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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 תרומה   -   נפלאים 

 
 ב)  "ויקחו לי תרומה" (כה,

עשיר מופלג ביקר פעם אצל הצדיק רבי נחום מצ'רנוביל 
 רובל.   300זצ"ל, ונתן לו העשיר דמי פדיון בסך  

 שעתו של הצדיק היתה דחוקה, חובותיו עלו מעלה ראש.  
שמח הגבאי שמחה גדולה, כי הנה יוכל עכשיו לשלם את  

 כל החובות בבת אחת. 
את   לבקש  נחום,  לרבי  הגבאי  נכנס  ערב  לפנות  ואכן, 

לבעלי   לשלם  כדי  הכסף 
לא   לתדהמתו  אך  החוב. 

שחוקה   פרוטה  נותרה 
את   הרבי.  של  בידו 

 הכל פיזר לצדקה. 
היתכן?   הגבאי:  שאלו 
החובות  בעלי 
השעה   דוחקים. 
הכל   ומפזרים  דחוקה 

 לאחרים? 
גם   נחום:  רבי  השיבו 
חשבתי   כמוך  אני 
את   לקחת  בתחילה 
לבעלי   ולשלם  הכסף 
שאלתי   אבל  החובות. 
בגלל   האם  עצמי,  את 
היותי בעל חוב נותנים  
הרי   הכסף?  את  לי 
בעלי   הרבה  ישנם 

בעולם...   זה  חובות 
ליש הואנותנים  כדי    , 

בצדקה   , להרבות 
והיאך אקח את הכסף  

 (איש לרעהו) לעצמי?  
 

לי   "ויקחו 
 ב)  תרומה" (כה,

יעקב   רבי  בית  אל 
רב  נכנס  יעקב,  הישועות  בעל  מלעמבערג,  אורנשטיין 

 עיירה קטנה ונידחת.  בשכיהן ברבנות 
שואל  כשזה  תורה,  של  במלחמתה  הרבנים  ונתנו  נשאו 
יעקב"  ה"ישועות  הביא  דבריו  שלהוכחת  עד  מפרק,  וזה 

 פלפול שחידש ושטחו באוזני האורח. 
כשסיים ה"ישועות יעקב", נתן האורח אל ליבו שפלפול זה  

 אכן דרוש נאה הוא עד למאוד.  
מבעל  האורח  אפוא  ביקש 
לבקש,   הרב  נא  "ירשני  הבית: 
תורה   דברי  לקחת  אסור  הן 
שלא   ולהרצותם  אחרים  של 

זה  דרוש  מאידך,  אומרם,  בשם 

ששמעתי כעת, מתאים ככפתור ופרח לדרשת שבת שובה  
, בקשתי היא שימחל הרב ויעניק לי את הקרובה בקהילתי

 הפלפול במתנה כדי שאוכל להשתמש בו". 
לך,   מוענק  הפלפול  לב  "בחפץ  אישר,  יעקב"  ה"ישועות 
אותו,   שתאמר  מקום  שבכל  ומכופל:  כפול  אחד  בתנאי 

 תצטרך לציין בסוף הדברים ממי שמעת את הפלפול"... 
בדרך צחות אפשר לפרש לפי האמור את דברי רש"י: "לי  

ארץ    - דרך  לשמי", 
לקדשי   מהונו  לתורם 
ידרוש   לבל  שמים, 

מכיסו של  ,  לצייןמבלי  
הפנינים   יצאו  מי 

 הללו... 
 (במחשבה תחילה)

 

לי   "ויקחו 
 תרומה" (כה, ב) 

הפעמים     ליווה באחת 
את   הגראי"ל  תלמיד 

בדרכו   זצ"ל  שטיינמן 
 מהישיבה לביתו.  

שטיינמן   הבחין  הרב 
על  מונח  כסף  בשטר 
הוא   לפניו.  הריצפה 
ו להרימו  יעד  הזדרז 

 אותו לצדקה.  
"תורה  התלמידשאל    :

היא וללמוד אני צריך,  
מדינא   המציאה  הרי 

ומדוע   למוצא,  שייכת 
 הקדישו לצדקה"? 

הרב   לי  השיב 
שטיינמן: "דע לך שזה  

ביותר!  הכס הכשר  ף 
שנשלחת  פרנסה  זו 
ולכן   השמים  מן  לאדם 

 כדאי להדר ולתת ממנו צדקה".  
"כל כסף שמקבלים על עבודה, יש בו חשש ,  והוסיף לבאר

גזל, שמא העבודה לא היתה מושלמת, מלבד דמי "שידוך" 
ו"מציאה", בהם אין שום חשש, שכן תשלום השידוך אינו 

ציאה אף הוא אינו על העבודה אלא על התוצאה, וכסף המ
כי   קבעה  שהתורה  אלא  שכר, 

 ניתן לקחתו.  
מה שנהגו לתת צדקה, בכסף  
מחמת   זה  אין  שמוצאים, 
אותו,   לקחת  אין  שאולי  חשש 
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ֵגאוּת ַהיָּם  ל ּבְ ה מֹוׁשֵ  "ַאּתָ
ׂשֹוא גַ  ים פט, י)ּבְ ִהּלִ (ּתְ ֵחם" ּבְ ה ְתׁשַ יו ַאּתָ  ּלָ

ִיט ים ְמֹתָאר (ע"פ ַהַרַד"ק, ְוַהזַֹּהר ַהק') ִאם ֵנֵצא ְלׁשַ ְדָרׁשִ ּמִ ּבַ
ים  ּלִ יָחה ִעם ַהּגַ ׂשִ ח ּבְ ֵלב ָים, ְוִנְפּתַ אי -ַאְטַרְקִטיִבי ּבְ ָקרֹוב ְלַוּדַ

ִקים ַעל ֵהֶלְך ַחּיֵי ָרִטים ְמַרּתְ ַמע ּפְ ׁשְ ּנִ  ֶהם...ׁשֶ
ת ַאל אֹוָתם, ְלַמְרֵאה ְרִדיָפָתם ַהּגֹוֶעׁשֶ ם ָרִצים?" ִנׁשְ "ְלָאן ַאּתֶ

ִהיָרה.  ְוִריָצָתם ַהּמְ
"ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת ְלָאן? ֲאַנְחנּו ָרִצים ַלחֹוף! ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים

יבּות. ת ֲחׁשִ ֲאֶרׁשֶ ּלֹו!" ַיֲעֶנה ַהּגַל ּבַ ל ָהעֹוָלם ּכֻ  ְלָהִציף ֶאת ּכָ
ֱאֶמת?! צּוָנאִמיֲאנַ  יִטים ָעָליו, ְולֹא ַמֲאִמיִנים: "ָמה, ּבֶ ְחנּו ַמּבִ

ְדִחיפּות, ר ּבִ ֵ מֹר, ָצִריְך ְלִהְתַקׁשּ ם ִיׁשְ ֵ עֹוֵמד ְלִהְתַרֵחׁש???" ַהׁשּ
ן...  ְלַעְדּכֵ

'ִהּכֹון יַע, "ֲאִני ִנְמָצא ּבְ ָכל ֶרַגע"לֹא", ַהּגַל ְמַמֵהר ְלַהְרּגִ י ּבְ ', ּכִ
ַהּבֹוֵרא ָיכֹול ְלהֹוִציא הֹוָרָאה ְלָהִציף ֶאת ָהעֹוָלם, ַוֲאִני ַחּיָב

 ִלְהיֹות מּוָכן. ִמי יֹוֵדַע, אּוַלי ֲאִני ֶאְהֶיה ַהּגַל ַהּגֹוָרִלי..."
ִלים,  ׁש ְמֻבְלּבָ ֵעת ֲאַנְחנּו ַמּמָ ָכה טֹוב, ּכָ ִביל ִסּכוּי -ָלרוּץ ּכָ ׁשְ ּבִ

ל ֶא  יְליֹון? לְ ָחד ׁשֶ  ּמִ
ִנים לֹא ה ׁשָ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ְכֵנַע, "ֲהֵרי ּכָ ים ְלׁשַ ְרֶאה", ֲאַנְחנּו ְמַנּסִ "ּתִ
ּלָם ּלָם ּכֻ ָך, ּכֻ ּלְ ל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ל ַעל ּכָ ּכֵ ְסּתַ י צּוָנאִמי, ּתִ ּלֵ אן ּגַ ָהיּו ּכָ

בּו ׁשֶ  דֹוִלים ֵהם... ֵהםִנּסּו, ָחׁשְ ָכִנים ַהּגְ ְהּפְ ַארִיְהיּו ַהּמַ , ּוָמה ִנׁשְ
ה ַעל ַהחֹוף!  קֹול ֲענֹות ֲחלּוׁשָ צּו ּבְ  ֵמֶהם? ִהְתַנּפְ

ְהֶיה  ה ּתִ ִדּיּוק ַאּתָ ּבְ ה ִנְרֶאה ְלָך ׁשֶ  ּגַל???"'הַ 'ָלּמָ



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 תרומה   -   נפלאים 

 
כדאי   כשר,  כסף  ודאי  שזהו  משום  דוקא  אדרבה,  אלא 

 לקיים בו מצוה בהידור"!  
 (מתוך מאמר)

 

 "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כה, ח)
אחד,   הילד  עשיר  שמח  עור.  עשוי  ארנק  הקטן  לבנו  קנה 

 מאד במתנה היקרה, ורץ להראות אותו לחבריו. 
שחברו   החליט,  כן  על  בחברו,  נתקנא  עניים  יתחיל בן 

 חסוך עד שיוכל גם הוא לקנות ארנק עשוי עור... ל
שאל בארנק?  לך  תהיה  תועלת  אם   ,אביו  ו מה  אף  הרי 

דבר לשים  תצליח לחסוך ולקנות את הארנק, לא יהיה לך  
 בתוכו... 

הקדוש ברוך    –אמר המגיד מדובנא    – כן הוא גם הנמשל  
מצו ישראל  והוא  לבני  ה 

אולם   מקדש,  שיעשו 
ראוי?   זה  מעשה  מתי 
הם   כאשר  רק 
גם   בעצמם  מקיימים 
בתוכם",   "ושכנתי  את 
עושים   הם  כאשר 
מקום   של  רצונו 

 ותורתו בקרבם.  
ריקים   היכלות  בניית 
 אין בהם כל תועלת!... 

 לשבת עונג)  (וקראת
 

אותו   "וציפית 
מבית   טהור  זהב 
תצפנו"   ומחוץ 

 (כה, יא) 
אמר רבא, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תלמיד  

 . חכם (יומא עב:)
בשנות השואה האיומה קיבל הגאון רבי אליהו מאיר בלוך  
משפחתו,  כולל  טלז,  שקהילת  המרה  הבשורה  את  זצ"ל 

 רעייתו וארבעת ילדיו, נספו ע"י הרשעים.  
ה  אחרי  תורה,  אליהו יובשמחת  שרבי  ראו  האסון,  ודע 

 מאיר רוקד ושמח בכל לבו ומאודו.  
מאן  אליו  ואמר -ניגש  ודאי  לו  דהו  אתה  "רבי,  באמת :  לא 

שמח, אתה רק מעמיד פנים, כי איך אפשר לשמוח כאשר  
 פגע אסון כה גדול באשתך וארבעת ילדיך?"

בישיבה   שיחה  מאיר  אליהו  רבי  נשא  זו  שאלה  בעקבות 
שלא   שחושבים  ואמר: "יש  (טלז) 

באמת,   לשמוח  יכולתי 
שלי  והריקוד  שהשמחה 
היו   לא  תורה  בשמחת 
היא   האמת  אבל  אמיתיים, 

 במקומו".   ש"עוז וחדוה

אבינו  אברהם  הלך  שכאשר  במדרש,  מסופר  והוסיף: 
 לעקידה, זלגו עיניו דמעות והלך בשמחה.  

יתכן שמצד אחד בכה בדמעות של צער, הכיצד  יש להבין:  
 שמחה?  בזמן היתה ו בוב

יחד.  גם  רגשות  בשתי  ניחון  שהאדם  היא,  שהאמת  אלא 
ו אדם יכול לשמוח, ובאותו זמן גם להצטער. אברהם אבינ

הזיל דמעות על הולכת בנו לקרבן, ובאותו הזמן קיים את  
 תפקידו בשמחה בעצם הולכת בנו לקרבן. 

ואני , כך אני דואב את מות משפחתי שאני זוכר יום ולילה
שלם   בלב  התורה,  בשמחת  שמח  כשאני  גם  כן  עושה 

 (במחיצתם)      ושמחה אמיתית". 
 

 לא)  (כה,  המנורה" עשהי "מקשה ת
שהיה   לפי  מאליה. 
בה,   מתקשה  משה 

הקב"ה   לו  השלך  אמר 
והיא   לאור  הכיכר  את 
לכך   מאליה,  נעשית 
תעשה"   נכתב  לא 

 (רש"י). 
"ליקוטי   בספר 
תהייה   הביא  יהודה", 
מהרה"ק   גדולה 
מגור:   אמת"  ה"שפת 
שקיבל  רבינו  משה 
רז   שכל  מסיני,  תורה 
שלמד   ליה,  אניס  לא 
תלמיד   שעתיד  מה  כל 
היאך   לחדש,  ותיק 

ווקא ייתכן שבכל כלי המשכן האחרים הבין וידע הכל וד
 במעשה המנורה היה "מתקשה"?! 

* 
מיצרים,   ללא  בידו  האחוזה  במלכות  המלך  לב  כטוב 
את   שמכלים  ושונאים  מלחמות  שאין  בעובדה  משתעשע 
 שלוותו וכספו, החליט המלך לעשות רענון בארמון כולו.  
לשם כך הזמין את טובי בעלי המקצוע, לא חסך מהם ממון  

ם את כל הדרוש וחומרים מהמשובחים ביותר, העניק לה
נראתה   לא  כמותה  פאר  יצירת  ידיהם  מתחת  להוציא 

חליפות יקרות ערך וגלימות מרהיבות    מעולם במדינה זו.
 בגד אחר.   -נתפרו עבור המלך, לכל חלק באירוע 

וכמובן   הוא,  אף  נפקד  לא  הנעליים  של    גם מקומן 
כגון ה אביזרים  ה משלימים 

חרב משובצת יהלומים תחובה 
זהב טהור. בנדן עשוי 

עם   ומה  השרים:  אחד  שאל 
על    הכתר?!  יעלה  לא  הן 

יהיו   המלך  שבגדי  הדעת 
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יְך ָהְלָאה, ָרץ ְוסֹוֵער ֲאָבל ַהּגַל לֹא ִמְתַיֵחס, הּוא  י ֶזה -ַמְמׁשִ ּכִ
ּנֶה ָמה ָהָיה ִעם ַהּגַל ַהּקֹוֵדם,  ְכָלל לֹא ְמׁשַ ה ָהָיה ֶאְתמֹול,מָ וּ ּבִ

ל הֹוָרָאה ֵמַהּבֹוֵרא לִ  ֹות ְלָהִציף ֶאת ָהעֹוָלם, ְוֶזה ָמהצְר הוּא ִקּבֵ
ה! הוּא עֹוׂשֶ  ׁשֶ

ֶלְך: ַאּתָ  ִוד ַהּמֶ ַח ּדָ ּבֵ ֵגאּות ָים ְוַעל ֶזה ְמׁשַ ל ּבְ ּלָיו -ה מֹוׁשֵ ׂשֹוא ּגַ ּבְ
ֵרם! ּבְ ׁשַ ה ּתְ ַסּיֶֶמת ֶאת ַאּתָ ּלָה ַהּמְ ּמִ ִתיב' ְוַה'ְקִרי' ׁשֹוִנים ּבַ ַה'ּכְ

ֵרם... ּבְ ׁשַ ה ּתְ ֵחם, ַאּתָ ּבְ ׁשַ ה ּתְ סּוק: ַאּתָ  ַהּפָ
ים הּוא  ּלִ ל ַהּגַ דֹול ׁשֶ ַבח ַהּגָ ֶ יִכים, ַלְמרֹות -ַהׁשּ ֵהם ַמְמׁשִ ׁשֶ

ים!!!הַ  ֵהם חֹוִוים. ֵהם לֹא ִמְתָיֲאׁשִ ִנים ׁשֶ ׁשְ ָבִרים ַהחֹוְזִרים ְוַהּנִ ְ ׁשּ
 

 ...ַוֲאַנְחנוּ?...
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ו ומפוארים,  עזוב רק  חדשים  ייוותר  המלוכה  כתר 

מוכרחים לייצר כתר חדש  ,  מירושה נושנה של סבא עתיק
פאר היצירה, כליל השלמות, כזה שעדיין לא חבש    ,למלך

 אבותיו של המלך לראשו. -אף אחד מאבות 
ומשובח, הזהב   נקי  היה  המשי  ועדין,  טהור  היה  שנרכש 

הפנימיים   הבדים  אפילו 
של   הפנימי  שמצידו 
הון   שווים  היו  הכתר 
לרוב  תועפות 

 חשיבותם.  
לשיבוץ  החן  אבני  את 
מי   היה  לא  בכתר 
אלא   לאמוד.  שיוכל 
שבכתר,   שהיהלום 
היה   משמע,  תרתי 
ומיוחד   נדיר  יהלום 

   .שלא היה כמותו
מכל   כפול  היה  שוויו 
החדש   הארמון  עלות 
המשתה   מחירי  כולל 
שעתידים   והחנגאות 

 להיערך. 
הזה היהלום  כל  ,  את 

השם   בעלי  האמנים 
בכתר... פחדו   ַע    ְלַקּבֵ

כל   קטנה  הרי  תנועה 
ולא זהירה תהרוס את  
והם   המושלם  הכתר 
לעולמות   יישלחו 

 אחרים ללא היסוס.
מרובים   לבטים  לאחר 
את   שלחו  וגמרו:  נמנו 
עם   היקר  היהלום 

המ ופלא  הכתר 
בכפר   שגר  פשוט  צורף  אל  נאמנים  שליחים  באמצעות 

 נידח.  
 צירפו הוראות ברורות היכן יש לקבוע את היהלום.  הם 

הצורף שמעולם לא ראה את המלך ולא ידע עד כמה יש  
לפחד ממנו, הצליח לבצע את השיבוץ תוך רגעים ספורים  

 ועיר המלוכה צהלה ושמחה... 
ה"שפת   של  ביאורו  את  להבין  נוכל  שאיננו,  הנמשל  לפי 

משה   נתקשה  למה  אמת" 
סודות   המנורה:  במעשה 

היו  עליונ וטמירים  ים 
המנורה   במעשה 
מי   לתורה.  שרומזת 

סתרי   תעלומות  ומבין  שיודע  נביאים  של  רבן  כמשה 
 תורתנו הקדושה. 

מנורה  להכין  הגבורה  מפי  משה  נצטווה  כאשר  לפיכך 
שרומזת לרזין דרזין שאין כל בריה יכולה לשער, אחזוהו  

 פחד ורתת מגשת אל הקודש. 

* 
,  אין לנו עסק בנסתרות

חז"ל   לדברי  נציין  רק 
שלמדו   כב.)  (ברכות 
במתן   מהפסוקים 
תורה שמצוות תלמוד  
צריכה   תורה 
"באימה   להיעשות 
וברתת  וביראה 

 ובזיע". 
אנו   נדרשים  הפעם 
מן   ההפך  את  להפיק 
להיות   לא  המשל, 
פשוט   צורף  כאותו 
בלא   למלאכה  שניגש 
אוחז   הוא  מה  להבין 

את    ,בידו יש  לנו  שכן 
של   ביאורו  ה'נמשל', 

אמת". ישמע    ה"שפת 
   חכם ויוסף לקח.

 (במחשבה תחילה)
 

זהב   זר  "ועשית 
סביב"   למסגרתו 

 (כח, כה) 
עם   ניתנו  המשכן  כלי 
עד   מדויקות  הוראות 

 הפרט האחרון.  
מכל   לומדים  חכמינו 

עשייתם   בהוראות  שינוי  ומכל  לחיי    -מילה  לימוד 
המעשה, כיצד ראוי לאדם שיתנהג ומה עליו לעשות כדי  
שיזכה לנאמר בפרשתנו "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם",  

 ד". בתוך כל אחד ואח - " בתוכם " לא נאמר, אלא  " "בתוכו
לו  לעשות  התורה  מצווה  השולחן  עשיית  במלאכת 

 מסגרת בגובה טפח, למסגרת זו יש לעשות ֵזר זהב.  
רבים מאוד הם גדולי ישראל 
הדרוש   בדרך  שכתבו 
והרמז את הרעיון הבא:  
רמז   הוא  השולחן 
הזה   העולם  לתענוגי 
לכל   האדם,  עבור 
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יים  
ל  
י ֲעִקיָבא ָהָיהן   ּנָא ַרּבִ ִנים ָהִראׁשֹונֹות ְלַחּיָיו, ַלּתַ ָ ִעים ַהׁשּ ַאְרּבָ ּבְ

ְלִמיד ָחָכם  ן ִלי ּתַ ָהָיה ְלִסיְסַמת ַחּיָיו: "ִמי ִיּתֵ ָקבּוַע ׁשֶ ט ּפָ -ִמׁשְ
ָסִחים מט ב). ֲחמֹור!" (ּפְ ֶכּנּו ּכַ ְ  ַוֲאַנׁשּ

ּלָה, ֲאָבל ָמה זֹו ַהִהְתבַּ  אּות ַהזֹּו? זֹו ְסִליָחה ַעל ַהּמִ ַמַעתּטְ ִנׁשְ
ִמית ֲחמּוָרה אּות ַאְנִטיׁשֵ ּטְ  !נֹוָרָאהוְ  ִהְתּבַ
ר ְפַרְיְנד ּלֹא אֹוֵמר ַהַרַה"ַצ ר' ָאׁשֵ י ֲעִקיָבא, ׁשֶ ָבר נֹוָרא: ַרּבִ ּדָ

ַתְלמּוד ּתֹוָר  הּוא לֹא ָלַמד ּבְ ְרֶאה ָלנּו ׁשֶ ּנִ מֹו ׁשֶ ה, ַהֵהֶפְךּכְ
ָלִדים ְלֵבית ל ַהּיְ מֹו ּכָ הּוא ָהַלְך ּכְ אי ׁשֶ ַוּדַ ַהּגָמּור הּוא ַהּנָכֹון, ּבְ
ק ְוָרצֹון ִלְלמֹד ֵחׁשֶ ִעזּּוז ְנעּוִרים, ָמֵלא ּבְ ְלמּוד, ָמֵלא ּבְ ַהּתַ

ם...  ּוְלִהְתַקּדֵ
ָכיו ָרה, מֹוָריו וְּמַחּנְ ּקָ ְלמוּד, ָקָרה ָמה ׁשֶ ֵבית ַהּתַ ם, ּבְ ֲאָבל ׁשָ
יק, לֹא ָנְתנוּ לֹו ֶאת ָהֵאמוּן ְוַהיַַּחס ָהָראוּי לֹא ֶהֱאִמינוּ ּבֹו ַמְסּפִ

ה ֶאת ְמנֹוַע ָהָרצֹון.  - ּבָ ר, ּכִ ּבַ  ְוהוּא ִנׁשְ
ּדֹו ָר  ה יֹוֵתר. הּוא ִמּצִ  ְוֶזה לֹא ָעַבד! -ָצה ֶזהּו, הּוא לֹא ְמַנּסֶ

רּו ִלְהיֹות ִהְתַיּמְ ּמּוָבן, ֵאּלֶה ׁשֶ ּלֹו? ּכַ ב ׁשֶ ּצָ ָכל ַהּמַ ם ּבְ ִמי ָאׁשֵ
ִאיפֹות ה ׁשְ ּמָ ים! ּכַ ּלֹו... ֵהם ָהְרסּו לֹו ֶאת ַהַחּיִ ִדים' ׁשֶ ַה'ְמַלּמְ

ְקָוה! ל ֵנרֹות ַהּתִ ּבּו ֶאְצלֹו ֶאת ּכָ  ָהיּו לֹו... ְוֵהם... ֵהם ּכִ
ה הּואּוֵמ  ּמָ ר ְלֻכּלָם ַעד ּכַ י ֲעִקיָבא ִמְסּתֹוֵבב, ְמַסּפֵ ָאז, ָהָיה ַרּבִ

ק ִמּמַ  בּור ּוְמֻרּסָ ִמיִדיׁשָ ּיּום ַהּתְ ט ַהּסִ ּפָ 'ֵחֶדר', ּוִמׁשְ ָעַבר ּבַ ה ׁשֶ
ּלֹו ָהָיה  ֲאִני ֶאְפּגֹׁש ֶאת אֹוָתם -ׁשֶ ׁשֶ ה רֹוֶאה אֹוִתי? ּכְ ַאּתָ

ִדים, ֶאת אֹוָתם 'ּתַ  ְפֵניֶהם -ְלִמיֵדי ֲחָכִמים' ְמַלּמְ ֲאִני ָאִטיַח ּבִ
ֶהם! ָמה ֲאִני ָאִטיַח ּבָ ל ָהַאׁשְ ל ָהֱאֶמת, ֶאת ּכָ  ֶאת ּכָ

ֱאֶמת ָסַבל! ְדָבָריו, הוּא ּבֶ  ְוָהֱאֶמת, ָהָיה ֶצֶדק ּבִ
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שולחן ולכל תענוג יש לעשות מסגרת, גבול. ליהנות בדרך  

 תרת. המו
 ?להבין הוא: מה עניינו של ה'זר' מעל המסגרת   מה שנותר

* 
רבנים, עסקנים חשובים ואנשי ציבור נכנסו ויצאו מהחדר  

זה אחר  בזה  בגרמניה  החולים  בבית  לא  ,  הקטן  הנהירה 
 פסקה לרגע.  

בשלב מסוים החליט מנהל בית החולים להיכנס ולעמוד 
 על טיבו של המאושפז שם, מאושפזת ליתר דיוק. 

רבי   של  בתו  זו  הייתה 
סלנטר   ישראל 
מחלה,   בשל  שאושפזה 
של   ממעריציו  ורבים 
הגיעו   ישראל  רבי 

 לבקרה.  
האם  הלשאלת   מנהל 

חשובה,  אישיות  היא 
אך   בשלילה,  השיבה 
רב   הוא  שאביה  ציינה 

 גדול. 
הגוי   כבר  שהמנהל 

רבנים  להכיר    ,הספיק 
להבין,   גם  ניסה 
גדולים   לא  לרבנים 

מבקרים   רבים  מגיעים 
 רב. הכמו לבת של  

של  כוחו  גדול  "במה 
 אביך?" שאל. 

שהוא   השיבה  הבת 
 היה רב גדול מאוד. 

המנהל   שאת  כמובן 
ואז   סיפק,  לא  זה  הגוי 
היא העניקה לו דוגמה:  

חוק מחוקי הטבע הוא, שהקור מתכווץ והחום מתפשט,  
אמנם   הם  דהיינו,  הפוך.  הוא  הכלל  שבמים  אלא 

ור, אך כשמגיעים המים לדרגת קפיאה, הרי  מתכווצים בק
 שהם מתפשטים בניגוד לכלל האמור. 

מהי הסיבה לכך? אילו היה הקרח מתכווץ, הרי שבחורף,  
מצטמקת   הקרח  שכבת  הייתה  הנהרות,  קפיאת  עת 

וכך כל    , ונבלעת במים, המים שמעליה היו קופאים גם כן
מפשירה   הייתה  באביב  השמש  בצאת  קופא,  היה  הנהר 

כבת הקרח העליונה והופכת למים, שאר הקרח היה  רק ש
מים   כמות  מאבד  היה  העולם  במעמקים,  קפוא  נותר 

 ניכרת ולא יכול להתקיים. 
המים  למעלה,  יצוף  שהקרח  יתברך  הבורא  הטביע  לכן 

כי   יקפאו  לא  שתחתיו 
הקור   בין  מבודד  הוא 

מקומו  על  והכל  יפשיר  הקרח  ההתחממות  בעת  לבינם, 
 בא בשלום.  

 למנהל, "חידש אבא שלי.  הסבירה ""את זה
לבקר  עכשיו   אנשים  הרבה  כך  כל  באים  למה  מבין  אתה 

 אותי?"... 
ששמעו  חכם  מתלמיד  שמענו  הזה  הנדיר  המעשה  את 
 מפיו של רבי משה סולובייצ'יק בשווייץ לפני שנים רבות. 
המו גאון  מיהו  הבין  לא  שהגוי  להניח  לעצמנו  סר, נרשה 

אנחנו  הזה  שבמעשה  העמוק  מהמסר  הלקח  את  אבל 
להבנת   לרתום  רוצים 
בדברי   נפלאה  פנינה 
שמואל   רבי  הרה"ק 
ה"שם   בורנשטיין, 
לֵזר   בנוגע  משמואל", 
 שעל מסגרת השולחן.

קופאים   המים 
במקום    -   , ומתרחבים
טבע    -  להתכווץ נגד 

תופסים   הם  הבריאה, 
שאינו   מקום  כביכול 
כדי   דווקא  שלהם, 

העולם,  להציל   את 
 להעניק לו חיים. 

של   זו  תכונה  כנגד 
ה"שם   מבאר  המים 
מטרת   את  משמואל" 
על   דווקא  הזהב  זר 
השולחן:   מסגרת 
יהודי יקר, אתה רוצה  
ממסגרת   ללמוד 
גבול   לשים  השולחן 
אשרי   להנאותיך? 

לא  חלקך! אולם זכור,  
חשבון   עבורו   חברך!על  איתך,  יחד  אותו  תצמצם  אל 

שתחמה   המסגרת  אותה  שעל  משום  ביותר.  לטוב  תדאג 
סמל  טהור.  זהב  עשוי  זר  היה  השולחן,  גבולות  את 

 לשלמות השפע... 
ביחס  חשוב  כלל  אותנו  לימד  סלנטר  ישראל  רבי  אותו 
לזולת: דאג לעולם הבא שלך ולעולם הזה של זולתך. (שים  

 לב: לא ההיפך...) 
דם מחליט לצמצם את עצמו בכל תחום, בין אם כאשר א 

זה במותרות והנאות, בין אם זה בקבלות רוחניות שונות,  
 . עליו לשים לב שהזולת לא ייפגע ממעשיו

 אדרבה, יש לפרגן לו כמה שיותר בהרחבה. 
 (במחשבה תחילה)

LikutimNiflaim@gmail.comלקבלה במייל: 
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ם ר: ָמה ָקָרה ֵאי ׁשָ ִעים  אֹוֵמר ר' ֲאׁשֶ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ לּבִ ְלַחּיָיו ׁשֶ
ִפיָסה ַעל ַחּיָיו? הּוא ָרָאה ֶאת ּנּוי ַהּתְ ַרם לֹו ְלׁשִ ּגָ י ֲעִקיָבא, ׁשֶ ַרּבִ

ִים. ָחקֹות ַעל ְיֵדי ַהּמַ ׁשְ  אֹותֹו ַמֲחֶזה, ֶאת ָהֲאָבִנים ַהּנִ
ֲחֶזה ַהזֶּה ּמַ ִיםֶמֶסר ָעצּום:  ֵיׁש  ּבַ ֲעִקיָבא, ְרֵאה ֶאת ִטּפֹות ַהּמַ

ֵהן ְמַטְפְטפֹות ַעל ָהֶאֶבן, ֵהן רֹואֹות ּתֹוָצאֹות? ,ַהּלָלוּ  ׁשֶ ַהִאם ּכְ
ׁש לֹא! אן הּוא ָלִריק! ַמּמָ ּפּור ּכָ ַהּסִ ל ּכָ יׁשֹות ׁשֶ  ֵהן ַמְרּגִ

ּמָ  ְך, ּכַ ֵהִסיטוּיֹוֵתר ִמּכָ ָהיוּ רוּחֹות ֲחָזקֹות ׁשֶ ָעִמים ָקָרה ׁשֶ ה ּפְ
ּפֹות ִמ  ִיםֶאת ַהּטִ ַהּמַ ׁשֶ ָעִמים ָקָרה ּפְ ה ּמָ בוַּע? ּכַ ְסלוּל ַהּקָ ַהּמַ

ל ּפֹות, ֶאת ּכָ ָקְפאוּ ִמּקֹר ְוִהְפִסיקוּ ְלַטְפֵטף... ָהָיה ָלֶהן, ַלּטִ
עֹוָלם ְלַכּבֹות ְמנֹוִעים ְוַלעֲ  ּבֹות ּבָ ְוֵהן ָהיוּ צֹוְדקֹות! ֵהן -צֹר ַהּסִ

ֱאֶמת סֹוְבלֹות ָלִריק!  ּבֶ
ֶאֶבןֲאָבל ֶאת ַהֹחר ַהזֶּה  ה, - ּבָ עֹוָלם לֹא ָהָיה עֹוׂשֶ ַאף ֶאָחד ּבָ

יכּו, ַעל ַאף ַהּכֹל, ְלַטְפֵטף ּוְלַטְפֵטף... ֵהן ִהְמׁשִ  ִאם לֹא ׁשֶ
י ּבִ  ּלִ ְך, ָמה ִלי ְלַכּבֹות ֶאת ְמנֹוֵעי ָהָרצֹון ׁשֶ ְגַלל אֹוָתןִאם ּכָ

עֹוָלם ַהזֶּה ֶאת ִלים ּבָ הוּ ַאֵחר יוַּכל ְלַהׁשְ מוּיֹות? ַהִאם ִמיׁשֶ ּדְ
אן? י ּכָ ּלִ חוִּדי ׁשֶ ְפִקיד ַהיִּ  ַהּתַ

י ֲעִקיָבא  ָרֵאל! -ָאַמר ַרּבִ ֵריֶכם ִיׂשְ   ַאׁשְ
ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ





זאלל שוין קומען די  
mp3 . גאולה
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 בברכת שבת שלום
 שליט"א אליהו חיים פנחסי הרב

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

16:41 

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

16:58 

תרומהפרשת   

16:58 

איך יכול  -(זכור למרים פרק יח)ביאר  חיים')
אדם לעשות בית לקב"ה? כאשר אדם 
מקדש את עצמו על ידי אור התורה 
הקדושה, שהיא אמצעי בין הקב"ה ובין 
הנפש של האדם, הוא זוכה להשראת 

 השכינה. 
 

הקב"ה ציוה על האדם להידבק בתורה 
הקדושה והוא ישרה את אור שכינתו על 
תורתו, וממילא אור ה' יחול על נפשו של 

 האדם. 
 

ביאור הפסוק: "ֲאנִי ה' ׁשֵֹכן ְּבתֹו ְּבנֵי  זה
היינו בתוכם ממש, , (במדבר לה, לד) יְִׂשָרֵאל"

 . הקדושה באמצעות התורה
 

אורייתא  (ח"ג דף עג):הזוהר הקדוש כתב 
חד הוא, וכל מי  -וקודשא בריך הוא וישראל

שזוכה לכך, הרי הוא ומקומו וביתו מהווים 
 מקום להשראת השכינה.

 

נה שורה בביתו של אדם ברגע שסילק השכי
את הטומאה והתועבה שבביתו. מבואר 

שגם על ידי מסירות בספרים הקדושים, 
נפש האדם זוכה שהשכינה תשרה בתוכו 

 ובביתו.
 

יהי רצון שנזכה לטהר את הלב שלנו ולהכניס 
את הקב"ה לשכון בלב שלנו ונזכה להשראת 

 השכינה בביתנו.  

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

17:54
 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

בפרשה שלנו הקב"ה מבקש מעם ישראל 
שיעשו לו מקדש. מבואר בספרים הקדושים 

והלב הוא המקדש שכל אדם הוא עולם קטן 
  של האדם.

 

הקב"ה אומר: אני רוצה שתבנו לי דירה בלב 
שלכם, שאני אהיה שם ואז אני אבוא לשכון 

הקב"ה מבקש שנעשה לו מקום, בליבכם. 
 שנכניס אותו ללב. 

 

דמו"ר הרב מנחם מנדל מסופר על הא
מורגנשטרן מקוצק, שפעם שאל יהודי אחד: 

 "היכן נמצא הקב"ה?". 
 

האיש התפלא על השאלה וענה לו: "רבינו, 
א ָכל ָהָאֶרץ מה זאת אומרת איפה? הלא  'ְמ

נכון, האדמו"ר ענה לו: " (ישעיהו ו, ג)?".' ְּכבֹודֹו
אתה צודק, אבל למה הקב"ה לא נמצא 

 ".בתוך הלב שלך?
 

שאלו את הרבי מקוצק: "רבינו, היכן נמצא 
הקב"ה נמצא הקב"ה?". האדמו"ר השיב: "
 ".בכל מקום שנותנים לו להיכנס

 

('אור המקובל האלוקי רבינו חיים בן עטר 
" של המשכן לא בתוכוכתב: " החיים' הקדוש)
". משמעות הדברים היא ְּבתֹוָכםנאמר, אלא "

 כי בתוך עם ישראל תהיה השפעת השראת
 השכינה. 

 

לא  (שמות כה, ח) לכן מצוות "וְָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש"
נאמרה רק לגדולי הדור ולצדיקים, אלא לכל 
אחד מבני ישראל שמכין את עצמו ומקדש את 

גם הוא יזכה להשראת שכינה בתוכו ביתו. 
 ובביתו.

 

(ה'חפץ מרן הרב ישראל מאיר הכהן מראדין 

 ד' אדר א' ה'תשפ"ב

17:51 

 הַהְּׁשִכינָ ת ַהְׁשָרַא - הְּתרּומָ ת ָּפָרַׁש 

 לרפואה שלימה
 בת אסתרלאיידה חיה 

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

18:25 

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

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  17:51
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

18:29 

18:25 

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

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 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 -ה אפרתיוסף ליאור בן דלי
 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

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

     הודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווהי
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

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

 קסנש בת דגטו                רונית בת סבריה   
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

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

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

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 רחל נלי בן דביר להצלחת

17:01 

 פניני עין חמד

17:54 

 )ח, ה(שמות כ "םוְָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש וְָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוכָ "

 18:28 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 



 

 

 
 האם מותר להדיח ולשטוף במים פירות או ירקות מהריסוס שעליהם?

 

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

מותר להדיח ולשטוף במים פירות או ירקות מהריסוס שעליהם, כדי לאוכלם מיד. אם יש לכלוך הדבוק בפירות, או אבק, 
שבת (כרך ד עמוד  -הראש"ל בספרו חזון עובדיה :מקורותמותר לשטוף אותם במים מן הברז ולשפשף אותם ביד כדי לאוכלם מיד. 

 (פכ"ה סק"ו, יג). ריז). כן פסק בספר חוט השני בשם החזון אי"ש
 

עלי חסה, פטרוזיליה או כוסברה וכו' מגידול מיוחד ללא חרקים. אם העלים נקיים מעפר וחול, באופן שרוב בני אדם יכולים 
בכלי עם מים מחשש להימצאות חרקים. אולם באופן שיש על העלים חול וכדומה, שאינם נקיים,  לאכלם, מותר להשרותם

מכיוון שהעלים בגידול מיוחד אינם מוחזקים יותר  הערה:ידיחם תחילה תחת זרם מים ואחר כך יכול לשרותם במים אם רצונו בכך. 
ם קודם האכילה, מחשש מיעוט תולעים, שחודרים לחממה, מכיוון שאין בתולעים, אין בשריית העלים משום בורר. אף שראוי לשטוף את העלי

הדבר ניכר לעין מותר. כן העלה הגרש"ז אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"ג הערה נו). אף לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שמחמיר 
ן שאין כאן שום שינוי בטעם. ע"ע בספר מעשה בפסולת שאינה ניכרת לעין כמבואר בספר ארחות שבת (פ"ג הערה לט), כאן יהיה מותר מכיוו

השבת (עמוד קיב). בספר הליכות שבת (עמוד רפח) כתב, דווקא [ההיתר להשרות במים] אותם עלים הגדלים בגידול מבוקר, שאין בהם ודאי 
ותם במים משום 'נטילת נשמה'. זבובונים, אבל אותם עלים הגדלים בגידול שאינו מבוקר, אסור. היות ובודאי יש שם זבובונים, ואסור להשר

 ואף שאינו מכוון הוי פסיק רישיה במלאכה שאינה צריכה לגופה שלכו"ע אסור.
 

 אסור בשבת להשרות אותם במים עם סבון, מכיוון שודאי יש בהם זבובונים. -עלים, שאינם מגידול מיוחד 
 

חסה, שהעלים החיצונים שלה מעט מעופשים, והוא לא רוצה לאוכלם, יכול להוציאם כדי לאכול את העלים הפנימיים סמוך 
 בן איש חי (בשלח אות ו), כף החיים (סימן שיט אות יט). :מקורותלסעודה. 

 
 
 

 

 

בימיו של רבינו, הגאון ר' יחזקאל לנדאו בעל ה'נודע ביהודה', התגוררו בפרג גאונים מופלגים, שהרעישו את העולם בכוחם 
(היה חבר בבית הדין של הגאון ה'נודע ביהודה'. עמד  היה מהגדולים שבהם בתורה. הגאון ר' משה זרח אידליץ בעל 'אור לישרים'

. הוא היה מתלמידיו המובהקים ה, סייע לתלמידיו בכסף למרות שמספר תלמידיו הגיע לאלפים)בראש ישיבה גדולה במשך כשלושים שנ
של הגאון ר' יהונתן אייבשיץ. ידו של ר' זרח ָמָטה והוא יָרד מנכסיו לעת זקנָתו. הנושים הטרידו אותו השכם והערב וגזלו 

 את מנוחתו, עד שלא עלה בידו לעסוק בתורה.
 

כבד אל ה'נודע ביהודה', כדי להשיח בפניו את צערו ולבקש ממנו עצה. באותם ימים הרב עמד לפני ר' משה זרח נכנס בלב 
דינרים אותם שמר בתוך ארגז בביתו.  3,000נישואי בת ובן בביתו. לשם כך אגר במשך תקופה ארוכה סכום נכבד של 

התברר כי הסכום תיו לנושים המעיקים. כאשר ר' זרח סיפר לר' יחזקאל על מצבו, ה'נודע ביהודה' שאל מה סכום חובו
 הכללי הדרוש הוא בדיוק שלושת אלפים דינרים.

 

ה'נודע ביהודה' לא היסס אפילו לרגע אחד. הוא קם, פתח את הארגז ונתן לידיו של ר' זרח את כל הסכום הדרוש. לאחר 
הקימה קול בהלה כי גנבים לקחו את  זמן מה, הרבנית ניגשה אל התיבה ונבהלה מאוד לגלות כי היא ריקה לגמרי. הרבנית
 כל אשר להם, אבל הרב הרגיע אותה ואמר שהפקיד את הכסף אצל אדם אמין ובטוח.

 

הרבנית התחילה לחקור ולדרוש היכן הכסף נמצא. כאשר נודע לה שבעלה העביר את הכסף לר' זרח, באה בטרוניה כלפיו 
והכסף ירד לטמיון!". רבינו הרגיע אותה ואמר לה כי יש לקב"ה את  ואמרה: "הרי כל העיר יודעת שמצבו של ר' זרח בכי רע

 אין הקב"ה מקפח אותו. -הדרכים שלו להשיב את הכסף. כל המקיים מצוות צדקה 
 

יום הנישואין הלך וקרב. בידו של ה'נודע ביהודה' אין פרוטה לפורטה. יום אחד, רבינו קיבל בקשה להתעמק בדין תורה 
(שנדפסה בשו"ת שלו מהדורא בעניין ירושה גדולה של עשיר מופלג. ר' יחזקאל ערך תשובה מפורטת שנערך בעיר פיורדא 

 ושלח את התשובה לשם. קמא, חושן משפט סימן ל', תשובה המשתרעת על פני כעשרים עמודים!)
 

ה. הם החליטו על פסקו של ה'נודע ביהודה' היה ערוך לתלפיות, והוא התקבל על דעת שני הצדדים לשביעות רצונם המלא
כאשר הסכום הגדול הגיע למעונו של רבינו,  שלושת אלפים דינרים בדיוק!דעת עצמם לשלם לרב דמי פסק בסך... 

(הגאון ר' משה זרח לקח את הצדיק אמר לרבנית: "ראי נא, החוב של ר' זרח נפרע במלואו, עד הפרוטה האחרונה!". 
רצה להשתמש בו. לכן הוא שמר את הכסף במלואו ובצוואה שכתב ביקש להשיב את מלוא הכסף מפאת כבודו של ה'נודע ביהודה' אבל לא 

 הסכום ל'נודע ביהודה')
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 הגאונים ר' משה שטרנבוך, ר' ירחמיאל זימן, ר' חיים יצחק יפה,  מתלמידיו:(רבה של קובנה). ר' אברהם כהנא שפירא 
 ר' משה שפירא.

היה גדול מאוד. כשהיה בישיבה באקס לה בן בצרפת, לא ישן כלל על מיטה מחשש שעטנז, רק שכב על הרצפה  ששו מאיסור שעטנזח
בירר, כי אין בה שעטנז. כשנישא לרעייתו והעבירו את חפציהם לדירתם בורסאי, רבינו זעק לפתע ורץ לרכב  כשתחתיו שמיכה קלה אודותיה

שבו הונחו חפציהם, בהזהירו כי לא ישבו על חבילות הבגדים, מכיוון ששם לב שנקשרו שני צרורות בגדים זה בזה, ויתכן שיש באחת צמר 
 ובשניה פשתים. 

 
רושה על הרצפה להגנה מפני הקור, ותוך כדי הילוכו השמיכה התקפלה כלפי מעלה על רגלו, רבינו נזעק פעם אחרת, כשהיתה שמיכה פ

כנשוך נחש שמא יש שם שעטנז. משום כך, גם הכובע שלראשו לא הלם את מידתו. זאת, מחמת שהכובעים היו עשויים צמר, והתווית היתה 
כשרבינו הגיע לחנות למדוד כובע, הוא הסיר את התווית מהכובע, אבל כשראה כי  חוברת אליהם בחוט. רבינו חשש אולי הוא עשוי מפשתן.

 הכובע לא מתאים לו, כבר לא יכול היה להחזיר את הכובע ללא התוית, ונשאר עם כובע זה בידו.

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

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

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

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

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

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

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

 הגאון רבי שרגא פייבלראשית, רצה לדעת, אם המעיל הגיע מכסף כשר. שכן, התנהל אז בגטו פולמוס אודות כספי הנספים הקדושים. 

בתאפילאלת שבמרוקו.  )1890(נולד בשנת התר"ן  -מכלוף פדידה (השני) זצ"להצדיק הרב 
משפחת פדידה נמנית בין המשפחות החשובות בעיירה 'סג'למאסה' אשר באזור תאפילאלת. מגיל 
צעיר ניכר כי לגדולות נועד. רבינו זכה להימנות בין תלמידי הישיבה הקדושה בתאפילאלת 

וד אביחצירא הי"ד. שקדנותו והתמדתו בתורה היתה מופלאה. שבראשה עמד האדמו"ר עט"ר ר' ד
לאחר הסתלקותו של עט"ר ר' דוד אביחצירא הי"ד לגנזי מרומים, מצבם של יהודי תאפילאלת היה 
קשה. חלק מהקהילה ובראשם רבני משפחת אביחצירא נדדו למקומות סמוכים. חלקם לעיר 

 ארפוד וחלקם לעיר בודניב וכיו"ב. 
 

את מושבו בתאפילאלת ונטל על עצמו את עול הציבור. רבינו שימש רב הקהילה, היה רבינו קבע 
לו בית הכנסת שבו שימש חזן מידי יום ביומו ובעל קורא בס"ת, היה גם מוהל וגם שוחט. היה 
היחיד שבקי במלאכת השחיטה. בני הקהילה היו באים עם עגלים ועופות פעמיים בשבוע ליד ביתו 

בדקדוק רב ובהקפדה יתירה בבדיקת הסכין. הצדיק ר' יצחק אביחצירא זצ"ל  של רבינו, שם שחט
העיד בהסכמה שכתב לספרו של רבינו 'כתם פז', כי למד עם רבינו בישיבה ומכיר  )(ה'בבא חאקי'

אותו עוד כשהיה קטן. היה תמיד רק בתוך ארבע אמות של הלכה בלבד, ולא זז ממנה. לא עסק 
מסחר. עסק רק בצרכי ציבור ותינוקות של בית רבן. בהמשך רבינו עלה בענייני העולם הזה ולא ב

הדין של הצדיק סידנא 'בבא סאלי', יחד עם הגאונים ר' שמעון -והתעלה ואף שימש כחבר בבית
 יוסף שמחון.  'אסבאג ור

 

לאחר כשישה  .. התגורר בישוב שלומי בהתחלה)1956(עלה לארץ הקודש בשנת ה'תשט"ז 
חודשים, בגלל המצב הרוחני במקום ובגלל העובדה שתושבי חיפה לא הירפו ממנו, נעתר 
לבקשתם וקבע את מגוריו בחיפה. שם נשאר עד יומו האחרון. כל חייו לן בעומקה של הלכה ולא 

בני ביתו היה סגור וספון בד' אמות של הלכה.  .עסק בשום עניין אחר מלבד עסק התורה הקדושה
  עידו שאפילו את הדרך למכולת לא ידע ולא הכיר.ה

 

שנים. גילה את דעתו שאינו רוצה  74-. חי כ)1964(ד' אדר ה'תשכ"ד -ענוותן מופלא. נפטר ב
הקודש שבארץ ישראל: ירושלים, -להיקבר בעיר חיפה, בגלל שהיא לא נכללת בארבעת ערי
יח את בני קהילתו מחיפה להשתתף חברון, צפת וטבריה. מכיוון שרבינו לא רצה להכביד ולהטר

בהלוויתו שתערך במקום רחוק, לכן ציווה להיקבר בטבריה, מכיוון שהיא העיר הקרובה ביותר 
וגם הגיע לנחם את  ,סידנא 'בבא סאלי' ניסח את נוסח מצבתו .לחיפה מתוך ארבעת ערי הקודש

  .המשפחה בימי השבעה
 

 ידידות עם מרן ר' יעקב אביחצירא ובנו ר' אהרון זיע"א). (היה בקשריהצדיק ר' מכלוף  (מצד אביו):סבא 
 הגאונים המפורסמים  מרבותיו: מרת עישא. אשתו:מרת אסתר.  אימו:ר' אברהם.  אביו:

(עטרת ראשינו. רבינו נמנה בין גדולי תלמידיו ואף כתב הקדמה לספרי רבו לפי ר' דוד אביחצירא הי"ד 
 רבו של -(ה'בבא סי'האד"ר, כמהר"א הכהן ור' משה תורג'מן , ר' אחימלך בקשת סידנא בבא סאלי)

ור' מיכאל  קהילות ברכסים)(מכהן כמו"צ ורב הגאונים ר' מאיר שליט"א  נכדיו:ר' משה, ר' דוד ור' שלמה.  ילדיו: סידנא בבא סאלי). 
 -כתם פז• מספריו:הגאונים ר' שלום אביחצירא, ר' יצחק אביחצירא מחיפה.  מתלמידיו: תפארת הלוי' בירושלים).'(משגיח ישיבת 

דרושים וחידושים למתן תורה, לשבת זכור, לשבת הגדול, לשבת תשובה ודרוש להספד בסופו שירים, פיוטים, קינות ובקשות. 
 חיבור נוסף על כל התנ"ך בכתב ידו שאבד.

לנתיבות כד רבינו, ר' מאיר שליט"א, סיפר מעשה מיוחד אשר היה נוכח בו: זה היה ביום שישי כ"ו לחודש אב שנת ה'תשל"ג. נסענו נ
למסיבה משפחתית. הייתי צריך להתחיל ללמוד בפעם הראשונה בישיבה קטנה (פורת יוסף) ביום ראשון כ"ח אב. שעתיים לפני שבת, מר 
אבי ז"ל אמר לי: "בוא נלך ל'בבא סאלי' לקבל ברכה עבורך". נקשנו בדלת. אחת העוזרות יצאה ואמרה שהרב לא מקבל ביום שישי ובטח 

ם לפני שבת. אבא אמר לה: "תגידי לרב שאני הבן של 'בבא עז'יז'י' (ר' מכלוף) מחיפה". כשה'בבא סאלי' שמע זאת, הוא שלא מקבל שעתיי
אמר מיד: "תכניסו אותם". כאשר הצדיק ראה את אבא שלי, הוא אמר: "אמא שלך (לאלא עישא) היתה גדולה מאבא שלך בשישה חודשים", 

אבא שלך. למדתי 'ירושלמי' והיתה לי קושיא ולא רציתי לקום מהספר עד שאמצא תשובה. מרוב עמל ומיד הוסיף ואמר: "חלמתי השבוע על 
נרדמתי על הספר. אני רואה בחלום את ר' מכלוף כשהוא ממהר. עצרתי אותו ואמרתי לו שיש לי קושיא על הירושלמי ורצוני שיענה לי עליה. 

אין לי זמן כרגע. מחר תעמול שוב על הסוגיא ועד שתתעייף ותרדם על הספר אני אבוא אביך אמר לי: 'עכשיו אני ממהר לשליחות של מצווה ו
 ואתן לך תשובה'. וכך היה. 

 

ר' מאיר סיפר המשך לזה: לאחר שיצאנו מביתו של סידנא בבא סאלי זיע"א, שאלתי את מור אבי ר' דוד: "מדוע סבא התחתן עם סבתא 
"משום שסבתא היתה בתו של ר' יעקב שטרית ז"ל, שהיה עשיר גדול. סבא, שאהבת התורה  כשהיא גדולה ממנו בשישה חודשים?" והשיב:

בערה בו, רצה להמשיך ולעסוק בתורה יומם ולילה ולא לעסוק במלאכה כלל ועיקר. על ידי שהוא ישא את בתו של העשיר הוא יתמוך בו וכך 
 יוכל לשבת על התורה ללא טרדות פרנסה".

פעם אחת כאשר אביו היה עדיין צעיר מאוד, עסק באחד מספרי הקבלה. כתוצאה מכך איבד את ראות עיניו. למחרת נו ר' דוד ז"ל סיפר, ב
לא הלך לישיבה בגלל שהתבייש להגיע לשיעור של רבו, מרן רבי דוד אביחצירא, עטרת ראשינו. כאשר השיעור התחיל, הרב פנה לקבוצת 

". היה מי שהשיב כי רבי מכלוף בביתו בגלל שלא חש בטוב. בת צחוק עלתה על פניו של מרן הלומדים לפניו ושאל: "היכן נמצא רבי מכלוף?
עט"ר. לאחר השיעור הלך לבקר את רבי מכלוף בביתו. כאשר הרב ראה את תלמידו שאיבד את ראות עיניו, אמר לו: "אתמול למדת בספר 

עסק יותר באותו ספר קבלה, כי עוד חזון למועד לכשיגדל יותר. לאחר פלוני?". רבי מכלוף אישר זאת. רבו ביקש ממנו שיבטיח לו שלא ית
 שהבטיח זאת, מרן עט"ר עשה מה שעשה ומיד מאור עיניו של רבינו חזר.

  

 תודתנו נתונה לר' אברהם פדידה, נין הצדיק הי"ו, ששלח את החומר. מי שיש לו עוד חומר על הצדיק, מתבקש לפנות למערכת
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ות עד שנגיע לפקיעין. אולי למדי. נראה שלא כדאי לחכ
 עדיף שתמסור את ההרצאה עכשיו באוטובוס?" הסכמתי.

 

האוטובוס עצר וגם המכונית. פתחתי את דלת הרכב, בני 
הבחור יצא מהמושב האחורי, החזיק לי את הכובע ועבר 
לשבת במושב שליד הנהג. פתאום קפצה בחורה 

התינוק בן  –מהאוטובוס, וצעקה: "אני רוצה את נפתלי!" 
 החודשיים.

 

הפנימיה שלנו מיועדת לבנות מגיל עשר. כאשר יש להן 
הזדמנות להחזיק תינוק, הן שמחות מאוד. אשתי לא רצתה 

 למסור את נפתלי. "תשאירי אותו כאן", היא אמרה. 
 

הבחורה פשוט לא שמעה. היא פתחה בעצמה את החגורה 
חזרה של הבוסטר. היא לקחה איתה את התינוק ורצה מיד 

לאוטובוס. התנהגות לא ראויה לחלוטין! אבל אנחנו באמצע 
 הכביש. תכננתי לטפל בעניין החינוכי הזה במשך השבת.

 

עליתי לאוטובוס. הנהג הניע. לקחתי את המיקרופון 
והתחלתי לדבר, כשעיני מופנות לכיוון חלון האוטובוס 
האחורי. דיברתי על רבי שמעון ורבי אלעזר, עץ חרובים 

ין, אליהו הנביא בפתח המערה... הבנות היו מרותקות. ומעי
 

לפתע אני רואה אנשים יוצאים מהמכוניות שלהם וצועקים. 
הבנות מסתובבות לאחור, ומישהי צעקה: "זה הרכב של 
המנהל!". אני יורד מהאוטובוס. ראיתי שמוציאים אנשים 

 מהרכב השני ומשכיבים אותם. 
 

אמצא את בני המשפחה הלב רועד. מי יודע באיזה אופן 
ברכב גיליתי שלי? היו אלו הרגעים הקשים ביותר בחיי. 

שאשתי נפגעה באופן חמור. עדיין אי אפשר לדעת עד 
 כמה. 

 

הבן שלוימי בן השמונה קיבל מכה חזקה מאוד בפנים 
 ליד העין. המקום התנפח מרגע לרגע. וירד ממנו דם רב.

צלו הבחור קיבל מכות יבשות. הכובע שהשארתי א
התרסק לגמרי, אבל הוא יצא שלם. איזה נס שעליתי 
 לאוטובוס ופיניתי את המקום, והוא עבר למושב הקדמי! 

 

בתוך הבלגן נזכרתי בבני התינוק, נפתלי! הסלקל שלו 
הבחורה  התהפך לגמרי. כל האזור שלו נפגע מאוד.

שלקחה את התינוק, הצילה את חייו! אתם יודעים מי זו 
שעבורה נתתי כסף, כדי שיקנו לה היתה? הנערה, 

 בגדים! זה בדיוק, אבל בדיוק 'צדקה תציל ממוות'.
 

בני השתחרר תוך שבוע, למרות שאמרו שהוא צריך 
הרפואה זמן רב. בהתחלה אמרו, שיש לו -להישאר בבית

שבר רציני ושהעין ניזוקה. העין בריאה לגמרי בחסדי ה'. גם 
ון ובלי מקל. אשתי השתחררה לאחר שבועיים ללא הליכ

היא אומנם נשענה על אשתו של הנהג, אבל הלכה בכוחות 
 עצמה! 

'. השגחה פרטיתלהלן סיפור מופלא ביותר המעובד מתוך '
יש בו כדי ללמדנו, כי לא לחינם רבותינו אמרו 'צדקה תציל 

 ממוות', כפשוטו ממש. להלן הסיפור מפי בעל המעשה:
 

שמי ר' חיים אליעזר רוזנפלד. סבי הקים את המוסד 'בית 
לפליטות' לאחר מלחמת העולם השניה, כדי לתת מחסה 
לבנות שעלו מאירופה. הוא התמסר אליהן כמו אב רחום, 

 ודאג להן לשידוכים הגונים. 
 

בהמשך, הפנימיה התמסדה, וממשיכה לקבל בנות שמסיבות 
אני מנהל את הפנימיה.  שונות לא יכולות לגדול בביתן. היום

בסייעתא דשמיא, בזכות הצוות הנפלא שנותן את כל הלב 
והנשמה שלו לבנות, אנחנו מעניקים לבנות היקרות שלנו 

 בית, עד שהן זוכות להקים בעצמן בתים נאמנים בישראל.
 

נכנסתי לתוך בניין הפנימיה. אנחנו עומדים לפני סיום של 
שבת  -ים לשיא פעילות ענפה בנושא השבת, ומתכוננ

 התעלות במירון.
 

במשרד מחכה לי עבודה רבה. לתאם, לתזכר, לחתום, 
להחתים, להזמין, להחליט, לדון, להכריע... אני עסוק מאוד. 
לפתע אחת המורות ניגשת אלי עם בקשה דחופה: "המנהל, 
יש לי כאן בת, שמוכרחה כמה בגדים כדי להסתדר טוב 

 יותר".
 

ות עם הבקשה ליום ראשון? נושא תהיתי מדוע אי אפשר לחכ
הכספים הוא מורכב ודורש רישום מדויק. אני צריך לשלוח 

 אישור חתום למזכירה כדי להוציא סכום כלשהו. 
 

היא מוציאה צ'ק, ואחרי זה אני חותם. צריך גם לברר, כמה 
 יש וכמה אפשר. איך אני מארגן עכשיו כסף לקניית בגדים? 

 

אתי את הארנק שלי והנחתי אני לא דוחה את הבקשה. הוצ
כמה מאות שקלים על השולחן. "זה בשביל בגדים לנערה". 
המורה לקחה את הכסף בתודה, ואני חשבתי לעצמי שיהיה 

 לזכות. צריך זכויות שישמרו עלינו שבת כזאת.
 

יום חמישי בלילה, אני מוסר שיחה מרגשת על גדלותו של 
ושמור'.  התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ועל 'זכור

ההתרגשות נוסקת לגבהים. אנחנו עולים על אוטובוסים 
 ויוצאים לקראת סוף הלילה. 

 

בנות הפנימיה בנותיי יושבות באוטובוס עם בנותיי. אני ברכב 
בחור, ילד בן שמונה ותינוק בן  –עם אשתי ושלושה בנים 

חודשיים. הנהג הוא חבר שלי. הגענו לטבריה השכם בבוקר. 
 בציון של התנא רבי מאיר בעל הנס.  התפללנו שחרית

 

התוכנית היתה להמשיך משם לפקיעין, ולעצור במערה שבה 
התנא רבי שמעון ובנו התחבאו מפני הגזירה. תכננתי למסור 

 במקום הזה הרצאה מרגשת בנושא של מסירות נפש. 
 

אחת המדריכות התקשרה אלי ואמרה: "הרב, הבנות ערניות 
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  ""תרומהתרומה""פרשת פרשת  
  .מכסף ישרצדקה ]. ב, כה ["דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה"

  ?ה פרשת תרומה לפרשת משפטיםמכמפני מה נס
, בכךלישיבה וכיוצא , לבית המדרש, שכל תרומה שנותן אדם לבית הכנסת, שבא הדבר ללמדנו, מבארים המפרשים

    , כי הנותן לצדקה כסף שאינו שלו. ולא מכסף שיש עליו פקפוק או שאלה, עליו לתת אותה מכסף נקי שיש לו
  !סנגורו נעשה קטגורו

ועוד אמרו . או ליאל תגנבו ותבי, בבקשה מכם: ה אומר לישראל" הקב–" נא גזל בעולהוש... 'אני ה"הכתוב אומר 
             , אין זה מברך אלא מנאץ? כיצד מברך, והפריש ממנה חלה, ואפאהלשה , גזל סאה של חיטין טחנה: "רבותינו

  ".'בצע ברך ניאץ ה ':ועל זה נאמר
לתת אותה תמיד מן הכסף הנקי ביותר שיש , בשעה שהוא נותן צדקה, מן הראוי לאדם להקפיד, לאור דברים אלו

דומה הדבר ! ?לעשות את תפקידהואיך לא ידאג שתהיה ראויה , הלא צדקה זו עומדת לסנגר עליו ולהציל אותו. לו
, אפוא, מתאים !הלא הוא רק יזיק לו? וכי יקח עורך דין שקופה של שרצים מאחוריו, לאדם שלוקח עורך דין

עובד ומעביד , כרמקח וממ, דיני ממונות בין אדם לחברו, שא ומתןשלאחר פרשת משפטים העוסקת בענייני מ
  !'רצוי לפני הכסף טהור כזה .  תבוא פרשת תרומה–ו טהור  אשר כל הפועל על פיהם ממונ–ולווה ומלווה 

הקונים דאגו לרכוש . כסגולה לאריכות ימים, שמנהג היה בירושלים לקנות תכריכים בחיי האנשים, א כותב"החיד
הכוהנים היו נוהגים לקנות את התכריכים מכסף :  לדוגמא–את התכריכים מן הכסף הכשר ביותר שהיה בידם 

הרי כסף שאדם מקבל עבור מלאכה . שהוא וודאי כסף טהור לכל הדעות, שקיבלו לפדיון הבןחמישה סלעים 
         ? אולי עבודתו אינה כל כך מושלמת? חריאולי א?  אולי לא הכל נעשה ביושר–אינו תמיד מהודר כל כך , שעשה

  .לפי דברי התורה הקדושה,  בדיןהמגיע לכהן, הבן הוא כסף וודאי כשרכסף של פדיון 
.  על תפילה בבית הכנסת שנבנה על קרקע גזולה– רבנו שלמה בן אדרת –א "ן זה ישנה תשובה שכתב הרשבבעניי

, אם בנה אדם סוכה בקרקע שאינה שלו, כך למשל, משום שהיא נשארת של בעליה, שקרקע אינה נגזלתהדין הוא 
שבו גזל אדם , שארע בברצלונהאך כשבאו לשאול אותו על מקרה . אבל יצא ידי חובה, הוא אמנם עשה שלא כהוגן

אבל מקום תפילה הוא מקום של בקשת , נכון הדבר שקרקע אינה נגזלת: כתב, ובנה עליה בית כנסת, קרקע
שכן אחרת יבוא , ולא יהיה שום פקפוק בממון הקשור בו, ולכן יש להקפיד באופן מיוחד שיהיה כולו טהור, רחמים

  .המקטרג ויקטרג על התפילות הנאמרות שם
           , )ן"המג(מעשה היה ברבנו משה גלאנטי . האדם אפילו אינו מודע לכך שהכסף שבידו אינו טהור, מקרים רביםב

               באחד הימים בא לביתו . והיה מבוגר ממנו, י"רבנו משה גלאנטי חי בדורו של רבנו האר. אב בית הדין בצפת
                   : י שאלו"והאר, בוד הזההזדעזע רבי משה גלאנטי מן הכ. י הקדוש קם מפניו"כשראהו האר .י"של האר

  "?מדוע כבוד אב בית הדין בא עד אלי"
  ".ותראה אם יש לי עוון שעלי לתקן אותו, באתי אליך כדי שתתבונן במצח שלי: "ן"אמר לו המג
, נר ישראל, גדול הדור, מי אני שאתבונן במצחו של אב בית הדין של העיר? מה אני ומה חיי: "י לצעוק"החל האר

  ".?ענק שבענקים
                  . יודע אני שיכול אתה לדעת זאת על ידי שתתבונן במצח שלי "–ן " אמר המג–" לא תעלנה כאן צעקות"

  ."כבקשתיועליך לעשות , מדובר כאן בחפצי שמים
אבל בעקיפין יש , זל במישריןאמנם לא מדובר בג. רואה אני שיש בך עוון גזל: "ואמר, התבונן בו, י"הסכים האר

   .עוון
באחד מחדרי הבית העסיק קבוצת פועלים שעסקה במלאכת . ומיהר חזרה לביתו, בריון למשמע ד"נחרד המג
        : כבר למחרת בבוקר כינס את כל הפועלים ואמר להם. הוא הבין כי מן הסתם קשור עוונו לעסק הזה, האריגה

י אומר כעת ואנ, יודע אני שיש בי עוון גזל? האם רוצים אתם שלא יהיה לי עולם הבא? וכי רוצים אתם להזיק לי"
מתוך ארנקי המונח שייגש ויקח , או שיש לו איזה תביעה עלי,  אם יש פועל שחושב שמגיע לו משהו ממני–לכולכם 

  ".כל מה שהוא חושב שמגיע לו, םעל השולחן לפניכ
נטלה שתי מטבעות של נחושת , אשה אלמנה, והנה ניגשה אל הארנק אחת העובדות, נסערו הפועלים מדבריו

, משום שאני משתדלת בעבודתי יותר משאר הפועלים, ני חושבת שמגיע לי לקבל את המטבעות הללוא: "ואמרה
כל מי שחושב שמגיע , מהיום והלאה, אנא מכם: "החל הרב לבכות והתחנן לפועלים ".ומן הראוי שאקבל תוספת

  ".בבקשה יפנה אלי, לו כסף ממני
י הקדוש "הארהפעם הסתכל עליו . ביקש שיתבונן שוב במצחוו, י"למחרת היום הגיע רבנו משה שוב לרבנו האר

צריך אדם בכל ענין שהוא עוסק בו ועל אחת כמה וכמה כאשר הוא בא ללמדנו כמה זהירות  .סר עוון הגזל: "ואמר
  .)דורש ציון( לתת צדקה לבית הכנסת עליו לדקדק וליבדוק היטב שהכסף יהיה כשר וטהור לחלוטין

  

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 



  ].ב, כה ["דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומהה"
                 לעשות  ביקשו פעם, ל"בראשה עמד הגאון רבי אליהו שווי זצ, רצות הבריתבאשישיבת פילדלפיה תלמידים מצויינים מ

                 . לגייס תרומות לקופת הישיבהוהחליטו  ,הם ידעו שהישיבה נתונה במצוקה כלכלית. ביום הפוריםהנערץ רוח לרבם -נחת
וביקשו ממנו לתרום , שטחו לפניו את מצוקתה של הישיבה, הם ניגשו לאחד היהודים העשירים בפילדלפיה? מה עשו

  . התורהעמליחזקת הל
' צחוק לעשות'הוא החליט ,  באווירה של יום הפורים;אבל אמר שיעשה זאת בתנאי אחד, והסכים, הגביר שמע את הדברים

אני מוכן לתרום אלף דולרים עבור כל בחור שיקפוץ עם כל בגדיו ;  בחורים6הנה אתם כאן : "ואמר להם כך, עם הבחורים
ק 'תצאו מכאן עם צ, ותקפצו לבריכה עם הבגדים, כולכם תעשו זאתאם ! בריכת השחייה הפרטית שלי הנמצאת בחצר... אל

                     , נענו לדרישה המוזרה, שבאו מתוך כוונה טהורה לסייע לרבם, הבחורים .לטובת הישיבה דולרים 6,000 -על סך 
 אבל עם שמחה,  כשהם רטובים עד לשד עצמותיהםבית העשירשיצאו מ למותר לציין.  עם בגדיהםוקפצו אל תוך הבריכה

  . הדולרים שהתכוננו למסור לרבם הנערץ6,000ק הגדול בן 'בליבם למראה הצ
 ושאל את תלמידיו המסורים,  שווי הופתערבי אליהו. ק'ומוסרים לו את הצ, והנה הם מגיעים בלב פועם אל ראש הישיבה

ישתו מהם לקפוץ לבריכה ואת דר, הבחורים לא הסתירו את האירוע שהיה בבית הגביר.  סכום כה גדולשיגכיצד הצליחו לה
  . נראה היה שהוא כועס מאוד, השתנה מראה פניו, מששמע ראש ישיבת פילדלפיה כך. עם בגדיהם

בשום אופן לא אקח כסף שהגיע : "הסביר, ולנוכח התמיהה שפשטה על פני בחורי החמד, ק לגזרים'א שווי קרע את הצ"הגר
 "!למידי חכמיםישיבה אי אפשר לבנות על ידי ביזוי ת. בצורה שכזו

שהאומר שיתן לצדקה , הנה הלכה בידינו :אך התעוררה בעקבותיו גם שאלה הלכתית מעניינת, המעשה אכן אצילי ומאלף
הרי העשיר נדר ליתן , יש לשאול, ומשכך). ב"י-ח"ד רנ"ע יו"שו(ואינו יכול לחזור בו , אמירתו חשובה כנדר, סכום מסויים

  ?ק שלו ולהותיר אותו חייב בקיום נדר הצדקה שלו' את הצאיך ניתן לקרוע, ואם כן, צדקה
, ראש הישיבה, העומד בראשה דעת תורם על ,עבור ישיבהתורם כל אדם ש :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מושיב ה
               , החליט שאינו חפץ בתרומה ,ראש הישיבה, אם מקבל הצדקה, לפיכךו, )מטעמו' משולחים'ובחורי הישיבה אינם אלא (

  .הרי שהנודב אינו חייב בנדרו
פטור המתנדב מנדרו ואינו חייב , והעני אינו רוצה לקבלו, שהמתחייב צדקה לעני, 'בית הלל'וב, זהב-וריוכמו שמצינו בט
בה מואס וממילא כאשר ראש הישי, נדר על דעת העומד בראשה,  התורם לישיבה- ולכן גם בענייננו נאמר . בנתינת הצדקה

  .הרי שלא רובץ על התורם חיוב לקיים את נדרו, בתרומה זו ואינו מוכן לקבלה
 סבר שאין מצוה , שהיה אחד מגדולי הדור,ראש הישיבהש וזאת משום ,שאין ממש בנדרו של העשיר, יתכן לטעון בנוסף

                   , ] אי אפשר לבנות תורהה כסףכזוב[התלמידים והשפלת  בזויקיומה תלוי ב בגלל שפגומה היא , אלא להיפך,בנתינה זו
  . 'מצוה'ואין כאן נדר ל, כי כל כולה בזיון התורה, לכן אין ממש בהתחייבות שכזו

 ,לישיבה הקדושה] נתינה חדשה[כעת יתן  כדאי לו ש-   רוצה שיתכפר לו העוון החמור של ביזוי כבוד התורהעשיר אם ה,אמנם
  .)אחת שאלתי( ... והוא רחום יכפר עוון.זה מותראף יאולי  ו, שנתן בפעם הקודמת הסכוםמלואאת 

  .נדבת לבללהביא אנשים הדרך ]. ב, כה[ "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו"
לפעמים הם כלל לא מבינים את חשיבות העניין שבשלו . ד קל לעורר את לב האנשים להרים תרומה לצרכי מצווהלא תמי

                     ויש צורך למצוא דרך לפתוח את ליבם ובעקבות , ואין פלא שהם קומצים את ידם ומתקשים לתת, מתרימים אותם
  .זאת את ידם

יסד בעיר העתיקה את ישיבת המקובלים , ל"למן אויערבאך זצאביו של רבי שלמה ז, ל"רבי חיים יהודה לייב אויערבאך זצ
שכולם נותנים כששומעים , לא כמו בימינו, באותם ימים לא היו המקובלים קרובים לליבם של אנשים רבים". שער השמים"

סוף ובלית בררה נאלץ הרב אויערבאך לנסוע לארצות הברית לא, משנה לשנה צברה הישיבה חובות... שמדובר במקובלים
והמסע התאפשר רק באונייה אשר עצרה , מטוסים לא היו באותם ימים. כסף עבור הצריכים הדחופים שהלכו ונתרבו

  .רב מן הנסיעהי להפיק את המהזמן איךורבי חיים לייב חשב כל , יםנסיעה כזו ארכה כמה חדש. במקומות רבים בדרך
 ממדים  אדירוביקש ממנו שיצייר עבורו ציור,  לצייר ידוע בירושליםהוא פנה לפני הנסיעה. בפקחותו נצנץ במוחו רעיון מעניין

  .של גן עדן
  .רי התפלא הצי–" ?ואיני יודע כיצד הוא נראה, אם מעודי לא הייתי שם, איך אוכל לצייר את גן עדן"

יר לי כסאות יונה צובמרכז התמ, כאן תצייר גן של הדסים,  כאן עליך לצייר את עץ החיים...אני אדריך אותך: "אמר לו הרב
אשר עליהם חרוטים שמות הנביאים והצדיקים על פי , וסביבם עוד ועוד כסאות, שעליהם תכתוב את שמות שלושת האבות

  ". ללא שם–מפעם לפעם תשאיר כסא ריק . ם"סדר הדורות המובא ברמב
  .והרב אויערבאך נטל את הציור עימו ונסע, הצייר עשה כבקשתו

, וניצל את הפורום הזה כדי לבשר לקהל הקשוב, הרב נענה לבקשה. בד לדבר בשבת בבית הכנסתוכ ,כשהגיע לבסוף לאמריקה
              . לטובת כל המשתתפים' סוד גדול'ובמהלך אותו כינוס הוא יחשוף , שהוא עומד לערוך כנס גדול שיעסוק בעניין הקבלה

  . יבוא טוב יעשה אם–בא בעולם הזה ועולם הכל הרוצה לדאוג לנשמתו ולהיטיב לה ב
מצאו את הציור של גן עדן פרוש לפניהם , כשהגיעו כולם. ובשעה היעודה התמלא בית הכנסת מפה לפה, דבריו עשו רושם רב

               , פה יושב אברהם אבינו. כך נראה גן עדן: הצביע על הציור והחל להסביר, נטל הרב אויערבאך בידו מקל ארוך. על הקיר
                   : לבסוף אמר. הוא מנה את שמות הגדולים שהופיעו שם...  שמעון בר יוחאיזהו מקומו של רבי. כאן יצחק וכאן יעקב

  .כל מקום כזה אני מוכר תמורת אלף דולר. נותרו כאן כמה עשרות מקומות פנויים
. בזה אחר זה הם ניגשו אליו? מי לא צריך מקום בגן עדן. ואט אט חלחלה משמעות דבריו אל האנשים, במקום השתרר שקט

                , השני ליד הפתח, זה ביקש בצד ימין. ובכובד ראש בחר לו את המקום שלו, ל השולחן אלף דולרכל אחד הניח ע
  ...בדיוק כמו מכירת מקומות בבית הכנסת בימים הנוראים

בכל זאת כשראה מולו את גן עדן ', שמע' בקושי ידע לומר בעל פה פסוק ראשון של –לפתע הגיע עשיר אחד שהיה בור גמור 
מקום כזה מחירו כבר " . הכריז בקול רם–!" אני רוצה לקנות מקום למרגלות אברהם אבינו. "מס ליבו בקרבונ, מוחשי כל כך
  "...אבל זוהי השקעה משתלמת ששווה כל סנט, הוא יעלה לך חמשת אלפים דולר "– אמר הרב –" גדול יותר

כזה מכר הרב שמקום מיוחד . ד משה רבנועשיר אחר ביקש לקנות מקום לי. חילופי הדברים הללו עוררו התעניינות מרובה
  .ו של דבר נמכרו כל המקומותבסופ ...תמורת חמישים אלף דולר טבין ותקילין

  .)דורש ציון( !כי מן הכסף הזה כלכל סבו את הישיבה למשך שבע שנים, הוסיף בשוליו,  את המעשהאשר סיפר, נכדו של הרב
 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זחזני בן מרים ויעקב נוריאל ' 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"ה זנ אברהם בן שר"לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ מהרנגיז בת טאוס ז"לע, ל"זנ חיים בן לונה "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: עוניינים בהפצת העלוןלמ
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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

 ָּכַתב )ב, כה( "ִאיׁש ָּכל ֵמֵאת ְּתרּוָמה ִלי ְוִיְקחּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר"
 ֶרֶמז", ַמֲאֶכֶלת: "אֹוִתּיֹות", ָּכל ֵמֵאת, "ל"ָזצָ  ַמָּׁשאׁש יֹוֵסף ַרִּבי ַהָּגאֹון

צְותַ   ָּכתּוב ְוָלֵכן. ַהָּמֶות ַמְלַא ֶׁשל ֵמַהַּמֲאֶכֶלת ֶׁשַּמִּציָלה ַהְּצָדָקה לְמִ
 .ֶּׁשּנֹוֵתן ִמַּמה יֹוֵתר ְמַקֵּבל ַהּנֹוֵתן ִּכי", ִיְּתנּו" ְולאֹ " ְּתרּוָמה ִלי ְוִיְקחּו"

 ִלְבִדיָקה ָהַל ֶאָחד יֹום. ָהָאֶרץ ֶמְרַּכז ּתֹוַׁשב הּוא ִמיָכֵאל     
. ָּכְלֶׁשִהי ִּבְבָעָיה ִהְבִחין ְוֶזה, ֶׁשּלֹו ַהִּמְׁשָּפָחה רֹוֵפא ֵאֶצל ִׁשְגָרִתית

 חֹוֶלה ֶׁשהּוא ִהְתַּגָּלה ַּבְּבִדיָקה. ִטי. ִסי ִלְבִדיַקת אֹותֹו ִהְפָנה ָלֵכן
 .ע"ל, ְנִדיָרה ְּבַמֲחָלה

 רֹוֵפא יֵׁש ָׁשם ִּכי, ְלַאְנְגִלָּיה ָלטּוס לֹו ִהְמִליצּו ִהְתָיֲעצּות ְלַאַחר     
 ַהְּמִחיר ַא, זֹו ְנִדיָרה ְּבַמֲחָלה ְלַטֵּפל ֶׁשּיֹוֵדעַ  עֹוָלִמי ֵׁשם ַּבַעל ֻמְמֶחה

 ,ַהְּפָרִטי ַהחֹוִלים ְּבֵבית ָהִאְׁשּפּוז, ַהִּליָנה, ַהִּטיסֹות ֲעלּות, ְּבֶהְתֵאם
 60,000 ֶׁשל ַּבֲעלּות ִמְסַּתְּכִמים, ַהִּנּתּוחַ  ְלַאַחר ְוַהִּטּפּול, ַהִּנּתּוחַ 

ר  !ּדולָֹ
 לֹו ֶהֱעִניקּו ֵהם ְוָאֵכן, ְוֶחֶסד ְצָדָקה ְלֶקֶרן ִמיָכֵאל ָּפָנה, לֹו ַּבַּצר     

ץ ֵאין ַא, ִנְכָּבד ְסכּום  רבֹ  לֹו ָחֵסר ָהָיה ֲעַדִין, ָהֲאִרי ֶאת ַמְׂשִּביעַ  ַהּקֹמֶ
 יֹוֵתר ָלֵתת ְּבֶאְפָׁשרּותֹו ֵאין ִּכי ִהְתַנֵּצל ָהִאְרּגּון ְמַנֵהל. ַהְּסכּום
 .לֹו ַלֲעֹזר ָיכֹול ֶׁשאּוַלי ָאִביב ְּבֵתל ָנִדיב ֶׁשֵּיׁש לֹו ָאַמר ַא, ֶזה ִמְּסכּום

 ֶאת ְלָׂשֵר ֶנֱאַלץ ָּכֵעת ַא, ֵמִאיׁש ָּדָבר ִּבֵּקׁש לאֹ  ֵמעֹוָלם ִמיָכֵאל     
 ּוְלַבּסֹוף ָיפֹות ָּפִנים ְּבֵסֶבר ִקְּבלֹו ֶהָעִׁשיר. ֶהָעִׁשיר ֶׁשל ֵּביתֹו ֶאל ַרְגָליו
 "?ַלִּנּתּוחַ  ָצִרי ַאָּתה ַּכָּמה, ַּתִּגיד: "אֹותֹו ָׁשַאל
 ַעָּתה ַעד, ּדֹוָלר 60,000 ִהיא ַההֹוָצאֹות ָּכל ּכֹוֵלל ַהִּנּתּוחַ  ֲעלּות     "

 .ִמיָכֵאל ֵהִׁשיב", ַהְּסכּום ִמן ֲעִׂשיִרית ַרק ְלַהִּׂשיג ִהְצַלְחִּתי
 ַהְּסכּום ְמלאֹ  ֶאת ְוָרַׁשם ֶׁשּלֹו ִקים'ַהּצֶ  ִּפְנַקס ֶאת ָנַטל ֶהָעִׁשיר     

ב ְּדָמעֹות ַעד ִהְתַרֵּגׁש ִמיָכֵאל. ַהִּנְדָרׁש  הֹוָדה, ֶהָעִׁשיר ֶׁשל ִלּבֹו ֵמרֹחַ
. ִהִּכיר ֶׁשַרק ַהְּבָרכֹות ְּבָכל ְּפָעִמים ְספרֹ  ֵאין ּוֵבְרכֹו ֵלב ִמֶּקֶרב לֹו

 ּוִבְתִפָּלה ְּבִתְקָוה ִמְתרֹוֵנן ְּכֶׁשִּלּבֹו ְלַדְרּכֹו ְוָיָצא ִנְּׁשקֹו ִמיָכֵאל
 .ָיֶפה ַיֲעֶלה ָאֵכן ֶׁשַהִּנּתּוחַ 

ְוָקָנה ֶּכֶסף ְּכֵלי ַלֲחנּות ִנְכַנס ִמיָכֵאל, ַלִּנּתּוחַ  ֶׁשָּטס ִלְפֵני יֹוַמִים     

 ּתֹוָדה ִמְכַּתב ָּכַתב ִמיָכֵאל. ָטהֹור ִמֶּכֶסף ְמֻהֶּדֶרת ֲחנִֻּכָּיה ֶלָעִׁשיר
 ְּבָסמּו ַהֲחנִֻּכָּיה ֶאת ֶׁשָּיִביא ֶלָעִׁשיר ְמיָֻחד ִמָּׁשִליחַ  ּוִבֵּקׁש ְמַרֵּגׁש

 .ַלֲחנָֻּכה
 ַהּיְֻקָרה ְׁשכּוַנת ֶאל ְוָנַסע ְׁשִליחּותֹו ֶאת ָעָׂשה ַהָּׁשִליחַ  ְוָאֵכן     

 ִצְלֵצל ַהָּׁשִליחַ . ַהֲחנִֻּכָּיה ֶאת ֶלָעִׁשיר ְלָהִביא ְּכֵדי ָאִביב ֵּתל ִּבְצפֹון
 מּוָזִרים קֹולֹות ֶׁשִּנְׁשְמעּו ַלְמרֹות ָעָנה לאֹ  ֶאָחד ַאף ַא, ַּבַּפֲעמֹון

 .ַהַּבִית ִמּתֹו
 ֵמֵעין ,ְּגִניחֹות ֶׁשל קֹולֹות ְוָׁשַמע ַהֶּדֶלת ַעל ָאְזנֹו ֶאת ִהִּניחַ  הּוא     

 הּוא. ִּבְמצּוָקה ָׁשרּוי ַהִּדיָרה ֶׁשַּבַעל ֵהִבין ַהָּׁשִליחַ . ְנִׁשיָמה ִחְרחּוֵרי
 לֹו ֶׁשַּיֲעֹזר ְּכֵדי ַהְּסמּוָכה ַּבִּדיָרה ַהָּׁשֵכן ֶאת ִמָּיד ְוִהְזִעיק ְזַמן ִּבְזֵּבז לאֹ 

 .ְרפּוִאית ֶעְזָרה ִהְזִמין ּוְבַמְקִּביל ַהִּדיָרה ּתֹו ֶאל ִלְפֹרץ
 ָהִרְצָּפה ַעל ָׂשרּועַ , ַהַּבִית ַּבַעל", ַחִּיים"ׁשֶ  ִּגּלּו ַלַּבִית ְּכֶׁשִּנְכְנסּו     

 ֶׁשִהִּגיעַ  ָהרֹוֵפא. ֵלב ֶהְתֵקף ֶׁשל ְּבִעּצּומֹו הּוא ַּכֲאֶׁשר ִמְּכֵאִבים ּגֹוֵנחַ 
 ַהְיֵׁשר ָּבַאְמּבּוַלְנס ֶׁשִּפּנּוהּו ְּכֵדי ּתֹו ַמָּצבֹו ֶאת ְלַיֵּצב ֵהֵחל, ֵּביְנַתִים

 .ַהחֹוִלים ֵּבית ֶאל
. ַהחֹוִלים ְּבֵבית ַחִּיים ֶאת ְלַבֵּקר ַהָּׁשִליחַ  ִהִּגיעַ  ָיִמים ַּכָּמה ַּכֲעֹבר     

 ְלהֹודֹות ֶׁשָעָליו ְוָאַמר ִהְצַטֵּנעַ  ַהָּׁשִליחַ  ַא, ֵלב ִמֶּקֶרב לֹו הֹוָדה ַחִּיים
 (ַּתְרֵּתי ַהָּׁשִליחַ  ַהּכלֹ  ְּבַס הּוא ִּכי, ַהֲחנִֻּכָּיה ֶאת לֹו ֶׁשָּׁשַלח ְלִמיָכֵאל ַרק

 .ע)ְׁשמָ מַ 

, ה"ע ַהֶּמֶל ְׁשלֹמהֹ  ִּדְבֵרי ּבֹו ִהְתַקְּימּו ֶׁשַּכִּנְרֶאה, ְוָאַמר ִחֵּי ַחִּיים     
, י, ב) (ִמְׁשֵלי" ִמָּמֶות ַּתִּציל וּצְדָקה" כא, יד) (ִמְׁשֵלי" ָאף ִיְכֶּפה ַּבֵּסֶתר ַמָּתן"

 ֶזה הּוא ּוְלַבּסֹוף, ִמיָכֵאל ֶאת ְלַהִּציל ְלָיִדי ִזֵּמן הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש
 !אֹוִתי ֶׁשִהִּציל

: " ְלַתְלִמיָדיו ַאַחת ַּפַעם ִּגָּלה א"זיע ַהָּקדֹוׁש י"ָהֲאִר  ַרֵּבנּו     
 ַעלַאְרֶּבה ַלֲעלֹות ְועֹוֵמד ַּבָּׁשַמִים נֹוָרָאה ְּגֵזָרה ֶׁשִּנְגְזָרה ָׁשמַעְתּיִ 

, ָמזֹון ְללאֹ  ְוִנָּׁשֵאר ַהּצֹוֵמחַ  ָּכל ֶאת ְיַחֵּסל ָהַאְרֶּבה .ְצַפת, ִעיֵרנּו
 ִעיֵרנּו ֵמֲעִנֵּיי ֶאָחד ֶׁשל ַזֲעָקתֹו ַעל ְּכֹעֶנׁש ָּתבֹוא ָהַאְרֶּבה ַמַּכת. ָחִליָלה

הּוא ֶזה ָעִני! ֵלב ַעל ָׂשם לאֹ  ְוִאיׁש ֶּלֱאֹכל ַמה ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו לֹו ֶׁשֵאין
  

 לקרואנא לא  
בשעת התפילה
 וקריאת התורה.
 העלון טעון גניזה.

 הלימוד בשבת
 פי אלף מיום חול.

כדאי לקרוא 
 בשלחן שבת.

 
 

 -זמני השבת 
 בגב העלון

 ס"דבס"ד

 291229פרר מספרעלון 

 ְּתרּוָמה :ָּפָרַׁשת

1 
 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין

 ַּתִּציל ִמָּמֶות""ְצָדָקה 
 :ַּבָּפָרָׁשה ְנקּוָדה



 

 

 ָּכל, ָהִעיר ִמּתֹוָׁשֵבי ֶּכֶסף ֶנֱאֹסף ָהָבה". ָטָרף ֶאל ַיֲעֹקב" ַרִּבי ַהָּגאֹון
ִנְמַנע  ּוְבָכ, טּוב ִמָּכל ֵּביתֹו ֶאת ּוְנַמֵּלא ,ִלּבֹו ִיְּדֶבּנּו ֲאֶׁשר ִאיׁש

 "!ְוָאֹים נֹוָרא ָאסֹון ִעיֵרנּו ּוִמְבֵני ֵמַעְצֵמנּו
 ַיֲעֹקב ַרִּבי ְלַפְרָנַסת ַיְסִּפיק ֲאֶׁשר ָּגבֹוּהַ  ֶּכֶסף ְסכּום ָאְספּו ִמָּיד     

 ַהָּגאֹון. ְמִאירֹות ְּבָפִנים ַהְּצָדָקה ֶאת לֹו ְוָנְתנּו, ֲאֻרִּכים ֳחָדִׁשים ְלֶמֶׁש
 לֹו ִנְׁשֲאָרה לאֹ  ִּכי, ַּבְּזַמן ְּבִדּיּוק ֶׁשָּבאּו ְוִגָּלה ֵלב ִמֶּקֶרב ָלֶהם הֹוָדה
 ...ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ְּפרּוַסת ֲאִפּלּו

 ְּכָבר הּוא, ְּכִמְצָותֹו ֶׁשָעׂשּו לֹו ְלַבֵּׂשר ְּכֵדי ַהָּקדֹוׁש י"ָלֲאִר  ְּכֶׁשָחְזרּו     
 .ִנְּצָלה ּוְצַפת ָּבְטָלה ֶׁשַהְּגֵזָרה ָלֶהם ּוִבֵׂשר ִהְקִּדיָמם

 ֶזה ָהָיה, ַהֶּׁשֶמׁש ֵעין ֶאת ֶׁשְּמַכֶּסה ָׁשחרֹ  ְּבָעָנן ִהְבִחינּו, ְלֶפַתע     
 ֶׁשָּנְׂשָאה רּוחַ  ִהִּגיָעה ְלֶפַתע ְוָאז. ֵמַהָּדרֹום ֶׁשָעָלה ֲעָנק ַאְרֶּבה ְנִחיל
 ַאְנֵׁשי, ְוָהְלָאה ַהּיֹום ֵמאֹותֹו. ַהִּכֶּנֶרת ָים ּתֹו ֶאל ַהְיֵׁשר ָהַאְרֶּבה ֶאת

 ֶׁשל ְלַרָּבּה ֶׁשִּנְתַמָּנה ַעד, ַיֲעֹקב ַרִּבי ֶׁשל ְלַפְרָנָסתֹו ָּדֲאגּו ְצַפת
 )ָערּו ַׁשָּבת (ֻׁשְלַחן. ֶׁשְּבסּוְריָה" ְטִריּפֹוִלי"

היקרים.  בגיל העמידה, באמצע שנות חיתון צאצאייאני איש 
ואח"כ בהיותי  תהילה להשי"ת שבשנות נעוריי, בעודי בחור

בתורה, ושאיפתי  אברך אחר החתונה, אהבתי מאוד לעסוק
 .כל ימי חיי הייתה לישב באוהלה של תורה לאורך

 במשך שנים ספורות לאחר חתונתי נתברכתי מהשי"ת     
, כלומר תאומים זוגות שלושה –בשלוש מתנות כפולות ונפלאות 

להיות בעל משפחה עם  הקב"ה חנן אותי עם הזכות המתוקה
קצר, כשעליי מוטל העול לגדלם  שישה ילדים קטנים תוך זמן

 .ולחנכם ולפרנסם
שאעזוב  ההחלטה הייתה קשה אבל ברורה, רצון השי"ת הוא     

בסייעתא דשמיא  .מקור פרנסהאת כותלי הכולל ואחפש לעצמי 
בשבילי מכל הבחינות,  מצאתי פרנסה קלה ונקייה, מתאימה

סכום מספיק לפרנס את המשפחה,  ,והרווחתי ממנה יפה מאוד
 והתרחבה. שבינתיים גדלה

הפנויות מדי יום  כמובן לא ויתרתי על משאת נפשי, ובשעות    
המצב היפה כך נמשך  .ביומו עסקתי בתורה, בהתמדה וביגיעה

 עד שקפץ עליי רוגזה של קורונה...  ,כמה שנים, כולן שוות לטובה
בחברה שמייצרת סחורה בסין ומייבאת  מקום עבודתי היה     

ושאר מדינות. מחמת המצב, לא יכלו לייצר שום  אותה לאמריקה
 חדשה במשך כל התקופה, והעסק שלנו ירד פלאים, עד סחורה

 ברירות והודיע לחמישה שבעל הבית לא נשאר עם הרבה
 .עתה לעת אותנו מפטר הוא ברירה שבליתעובדים, 

את  הבשורה נחתה עליי כרעם ביום בהיר. בן רגע מצאתי     
 עצמי בלי עבודה.

עזר מהממשלה, המיוחדות  אומנם נרשמתי לקבל תוכניות     
זה לא היה מספיק כלל לכדי מחייתי.  למצבי חירום כאלו, אבל

שמצאתי במצב הקשה הזה הייתה, שיכולתי  היחידההנחמה 
 יותר שעות בלימוד התורה החביבה והמתוקה, ולולא לעסוק

 .תורתך שעשועיי אז אבדתי בעוניי
 המצב התדרדר יותר ויותר. שפכתי שיח לפני בורא כל     

שלפני  העולמים מתוך לב נשבר, בפרט שאני עומד בתקופה
 .באופק לא נראיתנישואי שניים מצאצאיי והישועה 

אברך  ,והנה מזה כמה שנים שקבעתי עם ידידי החשוב הי"ו     
באמצעות הטלפון.  תושב לונדון הבירה 'חברותא' ללימוד משותף

לשנינו, וכך אנו עוסקים  קבענו שעה קבועה בזמן המתאים
על החברותא הזאת לא ויתרתי גם  ,בתורה בדיבוק חברים. כמובן

שעברה עליי, אבל יום אחד אחרי שגמרנו  בתקופה הקשה
 .אנחה כבדה מעומק ליבי על מצבי הקשה ללמוד, הוצאתי

עצת  חברי שמע אנחתי ושאל מה קורה אצלי. קיימתי את     
לו על  החכם מכל אדם: 'דאגה בלב איש ישיחנה', וסיפרתי

מאוד והביע את  המשבר הכלכלי שאני נמצא בו. ידידי התרגש
 .י בעצה ובמעשהרצונו לעזור ל

עכשיו  אחר דקה של שתיקה הוא אומר לי: "תשמע, בדיוק     
המוקדש לנושא  ,'המזון על, 'נפלא חודשי גיליוןקיבלתי לידי 

סיפור נפלא שקרה ממש  ברכת המזון בכוונה, ואני רואה כאן
מנגן בכינור נפגעה מאוד מחמת  בימים אלו, כאשר פרנסתו של

באופן נפלא בזכות קבלה טובה  נושעהמגיפה, ואיך הוא 
 הסידור מתוך, ובכוונה במתינות המזון ברכתלהתחזק בעניין 

 .דווקא
מקור  שעובר מצב קשה דומה, כאשר –אולי כדאי שגם אתה "    

תקבל על  – פרנסתך נפסק ע"י המגיפה המשתוללת בעולם
כסגולה נשגבה  עצמך קבלה טובה זו, והיא תשמש עבורך

 "?בעל העובדה הזה להיוושע, כמו
 ,כששמעתי את דבריו היוצאים מן הלב של חבר קרוב     

מצווה זו  הרגשתי שזה יכול להיות צעד נכון מצידי, כי נאמנה
ושובע שמחות.  להשפיע על אדם המקיימה אוצר של שפע

', ואחרי שקראתיו המזון עלביקשתי ממנו לשלוח לי את ה'
. על אתר החלטתי שגם לליבי מאוד בעצמי, נגע הסיפור המרגש

 בכוונה המזון ברכת לברךעצמי מהיום והלאה  אני מקבל על
 .קא, ולה' הישועהוד הסידור מתוך

 .עזר לי קוראים יקרים, שמעו והשתוממו איך האב הרחמן    
הוא  אני מתגורר בבניין מגורים ובו כמה דירות. אחד השכנים    

חכם עצום.  ותלמידיהודי נכבד בא בימים, זקן שקנה חוכמה 
יחד בלימוד, ושנינו  במשך השנים אירע כמה פעמים שדיברנו
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 "ְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות"
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 ספורים לאחר שהתחלתי להדר במצות ברכת המזון ימים     
הבניין,  כסגולה לזכות לישועה, אני פוגש אותו בפרוזדור של

'איך כבודו היא  וכמובן, בתקופה הקשה הזו השאלה הראשונה
 '?מרגיש

עליו  הוא ענה לי: "ברוך ה' אני בריא ושלם", אבל הבחנתי     
איד, מה קורה?'  'סימנים של מצב רוח ירוד. אני מתעניין אצלו: 'ר

הרבה שנים שהוא לומד  וכתשובה לשאלתי הוא מספר לי שכבר
ויום, ולדאבון ליבו נפטר החברותא  עם 'חברותא' מסויים בכל יום

וכעת הוא נשאר בלי חברותא... ומאחר  ,'ת ה'קורונהשלו ממכ
 משוש חייו, הוא מודאג מאוד. שהתורה היא

את צערו הרב, הוא הוסיף לשאול:  כשסיים להביע בפניי     
תוכל לעזור לי במציאת חברותא מתאים, יהודי  "אינגערמאן, אולי

 כך על לשלם אני מוכןשיסכים ללמוד עימי בחברותא?  ''כמוך
 "...יפה תשלום

מחשבה  אני שומע את בקשתו, ואיני צריך לספר לכם איזו     
בשבילו מאשר  נפלה תיכף במוחי. הלא אין הצעה טובה יותר

זה נהנה וזה נהנה', אף ' לקבוע עימי חברותא ללימוד, ובבחינת
 !הצד. איזה 'שידוך' מתאים אקבל ממנו תשלום יפה מן

זה. אולם  ק אמרתי לו שאחשוב עלכמובן לא עניתי לו תיכף, ר     
ושאל: "נו, כבר יש  למחרת כבר דפק השכן היקר על דלת ביתי

לו על המצב הקשה שלי,  לך חברותא בשבילי?" כעת סיפרתי
אלא  –הוא אינו צריך מישהו 'כמוני'  שאין לי מקור פרנסה, ואולי

 ...'בעצמי' יכול ללמוד עימי

ותיכף  ,ממש קפץ מרוב שמחהברגע ששמע את דבריי, הוא      
ומיד להתחיל את  הודיע לי שמצידו 'העסק סגור' והוא מוכן תיכף

שבועי יפה. ואם זה לא מספיק,  הלימוד המשותף, וישלם לי שכר
עכשיו שהוא יעזור לי בהוצאות הנדרשות  הוא כבר מודיע לי

 .שני צאצאיי לצורך נישואי
באותו יום  ליבי. עודרגשי שמחה והודאה להשי"ת מילאו את      

שמחים ומרוצים... השכן  התחלנו בסדר הלימוד החדש, כששנינו
על כך שאני יכול  –מתאים, ואני  כי הוא מצא חברותא –הנכבד 

שאיפתי מאז ומקדם לשבת וללמוד, וגם  להמשיך במימוש
 .בצורת סיוע גדול מאוד בעסק הפרנסה ליהנות מזה

הזאת,  ה לי הישועה הנפלאהכמובן, לא שכחתי בשל מי נגרמ     
' המזון על' הגיליון מוציאי והצדק החסד אנשיהלא היא בזכות 

, וכבר רציתי תיכף ומיד נושעתי ובזכותם נתעוררתי ידיהם שעל
אבל החלטתי לחכות ולראות איך יצא  ,לשלוח לכם את הסיפור

 …אל הפועל הדבר מן הכוח
לכתוב  שבתימה אומר לכם? היום, כמה שעות לפני שהתיי     

את הצ'ק  לכם את הסיפור, קיבלתי ב"ה מיד השכן/חברותא
לפרנס את  הראשון עם סכום יפה מאוד שיכול לעזור לי

בזכות שנושעתיספק  משפחתי. כאמור לעיל, ברור אצלי מעל כל
אבל לא רק סתם עם פרנסה,  ,המזון ברכת בעניין התחזקותי

מגמתי ורצוני, לחזות מאז ומעולם כל  אלא דווקא עם דבר שהיה
בבית ה', ולעסוק בלימוד התורה הקדושה עם  בנועם ולשבת

הנפש והרחבת הדעת, ונתקיים בי מאמר חכמינו ז"ל מנוחת
 (גליון משכן שילה) .'אותו מוליכין, לילך רוצה שאדם בדרךבמס' מכות: '
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 ביעור: בקטיף עצמי (מהגינה וכדו'): ברכישה בחנות או בשוק: שם:

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר  כרוב אדום
 השמיטה

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

 השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
 אין ביעור

 

 לּוַח ְזַמִּנים ַלְּׁשִמיָטה 

 כיוס
 מותר לעטוף את הפירות בשקיות ניילון, כדי למנוע מהם נזק

למנוע עופות מלאוכלם, אבל לא יעטפם כדי  הגורע אותם או
 )דרך אמונה. רצה, שד( .למנוע הפסד בצורת גידולם החיצונית

 

מותר לכסות את הזרעים והפירות ביריעות ניילון וכדומה, כדי 
מהגשמים והשלג או מפני החמה, כל שעושים כן  םהלהגן עלי

 לקיומם. (שג)

 עידור
אילן לקיום האילן או כדי לעשות ערוגה המותר לעדור סביב 

ההשקיה לקיום האילן, ולא יעדור במחרישה אלא  עגולה לצורך
 שלד) במעדר בשינוי. (שלג,

קרקע שנסדקה, ויש חשש לקריעת השורשים, מותר לסותמה. 
אומר שיש חשש בזמן הקרוב להיסדקות  ואם אדם מומחה

למנוע סדיקתה. וכן  הקרקע, מותר להקדים ולעדור את הקרקע
 שורשים שנתגלו, מותר לכסותם על ידי עידור קל . (ש״ה עח)

 לרב דוד שלום נקי שליט"א  "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" מתוך החוברת
 :ְׁשִמיָטה ִהְלכֹות
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מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה  כרוב לבן

 שלאחר השמיטה
 מתחילת השמיטה. –קדושת שביעית 

בצמח שנשתל או נבט לאחר תחילת  –איסור ספיחין 
 השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

 אין ביעור

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה  כרובית
 שלאחר השמיטה

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

שמיטההשמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר ה
 אין ביעור

 כורכום
מתחילת חודש כסלו (תחילת נובמבר) 

בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר 
 השמיטה

מתחילת חודש כסלו  -קדושת שביעית וספיחין 
(תחילת נובמבר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר 

 השמיטה
 אין ביעור

 אין ביעור  אין צורך בהכשר לשמיטה -מיובא מחו"ל  כרכום יבש

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה  עליםכרפס 
 שלאחר השמיטה

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

 השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
 אין ביעור

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה  כרפס עלים
 שלאחר השמיטה

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

 השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
 אין ביעור

 מאת: "כושרות"

 מתוך הספרים: "פיצוחים", ו"אתגרים".
 

 :מחשבה חידת
 באיזה חודש לועזי הכלבים נובחים הכי פחות?

 :חשבון חידת
 ריבועים. 8x6בטבלת השוקולד יש 

המטרה היא לפרק את הטבלה לריבועים בודדים, כאשר בכל 
לקחת חלק כלשהו ולפרק אותו לשניים (לאו מהלך מותר 

 דווקא זהים).
מהי הדרך הקצרה להשלים את המשימה? וכמה מהלכים יש 

 בה?
 אני": מי" חידת

זקוף. אתה מרגיש יש לי מאות רגלים, אך אני לא יכול לעמוד 
 כת אותי.נקי רק לאחר שליכל

 מי אני?
 

 פתרונות:
 :המחשבה לחידת פתרון

 נמצאים בגדה ב': נמצאים בגדה א': המסע: מס':
 זאביםשני  זאב ושלושה כבשים שני זאבים מגדה א' לגדה ב' 1
 זאב אחדשני זאבים ושלושה כבשים זאב אחד מגדה ב' לגדה א' 2
 שלושה זאבים שלושה כבשים שני זאבים מגדה א' לגדה ב' 3
 שני זאבים זאב ושלושה כבשים זאב אחד מגדה ב' לגדה א' 4
 שני זאבים ושני כבשים זאב וכבש שני כבשים מגדה א' לגדה ב' 5
 זאב וכבש שני זאבים ושני כבשים לגדה א'זאב וכבש מגדה ב'  6
 זאב ושלושה כבשים שני זאבים שני כבשים מגדה א' לגדה ב' 7
 שלושה כבשים שלושה זאבים זאב אחד מגדה ב' לגדה א' 8
 שני זאבים ושלושה כבשים זאב אחד שני זאבים מגדה א' לגדה ב' 9

 ושלושה כבשיםזאב  שני זאבים זאב אחד מגדה ב' לגדה א' 10
 שלושה זאבים ושלושה כבשים - שני זאבים מגדה א' לגדה ב' 11

 :חשבון לחידת פתרון
 .תלמידים 59בסך הכל היו 

ע"פ נתוני השאלה, חסר תלמיד אחד כדי שהמספר הכולל 
. המספר הראשון המתחלק בשלושתם 5-ו 4-, ל3-יתחלק ל

. אך מכיון שאמור בתחילת 120, והמספר הבא הוא 60הוא 
האפשרות היחידה  –החידה שהסך הכולל הוא פחות ממאה 

. ממספר זה חסר, כאמור, תלמיד אחד, 60הבאה בחשבון היא 
 תלמידים. 59ל היו שם כך שבסך הכ
 אני": מי" לחידת פתרון

 מעלית.

 את ושלף האש כיבוי עמדת את חיפש, למסעדה נכנס אחד איש
 להתערב מוכן אני: "והציע הראשי למלצר ניגש הוא. המים צינור
בדיוקולקלוע המים את לפתוח יכול אניש , שקלים 300 על איתך

 ."מטרים 4 במרחק שם שנמצא הקנקן תוך אל
אפשרי שזה סיכוי שאין למסקנה והגיע רגעים כמה חשב המלצר

 .האיש עם להתערב והחליט
 אף קלע לא הוא. מים להשפריץ והחל הברז את פתח האיש

 מילא, האנשים כל על מים להתיז החל הוא, להיפך. אחת טיפה
.המקום את הציף – בקיצור, הרצפה את, התקרה את, הדלפק את

 על מאסיבית בהשפרצה וסיים רחב חיוך עם זאת עשה האיש
 .עצמו המלצר

 תנחומים חיוך חייך גופו בכל רטוב כעת שהיה המהוסס המלצר
 ממנו לקח, לאיש ניגש הוא. שקלים 300 -ב זכה שהוא לעובדה
?"כל כך אותך מצחיק מה: "ושאל השקלים  300 את

₪ 1000ל ע איתו התערבתי? בצד שם דני את רואה": ענה האיש
ועוד, המסעדה כל את להציף, מים צינור לקחת עכשיו יכול שאני

 "...לחייך לך לגרום
 

 אחד עונה לטלפון באמצע הלילה. חברו מעבר לקו שואל: "אוי,
 סליחה, הערתי אותך?"

"..."לא, זה בסדר, גם ככה בדיוק הטלפון צילצל :האישעונה 
 

 במשרדי חברת קוקה קולה:
 את המעמד של הגבר בבית?"בוס: "איך נחזק 

יועץ: "נחזק יותר את הפקק של הקולה כד שרק הגברים יצליחו 
 לפתוח!"

 בוס: "רעיון מצוין!"...
 

 כל ישמעאל עַרבים זה לזה...
 

 תהיה נגר!... –רוצה לעשות ארגזים של כסף? 

 בדיחות:

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

זמני 
 השבת:

4 

 חידות:



 "דבר אל בני ישראל וייקחו לי תרומה"                                    
דכתיב:        “     וייקחו לי תרומה                 ”   ל על פסוק זה:                 “   ה) דרשו חז            “   במדרש (שמות כ               

 ”.  כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו                                    ” 
אנו למדים את היחס הנכון                           -אמר הצדיק רבי דוד מקוצק                         -ל אלה     “ בדבר חז       

שיש לכל איש ישראל להתייחס אל לימוד ממש כשם שאדם העוסק                                                       
במסחר אף אם היום לא יעלה על מסחרו בידו ולא הרוויח כראוי אין הוא                                                                 
נוטש את מסחרו כליל משום כך אלא למחרת היום הוא שוב מנסה את כוחו                                                                

 בידו ויוכל להרוויח.                   ‘   אולי היו יצליח ה                
סוחר שיעזוב את מסחרו מחמת שיום אחד לא הרוויח מאומה יפסיד את                                                             

כל אשר לו...
אף אם הלומד תורה אינו רואה                                -סיים הצדיק                -כך גם הוא בלימוד התורה                        

לבסוף           -ברכה בעמלו אל יתייאש אלא ימשיך וידבק בתורה וינסה שוב ושוב                                                           
 בידו ויצליח.            ‘   בוודאי יזכה ויראה ברכה בעמלו וחפץ ה                                   

 אם יתייאש ויעזוב את לימודו כליל סופו שמאומה לא יוותר בידו...                                                                    
     

 “ ועשית שניים כרובים                  ” 
במכילתא סוף פרשת משפטים נאמר כי כאשר לא היה זהב בנמצא מותר                                                            
היה לעשות את כל כלי השרת ממתכת אחרת כגון כסף או נחושת רק את                                                             

 הכרובים לא ניתן לעשות אלא מזהב טהור!                                    
  -“   חכמי לובלין             ”   הסביר רבי מאיר שפירא מלובלין ראש ישבת                                           -זאת משום

שהכרובים בעלי פני התינוק מסמלים תינוקות של בית רבן משום כך מונחים                                                                   
היו על ארון העדות להשמיענו כי עלינו לדאוג תמיד לחינוך בנינו בדרך 

 התורה.      
אין לעשותם אלא בזהב טהור! עלינו לחנך את                                             -סיים הרבי               -כיוון שכך           

 בנינו בדרך התורה הטהורה בלבד! לא בשום דרך אחרת!                                               

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

 517‘  תשפ"ב | גיליון מס‘  באדר א‘  בס"ד, פרשת תרומה |ד

ובעו בארץ עותקים ברבבות מופץ ז"•םםהעוןן עישה בן אפסי משה רבי אבי מור ע"נ "ממווקקדש
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הנה בזמן האחרון שמעתי סגולה ולי הייתה חדשה בעיני, 
שאומרים שאם נאבד האבידה להדליק נר לעילוי נשמת רבי עקיבא 
מאמסטרדם וסגולה זו גם עובדת, ובתחילה היה דבר פלא בעיני 
מחמת שלא שמעתי על סגולה זו, ולא נודע איה מקומו, ואולם 
אנשים מספרים שסגולה זו עובדת כדבעי. וע''כ אמרתי עתה לחקור 

ענין זה.
ואמנם היה נראה דעיקר הסגולה הוא בדוקא על רבי מאיר בעל 

כ 217הנס וכמו שכתב להביא בשו''ת מבשרת ציון ח''ד עמ'   מש''
בספר כף אחת (סימן ג' אות א) שבכדי לעורר רחמים אם יזכה 
להוליד בן זכר ביום שתטבול האשה יתן שמן לעילוי נשמת רבי 
מאיר בעל הנס, וכתב עוד בעמ' לב שסגולה לרפואה להתדנב שמן 
ש, והגרי''ח זצ''ל בספרו עטרת  למאור לרבי מאיר בעל הנס יעו''
תפארת אות קסא כתב סגולה לרפואת העינים שיביא שמן ויאמר 
הריני מתנדב שמן זה למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס 
בזכותו שהיה מאיר העולם בתורה ונתקיים בו כי נר מצוה ותורה אור 
ל, ושכן כתב הגאון רבי יוסף  ' וזכה לאור המכהה גלגל חמה עכ'
משאש זצ''ל בשו''ת מים חיים או''ח סימן רז) שכתב שאין שום מצוה 
ולא כבוד לצדיקים בהדלקת נרות וז''ל: ואם היה נותן מחיר ההוצאות 
והשמנים לעניים היה מרויח שכר טוב ממקור הטוב בזה ובבא, וכן 
ראיתי למור אבי ע''ה שהיה מצווה לשכניו שכל השמנים והשעוות 
שידליקו על קברי הצדיקים יתנו אותן לעניים וטוב להם וכן היו 
עושים ומהם למדו הרבה וכן ראוי לעשות ולהורות, עכ'"ד, כותב ע''ז 
הגרב''צ מוצפי שליט''א שלמדנו מהאמור שיש סוד עצום במנהג 
ההדלקה לכבוד רבי מאיר בעל הנס דוקא כי שמו ונשמתו מוכיחים 
עליו אבל לא בשאר צדיקים שלא ביום פטירתם יעו''ש, וא''כ י''ל 
שסגולה הנ''ל שאומרים בשם רבי עקביא מאמסטרדם אין לה מקור 
בדברי הפוסקים, וממילא יש ענין להדליק נר סגולה למצאי האבידה 

 דוקא לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס.
ואמנם עתה ראיתי בספר עלינו לשבח (בראשית עמ' רכד) 
שסגולה לתת כסף לצדקה ולומר לעילוי נשמת רבי עקביא בער 
מאמסטרדם (שחי לפני כשלש מאות שנה) ומעידים על כך שהוא 
בדוק ומנוסה, ואמנם מכאן הסגולה לתת כסף לצדקה ולא להדליק 
נר, וכן הביא סגולה זו בספר באורח צדקה (עמ' ריז) בזה''ל: סגולה 
למציאת אבידה לתת צדקה ולומר אני נותן צדקה לעילוי נשמת רבי 
מאיר בעל הנס, וכן סגולה להצלחה ולמציאת אבידה לתת צדקה 
לעילוי נשמת הגה''ק רבי עקיבא פראנקראט זצללה''ה, ובהערה שם 
ציין שכן כתב בספר סגולת מלכים מכתב ג' משמיה דהחת''ס והו''ד 
בספר דרך הנשר גאלאנטא תרפ''ח עמ' ס, ובספר חוט המשולש 
(ת''א תשכ''ג) עמ' קא כתב החסיד הג''מ עקיבא פראנקפורט ז''ל אשר 
ממנו התחילו הקופות אשר ציווה למשפחתו לנדב בכל עת צער 
וצרה ר''ל וישועו עי''ז כאשר עודנה מתנדבים גם בני משפחתינו הי''ו 
עפ''י שהנהיג זקיני בעל החת''ס זצ''ל, וע''ע בספר תומר דבורה פרק יג 

 סעיף יט ובמש''כ בספר הליכות והלכות אמרי סופר ח''א עמ' רלה.
 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                            
 08-9941870פקס:          עד יום שלישי בשבוע                    
             :מיי או

7665190@gmail.com 

 שובר
 ‘פרסטר’ברשת 

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 כוס כיס
 אשדוד‘ כוספלא’מתנת 

 כרטיספר
‘אור החיים’ברשת 

ב

 088649058 –כ: חייגו ל“ש וצאה“להצטרפות לקבלת צינתוקים בזמן ק

555555
ל

זזז
מן
ז

לקבלת העלון במייל בכל 
שבוע, הרשמו לרשימת 

 התפוצה:
alon089945291@gmail.com 

■ ■ ■ 
 מייל המערכת 

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

■ ■ ■ 

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

סוכ ל לכל  סוו  ופו שסוופו ש  כל

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

 -‘מתוק האור’
 שביעית 



 סיפור לשבת

תמיד במהלך כל שיעוריי אני מחדיר מהי 
אהבת תורה אמיתית והדרך הישירה שהבורא 
יתברך רוצה שנלך בה. זוהי דרך אמנם ארוכה אך 
השגים  קצירת  מבחינת  ומהירה  קצרה  היא 
ותהליכים רוחניים, זו דרך כל כך קלה עד כדי כך 
שכל רברב של קושי אנשים מיד בוכים ומצטערים 
על כך ש'כלום' לא הולך להם בחיים. כבר אמרנו, 

ככל שהדרך קלה יותר כך הקושי 
יר  מצטי הוא  בהמשך  שמתגלה 
בכלל  ויתכן שהוא  כקושי מרכזי 

 קושי קטן כ"כ עד שאינו נראה לעין.
אדם צריך לדעת שכדי לבנות 
דרך נכונה ואמיתית אין יותר מאשר 
קנין רוחני  דרך של תורה  לבנות 
וריבוי לימוד התורה שאין כל תחליף 

 לה.
והמילים האלה מושכות אותי 
לסיפור שאירע עימי ממש בתקופה 

 האחרונה שלהי אמצע החורף.  
הוזמנתי למסור שיחה בעיר 
טבריה לקבוצה של אנשים אולי לא 
בני תורה אבל בהחלט יראי שמיים 
בתכלית שהיו צריכים את הקליק 
הקטן שיחדיר להם אמונה בבורא 
עולם מהי. השיחה נקבעה לשעה 
חמש בצהריים באולם כנסים גדול 

ומוכר בעיר, וכדי להתארגן אני מגיע בשעה ארבע 
דהיינו שעה לפני המועד שנקבע בכדי לשתות 
משהו לאכול דבר מה שהשיחה תעבור בקלות 
בלי הסחות דעת קטנות שהיה אפשר לחסוך 

 אותם מראש.
רבע שעה אחרי שאני מגיע נגשים אליי זוג 
נראים במבט ראשון זוג צעיר ומספרים לי כי הם 
לא ידעו בדיוק את הלו"ז של אותו נופשון ולכן הם 
קבעו כבר כמה ימים לפני כן שייט לשעה חמש 
בצהריים וכי אם הם היו יודעים זאת מראש 
בוודאי שלא היו סוגרים את אותו השייט בגלל 
שהיו מעדיפים להשאר בשיחה של הרב זאיד איך 

 לא זה חלק גדול מהמאמץ שבאנו. 
"אבל כעת", הם אומרים לי, "אנחנו רוצים 
לבטל אבל אין שום אפשרות דהיינו, לא יהיו 
החזרים כלל וכלל, ואנחנו מסתפקים מה לעשות 
כי מצד אחד השיעורי תורה היו אצלנו לכתחילה 
בנופש הזה לפני כל היציאות והטיולים. וכעת 

 נפשנו בשאלתנו, מה דעת הרב בעניין". 
כמובן שאני לא חשבתי רק על עצמי וניסתי 
להכנס לראש שלהם ומשהבנתי שמדובר בזוג 
שבאו לשמוע גם שיעורי תורה אמרתי להם את 

 האמת בפרצוף.
 וכה היו דבריי לאותו זוג:

בעצם  שיעורי תורה הוא  ששומע  "אדם 
וזה חוץ מהעניין  לבורא עולם  אהבה  מראה 
שמרבה לעצמו תורה וזכויות בעולם הבא אלא 

הוא מקריב מעצמו ונותן בשביל הבורא על זה אין 
לי ספק שהדבר הטוב והראוי מבחינתכם זה 
להשאר ולשמוע דברי אלוקים חיים ולבטל את 
הנסיעה על אף הטרחא וההפסדים הכרוכים 

 בזה", חתמתי את דברי.
לי הם לא אמרו את ההחלטה שנפלה ביניהם 
אבל יצאו לבחוץ לשוחח. בשעה חמש אני נכנס 
לשיחה ואני רואה אותם מול עיניי 
נכנסים ויושבים כאילו לא היה דבר 
לפני. במהלך השיחה דברתי על 
כמה חשובה הנקודה של שמירת 
צביון הבית היהודי ושמירת דרך 
לנו  שהנחילה  הקדושה  התורה 
כמובן בשפה שלהם שתהיה יוצאת 

 מן הלב ותכנס אל הלב.
לאחר השיעור לא התאפקתי ומיד 
נגשתי לשאול אותם מה הם עשו 
ט  י י ש ם  לה יה  ה א  ל ה ר  ו ע י ש ב
מאורגן? ומיד הם מספרים לי שהם 
ן  אי כי  ניתן  לא  אבל  לבטל  רצו 
החזרים אז פשוט החליטו להעלים 

 עיין ולבטל את כל השייט הזה.  
"והנפלא שבכל זה", הם מספרים 
לי, "שכמה דקות לפני השעה חמש 
אנחנו מקבלים טלפון ממזכירות 
אותה חברת השייט שסגרנו קבוצה 
מהנופש והם אומרים לנו שבגלל תקלה טכנית 
גדולה בהיגוי הספינה צוות שלם של טכנאים 
עובדים על התקלה וכי היום לא תתאפשר הפלגה 
ושייט ורק מחר לעת ערב יתקיים השייט כמתוכנן. 
ושים לב הרב זאיד", "קבלנו את הכסף שלנו 
של  לשייט  בנוסף  כמובן  השייט  על  בחזרה 
למחרת שהוא חינם לגמרי ללא כל הוצאה כספית 

 מצידנו".
וכאן הם מוסיפים לספר לי שהרוויח שהיה 
להם מן השיחה שמסרתי זה שהיה בעיה רצינית 
אצליהם בבית עד כדי כך שהגיע מידי פעם 
לנידונים של שלום בית מתחים וכדו', ובמהלך 
השיחה הארתי את עיני הציבור בנקודה שלא 
כולם ידעו עליה מה שבעצם גרם לפתרון הבעיה 
באותו הזוג, ועל כך הם אמרו שהיה שווה לבטל 
בכל סכום שבעולם רק בשביל לבוא ולשמוע את 

 מה שאמרתי שם.
ובדיוק מה שאמרתי בפתיחת דבריי, אדם 
שמוסר נפש למען שמו יתברך לעולם לא מפסיד 
אדרבה הוא רק מרוויח. פה אצלנו הם גם הורויחו 
חיים שלווים וגם כסף מזומן ובל נשכח את השייט 

 חינם שגם כלול בחבילת המתנות מן שמיא. 
מחיבוק והוכחת האהבה לבורא עולם לא 
מפסידים כלום להיפך רק רווח נקי ושלם עבור כל 
אחד ואחד שנלחם ומראה את קרבתו ואת חיבתו 

 לבורא עולם.
 נסו ותווכחו!!

ובדיוק מה שאמרתי 
בפתיחת דבריי, 

אדם שמוסר נפש 
למען שמו יתברך 
לעולם לא מפסיד 
אדרבה הוא רק 

מרוויח. פה אצלנו 
הם גם הורויחו חיים 

שלווים וגם כסף 
מזומן ובל נשכח את 
השייט חינם שגם 

כלול בחבילת 
 המתנות מן שמיא. 

מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל נשאל רבות מהו ''לימוד בעיון'' 
והשיב: כשלומדים דבר צריכים לדעת אותו מכל צדדיו אם לא 

זהו לימוד   -יודעים אלא מסתפקים במה שיודעים מלמעלה 
שטחי וכמו שרואים בהרבה תחילות מסכתות {וכגון מסכת ב''מ 
ומסכת ברכות} היאך הגמרא תפסה את לשון התנאים ודייקה 
אותם ומזה הוציאה דינים, כי הדבר הראשון זה להתחיל 
לומדעס'. אך  מדקדוק פשוט של המילים ורק אח"כ לבא ל'
הרבה פעמים מיד מתחיל לפלפל כי אינו רואה טעם בפשט 
והרי היאך יהיה לו טעם בלימודו כשהבחור נשאר בלי הפשט?! 

 ואח"כ מתפלאים שאין לבחורים טעם בלימוד...
וכך היה אומר המשגיח הגה''צ ר' דב יפה זצ''ל: ''לצערנו ישנם 
בחורים שמרגישים סיפוק בזה שאמרו ''איזה סברא טובה'' או 
איזה שאלה שאין עליה תשובה וחושבים שהעיקר להיות 

הוא   -למדנים, אך החפץ חיים התבטא על כך: מי שמבין בכסף 
 עוד לא עשיר...

וכבר עורר הגאון רב גבריאל יוסף לוי שליט''א על תופעה 
מצערת שלפעמים שואלים בחור ישיבה מוצלח ומוכשר: מה 
הדין באופן פלוני? והוא משיב את הגמרא הזאת למדתי בעיון 

 ולכן אינני זוכר את הגפ''ת טוב...
כ לימוד של ידיעה וכך  ' חבל מאוד!! לימוד העיון היא ג'
שמעתי מהגאון רבי נחום פרצוביץ זצ''ל שאדרבה: את הגמרא 
י צריך לדעת  ' פ, את הרש' ' שלומדים בעיון צריך לדעת בע'
'פ, ואת התוספות צריך לזכור את השקלא וטריא  כמעט בע'
היטב.  דכי הכיצד אפשר לפלפל אם הידיעות הפשוטות לא 
מחוורות כשמלה?!?! אדרבה בלימוד העיון סדר א' צריך תחילה 

כל עצם הידיעות והדינים   -לדעת הגפ''ת על בוריים בבהירות 
המבוארים בגמרא, ורק אח''כ לרדת לעומק הבנתם ע''י השאלות

 הקושיות החילוקים והדימוי מלתא למלתא. -
ל  ' והוסיף ששמע מראש ישיבת מיר רבי ביניש פינקל זצ'
'המצב היום, שמה נקרא לימוד בעיון? לימוד  שאמר בכאב: '
כ  ' י עם עוד קושיות, ואח' ' הגמרא וכמה קושיות, לימוד רש'
התוספות הראשונים והאחרונים, וכשהסוגיא כבר מבולבלת 

 היטב אז עוברים לסוגיא הבאה...
אך לא זוהי הדרך לימוד העיון מוכרח להיות בנוי מידיעת 
המקרה בבהירות, ואח''כ ידיעת הדין היטב, לאחר מכן ליבון 
הסוגיא ע''י קושיות ותירוצים וחילוקים נכונים, ואחרי כל זה יש 
לו לעשות סדר ברור בחילוקים ובחידושים וביסודות העולים 
ואז לשנן ולאצור אותם הן בכתב והן בזכרון למען יעמדו ימים 
רבים, כי אדרבא היסודות העולים בסדר א' יזכרו לשנים רבות.'' 
אך מי שלא לומד בדרך זו וחושב שהלימוד בישיבה זה ''קורס'' 
שמלמד איך לומדים אך לא שבעצם עליו ללמוד ולדעת את 

מצבו יכול להביאו לידי קשים   -הנלמד, הרי מי שחי בטעות זו 
ומשברים, וכמו שאמר מרן הגרא''מ שך זצ''ל ''כי בחור שאינו 
יודע מאה דפים על בוריים יש בו סכנה למשבר, כי לכל בחור 
יש קשיים בימי נעוריו, וברור הוא שהגורם הגדול של המשבר 
הוא מחמת תופעה זו כי בחור שלא יודע מה שהוא לומד אין לו 
סיפוק עצמי, אינו מעריך את עצמו, והרגשה זו היא המסלול 

 הישיר לשיברון.  
וכך  כשמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל נשאל ע"י בן ישיבה: 
"אילו ראשונים יש ללמוד בכל מסכת? והאם צריך ללמוד את 
כל דברי הראשונים, או שצריך ללמוד את הסוגיה עם 'ראשון' 

 אחד?
והשיב:"עיקר הלימוד הוא, שכל דבר שלומדים יהיה ברור! 
ההחלטה כמה ראשונים ללמוד בכל סוגיה תלויה בעניין 
הבהירות! אם האדם מרגיש שכשהוא לומד עם יותר ראשונים 
זה מוסיף לו בהירות, הוא צריך ללמוד עם עוד ראשונים. אם 
הלומד רואה שריבוי דברי הראשונים בסוגיה גורם לו לחוסר 
ראשון' אחד. העיקר הוא  בהירות, הרי שעליו ללמוד רק '

 הבהירות, שכל מה שלומד יהיה ברור אצלו".

פורר ללששבבת ס



ישנו משפט שאינו ידוע בכלל אבל חשוב 
לכל יהודי באשר הוא לשמוע אותו ולהחדיר אותו 

 עמוק עמוק לתוך הלב:
כמה שיש לאדם זכות בחירה בחיים, אבל ” 

תמיד “,  הבחירה בחיים איננה זכות כי אם חובה 
חשוב לקחת את הזכות בחירה לנושא בין אדם 
לחבירו שכמה חשוב לדון אותו רק לטוב כמו 
שתמיד רצינו שידונו אותנו בקלות ובזהירות 

 וחלילה לא האשמות מיותרות.
לדון את הזולת  עד כמה עלינו 

זכות  לתאר   – לכף  ניתן  לא  זאת 
למרות  , רבות  לעיתים  ולשער. 
שאנחנו רואים בעצמנו את המעשה, 
לא  להיזהר  נו  עלי כן  פי  על  אף 
לשפוט את הזולת לפני שנברר את 
שנראה  . כפי  הדברים עד הסוף 
ונלמד מהסיפור שלפנינו, שפורסם 
בגיליון איש לרעהו, שיתכן מאוד 
לעיתים  נו  עלי כמה  עד  שבסוף 
להרחיק לכת כדי לזכות את הזולת 
בדין . לפעמים לאחר שנברר, נחקור 

נגלה, כי  –ונבדוק את העניין לאשורו 
 הלך הדברים אינם כפי שחשבנו.

ל  ע ב י  פ מ ר  ו פ י ס ה ן  ל ה ל
המעשה : בננו יעקב יוסף נ"י היה 
ש  י א ה ' ק  ר פ ב ם  י י ת נ ש כ

מקדש' .מדובר בבחור נעים הליכות, יודע ספר, 
בעל תפיסה מהירה ובעל מידות טובות . מטבע 
הדברים קיבלנו מספר הצעות שידוכין. אולם, 

כל אחת   –לצערנו כל ההצעות ירדו מהפרק  
 . שהגיעה הצעה חדשה  עד  אחרת.  מסיבה 
בר  דו שמ והסתבר,  המשפחה  על  ו  נ רר בי
במשפחה טובה ומיוחדת מדרום הארץ, שרוב 
ילדיה כבר נישואים, ובנו ב"ה בתים של תורה 
ויראת שמיים . ההצעה קסמה לנו מאוד ולפי 
דברי השדכן, גם הם היו באותה דעה. השידוך 
התקדם לרצון שני הצדדים ואבי המשודכת 
ביקש להיפגש אישית עם בננו . בשמחה רבה 

כנסת שקט. -שלחנו את הבחור והם נפגשו בבית 
הם פתחו שם גמרות והתחילו ללמוד בצוותא. 
הבן חזר הביתה בשעות הערב נרגש וסיפר, 

 שהם למדו כשעה בחברותא והיה נחמד מאוד .
בבוקר …  הכל היה נפלא ומעודד עד ש  

למחרת התקשר השדכן ואמר, כי הכל מוסכם 
לקראת סגירת השידוך, אך למחותנינו לעתיד יש 
עוד תנאי אחד קטן, והערב כבר ניגש בעז"ה 

 לווארט. "בשמחה", ענינו, "עד חצי המלכות".
אך הפעם היה מדובר בכל המלכות . התנאי 
ה'קטן' התגלה כדרישה נועזת של דירה שלימה 
על חשבוננו. לא פחות! בטענה שכך קיבלו כל 
בנותיהם, שנישאו עד היום. בירור ארוך ומקיף 
גילה, שלפחות אצל חלק מבנותיהם לא רק שלא 
נתנו דירה, אלא הצד השני בקושי השתתף 

בהוצאות החתונה. התנאי אם כן התגלה כסחיטה 
 של ממש!

מובן, שהשידוך ירד מהפרק, שכן מדובר 
במשפחה כלל לא תמימה ובעלת מידות טובות, 
סחטנים המנסים למכור את בנותיהם תמורת 

 דירות ובצע כסף!
לאחר כשנה קיבלנו חיזוק להבנה שלנו: הם 
השתדכו עם משפחה טובה, אך כלל לא עשירה 
בלשון המעטה, וכמובן לא קיבלו 
מהצד השני דירה. בננו ב"ה מצא 
את זיווגו בשעה טובה ומוצלחת 
לאחר כחודשיים. שידוך טוב, יפה 
והגון. והזוג המאושר בנו בית של 
תורה ומידות טובות וזכו לבנים 

ובנות ההולכים בדרך ה'.
עשרה שנים לאחר מכן, יצא -אחת 

לאחד מהחתנים שלנו לשוחח עם 
בחורה  של אותה  אחיה הגדול 
לשדך לבננו, ושבשעתו  שרצו 
המשפחה שלה ניסתה 'לסחוט' 
מאיתנו דירה. השיחה התגלגלה 
למגוון נושאים והגיעה גם לנושא 
של בין אדם לחבירו וכבוד האדם 

"וסיפורים   –"ואהבת לרעך כמוך    –
שונים התגלגלו בנושא . ואז, האח 
הגדול סיפר לפי תומו, מבלי שידע 
למי הוא מספר זאת ,סיפר מופלא, שהתרחש עם 

 אביו .
האבא נפגש לפני כאחת עשרה שנים עם 
בחור משודך כדי לבדוק, האם הוא מתאים 
להתחתן עם בתו .כאבא של בנים וחתנים תלמידי 
חכמים, הוא רצה בחור כזה בשביל בתו. לאחר 
כשעה של לימוד הבחין, שהבחור לא ממש בכיוון 
. ה  ד מ ת ה ב ה  ר ו ת ד  ו מ י ל ל   ש
הוא אומנם ראה , כי הבחור המשודך ידע ללמוד 
מצוין. אך אינו מתאים לו . לפיכך הוא החליט 
להוריד את השידוך מהפרק. לפגוע בבחור או 

 חלילה, כמובן לא שייך! –במשפחתו 
אם כן, איך מורידים את השידוך מהפרק? 
הוא חשב על כך במשך מספר שעות! ובסוף 
 , ד ו א מ ה  פ ו צ ח ה  ש י ר ד א  י צ מ ה ל ט  י ל ח ה
שהמשפחה של הבחור יממנו דירה שלימה על 
חשבונם . הוא ידע שבעקבות דרישה זו יחשבו 
עליו, שהוא סחטן. אולם הוא גם ידע, שלאחר 
הדרישה המופרזת, הצד השני הוא זה שיוריד את 
הצעת השידוך. הוא עשה מעשה אצילי זה, רק 
כדי שלא לפגוע בשמו הטוב של הבחור או 

 במשפחתו.
כשחזר החתן וסיפר את מה שאירע 'מאחורי 
הקלעים' התרגשנו מאוד. היה זה בשבילנו פרק 
מאלף בהבנת המשנה: "ִהִוי דן את כל ָהָאדם לכף 

 זּכות! "(מסכת אבות פרק א משנה ו.)

 סיפור לשבת

מובן, שהשידוך 
ירד מהפרק, שכן 
מדובר במשפחה 
כלל לא תמימה 
ובעלת מידות 

טובות, סחטנים 
המנסים למכור את 
בנותיהם תמורת 
 דירות ובצע כסף!

היה ‘  חפץ חיים ‘ קסח) כתב, שהנה ה ‘  (עמ “  דברי אגדה ” בספר  
לי -זה א ” אומר: כל יהודי אומר בכל יום בשירת אז ישיר  

היינו “,  דין אלקי ואבני ליה מקדש ” ותרגם אונקלוס  “,  ואנוהו 
שכל יהודי מקבל על עצמו לבנות את בית המקדש (עיין חומת 

 ‘).הדת פרק ח
והנה בימים הראשונים קיים דבר זה בבניין המשכן, ואחר כך 

א) “ ל (מגילה כט, ע “ בבניין בית עולמים, וכשחרב הבית אמרו רז 
יצחק אלו בתי כנסיות ובית ‘  ואהי להם למקדש מעט, אמר ר ” 

ולכל יהודי ויהודי ישנה הזדמנות לתת ידו “.  מדרשות שבבבל 
 “.ואבני ליה מקדש”לחזק את בדק הבית, והוא יכול לקיים 

כי היה ‘,  והנה בימי המלך יואש קרא המלך לחזק את בית ה 
זקוק לחיזוק. והנה מזמן בנין בית המקדש בימי שלמה עד יואש, 

שנים, ולפי האבנים שאנו רואים כיום   155לפי סדר הדורות היה  
מזמן בית שני, את אבני הכותל המערבי, מסתבר שבכוחם 

 לעמוד הרבה יותר?
ושדרות ” אלא משום דכתיב:   גבים  ן את הבית  ויספו

התקרה הייתה ממבנה של עץ. ואף זה  -ו,ט)‘. (מלכים א“ בארזים
והרי בימי שלמה שכסף וזהב לא היה נחשב   -גופיה קשיא 

י, כא]. וכי לא היה בידו לעשות התקרה ‘.  למאומה [מלכים א 
 מכסף וזהב, למען יעמדו ימים רבים?

ועל כרחך שזה היה מחושב מראש, כדי לתת מזמן לזמן 
הזדמנות לבית ישראל, למען יהיה להם חלק ויד בבניין הבית, 

 “.אבנה ליה מקדשא -ואנוהו”ויקיימו את אשר קיבלו עליהם: 
אין “ א) ש “ ל (ברכות ח, ע “ ולאחר שחרב הבית הלא אמרו רז 

והמקומות הללו “,  ה אלא ארבע אמות של הלכה בלבד “לו להקב
הם בית מקדש מעט אשר ביד כל אחד   -בתי  המדרשות    -

 “.ואנוהו”לקיים את 
חזית איש מהיר ” ר א, ד):  “ ל במדרש שהש “ ואמרו חז 

ראה אנשי עירו מעלים ‘,  במלאכתו, זה רבי חנינא, אמרו פעם א 
עולות ושלמים, אמר, כולם מעלים שלמים לירושלים, ואני איני 

שהרי כידוע, רבי חנינא די לו בקב חרובים מערב -מעלה כלום [
ב), ויותר אין לו כלום], מה “ שבת לערב שבת (תענית כד ע 

אעשה, מיד יצא למדברה של עירו בחורבה של עירו, ומצא שם 
אבן אחת, יצא וסירקה וסתתה וכרכמה, אמר הרי עלי להעלותה 

ל מעלים לי אתם את “ לירושלים. ביקש לשכור לו פועלים, א 
זהובים ואנו   100ל תן לנו שכרנו  “ האבן הזאת לירושלים, א 

זהובים או   100ל וכי מנין לי  “ מעלים לך את אבנך לירושלים. א 
לתת לכם, ולא מצא לשעה, מיד הלכו להם. מיד זימן לו   50

ל רבי תן לנו חמישה “ה חמשה מלאכים בדמות בני אדם, א“הקב
סלעים, ואנו מעלים אבנך לירושלים, ובלבד שתתן ידך עמנו. 

 “.ונתן ידו עמהם ונמצאו עומדים בירושלים
בשעה שהתחיל לסתת את האבן, לא עשה שום חשבון איך 
תגיע האבן לירושלים, כי אילו היה פועל לפי המסיבות, היה 

 בלי חשבונות. -“איש מהיר”נשאר בלי כלום. ועליו נאמר 
(סליחות “  די עשינו את שלנו, תקיף עשה את שלך -ש ” 

כאשר האדם עושה את שלו, המסבב המסיבות כבר -לחמישי) 
 “! ובלבד שתתן ידך עמנו” -יעשה את שלו. אבל יש תנאי בדבר

ואבני   -ואנוהו ” גם בזמן הזה אפשר לקיים את המצווה של  
‘ אלה הם הד “,  מעון אתה היית לנו בכל דור ודור ”   -“ ליה מקדש 

 ה בעולם הזה אלא הם.“אמות של הלכה שאין לו להקב

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס
 

 משכן שבלב כל אחד

ועשו לי מקדש ושכנתי ”
“בתוכם  

 (שמות כה, ח)



מסופר על אחיו של הגאון מוילנא שבזקנותו היה מבקר מדי פעם את אחיו הגאון. והיה הולך בדרך 
עד לביתו, עם כל הקשיים הכרוכים בדבר. שאלוהו תלמידיו: "למה אינך עובר לגור ליד אחיך?". ענה 
להם: "בגלל אשתי. לפני מספר שנים חיפשתי אתרוג, ולא מצאתי בשום מקום אתרוג כשר. עד 

-שנודע לי שיש מקום מחוץ לעיר שאפשר להשיג אתרוג במחיר עתק (בזמננו בערך היה שוה כ 
כיון ששם אתרוג הוא יקר המציאות ). אשתו הציעה רעיון: "נמכור את הבית שלנו ₪    800,000

ובסכום הזה נוכל לקנות את האתרוג" והסכמתי. מכרנו את הבית, קנינו את האתרוג וכל בני העיירה 
יצאו בו ידי חובה. והשמחה היתה גדולה. ואז הלכנו לגור בדירה שגודלה חצי מהבית הקודם". ואז 
אחיו של הגאון מוילנא ענה על השאלה, "למה לא עברתי לוילנא? משום שכל פעם שאשתי רואה 
את הבית שהיינו גרים בו קודם, מתמלאת בשמחה ואושר עד אין קץ. וכי אני יכול לקחת ממנה את 

 ההנאה הזו, על הזכות שהיתה לנו במצות אתרוג?".  
 

אומר הסבא, שאדם מרכז את כל כוחותיו או מתמקד בענין מסוים הוא מקבל כוחות עצומים שאי 
ר' וולוול מוולוזי'ן (אחיו של ר' חיים   -אפשר לתאר, כמו שמסופר על אותו תלמיד של הגאון מוילנא 

מוולוזין), שפעם אחת היה צריך ספר אשר היה מונח מאחורי הספריה הגדולה, ולא היה שם אף 
אחד שיסייע לו להזיז אותה. ובפרט שזאת היתה ספריה גדולה שרק כמה אנשים ביחד יכלו 
להזיזה. מה עשה? שינן לעצמו את הפסוק "לא בשמים היא" "לא בשמים היא", כמה וכמה פעמים, 
ומיד קיבל כוחות גדולים ועצומים עד שבסוף הזיז את הספריה בכוחות עצמו ולקח הספר. אחר כך 
הסביר לבני ביתו כיצד עשה זאת: "משום שהייתי זקוק כל כך לספר ומאד רציתי לעיין בו, אז 

 קיבלתי כוחות גדולים ועצומים", כך הסביר תלמיד הגר"א.  
 

מסופר על רבי אהרן הגדול מקרלין ששמע מלמד ב"חיידר" מסביר לתלמידיו את הפסוק "ויען לבן 
ובתואל" וקרא את דברי רש"י הקדוש בקול רך: "רשע היה, וקפץ להשיב לדברי אביו". העיר לו, שיש 
לאומר בהתפעלות, בשפתיים דולקות ובהבעת סלידה ושאט נפש מחוצפתו של לבן: "רשע היה! 

 וקפץ להשיב לדברי אביו!".
 

לפני למעלה ממאה וחמישים שנה, נקלעו המהגרים מאירופה שבאו לארה"ב מאירופה, לנסיונות 
קשים בשמירת שבת, עד כדי עניות ממש והיו שנפלו בזה, אך היו שחרפו נפשם שלא לחלל שבת. 

ומסופר על שתי משפחות ששתיהן עמדו בסבך הנסיון, אך רק אחת מהם כל בניה לימודי ה' 
תלמידי חכמים. לעומתם האחרת, חלק מבניהם פרצו גדר, התרחקו מהדת ונפלו בחילולי שבת. 
לימים נפגשו אבות המשפחה באכסניה אחת וסחו על הימים ההם. האיש שבניה לימודי השם סיפר: 
באותם ימי שישי הייתי שב לבית ובידי מכתב פיטורים, חשתי בהתעלות הנפש, בהתרוממות הרוח, 
שבת  למען  להקריב  שזכיתי 

 קודש את עבודתי. 
בני נסחפו בשמחה וידעו שכל 
עניני העולם מתגמדים ביחס 
חג  בהגיע  השבת.  לשמירת 
י  ב ת כ מ ו  ס ס ו נ ת ה  , ת ו כ ו ס ה
הפיטורים בסוכה, כקישוטים 

 וכנוי סוכה.  
שמע זאת חברו, נאנח ואמר: 
עכשיו אני מבין למה אתה זכית 
שכל בניך תלמידי חכמים בניו 
לא. והסביר, כי בשונה ממנו, 
באותם ימי שישי כשהיה שב 
היה  נום,  לגהי שהפך  לבית, 
מספר בעצב ומרירות על המצב 
שנוצר עקב עמידתו על שמירת 

 שבת, שמי ידע מה ילד יום... 

 סיפורים מחזקים  
 האם ראוי להתווכח עם מוכר ארבעת המינים על המחיר? 

(כה,ב) דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש      
 אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי.

בזוהר הק' (פ' תרומה קכח.) מובא שאדם צריך להשתדל     
לקנות את המצוות בכסף, ועי"ז הוא ממשיך על עצמו רוח 
קדושה, ולהפך ח"ו אם מקיים המצוה בחינם ממשיך על עצמו 

שצריך לקחת   –רוח טומאה, ומפרש שזה מש"כ "ויקחו לי"  
 המצוות בכסף.

ובס' חרדים כתב בהקדמתו תנאים לקיום המצוות, והביא את    
דברי הזוהר הנ"ל כתנאי השבעה עשר, "שלא יעשה המצוה חנם, 
אלא יקנה אותה בשכר שלם, ולא יקפיד כלל, כדי להעביר רוח 

 הטומאה, כדאיתא בזוהר בפר' תרומה".
וכ' רבי חיים ויטאל זצ"ל (ספר טעמי המצות פרשת ראה)    

בענין קניית הדברים של מצוה כגון לולב ואתרוג וכדומה להם, 
ראיתי למורי זללה"ה (האריז"ל) שהיה נותן למוכרים כל מה 
ששאלו ממנו בפעם הראשונה, ולא היה מסרב עמהם על השאר, 
ולפעמים היה מניח לפניהם הכיס עם המעות והיה אומר להם 

 שיקחו מה שירצו.
ובפרי עץ חיים (שער יום הכפורים פרק ב) כ' "בענין שלשה    

ספרים, שמוציאין בליל יום הכפורים, ואומרים עליהם התרת כל 
נדרי. אמר לי הר"י משעון יצ"ו, כי ציווהו מורי ז"ל ליל יוה"כ, 
שיקנה הוא הספר הראשון, הנקרא "ספר כל נדרי", בכל ממון 
שיפסקהו עליו, כדי שתהיה באגר שלים, כי הוא צריך לו מאוד, 
 ונתן לו כוונה רבה ע"ז, וכפי הנראה יש סמך גדול בספרים אלו". 

וכ"כ בשו"ת תשובה מאהבה (לרבי אליעזר פלעקלס זצ"ל    
תלמיד הנודע ביהודה ח"א סי' א) שרבו הנודע ביהודה היה תמיד 
מהדר מן המהדרין אחר אתרוג המהודר בכל מיני הידור וכסף 
וזהב לא היה נחשב בעיניו מאומה אף שהאתרוג היה בתכלית 

 היוקר.
פרק ד) כ'   -ובספר הברית (חלק ב מאמר י"ב דרך הקודש     

"שראוי לו לאדם שיתן בעד המצוה מה שהמוכר שואל מעמו 
בפעם הראשונה ולא ישתדל שיתן לו בפחות ממה ששאל כדרך 
התגרים, ומכש"כ שלא יאמר בפיו איני רוצה מצוה זה בעד ממון 
רב כזה, והאומר ככה הוא דבר ה' בזה, והנותן מה ששואל המוכר 
בפעם הראשון הוא מעלה גדולה מאד המורה על חיבה יתירה 

 שיש לו להמצוה, וע"י זה זוכה למדרגה גדולה מאד".
וכ"כ החיי אדם (ח"א כלל סח) שלא יעשה מצוה בחנם, אלא    

יקנה אותה בשכר שלם, כמו שכתוב "ויאמר דוד לארונה כו' ולא 
 אעלה עולות לה' חנם" ובזוהר מחמיר מאד בזה.

וכ' רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל (פרי צדיק פרשת תרומה)      
שהשתדלות במצות צריכה להיות במחיר, הן במצות עשה דשייך 
בו מחיר כסף כפשוטו, והן בפרישה ממצוות לא תעשה שהוא על 
ידי מחיר, שיבטל חשקו ותאותו לכבוד השם יתברך, וכן במצות 
הנקנים בכסף העיקר לכוף תאות וחשק הממון לכבודו יתברך, וזה 
שנאמר "מאת כל איש אשר ידבנו לבו" שבודאי לא רצה השם 
יתברך בנדבות המשכן כדי לבנותו, דהא כתיב "לי הכסף ולי 
הזהב" רק העיקר היה נדבות לב ישראל מאת כל איש דאתגבר 
על יצריה היינו מה שנתנו בחשק ואהבה מזה נבנה המשכן 

 שישכון השם יתברך בלב ישראל. 
ובשו"ת תורה לשמה (לבעל הבן איש חי זצ"ל סי' נ) הביא את     

דברי הזוהר הנ"ל, וכ' שיש לנו ללמוד מזה, שאם אדם קנה אתרוג 
כשר קודם יו"ט כדי ליטול אותו ביו"ט, ואח"כ שלחו לו במתנה, 
אתרוג אחר, לא יברך הוא אלא על אתרוג שקנה בדמים, ואע"פ 
שהאתרוג השני, שניתן לו במתנה הוא מהודר יותר, משום שיש 
יתרון באתרוג שקנה בדמים שעדיף טפי לברך עליו, אך מאחר 
שאתרוג השני הוא מהודר יותר יטלנו אחריו ויעשה בו נענועים, 
אולם את הנענועים של ההלל וההקפות יעשה באותו שקנה 
בדמים, וכל זה לעצמו אבל לאחרים שרוצה ליתן להם במתנה 

 ע"מ להחזיר ודאי שעדיף ליתן את המהודר. 

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ממחזקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק פורר

תית ובידי מכתב פיטורים, חש לב באותם ימי שישי הייתי שבב

 בין המשתתפים יוגרל:
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. "ְוִצִּפיָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמַּבִית ּוִמחּוץ ְּתַצֶּפּנּו" 
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"וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב כסף ונחושת. ותכלת וארגמן ותולעת 
ועצי שיטים. שמן  ועורות תחשים  ועורות אילים מאדומים  עיזים.  שני ושש 
ואבני מילואים  ולקטורת הסמים. אבני שוהם  למאור בשמים לשמן המשחה 

. לאפוד ולחושן" 

.

. "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם... וכן תעשו" 
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באיזה סגולה לעשירות נבחר?
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שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

הההההדהדלקלקת נרוהדלקת נרות

הנס והפלא בבית המקדש
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עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

היות וכל סוד 
השראת השכינה הוא 
דבר פלא שאינו ניתן 

להבנה, נעשו המקדש 
והמשכן באופן פלאי 
בפני עצמו, למעלה 
מהטבע בנס שלא 

ניתן להבנה ולהשגה



הצ'ק האחרון שהציל את המצב
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"חלקו העיקרי של 
כספי – הלך לאיבוד, 
טבע במצולות. לא 

נותר בידי אלא סכום 
קטן יחסית, וחפצתי 
לוודא שאני משקיע 

אותו בהשקעה 
בטוחה, במשהו שיניב 

פירות בוודאות"

  



ועשו לי מקדש - לדורות
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נותן או לוקח?

  
          
         
           
             

        
            
          
           
           
           
            
           
           
             

         
          
            
            
           
          
           

        
            
            
           
              
            

        

תרומה בעקבות תקלה
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"וכן תעשו – לדורות". 
רש"י הקדוש בא לרמז, 
שלשם הקמת דור 
ישרים מבורך, צריך 
האדם לעשות את 
משכנו הפרטי כתבנית 
המשכן וכליו
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אנו מזמינים אתכם לביקור והתרשמות
ולערוך את האירוע שלכם באולם החדש והמשופץ:

ברית מילה  ///  סיומי מסכת //  אזכרות //  שבת חתן //  כנסים והרצאות

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

רבי שלמה זלמן (זלמ'לה) מוולוז'ין
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על מה צרריךך לבבכות?
              
             
            
               

           
             
           
          
                

         

עבד ה' עדד אאחרוון ימיו
           
           

     

מעעעט מהנההגוותייו הממופלאות
             

           
            
         

          
            
            

 

לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל
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הגמרא (ברכות ח, א) מספרת שכאשר שמע רבי יוחנן שישנם יהודים    
יעים לזקנה מופלגת, התפלא מאד ושאל: הרי נאמר: "למען  בבבל שמג

ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה", היינו שבארץ ישראל, ירבו ימיכם  
ימים? כיוון  זכו אותם ישישים לאריכות  ולא בחוץ לארץ. אם כן, כיצד 
ומאחרים   בבוקר,  הכנסת  לבית  משכימים  זקנים  שאותם  לו  שאמרו 

אמ בערב,  הכנסת  מבית  להם לצאת  שהועיל  מה  שזה  יוחנן  רבי  ר 
מעין  היא  הכנסת  בית  שקדושת  כן  אם  נמצא  ימים.  שיאריכו 

ישראלקדושת בתי   .ארץ  עתידים  הגאולה,  שבעת  חז"ל  אמרו  כן  ועל 
כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ שייקבעו בארץ ישראל, ששם הוא 
קדוש,  מקום  הוא  הכנסת  שבית  וכיוון  א).  כט,  (מגילה  הטבעי  מקומם 

היושב בבית הכנסת בכובד ראש, מקיי  ם  שבו מתגלה האמונה בה', כל 
מצווה, ועל אחת כמה וכמה כשהוא מתפלל ולומד בבית הכנסת שיש 

 .בידו מצווה (שו"ע קנא, א, עפ"י מגילה כח, ב)
באה   בחייה.  שקצה  עד  מאוד,  שהזקינה  אחת  אשה  על  סיפרו  חז"ל 
ומעכשיו   מידי,  יותר  זקנתי  "רבי,  לו:  ואמרה  חלפתא  בן  יוסי  רבי  לפני 

אכל ולא משתה, ואני מבקשת  חיים של ניוול הם, שאיני טועמת לא מ 
השיבה  ימים?"  כך  כל  הארכת  "במה  לה:  אמר  העולם".  מן  להיפטר 
אותו   מניחה  אני  חביב,  דבר  לי  כשיש  שאפילו  אני,  "רגילה  הזקנה: 
ומשכמת לבית הכנסת בכל יום". אמר לה רבי יוסי: "מנעי עצמך מבית 

השליש וביום  כך,  ועשתה  הלכה  זה".  אחר  זה  ימים  שלושה  י  הכנסת 
לה) "אשרי אדם שומע לי -חלתה ומתה. לכך אמר שלמה (משלי ח, לד

לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי, כי מוצאי מצא חיים  
 .ויפק רצון מה'" (ילקו"ש תת"ק) 

 !!הזדמנות פז לבנות בית המקדש
מקדש לי  "ועשו  כותב:  נשא  בפרשת  הקדוש  כנישתא   -הזוהר  בי  כל 

כל אקרי",  מקדש  ישנם    דעלמא  מקדש.  בשם  נקרא  בעולם  כנסת  בית 
מהפוסקים שסברו שחלק ממצוות "ועשו לי מקדש" היא מצוה לבנות  
לבנות  מהתורה  חיוב  שאין  סבורים  אחרים  פוסקים  כאשר  כנסת,  בית 

 .בית כנסת
הרמב"ם כותב ש"כל מקום שיש בו עשרה מישראל, צריך להכין לו בית  

 ."ם זה נקרא בית הכנסת שיכנסו בו לתפילה בכל עת תפילה, ומקו
הלכה פסוקה היא בשולחן ערוך (או"ח קנ, א, חו"מ קסג, א) שבני העיר 
בכוח   אין  כאשר  כנסת.  בית  יחדיו  לבנות  זה  את  זה  לכפות  יכולים 
הקהל לבנות יחדיו בית כנסת, כתבו המשנה ברורה והכף החיים (שם) 

או לפחות שאחד מה הם לשכור לעצמם מקום לתפילה,  ם שמחויבים 
וזכות  הרבים  מזכה  יהיה  והוא  במנין,  בבית  אצלו  שיתפללו  יתנדב 
יכולים  בעיר  מהתושבים  מיעוט  שגם  כותב  הרמ"א  בו.  תלויה   הרבים 

                                                                                            <<<<<<<<<< 
 
 
 
 
 

 26עלון מס'  |    בתשפ"   תצווה  -תרומה פרשיות 

 בהכ"נ ל ויציאה הנהגות בכניסה   ועשו לי מקדש 
הכנסתא.   לבית  כשהולך  לרוץ  ונדעה  ' שנאמר    ,1מצוה 

ה'  את  לדעת  סמוך  'נרדפה  כשבא  יהיה  הריצה  ועיקר   .
בהכ"נ.   מצות  לשם  שעושה  הוא  מינכר  דשם  לבהכ"נ 

ט עם  שהולך  מינכר ובשחרית  תמיד  בידו  ותפילין  לית 
 ).שו"ע ומשנ"ב סי' צ' סי"ב( הוא

להתפלל ב.   שיכנס  קודם  לקנחו  ראוי  רגליו  שעל  ,  1טיט 
, קל וחומר יהא עליו ולא על בגדיו שום לכלוךוראוי שלא  

 שו"ע ס"ח). ב"י ו ( ממי שנכנס לפני מלך בשר ודם

חצר בית  בעוד שהוא עדיין ב  ,1קודם בואו לבית הכנסת ג.  
ֱאִהים    :יאמר  ,הכנסת ְּבָרֶגׁשְּבֵבית   וירתע  ְנַהֵּל וירגיש   .

פחדו  מרוב  הכנסת  לבית  בהכנסו  וישהה   .1עצמו    וימתין 
ֶאל    :ויאמר  ,מעט ֶאְׁשַּתֲחֶוה   ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  ַוֲאִני 

ְּבִיְרָאֶת משנ"ב בהקדמה לסי'    1ואח"כ יכנס   ,ֵהיַכל ָקְדְׁש)
 .1מ"ו) 

 ואפילו בשבת שאסור לפסוע פסיעה גסה, לזה מותר (שו"ע שם).   1
ומדין     1 להתפלל  כשנכנס  רק  דהוא  קצת  משמע  זה  מלשון  הנה 

התפילה ולא מדין בהכ"נ, אבל מזה שהביא השו"ע דין זה בסי' קנ"א  
לבהכ כשנכנס  לעולם  נוהג  דהוא  משמע  בהכ"נ  אורחא  בהל'  ורק  "נ, 

ש  נקט  חדמילתא  בסעיף  ועיין  וצ"ע.  להתפלל.  עוד    שהבאנו'  נכנס 
 הלכה כעין זה והתם משמע דלעולם הוא נוהג.

הנה בספר בית יהודה (סי' ב' באר הלכה אות א') כתב בשם הגר"מ     1
קודם  זה  דין  והפוסקים  המשנ"ב  שהביאו  דממה  שליט"א  גרוס 
לבהכ"נ,  שנכנס  פעם  בכל  הוא  שכן  הזכירו  ולא  שחרית,  תפלת 
משמע שדי לומר פסוקים אלו פעם אחת ביום קודם שיכנס לבהכ"נ 

א רק לגבי אמירת הפסוקים, בשחרית, ובזה סגי לכל היום (וכל זה הו
או  לבהכ"נ  שנכנס  פעם  בכל  להיות  צריך  ודאי  המורא  עיקר  אבל 

 לבהמ"ד, וכמבואר בהערה הבאה).  

כ"ה   בסי'  הב"י  שהביא  הזוהר  מדברי  לזה  ראיה  להביא  יש  ולכאורה 
תפילין  ולא  מתרעיה,  נפיק  כד  כנישתא  לבי  דעייל  ומאן  וז"ל,  ס"ב, 

בלבושיה   וציצית  א  ברישיה  ביראתךואמר  קדשך  היכל  אל  ,  שתחוה 
קוב"ה אמר אן הוא מוראי, ודא אסהיד סהדותא דשיקרא. עכ"ל. ואי 
לעולם  צריך  היה  א"כ  היום,  כל  נוהג  'ואני'  פסוק  דאמירת  נימא 

 ליכנס מעוטף בטלית ותפילין, וזה לא שמענו. 

הניח   לא  ועדיין  'ואני'  בבוקר  כשאומר  דדוקא  לדחות,  יש  אמנם 
ש בזה עדות שקר, אבל אחר שכבר הניח באותו יום ציצית ותפילין י

 ציצית ותפילין שוב אין בזה עדות שקר. 

השמיני)  שער  סוף  ברכות  (הל'  ובאבודרהם  פ"ז)  (סי'  בו  בכל  ואכן 
וכתבו   שחרית,  בתפילת  ולא  הראיה,  ברכות  שאר  בין  זה  דין  הביאו 
יצא וגו'  חסדך'  ברוב  'ואני  אומר  הכנסת  בבית  הנכנס  וז"ל,   בסתם 

מה   אח"כ  מיד  כתב  בו  ובכל  וגו'.  בצדקתך'  נחני  'ה'  אומר  משם 
ומשמע קצת דדין זה נוהג    שצריך לומר כשנכנס לבית עבודה זרה.

בכל פעם שנכנס לבהכ"נ (ועיין ברמ"א בסוף סי' קל"ב לענין אמירת  
 ה' נחני ביציאה מבהכ"נ שמקור דבריו הוא מדברי הכל בו הנ"ל). 

ציין אליו המג"א כאן, שמבואר בדבריו ושוב ראיתי בשער הכונות ש
וכן   תפילות.  הג'  כל  לפני  חסדך'  ברוב  'ואני  לומר  דצריך  להדיא 
שם  משמע  אולם  ע"א).  י"א  (דף  הזוהר  בהקדמת  קצת  משמע 

 דבשעה שאינו נכנס להתפלל אינו צריך לאמירה זו.

 נותיך ישראל) (משכ



 
 

 
<<<< <<<<< 

אסאד   מהר"י  ובשו"ת  כנסת.  בית  לבנות  הרוב  את  לכפות 
בית   לבנות  רצו  ממנה  שחלק  קהילה,  על  מספר  ל"ג)  (או"ח 

לב רצו  הקהילה  של  השני  וחלקו  יהודי,  בית קברות  נות 
כנסת, והוא פוסק להלכה שבודאי שבניית בית כנסת עדיף  
את   לכפות  גם  ההלכה  מצד  אפשר  קברות.  בית  הקמת  על 
אי  כאשר  תורה,  ללימוד  מדרש  בית  להם  לבנות  העיר  בני 

 .אפשר ללמוד בבית הכנסת (ביאור הלכה סימן ק"נ)
מתגוררים  אנחנו  וכי  ואומרים:  גבה  האנשים  מרימים  ואז 

ובית מדרש?    בישוב או שום בית כנסת  בו  נידח, שאין  כפר 
חסידות   ויראה,  תורה  של  עיר  גרים,  אנו  בה  העיר  הלא 
ומה   ומדרשות,  כנסיות  בתי  בעשרות  היא  גדושה  וקדושה, 

 ?העניין לבנות ולהרחיב עוד ועוד בתי כנסיות ומדרשות
בית   כבר  יש  שכאשר  ק"נ)  (סימן  השולחן  הערוך  כתב  נכון, 

כ לא  בעיר,  כנסת,  כנסת  בית  עוד  לבנות  הציבור  את  ופים 
כל   יכול  כולם,  את  מלהכיל  צר  כבר  הכנסת  כשבית  ואפילו 
גמור   בסדר  הוא  הכנסת  בית  שמבחינתו  לטעון  מהם  אחד 
כתב  קנ"ד)  סימן  (סוף  אברהם  המגן  אך  מבחינתו.  צר  ואינו 
אפילו  כנסת,  בית  מלבנות  שמעכב  שמי  הריב"ש,  בשם 

עיר, הרי הוא בכלל המונע  כשיש כבר בתי כנסיות אחרים ב
הציבור   את  למנוע  רוצה  ומי  מצוה.  מלעשות  הרבים  את 

 !?מלקיים מצוה כה יקרה
שנמצא   שלנו,  הקטן  הכנסת  בבית  לנו  די  אומרות:  הבריות 
הדירה  את  היא:  והתשובה  בקראוון?  לנו  רע  מה  בקראוון. 
לדירה  חדרים  שלשה  בת  מדירה  עברתם  הרחבתם,  שלכם 

חדר וחמשה  ארבעה  אינכם בת  אתם  ומרווחים.  יפים  ים 
מקדש  מקום  הקב"ה,  של  ביתו  את  אבל  בקראוון.  גרים 
 מעט, אתם משאירים בקראוון?? יש לנו כסף לכל כך הרבה 

 
 

 
 

מקום  והרחבתו,  כנסת  בית  בבניית  אבל  אישיים,  דברים 
משכן ה', אנו מחשבים חשבונות?? וכך אמר דוד המלך: "…  

ְּבֵבית יֹוֵׁשב  ָאֹנִכי  ָנא  ְּבתֹו    ְרֵאה  יֵֹׁשב  ָהֱאוקים  ַוֲארֹון  ֲאָרִזים 
 …"?ַהְיִריָעה

הזכות  " גודל  על  נרגש  מכתב  כתב  זי"ע  חיים  החפץ  רבנו 
דברי  את  מצטט  הוא  בו  כנסיות,  בתי  ולהרחיב  לבנות 
קודמת   כנסת  בית  שבניית  נראה  שמדבריהם  הפוסקים 

הצדקה" ענייני  רב    -לרוב  שליט"א,  בלוי  הגר"ט  לי  אומר 
" באלעד  קהילת  התורה"  את    –דגל  מדרבן  חיים  "החפץ 

שהרי  וכותב  כנסיות,  בתי  לבניית  כוחו  בכל  לתרום  הציבור 
המקדש,   בית  להקמת  לתרום  ממך  מבקש  היה  הקב"ה  אם 
וכי לא היית תורם מיד סכום גדול? הרי בוודאי היית תורם!!  
היא   כנסת  בית  שבניית  הקדוש  ובזוהר  בחז"ל  כתוב  והנה 

 ."!!!'ל 'ועשו לי מקדשקיום מצוות עשה ש
כפי שכופים את הציבור לבנות להם בית כנסת ובית מדרש,  

(שו"ע בהלכה  נפסק  לקנות    כך  הציבור  את  שכופים  שם) 
כדי  ספרים  שאר  וגם  בהם,  לקרוא  כדי  ונ"ך  תורה  ספרי 

 ללמוד בהם. 
לרכוש   הציבור  את  גם  כופים  שבזמנינו  כתב  אברהם  המגן 
את   שכופים  כתב  השולחן  והערוך  הכנסת,  לבית  גמרות 
משניות   רש"י,  פירוש  עם  תנ"ך  ספרי  לקנות  בימינו  הציבור 

רמב" ספרי  טורים,  ערוךו  םוש"ס,  ש ,שולחן  שירצה  כדי  מי 
בלוי  הגר"י  הכנסת.  בבית  בנחת  בהם  וללמוד  לשבת  יוכל 
הנראה,  שכפי  כותב  (פי"א)  ומשפט  צדקה  בספרו  זצ"ל 
פוסקים  ספרי  גם  הכנסת  לבתי  לרכוש  צריך  בימינו 
אחרונים, בפרט ספרי הלכה, וגם ספרי דרוש ואגדה להמון 

 (דירשו)                                                                               .העם
                   

 
 
 

 
 אנחנו ההרוגים...

הדרשה  את  שמע  אחד  הכנסת,  אברך  בית  כבוד  הדברים    על  אבל 
 לא חדרו אל לבו.ולאוזניו רק נכנסו 

  בב שבאחד מן הימים התעורר וס  ,שהוא מרחם על בריותיוהקב"ה  
מדרשותיו של   תשמעו אוזניו באחאשר    אתלשמור  לבו של האיש  

חזקה  והחליט    גרינוואלד,הרב   קדושת  בהחלטה  על  לשמור 
בשעת   ,ביהכנ"ס ידבר  שלא  ע"י  מעט  מקדש  מקום  את  ולכבד 
   .התפילה

או  לאחרשבועיים  כ נהג  הקבלה,  את  עצמו  על  אדם  שקיבל  תו 
עימו.   ישבו  בחורים  וארבעה  כדי  ברכבו,  תוך 

שליטהנסיעה   האיש  איבד  גשר  רכבו  על  ,  על 
בעוצמה  הרכב   א  ,במעקהפגע  התהום    לונפל 

רכבת    .הפעורה לפסי  בסמוך  התרחשה  הנפילה 
זה.  בתוואי  הנ  שעברו  מן  שנסעו  אחד  הגים 

הצלה  מיד כוחות  הזעיק  באותה שעה על הגשר,  
ש  ,ומשטרה אף  להזמין שצריך    לו היה    ברורעל 

 ולא אמבולנס.  חברה קדישא
הגיעו   העמק,  השוטרים  אל  קצר  זמן  האברך  ותוך  את  מצאו 

 . מעוכה לחלוטיןמכונית והבחורים עומדים סביב 
  .השוטרים זאת?" שאלוהרוגים מהתאונה הה"לאיפה פינו את 

היינו  ו  חנ"אנ  ,האברךלהם    השיב  ,לתדהמתם אנחנו  ההרוגים... 
 שאתם רואים כאן."אוטו המרוסק ב

את   שראה  מי  התאונה,הרכב  כל  להאמין  ויכהיה  לא    לאחר  ל 
חיים אנשים  יצאו  זה  אלא    , שמרכב  עוד  בריאים  שיצאו  ולא 

 לא נפגעו כמלא נימא. וושלמים 
בדרשתו   סיפר  ההרב  מ  ,זההסיפור  את  לקחו  ורבים  נדו  שומעי 

אולי זה קרה במציאות ואולי בחלומו    ,יםבראשם בסלחנות, כאומר
 של הרב...

 

 
כאן  יש  "  ,הרבאמר   התמונה  לי  התאונה  לאחר  מיד  . זאתשל הרכב 

 ." בתנאי שתשלמו על כך ,עיניכםמו בבזה תוכלו לחזות 
 בשביל זה?"כמה כסף אתה רוצה " ,שאל אחד השומעים

וחלילה.   חס  כסף?!  "לשלם  הרב.  מחה  הוא  "כסף?!"  התשלום 
סיימתם  אם כבר  אפילו  שו  ,חתימתכם שלא תדברו בשעת התפילה

התפילה זמן    ,את  מנשיש  כל  ומתפללישם  שעומד  תימנעו  ין   ,
 "מלדבר.

והנוכחים   וקיבלו,  ששמעו  הדף  על  להעליו  חתמו  הרב  חתים נוהג 
דרשותיו. התמונ  בסיום  את  להם  הראה  תמימי  ה.  הרב  היו  כולם 

בדעתו, דעים,   להעלות  יכול  לא  אחד  אף 
היה   יכול  בצילום,  שנראה  המרוסק  שמהרכב 

 מישהו לצאת בחיים.  
מכן   הרב את  לאחר  להם  הרוחני,ה הסביר   הסבר 

מאחורי  ה  :השתאותהמעוררת    תמונה העומד 
בשום   לדבר  שלא  עצמו  על  מקבל  אדם  כאשר 

התפילה בשעת  ואופן  רק    ,פנים   בשעתולא 
  , תפילתו אלא גם בזמן שאחרים עדיין מתפללים

, שהיא מעין מסירות נפש. הוא שובר  נדרשת ממנו מסירות עצומה
הקב"ה.   של  הרצון  עבור  שלו  העצמי  הרצון  את  ,  הולךהוא  ומבטל 

גדול, מאמץ  טבעוכ  מתוך  היה  ש  ,נגד  ולשוחח הרי  לפטפט  רגיל 
חשבון עימו  ו  .ללא  נוהג  שהקב"ה  זוכה  הוא  כך  מע"י  דרך  למעלה 

 הטבע. גדר ניסים שהם מחוץ לועושה עבורו  ,הטבע
אומרים  חנאנ יוםו  ממנו    בכל  תסיר  אל  "ואהבתך  ערבית  בתפילת 

אלינו  ,הקב"ה  .לעולמים" המרובה  בכל    , באהבתו  להושיענו  חפץ 
שהיא שיהיה    ,דרך  כדי  שלמעלה  אבל  להנהגה  וזכאי  ראוי  האדם 

לכך.   פתח  לפתוח  הוא  צריך  הטבע,  אדם  כאמדרך  בדרך  הולך  שר 
טבעו,הנ"ל כנגד  אף  אב הוא    ,  של  המרובה  אהבתו  שתתגלה  זוכה 

בי                    הרחמים. ה')(כבוד  ת 

 

"לאיפה פינו את 
ההרוגים מהתאונה 

שאלו   ?הזאת
 " .השוטרים
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רּוָמה  (כה,ב) ְוִיְקחּו ִלי ּתְ
אנחנו שומעים לפעמים על איזה חסיד שמוכן לשלם אלפי דולרים כדי שהרבי יסע  

מה יוצא לו מזה? כי "אדם חשוב" הוא   עמו ברכבו או יטוס עמו במטוסו הפרטי. מדוע?
וכבוד גדול הוא עבור החסיד שהרבי נוסע איתו, ותמורת אותו כבוד הוא מוכן לשלם  

שפעם פגש את הרב צבי וולף כשיצא מביתו   סיפר רבי ראובן קרלינשטיין זצ"להרבה.  
 שאל אותו רבי ראובן: מדוע הנך שמח? של הסטייפלר, והיה נכר עליו שהוא מאושר. 

באותה תקופה, נפטר בגיל צעיר   הסטייפלר הסכים לקבל ממני כסף!"." והרב וולף סיפר:
חתנו של הסטייפלר והשאיר אחריו שמונה יתומים. העול לחתן את כולם נפל על כתפי  

הסטייפלר, וכמובן שרבים שמחו לתרום לו עבור מטרה נעלה זו. אולם הסטייפלר לא  
 ד לנישואי היתומים יהיה כסף כשר בלבד.  לקח מכל אחד. הוא רצה שהכסף המיוע 

אישור שהכסף שלו  היה בכך בעצם,  –כשהרב וולף נתן והסטייפלר הסכים לקחת ממנו  
מוכן   לכן לא היה מאושר ממנו יותר בעולם!. כי אכן, כש"אדם חשוב"  הוא כסף כשר.

בדרך זו יתפרש גם הפסוק זו הנאה גדולה לנותן והיא עבורו כלקיחה.  -לקבל כסף
הקב"ה אומר לישראל תנו לי תרומה , אם הקב"ה מוכן לקחת כסף מהיהודי,   שלפנינו: 

רוָּמה"כתוב נחשב הדבר שהיהודי לוקח ולא נותן. לכן  כי בעצם הם נהנים  ", ְוִיְקחוּ ִלי ּתְ
 ('לאור הנר')את התרומה.  מכך שהקב"ה מקבל מהן 

 
ים ָחׁשִ , מדוע הקב"ה לא ברא את התחש  רבי יעקב גלינסקי זצ"ל שואל - (כה,כ) ְוֹעֹרת ּתְ

  בערב שבת בין השמשות? מדוע היה צרך לברא בריאה חדשה?  בין הדברים שנבראו
רד כי שחת   "לך  ):שמות לב, ז(ומבאר: כשבני ישראל חטאו בעגל, הקב"ה אמר למשה 
לחטא העגל. בני ישראל נתנו    קוןיעמך". עלובה כלה שזנתה בתוך חפתה. המשכן הוא ת

  –ישראל נקהלו על אהרן: "קום עשה לנו אלהים"  כעת יתנו זהב למשכן. בני –זהב לעגל  
  את ההלכות כיצד עושים את המשכן. בני ישראל אמרו: "אלה אלהיך כעת יקהלו לשמע

אתם", ועל ידי כך   כעת "אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת –נה  ישראל", וסלקו את השכי
בשעה שכל עם ישראל שבו בתשובה שלמה על   יחזירו את השראת השכינה לישראל. 

עד לאותו זמן. המצוה הזאת הצמיחה    וקיימ מצוה חדשה שלא  וקיימ חטא העגל, הם 
עמך",   "שחת  . במקום'שחת'הן   'תחש'את התחש. אותיות המלה   -חדשה בעולם  בריה

בוי גונים, ומשמש כסוי למשכן  יר בא התחש. השחיתות הפכה להיות עור תחש שיש בו
מעשיהם   בו הוכיחו לבני ישראל שתשובתם רצויה,  שוהשימובריאת התחש   ולכליו. 

 את שכינתו בתוכם.  ונדיבות לבם רצויים, והקב"ה שמח בהם ויכול לשוב ולהשרות
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ר  אֹמר ה'ַוְיַדּבֵ ה ּלֵ רּוָמה ֶאל ֹמׁשֶ ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ  ב) -(כה, א ּדַ

 
מדוע הכספים שנתנו ישראל לצורך בניית המשכן   הקשה הצדיק בעל ה'זרע שמשון' זצ"ל: 

 !"  נקראים בשם "תרומה"? והלא אפשר לכנותם גם בשם "נדבה
 

, וזה רמז לתורה הקדושה,  מ' תורה" היא אותיות: רומה תהמילה " אלא השיב רבינו: 
ובזכותה של  שניתנה למשה רבינו לאחר ששהה במרום ארבעים יום וארבעים לילה, 

ובא הקב"ה להורות למשה בזה,   התורה זכה משה רבינו לקרני הוד ולהשראת השכינה.
שאומנם הוא ולומדי התורה שעימו זוכים לאור ולשכינה שיהיו חופפים על פניהם  

מכוחה של התורה, אך מה יעשו פשוטי העם שאינם זוכים לכתרה של תורה ואינם  
יודעים ומבינים בתורה דבר? מנין יזכו הם להשראת השכינה ולאור של קדושה על  

 ? פניהם
 
רּוָמה", "לכן רמז   רוָּמה הקב"ה ואמר: "ְוִיְקחּו ִלי ּתְ , להורות בזה  תורה מ'אותיות:  –" ּתְ

ישתדלו וייתנו תרומה לייסד  , שאותם האנשים שאינם יודעים ללמוד את התורה
ולרומם בה את בית ה', להעמיד תורה על תילה, ובזכות זה יזכו שהשכינה תשרה ותאיר  

ֶסף,יב)(קהלת ז על פניהם. והרי כבר נאמר ֵצל ַהּכָ ֵצל ַהָחְכָמה ּבְ י ּבְ תומכי  דהיינו, " : "ּכִ
ועל זה שיבח  . התורה הקדושה יזכו לשבת במחיצתם של לומדי התורה שנתמכו על ידם

ַמח ְזבּוֻלן   משה רבינו את שבט זבולון, שהיה תומך בתורתו של יששכר, שנאמר: "ׂשְ
ֹאָהֶליךָ  שָכר ּבְ ָ ֵצאֶתָך ְוִיׂשּ  לה)(משכן שי". ּבְ

 
 

ת ם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחׁשֶ ְקחּו ֵמִאּתָ ר ּתִ רּוָמה ֲאׁשֶ ָמן .ְוֹזאת ַהּתְ ים.. ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָ ּטִ ..  ַוֲעֵצי ׁשִ
ֹאר ֶמן ַלּמָ ָחה, ׁשֶ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ִמים ְלׁשֶ ׂשָ ן.. ּבְ ִאים ָלֵאֹפד ְוַלֹחׁשֶ  ח)-(כג, ג ַאְבֵני ׁשַֹהם ְוַאְבֵני ִמּלֻ

 
מַצווה את בני ישראל להביא תרומות של חומרי גלם שונים לצורך  בפרשתנו הקב"ה 

 . בניית המשכן, כגון יהלומים ואבני חן, זהב וכסף, תכלת וארגמן, עצים ובשמים
 

הלא הערך הכספי שונה מחומר אחד למשנהו,    והקשה מרן ה'אור החיים' הקדוש זיע"א:
ות בין מחיר היהלומים  וכן אין להשו , שהרי אין דומה ערך הזהב לערכו של הצמר

מדוע הציב הקב"ה וציין את היהלומים ואבני החן  , למחירם של עצי השיטים. ואם כן
 !  והלא ערכם הכספי הוא הגבוה ביותר? בתחתית הרשימה 

 
הסיבה לכך היא מפני שהנשיאים הביאו את היהלומים ואבני החן באחרונה,    ותירץ:

במדבר רבה  (כך אמרו חכמים במדרש  לאחר שכל ישראל כבר הרימו את תרומת ה', ש 
כאשר ציווה משה רבינו להביא תרומה למלאכת המשכן, נתעצלו הנשיאים  ): יב, טז

 ואמרו: "יביאו העם מה שיביאו, ומה שחסר אנו נשלים!"  
 

ומכיוון שהתעצלו בדבר זה, על כן הניח הקב"ה את נדבתם והזכיר אותה בסוף, ללמדנו  
 !  בה וחשובה לפני ה' יתברך יותר מזהב ויהלומיםכי מידת הזריזות במצוות חבי

 
ולכן אמרו חכמים שזריזים מקדימים למצוות, והמתייצב בבית הכנסת לתפילה או  
ללימוד התורה והוא מהעשרה הראשונים, הרי זה נוטל שכר כנגד כל אלו שיבואו  

 ('משכן שילה')  . אחריו
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רּוָמה  (כה,ב) ְוִיְקחּו ִלי ּתְ
הישיבה. כמו בכל    פר על אחת המגביות, דינרים, שעשה לטובתיס  רבי יחזקאל סרנא זצ"ל 

להזמין אליו גביר אחד שפשט את    גבירים גדולים, והסתפק אם  עלאירודינר הוא הזמין 
כסף גדול מאד כדי להעביר את הישיבה מסלבודקא   הרגל. הגביר הזה נתן בעבר סכום 

אם להזמינו או שיהיה    חברון. אולם אחר כך פשט רגל. הרב שקל בדעתו שבאירופה לעיר 
מה שקרה, שהגביר הזה הגיע   דבר הכריע שלא להזמינו. זה עבורו לעג לרש. בסופו של 

לו הרשות, אמר:    משנתנהבור. יקש מרבי יחזקאל את רשות הדיוב  לדינר בלי הזמנה,
יחסית כל   כמותכם, ואולי אף יותר מחלק מכם. בפרק זמן קצר "גבירים נכבדים! הייתי עשיר

היחיד שנשאר לי הוא המצוה שהעברתי את   עסקי התמוטטו ופשטתי את הרגל. הדבר 
  ואז פנה לגבירים בקול זעקה ותחנה: "מה בן אדם  מאירופה הבוערת לארץ ישראל". הישיבה

  –לת  ועשה! כל עוד יש לכם האפשרות והיכ   תו לעולם הנצח? רק את המצוות שהואי א לוקח 
לתת. לא נשאר לי כלום. נותרתי רק    את היד. תלמדו ממני! לי כבר אין את האפשרות תפתחו 

שהרי   על פי זה מבארים את הלשון "ויקחו לי תרומה",  כשהיתה לי האפשרות!". עם מה שנתתי
הוא לא "נותן"    –נותן תרומה   אלא, כשאדם  "ויתנו לי תרומה"?ב ולכאורה היה צריך לכת

שהתרומה הזאת היא הדבר היחיד שנותר בידו, והיא   לעצמו, משוםלוקח" לאחרים, אלא " 
 וה אותו לנצח. ומל

 
על שפת הגג. ציד   רים עמדוופיאב אחד שאל את בנו: "עשר צ וכבר אמר רבנו יוסף חיים:

"טעות בידך", אמר לו    "שש!", השיב הבן. רים נשארו על הגג?"ופיירה והרג ארבע מהן. כמה צ
וברחו למשמע היריות. רק הארבע שמתו הן    אביו. "על הגג נשארו ארבע. כל השש עפו

לצדקה. טעות   זה רק הכסף שחלק  –מה נשאר לאדם ביד?  וכמו כן ממש לעניננו:  שנשארו.
הזה. אדרבה, זה הכסף היחיד  הכסף  הוא "בזבז" את   -לחשב שאם אדם נותן כסף לצדקה 

 "לוקח" ולא "נותן". בנתינת צדקה אדםשנותר בידו. 
 

ההצלחה   –כסף לישיבה  ף ובאחת מנסיעותיו לארצות הברית לאס  פר הרב סרנא זצ"ל: יעוד ס
פגש בעשיר שהיה מוכן להלוות לו עשרים אלף  , לא האירה לו פנים. ממש לפני שובו ארצה

ואה,  ושטר הל  ם לו על וקש שהרב יחת יזה הון עתק. העשיר ב שנה. בזמנו היה  דולר לעשרים
 הרוחה למשך תקופה לא מבטלת.  ומשחתם, שלשל לידיו את הכסף. לישיבה היתה 

 
לו את כספו.    עברו עשרים שנה. הרב סרנא אסף פרוטה לפרוטה ונסע לעשיר להחזיר

"מה זאת אומרת מי   הרב."מי אתה?", שאל אותו    כשדפק על דלת ביתו, פתח לו אותה כושי.
"אני מחפש את מי שהיה גר כאן לפני    אני?", התפלא הכושי. "אני בעל הבית. מי אתה?"

"אולי   "אין לי שום משג מי זה, והיכן הוא", השיב הכושי וסגר את הדלת.  עשרים שנה".
משמאל, קומה למעלה, קומה   ק בדלת מימין, בדלתוסה לבד יבת", חשב הרב, ונוטעיתי בכת

פנה לבית הכנסת ושאל את המתפללים אם יודעים הם   ללא תוצאות. האיש איננו. –טה למ 
לו   פרויאיש עשיר שהיה גר כאן לפני כמה שנים, והיו כאלו שהכירו. הם ס  משהו אודות

חובות נשלו אותו מדירתו    שהאיש הזה היום מסכן גדול. סגרו לו את כל בתי החרשת, בעלי
רב בקש שיראו לו את מקום מגוריו, ומיד פנה לשם ודפק על  ה ני.ו והוא מתגורר בשכונת ע

רבי יחזקאל פנה אליו   ריק. עמד לפניו איש לבוש בגדים מטלאים, נראה שביתו  הדלת.
דולר, ובאתי   יתי ממך לפני עשרים שנה עשרים אלף והנכון. לו  ואמר: "נראה שהגעתי בזמן

  מך, לקנות בית חדש, לפתח הזה תוכל לשקם את עצ ואה. עם הכסף ו עתה להשיב את ההל
   שת. הגעתי בזמן הנכון"...ובית חר 

 
שת גדול, מה  והיה לי בית גדול, בית חר "רבי!", זעק האיש. "מה אתה הולך לעשות לי? פעם

הכסף שנתתי לך   בדתי את הכל. הדבר היחיד שנותר לי הוא י הרבים א  לא? בעוונותי
אמרתי   ממני?! בשום פנים ואפן! בשעתו אכן רוצה לקחת  להחזקת הישיבה. גם אותו אתה

 .  את התרומה אדם לוקח לעצמו -"ויקחו לי תרומה"  ואה, אבל לא! זוהי מתנה!" ו לך שזוהי הל
 )רבי מאיר צימרוט שליט"א(עלון 'נאה דורש', 
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
 עוז בן מרים, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה בת גילה.  בע"ה זיווג הגון:

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

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  בן רחל,שי 
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:
בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל,  בנימין בן סולי ז"ל, חביב

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 
 

 
ים ָחׁשִ  (כה,כ) ְוֹעֹרת ּתְ

לה. לכך מתרגם    ונים היוו מין חיה, ולא היתה אלא לשעה, והרבה ג  -"תחשים  פרש רש"י:
אומרת שהתחש היה חיה גדולה    )כח ע"ב(הגמרא  נים שלו".וססגונא, ששש ומתפאר בגו

 לו במצחו, ולפי שעה נזדמן לו למשה, ועשה ממנו משכן ונגנז".   היתה  מאד, "וקרן אחת
שהיתה לו במצחו "לקותא   , שהקרן הזאתמוסיפה הגמרא )בבא בתרא טז ע"ב(ובמקום אחר 

את    –מדוע הקב"ה ברא בריאה חדשה   יש להבין, את מראהו. היא", כלומר היא היתה מכערת
מספיק חיות   ליו, והרי לכאורה ישסוי המשכן וכירך כוכדי להשתמש בעורו לצ  –התחש 

  בספרו "הדרש והעיון" כותב רבי אהרן לוין: סוי למשכן ולכליו?יאחרות שאפשר לעשות מעורן כ
ם תקע לי  ולבכות ולהתלונן: 'ה' ברא אותי עם שלל גונים, ופתא   תיתיבה אמ ילתחש היתה ס

אבל התחש    ?'הזאת שחורה במצח, שמכערת את כל המראה שלי. למה מגיעה לי הקרן  קרן
לו. הוא לא מסתכל על חצי הכוס    ונים שישו לא מתלונן. אדרבה, הוא שש, שמח ומתפאר בג

קר המראה  ישהם ע -שהקרן עומדת בחזית פניו  ואפיל  הריקה אלא על חצי הכוס המלאה.
  גופו. ונים היפים שיש לו בשאר והוא לא ממקד את מבטו עליה, אלא על הג  –של כל בריה 

יעשו כסוי למשכן וכליו.   ממנו  –מתלונן על מה שאין לו, אלא מודה על מה שיש לו  מי שלא 
היא שמעלה אותו אל רום   -התחש ממנה   דוקא המצאותה של הלקותא והתעלמותו של

   וכליו. המעלה לשמש את המשכן
 

מאד לשוב   שמהרתי פעם אחת טסתי במטוס. מאחר פר:ירבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א ס
כרטיס במחלקה הראשונה. לידי ישב    ארצה ולא היה מקום פנוי במטוס, נאלצתי לרכש 

 הראיתי לו את הקריה והמוסדות שהקמתי במגדל העמק.  יהודי אמריקאי, בריא ובעל בשר.
טה.  ינהפכת למ  במחלקה הראשונה יש בכל כסא כפתור, שכשלוחצים עליו, המשענת 

נפל   -מן שלו ועם כל הש -והוא    לחצתי על הכפתור שלו,בטעות, במהלך השיחה בינינו, 
אני קפצתי מיד,   הנוסעים מסביב פרצו בצחוק. בפתאומיות ממצב ישיבה לשכיבה. כל

על מה שעשיתי לך. קרתה לי טעות,   נשקתי אותו בראשו, ואמרתי: "אני מבקש ממך סליחה
  הוא התרגש מאד, ושאל אותי: "כמה עולה לך הבנין?" אמרתי לו. הוא ואני מתנצל עליה". 

ש פעמים  ו"של הוציא מכיסו פנקס שקים ונתן לי שק על כל הסכום שנקבתי. וכך אמר:
ס שאכפת לו  טיפוחובות, והוא  ם למישהו שיש לו ו י לתרחיפשתקרתי בארץ ישראל,  יב

חקים עלי ולועגים לי. והנה אתה,  ד. כלם צו במיוח  מהשני. כפי שרואים עלי אני אדם שמן
אומר    לא צחקת עלי, אדרבה, נשקת אותי! כזה אדם אני מחפש!" - כשקרתה לך התקלה

שם אתה מוצא את   -קלקלת  הרב גרוסמן: לעתים, דוקא דבר שנראה לך לקותא, דבר ששם
שקלקלה לו את הפרצוף, היא שהצמיחה לו את הברכה,   הברכה! הקרן המקלקלת של התחש,

 , הרב גואל אלקריף שליט"א) '(עלון 'נאה דורש. בעורו לדברים קדושים ונעלים שתמשיםומ 
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עשיית המצוות באותו 
חשק ותאוה של 
עשיית הגשמיות

מאת כל איש אשר ידבנו 
תרומתי.  את  תקחו  לבו 
ה'בעל  בשם  איתא  ב(  )כה. 
אדם  שכל  הק',  טוב'  שם 
צריך לשית עצות בנפשו, 
הרעות  מדותיו  להפוך 
וזהו  טובות,  למדות 
לבו"  ידבנו  אשר  "מכל 
החיצוניות,  מהתאוות 
הוא  אשר  הרעות  ומדות 
יקח  מהם  בהם,  רגיל 
הבורא  לעבודת  דרך 
הוא, באותו החשק  ברוך 
ביתר  התאווה,  ובאותה 

שאת.

)תפארת שלמה( 

צדקה - ליבא בעי
מאת כל איש אשר ידבנו 
הרה"ק  כתב  ב(  )כה.  לבו 
מפולנאה  יוסף  יעקב  רבי 
חז"ל  דרשת  דידועה 
קשקשים  "ושריון  עה"פ 
משל  דהוא  לבוש"  הוא 
באם  והכונה  לצדקה, 
בשביל  מעות  מקבצים 
לכל  נחשב  לעני  מלבוש 
במלבוש  שהשתתף  אחד 
כל  את  עשה  כאילו  זה 
מאחר  כי  המלבוש. 
היה  לא  נתינתו  שבלתי 
נעשה הבגד, ולכן נמשלה 

צדקה לשריון, אשר נעשה מקשקשים אין מספר, ובהסיר 
קשקשת אחת, יתקלקל כל השריון. וזה "מאת כל איש 
אשר ידבנו לבו" ויתן בנדבת הלב "תקחו את תרומתי" 
יהיה נחשב לי, כאילו נתן את כל התרומה שהיה נצרך 

לי לכלי המשכן. 
)צפנת פענח(

לי - לשמי
ויקחו לי תרומה )כה. ב( ברש"י: לי – לשמי" נאמר משמיה 
דהרה"ק מקוצק "האי עלמא כבי הילולא דמיא" בהכנות 
והכל  אוכל  מכינים  אורחים,  מזמינים  חתונה,  לקראת 
ח"ו החסיר החתן  והתופים... אבל אם  הזמרים  מסודר, 
את המילה "לי"בתוך המילים 'הרי את מקודשת לי', לא 
היתה שווה כל החתונה, והנישואין לא תקפים. כך גם 
את  הפסדת  –לשמי,  "לי"  כיוונת  ולא  לעולם  באת  אם 

כל העולם.
)דברי מאיר(
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פרשת תרומה
ה'תשפ"ב

גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

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

באר בשדהבאר בשדה

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

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

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

 גני הילדים 
 * 

 כתות הת"ת 
* 

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

 * 
בית הכנסת

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

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

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

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

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

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

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

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

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

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

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

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

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

לקחת הכוחות שהעניק לנו 
הבורא ועל ידם לעשות רצונו

ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו 
'ויקחו  )כה. ב( כתב רש"י ז"ל  תקחו את תרומתי 
לי לשמי'. הענין הוא האדם צריך לזכור תמיד 
כולם  את  מחיה  "ואתה  בפסוק  שכתוב  מה 
)נחמיה מ. ו( פי' חיות השי"ת הוא בכל העולמות 

בכללות, וכן בכל פרט ופרט, ואף מה שהאדם 
לומד ומתפלל הכל הוא ע"י שהשי"ת משפיע 
)דברי  לך"  נתנו  ומידך  הכל  "ממך  וכמ"ש  לו 
הימים א' מ יד( אלא דרצון ד' היה שישאר בחירה 

חפשית ביד האדם לפעול בכוחו ית', שמשפיע 
ח"ו,  לביש  או  לטב  רוצה  שהוא  איך  להאדם 
רש"י  והוספת  לי"  "ויקחו  הפסוק  כוונת  וזהו 
ז"ל 'לשמי', היינו שתקחו את הכח ששייך לי, 
לשמי,  הזה  הכח  את  ותנצלו  ממני,  שקבלתם 
ע"ז  לזה?  מגיעים  ואיך  ד',  רצון  בה  לעשות 
אומר הכתוב "מאת כל איש אשר ידבנו לבו" 
ו' וב' מתחלפות הרי זה כאילו  וכידוע אותית 
כתב 'ידוונו' וזה מורה על מי שלבו דוה וכואב, 
דהיינו שבכדי לעשות רצון ה' צריך שיהיה לבו 
נשבר בקרבו ופורש עצמו מכל תענוגי עוה"ז 
תרומתי",  את  "תקחו  עי"ז  ואז  ברע  וממאס 

נתרומם הכל לשמו ית'.
)מרן הסב"ק מרוז'ין זי"ע( 

לקחת כסף לשם ה' זה 
מהעבודות קשות שבמקדש

הרה"ק  בשם  ב(איתא  )כה,  תרומה  לי  ויקחו 
רשי"י  דהנה  זי"ע  מהניאפולי  זוסיא  ר'  הרבי 
הק' פירש על "ויקחו לי תרומה", "לי, לשמי", 
והנה האמת אשר לתת מעות לשם ה' אינו כ"כ 
זאת,  לעשות  אחד  כל  יכול  בנקל  כי  עבודה, 
מעבודות  הוא  זה  ה''  'לשם  מעות  ליקח  אבל 
למשה  ה'  אמר  אשר  וזה  שבמקדש,  הקשות 
רבינו ע"ה שילמד את הכהנים העומדים לשרת 
שיעשו  לשמי',  'לי  השקלים  שיקחו  ה',  בבית 

בזה העבודה, וזה צריך זירוז.

שתבנו ביהמ"ק שם יוכל הכה"ג 
להזכיר שם המפורש אחת בשנה

ויקחו לי )כה. ב( כתב רש"י ז"ל 'ויקחו לי לשמי'. 
הרה"ק בעל ה"באר מים חיים" מפרש את דברי 
רש"י 'לי לשמי', כי בגבולין היה אסור להזכיר 
בבית  רק  מזכירין  אותו  המפורש.  שם  את 
נכנס  עת  הקדוש,  ביום  בשנה  אחת  המקדש 
הקודשים,  לקודש  ולפנים,  לפני  הגדול  הכהן 
היינו שיקחו  - לשמי"  לי  "ויקחו  הכוונה  וזה 
אפשרות  יהיה  למען  המשכן  לבניית  נדבות 
בהיכל  "וה'  כאמור  בשנה  אחת  שמי  להזכיר 
קדשו", כי רק שם בקה"ק היה אפשר להזכיר 

את השם המפורש. 

רפואה שלימה 

הרה"ק  על  מסופר  ב(  )כה.  תרומה  לי  ויקחו 
שהגיע  זי"ע,  מזידיטשוב  צבי"  ה"עטרת  בעל 
אליו יהודי שהיה צריך לברכה לרפואה, נענה 
אליו הרבי ר' הערשל זידיטשובער וצווה עליו 
שמן  מקווה  שהוא  באמרו  לשבת,  להשאר 
השמים ימצא דבר תורה שעל ידו יוכל להמשיך 
לו רפואה, היה זה בשבוע פרשת תרומה, ויהי 
בעת השמיעו דברי תורה אמר כך: "ויקחו לי 
תרומה", ויקחו לי מפרש רש"י לי לשמי, שם 
הוי"ה מניינו כ"ו, )26( ויקחו לי 'תרומה' התיבה 
תרומה מניינה )651(, אם נוסיף את השם הוי"ה 
'רפואה  הגימטרי'  נמצאת  'תרומה'  לתיבה 
שלימה' )677(, ובדברי תורתו אלו המשיך הרבי 

מזידטשוב רפואה לאותו יהודי.

עשו סייג לתורה

הטורים:  בעל  כתב  ב(  )כה.  תרומה  לי  ויקחו 
תרומה היינו תורה מ' שהתורה ניתנה במ' יום, 
ומה הוא הענין אלא שהאות מ"ם סתומה הרי 
היא סגורה וסתומה מסביב סביב, ללמדנו בא 
ולעבוד  ומצוות  לתורה  לזכות  רוצה  אדם  אם 
בגדרים  עצמו  להקיף  חייב  כראוי  ה'  את 
וסייגים מסביב סביב כמו מ"ם סתומה, ועי"כ 
יזכה ללמוד תורה לשמה ולקיים מצוות כראוי 
ולעבוד השי"ת עבודה שלימה עבודה תמימה.

)כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א(

רוממו ה' אלוקינו
"ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו 
ונדיבות  רצון  ישראל  לבני  שיש  בזמן  ב(  )כה. 

השי"ת  אומר  שמים,  לשם  מצוות  לקיים  לב 
התרוממות  לידי  בא  הקב"ה  אני  תרומה"  "לי 
שכשישראל עושים רצונו של מקום, מוסיפים 

הם כח בפמליא של מעלה.
)קדושת לוי(

צדקה חייבת לבוא יחד עם תורה ומצוות

ויקחו לי תרומה )כה, ב( במדרש )שמו"ר פר' לג, א:( 
הדא הוא דכתיב )משלי ד, ב( "כי לקח טוב נתתי 
לכם תורתי אל תעזובו". ונלאו המפרשים לפרש 
הקשר ביניהם בדרך הפשט. וכתב הרה"ק בעל 
ה'אמרי חיים' מויזניץ זצ"ל לפרש בדרך צחות, 
שבאו חז"ל בדברי המדרש להוציא מלבן של 
אנשים החושבים כי בנתינת צדקה יכול אדם 
לפטור את עצמו מלקיים שאר מצוות התורה, 
"ויקחו  שקיים  שאע"פ  המדרש  מזהיר  לכך 
פוטרו  זה  אין  עדיין  הלב,  בנדבת  תרומה"  לי 
שאר  מלקיים  דהיינו  תעזובו"  אל  מ"תורתי 

משפטי התורה 
)מפי ספרים וסופרים - הגה"ח רא"ד פרידמן זצ"ל(

שנה שביעיתשנה שביעית
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2 באר בשדה- שטפנשט

על מצוות יש להוציא ממון
בכל  מעשה  אנשי  מנהג  ב(  )כה.  לי  ויקחו 
ממון  עליה  להוציא  להשתדל  מצוה  עשיית 
ולבל לעשותה בחינם. הרה"ק רבי צבי אלימלך 
הזוהר  את  מביא  יששכר"  ה"בני  בעל  מדינוב 
האי  לי  ויקחו  וכו'  ר"ש  קכח.( פתח  )דף  הקדוש 
ביה  ולאשתדלא  במצוה  לאשתדלא  דבעי 
ברקנייא  ביה  ישתדל  דלא  איצטריך  בקוב"ה 
דאורייתא  אישתדלותא  אלא  וכו',  ובמגנא 
דקוב"ה  אישתדלותא  בה,  זכי  דבעי  מאן  כל 
למגדע לי', כל מאן דבעי זכי ביה בלא אגרא 
כלל, אבל אשתדלותא דקב"ה דקיימא בעובדא 
דלא  בגין  ובריקניא,  למגנא  ליה  לנטלא  אסור 
זכי בההוא עובדא כלל לאמשכא עליה רוחא 
דקודשא אלא באגר שלים עכ"ל. ומסיים: "מזה 
שכיבדו  בעת  הקדמונים  מעשה  אנשי  סמכו 
אותם בכיבודא דמצוה במילת בן זכר וכיוצא 
מה  דבר  נותנים  היה  לתורה,  לעלות  ואפילו 

לצדקה בכדי שלא תהיה המצוה במגנא".
)אגרא דפרקא(

האביר יעקב מסאדיגורה  על הרה"ק  ומסופר 
בברי"מ  בסנדקאות  נתכבד  פעם  כי  ת"א   -
בו  רחוב  באותו  שהיה  בביהכ"נ  שהתקיימה 
על  לשם,  שיקחנו  מונית  והזמין  התגורר, 
עם  והנסיעה  למגוריו  מאוד  סמוך  שהיה  אף 
רגלי,  ללכת  מאשר  זמן  יותר  אורכת  המונית 
על  תמה  שמלוהו  ראה  לנהג  ושילם  וכשיצא 
הנהגתו נענה וא"ל: מצוה צריך שיעלה כסף, 

ולא בחנם כדברי הזהר הנ"ל.

הכח של מ' יום להרגיל עצמו לכל דבר 
וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל בני ישראל 
ויקחו לי תרומה )כה. א- ב( הגה"ק בעל ה"משנת 
המפרשים  דקדקו  וכבר  כתב:  זי"ע  שכיר" 
שלכאורה היה צריך להיכתב "ויתנו לי"? אלא 
יש לפרש על דרך רמז על פי מה שכתב הרה"ק 
קטן"  בה"צעטיל  זי"ע  אלימלך  הנועם  בעל 
באות ט"ז: "האדם לא נברא בעולם רק לשבר 
יזרז א"ע לתקן מדותיו בשנת  לכן  את הטבע 
י"ח דוקא, כמו שאבאר, כגון מי שנולד בטבע 
יום רצופים,  של עקשנות ישבר את טבעו מ' 
להיפך ממה שיעלה במחשבתו  דוקא  לעשות 
יום  מ'  עצמו  את  ירגיל  עצל  שבטבע  מי  וכן 
בהולך  הן  בזריזות  דבר  כל  לעשות  רצופים 
לשכוב על מטתו הן לקום בבוקר ממשכבו הן 
בזריזות לבישת בגדים ונט"י ולנקות את גופו 
ולילך בזריזות לבהכ"נ תיכף אחר קומו מהספר 
וכיוצא בהן, וכן מי שטבעו ביישן מהחלק של 
להתפלל  יום  מ'  עצמו  את  ירגיל  רעה,  בושה 
דוקא בקול רם וכח תנועת אבריו ולקיים כל 
בקול  התורה  על  ולברך  תאמרנה  עצמותי 
הבושה  להסיר  השמים  מן  שיעזרהו  עד  רם 
עולים  אינם  פיו  שאמרי  מי  וכן  ממנו  הרעה 
וכלי הדיבור  ומסודר מחמת הרגל טבעו  יפה 
אזנו  להטות  יום  מ'  עצמו  את  ירגיל  שלו 
להדיבורים היוצאים מאליו הן במילי דעלמא 
והן במילי דשמיא הן בשעת הלימוד כי הרגל 
שטבעו  מי  וכן  שלטון...  נעשה  דבר  כל  של 
כן  גם  עצמו  את  ירגיל  בלימודו  מתמיד  אינו 
מ' יום וילמוד יותר מהרגל שלו ויסתכל בכל 
פעם קודם הלימוד ב'צעטיל קטן' שלי ומשם 
ואילך מן השמים יעזרוהו להיות מוסיף והולך 
 – זה  ועל  תומם".  עד  הרעות  מדות  בשבירת 
ממשיך בעל ה'משנת שכיר' וכותב: רמזה כאן 
התורה במה שכתב "ויקחו", ולא "ויתנו", אלא 
דהתורה רצתה לרמוז דע"י מ' יום יוכל האדם 
לקחת לעצמו את התורה, וזה שאמר הכתוב: 
"ויקחו לי תרומה" – "לי" בגימטריא מ', דע"י 
מ' ימים שבו ישבור את טבעו ויתמיד בתורה 
אז יוכל לקחת ולהנציח בקרבו את ה"תורה – 

התורה  דהיינו  "תרומה",  במילה  שנרמזת  מ'" 
שנתנה במ' יום.

ג' מדריגות בצדקה
וכסף  זהב  מאתם  תקחו  אשר  התרומה  וזאת 
ונחשת )כה ג( בתיבות זהב כסף ונחשת מרומזים 
ב'ריא.  ה'נותן  ז'ה   - זה"ב  א'  צדקות:  מיני  ג' 
וזה  ושלם  בריא  בהיותו  צדקה  שנותן  היינו 
המשובח שבצדקות. ב' כס"ף - כ'שיש ס'כנה 
צרה  עליו  באה  כאשר  שנותן  דהיינו  פ'ודה. 
ג' נחש"ת -  וגם זה עדיין צדקה הוא,  וסכנה 
הצדקה  היא  שזהו  ת'נו,  ש'אמר  ח'ולה  נ'דבת 
עם  יעשה  מה  כי  נחותה,  היותר  במדריגה 

המעות אחר מותו...
)מרגניתא דר' מאיר(

להקדיש מקום במוח להשכין 
שם אלוקותו ית'

)כה. ח( בשל"ה  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 
הק' פ' תרומה בסי' ל"ה בהסבירו ענין עשיית 
כתב:  והנסתר  הנגלה  הבחינות  בשתי  המשכן 
מקדש  לי  "ועשו  הפסוק  לבאר  נוכל  וע"ז 
אלא  הול"ל,  'בתוכו'  דקשה  בתוכם"  ושכנתי 
בתוכם פי' בתוך מחשבתן של העושין, אשכון 
הוא המשכן הפנימי הנסתר עכלה"ק. ויש להבין 
מדוע ציווה השי"ת שיהיה המשכן במוחו של 
האדם דוקא? אלא הענין הוא כי ציווי המשכן 
הגיעם  בעת  דבאמת  העגל,  חטא  אחר  היה 
התורה  קבלת  של  והנורא  הנשגב  למעמד 
צריכים  היו  ולא  ישראל,  של  זוהמתן  פסקה 
להשראת  מיוחד  מקום  שהוא  משכן  לעשות 
שכינתו ית', כי אז היתה התגלות אלקותו אצל 
במהרה  שיהיה  בחינה  באותה  ואחד  אחד  כל 
בביאת גו"צ, כדכתיב 'ומלאה הארץ דעה את 
ד"' )ישעיה יא מ( ורק אחרי שחטאו בעשיית העגל 
בינם  גדול  פירוד  נעשה  מאד  נתגשמו  ושוב 
משכן  לעשות  השי"ת  ציווה  ולזאת  ד',  לבין 
תהיה  שם  שעכ''פ  השכינה  להשראת  מיוחד 
ידו ישאבו ישראל רוח  התגלות אלוקית, ועל 
טהרה וקדושה, שיוכל לשרות על כל אחד בחי' 
שכינתו ית'. כמו כן הוא הענין אצל האדם עתה 
לנו משכן  ואין  בגלות  נמצאים  במצבנו שאנו 
בחי'  יעשה  אחד  שכל  מאתנו,  השי"ת  מבקש 
'משכן' במוחו, היינו שיקדש דעתו ומחשבותיו 
ועי"ז ישיג בחי' אלוקית על כל אבריו שיעשו 

כולם רק רצונו ית'.
)מרן הסב"ק מרוז'ין זי"ע(

משה רבינו הוא דוגמא חיה 
להשראת השכינה על בני אנוש

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני 
כל  תבנית  ואת  המשכן  תבנית  את  אותך  מראה 
)כה, ח ט(, איתא בספרי חסידות  כליו וכן תעשו 
שהקב"ה אמר לישראל שכל אחד יעשה מקום 
הראוי  מקום  ואחד"  אחד  כל  "בתוך  אצלו 
במדריגה  מדובר  אמנם  השכינה,  להשראת 
רבינו,  ה' למשה  וזה אשר אמר  מאוד,  גבוהה 
"ככל אשר אני מראה אותך", אני מראה אותך 
בן  יכול  להיכן  שיראו  ישראל,  לכלל  כדוגמא 
תמותה להגיע ומה שזכית להשראת השכינה, 
וזאת מכיוון שאתה בבחי' של "תבנית המשכן 
המוח  את  שקדשת  היינו  כליו",  כל  ותבנית 
"וכן תעשו", כך גם  והלב וכל שאר האברים, 
בני ישראל יכולים ללמוד ממך וברש"י מוסיף 
איתפשטותא  כי  יען  לדורות",  תעשו  "וכן 
דמשה בכל דרא ודרא, דהיינו שיש הצדיקים 
שבכל דור ודור אשר עליהם יש להרים העינים 

ולהתבונן בהם ובדרכיהם.

הרב והתלמיד יחד הם קומה שלימה 
ואמה  רחבו  וחצי  ואמה  ארכו  וחצי  אמתיים   
למה  הטעם  לאמר  אפשר  י(  )כה.  קומתו  וחצי 
היו אמות הארון שבורות, למען ידע התלמיד-
דהיינו  לו תמיד החצי השני,  חכם אשר חסר 
להרב חסר התלמיד ולתלמיד חסר הרב, וזהו 
שלהרב  דהיינו  בתורה"  ומאוחר  מוקדם  "אין 
וגם להתלמיד אין לאחד קדימה על חבירו, כי 

התלמיד מקבל מרבו, והרב מתחדד מתלמידו.
 )עוללות אפרים(

עצה כנגד השטויות
ועשו ארון עצי שיטים )כה. י( אמר הרה"ק בעל 
הדברי ישראל ממודז'יץ זי"ע – רמז נפלא יש 
יצר  "אין  המפורסמים:  הרמב"ם  לדברי  כאן 
מן  הפנוי  בלב  אלא  האדם  על  בא  וכו'  הרע 
החכמה" שכן, ארון, הוא מורה על עסק התורה 
ואומרת:  התורה  ובאה  בארון,  מונח   שהיה 
להסיר  'עצה'  היא  התורה  שיטים"  "עצי 
הכתוב  כמאמר  הזה,  עולם  והבלי  ה'שטויות' 
)תהילים יט. ח( "עדות ה' נאמנה מחכימת פתי"... 

הארון נושא את נושאיו 
בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו )כה. 
טו( הטעם שהקפידה תורה שלא יסורו הבדים 
את  לשאת  הבדים  נצרכים  היו  באמת  אם  כי 
היו  לא  אותו  נושאים  אז בשעה שאין  הארון, 
צריכים להיות בו כמו הבדים של השלחן ושל 
המזבח, אבל יען אמרו חז"ל "הארון נושא את 
רק בשעת  היו הבדים בהארון  ובאם  נושאיו" 
נסיעה היה נראה הבדים באים כדי לשאת את 
הארון, ובאמת היה להיפך כי הארון נשא את 

האנשים הנושאים ע"י הבדים.
)דברי ירמיהו(

עבור חינוך יש לתרום זהב...
סוככים  למלה  כנפיים  פורשי  הכרבים  והיו 
אחיו  אל  איש  ופניהם  הכפורת  על  בכנפיהם 
)כה. כ( ברש"י מפרש: 'כרובים' – דמות פרצוף 
תינוק היה להם. דרש הגה"ק רבי מאיר שפירא 
פרשת  בסוף  במכילתא  שנינו  זי"ע:  מלובלין 
ובמקדש  במשכן  השרת  כלי  כל  "משפטים": 
בזמן  מתכות,  מיני  מכל  לעשותם  היה  מותר 
שלא היה זהב. אולם הכרובים שעל הארון היו 
צריכים תמיד להעשות רק מזהב טהור, ואסור 
לעשותם מכל מתכת אחרת. ונשאלת השאלה: 
שאר  מכל  זה,  בענין  הכרובים  נשתנו  מדוע 
חלקי המשכן? אלא, המשיך רבי מאיר בהרמת 
קול: הכרובים מסמלים את התינוקות הרכים, 
כדברי רש"י הנ"ל – דמות פרצוף תינוק היה 
להם. ומשום כך היה מקומם על ארון הלוחות, 
קדושה  חובה  עלינו  שמוטלת  ללמדנו  כדי 
תורה.  ולחיי  לתורה  שלנו  הילדים  את  לחנך 
וכאשר מדובר בתפקיד קדוש זה, חינוך הדור 
בקטנות,  חובה  ידי  לצאת  אפשר  אי  הצעיר, 
כאן  אלא  נחושת,  של  או  כסף  של  בפרוטות 

מוטלת החובה לתת זהב דווקא...

מדוע רק משה נתקשה במעשה 
המנורה ולא בצלאל

ועשית מנורת זהב טהור מקשה וגו' ירכה וקנה 
גביעיה כפתוריה..." )כה, לא( איתא במדרש )במד"ר 
טו, י( אמר לו הקב"ה למשה ועשית מנורת זהב 
טהור, אמר לו כיצד נעשה אותה וכו', ואף על 
פי כן נתקשה משה וכו' עד שנטל מטבע של 
אש והראה לו עשייתה, ואף על פי כן נתקשה 
והוא  בצלאל  אצל  לך  הקב"ה  לו  אמר  משה, 

המשך בעמוד 9



3

באר בשדה- שטפנשט

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

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

סגולת שולחנו של אדם
ועשית שלחן )כה, כג( 

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

שולחנו של אדם מכפר
והמאריך על שלחנו דלמא אתי עניא ויהיב ליה, דכתיב 
המזבח עץ שלש אמות גבוה, וכתיב וידבר אלי זה השלחן 
אשר לפני ה', פתח במזבח וסיים בשלחן, רבי יוחנן ורבי 
אלעזר דאמרי תרוייהו כל זמן שבית המקדש קיים מזבח 

מכפר על ישראל ועכשיו שלחנו של אדם מכפר.
)ברכות נה, א( 

סגולה לעשירות
יצפין  ושיעשיר  ידרים  שיחכים  הרוצה  יצחק  רבי  אמר 

וסימניך שלחן בצפון ומנורה בדרום.
)בבא בתרא כה, ב( 

שולחנו של אדם מטהרו מכל חטאיו 
ע"י דברי תורה וחלק לעניים

שלחן דבר נש, קיימא לדכאה ליה לבר נש, מכל חובוי. 
מלי  פתוריה.  על  קיימין  תרין  דאלין  מאן  איהו,  זכאה 
דאורייתא. וחולקא למסכנין, מההוא שלחן. כד סלקין ההוא 
פתורא מקמיה דבר נש, תרין מלאכין קדישין אזדמנן תמן, 
חד מימינא, וחד משמאלא. חד אמר דא איהו שלחן דמלכא 
קדישא, דפלניא קא מסדר קמיה, מסדר יהא תדיר פתורא 
בריך  קודשא  עלאה,  ורבו  ומשחא  עלאין,  בברכאן  דא, 
הוא ישרי עלוי. וחד אמר, דא איהו שלחן דמלכא קדישא, 
דפלניא קא מסדר קמיה, דא פתורא די עלאי ותתאי יברכון 
ליה, מסדר יהא האי פתורא קמי עתיק יומין, בהאי עלמא, 

ובעלמא דאתי. 
אשרי  חטאיו.  מכל  האדם  את  לטהר  עומד  אדם  של  שלחנו  ]תרגום: 
לעניים.  וחלק  דברי תורה,   - עומדים על שלחנו  מי שאלה השנים  הוא 
מלאכים  שני  אדם,  אותו  מלפני  שלחן  אותו  כשמעלים  שלחן.  מאותו 
קדושים מזדמנים לשם, אחד מימין ואחד משמאל. אחד אומר: זהו שלחן 
הזה  השלחן  תמיד  יהיה  מסדר  לפניו,  מסדר  שפלוני  הקדוש  המלך  של 
עליו.  ישרה  הוא  ברוך  הקדוש  עליונה  ומשחה  ושמן  עליונות,  בברכות 
ואחד אומר: זהו השלחן של המלך הקדוש שפלוני מסדר לפניו, זה שלחן 
שעליונים ותחתונים יברכו אותו, מסדר יהיה שלחן זה לפני עתיק הימים 

בעולם הזה ובעולם הבא[.

)זוה"ק ח"ב קנד, א(

לפסוע על שולחן שיש עליו ספרים
ילד אחד עמד לפסוע על השלחן שאביו היה משים תדיר 
ספריו עליו, ולא יחדו רק לספרים לבד, וגם כשרצה לאכול 
עליו לחם ובכל יום ספרים עליו, ולקח הספרים מעליו עד 
שאכל, ועמד הילד על השלחן וירד ונחתך כף רגלו בסכין, 
השלחן  על  לפסוע  לבני  שהנחתי  גרם  פשעי  האב  אמר 

שהיו עליו ספרים.
)ספר חסידים סימן תתקכ(

לא לעמוד על שולחן
לא ישב ולא יעמוד על השולחן, וגם לא יניח בניו הקטנים 
שיעמדו על השולחן, וגם קיבלתי כי יש סכנה ח"ו, והכל 
בשביל ששולחן דומה למזבח וצריך להתנהג בקדושה ואז 
שולחנו מגין עליו מכל רע בזה ובבא ויקויים בו תהלים 

פרק כג פסוק ה תערוך לפני שולחן ע"ש.
)שולחן הטהור מאמר תיקוני והנהגות השולחן פרק ב(

מלח על השולחן 
סגולה להביא מלח על השלחן קודם אכילה, כי השלחן 
דומה למזבח, והאכילה דומה לקרבן, ונאמר )ויקרא ב, יג( 'על 
וכתב  והיא מגין מן הפורעניות.  כל קרבנך תקריב מלח', 
כשישראל  מדרש,  בשם  ה(  סעיף  קסז  סימן  )או"ח  יוסף  הבית 
בלא  והם  ידיהם  שיטלו  עד  זה  אל  זה  וממתינין  יושבין 
עליהם,  מגין  מלח  וברית  עליהם,  מקטרג  השטן  מצות, 

עכ"ל.
)סגולת ישראל מערכת מ(

לימוד על השולחן בסעודה
נצול  סעודה  בשעת  השולחן  על  תורה  לימוד  ידי  על 

מפחד.
)ספר המדות ערך פחד אות לב(

מכוסה במפה
יוסף מסעראצק בשם הה"ק ר' משה  סיפר לי הה"ג ר' 
הורוויץ ז"ל מראזווידאוו שאמר בשם זקנו הה"ק ר' נפתלי 
מראפשיץ ז"ל שסגולה לפרנסה להיות כל השולחן מכוסה 

במפה בעת האכילה.
)דרך צדיקים פ"ז אות נז(

כלי מלח מלא
הסעודה  בשעת  השלחן  על  שמעמידין  המלח  עם  כלי 
אמר הרה"ק רבי יחזקאל משינאווא זי"ע שצריך שיהא מלא 

והדבר מסוגל לפרנסה.
)דברי יחזקאל החדש(

הותרת פתיתין מסעודת ליל 
שבת על השולחן עד למחר

למחר,  הסעודה  עד  הסעודה  מן  שנשארו  פתיתין  ויניח 
והוא סגולה להשפיע ברכה לכל השבוע, ובזה י"ל הכתוב 
בפרשת המן )שמות טז כג( ואת כל העדף הניחו לכם למשמרת 
עד הבוקר, דהלחם של שבת יש לו סגולה לשמירה בבית, 
לצורך  ר"ל  למשמרת,  לכם  הניחו  העדף  כל  ואת  והיינו 
משמרת הבית הן לפרנסה והן לשאר ענינים וע"כ הניחו 

אותו עד הבוקר.
)שבט מיהודה(

אזוב על השולחן
גם אזוב על השלחן מבריח כל מיני מזיקין וזאת הקליפה 

בכללם, שכן אזוב גי' י"ו כנגד י"ה שזכרם זה פעמים.
)טעמי המצות פרשת עקב(

כוונה זו של אזוב מברחת החיצונים מעל שלחנו, וכ"ש 
שיברחו אם ימצא עליה האזוב עצמו.

)משנת חסידים מסכת מוצאי שבת פרק ג מ"ו(

בדברי תורה על השולחן מתברך מזונו
כמו שנאמר בלחם הפנים פנים כן נאמר בתורה פנים, 
שכמו  לומר  ה',  דיבר  בפנים  פנים  ד'(  ה',  )דברים  שנאמר 
שלחם הפנים שהיו אוכלים הכהנים היה להתיש כח היצר 
הרע ולהתברך מזונם כן כל אדם בדברי תורה שאומר על 
התנא  רמז  ולזה  מזונו,  ומתברך  היצר  כח  מתיש  שולחנו 
שאמר )אבות ג', ג'( כל שולחן שאמרו עליו דברי תורה כאילו 
אכלו משולחנו של מקום, ואכילת שולחנו של מקום לא 
היתה כי אם לחם הפנים, לרמוז למה שאמרתי, ולזה היה 
במצפונו  צפון  שהוא  הצפוני  כח  להתיש  בצפון  השולחן 

של אדם.
)שפתי כהן עה"ת שמות כה, כג( 

דברים שהשולחן מכפר כמזבח
כבר ידעת כי שלחנו של מקום הוא המזבח והוא מוכתר 
עוסקין  הכהנים  נכבד,  הנו  השלשה  ומן  כתרים  בשלשה 
במעמדם  וישראל  הדוכן  על  שוררים  והלוים  בעבודה 
עוסקין בתורה, ואמרו בשלשה פרקים )כז, ב( אנשי משמר 
היו מתפללים על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון. ובזה יהיה 
השלחן אשר יכפר על האדם בזמן הזה כמו שהיה המזבח 
מכפר עליו בזמן הבית. כי כשהאדם מאכיל את העניים על 
שלחנו הנה קרבנו זבח שלמים לה', ולפיכך צריך להאכילם 
וכתיב  לגבוה  קרב  ודם  חלב  המשובח שעל השלחן שכן 
)במדבר יח, ל( בהרימכם את חלבו ממנו, חלב דבר משובח 
כמו )בראשית מה, יח( )ו(חלב הארץ, כי אין דבר משובח כמו 
המורם לגבוה, וזה דוגמת זבח שלמים הקרב לריח ניחוח 
לה'. וסדור דברי תורה על השלחן דוגמת אנשי מעמד שהיו 
עוסקים במעשה בראשית. והטעם שהיו עוסקים במעשה 
בראשית להודיע כי קיום העולם בכללו הוא על העבודה, 
וכמו ששנינו )אבות פ"א מ"ב( על שלשה דברים העולם עומד 
על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. וברכת המזון 

כנגד השיר שהיו אומרים בדוכן והתפלה שמתפללים.
)תולעת יעקב סוד ברכות הנהנין(

הסרת סכין מהשולחן בשעת ברכת המזון
וצריך לסלק הסכין מעל השלחן בשעת הברכה. והטעם, 
מפני שהשלחן נקרא מזבח )ראה חגיגה כג, א(, והמזבח הוזהרנו 
בו )שמות כ, כב( לא תבנה אתהן גזית וגו', והברזל לא הוזכר 
כלי  כל  והגרזן  ומקבות  ז(  ו,  )מ"א  כתיב  ובמקדש  במשכן, 
רומז  הברזל  כי  והטעם  בהבנותו.  בבית  נשמע  לא  ברזל 
לכחו של עשו, סוד הסיג היוצא מפחד יצחק, ועליו כתיב 
)מלאכי א, ג( ואת עשו שנאתי, ולכן הוא מרוחק מן המקדש 
כי אין לו חלק בירושת ישראל ולא באמונתן, והכתוב מדבר 
במקדש התחתון ורומז למקדש העליון, והוזהרנו לסלקו מן 

השלחן כדי שלא ימצא שם בשעה שתחול הברכה ויטול 
חלק כי אין לו חלק בה.

)תולעת יעקב סוד ברכות הנהנין(

האכלת עניים ואמירת דברי 
תורה על השולחן

ישים  אכילתו  ומתחלת  זה,  ענין  לבו  אל  יתן  המשכיל 
מזבח  שלחנו  שיהיה  כדי  לדל  מלחמו  שיתן  פניו  מגמת 
כפרה כדלעיל. ואם אין לו די ספוקו לבד, או יש לו והוא 
במקום שאין שם עני, יעסוק בתורה על שלחנו עם אוכלי 
יותר  או  כקרבן  עון  היא מכפרת  כי  לבדו,  הוא  או  לחמו 
מלחמו  יתן  לומר  רוצה  השנים,  וטובים  כדלעיל,  מקרבן 
לדל וגם ילמוד תורה על שלחנו, ובזה יהיה שלחנו מזבח 
כפרה ממש כאילו הקריב קרבן על גבי המזבח. כמו שכתב 
בעל ראשית חכמה בשם החסיד ה"ר יוסף יעב"ץ במשנת 
שלושה שאכלו על שלחן אחד זה לשונו, ורשב"ם ז"ל פירש 
שבית  שבזמן  לומר  בשלחן,  וסיים  במזבח  הכתוב  פתח 
המקדש קיים אדם מתכפר על ידי הקרבנות ושיר הלוים, 
עכשיו במקום הקרבן מאכיל העניים ובמקום השיר מדבר 
בדברי תורה. ויש נוהגים לשורר פזמונים או מזמורים אחר 
הסעודה, ומנהג יפה הוא להפטר מן העונש, אבל העיקר 
הדיבור הוא ממש לומר איזה דין או חידוש פסוק או הגדה, 
כי שלוש חלוקות הן, צדיקים גמורים הא דאמרן, בינונים 

המזמור, רשעים ולא כלום, עכ"ל.
)של"ה הקדוש שער האותיות עמק ברכה סעיף ו(

העלאת הנפשות המגולות במאכל
ולכן האדם כשהוא אוכל צריך ליזהר בתכלית הזהירות 
ואל יאכל כמו הבהמות והב"ח שאינן יודעין בין טוב לרע, 
וכאומרם  זה  בענין  דנ"ה[  ]ברכות  רז"ל  והגדילו  הרבו  ולכן 
וזה לפי שהמזבח היה עושה ב'  שהשולחן דומה למזבח, 
בחינות הנזכרות. גם אמרו כי השולחן מכפר עונותיו של 
אדם וכיוצא באלה מאמרים הרבה ונמצא כי כיון שאפשר 
שיזדמנו במאכל ההוא איזה נפשות מגולגלים על עבירות 
איזה  שם  יזדמנו  אם  ששותה  במים  גם  אף  או  שעשו, 
זולתי  מגולגלת  נפש  שום  שם  אין  אם  אף  או  מגולגלים 
הסיגים והקלי' אשר במאכל ההוא שהיא הבחינה הא' אם 
יהיה האדם הזה האוכלם צדיק ות"ח ודאי שלא די שלא 
יתערבו בו בנפשו אלא אדרבא יתקנם ויברר האוכל מתוך 
הפסולת ויתקן נפשות המגולגלים ההם כמו שיתבאר. אבל 
אם האדם הוא רשע או עם הארץ לא די שאינו מתקן אותם 
אלא אדרבא אפשר שע"י מעשיו פוגם ומקלקל את נפשות 
שהם  ממה  יותר  ההוא  המאכל  את  או  שם  המגולגלים 

פגומים מצד עצמם.
)שער המצות פרשת עקב(

דמיון למזבח החיצון ולמזבח הפנימי
וד'  והמוציא  ידים  נטילת  הן,  ואלו  ח'  השלחן  ברכות 
הרי  ולאחריו  לפניו  היין  ועל  המזון  ברכת  של  ברכות 
מה  המזבח  כנגד  השלחן  ששקול  לפי  אלו  ח'  וטעם  ח'. 
השלחן  הלחם שעל  מכפר, שהרי  אף שלחן  מכפר  מזבח 
גבי  על  כקרבן  הוא  הרי  העניים  את  שם  מאכיל  כשהוא 
יותר  מכפר  שהוא  הקטורת  במזבח  שהיו  וכשם  המזבח, 
בשמים,  מיני  ח'  הנחושת  מזבח  שעל  הקרבנות  מכל 
בקטורת  וד'  וקדה.  וקנה  וקנמון  מור  המשחה  בשמן  ד' 
המפורשים בכתוב נטף ושחלת וחלבנה ולבונה, כן נצטוינו 
אדם  בני  ורוב  כנגדם,  ברכות  מיני  ח'  השלחן  על  לברך 
אינם מתבוננים ולא שמים על לב הענין הזה. וצריך אדם 
להתקדש בשלחנו ובסעודתו בח' ברכות אלו שהם כנגד ח' 
מיני בשמים המפורשים בתורה שהיו במקדש כדי לקיים 

המצות על תכונתם ולכוין בברכות על יסודותם.
)שולחן של ארבע השער הראשון(

הריגת כינה על השולחן
אסור להרוג כינה על שלחן שאוכלים עליו, וההורג עליו 
שנאמר  המזבח,  הוא  השלחן  כי  המזבח,  על  הורג  כאילו 
)יחזקאל מא כב( וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה'. ומטעם 
זה מכסים הסכינים בשעת ברהמ"ז, משום שנאמר )שמות כ 

כה( כי חרבך הנפת עליה ותחלליה.

)ספר חסידים סימן קב(
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עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
בענין מקור מלאכת קושר מהמשכן ובענין קושר על מנת להתיר 

לכל כלי המשכן בכל עבודתו וכל יתידותיו וכל יתדות החצר נחשת )כ"ז, י"ט(

האם קשירת יתידות המשכן 
היה על מנת להתיר או לא

בגמ'  כדאיתא  ממשכן,  ילפי'  מלאכות שבת  כידוע  הנה 
)שבת מ"ט:( ע"ש, לכן נכתוב בעזה"י בענין מלאכות קושר 

ומתיר שהיו במשכן כפי שמוזכר גם בפרשתינו, ובתחילה 
נדון בענין היכן היה מלאכות אלו במשכן.

והמתיר',  'הקושר  הם  שבת  של  מלאכות  מל"ט  שניים 
ובגמ' )שם ע"ד:( דנים היכן היה במשכן מלאכות אלו, ודעת 
ביתידות  קושרים  שהיו  מה  שזה  הב"ח(  גירסת  )לפי  רבה 
אהלים, ופרש"י 'נועצים יתידות בקרקע כדכתיב יתידות 
והיינו  עכ"ל,  במיתריהן'  בהן  היריעות  וקושרין  המשכן, 
תהא  לא  שהרוח  שכדי  פרשתינו  בסוף  שמבואר  מה 
הקלעים  ואת  האהל  של  היריעות  שיפולי  את  מגביהה 
של החצר היו קושרין שיפוליהן ביתידות שהם כמין נגרי 
נחשת שתקועים בארץ. וע"ז הגמ' שואלת דזה קושר על 
מנת להתיר, והיינו שהרי כשנסעו ישראל ממקום למקום 
היריעות,  מיתרי  קשרי  את  והתירו  המשכן,  את  פירקו 
והרי זה קשר שאינו של קיימא, וכה"ג פטורים בשבת, 
כדתנן )קי"ג.( כל קשר שאינו של קיימא אין חייבין עליו. 
לכן הגמ' מביאה אופן אחר של קושר שמצינו במשכן, 

וכדלהלן.
אינו  ]שזה  זו  קושיה  על  תירץ  ה"ב(  )פ"ז  בירושלמי  אמנם 
קשר של קיימא, כיוון שכשנסעו התירו קשר זה[, 'מכיון שהיו חונין 

ונוסעין על פי הדיבור כמי שהוא לעולם', ופירש הקרבן 
שבשעת  והיינו  יסעו',  אימתי  ידעו  לא  'שהרי  העדה 
הקשירה לא היה בדעתם מתי הם יתירו את זה, שכן זה 
היה תלוי בדיבורו של הקב"ה אימתי יאמר להם ליסוע, 
משנה  יותר  ואף  ארוך,  לזמן  חונים  היו  הם  ולפעמים 
לכאו'  והנה  מסעי(.  ר"פ  ברש"י  גם  ועי'  בהעלותך,  בפר'  )כדכתיב 

מדברי הירושלמי אלו משמע דקשר של קיימא אינו צריך 
להיות לעולם, וסגי שהוא לזמן ארוך. אכן יש מבארים )עי' 
אור זרוע ב', ס"ז, אבני נזר או"ח קפ"א ועוד( דהכונה בירושלמי 

שכיון שלולי שהקב"ה יאמר להם ליסוע הם ישארו שם, 
לכן זה נחשב כמו קשר שהוא לעולם, שכן צריך ציווי 
של הקב"ה שיחדש מצב שהם ייסעו, וזה התחדשות, ולפי 
ודו"ק.  לעולם  כמו  כאן  קבועים  הם  עכשיו  של  המצב 
]ולשון הירושלמי )עירובין פ"ה( שכיון שהיה ע"פ הדיבור, נחשב כמו 

שהיו חונין לעולם[. ובנוסח אחר י"ל דנחשב קשר של קיימא 

הקב"ה  בדעת  תלוי  אלא  בדעתם,  תלוי  שאינו  משום 
קושר  אדם  אם  הנוסחאות  ב'  בין  נפ"מ  להם.  שיאמר 
וחושב להניחו לעולם, ולאחמ"כ נמלך להתירו, דיש כאן 
מצב של התחדשות, אבל מאידך אינו תלוי בדעת אחרים. 
אמנם י"ל דבנמלך יהיה פטור מטעם אחר, דהרי בנידון 
דידן ]גבי המשכן[ הם ידעו מלכתחי' שהקב"ה יכול לומר 
להם בכל יום ליסוע, ולכן צריך להגיע להא דהוא תלוי 
בדעת אחרים ]לנוסח זה[, אבל בנמלך, הרי בתחילה הוא 
לא ידע שימלך, וא"כ י"ל דהתם בודאי זה נחשב קשר של 
קיימא. והנה בשועה"ר )שי"ז, א'( כ' דקשר שהאדם מסופק 
אם יתירנו הר"ז נחשב קשר של קיימא ע"ש, ולפי"ז דברי 
הירושלמי מתפרשים כפשוטו, שהיה להם ספק אם יסעו 
משם, ולכן זה נחשב של קיימא. והנה הירושלמי דוחה 
דכיון דהקב"ה הבטיחם להכניסן לארץ, לכן אי"ז קש"ק, 
לפי  והנה  ליסוע.  להם  יאמר  שהקב"ה  יתירוהו,  דודאי 
הביאור שהציווי ליסוע זה התחדשות, י"ל בכונת דחיית 
יסעו  שהם  מראש  הבטיחם  שהקב"ה  שכיון  הירושלמי 
מצד  שזה  הביאור  ולפי  מחודש.  מצב  נחשב  אי"ז  א"כ 
שהוא תלוי בדעת אחרים, י"ל דאם האחר אמר לו מראש 
זה בהמשך, אי"ז נחשב של  יאמר לו להתיר את  שהוא 
נחשב קשר  דיהיה  לדון  מקום  היה  עדיין  והנה  קיימא. 
של קיימא, מצד אריכות הזמן, שהיה פעמים שהיו אף 
יותר משנה, ודעת הרבינו ירוחם שקשר שעשוי לעמוד 
חצי שנה חשוב קש"ק, וכ' ע"ז האבנ"ז )או"ח קע"ח( דאי"ז 
מעל  הענן  שנעלה  הראשון  המסע  שהרי  די"ל  קושיה, 
היו  אלמלא  מיד,  לארץ  להכניסם  היה  העדות  משכן 
בניסן לא  בא'  וא"כ קשירה ראשונה  ]במרגלים[,  חוטאים 

יום,  נ'  היה של קיימא שהיה כדי שיכנסו לארץ לאחר 
וכיון שקשירה ראשונה לא היה מלאכה שוב אין ללמוד 
משאר הקשירות, דכבר אי"ז בהכלל שכל שהיה במשכן 
לא  ע"כ  ראשונה  שקשירה  דכשם  די"ל  מלאכה,  נחשב 

היה מלאכה, כן שאר קשירות ע"ש עוד.

מדוע מחנה ישראל היה נחשב קבוע 
אע"פ שהוא היה עשוי מאהלים

הגמ'  דברי  הביא  הי"ב(  משבת  )פ"י  שמח  באור  והנה 
בעירובין )נ"ה:( דאיתא התם דמחנה ישראל היה לזה דין 
כשל עיר שמהלכים את כולה כמו שהיא ד"א, ולא היה 
משום  הוא  לזה  והטעם  ישראל.  במחנה  תחומין  איסור 
שע"פ ה' יחנו וע"פ ה' יסעו לכן זה היה נחשב קביעות, 
אף דבעלמא מה שעשוי מאהל אין לזה שם עיר, ובמדבר 
לבין  הזאת  הגמ'  בין  האו"ש  ומחלק  באהלים,  חנו  הם 
שהקב"ה  שכיון  בירושלמי  דאיתא  דמה  הירושלמי, 
קודם  זה  קביעות,  נחשב  אי"ז  לארץ  ליכנס  הבטיחם 
שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ, ומה דאמרו בגמ' דזה 
נחשב קביעות זה לאחר שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ 
עד מ' שנה. ולכאו' צ"ב דברי האו"ש מדוע הגמ' בעירובין 
זה דוקא לאחר הגזירה, ולענ"ד נראה להציע דהנה אי' 
ומזה  הענן,  מאחורי  נפנים  הם  נפנין  דכשהן  שם  בגמ' 
באו ללמוד שגם אהלים נחשבים כעיר ע"ש, והנה ביומא 
)ע"ה:( איתא דמה שהם היו צריכים ליפנות זה רק לאחר 

שסרחו ונתלוננו על המן שאמרו ונפשנו קצה וגו', דקודם 
ליפנות,  צריכין  היו  ולא  באיברים  נבלע  היה  הוא  לכן 
חוקת[,  בפר'  כתבי  ]דהוא  המרגלים.  לאחר  היה  זה  וסרחון 
וא"כ נמצא דהגמ' בעירובין זה לאחר שנגזר עליהם שלא 
ליכנס לארץ, ונפלא. ]אכן בגמ' ביומא שם יש צד דגם קודם לכן 
היה  לא  שזה  להן  מוכרין  אוה"ע  שתגרי  בדברים  זה  ענין  שייך  היה 

נבלע באיברין[.

מדוע בניית המשכן לא היה 
נחשב על מנת לסתור

)שבת ל"א:( אמרי' מכדי  וממשיך האו"ש שם דהנה בגמ' 
כל מלאכות שבת ילפי' להוא ממשכן, והתם סותר ע"מ 
לבנות שלא במקומו, א"ל שאני התם כיון דכתיב 'ע"פ ה' 
יחנו וע"פ ה' יסעו' כסותר ע"מ לבנות במקומו דמי. וצ"ב 
עומדים  שהיו  דכיון  בירושלמי  דאמרי'  ממה  שנא  מאי 
להכנס בכל עת לא"י ]כן היה לפני הגזירה וכנ"ל[, א"כ מדוע 
זה נחשב כסותר ע"מ לבנות במקומו, ]והיינו דכנראה האו"ש 
הבין דמה שסותר שלא ע"מ לבנות במקומו ל"ה סותר, הוא משום דמי 
יימר שאכן יבנה, וע"ז קאמר בגמ' דכיון דע"פ ה' יחנו לא שייך סברא 
זו, וע"ז מקשה האו"ש דכיון שהיו עומדים ליכנס לארץ א"כ מי יימר 
שיבנו שוב, עוד א"נ דכונת האו"ש דכל מה שע"פ ה' יחנו וכו' עושה 
את זה כע"מ לבנות במקומו הוא בצירוף זה שהיו אמורים להשאר שם 
זמן מרובה, ויותר נראה כאופן הראשון, אמנם מתירוצו של האו"ש נראה 
כהאופן הב'. ותירץ האו"ש דכיון דסבירא לן בנין לשעה הוי בנין ]כן 

איתא בירושלמי וכן הוכיח שם האו"ש בדעת הבבלי[, א"כ לא אכפת 

לן במה שהוא רק חניית שעה, וסגי לן בזה שכיון שע"פ 
ה' יחנו נחשב כמקומו. ובעיקר פירוש דברי הגמ' דכיון 
דע"פ ה' יחנו נחשב כמקומו יש לבאר עוד דכיון שהם 
נסעו על הענן לכן היכן שנסעו הכל נחשב מקום אחד. 
כמקומו  שנחשב  דמה  פירש  שם  חננאל  ברבינו  אמנם 
הוא משום דשמא יאמר להם ה' לבנות שוב באותו מקום. 
)עי' הערות הגרי"ש אלישיב( דסותר שלא ע"מ  ויש מבארים 
לבנות במקומו אי"ז חשיב מקלקל, אמנם כיון שע"פ ה' 
יחנו זה נותן חשיבות לסתירה ול"ה מקלקל, ומה שלגבי 
זו, שזה קשר  קושר ע"מ להתיר לא אמרה הגמ' סברא 
חשוב כיון שזה ע"פ ה', כ' בהערות הגריש"א זצ"ל דקשר 
בירושלמי  אמנם  וצ"ב.  קיימא  של  בפועל  להיות  צריך 
יש מבארים סברא זו גם לגבי קשר וכנ"ל, ועי' בהגהות 
מרדכי )ריש חולין( שכ' דקשר תפילין חייבים עליו בשבת 
בכמה  כעי"ז  ומצינו  לקשר,  אחשביה  דרחמנא  משום 
ורחמנא  ה'.(  )ב"ק  מעשה  קרייה  דרחמנא  בגמ'  מקומות 
וידוע  ועוד.  חישובו  איסורו  )מ"ו.(  פסחים  עי'  אחשביה, 

לבאר בזה עוד ביאור )עי' בשם הגרנ"ט והגר"ח שמואלביץ זצ"ל( 
דזה נמשל לתינוק שנמצא בידי אמו דאם היו שואלים 
בו אמו  והחדר  אינו משיב שם המקום  היכן הוא  אותו 
שזה  אמו,  בידי  נמצא  שהוא  משיב  היה  אלא  נמצאת, 
מקום  להם  היה  לא  במדבר  בנ"י  וכמו"כ  שלו,  המקום 
כזה או אחר אלא מקומם היה היכן שהקב"ה יאמר להם. 
ובדברות משה כ' לבאר דצריך שיהא ניכר מתוך הסתירה 
שזה ע"מ לבנות, ואם זה ע"פ ה' זה נחשב שניכר מתוך 

הסתירה שהולך לבנות.

מנלן שקושר על מנת להתיר 
לא הוי קושר ובענין שאר 

המקורות למלאכת קושר
והנה בעיקר דחיית הגמ' דקשר היריעות היה קושר ע"מ 
להתיר, ואי"ז מלאכה, הקשה הגינת ורדים )שו"ת או"ח ג', 
י"ח ד"ה ולענין( מהיכא פשיטא לגמ' דכה"ג לאו קושר הוא, 

אדרבא נילף מהתם, וגם בכה"ג יהיה נחשב קושר, ותירץ 
כ' שברש"י משמע  כן מסברא, עוד  דהוה פשיטא לגמ' 
דקו' הגמ' הוא מכח המשנה דמבואר התם דל"ה מלאכה. 
]וצ"ב דסו"ס מנלן באמת לפי"ז, לא ללמוד מקשר היתידות, ונימא דאף 

ע"מ  דקושר  א'(  )שי"ז,  כ'  בלבוש  אכן  קיימא[.  של  אינו  אם 

להתיר ל"ה קושר דאינו דומיא דמשכן, וצ"ב מדברי הגמ' 
כאן. ובשו"ת רצ"ה אורנשטיין )נכד הישוע"י, ק"ד, ג', בהג"ה( כ' 
ליישב דכונת הגמ' כאן לדחות דכלל לא היו קושרין את 
היתידות שכן אם היו קושרין אותן, אמאי לא ילפי' מזה 
דאף קושר ע"מ להתיר הוי קושר. ולדבריו צ"ל דחיברו 

את היריעות כאופן המבואר בשפ"א דלהלן.
של  שהקשירה  לגמ'  מנלן  הקשה  )ע"ד:(  אמת  ובשפת 
היה  הקשר  דלמא  הא  קיימא,  של  היה  לא  היתידות 
מתקיים תמיד, רק כשנועצין היתידות בארץ היו תוחבין 
ותירץ  עניבה,  כעין  בהקשר  שהיה  נקב  בתוך  היתידות 
אבל  חוטין,  בב'  אלא  ל"ש  דקשירה  נ"ל  דהיה  השפ"א 
לא כשעושה קשר באותו חוט עצמו ]ובזה תירץ שם גם אמאי 
אך  ע"ש[,  הפתילין  עם  אותו  קושרין  שהיו  מהציץ  קושר  ילפי'  לא 

הרמ"א כ' בשם הסמ"ג דגם בחוט א' חייב משום קושר 
ע"ש עוד בשפ"א.

נחזור לדברי הגמ' שהק' על המקור של רבה מקשירת 
שיטת  אחר,  מקור  אומרת  הגמ'  לכן  האהלים,  יתידות 
קושרין  נימא  להן  שנפסקה  יריעות  אורגי  'שכן  אביי: 
מתיר  אבל  קושר,  דהתינח  ע"ז  מקשה  ורבא  אותה', 
הכי ילפינן מהכא. וכ"ת שהיה שם גם מתיר שאם היה 
]מפני שהם  נימין א' ליד השני שהם קשורים  מזדמן שני 
]כדי  קשור,  אחד  ומשאיר  אחד,  מתיר  הוא  ולכן  נפסקו[, 

מלך  לפני  השתא  יתכן,  לא  זה  ונראין[,  בולטין  יהיו  שלא 

בו"ד אין עושין כן, ]כשמתירו נראה הנקב ביריעה, רש"י[ לפני 
ממ"ה הקב"ה עושין?! ודאי שלא. 'אלא אמר רבא שכן 
לצוד את  הרשתות  לצורך  ]והיינו  ומתירין'  קושרין  חלזון  צדי 
חלזון  לצוד  צריכין  היו  דלא  הק'  השפ"א  והנה  החלזון[. 

לצורך המשכן, שהרי כבר היה בידם חלזונות, שהרי א' 
מהתרומות שבריש הפרשה הוא תכלת. אמנם יש שכתבו 
)יעויין בחת"ס )ע"ד. ד"ה שכן( וכן בפנ"י ע"ה. ד"ה הצד( דגם 

אם לא עשו בפועל מלאכות אלו במשכן, מ"מ אם לצורך 
מה שעשו במשכן צריכים בד"כ להשתמש במלאכות אלו, 
אפשר כבר ללמוד ממלאכות אלו. ועי' באגלי טל משכב"ז 

)הובא בילקוט ביאורים עוז והדר, ע"ד:(.

מתופרי  קושר:  למלאכת  מקור  עוד  מביא  ובירושלמי 
חזר החוט  ואם  קושרו,  היה  נפסק החוט  יריעות, שאם 
ונפסק, אין קושרין אותו שוב שאי"ז דרך כבוד, אלא מתיר 
עוד מקור  ועי'  חוט אחר במקומו,  ומכניס  את הראשון 

בירושלמי.
טובא  ולהרחיב  להאריך  יש  קושר  מלאכת  בענין  והנה 
מאד  שנוגעים  דברים  הרבה  בזה  ויש  ופרטיה  בכלליה 
המלאכות  מקור  בענין  אלא  עסקנו  לא  וכאן  למעשה, 
באמת  אליו  מקושרים  שנהיה  יעזרנו  וה'  מהמשכן. 

באהבה וביראה.
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טירער  זעליג  אהרן  רבי  הרה"צ  האדמו"ר  כ"ק 
פנחס  יעקב  רבי  הרה"צ  לאביו  תרנ"ד  בשנת  נולד 
מדאראהוי,  יחיאל  רבי  האדמו"ר  הרה"צ  בן  טירער, 
שהיה חתנו של הרה"ק רבי אלעזר זאב מבוטשעטש, 
חיים  רבי  הרה"ק  בן  מואהליב  יוסף  יעקב  רבי  ובן 
מטשערנאוויץ בעל 'באר מים חיים' וחתן רבי יצחק 
מקאליס, בן הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקוב 
בעל 'דגל מחנה אפרים' ולמעלה בקודש אור שבעת 

הימים הבעל שם טוב הק'.

גילוי ה"באר מים חיים"
אהרון  רבי  חלה  שנה  כ"ב  כבן  בחור  היותו  בעת 
עצה  הרופאים  לו  מצאו  ולא  גדול,  בחולי  זעליג 
ותחבולה לרפואתו, והמצב הלך והדרדר, אמו ישבה 
לה'  והתפללה  בדמעות  תהלים  ואמרה  מיטתו  ליד 
שהבן  ראתה  באמצע  שלימה,  רפואה  לו  שישלח 
עצומות,  ועיניו  ורגליו  ידיו  את  מזיז  אינו  החולה 
בערך  המצב  היה  כך  למות,  עומד  שהוא  וחששה 
עיניו  את  פותח  שבנה  איך  ראתה  ופתאום  כשעה, 

ומתיישב, וביקש מאמו כוס חלב.
מה  שאלתו  מכן  ולאחר  לשתות,  לו  נתנה  האמא 
קרה, וענה, שחלם איך שהוא רואה את זקנו הבאר 
מים חיים בא אליו בחלום, ותיאר צורתו שהיה אדם 
של  מטה  ובידו  )אדמוני(,  ארוך  זקן  עם  ויפה  גבוה 
אדמורי"ם, עם ראש של כדור חלול, וזה היה אז מנהג 
הרבה אדמורי"ם שהיה להם כזה מקל, ובראשו היו 
מכניסים בשמים, וכאשר היו יושבים היו מברכים על 
הבשמים, ואמר לו הבאר מים חיים שהגיע להביא לו 

רפואה שלימה, ושאלו מי הוא, ואמר לו שהוא אחד 
מזקניו, שאלו איזה סבא, והוא אמר לו שהוא הבאר 
מים חיים, ובחלום אמר הבאר מים חיים לסבא שיניח 
את ידו על ראש המקל, והבאר מים חיים הניח את ידו 

על ידו של הסבא, וברכו ברפואה שלימה.
לאחר מכן אמר לו הסבא, הרי זה בטוח שכאשר 
ידו  הניח  ואז  בעלמא,  חלום  זה  שהיה  תגיד  תקום 
על בטנו ולחץ לו מעט עד שהוא צעק 'איי', ואמר 
לו שזהו לסימן שהוא חלום אמת, ואז כשצעק הוא 

התעורר, ותוך כמה ימים הוא חזר לבריאותו.
בת  חנה  הרבנית  זוגתו  את  נשא  לפרקו  בהגיעו 

הגה"ח רבי אפרים דומ"ץ בהארלוי.
אהרן  רבי  הרה"צ  בנש"ק  מדורוהוי  האדמו"ר 
ליבו  וטוב  היתירה,  ובינתו  בחכמתו  מפורסם  זעליג 
היה לשם דבר ללא גבולות. היה פה מפיק מרגליות 

והתפרסם בסיפור הצדיקים שקלחו מפיו בכל עת.

בחצר הק' שטפנשט
הרה"צ אהרן זעליג כיהן כאדמו"ר בדורוהוי ורבים 
מוותיקי  היה  עצמו  והוא  ולברכותיו,  לפתחו  שיחרו 
המסתופפים בצל מרן רבינו הרה"ק משטפנשט, ואף 
זכה לחוות מספר פעמים בישועות שהתגלגלו מתחת 
לשולחנות בשטפנשט. כשרק מישוש ידו הק' מביאה 
רפואה לכל התחלואות, והוא כענין שמבואר בספה"ק 
מה שאמרו צדיקים י'שלח ד'ברו ו'ירפאם ר"ת יד"ו, 

שהצדיק יש לו הכח לרפא על ידי העברת ידו.
היה זה בא' הפעמים שהגיע אל חצר הקודש של 
רבינו בשטפנשט והביא עמו את בנו רבי יחיאל טירר 

יחיאל  ר'  סבל  תקופה  באותה  צעיר,  בחור  כשהיה 
ברופאים,  רבות  דרש  והוא  הסיניסיטוס,  ממחלת 
והרופאים לא עלה בידם למצא לו לרפואה, והיה לו 
מזה יסורים נוראים, והגיע לצדיק משטפנשט, והרבי 
קרא לו והניח את ידו הק' על מצחו, וכך הוא עבר על 
כל המצח מתחילה ועד סוף, ושאלו, אמור לי בחור, 
היכן כואב לך, כאן או כאן, ולאחר שהרבי עבר עת 
המצח אמר לו אבי, עכשיו כבר לא כואב לי מאומה, 

שכל הכאבים עברו על ידי העברת היד של הצדיק.
 אדמו"ר בדורוהוי

תושבי העיר דורוהוי שמו בו עיניהם והפצירו בו 
רבות כי יעלה לכהן על מקומו של זקנו הקדוש הרבי 
הרבות  להפצרותיהם  שנעתר  עד  מדורוהוי,  יחיאל 

ועלה לכהן על מקום סבו הרבי מדורוהוי .
לו  והיה  בדורוהוי,  כאדמו"ר  כיהן  זליג  אהרן  רבי 
שם בית הכנסת, ועד היום בית הכנסת קיים ומתפקד 
ומאד מסודר, שלטים על הקירות של ברכות התורה 
וכדומה, השלטים הוכנו על ידי בנו רבי יחיאל טירר, 
שהיה לו כתב יד נפלא. והיה הגבאי של בית הכנסת.

ויהיה כנגן המנגן
הכנסת  בבית  מתכנסים  היו  שבת  מוצאי  בכל 
לסעודת מלוה מלכה, ורבי אהרן זליג היה אומר דברי 
תורה, ולאחר מכן היה מוציא את כינורו ופורט על 
נימי כינורו ומנגן שירי נשמה וערגה ומניגוני מוצאי 
שבת בנעימה עריבה לאוזני השומעים, כך היה מנהגו 

בכל מוצאי שב"ק.

חכמי 
רומניה

תמונה עתיקה 
מהמצבה והאהל 

של הרה"צ רבי 
אהרן זעליג 

טירר בדורוהוי

תמונת 
הרה"צ רבי 
אהרן זעליג 
טירר זצ"ל 
האדמו"ר 
מדורוהוי
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הדורות  בכל  בידם  מסורת  היה  בכינור  הנגינה 
מהרה"ק ר' מאיר מקרעטשניף, וכך נהגו כל אדמור"י 

בית קרעטשניף ונדבורנא.
אהרן  רבי  האדמו"ר  כ"ק  של  המשפחתית  קרבתו 
זעליג להרה"ק מקרעטשניף היתה בכך, לפי שהרה"ק 
ר' מאיר מקרעטשניף היה חתנו של הרה"ק ר' יחיאל 
של  בנו  יוסף,  יעקב  ר'  הרה"ק  של  בנו  מדורוהוי, 

הרה"ק בעל הבאר מים חיים.
מסופר כי הרה"צ רבי אהרן זליג היה מנגן בכינור. 
מעשה  והיה  הכינור,  על  לנגן  למד  שלא  אף  על 
שכאשר נסע ברכבת נסע עם הכינור, והיו שם בקרון 
גויים שהתחילו ללעוג לו, ואז הוציא את הכינור, וניגן 
עומדים  וחשבו שהם  נוגה[  ]ניגון קצבי  'וואלאח',  ניגון 
שוב,  שינגן  ממנו  ובקשו  מתיקות,  מרוב  להתפגר 
של  הכח  מהו  שידעו  כדי  הניגון  שניגן  להם  ואמר 

יהודי.

סיפורי מופת
טירר  זעליג  אהרן  משה  רבי  הרה"צ  נכדו  מספר 
מחיפה: זכיתי ואני קרוי על שמו של הסבא רבי אהרן 
זעליג, למרות שהתכנית הייתה לתת לי רק את השם 
משה על שם אבי אמי, ומעשה שהיה שבליל הברית 
זה  היה  מדורוהוי,  הרבי  חמיה  את  חלמה  אמי  שלי 
בליל שבת שלפני הברית, ולמרות שלא אמר כלום 
יונצח על הילד הקטן  הבינה שהוא מבקש כי שמו 
שנולד, וכך הוסיפו לי את השם 'אהרן זעליג' בנוסף 
לשם 'משה', בסעודת הברית שנערכה אז בד' שבט 
תש"ט, נשא דברים הרב של דורוהוי שהיה גם המוהל 
הרה"צ רבי פנחס אליהו וסרמן זצ"ל, והוא אמר מתוך 
ר"ת  והטעים שא"ז  ישיר משה'  'אז  פרשת השבוע: 
ששמו  ישיר,  זעליג  אהרן  שרבי  דהיינו  זעליג  אהרן 
נוסף ל'משה' לשם משה, שזה עתה ניתן לרך הנולד. 
סיפורי מופת רבים נקשרו בשמו הטוב של האדמו"ר 
משפחתו  מקרובי  אחד  מהם:  כמה  ונציג  מדורוהוי 
היה לו חנות בדורוהוי, חנות של ביגוד, החנות היתה 
אצלו בשכירות, ובכל חודש הוא היה מעביר את דמי 
היו  לא  החורף  ובימי  שלו,  הבית  לבעל  השכירות 
הרבה קונים, עקב הקור, חודש אחד כמעט ולא נכנסו 
קונים, ולא היה לו לשלם את דמי השכירות, ונכנס 
היהודי להאדמו"ר רבי אהרן זליג ובכה לפניו שאין לו 
לתת לחם לפי הטף ומלבד מה שאין לו לשלם עבור 
השכירות אין לו מאומה, שאלו האדמו"ר רבי אהרן 
זעליג, עד מתי אתה צריך לשלם, והוא ענה, עד ראש 
את  לך  יהיה  חודש  ראש  עד  הרבי,  לו  אמר  חודש, 

הכסף ותוכל לשלם.
כשהגיע היום של ערב ראש חודש ישב בעל החנות 
בחנותו, ועד לשעות הצהריים לא היה לו עדיין שום 
הכבד,  השלג  עקב  בחנות  איש  דרך  שלא  הכנסה, 
פרוטה  לי  אין  יהיה,  מה  ושאל  לרבי  היהודי  ונכנס 
לשלם עבור השכירות, שאלו הרבי, האם כבר פנה 
היום, ענה לו בעל החנות, אבל היום עומד לפנות, 

וענה לו הרבי, יהיה לך אי"ה.
ואכן לפנות ערב הגיע בנסיעה בעגלה אחד עם כל 
בני משפחתו, שהם לפני חתונה של בנם, והם צריכים 

בגדים לכל בני המשפחה, כי לא הספיקו לתפור לבד, 
בעל  ספר  מכן  לאחר  המשפחה,  בני  לכל  שם  וקנו 
החנות את הכסף ומצא שם בדיוק את הסכום שהיה 

צריך להעביר בשביך השכירות.
לאחר מכן נכנס בעל החנות לרבי ולאות תודה הוא 

הביא קופסת סיגריות.
עוד מעשה היה בבחור יהודי שרצה להרוויח מעט 
ירקות  עליו  והעמיד  שולחן  ברחוב  ופתח  מעות, 
וביצים למכור, אבל הוא עשה את הדבר בלא לבקש 
הגיע  ומכר  ברחוב  עמד  וכשאר  מהממשלה,  רשיון 
שוטר והתחיל לכתוב לו דו"ח על מה שעמד למכור 
ללא רשיון, וכאשר ראה הבחור שנרשם לו דו"ח אזי 
פניו,  על  לו  וסטר  אל השוטר  וניגש  כעסו  בו  עלה 
עוד  הזמין  ומיד  הבחור  על  כעס  הוא  גם  השוטר 
לא  אותו למקום  ולקחו  ועצרו את הבחור,  שוטרים 

נודע.
המשטרה  בידי  נעצר  שהיה  מי  הימים  באותם 
ובפרט על עבירות כאלו ספק גדול אם הוא היה יוצא 
אי פעם מבית האסורים, ולפעמים אף לא נודע אם 

הוא חי.
ר'  לזקני הרבי  רץ  מיד  כאשר שמע אביו מהדבר 
בחור  שהיה  מצבו,  על  לבכות  והתחיל  זליג  אהרן 
במצב של שידוכים, ולא ידעו להיכן העלימוהו, הרבי 
לו,  ואז הוא אמר  עיניו וחשב קצת,  ועצם את  ישב 
היום הוא יום שישי, בשבת ישוב בנך לביתך, היהודי 
שב לביתו בשמחה כששמע דבריו של הרבי, ובליל 
שבת הכינו לו מנה, אבל הבן עדיין לא שב לביתו, 
והתחילו לדאוג מי יודע מה שנעשה עם בנם, שמא 
עדיין  הוא  בבוקר  וגם בשבת  בין החיים,  אינו  כבר 
לא שב, ובשבת בצהריים שמעו איך שדופקים בדלת, 
בניהם  את  לראות  שמחו  הדלת  את  פתחו  וכאשר 
מוכה  היה  הוא  ואמנם  האסורים,  מבית  ששוחרר 
חבול ומלא זוהמא ממה שקיבל מהשוטרים, אבל הוא 

היה חי.
עליו  קשה  היה  אבל  עמו,  לדבר  ניסו  ההורים 
הדיבור, לאחר כל הסבל שעבר בימים הללו, ולאחר 
מכן התברר שהמשטרה קבלו הוראה מגבוה לשחרר 
את הבחור, ונתקיים הבטחתו של הרבי ר' אהרן זליג 

שיחזור בשבת.
שאסרו  לפניו  ובכה  לזקני  שהגיע  באחד  מעשה 
את שתי בניו בגלל מסירה, והם רוצים לפסוק דינם 
למיתה, ואמר היהודי שאם הם יהרגו את בניו, הוא 
לך  תדע  זקני,  לו  אמר  רח"ל,  לדעת  עצמו  יאבד 
של  ראשו  ויסתובב  עשר,  בשעה  יהיה  שהמשפט 

השופט והוא יוציאם לחפשי, וכן היה.

בית הכנסת אורחים
שליט"א  לופוביץ  זעליג  אהרן  רבי  הרה"צ  מספר 
האדמו"ר מבוקרסט ונכד רבינו: ביתו של הרה"ק ר' 
אהרן זליג היה בית של הכנסת אורחים, מידת החסד 
הרבנית  בתו  לאמי  בירושה  עברה  הזאת  הגדולה 
ר'  אבי האדמו"ר מבוקרסט הרה"צ  וחתנו  לופוביץ, 
משה יצחק לופוביץ, שהיה מכונה "בוקארסטער רבי", 

בראשית צעדיהם בארה"ק התגוררו בקרית מוצקין, 
ע"ה  אבינו  כביתו של אברהם  היה מפורסם  וביתם 
בית של חסד והכנסת אורחים ללא הבדלי השתייכות. 
לימים העתיק מושבו לת"א והתגורר בשד' רוטשילד 
בסמיכות לביתו נאוה קודש של כ"ק אדמו"ר מבוהוש 
שאת  ביתר  אורחים  להכנסת  רבות  פעל  וגם  זי"ע, 
האדמו"ר  חתנו  בידי  היום  עד  פעיל  המקום  ועוז, 
מהוסאקוב שליט"א וב"ב הפועלים במסירות להכנסת 
אורחים. כמו כן התפרסמה השמועה כי ברכותיה של 
הרבנית לופוביץ נושאים פרי והיו מתקיימו ברחמים 
זכו  מפיה.  להתברך  לפתחה  שיחרו  ורבים  וברצון 
ובית ההכנסת אורחים ממשיך לפעול במלוא תוקפו 
טייטלבוים  אפרים  רבי  הרה"צ  וחתנם  בתם  ע"י 
של  כמגדלור  ומשמש  שליט"א  מהוסאקוב  אדמו"ר 

חסד בלבה של תל אביב. 
האדמו"ר מדורוהוי רבי אהרן זעליג נסתלק, בכ"ט 
לחודש שבט תרצ"ט ומנו"כ בדורוהוי ב"אהל" מיוחד 
הצד'  ואמר  פנחס  יעקב  רבי  הרה"צ  אביו  עם  יחד 

מרת רחל.
לופוביץ  זעליג  אהרן  רבי  הרה"צ  זצ"ל,  הרה"צ  נכדי  מקורות: 
מחיפה  טירר  זעליג  אהרן  משה  רבי  הרה"צ  מבוקרסט,  אדמו"ר 

דורוהוי, ונכדתו מרת רחל הלפרט תחי.

חשיבותו בחצר הקודש שטפנשט
הרבי ממתין לו לאמירת "תשליך"

סיפר נכדו הרב אהרן טייטלבוים שליט"א: אמי ע"ה סיפרה שהרבי משטפנשט זי"ע היה ממתין כל 
שנה בצאתו ל"תשליך" עד שזקני האדמו"ר מדורהוי זי"ע הגיע במיוחד מדורוהוי לשטפנשט, ורק כאשר 
הופיע, החלו באמירת תשליך בי"ג מידות. לאחר אמירת "תשליך" העמידו "שולחן" וחלקו 'לקח' ושתו 

לחיים והרבי זי"ע איחל לכולם שנה טובה.

אמר קדיש אחר רבינו משטפנשט
ועוד סיפרה הרבנית ע"ה, שבמשך כל שנת האבל לאחר הסתלקות ה"שטיפנשטר רבי", זקני אמר עליו 
קדיש, )בנוסף לעוד שאמרו קדיש כנודע( כי לא השאיר אחריו ילדים. ועוד סיפרה, כשהציעו שידוך 
לזקנתי )הרבנית ברכה ע"ה( מישהו מצרפת - אם איני טועה. נסע זקני לשטפנשט ונועץ עם הרבי אם 

לעשות את השידוך, הרבי ענה לו "איעהר שידוך איז דא" ושלא יסע לצרפת. 

האהל מבחוץ והמצבה בתוככי האהל בבית העלמין בדורוהוי 
כפי שצילמנו אותו בעש"ק ג' חשוון תשפ"ב בדרך המסע 

לעיר טשרנוביץ להילולת מרן הרה"ק מרוז'ין זיע"א
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כתר תורה
הרה"ח רבי יחיאל טירר זצ"ל נולד בדורוהוי לאביו, 
של  בן  אחר  בן  נינו  בן  שהיה  זעליג,  הרה"צ אהרן 
הרב הקדוש בעל ה"באר מים חיים" זצ"ל, כ"כ היה 
נכד ה"דגל מחנה אפרים" – דרך כלתו של ה"באר 
מים חיים", אשר היתה נכדת ה"דגל", שהיה כידוע 

נכד הבעש"ט הקדוש.
אמו  אצל  בחלום  הופיע  לידתו,  לפני  כי  מסופר 
הצדק' דמות דיוקנו של סבו זקנו – רבי יחיאל, נכד 
מחותנו של  גם  היה  אשר  חיים",  מים  ה"באר  בעל 
שסיפרה  וכפי  זצ"ל  מנדבורנא  מרדכי  רבי  הרה"ק 
של  כשכתר   – בחלומה  אותו  שראתו   – מכן  לאחר 
ס"ת עשוי כסף בידיו. "הנני מביא לך מתנה – כתר 
לה  מסר  אמר.  היטב"  עליו  שמרי  ס"ת,  של  מכסף 
שם  את  וקיבל  האב  נולד  זמן  לאחר  ונעלם.  הכתר 

זקנו הנ"ל.

 בחצר הק' שטפנשט
כאדמו"ר  כיהן  זעליג  אהרן  הרה"צ  הגדול   אביו 
והוא  ולברכותיו,  לפתחו  שיחרו  ורבים  בדורוהוי 
עצמו היה מוותיקי החסידים של מרן רבינו הרה"ק 
משטפנשט, ואף זכה לחוות מספר פעמים בישועות 
שהתגלגלו מתחת לשולחנות. ואכן בעקבות כך זכה 
רבי יחיאל בילדותו שאביו נטלו עמו להסתופף, בצל 

רבינו הק' משטפנשט.
ר'  היה  משטפנשט  רבינו  של  ההילולא  בסעודת 
יחיאל מספר ומתאר עובדות מחצר הק' בשטפנשט, 
את  בצמא  ושותים  שומעים  היו  החסידים  וצעירי 

דבריו שהיו נאמרים בלהט חסידי אמיתי.
בנו הרה"ח ר' משה טירר שליט"א מחיפה, מספר 
מעט ממה ששמע מאביו זצ"ל: בהיותו בן 8 היתה לו 
דלקת ריאות חמורה מאוד עד כדי חשש לחייו, ואביו 
נסע אל שטפנשט והביא עמו את הילד לרבינו, לאחר 
ויותר לא סבל  שזכה לברכתו הק' הבריא לחלוטין, 
עוד ממחלה זו בכל חייו, בהיותו בן 12 סבל ר' יחיאל 
ממחלה קשה, והביאו אותו לשטפנשט, הצדיק הניח 

ידיו על מצחו של הנער, ומיד נעלמו לו כל כאביו.
אביו הרה"צ אהרן זעליג העריך את בנו ר' יחיאל 
באופן מיוחד ואהבו מאד ונהג לומר: איני יודע על 
מה יבואו בעתיד בטרוניות עליך, אך מובטחני כי לא 

על טוב ליבך ולא על יושרך.
מאחר שהיה רבי יחיאל בן יחיד לאביו מאמו, נאלץ 
לצאת בגיל צעיר ולשאת בעול פרנסת הבית, בגלל 

היות האב אדם חלוש וחולני כל ימי חייו ל"ע.
בתקופת השואה הוגלה יחד עם משפחתו למוגילב 
שבטרנסניסטריה לעבודת כפיה, והשתדל לא להיגעל 
במאכלות אסורים ולשמור על הצלם היהודי. לאחר 
המלחמה נשא את בתו של הרה"ח ר' משה רכמוט 
ז"ל )נפטר בכ"ח אדר, ואשתו מרת מעני בת ר' יוסף בכ"ד אדר( 
ז"ל, שהיו אנשים  יוסף יהודה רכמוט  בן הרה"ח ר' 
חסידי  ומחשובי  מופלגים,  חכמים  תלמידי  נכבדים 
כיהן  אשר  העיר  רומניה,   – סערט  העיר  סאדיגורה 
בה פאר כ"ק האדמו"ר בעל ה"מקור ברוך" מויז'ניץ 
יר"ש  בתורה  ספוג  כולו  שהיה  זה  בבית  זצוק"ל. 
ודביקות  אורחים,  להכנסת  לרווחה  פתוח  וחסידות, 
משה  רבי  של  לחמיו  ונתעלה.  עלה  הדור,  לצדיקי 
והתגורר  מרוסיה  שהיה  הורנשטיין  יוסף  רבי  קראו 
בדורוהוי, היה במוגילב שבטרנסניסטריה, שם נסתלק 
בג'  בגיל מאה  מופלגת  ימים  ובאריכות  כוחו  בשיא 
חשון וקברו נותר לפליטה במוגילב, את אשתו מרת 

מאטל קברו בדורוהוי

 על משמר היהדות 
בהמוט מוסדות תבל

שרידים  אחריה  הותירה  השניה,  העולם  מלחמת 
ערערים  ביניהם  וחצויות  שבורות  נפשות  רבים 
וגרושות, באחד  גרושים  ואלמנות,  בודדים, אלמנים 
מן הימים הגיעו זוג אל רבי יחיאל, על מנת שיערוך 
להם חופה וקידושין )בתוקף תפקידו(. כאשר שאלם לשם 
המועמדת  מי  ושאל  משהמשיך  "כהן".  נענה  האיש 
לכם  אסור  כך,  אם  גרושה.  היא  כי  נענה  לנישואין, 
להינשא ואיני יכול לערוך החופה, הגיב רבי יחיאל. 
הזוג, שהגיע בלויית כל הקרובים, כמקובל אז, הפעיל 
שוחד  להציע  ניסו  הועיל  ומשלא  כבדים  לחצים 
ושלמונים בכל מחיר )במצב הכלכלי הקשה של אז( על מנת 
שרבי יחיאל יערוך הנישואין. תגובתו הייתה נחרצת 
– לאו רבתי. "אם כך" איים האיש "נלך לאחר שיערוך 
החופה". אין ביכולתי להיות אחראי על מעשי זולתי, 

אמר. לאחר זמן, כאשר הגיע הנ"ל ופגשו ברבי יחיאל, 
הודה שנחרצותו לעמוד בפני כל פשרה בעניני תורה 

והלכה השאיר רושם על כל הנוכחים שם.
וענוה  בפשטות  חייו  אורח  בכל  נהג  יחיאל  רבי 
טבעית שהיו טבועים בו מימי ילדותו, ומכיוון שכך 
על אף שהיה בנן של קדושים ומצאצאי אדמו"רים 
מפורסמים, סירב להתעטר בכתר האדמו"רות. למרות 
את  זאת,  עם  האדמו"רים.  מקרוביו  חלק  הפצרות 
ביתו פנימה זכה להעמיד כבית ספוג בתורה וקדושה 
האדמו"רים,  מאבותיו  שקיבל  ועניינים  בהנהגות 
האווירה  מעל  ריחפה  כמו  הקדושה  רוחם  כאשר 

בבית.

 בארץ חמדת הלבבות
בשנת תשי"ט עלה ארצה והתיישב בקרית מוצקין, 
למספר  פרט  חילוני.  ישוב  עת  באותה  הייתה  אשר 
מוצקין  בקרית  סרוגות.  כיפות  חובשי  של  מועט 

מצבת בנו רבי יחיאל טירר בבית העלמין נחלת יצחק גבעתיים
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הכשרות  מערכת  על  האחראי  לתפקיד  התמנה 
באולם  הן  במשחטות,  הן  באטליזים,  הן  הכללית. 
השמחה המקומיים, את תפקידו ניהל ביד רמה, ללא 
והשוחט המקומיים טיכסו עצות  יחד עם הרב  חת. 
ע"מ לחזק את בדק הדת ולהעמידה על תילה. וכותב 
בנו רבי יוסף שליט"א: "אף אנו, הילדים, זכינו ליטול 
חלק בהשגחה, כאשר אבא נהג לקחתנו מדי שבת, 
אל אולם השמחות, ע"מ שנעמוד ונשגיח – בל יעיזו 
לפתוח את האולם לפני שובו מתפילת מעריב. ואכן 
לאחר  עדים,  שהיינו  אף  נאמנה,  מלאכתנו  עשינו 
בגינו  כי   – באב  שהוטחו  והאשמות  לטענות  מכן, 
מאחר  הפסדים,  ינחלו   – שלו  השבת  שמירת  ובגין 
ולא יספיקו להכין את האולם כדבעי. אמנם, פעמים 
לשעה  המסיבות  נדחו  הקיץ.  בימי  בפרט  רבות, 
מאוחרת יותר, אך השבת חגגה את ניצחונה וכבודה 

נשמר ונתעלה".
לעבור  מילדיו  נבצר  רבות  פעמים  זאת  בתקופה 
ברחוב מחמת התנכלויות של נוער חילוני כלפיהם. 
יריקות ומכות וקריאות גנאי היו דברים שבשגרה. לא 
ללכת  שלא  שלמות,  קפנדריות  הילדים  ערכו  אחת 
פשוטו  מלקות,  מלספוג  להימנע  ע"מ  המלך,  בדרך 

כמשמעו.
שלחם   – בניו  של  הרוחני  לעתידם  דאגה  מתוך 
בגיל צעיר ללמוד ולהתעלות בישיבת "סרט ויז'ניץ" 
שבחיפה, ע"מ שיקבלו חינוך טהור כאוות נפשו. את 
בנותיו שלח ג"כ לפנימיות בבני ברק ובירושלים כדי 
לראותם  זכה  ואכן  יעקב"  "בית  במוסדות  שיתחנכו 
נחת  מהם  ולרוות  לתפארת  משפחות  מקימים 

דקדושה.

שבת קודש נפשי 
חולת אהבתך

הק'  רבו  אשר  חיים",  מים  ה"באר  לבעל  כצאצא 
– המגיד מזלאטשוב, העיד עליו כי נשמתו מקבלת 
חיותה מקדושת שבת קודש, פיעמה בו ברבי יחיאל 
בכל  עלבונה  את  תבע  והוא  השבת  כבוד  קנאת 
הזדמנות. אם בדרכו לבית הכנסת, עת פגש במעשן 
סיגריות, אם כאשר נתקל באחד שהשקה את גינתו 
את  ולהסביר  במתינות  לפנות  נהג  תחילה  בשבת. 
חומרת הענין ומשלא הועיל – נשא כארי את קולו 
בתביעה להפסיק לאלתר את חילול השבת. פעמים 
רבות נראו בקרבתו כאלו שעישנו, ובראותם את רבי 
יחיאל מתקרב – נחפזו להשליך את הסיגריה מחשש 

לתגובתו החריפה.
בו  מהבית  הרחק  לא  עת:  מאותה  נוספת  עובדה 
התגורר בקריה – נפתח מועדון ריקודים מעורב ר"ל. 
בכל ליל שבת נהגו לערוך שם "עונג שבת קודש", 

עפ"י השגותיהם, בליווי תזמורת רועשת.
הדבר נגע בנפשו של רבי יחיאל, והוא סבל מכך 
מאד, עד כי לא יכול היה בשום אופן לערוך קידוש 
ושולחן שבת, נהג לצאת לאותו מועדון ולמחות בקולי 
קולות. אף שלעגו ובזו לו ואף איימו עליו – לא ויתר. 
נכנס למועדון וצעק כי לא יתן ולא יניח להם בשום 
הגובלים  ובפריצות  השבת  בחילול  להמשיך  אופן 
הדבר  אלה.  מעשיהם  שיפסיקו  עד  בזה,  זה  אהדדי 
והמועדון  עליהם  נמאס  עד שהענין  חודשים  נמשך 

נסגר בשבתות ב"ה, לשמחת לבו ומשפחתו.
לפרנסתו, שלח את ידו במלאכת 'סופר סת"ם', שבה 
טבילות  לאחר  שנכתבו  מזוזותיו,  רב.  כשרון  הוכיח 
נשלחו  טהורות.  ובכוונות  ה'שמות',  וקידוש  במקוה 
לחו"ל והיה להן ביקוש רב. את תפקידו כסופר סת"ם 
המשיך עד שנחלשה ראייתו ונאלץ להפסיק מלאכת 

קודש זו.
ומופלגת.  נדירה  היתה  במקוה  בהטהרות  זהירותו 
וכך נהג לכתת רגליו למרחק רב מאד, ע"מ לטבול, 

ודוקא לפני התפילה, ועשה זאת כדבר מובן מאליו.
אף שמצבו הכלכלי היה דחוק תמיד, נהג לשלוח, 
לנצרכים, שעה שלו  ומעות  ודגים  מדי שבוע, בשר 
עצמו היו חסרים אלה ועשה זאת באופן קבוע ועקבי.

רבי יחיאל כיבד את ה' מגרונו והיה בעל תפילה 
מחונן עוד בחו"ל, והיה ש"ץ בשבתות ומועדים. משך 
שנים שימש בעל התפילה בימים נוראים, בבית כנסת 
תמורה.  ללא  זאת  ועשה  משפחתו  קרובי  שניהלו 
ובנוסח  הנפש  השתפכות  מתוך  שנאמרו  תפילותיו, 
אבותיו הקדושים, הלהיבו ועוררו גם לבבות רדומים.
מספר בנו כיצד בימים נוראים, עת הגיעו 'יהודים 
לא  כיפה  אף  כאשר  בתפילות,  להשתתף  יו"כ'  של 
שעה   – ראשיהם  על  מטפחות  והניחו  להם,  היתה 
בכו   – רב  ברגש  מתפלל  יחיאל  רבי  את  ששמעו 
כוחו  היה  גדול  כך  כדי  עד  כתינוקות.  והתייפחו 

בתפילה.

על משמר טהרת וקדושת 
חוצות בני ברק

בתקופה מסויימת מלאו חלונות הראוה בבני ברק 
חרה  הדבר  מהם.  נוחה  חכמים  רוח  שאין  בבגדים 
מאד לרבי יחיאל שפנה לאחד הרבנים בשאלה מה 
בדעתו לעשות. כאשר שמע כי "זהו דבר קשה" חש 
ופעל  בה  להתגדר  רבה  מצוה  לו  זימנו  משמים  כי 
בהם  אופנה  חנויות  לאותן  טילפן  תחילה  בהתאם. 
ראה ביגוד זה, וביקשם להוציא ביגוד זה מחנויותיהם 
ע"מ שלא להכשיל. אחר כך טרח ונכנס לכל חנות, 
בבני  למכור  שלא  וביקש  אישית,  דרכה,  שעבר 
רבה.  ומכשלתם  למקום  ראויים  בגדים שאינם  ברק 
משנענה כי "מה ניתן לעשות, זוהי האופנה", ועל כך 
פרנסתם, ענה "הקב"ה יזמן לכם פרנסה באופן כשר". 
כך המשיך בכך עד שתוך זמן קצר עלה ב"ה מבוקשו 
בידו, והוא הצליח לשכנע את בעלי חנויות הביגוד 

שהוציאו את הדוגמאות מחלונות הראוה.
היושר היה נר לרגליו. לא יכול היה מבחינה פנימית 
לדעת  רצו  כאשר  מעקמומיות.  סלד  דברים.  לסלף 
דברים לאשורם – פנו אליו. משלא רצה לשנות מן 

האמת – לא ענה. 
כאשר  גם  נפש,  במסירות  לתורה  עיתים  קבע 
חש שאינו נושא את עצמו – לא ויתר על שיעוריו 

הקבועים.
היה בין ראשוני המתפללים, בימות החול בביהכ"נ 
צאנז שברח' יהודה הלוי בב"ב. משך שנים התפלל, 
בשבתות וחגים, אצל האדמו"ר מטשרנוביל זצ"ל, עד 
שלא יכול היה להמשיך בכך מפאת חולשה, בעשור 
השנים האחרונות התפלל בבית הכנסת של הרה"צ 

אב"ד רבי חיים צבי שפירא שליט"א ברמת אהרן.
ועובדות  מופת  סיפורי  על  ילדיו  גדלו  רך  מגיל 
דבר  הקדושים.  וזקניהם  אבותיהם  על  מפעימות 
הרכים  בליבותיהם  יימחה  בל  רושם  שהשאיר 
והשריש בם אמונה טהורה ואיתנה, אשר עמדה להם 
בזמנים שונים ובפרט שהתגוררו בין פורקי עול שבזו 

לכל דבר שבקדושה.

חסד של אמת
עוד אבן טובה היתה לו בין מידותיו נדירה ביופיה. 
מקפיד היה ביותר לשמור על יארצייטים של נפטרים, 
אשר לא השאירו אחריהם זרע, ל"ע, אז ידע שאין מי 
שיאמר אחריהם קדיש, חסד של אמת ממש. עשרות 
רבות של שנים ואף יובל, שנהג לשמור, להדליק נר 
ידעו  תיקון. בביהכ"נ כבר  ולתת  לומר קדיש  לע"נ, 

המתפללים כי בכל יום, כמעט, יש יארצייט כלשהו.

והיה כנגן המנגן
רבי יחיאל היה מטיב נגן בכינורו שהרטיט לבבות. 
כשרון שירש מאביו, אשר ניגן אף הוא בכינור, מאז 
גיל שש. בכל מוצאי שבת ומועד ניגן ושימח בכינורו. 
נהג לשמח חתן וכלה בימי ה"שבע ברכות" שלהם, 

ובימי חנוכה – אצל אדמו"רים.

הרה"צ רבי יחיאל בן רבי אהרן זעליג טירר 
מנגן בכינור לאחר הדלקת נרות החנוכה

רבי יחיאל טירר זצ"ל בסוכת גיסו הרה"צ רבי משה 
יצחק לופוביץ זצ"ל אדמו"ר מבוקרסט בשמחת חג

הרה"צ רבי יחיאל )הראשון( בן רבי יעקב 
יוסף טירר ונכד ישיר לבאר מים חיים
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באר בשדה- שטפנשט

הצדיק  להרה"ק  מקושר  להיות  יחיאל  רבי  זכה 
אדמור"י  הצדיקים  ולחצרות  זיע"א  משטפנשט 

שושלת קרעטשניף, נדבורנא וטשרנוביל.

מקבל יסורים באהבה
בשלושת שנותיו האחרונות סבל ממחלת האסטמה, 
חולים  בבתי  מאושפז  היה  האחרונה  ובשנה  ל"ע 

ונתייסר מאד, ל"ע.
סבלו  את  נשא  חלקי,  בשיתוק  ל"ע,  חלה,  כאשר 
בדומיה ולא השמיע מלה אחת של טרוניה או קובלנה 

על מצבו.
בי"ט שבט, ערב ש"ק, עשרה ימים ו60 שנה לפני 
יום השנה לפטירת אביו, נתבקש בישיבה של מעלה. 
רבו  של  הק'  לציון  סמוך  להיטמן  ביקש  בצוואתו 
הרה"ק משטפנשט זיע"א בבית העלמין נחלת יצחק, 
ואכן בניו הרבנים שליט"א מצאו באורח פלאי מקום 

סמוך, ובפניא דמעלי שבת מלכתא נטמן בנחלת יצחק 
סמוך ונראה לציון הקודש.

וליהדות  שטפנשט  לחסידות  אבדה  בפטירתו 
יקרה, דמות מופת מדורות עברו, תהא  רומניה אבן 

נשמתו צרורה בצרור החיים.

בשדה השמיטה
‘ פרשת תרומה ’

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

משמיטה נלמד לפרנסת כל 
שאר השנים

בס' עקידת יצחק )להחכם הקדמון רבי יצחק עראמה 
זצ"ל, פ' בהר( כ' לבאר באופן נפלא ענין מצות 

השמיטה.
שכפלה  שמצינו  מה  שם  הקשה  בתחילה 
התורה את מצות השמיטה כמה פעמים, וכמו 
השמיטה  במצות  מאד  התורה  החמירה  כן 
כמש"כ בפרשת בחוקותי "אז תרצה הארץ" 
וגו', ואמרו )אבות ה', ט'( גלות באה לעולם על 
רק  היה  שמיטה  דאם  וצ"ב  הארץ,  שמיטת 

לצורך הארץ מדוע זה כ"כ חמור.
השבוע  ימי  שבעת  שספירת  לבאר  וכתב 
ה'  מציאות  לאמיתת  עדות  זה  לשבת, 
לבאר  כתב  ועוד  ברצונו.  נברא  ושהעולם 
שספירת שבעה שבועות של העומר, שזה בא 
ללמד שיש רצון וכעס לפני ה' ושהשפיע דרך 
ישרה בתורתו על ישראל, ע"ש. ואח"כ כתב 
השמיטה  שנות  שבעה  ספירת  ענין  לבאר 
שזה בא ללמדנו 'כי לא שולחנו הנה להיות 
עבדים נמכרים לאדמה, כי אם לתכלית אחר 
בעבודתה  נתכון  ושלא  ממנו,  ונפלא  נכבד 
רק כדי לצורך אוכל נפש ושאר הסיפוקים, 
התכלית  בהשגת  משתדלים  שאנו  בעוד 
ההוא העליון'. ונמצא שמצות השמיטה באה 
הנכונה  והתכלית  המטרה  על  להעמידנו 
בעבדנו את עבודת האדמה ]-הפרנסה[, שהוא 
כדי  אלא  ולהתעשר,  פירות  לאצור  כדי  לא 
לספק צרכנו כדי שנוכל לעבוד את ה'. וזהו 
עומק כוונת הפסוק "והיתה שבת הארץ לכם 
דהיינו  וגו'  ולאמתך"  ולעבדך  לך  לאכלה 
שכל העבודות מיועדות רק כדי שיהיה אוכל 
ראוי  מזה  והיותר  ולעבדיו,  ביתו  ולבני  לו 
השדה"  חית  תאכל  "ויתרם  וזהו  להחרימו, 

עכ"ד הנפלאים.
בא  שזה  השמיטה  בשביתת  חדש  אור  וזה 
וכונת העבודה גם בשאר  לשנות את צורת 
ה'  עבודת  לצורך  רק  שיהיה  השבוע  ימי 

וכמשנ"ת.

עשאה  מיד  לבצלאל  ואמר  אותה,  יעשה 
האדמו"ר  כ"ק  שח  פעם  שם.  עיין  וכו', 
האמרי אמת זצ"ל מגור: הנה זה כארבעים 
שמשה  זה  איך  המדרש,  לי  שקשה  שנה 
המנורה,  בעשיית  נתקשה  ע"ה  רבינו 
ובצלאל עשאה מיד, אך הנה לפני זמן קצר 
את  לבקר  בוורשה  החולים  בבית  הייתי 
חתני שמצבו היה קצת קשה אחרי ניתוח 
שעשו לו, ושאלתי להרופא על מצבו של 
מלך  איזה  שהיה  ואמר  לי  והשיב  חתני, 
אדיר שהיתה לו מרגלית שהיתה שוה הון 
וכל  קטן,  כתם  איזה  בה  היה  רק  עצום, 
המומחים פחדו להסיר הכתם מן היהלום, 
לבעל  היהלום  עד שמסרו  ישבר,  אולי  כי 
של  הגדול  השווי  את  ידע  שלא  מלאכה 
היהלום, והוא הסיר תיכף את הכתם, וכן 
אמר הרופא שאצל המלך נאפוליאון היה 
וכל  ללדת,  מקשה  היתה  שאשתו  פעם 
המלך  של  לאשתו  לגשת  פחדו  המילדות 
האדיר הזה, עד שקראו למילדת מן הכפר 
שלא ידעה שהיא אשתו של המלך, וילדה 
תיכף בנקל, כן אמר הרופא המנתח בדרך 
כלל ניתוח כזה קל מאוד אצלי, רק כאשר 
שהיתה  מההתרגשות  כן  על  חתנו,  הוא 
הניתוח,  את  עושה  שאני  למי  בראותי  לי 
ואז  תסבוכת.  ונעשתה  ביותר  התקשיתי 
נתרץ לי המדרש הנ"ל, כי משה רבינו ע"ה 
ידע את גדלות קדושת המנורה וסודותיה, 
ופרחיה,  כפתוריה  גביעיה  וקנה,  ירכה 
אבל  המנורה,  במעשה  משה  נתקשה  לכן 

בצלאל לא נתקשה ועשאה מיד.
)ליקוטי יהודה(

איך נבוא אל קרבת אלוקים
לח(  )כה,  טהור  זהב  ומחתותיה  ומלקחיה 
הרה"ק הרבי מלובלין, הה דורש מפסוק זה 
בדברים כלפי שמיא וכך אמר: איך יוכלו 
בני ישראל להתקרב לעבודת השי"ת, זאת 
טהור,  זהב  להם  ויחתה  שישפיע  ע"י  רק 
היינו שהצדיק ישפיע עליהם כל טוב ועי"ז 
יקרב  והצדיק  להצדיק,  עצמם  יתקרבו 

אותם אל השי"ת.
)אמת ליעקב - להרה"ק מבלנדוב(

קיום המצוות רק בשמחה וחיות
מראה  אתה  אשר  בתבניתם  ועשה  וראה 
בהר )כה, מ(, איתא ב"בעל הטורים" ג' ראשי 
פסוקים המתחילים בתיבה 'וראה' א' כאן 
דרך  אם  'וראה'  ואידך  וכו''  ועשה  "וראה 
עוצב בי )תהלים קלט, כד(, ואידך 'וראה' בנים 
בעל  הרה"ק  ו(,ומסביר  קכח  )תהלים  לבניך 
ה"תורי זהב" שהיה מתלמידי הבעש"ט את 
דברי בעל הטורים מה הקשר בין שלושה 
פסוקים אלו, אלא דכתי' בפרקי אבות )פ"ד 
מ"ב( מצוה גוררת מצוה, כאשר יהודי מקיים 
מצוה,  עוד  שיקיים  אותו  גורר  זה  מצוה 
מישראל  אדם  כאשר  הרי  כן  אם  וקשה, 
נגרר  הוא  מיד  כלשהי  מצווה  מקיים 
עסוק  העת  כל  והוא  מצווה  עוד  לעשות 
שיעבור  יתכן  כיצד  וא"כ  מצוות  בעשיית 
נראית  איך  תלוי  שזה  מאי  אלא  עבירה? 
אצלו עשיית המצוה אם הוא עושה אותה 
נושא  ה'חי  אזי  ובחיות  ואהבה  בשמחה 
גורמת  אכן  היא  כזאת  ומצוה  עצמו',  את 

את  קיימו  ובעת  מצוה,  גוררת  שמצוה 
המצווה הבאה הוא ג"כ מקיימה בחיות ואז 
בחיות  מצוות  ועוד  עוד  לקיים  זוכה  הוא 
ובזה מסיימת המשנה "שכר מצוה מצוה", 
כי כאשר מכירים בזה ששכר מצוה הגדול 
גורמת  אשר  עצמה  המצווה  היא  ביותר 
הוא השכר  עצמו  זה  להבוי"ת  רוח  לנחת 
הנגררת  למצווה  זוכים  ואז  ביותר  הגדול 

בעקבותיה. 
פסוקים  שלושת  לשייכות  ההסבר  וזהו 
אתה  אשר  בתבניתם  ועשה  וראה  אלו, 
כנגד  היה  המשכן  מעשה  כי  בהר,  מראה 
"איסתכל  כתוב  שם  בראשית,  מעשה 
קסא:(,  ח"ב  )זוה"ק  עלמא"  וברא  באורייתא 
העולם,  וברא  בתורה  הסתכל  שהקב"ה 
מראה  אתה  אשר  בתבניתם  ועשה  "וראה 
בהר", והיינו כאשר עושים המצוות 'אשר 
אתה מראה בהר', באותה התעלות שהיה 
בהר וגם בבחינה של "וראה אם דרך עוצב 
בי", היינו שנזהר שלא יהיה עם עצבות רק 
בשמחה של מצוה, אזי זוכים ל"וראה בנים 
לבניך", כי הרי מצוה גוררת מצוה, וראה 
בנים לבניך עיקר תולדותיהם של צדיקים 
ל"וראה  זוכה  אזי  טובים,  ומעשים  מצוות 

בנים לבניך" כי "מצוה גוררת מצוה".

עבודת ה' ברוחניות ובגשמיות
כתב  לה(  )כו.  צפון  צלע  על  תתן  והשלחן 
אא"ז  מאוזיערנא:  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק 
רבינו קדוש ישראל מריז'ין זי"ע הסביר מה 
שאנו אומרים קודם כל מצוה 'לשם יחוד 
בו"ה'  י"ה  שם  לייחדא  ושכינתיה  קוב''ה 
שתיה,  אכילה,  בתיבות:  כי  בזה  דהכוונה 
זיקה, ביאה, ושינה, תמצא בכל אחת מהן 
אותיות י"ה ואילו בתיבות: עבודה, תורה, 
מהן  אחת  בכל  תמצא  וקדושה,  מצוה, 
אותיות ו"ה, ואמר הריז'ינער זי"ע שהאדם 
צריך לעבוד את ד' בין בתורה ותפלה ובין 
באכילה ושתיה שוה בשוה, כי זה בלא זה 
לא כלום הוא, אלא צריכים לחבר הגשמי 
אבל  י"ה",  "לייחדא  וזהו  כאחד,  והרוחני 
בענינים  ד'  את  לעבוד  הזה  שהדרך  ידוע 
פנימיית  עבודה  דרך  הנהו  גשמיים, 
שצפון  ומה  הממון  את  להעלות  ונסתרת 
העבודה  משא"כ  הגשמיים  הדברים  בתוך 
בתורה ותפלה הוא עבודה נגלית לעין כל, 
מרמז  'מצוה'  שתיבת  בספה"ק  איתא  לכן 
על שם י"ה ו"ה אותיות ו"ה של שמו ית' 
בא בגלוי ומפורש בתיבה 'מצוה' ואותיות 
י"ה של שמו ית' בא בהסתר כי מ"צ לפי 
י"ה,  אותיות  הן  וכו'  ג"ר  ב"ש  א"ת  סדר 
דאותיות  מפני  בהסתרה?  בא  הוא  ולמה 
ו"ה מורה על חלק העבודה בתורה ותפלה 
הוא  אלו  בענינים  העבודה  וחלק  וכיו"ב 
עבודה נגלית לכן באים גם אותיותיה ו"ה 
בגלוי אבל חלק העבודה בענינים גשמיים 
היינו אכילה ושתיה ודרך ארץ הוא עבודה 
י"ה  אותיותיה  באים  לכן  ונסתר  פנימיית 
המורה על העבודה בעניני גשמיים בהסתר 
באכילה  העבודה  היינו  'והשלחן'  וזהו 
ושתיה 'תתן על צלע צפון' )שם( תפנה אל 
בתוך  וצפון  שטמון  מה  אל  הנסתר,  הצד 
אותם  לעשות  ותראה  הגשמיים,  הדברים 

לשם ד'.
)בך יברך ישראל(

המשך מעמוד 2



 

 

  
  
  
 

   דבר העורך
 .ם"ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוכָ ְוָעׂשּו ִלי " : )כה, ח( כתוב בפרשה

מגילה(גמרא  ה מדרשות   )במסכת  ובתי  כנסיות  בתי  כי  נאמר 
ְמעַ 'הם   עומד  .'טִמְקָּדׁש  זה  ההלכה  ודין    הראשונה   ביסוד 
הכנס  רוךע  ןחלבשו בית  קדושת  בדברי   ,תבדיני  כמבואר 

ברורה  ס  המשנה  א(שם  מעט   ) '"ק  מקדש  נקראים  הם  "כי 
כתיב לרויק(  ובמקדש  יט,  ִּתיָראּו"  : )א  מוראו   "ּוִמְקָּדִׁשי  שיהא 

 כ"ל.ע  .של השוכן בה עליו
מְ ָּדׁש ִמקְ " מדרשות כינוי    אהו  -  " טעַ   ובתי  כנסיות    לבתי 

 ."ט ְלִמְקָּדׁש ְמעַ ָוֱאִהי ָלֶהם  : "יא, טז)( הנביא יחזקאלמ והמקור
תי כנסיות  ב:  ]בית הכנסת, עמוד רלוהלכות  [  'ילקוט יוסף'הוכתב  

ואותם  ראש,  וקלות  שחוק  בהם  נוהגים  אין  מדרשות  ובתי 
שחוק  יב)עיה(יש  אמרוקלות ראש עליהם נ  הנוהגים שם  א,    :ו 

ֹזאת ִמֶּיְדֶכם ְרֹמס ֲחֵצרָ ִמי  ' שיחה בטלה 'יִבֵּקׁש  ואסור לדבר   .
מא  בבית הפליג  הקדוש  ובזוהר  המוהכנסת...  בעונש  דבר ד 

שם שאמרו  עד  הכנסת,  בבית  בטלים  חלק   דברים  לו  שאין 
 רח"ל.  .קי ישראל-באל

השתיקה   מעלת  גדולה  כמה  עד  להבין,  משכילים  היינו  לו 
ואילו ישועות עצומות ניתן לקבל בזכות מעלה  ת הכנסת  בבי
שומרים  -זו   שהיינו  ספק  מוציאים   אין  היינו  ולא  הפה  על 

בבית  מדבר  כשהאדם  חלילה  כי  לעובדה  מעבר  הגה.  שום 
מי   כלפי  יראה  לו  שאין  המגלה,  כאחד  הוא  הרי  הכנסת, 

שחוק  שעושים    שמדבריםלאותם אלה  ה העולם.  והי  שאמר
רא הכבבי  שוקלות  ונכנסת  ת  שלט  באת "  תוב:נתלה  אם 

 ... ?"פלללאן תלך כדי להת -לבית הכנסת כדי לדבר 
לבית :  להלן סיפור מופלא, שיש בו כדי ללמדנו על מעלה זו

רב  יאווא,  שלמה  אברהם  רבי  הגדול,  הגאון  של  מדרשו 
טרם  תורה,  שמחת  ביום  באמריקה,  אביגדור'  'נטעי  קהילת 

כבוד אברך אחד אל  יגש  ה, נלתור  עליית כל הילדים הקטנים
ן השלוש  הרב אברהם שלמה יאווא וסימן לו, כי בנו אהובו ב

העומד עתה לעלות לתורה חולה במחלה קשה    שנים בלבד, 
לתורה   עלייתו  בעת  יברכו  שהרב  מבקש,  הוא  וכי  ל"ע, 

 . לרפואה וישועה
הרב שמע זאת והשתיק את בית המדרש. הוא אמר, כי לפני 

לעלתחישי הילדים  מלו  לתורה  להם  ות  לספר  הוא  בקש 
כאחד ומפעים  מרטיט  אביגדו,  סיפור  הרב  עם  ר שהתרחש 

ל"ע,  קשה  במחלה  שחלה  אחד,  אברך  על  מסופר  מילר. 
לרפואה  שיברכהו  מילר  אביגדור  הרב  מהצדיק    וכשביקש 

מתפלל  הוא  שבו  הכנסת  בבית  "האם  הרב:  שאל  שלמה, 
התפילה" בשעת  נב  ?מדברים  בחיוב  אברך  אותו  הל כשענה 

 לצערו אין תרופה למכתו.  לשמוע מהרב, כי עד מאוד
כ בית  ומצא  חיפש  הוא  קדושת  מיד  נשמרת  שבו  נסת, 

 . הדיבור, ובדרך פלא נרפא מאותה מחלה קשה
והתרגש   הסיפור  את  שמע  אל הקהל  הרב  פנה  ואז  מאוד. 

ילדיהם   עם  הכנסת  בבית  ששהו  הקהילה  אנשי  עשרות 
פה יש  כי  לכם,  קטן  ואמר: "דעו  שלו  ילד  בלבד,  ש שבן  נים 

ב מכל החולה  מבקש  אני  כן  על  ל"ע.  הקשה  מחלה 
  ללא יוצא מן הכלל, לקבל על עצמם, שלא לדבר המתפללים,

 
 
 
 

 

 

 
   דבר העורךהמשך  

במשך   שלנו  המדרש  בבית  התורה  קריאת  ובשעת  בתפילה 
פרשת  ועד  עתה  שנתחיל  'בראשית'  מפרשת  שלמה.  שנה 

הבאה שנה  של  הברכה'  הח  ,'וזאת  הזה, ובזכות  ה'   יזוק 
 .יתברך ישלח לו רפואה שלמה

התרגש   בדומיה,  במקום  ששכן  לשהציבור,  מע מאוד 
הדברים, ותיכף ומיד קבלו כולם יחד בהחלטה גמורה, כי הם  

 הכנסת כלל במשך כל השנה.   מתחייבים לא לדבר בבית
סדרת לא לערוך  הרפואה  לבית  הילד  הלך  ימים,  מספר  חר 

מה להעריך  המחלה  בדיקות  דרכי   מצב  ואת  בגופו   המקננת 
הטיפול. והנה הרופאים יוצאים מחדרו, כשאינם מבינים מה 

וחלף   קרה. עבר  הכל  זכר,  נשאר  לא  הקשה  מהמחלה  שכן 
מעולם לא חלה במחלה זו. הרופאים   כליל. הילד בריא כאילו 

המומים כיון שמדובר בסוג נדיר של מחלה שבד   כלל רך  היו 
 .אין לה מרפא

: "אדם אשר נזהר  )תרומה  לג'ילרבי חיים פ(  ים'וכחת חיכתב ה'ת
שיחה טח  מוב   -לה בבית הכנסת  בט  בכל יכולתו שלא לדבר 

יאריך   -לו   יצלח,  בידו  השם  חפץ  זרע,  לא   "שיראה  ימים, 
ימות לשחת, לא יחסר לחמו, ולאחר מותו תנוח נפשו בקבר 

   ".גופו ועצמותיו נרקביםלבטח, ואינם  לשכון
ו  החכם  לשוישמע  לקח  הכנסת  מיוסיף  בית  קדושת  על  ור 

 . ולא לדבר בדברי חולין כלל
 

ישראל    'הוי  ויצ .א בני  מאת  גלם לקחת  חומרי  סוגי  י"ג 
 .ט)-א, (כההמשכן  יתנילצורך ב התרומכ

  ועליו   ,שיאתו)(לנובדיו    העדות  ארון  תיעשי  מצות .ב 
 . כרוביםה שעל גבה כפורתה

וכליו  ה  תיי עשציווי   .ג לחם לאפי  קערות  -שולחן  ית 
הל בין  ומקלות  עמודים,  ללבונה,  כפות  חמים הפנים, 

 .ל)-כג ,(כה
 ).נרות, מלקחיים, ומחתה( ת המנורה וכליהיעשיציווי  .ד

גבי  ית  יעש  ציווי .ה  שעל  מכורהמ  המשכן,האוהל    שלוש ב 
  זו לזו   מחוברות  יריעות  10  -  מצמרשל כיסויים:    שכבות

  , ער עזיםת משי יריעו  11  -מעיזים    אמה,  40אורכן יחד  ש
יחד   שתיהן   אמה  44שאורכן  עורות    ומעל  של  מכסה 

 .יד)-א, (כותחשים ות עורילים וא
עשיית   .ו  למשכן)המשכן    קרשי   48מצות  כקירות   (המשמשים 

ע  העמדתםו לחיזוק    טבעות  ,סףכ  אדני  למלמטה 
 .ל)-טו, (כוע"י הבריחים נוסף חיזוק  , ובתווךמלמעלה

עשיית  .ז  ה   להבדילת  רוכהפ  מצות  קודש    לבין  קודשבין 
 . הלהאו לפתח ומסך כןהמש  כלי העמדת  וסדר הקודשים,

 . (כז) )בחצר המשכן (נחושת לקרבנות מעשיית מזבח  ציווי .ח
עשיית   .ט על  למשכן  חצרהוראות  קלעים מסביב  מוקפת   ;  

י כסף, ואדני נחושת. אורך החצר מאה  מודל ען, עשתפמ
 חצר המשכן.אמה, ורוחב חמישים אמה, ומסך לפתח 
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 בלב  תלוי  הכל -  
בכל זאת   -היא מצוה דאורייתא   דשקהמת  למרות שבניית בי

שלבנ התורה  רק  ימדגישה  יקחו  המשכן  ִיְּדֶבּנּו "מית     ֲאֶׁשר 
  -יקר זה הרצון  העי  " ולא יכפו להביא לבניית המשכן, כִלּבוֹ 

להרים  מוכן  איש  היה  לא  חלילה  ואם  לתת,  ירצה  שהתורם 
מקדש    -תרומתו   היה  שהתורה לא  פלא  דבר  וזה  בישראל, 

מציבה תנאי להקמת המשכן ששם תשרה השכינה, בנדיבות 
 .  םרלבו של התו

לתמוה,   יש  אומר:ש עוד  וחז"ל   -"  ְּתרּוָמהִלי    ְוִיְקחּו "  הכתוב 
לא יש לתת עם כוונה לשם א ת,א די לת לשמי. ל -" ִלידרשו "

   המשכן. דבר שלא מצינו בשום מצוה. 
בנ  ללמדנו, מיוחד  יש    דשקהמת  בייית  שבמצוות    -תנאי 

   העשייה פסולה.   -שבלא רצון הנותן, ובלא כוונת לשמה 
זו, מה שלא מצינו במצוות אחרות, שאם   מצוהבעוד מצינו  

ואפילו   המקדש,  בניית  לשם  שלא  אבן  אדם  חצב חצב  אם 
לש ביהאבן  בניית  למקדש, סתנהכת  ם  פסולה  האבן  תהיה   ,

החציבה   בתחילת  כיוון  שלא  המקדש. כיון  בניית  לשם 
א  ואפשר עלי    שראלירץ  לבאר:  ביותר  המסוגל  המקום  היא 

קד עקב  המצוות  לקיום  הלב  את  לעורר  של אדמות  ושתה 
מכל  שראלירץ  א בקדושתה  גדולה  וירושלים  ,  שראלירץ  א, 
על  מכל ירושלים, שבו מקריבין קרבנות לכפר    דש קהמת  ביו

שנעשה  המקודש לישראל חייב להיות  מקום  נו. א"כ  יתאוחט
, כי גם זה שחטא  "ִלּבוֹ   ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו"ומ  ,עם כל הכוונה לשמה

ובא להקריב קרבן, אם לא יחזור בתשובה אלא יעשה סתם 
יכופ לא  עוונו, ד"רחמנא  מעשה    -וכשאין לב    -בעי"    ליבא ר 

ערך,   כל  לקרבן  הלאין  נדיבות  בלי  לשרות  לשכינה  ב ואין 
 ]רבי אביגדור נבנצל שליט"א[                       .ובלי כוונה לשמה

 

   
 

איברים  שיש  לפי  הלב'?  'נדבת  התרומה  נקראת  מדוע 
ואינם נותנים    מקבלים  ויש  ויש  נותנים,  מקבלים,  ואינם 

 נותנים ולא מקבלים.  קבלים ונותנים, ויש שאין מ
הרפואה.   ו מקבל כמו שכתבו חכמיהלב הוא איבר נותן ואינ

. בות ללב, שהנדיב הוא הנותן ואינו מקבללזה ייחס את הנדי
והיא   יסודית  תכונה  בו  יש  הלב  כי  כאן.  יש  נוסף  רמז 

 ם. לפעובו מנוצר האדם, לא פוסק ל התמדה! מרגע בו
האחרון. אילו חלילה יחדל הלב   הלב פועם ברציפות עד יומו 
מערכותיו של האדם    יקרסו כל  מלפעום ולו רק לזמן מועט, 

לעבחלילה  ו רמז  ובזה  הלבימות.  ולנדיבות  בכלל  הלב   ודת 
ולהתמיד,  להתמיד  צריך  פעמית,  חד  בנתינה  די  אין  בפרט. 

 . דמנותני הצדקה בכל לב, בכל יום, תמי עד שיהיה
המילה   בזה.  יש  נאה  למ"ד    'לב'ורמז  מהאותיות  מורכבת 

האותיות  ובי"ת מילוי  הנסה ( .  שלהןאותיות  הינן:    ) תרות 
האותיות    י"ת  -י"ת  בו   ,מ"ד  -מ"ד  ל מילוי  את  נחבר  אם 

וזה רמז נפלא.  ,'דתמי יוצאת המילה ' 
   

 

   
בחיי'  'רבכתב   ע:  )תצווה  רשתפ(נו  לראובן  ניתנה   לאודם 

בלהה כשבלבל יצועי אביו, והודה ולא   בחטאשהאדימו פניו  
ו ידועים, נקראהאבן  בוש,  במקומות  בים  וגדלה  'רובין',  ת 

 .  הבהז ו ומוצאו כמוצא הכסף והוא סלע גדול,
הנושא  :וסגולתו לאשה    -  ו תאשה  וגם  לעולם.  מפילה  אינו 

ומערבים   שוחקין  ואם  לילד.  ושתיה  המקשה  באכילה  אותו 
ל ראובן   ,ריוןהיועיל  'וע  כדודאי  נכתב  כן  'ואו' ֹאדֶ ל  חסר  ם' 

  ]'ילקוט ראובני'[                                      . ם'ָאדָ 'להורות על 

 
 מרתקור יפס  – השכינה שורה אצל האדםמתי 

בתוכלא   אנאמר  בתוכו,  בכל לא  שוכן  שהקב"ה  ללמדך  ם, 
 . חד ואחד א

אומרים   ל(חז"ל  מתוך    ::)שבת  האדם  על  שורה  השכינה  אין 
וכשיש  עצבו שכינה,  יש  בבית  שמחה  כשיש  יש  ת,  שכינה 

ברור מתכון  זהו  בבית,  בית   ברכה  בהקמת  להצליח  ובטוח 
 .בישראל, ולהצלחת האדם בכל אשר יפנה

מהגאון  סיפור נורא    שמעתי:  שליט"א  רבי אלעזר טורקסיפר  
רבה של אחוזת ברכפלד, כאשר   רבי ישראל זיכרמן שליט"א,

ר הגאון  מרן  רבנו,  את  הלוי הספיד  שמואל  זצ"ל   בי  וואזנר 
הלוי 'שבט  כחבר    .'בעל  זיכרמן  הרב  שימש  כאשר  זה  היה 

ברק,  בבני  הישועה'  'מעייני  החולים  בית  של  הרבנים  ועדת 
קשה שלא   ל חולה במצבבאחד הימים הוא נקרא למיטתו ש
גו חלקי  ברוב  משותק  היה  היה  עלינו  יכול  רב  בקושי  פו, 

מאבר אבר  להזיז  או  גופו  את  הרב להניע  את  שאל  הוא  יו. 
בתום האם-זיכרמן  השחר יעד  לב  בברכות  לברך  הוא  יכול  ין 

שום   יותר  לו  אין  כעת  הרי  צרכי',  כל  לי  'שעשה  ברכת  את 
בעולם ה?  תפקיד  כי  זיכרמן  הרב  דאתרא,  השיבו  המרא  נה 

בע כאן  מרן  לבקר  אמור  הלוי',  'שבט  החולים ל  בבית  היום 
יו מאוחר  ואכן  השאלה.  את  לפניו  הרב   תרונציג  כשהגיע 

וואזנר לבית החולים והציעו בפניו את השאלה, התרגש עד 
. פנים  אל  פנים  עימו  לשוחח  החולה,  עם  להיפגש  וביקש  מאוד

ה ידי  את  וואזנר  הרב  ליטף  לחדר,  באהבה  כשנכנס  חולה 
הסיפ  ובחום, את  לו  לספר  רשותו  את  המדהים  וביקש  ור 
הגאון רבי   בבחרותי זכיתי להתלוות למורי ורבי, מרן":  הבא

ב זצ"ל,  מלובלין  שפירא  אחד מאיר  את  לבקר  שהלך  עת 
במחלה שחלה  הישיבה  בני  הבחור   מטובי  מרפא.  חשוכת 

מרומם  אולם  בגופו,  וכאוב  מיוסר  אונים,  חסר  אמנם  שכב 
 .פשו, שרוי בשמחה ובמצב רוח טובבנ

מ שהתפעל  מאיר  של  רבי  הכבירים  הנפש  מכוחות  אוד 
ן אתה  כי (מה"?  מהי עושה  -זו  תלמידו החולה, שאלו: "שמחה  

השמחה)  באשו "הנה  ,  את  מפעימה:  תשובה  הבחור  השיב 
ואינני  שכמעט  כעת,  בו  שרוי  שאני  הקשה  למצבי  בנוגע 

מה   רבות  התבוננתי  דבר,  לעשות  שלימסוגל  כאן   התפקיד 
בעולם? בשביל איזו מטרה השאיר אותי הקב"ה כאן לחיות? 

שכינה מראשותיו  ים: 'האומר  :)שבת יב(דברי חז"ל    עלו בדעתי 
אם כן, שהתפקיד של החולה הוא להוריד    של חולה'. נמצא

את  משרה  יתברך  ה'  חוליו  ידי  שעל  לעולם,  השכינה  את 
אולם במקום  .  ודשכינתו עליו, וזהו תפקיד נעלה וחשוב מא

שאין השכינה שורה מתוך עצבות,   :)שם ל(אחר אומרים חז"ל  
לא להיות עצב, כי על   יאני משתדל ככל יכולתי וכוחותי  לכן

העצבות לגרום    ידי  בתפקידי  מועל  ואני  השכינה,  מסתלקת 
על פניי שתשרה  על  רואים  אתם  לכן  השכינה.  שמחה   יי 

גורם להשראת   יגדולה כל כך, אני שואב עידוד רב בכך שאנ
  ".השכינה בעולם

ורה  רבי מאיר הביע קורת רוח והנאה מרובה מהאמרה הטה 
מ מבחור  שנשמעה  והתבטא  והמחוכמת  כמותו,  יוסר 

 ... "!להישמר לדורות : "אמרה כזאת צריכהבהתפעלות
בשלב זה אמר הרב וואזנר לחולה בנימה אישית: "כיצד יכול 

על  הלא  בעולם,  תפקיד  לך  שאין  לומר  מוטל   אתה  כתפיך 
ומרוממים בבריאה להשרות בה    אחד התפקידים הכי נעלים

 "!את השכינה
זיכרמן לספר כי לאחוהוסי הנפלאים הללו ף הרב  הדברים  ר 
רוחו  שש מצב  כל  השתנה  וואזנר,  הרב  מפי  החולה  מע 

לאחר כי  העידו  והרופאים  הבריאותי    מכן  לטובה,  מצבו  גם 
 ']אוצרותיהם אמלא'פי  לע[        . השתפר פלאים מעל דרך הטבע



 

 

  -  
לדורות מציאות  יש  בניית  לקי  איך  מצות  ים 

  זה ירד מלמעלה?המקדש הרי 
המצוות(  הרמב"ם כ'  במניין  בית :  כתב  )מצוה  לבנות  מצוה  יש 
   . "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁשׁש"שנאמר  ,הבחירה

מצות עשה לבנות בית לשם ה',    :כתב  )וה צ"הצמ(  'החינוך'וכן  
העליה   תהיה  ושם  אליו,  קרבנותינו  שם  מקריבים  שנהיה 

   . הל ישראל בכל שנלרגל וקיבוץ כ
 : ל  "הובר   .סוכה מ"א(  פותוהתוסרש"י  דברי  יש להקשות: לנה  הו

ט"ו ומשוכלל  מקדשש  :)ובשבועות  בנוי  מצפין,  שאנו   , העתיד 
ויב ו יגלה  שנאמוהוא  משמים,  ט (ר  א  יזושמות  ה'    ִמְּקָדׁש":  ), 

   ."ּכֹוְננּו ָיֶדי
הרי    ןכם  א לדורות,  זו  מצוה  לקיים  שייך   דש ק המת  ביאיך 
 .  שאדם יעשה משהוללא א משוכלל ומוכן מלמעלה, ויב

מובא בפירוש שיח (המהרי"ל דיסקין זצ"ל    יפל  . עא  :ויש לתרץ
י אשי  בסידור  במוסף  יצחק  וש  )רגלים  ג'שראל  כפל  ינוי  שביאר 

איכה ( הכתוב    פ"יינו ושמחנו בתיקונו" עיהראנו בבנהלשון "ו
ְׁשָעֶריהָ "  )ט  ,ב ָבָאֶרץ  נגנזו  חז"ל    ודרשו  , "ָטְבעּו  שהשערים 

מאחר   ולכאורה  מה   דש קהמת  ביובארץ,  ירד  השמים, עתיד 
יהיו  לאי זה  זולת  כי  הטעם  אך  השערים,  נגנזו  מטרה  זה 

שלמה  אול  ,נכלמיםישראל   שמחתם  נמנע  ,תהיה  מהם    כי 
של   עשה  ִמְקָּדׁש'מצות  ִלי  ע'ְוָעׂשּו  מהחכמה   ןכל  ,  היה 

מהשמים המקדש  וכשירד  השערים,  שיגנזו  אז   , העליונה 
דלתות  והמעמיד  הנגנזים,  השערים  ישראל  זקני  יעמידו 

כא  ,בבית זה  בנאוהרי  בגמ   , ילו    ) נ"ג  תרא ב בא  ב(  ראכמבואר 
הבנש עיקר  הוא  דלתות  תהיה    , יןיהעמדת  שמחתם ובזה 

מצות   לקיים  שזכו  ִמְקָּדׁש' שלמה  ִלי  וזה'ְוָעׂשּו  שאומרים ,  ו 
הבני   -  'ְּבִבְנָינוֹ   ְוָהְרֵאנּו' מלמעלה,  י זה  המשוכלל   ְוַׂשְמֵחנּו'ן 

אפשר לקיים בניית    ה ז  הוא העמדת השערים, לפי  -  'ְּבִתּקּונוֹ 
   . המקדש ע"י העמדת השערים 

לנר'ה  ב. מ"אמסכת  (  'ערוך  התוס   על   חולק   )סוכה   פותדברי 
נאמר לעתיד לבא יבנה בידי אדם, ומה ש  ש דקהמת  דאי ביוש
רוחני   ש דקהמת  בישירד למטה, הוא    -  "ּכֹוְננּו ָיֶדיה'    ִמְּקָדׁש"

   .הגשמי כנשמה בתוך הגוף  שדקהמת  בישיבא לתוך 
במכילתא   נראה  ה"דרש  שוכן  ָּפַעְלָּת  ְלִׁשְבְּת  (שמות    "  'ָמכֹון 

יז) של   שדקהמת  בישל מעלה מכוון כנגד    ש דקהמת  ביש  טו, 
וע ָיֶדיה'    ׁשִמְּקדָ "אמר  נ  ה זל  מטה,  לבוא  ,"ּכֹוְננּו   שלעתיד 

עולםהכשימלוך   באי  כל  לעיני  ועד  לעולם  למטה   ,'  ישכון 
בנוי מקדש  כנגד  ֻכּוָ ּומְ   , בתוך  לפי   ש דקהמת  בין  מטה,  של 

, לדורות  הסוברים שהמצוה נאמרשהראשונים  שהנ"ל אפשר  
]אשר מעדני[                                    .אדם ע"י בנה ישים סובר

 - 
 סיפור - !כי הבית היהודי, בית מקדש הוא

אחת מבנותיו של ר' מאיר מפרמישלאן הכינה לו כוס קפה,  
ד על טעמו  ולאחר ששתה הגיב האבא במילים חיוביות מאו

זמן כעבור  הקפה.  כוס  הרבי   של  של  נוספת  בת  ניגשה  מה 
הדבר  למדי.  קרירה  היתה  ותגובתו  קפה,  כוס  עבורו  והכינה 

את   גם היא שמעה   עורר את תמיהתה של הבת השניה, שכן 
 תגובת אביה על הכוס הראשונה.  

אחותך   כדלהלן:  לה  והסביר  תמיהתה,  את  אביה  ראה 
הקפה,   ה, הכניסה בתחילה אתשהכינה לי את הכוס הראשונ

הסו את  כך  ואחר  'דין',  בבחינת  'המתיק  שהוא  והסוכר  כר, 

כך  ואחר  הסוכר,  את  קודם  הכנסת  את,  אבל  הדינים';  את 
 ררת את הדינים! עו את הקפה, וממילא

מושג   כל  לנו  אין  אנחנו  זילברשטיין:  הגר"י  כך  על  אמר 
מגדולי אחד  מפרמישלאן,  מאיר'ל  ר'  של  אלה    בדברים 

 בי שלפנינו. מה שברצוני לומר הוא, שגם ר  הגדולים בדורות
תורת מאיר'  את  בנותיו  את  ללמד  התכוון  לא  בעצמו  ל 

היתה זו  לא  בה.  שכרוך  מה  כל  על  הדינים,  נתו  כוו  המתקת 
ההנהגה   צורת  את  בנותיו  את  ללמד  התכוון  הרבי  בדבריו. 

 .בבית היהודי, ומסר זה מתאים במיוחד לתקופתנו
הסבורים   ברמה יש  להיות  צריכה  בבית  ההנהגה  שאמנם 

לא   -כך הם חושבים    -ל מאידך  הרוחנית הגבוהה ביותר, אב
והנעשה  המתרחש  דבר  הם   כל  שכזו...  לרמה  נזקק  בבית, 

להבין  צריכים   מוכנים  אכן  הבית,  של  הגדולים'  ש'המעשים 
היותר הכוונות  ומתוך  המחשבה,  רצינות  מתוך   להיעשות 

הפעו גם  האם  אבל  היוםטובות,  מעשי  הקטנות,  יום, -לות 
היהודי? הבית  של  זו  בהנהגה  אני   נכרכים  כאשר  ולמשל, 

את הקפה לפני הסוכר,   מכין קפה, האם יש הבדל אם אניח
מאיר מפרמישלאן ולימד את בנותיו    או ההיפך? בא הרבי, ר'

הקטנות  הפעולות  וגם  הבית,  בהנהגת  כלול  זה  דבר  שגם 
בכו   -  ביותר שתיעשינה  הראוי  רצון  מן  ומתוך  הראויה,  ונה 

שמים.   שם  מק לקדש  בית  היהודי,  הבית  הואכי  ומי  דש   !
שכמו מאליו  יבין  הרי  כך,  לביתו  המקדש   שמתייחס  שבבית 

פעול בשום  מזלזל  היה  לא  מוציא הוא  שהיה  מילה  וכל  ה, 
להיות   צריכה  כך  ראויה,  היותר  בכוונה  היתה  מפיו  שם 

 . הנהגתו בתוך ביתו
 

 

 סיפור - !הכלאשה לפני הית והב
שליט"א צוקר  מאיר  יחיאל  ר'  בתקופה  :  סיפר  באשדוד 

החל  ההם  בימים  כוללים.  של  קשה  מצוקה  היתה  מסוימת 
הגדולים,  מפעליו  את  שליט"א  סורוצקין  בער  שלום  הרב 

עמונפגשת הצלחותיו,    ,י  אל  נסחפתי  פגישה  כדי  ותוך 
אלא  רגיל  כולל  לא  אבל  בעיר,  כולל  מקים  שאני  והחלטתי 

רב  כולל   עמל  מאברכים  תשלום  -שדורש  אלף    תמורת  של 
ד מעליהם חלק מהדאגות, שישבו ויגדלו דולר בחודש, להורי

זצ"ל.  שרייבר  פנחס  רבי  למו"ר  ניגשתי  דבר,  כבכל  בתורה. 
הקשה, וגם ראה חיסרון בכולל רציני    צוקההוא, שידע מהמ

כמובן,  מאוד,  אותי  עודד  אמיתיים,  עליה  לבני  דוגמא  שיתן 
לאמריקה.    . סיכמתי עם רעייתי על נסיעה לא ארוכהןילעני

ע מתואם  לי  הייתי  לעזור  התחייב  הוא  סורוצקין,  הרב  ם 
היו   ההכנות  סגור,  היה  התאריך  שם.  הכספים  באיסוף 

אלבו הכנתי  נפלא.  ,  םבעיצומן,  קדימה,  נעו  הגלגלים  ניירת, 
השני של הקו   ומהעבר  מצלצל  בבית  הטלפון  צהריים,  שעת 

ורבי זצ הוא ניגש ישר לענמורי  מרוצה    ין: "האם אשתךי"ל. 
היא  אמרתי    ...?"מנסיעתך מסכימה.  והיא  איתה  ששוחחתי 

כל  ולא  פעמית  חד  תהיה  שהנסיעה  זה  את  מסייגת  רק 
אינה  "...  חודש שהיא  אומרת  הרב, זאת  סיכם  מזה",  מרוצה 

 "!  אינך נוסע, תבטל את כל התכנית -"אם כך 
מ חזק  שיעור  לי  נתן  הזה  על  הטלפון  אותי  והעמיד  אוד, 

כל   במשך  שנים!  כמה  עמה  שחייתי  נוראה  השנים טעות 
הרבצתי תורה אצל בחורי ,  שהקמתי מוסדות, עסקתי בחינוך

היה  לאות,  ללא  הרבים  זיכוי  דאגתם,  את  דאגתי    ישראל, 
ברור לי שכל אלו שמים בצל את הבית, הבית יכול לחכות. 

הם עושה    אם  שאני  מה  עושים  מזכה    -לא  אותם, אני 
מו"ר זצ"ל ...  ובקשיים שלהם יש להם חלק במעשי הכבירים

הבית העמ האמיתי:  במקום  קצר  אחד  במשפט  אותי  יד 
ולא  המים,  על  ימחה  הקב"ה  של  שמו  הכל!  לפני  והאשה 

 "]"אדרבה[                         לאשתו!  ישתימצא מריבה בין א



 

 

 רוסיפ - זכות שמורה 

תמה הגביר ר' לייב    ?!" "האּומנם אינך מוכן לקבל את נדבתי
פטובניר. בעל  אברך  ניצב  עדלפניו  מכתב נים  שהציג  ינות, 

אברהם רבי  מסדיגורה,  האדמו"ר  פרידמן-מאת  , יעקב 
יעקב הרב  הגאון  למחותנו,  הוא  -המופנה  ובו  הלפרין,  יוסף 

 שבחים על האברך ומציין כי הוא קרוב משפחתו. מעתיר 
והעלה   מדיי  נמוך  לתת  שביקש  הסכום  שאולי  סבר  הגביר 

עצום  סכום    -מאות רובלים  -אותו, עד שהציע לתת לו שלוש
 בימים ההם. אך האברך עמד בסירובו.

המכת בתוכן  בבקשה  הרבי "עיין  בקשת  כל  כי  ותיווכח  ב 
מע באחד  עבודה  לי  למצוא  היא  הסביר ממחותנו  סקיו", 

פרוטה,  בידי  ואין  שהואיל  היא,  היחידה  "בקשתי  האברך. 
הרב  אל  לנסיעה  הדרוש  הסכום  את  לי  תיתן  אם  אשמח 

למראה פליאתו של הגביר סיפר לו    הלפרין. זאת ולא יותר".
השתל את  הכלכ האברך  מצבו  הדברים.  הידרדר,  שלות  לי 

קרוב  אל  פנה  לו  בצר  פרנסה.  למצוא  הצליח  לא  והוא 
מכתב משפ לו  לתת  ממנו  וביקש  מסדיגורה,  האדמו"ר  חתו, 

 המלצה שיסייע לו באיסוף תרומות.
"מוטב  הרבי.  לו  אמר  האבות",  זכות  את  לנצל  נכון  "לא 

באחד שאכת אותך  לשלב  שידאג  למחותני,  מכתב  לך  וב 
 .קיו, ומשם תבוא פרנסתך"מעס

בארץ ישראל התגורר יהודי ירא שמיים   והרבי סיפר לאברך:
לבני -ותלמיד לחם  פת  להביא  הצליח  שבקושי  מופלג,  חכם 

הנישואין,  לגיל  הגיעו  מבנותיו  שלוש  חלפו,  השנים  ביתו. 
החלה להפציר בו כי ולאיש אין פרוטה כדי להשיאן. רעייתו  

ייפתח תחי בעלי יכולת. "ליבם  ייסע לחוץ לארץ וידפוק על פ
 כשיראו מולם יהודי מארץ הקודש", אמרה.

ל התלהב  לא  הקודש היהודי  בארץ  התורה  לימוד  את  עזוב 
אחד:  בתנאי  נכנע,  לבסוף  בניכר.  נדודים  למסע  ולצאת 
מנין   לאיש  אספר  לא  הארץ.  קדושת  את  לנצל  רוצה  "אינני 

 אתי. רק לפני צדיק אחשוף את סיפורי".ב
גילה כי בא מארץ הקודש,  לדרכו, אך מכיוון שלא    יצא האיש

ה  והוא  רגיל,  יד  פושט  כאל  אליו  לקבץ התייחסו  צליח 
בלבד. מעטות  פרי   פרוטות  מניבים  אינם  שנדודיו  כשראה 

 החליט ללכת לבית מדרשו של רבי ישראל מרוז'ין.  
ש לו  נתן  לדבריו,  הקשיב  לו  הרבי  והציע  כסף,  רובלי  ישה 

שבוודאי יוכל דוד מזבלטוב, באומרו    לנסוע אל מחותנו, רבי
ומועילה. טובה  עצה  לו  הצדיק    לתת  כדברי  עשה  היהודי 

שישה רובלי כסף,   ונסע אל רבי דוד. גם רבי דוד נתן לאיש 
"העולם  מפרמישלן.  מאיר  רבי  אל  שילך  כדאי  כי  לו  ואמר 

 רואה אותו בבחינת נביא, והוא בוודאי יושיע אותך", אמר.
לפרמישל היהודי  לע יצא  הגיע  שלישי  ביום  סר ן.  ומייד  יר 

הביט   השמש  הצדיק.  של  המרופטים לביתו  ובבגדיו  בו 
באותו  והמ הפתחים.  על  המחזר  קבצן  שהוא  וסבר  אובקים, 

השמש  הודיע  שפיר.  היה  לא  הרבי  של  הכלכלי  מצבו  זמן 
 לאיש כי לא יוכל להיכנס עכשיו. 

התורה.  בלימוד  ושקע  המדרש  לבית  האיש  פנה  לו  בצר 
במראה תורה  הלומד  את היהודי,  שבה  ובהתלהבות,  חשק 

חי של  ליבו  לבתשומת  הזמינו  והוא  העיר,  לארוחת יט  יתו 
דברי   הערב. שהשמיע  מאורחו,  החייט  רווה  מרובה  הנאה 

 תורה משובבי נפש. הוא הזמין אותו אליו לשבת הקרובה. 

בליל שבת, אחרי תפילת ערבית, לחש החייט לכמה מידידיו  
שבבית  האורח  וכיכי  מיוחד,  הוא אדם  מוזמנים לבוא   ו  הם 

ליהנ הסעודה,  אחרי  הללאליו  וחוכמתו.  מתורתו  אכן ות  ו 
באו אל בית החייט, ואולם האורח לא אהב את ההתקהלות 

 סביבו וסירב לדבר, עד שהאורחים התפזרו.
לשמשו:   מאיר  רבי  אמר  בבוקר  ראשון  ביום  השבת.  עברה 

ץ ישראל. הבא אותו  "אני מרגיש כי בעירנו נמצא אורח מאר
 יי בהקדם".אל

דבר   על  אנשים  לשאול  החל  ישראל השמש  מארץ  אורח 
 יר. הנשאלים משכו בכתפיהם ולא ידעו דבר.שבא לע

החליט השמש לגשת לאזור העגלונים, בניסיון לברר אצלם. 
אורח  הסיע  שעבר  השבוע  שבאמצע  השיב  העגלונים  אחד 

אולי    לא החייט.  אצל  בשבת  סעד  והוא  מארץ מוכר,  הוא 
זה    השמש  ישראל? כי  גילה  ולתדהמתו  היהודי,  את  איתר 

שחשב לקבצן וסירב לההא הוא אמר לו  יש  כניסו אל הרבי. 
 כי הרבי הורה להביאו לפניו מייד.

"זמן רב אני ממתין לך", פנה אליו הרבי בחביבות. "כבר כמה 
שנים אני יודע כי יש יהודי בארץ הקודש היושב באוהלה של 

יישוב ארץ ישראל בעבור    נו חפץ לנצל את מצוותתורה, ואי
מ בנותיו.  לדנישואי  עליי  הטילו  השמיים  לחתונת ן  אוג 

התיבה    בנותיך". את  אליו  להביא  מהשמש  ביקש  הרבי 
כאשר  מתדהמה  נקרעו  היהודי  עיני  חדרו.  שבפינת  הסגורה 
עליו   מרעיף  כשהוא  מטבעות,  מלאה  תיבה  לידיו  מסר  הרבי 

 ברכות. 
. הרבי פתח את התיבה  די לעבר הרבי מרוז'יןמשם יצא היהו

המטבעו את  למרק  שהוהחל  עד  החלידו,  שמקצתם  בריקו  ת 
 ונצצו, והיהודי חזר לביתו בארץ ישראל שמח וטוב לב. 

סיים הרבי מסדיגורה את הסיפור ואמר לאברך: "כשם שאין  
בעבור   לנצל  כדאי  לא  כך  ישראל,  ארץ  זכות  את  לנצל  ראוי 

 ]ל'פי 'נר ישרא-על[                      שלך"...  ממון את זכות האבות
 

 

 ה ינ ר ב                       ן   ו ר  
 א]   לי טז,מש[   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 החבת שמ 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:   הבן זוהר  השלמ                              
 :   םרהברו אואח ןב םמירח :ההר וז  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  :  חהשמ ןב יר אמ  :חקצי  ר יאמ ןב רןהא השמ 
   וןשמש  תב זהור  ימה :נע תב הר דנ פהי  :  ואלשמכי מרד תבה ינמ 
 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  טו : ג'ימית אהבה בז :הגון  זיווג

 בתיה בת אסתר :  ריסאי תב לאה רחל: שמחה נה בת 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  ל יוסף זקאודה יחהי

 ן דינה ב ר ולאה : ליא  בן י שלמהתלנפ
 שושנה  ה בתר ה : שיינמ בת רייזל שנהשו

 ריה ו ט ויק בת  אתלי : ובת לולמיטל 
 מית  ובן שליובל :  בת רחל הצבי השמח
 זל  מ תב: עדי ה בת חירחל 

 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  רח ורית בתנה : נת ליב  רחל בת נוארה : רות

 רבים וי הכזיל עשרמ   פימכסום  תרל  צוהמ
 וןרמת השר 2 וצרקה' חר: לכתובת ק צ' לשלוח ןתינ 



 

             
   

 תרומה • 376 רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      
  

 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 

 מאוצרות הפרשה      

 ?איזה צבע מכונה בפרשה בשמו של צבע אחר                            חידה פר"ש             חידה פר"ש        

וכי הקב"ה צריך תרומה מאתנו, והרי כל (כה, ב) יקחו לי תרומהו
וישלשמי. –הארץ ומלואה שלו הם? ואכן רש"י הקדוש מפרש: לי 

להבין, אם כן מדוע לא כתבה תורה בפרוש : ויקחו לשמי תרומה? אלא,
וכל המעשים באו כאן ללמדנו יסוד גדול וחשוב, כל מצוות שאדם עושה

הכל מכוחו של הקב"ה שנותן לאדם חיים וכח, –טובים שהוא פועל 
ועם זאת, הוא מחשיב את המעשים כאילו נעשו על ידי האדם למען

כי ממך הכל ומידך נתנו(דה"א כ"ט) הבורא, וכמו שאמר דוד המלך ע"ה 
לכן כתוב "לי", ללמדנו שבשמים נחשב כאילו האדם נתן לה', אע"פלך, 
(הגראי"ל שטינמן זצ"ל, שבענו מטובך) מתו של דבר הכל שלו ומידו נתנו לו.שלא

 ויקחו?! תרומה נותנים, לא לוקחים... היה צריך לומר "ויתנו"!  שם.
מפעל הייטק, שבעליו היה שומר תורה ומצוות, חיפש מזכירה בכירה.
פרסמו ב'עתון דרושים', ולאחר סינונים רבים הזמינו כמה מועמדות. בין

עם ששה ילדים, שהיתה זקוקה ביותר המועמדות היתה אשת אברך
למשרה הזו. לידה ישבה נערה רוקה מוכשרת במיוחד, ותוך כדי המתנה

שיח. ראשונה נכנסה לראיון אשת האברך, ולאחר שהיא-החל ביניהן דו
ענתה תשובות לשאלות, הודיעו לה שיתקשרו אליה. אחריה נכנסה

ה אותם מאוד, מלבד עצם העובדה שרוקההנערה הרוקה. היא הרשימ
מסוגלת להשקיע יותר. בסיום הראיון פונה אליה בעל המפעל ואומר
לה: "אם את מעונינת, את יכולה להתחיל מחר בשמונה בבוקר את
העבודה. המשכורת היא עשרת אלפים שקלים נטו לחודש, ועוד

: "לאחראחזקת רכב והטבות סוציאליות". פנתה הנערה אל חברי הועדה
מחשבה שניה הייתי שמחה אם את התפקיד הזה שאתם רוצים לתת לי,
הייתם נותנים לאשה שהיתה פה לפני. היא יותר זקוקה ממני לעבודה
הזאת, אבל חוץ מזה, היא נראית לי אשת חיל ואתם תוכלו להפיק ממנה
את מלוא התועלת!". ניסו לשכנע אותה לקבל על עצמה את התפקיד,

תה משוכנעת והחלטית, קמה והלכה. אשת האברך קיבלהאבל היא הי
את המשרה והפכה למזכירת מפעל ההייטק. אבל כמו שכולנו יודעים
לקב"ה יש חשבונות אחרים.... אחרי יומים היא מקבלת טלפון: "שלום.

מיכל. אני אשתו של בעל המפעל שקיבל אותך לראיון עבודה. אני ישמ
ונפעמתי ביותר מהחסד העצוםשמעתי על המעשה האצילי שעשית, 

צא בשדוכים, למדן, שקדן,שהפגנת. אני רוצה לומר לך שיש לנו בן שנמ
בעל מדות טובות. רציתי לשאול האם תסכימי להיות לנו לכלה?" בצד
השני של הקו שרר שקט, ולאחר דקה נענתה הנערה והסכימה להפגש...
אחרי שבועים נשברה צלחת. מתברר שאותה נערה שויתרה על תפקיד

 מזכירה במפעל, הפכה ברגע אחד לבעלת המפעל. 
(אפריון שלמה) רק נראה שנותנים, אבל בעצם רק לוקחים.כשתורמים, זה 

 (כה,ה) וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים
ברש"י: ומאין היה להם במדבר, פירש רבי תנחומא, יעקב אבינו צפה
ברוח הקודש שעתידין ישראל לבנות משכן במדבר והביא ארזים

רים. וישלמצרים ונטעם, וצוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצ
לדקדק מדוע דאג יעקב דוקא לקרשים, ואי משום שלא היו מצויים
במדבר, אם כן היה עליו לדאוג גם שיביאו אבני שוהם ואבני מילואים.
ואם תאמר שלא מצא ידו להביאם ולכך סמך שענני כבוד יורידום
להם, אם כן גם את הקרשים יכולים לקבל בדרך זו, ומדוע היה צריך

בני ישראל ממצרים. ויש לתרץ עפ"י מה שמצינו שיביאו אותם

א"ר חנינא לא היה העולם ראוי להשתמש בארזים, (שמו"ר לה א)במדרש 
ולא נבראו אלא בשביל המשכן והמקדש, שנאמר ישבעו עצי ה' ארזי
לבנון. ולכך י"ל דהואיל שצפה יעקב אבינו שהארזים שיש בעולם לא

הדין היה להשתמש מאותםנבראו אלא לצורך המשכן והמקדש, מן 
שיש בעולם שנבראו בשביל כך, ולא להשתמש באותם שיביאו ענני
הכבוד מן השמים כי אז ימצא שלחינם נבראו. ולכך הביא ארזים

 למצרים ונטעם, כדי שיהיה לישראל בצאתם ויקחו עמהם למדבר. 
מדילמה עצי שיטים, ל (שמו"ר לה ב)עוד יש לתרץ עפ"י מה דאיתא במדרש 

ב"ה דרך ארץ לדורות שאם יבקש אדם לבנות את ביתו מאילן עושההק
פירות, אומרים לו, ומה מלך מלכי המלכים הקב"ה שהכל שלו כשאמר
לעשות המשכן אמר לא תביא אלא מאילן שאינו עושה פירות, אתם על
אחת כמה וכמה. ולימוד זה אפשר רק אם יש הרבה מיני אילנות ונטלו

יש בזה לימוד לדורות שמי שבונה בית יבנה רקדוקא את הארזים, אזי 
היו מביאים להם עצים דרך מעצים שאינם עושים פירות, אך אם העננים

נס, אין ללמוד כלל מזה שהרי לא השחיתו שום אילן, ואדרבה הייתי
אומר שיש סוד בדבר שצריך דוקא ארזים, אכן עתה שיעקב אבינו היה

ובחר דוקא באלה, בא להודיע בארץ כנען שהיה שם כל מיני אילנות
לבניו שילמדו דרך ארץ שאם יבנו בתים, יבנום באילנות שאינם עושים
פירות, ובודאי נתכוון יעקב ללמד אותם דבר זה, דאי לאו הכי היה ממתין

 (זרע שמשון) וסומך שהעננים יביאו אותם כפי שהביאו את האבני שוהם.

מה וחציועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה וא
פ שלא נתן שיעור לעוביה פירשו רבותינו"ברש"י אע (כה, יז) רחבה

שהיה עוביה טפח. במעם לועז הביא מס' לקח טוב שכ' להק' בשם רבי
ז"ל, מדוע התורה פירטה את האורך והרוחב של הכפורת, ולא פירטה את
מידת עוביה. הלא הכפורת היא ככיסוי לארון ופשוט הוא שמידת אורכה

בה כמידת אורך ורוחב הארון, אולם על עובי הכפורת יש צורך לפרט.ורוח
ותירץ שכל הזהב שהביאו למשכן לא הספיק אפי' לכפורת לבדה, ובכל
ישראל אי אפשר שימצא זהב רב כ"כ, ועוד הי' צריך זהב לשאר הכלים.
רק שהם עשו משטח דק מאוד של זהב באורך אמתיים וחצי ורוחב אמה

 (קב ונקי) זה גדל ונהיה טפח, ולכן התורה לא כתבה טפח. וחצי, ובדרך נס
בפסחים (כה, כג) ועשית שלחן עצי שיטים אמתיים ארכו

שיכולים לפרקוהיינו  –קט: איתא שולחן של מקדש של פרקים הווה 
ד הדוקי מהדק איך מטבילים אותו במקווה במקדש שהיה רחבודאי ס"

רק אמה. וקשה למה לא שאלו זאת על שאר הכלים? ועו"ד האם חסר
שהיו גדולים פי כמה? וי"ל, אומר ההפלאה, שאת ואות בירושליםומק

כל הכלים היו יכולים להטביל בכל המקוואות הגדולים שהיו בירושלים
שהזמן היחיד שולחן איתא במנחות צ"ט: לכן לא שאלו עליהם, משא"כ

שאפשר להטבילו, הוא בין הזמן שמחליפים בו את הלחם הישן בחדש,
בין הבוקר לשקיעה, ומכיוון שההלכה שלא והזמן הזה הוא רק בשבת
רק במקדש עצמו אפילו בדברים שהם צורך גזרו שבות במקדש היא
ץ למקדש משוםטביל את השולחן בשלמותו מחוהמקדש, א"כ א"א לה

מובן למה רק את השולחן, שהיו מוכרחים לטבול בשבת שבות. וממילא
עצמו, היו צריכים לפרק כדי שאפשר יהיה להטבילו במקווה במקדש

המצומצם שהיה במקדש, משא"כ בשאר דברים אפשר להטבילם ביום
     חול במקוואות הגדולים שהיו בירושלים.



 ללמדך       
בלבדהתורה  –אבן הבוחן   

 וְנַָתָּת ֶאל ָהָארֹן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי (כ"ה, ט"ז)
הנה בגמרא במסכת בבא בתרא (י"ד.), מוצאים אנו חשבון מפורט אודות מידותיו של הארון, ממנו עולה כי הארון הספיק בדיוק בכדי להכיל את 

ורה שכתב משה. אלא שלכאורה עלינו להבין, מדוע באמת היו מידותיו של הארון כה מצומצמות, אף את ספר הת –לוחות הברית, ולשיטה אחת 

 בדיוק כפי הצורך? מדוע לא נעשה הארון מרווח יותר, בכדי שלא יהיה המקום בצמצום?

 את התשובה נבין על פי המעשה הבא:

. באחת השנים, בעת שהיה רבינו הגרי"ז צעיר לימים, עבר ליד בית ידוע, כי מנהג בית בריסק הינו שלא לומר את ההלל בבית הכנסת בליל פסח

כנסת מסויים בו קראו את ההלל בנעימה, בשירה ובהתלהבות של קדושה, וכאשר חזר אל ביתו, התבטא כי עמד נפעם לנוכח שמחת החג שבקעה 

 מתוך השירה הנלהבת. "היה זה ממש א'גישמאק פון יום טוב!", התבטא.

 הגרי"ז היתה לצנינים בעיני אביו, הגר"ח מבריסק. הוא הגיב מיד בתמיהה: אך התלהבותו של

איזה 'גישמאק' ניתן למצוא בו? אם מדובר במצוה, הרי שיש בה שמחה, עונג  –"אם אנו אוחזים על מעשה מסויים שאין לנהוג בו על פי ההלכה 

 ינו כל טעם, ובודאי שאין זו נחשבת לגבינו התלהבות רוחנית!"...הרי שאין בכך לגב –ועריבות. אולם מאחר ואנו סבורים שאין בכך מצוה 

 ואמנם, רבינו הגרי"ז הפנים את המסר, ובהמשך ימיו ניכרו בו הדברים היטב.

כך מסופר, כי בעת מלחמת העולם, כאשר שהה בוורשה המופגזת, התעוררה שאלה האם מוטב לשהות בבתים, אשר עלולים להפגע ולקרוס, או 

העלולים להחסם בעקבות ההפגזות ולקבור את יושביהם חיים. לאחר ששקל את הצדדים השונים, הגיע הגרי"ז לכדי מסקנה  –טים עדיף במקל

 כי אין כל הבדל בין שתי האפשרויות, ולפיכך עלה על יצועו ושכב לישון, בשלוה מוחלטת...

מצב שכזה? הלא הכל חרדים מפני הבאות, בשעה כזו בה העיר נתונה בני ביתו המשתוממים של הגרי"ז, לא הצליחו להבין כיצד ניתן להירדם ב

תחת הפגזה כבדה שכבר גבתה את חייהם של אלפים רבים! אולם מרן הגרי"ז היה רגוע לחלוטין: "הלא מצינו אצל דוד המלך, שאפילו בשעה בה 

אישנה, הקיצותי כי ה' יסמכני'! הוא לא חשש ולא התיירא, אמר 'אני שכבתי ו –ברח מפני אבשלום בנו, מצב אותו הגדיר בעצמו כ'מה רבו צרי' 

 אלא שכב בשלוה לישון!", הטעים.

אלא שבני הבית עדיין לא מצאו מענה לתהייתם: "הלא ידועה חרדתו הרבה של רבינו בכל הנוגע לפיקוח נפש. להיכן נעלמה חרדה זו כעת, כאשר 

 ם מרן הגרי"ז נענה והסביר:סכנת פיקוח נפש ממשית מרחפת באוויר?", הם תהו, אול

"אילו אכן היה מקום לעשות דבר מה בכדי להינצל מהסכנה, הרי שאמנם הייתי חרד וחושש פן לא מילאתי את חובתי בשמירת הנפש, כפי 

ים... אולם שמצווה התורה הקדושה. היתה זו חרדה בדיוק כאותה חרדה שהייתי חש אילו היה מגיע חג הסוכות, וברשותי לא היו ד' מינים כשר

מאחר וברור לי כי אין מה לעשות כעת, וכי העיר כולה נחשבת כ'מקום סכנה' באותה מידה בדיוק, אם כן מה לי להתיירא? הלא התורה אינה 

 מחייבת אותי לעשות מאומה!"...

תחושה אישית כלשהי, של פחד או הרי לנו, כי אצל הצדיקים, אין מקום לכל שיקול של רגש המנותק מהתורה הקדושה. אין כל משקל או מקום ל

 הינה התורה הקדושה, ולא מאומה זולתה! –התרגשות. אבן הבוחן היחידה, על פיה הם בוחנים את רגשותיהם ותחושותיהם 

 ומכאן, תשובה לשאלתנו:

התורה הקדושה אין מקום הוא כדי להורות כי מלבד  –שכן, הטעם שמשה רבינו הצטווה לבנות את הארון על פי מידותיהן של הלוחות בצמצום 

מרמזים על התורה הקדושה,  –מרמז על התלמיד חכם שבליבו צפונה התורה, ואילו הלוחות  –למאומה בליבו של התלמיד חכם. שהרי הארון 

 ובארון לא היה מקום למאומה מלבד ללוחות...
   " מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)שמות -(מתוך "ללמדך                                                                                                                                                   

 
 בורר בסלסלת אבוקדו

סלסילה של פירות אבוקדו שחלקים רכים וחלקם קשים מאוד ודינם כמוקצה, האם מותר לדחוף במרפקו או ברגלו את הפירות : שאלה

 הקשים מחוץ לסלסילה כדי שיישארו רק הרכים?

וגם אם תוך אוכל אסורה מהתורה. אסור משום בורר, שכיוון שהפירות הקשים אינם ראויים לאכילה דינם כפסולת, וברירת פסולת מ תשובה:

שנראה כבורר. ומשום איסור מוקצה אין לאסור, כי טלטול  , מכל מקום אסור מדרבנן משום(ואז אינם מוקצה) קידי הדח לעראויין לאכילה 

 ), משכן שילהאופיר מלכה שליט"א (הרה"ג  לצורך דבר ההיתר.מותר  –במרפק היד ן כגו –בגופו מותר אף לצורך דבר האסור, וטלטול בשינוי 
          רי

יוסקה נכנס הביתה בר"ח אדר כשרגליו מתנודדות קמעא. "שתית", קבע אחיו מאיר                     
כנס אדר... אבל ראשי עדיין צלול", השיב יוסקה בעליזות. "תוכיח!" דרש מאיר. נבביטחון. "נכון שתיתי, מש

כסא מזדמן, "אחוד לך חידה ובא נראה אם  "ובכן, אין קל מזה", חייך יוסקה תוך שהוא מתיישב בכבדות על
תצליח לפתור אותה". "קדימה", שיתף מאיר פעולה. "סך הכוסיות ששתיתי הוא מספר דו ספרתי שמכפלת 

ספרותיו גדולה באחת מסכום ספרותיו", הציב יוסקה את האתגר. מאיר קימץ את מצחו. "יש שתי אפשרויות", 
 ?האי זוגי". כמה כוסיות שתה יוסקהה, "אני מתכוון למספר אמר לבסוף. "אמת", זרחו פניו של יוסק

        .לוח תשובה לחידה:.    פיע הלשון "שלש רגלים" רש"י כג, ידבשניהם מו תשובה על חידה פר"ש:                                                                  

         

    ברהום להולדת הבת הנכדה       –ות אליהו משפח               משפחת הרב רוזנברג לנשואי הבת הרב ארנטרוי לאירוסי הבת         :מרכז העיר                                                       
משפחת אלירן כהן להולדת הבן         להולדת הבן הנכד      רוטלוי  –גרינבוים משפחות    :עמישב-גני הדר        משפחת קפלן להולדת הבן          חמד להולדת הבת הנכדה –משפחות שמיאן 

           להולדת הבת הנכדההנפלינג  – רסקין משפחות            לעול תורה ומצוותהנכד להכנס הבן שחר  –משפחות מאינץ 

tfxsqhi3ולדת הבן 

ץ מא חות ןשחרמש ה ס דלה וותה ומ תורה ול חותל ןמש גרסק ל דהה ה ת ה להולדת

tftfxsxsqhqhi3i3ולולדתדת ההבןבןן למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

קידי הדחלעראויין לאכילה 

בגופו מותר אף לצורך דבר ה
          רררירירירירירירירי

                 
בביטחון. "נכון שתית

 חידה שבועית      

אמר לבסוף. "אמת

                                         
חמד להולדת ה–משפחות שמיאן

 מזל טוב         

למאומה בליבו של התלמיד ח

ובארון לא היה מקום למאומה
                               

לל ל ל

 פינת ההלכה       
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רּוָמה מפרש רש״י: לי לשמי. מקשים  ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ המפרשים:    ּדַ
שאמרו: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא  הלא מצינו בחז״ל  

שלא לשמה בא לשמה   ומדוע במצוה, זו ציותה התורה    —לשמה, שמתוך 
שמצוה. שלא לשמה, גם כן נחשבת   אף על פידוקא לשמה  ויש לומר : כי  

מצוה ומקבלים עליה שכר, כי אין הקב״ה מקפח שכר אפילו של שיחה נאה  
לשמ שלא  ממצוה  זאת   בכל  אבל  השראת ,  מקום  לעשות  יכולים  לא  ה, 

כדי שיהא   —השכינה. כמו שכתוב בפסוק ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם  
  .. ורצויהדוקא, בכוונה טהורה  צריך להיות לשמה    ,מקום להשראת השכינה

 ) דרכי מוסר (
 

ֶבּנּו ִלּבֹו    ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רּוָמה ֵמֵאת ּכָ רּוָמִתי: מסופר על ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ְקחּו ֶאת ּתְ ּתִ
ה״חפץ חיים" שעמד לבנות בניין לישיבתו. בא אליו יהודי עשיר, ואמר: רבי,  
ה' זיכה אותי בעושר ורצוני לזכות להקים את כל הבניין בכספי. השיב לו 
ה״חפץ חיים": כוונתך רצויה, ולוואי ירבו כמותך, אבל אינני מוכן לקבל את  

שכל   כיוון  שהרי    עםהצעתך,  ישראל יש להם חלק במצוות בניין הישיבה, 
בבניית המשכן נאמר: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו"  אף על פי שחז״ל 
אמרו שבאותו זמן כל אחד ואחד מעם ישראל היה ביכולתו להקים את המשכן 
לבדו, הקב״ה ציווה לקחת מעט מכל אחד, וזאת כדי לזכות את כל עם ישראל 

כאן אף  זו.  בנית    –   במצווה  למצוות  שותפים  יהיו  ישראל  עם  שכל  רצוני 
 .(אמרי אליהו)  הישיבה

 

ה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:אם  ה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַאּמָ ַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאּמָ ים ַאּמָ ּטִ ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ׁשִ
זצ״ל  זיסל  שמחה  רבי  אומר  היא,  מה  האדם  קדושת  לדעת  נרצה 
וכליו.   המשכן  בפרשת  לעיין  עלינו  ומוסר",  "חכמה  בספר  ["הסבא"]מקלם 

התורה אשר היתה נתונה בו. מסיבה זו נכתב עיקר המשכן היה ארון הקודש ו
תחילה על עשיית הארון, ולכן גם קדמה עשייתו לכל. בין כלי המשכן הנוספים 
היו   שעליו  המזבח  ואת  הפנים  לחם  הונח  שעליו  השולחן  את  מוצאים  אנו 
צולים בשר ושורפים אותו. כמו כן היו שם קטורת לריח טוב ומלח למלוח את 

  —האלה כמו המשכן עצמו היו כטפלים מול העיקר  הקרבנות. כל הדברים  
הארון אשר עמד בבית קודש הקודשים, ובתוכו התורה.והנה כאשר נתבונן 
באדם נמצא שגם בו יש את כל הדברים הנ״ל. וכאשר התורה מונחת בו, 
יומא  במסכת  בגמרא  שמובא  כמו  לה'.  קודש  וכולו  ענייניו  כל  נתקדשו 

סך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי  (ע"א.)אמר רבי ברכיה הרוצה לנ
חכמים יין. וענין זה כללו חכמים במלים קצרות: "כל מעשיך יהיו לשם שמים"  
(אבות פ״ב) ובאיזה איבר נעשית הכוונה לשם שמים אם לא במוח, שהוא 
  ארון הקודש של האדם. וכאשר כל ענייניו הם אכן לשם התורה, כולו קדוש.

״ל ואומר: "ומי הוא שיראה זאת ולא יכנסו חדרי רוחו ומסיים הסבא מקלם זצ
לבנות בו קדושת המשכן על ידי ארון הקודש שיכנס במוחו? אם כי עדיין  
רחוקים אנחנו, אבל נשים מגמתנו ומבטחנו לזה, והבא ליטהר מסייעין אותו".  

 (ילקוט לקח טוב) 
 

ים " ּטִ במדבר, פירש רבי תנחומא (תרומה    ומאין היו להם   ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ׁשִ
שעתיד הקדש  ברוח  צפה  אבינו  יעקב  במדבר,  ט.),  משכן  לבנות  ישראל  ין 

וצ ונטעם,  למצרים  ארזים  ממצריםיוהביא  כשיצאו  עמהם  ליטלם  לבניו    וה 
הבה נדמיין לעצמנו מעמד זה, כיצד יעקב אבינו מכין חלקת אדמה,     (רש׳׳י) 

חורשה ומזבלה והופכה, אחר כך חופר בה גומות ומעמיד בהן את הארזים,  
פר סביב סביב ומשקה. מה סוברים עוברים ושבים הצופים במראה? מכסה ע

הנה עוד איכר אחד העובד את אדמתו ועוסק בנטיעות ארציות רגילות. אבל 
מה באמת היה טמון במעשיו? בניית המשכן! יעקב אבינו נוטע ארזים באדמת 

לשכינה   משכן  העדות,  משכן  את  בזאת  בונה  הוא  ובעצם  קודש   - מצרים, 
הקדושים.    הקדשים. האבות  שעשו  ופעולה  מעשה  בכל  הטמון  הסוד  זהו 

 (פנינים משולחן גבוה בשם רבי יוסף ליב ננדיק זצ"ל) 
 

       

היו יהודים שגם בתנאים המחרידים בשנות השואה נתנו דעתם ומסרו נפשם 
הן עם החיים והן עם המתים. יהודים אלו התעלו בשנות הזעם    לגמול חסד

שולזינגר   פישל  ר׳  היה  מופלאה  ביותר.דמות  עילאית  אנושית  למדריגה 
כשרון  טובות״,  ב״ידים  נתברך  לכך  נוסף  חם.  לב  בעל  יהודי  מקוז׳מינקה. 
לעסוק בכל מקצוע שידרש. בימי השואה, כאשר התחילו הגרמנים ימ״ש לחסל 

עיירה, החליטו תחילה לחסל את הקשישים והחולים, שאין בכוחם את תושבי ה
לתרום בעבודה ואי אפשר להפיק מהם תועלת לפני הריגתם. ר׳ פישל הגה 
רעיון פשוט: מאחר והגרמנים היו זקוקים מאד לנעלי קש בכמויות עצומות 
עבור חייליהם שבחזית המלחמה באזורי השלג, הוא יקים מפעל גדול ליצור  

שיעמוד תחת פיקוחו, ובעזרת הקשישים ה״מומחים״ שלו ייצר כל   נעלי קש 
כמות שתדרש. ההצעה נתקבלה, ולאחר מספר ימים ישבו כל הקשישים וקלעו 
נעלי קש. היו אלה כמה מאות זקנים שניצלו מחיסול מיידי. לא רק את חיי  
הקשישים הציל, גם את כבודה של ״שבת מלכתא״ הציל. הרשעים גזרו על  

שיעבדו בשבת קודש. אולם ר׳ פישל הערים עליהם, ובמשך ימות"    היהודים
השבוע השתדל להוציא מתחת ידו תוצרת רבה שתכסה את הכמות השבועית.  
כל הזקנים הופיע בשבת לעבודה, התיישבו על שרפרפי העבודה, והניחו ידם  
על נעל בלתי מוגמרת. כאשר איזה גרמני הפתיע אותם לקחו את הנעל ופרמו  

עובדים  אותה( שהם  פנים  והעמידו  שפטור)  בשבת  בבחינת"מקלקל״  שיהיה 
כאשר תתקרב  כל העובדים  כדי להזעיק את  שמירה,  במרץ. בחוץ העמידו 
הקשים  והתנאים  הסכנות  למרות  ובגבורה,  בקדושה  פעל  חשודה.כך  דמות 

 (״בקדושה ובגבורה״)  מנשוא.
 

אחד מתלמידיו המפורסמים של בעל ה״חפץ חיים" זצ״ל, עמד לערוך נסיעה  
בראדין. הישיבה  למען  כספים  לגייס  מנת  על  הרחוקה,  כשנכנס   לאמריקה 

בחורף האחרון בא אלי   להיפרד ממנו, סיפר לו ה״חפץ חיים" כדברים האלה:
רני,  כי הינו מדוכא ומתעצב אל ליבו. "האינך מכי  ויהודי, שהכרת פניו ענתה ב

זנבוים ממוסקבה, אשר הרבי  ו רבי"? שאל בדמע, הלא אני הגביר הידוע, ר
ואני   לשנה,  רובל  אלפיים  של  בסכום  בישיבתו  לתמוך  פעם,  ממני  ביקש 
סירבתי להוסיף על מאתיים. בתקופה ההיא לא חוננתי בשכל, ואילו כיום,  

כל לאחר שהשכלתי, אין היכולת בידי, משום שהבולשביקים חמסו ממני את  
שם   רכושי. להם  תודיע  לו:  ואמר  הנזכר,  לתלמידו  חיים"  ה״חפץ  פנה 

- באמריקה, שבימי הנעורים, כשהכוחות בעיצומם, חסר השכל לתמוך במקומות
לעת ואילו  לכך... -תורה,  הכוחות  חסרים  מיושב,  השכל  כאשר    ! זקנה, 

 ) (החפץ חיים ופעלו

 
המשגיח ממיר ופוניבז׳ מקיים    -ן זצ״ל  ידוע איך היה רבי יחזקאל לוינשטיי

מצות צדקה וגמילות חסדים במסירות נפש, אף שכל חייו היה מצבו הכלכלי  
דחוק מאוד, ומן הדברים המופלאים ביותר שנהג בביתו היה רוחב לבו במתן  
צדקה, והגם שהיה נותן פרוטות אחדות לעניים הרבים שהתדפקו על דלתו, 

את ההרגשה הטובה הרצויה עבורו, היה מכניסו  אך תמיד ידע איך לתת לעני  
בסבר פנים, פותח בשיחה עמו, מתעניין בשלומו ומעניק לו תשומת לב רבה, 

 (מופת יחזקאל) נושא בעול עמו, עד שהיה יוצא שבע ומדושן עונג.
 

יאן זצ״ל, ראש ישיבה באנגליה אליהו לופ  בירדק מן הדק הייתה עירנותו של  
ובסוף ימיו משגיח בכפר חסידים בעל ה״לב אליהו", כלפי כל אדם שסבב 
אותו. הוא התחשב והתעמק ברגשות הזולת עד להפליא. כשהיה נכנם אליו 

לא פעם  אדם היה מקבלו בסבר פנים יפות ומשוחח עמו בנעימות ובחיבה.
, היה שואל וחוקר את בני ביתו: "הדיברתי  קרה, כי לאחר שיצא ממנו האורח

עמו כראוי? הכיבדתיו כיאות? לא פגעתי בכבודו?" כי היה חרד שמא לא נהג 
צעירים   כלפי  גם  אמורים  והדברים  ויקר.  כבוד  של  הראויה  במידה  באורח 

 ) לב אליהו(שנכנסו לחדרו.
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שכתב. הוא כתב לתת   נכנס פעם יהודי להראות לו צוואה  "חפץ חיים"לבעל ה

הישר. אמר  לבנים, שלא הלכו כל כך בדרך    לישיבה את הספרים ואת הכסף
חיים: החפץ  להיפך  לו  לכתוב  צריך  הכסף   ,היית  ואת  לילדים  הספרים   את 

להם, כשפעם ירצו לעיין    לישיבה. הילדים כסף לא חסר להם, אבל ספרים חסר
כדי   זה כסף  —חסר ספרים, מה שחסר לה    בספר, לעומת זאת לישיבה לא

   להחזיק את את הישיבה.
 

בן  שיטעם  ה אמו  "צרויה "ואב  בשם  הוא  ,נקרא  ידוע  אביו  שם  כתיב ד  , כי 
  ד, ומתוך שהיתה אמו אחות המלך דו  "ושריה הוליד את יואב אבי גיא חרשים"
 ) תשובות הגאונים(  .לגרלהו בה ,על שמה אקרנ

 
טא הפולנית, בקרתי עם משלחת גדולי הזמן  כשגברה המצוקה בישיבות לי   חתפעם א

בורשה להצלת הישיבות. במסיבה שערכנו, אחרי ההרצאה שלי אודות המצב הנורא של  
מעורכי העתונים (שגם אותם הזמינו למסיבה כדי שיפרסמו    חדבני הישיבות, שאלני א

ישיבה   ן המהר״ם שפירא זצ״ל מלובלין בבנימטרת המשלחת בעיתונים) למה מצליח כה  
ומאסף   מפוארה  זהכה  בני    על  את  ולהשקות  להאכיל  היה  טוב  הלא  תועפות.  כסף 

הישיבות הקיימות בכסף הזה, מכיון שהם סובלים חרפת רעבו ומכיון שכונתו היתה לבטל  
'  עניתי לו ועמדתי על דברי חז״ל אלה. ושאלתי: למה ציוה הברבים את דבר המגבית,  

רבנות צבור גבו  ואשר ידבנו לבו", בשעה שלק  לקחת לתרומת המשכן רק "מאת כל איש 
מכל אדם בקע לגלגלת, והכל, אפילו העניים חויבו לתת מחצית השקל. מדוע לא סמכה  

  רבנות ציבור על נדיבים, שיתנו כמה שצריך כמו שסמכה עליהם בבנין? ו תורה גם בק
ה ציוה  המשכן   ' למה  לתרומת  בשעה    לקחת  לבו",  ידבנו  אשר  איש  כל  "מאת  רק 

שלקרבנות צבור גבו מכל אדם בקע לגלגלת, והכל, אפילו העניים חויבו לתת מחצית  
רבנות ציבור על נדיבים, שיתנו כמה שצריך כמו  והשקל. מדוע לא סמכה תורה גם בק 

אלא שירדה תורה לסוף דעתם של נדיבי העם, שהם ממהרים     שסמכה עליהם בבנין?
וממאנים לתת על החזקת ותכלית הבנינים. הרי אם ישאלו אותנו מה יותר  בנינים  לתת ל

או הקרבנות   קרבנות העם,  את  מקריבים לפניו  שבו  המקום: הבנין  בעיני  וחביב  יקר 
הלא בודאי נענה שהתכלית היא יותר חשובה מהאמצעים, והא ראיה  עצמם?  

 בית המקדשידים ובין המוספים, ובנין שקרבנות הציבור דוחים שבת בין התמ
אינו דוחה את השבת. ולמרות זאת הנה על בנין המשכן הביא העם ביום אחד  

ותר עד שהוכרחו להכריז: "איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה הזהב וכסף... די ו
לתרומת הקדש ורק אז "ויכלא העם מהביא". והיודע יצר כל יצוריו, ידע שלבנין  

ו להביא,  ירבו  די  המשכן  יביאו  כי  אותו,  ולמשכן  העם  את  לחייב  צורך  אין 
בור, לא יתנו עד שיטילו יצ  רבנות־ווהותר. וכן היה. אבל למטרת הבנין דהיינו ק

נפשותיכם". על  "לכפר  יהיה  שזה  להם,  יבטיחו  וגם  עליהם  הדבר  חובה  כן 
לימוד התורה, והבנינים הם רק אמצעים ומקום לימוד. ואעפ״כ    — בישיבות, תכליתם  

בים העם לתרום עבור בנינים, דלתות, חדרים, חלונות ולבנים לבנין, וממעטים לתת  מר
לומדי התורה. ויש נדיבים בעם    התלמידי חכמיםלהאכיל ולהשקות את    'טרף לבית ה

הרוצים דוקא בחדר על שמם בלבינה שתהא מונחת בבנין לעולם, וצדקתו תעמוד לעד.  
ובטוח אני, כי כאשר יגמר    ... אותם   משא״כ להכין מזון, הנאכל וכלה תיכף, זה לא מענין 

ישיבת   לובלין"בנין  של  "חכמי  השוטפות  ההוצאות  בכיסוי  מלובלין  הגאון  יתקשה   ,
 )זלמן סורוצקין זצ״ל  רבי - אזנים לתורה״  (״   הישיבה כמו כל ראשי הישיבות. וכך באמת היה.

 
יתכן    שאלה: יברך  ,דבראיך  שהכל"תחילה    עליו  שאדם  וברכה   ,"ברכת 
 ?"ברכת מעין שלש "אחרונה 
ב׳)בשו״ע  כתוב    תשובה: סעיף  קע״ד  משקין  (סימן  מיני  כל  פוטר  ואפילו   ,יין 

ואפילו אם אירע שהביאו   :כתב)  ס' ט"ז(סימן ר״ח  ובמשנה ברורהמברכה ראשונה,  
אז בודאי צריך לברך ברכה ד  ,  המשקין אחר שנמלך והסיח דעתו משתיית היין

כיון שקבע מתחלה     "שות"בורא נפאין צריך לברך    אבל  ,ראשונה על המשקין
 ) ויש לומר( .נטפל הכל ליין ונפטר בברכתו  ,על היין

 
 

ֶהם ַוֲהִקמֹ  ל ִמְצֹוַתי ָלֶלֶכת ּבָ ַמְרּתָ ֶאת ּכָ ה ְוׁשָ ֲעׂשֶ ַטי ּתַ ּפָ ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ֵלְך ּבְ ִתי ִאם ּתֵ
ְך: ָבִרי ִאּתָ נת תשכ״ד או  הדבר אירע בש :זצ"ל רבי שלום שבדרון סיפר  ֶאת ּדְ

אחד מידידי ומכירי, דמעות אברך  תשכ״ה. ישבתי בביתי. לפתע נכנס אלי  
רבי שלום, כך פתח, אני בא עכשיו נטפו על לחייו ופתח בשיחה נרגשת מאד.

לספר   לנכון  ראיתי  לביתי,  נכנסתי  טרם  לירושלים.  מחוץ  ארוכה  מנסיעה 
אחד  אברך  עוד  עם  היום  נסעתי  סיפר:  וכך  נורא.  ילדה    סיפור  להציל 

שהכניסוה למסיון בכפר הסמוך לזכרון יעקב. כשחזרנו ממשימתנו, ביקשני 
אותו אברך שאצטרף אליו לזכרון יעקב, שכן בהיותו בחור למד בה בישיבת 
"כנסת חזקיהו״ שהתחילה דרכה שם. אדם אחד ושמו צמח, מתושבי המקום,  

בני־ היה יוצא ונכנס בישיבה. לא ירא־שמים היה האיש, אבל חי את  בב 
תלי־והישיבה ואהב להיות במחיצתם, וכך הפך להיות דמות מוכרת בין כ 

להם   העניק  אף  ופעמים  כספים  לבני־הישיבה  הלווה  בטוב־לבו  הישיבה. 
לויתי ממנו פעם אחת עשרים    -המשיך האברך בסיפורו    -מתנות.אף אני  

  להצטרף   - פנה אלי    -ל״י. נזכרתי שטרם פרעתי את חובי, על־כך אבקשך  
עמי לחפש את האיש על־מנת להחזיר לו את החוב. נכנסנו בין משעולי־ 

העיירה. הגענו לגן המושבה, והנה מצאנו את האיש יושב לבדו על ספסל 
בגן. זיהויו היה ודאי, ללא כל ספקות. כיון שחלפו שנים, נראה האיש חולה,  

ידידי    שבור ורצוץ. הזקנה קפצה עליו. הוא ישב שעון על מקלו. נגשנו אליו.
האברך פנה אליו בשמו. אף ניסה להזכיר לו אי־אילו דברים כדי שייזכר במי  
המדובר, אך לשווא. האיש לא גילה כל סימן. את העשרים ל״י שמסרנו לו 
לקח, וניכר היה שבאופן כללי הוא זוכר הלוואה זו. למרות חולשתו הגדולה,  

ו את מר־גורלו, הוא התאושש קמעא והתחיל לשוחח עמנו. הוא תינה בפנינ
דבריו   כשכילה  בסבלנות.  לו  גוו.האזנו  כפיפות  את  הגדולה,  חולשתו  את 
אמרנו לו שפנינו מועדות ל״כפר־חסידים״ ונזכיר את שמו לפני רבי אליהו 
לופיאן זצ"ל המכירו היטב, שיתפלל עליו ויברכהו. משאך שמע את השם 

לני ממוות בטוח.  ״רבי אליהו״ התחיל לבכות בדמעות שליש. רבי אליהו הצי
הודות לו נשארתי בחיים. סקרנים היינו למשמע התגלית המרעישה. הטינו  
אוזן, וצמח סיפר: לפני כמה שנים, עת שכנה הישיבה בזכרון־יעקב, נחליתי  
כיון   לחיי.  נואש  אמרו  הרופאים  לחלוטין.  משותק  היה  גופי  חצי  מאד. 

לשלוח שליח לרבי שעשיתי הרבה טובות לבני־הישיבה הרהבתי עוז בנפשי 
אליהו שיספר לו את מצבי ושיתפלל לרפואתי. יום אחד מתדפק רבי אליהו 
על דלתי כשהוא מלווה בעשרה בחורים מהישיבה. עמדו כולם סביב למיטתי 
ואמרו כמה פרקי תהילים. לאחר מכן הורה רבינו לבחורים לחזור לישיבה.  

ות ועניתי: איזו פנה אלי ואמר: צמח, החפץ אתה ברפואתך? התחלתי לבכ 
שלא  יבטיחו  הם  ואם  ולבתך,  לבנך  לקרוא  שלח  אם־כן,  לי:  אמר  שאלה! 
בית־החולים   מאחות  ביקשתי  מיד  רפואה.  לך  תהיה  השבת  את  יחללו 
שיבואו. הם באו. פנה אליהם רבי אליהו ואמר: הרוצים   שתטלפן אליהם 

טיח  אתם שאביכם יבריא? ענו: ודאי! ודאי! אמר להם: אם־כן, עליכם להב
שמהיום והלאה לא תחללו את השבת. הבטיחו להמנע מחילול־שבת. או־אז, 
התתיל רבי אליהו למשש את ידיי ורגליי המשותקות סביב סביב. אחר־כך 
שבקרוב תרד מן   הרים את ידי, את רגלי, ואמר לי: צמח, אני מבטיח לך 
.  המיטה ותישאר בחיים. וכך היה. לא עבר שבוע ימים והמצב השתנה פלאים

אך נותרתי בחיים מהלך על   -ירדתי מן המיטה. אמנם גופי שבור וגווי כפוף  
סיפור זה סיפר בעל המעשה, צמח, לאברך שבא לביתו של רבי שלום מקלי...

  - כמובן  שבדרון, אשר ראה לנכון לספר לו זאת בדחיפות, דברים כהווייתם.
לאברך על   התפעלתי מאד מזה. הודיתי מאד  -הפטיר רבי שלום שבדרון  

 .(ר' אלה')סיפורו המרתק, המשגיב פלאים את הילוכיו בקודש של רבי אליהו

   "
ל

 " " " 

  
" 

   "
לי הפולבישיבות טא

"" " 

  "
ך

ל
 " " 

  הכסיל מדבר הרבה ,החכם שומע הרבה. (חזון נחום)   
 (מבחר הפנינים)  . אינו מושל בכעסו, אין שיכלו שלםמי ש  

 שכל אדם יאריך אפו, וסכל יעיר  ויבעיר זעפו. (איגרת מוסר) 



                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

 

  
 
  

  לוי על קצה מוט ארוך שהיא כל אחד ת, לאישה סינית מבוגרת היו שני כדים גדולים                                     
הכד השני היה שלם ומושלם ותמיד סיפק מנה . לאחד הכדים היה סדק. נשאה על צווארה                                   

 כך . הכד הסדוק הגיע מלא רק עד חציו, בסיום הליכה ארוכה מהנהר עד לבית. שלמה של מים
  . ביתה עם כד וחצי מים בלבדמדי יום הגיעה האשה ה. תמימים

  

  הכד הסדוק המסכן התבייש במומו והרגיש אומלל על . כמובן שהכד המושלם היה מאד גאה בעצמו ובהישגיו
פתח הכד את , ליד הנהר, יום אחד, לאחר שנתיים של כשלון צרוב מבחינתו. שהצליח לעשות רק חצי מתפקידו המיועד

  ". כל הדרך לביתך, לל שהסדק שבצידי גורם לדליפת מים ממניאני מתבייש בעצמי בג: "פיו ואמר לאשה
  

אין ?  בצד שלך של השביל ואילו בצד של הכד השני יש רק שממה, כד יקר, שמת לב", הזקנה חייכה
כל יום כשאנו חוזרים מהנהר . הייתי מודעת תמיד לחסרונך ועל כן זרעתי זרעי פרחים בצד שלך של השביל. זה בחינם

. במשך שנתיים אני נהנית מהפרחים המרהיבים המקשטים את ביתי שאותם אני קוטפת מצד השביל!" אתה משקה אותם
  . כל היופי הזה היה חסר מן העולם, אילו לא היית בדיוק כפי שאתה

  

 
  

 

סיפר על , משכונת התקווה בתל אביב,  יום טוב
: ל" זצבן טובמשה הקשר שלו ושל אחיו עם  הרב  

הרב הוא קשר ארוך ומיוחד הקשר של אחיי ושלי עם 
והרב ממוצא , וזאת אף על פי שאנו ממוצא פרסי, במינו
ירדנו ) 1977אולי היה זה בשנת (לפני שנים רבות . מרוקאי

ישבנו עם עוד .  אל הרב –אחי והאמא ,  אני–
, כשהגיע. אנשים מחוץ לביתו והמתנו שהרב יגיע מן החנות

 כי –ניס אותנו לביתו הביט עלינו ומיד אמר לאשתו שתכ
אמי הביאה איתה אוכל מתל  .עמו נאכל ארוחת צהריים

  . פתחה את הקופסאות ושמה על השולחן, אביב
  

בתוך . ולאחר מכן קיבל אותנו ללא תור, כך סעדנו עם הרב
 שהסביר את התנהגותו הדברים אמר לנו 

יש לי ולכם אותו שורש : "כלפינו במשך שנים רבות
. כל ראש חודש היה הרב עורך סעודת ראש חודש! "נשמה

  . אברהם היינו מגיעים לכל הילולאאני ואחי

 להצמיד ל" זצחיים סנואני בי רהידר,  היה בתלמידיו המקורבים
ובהיותם צמודים הרעיף עליו ברכות , מצח נגד מצח, את ראש התלמיד אל ראשו

שהרי כלל , כוונתו בזה היתה להמשיך שפע אלוקי לתלמיד... 'לרפואה והצלחה וכדו
  ,   ליד הצדיק עובר השפע-נקוט הוא בידינו

הריהו מושך , תו ולדבקה בולשהות במחיצ, וככל שזוכה האדם להתקרב יותר לצדיק
 חיים רבילפעמים נהג .  מהמצוי אצל הצדיקלעצמו יותר 

  , לשים את עשר אצבעותיו על ראש המתברך ולהזיזו אנה ואנה
.  את כף ידו תוך שהוא מעיף מבט בתווי הידייםאו ללטף 

את עמוד השדרה מכיוון לפרקים נתן למתברך טפיחה קלה על הגב והכתף או משש 
תנועות אלו . ולעיתים נגע במצחו או בזרועותיו, עד שהגיע לעורף, מטה ללמעלה

  שלכאורה נרו כמבלי משים היו למעשה מכוונות מלכתחילה

כי פעם ,  אברך חשוב
 חשין אב בנימיןזהתבטא הרב 

כי יש צדיקים השורה עליהם , ל"זצ
ויש השורה , רוח הקודש לעיתים

ולאחר , בעירם זמן מסוים ונפסק
ויש השורה עליהם רוח , זמן שוב

סיים הרב , אולם. הקודש מידי פעם
  על הצדיק הקדוש , ואמר

 ישראל אבוחצירארבנו 
שורה רוח הקודש עשרים ל "זצ

  .וארבע שעות ללא הפסקה

 

  התורה ולומדיה  
ל ראש ישיבת "זצ צדקה יהודה רבינו

 פורת יוסף ה יה מחבב מאוד את
וסיפר תלמידו שפעם  

הלכו ביחד ועברו ליד בית המדרש 
ול ם שהיתה מ-סאטמר ברחוב יואל בי

  ביתו וראה שם מודעה נגד מרן
ע מיד קרע "ל בעל היבי"זצ 

ודעה לעיני כל האנשים רבינו את המ
שהיו שם ואמר לתלמידו בזה הלשון 

מצאו על חכם עובדיה איזה שטות מיד 
  מפרסמים עליו מודעות 

ולא רואים את עמלו ואת גדלותו שלמד
ופעם אמר לתלמידיו 
מוטב לאדם שיהיה גורף ביבין ואל ידבר 

   .על תלמידי חכמים

 מיכל יהודה רבי את הגאון ושאל
אם זכה לראות את ל "זצ לפקוביץ

 ישראל מאיר רביפניו של הגאון 
  .א"זיע' חפץ חיים'ה, מראדין

, תהו השואלים, משהשיב הרב בשלילה
שהרי מבחינת הזמן והמקום היה 

פעם : "השיב הרב. ותו לראותובאפשר
, אחת הודיעו בישיבה שבה למדתי

   . שהחפץ חיים
  

והלכו ,כל בני הישיבה שמחו מאוד
אך אני . לראות את פניו של גדול הדור

תמהו השואלים מה פשר ..." 'התעצלתי'
גם אני : "והרב הסביר, עצלות זאת

רציתי מאוד לראות את פניו של החפץ 
ר מכל רציתי אבל יות, חיים

  ."דף גמרא נוסף 

 

שלמה 
: אומר המלך

הבל את 
אם . ההבלים

אתה משתמש 
בעולם הזה 

במטרה לה נברא 
העולם זה משמש 

 לך
   

ואם אינך 
תמש בעולם מש

הזה במטרה בה 
נברא העולם 

   הבל-הכל
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 "תןנ' וה"



 

  
מעיקרי עניני ראש השנה הוא שחייב האדם הנה 

 לבקשה זו  חייב הוא ואף, ת"לבקש חיים מאת השי
לעמול ולהתיגע  ובפשטות ללא יגיעה בזה איננו 

  ... מבקש כלל חיים
כי כן הוא טבע האדם שסבור כי החיים מונחים לו 

וצריך לעמול . באמתחתו 
. כדי להגיע להכרה שחייב הוא בבקשת החיים

אמרינן בתפילה ,  הוא לבקשבולאיזה חיים חיי
מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר זכרנו לחיים "

 –וביאור הדברים " החיים למענך אלוקים חיים
  יכול הוא לזכות לחיים וחיים אלו 

  .אלא רק עבור האדם , 

-  ביתו עצר בעל
קנקן : "הבית את משרתו ואמר

זה המציץ מתוך סלך מה 
, "אין בו אלא מים"  "?טיבו

הוציא . גמגם המשרת במבוכה
הבית את הקנקן מתוך - בעל

, "מים"הסל ולגם לגימה מן ה
טעם המים היה : וראה זה פלא

. נושן-כטעמו של יין מתוק ישן
הבית -הנהן בעל" אכן"

ברי כמה צדקו ד", בראשו
:   "החכם מכל האדם

."...  

חוגג את ליל הסדר ומזמין את  
 .כל המשפחה להעביר איתם את החג

והכלה מסדרת את המשפחה מתיישבת 
 לשבת בראש השולחן חמותה

כשמאחוריה שעון הקיר המשפחתי 
   .הגדול שעובר בירושה

  

 קמה מהשהחמספר שניות לאחר 
נופל השעון על , לשטוף את הכלים

פתאום  .הכיסא שלה ומתנפץ לרסיסים
… אוף:  "נשמעת הכלה רוטנת 

…"  

רבי שמעון קרליץ היה ,  חולו של מועד
אצל קרוב כשהוא אינו " ביקור חג"ל הולך ל"זצ

חש בפחיתות כבוד גם מלבקר את אחייניו 
שכן הללו נעשו על ידו באופן טבעי , הצעירים

  . ופשוט
כאשר הקדימו אחייניו שמעתה כבר חש , ומה גם

גדול להשיב " חוב"ל "זצ שמעון קרליץ רבי
נוהג היה בימי חול ". כגמולם הטוב", להם ביקור

מרן הגאון , המועד להקביל פניו של דודו ואלופו
עם היותו , ברם, ל" זצישראל קנייבסקי
הרי שהרגיש , מתנהג כלפיו ביחס של 

אחת עם , ל"בחיוב זה של הקבלת פני מרו זצ
: עד ששמעוהו אומר,  אחייניוהרגשיו בחובתו כלפי

צריך ללכת לבקר אצל הסטייפלר ואצל אחד "
 שמעון רביהרגיש , כי על כן". האחיינים הצעירים

במידה שווה כלפי , קרליץ את חובו 
  .דל כעשיר,  קטן כגדול-כולם

…………""""""""""" 

 

, איזור היערות, 
, אוסטריה

. שבויים איטלקים הוכנסו לחנה
היתה להם רשות ' בכל יום א

  . לצאת מהמחנה
  

אחד השבויים ביקש ממני לבוש 
שבבית הייתי , שהיה עימי

ידעתי שהוא . 
לכן הסכמתי , עובד בטחנת קמח

לתת לו את הלבוש בתנאי שיביא 
 נקיים ג חיטים"לי כעשרים ק

 בכל נדודינו  .ויבשים
על החיטים שחלילה לא ייפגעו 

מתוך תקווה , מרטיבות כלשהי
שנוכל לאפות מהם מצות מצווה 

  ...אם נזכה ונחיה עד חג הפסח

  ל " זצמאיר גראסמן 
ק  כמלמד "שימש בירושלים עיה

  .ת"דרדקי בת
  

ת יודעים היו כי יש לו "התלמידים בת
ארון מיוחד בו איחסן מדי יום לחם 

 שלא ומרגרינה 
עקב המחסור ,הביאו מביתם לאכול

  .הגדול שהיה באותן שנים

, נולד בשרעב שבתימן. 18-מגדולי המקובלים במאה ה) ש"רש( שלום שרעבי 
ש לישיבת המקובלים בית אל והתקבל כשמ, בצעירותו עלה לארץ ישראל. וחי בבירה צנעא

, בני הישיבה לא ידעו את גדולתו בתחילה. ל" זצגדליה חיון בראשות רבי, בירושלים
והם ,  שלוםרביאולם בדרך מקרה ראה אחד מהם פתקים ובהם חידושים בקבלה שכתב 

  . קבלוהו לישיבה והחשיבוהו ביותר
  

  . ישיבה תחתיו שלום התמנה לכהן כראש רביו, א נפטר הרב חיון"בשנת תקי
  

 בכל רחבי ארץ ושמו , במהרה נחשב לאחד מחשובי רבני ירושלים
ונקבר בבית הלעמין על הר , )ז"ולפי גרסא אחרת תקל(ב "בשבט תקמ' נפטר בי. ישראל
לכל מי שלומד דברי הרב בעל עץ חיים מבלי : "אחד מגדולי המקובלים התבטא. הזיתים

צוללים במים אדירים ולא מצאו ... ימשש כעיוור באפלה, ושלמד בנהר שלום והקדמותי
  ". עד אשר יעברו את הנהר... ידם

י הקדוש או "מכונה האר(, יצחק לוריא אשכנזי 
היה מגדולי המקובלים , ])האלוקי רבי יצחק=י"האר[ל "זהארי

חי ופעל . ורת הקבלהומייסד שיטה מרכזית בת. בדורות האחרונים
קיבץ סביבות חבורה של תלמטידים . בצפת לפני כחמש מאות שנה

  ". י"גורי האר"המכונים , מבוחרים
בצלאל למד מרבי . למשפחה ממוצא אשכנזי, גדל במצרים
בעקבות חלום עלה לארץ ". שיטה מקובצת"בעל ה, אשכנזי

 - משה קורדובירושם למד מפי רבי , ישראל והתיישב בצפת
ק ציווה כי יעמוד אחריו בראשות "הרמ. ולי המקובליםמגד

י ראה עמוד אש הולך לפני "האר. הישיבה מי שידע איפה לקברו
ובעקבות כך נקבע מקום קברו של , הארון ונעצר במקום כלשהו

  . ונתמנה לראש הישיבה תחתיו, ק שם"הרמ
  

ובנו , מחבר השולחן ערוך , יוסף קארוחי בתקופתו של רבי 
  . י"וסף קארו היה נשוי לבתו של הארשל רבי י

 חיים רבי 
, מנכדיו אצל אחדל "זצ קנייבסקי

רבי חיים נוהג כמנהג אביו לבקר (
ראה ) אחר החתונה כל נכד שמתחתן

אמר , איך שנכנס,  ארוךשיש לו הול
, לו יהיה לך עבודה קשה בבדיקת חמץ

חכן , )הביקור היה בתחילת החורף(
והיא תיבה מצופה (ראה את הוטרינה 

) בפנים עם מראה ומיועדת לכלי כסף
שאל מה זה הארגז עם כל 

כשיהיו לך ? 
עוד ספרים תוציא את השמאטעס 

  .ותניח בפנים ספרים
  

 כזה כשמגיע רבנו וכן בכל ביקור
וההלכה , השיחה נסובה בענייני תורה

וכן ... 'כגון מזוזה וכדו, שנוגע לבית
 אמה על אמה בלי ראם הניחו בכל חד

  .זכר לחורבן, סיד

ר ִיְדֶבּנו  'כיˆ„ ל‡‰וב ‡˙ ‰ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵּמֵאת ּכָ ִּלּבֹו ִתְקחו ֶאת ְתרוָמִתיּ ּּ ּ.  

ְדָרׁש  ּמִ ה לג(ּבַ מֹות ַרּבָ ׁשָ: "ּמוָבא) ח, ׁשְ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ָּעה ׁשֶ ְּ  
ן ּכָ ׁשְ ה ַעל ִעְסֵקי ַהּמִ ל עֹוָלם: ָאַמר ְלָפָניו, ְלמֹׁשֶ ְׂיכֹוִלין ֵהם ִיְשָרֵאל , ִרּבֹונֹו ׁשֶ

רוך הוא? ַׂלֲעשֹותֹו דֹוׁש ּבָ ָּאַמר לֹו ַהּקָ ְשָרֵאל ָיכֹול ַלֲעשֹותֹו: ְּ ֲׂאִפּלו ֶאָחד ִמּיִ ׂ ּ ,
ּנֱֶאַמר ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹוֵמֵאת ': ׁשֶ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּּכָ ּ' ."  

  

ּבָ ִצָוה ַהּקָ ֵעת ׁשֶ ּּבְ ן"ּ ּכָ ׁשְ ֵני ִיְשָרֵאל ְתרוָמה ַלּמִ ּה ָלַקַחת ִמּבְ ּ נו, ׂ ה ַרּבֵ ָּתַמה מֹׁשֶ ּ ְוִכי : ּ
ִית ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם ן ֱאנֹוׁש ִלְבנֹות ּבַ ִית ְלָהִכיל! ?ָיכֹול ּבֶ לום ָיכֹול ּבַ ְבָיכֹול, ּּכְ , ּכִ

בֹודֹו' ת הֶא ר ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ַרך ֲאׁשֶ ְעָיה ! ?ְִיְתּבָ יׁשַ אֹוֵמר ַהָפסוק ּבִ ּוְכִפי ׁשֶ , סו(ּּ
ר ִתְבנו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנוָחִתי): "א ֵּאי ֶזה ַבִית ֲאׁשֶ ּ ל ָהעֹוָלם ִנְבָרא ַעל ְיֵדי ". ּ ּכָ

ּבָ ּבָ, ה ֵיׁש ֵמַאִין"ַהּקָ ָכל ֶרַגע ֵמָחָדׁש ּה ּבֹוְראֹו וַמְח"ְוַהּקָ ּוְבטובֹו ְמַחֵדׁש  "-ִזיקֹו ּבְ ּ ּ
ית ֵראׁשִ ָכל יֹום ָתִמיד ַמֲעֵשה ּבְ ּׂבְ ּ."  

  

ּבָ יֹוֵתר"ַהּקָ ד ּבְ ן ַהְמֹפָאר ְוַהְמֻכּבָ ּכָ ׁשְ ַמִים, ה ָיכֹול ְלהֹוִריד ֶאת ַהּמִ ּמוָכן ִמן ַהׁשָ ּ ,
ְקָדׁש ית ַהּמִ ָעִתיד ָלבֹוא יֹוִריד ֶאת ּבֵ ּלֶ ִפי ׁשֶ יּּכְ ִליׁשִ ַמִים , ּ ַהׁשְ ְכָלל ִמן ַהׁשָ נוי וְמׁשֻ ּּבָ ּ ּ  

ַרׁשִ( ְמֹבָאר ּבְ ה מא ע"ּכַ ֶכת ֻסּכָ ם ָמה ֵאפֹוא ְמַצֶוה אֹוָתנו ה). א"י ַמּסֶ ְּלׁשֵ ַרך ' ּ ְִיְתּבָ

ן ּכָ ׁשְ ִּלְתרֹם ְתרוָמה ִלְבִנּיַת ַהּמִ ּ ?  
  

ָזָהב ו, ָאֵכן ֵּאין ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם צֶֹרך ְוֵחֶפץ ּבַ ּ ל ַעם ִיְשָרֵאלְ ֶסף ׁשֶ א ָחֵפץ , ַׂבּכֶ ֶאּלָ
ל ִיְשָרֵאל ַאֲהָבָתם ׁשֶ ׂהוא ּבְ ּבָ. ּ ׁש"ַהּקָ ְבָיכֹול, ה ְמַבּקֵ ַני: ּכִ ֶכם, ּבָ ְּתנו ִלי ֶאת ִלּבְ ּ !

ֵעי" א ּבָ דֹוׁש ח" (ַרֲחָמָנא ִלּבָ ב'  ה-ּג ַדף רפא "ּזַֹהר ַהּקָ ַרך רֹוֶצה ֶאת ַהּלֵ   .ְִיְתּבָ
ּבָ ְבָיכֹול, רה אֹוֵמ"ַהּקָ ֶכם: ְׂלִיְשָרֵאל, ּכִ ּלָ ֶסף ְוַלָזָהב ׁשֶ ֵּמַאַחר ְוֵאין ֲאִני ָזקוק ַלּכֶ ּ ,

ִתְתנו ִלי ְתרוָמה ׁש ֲאִני ׁשֶ ַּמדוַע ְמַבּקֵ ּ ּ ּּ ּ א? ּ עֹוָלם ָדָבר, יֹוֵדַע ֲאִני, ֶאּלָ ׁש ּבָ ּיֵ ַאֶתם , ּׁשֶ ּׁשֶ
ֵדי ְלַהִשיגֹו דֹול ּכְ ֲׂעֵמִלים ָעָמל ּגָ תֹוְקִקים ֵאָליו ְואֹוֲהִבים אֹותֹוְּוַאֶתם ִמ, ּ ְּוֶזהו , ּׁשְ

ֶסף ְוַהָזָהב ר ֶתֱאָהבו. ַּהּכֶ ְּתנו ִלי ֶאת ֲאׁשֶ ּּ ְּתנו ִלי ֶאת ַאֲהַבְתֶכם, ּ ּ .  
ּבָ ְתרוָמֵתנו"ַהּקָ ּה ָחֵפץ ּבִ ַלָפיו, ּ ְתרוָמה זֹו ְמַבֵטאת ֶאת ַאֲהָבֵתנו ּכְ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּּ ּ ּ ,  

ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹוֵמֵאת ּכָ"ְּוִהיא ִנֶתֶנת  ּל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּ."  
  

  לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

  , טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
 ,פנחס בן פנחס . שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי  ,לולו בת שמחה
 בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל
 בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל  ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים, רגינה

  יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם  ,קלרה
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7683095-052 למענה אנושי:
 

  תודה מראש!!!

 

 בקיצור נמרץ: מה זה חודש אדר א' מעבר ל"חדר המתנה"...??
כבר הוזכר כאן שבוע שעבר שאנחנו לא אוהבים שנה מעוברת... וכשמגיע החודש עיבור בעצמו אז בכלל... אני מרגיש כמו אחד 

 שנאלץ להתעכב עוד תור נוסף בשביל להגיע עד התור שלו... 
אבל כמובן!!! שכל התחושה הזו נובעת מזה שאין לי שמץ של חיבור והבנה ומשמעות מה זה החודש הזה... מבחינתי חודש אדר א' 

 זה נטו חדר המתנה... המתנה לחודש האביב.. 
 ותכל'ס... אני ממש לא אוהב לחכות עם ידיים שלובות... אין לי טיפה סבלנות לחכות בחוסר מעש...

 ך לדעת שלחודש אדר א' יש חשיבות בפני עצמו!!! הוא חודש בפני עצמו!!אז זהו!!! שצרי
  בקצרה ממש:בקיצור: אדר א' זה לא איזה כניסה א' אחורית של בנין... אז מה כן?? 

היה זה לפני שנתיים וחצי... כשהגיע ראש השנה של שנת התש"פ... הלבנה פתאום נכנסה לאימת  תשמע סיפור... מעשה שהיה:
ראה!!! היא חששה ששעון החול הולך ואוזל והיא הולכת להפסיד בדין!!! בצר לה היא פנתה לשמש וביקשה ממנה... אנא הדין נו

חמה... תלווי לי עשרה ימים!! תני לי עשרה ימים משלך... החמה בנדיבות ליבה נתנה ללבנה עשרה ימים... וככה עם ישראל הרויחו 
הימים האלו לתשובה תפילה וצדקה... עברה שנה... ושוב!!! שוב הגיע ראש השנה... ושוב עשרה ימים נוספים... ובאמת ניצלנו את 

היא הלכה בשקט ובהיחבא לחמה... ושוב ביקשה  (בכסה ליום חגנו...)הלבנה הגיע למצב של חוסר אונים... היא כמעט ירדה למחתרת... 
דחוף עוד עשרה ימים... לעם ישראל חסרים המון זכויות... ויש המון ממנה בדמעות... אנא... תתני לי שוב הלוואה... אני צריכה דחוף 

בינוניים... ואם היום חלילה וחס יחתם הדין עם ישראל במצב קשה מאוד... והשמש בטוב לבה שוב נתנה עשרה ימים ללבנה... שוב 
ממרומים סלחתי.... והנה... הגיע  ניצלנו את אותם עשרה ימים... ועד שה"שמש יבא ויפנה" של מוצאי יום כיפור כבר התבשרנו

אני מבטיחה לך שהשנה השנה האחרונה ושוב!!! שוב הלבנה הייתה צריכה עוד עשרה ימים... אבל הפעם הלבנה התחייבה לחמה... 
אני מחזירה לך את כל הימים שלקחתי ממך!!! החמה נתנה עוד עשרה ימים... וכעת... תעשה  אני מחזירה לך את כל החוב!!!!

אז הנה... כעת!!! בחודש אדר זה (או הבא...) הלבנה ועם  שלושים יום!!!ן פשוט... כמה ימים הלבנה נשארה חייבת לחמה?? חשבו
ישראל זוכים לקיים פריעת בעל חוב מצוה ותפקידו של חודש הזה פשוט להחזיר לחמה את השלושים יום שלקחנו ממנה 

 בהצטברות של השלוש שנים האחרונות!!!! 
ר א' זה לא כניסה א'... זה לא עוד איזה נספח... ממש לא!!! אדרבה... כל יום באדר א' הוא מקביל ליום קריטי בעשרת ימי כן... אד

תשובה!!! קח בחשבון שכעת... בעשרה ימים הראשונים של חודש אדר... אנחנו כעת מחזירים לשמש את עשי"ת של שנת 
 לה את עשרת ימי תשובה של שנת התשפ"א ואח"כ את של התשפ"ב... התש"פ... ואח"כ מי' באדר עד כ' אנחנו מחזירים 

 כלפי מה הדברים אמורים?? איפה זה מתורגם אצלנו לעבודת ה'???
החמה מסמלת את עבודת ה' האידיאלית!! אור... חמימות בעבודת ה'... יציבות!! השמש עקבית.. כל יום קמה ותיקין ועם כל 

 ישיש כגבור... שמחה בעבודת ה' העוצמה... והוא כחתן יוצא מחופתו
אבל הלבנה?? אל תשאל... יום אחד אני בהתחדשות... חיזוק... בתחילת זמן חורף התחלתי עם כל החשק... וככה עליתי 
והתעליתי... ולפתע הגיע ט"ז בחודש התחלתי להרגיש שההתלהבות יורדת... הולכת ונחסרת... עד שנעלמתי לגמרי... ושוב חיזוק... 

בנה מתחדשת... עולה ועולה ושוב יורדת... וזה אנחנו!!! והלבנה כ"כ מקנאה בשמש... לבחור בן עליה בראשית הדרך יש שוב הל
רגעים של קנאה צורבת... אני גם רוצה להיות עובד ה' בשלמות כמו השמש... די למפריעים! אני רוצה תמיד תמיד לקום מוקדם 

לא רוצה נפילות... די למפריעים... די... למה זה צריך להיות? לא רוצה להיות לבנה!!  בבוקר עם כל ההתלהבות והחשק והכיסופים...
 רוצה להיות שמש!!! 

בחור יקר: אל דאגה יום יבא ויהיה אור הלבנה כאור החמה... כשיגיעו אותם ימים שאין בהם חפץ אז יסתלקו כל 
את הקידוש לבנה!!! אתה תפסיד את הנאמנות  המפריעים ואז יהיה לך תמיד חשק והתלהבות... אבל אז אתה תפסיד

והמלכת ה' שאתה יכול לעשות רק כאן מתוך רגעים של הסתרה... תבין שהמפריעים הם לא רק בעיה... הם אמצעי 
לקידוש לבנה!!! אם היית מלאך לא היית יכול להגיע "לכתר יתנו לך ה' אלוקינו... עם עמך ישראל קבוצי מטה!! רק 

החולשות שלהם יכולים לקדש את שמו יתברך בעולם...  טוב!!! הלבנה יום אחד מפנימה את קבוצי מטה עם כל 
תפקידה... בשלב מסוים אותו בן עליה מתחיל להירגע... הוא כבר הרבה פחות לוקח את התנודות... (זה תהליך שעובר 

עשרה ימים של עשרת ימי תשובה וירידות!! אז נכון שיש על כל בן עליה) הוא כבר התרגל שזה המסלול... יש עליות 
שזה אגיוואלדיג... איזה התעלות... אבל יש גם את הכ"ב בשבט וד' באדר... את הימים השגרתיים והחורפיים האלו שגם 
בהם צריך לעבוד את ה' בלי הרבה חשק... וכאן הגענו לחודש אדר א'... בחודש אדר א' אנחנו פוגשים את הימים הכי 

... ומפנימים שכל עשרה ימים בחודש אדר א' מקבילים לעשרת ימי תשובה... כן... תזכור בן שגרתיים של אמצע חורף
עליה יקר: כל יום באמצע חורף שאנחנו עובדים את ה' גם עם האור הנוגה ועתיר התנודות של הלבנה... שווה ערך 

ה לנו איך שהאור של הלבנה לאורות הנפלאים של עשרת ימי תשובה... מתי נבין את זה?? לעתיד לבא!!! כשה' ירא
שלנו באותם ימים... איך הוא מאיר כאור החמה... אז ימלא שחוק פינו... אבל עד אז!! כשאנחנו עדיין פה הרי ללבנה 

לא פחות ואפילו  אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן... נפנים שבעבודת ה' התמה של אדר א' אנחנו פועלים
הכי פשוטה שזה ככה: שהרי לקחנו הלוואה מהחמה... מתי? בשיא העונה הכי  יותר מעשרת ימי תשובה... והראיה

בוערת... בעשרת ימי תשובה... ואיפה אנחנו מחזירים לה את החוב?? בעונת המלפפונים של סוף חורף מנומנם... איך 
סוף היא מסכימה?? מה השמש לא מבינה במסחר? היא לא יודעת שיש הבדל עצום בין המחירים של החגים ל

באדר א' שווה ערך לעשרת ימי החורף?? זה בסדר... השמש מבינה... וכנראה שהיא מבינה שיום של עבודת ה' 
 תשובה!!! רק בתנאי שיודעים להעריך את זה...
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 הערה נקודתית בסוגיית ה"פינוי בינוי" של זו"צ בשבתות....
ובכן: ישנה  ננצל את עונת המלפפונים של חודש העיבור לפתוח נישה צדדית ואולי גם טיפה נחוצה... 

שבערים חרדיות... הרי בכל בנין חרדי יש מצד אחד משפחות ברוכות ילדים  תופעה אולי חדשה...
ם והזוגות רוצים להגיע ואין מקום... ומאידך בכל בנין כזה יש גם בממוצע חמש או שמחתנים ילדי

שש יחידות דיור של זו"צ ומטבע הדברים הזוגות הצעירים נוסעים לשבת... ואילו המשפחות שרוצות 
להזמין את הנשואים לשבת ואין מקום... אז מבקשים מהשכנים אם יכולים לתת את היחידת דיור 

דא עקא:  ועד כאן הכל טוב!!!י גומלי חסדים... והם נותנים את היחידת דיור שלהם... לשבת... עמ"
שמה שקרה זה שישנם משפחות שראו כי טוב והתרגלו לרעיון ובשלב מסוים הם התחילו לבקש את 
זה קצת... קצת בתובענות!!! איך סיפר לי אברך... היה הפסקת חשמל בלילה... יצאתי מהדירה שלך 

השכן יצא... ואז הוא פוגש אותי בחדר במדרגות החשוך והוא כבר מודיע לי: אנחנו  ובדיוק גם
תופסים את הדירה שלכם גם בפורים וגם בפסח... בקיצור: הדירה שלי כבר תפוסה!!! הוא לא שאל 

עם פ (ממש כמו ירושת הגר... מי שתפס ראשון תפס...)אם זה מתאים לי או האם אפשר... לא!!! זה כבר תפוס!!! 
שאלתיל אותו... האם אתה מגיע שבת לחמיך... הוא ענה לי: לא!!! ולמה לא? כי השבוע אין לאשתי כח 

הוא צחק לנקות את הבית... הסתכלתי עליו בתדהמה: כשאין כח לנקות נשארים בבית? אתמהה... 
ר נושפים כשאנחנו יוצאים מהבית... יש לנו כמה שכנים שכבוענה לי... אצלנו הכללים הם אחרים... 

לנו בעורף מתחילת השבוע בתקווה מי יתן שנתעופף מכאן בשבת!!! ומאוד ברור לשכנים שאם אנחנו 
לא פה הבית שלנו עובר לחזקתם!! וכשנותנים בית לשבת אז ה'שפחה' צריכה לנקות את הבית 

לשפחה היה שבוע אז מה נעשה ש (וגם להחביא כמה דברים שלא היינו רוצים שיראו)באופן קצת יותר יסודי... 
 עמוס ואין לה כח. לכן נשאר בבית... 

ואל תשאל... בסוף הם כן יצאו מהבית!! הוא תיאר לי איך הוא יצא מהבית כמו גנב... את התיק הוא 
הרים כדי שלא ישמעו אותו... וכולי האי ואולי אחד מהשכנים הסתכל בחלון... ומממזה לא היה לו 

נה אתה הולך... תפסנו אותך!!! "חוצפה שכזו"!!! והגדיל יהודי אחד נעים.. כי אמרת שאתה נשאר... וה
לכתוב מודעת תוכחה בעיתון.. אותו יהודי מתלונן: אמא שלי אלמנה... ואני רוצה להזמין אותה 
לשבת... ויש לנו בבנין כמה יחידות דיור של זו"ץ ולפעמים אף אחד לא נותן את הדירה... מה זה צריך 

 ילות חסדים וכו'להיות??? מה עם גמ
 רבותי: משהו פה לא תקין בנימה!!! הגישה התובענית הזו לגמילות חסדים... זה לא!!!! 

שכן שמשדר שחייבים לתת לו את הדירה לשבת חוששני לו מלאו ד"לא תרדה בו בפרך..." ההגדרה 
לעשות בשבילך דבר שאני לא חייב שאין לך רשות להפעיל עלי לחץ של לא תרדה בו בפרץ זה: 

(גם אם אתה יכול להפעיל עלי לחץ  אתה לא יכול לכוף אותי לעשות איתך חסד!!!בקיצור:  לעשות לך!!

אני לא חייב לתת את הדירה שלי!!! נקודה!! זה  לעשות צדקה וחסד כמו גבאי צדקה... אבל לא איתך... תרגע..)
(אגב: אני כותב על הנושא ך להיות ברור למי שמבקשים ממנו צריך להיות ברור למבקש... וכ"ש שזה צרי

תכניס לראש: אתה לא חייב לתת את  הזה בחופשיות רק בגלל שאצלי במקרה זה לא קיים... סו"ס אני גר בחיפה...)
הדירה שלך!!! וכשזה לא ברור לך יתכן אתה נכשל ב"לפני עיוור..." (יתכן שזה לא גרע ממכשיל חבירו 

 ה מספקת) בסעודה שאינ
החוסר תקשורת פה נובע בעיקר מסגנונות שונים של אנשים!! יש כאלו  עכשיו: בא ניגש ישר ולעניין:

שאין להם בעיה להשאיר את הדירה שלהם מלוכלכת ומוזנחת... אתה מגיע ורואה קרש גיהוץ במרכז 
אמת לא מבין מה הסלון... ואתה צריך לפלס דרך בינות לחפצים שעל הרצפה... מי שזה האופי שלו ב

(איך הם אומרים?? איכפת לכם להשאיר לנו את הדירה... הוא רואה בזה ממש "זה נהנה וזה לא חסר..." 

אז זהו!! שצריך לדעת שיש גם סגנון אחר בעולם... ורוב  תשאירו מלוכלך... אנחנו כבר ננקה את הדירה...)
. זה אומר שהגברת הולכת לעשות שאם הם צריכים לתת את הדירה.. ---האנשים בעולם הם כאלו ש

פה "פסח קטן..." לשבת קודש היא לא תנקה כמו שהיא ניקתה בשבילכם... כי שבת זו אורחת 
מוכרת... ואילו אתה אדם זר ולא נעים להשאיר לך בית לא נקי פיקס!!! עכשיו: לא יעזור שתסביר 

(עד כאן ביום ששי... אבל חכה... לא  ותגיד ותרגיע ואל תתאמצו זה סוג האנשים ולא תשנה אותם לעולם!!!
סיימנו... במוצאי שבת האנשים מהסוג הזה מגיעים הבייתה... ותסלח לי על הביטוי... כל עקבות שהשארת בדירה זה פשוט 

לאנשים כאלו  מגעיל אותם... אותה גברת שניקתה ביום ששי חוזרת שוב ומנקה במוצאי שבת... והפעם זה כבר בשבילה)
בשבילם לתת את הדירה זה אומר שעתיים עבודת ניקיון ביום  קשה מאוד!!הדירה!!! קשה לתת את 

(תלוי כמה זמן יארוך עד ששי קצר... ונוסף על כך עוד רגישויות של הגיינה שנמשכות עד שני שלישי... 

ואתה בא בטענות למה לא נותנים לך??? אדרבה... אם אתה כ"כ דואג לאמא  שיעלמו העקבות שהשארת...)
אני מציע לך לתלות מודעה בחדר מדרגות: דרושה יחידה בבנין זה (ובאמת כל הכבוד) שלך האלמנה 

שקל לשבת!!! אני בטוח שיהיה קצת יותר שיתוף פעולה... זה יתן קצת חשק ודרבון  300בתשלום 
 300אם הזוג ידעו שמחכה להם ... 12לשירותי הניקיון של אשת האברך שחזרה מהעבודה ביום ששי בשעה 

  מ"ר... זה יתן להם חשק...) 35שקל כאויר לנשימה להסיר קצת מהעול של השכירות ההזוייה ליחידה עלובה של 
אבל אני חייב להיות כנה ולהודיע לך שע"פ הלכה אתה לא חייב!! קיי"ל שאדם חייב לכבד את  

ל אם אתה כבר שקל בשביל אמא שלך... אב 300ההורים רק מממונם!! ממך בעצמך לא נדרש להוציא 
מטיף לאחרים ומתרים אותם שינקו דירה בשביל אמא שלך... אז נתחיל ממך... קודם אתה תושיט את 

שקל בשביל אמא שלך... ואז אנחנו נגמור בעדך ונפנה לך בית...  300היד לכיס ותהיה מוכן להוציא 
 קצת בושה לדבר על זה!! כי זה דברים פשוטים!! 

--- 

(וגם שכנו לל... שאחרי שהזוג הצעיר הפנים שהוא לא חייב לתת את הדירה עכשיו זה לא סתירה בכ

כעת רצוי ותמיד אפשר לעשות שטייגן!! להתקדם ברוחניות זה תמיד דבר טוב...  המהולל הפנים זאת..)
להחליט ללמוד מידי פעם את הספר "אהבת חסד" לח"ח... ולהחליט שאחרי שכבר  אם רוצים אפשר

דירה... בא נעשה מזה שטייגן ונחזק בהכנסת אורחים ולתת לו את הדירה מבקשים מאיתנו את ה
בשמחה... אתה יודע מה?? יותר מזה.. אם החלטת ללמוד מוסר בשיטת נובהרדוק ואתה מתחיל 
לצעוק על עצמך כמו שאותו יהודי צעק... איפה הגמילות חסדים לי.. למה אני לא נותן את הדירה 

עוק על עצמך!!! זה כבר מוסר!! אבל שזה יגיע ממך... זה לא צריך להגיע שלי... בסיידר.. לך מותר לצ
ממנו וזו עזות פנים כשזה מגיע ממנו... אני רק יכול להוסיף שהכנסת אורחים מביאה ברכה לבית... 
אם צריכים ישועה או שיש לפניך איזה שבת מורכבת שצריך רחמים שהיא תעבור בשלום... אז אם 

ם בבית... אני יכול להעיד מניסיון שזה דבר שמביא ברכה... אל תשכח שיצחק באותה שעה יש אורחי
 בבית הכנסת אורחים של אברהם אבינו ודו"ק-אבינו הלך להתפלל על שידוך. איפה? בבאר לחי רואי

 

 ם....תבחר אחד משני המסלולי
חידה: מהו הכלי הכי הכי קשה במלאכת המשכן??? 
המנורה!!! כן... למנורה יש תנאי עבודה מאוד קשים 
וכמעט בלתי אפשריים... תחשוב שמוכרחים שהמנורה 
מצד אחד תהיה מקשה אחת... ומצד שני צריך שיהיה 
לה משקל מדויק של ככר זהב לא פחות ולא יותר!!! 

ב שבמנורה הזו צריך אתה קולט מה זה אומר?? תחשו
 9-גביעים ו 21להיות מעוצבים ששה קנים שבהם 

כפתורים והכל צריך לצאת בדיוק ככר  11-פרחים ו
זהב!!! תאר לעצמך שעשיתי הכל... כל הפרחים וכל 

גרם למשקל של ככר זהב...  3השקדים.. רק חסר לנו 
הלך הההכל!!! (אתה לא יכול להדביק זהב... זה חייב 

.) טוב... מתיכים הכל... עושים הכל להיות מקשה..
גרם יותר מככר... מה אתה  15מחדש... והפעם יצא 

רוצה שנעשה עכשיו?? שנוריד איזה שקד או פרח... אי 
אפשר!!! הכל מעכב!! בקיצור: השילוב הקפדני והמנצח 
בין הדין של מקשה למשקל המדויק פלוס כל השקדים 

רה... עד כדי והפרחים זה יצר קושי עצום במלאכת המנו
כך שמשה רבינו היה צריך שהקב"ה יעזור לו... ומובא 
בחז"ל ששלמה המלך הוציא על זה כמויות 

(כי כל פעם אסטרונומיות של זהב "סגור" שהוא הכי יקר.. 
היה צריך שוב להתיך ושוב להתיך... ונשרפו של כמויות של זהב הכי 

מהו הכלי  בקיצור: אם תשאל שאלה במבחן:  יקר)
כן שהכי קשה לעשות? התשובה היא חד במש

 המנורה!!!!משמעית: 
אבל יש לי עוד חידה... מהו הכלי שהכי קל והכי זול והכי 

 פשוט לעשות אותו מכל כלי המשכן??  
המנורה!!! לא תאמין מה התשובה!!! התשובה היא: 

המנורה שאמרתי מקודם שהכי קשה לעשות אותו... אז 
י שהכי הכי קל לעשות זהו שלמרבה התמהון זה גם הכל

  מה אני מתכוין??? איך זה יכול להיות??אותו... 
במנורה יש דין מאוד לא שגרתי... הלכה  אז ככה:

העניין הוא מעניינת שלא רואים את זה בשום מקום!!! 
כל ההלכות המורכות שיש בעשיית המנורה זה רק  כך:

אבל אם לא עושים אותה  מ ז ה ב ! !כשעושים אותה 
. אם החלטנו לעשות את המנורה ממתכת מזהב..

לא מקשה ולא ככר, לא  אז לא צריך כלום!!פשוטה.. 
צריך כפתוריה ולא פרחיה ולא שקדיה... כלום!!! אתה 
פשוט הולך לחנות תשמישי קדושה וקונה איזה מנורת 
מתכת קצת גבוהה... לא משנה מה העיצוב... לא משנה 

ים... בקיצור: המשקל... היא יכולה להיות חלולה מבפנ
(הרבה פחות זה משהו שעולה כמה מאות שקלים 

כל זמן שהמנורה  אתה קולט??? מהחנוכית כסף שלך ושלי...)
עשויה מזהב... הכל בסדר... לא צריך כלום... מה  לא

שתביא ברוך הבא... אבל ברגע שעשית אותה מזהב... 
בבת אחת מעמיסים על המנורה את כל  הופה!!!

רות ותנאי עבודה הכי מורכבים ההלכות הכי מחמי
בעולם והכל בבת אחת נהיה לעיכובא... אם חסר  חסר 
גביע אחד או כפתור אחד או שזה לא לגמרי מקשה או 
 שלא ככר זהב... הההכל פסול בדיעבד!!! אויס מנורה!!! 

עכשיו שים לב: אם חסר משהו אחד במנורה למה זה 
לא כ"כ  פסול?? בגלל שחסר משהו במנורה??? לא!!! זה

(סו"ס סיכמנו שמנורה ממתכת כשרה בכל בעיה במנורה... 

של המנורה!!! הזהב!!  ז ה ב הבעיה היא בעיקר ב  מצב...)
הוא אשם בהכל... כי רק מאז שהחלטנו לעשות את 
המנורה מזהב אז פתאום הגיעו כל התנאים המחמירים 
האלו... בקיצור: אם לא מתאים לך... אם אתה מרגיש 

אל תעשה מנורה מזהב... תרד מהסטנדרט  "עומס דת"
 הזה... תעשה את המנורה מכמה מתכות והכל בסדר...

 בגיליון זה... 4-3ההמשך בעמוד 
 

הערה קטנה: עד כאן דיברתי קצת כבד... אבל בעמוד 
 זה כבר יותר פיקנטי... תתאזר בסבלנות... הבא

  



 

  

לפניך שני מסלולים... בחר אחד  
 מהם....

(המשך) הנה לך מאפיין לגישה של תורה!! מנורה   
 מסמלת את התורה!

שבמנורה יש שני מסלולים ושני סטנדרטים  כמו
ברמות שונות וקיצוניות... כך בתורה יש שני 
מסלולים... יש בתורה מסלול שנקרא: "כי קרוב 
אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו..." זה כמו 
מנורת המתכת... אפשר בקלות להיות יהודי כשר 
שמקיים את כל המצוות באופן מינימלי!! לא קשה 

יהודי!! יהודי מינימלי זה משהו ממש קל...  להיות
כמו שמנורה מינימלית זה משהו קל... מתכת הכי 

 פשוטה והנה יש לך מנורה כשרה בידיים!!!

ככה זה בתורה... אל תחשוש... להיות יהודי זה לא 
קשה! יהודי מינימלי זה בסה"כ לקרא ק"ש 
שחרית וערבית וכבר יצאת יד"ח לא ימוש... 

לא לאכול מאכלות אסורות...  לשמור שבת...
להיזהר מעבירות... לקיים כמה מצוות ואתה כבר 

אה... אם כ"כ קל לקיים את יהודי למהדרין!!!! 
אני יודע שיש  התורה הקדושה... אז למה תכל'ס...

כאלו שיושבים בבית ה' ימים ולילות ועמלים כל 
היום בתורה הקדושה והם טוענים שהם אפילו לא 

ן באמת כ"כ קרוב אליך הדבר התחילו? אם אכ
מאוד... אז למה יש כאלו ששתולים בבית ה' 
וטוענים שהם אף פעם לא הגיעו לאפס קצהו?? 

אחרי שקרוב אליך הדבר מאוד!!!  התשובה היא::
אחרי שהתחלת לצעוד על המסלול המינימלי של 
מנורת מתכת פשוטה ובזה אתה כבר מקיים 

לעשות  כעת תמיד אפשר להתחילהטבת הנרות... 
יש תמיד את מנורת  שטייגן!!! יש לאן לשאוף!

החלומות... יש איזה מנורה מיוחדת מזהב טהור 
שאני שואף לעשות לה' ולתת לו אותה באהבה... 
וזה כבר כרוך בהתמסרות בקנה מידה של "פת 
במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ 
תישן ובתורה אתה עמל..." כאן מדובר בעבודת 

להתחיל לפסל בעבודת אמן משוקדים חיים... 
כפתוריה פרחיה... וככר זהב ומקשה ואל תשאל...  
זו כבר עבודה שהיא אולי מתחילה בזהב... אבל 
זהב זה רק התחלה! יש פה מי יעלה בהר ה'... 

 כמראה אשר הראה ה' את משה...

אה... אתה לא רוצה? קשה לך?? פתאום מרגיש לך 
עשינו עסק... תשאר "עומס דת"?? אין בעיה.. לא 

עם המנורה הפשוטה!!! בלאו הכי אתה כעת עם 
המנורה הפשוטה!! אף אחד לא חייב אותך לאמץ 

 את פך השמן הטהור ולא את מנורת זהב טהור...  

--- 

כלפי מה הדברים אמורים?? יש כאלו שאצלם 
 היידישקייט שחור לבן!!

מדובר ע"פ רוב באנשים מרוממים שהגיעו לשיעור 
אמת גבוה בעבודת ה'.. מדובר בעובדי ה' קומה ב

שבאמת יכולים להרשות לעצמם ללכת על הליגה 
של מנורת זהב!!! אשרי חלקם... והם באמת 
עובדים מאוד קשה... תובעים מעצמם רמה 
רוחנית מאוד גבוהה... כל סטיה ולו הקטנה ביותר 

מהמשקל המדויק של ככר זהב... זה עולה להם 
קטנה בהשקפה זה יהרג ואל  בחיים!!! כל טעות הכי

יעבור... בטח... כשיש לך עסק עם מנורת זהב 
טהור... כל שקד או כפתור הכי קטן שחסר בפרפורא 
של מלך הפסדנו את כל המערכה.... זה להיות או 

 לחדול!!! הכל פה סופר רגיש.

מרוב שאותם עובדי ה' חרדים לדבר ה'  ומעתה:
זהב משקיעים את כככל נשמתם באותה מנורת 

ואצלם באמת כל סטיה זה פחד פחדים!!! מרוב 
הם פשוט שהם שקועים במנורה מהסוג הזה... 

הם שכחו שיש גם  שכחו שיש עוד!!! עוד מנורה!!!
הם שכחו שיש גם את היהודי  מינימלית!!!מנורה 

שהוא לא מושלם והוא לא כיכר זהב.. ואצלו אין לא 
יש מקום גם ליהודי הזה  וגם לו!!!כפתור ולא פרח.. 

ביהדות... גם מקומו לא נפקד בבית ה'... אז נכון 
שהמנורה שלו היא בסה"כ ממתכת פשוטה... ונכון 
שהוא מורחק מהסטנדרט היוקרתי והתובעני של 
מנורת זהב טהור... נכון שלאותו יהודי פשוט אין לו 
את הלוקסוס לזכות לתת לה' את פך השמן הטהור 

די המרומם יכול ואת המנורת זהב טהור שאתה היהו
לתת לה'... אבל עדיין!!! לא לשכוח שגם לו יש 

 מנורה!!!! 

  כ ש  ר ה   ל כ ל   ה ד ע ו  ת ! ! ! !!והמנורה שלו   

למרבה אדרבה... למרבה האבסורד... ואני מדגיש: 
יתכן שמבחינה מסוימת המנורה שלו  האבסורד!!!

 יותר טובה ממך!! ולמה??

מתכת הפשוטה  כי בשביל התנאים של המנורת
שלו... מאוד בקלות המנורה שלו כשרה לכל 
הדעות... ואילו בשביל להגיע לסטנדרטים 
המחמירים של המנורת זהב טהור שאתה שואף 
לתת לה'... סטיה הכי קלה ופרט אחד שחסר 
והמנורה כבר פסולה לכל הדעות!!! כלומר: קח 

פסולה בחשבון שהמנורת זהב טהור שלך 
כשרה ת מתכת הפשוטה שלו והמנור לעיכובא!!!
בקיצור: אתה "יורד" עליו ומזלזל בו  למהדרין!!

שהוא יהודי כזה פשוט ויש לו כזו מנורת מתכת 
 פשוטה... ? ! ?

סטופ!!! אל תמהר לזלזל... המנורת מתכת הפשוטה 
שלו... היא פשוטה רק בתנאי שהמנורת זהב טהור 
שלך באמת באמת כשרה!!! אבל אם לא כ"כ בטוח 

ורת זהב טהור שלך כשרה בכלל... אז אין לך שהמנ
מה לזלזל בו!!! כי תכל'ס... בסופו של יום... לו לכל 
הפחות יש מנורה פשוטה וכשרה... ולך גם את זה 

 אין!!! יש לך מנורת זהב טהור ו... ופסולה!!!

אבל יתכן  יהודי פשוט הוא אמנם יהודי פשוט...
וא כבר שמה שהוא צריך לעשות בתור יהודי פשוט ה

עושה ובזה הוא מושלם!!! הוא מנורה פשוטה אבל 
כשרה!! ואילו ברגע שאתה דרשת מעצמך את 
הליגה של בן תורה... והלכת על הסטנדרט הרוחני 
הגבוה של מנורת זהב טהור... יש לזה גם אחריות... 

 יש לזה גם סיכונים...

--- 

מרן בעל התניא זיע"א פותח בקיצור נמרץ את אחד 
מורכבים ביהדות... מצד אחד מצינו אצל הנושאים ה

אהרן הכהן שהיה "אוהב את הבריות ומקרבן 
לתורה"! כמו כן מצינו ש"אוהב את הבריות" זה אחד 
ממ"ח קניינים שהתורה נקנית בהם... ולעומת זאת 
מקובלנו: שהרואה בחבירו שחטא מצוה לשנאותו!!! 

 והלא משנאיך ה' אשנא וגו'... 

שאם  ד כדי כך זו שאלה עצומהזו שאלה עצומה... וע
תשים לב כל אחד מאיתנו איכשהו בוחר לעצמו את 
אחד משני הצדדים והולך עם זה עד הסוף... יש 
כאלו שעסוקים בלשנוא!!! לשנא כל יהודי שיש בו 
נדנוד חטא והולכים עם זה עד הסוף... ומאידך יש 
כאלו שאוהבים ומחבקים כל יהודי באשר הוא בכל 

אים... ותכל'ס שניהם טועים!!! כי מחיר וללא תנ
סו"ס יש פה שני מאמרי חז"ל ששניהם אמת וצריך 
להבין מתי כך ומתי כך...  ובעל התניא מיישב את זה 

ומה שכתב בכמה מילים ספורות (בלק"א פרק ל"ב): 
בגמ׳ שמי שרואה בחבירו שחטא מצוה לשנאותו, 

היינו בחבירו בתורה וגם לומר לרבו שישנאנו... 
וות וכבר קיים בו מצות הוכח תוכיח את ובמצ

עמיתך עם שאתך בתורה ובמצוות, ואעפ״כ לא 
אבל מי שאינו חבירו ואינו מקורב  שב מחטאו,

אצלו, הנה על זה אמר: הוי מתלמידיו של אהרן... 
אוהב את הבריות... הרחוקים מתורת ה׳ ונקראים 
בשם בריות בעלמא, צריך למשכן בחבלי עבותות 

כאן מהלך מפליא!!! דווקא את  כתוב  אהבה״
היהודי הפשוט... המסורתי... היהודי המינימלי... 

ומקרבן  הבריותאותו צריך לאהוב!!! אוהב את 
לתורה... ואילו דווקא החבר שלי הזה... הפרומער 
הזה... שהוא קנאי לכל דבר שבקדושה... אם הוא 
נכשל במידות רעות או שאדרבה... בגלל הפרומקייט 

מרשה לעצמו לזלזל ברבנים... והוא מגייס שלו הוא 
את כל היידישקייט לשרת את המידות רעות שלו... 
אותו צריך לשנא!!! עליו אמרה תורה: מצוה 

 לשנאותו... 

לכאורה זה הרי הפוך מההיגיון??? הרי סו"ס 
אז  קל וחומר!!!!בתורתנו הקדושה יש מושג שנקרא 

לשנא אם חבר שלי שנתפס על "פגי שביעית" צריך 
אותו... אז היהודי המינימלי הזה שנכשל בהיתר 
מכירה לא כ"ש ש"הלא משנאיך ה' אשנא, תכלית 

 שנאה שנאתים לאוייבים היו לי."?

היהודי  מה התשובה?? הנה!! שוב אותו יסוד!!!
המינימלי הזה... הוא הלך על הסטנדרט הפשוט!! 
הוא החליט להגיש לה' מנורת מתכת פשוטה!! זה 

ו הרמה הרוחנית שלו... אז זהו!! שבשביל האיש!! וז
המסלול המינורי והמנורה הפשוטה שהוא בחר 
להגיש לה'... בשביל זה הוא בסדר!!! סו"ס זו מנורה 
כשרה... בשביל כזה יהודי יתכן שהיתר מכירה זה 
בסדר... היהודי הזה כשר... אדרבה... צריך לאהוב 

רומם אותו... לקרב אותו ואולי יום אחד הוא גם ית
 למסלול של מנורת זהב... 

אבל חבר שלי שהוא באמת אברך בעל מדרגה...  
והוא מצידו העמיד את עצמו במסלול של הסטנדרט 
הגבוה ששואף למנורת זהב טהור!!! כאן כבר אין 
ויתורים... כאן אם חסר כפתור אחד או שקד אחד... 

(אגב: מישהו זהו... הכל פסול... זהו!!! מצוה לשנאותו... 
העיר לי שזה אולי הסוד או הדרש במדרש פליאה, שכל פעם 
שיעקב אבינו היה מדבר בלימוד עם השבטים... אז כשמישהו 
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היה אומר סברא טובה יעקב היה מתלהב ואומר: כפתור ופרח... 
ואם הוא היה אומר סברא לא טובה... יעקב היה אומר: לא ירד 

! או שזה כפתור בני עמכם... כלומר: אין באמצע!!! אין פשרות!!
   ופרח... או שזה לא ירד בני עמכם... אין לי שום אימון בזה...)

כן... אברך ברמה שהחליט משום מה להקל ראש 
ולחיות חיי נהנתנות... והחליט להחזיק מכשיר מוגן 

שלא יתפלא  (או לחילופין החליט לסמוך על היתר מכירה...)
גלל אם אנחנו נפסול אותו!!! ולמה?? לא בהכרח ב

ההשתייכות  שיש בעיה בפלאפון מוגן... אלא בגלל 
אתה משייך את עצמך לסטנדרטים של  שלך!!!

מנורת זהב... ברגע שיש לנו עסק מנורת זהב... 
אין מספיק שחסר לך כפתור אחד... שקד אחד... 

  חכמות!!! המנורה פסולה!!!

אה... אבל אנחנו גם מתעסקים עם קירוב... ושם יש 
הם אפילו שקד וכפתור אחד יהודים שאין ל

לרפואה... שם יש אייפוניסטים שמסתובבים 
בחופשיות ואנחנו אוהבים את הבריות ומקרבים 

 אותם לתורה? 

אין בעיה!!! תבחר בסטנדרט הזה... תחליט שזו 
הרמה הרוחנית שלך... תחליט שאתה יורד 
מהסטנדרט של מנורת זהב... ואתה מהיום שייך 

באותו רגע אתה כשר למנורת מתכת פשוטה... 
למהדרין!!! אנחנו נחזור לאהוב אותך ולקרב 

 אותך... 

--- 

 את הפרט הזה אנחנו מתקשים להפנים!!!

בעבודת ה' לא הכל שחור לבן!! יש גם סטנדרטים 
שאוחז אתה יכול להיות עובד ה' גדול  שונים!!

ברמה רוחנית מאוד גבוהה והציון שלך יהיה גרוע 
ומגיע לך מכות!! ולצידך יעמוד יהודי פשוט מאוד 
והציון שלו יהיה מאה והקב"ה מנשקו בראשו!! 
ולמרות זאת... זה לא סתירה בכלל שאתה עדיין 
שווה הרבה הרבה יותר ממנו ואין לך מה לקנאות בו 

צורך העניין אני אפילו לרגע... זה מאוד מבלבל!!! ל
אוסיף כאן דוגמא נוספת (שכבר הבאתי פעם) 
הדוגמא מחבר שלי שהוא נהג רכב... ואל תשאל... 
הוא עשה המון עבירות תנועה... יש לו חמש עשרה 

 נקודות!!! 

ואילו אני ? ! ? זך ונקי כתינוק בן יומו... אין לי אפילו 
י נקודה אחת... ולמה?? כי אין לי בכלל רישיון!!! אנ

 בכלל לא "בתורת..." 

נו... אז חבר שלי מקנא בי שאני כתוב בספרן של 
צדיקים (אצל שוטרי התנועה)?? ממש לא!!! למה 
לא??? כי הוא יכול בכל רגע נתון להחנות את הרכב 
בחניה הקרובה ולרדת מהכביש ולהיות בדיוק 

 כמוני... 

כל הנקודות הרעות שלו סו"ס  אז זהו שלא!!!
ת לסטנדרט שלו שהוא נהג רכב!!! שייכות ונזקפו

לי אין אפילו נקודה אחת זה לא אומר שאני -זה ש
יותר ממנו... אני פשוט לא בסנטדרט שלו... יתכן 
שעוד יהיה לו משפט והוא עוד ישלם קנס והוא 
יסבול בגלל זה... ועדיין הוא לא יקנא בי... כי הוא 
מעוניין להיות נהג רכב!! ולא רוצה להישאר כמוני 

 כוב על חמור...ר

היהודי המסורתי והפשוט יש לו  על אותו משקל:

סטנדרט נמוך!!! בשביל הסטנדרט הנמוך שלו הוא 
(מה שכל בסייידר... הוא עובר בטרמינל של עולם הבא... 

ואילו אני ואתה שהתיימרנו ללכת  הנביאים נתנבאו וכו')
על הליגה של "עין לא ראתה..." קח בחשבון שאנחנו 

 אחר!!! בסטנדרט 

ממילא לזלזל באותו יהודי פשוט... לא הייתי ממהר  
לזלזל... כי יתכן מאוד שהוא בגדר יהודי כשר ו... ואני 
עדיין לא כ"כ... אין לי עדיין את הלוקסוס לרכוב על 
הסוס ולהסתכל עליו מלמעלה למטה... אבל גם לא 
לקנאות בו... סו"ס אני בחרתי להיות הנהג של 

צאים בכביש לפעמים יש נקודות... המרכבה... וכשנמ
ואילו הוא בחר להישאר על קורקנט... אז בטח שאין 

 --לו נקודות... אני אקרב אותו ואוהב אותו אבל
 מרחוק!!!!  

--- 

לפני חמש עשרה שנה כשהייתי בחור... היה לי בן דוד 
בישיבת פוניבז'... והיינו אוהבים להקניט אחד את 

מרתי לו: שיש פה השני... באחת ההזדמנויות א
בעיה!!! שמעתי שהפוניבז' רוב זיע"א הכין כסא 
מיוחד למשיח בפוניבז' מתוך תכנית ברורה שהמשיח 
יתגורר ברחוב ראב"ד בבני ברק והוא ימסור שם 
שיעורים כלליים... בקיצור: כבר מוכן לו שם כסא... 

פעם הייתי בקרית שמונה והראו לי שם בית  ומאידך!!!
ואמרו לי שהיהודים המסורתיים  חד קומתי מטופח

של קרית שמונה... כשהם עלו לשם ממרוקו... כשהם 
עדיין היו במעברות... הם החליטו שהם לא נכנסים 
למבני קבע העמידר שלהם עד שלמשיח לא יכינו 
בית!!! ואכן בנו שם בית יפה ומיוחד למשיח... וזה 

 עדיין מחכה!! מחכה למשיח... 

איפה המשיח יגור??  ל'ס:ועכשיו יש לי שאלה: תכ
האם הוא יגור ברחוב ראב"ד בבני ברק וימסור שיעור 
כללי בפוניבז'... או שהוא יגור בשכונת עמידר בקרית 
שמונה?? בן דוד שלי התרתח עלי... השתגעת??? ברור 
שהמשיח יגור בבני ברק!! הוא ימסור שיעור 
בפוניבז'... והמסורתיים של קרית שמונה... אם הם 

הם יסעו לבני ברק וינסו להקשיב לשיעור כללי ירצו 
של המשיח... אם יבינו טוב... ואם לא יבינו... שיחזרו 

אמרתי לו: לא חזרה לקרית שמונה וישארו שם... 
המשיח בהתחלה באמת יגיע  ידידי!!! טעית!!!

לפוניבז' והוא ימסור שיעור כללי במסכת יבמות בדף 
לא הגעתם  מ"א... ואתם לא תבינו כי אתם עדיין

לשם... אתם אוחזים בדף י"ד... והמשיח יכעס 
עליכם... מה... סוף זמן חורף ועדיין לא הגעתם לדף 
מ"א?? כל טוב... הוא יהפוך פניו ויסע לקרית שמונה... 
ושם!! הוא לא ימסור שיעור כללי ביבמות דף מ"א... 
וגם לא דף ג'... הוא ישב איתם שם ויגיד להם שיעור 

יאות... ויהיו שם העץ ואדמה, ועצי ועשבי תורה וגימטר
ודווקא הוא יסתדר עם האנשים מצוין... הם יבינו 

 אותו והוא אותם... 

ולמה?? כי אתה שלומד בפוניב'ז ולמדת מסכת יבמות 
עד דף י"ד... מגיע לך מכות איך עדיין לא הגעת לדף 
מ"א... ועל זה המשיח לא יוותר!!! הוא ינזוף בכם 

ות וילך... ולאן הוא ילך?? לאובדים ויקום בהפגנתי
בארץ אשור ולנידחים במדינת רומניה... ודווקא הם!!! 
יתכן שמה שהם צריכים לדעת הם דווקא יודעים!! הם 
יודעים שצריך להיות בעל טוב בבית וצריך לשמור 
שבת... ולא לדבר בבית הכנסת... ולא לצאת ביו"כ 

פסים את נו... אז עכשיו כולנו תוולפני התקיעה... 

  הרגלים ונוסעים לקרית שמונה??

לא!!! חלילה!! לא לרדת מהסטנדרט!! נישאר 
בפוניבז' בגאון ונתחיל להזיז את עצמנו... אין 
ברירה!!! תחליט... אם החלטת ללכת על מנורת 
זהב טהור... אז קדימה!!! צריך להתחיל לעמוד 
בתנאים המחמירים שלה... אחרת!!! אחרת 

 שמונה עדיפים עליך...  המסורתיים של קרית

הגישה הזו עושה סדר בראש בהרבה דברים 
 מהותיים!!!!

לדוגמא: אנחנו מנהלים מאבק עיקש נגד פגעי 
הטכנולוגיה!! בפרט עכשיו שאנחנו כמעט 
שוקלים להיפרד מהפלאפון הכשר שלנו בגלל 
צינתוקים לא כ"כ נקיים... ולפתע אתה הולך 

ורואה מולך יהודי פשוט הולך עם ברחוב 
סמארטפון!!! ממש סמל הקנאה המקנה!!! נו... 
אז קל וחומר הדברים.. אם הפלאפון הקדוש 
והמקרטע שלי עוד מעט יהיה חייב נידוי בגלל 
כמה צינתוקים... אז האייפון הנוראי שלו הזה 
שיש בו את כל האיפלקציות שבעולם... זה ממש 

אז פעם היתה לי כזו גישה מורידין ולא מעלין...?? 
שאם מגיע יהודי לבית כנסת עם אייפון... צריך 
לדפוק על השלחן ולדפוק לו סטנדרים בראש 
ולפצע את מוחו בגזרין ולצעוק עליו שאין לו חלק 
לעוה"ב... ופעם אחת ניסיתי לעשות משהו 
בסגנון הזה... והרגשתי שמשהו פה לא תקין!! 

  ולא הצלחתי מה פה לא נכון... 

והיום אני מבין מצוין... היהודי הפשוט הזה... 
לו זה -המסורתי הזה... המינימלי הזה... יתכן ש

לא אסור!!! עכ"פ לא רשמית!!! כי זו הרמה שלו!! 
זה הסטנדרט שלו!! לי אין צורך לשבור לו את 
האייפון... אדרבה... אם כבר אוהב את הבריות 

שלי... ומקרבן לתורה... אבל חבר שלי... בקהילה 
בכולל שלי... שהוא אוחז את עצמו חלק בלתי 
נפרד ממה שנקרא חרדים לדבר ה'... ברגע שהוא 
קנה אייפון מוגן וזה הרי מנוגד להסכמת 
הציבור!!! והרי הוא פורש מדרכי ציבור ובאמת 
צריך להוקיע אותו.. צריך לנזוף בו ולהכריז עליו 
שאין לו חלק בעולם הבא... פתאום קלטתי שלא 

כמה לנזוף במאבטח המסורתי עם ח
לך לעסקן  (מסכן... מה נפלת עליו???)סמארטפון... 

של הקהילה שעושה מה שהוא רוצה... לך 
למשב"ק של הרבי שמאחורי הגב שולח כל היום 
קישורים ל"מקושרים" בוואצפ... נראה אותך 
שובר לו את האייפון... בינינו... לו אתה לא תעשה 

 --אז זהו!! שדווקא הואאת זה וגם אני לא... 
 מצוה לשנאותו!!!! 

ואילו את האייפוניסט עם הכיפה הקטנה 
שמתפלל מתוך האייפון... אותו אם כבר צריך 
לקרב... נעשה סדר בראש: לא הכל מתחיל ונגמר 
באסור ומותר!! יש גם מסלולי סטנדרט!!! כל 

את עצמו לידיים ומחליט איפה  אחד מאיתנו לוקח
ו... אם החלטת להיות יהודי הוא מעמיד את עצמ

פשוט... לך לבית כנסת של יהודים פשוטים ושם תהיה 
כזה.. (אל תשכח להגיע ליזכור) אבל אם זכית ואתה 
הולך על כל הקופה... אתה רוצה להיות פך השמן 
הטהור?? כאן צריך להיזהר מנקודות... כאן צריך 

 להקפיד על כל כפתור ופרח... 

 

4 



  

 עוללי טיפוחים... מה עושים במקדש עם תינוק ששוקל שמונה קילו זהב??    

... אחד משלושת גזברי המקדש!!! הלשכה שלו ממוקמת בתחתית העזרה והכניסה נקישות נשמעו בלשכת הגזבר ר' יונדב
(שהרי המחילות הבנויות בקודש ופתוחות לחול תוכן חול, הולכים אחרי אליה מהר הבית כך שגם טמאי מתים וטבולי יום יכולים להיכנס 

פשר להיכנס!!!! אמא וילד קטן בפתח... אוהו... ר' יונדב עכ"פ נקישות בדלת... כן... א הפתח, והפתח הוא מכיוון הר הבית ולא בעזרה)
התרגש וקם מלא קומתו... דמעות עמדו לו בעיניים... איך הילד גדל... לא יאומן... איזה גובה הוא הצמיח... ברוך ה' אשר לא עזב 

 חסדו... 
' כדי לקדמנו בתודה ובשבח והודאה האלמנה מחתה את דמעותיה ואמרה: כן.. בואו שעריו בתודה!!! אכן באתי לכאן לשערי ה

ולשלם את נדרי שנדרתי... ובכן: הילד בן הארבע שאתם רואים עכשיו... בלע"ר נראה ילד בריא וחיוני רץ ומשתובב... הילד הזה 
לפני שנתיים לא התפתח מספיק גופנית!!! לא עלה במשקל וגם לא גבה לפי הגרף המקובל... אבא שלו נפטר והאמא האלמנה 

ה לבד עם יענקי הקטן וגם עם דאגה לבריאותו... כסף אמנם לא חסר לה אבל דאגה כנה להפתחותו התקינה של הילד נשאר
שלה לא נתנה לה מנוח... היא התפללה והרטיבה את הסידור בדמעותיה... עד שיום אחד היא החליטה לנסוע עם יענקי בן 

הגזבר ר' יונדב... והצהירה: שבעזה"ש מהיום אני מודדת את  השנה לבית המקדש... ואז היא נכנסה בפעם הראשונה ללשכת
 יענקי שלי... ואם הוא יעלה במשקל ובגובה אני נותנת משקלו זהב למקדש... 

הקטן עוד גדול גדול יהיה... ושלח אותה מהר מהר שתספיק את  ר' יונדב הניח את ידו על ראשו של התינוק ובירך מעומק שזהה
שחר... וגם לאנשי המעמד שיעתירו ברחמים על יענקי... חלפו שלושה חודשים!!! והנה בתחילת  הברכת כהנים של תמיד של

החורף האחרון האלמנה חוזרת עם יענקי... ברוך ה' הוא התפתח... עלה בקילו וחצי... והניחה שתים וחצי קילו של מטילי זהב!!! 
שחזר לשקו ותעניתו... עדיין צריך ישועה... בטיפת חלב עדיין לא ר' יונדב בירך בחום... אבל עדיין "וישב מרדכי אל שער המלך" 

 מרוצים... 
והנה!!! כעת בחודש אדר... מזל דגים... בן פורת יוסף... היא שוב חזרה!! והפעם אי אפשר להכיר את הילד... הוא גדל... הפנים 

האלמנה  ... ר' יונדב התרגש... ברוך ה'!!! שלו התמלאו... תפס גובה!!! נהיה שובב... הוא התחיל לרוץ בתוך הלשכה במרץ
 המרוגשת הניחה לא פחות ולא יותר תשע קילו של זהב על השלחן!

אוה... מה עושים עם כזו כמות אדירה של זהב?? זה אחד מהכאבי ראש של הגזברים!! בית המקדש זה לא בית כנסת שכמה 
רומות צריך להתייגע על מה להוציא את זה... אבל מצד כסף שתתרום יתקבל בברכה... בית המקדש זה מקום שכשמגיעים ת

(זו אחת העבודות הקשות שבמקדש שמסורות דווקא שני חייבים לקבל וגם להתייחס בשיא הכובד ראש לכל יהודי שנותן מתנה לה'!!! 
ה'... בין אם זה שקל בודד שעל זה נאמר "דין פרוטה ללויים... בתוקף תפקידם כנציגים של ה' להתייחס בין הייתר בצורה מכובדת לכל נדבת לב שיהודי נותן ל

של בדק  כדין מאה" ובין אם זה כמויות של כסף וזהב שצריך ולשבור את הראש מה אפשר כבר לעשות עם זה לייצר מזה בתוך המסגרת הרוויה כבר מתרומות
... ממילא צריך הרבה יצירתיות למצא איפה לתת מקום וביטוי גם הבית ודו"ק... אל תשכח שאת בית המקדש לא מרחיבים... ואת קרבן התמיד לא מכפילים

וכמובן מטבע  האלמנה כעת יושבת מרוגשת עם יענקי בלשכת בדק הבית... לתרומה הכ"כ דומיננטית ובעלת משקל זו... ודו"ק היטב...)
לך... איפה אני הולכת לפגוש הדברים היא משתוקקת וכולה סקרנות לקבל איזשהו מידע או עידכון לאן!!! לאן הזהב הזה הו

אותו פה במקדש בפסח הקרוב... על איזה קיר או באיזה ציפוי של כלי שרת.... תחשוב: זה לא סתם זהב... זה משקלו של 
 יענקלה שלי. הלב שלי

הזה כעת הייתי רוצה לבקש... אם לא איכפת לך!!! היינו רוצים להשאיר את הזהב  ר' יונדב שקע בהרהורים ולאחמ"כ הוא אמר:
אם אתם זוכרים לפני שנה היה סיפור מאוד מלחיץ בבית המקדש... היה  מה יש??לייתר בטחון ולא לנגוע בו עד ערב פסח!!! 

פה איזה יהודי שהתמוטט בפתאומיות ביומיים שלפני פסח... וזה קרה בדיוק תחת אותה קורת גג ששם היו מאוכנסים כל 
כמעט!!!! כמעט הפשט של קרבן פסח... ורוב המזרקות נטמאו... ובגלל הסיפור הזה אלפי המזרקי כסף ומזרקי זהב ומקלות ה

כי בשביל פסח הבא בטומאה לא צריך להגיע לרוב ישראל שטמאים... מספיק גם שרוב הכלים  היה פה פסח הבא בטומאה...
כמה שנים... לא היתה בעיה... מקסימום... טמאים... (או רוב הכהנים) וכאן זה מה שקרה... רוב הכלים נטמאו... אז מילא עד לפני 

אם היה קורה כזה דבר... אם רוב המזרקי כסף וזהב של פסח היו נטמאים... היו פשוט מזעיקים לכאן כמה עשרות צורפי כסף 
וזהב... הם היו עושים חור ומנקבים את כל הכלים או משחיתים אותם באיזושהי צורה אלגנטית באופן שהכלים היו יוצאים 

תורת כלי וכלי שנשבר או התבטל מתורת כלי הרי פרחה טומאתו... ואז הם היו חוזרים ומתקנים את הכלים בחזרה והנה לך מ
כלי חדש וטהור!!! אבל מאז ששמעון בן שטח נהיה אב בי"ד הוא תיקן על כלי מתכות שאם נטמאו... אז גם אם התיכו אותם... 

(ובאמת קרה סיפור כזה דומה לשלומצ'א המלכה אחותו של שמעון בן שטח שיום ראשונה!! ברגע שתקנו אותם בחזרה חזרה להם הטומאה ה
קראה לפני חתונת בנה נטמאו לפתע כל הכלי מתכת היוקרתיים והיא כנראה תכננה שחלק מהתפריט בחתונה בשר תודה וכמה אלפי לחמי תודה... אז היא 

בקיצור:  י שלא יהיה פה כלים טמאים... ואז הגיע שמעון בן שטח וטימא לה את כל הסעודה...)מהר מהר לצורף שינקוב את הכלים ויתקן אותם בחזרה כד
כבר אי אפשר לעשות פוילשטיק!!! וממילא יש מתח מידי שנה שיכול לקרות למרבה האבסורד שרוב כלל ישראל יטהרו את 

כלים ואויס!! אין טהרה!! ו... והרי אסור עצמם במסירות נפש לקראת קרבן פסח... ואז במחדל קטנטן פתאום נטמאים רוב ה
שיקרה לנו כזה מחדל!!! אז לפחות השנה... לפחות בערב פסח... שיהיה לנו מוכן ברזרבה כמות כזו של זהב!!! שעל כל צרה 
שלא תבא... אנחנו פשוט מזמינים את הצורפים של המקדש ותוך כמה שעות הם פשוט מייצרים ומוציאים לנו מהשמונה קילו 

(דא עקא שמישהו פתאום הזכיר לי שבעוד פחות מחודש אנחנו נלמד במסכת חגיגה אחת מהחומרות ב הזה... כמה מאות של מזרקי זהב... זה
ם שבקודש שכלים הנגמרים בטהרה צריכין טבילה א"כ מה הועלנו?? אבל במסקנת הגמ' שם מוכח שהם לא טעונים הערב שמש... וא"כ אפשר לעשות אות

    ריץ אותם לטבילה מזורזת ומיד יכולים לשרת לדר במעון... תשמור מידע הזה לר"ח אדר ב'... אז נגיע לעקשען של חגיגה כג.)בערב פסח ולה
האלמנה כמובן הסכימה... הזהב נשאר מוכן כערכת עזרה ראשונה לערב פסח על כל צרה שלא תבא!! ובעזה"ש אם הכל יהיה 

זה יוקצה לא פחות ולא יותר לתחזוקה השוטפת של ציפוי הפסכתר!! אוה... איזה בסדר... ככל הנראה התכנית היא שהזהב ה
מידי בוקר  דבר ראשון:יחוס... הפסכתר זה אחד הכלי שרת הענק ביותר וגם דומיננטי ביותר במקדש שמשמש לג' דברים... 

מורידים אותו למטה עם מנוף מעלים את הפסכתר לראש המזבח עם גלגלת מיוחדת ואליו גורפים את כל האפר מהתפוח ואז 
של שרשראות וממנו מוציאים את האפר היישר מחוץ למחנה... זה שימוש א'... שימוש שני: אם נתפזר קב גחלים בחתיית 
הקטורת... אז ביום חול מפנים את זה לאמה שיתכבה... אבל בשבת שאסור לכבות כופין על זה את הפסכתר!! כמו כן אם נמצא 

שזה מוקצה... הכלי היחיד שאנחנו יכולים לכפות עליו ולהיות רגועים שהוא לא נוגע בו זה הפסכתר  שרץ מת במקדש בשבת
כי הוא כלי ענק... עכ"פ הפסכתר הזה מטבע הדברים משחיר כי תחשוב שכל יום הוא עושה ביקור במזבח בשעות הכי פחמיות 

הזמן את ציפוי הזהב שלו... יענקלה המתוק מוזמן להגיע ומשחירות שלו לאחר לילה שם של דישון... וממילא צריך לתחזק כל 
 מתי שאמא שלו רק תרצה... כשהוא יגיע לתמיד של שחר... הוא יזכה לפגוש את הפסכתר שמשקל זהב שלו מצפה אותו... 

 

5 
 בקרוב ממש

לא לאחר!!! אבל גם לא להקדים את 
 המאוחר...

מלמד אותנו זה גם לא  אחד מהמסרים שחודש אדר א'
 !! ובשבילי זה חידוש מאודלהגיע יותר מידי מוקדם!

 גדול...  מאוד
וכולם נוזפים בי שאני כי אני אלוף בלהגיע מאוחר... 
 צריך להגיע מוקדם..... אהיה זריז ולמה הגעת מאוחר

צריך להיות מעשרה ראשונים... ומי כמוני יודע כמה 
שלאחר זה לא טוב... המאחרים הכרוניים זה אנשים 

עונש ת היחידים בעולם שמקבלים א הכמעט
במקום!!! איחרת... איחרת את הרכבת... איחרת את 

 התפילה... איחרת... הפסדת... התוצאות במקום!!! 
יודע שלא טוב לאחר... אני מברך את עצמי  כבר אז אני

ומאחל לעצמי שאני אגיע בזמן... נו... ואם יום אחד 
אגיע יותר מידי מוקדם?? אז  יקרה שאני בטעות

 עננים...אני אהיה בבכלל... 
חודש אדר א' מלמד אותנו שגם להגיע מידי  אז לא!!!

כן... השנה אנחנו זריזים במיוחד מוקדם זה לא טוב!!! 
ואנחנו מגיעים לחודש ניסן יותר מידי מוקדם... אז 

 (מכיר את זהלפתע הרכבת מאיטה את המהירות... 
... ולמה? כי הרכבת הזו צפויה פתאום הרכבת מתחילה לנסוע לאטש
... והקטר כנראה נסע 12.42יכנס לתחנת סבידור מרכז בשעה לה

... 12.39טיפה יותר מהר ולפי זה יוצא שאנחנו נכנס לתחנה בשעה 

מה שנקרא "ובלבד שלא יקדים  .. צריך להאט.)אם ככה.
 ולא יאחר..."

 עכשיו: מה באמת הבעיה להגיע מידי מוקדם??
אתה התשובה היא פשוטה: כשאתה מאחר... אז 

  ר!!!המאח
אנחנו מאחרים ואילו כשאתה מגיע מידי מוקדם.. אז 

 אותך... 
איחר... נו  אוטובוס שהגיע מידי מאוחר... אז האוטובוס

אבל אוטובוס שיצא יותר מידי  נו נו לאוטובוס...
ותכל'ס: בשתי מוקדם... אז אנחנו איחרנו אותו... 

  המקומות יש פה איחור!!!
ו ובזמנו!! וכשזה לא בקיצור: לכל דבר יש זמן!! בעית

 הגעת בזמן... אז תמיד יש פה איחור... או שאתה
אם אנחנו נגיע לחודש ניסן  שאיחרו אותך... ר אווחיאב

ו כי פסח זמנו בחודש בזמן... אז פסח יאחר אותנ
בחודש  האביב ואילו אנחנו בחודש האביב כבר נאחז

    כלפי מה הדברים אמורים???איר... 
ת לאחר... וזה יצר מוכר... וכפי כמו יש יצר של עצלו

שאמרתי המאחר מקבל את העונש שלו במקום... יש 
יצר שהוא אפילו יותר מסוכן מבחינה מסוימת!!! יצר 
להקדים את המאוחר... לתפוס מדרגות בעבודת ה' 

 לפני הזמן!!! 
מגיע בחור עובד ה' ומחליט לשים גז בעבודת ה'... הוא 

מדרגות שהוא ראה מקדים את המאוחר ותובע מעצמו 
אצל צדיקים שהגיעו לזה לאחר שנים רבות של עבודת 
ה'... והוא תובע מעצמו את זה כבר עכשיו!!! זה בחור 
בן עליה... אני מסתכל עליו בהערצה... כי תכל'ס... אני 
טיפוס עצלן ומאחר... והוא טיפוס מקדים!! הלוואי 

 עלי... אבל אסור להתבלבל!!!!
ידי... זה יכול לגרום לאיחור גם מי שמגיע מוקדם מ

 באופן ישיר...
כי אתה כעת לא יכול לשבת וללמוד חמש שעות 

(מי שכן הלוואי... אני מדבר על מי רצוף!! מה נעשה שלא!! 

וברגע שאתה מתעקש... אז אתה יוצר סכסוך  שלא...)
בין הגמ' לנפש שלך... כי הנפש שלך עושה משהו 

ה מתעקש ... ואתלעשות שכעת היא לא מסוגלת
 מוקדםולהכריח את הנפש לאחוז במקום ש להקדים

מידי בשבילה... ואז הנפש מפתחת ריאקציה!!! משהו 
שם מתנגד מבפנים... ואז לאחר כמה שנים שעקרונית 

לדרוש כבר הגיע הזמן... עקרונית היית יכול כבר 
מעצמך כזו רמה רוחנית... פתאום זה לא הולך!! 

ך כבר יש ריאקציה את המועד... ל איחרנולמה?? 
אותך.. כי ניסית  איחרההמדרגה הזו  מוקדמת...

להקדים אותה.. זה משפט עמוק עמוק!! אבל תחזור 
 עליו כמה פעמים... זה חשוב (למי שזה נוגע אליו...) 



“ 

 

  .....לא תמיד חכמה גדולהה  וולהיות חכם זז
שלמה ובין וה' נתן חכמה לשלמה ויהי שלום בין "ההפטרה (הנדירה) של פרשת תרומה פותחת בפסוק: 

פסגת החכמה של שלמה??  איפה התבטאה-אז כאן יש וורט שאני אוהב להגיד... ש "חירם...
 !שהוא ידע להסתדר עם אנשים!!! ויהי שלום בן שלמה ובין חירם!

הוא היה  לשלמה המלך היה חסרון אחד גדול!!!   אבל האמת היא שזה לא כ"כ וורט...
 שעומדבדרך כלל משהו  זה חכמה אצל רוב האנשים וזה לא צחוק...  החכם מכל אדם!!!!

עם  שדווקא האנשים החכמיםלהסתכל ימינה ושמאלה ולראות  אתה מוזמן לרועץ... להם
ומכל הסיבות  . הם נתקעים בחיים על כל צעד ושעל...בחיים..לא מצליחים  הראש הגאוני

בן אדם חכם!! אוטומטית הוא גם עקשן... כי הוא באמת מבין שכך  שבעולם: דבר ראשון:
בדרך כלל לא עקשנים כי אנחנו לא לגמרי משוכנעים  (אנחנוצריך לעשות... והוא באמת צודק... 

מה  עם אנשים כי... כי הוא באמת מביןלהסתדר  כללי וממילא יש לו קושי במעשים שלנו...)
שבין הייתר גם יודע לראות עשר צעדים  אדם חכם זה אחד כזה מזה: (חוץ  שאחרים לא תמיד מבינים

כי איפה  וא לוקח עשר צעדים אחורה... כי.קדימה... ובדרך כלל מי שרואה עשר צעדים קדימה... אוטומטית ה
החכמים בדרך כלל גם נשארים הרבה ש זו הסיבה מוקדמת... שההתלהבות שכולם מתלהבים הוא יודע לזהות

יש קושי לרדת לפרטים  חכםל והכי הכי... כאן אנחנו מגיעים ללב הנקודה: )במיטה...
הוא חכם... זה כמו שלבן אדם מבוגר קשה להיכנס מתחת דווקא בגלל ש קטנים!!!

וא גדול קשה לו לרדת אבל למבוגר... דווקא בגלל שה !!!השלחן... לילד קל כי הוא קטן
לקטנות... אותו דבר חכם!!! החכם טוב בדיאגנוזה... הוא טוב בלקרא את המפה הרחבה 

בזה  לביצוע הפרקטי ולפרטים הקטנים??? להגיד מה נכון ומה לא... אבל לרדתוהכללית ו
 הוא מאוד חלש!!!! 

ה יש אנשים קצת ... לא נורא... אז בפרקטיקה הוא חלש... בסייידר... בשביל זאין בעיה
להם סמכויות... הוא יתן את יפזר והוא  פחות חכמים ממנו... שהם כן טובים בפרקטיקה...

 והם יבצעו בפועל...  הקו המנחה
שהחכם מתקשה לקבל מאחרים!!!  ...של החכם מצטרפת הבעיה השניה אז זהו!!! שכאן

אחרים... ולכן מאוד  להיכנע לדעה שלבשביל  וחכם כי... כי הוא חכם... הוא מידי מבין
ואל תזלזל!!! זה קושי אמיתי!! (... דברים שאחרים יותר טובים ממנושיש  מאוד קשה לו לעכל

תחשוב שאתה בן עשרים ויש לך אח בן עשר... וזה לא סוד שהוא פספוס לידך... אתה יותר ממנו בכל דבר... יותר 
שיש דברים מסוימים שבהם הוא יותר טוב ממך ואתה רגשית  ק... יותר אחראי.. אתה מסוגל לעכלחכם... יותר חז

לפזר  שות את זה... אז תבא בטענות לאותו חכם שלא מוכןצריך להיכנע אליו?? נראה אותך... כשתצליח לע
  ולא מוכן שיש לו מה לקבל מאחרים) סמכויות

כן.. לחכמה יש מחיר! הבאתי לך כאן טעימה קלה מאוסף החולשות שהיא חלק בלתי 
לא לחכמים לחם... וזו הסיבה שבשורה התחתונה  ...חכמהעיסקת חבילה שנקרא נפרד מ
 כי כפי שסיכמנו דווקא לא ממהר לשמוח... דוד! ובן חכם!!ודוד המלך זוכה לותכל'ס 

דוד המלך נושא עיניים מעריצות  אם כבר חכמה זה לא תמיד בשורה טובה... אדרבה...
והוא יודע שאמא שלו חנה... כשהיא  להליגער שמואל הנביא שמשח אותו למלך...

שמובלע  רעהתפללה לזכות בשמואל... היא התחננה לקב"ה: ונתת לאמתך זרע אנשים!! ז
היא רצתה שמואל הנביא...  ה ילד חכם...תצחנה לא רבין אנשים... לא חכם ולא טיפש... 

... בשביל ובשביל לגדול שמואל הנביא שיודע להיכנע לעלי הכהן ולגדול בתורה ובנביאות
חכמה...  קנו(ולא חכמה  שקבלוזה אסור שיהיו לו את התופעות לוואי השליליות של אלו 

לקנות חכמה זה לקנות חכמה ... שקנה חכמהמי זה  -וכל זקן זה ונהיה חכם מופלג... שמואל יום אחד קנה חכמה
  )ודו"ק. ...!! לא כך מי שקיבל אותה במתנהללא התופעות לוואי שהוזכרו כאן מסולתת ונקיה

 דוד המלך מגיב בחשד ובהסתייגות לחכמה של שלמה המלך... 
בני אם חכם לבך ישמח לבי גם והנה יום אחד דוד המלך לפתע פורץ בקריאת שמחה... 

 ומתפעל מהחכמה של בנו. שמח כן פתאום דוד אני!!!
אמרה: בני אם חכם לבך ישמח לבי בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצאה בת קול ו אומרת הגמ': מה קרה??

כמה של שלמה? למה הוא מהח מה קרה פתאום שדוד כבר לא מסתייגמה קרה?  ..גם אני.
 חכמה של שלמה תעמוד לו רק לרועץ?שה כבר לא דואג

 התשובה היא: שלמה המלך תיקן עירובין... מה זה עירובין???
ש שאם הוא יוציא מרשות הוא חוששלמה לא סומך על עצמו!!! הוא מפחד להתבלבל... 

יעבור על  לרשות הרבים ואז הוא ח"ו גם להוציא בטעות היחיד לרשות היחיד... הוא יבא
 שלמה החכם מכל אדם... אתה לא סומך על עצמך?? אתה תתבלבל?? הוצאה דאורייתא...

 ???לאבד ראש בכלל החכם מכל אדם יכול מה... אתה לא מתבייש??מה... 
  ...נתפס בקלונומי שכ ת ראשו בבושהכן... מרכין שלמה א

אני לא סומך על עצמי... אני מוכרח לתקן עירובין... דוד המלך שומע את זה ולראשונה 
 לב!!כעת אני רואה שאתה חכם  בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני!!! פוצח בריקוד...

במוח!!! בדרך כלל חכמה זה בראש... במוח... הוא מאוד חכם.. אבל איפה זה מתבטא?? 
 בלב... גם כעת אני רואה שהחכמה שלך היאאבל  (שזה אומר ניתוק מהפרקטיקה) בעננים!!!

החולשות שלו... מכיר בטעויות אפשריות ופועל כדי  חכם כזה שיודע לשמור קשר עין עם
הוא זה שמתקן  שלמהאפשר לשמוח...  כבר חכם לב!! זו חכמה שאיתה להיזהר מהם... זה

  ים!!!נטילת ידיים לקדש
שמא יזכר טומאה שבידו ויפרוש... שלמה המלך לא סומך  גזירה למה?? בתור תזכורת!!!

הוא יודע לזהות איפה  הוא לא בטוח בעצמו שהוא לגמרי שולט במצב... על הזכרון שלו...
ועל זה כתוב פסוק  הוא עלול לטעות... שלמה המלך מתקן לנו שניות לעריות.. הרחקות!!! 

 וחיקר תיקן משלים הרבה"  זןיוא ויותר!!!!! יותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם הלת... במגילת ק מבהיל

מה כבר יכול להיות יותר ממה ששלמה המלך היה חכם...  שיותר!!!מה כתוב בפסוק הזה?? 
מה זה איזן?? דורשים  ואיזן!!!עוד לימד דעת את העם  יותר מהחכמה של שלמה המלך?? 

עד שלמה המלך התורה היתה כמו סל בלי ידיות... סחבת  ניים לתורה!!!עשה אוזחז"ל: 
! אני כל שבוע סוחב קרטון עמוס בתחום! ?? כן... דווקא יש לי ניסיוןפעם סל בלי ידיות

ירקות... עליהם  סף... מוצרי ניקיון למטה... על גביהםמהמכירה של משנת יו (בלי ידיות)
. ואז אני באלכסון שתי תבניות ביצים.. ומד ככהישו ומגבונים... ומלמעלה עחבילת ט

זה עניין של מזל... כל הדרך אני הולך על גחלים... בתקווה  מתחיל בצעדה!!! ומכאן ואילך
שנשרוד את הדרך והתבנית ביצים לא תתהפך עלי יחד עם כל התכולה... ומה קורה 

להבדיל על אותו  א!!! בסוף?? בדרך כלל יש לי מזל ואני מגיע בשלום... ו... ולפעמים ל
משתדל  מצידו כמו סל בלי ידיות... יהודי עד שלמה המלך התורה היתה כביכול משקל:

ליזהר מהם... והכל נפיץ!! סו"ס אנחנו בני צריך לשמור על התורה... יש כך וכך איסורים ש
 בללבין כשלון... א ... כפסע בינךעלול להיכשל בחטא אדם ויש לנו ניסיונות וכל רגע אתה

מזל... וכמו שאני הולך עם התבנית ביצים וכפסע ביני לבין  לך נקווה שיש בא
יגיע לידי  ולא .) אז נקווה שגם אותו יהודי ינצל וישרודעוגת טורט (מהלכת..

 ... ניסיון
כשהחכם מכל אדם  אבל דווקא ככה היתה נראית היידישקייט עד שלמה המלך!!!

  כמה שלו??איפה התבטאה פסגת החנכנס לתמונה... 
מיד  אזניים לתורה!!! שלמה המלך מיד יורד לפרטים הקטנים והריאלים... הוא

עושה לו ידיות...  ושלמה של היידישקייט אין אחיזה מספיק יציבה... סלמזהה של
מרתי... יש משמרת למשעשו מה זה הידיות האלו?? גזירות!!! הרחקות!! תקנות!!! 

 בעיקר עסוק גם אלא הוא לות החכמה...פה חכם לב שלא רק עולה ומתעלה במע
בלאבטח את שמירת התורה!! לשריין הגנה ותמרורי בטיחות שלא להתקרב 
לשטח סכנה של חשש איסור... ברגע שזה מה שמעסיק את החכם מכל אדם... אז 

ישמח לבי גם אני... דוד  -אם חכם לבךלא סתם חכם... זה חכם לב!!!  כבר זה
  בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר..המלך סמוך ובטוח... חכם 

--- 
 כל המושג שנקרא שלמה המלך מתקן משלים הרבה... שלמה יושב ולומד מוסר...

 ומוסר!!!הפסוק השני במשלי.. לשמוע חכמה  מגיע משלמה המלך!!! מוסר
בחיים  ן?? ראיתםעם בעל כישר'בחורים יקרים: אני לא מבין: ממתי מוסר הולך 

 אלו שלא מיועד בשביל הרי מוסר ון נכנס לסדר מוסר?בחור בעל כישר שלכם
כדי שהם יוכלו ללמוד  יושבים ומחכים שיסתיים סדר ב'הם  ...מבינים בלימוד

נכון ככה אנחנו מסתכלים על זה??? והנה  מוסר שלפחות את זה הם מבינים...
המוצלח הגדול... הפיקח הכי משופשף.. אלוף העולם שלמה המלך החכם הגדול... 

בדיוק הוא יושב ולומד  שחמט... הוגה הדעות והמדען מספר אחד בעולם.ב
מוסר!!! יושב מול מאמר חז"ל וחוזר עליו שוב ושוב... משנן לעצמו כל מיני 
משפטים כאלו מוכרים שאבא דוד אמר לו כבר בגיל שתים עשרה והוא חוזר על 

כזה בעל לא מתאים לזה שוב ושוב כאילו פעם ראשונה הוא שומע את זה... 
אז זהו שאם יש משהו שמפריד בינך לבין החכם מכל  כשרון ללמוד מוסר!!!

הרי בינינו... גם אתה החכם מכל אדם... (איך לא...)  זה בדיוק הנקודה הזו...אדם... 
נקודות התורפה של החכם!!! מי שהחכם מכל אדם זיהה את  ביניכם כל ההבדל

 . בסדר... הבנתי... הלאה... תדפדףו..נכמוהו ידע שהמוקש הכי גדול של החכם זה 
  בא נעשה מדגם קטן:  לעמוד הבא...

 בחור יקר: אני רוצה להגיד לך כמה חידושים שמעולם לא שמעת אותם:
 יש בורא עולם והוא רואה כל מה שאתה עושה!!! דבר ראשון:

 אנחנו אורחים כאן בעולם הזה... אף אחד לא נשאר כאן!!! דבר שני:
 תאכל את הלב... רק ל תלך אחרי התאוות כי אח"כא דבר שלישי:

שלושת המשפטים האלו הם מצד אחד המשפטים הכי נדושים בעולם... בינינו... 
מה אמרתי פה... מי חשב אחרת... ומאידך אם קצת תתבונן אנחנו לרגע אחד לא 

אם הייתי מפנים לרגע שבורא עולם רואה כל מה שאני עושה...  כי חושבים ככה...
: זה שבורא עולם רואה אותי זה תי מתנהג אחרת לגמרי לגמרי!! זאת אומרתהיי

ל נדוש... ודווקא בגלל שזה המידע הכי פשוט והכי נדוש... דווקא בגל מידע הכי
זה יכול להיות שבדיוק המשפטים  ולמה?? איךזה אנחנו לרגע לא חושבים ככה... 

תנחש איך קרה כזה ?? הכי פשוטים ונדושים רחוקים ממני כרחוק מזרח ממערב
 כי כפי שסיכמנו אני חכם!!! וכידוע: בעל כשרון זה אחד שמבין כל דבר דבר??
תחיל לדבר איתי על בורא עולם וכו'... כשמישהו הומיד ממשיך הלאה... אז  מהר

בא נעבור  הלאה...כבר מכיר את המשפטים האלו...  נו... בסייידר... הבנתי... אני
ל תדבר לומר בסוגיה או בהשקפה או בפוליטיקה... רק אמה יש לך  לנושא הבא:

מים... ויש דין ויש דיין... את שיש בורא עולם... ויראת שאיתי על "התקליט השבור"
!! הוא ידע שהסיכון הגדול ביותר של חכם זה המוקש הזה זיהה החכם מכל אדם

אלה... ם כמשהו נדוש שיהלאה... לדפדף הלאה... להתייחס ליסודות הכי בסיסיי
ולכן הוא זיהה את המוקש הזה והוא לא נתן לזה לקרות!!! הבנתי... תעביר נושא... 

הוא הראשון ששינן את המשפטים הפשוטים ביותר  הוא הראשון שלמד מוסר!!!
 שהכי הכי הכי לא פשוט להפנים אותם..

 ועד עצם היום הזה מי שלומד מוסר יש עליו תוית של תמים!!!
ברוב "תמימותו" ידע שמי שהתקדם הלאה ולא מתעכב  כן... החכם מכל אדם

ושוהה ומשנן ומפנים את יסודות החיים הפשוטים ביותר... הוא יכול לדהור 
קדימה עם מהלכים עמוקים בהשקפה ואמונה והשתדלות ותכל'ס אין לו שום 
שייכות עם זה... וברגע שהחכם מכל אדם מזהה את המוקש הזה ומסוגל לבלום 

ירה שלו בחריקת בלמים ולהכריח את עצמו להיצמד למוסר!! את החכמה האד
להתעכב ולשהות ב"סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא וגו'..." ברגע שדוד 
רואה את שלמה לומד מוסר... דוד פוצח בריקוד... אם חכם לבך ישמח לבי גם 

 אני... זה חכמת לב!!!!
ם ממנה!!! לא בגלל שהיא לשלמה יש אמא שעם כל הכבוד לה... הוא יותר חכ---

לא חכמה... אלא בגלל שהוא!! הוא החכם מכל אדם... ואותה בת שבע מצמידה 
 אותו לעמוד ומלקה אותו... נוזפת בו ומוכיחה אותו... 

והוא נותן לה!!! הוא מקשיב לאמא!!! כי אני מבין שיש לאבא ואמא מה לומר לי... 
ם מכל אדם יש אמא שעם הלב כן... אני אמנם החכם מכל אדם... אבל גם לחכ

הנקי שלה שחורש רק טובות (ואין אדם מנחיל שקר לבנו) לקול הכנה הזה אני 
חייב להקשיב!! למרות שאני מבין מאה צעדים קדימה... זה מבדק של חכמת לב!! 
כן... אתה בחור פיקח... אתה אברך שבאמת מבין יותר מאחרים... האם אתה 

לצערנו (אל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך??? מסוגל להרכין ראש ולהקשיב לש
להעריך מה שההורים אומרים ולהתעניין בכנות מה דעתם... זה משהו שמגיע בגיל מסוים... בגיל 
שאנחנו נהיים קצת יותר חכמים (וקצת פחות גאוותנים) דא עקא... שעד אז לפעמים זה מאוחר... 

חט"א ולפחות אותו אני יודע ל"ה יש לי אבא שיבדעכ"פ לי כבר אין אמא שאני יכול לקבל ממנה... וב
 .. )לנצל... פעם הייתי חכם!!! פעם לא היה לו מה להוסיף לי.

זכור: להיות בעל כשרון זה לא חכמה!! חכמה זה להיות חכם לב!!! רק אז "בני 
אם חכם לבך ישמח לבי גם אני..." אם אתה יודע לתרגם את עבודת ה' לבית!!! 

 וה' נתן חכמה לשלמה...לבית המקדש... אז 
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 תשפ"ב בס"ד            

 

 

 תרומה-פרשת
 העמלושכר המצווה נמדד לפי המאמץ 

 זהב וכסף ונחושת וכו' ותכלת  ..ואבני שוהם ואבני מלואים 
ם שהתורה ז) אנו רואי שמות פרק כה,( ה"אור החיים" שואל:

מונה את התרומות לפי חשיבותם הכספית, התורה מתחילה 
בזהב אח"כ כסף, נחושת, תכלת וארגמן וכו'. אם כן, מדוע 
אבני שוהם ואבני מילואים שהם התרומות היקרות ביותר, 
התורה מנתה אותם בסוף? מתרץ ה"אור החיים הקדוש" כיון 

וכפי שהנשיאים התעצלו והביאו תרומה אחרונים מכל העם 
שכתוב במדרש (במד"ר יב טז) שהתורה הקפידה על כך 
שהביאו נדבתם אחרונים ולכן כתובה המילה "נשאם" חסר 
יוד' לומר לנו שלא התנהגו כראוי, לכן אע"פ שהביאו את 
התרומה היקרה ביותר מכל מקום כיון שהתעצלו בתרומתם, 
בשמיים החשיבו את תרומתם כפחותה וכתבו אותה אחרי  

 עיזים.עורות ה
החיים הקדוש" מובא במסכת יומא  טעם שני כותב ה"אור

(עה.) שהעננים היו מביאים לנשיאים את אבני השוהם. א"כ 
קבלו את האבנים משמים בלי טורח ויגיעה וללא הפסד ממון, 
לכן התורה מנתה את תרומתם בסוף כיון שאלה שתרמו אפילו 

אוי מעט מכספם האישי תרמו וטרחו על תרומה זו לכן ר
 שיקדימו לנשיאים שקבלו את האבנים מהעננים. 

רואים מדברי ה"אור החיים" שהקב"ה קובע את גודל המצווה 
לא רק לפי המעשה בלבד אלא בעיקר לפי העמל והמאמץ 
שמושקע במצווה הוא הקובע את גודלה בשמים. ולכן אע"פ 
שנשיאים הביאו את התרומה היקרה ביותר התורה מנתה 

ן שלא טרחו על האבנים טובות שתרמו  ואף אותם לבסוף כיו
 נתעצלו המצווה     

ד"ה כל  דפקודי, כ"הספורנו":(יסוד זה אנו רואים ב
הזהב).וזה לשונו: שהיה יותר כבוד ה' במשכן מאשר בית 
ראשון וקל וחומר בית שני אע"פ שהזהב היה מועט ביחס 
לבתי המקדשות וז"ל העיד על קצבת הזהב והכסף והנחושת 

נסה במלאכת המשכן שהיה מועט מן העושר שהיה בבית שנכ
 ןבבנייראשון כמבואר בספר מלכים ויותר ממנו העושר שהיה 

הורדוס [בית שני] (גמ' סוטה) ועם כל זה יותר התמיד מראה 
כבוד ה' במשכן של משה ממה שהתמיד במקדש ראשון, ולא 
נראה כלל[כבוד ה'] במקדש שני. ובזה הורה שלא קצבת 

וגודל הבניין יהיו סיבה להשרות השכינה בישראל, אבל העושר 
 רוצה ה' את יראיו ומעשיהם לשכנו בתוכם .עד כאן  לשונו

) שאל רב פפא את אביי מדוע .דף כמובא במסכת ברכות (
דורות ראשונים נעשו להם נסים ואלו אנו לא נעשים לנו ניסים 

יה [שה הרי אנו לומדים תורה יותר מאשר דורו של רב יהודה
בדורות הראשונים]שהם למדו רק בסדר נזיקין ואנו לומדים 
את כל השישה סדרי משנה, וכשכרב יהודה היה מגיע למסכת 
עוקצים בסדר טהרות היה אומר שאלו סוגיות קשות כיון שלא 
עסקו בהם ואלו אנו לומדים את מסכת עוקצים בשלוש עשרה 

מיד ישיבות ולמרות זאת כשרב יהודה כשהיה חולץ סנדלו 
יורד גשם ואלו אנו צמים וצועקים לקב"ה ותפילתנו לא 

 מתקבלת
היו מוסרים את עצמם לקדושת  אמר לו אביי: הראשונים

הגמרא השם ואלו אנו לא מוסרים את נפשנו על קדושת השם 
רב יהודה ראה גויה שלבשה בגד המושך את (שם) שמספרת 

העין בשוק חשב שהיא יהודיה וקרע לה את הבגד התברר 
שבערה  היינושהיא גויה וחייבו אותו לשלם ארבע מאות זוז ,

בו קנאת ה' לדבר שאינו רצון ה' ולא יכול לסבול חוסר צניעות 
ולכן אע"פ שלמדו פחות תורה מכל מקום תפילתם נשמעה מיד  
וזהו היסוד לא המעשה קובע את גודל המצווה אלא גם 

 המסירות נפש למצווה העמל והטורח 
ות דרבי נתן שמצווה שמקיימה מתוך צער כמו שמובא באב

 שווה ממאה שלא בצער   
(ויקרא פרשה ג פסקה ה) שקרבן יונים של  מסופר במדרש רבה

עני הקדים לאלף עולות של אגריפס המלך. "אגריפס המלך 
ביקש להקריב ביום אחד אלף עולות שלח ואמר לכהן גדול אל 

תורים אמר תי יקריב אדם היום חוץ ממני בא עני אחד ובידו ש
לכהן הקרב את אלו אמר לו המלך צווני ואמר לי אל יקריב 
אדם חוץ ממני היום. א"ל אדוני כהן גדול ארבעה אני צד בכל 
יום ואני מקריב שנים ומתפרנס משנים אם אי אתה מקריבן 

בחלום  אתה חותך פרנסתי נטלן והקריבן נראה לו לאגריפס
ל לא כך ציותיך אל קרבן של עני קדמך שלח ואמר לכהן גדו

יקריב אדם חוץ ממני היום א"ל אדוני המלך בא עני אחד 
ובידו שתי תורים אמר לי הקרב לי את אלו אמרתי לו המלך 
צווני ואמר לי אל יקריב אדם חוץ ממני היום אמר ארבעה אני 

בא עני מקריב שנים ומתפרנס משנים אם אי צד בכל יום ואני 
י לא היה לי להקריבן א"ל אתה מקריב אתה חותך את פרנסת

 יפה עשית כל מה שעשית" 

 לקרבן ולא נמשךאחד שהיו מושכים אותו  וכן מעשה בשור
ובידו אגודה אחת של טרוקסימא [עשבים] והושיט לו ואכלה 
וגעש(התעטש) השור והוציא מחט ונמשך לקרבן נראה לבעל השור 

נחשב לפני  (היה [שנתן לשור עשבים] קדמך בחלומו קרבנו של עני
 הקב"ה יותר מהשור שלך)

שהביאה קומץ של סולת והיה כהן מבזה עליה  מעשה באשה אחת
ואמר: ראו מה הן מקריבות, מה בזה לאכול, מה בזה להקריב 
נראה לכהן בחלום אל תבזה עליה כאלו נפשה הקריבה (וכן מובא 

 במדרש תהילים מזמור כב')
 בר יוחאי מהמערה כשיצא רבי שמעון :דף לג שבת מובא במסכת

שמע רבי פנחס בן יאיר חמיו ויצא אליו ,הכניסו לבית המרחץ, 
ראה שגופו של רבי שמעון מלא חתכים מצער המערה בכה רבי 
פינחס והדמעות נפלו על החתכים שבעור והכאיבו לרבי שמעון 
אמר לו רבי פינחס אוי לי שראיתיך כך מלא פצעים וחתכים אמר 

שאלמלא הצער הזה לא הייתי מגיע לו אשריך שראיתני בכך 
לדרגה הרוחנית שהגעתי אליה בתחילה כשהיה שואל רבי שמעון 
בן יוחאי קושיא היה מתרץ לו רבי פנחס בן יאיר שניים עשרה 
תירוצים ,לאחר צער המערה כשהיה מקשה רבי פינחס בן יאיר 
קושיא היה מתרץ רבי שמעון בן יוחאי עשרים וארבעה תירוצים. 

ער המערה החתכים והפצעים העלו אותו לדרגה יותר היינו שצ
גבוהה מרבי פינחס בן יאיר, שלימוד תורה מתוך צער חשוב לאין 
ערוך מלימוד תורה בנחת וללא צער, הקב"ה מודד את המצווה 

 לפי העמל הקושי והמסירות למצווה. 
אמר רבי יוחנן למדנו יראת חטא  ).מובא במסכת (סוטה דף כב

שכר מאלמנה יראת חטא מבתולה ,רבי יוחנן מבתולה וקיבול 
שמע לאותה בתולה שנופלת על פניה ומתפללת ריבונו של עולם 
בראת גן עדן ובראת גיהנם בראת צדיקים ובראת רשעים יהי רצון 
מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם. קיבול שכר מאלמנה שהיתה 
אלמנה שהיה בית הכנסת ליד ביתה והייתה הולכת להתפלל בבית 
מדרשו של רבי יוחנן אע"פ שהיה רחוק, אמר לה רבי יוחנן ביתי 
הרי יש בית הכנסת ליד ביתך אמרה לו רבי הרי יש לי שכר 

 דבריה פסיעות וקיבל את
נראה לבאר שוודאי ידע ר' יוחנן שכשאדם טורח במצווה שכרו גדול 
יותר אלא שאותה אלמנה חידשה לו שלמרות שהיא טורחת שלא 

לה בית הכנסת ליד ביתה ואם כן אין צורך בטרחתה לצורך שהרי יש 
למרות זאת יש על זה יותר שכר  כיוון שעושה זאת לכבודו של 

כתב רש''י שם וז''ל שהיתה הקב''ה ור' יוחנן הסכים איתה וכן 
טורחת עצמה יותר מן הצורך כדי לקבל שכר למדנו שיטריח אדם 

 לקבל שכר יותר. הבמצוועצמו 
 ועמל התורה תורתו מתקבלת יותר ככל שיש יותר קושי

נתקבל ברוב  כידוע, רבינו בעל "קצות החושן" זכה שספרו
ישראל בתהילה גדולה אע"פ שזה היה ספרו הראשון, ולפני כן לא 
היה מפורסם. ואילו ספרו השני לא זכה לפרסום רב כספרו 
הקודם "קצות החושן". ושאלו את הרב למה קרה כדבר הזה, 

 שלכאורה זה פלא. 
אמר להם הרב 'כשכתבתי את ספרי הראשון הייתי עני מרוד, 
ובמקום שבו הייתי גר לא היה לי תנור, והמקום היה קפוא. הדיו 
שכתבתי בו את הספר היה עלול לקפוא, לכן הייתי נכנס מתחת 
לשמיכה, ששם יותר חם, והייתי כותב את הספר כדי שהדיו לא 

טה מצויה בכיסי די יקפא. אבל אחר שנמכר הספר, והייתה הפרו
והותר, הרשיתי לעצמי לקנות תנור חימום, וכן קסת ודיו יותר 
משובחים, וכתבתי על השולחן בתוך החדר החם. וכיוון שלא 

 נתקבל פחות מהראשון'. -מסרתי נפשי על הספר השני כבראשון 
רבי יעקב של  יורב אידי אב: מספרת על מסכת חגיגה דף ההגמ' ב

שהיה הולך שלושה חודשים בדרך לבית  רגיל  שהיהבר אידי 
המדרש  ,יום אחד  היה לומד בבית המדרש ושלושה חודשים 
חוזר שוב לביתו [מסביר רש"י שהיה יוצא מיד לאחר פסח וחוזר 
לביתו בסוכות שלושה חודשים הלוך ושלושה חזור ]וקרו לו רבנן 
בבבדיחותא בר בי רב דחד יומא דהיינו שהוא כמו תינוק שמגיע 

ום הראשון לבית המדרש ,חלשה דעתו מזה קרא על עצמו את בי
ה ויענהו" -הפסוק באיוב [יב,ד] "שחוק לרעהו אהיה קורא לאלו

דהיינו שבזמן צוחקים ממני  זה הזמן להתפלל והקב"ה ישמע 
בבקשה ממך אל תקפיד על רבנן יצא רבי יוחנן:  ואמר לתפילתי  

ם ידרשון ודעת דרכי ודרש: ואותי יום יורבי יוחנן לבית המדרש 
יחפצון, וכי ביום דורשין אותו ובלילה אין דורשין אותו? אלא 

מעלה עליו  -לומר לך: כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה 
הכתוב כאילו עסק כל השנה כולה. וכן במדת פורענות, דכתיב 
במספר הימים אשר תרתם את הארץ וכי ארבעים שנה חטאו? 

אלא לומר לך: כל העובר עבירה אפילו  והלא ארבעים יום חטאו!
 מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה. -יום אחד בשנה 

מדברי גמ' אלו רואים שלמד בפועל יום אחד בשנה אבל כיון 
 שזוהי האפשרות שלו נחשב לו כאלו למד שנה כולה 
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(יחס את אוהל יששכר לזבולון  וכינה אהל יששכר לזבולון 
 , כי הוא הבונה אהלו:ולא ליששכר)

חילק להחזקת פורסם ש"ל  זצ המיליארדר ר' זאב וולפסון
וקים ועוד ועוד מעל מיליארד דולר) אברכים לקירוב רח

כששאלו את בנו על ההצלחה הכלכלית שלו השיב  "אני 
חושב שהקב"ה שילם לו על המעשים שלו  הוא התחיל 
תרום סכומי כסף עצומים עוד כשהוא  היה חסר אמצעים, 
וכן הוא היה מגיע לישיבה עד בהיותו צעיר רואה בחורי 

שהיו צריכים  ישיבות עניים וקונה להם את הבגדים
,הקב"ה ראה זאת וחנן אותו בעושר אגדי . זאב וולפסון 
אמר פעם לבנו  שלא הייתה שנה שהלך בסופה לרואה 
חשבון ושמע שיש לו פחות כסף מבתחילתה ,בכל שנה בישר 
לו הרואה חשבון כי חשבון הבנק תפח 'אני צריך להיות 

 –טיפש בשביל לא להמשיך לתת. הוא אמר לבנו אני ביזנס 
מן ורואה ככל שאני תורם יותר הכסף שלי יותר מתרבה 

שאמר  כך "מי שנותן  מאדשלא אתן ? .ישנו קבלן גדול ,אז 
 רב בזה" ניסוןמקבל. ויש לי 

ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה ִׁשיר ַהִּׁשיִרים (פ' ו') ַעל ַהָּפסּוק (ִׁשיר כתוב 
ָאַמר ר' ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן  ַהִׁשיִרים ו' י''א): ''ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי''.

ֵלִוי: ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ֶּכֱאגֹוז. ַמה ָהֱאגֹוז ַהֶּזה ִנְגֶזֶזת ְוֶנֱחֶלֶפת, 
ּוְלטֹוָבָתּה ִהיא ְּגזּוָזה, ָלָּמה? ֶׁשִהיא ִמְתַחֶּלֶפת ְּכֵׂשָער 

, ָּכל ַמה ֶּׁשִּיְׂשָר  ֵאל ּגֹוְזִזין ּוְכִצָּפְרַנִים, ֶׁשִּנְגָזִזין ְוִנְתַחְּלִפין, ָּכ
ֵמֲעָמָלן ְונֹוְתִנין ַלֲעֵמֵלי ַהּתֹוָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְלטֹוָבָתן ֵהם 

ּוַמְרִּבים ָלֶהם ֹעֶשר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוָׂשָכר ּגֹוְזִזין ְוֶנֱחָלִפין ָלֶהם, 
ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשִּנְקָרא ֲחֵברֹו ַהּלֹוֵמד ַעל  טֹוב ָלעֹוָלם ַהָּבא.

כתוב במדרש רבא (ויקרא ׁש לֹו ֵחֶלק ִּבְׂשַכר ּתֹוָרתֹו,ְׁשמֹו, ְויֵ 
פרשה כ''ה): ַרב הּוָנא ְוַרִּבי ִיְרִמָּיה ָאְמרּו ְּבֵׁשם ר' ִחָּיא ַּבר 
ַאָּבא: ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַלֲעׂשֹות ֵצל ְוֻחּפֹות ְלַבֲעֵלי 

 ְּבַגן ֵעֶדן ִמְצֹות (פירוש: מחזיקי התורה) ֵאֶצל ְּבֵני ּתֹוָרה
 שנאמר בצל חכמה בצל הכסף 

שהיה באברך שסמך על שולחן חמיו והיה כל  ומעשה
פרנסתו על חמיו וביום מן הימים הגיעו משלחת לרבי יצחק 
אלחנן וביקשו ממנו שימליץ להם על רב לעיירה שלהם, 
ורבי יצחק שלח אותם לאברך הנ"ל, והאברך אמר להם 

פתו הוא אוכל ומכוסו הוא שהוא צריך לשאול את חמיו שמ
שותה, וחמיו אמר לו בשביל מה לך אם חסר לכם מזונות 
אני יוסיף עוד, והאברך אמר למשלחת שחמיו לא מרשה. 
ואחר זמן שוב באו משלחת אחרת לרבי יצחק אלחנן ושלח 
אותם שוב לאברך, והאברך ביקש רשות מחמיו, אבל חמיו 

, וגם המשלחת אמר לו אני יוסיף לכם עוד ותישארו אצלי
הזו חזרו כלעומת שבאו. ואחר זמן הגיעו משלחת מעיר 
אחרת לרבי יצחק אלחנן ושלח אותם שוב לאותו האברך, 
והאברך שאל את חמיו, אבל חמיו חזר על אותה תשובה 
אבל כאן אשתו של האברך שהיא בתו של בעל הבית אמרה 
לאביה, אבא עד מתי כך תפרנס את כולנו ונהיה עליך לעול 
כבד, הנה יש משרה רוחנית שהוא יהיה רב עיר, ולא כל יום 
יש הזדמנות כזו. אמר לה אביה, אני לא יודע אם אני 
מחזיק אתכם או שמא אתם מחזיקים אותי, אבל אם זה 
רצונכם, תמלאו אותו. ואכן המשלחת קיבלו את האישור 
שבעוד זמן קצר האברך יבוא עם כל משפחתו לעבר 

ונפרדו כולם מבעל הבית וצעדו לכיוון, העיירה, ויהי היום 
והם יצאו מן המקום לא הרחיקו, והנה רץ אליהם אדם 
בבהלה ואמר להם שפתאום בעל הבית קיבל שבץ נפל ומת 

עֹוד, ֶׁשִּנְמָצא  ְוַדעאזי כולם הבינו מי החזיק את מי. ו
ַאף ַעל  ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשָהָאָדם ַהַּמֲחִזיק לֹוְמֵדי ּתֹוָרה,

ִּפי ֶׁשָהָיה ַעם ָהָאֶרץ ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, זֹוֶכה ֶׁשֶּלָעִתיד ֵיַדע ַּגם הּוא 
ֶאת ַהּתֹוָרה וגם תלמיד חכם שעוסק בתורה ויכול להחזיק 
תורה חובתו להחזיק תורה כפי יכולתו כפי שכותב החפץ 
חיים בזכות החזקת תורה זוכים לעושר חיים טובים ושכר 

 רוחני עצום

במשכן מסמל לדבר מסוים כגון השולחן מסמל  כידוע שכל כלי
את העושר והזר שסביבו מסמל כתר מלכות ,מנורה מסמלת 

 את חכמה כמאמר חז"ל הרוצה להעשיר יצפין להחכים ידרים 
מסמל את כתר כהונה  הסובב את מזבח הזהב זרהמזבח הזהב ו

,הארון מסמל את לומדי התורה והתלמידי חכמים, הזר זהב 
ת כתר תורה וכידוע היה בארון שני מוטות שעליו מסמל א

וזה מרמז על מחזיקי התורה שגם הם שבהם הרימו את הארון 
נמצאים יחד עם הארון בקודש הקודשים כמו לומדי התורה 

 שהם קודש קודשים 
כשעם ישראל חצו את הירדן בכניסתם לארץ נעשה נס גדול 

מיל כשעלה האחרון  300שהמים עלו כלפי מעלה עד גובה 
הכהנים מצד אחד של הירדן  ,שבישראל מן הירדן חזרו מים 

וישראל מצד שני שכבר עברו את הידרן הארון נשא את הכהנים 
לעבר השני לעם ישראל היינו שהארון נשא את נושאיו כתב 
הכלי יקר (בד"ה ונועדתי לך שם (כב) כתב מצינו (סוטה לה.) 

רמז  שהיה הארון נושא את נושאיו כדלעיל, והוא כדמות
למחזיקים בידי לומדי התורה נראים נושאות והם נשואות מן 

 לומדי התורה ע"כ
היינו אדם חושב כשתורם ללומדי התורה הוא מחסר מכספו 
אבל האמת היא שזה הפוך ארון נשא את נושאיו לומדי התורה 

לבד מהשכר בזכותם הוא מצליח בעסקיו ובכלכלו ובבריאותו 
 בעולם הבא שהוא עצום ורב

זיק תורה זוכה ללמוד אחרי מאה ועשרים את מה שלמד המח
 מי שתמך בו 

המחזיק ידי תלמידי חכמים, אף שאיננו עמל בתורה בעצמו, 
הוא שותף מלא בלימודם, וכן מצינו באחיו של הרמב"ם שאמר 
לו: "אני אצא להביא פרנסה ואתה עסוק בתורה, אני אחלוק 

שכר העולם  איתך את הממון שארוויח ואתה תחלוק איתי את
 הבא". 

החיד"א ('מדבר קדמות' מ, לו) כתב: "מחזיק לתלמיד חכם 
להנותו מנכסיו שיוכל לעסוק בתורה לעולם הבא, אף אם הוא 

 עם הארץ מלמדין אותו". 
מוואלוז'ן זצ"ל שפעם נתקשה באיזו משנה  מספרים על הגר"ח

ולא הבין אותה, ובא אליו בחלום כפרי אחד [שנפטר חודש 
חזיק בישיבה וביקש מהרב חיים שלאחר פטירתו קודם,שה

ילמד משניות לעילוי נשמתו]  והסביר לו את המשנה. שאלו 
הגאון: "מהיכן יודע אתה ביאור משנה זו?!", ענה לו הנפטר: 
"כיון שבימי חיותי הייתי מחזיק תלמידי חכמים, זכיתי 
להיכנס לגן עדן ולימדו אותי  תורה  תוך זמן קצר 

בי חיים שלומד התורה שלא היה בר אורין  התפעל רמאד".
 כך שכרן של מחזיקי תורה  ,ומסביר לו את המשנה

 
אדם מייבא  ,כותב החפץ חיים בספרו שמירת הלשון  על התורה

סחורה  מחו"ל ואינו יודע האם הסחורה תהיה טובה ,האם 
יצליח למכור את הסחורה ,האם יהיו לו הפסדים עקיפים, וכן 

דירות לוקח הלוואות מהבנק ואינו יודע  ,בנין  בונה ,קבלן בנין
האם יצליח למכור את הדירות ורק כשמוכר את הדירות או 
היבואן מכר את הסחורה וקיבל את כספו והרוויח אז הוא רגוע 
ומרוצה  ונגולה אבן מעל ליבו התורה הקדושה אומרת לנו 
שזבולון שהוא מחזיק תורה ומפרנס את יששכר העמל בתורה  

צא לקנות סחורה מחו"ל על ידי אוניותיו   ויש לן גם בזמןזבו,
ומדוע הוא שמח  הוא שמח  וזה שכתוב שמח זבולון  בצאתך

ואינו חושש להפסדים אלא בטוח  בהצלחתו שיצליח למכור את 
כי יששכר באוהליך כיון ,כל מה שייבא ויהיה לו רווח גדול 

ובטח לך מ שזבולון מחזיק אותו שיששכר עוסק בתורה בזכותך
וכן כותב אור החיים שתצליח ולכן אל לך לדאוג על סחורתך 

ירצה, לפי שאין אדם יודע ביציאתו לסחורה  עודוזה לשונו :
אם יצליח אם לא עד שיחזור מוצלח, לזה אמר לזבולון שמח 
מעת יציאתך, כי בודאי שתצליח, והטעם כיון שיששכר באהליך 

 שליח מצוה אתה לזון לומדי תורה,

 נכתב לעורר לב המעיינים בלבד לא למעשההרב יהורם חדד שליט"א                                                    / שואל ומשיבשואל ומשיב
ת סימן  ט"ז אות י"א וכן פסק בילקוט יוסף שב "חב א"ח[ יביע אומרבשו"ת  תשובה : אם קיבל שבת ביחיד  האם יכול להתפלל מנחה לאחר קבלת שבת :שאלה 

חה כיוון ב' ] שיכול התפלל כמו שמצאנו שאם קיבל עליו שבת ביחיד יכול לעשות את השבותים המותרים בבין השמשות  אם כן הוא הדין שיכול להתפלל מנ
חלק א דף   הבהדעת מנוחת אשקבלת שבת ביחיד קילא משאין כן אם קבל שבת בציבור  שאינו יכול לעשות את השבותים בין השמשות והוא הדין להתפלל אבל 

ושאני  מהשבותים המורים בין השמשות המותרים ביחיד  קז' שאסור להתפלל  אם קיבל שבת כיון דהוי תרתי דסתרי מצד אחד קיבל שבת ומצד שני מתפלל מנחה 
יחיד כמו  כל אדם שלא קיבל שבת שכשקיבל  שבת ביחיד מותר בשבותים בין השמשות כיון שכל השבותים הם מדרבנן ולא גזרו  על מי שקיבל בלתפילת מנחה 

וכן דעת המשנה כיצד התירו לו בין השמשות הרי לכל הדעות בבין השמשות הוא ספק שבת אלא הסיבה היא שלא גזרו והוא הדין בקיבל ביחיד  שלא גזרו עליו 
שיכול להתפלל מנחה כיון שרק  דעת המנחת יצחק ייםלהחמיר שכתב בסימן רס"ג ס"ק מ"ג שאם הדליקה נרות [דהוי קבלת שבת ביחיד] תתפלל ערבית שת ברורה

לג המנחה לכתחילה  אסור להתפלל מנחה אם קיבל שבת ולא התפלל מנחה יכול להתפלל מנחה וראיתו שהרי בזמן אונס יכול להתפלל ערבית של מוצאי שבת מפ
ולא מזכיר שום ענין שנוגד את השבת   והסביר שם ואף שהמגן  של יציאת השבת שבת וגם אומר הבדלה בתפילה ולא הוי סתירה ק"ו בערב שבת שרק מתפלל

 משנה ברורה ומנוחת אהבה אסורלדעת הרב עובדיה ומנחת יצחק   יכול להתפלל לדעת : סיכוםאברהם אסר המנ"י מסביר בדעת המ"א שהוא רק לכתחילה 

 המחזיק תורה זוכה לעולם הזה ולעולם הבא

דוד רפי ואביבה זגדון ,דניאל והדס פארנג'י ובני ביתם:, מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויצלח את התורמים היקרים 
חדד, עמי ושושנה כהן .אשר חדד, עמוס וברברה , חי ואביבה חדד, זבולון ובני ביתה  צבן יגאל וציפורה , הרב יפרח אברהם ,יצחק ויוכבד חדד, גד חדד , ישראל וקרין חניה, ציפורה חדד  ,ושרה חניה

לזיווג הגון ליסכה אל חדד, אברהם וסיגלית מסס, אבוחצירה ניצן , בת שבע חדד , שמורב יוסף ומינה חדד ,  יהונתן ושילת חדד,,רבקה בן וברם ושמעון, מיכאל  ואליס חדד , רזיאל ואוריה חדד ,כהן מרי
,מזושן יונתן בר בן  ר' עיזוז שי ,,הרב אמיתי רפאל ,הרב יעקב אזוביב,  ,הרב אסף נתן,  ן רחמים  וסוזי , ,כהר' יעקב צבאן ,עוזי ביתאן , ,רב חזן מאיר ,דוד  ואילנה ביתן , , דד ,יצחק וכוכבה חבת בת שבע 

ם ויחיים מכל צרה ונזק חודשים: אב ,פסח ,סוכות  ועוד ] ולעלון השבועי מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמר-,שתורמים לכוללי קול כמוס[כולל ערב, כולל יום ,כולל ליל שישי ,כוללי בין הזמנים,ורבקה 
ל גזירות טובות וברכות מרובות וזכות התורה תגן בעדם וימלא כל -ל מעליהם כל גזירות קשות ורעות ויגזור עליהם הא-יצילם יגביה כוכב מערכתם ובכל אשר יפנו ישכילו וכל אשר יעשו יצליחו ויבטל הא

אנדרי רחל בת מזלה ,אליהו בין מבירכה, משה חיים בן סבירסה ,ילו, 'כל דבר רע ונהיה תמיד שמחים ומאושרים אכי"ר. לע"נ: יורם בן זמשאלות ליבם לטובה, לחיים טובים ומוצלחים ויסיר כל מחלה ו
  YORAMADAD@GMAIL.COMלהארות ולקבלת העלון במייל  : בן מינה,

עלון מוקדש להצלחת רפי זגדון ה
וכל משפחתו שהקב"ה ימלא את 
כל משאלות ליבו לטוב ויתקיים בו 
הפסוק ימלא ב' כל משאלותיך 

 וכל אשר יעשה , יצליח

 זאת הרגיש היהודי לתאונה גרם שהוא היהודי את להפליל רצו והנוצרי הערבי,, ויהודי נוצרי ערבי, חיים יוצאים,  דרכים מתאונת מכוניות של הריסות מתוךמילי דבדיחותא :
 יחד שנשתה משמיים סימן זה, שלם היין בקבוק ורק הרוסות המכוניות כל! נס איזה" אומר היהודי,." והערבי הנוצרי לו ענו  מאוד נכון, אותנו באוה' ה נס איזה היהודי ואמר
 מבינים לא הם הבקבוק את סוגר היהודי, כשמסיימים הגונה לגימה שותים והערבי הנוצרי הבקבוק את היהודי להם מגיש היהודי צודק, אומרים  והערבי הנוצרי."לחיים
 "…קודם לשוטר נחכה בוא רק. כהוגן אשתה אני, "היהודי עונה", בוודאי כן.אותו שאלו?", לשתות מתכוון לא אתה, "לכוסית שהזמינם אחרי הבקבוק את סגר היהודי למה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לגבול אותו לבהמה או לתרנגולים יש מתירין לתת בו מים ומעביר בו תרווד או 
מקל שתי וערב כיון דאינו ממרס בידו ואינו מסבב התרווד וכן התירו נמי לנערו 

ן מים על גבי המורסן בשבת כלל מכלי אל כלי כדי שיתערב ויש אוסרים לית
ולענין דינא אף על גב דמרן ז"ל סתם כהמתירין מכל מקום יש לחוש לדעת 

 האוסרין במורסן שיש בו תערובת קמח בעין;
טבק כשהוא יבש אסור ליתן עליו מים ולגבלו בידים דדמי למורסן שגם  ][טו

ם לכולי מרן ז"ל שסתם כהמתירין אינו אלא לתת בו מים אבל לגבלו בידי
עלמא אסור ומנהג בגדד להניח בשבת טיפות מים בכלי הקטן של אבק הטבק 
וסוגרים הכלי ומכים בכלי על כף ידם כמה פעמים כדי שיתהפך האבק בתוכו 
ויתגבל מיניה וביה שיתערבו טיפות המים בכולו ויתוקן בכך ודמי זה למה 

  שהתירו לנער המורסן מכלי אל כלי:
ר משום גיבול ואין משתינין בטיט אפילו שהוא קשה אין משתינין בעפ ][טז

מפני שנימוח ויש בזה גיבול ואף על גב דאינו מתכוין פסיק רישיה הוא ודאם 
הוא במדבר דכל הקרקע הוא עפר תחוח והוצרך להשתין מותר להשתין ואינו 
חושש דדמי להא דאסרו להשתין בשלג ועם כל זה התירו להשתין במקום שכל 

:[מותר להשתין על לג דכל כה"ג שאי אפשר לא גזרו חכמיםהארץ מלאה ש
ון לגיבול העפר וכיון שהוי פסיק רישא דלא ניחא ליה ועפר כיון שאינו מתכ

באיסור דרבנן כיון שמגבל חייב רק עד שיגבל בפועל ולא רק בנתינת המים 
ולכן מותר הדבר וכן מוהל מותר לרקוק דם המציצה לתוך עפר בשבת מטעם 

 זה ] 
אם מכסה מי רגלים בחול או אפר המוכן לכך יזהר לתת הרבה חול או אפר  ]יז[

יען דאלו טבען אם יתן מהם מעט יתערבו המי רגלים והוי גיבול ואם יתן הרבה 
 אינו ניכר: 

הנותן זרע פשתן וכיוצא במים יש בזה איסור לש וחייב תיכף משיתנם  ][יח
שומין כתושים אם עושה  במים ואסור ליתן מים או חומץ לתוך חרדל או

בלילה עבה דאף על גב דאין גיבול בכך מכל מקום נראה כלש אבל בלילה רכה 
מותר ורק יזהר לעשות על ידי שנוי שנותן השום או החרדל תחילה ואחר כך 
החומץ ולא יערב בכלי אלא בידו ובמקום שדרכן בחול לתת האוכל תחילה 

שאר ירקות וירקות כיון דאין  ך וסלט שעושין מקשואין אויפיעשה בשבת לה
חותכים אותם דק דק לא שייך בהו גיבול ומותר לעשותם בלילה עבה ואין 

[מותר לעשות את המיונז עצמו בתנאי שיעשה צריך שינוי וכן המנהג פשוט: 
 לאלתר באותה סעודה וגם יערב בנחת ולא בכח] 

חרוסת שעושין בפסח שמניחים אגוזים שחוקים לתוך הדבש אם חל פסח  ][יט
בשבת ולא נתן האגוזים מקודם יתן בשבת על ידי שינוי שיתן אגוזים תחילה 

ילו אם עושה פואחר כך הדבש מפני כי דרכנו בחול ליתן הדבש תחילה וא
וה בלילה עבה מותר כיון שהוא לצורך מצוה ואם אינו עושה לצורך טיבול מצו

אלא כדי לאכול וכן בשאר שבתות השנה צריך ליזהר שלא יעשה בלילה עבה 
  שכן ראוי להורות לעשות בלילה רכה ועל ידי שינוי:

 דיני גוי בשבת ואמירה לגוי -פרשת תרומה
כל דבר שאסור לישראל לעשותו אסור לומר לנכרי לעשותו אפילו שלא  ][א

מלאכה לצורך ישראל אסור  אמר לו הישראל לעשות אלא הנכרי מעצמו עשה
 ליהנות ממנה בשבת אלא צריך להמתין לערב בכדי שיעשו: 

אף על פי שאסור להניח לנכרי לעשות מלאכה לישראל בשבת בין בחינם בין  ][ב
בשכר דהיינו שכיר יום ואף על פי שעושה הנכרי מעצמו ולא א"ל הישראל 

ות שקיבל עליו לעשות לו בשבת. מכל מקום אם הנכרי עושה בתורת קבלנ
 לעשות כך

וכך בין שעושה בשביל ישראל משל ישראל דהיינו שנתן לו בגד לתפור וקצץ לו  
שכר בעד כל הבגד הרי זה מותר להניחו לעשות המלאכה בשבת ובלבד שלא 
יאמר לו עשה בשבת וכן מותר ליתן לו הבגד בערב שבת סמוך לחשיכה אף על 

ף על פי שהישראל חפץ בכך בלבו יען כי פי שיודע בודאי שיעשה הנכרי בשבת וא
נכרי אדעתא דנפשיה קעביד לטובת עצמו כדי לקבל שכרו ואין הישראל אומר 
לו בפירוש שיעשה בשבת ברם צריך ליזהר שלא יעשה המלאכה בבית ישראל 
מפני מראית העין שאין יודעים העולם שזה קבלן ונמצא שלשה תנאים בדבר 

ר לו לעשות בשבת והג' דאינו עושה בבית הא' שקצץ שכרו והב' שלא יאמ
ישראל: במה דברים אמורים בקבלן שעושה מלאכה בדבר התלוש שיוכל 
לעשותה הנכרי בביתו דליכא חשש מראית העין אבל אם עושה המלאכה 
במחובר כגון לבנות ביתו של ישראל או לקצור שדהו וכיוצא בזה אסור אפילו 

של ישראל חושבין שהנכרי הוא שכיר  בקבלן כיון דגלוי לעולם שזו המלאכה
יום ואינו קבלן ואילו מלאכת התלוש אם היא מפורסמת וידועה לרבים שהיא 
של ישראל ונעשית במקום גלוי ומפורסם כגון ספינה שדרך לעשותה על שפת 
הנהר וכיוצא בזה אסור מפני מראית העין וכל מלאכה שעושה הנכרי בקבלנות 

שהיא של ישראל אף על פי שיודעים בה קצת בני  בביתו אם אינה ידועה לרבים
מלאכת מחובר אם רוב בני העיר בונים בקבלנות מותר אדם לא גזרו בה רבנן:[

להניח לגוי לעשות גם בשבת  ואפילו הקבלן הראשי עושה בקבלנות וכל 
  השאר בשכירות מכוח הקבלן מותר]  

 הלומד תורה הוא מעל למזל
ֹות ָהעֹוָלם, ֹקֶדם ֶׁשִּנְּתָנה ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְתלּוִיים ְּבַמָּזל, ַוֲאִפּלּו ּבֹא ּוְרֵאה, ָּכל ְּבִרּי

ָּבִנים ַחִּיים ּוְמזֹונֹות. ֲאָבל ַאַחר ֶׁשִּנְּתָנה תֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל, הֹוִציא אֹוָתם ֵמִחּיּוב ּכֹוָכִבים 
ֶׁשָהיּו ָבָניו ֲעִתיִדים ְלַקֵּבל ה' ֵמַאְבָרָהם, ֶׁשִהיא ּוַמָּזלֹות, ְוֶזה ָלַמְדנּו ֵמַאְבָרָהם, ִמּׁשּום 

ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי תֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה (שם ב) ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם, ְּבה' 
, ַהָּׁשַמִים ַּתְחֶּתי ְוָכל ַהּכֹוָכִבים  ְּבָרָאם. ָאַמר ְלַאְבָרָהם: ִּבְגַלל ַהה' ַהּזֹו ֶׁשּנֹוְסָפה ְלִׁשְמ

ְוַהַּמָּזלֹות ֶׁשְּמִאיִרים ַּבה'. ְולֹא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה (שם מז) ֵה''א ָלֶכם ֶזַרע. ּוְזַרְעֶּתם 
ֶּמּנּו ּוִמּׁשּום ֶזה, ָּכל ַהִּמְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה ִּבֵּטל ִמ ָזַרע.  ְּבֵה''א. (שם כא) ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל

ְּכִאּלּו לֹא  -ִחּיּוב ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות, ִאם לֹוֵמד אֹוָתּה ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצוֹוֶתיָה. ְוִאם לֹא 
ִהְׁשַּתֵּדל ָּבּה, ְולֹא ִבֵּטל ִמֶּמּנּו ִחּיּוב ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות. ָּכל ֶׁשֵּכן ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶׁשִּנְמְׁשלּו 

 ֲעֵליֶהם (דברים כז) ָארּור ֹׁשֵכב ִעם ָּכל ְּבֵהָמה, ֶׁשּלֹא ִהְתַּבְּטלּו ֵמֶהם ִלְבֵהמֹות, ֶׁשֵּבֲארּו
 זוהר הקדוש מתורגם ] [פרשת פנחס. ִחּיּוב ֶׁשל ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות

 

 
מכלל אבות מלאכות היא מלאכת הטחינה לפיכך אסור לחתוך הירק דק  ][א

דק אבל מותר לפרר לחם דק דק לפני התרנגולים שבבית שמזונותם על 
האדם הואיל ונטחנה התבואה קודם עשיית הלחם שאין טחינה אחר 

 טחינה: 
וך פירות וירקות דק דק אלא בחותך ומניח יש אומרים שאין איסור לחת ][ב

אם [ לסעודה אחרת לבו ביום אבל אם אוכל לאלתר או תוך שעה אחת מותר
חותך לסעודה צריך סמוך ממש ולא תוך שעה כמו בבורר דלא כבא"ח 

לחתוך דק דק וכמו שכתבנו בדין הבורר ויש שהתיר תוך שעה לסעודה] 
ידם ורק צריך להזהירם שלא אוסרים ובמקום שנהגו היתר אין למחות ב

יעשו כן אלא לאכול לאלתר או לסעודה שהיא סמוכה תוך שעה אחת ובבגדד 
קרש חיתוך , ויש ל [מותר לחתוך דק דק לאלתר אף ענהגו להתיר לאלתר

נוהגים ממידת חסידות לחתוך לחתיכות גדולות קצת אף על פי שאין זה מין 
סק בננה בשיני המזלג לצורך הדין והמחמיר תבוא עליו ברכה וכן מותר לר

ים שסוברים שאין איסור טוחן בירקות הנאכלים נתינוק לאלתר.יש ראשו
חיים ודעת הרשב"א שלאלתר מותר ולכן בצירוף דעות אלו מותר לאלתר 

  ]והמחמיר תבוא עליו ברכה 
אין איסור טוחן נוהג אלא בגדולי קרקע אבל בשר מבושל או צלי או  ][ג

שאינם גדולי קרקע מותר לחתוך דק דק לצורך אותו גבינה וכיוצא בהם 
היום ואפילו בבוקר לצורך סעודת בין הערבים ומיהו אסור לגרור הגבינה 
בפומפיה המיוחדת לימי החול אפילו לאכול מיד שנראה  כעובדין דחול ועוד 
דהוי כשחיקת סממנים במכתשת שלהם אלא יגררנה בסכין וכיוצא דלא הוי 

 דרך חול: 
ן לדוך הפלפלין במכתשת כלל אלא ידוך אותם בקערה ובקת הסכין אי ][ד

שאז יש שני שינוים  והמלח דינו כפלפלין דצריך שני שנוים ולא מספיק 
 בשנוי אחד שכן דעת מרן: 

גרוגרות וחרובין ושאר פירות דינם כמלח שצריך שני שנוים ולא מספיק  ][ה
וזים ואפונים קלוים שנוי אחד ובבגדד נוהגים לדוך תמרים ואגוזים ול
[מותר לדוך תמרים במכתשת שדכין בה בחול ויש להם על מה לסמוך

נוי  כגון בידית יואגוזים לצורך זקנים וילדים או לחולה ובלבד שידוך בש
 הסכין שאין הדרך לדוך בה בחול]:

צרור יבש אסור לפררו משום טוחן וכן טיט שעל הבגד אם הוא יבש אסור  ][ו
וכן אסור לשפשף הבגד בין מבחוץ בין מבפנים כדי להעביר לגררו מעל הבגד 

הטיט מעליו מפני שהטיט היבש מתפרר לפרורים דקים על ידי שפשוף או 
:[ טיט לח שעל בגדו משפשפו מבפנים כיצד גרירה והרי זה תולדת טוחן

לוקח שני חלקי הבגד מבפנים ומשפשפם זה בזה אבל לא מבחוץ ומגרדו 
ואף טיט יבש מותר לשפשף במקום הצורך כגון  בציפורן אפילו מבחוץ

שנראה לעין כל ואין לו בגד אחר שאין טוחן לאחר טוחן ועדיף אם יש גוי 
 ]  שיעשה זאת גוי

טבק  לפעמים יתייבש בכלי שלו ונעשה כמו רגבים מדובקים ואי אפשר  ][ז
לשאוף אותו אלא אם כן מפררים אותו דק דק מותר לרסקו ולטחנו בין 

יו בשבת ואין כאן משום טוחן מפני דכבר נטחן מקודם על ידי אדם אצבעות
 ואין טוחן אחר טוחן ודווקא בראשי אצבעותיו דהוי שנוי גמור ולא בכלי 

מותר לקטום אפילו בסכין קש או תבן לחצוץ בו שניו מפני דקש ותבן הם  ][ח
אוכלי בהמה וכל דבר העומד לאכילה מוכן הוא לכל הצורך אבל קיסם 

שיניו אסור ואפילו ביום טוב  נו מאכל בהמה אפילו ליטלו כדי לחצוץשאי
דביום טוב לא נתנו עצים אלא להסקה ואפילו עץ יבש אין  שראוי להסקה 

משתמשין בו אלא לצורך הסקה ולא לצורך אחר דכל דבר שאינו כלי אסור 
לטלטלו אפילו לצורך גופו והא דאסרנו לחצוץ שיניו בקיסם אפילו בלא 

ה היינו אם לא תקנו והכינו מערב שבת לכך אבל אם תקנו והכינו לכך קטימ
 מערב שבת מותר לחצוץ בו שיניו מאחר דעשאו כלי: 

עצי בשמים אף על גב דמותר לחצוץ בהם שיניו אסור לקטום אותם  ][ט
בידיו לחצוץ בהם שיניו אבל אם רוצה להריח בעצי בשמים מותר למלול 

הם אחד קשים ואחד רכים ודווקא לקטום ביד ולקטום אותם בידיו להריח ב
אבל לא בכלי וברכים מותר לקטום גם בסכין גם מותר לקטום בעצי בשמים 
אפילו כדי ליתן לחבירו להריח ודלא כשיירי כנסת הגדולה דאסר ליתן 

 לחבירו וכן המנהג פשוט והמחמיר בזה תבוא עליו ברכה: 
שאינם ראוים למאכל בהמה  בגדד עושים מניפה מלולבים של תמריםב ][יא 

וכאשר תכלה זאת המניפה יוכל האדם לחצוץ שיניו בראשי הקיסמים 
היוצאים ממנה בעודם מחוברים בה ואין צורך לקטום אותם כלל ומותר זה 
בשבת דאלו הקיסמים שהוא חוצץ שיניו בראשיהם עודם מחוברים בכלי 

שלא ישתברו דאם המניפה הזה ויש תורת כלי עליהם ורק יזהר לחצוץ בנחת 
יעשה בכח וחוזק ישתברו בודאי והוי פ"ר ודומה לה מצינו בס' של"ז ס"ב 
בהגהוא הדין דאסור לכבד הבגדים על ידי מכבדות העשוים מקיסמים שלא 

[מותר לכבד בגדים בשבת במכבדות העשויות מקסמים  ישתברו קיסמיהם
אינו מתכוון במקום שאין איסור בכיבוד עצמו ואין לחוש שישתברו שדבר ש

 מותר] 
אם יש לו קיסם מתוקן ומוכן מבעוד יום לחצוץ בו שיניו אף על גב דאינו  ][יב

ראוי לבהמה שאם אותו קיסם הוא קל מאד ויבש דודאי משתבר ראשו 
בחציצת שיניו אם יחצוץ בכח וחוזק לית לן בה ואין מחייבין אותו לחצוץ 

והמקלקל בפסיקת התלוש  בנחת אף על גב דהוי פ"ר יען כי זה מקלקל הוא
הלש שיעור גרוגרת חייב מן התורה ופחות משיעור  ]הרי זה מותר לגמרי; [יד

זה אסור כדין חצי שיעור דאסור מן התורה והמגבל את העפר או את הקמח 
הרי זה תולדות לש ואם לא גיבל אלא רק נתן מים בלבד יש אומרים גם בזה 

דרבנן מיהו המורסן אף על גב חייב מן התורה ויש אומרים דאסור בזה מ

ב' פרשת משפטים דיני טוחן ולש בשבת  בן איש חי שנה
 המוקף בסוגרים הם פסקי מרן הרב עובדיה

, ורבנן לקיש וריש יוחנן' ר', וגו חסדך היטבת בתי' לה את ברוכה ב  ויאמר סימן ו פרשה רבה במדרש רות כתוב  זקנה זקן / לא לזלזל בכל ברכה של :   אמירות מחז"ל
 ותאמר שנאמר נפקד מיד צדקת [נעומי] אותה עליו שהתפללה כיון, נפקד ולא שנה שמונים בן היה ועזב, לברכו זקן אצל מלילך עצמו אדם ימנע אל לעולם אמר יוחנן רבי
, בתי' לה את ברוכה ויאמר שנאמר נפקדה צדיק אותו עליה שהתפלל וכיון למחלון שנשאת כיון נפקדה ולא היתה שנה ארבעים בת רות אמר לקיש ריש', לה הוא ברוך נעמי
 ', וגו הראשון מן האחרון חסדך היטבת, האשה את' ה יתן עדים והזקנים בשער אשר העם כל ויאמרו שנאמר צדיקים של מברכותיהן אלא נפקדו לא שניהם אמרין ורבנן

יט ומושל סימן פו כללה של חכמה שתיקה מלה בסלע שתיקותא בתרין. כשאני מדבר אני מתחרט וכשאיני מדבר איני מתחרט. עד שלא דברתי אני שלכתב בספר חסידים 
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 תמיד לעשות את רצון ההורים ורק מרוויחים מכך
בבית אחד היו נשמעים מדי פעם ההתחמקויות הידועות לנוכח דרישות 

נגמר, ואף ילד בביתו אינו הוריהם:"למה דווקא אני?" עד שפעם אחת הכול 
מעז לומר את המשפט ההוא, בעקבות סיפור שסיפר סב המשפחה לנכדיו. 
בבית המשפחה, ביקר באותו היום הסבא, והיה נוכח במחזה שמאוד לא 
מצא חן בעיניו. היה זה כאשר האימא בקשה מאחד הילדים להוריד את 

ולשלישי, נשמעו הפח. זה הגיב:"למה דווקא אני?". גם כאשר קראה לשני, 
תגובות דומות. הרביעי כבר היה 'מתחוכם' יותר, וביקש מאמו להטיל גורל 
בין הילדים... הסבא שהצטער לשמוע את תגובות נכדיו לנוכח בקשת אמם, 
קרא לכל הילדים, הפשיל לעיניהם את שרוול חולצתו, ואמר להם: אתם 

עים שזה הוא רואים את המספר הזה שצרוב כאן על היד שלי? כולכם יוד
הסימן שהייתי באושוויץ. עכשיו אני רוצה לספר לכם הסיפור, ותשמעו טוב 
את כל הפרטים. כשהנאצים ימ"ש כבשו את הכפר שלנו, הם החליטו לא 
להמתין עם הסלקציה עד להגעה לאושיוץ אלא לבצע אותה כבר בכפר. יחד 

בצד שמאל. אתם הגיעו גם שתי רכבות, אחת חנתה בצד ימין והשנייה חנתה 
כל היהודים תושבי הכפר הובלו אל מקום חנייתן של הרכבות, ותנועת ידו 
של המפקד הנאצי הורתה לכל יהודי לאיזו רכבת עליו להיכנס, הימנית או 
השמאלית, כשהיהודים האומללים שהופנו לכל אחת מהרכבות לא היו 

ל מול מודעים ליעד אליו הם מובלים. כשהגענו אימי ואבי וכל הילדים א
אותו נאצי, עשה הארור הזה סימן לאבי לצד ימין, ולאימי ולכל הילדים 
סימן לפנות שמאלה. זה לא הזמן לתאר את מה שעבר עלינו בהיפרדנו 
מאבינו היקר, את הבכיות והיללות שעדיין מצלצלות באוזניי במיוחד לאור 
, העובדה שהיינו משפחה מלוכדת מאוד. כשהיינו כבר בתוך רכבת המוות

פתחה אימי את החבילה שלקחה איתה מהבית עם מעט הדברים שהיה 
מותר להוציא, והבחינה לפתע שהתפילין של אבא נמצאות בחבילה. בגלל 
המהירות והחופזה שבה נפרדנו, שכח אבא לקחת את התפילין, ועתה הוא 
לא יוכל להניחם. אמא חשבה לרגע מה לעשות, ואחר כך פנתה אלי 

הרכבות עדיין עומדות במקומן, אנא ממך, רוץ אל  ואמרה:"כיוון ששתי
הרכבת השנייה, מסור לאבא את התפילין וחזור אל הרכבת שלנו".אינני יודע 
כיצד היה לי אומץ לעשות זאת, כיון שהיתה בכך סכנה גדולה.החיילים 
הנאצים עמדו בין הרכבות, וכל מי שהסתובב שם הכוהו עד מוות. בכל זאת 

אימי. בחסדי שמים מרובים, בניסי ניסים, רצתי לעבר  החלטתי לשמוע בקול
הרכבת השנייה עם התפילין הקדושות בידיי, ממש בסמוך לעמלקים 
הרשעים וכלביהם האימתניים, וכאילו הייתי בלתי נראה... בס"ד הצלחתי 
לעלות לרכבת הימנית שהיתה דחוסה ביהודים רבים, והתחלתי לחפש את 

צאתי אותו, ומה שקרה באותם רגעים קבע את אבי. לקח לי קצת זמן עד שמ
גורל חיי. ברגע שמסרתי לו את התפילין ועמדתי לחזור אל הרכבת שבה היו 
אימי ויתר הילדים, לפתע נסגרו הדלתות הרכבת... הרכבת החלה לזוז 
ממקומה בעוד אני עומד בה לצד אבי, ואילו אימי ואחיי נמצאים ברכבת 

התברר שכל מי  –.. ומה קרה בסוף? השנייה שגם היא פתחה בנסיעה.
שהופנה לרכבת הימנית, נשלח לעבודה, והרכבת השמאלית הכילה את 
המובלים למוות! מהרכבת של אימי ואחיי ואחיותיי, שבה הייתי בתחילה, 
לא נותר אף אחד בחיים. ואילו אני שהזדרזתי לשמוע בקול אימי, ועברתי 

, ואמר להם:"עכשיו תחשבו מה לרכבת השנייה, ניצלתי. הסבא פנה לנכדיו
היה קורה אלו הייתי אומר לאימי:"אמא, למה דווקא אני?"... אולי תשלחי 
את התפילין לאבא עם ילד אחר?".. הרי ברור שאם הייתי אומר כך, לא היינו 
כאן היום... רק מפני ששמעתי לבקשתה של אימי, ועשיתי את רצונה באופן 

 וה, והתקיים בי:"למען יאריכון ימיךמיידי, חל עלי השפע הטוב של המצ
 בשבת. מכל מקום אם הנכרי עושה בתורת קבלנות שקיבל עליו לעשות כך

וכך בין שעושה בשביל ישראל משל ישראל דהיינו שנתן לו בגד לתפור וקצץ  
לו שכר בעד כל הבגד הרי זה מותר להניחו לעשות המלאכה בשבת ובלבד 

יתן לו הבגד בערב שבת סמוך לחשיכה שלא יאמר לו עשה בשבת וכן מותר ל
". כך גם אתם נכדיי החביבים, אל תסרבו אף אף על פי שיודע בודאי שיעשה 

פעם לאמא ולדבריה, אם היא מבקשת להוריד את הפח או כל בקשה אחרת, 
   "!אל תתווכחו ותטענו "למה אני?" אלא תשיבו מיד "הנני

 ה' הוא זן ומפרנס
ית מזיגתו של פריץ באחת העיירות והתפרנס יהודי תמים וישר חכר את ב

מכך בכבוד. לימים לא עמד באחד התשלומים וכשבא הפריץ לדרוש את 
מעותיו, נענה לו: ה' יעזור! קצף הפריץ: ה' הוא שעוזר לך? לולא הייתי 
מחכיר לך את בית המזיגה, הן היית חובק אשפתות! אף על פי כן, השיב 

דו הפתוחה! על אתר פיטר הפריץ את היהודי, ה' הוא שמפרנס אותי מי
היהודי ממשרתו וגרשו מבית המזיגה כשלח כלה. היהודי פנה לביתו ושם 
מבטחו בה' שלא יעזבו. התקרב חג הפסח וביתו של היהודי ריק מכל. בני 
משפחתו מסתפקים בלחם צר ומים לחץ וכסף לרכישת מצות וארבע כוסות 

יתו וספר את ממונו הרב להנאתו. יין, אין. יום אחד הסב הפריץ בחדר משכ
מפעם לפעם נשך במטבעות זהב כדי לעמוד על טיבם, כנהוג באותם ימים. 
הקוף ששוטט בבית הפריץ כאחד מבני הבית, התאווה אף הוא 'לאכול' מן 
המטבעות ואך נטש אדונו את החדר, החל אוכל מן המטבעות בכל פה עד 

קרעו המטבעות את בני מעיו שלא הותיר מהם שריד ופליט. תוך שעה קצרה 
והוא השתרע על הארץ פגר. כשראה הפריץ את הקוף המת, הורה למשרתו 
להשליך את גווית הקוף בעד חלון ביתו של החוכר היהודי לשעבר. תהיה זו 
נקמה פורתא על חוצפתו... היהודי ובני ביתו ישבו נבוכים, כשלפתע נשמע 

הבית פנימה. ילדיו של היהודי חשו רעם זגוגיות וגווית קוף מובס  צונחת אל 
ראשונים לעבר הקוף ועד מהרה נפלטה מפיהם שאגת צהלה: מטבעות זהב! 
מטבעות זהב נושרות מבטנו הקרועה של הקוף... נשאו היהודי וזוגתו עיניים 
דומעות מהתרגשות לשמיים, ואצו רצו לקנות את צרכי החג בהרחבה בזמן 

התעוררה בקרב הפריץ תאווה לשמוח  המועט שנותר לחג. ליל התקדש החג,
לאידו של היהודי ולתת בו מבט מתגרה שבבית אחיו היהודים ששון ושמחה 
ובביתו שלו תאניה ואניה. מה מאד נדהם כשממרחק רב, נוכח באור הבוקע 
מן הבית ובשירה העולה ממנו. במבט נכנע נקש על דלת הבית וביקש הסבר 

 שה בקוף המת והוא החל להבין להתרחשות. שח לו היהודי את כל המע

לאיטו, כי שלא מדעתו הפך כל רכושו לנחלת היהודי. אכן, כפירים רשו ורעבו 
 ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב. 

 התפללה כל הזמן על חולים לבסוף זכתה לקום ממוות קליני
ימי היא אישה צדיקה ומיוחדת במינה שכל מספרת אחת מבנות המשפחה: א

ימיה עשתה טוב לאנשים וגמלה אימם חסד .לפני כחמש עשרה שנה היא 
ראתה מודעה בעיתון. בקשו רחמים עבור ...נמצאת במצב קשה'. היא רשמה 
את השם בפנקס וקבלה על עצמה להזכיר את השם בתפילותיה. ומאז בכל פעם 

כותבת בפנקס  הו שמעה מחברות הייתשראתה שם בעיתון, בלוח מודעות א
ומזכירה בתפילותיה יום יום. תוך כמה שנים מנה הפנקס מאות שמות 
שעליהם היא התפללה מידי יום. באחת מסעודות שבת אמר לפתע אבי כי ישנו 
סיכוי רב כי חלק ניכר מהאנשים הכתובים בפנקס כבר אינם בין החיים. אימי 

השתררה דממה, היושבים סביב השולחן נזדעקה ואמרה: "איך אתה מדבר?" 
עיכלו את הדברים ולפתע אמרו: הוא צודק, הרי כתובים שם אנשים שלפני 
חמש עשרה שנה היו  זקנים, חלק מהם ודאי נפטרו"... עיניה של אימי 
התמלאו דמעות: "ככה אתם אומרים... יתכן שהם נפטרו...? אבל מה בכך, אני 

ליהם, גם בשמים יהיה טוב לנשמתם אם חושבת שלא יזיק להם אם אתפלל ע
אתפלל לרפואתם". ערב אחד קבלה אימי אירוע מוחי. היא הובלה לבית 
החולים והרופאים הודיעו שסיכוייה לחיות אפסיים. הידיעה התפשטה 
במהירות בקרב בני המשפחה.אחדים רצו לבית החולים ואחרים רצו לבתי 

ודעת 'בקשו רחמים' ונזכרנו רבנים לבקש ברכה. התקשרנו לעיתון לפרסם מ
שלמחרת לא יהיה מי שיתפלל עבור החולים והנפטרים בפנקס של אימי. 
החלטנו לעשות זאת במקומה, שהדבר יעמוד לזכותה. קומתו של אבי 
השתוחחה והוא הסתובב הלום צער. למחרת המצב החמיר וכמה מהאחיינים 

המרכזי. באותו  הנשואים החליטו לערוך ערב תפילה לרפואתה בבית הכנסת
יום ישבנו, שלוש האחיות, בביה"ח מחוץ למחלקת טיפול נמרץ והתפללנו 
כשאנו מחלקות בין שלושתנו את שמות הרשומים בפנקס. עצרת התפילה 

יצאו הרופאים והודיעו שהמצב נואש. הם אפשרו  8:05-בערב. ב 8:00-נועדה ל
התעמעם עד שנעשה לנו להיכנס, ראינו את מכשירי ההנשמה, קו הדופק הלך ו

ישר לחלוטין, אימי נפטרה. בכינו בכי תמרורים ואז אמרה אחותי: "צריך 
להודיע לאנשים שכבר אין על מה להתפלל". היא לקחה את מכשיר הפלאפון 
וחייגה לבנה שארגן את העצרת. רגע לפני שסיימה לחייג לקחתי את הנייד 

, מגיע לאמא שיתפללו וסגרתי אותו. "מדוע את עושה זאת?" שאלה. שיתפללו
עליה אחרי פטירתה כפי שעשתה לכל אלפי האנשים הרשומים בפנקס שלה". 
אמרתי. אחותי התנגדה אך האחות השלישית אמרה: "היא צודקת, אם יש 
מישהו בעולם שמגיע לו שהציבור יתפלל עליו גם אחרי פטירתו, זו אמא 

או לא". כעבור רבע  שהתפללה על ציבור שלם מידי יום בלי לדעת אם הם חיים
שעה צלצל הנייד. על הצג הופיע מס' הטלפון של אחייני. עניתי לשיחה. "מה 
קורה". שאל. יש כאן ציבור גדול שמתפלל על סבתא, אני מקווה שזה יעזור". 
"מצוין", שיתפללו, מגיע לה". אמרתי. "אני רוצה להשמיע לכם את התפילה", 

קול ואנו שמענו את הזעקות הגדולות. ביקש, העברתי את הטלפון למצב של רמ
'קל נא רפא נא לה'. ושלושתנו פרצנו בבכי נורא שלא יכולנו להפסיקו. ידענו 
שאמנו האהובה אינה בין החיים. התחלתי להרגיש נקיפות מצפון, הרגשתי 
שאולי אנו משקרות ציבור שלם. החלטתי להמתין שהוא ישוב לדבר ולומר 

ה כי סבתו נפטרה, אבל הוא היה שקוע שהוא יכול להפסיק את התפיל
בתפילה, כשהמכשיר היה מונח על הסטנדר, קול התהילים הרקריע שחקים... 
בדיוק אז ראינו תכונה סביבנו. רופאים ואחיות רצו לחדרה של אימנו עם ציוד 
החייאה ומיטתה הוקפה ברופאים. הבטתי במסך ובאורח פלא ראיתי תנועה 

ואנו הורחקנו מהמקום. הצטרפנו לציבור קלושה.  הם החלו בהחייאה 
בתפילותיו, בכינו וזעקנו להקב"ה. לאחר דקות ארוכות יצא הרופא והודיע 
שלאימנו קרה נס: אחת האחיות חשה בתזוזה ואימנו שבה לגלות סימני חיים. 
היא אמנם במצב לא קל, אך יצאה מכלל סכנה. אימנו שרדה את האירוע 

שים היא הולכת, מדברת ומתפקדת באופן ולאחר שיקום מסיבי שארך חוד
המתאים לגילה. שוב איננו צוחקים על פנקס החולים והנפטרים. אנו יודעים 
היטב שכל אלפי האנשים שהיא התפללה לרפואתם לאחר פטירתם באו לכיסא 
הכבוד ונשאו תחינה לבורא עולם שישאיר אותה בחיים, ואליהם הצטרפו 

 ה. (תורה ואמונה). יושבי הארץ שנשאו תפילה להחלמת
   סבלנות ואורך רוח יותר ממלאך

בי יעקב יוסף הרמן, מתנה לשבת, רר' נחום דוד הרמן קנה לאביו, הצדיק, 
קפוטה מחויטת ויקרה מאד. בשבת, רבנו לבש אותה בפעם הראשונה. הצדיק 
נהג לחלק את הטשולנט ('חמין'), ולהגישו בעצמו לאורחים הרבים, שהגיעו 

האורחים היה מופרע בנפשו, כשהניח רבנו את צלחת הטשולנט לביתו. אחד 
לפניו, לקח האורח את הצלחת, ושפך את תוכנה החם והסמיך על הקפוטה 
החדשה, כשהוא צועק: "אינני אוהב זאת!". תדהמה אחזה באורחים, כולם 
היו המומים. האורח, שנחרד ממה שעולל, קפץ מהכיסא, וברח מהבית. מבלי 

הטשולנט מעל הקפוטה, פתח רבנו ברדיפה אחריו... בתוך  לקנח אפילו את
דקות רבי יעקב חזר, כשהוא מחזיק את האורח בידו ומרגיעו: "אתן לך צלחת 
אחרת של טשולנט, אותה בוודאי שתאהב", אמר ברוחב לב. כשקינח את 
הקפוטה עד כמה שהיה מותר בשבת, פנה ואמר אליו בנו ר' נחום דוד: "אבא, 

כך הרבה סבלנות..." ענה לו רבנו: "אם יש בליבך רחמנות, אינך  אתה צריך כל
 הסיפורים מהספר דברי יוסף  זקוק' לסבלנות".

 חביות היין שרף הפכו למים ושוב ליין שרף
מעשה ביהודי ששאב את פרנסתו מהברחת יין שרף. פעם אחת הבחינו בו 

דוש ה'נועם שומרי הגבולות והחרימו את כל סחורתו. בא בוכה אצל הרבי הק
אלימלך' מליז'ענסק ושטח את מועקתו: שומרי הגבולות הפקיעו ממנו עשרות 
חביות יין שרף שרכש בכסף שהלוו לו חבריו, ועתה אין לו מאין לפרוע. ניחמו 
הרבי ואמר: שוב אל השומרים ואמור להם כי מעולם לא הכילו החביות יין 

כמצוות הרבי והשומרים  שרף וכולן מלאות מים עד גדותיהם... עשה היהודי
שמיהרו לנקוב המגופות ולטעום מן התכולה, נוכחו כי צדקו דבריו לאחת. 
תיכף השיבו לו את החביות והוא שב לבית הרבי מקונן שוב: רבי, ניצלתי מן 
השוטרים אך עדיין צרתי במקומה עומדת, שכן כל חביותיי הפכו מים! אמר לו 

תברך 'בורא פרי הגפן'! אך הסיר את הרבי: טעם כעת מן החביות לא לפני ש
המגופה הלמו אדי אלכוהול באפו ומשלגם ממנו מעט, נוכח כי אין כמותו 

 לטוב. 

  מחזקים ם סיפורי
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1  ידדגגי המ  ר  ו  פפמס  

 רחוק) מהעבר הלא  היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ "  
   " דול מבחן הג ה "   ח " צ   פרק 

 סקירה ממצה: 

ענתו  הוא משחק את מחיקת הזיכרון שהייתה לו בבית החולים כעובדה מתמשכת לט פשוטה,    חיים שלום נמצא במערכה לא 
הוא בחור    פינקלשטיין ם חיים שלום  הוא מודע רק לש   , השנים האחרונות   למעלה מעשר   במשך אין לו מושג מה עבר עלי  

זה  רך  לצו   ר ו קעקע את הסיפ צוות החוקרים מנסים ל   , יכוי שאי פעם התגייס לצבא הישראלי ס שהתחנך בחינוך קנאי ביותר ואין  
עומד כל העת לצידו כדי שחיים  רה חמורה ואילו חברו  ד מתעלל בו בצו שלו, אח   הם משתמשים בצוות מיומן שמשחק ברגשות 

שיים רציניים שמנסים לערער את הסיפור שלו, אבל הוא מתמיד במשחק עד שהחוקרים  בו, חיים שלום עומד בק שלום יבטח  
 שים ממנו. וא כמעט מי 

^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

   . לפי התקנון   א ל ש בתל אביב  ישיבת מטכ"ל מכונסת  
רע בפרשה  במטכ"ל כפי שאי   מעולם לא הובלטו חילוקי הדעות   ) חיים שלום ( לד  של מולי פ הסוערת  מתח אדיר היה בפרשיה  

לראש המטה  ט שיערך בו בשל עריקתו מהצבא.  פ ש פס והוא נמצא במגרש הרוסים עד למ שמולי פלד נת   זו. מרגע שנודע 
עשה  כל חייל פשוט ש לבחור לא רצה שהנושא ייחתך בחופזה כ הייתה לו  ש חיבה  בשל ה   וטה  הייתה נגיעה לא פש   יגאל ידין 

 מעשה מעין זה.  

  , בחור נדיר מהמעולים שהיה לצבא   , מולי פלד סגן  טכ"ל וסיפר להם על  בה שלא מן המניין את חברי המ י לצורך זה כינס ליש 
 . ה שלו קר לדון במ איך  הצבא ועתה צריכים לדון בעניין  שבשל נסיבות מסוימות ערק מ אלא  

בכל חומר הדין    ו מ גרסה שיש ללכת ע   , ויגאל אלון חגי טופלוסקי    כרמל משה    : פים אלו ה   על ידי   ה ג שיוצ   ם י ופ רוב האל   ת עמד 
   . שאין הנחות לאיש   או ויר   מען ישמעו ל   " קוב הדין את ההר י " בבחינת    , ואף יותר מכל עריק אחר   המשפט עמו את    ולמצות 

גרסו  שהיו אלופים מרכזיים ביותר    בריל משה  האלוף  ו סקוב  ם ל חיי אלוף  ל ידין  יגא ראש המטה  אשות  ים בר אבל מספר אלופ 
   . ה כוח לאבד כז   היו מדהימים וחבל שהיו למולי פלד    גים ש י הו, הה ם כמו הי ח מד שאסור לאבד כו 

תהיה  יא  ה הם יהיו מוכנים לסלוח לו למעידה אם    , למולי פתה  מ הייתה שצריכים לבוא עם הצעה  חיים לסקוב  האלוף  ת  דע 
   ל. ת צה" י כדי שיוכל לתרום את חלקו בבני   , ון בצפ אותו למחנה  לשנות זהות ולהעביר  לו    יעו יצ   הם   , חד פעמית 

  וט לצבא, אבל קרו נסיבות מצערות פטרי היה   כמה עד הייתה טענתו, כולנו יודעים   , י אפשר לדון את מולי כעריק רגיל א " 
פי שהוא  היה עומד במצב נפשי קשה כ כם  מ יודע מי מ ו עליו עלילה שפילה שגרמה להתערערות רוחו, אני לא  הלביש   , מאד 

אני    ש אפילו מובאה כזו י   , ו ומשם לשפוט אותו החכמה היא להיכנס לנעליים של   , אותו חכמה לבקר  מן ה כך שלא  עמד בכך,  
את המקרה הזה כעריקה אלא    רוצה לדון לכן אני לא    " עד שתגיע למקומו ון את האדם  ד אל ת "   ת ו מגרסה הינקו זוכר משה 

 . " תשוב אליו הרוח הפטריוטית והוא יגיע רחוק מאד   , בוי אם ניתן לו גי תקרית מצערת.  כ 

  ן י את עברי ללכת לקר   , וזרה , ההדים כמעט פרצו החוצה, מעולם לא נשמעה דעה כה מ ביותר וקרבית  הרוח הייתה סוערת  
  לו   רו י יעב   לה הגדו   תו ו גאונ חודשים ארוכים, האם בשל  ים ללעג וקלס משך  וקר ם את טובי הח ולהשי שהעז ליטוש את הצבא  

 . יתה טענת השוללים הי   , יבור צ רר זעם ב לא יעו   ה נוראה ומי יודע אם זה אם הסיפור הזה יתגלה תהיה הבוש   ? על הכל 

     . מזאת   צה"ל רק ירויח לו אישיות חדשה הוא ישוב ויבנה במחדש ו   נו יב ו   פרטיו ים סברו שאם יעלימו את  ק די אבל המצ 

הוא יועבר בשקט  לתת הזדמנות אחת למולי, קודם שיערך המשפט,    ט וחל ם ה צים עצומי , לאחר לח הדעות נטו הנה והנה 
ות  קיר אמתלה שהוא חלש מדי לאחר הח תחת    שהיה חדש מאד ועוד לא גובשו בו מסגרות קבועות][   " תל מונד " לכלא  

  יקבל אם    , המפתה והוא יציע לו את ההצעה  שיבוא אליו כמובן בלבוש שונה    חד מאלופי המטה א שם הוא יפגוש    , המתישות 
  " יש מאין " איך ליצור    , ת במוחו הפורה של משה בריל ישנה תוכנית מיוחד   , אם ניתן לטשטש את הסיפור   , מצב ב ידונו מחדש  

 . " יש אין את ה"   ולעשות  

כדי לדעת עד כמה רלבנטית    , לה באינטנסיביות   ת שמתנהל   עם החקירה מה המצב  בירור    ערכו   , אה ההצעה לאור קודם שיצ 
  , כלל מי הוא   הוא אינו יודע   , די שה למ יה חד ניצב בפוזיצ ד  החקירות העלו שמולי פל מ הגיעו  ש   ות אך הידיע   . ההצעה שלהם 

מידת זכרונו    , אסכולה חסידית למדי   לום פינקלשטיין בוגר חיים ש   , חלוטין יש לו שם אחר ל   , לד מעולם לא שמע על מולי פ 
   . הוא לא יכול לספר להם מה קרה עמו מעבר לזה    16גיל  מגיעה עד ל 

איתם בצורה    שחק מ   הוא השתקם וכעת  האם    . ות במציא   קיים השאלה מה    , אאוט   ק עבר בלא ת שאכן  ת קבילו יש ראיו 
   . ל מה לדבר כלל ע אין    דברים אכן פני ה אם    , אאוט   ק א במצב של בל הוא    עדיין או ש   , להציל את עצמו   כדי   לאה ביותר מופ 



2  ידדגגי המ  ר  ו  פפמס  

     שום. י ברת י   דיין האם ההצעה ע   , מחדש   ו ידונ אם יש עם מי לדבר ורק אחרי כן  ה   , ברר מה מצבו הנפשי צורך ל יש  הוחלט ש 

 *** 

עת מתי  ל חיים שלום כי הוא חייב לד בלי לדעת אם זה יום חול או קודש, כל הצעקות ש   , הימים חלפו להם בזה אחר זה 
   . נתקלו בקיר אטום   , תכונן לה ה שבת כדי ל 

מה קרה שלפתע החלטת    , נה הצבאי ח מ ק בתקופה שהייתה ב לא היית כזה צדי   , עד כמה שאנו יודעים   ? מה חזרת בתשובה " 
   על. בי שאהב לצער אותו על כל צעד וש הטיח בו קו   להיות חרדי למדי? 

לי  זה נראה    , הציוני   הייתי בצבא שאתם סתם ממציאים עלי עלילה ש כמה פעמים  אמרתי לכם    , ע ש י ר  מתעללים בחס אתם  " 
, מי שהיה הולך לצבא היו יושבים עליו שבעה  לוטין לח   ירה אנטי ציונית ו תי באו נכ חו   ? מה לי ולחיי צבא   , מדי מדומיין ל סיפור  

   . כמו משומד לחלוטין   , ומנתקים כל מגע עמו לעולמים 

תמיד למדתי    , אני מעולם לא הרחקתי לכת, עד כמה שאני זוכר את עצמי   , נהגו כלפיו   הקוים וכך   שחצה את היה לי חבר כזה  
את זה    חפש אפשר ל ותב מחברות שלימות של חידושי תורה,  כ   תי י הי בלילות    , לא עניין אותי דבר תורה  וחוץ מלימוד  טוב  

אין לכם    , רק בלימוד לעולם  ורה שלא היה לו שום שייכות  ווכח עד כמה הייתי מוכר כעילוי בת הי ל   ו תוכל   , בבית אמי שתחי' 
 ת את הדין על כך. כל בסיס למאסר ואתם עוד עתידים לת 

  , מה תעשו אם נמצא חייבים בדין   , בבית הדין שלכם   ? תנו לדין ו או יציב   בפני מי נראה לך   , ת אותנו מאד ק כרגיל הצח   חח " 
 . מהבדיחה המוצלחת   חק קובי ט הצ   " תתלו אותנו בחוצות מאה שערים? 

ים  אני מבקש ממך בקשה אלמנטרית פשוטה תנו לי את כל התאריכים היהודי   , תפסיקו לענות אותי   , קש ממכם שוב אני מב " 
   עט בקול בוכים. פניהם כמ נן ב התח   " שבת קודש מתי היא  ל לדעת  שאוכ   כדי 

נהנה    , ות רוח ס בג   קובי לו    אמר   , ב החדש עכשיו תסתגל למצ   " מאה שערים " בילית ב   מספיק   " שטיבלאך " כאן אין  מצטערים  " 
נחנו  פלל מתי שבא לך, אבל א לין, אתה יכול להת תפי   שאנחנו לא מונעים ממך להניח , תשמח  ל רגע מהסצנה המשפילה כ 

 . " ם ה סדר הימי מ לא אומרים לך  

 הגיב חיים שלום בסערה על דבריו.   " אנטישמיים מופלגים   רק במקומות של   גו נה   כמו ברוסיה היבסקית, כך מתנהגים  אתם  " 

  תחשוב מתי הגעת אז    , אתה הרי יודע לספור יותר משבע   , ם את הימי בעצמך  , תספור  בי קו שאלו    ? לך מה בכלל הבעיה ש " 
בו אכלת צנימים בלבד, היום שני בשב"ס בו  היום ראשון בשב"ס    , ומר על כל יום שעבר, תוכל ל   לך ווי תעשה    , לבית המעצר 

כך תדע מתי    , ם תעביר סימון וכן הלאה, כל יו   , שי בשב"ס בו אכלת תפוחי אדמה מקולקלים אכלת מרק דלוח, היום שלי 
 ". פש נ וי שב"ס  " בבחינת    , ב"ס ת אין חקירות ש כי בשב   , שבת 

כל הימים נראים לי אותו דבר, אם היית במקומי     , ראש   החזיק קשה לי ל   , מאד בגלל שאני במצב רוח קשה    , אתה לא צודק " 
כבר לא    , או לבבי   אפשר לקבל שבץ מוחי   לראותם רק    , נוש דמיין שיצאו אי פעם מרחם א ל   פשר שאי א מפלצות    עם שלוש 
 . " סדר הימים   ה נפלאה לאבד את סח לך נו ויש    טר ר , הוסף לכך שכמעט כל יום אני מטו לעולם   יוך על פניך ח   ה בדל היית מעל 

וא מקבל את  של כך ה שהרי ב   , השיב קובי בצחוק מתגלגל. הוא אהב את הפוזה של האדם הרע   " לטעמי   י קטנוני מיד " 
       משכורתו. 

 כל הימים"   בול א לא חייב לחיות בבל הו   , מותר לו לדעת באיזה יום הוא עומד למה אתם כל כך רעים? כל אדם  " 

ולם  חי בע אבל אתה    , ורמלית משנה רק לאדם שחי את החיים שלו בצורה נ   ה , כל ז עומד יום אתה    זה אי ב "מה משנה לך  
  אם כך מה זה משנה איפה אתה כעת אוחז? לעג   , שנים   14לפני  נמחקו  החיים שלך    , תה דיוק מי א אתה לא יודע ב   , משלך 
 למשבתו. רשע  אותו  

חיים    את ידו של   וחו. הוא ליטף ת הגנה על אפר ש ר ס  פור   , ק מיכי החוקר הטוב צטע ה   " ? ע קובי למה אתה מתעלל בחסר יש " 
 אות לו שהוא עמו לכל אורך החזית. ום כדי להר של 

ידע מה יותר  לא  הוא כבר    , גע אותו יותר מכל ש מ וזה    הם כל כך דו פרצופיים   , שברו את לבו יים  כ פ י הדו ה חקים הללו  ש מ ה 
לבו  עדה לקנות את  שנו כי  של מי ית  או הרוח הגב ,  חמנית שלו הצליפות של קובי שמחזקות את הרוח הלו   , טוב בשבילו 

 ו את כל התוכנית. וס ל ולהר 

ל חיים שלום לא  ב , א סקת טיעון לו להגיע עמו לע כדי שיוכ   ארוך שנועד להתיש את כוחו   י כולוג י ס תהליך פ זה היה חלק מ 
ו שפיט יעזבו אותו  שהוא אינ   ו כולם יו להתמודד עם המשפט, ברגע שירא חר יקל על ך שב בדר   הוא ידע כי רק נשבר מכך,  

 . עד שיתיש את אויביו עוד מספר חודשים  במשחק    לאנחות, עליו להתמיד 

 ממש לא נעימה.   פתעה הם מכינים לו ה   ן כל כך, בטל   אינו שהצד השני  לא ידע  הוא  
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 *** 

  מה   , טין יה מותש וסחוט לחלו , חיים שלום ה הוחזר מחדר החקירות י ש אחר   שעה   , חקירה חיים שלום ל באחד הימים הוזמן  
   ? לא די לכך בחקירה שערכתם קודם   ? יומיים מ יום  

   . אבל אין לו עם מי להתווכח 

 .  ת ו כזרי הצטחקו בא   " ת הסדר א לא אתה תקבע לנו  " 

הוא כוח ההתמדה  די שעומד לו  יחי ר ה הדב א שקולה,  ן סופיות, מערכת הכוחות ל אי אים באנרגיות  יים ומל מומ הם ער 
     זה. כינו את עצמם גם ל אבל הם ה   , אל טות ממנה ימין ושמ ס בלי ל   אחת בקות בגרסה  והד 

  , רמז לו לשבת ו   יניב הוא הציג את עצמו בשם    , חדש ישב בחדרו וקר  ח   , ת שינה ע ל גופו משווע לש חוט ועייף כשכ הוא מגיע ס 
לפתע הוא שואל   , מהם מה רוצים שוב ממנו. החוקר משחק עם סיגר עבה וע  לשמ  כה מח  , חיים שלום מתיישב בעייפות 

 ן סיגר? אותו אם ירצה לעש 

 ?  בים כל כך מה קורה עמהם, מאימתי הם נדי   , טין השאלה בלבלה אותו לחלו 

 ממנו.    ק רח דליק מנר שעמד לא ה הוא מושיט לו סיגר ומדליק אותה עם עץ שה   , החוקר לא מחכה לתשובה חיובית 

א לקח את  הו   , ד. החוקר לא נעלב שלהם מא   שוחד ה תו, הוא מפחד מ תחייב או ם שלום חשש לקחת את המתנה שמא  י י ח 
 מו. אותה בעצ   ישן ע הסיגר ו 

 אבל רצונו של אדם זהו כבודו"   , לום דע מה הפסדת, התגרה בחיים ש אתה לא יו " 

   . הזקיף ממחנה יונה ר  ב   י מ תחה הדלת ולחדר נכנס מו פ נ   , ו אחר ז   ו לה טבעות עשן בז י שהוא מע כד תוך  

לא    , ה הפתעות מהסוג הז הכין את עצמו ל מעשיהם. אלמלי    הוא ידע היטב את משמעות   , לום צנח בקרבו לבו של חיים ש 
מומי הוא עוד חוקר שהגיע  כאלו    , דישות הרבות שעשה לקטעים שכאלו הגיב בא   ת בשל ההכנו   , בגודל ההפתעה   עומד היה  

 .  דבר גירו  ולא הס   חתומות יו  יו ה נ פ לחקור אותו,  

חיים  אות הפתעה על פניו, אבל    ה איז   כנראה ציפו לראות יו, הם  הוא הבחין היטב איך החוקים בוחנים את פניו ואת מבט עינ 
עיניו החדות הרגישו כי הם מוכי    ת חיצוני. ק את האדיש בצורה מוצלחת ביותר, הם לא הצליחו להבחין בשום או שלום שיח 

 אכזבה. 

גם על כך    , הכל הולך לפי התוכנית   , החליטו להמשיך במערכה הם    , מאדישותו   כי הם מופתעים   ל החוקרים לא מראים לו אב 
   . שם מולי פלד אלא ב   , לום חיים ש   ו הרשמי אליו בשמ   הם לא פנו   , בו הם חש 

בקר את החבר הכי טוב שלו  מומי בר, הוא הגיש בקשה ל מחנה  ה מ חברך    ? ך תראה מי בא לבקר אות   , מולי היקר סגן  " 
 . " ו באמת זה משהו מיוחד במינ   , ח שהחברים לא שוכחים אותך אנו מקווים שאתה שמ ממחנה יונה,  

כדי    יפור שלו ואפילו בס קטן  לא כן הוא אבוד, אסור שיהיה בקיע  ם  א   , יו לשחק את המשחק עד הסוף על חיים שלום ידע ש 
 הוא לא מזהה אחד מהתקופה האבודה.   , ו כעת במצב של נסיגה , הזיכרון של הצצה   חריר 

וא לא  ה   , מאה שערים שכונת  לא פגשתי אותו ב ש ודאי  ו   , א פגשתי אותו ל   מצטער אני לא מכיר את האדם הזה, מעולם " 
 . כך יראה אדיש אמיתי   , לי או לו מו לכך שקר   להגיב הוא החליט לא    , הצהיר באדישות מוחלטת   " מתאים לשכונה 

במפגש    הביאו אותו למבחן, סבור היה שבאמת אישרו לו פגישה עם מולי חברו, הוא לא ידע ש   פגוע מאד.  חש בר  מומי  
  , שלום איבד את זיכרונו   הוא גם לא ידע כי מולי חיים וחן]  [ב   " טסטר " מד להיות  ו ו לו שהוא ע ר לא סיפ   " שנלר מחנה " ב שהיה  

תיים על  להפעיל לחצים אמי ל  מופתע באמת ויוכ כך מומי יהיה    , עית ביותר ישה בצורה הטב המטרה הייתה לעשות את הפג 
 . חברו שמתעלם ממנו 

לשעבר    , סימן   ם תרצה עוד , א מחנה יונה   של הנצחי  הזקיף  מי בר  מו אני הרי    ! מכיר אותי? אתה לא    ? לי מה המשחק הזה מו " 
 . " , זה לא יפה כך להתנהג אלי שערים ה  מא בעבר של  גם  ו מהמחנה  ב  יט הכרת אותי ה   , שלמה ברג   קרוי בשם הייתי  

 תכלים היטב איך תהיה התגובה הנגדית. ס החוקרים מ 

 . " שערים הכרתי רק בחורים עם התלבושת הירושלמית ולא חיילים   "לא מכיר אותך בכלל, במאה 

כמעט תמיד ישבתי לידך בחדר האוכל    אתה זוכר אותי היטב,   ! סה לעבוד? על מי אתה מנ   , שלום, מה אתה מציג יים  "מולי ח 
אחרי    . מהבית ות  ג יה עושה ממך לעג וקלס כי שמרת בהתחלה על כל מיני הנה שה מרמורשטיין  מיואב    ך על   י לא אחת הגנת 

   . כך עלית במעלות הקצונה   , כן זרמת עם כולם 
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עלית כמטאור    , נה את ההצלחה שלך הגדולה במח היטב  אתה זוכר    , ך של סגן אלוף אורי הר מל ר  ביות טוב  ר ה ב ח ה היית  
   . בדרגות עד שהיית בטוח שתהיה הרמטכ"ל 

האם שכחת    , יותר מחמש שנים   הר מלך סגן אלוף אורי  האחות של  ללינור  היית מאורס    , שודאי לא תשכח   לך עוד קטע   נזכיר 
   . לא יתכן לשכוח כזו תקופה   ה? ז את  

על ידי בני    נרצח   י ' דשות שמבהירות יותר כי בנג לפתע התגנבו שמועות ח   ע לך שהיא מתחרטת מאד על עזיבת השידוך, תד 
מעתי שאמרה לאיזו חברה  ש   , רע שמבהיר את המצב, היא מאד מתחרטת על מה שעשתה ך, סיפור שלם אי עוולה ולא על יד 

רצה אעביר לה מסר  ם ת א   , צה פש חפ תה עושה זאת בנ י הי   דמותו ק ל   ך ידו ש את ה   ר לחפש אותך ולהחזי   שאם הייתה יכולה 
 . " אבדה לך ר לך את שמחת החיים ש חזי אולי השידוך יחזור וזה י   , תך כאן ממך והיא תבוא לבקר או 

 . סדק קל היה    , ם תך" הגיב חיים שלום, אבל המעטה כבר לא היה קשוח כמקוד אני לא מכיר או   , צטער מאד "מ 

ושכב בבית החולים  עם זיכרון, הוא איבד את הכרתו  כבדות  לבחור יש בעיות    , ות ש ע כרגע אין מה ל   , טוב מומי מצטערים " 
ז הוא  או א   , וב אליו ש י הזיכרון  נו מקווים שבקרוב  , א ש שהוא איבד חלק מהזיכרון לחש   יש מקום   , כמה שבועות   ולים ח ביקור  
 יותר מהביקור.   יהנה 

 *** 

והביאו את מיטב הרשמים  הם עשו מספר הקלטות    , יים וגים הצבא אחד מטובי הפסיכול עם  ן  לאחר מיכ החוקרים ישבו  
 לגבי העתיד.   וציא מסקנות לה ם יכולים  הא   , שהיה עם מומי בר   ראשון ה   הייתה לבחון את המפגש   שלהם מהביקור, המטרה 

ה שהוא משחק אותה חזק מאד, הרגשתי  לי נרא   ? לו אובדן זיכרון יש  או שבאמת    , הוא משחק אותה טוב   ? אומר מה אתה  " 
כים אמנם  ולא על מולי פלד. צרי   פל עליו יקס וכי החשד נו יסת מיסטר א לו על תפ   סיפר ש משמץ הפתעה כ ר  ת אצלו יו 

 . טען יניב   " ך הרגשתי בכ אבל אני    ה טביעת עין חד 

שתכנעתי שהוא לא מכיר את מומי, הוא לא ידע לרגע שהוא  לא מכיר אותו מספיק טוב, אני דווקא ה עוד  חושב שאתה    ני "א 
, לי יש  אמר מיכי החוקר הטוב   , יה להחמיץ הבעת הפתעה אפילו הקלושה ביותר, וזה לא ה   פשר היה א ך להגיע, אי  צרי 

 ך יתאושש. עט מהלחץ רק כ ו חייבים להוריד מ אנ   " אאוט " הוא באמת  גע  כר הרגשה ש 

  ם, עוד  ביר את הלחצי הג , אם נרפה ממנו לעולם הוא לא ישבר, אנחנו חייבים ל אמר קובי החוקר הרע   , "אני חושב הפוך ממך 
 אות". צ ו ראות בת חיל ל טיפה ונת טיפ  

או    , בר שלו ם הוא שכח את כל הע הא   , סוגיה קשה מאד יש כאן    , זה לא הולך על רגל אחת   , רצים מדי מהר   אתם סליחה  " 
אם כך  ו   ' בלאק אאוט ' דים בפני קביעה קלינית רפואית שיש לו  מ ו נחנו ע עד שלא נקעקע את המשחק א   , שהוא משחק אותה 

 .  מעיין במסמכים ובעדויות   תוך שהוא " הגיב הפסיכולוג  אדם כזה   שפיטות, אי אפשר לדון ת  י בעי   צב של אנחנו במ 

 ו מענה ברור. ין אין ל י חצי שעה של עיון ועד 

 " ההתחלה?   קודת נ נו ב ר ת על כך ונו   , או שבזבנו שעות בעניין נו  ל לומר  שתוכל  נראה לך  ר  ני היק ו אד " 

  , יב לשמוע זאת כמה וכמה פעמים אני חי   , משמיעת קלטת פעם אחת פשר להתרשם  אי א   , כם דבר אני לא יכול לומר ל 
על ידי  רק   , דים עליהם בשמיעה שטחית מ דברים שלא עו   , ת הדקויו   ל ת כ א  ת האינטונציו את   , לשמוע את הטונים   ים חייב 
 קולו. ם יש שינוי ב אוכל להתרשם א   , עה חוזרת שוב ושוב שמי 

האמת  בעת ששמע ש   , בקולו   רצה קלה, יש איזו הפתעה מסוימת פ הוא מצא    , ים לאחר יומיים הוא נפגש שוב עם החוקר 
  , אבל נראה שזה עשה לו משהו   , , הוא אמנם ניסה להסוות את התרגשותו די בהצלחה י ' בנג לרצח    עומדת לצאת לאור בקשר 

 אותה הוא עוטה על עצמו.  מהאדישות  ופגעה בחלק  ריססה אותו    ההודעה 

הוא ירגיש את עצמו  באופן ש   , דר נפרד עם מולי בח להפגיש את מומי    , ות מה שצריך לעש   ! ה יש לדעתי מקום להתמקד בז " 
אה  יכם להביא אותו לחדר שנר על   , מי קול ש או ר   יחשוף את עצמו מול המצלמות יותר בטוח לדבר, אי אפשר לצפות שהוא  

י חיים  מול ה ש , הבה נקוו טות איך לעשות את יש שי   , ה מכשיר הקלטה א איז החבי וכלו ל כסאות אבל שם ת רק    , חף מכל ציוד 
 ת התדמית הקשוחה. א   יותר   ק ו ד שלום יס 

^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

 :יאה ןיולי הגלת בה לקמ שרלה ההחדש תתובהכ
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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! משנכנס אדר מרבין בשמחה 
מה כיף ברדיאטור, זה שאתה מדליק אותו, .  1

 .....וישר תוך חצי שעה הוא נהיה חם.

קשור את כל הדברים חזק  יש ל  בסופה הבאה.2
, בן  חזק בחוץ. כי שנה שעברה קרה אסון לכולם

סא ראש וח החזקה מרעננה עד כף מהרעאדם  
 שלא קשרו אותו............לה בגלל הממש

מה יותר בזוי במדינת ישראל ראש ממשלה .  3
מוארך???......... ראש ממשלה שלא    אומודח?  

סבבי הבחירות לא הצליח להביא    4  -נתניהו ב.  4
אשונה שלו.......שלג כמו שבנט הביא בשנה הר

הרגע העצוב הזה שאתה עושה בירור יתרה  .  5
... .בבנק וזה מראה לך את הטמפרטורה בסיביר

מדוע כשיש שלג בארץ ישראל, לא הולכים .  6
לעבוד   אוהבים  לא  הישראלים  כי  לעבוד? 

 ........ב'לבן'.

 בסייעתא דישמיא
חדש! חדש! חדש!  

יצא לאור חוברת  
  הבדיחות

לא נפסיק את השמחה 
 3חלק 

ניתן לקנות את החוברת  
 הקודש ירושליםבעיר 

ברחוב: רחובות הבוכרים   
 9{דוד} 

 הכניסה בצד ימין 

₪  10מחיר החוברת 
 בלבד! 

בדיחות  252ובחוברת  
 מצחיקות 

 . A5עמודים 32על 
 אפשרות למשלוחים

 באזורים מסוימים בירושלים. 
 (מרכז העיר והסביבה) 

 להזמנות
ועוד פרטים 
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  את לקבל ניתן

 במייל  הגיליון
 : למייל ' בקשה' לשלוח תןינ 

a0503210@gmail.com 

 

 

 חובה בכל בית!!     ! משנכנס אדר מרבין בשמחה 
 ? תרומהלמה נסמכה פרשת משפטים לפרשת . 7

להודיעך שבכל פעם שמבקשים ממך תרומה אתה צריך להכין משפטים  
 טובים: "אין עלי כסף קטן" "כבר תרמתי לאיש שבא לפניך........"

 לכבוד מר מנדלבליט, . 8
קפיד מאוד מכאן ולהבא אם אתה מתכונן להרשם לכולל, בבקשה ת

לשאת עליך תמיד תעודת זהות. בניגוד למקובל בשאר המקומות שזוכים  
למימון ממשלתי, בכוללים מקובל לערוך ביקורות פתע לבדיקת  

 ............ נוכחות

.... מסתובבים בציבור בתחושה של אחד שעבר טסט.....היום החזאים . 9

אחד עם כיפת בנט נכנס עם כלב לחנות לקנות לעצמו כיפה חדשה.  .  10
ה, לא א   -ומה עם הכלב, שואל המוכר, אתה לא רוצה כיפה גם בשבילו?  

 ........ תודה, הוא עוד לא בן שלוש.

בכיר בקואליציה: אם האופוזיציה תמשיך להתייחס כל הזמן למחדלי  .  11
 .................הממשלה, ניאלץ לשוב ולקרוא להם לשים את האגו בצד.

 בדיחות הן באחריות הקורא בלבד. ה

 ?כל היום רוצה לחייך
חדש! חדש! חדש!

 קו השמחה
077-502-3345 

 שמיעת בדיחות.  1שלוחה 
 השארת בדיחות.  2שלוחה 

 חייגו ותחייכו. 



 ז

  

 

הלך  )  1 צרות  הטיול  כדי  תוך  לטייל.  הלכו  וצרות  לך  אכפת  מה 
לתחנת   שמגיע  עד  אותו  לחפש  מתחיל  לך  אכפת  מה  לאיבוד. 
אותו  שואל  אותו.  לתחקר  ומתחיל  שוטר  אותו  פוגש  המשטרה. 

קוראים לך?" עונה מה אכפת לך: "מה אכפת לך?"    השוטר: "איך
שואל אותו השוטר: "תגיד, אתה מחפש צרות?" עונה מה אכפת לך:  

 "איך ידעת?....." 

שני חברים נפגשים חבר א: "הבן שלי התמודד בבחירות לכנסת  )  2
בשנה שעברה." חבר ב: "איזה יופי, ומה הוא עושה עכשיו?" חבר 

 .." ......נבחרא': "שום דבר, הוא 
 )580646396העלון יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד: 'המרכז לערבות הדדית' (ע"ר 

 ניתן לשלוח בדיחות למייל של המערכת   

ה  ָרֵאל וגו' ְוַאּתָ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ  פכ"ז פ"כ) ( ּתְ

שבשנה    - לא מוזכר שמו של משה רבינו הרועה הנאמן. והשאלה למה? וכמה תשובות בדבר. א    ידוע שבפרשת תצוה 
שמשה רבינו אמר    - רגילה לא מעוברת בדרך כלל יוצא ז' באדר בפרשת תצוה שזה יום פטירת משה רבינו ע"ה. ב  

ת המילה מספרך,  ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. ואמר הגאון מוילנא שאם נחלק א  - לקב"ה בחטא העגל  
 .  (כמנין האות כ) יצא לנו ִמֶסֶפר כ, שזה פרשה כ, ופרשת תצוה היא פרשה מספר עשרים מתחילת התורה  

ופירוש נוסף שהקב"ה דחה את מחני נא מספרך מפרשה לפרשה. עד שהגיע לפרשת תצוה שכבר אי אפשר לדחות  
חני נא. ומה שאנו צריכים ללמוד מזה הוא  כיוון שבפרשה הבאה כבר חוזרים שוב לנקודה שמשה רבינו אומר מ

 שגם שהקב"ה צריך להעניש אותנו זה נדחה ונדחה עד לרגע האחרון. 

 לעילוי נשמת ר' יוסף בן שרה זצ"ל 

ל

 וו‡רט על ‰פר˘‰ 
 פנינים י˜רים לפר˘˙ ˙ˆו‰     

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡
 מבˆע כז‰

 ‡י ‡פ˘ר לפספס!!!

מבצע ענק!
 קוראים יקרים שימו לב: 

 כל הקונה את החוברות 
 . 3, וחלק  2, חלק 1חלק 

 מקבל את החוברת 
 ' בחינם.100  -'לרגל גיליון ה

 בדיחות.   800  -ובכל החוברות כ
₪ בלבד!  30עלות החוברות 

 ורק לחודש אדר בלבד! -מבצע זו אך 
.058-323-49-41להזמנות: 

ה א

ס!!!ס‡י ‡‡

ק 058-323-49-410505ו'ו' יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: לללשליחת בדיחות או הערות והארות: דוא"ל

ת 3ת, 3 49 441

ת a05832349@gmail.coma0a0: לל ת ת g@ת
 | הפצה ראשית: א.י. הי"ו שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו :מו"ל



 

 ואלה יעמדו על הברכה:
 משפחת יוספי. משפחת לוי. משפחת שהרבני. משה בת רביטל. אסתר הודיה בת רביטל.

 שר השמחה: מאיר בן מרגלית. אלעזר בן רחל. משה בן שרה. דוד בן אסתר. 
 כל השותפים להמשך השמחה בעם ישראל.

 

 ....בחירות זה זמן שבו לא עובדים יום אחד, כדי לבחור את אלו שלא יעבדו כמה שנים...) 3
ח מתקרב. אני יודע שכל בעל ניגש לאשתו בראש חודש ניסן ואומר לה: "אשתי היקרה, פס) 4

כך קשה לך בימים האלה של הניקיונות, אני לרשותך. אני כאן בשביל לעזור לך בכל מה 
שצריך. את לא לבד". האישה, שכבר מכירה את היכולות של בעלה בתחום הארגון וניקיון 

זה הבית, אומרת לו: "בעלי היקר, אתה רוצה לעזור לי? טוב מאוד, מצוין. העזרה הכי גדולה 
שתצא היום מהבית. הנה תראה, יום יפה בחוץ, פריחה, אביב, צא קצת. תן לי לנקות בשקט". 
הבעל שומע בקול אשתו ויוצא מהבית. לא עוברת שעה וחצי, האישה בשיא הניקיון, הכל הפוך, 
והאיש חוזר הביתה. הוא פוסע בדיוק לתוך ליבת הספונג'ה, אל הספה שבסלון, מוריד את 

שמונח עליה, ושוקע בה תוך כדי אנחת רווחה. "רגע, מה, כבר חזרת? לא סיכמנו הכיסא ההפוך 
שהבוקר אתה יוצא מהבית?", זועקת האישה מתוך הדלי, והגבר עונה: "תראי, אמרתי שאני 
רוצה לעזור לך, נכון. אבל כמה אפשר לעזור? חצי שעה? שעה? שעה וחצי? די, תני קצת 

 לנוח............"

ילים שאמרו למגיד מדובנה שלא יסיים את הדרשה בביאת המשיח בביאת מעשה במשכ) 5
המשיח אמר להם הזכרתם לי משל שועל ראה תרנגול על העץ אמר לתרנגול  תרד בא נלך 
יחד שהרי הגיע המשיח וכתוב שגר זאב עם כבש וכ"ש שועל עם תרנגול התרנגול רצה לרדת 

בורח אמר התרנגול לשועל למה ברחת הרי ואז פתאום השועל שומע נביחות של כלבים ומיד 
בימות המשיח יגור זאב עם כבש אמר לו השועל אתה צודק אבל מה אני יעשה שהכלבים לא 

 מאמינים בביאת המשיח...........

 'בשמחה ןמשנכנס אדר מרבי'
 בחוברת הבדיחות לא נפסיק את השמחה אלא ואין שמחה

 בדיחות מצחיקות! ₪252 בלבד! עם  10 -ב
 עוד פרטים בעמוד הבא.

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡



 

 בסייעתא דישמיא
 חדש! חדש! חדש! חדש! חדש!

  בדיחותהיצא לאור חוברת 
 3השמחה חלק לא נפסיק את 

 הכניסה בצד ימין 9 }רחובות הבוכרים {דודברחוב: בירושליםניתן לקנות את החוברת 

 .A5 עמודים 32על  בדיחות מצחיקות 252בחוברת ו בלבד! ₪ 10חוברת המחיר 
 (מרכז העיר והסביבה) באזורים מסוימים בירושלים. למשלוחים אפשרות

  058-323-49-41עוד פרטים להזמנות ו
 בירושלים. 9מפת ההגעה למכירה המרכזית ברחוב דוד 

 רחוב ישא ברכה     
 
 
 

 
אקסוס

 
 

רחוב 
 יחזקאל

רחוב  
 9דוד  

כניסה 
צד 
   ימין

 
רחוב 
שלמה 
 מוסאיוף

 

 רחוב דוד  דואר ישראל            טמבור                רחוב דוד

רחוב  ת"ת יעב"ץ
 יחזקאל

 צנעא    צנעני    פיצהביהכנ"ס       
           בבא תמא   

רחוב 
שלמה 
 מוסאיוף

 
בית הכנסת 
 מוסאיוף

 שוק הבוכרים                             רחוב אדוניהו הכהן                                               

רחוב   
  9דוד  

כניסה  
צד  
   שמאל

 
מסופר על אפיקורס אחד ששלח למלבי''ם ביום פורים משלוח מנות עם תמונה של חזיר, להכעיס ) 6

את הרב, הרב שלח חזרה לאותו נבל משלוח מנות עם תמונת הרב וכתב לו אתה שלחת לי תמונה 
 .......שלך ואני שולח לך תמונה שלי.

) אבא מגיע לבית ורואה את בנו שוכב במיטה ואומר: "אבא אני לא יכול להכין שיעורי בית, כי 7
ל כי רציתי שניסע היו ללונה פארק" הבן: "סתם אבא, רק צחקתי אני לא מרגיש טוב" אבא: "חב
 איתך" אבא: "כן, גם אני......."

שני חברים נפגשים לאחר שלא נפגשו כמה שנים. אחד מהם ניסה לעשות רושם על חברו ואומר ) 8
לו: אתה יודע שעד לא מזמן נסעתי ביגואר?" אז השני עונה לו: אז מה, אני נסעתי גם בפברואר וגם 

 "במרץ.....

ל ל ל ל

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡



\ 

 
 

 

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 ‰עלון  בחסו˙
 

"כשאני שואג כל היער רועד"   ומתחילים לדבר. הדב אומר:  ,דב, אריה ותרנגול נפגשים)  9
האריה אומר: "כשאני שואג גם היער וגם המדבר רועדים" ואז התרנגול אומר: "אתם אפס 

 לעומתי, אני רק צריך להשתעל וכל העולם בלחץ........." 
באחת )  10 שנור.  לסיבוב  המקומי  הדרייבר  עם  ונוסע  יורק,  לניו  מגיע  ירושלמי  שנורר 

ת את הדלת, ומתחיל לקלל ולצעוק, כאשר הוא רואה שהשנורר  הכתובות, פותח לו בעל הבי
שולף   הוא  מגיב,  אותו    100לא  תופס  ללכת,  ומתחיל  תודה  אומר  השנורר  לו.  ונותן  דולר 

מהכיס  לו השנורר רשימה  מוציא  ברחת כשצעקתי?"  זה שלא  איך  "תגיד,  ושואל:  התורם 
צו מקלל,  מופיע:  שלך  הכתובת  תחת  בבקשה,  "הנה  לו:  תורם  ואומר  ובסוף   100עק 

 דולר........." 

 התודה והברכה: 

 לחוברת 'מבחר העלונים'
)...ציבור החרדיב המבוקשים והמובחרים  'כל העלונים '(שיש בה את   

. שע"י דפוס גרפומט   

 הקלדות
 דברי תורה | מסמכים 
058-32-34-941 

 התפללתי בציון הקדוש של חכם ששון מזרחי זיע"א
אמרתי פרשת הקטורת, נתתי פרוטה לצדקה, קבלתי על עצמי לשוב בתשובה, 

 . י נושעתבקשתי בקשה ולאחר כמה זמן 
 הציון נמצא בבית החיים סנהדריה בירושלים 

 חדש! חדש! חדש! 
₪  10 -פרסום בעלון רק ב
 : עוד פרטים

058-323-4941 
 עותקים. 8,000 -שימו לב: העלון מופץ ב

  הטשולנ'ט הביתי  

בכל ליל שישי מתקימת מכירה של השולנ'ט הביתי   
 בערב  20:00ם מהשעה: -בר"ח שלמה מוסאיוף בי

 ₪.   22מנת טשולנ'ט 
 0548-437-050 

 ניתן לקבל את הגיליון 
'לא נפסיק את השמחה' 

 במייל:
a05832349@gmail.com

קו העבודות לציבור החרדי!
 לאברכים, ולבחורים.

 .הסדריםבשעות בין 
 .לחיפוש עבודה, או עובדים

077-534-8678 

 הבטחתי לפרסם!
שעשיתי את הסגולה של הדלקת חי 

 ר' מתיא בן חרש  נרות לע"נ
 ואמירת חי פעמים מזמור פו 
 וזכיתי שביתי הקבלה לסמינר

 מעולה ביותר כנגד כל הסיכויים.

   מ. מודיעין עילית



 

  

 

 שאלה: לאיזה עיר אסור להיכנס בפסח? ) 1
 לחם.......-תשובה: בית

עונה: )2 בירה. הברמן  עולה  ושואל כמה  הלך לבר  ארנב אחד 
שקל   לימין  שקל  זורק  הארנב  שקלים".  ועוד  "שלושה  לשמאל 

שקל אחד באמצע. הברמן מרוגז, אך נותן בירה לארנב ואוסף את  
השקלים. וכך היה למחרת, והברמן היה מרוגז, אבל תמיד לקח  

שקלים וחיכה לעודף.    5את הכסף. יום אחד נתן הארנב מטבע של  
הברמן החליט לסדר אותו. הוא זרק שקל אחד ימינה הכי רחוק  

רחוק שאפשר. חשב רגע הארנב,  שאפשר ושקל אחד שמאלה הכי  
 " ...זרק שקל לאמצע ואמר: "תביא עוד בירה.....

 .4,  2עוד בדיחות בעמודים: 

תענית מסכת  "כשם  נאמר  בשלהי  כי  רב  בשם  מביאה  וגמרתנו  בשמחה"  ממעטין  אב  "משנכנס  כי   ,
בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה". על פשרו של הדימוי בין אב לאדר   שמשנכנס אב ממעטין 

עומד המאירי המבאר, כי "ראוי להתפלל ולהודות לאל בכל עת ובכל זמן כפי הנאות למה שאירע באותו  
זמן, וכן שצריך לברך על הטובה ועל הרעה". הפותח את ספרי ההלכה יגלה, כי בעוד הרמב"ם (הלכות 

הל פ"ה  ממעטין  תעניות  אב  ש"משנכנס  פוסקים  א')  סעיף  תקנ"א  סימן  (או"ח  ערוך"  וה"שולחן  ו')  כה 
בשמחה", אינם מזכירים כלל, כי "משנכנס אדר מרבין בשמחה"! איך מרבים בשמחה? הסברים אחדים  
חז"ל  ידי  על  נקבע  אב  מיעוט השמחה בחודש  כי  סי' תרפ"ו),  או"ח  (נימוקי  אומרים  יש  נאמרו בדבר. 

בועות, כגון, המנעות מנישואין, ממעטים במשא ומתן וכו', ולפיכך נזקקו הפוסקים לציין הלכה בהנהגות ק 
אלא כל    זו בלוויית הנהגותיה המתחייבות. ברם, אין ציון בחז"ל כיצד ירבה כל אדם שמחה בחודש אדר,

 וך". אדם משמח עצמו בדברים המשובבים את נפשו ולפיכך לא נזכרה הלכה זו ברמב"ם וב"שולחן ער

 3המשך בעמוד 

  מ˘נכנס ‡„ר מרבין ב˘מח‰
 ‡ו‰ב ˆיון ˘ליט"‡ ‰‚‡ון ‰רב יוסף חיים

   " ירו˘ליםוס‡יוף"מ ני בי˙ ‰כנס˙מרב ,מו"ˆ

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

ל)1 שאלה

 מבˆע כז‰ממי
 לפספס!!!‡י ‡פ˘ר 

 מבצע ענק!
קוראים יקרים שימו לב: 

כל הקונה את החוברות 
 . 3וחלק   ,2חלק  ,1חלק 

 החוברת מקבל את 
 ' בחינם.100  -'לרגל גיליון ה
 בדיחות.   800  -כובכל החוברות 

 ₪ בלבד! 30עלות החוברות 
 ורק לחודש אדר בלבד! -מבצע זו אך 

 .058-323-49-41להזמנות: 
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ק 058-323-49-4105ו' יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: ללהערות והארות: דוא"ללשליחת בדיחות או 

ת 3ת, 3 49 441

תת a05832349@gmail.coma0a0:לל g@ת
 | הפצה: א.י מו"ל שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו

ממ

‡י ‡



 

 

  100בחור אחד בא לצבא ומבקש להיות חייל. המפקד בוחן אותו ואומר לו: "אם באים לך  )  3
טנקים מה אתה עושה?" החייל עונה: "מוציא אקדח, יורה פה, שם, רימוניום, בלאגנים,   2חיילים ו

לך   יבואו  "ואם  לו:  אומר  המפקד  אותם"  ו  400הורג  ו  70-חיילים  מה   10-טנקים  מטוסים, 
ונה: "מוציא רובה יורה לפה, שם, מרגמות, רימונים, טילים, בלאגנים, הורג תעשה?" החייל ע

מטוסים,   600טנקים    700חיילים ו  12000אותם!" המפקד כולו מעוצבן, אומר לו: "ואם יבואו לך  
 מה אתה עושה ?!" החייל שואל: "מה, רק אני בצבא?............" 

ד תיק אוכל ואחד דלת של אוטו. שאלו את מי  אנשים הלכו במדבר. אחד הביא בקבוק מים, אח)  4
אני   יהיה צמא  אני  ענה: "אשתי אמרה שאם  והוא  שהביא בקבוק מים: "למה הבאת בקבוק?" 
אשתה. שאלו את מי שהביא תיק אוכל: "למה הבאת תיק אוכל?" והוא ענה: "אשתי אמרה שאם 

למה הבאת דלת של אוטו?"  אני יהיה רעב, אני אוכל. שאלו את מי שהביא את הדלת של האוטו: "
 והוא ענה: "אשתי אמרה שאם יהיה לי חם אני אפתח חלון........

הילד אומר לאבא :"אבא יש לי משהו חשוב להגיד לך"   100-פעם אבא ובן קנו דירה בקומה ה )  5
והילד שוב אומר לאבא: "אבא יש לי    20-האבא ענה "כשנגיע לדירה תגיד לי", הם עלו לקומה ה

ושוב הילד   60-להגיד לך", האבא ענה "כשנגיע לדירה תגיד לי", הם עלו לקומה ה   משהו חשוב
אומר לאבא: "אבא יש לי משהו חשוב להגיד לך" האבא ענה "כשנגיע לדירה תגיד לי" הם עלו 

והאבא שואל מתנשף: "נו מה רצית להגיד לי?" הילד: "זה כבר לא משנה שכחת   100- לקומה ה
 ..... " את המפתחות באוטו......

פרופסור אחד אמר לתלמידיו: אני יעביר לכם קורס מהיר איך לעצבן אנשים הוא לקח את )  6
הטלפון והתקשר לאיזה מספר הוא שאל בטלפון: אפשר לדבר עם אבי ענו לו: זה טעות אחרי כמה  
דקות הוא התקשר שוב ואמרו לו אמרנו לך זה טעות בפעם השלישית כבר צרחו עליו ונתקו לו 

טלפון ואז הפרופסור אמר כך מעצבנים אנשים  קם תלמיד ואמר: לא נכון ככה מעצבנים את ה
אנשים לקח את הטלפון התקשר למספר ואמר: שלום מדבר אבי השאירו לי במקרה הודעות?...... 

 מבצע ענק!
 . 3, וחלק 2, חלק 1חלק  כל הקונה את החוברות

 בחינם.' 100 -'לרגל גיליון ה מקבל את החוברת
 ₪ בלבד!  30עלות החוברות  | בדיחות. 800 -ובכל החוברות כ

 ורק לחודש אדר בלבד! -מבצע זו אך
 . 058-323-49-41להזמנות:  

 

משפחת שהרבני. משה בת רביטל. אסתר הודיה בת רביטל. שר השמחה: מאיר בן 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
:‰



 

אכן, להלכה הביא ה"מגן אברהם" (סימן תרפ"ו ס"ק ה') את דברי רב, "משנכנס אדר מרבין בשמחה", כולל 
ישפוט באדר", היינו: אם באפשרותו    -את ההנהגה המעשית שצירף רב לדבריו, כי "מי שיש לו דין עם נכרי  

ראל. [ואילו ה"חתם סופר" עדיף, כי בחודש זה יש מזל ליש  -לסדר שמשפטו עם הנכרי יהא בחודש אדר  
(שו"ת או"ח סימן ק"ס) נוקט בדעת הרמב"ם וה"שולחן ערוך", כי אכן להלכה אינם פוסקים ש"משנכנס אדר  

 .מרבין בשמחה"! עיי"ש טעמו]

 הרבות בשמחה לפני ראש חודש אדר ל
הדבר בא שלא אמרו "משיגיע אדר מרבין בשמחה", אלא "משנכנס",   שמכך איש חי" מדקדק ה"בן בעל

לרמז כי כבר מעת המולד של החודש מרבין בשמחה, אף אם המולד חל לפני ראש חודש ("אדרת אליהו" 
משפטים, עיי"ש שכך אירע בשנת תרכ"ב שהמולד חל ביום ה' בשעה שמינית בעוד ראש חודש היה רק  

 .ביום שישי) 

 ' ודש אדר אח
מרבים בו בשמחה? יש שכתבו, כי אין מרבין, שהרי  הפוסקים דנו מה דינו של אדר א' בשנה מעוברת, האם  

רש"י מבאר כי סיבת השמחה היא ש"ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח". מאחר שבחודש אדר א' אין  
חוגגים את יום הפורים, אין הוא בכלל השמחה (שו"ת "שאילת יעבץ" ח"ב סימן פ"ח). מעניין איפוא לגלות, 

ל (שו"ת, או"ח סימן נ') בחודש אדר א' הוא חותם: "א' דראש חודש  כי במכתב שכתב ה"חתם סופר" זצ"
סימן ר"ח, ויו"ד סי' רל"ג), כי אדר ראשון     אדר ראשון שמרבין בו שמחה". זאת, לאור שיטתו (שו"ת, או"ח 

י"ד וט"ו באדר א', אסור להספיד את המת ולהתענות, וטעם הדבר   -אינו חודש רגיל, שהרי ב"פורים קטן" 
עד אימתי נמשכת   .ובה מן התורה לזכור ניסים שעשה עמנו הקב"ה בהם הצילנו ממוות לחיים מפני שח 
הפוסקים (ראה אשל אברהם לרבי אברהם דוד מבוטשאטש כאן) כותבים שגם אחר חלוף יום ?  השמחה

הפורים, "מרבין בשמחה", לעומת חודש אב שבו פוסקת האבלות אחר י' באב. יש שאף אומרים, כי השמחה  
יכה מאדר אל חודש ניסן, לאור דברי רש"י הנזכרים כי סיבת השמחה היא ש"ימי ניסים היו לישראל ממש

נוצחו שתי אומות  (אליה רבה סימן תרפ"ה סעיף ח'). כלומר, סמיכות מועדים אלה בהם  ופסח"  פורים 
ת "שאלת ונושעו ישראל, מורה על עת מיוחדת במינה (שו"ת חתם סופר או"ח סימן ק"ס, ועיין גם בשו"

יעבץ" ח"ב סימן פ"ח). לסיום, מעניין לציין, כי היו קהילות שנהגו בחודש אדר לתלות כרזה "משנכנס אדר  
מרבין בשמחה", על האמה שנותרה בלתי מסויידת זכר לחורבן, כדי להורות כי עתה זמן שמחה (ראה  

 ."פסקי תשובות" סימן תרפו ס"ק ה')

 :ונסיים בדבריו הנפלאים של רבינו הבא"ח זצוקל בספרו אדרת אליהו פרשת משפטים וז"ל
יובן בס"ד הטעם שבשנת העיבור מעברים חדש אדר דוקא דמלבד שיש לזה טעם הכרחי ברברי  ובזה

חז"ל. עכ"ז נוכל לומר דרך דרש והוא כי בחדש הזה יש מפלה לעמלק ולאו"הע כי ידוע מ"ש חז"ל מאן  
ליה דינא בהדי גוי יתבענו בחדש הזה כי הגוי ריע מזליה בחדש זה וא"כ השתא אם ישראל יעשו דאית  

תשובה ותיקון בחדש הזה ודאי תהיה מסוגלת מעשיהם כח' הזה יותר משאר זמנים כי החדש הזה ישראל 
רי שימחה שמו של עמלק לגמ  ם גוברים וכמו שנמחה שמו של המן זרע עמלק בחדש הזה כן אנחנו בטוחי 

ויהיה אז השם שלם והכסא שלם וא"כ לכן מעברים חדש זה שיתארך זמן ממשלת ישראל יותר ואולי בצירוף  
הששים יום יעשו ישראל תשובה שלימה ויהיו מסוגלים לגאולה ואם לא עשו בראשון יעשו באחרון באופן  

ורים והגם שחייב  שיש להם הרחבת זמן יותר ולכן מה מאוד צריך ליזהר ולהשמר בחדש הזה מדברים אס 
אדם לשמוח בפורים עכ"ז יהיו כל מעשיו לש"ש וירבה בצדקות כפי יכלתו והש"ית ברחמיו יעזרנו על דבר  

 ."כבוד שמו מעתה ועד עולם אכי"ר 

 

  מ˘נכנס ‡„ר מרבין ב˘מח‰
 ‰‚‡ון ‰רב יוסף חיים ‡ו‰ב ˆיון ˘ליט"‡

   " ירו˘ליםוס‡יוף"מ ני בי˙ ‰כנס˙מרב ,מו"ˆ
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 ‰עלון  בחסו˙
 

 'מבחר העלונים' חוברתל 
 שע"י דפוס גרפומט.  

 ‰˙ו„‰ ו‰ברכ‰:

 
 פתגם רומני עתיק אומר: "אל תסתכל בקנקן קח אותו הביתה.) 7

 ופתגם מרוקאי אומר: "אל תסתכל בקנקן תשבור אותו........."

בלילה אני שומע את הכינים בראש  איש אחד בא לרופא ואמר לו: "דוקטור יש לי בעייה) 8
מדברות ואני לא יודע איך להיפטר מהם" הרופא אומר לו: "לך תעשה מקלחת קפואה ותראה 
איך הם יעלמו" האיש חוזר לביתו ועושה כדברי הרופא בלילה הוא שומע את הכינים מדברות 

א ואומר לו: ואומרות "היה לנו חורף קשה אבל עברנו את זה" למחרת שוב חוזר האיש לרופ
"עשיתי כל מה שאמרת ועדיין אני לא מצליח להיפטר מהם" והרופא אומר לו: "אז הפעם תעשה 
מקלחת רותחת והם ימותו מהחום" האיש חוזר ועושה כדברי הרופא בלילה שוב הוא שומע את 
הכינים מדברות ואומרות: "היה לנו קיץ חם וקשה אבל עברנו את זה" בבוקר שוב האיש חוזר 

פא ואומר לו את אותו דבר והרופא עונה לו: "הפעם תתקרב לראש של מישהו אחר והכינים לרו
יעברו אליו" האיש עושה כדברי הרופא ובלילה הוא שומע את הכינים אומרות "הייתה לנו 

 מלחמה קשה אבל העיקר שלקחנו שבויים........"

 

  הטשולנ'ט הביתיי

בכל ליל שישי מתקימת 
מכירה של השולנ'ט הביתי 

ם -בי בר"ח שלמה מוסאיוף
 בערב 20:00מהשעה: 

 ₪.    22מנת טשולנ'ט  

0548--437--050  

  

  הקלדות
במחירים מוזלים
0583-234-941 

 פרסום בעלון 

 ₪ בלבד!  10רק 

 עוד פרטים: 
058-323-49-41

 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 
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