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 וסיפורים  ליקוטים  
 חוקת   -   נפלאים 

 
 "זאת חוקת התורה" (יט, ב)

 "גזירה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י)
חיים'  ה'דברי  בעל  מצאנז  חיים  רבי  הרה"ק  על  מסופר 
בעצמו  לחתוך  הוא,  נוהג  היה  מקודש  מנהג  אשר  זיע"א, 

כל שנהוג לאוכלו בסעודת צפרא  את הביצה והבצל למא
 דשבתא. 

ולמה   מה  על  החסידים,  לקהל  מחוור  היה  לא  זה  מנהג 
נשערה   סביביו  אך  הסעודה,  ובעת  בעצמו  כן  הרבי  ינהג 

 מאוד, ולא נודע מעולם פשר המנהג. 
ותמים,  פשוט  כפרי  השולחן  אל  ונקלע  היה,  מעשה 
וכראותו את הרבי נוהג כן, בעת חיתוך הבצל, לא כבש את  
תמיהתו ומיהר לשאול בקול רם: "רבי על מה ולמה? וכי  

 אי אפשר לחתוך את הבצל קודם הבאתו אל השולחן?"
ה'עולם' עצר נשימתו בדריכות, לדעת מה יענה הרבי, אך  
מאכל  מהות  כל  "הרי  כפרי:  לאותו  ואמר  חייך  אך  הרבי 
הבצל היא החריפות שבו, וכי אם נחתכנו קודם לכן, מה 

בת טבחים  חריפות  הועילו  כל  הוא  תאבד  הרי  יקונם? 
 שבו"... 

יותר,   המרוממים  החסידים  ואולם  דעתו,  נחה  הכפרי 
 הבינו שלאו בכך סובב העניין... 

 לפרק זמן אחר התרחש מעשה שוב. 
בא רב ודיין, בעל הלכה, להשתתף בשולחן הרבי, לחזות 
הוא  וגם  הוא,  החסידים  עדת  מן  שלא  למרות  בהיכלו, 

בלחישה,   תמה  בעת  כקודמו  הנחתך  לבצל  אולמיה  מאי 
 הזאת ובעסק הזה?

אתה   "והלוא  לו:  ואמר  שוחקות  פנים  הרבי  לו  הראה 
שבת   איסורי  כמה  היטב  לדעת  עליך  אתה,  הלכה  שבעל 
עלולים להתרחש בחיתוך הבצל, אמנם הביצה לאו גידולי 
קרקע היא לעניין מיעוכה, אך בחיתוך הבצל דק, עלולים  

ו וכו',  לש  טוחן,  על  לא  לעבור  שהרבנית  בכדי  ממילא 
לחתוך   אני  "מקפיד  הרבי,  אמר  חלילה",  בהם  תיכשל 

 בעצמי בכדי שלא תבוא תקלה על ידי נשים צדקניות"... 
נחה אמנם דעת הרב... אך קהל החסידים שוב ידע שלאו 
בהלכות   היטב  בקיאה  הרבנית  והלוא  עסקינן,  בזאת 
על  ההתעסקות  וכן  בשבת,  מאכל  לתיקון  הנודעות 

 הטהור בעצמו גם לא ברורה...  השולחן
חלפו השנים, והנה בא ונכנס אל חדר הרבי חסיד ישיש.  
פונה הוא אל הרבי בזה הלשון: "רבי רחימאי, שנים רבות  
פה,  ושבעל  שבכתב  תורתי,  רוב  ממך  ולמדתי  עבדתיך 
נגלה ונסתר, ורק חיסרתי דבר זה, על מה ולמה נוהג רבינו  

 בצלא?" כך בעת שולחנו הטהור בחיתוך האי
הסביר לו הרבי פניו ואמר: "ידוע  

שבת  כי  המפורסם  הדרוש 
מן   הרבה  השביעי,  יום  קודש, 
הנוהג בו הוא בגימטריא שבע,  

קטנה   בגימטריא  'נר'  הוא:  אף 

שבע, 'יין' אף הוא שבע, 'דג' גם, 'מרק', 'בשר', הכול שבע, 
בגימטריא   שהוא  הבצל  מגיע  שבו  לבוקר  שמגיעים  עד 

עשרה, ארבע  בעצמי    קטנה  אני  מקפיד  זאת,  לתקן  ובכדי 
 שבע חתיכות.  -לחותכו ל

למרות שפה קדוש אמר דבר זה, עדיין אמרו חסידים בעלי  
צפונים  נותרו  והדברים  בירור,  בזה  אין  שעדיין  דעת, 

 וחתומים... 
אמרו דרשנים, אשר בכל זאת בשלוש התשובות אותן ענה  

עניין    הרבי, נאמרו מהלכים שונים: בתשובתו לכפרי נרמז
נאמר   לרב  בתשובתו  יתברך,  בד'  והדבקות  החריפות 
בכדי   ולשלוט  לדעת  בפרט,  שבת  בהלכות  הגדול  הצורך 
ובתשובתו  שבת,  מידי  מפורשים  איסורים  על  לעבור  לא 
לחסיד הישיש נאמר, שלא להיות כנמשל כבהמות נדמו... 

 חשוב ודע את בוראך ותפקידך בעולמו. 
ש כדבר  חתומים  נותרו  הדברים  "אמרתי  אך  נאמר: 

לך   "אין  על  המורגלים  ולנו  ממנו",  רחוקה  והיא  אחכמה 
רשות להרהר אחריה, נותרה הזכיה, שאין השטן ואומות  
לכם',   הזאת  העבודה  'מה  לאמור  אותנו  מונים  העולם 

 שאת רצון בוראינו נעשה תמיד, זאת חוקת התורה! 
 (דרשו)

 

פרה   אליך  ויקחו  התורה...  חקת  "זאת 
 אדומה" (יט, ב)

רחוקה  והיא  אחכמה  "אמרתי  הפסוק  על  דרשו  חז"ל 
 פרה אדומה.  -ממני", שהכוונה היא על זה  

רושם של הדברים? רבי משה הדרשן באר את טעם  ימה פ 
עם ישראל חטאו    -המצוה: "תבוא האם ותקנח צואת בנה"  

 הפרה, ותכפר על כך.  -בחטא העגל, תבוא אמו 
מדוע   למצוה,  טעם  קיים  אם  היא ולכאורה,  נחשבת 

 לחוקה?
אחכמה"   "אמרתי  נאמר:  כך  את   - על  לאמר  חשבתי  אני 

הטעם למצות פרה אדמה, כפי שבאר רבי משה הדרשן,  
ומדוע? שהרי על מצות פרה    - אולם "והיא רחוקה ממני"  

אדמה הצטוו כבר במרה, עוד בטרם חטאו בחטא העגל,  
 והחטא היה בגדר "רחוק ממני". 
מצוה -  כ"חקת התורה"  על כן נחשבת מצות פרה אדמה

 (מהרי"א)    שאין יודעים את טעמה. 
 

 "זאת חקת התורה" (יט, ב)
בחכמתו  המלך  שלמה  אמר  אדומה  פרה  פרשת     על 

 ! " אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"  (קהלת ז)
אמר    - משל למה הדבר דומה?  

מדובנא   כפרי    -המגיד  לעשיר 
סוף   עד  לנסוע  שרצה  אחד 

 העולם. 
מרכבה   הכין  ועשה!  אמר 
אבירים   לסוסים  רתומה 
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 וסיפורים  ליקוטים  
 חוקת   -   נפלאים 

 
וחזקים, אוכל וצידה לדרך. לאחר מכן עלו הוא ומשרתו 
הראשון   ביום  העולם...  סוף  אל  למסע  ויצאו  למרכבה, 
ערב  ולעת  פרסאות,  מאות  שלוש  העשיר  נסע  לנסיעתו, 

 עצר כדי לנוח במלון.
בשיחת   והשתתף  השולחן  יד  על  העשיר  ישב  במלון 

אח כל  מסעותיהם.  ובסיפורי  תיאר  האורחים  מהם  ד 
באוזני חבריו את מטרת מסעו, כמה כבר נסע, וכמה עוד  

עליו לנסוע. 
נוסע לסוף העולם, וכבר עברתי    -קפץ העשיר ואמר    -אני  

 היום שלוש מאות פרסאות! 
האינך יודע כי העולם הוא   -צחקו כולם    -שוטה שכמוך  

ככל  כי  כלל,  מסעך  לסיום  מתקרב  אתה  אין  עגול? 
 חק ממך סוף העולם...שתרחיק ותסע, כן יר
הנמשל   גם  הוא  המגיד    - כן  חפץ   - סיים  המלך  שלמה 

כי  הבין  שלמד,  ככל  אולם,  התורה,  סודות  את  להבין 
אמר:   כך  משום  ים.  מני  עמוקה  אחכמה  "התורה  אמרתי 

 ! " והיא רחוקה ממני
 

 "זאת התורה אדם כי ימות באהל" (יט, יד) 
היה   ידוע  מרגליות,  זלמן  אפרים  רבי  בגאונותו  הגאון 

הגדולה בתורה. עם זאת, ניהל עסקים מסועפים, ונודע גם  
 תורה וגדולה במקום אחד. -כעשיר מופלג  

 פעם אחת באו לביתו כמה סוחרים ובפיהם הצעת עסק.  
רבי אפרים זלמן ישב באותה שעה בחדרו, והיה עמל על 

 דברי הגמרא, ומשום כך סירב להפגש עמהם. 
דחוי   סובל  אינו  לרבנית    אמרו  - הדבר  אמרי    - הסוחרים 

הוא   עלול  עכשיו,  לפגישה  אותנו  יקבל  לא  אם  כי  לרב 
 להפסיד ממון רב!

 נכנסה הרבנית אל חדרו ומסרה לו את דבריהם. 
זאת התורה אדם " נאמר:    -השיב לה הרב    -בפרשת חקת  

עליו   בתורה,  ועוסק  יושב  שאדם  בשעה  באהל",  ימות  כי 
העולם   עניני  כל  לגבי  כמת  עצמו  איני  לשים  כן  על  הזה, 

 מוכן לפגוש בסוחרים אלה עכשיו! 
את   קיבל  שלא  מכיוון  ואמנם,  לדרכם,  הסוחרים  הלכו 
אלפי   של  עצום  הפסד  זלמן  אפרים  רבי  הפסיד  הצעתם, 

 זהובים. 
על שזכיתי לשלם היום    -שמח הרב    -אשרי ואשרי חלקי  

 אלפי זהובים, תמורת דף גמרא... 
 

 "ותמת שם מרים" (כ, א)
ה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה, לומר לך  "למה נסמכ 

מיתת   אף  מכפרין  קרבנות  מה 
 צדיקים מכפרת" (רש"י).  

קלוגר   יהודה  אהרן  רבי  הגאון 
שלמה   רבי  הגאון  של  (אביו 
כרב  כיהן  מברודי)  קלוגר 

'קומרוב'.  בשם  קטנה  בעיירה 

כדי   לזאמושטש  ונסע  יהודה  אהרן  רבי  חלה  ימיו  בסוף 
בזאמו שהה  כאשר  רפואתו  להתרפאות.  לצורכי   - שטש 

 נפטר.  
קראנץ   יעקב  רבי  הגאון  מדובנא    -הגיע  הנודע  המגיד 

בזאמושטש)   כבוד  מנוחתו  הוא  ונשא   -(שאף  להספידו, 
מזלו   את  לנסות  החליט  צבי  בקודש:  כהרגלו  משלו,  את 
אחידות   ולא  קטנות  חתיכות  משי.  של  בשיריים  במסחר 
שנותרו מגזירת הבדים וכדומה. השיג אותן צבי בפרוטות 

מזע ברווח  אותן  בגדי  ומכר  את  להטליא  שביקש  למי  רי 
 המשי שלו.  

לא  העסקים  שמצב  כששמע  חבר.  צבי  את  פגש  אחד  יום 
הכפרים   את  למסחר  לך  "בחרת  החבר:  הגיב  טוב, 
הקטנים, בהם כמעט אין לובשי משי", ויעץ, "תעבור לעיר 

 הגדולה ותראה כמה ביקוש יהיה לסחורתך".  
כך   הצדיקים  משלו  - אף  את  מדובנא  המגיד  אין   -  סיים 

הקב"ה חפץ שיסתלק צדיק כה גדול בכפר כה קטן ותהיה 
שיגיע  הקב"ה  מגלגל  לפיכך  אנשים,  למעט  רק  כפרה 
על   מיתתו  תכפר  למען  וחשובה  גדולה  לעיר  הצדיק 

 (במחשבה תחילה)   כולם... 
 

בגבולו  " עבור  ישראל  את  נתון  אדום  וימאן 
 (כ, כא) "ויט ישראל מעליו

לשינאווה הגיעה  חסידים  בעל  קבוצת  הצדיק  אל  דברי  " , 
 ל. " זצ  " יחזקאל

חקר הצדיק כיצד עברה עליהם הדרך, סיפרו שהלכו רגלי  
 ובכל כפר לנו בביתו של השוחט המקומי, כנהוג.  

סירב   השוחט  אכסניה,  לחפש  נאלצו  פלוני  בכפר  רק 
 להרשותם ללון בביתו.  

 שמע הצדיק, ושמר את הדברים בליבו.  
העיר   אנשי  באו  קצר  זמן  כפר כעבור  לאותו  הסמוכה 

 לבקשו שישבות בעירם, ונעתר להם.  
השמועה עשתה כנפיים, ומכל רחבי המחוז נהרו העירה  
 לשבות בצילו של הצדיק, לשמוע את הרינה ואל התפילה. 

ציקלון   צורה,  בעל  קומה,  גבה  איש  היה  הנוהרים  בין 
 מזונות בידו האחת ותיק טלית ותפילין בשניה.  

 דרכו עברה באותו כפר.  
 כנהוג, שאל לביתו של השוחט ושם פעמיו לשם.  

והשוחט   היום,  חמישי  יום  פניו:  קידמה  השוחט  אשת 
שבת...   לכבוד  לשחוט  סביב,  ביישובים  סיבוב  עורך 

 .  "אחכה לשובו באסם", אמר האיש, " ברשותך " 
היססה:   על " האישה  חבל  אורחים,  אוהב  אינו  בעלי 

ההמתנה ועל האכזבה.  
הפרנס,   ישאל כבודו לביתו של
 .  " שם יארחוהו בכבוד

בשלו:   האיש  מסורת  " אבל 
השוחט,   של  בביתו  ללון  היא 

 .  " אמתין באסם עד שובו
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 וסיפורים  ליקוטים  
 חוקת   -   נפלאים 

 
 דלת הבית נסגרה, והוא פנה לאסם.  

ספר מתיק הטלית והתפילין,  ישב על אלומת קש, הוציא 
 ומיד השתפך קול ניגונו הערב, שובה הלב.  

דלת   נפרצה  ולפתע  השתררה,  אפלולית  נטו,  ערב  צללי 
 האסם.   

החוצה, משיג " מה מעשיך כאן?" רעם קולו של השוחט.  " 
שכמותך! רגליו.  " גבול  על  קם  הפציר,  " ברשותך" הזר   ,

לארחנ"  מוכן  אינך  כאן,  אם  לישון  הרשיני  בביתך,  י 
   "באסם!

 , הקשיח השוחט ליבו. " אין על מה לדבר" 
 הזר קיבל את הדין ויצא משער החצר. 

 שאל לביתו של הפרנס והתקבל בכבוד.  
אל  נלווה  ובבוקר  מיטה,  לו  והציעו  שולחן  לפניו  ערכו 

 מארחו לתפילה.  
של  בואו  על  נסובה  הבוקר  ושיחת  שם,  היה  השוחט  גם 

 ערץ לעיר הסמוכה.  הצדיק הנ
ושכרו  לשבת,  העירה  לנסוע  התעתדו  הכפר  יהודי  כל 

 עגלה.  
 ברצון ניאותו לצרף אליהם את האורח נשוא הפנים. 

לפה,   מפה  מלא  הגדול  הכנסת  בית  היה  השבת  לקבלת 
קול  את  שמעו  מהם  והרחבה,  החצר  את  גדשו  ורבים 

 תפילתו של הצדיק שהתנשא כשאגת ארי. 
לאחר התפילה הנרגשת עברו הכל על פניו, לקדם בשלום  

 ולהתברך בברכת שבת שלום.  
השוחט   של  תורו  ובהגיע  בתור,  עמדו  הכפר  יהודי  גם 

 והתעלף...   - צדיק העיף מבט בפני ה
הניחו  לא  ואף  מחצרו,  בבזיון  גירש  אותו  האורח  זה  היה 

 ללון באסם!
 פרצה מהומה, היזו עליו מים.  

ונכלם, והצדיק  רגליו מבוייש  שב ועמד על  בפיק ברכיים 
ואמר:   שסיפרו " פתח  למה  להאמין  התקשיתי  אכן, 

 אודותיך, ובאתי לבדוק בעצמי.  
 לדאבוני, הוברר שצדקו...  

אינו וכא ן ודאי תשאל: האם תמיד, כששומע אני שיהודי 
 נוהג כשורה, פונה אני לאמת את השמועה?  

שלא הדבר  , ודאי  שונה  כאן,  שהשוחט    שכן   ,אך  נהגו 
הדרכים  עוברי  את  עלולה    , מארח  שהשחיטה  משום 

 להקהות את רגשותיו לצער וחמלה.  
שקשורה  והרי   שפיכות אמרו  מזל  מאדים,  במזל  היא 

ו שלושה  הדמים.  הוא:  היהדות  מסימני  הרחמים,  רגש 
ואם  חסדים,  וגומלי  רחמנים  בישנים  זו,  באומה  סימנים 

את   השוחט  יאבד  חלילה, 
של   היהודי  הסממן 
הרחמים ותחלחל לליבו 
עשיו,   של  אכזריותו 
משחיטתו?   נאכל  כיצד 

 ...  " והלא שחיטת גוי פסולה
השבוע,  " והוסיף:   בפרשת  רמז  לכך  יש  לומר,  כשתמצי 
 -וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו  " חוקת:    פרשת

 .  " ויט ישראל מעליו
לעבור  ליהודי  לתת  ממאן  מאדים,  ממזל  השוחט,  אם 
חסד  במעשי  הדמים  שפיכות  את  מאזן  ואינו  בגבולו, 

אורחים   מעליו"   -והכנסת  ישראל  אותו "ויט  נוטשת   ,
 הנקודה היהודית. 

נא אם  מטרתו  את  יחטיא  אך  הסיפור,  הוא  מר  נאה 
לעצמנו: אני איני שוחט, ואיני מגרש אנשים... יתבונן כל 
רגשות   נשחקים  והטרדות  החיים  שבלחץ  ויראה,  אחד 
אם   המשמר.  על  לעמוד  עלינו  וחובה  איזונים,  ומופרים 

נקדיש את השבת    -ששת ימי המעשה מושכים לחומריות  
תוקדש השבת   - לרוחניות. אם מנותקים הם מהמשפחה  

ללימ הקשר,  אל לחיזוק  אותנו  תשיב  הילדים.  עם  וד 
 עצמנו, למשפחתנו, ותשיב את האיזון הנכון! 

 (וקראת לשבת עונג) 
 

 "קח את אהרן ואת אלעזר בנו" (כ, כה)
 בדברי ניחומים (רש"י)  - קח את אהרן 

פראנקפורט לקהילת  שנסע  באברך  דמיין  -מעשה 
 כשבכיסו כמה אלפים רובל כסף.  

הכסף   את  והניח  לביהכ"ס  נכנס  שם  בדרך  הקורה  על 
 וביציאתו שכח מזה והמשיך בדרכו. 

 לפתע באמצע הדרך הרגיש שכספו בל עמו.  
ולרוץ  ולבכות  לצעוק  והחל  גדולה  לחרדה  נכנס  הוא 

 ברחובה של עיר בהסטריה בלי לדעת מה יעשה. 
פראנקפורט   אב"ד  של  ביתו  ליד  עבר  מרוצה  כדי  תוך 

 הגאון רבי אברהם אביש זצ"ל.  
מצעק  כשהוא  יהודי  אותו  את  החלון  דרך  הרב  כשראה 

 ובוכה, קראהו אליו ושאלו על סיבת בכייתו.  
סיפר לו האיש על אסונו הגדול שאבד לו ממון רב. ואינו  

 יודע היכן להתחיל לחפש. 
לו: ואמר  הרב  אותו  אצלי    הרגיע  הם  מעותיך  תדאג,  "אל 

בשלימות. הרגע מעט ואכול ארוחת צהרים ואחר כך אתן  
 לך את כספך ותלך לשלום.  

ויהי כאשר נרגע האיש, נח מעט וסעד את לבו, נתיישבה  
 עליו דעתו ונזכר שהניח את כספו על הקורה בביהכנ"ס.  

הוא יצא מבית הרב ורץ לשם ואכן מצא שם את כל כספו 
   כפי שהניחו.

כשחזר לבשר לרב, אמר לו רבי אביש: "הנה החזרתי לך 
וידעתי   הדעת,  ישוב  את 

 שתמצא את מעותיך. 
 (אוצר שיחות צדיקים) 

 

את  
ל  

  
  

כשחזר לבשר לרב, אמר לו רב
ת  

 לעי"נ האשה החשובה מרת 
 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא

 שבט תשפ"אג'  - שיחי' יודלביץ



 

  ~4   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 חוקת   -   נפלאים 

 
 "קח את אהרן ואת אלעזר בנו" (כ, כה)

 בדברי ניחומים (רש"י)  - קח את אהרן 
סיפר הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל: כשזכיתי פעם לבקר אצל 

שם   ראיתי  חיים,  לפני  החפץ  ובוכה  עומד  צעיר  אברך 
 ו הקשה. צב החפץ חיים ומתאונן על מ

שישנה  לך  אומרים  היו  "אילו  חיים:  החפץ  אותו  שאל 
בחייך,   קשה  תקופה  לעבור  צריך  שאתה  שמים  גזירת 
התקופה   את  לעבור  בוחר  אתה  מתי  אותך  ושואלים 

 הקשה, האם בצעירותך או בזיקנותך, מה היית בוחר?  
"בוודאי  האברך:  יש    השיב  אז  כי  בצעירותי,  בוחר  הייתי 

בכוחי לסבול יותר, גם הסבל נשכח כשבאים אחריו ימים  
 טובים". 

אמר לו החפץ חיים: "אם כן, נמצא שהקב"ה בחר עבורך  
לך   למה  א"כ,  לעצמך.  בוחר  שהיית  מה  את  בדיוק 

 להתרעם כלפי מעלה?  
הרי יותר ממה שיגיע לך לסבול לא תסבול אפילו עוד רגע 

ועל מעצמך   אחד,  חוסך  אתה  כעת,  עובר  שאתה  מה  ידי 
 צער ועוגמת נפש בעתיד, אם כן עליך להיות מאושר".  

 בדברים אלו של החפץ חיים מצא האברך מרגוע לנפשו. 
 (דרך אבות) 

 

כרי שניתח את לבו הטהור של הגרי"ש אלישיב הרופא הנ 
זצ"ל היה מלווה ברופא יהודי שהגיע עמו מארה"ב וסייע 

במהלך   הרופא  בידיו  הגיע.  הניתוח  יום  הסבוך.  הניתוח 
ניתוח  בעוד  מדובר  עבורו  שכן  ושליו  רגוע  היה  הנכרי 
שיגרתי אף כי סבוך ומסוכן. לעומת זאת, הרופא היהודי,  

 שהבין כי חייו של פוסק הדור בסכנה, היה אחוז חרדה. 
בדברים  להרגיעו  החל  בחרדתו,  שהבחין  אלישיב  הרב 

ל ברצוני  כל,  "ראשית  על  הבאים:  עתה  כבר  לך  הודות 
הניתוח  שלאחר  מכיון  בי.  לטפל  לבוא  עצמך  שהטרחת 
אינני יודע אם יהיה מי שיודה לך. מלבד זאת, אינך צריך  
לחוש אכזבה באם לא תצליח במלאכתך, ואין לך לחשוש  
שמא יאשימו אותך, משום שהכל בידי שמים, והדבר לא  

 ם) (עמודו של עולתלוי בך אלא בגזירת הבורא יתברך.
 

בית  כל  יום  שלושים  אהרן  את  "ויבכו 
 ישראל" (כ, כט)

את   ישראל  בני  "ויבכו  נאמר:  רבינו  משה  במיתת  ואילו 
 ח).  -משה" (דברים לד

מדוע לא נאמר "כל בית ישראל" כשם שנאמר אצל אהרן?  
אלא, מפרש רש"י הטעם, משום שעל משה בכו בני ישראל 

רו- שהיה  מתוך  אהרן,  על  ואילו  הזכרים,  שלום רק  דף 
אשה   ובין  לרעהו  איש  בין  אהבה  ומטיל  שלום  ונותן 

 לבעלה, בכו "כל בית ישראל". זכרים ונקבות. 
לא   שכלתו  באדם  מעשה 
ידעה לאפות לחם בתנור,  

 וכל לחם שהיתה אופה יצא שחור כפחם.  
באו  לכן,  קודם  אך  לגרשה  בנו  על  להשפיע  האיש  ניסה 

ז מאזוז  זקן  משה  רבי  הגאון  לפני  ובנו  (ראב"ד  האב  צ"ל 
 ג'רבא) וסיפרו לו כל הענין.  

הצהרים,   אחר  פלוני  ביום  אליו  להגיע  הרבי  להם  קבע 
לו  תאפה  המיועד  ביום  כי  להכריז  הרב  ציוה  משהלכו 

 לחם שחור כפחם ותעטפו יפה במפית. 
הרב  אז  עסק  הכלה.  עם  ובנו  האב  באו  היום,  כשהגיע 
הרב לה  אמר  לאכול.  אשתו  לו  קראה  ופתאום   בלימודו, 

 שתמתין מעט כי יש אנשים שממתינים לו. 
אך האנשים מיהרו לומר כי יש להם זמן, וקודם יסעד הרב 

 את ליבו.  
 הרבנית הגישה את האוכל והלחם.  

ולנגד   מהמפית  הלחם  את  הוציא  ידיו,  ליטול  הרב  ניגש 
לאיטו  אכלו  הרב  כפחם,  שחור  הלחם  נגלה  ובנו  האב 

 כאילו רגיל בו. 
"אם   ואמר:  לבנו  האב  פנה  ומשתאים.  רואים  ובנו  האב 
נאמר   מה  מאשתו,  כך  וסובל  כזה  לחם  לאכול  רגיל  הרב 

 אנחנו". וביטלו את תכנית הגירושין. 
 

את   בעם  ה'  השרפים...  "וישלח  הנחשים 
משה   אל  העם  ויבא  מישראל  רב  עם  וימת 

 ז) -ויאמרו חטאנו כי דברנו בה' ובך" (כא, ו
להודיע   מבלי  ישראל,  לעם  העונש  את  ה'  שלח  מה  מפני 

 זאת למשה תחילה?
בני ישראל דברו לשון הרע על משה, אך ה' לא רצה לומר  
 לו זאת, כדי לא לומר לשון הרע על עם ישראל, לכן נענשו 

 עם ישראל, ומשה לא ידע את הסיבה לכך. 
על  מעצמם  לו  וסיפרו  ישראל  בני  באו  מכן  לאחר  אבל 

 (תורת משה)   החטא, ואז התפלל עליהם. 
 

 "עלי באר ענו לה" (כא, יז)
בזכות מרים קיבלו ישראל את הבאר (כמבואר בתענית ט.) 
ולאחר פטירתה של מרים הסתלקה הבאר וחזרה שוב עד 

 רץ, בזכות משה.  שנכנסו ישראל לא
דבר זה, מבאר הגה"ק רבי יוסף חיים מבבל, בספרו 'אדרת  
עלי  השירה...  את  ישראל  ישיר  "אז  בפסוק:  רמוז  אליהו', 
ממנה   ביקשו  הבאר  שירת  את  ישראל  כששרו  באר", 
להעלות להם מימיה, ביארו באיזו זכות יעלו לקראתם מי  

 הבאר לאחר פטירת מרים: "ענו לה".  
ת "ָעָנו", שבזכות משה העניו מאוד מכל האדם  "ֱענּו" אותיו

 זכו שוב לבאר.    -אשר על פני האדמה 
(במחשבה תחילה)
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19:32 

חקתפרשת   

19:35 

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

20:26 

וַָּיבֹא  ...וַיְַׁשַּלח ה' ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים"
... ָחָטאנּו ִּכי ִדַּבְרנּו ַבה' וָָבוַּיֹאְמרּו ... ָהָעם

... וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה .וִַּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְּבַעד ָהָעם
 )ט-(במדבר כא, ו "וְִהִּביט ֶאל ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת וָָחי

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

הנחושת, כמו שנאמר: "וְִהִּביט ֶאל נְַחׁש 
 . (במדבר כא, ט) ַהּנְחֶֹׁשת וָָחי"

 

כתוב:  ג' משנה ח')(פרק במשנה בראש השנה 
וְִכי ָנָחׁש ֵמִמית, אֹו ָנָחׁש ְמַחֶּיה. ֶאָּלא, ִּבְזַמן "

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְסַּתְּכִלין ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ּוְמַׁשְעְּבִדין 
ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהן ֶׁשַּבָּׁשַמיִם, ָהיּו ִמְתַרְּפִאים, 

 ."ָהיּו ִנּמֹוִקים וְִאם ָלאו,
 

ה על החטא של רק כאשר האדם עשה תשוב
לשון הרע היה בכוחו לבטל את המקטרג 
שברא והיה מתרפא. כמו שנאמר בגמרא: 

אמר רב אמי: אין מיתה בלא חטא, ואין "
(שבת יסורין בלא עון, אין מיתה בלא חטא" 

 נ"ה ע"א).
 

אין מציאות של יסורים שבאים על האדם בלי 
שלפני כן אותו האדם עבר עבירה. כתוצאה 

שה הוא ברא מלאך רע. מאותו החטא שע
 דרך אותו מקטרג נמשכים יסורים על האדם.

 

יהי רצון שנזהר לא לעבור חלילה על אף 
עבירה ובמיוחד נשקול כל מילה שיוצאת 
מהפה שלנו ולא ננזק חלילה על ידי המקטרג 

 שאנחנו במו ידינו יצרנו אותו.

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

צריך להבין למה התורה בהתחלה מתארת 
אותם בשם שרפים ומסיימת בתואר נחש 
בלבד? עוד צריך להבין למה משה רבינו היה 
צריך להתפלל לסילוקן ובמכת הצפרדעים 

 ילוקן?משה רבינו גרם בדיבור בלבד לס
 

 (ה'חפץ חיים')מרן הרב ישראל מאיר הכהן 
שידוע שמכל עבירה נברא מלאך  זצ"ל ביאר

 רע. 
 

אותו מלאך, שנברא מעבירה שהאדם עשה, 
מקטרג על האדם שברא אותו רק מעצם קיומו 
ומציאותו. אבל אין הוא מקטרג בפיו על מי 

 שברא אותו. 
 

אבל מלאך שנוצר מחטא של לשון הרע, 
ו על האדם שברא אותו, מכיוון מקטרג בפי

שיצירתו היתה מעבירת הפה הרי שהקטרוג 
 מתבצע באותה צורה. 

 

הסיבה שעם ישראל ביקשו ממשה רבינו 
להתפלל עליהם להסרת הנחש היתה בעיקר 
שיתפלל עבורם לעקור ולבטל את אותו נחש 
מקטרג שנוצר כתוצאה מדיבור לשון הרע 

 שלהם.
 

כך לה' יתברך, כשמשה רבינו ע"ה התפלל על 
הקב"ה השיב לו שאת המקטרג הזה אי 
אפשר לבטל בכח התפילה, אפשר לבטל אותו 
רק על ידי שהאדם יעשה תשובה על החטא 

 שלו.
לכן משה רבינו יעץ להם להביט אל נחש 

 ה'תשפ"ב ג' תמוז

20:24 

 עָהרַ ן ָלׁשֹו – תֻחַּק ת ָּפָרַׁש 

 שלימה לרפואה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

21:22 

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

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  20:27
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

21:21 

21:18 

 הצלחה בגו"ר
 וב"ביצחק אריאל בן טובה               חגי חיים 

 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 -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

 יים דויטש וב"ב שולמית ומרדכי ח
 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      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 דוד עומרי בן יהודית  שירי ימנה בת שולמית  

 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  
 טובהעמית בת    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
 שושנה דניאל בן שרה               ואושרית בת

 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
 ימים בריאות ואריכות  -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
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

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

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

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

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

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 רחל נלי בן דביר להצלחת

19:31 

 פניני עין חמד

 21:18 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  20:23

 לאוקמי שכינתא מעפרא העלון מוקדש 
 דליה אפרת בת נעימה ע"הי ימא תלעילוי נשמת מרו



 

 

 
 מה יעשה אדם אם שכח לנתק את הנורה של המקרר מערב שבת?

 

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

מקרר, ששכחו לנתק את הנורה שבו מערב שבת, אסור לפתוח או לסגור אותו בשבת. אבל אם יש צורך בדבר, מותר 
למרות שאסור לבקש מגוי לעשות מלאכה  הערה:לבקש מגוי לפתוח את המקרר, וטוב שהגוי יקח מהמקרר משהו עבור עצמו. 

הנורה. אף על פי שהוא פסיק רישא, לא אסרו אמירה לגוי בפסיק רישא, דאורייתא בשבת, פתיחת המקרר אינה מלאכה רק דרך אגב נדלקת 
כמבואר במשנה ברורה (סימן רנג ס"ק צט). כן העלה בשו"ת יביע אומר ח"ט (עמוד רסח) ובספר הליכות עולם ח"ג (עמוד קפג). כן פסק 

ת לו להינות מדבר מאכל שנמצא בתוך המקרר. דעת בשו"ת שבט הלוי ח"ז (סימן לט), ובשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ב סימן סח). יחמיר לת
הגרש"ז אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה (פל"א הערה א) שאין לומר לנוכרי לפתוח את דלת המקרר, אלא אם כן הנוכרי לא יודע 

 שהנורה תדלק בפתיחתו.
 

הנורה אסורו מדרבנן, הוי שבות  מכיוון שכיבוי הערה:לאחר שהגוי פתח את דלת המקרר, אפשר לבקש ממנו לנתק את הנורה. 
 דשבות במקום מצווה.

 

כאשר לא נמצא גוי באיזור וצריך את האוכל שבמקרר, אפשר לנתק את התקע בזמן שהמנוע של המקרר הפסיק לעבוד. יש 
 בספר שמירת שבת כהלכתה הערה:להקפיד להוציא את התקע בשינוי, כגון: על ידי תחיבת עץ או פלסטיק בין השקע לתקע. 

(פ"י הי"ד) התיר לגדול להוציא את התקע בשינוי רק כאשר רגילים להוציא ולהחזיר את התקע, דאל"כ יש חשש לאיסור סותר. בספר מנוחת 
אהבה ח"א (פכ"ד ה"כ) לא חשש לזה, ע"ש. מה שהותר לנתק, למרות שכיום ברוב המקררים מתרחשת כל הזמן פעילות חשמלית, ותיכף 

 הוי כיבוי, מכיוון שאיסור כיבוי מדרבנן והניתוק נעשה בשינוי, הוי שבות דשבות לצורך מצווה.בעת הניתוק היא תיפסק ו
 

שו"ת מקורות:אסור לפתוח בשבת את דלת המקרר על ידי קטן כאשר ידוע בודאות, שהנורה תידלק כתוצאה מהפתיחה. 
 יביע אומר ח"ד (רס"י לד) וח"ט (עמוד רסח).

 

בשעת הדחק כאשר האוכל שבמקרר נצרך לקטן יש שמקילים  מקורות:ר שנצרך לקטן או חולה. יש מקילים, אם יש אוכל במקר
שהדלקת הנורה אסורה מדרבנן. הרשב"א והגרע"א סוברים שאיסור דרבנן לקטן לצורכו אין למחות בו, ואף מותר לומר לו שיעשה כן לצורכו 

שמג) אבא חייב להפריש את הקטן גם מאיסורי דרבנן. עיין בספר מנוחת  כמבואר בביאור הלכה (סימן שמג), אבל לדעת השו"ע (או"ח סימן
אהבה ח"א (עמוד תקפב). בהסכמת הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א לספר כתב שיש להתיר על ידי קטן שלא הגיע לגיל חינוך. עיין משנה 

 ברורה (שם סק"ג).
 

 מנורה מסוג 'לד' שאיסור הדלקתה מדרבנן, מותר לפתוח את המקרר על ידי קטן.במקררים החדשים שיש בהם 
 

 
 
 

להלן סיפור מופלא שסיפר ד. פ. מירושלים על בנו. יש בו כדי ללמדנו עד כמה גדול השכר של כיבוד הורים גם בעולם הזה 
ולא רק בעולם הבא. להלן הסיפור מפי בעל המעשה: בפרשת נשוא הייתי אמור לנסוע לשמחת ברית המילה של נכדי. 

הדרום היה תחת מטר של טילים שהמחבלים ירו. חששתי  הברית היתה אמורה להתקיים בדרום הארץ. באותה התקופה
 מאוד לנסוע, ולכן אמרתי לבני בצער שלא אוכל להשתתף בברית של בנו. 

 

בני אברך ירא שמיים. הוא נזהר מאוד בקיום מצוות כיבוד הורים. כששמע את דברי הוא הצטער מאוד. הוא רצה לכבד 
אותי להיות הסנדק. הוא חשב כיצד בכל זאת אוכל להשתתף בברית. מה עשה? הוא שינה את תוכניתו המקורית. הוא 

 ביטל את האירוע עם האולם שבדרום תמורת תשלום קנס. 
 

מכן הוא סיכם עם אולם בירושלים לערוך בו את הברית. הוא עדכן אותי על השינויים בתכנית. כמובן שהסכמתי לאחר 
ברצון להשתתף בברית בירושלים. בני נסע לירושלים ביום של הברית. בדרך נשמעה אזעקה, שגרמה לו ולבני ביתו 

. הברית התקיימה על הצד הטוב ביותר. להסתתר בתנאים קשים. הוא לא התרעם על כך, אלא עשה את הכל בשמחה
בברית דיברתי על מעלת האירוע הזה. עד כמה הוא כרוך במסירות כדי לקיים את מצוות כיבוד הורים. בוודאי זכות זאת 
תעמוד לילד לגדול בתורה ובמעשים טובים. אחד המשתתפים באירוע היה יהודי עשיר גדול. כשהוא שמע מה שבני עשה, 

עם סכום גדול, שכיסה את כל הוצאות הברית והקנס ששילם לאולם בדרום ואת שאר ההוצאות הכרוכות  הוא כתב לו צ'ק
 בזה.

 

בזה לא תם הסיפור. כאשר בני הגיע חזרה לביתו, הוא גילה שטיל פגע בחניה הסמוכה לביתו. כאשר הוא התקרב לאזור 
בשבת קודש הוא עשה קידוש בבית  וע של רכבו.הוא גילה שהטיל נחת בדיוק על מקום החניה הקבשבו היתה הפגיעה, 

הכנסת שסמוך לביתו. הוא הודה לבורא עולם בפני כל הנוכחים על הנס הגדול שעשה לו, תוך כדי הדגשה שזכות כיבוד 
 הורים עמדה לו לזכות בנס זה. 
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ּוְׂשָכרֹום הֹוִריד ִּכּבּו  

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

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



 

 

(נינה של ר' יצחק דב במברגר מרת שרה חיה לבית במברגר  אימו:(כיהן כרב ומו"צ במגנצא, הלברשטאט וברלין). ר' אהרון  אביו:
(משמש במקום אביו ר' שמחה  ילדיו:(רבינו היה תלמידו המובהק). הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך  מרבותיו: ושל ה'ערוך לנר').

 (נפטר מיטת עריסה כשהיה תינוק).  יוסףו בישיבת 'נתיבות חכמה'), (משמש במקום אביר' ברוך  בישיבת 'חכמת שלמה'),
 דיני טהרת המשפחה. -אהל שרה•קיצור דיני שמיטת קרקעות •הלכות שבת ויום טוב  -שמירת שבת כהלכתה• מספריו:

 מדריך הלכתי לאחיות בבתי חולים לשבתות וחגים. • חינוך הבנים למצוות ודיני קטן•
חד הספרים המפורסמים ביותר בדורינו על הלכות שבת הוא ספרו של רבינו 'שמירת שבת כהלכתה'. רבינו סיפר פעם על הסיבה להוצאת א

ספרו. לאחר שעבר את השואה הנוראה ועלה לארץ ישראל באוניית מעפילים, נאלץ לעלות עליה בשבת קודש מחמת חשש לפיקוח נפש. 
ן שבמשך כל שנות המלחמה הקשה הצליח לשמור מצוות עד כמה שאפשר, ובמיוחד שמר על שבת קודש. הדבר ציער אותו במיוחד, מכיוו

איך יתכן שדווקא עכשיו לאחר המלחמה, כשיצא לחופשי, יחלל את השבת? רבינו קיבל על עצמו, שה' יזכה אותו ויעשה משהו עבור השבת. 
 כך עלה הרעיון לכתוב ספר על שמירת שבת. 

 

ינו על שמירת שבת גם הצילה אותו מסכנת מוות. רבינו לא חש בטוב והרופא נתן לו מרשם לתרופה. באותה תקופה הקפדתו של רב
המשפחה סבלה ממכת עכברים בבית והרופא נתן גם מרשם לרעל עכברים. בליל שבת רבינו רצה לקחת מהתרופה שנתן לו הרופא ומצא 

משום עונג שבת ויתחיל לקחת את התרופה רק לאחר השבת. למחרת, כאשר הרופא שטעמה מר. רבינו החליט שאין ליטול דבר מר בשבת 
את רעל העכברים רשם כתרופה למיחושים ואת התרופה רשם כרעל  -ערך אצלו ביקור נוסף, התברר שהרוקח טעה והחליף בין התרופות 

 עכברים. בזכות הקפדתו על שמירת שבת בדקדוק, השבת שמרה עליו והצילה את חייו.

בינו הקים גמ"ח בשם 'זכרון יוסף' ע"ש בנו, שנפטר מיתת עריסה כשהיה תינוק. בתקופת החגים הבית היה הומה אדם. אנשים באו לקבל ר
מי שמגיע עם  -צדקה והרב חילק. הרב היה מקבל בממוצע ביום מאה מכתבי צדקה! רבינו פיתח שיטה מסודרת ומדוקדקת לחלוקת הצדקה

מקבל את הסכום ע"פ דירוג מיוחד. עוזריו שביקשו לעשות 'שימוש'  -נים שהרב הכיר אותם וסמך עליהם המלצות מסודרות מעשרה רב
. הרב היה מכניס את היד לכיס מסוים, מוציא סכום כסף ונותן לעני. 3למשל דרגה  -חכמים אצל רבינו היו בודקים ומעבירים לרב בצד פתק 

 כיס אחר. הכול מאורגן. -דרגה אחרת 
 

אישה קשת יום ועניה הגיעה לחלוקת הצדקה. היא הושיטה מכתב המלצה, שנראה קרוע ומטושטש, מהשנה שעברה, עם כתב לא  יום אחד
ברור ומרבנים לא מוכרים. העוזר לא ידע מה לעשות ופנה לרב שיחליט. הרב בדק את המכתב ואמר לאישה: "מצטער, אני לא יכול לתת לך 

שיש לי תנאים מיוחדים  -, והרב דוחה אותי?" הרב ענה: "אני נאמן ע"י האנשים שנותנים לי כסף כסף". האישה התחננה: "באתי לעזרה
 וקריטריונים, שעליהם אני מקפיד. אני פשוט לא יכול, מאוד מצטער". האישה כעסה, והתחילה לדבר דברים קשים.

 

זה מה שאני יכול לתת". האישה ענתה: "אני רוצה שטרות  ש"ח, נתן לאישה ואמר: "זה מהכסף שלי, 100הרב נכנס לחדרו, יצא עם שטר של 
ירוקים כמו כולם ובסכום של כולם!". ענה הרב: "אני מאוד מצטער, אני לא יכול. נותני הכסף סומכים עלי. הם נתנו לי כדי שאקפיד על 

ר להם: "לא! אל תעשו דבר". הרב נעמד הכללים". האישה התחילה לצעוק ולקלל את הרב. עוזריו רצו להוציא אותה מביתו. אבל הצדיק אמ
 ".הלואי שימותו כל בניך בחייך!ליד החלון, הסתכל לרצפה, שמע ושתק. האישה המשיכה לקלל ולא התקררה דעתה עד שאמרה: "

 

דר. אשת הרב שמעה את הצעקות, נכנסה לחדר ואמרה לאישה: "בואי בבקשה, יש לי משהו לומר לך". כך היא הצליחה להוציא אותה מהח
הרב אמר לעוזריו: "עד היום לא ידעתם מה זה 'שימוש'. רק היום למדתם. אתם חושבים, שכשתהיו רבנים תיהנו מהכבוד שיחלקו לכם? לא 
ולא. להיות רב או איש ציבור זה אומר לסבול ביזיונות, חשדות ולספוג הכל. רק עכשיו אתם יודעים, לקראת מה אתם הולכים. רק אם אתם 

 רק אז זה נקרא קבלת עול הציבור באמת". -"כ ולמרות הכל אנחנו רוצים להיות רבנים ואנשי ציבור אעפ –אומרים 
 

 נשמח מאוד אם מישהו מהקוראים יש לו את תמונת הציון של הצדיק שיעביר לנו אותה

בהלברשטאדט  )1927(י"ד אדר א' ה'תרפ"ז -נולד ב -הגאון הרב יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל
שבגרמניה. בהתחלת מלחמת העולם השניה המשפחה חשבה כי מדינת הולנד הוא מקום מוגן 
שכן שבהתחלה מדינת הולנד לא היתה שותפה במלחמה. לכן הוריו, שני אחיו ואחותו ברחו 

הנאצים ימ"ש כבשו את הולנד. משפחתו של רבינו הסתתרה בחדר  )1940( לשם. בשנת ה'ת"ש
וש שנים, כאשר השכנים הגויים סיפקו להם לחם ומים. היה זה נס גלוי, שכן אחד במשך כשל

שוחררו. רבינו הגיע לנמל ליד  )1946( הנאצים עברו מבית לבית וחיפשו יהודים. בשנת ה'תש"ו
ישראל. הם אמרו שזאת -מרסיי שבצרפת. בשבת הודיעו לפליטים שיש אוניה שמפליגה לארץ

לארץ. מכיוון שאף אחד לא ידע מה שמתרחש בעולם, היה ההזדמנות היחידה שלהם להגיע 
 חשש ניכר כי מדובר בפיקוח נפש, לכן רבינו התיר לעצמו להפליג. 

 

הקודש יחבר ספר שיאדיר את כבוד השבת. מיד -בדרכו לארץ נדר שאם יזכה להגיע לארץ
חשף כשהגיע לארץ התחיל ללמוד בישיבת 'קול תורה'. לאחר שהתחתן והיה לאב צעיר, נ

לשאלות רבות על הטיפול בתינוק בשבת. כשראה עד כמה הציבור לא מודע למה שאסור 
לעשות, התחיל בכתיבת ספרו 'שמירת שבת כהלכתה'. הספר התמקד בהתחלה בענייני טיפול 

 בתינוק ושאלות רפואה בשבת. בהמשך התווספו הלכות רבות. 
 

ואת הישיבות הגבוהות 'חכמת שלמה'  רבינו יסד בבית וגן את הישיבה לצעירים 'פני שמואל'
ו'נתיבות חכמה'. העביר שיעורים בקביעות בעיקר בהלכה גם בישיבת 'קול תורה'. במשך עשרות 

(יחד שנים מסר שיעורי דינים בסמינר הישן. שימש כפוסק ההלכה של המרכז הרפואי 'שערי צדק' 
שנים. מספר פעמים במשך  15-. שימש כרב ארגון 'החובש הר נוף' למעלה מעם ר' אשר וייס)

השנה הגיע לתת שיעורים בהלכות שבת והנהיג את נושא גוי של שבת. הפעיל גמ"ח גדול של 
שנים.  86-חי כ ).2013(ג' תמוז ה'תשע"ג -הלוואות, וסייע ליהודים רבים בכל התחומים. נפטר ב

 הזיתים בירושלים.-ציונו בהר
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לישיבה בירושלים. כעבור זמן לא רב הוא יצא מהבית 
כשעל גבו 'מיטת סוכנות', שהוא קיבל מן השלטונות, כאשר 

 משפחתו עלו לארץ ישראל. הוא ו
 

באותם הזמנים מיטות מסוג זה 'פיארו' את בתיהם של 
רבים. אלו היו מיטות ברזל כבדות, מוצקות וגדולות. לשבחן 

 אפשר לומר, כי מעולם לא נשברו!
 

הוא עשה את דרכו בקושי רב ברחובות עירו לעבר תחנת 
ההסעות. כשהגיע האוטובוס העמיס את המיטה על גגו. 

שהנהג התחיל בנסיעה, הבחור הזדרז, נכנס לתוך  לפני
האוטובוס, פתח את חלון הברזל שבגג האוטובוס ואחז 

 בידיו את רגלי המיטה.
 

מהצפון עד לירושלים. במשך שעות ארוכות הבחור עמד, 
כשאהבת התורה יקדה בליבו בלא מיצרים. אצבעות ידיו 

 האדימו מן המתכת הלוהטת. 
 

השמש. זרועותיו התחככו ללא הרף כפות ידיו נצרבו בחום 
פניו לירושלים  -במסגרת החלון. שריריו רעדו ממאמץ. והוא 

 עיר הקודש, ללמוד ולשקוד על דלתות התורה הקדושה.
 

סוף סוף, לאחר שעות ארוכות ומייגעות, האוטובוס הגיע 
לשערי ירושלים והמיטה על גגו. ברחוב קינג ג'ורג בבניין 

חרונה של מסלול האוטובוס.העמודים היתה התחנה הא
 

הנהג כיבה את המנוע והודיע על סיום הנסיעה. בימים 
ההם לא היתה תחבורה מסודרת ממרכז העיר לשכונות 

 השונות בירושלים. 
 

הבחור תפס את מיטת הסוכנות והעמיס אותה על גבו. ביד 
 -אחת אחז את המזוודה שלו ויצא לדרך. מגמתו היא אחת

 שה!ללמוד את התורה הקדו
 

רק בשעות הערב דמות צנומה נראתה בפתח ישיבת 'קול 
תורה', כשעל גבה מיטת מתכת ענקית. סוף כל סוף הוא 

 הגיע אל המנוחה ואל הנחלה. 
 

הרב מ. א. הי"ו מירושלים, ששלח את המעשה ל'מאורות 
הפך הדף היומי', הוסיף וציין כי ה'בחור עם המיטה', 

 ברבות השנים לתלמיד חכם מופלג. 
 

הוא עדיין גר ליד הישיבה שבה למד תורה במסירות נפש 
עילאית. למעשים מעין אלו דרוש נחישות, אהבת תורה 

 ויראת שמיים בדרגה גבוהה. 
 

יש לשאוב לקח ומוסר מאורח חייהם של אותם אנשים 
שאהבת התורה שפיעמה בהם המריצה אותם לפעולות 

א שזכו ומעשים מעוררי השתאות, עוד כשהיו נערים. לא פל
 למה שזכו!

עד כמה רבותינו היו מוכנים למסור את נפשם כדי לזכות 
ללמוד מהסיפור המופלא ללמוד בישיבות הקדושות, זאת ניתן 

 ':מאורות הדף היומיהבא, שמעובד מתוך '
 

לפני שנים, לא היתה תחבורה כפי שהיא כיום. האוטובוסים 
היו של חברת 'המקשר'. האוטובוס לפעמים לא הגיע. עד 
שהגיע לתחנה, אם האוטובוס היה עמוס ודחוק, הנהג 
לפעמים לא עצר. הנוסעים היו עומדים צפופים, נתלים 

 צועות עור שהשתלשלו מהגג.בר
 

כדי לפתוח את החלון היית צריך להשקיע כוח רב. כדי 
להודיע לנהג כי ברצונך לרדת בתחנה הבאה, היה עליך 

 למשוך חוט שהיה מחובר מקצה האוטובוס ועד סופו. 
 

ספסלי עץ ארוכים היו קבועים בדפנות האוטובוס. הנסיעה בו 
ממוקם במרכז לא היתה קלה. הרעש של המנוע, שהיה 

 האוטובוס, הוכיח זאת היטב.
 

פעמים רבות היית מוצא, מבלי משים, כי ידיך נמצאים על 
 הכיסא שעליו אתה יושב כדי להימנע מטלטולי הדרך הקשים.

 

בחודש אב לפני שנים רבות, אוטובוס שכזה עשה את דרכו 
בעצלתיים בכבישי הצפון, כשהוא נושא על גגו חפץ מוזר 

 ביותר.
 

ישיבת 'קול תורה' שבשכונת בית וגן בירושלים שוכנת היום 
בבניינים מרווחים. אולם היו ימים, בתחילת דרכה של 
הישיבה, שראשיה ומייסדיה, הגאון רבי יחיאל מיכל שלזינגר 
זצ"ל והגאון רבי ברוך קונשטט זצ"ל, נאלצו לנהל את ישיבתם 

 בצמצום רב. 
 

קה ללמוד את התורה ביום מן הימים בחור צעיר, שנפשו חש
הקדושה, נקש על דלת הישיבה. הרב קונשטט זצ"ל שמע את 

 בקשתו של הבחור.
 

הרב השיב לו, כי בשמחה וברצון הוא מסכים לקבל אותו 
מיטות. הבחור פער את פיו … לישיבה, אלא שאזלו ה

 בתימהון וראש הישיבה הסביר.
 

"מצבה הכלכלי של הישיבה לא קל. השיבה נמצאת למעשה 
חובות גדולים. לא נותר במשרדי הישיבה כסף, אפילו לא ב

 לרכישת מיטה". 
 

"בני היקר, אם נפשך חשקה בתורה הקדושה, מצא מיטה, 
שים אותה בישיבה, והצטרף אלינו לשקוד על דלתות התורה 

 והעבודה", ראש הישיבה סיים את דבריו.
 

הבחור שליבו חפץ ללמוד בישיבה בירושלים, מצא את עצמו 
 מספר שעות אחר כך בדרך חזרה אל ביתו בצפון הארץ. 

 

כאשר הגיע לביתו הוא סיפר להוריו כי עליו להוביל מיטה 

ֶנֶפׁשת ְמִסירּו  

    ז"ל ולד יחיא בן יוסףל   הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                        הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל                   מאיר מורד בן שושנה ז"ל        פואד אברהם בן רג'ינה ז"ל                            ז"ל    יקוטבן  מסעוד       רחמים בן רחל ז"ל                         
 מאירה בת יפה ע"ה              ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל   ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל

   אביגדור בן ג'ולי ז"ל               ם בן דבורה ז"ל             ימראברהם בן יונה ז"ל                                                                              ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
צדיק חכם בן חזלה ז"ל                  "ל צז סילביהשאול בן ר'               ע"ה   תופחה בתסעידה                                                  יצחק בן חביבה ז"ל                   ז"ל   אביחי בן אסתר

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

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

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

גורג'יה בת נעימה ע"ה                אלון בן סעדה ז"ל                                     אביבה לושי ע"ה                                                                 ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                 
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  ""חוקתחוקת""פרשת פרשת  

  ].ב, יט ["דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה... זאת חוקת התורה"
. שכן אותה פרה אדומה מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים, ה ללא טעם והסברמצו, "חוק"פרה אדומה היא 

מי יתן טהור ': זה שאמר הכתוב, זאת חוקת: "ובמדרש מובא על כך, "מי יתן טהור מטמא לא אחד: " נאמרבפסוק באיוב
          ,  מעובדי כוכבים–ישראל ,  משמעי–מרדכי ,  מאמון–יאשיה ,  מאחז–חזקיה ,  מתרח–אברהם : כגון', מטמא לא אחד

  !".?ידו של עולםלא יח, מי גזר כך, מי ציווה כן, י עשה כןמ.  מעולם הזה–העולם הבא 
אוס מציאות של טהרה יורק יחידו של עולם יכול להוציא ממציאות של טומאה ומ, הטומאה והטהרה שני הפכים הם

              , מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו: "כפי שאנו אומרים בהגדה של פסח, היה עובד אלילים, אבי אברהם, תרח .וקדושה
     , אחז בן יותם .ונתן בו רוח טהרה וקדושה, ה את אברהם מתחת יד אביו" הקבשהוציא, "ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו

             . לךוואף העביר את בניו למ, רבה לעבוד עבודה זרהיה', הוא עשה הרע בעיני ה. היה מן הרשעים שבמלכים, מלך יהודה
, ל"ליית קודש הקדשים רהעמיד פסל בע, ואף על פי כן עמד ברשעו, אחז ראה במו עיניו את התגשמות דברי הנביא ישעיהו

אחז רצה להעביר גם את בנו  .וסגר את דלתות בית המקדש ואת דלתות בתי המדרש, צייר צלמים על כתלי בית המקדש
  .וכך ניצל, המגן מפני אש, אולם אמו של חזקיהו סכה אותו בשמן סלמנדרה, לךוחזקיהו למ

                     ... ככל אשר עשה דוד אביו' עיני הויעש הישר ב ":הכתוב מעיד עליו. חזקיהו היה ממלכי יהודה הצדיקים ביותר
  .המצבות והאשרות, חזקיהו דאג להסרת הבמות". לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו
בדקו מדן ועד באר , אכן. והכריז שכל מי שאינו עוסק בתורה יידקר בחרב זו, חזקיהו גם נעץ חרב על פתחו של בית המדרש

חזקיהו שלח רצים בכל  .שהן הלכות קשות ומורכבות ביותר, שלא היה בקי בהלכות טומאה וטהרהולא מצאו ילד , שבע
  .הממלכה לעורר את העם להקריב קרבן פסח בירושלים

  .באהבה וביראה' ועשו ישראל את רצון ה, בימיו מלאה הארץ בתי כנסיות ובתי מדרשות
  .םהמלך הרשע ברשעי, יצא דווקא מאחז, המלך הצדיק, חזקיהו
אשיהו והמלך י ".ולא סר ימין ושמאל, וילך בכל דרך דוד אביו', ויעש הישר בעיני ה: "אשיהו מלך יהודה מעיד הכתובועל י

, בנוכחות כל העם,  גדולבמעמד' אשיהו כרת ברית לפני הוי. והרבה תורה ויראה בקרב העם, ולים מישראלילפעל לעקירת הג
,  הכהנים והלויים ופשוטי העם–וכל העם ". תיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפשולשמור מצוותיו ואת עדו' ללכת אחר ה"

  . קיבלו עליהם לקיים את כל דברי התורה–למגדול ועד קטן 
                     . ולשרוף אותם מחוץ לחומות ירושלים, אשיהו ציווה להוציא מבית המקדש את כל הכלים העשויים לעבודה זרהוי

לאחר שביער את העבודה . ואת הבמות ששכנו סמוך לפתחים של שערי ירושלים, הוא הרס את המבנים ששימשו לעבודה זרה
  .והחזירם בתשובה, קיבץ את כל הכהנים אשר עבדו עבודה זרה בימי אביו, הזרה ואת בניניה וכליה

ש שירו בו המצרים שלו, במדרש מובא.  על ידי המצריםונהרג, אך לא זכה הדור, שיחמהיאשיהו המלך היה ראוי להיות 
במספד על אף ירמיהו הנביא נכח . וכל העם בכו על מותו, בהלווייתו נכחו עם רב מאוד. ועשאוהו ככברה, מאות חצים

  ..."איכה יועם זהב" ,הנאמרת בתשעה באב, זו הקינה הרביעית במגילת איכה, וכתב עליו קינה מיוחדת, יאשיהו
ו "אמר ח, וחשש שמא מחמת צערו הנורא, ותיו מרחשותראה ירמיהו את שפת, אשיהו למותושבעת שעמד י, בגמרא מובא

                     ". כי פיהו מריתי' צדיק הוא ה: "ושמע את יאשיהו מצדיק עליו את הדין ואומר, גחן ירמיהו. מילה שאינה הגונה
  ".נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים' רוח אפינו משיח ה"פתח ירמיהו וקרא עליו את הפסוק 

  .אשר היה עובד עבודה זרה, אמון הרשע מ–? ממי יצא הצדיק
                 , וזכה להציל את כלל ישראל, ולא כרע ולא השתחווה להמן בעת שחטאו כל העם, שהיה ראש הסנהדרין, מרדכי היהודי

  .אשר קילל את דוד המלך ונתחייב מיתה, היה מזרעו של שמעי בן גרא
  .)דורש ציון(  ולטהרהוזכו להגיע לקדושה, גרי צדק רבים באו ממקומות של טומאה ושיקוץ

  ].ב, יט ["ויקחו אליך פרה אדומה תמימה"
  ?"ויקחו אליך: "מדוע נאמר

ו בכל הפרות האדומות שבא". משה במדברפרה שעשה  '–לעולם היא נקראת על שמך : אמר הקדוש ברוך הוא למשה"
חשיבותה של הפרה האדומה שעשה משה רבנו היתה רבה  .בו מעט מאפר הפרה שעשה משה במדברבבדורות הבאים ער

                     , למעלה זו הוא הגיע מאחר שלא חטא כל ימיו. משום שמשה רבנו זכה לדעת את סוד הפרה האדומה, חדבמיו
                     , ארה לו מעט עפרורית בגוףשכתב האברבנאל שנ. גופו התקדש בקדושה גמורה. ועל ידי זה תיקן את חטא עץ הדעת

  .יש אינו יודע את מקום קבורתומשום כך אין לו קבר וא, וגם היא תמה בשעת פטירתו
י הקדוש על "בדורות האחרונים העיד האר. במהלך ההיסטוריה היו כמה בודדים שנאמר עליהם שלא חטאו כל ימי חייהם

  .ובזאת גרם לתיקון חטא עץ הדעת, שגם הוא לא חטא כל ימיו, ל"רבי משה קורדובירו זצ
                     , "תומר דבורה"ביניהם החיבורים הידועים , שים ספריםרבי משה קורדובירו הותיר לנו מורשת גדולה של כשלו

  .ועם זאת הרבה לדבר בקדושתו ובמעלתו המיוחדת, י"הכירו הארלא זמן רב ". אור החמה"ו
אביו היה אשכנזי . ונותר עם אמו האלמנה ואחותו היחידה, ובהיותו כבן חמש התייתם מאביו, י הקדוש נולד בירושלים"האר

נסעה למצרים אל , כשנותרה לבדה עם שני ילדים, כעת. מו היתה ממשפחה ספרדית מגולי ספרדואלו א, ממשפחת לוריא
שכן היה ממונה על המכס מטעם , ומאחר שהיה בעל יכולת, האח קיבל אותם בברכה. שהתגורר שם, מרדכי פרנסיסי, אחיה

  .ד אותו תורהושכר לו מורה שילמ, י דירה"נו האריהוא העניק לאחי. כלכל אותם, המלכות במצרים

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" היבנימין בן מרים , ו"מיכל אפרת חיה בת דיאנה הי,  ו" היציפורה בת תמו, ו"מרדכי בן שרה הי, ו" הימרים בת קטי, ו" היאברהם בן פארילרפואת 



ז ואת הקהילה "ובהמשך הכיר את הרדב, "שיטה מקבצת"בעל ה, למד מפי רבי בצלאל אשכנזי, י במצרים"כך גדל האר
  .כדי להזכיר את מוצאו האשכנזי היו מכנים אותו רבי יצחק לוריא אשכנזי. המפוארת של יהדות מצרים

במשך כל ימות החול היה יושב בדירה . ל מרדכי פרנסיסיבתו ש, י לאשה את בת דודו"בהיותו כבן שמונה עשרה נשא האר
  .כדי ללמדו תורהאליו עד שזכה שאליהו הנביא התגלה , הוא עלה והתעלה, ולומד תורה, המבודדת שהקצה לו דודו

 .ולא נותר לך עוד הרבה זמן לחיות, שזמנך בעולם הזה קצר, דע: "בהיותו בן שלושים ושש בא אליו אליהו הנביא ואמר לו
הוא לא  ."למד את תורת הקבלהיבארץ ישראל ת. ואני אראה לך היכן הוא מקומך שם, עלה לארץ ישראל במהירות, קום

  .והוא נפטר לבית עולמו בגיל שלושים ושמונה שנה בלבד, אך בפועל נותרו לו שתי שנות חיים, גילה לו כמה זמן עוד נותר לו
שהוא כיוון שידע , אלא שהשטן עיכב בעדו ועמד להרגו. שלים עיר הקודשושם פעמיו לירו, י הקדוש עלה לארץ ישראל"האר

רבנים רבים שנדדו . באותו זמן היתה צפת מעוז של תורה וקבלה. נה את תכניתו ופנה לצפתימשום כך ש. משיח בן יוסף
, רבי יוסף קארו, ךרבי משה אלשי, ביניהם רבי יעקב בירב, כך שהיו שם מאתיים גדולי עולם, מספרד קבעו בה את מושבם
  ...רבי חיים ויטאל ועוד ועוד, רבי שלמה אלקבץ, )ט"המבי(רבי משה ברבי יוסף מטראני 

  .שהיה כמלאך אלוקים, לימד רבי משה קורדובירו, קבלההמוד יבישיבה שהיתה שם לל
די לימוד חש כאלו נשמתו תוך כ. ולמד מפיו, רבי משה קורדובירו, כדרכו סמוך למורו ורבובאחד הימים ישב רבי חיים ויטאל 

איני יודע מה : "ענה לו. ושאלו האם הבין את דבריו, ק בסבר פניו"הבחין הרמ. ולא הצליח להבין את דברי רבו, יוצאת ממנו
  ".אני חש כאלו נשמתי יוצאת, קורה לי

. פעם לא היה מרוכזגם ה, "לא: "השיב רבי חיים ויטאל בשלילה" ?הפעם הבנת את דברי: "ולאחר מכן שאל, המשיך ללמדו
  .'ועליך לבוא אלי, באתי עבורך ממצרים': שקורא לו ואומר, שהגיע ממצרים, ואז הוא שמע רב אשכנזי אחד

  .התחייך , הקדושי"שחזה ברוח קדשו באר, ק"הרמ
ו יבוא ובמקומ, טר מן העולםגילה לתלמידיו שהוא עומד להפ, ק בן ארבעים ושמונה שנים בלבד"כשהיה הרמ, כעבור זמן מה

  .ל"י ז"כוונתו היתה לאר.  שילמד אותם סודות עמוקים יותר מאלו שגילה להםרב גדול
, שהעיד שראה שני עמודי אש מלווים את ארונו, י"בהלווייתו השתתפו רבנו האר. תוך תקופה קצרה נפטר לבית עולמו, אמנם
  .'כאן נגנז ארון התורה'שספד לו ואמר כי " בית יוסף"ומרן ה
וכי יהיה באיש " ק וקרא עליו את הפסוק"כשקם להספיד את הרמ. וש עדיין לא היה מוכר כל כך בקרב אנשי צפתי הקד"האר

וכי יהיה : "לפיכך מיהר לבאר את כוונתו. עורר את כעסם של כל הנוכחים, "חטא משפט מוות והומת ותלית אותו על עץ
". והייתי אני ובני שלמה חטאים"כמו שנאמר , יסרון חטא הוא ח–" חטא משפט מוות והומת. " איש הוא צדיק–" באיש

                     ?  מהו החיסרון שבגללו נפטר–מחפשים , שכאשר נפטר צדיק שיודעים שלא היה לו שום עוון, כוונת הדברים היא
  .בעטיו של נחש,  יש לתלות את הסיבה למותו בעץ הדעת–" ותלית אותו על עץ"התשובה היא ? מפני מה נפטר רבי משה

  .)דורש ציון( ם שם חרדו חרדה גדולהוכל הנוכחי

  .]אם ייטשופ -הפטרת השבוע [ "ילחויפתח הגלעדי היה גיבור  "
הלכה ובין השניים פרצה אש המחלוקת . שבאחד הימים הסתכסך עם חבירו יעקב, מעשה באיש עסקים בשם שמואל

  . והתלהטה במלוא עוזה
  .שם הם לומדים גמרא בעיון והלכה מפי תלמיד חכם מובהק, ה בכולל ערבשמואל ויעקב קובעים עיתים לתור, והנה
קיים חשש שכאשר אפגוש אותו בכניסה או , לאחר המתיחות הקשה ששוררת ביני לבין יעקב: בא שמואל ושואל, כעת

- האשמות מטיל עליוגם הוא זועם עלי ו, כי הכעס עליו עדיין בוער בקרבי, תפרוץ בינינו שוב המחלוקת, ביציאה מבית המדרש
או שמא מכיון שליבי חפץ להמשיך , על מנת שלא להיתקל באיש, האם כדאי שאחפש לי כולל ערב אחר, שאלתי היא. שוא

  ?יש להמשיך ללמוד שם על אף חשש המחלוקת, בכולל בו רגיל אני ללמוד מפי המגיד שיעור הנפלא שלנו, ללמוד באיכות
שלא כפי הנהוג (גלעד נשא אשה משבט אחר : )א"פרק י( שופטים ספרמסופר ב :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

ה "משום שעל ידו בלבד יפתח הקב, "יפתח"שמו היה .  והוליד ממנה את יפתח הגלעדי)באותם ימים לישא אשה מאותו שבט
                     : ומספר הנביא, )אשר משבטו(נולדו לגלעד בנים מאשתו , לאחר מכן! )ד וואלי"רמ(לישראל פתח של ישועה 

חיו וישב א יפתח מפנייברח ו! אחרת אתה בינו כי בן אישהא א תנחל בביתל: יאמרו לוו, יגרשו את יפתחו, אישההני ב יגדלוו"
 כל חיל עמון גבר בכוחו הרי על? ומדוע ברח מפני אחיו, כה גדול" גיבור חיל"יפתח הלוא היה : נשאלת השאלה ."ובט בארץ
  ! ? הקטניםוכי לא יכול היה לגבור על אחיו, האדיר

, קת ולא בלבולוולא עשה שום מחל, ועם כל זה השפיל עצמו, יפתח היה גיבור חיל: )'חומת אנך'ב(א "כותב על כך רבינו החיד
יב לעלות לרגל ולאכול מעשר שני היה מחוי, ואם היה הולך לאיזו עיר מארץ ישראל. ונדחה מפני השעה וברח מפני אחיו

כמבואר (ל "ולפיכך ברח לארץ טוב שהיא בחו, חשש שמא יבוא להתגרות ולחלוק עם אחיו, ומידי העלותו, בירושלים
בוא וראה כמה זריז ונשכר .  ופטור ממעשרות):'בפסחים ג' כמבואר בתוס(ל אינו חייב לעלות לרגל "והדר בחו, )בירושלמי

השעה עומדת לו , הנדחה מפני השעה ובורח מהמחלוקת.  האלוקים יבקש את הנרדף- כך היא המידה כי. הבורח מהמחלוקת
  .יש לברוח מן המחלוקת, שגם במחיר הפסד קיום מצוות, הרי לנו !ופותחים לו פתח לישועה

                      ,למוד תורהאבל מת, ל פטור ממצות עלייה לרגל ומעשר שני"שכן הדר בחו, א לנידוננו"אין לדון מדברי החיד, אולם
ואסור לו בשום אופן לעזוב את רבו ממנו לומד תורה ,  שמואל דנן חייב בתלמוד תורהגם ו! לאף אדם ובאף מקום פטוראין

כל הפורש ממך כפורש  "):ו"קידושין ס(כפי שאמר רבי טרפון לרבי עקיבא , אם יפרוש ממנו הריהו כפורש מן החייםו, באיכות
על אף (מותר לו לצאת לחוץ לארץ ,  שכהן שרוצה לילך ללמוד תורה מפי רבוואר מב).ז"מ(גמרא בעירובין בו "!מן החיים

 כדי ל"צאת לחובכל זאת רשאי ל,  ואפילו בזמן שיכול למצוא חכם אחר וללמוד ממנו,)שגזרו חכמים טומאה על ארץ העמים
שיש רב , אדם זוכה ללמוד מכל מלמדיואין : "י"וביאר רש .אלא מרבו, לפי שאין אדם זוכה ללמוד מכל אדם, ד מרבווללמ

  ".ושונה לתלמידיו דרך קצרה, שמשנתו סדורה בפיו
                    ,  עשה לו כדי שיחיה- ' וחי'שנאמר , מגלים רבו עמו, תלמיד שגלה לערי מקלט): "'א-'רוצח ז' הל(ם "וידועים דברי הרמב

מלעזוב את בית המדרש ואת הרב ממנו הוא ולכן חס ושלום ".  כמיתה חשובים- וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה 
,  כשאין צד שני-באפס עצים תכבה אש : צריך שמואל לדעת ולשנן היטב, ובאשר לחשש המחלוקת! רגיל לינוק תורה ויראה

 וירבה בתפילה לבוראו שיצילו ,אם יעבוד על מידת ההבלגה ובלימת פיו,  ולכן!לא יכולה להיות שום מריבה ומחלוקת
   .ת להמשיך לעסוק בתורה והמחלוקת תשקע ותעלם"הוא יזכה בעזהי, ממחלוקות
  ..)אחת שאלתי(  ככל שניתן מהמחלוקתישמור עצמוו,  אצל רבוכוללשמואל ימשיך ללמוד ב :לסיכום

 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז יצחק בן ליבה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז דוד בן כורשיד נ"לע, ל"ז וורמרת מנסורה בת כש נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

 , ל" משה בן כורשיד זנ"לע, ל"נ משה בן אסתר ז"לע, ל"נ דוד חבסוב בן רבקה ז"לע, ל"נ ענייט בצלאל בן כשוור  ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ מרים בת גוהר ז"לע, ל"נ דוד בן שרה ז"לע
  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ רבקה בת שרה ז"לע, ל"נ לי כהן בת פולין ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ יחזקאל בן מזל ז"       לע

  
 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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בכור  העלון לעלוי נשמת:
 בן זושא חי בן בטי, אברהם

יום ' ר בתיהושע, לאה 'ר
מיכאל בן  ליפמאן, טוב

אלכסנדר בן מרי, שרה, 
בת לייב, משה בן לודמילה

זוהרה, יהודה בן שרה, יוסף 
בן חנה, מנחם שלום בן 

ר'  , שמחה, חים בן אסתר
תמרה טוביה בן ר' זכריה, 

 .תנצב"ה-בת יעקב 
ולהבדיל בין החיים 

 העלון לרפואת: למתים,
אסתר , בת שבע בת ליאורה

צביה ה סביטלנבת שמחה, 
 ,בת ברכה, מרי בת חנה
בן מאור בן ידידיה, זכריה 

סלאם חיים, חנה בת 
בתוך שאר חולי  –סלאם

שרא עמו ישראל

 
 

 אֹו, ְיהּוִדי ֶׁשל ִמִּפיו ֶׁשּיֹוֵצא ָקָטן ֶאָחד ִמְׁשָּפט (כא, כז) "ֶחְׁשּבֹון ֹּבאּו"
 ְּבַיד ְלַסֵּיעַ  ָרצֹון ּוִמּתֹו, ּוְבֵחן ְּבֹנַעם ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַאַחת ִמָּלה ֲאִפּלּו

 ,ְׁשֵלִמים עֹוָלמֹות ִלְבנֹות, ַרב ֶׁשַפע ְלַהְׁשִּפיעַ  ְּבֹכָחּה ֵיׁש, ַהּזּוַלת
 .ְלטֹוִבים ֵמָרִעים ַהּׁשֹוְמִעים ֶאת ְוַלֲהֹפ

 ְּבַאַחד ַהְמַכֵהן, ִמירּוָׁשַלִים ָּדגּול ְמַחֵּנ ִסֵּפר ַהָּבא ַהִּסּפּור ֶאת     
 .ַהְידּוִעים ַהֵּסִמיָנִרים

 ִּבְתׁשוָּבה ַלְחזרֹ  ְוָזָכה, ֶׁשִנְּפַטר ִמְׁשָּפָחה ְקרֹוב, ֻעְבָּדא ֲהָוה ְּבִדיִדי     
 ְּדַהְינּו', ֶחְׁשּבֹון ּבֹואּו' ֶׁשל ַמְדִהיָמה ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ְיֵדי ַעל ְׁשֵלָמה

 .ַלֲעׂשֹות ֶּׁשְּבֹכחֹו ְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּפׁשּוט ֶחְׁשּבֹון ְיֵדי ַעל לֹו ֶּׁשהֹוַכְחִּתי
 ָׁשִנים ְּבֶמֶׁש. ּוִמְצוֹות ּתֹוָרה ׁשֹוֵמר ִלְהיֹות ָזָכה לאֹ  ָקרֹוב אֹותֹו     

 ֵסֵרב הּוא ֲאָבל, ַחָּייו ָאְרחֹות ֶאת ֶׁשְּיַׁשֶּנה ָעָליו ְלַהְׁשִּפיעַ  ִנִּסינּו
 .ִלְׁשֹמעַ  ְּבַעְקָׁשנּות

 ָיַׁשב ,ַהִּמיִניָמִלּיֹות ַהְּפֻעּלֹות ֶאת ַרק ָעָׂשה, ָאִביו ִנְפַטר ַּכֲאֶׁשר ַּגם     
 ְולאֹ  ,ְּכֶהְרֵּגלֹו ַחָּייו ֶאת ִהְמִׁשי ֲאָבל, ְוָׁשם ּפהֹ  ַקִּדיׁש ָאַמר, ִׁשְבָעה

 .ֶּדֶר ִׁשּנּוי ַעל ִלְׁשֹמעַ  ָאָבה
 ְלַאַחר ֳחָדִׁשים ִמְסַּפר, ְוִהֵּנה. ִאּמֹו ִנְפְטָרה ָׁשִנים ַּכָּמה ַאֲחֵרי     
 ְוהּוא, ְּגדֹוָלה ִּכָּפה ֲחבּוָׁשה ְּכֶׁשְּלרֹאׁשֹו ִלְראֹותֹו ְמֹאד ִהְתַּפֵּלאנּו, ִמֵּכן

 .ַׁשָּבת ְוַעל ַּכְׁשרּות ַעל ׁשֹוֵמר, יֹום ִמֵּדי ִמְתַּפֵּלל ֶׁשהּוא ַמְצִהיר
 ַּגם ֲהֵרי. ַּדְרּכֹו ֶאת ְלַׁשּנֹות ָעָליו ִהְׁשִּפיעַ  ּוִמי, ָּקָרה ַמה ָיַדְענּו לאֹ      

 ְולאֹ  ,ָעָליו ְלַהְׁשִּפיעַ  ַהָּׁשִנים ָּכל ְּבֶמֶׁש ְוִהְׁשַּתַּדְלנּו ִנִּסינּו ֲאַנְחנּו
 .ִהְצַלְחנּו

 ָעָליו ְלַהְׁשִּפיעַ  ִהְצִליחַ  ִמי ָלנּו ִסֵּפר ַעְצמֹו הּוא. ַהָּדָבר נֹוַדע ְוִהֵּנה     
 .ְּבַחָּייו ְּדָרָמִטי ֹּכה ִׁשּנּוי ַלֲעׂשֹות

 ֶאָחד ֵאַלי ִנַּגׁש, ִאִּמי ַעל ָהֵאֶבל ְיֵמי ִׁשְבַעת ְּבֹתם: ִסֵּפר ְוָכ     
ַהִאם : 'ִלי ְוָאַמר, ֲהִליכֹות ּוְנִעים ֲחֵרִדי ְיהּוִדי, ַהִּמְׁשָּפָחה ִמְּקרֹוֵבי

 ָעֶליהָ  ִאְּמ ֶׁשל ִנְׁשָמָתּה ְלִעּלּוי, ְוַקל ָּפׁשּוט ָּדָבר ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ
 ?'ַהָּׁשלֹום

 :ֵהַׁשְבִּתי ַּבָּמקֹום ּובֹו', ְוַקל ָּפׁשּוט ָּדָבר' ֵמַהֻּמָּׂשג' ִנְדַלְקִּתי' ֲאִני     
 ְלִעּלּוי ְוַקל ָּפׁשּוט ָּדָבר ַלֲעׂשֹות מּוָכן ִיְהֶיה לאֹ  ִמי ְוִכי. מּוָכן ֲאִני

 !?ִאּמֹו ִנְׁשַמת
 ֶׁשִּמֵּדי ִלי ָאַמר, ַהִחּיּוִבית ְּתׁשּוָבִתי ֶאת ַהֲחֵרִדי ַהָּקרֹוב ִמֶּׁשָּׁשַמע     
 ְּכֵדי ,ַּבְמָקֵרר ַהְּמנֹוָרה ֶאת ֲאַכֶּבה, ַהַּׁשָּבת ְּכִניַסת ֶטֶרם, ִׁשִּׁשי יֹום

 ְׁשִמיַרת ֶאת. "ַהְּמנֹוָרה ִּתָּדֵלק לאֹ , ְּבַׁשָּבת ַהְמָקֵרר ֶאת ֶׁשְּכֶׁשֶאְפַּתח
 .ַהָּקרֹוב ִלי ָאַמר", ִאְּמ ִנְׁשַמת ְלִעּלּוי ַּתְקִּדיׁש ַהּזֹו ַהַּׁשָּבת

 ֶאת ִּכִּביִתי, ַהַּׁשָּבת ְזַמן ְּבִהְתָקֵרב, ִׁשִּׁשי יֹום ְּבָכל. ָעִׂשיִתי ְוָכ     
. ִאִּמי ֶׁשל ִנְׁשָמָתּה ְלִעּלּוי זֹאת עֹוֶׂשה ֶׁשֲאִני ְוָיַדְעִּתי, ַהְמָקֵרר ְמנֹוַרת

 ?ִמֶּזה ַקל ָּדָבר ֲהֵיׁש
 ִלְׁשֹאל ֶׁשִהְתַחְלִּתי ַעד, ַׁשָּבתֹות ְוָׁשלׁשֹ  ְׁשַּתִים ָעְברּו לאֹ , ֲאָבל     
 ַמְדִליק ִהְּנ ַמּדּועַ  - ַהְמָקֵרר ְמנֹוַרת ֶאת ַמְדִליק ֵאיְנ ִאם, ַעְצִמי ֶאת
 ?ַהַּבִית ַחְדֵרי ּוְבֶיֶתר ַּבָּסלֹון ַהְּמנֹוָרה ֶאת
 לאֹ  ֲאָבל, ֵמַעי ְּבתֹו ֶׁשִּפְעְּפָעה ַהּזֹו ַהְּׁשֵאָלה ֶאת ִלְדחֹות ִנִּסיִתי     
 ִהְמַׁשְכִּתי ,ַהִהָּגיֹון ְּכָלֵלי ִּפי ַעל ַהּפֹוֵעל ָאָדם ֶׁשֲאִני ֵּכיָון. ְּכלּום ִלי ָעַזר
 ֶאתְמנֹוַרת ַמְדִליק ֵאיְנ ִאם' ְולֹוַמר, ְלַעְצִמי ְלַהִּטיף ָהֵעת ָּכל

 .'ַהַּבִית ְּבַחְדֵרי ַהְּמנֹורֹות ֶאת ַּגם ַּתְדִליק ַאל, ַהְמָקֵרר
 ֶׁשאּוַכל ְּכֵדי, ְּבֵביִתי ַׁשָּבת ְׁשעֹון ֶׁשַּיְתִקין ַחְׁשַמַּלאי ֶׁשִהְזַמְנִּתי ַעד     

 .ַּבֲחָדִרים ָהאֹור ֵמַהְדָלַקת ְלִהָּמַנע
 ֶאת ַמְדִליק ֵאיֶנִּני ִאם. ְּבֵביִתי ֶׁשָהָיה ָהַרְדיֹו ּתֹור ִהִּגיעַ  ְוָאז     

 ֶאת ְלַהְדִליק ְלַעְצִמי ַמְרֶׁשה ֲאִני ֵּכיַצד, ּוַבֲחָדִרים ַּבְמָקֵרר ַהְּמנֹוָרה
 .ָלַרְדיֹו ַהַהֲאָזָנה ֶאת ַּגם ְּבַהְדָרָגה ִהְפַסְקִּתי ָּכ? ָהַרְדיֹו ַמְכִׁשיר

 ֵאיְנ ַּבַּבִית ָהאֹורֹות ֶאת ִאם, ַעְצִמי ֶאת ִלְׁשֹאל ִהְתַחְלִּתי ְוָאז     
 ָהֶרֶכב ֶאת ַמְפִעיל ִהְּנ ֵאי, ָהַרְדיֹו ַמְכִׁשיר ֶאת לאֹ  ְוַגם, ַמְדִליק
 ?ְּבַׁשָּבת

 ְועֹוד, ַׁשָּבת ִחּלּול עֹוד ְמִחיַקת ֶׁשל ִעְקִבי ְּבַתֲהִלי ָּפַתְחִּתי ְוָכ    
 ִּכְמַעט ְלִהְתַנֵּזר ִּדְׁשַמָּיא ְּבִסַּיְעָּתא ֶׁשִהְצַלְחִּתי ַעד, ִחּלּול ְועֹוד, ִחּלּול
 .ַהַּׁשָּבת ִאּסּוֵרי ִמָּכל

 קרואנא לא ל 
בשעת התפילה
 וקריאת התורה.
 העלון טעון גניזה.

 הלימוד בשבת
 פי אלף מיום חול.

כדאי לקרוא 
 בשלחן שבת.

 
 

 -זמני השבת 
 בגב העלון

 ס"דבס"ד

 ֻחַּקת ָּפָרַׁשת
ן מספרעלון 

310310310 

 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין



ֵאיֶנִּני ָהַרְדיֹו ֶאת ֲהֵרי... ִלי ְלַׁשֲעֵמם ִהְתִחיל, ֶאָחד ַׁשָּבת ְּבֵליל ְוָאז      
 ...?עֹוִׂשים ָמה ָאז, נֹוֵסעַ  ֵאיֶנִּני ָּבֶרֶכב, ַמְדִליק

 ַקְמִּתי. ְּכֶנֶסת ֵּבית ֵיׁש ְלֵביִתי ְמֹאד ֶׁשְּבָסמּו ִנְזַּכְרִּתי ַההּוא ָּבֶרַגע     
 .ְלָׁשם ְוָהַלְכִּתי

 ַהְּתִפָּלה ַאֲחֵרי. ָּפִנים ִּבְמאֹור ִקְּבלּוִני ְוָהַרב ַהִּמְתַּפְּלִלים     
 ְוִהְזִמיַנִני, ָהַרב ֵאַלי ִנַּגׁש ְלַהְפָּתָעִתי ְוָאז, ְמיֶֻחֶדת ִהְתַעּלּות ִהְרַּגְׁשִּתי

 ַהַהְרָּגָׁשה ֶאת ְלַצֵּין ְלמֹוָתר. ְּבֵביתֹו ַהַּׁשָּבת ְסעּוַדתֶאת  ֶלֱאֹכל

 .ַהְּׁשכּוָנה ַרב ֵאֶצל ֶלֱאֹכל זֹוֶכה - ֶׁשָּכמֹוִני' חֹוֵטא'- ֶׁשֲאִני, ִּבי ֶׁשִּפֲעָמה
 ִעם ָיָצאִתי ִמֵּכן ְלַאַחר ּוִמָּיד, ַרָּבִתי ְּבִהְתַעּלּות ָעְבָרה ַהְּסעּוָדה     

 ָהַרב. ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ֶׁשּלֹו ַהָּקבּועַ  ַהִּׁשעּור ַלֲאִמיַרת ַּבֶּדֶר ָהַרב
 .ַנֲעָלה רּוָחִנית ְּבַהְרָּגָׁשה הּוא ַּגם ָעַבר ְוַהִּׁשעּור, ְלָידֹו הֹוִׁשיַבִני

 ּתֹוָרה ֹעל ָעַלי ְלַקֵּבל ַהִחּלֹוִתי, ֲעֵיָפה ְלֶנֶפׁש ָקִרים ְּכַמִים, ְוָכ     
 )ַנְפִׁשי (ָּבְרִכי. ָּגמּור ְּתׁשּוָבה ְלַבַעל ְוָהַפְכִּתי, ּוִמְצוֹות

 

 

 :מירושלים א"שליט דוידוביץ ראובן צבי' ר ח"הרה מספר
 גאולה שכונת תושב חשוב יהודי לי סיפר הבא הסיפור את     

 מאירוזון פרץ נתנאל' ר ג"הרה הישיבה ראש ידי על שנבחר
 ל"זצ יק'סולובייצ רפאל 'ר הגאון חמיו אחר קדיש לומר א"שליט

 .מבריסק ז"הגרי מרן של בנו
 מתנועעים לבנות בטליתות עטופים יהודים. בבוקר שבת     

 כבן גבר. מתקרב מכונית מנוע של קולו נשמע מבחוץ. בתפילה
 לעמוד שיוכל כדי מתאימה פינה לו ומחפש, משם יוצא ארבעים

 זה. מתרגשים אינם המתפללים. הכנסת בית תוך אל ולהשקיף
 גויים וגם הסוגים מכל יהודים יש בקליוולנד. לפעמים קורה

 מהמכונית שיצא האדם. בפנים בנעשה לפעמים שמתעניינים
 .ומסתכל .ומסתכל. ומסתכל פינה באותה עומד

 קרואים שבעה ,התורה לקריאת מגיעים. משם זז לא הוא     
 הכל. ההגבהה מגיעה והנה, מסיים הוא גם המפטיר, עולים

 לא שוב ההגבהה אחרי רגע'. אמת ותורתו אמת משה, 'נעמדים
 .נעלם הוא. מהחלון האיש את רואים

, מבחוץ נעמד, במכוניתו אדם אותו מגיע שוב הבאה בשבת     
. ונעלם רכבו את מתניע הוא ההגבהה אחרי ומיד, משקיף
. לדבר סוף לעשות יש כי והוחלט, ושוב שוב עצמו על חזר המחזה

 בית זה כאן: "לו ואמר בחוץ שחיכה האדם אל יצא מהגבאים אחד
 "!לנסוע אין ובשבת, שבת שומרים אנחנו .אורתודוכסי כנסת

 אבוא .בסדר. "להפריע התכוון לא הוא. נבוך האיש?" ככה"     
 ."ברגל לכאן

 שבמרחק מביתו ברגל דרכו את האיש עשה הבאה בשבת     
 להגיע שיוכל כדי בוקר לפנות קם הוא. הגונים קילומטרים כמה

 לכיוון ולהציץ בחניה כלשהי בפינה להיעמד, הכנסת בית לשטח
אותו שאלו?" בחוץ תעמוד למה. "ההגבהה בשעת התורה ספר
 ."תיכנס בוא. "מהמתפללים כמה
 מה ,אוחזים איפה לו הראו. נכנס כבר הוא הבאה בשבת     

. המניין מן למתפלל הפך הוא לאט ולאט, קוראים מה, מתפללים
 בבית שלמד מאמריקאי. ההתחלה רק היתה בשבת התפילה

. גמור תשובה לבעל הפך הוא, לגמרי חילוני בבית וגדל, גויי ספר
 לאדם שהיה עד, הקצה אל מהקצה חייו אורחות את שינה הוא

 .מאודו בכל השם עובד, חרדי יהודי, חדש
 משך מה. "הסבר המתפללים ממנו ביקשו הימים באחד     

 .מהם אחד אותו שאל?" דווקא תורה ספר של בהגבהה אותך
 סבתי אמנם. מיהדות מנותק בבית נולדתי: "הסביר והוא     

. לכת הרחיקו הורי אך, וצדקת צנועה היתה לברכה זכרונה
 אמריקאי של הרגיל המסלול את ועברתי, גויי ספר בבית למדתי
 מדי המפעל של ההנהלה מארגנת עובד אני שבו במפעל. ממוצע

 .בעולם אחרת במדינה פעם כל, העובדים לכל טיולים פעם
 מלון בבית והתאכסנו, התיכון למזרח נסענו השנים באחת     

ירדתי בבוקר בשבת. אחר לאתר הלכנו יום בכל. בירושלים
 :החברים את ושאלתי, לכניסה, למטה

 ?הולכים לאן. שבת היום: אמרו והם? היום יש מה     
 .כנסת לבית     
 לבית התאים לא שלי הלבוש. ברחביה כנסת לבית הלכתי     

 .ריקה שהיתה הנשים לעזרת נכנסתי ולכן, כנסת
 סיימו שנכנסתי אחרי קצר זמן. והתבוננתי עמדתי     

 רגע באותו .התורה לספר הגבהה ועשו הקריאה את המתפללים
ביריעה מתבונן אני בעוד. להסביר אפשר שאי משהו לי קרה

פונה כאילו, עזה בהתרגשות חש אני, החיים עצי שבין הפתוחה
 אוהב אני כמה! אתה צדיק כמה: לי ואומר מהשמים מלאך אלי

 שעלה משהו. ועוצמתית חזקה, פנימית קול בת היתה זו! אותך
 אהבה של נעימה כה תחושה. כן לפני הקדמה שום בלי בתוכי
 .מעולם חוויתי לא כזאת חוויה. אותי עטפה

האמריקאים לחיים, לקליוולנד חזרנו, הסתיים הנופש שבוע     
 עוד לראות מוכרח ידעתישאני אבל, במפעל ולעבודה הרגילים

ביררתי. באוויר אותו ומסובבים תורה ספר מרימים איך פעם
לראות קודם, לכאן הגעתי וככה, כנסת בית באזור יש איפה

 ."ידוע וההמשך, מבפנים כך אחר, מבחוץ הגבהה
 הגיעה שלך ההתעוררות כל. "השומע את הפליא הסיפור     

 "?תורה ספר של מהגבהה
 ."כן"    



 
;  

.המתענייןשאל?" היהזהכנסתביתבאיזה"
."ֶׁשרהרבשל, ברחביהכנסתבית"
 יש כי הבין הסיפור את ששמע האיש. לחידה היו הדברים    

 הגיע הוא. כלשהו סוד טמון תורה ספר שבאותו ייתכן. בגו דברים
 בפרשה קראו תורה ספר באיזה תזכור אולי: "אותו ושאל שר לרב

 "?בקיץ ההיא המסוימת
 הייתי דרכי בתחילת! מיוחד תורה ספר זה: וסיפר זכר הרב     
 ספר בדחיפות להשיג שיש וראיתי, בקליוולאנד כנסת בבית רב

 עולה מחפש שאני כמו מהודר תורה שספר לי אמרו. כשר תורה
 את אספתי! עצום סכום זה היה ההם בימים. דולר אלפים ששת

 מהם אחד ,והנה, הכסף את להשיג בדרכים לדון כדי הגבאים
 מטפחת חובשת ,זקנה, צדקת אשה מתגוררת בעיר כי נזכר

. באירופה שהיו הצדקניות הסבתות כמו בדיוק לבושה, צנועה
, גדולה קופסא כשבידיה החנויות בין והולכת יוצאת היא יום מדי

 . פעלץ ישיבת עבור צדקה ומבקשת במטבעות מקשקשת והיא

 כסף בידה שיש ונראה, הכספים באיסוף מאוד מתמידה היא"     
 בוודאי היא. מאוד רבה שלה התורה אהבת. "הגבאי אמר", רב

 ."תורה ספר לרכישת להירתם תסכים
 על לקחת מסכימה אני: "אמרה וזו, האשה עם קשר יצרנו     

 נכד לי נולד. אחד בתנאי, התורה ספר של התשלום כל את עצמי
 מי'שה מבקשת אני. מאד קשה במצב בפגיה נמצא והוא, פג

 הנכד לטובת יהיה בתורה שיקראו בעת שיברכו הראשון' שברך
 ."שלי
 6,000 סך על שק האשה נתנה במקום בו. לתנאי הסכמנו     

. הנכד לטובת היה הראשון' שברך מי'וה, נקנה התורה ספר, דולר
 ספר! לגמרי והבריא סכנה מכלל יצא הוא ימים מספר תוך, אכן

 ספר הוא והוא, ישראל לארץ אתי עלה האשה שתרמה התורה
 .שבת באותה קראו שבו התורה

' שברך מי'ה לאחר שנה ארבעים. לאיש והיה גדל הפג הנכד     
 שתרמה התורה ספר את פגש, הכנסת לבית הגיע הראשון

 א)"תשפ וישב-השגחה פרטית וישלח '(גלי. אמית תשובה לבעל והפך, סבתו

 בן ילד עם אירע ,"תערוג כאייל" בעלון שהובא, דלהלן המעשה
 אכל תמיד, אכילה בעיות לו היו לא מעולם. לגלוטן הרגיש תשע

 התורה מתלמוד הילד חזר אחד יום אולם, לו וטוב שמותר מה
 .הדיאטה על לשמור מסרב שהוא והודיע

... ההורים תחנוני הועילו לא. הכריז!" ופיצה עוגיות רוצה אני"     
 יצאו. ותומים באורים לשאול פונים, ברירה ואין מוצא וכשאין

 הגאון, הישיבה ראש מרן של לביתו ,ברק לבני בנם עם ההורים
 ל"זצ שטיינמן לייב יהודה אהרון רבי
 על לשמור מסרב הוא אולם, מצליאק סובל הילד כי לו סיפרו      

 דיאטה על הוא אף ששמר, הישיבה ראש. המומלצת הדיאטה
 מה: "אותו ושאל הילדון לעבר מבט הישיר, גלוטן ונטולת קפדנית

 ?"גדול כשתהיה להיות תרצה
 ."הדור גדול להיות רוצה אני: "הילד ענה     
 תשובת את היטב שמע הוא. צחק ולא חייך לא הרב     

 להיות מאוד קשה שהיום, לך תדע: "ואמר בראשו הנהן, הילד
. ויפים טובים דברים הרבה כך כל יש היום של לילדים. הדור גדול

', גדול' להיות בשביל אבל! מיד מקבל הוא רוצה שילד מה כל
 לסרב לדעת צריך. לא לומר לדעת צריך, באמת לצמוח בשביל

 ,שטיינמן הרב אמר כך". ולפיתויים להצעות
 יהיה שאם חושב אני: "והוסיף הילד של ידו בכף החזיק ואז     

 שסובל ילד דווקא יהיה הוא ,אמיתי גדול להיות שיצמח מישהו
 שיודע ילד שדווקא חושב אני. דומה מדבר או מסוכרת, מצליאק

 אמר כך". באמת לגדול יוכל – יצרו על ועובד מתאפק, לא לומר
 את שמע הילד. ולבבית חמה בברכה הילד את ובירך הרב

 .מנצח בחיוך החוצה ויצא באושר חייך, הדברים
 "?הגלוטן עם ומה"     
 אגע לא אני: "בפשטות ענה והילד, הנרגשת האם שאלה     

 והופכים מתאמנים שכך אמר הישיבה ראש! בחיים בגלוטן
 הפותח) –(דרשו ם'! גדולי' להיות

 

 זקנתה לעת זה היה: א"שליט קובלסקי אשר רבי ג"הרה מספר
 רבי הגאון', פוניבז ישיבת ראש של רעייתו, שך הרבנית של

 .זצ״ל שך מן מנחם אלעזר
 לה עמדו לא וכוחותיה, למיטה מרותקת הייתה כבר הרבנית     
, האוכל לחדר יום מידי ללכת הישיבה ראש בעלה נהג לפיכך. עוד

 ולהביאה הישיבה לבני המוגש מהמזון מכובדת מנה ליטול
 יוצא הישיבה ראש את ראו הישיבה בני. הביתה לרעייתו

 שראש הכבוד מן זה אין כי והבינו, בידיו אוכל וצלחת מהישיבה
 .קריה בחוצות ועוד, כמלצר יסתובב הישיבה

 הבטיחו!" הבית עד, יום מידי האוכל את לרבנית נביא אנחנו"     
!" הביתה אוכל בנושאו הרב כבוד ויתבזה יטרח אל. "התלמידים

 אינני: "ושאל משתוממות עיניים לעומתם פער שך הרב. ביקשו
ארבעת את נושא הסוכות חג בימי אותי כשראיתם האם, מבין

  ?עצמכם את הצעתם אז גם, המינים
 זכות זו הלא, שלא ודאי?! התבזות או טרחה זו כי חשבתם אז גם

 זו הלא, ועתה! הכנסת לבית המינים ארבעת את לשאת כבירה
 ביתית -ְפנים כבירה חסד זכות, מזון לרעייתי להביא שלי הזכות

 .רעבונה את להשביע לאוכל לה לדאוג היא
 "!?ממני הזו הגדולה הזכות את לקחת תרצו האם     
 ...בתמיהה שאל     
 מחדד", בביתם ישראל גדולי" בספר המופיע, זה נפלא סיפור     
 בראש מתחילה החסדים גמילות מצות כי העובדה את

 .פנימה בבית ובראשונה
, ומעמדו גילו ממרום, הישיבה ראש של דמותו את נדמיין הבה     

 למען חסד לעשות אישית בטרחה נפלאה זכות לעצמו רואה
 הוא וחסד. חסד של זכות, כבירה זכות בכך ראה הוא. רעייתו

 .הילדים למען, האישה למען, הבית בתוך כול קודם
 השבוע") פרשת פניני" העלון (מתוך .ביותר הגדול החסד זה     

 
 

 



 

 

 

 

 

 :יציאה :כניסה חקת
 20:31 19:14 :ם-י

 20:34 19:29 :ת"א
 20:31 19:29 ב"ש:
 20:35 19:22 :חיפה

 
 ו"אתגרים" : "פיצוחים"יםמתוך הספר

 
 
 

 :גפרוריםת וחיד
 גפרורים, 2כיצד ע"י הזזת 

 ?430ניתן ליצור את המספר 
 
 
 
 
 
 :חשבוןחידת 

 .666רשמו על דף את המספר 
כיצד ניתן להכפיל את המספר הזה פי אחד וחצי בלי לרשום שום דבר 

 נוסף?
 

 
 :הגפרוריםפתרון לחידת 
 

 
 
 

 :מחשבהפתרון לחידת 
 .7.9נקודה: 

 
 לכל הדיירים בבניין:

 אני מבקשת להפסיק להתעלל בבעלי חיים.
 חיים.בתודה, אשתו של 

 
 בטור הראשון החטיף את ולמשמש בסופר להיות זה ישראלי, להיות

 .....השני ולקחת את
 

 !גנבים: "להם צעק. שבת ביום לתיאטרון הולכים יהודים מישהו ראה
 !".גנבים

 מלאכי שני שבת שבכל: "הסביר והוא" כך להם קורא מדוע: "שאלוהו
 ועל עצמם על רק ושילמו לתיאטרון נכנסו האדם והם את מלווים השרת

 ". שילמו לא המלאכים
 

רוצים שהילדים הקטנים שלכם ילכו לאכול ארוחת ערב בלי לקרוא להם 
 פעמים? 10

 פשוט תאמרו להם ללכת לישון, והם כבר יזכרו שהם רעבים...
 

יהודי בחו"ל ניגש לרב ושואל: "קניתי למבורגיני חדשה, האם עלי לבדוק 
 שעטנז בריפוד של המושבים?"שאין 

 "סליחה", אומר לו הרב, "אבל מה זה למבורגיני?"
רואה היהודי שיש לו עסק עם רב צדיק ופונה לקונסרבטיבי, ושואל: "קניתי

 למבורגיני חדשה, האם עלי לבדוק שאין שעטנז בריפוד של המושבים?"
 "סליחה", אומר לו, "אבל מה זה למבורגיני?"

היהודי לרבאיי רפורמי ושואל: "קניתי למבורגיני חדשה, האם עלי הולך 
 לבדוק שאין שעטנז בריפוד של המושבים?"

 "סליחה", אומר לו הראביי, "אבל מה זה שעטנז?"...
 

ישבתי בערב לשתות קפה עם חלב, ולידי היה טבעוני שהעיר לי: "אתה 
 יודע שאת החלב הזה היה העגל אמור לקבל?"

 צהריים"... תת העגל כבר אכלתי לארוחעניתי לו: "א
 
 

 
 להנצחות ולקבלת העלון במייל:, לתגובות

elisha5765@gmail.com 
זמני 

 השבת:

 

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

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

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

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

מאמצע חודש אייר (אמצע מאי) בשמיטה עד  תפוח
 אמצע חודש תמוז (תחילת יולי) שלאחר השמיטה

מאמצע חודש אייר (אמצע מאי) בשמיטה  -קדושת שביעית 
 עד סוף חודש טבת (אמצע ינואר) שלאחר השמיטה.

 אין איסור ספיחין

סוף חודש טבת (אמצע 
ינואר) שלאחר 

 יטההשמ

מתחילת חודש טבת (תחילת דצמבר) בשמיטה עד  תפוחי אדמה
 חנוכה בשנה שלאחר השמיטה

מתחילת חודש טבת  –קדושת שביעית ואיסור ספיחין 
(תחילת דצמבר) בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר 

 השמיטה
 אין ביעור

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר  תרד
 השמיטה

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

 השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר השמיטה
 אין ביעור

 מאת: "כושרות".
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. ָּמה ְּתִמיָמּה"  "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאד�

 

 

"ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד יֵֹׁשב ַהֶּנֶגב ִּכי ָּבא ִיְׂשָרֵאל... ַוִּיַּדר 
. ִיְׂשָרֵאל ֶנֶדר ַלה' ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי" 

 "ַוְיַדֵּבר ָהָעם ֵּבאֹלִקים ּוְבמֶֹׁשה... 
. ַוְיַׁשַּלח ה' ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים" 
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 ” אדמה תמימה          ” 
שתהא תמימה באדמימותה, הא אם יש בה שתי שערות שחורות פסולה                                                          

 י)  “ (רש   
תמימות זו נפסלת רק בשתי שערות, ואילו התמימות של ״תמים תהיה עם ד׳                                                                  

 ם)  “ אלוהיך״ נפסלת אפילו בחוט־שערה אחד... (חידושי הרי                                                
 

 מדוע קיבל דמא בן נתינא בעבור שכרו פרה אדומה?                                            
חכמינו מספרים על נכרי בשם דמא בן נתינא שהפסיד פען ממון רב בשביל                                                                 
מצוות כבוד אב ולשנה האחרת נתן לו השם־יתברד שכרו, שנולדה לו פרה                                                                
אדומה בעדרו ושילמו לו ישראל בעדה כאותו סכום כסף שהפסיד בשעתו (עיין                                                                    

קידושין ל״א).             
 ויש להבין, מה טעם קיבל את שכרו דוקא על פרה אדומה?                                                 

התנהגותו של הנכרי, שהפסיד ממון כה                                       —ל     “   אומר החדושי־הרי״ם זצ                      —ברם       
רב בשביל כיבוד אב, עוררה בשמים קטרוג גדול נגד ישראל הוכיח איפוא                                                                 
השם־יתברך, כי בעוד שנכרי מסוגל לפזר ממון רב על מצווה אשר השכל מחייב                                                                     
אותה, הרי ישראל גמלים ממנו בהרבה שהם מסוגלים לפזר את הסכומים                                                              
הגדולים ביותר אפילו על מצווה כפרה אדומה, שאינה אלא חוקה ואינה כלל 

 הגיוניות.         
 

 ” ותמת שם מרים ותקבר שם                     ” 
 מלמד שכלו מתי מדבר (מדרש)                         

 מה פשוטם של דברים אלה?                          
ברם, הרי אמרו חכמינו שבימי היות בני־ישראל במדבר היו חופרים להם                                                                
קברים בכל תשעה באב ולנים בתוכם, ולמחר היו מהם נשארים מתים ומהם                                                                
קמים וחוזרים לבתיהם. כך היו נוהגים עד אשר מתו כל אנשי דור המרגלים,                                                                    
אשר נגזר עליהם למות במדבר. יוצא איפוא שבמדבר היתה תמיד הקבורה                                                               

הרי מכאן              —ותקבר״          ”   ותמת״ ואחר כן                 ”   קודמת למיתה. וכיון שנאמר כאן תחילה                                      
ראיה שכבר כלו מתי מדבר ולא היו עוד מקדימים קבורה למיתה... (שני                                                                

 המאורות)        
 

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  ובעו מוקדש ע"נ מור אבי רבי משה אפסי בן עישה ז"•  ם בארץ עותקים ברבבות מופץ ז"•םםםהעוןן עישה בן אפסי משה רבי אבי מור ע"נ "ממווקקדש
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שאלה: קבלתי את הקובץ מנורה בדרום מס' לו 
לחודש סיון תשפ''ב ויו''ל ע''י מכון גם אני אודך 
בראשות הרב רבינוביץ שליט''א, ונערך ע''י הגאון 
רבי און אברהם הכהן סקלי שליט''א מעיר התורה 

 אופקים.
'א לדון  ר שליט' ' וראיתי בעמ' רכח שכתב כת'
במי שעלה לאוטובוס והעביר את הרב קו ולא 
זוכר אם הרב קו תיקף או לא, וכתב שם שלכאורה 
הרי הוא פטור מלשלם משום איני יודע אם 
א  ' ' ר ידידינו הגרי ' פרעתיך, ושכן כתב לכת'
סקוצילס שליט''א ושכן השיבו לו הגר''ע נבנצל 
שליט''א ובמח''ס שבט הקהתי, והאריך בזה עוד 
א והביא בזה תשובת הגאון רבי  ' ר שליט' ' כת'
א שהכא לא שייך לומר  ' אברהם זינגר שליט'
ס  ' ד נראה לומר דהא סו' ' ל,  ולענ' ' הסברא הנ'
יכולים לבדוק כן, וגם הרי הוא נהנה, והרי הוא גוזל 
מספק, ולא דמי להלואה, אבל מה שיש לדון 
דהכא חשיב קולא דהנה בעיקר הנידון אם יש 
חיוב לשלם לאוטובוסים דיש שדנו שיהיה פטור 
מדין זה נהנה וזה לא חסר, ובקובץ שמחת התורה 
עמ' לט במאמרו של הגאון רבי אלחנן פרץ 
שליט''א ששאל להגרח''פ שיינברג זצ''ל למה אם 
אדם עלה על אוטבוס באופן שלא מנע מאחרים 
לעלות כי היה מקום רב פנוי חייב לשלם הרי נימא 
שזה נהנה וזה אינו חסר שלהלכה פטור, והשיב לו 
'ל: מי שעולה על האוטבוס הרי הוא כאילו  בזה'
שוכר השתמשות שאם לא כן הרי הוא גנב וא''כ 
ודאי חייב לשלם עכ''ד, וא''כ נראה דה''ה בדידן 
הרי הוא ספק גזל, וחייב לשלם. ועיין עוד בשו''ת 

 משנ''י ח''ח סימן רא.
 יוסף אביטבול)‘ .(הר
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 סיפור לשבת

בדורנו קשה מאוד לעמוד על כל נקודה 
יע  להג פעמים  וה  שמהו מה  בהלכה  קטנה 
למכשולות גדולות פי כמה וכמה ממה שאדם 
בכלל תכנן ורצה והכל קרה בגלל שבתחילה הוא 
לא עצר בנקודה שבה הוא היה צריך לעצור. וזה 

 התכלית של האדם בעולם לעצור בזמן הנכון.
 א:“ג שלמה לוינשטין שליט“מספר הרה

לפנינו מעשה שהיה, על עמידה 
בניסיון בדורנו, שהביאה לתשועה 

 והצלחה גדולה:
הרב יחיאל בר לב מפתח תקוה 
י  כד קה.  לאמרי ו  ת ו בבחר נסע 
להבטיח את עתידו הרוחני, קיבל על 
עצמו בהגיעו לשם שתי קבלות: 

את   –האחת   יסיר  שלעולם לא 
להקפיד   –הכיפה מראשו, והשניה  

במניין שלוש פעמים  תפילה  על 
 ביום.

זמן קצר אחר הגיעו, הוצעה לו 
משרת הוראה בשיקאגו. הוא קיבל 
קצר  ו מה,  המשי את  ו  עצמ על 
ן  י עדי זאת  בכל  יפות.  הצלחות 

 –העיבה דאגה אחת על מצב רוחו  
הוא טרם הצליח לקבל 'גרין קארד', 
כלומר: אישור שהייה חוקי בארצות 

 הברית למשך תקופה ארוכה.
רב בית הכנסת שבו התפלל, יעץ לו לפנות 
לחברת יא"ס, המתמחה בעזרה למהגרים. הוא יצר 
קשר עם אחד מעורכי הדין של החברה, וכעבור 
כמה חודשים הודיע לו הלה כי הצליח לקבוע 
עבורו פגישה עם סוכן פדראלי. "בפגישה הזו 
יחרץ גזר דינו של הגרין קארד שלך!" צרף אזהרה 

באופן – לבוש  ולהיות  בזמן  לבוא  הקפד  "
 מכובד!"

הפגישה לא היתה אמורה להתארך מידי, 
ומאחר שהיא נקבעה לשעה ארבע, וזמנה של 
תפילת מנחה בתקופה זו היה בשעה חמש אחר 
הצהריים, החליט הרב בר לב להתפלל מיד 

 לאחריה.
בדיוק בשעה ארבע הוא ניצב בחדר הקבלה 
של אותו פקיד יחד עם עורך הדין שלו. המזכירה 
הודיעה כי ישנו איחור קל, משום שהפגישה 
הקודמת שאליה יצא הסוכן התאחרה מעט, 

 ושניהם ישבו והמתינו בסבלנות.
בשעה ארבע וחצי התרומם הרב יחיאל 

 ממקומו והתכונן לצאת.
 עורך הדין נעמד לפניו. –"לאן אתה יוצא?" 

 "להתפלל תפילת מנחה".
פניו של עורך הדין סמקו   –"אתה נורמלי?"  

בבת אחת, ושני ורידים התנפחו במצחו, "בכל רגע 
אמור הסוכן הפדראלי לחזור. הוא ייפגע מאוד 
מכך שלא המתנת לו, והסיכוי שתקבל את הגרין 

 קארד שלך שואף לאפס".

השיב –"הגרין קארד חשוב לי מאוד"  
 "אבל תפילת מנחה חשובה לי יותר". –הבחור 

"מנחה תוכל להתפלל מחר ובשבוע הבא , 
אבל לגרין קארד לא תהיה לך הזדמנות אחרת!" 
ניסה עורך הדין לנפק את השיקולים ההגיוניים 
ביותר שהצליח לדלות אל מול התופעה המוזרה 
שעדיין לא נתקל בה, אבל כשהבחין בנחישותו 
של הלקוח שלו, הפטיר: "טוב, לך 
להתפלל. אתה באמת זקוק לעזרה 

וברצון לרכך …  של האלוקים כרגע" 
אל  " האווירה הוסיף:  את  מעט 

 תשכח להתפלל גם עלי!"
הרב בר לב יצא להתפלל, וכשחזר 
מצא את המשרד נעול. הפגישה 

 הוחמצה.
אכזבה קלה התגנבה לליבו, אחרי 
הכל הוא הפסיד מקיום המצווה 
שלו. האומנם לא היתה אפשרות 
ד  לעמו ו במשרד  נה  פי למצוא 

עם זאת לא …  בתפילה ביחידות?! 
מתחושת  להתעלם  ה  י ה ל  ו כ י

 הוא עמד בקבלה שלו! –הסיפוק 
אל עורך הדין שלו הוא לא העז 

 …להתקשר
היה זה דווקא עורך הדין שיצר 
איתו קשר למחרת בבוקר. קולו היה 
נרגש וחגיגי: "לא תאמין למה שקרה אתמול! כמה 
דקות אחרי שעזבת את המקום הגיע הסוכן 
הפדראלי. הוא מיד שאל היכן אתה נמצא. בלית 
ברירה סיפרתי לו שיצאת להתפלל בבית הכנסת. 
הוספתי שניסיתי להסביר לך את המשמעות של 

 ביטול הפגישה, אבל אתה התעקשת".
היה רגע ארוך של שתיקה, ואז אמר הסוכן: 
"אוקי. תזמין את היהודי הזה שוב, וכמה שיותר 
מהר. אנחנו זקוקים בארצות הברית למורים מן 
הסוג הזה! אם הוא כל כך נאמן לאמונתו, אין לי 

 ספק שהוא יהיה נאמן לעבודתו!"
עורך הדין היה אחוז התפעלות מן הנס שהיה 
עד לו, אך הרב יחיאל לא היה מופתע יותר מידי. 
"מעולם לא ראיתי שאדם השקיע בקדוש ברוך 

"אני רק אחד מתוך   –אמר לו    –הוא והפסיד!"  
רבים שמסרו נפשם על מצווה, וזכו לראות במו 

 עיניהם את הרווח שיצא להם ממנה".
במהלך החיים מנסה הקב"ה כל אחד מאתנו 
בכל מיני ניסיונות, אך המבחן הגדול מכולם הוא 

מהו המשקל והעדיפות שאנו נותנים למצוות   –
מול האינטרסים הפרטיים שלנו. הקפדה על 
שיעור תורה או תפילה במניין, ברכת המזון 
בכוונה, דקדוק בכשרות מהודרת או צניעות ללא 
פשרות הם אלו שבסופו של דבר יוציאו אותנו 
מהמצרים הפרטי שלנו, ויזכו אותנו לחיי עולם 

 הבא.

לא תאמין למה 
שקרה אתמול! 
כמה דקות אחרי 

שעזבת את 
המקום הגיע 

הסוכן הפדראלי. 
הוא מיד שאל 

היכן אתה נמצא. 
בלית ברירה 
סיפרתי לו 

שיצאת להתפלל 
 בבית הכנסת...

במאמרים הקודמים דיברנו על בחירת ישיבה אך 
למרבה הצער ישנה תופעה כאובה שאחרי שהבחור 
מתקבל לישיבה  הרי הוא מרגיש משוחרר כביכול 
לעשות כרצונו אך צריך לדעת יסוד גדול שהרחיב בזה 
הרה''ג זמיר כהן בהקדמה לספרו נזר כהן  וז'''ל: הסוד של 
גדולי ישראל דע, כי עינינו הרואות, שהלומד בניצול 
הזמן יותר מכולם, מתגדל יותר מכולם, ופקיע שמיה 
בבא העת יותר מהם, ויש בזה סוד גדול, אשר מסביר 
ומבאר את התועלת המרובה שמשיג המנצל כל זמן 
ללימוד ואפילו הוא דקות אחדות. כי התועלת שמשיג 
בכך, היא רבה ועצומה הרבה יותר מהנראה לעין, שהנה 
על פי הנראה לעין, הלומד באותן חמש דקות שכל 
חבריו מתבטלים בהן בהמתינם להתחלת השיעור או 
לנטילת ידיים, מרוויח עוד חמש דקות של לימוד, 
רבות שאחרים  ושבת שעות  בימי שישי  והלומד 
מתבטלים בהן, על פי הנראה לעין מרוויח הוא את אשר 

 למד באותן שעות רבות.
שנות השובע–ימי הבחרות 

ובפרט בימי הבחרות שאין שום טרדות, דווקא אז 
ניתן לנצל את כל הזמן לתורה. וכמו שהביא הגה"צ ר' 
דב יפה זצ"ל מרבי אליהו לופיאן זצ"ל ששאל, דהנה 
בחומש בראשית (מא. לג) מובא שיוסף אמר לפרעה 
"ועתה ירא פרעה איש חכם ונבון וישיתהו על ארץ 
מצרים", ולכאו' זה פלא, מדוע לתפקיד של צבירת המזון 

 בימי השובע צריך "איש חכם ונבון"?
וביאר, דכיון שבתחילה יהיו השני שבע ורק אח"כ 
יהיו שני הרעב, א"כ ידע פרעה שבשנות השפע יהיה 
שעתידה  ומה  האי המצוקה  את  לחוש  מאד  קשה 
להתרחש כאשר יפרוץ הרעב וכל גרגיר חיטה יחשב 
למעדן מלכים, וא"כ לזה אמר שצריך איש חכם ונבון 
הרואה את הנולד וחי בשכלו את מצב הרעב כבר בשנות 

 השובע.
הנה העוה"ז הוא זמן  ' ואמר על כך ר' אלי' זצ"ל: 

שעות ביממה, ובכל   24השובע לגבי העוה"ב, שיש לנו  
שעה שישים דקות, ובכל דקה שישים שניות, ועל ידם 
אנו יכולים לרכוש חיי נצח, כי לאחר המוות כבר לא 
נוכל יותר לאסוף זכויות נוספות. אך לזה צריך חכמה 
ותבונה לראות היום את הנולד, ולא לזלזל בשום דקה 
ובשום שניה כדי לאגור מצוות וזכויות לימים אשר אין 

 בהם חפץ לעתיד לבא'.
והוסיף ואמר, שכך הם גם ימי הבחרות בהם הבחור 
משוחרר מכל עול, וישנה בידו האפשרות להקדיש את 
כל עיתותיו אך ורק לתורה ומצוות וכן לתיקון מידותיו. 
אך צריך לזה איש חכם ונבון שידע לנצל את הימים 

 האלו, את השעות האלו, שלא ילכו לריק חלילה.  
ומסופר שפעם אחת רעשה הארץ סביב החוק 'מיהו 
ל יצא נגדו בכל עוז. אחד  ' , והגרא"מ שך זצ' יהודי'
הבחורים המוכשרים בישיבה סגנן מכתב נגד החוג הידוע 
שעמד מאחורי החוק, והחתים על זה כמה רבנים, ומאחר 
שידע את דעתו הנחרצת של מרן הגראי"ל שטיינמן 
זצ''ל בנושא, ביקש מהרב שטיינמן  שיצרף חתימתו על 
זה. אך מרן שלא כדרכו התחיל לצעוק עליו: 'מה זה נוגע 
אליך? מי ביקש זאת ממך? תשב ותלמד'! ובזה הנחיל 
לתלמידיו, שאין דבר שנוגע לתלמידים חוץ מלימוד 

 התורה. כי הם חיינו, וחוץ מזה אין כלום!!!
 

-053את הספר עולם הישיבה ניתן להשיג בפאלפון  
3141480 

פורר ללששבבת ס



מספר מגיד המשרים הרב חיים זאיד את 
 הסיפור המופלא הבא:

לפני קרוב לחמש שנים באחת מסבבי 
שיחותיי נגשה אליי בת ישראל צדיקה בחורת 
סמינר ובפיה שאלה דחופה. "תקשיב הרב זאיד 
אני בכיתה י"א לומדת בסמינר טוב בירושלים 
אבל", היא ממניכה את טון דיבורה, "יש לי דודה 
שהיא מנהלת עבודה מסויימת ויש מתחתיה 

הרבה עובדות. והיא התקשרה אליי 
ושאלה אותי אם אני רוצה לעבוד", 
היא מספרת לי. "ולא סתם היא 
שאלה אותי. אלא דודתי ממשיכה 
להסביר לי שאני מקבלת עשרת 
אלפים שקל כל חודש. וכעת אני 
בכיתה י"א, ותוך כארבע שנים כולל 
תוספות אני יכולה להגיע לחצי 
אחת  שאף  ה  מ  . ל שק ן  ו י ל י מ
מחברותיי לא יכולה להביא, וכך אני 

 יכולה להתחתן בכבוד ובאושר".
אני שומע את השאלה ומנסה 
לחשוב מה עושים. ראיתי שאני לא 
יכול להחליט לבד כי מדובר כאן 
בסכום של חצי מיליון שקל. פשוט 
החלטתי לעשות מעשה ולנסוע לבני 
ברק אל עבר לשכת הגזית ביתו של 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 

זצוק"ל. אני מגיע ועולה לעבר ביתו הצנוע הקטן 
 והדל.

אני נכנס לביתו ומציג בפני שר התורה את 
תוכן השאלה. מספר לו את הדברים. ומגיע 
לעצם השאלה: במילים אחרות הבחורה שואלת 
האם להשאר בחינוך הטוב של התיכון או לעזוב 
את החינוך ופשוט לצאת לעבוד ולהרוויח עד 
החתונה שלה חצי מיליון שקל. שר התורה לא 
היה צריך זמן רב כדי להשיב לי תשובה, ובמיידי 
אמר לי שלא תעשה את הצעד הזה וכי היא 
צריכה להשאר בתיכון ולא לצאת לעבוד אלא 
להשאר בת ישראל כדת וכדין. אני מנסה 
להסביר לשר התורה שמדובר בחצי מיליון שקל 
וכי אני לא יכול להיות ערב לכך שהיא תרוויח 
אותם אם תשאר בתיכון, ואז שר התורה הוציא 
כמה מילים מפיו וכך אמר: "זה לא אתה הערב. 

 הקב"ה הוא הערב". 
חזרתי לאותה בחורה סיפרתי לה שעליתי 
את  ו  ושטחתי בפני התורה  של שר  לביתו 
הסיפור. וגם עניתי לה את התשובה שענה לי 
שאסור לה בשום פנים ואופן לעזוב את התיכון 
ואת הכסף היא כבר תקבל מבורא עולם. כי מי 
שעושה את רצונו של בורא עולם לעולם לא 
מפסיד, ובפרט שיש כאן ברכה של גדולה הדור 
אז היא יכולה להיות רגועה לגמרי שהכל יסתדר 
על הצד הטוב ביותר. וכך החליטה לעשות. 
למרות ההצעה המפתה היא נשארה ללמוד רגיל 

 בתיכון.
עברו חמש שנים לא שמעתי אף מילה 
מאותה נערה. כלום. עד הטלפון שקבלתי בשבוע 

 שעבר.
"שלום הרב זאיד. מדברת אותה אחת..." 
והיא מתחילה לספר לי על אותו סיפור. לא היה 
לי קל לזהות במי מדובר מאחורי הטלפון. אבל 
היא בקשה בקשה קטנה שהיא מתארסת וכי 
היא רוצה שאני יגיע לאירוסין 
זה  אי החתן  את  יראה  י  ושאנ
תלמיד חכם הוא ואיך היא זכתה 
תה  או י  עת ששכנ י  ת ו כ בז ו  ל
להשאר במקום לימודיה בקדושה 
רה  התו ת  דו סו י על  בטהרה  ו
הקדושה. כמובן היא הזמינה ואני 
לא יכלתי לפספס את אותו ערב 
י  סעת נ ו ם  לי ג הר את  לקחתי 

 לאירוסין.
ב  ו ט ל  ז מ ל  ח מא ע  י ג מ י  נ א
המשפחה מראים לי את הבחור 
בא  י  וכשאנ תו  אי מדבר  י  אנ
לצאת היא קוראת לי והיא רוצה 
להראות לי מישהו. שם עמד עורך 
דין מוכר, בין המוכרים בארץ 
. י ת י א חח  לשו ה  צ ו ר א  ו  שה
שמעתי עליך כבוד הרב שאתה 
קשור בישירין או בעקיפין לאותה נערה. אני 
רוצה לעדכן אותך בבשורה ממש נפלאה. יש 
מבוגרת ניצולת שואה שהלכה לעולמה לפני 
כשבוע והיום זה סיום השבעה שלה. היא כתבה 
צוואה והניחה אותה אצלי. באותה צוואה היא 
כתבה לילדיה שמתוך כל נכסיה יש סכום של 
חצי מיליון שקל שהיא חייבת להעביר לבחורה 
בשם אור. אותה בחורה שממש ברגעים אלה אני 

 נמצא בשמחת האירוסין שלה.
אני ביררתי עם המשפחה מה הקשר של 
הבת עם אותה מבוגרת והם מספרים לי שאותה 
בחורה במשך שנים כל שבוע פעמיים בשבוע 
הייתה עולה לביתה של אותה זקינה יושבת איתה 
בגינה  לטייל  יוצאת איתה  איתה,  מדברת 
ומסייעת לה בכל צרכיה. כך היה מספר שנים. 
ופשוט  נכסים רבים  לה  יש  סקינה  ואותה 
החליטה להוריש לה חלק נכבד מנכסיה הודות 

 לעזרה של אותה נערה.
אני מיד הבנתי את העניין והסברתי להם 
שלא מדובר כלל בהחלטה של אותה זקנה 
להשאר את הנכסים לאותה נערה. אלא מדובר 
בהחלטה של ה' יתברך כי לפני מספר שנים היא 
עמה בניסיון ענק של סכומי כסף גדולים אבל 
היא הייתה איתנה והמשיכה ללמוד במקום 

 לימודיה בלי לזגזג בדרכה.
וכאן הסברתי לכולם את הפסוק 'השלך על 

 ה' והוא יהבך ויכלכלך'.

 סיפור לשבת

אני מגיע מאחל 
מזל טוב 

המשפחה מראים 
לי את הבחור אני 

מדבר איתו 
וכשאני בא לצאת 

היא קוראת לי 
והיא רוצה 
להראות לי 

 מישהו. 

הביא משם מרן ‘  ילקוט לקח טוב ’ בספר  
ל, שהמשמעות הכוללת של “ מ פינשטיין זצ “ הגר 

הנאמרת לעניין מצווה “  זאת חקת התורה ” 
יחידה, ללמדנו באה, שישנו צד שווה בין מצוות 

 פרה אדומה לשאר מצוות התורה.
הדברים אמורים לגבי מה שנראה לכאורה 

מטהרת טמאים ומטמאת   -מיוחד לפרה אדומה 
טהורים. ובאמת מפרה אדומה למדים אנחנו 
לכל התורה שאפשר ואף חובה לקיים מצוותיה 

 בכל מידה ומידה, הן חיובית והן שלילית.
הסברם של דברים: גאווה וענווה, למשל, הינם 
שני הפכים גמורים. סבור אדם שיש לעבוד את 

בענווה בלבד ואילו הגאווה נחשבת בעיניו ‘  ה 
כפסולה לחלוטין.

להתנהג בענווה  האמת היא שעל האדם 
בעצמו, אבל להזהר מאוד בכבוד חברו ולסבור 
 שחברו צריך להקפיד על מה שלא יכבדו כראוי.

נמצא, אם כן, שעובד גם במידה במידת 
במה  שאינו מקפיד על כבוד עצמו,   -הענווה 

 שעל כבוד חבירו מקפיד. -וגם במידת הגאווה
והוא הדין במידת הפיזור לצדקה. במה שנוגע 
לממונו הוא, חייב האדם להפריש מעשר ויותר, 
ובקשר לממון חבירו יהיה קמצן גדול עד 

 שיחשוב שגזילת פרוטה היא כאילו נוטל נפשו.
אם אדם הופך את היוצרות, מקפיד על כבודו 
ועל ממונו, ואילו על של חבירו אינו מקפיד, הרי 

בשני ” זה חוט בשתי המידות. וזהו פירוש  
 (מסכת ברכות דף נד.).“ יצריך

ד דברי מרנא החזון איש “ ויש להוסיף כאן בס 
כי ”...  א, אות יא) שכתב  “ (אמונה ובטחון, פ 

תפנוקי הנפש מפנקים את בעליהם להיות 
משמש, למען הטוב המלא, גם בשני הפכים 
בנושא אחד, ולהיות מאשים את עצמו על כל 
שעל על חסרון השלימות בסגולת המידות, 
ולהיות מזכה את אחיו זכות גמורה ומוחלטת אף 

ש בהרחבה “ [עיי “  אם כעבות עגלה חטאיו... 
 יותר בדבריו הנפלאים].

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס
 

 חוקים לשמור ולעשות

“זאת חקת התורה”  
(במדבר יט, ב)   



בגמרא (ירושלמי) מסופר על יהודים שהציקו לגוי אחד בשם דיקלוט שהיה רועה צאן היו פוגעים 
בו ומעליבים אותו ובא רבי יהושע והצילו מידם והוכיח אותם על מעשיהם, לימים גדל הנער הגוי 
וגלגל הוא בעולם והחל לעלות בדרנות עד שהתמנה למושל העיר, זכר המושל את מסכת היסורים 
שגרמו לו היהודים בעבר והוציא גזירה לגרשם מתחומי מדינתו. היהודים הרגישו שהאדמה בוערת 
תחתיהם ושלחו משלחת ובראשה רבי יהושע שילכו וינסו להעביר את רוע הגיזרה, ואכן זכר 
המושל את רבי יהושע ואמר לו בזכותך אני מוחל, שאילולא אתה הצלת אותי מידם אז, לא הייתי 

 מוחל להם, ואין מידי מציל.  
 

שנה], שלא זכה להפקד בבנים מאשתו   1000-מספר על רבנו גרשום מאור הגולה [שחי לפני כ 
הראשונה, ולכן יעצה לו אשתו שיקח אשה נוספת, שמע הרב לעצת אשתו ונשא אשה נוספת. 
והנה מאת ה' חלתה בתו של המלך ולא מצאו תרופה למכתה, אולם רבנו גרשום בחכמתו הרבה 
הצליח לרפא אותה ובעבור כך רצה המלך לתת לו ממון רב, אך הרב סרב לקבל ממון. וכשנודע 
הדבר לאשתו השניה שהיתה אוהבת ממון כעסה על כך והחליטה לנקם בו על כך, ולכן העלילה 
עליו עלילות שוא אצל המלך, ובגין כך כלא אותו המלך במבצר גבוה שהיה סגור ללא שום פתח, 
והיה מן הנמנע להמלט ממנו. אך רבנו גרשום לא נפל לעצבות ויאוש אלא היה שרוי ברוגע ושלוה 
והחל לחשב כיצד לצאת ממקום זה. מחו הגאוני אמר לו שהמהנדס שתכנן את המבצר, חשש 
שאולי הוא עצמו יכלא כאן אי פעם, ובודאי השאיר לו פתח מסים ולא גלה על כך למלך. הוא 
התחיל למשש אבן אחר אבן, עד שאחת מהן התרופפה ונפתח לפניו חלון גדול. אך עדין לא היה 
יכול לצאת בגלל הגבה הרב. הנה להפתעתו הרבה ראה את אשתו הראשונה יושבת בתחתית 
המבצר ובוכה על גורלו של בעלה, מיד קרא לאשתו ואמר לה שתביא תולעת משי וג'וק ותשלח 
את התולעת לראש המבצר ואחריה תשלח את הג'וק שירדף אחריה, וכמובן התולעת תנוס מפניו, 
וממילא תולעת המשי תפריש חוטי משי ואז תקשר הרבנית חוט דק לחוט משי וכשיגיע החוט 
לידי הרב תקשר הרבנית לחוט זה חוט עבה יותר וכך יצא הרב מהמבצר לחיים טובים ולשלום 
(ומאז עשה רבנו גרשום את החרם הידוע שלא לקחת שתי נשים). כמה מוסר השכל יש ללמד 
ממעשה רב זה, שגם בשעות גורליות של סכנת חיים, אין לפול ליאוש ועצבות אלא יש להתעודד 

 ולשמוח, ועל ידי כך אפשר לצאת מכל צרה וצוקה. 

מסופר על הצדיק רבי שמואל שפירא זצוק''ל, שידוע שהצטיין ביותר במידה זו של שמירת העינים 
והיה דמות פלא בדורנו בנושא זה, שכשהיה קורא בברכות השחר ''וכוף את יצרי להשתעבד לך'', 
היה חוזר על זה פעמים רבות, עד שכל שומעו היה מרגיש כיצד מתחנן הוא להקב''ה מעומק הלב 

שיתן לו כח להתגבר על יצרו.  
ותפילה על בקשה כזו נענית במהירות, ללא בדיקות וחקירות אם ראוי לכך האדם או לא, כידוע 

נענה, ועושה נחת רוח ליוצרו בבקשה   -מ''ספר חסידים'', שכשאדם מבקש על ענייני יראת שמים  
 כזו, ואין בודקין אחריו אלא עונים לו, אבל, כמובן, תפילה מעומק הלב. 

 
מסופר מעשה בתלמיד שבא לפני המשגיח הגר''י לוינשטיין, וטען שהינו נגוע במידות ותאוות רעות 
ושבור הוא מכך מאד, שאלהו הרב: בן כמה אתה? ענה בן ח''י שנה, המשיך הרב ושאלו: כמה הם 
ימי האדם, ענהו התלמיד: שבעים או שמונים שנה, ובכן אמר לו הרב: וכי חושב אתה שבנין או 
מכונה שניתן להשלימה במשך שבעים שנה תידרש להעשות במספר שנים. האדם הוא בנין שניתן 
להשלימו, ולשם כך נתן הבורא לאדם זמן של שבעים או שמונים שנה של עבודה לתקן, וכי 
הקב''ה בא בטרוניא עם בריותיו מדוע לא השלימו הבנין בח''י שנה, אכן אי אתה בן חורין להיפטר 

 ממנה, אולם גם עליך לזכור שלא עליך המלאכה לגמור.
 
  

 סיפורים מחזקים  
 

(יט,ב) זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני    
ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום 

 אשר לא עלה עליה עול.
במשנה פרה (פ"ב מ"א) רבי אליעזר אוסר לקנות פרה אדומה    

מגוי, דחשודים על הרביעה, וחכמים מכשירים, מפני שהבהמה 
 נעשית עקרה כשרובעה, שהנכרי חס על בהמתו שלא תיעקר. 

ובפי' אליהו רבה על המשניות הקשה מדוע לא חשו חכמים    
 שאולי העלה הגוי עול על הפרה ונפסלה.

ותירץ ע"פ הפסיקתא זוטרתא (פרשת חוקת) שפעם אחת    
הוצרכו ישראל לפרה אדומה ומצאוה אצל כנעני אחד, הכיר בהם 
שהם צריכין לה הרבה, והעלה מחירה בדמים מרובים, נתנו לו כל 

 מה שביקש מהם, אמר להם הניחוה עד למחר ולמחר תקחוה.
מה עשה אותו הטמא העלה עליה עול, ומנין ידעו, שתי     

שערות יש לה על צוארה, כיון שעולה עליה עול מיד נופלות 
[נכפפות], אמרו לו קח את שלך ותן לנו הממון שלנו שכבר 

 נפסלה הימנו, הלך אותו הכנעני וחנק את עצמו מחמת צער.
מבואר מדברי הפסיקתא שכיון שהיו יכולים לבדוק אם עלה    

 עליה עול, הלכך אין לחוש.
פרשת פרה)   –ובפסיקתא דרבי כהנא (פיסקא י"ד אות א'      

מובא שהיה סימן נוסף שהיו יודעים עם עליה עול, שעד שלא 
עליה עלה עול עיניה שוות, עלה עליה עול עיניה שורות [מביטים 

 לכאן ולכאן] והיא פוזלת.
ובתפארת ישראל (בועז אות א) כתב שוודאי שסימן זה מעשה 
ניסים הוא, שאין לומר שבדרך הטבע אם פרס טליתו עליה 

 ינשרו ב' שערות בצוארה, 
והקשה שכיון שהיה זה ע"פ נס, א"כ אין סומכין על הנס,    

 ותירץ דהיכא דלא אפשר בענין אחר שאני.  
 

יַח ִמחּוץ       ָרה ְוִהּנִ (יט,ט) ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהּפָ
ֶמֶרת  ָרֵאל ְלִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ּבְ ֲחֶנה ּבְ ַלּמַ

את ִהוא. ה ַחּטָ  ְלֵמי ִנּדָ
בתולדות בעל הדברי יחזקאל משינאווא זצ"ל (נדפס בסו"ס    

דברי יחזקאל ח"א בפרק הנסיעה לא"י) מובא שכשהיה בארץ 
ישראל עלה על אחד ההרים שבגליל, והתפלל שם שעה ארוכה, 
והגה"צ ר"ש העליר זצ"ל אב"ד צפת גילה הדבר ואמר שקבלה 
בידינו שבאותו הר נטמנו כלי שרת עם אפר הפרה, והצדיק 

 הרגיש בדבר.
על מיקומו של הר זה מסופר בס' עדן ציון (לר' ישעי'        

הוורויץ זצ"ל יליד צפת עמ' קכה) שבין צפת לטבריה יש בקעה 
גדולה ועמוקה מאוד ולמטה מעין מים טובים ונקרא 'עין כחל'', 
ועוברים דרך עליו, ויש שם כמה בתים שיושבים שם ישמעאלים, 
ושם נגד מזרח יש הר זקוף וגבוה מאוד ולמעלה בראשו חצוב 
מעט בעובי ההר כדמות שער סתום ואומרים שבזה ההר נגנזו כלי 
בית המקדש, גם אני עברתי בשם איזה פעמים והתסכלתי בהר 
הפלאי הזה, ואדוני אבי ז"ל סיפר לי ששמע מפי אח"ז הרה"ג 
מוהר"ש העליר זצ"ל שפעם אחת בא אליו תושב ערבי משם 
באנינות והתנצלות ותחינות ובכיות ליתן לו עצה ותושיה על 
המקרה רעה שקרה לו שהולכים ומתים אצלו נשיו וילדיו, 
ובשאלו אולי חטא נגד איזה בן אדם בגוף או בממון, השיב לו 
שאינו מרגיש בעצמו בשום חטא, וע"י עוד חקירות ודרישות על 
כל מעשיו בעת ההיא, סיפר לו שחפר תחת ההר ההוא ומצא שם 
ב' כדים של זהב מלאים אפר ולקחם וטמנם בביתו, והזהיר לו 
מוהרש"ה ז"ל שתכף ומיד (הוא אמר לדעתו שזה אפר פרה 
הנטמן שם) ילך ויחזירם למקומם ויסתום את המקום לבל יהיה 

 ניכר, וכן קיים ועשה, והמגיפה נעצרה בבית הערבי.
) כותב הגרי"מ 161ובספר תולדות חכמי ירושלים (ח"ג עמ'      

חרל"פ זצ"ל, שזקני ירושלים סיפרו, שהגאון רבי מנחם מנדל 
משקלוב זצ"ל תלמיד הגר"א אמר, שאם יצטרכו אפר פרה 

 אדומה, הוא יראה היכן הוא נמצא.
 ועי' חזו"א פרה סי' ג' סקט"ז
 כיום למרגלות הישוב 'כחל'.

בענין של הטמנת כלי המקדש בעין כחל, המקור לזה בס' עמק 
 המלך, ואי"ה נרחיב בזה.

וראה בס' דרך אמונה (להגרח"ק שליט"א הל' מעשר שני פ"ג ה"ג 
בביאור ההלכה סוף ד"ה מפריש) שנקט בפשיטות ששייך אפר 

 פרה בזמן הזה.
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ליומא דהלולא קדישא של הרה"ק ה"אמרי נועמ" 
מדז'יקוב זי"ע

תקע"ט  בשנת  נולד  זי"ע  מדזיקוב  מאיר  רבי  הרה"ק 
בצעירותו  זי"ע.  מדזיקוב  אליעזר  רבי  הרה"ק  לאביו 
צבי  נפתלי  רבי  הרה"ק  זקינו  ברכי  על  להתחנכ  זכה 
מראפשיצ, וכנ דלה ממימיהמ של דודו הרה"ק ר' אשר 
מרימנוב  הירש  צבי  רבי  והרה"ק  מראפשיצ  ישעיה 
זי"ע. זקנו כינהו כבר בילדותו "הגאונ שלי". ושמו יצא 
בהלכה,  שאלות  אליו  הריצו  תורה  וגדולי  לתהילה, 

חלקמ הודפ�ו בשו"ת "אמרי נועמ".
ה"ישועות  אדמו"ר  מרנ  כ"ק  של  הטהור  בשולחנו 
משה" מויז'ניצ זי"ע, ביומא דהלולא קדישא ח' תמוז 

תשע"ג, �יפר הרבי:
בצל זקני הקדוש ה"אמרי נועמ" זי"ע ה�תופפ אברכ, 
אחד מח�ידיו ואשר התפרנ� מא�פקת תבואה לצבא, 
היה לו "זכיונ" (חוזה) עמ אנשי הצבא, שכל התבואה 
הנרכשת על ידמ תירכש אצלו, יומ אחד נ�ע ה"אמרי 
נ�ע  זה  וח�יד  העיירות  באחד  להתארח  זי"ע  נועמ" 
הקדוש  זקני  שמ  התאכ�נ  היעד,  אל  בהגיעמ  עמו, 
האמ"נ זי"ע בביתו של אחד הח�ידימ, אשר ערכ מיד 
�עודה גדולה לכבוד הרבי, כשאברכ זה (בעל ה"זכיונ") 
עומד מאחורי הכ�א-הקדוש של רבו, באמצע ה�עודה 
הרבה  והכאיב  מלשינ  היה  אשר  יהודי,  פנימה  נכנ� 

ליהודימ.
בתומ ה�עודה פנה זקה"ק האמרי נועמ זי"ע אל המלשינ 
מהי  מלומר  התחמק  והמלשינ  פרנ�תכ?  מהי  ושאלו: 
ממלשינות?)  מתפרנ�  שהוא  לרבי  יאמר  (וכי  פרנ�תו 
האמ  ושאלו:  המלשינ  אל  זי"ע  זקה"ק  פנה  ולפתע 
אתה רוצה לרכוש "זכיונ" לא�פקת תבואה לצבא? - 
מששמע הח�יד (בעל ה"זכיונ") את שאלת זקה"ק זי"ע 
שה"זכיונ"  רוצה  רבו  כי  מיד  הבינ  הוא  עיניו,  חשכו 
ימ�ר לידי המלשינ וממה הוא יתפרנ� - המלשינ השיב 
מיד שמוכנ לרכוש, וזקה"ק האמרי נועמ זי"ע פנה מיד 
מוכנ  (המלשינ)  הוא  לו  ואמר  הזכיונ  בעל  אל  לאחור 
לרכוש ממכ את הזכיונ, מכור לו אותו עוד היומ, הח�יד, 
ברגע הראשונ נדמה לו כי עולמו חרב עליו, ללכת למכור 

את הזכיונ, הלא הוא מכני� לו רווחימ עצומימ.
ואולמ כפי שהיה אאמו"ר (בעל "אמרי חיימ") זי"ע מתבטא: 
שאצל ח�ידימ שבדורות עברו, כל מילה שיצאה מפי רבמ 
היה זאת בעיניהמ כתורת משה, והח�יד עשה כמצוות רבו 
ומכר את הזכיונ למלשינ תמורת �כומ �ביר, הימימ ההמ 
היו ימי מלחמה, הצבא היה זקוק לכמויות גדולות של תבואה, 
והמלשינ רכש - למטרה זו - קרונות רבימ, מלאי תבואה, אכ 
לפתע, כעבור תקופה קצרה המלחמה ה�תיימה ובעל הזכיונ 
(המלשינ) קיבל הודעה מהצבא כי אינ המ זקוקימ יותר לתבואה, 
והזכיונ בטל ומבוטל, ומה היתה התוצאה? הח�יד (בעל הזכיונ 
לשעבר) לא הפ�יד מאומה, ואדרבה עוד הרויח כ�פ רב תמורת 
מכירת הזכיונ, והמלשינ קיבל אפ הוא את חלקו וזכה בעונש הגונ.

טוב עינ הוא יבורכ, יישר כח לידיד בית אבא, מזכה הרבימ ב�פריו 
לנו את הדברימ  הנפלאימ, הגאונ רבי אהרנ פרלוב שליט"א ששלח 

מתוכ �פריו "זכרונמ לברכה"

�יפור נורא ש�יפר הגאונ הצדיק המשפיע רבי צבי מאיר 
זילברברג שליט"א:

יהודי אחד הגיע מארצות הברית לארצ ישראל, ושמע על 
חבר נעורימ מהישיבה שבה למדו יחדיו לפני כשלושימ 
שהגיע  האורח  חשוב.  כולל  ראש  הוא  שכהיומ  שנה, 
מארצות הברית מאוד הופתע, כי הוא זוכר את אותו חבר 
שכהיומ הוא ראש כולל, שהיה בנערותו מה שנקרא בלשונ 

המחנכימ  ובלשונ  שוליימ',  'נוער  העמ 
נקרא 'נער מתמודד'. אותו בחור נזרק 
מכל הישיבות, ומצא את עצמו ברחוב. 
אותו חבר שהגיע מארה"ב, היה בטוח 
בעצמו כי אותו חבר שבתור בחור כבר 
היה לא עליכמ נער נושר, ודאי כבר אינ 
לא שומ קשר לדרכ התורה, ולפתע לא 
אזניו, כששמע שהוא  למשמע  האמינ 
החליט לבדוק  ולכנ  חשוב.  כולל  ראש 

זאת בעצמו.
כולל,  ראש  אותו  של  לביתו  כשהגיע 
מצא מולו ראש כולל חשוב, שכל ביתו 
מלא �פרימ, והוא עצמו תלמיד חכמ 
ביניהמ,  לשוחח  כשהחלו  מיד  מופלג. 

ייתכנ  איכ  המתבקשת,  השאלה  עלתה 
שבחור ירוד כל ככ התעלה לדרגות רמות 

ל'חדר  כולל  הראש  הכני�ו  הללו?  ונשגבות 
�פרימ' שלו, והנה הוא רואה מאחורי מושבו של הראש 
כולל תמונה ענקית של אחד מראשי הישיבות בארה"ב. 
מיד הבינ החבר מארצות הברית, שיש זיקה וקשר מיוחד 
של אותו ראש ישיבה לראש כולל זה, אכ עדיינ לא הבינ 

את הקשר ביניהמ, עד שראש הכולל פתח ו�יפר:
כל  עד שאיבדתי את  והידרדרתי,  הלכתי  שנימ  באותמ 
אשר  ה'איפימ'  כמו  שערות  גידלתי  שלי,  יהודי  הצורת 
התגוררו בארצות הברית באותמ שנימ, הבגדימ שלי היו 
מוזנחימ וקרועימ, כל מי שראה אותי הבינ מיד כי 'אני 
הרגע,  את  רק  לשרוד  רוצה  ואני  העולמות',  מכל  זרוק 
ללא חשיבה מיוחדת על הרגע שלמחרת. כל הכ�פ שהיה 
ברשותי נגמר, עד שהתחלתי לרעוב ללחמ. והחלטתי כי 
וככ ראיתי  יהיה חייב לעבוד כדי לכלכל את עצמי.  אני 
ביומ אחד, שבישיבה פלונית מחפשימ עובד נקיונ לחמש 
שעות בשבוע. מיד פניתי לראש הישיבה בישיבה זו כדי 
לקבל על עצמי את העבודה, ומיד כשפתחתי את פי - 
הבינ אותו ראש ישיבה בחושיו המחודדימ שמדובר כאנ 

על בחור יהודי נושר, ה' ישמרנו.
לפני  נתתי  ישיבה, את תפקיד המנקה  לי הראש  אמר 
תפקיד  בשבילכ  לי  יש  אכ  אחר,  למישהו  שעה  כרבע 
אני  הרמה!  בישיבתינו  שיעור  מגיד  להיות   - אחר 
חשבתי לעצמי, מ�פר הראש כולל, הייתכנ?! מיד עשיתי 

לעצמי חשבונ נפש, כנראה שרצונ הראש ישיבה שאני 
יחזור להיראות כמו כל בחור ישיבה רגיל. לכנ חשבתי 
לברוח משמ כל עוד רוחי בי כדי לא להתפתות לכ�פ, 
אכ מאידכ הייתי זקוק לפת לחמ. אותו ראש ישיבה קרא 
ואמר:  חזר  ומיד  הלבטימ,  את  וראה  מחשבותיי,  את 
ישיבה,  בחור  כמו  ולהיראות  להתלבש  צריכ  לא  אתה 
רק להביא מחר מ�כתא "בבא מציעא" ולמ�ור שיעור! 
וככ הוה, למחרת הגעתי באותמ בגדימ מוזנחימ, שיער 
מופרע, מעליהמ כיפה קטנה עמ כמה �יכות שלא תיפול 
מהראש! ככ התחלתי להכינ שיעור, להגיד שיעור, ותוכ 
מושלמ!  בוחער'  'ישיבה  כמו  התלבשתי  כבר  ככ,  כדי 
ועוד,  עוד  והתקדמתי  המשכתי  זו  בדרכ 
לתפארת,  בית  והקמתי  שהתחתנתי,  עד 
עד  התקדמתי  משמ  כולל,  אברכ  נהייתי 
שנהייתי לראש כולל, ומרביצ תורה חשוב.

ראה  שלא  זה,  ישיבה  ראש  בזכות  והכל 
מול עיניו בחור זרוק שאינ תקוה לאחריתו, 
אלא ראה רק את הניצוצ של העינימ שיש 
וזוהי  תלמודו.  על  השוקד  כולל"  "ראש  בו 
תמונת הראש ישיבה התלויה אצלי בחדר, 
וככ יומ יומ, רגע רגע, שעה שעה, נזכר אני 
צריכ  אני  טובה  וכמה  כאנ,  אני  מי  בזכות 
להכיר לו, ועד כמה עלינו לראות את הטוב 

שבשני, ולא חלילה את ההיפכ.
כל אדמ, צריכ שיהיה "גדול עומד על גביו" 
שמאמינ בו, אמ זה הורימ לילדימ שמשדרימ 
לילד שהמ בטוחימ בו, אמ זה מגיד שיעור 

בישיבה, או זה רב'ה בחיידר, וכדומה.
בתורה  עו�קימ  ובנות  לבנימ  שנזכה  להקב"ה,  נתפלל 
ובמצוות, שלא נצטרכ להגיע למצב כזה, להיות 'זרוק' ורק 
אחר ככ להיות ראש כולל, שנלכ בתלמ מנ הרגע הראשונ 

ועד הרגע האחרונ.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, כ"א - כ"ב אייר, יבמות עו-עז)

השבוע נלמד בעז"ה בדפ היומי (יבמות קיט:) "רוב נשימ 
ויולדות". פעמ אחת באו לפני האדמו"ר  מתעברות 
הרבי הקדש מרנ "השפע חיימ" מצאנז זי"ע זוג 
מירושלימ, אשר לדאבונ לב היו חשוכי ילדימ, באו 
בבכי לבקש ברכה שיזכו לזרע של קיימא. אמר מרנ 
הרבי לבעל שיקבל על עצמו לטפל בעניני העירובינ 
בעירו, ובלשונ מליצה אמר לו באידיש "ִּבְזכּות דּו 
וֶועְ�ט ָטאנ ֶמענ ָזאל ֶקעֶנענ ְטָראְגנ, וֶועט ִזי אֹויכ 

ְטָראְגנ" - בזכות שתתקנ שיוכלו לטלטל אפ 
אשתכ תוכל לטלטל [באידיש 'טראגנ' לשונ 

נופל על לשונ]. ואכנ ככ הוה, הבעל קיבל 
על עצמו לתקנ את עניני העירובינ בעירו, 

ובזכות זה נושעו בני הזוג בילדימ.

שעה 
 שעה,

 נזכר אני 
בזכות מי 
אני כאנ



שלומ וברכה!
היומי,  הדפ  מתיקות  החשוב  הגליונ  לכבוד 
בנושא חשיבות  בגליונ  בעקבות מה שכתבתמ 
ב�יפור  אתכמ  לשתפ  ברצוני  ברית,  �עודת 
המגיד  הצדיק  הגאונ  מורי  אבי  מפי  ששמעתי 

הנודע רבי אריה שכטר זצ"ל.
במוצאי שבת אחד נקלע אבי מורי זצ"ל, לבית 
שבו ישבו זקנימ מח�ידי �לונימ, ואכלו �עודת 
ואחד  צדיקימ,  מלוה מלכה. �יפרו שמ �יפורי 
להתרגשות  לו  גרמ  מהמ,  ששמע  ה�יפורימ 
ירא  לבחור  הורימ  מעשה,  הוה  וככ  גדולה. 
�לונימ,  מוט'ל  לרבי  הצדיק  להגאונ  פנו  שמימ 
לו  לגרומ  כדי  לעשות  המ  שיכולימ  העצה  מה 
לאהוב את התורה הק'. שאל אותמ רבי מוט'ל, 
נתנו  בחור  אותו  של  הברית  ב�עודת  האמ 
בשר   - פלייש  בהמה  לאכול  ה�ועדימ  לקהל 
בהמה? ההורימ נענו בשלילה, כי אכנ לא נתנו 

למשתתפימ בשמחה לאכול בשר בהמה.
ייעצ להמ ר' מאט'ל, אמ כנ זאת 
אינו  שהבחור  ה�יבה 
ללמוד,  אוהב 
ולפיככ עליכמ  
כ  ו ר ע ל
ת  ד ו ע � '
השלמה', 

בהמה,  בשר  לאכול  ה�עודה  למשתתפי  ולתת 
וככ בנכמ יקבל טעמ בלימוד התורה הק', ויאהב 
ככ עשו ההורימ,  ואכנ  ללמוד את התורה הק'. 
למשתתפי  ונתנו  גדולה,  השלמה  �עודת  ערכו 
תקופה  ולאחר  בהמה,  בשר  לאכול  ה�עודה 
הגמרא,  דברי  את  לקלוט  הבחור  החל  קצרה 

וקיבל טעמ חדש בלימוד, ונעשה למתמיד גדול.
כשאבי מורי זצ"ל �יפר את ה�יפור לחברותא 
שלו הגאונ הצדיק רבי שמואל אהרנ לידר זצ"ל, 
הלא  כי  ואמר  פתח  �לונימ,  ח�ידי  מחשובי 
על  המהרש"א  בדברי  מפורשימ  הללו  דברימ 
מה שנאמר בפ�וק (תהלימ נ, ה) "ִאְ�פּו ִלי ַחִ�יָדי 
ּכְֹרֵתי ְבִריִתי ַעֵלי ָזַבח: ", כי ב�עודת ברית שהמ 
"כורתי בריתי", הרי זה צריכ להיות "עלי זבח" 
על  להקב"ה  זבח  הקרבת  כמו  הוא  שנחשב   -
המזבח, והרי הזבח שעל המזבח הוא בשר בהמה 
דוקא, לכנ ב�עודת ברית צריכימ לאכול דוקא 

בשר בהמה.
מאז ששמע אבי מורי את ה�יפור, על אפ שהיה 
מאוד מדקדק ומולח בעצמו את הבשר, ואוכל 
שכשיש  מקפיד  היה  שלו,  מיוחדת  משחיטה 
חלציו,  מיוצאי  אחד  כל  אצל  ברית  �עודת 

שיאכלו בשר בהמה דוקא.
בהוקרה והערכה
בנו - המוהל הרב יעקב שכטר, בני ברק

אדומה  פרה  אליכ  ויקחו  וגו'  התורה  חוקת  זאת 
תמימה. מ�ופר בגמרא (קידושינ ל.) את ה�יפור הידוע על 
דמא בנ נתינה, שכיבד את אביו ולא העיר אותו משנתו כדי 
וארבעה  עשרימ  תמורת  ישראל  לגדולי  יקרה  אבנ  למכור 
אלפ דינרימ, וכשכר על זה נולדה לו פרה אדומה אשר מכר 

אותה הונ רב לחכמי ישראל.
זי"ע,  ידועה תמיהתו של הרה"ק החידושי הרי"מ מגור 
מדוע זכה דמא בנ נתינה דוקא לשכר כזה של פרה אדומה, 
ולא לשכר אחר, או לשאר מתנות מנ השמימ. והתירוצ הוא, 
להעיר את  נתינה שלא  בנ  דמא  שבאותה שעה שהתגבר 
אביו, החלו מלאכי השרת לקטרג, הכיצד ייתכנ שגוי שאינו 
מצווה על כיבוד אב יכבד את אביו כל ככ, ואילו בני ישראל 
שמצווימ על מצוה של כיבוד אב אינמ מתגברימ על יצרמ? 
לפיככ, גמל הקדוש ברוכ הוא עמ דמא בנ נתינה דוקא בשכר 
של פרה אדומה, שהיא "חוק בלי טעמ", כלומר, הגוי התגבר 
על יצרו במצות כיבוד אב אשר יש לה טעמ, ובני ישראל 

מבזבזימ הונ רב על חוק בלי טעמ...

בירושלמי מובא לשונ "אימתי היא חייכמ, בשעה שאתמ יגעימ בה", באיזה תשוקה מנהיג ישראל יגע בתורה הק', באיזה להט הוא שקוע בתורה הק'. הפ�וק אומר 
(עמו� ח, יא) "הנה ימימ באימ וגו' לא רעב ללחמ ולא צמא למימ כי אמ לשמוע את דבר ה'", זה מה שחשבתי הלילה כשראיתי את מנהיג ישראל, המנורה הטהורה 

הוד כ"ק מרנ האדמו"ר מבעלזא שליט"א.
להיות בחול המועד פ�ח בביהמ"ד הגדול של בעלזא בירושלימ, זה בבחינת "צדיקימ יושבימ ועטרותיהמ בראשיהמ ונהנימ מזיו השכינה".

כשמרנ שליט"א נכנ� לביהמ"ד, רואימ בלי עינ הרע אלפי יהודימ שהתענוג הרוחני והגשמי שלהמ בחול המועד, הוא לא לנ�וע לגנ החיות, אלא לבוא למנחה-
מעריב בביהמ"ד. בינ מנחה למעריב דיברתי בלימוד עמ ידידי הגבאי המ�ור ר' מיכל פירר שליט"א, ר' מיכל מפנה לי מקומ לידו, כשלפנינו יושב בחור כבנ 17, 
ובמוחש אפשר לראות כיצד הבחור חי את מ�כת יבמות כמו "אשרי יושבי ביתכ". לשמוע את מרנ שליט"א �ופר בדביקות '�פירת העומר', לעבור ולהתברכ לאחר 

מעריב בברכת גוט-מועד.
כשהגעתי לבעלזא, פגשתי אברכימ שלא ראיתי אותמ מעל שלושימ שנה, אנשימ שאינ להמ בעולממ אלא תורה ועבודה ו'העכרקייט' [התרוממות הרוח]. כשעברתי 
אצל מרנ שליט"א לאחר התפילה, הגבאי הגיש לפניו מ�כת פ�חימ, ולפני שמרנ שליט"א צלל ל�וגיות הגמרא בפרק 'כיצד צולינ', זכיתי לדקות נצחיות שיתנו לי 

ב�ייעתא דשמיא כח רוחני לכל החיימ. מרנ מתעניינ על הגליונ  "מתיקות הדפ היומי", על ה�פר  "מתיקות הדפ היומי" שזה עתה 
יצא לאור, וכנ על השיעורימ מידי יומ יומ. אני מ�פר על הקשר של מרנ שר התורה הגר"ח קנייב�קי זצ"ל לגליונ "מתיקות הדפ 

היומי", מרנ שליט"א מברכ אותי שה�פר ייחטפ ויתקבל בכל תפוצות ישראל.
פניתי ואמרתי למרנ שליט"א, שאני רוצה להתברכ לדבר מאוד אישי, עוד לפני שהצגתי את הענינ, הרבי כבר פונה ומברכ אותי 
בפתרונ �ופי לבעיה, בבחינת "ישועתכ קרובה". הו�פתי ואמרתי למרנ שליט"א שאבוא בקרוב לבשר בשורות טובות. כשפגשתי 
לאחר מכנ איזה ח�יד בעלזא, אמרתי לו, הרבי הוא אבא מ�ור אוהב, שעוד טרמ שיפתח הבנ ל�פר את הבעיה, האבא כבר יודע 

את הבעיה, את הפתרונ לבעיה באופנ הטוב ביותר...
אמנמ זכיתי להתברכ מיד לאחר תפילת מנחה, אכ כבר לא יכולתי להיפרד מנ המקומ, ונשארתי שמ לתפילת מעריב. שמ פגשתי 
את נכדו של מרנ שליט"א הרה"ג רבי לייבל צויבל שליט"א שיגע בתורה יוממ ולילה. הוא פונה ואומר לי, דע לכ שזכית לדבר נדיר, 
כי אצל הרבי אהבת התורה הוא דבר שאינ לו גבול, כל מה שזכית מפני שאתה מזכה את הרבימ. זאת גמ זכיתי לראות בעיניי, 
כיצד הרבי יושב ומחזיק את הגמרא הכבידה בידיו, ואינו מניח אותה על ה�טנדר שמולו. מיד לאחר מעריב, עברו אלפימ מכל 

הגוונימ של כלל ישראל, כדי להתברכ מפי מרנ שליט"א.
זו איננה זכות רק עבור ח�ידי בעלזא, אלא זכות עבור כל כלל ישראל, שיש לעמ ישראל מנהיגי תורה גדולימ כאלה.

(מתוכ פתיחה לשיעור, י"ח ני�נ, יבמות מג.)

כמו פרה אדומה אשר היא 'מטהר טמאימ ומטמא טהורימ', 
ככ גמ לימוד התורה, כי זכה - נעשית לו התורה ל�מ חיימ, ואמ 

חלילה לא זכה - נעשית לו �מ המות ח"ו (הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע)

כל ילד יודע את דברי רש"י הק' בתחילת פרשת בחוקותי "הא מה אני מקיימ "אמ בחוקותי תלכו" שתהיו עמלימ בתורה", אכ זה איננו הרש"י היחיד על עמל התורה, ישנו רש"י נו�פ באותו פ�וק "את 
מצותי תשמורו - הוו עמלימ בתורה". ובאור החיימ הק' ישנמ מ"ב פירושימ על "אמ בחוקותי תלכו", לימוד התורה בעמל ויגיעה היא גזירת המלכ.

וחשבתי לעצמי בחמלת ה' עלי, כי מי שלומד "דפ היומי" בקביעות, ולא פ�פ� אפילו דפ אחד במ�כת יבמות של הבנה ב'צרות וצרות צרותיהנ" הרי הוא קיימ עמילות בתורה. וכמו שמובא בגמרא (ב"ק 
יז.) "קיימ זה כל מה שכתוב בזה", יהודי שמקפיד על לימוד הדפ היומי, הרי הוא יכול להיות בבחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'".

כמו שאמרו דורשי רשומות על מה שנאמר בפ�וק (זכריה פרק ט) כי המשיח יהיה "עני ורוכב על חמור" - ענ"י ראשי תיבות, עירובינ, נדה, יבמות - אשר המ המ�כתות הקשות שבש"�, ובעזרת ה' נזכה 
מ ִהֵּנה ַמְלֵּכְכ ָיבֹוא ָלְכ ַצִּדיק ְונֹוָשע הּוא ָעִני ְורֵֹכב ַעל ַחמֹור ְוַעל ַעִיר ֶּבנ ַאתֹנֹות ". למה שנאמר המשכ הפ�וק "ִּגיִלי ְמאֹד ַּבת ִצּיֹונ ָהִריִעי ַּבת ְירּוָשַלִ
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לע"נ 
נתנאל בן 

רה וציפ
שלמה ו

רפאל בן 
אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה

אֶֹהל י ָימּות ּבְ   )יד יט,( זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ

אמר ריש לקיש: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי 
זאת התורה אדם כי ימות 'נאמר שממית עצמו עליה, ש

  )שבת פג:(' באהל

הדרך לזכות בתורה, היא להבין עד כמה התורה היא חיינו, 
לכן כדאי וראשונה במעלה וקריטית לקיומנו, עד כמה היא 

להתמסר ולהקריב למענה. ככל שנבין ונחוש כי התורה היא 
תעלות בתורה, כך נזכה לעלות ולה ם,המעניקה לנו חיי

. כי התורה משיבה לנו באותה אליהלהתחבר ולהתקשר 
חני מתחברת אלינו ומעניקה לנו את כל טובה הרומטבע, 

... 'כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה והשפעותיה העצומות
  יומם ולילה'.

*   *   *  

הוא סוכן נסיעות מוכר באנטוורפן, בלגיה. משרדו  ר' יוסי א.
שוכן בלב הרובע העסקי, ומשם הוא נותן שירות למאות 

שירות, ועוד  ,שירות , אותם צבר בעמל כפיים שללקוחות
חוג לקוחותיו הלך והתרחב, וכלל כבר כמה  ..פעם שירות.

עשרות אנשי עסקים המרבים לטוס ליעדים בעולם, שהיוו 
  את עיקר מקור פרנסתו. 

היתה מצויה ברווח, אך הסיפוק, כוחות  אמנם הפרנסה
... יוסי חש בחסר הלכו ונחלשו - הנפש, היכולות האישיות 

סד שיעור הדף נון לעמוד על טיבו. כשזמ לוהזה, ולקח 
ו הרגע, זה המקום, כאן הרגיש כי זה -היומי סמוך למשרדו 

. על אתר החליט להצטרף לשיעור ..חומצויה תחנת הכ
הקבועים הבולטים ביותר,  םמשתתפיהלאחד מ היומי, והיה
לקבל את ו יום כדי להתחבר, להרגיש את הקשר שבאו מדי

  מדף גמרא...  -הכוחות 

בצהריים, היה יוסי מניח שלט קטן  1:55מידי יום בשעה  כך
 3:00-ל 2:00'בין  , עליו נכתב באותיות מוזהבות:על שולחנו

בשיעור היומי המרתק,  כשמגיד השיעור פצח .'סגור המשרד
כובשת את נפשו,  אושר ממלא את לבו, התורהשחש יוסי 

  מעניקה לו כוחות ועוצמות להמשך היום... 

נמשך נוהג זה, שכלל את סגירת המשרד שנים  5במשך 
לצורך השיעור היומי, וגם כיבוי הטלפון  לשעה בצהרי היום

הסלולרי למשך שעת השיעור. הלקוחות למדו את שעות 

השירות המעודכנות, ואף העריכו את מסירותו להתנתק 
לשעה מהעסקים הבוערים, ולהימלט לחיקו החמים של דף 

  הגמרא... 

ה יום שני, ט' באלול תשנ"ח. בשעה עד ליום אחד, היה ז
אחת וחצי בערך צלצל הטלפון, ועל הקו היה לקוח ותיק 
שכבר הפך לידיד אישי, איש עסקים מצליח המזמין טיסה 

למחר, מאנטוורפן לניו טיסה כמעט מדי שבוע. "אני צריך 
יורק", אמר הלקוח בקצרה, "וגם חשוב לי לחזור ביום 

  תבדוק ותחזור אליי". חמישי, כדי להיות כאן בשבת. 

יוסי החל מיד במלאכה, בדק בנתונים שלפניו, והחל לחפש. 
המסך המרצד גילה שאין מקומות בחברות הטסות בטיסה 
ישירה מאנטוורפן לניו יורק, אך חיפוש מדוקדק גילה מקום 

ותו יום פנוי בטיסת 'סוויסאייר' מז'נבה לניו יורק, היוצאת בא
יש מקומות לרוב בחזור גם  שני בשעת לילה מאוחרת.

 8:00בשעה  הממריאה ביום חמישי 111 בטיסת 'סוויסאייר'
בערב, מניו יורק לז'נבה. 'נפלא, יש מקומות, צריך רק לוודא 
שהלקוח מוכן לטוס דרך ז'נבה', הרהר יוסי כשחייג למשרדו 
של איש העסקים. המזכירה הסבירה כי הבוס יצא לפגישה, 

 - ה כזו בלעדיו. 'כשיחזור והיא איננה רשאית לאשר טיס
יוסי הביט בשעון הצצה ה. לו לחזור אליך', הבטיח אגיד

שבע דקות בעוד  1:53חטופה, ונבהל לרגע. השעה הייתה 
 -מתחיל השיעור, והוא כמעט שכח. נו, מה עושים עכשיו? 

הלקוח אינו במשרד, אי אפשר להשיג אותו כדי לתפוס את 
 אולי ייתפסו -השיעור  המקומות בטיסה. אם ימתין עד אחרי

המקומות הריקים, והלקוח יישאר מאוכזב? ואולי יחזור אליו 
כבר בעוד כמה דקות? רגע אחד של התלבטות, ואחריה 
החליט בגבורה: 'בעוד שש דקות השעה שתיים, אז יתחיל 
השיעור ואני אהיה שם. זו השעה היומית שלי, זה החמצן 

ל לוותר על זה!'. הוא ח, אני לא יכוושלי, זה נותן לי את הכ
מחליט להותיר את הדאגות מאחוריו, להניח את השלט 
המוזהב על השולחן, ולכבות את הטלפון הסלולרי. 'עכשיו 

עצמו באושר, ומקווה הוא מזכיר ל -מתחיל השיעור!' 
  שהלקוח הוותיק והאיכותי, יתאזר בסבלנות... 

 השיעור האיר, הדברים היו מתוקים מדבש, דף הגמרא היה
הרהר יוסי באושר,  -מובן ובהיר. 'זה באמת חמצן לנשמה!' 

בשעה שהדליק את מכשיר הסלולרי. 'שבע הודעות בתא 
הקולי', ריצדו לפניו האותיות במסך הקטן, 'שבע עשרה 
שיחות שלא נענו...' הוא מביט במסך בחוסר אמון, מעולם 



  
לא היה לו דבר כזה... בעיניים מתוחות מדאגה הוא מביט 

תקשרים, ומגלה כי כל השיחות הן מהקליינט הוותיק מי המ
הממתין למענה בנושא הטיסה לניו יורק... הלה כנראה 
לחוץ מאוד, וכך נשמע גם מהודעותיו המוקלטות בנוסח: 
"תסגור לי את הטיסה הלילה, זה דחוף לי!'" או: "מה יהיה 
עם השירות שלך? למה אתה לא עונה? אני חייב את 

  הטיסה הערב!". 

וסי ממהר למשרד, מזנק ממש. מדליק את המחשב, ברוך י
לניו יורק הלילה עדיין פנוי... צריך רק  המקום בטיסה -השם 

אבוי: כל ואך הנה אוי  -לוודא מה קורה עם הטיסה  חזור... 
הוא מתקשר  .המקומות מלאים! 215המקומות נתפסו, 

ללקוח, איש העסקים, ומתחיל במסכת התנצלויות... הלה 
חסר סבלנות, קוטע אותו בשאלה: "אבל סגרת לי? אני 
אהיה בניו יורק מחר ועד שבת חוזר לכאן?". יוסי מגמגם, 

גור לך, אני יכול לס -מתנצל שוב, ומנסה להסביר: "להיום 
תיים... יש מקום. אבל חזור אין מקום, המקומות נתפסו בינ

או שתחזור אחרי שבת, או שננסה דרך מקום אחר להחזיר 
  אותך...". 

הלקוח מתעצבן: "אז אל תזמין לי, לא צריך טובות, ולא צריך 
 -כזה שירות. הרי היה מקום בחזור, ובגלל שלא ענית שעה 

אז אין לי איך לחזור לשבת, ולכן אני לא נוסע הערב. שתדע 
לקוח, אבל שתדע את זה שזה לא בסדר לעשות דבר כזה ל

תך!", הוא אומר ייימתי אס -לקוחות הבאים, כי אני עבור ה
  בכעס, וטורק את השפופרת... 

יוסי מתאכזב, ומבליע אנחה כבידה. 'חבל, הוא היה לקוח 
טוב', הוא אומר לעצמו, 'חבל שכל כך כעס... אבל מה 
יכולתי לעשות? הרי הוא יודע שיש לי את השעה היומית... 

  אעשה שבינתיים נתפסו המקומות?'.מה 

קליינט לא טס באותו שבוע מחוסר מקום, שמו אותו ואכן, 
 מיודענו נרגע יוסיומאידך לא הופיע במחשבי 'סוויסאייר'. 

מידו של היא פרנסה המהשיחה הקשה, מבין כי לאט לאט 
הבורא, אשר נתן לנו את תורתו, ואין הפסדים מהתחברות 

דורש התמסרות', הוא חוזר ומזכיר לתורה. 'כן, לפעמים זה 
לעצמו, 'לפעמים השיעור היומי דורש הקרבה. אבל זה 

  כדאי, כל כך כדאי!'. 

בערב, היה מטוס  20:00 , בשעהבאותו שבוע ביום חמישי
 111מוכן לטיסה חברת 'סוויסאייר', של  '11 דאגלס-'מקדונל

עוד כמה  לז'נבה שבשווייץ. משדה התעופה 'קנדי' בניו יורק
במקומותיהם,  הנוסעים התיישבודקות חולפות עד שכל 

מיודענו איש  לא היה בטיסה אף מקום פנוי, ולכן -וכצפוי 
שעון מקומי, לפי  20:18על המטוס. בשעה  העסקים לא היה

קיבל הטייס אישור להמראה, וציפור המתכת הענקית החלה 
פחות  ,21:14בשעה  לנוע על המסלול והמריאה לשחקים...

אחרי ההמראה, שידרו הטייסים אות מצוקה. הם משעה 
החלו לקבל הוראות מבקרת הטיסה, אך מהר מאוד נותק 
עימם הקשר, ודאגה רבה הזדחלה בלבבות. כעבור כרבע 

התרסק המטוס לים, במרחק כשמונה  21:31בשעה  ,שעה
קילומטרים ממזרח קנדה, לעיני עדי ראיה המומים 

פחות מרבע שעה אחר  ומזועזעים מאסון התעופה הנורא...
בעולם הודעה קצרה ודרמטית: כך, קיבלו כל סוכני הנסיעות 

 215התרסקה. כל  מניו יורק לז'נבה, 111 'סוויסאייר' 'טיסת
יוסי פותח את המחשב, נהרגו!'.  אנשי הצוות 14- הנוסעים ו
מישהו שהיה  ההודעה. משהו צלצל לו, הוא מכיר ומגלה את

'סוויסאייר', ביום חמישי...  של 111טיסה על הטיסה הזו, 
לבו החסיר פעימה.  - - -הוא התעסק עם הטיסה הזו, לא? 

יש לו לקוח על הטיסה שהתרסקה? לבו צנח לרגע, עד 
שנזכר... לא, הלקוח לא בטיסה! הלקוח הפסיד את הטיסה, 

הוא  .כי יוסי היה בשיעור כשנתפסו המקומות האחרונים!
ללקוח, ומוסיף עוד ממהר להעביר את ההודעה הדרמטית 

  שלוש מילים: "כי הם חיינו...". 

עשר דקות חולפות, עד שהלקוח, איש העסקים המעונב, 
התייצב במשרדו וחיבק אותו בחום. "תודה על שאתה כל כך 
מקפיד על השיעור היומי", הוא אומר כשדמעות בעיניו, 

  ציל את החיים שלי!". ה -"השיעור שלך 

קרם גדולה ומשובחת לביתו  עוד לפני שבת, הגיעה עוגת
של יוסי, ועליה כיתוב: 'תודה על החיים!' מתחתיה, אחרי 
ברכה מרגשת, נכתב באותיות קטנות: 'תגיד לי איפה 

  השיעור, אני רוצה להצטרף'... 

ה כל כך ז -לפעמים אבל לפעמים, קשה לראות בעיניים, 
שלנו אינם העסקים  האמתייםככל שנבין שהחיים  ..בולט.

ים, אלא החיבור האמיץ והקשר החזק עם התורה והחבר
ש את הגנת התורה, כך נזכה לחו -המעניקה לנו כוחות 

להרגיש את שמירתה העילאית, וגם להתחבר אליה 
, פורסם מפי בעל המעשה הנ"ל באהבה. הסיפור המסעיר

בספר 'אור דניאל' פרשת כי תבוא, והוא חושף בפנינו עד 
מה הקשר, החיבור והנכונות כמה 'תורה מגנא ומצלא', עד כ

  ומרים ומגינים עלינו. ש -להתמסר לתורה 

*   *   * 

זצ"ל, ודבריו הובאו  משה מרדכי שולזינגרסיפר הגאון רבי 
בספר 'עלינו לשבח': מעשה בבחור צעיר, בנו של איש 
עסקים מצליח, שבברכת הוריו גלה למקום תורה, והלך 

יבה, הופתע ללמוד בישיבה מרוחקת. ברגע הראשון ביש
מקול התורה הבוער ברמה, מהתמדת הבחורים והאוירה 
הלימודית השוררת בישיבה. בתוך ימים ספורים מצא את 
מקומו בבית המדרש, שעות ארוכות ישב וניסה ללמוד, אך 
  הריכוז ממנו והלאה, הוא חש כי אינו מתחבר ואינו מצליח... 

ראה כי עוד כמה שבועות ניסה הבחור את מזלו בלימוד, אך 
ההצלחה לא מאירה לו פנים. בית המדרש בוער באש 
התורה, קול התורה מהדהד, בחורים צעירים כמבוגרים 
שקועים בעומקה של סוגיה, ורק הוא נראה כאן כלא קשור, 
לא מחובר... בצער רב, גמלה בלבו ההחלטה: 'חוזרים 
הביתה!' קם וירד לחדרו, אסף את מיטלטליו וספריו לתוככי 



  
, ויצא אל תחנת הרכבת. בדרכו החוצה הבליע עוד המזוודה

מבט חטוף ומתגעגע אל היכל הישיבה ההומה, והמשיך 
בדרכו אל הרכבת... כשהגיע לרציף, גילה כי עליו להמתין 
עוד כמה שעות לרכבת המגיעה לעירו. כדי להפיג את 
השעמום, החליט לפתוח את אחד הספרים הנמצאים 

דף הספסל ברציף הרכבת... בבאמתחתו, והחל לעיין בו על 
שהותיר אותו פעור פה.  שנפתח, צד את עיניו מאמר חז"ל

אומרים חז"ל, 'ממאה שלא בצער'. עדיף  -'טוב אחד בצער' 
וחביב הלימוד מתוך צער שעה אחת, ממאה שעות לימוד 
בלא צער. רצוי ואהוב יותר דף גמרא אחד שנלמד תוך 

הנלמדים מאמץ, מסירות והקרבה, ממאה דפי גמרא 
בקלות, בנחת, במתיקות זורמת וקלילה... מאמר חז"ל זה, 
הקדים עוד כמה מאמרי חיזוק, מהם עולה התובנה כי 
הלימוד מתוך מאמץ, דווקא כשלא חשים בסיפוק הרצוי, 
דווקא כשאין את תחושת החיבור החזקה, דווקא לימוד כזה 
הוא הגורם ליצירת קשר הדוק יותר עם נותן התורה. דווקא 
הלימוד הזה יוצר את החיבור הטוב והקרוב ביותר לבורא 

  עולם. 

... מכוונים אליו. 'מסתבר שטעיתי מרגיש שהדבריםמיודענו 
דף הגמרא ו אני לא מתחברדווקא בגלל ששה לי, דווקא כי ק

המסירות  .ווקא לכן אני מתחבר יותר!ד -לא מובן לי מיד 
ההבדל, מרוממים אותי  הם עושים את - שלי, המאמץ שלי 

שבעתיים!'. המחשבה הזו החדירה בו רוח חיים חדשה, 
והוא החליט לנסות שנית. שב ולקח את המזוודה הגדולה, 

ובסופו של דבר  ניסה שוב ושוב... וחזר להיכל הישיבה.
חי ונושם את בית השם כל ימיו,  בישיבה בקביעות, נותר

העיד עליו הרב שולזינגר כי הפך לתלמיד חכם מופלג ו
  ומפורסם... 

ברמת  יתלולא תמיד ר האיתן והקשר האמיץ לתורה, החיבו
לפעמים הסיפוק הרגעי, או בקשר שמרגישים בעת הלימוד. 

נראה רחוק יותר, פחות  ככל שהלימוד -ההיפך הוא הנכון 
ים, מרגישים שהדברים אינם מאירועדיין מחוברים אליו, 

די אם נלחמים כ -אינם מובנים, אינם תופסים את הלב 
ללמוד למרות כל זאת, אם לא נרתעים, אם מתאמצים 

זוכים אזי ללמוד למרות כל התנאים הקשים, ומתמסרים 
מי שמוכן  .עם התורה, בחיבור עם נותן התורה!אמיץ קשר ל

להתאמץ ללמוד גם כשלא הולך בקלות, מי שמתמסר גם 
בנת ברגע, מי שמקריב את שעותיו ללימוד כשהגמרא לא מו

וא מצליח, הוא מתחבר, הוא מגיע ליעד ה -למרות הקושי 
תוך צער, היא שעומדת, מ -תורה שלמדתי באף  .הנכסף!

  מת, שמתיקותה נשארת...שזכותה קיי

*   *   *  

זצ"ל היה תל תלפיות שרבים  'חזון איש'המרן חדרו של 
רים מבקשים ברכה, באו בשעריו. אלה מבקשים עצה, אח

לצד צורבים שביקשו להתפלפל בלימוד עם גדול הדור.  
ביום מן הימים נכנס בחור בשערי ביתו של ה'חזון איש', 

הוא פתח בתחילה ונראה שביקש ליהנות מכל העולמות... 

וסיפר, כי הוא מתמודד עם מחלה משונה, והוא אינו יודע 
מה לעשות. רופא אחד מציע דרך טיפול אחת, רופא אחר 
מציע דרך טיפול אחרת, והוא מבקש עצה כיצד לפעול. 
ה'חזון איש' האזין לו בקשב, דן בפרטי תוכניות הטיפול 
המוצעות לבחור, ולבסוף הכריע בעד ניתוח, שיש בו סיכונים 

יכויים... עתה, ביקש הבחור ברכה להצלחת הטיפול, לצד ס
וגם לכך נענה לו ה'חזון איש' ובירכו בחום רב. ועדיין לא 
נחה דעתו של הבחור, והוא ביקש לדון עם ה'חזון איש' 
בכמה סוגיות תורניות בהן הוא עוסק עתה, כשהוא מתחיל 
לדון עם ה'חזון איש' בכמה סברות ויסודות בסוגיות 

לא היה ל'חזון איש' תענוג גדול יותר מלעסוק  הנלמדות...
בדברי תורה. הוא דן בנושאים שהעלה הבחור, יישב את 
קושיותיו והעלה שאלות חדשות. מפה ומשם הביא ה'חזון 
איש' ראיות גאוניות, ואף הבחור דן בהן כתלמיד לפני רבו, 
והעלה סברות שונות לדחות את חלקן... שעה ארוכה של 

ן איש' והבחור, שעה של על ה'חזוקורת רוח עברה 
  . וביסודותיהןסוגיות העיון בנבכי והתבוננות 

כשקם הבחור לצאת ונפרד מה'חזון איש' לשלום, עצר אותו 
'אבל בקשר למה שדיברנו 'ה'חזון איש' ואמר לו לפתע: 

בתחילה, והוריתי לך לעשות ניתוח, חוזרני בי. אין צורך בו, 
   '.בעזרת השם תבריא גם בלעדיו!'

נה? הלא מקודם הרב מה השת'הבחור, ' דהםנ - 'מה?!'''
שיש צורך בניתוח, וכי עתה הנתונים השתנו? הן היה סבור 

אם מלכתחילה היה צורך בניתוח  הבאתי כל מידע חדש,לא 
   .אל הבחור בהשתוממותש - 'פקע?!' צורך זה כיצד -

השיב לו ה'חזון איש' תשובה מנומקת ומפתיעה, החושפת 
'לפני שדיברנו 'ו טפח מהנעשה בעולמות העליונים: בפנינ

משיב לכל אדם. עתה, בלימוד, השבתי לך כפי שהייתי 
בלימוד והתפעלתי מעמלך בתורה,  אתךלאחר שדנתי 

לאחר שראיתי והבחנתי שאתה בחור שמתייגע בתורה 
י יש עבורך בשמים כאין כל ספק  -ומתאמץ להבינה 

רת השם תתרפא גם עזמסלולים אחרים, על טבעיים, וב
  '.ללא הניתוח!'

גילוי זה, המצוטט מפי ה'חזון איש' בספר 'מעשה איש', 
מגלה רובד חדש שלא הכרנו על עמל התורה. לא זו בלבד 
שהתורה מתקיימת בעמלי התורה, לא רק שעמל התורה 
הוא הפותח את שערי החכמה ומקנה יכולת הבנה בתורה, 

ומשפיע דרך  אלא שעמל התורה פותח כל שערי שמים,
 .התנהלות של למעלה מדרך הטבע לעמלי התורה!

למעשה, אלו הם דברי חז"ל: 'כל המקבל עליו עול תורה 
אדם ל - ל מלכות ועול דרך ארץ'. כלומר מעבירין ממנו עו

מסלול רגיל, הכולל עול מלכות, עול דרך ארץ, רגיל יש 
הנהגה טבעית מצויה. לא כן המקבל על עצמו עול תורה, מי 

הוא משתחרר מכל  -מתמסר למען התורה ומתייגע בה ש
עול אחר, זוכה במסלול 'אח"מים' מיוחד בשמים, זוכה 
להשפעה של רחמים מעל לדרך הטבע... כולנו יכולים להיות 

תנו הוא ת במעלת עמלי התורה. כל הנדרש מאכאלה, לזכו



  
להתייגע בתורה, לעמול על הבנתה, להתמיד בתורה גם 

להיות מוכנים להדיר שינה מעינינו ולוותר כשאין לנו חשק, 
על חלקים מתענוגות העולם הזה למען המטרה הנשגבה. 
כך נזכה לעלות ולצמוח בתורה לתפארה, וגם נפתח לנו 
שערי רחמים ורצון שמימיים, להשפיע לנו ולמשפחתנו חיי 

  ]'פניני פרשת השבוע'מתוך [                      . אושר ושמחה!

ָרֵאל קֹול ִיׂשְ ַמע ְיָי ּבְ ׁשְ   )כא, ג( ַוּיִ

ים וקומי גוי גדול אשר לו אל') דברים דזהו שאמר הכתוב (
  )פסיקתא זוטרתא(' קרובים אליו

בל תפילתם ובקשתם, ומק ישראל הקב"ה קרוב לעמו
  ברכת צדיק וגזרתו.ובמיוחד אם מדובר ב

*   *   *  

התמיהה את הרב  גוטסמן 'ההמולה סמוך לביתה של הגב
הבית התמלאה  חצר .רבה של סקרנטון ,דב פיין-מרדכי

רגשות ניגשו בהת דם שהחזיקו זרי פרחים,א-בעשרות בני
בהרעיפם עליה  ,האישה המבוגרת והעניקו לה את הזראל 

  דברי שבח ותודות. 

יש בה קהילה  .ארה"ב ,בפנסילבניהעיר סקרנטון היא 
ועשה  ,להנהיג את הקהילההרב פיין נקרא  .יהודית ותיקה

זאת ביד רמה לאורך שנים רבות. המראה יוצא הדופן של 
 ,ההישישגוטסמן  'עשרות נושאי הזרים בחצרה של הגב

הרב פיין החליט לשאול  .המצויין בארה"ב 'האםב'יום  אירע
ר לך כיצד זכיתי . "אספגוטסמן לפשר הדבר 'את הגב

תו מינה אווהז ,אמרה לו האישה", כך-לילדים רבים כל
  לשבת ולשמוע את סיפורה. 

יצחק גוטסמן התגוררו ר'  בעיירה מונקאטש שבהונגריה,
ק ניסה את מזלו יצח .מצבם הכלכלי היה דחוק .ורעייתו

ולם שערי הפרנסה לא נפתחו א ,בכמה וכמה עבודות
קול הגירה לארץ משפחתו גדלה והוא החל לש .בעבורו

רעייתו החמיצה   .אמריקה - מוגבלות-האפשרויות הבלתי
ה הארוכה היא נרתעה מההפלג .פנים למשמע הרעיון

 תלאות הדרך.את לא ישרדו  וחששה שילדיה הקטנים,
 העשיל-יהושע רבי ','סבא מקפישחליטו בני הזוג להיוועץ בה

ונודע כפועל  'קפיש'שהנהיג את עדתו בעיירה  ,הן פרידהכ
בהרהורים ס הצדיק התכנ .]ן תרפ"אנסתלק בחודש סיו[ישועות 

לאחר מכן התנער  .בעודו עוצם את עיניו ,למשך כמה רגעים
 ,לשלום סעו" :ריצחק ואמ 'הושיט את ידו לעבר ר ,משרעפיו

אף אחד  .זרת השם תגיעו למחוז חפצכם בשלוםובע
,  לא תשכלו אף ימיכם עד סוף - ובכלל  ,מילדיכם לא יינזק
ה התיר  הרביהבטחתו המפורשת של . "ילד אחד מילדיכם

ור כמה וכעב ,המשפחה יצאה למסע בלב רגוע .את הספקות
' ור ,הם התיישבו בסקרנטון .שבועות הגיעה בשלום ליעדה

-. סוףאטליז, שסיפק בשר כשר ליהודי האזור תחיצחק פ
  סוף ראה ברכה בעמלו והפרנסה הייתה בשפע.  

 בעיירה סקרנטון קשה פתאום פרצה מגפה ,חלפו שנים
פה לא היה בית שהמג .בעיקר ילדים ,רביםם הפילה חלליש

זה היה בית  ,בבית אחד לא נפגע איש לא פגעה בו. רק
שפחה בני המ .איש מבני הבית לא חלה ,ןמשפחת גוטסמ

אף הקרינו ביטחון גמור והצהירו ש"אצלנו הכול יהיה 
השיבו  האופטימיות הנחרצת, כשנשאלו לפשר ."בסדר

למשמע  .'כי באמתחתם ברכת ה'סבא מקפיש בפשטות,
שבנו  ,עיון במוחו של אחד מיהודי העיירההדברים הבריק ר

. "מה דעתך שאמסור לך את חלה והתנדנד בין חיים למוות
 תחול חשב בנך, "לאחר שייצחק "?  פנה אל ר'לאימוץ בני
 'ה'עסקהו חק נענה בחפץ לביצ 'ר". עליו ברכת הרבי גם

של  ניכרה הטבה במצבומספר שעות וכבר  פולא חל. בוצעה
כבר קם הילד ממיטתו ויצא לשחק בחצר  למחרת,, והילד

  הבית. 

עשתה לה  ה על ההתאוששות הפלאית של הילד,הבשור
פתאום  צבאו על בית  .וגם הסיפור שמאחוריה ,כנפיים

כולם ביקשו  .עשרות הורים מודאגים חת גוטסמן,משפ
כדי שיחסו תחת  ,את ילדיהם למשפחת גוטסמן' 'למסור

, החלו ילדים להחלים מן זה זה אחר ,ואכן. ברכת הצדיק
 .חייו ניצלוכל מי שנמסר למשפחת גוטסמן,  .המחלה הקשה

, שמצבם היה חסר תקווה ,שלושים וחמישה ילדים חולים
מכאן  .ונרפאו לגמרי בתוך זמן קצר ,נמסרו לבני הזוג

ילד יהודי חלה ונקלע לסכנת נפשות, בכל פעם ש ,ולהבא
אותו  'החריגה ו'למסור 'סגולהמיהרו הוריו להשתמש ב'

יצחק  'לאחר שר ,גם ברבות השנים .משפחת גוטסמןל
הסגולה מעולם ו -ילדים חולים  ''לאמץ הוסיפה אשתו נפטר,

  ה.      כזבאלא 

ה התכחש הל .היה רופא יהודי מתבולל ,העיירה בין תושבי
אף שזו הוכחה בעשרות  ,לסגולה ולעג למאמינים בה

 לברכות צדיקים ולאמונה בכוחות עלהוא בז  .מקרים
ת נחבל בראשו ואיבד א ,ןיום אחד החליק בנו הקט .בעייםט

הרופאים היו חסרי  .מצבו של הילד היה חמור הכרתו.
בסבלנות ולהמתין  להתאזר להורים הם המליצו .אונים
ושום תזוזה  ,הימים חלפו .בציפייה שהילד יתעורר ,תלבאו

 '.ו הרופאים להגדירו 'צמחנאלצ ר,בצע .לא נרשמה במצבו
ורר בפעם הראשונה ספקות בלב ע ,הילד מצבו הנואש של

סמן וביקש לבצע את פנה אל הגברת גוט בצר לו, .אביו
שאל " ?בניאת ' 'לאמץ האם תסכימי" .ההסדר המפורסם

לא חלפו ימים  ,והנה .הגברת גוטסמן נענתה ברצון .הרופא
  . ..אחדים ופתאום הילד התעורר וביקש מים

ים שאני מקבלת ב'יום האם'" "זו הסיבה לזרי הפרחים הרב
 ,ת סיפורה באוזני הרב פיין המשתאהגוטסמן א 'סיימה הגב

לי והבריאו  'לה היו בעבר ילדים חולים ש'נמסרו"כל א
  . "ממחלתם

וות נחת מילדיה שלה  זכתה להאריך ימים ולר גוטסמן 'הגב
על  טובהשהכירו לה  ',ה'מאומצים ''ילדיה וגם מעשרות

  ]הרב א.צ. וייס -'ברינה יקצורו'מתוך [     הם.שהצילה את חיי

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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ההההחחייםם"" לפפי
יררוששללייםם זזזמממנניי

אדם שמרגיש שהוא 
כבר 'לא יכול' ושכלו 

כל הקיצין, אומר 
הפסוק "וְלֹא יָכֹל?", 
אתה לא יכול יותר? 
אז "יוֹסֵף לְהְִתאַפֵּק" 
– תוסיף להתאפק 
בסבלנות ותחכה, 

והקב"ה כבר יראה לך 
את הישועה

 המשך
בעמוד 4 >>



סך הכל שמיכה אחת

הרב שך המשיך 
ואמר לנכדו, 'האין זה 
ראוי שאטרח ואסע 
להלווייתה?! האם 

לא מגיע לאשה הזו - 
שאבוא ללוותה בדרכה 
האחרונה ולהעניק לה 
כבוד אחרון?! האין זו 
הכרת הטוב הנדרשת 

ממני?!' 



זאת התורה לא תהא מוחלפת

כדור הרגעה לכלבזאת התורה!

ששאאלה:

תתששובהה: 

לססייכום: 
1

אומרת התורה "זאת חוקת 
התורה" ורק אח"כ "דבר 
אל בני ישראל", לומר לנו 
שתחילת הפסוק הוא הכותרת 
הראשית! דע לך, לפני כל 
המצוות והציוויים יש לדעת כי 
"זאת חוקת התורה"



 המשך
מעמוד 1 >>

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

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 יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ"ל, האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג
 28

3

אהבת ישראראל מקטנות

 3

ה"ה ללא אאאיבדתי את הקבב
11
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י  ָאָדם ַהּתֹוָרה  ֹזאת ֹאֶהל  ּכִ  (יט,יד) ָימּות ּבְ
 

 ..., שהיה נקרא בפי כל ר' דוד השנורר, היה גבאי צדקה מפורסםר' דוד לייב שווארץ 
כשהוא היה בשואה במחנות, הוא הקפיד מאוד שבשבת הוא יאכל כזית פת בכל  

לא צריך להסביר לכם מה המשמעות והכוונה של הדברים, כל אחד מבין איזו   ...סעודה
 .  כמות של אוכל הם היו מקבלים שם... אבל זה הלך לו

 
פעם אחת העבירו אותו  ! בכל אחת משלושת סעודות השבת, הוא אכל שיעור כזית פת

לכל היהודים שהיו  לא היה לו זמן להתארגן על הפת, אז הוא אמר ... מחנה ביום חמישי
 ...  איתו במחנה החדש, שהוא חייב כזית פת לכל סעודה בשבת הקרובה

 
מקבלים בקושי פרוסה אחת בכל יום.   ,כולם גיחכו וצחקו, אמרו לו שפה במחנה הזה 

ואם הוא ינסה לשמור ממנה לשבת, הוא כבר יתעלף מרוב רעב... אין סיכוי אפילו לכזית  
 ...  פת אחת בשבת

 
' דוד: אני מאמין בבורא עולם, ואני מתפלל שהקב"ה ישלח לי שלוש כזיתות  אמר להם ר

 ! של פת לכבוד שבת קודש
 

בערב שבת, הנאצים ימ"ש אספו את כל היהודים והודיעו להם שכל אחד מהם הולך  
כי ביום שבת בערב הם הולכים לצאת למסע רגלי מפרך  ? לקבל כיכר לחם שלם... למה

 ... וכל אחד צריך לסחוב את ככרו בידו שיספיק לו לימי ההליכהלמשך שלושה ימים.  
 

כל היהודים לא נגעו בלחם... הרי זה צריך להספיק לשלושה ימים של מאמץ פיזי,  
ובנוסף הם מאוד חששו שיגנבו להם את הלחם, אז הם החביאו אותו ושמרו עליו  

 ... היטב
 

בבוקר הוא עשה עוד סעודה, ושבע גם  . אבל רק ר' דוד, עשה סעודת ליל שבת ושבע
ממנה, ואף שייר לו כזית פת לסעודה שלישית... וכשהוא סיים את הסעודה, הודיעו  

 ('אפריון שלמה') ...הנאצים כי המסע בוטל, ויש להחזיר את הככרות לחיילים
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ְבּכּו ֶאת ים יֹוםַאֲהֹרן   ַויִּ לֹׁשִ ָרֵאל ׁשְ ית ִיׂשְ  (כ,כט)  ּכֹל ּבֵ
 

ְבּכּו  : 'אומרת התורה. יש כאן תיאור של מה שקרה כשעם ישראל שמע שאהרון נפטר ַויִּ
ים יֹום  ֶאת לֹׁשִ ָרֵאל ַאֲהֹרן ׁשְ ית ִיׂשְ חז"ל נותנים לנו טעם מדוע באהרון מוזכר שבכו   '.ּכֹל ּבֵ

ָרֵאל'אותו  ית ִיׂשְ ָרֵאל" (דברים לד,ח): ואילו אצל משה נאמר ' ּכֹל ּבֵ ְבּכוּ ְבֵני ִיׂשְ ֶאת   ַויִּ
ה ָרֵאלולא כתוב  ".ֹמׁשֶ ית ִיׂשְ אוהב שלום ורודף שלום", ולכן כל  ". משום שאהרון היה  ּכֹל ּבֵ

ה על חסרונו, ואילו משה שהיה צריך להיות גם הדיין  עם ישראל ללא יוצא מן הכלל בכ 
 .  שמחייב לזה ומזכה לזה, בוודאי שלא ימנע שתהיה עליו תרעומת

 
ידוע שמי  : ה"משך חכמה" מוסיף לעמוד על נקודה נפלאה הקשורה לפטירת אהרון הכהן

שרוצח בשגגה גולה לעיר מקלט עד מות הכהן הגדול. נמצא שאם לא היה אחד שלא  
הצטער על פטירת אהרון מכלל ישראל הוי אומר שבכל ארבעים שנה שהיו עם ישראל  

 !  במדבר לא הרג אחד מהם בשגגה את חבירו ונתחייב גלות
 

זה מראה את גודל מעלתו של אהרון הכהן שבזמנו כולם היו יראים ושלמים ולא קרה  
  ֶאת " -תוב אפשר לבאר בדרך נוספת: בלשון הפסוק כ . שום פגע ונזק לכלל ישראל

ְבּכוּ   אהרון על ולכאורה יותר מתאים לכתוב "ויבכו  "ַאֲהֹרן   "?   ַויִּ
 

של אדם בשעה שנפטר לו קרובו ל"ע. יש   שני סוגי בכיותישנם  אלא יש לבאר נפלא: 
כאלה שהם בוכים על אמא שלהם "איי איזו אמא יקרה, איך היא הייתה מחייכת, איך  

הוא בוכה על כך  איך היא הייתה מקבלת אותי." מה אתה בוכה? , היא הייתה מבשלת
ו כמו  אין לו מי שיבשל לו, אין לו מי שיחייך אליו ואין מי שיקבל אות  שהיום הוא מסכן, 

שהוא... יוצא בעצם שהוא בוכה על עצמו שהוא מסכן. וזהו הבכי הטבעי אצל כל אדם  
 .  בשעת צער כזו

 
שנחסר בעולם בעקבות פטירת  "קידוש השם" כאשר אדם בוכה על  אבל ישנו בכי אחר, 

אדם כשר. עכשיו חסר בעולם את העבודת השם של הצדיק הזה, את הקידוש השם  
לות הרוחניות שלו שעכשיו אינם בעולם. אין כעת ממי  שהוא היה עושה, את המע

בפטירת אהרון הכהן נאמר "ויבכו את אהרון" לא על  . ללמוד אותם, אין ממי להידבק 
אהרון, אלא את אהרון. זה היה הבכי. הכוונה היא על כך שחסר את המעלות שהיו  

ישראל. גם הבכי  לאהרון הכהן, את המדרגות שלו, את הרוחניות שלו ועל זה בכו כל בית 
 שבכו כולם היה מכוון לאותו צער.  

 
לא שאחד בכה על ה'שלום בית' שלו ואחד בכה על ה'שלום שכנים' שלו... אלא כולם  

 .  כיוונו לנקודה אחת: על כבוד שמיים שהיה מתאהב בזכות אהרון ונחסר מן העולם
, שיכאב  זאת מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שאהרון הצליח להרים את עם ישראל אליה

 . להם ההפסד הרוחני שיש בעולם ולא ההפסד הגשמי
 

"כל המוריד דמעות על אדם כשר הקדוש ברוך הוא גונזם   אמרו חז"ל:  )קה(במסכת שבת  
אין לו לקדוש  "  : אומרים חז"ל:)דף לג(הרי במסכת ברכות לכאורה קשה,  בבית אוצרו".

   ...דמעות גם  כתוב שיש שםלא   ברוך הוא בבית אוצרו אלא יראת שמיים בלבד"?
 

מי שבוכה על אדם כשר בבחינה שאמרנו שהוא דואב על   אלא שלפי דברינו מובן נפלא:
חיסרון כבוד שמיים שנגרם בעטיו של סילוקו של צדיק, הרי זה שיא היראת שמיים,  

 . ומקומן של דמעות אלו להיות באוצרו של הקב"ה
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יש לנו בפרשה את המסר הנפלא מה צדיק אמת צריך להנחיל לעם ישראל. ה'צדיק אמת'  

מביא את עם ישראל לחשוב על בורא עולם, מה איתו, מהו המצב של הרוחניות בעולם, זה  
שיהיה אכפת לך לא רק הצער האישי שלך אלא גם מהצער של   "צער גלות השכינה".נקרא 

 . גלות השכינה מתחילים מהצער הגשמיהשכינה. כמובן שכדי להגיע לצער 
 

מה זה אוהב שלום  שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".  אהרון הכהן "אוהב שלום ורודף
אהרון היה  . שלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא-ש מבואר בספרים הקד'? ורודף שלום

כלומר: מרוב   "ורודף שלום", את השם. אבל לא רק אוהב את השם אלא   -"אוהב שלום" 
האהבה שלו לבורא עולם הוא לא היה מוכן לוותר אף על הרחוקים ביותר! גם על אותם  
אנשים שהם אנטי לכל דבר שבקדושה, היה אהרון רודף אחריהם ומקשר אותם לבורא  

 'דרך הבעש"ט') ון (על שבת שלום ומבורך!  .עולם 
 

מה גרם לר' משה פיינשטיין זצ"ל לסגור את הספר ברגע אחד? ואיך תגרום  
 ('דרך הבעש"ט') ?לאשתך להרגיש הכי מאושרת ממך בעולם

 
 ".  אנחנו זוכים היום להתחבר ליסוד של ר' משה פיינשטיין זצוק"ל, מחבר הספר "אגרות משה

בליל שבת אחד חזר ר' משה מבית הכנסת  את היסוד לימד אותנו במעשה שקרה איתו בעצמו: 
משה   'ואיתו אחד האורחים שהיה אמור לסעוד על שולחנו באותה השבת. והנה כשהגיע ר

לביתו גילה שהרבנית היקרה לא הספיקה לערוך כלל את שולחן השבת ועדיין השולחן עמד  
ן שאצל ר' משה לא היתה שאלה האם להעיר לרבנית או לא,  ללא המפה וכלי הסעודה. כמוב

לבינתיים ישב ר' משה ופתח חומש כדי לקרוא את ה"שניים מקרא ואחד תרגום" של  
 .הפרשה

 
 .לבינתיים, הרבנית נערכה לקראת הסעודה ופרשה את המפה, החלות, היין וכל מה שצריך

!".  שה בשתי מילים: "הכל מוכןפנתה היא לר' מ  ,כשסיימה הרבנית לסדר את שולחן השבת
לא חיכה ר'   באותו הרגע ממש סגר ר' משה את החומש ונעמד בזריזות כדי לגשת אל הקידוש.

 ,כידוע לפי ההלכה שיש לסיים ואם לא(משה לסיים את הפרק או העניין שבשניים מקרא 
   )עדיף להתחיל מתחילה שוב...

 
"ילמדנו רבינו, הרי הרב המתין כל כך הרבה זמן  :  האורח שהיה שם התפלא ושאל את הרב

לרבנית, וכי הרב לא היה יכול להתעכב אפילו מעט לסיים את העניין, מדוע היה נדמה לי  
 '?  בנית הודיעה ש'הכל מוכןרשהרב ממהר כל כך להתחיל מיד כשה

 
של   כתוב בהלכה שעל האיש מוטל להיות כלפי אשתו בגדר  ענה לו ר' משה גדול הדור זצ"ל:

כבוד זה לעשות מיד  אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו", אתה יודע מה נקרא כבוד לשני? "
 '.  אם הייתי מחכה אפילו שניה, הייתי מפסיד את המעלה של 'לכבד את אשתי כשמבקשים ממך!!!

 
יסוד ראשון במעלה אותו מלמד אותנו ר' משה גדול הדור בארצות הברית לאחר השואה,  

אפילו אם   –זה לא נקרא כבוד לשני  –אשר מבקשים ממך לעשות איזה דבר אם אתה משתהה כ
טבעו של אדם להשיב כאשר מבקשים ממנו דבר מה:   .אחר כך עשית את מה שהוא ביקש

יכולה להיות רגועה, מתי שאראה לנכון זה יהיה מוכן, אני לוקח את  ת  "אין בעיה, קיבלתי, א 
 "...  אשטוף את הבית, מתי? בזמן שליהקניות עליי, אני אסדר את זה, אני  

 
הכל   - מאז שהשם זיכה אותי להכיר את היסוד הזה של "כאן ועכשיו   אני אומר לכם על עצמי:

בבית שלי נראה אחרת. זה הסוד: "כאן ועכשיו"! זהו יסוד ענק בשלום בית, יסוד ענק בכבוד  
 לזולת, לא לדחות את השני, לא לדחות את האישה והילדים.  
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
עוז בן מרים, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה בת גילה, אלינה   בע"ה זיווג הגון:

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

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

 עזיזה. 
 

ציפורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   לעילוי נשמת:
בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, 

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 
 

 
 

תשתדל לעשות במיידי גם אם זה באמצע ה'כוס תה' שלך. מי לנו גדול מר' משה פיינשטיין  
שידע לסגור את ה'שניים מקרא ואחד תרגום' ולכבד את אשתו. קל וחומר אם אתה באמצע  

הכבוד" נקראים כך משום שכבוד פירושו של דבר: ענני . "קריאת עיתון שתעזוב את הכל ותכבד
 ".  "לא לעכב את מה שצריך לעשות

 
במדבר, זאת כדי   כל תפקידם העיקרי של ענני הכבוד זה ליישר לעם ישראל את הדרך

הם לא    –להתקדם למסע הבא   שמייד ברגע שבורא עולם נותן להם את הסימן שצריך
לדרך. מכאן נקרא שמם "ענני הכבוד" על שום שבזכותם  ישתהו אף לרגע ומיד יוכלו לצאת 

 .ללא שהות ועיכוב כלל, יכלו עם ישראל לכבד את רצון ה' ולעשותו מיד באותו הרגע
 
 

, היה בחור מיוחד מאוד שתמיד בקביעות כשהייתי  זכורני כשהייתי משגיח בישיבה מסוימת
ה רץ להביא ולסדר כל מה  מבקש ממנו משהו, הוא היה עונה "כן, בבקשה הרב", ומיד הי

שביקשתי. אני זוכר שנקשרתי אליו בצורה יוצאת מן הכלל. ולמה כך? כי הרגשתי איך אני  
זהו   –מעריך אותו וזאת בגלל שהוא כיבד אותי בכך שכשאני ביקשתי הוא היה עושה מיד  

 .מסר שמחבר את הזולת אליך
 

ו לא קרה כלום, אבל אני אמרתי  . זה היה נראה פס קטן כאיליום אחד הנכד שלי נכווה ביד
 ,עכשיו אנחנו הולכים לטפל" אפילו שזה נראה כרגע כלום. נסעתי עם הנכד לרב בורנשטיין"

מומחה לכוויות הוא הסתכל ואמר "יש לכם סיעתא דשמיא שבאתם מיד, אם לא הייתם  
  באים זה היה מתנפח ומגרד ואז כל הפס הזה היה מזדהם, הגעתם בזמן, כעת בעז"ה זה

 .יעבור לו בקלות". למדתי מזה כשדוחים, צריך אחר כך הרבה רחמים
 

כי הזריזות זה משהו אחר לגמרי, ה"זריזים   ד',ליסוד של היום לא קוראים 'זריזות' אלא 'כבו
מקדימים למצוות", עוד לפני שיבקשו מהם הם כבר שם. זו דרגה הרבה יותר גבוהה, אבל  

 הזריזות, על הבסיס שאיתו נתחיל בעזרת ה'.אנחנו מדברים על השלב שלפני 
 

כאן ועכשיו! ואז נזכה לסיעתא דשמייא בשלום בית, בחינוך הילדים,   ...מתי? לא מחר בבוקר
 .  דע לך, כשאתה עושה כל דבר בזמן שלו יש לך הצלחה כאין דוגמתה. בפרנסה

 .ה' יזכנו לדרך האמת. אמן כן יהי רצון
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גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

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

באר בשדהבאר בשדה

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

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

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

 גני הילדים 
 * 

 כתות הת"ת 
* 

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

 * 
בית הכנסת

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

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

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

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

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

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

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

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

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

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

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

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

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

שנה שביעיתשנה שביעית

גליון מס' 340

לכלי של דבש מגיעים הזבובים
מבאר  הקדוש  החיים  האור  א(  )יט.  התורה  חוקת  זאת 
מטמאים  אינם  העולם  אומות  הגויים  מדוע  נאה  במשל 
לאחר מיתה כמו שיהודי לאחר מותו הרי הוא נקרא אבי 
במגע  ומטמא  גדולה  טומאה  עליו  וחלה  הטומאה  אבות 
ענין  אחר  במקום  המשלתי  "...וכבר  כותב:  וכך  ובאהל, 
דבש  מלאה  אחת  הבית  בעל  אצל  שהיו  כלים  לב'  זה 
מהחדר,  לחוץ  והוציאם  אותם  ופינה  זבל,  מלאה  ואחת 
הזבובים  כל  לה  מתקבצים  דבש  מלאה  שהיתה  אותה 
והרמשים, ואותה שהיתה מלאה זבל הגם שיכנסו לה קצת 
מהרמשים, לא ישוה להתקבצות הזבובים בכלי של דבש, 
כמו כן אדם מישראל שמת להיותו מלא קדושה המתוקה 
והעריבה, ובצאת הנפש מתרוקן הגוף, יתקבצו ה'קליפות' 
להדבק  תמיד  התאבים  הטומאה  כוחות  שהם  קץ,  לאין 
בקדושה, וליהנות מהערב, ולזה יטמא באהל ואפילו אלף 
בתים מקורים ואחת פתוחה לחברתה, הטומאה תמלא כל 
החלל המקורה, מה שאין כן אשר לא מזרע ישראל, להיותו 
מושלל מהקדושה, אין כל כך התקבצות הטומאה אלא רק 
חלק הממית הנדבק בגוף ואשר יסובב הכל את זה שבני 

ישראל מלאים קדושה היא התורה הק'.

הרהורים אסורים
זאת חוקת התורה )יט, ב(, פירש"י לפי שהשטן ואומות 
ומה  הזאת  המצוה  מה  לומר  ישראל  את  מונים  העולם 
טעם יש בה. הרה"ק רבי מאיר'ל מפראמישלאן זי"ע דרש 
כך את המאמר הזה של חז"ל, דהנה כאשר האדם עומד 
לקיים מצוה בא אליו היצר הרע למנעו מעשיית המצוה 
והוא טוען בפניו 'מה המצוה הזאת'?, מה השייכות יש לך 
עם מצוה זאת, וכי מי אתה בכלל שאתה נעמד להתפלל 
בפני בורא כל העולמות ומי אתה שתשב ללמוד ולעסוק 
בתורת ה' ולקיים מצוותיו?, ובפרט כאשר האדם מרגיש 
את שפלות עצמו אכן הוא מקבל את דבריו ומרגיש שאינו 
ראוי לכך. ומאידך כאשר האדם זוכה לקיים מצוה מחפש 
היצר הרע להכניס בו רוח של גיאות והתנשאות ואומר 
והדר קיימת את  יופי  יש בה', באיזה  'מה טעם  לו ראה 
המצווה, ומותר לך להתגאות ולהתנשא במצוה זאת, על 
בה  כתב  "לפיכך  לו  עונים  היצה"ר  אךן של  דבריו  שתי 
אחריה",  להרהר  רשות  לך  ואין  מלפני  היא  גזירה  חקה 
גזירה היא מלפני, הכוונה אשר לפני קיום המצוה צריחך 
שבני  המלך,  גזרת  בגלל  רק  מצוות  לקיים  שיש  לדעת 
ישראל נאמנים הם לאביהם שבשמים ומקיימים מצוותיו 
מפני גזירתו, ואפילו כאשר היהודי מרגיש נחות ושפל הוא 
מקיים גזירת מלך, ואילו לאחר קיום המצוה הרי ש"אין לך 
רשות להרהר אחריה", דהיינו שלאחר קיום המצווה לא 

יהרהר ויתגאה בכך.

ידיעת טעם הפרה הוא לענוים ושפלים
כג(  ז,  )קהלת  פתח  יצחק  רבי  ב(.  )יט,  התורה  חקת  זאת 
ממני  רחקה  והיא  אחכמה  אמרתי  בחכמה  נסיתי  זה  כל 
מסוכטשוב:  משמואל"  ה"שם  הרה"ק  כתב  ג(.  יט,  )במ"ר 
שמעתי מכ"ק אבי אדמו"ר ]האבני נזר מסאכטשוב[ זצללה"ה 
דייקא, כי  זצללה"ה "ממני"  הרבי ר' זושא  בשם הרה"ק 
מי שהוא  רק  לגודל מעלתה  לידע טעם פרה  אי אפשר 
שפל וענו מאד, ועל כן משה שהיה ענו מאד מכל האדם 
אשר על פני האדמה )במדבר יב, ג(, אמר לו השי"ת לך אני 
מגלה טעם פרה ולאחרים חוקה, ושלמה המלך ע"ה באשר 
להנהגת המלוכה צריך להתנהג בגבהות קצת, שום תשים 
יז.(,  )כתובות  עליך  אימתו  שתהא  טו(  יז,  )דברים  מלך  עליך 
ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול )קידושין לב:(, ]וכענין 

)כתובות קג:( זרוק מרה בתלמידים[ על כן לא נגלה לו טעם פרה, 
ודפח"ח.

צדיק גוזר והקב"ה מקיים
ויקם,  אומר  גוזר  הוא  הצדיק  ב(  )יט.  התורה  חקת  זאת 
'כביכול', והשי"ת מקיים  והרי הוא כאלו מצוה להשי"ת 
את דבריו. וזהו 'ויאמר ה' אל משה ואהרן לאמר', לישראל 
לימוד  להיות  צריך  זה  באופן  ר"ל  התורה',  חקת  'זאת 
לצוות  שיוכל  עד  ולשמה  וטהרה  בקדושה  כ"כ  התורה 
ד' לאמר' בכדי שיוכל  צוה  'אשר  וזהו  כביכול.  להשי"ת 
לומר, צוה להשם שיהיה כך והשי"ת יקיים את דבריו לטוב 
.או יאמר זאת חוקת התורה וכו' דהצדיק כשרוצה לפעול 
איזה דבר צריך להלביש אותו הדבר באיזה ענין מהתורה, 
והתורה היא העולה ומעלה את אותו הדבר לפני השי"ת 
לבוש בהתורה.  לו  יהא  בעולם שלא  דבר  לך  ואין  ב"ה, 
כדבר  נאמרה  שהתורה  דהיינו  התורה"  חקת  "זאת  וזהו 
דבר  כל  בה  ולהלביש  בה  לפרש  אדם  יוכל  ועי"ז  חוק, 
שע"י התורה יפעול כרצונו. וזהו לאמר שיוכל לומר ע"י 

כל מה שירצה.
)נועם אלימלך(

בתחילה ילמוד ביגיעה עד שיזכה 
לרוות מיינה של תורה 

זאת חוקת התורה )יט. ב( הרה”ק האמרי יוסף מספינקא 
הדבר  למה  במשל  פיו  ופתח  נפלאים  דברים  כתב  זי"ע 
דומה, לאחד הנכנס אל בית היין, ועז חפצו לטעום מעט 
מן האדום האדום הזה, אך אין לו כי אם כוס אחת שאינה 
נקיה, עד שנפשו קצה לשתות בזה הכוס, ואילו מים חיים 
לתת אל כלי ולשטוף את הכוס גם לא היה שם בנמצא, מה 
עושה האיש, הרי הוא לוקח מעט מהיין הרב המצוי מימינו 
ומשמאלו, ועם היין ירחץ את הכוס בכדי שיוכל לשתות 
הימנו יין ולהתענג מפרי הגפן. ממנו נלמד וכן נעשה גם 
יבש אין  יאמר האדם הן אני עץ  ביינה של תורה, שאל 
כי לא תורה ולא מעשים, מלא אנוכי בעוונות עד שאיני 
יכול ללמוד את התורה הקדושה והטהורה, כי לא כך הם 
פני הדברים, אלא העצה היעוצה היא שילמד האדם את 
חוקי חורב ויעסוק בדברי תורה ביגיעה, וזאת התורה אשר 
ילמד תנקה ותטהר את נפשו רוחו ונשמתו, עד אשר יגיע 
למדרגה הראויה לשתות מהיין הטוב בלימוד התורה ואף 

להשקות עם רב ללמוד וללמד את תלמוד תורתך.

האם האומות יודעים הטעם של רבי משה הדרשן?
זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר . )יט, ב ( פירש"י לפי 
שהשטן ואומה"ע מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת 
ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חוקה, גזרה הוא מלפני, 
אין לך רשות להרהר אחריה, דלכאורה צריך ביאור, דהא 
לקמן הביא רש"י טעם על פרה אדומה בשם רבי משה 
הכונה  מהו  וא"כ  העגל,  מעשה  על  לכפר  שבא  הדרשן 
בזה שכתב רש"י כאן שאין לה טעם. אלא שהכונה בזה 
הוא דהאומות העולם הם יודעים את הטעם של רבי משה 
הדרשן, ולכן כיון שהם רוצים לעורר קטרוג על בני ישראל 
בני  את  שואלים  הם  כן  על  העגל,  מעשה  שיזכירו  ע"י 
ישראל מהו הטעם של הפרה אדומה, שכונתם בשאלתם 
הוא שבני ישראל יענו להם שזהו כפרה על חטא העגל, 
וממילא יתעורר ח"ו קטרוג על בני ישראל כשיזכירו חטא 
העגל, ולזה אמר השי"ת שהיא חוקה, כדי שכשאומה"ע 
ישאלו מהו הטעם של פרה אדומה, יענו להם שזהו חוקה 
בלי טעם, ולא יצטרכו לענות להם שום טעם, כיון שהרי 
הפשט  וזהו  טעם,  לה  ואין  חוקה  שהוא  התורה  כתבה 

בדברי רש"י כאן לפי 
ואומה"ע  שהשטן 
ישראל  את  מונין 
שיאמרו  ר"ל  "לומר" 
של  הטעם  בפיהם 
וכנ"ל  הזאת,  המצוה 
כדי לעורר קטרוג על 
לפיכך  ישראל,  בני 
וכו'  חוקה  בה  כתב 
דלאומות העולם צ"ל 
לך  ואין  חוקה  שזהו 
רשות להרהר אחריה.
)קדושת לוי(

הקשר בין זמן 
חג השבועות 
ופרה אדומה

התורה  חקת  זאת 
לאמר  ה'  צוה  אשר 
ישראל  בני  אל  דבר 
פרה  אליך  ויקחו 
אשר  תמימה  אדמה 
אשר  מום  בה  אין 
עול  עליה  עלה  לא 
מדוע  להבין  ב(  )יט, 
'אליך'  ויקחו  כתוב 
חז"ל  ודרשות  דייקא, 
יאמר  עוד  ידוע  בזה 
בהקדם דברי המדרש 
מה ראה קרח לחלוק, 
אדומה  פרה  פרשת 
עיקר  הנה  כי  ראה. 
על  קרח  מחלוקת 
באמרו  היה,  משה 
עשה  משה  אשר 
בלא  מדעתו  דברים 
ברוך  הקדוש  ציווי 
לכאורה  והנה  הוא. 
עשה  אם  אף  הלא 
כמה מדעתו מה בכך, הלא  מצינו 

גדול כח של משה שאפילו שלשה דברים שעשה משה 
שאחז"ל  כמו  ידו,  על  הוא  ברוך  הקדוש  הסכים  מדעתו 
פירש מן האשה, ושיבר הלוחות, והוסיף יום אחד מדעתו. 
אמנם נכונים הדברים על פי דברי המגיד מקוז'ניץ בספר 
"עבודת ישראל" שכתב שעל ידי שהוסיף משה יום אחד 
יום  ונתאחר זמן קבלת התורה, על כן נשלמו הארבעים 
ונתהוה  הלבנה  חסרון  זמן  שהוא  בתמוז  עשר  בששה 
קודם  אחד  יום  היה  אם  אבל  העגל,  מעשה  זה  ידי  על 
כמו שהיה רצון הבורא, היו נשלמים הארבעים יום בט"ו 
שליטת  היה  ולא  בשלימותא',  סיהרא  ד'קיימא  לחודש 
הס"ם עכ"ד הקדושים. ולזה נאמר: 'ויקחו אליך' כי פרה 
אדומה הוא לכפר על עון העגל, כמו שאז"ל 'תבוא אמה 
ותקנח צואת בנה', ורמז למשה אשר הוא היה קצת גורם 
לזה מה שצריכין לפרה אדומה. וזהו שראה קרח לחלוק 
בגלל שראה פרשת פרה אדומה, וראה אשר באיזה דברים 
שעשה מדעתו, הגם שהסכים על ידו עם כל זה היה קצת 
עשה  הכל  אשר  ואמר  עליו  חלק  כן  על  בדבר,  חסרון 
מדעתו. וזהו: זאת חקת התורה אשר צוה ד' לאמור ,היינו 
זה החקה של פרה אדומה הוא מחמת קבלת התורה שלא 
היה בזמן, אשר צוה ד' לאמר אז התורה רק ביום אחר, ועל 
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כן נתהוה הענין שיצטרך לזאת חקת פרה אדומה. 
)אמרי נועם - יו"ד ח' תמוז תרל"ז(

התיקון לחטא העגל הוא קיום 
המצוות באמונה פשוטה

בשם  מאלכסנדר  ישראל"  ה"ישמח  הרה"ק  כתב 
זקנו הק' זי"ע דהכונה בפסוק "טוב טעם ודעת למדני 
רק  לעשות  מי שחפץ  היינו  האמנתי",  במצותיך  כי 
המצוה שיודע טעמה ומבינה בשכלו, אבל אם אינו 
מבין אינו חפץ לעשות המצוה באמונה לבד, מסתירין 
לו מן השמים הטעם וכוונת המצוה, יען כי לא באלה 
וזהו  שלימה,  באמונה  המצוה  לעשות  רק  ה',  חפץ 
פירש  ובזה  ולמדני.  טעמה  ממני  תסתר  אל  מבקש 
אני  'לך  המדרש  דברי  זי"ע  זצללה"ה  אאמו"ר  כ"ק 
דמשרע"ה  היינו  חוקה',  ולאחרים  פרה  טעם  מגלה 
לא חטא בחטא העגל, ולא נצרך להתיקון הזה ולכך 
גילה לו הקב"ה טעמה של מצוה זאת, אבל לאחרים 
שפגמו באמונה בחטא הנ"ל להם מוכרח הדבר להיות 
חוקה בלי טעם למען יכופר להם חטאם ע"י אמונת 

המצוה הזאת.
)ישמח ישראל(

למה נאמרה פרשה זו גם לאהרן 
נאמרה  למה  א(  )יט.  ויאמר ה' אל משה ואל אהרן 
פרשה זו גם לאהרן והא ליכא למימר שהכוונה לאמר 
ולימוד  לאלעזר  הוא  דעשיה  הציווי  דהרי  לאהרן, 
ישראל,  משאר  יותר  החיוב  אהרן  על  אין  המצוה 
ואפשר שזה כדי להפיס דעתו, להיות שנלקחה ממנו 
משה  רבי  בשם  רש"י  שפירש  מהטעם  זאת  מצוה 
בדבור  וצירפו  השי"ת  עשה  לכבודו  כן  על  הדרשן, 

עם משה.
)אגרא דכלה(

תורה שלמדתי באף...
זאת התורה אדם כי ימות באהל )יט. ב( בספר "לפיד 
ותהלוכותיו בקודש של קדוש  חייו  קורות   – האש" 
מובאדבר  זי"ע  קלויזנבורג  מצאנז  הגה"ק  ישראל 
מופלא דברי תורה שדרש הרבי זצוקל בעיצומן של 
ימי התלאות וההריגות: ...וכה מספר אחד מהשרידים, 
רבי אברהם יעקב קיש ז"ל, פעם בהיותו שרוי במחנה 
דברי  מפיו  ושמע  זצ"ל  הרבי  למחיצת  הגיע  המות 
תורה. הרבי לא דיבר מענינא דיומא ומענינא דאתרא 
יתדותיו  תמך  והוא  תורה.  ...קנין  מעניני  אם  כי 
אשר  התורה  חוקת  "זאת  השבוע  מפרשת  בפסוק 
שהובא  הידוע  הדיוק  את  והזכיר  לאמור"  ד'  צוה 
במפרשים "מפני מה הכתוב אינו אומר "זאת חוקת 
אלא,  הפרשה?  של  מענינה  שמתבקש  כפי  הפרה" 
הסביר, שחבוי פה רמז לג' דברים המועילים לזכירת 
הלימוד א. שיחזור על פרקו מאה פעמים ואחד; ב. 
שיצייר שם הוי"ה מול עיניו בשעת הלימוד, כמובא 
בקול  שילמד  ג.  האריז"ל;  בשם  הקדושים  בספרים 
רם וישמיע לאזניו. וזה שהכתוב מלמדנו: זאת חוקת 
התורה. זא"ת נוטריקון ז'כור א'ל ת'שכח, אשר 'צוה', 
פעמים  מאה  פרקך  שתשנה  היינו  ק"א,  בגימטריא 
ואחד, ה', תצייר שם הוי"ה מול עיניך, לאמור, שתגיד 
בפה ובקול. אם שלש אלה תעשה לך לא תשכח את 

תלמודך.

זכה נעשית לו התורה סם חיים
 זאת חקת התורה. )יט, ב ( קשה למה אמר זאת חוקת 
התורה, היה לו לומר זאת חוקת הפרה. ונראה דבא 
כי  ומטהרת,  מטמאת  שהפרה  דכשם  לומר  הכתוב 
היא מטהרת טמאים ומטמאת טהורים, כן התורה יש 
בה בחינה זו שהיא מטהרת ומטמאת. כי אמרו רז"ל 
)יומא עב:( זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו 
סם המות ח"ו, למי שלומד ותורתו מביאה אותו לידי 
עצמו  מי שמחזיק  אבל  טמא,  מזה  נעשה  אז  גאוה, 
בענוה וכאמרם ז"ל )תענית ו.(מה מים הולכין ממקום 
גבוה למקום נמוך אף התורה כן, אז התורה נמשלה 
בו  שנאמר  כמים  אותו  מטהרת  והיא  למים,  אצלו 
וזרקתי עליכם מים טהורים, ולכן אמרו רז"ל במסכת 
שבת )דף יד.( דאצל גזירת י"ח דבר גזרו שכתבי הקודש 

יטמאו את הידים, להגיד שיש גם בחינה של טומאה 
בהתורה הקדושה, ורק הלומד אותה בקדושה וטהרה 

זוכה שמקדשין אותו עי"ז הרבה מלמעלה. 
)הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע(

אשרי המבטל עצמו להשי"ת
כתב  יד(  )יט,  באוהל.  ימות  כי  אדם  התורה  זאת 
דאיתא  ע"ד  לפרש  נראה  מקוז'ניץ:  המגיד  הרה"ק 
במי  אלא  מתקיימת  התורה  "אין  סג:(  )ברכות  בגמ' 
עצמותו,  כח  שממית  רצ"ל  עליה",  עצמו  שממית 
לך  הנותן  הוא  כי  הקב"ה,  מאת  הוא  שהכל  ואומר 
כח לעשות חיל, והוא הנותן שכל ובינה לעבדו. וזהו 
אדם כי ימות באוהל, דהיינו שאינו עושה מכח אדם, 
רק יודע שהכל בא מאת הקב"ה, אזי מציאותו הוא 

באוהל ה'.
 )עבודת ישראל(

 'מאין באת ולאן אתה הולך'
 ולקח אזוב וטבל במים )יט, יח( הטעמים שעל תיבות 
'ולקח אזוב' הוא 'קדמא ואזלא', והרמז בזה דאיתא 
ישפיל  חז"ל  שאמרו  וכמו  ענוה  על  רומז  דהאזוב 
עצמו כאזוב, והעצה איך שיגיע האדם לענווה הוא 
ע"י שיזכור תמיד 'מאין באת ולאן הוא הולך' וכמו 
דאיתא במתני' במס' אבות )ג, א(, וזהו הרמז כאן שעל 
'ולקח אזוב ישנו 'קדמא ואזלא', לרמז שכדי  תיבות 
שיחזיק עצמו בהכנעה ובשפלות צריך לזכור 'קדמא' 
'לאן אתה הולך'  ו'אזלא' דהיינו  'מאין באת',  דהיינו 

שעי"ז לא יתגאה בעצמו. 
)הרה"ק הרבי ר' הערש מרימנוב זי"ע(

מי מריבה ומעמד הר סיני
ח(  )כ.  מימיו  ונתן  לעיניהם  הסלע  אל  ודברתם 
רעיון נפלא מביא כ"ק האדמו"ר ה"לב שמחה" מגור 
היו  המטה  שבראש  אומר  יונתן  התרגום  זצוק"ל, 
ומשה  המפורש,  שם  המקודשים  השמות  חקוקים 
מים,  יתן  מיד  השמות  את  יראה  שכשהסלע  חשב 
ומאחר והוא לא עשה כן הכה אותו. עוד הוא אומר 
מדוע נאמר 'ודברתם אל הסלע לעיניהם' אם המים 
היה צריכים לצאת על ידי דיבור, לכאורה היה צריך 
להיות כתוב 'לאוזניהם' אלא שצריך היה להיות כאן 
מעמד כמו מעמד הר סיני עד כדי שיראו את הקולות 
העם  'וכל  יד(  כ  )שמות  תורה  במתן  שם  שנאמר  כפי 
'לעיניהם' ולכן נאמר  רואים את הקולת' לכך כתוב 
במתן  כמו  הקהל  כל  העדה'  את  'והקהל  מתחילה 

תורה.

דיבורי הצדיק מחזירים בתשובה אפילו לאחר זמן
ח(  )כ.  קח את המטה ודברתם אל הסלע לעיניהם. 
ישראל,  בני  נשמות  שמתקן  הדור  צדיק  דרך  והנה 
כשרוצה לעורר איזה איש בתשובה ולהחזירו למוטב, 
הוא מדבר עמו דברים אחרים במילי דעלמא, ואותו 
שכוונתו  עמו  שמדבר  בעת  כלל  מרגיש  אינו  איש 
אצלו  דבריו  נכנסים  כך  אחר  רק  עליו,  הוא  בדברו 
בקרבו  לבו  מתעורר  ומעצמו  עכנאי,  של  כארס 
בתשובה מחמת שהוא מעורר בהשורש את נשמתו, 
וזהו 'קח את המטה' לשון להטות לבבנו אליו )מלכים 
א. א. נ"ח( פירוש כשתרצה להטות לבבות בני ישראל 
כאלו  בעיניהם  יהיה  עמהן,  ודברתם  יתברך,  להשם 
רק  עליהם,  כוונתך  ואין  הסלע,  אל  מדבר  אתה 
אחר כך תפעול בדבריך, שיתעורר נשמתם מעצמם 

בתשובה, זהו על פי פשוט.
 )עטרה לראש צדיק- הרה"ק היהודי הק' מפארשיסחא זי"ע( 

מה יעשה אדם ויתגבר על המידות הרעות
וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבולו ויט ישראל 
מעליו )כ. כא( פעם באו אנשי עיר אחת לרבינו הסב"ק 
מריז'ין זי"ע והתלוננו על השוחט שבעירם שיש בו 
ממדת הקמצנות, ולעולם אינו מכנים אורחים האם 
הוא ראוי להיות שוחט שלהם או לא, אמר להם רבינו 
הנה חכמינו ז"ל אמרו "האי מאן דנולד במזל מאדים 
אשי  רב  אמר  דם  שופך   -  - דמא"  אשיד  גבר  יהי 
'או אומנא' -מקיז דם, או שוחט או מוהלא -מוהל. 

בו  טבוע  מאדים  במזל  שנולד  שמי  אומר  נמצאת 
מעורר  האדם  אם  אלא  אכזריות,  של  הרעה  המדה 
בעצמו מדת הרחמנות ועם המדה הטבוע בו ממזלו 
עובד בה לד' ועושה מצוות ומעש"ט, אז נעקרת ממנו 
המדה הרעה של אכזריות ונהפכת להיות מדה טובה 
ומלאה קדושה ע"י שמקיים עמה מצוות ד', שוחט, 
אם  אבל  להזולת,  לעזור  רפואה  לצרכי  או  מוהל 
אינו מעורר בעצמו מדת הרחמנות להיות מרחם על 
הבריות הרי הוא נשאר עם המדה רעה של אכזריות 
הטבוע בו ממזלו ואף אם נהיה שוחט או מוהל אין 
זה כי אם דמזלו מעורר אותו להיות 'גבר אשיד דמא', 
ובכן אם הדבר כן אומר הכתוב 'וימאן אדום נתן איש 
בבחי'  הזה שהוא  האדם  אם  בגבולו',  עבור  ישראל 
'אדום' דנולד במזל 'מאדים', והוא ממאן מלתת ליהודי 
לעבור בגבולו היינו להכניסו בביתו ולתת לו מקום 
מעליו"  ישראל  ש"ויט  באצבע  מראה  זה  הרי  ללון, 
אם  ידיהם  על  ולדעת  להכיר  שניתנו  שהסימנים 
הוא מזרע ישראל ואשר הן ביישנים רחמנים וגומלי 
חסדים, נסתלקו מעליו כיון שהוא מתנהג באכזריות, 
ואם כן אזי "ויט ישראל מעליו" מותר להם לישראל 

להטות מעליו ולהעבירו ולא לאכול משחיטתו.

הטעם הטכני של ענני הכבוד
וישמע הכנעני... וילחם בישראל )כא. א( כתב רש"י 
ז"ל שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד. פ"א הגיע 
אל מרן רבינו הסב"ק מרוז'ין זי"ע אחד הגויים שהיה 
מלומד גדול וגם השתלם בלימודי העברים, והיה בקי 
שנתפרסם  ושמע  והיות  ובמפרשיהם  בתנ"ך  גדול 
גודל חכמת רבינו הסב"ק ומלאה הארץ תהלתו אמר 
גוי זה אלך ואעמוד על טיבו ובא והציג בפני רבינו 
את שאלתו מה פירוש שאמרו חז"ל דבפטירתו של 
מיוחד  קשר  איזה  הכבוד,  ענני  נסתלקו  הכהן  אהרן 
בהא  דהא  עד  הכהן,  אהרן  עם  הכבוד"  ל"ענני  יש 
תליא שאחד בלי השני לא מופיעים, ועוד למה זכו 
"ענני  בשם  ונקראו  מכובד  כה  לתואר  הללו  עננים 
הכבוד" נענה רבינו ואמר לו: ידוע מה שאמרו חכמי 
המחקר שמגוף האדם עולים תמיד אדים דקים מנקבי 
החוטם ומהבל פיו, והנה אם יתחברו שני בני אדם 
האוהבים זה את זה אז יתערבו ויתלכדו האדים יחדיו, 
ואם יתחברו אנשים שאין ביניהם אהבה הרי האדים 
ידוע  והנה  יחד,  יתערבו  ולא  לבדו  אחד  כל  עולים 
דמדתו של אהרן הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, 
עד  ישראל,  כל  בין  וריעות  אחוה  אהבה  והמשיך 
שהיו ישראל כאיש אחד ממילא היו האדים של כל 
והאדים  ומההבל  יחד,  ומתלכדים  מתערבים  ישראל 
שלהם נתהוו אלו העננים, לכן בוודאי שמם נאה להם 
להקרא "ענני הכבוד" דאין לך כבוד גדול מזה לכלל 
ישראל, שבששים רבוא אנשים שורה אהבה ואחוה 
האהבה  ונפסקה  אהרן  כשמת  אבל  וריעות,  שלום 

הגדולה שביניהם ממילא נסתלקו ענני הכבוד.

מדות של תלמיד חכם
והיה אם נשך הנחש... והביט אל נחש הנחשת וחי. 
)כא, ט( לנחש היו שתי סגולות נוגדות, נושך ומרפא. 
וכן תלמיד חכם צריך שתהא בו שתי המדות האלו. כן 
מצינו בחז"ל )יומא כ"ג(, תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר 
כנחש אינו תלמיד חכם. משה רבינו היה כולו חסד 
היה  במצרים  הראשון שהראה  המופת  רק  ורחמים. 
נחש. זה בא לרמז, כי בשעת הצורך עשוי הוא לאזור 

גם מדת הגבורה. 
)דגל מחנה אפרים(

תורה מגנא ומצלי
במחקק במשענתם. )כא, יח( יש לרמז בזה "במחוקק 
– במשענותם". במדה שהתורה קבועה וחקוקה בלבו 
של האדם, בה במדה היא מגינה ושומרת עליו, ויכול 
"עץ  התורה  כן  על  כי  לבטח.  עליה  להשען  הוא 
שמחזיק  השיעור  כפי  בה"–  למחזיקים  היא  חיים 
בה האדם, כך היא לו חיים. משל למה הדבר דומה, 
לחבל שמשליכים לטובע בנהר, כפי הכוח שמחזיק בו 

הטובע, כך גם ירבו סיכוייו להנצל.
 )חידושי הרי"ם(
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רק כסף שבא ביושר ובנקיון 
כפיים מותר לקבל במתנה.

ששלח  אחד  על  מסופר  יח(  )כא.  מתנה  וממדבר 
כשרות,  לא  בדרכים  רב  הון  ועשה  במסחר,  ידו 
רבינו ישראל  הסב"ק  מרן  של  לחצרו  נזדמן  פעם 
זיע"א. וכשנכנס אל הרבי נתן פיתקה בה  מרוז'ין 
כתב את בקשותיו, וצירף אליה סכום כסף גדול מאד 
אך  החסיד  מידי  הפתקה  את  הצדיק  נטל  כפדיון. 
לו: בפרשת חוקת נאמר  ואמר  סירב לגעת בכסף. 
ישרות  של  סמל  הוא  המדבר  מתנה".  "וממדבר 
וטוהר, כמאחז"ל )סנהדרין מט( על הכתוב "ויקבר יואב 
בביתו במדבר" )מלכים א' ב' לד( מה מדבר מנוקה מגזל 
ועריות, אף ביתו של יואב נקי מגזל ועריות. אם כן, 
המלים "וממדבר מתנה" מלמדות אותנו, שרק כסף 

שבא ביושר ובנקיון כפיים מותר לקבל במתנה.

התעוררות הבאה מלימוד תורה 
היא המשובחת ביותר 

על כן יאמרו המושלים באו חשבון תבנה ותכונן 
מקרית  להבה  מחשבון  יצאה  אש  כי  סיחון.  עיר 
סיחון )כא. כז-כח(. פירש הרה"ק קדוש אהרון מבעלזא 
בשם בשם אביו הרה"ק המהרי"ד זי"ע ע"פ דרשת 
חז"ל )ב"ב ע"ח:(: "המושלים - אלו המושלים ביצרם, 
בואו חשבון - בואו ונחשב חשבונו של עולם וכו'". 
עת  בכל  נפשו,  חשבון  עושה  כשאדם  ודאי  דהנה, 
ידי  ומועיל להתעורר על  זה טוב  אופן, הרי  ובכל 
התעוררות  השפעת  אך  יתברך,  השם  לעבודת  כך 
זו היא רק על אתר ואינה מתקיימת לזמן מרובה. 
ועבודת  לתשובה  מתעורר  כשהאדם  כן  שאין  מה 
השם יתברך מכח לימוד התורה אזי השפעתה היא 
לשעתה ויש לה קיום גם לאחר זמן וזהו: "על כן 
יאמרו המושלים בואו חשבון- חשבונו של עולם", 
ובאיזה חשבון ? חשבון אשר "תבנה ותכונן" שתהא 
בבחינת בנין, לידי התעוררות זו ע"י: "עיר סיחון" 
"דמתער  יונתן:  שתרגם  וכפי  התורה,  לימוד  מכח 
ומשיח באורייתא". וממשיך הכתוב: "כי אש יצאה 
מחשבון  כתוצאה  הבאה  התעוררות  מחשבון" 
הנפש, היא רק בבחינת אש, שדולקת ובוערת רק 
סיחון" התעוררות  "להבה מקרית  ואילו:  במקומה, 
הבאה כתוצאה מלימוד התורה היא בבחינת להבה 

שהולכת למרחוק. 

המשך מעמוד 2

בשדה השמיטה
‘ פרשת חקת ’

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

כל המצוות לעשותם כראוי - תלויות בשמיטה
כתיב וידבר ה' אל משה בהר סיני וגו', וכתב רש"י מה ענין שמיטה אצל הר סיני וכו'. וביאר בזה ה'כתב סופר' )שם( ע"פ מה דאיתא בגמ' )שבת ל"א.( שבא גר להלל, 
ואמר גיירני ע"מ שאקיים כל התורה על רגל אחת, וא"ל מאי דסני לך לחברך לא תעביד, )וע"ש פרש"י ומהרש"א(, ויש לפרש שאלת הגר, על פי מה שכתבו המפרשים )עיין 
אוה"ח פ' יתרו( הא דלא ניתנה תורה עד הר סיני, משום שאז היו באגודה אחת כאיש אחד, כדכתיב ויחן שם ישראל נגד ההר וגו', ומקודם שנעשו כאיש אחד לא היה אפשר 
לקבל התורה, כיון דיש מצות שאין באפשרות כולם לקיים, כגון מצות הכהנים ומצות הישראלים וכו' וכו', אבל אם כל ישראל באגודה אחת, ואיש אחיו אוהב כנפשו, 
אז מתקיימת התורה בכללה בכל ישראל יחד, וכאילו עושה כל אחד הכל ע"כ. ולפי"ז, ממשיך הכתב סופר, הכל תלוי במצות ואהבת לרעך כמוך, דעי"ז יש לו חלק בכל 

המצות, ויל"פ הא דאר"ע )ירושלמי נדרים ט', ד'( ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, כנ"ל, דהיינו דזה התנאי לקיום כל התורה ע"י כאו"א.

ולפי"ז י"ל דהגר הזה חשקה נפשו להדבק בה' ותורתו ולקיים כל המצות, וזה איך יוכל, וע"ז א"ל למדני שאקיים כה"ת על רגל אחת, שיאמר לו דבר יסוד, אשר נכללו 
בו כל המצות, והשיב לו הלל, מאי דסני עלך וכו', והיינו מצות ואהבת, ועי"ז יהיה באגודה אחת עם כולם, ויוכל לקיים כל התורה.

והנה מצות ואהבת אינה רק בלב, אלא שיראה לחבירו את אהבתו בפועל, ע"י שעוזרו ומושיעו בשעת דחקו, ומפרנסהו משלו בעת שפרנסתו מצומצמת ובזה מראה 
אהבתו באמת, והנה בשנת השמיטה, האדם עצמו דחוק, ואעפ"כ הוא מפקיר לעניים, אין לך ואהבת יותר גדול מזה.

ובזה מבאר הכתב סופר מה שאמרו כאן בהר סיני, לומר מה שמיטה וכו' אף כל וכו', דהיינו לאחר שקיבלו שמיטה בסיני וקיימו וקיבלו עליהם מצות ואהבת באופן 
נפלא, אז אף כל וכו' נאמרו בסיני, והכל תלוי במצות שמיטה לעשות כראוי עכ"ד.
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עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
בענין מהות החילוק שבין ישראל לעכו"ם הנוגע לענין טומאת מת באהל

זאת חוקת התורה אשר ציוה ה' לאמר וגו' ויקחו אליך פרה אדומה תמימה וגו' )י"ט, א'(
ביאור האוה"ח הק' דכינה מצות הטהרה 

ע"ש התורה, משום שהיא גורמת לחיצונים 
לרצות לידבק בגופות ישראל

לדעת  צריך  פרשתינו:  בריש  הקשה  הק'  החיים  האור 
למה כינה למצוה זו שם של כללות התורה וכו', ואין לומר 
שנתכוון להצריך טהרת אפר פרה לעסוק בתורה, כי לא כן 
מצינו לרז"ל שאמרו )ברכות כ"ב( שאדרבה אין דברי תורה 
מקבלין טומאה, ולכל סברות רז"ל )שם( אפי' להמחמירין 
מודים  וכו',  וביראה  באימה  שצריך  מטעם  קריין  בבעלי 
וכו', ע"כ תחילת  בטמאי מתים שמותרים בעסק התורה 

דבריו.
והנה יש לציין דבאמת מצינו דיש חלקי התורה דכתבו 
דספר  אמר  הק'  דהאר"י  מתים,  טמאי  ללומדם  דא"א 
והיה  שיבושים,  הרבה  בו  נפלו  ישמעאל  דר'  היכלות 
יכול לתקנו, אלא שאינו רוצה שיהיה בידם, מכיון שאינם 
טהורים מטומאת מת )הובא בס' האר"י וגוריו אגרת ג'(. ובמדבר 
ינוח לנו  ובהכי  וז"ל:  כ'  כ"ו(  )א',  קדמות להגאון החיד"א 
דהאמוראים היו כ"כ קדושים, והן עתה בשגם המצא ימצא 
מי שרוצה להתקדש ולפרוש מדרכי העולם, אף שיטרח 
טורח גדול לא יעלה בידו, כי הטומאות חדשות גם ישנות 
אשר אנחנו ואבותינו בם היו בעוכרנו, וכי הטהרה מעכבת, 
ואני  תעלא.  כדמסיק  אלא  מסקי  לא  וקושי  טורח  ובכל 
בעניותי פשיטא לי דרבינו האר"י זצ"ל היה נטהר באפר 
פרה על ידי אליהו זכור לטוב, ואז נחה עליו רוח הקודש 
להפליא, והגם כי לא ראיתי כתוב רמז מזה ולא שמעתי, 
לבי אומר לי שהרב ז"ל היה מעלים הדבר העלם נמרץ 

לרוב ענותנותו עכ"ל.
ותירץ האוה"ח הק' וז"ל: ויתבאר הענין ע"פ מה שאמרו 
בפ' בתרא דנזיר )ס"א:( ופסקו הרמב"ם )בפ"א מהל' טו"מ הי"ג( 
שאין הכותי נעשה טמא מת, וז"ל: שאם נגע במת וכו' הרי 
הוא כמי שלא נגע, הא למה זה דומה לבהמה שנגעה וכו' 
ע"כ, והנה ההבדל שבו הורמו עם בנ"י משאר הגויים, הוא 
באמצעות קבלת התורה, שזולת זה הנה ככל הגויים בית 
במה שאמר  קל  אמרי  דבש  צוף  טעמנו  ומעתה  ישראל, 
ותנאי  הטומאה  של  זו  חוקה  פי'  התורה',  חוקת  'זאת 
טהרתה תסובב מהתורה, כי ע"י שקיבלו התורה נעשו עם 
בנ"י דבר שהרוחנים השפלים תאבים להדבק בהם וכו', 
ולא תחפוץ להפרד אם לא בכח גדול אשר חקק ה' במצוה 

האמורה בענין של פרה אדומה.
ומוסיף האוה"ח לבאר לפי"ז גם החילוק שיש בין ישראל 
הטומאה,  תתרבה  ג"כ  ובמותם  מיתתם:  לאחר  לעכו"ם 
ישראל  וגו',  ימות  כי  )יבמות ס"א.( בפס' אדם  ז"ל  כאמרם 
מטמאין באהל, ואין אוה"ע מטמאין באהל, וכבר המשלתי 
במקו"א ענין זה, לב' כלים שהיו אצל בעה"ב, א' מלאה 
דבש וא' מלאה זבל, ופינה אותם והוציאם לחוץ מהחדר, 
הזבובים  כל  לה  מתקבצים  דבש  מלאה  שהיתה  אותה 
לה  שיכנסו  הגם  זבל  מלאה  שהיתה  ואותה  והרמשים, 
קצת מהרמשים, לא ישוה לשל דבש, כמו"כ אדם מישראל 
בצאת  והעריבה,  המתוקה  קדושה  מלא  להיותו  שמת, 
שהם  קץ  לאין  הקליפות  יתקבצו  הגוף,  ונתרוקן  הנפש 
כוחות הטומאה התאבים תמיד להדבק בקדושה ליהנות 
מהערב, ולזה יטמא באהל, ע"ש בהמשך דבריו הנעימים.

מטמא  הישראלי  האיש  מדוע  האוה"ח  מד'  נתבאר 
באהל, ואילו הגוי אינו מטמא באהל, כיון דאין החיצונים 
ולזה אין שורה  והקליפות תאבים כלל לגופות העכו"ם, 
לפרשה  לה  ראוי  זה  ומטעם  כלום.  של  טומאה  בהם 
נתינת  בעבור שעצם  כולה,  התורה  כל  על שם  שתקרא 
התורה גרם שרק ישראל יטמאו באהל ולא העכו"ם. ]ויש 
להוסיף דהא האי דינא דאין עכו"ם מטמא באהל נלמד מהאי קרא גופא 

דזאת התורה 'אדם' כי ימות וגו', אתם קרויין אדם וכו'[.

קדושת גופות ישראל שאפי' במומר החיצונים 
תאבים להדבק, ומה"ט אסור להשביע את גוף 
המת שיתגלה לאחר מיתה, אלא רק את הרוח

יסוד זה מפורש גם בספר חן טוב בשם האר"י הק' )והובא 
במלאכת שלמה על המשניות אהלות פי"ח( וז"ל: כיון דאתא לידן 

האלקי  המקובל  הרב  משם  ששמעתי  מילתא  ביה  נימא 
כי  מדבש,  מתוק  והוא  זללה"ה  אשכנזי  יצחק  מוהר"ר 
קדושות  הכבוד  כסא  מתחת  חוצבו  ישראל  נשמות  הנה 
המה, וידוע שסביב רשעים יתהלכון ומתאוים להדבק עם 
וכו',  ידמו  בחושך  שרשעים  אורה,  להם  שאין  הקדושה 
והנה בעוד האדם חי לא יוכלו ליגע בו בגופו ממש שאור 
הנשמה מכהה עיניהם, כאור שמש וכו', אבל אחרי יציאת 
נשמתו רוצים להדבק בכלי שנשתמש בו קודש שנשאר בו 
קצת ניצוצי אור, לכן באים לחול על גופו, ומשם נמשכה 
כאיש  כי  בהמה,  מנבלת  יותר  המת  לאדם  מת  טומאת 
גבורתו, להיותו איש יש בו קדושה בחיים לא כן הבהמה, 

וכן על זה הדרך הפרש בין עכו"ם לישראל וכו' עכ"ל.
הרי דהיסוד שנתבאר מדברי האוה"ח הק' דישראל לצד 
מעלתן מטמאין באהל משא"כ בעכו"ם, מקורו טהור בדברי 
ר"י  שליט"א  זילבר  להגר"מ  דרך  בים  ובס'  הק',  האר"י 
זוועהיל הביא דמצינו נפ"מ לדינא מזה, לגבי הל' מעונן 
שמבקש  במי  י"ד(  קע"ט,  )יו"ד  השו"ע  פסק  דהנה  ומכשף, 
להשביע את החולה, לשוב אליו לאחר מיתה להגיד לו את 
אשר ישאל אותו מותר, ]ואינו נקרא דורש אל המתים[, והוסיף 
הרמ"א: ויש מתירין אפי' לאחר מותו אם אינו משביע גופו 
של מת רק רוחו, ע"כ. ובב"י הקשה על שיטה זו, דמאי 
שנא אם משביע גופו או רוחו, ואמאי לא יחשב דורש אל 
המתים. והלבוש בעטרת זהב כ' ליישב וז"ל: נ"ל שאינו 
מגומגם כלל, ובעיני אין תמיה כלל, כי כבר שגור בפי כל 
גוף  שצורת  מקומות,  בכמה  הוא  ובזוהר  הקבלה,  חכמי 
חושקין  שמיד  ורוחו,  נשמתו  ממנו  נפרחה  שמת  האדם 
וחושקין  בו  ומתדבקין  הטומאה  וצורות  כוחות  כל  אליו 
להכנס בתוכו וכו' ]ע"ש בארוכה[, ולפיכך הדורש אל גוף של 
מת ישראל בודאי יתדבק עם אותם כוחות הטומאה עכ"ל.
הרי שע"פ היסוד שנתבאר באריז"ל ובאוהחה"ק, מצינו 
חילוק להלכה לבאר שיטת הרמ"א דמותר להשביע את 
רוחו של ישראל לאחר המיתה ואסור להשביע את גופו, 
כיון שהחיצונים מתדבקים בגופו, ואם ישביענו הרי ידבק 
באותם רוחות טמאות, משא"כ ברוחו ונשמתו של האיש 
הישראלי שאין נדבק בהם הטומאה ח"ו, ]ואגב מבואר בדבריו 
דיסוד זה מקורו כבר בזוהר, ומעניין לציין דהמ"ד ביבמות דקברי עכו"ם 

אין מטמאין באהל הוא רשב"י, בעל הזוה"ק[.

והנה בשו"ת הרשב"א )א', קצ"ד( נשאל לגבי מומר לע"ז 
פלוגתת  את  והביא הרשב"א  לאו,  אם  באהל  אם מטמא 
אינם  בנים  מנהג  נוהגין  שאין  בזמן  אם  יהודה,  ור'  ר"מ 
קרויים בנים, או בין כך ובין כך אתם קרויים בנים שנא' 
דר"מ  דאע"ג  כר"מ,  הרשב"א  ופסק  המה',  סכלים  'בנים 
ור"י הלכה כר"י, הכא ר"מ קראי קדייק, ומבואר דגם מומר 
גוף הישראל, עד  גודל קדושת  וחזינן מזה  מטמא טו"מ, 
מתאוים  עדיין  להחיותו  מצווין  אנו  שאין  מומר  שאפי' 

החיצונים להדבק בגופו, משא"כ עכו"ם.

חלוקת טומאת מגע ומשא שהיא מטמאה גם 
נבילה, מטומאת אהל דלא שייך בנבילה

אלא דלפי כל משנ"ת עלינו לבאר, אמאי טומאת מגע 
שאין  מאחר  העכו"ם,  של  פגריהן  מטמאין  כן  ומשא 
הביא  שע"ב(  )יו"ד  בב"י  ובאמת  בהם.  נדבקים  החיצונים 
כרשב"י  דהלכה  יראים  ס'  בשם  מיימוניות  הגהות  בשם 
מטמאי  לא  ובמשא  במגע  אף  באהל  טמאין  שאין  וכיון 
עכ"ד. וכן פסק בשו"ת פנים מאירות )ח"ב סי"ד(, אלא דרוב 
אהל,  טומאת  בין  מחלקים  אלא  כן,  ס"ל  לא  הראשונים 
למגע ומשא, ]ואף ההג"מ מסיק בשם היראים דהמחמיר תע"ב[, וא"כ 

צ"ב.
ובמלאכת שלמה בהמשך דבריו )שם( הביא מס' חן טוב 
לבאר דמה שהם מטמאים במגע ומשא זה כנבלת בהמה, 
ואף דלפי"ז לכאו' הו"ל לטמא טומאת ערב ולא טומאת 
שבעה, כ' שם לבאר, דכיון דבאו לכלל טומאה העמידם 
הכתוב בטומאת ז' כמו מתי ישראל דלא חילקם הכתוב, 
אבל בטומאת אהל לא שייכי העכו"ם כלל, ]דהא נבלת בהמה 

ג"כ אינה מטמאה באהל[.

טומאת אהל היא בסיבת חטא 
העגל, וזה ל"ש בעכו"ם

כ'  עכו"ם  למתי  ישראל  מתי  בין  לחלק  ביאור  עוד 
המלאכ"ש )שם( בשם ס' חן טוב, וז"ל: יען לא באה מיתת 
העכו"ם על רגל העגל שגם אם לא עשו ישראל את העגל 
שקיבלו  מישראל  הוא  המות  בילע  אם  כי  מתים,  היו 
התורה חרות על הלוחות, א"כ טומאת מת נמשכה מעון 
העגל, ומי שמת בעון העגל חלה עליו טומאת מת באהל, 
כי לא  אינו מטמא באהל,  לכן  קודם  מי שהיה מת  אבל 
המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא דבר הגורם למיתה 
זה העגל הוא המטמא, והעון הוא המטמא לא המת, גם 
אין המים מטהרין, כי אם הכונה רצויה לשרוף את הפרה 
ֵאם העגל זה היצה"ר שהוליד את העגל, ובהעשותו אפר 
מטהר את עון העגל, לכן טומאת אהל לא נחית על קברי 
עכו"ם וכו', וכ' שם שעיקר הכונה בא לעורר את האדם, 
שיכון האדם לומר בחטאי הבאתי עלי מיתה שאין מיתה 
בלא חטא שעל רגל העגל באה, וגם לפי דבריו מה שבמגע 
ומשא הם כן מטמאים זה לא גרע מנבילה, והיינו דטומאת 
מגע ומשא אינה שייכת לחטא העגל דוקא, ]וכמו שלהביאור 

הקודם אינו שייך להתדבקות החיצונים דוקא[, עכ"ד ע"ש.

והוסיף בס' בים דרך דלפי דבריו אפשר ג"כ לבאר אמאי 
נקראת פרשה זו בשם זאת חוקת התורה, כיון דמצד עצם 
קבלת התורה היו צריכים ישראל לחיות לעולם שיבלע 
נגזר  המות לנצח, אלא דמשום שעשו ישראל את העגל 
עליהם למות ולטמא באהל, והעכו"ם אינם שייכים לזה, 
ונמצא שוב שקבלת התורה היא זאת הגורמת את החילוק 
שקיבלו  שכיון  אהל,  טומאת  בענין  לעכו"ם,  ישראל  בין 
חטא  ע"י  וחזר  המות  מהם  ונסתלק  התורה  את  ישראל 

העגל, לכן יש טומאת מת.

חילוק האבנ"ז בין צדיקים שמתו ע"י מלאך 
המות דמטמאים, לבין צדיקים שמתו בנשיקה, 
דאין לחיצונים שליטה עליהם כיון דגופם קדוש

והנה בענין טומאת מת בצדיקים לאחר מיתתן יש סוגיה 
בשדה  באר  גליון  שע"י  הבאר  בעומק  בס"ד  בזה  ]והארכנו  שלימה 
שטפנשט פר' בשלח תשפ"א[ ולא נכנס לסוגיה רחבה זאת כ"כ, 

אלא רק נוסיף דבר שנתחדש בו השייך לנדון דלעיל בענין 
באבני  דהנה  בעכו"ם.  ולא  בישראל  אהל  טומאת  סיבת 
נזר )יו"ד תס"ו( כ' בתו"ד וז"ל: דהנה טעם טומאת מת כתב 
רמב"ן משום דאדם מת בעטיו של נחש, וכמ"ש רח"ו ז"ל 
שג' טיפי מרה שזורק מלאך המות מטמאים הגוף, ואינה 
טומאת  ומכאן  ויוצאת  רגלה  לכף  מנוח  הנשמה  מוצאת 
מת. ]א.ה. זה טעם חדש ודלא כמשנ"ת לעיל ב' ביאורים אחרים[, אך 
כמ"ש  המות  מלאך  ע"י  מת  שאינו  בנהרג  אך  במת,  זה 
)ח"א קי"ד( בטעם עגלה ערופה, על כרחך צריכין  בזוה"ק 
בעייא  דקודשא  דבמאנא  משום  הזוה"ק  לטעם  לבא 
לאיתחברא ]א.ה. הוא הטעם הראשון הנ"ל[, ובטעם הזוהר הוא 
הגוף  יען הם קדשי  זה,  אין טעם  שמחלקים שבצדיקים 
בקדושת עצמו ואינו מאנא דקודשא לבד. רק הגוף עצמו 
קודש מקודש ואין החיצונים יכולים להתאחז בהם, אבל 
מת מעצמו כל שאינו מן המתים בנשיקה ומת ע"י מלה"מ, 
כמפו' בפ' ואלו מגלחין, שאפי' האמוראים הגדולים היה 
כן  ועל  טיפין,  הג'  ע"י  מטמא  המות,  מלאך  ע"י  מיתתן 
דוקא ר' עקיבא שנהרג בידי אדם, הוא שאמר אליהו שאין 
קאמר  שפיר  מעצמו  שמת  יוסף  אבל  בצדיקים,  טומאה 

הגמ' נושאי ארונו של יוסף היו עכ"ל.
לגוף  החיצונים  תאוות  דמצד  האבנ"ז  מדברי  למדנו 
הקדוש של ישראל אין ראוי לצדיקים שיטמאו כלל כיון 
שגופם עצמו קדוש, אלא שבמתים ע"י מלאך המות יש 
עוד סיבה לטומאה, ובזה באמת מי שמת בנשיקה זה לא 

שייך.
הדברים נערכו ע"פ הספר 'בים דרך' ע"ש עוד, וה' יזכינו 

להיות ואתם הדבקים בה"א חיים כולכם היום.
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באר בשדה- שטפנשט

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

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

סגולות אפר
ואסף איש טהור את אפר הפרה )יט, ט(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

רפואה לאסכרה
רפואה לאסכרה רחמנא ליצלן, צפור דרור צלי, ועפרו 

ישתה במים.
)מדרש תלפיות ענף בעלי חיים ד"ה צפור דרור(

עוד אחרת, יקח צואת כלב וישרפנה עד אשר יעשה 
אפר, והאפר יעבירנו בקיסם דק, ואחר כך יניחנו בנייר 
או בקנה קטן, ויפיח בתוך גרונו ויתרפא, בדוק ומנוסה.

)ספר רפואה וחיים פרק יב אות י(

לעצור דם החוטם
לעצור דם החוטם הנוזל מנחיריו, קח חומץ חזק עם 
"גיברענטע ציגעל" ]לבינה שרופה[ ויכתתם ויניח על צדעיו.
עוד אחרת, קח חומט שקורין שנעק ]חילזון[ וישרפם, 

וישים בקנה קולמוס האפר, ויפח באפו, בדוק ומנוסה.
עוד אחרת, קח צפרדע של יבשה המצוי בין הגדירות, 
וישרוף לעפר בקדירה חדשה של חרס, ויתלה אותו אפר 
לעצור  ואפילו  הצוואר.  על  לנקבה  מנקבה  לזכר  מזכר 

דם נדה יועיל.
)ספר רפואות כא, א(

להביא זיעה ולהסיר פחד
להביא זיעה, קח קערה גדולה ותן בתוכה מים חמין, 
מג'  עפר  ומעט  סובין,  ומעט  אפר,  ומעט  מלח,  ומעט 
מה  כפי  חמין  המים  בתוך  רגליו  החולה  ויתן  דרכים, 

שיוכל לסבול, ויזיע. וזה גם כן מועיל לפחד.
)מראה הילדים מערכת ז אות ג(

לזכרון
סגולה לזכרון, בשם רב פפא מצד הסגולה, קח שבעה 
חטים ושבע שעורים ושבע פלפלין, ותשים אותם בקדרה 
חדשה, ותכסה הקדירה היטב, ותעמוד במדורת אש עד 
שתתלבן הקדירה והגרעינים שבתוכם יהיה אפר ודשן, 
המים  בתוך  ותשים  חדשה,  בכלי  שתוקים  מים  ותקח 
תכבס  ובזה  הנ"ל,  האפר  כך  אחר  ותפזר  זך,  זית  שמן 
היטב ראשך. ותעשה זה ביום ד', וטוב לכוין שיהיה בזמן 

שליטת כוכב.
)ספר מפעלות אלקים אות קכה(

לאהבה
הראשון,  במחיר  חדש  סכין  תקנה  לאהבה,  סגולה 
ותן  לאפר,  ותשרפם  ורגליך,  ידיך  צפורני  בו  ותחתוך 

האפר במאכלו בלתי ידיעתו.
)ילקוט משה סוף ח"ב שער הרפואות(

לרצות שונא
לרצות השונא, קח עצם מת ודוק לעפר דק, והאבק 

תשליך לד' פינות הבית, ובמקום דריסת רגלו, וירצך.
)מראה הילדים מערכת ש אות יג(

לחולי נופל
סגולה לחולי נופל רחמנא ליצלן, יקח עורבים קטנים 
הימים  וכל  הנוצה,  עם  שלימים  אותם  וישרוף  מקינה, 

יאכל בתבשיל עם אותו אפר, וירפא.
ראשונה,  פעם  שיוליד  מחזיר  שליא  קח  אחרת,  עוד 
ושרוף לעפר, ותן לו באכילה ושתיה שלו, ולא יבא עוד 

לעולם.
עוד אחרת, קח 'מילטווארף' ]חולדה[ וחתוך מגבו, וקח 

הכבד ושרוף, ותן לו האפר במשקה וישתה.
)ליקוטי חבר בן חיים חלק ה' דף ח' ע"א(

כיסוי צואה באפר חם
כשהילד עשה צרכיו, לא יכסו הצואה באפר חם, כי זה 
מזיק לגוף שיצא הצואה ממיעיו )ספר חסידים סימן תתקיט(. 
]הג"ה: ואפשר שמכאן נשתרבב הטעות מה שהביא בטו"ז )אורח חיים 
סימן תצ"ח ס"ק ט"ו(, דיש טועין ואומרים שאסור לכסות באפר חם 
עיין שם, והשומע שמע וטעה דקאי על כיסוי הדם והבן, עד כאן הג"ה[. 
וצריך להזהיר להנשים על זה. ולפעמים הילד חולה קצת 
ואין יודעין מה הוא, ואפשר שבא לו החולשת מסיבה זו, 

ולכן יזהרו בזה ויהיה הילד בריא בכל טוב.
)סגולות ישראל מערכת י אות לה(

לנשיכת כלב
סגולה לנשיכות כלב, יפתחו הנגע עם אזמיל, וישים 
עליו כוסות המציצה, וקרוב לו יניחו עלוקות, ויחבשנו 
בעלי קשואים עם יין מבושל, או יכתוש אפר עצם עגל 

וילושנו בדבש ויחבשנו בו.
)מראה הילדים מערכת כ אות כ(

לכינים בראש
כנים לבינים שבראש, ילוש אפר מקרן צבי עם מרת 
וירחץ הראש במים  זה,  וימשח עם  וירחץ הראש  שור, 

מלוחים עם חומץ.
)מראה הילדים מערכת כ אות יד(

לאדם שהוזק ממזיקין
ורגליו  וידיו  לשון  בלי  מושכב  ונשאר  שהוזק  אדם 
אסורות, ציוה הבעל שם טוב ז"ל להביא מים שתוקים, 
ואפר כירה שם במים, וקרא עליו פרשת מצורע, וישב 
החולה והתחיל לדבר, ודבר עמו הבעל שם טוב ז"ל ככל 
ונפטר  ושוב שכב  הגזרה שימות,  הצורך, אלא שהיתה 

לעולמו, כן כתב בסוף שבחי בעל שם טוב ז"ל זיע"א.
)סגולות ישראל מערכת מ אות יט(

למפלת
קח ביצה שהאפרוח יצא ממנה ושרוף הקליפה לעפר 

ותן לה לשתות ג' ימים רצופים קודם שתתעבר.
)אמתחת בנימין שערי רפואה אות יז(

למקשה לילד
ויתן לשתות  וישרוף לעפר,  קח שליא מאשה אחרת, 

במים. וסגולה זאת גם ליולדת שנשאר השליא בבטנה.
)אמתחת בנימין שערי רפואה אות יד(

נתינת אפר על הראש 
בנישואין - לשלום בית

ראשו  על  שנותנין  לחופה,  כשהולך  לחתן  סגולה 
אפר מקלה במקום תפילין, לקיים לתת אפר תחת פאר 
)שו"ע אבן העזר סימן סה סעיף ג(. וכתב הגאון מה"ר יעב"ץ 
ז"ל )בסידורו דיני תשעה באב חלון ו אות ז(, מי יודע כמה לא 
הצליחו בזיווגם בעון זה שאינם שמים על לב אבילות 

ירושלים בעת שמחתם, עכ"ל.
)סגולות ישראל מערכת נ אות ל(

לניפוח העינים
לנפח העינים, יבשל עדשים ביין או בחומץ עם שמן 

זית, ויעשה רטיה על גבי עיניו, ויתרפא.
מצואת  והיא  נחש,  כמו  הארוכה  התולעת  קח  או 
דק,  לאבק  אותם  ותדוק  בצל,  אותו  ותיבש  התינוקות, 
הנחש  אבק  כמשקל  מאפרן  ושקול  עלוקות,  ותשרוף 

הנזכר, ותערבם יחד, ותכחול בו את העינים ויתרפאו.
)מראה הילדים מערכת ע אות כא-כב(

לצרעת
דק  אותם  ותכתוש  תאנה  עלי  תקח  לצרעת,  רפואה 
כאפר, ותקח ג' פעמים כנגדו דבש נקי מאוד, ותעשה כמו 

מרקחת, ותן לאכול שני פעמים ביום, כל פעם כאגוז.
)מפעלות אלקים אות שלג(

למי שנשתטה
למי שנשרתה ויצאה מדעתו פתאום, תאכילהו עשרה 
או ט"ו יום בשר עכברים, ואם תדאג מאיסור אכילתם 
תשרוף העכברים ושתה אפרם במים בכל יום כמה ימים, 
אמנם בשרם ממש מסוגל מאד לזה אם אינו לסיבת רוח 

רעה.
)כתב יד ספר הרפואות לרבי חיים ויטאל דף פה ע"ב(

לכאב שינים
ולוש  טוב,  קמח  של  סולת  קח  שינים,  לכאב  סגולה 
אותו בחומץ חזק וחריף, ואחר כך שרוף העיסה הנזכר 

באש עד שתחזור כאפר דק, ורחץ שיניך בו ותתרפא. 
והטחול יפה לשינים וקשה לבני מעיים, מאי תקנתיה, 

ללעסיה ולשדייה )ברכות מד, ב(.
)מראה הילדים מערכת ש אות טו(.

לכאב שינים
ויניח בסמרטוט חם,  קח חרדל ויבשל בחומץ היטב, 

ויניח על פניו במקום הכאב ג' פעמים ביום.
במים  וישים  וישרפם,  רעבין  וויי"ן  קח  אחרת,  עוד 

האפר, וימשמש היטב בשינים, בדוק ומנוסה.
)אמתחת בנימין שערי רפואה שלימה(

להצהיב שערות
דלעת.  אפר  עמו  שנילוש  תרנגולת  בחלב  ימשחהו 
שנתבשל  שומשומין  בשמן  ימשחן  ולחזקם,  להשחירם 

בו הדס.
)מראה הילדים מערכת ש אות כד(

לרפואת הגוף
ישרוף  אותו,  ולעכב  השתן  לעצר  יכול  שאינו  מי 
פרסות של עזים, וישתה האפר ביין שלשים יום רצופים, 

ויתרפא.
)נפלאים מעשיך מערכת ש אות ה(

]להנ"ל[, עוד אחרת, תיקח מנוצת אווזא התווך שבתוכו, 
ושרוף, ותן לו במשקה.

ותן  ושרוף,  אחר,  בדג  הנמצא  הדג  קח  אחרת,  עוד 
במשקה לשתות.

עוד אחרת, יבשל מוח של ארנבת עם יין, ותן לשתות.
עוד אחרת, קח שלחופית של כבשים עם עזים, ושרוף 

לעפר, ותן לו לשתות בחומץ ]ומים[ ויועיל.
ושרוף  עליו,  שהשתן  הבגד  מאותו  קח  אחרת,  עוד 

לעפר, ותן במשקה, וישתה ויתרפא.
)אמתחת בנימין שערי רפואה סגולות לאבן(

לתולעים במעים
קח קליפת שורש רימון, ותבשל ביין, ותשתה. או אפר 
יבשלנו  החמוץ,  הרימון  מיץ  או  חזק,  בחומץ  איל  קרן 

וישתה, ויצאו כל מיני תולעים.
)מראה הילדים מערכת ת אות יד(

לאבן בגוף
להאבן בגיד, יקח עניס ]שמיר[ ויטגן בדבש ויאכל ערב 

ובקר איזה ימים.
עוד אחרת, יאכל צנון וחזרת ולא יאכל גבינה ולא דבר 

מלוח וישתה חומץ.
לאפר  וישרפם  עיזים  מן  טלפים  יקח  אחרת,  עוד 

וישתה ביין.
בארץ  הנמצאים  אדומים  תולעים  יקח  אחרת,  עוד 

ותשרפם על לבינה לעפר ותן לשתות.
)'סוד ישרים' - פראג שנ"א(

לעצירת דם
ושרוף  צפרדע  קח  עצמה,  לטהר  יכולה  שאינה  לא' 
אותה לעפר, ותשא זה אצלה. וזה טוב גם כן לעצור דם 

מילה, וכל דם, ולתינוק שלא ישתין במטה.
)ילקוט משה סוף ח"ב שער הרפואות(

לחלב
לא' שאין לה חלב, קח צואת כלב קטן, ותיבשהו בתנור 
העפר  מן  לשתות  לה  ותן  בשחיקה,  עפר  שיהיה  עד 

במרק או ביין, ויחזור לה חלבה.
)רפואה וחיים פרק יב אות פח(

למנוע ליבון השערות
אם תרצה למנוע ליבון השערות הבאים מרוב זקנה, 
קח תולעי האשפה ושרוף לעפר, ובלול בשמן, ומשחם, 

ולא ילבנו עוד.
)ימלט נפשו סימן כט אות ש(
)תשוח"ח להרה"צ רבי שבתי פרייזלער אבד"ק אורשיווע, מו"ל ספר סגולות ישראל(
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חכמי 
רומניה

המצבה המחודשת לצד הישנה בבית 
העלמין בקישנוב בירת מולדבא

יחיאל  רבי  הרה"ק  של  אורו  זרח  תר״ג  בשנת 
העשיל מקרילוויץ זיע״א בבית הגדול רם היחס של 
אביו הרה״ק רבי משולם זוסיא מזינקוב נכד הרה"ק 
נכדת  סימא  מרת  ולאמו  ה"אוהב ישראל" מאפטה, 
הרה״ק רבי משה צבי מסאווראן. בבית גדול זה גדל 
מאותם  לקרבו  שואף  כשהוא  נעוריו  וימי  בילדותו 
להם  אשר  והתעלות  קדושה  של  קדושים  מעיינות 

מורשה וירושה מבית אבות.
בהגיעו לפרקו דברו בו נכבדות כיאות וכיאה לבנן 
של קדושים רם היחס כמוהו, והוא נלקח אחר כבוד 
רבי  הרה״ק  בת  מירל  מרת  הצדקנית  לכלה  כחתן 
יהושע מבעלזא, לאחר נישואיו ישב בצל חותנו הק' 
טובה  שנות  לו  ארכו  לא  אולם  עולם,  של  בכבודו 

וכעבור שנים ספורות נלקחה מעל פניו לבית עולמה 
בבית  נתגדלו  אשר  יתומים  ששה  אחריה  והניחה 
יסוריו  את  קבל  יחיאל  רבי  מבעלזא,  הרה״ק  אביה 
מבנות  לאחת  נשא  מכן  לאחר  ותקופה  באהבה, 

משפחת הרה"ק רבי דוד מסטעפין זי"ע.
כאב״ד  נתקבל  בי״ט שנים  בהיותו  עוד בצעירותו 
בעיירה קרילוביץ, לאחר שנתבקש למלא את מקום 
אביהם,  בחיי  כאדמו"ר  שכיהן  שמואל,  רבי  אחיו, 
בעיירה מורבה-קרילוביץ שבפודוליה ברומניה. ושמו 
יצא לתהילה בגאון בכל מכמני תורה, וכצדיק קדוש 
ידוע  היה  רבינו  הארץ.  כקרב  ישועות  ופועל  עליון 

כבעל מזג טוב ונעים הליכות. ומיטיב נגן.
בערי  יצא  זצ״ל  יחיאל  רבי  הרה״ק  של  פרסומו 

כצדיק  לכל  ונודע  הסביבה  ובכל  והגלילות  המחוז 
וקדוש ופועל ישועות, ורבים שיחרו לפתחו לדרוש 
קדשו.  פי  מברכות  והתברך  לאורו  ולהנות  בעצתו 
בעיירות  לנסוע  יחיאל  רבי  הרבה  השנים  במשך 
התגוררו  שם  ורומניה,  ובסרביא  פודוליה  שבפזורת 

המוני חסידיו.
 

שמו מפארים
מהתארים  כך  על  ללמוד  ניתן  פרסומו  רוב  על 
המופלגים שכתב עליו הרה״ג רבי יצחק העליר ז״ל 
אבד״ק קרילוביץ בספרו ׳ויעתר יצחק׳ כתשובה אליו 
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)סימן פ״א(:

לדזיו ליה כבר כתרה שלם, הוא הארז אשר בלבנון, 
ראש ישראל, צדיק יסוד עולם המשפיע טובו וחסדו 
פיזא  צינור  דחייא,  אילנא  צל  בצילו  למסתופפים 
כבוד  ישראל,  תפארת  נזר  שמיא,  מן  לן  דאתיהיב 

רבינו הקדוש מוהר"ר יחיאל שליט״א...
הכבוד  ביותרת  תוארים  עם  אליו  נוספת  תשובה 
רבי  להגאון  ל״ד(  )סימן  בנימין׳  ׳שערי  בשו״ת  מצינו 
שלמה  רבי  הגה״ק  בן  זצ״ל,  קלוגר  בנימין  אברהם 
קלוגר זצ״ל, וזה לשונו אליו: שלמא רבא מן שמיא 
הצדיק  הרב  נפשי,  וידיד  ה׳  ידיד  רבא,  לגברא 
ובטהרה,  בקדושה  בתורה  בישראל  המפורסם 
כקש"ת מו״ה יחיאל שליט״א, בן הרה״ק מו״ה זוסיא 

וצ״ל וחתן הרה״ק מבעלזא.
*

טווערסקי  יחיאל  רבי  בנש״ק  הרה״ח  נכדו  סיפר 
ע״ה: שמעתי מהרה״ק ה׳אמרי חיים׳ מוויז'ניץ זצ״ל, 
שבתו של זקיני הרה״ק רבי יחיאל מקרילעוויץ זצ״ל, 
שהיתה כלתו של הרה״ק רבי זאב מראחמיסטריווקא 
זצ״ל )חותנו של הרה"ק ה׳אמרי חיים׳(, לא נושעה בבנים, 
בזרע  שתוושע  באביה  )דערקוטשעט(  מאוד  והפצירה 
של קיימא, ונולד לה בן, לאחר ג׳ שנים נעדר הילד מן 
העולם רח״ל, וסיפר ה׳אמרי חיים׳, שזוכר איך שרבות 

התמרמרה גיסתו אם הילד )ווי אזוי זי האט פארפירט(.
כן,  לה  אירע  מדוע  בטענה  לאביה  באה  כך  אחר 
הלא בירך אותה, ענה לה אביה, מיט געוואלד קען 

מען גארנישט נעמען.
)׳שיח זקנים׳ ח״ז עמ׳ קנ״ח(

 
בערוב ימיו עבר עליו כוס היגונים כאשר נפטר לו 
על פניו בנו הרה"צ ר' משולם זוסיא זצ"ל, האב רבי 
להופיע  מיעט  ואף  קשה,  באופן  הצרה  קבל  יחיאל 
בהדרו בקהל והפסיק כמעט מלנגן. בחודש אייר שנת 
בקעשנוב,  בהיותו  פטירתו,  לפני  כשנתיים  תרע״ד, 
וכתב  ישב  בנו  הסתלקות  על  הכבד  אבלו  בעקבות 
צוואה, והיא נדפסה בקובץ ׳שפתי צדיקים׳ )קובץ ב'(, 
ובין היתר הוא מקונן שם על פטירת בנו יחידו הרה״צ 
רבי משולם זוסיא זצ״ל בחייו, וכותב שם כך, וזה אשר 

יסרני השי״ת בלקחו ממני מחמד עיני ולבי, בני יחידי 
יקירי הר׳ משולם זוסיא ז״ל, בזכרי זאת השקט לא 
מי  סופי,  בזכרי  הפוגות  מאין  מים  יורד  עיני  אוכל, 
ועל ידי מי אוכל לקבל טובה בעלמא דקשוט ויצילני, 
כי נשמתי ריק ח״ו מכל, אוי לי לנפשי, אך בטוחני 
בשתי בנותי היקרות חיה שרה תחי׳ ומלכה דבורה 
תחי׳ שנשארו מכל עמלי, ונכדיי היתומים שי׳ אשר 
מהשי״ת  ואבקש  והישר,  הטוב  בדרך  הולכים  ב״ה 
והישר  הטוב  בדרך  שילכו  להבא  גם  בלבבם  שיתן 
ואקווה  נחמתי,  מעט  זה  זי״ע,  הק׳  אבותינו  בדרכי 
שלא ישכחו בי ואולי על ידי מעשיהם הטובים יהיה 

טובה לנשמתי.
פרט  אגב  כבדרך  בצוואתו  שם  מזכיר  הוא  עוד 
מעניין, כשהוא מפרט סדר חלוקת הירושה ליוצ״ח, 
תורה  וספר  גדולים  תורה  ספרי  השני  רק  וכותב, 
עפ״י  חומש  ממעות  כתבתי  כסף,  חיים  מעץ  קטנה 

הסכמת חותני הרה״ק הר׳ יהושע זללה״ה מבעלזא, 
ושאלתי על זה לרבנים גדולים ואמרו לי שמותר לי 
להוריש אותם ליורשים, ועם כל זאת צריכים לידע 
מזה הרבנים ואנשי יושר שעל פיהם יהי החלוקה איך 

לעשות שומא כנגדם.
)׳אור הצפון׳, גליון י״א עמ׳ נ״ד(

"איהו חזי ומזליה חזי"
כמה  יחיאל,  רבי  היה  מופת  ובעל  קדוש  איש 
שבועות טרם הסתלקותו הגיע לעיר הגדולה קעשנוב 
הסמוכה לקרילוביץ הקטנה, ושם כאילו ידע כי ימיו 

ספורים והכין עצמו לזיבולא בתרייתא.
מספרים, שביום פטירתו הביאו לו את תפיליו, אך 
הוא סרב להניחם, תמהו בני ביתו, שכן לא נראה היה 
"ביום הפטירה,  יחיאל  ביותר, אמר להם רבי  חלוש 
מקורביו,  נזדעזעו  תפילין".  מלהניח  פטורים  כבר 
וביקשוהו, שלא יאמר דברים נוראים כאלה, שכן יד 

ה׳ לא תקצר מלהושיע.
יחיאל,  רבי  הגיב  בעבורי,  להתפלל  אתם  יכולים 
מזקיני הרה״ק  מניח תפילין, מקובלני  אינני  אני  אך 

מאפטא, שביום הפטירה אין צורך להניח תפילין.
 

בהאי קטירא איתקטר
חסידיו  אצל  לביקור  הגיע  יחיאל  רבי  כאמור 
בקישינוב ושם חלה את חוליו האחרון ממנו וביום ט׳ 
בתמוז תרע״ו הסתלק מהאי עלמא לחיי העולם הבא.
בהלוויתו רבת המשתתפים הספידו בצורה נרגשת 
"הוא  צירלסון  ליב  יהודה  רבי  הגדול  הגאון  וחמה 
נפטר בבירה קישינוב, כדי שידעו הכל שנפטר בעוון 

הדור".
ישעיהו  אשר  רבי  חתניו:  את  אחריו  הותיר 
הלברשטאם  ישעיהו  רבי  מפרוכניק,  אייכנשטין 
רבי  מרחמסטריווקה,  טברסקי  משה  רבי  מטשכויב, 
מארילוס  מנשה  רבי  ממקרוב,  טברסקי  אריה  צבי 

מרופשיץ.
 

חלקת הציון והמצבה הישנה בטרם חודשה ושופצה

הספד של הגאון רבי יהודה ליב צירלסון זצ"ל גאונה של יהדות רומניה בספרו 'הגיון לב' )קעשנוב תרפ"ט, חלק 
ההספדים, עמ' רז-ריא( - תחת הכותרת "הספד על הרב הצדיק ר' יחיאל קירילאוויצער ז"ל ביום ט' תמוז תרע"ו":

"אם היה יתכן לשאול קושיות מהקב"ה, היינו מקשים: מורם מעם כהרב הצדיק 
ראי-מקסים,  היו  הנפלאות  שעיניו  ובעבודה,  בתורה  עסק  ימיו  שכל  יחיאל,  ר' 
המראה נשמה זכה וטהורה, מלאה סודות עולמים, שפיו, הגן הנעול, בהפתחו לפי 
השעה והמקום, היה מפיק מרגליות בתור מציאה בשביל אלפי האנשים, הנופלים 
עליה בכל חום לבם, שמוחו ולבו היו נובעים עצה ותושיה בשביל להנות בהן בני 

אדם, למה הלך מהעולם לעת הזאת, שהדור צריך לו 
כל כך? הוא חי שבעים ושלש שנה, הלא איש נפלא, 
דגול מרבבה כמוהו, היה נחוץ לנו, שיחיה מאה שנה, 
למצער תשעים שנה, למה זה לוקח מאתנו? הקב"ה הן 
לא היה מפסיד, כביכול, מהארכת ימיו של זה, שאנו 
מנע  זה  למה  ובגשמיות,  ברוחניות  ידו  על  מרויחים 

מאתנו תועלת גלויה כזו?
מהלך  הייתי  אחת  פעם  כד.(:  )מגילה  מספר  יוסי  ר' 
באישון לילה ואפלה, וראיתי סומא, שהיה מהלך בדרך 
ואבוקה בידו, אמרתי לו: בני, אבוקה זו למה לך? אמר 
לי: כל זמן שאבוקה בידי, בני אדם רואים אותי ומצילין 
אנחנו,  הברקנים.  ומן  הקוצים  ומן  הפחתים  מן  אותי 
אשר ברובנו הוכינו בסנוירי הזמן, הננו עושים דרכנו 

בליל חשכת הגלות, אולם כל זמן שאבוקה בידינו, דהיינו: הצדיק, רואים אותנו 
אותם השרידים, שלא שלט בהם העורון, ומצילים אותנו מהרבה חתחתים - הוי 

למה זו נוטלה פתאום אבוקה זו מידינו? הוי, למה, למה...
וכה עומדים אנו כעת לפני מטת הצדיק ר' יחיאל כפופי ראש ומלאי קושיות, 
שאין להקשות ושתוצאותיהן אפוא הנן רק מפח נפש... אחי השומעים, הידעתם 
למה זה בא הרב הצדיק ר' יחיאל לפני איזה שבועות ממקום מגורו להסתלק פה 
כזאת  מודיע  היה  אלו  הדור!  בעון  נתפס  להודיענו, שהנהו  בא  הוא  בקעשנוב? 
להמטריפולין  בא  לכן  קטנה,  התועלת  גם  היתה  הקטנה,  עירתו  בקירילאוויץ 
להודיע לאוכלסי ישראל המרובים, כן ירבו, שידעו הם את ענינו הנשגב של הלקחו 
הפעם אל על, למען יחישו הם לפשפש במעשיהם, בכדי לתקן את כל הצריך תקון 
בין אדם למקום ובין אדם לבריות, בכלל, וביחס הפזרון לצדקה, בפרט. הדרוש 

בעת צרת המלחמה העולמית שלפנינו, אשר כל עירנו הגדולה מוקפת מזעקות 
הנסים מנוסת חרב, המגורשים ממקומותיהם, מבני בית החילים, השופכים כעת 

דמם בעדנו על שדה קטל, וגם מהיתומים הקטנים...
גופו הוא שמוטל  יחיאל, כי רק  ר'  לומדים אפוא אנו מזה ביחס הרב הצדיק 
נאצלים  חיים  מלאה  פה  עומדת  והמצוחצחה  הצחה  נשמתו  אבל  כאבן,  לפנינו 
להתפס  לה  היה  כדאי  אם  לבנו,  במעמקי  ומסתכלת 
בעונינו, הודות להתעוררותנו הפעם בתשובה, או שלא 
היה לה כדאי כלל, לסבת הקרח הנורא, שלא יחדול 

מהקפיא אותנו גם היום.
לכו אפוא בנים ונשובה אל ה'... הדבר תלוי בידכם! 
זכרו כזאת ושימו אל לבבכם, כי בהניחכם דעת הרב 
ר' יחיאל, יתאמץ גם הוא להניח את דעתכם בכל אשר 

תאוה נפשכם!
המופשט  יחיאל,  ר'  הצדיק  הנעלים,  שומעי  כן, 
מגשמיותו, נצב פה אתנו ומקשיב להגיונינו. נשתמשה 
אמונים,  ציר  בתור  למנותו  הזאת  הכושר  בשעת  נא 
גדולה  בצרה  היום  הננו  הן  השמימה.  מאתנו  שלוח 
מאד, כל יגיענו ועמלנו תאכלנה הוצאות המלחמה, דם 
אחינו ישפך כמים במערכות המלחמה וגם מחוצה להן, במקומות הרבה נדונים 
אנו בגרושין, אויבינו בנפש מעלילים עלינו עלילות לבקרים, מביאים את דבתנו 
רעה אל הממשלה והעם, אוכלים אותנו בכל פה ומתכוננים לבלענו חיים, הגזרות 

הקשות מתחדשות בתכיפות עצומה, הסכנה גדולה - הוי, הננו על הר געש!
הבה נאמר לצירנו הרב ר' יחיאל: בעלותך כעת לערבות, עשה שם רעש גדול. 
שאל: עד מתי, עד אנה נתהפך כה בצירינו? שאל: מדוע נשתנינו ככה מכל אומה 
ולשון? קרא שם בגרון: הרף מאף, רבונו של עולם, ועשה אות לטובה עם שארית 

עמך ישראל!
כולנו שמנו כעת עינינו עליך רבי יחיאל - נקוה כי קולך יחולל נפלאות להחיש 

גאולתנו ופדות נפשנו, אמן". 

"... למה הלך מהעולם לעת הזאת שהדור 
צריך לו כל כך? הוא חי שבעים ושלש 

שנה, הלא איש נפלא, דגול מרבבה 
כמוהו, היה נחוץ לנו, שיחיה מאה שנה, 

למצער תשעים שנה, למה זה לוקח 
מאתנו? הקב"ה לא היה מפסיד כביכול 

מהארכת ימיו של זה, שאנו מרויחים 
על ידו ברוחניות ובגשמיות, למה זה 

מנע מאתנו תועלת גלויה כזו? ..."



8 באר בשדה- שטפנשט

 למען אשר יצווה – צוואתו המפורטת של רבינו הרה"צ רבי יחיאל זצ"ל
צוואת הרה״ק רבי יחיאל מקרילוביץ

 כאשר אין אדם יודע יום פקודתו ע״כ אבקש מה׳ 
מלא רחמים לרחם עלי בזכות אבותי הק׳ ז״ל וימחול 
לי על כל חטאי ועווני ופשעי כי השי״ת יודע ועד שלא 
ע״י  רק  יתברך  רצונו  נגד  עשיתי  ח״ו  ובמעל  במרד 
הסתת היצה״ר הבוער בקרבנו תמיד ר״ל. ע״כ אבקש 
שיהא  והנכאב  גם...  ירחם  כל  על  המרחם  מהשי״ת 
ולשוב בתשובה  פטירתי  קודם  וברורה  צלולה  דעתי 
שלימה לפני הבורא יתברך ושיהיה ביכולת לתקן אשר 
עוויתי כאשר עם לבבי. וזה אשר יסרני השי״ת בלקחי 
משולם  הר׳  יקירי  יחידי  בני  ולבי  עיני  מחמד  ממני 
זוסיא ז״ל, בזכרי זאת השקט לא אוכל עיני יורד מים 
לקבל  אוכל  מי  וע״י  ממי  סופי  בזכרי  הפוגות  מאין 
טובה בעלמא דקשוט ויציליני כי נשמתי ריק ח״ו מכל.
אוי לי ואוי לנפשי. אך בטחוני בשתי בנותי היקרות 
חי׳ שרה תי׳ ]=תחי׳[ ומלכה דבורה תי׳ שנשארו מכל 
ונכדיי היתומים, שי׳ אשר ב״ה הולכים בדרך  עמלי. 
הטוב והישר. ואבקש מהשי״ת שיתן בלבבם גם להבא 
זי״ע.  שילכו בדרך הטוב והישר בדרכי אבותינו הק׳ 
ע״י  ואולי  בי  ישכחו  שלא  ואקווה  נחמתי.  מעט  זה 
מעשיהם הטובים יהי׳ טובה לנשמתי, וזה שאני מצווה.
לזינקוב  מיוחד  איש  ישלחו  א( תיכף אחר פטירתי 
ולבקש בשמי לשני ב״א הרבנים הר׳ פנחסיל שי׳ והר׳ 
משה׳ני שי׳ שיעשו למען טובת נשמתי וילכו עם עוד 
כמה אנשים על ציון קודש אבותינו הק׳ זי״ע אשר 
בשמי  ולבקשם  מפטירתי  ולהודיעם  שמה  מנוחתם 
רחמים  שיבקשו  בכדי  ממני  להודיעם  צוויתי  שכן 
מדינים  ויצילוני  בעדי,  ישרים  מליצים  ויהיו  בעדי 
לא  ואולי  רח״ל,  הקבר  ומחיבוט  ואכזרים  הקשים 
יהיו המה בביתם אבקש מהרבנים המו״צ דק׳ זינקוב 
שילכו עם עוד עשרה אנשים לומדי תוה״ק על ציון 
קודש ויעשו כנ״ל. וישלחו לזינקוב נ״ט זהובים כמנין 

שמי, היינו 8.85 לחלק בזינקוב לעניים הגונים.
ב( בנותי שי׳ כל אחד ואחד מהם ישכרו איש הגון 
וללמוד  השנה  כל  בעדי  קדיש  שיאמר  וחרד  ירא 

משניות בוקר וערב פרק אחד.
ג( כל ימי השבעה יחלקו בכל יום לעניים הגונים 
קאפיקות,   )72( חס״ד  פעמים  ב׳  ויתומים  אלמנות 
היינו 1.44. ואחר השבעה יחלקו כל ימי השלושים 

בכל יום חס״ד 72 קאפ׳ כנ״ל.
ד( גם נכדיי היתומים הזכרים שי׳ אבקש שגם המה 
יאמרו קדיש עבורי וללמוד משניות כל השנה לטובת 
נשמתי ואבקש מאבותם אביהם שיסכימו ויתנו להם 
רשות ע״ז שיאמרו קדיש ויקיימו מבוקשי וזה חסד 
המה  שגם  שי׳  הרבנים  מחתנינו  ואבקש  אמת,  של 
כל  היא״צ  ויום  יום,  בכל  כל השנה  ילמדו משניות 
ימי חייהם, וכן יצוו כל אחד ואחד לדורות אחריהם, 
ובנותי שי׳ וכל נכדיי שי׳ זכרים ונקבות יתנו נרות כל 
השנה בכ״פ לבתי מדרשים לטובת נשמתי, ובנותיי 
שי׳ ידלקו כל אחד ואחד מהן לאמף של שמן שידליק 
כל השנה ראשונה... לפני העמוד, ואבקש מבנותי שי׳ 
ונכדיי שי׳ כשיעשו איזהו מצוה כל ימי חייהם יזכרו 
דבר מצוה  בכל  ולהזכיר את שמי  אותי  גם  ויצרפו 

שיעשו.
שהי׳  המקומות  לכל  מכתבים  תיכף  ישלחו  ה( 
מפטירתי,  להודיעם  פעם  בכל  שמה  להיות  דרכי 
ולבקש בשמי לכל אנ״ש ידידים שהיו אוהבים אותי 
בחיי,  וכיבדוני  אהבה  בעבותות  היו  וקשורים  בחיי 
בכל  מעוה״ז  פטירתי  אחר  גם  אהבתם  ויהיה  יראו 
המקומות הקדושים שהי׳ מנהגי להתפלל שם בעת 
היותי בעיירות ההן, שבעלי בתים ממקומות קדושים 
ישכרו איש בר אוריין שיאמר קדיש וילמוד משניות 
ראשונה  שנה  נשמתי  לטובת  יום  בכל  פרקים  שני 
מכל  אבקש  קרילוויץ  מאנשי  ובפרט  היא״צ  ובעת 
כנ״ל  שיעשו  קדושים  במקומות  המתפללים  אנ״ש 
ושלושים  השבעה  שבימי  ואבקש  ומשניות,  בקדיש 
יראו לגמור כל ששה סדרי משנה משניות וזה חסד 

של אמת.
ידידינו  ומאנ״ש  ונכדיי שי׳  ו( אבקש מחתניי שי׳ 
יזכרו  גמ״ח...  צדקה  מצוה  דבר  איזה  שיעשו  בעת 
את שמי לכלול לדבר מצוה זו שיהי׳ לטובת נשמתי.

שיאמר  שי׳  ואחיותי  שי׳  אחיי  בני  מכל  אבקש  ז( 
ג״כ קדיש וילמדו משניות ומה שביכלתם יעשו לטובת 
נשמתי, ובכל ליל שב״ק יאמר כאו״א קדיש ממזמור 
שיר ליום השבת ובמוצש״ק שנה ראשונה ובפרט ביום 
היא״צ בכל שנה ושנה. וזה חסד של אמת וכמו כן יצוו 

דורות אחריהם שיעשו כן.
ובדבר עזבון שישאר ממני אחר מותי, זה אני מצוה 
ומלכה  תי׳  שרה  חי׳  שי׳  בנותי  שתי  לי  יש  כאשר 
הנני  תי׳  וזוג׳ מלכה  ונכדיי היתומים שי׳  תי׳  דבורה 
ח״ו  אם  יורשי,  לכל  אב  כיבוד  בגזרת  וגוזר  מבקש 
אשאר בע״ח שיהיה מגיע ממני מעות לאחרים הן על 
ליקח שום  או בגמ״ח אסור לשום אחד מהם  עסקא 
דבר חפץ עד שיסלקו לכאו״א מה שמגיע להם ממני, 
בכדי שאהיה עכ״פ נקי מחטא זה, ושלא אקח מעות 

אחרים ח״ו.
והנה יש לי שלשה ספרי תורה גדולים וספר תורה 
שכתבתי  הס״ת  חוץ  כסף,  של  חיים  עצי  עם  קטנה 
ובית  מקלאז  וספרים  ע״ה  גיטל  אשתי  נשמת  עבור 
המה  ושניהם  ודר״ת  דרש״י  תפילין  זוג  יש  דירה, 
פטירת  ואחרי  זי״ע  מאפטא  אדמו״ר  הרה״ק  מא״ז 
דרש״י  בתפילין  התפלל  מאפטא  זללה״ה  הה״ק  א״ז 
אא״ז אדמו״ר הה״ק מו׳ יצחק מאיר זללה״ה עד עת 

אבי  חייו  ימי  כל  התפלל  דר״ת  ובתפילין  פטירתו, 
זי״ע, וכלי  זוסיא זללה״ה  אדמו״ר הרה״ק ר׳ משולם 
בית וכלי כסף וכלי זכוכית, ואולי ישאר אחרי מעות 
מזומן או שווה כסף כי יש לי איגרישנע בילעטין אולי 

לא אצטרך אני למכרם.
זה אני מצווה אשר תפילין דרש״י הנ״ל הנני נותן 
במתנה לנכדי ר׳ חיימיל שי׳ בן בתי פריידא ע״ה רק 
בעת שהמה  ידבר  באיסור שלא  עליו  באופן שיקבל 
מלבשים עליו שום דיבור ח״ו כל ימי חייו, וגם שיקבל 
עליו שכל ימי חייו ילמוד בכל יום פרק אחד משניות 
לטובת נשמתי, רק אם יהיה לו איזה מניעה אמיתית 
שלא יה׳ באפשרי ללמוד פרק אחד אזי עכ״פ ילמוד 
שלשה משניות מפרק אחד לטובת נשמתי, ועל תפילין 
דר"ת יפילו גורל כל נכדיי הזכרים שי׳ חוץ נכדי ר׳ 
חיימיל שי׳ לא... בגורל כי יש לו תפילין דרש״י, ומי 
שיזכה בגורל לו שייך התפילין דר״ת רק גם אם יקבל 
עליו כפי שכתבתי לנכדי יקירי חיימיל שי׳ שלא ידבר 

שום דיבור חול וילמוד משניות כנ״ל לטובת נשמתי.
ס״ת אחת שכתבתי עוד בזינקוב, סימן שיש לס״ת 
נשמת  עבור  שכתבתי  הס״ת  גם  חיים  עץ  בענירניע 
זג׳ גיטל ע״ה ישארו עומדים בקלאז שלי בקריליוויץ 

תמיד.
יסלקו קודם כל  המותר מכל הנ״ל שישאר אחרי 
החובות אם אהיה חייב ח״ו כמו שכתבתי והזהרתי 
לעיל, ולסלק לזג׳ מלכה תי׳ כתובתה והמותר יחלקו 
ע״י שומא על שלשה חלקים, חלק אחר על פי גורל 
הר׳  בני  בת  תי׳  מרים  רבקה  לנכדתי  שייך  יהיה 
משולם זוסיא ז״ל, והשני חלקם הנותרים יחלקו על 
חמשה חלקים שני חלקים יקחו שני בנותיי שי׳ חי׳ 
שרה תי׳ ומלכה דבורה שוה בשוה והשלושה חלקים 
מבנותיי  היתומים  נכדיי  יתחלקו  חלקים  מהחמשה 
ומ׳ פרימט ע״ה, רק  ומ׳ לאה ע״ה  מ׳ פריידא ע״ה 
כסף  חיים  מעץ  קטנה  וס״ת  גדולים  ס״ת  השני 
כתבתי ממעות חומש, ע״פ הסכמת חותני הה״ק הר׳ 
יהושע זללה״ה מבעלזא, ושאלתי ע״ז לרבנים גדולים 
ואמרו לי שמותר לי להוריש אותם ליורשים, ועכ״ז 
צריכים לידע מזה הרבנים ואנשי יושר שעל פיהם 
מצווה  כי  כנגדם.  שומא  לעשות  איך  החלוקה  יהי׳ 
אני ומבקש מכל יורשיי שי', ויהי מה ח״ו אסור להם 
למכור ח״ו שום ס׳׳ת שיפול להם בגורל, וכמו כן יצוו 
לדורות אחריהם שאסור להם למכור ח״ו לקולם. ואני 
מבקש וגוזר בגזרת כיבוד אב על בנותיי חי׳ שרה תי׳ 
ומלכה דבורה תי׳ וכל נכדיי שי׳ לקיים כל הנאמר 
בצוואה זו ובל יפול ח״ו שום קטטה ומריבה ביניהם 
רק לקיים הכל בלי שום שינוי ח״ו ומנכדתי רבקה 
לה  מגיע  ד״ת  להיות שע״פ  יוכל  כי  אם  תי׳  מרים 
על חלקה יותר, עכ״ז תמחול לי ולהיורשים שכתבתי 
לעיל כי כוונתי בעזהשי״ת לטוב, כי רק לפני השי״ת 
גלוי כל תעלומות לבבי ובטחוני חזק בישרת לבבם 

שיקיימו הכל בלי שום שינוי ח״ו.
ומיושבת  וברורה  צלולה  בדעה  הכל  כתבתי  וכ״ז 

בלי שום אונס והכרח כלל.
לפני  צדקה  יתחלק  תיכף  פטירתי  אחר  נשמט. 
מטתי ד׳ פעמים ח״י זהובים מספר חס״ד, היינו 10.80 
ויום אחרון משבעה יחלק צדקה ב׳ פעמים ח״י זה׳ 
5.40 ל״י וביום אחרון משלושים יחלקו ב׳ פעמים ח״י 
זה׳ 5.40. ובמשך שנה ראשונה יחלקו בכל יום ה׳ ד׳ 
פעמים ח״י קאפ׳ =72 קאפ׳ וביום היארצייט כל ימי 
חיי בנותיי שי׳ יחלקו צדקה ב׳ פעמים ח״י זה 10.50, 
ובזכות צדקה זו ובזכות אבותי הק׳ זי״ע אבקש מה״א 
הנדכה  והנבזה  השפל  עלי  נא  רחם  רחמים  מלא 
והנכאב אשר לפניו נגלו כל משאלות לבבי אשר כמה 
צרות ויגון שעברו עלי מעת היותי לאיש, שיהא זה 
מעט כפרה על עוונותי, יחוס נא עלי ויצילני מחיבוט 

הקבר ומכל דינים הקשים ואכזרים ר״ל.
באתי עה״ח אור ליום ו׳ לסדר ושמרת את חוקותי 

ועשיתם אותם, תרע״ד פה קעשענאב.
הק׳ יחיאל באאמו״ר הר׳ מ׳ משולם זוסיא זללה״ה 

העשל.
)׳באהלי צדיקים׳ ח״א( 

נוסח מצבתו ותאריך ההסתלקות
בירת  בקישנוב  אשר  העתיק  העלמין  בבית 
יחיאל  רבי  של  מצבתו  לה  ניצבת  מולדובא, 
מקרילאוויץ העירה הסמוכה לקישנוב, ולאחרונה 
נראה  להלן  מחדש,  ושופצה  המצבה  שוקמה  אף 
וחוסר אחידות  כי קיים בלבול  מתמלול המצבות 
בין תאריכי יום ושנת ההסתלקות, כאשר במצבה 
הישנה כבר מובא הספק על גבי המצבה ממש אם 
והוא פלא שבמצבה  נסתלק בתרע"ט או בתר"פ, 
למרות  ועוד  זאת  בהירות,  חוסר  כבר  יש  עצמה 
שבהספד המהרי"ל צירלזון זצ"ל רבה של קישנוב 
מובא מפורש תאריך ההסתלקות ט' תמוז תרע"ו 
או  ולחוקרים  החדשה.  במצבה  תוקן  שאכן  וכפי 

ליודעים הפתרונים.

נוסח המצבה העתיקה
פ.נ.

הרב הצדיק
נצר מגזע תרשישים
מוה"ר יחיאל בן הרב

הצדיק רבי משולם זוסיא
זצ"ל הנקרא ר' יחיאל

קרילאווצער
נשמתו עלתה בטהרה
בעשרה ימים לחודש

תמוז שנת תרע"ט או תר"פ
ת'נ'צ'ב'ה

נוסח המצבה המחודשת
פה נטמן

הארז אשר בלבנון נזר תפארת ישראל
פטיש החזק עומד בפרץ וגודר
ראש ישראל צדיק יסוד עולם

שלשלת היוחסין נצר מגזע תרשישים
המפורסים בישראל

בתורה בקדושה ובטהרה
כקש"ת אדונינו מורינו ורבינו

הרב הקדוש
מוהר"ר יחיאל זצוקללה"ה

מ"מ דק"ק קרילעוויץ
ומצודתו פרוסה על שאר ק"ק

ברחבי מדינת פאדאליא ובעסראביא
בן הרב הקדוש המפורסים

מו"ה משולם זוסיא זצוקללה"ה
מ"מ דק"ק זינקוב והגלילות
וחתן הרב הקדוש המפורסים

מו"ה יהושע זצוקללה"ה
אבדק"ק בעלזא

נשמתו עלתה בטהרה
ט' ימים לחודש תמוז תרע"ו לפ"ק

ת'נ'צ'ב'ה



 

 

  
  
 

   העורך דבר  
עוסקת  פרשתנו   אדומהְּבִמְצוַ בתחילתה  'פרה  : שנאמר,  'ת 

ַהּתֹורָ " ֻחַּקת  שהשטן  וברש"י:  ה".  ֹזאת  העולם לפי  ואומות 
מונין את ישראל, לומר, מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, 

ה, גזרה היא מלפני, אין לך רשות להרהר ֻחּקָ לפיכך כתב בה  
 . )יט, ה בהרדבר (במאחריה 
, החכם מכל ע"ה  ל שעל מצוה זו אמר שלמה המלךחז"  אמרו
ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא  ָּכל ֹזה ִנִּסיִתי ַבָחְכָמה  "  :(קהלת ז, כג)  אדם

 .ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני"
יש להתבונן, מהי השייכות של פרשת פרה אדומה לפרשות  

פרה  ,הקודמות מצות  ביום    הלא  כבר  למשה  נאמרה  אדומה 
למי חגלט   כדילואים  השמיני  לקראת  הטמאים  את   הר 

 . עד אמצע חומש במדברהפסח, ולמה המתינה התורה 
לבאר הקודמ,  ואפשר  הפרשות  וקרח,  שבשתי  שלח  ות, 

יכול נורא  קלקול  כמה  כבוד   נתבאר  של  קלה  מנגיעה  לבוא 
להפסיד חששו  שהמרגלים  חז"ל  אמרו  שהרי   וגאוה, 

חש ומפני  ישראל,  לארץ  שיכנסו  לאחר  זה  נשיאותם  ש 
מבואר ברש"י    ,רעה. יתירה מכך  ו להוציא דיבת הארץהתפת

 לביאתן,  מקיש הליכתן  -על הפסוק 'וילכו ויבואו אל הארץ  
רעה' בעצה  הליכתן  אף  רעה  בעצה  ביאתן  לעיל    ,מה  והרי 

'כולם רש"י  ובהכרח    -אנשים    כתב  היו'  כשרים  שעה  אותה 
שעה באותה  כשרים  היו  שבאמת  לומר,  התכוונו   צריך    ולא 

לע אלא  במודע  רעה,  איזו  צה  היתה  כבר  ליבם  שבתוככי 
, ומנקודה זו הגיעו  וחשש להפסיד הנשיאות   נקודה של נגיעה 

הארץ,   על  רע  שם  הוצאת  לידי  שכבר   לכךאח"כ  נחשב 
 .הליכתם היתה בעצה רעה

גם   קלכך  הייתה  וגבי  כוונתו  שעיקר  במפרשים  מבואר  רח 
כדי הגדולה  הכהונה  רוח  לבקש  לדרגות  גבוהולהגיע  ת, ניות 

לנו   גילו  חז"ל  אותו אך  שפיתתה  הפנימית  לזה    שהנקודה 
ליבו  בתוככי  שהסתתרה  הכבוד  תאוות  את הייתה  שראה   ,

ניתנת גדולה   הנשיאות  שלשלת  ראה  וגם  לו,  ולא  לאליצפן 
  250אדום. וכן    יוצאת ממנו ואמר כל הגדולה הזו ממני ואני

 . תה שביקשו גדולה לעצמםאיש נקודת חטאם הי
קלנ  הרי כמה  גדוליםו  קלה   לקולים  מנגיעה  להגיע  יכולים 

וכמה והתנשאות,  כבוד  לעם   של  נתגלגל  לדורות  חורבן 
 . מזהכתוצאה ישראל 

לעלות   גם נדר  שנדר  הגלעדי  יפתח  על  הפרשה  בהפטרת 
שיצא מי  את  מן   עולה  בשלום  בשובו  לקראתו  מדלתי ביתו 

את לקיים בה    ולבסוף יצאה בתו מן הפתח, ונאלץ  ,המלחמה
להפר את   ) יפתח(זה: היה יכול  אמרו חז"ל במדרש על  ונדרו,  

  -  אמר  ) שיעשה לו התרת חכם, אלא ש(  אצל פנחס  נדרו ולילך 
אני כהן גדול ובן    -אמר    אני מלך ואלך אצל פנחס?! ופנחס
בין דין לדין נספת ההיא  !?  כהן גדול ואלך אצל עם הארץ זה

ב(עלובתא   עלובה  אותה  מתה  כך  ובין  כך  יפתחבין    ם ניהוש  ) ת 
יפתח  הקדש,  רוח  ממנו  נסתלקה  פנחס  בדמיה,  נתחייבו 

ממנו( נישול   אבר  ) נשר  איזו  .  אבר  לנו  מזעזעת הרי  תוצאה 
ישראל מנהיגי  אצל  שהיתה  נגיעה  של  מנקודה  ,  התגלגלה 
הרגשה  של  בחינה  איזו  על  ונענשו  נתבעו  וכמה  וכהן,    מלך 

לשם  שעיקרה( היה  והתנשא  )שמיים  בודאי  כבוד  מי  של  ות, 
 . ול על כבודו להגיע לזולתוימח

 
 

 
 
 

   העורך דבר  המשך  
יכול   בזה  כבודש  אדםכיוצא  של  נגיעות  לו  ולעוור    יש  לסלף 

מצינו אצל קורח שראה   כזו   הסתכלות.  את השכל כעין שוחד
ש הימנו,  עומדת  גדולה  ואהרןשלשלת  כמשה  ששקול  , מואל 

נה  ?! השתוקא אמר אפשר הגדולה הזו עתיד לעמוד ממני ואני
לו ד ראוי  היה  עצמו  זה  הן    בר  לך'  'רב  לומר  לקורח  לגרום 

אבי   להיות  קיבלת,  כזו  מה   תֻׁשְלֶׁשלֶ גדולה  זו,  טוב    מפוארת 
ראוי   להיות  להתאמץ  צריך  אתה  גורלך,  נעים  ומה  חלקך 

מפוארת זו, על ידי    תֻׁשְלֶׁשלֶ להעמיד    ומתאים לתפקידך הגדול 
. 'מךגדולה לעצ  יך ולא לדרושמידות טובות ולהעביר על מידות

קורח   הסיק  זה  ההפוכה ְמֻׁשְלֶׁשלֶ ובמקום  המסקנה  את  זו    ת 
 . כמה עליו להתאמץ ולהילחם ולהתעקש על כבודו -לית בתכ

בכך   גלויים  ניסים  שראו  המרגלים  גבי  מצאנו  בזה  כיוצא 
הארץ מיושבי  רבים  השתמשו    שמתו  והם  בה,  שריגלו  בזמן 

 '.'ארץ אוכל יושביה -בזה למסקנה הפוכה בתכלית 
לרא הם ות  במקום  ה'  בישועת  להיווכח  להתגדר'  'מקום  בזה 

לטעות 'מקום  כאן  מלעלות  '  ראו  העם  לב  את   נה בטעוהניאו 
ִמֶּמּנּו' הּוא  ָחָזק  הנגיעה  '.  ִּכי  היא  מסוכנת  כמה  לנו  הרי 

להסיק האדם  את  להביא  היא  עלולה  מסקנות    האישית, 
   .שרואות עיניו הפוכות בתכלית ממה שלומד או ממה

אדוע פרה  פרשת  באה  זה  כאן  ד  מהל  פרשיות    -וקא  לאחר 
 .להשריש בנו ענווה ושפלות - המרגלים ועדת קרח

לכן לוקחים פרה אדומה שהוא צבע של גאוה ועזות, והופכים 
השפלות והענווה, כמו שאמר אברהם   אותה לאפר שהוא סמל

' ָוֵאפֶ אבינו  ָעָפר  מכְוָאֹנִכי  אין  ולכך  עמה ר',  בדמה   פרים 
שלה שהוא סמל    ות אלא באפר כבכל הקרבנ  )וה=גא('האדום'  

ונותנים נמוך    השפלות,  למקום  שהולכים  חיים  הכוונה  ( מים 
שזורמים נמוך  למים  למקום  שנשארים  ו  והולכים  מים שאובים  לא 

 .ובזה דווקא מטהרים את הטמא,  )בתוך הכלי 
 

   
 תטהר סדר  ,  טאת'ח'מי  שית  ע  אופן  -  מה""פרה אדומצות   . א

בשאדם   מתנטמא  מת טו  המת  דיני  טומאת  ומאת 
 . (יט) אהל המת)ולים  כ   ,םאד  שמטמא(

יבה מי מרנסיון  עם ישראל מגיע למדבר צין. מיתת מרים,   . ב 
הסלע  - מן  מים  משההוצאת  של  ועונשם  שלא   ,  ואהרן 

 . יג)-(כ, א נס לארץ ישראל להיכ
 , ומלך כים)אללח משו(  רך ארצומאדום לעבור ד   בקשמשה מ . ג

 .כא)-(כ, יד הלכו מסביב לאדום ישראל בניאדום סירב, ו
 כט).-(כ, כב יום 30 אהרן  את בנ"י ויבכו ההר, רהֹ ב ֹרןהא תירפט . ד
בנד  ער  מלך  -  ָחְרָמה . ה  התלחם  ישראל  ונדרו  ישראל,  פללו 

 .ג)-(כא, אוה' נתן אותם בידי ישראל את השלל לה',   ושיתנ
המים, בני ישראל על הלחם ו ונות  תל  -  "רֹהר ָההָ ַוִּיְסעּו מֵ " . ו 

נ בעם  שולח  מה'  ל  ה ש חשים,  תפילה  ה' יווי  צ ו  ה'.נושא 
 . ט)-(כא, ד ומי שהביט בו נרפא, ְנַחׁש ְנֹחֶׁשתלעשות 

 טז). -(כא, י חלי ארנוןראל והנס בניש מסעי בני . ז 
 כ). -(כא, יז הבאר שירת -" ז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאלָא" . ח
בידי   ,הבשן  מלך  עוגאת  ו  ריהאמו  מלך  ה' נותן את סיחון . ט

 לה).-כא, כא( ראלעם יש
 .ֶבר ְלַיְרֵּדן ְיֵרחוֹ ָאב ֵמעֵ וֹ מ  ֹותְּבַעְרב חונים בני ישראל . י 

 בס"ד

 ב "פשת  סיון  חכ"          זצ"ל ןילשטי דא  יעקב  ר הרבמו"לע"נ     ן מוקדשלוהע               בי"   שנה  577' סמ וןעל 

 688 מס' עורשיכן נעסוק בתו זה בעלון
 הגאון  רמו"של    מיסודו ",ורויקצנה "ברי שתדרבמ

זצ"ל אדלשטייןקבעירבי
  וםיכלב, 2וצר קה ברחוברון השברמת השיעור נמסר 
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 סיפור - חיים של תורה
אמר ריש לקיש: מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי 

שנאמר    שממית עליה?  ַהּתֹוָרהעצמו  יָ ָאָדם  "    ֹזאת  מּות  ִּכי 
 . ):ברכות סג(  "ְּבֹאֶהל

ליווא בן בצלאל רבי(  ואומר המהר"ל הגוף מתנגד לשכל :  )יהודה 
 . ולרוח, ולכן צריך שהאדם ימית עצמו על דברי תורה

יונתן   רבי  פ(שבואמר  עצמו  ג:)  ת  את  אדם  ימנע  אל  לעולם 
ו תורה,  ומדברי  המדרש  שנאמר מבית  מיתה  בשעת  אפילו 

תהא אפילו בשעת מיתה  זאת התורה אדם כי ימות באוהל,  
 . עוסק בתורה

, רדי יחהמ  יתיבל  שבתי   הימים   באחד   ,בברנוביץ  נורג  ואנחנ
 אדם  הגיע  שהיום  )ל"זצ  פוברסקי  ד"הגר  מרן(  לאבא  ואמרתי
 החומש   ואת  )פההכי  גם  שהיה(  הכובע   את  לנו  חקל,  לחיידר
 . ומחברת כתיבה מכשיר עם נבוא שמחר ואמר ,והגמרא

 את  לחנך  ושביקש   החדש   הרוסי  השלטון   נציגי  אלו  היו 
 . םבדרכ הנוער
?! שומעת  את"  :לאמי  אמר  הוא  מיד,  רגע  שהה  לא  אבא
, אז  היו   לא  מזוודות  "!ברנוביץ  את  עוזבים  אנו  בלילה  היום
  ושמיכה   אחד  רכ  שמה  היא  ובשק,  גדול  שק  חהקל  אמא  אז

 מה   זה.  חינוך  ומנחת  ם"רמב  תויא  לקח  אבא,  חם  שיהיה
 ...שהיה

, ל"זצ  טלרו ק רשניאו רבי הגדול אוןגה,  לייקווד ישיבת ראש( שניאור' ר
 נתן והוא, בבית אצלנו התאכסן) ל"זצ אהרן רבי  הגאון מרן של בנו
 אבא אבל, לקחת זה את גם רציתי. קטן ך"תנ  ספר במתנה לי
 .שם נשאר זה . "מקום אין לזה, לא" ראמ
  דוד  רבי   הגאון   .פליטים  ממש,  פליטים,  לוילנא  נובא  וכך

  .)ץבינו רב ישיבת מ"ור', דוד שמקד'ה בעל( ל"זצ רפופורט
 הרכבת  לתחנת  איתנו  והלך,  מתוכניתו  אבא  את  להניא  ניסה

 לא  אבא  אך  מתוכניתו  בו   לחזור  אבא  את  לשכנע  במטרה
 .כנעהשת
 רבי  צ"הגה  חמי  היה  שלימים  מי  של  בביתו  התגוררנו  נאבויל

. מיר  מישיבת  אבא  של  ידיד  שהיה  ל"זצ  קפלן  חיים  ישראל
  ביתו   את  נועזב  אז  מבריסק  ילדיה  עם  אחותו  גם  באה  כ"אח

 .קטנה חדר דירת לטובת
. לאכול  מה  היה  לא  ,וכלל  כלל  קלים  היו  לא  בוילנא  התנאים

 מה.  מים  וכוס  לחם  וסתפר,  וםבי   אחת  פעם  רק  אכלתי  אני
 לנו  שעזר מי. בקושי זה םגש לי נראה. יודע אינני? אכל  אבא
 כל   של   ינםמי  יד  שהיה,  ל"זצ  עוזר  חיים  רבי  הגאון  מרן  היה

 החיידרים  כל  את  סגרו  הרוסים.  אלוילנ  ובצ תקהש  הפליטים
 ?... למדנו שלא חושבים אתם ,מה אז. בוילנא
 לנו היה  לא.  איתי  למד  אוהו  הישיבה  מבחורי  אחד  שכר  אבא
 מישיבת   נחמד  בחור  ההי   זה.  חיידר  כמו  היה  זה  אבל,  חיידר

 י נפתל'  ר  לעתיד  גיסי   עם  יחד,  איתי  למד  והוא,  אוסטראה
 ]אמור קודש שבת מוסף מתוך א"שליט פוברסקי ב"רגה[         ). קפלן(

 
   

 
 ם כשר דמעות על אד  להוריד

":)קח  שבת(  ל"חז  אמרו , כשר  אדם  על   דמעות  המוריד  כל: 
ֹנִדי ָסַפְרָּתה ָאָּתה  : 'שנאמר,  גנזיו  בבית  ומניחן  סופרן   ה"הקב

א ְּבִסְפָרֶתִׂשיָמה ִדְמָעִתי ְבֹנאדֶ   . ט)ו, (תהלים נ " ֲה
 הוא  צריך  וכי  -  לפניו   ונהיר  בהיר  שהכל  ה "הקב:  מוהת  הדבר

 לתרץ  נאמרו  ביאורים  וכמה  כמה  ?הדמעות  את"  לספור"
 שתשלוט   רוצה   ה"שהקב,  כותב  א" חיד  הרב מרן  :  זו  תמיהה

, הספור  דברבו  המדוד  בדבר  שולטת  הרע  ועין,  בזה  הרע  עין
 שלא  ,חפץ  ה"שהקב  מאחר.  העין   מן  הסמוי  בדבר  ולא

,  הדמעות את סופר הוא כן על, מהעולם צדיקים דוע ויסתלק
 .הרע עין  בהן  ושולטת

 של   להלוויתו  אדם  בא  שכאשר,  ביאר  ל"זצ"  סופר  חתם"ה
  בכיה   גם  מוסיף  הוא,  הקהל  כל  עם  יחד  בוכה  והוא,  הצדיק

  הבוס  על,  החולה  אשתו  על  הבוכ  הוא  .צרותיו  ועל  עצמו  על
 פה מר  שלא  הכנסה   מס  ועל,  צרות  לו  שעושה  בעבודה
. עצמו  ועל  הצדיק  על,  משולבת  בכיה  בוכה  הוא..  .ממנו
  גנזיו   לבית  תתגנבנה  שלא,  הדמעות  את  וממיין   סופר  ה"הקב

 .. .קהצדי  על שאינן דמעות
 

 
להתחזק 

 בתפילה 
 שפעם,  לספר  אני  רגיל:  "אשליט  טורק  יעזראל  יבראמר  
 קרליץ  ניסים  רבי  הגאון  ד"הגאב  מרן,  דודי  של  למעונו  עליתי

  קהילה   בני  מדרשו  בבית  להתכנס  אמורים  היו  בו  ביום,  ל"זצ
  שאירעו   צרות  מספר  בעקבות,  חיזוק  לכינוס  מסוימת

  לייעץ   יהודי  הגיע,  האסיפה  קודם.  תקופה  באותה  םלתהיקב
 אז   התפעלתי  . הנאספים  את  שיחזק  יראו  מה  על  ניסים  לרבי

 נפש   בשוויון  למייעץ  הקשיב   כיצד ,  הגדולה  מענוותנותו
 אחרי.  מאליו  ומתבקש  מקובל  הדבר  כאילו,  פשטני  ובחיוך
 מה   על  ,ניסים  רבי  אצל  התעניינתי,  הבית  את  עזב  שהלה
 סבור  תחום  באיזה  נכון  יותר  או?  לדבר  נןכומת  אכן  הוא
 ?הכלל את לחזק שיש רבנו
 לומר  אני  צריך   וכי : "אופיינית  בפשטות  ניסים   רבי   לי  ב השי
 מה'  -  ברורות  הוראות  לנו  נתנו  ל"חז  הלא?!  להתחזק  במה

 ובגמילות  בתורה   יעסוק ,  משיח  מחבלי  וינצל  אדם  יעשה 
 !  וםכל שווה אינה ילהפת בלא תורה והלא', חסדים
, תורה  :בהם  להתחזק  שראוי  דברים  שלושה  לנו  יש  ממילא
 "?דבריהם על להוסיף לי יש מה, חסדים תילווגמ תפילה
"רב  זמן  באוזני  הדהדו  החדים  דבריו  תפילה   בלא  תורה: 
 "!כלום שווה אינה
 מדברי  היוצאת המסקנה  את,  מדבריו  למדתי  נוסף  דבר  אולם
  יש   בחיזוק   רךצו  יש  שכאשר  ,םוממשמע  מפשוטם,  ל"חז

 העומדים  הדברים  אחד  שהוא,  התפילה  ן יעני  את  לחזק
 .בהם לזלזל נוטים אדם ובני,  ולםע של ברומו
 אנו  בו,  .)ט  ברכות(  בירושלמי  מובא  ומרטיט  מפליא  תיאור
 בעת   ב"הלהק  שלנו  הקרבה  וגדלה  מתעצמת  כמה  עד  נוכחים
, ממנו  קרוב   ואין   רחוק  נראה  ה"הקב : "לפניו  מתפללים  שאנו
, שנה  מאות  חמש  מהלך  לרקיע  ועד  מהארץ  לוי  בר  ראמש

  רקיע   של  ועוביו,  שנה  מאות  חמש   מהלך  לרקיע   ומרקיע
 ".ורקיע רקיע לכל וכן, שנה מאות חמש

, הכנסת  לבית  נכנס  ואדם.  מעולמו  גבוה  הוא  כמה  ראה"
 לתפילתו  מאזין  ה"והקב  בלחישה  ומתפלל   העמוד  אחורי  ועומד
  ה -אלו  לך  יש  וכי  .מעשו  והוא  חברו  זןבאו  המשיח  כאדם
 "?!וזןלא כמפה לבריותיו קרוב שהוא?  מזה קרוב
  חס  בו  אין  תיאור  לנו  נותנים  ל"כשחז!  הרעיון  הוא  ילמבה

  שאדם   כשם.  בדיוק  הדברים  פני  הם  כך,  גוזמא  שום  וחלילה
,  פיו  לתוך  אוזנו  את  מקרב  חברו,  לחברו  סוד  לומר  כשרוצה

,  ישהבלח   לדבר   מתחיל  אדםכשה  ותפילה  תפילה  בכל  כך
 הקריבל  מרומים   מגבהי  יורד  כביכול  ובעצמו   בכבודו  ה "הקב
.  לפניו  משיחים  אנו  אשר  את  להקשיב,  פינו  לתוך  נואוז  את

 !מרעישים דברים



 

 

    
 ר סיפו - להזדהות עם כאבו של הזולת

 הרב  -  ל"זצ  ויינפלד  בעריש  דב  רבי   וןהגא  של  ביתו  פתח  על
 הרבנית.  הרב  עם  וחחש ל  וביקש  יהודי  נקש ,  ןמטשעבי
 רכהולב   לעצה   לרב  להיכנס  מבקשים  שיהודים  בכך  הורגלה
 . הבית לסלון להכניסו וניאותה ,דקות לכמה
, פנים  ובמאור  בשמחה   הזר  היהודי   את  קיבל  מטשעבין   הרב
  האריך ,  תיוצרו  סאת  את  לספר  החל  האיש .  לשלומו  ושאל
 המשפחה  קשיי   את  פירט,  מעבודתו  פוטר  כיצד  לספר

  מצבו   את  בפרוטרוט  מלתאר  גם  נמנע  ולא,  עליו  םהעוברי
 .הרפואי

 לב  בתשומת   הקשיב,  בראשו  והנהן  הרב  ביש  עת  אותה  כל
. קצרים  וניחום  הרגעה  דברי  למעט,  דבר  וחצי  דבר  ענה  ולא
  הן מהנ  רק  הרב  כאשר,  וסיפר  סיפר  ,האיש  ישב  ארוכה   שעה

 .  ומעודד מקשיב ,ומנחם
, מהרגיל  כהארו  שעה  מדבר  האיש   כי  הבחינה  הרבנית
 . ולמה  מה  על לשמוע אוזן והיטתה

, דבר  מייעץ   ואינו  מדבר  אינו  כלל  הרב  כי  התברר,  להפתעתה
 ארוך   זמן  עוד...  קץ  אין  בסבלנות  ומקשיב  יושב   פשוט  הוא
 ופרט  פרט  כל  מפרט  יודיה   כשאותו,  המוזר  המחזה  נמשך
,  הרחוקה   מההיסטוריה  תוש ק  תו יוו ח  הלעמ,  ויתורצת  בסא

 .הנוכחי המצב על באנחות ומקנח
  בצערו   השתתפות  באנחות  גיבמ,  ומהנהן  שותק  -  הרב  ואילו
 .  לא ותו

 .בלבביות ממנו ונפרד, חמות בברכות הרב בירכו, לסיום
'ושאלה,  המוזר  הביקור  לפשר  מאוד  התפלאה  הרבנית  י רה: 
. משמעות  יש   רגע  ולכל  תפקיד  יש   הק ד  לכל,  עסוק  כה  הרב
  עצה   אף  קיבל   ולא  קשבי  לא,  סיפורים  וסיפר  ישב   האיש
 הרב לו   הקדיש  מה  שום  על...  פרוסי   וסיפר  סיפר  רק  ,מעשית

 '?כנה ובהשתתפות גבול ללא בסבלנות, כך כל ארוך זמן
'הרב  לה  נענה ,  ברחוב  צועד  אדם  רואה  שאני  ,נא  דמייני: 
 עזרתי  ואציע,  אליו  שאגש  וררב  הרי .  כבד  משא  שכמו  לוע

 על  נושא   יהודי  תווא  והרי?  נכון,  המשא  את  מעליו  להוריד
  והתמודדויות   צרות  של  ותחביל-חבילות,  כבד  משא  לבו

 להימנע  אוכל  האם...  לשאת  מתקשה  כבר  לבו ,  עליו  עוברות
 ראוי  לא  האם?  מלבו  המשא  את  יפרוק  בה  הכתובת  מלהיות
 ...'?יגונו את לפרוק יוכל בה, קשבת אוזן  שאשמש

  קיד שהתפ  יודע ,  בחיים  הפרופורציות  את  נכון   שלוקח  מי  כי
  מעלה   רם  וא ה  אם  גם  ,ליהודי  שיש   ביותר  והנעלה   החשוב

  להקשיב ,  אחר  יהודי  מלב  משא  להוריד  הוא,  בזמן  לחוץ  או
 .צרותיו סאת לפריקת כתובת להיות, לו
,  ומאוחד  מיוחד  כעם  נול  שניתנה  ביותר  החשובה   המתנה  זו 

'חיזוק  מילות  להרעיף  ,בכאב  להשתתף,  לזולת  זיןלהא   איש . 
 ]א"שליט קובלסקי אשר ר'[  . 'חזק יאמר  ולאחיו זורו יע  רעהו את

 

 
 

 
רמזו, שמי    הגאון רבי שלמה טביב זצ"ל, ביאר כי בפסוק זה

להקב"ה על ניסיו    בחשנעשה לו נס, עליו למהר להודות ולש
 .  עמו עשהו שוחסדי
תיבות   " וסופי בחש ם", ראשי תיבות " ִריׂשָ ָפרּוָה  חֲ ֵאר  ּבְ וזה: " 

ועליו מהר" נס  לו  שנעשה  מי  כי  ללמדך  ולהודות   ",  לשבח 
 .מיד לה' לא ימתין אלא יודה להקב"ה

  

 לשבת סיפור  - חכם בתורהכוחו של ה
  ושמה  אחת  אשה  אלי  הגיע  פסח  ועד מהל  בחו  ח"תרע  שנתב

  עוקץ   ימים  שנתיים  זה  כי'  :ילמרה  וא,  יוסף  יונה  בת  כתון
, כרחה  בעל  לארץ  נופלת  היא  ולפעמים,  כמחט  לבה  אותה
 ואחור  פנים   בקרקע  ומגלגלה  קשה   חולי   אותה  ואוחז

 פעמים  כמה   והובאה  בהולכה  תרווי  ותמא'  ד  בשיעור 
  והיא ,  אבריה  שמתפרקין  עד  וחזק  נמרץ  בגלגול,  ז"זל  פיםתכו

  נתפרקו   כי  לגלאתג  שלא  כדי  תפשוני  'ה  למען"  צועקת
  והן .  גדול  בכח  שיתפסוה  עד  מהגלגול   נחה  ואינה",  אברי
  במעיה   העובר  ימות  שמה  יראה  והיא  מעוברת  היא  עכשיו
  בדקתי   ואני   '.וכו  שתסתכן  אפשר  ן כם  ג  והיא,  הגלגול  מרוב

  שהוא   ואמר,  עימי  דבר  יגיעות  כמה  ואחר  רוח  בה  ומצאתי
'  עמאם'  זוו ,  כתון  אתהז  האשה  אחי  כרהנז  יונה  בן  יהודה 
  ביום   שהתחילה  הברית  מלחמת  בעת  כי   והוא.  אימו  היא

 בחורי   את  התוגרמים  שלקחו,  ד" התרע  שנת  של  לאב  עשירי
 כי   יען ,  עמהם  הוא  קחנל  לא ,  לצבא  המקומות  שבכל  ישראל
 רק  .הצבא  שרי   לכל  ואהוב,  מראה  ויפה  תואר  יפה  היה   הוא

  לו   והלך ,  למלחמה  לילך  הוא  גם  נשתוקק   ו"תרע  בשנת
,  באוירון  שם  עוסק  היה  לירושלים  ובהגיעו.  שבט  דשבחו
  אחת   רגלו  היות  בעוד  האוירון  פתח  נסגר  ויןומתכ  ובלא
  למעלה  הסגרו  בעת  רגלו  את  הדלת  חתך  וברגע,  לדלת  מחוץ
 .ואחור פנים בארץ מתגלגל היה הכאב ומרוב, הארכובה מן
 החתך  מקום  באישה  שלבסוף  עד,  לו  לעיהו  לא  רפואה  וכל
י בנ  עין  חסה  ולא.  ל"רח  משונה  מיתה   וימות ,  לעיםתו  םַוָּירֻ 

  אותה   מוכרים  הקבורה  קרקע  כי   יען,  לקברו  עליו  ישראל
  באצבעו   ששי  שראו  עד,  יקרים  בדמים  בירושלים  הציבור
, שנה  ד"כ  בן   היה  הואו .  וקברוהו  אותה   ולקחו  זהב  טבעת
  הוא   כי.  שנה  מאה  כבן  פשעיםבו   בעוונות  וגדול,  בשנים  ןקט
 אוהבים  הצבא  שרי  היו  ולכן,  מראה  ויפה   רתוא  יפה  היה
 לוקח  והיה  נשותיהם  ורצון  רצונם  ממלא  היה  הוא  כי  ,אותו
 כל  כי ,  םעימ  והונל  איסור  גם'  וכו   הצדדים'  מב  הטרח  שכר

 כביר  לא  מועט  בזמןו,  לו  נחשבו  כהיתר  התורה  איסורי
  כד נל  אשר  עד,  ופשעים  ועונות  איסורים  כעפר  לו  הצביר
 .ל"רח משונה  מיתה באותה ומת,  עיוופש  עונותיו ברובי
, למקומה  הנחתכת  רגלו  של   הנפש  חלק  שב  מותו  ואחרי
  בתה   על  שנבהלה  בעת  כתון  באחותו   ונכנס,  רוח  ונעשה
  אהו  שהיה   כמו   בקרקע  מגלגלה  הוא  ולכן .  הגג  מן  שנפלה
 לזנות  מלומד  שהוא  ולפי  .רגלו  שנחתכה  בעת  מתגלגל
 .עימי דבריו היו  כ"ע ,'וכו השקט יוכל לא עתה ןלכ, ולנאוף
  ושומעים   אזניהם   מטים  היו   עילל  ת ורהנזכ  ואחותו   ואימו
 על   אומר  אתה  שקר"  אימו  לו  ותאמר .  הרוח  דברי  כל  את

  מצפה   ואני  בחיים  עודנו  אלא,  ו"ח  מת  איננו  כי,  בני  יהודה
, באמת  בני  אתה   ואם.  משלומו  אגרת  לי   יבוא  קרוב  בזמןש

 ".קטן  שהיית זמן  על סימן לי תנה
, פלוני  בחדר   בחורף  ישנים  היינו  קטן  בהיותי  כי,  לה  והשיב
 שוכב   יונה  ואבי,  פלוני  בצד  הריצפה  על  שוכבת  היית  ואת
  ובוכה   בלילה  מתעורר  הייתי  וכאשר.  השני  בצד  המיטה  על
 חתא   ופעם.  וכך  כך   שהוא  הערס  שיר  לי  משוררת  היית  את

 אותי   והשכיבה  תהזא  כתון   אחותי  אותי  ולקחה   בוכה   הייתי 
 שחטפתני  עד  פלוני  סיפור  לי  מספרת  יתהוה  זרועה  על

 . לדבריו הודו ועמאם  וכתון. הרוח אמר זה כל .שינה
  כיום   עירום  שהוא  ל"א.  עירום  הוא  האם  לרוח  שאלתי

 ארוכים  ותשער  מלא  גופו  שכל  אלא  עוד  ולא.  ולדוויה
. נחמן  נקרא  ימינו   על  העומד  המשחית   ושם.  העז  כדמיון
 יחודים יב  עימו  יגעתי  כי  רבקיצו כותב   אני   , להאריך  לא ש  וכדי

  שנעשה   עד  א"התרפ  שנת  עד,  שנים  שתי  כמו  נפשו  ובתיקון
  ביום   עימו   טורח  שהייתי   מה  כל  כי  יען ,  שבו  מהשערות   חלק
 כיוצא ועל ועליו )'ווכ  עבירות  רובעב( בלילה ומאבדים זרחו  היה
  ",עֶנֶפׁש ָרָׁשע ִאְּוָתה רָ : "),י אכ משלי( ה"עמלך ה שלמה אמר בו

 הזוהמה  ממנו  ופסקה  להתתקן  שהתחיל  שנים  שתי  ואחר
  נתחלף   אז  להקל  התחילה  העבירות  תאוות  וגם,  מעט



 

 

 מן  טוב  יותר  שהוא  אחר  במשחית  לימינו  העומד  המשחית
  היו  יותר  נתקן  הרוח  היה   שכאשר  כ"אח  גם  היה  וכן. הראשון

. טוב  יותר  אחר  בממונה  הממונה  את  מחליפין  דין  בית
  שבהן   שאחרון  רק,  המתחלפין  יםממונה  שמות  את  יושכחת
 זכה   רות כהנז  שנים   שתי  ואחר  .יוסף  בשם   נקרא  היה   הוא

  עד ,  כתונת  גם  לבש  שלאחריו  ובשבוע .  מכנסים  ללבוש
  ופניו   ,ומנעלים  ואנפילאות  ומעיל  כובע  גם  לבש  שלבסוף
 ללכת   עליו  גזרתי  כ"אח.  מכובד  ונעשה  נתלבנו  השחורים
  שרוצה   חותמהרו  מי  שכל,  השמ  ולהכריז  הרוחות  למקום
, לגיהנם  ליכנס  שיזכה  כדי  ולהתתקן  בו   שהוא   מהצער  להנצל
 ושם  שמו   את  לו   ויגיד,  הלילה  בחלום   יהודה  אצל  יבוא  בא

  רו בעבו  יטרח  הוא,  הנזכר  ויהודה,  ווחטאת  פשעו  ואת,  אימו
 שמה  ללכת  מיאן  והרוח.  ידו  תשיג  אשר  כפי  ויתקנהו
  הכרזה ה   מן  חהרו  חזר  שרוכא  .הכרחתיו  אשר  עד,  ולהכריז

  הועילו   שלא  די  שאין  לי  ואמר,  ובדאגה  בעצבון  ייאל  בא
  וירקדו   ושחקו,  בעיניהם  כמשוגע  הייתי  אלא  ,כלום  דברי

", חכם  נעשה  זה,  חכם  עשה נ  זה"  ויאמרו  כף  אל  כף  ויטפחו
 .מהם ולהמלט ללכת פזתישנח עד

  ל "א?!  עליך  ממונה  הוא  שעתה   הפקיד   שם  מה,  לרוח  אמרתי
 תדבר  ואל  מהצד  עמוד  אתה   עתה,  לרוח  אמרתי.  מוש  יוסף

  כתון   נתעלפה  ותכף.  פקידך  יוסף  עם  לדבר  רצוני  כי,  מאומה
 י"ע  עמי  לדבר  כדי  הפקיד  בה  שנדבק  בעת  דק  רביעכמו

, ל"א ?!  המדבר  אתה  מי  ,לו  אמרתי  .הנני,  ויאמר  ויען ,  לשונה
 אותך   יודע  אני  אין ?!  לי  קראת  כי   לך   מה  .הפקיד  יוסף  אני

 לא  ועדיין,  בואי  מעת  ימים  שה ושל   י ל  זה  כי  ,שלשום  למתמו
 שידבר   כזאת  היתה  לא  כי,  עימך  מדבר  אני  ואין,  ראיתיך
 .עימי עסק  לך ואין, בלבד הרוח עם  רק, הפקיד עם החכם

  יש   אם ,  לי  אמר?!  דין  יתהב  רשות  לך  יתנו  ואם ,  לו  מרתיא
 תפילה  והתפללתי  למרום  י נעי  נשאתי   אז .  טוב,  בידך  יכולת
 שתתן  ךילפנמצון  רי  יה,  םולעל  שנו  וביר'  :תיואמר  רהקצ

,  הזה  הדבר  את  ובדברי.  'עימי  לדבר  הפקיד  ליוסף  רשות
 ואמר  וענה,  מעלה  כלפי  אזנו  את   שהטה  יוסף  את  ראיתי
  ידעתיך   לא  כי  כבודו  לי  ימחול,  לי  אמר  כ"ואח".  ןה"  בלחש
 ,לו אמרתי. שאלותיך  על להשיב  מוכן אני ומעתהזה ,מקודם
 ממנו  תמנע  אל  לי  אמרו  כי .  הן,  ל"א?!  רשות  לך  נתנוהאם
 ,שאלותי  על  יוסף  תשובות  את  כותב   אני  ואילך  ומכאן  .דבר
. השאלות  יובנו  התשובות  מן  כי,  השאלות  את  אכתוב  ולא
  בין   הנהוג  ערבי  וןבלש   היו  הם  והתשובות  השאלות  וכל

  צח   ערבי   בלשון   מדברים  היו   הפקידים   כל  וכן.  היהודים
 . ריתעב בלשון אותם כותב ואני, וברור
  ולא   ביום   לא,  כלל  ישנים   אנו  אין :  התשובות  הם   ואלו
 רק,  ארכובות  לנו  אין  כי,  ולילה  יומם  עומדים  ואנחנו,  בלילה
 מן  עיםיג  אנו  ואין,  החמור  רגל  כף  כמו  רגלינו  וכף.  ישרה  רגל

  בבוקר   אחת,  יום  בכל  סעודות '  ב  אוכלים  ואנחנו  .העמידה
 כל  ילפנ  וניגשת  באה  מעצמה  היא   והסעודה,  בערב  ואחת

  בתוך   מונחת,  שלו  חזה   כנגד  באויר   ועומדת  חדוא  חדא
  כמלא   ושיעורם  .מתוקים  אדומים  עדשים  כמין  והם,  קערה
  אפילו   נשייר  ולא  ,ולהכ  הסעודה  כל  את  ונאכל.  איש  כף

 הקערות  נעלמים  "כואח  .סיפוקנו  כשיעור  והוא,  אחת  עדשה
 אינם  הרוחות  אבל  .אוספם  מי  נדע  ולא,  עינינו  מכנגד
. מתקיימים  הם   ידו   ועל   ,רוח  שואפים  רק,  מאומה  מיםטוע
,  רצועה  או  מקל  בידנו  יתהווה  ,לרוחות   מלקין  שאנחנו  ובעת
 ואם  בחוזק  אם,  ההוא  הרוח  את  מכה  מעצמה  היא  וידינו
  או   המקל   תתעלם  כ"ואח.  הרבה  ואם  טמע  אם,  בנחת

  לנגד  עצמך  את  שתגלה  רצוני,  ליוסף  אמרתי  .מידינו  הרצועה
  אמר  .גופך  בתמונת  ואביטה,  בפנים  פנים  ךותא  ואראה  עיני
, לו  אמרתי  .ותבהל  תפחד  פן  אני  חושש  כי,  יתכן  לא  זה,  לי
 אני  רגיל  יכ  ,פניך  מראיית  נבהל  אני  אין,  לזה  תחוש  אל

 כי ,  עצמי   את  לגלות  ונכלם  בוש  אני ,  לי  אמר  .האלו  בעניינים
 בצלם  םיהעשוי  אדם  בני  מתואר  משונה  הוא  פנינו  תואר
 הודיעני נא את תואר פניך.  תי לו, א"כאמר .ודמות

כי ואמר,  מצד  ונאנח  הוא  הוא    פנינו  שלנו  והחוטם  הכתף, 
 .הוא עקום מאוד החזה, וגם ארוך מאוד מגיע עד

ה את  לי  נא  הגידה  לו,  בימיךאמרתי  אירע  אשר   חדשות 
אני   א"ל,  אחרים.  רוחות  על  פקיד  דבר  התמיהבהיותך   על 

 גברתב  חתרוח א  הנכנס  תחאירע בימי, כי פעם אאחד אשר  
היי ואני  סיודאיי,  אל  בנת  עליומסעודה  פקיד  ואותו  .  תי 

למושב לו,    ם איווה הרוח קבע את מקום מושבו בגרון, כי ש
בשאיפת הנשימה   תהכדי לצער אותה מאוד. והיה מצער או

סוברת שזה הוא חולי, וכן    ובדיבור ובאכילה ובשתיה, והיתה 
על וקרוביה  עלה  בעלה  וכל .  דעת  החולים,  לבית  והוליכוה 

 . עמל הרופאים היה לריק
 בניה הקטנים לבוא לביה"ח לראות תשלושתאוו נ חתפעם א

וכראותם   אמם,  בכתהאת  היא  גם  והיא,  מאוד.  בכו   אותה 
כ מאוד,  ושעריעליהם  מראה,  ויפה  תואר  יפה  בני  היו    י 

י וכאשר  נכון.  בסדר  מסודרים  כזהב  ירוק  בניה ראשם    צאו 
מביה יותרואישה  המות  סם  ולקחה  בחייה  קצתה   "ח, 

כשראה אותו.  ובלעה  ויצא  מהשיעור,  קפץ  תכף  כן   הרוח 
המות,   ל בליעת סםוהרגישה בעצמה שנתרפאה, ונתחרטה ע

נקרעו  תיכף  כי  ולד,  נד  כבר  והדקים   אבל  מיעיה  . ומתה  בני 
בנפשך,    וכאשר באה לפני הבית דין, אמרו לה, איך שלחת יד

עצמך את  לארץ  ותי?!  והרגת  עצמה  את  הפילה מסעודה  כף 
ש ואמרה לפניהם, מודה ובכתה בדמעות שלי ,  לפני הבית דין

כי חטאתי ושלחתי יד    הקב"ה ולפני בית דין הצדק  אני לפני
ארצה,    בנפשי דמי  את  אשר ושפכתי  עונש  לכל  ראויה  ואני 
דין    תגזרו עלי  ומקבלת  עלי,  שתגזרו  ממה  עוד  ויותר  עלי, 

בל גלוי וידוע לפני הקב"ה כי מרוב באהבה וברצון, א  מיםש
עו  הצער ועל  עצמי  על  לי  לסבול שהיה  יכולתי  לא  ללי, 

בשיע  ועשיתי  שמכיר  מי  ואין  זה,  אם דבר  כי  צערי,  ור 
ברוך אני    המקום  זה,  כל  ועם  לקבל הומוכנמזומנת  הוא. 

 .ע"כ היו דבריה, י דין שמיםיעל
טיבות ר  יה, ונראה בעיניהםונצטערו הבית דין עליה ועל דבר

אינם כי  לעשות,  בידם  יש  מה  אמנם  דמעה.  יכולים   של 
נימא כמלא  אפילו  לה  הראוי  העונש  מן  קול    .להקל  ויצא 

העליון בלבד  מעולם  עוון  אותו  על  לה  זה אני ".  "מחול  ועל 
יצטערו ותרטיב  כי לא נהיה כדבר הזה שהבי"ד עצמם  תמיה,

ה, אבזה, מעתה גש הל   דיעיניהם מדמעה. אז אמרתי ליוסף,  
הרוח עם  ולדבר  לחזור  רצוני  כתון  .  כי  מעט  נתעלפה  ותיכף 
   יונה למקומו. הנז', וחזר הרוח של יהודה בן

 ]ל"יהושוע פתייא זצוק יאודה רביאון המקובל  הרוחות מספרות להג[
 

 

 רינה ב                          רון   
             

 א]   לי טז,מש[  ן" וֹ ָלׁש   ה ַמֲענֵ   ' ה ּומ י ֵלב  כֵ ְר ַמעַ ָדם  ָאלְ "                   

 ק ודצו חלר  בן בקיע  : ביר או"מ שמת נ ילוילע                    
      ף סויו החשמבת  חר ס-הר ש :מייאת ר מ                         
 הר ש  תב נהדי ף :סיו ו הבקר  ן ב כירדמ סרכומ                              

     ףסיו אשר   בן ר מאי ירב:  החשמ ןב י ג'ר וג :  שמחהן במי ס:   הזור ן ב  ילפתנ                              
   לםסא ןב ביעק:   הזוהר בן   השלמ:  ה טוב בן  הדוהי :ה  אל ןבם  ייח                        

 םרהברו אואח ןב םמירח :הר הוז  ןב ודעסמר אש:  וד ורחלדבן ם  ייח                              
    הן שמחב )ה'ג ור ( דיו ד :  אייח ןב  ר ופ: ע קהבור   וןיצ  ןב םיר פא                              

 ן זינו בחל 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  
 סהימכת ב נהינח : החנ בת לחר : ף סו י ה בתיח 

 

 הולאפ  בני המיכל שר  ,לעי ,תמר  ,יהדהו-סהד ,קביע  אליעד ה :כלמ ן) בןואלאריה ( :חהלהצל
     .בן צילה מין ינב                   

 נהבן אילאליהו  : חק בן חיהצ:יבת אסתר נעמה :ר אסתבן ואל שמ ג'ימי :טות אב הבהז :ון גה  זיווג
 בתיה בת אסתר :  ריסאי תב לאה רחל: שמחה בת נה ידה: עת זהבבי רחל        

         
   

 
 

 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ומות ולתר שות להקד ,מנות ז הל
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 47209.מ וןשרה רמת 2 רצקוה' חר: כתובת

 ...המשך הסיפור מעמוד קודם

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א   

 יעקב ישראל בן גלית : אריאל בן אביגיל  
 מנחם בן עליזה: שמעון בן רחל : אברהם בן אנט  

 עודד בן הגר : גולן בן דינה
 אורטל בת גלית: ויקטוריה בת שרה: זוליט בת חנה 

 רות : מרים קרן בת רבקה פאולה בת דינה: גלית בת 
 אילה לאה בת ציפורה : שושנה בת שדרה 

 רחל בת נוארה : רות בת לינה : נורית בת רחל 
 לימור הודיה, ושרונה בנות תורן יפה 

       
 לזרע של קימא:

 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים 
 נפתלי שלמה בן לאה 

 שושנה רייזל בת מינה
 מיטל בת לולו 

 שמחה צביה בת רחל: חן בת דלילה (בן זכר) 
 יובל בן שלומית : אושר בת אורנה 
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה 

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל 



  
'  "'  "

"  "  
 " :      " :     
            
 .       , .       ,
            
              
                

 . '       . '      
  .   "?  "  .   "?  "
   ,         ,      
                
    .        .    
     '         '    

.  .  
   "  ,   "  "   "  ,   "  "

"!!!      "!!!      
     .        .   
                
       ,       ,
              
 .         .        
              
 ,        ,       
                
              

 .    .   
              
            
              

 .     , .     ,
              
    .        .    
            
     .       .  
              
                
      .      .
      ,      ,

 . .
          
              
              
              
            

.      .      
              

.     "  .     "  
. .  :  . .  :  

        
  '    

 15326517922 :
o.y.wines@gmail.com :  

   
 "   

            
  ,"  ,"   "   "   
          
    ,      ,  
  ,      ,    
  ,       ,     
        

.    .    
 "       "      

 ,       "  :(.  ) ,       "  :(.  )
 ,     ."     ,     ."    
      .    "      .    "   ""
 ,        ,    ,        ,   

.      ,   .      ,   
     – "     – "   " :    " :    
      –  "      –  "       "  ,"  ,
 ,      – " ,      – "       "  ,(:  )"  ,(:  )
   – "   – "     "  – .    "  – .    
      ,          ,    
    ,     ' ' – "    ,     ' ' – " " –" –
   ,            ,         

 .       .      
  "  ,"  "  ,"   "        "        
  ,  ,    "  :   (:  )     "  :   (:  )    
 ,'    ,'        ' (  ,  )    ' (  ,  ) 
   :  .             :  .          
 "         ,      "         ,     

. ". "
 •  § • §  • •  § • §  •

    "    "              
                      

 .      ,   .      ,  
  ,             ,           

.      .      
        ,            ,    
 ,          ,     ,          ,    
   ,         ,      
  –  .         –  .       
       ,            ,     
       ,   ' ' '       ,   ' ' '
     ,    ' ' '         ,    ' ' '    
       ,' ' '    ,       ,' ' '    ,

 . .
         ]         ]
     ,            ,       

.[.[
    ,    ,        ,    ,    
         "    "         
   ,"   ,"           "  :(  , )  "  :(  , )  
       ,  '       ,  '   '   '   
  ,     ,       ,     ,     
  ,"  ,"   " :     – .   " :     – .   
     ,          ,     

!         ,!         ,
  ,            ,          
      –      – !  , !  ,  :   , :   ,

 ...     ...     "    "       
         '         ' '   '   
    ,"  "         ,"  "     
     ,          ,     
   ,   , "     "        .   .

..   
!       !       

 •  § • §  • •  § • §  •

 "     " "     "     
          
 " "   ,     ,  
     ,       ,  ""

.   .   
          
   ,        ,     
      ,      ,

 .   '  ' .   '  '
 ,            ,           

.    .    
:      ,     :      ,     

                    
  '   ,    ,  '   ,    ,       

.     ,  (.  ) '  .     ,  (.  ) '  
     ,            ,       
         ,            ,   

.     .     
   ,           ,        
 ,         ,        
                    

.          ,.          ,
    ,  ' '         ,  ' '     
     ,            ,       
 ,     .      ,    ,     .      ,   
     ,   ,          ,   ,     
  ,           ...' '  ,           ...' '

?      ...   ?      ...   
     ,            ,       
   ,           ,        
 ,           ,          
  ,           ,         
                        
    ,   '  '        ,   '  '    
     ,             ,        
     '  '     ,       '  '     ,  
        .           .   
 ,           ,          

.       .       
 ,           ,          
  ,           ,         
   ,   ,          ,   ,       

!     !     
                    
 ,          ,   ,          ,  
 '  '   ,       '  '   ,      
   ,       [ ]   ,       [ ]
        ,            ,    

.       .       
  ,            ,          
        ,            ,    
    .     ,      .     ,  
  '  '          '  '        
   ,            ,         

.     .     
   ,           ,        
 ,        ,'  ' ,        ,'  '
  ,           ,         
   ,          ,       

.   .   
    ,           ,       
         ,         ,

 .       , .       ,
 ,        ,       
  ,        ,      

  
  ,     ,  "  ,     ,  "
     ,        ,   

(  , )(  , ) "   "  

‰ ‚ ‰

<|      |



628

Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173
.   (    )      .             ,     !  

 ,          ,         
.          .          
      ,            ,      
     ,        ,   
   ,    ,    ,   ,    ,    ,
       .   ,       .   ,
 ,        , ,        ,
   ,          ,       
    '  '      '  '  

 .     .    
    ,        ,    ,        ,
 "   (:  " ) "     ,   "   (:  " ) "     ,  
 ' '   '    ,     "  '    ,     "  
   '  '   –  .      '  '   –  .   
    '  '          '  '      
      ,           ,     
 .         .        
                  
 ,     ,     ,     ,    

.     .     
 ,          ,         
                
     ,           ,      

 !          !         
    ,    ,  '    ,    ,  '   '   '   
     ,"     ,"   "     "     
      ,          ,    

 .   .  
 •  § • §  • •  § • §  •

     "  ,   "  "     "  ,   "  "
                , ", "

..
   '  '        '  '     
      ,        ,  
     ,         ,    
   ,        ,     
  ,       '  ,       ' ''

!    !    
   ,           ,        
     ,           ,      
                  
     ?           ?      
      ,             ,       

?   ?   
       ,          ,   
 !      ,     !      ,    
                  
     ,           ,      
   .           .        
                    
       ,           ,    
   ,         ,      

   ,         ,      
  "  "   "      .   "      .   

   ,       ,     ,       ,  
     ,         ,    

.   .   
 ,           ,          
                
 ' '          , ' '          ,

.      ,.      ,
  ,      ,    ,      ,  
                      
    .     ,    .     ,
      ,           ,     
         ,         ,

.       .       
                  
    ,"  "    ,      ,"  "    ,  
    ,          ,      

.  .  
 •  § • §  • •  § • §  •

 , "      "  ,  ' , "      "  ,  '   
 .   "   .   "     "      "     
                
          ,          ,
    , "            , "        

 .        .       
     ,'           ,'      
      ,           ,     
   ,         ,      
 ..."  "        ..."  "       
      ,          ,    

 ?           ?          
     ,           ,      
                    
      ,      ,  "    "   
                    

 .    ,       .    ,      
   ,           ,        
    ,          ,      
                      
            ,              ,  
    ] ,          ] ,      

 .[    .[   
                    
       ,            ,     
  :     – .         :     – .       
      ,          ,    
       ,           ,    

 ! !
 ,           ,          
     ,            ,       

 ...   ...  
   ,          ,       
                    

   ,       ,   ,       ,
 .      .     

                    
 ,    ,        ,    ,       
     !           !      
   ,            ,         
     !          !     

.  .  
      :'           :'     
   !       "      !       "   
 ,        ,       
                  
     ,          ,     
  !      ,     !      ,   
    ,          ,      

!   !   
 "           "          
    ,       ,"    ,       ,"
      ,           ,     
 .           .          
                    

!         ,    !         ,    
 •  § • §  • •  § • §  •

  "  "    "  "       , "     " , "     "
     "   "   "  ,"  , "    "    
 .    "     , "  "    .    "     , "  "   
   ,           ,        

.    .    
                  
  ,   '  '      ,   '  '    
   ,         ,      

 .     ,   .     ,  
   ,           ,        
      ,           ,     
     ,           ,      
    ,    ,      :  "   :  "  
                  
    ,          ,      

!       !       
  ,            ,          
     ,           ,      
                  
 '         , '         ,

...'...'
 ' '     '        '        
          ,          ,
                      
         –  !         –  !

 !    , !    ,
      ,"  "   ,      ,"  "   ,
        ,          ,  
                  
      ,          ,    

.       ,.       ,

'  '  
02-500232102-5002321 : :

 ‡ ‡  ‰ " ‰ "
 ‡"   "   ‡"   "  ‡‡

˜ ˆ  ‡˜ ˆ  ‡   
.‰. .ˆ. .   "  ".‰. .ˆ. .   "  "

 ‰ ‰   "  "
‰‡‰‡     ‡ ‡‡ ‡

 '  " '  "
.‰. .ˆ. ..‰. .ˆ. .

 „  ‰„  ‰
‰  ‰‰  ‰   
  ‰ ˆ‰  ‰ ˆ‰

‰‰

  „  „ ‰ ˜ ‰   „  „ ‰ ˜ ‰ ‡‰‡‰
„  ‰„  ‰     ‰„ ‰‰„ ‰  ‰ ‰

„  ‰„  ‰     ‡˜  ‡‡˜  ‡  ‰ ‰
‰  ‰ ˆ‰  -  ‰  ‰ ˆ‰  -  

    
‡  ‰‡  ‰
 ‰‡ ‰‡
‰‰

 ""
 ˜ ˜
  ˆ  ˆ

‡‡

    ""
  „ ‰  „ ‰

 ‰  ‰ ‰  ‰
‰‰



 

             
   

 חוקת • 397 רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      
  

 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 

 מאוצרות הפרשה      

 ?ף בין הר נבו, הר סיני והר ההרותמה המכנה המש                             חידה פר"ש             חידה פר"ש        

, זאת חוקת התורהרידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמו
ר וכו' ויקחו אליך פרה אדומה תמימהאשר צוה ה' לאמ

 ב)-(יט,א
לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר, מה המצוה הזאת
ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה. גזירה היא מלפני, אין לך רשות

ים: מפני מה יהיו אומותשואלים המפרש. להרהר אחריה (רש"י)
העולם עומדים ומבקשים טעם, דווקא לחוק זה ולא לכל שאר

ושנית, אם "אין לך רשות להרהר אחריה", מפני מה מביא החוקים?
רש"י לאחר מכן את טעמו של רבי משה הדרשן: "משל לבן שפחה

תבוא אמו ותקנח צואת בנו, כךשטינף את טרקלינו של המלך, ואמרו, 
הפרה אדומה ותקנח את חטא העגל"? אלא מתרץ הגה"קבוא גם ת

בעל ה"כתב סופר" זי"ע בהקדם קושיה נוספת: דלכאורה לפי טעמו
מה צורך היה בפרה האדומה שתהא מכפרת –של רבי משה הדרשן 

על חטא העגל? הרי נאמר בתורה במפורש: "ויגוף ה' את העם על
בעגל מתו במגפה. , שכל מי שחטאו(שמות לב,לח) אשר עשו את העגל"

ולמי אפוא היתה עוד דרושה הכפרה? ועל כך משיב הרמב"ן, בפרשת
כי תשא, שמתו רק מי שחטאו בעגל בפועל, ואילו לכפרה של הפרה
האדומה הוצרכו מי שחטאו במחשבה בלבד, שכן בעבודה זרה, בשונה

 משאר העבירות, הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה. 
ולפי"ז נבין את משמעות שאלתן של אומות העולם: "מה המצוה

מפני מה דרושה כאן כפרה למי שחטאו –הזאת ומה טעם יש בה? 
דין, בכל העבירות המחשבה אינה נחשבתבמחשבה, והרי על פי 

כמעשה? ועל כך באה התשובה: "לפיכך כתב בה חוקה גזירה היא
כאן לפנינו חוק, גזירה, דבר שהוא יוצא מן הכלל, וזאת –מלפני" 

שבעבודה זרה אסורמשום  –משום ש"אין לך רשות להרהר אחריה" 
אפילו להרהר, ואף ההרהור, עצם המחשבה, הריהו בגדר חטא כבד.

 (פנינים)

חז"ל דרשו על הפסוק "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני",שם. 
 . פרה אדומה –שהכונה היא על זה 

מה פרושם של הדברים?  רבי משה הדרשן באר את טעם המצוה:
עם ישראל חטאו בחטא העגל, תבוא –"תבוא האם ותקנח צואת בנה" 

  הפרה, ותכפר על כך.  –אמו 
 אם קיים טעם למצוה, מדוע נחשבת היא לחקה?

אני חשבתי לאמר את הטעם למצות –על כך נאמר: "אמרתי אחכמה" 
–ר רבי משה הדרשן, אולם "והיא רחוק ממני" פרה אדומה, כפי שבא

ומדוע? שהרי על מצות פרה אדומה הצטוו כבר במרה, עוד בטרם
ל כן נחשבתל, והחטא היה בגדר "רחוק ממני". עחטאו בחטא העג

מצוה שאין יודעים את טעמה. -מצות פרה אדומה כ"חקת התורה"  
 (מהרי"א, הובא בגליון "נפת צופים")

 –"זאת התורה"  -ה אדומה" (י"ט ב) ויקחו אליך פר
'בשעה שמשה עלה(חוקת י"ט): אמר הרב מפוניבז' זצ"ל: ידוע המדרש 

למרום, שמע את הקב"ה עוסק בפר' פרה אדומה, ואומר הלכה בשם
אומרה: 'רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה...' ופלא הוא, הקב"ה לומד
הלכה של תנא שלא נפסקה הלכה כמותו?! ומדוע דווקא הלכה זו רצה

שמשה ישמע? ותירץ: 'הקב"ה רצה ללמד למשה, שתורה זו לא רק
 (נר לשולחן שבת)זו מצות התורה!  -לימוד התורה  הלכה. עצם

ולמה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה למות שם
 (כ,ד)אנחנו ובעירנו 

"למות שם אנחנו ובעירנו", וכי זה מה שמטריד אותם כעת, שגם
 בהמותיהם עומדות למות?... 

אודות (ירושלמי ב"מ)באר ה"בנין אריאל" על פי המעשה המובא בחז"ל 
נדר מוקדון שכבש ערים ומדינות בכל רחבי העולם, עד שהגיעאלכס

למלך קציא. באו שני אנשים לדין לפני מלך קציא. האחד קנה מחבירו
קרקע וכשהתחיל לעבוד אותה מצא בה מטמון, וטען הקונה שקנה רק
את הקרקע ולא את המטמון שבה, ולכן המטמון צריך להיות מושב

מכר את הקרקע התכוון למכור גם לבעליו. אבל המוכר טען שכאשר
ה. פסק המלךן המטמון אינו שייך לו כי אם לקונאת מה שבתוכה, ולכ

 קציא: יתחתן הבן של האחד עם הבת של השני, והמטמון ינתן להם.
הכל היה נראה –אמר אלכסנדר מוקדון: "אלו היה קורה הדבר אצלנו 

דין שלי כמלךאחרת. כל אחד היה טוען כי המטמון שייך לו, ופסק ה
היה להוציא את שניהם להורג ולטול את המטמון לאוצר המלוכה".
שמע מלך קציא את הדברים ושאל את אלכסנדר מוקדון: "האם
השמש זורחת אצלכם במדינה?" ענה: "כן". שאל: "יש אצלכם

"אם כך, דע לך כי השמש זורחת לכם בזכות –בהמות?" ענה: "כן".  
המה תושיע ה"!" נמצינו למדים, כי יתכןהבהמות, שנאמר: "אדם וב

מצב שבו על פי דין לאנשים לא מגיע לחיות, לא מגיע שירדו להם
גשמים ושתצמח החטה, אלא שהקב"ה אומר: הבהמות הרי לא חטאו,

 ועל כן בעבורן הבריאה ממשיכה להתקיים.
אמנם, כל זה אמור רק במצב הרגיל של הנהגת הטבע, שבכדי שלא

שלא תצמח חיטה, נדרשת הנהגה של נס, אבל באופןיהיו גשמים ו
רגיל ההנהגה הטבעית היא שאם זורעים צומח, ויש גם גשם, לכן אומר

 הקב"ה שלמען הבהמות ינהיג את עולמו בדרך הטבע. 
אבל כאשר הנהגת הטבע היא שאין גשמים ולא צומחת חטה, וכדי

יעשהשיהיו גשמים ותצמח חטה נדרש נס, האם עבור הבהמות 
-רות הקב"ה נס? לא! הבהמות אינן ראוית לנס. אמנם אין להם עבי

 אך גם מצוות אין להן.
ממילא אומר ה"בנין אריאל", זו היתה טענתם של עם ישראל: נכון, אנו
חוטאים, אבל יש לנו בהמות ולמענן היה הקב"ה נותן מים גם לנו. אך

ם באופן טבעי,כל זה בתנאי שהיינו במקום ישוב שבו יורשים גשמי
ירידת גשמים היא בגדר נס, ושוב לא נוכל לקבל את -אבל במדבר  

הגשמים בזכות בהמותינו. מדוע, אם כן, "הבאתם את קהל ה' אל
 (לאור הנר)   המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו"?!

 (כ, יא) ותשת העדה...
שאלו פעם את הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א, מפני מה שותים

חסידים יין שכר? השיב להם כי הם מברכים "שהכל נהיה בדברו".ה
אמרו לו, אי משום כך הם יכולים לשתות מים, שאף עליהם מברכים
שהכל. אמר להם הרבי, יהודים אשר יודעים "שהכל נהיה בדברו" של

 (ברינה יקצורו) ריבונו של עולם מגיע להם כוסית יין שכר.

 



 ללמדך       
 להרגיש את תחושותיו של הזולת

 וַּיְִראּו ָּכל ָהֵעָדה ִּכי ָגוַע ַאֲהרֹן וַּיְִבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן ְׁשלִׁשים יֹום ּכֹל ֵּבית יְִׂשָרֵאל (כ', כ"ט)
 שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו".האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף  -ופרש"י: "כל בית ישראל 

לגביו נאמר: ויבכו את אהרן כל בית ישראל,  –הנה דברי רש"י אלו, מבוססים על דברי חז"ל הקדושים (אדר"נ פי"ב), שם מצינו השוואה בין אהרן 

ואילו  ל ֶאת מֶׁשה ְּבַעְרבֹת מֹוָאב ְׁשלִׁשים יֹום וַּיְִּתמּו יְֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֶׁשה",וַּיְִבּכּו ְבנֵי יְִׂשָראֵ שלאחר פטירתו נאמר בפסוק (דברים ל"ד, ח'): " –לבין משה 

 המילה 'כל' לא הוזכרה לגביו.

אלא שלכאורה, עלינו להבין: כלום יעלה על הדעת לומר שהנשים לא בכו בעת פטירתו של משה, המנהיג המופלא אשר הוציא את ישראל ממצרים, 

ורה, האכילם את המן והוליך אותם במדבר ארבעים שנה? כלום יתכן לקבל את הדברים בפשטות ולהניח, כי הנשים קיבלו את הוריד להם את הת

 פטירתו של משה רבינו בשוויון נפש, מבלי להוזיל דמעה? 

וְַאל ַּתְרֶּבה ') בה נאמר: "מעשה בבחור ירושלמי תמים, אשר למד את המשנה במסכת אבות (א', ה תשובה לכך נוכל למצוא על פי המעשה הבא:
", תוך שהוא מבין את הדברים כפשוטם ממש, והגיע למסקנה כי יש למעט בשיחה עם ַקל וָחֶֹמר ְּבֵאֶׁשת ֲחֵברֹו -ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה, ְּבִאְׁשּתֹו ָאְמרּו 

ליט להימנע מכל וכל משיחה כלשהי עם רעייתו, תוך הח –משום כך, כאשר הקים אותו בחור את ביתו  האשה אפילו בעניינים נחוצים וחשובים... 

  שבנושאים יומיומיים הכרחיים ונחוצים הוא מבהיר את כוונתו באמצעות קריצות, רמזים ותנועות ידיים...

מיהר לשים פנתה אל אביה והודיעה לו על רצונה להתגרש... והאב המסכן? הוא  –האשה, כמובן, נקלעה למצוקה, ומיד עם תום שבעת ימי המשתה 

 פניו אל הגאון רבי יהושע לייב דיסקין, כדי להיוועץ בו כדת מה לעשות.

הרגיעו רבי יהושע לייב, והבטיחו כי יטפל בענין בעצמו. ואכן, עוד  –לאחר שסיפר האב לגאון אודות הנהגתו של חתנו, ואודות המצוקה בה נתונה בתו 

 ברך הצעיר, אשר מיהר להגיע אל ביתו של הרב בתוך שעה קלה.באותו היום שלח רבי יהושע לייב לקרוא אליו את הא

הבחין כי הגאון שקוע בלימודו.   –הורה הרב למשמשו להכניסו אל חדרו, אולם כאשר נכנס הלה אל החדר פנימה  –כאשר הגיע האברך אל הבית 

כך, עמד האברך והמתין... חמש  ו כאילו לא הבחין בו כלל...הרב אמנם הגביה את עיניו לרגע, אך כדי להביט בנכנס, אולם מיד לאחר מכן שב ללימוד

חצי שעה  דקות... עשר דקות... רבע שעה... "האם עלי לגשת אל הרב? או להמתין עד שיפנה אלי?" תהה הוא בינו לבין עצמו, והחליט להמתין...

לי פשוט ללכת, משום שהרב השקוע בלימודו אינו פנוי לדבר עימי חלפה, ארבעים דקות, שעה, ורבי יהושע לייב עדיין איננו מרים את עיניו. "אולי ע

 כך, במשך שעתיים תמימות! כעת?" החל האברך מתלבט, ובכל זאת, מרוב פחד ויראת הרוממות, נותר נטוע במקומו כמשותק...

יתו וביקשה כי תיכנס אל חדרו. רגע קרא לרעי –לאחר שעתיים הגביה הרב את עיניו מהספר, ותוך שהוא מתעלם לחלוטין מנוכחותו של האברך 

"מה נשמע, רעייתי? ספרי לי: מה עשית הבוקר!" ביקש  לאחר מכן הגיעה הרבנית אל החדר, היישר מהמטבח, ואילו הגאון החל מתעניין בשלומה: 

והרבנית פירטה את רשימת הירקות  הגאון, והרבנית השיבה וסיפרה כי יצאה לשוק, לקניות. "ומה קנית בשוק?" הוסיף רבי יהושע לייב והתעניין,

שהביאה עמה. "אני מבין שאת מתכוננת להכנת ארוחת הצהריים! האם תוכלי לספר לי מה בכוונתך להכין?" בירר הרב, ולאחר שהרבנית סיפרה 

ינו יכול לעזוב את החדר, וזאת רק אז, רמז רבי יהושע לייב לאותו אברך כי ה הודה לה, והיא חזרה לעסוק בשלה. –אודות ארוחת הצהריים המתוכננת 

  מבלי שאמר לו מילה וחצי מילה אודות הנושא לשמו הזמינו אל ביתו...

הוא למד מרבי יהושע לייב שני דברים חשובים: הוא למד, שגם גאון כרבי יהושע לייב מקדיש זמן לשיחה  –לימים סיפר אותו אברך, כי באותו היום 

למותר לציין, כי מאותו היום ואילך השתנה יחסו לרעייתו שלו מן  : כיצד מרגיש אדם שלא מתייחסים אליו!... עם רעייתו... אולם מעבר לכך הוא למד

 הקצה אל הקצה, ושלום הבית שב לשרור בביתם...

תחושותיו... רק כך  הרי לנו, כי הדרך היחידה לגרום לשלום בין איש לרעהו, הינה על ידי כך שכל אחד מהם יצליח להבין מה עובר על רעהו ולחוש את

 ניתן להשכין שלום אמיתי!

אהרן, אשר השכין שלום בין איש לרעהו ובין אשה לבעלה, לימד את כל ישראל  ומכאן תשובה לשאלתנו, על פי דרכו של המהר"ל שהיה אומר כך:

ו עצמו, אלא גם את הכאב ואת הצער כאב כל אחד מישראל לא רק את ההפסד ואת הצער של –להרגיש איש בצערו של רעהו. משכך, בעת פטירתו 

 שמשמעותה: ריבוי. –של הסובבים אותו, ועל כן היה הבכי כפול ומכופל, כאשר את זאת מרמזת התורה במילה 'כל' 

בודאי בכו כל ישראל, האנשים, הנשים והטף, אולם כל אחד בכה רק על הצרה האישית שלו עצמו  –לעומת זאת, עם פטירתו של משה רבינו 

 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)במדבר"  –ללמדך ("         תו של המנהיג, ולפיכך לא מתואר בתורה ריבוי הצער, כמו בעת פטירתו של אהרן!בפטיר
                                                                                                                                                                                                  

 לווה ג' קופסאות של גבינה                               
₪).  15גבינה בעלות של  ג' 750(כלומר לווה ₪  5ג' גבינה, ועולה  250שכן לווה שלוש קופסאות של גבינה שבכל אחת מהן יש  :שאלה

 האם יש בזה משום ריבית?₪,  12ג' גבינה בעלות של  850כשבא לפורעו רוצה לפרוע בקופסת גביע גבינה גדולה שיש בה 
 ג', ואסור, או מצד השווי, והרי נותן לו פחות? 100יסוד השאלה הוא האם דנים מצד הגבינה והרי מוסיף בו עוד 

ג' גבינה, אבל מן הדין יכול לומר לו שיחזיר לו כסף בתמורה (מה לי הן מה לי דמיהן), ואז חייב  750אע"פ שהוא התחייב להחזיר תשובה: 
 ועכשיו פורע גבינה בתורת שווה כסף שהוא שווה פחות ומותר. ₪,  15להחזיר 

שהילדים מפסידים או שאוכל לאט לאט וכד', וא"כ  ועוד שיש הרבה אנשים המעדיפים ג' קופסאות קטנות, משום שזה עלול להישפך או
 (הגרא"י דינר שליט"א, מים חיים) ג' בשלוש קופסאות, ואין בו ריבית. 750ג' נחשב אותו ערך של  850הקופסא הגדולה של 

          רי

 . האם תדע איך?5-נעשה ל 2                                 
 שימי שטמפפר נ"י כה:שם הזו                   מאחר ואין לו אחים או אחיות, ההצהרה אביו של בני זה הוא עצמו. .האדם בציור הוא בנו תשובה לחידה:            בכולם נאמרה לשון שכוך.תשובה על חידה פר"ש:                                                                                          

 משפחת בקר לנשואי הבןמשפחת וולקין לנשואי הבן      :עמישב-גני הדר    משפחת מקובר לבר מצוה   ת בלומנטל להולדת הבתמשפח  מרכז העיר:                                                   

 

 

משפחת בקר לנשואי הבןמשפחת וולקין לנשואי הבן     :עמישב-גני הדר   משפחת מקובר לבר מצוה  ת בלומנטל להולדת הבתמשפחרכז העיר:

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

ועוד שיש הרבה אנשים המע
ג' נ850הקופסא הגדולה של 

 חידה שבועית      

מר מר                                                   

והודע לחידות פתרונות

     ררירירירירירירירי

  

חידה שבועית     

 מזל טוב                                                                     

לעומת זאת, עם פטירתו של מ

תו של המנהיג, ולפיכך לבפטיר
                                           

שכן לווה שלוש קופס:שאלה

 פינת ההלכה       

 
 



   
 

 
  

 

מה   לומר  ישראל  את  מונין  העולם  ואומות  שהשטן  לפי  ַהּתֹוָרה:  ת  ֻחּקַ ֹזאת 
המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה ״חקה״ גזירה היא מלפני אין 
לך רשות להרהר אחריה (רש״י). יש להתבונן מדוע באמת הקב"ה הטיל עלינו 

כזה שאומות העולם ישאלונו מצוה שכזו ללא שום טעם והעמיד אותנו במצב ש 
על פי משל: איש בור ועם הארץ   וביאר המגיד מדובנאמה הטעם יש בה?  

עלה לגדולה והתברך בעושר רב, וכתוצאה מכך הצליח לשדך את בתו עם  
בנו של רב העיר. לאחר החופה חש אבי הכלה שאין מחותנו הרב מעוניין  

ש  ונים.שאל  להאריך איתו בשיחה, ואף משתמט מלהסב בחברתו בתירוצים 
מדוע הנך   לזה!  זה  מחותנים  השם  ברוך  נעשינו  כבר  הרי  הרב:  את  האיש 
משתדל בכל מיני דרכים להתרחק ממני? השיב הרב לשואל: נכון הדבר שהננו  
מחותנים, ועל כך יש מקום להביע השתוממות ופליאה, אך בודאי אינך צריך  

ים...והנמשל, לתמוה על מה, שאין בינינו שפה משותפת והבנה בענינים שונ
תורה   לו  ונתן  ודם  בשר  עם  פחותה  בריה  עם  התקשר  הוא  ברוך  הקדוש 
יתברך   השם  עם  מחותנים  שנעשינו  שמכיון  חושבים  לתומנו  ואנו  חמודה, 
בקבלת התורה, עליו לגלות לנו טעמי המצוות. אך אין הדבר כן, אלא אדרבא 

אין לנו   עלינו להתפלא איך זכינו שהשם יתברך בכלל התקשר עמנו. ולכן
 אהל יעקב).  - לבוש יוסף( . בכלל לתמוה מדוע נעלמו מאתנו חלק מטעמי המצוות

 

ִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא: ר ֵאין ָצִמיד ּפָ ִלי ָפתּוַח ֲאׁשֶ היה    "חפץ חיים"רבינו הְוֹכל ּכְ
אם אין צמיד    ,כשם שכלי חרס  .לפיו של האדם  ,כי כאן רמזה התורה,אומר  

אם אינו שת לבו   ם, האד  ךכ   .הטומאה חודרת לתוכו ומטמאתו  ,פתיל עליו
 ,דר וסייג לשמור לשונוגקין  ואינו דואג להת  ,בשעת הצורך  ,להחזיק פיו נצור

 .(טללי אורות) הטומאה בוקעת בו ומטמאתו
 

ָנה: ר ַמּתָ ְדּבָ ֲעֹנָתם ּוִמּמִ ִמׁשְ ְמֹחֵקק ּבְ רּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ּבִ ִרים ּכָ ֵאר ֲחָפרּוָה ׂשָ   "באר"  ּבְ
שרי התורה    "שרים", מתעמקים וחורשים וחופרים בהם  "הוחפר"היא התורה,  

לא   , ועמלים בה, הפך בה והפך בה, כרוה, קונים את התורה ורוכשים לעצמם
, אלה שמתנדבים ומתמסרים  "י עםבנדי" רק אלה שלומדים אותה׳ אלא גם  

ם ילהחזקתה והחזקת לומדי תורה. והחלוקה ביו שני אלה הלומדים והמתנדב
, קובעים דרכי "מחוקקיה"אלה הלומדים את התורה הם    חזקתה היא כךלה

מהן הנובעות  וההלכות  התורה  ולומדיה    . לימוד  בתורה  התומכים  ואלה 
בעמלם.   "במשענותם" טוב  חלק  להם  ויש  התורה,  להחזקת  המשענת   הם 

 ) פרפראות לתורה- (חתם סופר
 

ְצָרִים ַלח ַמְלָאְך ַויִֹּצֵאנּו ִמּמִ ׁשְ ַמע ֹקֵלנּו ַויִּ ׁשְ ְצַעק ֶאל ה' ַויִּ מלאך. זה  פירש רש"י:  ַוּנִ
במלאמשה,   מלעיבים  ויהיו  ואומר  מלאכים,  קרוים  שהנביאים    כי מכאן 

כיצד התפאר כביכול משה רבינו,    .ויש לשאולב לו, טז)-להים (דברי הימים -הא
אלא כך היא ו מכל אדם, לפני מלך אדום, עד שקרא לעצמו "מלאך".יהענ

הנהגתו של האדם הגדול, אשר אף עם היותו עניו ושפל, מכל מקום בשעת  
כך היתה הנהגת זולת, יוצא מגדרו ולובש גאוה.הצורך, כדי למנוע חטא מן ה

משה רבינו ע״ה, אשר לבש גאות בפני מלך אדום והתפאר כביכול כי הוא 
"מלאך", אשר ה׳ שלחו להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. וכל זאת כדי 
להטיל אימה על מלך אדום שיתרצה לתת לבני ישראל לעבור בגבולו, לבל 

סיפר רבי    ובענין זהרכים בהסיבם את ארץ אדום.ייאלצו לנדוד ולהטלטל בד
כמדומה היה זה רבי אבלי פוסווילר],  [ מטעלז על אחד מגאוני וילנא    ן זצ"ל אליעזר גורדו 

שיצא פעם לשוח בשדה ופגש כפרי אחד שנהג בעגלה אליה קשורים סוס ופרה. נחרד  
ממראה עיניו והזהיר את הכפרי כי עובר הוא על איסור תורה של כלאי בהמה.  הרב  

להסביר לו את חומרת האיסור,    הרב אך הכפרי לא שת לבו לאזהרתו. גם לאחר שניסה  
עזות ואמר לאותו כפרי: היודע הנך מי הוא המדבר    הרב עמד הכפרי במריו. או אז לבש  

אליך, הרי אני הרב היותר גדול בווילנא רבתי ושמי הולך בכל המדינות, ומיד כאשר  
ושמתא. נבהל הכפרי ולאלתר התיר את הפרה מן העגלה  נגיע לוילנא, אכריז עליך חרם  

הרי לנו שגאון וצדיק, לבש גאות והתפאר לפני הכפרי שהוא "גדול  ונטל הרצועה בידו.
 (אזנים לתורה) .הדור", ובלבד שימנע אותו מהעבירה

שעבר  סיפר   רבי חיים קרייזווירטה זצ"ל גאב"ד אנטווערפן ממאורעות חייו 
באחד הימים ראה יהודי עשיר שנשלח עם  :באותם ימים קשים של השואה  

ישראל בית  בכבשונות  המוני  ה'  קידוש  על  אליו   .לישרף  שכלתה  ובראותו 
נק שבמדינת שווייץ וגילה לו שחסך סכום גדול בברבי חיים  פנה אל  ,הרעה  

ול את טובזאת מסר לו את הסימנים והמספרים שצריך האדם לדעת כדי לי,
מצפרני הרשעים,ק  נהכסף מן החשבון בב שאם ינצל  ויפגוש   ,וביקש ממנו 

כדי שיקחו את שלהם  ,ימסור להם פרטים אלו    ,לציואו מיוצאי ח,באחד מבניו  
בכבוד נטל    . ויתפרנסו  חיים  ואכן  הפרטיםרבי  לאחר    ,את  רבות  שנים  אך 

ואף לאחר חיפושים שונים לא   ,לא מצא שם ושארית לאותו יהודי  ,המלחמה
יושב רבי חיים  ו  , עברו יותר מעשרים שנה.למצוא אחד מיורשיו    ,עלה בידו

נכנס אורח עני מרוד לבוש   ,ן הימיםוהנה ביום מ  ,ועמל בתורה  ,בבית המדרש 
ושהה שם בעיר במשך כמה   בית המדרש והתיישב בקצה    , בבגדים קרועים

נודע לו    ,ולאחר בירור קצר  ,ובהיותו שם שמע את שמו ושם משפחתו  ,ימים
 ,נק שלו בשווייץשמסר לו את מספר חשבון הב  , שהוא בנו של אותו יהודי

לכן  .בשלימות " אבידה השבת"והבין שעתה יש בידו לקיים מצוה גדולה של 
אם הוא באמת בנו של אותו   ,וחקר אותו בבדיקות שונות  ,ניגש אל האיש 

והלה הצליח ליטול סכום  , מסר לו את הסימנים ,ומשמצא שאמת בפיו ,יהודי
אדיר לכן  ,כסף  קודם  רבות  שנים  אביו  שם  אז    .שהפקיד  חיים  ואמר  רבי 

לואים בשבמשך כל העשרים שנה שהלה הסתובב בבגדים    :קרייזווירטה זצ"ל
ועל  ,רק לא ידע מן האוצר שהיה בבעלותו  ,היה באמת עשיר גדול,וקרועים  

 ,כי הזמנים הטובים הם אוצר גדול  ,האדם לראות שלא יהא דומה לאותו אדם
בגשמיות    ,ובידינו להוציא ולמשוך מהם השפעות גדולות ורבות  ,המוכן לפנינו

ולך לפתוח ואינו ה  ,ואוי לו למי שבסכלותו מסתובב כעני בפתח  ,וברוחניות
 (בדידי הוה עובדא)   .את האוצר

 

רבי איסר  , ששאלו כמה תלמידים את  זצ"ליצ׳יק  בלורבי משולם דוד ססיפר  
להשיג )  וולאז׳יןמ  "בהנצי(זצ"ל  רבי נפתלי צבי ברליןמלצר זצ״ל, איך זכה    זלמן

שלא ראו אפילו   ,הרבה ידיעות בכל התורה כולה באופן מרובה ומופלג  כל כך
מעשה   יעל פזצ״ל    רבי איסר זלמןאצל גדולי עולם שקדמוהו. השיב להם  

שאירע בישיבת וולאז׳ין, שהיה שם בחור חלש וצנום מאד. ויהי היום ופרצה  
שני  דליקה באיזה בנין, וראו כולם איך שהבחור החלש הזה נושא על כתפיו 

להצילם מתוך השריפה, וכולם ראו ותמהו היתכן. אך פירש להם אנשים כדי 
  על פי זה .  "מקבלים כוחות חדשים  ,כששריפה דולקת"זצ״ל ־    רבי איסר זלמן

זצ״ל, שאצל הנצי״ב זצ״ל היו שאיפותיו בהשגת רבי איסר זלמן  השיב להם  
 (אוהל משה) .דמתוך כך היה לומהתורה כשריפה דולקת תמיד, ו

 

בנו של החפץ חיים, ר׳ לייב, סיפר שבצעירותו היה אביו מוכיחו על ביטול 
ושיחות שדיברו ביניהם בני הנעורים. ר׳ לייב אמר לאביו שאין זה מן    ,תורה

החפץ  לו  עמו.ענה  לשוחח  המדרש  בבית  אליו  שניגש  ידיד  לדחות  הנימוס 
יות מלאות חיים: האם ראית את יום השוק שכל אחד טרוד במסחרו והחנו

מאד   ושמח  רב  זמן  ראהו  שלא  קרוב  ידיד  החנווני  אל  יבוא  ואם  קונים. 
ויבקש מחילתו ,אמנם ידרוש בשלומו    ו?בפגישתו, האם יאריך אז בדברים אית

שאי אפשר לו להאריך בדברים איתו בשעה זו, ומבקשהו שיבוא לבקרו לעת  
 י החפץ חיים) (מכתבוהנמשל מובן. -ואז יקבל פניו ויאריך בשיחה איתו  ,ערב

 

שסקר פעם    רבי אליהו הכהן דושניצר הכהן זצ״ל היה מספר על נפוליאון 
יות גנרל? ענה אחד החיילים: אני! התבונן החייליו ושאלם! מי שואף ל  תאחת א

בו נפוליאון וציווה לגדל אותו ולמנותו כבר עכשיו לסגן גנרל, והסביר: שהחייל 
א למלאות  יתאמץ  בוודאי  עתיכל    תהזה  והוא  גדולות ד  המשימות,  להשיג 

למען הצבא. ואמר הצדיק הנ״ל, שכל תלמיד חכם שעושה מאמצים להיות 
מגדולי  להיות  ששואף  למדן  וכל  "למדן".  לתואר  שיגיע  לו  מובטח  "גאון", 
הדור, כמעט מובטח לו שיהיה מן הגאונים, ואם יתמיד במאמציו שנים רבות, 

 ה) (ראשית העבודישיג את כל מבוקשו. 
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אליו  שלח  שהגבאי  אורח  וכל  גדול,  קמצן  שהיה  אחד  עשיר  על  מספרים 
לסעודת שבת היה יוצא רעב כלעומת שבא. מה היה עושה אותו עשיר קמצן? 
כשהיה מיסב עם האורח היה שואל אותו שאלות רבות באמצע האוכל, כדי  
שהעני האורח יצטרך לענות לו, וכך יעבור הזמן ויסלקו מהאורח את המנה  

 פיקח וממולחפני שהספיק לטעום ממנה. והנה הזדמן אצלו עני אחד  עוד ל
ידוע והוא הודיע לגבאי שיפנה אותו לעשיר ההוא וכבר ילמד אותו לקח.",  

האורח ידע  (בסעודה שואל העשיר מאיזה עיר אתה, עונה לו האורח מלייפציג  
שאותו עשיר גר שם בעבר), העשיר מתלהב ואומר אני גרתי שם, האם אתה 

מו ורץ  הוא מת, העשיר הנדהם קם ממקו -מכיר את פלוני.״, עונה האורח כן 
לספר לאשתו.", ובינתיים גמר האורח את כל המנה... מגיעה המנה השניה 
ושואל אותו העשיר האם אתה מכיר את אלמוני.", עונה האורח: בודאי, הוא 
ובינתיים   לאשתו".,  לספר  רץ  והעשיר  מת.",  הוא  גם  אבל  שלי,  חבר  היה 

שוא ל העשיר: האורח אכל סעודה דשינה.", וכך זה מת.", וזה מת.", בסוף 
תגיד לי מה קורה פה, כל לייפציג מתו? מנקה האורח את שפמו משאריות  

זה נפלא הספור הזה,  כל העולם מת!    -האוכל האחרונות ועונה לו: כשאני אוכל  
כמה מוסר יש פה לעבודת ה׳." כשאני לומד כל העולם מת! כשאני מתפלל או אומר ברכה כל  

כל העולם מת!, התחיל הסדר    - אתה נכנס לישיבה  העולם מת. וזה ההגדרה של תלמיד חכם,  
אל תזדרז, כל העולם    -זה נקרא עומד לפני ה' עד סוף הסדר. התחלת לברך ״אשר יצר״.״    -

תחזיק מעמד עד הקדיש האחרון, אתה עומד לפני ה׳, אל תברח!    -מת!, מתחילים ״שחרית״  
 -מי ירפא לך)-שמשון פינקוס זצ"ל.(רבי   התפילה  סוף התפילה זה גם חלק מהתפילה, זה הכתר של

 
 לפי.  זה אחר  בזה אחים  שני או אביו אחר הבן עולים לתורה למה אין טעם

 הפסולים שנים לתורה ואין לקרות ה׳" "עדות שנאמר  עדות נקראת שהתורה
 (מטה משה,) .זה אחר זה (בגלל שהם קרובים) לעדות

 
וידוע שאחת הסיבות שגורמות לאדם שלא ישמח בשמחת חבירו היא הקנאה.  
שאלות  אדם,שלגבי  בבני  והמצוי  ההווה  את  דבש,  ביערות  שהסביר  כמו 
הוראתו.  כפי  ועושה   רב  שואל   , וכדו'  טריפות  וחלב  בשר  שבת  בהלכות 
ואפילו אם הרב הטריף לו בהמה ששווה כסף רב, מקבל את הדין ברצון ומנשק 

הרב, ואילו כשיש לו תביעה נגד חבירו בעניני ממונות, אם יצא חייב בדין,  ידי  
מתמרמר מאוד, ואם אינו בעל דרגה יכול לחשש שהדיין טעה, ואפילו לפלוט  
מילים נגדו חלילה. וצריך להבין מה פשר השינוי הזה. אלא הענין הוא כך, 

יח ולא למה אדם שטרם הגיע למידת אהבת רעים, עיקר כאבו מדוע חבירו הרו
הוא הפסיד, כי כך טבעו של האדם, שעינו צרה בשל חבירו. אך גם מי שהגיע  
לדרגת ואהבת לרעך כמוך, שאין עינו צרה בנכסי חבירו ואף שמח בטובתו, 
אף על פי כן עלול להצטער. משום שכשיש לו דין עם חבירו בעניני ממונות 

, שהוא הטועה. אבל נראה לו שהוא הצודק, וכשיצא חייב מרגיש בזה השפלה
האמת היא שאין מקום לקנאה, כי כל אדם יש לו תפקיד להשלים דבר שחסר 
בעולם, לכן אף אם רואה שחבירו השיג דבר שהוא לא השיגו לא יקנא בו,  
לו  שניתן  תפקידו  את  שישלים  כדי  זה  דבר  יהיה  שלחבירו  צורך  ויש  היות 

 רבי בן ציון אבא שאול זצ''ל) -ומוסר  חכמה -.(אור לציוןבעולם, לפי עומק חכמת הבורא ית'
 

 

ית  שאלה: ישראל  כ איך  שאפה  פת  טהורכ בה,ן  והוא  כן   , שר  פי  על    ואף 
 ? להכיאבורה סא
עסה בחלב, שמא יבא אין לשין    :כתוב בשולחן ערוך יו"ד סימן צ"ז  תשובה: 

ואם היה דבר    ...לאכלה לבדהלו  יואם לש, כל הפת אסור, אפ  לאכלה עם בשר. 
ששומ או  אחת,  בבת  אכילה  כדי  מיעט  בשר,  בה  יאכל  שלא  נכרת  שתהא  הפת  צורת    .תרונה 
 בחוקותיך אשתעשע) (

 

ה:  ן ַנֲעׂשֶ ינֹוֵתינּו ִאם לֹא ִכְדָבְרָך ּכֵ ח ה' ִיְהֶיה ׁשֵֹמַע ּבֵ   ַויֹּאְמרּו ִזְקֵני ִגְלָעד ֶאל ִיְפּתָ
הורביץכאשר   הלוי  פנחס  ה״הפ  רבי  הרבנות לבעל  כסא  על  עלה  אה" 

וישב בראש הדיינים, באה לפניהם אשה והתלוננה על בעלה:   -בפרנקפורט,
מפחדת, שמא תארע  הוא מחלק את כל רכושו לצדקה וגמילות־חסדים והיא  

תקלה למסחר, והם ישארו אז ללא פרוטה...בית הדין הפרנקפורטאי החליט 
הדין יהודי  ת  לקרוא לבעל ולשמוע מה בפיו.לאחר יציאת האשה נכנס לבי

עני: בגדיו קרועים, משני נעליו שעל רגליו נשקפו שני חורים גדולים מאד 
ף הפחד. רחמנות היתה,  פניו מלאי צער: ידיו עור ועצמות ממש מעיניו נשק—

עליו. להסתכל  כי  פשוט,  נדבות,  לבקש  בא  לא  זה  שעני  מיד  הכירו 
עלינו,  -בפרנקפורט התקיימה קהילה גדולה ומפורסמת, ואם יהודי הפך, לא

העני   רצה  מה  אלא  ולהיעזר.  לפנות  למי  נאמנה  כתובת  לו  היתה  לנצרך, 
נגיד ובעל   — חיו  היהודי העני הלז בא להתלונן על א  והאביון מבית־הדין. 

שאינו רוצה לעזור לאחיו העני. והיות   —נכסים, עשיר ובעל פרנסה מרווחת  
ודם, מבקש הוא   והוא בעל משפחה גדולה והנו מתבייש לפנות למתנת בשר

את הרב החדש והדיינים שיואילו לקרוא לאח העשיר ולפעול עליו שיגיש 
נה את הבעל הדין שלח את השמש לקרוא בראשו  .ביתעזרתו..  לו את  

שאשתו קובלת עליו שהוא מפזר את כל רכושו לצדקה ולגמילות־חסד; 
ואח״כ את האח העשיר, היודע שאחיו, עצמו ובשרו, סובל רעב וצער, 

לו. עוזר  כל    ואינו  מפזר  שהנך  מספרת  אשתך  לבעל:  פונה  בית־הדין 
האם אינך יודע שהדין הוא: ״המבזבז    ולגמילות חסדיםרכושך לצדקה  

מצטדק היהודי: הן לא ידע איש מתי יבוא    חומש ?״  אל יבזבז יותר מ
(אבות פ״ב), ונאמר:   יומו, וחז״ל אמרו: "ושוב יום אחד לפני מיתתך" 

ואח״ מיד   "וישם לדרך פעמיו"...כ  "צדק לפניו יהלך",  נוכח  בית הדין 
ק  לראות איזה "בעל־עבירה" לפניו... והלא נצטווה לשבת ולחכות לפס

היתכן, כיצד הנך יכול  ח האכזרי. הרב שואלו:הגיע תורו של הא דינו...
ן נפש לאחיך הגווע ברעב? איפה ה״וחי אחיך עמך?" ומה ויולהתייחס בש

אתה עושה עם "ומבשרך אל תתעלם"? עשיר חייב לעזור לאיש זר, ועל 
...כאשר האח הקמצן והנוקשה שומע את הטפת  !אחת כמה וכמה לאחיו

טדק: שמא, אולי אאריך ימים...  המוסר, הריהו מתחיל לגמגם ומנסה להצ
מפחד  ואני  להתפרנס...  ממה  אז  לי  יהיה  ולא  מופלגת,  לשיבה  אגיע 
שמא אזדקק למתנת בשר־ ודם... לכן הוא שומר על כספו ואינו רוצה 
לתת ממנו לאחרים...בית הדין הפרנקפורטאי לא ידע איזה פסק להוציא 

קצה? אחד פזרן על שני האנשים האלה, שטבעיהם נוגדים, מהקצה אל ה
אכזר, הוא שרוי בפחד   —ביותר, הוא מפחד שמא ימות מחר... והשני  

שמא יאריך ימים ולכן הנו שומר על מעותיו.קם הרב החדש, רבי פנחס 
כדלהלן: ופסק  שהם   הורביץ  ממה  ויצילם  האנשים  לשני  יעזור  השי״ת 

מפחדים. האכזר, המצטדק שהנו מפחד שמא יחיה מאה שנה, ישמרהו 
שפה מפחד ׳  הוא  כי  רווחיו,  יום  כל  שפיזר  והפזרן,  יתקיים...  לא  חדו 

׳ שפחדו יהיה פחד שוא...וכך היה. האכזר לא היעזרהו    שמא ימות מחר
ימים של האריך  רבה  שפסק  כמו  ביותר,  ימים  האריך  והפזרן   ,

פרנקפורט...זמן רב עוד סיפרו בפרנקפורט ובסביבה הקרובה והרחוקה  
ה זה.  מופלא  דין  פסק  חרדת־קודש על  ומתוך  שמחה  מתוך  סיפרו  כל 

הספרים:   כאחד מחבר  הורביץ,  הלוי  פנחס  רבי  של,  ומעשיו  חייו  על 
מניקלשבורג.ה"הפלא שמלקי  ר׳  הרבי  של  הצעיר  אחיו  ו״המקנה",   "  
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 כוונה שלמה
 

שואל האור החיים הקדוש מדוע  -ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול 
לעולם היא  יש צורך לקחת למשה רבנו את הפרה האדומה, ועוד יש להתבונן במה שכתב רש"י בשם המדרש:

נקראת על שמך, "פרה שעשה משה במדבר", אפילו פרה שעשו בבית ראשון, בבית שני ולעתיד לבוא, כל פרה 
אדומה שנעשית בכל הדורות קוראים אותה "פרה שעשה משה". מה טעם הדבר, ומה הצורך שמשה רבנו יתעסק 

 בעשיית הפרה שכל עשייתה נעשתה ע"י אלעזר הכהן?
שהרי ידוע כי כל מצוה יש לקיים עם כל הכוונות הראויות במחשבה ובמעשה, וללא כוונה, מבאר האור החיים, 

המצוה כגוף בלי נשמה. בענין זה מובא בספר "יסודות נאמנים" בשם הגר"ח מבריסק, כי כל מצוה הנעשית אחרי 
ד כל פרט כדי שמקדימים ללמוד איך לקיימה, נעשית בשלמות יתרה. ועל כן, טרם שמקיימים מצוה, יש ללמו

לזכות להבין עיקרם של דברים ולדקדק בהם. משום כך, כאן במצות פרה אדומה שהיא חוק בלי טעם, היה צורך 
 בפעולה מיוחדת כדי לעשותה בשלמות הראויה.

לפיכך נאמר בפסוק "ויקחו אליך", יביאו את הפרה למשה רבנו שיודע את טעמה, ורק הוא ידע לכוון בשלמות. 
ולפיכך בכל דור ודור כשעושים פרה אדומה, הפרה נקראת על שם משה רבנו, כי בכל אפר פרה אדומה היה 

 מעורב אפר מפרתו של משה, וכך יש בכולן את הכוונה השלמה.  
* 

רה של הגאון רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל, בעל החפץ חיים, היה רוקח שהיה נחשב הידען מסופר שבעיי
הגדול ביותר בתרופות, כי שם לא היה רופא, ולכן הוא שימש גם כמו רופא. כמובן שהוא החשיב את עצמו ולא 

קנא בך שאתה מקיים היה שומר מצוות. נכנס אצלו החפץ חיים בשעה שמכר תרופות ללקוחות, ואמר לו אני מ
מצוה כל כך גדולה מכין תרופות ומציל נפשות, הרי כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, רק 
תכוין כל פעם שאתה מכין תרופה לקיים מצוה, והרי הרווחת עולם ומלואו. דבריו של הח"ח נכנסו ללבו של 

אט החל לקיים עוד מצוות, עד שהפך להיות שומר הרוקח, והחל מכוין לשם מצוה ומצוה גוררת מצוה, לאט ל
 מצוות קלה כבחמורה בזכות דבריו של החפץ חיים שהעביר לו את המסר ברכות.

 
 

 יחיד ומיוחד עצה טובה
 

הנוסחה שעומדת מאחורי הדחיינות היא חיפוש אחר תחושת סיפוק 
ם בחרו מטלה שאת ,כדי להקל את הסבל והימנעות מסבל. במשימה

עצמו את  כעת סידור שולחן העבודה שלכם. ,לדוגמאדוחים אותה, 
ריח ומסודר להפליא  חדרה - , ודמיינו שהשלמתם את המשימההעינים

טוב באויר. השאירו את העינים עצומות והרגישו עד כמה הדבר נעים. 
 פקחו את העינים והרגישו את ההרגשה הלא נעימה שיש לכם עם שולחן

, לוכלך. גרמו למוח אי נוחות מהדחייה של סידור השולחןמבולגן וחדר מ
 .(ע"פ ספר "קוקטייל הצלחה") התחילו בעשיה לשיפור המצב הקיים.ו

האשה היחידה שמוזכר 
 הסתלקותה זמןבתורה 
, כמו הנביאה מרים
ֹבאּו ְבֵני שכתוב: ָרֵאל -"ַוּיָ ִיׂשְ

ל ר-ּכָ חֶֹדׁש -ָהֵעָדה ִמְדּבַ ִצן ּבַ
ָקֵדׁש  ב ָהָעם ּבְ ׁשֶ ָהִראׁשֹון ַוּיֵ
ֵבר ּקָ ם ִמְרָים ַוּתִ ָמת ׁשָ ַוּתָ

ם" (במדבר כ, א).  ׁשָ
 

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

האדם עומד בין המוות ובין החיים, אפשר לו לרדוף אחר המצוות ויזכה לחיים טובם ואפשר לו לרדוף אחר "
העבירות ויורש גיהנם, אך על ידי ההתמדה בלימוד התורה והמוסר קרוב לומר שמובטח הוא שלא ילך אחר היצר 

 הרע". ("מגיד חדשות" ח"י עמ' רס"ה)  
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 פנינים ופרפראות
 

ת נחש בדוקא, כדי שלא יאמרו ישראל הטעם שאמר לו ה' למשה לעשו - ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף וגו'
מי שאמר  ל דרךא החטא ממית, והראיה שברצון ה' גם נחש יכול להיות סיבה לחיים, עשהנחש הוא הממית, אל
 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל). ץ וידלק (תענית דף כ"ד ע"א).מלשמן וידלק יאמר לחו

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 ...מתקדמים אחורה

 
 
 

מאשר קבלנו במתן  נדליתמכיון שכל חכמת התורה 
תורה, הרי שחכמת התורה שונה במהותה לגמרי מכל 

בחכמת המדע למשל, בכל עת מתגלות  חכמה אחרת.
נחשף שעובדות חדשות הדוחות תיאוריות ישנות, עד 

 את כל המדענים פעורי פהותיר מממצא מרעיש ש
תחזקנה  ןמסקנות אחרות, וגם הל ומוביל אותם

מדע אחר, -שאחרי כמה שנים יתעורר אישעד  מעמד
וינפץ את אותה תפיסה. כך מתגלגל לו עולם המדע 

ככל שהמחקר   -במשך מאות שנים, כשהכלל הוא 
 .מתקרב לאמתחדש יותר, כך הוא 

 
ם בדיוק בחכמת התורה לעומת זאת, הדברים פועלי
 הר סיני בכיוון ההפוך. ככל שאנו מתרחקים ממעמד

נטית, אנו תשבו ניתנו הדברים בצורה המדויקת והאו
מהמקור. לכן ככל שמדובר בחכם יותר  מתרחקים

שקרוב יותר לדור מקבלי התורה אשר קבלוה מפי 
הגבורה, יפה מעלתו וכוחו גדול, באשר קרוב הוא 

נה תורנית, יותר אל מקור האמת. למעשה, מבחי
 .העולם אינו 'מתקדם' אלא מתרחק

 
ובאמת רואים בחוש עד כמה עמוקים דברי 
הראשונים, ועד כמה הצליחו בדבריהם הקצרים 
לכלול את כל פלפולי האחרונים, וזאת משום שהם 
קרובים יותר להר סיני, ומי שיונק מן השורש, מצליח 
לכוין יותר לדעתה של תורה. מסיבה זו, בחכמת 

ליישב דברי הקודמים, כי הם  בקשיםמתמיד הנצח 
 קרובים הרבה יותר מאתנו למקור, וקשה לומר שאנו

 טוב מהם. מבינים
* 

ירושלמי (גיטין פרק א' הלכה ב') מביא טעם ה
למותם של נדב ואביהוא, משום שהורו הלכה בפני 
רבם. אפילו שלדעתם זו הלכה פשוטה שמצוה 

היה עליהם  להביא קטורת מן ההדיוט, בכל זאת לא
ועדיין צריך להבין, מדוע . לעשות מעשה עד שישאלו

 נענשו בעונש כל כך נורא? -זה חטא כל ע
 

שהזהירות זצ"ל  רבי יהודה צדקההגאון  לומד מכך
היא אלא , אינה מילתא זוטרתא בפני הרב לא להורות

ושרשה בכך  ,אחד מיסודי היסודות של עם ישראל
ים יותר למעמד שהרבנים הזקנים הנם כאמור קרוב

נדב  הר סיני והם יודעים לכוין לאמתה של תורה.
 ואביהוא, בכך שהורו הלכה בפני רבם, ביטאו כי דעת 

 הצעירים טובה יותר ואין צורך להתחשב בדעת
להחדיר עמוק בלבנו,  עונשם החמור בא כדיהזקנים. 

שיש לבטל דעתנו בפני דעת אבותינו ורבותינו, ואין 
 ם נראה לנו אחרת. לסטות מדרכם, גם א

 
לפני תחילת מסכת אבות, הקדים התנא וכתב "משה 

להזהירנו לבל קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע" וכו', 
בפרקי אבות  המובאותנתחכם ונאמר שכל ההנהגות 

יש לשנות מתאימות לדורות ההם, ואילו בדורנו 
הכל התקבל למשה בסיני,  בהתאם לדור. ולא היא אלא

הוא קדמון יותר, הוא קרוב יותר להר ואדרבא כל מי ש
 סיני ואמיתי יותר.

* 
טס פעם מאמריקה זצ"ל  רבי יעקב קמינצקייהגאון 

לארץ ישראל. לצדו ישב מזכיר ההסתדרות דאז, ירוחם 
מדי כמה דקות הופיע נכדו של הרב שהתלווה משל. 

ו ושאלו ביראת כבוד: "האם אליו לטיסה, ניגש לסב
מר משל בחן . ..סבא צריך משהו, האם הכל בסדר?

בהשתאות את הנער ולא הצליח להסתיר את פליאתו 
 .מן המחזה הבלתי מצוי בעליל בחברה בה הוא חי

נאנח מר משל: "הנכדים שלי, יודעים רק לבקש 
בקשות. לא שכחו לפני הטיסה להגיש לי רשימת 

... מי חולם על כזה . סבא תקנה וסבא תביאקניות
 ?!".כבוד

 
חינכתי את "אני  "אסביר לך את ההבדל", נם לו הרב.

ילדי ונכדי, שאנו צאצאי אברהם אבינו, 'האדם הגדול 
. במעמד בענקים', שהנחיל את מורשתו לבניו אחריו

הר סיני קבלנו את התורה, ומאז היא עוברת מדור 
העריצו הילדים  -לדור. בדור שאחרי מעמד הר סיני 

ם אשר זכו לשמוע את דבר ה' מפי את הוריהם כאנשי
הגבורה ממש. וילדיהם הם, העריצו אותם על שהכירו 
את אלו שעמם דיבר ה', וכך השתלשל הדבר מדור 

. ילדי ונכדי מכבדים אותי כאדם שזכה להיות לדור
לעומת זאת, אתה  .עם ענקי הרוח בדור הקודםמקושר 

חינכת את ילדיך ונכדיך על פי התאוריה הבאושה של 
דרווין, כי החיים הם תוצאה של אירועים מקריים, 
ומוצא האדם מן הקוף, ואם כן מדוע שיעריכו אותך?! 

ה המקשרת בינם לבין הרי אין אתה בעיניהם אלא חולי
הקוף... אתה מקורב אל הקוף שטיפס על העצים 
בג'ונגל, ואילו הם מושלמים יותר ממך. אדרבא, אתה 

 ומר משל נאנח בשנית... חייב בכבודם...".
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 שיחה מאחורי הכותל

----------------------------------------------------------------- 

 זה לא צחוק!  
 שעליהם להימלט, הבינו בני משפחת מילר במלחמת העולם השניה גרמניהידי עם כיבוש צרפת על 

ראש שהיתה מדינה ניטרלית.  היה שוייץ יעד הבריחה .מעירם אנטוורפן מפני הצר הצורר בהקדם
הבריחה  טרם. וזה מצדו סידר את המסמכים המזויפים ,לו סכום נכבד שילםעם מבריח,  םהמשפחה סיכ

 .לעורר חשדשלא  יד, כדיתיק רק  אלאציוה עליהם המבריח שלא יקחו איתם מזוודות, 
 

כדי התיק הקטן  לידיו את למסור להם המבריח הורה בהצלחה, מעבר הגבול הראשון את עברולאחר ש
  עושה זאת עבור בטחונם.הוא כי  והסביר ,שהוא יעבירו בלי לעורר חשד

 
השני  הגבולאת  חצו הבדיקות עברו בשלום, והםה' ובחסדי  ,התיק אתהמשפחה  אבבלב כבד, מסר לו 

 .והגיעו לשוויץ
 

היה בטוח  לה. הולא עבר איתםבצדו השני של הגבול  עם התיק נותראולם למרבה הפתעתם המבריח 
מוכרים את רכושם וקונים בו יהלומים שדרך הבורחים כ ,נמצא כל רכושה של המשפחה שהבריחשבתיק 
אוצר  ישבתיק , ואלפי זהב וכסףשליהודים יש דברים חשובים יותר מ מה שהאיש לא ידע הוא. וזהב

 ..מסוג אחר.
 

בתוך יש לך : "מה ווחקרו אות החיילים הגרמנים עצרוהוכשחזר המבריח לצרפת דרך מעבר הגבול, 
 טלית ותפילין.  ובתוכו התגל, ולפתוח את התיקלו הורו החיילים ". בביטחון: "כסףהשיב  האיש .התיק?"

 
 ...בו במקום ירושהיו בטוחים שמדובר ביהודי,  השומרים

 

   צחוק צחוק אבל... 
 חשוב טלית ותפלין יותר מאלפי זה וכסף...ליהודי  –לכל אחד חשוב משהו אחר 

----------------------------------------------------------------- 
 מכתבים למערכת / (ר"ת עלון פניני הפרשה) מגילה עפה

----------------------------------------------------------------- 
: ראיתי באיזה ספר שאסור לנשק נפטר ויש בזה סכנה גדולה ע"פ בזה"למרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א  נשאל 1137בעלון מס' 

: זה הקשיתי בילדותי. והשיב הקבלה. ולכאורה כך נהג יוסף, כמו שכתוב "ויפול יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק לו" (בראשית נ' א')?
 לאור החיים הקדוש שם.בזה ויש להאיר שזכה לכוין  עכ"ל. צתי ע"פ מאז"ל "יעקב אבינו לא מת" (תענית ה' ע"ב).ושוב תיר

 , בני ברקיצחק חותה, בברכה                                                                                                                                                               
 

גמרא במסכת תענית (כ"א ע"א) מסופר על שני ב
 ישבועל אף עניותם החכמים אילפא ורבי יוחנן, ש

 מביתםאזל הכסף , עד שבבית המדרש ולמדו תורה
 . םכדי להחיות את נפש ,לעסוק במסחר והחליטו

 
 .בצד הדרך לכותל רעועבסמוך  לאכולבדרכם, פנו 

אכי שני מלהגיעה שיחה בין רבי יוחנן  לאזנווהנה 
, ונקברם חיים על שניהם הכותל"הבה נפיל את . השרת

אמר  "!חיי עולם ועוסקים בחיי שעהשמניחים לפי 
: "לא נעשה סירב המלאך השני מלאך אחד לחברו, אך

ועדיין לא  מזלו להאירזאת, כי אחד משניהם עתיד 
 הגיע זמנו למות".

 
לפא: יא   את     ושאל   שמע, מאשר   יוחנן    רבי   נבהל

 .מישהו מדבר כאן?''''האם שמעת 
 
 .לפאיהשיב א "לא שמעתי דבר"
 

ומזלו עומד  אליו מכוונים הדבריםהבין רבי יוחנן ש
חוזר אני לבית "לפא: י. קם ממקומו ואמר לאלהאיר

שנאמר 'כי לא מה ים יקובכך א ,המדרש ללמוד תורה
  ."(דברים טו, יא) יחדל אביון מקרב הארץ'

 
 ,פנה לעסוק במסחרלפא יים זה מזה. אינפרדו השנ

ורבי יוחנן חזר לעירו ללמוד תורה. והנה לא חלפו 
התפנתה.  "ראש הישיבה"ימים רבים ומשרת 

תורה וכבוד  ומלבד ,לתפקיד הנכבד נבחר רבי יוחנן
 שר רב.וזכה גם בע



 
 

  אור המאיר 
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 )שעתיד בע"ה לראות אורח"ג (מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

תמורת תשלום  כל יוםבשלוש -שעתיים עמי בביתי במשךעל אפשרות לקחת אברך שילמד  תיחשב שאלה:
 לו את הכסף ממעשרות? לשלם. האם מותר ש''ח 1,000של 

 ומצוה. ,מותר תשובה:
 

 האם יש בעיה למכור כלב? שאלה:
 שהכלב יהיה קשור ולא יזיק לאחרים.בתנאי אין בעיה. רק  תשובה:

 
 שני? האם יש חשש לקרוא לתינוק בשם אדם שנפטר בקיצור שנים בתור שם שאלה:

 .)א"נ אות ערותבה אליהו עליות , הובא בספרהגאון מוילנאדברי (על פי  בתור שם שני אין חשש תשובה:
 ד"יו( ו"ח ם"מהרש ת"בשו ע"וע'). וט' ח אות ד"כ' סי( הברית זוכר ובספר )בסופו( מספרות רוחות בספר ועיין
 מקפידים העולם שאין) ז"פ' סי( ד"חיו ץ"הרמ ת"משו הביא) ד"יו' סי ע"אה( ד"ח אומר יביע ת"ובשו). ב"קי' סי
 אלישמע בניו שם קרא המלך שדוד') ו' ג' (א י"דה י"ברש וכמבואר בהדיה קפדי לא קפיד ודלא, זה על

 יקום: לרמוז ויש. חכם לעצה השומע ודאי א"הגר מפי דנפיק כיון מ"ומ. ש"ע. שמתו אחיהם כשם ואליפלט
 אחיו בשם אותו יקראו שאם לומר), מ"ב( ריםומ שיםק סוריןי ת"ר ם"יקו'), ו ה"כ דברים( המת אחיו שם על

 מחלון לבנו קרא שלא מבועז והראיה, ממש שמו על ולא לנחלה יקום פירשו ל"שחז עוידו. הרבה יסבול המת,
 תחת אחר זרע אלקים לי שת כי שת שמו את "ותקרא) ה"כ' ד בראשית( בתורה וכן. עובד אלא המת שם על

 .הבל קראתו ולא', וגו הבל"
 

חושש  50, וכעת כשהוא בגיל 32ה בגיל יהודי שנקרא על שם סבו שנהרג במלחמת העולם השני שאלה:
 שנקרא על שם אדם שנהרג בגיל צעיר. האם יש צורך שיוסיף שם?

 אין צורך, יאריך ימים ושנים בטוב ובנעימים. -אם הוא מרגיש בטוב תשובה: 
 

ל"ע. האם בתאונת דרכים  14בחור שנקרא "בנציון", ונודע לו שנקרא על שם דודו שנפטר בגיל  שאלה:
 כדאי כעת להוסיף שם?

"בנציון" זה שם שמסוגל לאריכות ימים. כן כתב מרן החיד"א בספרו שם הגדולים (מע' גדולים  תשובה:
בקונטרס אחרון אות א') וז"ל: ראיתי שכתב אחד קדוש בכת"י משם ירושלמי שמי שמתים בניו, יקרא לבנו 

בשם הרב"צ קואינקה ז"ל דליתא בירושלמי רק הכוונה אשר יולד לו בן ציון ויחיה. ע"כ. (וראיתי כתוב 
 ששמע כן מיהודי ירושלמי. והוא רחוק). רק אם אינו מרגיש טוב ח"ו, יוסיף שם.

___________________________________________________________________________________ 
 חידת השבוע

 היכן מצינו "פסח שני" שאינו תאריך?
מסכת פסחים נקראת כך בלשון רבים (בשונה ממסכת שבת, ראש השנה, סוכה, מועד קטן ותענית הפתרון: 

סכת זו לשני חלקים: עד פרק מקום שנהגו נקרא פסח ראשון הראשונים חילקו משכולן בלשון יחיד), כי 
כמופיע בגמרא שלנו בסוף פרק רביעי: "הדרן עלך פסח ראשון וסליקא לה פסח ראשון", ומשם ואילך נקרא 

בהסכמתו  כתב מרן הגר"מ מאזוז שליט"א ך. (כ"פסחים""פסח שני". ואחר כך חיברו את שניהם וקראו לה 
 לספר "יברך ישראל" ח"ד).

___________________________________________________________________________________ 
 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 

 
 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                     לע"נ רבי עובדיה בן לולו זצ"ל                      

 לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                                 לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 
 בן שושנה תבלח"ט ז"ל יוסף יצחק "נלע                                                 לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל

 פסח יוסף בן מלכה הי"ו להצלחת
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העלון מוקדש להצלחת יגאל צבן בן ציון 
ורעיתו שיזכו בקרוב ממש לראות בחתונת 

אורין בני ציפורה  בנותיהם :עינב ,ליטל ומזל
 שיזכו לבתים מוצלחים ובנין עדי עד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

 

 

 חוקת-פרשת
 אוהב שלום ורודף שלוםלהיות 

תו כל בית או והכהן: "ויבככתוב בפרשה על פטירתו של אהרון 
ישראל"  שכל עם ישראל השתתפו בקבורתו כיון שהיה אהוב על 

 הכל והרבה שלום בעולם. 
כותב מנורת המאור ְלֹמֶׁשה ָּגְמלּו ֶחֶסד ָהֲאָנִׁשים ִּבְלַבד, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
''ַוִּיְבּכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֹמֶׁשה וגו' (דברים לד, ח). ּוְלַאֲהֹרן ָּגְמלּו 

ָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף. ָלָּמה? ֶׁשָהָיה ַאֲהֹרן אֹוֵהב ָׁשלֹום ֶחֶסד ָהאֲ 
ְורֹוֵדף ָׁשלֹום ְועֹוֵבר ְּבָכל ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל יֹום ּוֵמִׂשים ָׁשלֹום ֵּבין 
ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ְלִפיָכ ָּגְמלּו לֹו ֶחֶסד ָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, 

ִׁשים יֹום וגו' ׁשֶ   ). [הובא ברש"י] (במדבר כ, כטֶּנֱאַמר: ''ַוִּיְבּכּו ֶאת־ַאֲהֹרן ְׁש
: הלל אומר הוי מתלמידיו של פ"א כפי שכתוב בפרקי אבות

אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן 
 לתורה 

ן, ֶׁשָהָיה אֹוֵהב מובא ְּבָאבֹות ְּדַרִּבי ָנַתן: ֱהֵוי ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהרֹ 
ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום. ֵּכיַצד? ֲהֵרי ֶׁשָהיּו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשָעׂשּו ְמִריָבה 
ֶזה ִעם ֶזה, ָהָיה הֹוֵל ַאֲהֹרן ְויֹוֵׁשב ֵאֶצל ֶאָחד ֵמֶהם, ְואֹוֵמר לֹו: 

ְדָמעֹות ָרִאיִתי ֶאת ֲחֵבְר ְּפלֹוִני, ֶׁשהּוא אֹוֵכל ֶאת ִלּבֹו ּובֹוֶכה ּבִ 
ָׁשִליׁש ְואֹוֵמר "אֹוי ִלי ֶׁשָּכ ָאַמְרִּתי ְלַחֵבִרי, ֵהיַא ֶאָּׂשא ֶאת ֵעיַני 
ְלמּולֹו ְוַאְרֵאהּו, ֹּבְׁשִּתי ְוַגם ִנְכָלְמִּתי ִמֶּמּנּו ֶׁשֲאִני הּוא ֶׁשָחָטאִתי לֹו". 

ְנָאה ִמִּלּבֹו. ְלַאַחר ְויֹוֵׁשב ַאֲהֹרן ּוְמַדֵּבר ַעל ִלּבֹו, ַעד ֶׁשֵּמִסיר ֶאת ַהִּׂש 
ִמֵּכן הֹוֵל ַאֲהֹרן ְויֹוֵׁשב ֵאֶצל ַהֵּׁשִני, ּוְמַדֵּבר ַעל ִלּבֹו ְּכִפי ֶׁשִּדֵּבר ִעם 
ָהָאָדם ָהִראׁשֹון, ַעד ֶׁשֵּמִסיר ֶאת ַהִּׂשְנָאה ִמִּלּבֹו. ְּבֶאָחד ַהָּיִמים, ָהיּו 

יּו ִמְתַחְּבִקים ּוִמְתַנְׁשִקים ֶזה ִנְפָּגִׁשים ְׁשֵני ַהֲחֵבִרים ֶזה ִעם ֶזה, ְוהָ 
ִעם ֶזה, ְועֹוִׂשים ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם. ָׁשַמע ַעל ַּבַעל ְוִאְׁשּתֹו ֶׁשָעׂשּו ְמִריָבה, 
הֹוֵל ֵאֶצל ַהַּבַעל ְואֹוֵמר לֹו: ִּבְׁשִביל ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶׁשִּנְתָּגֵריָת ִעם 

, ִאם ַאָּתה ְמָגֵרׁש אֹוָתה, סָ  ֵפק ִּתְמָצא ְכמֹוָתּה, ָסֵפק לֹא ִאְׁשְּת
ִתְמָצא ְכמֹוָתּה; ְועֹוד, ִאם ַאָּתה מֹוֵצא ּוִמְתַנֵּציָת ִעָּמּה ולבסוף 

הראשון ְּתִחַּלת ְּדָבֶריָה אֹוֶמֶרת  חבוויכו ההשנייתגרשה ,האשה 
: ָּכ ָעִׂשיָת ְלאֹוָתּה ִאָּׁשה ִראׁשֹוָנה  ְל

חּוִרים ְקרּוִאים ְּבֵׁשם ַאֲהֹרן ָיְצאּו כתוב במדרש : ְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ּבַ  
ַאֲחֵרי ִמָּטתֹו,. שכיון שהחזיר בין בעל לאשה קראו לבן אהרון  כיון 
שבזכותו נולד בן זה  וכן ראוי להתנהג בדרכי אהרון הכהן אוהב 

 שלום ורודף שלום .
ם ְיֵהא כתוב במסכת ברכות (יז, א): ַמְרְּגָלא ְּבפּוֵמיּה ְּדַאַּבֵּיי: ְלעֹולָ  

, ֵמִׁשיב  ֵחָמה ּוַמְרֶּבה ָׁשלֹום ִעם ֶאָחיו ָאָדם ָערּום ְּבִיְרָאה ּוְבַמֲעֶנה ַר
ְוִעם ְקרֹוָביו, ַוֲאִפילּו ִעם ּגֹוי ַבּׁשּוק, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ָאהּוב ְלַמְעָלה ְוֶנְחָמד 

ָנן ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשּלֹא ְלַמָּטה ּוְמֻקָּבל ַעל ַהְּבִרּיֹות. ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרָּבן יֹוחָ 
 ַוֲאִפילּו ּגֹוי ַּבּׁשּוק  ִהְקִּדימֹו ָאָדם ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם,

ָהיְיָתה ְּב"ֵסֶפר ֲחֵרִדים" (ֶּפֶרק ח) ָכַתב, ֶׁשאּוָמנּותֹו ֶׁשל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן 
ֹוֵדף ָלֶלֶכת ָלִׂשים ָׁשלֹום ִּבְמקֹומֹו, ְוָהָיה רְלִהְתַּבֵּטל ִמַּתְלמּודֹו ְּכֵדי 

ֶקת.  ָׁשלֹום ַּגם ִּבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים ְּכֶׁשָהָיה ׁשֹוֵמַע ֶׁשֵּיׁש ַמְח
כמו שכתוב , שואל במסכת כלה רבתי פ"ג מה הפירוש רודף שלום 

 אדם ומסבירה המסכתא שבכל המצוות אין, ורדפהו שלום בקש
 כי, אויבך" שור תפגע כמו שכתוב "כי, לידו באה כן אם אלא מחויב
[פירוש המילה "כי" , חדש בית תבנה כי, שונאך מורח תראה

 .ורדפהו שלום בקש, מקום בכל שלום בפסוקים לעיל הוא אם] אבל
 [צריך לרדוף אחריו ולהשיגו ]

 שכל מלמד, באותיותיו ו"ושע, אותיות ו"בשע נתלן שלום תנא
 ריקם חוזרת תפלתו אין, שלום הרודף
 באבות בשלשה  שכתוב, עליו עומד שהעולם השלום הוא גדול

 .השלום ועל האמת ועל הדין על, קיים העולם דברים
בדאי  לשון תורה שדברה מצינו שכן השלום גדול קפרא בר אמר

 שרה ותצחק שנאמר, לשרה אברהם בין שלום להטיל כדי [שקר]
 כתיב ולבסוף, זקן ואדני עדנה לי היתה בלתי אחרי לאמר בקרבה

 לשקר מפני דרכי שלוםוכן נפסק להלכה שמותר .זקנתי ואני
שואל מדוע כתוב הוי מתלמידיו  האלשיך הקדוש (בויקרא פ"י)

של אהרון היה צריך לומר הוי כאהרון הכהן למה כתלמידיו וכן 
מספיק היה לומר במקום אוהב שלום ורודף שלום רק אוהב 
ורודף שלום עונה האלשיך שתנא בא לומר לנו שאי אפשר להיות 

היה בחינת תלמידיו של אהרון וללמוד כמו אהרון אבל לפחות נ
 ממעשי אהרון ולהשתדל מאד להדבק בדרכיו כמה שיותר ע"כ

ַרּבֹו ֶׁשל ָהַרב ַרִּבי ָדִוד בצפת ָהַרב ַרִּבי יֹוִסף ַסאַראגּוִסי על  מסופר
ֶּבן ִזְמָרא (ָהִרְדַּב"ז), ֶׁשָהָיה ֵמִׂשים ָׁשלֹום ָּתִמיד ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו 

ׁש ְלִאְׁשּתֹו ֲאִפילּו ֵּבין ַהּגֹוִים, ְוָזָכה ִלְראֹות ֶאת ֵאִלָּיהּו. ּוֵבין ִאי
ּוִבְמקֹום ֶׁשָרָאהּו [ָקרֹוב ְלִצּיּון ַהַּתָּנא ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִאְלַעאי] ָׁשם 

ַעל ַהָּגאֹון  ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵמִאיר ַמאזּוז ְׁשִליָט"א ָחַצב לֹו ֶקֶבר.
ַּבַלִעיׁש ַזַצ"ל ֶׁשָהָיה ַאב ֵּבית ַהִּדין ְּבתּוִניס, ּוַפַעם ָּבא ַרִּבי ַחִּיים 

ְלָפָניו ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשָרָצה ְלָגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו, ִּבְגַלל ֶׁשִאְׁשּתֹו ֵאיָנּה 
יֹוַדַעת ְלַנּקֹות ּוְלַסֵּדר ֶאת ַהַּבִית, ְוִהיא ְמֻפֶּזֶרת ּוַבַלַגִניְסִטית ְּגדֹוָלה, 

ֶצה ְלִהְתָּגֵרׁש ִמֶּמָּנה. ָהַרב ִהְזִמין אֹותֹו ֶׁשָּיבֹא ֵאָליו ָמָחר ְוָלֵכן רֹו
ָיִכין לֹו ֶאת ַהֵּגט. ָהַל ָהַרב ַּבָּצֳהַרִים, ְוהּוא  1.00ְלֵביתֹו ְּבָׁשָעה 

ְלֵביתֹו, ּוִבֵּקׁש ֵמִאְׁשּתֹו ָהַרָּבִנית ְׁשֶתַבְלֵגן ֶאת ַהַּבִית ִלְפֵני ֶׁשָּיבֹוא 
יׁש ְלַקֵּבל ֵּגט. ָעְׂשָתה ָהַרָּבִנית ִּכְדָבָריו, ַוֲהָפָכּה ֶאת ַהַּבִית אֹותֹו ָהִא 

 לסדֹום ועמֹורה ּולתֹוהֹו וֹבהּו. הּנעלים היּו על

ַהֻּׁשְלָחן ְוַהֵּפרֹות ְוַהְּיָרקֹות ָהיּו ְמֻפָּזִרים ַּבָּסלֹון, ְוַהְּבָגִדים ַּבִּמְטָּבח 
יַע אֹותֹו ָהִאיׁש ְלֵבית ָהַרב ִעם ִאְׁשּתֹו ִהּגִ  1.00ְוכּו'. ְלָמֳחָרת ְּבָׁשָעה 

ְּכֵדי ְלָגְרָׁשּה. ְוִהֵּנה ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְלֵבית ָהַרב, ָעַמד ָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה 
ּוִמְׁשּתֹוֵמם ְלֹגֶדל ַהֻחְרָּבן ְוַהַּבַלַגן ֶׁשֵּיׁש ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב. ְוָאז ָּפָנה 

ֹוֵרר ָּכֶזה ַּבַלָּגן ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב, ֲהֵרי ֶאְצֵלנּו ְלִאְׁשּתֹו ְוָאַמר ָלּה: ִאם ׂש
רואים  ַּבַּבִית ַהְרֵּבה יֹוֵתר טֹוב, ְוִאם ֵּכן, ּבֹוִאי ְוַנְחֹזר ַהָּבְיָתה... כ

ממעשה זה כיצד הרב ואשתו השפילו וביזו עצמם כדי להרבות 
 שלום 

 אליהו אמר למזכירת בית הדין וכן היה מעשה  שהרב מרדכי
כשיכנס אדם לדיון תזריקי עלי עגבניות ופירות כשהגיע אותו 
אדם לדיון בבית הדין המזכירה באה עם סל וצועקת וזורקת את 
הירקות על הרב כאלו הוא בעלה ואומרת לו תראה איזה סחורה 
גרועה קנית כשראה  האדם המעוניין להתגרש מאשתו את יחסה 

בה יותר טוב של "אשתו של הרב אליו אמר אם כך מצבי הר
וביטל את הגירושין  מיד לאחר המעשה ביקשה המזכירה סליחה 
שביישה את הרב  רואים ממעשים אלו אגדולי ישראל ביזו 
עצמם כדי להשכין שלום שלא נוגע אליהם קל וחומר שלום 

 שנוגע אליו שירבה שלום  וירדוף אחריו 
צריך להזהר שלא להיות מאלו שלא רק שאינם משכינים שלום 

לא מרכלים על הבעל או על האשה וגורמים פירוד והרס לבית א
צריך להזהר תמיד לשבח את כל אדם בפני חבירו תמיד לומר 

 דברים טובים על השני ולהעלים עין מדברים שליליים  
ָמְרְּדַכי ִלְבטֹון ַזַצ"ל ֶׁשָהָיה ָהַרב  ְמַסְּפִרים ַעל ָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי

ְּבסּוְרָיה, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָרָצה ִאיׁש ֶאָחד ְלָגֵרׁש ֶאת ָהָראִׁשי ַּבֲחֵלב ׁשֶ 
ִאְׁשּתֹו, ְוָלֵכן ִנַּגׁש ֶאל ָהַרב ְוָאַמר לֹו ֶׁשבְרצֹונֹו ְלִהְתָּגֵרׁש. ָאַמר לֹו 
, ַוֲאַסֵּדר ָלֶכם ֵּגט. ֶׁשָּיָצא ָהִאיׁש ִמֵּבית  ָהַרב: ֲחזֹור ָמָחר ִעם ִאְׁשְּת

ָּמׁשֹו: ָמָחר ְּכֶׁשָּיבֹוא ָהִאיׁש ַהֶּזה ִעם ִאְׁשּתֹו, ָהַרב, ָאַמר ָהַרב ְלׁשַ 
, ְוַאָּתה  ָּתבֹוא ְוִתְלַחׁש ְּבאֹוְזִני ֵאיֶזה ַמֶּׁשהּו, ַוֲאִני ֶאְכַעס ְוֶאְצַעק ָעֶלי
ַּתְרֶאה ֶאת ַעְצְמ ְּכִאּלּו ֶנֶעַלְבת ְוִתְבַרח ַמֵהר ִמְּבִלי ְלָהִׁשיב ַעל ַּכֲעִסי. 

ֳחָרת ָּבאּו ָהִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו ִלְפֵני ָהַרב. ָהַרב ִצָּוה ַעל ַהּסֹוֵפר ְוָאֵכן ְלמָ 
ֶׁשִּיְכֹּתב ֶאת ַהֵּגט, ּוֵביְנַתִים ָּבא ַהַּׁשַּמׁש, ְוֵהֵחל ִלְלֹחׁש ַמֶּׁשהּו ְּבאֹוְזֵני 
ָהַרב. ָהַרב ַּכַעס ְמֹאד ְוָצַעק ַעל ַהַּׁשָּמׁש, ְוַהַּׁשָּמׁש ָיָצא ֵמַהָּמקֹום 

ֶבָהָלה ַרָּבה. ָׁשַאל ָהִאיׁש ֶאת ָהַרב: ַמּדּוַע ְּכבֹוד ָהַרב ַּכַעס ְוָצַעק ַעל ּבְ 
ַהַּׁשָּמׁש ְּבצּוָרה ָּכזֹו? ָאַמר לֹו ָהַרב: ָהִאיׁש ַהֶּזה ָעַבר ָּכל ְּגבּול, הּוא 

ִּני לֹא ִמְתַּבֵּיׁש, עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִאְׁשְּת ִקְּבָלּה ֶאת ַהֵּגט, הּוא ִּבֵּקׁש ִמּמֶ 
ְׁשֶאַזֵרז ֶאת ְּכִתיַבת ַהֵּגט, ִּכי הּוא רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן ִאָּתּה... ְּכֶׁשָּׁשַמע 
ָהִאיׁש ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרב, ִהְתָחֵרט ַעל ֶׁשִּבֵּקׁש ְלָגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו, ּוִבֵּקׁש 

 ֵמָהַרב ְלַהְפִסיק ִלְכֹּתב ֶאת ַהֵּגט...
א אל הכהן". אין טהרתו  של כותב הכלי יקר (ויקרא יג,ב) "והוב

מצורע כ"א ע"י כהן כיון שכל מי אשר הוא מזרע אהרן נמצאו בו 
פכיים לאלו כי חטא הלשון גורם כל ריב וכל וג' מדות טובות ה

נגע ובין אחים יפריד ע"כ יבא אהרן שאחז במידת השלום וירפא 
 לזה כי הוא היה אוהב שלום ורודף שלום,

:וזה לשונו "כיצד הנהגת כותב  הרמב"ם הלכות דעות (ה,ז )
תלמיד חכם תלמיד חכם לא יהא צועק וצווח בשעת דבורו 
כבהמות וחיות. ולא יגביה קולו ביותר אלא דבורו בנחת עם כל 
הבריות. וכשידבר בנחת יזהר שלא יתרחק עד שיראה כדברי גסי 

ומקדים שלום לכל האדם כדי שתהא רוחן נוחה הימנו. הרוח. 
לכף זכות. מספר בשבח חבירו ולא בגנותו כלל.  ודן את כל האדם

 עכ"ל  אוהב שלום ורודף שלום".
 וחשב ,שלום מרודף יותר רוח שפל לך ואין :וכתוב בכלה רבתי 

 הא, והולך רוחו משפיל איני אם, שלום רודף הוא היאך בדעתך
, ושותק, עמו מריב אדם, שלום לו אומר, מקללהו אדם, כיצד
 על וירצהו זה אצל והולך רוחו משפיל אהו, שנים רבו אם ועוד
 ע"כ  ,הצדיק אהרן של אומנותו היתה שכך, לזה וכן, זה

בסי' של"ג בספר חסידים כתוב על הפסוק במעמד הר סיני ",ויען 
כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר ה' נעשה" נאמר 
"כל העם" בדוקא אבל אילו היה אחד מוחה לא ניתנה התורה 

הרי שללא איחודו של כלל ישראל כעם מאוחד לא היה עכ"ל. 
זוכה אף אחד מאיתנו בקבלת התורה לא רק במעמד נשגב 
כמעמד הר סיני נחוצה היתה האחדות. בכל תקופה האחדות 
היא המביאה את שפע הברכה . אמרו חז"ל שאין כלי מחזיק 

 ברכה אלא השלום 
ו אבינו וכן בספר חסידים שם מציין "מברכת שים שלום ברכנ

כולנו כאחד באור פניך", הברכה שבאה מאור פניו יתברך באה 
 כשכלל ישראל באחדות 

כי כלל חיות  ומסביר זאת הגר"ז ליקוטי אמרים תניא ל"ו 
 , העולמות תלויים על כלל נשמות ישראל

 הוא היאך בדעתך וחשב, שלום מרודף יותר רוח שפל לך ואין
 אדם, כיצד הא, לךוהו רוחו משפיל איני אם, שלום רודף

 רבו אם ועוד, ושותק, עמו מריב אדם, שלום לו אומר, מקללהו
, לזה וכן, זה על וירצהו זה אצל והולך רוחו משפיל הוא, שנים
  י פרק ויקרא אלשיך ,הצדיק אהרן של אומנותו היתה שכך
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        .כליות מוסר). יב,כ" (ימיך יארכון למען אמך ואת אביך את כבד" 
ירד" מניין מתפללים. יום אחד בצפון תל אביב היה בית כנסת שבקושי "ג 

החל להגיע למקום מבוגר בן שבעים. הוא לא נראה דתי מבית. הוא נהג 
להתפלל ומיד לצאת. רב בית הכנסת התפלא. בדרך כלל אדם כזה מגיע 
לאזכרה וכו' ומעולם לא ראה שבגיל כה מבוגר אדם כזה חוזר בתשובה. 

אם אתה זקוק לעשות לאחר כמה פעמים שהאיש הופיע, פנה אליו הרב: "ה
אזכרה? אני פה הרב, תוכל להגיד לי". "לא. אני חוזר בתשובה". הרב 
נדהם:"מה קרה?". "האם שמעת על הסיפור של הרב רביץ ז"ל?" הרב נזכר 
במקרה שאירע עם הרב רביץ שעשה קידוש השם. הוא היה זקוק להשתלת 

סוף ניגשו לדין כליה וכל ילדיו נלחמו ביניהם מי יתן את כליתו לאביו. לב
תורה אצל הרב אלישיב זצ"ל, שפסק כי לבכור זכות הבכורה. ואכן הבכור 
תרם לאביו כליה. הדבר התפרסם ועשה קידוש השם גדול. "כן, שמעתי. 

הפטיר הרב. "אז תדע, כבוד הרב, שלי קרה  –באמת קידוש השם שמיים." 
אל ילדי. בני  אותו סיפור בדיוק! הייתי זקוק להשתלת כליה והרופאים פנו

אמר שהוא נוסע עוד מעט למסע בחו"ל והוא זקוק לכוחות ותורמת הכליה 
תחליש אותו. פנו לבתי, והיא טענה שעוד מעט היא מתחילה סמסטר חדש 
באוניברסיטה והיא זקוקה לכוחות ללמוד, ולכן אף היא אינה יכולה". כאן 

החיים, השקעתי  פרץ הזקן בבכי והמשיך:"הנה, אתה רואה? נתתי לילדיי את
בהם הכל, הזרמתי כספים בלי סוף, שלחתי אותם ללמוד, נתתי להם חוגים 
ומה לא והם ישאירו אותי ככה! הייתי מאוד מדוכדך. בדיוק אז ראיתי את 
הכתבה בעיתון על דין התורה בין ילדי הרב רביץ וראיתי מה זה הכוח של 

 דוד).   התורה, באותו הרגע החלטתי לחזור בתשובה..." (ברכת
                                                                    'ה לשם העראק שתיית בין הקשר
 במחיצתו שהה הוא אחת שפעם לנו סיפר, נתיבות העיר מרבני חכם תלמיד

 נמצא כשעמם מצווה סעודת במהלך א"זיע סאלי באבא סידנא ר"האדמו של
 כוונות לרבינו היו, כידוע. ל"זצ יהודיוף דוד רבי, ר"דמוהא של חתנו גם

. לשלושתם עראק ר"האדמו מזג ערב ובאותו העראק בשתיית גדולים ועניינים
 וכאשר, עראק בשתיית לא מעודו, פעימה החסיר חכם תלמיד אותו של ליבו
 אותו ניצל, למעלה ופניהם כוסותיהם את בהרימם לשתות החלו וחתנו הרב

 את להחליף הצליח עין וכהרף רואה אינו שהרב ההזדמנות את םחכ תלמיד
 כאילו למעלה כשפניו הכוס שתה ומיד לפניו שניצבה מים בכוס העראק כוס
 ימינית ביד השולחן על מכה הרב נתן לשתות בגמרם מיד. יחד עמם שתה
 תדהמתו". אותי רימה כאן מישהו, אותי רימה כאן מישהו" גדול בקול ואמר
 בלי שנעשה מה את הרב ידע כיצד התפלא הוא, עצומה הייתה חכם תלמיד של

", להנאתי עראק שותה שאני חושב הנך וכי" סאלי בבא סידנא לו ענה. שראה
 שתיה כדי ובתוך', ה שם אותיות בארבע מכוון אני עראק שותה כשאני

  אותיות מארבע שאחת ראיתי הכוס את כשהחלפת
 ב                                                             אבי – תל ירושלים בכביש מים" ברז

 שהתלווה א"זיע ר"האדמו של הקרובים מעוזריו מאחד שמענו זו עדות  
 ר"האדמו של מנסיעותיו אחת במהלך. לירושלים בנסיעתו, ר"לאדמו

 קודם שיחשיך חשש ל"זצוק ר"והאדמו מנחה תפילת עת הגיע לירושלים
 בקודש וכדרכו הכביש בצד לעצור לנהג הורה הרב. בתפילתו לעמוד שיספיק
 חזר. ידיים לנטילת מים לו להשיג מנהגו ביקש, התפילה קודם ידיו ליטול
 ר"האדמו זאת כששמע. באזור מים אין כי לרב וענה דקות מספר לאחר הנהג
 הנהג ראה ולפתע הקיר לכיוון והתכופף הדרך לצד ונגש מרכבו יצא הוא

 מספר הראיה עד. מנחה להתפלל ועמד ידיו את נטל והרב לזרום מים שהחלו
 באחת. כלל מים לברז סיכוי או סימן שום היה לא, עצרו בו מקום באותו כי

 יש אם לבדוק כדי מקום באותו נהג אותו עצר, לירושלים הבאות מנסיעותיו
 מאירה אינה' ה ם. מים למקור סימן שום היה לא אך מקום באותו מים מקור

 משהו    כאן שקרה הרגשתי ומיד אויכר
 הבבא סאלי לא אכל מהחמין בשבת 

הצדיק הבאבא סאלי זצ"ל אמר דברי תורה בשולחן השבת, והרבנית הגישה 
את החמין. המשיך הצדיק לומר דברי תורה מאירים ושמחים, שזר רעיונות 
על פרשת השבוע, ולא שם לבו לתבשיל המהביל המצטנן והולך. כשסיים, 

במחשבות. כמעין הנובע בתורה היה, ולא השמיע אלא כטיפת מים שקע 
רעיונותיו. ומובן, שהמסובין לא התחילו לאכול לפניו. העירה הרבנית:"כדאי 
להתחיל לאכול את החמין, ואז יוכלו המסובין לאכול עמנו. החמין כבר קר". 
הצדיק שמע, ולא הגיב. העמיק בשרעפיו. הבינה הרבנית שדברים בגו. 

לה:"האם דבר מה אינו כשורה?" "הלכה פסוקה היא, שאין לאכול שא
תבשילים שנעשו תוך חלול שבת". הפטיר. נחרדה הרבנית:חלול שבת? בבית 
הצדיק?! אמרה:"במו ידי הנחתי הסיר על פח הגז ביום שישי, בעוד היום 
גדול". הצדיק לא ענה, רק נענע בראשו כמסכים עם דבריה, והמשיך להרהר 

מחשבותיו. קמה הרבנית והסירה את קערת החמין מהשולחן.  בכבשוני
הסתפקו בבשרים קרים ובתוספות שהיו בשפע. הפעם טעם הצדיק בתחילה, 
והכל אכלו ושבעו ושוררו בלב שמח. במוצאי שבת נכנסה השכנה לעזור. אחת 
ממעריצות בית הצדיק הייתה, והגישה עזרה בהכנת המאכלים. עתה באה 

ים. "איך היו החמין השבת", שאלה. הרבנית לא רצתה לעזור בהדחת הכל
להאריך במאורע התמוה, חסר הפשר. ענתה סתומות:"כבכל שבת"... "היה 

בה הרבנית עיניים תמהות, והיא לכם מזל שכך היה", צהלה השכנה. נתנה 
הסבירה בעיניים בורקות:"אגלה את הסוד, אלמלא אני, לא היה לכם חמין 

הרבנית. "הרי עמד על מקומו מערב שבת!" "רחוק  לשבת!" "מדוע", תמהה
מן האש עמד", הסבירה השכנה. "אלו היה נשאר שם כל הלילה, יוצא היה 
חור ותפל. לכן הזזתיו והעמדתיו בליל שבת על נאש עד שרתח כדבעי, ואז. 
לפני שיחרך, החזרתיו למקומו! אם יצא מוצלח, הרי זה בזכותי"... שמעה 

לא רצתה לצער את השכנה בכפלים. לומר לה שעשתה  הרבנית. ולא הגיבה.
 שלא כדין, ומנעה עונג שבת מהצדיק ומכל המסובין... 

                                           חכמתו של הרב שלא ידבר במיקרופון בשבת
מדינת תוניסיה רעשה וגעשה. הגיעו שמועות שחיילי צבא מדינת ישראל 

, ונשמעו קולות לפרוע פרעות ביהודים. כדי הפציצו מסגדים מסלמיים
להשקיט את הרוחות שלחה הממשלה אחר הרב הראשי, הגאון רבי פאראג'י 

 וזאן זצ"ל, שישמיע מעל בימת האסיפה הלאומית נאום חריף בגנות המעשה 

 ויסתייג ממנו בשם הקהילה היהודית. דא עקא, שדרשו מהרב שיבוא בשבת
, וישא דבריו בשבת, במיקופון, תוך חילול שבת. אם יסרב, יראו בכך 
הזדהות עם חילול קדשיהם, וסערת הרוחות תסכן את חיי הקהילה 
היהודית. ופיקוח נפש דוחה שבת...  נענה הרב בחכמה: "ודאי, הייתי בא 

ראשית, משום שאנו מסתייגים מהמעשה באמת ובתמים. ושנית,  -ברצון
משום שאפילו ספק פיקוח נפש דוחה שבת. אבל אם יתפרסם בעולם שרבה 
של הקהילה היהודית נסע בעיצומה של השבת להשמיע גינוי, והשמיעו תוך 

מה יאמרו, שאיימו על חייו, והכרח ואלץ. יתעלמו מתוכן  –חילול שבת 
ביקורת על הממשלה, שאילצה את הרב לחלל את השבת...  דבריו, וישמיעו 

כדי לשמור על כבודה של הממשלה וכדי שיתייחסו לדברי המחאה, יש 
לדחותם לאחר השבת"... השתכנעו, וקבעו את האסיפה ליום ראשון...             

 החומץ שדלק כשמן ללימוד תורה
שפעם אמרה לו אשתו מרת וכיה מספור על הגאון רבי משה חדאד זצ"ל, 

שיש לקנות שמן, כי פח השמן התרוקן. אמר לה: "ברצות השם, מחר 
אקנה". בלילה קם כהרגלו לעסוק בתורה. בקש להדליק את המנורה ולא 
נדלקה, כי אזל שמנה. נכנס למטבח, גשש ומצא פח השמן, הגיר ממנו למכל 

ר. כשבקש ללכת המנורה והצית בה את האש, למד לאורה עד אור הבוק
לתפילה הזכירה לו לקנות פח שמן. תמה:"הלא הפח כמעט מלא". עכשיו 
תמהה אשתו. הראה לה את הפח ממנו נטל בעבור המנורה, וקראה:"הלא 
פח חומץ הוא!" בדקו במכל המנורה, ומצאוהו מלא עד חציו בחומץ. לאורו, 

 למד כל הלילה! 
 לא התרפא עד שקיבל לשמור שבת

רפאל כדיר צבאן זצ"ל: מעשה בפורץ גדר, שפתח חנותו  סח הגאון רבי
בשבת. שלח הרב להזהירו, ולא שת לבו. לשבת הבאה הייתה חנותו סגורה, 
כי חלה במחלה קשה. הבינה אשתו למקור המחלה, ובאה לפני הרב לבקש 
מחילה. שמע הרב, ולא ענה. הלכה בפחי נפש. הגיעה לביתה, וראתה שמצבו 

ב, והתחננה על חיי בעלה. שועה שיסיר הקפדתו, החמיר. מהרה אל הר
ושתק. שבה לביתה, ומצאה שבעלה עומד למות. חזרה בשלישית. 
קראה:"אם אין מעלתו עושה בגין בעלי, יעשה בגללי, שלא אשאר אלמנה!" 
נענה הרב ואמר "טעות בידך! לא בגללי הוא חולה, ולא בגללי ירפא. השבת 

בו:"שבת  םם" אם יפיסנה. אזי יתקייתבעה עלבונה, ו"יכולה היא שתרח
היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא"! שובי לביתך ואמרי לו, שאם יקבל על 
עצמו לשמור שבת כהלכתה ולא יפרוץ בה פרצות, יעמוד מחליו!" מהרה 
לביתה, והשיגה הבטחתו. בתוך שעה קלה חלה הטבה במצבו, וכעבור כמה 

("שירי הנפש", בראשית אות ד).       ת. ימים הבריא כליל והקפיד על שמירת השב
 התחשבות בקריאת השם לא לצער את השכן

הרה"ג זילברשטיין שליט"א סיפר את המעשה הבא. זוג שנולד להם בן, 
ישה שנפטר. רק דא עקא שיום וסיכמו בניהם לקרוא "יהונתן" ע"ש אבי הא

לפני הברית נפטר ילד בבנין בשם "יהונתן" ב"מ. מיד התעורר חשש בלב 
הורים אם כדי לקרוא בה הזה ואולי "סימנא מילתא" שהדבר חלילה יסכן 
את בנה וירע את מזלו? מצד שני כוונתם בסה"כ לקרוא ע"ש אבי האישה 

סיכון בדבר. עלו ההורים ואין לזה שום קשר לילד הנפטר. כך שאולי אין 
הנבוכים לביתו של הגאון  רבי שלמה זלמן אויירבך זצ"ל ושטחו את 
שאלתם. הגרש"ז אויירבך ששמע את השאלה ופסק באופן חד משמעי שלא 
לקרוא לילד בשם יהונתן!!! האבן נגולה מעל ליבם של ההורים, שבלאו הכי 

הג לכבד ולקרוא כבר הספיקו להילחץ מהשם, וכל שאלתם נבעה מפני המנ
ע"ש ההורים שנפטרו. כעת שהורה להם הגרש"ז שלא לקרוא "יהונתן", 

וכי כבודו חושש  –נרגעו. כאשר יצאו ההורים שאל אחד הנוכחים את הרב 
"הסיבה לכך  –השיב הרב  –למזל רע לתינוק אם יקרא בשם זה? "לא ולא" 

להם לא  לא קשורה לא הורים, וגם לא לתינוק הנולד". הסיבה שהורתי
שכנה!!! אותה שכנה בבנין שאיבדה את בנה.  -לקרוא בשם זה קשור בכלל ל

בכול פעם שתשמע את האמא של התינוק קוראת לו בשם "יהונתן" הדבר 
יזכיר לה את בנה שנפטר, ויעורר בכל פעם את הפצע מחדש. ריחמתי על 
השכנה המסכנה שבנוסף להתמודדות עם השכול, תתקשה להתרפאות ממנו 

שם של התינוק. במקום זה הכי חשוב הוא לא לצער את הזולת. רגישות ה
נפלאה זו. צריכה להיות נר לרגלנו בכל מה שקשור ליחסי אנוש. לדעת 
מפריעים לנו, אולי אצל הסובבים אותנו הדבר כן מפריע, ועלינו להתחשב 

 יסוד נפלא זה נלמד כאשר אנו מקבלים החלטות.    
 ברי קודשו  לבאר את ד המהרש"א נגלה

וסיפר מחכמי מרוקו סיפור מופלא: בילדותו התקשה לרבינו בהבנת דברי 
המהרש"א על תוספות אחת ממסכתות הש"ס,וכשלא הצליח להבין את 
דבריו, התחיל לבכות, דלת בית המדרש נפתחה, וזקן הדור פנים, לבוש 

קן בג'לאביה, נכנס, שאלו הזקן: למה אתה בוכה? רבינו היה בטוח שאותו ז
אינו בקי בנבכי הסוגיות, בוודאי לא בדברי התוספות, על אחת כמה בדברי 
המהרש"א. על כן התחמק מלענות לו, לאחר הפצרות מרובות ענה לו רבינו, 
והזקן הסביר לו את דברי התוספות סצורה כזו שדברי המהרש"א היו 
 ברורים ביותר. מיד לאחר מיד לאחר מכן נעלם הזקן. באותו הלילה הגיע

הזקן בחלומו, ואמר לו: כי הוא היה המהרש"א,  וכי נשלח משמיים להסביר 
 לו את התוספות כהערכה לכך שהוא יגע ועמל בלימוד התורה הקדושה.  

 הגאון רב מיכל יהודה כיצד דאג לא לבייש
מעשה במלמד שהתקבל ללמד ב"תלמוד תורה", אך כחלוף זמן קצר, התברר 

. המלמד עצמו אינו מבין כראוי את הגמרא כי כל העניין הוא מקח טעות..
אותה הוא מלמד, ועל אחת כמה וכמה שאינו מסוגל להעביר את החומר 
לילדים כראוי. נכנסו מנהלי ה"חיידר" לביתו של הגאון רבי מיכל יהודה 
ליפקוביץ זצ"ל, ותינו בפניו את שאלתם: כל הנתונים מורים שיש לפטרו, 

שפוך דמו? פתר להם רבי מיכל יהודה את אבל מאידך, איך אפשר לפטרו ול
בעייתם באופן מקורי ביותר :"אני אקבע ללמוד עם אותו מלמד בכל יום 
בחברותא את הגמרא אותה הוא אמור ללמד בכיתה, והכל יבוא על מקומו 
בשלום"! וכך במשך תקופה ארוכה, היה רבי מיכל יהודה מקדיש זמן יקר 

למד מבהיר לו את דברי הגמרא ונותן מסדר יומו העמוס, ולומד עם אותו מ
לו את הכלים כיצד להעביר את הדברים לתלמידים בצורה הטובה ביותר. 

 (מתוך מאמר לזכרו).  
 

 סיפורים  מחזקים 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ותורמוסין מותרין ומה שהזהיר רבינו האר"י ז"ל שלא לאכלם מתורת  נאסר]
חומרא דוקא ועוד כתב שם דאין לשתות קו"ם החלב אחר שנקפה החלב 

 [מרן התיר ואין בו משום איבר מן החי ]  ונבדל המים ממנו 
מותרים דאין הקלויים עולין על שלחן אם הם קלויים פולין קטנים  ][יג

או שרים אבל השלוקין אסורים דעולין על שלחן מלכים או שרים מלכים 
 אלא על ידי הדחק אם בשלם גוי אסוריםותמרים המרים קצת שאינם נאכלים 

הלפת וכן סלק אדום יש בהם איסור בישולי גוים כיון שעולין על שלחן  ][יד
קצת בני אדם דאוכלים אותם חיים בטלה  מלכים או שרים ואף על פי שיש

דעתם וכל זה בשלוקים או מבושלים בקדרה אבל הצלויין באפר חם אף על פי 
שטעמם טוב עם כל זה מחמת שהם מלוכלכים באפר והוא דבוק בהם ואי 
אפשר להתקנח מחמת שהוא דבוק בלחלוח שבהם על כן אין עולים על שלחן 

ר דיקלפום ויביאום לפניהם חדא דאי מלכים ושרים דמאיסי להו ואין לומ
אפשר שלא ידבק אפר בתוכם ועוד אפילו אם אפשר להזהר בהם להעביר 
הלכלוך מעל התוך שלהם אין ראוי התוך שלהם לבדו בהיותו בפני עצמו לכבד 

 בו מלכים או שרים ועוד מחמת שהוא לח ימאס באחיזתם בו לבדו: 
על ידי משקה לאו נהמא הוא  סופגנין של גוים שבלילתם רכה ונאפה ][טו

תם רכה לוכן זנגולה שהם סופגניות שבלי ולי גוייםואסורין משום בש
:[זנגולה שטיגנו במסעדת  ומטגנים אותם בדבש אסורה משום בשולי גוים

של ישראל יש להתיר מספק ספיקא ,סופגנים שבלילתם עבה וטיגנו אותם 
 בשמן אין בהם משום בישולי גויים] 

אוסרין ויש מתירין ומרן רבינו האר"י ז"ל אסרו אך אין בידינו  קפה יש ][טז
למחות ביד המקילים שיש להם על מה לסמוך ובפרט במקום שפשט המנהג 
להתיר ובבגדד המנהג פשוט לשתות קפה אפילו במקום הוועד שלה ובודאי 
בעל נפש צריך להחמיר והצנועין מושכין ידיהם ממנה ברם אפילו אדם חשוב 

לבית גוים גדולים לעשות ביקור נימוסין מוכרח הוא לשתות מכמה  אם הולך
  וכן המנהג ונכון הוא]:[קפה אין בו משום בישולי גויים סיבות שיש בהם טעם

חיטים ששולקין הגוים חצי בישול עד שמגיעים למאכל בן דרוסאי  ][יז
ל וחוזרין ומייבשים אותם מותר לקנותו מן הגוים כדי לבשלו ולאכלו דבישו

הגוים אינו חשוב כלום כיון דנתייבש ותו לא חזי וכן המנהג פשוט בבגדד 
וכתב ערך השלחן דאם נעשה ברגי"ל על ידי ישראל ובישלו הגוי בישול שני 
אין לו היתר מצד בישול ראשון שבישל ישראל: פרי שנאכל חי על ידי הדחק 

כדעת מרן אם בישלו הגוי כמרקחת או בכל צורה אסור משום בישולי גויים 
 שולחן ערוך : 

אין הבערת וחיתוי התנור מועלת אלא בפת אבל בשאר דברים  ][יח
המתבשלים אין מועיל אלא ההנחה על האש או שיעשה הישראל שאר צרכי 
בישול כגון שיתהפך ויניח באופן שבלא זה לא היה מתבשל ואף על גב 

לאסור וגם שהרמ"א התיר הדלקת התנור גם בבישול כמו בפת דעת מרן ז"ל 
לדעת המתירים בחיתוי זה אינו אלא אם כן חותה  לובדיעבד יש להחמיר ואפי

בגחלים קודם שהגיע למאכל בן דרוסאי וגם שהיתה באופן דהחתוי ההוא 
 מועיל להוסיף הבישול: 

והא דמהני ההנחה על האש לדידן היינו דוקא אם הניחה במקום שראוי  ][יט
מאכל בן דרוסאי ואם לאו יש לאסור גם  להתבשל שליש בישולו שהוא שיעור

בדיעבד ולכן אם הניח ישראל הבשר או הקדרה על גחלים עוממות שאין ראוי 
להתבשל שליש בישולו ובא הגוי והפך בו ונתבשל אסור וכן אם הניחה ישראל 
מקום שראוי להתבשל שליש בישול וקודם שנתבשל שליש בא הגוי וסלקה 

זה אסור דהא נתבטלה מעשה ישראל קודם משם והניחה בפנים יותר הרי 
 שנתבשל שליש בישולו: 

 ֶאָחד ִאיׁש ָראּו ֵּביְנַתִים. ַּבֶדֶר הֹוְלִכים ָהיּו יֹוֵסי ְוַרִּבי ִחָּייא ַרִּבי מעשה מהזוהר
 ָהִאיׁש, יאִחּיָ  ַרִּבי ָאַמר. ַּתְחָּתיו ְקׁשּוִרים ַזִין ּוְכֵלי ִמְצָוה ֶׁשל ְּבִעּטּוף ְמֻעָּטף ָּבא ֶׁשָהָיה
 ְּבֵני ֶאת ְלַרּמֹות ִּבְׁשִביל ֶׁשהּוא אֹו, ָׁשֵלם ַצִּדיק ֶׁשהּוא אֹו - ּבֹו ֵיׁש ַהְּׁשַנִים ִמן ֶאָחד, ַהֶּזה

 ְלַכף ָאָדם ָּכל ָדן ֱהֵוי, ָאְמרּו ָהֶעְליֹוִנים ַהֲחִסיִדים ֲהֵרי, יֹוֵסי ַרִּבי לֹו ָאַמר. ָהעֹוָלם
ָׁשה ִיְתַּכֵּון, ַלֶּדֶר ֶׁשּיֹוֵצא ָאָדם ,ָׁשִנינּו ִהֵּנה. ְזכּות , ִלְקָרב, ְלדֹורֹון - ְדָבִרים ִלְׁש

ֶׁשת ִהְתַּכֵּון הּוא ֶׁשֲהֵרי. ִמַּיֲעֹקב? ָלנּו ִמַּנִין. ְוִלְתִפָּלה , ְלדֹורֹון ַעְצמֹו ְוֵזֵרז, ֵאּלּו ִלְׁש
, ַלְּתִפָּלה ִמְצָוה ֶׁשל ִעּטּוף ּבֹו ֵיׁש ִהֵּנה, ֶרַּבּדֶ  הֹוֵל הּוא ַהֶּזה ְוָהִאיׁש. ְוִלְתִפָּלה ִלְקָרב
 ְּכֶׁשָּקַרב. ַאֲחֶריהָ  ִלְרּדף ֵאין ַהְּׁשִליִׁשי, ֵאֶּלה ְׁשֵני ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ֵּכיָון. ִלְקָרב ַזִין ְּכֵלי ּבֹו ְוִהֵּנה

 ַהְּׁשַנִים ֵמאֹוָתם ֶאָחד ֵּנהִה , ִחָּייא ַרִּבי ָאַמר. ָלֶהם ֵהִׁשיב ְולֹא ָׁשלֹום לֹו ָנְתנּו, ֲאֵליֶהם
. ַהָּׁשלֹום ָּכלּול ּוְבדֹורֹון, ְלדֹורֹון ַעְצמֹו ִתֵּקן לֹא ֶׁשֲהֵרי, ּבֹו ֵאין - ּבֹו ִלְהיֹות ֶׁשְראּוִיים

 ַּכחִיְׁש  ֶׁשּלֹא ְּכֵדי ַּתְלמּודֹו ֶׁשַּמְרִחיׁש אֹו, ִּבְתִפָּלתֹו ִמְׁשַּתֵּדל ָהָיה אּוַלי, יֹוֵסי ַרִּבי ָאַמר
 יֹוֵסי ְוַרִּבי ִחָּייא ַרִּבי ִנְׁשְמטּו ָּכ ַאַחר. ִעָּמֶהם ָהִאיׁש אֹותֹו ִדֵּבר ְולֹא, ַיַחד ָהְלכּו. אֹותֹו

 ֲאֵליֶהם ָקַרב, ַּבּתֹוָרה ָהיּו ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים ָהִאיׁש אֹותֹו ֶׁשָרָאה ֵּכיון. ַּבּתֹוָרה ְוִהְׁשַּתְּדלּו
 ְולֹא ָׁשלֹום ִלי ְּכֶׁשְּנַתֶּתם אֹוִתי ֲחַׁשְדֶּתם ַּבָּמה, ַרּבֹוַתי, ָלֶהם ָאַמר. ָׁשלֹום ָלֶהם ְוָנַתן

 ָאַמר. ְּבַתְלמּוְד ַמְרִחיׁש אֹו ְּתִפָּלה אֹוֵמר ָהִייָת  אּוַלי, יֹוֵסי ַרִּבי לֹו ָאַמר? ָלֶכם ֵהַׁשְבִּתי
 ָהִייִתי ֶאָחד יֹום, ָלֶכם ֹאַמר ֲאָבל. ְזכּות ְלַכף ֶאְתֶכם ָידּון הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש, ָלֶהם
 ָעַלי ְוָקם, ׁשֹוֵדד ָהָיה ִאיׁש ְואֹותֹו, ָׁשלֹום לֹו ְוִהְקַּדְמִּתי ֶאָחד ִאיׁש ָמָצאִתי, ַּבֶּדֶר הֹוֵל
 ְלַהְקִּדים ֶׁשּלֹא ָנַדְרִּתי יֹום ֵמאֹותֹו. ִהְצַטַעְרִּתי ָעָליו ֶׁשִהְתַּגַּבְרִּתי ְוִאְלָמֵלא, אֹוִתי ְוִצֵער
 אֹוִתי ְלַצֵער ֶׁשָּיכֹול ִמּׁשּום, ָּבִראׁשֹוָנה ִהַּכְרִּתיו ִאם ֶאָּלא, ַצִּדיק ְלָאָדם ַרק, ָׁשלֹום

) מט ישעיה( ֶׁשָּכתּוב, ָרָׁשע ְלִאיׁש ָׁשלֹום ְלַהְקִּדים ֶׁשָאסּור ִמּׁשּום, ְּבֹכחַ  ָעַלי ְוִיְתַּגֵּבר
 ְולֹא ָׁשלֹום ִלי ּוְנַתֶּתם ֶאְתֶכם ֶׁשָרִאיִתי ַהָּׁשָעה ְואֹוָתּה. ָלְרָׁשִעים' ה ָאַמר ָׁשלֹום ֵאין

 ֵכן ּוְכמֹו, ַּבחּוץ ֶׁשִּנְרֵאית ִמְצָוה ָבֶכם ָרִאיִתי ֶׁשּלֹא ִמּׁשּום, ֶאְתֶכם ָחַׁשְדִּתי, ָלֶכם ֵהַׁשְבִּתי
 ַהֶּדֶר ִהֵּנה, ַצִּדיִקים ַאֶּתםׁשֶ  ֶאְתֶכם ֶׁשָרִאיִתי ַעְכָׁשו ֲאָבל, ַּתְלמּוִדי ַעל חֹוֵזר ָהִייִתי

 הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ַוֲהֵרי, ְב ָטִעינּו ֶׁשּלֹא ַאְׁשֵרינּו, יֹוֵסי ַרִּבי ָאַמר. .... ְלָפַני ְמֻתֶּקֶנת
 ֵחֶלק ְלִיְׂשָרֵאל ֵיׁש, ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ֶׁשּטֹוב ִמּׁשּום, יֹוֵסי ַרִּבי ָאַמר. ֵאֵלינּו אֹוְת ָׁשַלח

 ִּכי) נב ישעיה( ַּכָּכתּוב, ַהָּכבֹוד ַמְרֵאה ֶאת ְּבַעִין ַעִין ִלְראֹות ַהָּבא ּוָבעֹוָלם, ַהֶּזה ָלעֹוָלם
 ִמן, יֹוֵסי ַרִּבי ָאַמר, ָׁשִנינּו. ְוָאֵמן ָאֵמן ְלעֹוָלם' ה ָּברּו. ִצּיֹון' ה ְּבׁשּוב ִיְראּו ְּבַעִין ַעִין

 ַהֲחֵבִרים ִמן ִנְתַּכּסּו לֹא ַהָּללּו ַהְּדָבִרים, ֵמַהְּמָעָרה ְמעֹוןִׁש  ַרִּבי ֶׁשִהְתַעָּלה ַהּיֹום
 ְּבַהר ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה ֶׁשִּנְּתנּו ְּכִאּלּו, ִמֵּביֵניֶהם ּוִמְתַּגִּלים ִמְסַּתְּכִלים ָהיּו ֶעְליֹוִנים ּוְבסֹודֹות

 ְוָהיּו, ַהָּׁשַמִים ַוֲאֻרּבֹות ְּתהֹום ְינֹותַמעְ  ַוִּיָּסְכרּו) ה בראשית( ָּכתּוב ֶׁשֵּמת ַאַחר, ִסיַני
 ] רה/קה דף מקץ זוהר. [ָּבֶהם ִמְתַקְּיִמים ְולֹא, ְּדָבִרים ְמַרֲחִׁשים ַהֲחֵבִרים

 

 
 
רז"ל אסרו פת של גוים להבדילנו מעכו"ם בתכלית ההבדל שלא נתערב  ][א 

ונרגיל עצמנו עמהם שעל ידי זה ימשכו הלבבות ויקרבו דעתם אלו לאלו 
ויבואו לזנות ולהתחתן עמהם וכמו שאירע בערבות מואב וגזרו רק על פת 

ת ,אורז ודוחן לא גזרו כיון שאינם של חמשה מיני דגן אבל פת קטניו
חשובין ואין מביאין לידי קרוב דעת וגם אין לאוסרם משום בשולי גוים 
דאין עולין על שלחן מלכים ושרים דאף על גב שהאורז עולה על שלחן 
מלכים היינו אורז המבושל בקדרה אבל אורז העשוי פת בתנור אין עולה על 

 שלחן מלכים: 
ז"ל גזרה זו של פת לא נתפשטה בכל מקומות ישראל כשגזרו רבותינו  ][ב

אלא בפת בעל הבית שעשאו לבני ביתו אבל בפת של פלטר שעושה למכור 
לאחרים לא נתפשט האיסור הזה בכל המקומות מפני הדחק דחיי האדם 
תלוי בפת ולכן יש מקומות שנוהגים היתר בפת פלטר במקום שאין פלטר 

ן שעוסק באומנותו ויש מקילין לקנות מן ישראל דאין קרוב דעת כל כך כיו
פלטר גוי אפילו שיש פת פלטר ישראל מצוי וכן נוהגים בבגדד ורבינו האר"י 

 ז"ל מחמיר אפילו בספק אם הוא מפלטר ישראל או פלטר גוי: 
פת עכו"ם הקובע לאיסור הוא מקום האפיה לכן פת בעל הבית אסורה  ][ג

לישראל לביתו ושל פלטר מותרת לעולם אפילו קנאה פלטר ואפילו שלחה 
לעולם אפילו קנאה ממנו בעל הבית גוי ומותר לאוכלה אפילו בבית הגוי 
הפלטר אבל אם הביא לו הפלטר מהפת שאפה לצורך ביתו  אסורה 

 באכילה:
פת של בעלי בתים אין לה היתר עולמית אפילו במקום דאינו מצוי פת  ][ד

כלו על ידי בישול אסור דלא ישראל ואפילו אם ירצה לבשלו לפת זה לא
פקע איסורו בכך ואפילו אם הוא בשדה שאין שם חשש חתנות אסור ואין 
היתר לפת בעלי בתים אלא בהיכא דעברו עליו שלשה ימים מעת לעת שלא 

ומכל מקום בשעת הדחק במקום [אכל פת או בשבת משום עונג שבת: 
 ]שאין פת פלטר מצוי כלל, מותר לאכול מפת בעל הבית

כשנמצא בבית גוי ושם אין מצוי פלטר גוי למכור כשאופין הפת יניח  ]ה[
הישראל קיסם דהיינו חתיכת עץ בתוך התנור ובזה מכשיר כל הפת שבתנור 
שאין הדבר אלא להיות היכר דהפת שלהם אסורה ומאחר שבחתיכת עץ 
אחד שהניח ישראל מוסיף חום מעט בתנור וכל תוספת חום אפילו מעט 

ל הוי היכר בזה מיהו צריך שיכוין שהוא מסייע בהטלת מקרב הבישו
הקיסם כדי להכשיר אבל אם זרק קיסם לתנור כמתעסק בעלמא שלא כיון 

פתו מותרת  ה[ישראל מחלל שבת בפרהסיכדי להכשיר לא מהני כלום
  שהרי מותר להתחתן עם בתו]:

ישראל שמביא גוי לביתו לאפות בתנורו יזהרו בני הבית ליתן בידם  ][ו
בתחלת היסק של התנור אגודה אחת של עצים ואז הגוי גומר ההיסק 
ואופה ויש לסמוך על הטלת העצים שהטילו בידם באפיה ראשונה דהיינו 
שממלא את התנור פת ורודה אותו וכן באפיה שניה שחוזר וממלא התנור 

ח הסקה שלהם עודנה בתנור באפיה השניה אבל אחרי זה פת ורודה כי כ
צריך שיחזרו ויניחו עצים בידם כדי למלאת התנור פת באפיה השלישית וכן 

 על זה הדרך: 
פת של ישראל שאפאה הגוי ולא הניח הישראל קיסם ולא חיתה באש  ][ז

הרי זה אסור כדין פת בעל הבית גוי ואם מסופקים  אם נעשה הכשר לתנור 
 ידי ישראל או לאו ,מותר דספיקא דרבנן לקולא: על 
ומיהו המושלים שנותנים בכל יום פת למשרתים הרי זה כפת פלטר  ][ח

אלא בכהאי גוונא שהם נותנים לו הפת בידו לעשות בו מה אינו מותר 
שירצה לאכלו או למכרו כי דבר זה עליהם בתורת חק לתת כל יום פת קצוב 

בית הגוי ואפו לו פת בעבורו והביאו לפניו לאלו אבל ישראל שבא אורח ל
דוקא כי הם כבר אכלו אף על פי שלא אפו אלא בעבורו אין זה חשיב כפת 

היתר זה למד מדין והזכור לאברהם פלטר אלא פת בעל הבית ואסור 
בהיכא דאופה הגוי בשביל ישראל לתת לו הפת צידה לדרך ואצלי אין היתר 

 הזה ברור עדיין: 
ו גוי אפילו בשלו בבית ישראל ובכלי של ישראל אסרוהו דבר שבשל ][ט

חז"ל משום חתנות ועוד יש בזה טעם אחר שמא ירגיל ישראל לאכול מן 
תבשיליהם ויאכילהו דבר טמא אך לא אסרו חז"ל בבישולי גוים אלא בדבר 
שאינו נאכל כמו שהוא חי וגם עוד תנאי שני שיהיה אותו דבר ראוי לעלות 

לפת בו הפת או לקנוח סעודה או בתורת מאכל ואף על פי על שלחן מלכים ל
שאינו נאכל בתורת לפתן ובין אם נשתנה מברייתו על ידי הבישול בין אם 
לא נשתנה אלא ניכר עדין לאחר הבישול כמו בתחילה הרי זה אסור משום 
בשולי הגוים .שולחן מלכים הוא לאו דוקא מלכים אלא אפילו על שלחן 

 נמי אסור וכן סבר רבינו האר"י ז"ל: שרים שבארץ ההיא 
האורז אף על פי שהפת שלו מותר כדכתבנו לעיל מכל מקום אורז שבשלו  ][י

גוי אסור משום דאורז מבושל הוא עולה על שלחן מלכים ואפילו במקומות 
שאין דרכם ללפת בו את הפת מכל מקום הוא עולה בתורת מאכל והכמהין 

ל שלחן מלכים ושרים והשומין יש בהם אסורין בבשול משום דעולין הם ע
 איסור בשולי גוים: 

ביצה אף על פי שראויה לגומעה חיה אם בישלה גוי אסורה ואם בשלה  ][יא
ישראל בתחילה אפילו כל דהו וסלקה ואחר כך לקחה גוי וגמר בשולה 

 מותר: 
חומוס שקלו הגוים רבנו האר"י אסרו מדינא לפי שעולין על שלחן  ][יב

רים של אותם המקומות שעושין אותם הקליות  ומשמע דאוסרם מלכים וש
גם במקום שאין עולין על שלחן מלכים או שרים מפני שבמקום שעושין 

.[חומוס מותר שאין בו משום אותם עולין וכן פסק בשו"ת חיים שאל  
משום שעולה על ואוכל שנאסר  בישלי גויים שכתב מרן שכן המנהג,

 כל במקום אחר לא עולה על שולחן מלכים אינו אם אותו מא שולחן מלכים 

           בן איש חי והליכות עולם פ' חוקת דיני בישולי עכום
 גריים  הם פסקי  מרן הרב עובדיה המוקף בסו

 וחברון ויצהר עמרם קהת ובני) "יח, ו שמות: (שנאמר, היה עמרם אחי עזיאל: ל"ז י"רש פירש. אהרן דוד עזיאל בני) ד(  י פרק ויקרא בחיי רבינוכתב     אמרי חז"ל
 דומים ואהרן עזיאל שהיו לבאר" אהרן דוד" הזכיר לכך כי, לפירושו פירוש צריך אלא היה עמרם אחי שעזיאל יודעים נוהיי לא וכי, ללמדנו ל"ז הרב בא ומה". ועזיאל

 היה עמרם אחי עזיאל כי לפרש ל"ז הרב הוצרך ולא, שלום ורודף שלום אוהב היה עזיאל כך שלום ורודף שלום אוהב אהרן מה לאהרן עזיאל והקיש, לזה זה במעשיהם
כידוע מרן רבינו עובדיה התנגד מאד לפאה באחד השיעורים שנשא מרן זיע"א, פנה אחד מהמשתתפים הוותיקים, ושאל את מרן: "אישה קנתה     "אהרן דוד" ילבשב אלא

 שרוף אותה במדורה...".פאה באלף דולר, והרב דיבר בשבוע שעבר בעניין הפאות, מה תעשה האישה?". חייך מרן והשיב: "תשמור אותה עד ל"ג בעומר, ובל"ג בעומר ת
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 הוי שקוד ללמוד תורה.
ם הגדולה, אלא בשביל כמה מגדולי רבני ישראל, לא זכו לחכמת

שקידתם בתורה, לילה כיום יאיר כחשכה כאורה, ולא הסירו 
מחשבתם מן התורה, בשכבם ובקומם. אחד המיוחד מגדולי 
ישראל היה הגאון הנצי"ב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין זצ"ל 
(מחבר הספר "העמק שאלה" ושו"ת משיב דבר ועוד), אשר שמו 

אמר עליו הרה"ג רבי ברוך הלוי  בהלכה. המצויניםנודע בשערים 
מלידתו היו  ושכישרונותיאפשטיין מחבר ספר 'תורה תמימה', 

בערך ממוצעים, ובכל אופן, לא מצויינים, אך הודות לשקידתו 
הנפלאה, אשר לא יאומן ולא יסופר על שקידתו וחשקו בתורה, 
הגיע למדרגה הרמה, במעלה הגבוהה מעל גבוהה של העמלים 

 בתורה. 
שכאשר הרגיש בהמשך זמן לימודו כי  -נת שקידתו היתה ותכו

קרוב שתחטפנו שינה, היה טובל רגליו במים קרים, למען תפוג 
לשינה, ועוד מעשים נפלאים כאלה. ועל כן יאמר  ההנטייממנו 

מפי חכמי וגאוני דורו מימי חורפו, כי סגולת התורה אשר רכש 
לומדים, אלא על הלימוד הרגיל אצל סתם  ןבקנייאליו, לא רכש 

ידי מערכת מלחמה אשר הציב למענה בחירוף נפש. נפתולי 
אלהים נפתל עמה עד שכבש אותה והכריעה תחתיו, ולכד אותה 

 עולם, לבל ימוט לעולם.  ןלקניי
לא מעט סבל מיחסם של כמה מגדולי תורה אשר סביבו, 

אליו כאיש העומד רחוק  ווהתייחסשהביטו אליו כמו ממרומים, 
פירתם. אפילו חותנו הגאון רבי יצחק מוואלוזין מתחלה מחוג ס

לא משך אליו חסד רב, עד אשר במקרה באו לידו כתבי חתנו 
הנצי"ב, ומתוכם חיבור גדול על ספרי, והיה משתומם מאוד, עד 
כי לא האמין למראה עיניו, ותתפעל נפשו מאד, עד כי קרא עליו: 

חל לקרבו, ויט "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה", ומאז ה
 אליו חסד, באהבה רבה, ומצבו הרוחני הלך וגדל עד כי גדל מאד. 
וכתב הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד (בהקדמה לקובץ שיעורים), 
שסיבת הסיבות של כל הצרות הבאות אלינו היא שכחת 
התורה, ולפיכך חיזוק בלימוד התורה הוא הצלה גם במובן 

אלו, ואינו מתחזק בתורה, הגשמי, והעומד מנגד בשעות קשות 
 עובר על איסור "לא תעמוד על דם רעך". 

ישראל שהיה תלמיד חכם עצום  על שליח מארץ מסופר
שהלך לאסוף כספים מטוניס, וכשהגיע לשם היה בדיוק ברית 
מילה שהיתה אמורה להתקיים באותו יום לאחד מעשירי 
המקום, אבל אבי הבן אמר שהוא לא מוכל להתחיל עד שלא 

 גיע רבי חי טייב. י
השליח מארץ ישראל חיכה גם בסבלנות, ולפתע נכנס אדם 
שנראה פשוט מאוד ואפילו היה לו בוץ בנעליים, והשליח 
רואה שכולם נעמדו דום עד שהרב התיישב, והרב לא רק 
שנתיישב אלא גם נמנם כשרגליו עם הנעליים הבוציות נוגעות 

מהמפה, אלא  במפה הלבנה, והשליח רצה להזיז את רגליו
שראה את זה רבי ישועה בסיס אחד מגדולי אותו דור, ואמר 
לו אל תשחק באש, אל תיגע, אתה מסכן את החיים שלך, 
ובתוך זמן קצר רבי חי טייב התעורר, והברית מילה 
התקיימה כראוי. ובינתיים רבי חי טייב ישב עם רבי ישועה 
 בסיס, והחלו לדבר בדברי תורה ישב השליח והקשיב,

ובתחילה הוא הבין את הדברים, אך לאט לאט הוא ראה 
שהדברים קשים לו להבנה, ואז פנה אליו הרב חי טייב ושאל 
אותו שאלה, אמר לו השליח אני אלך לשירותים בחוץ 
ואחזור, והשליח התפלל לה' שישלח לו את אליהו הנביא 
ויסביר לו את התשובה, ואכן כך היה, וחזר השליח ואמר 

התשובה, ורבי חי שאל אותו שוב פעם שאלה,  לרבי חי את
ואמר לו השליח אני אצא בחוץ יש אויר טוב ואפשר להתרכז, 
ושוב ביקש מהקדוש ברוך הוא שישלח לו את אליהו הנביא 
וכך היה, וחזר השליח למקום ואמר לרב את התשובה. והרב 
שאל אותו שאלה נוספת, וכשהתכונן השליח לצאת שוב, אמר 

ייב, אל תצא כי הפעם גם אליהו הנביא לא ידע לו רבי חי ט
את התשובה, ואמר לו הרב כשהשליח עומד המום מרוח 
הקודש שלו שהתורה נקנית בעמל וביגיעה וגם הוא עצמו יגע 
בעשר אצבעותיו כדי לזכות לתורה, ואם הוא גם יתייגע הוא 
גם יזכה, והשליח קיבל את הדברים ולקח את הבוץ של 

לקיים את המשנה והוי מתאבק בעפר הנעליים של הרב 
 רגליהם של תלמידי חכמים. 

 זאת התורה אדם  כי ימות באהל
אמר ר''ל אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה 

 שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל
ִמי ֶׁשְּנָׂשאֹו ִלּבֹו ְלַקֵּים ִמְצָוה  וכותב הרמב"ם הל' תלמוד תורה ס"

זֹו ָּכָראּוי ְוִלְהיֹות ֻמְכָּתר ְּבֶכֶתר ּתֹוָרה. לֹא ַיִּסיַח ַּדְעּתֹו ִלְדָבִרים 
ד ְּכַאַחת. ֲאֵחִרים. ְולֹא ָיִׂשים ַעל ִלּבֹו ֶׁשִּיְקֶנה ּתֹוָרה ִעם ָהעֶׁשר ְוַהָּכבֹו

ד) 'ָּכ ִהיא ַּדְרָּכּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ַּפת ַּבֶּמַלח ּתֹאַכל ּוַמִים -(משנה אבות ו
ַּבְּמׂשּוָרה ִּתְׁשֶּתה ְוַעל ָהָאֶרץ ִּתיַׁשן ְוַחֵּיי ַצַער ִּתְחֶיה ּוַבּתֹוָרה ַאָּתה 

ֵטל ִמֶּמָּנה. ְוִאם ָעֵמל'. ְולֹא ָעֶלי ַהָּדָבר ִלְגֹמר ְולֹא ַאָּתה ֶּבן חֹוִרין ִלּבָ 
' כותב טבסעיף ִהְרֵּביָת ּתֹוָרה ִהְרֵּביָת ָׂשָכר. ְוַהָּׂשָכר ְלִפי ַהַּצַער: 

ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֵאיָנם ִנְמָצִאים ְּבַגֵּסי ָהרּוַח ֶאָּלא ְּבַדָּכא  הרמב"ם :
ֹות ְוַתֲענּוֵגי ּוְׁשַפל רּוַח ֶׁשִּמְתַאֵּבק ַּבֲעַפר ַרְגֵלי ַהֲחָכִמים ּוֵמִסיר ַהַּתֲאו

ַהְּזַמן ִמִּלּבֹו ְועֹוֶׂשה ְמָלאָכה ְּבָכל יֹום ְמַעט ְּכֵדי ַחָּייו ִאם לֹא ָהָיה לֹו 
 ַמה ּיֹאַכל ּוְׁשָאר יֹומֹו ְוֵלילֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה: 

ֵאין ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ִמְתַקְּיִמין ְּבִמי ֶׁשַּמְרֶּפה  כותב הרמב"םיב  ובסעיף 
ן. ְולֹא ְּבֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדין ִמּתֹו ִעּדּון ּוִמּתֹו ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה. ַעְצמֹו ֲעֵליהֶ 

ֶאָּלא ְּבִמי ֶׁשֵּמִמית ַעְצמֹו ֲעֵליֶהן ּוְמַצֵער ּגּופֹו ָּתִמיד ְולֹא ִיֵּתן ֵׁשָנה 
יד) -ְלֵעיָניו ּוְלַעְפַעָּפיו ְּתנּוָמה. ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶּדֶר ֶרֶמז (במדבר יט

 ֹ את ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל' ֵאין ַהּתֹוָרה ִמְתַקֶּיֶמת ֶאָּלא ְּבִמי 'ז
ֶׁשֵּמִמית ַעְצמֹו ְּבָאֳהֵלי ַהֲחָכִמים. ָאְמרּו ֲחָכִמים ְּבִרית ְּכרּוָתה ֶׁשָּכל 

ַע ַהָּיֵגַע ְּבתֹוָרתֹו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש לֹא ִּבְמֵהָרה הּוא ְמַׁשֵּכַח. ְוָכל ַהָּיגֵ 
ב) 'ְוֶאת ְצנּוִעים -ְּבַתְלמּודֹו ְּבִצְנָעה ַמְחִּכים ֶׁשֶּנֱאַמר (משלי יא

ָחְכָמה'. ְוָכל ַהַּמְׁשִמיַע קֹולֹו ִּבְׁשַעת ַּתְלמּודֹו ַּתְלמּודֹו ִמְתַקֵּים ְּבָידֹו. 
 ֲאָבל ַהּקֹוֵרא ְּבַלַחׁש ִּבְמֵהָרה הּוא ׁשֹוֵכַח: 
דולים" כיון שאין מידות ראש ישיבה דיבר ואמר שהיום אין "ג

מתוקנות שמע את זה מרן הרב אלישיב ואמר שהסיבה אינה 
משום כך אלא שלא מנצלין את הזמן כל דקה כל שניה ללימוד 

 תורה
ָהַרב ַּבַעל ֵׁשם טֹוב (הּוָבא ְּבֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ד"ה אֹו 

ת ַמֲאָמָרם ַז"ל ִּבְנָדִרים (פא.) ָאַמר ַרב יֹאַמר ַוָּיבֹואּו ָמָרָתה) ֵּפַרׁש אֶ 
ְיהּוָדה ָאַמר ַרב שחרב הבית ֶׁשּלֹא ֵּבְרכּו ַּבּתֹוָרה ְּתִחָּלה. מדוע עונש 
כזה חמור משום שלא ברכו בתורה   ֶׁשֵּיָחֵרב ַהַּבִית ְוָכל ָּכ ֵיָהְרגּו 

ַכת ְוַהֲעֵרב ָנא ֶׁשִהיא ַהְּבָרָכה ְוִיְתַחְּיבּו ָּגלּות ְוכּו'. ֶאָּלא ֶׁשּלֹא ֵּבְרכּו ִּבְר 
, ִּכי ָצִרי ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַבֵּקׁש ֶׁשִּנְזֶּכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְּבִבְרכֹות ַהּתֹוָרה

ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהְּמִתיקּות ֶׁשַּבּתֹוָרה. ִּכי ִמי ֶׁשֵאינֹו זֹוֶכה ְלָכ ַהָּמתֹוק 
לֹא ָזָכה  (ַּתֲעִנית ז.) ָזָכה ַסם ַחִּיים,ֶנְהָּפ לֹו ְלַמר, ְּכַמֲאָמָרם ַז"ל 

ַסָּמא ְּדמֹוָתא. ְוֵכן הּוא ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש (ח"ג רכט) ֶׁשָהעֹוְסִקים 
ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה זֹוִכים ְלַמִים ְמתּוִקים, ְּבִנּגּוד ַלֲאֵחִרים ֶׁשּטֹוֲעִמים 

 ֶאת ַהַּמִים ַהָּמִרים. 
ַּמֲהַר"ל ְלָבֵאר, ְּדְבַכָּוָנה ָאְמרּו ַּבְּגָמָרא ֶׁשּלֹא ֵּבְרכּו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ָּכַתב הַ 

ַּבּתֹוָרה "ְּתִחָּלה" ֶׁשִּיָּתֵכן ּוֵבְרכּו ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה, ֲאָבל ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה 
ֶׁשָּבּה ֶנֱאַמר "ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו" ְּבָרָכה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֶעֶר ַהָּגדֹול 

ינּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ִהְבִּדיָלנו ִמן ָהַעִּמים, ֶׁשָּזכִ 
ֵמֶהם ּוִמָּכל ֲהמֹוָנם, ְוֵראִׁשית ְסגָֻּלתֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל הּוא ַעל ְיֵדי 
 ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ְולֹא ָׂשְמחּו ַעל ֶׁשָּזכּו ְלִהָּבֵחר ַעל ָידֹו ִיְתָּבַר ִלְהיֹות

 ַעם ַהְמיָֻחד ֶׁשָּזָכה ַלּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. 
)ַעד ַּכָּמה ָהָיה ָׁשקּוַע ַּבִּלּמּוד מרן הרב  (אגרת לבן תורהמסופר 

ָׁשָנה, ְּבַאַחד ָהֲעָרִבים  13עובדיה זצ"ל בצעירותו, ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ֶּבן 
ְחֶלֶטת. ָמָרן זצ"ל ָהְיָתה ַהְפָּגָזה ָקָׁשה, ִוירּוָׁשַלִים ָהְיָתה ַּבֲעָלָטה מֻ 

ָעָלה ְל"ְּׁשִטְּבל" ֶׁשִּבְׁשכּוַנת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְּכֶׁשֵּנר ְּבָידֹו, ְוָהָיה לֹוֵמד. 
ַּתְלִמיֵדי ַהְיִׁשיָבה ַּבָּמקֹום ִהִּביטּו ֵמָהְרחֹוב ְוָראּו ֵנר ָּדלּוק ְּבֵבית 

ְּׁשכּוָנה ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַהְּכֶנֶסת, ְוָחְׁשׁשּו ִמַּגָּנִבים, ְוִהְזִעיקּו ֶאת ַרב הַ 
ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִמֶּטְפִליק, ֶׁשָהָיה ְּגאֹון עֹוָלם, ְוהּוא ָעָלה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, 
ְוַכֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת ַהַּנַער ָרכּון ַעל ְסָפָריו, ָנַגע ְּבֹר ִּבְכֵתפֹו, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא 

ֹמד, ֵמֲחַׁשׁש ַהְפָּגזֹות ָהאֹוֵיב. ּוְלָקחֹו ִיָּבֵהל, ְוָאַמר לֹו ֶׁשּלֹא ֵעת ַעָּתה ִללְ 
ָיד ְּבָיד ְלֵביתֹו. ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאִביו ֶׁשל ָמָרן ְוָאִחיו ִחְּפׂשּו אֹותֹו 
ְלַאַחר ֶׁשֶּנְעַלם ֵמַהַּבִית, ְוָהְיָתה ִהְתרֹוְצצּות ִּבְרחֹובֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

יק ִנְרָאה ַיַחד ִעם ַהַּנַער ַהָּצִעיר, ָּכַעס ְלמֹוְצאֹו. ְוַכֲאֶׁשר ָהַרב ִמֶּטְפלִ 
ָאִביו ּוִבֵּקׁש ְלהֹוִכיחֹו ַעל ָּפָניו ְּבֵעת ָּכזֹו, ְוָאַמר לֹו ַהָּגאֹון ַזַצ"ל, לֹא 
ִּתַּגע ּבֹו ְולֹא ִּתְכַעס ָעָליו, ִּכי הּוא ָעִתיד ָלֵצאת ָּגדֹול ְּבִיְׂשָרֵאל. ְוזֹאת 

 ֶׁשּלֹו ְלִלּמּודָרָאה ִמֹּגֶדל ַהְּתׁשּוָקה 

 נכתב לעורר לב המעיינים בלבד לא למעשה                                                   הרב יהורם חדד שליט"א/  שואל ומשיבשואל ומשיב
את התוספת  בעל האופניים או בעל הרכב  ו הגנבים האם צריך לשלםגנבו אופניים חשמליות או רכב ושפצו את הרכב או את האופניים ולבסוף נמצא  :שאלה

הגונב חייב בכפל   אלא שהיום לא דנים דיני קנסות כיוון  שאין דיינים סמוכים וכפל הוא קנס שהרי משלם יותר  ממה שגנב  תשובה : שהשביחו הגנבים לגנבים
פצו ברכב או באופניים הוי תפוס בהם ולכן זכה בהם יכל מקום אם תפס לא מפקינן מינה  מה ששואף שלא דנים דיני מומחים ולכן לא יכול לתבוע מהגנב כפל  מ

כמבואר ברמב"ם הל' מלכים פרק עשירי הלכה י"ב ודין זה שייך גם בגנב גוי שאומרים לגוי שדיננו יש דין כפל  וצריך לדון לפי דיננו 
הג'קט והלך ללמוד וכשעמד ללבשו נזכר שיש  שם תעודת זהות וכסף  האם מותר לו ללבשו  וללכת אדם ששכח תעודת זהות וכסף בתוך ג'קט  הוריד את שאלה 

התפור בבגד, הואיל ועיקר הבגד עומד ללבוש, אם הוציא המעות משם, מותר ללבוש הבגד, (של מעות )כיס כותב הרמ"א סעיף ז בסימן ש"י  תשובה:עימו לבית 
מותר לטלטל הבגד, דלא אמרינן דכל הבגד נעשה בסיס למעות הואיל ואין המעות על עיקר הבגד; אבל אין ללובשו  אבל אם שכח בו מעות, דהכיס בטל אצלו

אם כן לפי דברי הרמ"א כשהכיס הוא בפני עצמו ותפור לבגד , כגון כיס של חליפה פנימי (לאפוקי מכיס של חולצה שהבגד עצמו בשבת, דחיישינן שמא יצא בו, 
ס) מותר לטלטל את הבגד וכיון שיש ערוב והוא סומך על העירוב יכול גם ללובשו כיון שגם אם יצא יש עירוב ורק במקום שאין עירוב אסר משמש גם כחלק מהכי

 ו  הרמ"א ללבשו שמא ישכח ויצא בו וכתב המ"ב שם ס"ק כט שאם אפשר בניעור ינער אבל הכא חשש שיגנבו לו זאת וחשש לנער ולכן יכול ללכת לבית

 לזכות לתורה צריך הקרבה

ושרה חניה, צבן יגאל וציפורה,  דד אשר, דוותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויצלח את התורמים היקרים ובני ביתם: חדמי שבירך אב
ברברה חדד, משה חיים בן אביבה, עמי ושושנה כהן, אליהו ורות נחמה חדד, רפי ואביבה זגדון, יצחק ויוכבד תהלה חדד, גד חדד, ישראל וקרין חניה, ציפורה חדד ומשפחתה, חי ואביבה חדד, זבולון ו

וכל  , בת שבע חדדצן, הרב אסף נתןרב אבוחצירה נידניאל פראנג'י, יוסף ומינה חדד, שמואל ונורית חדד, כהן שמעון ומרים, מיכאל ואליס חדד, עמוס רזיאל ואוריה חדד, יהונתן ושילת חדד, הדס ו
קנין, לזיווג הגון תהילה בת שרה, רות בת תמר, עינב בת ציפורה. , בר רבקה ובן ,מזושן יונתן ,שרון ורב יעקב אזוביב, כהן רחמים וסוזי' יעקב צבאן, דוד  ואילנה ביתן, , אברהם וסיגלית מסס, רמשפחתה 

חודשים: אב, פסח, סוכות  ועוד ] ולעלון  -ים לכוללי קול כמוס[כולל ערב, כולל יום ,כולל ליל שישי, כוללי בין הזמנים . שתורמה שלמה: יוסף בן טיטהלרפואליטל בת ציפורה מזל אורין בת ציפורה 
ירות קשות ורעות ויגזור עליהם ל מעליהם כל גז-טל האהשבועי. מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם ויחיים מכל צרה ונזק יצילם יגביה כוכב מערכתם ובכל אשר יפנו ישכילו וכל אשר יעשו יצליחו ויב

ונהיה תמיד שמחים ומאושרים אכי"ר. לע"נ: יורם בן  ל גזירות טובות וברכות מרובות, וזכות התורה תגן בעדם וימלא כל משאלות ליבם לטובה, לחיים טובים ומוצלחים, ויסיר כל מחלה וכל דבר רע-הא
 כל הזכיות שמורות YORAMADAD@GMAIL.COM  054-8464024זילו, רחל בת מזלה ,אליהו בין מבירכה.  :

יהונתן  ושילת  העלון מוקדש להצלחת  
שה' יתברך יצלחם במאד ובני ביתם:  חדד

מאד ושהקב"ה ימלא את כל משאלות 
ויזכו לראות בנים ובני בנים ליבם לטובה 

ויתקיים עוסקים בתורה מתוך נחת ושמחה 
וכן בהם הפסוק ימלא ה' כל משאלותך  
 הפסוק וכל אשר יעשה יצליח

 

פעם פרצה שרפה בעיר וכילתה שכונה אחר שכונה. כל תושבי השכונה הסתכלו בעיניים כלות על בתיהם השרופים, רק אדם אחד מילי דבדיחותא :
 לילה.........             כל הסתובב שמח. שאלו אותו: מדוע אתה שמח? אמר להם: עכשיו אני נוקם בכל הפשפשים שהציקו לי 



www.hasdeyinon.org tifaret@hasdeyinon.org
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1 יד גמ ה   יר ופ מסס

 מהעבר הלא רחוק היסטורי מפעים    (סיפור  " ההפיכה   תוך מ " 
 " יע לסנטור משלוח מפת "   ד " י ק   פרק 

 : תקציר של שבוע שעבר 
ת  מלבד זא   , נים לאשר רק כמחצית הרשימה יקאים אינם מוכ ר , האמ הרכש ור  חמורה שחלה שמונעת איש   ת כ ו ב האלוף משה בריל מודיע על תס   , באישון לילה י מקלף  כ מרד מטכ"ל  טלפון מגיע לר 

כלפי יתר החברים בברית  ולא למדינה בסדר גודל כשל ישראל, יש להם מחויבות  גדולה  טענתם שהרשימה מוגזמת ומתאימה למעצמה  נשק המודרני והיעיל ביותר,  מאשרים את ה   הם לא 
   . נאט"ו 

שכלוא    ם מולי פלד בש חייל יהודי  אותו לשחרר  י אם י   , אישור הרשימה בשלמותה הוא זה שמערים את הקשיים ומציב תמורה ל   , יד סנטור יהודי בוחשת בעניין ן זועם מתברר ש אחר משא ומת ל 
הוא    , חררו ש ל כדי  קורה  עובי ה ב נכנס    דו וא בן דו הוא, הסנטור שה   היכן שאיש לא יודע כלל  ף ימיו כ שבת בכלא עד סו החייל הזה ל   כל הפרטים שלו נגרסו כתוצאה מכך יכול   , כלא אי שם בלי משפט ב 

 . מהרמטכ"ל שיכנס את כל אלופי המטה כולל הרמטכ"ל הקודם שהיה מעורב בתיק של מולי פלד . משה בריל מבקש  מיידית כדי לשחרר את החייל    מנצל את מעמדו החזק 
יל והתחייבות שלא ישב  מהיר לחי   לנהל משפט   , ה ר הצעת פש   ויגיש לו תלי  פ דעות שונות נשמעות בעניין, לבסוף הוחלט שהרמטכ"ל הקודם יגאל ידין ייצור קשר עם רב נ   , ישיבה סוערת מתנהלת 

נוטה  די יש חשש שלא ישתקם לעולם, הוא אינו  מי   ן אם לא ישוחרר באופ   , הוא במצב קשה ביותר   , יו הוא טוען שמולי פלד כבר נענש ד   , שר בכלא יותר משנתיים וחצי, רב נפתלי אינו מוכן להתפ 
   . להגמיש את בקשתו 

מולי  ים ברורים שיראו את  צילומ א מבקש  ו הו ומתאם עם רב נפתלי שתוך מספר ימים ישוחרר החייל מבית כלאו, רב נפתלי אינו סומך עלי   נכנע   לאחר שיגאל ידין נוכח שהסנטור עקשן גדול הוא 
ה שב  אמו של מולי וישמע ממנה שאכן בנ   קשר עם אחרי שיצור    , שוחרר באופן מלא   שאכן כדי למנוע זיוף, רק אחרי שיווכח    טריוני ו פלד מצוי במגרש בקרבת בית הוריו התמונות טעונות אישור נ 

           . חת אנשי המשל רישת  כפי ד   לבית ישחרר את רשימת הרכש 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 ! תשובה אני חוזר ב ... הזה א  חרר מהכל ם תשת א   : שלום לחיים    מוריס לוי 
רק בודדים    , ששה שבעה חודשים יותר סוחבים  החזקים    , אנשים כאן דועכים אחרי שבוע שבועיים   ? סוד שמחת חייך   ו מה   ך ת או   לשאול אפשר  " 

חש    , רים י ס כביכול שולט פה על הא זמן שארצה ו שתחרר בכל  , אפילו אני שיכול לה רות מחיים איש לא שורד בבית הקב   עוברים את השנה שנתיים. 
של האסירים    בילגיה היחידה י זו הפר   , אני נקרא לפנות גופה של אדם   תקופה מידי    , בתמידות   וות חכך בצל המ מת   אני כי    , דיכאון אימים ב לא אחת  
   . כמה זמן יסבלו   כאן לא מפריעים לאנשים להחליט   , האין סופי   ונש הכלא לברוח מע 

לפתע  אבל    , כאלו   וות מחיים עלובים וח שתבחר מ , הייתי בט עשית לי משחק שאתה עומד למות וכמעט האמנתי לך   , ם אתה היית בדיכאון איום ג 
   . גדול ביותר ייס ה לו זכית בפ כאי   , ה עצומה ר שמח ד מש ה  ת א כבר שבוע    , ך מוחלט בתמורות חייך היפו עשית    , שינית כיוון 

 להגיע.   ר לאן הוא חות   , הוא ציפה להמשך דברי הסוהר   , מוריס, הוא בן אדם מעניין חיים שלום היה מופתע מהשיחה הגלויה שניהל איתו  

   . " חיים ענון ב י ני חייב ר , גם א ת חיים י אאמץ אותם כמשנ אול   , תן לי כמה טיפים " מוריס ממשיך את שיחתו במרץ  

אני כבר לא דחוי ומוקצה מחמת    , התקבלה   ובתי ש אות משמים כי ת קיבלתי  זה ש אני חש שמחה על    , בר עלי שום עכבות לספר לך מה עו אין לי  " 
 ת מאושר. כשפניו קורנו   לום חיים ש   יותר" השיב שמח אותי ב , זה מ ס כבעבר או י מ 

 ו. אסיר ח בפני  הר הקשו סו מעט יותר" התחנן ה חיב  ריך לי חידה, אולי תר דב " 

   . קרן ס , הזהיר חיים שלום את הסוהר ה " לך יקר מאד ת  לעלו זה עלול    , צה לך ק מעבר לזמן שמו שתשב איתי  עבורך  אני חושב שזה לא יהיה טוב  " 

כיון    , פטרתי את החברים שלי משמירה בכך    , נשארתי בהתנדבות   , לא הייתי אמור להיות כעת כאן   , יות מה שעות חופש גנתי לעצמי כ אר   , דאגה אל  " 
ך, מה לך  ל טיב מעשי , אתה היחיד שהצלחת לסקרן אותי ע עליך   מך מעט פרטים מ   להוציא כדי  עשיתי זאת    ב אחרי, ק ו זנב שע תנדבות אין לי  ה ב שאני  

שיראו את  יותר שאסור  סוג השפל ב מה   ) (פושעים   נלים י קרימ   ם י , כאן יושב תר מדויק תת אנושי יו   , ו חומר אנושי ולכלא האיום ביותר, אתה לא מאות 
, אבל אתה כל כך לא דומה  חייהם   ף ד סו אתם ע ואין דרך להגן על החברה רק בכלי   סביבה שלהם ת ה ם א סכני כי הם מ   , לרגע אחד אפילו  אור היום  

 ענה לי עליהם בקצרה. אם ת שמח  א   , אלות לי לך ש שתי    , רט פ בשום    להם 

מקום  א ב נמצ   המשפיל ולשמוח כאילו אתה איך אתה מסוגל להתרומם ממצבך    : מוות? השניה ל עד  ר  על איזה חטא שפטו אותך למאס   : הראשונה 
 פציר מוריס. ה   בו?"   ים רגיע ומעניק אושר לנופש מ פסטורלי ש 

כלל  לי    דוע י לא    , באשמה לפיצוח כפרתי  גוז קשה  אלא שאני א   , ל " צה מ   קה שמתי בערי א ו ה   , לשאלתך הראשונה אשתדל לענות לך על קצה המזלג,  " 
תי רק אמרתי שאני לא  לא טענתי להם שאני יודע בידיעה ברורה שלא התחייל ההכחשה לא הייתה אבל באופן גורף    , רתתי בצה"ל י שהתגייסתי וש 
אם תהיה    , כאילו אמרתי את השטויות הכי גדולות   , עיני עגל   אל תנעץ בי אבל זה לא מתחבר אלי,    , במציאות   שדבר כזה קרה יתכן    , פור יודע מכזה סי 

   . מוהים הת   דברי מעט את  לך  ר  י אבה   , סבלנות לך  

  ת, פה ניכר לתקו   ירושלים " ב ביקור חולים " תי בבית חולים  אושפז   , ב לשערי מוות הייתי קרו   , דו צדדית ת  ו א י בדלקת ר ופה חליתי קשות  לפני תק 
אני לא    , יוס פת הג ו ק מת רונות  כ זי לא נשארו לי שום  ,  של הזיכרון נעלמו ממני   ד מא חלקים גדולים    " וט אא ק  בלא " עברתי תהליך  המחלה הזו הביאה ש 

שמי  ש בעוד    " מולי פלד " קו לי שם  י ב הד הם    , מהצבא   שאני עריק כנעים  ו י מש שובים של אבל ה   , בכירה רואה את עצמי כחייל בצה"ל ועוד בדרגה  
   . הוא חיים שלום פינקלשטיין תי  האמי 

גייסו את כל המי ומי לשכנע אותי לחתום על גיוס בתנאים    הם   , והם לא היו מוכנים לוותר עליה   ה מאד חשובה להם ת ההיא היית כנראה שהדמו 
א  מה לי לצב   אתחלתא דגאולה" " שלא מאמינים ב   ים ל ש ו ביר הקיצוני  אני משתייך לפלג הקנאי    , עמים עקרוניים מט   כך י ל ת גד התנ אבל    , ימים מדה 
יל)  ומה לי מאד (כפ משפחתי לא הייתה מוכנה לצעד כזה, לא הייתי מתגייס בניגוד אמי, לכן אני חושב שיש מישהו שד ין  שהוא חילוני לחלוט   ציוני 

אתרצה להם זה יהיה סופי, אבל לא הסכמתי  הם איימו עלי שאם לא    , אן כ לנקום בי ולהעביר אותי ל   חליט למעלה ה הו  מיש   , שבשבילו הם טועים בי 
ותו לא. אני יודע שיש  )  ם אסירים במחנות העבודה הנאציי מה ל (בדו הפכתי למספר    , ן חלוטי ל שמי ואישיותי נמחקו    , לכאן באישון לילה הועברתי    , לכך 

  , רח"ל כולם צפו לי עתיד מזהיר מאד, אבל נטשתי את הדרך הטובה והגעתי כמעט לשערי כפירה    , יר הייתי עילוי עצום בתור בחור צע   , חשבון בשמים 
 . " מור נענשתי בעונש כה ח לפיכך  

 210. '  הסיפור ההזוי של מס   בכל   וק פ ע מוריס פק הבי   " ! בחלק הקנאי?   ת אם הגעת לשערי כפירה איך נשאר   , לא הבנתי " 



2 יד גמ ה   יר ופ מסס

 לום. חיים ש   הבהיר   " קריאת ספרים חיצוניים, אבל לא שיניתי את לבושי וחברתי וכשלתי ב   רה חי יש לאדם ב   , ירה ת ס "זו לא  

   של האסיר המשונה.   ן הסלקטיבי יכרו א מוריס לז ל פ הת   " ! ? את זה אתה זוכר ואת היתר אתה לא זוכר " 

   . הוא העביר נושא   , חיים שלום העדיף לא לענות על השאלה הקנטרנית 

משמים כדי לסחוב אותי    הגיע ז"ל  חיוך משמים, אבי  יתי  בזמן האחרון רא   , בשיא הפשיטות כך    על אענה  ו   יה שנ לשאלתך ה עתה אעבור ברשותך  " 
ואפילו אזכה להקים  לא כנגד דרך הטבע  שבקרוב אשתחרר באורח מופ   , בחלום האחרון הוא אמר לי רי טומאה קוע במ"ט שע לש   לא   , בציציות ראשי 

את  חיים שלום  סיים    " ? ותר משמח מזה היות י ני בנים שהולכים בדרך התורה, מה יכול ל ם וב לבני בית נאמן בישראל, הוא בירך אותי שאזכה  
 הדרשה עם חיוך גדול. 

הוא    , לא מתקבל אצלי ך  , החלק הראשון של טימי לחלוטין י ה לג ז   , ת שאני מעביר על דבריך קור י תכעס על הב אל    , ברים כמה ד   להעיר לך תרשה לי  " 
חמש  לוש ל בין ש   , הוא מספר שנים על עריקה  גם העונש המירבי    , כלא עבורם בתי  פיק  יש מס   , עריקים כליאת  ל   ש לא משמ   שלנו הכלא    , הזוי לחלוטין 

הכלא כאן נועד רק    , עונש מוות   שמצדיק תר  יו מור ב נלי ח י קרימ   עון ף לזה  רק אם נצר   , תנו עונש כה חמור יק לא י לאף ער   , סיבות תלוי באלו נ   , ים שנ 
   . ם לפושעים כבדים ביותר שהחברה לא יכולה לשאת אות 

  יה צ נ מ ד או ב   " אאוט   בלאק " ב   ית שלק לא נראה לי  גם  ,  שאתה בוש בו אתה מסתיר רקע חמור    , אומר את האמת לאמיתה   ה לא ת א   , היא דעתי  
ששלח עשרה אנשים אלי  לא נוח לך שאחשוד אותך לרוצח שכיר    ) ואית פ בשפה הר   טיון י ש או    , קאלכקייט ר א פ דיש  י בא   ת שנקרא   (מחלת השכחה 

אבל    עונש כה חמור,   על מה ולמה קיבלת   נות בערה אצלי ר שכורת, הסק לא על זה אני מקבל מ   , ידי ה מתפק לא אחפור בנושא הזה, אין ז אבל    , קבר 
 . אלי קבר עד  ך  לעצמך את סוד   זכותך לשמור 

, אני משרת כאן כמה שנים  כאן יש כניסה ללא יציאה   ! טעית בגדול   אם כך   ?! ך שיש מכאן דרך יציאה עוד יותר לא מובן, נראה ל   שני שאמרת החלק ה 
ירים כאן אין  לאס ,  צבה יון מ צ ו ללא  שם ונקבר   מכוסים בסדין, הם הובלו אי אבל  מכאן  יצאו    כמה ,  חי   ירים שיצא ד לא היה אחד מתוך האס עו   יין ועד 

ות ואני יודע שלא  היה אסור לי לספר לך זאת, אבל הי   , מערכת ב   ות השמורים זה כלא מסווג מאד שלא ידוע עליו כלום, זה אחד הסוד   " זכויות אדם " 
את    הייתי חייב לגלות לך כך  לפי   , י שיש לך סולם ערכים יהוד לי  לנוכח התקופה האחרונה בה הראית  אליך    וגם כי יש לי הערכה עצומה   לי ין ע ש ל ת 

 האמת.  

 . עקום   ך בחיו   סיים מוריס את הרצאתו הארוכה   " מאמין שתצא מכאן?   יין ד האם אתה ע   , לי אליך   עתה שאלה 

  מירות ז נעים  כבר אמר    , וזעקתי י  מע את קול ש   , כולם עילת העילות וסיבת הסיבות   ל הכוחות שהוא בע   ה'   בי כי י ננת בל ק אכן כן, יש לי תחושה שמ " 
י  ומו אנ מדי יום בי   , יתי לפניו והתחרטתי לחלוטין על כל המעשים הרעים שהיו נחלת חיי הרבה בכ   " לפניך   אנקת אסיר תבוא  " ע"ה  דוד המלך  ישראל  

כל יום לאחר  על החלק של הגוף שקם מחדש ב   אמנם זה הולך   , שה' יתיר את מאסרי   בכוונה גדולה   " מתיר אסורים " השחר את הברכה    מברך בברכת 
הבורא  רק    מתיר אסורים" " עמים ביום בתפילת שמונה עשרה  ג' פ   כפי שאנו מברכים   , שמי אבל זה גם הולך על המאסר הג   , ה שינ שהיה משותק ב 

מיים נגזר על כל  בש   . מים אם לא נגזר על כך מש   , כלא ק ביותר להחזיק אדם ב דם החז די הא בי אין כוח    , ם כולא אות הוא זה ש ו   רים משחרר את האסי 
שאתחתן עם בת  שאצא מהכלא ו   עלי   בשמים נגזר יש לקב"ה שליחים שמבצעים למטה את הפסק מלמעלה. אם    , גזירות   אחד בהתאם למעשיו 

   . סיים את דרשתו מותש לחלוטין   אפילו שזה נוגד את רצונות אנשים רבים"   , זוגתי שממתינה עלי שנים רבות, כך יהיה 

ד  הוא הלך כל יום לבית הכנסת ולמ   , דתי ושמר על המסורת אדם  היה    אבי עליו השלום   , ובה ט   חה פ ה דברים כאלו, באתי ממש שונ "אני שומע לרא 
לא    , ורה מדים ת מקום דתי שמל לא שלח אותי ל התיישב ביפו במקום רחוק מדתיים ולכן  הוא  , אבל הוא עשה את טעות חייו,  כמעט כל היום   תורה 

אבל  צריך,    כל מה שאני   ני חופשי את סת בשעות שבהם א כנ ה   , בתמימותו סבר אבי ז"ל שהוא יעניק לי בבית היה בכל האזור שלנו בית ספר דתי 
   . הוא לא הבין שכוח החברה החילונית חזק שבעתיים 

ש משניות ודינים, אחרי זה נתן לי טעימות בגמ',  תו חומ י הייתי מגיע כל יום לבית הכנסת ללמוד א   , כל עוד הייתי ילד תמים הייתה לאבי השפעה עלי 
  אפילו בגרוש אחד שלא נהנה מהחיים  ביותר  ילד אומלל  אני    לו וא   רור חיי ד   שחיים   חברים יים הקלילים של ה ח ה אבל ככל שהתבגרתי וראיתי את  

בלא  הוא רוטן    , ח נשימה ו מרו   י תן ל א נו מפקד ומצווה ול הוא    , מעלי בלי להרפות שניצב  אבא    , במשך כל היום   מה שחשתי   , לא נתן לי   ק קל אף פינו 
איש לא עומד    , קלים חיים    למה אני שונה מחברי שיש להם   ? לא הבנתי מה הוא רוצה מחיי   , ים אסור   ות תענוג לומד מספיק ומחפש  לא  שאני  רף  ה 
   . פניים ו ח ה מלוא  ב   מהעולם   ם והם נהנים דרכ ב 

בי ז"ל  כתי לאפיקורס במוצהר, אחרי פטירת א עט הפ עד שכמ   , ככל שבגרתי יותר התרחקתי יותר ויותר  , התחלתי לשנוא את כל הדת והמסורת 
היר  ומז בחלום    לי א   הוא בא ועות  כמה שב , מדי  ומפחיד אותי    הוא מגיע אלי בחלומות   , אי אפשר לברוח ממנו   , סובל ממנו שבעתיים אני    בפתאומיות 

כבר התרגלתי אליו ולא אוהב    , את התפקיד הזה ב  מהתפקיד הזה, אני מתעורר עם הרבה סיוטים, אבל קשה לי לעזו פטר  ת תשובה ולה לחזור ב   אותי 
 מחדש.   שוב להתחיל הכל 

  אני עוזב את המקום   , קום מהמ שהיא תשתחרר  ל  כ דרך  יים וב תק ך בכנות, אם החלק השני שאמרת לי י אומר ל אמרת לי  עכשיו אחרי מה ש אבל  
בלי    , ת הכנסת שסמוך לביתי ב בי עורים אצל ר בבית כנסת ואשמע שי ישיבה או  של  גרת  ס מ   ו , אולי אלך ללמוד באיז עצמי נדר את  פש בלי  ח א   , ת מידי 
ן  פ או דם ב כל א חה פרטית שמנהלת  השג   נה כי יש שמיים  יום, אתה תהיה בשבילי אות מה   ילין בכל ואניח תפ באורח מלא  חיל לשמור שבת  ת א נדר  
ת סיים  נו את המילים האחרו   חלילה וחס ברע" מלמעלה, רק שיש לו בחירה חופשית לבחור בטוב או    ט ו והל ומנו מנ וא  , ה לעצמו , אין אדם שחי  אישי 

 לפי מעלה כשבועה. צות כ ו קפו י כשידי מוריס לו 

 י מוריס לוי. דבר ם שלום לשמע  אחזה בחיי צומה  שמחה ע 

שליח  ה בדיוק הוא פועל למטה, יתכן שנבחרתי להיות    יודע איך אתנו לא  , איש מ בתשובה   ך ר להחזי   כדי   , אולי נשלחתי משמים לכאן   , "מי יודע 
כאן זה  מר ש אתה בעצמך או ר ש דב   , ר עמך קשר ווצ י שבכלל י אתה תהיה הסוהר שלי ו   ק ו ויד מכוונת מלמעלה בחרה שבדי   ך ך לצור מחצבת יב ש לה 

   לא מציאותי, והנה התרחש הדבר נוצר בינינו קשר. 

הביע חיים שלום את    " שג איך זה יקרה אבל ברור לי שזה יקרה ששוחררתי מהכלא, אין לי מו מש תגלה  בקרוב מ   ן המתן לאות שיגיע משמים, אם כ " 
 . מוחלטת ת  דבריו באופטימיו 



3 יד גמ ה   יר ופ מסס

  ת ים עם החלומו ך משתלב ת של חש שהחלומו   כדי שאין לך כל ספק בחלומות שלך, אני   עד   , תן אי שגם במקום כזה אתה מחזיק את עצמך    אשריך " 
היצר הרע לא נותן לי מנוח,  אלא ש שה לי את המוות שאעזוב את המקום,  הוא עו   , י לנפש נו מניח לי  שנפטר אי "ל מאז  , אבי ז הרבים שפוקדים אותי 

וב להיות חלק  ש נדר אעשה את הצעד הגדול הזה, לא א   בלי   , בל את האות הזה משמים אבל עתה אם אק   , לעשות תשובה   הוא לא מניח לי 
 .  " רת בחיי אדם עת שמתעמ כת המרוש מהמער 

לשלוח    ואגים לא ד   פשים את רעתך אלו שמח לי ש   מניין   , פתאומי   באופן גם אם תעלם    , לא פשוט   ר הדב   בעצם "   תופס נשימה ולפתע משנה כיוון. הוא  
 ח לי פתק על כך? הרי לא תני   , מהכלא או מהעולם איך אדע ששוחררת    , אותך לעולם שכולו טוב 

 . המזוויעה   מחשבה ה   ם התחלחל חיים שלום מעצ "  ? שכולו טוב לעולם  ירים  אס זה דבר ששולחים  יש כ " 

, אולי גם אתה תהיה מבין  חשד על כמה שהורעלו למוות יש לי    , מקום הזה ריכו ימים ב יא יד נעלמת שדואגת שלא    נה יש   , אלה הרבה כ נם  כן יש " 
 ס נראה מאד רציני. מורי   אלו?" 

לתת לבורא עולם להחזירך בתשובה גם  הנה בא היצר הרע להסיג אותך מהתוכנית הטובה, לפני רגע כמעט נשבעת לחזור בתשובה, מה אכפת לך  " 
הפתאומית    היעלמותי   טתם, על מי   מתו ש   ם הדוממת עדות ופת ג   שנותרה   ים האסיר אה אותי בניגוד לכל  שלא תר עצם זה    מים, בלי אות מוחש מהש 

סיים חיים    מחשבת התשובה כי יש אדון לבריאה" דיה כדי לעורר את  ו לשמים  שעלה בסערה  ז"ל  אליהו הנביא  ילוקו של  ס   ה כעין דוגמ תהווה לך  
   . שלום את דבריו 

אני חוזר  אני מבטיח לך ש   , סתורית בצורה מ   אם אתה נעלם בקרוב , די לי בכך ש ך בכל דברי   טין דק לחלו אתה צו   , השיחה שלך זעזעה אותי לחלוטין " 
               . סיים מוריס את דבריו בהחלטיות   " זה יחשב לך כזכות או בעולם הזה או לעולם הבא דבר  י מהשירות,  התפטרות את  ש  בו ביום אגי   , תשובה ב 

 *** 
 בין תקוה ליאוש: 

גבוהות שחצצו  חיצות  מ אחרון הפיל  היום ה   , פינקלשטיין ות בגב' אסתר  ה יצאו את המערה מלו אמ צארטיל ו   , ום השלישי של התהילים הסתיים הי 
,  ת חוסן שמחזיקה את עצמה במצבים הקשים ביותר באמונ פינקלשטיין  ה הערכה גדולה כלפי גב' אסתר  , ציפורה חש מבוגרות בין שתי הנשים ה 

  , נו שהיה אדם מיוחד במי   רב משה יוסף ל של  גדו   ידיד יה  שה ז"ל  זלמן    ה שלמ   י וח רב האישיות הנלבבת מצאה חן בעיניה, היא נזכרה גם בבעלה המנ 
היה עילוי  שהוא    כרה ז נ ע  אצלה על הבן חיים שלום. לפת   ה שמור ה  ית ור על תחושת הסלידה שהי ה, הם עזרו לה לגב הטובים הציפו אות כרונות  י הז 
שהיו    ובים ם הט מחדש כשהיה לומד איתו, לפתע היא מרגישה את הרגעי   רב משה יוסף היה יוצא מהכלים בכל יום בעלה  ועד כמה  דיר ביותר  נ 

 . בהתחלה 

ולכן    זרה פלאי והשידוך ישוב בח ומד לצאת מהכלא באורח  חיים שלום ע   , שאכן הישועה מתקרבת מז  ר הוה  מ י בהערכה שלי כלפיו  נו אולי השי 
  רוצים להקל עלי   מים ? כנראה שבש כלפיו   רגשות חיוביים   בקרבי   ים מתעורר ש   לפתע מה קרה    , אם לא כן ,  מנסים לעורר בה מחשבות חיוביות 

 . עמים צמה מספר פ חשבה לע   , לחדש את הקשר מחדש   ש אידר ש כ 

  , בשמחה יחד עתיד הקרוב ניפגש הבה נקווה שב -זמאען יפ א'שמחה צו וועט מעהן זיך באגעגענען או   נאנטען צוקונפט דעם אז אין   לאמיר האפין " 
ה  ת שנפרדה מהן, היא היי   טיין בעת " אמרה גב' פינקלש מוח יחד נוכל לש ש הבה נתפלל    , זיך צוזאמען פרייען   קענען   נאך   ועט ו מ לאמיר דאווענען אז  

 . שום ספיקות אי שאין עליו  נחשבת כדבר וד ניכר היה עליה שהישועה עבורה    , חשבונו על  ן  פישמ אך  אמורה לחזור עם מונית שסידר לה רב מייל 

לם חשו שהנסיעה  יו מלאים שמחה, כו ם. כל המתפללים עלו על לכיוון גאולה מאה שערי   סיוטים מסע  ל   , הלוך ב יצא הרכב שהסיען  ר  ק בב למחרת  
 אחד מהקרובים.  צמו או  כל אחד עבור ע   , הם פעלו ישועות   , לא הייתה לחינם 

  מע את קול מתי תש   , מביאים לידי דיכאון ש   תע החלו לנקר בה הרהורים טורדניים לפ ,  לא משמחות   צארטיל הייתה תפוסה כל הדרך במחשבות 
מתי  אחר כבר למעלה מחמש עשרה שנים,  יות חופשי ככל אדם ויקים עמה את הבית שמת הוא ישוב לה   , המבשר כי חיים שלום יצא מהכלא הסודי 

 האם כעת יקרה כזה נס?    ? חופשי לחלוטין יקרה כזה דבר? איך ישברו לפתע חומות הכלא וחיים שלום יצא משם  

  , חמש עשרה שנים עברו ועדיין היא לא נשואה ,  אינה נשואה ועדיין    שנת תשי"ג אמצע  היא אוחזת ב   , תרצ"ח שנת  חשוון  ב כבר  אמין שהתארסה  לה 
  , והנה עד עתה היא כעץ בודד נטוש ה בחינוכם ר ה מצווא עד למעל   ועה ק עשרה ילדים ש בפרק זה יכולה הייתה להיות אמא ל   ! ? הנשמע כדבר הזה 

   . במדבר 

, מה היום  בה תחושות פחד ויאוש בות בקר בקרוב ממש, אבל לפתע מתגנ   את הישועה שתראה  בטוחה  היא  לרגע קט    , רגשות מעורבים עברו בה 
 קשה לטאטא את המחשבות הטורדניות שמציפות אותה.   ? שונה מאתמול 

  עד שתראה את חוק  לא תעזוב את התהילים הש פרקי תהילים בכוונה שוב ושוב, היא  די אמירת עשרים היא מחליטה להתנער מהן בכוח על י 
  ע במשנהו היא משנה צורה לצב ורת כסיד,  יו לרגע היא ח   , בתה הבוגרת   פים בפני הצבעים מתחל   כונת גאולה מולה. אמה מבחינה היטב איך ש 

אכזבה ותוחלת  ר שנות  ו פ היות מאמין לאחר אין ס לא, לא קל ל או  להאמין    , ות כי בתה נאבקת בין תחושות סותר קולט  מהי  י , לבה הא וורוד   ארגמני 
 . ה את הלב שכת שמחל ממו 

  " טוב שיהיה טוב אכן יהיה    עם כל הלב אם מאמינים    -וועט טאקע זיין גוט   גוט יין  ז אז סיא וועט    ץ מיט דעם גאנצען האר גלייבט  ' מ   ווען   צארטיל " 
 עצמה אין. אופטימיות שלה    ה לשדר לה רגשות ס , מנ עודדה ציפורה את בתה 

 *** 

 מפתיע ביותר. ביקור  
לימוד בחברותא עם חמיו משך שעתיים  לאחר  וסעודה קלה,    שחרית   ילת אחרי תפ   " ריבר סייד " ב שוכן  ה   משרדו אל  גיע  ה רטשטיין  ה רב נפתלי  

כעמוד ליום,    פק של יעות הס היה להם קב   , גמ' בעיון רב , הם למדו  בלימוד   אד מ   פל ל מפו ם חמיו ש ע עיון  פתלי קובע שיעור  זה שנים שרב נ   רצופות, 
הספק עצום של לימוד סוגיא עם המפרשים    יבו , שבעה ימים שבועיים הנ רים ובמוצאי שבתות אפילו בימי שישי הקצ   , יעור ויתרו על הש   א הם ל 
   . כך סיימו מסכתות בזה אחר זה ,  יים ר העיק 
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, רב נפתלי נלחם  דיקו דחיה קלה ביכול הצ גם אם היו סיבות רציניות שכ   , ן ואופ ם  את השיעור עליו לא ויתרו בשום פני גם באותו יום למדו בהתמדה  
כשלא היה מסוגל להוציא כמעט הגה מהפה, אבל על    , יותר צינית ב לא לוותר אפילו על יום אחד, אפילו כשהיה חולה עם גריפה (שפעת) ר   , בעיקשות 

ה  יימו את החוב לא מנעו את הלימוד עד שס   ולשה שפשטה בכל הגוף הח ו השיעולים המחניקים    , הוא למד בחירוף נפש   , סדר הלימוד לא ויתר 
   . היומית 

עט בשעות הצהריים, כי התפוקה שהוציא במשך הזמן  כמ   , ומו מאוחר יחסית חיל את סדר י הת ם לו ל גו שגר נוה התרעמו על  ה לא  יו למפלג חבר 
טורים אחרים שהיו  עקפו השיגים של סנ   , נמרצים ביותר   ] חרדים יהודים  [ ומנהל לשכה  כירים  שני מז שכלל    עם צוות ששהה במשרד הקטן  

  ות צל שניות בדקה מנו   60בהשקעה של    תלי דגל פ ביום. רב נ   השכם עד לשעות המאוחרות   שהתחילו מבקר   מובהקים (חולי עבודה)  סטים  י וורקהול 
   שאחרים מרחו בימים שלימים.   יח בשעות מועטות מה ל , כך הצ ות הבזק גירת נושאים במהיר ס ה שהביא ל מ   , עד לפרט האחרון 

  הגיע למשרד  11בשעה  בצורכי הכלל,   לו את הרשות להתעסק יש   רק עתה   , לגבוה היומית שגמר חובתו   רק לאחר יום הגיע למשרד  אותו גם ב 
קות של  , המילים המתו יון רב בע ו   מסכת הוריות מסכת קשה ביותר את  עם חמיו  היום סיים    , הייתה לו סיבה טובה לכך ,  בה ר   כשהוא שופע עליצות 

עברו המחשבות    הש"ס והעיקר לדעת אותם על בוריים כת זו כך אזכה לסיים את כל המסכתות של  , כשם שזכיתי לסיים מס וננו בקרבו הסיום התר 
להפתעתו הוא מוצא את הדלת פתוחה, מישהו ביקר    , מנסה לפתוח את הדלת   , . הוא נשק למזוזה הענקית שתלתה בשערי דלת משרדו בראשו 
 מי זה יכול להיות?   במשרד 

, אך הפעם  הדלת פתוחה   תירה את יטב, מעולם לא הו את המשרד ונועלת את הדלת ה שית שהייתה שוטפת  בבוקר השכם הייתה נכנסת מנקה כו 
נסתרת בחשה בכל המסמכים ופיזרה אותם על גבי    ד י   , מבולגן כראוי המשרד  כי  גילה    ו חדר ל  א   כנס ברגע שנ   , בלבד   הדלת לא הייתה נעולה, לא זאת 

, הוא  דותי י מאד לא יד   ביקור   עשה ש   פק סת איש לא י ש   רצה הוא    , עשה זאת בכוונה   המבקר המרושע נראה ש   , השולחן נראה אחרי פוגרום הרצפה,  
   . רצפה י ה על גב ק הושלך  וחל במאפרה  שעושנו נותרו  ביותר  על כל צעד ושעל, סיגריות זולות  ם  גסי דאג להותיר עקיבות  

על  פתי  בסדר מו יו סדורים  ה ש . קלסרים  הו זמן רב ש והם    במשרד מבקרים  מה  כ היו  זה אומר ש   , עשר סיגריות עושנו בעת הביקור הפתאומי חמישה  כ 
היה מסמך    לא   , ם סי י הנזקים היו רבים, אבל הם לא ידעו כי רב נפתלי לא סמך על נ   , כמה מהם הושחתו ללא תקנה   , לכל עבר   הושלכו   דפים מ גבי ה 
   . " רינקס ב " ל ששייכת  בת    ת ששכר מחבר   חדת ו בכספת מי את הגיבויים שמר    , העתק   ו ו שלא עשה ל במשרד   אחד 

כדי להפקיד שם את מה שצריך לשמירה מיוחדת. רב נפתלי לא    כספות, ב   יוחדים ר תאים מ ו כ ש ל ווגים דאגו  טובי עורכי הדין שהיו להם מסמכים מס 
, למעשה פעולה זו  יגיע לשימוש לעולם אי אפשר לדעת מתי    , היה לו תאום, הוא לא ויתר על אף מסמך במשרדו  עשה סלקציה במסמכים, כל קלסר  

   כח דבר כל מה שראה צילם בזיכרונו עד ליומו האחרון. הוא לא ש   , פנומנלי   לרב נפתלי היה זיכרון   , לחלוטין   הייתה מיותרת 

פתלי חשש  יותר) רב נ (דחוף ב  " וורי אימפורטנט " כתב מרושל היה כתוב עליה ב  , שולחן ה באמצע  הונחה  דוחה ארוזה בקרטון חום קטנה חבילה  
כעבור  טרה)  וליס (מש זעיק את הפ לה , הוא החליט  ת אצבעותיו אסור שיהיו עליו טביעו   , ומר שעלול להפלילו לפתוח את החבילה שמא יש בה ח 

     . לבדוק את העניין   עוטה מדים   טר ושו בוש אזרחי  בל ספר דקות הגיעו שני בלשים  מ 

  , במרכז   וצבת הייתה מ דמותו של הסנטור    " ניו יורק טיימס " גזיר עיתון של    ה היה ב   , הם פתחו את החבילה   , הם עטו כפפות כדי לא לטשטש עקבות 
שמעורב  שפל  תר שניתן על הדעת, הכתב תיאר את דמותו של הסנטור כאדם  מלאה השמצות מהסוג הגרוע ביו הכתבה  חטופה גילתה כי    קריאה 

   . ם עם המאפיה ועוד גופים עבריינים לקשרי גסים  היו רמזים    , ילים ל בפ 

איך זה שאיש לא יודע    , ולהכות הדים בציבוריות   ה אוצ ך לצבור ת היה צרי סיפור כה סנסציוני    ? זו   רה ו ד מתי יצאה מה   , נפערו בתימהון   הבלשים   עיני 
  " ניו יורק טיימס " ון שיצא כביכול מטעם  תצלום של עית שכר לזייף  נ זייפן מוצלח    , רת דמה ו ד מה   הי לתה שזו נוספת גי   הצצה   מהכתבה המשמיצה? 

השולח מזהיר    , תון מוקלד במכונת כתיבה מכתב נוסף היה מצורף לעי   , התאמץ הרבה מגמת המכתב להפיל פחד על הסנטור. הם לא היו צריכים ל 
את הסנטור  ושה, הכותב הזהיר  בעוד יומיים של   " ניו יורק טיימס " את הסנטור כי אם לא יעזוב את המטלה האחרונה שנטל על עצמו, יושמץ ב 

 . לוטין רית לח שיקעקעו את דמותו הציבו   כהנה וכהנה   סיפו עוד השמצות ו י   דפס בעיתון שתו שבכתבה  

אם הוא    מהסנטור   שאלו הם    , עים לפני שיספיקו להפיק זממם מהירה כדי לעלות על הפוש   ה מעבדתית לבדיק פריטים  כל ה   הבלשים נטלו את 
 ם. נוחי , בתור סנטור מגיעה לו הזכות לכך במחירים  ור שומרי ראש שכ מעוניין ל 

 . קד שומר" שווא ש " לא    לילה וחס אם ח ב   , פתלי, אם אני ראוי לשמירה אקבל זאת מאת הבורא יתברך הגיב רב נ   , אין צורך " 

, הם נפרדו ממנו בלחיצה  בכך   , אבל אי אפשר להצמיד שומר אם הוא לא מעוניין לדעתו   הצליחו לרדת   א הם ל   , בו עיני עגל   אנשי הבולשת נעצו 
 כשהם נותנים לו מס' טלפון חירום. ידידותית  

 ת הודיע לו. דמו בלי הק הוא צלצל אליו ו   צור רה  ' צ האלוף  ל  נפתלי לא איבד רגע הוא ידע את המספר ש רב  

, אני  וזה מרגש   יו יורק טיימס" אין ספק זה עיתון מכובד נ " עיתון  ב אני מאד נהנה מהכתבה המחמיאה    , דה על המתנה החמודה ששלחתם לי תו " 
ם  ים ע תדעו לכם שיש לי קשר יש לי מסמכים מעניינים לפרסם שם,    , כתבה מחמיאה עליכם   " פוסט   רוזלם ' ג " אשלח לעיתון    , ה אתכם כנגד אפצ 

 . " ת מתוך הקלטות שבידי ולי פלד כולל תצלום שלו וגם עדויות שונו על כל הסיפור עם מ יתון ידווח  ר הע כבר מח   , אם אתם תתחכמו איתי   , העיתון 

א לאור ממש  ך שהשחרור יוצ ני אין לי מושג מי עשה זאת, אבל אני מתחייב בפ  , במעל חושד בכשרים, ידי המשלחת לא תם מר נפתלי אתה ס " 
, באם  את האיומים שלך, באמונה שאיש לא ינסה להשחיר את פניך   נתיים י א לב פ ק מך ה הקרובים, קיבלתי את אישור המטכ"ל לכך, אנא מ בימים  

כנגד    רסם זו, אנו נפ תתחייב לך שהיא תפרסם הכחשה גורפת לכתבה המזוהמת ה   מדינת ישראל   , את ז חלילה וחס יש איזה מטורף שרוצה לעשות  
 יעת כף ק ף כמעט בת ". התחייב האלו וצאת לאור בשנים האחרונות שונות שה על כל הפעולות ה ת מאד עליך ו כתבה אוהד 

     פתלי את שיחתו עם האלוף. סיים רב נ   " רוב חרור הק ש אוקי אני מחכה ממכם לאות חיובי על ה " 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ 

 :יא ה ןיוליהגלת בה לק מ שרלה הדש הח  תתובהכ

http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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{ אז נדברו }
 563: " | גליון מס' זאת חוקת התורהתשפ"ב | לסדר: " )קרח (בחו"ל: חוקתפרשת 

 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת התפוצה 

 :במייל

a8447168@gmail.com 

 
 

ניתן לקבל את הגיליון בפקס 
 באמצעות שיחת טלפון:

079-5319191 

 

נודה להשתתפותכם 

 אות הגדולות!!:בהוצ

 בנק פאגי בנק: ב

 182  סניף
 747815חשבון 

ע"ש: שב שמעתא 

 (ע"ר)
ניתן לקבל קבלה מוכרת 
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 : "נדרים פלוס"באשראי  
 654321-0799: בטלפון 

 חיפה 15פולק, גאולה : בדואר

 

 7683095-052 למענה אנושי:

 

  תודה מראש!!!

 

 מתחילים מסכת כתובות!!! כל אחד מממש את זכותו הדמוקרטית!!!
ותר בש"ס... וב"ה זכינו שהחיינו וקיימנו... הסיום של מסכת יבמות בפתח... זה בהחלט מרגש מאוד... כי יבמות נחשבת למסכת הקשה בי

לכבוש אותה... כעת כל מי שהבטיח לעצמו טיול משפחתי במידה והוא מסיים את המסכת אז בבקשה!!! נא לקיים הבטחות... והפעם זה 
 (אם אין כסף תתפלל על זה... אין ברירה... לא עושים צחוק ממנוע גשמי שיכול להפעיל חיזוק בתורה...) עקרוני!!! 

--- 

ור, כעת אנחנו מתחילים לחמם מנועים לקראת מסכת כתובות... והפעם אני מוכרח לשתף אותם בפלונטר אישי שיש לי ובכן: כאמ
יש מושג ידוע שמסכת כתובות היא ש"ס קטן... אם פעם כתבתי שמסכת  מסכת כתובות נקראת הההמסכת בה"א הידיעה!!!כעת... 

א הש"ס קטן של כל הש"ס... יש התבטאויות מפליגות אודות הגישמאק יומא זה הש"ס קטן של סדר קדשים אז מסכת כתובות הי
 המיוחד שיש במסכת כתובות ויודעי דבר טוענים שיש הרבה מה להאריך בנושא...

לי באופן אישי יש בעיה אחת... אני כעת בולע את הרוק ומאוד מאוד מתבייש להיחשף... אבל אני... אני מעולם לא למדתי -דא עקא!!! ש
תובות!! מה אעשה... מה שנכון נכון... אין לי שמץ של מושג מה כתוב במסכת הזו!!! אני רק יכול להגיד לך שכתוב שם שצריך מסכת כ

ההיכרות היחידה שכן יש לי ממסכת כתובות זה מהעיניים הבורקות של התלמידי  (כנראה... מה יכול להיות...)להיות "יהודים טובים..." 
נשמע מהם שזה ממש מגרה...  אבל להתחיל כעת לכתוב לך על מסכת כתובות כאילו אני שט בה כדג  חכמים שכן בקיאים בה וזה

 (לפחות אהיה איש אמנה... "ישא ביום ההוא לאמר לא אהיה חובש ובבתי אין לחם ואין שמלה, עיין שבת קיט:)במים... לא נעים... אני לא במקום הזה!!! 
ת בזה...  סו"ס אני לא בחור בישיב"ק וגם כבר לא בן שלושים... ובגיל שלי לעמוד עם ראש מורכן ותאמין לי... אני נורא מתבייש להודו

לפני כמה חודשים כתבתי שאני  בינינו:ולהתוודות שאני לא יודע מסכת כתובות... אני לא מאחל לך בחור יקר את הביזיונות האלו... 
י פעם אצל פסיכולוג לא איכפת לי לכתוב... סו"ס עזרתי לעצמי!! עשיתי מה לוקח ריטלין... ולא התביישתי בזה בכלל!! גם זה שבקרת

שהייתי צריך לעשות... בן אדם שמזיז את עצמו ועושה מה שצריך הוא האחרון שצריך להתבייש... אבל לכתוב שאני בגיל העמידה 
זה כאלו ביזיונות אז למה בכל זאת ראיתי לנכון  נו. אז אםועדיין לא יודע מסכת כתובות זה באמת ביזיון אמיתי!! זה מחדל אמיתי!!! 

כי אני רוצה לתת צ'אנס אחרון לכל מי שרוצה לצחוק עלי ו"לרדת" עלי על זה שאני לא  לכתוב את זה ולחשוף את קלוני לעיני כל???
 יודע כתובות... זכותו המלאה...

  אבל  ש י ז ד ר ז  ! ! ! ! !

תחיל מסכת כתובות עם כל המרץ... ואם ירצה ה' אשתדל ללמוד את זה ברצינות... ותוך ארבעה כי.. כי בשבוע הבא אני בעזה"ש בל"נ מ
תנצל את ההזדמנות שיש לך עסק עם  ולכן: תזדרז!!!!חודשים זהו... אתה תחמיץ את ההזדמנות לצחוק עלי שאני לא יודע כתובות... 

אותו עם הארץ לא שוקט על השמרים!!! הוא עובד על זה בנחישות...  אבל הנושא בטיפול!!!בור ועם הארץ שלא יודע מסכת כתובות!!! 
 ואי"ה תוך כדי החודשים הקרובים אתה כבר לא תוכל לצחוק עלי... 

יש כאלו שחושבים שעמארצת זו הגדרה איסטרטגית!!! יש בן אדם שכתוב לו על הגב עם הארץ... ויש   כלפי מה הדברים אמורים???
 אז זהו שלא!!!!תלמיד חכם... אחד שהוא נקרא 

מסתמא ברוב המקרים ההבדל בין עם הארץ לתלמיד חכם מתחיל ונגמר ברגע של החלטה!!! זה נטו עניין של אסרטיביות!!! אתה תמיד 
ך וזה בדיוק מה שאני הוליכול להחליט בכל רגע נתון שאתה מעוניין לעשות סוף לבורות שלך ופשוט לפתוח גמרא ולהתחיל ללמוד... 

 לעשות עכשיו..

עד עצם היום הזה לא ידעתי מסכת כתובות... לכן מה??? לכן כתוב לי על המצח שאני בור ועם הארץ?? בסייידר... נכון... אז עד השבוע 
זה היה כתוב על המצח והשבוע החלטתי שאני עושה סוף לחרפה הזו... סו"ס אל תשכח שאנחנו לפני בחירות... ושמאלני אחד פעם ישב 

אני משום מה מאוד  זה יום שבו כל אחד יכול לממש את זכותו הדמוקרטית להשפיע...ביר לי שבחירות זה יום מאוד מיוחד!!! והס
(בשביל מה יש פה כל שבועיים בחירות... אם לא בשביל להפנים את התלהבתי מההגדרה המיופייפת הזו... החלטתי לאמץ אותה לכל השנה כולה... 

... אני כעת מממש את זכותי הדמוקרטית... ובדיוק כמו שיכולתי להמשיך להנציח את המחדל המתמשך שאדון אז אז הנה ההגדרה הזו..)
נדברו לא יודע מסכת כתובות... אז זהו שלא!!! אדון אז נדברו החליט לממש את זכותו הדמוקרטית והוא בחר בתקופה הקרובה 

 וכמובן!!!לי בתקופה הקרובה!! אני עסוק במימוש זכותי הדמוקרטית...   להתמסר לרכישת בקיאות במסכת כתובות... נא לא להפריע
שדמוקרטיה זו דמוקרטיה ואנחנו מכבדים כל החלטה... אני עוד יכול להחליט שאני יורד מזה... אני יכול גם להצטרף לאלו שהחליטו לא 

תשא בעדי תפילה שאני לא אסוג מההחלטה הנחושה שלי... שלא אפרוש מהמירוץ...  לממש את זכותם הדומקרטית... אבל אנא... 
ואזכה להגשים את משאלת הלב שלי... מה שבטוח... לעת עתה פתחתי פה מטה בחירות לטובת מסכת כתובות... מי שמעוניין גם הוא 

אופל לנהל את חיינו מוזמן לתפוס את עצמו לצדק חברתי... להעמיד את האינטרס הלאומי לדמוקרטיה אמיתית ולא לתת למיעוט 
לידיים... כל אחד בצומת הרוחנית שבה הוא נמצא בחיים ולבצע שינויים ולממש את זכותו הדמוקרטית כבעל בחירה להרים את עצמו 

ה לי טיסה מעל שמי מסכת (אבל בעזה"ש בשבוע הקרוב אני מתכנן לשכור איזה הליקופטר שיעשעד השמים... כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן.. 
אני אסקור את זה כמו  כתובות ויעניק לי תמונה אוירית וכך יתן ה' שאזכה גם הפעם לסרוק איזה הערכת מצב לקראת הכניסה רגלית לעומק מסכת כתובות... אמנם הפעם

 תי לאתגר? יוצאים לדרך... שבוע הבא יום חמישי.מי רוצה להיכנס יחד אי עיתונאי מבחוץ... לא כמו אחד שכבר נמצא בפנים... אבל עובדים על זה.)
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 אין עלי!!! אין כמוני!! אני הכי הכי בעולם!!!!

 קראת את הכותרת?? מה אתה אומר על זה?? איך אומרים היום... "עף על עצמו"???

מפליגים על עצמו.. היה זה לא פחות ולא אבל כן!!! היה מישהו אחד ויחיד שהירשה לעצמו להתבטא ביטוים כאלו 
איננו גדול  יותר יוסף הצדיק... באותם רגעים הכי גורליים של הניסיון הכי קשה... לפתע יוסף מכריז על עצמו: 

 אין יותר ממני!! אני הכי גדול פה בבית הזה!!! ולכן אני עומד בניסיון..  בבית הזה ממני!!!

גדול  איננומוד בניסיון... אני גדול!! ולא סתם גדול... אלא אין גדול יותר ממני... כן... זה מה שנתן ליוסף את הכח לע
בבית הזה ממני!!! והיות ואני הכי גדול יש לי אחריות... אסור לי ליפול... כי אם אני חלילה אפול הכל יתרסק... כן... 

ומר יוסף: איננו גדול בבית הזה ממני... יוסף הצדיק הוא בחינת יסוד!! כמו היסוד שעליו עומד כל הבית... ממילא א
 היות ואני היסוד של כל הבנין אם אני זז... זה רעידת אדמה... כל הבית נופל...

ולא תאמין... מישהו הראה לי זוהר הקדוש מבהיל... הזוה"ק מדבר על הפסוק המפורסם: קול ברמה נשמע נהי בכי 
!! שואל הזוה"ק: אם רחל מבכה על בניה (לשון איננוכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להינחם על בניה 

רבים) היה צריך לכתוב כי "אינם..." למה כתוב לשון יחיד "כי איננו"?? אומר הזוה"ק: הכוונה היא ליוסף... שעליו 
גדול בבית הזה ממני!!!! רחל בוכה על אותו יוסף שפעם ידע והפנים את גודל מעלתו ש"איננו גדול  איננונאמר: "

בבית הזה ממני..." ובזכות שהוא זיהה שהוא הוא היסוד שעליו עומד הכל... זה נתן לו כח להחזיק חזק ולשמור על 
 עצמו... ובזכותו כל הבית עומד על תילו... 

אבל ברגע שנחרב בית המקדש... רחל יודעת להצביע על שורש הנקודה... למה נחרב בית המקדש... רחל מבכה על 
על בניה כי איננו!!! אומר הזוה"ק: רחל בוכה בכי תמרורים... איפה ה"איננו" שלי?? איפה היוסף  בניה מאנה להינחם

שלי שפעם זיהה והבין ש"איננו גדול בבית הזה ממני"!!! הוא ידע להכיר את רום ערכו... הוא ידע שהיסוד שעליו 
 איננו!!!!  עומד כל הבנין והשיעור קומה של כנסת ישראל... מאנה להינחם על בניה כי

 הוא איננו!!!  --מי איננו?? אותו אחד שידע לומר איננו
--- 

חז"ל אומרים: שכשיוסף עמד בניסיון הקשה... ה' הגיש לפניו את אבן השתיה שממנה הושתת העולם ואמר לו: 
ה מה אם אתה עומד בניסיון הזה מוטב... ואם לא אני מפורר את האבן הזו וכל העולם חוזר לתוהו ובוהו... וז

שיעקב אבינו מברך את יוסף: מידי אביר יעקב משם רועה אבן ישראל!!!! שיוסף הוא האבן של ישראל... הניסיונות 
 שהיו לו בקדושה הם למעשה אלו ששמרו על האבן שממנה הושתת העולם... 

 ואיך?? איך באמת יוסף הצדיק עמד בניסיון כ"כ קשה בו בזמן שהוא היה לבד???

?? הנה!!! הוא פשוט הבין שעליו עומד כעת כל העולם... הוא הבין היטב ש"איננו גדול בעולם הזה נו... מה התשובה
ממני..." בטח... אם ה' מעמיד לפני את אבן השתיה ואומר לי שעכשיו כל היקום כולו בידיים שלו... נו... אז איננו 

 זה מקבל כח לעמוד בניסיונות הכי קשים... גדול בבית הזה ממני!! היסוד של כל הבנין עומד עלי... מי שמבין את 

ועל זה!!! על זה רחל מבכה... איפה האיננו שלי... איפה הבחור הצעיר שלי שיודע להעריך מה זה התגברות ועמידה 
בניסיון... איפה הרווק הדר בעיר ואינו חוטא לא רק בגלל שאסור אלא בגלל שהוא מבין ש"איננו גדול בבית הזה 

 ין שקדושת ישראל שבו נוגעת בשאלטרים הכי רגישים בלוח הבקרה של אבן השתיה... ממני"!! הוא מב
--- 

כן!!! יש מחסור חמור ב"איננו"!! דרושים בני עליה מתמודדים שיודעים ומפנימים שגם ברגעים המבישים ביותר 
איננו גדול בבית הזה ממני"!!! בינינו לבין מול הניסיונות המחפירים ביותר ומול המחשבות הגרועות ביותר גם אז "

בבית הזה ממני..." עמלק מגיע רק ברגעים הכי  טוןעצמנו... כשמגיע רגע של ניסיון... התחושה היא בעיקר "איננו ק
שפופים שאתה מרגיש הכי קטן והכי לא שווה... ובינינו... יתכן... יתכן שהיום אתה באמת לא שווה... סו"ס בא נגיד 

ית כלום היום חוץ מלקרא עיתון... בא נגיד שבאמת בזבזת את הזמן ואין לך סיבה להרגיש שווה... אין שלא עש
 בעיה!! אני בעד... אם לא עשית היום כלום תרגיש לא שווה... 

אבל פתאום הוא הגיע!!! עמלק הגיע והתחיל לזנב... תקשיב... אתה לא שווה כלום... אז יאלה... בא נעשה צחוקים... 
נעשה מה שרוצים... הופה!!! בבת אחת אתה מחליף דיסק... בבת אחת אתה מתרומם בקומה זקופה ומכריז:  בא

איננו גדול בבית הזה ממני!!! אדוני היקר... עד לפני דקה באמת לא הייתי שווה... אבל מרגע זה ואילך אין כמוני!!! 
 תקרב אלי... איננו גדול בבית הזה ממני... עלי עומד כעת כל העולם... אל ת

רגע... אבל לכאורה זה סוג של רמאות עצמית.. אם עד לפני דקה הרגשתי כזה אפס מאופס... אז איך פתאום אתה 
 רוצה שאני אחליף דיסק וארגיש שאין כמוני? מי פה הרמאי? 

מסיבה פשוטה: תאר לעצמך שיום שלם אתה מסתובב מחוסר מעש ולא : זו בכלל לא סתירה!!! התשובה היא
עושה כלום... כלום כלום... אתה הולך הלוך חזור ברחוב שוב ושוב... נו... אתה אפס?? כן!!!! אבל!! תחשוב שתוך כדי 

תינוק השיטוט ברחובה של עיר בחוסר מעש... לפתע עברת ליד איזה רכב... ובזוית העין פתאום שמת לב שיש פה 
לכוד ברכב ומראה סימני מצוקה... בשבריר שניה גילית תושיה... נפצת את השמשה... הגיע טיפול נמרץ וקבע 
נחרצות שאתה הצלת את חיי התינוק הזה ברגע האחרון... תגיד לי: אתה תרגיש פתאום שווה משהו?? בטח!!! אה... 

 אבל לפני עשר דקות הרגשת גוש שעמום מהלך.. 

ני עשר דקות לא היה משהו מיוחד... ממילא הייתי סתם משועמם... אבל ברגע שנקלעה לפני נכון!! עד לפ
ן וברגע האחרון הצלתי חיי אדם בבת אחת כל התמונה השתנתה... ומגוש סיטואציה שכזו שכמעט קרה פה אסו

להבין?   על  כאילו קיים עולם מלא... מה יש פה שעמום שלא שווה כלום נהפכתי לכל המציל נפש אחת מישראל
אותו משקל: אם יום שלם הסתובבת מחוסר מעש... אתה באמת לא שווה... מה שנכון נכון... אבל ברגע שהיצר הרע 
הגיע וכמעט עשה פה מחטף... כמעט קרה פה אסון!!! ואתה ברגע האחרון גילית תושיה והצלת את המצב... בבת 

הרע מגיע אליך ואומר לך אתה בלאו הכי לא שווה... עזוב  אדרבה... אם היצר יננו גדול בבית הזה ממני"!אחת "א
אותך.. תגיד לו: אתה צודק... עד הרגע לא הייתי שווה!!! אבל מעכשיו אני מתחיל להרגיש שווה!! אתה מצליח 
לעשות אותי שווה.. הנה... אני מתגבר ומתגבר ולא נותן לך לבצע את המחטף... איננו גדול בבית הזה ממני!!!! מנעי 
קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם... יש לנו בחורים בני עליה שמידי יום מכריזים 

 מול יצרם: איננו גדול בבית הזה ממני...  

לתשומת  -על התורה״מסולאים בפז״ ספר ה
-בקרוב בחצי מחיר.ליבכם! מהדורה זו נמכרת 

י בע״ה יעלה גם המחיר. כשיגמר המלא
 .הקדימו לרכוש כעת-למעונינים

 מוקדי המכירה שברחבי הארץ:
 ירושלים 

 'גקומה  10נחמיה  רח'
  054-8491554 -, רח' בן עוזיאלגבעת שאול

  29משפחת נוישטט רח' הרב פראנק  -בית וגן
 053-3148861 -הר נוף 

 052-7682281 -29המ"ג  -רוממה
 054-8419684 -47רובין  -רמות ד'

 0527680281 -)חדש( נוה יעקב
 

 מודיעין עילית
 052-7174781, 14רחוב קצות החושן 

 089742750 -משפחת דרבקין -14 ייםחפץ ח
 0527137444 ברכפלד בלבד:-פיצוחי בראשית
 052-7137444 -24נתיבות המשפט 

 0527644795גרין פארק 
 

  053-4112035משפחת שפירא:  -אופקים
 9שבט אשר  052-7171721שרגל -אחיסמך

 0534162979אחיסמך שלב ב' 

 03-9073067 -אלעד

 050-4120311 -הרב צור -אשדוד

 0533162445משפחת חיון  -באר שבע !חדש

  054-8450998 -אזור רמי לוי -יתר עיליתב

 058-3294147 ר"ב   9נהר הירדן  -בית שמש

 0533119644 -3בית שמש רמה ד'/ !חדש    

  055-6728458 -9קיבוץ גלויות  -בני ברק
 052-7117271   34חזו"א     
 0527603814 -אזור רח׳ הרב קוק חדש 

 
 052-7683095, 15: פולק, גאולה חיפה

 054-8441354 -הטברי

 054-8431731 -נוף הגליל

 052-7136165משפחת שטיימן  -כרמיאל

   42גרשונוביץ הר'  משפ' עקיבא -נתיבות

089934274  
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מי הן שתי המפלגות המובילות  
 בשנה הבאה???

חודש תמוז בפתח... ואם בכל שנה כשמגיע חודש 
שובה תמני זתמוז מקובל להזכיר את הר"ת ש

באים... הרי בשנה זו שנת השמיטה... ומשמשים מ
מוצאי שביעית חודש תמוז מזכיר לנו עוד דבר... ש

ואם כך צריך לקחת בחשבון אופציה  ב ובא!!!!קר
שבשביעית מלחמות ובמוצאי שביעית בן דוד 

האם ניתן  והשאלה הנצחית שכעת נשאלת:בא... 
כבר לסמן סופית ולזהות מי הוא אותו גוג ומגוג?? 

כשהנביא יחזקאל מתנבא על גוג ומגוג הוא  תבין:
מדגיש שבמשך אלפי שנים אי אפשר יהיה לזהות 

מי זה אותו גוג ומגוג... ורק כשישראל יחזרו  מי!!!
אז  (שזה קרה רק בעשרות שנים האחרונות)לאדמתם 

יופיע אותו אויב ורק אז נוכל להצביע ולזהות אה... 
(כה אמר ה' הנה... עכשיו אנחנו יודעים שזה אתה... 

בימים קדמונים ביד עבדי  האתה הוא אשר דברתיאלוקים 
  ההם שנים להביא אתך עליהם...) נביאי ישראל הנבאים בימים

האם אנחנו כבר בתוך "שביעית  השאלה היא:
מלחמות" שאנחנו יכולים כבר לזהות סופית 
שהנה... גוג ומגוג זו כנראה האומה שנקראת 

 רוסיה (כפי שמשמע בגמ' יומא)?? 

 נו... מישהו יודע לענות על השאלה הזו??

מה אף אחד!!! ימים יגידו... אי אפשר לדעת... 
שבטוח אנחנו צריכים להיות מוכנים וערוכים... 

של שמו"ע  בברכה השמיניתלהמשיך להתפלל 
"ראה נא בעניינו וריבה רבנו וגאלנו.." שהגמ' 
אומרת שהיא כנגד השנה השמינית של מוצאי 
שביעית שאז בן דוד בא וברוך אתה ה' גואל 

 ישראל..
--- 

גוג מי זה גם אם אנחנו לא יודעים לזהות  אבל!!!
בעצמו... יש לי מידע סודי שהוא דווקא  ומגוג

מפורש בנביא!!! ולמרות שזה פסוקים מפורשים 
בנביא אשורית על הספר ובדיו... בכל זאת אני 

וההוכחה שלי  מידע סודי...מתעקש לקרא לזה 
שעד לפני חודשיים לא ידעתי בכלל  שזה סודי

שיש כזו נבואה... וכמדומני שיהיו עוד כמה וכמה 
שים שאם תהיה לכם סבלנות לקרא את אנ

הנבואה שאני מצטט עכשיו... הרי מבחינתכם אני 
 בעצמי הוא הנביא שמתנבא את זה כעת ועכשיו... 

לכן אנא... אל תסמכו עלי... תקראו את זה אתם 
 בעצמכם בפנים... 

הנה אנוכי ובכן!!!! הנביא זכריה מתנבא (פרק י"ב): 
ם וגם על יהודה שם את ירושלים סף רעל לכל העמי

מפרש רש"י במקום:  יהיה במצור על ירושלים,
"שיהיו בית דוד מבפנים ועכו"ם יצורו עליהם 
 ויבואו גם בני יהודה על כרחם לצור על ירושלים..." 

: שמלחמת גוג ומגוג זה לא כמו שאנחנו כתוב כאן
חושבים שיבואו גוים וילחמו נגד יהודים.. לא!!! זה 

ה יותר מסובך ורגיש... מה הולך להיות משהו הרב
יש?? יהיה שלב מסוים שכלל ישראל בעצמו 

אנשי ו --אנשי יהודהיתחלק לשני חלקים... 
!  ואנשי יהודה יהיו לא פחות ולא יותר ירושלים!

בצד של חיל גוג... הם בעצמם יהיו שותפים 
במלחמת גוג ומגוג להילחם נגד אנשי ירושלים. 

  הופה!!! אתה קולט מה כתוב פה??

זאת אומרת: אם קודם שאלתי בסקרנות מי זה 
אותו גוג ומגוג? האם רוסיה או איראן?? עזוב... 

מי מתברר שיש פה שאלה הרבה יותר קריטית... 
אנשי כן... אני בעצמי... האם אני שייך ל אני???
ששייכים לצד של חיל גוג... או שאני בצד של  יהודה

מיתית! אנשי ירושלים... אני חושב שזו השאלה הא
האם פוטין זה גוג ומגוג... זו שאלה שאמורה 
להטריד בעיקר את פוטין... אבל האם אני שייך 

 לגוג... זו השאלה היותר מלחיצה?? 

אבל הלאה... זה לא נגמר בזה.... הנביא ממשיך 
 בנבואתו: 

לאחר שאלופי יהודה יהיו בצד של חיל גוג ונלחמים 
 נגד ירושלים...

ה' פתאום יעשה לאנשי לפתע תהיה מהפכה... 
ירושלים ניסים ונפלאות ויכה כל סוס בתמהון 
ורוכבו בשגעון... בקיצור: ה' יכה את חיל גוג באותות 
ומופתים ויעניש אותם על זה שהם נלחמו נגד אנשי 

אנשי יהודה שעד כה היו שייכים  ואז!!!ירושלים 
לצד של גוג ומגוג... לפתע הם יראו במו עיניהם איך 

 ומושיע לאנשי ירושלים ומכה את חיל גוג... ה' עוזר 

לעוד דבר אנשי יהודה ישימו לב  אבל לא רק זה!!
  מאוד מעניין...

לא רק שה' מכה ומעניש את חיל גוג ומגוג (על זה 
 לאמכה ולא שהם לחמו בירושלים) אלא הוא גם 

 את אנשי יהודה!!!  -מעניש אותנו

איך זה שהוא לא מעניש אותנו?? הרי אם רגע... 
אנשי יהודה בחרנו להיות בצד של חיל גוג...  -אנחנו

אז הוא אמור להעניש גם אותנו כי גם אנחנו יחד 
ה' אמנם יכה את חיל  אבל לא!!!עם חיל גוג??? 

"על בית יהודה אפקח את עיני וכל סוס העמים גוג... אבל 

ואמרו אלופי !!! ואז יקרה התפנית אכה בעיוורון..."
יהודה בלבם אמצה לי יושבי ירושלים בה' צבקות 

כלומר: ברגע שאלופי יהודה יפעמו אלוקיהם...
מצד הזו!!!! איך שה'  הכפולהמההשגחה הפרטית 

אותם הוא לא  ומצד שנימעניש את חיל גוג  אחד
מעניש... זה יגרום להם שיתעורר בליבם הניצוץ 

ייעשה אנחנו בכלל היהודי ופתאום הם יקלטו שלמי
בצד של אנשי ירושלים... וכל הסיבה שעד כה היינו 
שייכים לצד של חיל גוג זה בגלל שהוא הצליח 

 (עוד לפני שהוא ניסה לכבוש את ירושלים)לכבוש אותנו 
ולכן ממילא נהיינו אנשים שלו ושייכים לשורות 
החיילים שלו... ואז בבת אחת הלב שלהם יתהפך 

ים!!!  הם יתהפכו מאויבים באהבה לאנשי ירושל
 נגד ירושלים... לאוהבים ונלחמים בצד שלהם... ואז

ביום ההוא אשים את אלופי יהודה ככיור אש בעצים 

ו"ישובו וילחמו עם אותם  וכלפיד אש בעמיר,
שהביאום שם..." (רש"י) בקיצור: אנשי יהודה ילחמו 

גוג ומגוג שעד לפני רגע הם כאש להבה נגד אותו 
עד כאן המבנה של מלחמת גוג היו חלק מהם... 

  ומגוג...

ושוב: זו לא נבואה שלי... אל תבא אלי עם שאלות... 
 זה הנביא זכריה...

ובכן: מה הפשט בזה??? מה העומק שטמון במלחמה 
 הזו??

והכי הכי: אני בלחץ... איך אני יכול לדעת לאיזה צד 
 אני שייך?? 

ץ מזה... באופן כללי יש מדרש שנקרא מדרש וחו
הלל שהוא מבאר באריכות את הנבואה הזו של 

 זכריה ומובא שם בזה הלשון: 

"עתיד גוג ומגוג לתפוס שבטו של יהודה ולאסור אותו 
בקולרין ולמסור כל אחד ואחד לשנים משלו, ואז יאמרו 
אנשי יהודה, יבואו אחינו שבירושלים וישלטו בנו שנא' 

 ו אלופי יהודה אמצה לי יושבי ירושלים..." ואמר

אם תשים לב... יש במדרש הזה משהו מאוד תמוה:  
בתחילת הקטע זה נשמע עגום מאוד... זה נשמע 
כמו בשואה.. שהנאצים מגיעים עם אקדחים 
וכלבים ושולחים יהודים חסרי ישע למחנות ריכוז 

בהמשך אתה  אבל לא!!!בשלשלאות של ברזל... 
ע מנגינה אחרת... לפתע אותו יהודי פתאום שומ

"יבואו אחינו שבירושלים משבט יהודה אומר... 
  וישלטו בנו..."

אני לא מבין: מישהו דיבר איתך??? מישהו שאל 
אותך את מי אתה מעדיף שישלוט עליך?? תחשוב 
שיהודי באושויץ היה אומר... הוי... אני מעדיף 

ים... שהאמריקאים יבואו וישלטו עלי מאשר הגרמנ
מישהו שאל אותך מה אתה מעדיף?? גרמנים או 

 אמריקאים? אתה כעת במחנה השמדה.. 

מה פשר הדו שיח הזה שיהודי  אז מה הפשט בזה??
מצד אחד אזוק בשלשלאות של גוג ומגוג... ומצד 
שני הוא אומר... אוי... אני כבר מעדיף שאנשי 
ירושלים ישלטו עלי כאילו הוא באמצע לבחור מזגן 

תדיראן או של אלקטרה???? עד כאן השאלות... של 
 וכעת ננסה לפתוח את הנושא...  

--- 

ובכן: תרשה לי לומר על דרך הפשט או הדרש...  
זכותך לחלוק עלי ולומר אחרת... אבל איך שאני 

(ועוד כמה הוכחות בפסוקים בין בתרי הדברים -מבין מ

עט כתוב כאן כמ ובמדרשים שלא רציתי להלאות את הקורא)
  בפירוש:

שמלחמת גוג ומגוג הולכת להיות מלחמה הרבה 
יותר פנימית ועמוקה... מלחמת רוח ונפש... גוג 
ומגוג הולך אמנם להופיע בשער ירושלים עם 

שלשלאות מהסוג  לאשלשלאות של ברזל... אבל זה 
של מסך הברזל של רוסיה... זה שלשלאות מסוג 

פחות שם לעבדים וש והתמכרתםאחר... מסוג של "
ואין קונה..." זה השלשלאות של הרשת האלחוטית 
וכל ההולך ילך של המתירנות והרדידות והשפלות 

... יהודי 2022של ה"וישח אדם וישפל איש" של שנת 
מרצונו האישי הולך ומכניס את עצמו בתוך 
שלשלאות של ברזל וממכר את עצמו לרשת של חיל 

ואילו  גוג ולאנשים האלו קוראים "אנשי יהודה...:
אנשי ירושלים זה אותם שרידים אשר ה' קורא... זה 
אלו שיחזיקו מעמד בניסיונות של המ"ט שערי 

  ולא יפלו ברשת!!!טומאה 
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כן... זה פסוק מפורש: "והיה כל אשר יקרא בשם 
ה' ימלט כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה 
כאשר אמר ה' ובשרידים אשר ה' קורא..." כתוב 

מייצגת את השרידים אשר ה' קורא כאן שירושלים 
וברוך ה' יש  ויהיו כאלו!!!!שהם בורחים לתוכה... 

כאלו... יש שרידים אשר ה' קורא שממשיכים 
להחזיק מעמד נגד חיל גוג... הם מחזיקים 
בשיניים ונועלים את עצמם בתוך שערי ירושלים 
ולא נותנים לשלשלאות של חיל גוג לחוג על 

רכת הנישואים עם נשמתם ולעשוק מהם את מע
ה'... ותכל'ס... שערי ירושלים למעשה לא נעולים 

(וכי מישהו לרגע!! אף אחד לא מפריע לך לצאת... 
מפריע לך כיום לקנות פלאפון ללא חסימה?? וכי יש קהילה 
אחת היום בכלל ישראל שמצליחה לאכוף לגמרי את עצמה 

 הרמטית בתוך שערים נעולים שלא תכנס שם הרשת??) 

!! אין אפשרות למנוע... שערי ירושלים אין!
פתוחים לרווחה וכל מי שרוצה יכול לצאת... אבל 

בבחירתם ננעלים השרידים אשר ה' קורא 
לא יוצאים.. ואילו חיל גוג עומד מבחוץ בתוכה!!! 

וכל הזמן מהדק את המצור... הוא מסביר לך מיום 
ליום יותר ויותר עד כמה אתה לא ריאלי... אי 

ת היום בלי אינטרנט... מה... אתה לא אפשר לחיו
יודע... א"א להישאר בתוך החומות של ירושלים 
עם חיצים ובליסטראות... וחיל גוג הוא גדול 

קם על ה'!!! -ועוצמתי!! והוא אויב הכי עוצמתי ש
כי ה' מסר בידיו את ככככל המשאבים ללא יוצא 
מן הכלל... והוא כל הזמן יוכיח לנו בשם המציאות 

דות שאי אפשר היום לעשות כלום בלי והעוב
לצאת החוצה... להיחשף לעולם הרחב.. וככל 
שנוקפים השנים והחודשים המצור מתהדק יותר 
ויותר... ויהיו הרבה יהודים שבהתחלה עוד החזיקו 
בשיניים בתוך שערי ירושלים... ו...  ובשלב מסוים 
גם הם ערקו... ואז הם נהיו אנשי יהודה!!!! הם 

היות חלק כמעט בלתי נפרד מחיל גוג...  יהפכו ל
בשלב מסוים אנשי יהודה אפילו יצורו על ירושלים 

 יחד עם חיל גוג...

הם יעמדו מול אנשי ירושלים וגם הם יצטרפו  
למסע הלחץ והשכנועים והפתיונות תקשיבו אנשי 
ירושלים... אתם לא רלוונטים... תפסיקו להתבצר 

ירושלים מצידם מבפנים... תצאו החוצה... אנשי 
ינסו בשארית כוחותם להסביר לאלופי יהודה... 
תדעו לכם: כשאתם יוצאים מחומת ירושלים... 

של גוג...  ה מ ו נ ו אתם אוטומטית שטופים בחיל 
אתם מחוברים בעל כרחכם לאויב מספר אחד של 
הרבש"ע שכל מטרתו לנתק את בנו של ה' ממנו!!! 

ר לעצמו... מי שמחובר היום לרשת הוא לא מחוב
לא מחובר לאלוקיו... אבא שבשמים מפסיד את 
בנו... ולכן המונו של גוג זה האויב הכי גדול של 
האבא הכי אוהב שבשמים...   אבל מי מקשיב 
לאנשי ירושלים... הם בעצמם בקושי מצליחים 
להחזיק את עצמם בשיניים בחומה... ואל תשכח 

ל שסו"ס הם בעצמם לפעמים נאלצים להיעזר בחי
(לפחות לקבל ממנו סיוע הומינטרי... באמצעות מייל גוג... 

אבל הם עדיין נשארים  ואינטרנט מסונן לגמרי וכדו')
בקנאות ולא יוצאים מהחומה! לא להיחשף לרשת 

(אני סומך על הקורא הנבון שמבין ש"אינטרנט" ויהי מה... 
ו"רשת" זה הגדרות גלובליות על כל שאר פיתויי ההמוניות 

העדרי של דורנו... שהפתרון היחיד מולו זה להתבצר והסחף 
 בחומת ירושלים ששעריה ננעלים בלילה ודינה כרשות היחיד..)

ואז!!!! יום אחד ה' יכה כל סוס בעיוורון... ה' יתחיל 
לטלטל את העולם... ויתחיל לאט לאט להראות 
שנשגב ה' לבדו ביום ההוא... אותם אנשי יהודה 

אחד בתורו הוא פתאום שמחוברים לרשת... כל 
מקבל רמזים עבים מה'... שיבין שהם בחר בצד הלא 
נכון... הרשת לאט לאט מתחילה לכרסם לו את 

החיים ולפרק לו את הבית מבפנים... כלשון המדרש:  
עתיד גוג ומגוג לתפוס שבטו של יהודה ולאסור אותו בקולרין ולמסור 

יהודה אותו אחד מאלופי כל אחד ואחד לשנים משלו... 
שטען כנגדי כל הזמן והסביר לי עד כמה שאין 
מנוס... אין ברירה... חייבים... צריך לפתוח ראש... אי 
אפשר להישאר מצומצמים בתוך חומות ירושלים... 
יום אחד הוא מתקשר אלי בקול רועד: לא... לא... אני 
מעדיף לחזור לתוך שערי ירושלים!!!! הבית שלי 

שלי נשרפו... החיים שלי עיניים כמעט התפרק... ה
כמעט נהרסו... ונכון!!! קשה לי לחזור שוב לתוך 

עוד יותר קשה שערי ירושלים ולהינעל מבפנים... אבל 
שחיל גוג תופס אותי בשלשלאות אלחוטיות  לי

ולוקח לי עוד ילד וילדה ומחריב לי את הבית ועושק 
כן... זה אולי ממני את החיים ומרוקן אותי מבפנים... 

 ט במדרש... הפש

חיל גוג זה לא כמו הנאצי והרומאי שמגיע בכח הזרוע 
ולופת יהודים בשלשלאות של ברזל באכזריות!!! אצל 
חיל גוג הכל פתוח... הכל בחירה שלך... גם שערי 
ירושלים הנעולים הם לא באמת נעולים... הם נעולים 
בבחירה של אותם יהודים שבחרו לנעול את עצמם 

חוצה להמונו של גוג זה נטו עניין בהם.. ומי שיצא ה
של בחירה... וכעת ועכשיו!!!! יש הרבה אלופי יהודה 
שבחרו ללכת אחרי חיל גוג... היה להם חנוק מידי 
להישאר בתוך חומות ירושלים... והנביא מכין אותנו 

ויאמרו אנשי יהודה, יבואו אחינו מראש שיום אחד 
הודה שבירושלים וישלטו בנו שנא' ואמרו אלופי י

 אמצה לי יושבי ירושלים..."

לאנשי ירושלים תהיה הזדמנות בדקה התשעים 
להבין את התמונה ולקפוץ בחזרה ולהיבלע בתוך 
שערי ירושלים... לא כולם יעשו את זה!! יהיו כאלו 
שישארו עד הרגע האחרון מבחוץ ועליהם נאמר 

אבל יהיו כאלו "ואשלם ניחומים לו ולאבליו..." 
שיתפסו את עצמם ברגע האחרון ויקלטו את 
התמונה הנכונה... אוי... אני בסה"כ שבוי!!! שבוי אצל 
חיל המון גוג... ולא נותר לי אלא פשוט לקבל החלטה 
ש"יבואו אחינו שבירושלים וישלטו בנו..." כן... אני לא 
אוהב שחונקים אותי... אני לא אוהב את הפלאפון 

(מי אוהב את זה?? תראה לי מחניק אותי...  הכשר... זה

וזה קשה!!! אבל  מישהו אחד שאוהב שחוסמים אותו??)
אלופי יהודה בדקה התשעים שזה עכשיו!!! פתאום 
יקלטו שהשלשלאות של זהב של המונו של גוג הם 
הרבה הרבה יותר גרועים... כן... זה המון!!! יש המון 

ן גוג... אתה דברים ברשת... כשאתה מחובר לחיל המו
מרגיש שיש לך הההכל... אבל למעשה אתה לא שם 

עתיד גוג  -לב שזה בסה"כ שלשלאות של קולרין... כן

ומגוג לתפוס שבטו של יהודה ולאסור אותו בקולרין ולמסור כל אחד ואחד 
(מה זה למסור כל אחד ואחד לשנים משלו?? אינני  לשנים משלו...

נשי יהודה שיחזרו הבייתה יודע מי זה השנים האלו... אולי א
יסבירו לנו... אולי זה גוגל וגי'מל... אולי זה שני קבוצות וואצפ 
מסוימות שאתה לא יכול לחיות בלעדם.. יש כל מיני אפליקציות  
אפשריות של "שנים משלו" שיכולים לקשור אותך בשלשלאות... 

  לבחירתך...)

--- 

ו אפשר להאריך בנושא הזה הרבה... כי הנבואה הז
היא סוגיה ממש עמוקה ומרתקת... והכי הכי: 
מפורשת!! זה לא כתוב באותיות הקטנות של 
מדרשים חדשים שראו אור בכ"י... מדובר בנביא 

זכריה מפורש!!!

כתוב כאן שכעת ועכשיו יש "אנשי יהודה" שהם 
בצד של חיל גוג... ולעומת זאת יש "אנשי 
 ירושלים" שהם ישארו נאמנים לה'... אבל אני

חייב להוסיף סקופ קטן... עוד סוד כמוס שגם 
 הוא מפורש בנביא זכריה...

זכריה מתנבא שאותו אחד מאנשי יהודה 
שיתפוס את עצמו ברגע אחד שלפני האחרון 
ויאמץ לעצמו את אנשי ירושלים... הנביא 

 מתנבא: 

והושיע ה' את אהלי יהודה בראשונה ! ! !  למען לא 
יושב ירושלים על תגדל תפארת בית דוד ותפארת 

יהודה...

בטרם יבואו בני ירושלים לצאת זה לשון רש"י: 
מן העיר תהיה לאנשי יהודה תשועה לשוב אל 
אהליהם ואל ביתם ואח״כ תבא תשועה לבני 
העיר ירושלים למען לא תגדל תפארת ירושלים 
להתפאר עליהם ולומר לא ניצלתם אלא 

 בשבילנו״,

ודה שבטעות כתוב כאן שאותו יהודי משבט יה
בחר ללכת אחרי חיל המון גוג... וקשר את עצמו 
בשלשלאות האלחוטיות של גוג... אם הוא 
יתפוס את עצמו בידיים ברגע האחרון!! ה' לא 
יתן לנו ללעוג לו... ה' לא יתן לי ולכל החברים 
שלי... כל אלו שמנהלים מאבק נגד האינטרנט... 

מרנו לך הוא לא יתן לנו "לרדת עליו.." הנה... א
שאתה לא צודק.. הוא לא יתן להקניט אותו 
ולהגיד לו... הוי... אתה זוכר שפעם אמרת לנו כל 
הזמן שנצא מהחומות... ואתה רואה... הנה... 
דידן נצח!!! לא!! ה' לא יתן לנו להתנשא עליו... 
ולכן ה' יתן לו חיבוק ראשון!!!! עדיין לא 

 מאוחר...

ל ברזל אפשר תמיד לנתק את השלשלאות ש
ולחזור הבייתה ועוד לקבל חיבוק ראשון... 
והושיע ה' את אהלי יהודה בראשונה... אבל 
ברגע אחד שאחרי!!! אם אנשי יהודה יחמיצו 
את ההזדמנות האחרונה... לפתע ינעלו השערים 
וברגע שה' יופיע בהדר כבודו יבואו ימים אשר 
אין בהם חפץ... שאין בהם לא זכות ולא חובה... 

שר יהיה לא לחזור בתשובה ולא לתקן אי אפ
עזוב נא בן אדם עזוב את המעוות... אשר על כן 

שערי ירושלים פתוחים... לא קל שמה!!  נא...
חנוק!!! כן... קשה!! שלא תגיד שלא אמרו לך 
שזה קשה... אבל לא תמיד זה יהיה קשה וגם 
לא תמיד יהיה את הדרך חזור... בא ננצל את 

גע לפני מוצאי שביעית השעות האחרונות... ר
שעדיין חיל המון גוג צובא על ירושלים והשערים 
פתוחים... ונסיים בדברי המדרש שמתאר את 
הקבלת פנים שאנשי ירושלים עושים לאנשי 

אנשי ירושלים (תסביר אתה מה הפשט בזה)יהודה 
אומרים מבפנים: קול רנה וישועה באהלי צדיקים, ואנשי 

ן ה' עושה חיל..  אנשי יהודה אומרים מבחוץ: ימי
ירושלים אומרים מבפנים: לא אמות כי אחיה, ואנשי 

ה...  אנשי -יהודה אומרים מבחוץ: ואספר מעשי י
ירושלים אומרים מבפנים: ברוך הבא בשם ה' ואנשי 

  יהודה אומרים מבחוץ: ברכנוכם מבית ה'...
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 דבר????המשך: שני בני הדודים... אחד כהן והשני עבד... איך קורה כזה  

בשבוע שעבר סיפרנו על שני הילדים המעורבבים שאחד כהן והשני עבד... על האמא המסורה שהחליטה לאמץ את שניהם 
שטוענות בקנאות... מה... איך אפשר באהבה ולא להפלות ביניהם ולא לשנות להשוות ביניהם... אבל לכל האמהות המזועזעות 

 נשתף אתכם ברקע ההסטורי היותר קדום... ... בשביל להפיס את דעתם... אז ?? ן שני ילדים מי שייך לי ומי לאשלא לזהות בי
--- 

את ר' בנימין... כולם ובכן: אם שבוע שעבר פגשנו את התנא ר' בנימין הכהן ורעייתו הרבנית... אז זהו!!! שאמנם כולם מכירים 
מעריכים אותו... כזו אישיות נאצלת... איזה גדלות בתורה ובענווה... אבל לר' בנימין יש גם אח!!! לאח שלו קוראים מוטי!!! 
ובניגוד לאחיו מוטי לא עשה כבוד גדול למשפחה... היו עליו כל מיני שמועות קצת מפוקפקות...  בפעם הראשונה זה שהיה 

(בלי לטרוח להעלות אותם לירושלים להקריב... שהרי בכור חשד כבד שהוא גורם למומים בבכורות בשביל לקבל אותם  כשהתעורר עליו

... יום אחד הגיעו שני תמים הכהן מקבל ומעלה לירושלים ואוכל אותו בתורת שלמים ואם הבכור בעל מום הכהן מקבל אותו לאלתר ואוכל אותו בבית)
עיניהם איך שמוטי כהן נכנס בלט בעלות השחר לדיר העיזים של השכן והדביק חתיכת בצק לאוזן עדים וסיפרו שהם ראו במו 

של העז הבכור שנולד לפני חודשיים ושלח אותו ל"טיול..." אין צורך להרחיב שלאחר כמה שעות "משום מה" העז חזר עם אוזן 
 הבעלים צריך לטפל בו שלושה חודשים ורק אז נותנו לכהן)(שסדוקה ונקובה... מסתמן שהשכן הבטיח למוטי שבתום השלושה חודשים 

הוא יתן לו את הבכור כדי שהוא יעלה אותו לירושלים להקריב... ותכל'ס השלושה חודשים התקרבו לקיצם ולמוטי "לא כ"כ 
החליט לחסוך התאים" כעת לעלות לירושלים... יותר 'התאים לו' להישאר כאן ולאכול את הבכור יחד עם המשפחה... לכן הוא 

את הנסיעה הארוכה... חמש דקות של פחד... מדביקים איזה פיתיון לאוזן של הבכור... יגיע איזה כלב ויעשה שם איזה משהו 
וזהו... הבכור נשאר כאן יחד איתי... תכל'ס... המבצע לא הוכתר בהצלחה כי בדיוק באותה שעה ישבו שם ר' קלמן ור' פייביש 

ו בתורה והם ראו את מעשיו של מוטי ומיד הלכו והעידו... מוטי הוזמן לשימוע בבית הדין בשדה המופקרת שלהם ועסק
אבל זה עוד  (הפעם הוא לא קיבל מלקות בגלל שזה גרמא... כך לכאורה)והודיעו לי חד משמעית שהוא לא זכאי לקבל את הבכור הזה... 

לו כאן בעיירה ותמיד ידו של מוטי היתה במעל... אבל זה לא הסיפור ה"עדין...." כי היו עוד כמה סיפורים מפוקפקים שהתגלג
 סתירה שאחיו ר' בנימין נחשב כאן לצורבא מרבנן מופלג בו בזמן שאחיו מככב כאן ברחוב בכל איזה פרשיה מסתורית... 

גלים בדרך עד שיום אחד יצא המרצע מהשק... לאחר גל גנבות משמעותי בכפר שלנו... יום אחד נתפס מוטי כשבידו שני ע
למכור אותם בשוק... תוך כדי המעקב הוא נתפס במחסן גדול של גנבות שאת חלקם הוא מכר  ואז הוא הוזמן לבית דין והייתה 
שם תביעה יצוגית על רשימה ארוכה של גנבות שלבסוף הוא הודה על הכל... אבל תכל'ס... לא היה לו כסף לשלם כי את הכל 

הכסף... ובקיצור: לא היתה ברירה... והוחלט למכור אותו לעבד עברי!!!! (ולא על התשלומי  הוא כבר הספיק למכור ולאבד את
 ד' וה' אלא על הקרן עצמה...) 

בי"ד כבר קבעו יום להעמיד אותו בצורה מכובדת למכירה לשש שנים... אלא שכאן התגלתה אישיותו האצילית של אחיו ר' 
להתנער מאחיו שלא גומר לשפוך בוץ ולהחתים את השם של המשפחה (ועוד בנימין!!! במקום לעזוב את השטח... במקום 

משפחת כהנים מיוחסת...) האח ר' בנימין החליט להתייצב לצידי אחיו ועד הסוף!!! הוא השתתף בכל הדיונים של בית דין... 
ו למכור אותו לעבד... ר' ספג את העלבונות יחד איתו והיה שם איתו ברגעים הקשים של גמר הדין... וברגע שבי"ד החליט

זה אח שלי... הוא זרע אהרן  חסות...אני פורש עליו  שלי....הוא יהיה עבד  אני!!! אני קונה אותו לעבד עברי!!!!בנימין היה נחוש... 
.. ואז הכהן... ור' בנימין סגר את כל העניינים מול בי"ד... שילם על אחיו טבין ותקילין ובכך החזיר את כל החובות שלו לאנשים.

לקח את מוטי הבייתה והתחיל איתו מסע שיקומי!!! ר' בנימין הרגיל את מוטי לחיים נורמליים... הוכיח לו בצורה נעימה 
שאפשר לחיות טוב גם בלי ללכת סחור סחור... אפשר להתפרנס גם בלי לעקוץ אחרים... אפשר להרויח כסף גם דרך הדלת ולא 

ביל ר' בנימין החזיק את האשה והילדים האומללים של מוטי... ילדים שהתרגלו לחיות רק בקפיצה מהחלון בשאון ליל... במק
בצל אבא שעד כה לא שימש להם כמודל לחיקוי... ואז הגיע אחד הרגעים הקשים... התעורר צורך למסור למוטי שפחה 

 כנענית!!!! 
.. מה... איך יכול להיות שאחי מוטי מזרע אהרן ר' בנימין בתחילה התקשה להשלים עם זה...  הוא היה שבור עד עמקי נשמתו.

ימסר לשפחה כנענית... הרי שפחה זו אחת מפסולי כהונה... אבל אין ברירה... עושים מה שצריך!!! והיות ומותר ומשורת הדין 
!! קרה מה הרי עבד עברי אפילו אם הוא כהן מותר בשפחה כנענית... אז ר' בנימין נאלץ למסור לאחיו שפחה כנענית... ואז!

שקרה... התחילה המלחמה... וכאן אנחנו מגיעים למשנה שדיברנו עליה שבוע שעבר "כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה..." 
יש להם באמת דימיון אחד לשני...  סו"ס הם בני דודים!!!!למעשה: שני הילדים המעורבבים שאחד מהם כהן והשני עבד... 

ן... למרבה האבסורד למען האמת הם בכלל בכלל לא בני דודים... אפילו לא בצחוק.. כי סו"ס האבות הם אחים... אבל!!!! עדיי
ברגע שמדובר בשפחה הרי חוק בל יעבור ש"האשה וילדיה תהיה לאדוניה..." הבנים של שפחה לא מתייחסים בכלל לאביהם 

בד לכל דבר!!! אין לו שום זיקה אלא לאמא השפחה שהיא בעצמה מתייחסת לאדון ממקום של שפחה... כך שהבן שלה הוא ע
 של כהן למרות שאבא שלו כהן מיוחס... 

ותכל'ס... שש שנים עברו ביעף... ומוטי דווקא עשה חיל בביתו של אחיו ר' בנימין... ו... וכשהתקרב התאריך של "ובשביעית יצא 
ל להישאר... אהבתי את אדוני את אשתי ואת לחפשי חינם..." יום אחד ניגש מוטי לאחיו ר' בנימין ואמר לו: תקשיב... אני שוק

מר לו: מוטי... אני מצטער מאוד... אתה לא יכול להישאר אצלי!!! כי... כי בני לא אצא חפשי... חייך אליו ר' בנימין בחיוך עגום וא
האוזן של העז  אתה כהן!!! ובשביל להישאר אצלי צריך לרצוע לך את האוזן... ורציעה זה מום... בקיצור: מתברר שלא רק את

אין לי ברירה... גם אני אהבתי אותך... אבל אני יותר אוהב אותך אסור לפגום.. גם את האוזן של הכהן צריך לשמור ללא מום... 
אם תחזור לשקם את הבית שלך ותחזור לחיים תקניים... טוב... מוטי נאלץ לבלוע את הגלולה והתחיל להיערך להיפרד מאשתו 

ל הוא בדיוק למד דף היומי ושם עלה לו רעיון... הוא ניגש שוב לאחיו... תקשיב ר' בנימין... מה דעתך השפחה ומבניו... אב
(עבד עברי  לשחרר את ג'אמלה השפחה... כך היא תהפוך להיות יהודיה ואז אני אוכל להמשיך לחיות איתה כדת משה וישראל...

ר' בנימין שוב חייך בעגמומיות  ה לאדוניה והוא יצא בגפו)שהשתחרר לא יכול לישא שפחה כמו שכתוב "האשה וילדיה תהי
ואמר למוטי... צר לי... הפתרון הזה הוא טוב רק לישראל!!! לישראל מותר לישא גיורת או שפחה משוחררת... אבל לכהן אסור 

יט שאתה לוקח את להתחתן גם עם שפחה משוחררת.. אין לך ברירה מוטי!!! במקום לסבול כל הזמן מזה שאתה כהן... בא תחל
זה כתנופה... נשא את ראש בני לוי מתוך בני ישראל!!! תחליט שאתה מתחיל לחיות חיים מרוממים של משרת לדר במעון... 
סו"ס ה' לא שאל אותך... הוא בחר בך בעל כרחך להיות לו לעבד ה'... אז בא תאהב את זה... זה לא היה קל אבל בסוף זה קרה!! 

יעית. הוא לא יצא בגפו! הוא יצא עשיר בהבנה וברוממות על הזכות שלו להיות כהן משרת... עד כאן בסוף כשמוטי יצא בשב
סיפורים מהחיים... כן... מסכת יבמות זה סיפורים מהחיים... לא תמיד זה סוגה בשושנים... מותר לדעת... אשרינו שזכינו לסיים 

 משמחים.יבמות.. בעזה"ש משבוע הבא נשתדל לעסוק בסיפורים יותר 

5 
 בקרוב ממש

 אם אתה זוכר... לפני ארבעה חודשים...
כשהתחלנו מסכת יבמות הבאתי כאן שאלון מראש!!! 
שעל השאלות האלו אתה אמור לענות בסוף המסכת... 
אבל הבאתי את זה כבר בהתחלה שיעמוד לפנינו 
במשך הלימוד... לטובת העניין אני רוצה לחזור 
ולהעתיק את השאלון... כעת תענה לעצמך על 

 השאלות... 
השאלה הראשונה: איזה הדף היה לך הכי הכי קשה 
במסכת יבמות??? (לי דף י"ט כ"ז כ"ח כ"ט וכמובן נ', 

 קשה לי לבחור ביניהם)
מאיזה דף ואילך הרגשת שנכנסת  השאלה השניה:

לשוונג והתחברת בכל נימי נפשך ליבמות??? (לי מפרק 
 ה אחין שמה באמצע)ארבע

האם אתה יודע להצביע על דפים  שאלה שלישית:
מסוימים במסכת שנשאבת אליהם ופשוט לא יכולת 

 לסגור את הגמ' מרוב גישמאק?? 
(תתפלא לשמוע... אבל אצלי דווקא הדפים הכי קשים... בהתחלה 
היה קשה... מידי פעם נכשלתי במידת הכעס... אבל בסוף הם הכי 

  גישמאק)
באיזה דף או דפים במסכת יבמות...  רביעית: שאלה

היה לך בדיוק יום קשה או שבוע שבועיים קשה... והיה 
לך קשה מאוד לעזוב הכל וללכת ללמוד ובכל זאת 
התאמצת והרי הדפים האלו הם בגדר תורה שלמדתי 
באף?? אני מתכוין לדפים האלו שאתה רק רואה 

של תורה אותך... זה מציף לך איזה נוסטלגיה עמוקה 
(כידוע: אין דבר נוסטלגי יותר מדף גמ'... אין דבר שלמדתי באף 

שיכול להחזיר אותי לתחושות כמו מפגש עם דף גמ' מהעבר... הדף 
בלילה... לנצח זה יחרת אצלי  2.00שלמדתי בליל ל"ג בעומר בשעה 

ברקע של הסירנות והמסוקים של קרבנות מירון.. ופרק ראשון של 
צלי עם ריח של אלכוג'ל... אז זהו... שאני מתכוין שבת לנצח יחרת א

 לזה...) 
הכי קלים  לךאיזה דפים מבחינתך היו  שאלה חמישית:

 במסכת??
איזה דפים במסכת יצא לך ללמוד  שאלה ששית:

בסיטואציה יוצאת דופן... אם זה ברכבת, או בהמתנה 
בקופ"ח, או באמצע הסקנדל של ערב פסח, או בשעה 

ר לאחר החתונה של... או בשכרות של לפנות בוק 4.00
פורים וכו' וכו'... בקיצור: תציין דפים שאותם למדת 

 לא כ"כ "בשבתך בביתך" אלא יותר "ובלכתך בדרך..." 
תציין את ימי השפל של מסכת  שאלה שביעית:

יבמות... שהתחלת לדפדף בחוסר עניין ולראות מתי 
 כבר גומרים... ומתי זה חלף לך?? 

איזה דף ממסכת יבמות זכית לחזור  ת:שאלה שמיני
עליו הכי הרבה פעמים... או במקביל: איזה דף אתה הכי 

 זוכר אותו??
אז הנה!!! אלו הם השאלות שנכתבו כאן בגיליון 
בפרשת ויקרא לפני ארבעה חודשים... וכעת הגיע יום 

 המבחן הפומבי!!!
תנסה לענות על השאלות האלו... (אני באמצע לשקוד 

 )עליהם...
--- 

מה שבטוח שלמרבה האבסורד... בסופו של דבר 
דווקא המסכת הכי קשה... בסוף היא יוצאת הכי 
קלה!!! כי ככל שהיא יותר קשה זה אומר שיש פה 
עקרון מסוים שאם הבנת אותו אתה בפנים ולגמרי 
בפנים וזה רץ... ואם לא הבנת אותו אז אתה לגמרי 

לא זה לא!!! בחוץ ולכן זה נקרא קשה!!! זה לא קשה א
 לא מובן..

זה על משקל "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל 
מעמך.." וחז"ל דורשים אל תקרי מה, אלא מאה... וזה 
כמובן תמוה: כי לכאורה זה ההיפך הגמור... פירוש 
המילה "מה ה' אלוקיך שואל מעמך" זה... זה מה בכך... 
זה קצת... וברגע שחז"ל אומרים אל תקרי מה אלא 

 . מאה זה המון!!! אלא מאי???מאה..
חז"ל באו לומר לנו שאם אתה בפנים... אם אתה מחובר 
לה' ויש לך קשר איתו... אז לדבר איתו מאה פעמים זה 
כלום... ואם אתה לא בעניין.. אם אתה לא מחובר... אז 

את הבחירה גם חמש ברכות זה עומס דת... אנחנו נבחר 
הנכונה ונחליט להיות מחוברים למסכת כתובות... הדרן 

 עלך מסכת יבמות...



“ 

 

 אודות הנכתב בשבוע שעבר על שבתות גיבוש!!!!!
בשבוע שעבר!!!  כדי לחזור בי ממה שכתבתייהפעם אני רוצה להקדיש מאמר שלם 

 בשבוע שעבר כתבתי מאמר במעלות השבתות גיבוש המשפחתיות... הייתי משוכנע
  אלא!!!!לגמרי במה שכתבתי... 

שבמשך השבוע הגיעו כל מיני תגובות שונות ומגוונות... שהמכנה המשותף בין כל 
התגובות היה שכל אחד דיבר על משהו אחר לגמרי... כל אחד הציג בעיה מזוית אחרת 
לגמרי בייחס לנושא של גיבוש משפחתי... וכשניסיתי לסכם ולשקלל את כל התגובות 

 כנראה שכל משפחה זו מדינה!!!בסופו של דבר יצאתי עם מסקנה אחת ויחידה:  ביחד...
מדינה בפני עצמה!!!! כמו שבאינצקלופדיה יש כזה מושג שכל מדינה מורכבת מכל וכך 
שבטים שזה מה שיוצר את המרקם הדי מסוים של המדינה... ככה כל משפחה מורכבת 

יוצר מרקם מאד מסוים!!! וממילא מכך וכך שבטים קטנים שהאיזון העדין ביניהם 
הנתונים מאד מאד משתנים בין משפחה למשפחה... כך שהמאמר שכתבתי הוא לא 

כי להכליל ולומר שטוב לעשות שבתות גיבוש זה לא נכון... וגם רלוונטי!!! הוא לא נכון... 
ו ללכת כעת ולאמץ אות -אם יש כזה טרנד -להגיד שלא טוב זה גם לא נכון... מה שבטוח

זה וודאי וודאי לא!!! אדרבה... כשקראתי את כל התגובות וקלטתי איך שכל אחד מדבר 
מתוך המרקם המשפחתי המסוים שלו... אז פתאום קלטתי איך שגם אני!!!! גם אני 
כתבתי את המאמר מהמקום המאד מסוים שלי... אשר על כן: אני חוזר בי!!! דברים 

אם זה טוב לעשות גיבוש משפחתי או שאמרתי לכם לא מתאימים לכל משפחה!! ה
 הכל תלוי במרקם המאד מסוים של המשפחה!!!! לא??? 

--- 
לכל משפחה יש את הנקודה החזקה שסביב הנקודה הזו המשפחה מתלכדת... יש לך 

(אגב: משפחה שמתלכדת סביב ההורים המיוחדים שעיני כולם נשואות אליהם בהערצה... 
לדים הם לא הקשיבו להורים בגרוש... אבל השנים עושים את שלהם ויש זו לא סתירה לרגע שכשהם היו י

 הרבה שמגיעים לגיל העמידה הם לפתע חוזרים לאבא ואמא בהכנעה ומבינים שיש הרבה מה לקבל מהם...)
ויש משפחה שבדיוק הפוך... דווקא ההורים הם המיושנים והלא רלוונטיים וה'לא 

קן האייפוניסט של המשפחה... הוא זה שנותן את מבינים...' ובמשפחה שכזו דווקא העס
 הטון החזק... ואם ככה אתה מבין לבד את ההבדלים התהומיים בין שני סוגי המשפחות... 

יש משפחה שמתגבשת סביב בילוים ונהנתנות... ויש משפחה שמתאחדת סביב 
  (שעל זה דיברתי בעיקר...)התמודדויות ואתגרים משותפים 

הבדל תהומי בין משפחה של אנשים נהנתניים שהנושא המשותף אתה מבין לבד שיש 
ביניהם זה איפה התקדמנו באיכות החיים ובאיזה מקום בחו"ל עדיין לא היינו... לבין 
משפחה שהאבא נפטר לפני שנתיים ממחלה ממושכת ומשאלת הלב היחידה שלהם זה 

רים וכל יתום השגרה הכי אפורה.. רק מה נעשה שעדיין הדרך ארוכה מול שלל אתג
 ופרוייקט הטיפולי האישי שלו... והחובות שמתחלקים בין המשפחה... 

 בקיצור: זה עולמות שונים לגמרי!!! 
וכמובן!!!! שעד עכשיו דברתי רק שחור לבן... אתה מבין לבד שברוב המשפחות זה משהו 

אים מעורבב  כזה... כלאים כזה... יש אח ושני גיסים שהקמו משפחות נפלאות של יר
ושלימים מסלתה ומשמנה של עולם התורה והחסידות... ומאידך יש עוד שני גיסים ואח 

נו... ואיך נראה המרקם של אחד שהם מאד מודרניים ולא קרב זה אל זה כל הלילה... 
כאן מתחיל כיפופי כוחות נסתרים... כשיתכננו את השבת גיבוש... זה  המשפחה הזו??

כשר ומד מים לא דיגיטלי וזה יעמוד על כך שיהיה....... יעמוד על כך שיהיה שם עירוב 
(נשאיר פתוח...) והרי מישהו בסוף ינצח!!! מי זה יהיה?? תלוי מי יותר נותן את הטון!!  
ומה נגיד על שני ילדים בני דודים בני שמונה תשע... שאחד נבחן כבר על כל סדר מועד 

ושיב אותם שבת שלימה אחד לצידי משניות והשני אלוף בכל משחקי הג'מבוי... ולך ת
 השני כמו חברים... זו בעיה!!!! בעיה אמיתית!!! 

 ולו מסיבה אחת ויחידה:  --ולכן מה שכתבתי בשבוע שעבר לא נכון
 כתבתי שיש כזה טרנד לעשות שבתות גיבוש... וקדימה... זה טוב!! 

קאות רוחניות זה שיש כזה טרנד זה ממש ממש לא מצדיק להיכנס להרפת אז זהו שלא!!
(וגם לא לסכן את המינוס המאושר בהחלטה על שיפוץ פזיז ובלתי ולהפסיד את עמלנו אלו הבנים.. 

צפוי בעקבות הדמעות שזלגו ללא הרף במוצאי שבת על זה שכולם התקדמו ושיפצו ורק אנחנו נשארנו מאחור 
  וד"ל...)

ה המשפחתית המורחבת אז מה כן??? אין תשובה מוגדרת!! כל אחד צריך לקרא את המפ
 שלו ועל פי זה לבנות את הקשר המשפחתי... 

אני דברתי בעיקר על משפחות שהמרקם ביניהם מבוסס על התמודדויות ובייחס אליהם 
אני לא חוזר בי... אצל משפחות עם רקע איכותי וערכי בריא להם להיות בקשר חיובי... 

ונהנתנות... מרקם כזה הוא  אבל באותה מידה משפחה שהמרקם שלהם בנוי על תחרות
ושישאר בינינו... לדאבוננו הרב סוג האנשים האלו גם לא עומדים אחד לצידי   מיותר...

(כלומר: אם דברתי על חשיבות הגיבוש בשביל לקבל כח השני ברגעים קשים... זה שישאר בינינו... 
 לתמוך אחד בשני הנהנתן והחומרי ע"פ רוב נעלם בכאלו מקומות

  נפרד"!!!! --"לתאווה יבקשר כלל ברזל!! תכניס את זה לראש תזכו---
מי שהראש שלו נמצא בתאוות ובמילוי סיפוקים הוא יצור לא חברתי!!! אנשים נהנתנים 
זה כאלו שאי אפשר לגבש אותם.. לא לחינם צעיר שמתמודד בנפילה רוחנית אוטומטית 

.. ולמה??? כי לתאווה יבקש הוא מגיע למקום של יציאה ממסגרת וחוסר חיבור למערכת.
ממילא משפחות  תאווה ונהנתנות מפרידה את הקיבוץ המדיני!!!נפרד!!! זה כלל ברזל: 

שחלק מהגיסים או האחים הם אנשים מודרנים ונהנתנים חבל על המאמץ לנסות לגבש 
 אותם... הם תמיד ישארו לא מחוברים!!!! 

עם שלושים קומות  ויש שם דממה!!!!  זו הסיבה שאתה יכול להגיע לרמת גן ולראות בנין
זה נראה לך קבורה בקומות... אתה לא רואה שם אנשים מדברים אחד עם השני... כל 
אחד נבלע לו בחניה ומשם הוא נכנס ישר למעלית ומשם לבית... אין!!! אין שום דבר 
ביניהם!!! ולמה?? כי ברגע שכל אחד תקוע בנהנתנות שלו. ממילא זה סוג של קברות 

  נפרד...שלו!! לתאווה יבקש  הנפרדתאווה!! וממילא כל אחד קבור בתא 
זו גם הסיבה שצעיר שנופל ברוחניות אוטומטית זה מגיע איכשהו למקום של חוסר 

(וזו אחת הטעויות של בחורים... בחור שייכות למסגרת... שמכאן ועד נוער בסיכון הדרך קצרה...  
עיה שלו מגיע לידי ביטוי בזה שהוא לא מגיע לבית המדרש!!! ואני חושב שבחור ישיבה שיש לו אייפון הב

חושב שאם נרצה לנגוע בלב הבעיה... בחור שיש לו אייפון הוא גם לא רוצה להגיע לקעמפ!!! בדוק ומנוסה.. 
אייפוניסט לא רוצה להגיע גם לטיול... הוא לא משתלב בחיי חברה... הוא דוחה קשר חברתי... וזו כבר בעיה 

זה חוק בל יעבור... אנשים שנותנים דרור ליצרים שלהם... זה   ם האנושיות ואכמ"ל)בעצ
אנשים לא חברתיים באופן מובנה!!! וחשוב לדעת את זה... ולו בשבילנו שאנחנו 

אז עדיין חושבים לפעמים... שאלו שעושים מה שבא להם... הם נהנים מהחיים... 
ואה את התמונה המושלמת... אותו שאתה חושב ככה רק בגלל שאתה לא ר זהו...

אדם פתוח שיש לו אפשרות להתכתב עם ככככולם בוואצפ... תכל'ס... למרבה 
 האבסורד הוא יצור אנטי חברותי!! דווקא זה עושה אותו טיפוס מנותק חברתית!!

---  

הדבר היחיד שיכול לאחד וללכד בין אנשים זה רק אידיאל שווה... בקיצור: 
עקרונות משותפים... הורים שאנחנו מתאחדים סביב הכבוד והמורא שלהם... זה 
דבר שיכול לגבש בינינו... התמודדות או משימה ערכית משותפת יכולה לגבש... 

רוצים שוב ללבן והכי הכי: חינוך מסוים והקנית ערכים  שקבלנו מההורים ואנחנו 
ולרענן אותם ביחד... אין לך גיבוש עוצמתי מזה!!! ואז!!! כשיש את הרקע הערכי 
הזה... כאן מתאים וטוב להכניס את הגיבוש ואת הקורת גג משותפת ואת האוירה 
הנחמדה שתוסיף...  אבל אם כל הקשר והגיבוש המשפחתי מתחיל ונגמר בכיף 

ים" שונים שזה אוהב שוארמה וזה חלבי. ובילוי וקורת גג אחת שמאחדת "נפרד
חבל על הבזבוז כסף!!! לתאווה יבקש נפרד... מכאן לא יצא גיבוש!!  משפחה 
שהראש שלהם במילוי סיפוקים גם אם יתגבשו ויתאחדו מבוקר ועד ליל לא יהיה 

והעגומה של משפחה  ולא צריך להגיע לאפיזודה המוכרתביניהם שום דבר... 
ב שולחן אחד בדממה  וכל אחד מרוכז מול הסמארטפון שלימה שיושבים סבי

גם אם כולם יושבים ומפטפטים... אם  לא צריך להגיע לזה!!!בודד ומכונס... 
הנושאים שביניהם רדודים ועסוקים בענייני חומר. בסופו של דבר אין ביניהם שום 

 וסה. דבר!!!! אם לתאווה יבקש הרי הוא נפרד! הוא נפרד מכל גיבוש... בדוק ומנ
ומצאתי כלי יקר מדהים שכדרכו מטיב להגדיר בלשונו הנפלאה... בעניין דור 

וזאת תורת הקנאות המצויות בין הכתות אשר כל מעשיהם לא לשם שמים... ועיקר הסיבה לזה שיש לכל אחד מהם הפלגה: 

מש', וזה יאמר נעשה לנו שם ורוצה להיות תכלית חיצוני, חלק לבם זה מזה, כי זה יתאוה לעושר וכבוד, וזה לרוב מאכל, וזה לרוב 
גבוה מעל גבוה, ומתוך כך המריבה ממשמשת ובאה הן מן הצד שאין להם תכלית אחד, כי הדרכים רעים הם רבים, והדרך הטוב 

על כן אינו כי אם אחד, הן מצד שכל אחד יש לו חפץ ורצון להיות במעלה ויתר שאת על זולתו, ומדה זו הלא היא ברבת בני עמינו, 
פיזור כיתות אלו טוב מהקבוץ כמ"ש 'יתפרדו כל פועלי און' אין טוב כי אם ליתן ריוח בין הדבקים וכמ"ש 'בלע ה' פלג לשונם כי 

 כמדומני שכל מילה נוספת מיותרת!!!! ראיתי חמס וריב בעיר'.
--- 

ושוב: המסר הזה חשוב... לא רק!!!! לא רק בשביל לתקן את מה שכתבתי שבוע 
.  אלא בעיקר להשקיט את רוחם של כל אלה שמסתפקים במועט ועדיין שעבר..

פוזלים בקנאה לחיי המתירנות.. לעבר אותה משפחה ש"יושבים טוב..." נהנים... 
 יוצאים... מבלים... מרשים לעצמם... 

וזו בדיוק הטעות שקרתה לי בשבוע יש לי ולך טעות פשוטה...  אז זהו שלא!!!!
תבתי גדולות ונצורות על שבת גיבוש כמה שזה חשוב בשבוע שעבר כ שעבר...
את זה לא סיפרתי... שכשעשינו את אותה שבת גיבוש.. כמה  אבל עדיין!!!וטוב... 

עדיין היה  (ומשם יצאתי עם המסקנה כמה שזה חשוב...)שזה היה מיוחד ומעצים ומרומם 
לי רגעים משהו שצבט לי את הלב... סו"ס התנאים היו ברמה מינימלית.. והיו 

שחשבתי.. הוי הלוואי והיו לנו קצת יותר אפשרויות.. והיינו משקיעים והולכים 
לאיזה אחוזה פסטורלית עם פינוקים ובריכה וטרמפלינות וערסלים ואל תשאל... 

אם המשפחה שלי היתה בסגנון כזה   אז זהו שלא!!! (כן... מכיר את המחשבות האלו??)
היה לזה מחיר ברמה האישית .. על כרחך חומרני שמתפנקים ומלונות וכו'.

וממילא לא הייתי יוצא כככזה מולהב משבת גיבוש שכזו!!!  הרוחנית שלהם!!!
לא  -(מה שבטוחללא ספק שהתכנים של שבת מפנקת שכזו היו עשר רמות פחות. 

וממילא אברך יקר נא לא להתבלבל.  הייתי טועה לכתוב את המאמר שכתבתי בשבוע שעבר)
אותך שהיית רוצה לקחת את המשפחה המדהימה שבנית בשמונים אני מבין 

 אז זהו!!!מ"ר עם גינה ומרפסת...  300לפנטאוז  כמות שהםמ"ר... ולקחת אותם 
לפני שאתה מייחל לכזו רמת חיים. קודם תברר איך נראים הפרצופים שחיים 
ברמת חיים הזו... איך נראית שם מערכת היחסים כשהיא טובלת בים של 

 יות.. וכשתראה את זה אני לא בטוח שתמשיך לחלום על זה!!!! חומר
--- 

ולסיום: אם חפשתי מקור למושג של גיבוש... אז הנה... פסוקים מפורשים בתחילת 
ויולדו לו  איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע,ספר איוב.. 

בעת אלפי צאן... ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם, והלכו ויהי מקנהו ש שבעה בנים ושלוש בנות 
ויהי כי הקיפו ימי  בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת אחיתיהם לאכל ולשתות עמהם,

המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני 
 וב כל הימים,וברכו אלקים בלבבם ככה יעשה אי

מה כתוב כאן??? שהם היו מתגבשים מידי כמה זמן לשבעה ימים... ואז ביום האחרון איוב 
היה עושה סוג של בה"ב כזה... שאם חטאו ח"ו לכפר עליהם... אז כמובן שאצלנו איוב זה 
סדין אדום... אם אני מביא כעת מקור לגיבוש מאיוב... אוטומטית זה אומר שההלו... תברח 

(אדרבה, הזוה"ק אומר אבל לא בהכרח... לא כתוב שבגלל הגיבוש הזה קרה מה שקרה...  !!מזה!

תם וישר אבל מה שבטוח היה שם אבא שהיה  ע"פ פנימיות שזה בגלל שאיוב הביא עולות ולא שלמים)
הוא היה שם יחד איתם... פיקח ושמר מכל משמר שלא יהיו שם  וירא אלוקים וסר מרע!!!

ובכל זאת גם אחרי שאיוב  (כפי שבהמשך הספר איוב מעיד על עצמו עיין פרק ל' ל"א)פרצות רוחניות 
שם ופיקח על כל המערכת לראות שאין פרץ ואין יוצאת... אחרי הכל הוא ראה צורך 

 )בלבבם(אולי חטאו בני וברכו אלוקים לעשות יום תשובה על פירצה שאולי קרתה והוא לא יודע.. 
שבון נפש האישי שלו: מי בדיוק מפקח על שבתות גיבוש וכאן כל אחד יעשה את הח

כאלו...?? האם יש שם איזה דמות ערכית תורנית שיש לו מילה והוא אחראי לתת את הטון 
הראוי... ולשלול שאין שם קלות ראש מעבר לטעם הטוב וד"ל?? האם יש מי שיודע לשים 

בעיה הקטנה... מי מדבר על את גבולות הצניעות במקומות אלו?? ושבתות גיבוש זה עוד ה
הארבעה ימים נופש בבין הזמנים בקמפוס שכל המשפחה המורחבת נמצאת שם ביחד... 

 האם יש מישהו שדואג שהגבולות הרוחניים הבסיסיים נשמרים???  
ושוב: זה לא אומר שאי אפשר... אבל צריך את הפיקוח הרוחני מהאיש החזק במשפחה 

. בקיצור: אם שבוע שעבר התלהבתי אז בשבוע זה אני מקווה שנותן את הטון... אם יש כזה..
 שנתתי את המשקל המקביל. 
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  גזירת פוני ועוד.  קשירת קוקיות,  קליעת צמות,  כישורי ספרות,  איי קיו סביר לסידור פאזלים מפוזרים.  צעצועים.
ידע   סבלנות אין קץ.  לנתח את נפש הלקוח/החולה ולהגיב בהתאם.  כישורים פסיכולוגיים:  מועיל.  ידע באופנה,

הפקת אירועים   מלון. כמו    גם מעט חדרנות מתקדמת,  אם אפשר  הכנת עוגות לימי הולדת.  אפיה,  בסיסי בבישול, 
חייבת השכלה של   משרד נסיעות לתכנון טיולים ונופשים.  טיולים וכן הלאה.  ימי הולדת,  יועיל לכל מיני מסיבות,

 כישורי שיטור להתנהלות בין הילדים.  פרמדיק מתקדם. חצי רופא, או לכל הפחות, אחות,

או   .120אולי נחת אחרי    מה התמורה?  אלו החובות.  ד עלינו?מי עב  בלי לקבל שקל.  כל זה אנו עושים באהבה, 
 .שיבחרו לך בית אבות נינוח

 בלבד.  הבדיחות הן באחריות הקורא

 : התודה והברכה
 לונים העחוברת מבחר  

 וס גרפומט. ע"י דפש
 . ר' שלמה אלה ל העלונים מנכ"

 "ו. ידי ר' מאיר עבוד הידי
 . ידידי אפי כץ הי"ו



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 מבגדד יוסף חייםזמן רב הקדיש הגאון רבי 
מזמנו היקר כדי , א"זיע" חי-איש-בן"בעל ה

. לנשים ולטף,  למען דלת העם
למרות גדלותו , וד כל פחיתות כבהוא 

, בירידה , העצומה בתורה
  , מוסרבוחיבר ספר מעשיות המלווים 

  . דברי חידות
, כך החדיר בקרב ההמונים את ידיעת דיני התורה

מוסר ומידות טובות והרחיק את ההמון מקריאה 
 שהחלו להתפרסם באותם 

הימים על ידי סופרים שפרשו מדרך התורה 
  .והפילו חללים בקרב העם

של רבנות לאחר שנים רבות 
ף הים בעיר קרסבזר שעל חו
  השחור החליט 

חיים חזקיהו הגאון רבי 
  ל "זצ" שדי חמד"בעל ה, מדיני

  

לעלות לירושלים 
באותו זמן . 

ראשון "התפנתה משרת ה
קשו יורבני העיר ב, "לציון

   .שיכהן במשרה זו
  

, כשנודע הדבר לרב
.  ועבר לגור בעיר חברון
, אך הכבוד רדף אחריו גם לשם

כן אותו זמן נפטר רבה של ש
קשוהו לעלות על כס יוב, חברון

רק אחרי . הרבנות
ד "וכהן כגאב,  הסכים

  .חברון עד פטירתו

רפאל הגיע הגאון רבינו , בעודו נער
ל לסעודת מצוה "זצוקברוך טולדנו 

ידידיו לחצו עליו מאוד , ונמנע מלאכול
עד שנאלץ , שיגלה להם מדוע אינו אוכל

. בתעניתלספר להם שהוא שרוי 
  ,  לפשר התענית

  

הייתי בבית הדין ושמעתי : "ואמר להם
הוכחתי , כיצד מתווכח אדם אחד עם אבי

אבל , את האיש וגערתי בו
 .  והצטער על שהעלבתי את האיש

  עתה אני צם כדי לכפר על שגרמתי
  ..... לאבא צער

 

ראש , ל" זציהודה צדקההרב 
  ישיבת פורת יוסף אמר שבמשך 

 עם אשתו  
לא ביטלה אותו  אפילו פעם אחת

  .מתלמודו
אם נתבונן בעומקם של דברים נבין 

שאשתו נשאה את כל הנטל על 
בוודאי שיש צורך להביא  .כמהיש

, דברים מהמכולת או מהאטליז

 שרק אם 
תבקש זאת בבחינת פיקוח נפש היא 

   .ממנו ואם לא היא תעשה זאת
  היא הבינה 
של הרב מול מאמץ של לימוד התורה

  .נוסף שלה

 כמה צריכים להתבונן  
בדברים הללו ולדעת שאנו כבני אדם נמצאים 

 כמובן –במדרגה גבוהה  יותר מכול המלאכים 
המלאכים רעדו כשראו את . 'בתנאי שעובדים את ה
  . מעל הטבע, במסירות נפש' אברהם עובד את ה

  

אלא ,  למדרגה זואמר שרק האבות זכו להגיעועל  נ
,  כותב בספרו ביר! אפילו בזמננו

 היו דופקים על דלת ביתו של הגאון 
  . מוילנה כל הלילה ומתחננים 

רצו המלאכים שיגיד להם דברי תורה אך הגאון לא 
נשמת ! הרי לנו מי יותר גדול ממי. רצה לשמוע

אין יותר . ם האד
  .גדול מזה

של ,  הרע בדרך של תעניות ביצר
  ,  יום המיתהןזיכרו

י שתהיה "הלחם בו ע. את המצרי בחניתו
.  

 בנים 6גידלה משפחה , בין חולות לחולין, בדרום תל אביב
. כולם  ויצאו

, שעמלת קשה לפרנסת משפחתה האיש, שאלו את האם
  !?מה עשית שזכית

היה חם . ר אחדפשוט מאד  השיבה מהורהרת  גרנו בחד
. והיה רק חלון אחד מאד

  

שלא שמרה על  משפחה, לימים נכנסה בדירה ממול לחלון
נכנס  , לא ידענו מה לעשות. הצניעות

 עד שהחלטנו להעמיד את... אויר צח אבל יוצאת הקדושה
  . על החלון, ארון הבגדים 

. ...נשארהה אבל הקדוש. 
 )העורך(

  זכור  לימוד בשירה
 הרב שךלכל איך שרבנו 

ל היה לומד ומפזם לעצמו "זצ
את ניגון הגמרא ועל ידי זה 

כמבאר ,  
  .בגמרא

  

 לכן יש :בספרוא "אר  החידיב
יך מעלה בלימוד בקול שמאר

  ימים משום שאדם הראשון 
  י "ע

פגם בכל אבריו שנהנו ממנו חוץ 
  .מהקנה שלא נהנה מעץ הדעת
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19:32 20:23 21:18 
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 "ויפתח הגלעדי"

      

  נא להתפלל לרפואת 
  בן 

 'תחי 
 א" שליטר "בה

 ""סמינר 
 ירושלים

  ו  " הי
  א "שליטר "בה

  " "ישיבת 
  ירושלים

של, הרע בדרך של תעניות ביצר
  , יום המיתהןזיכרו

י שתהיה "הלחם בו ע.את המצרי בחניתו
. 



 

ֹאֶהל  י ָימות ּבְ ּזֹאת ַהתֹוָרה ָאָדם ּכִ  )יד, יט(ּ
נו ְטֵמֵאי ֵמִתים ּלָ ּיֹום ּכֻ ה , ּּכַ ְּוֵאין ָלנו ֵאֶפר ָפָרה ֲאֻדּמָ ָעשוי . ְּלִהַטֵהר ּבֹוּ ָאר ָלנו ׁשֶ ׁשְ ַּמה ּנִ ּׂ

ּיור ַרק ַהתֹוָרה ַהזֹאת"? ְּלַטֲהֵרנו ֵּאין ָלנו ׁשִ ּ ַּהתֹוָרה ַמֲעִביָרה ֶאת רוַח ַהֻטְמָאה  ". ּּ ּ ּ
ּוְמַטֶהֶרת אֹוָתנו ך רֹוֶמֶזת ַהתֹוָרה. ּ ַּעל ּכָ ת ַהתֹוָרה: "ְ ֵאין ָלנו ָפָרה -" ּזֹאת ֻחּקַ ׁשֶ ּ ּכְ ּ

ַטֵהר, הֲאֻדּמָ ַמה ּנִ תֹוָרה? ּּבְ ִקים ֵמָעֵלינו ּכֹחֹות . ּּבַ ה ִמְסַתּלְ דֹוׁשָ ַּעל ְיֵדי ַהתֹוָרה ַהּקְ ּ ּ
נו ק ּבָ ַּהֻטְמָאה ָהרֹוִצים ְלִהַדּבֵ ּ ּ.  

ֵגן ָעֵלינו ַּהתֹוָרה ִהיא ַהּכַֹח ַהּמֵ ִּהיא ׁשֹוֶמֶרת ָעֵלינו וַמִציָלה אֹוָתנו לֹא ַרק ִמְפֵני ּכֹחֹות . ּ ּּ ּ ּ
נוַה ק ּבָ ים ָהרֹוִצים ְלִהַדּבֵ ֻּטְמָאה ָהרוָחִנּיִ ּ ּ נו , ּ ל אֹוְיֵבינו ְושֹוְנֵאי ַנְפׁשֵ ם ִמְפֵני ּכָ א ּגַ ֶּאּלָ ּׂ ּ

ִמים ְלַכּלֹוֵתנו ִמיֵדנו ֵמַעל ְפֵני . ַּהּקָ ׁשֹות ְלַהׁשְ ְמִדינֹות עֹוְינֹות ַהְמַבּקְ ִפים ּבִ ָּאנו ֻמּקָ ּ ּ
ִמית . ָהֲאָדָמה ׁשְ ִמיָרה ּגַ קׁשְ ל ֶנׁשֶ ל ַהִטיִלים , ׁשֶ ַּטְנִקים וְמטֹוִסים ֵאיָנה מֹוִעיָלה מול ּכָ ּ ּ ּ

ׁש ְלאֹוְיֵבינו ּיֵ ְתַקְדִמים ׁשֶ ק ַהּמִ ׁשֶ ּוְכֵלי ַהּנֶ ּ ּ .  
ַקד ׁשֹוֵמר' ִאם ה" ְוא ׁשָ ָמר ִעיר ׁשָ ְהֶיה ְראוִיים ְלָכך ֵיׁש ֶלֱאֹגר ְזֻכּיֹות ".לֹא ִיׁשְ ּנִ ְוְכֵדי ׁשֶ ּ ּ ,

תֹוָרה וְבִמְצוֹותְּלִהְתַחֵזק ָמָרא. ּ ּבְ ה, ּעֹוד ַדף ּגְ עֹוד , עֹוד ְצָדָקה, עֹוד ִמְצָוה, ּעֹוד ְתִפּלָ
נו-ַׂמֲעֵשה ֶחֶסד  ּלָ ים ׁשֶ ק ָהֲאִמִתּיִ ׁשֶ ֵלי ַהּנֶ ּ ֵאּלו ּכְ ּּ.  

  

י ַהתֹוָרה ל ְמָפְרׁשֵ ין ּכָ נו רוַח ַאֵפנו , ִּמּבֵ ָּזָכה ַרּבֵ ּ דֹוׁש" ּאֹור ַהַחִיים"ָהּּ ים , ַהּקָ ַרּבִ ׁשֶ
עוִרים ִלְלמֹד ֶאת ֵפרוׁשֹו ַלתֹוָרה ֵני ִיְשָרֵאל קֹוְבִעים ׁשִ ְּוטֹוִבים ֵמֲהמֹוֵני ּבְ ּ ּּ ְוָכל זֹאת   . ׂ

ְזכות ֱהיֹותֹו  תֹו וְבָטֳהָרתֹו ָהֶעְליֹוָנה" ָּיִחיד וְמֻיָחד"ּּבִ ְקֻדׁשָ ּּבִ ָהָיה ָל, ָּידוַע! ּ ים"ׁשֶ " אֹור ַהַחּיִ
דֹוׁש ִמְקֶוה  רַהּקָ ה ָהָיה ּגָ ִעיר ָהַעִתיָקה ּבָ ָּטֳהָרה ּבָ ּוְבָכל ַפַעם, ּ ָהָיה יֹוֵצא , ּ ְוַאף ְלַאַחר ׁשֶ

רוִתים  ֵּמַהׁשֵ ב ִלְלמֹד תֹוָרה,  ָהָיה טֹוֵבל ּבֹוּ ך ִמְתַיׁשֵ ְּוַרק ַאַחר ּכָ ּ ְ.  
ם ָדָבר תֹו ְוָטֳהָרתֹו ָהיו ְלׁשֵ ְּקֻדׁשָ ּ ַלִים ִסְפרו, ּ ַּחְכֵמי ְירוׁשָ עור ָהיו ׁשֶ, ּּ ר ָהָיה מֹוֵסר ׁשִ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ

ִאים ֲהמֹוִנים ְלַהֲאִזין לֹו ִטיִחים וַמְחְצָלאֹות, ּבָ י ׁשְ ּבֵ ִבים ְלָפָניו ַעל ּגַ ְּוָהיו יֹוׁשְ ּוְבֵעיֵניֶהם , ּ
ּ לֹא ִדְמיֹונֹות ְוִספוִרים ָּראו  ָהּּ ים"ְ ֵאיך ׁשֶ לֹׁשָ" אֹור ַהַחּיִ דֹוׁש ָהָיה ִמְתרֹוֵמם ׁשְ ה ַהּקָ

ֲאִויר ב ּבָ ְרַקע ְויֹוׁשֵ ה ְלָכך   ! ְטָפִחים ֵמַהּקַ ּבָ ּלֹו ִיְהֶיה ֵמַעל ֲעָשָרה -ְְוַהּסִ ַהּמַֹח ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ׂ ּכְ
ִכיָנה, ְטָפִחים ׁשְ ְּוָכך יוַכל ִלְהיֹות ָדבוק ּבַ ּ ּ ּ ּלֹא ָיְרָדה ֵמעֹוָלם ְלַמָטה ֵמֲעָשָרה, ְ ׁׂשֶ ּ. 

ה ֶע ְקֻדׁשָ ּלֹוֵמד תֹוָרה ּבִ ִּמי ׁשֶ ֶפׁש ּ לֹות ַהּנֶ ִכיָנה ַעד ּכְ ׁשְ ְּליֹוָנה ְוָדבוק ּבַ יַע ּ  זֹוֶכה ְלַהּגִ
בֹות ֹאֶפן ְמֻיָחד, ְׂלַמְדֵרגֹות ִנְשּגָ מֹוֵעד ָקָטן " (ּתֹוָרתֹו ַמְכֶרֶזת ָעָליו. "ְותֹוָרתֹו ִמְתַקּיֶֶמת ּבְ

ד, ֵאפֹוא, ּלֹא ֶפֶלא ). ב"טז ע ּלֹוֵמד ֶאת ֵפרוׁשֹו ַהּקָ י ׁשֶ ּמִ ּׁשֶ לוִיים ּ ים ּגְ ֹּוׁש זֹוֶכה ְלִנּסִ
ְצָרך לֹו ָכל ָדָבר ַהּנִ דֹולֹות ּבְ ְְוִליׁשועֹות ּגְ ּ ּ. 

  

 

  , ל"א מחו"זיע בן ציון אבא שאול שב רבי
כאב מאוד על בטול תורה . ומצא שהביוב בביתו עלה והציפה

, אמר האיש, "אמת. " וסח צערו לפני אחד ממקורביו ,שנגרם לו
  .  תורתו אומנותו- סתם תלמיד חכם'): א"א ע"סוטה כ(הן נאמר "

  

. 'אמות תורה' ואינו הולך ד   בהועוסק
וצערו גדול שאינו יכול ללמוד , תלמיד חכם אמיתי הוא, רבנו
על מה כבודו ? אני תלמיד חכם: "הזדעזע רבי ציון וקרא .תורה

  תלמיד חכם היודע הוא   !?מדבר
  "?תלמיד חכם מהו

מרדכי  תלמידו של רבי 
ל להתיעץ עם הרב בדחיפות ולבקש "זצ שרעבי

והרבנית יעצה לו , הרב לא היה בבית. את ברכתו
ת המדרש ניגש התלמיד לבי. שיעלה לישיבה

אך , הוא דפק כמה פעמים. והקיש בדלת הסגורה
  . אין קול ואין עונה

  
וכאשר ראה שלא פותחים ,  האברך

התלמיד . דחף מעט את הדלת והציץ פנימה, לו
מתעמק בלמודו , ראה את הרב יושב בסמוך לפתח

 . ופניו" ראשית חכמה"בספר 
. ע דבראך הרב לא שמ, הדלת חרקה בקול רעש

הבחין , רק לאחר שעה ארוכה נשא הרב את עיניו
בסיום התנצל . בתלמידו וענה תשובה לשאלתו

  ...בנוכחותו ואמר 

 

במשך .  חלה והיה מרותק למטתו
ל נכנס לביתו "זצ סולימאן מוצפישנה שלמה היה הגאון רבי 

פו משת, ח עמו שעה ארוכה בדברי תורהמשוח, מדי ליל שבת קודש
מדוע טורח הרב : "שאלוהו .בור כבעבר ושואל בעצתובעניני הצ

 הן יכול הוא ללכת. לבוא לביתו גם בימים גשומים
   ".וגם בני הבית לא יאלצו להמתין לו, 

  

מדי שבת קודש בודאי נזכר בימי , תלמיד חכם זה: "אמר הרב
  . כשהיה יוצא מבית הכנסת מוקף קהל רב של מעריצים, זוהרו

מוטב . שמא ירגיש עצמו כאיש שאין חפץ בו, 
ותלמיד חכם זה לא יתעצב , ואני אצטער מעט, שיתעכבו בני ביתי

!"בליל שבת קודש

 

מעיר " פורת יוסף" הגיע בחור לישיבת 
הוא שוחח עם ראש הישיבה הגאון רבי . מבגדד

ל וסיפר לו כי חפץ ללמוד "זצ עזרא עטיה
אך הוריו הזקנים תלויים בו והוא חייב , תורה
 ,בחנו רבי עזרא ומצא כי בחור מוכשר הוא .לפרנסם

ד ולתמוך בו בסכום לקבלו כתלמי 
  . כסף נכבד

  

, מנהלי הישיבה הודיעו לרב שאין לישיבה די כסף
  אנא:"אמר רבי עזרא

שמע ".  סכום כסף ותנוהו לתלמיד זהתהחודשי
ומיד הודיע כי ינקו , ל"זצ בן ציון חזן הגאון רבי

כך למד  .גם ממשכרתו סכום כסף לטובת התלמיד
והפך , בלי דאגות פרנסה, ההבחור תורה בשקידה רב

  .להיות תלמיד חכם מופלג

מפני מה התורה פותחת 
  ?"ב"באות 

ללמדך שעדיין לא הגעת 
 בידיעתה" א"ל

    
  

אמרו שאין ברכה ) א, דף נט(מ "בב
 מצויה בבית אלא 

ולכן אמר רבא תכבדו את נשותיכם 
וכן מצינו במושב זקנים . ותתעשרו

שמשה ) ז , במדבר יב(' מבעלי התוס
  רבנו 

, ללהבאמרו שהעשירות באה בג
, בשעה שלקחתי אותה הייתי עני

   –ועכשיו אני מלך 
   והכול 

 ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בןליאור, 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

   ,יאיר יהודה הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב,  בת זוהרהמרים , בן איזהדוד, מלכה בן יגאל
, רבקה בן שמואל, סבג שמחה ןב ישראל  ,ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום, רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב

  יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם ,קלרה בת רשל רחל , אסתר בת שרה
  

 
 

 אחד קיבל הביתה מכתב 
מהמדינה שהוא צריך לעשות 

קופת הוא מגיע ל. ביטוח חיים
חולים ושואל מה זה ביטוח 

  ? חיים
  אתה תעשה : פקיד עונהה

ביטוח 
.  

למה ברחת מחדר : 
  ? ניתוח

תהיה :האחות אמרה : חולה
 זה ניתוח, אל תתרגש, חזק

  ? אז מה : ידיד . פשוט
בסך הכל היא ניסתה 

  .להרגיע
אבל , כן:החולה

 .  
 

.  

  
לבוא בסוד חשבונו  של 

איש אינו יכול , עולם
לחשב את חשבונות 

אבל אין , ה"הבורא ב
  . מקום לייאוש

  

גם  , עין  כהרף 'ישועת ד
אם אנו לא יודעים 

" ישועה" ה
ומה זה וכמה זמן נמשך 

 ".כהרף עין"ה

 החל רבנו 
, דותול עוד מיל"זצ יוסף עדס

עת מצב הפרנסה היה קשה 
מנשוא ועניות גדולה היתה מנת 

  . חלקם של הבריות
  

כשהיה רבנו מקבל פרוסת לחם 
היה , מאמו להשביע את רעבונו

  פורסה
נהג לאסוף כספים . הנזקקים

ובפרט מן , לצרכי צדקה
המתפללים ברחבת הכותל 

כדי לחלקם לבני תורה , המערבי
ים ובפרט בערבי עני, נזקקים

  ,חגים
ואכן מפעלי החסד . במיוחד

שהקים במו ידיו ובהצנע תרמו 
רבות להעמדת משפחות בני תורה 

  .ונזקקים על תלם
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