יוצאים זמן הגאולה בא משה רבינ
ממצרים, אבל נחום לא הסכים ומשה רבינו גזר לא לקנות יותר מהחלב של 
נחום לכן המשנה אמרה ולא בחלב נחום. ומי אמר שנחום לא יצא אולי בסוף 
הוא יצא עם בני ישראל? אמר לו זה כתוב מפורש ויהי בשלח פרעה את העם 

 .........ולא נחום

 

  הטשולנ'ט הביתיי

בכל ליל שישי מתקימת 
השולנ'ט הביתי מכירה של 

ם -בר"ח שלמה מוסאיוף בי
 בערב 20:00מהשעה: 

 ₪.    22מנת טשולנ'ט  

0548--437--050  

  

  הקלדות
במחירים מוזלים
058-3234-941 

השכרת אופניים חשמליים 
 ורגילות. קורקינט חשמלי. 

 אצלינו יש גם תיקונים,  
ומכירת חלקי אופנים  
 חשמליים +רגילים.  
0548-520-351 
0527-625-454 

 גמ"ח 'דרכי חיים' 
השאלת גמרות  

 שוטנשטין 
 וטוש"ע

054-844-8683 
 :או בקו המידע

 02-5907438 
 'הן הם יודו ויברכו וישבחו'   

 בכל יום רביעי מתקיים אמירת 'נשמת כל חי' 
 במניין בראשותו של המשפיע הרב שמעון רז שליט"א 

בדיוק.   22:00ם בשעה: -י 13בביהכנ"ס 'צדיק המזוזות' ר"ח פולנסקי 



 ז

  

 

תקשר למשטרה ואומר להם אני רואה גנבים שהמעשה שהיה אדם  )  1
בדחיפות תבואו  דקה  .  בבית  לאחר  ניידות  אין  מצטערים  המשטרה: 

משטרה מתקשר שוב הגנבים מרוקנים לי את הבית תבואו בדחיפות  
מתקשר פעם שלישית ואומר אתם לא צריכים .  מצטערים אין ניידות

לבא אני הרגתי את הגנבים תוך דקה מגיעים שש ניידות ותופסים את 
הגנבים אומר לו השוטר חשבתי שאמרת שהרגת את הגנבים עונה לו  

 ..... המתקשר חשבתי ששמעתי שאין ניידות פנויות 
גיע על חמור, ולא על איזה  יש שאלה מפורסמת, מדוע המשיח מ)  2

ואפשר לומר: שכיוון שראה ברוח הקודש   רכב מפואר, כיאה למשיח?
מיני מוצרים  שמחירי הדלק   , לכן אמר  במאות אחוזים  יעלוועוד כל 

 ...  ארכב על חמור, שהרי עשבים גדלים במדבר....
 )580646396העלון יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד: 'המרכז לערבות הדדית' (ע"ר 

 ניתן לשלוח בדיחות למייל של המערכת   

ָרֵא ִיׂשְ ְבֵני ְראּו הּואלַוּיִ ָמן ָאִחיו ֶאל ִאיׁש (פט"ז פט"ו) וגו' ַוּיֹאְמרּו

בני ישראל ידעו מה שעשה אברהם אבינו ע"ה לאורחים כך הקב"ה יחזיר להם ולכן כשהיה את בארה של  
מרים זה היה ברור להם, כי אברהם אבינו ע"ה הביא למלאכים מים שנא' יוקח נא מעט מים, וכן כשירד  

ם כי אברהם אבינו ע"ה הביא למלאכים בשר שנאמר ויקח בן בקר רך וטוב וגו',  השליו זה פשוט שמגיע לה
אבל כשירד להם המן שזה לחם לא ידעו מה הוא? רוצה לומר שאע"פ שאברהם רצה להביא למלאכים לחם 
שאמר להם ואקחה פת לחם מ"מ נטמאה העיסה ע"י שרה אימנו ולכן אברהם אבינו ע"ה לא הביא להם לחם. 

או ואמרו מה הוא הלחם? ענה להם משה הוא הלחם. עצם המחשבה והרצון של אברהם אבינו  וע"ז התפל 
זה ראשי תיבות הוה   וכן המילה הוא  ע"ה להביא למלאכים לחם נחשב בשמים כאילו הוא באמת הביא. 

 אמינא, רוצה לומר ההוה אמינא של אברהם אבינו ע"ה כאילו זה המסקנא ע"כ. 

 ר' נתן הי"ו ולהצלחתו בכל מכל, אמן. ידידי היקר לע"נ האיש הכשר רבי משה בן שרה. הונצח ע"י נכדו 

ל

 וו‡רט על ‰פר˘‰ 
      ב˘לח 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!!! 

יֹלׂש ללל

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

(



 

 היום כבר כולם יודעים!
 הקו הפופולארי והנשמע

 בציבור החרדי ביותר
 זה

 במספר: קו קול השמחה
077-502-3345 

 חדש בקו:
 המיקום האחרון בו האזנתם. - 6שלוחה 

 ''טובים השניםרדיו 'קול חי' מערכונים המצחיקים ממיטב ה - 7שלוחה 
 !וחייכחייגו ות

 

אחד שהוא בעד החיסונים ורק אומר כל היום שצריך להתחסן אמר שאין לו כח לעשות חיסון רבעי, ) 3
כולם התפעלו ממנו מה קרה פתאום שאין כח לעשות את החיסון, עד שגילו שהוא בכלל מזריק את החיסון 

 ..י.ון הרביעהחיס'ת לתת לאנשיםסגולה מרוב הזריקות שהוא עשה לכן כבר אין לו כח -וכל היד כבר אדומה
רוסי וערבי טסים במטוס פתאום יש תקלה המטוס כבד מידי אז הרוסי פותח את  שלוש אנשים יהודי,) 4

אומר: יש לי הרבה והערבי פותח את החלון וזורק פצצות  אומר: יש לי הרבה כסף בארץוהחלון וזורק כסף 
 .....אומר: יש לי הרבה ערבים בארץוהיהודי פותח תחלון לוקח את הערבי וזורק אותו  פצצות בארץ

 '3חלק  חוברת הבדיחות 'לא נפסיק את השמחה
 !בלבד ₪ .... -בדיחות רק ב 252עם 

 מוקדי המכירה, משלוחים, מחיר החוברת ועוד, ועוד.
 פרטים בקרוב! פרטים בקרוב! פרטים בקרוב!

א להתחסן שצריך היום כל אומר ורק ם

 „ב„יחו˙‡מיל˙‡ 

כח לו שאין שאיןמר מר אוחיסונים ורק ם



 

 
מספרים על הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זיע"א שפעם שאל אותו שר אחד למה אתם היהודים ) 5

גאים ושחצנים?? הלא אבותיכם היו רוכבים על חמורים, ידוע כי משה הרכיב את אשתו ואת בניו 
חמור, והמשיח שלכם אתם טוענים שיבוא על חמור. ואילו אתם בדור הזה רוכבים על סוסים, על 

ענה לו הרב: גם רכיבתינו על סוסים, באה לנו בגלל ענווה, וזאת מפני שהחמורים הגדולים עלו 
 .......לגדולה ונהיו שרים ודוכסים

ברו בקול בתפילה, לאחר התפילה חזן התפלל בקול חזק מאד בזמן התפילה כיוון היו משכילים שד) 6
שאלו אותו למה התפללת בקול אמר להם כתוב על משה רבנו ויצעק משה ומסביר רש"י שכיוון 

 ............שהצפרדעים קרקרו לכן היה לחייב לצעוק שישמעו את תפילתו.
מדליקין מספרים העולם בדרך מליצה שפעם הגיע איזה עם הארץ לאחת הישיבות ושאל מדוע לא ) 7

בחלב של נחום שאומרת המשנה בפרק במה מדליקין ולא בחלב נחום. ניסו התלמידים להסביר לו 
שכוונת המשנה ולא בחלב. נקודה. ונחום המדי אומר וכו', אבל הוא לא הסכים לדבריהם ולא קיבל, 

ת עד שבא אחד התלמידים ואמר לו שאלה גדולה שאלת והתשובה ידועה. כיון שנחום היה לו בי
חרושת לחלב במצרים והוא עשה הרבה כסף. והנה הגיע זמן הגאולה בא משה רבינו לנחום ואמר לו 
תסגור את בית החרושת יוצאים ממצרים, אבל נחום לא הסכים ומשה רבינו גזר לא לקנות יותר 
מהחלב של נחום לכן המשנה אמרה ולא בחלב נחום. ומי אמר שנחום לא יצא אולי בסוף הוא יצא 

 .............ני ישראל? אמר לו זה כתוב מפורש ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחום!.עם ב

 בפרשת כבר כתוב ארץ דרך ואילו יתרו בפרשת ניתנה התורה? לתורה קדמה ארץ שדרך מנין) 8
 ....."פלישתים ארץ דרך אלוקים נחם "ולא :בשלח

בכניסה לבית המדרש להעביר את הפלאפון  מתבקשים;בהוראת גדולי הדור: כל בעלי הפלאפונים ) 9
ישיר" כי  ובדיעבד אפשר "יאחזמו רעד" אבל בשום אופן לא להגיע ל"אז למצב של "ידמו כאבן"

 "........ירגזון –אם "שמעו עמים 

שאלו רב רפורמי, אפה כתוב בחז"ל שאסור לאכול לפני ההבדלה. אמר להם: בנוסח ההבדלה ) 10
 ְלֵאכֹול.........  (לחול) ין קודש כתוב, המבדיל ב

 '3חוברת הבדיחות 'לא נפסיק את השמחה חלק 
 .... ₪ בלבד -בדיחות רק ב 252עם 

 מוקדי המכירה, משלוחים, מחיר החוברת ועוד, ועוד.
 פרטים בקרוב! פרטים בקרוב! פרטים בקרוב!

בגיליון הבא! בעזרת השםעוד פרטים 

 ואלה יעמדו על הברכה:
המשך השמחה בעם ישראללכל השותפים 

058-323-4941להשתתפות חייגו כעת: 

ל

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

ל



\ 

   
קיבלו שכר 'לכלב תשליכון אותו', ולמה  מצרייםלשונם בהכלבים שלא חרצו) 11

כי לשתוק יותר קשה מאשר לקפוץ  הצפרדעים לא קיבלו שכר על שקפצו לתוך האש?
 ..........לתוך האש.

מצריים כמעט ולא נשאר מה לאכול, אנשים עמדו בתור ללחם בלאחר מכת ארבה ) 12
עוקף את התור ומתקרב למכולת, התעצבנו במשך שעות ארוכות. לפתע מגיח מצרי מהצד, 

עליו כמה מצריים, תפסו אותו והעיפו אותו בבעיטות לסוף התור. קם המצרי, ניער את 
בגדיו, ושוב ניסה לעקוף את התור, ראו אותו כמה בחורים חמומי ֹמח, תפסו אותו, העיפו 

להתקרב...  אותו באוויר ונחת בפגיעה ישירה בסוף התור. בפעם השלישית ניסה המצרי
עשרה בריונים הקיפו אותו במבט מאיים, ואז הוא צעק להם: "שתלכו לכל הרוחות, עוד 

 " ............מכה אחת, ואני לא פותח לכם את המכולת
מצרי אחד אמר לחבירו: אתה יודע, מאז שמשה התחיל עם המכות האלו, אני ישן ) 13

 !....שעה אני קם ומתחיל לבכות בלילה כמו תינוק! מה, באמת? שאל החבר, ...כן, כל
 לשליחת בדיחות למערכת! 

 a05832349@gmail.comמייל: 

 
 

 הקלדות
 תורה | מסמכיםדברי 

058-32-34-941 

 התפללתי בציון הקדוש של חכם ששון מזרחי זיע"א
אמרתי פרשת הקטורת, נתתי פרוטה לצדקה, קבלתי על עצמי לשוב בתשובה, 

 בקשתי בקשה ולאחר כמה זמן נושעתי. 
 הציון נמצא בבית החיים סנהדריה בירושלים מול הציון של הרב יהודא צדקה זצוק"ל 

 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  
השולנ'ט הביתי בר"ח שלמה מוסאיוף 

 בערב 20:00ם מהשעה: -בי
 ₪.  22מנת טשולנ'ט  

  00548-4437-0050 

  'הן הם יודו ויברכו וישבחו'   

בכל יום רביעי מתקיים אמירת 'נשמת כל חי'  
 במניין בראשותו של 

 המשפיע הרב שמעון רז שליט"א  
  ם-י 13הכנ"ס 'צדיק המזוזות' ר"ח פולנסקי בבי

 בדיוק. 22:00בשעה: 

 הבטחתי לפרסם! 
 שעשיתי את הסגולה של הדלקת חי נרות לע"נ 

 ואמירת חי פעמים מזמור פו ר' מתיא בן חרש 
 וזכיתי שביתי הקבלה לסמינר 

 מעולה ביותר כנגד כל הסיכויים.
   מ. מודיעין עילית

ל

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

תשל ל'לכלב 'ל ללל

 ‰עלון  בחסו˙
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