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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 בלק   -   נפלאים 

 
 "וירא בלק" (כב, ב) 

מדוע מתחילת הפרשה, ועד שחזרו בלעם ובלק למקומם,  
אין שום הפסק של פרשה פתוחה או של פרשה סתומה,  

 והכל נכתב ברצף אחד? 
פרשת   בתחלת  רש"י  שכתב  מה  פי  על  זאת  להסביר  ניתן 
שנאמרו  השונים  ה'  דברי  בין  שההפסקות  "ויקרא", 

כדי   באו  לפרשה  למשה,  פרשה  בין  להתבונן  רווח  לתת 
להתבונן מה אפשר ללמד מהכתוב בכל    -ובין עניין לעניין  

 פרשה ופרשה.
שק אף  על  בלעם,  השכיל  יאולם  לא  חשובות,  נבואות  בל 

להתבונן בהן, ולקחת מהן מוסר, ולא למד מהן כלום, ואם  
 (חפץ חיים)     תרים. וכך, הרי שעבורו היו הרווחים מי

 

וזהב"  כסף  ביתו  מלוא  בלק  לי  יתן        "אם 
 (כב, יח) 

הללו   דברים  שלשה  בידו  שיש  מי  של   – כל  מתלמידיו 
ושלשה   אבינו,  אברהם 

אחרים     – דברים 
בלעם   של  מתלמידיו 

 הרשע.  
נמוכה   ורוח  טובה  עין 

שפלה     –ונפש 
אברהם   של  מתלמידיו 
ורוח   רעה  עין  אבינו, 

רחבה   ונפש    – גבוהה 
בלעם   של  מתלמידיו 

 הרשע". (אבות ה,יט)
הישיבות,   מראשי  אחד 

כששים   סבל  לפני  שנה, 
בקוצר תמאס נתקף  היה  מועטות  לא  שפעמים  כך  מה, 

הנשימה   דרכי  ישמור,  ה'  שיעור,  של  בעיצומו  נשימה 
 נסתמו. 

מפסיק כמובן לדבר, יוצא למרפסת   באותו רגע הוא היה 
לעצמו   תופס  היה  ירושלים  של  הטוב  ובאויר  הפתוחה, 
עד   שעה,  רבע  לפעמים  ארוכות,  דקות  במשך  נשימה 

 שחזר לעצמו. 
לפחות  הת או  שעה,  כרבע  עד  כלל  שבדרך  ידעו  למידים 

 עשר דקות, הוא לא ישוב לאמירת השיעור.  
בסבלנות   מקווים  ישוב,  שהרב  עד  לעצמם  לומדים  היו 

 להתאוששותו ורפואתו. 
ויהי היום, ובאמצע השיעור הוא  

לא יכול היה להמשיך, יצא אל 
 המרפסת לחפש אויר.  

לא חלפו יותר משלושה    והנה
 רגעים והוא שב לתלמודו.  

 , אך כמובן לא שאלו שאלות. כזה דבר  הם ממש לא הכירו  
לאחר השיעור, תלמידים מקורבים העזו והתעניינו: "היום 

ד, וברוך השם הרב היה מעשה נסים, רגעים בודדים בלב
 יכול היה להמשיך את השיעור"... 

אמר   ספורים",  רגעים  באותם  התרחש  מה  לכם  "אספר 
 הרב.  

מאד   קשה  לי  היה  אויר,  לשאוף  הצלחתי   –"יצאתי  לא 
בבנין   ראיתי  במרפסת  עמדתי  כאשר  אך  לנשום!  כמעט 
משפחה   בעל  אותו,  מכירים  שאתם  פלוני  שאברך  ממול, 

הוא   והנה  ילדים,  החוצה  ברוכת  יוצא  חדר   –בונה,  עם 
 וסוכה, חתיכה ראויה להתכבד.  

כל כך שמחתי בליבי: 'הוא בונה! הוא בונה, ברוך השם!'  
 נכנס לי כל כך הרבה אויר, כזו שמחה, רחב לי.  

 (יחי ראובן)   שאפתי אויר לראותיי והכל עבר לי"... 
 

אדבר  אשר  הדבר  את  ואך  איתם  לך  "קום 
אותו  אליך 

 תעשה" (כב, כ)  
כאשר   השני  בלילה 
ל'אישור'  מחכה  בלעם 
שרי   עם  ללכת  מהקב"ה 
הקב"ה   לו  אומר  בלק, 
באו   לך  לקרוא  "אם 

לך    - האנשים   קום 
הדבר   את  ואך  איתם, 
אותו   אליך  אדבר  אשר 

 תעשה". 
חז"ל דורשים מפסוק זה  
בר   רבה  "אמר  י:)  (מכות 

ונא אמר רב הונא, ואמרי לה אמר רב הונא אמר רבי  רב ה
בדרך  הכתובים  ומן  הנביאים  ומן  התורה  מן  אלעזר, 

בה מוליכין אותו. מן התורה, דכתיב    -שאדם רוצה לילך  
 'לא תלך עמהם' וכתיב 'קום לך איתם'".... 

מהנביאים  מהתורה  ראיות  מביאים  חז"ל  דהיינו, 
ל רוצה  שאדם  שבדרך  להוכיח  בה    ילךומהכתובים 

 מוליכין אותו.  
לו  אמר  הראשון  בלילה  מבלעם:  הוא  מהתורה  המקור 
רצה,   כך  כל  שהוא  כיוון  אבל  עמהם',  תלך  'לא  הקב"ה 

 קיבל בלילה השני הוראה 'קום לך איתם'.  
הרי   בדיוק:  הפוכה  ראיה  יש  אלו  מפסוקים  ולכאורה, 
הקב"ה אמר מיד אחר כך: "ואך  
אליך   אדבר  אשר  הדבר  את 

תעש  בלעם אותו  שהרי  ה". 
לברך   או  לקלל  ללכת    - רצה 

 ולכך לא ניתנה לו רשות.  
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בֹוד"  א ַהּכָ ּסֵ ַעת ַעד ּכִ ּגַ ּמַ ׁשוָּבה ׁשֶ דֹוָלה ּתְ  "ּגְ
 (יֹוָמא פו, א)

ֵליל ׁשַ  ַעת ַה'ִטיׁש' ּבְ ׁשְ ב ּבִ ַכי ִמֶלעלֹוב ָיׁשַ ה ָמְרּדְ י מֹׁשֶ תהרה"ק ַרּבִ ּבָ
ׁשּוָבה עֹוְמִדים  ֲעֵלי ּתְ ּבַ ָמקֹום ׁשֶ תּוב 'ּבְ מּוִרים -ְוָאַמר: ּכָ יִקים ּגְ ֵאין ַצּדִ

ָרכֹות לד, ב).  ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד' (ּבְ
יַצד ִיְזּכּו ּגַם ֵהם ְלַמְעָלה ָהֲעצּוָמה ַהזֹּו  יִקים, ּכֵ ּדִ -ֵיׁש ִלי ֵעָצה ַלּצַ

ׁשּוָבה... ּיֲַעׂשּו ּגַם ֵהם ּתְ  ׁשֶ

ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 בלק   -   נפלאים 

 
ביום השבת נכנס יהודי אל הגאון רבי בנימין דיסקין, רבה  

אביו של "השרף מבריסק", המהרי"ל דיסקין    -של לומז'ה  
 להתבשם מתורתו.   -

שמחר,  העיר  לרב  אורחא  אגב  סיפר  האורח,  יצא  טרם 
 ביום ראשון, רצונו לנסוע לעיר מסוימת לצורך מסחרו.  

שכן בשבת  ,  שמע זאת רבי בנימין ולחש "כוונתכם ללכת" 
 אסור לדבר על פעולות שאסורות בשבת עצמה.  

לנסוע",   "כן,  אותה.  הבין  ולא  ההערה  את  שמע  היהודי 
 "הסביר" למרא דאתרא.  

ומנה  משם  הכרכרה  תעבור  היכן  לתאר  היהודי  המשיך 
שורה של מקומות שדרכם יעבור. בכל פעם שהזכיר את 

 המילה "לנסוע", תיקן אותו רבי בנימין בלחש "ללכת".  
ביום ראשון בשבת יצא היהודי לכיכר העיר, מקום חניית  

 העגלות, ביקש לצאת לדרך עם העגלה הראשונה.  
לצערו נוכח לגלות שזה  

צאה עגלה לכיוון  עתה י 
רואים   עוד  המבוקש, 
ואם   מרחוק,  אותה 
יספיק   צעדיו,  יחיש 

 לעלות עליה.  
אחרי   רץ  היהודי  החל 
לשווא   אולם  העגלה, 
ככל   עמלו.  היה 

הוא     - שהתקדם 
העגלה.   התקדמה 
החליט   דבר  של  בסופו 
לתחנה   עד  להמשיך 
שם,   ברגל.  הקרובה 
עגלה   יתפוס  החליט, 

 להמשך הדרך.  
הדרך   כל  חזר  לאורך 

המאורע ונשנה שוב ושוב: העגלה יוצאת רגעים ספורים  
 לפני בואו, הוא מחליט לרדוף אחריה אך לא משיג אותה. 
מעירו  הדרך  כל  את  שצעד  היהודי  גילה  דבר  של  בסופו 

 למחוז חפצו ברגל כשהוא חסר נשימה.  
במקום   "ללכת"  עיניו:  מול  צף  בנימין  רבי  של  תיקונו 

 "לנסוע".  
לביתו   שב  שכך  כאשר  על  דאתרא  המרא  בפני  והתרעם 

בענווה   בנימין  רבי  חייך  הרב,  קפידת  בשל  לו  עלתה 
רק   אתכם,  לקלל  חלילה  כוונתי  הייתה  לא  והבהיר: 
דברים   בשבת  לדבר  שאין  ההלכה  כפי  אתכם  תיקנתי 

 האסורים בחול... 
מביאלא  ישראל  רבי  מבאר 
של  לחתנו  הכוונה  (כנראה 
הרי"ם'   ה'חידושי  הרה"ק 

ח בלשונם:  מגור):  דייקו  ז"ל 

לילך רוצה  שאדם  רוצה    ,"בדרך  אדם  אותו".  מוליכין  בה 
ללכת? אין שום בעיה. הקב"ה לא מגביל אף אחד בבחירה  

 שלו. הדרך פתוחה ואפשר ללכת.  
 אולם אף אחד לא הבטיח לו שישיג את המטרה שרצה. 

גם בלעם קיבל רשות ללכת. אולם לברך או לקלל? רק מה 
 שיגיד לו הקב"ה!

"בא   לח:):  (יומא  חז"ל  דברי  בזה  לרמז  נוכל  דבריו  לפי 
פותחין לו", הדרך פתוחה בפניו והבחירה מצויה    - לטמא  

מוליכין אותו. אבל את המטרה    -בידו. בדרך שרוצה לילך  
 לא ישיג.  

לטהר   "בא  אותו   - אולם  שיוליכו  רק  לא  אותו",  מסייעין 
 תו. באותה דרך, כי אם גם יעניקו לו סיוע להגיע למטר 

 (במחשבה תחילה)
 

פי   את  ה'  "ויפתח 
(כב,   האתון..." 

 כח) 
שדיברה   מפני  ועתה 
יכלת   ולא  והוכיחתך 
כמו   בתוכחתה  לעמוד 
לא"   "ויאמר  שכתב 
הרגתיה! שלא יאמרו זו  
היא שסילקה את בלעם  
יכול   ולא  בתוכחתה 
המקום   שחס  להשיב, 
הבריות.   כבוד  על 

 (רש"י) 
מבני   חתן  ניגש  פעם 
התלמוד   מאור  ישיבת 
אל ראש הישיבה הגאון  

על פניו: מתברר,   רבי חיים זליבנסקי זצ"ל כשעננת דאגה
העיר   ראש  את  לחופתו  שהזמינו  לו  הודיעו  כלתו  שהורי 
לכבדו   מוכרחים  והם  עמו,  מקורבים  שהיו  החילוני, 

 בברכה תחת החופה.  
אינו  אופן  שבשום  נחרצות  להם  הודיע  שהחתן  אלא 
ביין   לנגיעתו  בנוגע  הלכתית  שאלה  בכך  יש  כי  מסכים, 

ה צד  בין  רב  מתח  מזה  ונגרם  חששות,  והחתן,  ועוד  כלה 
 מה יעשה? 

מיד הרגיע אותו ראש הישיבה ואמר לו: "הכל יהיה בסדר,  
יבוא  הכל  זאת  ובכל  יגיע,  העיר  ראש  לדאוג.   מה  לך  אין 
יכובד   והוא  בשלום  מקומו  על 

 בכבוד הראוי לו"!
הישיבה   ראש  הגיע  כאשר 
קרא   החופה,  את  לסדר 
הכיבודים   הזמנת  על  לאחראי 

 ולחש לו משהו באוזנו.
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ַאְצִליַח ַתח, ׁשֶ י ִיּפָ ּלִ ַהּלֵב ׁשֶ טּוַח ׁשֶ ָהִייִתי ּבָ ֶרְך ְלָכאן, ְלִמירֹון, ל ַהּדֶ ּכָ
יג ְמַעט ִהְתַעּלּות, ֲאָבל ִ ּלֵל ּוְלַהׂשּ ַאְצִליַח ְלִהְתּפַ ר, ׁשֶ ְלִהְתַחּבֵ

ּלֹא ַר  יִתי ׁשֶ ּלִ י ְלָכאן, ּגִ ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ בּכְ ּצָ ר, ֶאּלָא ַהּמַ ַהּלֵב לֹא ִהְתַחּבֵ ק ׁשֶ
רּוַע יֹוֵתר...   ִנְהֶיה ּגָ

יִתי ִלְפֵני ּלִ יר אֹוָתם, ּגִ יֹום יֹום ֵאיִני ַמּכִ ּבְ י ִמּדֹות ׁשֶ ְתאֹום ָצִפים ּבִ ּפִ
י ִהְרהּוֵרי ַכַעס ָחָזק, ָצִפים ּבִ הּו ּבְ ֲאִני ּכֹוֵעס ַעל ִמיׁשֶ ּקֹות ׁשֶ ה ּדַ ּמָ ּכַ

ִצּיֹוןֶעֶצב,  אן, ּבְ ה ֶזה קֹוֶרה ִלי, ְוַדְוָקא ּכָ ֲאִני לֹא מֹוֵצא ֶאת ַעְצִמי! ָלּמָ
ּנָא ָהֱאלֹוִקי?  ַהּתַ

ּנָא ל ַהּתַ חּות ַעל ִצּיּונֹו ַהק' ׁשֶ ּטְ ּתַ ֵעת ִהׁשְ ַאל כ"ק אד"ש ּבְ ְך ִנׁשְ ּכָ
ִמירֹון. "י ּבְ ּבִ  ָהֱאלֹוִקי ַרׁשְ

ָאָדם ִנְכַנס ְלֶחֶדר ׁשֶ יב, ּכְ ת אֹור  ְוֵהׁשִ ֵאין ּבֹו ִטּפַ הּוא לֹא -ָחׁשּוְך ׁשֶ
ָגָדיו. הּוא לֹא רֹוֶאה ׁשּום ל ּבְ יֹון ׁשֶ ּקָ ב ַהּנִ יּוַכל ָלַדַעת ְלעֹוָלם ָמה ַמּצַ

יׁש ְמֻצּיָן ִעם ַעְצמֹו...  ִלְכלּוְך, ְוהּוא ַמְרּגִ

ם   דבר בשבת  לדבר  ן  שא ה 
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לעי"נ האשה החשובה מרת 
  צביב"ר מרים יוכבד 

כ"א מר חשון תשפ"א - ליבוביץ ע"ה
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הכרזה החתן   נשמע  ואז  לחופה,  הגיעו  כבר  והכלה 

ברמקול בזה הלשון: "מכובדינו ראש העיריה מוזמן בזאת  
עלה  העיריה  ראש  ולכלה".  לחתן  ברכה  דברי  לשאת 
לכלה   והלל  בשיר  פצח  גלויה,  בהנאה  לחופה, 

 ולמשפחתה...  
תוך -או וכדין,  כדת  חופה  לעריכת  הדרך  נסללה  אז 

 עמלים)  (הלמות          שמירה על כבוד הזולת... 
 

עמל  ראה  ולא  ביעקב  און  הביט  "לא 
 בישראל" (כג, כא) 

מעשה שאירע בבית דינו של הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל:  
 יהודי שיצא חייב בדין החל לצעוק בקול גדול.  

 רבי ניסים ישב ושתק.  
בפליאה:   הנוכחים  אחד  שאל 

אפשר   היאך  זאת,  "מה 
התנהגות   לסבול 

 מחוצפת כזאת?"
רבי   לו  ניסים  השיב 

הרווחת   "האם  בנחת: 
שקל"?   אלף  מאה  פעם 

השיב הלה בשלילה.  
מאה   הפסדת  "והאם 

 אלף שקל": "לא!  
כן"   רבי    - "אם  אמר 

את    - ניסים   תדון  "אל 
שתגיע   עד  חברך 
ה),   ב,  (אבות  למקומו 
הפסיד   הוא  דעתו  לפי 
כעת מאה אלף שקל, ויש  

 (הלמות עמלים)         לו צער גדול מאוד".  
 

 כלביא יקום" (כג, כד) "הן עם 
כלביא   מתגברים  הם  שחרית,  משנתם  עומדין  "כשהן 
וכארי, לחטוף את המצוות, ללבוש טלית, לקרוא קריאת 

 שמע ולהניח תפילין". (רש"י)
הווי   דבדידיה  זיע"א,  מבעלזא  שלום  רבי  הרה"ק  סיפר 
ואותו   גוי,  לנפח  בשכנות  התגורר  כשבצעירותו  עובדא, 

ובשקיד בתמידות  היה  בחצות  נפח  כבר  קום  משכים  ות 
 הלילה, להיות ניצב על משמרתו בעבודת הנפחות.  

משהיו נשמעים הדי הלמות הפטישים ממעונו של הנפח,  
הצדקנית   הרבנית  היתה 

מרת מלכה ע"ה, קוראת  
ואומרת לבעלה הרה"ק:  
קום   שלום!  "שלום! 

שהרי   הבורא,  לעבודת 

 הנפח כבר עסוק במלאכתו". 
הרה"ק מבעלזא והקדים את  ויהי באותו היום בו השכ ים 

 הנפח, בו ביום מת הנפח, ויהי לפלא.  
ביאר על זאת הרה"ק המהר"ש, שכיון ואותו היום לא גרם  
הנפח להשכמתו, לא היה לו לנפח מאין לינוק את חיותו, 

 ושוב לא סבל אותו העולם.  
 

"וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן 
 לשבטיו" (כד, ב) 

שבט   כל  ראה ראה  מעורבין,  ואינן  לעצמו  שוכן  ושבט 
הל  ושאין פתחיהם מכוונין זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך א

 חבירו (רש"י) 
עם   לעבור  פעם  נצרך  מבריסק,  זצוק"ל  חיים  רבי  החסיד 
אחרת  בעיר  לדור  משפחתו 
מסוימת,   לתקופה 
בעקבות קרבות מלחמה  
באותה   שניטשו  עזים 

 עת בבריסק. 
שמה,   בהגיעם  והנה 

חיים לתדהמתו  גילה ר'  
שמצב הצניעות באותה  
רע,   בכי  הוא  עיר 
על   מאוד  ונתיירא 
שמירת קדושת העיניים  

 שלו ושל בני ביתו. 
יושבים   היו  לפיכך 
בביתם כשכל החלונות, 
והתריסים   הדלתות 
כל   וסגורים  מוגפים 
הבית   את  והאירו  היום, 
בראיה  חלילה  יכשלו  לבל  היום,  במשך  גם  הנרות  באור 

 אסורה! 
יום האריות   והנה  מן  אחד  לביקור  אליו  הגיע  אחד, 

התפלא  הבית  אל  ובהגיעו  תלמידיו,  סגל  שבחבורת 
לראות שהכל סגור ומסוגר על מנעול ובריח באמצע היום,  
את   ששמעו  עד  הדלתות,  שערי  על  בחוזק  לנקוש  ונצרך 

 נקישותיו ופתחו השערים בפניו. 
פשר   ממנו  ושאל  רבו  בפני  תמה  פנימה,  שנכנס  לאחר 

 דוע הכל כאן חשוך ומסוגר כך באמצע היום? דבר, מ
 הרי זה רמב"ם מפורש! , ענה לו ר' חיים 

הבין,   ולא  התלמיד  תהה 
היכן מצא רבינו ברמב"ם  
להסתגר   כך  שצריך 

 באפלה ועלטה?
את   חיים  ר'  לפניו  פתח 
ב'ספר  החזקה',  'היד 
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 לעי"נ האשה החשובה מרת 
 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא

 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ
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ְתאֹום יִ  ֶחֶדר? ּפִ הּוא ַיְדִליק ֶאת ָהאֹור ּבַ ׁשֶ ּלֶהֲאָבל, ָמה ִיְקֶרה ּכְ ְתּגַ
הּוא לֹא ָהָיה מּוָדע ֲאֵליֶהם ָתִמים ׁשֶ ֶגד, ּכְ ָתִמים ֵיׁש ַעל ַהּבֶ ה ּכְ ּמָ לֹו ּכַ

 ַעד ִלְפֵני ֶרַגע...
ים ִלְכלּוִכים ֲעִדיִנים ּוְבִהיִרים ּלִ ַהֶחֶדר מּוָאר יֹוֵתר, ִמְתּגַ ָכל ׁשֶ ּכְ

 יֹוֵתר. 
ֵבר ִמזֶּה? ַהִאם ָעִד  ָ ֵארַהִאם ָהָאָדם ָאמּור ְלִהׁשּ ָ יף לֹו ָלָאָדם ְלִהׁשּ

י ? ַהֵהפֶ  בֹו ָהֲאִמּתִ ְך, ְולֹא ָלַדַעת ֶאת ַמּצָ ֹחׁשֶ הּוא ַהּנָכֹון, ָהֱאֶמת ךּבַ
ב ּצָ ִדּיּוק ֶאת ַהּמַ ֵעת הּוא יֹוֵדַע ּבְ ים ּכֹוֶאֶבת ְולֹא ְנִעיָמה, ֲאָבל ּכָ ְלִעּתִ

הּוא ָזקּוק ְלִנּקּוי ּדָ  ּלֹו, ְויֹוֵדַע ׁשֶ י ׁשֶ  חּוף...ָהֲאִמּתִ
ל ְרִטי ׁשֶ ַטְנּדַ ְך ַהּסְ ֹחׁשֶ ָאנּו ִמְסּתֹוְבִבים ּבַ ׁשֶ ּלָנּו, ּכְ ים ׁשֶ ְך ּגַם ַהַחּיִ ּכָ

ים  תֹוֵכנּו ִמּדֹות -ַהַחּיִ ה ֵיׁש ּבְ ּמָ ֶרְך ָלַדַעת ַהִאם ְוַעד ּכַ ֵאין ָלנּו ּדֶ
 ָקׁשֹות...
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א) (הל'  'דעות'  מהלכות  השישי  בפרק  והחל המדע'   ,

יחד עמו  "דרך  יללמוד  ז"ל:  הרמב"ם  של  הצח  בלשונו  ו 
אחר   ובמעשיו  בדעותיו  נמשך  להיות  אדם,  של  ברייתו 

לפיכך צריך אדם    – רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו  
כדי  תמיד,  החכמים  אצל  ולישב  לצדיקים,  להתחבר 
ההולכים   הרשעים  מן  ויתרחק  ממעשיהם,  שילמוד 

 ד ממעשיהם וכו'.  בחושך, כדי שלא ילמו
הולכים   אנשיה  ואין  רעים,  שמנהגותיה  במדינה  היה  אם 
בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך  

 טובים.  
ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים  
בדרך לא טובה כמו זמנינו, או שאינו יכול ללכת למדינה  

מ או  הגייסות,  מפני  טובים  ישב  שמנהגותיה  החולי,  פני 
לבדו יחידי, כענין שנאמר (איכה ג, כח) 'ישב בדד וידום'"  

 עכ"ל. 
  - "מפורש מוגדר ברמב"ם    –סיים ר' חיים    – "הרי לפנינו"  

בו   נתונים  שאנו  המצב  זה 
הגייסות   שמפני  כעת, 
אנו   אין  שבבריסק 
לחזור  כעת  יכולים 
חבורת   בין  למקומנו, 
יראים   התלמידים 
ונאלצנו  ושלמים, 

מה  לעבו לתקופת  ר 
שמנהגותיה   זו  לעיר 
והמראות   רעים, 
שבחוץ  הפרוצות 
לנפש   מאוד  מזיקים 

לפיכך    – ולנשמה  
פסקו   לקיים  הוכרחנו 
לישב   ז"ל,  הרמב"ם  של 

 לבדו יחידי בדד, ולהסתגר מפני כל הרוחות הרעות". 
 (טיב הקהילה) 

 

אויבי  לקוב  בלעם...  אל  בלק  אף  "ויחר 
קראתיך והנה ברכת ברך זה שלש פעמים...  
ויאמר בלעם אל בלק... אם יתן לי בלק מלא 
ה'"  פי  את  לעבר  אוכל  לא  וזהב  כסף  ביתו 

 יג)-(כד, י 
ומה  בלעם  על  בלק  כך  כל  זעם  מדוע  להתבונן,  צריכים 
היתה סיבת חרון האף הגדול הזה, הרי בלעם, מיד בבואו 
עתה  אליך  באתי  "הנה  דבריו:  בראשית  אמר  בלק,  אל 
בפי  אלוקים  ישים  אשר  הדבר  מאומה,  דבר  אוכל  היכול 

לח),   (כב,  אדבר"  אותו 
הקדים   שבלעם  הרי 

ה',   רצון  נגד  דבר  לומר  באפשרותו  שאין  לבלק  והודיע 
ומדוע איפוא יצא נגדו בלק בחמת זעם על שקיים ציווי ה' 

 ובירך את ישראל. 
בעל בית הלוי זצ"ל בדרך משל: אם יאמר אדם  ביאר הגאון  
לך עשרים וחמשה רובלים ולך הכה את רב    רי לחבירו, ה

 העיר על לחיו, ישיב הלה: "לא אוכל לעשות הדבר הזה". 
לך עשרים וחמשה רובלים, לך ותרים את  הרי  , ואם יאמר

 ה".  "לא אוכל לעשות הדבר הז  ,ישיבשוב חומת העיר,  
זהה, בוודאי יש הבדל מהותי  היא  תשובה  הוהנה, הגם ש 

לחיו,  ניתן "   הנראשובביניהם.   על  העיר  רב  את  להכות   "
מלעשות   בעדו  מונעים  האנושית  ורוחו  ששכלו  אלא 

ולכן   שפל  כה  היאמעשה  אוכל"   התשובה  לעומת "לא   ,
 , באמת אינו מסוגל להרים את החומה. חומת העיר
נפקא י-ויש  אם  ביניהם:  שכר  מינא  את  המבקש  גדיל 

ובלבד   רובלים  אלפים  עשרת  לראשון  ויבטיח  המעשה 
זאת,   לעשות  שיסכים  יתכן  לחיו,  על  העיר  רב  את  שיכה 
יבטיח   הוא,  פיקח  ואם 
רובלים,   אלף  העיר  לרב 
 כדי שהלה יסכים לכך...  
השני,   אצל  כן  שאין  מה 
מיליון   יבטיחו  אם  אף 
רובלים, אין הוא מסוגל  
כיון  הבקשה,  את    לבצע 

 שזהו מעל לכוחותיו. 
בלעם   הודיע  כאשר 
ביכולתו   שאין  לבלק 
נגד   ישראל  את  לקלל 
בלק  חשב  ה',  רצון 
לומר,   בלעם  שכוונת 
שאין רצונו לעשות דבר  
בגלל   הקב"ה,  רצון  נגד 

 טוהר רוחו.  
אך בלק אשר הכיר את מידותיו הרעות של בלעם סבר כי  

פוץ.  אם יוסיף לו כסף וזהב, יכול להטות את לבו לאשר יח
אך כאשר ראה בלק פעם אחר פעם כי בלעם עומד בדעתו  
מה   בזעם,  לו  ואמר  אפו  בו  חרה  ישראל,  את  מקלל  ואינו 

 זאת עשית "לקוב אויבי קראתיך והנה ברכת ברך". 
כי   היית  סבור  בהבנתך,  טעית  בלעם:  לו  השיב  כך  על 
תמנע  העדינה  רוחי  ורק  ישראל  את  לקלל  אוכל  באמת 

', ובשל כך חשבת כי הכסף יטה את אותי לעבור על רצון ה
רצוני, אין הדבר כן, האמת היא שאף "אם יתן לי בלק מלא  

אין לי כל אפשרות, "לעבור   -לא אוכל"    -ביתו כסף וזהב  
הקב"ה   שנתן  (קה:)  בסנהדרין  חז"ל  כדברי  ה'".  פי  את 
 "חכה" בפי בלעם אשר מנעה ממנו את האפשרות לקלל.  
 (בית יצחק) 
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יִעים ְלָמקֹום ּכֹה מּוָאר, ְלִצּיוּ  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּנָא ָהֱאלֹוִקיּוִפְתאֹום, ּכְ ל ַהּתַ נֹו ׁשֶ
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְתאֹום ַהּכֹל ָצף!  -ַרּבִ  ּפִ

נּות ֲעבּוְרָך ּמְ ַסְך ַהּכֹל ִהְזּדַ ים, ֶזה ּבְ ֲאָבל... ֵאּלּו לֹא ִלְכלּוִכים ֲחָדׁשִ
ָך ּוְלַהְתִחיל ַלֲעבֹד... ּלְ י ׁשֶ ּצָב ָהֲאִמּתִ  ִלְתּפֹס ּוְלַגּלֹות ֶאת ַהּמַ

ׁשֶ  ָך ּכְ בּועֹות ּבְ ּדֹות ָהָרעֹות ַהּטְ ה ְמַגּלֶה ֶאת ַהּמִ נּות -ַאּתָ ּמְ זֹו ִהְזּדַ
יל אֹוְתָך ּיַּצִ ה ׁשֶ ׁשָ ּקָ ר ַלּבֹוֵרא ִמּתֹוְך ּבַ ִביְלָך ְלִהְתַחּבֵ ׁשְ ְנִדיָרה ּבִ

 ֵמאֹוָתן ִמּדֹות!
ִאיר ֵנִרי  ה ּתָ י ַאּתָ יּהַ  -"ּכִ ֱאלַֹקי ַיּגִ ם ֵ ים יח כט)ַהׁשּ ִהּלִ י' (ּתְ ּכִ ָחׁשְ

ּלָנּו ְך ׁשֶ ה ַהֹחׁשֶ ּמָ ַהּבֹוֵרא ּיִָאיר ְוַיְרֶאה ָלנּו ַעד ּכַ ים ׁשֶ ׁשִ ֲאַנְחנּו ְמַבּקְ
דֹול...  ּגָ

ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ
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19:13 

19:31 

בלקפרשת   

19:34 

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

20:25 

"וַָּיָקם ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר וַַּיֲחבֹׁש ֶאת ֲאתֹנֹו וֵַּיֶל ִעם
 כב, כא)(במדבר   "ָׂשֵרי מֹוָאב

 

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

שהגויים התרעמו כלפי בורא עולם וטענו: 
נתת מנהיג אשר הנהיגם והדריכם  -"לישראל

 שהוא משה רבינו, ולנו לא נתת!" 
 

לכן ה' נתן להם את בלעם אשר היה יודע 
שהיה יודע  (ברכות ה)דעת עליון, כמובא בגמ' 

ולה אפילו מתי הקב"ה כועס. ידיעתו בזה גד
ממשה רבינו. נמצא שלמרות שהיה חכם 
ויודע דעת עליון, הוא נשאר עם מידות 
מגונות ומושחתות ביותר, ממש בדיותא 

 התחתונה.
 

ללמדך שחכמה, לימוד וידיעת כל מדע 
לא בהרכח הופכים את האדם לטוב  -והשכל

יותר. אם האדם לא יתן על ליבו ויעמול 
והמידות  ויתיגע להפוך את החכמה לקניינו

הטובות שיהיו טבועות בו, אז אדרבה, 
החכמה תטה אותו לעשות רע ואפילו להרע 

 ביותר! 
 

לא יתכן תיקון מהותי באדם אלא אם כן 
יעבוד עבודה עצמית ומייגעת, יום יום שעה 
שעה. אלמלא כן, אז "מוציאין את האדם 
מהעולם", כלומר: יצא עם כל המידות 

רצון שנעשה יהי המגונות שטבועות בו. 
חשבון נפש בעצמנו, נעבוד על אותן המידות 

 השליליות שלנו ולתקנן בעולם הזה.

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

פרשה זו מלמדת אותנו עניין גדול ונשגב כי 
האדם לא יוכל להגיע לשום מדה ומעשה טוב 
אם לא יעבוד על עצמו. האדם יכול להישאר 
עם המידות המגונות ביותר אשר מוטבעים בו 
מאז היוולדו, כמו שכתוב בתורה הקדושה: 

  (בראשית ד, ז). "ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ"
 

מיד בצאתו לעולם רובץ לו היצר, כמו שנאמר: 
האדם  (איוב יא, יב). "וְַעיִר ֶּפֶרא ָאָדם יִָּוֵלד"

נשאר פרא וגם עלול חלילה להגיע למידות 
המגונות ביותר ולצאת מהעולם יחד עם 

ַהִּקְנָאה המידות המגונות שלו, כמאמר חז"ל: "
מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן  וְַהַּתֲאוָה וְַהָּכבֹוד

 (אבות ד', כ"ח)." ָהעֹוָלם
 

אפשר שיצא עם המידות המגונות ביותר מן 
של חורבן העולם. כמו  העולם, כלומר: מידות

שביארנו במקום אחר על מאמר חז"ל: "ַעל 
ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד: ַעל ַהּתֹוָרה וְַעל 

 .(אבות א', ב')ָהֲעבֹוָדה וְַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים" 
 

שלושת הדברים האלו היו באבותינו 
גבורה,  -איש החסד. יצחק -הקדושים: אברהם

תפארת, שלימות,  -קבשליטה על התאווה. יע
שכל מעשיו לשם שמיים ורק לעבודתו יתברך. 

 

יעקב אבינו למרות שהשתחווה לעשיו וכל 
שאר הדברים שעשה, לא עשה לעצמו כלל. 
רק כוונה אחת היתה בעשייתו: לשמו יתברך 
ולפאר כבוד שמיים, שהיא היפך המידה של 

 אדם שרודף אחר הכבוד.
 

סמל הגויים ובראשם בלעם, אשר היה ה
והדמות לכל הגויים, כמובא בגמ' סנהדרין 

 ה'תשפ"ב תמוז י'

20:23 

 ליְִׂשָראֵ י ְנִביאֵ  – ָּבָלקת ָּפָרַׁש 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

21:21 

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

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  20:26
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

21:20 

21:17 

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

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

 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
 ניםהצלחה בכל העניי -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

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

 

 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 
 עומרי בן יהודיתדוד   שירי ימנה בת שולמית  

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

 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

אסתר זרי     אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן 
 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא  ברכה    רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

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

  רחל בת זוהרה הצלחה ורפואה   -יפה בת שרה
 עינת בת רחל ברכה             משה בן נזימה  

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

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

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

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 רחל נלי בן דביר להצלחת

19:31 

 פניני עין חמד

 21:16 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  20:22

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



 

 

 
 האם מותר לפתוח את דלת המקרר כאשר יש ספק אם ניתק את הנורה של המקרר מערב שבת?

 

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

מכיוון שאין כוונה להדליק את המנורה רק לפתוח  הערה:כשיש ספק אם ניתק את הנורה לפני שבת, מותר לפתוח במקום הצורך. 
רישא. ספק פסיק רישא לדעת הט"ז מותר ולדעת הגרע"א אסור, את המקרר, מכיוון שיש ספק אם הפעולה האסורה תתבצע, הוי ספק פסיק 

ונטיית הפוסקים להקל במקום הצורך ובפרט דלא ניחא ליה. וכ"כ בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"י הט"ו) ובספר מנוחת אהבה ח"א (פכ"ד 
 ה"כ).

 

 כאשר פתח את דלת המקרר ונורה נדלקה, מותר להוציא ממנה את המאכלים.
 

שו"ת יביע  מקורות:לענין סגירת הדלת שכתוצאה מכך הנורה תכּבה, מעיקר הדין מותר לסגור כלאחר יד או על ידי ילד קטן. 
 אומר ח"י (חאו"ח סו"ס כח) משום דהו"ל תרי דרבנן.

 

כן  מקורות:יהודי, שלא שומר תורה ומצוות, שפתח מקרר והמנורה נדלקה, מותר ליהנות מהמאכלים שהוצאו מהמקרר. 
 העלו פוסקי דורנו. ראה להגרש"ז אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"י הערה מז).

 

 שו"ת אור לציון ח"ב (עמוד רמז).  מקורות:לדעת הספרדים, מותר בשבת למלא מים במגש שמיועד ליצירת קוביות קרח. 
 

ספר שמירת שבת כהלכתה (פ"י הערה יד). כתב הגרי"ש אלישיב  מקורות:לדעת בני אשכנז יש להחמיר אלא אם כן יש צורך בדבר. 
 ).59זצ"ל לאסור, משום שדומה הדבר לבניין. הובא בספר הלכות שבת בשבת ח"א (פי"א הערה 

 

מקרר שמייצר קוביות קרח, אם בשעת הוצאת הקוביות מהמתקן, נוצרת פעולה חשמלית, אסור להוציא מהמקרר קוביות 
 קרח בשבת.

 
 

 
 

 
 

'. ניתן ללמוד ממנו על מעלת 'קריאת שמע' ו'אמן יהא שמיה רבה' כאשר אומרים פניניםלהלן סיפור שמעובד מתוך עלון '
אותם בכוונה. מגיד מישרים ומזכה הרבים הרב מאיר מיכאל גרינוולד שליט"א סיפר את המעשה המופלא הבא לעורך 

ץ תורה מהעיר חיפה העלון 'פנינים'. הרב מאיר מיכאל שמע את הסיפור ישירות מבעל המעשה. מדובר בראש ישיבה ומרבי
 (הצדיק רבי יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל, מח"ס 'קהילות ישראל'):שבא בזמנו להתברך מפי מרן הסטייפלר 

 

לאותו ראש ישיבה היה חברותא שישב שבעה ל"ע. כאשר ראש הישיבה הגיע לבית הָאבל כדי לנחם את החברותא, הזכיר 
ברק כדי לזכות ולהתברך מאחד מגדולי הדור, -רותא לנסוע ישירות לבניבין הדברים, כי הוא מתכונן מיד כשיצא מבית החב

 מרן הסטייפלר זיע"א. 
 

על יד ראש הישיבה ישב באותה השעה יהודי פשוט, אחד מתושביה של העיר חיפה. כאשר הוא שמע שראש הישיבה 
י שהצדיק יברך גם אותו. ראש מתכונן לנסוע לסטייפלר, הוא שאל אם הוא יכול להעביר דרכו פתק למרן הסטייפלר, כד

 הישיבה הסכים ברצון. היהודי כתב את שמו על פתק ומסר אותו לראש הישיבה. 
 

כאשר ראש הישיבה יצא מבית החברותא, הוא נסע כפי שתכנן לביתו של הסטייפלר זצ"ל. הצדיק קיבל אותו בחביבות. 
יהודי שאותו יהודי כתב ואמר למרן הסטייפלר: "לאחר שראש הישיבה הזכיר את שמו וביקש ברכה, הוא מסר את הפתק 

 ".מחיפה  כתב את הפתק הזה וביקש ממני למסור לרב, כדי שהצדיק יברך אותו
 

מרן הסטייפלר עיין בפתק ושאל בפליאה: "מי נתן לך את הפתק?". סיפר ראש הישיבה: "לפני שהגעתי לרב, הייתי בניחום 
מי כי אני מתכנן לנסוע משם לרב, יהודי מחיפה, שהיה באותו המקום ביקש אבלים אצל החברותא שלי. כאשר סיפרתי לתו

 ממני להעביר פתק לרב". 
 

הסטייפלר עיין שוב פעם בפתק ושאל: "מי הוא אותו יהודי?". ראש הישיבה ענה: "אני לא מכיר את אותו אדם אישית". 
ניין בכותב הפתק? במה אותו אדם הצליח כשהוא מתפלא מאוד: מה ראה מרן הסטייפלר בפתק ומדוע הוא כל כך מתע

 לעורר את התפעלותו של הצדיק? 
 

זה לא פתק, זה קמיע! יהודי זה שכתב את הפתק לא יודע כלל מה הוא פועל הסטייפלר שוב עיין בפתק ואמר: "
ק הזה בקריאת 'שמע ישראל' שלו ובעניית 'אמן יהא שמיה רבא' בכל כוחו. יהודי זה לא זקוק לברכה. דע לך שהפת

 " והחזיר לראש הישיבה את הפתק.תשמור עליו חזק! -שבו הוא כתב את שמו הוא קמיע 
 

 

 
 

  'בק ֵחלֶ  -יִּכּבּו -תַׁשּבָ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

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

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי 
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רבינו נדד בין כמה ערים ובהן עיר מולדתו איוויה. משם נדד לעיר נובוזיבקוב במחוז צרניגוב, שם כיהן כרב של קהילת 
פעל לשיפור  (שנודעה במשך השנים כסטלינגרד והיום שמה וולגוגרד).הפליטים. במהלך נדודיו עבר לַצריצין. שם כיהן כרב העיר 

ן 'תפארת בחורים' שהשפעתה הייתה רבה על הצעירים המקומיים. זמן מה היה מצב היהדות ובין השאר הקים מסגרת מעי
לפולטבה ) 1916(הרב של טּולה שמדרום למוסקבה. כשחזית המלחמה התקרבה גם לשם, עבר בשנת ה'תרע"ו 

הצליח לעזוב את רוסיה והתמנה לרב שאדובה  )1921(שבאוקראינה. שם שימש כרב ואב"ד העיר. בשנת ה'תרפ"א 
התמנה לרב בלומז'ה שבווהלין, ואחר כך בסובאלק שבאותו האיזור. בכל עיר שבה כיהן ) 1925(טא. בשנת ה'תרפ"ה שבלי

שימש כרב של שאוול שבליטא ועל  )1930כרב הקים ישיבה, ובסובאלק הקים ישיבה לתלמידים מצטיינים. בשנת ה'תר"ץ (
היה ממייסדי אגודת ישראל  .ר לפני חורבן הקהילהשמה התפרסם יותר. היה הרב האחרון של הקהילה היהודית בעי

ט"ז תמוז -ומועצת גדולי התורה. בתחילת הכיבוש הגרמני של העיר הגרמנים אסרו אותו. עם פלישת הנאצים לעיר ב
 שנים. 75-נרצח עם חתנו ורבנים נוספים. חי כ )1941(ה'תש"א 

 

מרת רבקה  ),1923(זיווג ראשון. נפטרה בשנת ה'תרפ"ג מרת טובה  נשותיו:(לבית ויגדורזון). מרת זיסלה  אימו:ר' ישעיה.  אביו:
ארבעה בנים ושלוש בנות. הבן ישעיהו והבת בלה הי"ד נרצחו בשואה. ר' דוד, מרת שרה לאה,  ילדיו:(נרצחה בשואה). הי"ד 

ר' נתן צבי  ('הנציב מוולוז'ין),הודה ברלין הגאונים הצדיקים ר' נפתלי צבי י מרבותיו:(נישאה לרב יצחק אייזיק רבינוביץ). מרת בלה 
(נרצח בשואה), הגאונים ר' יהודה יעקב צימרמן הי"ד  מתלמידיו:('הסבא מקלם'). ר' שמחה זיסל זיו  ('הסבא מסלבודקה'),פינקל 

רונטו שבקנדה). (כיהן למעלה מחמישים שנה ברבנות בקהילות שונות: ווינה שבאוסטריה, מנצ'סטר שבאנגליה וטור' דוד בונם אקס 
מאמרי מחשבה בענייני מוסר  -לב אהרון•שו"ת וחידושים וביאורי סוגיות ודברי הראשונים  -תורת אהרון• מספריו:

 והשקפה. 
סיפור סיפור מדהים: רבינו נודע בשם ה'שאוולר רב'. רבינו כונה בשם רבי ארצ'יק והיה מבכירי תלמידי ישיבת סלבודקה.  חד מנכדי הצדיקא

אחד, הצדיק הרב נתן צבי פינקל ('הסבא מסלבודקה') פנה אליו וביקש ממנו לכהן כראש הישיבה. באותה תקופה סלבודקה היתה יום 
הישיבה החשובה ביותר באירופה. לכהן בה כראש ישיבה היה התפקיד הנכסף ביותר בעולם הישיבות. רבינו השיב כי לפני שיוכל לקבל את 

ר ימים כדי לבדוק משהו. לאחר מכן חזר ל'סבא' ואמר לו כי הוא מצטער, למרות שמצד עצמו היה רוצה התפקיד הנכבד, דרושים לו מספ
 לקבל את התפקיד, הוא לא יכול לעשות כן. ה'סבא' הופתע מהתשובה שלו ושאל אותו מדוע, אבל הוא התחמק מתשובה.

 

היות ראש הישיבה, ללא הצלחה. בסופו של דבר, ה'סבא' ציווה במשך מספר שבועות ה'סבא' ניסה לשכנע אותו לגלות מדוע הוא לא יכול ל
עליו בגזירת רב לגלות לו מה הסיבה. רבינו סיפר בלית ברירה: "כשהייתי בחור התארסתי עם אחת מבנותיו של רבי שרגא פייבל פרנק, 

והותיר אחריו אלמנה עם ארבע  43יל שהיה תלמיד חכם ובנוסף איש עסקים עשיר מאוד שתמך בלומדי תורה. הוא נפטר מדלקת ריאות בג
בנות. בצוואה שכתב, ביקש שכל בנותיו יינשאו לתלמידי חכמים בעלי שיעור קומה, שיתמנו בסופו של דבר לראשי ישיבה, והרכוש שהשאיר 

הצעת שידוך, יספק להם את המחיה הדרושה להם. אלמנתו, מרת גולדה, לקחה את המשימה ברצינות רבה. היא חקרה ביסודיות אחרי כל 
ואכן חתניה הפכו ברבות הימים לראשי ישיבה. הבת הבכורה שלה התארסה בהתחלה איתי. בתקופת האירוסין שלנו, חמותי לעתיד וכלתי 

 שאלו אותי אם אני מעוניין לראות את המפעל המשפחתי. הייתי חתן מאוד נרגש והשבתי: 'בטח'!"
 

שאלות שסיקרנו אותי: כיצד הם עושים את זה, מדוע הם עושים כך, לאן הם שולחים את  הם לקחו אותי למפעל. במהלך הביקור שאלתי כמה
הסחורה וכו'. למחרת הכלה קראה לי והודיעה לי: 'אנחנו מבטלים את השידוך'. הייתי המום. היה זה שידוך מהסוג שתמיד רציתי! האם 

ם רק חתנים שיהיו ראשי ישיבות וגדולי ישראל בעתיד. האופן שבו המשיכה: 'הכלה הזו נחשבת לשידוך הטוב ביותר. בעלי ז"ל ואני רוצי
 שאלָת אתמול את השאלות גרם לי להבין שאתה יותר מתעניין בעסקים מלימוד תורה. אין בך את היכולת להפוך לראש ישיבה'.

 

ביקשתי לבדוק שני דברים: האחד, רבינו הסביר ל'סבא מסלבודקה': "לפני קבלת תפקיד ראש הישיבה הגדולה והיוקרתית ביותר בעולם, 
לראות האם האלמנה עדיין בחיים, מכיוון שאני לא רוצה לפגוע בה, בכך שתבין שהיא ויתרה על מי שהפך להיות ראש ישיבה גדול. שנית, 

בחיים, ולכן  לבדוק האם כלתי לשעבר נישאה למישהו שהפך בעצמו לראש ישיבה. בקשר לאלמנה, בדקתי את העניין והתברר לי שהיא עדיין
 החלטתי, שאינני מעוניין לפגוע בה ולא אקח על עצמי את התפקיד. בקשר לבעלה של ארוסתי לשעבר, עדיין לא הספקתי לברר".

 

כעבור שבוע רבינו חזר אל ה'סבא' וסיפר כי נודע לו שבעלה של הבת הוא הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין, עילוי הלומד בכולל, אבל מעולם 
אש ישיבה. הוא ביקש מה'סבא' להציע לו את התפקיד הנכבד, כדי שהאלמנה תשמח על ההחלטה להשיא את בתה לו! וכך היה... לא הפך לר

הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין התמנה לראש ישיבת סלבודקה, ומאוחר יותר כיהן כראש ישיבת חברון בארץ ישראל. "אתם קולטים עד כמה 
האלמנה זורקת אותו מפני שלטענתה הוא לא טוב מספיק כדי להיות ראש ישיבה. כשנקרית בפניו הסיפור מדהים?", הנכד התרגש, "

ההזדמנות להפוך לאחד מראשי הישיבות המפורסמות בעולם ולהוכיח לה שטעתה, הוא מעדיף לוותר על כך כדי שלא לפגוע באותה אישה". 
וש את רבינו. כאשר מרן ה'חפץ חיים' פגש אותו, הוא קם לכבודו ואף נשק לו. כאשר הסיפור נודע למרן ה'חפץ חיים', הוא אמר כי ברצונו לפג

 (מעובד מתוך זמן אלול ה'תשע"ז)

באיוויה  )1866(נולד כבן יחיד להוריו בשנת ה'תרכ"ז  -הגאון הרב אהרון יוסף בקשט הי"ד
 (ישיבת סלובודקה)למד בישיבות וולוז'ין, כנסת ישראל  (כיום בבלארוס).שבאימפריה הרוסית 

התחיל לשמש כרב בבייסוגולה ) 1897(בשנת ה'תרנ"ז  המוסר בקלם).(בית ותלמוד תורה 
הסמוכה לשאוול בצפון ליטא. נלחם מלחמת חורמה במשכילים. הם לא הניחו לו והיו 
מפרסמים דברי גנות אודותיו בעיתון המליץ. משם עבר לסמיאטיץ' שבאיזור בילאיסטוק. 

ר לכהן כרבה של שדובה בליטא עב )1910(מכיוון שחשש לחינוך ילדיו, בשנת ה'תר"ע 
  במקום הרב הקודם, הגאון הרב יוסף יהודה לייב בלוך שעזב לטלז.

 

למרות שהרב בלוך לקח איתו חלק ניכר מהתלמידים משדוב לישיבתו בטלז, רבינו הגדיל 
את מספר תלמידי הישיבה. במשך זמן קצר מספרם הגיע ליותר משבעים תלמידים. בהמשך 

בימי מלחמת  )1914(בשנת ה'תרע"ד  .רים שמספר תלמידיה הגיע למאהיסד גם ישיבה לצעי
 העולם הראשונה, הרוסים גירשו את היהודים לאזורים הנמצאים בתוך רוסיה. 
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זכר. הזוועה גבתה רבבות הרוגים ופצועים והותירה 
אלפים ללא קורת גג. מכל רחבי תבל הוחשו צוותי -מאות

הצלה לאזור האסון. הרב נמס תפס את ראשו בשתי ידיו. 
האדמה אירעה בליל שבת, בזמן שהיה אמור -רעידת

הוא  -להיות במלון במרכז העיר. ברור כי אילו היה שם 
 לא היה נותר בחיים!

 

כעבור זמן לא רב הרב נמס החליט לבצע את דברי הרבי, 
לנסוע במועד מאוחר יותר. בני משפחתו ניסו להניאו מכך. 
בניקרגואה שרר עדיין מצב חירום ומקרי ביזה ושוד היו 
מעשים שבכל יום. הרב נמס שאל את הרבי האם לטוס 

בברכה. כעת. הפעם תשובת הרבי היתה חיובית ולוותה 
הרב נמס מצא את עצמו משרבב ללוח הזמנים שלו נסיעה 

 לא מתוכננת לניקרגואה.
 

במטוס היו בעיקר צוותי הצלה וקרובי משפחה מודאגים 
שבאו לאתר את קרוביהם. אף אחד לא הגיע למטרת 
עסקים. הרב נמס יצא ממה שנותר מבית הנתיבות וחיפש 

לא היה קל,  נהג מונית שיסיע אותו אל תוך העיר. המבצע
 אבל בסופו של דבר נמצא אחד כזה. 

 

הרב נמס הביט מבעד לחלון. אזורים מיושבים הפכו לעיי 
חרבות. הרב נמס ירד במרכז העיר והביט סביבותיו כמי 
שנמצא במקום בפעם הראשונה בחייו. מחנות אוהלים 
מלאים בפליטים שאיבדו את ביתם תפסו את מקומם של 

 י הפאר שהכיר. הכבישים הרחבים ובניינ
 

הכתובת הראשונה שאליה הלך היתה משרד הדואר 
המרכזי. סיקרן אותו לראות מה נותר מהמבנה הגדול הזה. 
הוא התקרב למקום ושפשף את עיניו כלא מאמין. בניין 
הדואר עמד כמו אנדרטה בודדת שלם כמעט לחלוטין מכל 

 פגיעה.
 

הוא נכנס לבניין בצעדים מהירים ושם את פעמיו למשרד 
השירות הבולאי, שעימו עמד בקשרי מסחר. כאשר ידידו, 
מנהל המשרד ראה אותו, הוא קם ממקומו בהפתעה 
ובשמחה גלויה. הוא לא ציפה לראות במנגואה תושב חוץ 

 בזמן שכזה. 
 

"אני מבין כי גם כעת אינך מוותר על עסקים", ראש השירות 
בולאי אמר לו בחביבות. הרב נמס חייך. מה יאמר לגוי ה

 שהגיע על פי עצתו של הרבי? 
 

"אתה רואה מה קורה כאן. זמן רב יארך עד שנוכל ְלַׁשֵּקם 
את ההריסות ואת תשתית הדואר ברחבי העיר והמדינה. 
ברור כי נושא הבולים לא נמצא בסדר העדיפויות שלנו. מכל 

כמה בולים שאתה צריך. את מקום, אני מוכן שתיקח כעת 
החשבון נעשה מאוחר יותר". הרב נמס מסכם את סיפורו 
המופלא: "מעולם לא הרווחתי בעסק כלשהו, כפי שהרווחתי 

 בנסיעה זו".

אנחנו אומרים בתפילת העמידה: "מלך עוזר, מושיע ומגן". 
כאשר יש בעיה והאדם יכול לעשות דבר מה, ה' עוזר.  -עוזר

 -מגןיש בעיה והאדם לא יכול לעשות דבר, ה' מושיע.  -מושיע
כאשר האדם בכלל לא היה מודע לכך שיש סכנה ורק לאחר 

 מכן הוא מגלה שהיתה סכנה והוא ניצל.
 

עם ישראל לא היה מודע כלל לסכנה שבה הם היו נמצאים. 
אם חלילה בורא עולם היה מאפשר לבלעם לקלל, מי יודע 

 מופלא על עניין זה: להלן סיפור מה היה קורה?
 

המטוס חדר מבעד למסך העננים בצלילה עמוקה וסיים על 
התעופה של -מסלול נחיתה מואר. הטיסה הגיעה ליעד: שדה

 מנגואה, בירת ניקרגואה שבמרכז אמריקה. 
 

הרב יצחק נֶֶמס ישב במטוס. הוא הביט על מה שהיה לא 
 מזמן מסוף הנוסעים הבינלאומי של מנגואה. הוא ִשחזר

לעצמו את האירועים שבגללם הגיע לכאן, מחוץ ללוח הזמנים 
המתוכנן בקפידה של טיסותיו הבינלאומיות. הוא שב ושאל 

 את עצמו: "מה אני בעצם עושה כאן?".
 

הרב נמס הוא חסיד חב"ד. הוא איש עסקים. עיקר מסחרו 
הוא בבולים. במסגרת עיסוקו הוא נהג לנסוע בחודשי החורף 

ניקרגואה, הונדורס, אקוודור ועוד.  -מריקה למדינות מרכז א
הוא הצליח לרקום מסכת קשרים הדוקה עם שלטונות הדואר 

 שם.-המקומיים ועם אספנים בעלי
 

כחסיד, הוא לא ביצע אף נסיעה בלי לבקש את ברכת רבו, 
הרבי מליובאוויטש. גם לקראת נסיעה זו, בעיצומן של 

כנית נסיעתו ההכנות, הוא העביר למזכירות הרבי את תו
 המיועדת וביקש ברכה. 

 

הפעם הברכה בוששה לבוא משום מה. כאשר מועד הנסיעה 
התקרב, הוא ביקש מאחד ממזכירי הרבי לפנות שנית לרבי 
ולבקש עבורו ברכה. כעבור זמן לא רב הוא קיבל את 

 ".אך לא עתה -ייסע התשובה: "
 

הרב נמס קיבל את התשובה בהפתעה גמורה. הוא מעולם 
קיבל תשובה כזו. בנוסף, זו היתה העונה הטובה ביותר  לא

לרכוש כמויות גדולות של בולים במחירי הנחה מיוחדים. הוא 
כבר תיאם פגישות חשובות עם אישים מרכזיים שעוסקים 

 בסחר בולים. 
 

ביטול הנסיעה ישבש לו לגמרי את כל מערכת העסקים 
הוא השנתית. כחסיד, הוא ביטל מיד את כרטיס הטיסה. 

התקשר לאשתו וביקש כי תוסיף מנה נוספת לסעודות 
 השבת, מכיוון שהוא נשאר בבית ...

 

במוצאי שבת הוא הבין. הוא האזין לדיווחי הרדיו. לפתע 
ליבו החסיר פעימה. כתבי החוץ הודיעו על רעידת אדמה 

 עזה וקטלנית שפגעה במנגואה, בירת ניקרגואה. 
 

האדמה ולא נותר מהם רבעים שלמים בעיר נמחו מעל פני 

הֻמְפָלָאה ַהָּצלָ   

    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                   איר מורד בן שושנה ז"ל מ       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       עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"לר' 
צדיק חכם בן חזלה ז"ל                  "ל צז שאול בן סילביהר'               ע"ה   תופחה בתסעידה                                                  ז"ל              יצחק בן חביבה      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                    

אסתר בת גולה גאולה ע"ה               יצחק יצקן בן רחל ז"ל                       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                     בן פרחה לטיף                                         יעקב בן סלימה ז"ל                      ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל  
ז"ל    דוד יצחק בן פרחה                אריה בן מרים ז"ל                               ע"הה מרים בת שר                                  אורה בת נעימה ע"ה                           ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                

אלון בן סעדה ז"ל                           גורג'יה בת נעימה ע"ה                          אביבה לושי ע"ה                                                                 ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                 
ע"ה מסעודה בת רחמהשרה בת נרקיס ע"ה                  אילנה (מחרוזה) בת שרה ע"ה                                                                  ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן 

 לע"נ

 תנצב"ה



  
  1020: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 21:16 :רבינו תם 20:32: צאת השבת 19:28: הדלקת הנר
  .)מיכה ה(והיה שארית : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""בלקבלק " "פרשתפרשתת

  .לקח הפרשה]. ב, כב[" וירא בלק בן צפור"
                   . ללמד דעת, כל פרשיה בה באה להורות ולהדריך. היא לשון הוראה, אומר הזוהר הקדוש, התורה
, מסיפור מי מריבה. ויש לקחים הנלמדים מסיפור מעשה, כשמירת שבת והנחת תפילין, יים מפורשיםיש ציוו
  .ועוד, את ההקפדה על עוון חילול השם, למדים אנו את גנות הכעס, למשל

                   , משימת הברכות בפיו, מהבאתו של בלעם לקלל את ישראל? פרשת בלק, מה יש לנו ללמוד מפרשתנו
                   . מעשה שהיה, לכאורה זה מאורע היסטורי? בנות מואב ומהמגיפה שפרצה בגין כךמעצתו להחטיא את העם ב

כשנעיין בדבר נמצא שיש  ? איזו הדרכה יש בפרשה זו–התורה היא ספר הדרכה , אבל התורה אינה ספר היסטוריה
ל מדינת ישראל חרטה ע .בפרשיה מתוך העבר הקרוב. להבהרת הלקח נשתמש במשל. כאן לקח יסודי עד מאוד

ל ישיב מכה "צה, בנינו כח הרתעה. לא נלך עוד כצאן לטבח, "שנית מצדה לא תיפול": "לא עוד"דגלה את המילים 
דור שלם גדל על . הכל בכל, צנחנים וסיירות, יש לנו חיל אוויר ושריון. בידו היוזמה, יכה שבעתיים. תחת מכה

ל לחץ להקדים "הרמטכ. רים מתכננים מתקפההמצ. בערב יום הכיפורים באה התרעה, והנה. המילים המתלהמות
   . רק אז נשיב מלחמה, נכפוף ראש ונספוג את המכה: ראש הממשלה פסקה. קרבנות רבים ייחסכו, מכת מנע

, בראש הממשלה עמד אדם קשוח ונחרץ. ופרצה מלחמת המפרץ, עברו כמה שנים. צורבת, והמכה היתה כואבת
  !?למה לא הפעילו את הצבא? ואנו.  לא היו נפגעיםבנס, והנה ניחתו על המדינה עשרות טילים

יאבדו את תמיכת המעצמה , ראשי הממשלה ידעו שאם יזניקו את הצבא. ומבינים את ההחלטה, אנו יודעים מדוע
                   . הגדולה שהמדינה חוסה בצילה וזקוקה לה הן מבחינה מדינית וצבאית והן מהבחינה הכלכלית

שאילו היינו תוקפים ראשונים במלחמת יום הכיפורים היינו , ההנחה היתה. ושמירה על ידידותה חשובה יותר מכל
                   , ומפסידים את הרכבת האווירית האדירה שסיפקה נשק וחלפים כה נחוצים, מרוויחים בטווח הקצר

  .אבל אנו נקטנו בפרשיות אלו כמשל, אולי יהיה מי שיחלוק על השיקול. והשכר היה יוצא בהפסד כבד
לעם ישראל יש מחסה טוב לאין ערוך מידידותה הפושרת של המעצמה הגדולה . לעם ידעוהובלק וב? והנמשל מהו

             , וידעו!" מלבטוח בנדיבים', טוב לחסות בה "–"...) בחינה מחדש של היחסים"ולערוך , שיודעת ללחוץ ולהכאיב(
,  כבירה ממצריםשהרי לא היתה בזמנם מעצמה. אין להם לבטוח בכוחם, כי אם ברצונם לגבור חלילה על ישראל

,  עליהם לתקוע טריז–אם ברצונם לגבור עלינו . והקדוש ברוך הוא היכה בהם עד חרמה והוציאנו משם ביד רמה
                . ונכשל, בתחילה ניסה בלעם לעורר את מידת הדין בקללותיו. להפריד בין ישראל לאביהם שבשמים חלילה

ריחוק וניכור , החטא יוצר מסך. א את ישראללהחטי: רחמנא ליצלן, לאחר מכן ניסה בשיטה בדוקה שהצליחה
, כל עבירה כך". וחטאותיכם הסתירו פנים מכם, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם: "הדדי

  "! ושב מאחריך–ולא יראה בך ערוות דבר : "ופריצות בייחוד
תבטל את סייגי , את גדרי הצניעותתקעקע ". לך והחטיאם, קיהם של אלו שונא זימה הואואל": אמר בלעם לבלק
                   : רחמנא ליצלן, אף בלא מלחמה, וממילא יפלו. ותסיר מעליהם את הגנת הבורא, טהרת המשפחה
  !ואף כשנבלמה הפילה עשרים וארבעה אלף, איימה לכלות את העם! פרצה בהם מגיפה

אבל אם ברצוננו שיישאו . תיהחבר, הכלכלי, המדיני,  במישור הצבאי–אין לזלזל חלילה בכל האמצעים הננקטים 
                   , מצוות, רק על ידי תשובה, וזאת. שיאיר לנו פניו, יש לגרום לכך שהבורא יפרוש חסותו עלינו, פירות

:  ואף בדיבור–פריצת גדרי צניעות בהתנהגות , ובמיוחד. ולא לתקוע טריז על ידי עבירות! הוספה בשיעורי תורה
יתומים ואלמנות צועקים ואינם , ובחורי ישראל מתים, ת מתחדשותבעוון נבלות הפה צרות רבות וגזירות קשו"

               ,ויש לנו לדעת "!אפילו חתמו עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה הופכים אותו לרעה, וכל המנבל את פיו. נענים
                   . יש לאדם לעבוד כדי להתפרנס, וודאי. כך נכון הוא במישור האישי, כי כשם שהדבר נכון במישור הכלכלי

. ואם ילך לשמוע שיעורי תורה יפסיד שעת פרנסה. ירוויח, לעתים נדמה לו שאם יעבור חלילה על רצון הבוראאבל 
                   .  ואיבד בכך את חסות מעצמת העל–משול הוא למי ששלח את צבאו להגיב . אבל טעות בידו

,  יזכה לאור פניו אזי–אבל אם שמע לרצון הבורא ומשך עלינו את חסדו "! בגדול"הפסיד " בקטן"גם אם הרוויח 
  ).מעיין השבוע! (וירוויח בלי די

  ].כב, כב ["בדרך לשטן לו' ויתייצב מלאך ה"
, "האויבים הרוחניים. "שרצו לעקור את כל הכתוב בתורה, ל היה נלחם בכל עוז ברפורמים"זצ" חתם סופר"ה

והם גרועים יותר ומסוכנים יותר מאשר , הערב רב הם האויבים שמבית ".קשים יותר מהאויבים הגשמיים", אמר
אינם גרועים כמו , שהם זוממים כנגדנו, הצרות והרדיפות, למרות כל המלחמות, אומות העולם! האויבים שמבחוץ
  .של עם ישראלהנלחמים בעוז ובתעצומות בכל הערכים היקרים והקדושים , אותם רודפי הדת

                   . אומרים עליך שאתה טיפוס רחמן מאין כדוגמתו: "בשאלה" חתם סופר"יום אחד פנה רבאיי רפורמי אל ה
מתמלא עלינו חמה ורוצה , אתה נלחם בשצף קצף, לרפורמים, מדוע כאשר הדבר נוגע אלינו. לא מסוגל לגעת בזבוב

  "?היכן הרחמנות שלך? אותנו' עולבל'

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 



: התורה מספרת, לצאת להלחם בישראל ולקלל אותם, בסופו של דבר, כשבלעם החליט": החתם סופר"ענה לו ה
, או מלחטווהיה רוצה למנוע,  מלאך של רחמים היה–לשטן לו : "י"מפרש רש". בדרך לשטן לו' ויתייצב מלאך ה"

  ".שלא יחטא ויאבד
י אומר "מדוע רש... טפל בבלעםהוא זה שי, מלך השדים, נגחן, עם קרניים, לכאורה היינו מצפים שמלאך של דין

  ?"מלאך של רחמים"שהיה זה 
  "!שטן"הופך להיות ל, כשרואה כאלו שרוצים להרע לעם ישראל ולהחטיאו, "מלאך של רחמים"שגם , ללמדנו

, אדרבה.  לא יוצאים עם כפפות של משי–ובעיקר רוחנית , גשמיות, כשיוצאים להלחם כנגד הזוממים לכלותנו
  ...הופך להיות כזה" מלאך של רחמים"וגם "! שטן"אל מחייבים שימוש בדמות הרחמים על עם ישר

  .)דורש ציון(... ולא שב יותר, בוש ונכלם,  ברחהרבאי
  ].א, כג ["ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחותת"

  ?מה העניין בבניית שבעה מזבחות
              . ל כשפים ושהוא ניסה כל מיני שיטות של טומאה. שבלעם ראה שאפסו כל הסיכויים, א כותב"חידההרב 

כדי לרכז את המבט בעינו על דבר או על מקום : 'צר עין'והיה משפיע את הרעה על ידי שהיה , הוא היה בעל עין רעה
                   , ואז היה מקרין ומשפיע את הרעה על אותו מקום, ופותח עין שנייה, הוא היה עוצם עין אחת, מסוים

               , אלו היה מסתכל על השמש.  זריעה וצמיחההיה מונע בה, היה מסתכל על שדה, למשל, אם. ומייד היה נשרף
  . הבטותיו הוא נעשה סומא בעין אחתאבל לא היה יכול להביט בה כי מרוב, לזרוחהיה עוצר אותה מ

                   . הם חייבים להיות בעלי מום, כך דרכם של המכשפים ושל בעלי הסטרא אחרא: אומר הזוהר הקדוש
ה "ח אברים ושס"נשמת האדם יש בה רמ. ש בו מוםאלא רק במקום שבור שי, הסיטרא אחרא לא יכול לשלוט

 –' כאבי פנטום"זה ההסבר ל. הנשמה נמצאת במקום שבו חסר האיבר, ואם חסר לאדם איזה איבר או גיד, גידים
  .אלו ייסורים קשים מנשוא.  של איבר קטוע בגופוכאבים שמרגיש האדם בחלק החסר

הכהן יכול להיות ". כל איש אשר בו מום לא יקרב "–קדש להיכנס לבית המבעל מום לכן אוסרת התורה על כהן 
 הוא כבר אינו יכול לעבוד את עבודת –אפילו אצבע קטנה , אבל אם חסר לו איזה איבר, חסיד צדיק וקדוש

  . נוצר מקום לסיטרא אחרא– שכינה ובאין,  השכינה לא נמצאת–במקום שחסר איבר . המקדש
, אם הוא חובל ופוגע בעצמו". אדרשתיכם וואך את דמכם לנפש "–ופו זה גם הטעם לכך שאסור לאדם לחבל בג

  .הוא מביא על עצמו את שליטת הסיטרא אחרא
                  , הוא רצה לכבוש אותה. מסופר על אלכסנדר מוקדון שבאחד ממסעות הכבוש שלו הגיע למדינה מסויימת

  . מייד נשרף–כל דבר שהם מסתכלים בו , לי כח מיוחד של עין הרעשכן יש בה עופות בע, לא תוכל: אמרו לו
                 . וציווה את חייליו להציב את המראות הללו מול העופות, הלך והביא מראות? מה עשה אלכסנדר מוקדון

אלא שהם בעצם הביטו ,  עיניהם כדי להזיק בכוח העין הרע שלהםונתנו, העופות הסתכלו על עצמם במראה
  .וכך עלה בידו לכבוש את אותה מדינה, חזר אליהם והם מתוהעין הרע , בעצמם

  . חזרה על עצמו–העין הרע שנתן . כך קרה לבלעם
                   : הוא ידע שיש שבעה כוכבים ברקיע. הוא מצא עצה איך להזיק לישראל. אך הרשע הזה לא אמר נואש

,  על יום ראשון–צדק , שבתשבתאי שולט על יום . לבנה, כוכב, נוגה, חמה, מאדים, צדק,  שבתאי–ל "מ חנכ"שצ
  .וחוזר חלילה, לפי סדר שבעת ימי השבוע, וכן הלאה,  על יום שני–מאדים 

                   . הם בסך הכל עבדים, אין בהם שום כח עצמי. ל אחד ולא מאמינים בכוכבים ובמזלות- אנחנו מאמינים בא
אמר לבלק לבנות שבעה בלעם ו .השפעה כביכולוהוא נותן להם כח , ודה זרהבלו עובד עימי שמאמין בהם כא

  . לשבעת הכוכבים האלה–מזבחות 
                   . אשר משפיע עליה את השפעתו המיוחדת, כל מדינה שולט עליה כוכב מסויים: א"אומר הרב חיד

                   ;  נוגה–על ספרד ופורטוגל ;  כוכב–על רומא ויון ומדינות מרכז אירופה ;  לבנה–על צרפת ובריטניה 
  .הנקרא על שמו,  על נהר סמבטיון–כוכב שבתאי ; ים מאד–על פרס וסין ;  חמה–על אפריקה 

                   .  מעל הכוכבים היהאבל הוא. הכוכב שלו היה צדק, אברהם אבינו הגיע מבבל. ארץ ישראל נותרה ללא כוכב
".  כה יהיה זרעך–ר הכוכבים אם תוכל לספור אותם והבט נא השמימה וספ: "ה החוצה ואמר לו"לקח אותו הקב

  .וט עליך ועל זרעךהכוכבים לא יכולים לשל
   .)דורש ציון( ... אלוקינו בה מראשית השנה עד אחרית השנה' עיני ה,לכן ארץ ישראל היא מעל המזל

  ].ט, כג ["כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב"
                     . עריותיהיה בענייני , א המשיחושהניסיון הגדול ביותר שיהיה בדור שלפני ב, הזוהר הקדוש כותב בספר התיקונים

                    –ולשמור על הברית , ומי שישכיל ויצליח להתגבר, ויהיה קשה מאוד לעמוד בפניו, יצר הרע דעריות יהיה נורא ואיום
  .יזכה ויחיה ויראה בביאת המשיח

: שנאמר, האשה היהודייה משולה לגפן .ולכן יעץ לבלק להחטיאם בעריות, "אלוקיהם של אלו שונא זימה"בלעם הרשע ידע ש
ה אינה מקבלת את כן האשה היהודי , חוץ מהמין שלה, וכמו שהגפן אינה מקבלת הרכבה, "ריה בירכתי ביתךון פאשתך כגפ"

  ".הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב: "וזהו שנאמר. מי שאינו ראוי לה
  .שיחטיאו את בחורי ישראל, מדיניות ומואביות, ס לעם ישראל בנות גויותיכנלכן יעץ בלעם לבלק לה

שבעטיה נהרגו עשרים וארבעה אלף , הוא רומז לכזבי בת צור, "כי מראש צורים אראנו: "בדבריו, ד הפרושיםלפי אח
                     ל את בני ישראל ווימ: "וכמו שאומר הכתוב, הוא רומז לשמירת הברית, "ומגבעות אשורנו: "ובאמרו, מישראל

  ".אל גבעת הערלות
             , שאנו עדים להם חדשים לבקרים, הפורעניות והמיתות המשונות, האסונות, כל הצרות, ועד עצם היום הזה, מאז ומעולם

                 , כי גם אם לא יכול לקלל את עם ישראל: את זאת ידע בלעם !המשתולל גם ברחובותינו, הם כתוצאה מיצרא דעריות
  .)דורש ציון( הדרך היחידה היא להכשיל אותו בעריות, בשום דרך שהיא

 ,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  בן ליבהיצחק נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז דוד בן כורשיד נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

 , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ משה בן אסתר ז"לע, ל"נ 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" סולטנה זנ אברהם בן"לע, ל"נ יחזקאל בן מזל ז"       לע

 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לון בדואלקבלת הע. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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לע"נ 
נתנאל בן 

רה וציפ
שלמה ו

רפאל בן 
אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה

י ָברּוְך הּוא   )כב, יב( ּכִ

 נגלהבו תבונן אם נש מעניין שזור חוט לאורך כל הפרשה
לח ושו . בלק מבקש לקלל את העם היהודיחכימהתובנה מ

התגייס למטרתו הנלוזה. בלעם ל להזמינו -משלחת לבלעם 
היה רוצה ללכת, אך 'פתאום' משתבשת התוכנית והוא 
נאלץ לסרב להזמנה. בלק לא מוותר, שולח שרים נכבדים 

 .יותר, מבטיח הון תועפות ומוכן לשלם בית מלא כסף וזהב
כניתו ושוב ת מצליח לצאת לדרךבלעם בסופו של דבר 

, דו שיח מוזר משתבשת, אתונו מקרטעת, רגלו נתקעת
ת... משתבש לאתונו, התוכנית המקוריתופלאי בין בלעם 

בטוח  הוא ומנסה להתחכם, בלעם עדיין לא מבין את המסר
שבסופו של דבר מזימתו תצליח. גם בלק מתאחד עמו 
ויחדיו הם מגייסים כל כלי אפשרי: מנסים להתגבר על זכות 
אבות של עם ישראל, בודקים מקומות בהם אירעו צרות 

י עבר, הכל עם ישראל, מכניסים עין הרע ומזכירים חטאל
לקלל את עם  -המקורית  םכניתתכדי להצליח ליישם את 

... אך ללא , כל תכסיס מנוצלישראל. כל תחבולה נעשית
הצלחה. בלק זועם על הכישלון הצורב, בלעם נאנח ומנסה 

וכל הכלים  , וחושף שהוא לא יכול לעשות כלוםלהתנצל
לם מנהל את נם שווים מאומה, כי בורא עואי -שיפעיל 
לתכנן, אנחנו יכולים לנסות, לעשות, להשתדל, 'העולם. 

בלעם לבלק, ומר א -ולבצע תכסיסים' ליזום מהלכים, לנסות 
יקרה, רק התוכנית עליה  -רוצה  ''אבל בסוף, רק מה שה

   .תצא אל הפועל!' -בורא עולם החליט 

 סרים החשובים העולים מפרשת השבועזהו אחד המ
י אדם עושים ופותחים לנו את העיניים. מתברר, שבנ

מתוך מטרה להגיע  בגלוירוקמים מהלכים בסתר וכניות, ת
ים ומבוקש. כשהמהלך לא מצליח, כשהתוכנית ליעד מסו

אנו  -נכשלת, כשקושי לא צפוי משבש את ההגעה ליעד 
להישבר, עלולים להצטער... כמה  עשויים להתאכזב, נוטים

בורא  שמחה ואושר נוסיף בחיינו, אם נתבונן ונשנן שבאמת
מזמן את וקבע כנית, חקק ועולם כבר הכתיב מראש את הת

להשתדל  -נכון שנדרשנו לעשות את חלקנו  .מידת ההצלחה
חובת 'כמידת יכולתנו, אך כפי שביאר בהרחבה בספר 

עלינו ש 'חובה'תדלות זו הינה , הש)שער הביטחון פ"ג( 'הלבבות
נקבעה אלא  בהאף שמידת הצלחתנו לא תלויה  עשותהל

  מראש בידי בורא עולם.

*   *   *  

במזל טוב חגגה . השנ כשלושים היה זה בשנת תשנ"ג, לפני
עם חתן מופלג בתורה  םמשפחת א. את שמחת אירוסי בת

. כמקובל, סיכמו ההורים ביניהם ה"בהמתגורר באר "שויר
את העניינים הכספיים, ונקבע כי הורי הכלה, משפחת א., 
יטפלו ברכישת דירה לזוג הצעיר בבני ברק עוד קודם 
החתונה, ומועד החתונה ייקבע רק אחרי רכישת הדירה 

שר אבי הכלה למתווכים התק . כבר למחרת היוםלבני הזוג
יו דירות. במשך תקופה וביקש כי יציעו בפנ שונים בעיר

ממושכת התרוצצו ההורים והכלה בין דירות שונות, בניסיון 
ם, לאתר את הדירה המתאימה. אלא שחודשים רבים חולפי

מועד החתונה מתעכב, ו ודירה אין -ה נקפה כבר חצי שנ
נמשכה  ומתעכב, ומתעכב... במשך אחד עשר חודשים

ייסו, מלאכת החיפוש האינטנסיבית. קרובי משפחה גו
מכרים עודכנו, מתווכים ניסו, ההורים התרוצצו, והכלה לא 
הפסיקה להתפלל, עד שבסופו של דבר נמצאה הדירה 
המבוקשת, העונה על כל הקריטריונים: סביבת מגורים 
טובה, לצד דירה נאה. אמנם הבנין ישן, אך גודל הדירה 

דולר,  117,000 ]במושגי הימים ההם...[המחיר קצת יקר  .סביר
אך אפשר לעמוד בו. יש להזדרז לחטוף את הדירה לפני 
שיהיה מאוחר. עד שנמצאה הדירה המיוחלת ואפשר 

  להתקדם לחתונה, אי אפשר לאבד הזדמנות כזו... 

ח להם המוכר בחיוך מסתורי, ס - 'יש לי הרבה קופצים'''
'אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף '

   הלחיץ. - ''זוכה בדירה! -במזומן 

 שיבו ההורים מיד,ה -, 'אנחנו ממהרים להביא את הכסף'''
חודשים  11כבר אחר!  למישהותמכור 'רק אנא אל '

כמה שעות,  מתעכבת החתונה! עד שמצאנו דירה תן לנו
   'ונביא לך את כל הכסף!'

'אני לא מחכה לאיש, הראשון 'אך המוכר מיהר להשיב: 
   '.ה!'ה בדירזוכ -שמביא את כל הכסף 

מרוצים אך לחוצים. מצד  ההורים יצאו מהדירה הנכספת
סוף סוף נמצאה הדירה, אפשר להתחיל להתכונן  -אחד 

יש לגייס סכום עתק תוך כמה שעות.  -לחתונה. מצד שני 
הם התחילו בבנק, משם לגמ"חים, וגם ביקשו הלוואות 

'תבינו, זו לא דירה על הכף, זו החתונה 'מקרובי משפחה. 
! אתם יודעים כמה אנחנו מחכים לרגע הזה, לחתום כולה

כולם ניסו, בשעות הקרובות היה  'חוזה ולהתקדם לחתונה!'
ביתם כמרקחה. כולם התרוצצו, משלוחנים התאמצו, שיקים 



  
בשעה תשע וחצי בערב נקשו  ..נפדו, תוכניות חיסכון נשברו.

ההורים בדלת הדירה כשמאה אלף דולר, שטרות ירוקים 
  במזומן, בידיהם... 

, קיבל אותם המוכר בחיוך רחב, כשעיניו נוצצות 'תיכנסו!'''
' 'הבאתם את כל הכסף?'לנוכח השטרות המסודרים, '

ר. השאר 'הבאנו מאה אלף דול', השיב המחותן, 'כמעט'''
לדבר על לב  הבטיח, מנסה - '!'וביםנשלים בימים הקר

  המוכר שלא מיהר לסגור. 

כאן עוד מישהו, נראה  יש'ביקש מהם, ' - ''המתינו קמעא''
חדר הסמוך. אחרי רבע אמר, ועבר ל - 'מה הוא מציע...'

שעה מתוחה ולחוצה חזר אליהם כשבפיו הודעה קצרה 
'מצטער, הוא הצליח יותר מכם, הביא את 'ומאכזבת מאוד: 

אמר  - 'תו!'יד הדולר האחרון, במזומן. סגרתי אל הכסף, עכ
קצרות, והחווה באצבעו על הדלת... לא היה טעם להתווכח, 
לא היה ענין לבקש. היה ברור כי כלתה ונחרצה הגזירה, 

  ...וא הסכום ולכן זכו בדירההרוכשים האחרים הביאו את מל

ים, בני הזוג א. ובתם הכלה יצאו מהדירה שבורים ומאוכזב
וצנחו על הספסל הראשון ברחוב בחוסר אונים... גם 
הדמעות לא המתינו מלבוא, וכהרף עין פרצו מעיני הכלה 

כמה 'יכתה בצער, 'ב -' ''אוי, כמה חיכינו...'כנחל שוצף. 
נו, כמה התאמצנו, כמעט הגענו לדירה, כמעט הגענו רצ

כאב, ואביה לא מצא את בזעקה  -'לחתונה! איזו אכזבה!'
  ים לחזק את נפשה השבורה...המיל

שעה ארוכה של הפנמת הכאב חלפה, עד שהאב התאושש. 
אעלה ', אמר לבני משפחתו, '''בבנין הסמוך גר הרב טויסיג''

 'אליו ואסיח את אשר אירע, אולי ימצא מילים בפיו לנחמנו!'
בתקוה, וכעבור כמה דקות נקש בדלת בית הגה"צ  הוסיף -

אשר סיפר לנו את הסיפור והעיד בפנינו על [ שליט"א אהרן טויסיגרבי 

. מיד כשנכנס ותיאר בארוכה את הפרטים, לא הצליח ]פרטיו
גם האב לכבוש את דמעותיו. ההמתנה הארוכה הציפה 
אותו, האכזבה הקשה לא נתנה לו מנוח, הדירה האבודה 
נראתה לו ככאב שאי אפשר להכיל. הרב טויסיג האזין 

, ונאנח בהשתתפות בצער. בקשב רב, שמע את כל הפרטים
'מה שעברתם באמת 'רק אחרי כמה דקות, השיב ואמר: 

כואב ומאכזב, אך אספר לכם שיש ברשותי ספר קטן בשם 
'קונטרס הצוואה', ואני נהנה לעיין בו ולהתעודד במצבים 

   '.כאלה, הבה נעיין בו יחדיו...'

פרק א' בספר, בו מתאר יג והמחותן החלו לעיין בהרב טויס
בר התמודדות של אדם שרצה רווח מסוים, משרה המח

נחשקת או דירה מבוקשת, והתאכזב לגלות שמישהו אחר 
שם ידו על המציאה והצליח להשיגה, והותיר אותו מאוכזב 
מאחור... הוא מעודד את הקורא לבל יתאכזב ויישבר, כי 

 -'אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, וכי מה שמוכן בשבילך 
מקומך יושיבוך... וגם יכול שעל ידי מניעת בשמך יקראוך וב

כלשונו. הרב סיים  -הרווח מזה ירוויח ממקום אחר יותר...' 
'אנשים עשויים 'לקרוא והסביר למחותן בפנים מאירות: 

יח ולחשוב: הרי הייתי יכול לחתום את העסקה הזו ולהרו
איך פתאום מישהו זר נכנס לתמונה והצליח?  -ממנה יפה 

עט סגור על הדירה המקסימה הזו, המיקום, הרי הייתי כמ
איך זה שפתאום מישהו  -הכל התאים לי...  -הנוף, המחיר 

אך כמה טוב ומחזק לגלות, שהמחשבה  אחר לקח אותה?
כנית סדורה טעית מיסודה. הן לבורא עולם יש תהזו מו

הכל כבר קבע והכריע מי יצליח ועד כמה, מראש, הוא כבר 
בני האדם, עשויים  -רק אנו  עלה!קבוע, ברור ונחרץ, מלמ

אילו מאמצינו יכריעו ים משהו, כלטעות ולחשוב שאנחנו עוש
משחק דמיוני, כי בורא עולם רק את הכף... אבל באמת זהו 

כבר קבע את התוכנית, והחלק שלנו מתחיל ונגמר בלעשות 
זהו סימן  -השתדלות במידת האפשר, ואם לא הצלחנו 

קובעת ת, והתוכנית האלוקית ו אחרמובהק כי משמים סידר
   '.משהו אחר, טוב בהרבה!'

 .ם מחממי הלבהמחותן התרגש, והודה בחום על הדברי
תאמין כי הכל 'יים הרב טויסיג, 'ס - ''חזק והתחזק!'''

מלמעלה, עשית את שלך והקדוש ברוך הוא יש לו דרך 
   '.משלו, והוא יובילך לדירה הנכונה!'

למחרת ו -שעות  24אפילו  לא חלפוהמשך הסיפור מפתיע, 
בשעת ערב מאוחרת, התקשר אבי הכלה שוב לבית הרב 

לא תאמינו 'הוא אומר בסערת רגשות, ' ,''כבוד הרב'טויסיג. '
מה קרה! התברר כי מוכר הדירה לא היה אלא נוכל, 
שהשתלט על דירה לא לו, ועשה מצג שווא של מכירה. הוא 

כי יתייצב היום לקח את הכסף ונמלט לחו"ל, אף שהבטיח 
אצל עורך הדין להסדיר את החוזה. לא ייאמן, ברוך המקום 

רק היתה  אך זו  .''שהצילנו מידיו של נוכל רמאי זה!
יומיים אחר כך, שוב התקשר המחותן לביתו ... ההתחלה

', אמר בשמחה גלויה 'מגיע לנו מזל טוב'של הרב טויסיג. '
בדיוק היום  'כי'כשדמעות אושר קוטעות את שטף דיבורו, 

התקשר אלי קבלן מוכר, והציע לי אחת משתי דירות 
אחרונות שנותרו בבנין שבנה. כבר חתמנו חוזה, על דירה 

יותר זול מהעיסקה ההיא! ובמחיר גדולה מקודמתה, וחדשה 
  '. 'ה'....הודו לדולר,  113,000 -ב

   ]רב אשר קובלסקיה- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[

ן              ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו  ִאם ִיּתֶ
ֶסף ְוָזָהב   )כב, יח( ּכֶ

נו שנפשו רחבה ומחמד דלמ -מלא ביתו כסף וזהב 
  )רש"י(... ממון אחרים

הכל יודעים את דברי זצ"ל: ראובן קרלינשטיין הגה"צ רבי 
–דברים הללו ג' ): "כל מי שיש בידו יט ה,פ"המשנה באבות (

מתלמידיו של אברהם  - ורוח נמוכה ונפש שפלהעין טובה 
מתלמידיו של  -, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה אבינו

  בלעם הרשע".



  
. בעברית ישנה מילה 'עין טובה'הבה נראה מה הכוונה 

רה. ברש"י במשנה לפרגן לשני. זה הפשטות לכאו - 'מפרגן'
 רו, וחביבאין לו קנאה על חב -עין טובה 'כתוב מעט אחרת: 

  . 'עליו כבוד חברו ככבודו

"יענק'ל בערל,  ,אומר פלוני לאלמוני ,"שמעת? שמעת?"
   .אתה בטח מכיר אותו, הוא התמנה לדיין בבית דין של..."

תו ב'כולל', היו י"מה?!" הלה מתמלא חוסר פרגון, "למדתי א
אברכים טובים ממנו, והוא דיין?! הרי בשעתו לא היה שפיץ 

  ]. נו, עולם משונה". ה יותר שפיץ...מתכוון שהוא עצמו היו[

עין 'ו חבר! קשה לו לעכל... מה אכפת לך, תשמח עם אות
פך: "מה?! הוא נהיה דיין, אה, ברוך י. תאמר לה'טובה

השם, איזו שמחה! תראו איך מסתובבים העניינים בעולמנו, 
כמה הוא חשוב ונכבד, כי חז"ל אומרים אלף נכנסים למקרא 

זה שיצא  -והנה בדיוק הוא, החבר שלי וראה, ואחד יוצא לה
  להוראה, נפלא!" כך תדבר. 

דוגמה נוספת. מספרים לך: "אתה שומע, זה החבר שלך 
 ,"נהיה מחותן עם המשפחה המפורסמת, עם הגאון והצדיק

רים בעבודה שידוך כזה לא להאמין, אנו חב" במקום להגיד:
גן, לשמוח אומרת לפר 'עין הטובה'עשרים שנה והוא..." ה

  "אני שמח, יופי, כמה טוב שעשה את השידוך הזה!".  -עמו 

. הוא 'בת לרעך כמוךואה'ממצות  '?עין טובה'מהיכן נובעת ה
כמה הוא  -השני. אם הבן שלו יתמנה לתפקיד  אוהב את

  ...ממש כמוך ..ישמח? תאהב את השני כמוך.

תי שהיה, נזכרתי בו בזכות הצבור. יאספר לכם מעשה אמ
ני, תלמיד אחת הישיבות מאז, סיפר לי את העובדה פלו

שהתרחשה לפני כחמישים שנה. אחד מראשי הישיבה 
לא מועטות היה נתקף  שלהם סבל מאסטמה, כך שפעמים

בעיצומו של שיעור, ה' ישמור, דרכי . ולפעמים בקוצר נשימה
הנשימה נסתמו. באותו רגע הוא היה מפסיק כמובן לדבר, 

יר הטוב של ירושלים היה וו, ובאיוצא למרפסת הפתוחה
תופס לעצמו נשימה במשך דקות ארוכות, לפעמים רבע 
שעה, עד שחזר לעצמו. התלמידים ידעו שבדרך כלל עד 
כרבע שעה, או לפחות עשר דקות, הוא לא ישוב לאמירת 
השיעור. היו לומדים לעצמם עד שהרב ישוב, מקווים 

ובאמצע בסבלנות להתאוששותו ורפואתו. ויהי היום, 
השיעור הוא לא יכול היה להמשיך, יצא אל המרפסת לחפש 
אויר. והנה, לא חלפו יותר משלושה רגעים והוא שב 
לתלמודו. הם ממש לא הכירו כזה דבר, אך כמובן לא שאלו 
שאלות. לאחר השיעור, תלמידים מקורבים העזו והתעניינו: 

ך רגעים בודדים בלבד, וברו '...מעשה נסים'"היום היה 
   "....השם הרב יכול להמשיך את השיעור

"אספר לכם מה התרחש באותם רגעים ספורים", אמר 
לא הצלחתי  –הרב. "יצאתי לשאוף אויר, היה לי קשה מאד 

כמעט לנשום! אך כאשר עמדתי במרפסת ראיתי בבנין 
ממול, שאברך פלוני שאתם מכירים אותו, בעל משפחה 

עם חדר וסוכה,  - חוצהברוכת ילדים, והנה הוא בונה, יוצא ה
חתיכה ראויה להתכבד. כל כך שמחתי בליבי: 'הוא בונה! 
הוא בונה, ברוך השם!' נכנס לי כל כך הרבה אויר, כזו 

   "....אותיי והכל עבר ליישאפתי אויר לר שמחה, רחב לי.

רבותי! ה' יעזור לעם ישראל. כמה דיני תורה  ,מעשה שהיה
מגיעים לבית דין, הדיין שואל את התובע: "ר' איד, מה 
מפריע לך, הרי חמש עשרה מטרים מפרידים בין המרפסת 

יר שאתה צריך, וכי יש ושהוא בונה עד הבית שלך, היכן האו
מרחיקים את 'לה כתוב: יבנברק הלא לך צורך בחמישים מטרים? [

   "....], מה חסר לך?!'העיר חמישים אמהנבלה מה

ה מפריעה לי את הנוף, ממש י"לא, לא! כבוד הרב, הבני -
  מפריע! לא יכול!"... 

לא אדבר, חלילה, כאן בתוך בית הכנסת, רע על יהודים, 
  נדבר על גויים... נקווה שאצלנו לא קורה דיני תורה כאלו...

: סיפרו זצ"ל שלמה וולבהשמעתי בשיחה מפי הגה"צ רבי 
לו על ראש ישיבה פלוני שנכנס באמצע הלילה, אחרי חצות, 

 בחורים ערים ולומדים וראה שהיכל הישיבה שלו מלא
ת עם שקידה מלאה, הפלא ופלא. מרוב חרבשעה מאו

ד. אנשים שראו את שמחה, הוא יצא החוצה והתחיל לרקו
הוא רואה  - "איזו אהבת התורה!" -הריקוד התבטאו 

שלומדים ופותח בריקוד נלהב של אהבת תורה. אמר הרב 
וולבה: יכול להיות שהוא הגיע לדרגה מרוממת באהבת 
תורה, אבל בריקוד הזה לא ראינו את הנקודה הזו. אם היה 

ויוצא בריקוד  שלומדים נכנס לישיבה של מישהו אחר, רואה
א זו עדות אמת על אהבת התורה. אבל אם הו -של שמחה 

זוהי, לכאורה,  -שיבה יושבים ולומדים רוקד כאשר אצלו בי
אין ראיה שאכן אוהב  ,האישיים ווהישגישמחה על הצלחתו 

  הוא את התורה בכל לבו. 

יום שהתקיימה חנוכת הבית בישיבת אינני יכול לשכוח ב
הנחת  ג"כ מהיבאותו יום ממש התקיובבני ברק,  'בית הלל'

, כבדו את הרב 'ת מאירבי'אבן הפינה לבנין הישיבה 
מפוניבז' זצ"ל לנאום. הוא נעמד ליד מקום הנחת אבן הפינה 
וקרא בקול גדול: "תאמינו לי, כאשר אני רואה שנבנות 

אני שמח עוד  -וספות, כאשר אחרים בונים ישיבות ישיבות נ
יותר מאשר כשאני בונה לבד. ואם תשאלו מה פתאום 

מאידך  אבל ,שמחהיותר? אסביר לכם: בישיבה שלי יש לי 
כאשר אחרים בונים,  אבל ..גם עול כבד של חובות. יש לי

כל כך שמח לי השמחה שלי גדולה ובלי עול של החובות, 
האמינו לי כי אני שמח יותר מבעת  - בלב... גלייבט מיר 

בנית הישיבה שלי!". זו דוגמא של 'עין טובה'! ואפשר 
  ]'יחי ראובן'מתוך [                 .. בז'.לרב מפוני –להאמין לו 

*   *   *  

גרשון  כבר משחר טל ילדותו, שם מרן ראש הישיבה רבי
שליט"א דגש מיוחד על עבודת המידות. כבר  אדלשטיין

בהיותו רך בשנים ניכרו בו ניצני ההטבה ותכונות מיוחדות 



  
ולמרות שהיו בו מעלות גדולות מעל בני  של רגישות לזולת

גילו לא התנשא ולא התפאר אפילו לא במשהו. הגיע לידינו 
אחת לחברתה, אפיזודות מלאות הוד המשתלבות מעט 

ונותנות המחשה חיה  מגלמות צורה בוהקת של חסיד אמיתי
כללו של דבר '): פרק יטלדברי בעל ה'מסילת ישרים' (

וההטבה צריך שתהיה תקועה בלב החסיד הרחמנות 
וח לבריות ולא לעולם, ותהיה מגמתו תמיד לעשות קורת ר

  .  'לגרום להם שום צער

בהזדמנות סיפר מרן שליט"א לאחדים מתלמידיו, כי בימי 
עם אחת ילדותו נהג לשיר 'סולו' בשמחות בר מצווה, עד שפ

כולם ו מתמקדת בותשומת הלב שם לב כי בעקבות כך 
מאז חדל לשיר  ...טים בו תחת שיביטו בחתן הבר מצוהימב

דוגמא מזערית של רגש לזולת שהיתה בו כבר זו 'סולו'. 
  מימי הילדות ממש. 

עד לפני כעשרים וחמש שנה היה מרן שליט"א מגיע חזרה 
הביתה בשבת בבוקר בשעה מאד מאוחרת, הוא היה אומר 

ה. לאשתו הצדקנית ע"ה כי הוא מתעכב מעט לאחר התפיל
והעלה בידו  התלמידים ביקש פעם להתחקות אחריואחד 

ה את מרן את פשר האיחור. הוא הלך אחריו, והנה הוא רוא
ים, עולה כמה קומות, דופק אצל שליט"א נכנס לבניין מסו

אחת המשפחות, מתעכב דקה שתיים ויוצא. שוב עולה 
לבנין אחר, דופק בבית נוסף, מתעכב דקה מועטת ויוצא. כך 

מבנין לבנין ברחבי בני ברק.  בירור קצר הבהיר לו, כי הולך 
מרן שליט"א מסתובב בבתי כמה וכמה אלמנות ושבורי לב, 
כדי לאחל להם 'גוט שבת'. כך במשך שנים הסתובב מבלי 

  שאיש ידע לאן הוא הולך ומה מעשיו, רחוק מעין רואים. 

בתקופה מסוימת התקיימה קבלת הקהל אצל מרן שליט"א 
 צהריים, אך לאחר תקופה הפסיק בכךקודם שעת המנוחה ב

ואמר לאחד מבני הבית כי הסיבה שביטל את קבלת הקהל 
היא מפני שאינו מצליח להירדם בצהריים, "כיצד אפשר 

  להירדם כשאתה שומע על צרות ובעיות של יהודים?!". 

ה בימי מלחמת המפרץ, ראה יהודי בעת שנשמעה אזעק
יקר את מרן שליט"א נכנס לבנין ברחוב ראב"ד, עומד בחדר 

הרגעה. היהודי נכנס אחריו, עלה המדרגות וממתין לצפירת 
קומה ודפק בדלת אחד השכנים, משפחת פרידמן, וביקש 

סא והציע למרן יסא עבור מרן שליט"א. הוא הביא את הכיכ
. שוב ביקש מהרב לשבת, שליט"א לשבת, אך הוא סירב

ושוב מרן שליט"א סירב בתוקף לשבת. תמה היהודי: "מה 
לא טוב בכסא הזה, שמא הרב חושש שיש בו שעטנז?!...". 
אולם תשובתו של מרן שליט"א היתה יותר ממפתיעה: 

סא שתי ידיות, איך אשב בשעה כזו י"אתה לא רואה שיש לכ
  ה וצער...". סא מלכות כשכלל ישראל נמצאים בעת צריעל כ

רים בנפשם עד לפני שנים אחדות היו טיפוסים שונים מעורע
והרבו לשוחח עמו  מידי יום ביומו למרן שליט"א מתקשרים

במשך זמן ארוך על דא ועל הא, ומרן שליט"א היה יושב 
לנות, בטוב לב ובמאור ומקשיב לדבריהם באריכות ובסב

ן ד עם מרשפעם ישב ולמ יותלמידמספר אחד מ כמו"כפנים. 
ובמהלך הלימוד בא יהודי המוכר כמוכה  שליט"א בצוותא

סבל, לביקור בבית מרן שליט"א, ובמשך חצי שעה או יותר 
ישב ופטפט עם מרן שליט"א, הוציא את זעמו ותסכולו על 
 דבר פלוני ועל בעיה אלמונית, והדבר הפריע מאוד למרן

רי אותו בלם את פיו וגילה ענין בדבשליט"א, אך הוא כדרכו 
עלוב הנפש. "זה מצוות עשה של גמילות חסד שאי אפשר 
לעשותה על ידי אחרים, אין מי שיקשיב לו, לכן הוכרחתי 

  לעצור", הסביר מרן שליט"א לתלמיד מאוחר יותר. 

ותיקי התלמידים מספר לנו, כי תחילת הקשר ההדוק ואחד מ
מו עת שפנה פעם למרן שליט"א ללמוד עשלו עם רבו החל ב

חברותא בשבת, ומרן שליט"א באופן נדיר הסכים. בתחילת 
הלימוד ביקש ממנו מרן שליט"א שיאמר לו את שמות 

זקוקים לעידוד כדי שיוכל שלדעתו  הישיבה- הבחורים מבני
ני מכיר היטב שאי"אני מבקש ממך פשוט משום  לעודדם.

את הבחורים, אך אתה תוכל להיות לי לעזר בענין הזה". 
מוד אמר לו מרן שליט"א, כי הוא מבקש ממנו בסוף הלי

שבכל שבת יביא לו לפחות שני שמות של זקוקים לעידוד, 
  וכך נמשך הדבר שנתיים ימים. 

התלמיד שיתף אותנו בהתפעלותו הגדולה מדרכיו של מרן 
רואים את מרן  היו שליט"א; הרי לפעמים הבחורים בישיבה

"מה  ",?שליט"א ניגש לבחור ושואלו בחום: "מה נשמע
", וזה נראה בעיניהם כבדרך אקראי. אך מאותה ?מחדשים

שיחה הבין כי לא בא בסוד קדושים, וכל מילה וכל צעד 
שעושה מרן שליט"א עם התלמידים, היא מערכת מופלאה 
של דאגה כנה להצלחת כל תלמיד ותלמיד, ומטרה קדושה 

  יש לה להחיות את נפשם. 

דניאל הגאון רבי  בענין זה מספר מקורבו של מרן שליט"א,
שליט"א, ראש ישיבת 'נחלת בנימין', כי מרן  יעקובוביץ

זצ"ל, כי  הגרא"מ שךשליט"א אמר לו פעם בשם מרן 
תפקידו של כל ראש ישיבה ור"מ הוא להיכנס לבית מדרש 

למי היום אני אעשה פה 'בבוקר עם פשיטות חדשה כזאת, 
 , לחפש כל הזמן לעשות טוב לשוהים בה. לחיות?'טוב

הזדמנות לעשות המון טוב, יש בה  בתחושה כי ישיבה זו
  הרבה אפשרויות לעשות טוב". 

באחד הימים שאל אותו אברך שאלה רגישה. באחד 
- ממוסדות ה'חינוך העצמאי' פוטרה מורה בגלל חוסר

התאמה. לאחר פיטוריה התבקשה רעייתו למלא את 
"חלילה!" נרתע מרן שליט"א, "דם יהודי עדיין מקומה. 

  מבעבע שם בכיתה...". 

"אבל המורה פוטרה ללא כל קשר לרעייתי! היא פוטרה לפני 
  ה לה המשרה!..." טען האברך. שהוצע

"זה אמנם נכון", השיב מרן שליט"א. "מן הסתם גם נאלצו 
לפטר אותה... אבל אברך כמוך! נו, שמור על עדינות הנפש, 

  ]'אדיר במלוכה'מתוך [                    דם יהודי נשפך שם!". 

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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"כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תא  ר יואר"                                    ׂ       
הוא לשון              -“     שפת אמת         “   אמר הצדיק רבי יהודה לייב מגור בעל ה                                         -“   מבורך       ”   

הוא לשון עתיד ללמדך שרשע זה כוחו רק בקללה ולא                                               “     יואר      ”   הווה ואילו              
בברכה משום כך נאמר:

 “.  יואר    ” אכן     “   ואשר תא  ר        ׂ ” זה מכבר         “   מבורך       -אשר תברך        ” 
מורכבת מאותן אותיות של המילה                              “   מבורך     ” שהמילה          -אמר הרבי        -דוק ותשכח         

 “.  מכבר    ” 
 

 "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב "                                      
פעם אחת בערב שבת חזר רבי ישראל בעל שם טוב מהמקווה בו טבל לכבוד                                                                

 שבת קודש.         
לפתע שמע רעש והמולה מקצה הרחוב הרעש הגיע מחבורת גויים שצעדו                                                             

 בשמחה והוללות מתוך שכרות לכל מלא רוחב הרחוב.                                            
חשש רבי ישראל שמא יגע בו אחד הגויים משום כך נצמד אל הקיר ככל                                                              
יכולתו כאשר עברו הגויים על פניו שמע רבי ישראל את אחד מהם אומר                                                               

 לחברו: איוואן הזהר מן היהודי הזה שלא יגע בך ויטמא אותך.                                                       
עם    “     הן עם לבדד            ”   חייך הבעל שם טוב ואמר לחסידיו: עתה התבאר לי הפסוק:                                                      

הגויים עצמם אינם                  “     ובגויים לא יתחשב                  “   בקדושתו משום ש                “     בדד     ”   ישראל נשאר              
 מחשיבים אותו כעם אלא מתרחקים ממנו.                                      

 
 אלוקיו עמו"           ‘   "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה                                       

 יש לדרשו כך:              -אמר רבי ישראל בעל שם טוב                          -פסוק זה       
ולא ראה עמל             ”   מי שאינו רואה חסרונות ביעקב,                                    -“   לא הביט און ביעקב                   ”   

  -“   אלוקיו עמו            ‘     ה   “   וכן אינו רואה כל פגמים בבני ישראל מובטח לו ש                                                  -“   בישראל        
 יהיה בעזרו!           ‘   ה 

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"•םםהעוןן עישה בן אפסי משה רבי אבי מור ע"נ "ממווקקדש
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נשאלתי ע''י ידידי הג''ר ראובן בנימין שלזינגר שליט''א בזה''ל:  

ש"ח וכתב בצוואה לתת לכלב,  אב שנפטר והשאיר חצי מליון 
עפ"י חוקי המדינה ימנו אפוטרופוס לכלב והכסף יועבר אליו, 
שואל היורש האם מותר לקיים תאונת דרכים להרוג את הכלב 

 ועי"כ הכסף חוזר בחזרה ליורש.ע''כ לשון השאלה.
וראשונה ראיתי בזה תשובת מו''ר הגאון העצום רבי עמרם 
'ת תרומת  'כ בשו' פריד שליט''א שמותר, וציין בזה עוד למש'
הדשן חלק ב' סי' ק"ה אבן העזר סי' ה' סעי' י"ד שו"ת שבות 
יעקב חלק ג' סי' ע"א (לצורך אדם אין איסור צער בעלי חיים), 

(מבואר בהרחבה בהריגה אין איסור   97 עי' אזמרה לשמך גליון 
 צער בעלי חיים) עכת''ד.

והנה בשיעור השבועי שמוסר מרן הגר''י זילברשטין שליט''א 
ביום שני בבית המדרש רמת אלחנן בבני ברק, אמר שנשאל 
א) ואמר שייתכן  ר שליט'' 'י כת'' 'ל (והוא כנראה ע' בעניין הנ'
לדינא שמותר מכמה טעמים, א). הרי לצורך פרנסה מותר להרוג 
בעלי חיים, א''כ זה לצורך פרנסה, כדי לקבל את כסף הירושה, 
ב). הרי הכסף כעת גזל ביד האפוטרפוס ומבזבז את כספו של 
היורש, אם ישעה את המתוכנן יציל מגזל, ג). האב עשה עוול 
גדול בהעבירו את הכסף מהיורש לכלב, וע''י המעשה של הריגת 

צריך    הכלב, מצילים את האב מאיסור, אבל סיים בדבריו, עדיין 
עיון, אולי בכל זאת, למה להרוג את הכלב, הרי יש לו עדיין 
י זילברשטין  ' ד מרן הגר' ' תפקיד בעולם, והוא לא חטא עכ'

 שליט"א.
ואולם אכתי יש לדון בזה דאף אי נימא דהותר בעלי חיים 
לצורך ממון, היינו היכא שהיה אצלו, אבל י''ל דסו''ס לגבי ירושה 
כיון שע''פ דין התורה הרי הממון שלו, לא חשיב רק כמניעת 

 רווח, וחשיב כהפסד ממון גמור.
ובהערות מרן הגרי''ש אלישיב עמ''ס ב''מ שם, כתב, להביא 

ואינו לפי כבווד    על האי דינא דזקן    דברי הר''ן שכתב להקשות 
הרי הוא פטור מפריקה, וקשה הרי יש כאן צער בעלי חיים ואינו 
ממונא, וכתב הר''ן לתרץ שכובד הבריות דוחה בעלי חיים בשב 
ואל תעשה, כיון שמותר צער בעלי חיים לצורך האדם, וכתב 
שם שהנה זה ברור שאדם רשאי להשתמש בבהמה לכל צרכיו 
לשחטה, אלא כל איסור צער בעלי חיים הוא רק שמצערה 

יו''ד ס''י), ומותר לאדם    צורך, (עי' תה''ד סימן קה ונובי''ת    ללא 
לעבוד בבהמה, ואעפ''כ הכא בפריקה אמרינן דצריך להפסיד 
ל שזה הצער  ' מלאכתו לצורך הצלת צער בעלי חיים, וצ'
שבפריקה נחשב ללא צורך שימוש לאדם, ומה שהוא מפסיד 
ממון הוא דבר צדדי ואין זה פוטר מצער בעלי חיים עכת''ד, 
ונראה מדברי מרן הגריש''א שאם ההפסד ממון האו דבר צדדי 
אין היתר, ואמנם י''ל כמ''ש דהכא סו''ס הירושה מגיע ליורש, ולא 
לכלב, וממילא ההפסד ממון בכה''ג אינו חשיב דבר צדדי, ויש 
עוד להאריך בזה, ובעזה''י עוד נאריך בזה בקובץ באר התורה מס' 

 יוסף אביטבול)‘ קעח יעו''ש. (הר
ח  ו לשל ן  ת י נ בהלכה  ת  לשאלו ו ת,  ספו ו ה ו ת  להערו
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 סיפור לשבת

מגיד  מספר  הבא  המדהים  הסיפור  את 
א, ויש “ המשרים הרב הגאון רבי חיים זאיד שליט 

בו כדי ללמוד רבות על כבוד השבת וקדושתה, 
ועד כמה שאדם מקפיד על דקדוקי ההלכות זוכה 

 לישועות בעולם הזה לאין שיעור ולאין קץ.
וכך מתגלגל לו הסיפור המדהים הבא ממש 

 פלא פלאים:
מעלת  על  מדבר  י  אנ רבות 
השבת וקדושתה אך אני תמיד יודע 
שכמה שאני ידבר זה לא יספיק. 
ל  כ מ השבת  את  ף  י ק ה ל ן  ת י נ
הכיוונים, מכל הפרשנויות ומכל 
ההיבטים. אתה יכול לדבר על כבוד 
השבת, קדושת השבת, הלכות שבת, 
ה  תי ו מעל קודש  שבת  ת  ו ג ה נ ה
סגולותיה ויש עוד רשימה ארוכה 
תגמר  לא  וכנראה  נגמרת  שלא 

 לעולם. 
אבל ההרצאה בבית המלון אליו 
הוזמנתי בשבת, הייתה מסוג זה של 
מי שנוהג לשמוע דברי תורה בשבת 
אחד  ענף  קודש  בשבת  וללמוד 
משלל הנושאים שהזכרתי לעיל. 
וברוך ה' בסייעתא דשמיא הזדמן 
לידי באותה שבת לא רק דברים 
לומר ומעשיות לספר על מעשה 

שהיה לעיני כל, מה שהמעיט ממני לדבר יותר 
מידי וגילה עד כמה גדולה מעלת המכבד והמענג 

 את השבת הקדושה.
כמו שפתחתי הזמינו אותי לשבת נופש 
באחד מבתי המלונות להעביר הרצאה בנושא 
כבוד שבת המלכה. אני מגיע יום שישי מתארגן 
לכבוד שבת מגיע ללובי ומוצא במקום מוזנח 

 2,800יחסית באמצע הלובי מעטפה ובתוכה  
שקלים במזומן. כאמור, ערב שבת קודש עוד 
שעה שבת אני ממהר למקווה ולך עכשיו תחפש 
למי שייכת המעטפה. מאיפה תתחיל ואיך זה 

 יסתיים זו הרפתקה שלא ראיתי לה סוף קרוב.
אבל מה לא עושים בשביל השבת אבידה. 
אמרתי אני אלך להתארגן לשבת ובשבת אני 
יסתובב ויחפש למי נאבדה מעטפה עם סכום 
כסף גדול. ואכן ככה בשבת אני מתחיל לשאול 
אנשים אם שמעו על מישהו שנעלם לו מעטפה 
עם סכום כסף אבל כולם השיבו לי בשלילה. 
ניסיתי בכל הקומות קפצתי מחדר לחדר ומאדם 
למשפחה אבל אף אחד לא יודע במה מדובר 
הכסף נמצא אצליהם בריא ושלם ללא שנאבד 

 להם אף דבר.
ערב שבת מגיע ואני מתחיל את ההרצאה. 
מתחיל להסביר במילים הכי פשוטות שיכולות 
השבת  מעלת  דולה  ג ו חשובה  כמה  ות  להי
והשחלתי בין המילים שכבודה וכוחה מגיעה עד 
כדי כך שמי שלא מצא את זיווגו וכן מי שלא 

מצא אבידה שהוא איבד אי פעם שיכבד את 
השבת הקדושה יענג אותה כמו שצריך ויראה 
אהבה לבורא עולם יזכה לישועות בנקל ועד לידיו 

 ללא שום טרחא.
אני מסיים את ההרצאה וניגשים אליי זוג 
ובפיהם דבר מה לספר לי. הרב הזכרת שמי 
זוכה למצוא את  שמכבד ומענג את השבת 
האבידה שאיבד. הנה אני אבדתי 

שקל   2,800מעטפה עם סכום של  
והיא ממש חשובה לי הפכתי את 
כל המלון ואין כלום. איך אני יכול 
למצוא אותה. כמובן מיד העליתי 
חיוך ל ניצחון על פני ועד כמה 
הדברים שאמרתי נכונים סכמנו 
להפגש במוצאי שבת ושאנ יביא לו 
את המעטפה. ואכן במוצאי שבת 
אחרי שבת של התעלות הבאתי לו 
את המעטפה וכמובן הזכרתי לו 
שילמד מזה להבא כמה חשוב עונג 

השבת יותר מכל דבר אחר.
אבל מה איתי? אני לא אמור לקבל 
ישועות? הרי גם אני הסתובבתי 
ודאגתי  האנשים  ן  בי וחפשתי 
שאותו אחד יקבל את המעטפה 
כולל מעטפת חיזוק לתוך הנשמה 
הטהורה שלו. ואז גיליתי במוחש 
עד כמה בורא עולם לא נשאר חייב ומחזיר לכל 

 אחד את מה שמגיע לו ומיד.
חשבון שלי מתקשר אליי ביום  הרואה 
ראשון ומספר לי שישנה איזה קבלה שרכשנו 
מחשב והיא נאבדה וכעת לא יאומן כי יסופר היא 
נמצאה בתוך ספרון שהיה מונח במשרד אחרי זמן 
רב שלא ידענו היכן היא נמצאת. וכעת שהוא 
יגיש את הקבלה בפני מס הכנסה נוכל להזדכות 

שקל. שקבלנו ישירות מבוא   1,800על סכום של  
 עולם. אבל רגע אחד חסר כאן עוד אלף שקל.

 תראו מה זה אמונה!
 1,000קבלתי בזמן מסויים שוברים של  

שקלים לרכישה באחד מחנויות החשמל בבני 
ברק אבל לא זכרתי היכן הנחתי אותם. ואפשר 
להגיד שגם שכחתי מהם. באותו שבוע נכנסתי 
ושמי  התשלום  על  לחתום  ושבאתי  לחנות 
התנוסס שם בעל החנות אומר לי תיגש אליי 
למשרד אני רוצה לומר לך דבר מה. והוא מתחיל 
לספר לי שהגיע לקוח לפני כשבוע אליו למשרד 

שקל שוברים שכתובים   1,000ובידו מעטפה של  
על שמי וכי הוא חייב להחזיר לי אותם והגעתי 

 בזמן המתאים. והוא אכן הביא לי אותם.
השבת  של  כוחה  באמת  מה  הבנתי  אז 
הקדושה. כל מי שמעורב באותה מצווה מרוויח 

 ובענק!

אבל מה לא 
עושים בשביל 
השבת אבידה. 
אמרתי אני אלך 
להתארגן לשבת 

ובשבת אני 
יסתובב ויחפש 

למי נאבדה 
מעטפה עם סכום 

 כסף גדול.

 קודש קדשים -הסדרים 
וכך הביא הגה"צ רבי דב יפה זצ"ל אמר בשם 
המשגיח ר' מאיר חדש זצ"ל: " מי ששומר על 

 הסדרים שומרים אותו"!! -הסדרים 
וביאר זאת שכאשר אדם אינו קובע זמן מסודר 
ללימודו, הוא עלול ח"ו להפסיד הרבה זמן יקר 
בחיים.כי תמיד יש טרדות, ואם לא מתחכמים כנגדם, 
וקובעים זמן שאותו לא משנים בכל מחיר, מפסידים 
זמן רב! והרי כל רגע בחיים קובע נצח, ויבוא זמן 
שהאדם מאד יצטער על כך שלא ניצל מספיק את 
זמנו בעוה"ז. על כן נחוץ מאד שאדם יקבע לעצמו 

 סדרים, ובכך הוא יציל את זמנו מאבדון.
וסיפר, שסוחר אחד התלונן לפני המשגיח רבי 
אליהו לופיאן זצ"ל, שמכיון שבישיבה בה למד לא 
חינכוהו לדייק בזמנים, לכן כיום הוא מתקשה לעמוד 
בלוח הזמנים של הזמנות לקוחותיו, והוא צובר 
הפסדים רבים בגין זה... וזה מלמדינו שמי שלא 

 מקפיד על הזמנים זה ילווה אותו לכל החיים. 
 שומר הסדרים זוכה לסייעתא דשמיא  

וידועים דברי מרן הגר"ח קניבסקי זצוק''ל על דברי 
"קבעת עיתים לתורה"? והיינו שקביעות הוא   -חז"ל   

דבר קבוע שלא משתנה לעולם. ולכן אמר שהמקבל 
על עצמו לא להפסיק מסדרי לימודיו בכל מצב 
שיהיה, הרי הקב"ה מסייע בידו בזה, ושולח לו 
 סייעתא דשמיא שלא יהיו לו מפריעים בזמן הסדרים. 
חודשים  כמה  עמי  שלמד  אחד  היה  ' וסיפר: 
בקביעות יום יום. לפני שהתחלנו ללמוד, הזהרתיו 
לבל יבטל הקביעות. ובתחילה אמר שאינו יודע אם 
יוכל לעמוד בדבר, מפני שבכל חורף הוא רגיש לקור, 
אם  מצטנן בקלות ונופל למשכב. אמר לו הרב: '

לא תחלה'. והנה פעם לרגל מאורע  -תקפיד על הדבר 
מסוים שלא רצה להחמיצו, לא בא באותו יום ללמוד, 

ולמחרת נעשה חולה להרבה זמן'. 
ומסופר שאחד מבחורי ישיבת "פורת יוסף" היה 
מאחר כרוני, מאחר לתפילה, מאחר לסדר, מאחר 
לשיעורים. תמיד כשהיה ראש הישיבה הגרב"צ אבא 
לא חבל אתה מפסיד את  שאול זצ"ל מעיר לו: '
התפילה, את הלימוד, את השיעור... תמיד היה עונה 

 הבחור 'מה אעשה, נאנסתי פה... נאנסתי שם'... 
ראש הישיבה הגרב"צ אבא שאול היה רואה ועיניו 
כלות, וחיכה לשעת כושר בה יוכל לחנך את תלמידו 

כבנו ולהרגילו באורחות יושר. ואכן שעת כושר זו   –
הגיעה. היה זה כשעשו סיום מסכת שנלמדה בעמל 
ויגיעה של זמן רב, והגרב"צ אבא שאול ראה כי צריך 
להוציא את חברי הישיבה לחיק הטבע, שם תיערך 

 מסיבת הסיום.
והנה בתום הסעודה קמו הנערים לשחק ב"כדור", 
ואז הודיע הרב כי הוא מוכן להיות ה"שופט". אותו 
בחור היטיב לשחק בלהט, והבקיע את שער היריב 

 כשהוא מאושר בנצחונו.
אך הרב ה"שופט" מיאן להכריז על נצחונו, ואמר 
לבחור הזועם: 'הלא תבין, מסכן השוער, אנוס היה, 

 ואנוס רחמנא פטריה'...

פופור לר לשבתשבת ס



 ‘:דרשו‘הסיפור הבא הובא ב
אני רוצה לספר לכם מעשה אמיתי שהיה 

לפני כמה חודשים:
ש  פ נ ' ק  " ה פ ס ב ב  ת כ ש ה  מ ע  ו ד י
החיים' (מהרה"ק ר"ח מוואלאזין זיע"א) שער ג' 

דבריו הקדושים, שיש  פרק י"ב: ובקיצור תרגום 
סגולה לבטל דינים ורצונות של אחרים (שזה 

שאם  כולל כל סוג של בחירת אדם ורצונו), 
האדם מדבק מחשבתו לה' שאין 

ית' ואין  שום כוח בעולם רק כוחו 
עוד מלבדו, לא רצונות של אחרים 
ולא כוחות למיניהם, גם ה' מבטל 
מעליו כל כוח ורצון שלא יכלו 

 לשלוט עליו.
סגולה זו נמצאת באמתחתי 
מזמן, וכבר ראיתי מופתים גלויים 
מה  אבל  הטבע.  בדרך  ולמעלה 
שקרה לפני כמה חודשים עולה על 

 כולם:
הייתי באיזו עיירה באירופה 

דחוף, ואחרי כן  לסדר איזה ענין 
יצאתי לתחנת הרכבת כדי להגיע 
לשדה התעופה. יצאתי עם מונית 

בדרך ולא  אבל הנהג טעה  לרכבת, 
מצא את הפתח הראשי של התחנה, 
שלשם רציתי להגיע כדי לקנות 

 כרטיס, וכך פספסתי את הרכבת בדקות בודדות.
שאלתי מתי יוצאת הרכבת הבאה ואמרו לי 

דקות   23בעוד שעה עגולה. כלומר, אני אגיע  
דקות אחרי הזמן הרשמי   7לפני ההמראה,  

שסוגרים את שער העלייה למטוס (זה שדה 
תעופה קטן שמספיק להגיע לשם כשעה וחצי או 
שעה ורבע לפני הטיסה כשאין לך מזוודה). אם 
כך לכאורה אין מצב שאספיק את הטיסה. 

דקות אחרי זמן סגירת   7להגיע לשדה התעופה  
השער; לעבור את הדלפק של האירליין עם 
את  ר  ו ב ע ל ה  ז י  ר ח א ו  , ה נ ו ר ו ק י  כ מ מס

ואחרי זה לתפוס את השער שנסגר    הביטחון, 
 …מזמן

עוד מלבדו, שאין שום  אבל נזכרתי באין 
כוח בעולם שיעצור אותי לתפוס את המטוס, רק 
ה' אחד, וזה בכלל לא תלוי ברצונו של האחראי 
בדלפק. החלטתי אפוא לקנות כרטיס ולעלות על 

 הרכבת.
י  ת י על הרכבת,  עה  י ג ה שעה  ר  ו כעב
והתיישבתי, יהודי אחד ברכבת מלאה גוים. ופה 

מלחמה פנימית. השכל אמר: השתגעת?  התחילה 
אתה פספסת בוודאות את המטוס, אין מצב 
שהאירליין יתן לך לעבור אם כבר סגרו את 
השער, וכי הם יפתחו לך במיוחד את השער?? 

 אתה מצפה לניסים?
אבל קול אחר אמר: אין עוד מלבדו, אין פה 
אחראי בדלפק שלא ירצה לפתוח לי את השער, 

אין פה אחראי של האירליין שיעצור בעדי 
מלהיכנס, יש כוח אחד בעולם, ה' אחד ושמו 
אחד. חוץ מזה הכל הבל הבלים. יש אחד 
שאחראי על הרצונות של כולם, אני בוטח בו 

 שהוא יפתח לי את השערים.
קרב פנימי השתולל בתוכי, היה זה ניסיון 
לא פשוט, אבל האמת ניצחה: בלבי גמלה 

 ההכרה הברורה שאין עוד מלבדו.
קפצתי  ליעד.  יעה  הג הרכבת 
בכל  ץ  לרו התחלתי  ו צה  החו
כוחותיי לכיוון הדלפק. הנחתי את 
בורדינג פס' על המחשב שיתן  ה'
לי לעבור לכיוון הביטחון, אבל 
כמובן זה לא נפתח. ניגשתי אל 

לי. בתחילה הם  הצוות שיפתחו 
אפילו לא ענו לי, הרגע הזה היה 
שיא הניסיון, להאמין שהכל תלוי 

 אך ורק באבי הרחמן שבשמים.
וניגשתי שוב וביקשתי: בבקשה, 

 תפתחו לי.
 ואז זה קרה!

אחד מהצוות מרים טלפון, ואחרי 
שיחה קצרה מרמז לי: 'בא אחריי'. 
הוא בודק את מסמכי הקורונה, 
לגשת  השער  את  י  ל תח  ו פ ו

 לעמדה של הביטחון.
העמדה כבר היתה סגורה לאותו יום, כי 
הטיסה שלי היתה האחרונה באותו יום, וכל 
הנוסעים כבר היו במטוס. אבל המלווה שלי 
סידר את העניין ופתח את שער הבידוק במיוחד 
בשבילי. כשעברתי שם, הגלאי צפצף, והבדיקה 

 ארכה עוד כמה דקות יקרות.
ן  הביטחו שאנשי  מרחוק  תי  ראי אז  ו
שבודקים את הפספורטים של הנוסעים כבר 
הולכים לכיוון היציאה משדה התעופה. אבל איש 
הצוות שליווה אותי סימן להם לחכות, כי יש 

 עוד נוסע.
הם חזרו וליוו אותי לעמדת המשטרה, שני 
שוטרים מימיני ומשמאלי, ואיש הצוות מאחוריי. 
הרגשתי כאילו זה ליווי של כבוד, כראוי לבן של 
מלך מלכי המלכים. הם בדקו את הפספורט ונתנו 
לי להמשיך הלאה. והגעתי לשער הסגור, איש 
הצוות אותו בפני. נכנסתי למטוס, ומיד נסגרה 

 הדלת מאחורי והמטוס יצא לדרכו.
אין לי שום הסבר למה פתחו לי את כל 
השערים, אלא זאת, רק שמי שמאמין בלב 
ובנפש שאין עוד מלבדו, שום שער לא עומד 

הכל נהפך   –בדרכו ושום פתח לא חוסם אותו  
 למישור, הכל נפתח בפניו.

יהודים יקרים, זה לא נס ולא פלא. מי 
גם הקב"ה מבטל   –שמאמין שאין עוד מלבדו  

את הכל בשבילו, ומראה לו שבאמת אין שום 
 דבר מלבדו!

 סיפור לשבת

אחד מהצוות 
מרים טלפון, 
ואחרי שיחה 

קצרה מרמז לי: 
'בא אחריי'. הוא 
בודק את מסמכי 
הקורונה, ופותח 

לי את השער 
לגשת לעמדה 
 של הביטחון.

 

כשהן עומדין משנתם שחרית, ” ל,  “ י ז “ ופירש 
הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצוות 

 “.ללבוש טלית, לקרא את שמע ולהניח תפילין
ש שפירא “ [להגרמ “  זהב משבא ” וכתב בספר  

י הללו שלעמוד “ ל], דמשמע מדברי רש “ זצ 
משנתן אין צריך להיות כארי. ואם אינו עומד 

משנתו הרי הוא סתם עצל.
האמנם במדרש רבה כתב, איתא, עומדין 

 ה.“ש וממליכין להקב“משנתן כאריות מוטפין ק
כ “ הנה כדי לעמוד משנתן צריך כח כארי. וא 

מה כי נלין על אלו שאינם עומדים משנתם 
לקבלת עול מלכות שמים, והרי כח כארי הם 

 צריכים?
ח א, א) כתב, יתגבר כארי “ ע (או “ אכן בשו 

א בביאורו ציין למפרש “ והגר ‘  לקום בבוקר וכו 
ע מוכרח מזה “ ל, ואם כך הוא הדין בשו “ הנ 

 שאכן יש לכל אחד כח ארי לעמוד משנתו.
ומעתה אמור, אם אינו קם, הרי מארי נעשה 
לשועל וכבשה, הלא יבוש הארי החזק ליהפך 

 לשועל וכבשה מבלי כח.
פירש “,  כארי יתנשא ” ועל תוספת הכתוב  

שהארי הוא גיבור בטבעו, ‘,  העמק דבר ‘ב ב“הנצי
ועוד יש לו התנשאות הנפש שמועיל לו הרבה 
להפיק רצונו יותר מכפי כוחו גם כן, וזהו ברכת 
ישראל, לבד שמתגבר בטבע, עוד כארי יתנשא, 

 יותר מכפי כוחו.
ויבאו כל ” ן על הפסוק  “ והוא כפירוש רמב 
י “ (שמות לה, כא), שאעפ “ איש אשר נשאו ליבו

שלא היו למודים למלאכות דקות כמלאכת 
המשכן, אבל נשיאת הלב היא זו שמצאו 

‘, בטבעם לדעת לעשות כן, ויגבה ליבם בדרכי ה 
שיש בכח נשיאות הלב לפתוח כחות עליונים 
יותר מכפי כוחו. וכמו שמצינו אצל יעקב שנזכר 
שלא התפלל במקום שהתפללו אבותיו, ויהיב 
דעתיה וליביה למהדר. ותימה מה סלקא דעתך 
והרי הוא עומד בחרן, וכי יספיק להגיע לבית אל 
קודם שתחשך. אלא מכיוון שיהיב דעתיה 
וליביה למהדר, ונשאו ליבו לכך, נתינה לו 

 הסיעתא דשמיא וקפצה לו הדרך.
ועל האדם לשאוף בנשיאות לב לדבר, ושמים 

 יסייעו לזה.

בשבת פפור לר ל ללשבבס פפו ס
 

 ההתגברות האמיתית

“הן עם כלביא וכארי יתנשא...”  
(במדבר כג, כד)   



מסופר על אחד מגדולי ישראל בחוץ לארץ שראה יהודי אחד מעשן בשבת. כיוון שאותו רב היה 
רב המקום, סטר לו על לחיו. הלה תבעו לבית משפט של גויים. כשהובא הרב למשפט, טען הרב 
שהלה נתן סטירה לאביו, ולכן כמו כן נתן לו סטירה. התובע תכף זעק: שקרן! כבוד הרב משקר!! 
אני נתתי סטירה לאביך?! אמר לו הרב: כן, נתת סטירה לאבי שבשמים בכך שעישנת בשבת 

 ברחוב בפרהסיא. הבינו השופטים לכוונתו של הרב ופטרוהו.
 

כשביקר רבי מרדכי מצ'רנוביל בכמה ערים חלקו לו כבוד גדול, והמונים רבים הלכו אחרי מרכבתו. 
הוא אמר למקורביו: ''כדי שלא תזוח דעתי עלי דימיתי לנפשי שאני מוטל מת, וכל אלה באו 
ללותני למקום מנוחתי''. ורבי חיים מצאנז כשביקר בעיר טרנוב קדמוהו אנשי טרנוב בכבוד מלכים. 
ישב רבי חיים במרכבה כשהוא מוקף המונים המריעים לכבודו, ופניו זועפים ומתוחים. פנה לבנו 
רבי יחזקאל, ואמר: ''יודע אתה בני, מצבי עתה דומה לגנרל שסרח, העמידוהו למשפט, ופסקו דינו 

לשלול ממנו את כל דרגותיו, והוא מעכשיו חייל טוראי פשוט. 
יצא הגנרל מבית המשפט והחיילים בחוץ שלא ידעו עדיין מפסק הדין מאומה, הזדקפו ביראת 

 כבוד והצדיעו לפניו כיאות לגנרל. מה כאבה לו הצדעה זו?'' 
 

שמו של הגאון רבי מנחם מנדל מליובאויטש, הלך לפניו שהוא גאון גדול בש''ס ובפוסקים, ואז 
הוזמן על ידי פרנסי קהלת וילנא [המתנגדים] לבא לעיר וילנא למסור שם שיעורים בהלכה. 
כשהגיע לשם נחל כבוד רב על ידי שיעוריו הנפלאים. בנו שליוה אותו כתב במכתב לאמו הרבנית: 
''אבא נוחל כבוד רב אף בעיר של מתנגדים, ואני נהנה מאד''. כאשר שב הגאון לביתו נתקל במכתב 
של בנו. קרא את בנו והתחיל נוזף בו, שאלה הרבנית: ''מה חטאו ומה פשעו שאתה נוזף בו כה 

 קשות? ענה רבי מנחם מנדל, דמי נשפך כמים על כבוד שלא מגיע לי, והוא עוד נהנה מזה?''.
 

מעשה נודע מסופר על הבעל שם טוב הקדוש שפגש את חייקל, שואב המים של העיירה, 
שהתהלך לו בסמטאות עם האסל והדליים הכבדים על כתפיו, ושאלו: "מה שלומך ר' חייקל?", 
"אוי!" נאנח ר' חייקל כשהוא מוריד את האסל מעל כתפיו, ומוחה את הזיעה הניגרת על מצחו, 
"קשה לי מאוד, אני כבר לא צעיר, ונגזר עלי להסחב עם דליי מים כבדים, לטפס עד קומות גבוהות 
ובשכר זה כמה אני מקבל? בקושי כמה פרוטות עלובות, כמה מר הוא גורלי!". למחרת שוב פגש בו 

 ושאלו: "מה שלומך היום, ר' חייקל?", "הו, ב"ה!" 
חייך ר' חייקל, "למרות שאינני צעיר אני עדיין מצליח לשאת את האסל והדליים הכבדים, ומטפס 
עד לקומות גבוהות. אומנם אינני מרויח מעבר לכמה פרוטות אך בכל זאת אני מתפרנס בכוחות 
עצמי ואיני נופל לטורח על זולתי, כמה שפר חלקי..." כששמע זאת הבעש"ט אמר: "עתה התישבה 
לי הסתירה בין מה שאמרו חז"ל "מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה", ומצד 

הכיצד? אומנם מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לכל   -שני אמרו "אדם נידון בכל יום"  
 השנה, אך בכל יום אדם קובע מחדש כיצד להתייחס אל הדברים, בקושי או בקלות. 

 
מסופר על רבי לוי יצחק מברדיטשוב שפעם ראה עגלון אחד מבני ישראל שהיה עומד עטוף 
בטליתו ומוכתר בתפילין, עוסק בתפילתו ומזפת דרך אגב את אופני העגלה, הסתכל רבי לוי יצחק 
כלפי מעלה, ואמר: רבונו של עולם, ראה והביטה כי אין קדוש כבן ישראל, הרי לפניך עגלון יהודי, 
איש פשוט מן הפחותים שבעם, ובכל זאת גם בשעה שהוא מזפת את אופני העגלה הריהו לבוש 

 בטלית ותפילין, ועוד ומתפלל לה'.

 סיפורים מחזקים  
האם "זכרון מאיר" היא שכונה בבני ברק, או שכנה של בני  

 ברק?
(כב,ה) וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על     

 הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו וגו'.
המלאך היה עומד בחרב שלופה לפניו ולא היה יכול ללכת  

כמו שמצינו באתון של בלעם א. בשו"ע (אבהע"ז סי' קכח) 
מובא שכשכותבים בגט אשה את שם העיר צריך להזכיר 
האם היא יושבת על נהר, ולכתחילה אין צריך לכתוב את שם 

 הנהר אבל נהגו להזכיר.
ובס' גט פשוט (למהר"ם חביב זצ"ל סי' קכח סעי' ד' ס"ק לז    

ד"ה כתב) הביא משו"ת משפטי שמואל (דף קסא) שמביא 
משו"ת מהרי"ק, שגם אם יש נהר שלפעמים פוסקים מימיו 
וחוזרים ומתחדשים, יש לכתוב כן בגט שהעיר יושבת על 
נהר, שכיון שבשעת כתיבת הגט זורמים מים בנהר שפיר 

 מיקרי נהר, ע"כ.
וכ' שם שמהזוהר (פר' בלק ח"ג קצג.) לא משמע כן, שמביא    

הזוהר את הפסוק "פתורה אשר על הנהר", שכתוב שפתורה 
היתה יושבת רק על נהר אחד, ומקשה ממש"כ (דברים כג,ה) 
"ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים 
לקללך", שרואים שפתורה היתה יושבת על ב' נהרות,  ורש"י 

 בין שתי נהרות יושבת,   -(בראשית כד,י) כ' ש"ארם נהרים" 
ומתרץ הזוהר, שכתיב "על הנהר" בלשון יחיד, משום שעל    

נהר אחד עומדת תדיר, ע"כ.
והבין ה"גט פשוט" בדברי הזוהר, שכיון שאחד מב' הנהרות    

שנמצאות סמוך ל"פתורה" פוסקין מימיו ומתחדשים, ורק נהר 
 אחד זורם מים בתדירות, לכן הודגש כאן שיושבת "על הנהר".

ודחה את הראיה, דבאמת גם אם יש נהר שפוסקין מימיו,    
יש לקוראו "נהר", אלא שכיון ששם היה נהר אחד מתוך הב' 

 שזרם בתדירות, לכן הזכירו רק אותו.
ב.   בשו"ת שבט הלוי (להגר"ש וואזנר שליט"א רבה של 

ח"ח סי' רצב) הביא את מה   -שכונת "זכרון מאיר" בבני ברק  
שאמר הגאון רי"ש אלישיב זצוק"ל שהנוסח שיש לכתוב 
בגיטין הנעשין בבני ברק: "בני ברק הסמוכה לרמת גן דיתבא 
על מי בארות", ועי"ש שדן בדבריו, וכן דן מדוע לא מזכירים 

 את נחל הירקון. 
ג.  ושם (ח"ט סי' רעח) נשאל מדוע כשעורך חופה בשכונת  

"זכרון מאיר" בבני ברק, כותב בכתובה: "זכרון מאיר בני 
 ברק", דהיינו שבנוסף לשם העיר כותב גם את שם השכונה. 

וכתב וז"ל: ואשר שאל  אותי, בענין שאני מקפיד לכתוב    
דהיינו שם השכונה, וכ"ת   -בכתובה "זכרון מאיר בני ברק"  

הביא מס' עזר מקודש דלא צריכים לכך, והביא מש"כ הה"ג 
 רש"א שטערן שליט"א בספרו בזה והניח בצ"ע.

תסלחו לי שלא עמדתם על דעתי, דמה שהקפיד החזון איש    
זי"ע, היה היות כי החזיק את שכונת "זכרון מאיר" אז כעיר 
בפני עצמה לא שכונה של בני ברק אלא שכנה של בני ברק, 
והיה טעמו עמו שאי אפשר לי כעת להעלות על הכתב, לכן 

 -דעתו היה לכתוב "זכרון מאיר", והיינו זכרון מאיר לבד,  
אלא ברבות הימים ראינו את "זכרון מאיר" כחלק נכבד של 
בני ברק, ולכן הכרעתי לכתוב "זכרון מאיר" וגם "בני ברק", 
ולא רציתי ללכת נגד הקפדתו של חזון איש זי"ע ושלא 

 להזכיר כלל "זכרון מאיר", ע"כ.
ד.   בשו"ת אגרות משה (יו"ד ג' סי' פח) כתב לאדם גדול 
ששאלו, האם לקבוע מקומו בבני ברק, מחמת שהחזו"א זצ"ל 
היה דר שם וכיון שרוצה לומר שיעורים, ובתוך השיעור חולק 
על מרן החזו"א, האם זה ראוי לעשות כן במקומו של החזו"א, 

 אף אחר שנפטר.
וכ' וז"ל: "בדבר שיש לך איזה חשש לקבוע מקומך בבני    

ברק מצד שבתוך דברי תורה איכא פעמים שאתה אומר שלא 
כדברי החזון איש זצ"ל, לא מובן שום חשש בזה ואדרבה זהו 
כבודו אשר מזכירים שיטתו בדברי תורה, ומעיינים בדבריו 
אף שהמסקנא של החכם המעיין הוא שלא כדבריו, ולא עלה 
כלל על דעת החזון איש זצ"ל שלא ימצאו ת"ח שיפלגו עליו 
ולא שייך שיקפיד ע"ז דאדרבה האמת והשלום אהבו וכו', 
וליכא שום חשש ושום קפידא להישאר בבני ברק ולומר 
שיעורים ואדרבה יהיה מליץ יושר בעדך על שאתה מעיין 

 בספריו".

בני
ולא
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היה
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ו  
בבבבברק
כדב
כב
אף
כלל
ולא
ולי
שי

אפשרות 
לקבל 

צינתוקים 
בכל פעם 

שעולה חידה 
חדשה 
 למערכת

א

ש

בזוכ בפרסים!!זוכים בכל שבוע 

שלוחה
 החידה השבועית 1

 שלוחה
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 השארת תשובה 
 לחידה השבועית

 שלוחה
 שמות הזוכים 3

 שלוחה
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 שלוחה
 לתרומה והנצחה  5

 בפרסים לחידה

 שלוחה
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 שאלה שבועית 
 מאור החיים הקדוש

 שלוחה
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 השארת תשובה 

 שלוחה
שמות הזוכים בשאלה  8

 מהאור החיים הקדוש
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. "ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּׁשב" 

"ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק ְלָך ָּנא ִאִּתי ֶאל ָמקֹום ַאֵחר ֲאֶׁשר ִּתְרֶאּנּו ִמָּׁשם 
. ּלֹו ֹלא ִתְרֶאה ְוָקְבנֹו ִלי ִמָּׁשם'  ֶאֶפס ָקֵצהּו ִתְרֶאה ְוכ*

  

 :  

"ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם... ָלקֹב אְֹיַבי ְקָראִתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה 
ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים... ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק... ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו 

. ֶּכֶסף ְוָזָהב ֹלא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ה'" 

. "ַקח ֶאת ָּכל ָראֵׁשי ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם ַלה' ֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש" 
:  



אין ארוחת בוקר
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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  

 
 

 ֵהם ְׁשַנִים )כד, כג( "ִיְתַנָּׂשא ְוַכֲאִרי ָיקּום ְּכָלִביא ָעם ֶהן"
. ַּבֵּׁשִני ָּתלּוי ָהֶאָחד. ֵהם ּוְׁשלּוִבים, ֶזה ְּבָפסּוק ָהִעָּקִרִּיים ַהֵּפרּוִׁשים

. ָהאֹוְיִבים ִעם ַּבִּמְלָחָמה ִנָּצחֹון ַעל ְמַדֵּבר ֶׁשַהָּכתּוב, ָהֶאָחד ַהֵּפרּוׁש
 .ִיְצרֹו ַעל ָהָאָדם ְּבִנְצחֹון הּוא ֶׁשְּמַדֵּבר, ַהֵּׁשִני ְוַהֵּפרּוׁש

 ַהִּנָּצחֹון ָּתלּוי, ַהֵּיֶצר ַעל, ָּגדֹול ְּבִנָּצחֹון ִּכי. ַאֲהָדֵדי ֵהם ּוְׁשלּוִבים     
 ְּכָלִביא ָעם ֶהן" :ִמֶּמּנּו ַנְתִחיל ְלִפיָכ. ָּבאֹוְיִבים, ַהְּקַטָּנה ַּבִּמְלָחָמה

 ַׁשֲחִרית ִמְּׁשָנָתם עֹוְמִדים ְּכֶׁשֵהם: י"ַרִּׁש  ֵּפֵרׁש", ִיְתַנָּׂשא ְוַכֲאִרי ָיקּום
, ַטִּלית ִלְלֹּבׁש :ַהִּמְצוֹות ֶאת ַלְחֹטף ְוַכֲאִרי ְּכָלִביא ִמְתַּגְּבִרים ֵהם

 .ְּתִפִּלין ּוְלָהִניחַ  ְׁשַמע ֶאת ִלְקרֹא
 ַעד, ָּכ ָּכל ְׁשגּוִרים, ּוְתִפִּלין ְוַטִּלית ְּתִפָּלה, ֵאּלּו ַמֲעִׂשים     

 ל"ַהַּמֲהַר  ְוָאֵכן. ַלֲעׂשֹוָתם ַוֲאִרי ָלִביא ִלְגבּוַרת ַהַהְׁשָוָאה ֶׁשַּמְפִליָאה
 ְלַזְלֵזל ֶׁשּלאֹ , ְלַהְׁשִמיֵענּו ִּבְּקׁשּו ַעְצמֹו ֶזה ֶׁשִעְנָין ָּכַתב ל"ָזצָ  ִמְּפָראג
 ֶׁשְּפֻעָּלָתן ֵנַדע. ּוְׁשגּורֹות ִּכְזִעירֹות ָלנּו ַהִּנְראֹות ְּבִמְצוֹות ָחִליָלה
 ֻמָּׂשג ָלנּו ֵאין. ַוֲאִרי ָלִביא ִּכְפֻעַּלת ּוַמְרִעיָׁשה ֲעצּוָמה, ְמרֹוִמים ְּבָגְבֵהי

 ְלַעְצֵמנּו, ָאנּו מֹוִסיִפים טֹוָבה ְוֶׁשַפע ֲהָגָנה ַּכָּמה, ְואֹוָרה ְזֻכּיֹות ַּכָּמה
 .ּוַבְּתִפָּלה ִּבְתִפִּלין, ְּבַטִּלית, ֻּכּלֹו ִיְׂשָרֵאל ּוְלַעם ּוְלִמְׁשַּפְחֵּתנּו

 הּוא, ְיהּוִדי ָּכל ֶׁשל ְוַהִּבָּטחֹון ֵמָהֱאמּוָנה ִנְפָרד ִּתיִּבלְ  ֵחֶלק     
 ַמֲאַמִּצים ֶׁשִהְׁשַקְענּו ּוְכָכל, ִליֵרָאיו טֹוב ָׂשָכר ְמַׁשֵּלם ִיְתָּבַר ֶׁשַהֵּׁשם
 ּוְבַוַּדאי. יֹוֵתר ָּגדֹול ָׂשָכר ְנַקֵּבל ַּגם ָּכ, ַהִּמְצוָה ְּבִקּיּום יֹוֵתר ְּגדֹוִלים
 ִמיסֹודֹות ֶאָחד ִלְהיֹות ָצִרי, ַהּדֹורֹות ָּכל ִהְתַחְּנכּו ֶׁשָעָליו, ֶזה ֶׁשְּכָלל
 .ַהִחּנּו

 ְואּוַלי, ַמַּגַעת ִהיא ֵהיָכן ַעד, ָוֵאם ָאב ִּכּבּוד ִמְצַות ַעל ְוִנְׁשַמע ּבֹואּו     
 !ְׂשָכָרּה ַמִּגיעַ  ֵהיָכן ַעד: ָנכֹון יֹוֵתר
 ָנִאים ֵּפרּוִׁשים ּובֹו', ֵמַרִּבי ָׁשַמְעִּתי' ַּבֵּסֶפר מֹוִפיעַ  ַהִּסּפּור     

 ַּדָּין, ִליֶטעְוְסִקי ַהֹּכֵהן ָׁשלֹום ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי ַהָּגאֹון ְיֵדי ַעל ֶׁשֶּנֶאְמרּו
 ֶׁשָעָׂשה, ְּבֶרְסִטיְצִקי ְצִבי ִיְׂשָרֵאל ָהַרב ְיֵדי ַעל ְוִנְרְׁשמּו ,'ְּבלֹוְדז צ"ּומֹו
 ,ִליֶטעְוְסִקי ָהַרב ֶׁשל ִלְדָרׁשֹוָתיו ַׁשָּבת ִמֵּדי ָלֶלֶכת ֶׁשל ֶקַבע ִמְנָהג לֹו

 .ַהְּכָתב ַעל ַהְּדָבִרים ֶאת ֶהֱעָלה ַׁשָּבת ּוְבמֹוָצֵאי
 ַהְּיהּוִדים ָּכל ֶׁשל ְוַהֲעָבָרָתם' לֹוְדז ַעל ַהָּנאִצים ִהְׁשַּתְּלטּות ִעם     

 ְויֹום, ְּבֶרְסִטיְצִקי ְצִבי ִיְׂשָרֵאל ָהַרב ֶׁשל ְּבִריאּותֹו ַמָּצב הּוַרע ,ַלֶּגטֹו
 לֹו ְוָתִביא ֵמַהֶּגטֹו ֶׁשֵּתֵצא ִמֶּמָּנה ּוִבֵּקׁש ֶעְטל ְלִבּתֹו ָקָרא הּוא ֶאָחד

 .ֶלֶחם ְּפרּוַסת
 אֹו ָזָהב ִמֶּמִּני ְּתַבֵּקׁש ִאם: 'ְּבָאְמָרּה ְלָאִביהָ  ֵהִׁשיָבה ַהַּבת     

 ְּפרּוַסת ֶאת ֵמֲאֶׁשר אֹוָתם ְלַהִּׂשיג ַקל יֹוֵתר ִלי ִיְהֶיה ,ַיֲהלֹוִמים
, ַאָּבא, יֹוֵדעַ  ַאָּתה ַּגם ֶׁשֵּכן, ַלֶּגטֹו ִמחּוץ ְלָהִביא ֶׁשָּצִרי ַהֶּלֶחם

 .'ַמָּמׁש ֶׁשל ֶנֶפׁש ְּבִפּקּוחַ  ֶׁשְּמֻדָּבר
 ֲהלאֹ , ַהְיָקָרה ִּבִּתי: 'ָלּה ְוָאַמר ִהְתַעֵּקׁש ֶׁשָאִביהָ  ִסְּפָרה ַהַּבת     

 ְׁשמֹו ְלַמַען, ְּבדּוִמָּיה ִיּסּוִרים ָסַבְלִּתי ַחַּיי ְיֵמי ָּכל ֶׁשְּבֶמֶׁש ַאְּת  יֹוַדַעת
 ִמן ְלִהָּפֵרד עֹוֶמֶדת ֶׁשַּנְפִׁשי ַמְרִּגיׁש ְּכֶׁשֲאִני, ַעָּתה ֲאָבל, ְּבַאֲהָבה

 ְיֵדי ַעל ְלבֹוְרִאי ֶׁשַבח ָלֵתת ַאַחת ַּפַעם עֹוד ִלְזּכֹות רֹוֶצה ֲאִני, ַהּגּוף
 .'ָהָאֶרץ ִמן ֶלֶחם ַהּמֹוִציא ִּבְרַּכת

. ָמה ִויִהי, ָאִביהָ  ְרצֹון ֶאת ְלַקֵּים ֶעְטל ֶהְחִליָטה, זֹאת ְּבָׁשְמָעּה     
 מֹוִפיעַ  ְּפִסיעֹות ַּכָּמה ְלַאַחר ְוִהֵּנה, ַלֶּגטֹו ִמחּוץ ֶאל יֹוֵצאת ִהיא

, ְיהּוִדָּיה: 'ְּבַגּסּות ְלֶעְבָרּה ְוצֹוֵעק, ִנְׁשקֹו ֶאת ּדֹוֵר, ָנאִצי ַחָּיל ְלֶפַתע
 - - - ?'ָּכאן עֹוָׂשה ַאְּת  ָמה
 ַהָּנאִצי ֵאֶצל ָׁשִוים ֶׁשַחֶּייהָ  ְוָיְדָעה, ְמאדֹ  ִנְבֲהָלה ַהְּצִעיָרה ַהַּבת     
 ַהֶהֶדק ַעל ִלְלֹחץ ָעלּול הּוא ַעְפַעף ּוְבִניד, ַהּׁשּום ִּכְקִלַּפת ַהָּלז

 .ּוְלָהְרָגּה
 ֶאת לֹוַמר ְוֶהְחִליָטה, רּוחַ  ַאִּמיצּות ֶעְטל ָלְבָׁשה ָּכ ְּבֶׁשל ַּדְוָקא     

 .ָהֱאֶמת
 ּוִבֵּקׁש, ְּדַוי ֶעֶרׂש ַעל ׁשֹוֵכב ..ֶׁשָאִביה ַהָּנאִצי ַלַחָּיל ִסְּפָרה ִהיא     

 ַעל ְמַצָּוה ֶׁשָּלנּו ֶׁשַהּתֹוָרה ְוֵכיָון. "ֶלֶחם ְּפרּוַסת לֹו ְלָהִביא ִמֶּמָּנה
, ֶׁשִּלי ַהָּבא ָהעֹוָלם ֶאת ֲאַאֵּבד זֹאת ֶאֱעֶׂשה לאֹ  ְוִאם ,ָאב ִּכּבּוד

 ֶאת ְלַאָּבא ּוְלָהִביא ַהֶּגטֹו ִמן ְוָלֵצאת ַחַּיי ֶאת ְלַסֵּכן ֶהְחַלְטִּתי
 ."ֶׁשִּבֵּקׁש ַהְּפרּוָסה

ֵמרֹאׁש  ְוָיְדָעה, ַהָּנאִצי ַלַחָּיל ַהַּבת ָאְמָרה ַהָּללּו ַהִּמִּלים ֶאת     

 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

 ָּבָלק ָּפָרַׁשת
ן מספרעלון 
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 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין



 ְירֹוֵקן ְוהּוא ֲחָמתֹו ּבֹו ִּתְבַער זֹאת ֶׁשְּבָׁשְמעֹו ְּגבֹוָהה ְסִבירּות ֶׁשַּקֶּיֶמת 
 .ֶׁשּלֹו ַהַּמְקֵלעַ  ְּבַתת ַהַּכּדּוִרים ַמְחָסִנית ֶאת ָעֶליהָ 

 הּוא! ִהְתַרֵּכ ְוִלּבֹו, ַהְּדָבִרים ֶאת ָׁשַמע ַהָּנאִצי. ֶפֶלא ֶזה ּוְרֵאה     
 .ַהֶּגטֹו ֶאל ַּבֲחָזָרה ָלׁשּוב ָלּה ְוִהִּתיר ֶלֶחם ְּפרּוַסת ָלּה הֹוִׁשיט ַעְצמֹו

 ָיָדיו ֶאת ָנַטל הּוא, ַהְּפרּוָסה ֶאת לֹו ָמְסָרה, ְלָאִביהָ  ִהִּגיָעה ֶעְטל     

 .ְלבֹוְראֹו ִנְׁשָמתֹו ֵהִׁשיב ָקָצר ְזַמן ּוְלַאַחר, ְּבִׂשְמָחה ּוֵבֵר
 ָצִרי, ַהָּנאִצי ַהַחָּיל ִעם ֶׁשִהְתַרֵחׁש ַהֶּזה ֵיָאֵמן ַהִּבְלִּתי ַהֶּפֶלא     

 ִּבְמלאֹ  ָוֵאם ָאב ִּכּבּוד ִמְצַות ְלִקּיּום ַהְיָלִדים ֶׁשל ִלּבֹוֵתיֶהם ֶאת ְלַחֵּזק
', לֹוְדז ְּבֶגטֹו, ָׁשם ֶּׁשָּקָרה ְלַמה ַאֵחר ֶהְסֵּבר ֵאין. ְוִדְקּדּוֶקיהָ  ִהּדּוָרּה

 )ְּבִׂשְמָחה (ְלַחֵּנ. ָוֵאם ָאב ִּכּבּוד ִמְצַות ֶׁשל ְׂשָכָרּה ֶזה ֶׁשָהָיה ֶאָּלא

 

 
 דבר יש אם. ביתי לעבר הערב מכולל שב אני. ולח חם קיץ ליל

 לימוד במיוחד ,התורה לימוד זהו האדם את ביותר שמספק

 .מזה יותר מתוק דבר בעולם אין. שלנו המגובשת בקהילה

 שיחת קיבלתי, האחרון מהלימוד סוגיה על מהרהר בעודי     

 של הדיבור טון לפי?" שלומך מה ,אבא. "הבכורה מבתי טלפון

 לסרב אוכל לא כהרגלי שאני בקשה תגיע שבקרוב הבנתי בתי

 בתי?" חפצה את במה, "בחיוך השבתי", היקרה בתי ,כן. "לה

, שחרית תפילת לאחר מיד הבוקר בשעות לביתה שאגיע ביקשה

 .הבכור נכדי שהוא, יואבי על להשגיח כדי

 סירבתי לא, המחר ליום במטלות עמוס היה שלי שהיומן אף     

 .נפלא דבר זהו יואב עם איכות זמן. לבתי

 הוא הצעיר גילו למרות אך, שש גיל את יואבי חגג חודש לפני     

 מביישת הייתה שלא ובפיקחות מהירה חשיבה ביכולת בורך

 הפגישות את דחיתי לביתי כששבתי. ממנו גדולים ילדים

 וציפיתי, יותר מאוחר למועד בבוקר למחר המתוכננות

 .נכדי עם האיכות לזמן בהתרגשות

 הפקידה היא. בתי של ביתה לכיוון נסעתי שחרית תפילת לאחר

הקשבתי. בו לטיפול מגוונות הוראות שלל וצירפה בנה את בידי

 כשהיא חוששת אמא כל הרי ,ממושמע חייל כמו ההוראות לכל

 אף, אמרה שבתי מה לכל בהסכמה הנהנתי. מילדיה מתרחקת

 שהיא מכיוון, האחרונים דבריה את שהבנתי בטוח הייתי שלא

 .מכיר לא שאני צעירים של חדשות מילים אמרה

 הוא. אותו להכיר צריך יואב של בחברתו העונג את להבין כדי     

 בן ילד עם משוחח שאני לעצמי הזכרתי פעם לא. נפלא שיחה בן

 .השיחה רמת את קצת להוריד נדרש ולעיתים שש

, סבא: "יואב שאל ושיחה משחק של אחדות שעות כעבור     

 קצת וחשבתי אליו חייכתי?" בגילי כשהיית משחק היית במה

 הייתה ליואבי שיש המשחקים שכמות מכיוון, שעניתי לפני

 .בילדותי השכונה ילדי לכל מספיקה

העולם שש בן כשהייתי: "אמרתי מילותיי את שבררתי לאחר     

 אבל, היום שיש והטכנולוגיה השפע כל היה לא ,כך כל שונה היה

 .קיימת אינה כמעט שהיום חיים שמחת הייתה ההם בימים

 קופצים ,יחדיו משחקים היו הילדים, ילד הייתי שאני בזמן     

 שזאת ומשוכנעים ,מהדמיון משחקים ממציאים היינו. ונהנים

 ."המציאות

של נפלאים ימים מאותם זכרונות והעליתי עיניי את עצמתי     

 אבל, שש בן ילד היה שלך סבא גם. ")למניינם 1973( ג"תשל קיץ

 ".הבית לכותלי מחוץ מבלים היינו הזמן רוב את

הדמיון במשחקי שֶאזכר וביקש מתיאוריי נהנה יואבי     

 .ילד כשהייתי ששיחקנו

 :לנכדי אמרתי. ראשי את הציפו מתוקים זכרונות     

את מכיר אתה. אשקלון בעיר גרתי בגילך שהייתי בזמן"     

. בהסכמה הנהן יואבי. שאלתי?" נכון, דינה הגדולה הסבתא

בניינים היו לא ,אז אבל, גדלתי הגדולה הסבתא של בבית"

 עם גדולים שדות רק אז היו. ירוקות מדשאות לא וגם מסביב

 גרנו שבו הבניין ליד. תושבים וגם פרדסים, מגוונים בר צמחי

עץ בגאון ניצב בשדה. גדול שדה ומעברה ,חלודה גדר הייתה

 .גדול תאנה

לאחר. מקרשים קטן בית בו ובונים עליו מטפסים היינו     

 והיינו ,השקיעה עד לעיתים בו מבלים היינו מוכן היה שהבית

יוחאי בר שמעון רבי של במערה נמצאים שאנחנו מדמיינים

 ."ברומאים ונלחמים

 בעבר יפים זמנים מאותם קורותיי את ליואבי לתאר המשכתי     

הביט יואבי. החוויות לשמע בעיניו שניצת בזיק הבחנתי. הרחוק

 ?"קיים עדיין התאנה עץ, סבא: "ושאל בהערצה בי

 מזמן כבר אומנם השדה ,כן אכן: "והשבתי קמעה חשבתי     

הביט יואבי". במקומו ניצב עדיין העץ אבל, בניינים לשורת הפך

 לעץ אותי תיקח, סבא: "רך בקול וביקש הגדולות בעיניו בי

     ". דמיון במשחקי ולשחק העץ על לטפס רוצה אני גם. התאנה

 .ציפיתי לא לכך. בתדהמה בו הבטתי     



 
;  

 יודע אני שלו אמא עם שנים ושמונה עשרים של מהיכרות     

 במתיקות בי הפציר יואבי. מהרעיון תשמח לא שהיא בוודאות

 אם ושאלתי לבתי חייגתי. נכנעתי ולבסוף, אותו המאפיינת

מעברו. מאשקלוןדינהסבתאאתיואביעםיחדלבקראפשר

 :לגמגם החלה בתי. שתיקה נשמעה הקו של השני

  עכשיו?" בתי דווקא ולמה, רחוק כך כל למה, אבא אבל"     

 היא ילדותי עיר ,בתי מבחינת. הארץ במרכז וגדלה נולדה היקרה

 .חייבים אם רק אליו שמגיעים מקום

 טילים אין, שקטים הזמנים שכעת ואמרתי בתי את הרגעתי    

 סבתא את לבקר וניתן', ממתקים' מיני וכל תבערה בלוני לא וגם

 דרכנו את עשינו ואני ויואבי ,הסכימה בתי לבסוף. בנעימים דינה

 .אשקלון העיר לעבר

 מעניין זה מדוע הבנתי לא. ילדותי על יואבי שאל הנסיעה במשך

 .זיכרונות להעלות נהניתי אבל, כך כל אותו

 לעיר נכנס שאני פעם בכל. לאשקלון הגענו קלה שעה לאחר     

 במשך. במילים להסביר ניתן שלא התרגשות חש אני ילדותי

. וירוקה פורחת, יפה כך כל היא. כך כל השתנתה העיר השנים

 .עימה מיטיב רק והזמן, הרף ללא בה נבנות חדשות שכונות

" לפנק" דאגה בקודש שכהרגלה, היקרה אימי לבית הגענו     

 הבט: "ליואבי אמרתי מה זמן ולאחר, הקיבה את היטב לנו

 יואבי?" הגדול התאנה עץ את הרחוב בקצה רואה אתה, מהחלון

 העץ לכיוון נלך כעת". "רואה אני ,סבא כן: "ואמר בעץ הבחין

 את ביואבי להחדיר השתדלתי". גדול שדה יש שמסביב ותדמיין

 כל שונים הזמנים... קשה זה כעת אבל, ימים אותם של האווירה

 .כך

 .הצלחה ללא אך, התאנה עץ על לטפס ניסה יואבי     

, שלנו לדור בניגוד, כך כל עדין הוא אבל אותו לעודד ניסיתי     

 .קטנים לא ושובבים חזקים די ילדים אז שהיינו

. ושוב שוב ונכשל פעמים כמה עוד העץ על לטפס ניסה יואבי     

 לא אחד שאף וידאתי, סביבי הבטתי כושלים ניסיונות כמה לאחר

. העץ על לטפס והתחלתי יואבי של ידו את תפסתי, לעברי מביט

 .ממעשיי מאוד חששתי

 מאוד קיצונית בתגובה מסתכן אני יישרט יואבי שאם ידעתי     

 .מבתי

 הענפים שבו למקום, העץ ללב הגענו רב מאמץ לאחר     

 הצבעתי. ילדים כשהיינו העץ בית את בונים היינו שם, מתרחבים

: ליואבי ואמרתי מהגזע בלט שעדיין ישן מסמר לעבר בהתרגשות

 ."הנהדרת ילדותי מתקופת שריד זהו ,במסמר הבט"

. העת כל עליו השגחתי ואני, במיוחד עבה גזע על עמד יואבי     

 מחוויית נהניתי ,מעץ בית לבנות של בגיל איני מזמן שכבר אף

 .נכדי עם הטיפוס

. הגזע על חרוט שם עיני צדה ולפתע, כבד בענף היטב אחזתי     

 .עיני בזווית התנוצצה ודמעה העץ על החרוט בשם הבטתי

 "?ראית מה? מתרגש אתה למה, סבא: "שאל הפיקח יואבי     

, ביותרהטובילדותיחבר, רועישלשמו, שחלפוהשניםכלאףעל

 .העץ גזע על חרוט היטב נראה

 "?רועי זה מי, סבא. "ובגעגועים בערגה החריטה את ליטפתי     

 ירדנו ."לך ואספר מהעץ נרד בוא: "והשבתי בנכדי הבטתי     

בי והביטו אנשים כמה במקום עברו בדיוק מזלי ולרוע, מהעץ

 .מוזר במבט

בזמן. "רועי של ביתו לכיוון והלכנו יואבי של בידו אחזתי      

 ביותר הטוב החבר היה רועי, "ליואבי סיפרתי ,"בגילך שהייתי

 ".ושלוש עשרים גיל עד חברים היינו .שלי

 של אימו ,רחל גברת. הדלת על ונקשתי רועי של לביתו הגענו     

. מפיה יצא צהלה וקול בי הביטה היא. הדלת את פתחה, רועי

 "?זכיתי במה! מכובד אורח איזה"

: מפיה יצאה התפעלות וקריאת ביואבי הביטה רחל גברת     

 ."ייאמן לא, הסבא של העתק ממש הנכד, וואו"

 הביטו רועי של תמונותיו. לביתה להיכנס אותנו הזמינה היא     

. החיים בין איננו שרועי הבין כבר ויואבי, אפשרי קיר מכל עלינו

 ולמרות, קשה דרכים בתאונת רועי נפגע ושלוש עשרים בגיל

 .נשמתו את נפח הרופאים מאמצי

 .להינחם מיאנה רחל, שחלפו השנים כל אף על, מאז     

 ממוסגרת תמונה ובידה ל"ז בנה של לחדרו נכנסה רחל גברת    

, סבא: "בהתפעלות קרא יואבי. ילדים שהיינו מהזמן ושלי רועי של

 בתמונה הבטתי..." לבן בשחור רק אבל שלי תמונה זאת! הבט

, במראה שלי העתק אכן הוא יואבי. נפלאה תקופה איזו, בערגה

 הסיבות מסובב: "אמרה רחל גברת. חכם יותר הרבה שהוא רק

 שום ללא היום באמצע לביתי ותיכנס לאשקלון שתגיע גלגל

דבר לגלות הזמן הגיע שכעת מרגישה אני. התרעה וללא סיבה

 ."השנים כל לך ידוע היה שלא

 של לחדרו שוב נכנסה היא. מתכוונת היא למה הבנתי לא     

 תמונה השנייה ובידה האחת בידה תמונות אלבום עם ושבה בנה

 .רועי של מחתונתו ממוסגרת

 לך כזכור: "אמרה והיא, שואלות בפנים רחל בגברת הבטתי     

 הנהנתי". נישאת שאתה לפני חודשיים לרעייתו נישא רועי בני

 .חותרת רחל גברת לאן הבנתי לא עדיין אך, בהסכמה

 חודשים שלושה התרחש רועי של התאונה של הנורא האסון"     

 הקשה הנפשי מצבי למרות. שבורים היינו כולנו. חתונתך לאחר

 לבית שבה רועי של אלמנתו. כלי שבר אז היית ,מאוד לך דאגתי

 בישרה מהאסון חודשים שבעה כעבור לתדהמתי. בצרפת הוריה

 אלבום והנה, דוד ושמו בן יש לרועי. הנכד הולדת על ִאימה לי

 ."שלו התמונות
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 :גפרוריםת וחיד
 גפרורים, 3כיצד ע"י הזזת 

 מלבנים שווים וריבוע אחד? 6ניתן ליצור 
 

 
 
 
 
 :חשבוןחידת 

שנים 15ראובן ושמעון הם שני אחים. שמעון צעיר מראובן בשנתיים, ולפני 
 היה גילו של ראובן כפול מזה של שמעון.

 בני כמה הם היום?

 
 :הגפרוריםפתרון לחידת 
 

 
 
 

 :מחשבהפתרון לחידת 
 פשוט הופכים את הדף...

 

 
 חלק מהבדיחות מתוך הספרים "תן חיוך"

 
 ?"תה או קפה לך להכין מה: "האיש

 ?"מקשיב לא אתה למה, קפה השלישית בפעם: "האישה
 ?"....נענע עם מקשיב שאני בטח"האיש: 

 
 שופט: "גנבת לחייל את הנשק שלו?"

 ערבי: "כן אדוני"
 שופט: "למה?"

 ערבי: "ממילא אסור לו להשתמש בו"...
 

₪. הוא  5אחד רצה לקנות עיתון, והוא רואה שכתוב על העיתון מחיר של 
 ₪7 זה עולה  ₪2 מהכיס ונותן למוכר. אומר לו המוכר "תביא עוד  5 מוציא

שואל הקונה. עונה המוכר "אתה עוד מאמין למה  "? ₪ 5 ₪" "אבל כתוב
 ?"...בעיתון שכתוב

 
 כל הזמן חשבתי שמייבש הכביסה מכווץ לי את הבגדים.

 בסוף התברר שזה המקרר...
 

ילד קטן מתאמץ מאוד להגיעאיש אחד מטייל ברחוב, כשלפתע הוא רואה 
 מרובה. אך ללא הצלחה ,של הדלת לפעמון

 הוא ניגש לעזור לילד ומצלצל בפעמון במקומו.
 מחייך אליו והאיש שואל: "מה אומרים?" הילד

 ם"...שבורחי "לא אומרים", צוחק הילד "עכשיו זה הקטע
 

מתנה אשה אחת באה לבעלה ביום הנישואים ושאלה אותו מה קנית לי 
בעלה לחלון שמשקיף לרחוב ואמר לה את לכבוד יום הנישואין לקח אותה

משני  רואה את הרכב הכחול שחונה למטה? ואת שני הרכבים הלבנים
 ...צידיו, אז יופי כזו משחת שיניים קניתי לך

 

 
 להנצחות ולקבלת העלון במייל:, לתגובות

elisha5765@gmail.com 
זמני 

 השבת:

 

 מהעולם חלף לא רועי, המשך יש לרועי. בעוצמה פעם ליבי     
 עלם של דמותו נשקפה באלבום. דבר אחריו להשאיר בלי צל כמו

 חייו תוארו התמונות דפי מבין. ל"ז אביו כמו תואר יפה חמודות
 "?בן יש שלרועי היום עד סיפרת לא מדוע. "רועי של בנו, דוד של
 הייתה שזאת מכיוון דבר אמרתי לא. "רחל את שאלתי     

 בן כמעט כשדוד, כעת אבל, "רחל אמרה", האם של דרישתה
 ."לספר אפשר כבר, שלושים

. מעצמן לפרוץ רגע בכל מאיימות ודמעותיי בתמונות הבטתי     
 תמונה הכריכה על מודבקת הייתה האלבום של האחרון בעמוד

 הדמות. בתמונה הבטתי. מספר חודשים מלפני דוד של עדכנית
 במה רחל את שאלתי. מניין ידעתי לא אך ,לי מוכרת די הייתה

 חכם היותו מלבד: "מאירות בפנים השיבה והיא, היום עוסק דוד
 ."לישראל צרפת בין מוצרים משווק הוא, בתורה

  ועברתי על היומן את הוצאתי. בעוצמה שוב פעם ליבי     

 האם: "רחל את שאלתי. יואבי על להשגיח כדי שדחיתי הפגישות
 ?"גארי הוא דוד של משפחתו שם
הראיתי?" יודע אתה מניין: "ושאלה בתדהמה בי הביטה רחל    

להיות אמורה שהייתה, גארי דוד לבין ביני הפגישה את לרחל
 בשתי פניה את אחזה רחל. ונדחתה בצהריים שתיים בשעה
 של מעגל סגר הסיבות מסובב: "בתדהמה ואמרה ידיה כפות

 "...שנה שלושים
 פגישה מלאה הייתה זאת. דוד עם נפגשתי יומיים כעבור    

. קשר על לשמור לזה זה הבטחנו. זיכרונות ובהעלאת ברגשות
 .בהפתעות ומלאים מגוונים הם החיים

 יכול לא כבר דבר שום ושלוש חמישים שבגיל לתומי חשבתי     
 משנה שלא להבין אותי זיכה הסיבות מסובב אבל, אותי להפתיע

 ילד הכול בסך הוא, חייו בציר נמצא הוא ואיפה האדם כמה בן
    (משכן. דמיון במשחקי ומשחק תאנה עץ על שמטפס קטן

 )שילה
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ט' תמוז תשפ"ב | פרשת בלק | גליון 655 

שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

הההההדלקלקת נרוהדלקת נרות

למסור הכל למען כבוד שמים

19 119:119:119:13320 220:20:20:244421 221:21:221:2000
עעעע"פפ לווחח "אאווורר 

ההההחחייםם"" לפפי
זזזמממנניי יררוששללייםם 

כשאומר הפסוק 
ָ יְִשָׂראֵל",  כְּנֶֹתיך "מְִשׁ

מדובר על זמן החורבן 
שלעיתים הקושי 

לקיום התורה והמצוות 
הוא נורא ואיום, אם 
זוכים לעשות רצון 

ה' אז אנחנו מבחינת 
"יְִשָׂראֵל", בדרגה 

הגבוהה ביותר

 המשך
בעמוד 4 >>



מה עושים עם הריח המוזר?!

הרבנית שמעה את 
הדברים, והרעיון 
נראה לה מושלם. 

מה שווה חוש 
הריח אם הוא גורם 

להרחת קטורת 
עבודה זרה? ובגללו 

מריחים קטורת 
המוקטרת כתקרובת 

עבודה זרה?!



רבות מחשבות בלב איש

הקיר המפויח בבית הכנסת מה פעל א-ל!

ששאאלה:

תתששובהה:

לססייכום:

1

 יידע האדם שאמנם
בוֹת בְּלֶב  "רַבּוֹת מַחֲָשׁ
אִיׁש", אבל בסופו של 
דבר יכולות להשתבש כל 
התכניות, כי "עֲצַת ה' הִיא 
ָתקוּם".. המוציא לפועל 
הבלעדי הוא הקב"ה



 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

אין כוחו אלא בפיו
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א.  ִלְׁשִמיעַת ְּכָלֵלי הֵַּמיָזם
ָנא ִהְתקֵַּׁשר הַּיֹום ְלמֹוֵקד 

'ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה' 03-91-7-91-91 
ְׁשלּוָחה 1. 

ִאם ִהְקּפְַדָּת עַל ְּכָלֵלי  ב.  
הֵַּמיָזם ְּבֹחֶדׁש ַּתּמּוז, 

ָנא ֵהָרֵׁשם ְלִהְׁשַּתְּתפּות 
ּבַהְַגָרָלה ְּבמֹוֵקד 

'ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה' ְׁשלּוָחה 2 
ֵּבין הַָּׁשעֹות 22:00–20:00. 

הַּזֹוִכים ּבַהְַגָרָלה ְיקְַּבלּו  ג.  
הֹוָדָעה ּוְׁשמֹוֵתיֶהם 

ְיֻפְרְסמּו ְּבמֹוֵקד 
'ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה' ִּבְׁשלּוָחה 3. 

03-91-7-91-91 
ְׁשמֹות ַהּזֹוִכיםַהְרָׁשָמה ַלֵּמיָזםְּכָלֵלי ַהֵּמיָזם

ִמְצָטְרִפים ְּבחֶֹדׁש ָאב ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת 
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9139191@gmail.com :    
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פרשת בלק 
ה'תשפ"ב

גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

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

באר בשדהבאר בשדה

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

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

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

 גני הילדים 
 * 

 כתות הת"ת 
* 

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

 * 
בית הכנסת

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

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

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

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

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

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

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

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

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

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

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

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

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

שנה שביעיתשנה שביעית

גליון מס' 341

לאחר שהרגו ישראל את האמורי יכלו 
לאמר תפילות ודיבורי קודש

את כל אשר עשה ישראל לאמורי )כב. ב( פירש הרה"ק 
האמורי  מלך  "לסיחון  הפסוק  את  זי"ע  מפארשיסחא 
הקליפה  היה  סיחון  כי  יט(  קלו  )תהילים  חסדו"  לעולם  כי 
להוציא  יכולים  יהיו  שלא  הקדוש,  הדיבור  על  הממונה 
אמרות  על  מלך  שהיה  האמורי'  'מלך  וזה  קדוש,  דיבור 
יכול אדם להוציא מפיו אמרות  טהורות, וכשהרגו אותו 

קדושים, וזה 'כי לעולם חסדו'.
)תפארת היהודי( 

בלק נהג כהלכה - הלכה בידוע...
וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי: 
ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני 
ישראל )כב. ב-ג( הקושיא ידועה מדוע נקראת סדרה של 
כ'בלק'?  ישראל  שונא  עכו"ם  שם  על  הקדושה  תורתנו 
רבי מאיר'ל מפרימישלאן בדרך צחות כי  וביאר הרה"ק 
ידוע מאמר חז"ל "הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב" 
מפני  רק  זה  שלנו,  שונא  שאינו  אחד  גוי  נמצא  וכאשר 
עבורנו  רעה  היא  ממילא  שנאתו,  את  ומטמין  שמסתיר 
ולא  שנאתו  הראה  בלק  אבל  ממנו,  להשמר  נדע  שלא 
הסתירה, ממילא נהג כהלכה "הלכה שעשו שונא ליעקב" 

לכל בל נתפלא שנקראת הסדרה על שמו.
)מרגניתא דר' מאיר(

פרשת בל"ק
מתאמריה משמם של צדיקים שבאותיות של שמות אלו 
הג' פרשיות קרח, חוקת, בלק, יש את האות ק', ק' היא 
האמצעית  האות  היא  ק'  קורח,  בתיבה  הראשונה  האות 
בתיבה חקת, ק' היא האות האחרונה בתיבה בלק, האות ק' 
מרמז על קדושה, על יהודי להיות קדוש וטהור מבואו ועד 
צאתו, כל ימי חייו הן בתחילת חייו הן באמצען והן בסוף 

ימיו תמיד קדושים תהיו.

בת קו"ף כבת כ"ף
מסופר כי הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא זי"ע, היסיב 
ונענה  ישראל  אהבת  בענין  ושוחח  חסידיו  קהל  בראש 
"אהבת  לענין  רמז  למצוא  אפשר  פרשה  בכל  כי  ואמר 
שישאלו  לחסידים  ואמר  דעתיא  בדיחא  והיה  ישראל" 
אותו על איזו פרשה שירצו והוא ימצא את הרמז הנ"ל. 
והיה אז שבת פר בלק ושאל אחד מהחסידים היכן מרומז 
כי בל"ק  וענה לו על אתר  אהבת ישראל בפרשת בלק, 
ראשי תיבות של "ו'אהבת ל'רעך כ'מוך". ותהו כולם. ואמר 
החסיד לרבי והלא בלק נכתב בב' ולא בו', ובק' ולא בכ'? 
נענה האפטער רב צריך לאהוב כל יהודי בכל מצב איך 
שהוא נראה, בק' וגם בכ', בב' וגם בו', בכל דרגה שהוא יש 
לאהוב אותו, ולקיים בו המצוה של "ואהבת לרעך כמוך".

מדוע פחדו המואבים, הלא ישראל 
מצווים מלפגוע בהם?

למה  להבין  יש  ד(  )כב.  השדה  ירק  את  השור  כלחוך 
אוכל  לשור  למואב  ישראל  בני  אכילת  ענין  את  המשיל 
ירק השדה, אמנם באמת מפרש הרמב"ן שהפחד של מואב 
היתה שימסרו מקודם ביד אומה אחרת ואחר כך יפלו ביד 
ישראל, כי ידוע היה להם שנצטוו ישראל לבל לצור אותם, 
וזה הוא ענין 'כלחוך השור' כי באמת לפי דעת המקובלים 
צריך האדם להעלות על ידי אכילתו נצוצות שיש בדומם 
וצומח, אבל יען לא כל הצמחים מסוגלים לאכילת האדם 

אוכל החי את הצומח אשר ינק מן הדומם, וכאשר אוכל 
האדם את החי מתעלה הדומם והצומח החי, ובצדק נמשל 
ענינו של מואב לאכילת השור כי תכלית אכילת השור היא 
למען יאכל אותו המדבר, ולכן בגלל שידעו שבני ישראל 
לא ירעו להם, חשבו המואבים שימסרו ביד אומה אחרת 

כדי שיפלו אחר כך בידם של בני ישראל.
)קדושת לוי(

המאמין בכישוף יענש על שלא האמין באמת בה'
יצא  עם  הנה  לאמר  בלעם...  אל  מלאכים  וישלח 
ממצרים הנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממולי )כב. ה( 
ברש"י מפרש את התיבות "מלאכים אל בלעם" לכן השרה 
ד' את שכינתו על בלעם כדי שלא יהא פתחון פה לאומות. 
ולכאורה יפלא הלא סוף סוף יש להן טענה מדוע לא נתן 
להן השם נביאים טובים, לא כבלעם, אבל הכונה היא כי 
אומות העולם טוענין אשר ענין אמונה מונח בטבע, ובכן 
מה יעשו אם אינן יכולין להאמין רק מה שרואין בעיניהן, 
לכן נתן להן השי"ת נביא ובו האמינו, אף שגם כן לא ראו 
כלום בעיניהן. וזה יוכיח על פניהן לענוש אותן על חוסר 
אמונתן בד' אחר שהאמינו בכל מיני כישוף ושטותים של 

הנביא בלעם, ובמה שנצרך להאמין לא האמינו.
)הרה"ק הרבי ר' בונם מפארשיסחא זי"ע(

עם משונה...נזהרים ב'שמירת עינים' 
הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ" )כב, ה) 
מידנר  מר"מ  פעם  שמעתי  זי"ע  שלום"  ה"נתיבות  אמר 
ואמר  דעתיה  בדיחא  שהיתה  קודש  שבת  במוצאי  זצ"ל 
בדרך צחות על הפסוק "הנה עם יצא ממצרים הנה כסה 
המסופרות  ל'חדשות'  יתפלאו  שכולם  הארץ",  עין  את 
שהופיע איזה עם המכסה את העיניים וטוען שאסור בכלל 

להסתכל...

כוונותיו הנסתרות של בלעם
ֹלא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ה' ֱאֹלָהי ַלֲעשֹֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה 
)כב. יח( בלעם עשה עצמו כביכול לירא שמים שאינו יכול 
לעשות קטנה או גדולה בלתי רשות ה'. פירש הרה"ק ר' 
מאיר'ל מפרמישלאן זי"ע את כוונותיו ואמר: שם 'הוי"ה' 
מרמז על מידת ה'רחמים' כידוע, ואילו שם 'אלקים' מרמז 
מדת  את  מסמל  הוא  גם  'יה'  השם  גם  ה'דין',  למידת 
הוא  גם  'אל'  השם  יה".  יסרני  "יסור  שנאמר  כמו  הדין, 
ממדת הרחמים, כמו שנאמר "אל רחום וחנון", וזה אמר 
בלעם: מה בעצם רוצה אני לעשות, ברצוני להקטין את 
שם הוי"ה, מדת הרחמים, ולעשות ממנו 'יה' מדת הדין, 
ולהפכו  הרחמים  מדת  שהוא  'אל'  שם  את  להגדיל  או 
ל'אלקים' מדת הדין ח"ו, אבל הקב"ה אינו נותן לו רשות 

"לעשות קטנה או גדולה".

ויחר אף ה' כי להוט הוא ללכת לקלל
ַוִּיַחר ַאף ֱאֹלִהים ִּכי הֹוֵלְך הּוא )כב. כב( והלא מתחילה אמר 
של  אפו  חרה  עתה  ומדוע  איתם",  לך  "קום  הקב"ה  לו 
הגאון מטשעבין  ופירש  הקב"ה על הליכתו של בלעם? 
היה. מעשה  כך  זצוק"ל בדרך צחות, אגב מעשה שהיה 
אותו  קמצנותו.  גודל  כן  עושרו  שכגודל  מופלג,  בעשיר 
חס  לעיר,  מגיע  היה  וכאשר  לעיר,  מחוץ  התגורר  עשיר 
.אך  ברגל  ובא  טרח  כן  ועל  והעגלון  הסוס  הוצאות  על 
לעומת זאת כאשר היה לו דין תורה עם יהודי, התגבר על 
קמצנותו והגיע לבית הדין כשהוא רכוב על עגלה רתומה 
לארבעה סוסים, במטרה להראות את רוב עושרו וגדולתו, 

הדיינים  ייראו  אולי 
נגדו  לפסוק  ויחששו 
הרב  הוכיחו  בדין. 
לו:  ואמר  פניו  על 
הלא תמיד הנך הולך 
לקבור  וכדי  ברגל, 
יהודי אתה רוכב! ואף 
כלל  בדרך  בלעם, 
ולא  ברגל  הולך  היה 
רכב על אתונו, אולם 
לקלל,  הלך  כאשר 
כשהולך  כלומר: 
ישראל― את  לקלל 
וזו  באתונו,  השתמש 
"ויחר  הפסוק:  כוונת 
אף ה'" כי בדרך כלל 
כדי  ורק  'הולך',  הוא 
לקלל את ישראל הוא 

'רוכב' על אתונו.

שש שעות קשות 
שבטלים בשישים

את  ה'  ויפתח 
ותאמר  האתון  פי 
לבלעם מה עשיתי לך 
שלש  זה  הכיתני  כי 
רגלים )כב. כח( ברש"י 
אתה  לו  רמז  מפרש: 
אומה  לעקור  מבקש 
רגלים  שלש  החוגגת 
של  כוחו  כי  בשנה, 
בלעם נגד בני ישראל 
היה 'הא דעבדו עגלא 
ועבודת  במדברא', 
שש  נערכה  העגל 
כמאמרם  שעות, 
משה  פ"ט(  )שבת  ז"ל 
השלום  עליו  רבינו 
שיחזור  הבטיחם 

לאחר ארבעים יום, תוך שש שעות, והם לא ידעו שכוונתו 
יום  ארבעים  בהשלים  כן  על  שלימים,  יום  ארבעים 
לשיטתם וכעבור שש שעות בקשו לעשות העגל ועיכבם 
ויקטרו לעגל עד הגיע  וישכימו בבוקר  אהרן עד למחר, 
שש שעות, שאז חזר משה ממרומים, ועל כך אמרה לו 
אתונו של בלעם שעבודת הרגל בטלה בעבודת הקודש 
של ימי הרגלים, כי בחמשה עשר ימי הרגלים שבעה של 
פסח, שבעה של סוכות, ואחד של שבועות, איכא שלש 
שש  את  בשישים  מבטלים  והם  שעות,  וששים  מאות 

השעות הרעות.
)רמזי דברים - פרשת בלק( 

מתי טוב שהגויים שונאים יהודים?
הרה"ק  ט(  )כג.  הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב 
אפרים מסדיקלוב בעל ה"דגל" פירש הכונה של הפסוק 
"הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" על פי מה ששמע 
שזקנו הבעש"ט הלך פעם אחת לטבול בין הישמעאלים, 
והיה ירא אשר לא יגעו בו, ושמע שמדברים ביניהם "הזהר 
שלא תגע ביהודי הטמא הזה" וזה שאמר הכתוב "הן עם 
לבדד ישכון" לכן יכול העם הזה להשאר בדד, יען 'ובגוים 
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לא יתחשב' כי אינם חשובים בין הגוים, ודבר זה היא 
טובה עבורם.

)דגל מחנה אפרים(

כשאין צדיק לבטל הגזרות אז ה' בעצמו מבטלן
לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא 
יעשה ודבר ולא יקימנה )כג. יט( יש לדעת ולהבין מה 
הן כפילויות הדיבורים שנאמרו כאן במלים שונות, 
מיני  שני  יש  הנה  הדברים,  כוונת  יתבאר  כך  אלא 
תגבורת  ח"ו  כשרואה  צדיק  יש  א'  בעולם,  צדיקים 
הדינים על כלל ישראל רח"ל שנתהוו ע"י חטאיהם 
ועוונותיהם ופשעיהם, יש בכח תפלתו ועבודתו של 
הצדיק לבטלן מכל וכל, לבל יישאר שום רושם כלל, 
המדריגה  על  המורה  'איש'  בשם  נקרא  הצדיק  זה 
הנבחרת במין האנושי, ויש צדיק שאין בכוחו לבטל 
הדינים מכל וכל, והוא רק ממתיק הדינים, אבל נשאר 
פקדי  'וביום  ע"ד  פעם,  אי  להתעורר  ויוכל  רושם 
ופקדתי' )שמות לב. לד( זה הצדיק נקרא בשם 'בן-אדם', 
בעולם  ואין  ישראל  על  דינים  שורה  ח"ו  אם  והנה 
שום צדיק שיכול לבטל או לכה"פ להמתיק הדינים, 
אזי השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו, החפץ בטובת עמו 
ישראל, נכנס הוא 'כביכול' במקום הצדיק, מפני שהוא 
צדיקו של עולם, ומבטל כל הדינים מעל ישראל עם 
קרובו, ובזה נבוא אל הביאור "לא איש אל" בשעה 
שלא נמצא בעולם צדיק חזק שיהיה בבחי' 'איש אל' 
הוא לשון חוזק ]כמאה"כ מי כמוכה באלים[ 'ויכזב' שיוכל 
שלא  היינו,  כזב,  של  במצב  שישארו  הדינים  לבטל 
בבחינה  צדיק  שיהיה  לפחות  או  כלל  רושם  יישאר 
עבודתו  ע"י  לפעול  שיוכל  ויתנחם'  אדם  'ובן  של 
ינחם על הרעה אשר חשב לעשות לעמו,  שהשי"ת 
והוא מדריגה ב' מה עושה הקב"ה "ההוא אמר ולא 
יעשה" היינו שהשי"ת לא יעשה בכלל לא יקיים את 
הגזרות, אלא מבטלן מכל וכל, ולפעמים "ודבר ולא 
יקימנה" היינו עכ"פ אינו מקיים את זה על אתר והוא 

ית"ש נכנס לפנים משורת הדין עבור עמו ישראל. 
)מרן הסב"ק מריז'ין זי"ע(

מי שאינו רואה רע בישראל אזי ה' עמו
ה'  בישראל  עמל  ראה  ולא  ביעקב  און  הביט  לא 
אלקיו עמו )כג, כא(. כשתרצה לדעת מי האדם אשר 
אלוקיו עימו, זהו מי שלא הביט און ביעקב ולא ראה 
עמל בישראל, שאינו רואה כל רע בישראל, סימן הוא 

כי ה' אלקיו עמו.
)גנזי ישראל(

הצדיק מבטל הדינים, וכשאינו 
יכול הוא לוקחם על עצמו

)כג.  ֵאל  ָּפַעל  ַמה  ּוְלִיְשָֹרֵאל  ְלַיֲעקֹב  ֵיָאֵמר  ָּכֵעת 
אדה"ז  רבינו  את  שהושיבו  לפני  קודש  בשבת  כג( 
מסאדיגורה זי"ע במאסר כאשר העלילו עליו עלילת 
שוא עוכרי ישראל וצוררי הדת כנודע, וזה היה מיד 
אחרי חג הפסח שנח תרט"ז וישב בבית האסורים עד 
זו  ואז בשבת  חודשים,  לכ"ו  קרוב  כ"ג תמוז תרי"ז 
לא אמר שום 'תורה' אצל השלחן הטהור אלא לפני 
שקם מהשלחן פתח ואמר: כתיב "כעת יאמר ליעקב 
ולישראל מה פעל אל", ופירש, 'כעת' כשם שאין לך 
ספק בעת זו ובמציאות שאתה הווה בה, שאתה יודע 
בו ורואה אותו למציאות ברורה, כמו"כ יהיה ברור לך 
ש"יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל", היינו ברור 
'אל'  הוא שמגלים מן השמים להצדיק איזה בחינת 
פועל בעולם, אם זה בחינת 'חסד אל כל היום' או ח"ו 
בבחי' 'אל זועם בכל יום' ומעתה אם הבחי' היא 'חסד 
היא  השורה  כשהבחי'  אבל  טוב,  הרי  היום'  כל  אל 
ו'אל זועם בכל יום' מוטל על הצדיק שיהפכו לבחי' 
'חסד אל כל היום', ואם עולה בידו להופכו שוב הרי 
טוב, אבל אם לא, אז לוקח הצדיק על עצמו ה'דינים' 
בני  ראש  על  ח"ו  יחולו  ושלא  אותם  יסבול  שהוא 
ישראל. ואכן לצערם של ישראל באותו שבוע נלקח 
רבינו למאסר ואז הבינו אל נכון את ככוונת דבריו 

הק' בשבת קודש.
)מרן רבינו אדמוה"ז מסאדיגורה זי"ע(

בעקבתא דמשיחא
העם,  פשוטי  ענין  על  מרמז  'יעקב'  אשר  ידוע 
הסב"ק  מרן  ואמר  עליה,  בני  ענין  הוא  ו'ישראל' 
מריז'ין אשר הפסוק הזה מרמז לדורו של משיח, שאז 
יהיו הצרות כה משונות אשר לא רק 'יעקב' לא יבין 
דרכי ד', כי אם גם 'ישראל', היינו, הצדיקים הגדולים 
גם הם יתמהו וישאלו 'מה פעל אל' כי הנהגת הבורא 

יתברך תהיה לפלא בעיניהם.
)ייטיב פנים(

וכן אמר בנו הרה"ק מטשורטקוב כי זו היא כוונת 
הקץ  בזמן  כלומר  יחיה"  באמונתו  "צדיק  הכתוב 
להצדיקים  שגם  עד  גדולה,  כך  כל  ההסתרה  תהיה 
המפורסמים לא יגלו מן השמים שום דבר, וגם היא 
יחיה רק באמונתו, שבהסתרה גנוז כח ד', ברב חסד 

רחמים.
)דברי דוד(

תורה לשמה 
שכן  ישראל  את  וירא  עיניו  את  בלעם  וישא 
תלמידי  יש  ב(  )כד.  אלקים  רוח  עליו  ותהי  לשבטיו 
שמים,  לשם  בהלכה  זה  את  זה  המחדדים  חכמים 
וללמוד  בוריה  על  ההלכה  לברר  שמתכוונים  היינו 
את התורה הקדושה, מפני שכך נצטווינו מפי הבורא 
יתברך שמו, זה אומר כך פירושה של שמועה זו וזה 
אומר כך פירושה של שמועה זו, אולם כולם לאמיתה 
של תורה מתכוונים, נמצא שהשכינה שרויה ביניהם. 
בהלכה  המתווכחים  חכמים  תלמידי  ישנם  לעומתם 
זו בא  פירוש שמועה  אומר  על מנת לקנטר, האחד 
השני ומנגחו בהלכה ואומר פירוש אחר, אחר כך הוא 
משתבח ואומר פירוש שמועה זו שלי עולה בהרבה 
על זה של חברי. על אלה יאמר: אוי להם ואוי לנפשם. 
לפי זה ניתן להסביר דברי חכמינו זכרונם לברכה )בבא 
בתרא פ( על הפסוק "וירא את ישראל שוכן לשבטיו" 

ראה פתחיהם שאינם מכוונים זה כנגד זה, היינו שאם 
את  היינו  פתחיהם,  את  מכוונים  החכמים  תלמידי 
פיהם זה שלא כנגד זה שאומדים חידושי תורה לא 
משום שחבריהם אמרו אחרת אלא כדי להגדיל תודה 

ולהאדירה, אז ראויים אלו שתשרה עליהם שכינה.
)המגיד הגדול והק' ממעזריטש זי"ע( 

הרוצה לקום ולהתגבר כארי בבוקר, 
צריך כשישכב לדעת בפני מי שוכב

איתא  ט(  )כד.  ְיִקיֶמּנּו  ִמי  ּוְכָלִביא  ַּכֲאִרי  ָׁשַכב  ָּכַרע 
שהסימן  זי"ע,  מפרימישלאן  מאיר  רבי  מהרה"ק 
הראשון בשולחן ערוך פותח ב"יתגבר כארי לעמוד 
בבוקר לעבודת הבורא", שעל האדם לקום ולהתגבר 
על  "בשכבו  כותב,  והרמ"א  ה'.  את  לעבוד  כארי 
משכבו ידע לפני מי הוא שוכב ומיד כשיעור משנתו 
יקום בזריזות לעבודת בוראו", הנה לכאורה המילים 
היו  שוכב"  הוא  מי  לפני  ידע  משכבו  על  "בשכבו 
ולא  המיטה,  שעל  קרי"ש  בהלכות  להופיע  צריכים 
בסימן שמדבר בהשכמת הבוקר אלא שכדי לקיים את 
לעמוד  כארי  "יתגבר  ערוך  בשולחן  הראשון  הסימן 
בבוקר לעבודת בוראו", חייבים להקדים "בשכבו על 
משכבו ידע לפני מי הוא שוכב", כי כאשר ילך לישון 
בפחד ומורא מהשי"ת בחשבון הנפש אמיתי אזי יקום 

בראוי.

המתחיל להתפלל לפני סוף זמן תפילה 
וממשיך לאחר מכן האם יוצא יד"ח? 

דעת  "ויודע  רש"י  פירש  טז(  )כד.  ויודע דעת עליון 
עליון, לכוין השעה שכועס בו". ידועה השאלה האם 
מי שהתחיל להתפלל רגע קצר לפני סוף זמן-תפילה 
תפילה  נקרא  זה  האם  זמן-תפילה,  לאחר  וממשיך 
והביא  מפארשיסחא"  הק'  "היהודי  ותירץ  בזמנה? 
שאלמלי  שאלמלי(  ד"ה  )ז.  בברכות  מתוספת  ראיה 
אחר  שגמר  ואף  רגע,  באותו  לקלל  בלעם  התחיל 
כך מזיק. ומכל שכן מדה טובה מרובה, דאם מתחיל 
להתפלל בזמן תפילה וממשיך אחר כך חשוב כאלו 

התפלל כל ה"שמונה-עשרה" בזמנה. 

מנין למד יונתן בן עוזיאל שבנ"י קראו 
קריאת שמע בשעת חטא זמרי

את  אחיו  אל  ויקרב  בא  ישראל  מבני  איש  והנה 
ישראל  בני  עדת  כל  ולעיני  משה  לעיני  המדינית 
)כה, ו( איתא ב"תרגום  והמה בוכים פתח אהל מועד 
בכיין  ואינון  ואשתלי  רתח  "וכדי שמע משה  יונתן" 
וקריין שמע בתרע משכן זימנא". לכאורה דברי יונתן 
בן עוזיאל הם פלא: מנין לקח זאת, לומר שישראל 
רבי  וביאר הגה"צ  קראו קריאת שמע באותה שעה 
ממאנסטריטש  האדמו"ר  רבינוביץ,  העשיל  יהושע 
בעמח"ס "ערכי יהושע ", ביאור נפלא על כך, בשם 
)שנהרג  'בני הקדוש הרב ר' גדליהו אהרן זצ"ל הי"ד' 
)ברכות  חז"ל  אמרו  תרע"ט(  בשנת  באומאן,  השני  בפוגרום 

ה.(: 'לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, נצחו 
יקרא   - נצחו  לא  בתורה,  יעסוק  לאו  ואם  -מוטב, 
היתה  זמרי  של  חטאו  בעת  והנה,  שמע...'.  קריאת 
התגברות יצר הרע של עריות, ולנצחו אפשר על ידי 
רתח  משה  כאשר   - ואישתלי'  רתח  'כד  ,אך  תורה 
ומתוך כך נתעלמה ממנו הלכה )עיין סנהדרין פב.( - לכן 

קראו קריאת שמע , כפי שיעצו חז"ל. 
)ערכי יהושע(

בשדה השמיטה
‘ פרשת בלק ’

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

הטבע והנס שוים
'וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן  כתיב 
לא נזרע' וגו', הנה איתא בגמ' )ברכות ל"ה.( ר' לוי רמי 
כתיב 'לה' הארץ ומלואה' וכתיב 'השמים שמים לה' 
והארץ נתן לבני אדם' לא קשיא כאן קודם ברכה 
וכאן לאחר ברכה, ופרש"י שלאחר ברכה הוא של 

האדם, ע"כ.
ויש לפרש על דרך העבודה להפך, דהנה השמים 
שמים לה' דהיינו בשמים יודעים כי אין טבע כלל, 
לזה,  הסתרה  שום  ואין  כולם,  את  המחיה  והוא 
ניזונים  שהם  לבנ"א  נתן  הטבע  שהוא  הארץ  אך 
בדרך הטבע זורע וקוצר וכו', וזה לא נראה לאדם 
כנס, ועל זה הקשה ר' לוי דהרי כתיב 'לה' הארץ 
ומלואה' כלומר ויש לנו לידע כי גם הארץ והטבע 
חיותו בכל רגע הוא מאתו ית' ואין טבע כלל, על 
זה אמר כאן לאחר ברכה, משום שכח הברכה הוא 
לומר אתה ה' אלוקינו אתה הוא המוציא לחם מן 
את  יש טבע שמוציא  כי  לומר  ואל תטעה  הארץ, 
גם  כי  מתברר  הברכה  ע"י  ולכן  הארץ,  מן  הלחם 
הטבע מתנהל אך ורק על ידו ית', והוא כאן לאחר 
ברכה, שלאחר הברכה נודע הדבר כי המלכות שלך 
הוא גם בהפעלת הטבע. בזה יש לפרש 'וכי תאמרו 
מה נאכל בשנה השביעית' כי בדרך הטבע אם לא 
כי  הידיעה  את  עתה  חסר  א"כ  נאסוף,  מה  נזרע 
הטבע אינו אלא הסתרת הנס, על זה אמר 'וצויתי 
את ברכתי' וע"י הברכה שהוא קצת בטבע יתברר 

לך כי הכל מאתו ית'.
והנה ידוע הפשט שכתב בספר הק' נועם אלימלך 
בשם אחיו ז"ל בביאור הפסוק 'וכי תאמרו מה נאכל 
וגו'' ]והוא ביאור אחר מהנ"ל[, ובשפ"א )בהר תרל"ז( הביא 
דבריו וביארו והוסיף וז"ל: אך באמת צריכים בנ"י 
אין  ובאמת  אחד,  הכל  והטבעיים  הנסים  כי  לידע 
הגדול  הוא  שהטבע  הטבע,  כמו  ונפלא  גדול  נס 
שבנפלאות המושגים לנו, ואז כשזו האמונה מתברר 
לבנ"י אין עסק להיות ניזון ע"פ נס, ]דהיינו שאין בזה 
כנ"ל  כו'  'וציותי'  אז  כו'  תאמרו'  'וכי  רק  רבותא[, 
שנעשה  הדורות  ובאמת  זושא[.  ר'  הרבי  של  ]בביאורו 
להם נסים היה קבוע בהם האמונה והיה שווה להם 
הטבע והנסים, לכן נהג השי"ת עמהם בנסים כנ"ל, 

עכ"ל השפ"א.
האמונה  שעיקר  וז"ל:  כתב  תרמ"ז(  )פסח  ובשפ"א 
לידע שגם הטבע הוא הנהגתו ית' בלבד שנותן בה 

חיות וקיום תמיד עכ"ל. )ע"פ פרפראות פאר(.
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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 להשכמת הבוקר
כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו )במדבר כד, ט, וכן בבראשית מט, ט(

כשהן עומדין משינתם שחרית הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף את 
המצוות ללבוש טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין - רש"י

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים
פסוק 'עורה כבודי עורה הנבל' וכו'

הבוקר  באשמורת  לקום  שרוצה  למי  אמיתי  סגולה 
ואחור  פנים  זה  יאמר פסוק  באיזה עת שירצה לקום, 
אעירה  וכינור  הנבל  עורה  כבודי  'עורה  פעמים:  ז' 
שחר' )תהלים נז, ט(, ובכל פעם יזכיר אותו העת שבדעתו 
'אם  ויאמר  והזמן,  ויאמר גם בלשון לע"ז העת  לקום, 
ז' פעמים פנים  ירצה השם', ואחר כך יאמר פסוק זה 
עליך  תשמור  בשכבך  אותך  תנחה  'בהתהלכך  ואחור: 

והקיצות הוא תשיחך' )משלי ו, כב(.
)סגולות ישראל מערכת ה אות סב(

לקום,  שרוצה  מי  אמיתית  סגולה  המקובלים  כתבו 
מי שרוצה לקום באשמורת שיקום בעת שירצה, יאמר 
ז' פעמים פנים ואחור, עורה כבודי עורה הנבל וכינור 
העת  אותו  יזכיר  שיאמר  פעמים  ובכל  שחר,  אעירה 
שבדעתו לקום, ויאמר אפילו בלשון אשכנז )מארגין פריא 
אויהר  פיר  אודר  דרייא  אום  השם  ירצה  אם  שטיין  אויף  אוך  ווייל 
מיט שלום אוב גיזונד( בעזרת האל יתברך, ואחר כך יאמר 
בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות 
היא תשיחך, גם כן שבע פעמים תורה צוה לנו משה 

מורשה קהלת יעקב.
)קיצור של"ה מסכת שבועות דף ע"א ע"א(

מקור הסגולה
אח"כ יאמר פסוק זה ג' פעמים יושר וג' פעמים הפוך, 
ומסוגל שיעורר בשעה שיחשוב בלבו לקום ויזהר שלא 
וכנור  יועיל, עורה כבודי עורה הנבל  ואז  ידבר אח"כ 
אעירה שחר, שחר אעירה וכנור הנבל עורה כבודי עורה.
)דרך חכמה, פפד"מ תמ"ד(

ישים על לבו אם היה קורא אותו 
אדם לעסק או להציל ממונו

לכן צריך האדם להתגבר כארי, ומיד כשיעור משנתו 
הבורא  לעבודת  בזריזות  יקום   – וכו'(  אני"  "מודה  )ואמר 
יתברך ויתעלה, קודם שיתגבר עליו היצר הרע בטענות 
ותואנות לבל יקום, ויתחכם עליו להשיאו בחורף: איך 
תקום עתה בבוקר השכם והקור גדול? ובקיץ ישיאנו: 
או  משנתך?  שבעת  לא  ועדיין  ממטתך  תקום  איך 
בטענות אחרות וכדומה. כי היצר הרע הוא יודע היטב 
לצוד בני אדם במהמורות בל יקום. ולכן כל בעל נפש 
הירא וחרד לדבר ה' צריך להתגבר עליו ולא ישמע לו. 
ואף אם יכבד עליו הדבר מפני כבדות הגוף ועצלותו, 
וישים  ישים מגמתו רצון מלך מלכי המלכים הקב"ה. 
אל לבו, כי אם היה קורא אותו איזה אדם לאיזה עסק 
שירויח בו ממון או לגבות חובו, או שהיה קורא אותו 
שיציל את ממונו מן ההפסד, כגון אם נפלה דליקה בעיר 
וכדומה, בודאי היה קם בזריזות מיד מפני אהבת ממונו 
ולא התרשל. וכן אם היה צריך ללכת לעבודת המלך, 
עליו,  יעלילו  פן  מתרשל,  היה  ולא  בזריזות  קם  היה 
וכמה  כמה  אחת  על  המלך.  בעיני  חן  למצוא  כדי  או 
לעבודת מלך מלכי המלכים הקב"ה, שיש לו להיזהר 
לקום במהירות ובזריזות: והמרגיל את עצמו בדרך הזה 
ארבע או חמש פעמים, לא יכבד עליו אחר כך, והבא 

ליטהר מסייעין לו".
)קיצור שולחן ערוך, סימן א' סעיף ד(

בשעת קריאת שמע יתפלל 
לקום בשעה שרוצה

ק"ש  שקורא  ע"י  הוא  שרוצה  בשעה  לקום  סגולה 
בשעה  לקום  השי"ת  שיעזרהו  מתפלל  ואז  בכוונה 
שרוצה, ומפקיד רוחו והקב"ה מחזיר לו פקדונו בשעה 
לא  כי  והטעם  וגו'  יקום  כלביא  וז"ש  לקבלו,  שרוצה 

ישכב מתחלה בלילה עד יאכל טרף ע"י ק"ש וכאמור.
)ייטב לב, בלק, ד"ה אל מוציאם(

פסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך
רבה  לבקרים  חדשים  פסוק  אחריו  אומר  אני  עוד 
אצלי  מסוגל  הוא  רח"ל  שלו  בר"ת  ונרמז  אמונתיך, 
להתעורר האדם מאליו לקום בבוקר לתפילתו, והכוונה 
היא כי היסוד דרח"ל שהפקדנו בידה נפשותינו כנ"ל 
בפסוק בידך אפקיד רוחי וכו', וע"ש היא מחזרת אותו 
הפקדון בכל בוקר ובוקר חדש ומנוקה ויופה, וזהו סוד 
חדשים לבקרים רבה, ולכן נרמזה רח"ל באותיות אלו 
כסדר הזה, וזהו אמונתך רבה להחזיר נשמות לפגרים 

מתים.
)רבי שמואל ויטאל, סידור חמדת ישראל(

לומר בפיו בשעת השינה שהוא 
חפץ לקום באשמורת

שוכב  כשהוא  אם  והוא  חצות,  לקימת  רמז  שמעתי 
לקום  חפץ  שהוא  בפיו  אומר  הלילה  בתחלת  לישון 
וזה  מעצמו.  מתעורר  שאז  היא  סגולה  באשמורת, 
כשהצעתי  אם  דהיינו  יצועי,  על  זכרתיך  אם  אומרו 
לקום  שרוצני  שאמרתי  זכרתיך  הלילה  בתחלת  מטתי 
אז באשמורה אהגה בך, ר"ל אז אוכל לקום באשמורה 

ואהגה בתורה.
)קנה המדה, תהלים(

אם שוכב כארי יקום כארי
יתגבר  כארי לעמוד בבוקר וכו' )שו"ע או"ח סי' א'(. מרגלא 
דהשו"ע  מפרימישלאן  מאיר  מו"ה  דהצה"ק  בפומא 
לעבודת  בבוקר  לעמוד  כארי  יתגבר  בזה"ל,  התחיל 
בוראו, וכ' הרמ"א ז"ל ובשכבו על משכבו ידע לפני מי 
הוא שוכב. ולכאורה קשה דהמחבר מדבר מענין עמידה 
ולמה ידבר הרמ"א מענין שכיבה שהוא דבר אחר. ומה 
ירצה הרמ"א בזה. אלא שהי' קשה להרמ"א דהמחבר 
כתב בסתם יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, 
דמי ראה איש ששוכב את עצמו לישן כסוס שיתגבר 
כסוס  לשכוב  ילך  אם  הלא  וכו',  לעמוד  בבוקר  כארי 
יעמוד ג"כ כסוס, אלא אם ישכוב א"ע כארי יתגבר כארי 
לעמוד, ולכן כ' הרמ"א פירושו ובשכבו על משכבו ידע 
לפני מי הוא שוכב, ואז יתגבר כארי לעמוד וכו', וזהו 

אם זכרתיך על יצועי באשמורות אהגה בך.
)דברי יחזקאל, רמזי תהלים ד"ה כי טוב(

שבירת תאות השינה כמסירות נפש
בין  בניך  'קדושיך  החרדים  מבעל  החרוז  לפרש 
שנת  לרצון  ושלמים,  עולות  כמו  נפשם  מסרו  העמים 
עינם נדדה', כי שבירת תאוות שינה להיות עומד ושונה 
בתורה הוא מעין מסירות נפש, וכמו שכתב רש"י )במס' 
חולין ק"כ ע"א( כי נפש לשון תאוה וקורת רוח שהנפש 
נהנה ממנו, וכשמבטל תאוותו ורצונו מפני רצונו ית"ש 
ומנדד שינה מעיניו הרי הוא כאילו מוסר נפשו והנאתו 

לה'.
)ייטב פנים אור המקיף אות י(

פדית אותי ה' אל אמת
לקום  שרוצה  למי  נפלאה  סגולה  כתוב  ראיתי 
בהשכמה שבקריאת שמע כשאומר פדית אותי וכו' יכוין 
יפדה  יתברך  שה'  ויכוין  לקום,  שרוצה  השעה  אותה 
ויתעורר בעזה"י  לו נשמתו באותה שעה  ויחזיר  אותו 
בדיוק באותו רגע שצריך לקום, אך יזהר שלא ישמע 
אז להיצה"ר שיאמר לו תנוח עוד מעט ובינתיים ירדם 

שנית ויאבד זמנו.
)עולת תמיד לר"ש הומינער פרק לה(

כנור היה תלוי כו', רוח צפונית מנשבת בו, עיין בעין 
יעקב )סנהדרין טז( בהגהות חדושי גאונים וז"ל: רוח צפון 
לאהבתו  להעירו  כו',  ה'  ויראת  חכמה  רוח  בו  וטמון 
כו', ולענ"ד כי גם סגולה טבעית היא בדוק ומנוסה אם 
קודם השינה יחשוב לקום בשעה זו אז כשתגיע השעה 

בדיוק יקיץ משנתו.
)משנה זכרון ברכות דף ג(

יחשוב כאילו רבו בא ליד 
מטתו ומקיץ אותו

ליד  רבו  בא  כאילו  שיחשוב  בבוקר  להשכים  עצה 
מפניו  ויזדעזע  ירתע  בוודאי  אותו שאז  ומקיץ  מיטתו 
יתעורר  משינתו  מקיצו  יתברך  כשהשם  שכן  ומכל 
ע"ה  כח  ברכות  חז"ל  דברי  מפרש  הוא  ובזה  בזריזות 
ודם"'  בשר  כמורא  עליכם  שמים  מורא  שיהא  הלוואי 
כלומר  לדבר  דבר  ודמיון  חיבור  לשון  הוא  שהלוואי 
שיש לדמות מורא שמים למורא בשר ודם כדי שיתעורר 
לעבודתו יתברך יקה דוגמא מהשתדלותו לדבר הרשות
)ליקוטים יקרים להמגיד ממעזריטש, דף ו ע"ב(

לימוד קודם השינה
בדוק ומנוסה כי אם יתאמץ האדם ללמוד בלילה קודם 
השינה אז ילמוד גם באשמורות וילמוד אז גם כן הרבה, 
ומי ששומע לפיתוי היצר לשכב ולישון תיכף בתחילת 
הלילה בלא לימוד יכבד עליו לקום באשמורות כי היצר 
יאסרהו כמו בנחושתים ע"י מה שהגביר את יצרו על 
דוד  וזהו שאמר  השינה.  קודם  הלילה  בתחילת  עצמו 
המלך ע"ה אם זכרתיך על יצועי ללמוד קודם השינה 

הרי אז בוודאי באשמורות אהגה בך )תהלים סג ז(.
)עמוד העבודה ליקוטי אמרים אות יז(

נוסח תפילה להשכמת הבוקר
שקשה  ויודע  הבוקר  באשמורת  להשכים  רוצה  אם 
לו לקום יאמר אני רוצה לקום בשעה פלונית לעבודת 
הנבל  עורה  כבודי  עורה  הרחמן,  אב  אנא  הבורא. 
עורה  הנבל  וכנור  אעירה  שחר  שחר,  אעירה  וכנור 
כבודי עורה, כן יאמר שבע פעמים ישר והפוך, ואחרי 
כן יאמר אנא אהיה אשר אהיה עזרה בצרות המעביר 
שינה ותנומה עזרני על דבר כבוד שמך, והעבר שינה 
מעיני ותנומה מעפעפי לשעה פלונית, תזכני להתגבר 
למען  בלבב שלם, עשה  ולעבדך  רצונך  לעשות  כארי 
אברהם  הקדושים  אבותינו  ולמען  המרובים  רחמיך 
יצחק ויעקב עבדיך ולמען משה ואהרן יוסף ודוד ולמען 
כל הצדיקים וחסידים זכותם יגן עלינו אמן, ותן שכר 
ושים חלקנו עמהם  טוב לכל הבוטחים בשמך באמת 
אם לא בזכות ברחמים יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי 
לפניך ה' צורי וגואלי, ואחר כך ישן במחשבות קדושות 
הפסוק  שיאמר  וטוב  עמו  וה'  שינתו  ותנעם  וטהורות 
תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב )דברים לג ד(, 
עליך  תשמור  בשכבך  אותך  תנחה  בהתהלכך  ופסוק 
והקיצות היא תשיחך )משלי ו כב( ויחזור עליהם עד שישן.
)בית תפילה לבעל הפלא יועץ(

אמירת פסוק בהתהלכך תנחה 
אותך והקיצותך היא תשיחך

בשעה  בלילה  משנתו  לקום  שרוצה  למי  סגולה 
הכתוב  את  אמור  יצועך  על  עלותך  קודם  מסויימת. 
בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות 
אותה  את  בלבך  חשוב  האמירה  ובשעת  תשיחך  היא 

השעה בה רוצה אתה לקום.
)עובר אורחסגולות טו(

יקנוס עצמו על איחור הקימה
הרוצה לקום בהשכמה והרי הוא מחפש עצה לגבור 
על יצרו שאינו מניחו להקיץ משנתו מה טוב שיקבע 
לעצמו קנס כלשהו אותו יקנוס עצמו ביום בו ימשיך 
לישון על מיטתו דוגמת סכום מועט אותו יתן לצדקה 
מסויים  ומשקה  ממאכל  עצמו  ימנע  יום  שבאותו  או 
החביב עליו וכיוצ"ב דבר זה יהווה עבורו כסגולה טובה 

להמריץ עצמו לצאת מעם יצועו השכם.
)סידור לב שמח לתיקון חצות(
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4 באר בשדה- שטפנשט

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
בענין ברכת המפיל והאם יכול לברכה קודם שנופל עליו השינה

לא ישכב עד יאכל טרף )כ"ג, כ"ד(
כ' רש"י לא ישכב בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל 
שמע  את  קורא  כיצד  לטרפו,  שבא  מזיק  כל  ומחבל 
וגייס  מחנה  בא  המקום,  ביד  רוחו  ומפקיד  מיטתו  על 
ומפילם  מלחמותיהם  ונלחם  שומרם  הקב"ה  להזיקם, 

חללים ע"כ.
המיטה  שעל  קר"ש  סדר  בענין  קצת  נכתוב  בעזה"י 

ובפרט בענין ברכת המפיל.

דעת הסדר היום דאין לברך המפיל 
אלא כשהשינה באה עליו

)ברכות ס':(: הנכנס לישן על מיטתו אומר  איתא בגמ' 
משמע ישראל וכו', ואומר ברוך המפיל חבלי שינה על 

עיני ותנומה על עפעפי וכו' וכו'.
כ' הסדר היום וז"ל: ונראה לי שהברכה הזאת ]המפיל[ 
הוא  אין לברכה בכל שעה שרוצה לשכב, עד שיראה 
בעצמו שהשנה באה עלי ועפעפי עיניו נאחזות לישון, 
כי איך יברך 'המפיל שינה' ועדיין השנה לא באה אלא 
שהוא מכין לה מקום שתבוא, ודאי ברכה לבטלה היא, 
ולפי שראיתי הרבה בנ"א טועים בזה הענין, ובכל עת 
וזמן שמבקשים לשכב על מטותיהם מברכין, כתבתי זה, 
כי ראוי לכל ירא שמים להזהר מזה, ושלא יברך אותה 
כי אם בשעה הראויה לה, והוא טעם נכון עכ"ל. ]וקצת 

צ"ב דבתחילה כ' דהוי ברכה לבטלה, ולבסוף כ' 'ראוי לכל ירא"ש'[.

דעת הכנסת הגדולה שיש לברך מיד כשנכנס לישן
ובמשנ"ב )רל"ט סק"ג( הביא דבריו וכן דעת החולקים, 
כשרואה  אלא  לישן  כשיכנס  קר"ש  יקרא  ולא  וז"ל: 
הגדולה  בכנסת  אבל  היום[,  ]סדר  עליו  באה  שהשינה 
ולא  אח"כ  שנה  יחטפנו  שמא  מיד,  לקרות  שיש  כתב 
יקרא, ואין לחוש משום הפסק אלא כשעושה דבר אחר 
אף  הפסק  מיקרי  לא  ודומם  שיושב  מה  אבל  בנתיים, 

ששהה איזה זמן קודם שישן, עכ"ל המשנ"ב.

דעת המשנ"ב נראה לעיקר דלא כהסדה"י
והנה מלבד מה שנראה בלשון המשנ"ב שנטה לעיקר 
קצת  צ"ב  הנה  וכדלהלן,  היום,  הסדר  מדברי  ההלכה 
הסדה"י  ממש"כ  קצת  בשונה  הסדה"י  לשון  שהביא 
עצמו, דהסדה"י עצמו כותב כן רק על ברכת המפיל ולא 
על כל הקר"ש שעל המיטה, אלא שלמעשה לדבריו דין 
זה שייך גם לגבי קר"ש, כיון שדעתו שם שצריך לקרות 
קר"ש אחר ברכת המפיל, אבל יתכן דמי שנוהג לקרות 
]עי' במשנ"ב בענין איך צריך לנהוג בזה[,  קר"ש קודם המפיל 
נימקו עמו, דלא שייך  זה, דהרי הסדה"י  דין  לא שייך 
לומר 'המפיל שינה', כשעדיין השינה לא באה, וזה לא 
דאם  הוא  הסדה"י  לשון  וגם  המפיל,  לגבי  אלא  שייך 
יברך קודם לזה הוי 'ברכה לבטלה', ולשון זה לא הביא 
המשנ"ב, ומלשון המשנ"ב היה יכול להיות משמע דאי"ז 
נתכוון  דלא  משמע  זה  משינוי  וגם  לכתחי',  דין  אלא 
המשנ"ב לפסוק לעיקר כהסדה"י. ובשעה"צ כ' דמשאר 
ובביאוה"ל  כהסדה"י,  ודלא  כהכנה"ג  משמע  אחרונים 
ציין למש"כ במשנ"ב בשם הכנסת הגדולה, והביא עוד 
אח"כ  יכול  היה  לא  אם  דאפי'  לומר,  מצדד  דבחיי"א 
לישון כלל ג"כ אי"ז ברכה לבטלה, דעל מנהגו של עולם 
הוא מברך, ואף דהמשנ"ב לא פוסק למעשה כהחיי"א, 

מ"מ מסדר דבריו נראה דעכ"פ נקט דלא כסדר היום.

אם לאחר הברכה נשתנה המצב
ויל"ע לפי דעת הסדה"י איך הדין אם ראה שהשינה 
נופלת עליו ובירך כדין ברכת המפיל, ולבסוף לא נרדם 
מיד, אלא נתעכב קצת, כגון שלאחר שגמר ברכת המפיל, 
להרדם,  לו  הפריע  וזה  בסביבתו  רעש  אירע שהתחיל 
או שמישהו הדליק את האור, וזה הפריע לו להרדם, או 
שנצרך לנקביו, וכל כיוצ"ב, האם גם בזה יאמר הסדה"י 
שהוא ברכה לבטלה, או דלמא דאזלי' בתר שעת הברכה, 

ובשעת הברכה הוא היה במצב שהשינה באה עליו ]ואם 
כבר באמצע הברכה רואה שיש איזה הפרעה צ"ע[ וצ"ע.

זמן הברכה הוא רק כשהשינה באה עליו
דזה ברכה  בכונתו  נראה  דאין  בכונת הסדה"י  ויל"ע 
לבטלה משום שהוא עשה הפסק בין הברכה להשינה, 
אם  לבטלה,  ברכה  עושה  לא  הפסק  לכאו'  דבעלמא 
שנרדם  כאן  וכמו  לחול,  מה  על  לברכה  היה  לבסוף 
גרידא  הפסק  משום  דלאו  בכונתו  נראה  אלא  בסוף, 
נתקנה  לברך  חז"ל  של  התקנה  דכל  אלא  עלה,  אתינן 
רק באופן ובמצב שהשינה באה עליו, וכמו שלא תיקנו 
לברך ברכה זו כשהולך לישון ביום ]וכמש"כ המשנ"ב סק"ח[ 
כך לא תיקנו ברכה זו קודם שהשינה באה עליו, ואי"ז 

זמן הברכה ולכך הוי ברכה לבטלה.

האם הברכה על מה שישן אח"כ 
או על מה ש'הולך לישן'

דאזלי'  הסדה"י  בדעת  לעיל  שצדדנו  מה  לפי  והנה 
בתר שעת הברכה ואם אז היה במצב שנופל עליו חבלי 
שינה, ברכתו כדין, אף אם אח"כ אירע איזה עיכוב, יל"ע 
זו שנתחדשה  עוד מה הדין אם לבסוף משום הפרעה 
אחר הברכה לא הצליח לישון כלל, אם ג"כ ניזיל בתר 
שעת הברכה, ונאמר דברכתו כדין היתה, ויש לצדד בזה 
חידוש דבכה"ג יהא חומרת הסדה"י קולא. דהנה לדעת 
הכנה"ג שמברכים גם קודם שנופל עליו שינה, וסגי במה 
שנכנס לישון, י"ל הכונה דמברכים על מה שיהיה אח"כ, 
והיינו שישן, ]והפסק של שיהוי לא חשיב הפסק[ א"כ זה תלוי 
מדעת  ]לבר  לא  או  בפועל  יישן  אם  אח"כ  שיהיה  במה 
החיי אדם דמברכין על מנהגו של עולם[, אבל לדעת סדה"י אין 

המצב  על  מברכין  אלא  אח"כ,  שיהיה  מה  על  מברכין 
דאף  י"ל  וא"כ  הברכה,  עכשיו בשעת  בו  נמצא  שהוא 
אם לבסוף נשתנה המצב ולא נרדם כלל, מ"מ ברכתו 

היתה כדין.
ונידון זה הוא לפילפולא ואינו נוגע להלכה, כיון דהרי 
אם יודע מלכתחי' שלבסוף לא יישן, לדעת המשנ"ב אין 
מברכין, ואיירי רק במי שללא ידיעה מוקדמת אירע לו 

כן, וא"כ לא שייך לדון בזה אם בכה"ג צריך לברך.
והנה הביאור הלכה נסתפק וז"ל: נסתפקתי אם הוא 
הוא  אך  המפיל  ברכת  בעת  השחר  עמוד  קודם  עדיין 
בתר  אזלי'  אי  השחר,  עמוד  יעלה  שיישן  שעד  משער 
שיהיה  שינה  בתר  או  לילה,  עדיין  שהוא  הברכה  עת 
שכתבו  כמו  ברכה  נתקנה  לא  היום  שנת  ועל  ביום, 
הפוסקים עכ"ל, ולפי משנ"ת היה מקום לתלות ספק זה 
בפלוגתת הסדה"י והכנה"ג, דלהסדה"י אזלי' בתר שעת 
הברכה, שאז נופל עליו חבלי שינה, ולכך לא איכפ"ל 
מה דהשינה יהיה רק ביום, ואילו להכנה"ג הוא מברך 
על מה שהוא יושן אח"כ, ולכך זה תלוי בשעת השינה, 
נראה  כן  כ'  שלא  דבביאוה"ל  מה  מלבד  באמת  אבל 
לא כן, הנה גם מסברא יש לפקפק בזה, די"ל דכל מה 
דלהסדה"י הוא מברך על מה שעכשיו נופל עליו חבלי 
שינה זה רק משום שזה יביא אותו לידי שינה בפועל, 
אבל הרי זה פשוט שאם הוא רואה שהשינה נופלת עליו, 
יכול  דאינו  ודאי  לישון,  הולך  ואינו  מתגבר  הוא  אבל 
לברך, דלא תיקנו הברכה אלא במי שהולך לישון, א"כ 
י"ל דגם להסדה"י צריך שהשינה יהיה בזמן חיוב, דהיינו 
בלילה, אבל על שינה של יום שלא תיקנו ברכה זו, אינו 
אבל  לילה,  עדיין  הברכה  בשעת  אם  אפי'  לברך  יכול 
עדיין יתכן שהספק הראשון במקומו עומד, דהיינו אם 
הוא הלך לישון, ובסוף נתחדש מצב של הפרעה שאינו 
יכול לישון, דבזה יתכן דבשעת הברכה הוא היה במצב 
שתקנו חז"ל לברך, וכלשון הגמ' 'הנכנס לישן על מיטתו 
אומר וכו' ברוך המפיל וכו''. ובאמת יתכן שספק זה תלוי 
החיי  דדעת  בזה,  שנחלקו  שידוע  המפיל,  ברכת  בגדר 
אדם ועוד רבים מהפוסקים, דברכה זו היא ברכת השבח 

על מנהגו של עולם, ויש לצדד דאולי גם הסדה"י ס"ל 
כן, אלא דעם זאת ס"ל דלא תיקנו לברך ברכת השבח 
זו אלא בשעה שנופל עליו חבלי שינה, וכלשון הברכה 
או  לישון[,  שהולך  מי  אלא  כן  מברך  אין  להחיי"א  דגם  ז"פ  ]דהרי 

דילמא דהסדה"י ס"ל דברכה זו היא כברכת הנהנין, ולכן 
צריך שירדם בפועל.

השינה באה עליו ע"י סגולה
והנה יל"ע לדעת הסדה"י דס"ל דאין לברך ברכה זו 
אלא כשהשינה באה עליו, האיך הדין באם בשעה שבא 
לברך אינו במצב שחוטפתו שינה, אבל לאחר הברכה 
כמה  הביאו  דבספרים  סגולה,  ע"י  כזה  במצב  יהיה 
שהביא  רל"ט(  )סי'  תשובות  בפסקי  ]עי'  מיד,  להרדם  סגולות 
כמה סגולות, ויעויין עוד בסגולת מלכים- מאוצרו של הגרא"י סלמון 

שליט"א רב דקהל שטפנשט[, והוא מתכון להשתמש בסגולה 

נקרא  זה  האם  הברכה  אחר  כשישכב  מיד  להרדם 
שהשינה באה עליו, ולכאו' מסתברא טפי דלא.

כשנכנס לישן הוא כבר עסוק בענין המפיל חבלי שינה
וליישב דעת האחרונים דס"ל דאפשר לברך גם קודם 
שהשינה באה עליו, מטענת הסדה"י דאיך יאמר 'המפיל 
דהוא  י"ל  עליו,  באה  לא  השינה  ועדיין  שינה'  חבלי 
יכול לברך  ושפיר  ומברך על מה שיהיה אח"כ,  מודה 
כן כבר כשהולך לישן, משום שהוא עסוק באותו ענין, 
ויש להוסיף דמצינו כעי"ז בברכת המעביר שינה מעיני 
וכו' דבגמ' )ברכות שם( איתא שצריך לברכה כאשר הוא 
רוחץ את פניו בבוקר להעביר את השינה מעיניו, אבל 
למעשה כיום אין מברכין ברכה זו אז, אלא אח"כ בסדר 
התפלה יחד עם כל שאר הברכות, כדכ' השו"ע )סי' מ"ו 
ס"ב( דחזינן דאי"צ לברך דוקא באותו זמן ממש, אף דגם 

זו דהמעביר שינה יש דעות שאין מברכין אותו  ברכה 
יכול  אינו  ישן  שלא  מי  ולדעתם  עולם  של  מנהגו  על 
ואמנם אי"ז דומה  )עי' משנ"ב שם סקכ"ד(,  זו  לברך ברכה 
זמן  דכל  י"ל  שינה  בהמעביר  דהתם  לעניינינו,  ממש 
שהוא עדיין ער אזי ממשיך המצב של המעביר שינה, 
]ועי' באמת במשנ"ב )סי' נ"ב סק"י( שכ' בשם הגר"א שאפשר לברך 

המעביר שינה גם אם כבר הגיע הלילה, אם שכח לאמרה קודם, אך כ' 

המשנ"ב דנראה שאם חוטפתו שינה לכו"ע לא יכול תו לברך ברכת 

המעביר שינה[. ומאידך יש מעליותא טפי בברכת המפיל 

דהכא בשעה שהוא מברך הוא כבר עסוק בענין השינה 
שהולך לישן, משא"כ התם.

מנהגים שונים בענין ברכת המפיל
והנה יש שנהגו משום שחששו לדעת הסדה"י שלא 
יברך  שמא  שינה,  חבלי  המפיל  ברכת  לעולם  לברך 
ולאחר מכן לא ירדם, ]עי' תוס' ברכות י"א: שכתבו בטעם הב' 
דמה"ט דשמא לא ירדם אין לברך על שינה בסוכה[, הא דעכ"פ לא 

ירדם מיד ועדיין אינו בגדר שהשינה נופלת עליו. ובבן 
איש חי )פקודי אות י"ב( הביא מנהג זה אבל מטעם אחר, 
דחששו שמא יפסיקו אח"כ בדיבור, ע"ש. ויש לציין דגם 
בזה מצינו דעות דס"ל דאין איסור כ"כ להפסיק בדיבור 
לאחר המפיל, ועכ"פ ברכת אשר יצר הרבה ס"ל דמותר, 
ועי' בפסקי תשובה )סי' רל"ט( שהאריך בענין הדעות בזה, 
ויש גם דעה דלאחר חצות אין לברך ברכה זו, אמנם יש 
שכתבו לברכה עכ"פ בלא שם ומלכות ]ולהרהר את השם 
ומלכות, ויש שכתבו לעשות כן אף בנתעורר באמצע הלילה משנתו 

ויש עוד פרטים  ומלכות[,  וחוזר לישן, שיברך הברכה בלא שם 

אבותיו  כמנהג  בזה  ינהג  אחד  וכל  ואכמ"ל,  זו  בברכה 
ונהרא נהרא ופשטיה.

ההלכה  ידיעת  ולצורך  להלכה,  נכתב  לא  זה  מאמר 
למעשה יש לעיין היטב במקורות בפנים. ויה"ר שנזכה 
לקיים 'בכל דרכיך דעהו' ומש"כ הרמ"א 'גם בשכבו על 
ישמור  והקב"ה  וכו'',  שוכב  הוא  מי  לפני  ידע  משכבו 

אותנו מכל המזיקים, ויפרוס עלינו סוכת שלומו.
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הגאון  של  המאירה  דמותו  לטוב  האיש  זכור  ברם 
הגדול הרב יהודה לייב צירלסון זצ"ל שהיתה כסמל 
מזהיר  כוכב  עולם,  גאון  רומניה.  יהדות  של  נערץ 
בשמיה היהודיים של רומניה בכלל והיהדות העולמית 
שלומי  אחיו  את  ובאמונה  בכבוד  שייצג  וכמי  בכלל, 
המדינה.  שלטונות  כלפי  חת  ללא  ישראל  בני  אמוני 
היהדות  של  השונים  היצוגיים  המוסדות  כלפי  והן 
העולמית. הגאון הרב צירלסון שתחילה שימש בקודש 
כרבה של פרילוקי באוקראינא, עד שנת תרס"ט, עד 
שנתבקש לעלות על כסא הרבנות של העיר הגדולה 
קישינוב ומאז אף שימש כרב הראשי של כלל יהדות 

למען  נלאית  בלתי  בפעילות  עסק  ימיו  וכל  בסרביה, 
אחינו בני ישראל.

האילן משורשיו 
נולד  זצ"ל,  צירלסון  לייב  יהודה  רבי  הגדול  הגאון 
שברוסיה  צ'רנינוב  במחוז  קוזליץ  בעיר  תר"ב  בשנת 
מגדולי  ז"ל  צירלסון  חיים  משה  רבי  הרה"ח  לאביו 
חסידי חב"ד. בביתו של אביו קיבל הנער יהודה לייב 
את חינוכו לתורה ויראה וחסידות, יהודה לייב נשלח 
תורה  לקנות  נשלח  למצוות  ובהגיעו  המקומי  לחדר 

רוסיה  של  בישיבותיה  והוראה  בתורה  ולהשתלם 
וליטא. ואכן תקופה קצרה לאחר שהגיע לישיבה בלט 
ביתר שאת ועוז על מעלות חביריו והודות לכשרונותיו 
וטיפס  עלה  העצומה  ושקדנותו  והתמדתו  הנפלאים 
כקרן  הבליח  ואורו  התורה  ויגיעת  ידיעת  במעלות 
אור באפילה, כשהוא משתלם בכל מקצועות התורה 
במהירות נפלאה. בגיל חמש עשרה הגיע לעיר נעז'ין 
 – נח  ישראל  רבי  האדמו"ר  של  מפיו  תורה  ללמוד 
המהרי"ן מנעז'ין, בן האדמו"ר הצמח צדק מלובאוויטש. 
המהרי"ן אף הסמיך אותו לרבנות. בנעז'ין הכיר את 
שניאורסאהן,  אברהם  ר'  הרה"ק  המהרי"ן,  של  בנו 

האנדרטה של לוחות 
הברית שעד היום 

הייתה מוכרת כמצבת 
קברו של המהרי"ל 
צירלזון זצ"ל בבית 
העלמין בקישינוב

המצבה שנחשפה לאחרונה עליה נכתב בדם
פ"נ

הקדוש
הרב הכולל דבסרביה
בעל המחבר ספרים

כתר שם טוב
עולה על גביהן הישיש
מוהר"ר ר' יהודה לייב

ב"ר משה חיים
צירעלסאהן זצ"ל

שנהרג י"א תמוז תש"א
ת.נ.צ.ב.ה

חכמי 
רומניה
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חותנו של האדמו"ר הריי"צ מלובאוויטש, מי שלימים 
התגורר גם בעיר קישינוב, ושם היו השניים בידידות 

גדולה כל ימי חייהם.
ואכן בקרב חסידי חב"ד שמורה לו להגרי"ל צירלסון 
"היכל  בקובץ  עליו  נכתב  וכך  ביותר  חמה  פינה 

הבעש"ט":
במסגרת פעילותו הכלל ציבורית, עמד הרב צירלסון 
הרבים  במאבקיו  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  של  לימינו 
לקיומו של עם ישראל. הוא השתתף לצד הרבי בכל 
כינוסי הרבנים שהתקיימו באותם שנים. הוא היה גם 
גדולי  מועצת  על  ונמנה  ישראל  אגודת  מייסדי  בין 

התורה שלה.
הריי"צ:  אדמו"ר  כ"ק  כותב  צירלסון  הרב  על 
ביומני  חשוב  מקום  תופס  ע"ה  צירעלסאן  הרב   ..."
הראשון  הפעם  שונים...  מאורעות  לרגלי  אצלי  ונזכר 
הי' בשנת תרמ"ט...הרב  צירלסאהן  שראיתי את הרב 
דודי  כ"ק  הוד  אצל  בנעז'ין  בבחרותו  למד  צירלסאן 
חכמים  בסמיכת  אותו  וסמך  מוהרי"נ  אדמו"ר  זקני 
כ"ק  הוד  וכשנסתלק  כשרונותיו,  בגודל  מהללו  והי' 
והי'  מקאפוסט  מוהרש"ז  אדמו"ר  לכ"ק  נתקשר  ד"ז 
נחשב מגדולי מקושריו... באספות אודות עניני הכלל 
ויטבסק  חרקוב,  פטרבורג,  בליובאוויטש,  שנתקיימו 
הוא  צירלסאן... בשנת תר"ע  ומוסקבה משתתף הרב 
יד שר  נבחר ליושב ראש באסיפת הרבנים אשר על 
הפנים בפטרבורג... ומאז המהפכה הוא משתתף בכל 
הועידות ועומד בקישור מכתבים בעניני הכלל עם הוד 

כ"ק אאמו"ר הרה"ק.
הרב  השתתף  לריגא,  תרפ"ח  בשנת  משבאתי 
צירלסאן בכל עניני הכלל אשר עסקתי בהם עד פרוץ 
המלחמה באלול תרצ"ט. אהבה וחיבה גדולה היתה בין 
כ"ק חותני הרה"ח ובין הרב צירלסאן...". ע"כ מהקובץ 

הנ"ל.

בן שמונה עשרה ... לרבנות
כבר עם מלאות לו שמונה עשרה שנה עלתה שמשו 
שבמחוז  פרילוקי  בעיר  לרב  נתקבל  הרבנות  בעולם 
כבר  זו  כעיר  רב  בהיותו  עוד  שברוסיה.  פולטובה 
מלבד  כי  רוסיה,  רבני  בין  לתהילה  שמו  נתפרסם 
ועסקנות  וביראה החל לעסוק בפעילות  גדלו בתורה 
לטובת בני עירו וכלל אחבנ"י ואז נתגלו בו כשרונות 

עד  ורב־כשרון.  רב-פעלים  צבורי  עסקן  של  אדירים 
של  המדברים  מראשי  כאחד  ונתעלה  עלה  מהרה 
יהדות רוסיה, ובעיקר התפרסם ע"י מאמריו המצויינים 
שפרסם בכתבי העת שהופיעו ברוסיה כמו: "המליץ", 

"הצפירה" "הזמן" "הפלס", "המודיע" ועוד.
הרב צירלסון יצא כחלוץ לפני המחנה כלוחם ללא 
חת על קדשי היהדות. באלול תרנ"ח השתתף עם עוד 
רבנים באספת הציונים הכל־רוסית המוקדמת  מספר 
שם  בווארשה,  שהתקיימה  השני,  הציוני  לקונגרס 
באסיפה נלחם יחד עם עמיתיו הרבנים שדגלו במאבק 
וניסו בכל כוחם לעצור בעד  לתיקון המצב מבפנים, 
החלטות  שיתקבלו  ודרש  הרעיוני-הציוני,  הסחף 
ביניהם  התורתי,  הציבור  לתועלת  לכת  מרחיקות 
רבני"  "ועד  יסוד  בדבר  ידו  על  שנוסחו  החלטות 
שיעמוד לצידו של הועד הפועל הציוני. אולם כאשר 
הרבנים,  בקשת  את  דחתה  והאספה  תוחלתו  נכזבה 

פרש מן התנועה הציונית.

בראש מערכות ישראל
בשנת תרס"ט נבחר לראש אסיפת הרבנים ברוסיה, 
האסיפה התכנסה בפטרבורג בהשתתפות גדולי וגאוני 
הדור כמו האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש, הגאון רבי 
גרודז'ינסקי,  עוזר  חיים  רבי  הגאון  מבריסק,  חיים 
ועוד, כשבעיקר מטרותיה לעמוד למול שלטון הצאר 
הרוסי, מטבע הדברים היה הרב צירלסון אחד מראשי 

המדברים בכל הפגישות עם שרי המלוכה.
בעקבות  העולמית  היהדות  סערה  תרע"א  בשנת 
"משפט בייליס" שהתנהל בקיוב בעקבות עלילת–הדם 
קורא"  ב"קול  פנה  צירלסון  הגרי"ל  הישנה-חדשה, 
מחאה  מנשר-  על  לחתום  והאדמו"רים  הרבנים  אל 

והסברה שחיבר נגד האשמת היהודים בעלילת־דם. 

תגלית היסטורית בחשיפת מצבת הגאון הגדול רבי יהודה לייב צירלסון 
הי"ד זצוק"ל בבית הקברות העתיק בקישינוב שבמולדובה

פנחס  הרב  בראשות  במולדובא  היהודית  הקהילה  החלה  האחרונות  בשנים 
זלצמן שליט"א לטפח ולתחזק את בית העלמין ולנסות למפות את קברי הצדיקים 
הטמונים בו, לצד פעילות עניפה זו פקד את המקום גם הרב ישראל מאיר גבאי 
קברים  וגילוי  בחשיפת   1 מספר  המומחה  צדיקים'  'אהלי  אגודת  יו"ר  שליט"א 
קדמונים אשר ממש בימים אלו חשף את גילוי מצבתו של הגרי"ל צירלסון זצ"ל, 
שהצטברו  וכדו'  שלכת  עלי  אשפה  של  הגבוהות  הערימות  את  שסילק  לאחר 
מערה  לתוככי  בזחילה  גבאי  הרב  נכנס  הציון,  אל  המוליכה  המערה  פתח  על 
חשוכה במרכז בית הקברות ושם חשף את המצבה החשובה לראשונה. יצויין כי 
ההצטברות של הררי אשפה והזנחה בפתח המערה, גרמה לכך שאיש לא העלה 
על דעתו לחפש את המצבה בתוך המערה, עוד יצויין כי בתוך המערה גם נחשפה 
תגלית נוספת, מצבתו של הרה"ק רבי אריה לייבוש מלאנצהוט זי"ע מי שהיה רבה 

הראשי של קישינוב לפני הרב צירלסון זצ"ל. 
כאמור בקישינוב ישנם שני בתי קברות, העתיק נהרס כולו וכיום הוא מגרש 
משחקים, החדש יותר עומד על תילו ויש בו מאות רבות של מצבות ישנות, במרכז 
בית הקברות עומד מבנה גבוה וכולם מצביעים עליו כמקום קבורתו של הגאון רבי 
יהודה לייב צירלסון זצוק"ל, רבה האחרון של קישינוב שנהרג בשנת תש"א במהלך 

המלחמה, אולם אף אחד לא ידע היכן מקום קבורתו המדויק.
ישראל מאיר לבית הקברות בקישינוב, הוא בחן  ר'  בביקורו במולדובה הגיע 
החסום  מסוים  בפתח  הבחינה  החדה  שעינו  עד  צדדיו,  מכל  המבנה  את  וסובב 
לגמרי בערימות גבוהות של אשפה ולכלוך. "ליבי אמר לי שיש כאן דרך המובילה 
אל המצבה עצמה", הוא מספר בהתרגשות, "אבל לא יכלו להיכנס לתוך המקום 
בגלל הגובה של האשפה והצחנה. ביקשתי מיהודי תושב המקום שייכנס ויבדוק 

מה יש בפנים, אבל הוא הסביר לי שאין אפשרות להיכנס פנימה בשום אופן. 
מתלכלך  כשכולי  המערה  תוך  אל  לזחול  והתחלתי  בעצמי  להיכנס  "החלטתי 
ברגע  וכבר  זו,  לצד  זו  מצבות  שתי  לגלות  הופתעתי  המערה  בקצה  רב.  מאבק 
הראשון זיהיתי את המצבה הקדמית שהיא של הגרי"ל צירלסון, הכיתוב עליה היה 
שמור וקריא. לצידה של מצבתו עמדה מצבה נוספת, אותה לא הצלחתי לזהות 
בשלב הראשון, ולכן בתחילה נטיתי לחשוב שמדובר באחד מבני משפחתו שנטמן 
בהן  שדבקו  והלכלוך  האבק  משיירי  המצבה  את  לנקות  שהחל  לאחר  לצידו". 
במהלך השנים הרבות, צדו את עיניו האותיות שנכתבו על גבי המצבה הימנית. 
תוך רגעים ספורים התברר כי הוא עומד למרגלות מצבתו של הרה"ק רבי אריה 
לייבוש מלאנצהוט זי"ע, שהיה רבה הראשי של קישינוב שנים רבות ושם הסתלק 
לגנזי מרומים, אלא שמאז הסתלקותו בשנת תקפ"ד, לפני קרוב ל-200 שנה, איש 

לא ידע את מקום קבורתו עד הלום. 

יו"ר מערכת  ר' אהרן מאיר מייזליש שליט"א  כבר לפני תקופה ביקש הרה"ג 
'עץ חיים' באבוב 45, לחפש ולהתחקות אחרי מקום קבורתו של רבי אריה לייבוש 
מנוחתו  מקום  היכן  ידעו  לא  אך  בקישינוב  נטמן  הידוע  כפי  אשר  מלאנצהוט, 
כבוד. תחילה היתה מחשבה שהמצבה עמדה בבית הקברות העתיק שנחרב כאמור, 
ואיש לא העלה על דעתו שהמצבה תימצא במעמקי המערה החסומה לצד מצבת 

הגרי"ל צירלסון. 
הגרא"מ מייזליש שהוציא לאור בשנים האחרונות את ספריו ופרקי תולדותיו של 
רבי אריה לייבוש מלאנצהוט, מספר בהתלהבות ובשמחה על החשיפה המרעישה: 
"זוהי שמחה גדולה לנו ולכל בית ישראל, כאשר מגלגלים זכות על ידי זכאי, ר' 
ישראל מאיר גבאי, שזכה לחשוף את המצבות היקרות אחרי כל-כך הרבה שנים. 
עצם גילוי המצבה מלמדת אותנו שאסור להתייאש אף פעם ויש לחפש ולחפש עד 

שזוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת ולמציאה המיוחלת".
עוד מציין הגרא"מ מייזליש, שמנוסח המצבה אנו למדים שרבי אריה לייבוש 
שימש ברבנות בעוד כמה ערים בדרכו מאלנצהוט שבפולין לקישינוב שבמולדובה. 
כמו-כן הוא מצביע על פרקי תולדותיו אשר שם מסופר, כי משך שמונים שנה 
בערך אחרי הסתלקותו של רבי אריה לייבוש, לא הסכימו תושבי קישינוב לקבל 
התקבל  שאז  תרס"ח  שנת  עד  אחריו,  להתנחם  מיאנו  כי  ומנהיג  רב  עצמם  על 
הגרי"ל צירלסון לשמש כרבה של קישינוב ועלה לשבת על כסאו של רבי אריה 

לייבוש. 
מטעם 'האגודה למקומות הקדושים ברומניה' הפועלים לשימור ולאיתור קברי 
צדיקי וחכמי רומניה ברחבי רומניה רבתי שבחלקם נעלמו במרוצת השנים נמסר: 
אין ספק שמדובר בחשיפה חשובה מאד בעולם התורה והחסידות, ובפרט תגלית 
הרבנים  גדולי  של  המצבות  שתי  מציאת  עם  רומניה,  יהדות  למורשת  חשובה 
בקישינוב פאר וגולת יהדות רומניה בדורות שלפני השואה, בפרט שהמקום היה 
חסום לגמרי ואיש לא העלה על דעתו להיכנס פנימה ולבדוק מה קורה בפנים. 
האגודה למקומות הקדושים ברומניה החלה כבר לפעול להחזיר עטרה ליושנה 
ולעודד עליה לקברם, ולארגן מסעות קברי צדיקים, לתיירים ומתפללים ושוחרי 
תורה וחסידות, שפוקדים את המקום ומתפללים לכבודם של הקדושים אשר בארץ 
הקהילות  את שלש  לשבח  לציין  יש  ישראל.  עם  בעד  יושר  מליצי  שיהיו  המה 
בראשות  ישראל  אגודת  קהילת  חב"ד,  קהילת  בקישינוב,  החשובות  היהודיות 
המורשת  את  ובגאון  בעוז  הממשיכות  המקומית,  קישינוב  וקהילת  זלצמן  הרב 
היהודית על פני העיר הגדולה במולדובה, אשריהם וטוב להם ולהם זכויות רבות 
זצ"ל  צירלזון  המהרי"ל  של  המפורסמת  הישיבה  ושחזור  העלמין  בית  בשימור 

בעיר קישינוב. 

המדרגות המובילות למערת קבורת 
המהרי"ל צירלזון שנחשפה לאחרונה
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רבה של קישינוב ו"הרב 
הכולל" של בסרביא

עיניה  הגדולה  קישינוב  נתנה קהלת  בשנת תרס"ח 
והחשובות  הגדולות  מהקהילות  אחת  זו  היתה  בו, 
קצווי  בכל  גלים  הכה  שכבר  הטוב  שמעו  בבסרביא. 
וראשי  הימים  ארכו  שלא  לכך  הביא  ורומניה  רוסיה 
הרב  של  לביתו  ובאו  עלו  "ראדום"  קהילת  וטובי 
צירלסון בקישינוב, והעתירו בפניו כי יבוא לעלות על 

כסא הרבנות בעירם. מיד עם התפרסם דבר הבקשה 
התעוררה סערה בקהלת קישינוב שהתנגדו מכל וכל 
לעזיבת הרב את כסא רבנות קישינוב, עד שהוכרחו 
להגיש את הסכסוך לשולחנם של גדולי הרבנים, ואכן 
פסק הדין יצא לטובת קישינוב והרב צירלסון נותר על 

מעמדו כבתחילה.
כל  לחיזוק  ונצורות  גדולות  פעל  צירלסון  הגרי"ל 
לחינוך  דאגתו  כולה.  ובמדינה  בקישינוב  הדת  עניני 
הדתי של הבנים משתקפת באחד מכרוזיו הרבים לרבני 
רומניה בו דורש מהם "להזדרז ולייסד בכל עיר ועיר 
אגודות אשר תכליתן תהיה להפיץ ולהרים בין ההמון 
שמירת  הדת  ידיעת  את  ובנועם  בנחת  טוב  בשכל 
המצוות השמעיות והשכליות וגם להשגיח בעין פקוחה 
על החינוך בבתי תלמודי תודה ובה"חדרים" שיתאים 
בכל תכנו לרוח התורה והמצוה עפ"י משטר ישר ונאה 

אשר ימצא חן בעיני אלקים ואדם".
הדתי  החינוך  נפוץ  צירלסון  הרב  של  בהשפעתו 
בסרביה  בקהילות  חרדים  חינוך  מוסדות  ונוסדו 
יסוד התורה  משאיפתו הכנה לבסס את הקהילה על 
הראשון  העיתון  את  לאור  הוציאו  בהשגחתו  והדת, 
של אגו"י ברומניה "די וואך" שבו השתתף בקביעות 

בהעלותו עלי גליון מהגיגי תורתו והשקפתו.

בראשות "ישיבת קישינוב"
- הישיבה הגדולה והמפורסמת של בסרביה-רומניה

מיד עם התיישבותו של הגרי"ל בקישינוב השתלב 
של  המפורסמת  הישיבה  וניהול  בראשות  מהרה  עד 
קישינוב והיה מגיע לעיתים תכופות לבחון את תלמידי 
הישיבה ולעמוד על התקדמותם בעליה בתורה ויר"ש. 
קישינוב"(  "ישיבת  )בספר  הישיבה  תלמידי  כותבים  וכך 
בתקופה ההיא – תר"ע, בא לכהן בקישינוב כרב הראשי 
מורנו הרב מהרי"ל צירלסון ז"ל והי"ד. מיד עם בואו 
לעיר התחיל להיכנס לישיבה לבחון התלמידים, והיה 
מופת בדייקנותו והרים בזה את כבוד התורה ולומדיה, 
היום שהיה בא לבקר היה יום של חויה רוחנית חגיגית 

והתעוררות מיוחדת במינה".
אחד מתלמידיו המובהקים הלא הוא מכובדינו הבלתי 
נשכח מנציח מורשת בית שטפנשט בדורנו הגה"ח רבי 
מנחם מענדל ברייאר זצ"ל בנו של מורנו הגאון הגדול 
שטפנשט  של  האחרון  רבה  זצ"ל  ברייאר  יוסף  רבי 
השתלשלות  את  ברומניה"  "הישיבות  בספרו  מתאר 
קורות הישיבה בקישינוב שם זכה ללמד בימי בחרותו, 
ישיבת  בהתפתחות  האחרון  "...והשלב  כותב:  וכך 
ר'  הגאון  של  התמנותו  עם  ביחד  מתחיל  קישינוב 
יהודה לייב צירלסון )תר"כ-תש"א( הי"ד, לכסא הרבנות 

בקישינוב ולרבה הכולל של בסרביה בשנת 1910.
לא תהיה שלמה תמונת החיים הרוחניים הבסראבאים 
תרומתו  את  להזכיר  מבלי  קישינוב  ישיבת  של  וזו 
האישית של מורי ורבי הרה"ג י"ל צירלסון. הוא היה 
של  הראשיים  וממיצגיה  ישראל"  "אגודת  מנשיאי 
יהדות רומניה בפרלמנט הרומני בבוקרשט )אחרי סיפוח 
בסרביה לרומניה ב-1918(. כוחו רב היה בתורה ובמדעים. 
שולט היה הרב צירלסון בכמה שפות אירופיות וחוקר 
עמוק היה בחכמת ישראל, פוסק ומחדש בהלכה ומחבר 
ספרים בדרוש והלכה למעשה. הוא התפרסם בעיקר 
בעמדתו האיתנה מעל במת הסנט ובמלחמתו, מלחמת-
מגן, נגד השלטון הקוזיסטי האנטישמי ברומניה. הרב 
שווי  למען  המשטינים  נגד  מרצו  בכל  לחם  הסנטור 
של  סיפוחה  עם  ברומניה:  היהודי  למיעוט  זכויות 
בסרביה בשנת 1918 לרומניה בא זעזוע כלכלי ופוליטי 
הפטיש  בין  פתאום  שנמצאה  היהודית  לאוכלוסייה 
והסדן. שתי השפעות-תרבות שונות, הרוסית לשעבר 
והרומנית החדשה, התנגשו זו בזו - והיהודים באמצע. 
בקישינוב,  הישיבה  בתולדות  לנו  נודעת  זו  תקופה 
נוהרים תלמידים רבים מרומניה, באין  אליה התחילו 
גבול מבדיל ביניהם ולבין בסרביה. הישיבה גדלה כמה 
מאפס  אחור  הושבו  רבים  ובאיכות.  בכמות  פעמים 
נוספים  תלמידים  לקבלת  הישיבה  כתלי  בין  מקום 
על המספר הגדוש כבר. בעיקר השקיע הרב צירלסון, 
ולפתוחה  לשיפורה  ומרץ  כוח  הישיבה,  נשיא  בתור 

הרוחני של הישיבה.
לאב  ונעשה  נס  על  התורה  קרן  את  הרים  הרב 

בנין בית מועד לכל חי בקישנוב בחורבנו

הגה"צ רבי משה מרדכי טוביאס שליט"א אבד"ק קדימה 
צורן ובנו של תלמיד הישיבה בקישינוב הגה"צ מוהר"ש 
טוביאס זצ"ל על יד ארון הקודש החרב בהיכל הישיבה

משלחת ה'אגודה למקומות הקדושים ברומניה' בביקור בחודש האחרון בהיכל הישיבה הרמה קישינוב החרב והשמם 
מבלי באי מועד, נראים הגרמ"מ טוביאס שליט"א הרה"ג ר מנחם מנדל סגל שליט"א והגרא"י סלמון שליט"א

התמיכות לקירות ולקימורי הקירות החיצוניות של בנין ישיבת קישינוב לקראת שיקום ושיפוץ מחדש
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ולפטרון התלמידים. הוא גם היה הבוחן הראשי בסוף 
כל עונה פעמיים בשנה ואף אני זכיתי להיבחן על ידו 

עד שנת תרצ"ט".
"...בהשפעתו של הרב צירלסון נפוץ החינוך הדתי 
בסרביה  בקהילות  חרדים  חינוך  מוסדות  ונוסדו 
יסוד התורה  משאיפתו הכנה לבסס את הקהילה על 
הראשון  העיתון  את  לאור  הוציאו  בהשגחתו  והדת. 
של אגו"י ברומניה "די וואך" שבו השתתף בקביעות. 
לבנון",  "עצי  הם:  ובדרוש  מספריו החשובים בהלכה 
יהודה"  "גבול  יהודה",  "לב  "הגיון לב", "מערכי לב", 
ועיניו  האבהי  דיוקנו  דמות  בזיכרוני  ובהעלותי  ועוד. 
מלהעיר  להימנע  יכול  אינני  הזולת,  אהבת  המביעות 
שלא רק שהיה נשיאה של ישיבתנו והחותם על תעודת 
חניכי  כל  של  החי  הסמל  אלא  לרבניה,  ה"סמיכה" 
מאצילותו  וליהנות  לאורו  להתחמם  שבאו  הישיבה 
ואישיותו הנפלאה. ביניהם זכיתי אף אני להימנות עד 
פרוץ המלחמה. אהבה רבה אהבנו רבנו התלמידים היו 
לו כבנים, ומרוחו הנלהבה האציל על כל חניך אהבה 
המלחמה  אחרי  הקימו  לזכרו  ולישראל.  לתורה  עזה 

קיבוץ חלוצים דתיים, צעירי אגו"י בקלוז'-רומניה.
בהישיבה  הלמודים  לתכנית  הכניסו  בהשגחתו 
ערב  בכל  והמפרשים  התורה  למוד  גם  לגפ"ת  מחוץ 
שבת בבקר ואף פעולות-חינוך אחרות. בזמן האחרון 
הישיבה  כראש  כיהן  שם,  בלומדי  המלחמה,  שלפני 
והרבנים  ז"ל,  הינשפרג  משה  ה"ר  מקישינוב  הדיין 
יהודי  אלטר,  ה"ר  ריבילסקי,  יעקב  ה"ר  המלמדים 
חינני ואהוב לתלמידיו )בסעודות מלווה מלכה שסידר בביתו(, 
"בית  בישיבת  ר"מ  אח"כ  שהיה  צימרינג,  דוד  הר"ר 
מו"ר  הרה"ג  מורי  אבא  מיסוד  - שטפנשט",  אברהם 
הרב יוסף ברייאר אב"ד שטיפאנעשט, והרב ר' בן ציון 
ר'  היה  המשגיח  ופוסקים.  ליו"ד  ר"מ  הי"ד  שיינברג 
ישראל קריזלמן, והנשיא - רי"ל צירלסון הי"ד. מספר 
התלמידים היה 120. ע"כ מספרו של רבי מנחם ברייאר 

זצ"ל.

גאון הגאונים
השורה  על  נמנה  היה  לייב  יהודה  רבי  הגאון 
הראשונה של גאוני דורו, כאשר מלבד הכירותו בעולם 
ונצורות למען אחבנ"י  גדולות  ופועל  היהדות כעסקן 
האפילה  התורנית  גדלותו  זאת  עם  חייו,  תחנות  בכל 

כמה וכמה מונים על פרסומו הציבורי.
בקיא  עולמי,  מידה  בקנה  כגאון  ידוע  היה  הגרי"ל 
בתורה  גדול  היה  הוא  התורה,  מקצועות  בכל  וחריף 
אחד  של  בסגנון  והבנה  בבקיאות  בבהירות  פוסק 
ידיעותיו בהלכה על בוריה היו משולבים  הקדמונים, 
מיום  המתקדמת  החיים  במציאות  היטב  וארוגים 
לעומקם  לרדת  ידע  הרחבה  בהבנתו  והוא  ליום. 
הלכות  פסקי   - תעלומה  לאור  ולהוציא  דברים  של 
הקטנים  לפרטים  עד  ירידה  תוך  וברורים.  מבוארים 
של התמצאות בשטחים רבים ומגוונים מאוד שאליה 
ההלכה מתכוונת. בהתמצאותו בהוויות העולם והוויות 
ולחקור  ללמוד  הצליח  צדדיהן  כל  על  ורבא  אביי 
הדבר  ויהי  הדק,  היטב  היטב  הדק  בהשכל  ולחדש 

לפלא גדול.
הגרי"ל היה אוחז רבות בעט סופרים, זכה להותיר 
אחריו מורשת עצומה של ספרים נכבדים בתורה הלכה 
ודרוש, אשר מעשירים את האוצר היהודי על כל רבדיו, 

ברשימת ספריו אנו מוצאים את הספרים:
 "עצי לבנון" קמ"א שו"ת ב-ד' חלקי שו"ע, ]נדפס 

בקלוז'ש בשנת תרפ"ב.
"מערכי לב" – תשובות דרושים ונאומים.

"לב יהודה". "גבול יהודה". ו"דרך סלולה".
מאז שראו ספריו את אור עולם הם מצוטטים לרוב 
בכל ספרי הלכה ושו"ת על ידי כל גאוני הדור ופוסקי 
בקובצי  למכביר  תורה  מאמרי  פרסם  כמו"כ  ההלכה, 

וכתבי עת תורניים, מלבד מאמרי השקפה וכדו'.
בהתגעש מוסדות תבל

לרומניה  הגיעו  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר 
אוקראינה  יהודי  ישראל  בני  מאחינו  אלפים  עשרות 
בבסרביה.  מקלט  ומצאו  המלחמה  מאש  שנמלטו 
השלטונות ניסו לרכז אותם במחנות והתחילו להחזירם 
התבלט  צירלסון  הרב  ה"דנייסטר".  לנהר  מעבר  אל 

במאבקו לביטול הגזירה. הוא פעל גם לאירגון עזרה-
הגדולה",  ב"רומניה  רובם  קליטת  למענם,  הדדית 

והשגת תעודות-מסע להגירה לאמריקה ולפלשתינה.

חבר אני לכל אשר יראוך
תנועת  ומחוללי  מייסדי  בין  היה  צירלסון  הגרי"ל 
ועם  תרע"ב.  בשנת  שנוסדה  ישראל",  "אגודת 
שהתכנסה  הראשונה  הגדולה'  ה'כנסיה  התכנסות 
בווינא בשנת תרפ"ג נבחר כיו"ר ונשיא, ומאז שימש 
שהתכנסו  הגדולות  הכנסיות  שלש  בכל  זו  בכהונה 
באירופה. יחד עם תפקידו זה אף נבחר כחבר נשיאות 
"מועצת גדולי התורה" וחבר המועצה המרכזית. וכן 

שימש כנשיא "אגודת ישראל" בבסרביה.

נציג מכובד של יהדות רומניה
עם תום מלחמת העולם הראשונה, רומניה על חמשת 
מחוזותיה הפכה להיות "רומניה הגדולה" כאשר היא 
אשר  בסרביה  מחוז  כמו  מחוזת  מספר  אליה  סיפחה 

העיר קישינוב היא בירתה. רבה של קישינוב הגרי"ל 
הרומנית  השפה  את  קצר  זמן  במשך  למד  צירלסון, 
יהודי  את  שמייצג  כציר  נבחר  הוא  תרפ"ב  ובשנת 
רומניה בפרלמנט הרומני, הגרי"ל לא שקט על שמריו 
זכות  בעד  כארי  ולחם  חלציו  אזר  מתניו,  שינס  אלא 
הקיום והחיים של אחיו הנרדפים. בשנת תרפ"ו נבחר 
כחבר הסינט הרומני וגם שם רכש לו הוקרה והערצה 
בקרב כל יושבי הבית, ואף קיבל מהשלטונות אותות 

כבוד ותוארים מופלגים.
כידוע שונאי ישראל ברומניה לא ידעו השקט, וכל 
אחת  פעם  ישראל,  שארית  את  להכחיד  בקשו  העת 
בעת שגברו רדיפת ישראל עד מאוד נשא נאום נלהב 
האנטישמיים  הרשעים  של  פרצופם  וגילה  בסינאט 
לא  הגרי"ל  ליהודים,  שנעשה  הגדול  והעוול  ברבים 
הסתפק בנאום גרידא, אלא הוציא מכיסו את כרטיס 
לעיניהם  אותו  קרע  מחאה  וכאות  הסינאט"  "חבר 
הנדהמות של הסנטורים, בפעולתו זו סיכן עצמו ביותר, 
אך עמידתו ללא חת ומורא בפני הגויים למען טובתם 
של אחיו היא שעמדה למול עיניו והיה מוכן לצורך כך 
גם להסתכן על כל המשמעות של פעולתו המתריסה.

נעקד על מזבח קידוש ה'
וקישינוב  בסרביה,  את  הרוסים  כבשו  ת"ש  בשנת 
הרסו  קצר  זמן  תוך  הסובייטי.  לכיבוש  נכנעה 
הקומוניסטים את חיי הקהילה היהודית של קישינוב. 
העולם  מלחמת  של  בעיצומה  תש"א,  תמוז  בחודש 
הפעולה  משתפי  עם  יחד  הנאצים,  כאשר  השניה, 
את  הפציצו  הם  קישינוב,  לעבר  התקרבו  הרומניים 
פצצות.  מאותן  נפלו  חללים  אלפי  הרף.  ללא  העיר 
ביום י"א תמוז תש"א, כאשר חזר הרב צירלסון לביתו 
מבית הכנסת, לאחר תפילת שחרית, נפלה פצצה סמוך 
ההפצצה  בגלל  במקום.  נהרג  צירלסון  והרב  לביתו 

שער הכניסה לבית העלמין בקישינוב

בשבילי בית העלמין קישינוב מימין חומת בית 
העלמין הבנויה גם מחלקי מצבות אבן ישנות

"לעת מצוא" – סיפורו של קברו
איתא בגמ' )ברכות ח:( על זאת יתפלל כל חסיד 
זו  מצא  לעת  אמר  יוחנן  ר'  מצוא,  לעת  אליך 
קבורה א"ר חנינא מאי קרא השמחים אלי גיל 
רב שילא  בר  ימצאו קבר אמר רבה  כי  ישישו 
היינו דאמרי אינשי ליבעי אינש רחמי אפילו עד 
זיבולא  רש"י:  ופירש  שלמא,  בתרייתא  זיבולא 
חייו  ימי  כל  שלום  לו  שיהא  בתרייתא שלמא. 
האחרונה  עפר  השלכת  עד  קבורתו  ביום  ואף 

שבכיסוי קבורתו.
העלמין  בבית  למנוחות  הובא  צירלסון  הרב 
לבב  כל  למגינת  אך  קישינוב.  העיר  של  הישן 
גופו עדיין לא בא למנוחת עולם, בשנת תשי"א 
רכבת  קו  להניח  החליטו  השלטונות  כאשר 
לחלקת  גופו  את  להעביר  נאלצו  לקבר,  סמוך 
קבר אחרת. הוא נטמן בתוך אוהל הקבורה של 
ופילנטרופים  נגידים  של  )משפחה  פרלמוטר  משפחת 
מהעיר קישינוב(. וגם כאן עדיין לא היה זה למנוחת 
החליטה  יותר  מאוחר  שנים  מספר  עולמים, 
עיריית קישינוב להקים פארק שעשועים במקום 
בית העלמין. גם הפעם נאלצו להוציא את גופו 
של הרב ממקום קבורתו ולהעבירו למקום אחר.

הפעם החליטו יהודי קישינוב להכין לו קבר 
פעם  גופו  יטולטל  שלא  כדי  בטוח,  במקום 
בפעם  גופו,  להטמנת  שנבחר  המקום  נוספת. 
הענקית  לאנדרטה  מתחת  היה  השלישית, 
שהוקמה על קבר האחים של קדושי קישינוב, 
תרס"ג.  בשנת  בעיר  שהיה  בפוגרום  שנטבחו 
של  העלמין  בבית  הנמצאת  אנדרטה,  לאותה 
קישינוב, ומתחתה הביאו לקבורה את עצמותיו 

של הקדוש הגרי"ל צירלסון הי"ד זצוק"ל.
מכובד  לגובה  מתנשאת  עצמה  האנדרטה 
וחרוטות עליה "עשרת הדברות". וכך היה ידוע 
האחרונה  לעת  עד  השנים  כל  קבורתו  מקום 
הימים  ברבות  נעלמה  עצמה  המצבה  אולם 

והשנים.
על סיפור מציאת וחשיפת מצבת קברו הנעלם 

בחודש ניסן התשפ"ב ראה מסגרת נפרדת.
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הבלתי פוסקת, עברו שעות רבות עד שהצליחו לחלץ 
ולהביאו לקבורה. בן שמונים ואחת  גופו הטהור  את 
היה במותו מות קדושים וטהורים אשר עלה ונתעלה 

כזוהר הרקיע לשמי מרומים.

ישיבת קישנוב בחורבנה
העת  כל  אותנו  הטרידה  קישינוב  בעיר  בביקורינו 
המפורסמת?"  קישינוב'  'ישיבת  עם  "מה  המחשבה 
וכששאלנו את הרב זלצמן רבה של מולדובה הפתיע 
בחורבנה",  אך  קיימת  "הישיבה  תשובתו:  עם  אותנו 
דעתו,  לסוף  ולרדת  להבין  התקשינו  הפירוש?  מה 
ואף מסוכן  וחרב  הוא שמם  קיים, אך  הישיבה  "בנין 
ובסכנת הכחדה", ביקשנו לבקר במקום בו למדו מאות 
מרן  זקני  ממורי  גם  שמעתי  ועליו  רומניה,  מבחורי 
הגה"צ מוהר"ש טוביאס זצ"ל עת למד בה בבחרותו 
המעטירה,  הישיבה  ורבני  מגאוני  ודעת  חכמה  וקנה 
יצאנו למסע בחורבות קישנוב עם מורינו הגה"צ רבי 
משה מרדכי טוביאס שליט"א רב אב"ד קדימה צורן 
והרה"ג מנחם מנדל הלוי סגל שליט"א מנהל מחלקת 
לנדא  הרב  של  הכשרות  מערכת  ומראשי  המקוואת 
בעיר בני ברק שזכה לשקם את המקוה הטהרה של 
קהילת הרב זלצמן שליט"א בעיר קישינוב וכעת הוא 
שותף לפרויקט בניית המקווה טהרה בבית ההכנסת 

אורחים דשטפנשט ביאס רומניה.
המרכז  של  ליבו  בלב  העיר,  קישנוב  למרכז  הגענו 
לו  עומד  שם   ,48 אלכסנדריי  וואסילי  ברחוב  הסואן, 
רב,  לגובה  מתנשא  המימדים,  ועצום  גדול  הבנין 
לבין  הסואן  הכרך  בין  המבדילה  ברזל,  בגדר  מגודר 
ישיבת  של  מהיכלה  שבקעו  והתפילות  התורה  בנין 
קישינוב, סבבנו מסביב לבנין המגודר ולא התאפקנו, 
היינו מוכרחים למצוא עצמינו בתוככי ההיכל הגדול, 
לחוש ולהרגיש את המקום בו התפללו אבותינו, ולבל 
יקויים בנו תמיהתו של יעקב אבינו שעה שעבר בהר 
אבותי  מקום שהתפללו  על  המוריה, אפשר שעברתי 
עתיר  קומותיו   4 או   3 על  הבנין  בו.  התפללתי  ולא 
נותרו  החיצוניים  קירותיו  בגודלו,  ומרשים  מימדים 
בשלימותם, הפנימיים לא כולם, התקרה נפלה, עצים 
שמות  ומחוללים  הקירות  על  כאיזוב  גדלים  ועשבים 
ממה שעוד נותר ושרד לפליטה מבנין רב פארות זה, 
הסתובבנו והסתובבנו ליד הקירות הנתמכים בעמודי 
תמך מאסיביים לקראת שיקום ושחזור אפשרי מטעם 
דמיינו  ורק  המקומית,  היהודית  והקהילה  העיריה 
לעצמינו את התלמידים ואת השיעורים, את הלימודים 
ואת התפילות, את בית היוצר לדור העתיד של יהדות 
הישיבה  ראש  עם  יחד  מהם  רבים  אשר  רומניה, 

הנאציים  קלגסי  תחת  ולמשיסה  אש  למאכולת  היו 
ועוזריהם ימ"ש ונספו בימי המלחמה. התפללנו ביחיד 
קישינוב,  ישיבת  של  בהיכלה  המנחה  תפילת  את 
תלמידים  מאות  עינינו  לנגד  ראינו  רוחנו  בעיני  אך 
שנאמרו  ולקדיש  לקדושה  מצטרפים  הישיבה  ורמ"י 
ונרעשים  יצאנו נפעמים  במחשבה. בברכיים כושלות 
תלמיד  של  בתחושה  בחורבנה,  קישנוב'  מ'ישיבת 
שהתקבל זה עתה לישיבה הרמה יצאנו מבעד לפרצה 
שאיפשרה לנו להכנס להיכל השמם, ולחוש לרגעים 
יהודים  מסרו  בו  מקום  קדומים,  הוד  ניחוח  אחדים 
את נפשם ורוחם לתורה וליהדות מדי יום ביומו, לא 
ליד  ביומו,  יום  מדי  בחייהם,  אף  אלא  בהירצחם  רק 
הסטנדר והגמרא, בעת היותה של הישיבה על מכונה, 
תפארת ועטרת לעולם שהוכחד ונעלם, ארץ ארץ אל 
תכסי דמם ואל יהי מקום לזעקתם, עדי יקיצו וירננו 
שוכני עפר, ובתי כנסיות שבבבל יקבעו במהרה דידן 

בארץ ישראל.
תמונות: דוברות ה'אגודה למקומות הקדושים ברומניה'

מעין פורה לספרים חלק משערי ספרי הגאון זצ"ל

כרזת תעמולת בחירות למען מועמדותו של המהרי"ל 
צירלזון זצ"ל לכהונת חבר בפרלמנט הרומני

צוואת הרה"ק משטפנשט 
שנשתמרה בכתבי 
המהרי"ל צירלסון

הגאון  מביא  צ"ח(  )סימן  יהודה'  'לב  בספרו 
אודות  לפתחו  שהגיעו  דו"ד  צירלסון  מהרי"ל 
צוואת קדשו של מרן אדמו"ר הרה"ק משטפנשט 
של  המשב"ק  בפניו  שהציג  מה  פי  על  זיע"א, 
הצדיק "הרב המופלג מו"ה פסח ליב נ"י שווארץ 

בק' שטיפינעשט".
הצדיק  של  ההסתלקות  לפני  שחודש  לאחר 
ביום כ"א סיון תרצ"ג נסתלק בן אחותו האדמו"ר 
וממשפחת  זצ"ל  מאיצקאן  נחום  מנחם  רבי 
מאיצקאן,  הרבי  אשת  האלמנה  נותרה  היורשים 
ומאחר והוצאות הרפואה של האדמו"ר מאיצקאן 
מהיכן  היה  ולא  רבות  היו  בווינה  בסנאטוריום 
חפצי  למכור  ביקשה  ההוצאות  כל  את  לממן 
קודש וירושות מהצדיק ובכך לממן ולכסות את 
משורות  הקודש,  בחצר  שנותרו  הרבים  החובות 
למדים  אנו  צירלסון  המהרי"ל  של  התשובה 
היורשת  בין  אז  שהיו  ודברים  הדין  על  במקצת 

לבין הגבאים והחסידים. 
זצ"ל  הקדוש  הרב  של  היחידה  היורשת  "ע"ד 
הסתלקותו  לאחר  תיכף  אשר  משטיפינעשט 
יקר  תורה  ספר  מעזבונו  למכור  מתעתדת  הנה 

המציאות, שהיה תמיד שעשועי הצדיק ז"ל,
שהעתיק  שלו  הצוואה  שבסגנון  מחמת  והנה 
והחצרות  'שלא לשנות את הבתים  נאמר  כת"ר 
תפלה  בתי  תמיד  ישארו  רק  ח"ו  אחר  לדבר 
אומדנא  דהוי  כת"ר  חושב  לכן  תורה'  ותלמוד 
התורה  ספר  את  לשנות  שלא  דכש"כ  דמוכחא 
היותר מצוין הנזכר, על ידי מכירתו לרשות אחרת, 
תמורת רשות הצדיק, שהקדושה חופפת עליה זה 

זמן כביר,
ובכן שואל כת"ר אם רשאית היורשת למכור את 
הספר הזה, ובאם לאו האם אפשר לבטל מכירתו 

באם שקדמה ומכרה וכו' וכו'.
של  חסידיו  קהל  בין  שמפורסם  כיון  דהיינו 
געגועים עצומים על הספר  לו  ז"ל שהיו  הצדק 
המצוין מאד הזה דוקא, אם כן הרי יהיה זה זלזול 
הסתלקותו  שאחר  באם  הקדוש  בכבודו  פומבי 
יצא ס"ת זה בקולה ממקום קדושה אל איזה בית 

אחר של איש אחר.
ביטוייו המפליגים של המהרי"ל ושפתו העשירה 
והפיוטית במקצת, "כמו"כ כיון שזה הספר היה 
יקר מכל יוקר בעיני הרה"צ". "כמו שהזהיר בנוגע 
בקול  ומסיים  תורה".  והתלמוד  התפילה  לבתי 
"הן על היורשת לשמוע כאלו היתה  וחזק  גדול 
חוצבת להבות באזניה אזהרת הצדיק כו'". "הלכך 
כייון דאיסור זלזול החכם אפילו לאחר פטירתו 
חמור מאוד, יש למחות ביד היורשת, שלא תמכור 
את הספר לאחר, רק שישאר במקומו באחד מבתי 

התפילה של הרה"צ שציווה שלא לשנותם". 
ע"כ לשונו הזהב של רבה של בסרביה וגאונה 
של יהדות רומניה רבינו המהרי"ל צירלסון זצ"ל, 
רומניה  חכמי  של  לאורם  ליאות  הזוכים  ואנו 
זיע"א  משטפנשט  הצדיק  מרנא  של  ולאורו 
מרגישים בזאת כי בהקמת והחזקת "בתי התפילה 
והתלמוד תורה" בלשון רבים דייקא כלשונו של 
המפורשת  צוואתו  לקיים  אנו  זוכים  המהרי"ל, 
משטפנשט  השם  קדוש  קדישא  סבא  האי  של 
זיע"א שביקש בעת נר אלוקים טרם יכבה, לפני 
אותו,  הסובבים  ומהרבנים  מגבאיו  הסתלקותו, 
החצר  את  ולהפעיל  ולהחזיק  לקיים  ימשיכו  כי 
ותלמוד תורה ביתר שאר  הקדושה, בתי תפילה 
ועוז, כפי שאכן היה מיד לאחר ההסתלקות, כאשר 
רבה של שטפנשט הגר"י ברייאר זצ"ל הקים מיד 
בה  אברהם'  'בית  בשם  הקודש  בחצר  ישיבה 
התחנכו כ60 בחורים עד שנות השואה בה נמוטו 
מוסדות שטפנשט בארה"ק  וכיום  מוסדות תבל. 
וברומניה הם הם היחידים הנושאים בגאון ובעוז 
את הצוואה הקדושה של הצדיק, ובכך ממשיכים 
את אור ישועתו וצדקתו, עד ביאת משיח צדקנו, 

במהרה בימינו אמן.



10 באר בשדה- שטפנשט
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ְלָעם ָקם ּבִ ּבֶֹקר ַויָּ ֵרי ָבָלק, ְלכּו ֶאל ַויֹּאֶמר ֶאל ּבַ  (כב,יג) ַאְרְצֶכם ׂשָ

 
,  ומתרץ? ד בוקרמה גרם לזריזותו של בלעם לשלחם מביתו מבעושואל ה"אור החיים", 

חשש שמא הם    רשע זה, מיהר לשלחם לפני שיגיע זמן פת של שחרית, כי -צר עין 
 יתעכבו בעיר ואז סעודתם עליו.  

 
של בלעם?   ו על קמצנותו מדוע התורה ראתה צורך לספר לנ  שואל בספר "דעת שרגא", 

מצוות, אבל בעניינים   , יש כאלו שאומרים, שמע, אני אמנם לא דתי ולא שומרומתרץ 
 שבין אדם לחבירו אני מקפיד. 

 
כך, יכול להיות שאדם אינו מושחת במידותיו, אבל לא יתכן    אומרת התורה שאין זה 

הוא מושלם.  אדם למקום הוא בתחתית המדרגה ובבין אדם לחבירו  שבעניינים שבין 
 להיות רשע כלפי שמים, ויחד עם זה להיות בעל נימוסים ודרך ארץ.    אי אפשר
 ('מדשן ביתך') .בהתנהגותו עם הזולת מבחינה רוחנית, לוקה בחסר גם מי שירוד

 
 

יָת ֶאת ַעלה' ַמְלַאְך  ַויֹּאֶמר ֵאָליו לֹוׁש ְרָגִלים  ֲאֹתְנךָ  ָמה ִהּכִ  (כב,לב)  ֶזה ׁשָ
 

ולדבר עם   ו רשע לחזותאיך זכה אותשואל רבי אברהם דב מאבריטש בספרו "בת עין",  
עם בלעם   שהאתון התווכחה  ):סנהדרין ק"ה(ותירץ על פי הגמרא  מלאך האלוקים?

ולדבר עם מלאך   זיונות כאלו, אף איש טמא כבלעם יכול לחזותיואחרי בוביזתה אותו,  
 האלוקים. 

 
עם שרים רבים וחשובים יותר מאשר    שהקב"ה רצה שבלעם ילך על פי זה אפשר לומר,

שבזיונו יהיה גדול יותר כשהאתון תבייש אותו   ח בלק בתחילה, כי רצההשליחים ששל
שהבושה בפניהם גדולה יותר, ואז יהיה ראוי לראות את המלאך   ,בפני השרים החשובים

 ('מדשן ביתך') . ולדבר עמו
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ִהי ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים ָבָטיו ַוּתְ ָרֵאל ׁשֵֹכן ִלׁשְ ְרא ֶאת ִיׂשְ א ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַויַּ ָ ׂשּ  (כד,ב) ַויִּ

 
   .'ביקש להכניס בהם עין רעה' רש"י:וכתב 

הרב  בישיבת עץ חיים, ליווהו   זצ"ל הגאון רבי איסר זלמן מלצרלאחר אחד משעוריו של 
מחנה   לביתו. והנה במקום ללכת בדרך הרגילה הקצרה, דרך שוק   בלכתו דוד פרנקל זצ"ל 

שאצל רבי איסר זלמן אין  ידע רבי דוד . יהודה, הלך בדרך אחרת שהיא ארוכה יותר
 וצעדיו מדודים ושקולים במחשבה ובזהירות.   מקרה. מעשיו

 
הצהרים ביום קיץ    דוד ושאל את רבו מפני מה הוא מאריך את דרכו בשעת  נעצר רבי

  השיב רבי איסר זלמן לתלמידו:. ובוודאי הוא עייף לאחר שהרצה את שיעורו בישיבה 
ערימות  , צומה, ובדוכני המוכרים שבשוק עונת האבטיחים בעי כידוע לך בימים אלה

: אסור לאדם לעמוד  מפורשת היא  גמראערימות של אבטיחים גדולים ויפים, והרי  
  עומדת בקמותיה (ב"ב ב:) והטעם, מפני שעלול חלילה לתת  בשדה חברו בשעה שהיא

 .  עין הרע בהסתכלותו
 

וחד על מנת  מרכולתם במי והרי בעלי הדוכנים הם שהוציאו את חזר התלמיד וטען:
: אכן כדברך כן הוא, אבל אני הרי  והשיב ? למכור  שהעוברים יראו את אשר יש להם

 ) 'בדרך עץ החיים'(בדרך עץ במקום זה על מנת לקנות..."  אינני עובר
 

ְלָעם  ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ֶהם ּבִ י ָברּוְך הּוא  ָהָעם לֹא ָתֹאר ֶאת לֹא ֵתֵלְך ִעּמָ  (כב,יב) ּכִ
 

שלא יהיו   ? לל עליה יצחקלמה לא נפקדה רבקה עד שנתפ )י"ג  -בר"ר ס' ( כתוב במדרש
אותה "אחותנו   עובדים כוכבים אומרים תפילתנו עשתה פירות, שהרי לבן אחיה ברך 

היתה עקרה, כך אי    את היי לאלפי רבבה", לכן, כל עוד לא התפלל עליה יצחק, היא
מועילה, שהרי הוא ברך   אפשר לומר שברכתו של לבן הועילה, אדרבה, ברכתו אינה

  -רק לאחר שיצחק התפלל , י רבבה" ולמרות זאת היא עקרהאותה "את היי לאלפ
הקב"ה פתח את רחמה, כעת ידעו כולם  ",  "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה היא 

 .  תפילתו של יצחק הועילה כי ברכתו של לבן אין בה ממש ורק 
 

זמם למנוע   . בלעם בתחכומו המרשיעעל פי זה אפשר לבאר את מעשיו של בלעם הרשע
ואז הקב"ה ימנע את   כה מעם ישראל, כיצד? פשוט מאוד: הוא יברך את ישראל את הבר

בלעם עושות פירות, ונמצא   קיומן של הברכות הללו, כדי שלא יאמרו שברכותיו של 
על זה נאמר "לא  שלא יתברכו. , שעל ידי כך ישיג את שלו, שמהברכה תצא קללה

   . מדובשך ולא מעוקצך", זה הדבש והעוקץ יחד
 

יגידו שזה   רבקה אמנם לא התברכה ולא נפקדה כדי שלא  קב"ה, טעות בידך!אמר לו ה
י ָברוְּך הוּא"   - מברכותיו של לבן, אבל עם ישראל התברך מהקב"ה עוד לפני בלעם ",  ּכִ

  .וכי ישראל מבורכים בגללו אם כן אין חשש שיגידו שברכותיו של בלעם עושות פירות 
 ('מדשן ביתך')

 
ְלָעם  ִהים ֶאלַויֹּאֶמר ֱאלֹ ֶהם ּבִ י ָברּוְך הּוא  ָהָעם לֹא ָתֹאר ֶאת לֹא ֵתֵלְך ִעּמָ  (כב,יב) ּכִ

את    מביא בשם המפרשים, מדוע לא רצה הקב"ה שיקלל בלעםבספר "ילקוט דוד" 
, גלוי  אלא?  ישראל, הרי היה בידו של הקב"ה לברכם ולא יועילו קללותיו של בלעם

ואז יאמרו אומות  ,  יתברך, שבסוף פרשה זו יחטאו בני ישראל ויפלו במגיפה  וידוע לפניו 
 ('מדשן ביתך') .לקללם  העולם שקללותיו של בלעם עזרו, ולכן לא אפשר לו הקב"ה
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י ֶאת ָהעָ  א ָאָרה ּלִ ה ְלָכה ּנָ הְוַעּתָ  (כב,ו)  ם ַהזֶּ

 
  ל"זצ 'איש חזון'ה למרן שבא  ביהודי הוי  עובדה כי  צ"לז קניבסקי חיים רבי, רבנו לי סיפר

  רצונך  אם . מקלל  לא  י אנ":  'איש חזון' ה  לו  אמר.  אותו שמצער השכן  את לקלל  ממנו וביקש
  יש ליהודי כאשר,  ראו":  ואמר בלק  בפרשת שולחנו ליד ישב 'חיים חפץ'ה ". אותך   אברך
 לבלעם  בא לא  הוא , צרה לו  היתה  בלק . ברכה לקבל  לצדיק   הולך? מעשיו מה, צרה
 ('יחי ראובן') ...ישראל  עם את   לקלל. קללה לבקש  בא אלא , ברכה  לקבל

 
י ָחָטאִתי י לֹא ָיַדְעּתִ  (כב,לד) ּכִ

 
 לביתו ומצא שם בעל מלאכה. הוא בירך אותו   ר' ברוך בער ליבוביץ' פעם אחת נכנס
 ...מילהבוקר טוב!". הפולני זורק לו איזה משפט, ור' ברוך בער לא מבין : "בשפה פולנית

 
 ...הפועל מחייך, פונה לרב ואומר לו ביידיש: אני יהודי! לא צריך לדבר בפולנית

   !"."חשדתי אותך כגוי, סליחה סליחה...ויר, וביקש ממנו ור' ברוך בער התרגש, הח 
 !הרב צודק, אני באמת נראה כמו גוי, לא נעלבתי ואני מוחל לך מחילה גמורה

 
 .יהודי לגוי, הוא האריך להסביר לו על הזכות אבותהרב ניסה להסביר לו על ההבדל בין 

 .ולאחר מכן הוא חזר וביקש ממנו סליחה פעם נוספת
 

 ? אמר לו הפועל: הרב, כבר אמרתי לך שסלחתי לך, למה אתה מבקש סליחה פעם שנייה 
 באחת המלחמות בפולין, היתה נערה יהודיה שנשארה גלמודה. שנים אני אספר לך: 

הילד גדל, והנה הוא    !רק בגיל מאוחר היא זכתה לפרי בטן... בן זכרחלפו והיא התחתנה, ו
   !מתחתן. לאחר כמה שנים... מזל טוב נכדה ראשונה

 
בביקור   !הסבתא כל כך מתרגשת... סוף סוף דור המשך, ועוד על שם אמא שלה... נחת 
שקיבלה   הראשון היא עונדת לתינוקת טבעת יהלום שהיא קיבלה ירושה מסבתא שלה

 !א של הסבתא... תשע דורות מהסבת 
 

והיא    לימים הילדה גדלה... גן, בית יעקב, סמינר... יום אחד דופקת השכנה, יש לה שמחה
מרודה,   מבקשת להשאיל טבעת ללילה אחד. חושבת לעצמה הנכדה, סבתא שלי ענייה

 ...שקל טבעת 12היהלום לא יהלום אמיתי... גם חיקוי, גם משומש, בערך  
 

אמרה לה    .אבדהבעת לשכנה, ולמחרת השכנה מודיעה לה כי הטבעת היא משאילה את הט
בהמשך הסיפור   .הנכדה: לא נורא... בין כה וכה זה היה רק חיקוי, אני מוחלת מחילה גמורה

 נודע לסבתא, שאמרה לה: תדעי לך שזה לא חיקוי! 
 

ורות  הד 10  -שהמחיר שלו רב מאוד! ולא סתם שוהם... כל הסבתות שלך ב זה יהלום שוהם 
 .ענדו את הטבעת הזו... הנכדה התעצבה אל ליבה, והסיפור נודע לשכנה האחרונים

 
 ? שאל ר' ברוך בער את הפועל: האם לדעתך השכנה צריכה לבקש פעם נוספת מחילה

 ...תראה היא מחלה על חיקוי זול... אם היא היתה יודעת היא לא היתה מוחלת
 

 חיקוי זול, ולכן מחלת. אז הסברתי לך אמר לו ר' ברוך בער: אתה חשבת שהיהדות זה  
 ! מה זה יהדות, ועכשיו שאתה יודע שזה שווה, אני מוכרח לבקש ממך מחילה פעם נוספת

 ('אפריון שלמה')
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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:
ן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, בנימין ב

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. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 
 

 
ֹאר יּוָאר ר ּתָ ָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאׁשֶ ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ  (כב,ו)  ּכִ

 
  שיהא משמע" יוָּאר" ו ,משמע שהוא כבר מבורך" ְמֹבָרךְ "מעיר על שינוי הלשון, ש ' אמת שפת'ה

 .עתיד  מקולל
 

  שהיו דברים  שני  מחמת לקלל הצליח  בלעם: הקדוש" החיים אור"ה דברי פי על  לבאר ונראה
  בכח[ השעה   את לכוון יודע  היה ובנוסף , לקלל היה   יכול שמכוחה  רעה  עין  לו היתה : בו

  ולו ) ט,כב משלי(". טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרךְ ": נאמר כי,  יכול היה  לא הוא - לברך אבל ]. נבואתו
  אלא, בירכם לא באמת הוא,  היא התשובה ?  ישראל את בירך , כן  אם,  וכיצד.  רעה עין היתה

 .בלבד ינור כצ,  פיו דרך עברו  רק  הברכות 
 

ָבֵרְך ְמֹבָרךְ ":  בלק  שאמר זהו ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ   לא   אבל, מבורך  כבר  הוא  – מברך  שאתה  מי  -" ָיַדְעּתִ
  כח   איזה  לו שיש, כזה   משהו או" בבא" שהוא תחשבו  אל. הברכה  את מעניק  בעצמך  שאתה 

  היה   - התקיימה  והברכה מישהו  שבירך  קרה  ואם ,  ברכה  של כח   שום  לו  אין. כן גם ברכה של
ֹאר יוָּאר"  אבל. מבורך כבר שהוא בגלל זה ר ּתָ   מקולל  יהיה אכן,  מקלל שאתה מי -" ַוֲאׁשֶ

 !... יודע אתה  לקלל   כי], בעתיד[
 

ְלָעם לֹא ֵתֵלְך  " (כב,יב): הפסוק  על .ווארט געשמאקע ראיתי  עניין  ובאותו ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ
י ָברוְּך הוּא ֶהם לֹא ָתֹאר ֶאת ָהָעם ּכִ   כן  אם: לו אמר  - עמהם תלך  לא : מהמדרש י" ברש מובא ".ִעּמָ

  צריכין אינם   :לו  אמר . אברכם כן  אם : לו אמר. 'העם את   תאור לא ': לו  אמר. במקומי אקללם 
י ָברּוְך הּוא', לברכתך ְך ְולֹא ֵמֻעְקָצךְ ":  לצרעה אומרים משל.  'ּכִ ְבׁשָ    ".לֹא ִמּדֻ

 
  איך  – מסבירה  הגמרא,  שכן  .במדויק שווים  והנמשל המשל כי, הסביר ל"זצ ם"האדמורי ואחד
 ?  היא   שקץ זו ודבורה טמא מהטמא היוצא  הרי,  דבורים  דבש  לאכול  מותר

 
  אותם  מעבדת, פרחים אוכלת  שהיא אלא, עצמה  מגופה מיוצר אינו  הדבש כי  :היא התשובה
,  ממנה באמת  הוא,  העוקץ כן  שאין  מה. חרושת   בבית כמו,  אצלה   נוצר רק  והדבש, בתוכה

   .מעצמותה
 

:  בלעם של הקללה  לבין הברכה  בין  הבדל יש  אבל, תברך   ולא תקלל   לא :לבלעם אומרים
לֹא  " וזהו , הדבש   כמו  ,דרכו  עוברת רק  היא,  מעצמותו נובעת  איננה  היא,  שלו אינה  הברכה
ךְ  ְבׁשָ  ('יחי ראובן') ".ְולֹא ֵמֻעְקָצךְ ":  לו אומרים כך ועל ,  מהותו זו  - הקללה  – והעוקץ ". ִמּדֻ



 

 

  
  
 

   העורך דבר  
בלק  פרש גדול  ת  שהיה  הרשע,  בלעם  בנבואת  בעיקר  עוסקת 

 הנביאים באומות העולם.  
בפרשה  " )כא,  כג(  כתוב  ָעָמל    א :  ָרָאה  א  ְו ְּבַיֲעֹקב  ָאֶון  ִהִּביט 

  עוברין   כשהן   שביעקב  און  ה "הקב  הביט   לא : "י "רשוב   . "ְּבִיְׂשָרֵאל 
  )שקר, עוול=(  באוניות  להתבונן  אחריהם  מדקדק   אינו,  דבריו  על

 חפץ  אינו  ה "הקב,  כלומר  ."דתו  על  עוברין  שהן  ובעמלן  שלהם
 .חטאיהם את בדקדקנות מחפש  ואינו בישראל  עוונות למצוא
  אשר   ) כ,  נ(  ירמיהו  מספר  בפסוק   להתבונן   מעניין   זה   בהקשר
ַּבָּיִמים  "  זאת   יעשה   ומתי  ועוונות  חטאים   פשמח  כן   מי  מציין

ַהִהי ּוָבֵעת  ְנֻאם  ָהֵהם  ְוֶאת  '  ה א  ְוֵאיֶנּנּו  ִיְׂשָרֵאל  ֲעֹון  ֶאת  ְיֻבַּקׁש 
א ִתָּמֶצאיָנה ִּכי ֶאְסַלח   ". ַלֲאֶׁשר ַאְׁשִאירַחֹּטאת ְיהּוָדה ְו

  העתידה   הגאולה   ימי  על  מדבר   ''אוצרות יוסףה אומר    זה   פסוק 
, הנביא  אומר ,  אלה   בימים .  ישראל  של  שכרם  מתן  עת  ועל

 למצוא   אוכל  לא  אך,  חטאתם  תוא  ישראל   עוונות  את  אחפש
 מה   לשם.  מובן  אינו  הזה   העוונות  חיפוש,  בפשטות.  אותם
 לחפש  הטעם   מה ?  הגאולה   בזמן  דוקא  ישראל  עוון  את  לבקש
 ימצאו  לא   הם   דבר  של   בסופו  אמנם?  יהודה   חטאת   את  כעת 
 .הפסוקים י נשעמוד על הקשר בין נ  ?לחפש  בכלל מדוע אך
  בשמחת:  משל   באמצעות   ין י הענ  את   ביאר   א "זיע"  חי   איש   בן "ה 

  שני   הפכו,  שמעון  של  בתו  עם  ראובן   של  בנו  של  האירוסין
  הנצרך   ין י מענ  הם  מחותנים   בין  יחסים .  למחותנים  האבות

,  הווארט  לפני  עוד  החיכוכים  מתחילים  לפעמים  .רבות  לתפילות
  ויש ,  לחתונה   האירוסין  בין  מחלוקות  מתגלעות  לפעמים
 .יתלבר החתונה  בין שמסתכסכים מחותנים

  עם   זה   גשלהיפ  שלא  מעדיפים  אבל,  רבים  שלא  כאלה גם  יש
 באותו  שוב   איתו   לשבת   צריך   לא ,  ה "ב?  נכדה   נולדה .  זה 

 התפתחה   לא,  רע  לא   הסתדרו  דוקא  ושמעון   ראובן ...  אולם
 או  ויכוח  שום  לידי   הגיעו  לא   גם  אך,  אמנם  ידידות   ביניהם
  באולם   מתקבצות   המשפחות.  הגיע   החתונה   מועד  .קטטה 
,  יםמחייכ ,  תמונות  לסדרת   כולם   את   מעמיד   הצלם ,  גשותבהתר

  את   עורכים ,  לחופה   יוצאים.  מצוין  הכל ,  ידייםלוחצים 
  נוטל  החתן  אבי  כשראובן,  ואז.  מתחילה   והסעודה   הקידושין

 מוצא   הוא  שלו  הלחמניה   על   המוציא  לברך  ומתיישב ,  ידיו  את
 בתמהון   מסתכל  הוא.  דולר  100  של  שטרות  3  מפית ה   כפלי  בין
... תקח...  חתק ,  לו  לוחש   וזה   לצידו   היושב  המחותן   שמעון   ל ע

 מה : "בחשד  ושואל   לכוס  קולה   מוזג,  הלחמניה   מן   טועם   ראובן
  לפני ,  במבוכה   שמעון  לו  עונה ,  האמת  את  לך  אומר  ?"זה 

 שמו  כבר'  ה   שברוך  אחרי  עכשיו  אבל   לך  לספר  פחדתי  החתונה 
" שתדע   הזמן  הגיע,  טבעת   תי שא   של  אחות,  הכלה   של  דודה : 

,  ממשיך  ון שמע  אבל ,  בתדהמה   משתנק   ראובן ".  התאסלמה 
  שהתאבד   המחבל.  בעזה   ומתגוררים  חמאסניקים  שלה   הילדים
 ראובן .  הכלה   של   דוד  בן  הוא  שבועיים   לפני  שהיה   בפיגוע
  כלה   שלו  לבן   לקח  הוא,  לב  התקף  לקבל   עומד  שהוא  מרגיש
  לא   שלו  שהנכדים  לו  מבטיח  מי.  מחבלים  של  דודה   בת  שהיא
  מתחיל   אהו  רגעים  כמה   אחרי  אבל?  קטנים   חמאסניקים   ויצא

  רק ,  עכשיו  עשות ל  מה   הרבה   אין ,  קידושין  היו   כבר ,  להירגע
  העזתים   הקרובים   על  ישמעו  לא  שלעולם   הנכדים   על  להתפלל 
  גם .  לכיס  דולר   מאות  שלוש  קיבל  הוא  לפחות  ועכשיו.  שלהם
,  הדגים  את   כשמגישים .  עוונות  לכפרת   ושיהיה ,  משהו  שווה 
  לא  באמת  ?"עכשיו  מה . "שלו  המזלג  ליד  דולר 700  ראובן  מוצא
 הוא,  ע" ל  התנצר   אחי  אבל ,  ליבו  על  יד  שמעון   מניח ,  לי  נעים 
. לנצרות  נוספים  יהודים  ומטביל  פלונית  בעיר   המיסיון  ראש

  . מים  כוס   לו   ומוזג  ראובן   של   המלבינות  פניו   את   רואה   שמעון
  לכם   ספרנו  שלא   כך   על ,  אותך  לפצות  צורך   מרגיש   באמת   אני
  כדי   מספיקים   דולר  700-ש  ה וומק   אני .  החתונה   לפני   זאת

 בתקופה  דולר  700  אבל  נורא  דבר  זה   מסיונר  דוד  .לנו  שתמחלו
  יהיו  שלא  בתקוה   נחמדה   מתנה   דוקא  הם  בת  מחתן  אתה   שבה 
 .  נוספים דולרים היום

 
 
 
 
 
 

 

   העורך דבר  המשך  
  שטרות   חבילת  ה הגיע  השניצל  עם  אבל,  היו  לא  דולרים,  ובכן
 חוץ  אבל  ,שמעון  מסביר ,  קודם  אותך  לעדכן   שכחתי .  יורו  של

  . נוצרית  שלה   המשפחה   כל ,  אשתי  של   המוסלמית  מהאחות
  את   היטב   מבין,  לכיס  היורו  שטרות   את  מכניס  ראובן

  המלצרים .  החמות  מצד   בכלל  משפחה   אין  שלו   לבן ,  המשמעות
  קצת  שלו   לצלחת   מעביר   ןוכשראוב,  תוספות  להגיש  ממשיכים 

  לירה   של   מוכרים   בלתי   שטרות   ערימת   שמעון   לו   דוחף ,  אורז
,  יהודיה   ממש   לא   היא   גם ,  שני  מזיווג  אבי   של   אשתו .  שטרלינג
  את   הפנים  כבר   הוא,  עפעף  מניד   לא  ראובן.  שמעון  מסביר

  השידוך  של  החזק   הצד  לא  היא,  מסביב  שהמשפחה   העובדה 
  את   כשמחלקים  אבל,  םבינתיי  מתמלא   הכיס   לפחות,  שעשו

.  שקלים  20  של   לא   אפילו,  שטר  שום   מוצא  לא  הוא  הגלידה 
  -  למפה   מתחת  בודק ,  הכוסות  את  מזיז,  המפית  את  הופך  הוא
  למחותן   פונה   הוא,  אצלכם  גויים   כולם   כבר   אם  כלום!  ,אפס

... ?בודהיסט   זקן   דוד   איזה   עוד  למצוא  יכולת   לא,  ברטינה 
 ...כסף עוד  לי   תתן לפחות,  ישל לבן תהיה  לא  נורמלית  משפחה 
  כמה   ה נרא  כאשר,  א"זיע"  חי  איש   בן "ה   אומר,  לבוא  לעתיד
  שלא   חטא  כל  על,  בו  שעמדנו  ניסיון  כל  על  מקבלים  אנו  שכר

 כמה   נבין  כאשר,  עברנו  ולא  שהתגברנו  עבירה   כל   על,  חטאנו
 שבאוכאלו  עוונות  ועוד  עוד  נחפש  עשינו  שלא  עוון  כל  שווה 
 .בהם חטאנו ולא  התגברנו אך  לידינו

  -" ְיֻבַּקׁש ֶאת ֲעֹון ִיְׂשָרֵאל' ה ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם " הנביא: שאומר זה 
  גם ,  עולם  של   בונויר.  וינווע  שלא  עוונות  למצוא  יבקש  הנביא

  אף   למצוא  אפשר   ואי,  זה   וגם,  זה   וגם,  זה   וגם,  חטא  נחשב  זה 
   ...שכר ועוד  עוד  להם  נא  הוסף! בישראל מהם אחד
 . מירמיהו והפסוק  מפרשתנו הפסוק  ,הפסוקים ישנ  מתחברים כך

 , אמן. ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו
 

   
בלק מלך מואב מפחד מעם ישראל, שניצחו את סיחון ועוג  .א

 לבלעם בן בעור לקללם.  אושוכנים כעת סמוך לגבולו, וקור
רשות  לב .ב  מבקש  אומר  שםמה עם  והקב"ה  שלא   ללכת  לו, 

בל שליחי  וכשקראו  יברכם,  ושלא  שנית,   ק יקללם  לבלעם 
לדבר אך ורק כפי דברי ה' הרשה ה' לבלעם ללכת למואב ו

 .כ)-(כב, ח
מהדרך.  .ג ומשנה  מלאך  רואה  רוכב,  בלעם  שעליה  האתון 

אותו,   מוכיחה  והאתון  בה  מכה  האתון  -ודבלעם  בין  שיח 
לא  עילבלעם.  'נפקחו'  מכן  רחר  הוא  וגם  בלעם  את ני  אה 

 שם השק את  רה בו שנית, להגיד לבלק אך והמלאך, שהתר
 יאמר. 

 .מא)-(כב, לומפגש בלק עם בלעם  .ד
-מזבחות ועל הקרבת    7מקומות על בנית    3-בלעם מצוה ב .ה 

לה'    14 ישראל   קרבנות)  42(סה"כ  קרבנות  את  לקלל  ומנסה 
אח והקב"ה    דבכל  את  מהמקומות.  לבהופך  רכה.  הקללה 

ברכותיו  בלק   על  בלעם,  כועס  על של  מתנבא  בלעם  ואז 
את כל   (לעתיד)לבוא, ושישראל יכבשו  ד  גדולת ישראל לעתי

 .כה)-ל: כד, א-(כג, אהעולם ויבוא משיח 
במקום לקלל, מציע בלעם לבלק, להחטיא את עם ישראל  .ו 

להחטיא ומצליח  פעור',  ל'בעל  ישראל   תא  להצמד  עם 
 .ד)-(כה, את  לוי עריוזרה ובג בעבודה

מכך,   .ז  בכתוצאה  מגפה  עשרים פורצת  מתים  בה  עם, 
אי אלף  הורג    ש. וארבעה  הכהן,  אלעזר  בן  כדי  פינחס  (תוך 

, את נשיא שבט שמעון יחד עם בתו של בלק  שרשרת ניסים)
 ט). -(כה, ה, והמגפה נעצרה (כזבי בת צור)מלך מואב 

 בס"ד

 ב "פש ת מוזת   ה'          זצ"ל ןילשטי דר הרב יעקב א מו"לע"נ     ן מוקדשלוהע               בי"   שנה  578' סמ וןעל 

  ם  שלו ת   שב 

 689 מס' עורשיכן נעסוק בתו זה בעלון
 הגאון  רמו"של    מיסודו ",ורויקצ"ברינה  שתדרבמ

 זצ"ל  אדלשטיין קבעי רבי
  וםי כלב, 2וצר קה ברחוברון השברמת השיעור נמסר 

  .19:00בשעה  'ב
ישה: מספר הפג ,בזום  גם בר השיעור מוע
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בל  מוגהאדם    –
 על הפרשה מבט  – בראיה

 את  ולקלל   לבוא  מואב  מלך  בלק  לבקשת  בלעם  נענה  ראשכ
"נאמר,  אתונו  על   רוכב  כשהוא   לדרכו  צאיו,  ישראל   ַוֵּתֶרא : 
 ַוֵּתט,  ְּבָידוֹ   ְׁשלּוָפה   ּבוֹ ְוַחְר   ַּבֶּדֶר  ִנָּצב'  ה  ַמְלַא  ֶאת  ָהָאתֹון
ּה לְ   ָהָאתֹון   ֶאת  ִּבְלָעם  ַוַּי.  ַּבָּׂשֶדה   ַוֵּתֶל  ַהֶּדֶר  ִמן  ָהָאתֹון   ַהּטֹתָ
? אותו  ראה  לא  עצמו   בלעם  מדוע ,  י"רש  וביאר  ".ַהָּדֶר

  מן   יותר  לראות  לבהמה   רשות  הוא  ברוך   הקדוש   שנתן"
 ". מזיקין כשיראה דעתו תיטרף, דעת בו  שיש שמתוך. האדם

  האדם  עיני  שאין,  בעולם  שונות  מציאויות  ישנן,  לומרכ
 תמסוגלו  האדם  עיני   שאין   כשם,  אותן  לקלוט  מסוגלות
 .לייזר  או רנטגן קרינת לקלוט
  שבזמן   מסופר  )ז"י-'ח ',  ו'  ב(  יםמלכ  בספר.  לכך  דוגמא  הנה

  היה   וכאשר,  בישראל  נלחם  ארם  מלך  היה  הנביא  אלישע
"ישראל  ילילחי  מארב   מציב ִקים  ִאיׁש  ַוִּיְׁשַלח,   ֶמֶל  ֶאל  ָהֱא
 םָרם ְנִחִּתים אֲ ׁשָ ִּכי   ,ִהָּׁשֶמר ֵמֲעֹבר ַהָּמקֹום ַהֶּזה:  ֵלאֹמר  ִיְׂשָרֵאל

  ֵלב  ַוִּיָּסֵער "  ,ושוב  שוב   עצמו   על  הדבר  חזר  וכאשר.  )חונים(
: ֲאֵליֶהם  ֶמרַוּיאֹ   ֲעָבָדיו   ֶאל  ַוִּיְקָרא,  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ַעל  ֲאָרם  ֶמֶל

  מיהו   כלומר  "?ִיְׂשָרֵאל   ֶמֶל  ֶאל  ִמֶּׁשָּלנּו  ִמי  ִלי  ַּתִּגידּו  ֲהלֹוא
"סודותינו  תא  ישראל  למלך  המגלה  המרגל   ַאַחד   ַוּיֹאֶמר? 
 ַיִּגיד  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֲאֶׁשר  ַהָּנִביא  ֱאִליָׁשע  ִּכי,  ַהֶּמֶל  ֲאֹדִני  א  :ֵמֲעָבָדיו
 ". ִמְׁשָּכֶב  ַּבֲחַדר ְּתַדֵּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְלֶמֶל
 נמצא   הוא  כי   לו  וכשנודע,  אלישע  את  לשבות  החליט  המלך
"בדותן   ַלְיָלה   ּוֹבאַוּיָ   ָּכֵבד  ְוַחִיל  ְוֶרֶכב  סּוִסים  ָׁשָּמה  ְׁשַלחּיִ וַ , 
ִקים  ִאיׁש  ְמָׁשֵרת  ַוַּיְׁשֵּכם.  ָהִעיר  ַעל  ַוַּיִּקפּו  ֵצאַוּיֵ ,  ָלקּום  ָהֱא
  ֲאָהּה   ֵאָליו  ַנֲערוֹ   ַוּיֹאֶמר,  ָוָרֶכב  ְוסּוס,  ָהִעיר  ֶאת  סֹוֵבב  ַחִיל  ְוִהֵּנה
י  ִאָּתנּו   ֲאֶׁשר  ַרִּבים  ִּכי,  ִּתיָרא  ַאל:  ַוּיֹאֶמר   !?"ַנֲעֶׂשה  ֵאיָכה!  ֲאדֹנִ
  ֵעיָניו   ֶאת  ָנא  ְּפַקח',  ה:  ַוּיֹאַמר  ֱאִליָׁשע  ַוִּיְתַּפֵּלל.  אֹוָתם  ֵמֲאֶׁשר

 סּוִסים  ָמֵלא  ָהָהר  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא,  ַהַּנַער  ֵעיֵני  ֶאת'  ה  ַוִּיְפַקח  .ֶאהְוִיְר 
 ". ֱאִליָׁשע ְסִביבתֹ  ֵאׁש ְוֶרֶכב
 צבא  נמצא  ההר  במורד  הבנויה  העיר  סביב  אמנם  רמוכל

 על  השומרים  רוחניים  שומרים  מלא  ההר  כל  אבל,  ארם
 בלימ   הסתיים  האירוע,  ואכן?  לנצחו  יוכל  ומי,  הנביא  אלישע
  על   ישראל  עם   ובעליונות,  הנביא  לאלישע   מאומה  שיקרה 
 .שם כמסופר ארם צבא
' המ  הנביא  אלישע  שביקש  לפני  האם,  נתבונן  הבה  ועתה
 יםהמלא האש ורכבי סוסי שם היו לא, הנער עיני את לפקוח
  אלא,  שם  היו   הם?  הנביא  אלישע  על  שמירה  במלאכי
' ה  שפקח  עד,  אותם  קלטו  לא  שעיניו  משום  ראה  לא  שהנער

 .לראותם לו ואפשר עיניו את
 נורב  למרן  השבועות  חג  בליל  שהתגלה  המגיד  המלאך  בדברי
 אלקבץ  למהש  ולרבי  'וךרע  שולחן'ה  מחבר  ל"זצ  קארו  יוסף
'  מחבר  הוא  כי  עצמו  על  אךהמל  העיד',  דודי  לכההפיוט 
 מגיד '  בספר  כמבוא  העיד  ועוד,  מרן  שלמד  מהמשניות  נברא

  גדודים  רואים  היו  לראות  לעין  רשות  ניתנה  שאילו',  מישרים
,  ברחוב  הליכתו   בעת  מרן  את  המלווים   מלאכים  של  רבים
 . חשב דברי לפניו מכריז שמיימי  וכרוז
 תלמיד  לפניהם  רואים  ברחוב  מתהלך  אותו  הרואים  ,כלומר
 צועדים  מלאכים  גדודי  כמה  יודעים  ואינם,  צועד  יהודי  חכם
 .  כולו ישראל עם את גם בזכותו ושומרים ,לשומרו אתו
 בוכים  כלבים"  :):ס  קמא  בבא(מסכת    גמראב  חכמים  אמרו  ועוד

  -  )בהיס  ללא  שמחים(  משחקים  כלבים.  לעיר  בא  המוות  מלאך  -
  לא   ושאנחנ  מה  רואים  שהם  משום".  לעיר  בא  הנביא  אליהו
  .רואים

  הוא  סבור,  הגשמי  בעולם  החי  אדם  של  טבעו  לפי  אמנם
  ומה ,  סביבו  הנמצא  כל  את  רואה  הוא  הנה  כי  רגיל  במצב
,  דבר  של  לאמיתו  אולם.  בנמצא  שאינו  כנראה  רואה  שאינו
  ם דקיחיי  רואה  שאינו  רק   ולא,  היא  מוגבלת  האדם  ראיית
  שום   לו  שאין  רק  ולא,  מיקרוסקופ  קראהנ  עזר  כלי  ללא

 את  רק   אלא  קרינה  של  סוג  שום  בעיניו  לראות  אפשרות
  רוחניות   מציאויות  רואה  שאינו  שכן  וכל  גם  אלא,  תוצאותיה

 שיראו  ממה  יבהל  לבל,  לטובתו,  וזאת.  רבה  משמעות  בעלות
 .הזה הניסיונות  בעולם לתפקד עליו  ויקשה,  עיניו
  ומעוונותיהם  מעוונותיו  נבראיםה   המזיקים  את  רואה  אינו  כך
 הנבראים  הנפלאים  הסנגורים  את  רואה  אינו  וגם   ,יםאחר  של

 באמת כי יודע דעת בר כל אולם.  אחרים וממצוות ממצוותיו
  יצריו   על  מתגבר  כך  ומתוך,  בעולם  הגלוי  על  הנסתר  רב

 את  ושולח  חכמים  תלמידי  מכבד  ,ובמצוות  בתורה  ועוסק
  תלמידי   להיות  ומעודדם  ותולישיב  תורה  ודילמלת  ילדיו

 . הבא  ובעולם  הזה בעולם רב לאושר וזוכה, חכמים
 ג זמיר כהן שליט"א] רה"[ה

 
  

 תלמידיו של אברהם אבינו מ -בה טועין 
ר סיפר   קרלינשטיין א רבי  אותי זצ"ל:    ובן  שלח  הקב"ה 

שמעתי   ושם  במיוחד,  משמחות  לא  בנסיבות  לאמריקה 
  "אני"  ז"ל את הספור הבא:  רבי אשר חפץמיהודי נכבד בשם  

זצ"ל".   רבי מרדכי פוגרמנסקי"זכיתי ללמד אצל    -כך אמר    -
מו גאון  היה  מרדכי  'בעלרבי  היה  הוא  כמותו.  שאין   פלא 

תשובה'. ומי החזירו בתשובה? רבי אל'ה לופיאן. כאשר פגש 
ללמ לנסיעה  בדרכו  בנערותו  רכבת  בתחנת  ד ואותו 

פתח רב  בגימנסיה,  אל'ה  עמו  מאודי  התפעל   בשיחה, 
וי  לומכישרונותיו  לעת בשר  הנסיעה  ממנו  מנע  והוא   בו, 

הנער  לביתו  עתה.  עמו  אליו  דובסופ   , נלווה  של  פרח  ו  בר 
לגאון קדוש וטהור. ר' דוד פרנקל ז"ל סיפר לי כי הוא ראה 
כי  כמים!  דמעות  ומוריד  בהלוויתו,  הולך  איש'  ה'חזון  איך 

ימים ושנים)(   ידע שהוא צדיק יסוד עולם  השאיר   .ונפטר בקיצור 
 . אחריו תלמידים מופלגים שהעמידו תורה בארץ ובחו"ל

השניה  היה העולם  מלחמת  אחרי  הסתופפו    ,זה  בצרפת 
המלחמה,   אחרי  שהתקבצו  הישיבות  מבני  רבים   טיםיפל  לויבצ

מאותה   תלמידים  כמה  והכרתי  שמעתי  ודוויים.  אבלים 
 כראש ישיבה.  ,בבחרותו ימש להםת. והוא ש ישיבה נודע

בשולחן  תלמידו?  חתונת  בעת  ישיבה  ראש  יושב  היכן 
עזר   הקב"ה  תקופה,  לאחר  התחתן. המזרח.  הוא  וגם  לו, 

נ שמחת  את  ערכו יערכו  שהכל  במקום  אולם  באותו  שואיו 
התי  הוא  בצרפת.  שם  שמחותיהם  מקום  יאת  באותו  שב 
לי הרב אשר חפץ:   הקבוע לו בשמחות של התלמידים. סיפר

כי הוא יושב כמו תמיד, ללא הבעת פנים יוצאת   "שמתי לב
כעת זה    דופן". נגשתי אליו ואמרתי בשמחה: "ראש הישיבה!

בחת אנו  עכשיו  חתונה,  סתם  הישיבהולא  ראש  של  ... !" נה 
מינה   נפקא  שום  אין  "אצלי,  לי:  ענה  שלי,   -הוא  חתונה 

השמחה   דבר,  אותו  אחר.  מישהו  של  שווה  חתונה  שלי 
וס המשיך  יקר  יהודי  אותו  לי  יפרבשניהם".  נולדה  "כאשר   :

לי   -תינוקת   נולדה  כי  הישיבה  לראש  ונודע  ראשונה,  בת 
הוא בא   ת היולדותינוקת, אחרי שהביאו את התינוקת מבית

ו נלבקר  ואז  טוב.  מזל  הוציא ילאחל  התינוקת,  למיטת  גש 
מהמאות רבה  בעדינות  והת יה  ידיו  על  אותה  שם  חיל טה, 

זו  ר, כשהוא קורא בקול שמחה רבה: "לרוץ בבית הלוך וחזו
 לעצמי: כך נראה תי  בשח  .(ולו, הרי, לא היו ילדים)!  "הילדה שלי

ממש   שמרגישמי   ושמח  טובה"  "עין  לו  יש  ה"כמוך",  את 
   ..."הילדה שלי"  -כמותי. שמחה וששון על 
 ] זצ"ל רבי ראובן קרלנשטיין -" יחי ראובן"[



 

 

 לשבת  סיפור –  עץ חיים היא
 םְבֵטִליְוִאם ָּבַטְלָּת ִמן ַהּתֹוָרה, ֶיׁש ְל  ":  )ד, י  אבות(אמרו חז"ל  

. ְוִאם    .", ֶיׁש לֹו ָׂשָכר ַהְרֵּבה ִלֶּתן ָלָעַמְלָּת ַבּתֹוָרהַהְרֵּבה ְכֶנְגָּד
על הקביעות בלימוד התורה מיד   ם מוותרכלומר: כאשר אד
לפניו ממנו    מזדמנים  שמונעים  ואילו  מפריעים  ללמוד. 

הריהו   המתגבר בתורה,  ועמל  הרציפות  על  שומר  עצמו,    על 
 .כמה וכמה ד פיוויח כנגד מה שהפסימתברך מן השמים ומר

ומחסור רעב  בצפת.  הישוב  בני  על  עברו  קשים  היו    ימים 
נ רבים  ואנשים  חלקם  לעמנת  בעבודותאלצו  כדי   מול  דחק 
ביתם   לבני  להביא  חוקםשיוכלו  לחם  הע.  את  יתים יודעי 

שעמדה נכבדה  משפחה  על  שעמד   מספרים  כביר  בנסיון 
ומן עוני,  ימי  באותם  תופסד    דאגו  השמים  בפניה  שלא 

 . בפרוטה אחת פרנסתם בשל כך ולו
שמו של הרב לודמיר בקרב בני העיר היה  ששלחו   מפורסם 

בניהם ב  את  שהרביץללמוד  הרב  של  תורה    ישיבתו 
במסירות   אתבתלמידיו  שהטתה  רעייתו  לעול    נפש.  שכמה 

. פרנסתם  היתה  שממנו  בביתה  זעיר  עסק  פתחה  הבית,  פרנסת
התגלגלה   הימים  מסחריתבאחד  הצעה  כדאית   לידיהם 

מאלפי חוטי זהב    ביותר מאדם שהיה זקוק להיפטר בדחיפות
הרעיון  את  ששקלו  לאחר  כי  החליטו    דקיקים.  ורעייתו  הרב 

כל את  ישקיעו  כך  לוו  חסכונותי  לשם  ואף  המעטים  הם 
 .  מאחד ממכריהם להשלמת הסכום ואה נכבדההלו

מרובים ימים  עברו  לא  איש.  בלב  מחשבות  עקבות בו  רבות 
התדרדר לשפל חדש   מאורעות אותם הימים, המצב הכלכלי

בהש  ואיתו ובאמונה  משפחת  ךברתים  בבטחון  בני   המשיכו 
ו לודמיר לנהל א זן    דעםושלווה בי ת חייהם בהשקט  כי הוא 

 .  ומפרנס לכל ומיטיב לכל
ביתהיו מחלון  לודמיר  הרבנית  הביטה  אחד  ובעיניים    ם 

אר גמלים  בשיירת  הבחינה  דרכה   וכהמשתאות  את  עושה 
מכובד שניכר   )אדון(  אפנדי  ביתה. בראש השיירה ישבלכיוון  

 .  עליו כי סוחר עשיר הוא
הבריכו את ,  ת לודמירתקרבו אל חצר בית משפחהרוכבים ה

 .  ונקש בפעמון הגמלים והערבי פנה אל עבר הבית
יקרהש" סחורה  ברשותכם  מחזיקים  אתם  כי  ברצוני  ,  מעתי 

לרבני  ",לראותה הזדראמר  זו  ופרסהת.  חוטי    זה  את  בפניו 
ותיקההזה סוחרת  של  בעיניים  האישה    ב.  הבחינה  ומנוסה, 

 כל הסחורה בידיו.  כש כי הערבי יצא לדרכו
מישש בעיניים   הוא  בדק   בורקות  פעם  ומידי  הסחורה  את 

זהב אל מול החצר. לא חלף  קרני השמ  בדיל  ש שהציפו את 
הפטיר:    זמן והערבי  ה"רב  את  פה  אורז  יש מי  לכם   סחורה, 

חייב אני להגיע    י? עוד היוםפועל או שאקרא לאחד ממשרת
. קולו של "ייניםמהלך הענ  לעיר רחוקה, ועל כן אנא זרזי את

הנה שלח   -באזניה כמנגינה ערבה    י הצטלצלהסוחר הלבנונ
את ה'  סוף  להם  וסוף    השוהה   מהסחורה  יפטרו  ישועתו 

  רב.   זמן  בביתם
 נסכם  בטרם   לבעלי  ראואקקט    רגע   המתן  אמרה:  סוחר ל

  .העיסקה  את  סופית
ובעודו    התמירים, הדקל עצי בין מעדנות  ופסע המתין האפנדי
 והתיישב   גלימתו   את  חפן  נוצצות,   פנינים  מחרוזת  ו בידי  מגלגל

  משרתו. לפניו שפרס מחצלת על
 הילדים  מאחד  וביקשה  המדרש  בית  תחפ   לעבר  פנתה  הרבנית

  בין  במהירות  נדחף  הלה  לה.לבע  לקרוא  שיזדרז  בחוץ  ששוטטו

וביראת לודמיר  הלומדים  להרב  הודיע  הרב! ":  כבוד  כבוד 
 .  "הרבנית ממתינה בחוץ

ח לבעלבפינת  הרבנית  המתינה  המדרש  בית  כשכולה    ה צר 
ובקשה המתרחש,  את  לו  סיפרה  עמה   נרגשת,  לסור  ממנו 

 אל הסוחר.  בדחיפות 
 יודעת  רעייתי,"הצביע בידו על בית המדרש ואמר:    אך הרב

חצות עד  ימימה,  מימים  מנהגי  את  יפה  יוצא    אינני  את 
במידת מכן  לאחר  ורק  הישיבה  אני   מדלתות  נפנה  הצורך 

 . "פל בענייני העסקלט
הרבנית:   ובכך  את"ניסתה  סיכמתי  כבר  העיסקה   רוב 

משתלמת   עסקה  לסגור  דקות  למספר  נוכל   זושתתפנה 
תן  ואף י  הגדולה  ויח סכום שיחזיר לידינו את ההשקעהולהר

  טרדות   ללא  ום הי  כל  במשך  בתורה  ללמוד  בידך את האפשרות

 .  "והפרעות
לביתה   פנתה  והרבנית  שלו  על  עמד  לערבי:    והודיעה הרב 

 .  "היום לצערי תאלץ להמתין עד חצי"
נענה   הערבי ומשלא  שוב,  לשכנעה  ניסה  לדרכו   שמיהר 

הכ את  וכשפניוהיטיב  גמלו  על  עלה  ראשו,  על  עוטות   פייה 
וכעס  ארשת   הביתתמיהה  בחצר  לדרכו.  האשה    פנה  עמלה 

את   הסחורה להחזיר    להכין  ופנתה  כבד  בלב  למקומם  ארגזי 

 . יםהצהר ארוחת את
לא כדאי היה    וכי" כששב הרב לודמיר לביתו שאלתו אשתו:  

ויח בכך סכום כה גדול וולהר  לך להפסיק שעה קלה מלימודך
 רב את ? שמע ה"בראש שקט תקופה ארוכה  יניח לך ללמודש

והשיב:   עסקה"דבריה  ידי  על  הדבר,  אמת  הייתי    אמנם  זו 
ה הבא בפעם אך טרדות, ללא  לימוד  של דשיםוח כמה יחורומ

לפני מזדמנת  שו  שהיתה  הלימוד,  בשעת  'דחופה'  ב  עיסקה 
וכי  ' מלימודי שהרי היצר היה בא וטוען לפני:    הייתי מפסיק

מ  מה לפנישונה  אליו  שנקלעת  מהמאורע  זה  ת  שבועו  קרה 
הזמן הייתי פוסק פעם'ר מספ וכך עם  אחר פעם מלימודי,    ? 

תורתי.   את  בכך  את   לכןומפסיד  להחמיץ  שלא  העדפתי 
זו ולהמשיך בקביעות ללא הפסקות את   התורה בפעםלימוד  
 .  "בתורה עיסקי

בחלון האשה  ניצבה  שוב  ערב.  לקראת  זה  ביתה    היה 
יירת היא את ש  ה. לאור דמדומי חמה רואהמסומרת למקומ

  .לים צועדת שנית אל ביתםהגמ
,  "אלוקיכם אוהב אתכם".  הבט! קראה לבעלה, הנה האפנדי

הערבי,   רבות"הסביר  במדבריות, אנ  שנים  דרכי  את  עושה  י 
ם, אפילו גמלי הנועזים  לא נתקלתי מעול  ובסופה עזה שכזו

לא .  שוףבה וניסו למצוא מקום מסתור במדבר הח  לא עמדו
ופ ברירה  כל  לי  להסב  קדתינותרה  משרתי  פני   על  את 

שאשוב לקנות את   השיירה אחורנית ואם אני כבר כאן, ודאי
 . "הסחורה

ש הוציאו  ובעלה  אלהרבנית  הסחורה  ארגזי  את  החצר   וב 
  המכירה   את  רקמו  ליםמהבי  קפה  כוסות  על  וכשהם מסיבים

מיד את עסק זה שהניב רווחים יפים הע.  והביאוה לידי גמר
 משפחת   של   הכלכלי  הבסיס  את  ובנה   , רגליו  על   לודמיר  הרב

 .  לודמיר לדורותיה
ניסיון, בדמות  לעיתים עומד בפני אדם הקובע עיתים לתורה

השיעוראירוע   בשעת  שאם ,  המתקיים  עסקית  פגישה  או 
את יפסיד  בה  אדם    ישתתף  אם  אך  הקבוע.  גומר לימודו 

אינו    בדעתו לימודו  קמפסישהוא  מה  את   כבריזכה  ,  ויהי 
שהגיע    לפתע  .ותדריס  הדבריםש בכך  דבר  אירע  שלא  יגלה 

בשעה הר  לאירוע  עוד  ואדרבה  קצת  מכך, ומאוחרת  ויח 
כה    הפגישה תקוות  תלה  אחרשבה  בזמן  התאפשרה    רבות 

שזכ אלא  בלבד  זו  פתיחהולא  בנקודות  כך  עקב  טובות   ה 
הלאה וכן  ומתן  למשא  שית  .יותר  ה'  דברי יתן  בנו  קיימו 

 ".ובמצוותך לעולם ועדתורתך  י"ונשמח בדבר :התפילה



 

 

נבואה   -  
  בישראל ונבואת בלעם

הקב" אין  יוחנן  ר'  גיבור "אמר  על  אלא  שכינתו  משרה  ה 
את  ויפרוש  דכתיב  גיבור  ממשה,  וכולן  ועניו,  וחכם  ועשיר 

  .(נדרים ל"ח.)האהל" 
שם  ו שהובאו ב  הרא"ש  כתב  תקיים  תכדי ש  ראגמשהתנאים 

שכינה בקביעות, תשבשביל    אהשראת שכינה, הו שרה עליו 
   דברים אחרים.מספיק  - אבל שלא בקביעות

א'  הלכות(  הרמב"םדעת    והנה  פ"ז  התורה  הנבואה   )יסודי  שאין 
חלה אלא על חכם גדול בחכמה, גיבור במידותיו, שלא יהא  
יצרו   על  מתגבר  הוא  אלא  בעולם,  בדבר  עליו  מתגבר  יצרו 

 תמיד. 
שא רמב"ם,  לשכתב  '  משנה  כסףוה' במה  אין  ' גמרא  מרו 

, אין הכוונה על גיבור 'הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור
  :)א'  ,פ"ד(ו באבות  ר במידותיו, וכמו שאמרבכח, אלא על גיבו

וכמו כן י"ֵאיֶזהּו ִגּבֹור, ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרוֹ " על עשיר,    ומרלש  , 
  מצינו שאין הכוונה עשיר בממון, אלא למי ששמח בחלקו, כ

ְּבֶחְלקוֹ "  )שם( ַהָּׂשֵמַח  ָעִׁשיר,  אבל"ֵאיֶזהּו  מהראיות  שתמה    . 
בגמ משמע שם  ראשהובאו  ממש,   -  "ִגּבֹור"ש  ,  גיבור  פירושו 

שהרמב"ם   -"  ָעִׁשיר"וכן   מסיק  ולכן  בממון,  עשיר  פירושו 
שאמרו מ  כן  כתב המאמר  על  כוונתו  ואין  עצמו,  סברת 
  רא בגמ  והתנאים שהובאאת  , ומה שלא הביא להלכה  ראבגמ

בממון,   עשיר  או  בכח  גיבור  שתשרה  זה  ש שיהא  כדי  רק 
אים שהובאו בל שלא בקביעות סגי בתנינתו בקביעות, אשכ

 ברמב"ם. 
ספק(  הר"ן ובדרשות   ואין  ד"ה  חמישי  על    ,)דרוש  כן  תמה 

מהגמ הרמב"ם  על  הקשה  ועוד  שבת מסכת  ב  ראהרמב"ם, 
ולא  טובה  מעלה  אינה  ודאי  וזה  קומה,  בעל  שיהיה  שצריך 

כל   נותלממידה שכלית, ועוד שא"כ לא היה צריך רבי יוחנן  
הוא עניו מתגבר עניו, ובוודאי מי ש אלא רק שיהא  המעלות,  

יצרו, שהרי אי אפשר להגיע לענווה, א יקדמו   ןכם  אלא  על 
בתאוותיו   מושל  אינו  ואם  חטא,  ויראת  וקדושה  טהרה  לו 

להגיע  יכול  היה  לא  לו,  שיש  במה  אלו.   ומסתפק  למעלות 
אינם להלכה,   ראהביא שהרמב"ם סובר, שדברי הגמ'  טורה'ו

ו מסובים בעליה  פעם הי   )רין י"א.הדסנמסכת  (  ראוהכריח מהגמ
ונתנה עליהם בת קול משמים שיש כאן אחד שראוי שתשרה  
זכאי בכך, ונתנו עיניהם בהלל  עליו שכינה, אלא שאין דורו 
הרי   הקטן,  בשמואל  עיניהם  ונתנו  מעשה  היה  ועוד  הזקן, 

שרה שכינה על הלל הזקן אם היה דורו זכאי, שהיה ראוי שת
ל ע  ףאמואל הקטן  גדול, וגם על ששהלל היה עני    י פל  ע  ףא
יתורץ  יפ ממילא  קומה,  בעל  היה  שלא   שלא  הרמב"ם  דעת 

הגמ כ  בנדרים  ראהביא  להלכה  ונקט    רא גמהובשבת, 
רבי יוחנן, שאם הוא   ן. ולכן אמר בן זומא לפרש אתבסנהדרי

ז הרי  אדם,  מכל  שלומד  הענווה,  מי  יה וחכם  שאינו ודת  אף 
על   מתגבר  אבל  באגרופו,  חזק  ואינו  ושחכם,  מח יצרו 

 .  שכינהעליו שתשרה  הואראוי  לקו, אזי בח
מ  ב"ץיע ובהגהות   דבריו,  הוכיח  שהרא"ש  ששרתה  מה  כתב 

  .לעם והגר ואבימלךשכינה על לבן וב
כתב  כו ס(  הרשב"אדבריו  ח"א  תקמ"חישו"ת  כמה במצאנו  ש,  )' 

שהיה   לאמקומות  מה'  אדיבור  תנאים   ףדם,  בו  היו  שלא 
וגד אלו,   ואבימלך  לבן  ומכגון  ואשתו,  עון   יפל  ע  ףאנוח 

שאמרו מנוח עם הארץ היה, ואפילו האתון של בלעם ראתה  
שלא יתמיד עליו    ראכל זה היה לשעה, וכוונת הגמשהמלאך,  
 יש לו תנאים אלו. ןכם אלא הדיבור א

 )     

שפלה ונפש  נמוכה  רוח  טובה,  מתלמידיו ,  עין 
  אבינושל אברהם  

 ,זצ"ל  סטמאררבי משך זצ"ל הספיד את ה  רבי אלעזר מנחם
מסטמיוס לרבי  נכנס  פלוני  דלהלן:  הידוע  הספור  את    ר אפר 

לעמוד  יכול  ואינו  נדירה  במחלה  חולה  אשתו  כי  והתאונן 
בחולי לקה  בנו  לכך,  בנוסף  ירחם,   ממושך,  בהוצאות.  ה' 

 הבעיות הכספיות מכבידות עליו וחייו קשים מאוד.  
(שם גם העניק לו ממרכז השולחן  הרבי שמע והצטער עמו, ו

 מתת יד הגונה ביותר.  נחים כספי הצדקה)והיו מ
וטו שמח  יצא  לבהאיש  האיש    ,ב  את  היטב  שהכיר  הגבאי, 

ה וראה כי יצא שמח וטוב לב, הבין מיד כי בוודאי "מכר" כמ
 בל כסף רב. ילרבי ובעקבותיהם ק יותמעש

מיהר הגבאי להיכנס אחריו, ושאל את הרבי זצ"ל על האיש.  
מה  השונאים  כל  "על  צרות  סובל  הוא  כי  לו  סיפר  הרבי 

 אמר הרבי.  - "שהיהודי הלז סובל
ולא   !"בי"ר מיניה  לא  הברנש,  את  מכיר  "אני  הגבאי  הזדעק 

  ...!"אים שם, הכל שקרילם ברומקצתיה, כ
יו, קם על רגליו, תפס בידו של הגבאי ק שמע הרבי את דברר

ש  איך  למצוות,  תזכה  יוס'ל!  "יוס'ל!  אותי! יואמר:  מחת 
א גם  תהיה  בריאה,  האשה  בריא?  בנו  כך?  בריא ממש  תה 

 ...!"אותימחת יותבורך, כמה ש
אברהם  של  "מתלמידיו  טובה,  עין  אה,  שך.  הרב  ספד  כך 

 ]"יחי ראובן"[                                                אבינו ע"ה"! 
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 מאוצרות הפרשה      

 ?היכן בפרשה התקפה צבאית דרך הים                            חידה פר"ש            חידה פר"ש        

וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי
 (כב, ב)ויגר מואב מפני העם כי רב הוא 

הנה בלק ראה את המלחמות שעשו עם ישראל עם האמורי ויגר מואב
מפני בני ישראל, ולכן שלח שלוחים לבלעם פעם ועוד פעם, והבטיח
לו כסף וזהב וכו', את כל זה הוא עשה בגלל שפחד מעם ישראל

שו איתו מלחמה. והאמת היא שהכל היה דמיון, שהרי היה צווישיע
 ט).-(דברים ב לעם ישראל "אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה"

ואמר מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שרואים מפה יסוד גדול, שזה מה
שמביא לכל מחלוקת, שאחד חושב שהשני חושב עליו כך ושפלוני

ת בודק היה רואה שהכל דמיון ולאדיבר כך, ואם קצת היה חושב וקצ
 היתה סיבה לכל מחלוקת.

סיפר הגאון רבי שלמה לווינשטיין שליט"א פעם היה לראובן סוס,
ולשכן שלו שמעון גם כן היה סוס, וראובן פחד ששמעון יחליט בלילה
להחליף בין הסוסים, אז ראובן הלך וחתך לסוס שלו אוזן אחת כדי

לו. אחרי כמה ימים הוא רואה שהסוסשיהיה סימן ברור מה הסוס ש
של שמעון גם כן בלי אוזן אחת, אז הוא הלך וחתך גם את האוזן
השניה, כדי ששמעון לא יוכל להחליף את הסוסים. אבל לאחר יומיים
הוא רואה ששמעון החליט להוריד גם הוא את האוזן השניה של הסוס

את הסוסים,שלו, אז ראובן עוד יותר פחד שהוא הולך להחליף לו 
והלך וחתך את הזנב. לאחר כמה ימים הוא רואה ששמעון חתך גם
הוא את הזנב. החליט ראובן שהוא תובע את שמעון לדין תורה, הוא
הלך לדיין ואמר לו שיש לו ראיות ברורות ששמעון רוצה להחליף לו
את הסוסים, שהרי כל סימן שאני עושה הוא עושה גם לסוס שלו.

הסוסים ואמר לראובן, תראה, הסוס שלך הוא סוס הסתכל הדיין על
שחור, והסוס של שמעון הוא סוס לבן, ואין שום אפשרות ששמעון
יחליף בין הסוסים. ככה זה בכל מחלוקת, אם קצת היה חושב ובודק

 (רבי יהודה אריה דינר שליט"א, גליון 'דברי השירה') היה נמנע כל מחלוקת.

וזהב לא אוכל לעבר אתאם יתן לי בלק מלא ביתו כסף 
 (כב, יח) פי ה' אלקי לעשות קטנה או גדולה

 וכתב רש"י, למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים. 
כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו(פ"ה משנה כ"ב) במשנה באבות 

מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של
שפלה מתלמידיו שלבלעם הרשע, עין טובה ורוח נמוכה ונפש 

אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם
הרשע. ולכאורה תמוה, שאמרו רק את הדברים האלו להביא הבדל בין
תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, וכי זה רק
ההבדל שיש בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם

 גמורים והללו רשעים גמורים. ללו צדיקיםהרשע, הרי ה
ושמעתי בשם המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א שאמר שבאמת
התנא של המשנה לא בא להביא את ההבדלים שיש ביניהם, אלא מה
הביא לזה. וזה מה שגורם להכל, שאם יש מידות רעות, ואם יש עין

ם הרשע.רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה אז מגיעים עד הדרגה של בלע
חטא המרגלים היה על ידי מידות רעות, וגם אצל קורח הכל התחיל על
ידי מידות רעות, והגיעו עי"ז להיכן שהגיעו. וידוע בשם הגר"א שאמר

 שיותר קשה לשנות מידה אחת מללמוד את כל הש"ס.
שהקב"ה תפסו לירבעם בן נבט בבגדו ואמר (סנהדרין ק"ב.)וידוע הגמ' 

יל בגן עדן, אמר לו מי בראש, אמר לויאתה ובן ישי נטלו חזור בך ואני ו
 בן ישי בראש, אמר אי הכי לא בעינא. 

לא אז יהיה בגיהנום לאבדון, ומה נפ"מ מי וזה פחד פחדים, הרי אם
בראש, קודם כל תציל את עצמך. אלא התשובה היא שכשיש מידות
וארעות אין חשבונות, כשיש לאדם נגיעות הוא לא עושה חשבון, וה

מוכן ללכת לאבדון העיקר לא לתת לשני. ויותר מזה, שהרי הקב"ה
אמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, הרי הקב"ה אמר לו
קודם אתה ואח"כ בן ישי, וא"כ מה שאל מי בראש, אלא התשובה היא
שאמנם הוא הבין שזה הקב"ה אמר לו, אבל הוא רצה לשמוע את זה

די זה נגרם לו שהוא הלך לאבדון. וזה מה שמידותעוד פעם, ועל י
(רבי יהודה אריה דינר שליט"א, גליון 'דברי השירה') רעות יכולות לעשות לבן אדם.

והעובדה שהבין שלא יכול לקלל, לא גרמה לו לשתוק אלא הלך שם.
לברך. מאי האי? אמר ר' אברהם יהושע סולובייצ'יק שליט"א:

ולם ומשלא הצליחה התחילה לחלק כסף...ה'מדינה' רצתה לחלן את כ
כך בלעם רצה לקלל את כולם ומשלא הצליח התחיל לחלק 'ברכות...'

 (כב, כב) והוא רכב על אתנו ושני נעריו עמו
מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך, יוליך עמו שני –ושני נעריו עמו 

 אנשים לשמשו וחוזרים ומשמשים זה את זה (רש"י)
הקשה רבי יהונתן איבשיץ: מדוע לא הביא רש"י ראיה זו כבר
מאברהם אבינו, שכתוב בו: "וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמורו
ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו"? ותרץ: בגמרא מבואר כי אדם
בודד ההולך בדרך רואה את המזיקים, והמזיקים יכולים להזיק לו.

לראות את המזיקים אך המזיקים לא שנים ההולכים בדרך יכולים
כבר לא רואים את המזיקים. –יכולים להזיק להם כי הם שנים. שלשה 

אברהם אבינו לקח אתו שני נערים כדי שלא לראות את המזיקים. אבל
בלעם אדרבה, הוא נבנה מן המזיקים,  מהם למד את כל הכשופים ולכן

אתו שני נערים? עלהוא דוקא כן רצה לראותם. אם כן, לשם מה לקח 
 (לאור הנר) כרחך שמכאן שאדם חשוב לוקח אתו שני מלוים לשמשו.

נתנבא שסופו לצאת מעמו (כב, לז) האמנם לא אוכל כבדך
 כיצד ידע בלק מראש, שבלעם יצא בקלון? בקלון (רש"י)

המגיד מדובנא עונה על כך במשל: פעם הביאו רופא מומחה לבדוק
במשך שעה ארוכה, ואחר אמר: "את חולה. בדק הרופא את החולה

התשלום אני רוצה כבר עכשיו, באופן מידי". אמרו לו: "דבריך
 מבעיתים את החולה עד מות, הוא חושש ששעותיו ספורות!"

"מלמדת דרישת התשלום על מותו הקרב –שאל הרופא  –"איך זה" 
של החולה?" ענו לו בני ביתו של החולה: "אם אתה דורש תשלום

ר נוסף אצלו לעולם..."וקיכשיו, הוא מבין שלא יהיה מצדך בדוקא ע
כאשר הגיע בלעם אל בלק הוא רצה מיד את הכסף ואת הכבוד, אמר
לו בלק: "הרי אם תצליח יהיה לך כבוד רב, ואף ממון רב תוכל לקבל
ללא כל קושי. מהעובדה שאתה דורש כסף וכבוד עכשיו, באופן מידי,

ה מובטחת, וממילא אתה יודע שיהיה לךאני מבין שאינך צופה הצלח
"האמנם –קשה, לאחר מעשה, לקבל את הכסף ואת הכבוד..." על כן 

   (לאור הנר) לא אוכל כבדך".



 ללמדך       
 ההתרחשויות מתחילות בשמים!

 ֵר ְמבָֹר וֲַאֶׁשר ָּתאֹר יּוָאר (כ"ב, ו')ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָעצּום הּוא ִמֶּמּנִי אּוַלי אּוַכל נֶַּכה ּבֹו וֲַאָגֲרֶׁשּנּו ִמן ָהָאֶרץ ִּכי יַָדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתבָ  וְַעָּתה ְלָכה ּנָא ָאָרה ִּלי ֶאת
'מבורך', כביכול מי שנתברך על ידי בלעם הינו  –לכאורה, עלינו להבין, מדוע כאשר בלק מתייחס אל ברכותיו של בלעם, הוא משתמש בלשון עבר 

'יואר', כאומר שמי שיתקלל על ידו יהיה מקולל מכאן  –כבר מבורך ועומד, בעוד כאשר הוא מתייחס לקללותיו הוא משתמש בלשון עתיד 
יא ארצות הברית. באותה תקופה, היה זה לפני עשרות שנים, כאשר כיהן הנשיא ג'ון קנדי כנש תשובה לכך, נמצא על פי המעשה הבא: ואילך?

שררה מתיחות בין הנשיא ובין הנהגת המדינה בארץ ישראל, שכן הנשיא דרש בתוקף את פירוקה של מדינת ישראל מנשק גרעיני. למי שהיה 
לעצור את  –דרישתו  בסוד העניינים ברור היה, כי הדברים מובילים למקום מסוכן עבור העם היושב בציון, וכי בכוונתו של הנשיא, ככל שתסורב

 הסיוע הבטחוני האמריקאי למדינת ישראל, סיוע שהיה נחוץ לה כאויר לנשימה.
והנה, היה זה באחד מלילות השבת, אצל שולחנו הטהור של האדמו"ר רבי משה מרדכי מלעלוב, אשר התגורר באותם ימים בתל אביב. על אף 

וליטי, באותו ליל שבת הוא חרג ממנהגו והכריז: "הוא ימות!", כאשר בדיעבד הוא שבימים כתיקונם התרחק האדמו"ר מכל עיסוק מדיני או פ
 מסביר כי כוונתו היתה לנשיא האמריקאי, ג'ון קנדי.

שעה באותו הרגע, נראו הדברים כחסרי משמעות. קנדי היה איש צעיר ובריא, ולא היה כל הגיון בהנחה שעתיד הוא למצוא את מותו בקרוב...  אולם 
 חר מכן החלו נפוצות השמועות כי הנשיא האמריקאי נורה למוות בעיצומו של ביקור רשמי, על ידי רוצח שמניעיו לא התבררו מעולם...קלה לא

התברר כי הנשיא נרצח רגעים ספורים לאחר ש'הכריז' על כך האדמו"ר בשולחנו הטהור. כשנשאל הצדיק  –לאחר מעשה, כאשר כוונו השעות 
כבר מתרחש קודם  –"לא היתה זו רוח הקודש ובודאי שלא נבואה... אולם כל מאורע שמתרחש כאן בארץ  וותנותו ואמר:השיב בענ –אודות כך 

לכן בשמים, אלא שלוקח זמן מה עד שההתרחשות משתלשלת לעולמנו! כשצפיתי את מותו של קנדי, לא היה זה אלא משום שלמעשה 
 אחר מכן הוא כבר השתלשל לעולמנו אנו, ואו אז כולם יכולים היו להכיר בכך!"...המאורע כבר התרחש בשמים, ואכן, רגעים ספורים ל

מהווה קודם לכך מציאות רוחנית בשמים, ואנשים בעלי ראיה רוחנית יכולים לראות את  –הרי לנו, כי כל מציאות שמתרחשת בעולם 
 ההתרחשויות עוד בטרם השתלשלו ארצה!

בלעם, לא היה את כח הברכה, אלא רק את כח הקללה, וכפי שמצינו בדברי הגמרא (ברכות ז', ע"א), שכן נראה, של ומכאן, תשובה לשאלתנו:
שכוחו של בלעם נזקף רק לזכות כך שידע לכוון לאותו הרגע שבו כועס הקב"ה, ובאותו הרגע היה ביכולתו לקלל כרצונו. אמנם בלעם בירך לא 

ו של בלעם. בדיוק להיפך, בלעם ידע לצפות את המציאות עוד בטרם השתלשלה לארץ, ולכן, פעם, וברכותיו התקיימו, אולם לא היה זה בשל כוח
 הוא היה ממהר לברך אותו, בכדי ליצור את הרושם שכביכול ברכתו היא שפעלה את פעולתה. –כאשר זיהה אי מי שעתיד להצליח 

 עם, וכפי שיתואר. עובדה זו ידועה היתה לבלק היטב, והיא השפיעה על הדו שיח שבינו ובין בל
השיב לו בלעם בהצעה משלו ואמר: "מדוע לקלל את עם  –שכן נראה, שכאשר שלח בלק את שליחיו אל בלעם, וביקש כי יקלל את עם ישראל 

ישראל? הלא מוטב שאברך את מואב שיצליחו להלחם בהם ולגרשם!". אולם בלק, דחה את ההצעה בשתי ידיים, וצירף לכך הסבר: "אני יודע 
יטב", הוא אמר לבלעם, "שאין לך את כח הברכה, אלא שאתה מברך את מי שמבורך כבר... משום כך, ברור לי שברכתך תהיה בלתי יעילה ה

 יואר!"... –אכן יש לך, אשר תאור  –בעליל! לכן, אני מזמין אותך דוקא לקלל את עם ישראל, שכן את הכח לקלל 
מלעלוב, לצפות מראש את המאורעות אשר טרם התרחשו, מן הראוי להביא את העובדה הבאה  ואגב, מדי עסקנו ביכולתו המופלאה של הרבי

היה זה בערב חג השבועות בשנת תשמ"א, שעות ספורות לפני הפצצת הכור האטומי בעירק על ידי מטוסים ישראלים.  להשלמת התמונה:
ר לקו נשמע קולו של האדמו"ר מלעלוב, אשר ביקש לברכו באותה שעה, צלצל הטלפון בלשכתו של ראש הממשלה דאז, מנחם בגין, ומעב

 ולאחל לו בהצלחה במשימה החשובה העומדת על הפרק, תוך שהוא מברך אף את הטייסים שישובו כולם בשלום אל בתיהם.
ת שיחת הטלפון באותם ימים, שימש כראש לשכתו של בגין, יהודי בשם יחיאל קדישאי, שהיה נצר לחסידי לעלוב. לימים סיפר, כי בעקבו

התהלך מנחם בגין בחדרו כארי בסוגר, שוב ושוב, כשהוא אינו מצליח להבין כיצד נודע לרבי אודות התכנית... כה נסער היה ראש  –המפתיעה 
אל  הממשלה, עד שחשש כי התכנית הודלפה על ידי אחד הבודדים שידעו אודותיה, ושקל לבטלה... אולם בסופו של דבר, כידוע, יצאה התכנית

 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)במדבר"  –ללמדך ("       הפועל שעות לאחר מכן, ואכן זכתה להצלחה מופלאה, ובאופן ניסי שבו כל הטייסים אל בתיהם לשלום!

                                                                                                                                                                                                  

 האם מותר ליהנות ממלאכתו? –האינסטלטור תיקן בשבת ר"ל נגד רצון בעה"ב                                 

דירתי מושכרת לאשה שרחוקה מהיהדות, וארע פיצוץ בצינור, מיהרה השוכרת והזמינה פועל שיתקן בשבת רחמנא ליצלן וחייבה  :שאלה
למי שנעשה בשבילו, ואם כן יש לדון האם מותר לי אותי בתשלום תעריף גבוה. והנה מלאכת שבת שעל ידי יהודי נאסרת לו לעולם וכן 

 ליהנות מן התיקון, או שמא אני מחויב להביא אינסטלטור שיפרק את הצינור שחיברו בשבת ויתקנו מחדש?
: ישראל שעושה מלאכה במזיד בשבת רח"ל, לא נאסר לאחרים במוצ"ש כמבואר במשנ"ב סי' שי"ח, כיון שאין חשש שמא יאמרו לו תשובה
ת מלאכה, שאין אדם חוטא עבור אחרים, אך כאשר מדובר בישראל מומר שאינו נמנע ממלאכת שבת [גם אם דינו כתינוק שנשבה], לעשו

לכן הורה מו"ר הגרמ"ש קליין שליט"א בשאלה זו,  שאסור לאותם שנעשית המלאכה עבורם לעולם.(סי' שכ"ה א"א ס"ק כ"ב) כתב הפמ"ג 
הצינור ויחברהו כראוי ביום חול, כדי שלא ליהנות ממלאכת שבת. ויה"ר שישובו כל עם ישראל  שצריך להביא אינסטלטור שיפרק את

 )מודיעין עילית -ד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבור( .הקרובים והרחוקים לאבינו שבשמים במהרה

          רי

שני אבות ושני בנים יוצאים לדיג בסירה אחת. כל אחד מהם מעלה דג אחר בחכתו. אולם סך כל השלל                                  
 דגים. איך זה מסתדר? 3לאותו יום, הוא 

     פתח תקוה בלבד ישבהכניסה להגרלה לתו   הופך את המספר. תשובה לחידה:            .ההרים היחידים שלא יושרו על ידי הענן שהלך לפני ישראל (רש"י כ,כב) –שלשתם תשובה על חידה פר"ש:                                                                                          
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ים קּום ֵלְך וקלַויָֹּבא אֱ  אּו ָהֲאָנׁשִ ְלָעם ַלְיָלה ַויֹּאֶמר לֹו ִאם ִלְקֹרא ְלָך ּבָ ים ֶאל ּבִ
ה: ר ֵאֶליָך ֹאתֹו ַתֲעׂשֶ ר ֲאַדּבֵ ָבר ֲאׁשֶ ם ְוַאְך ֶאת ַהּדָ זצ"ל בין עשאל הרב מטש וִאּתָ

נאמר ויחר אף ה׳ כי הולך הוא, כיון שה' אמר לו קום לך איתם למה אחר כך  
במעשה על עשיר שהתגורר מחוץ לעיר וכשהיה בא לתוככי העיר  , והסביר  

ימץ בהוצאותיו, לעומת זאת כשהיה לו עושה את דרכו ברגל משום שק  היה
 כשהוא רכוב על עגלה הרתומה לארבעה  לבית דין דין תורה עם יהודי, הגיע 

סוסים כדי להראות את רוב עשרו וגדולתו. הוכיחו הרב הלא תמיד הולך הנך  
יהודי הנך רוכב. כן הוא כאן שבלעם היה הולך לגרום צער לברגליך וכדי  

באתונו השתמש  ולא  השתמש ברגל  ישראל  את  לקלל  הלך  כאשר  ואולם   ,
כי בדרך כלל הוא "הולך",   -באתונו וזהו מה שנאמר ויחר אף ה׳ כי הולך הוא

 ) (בצילו חמדתי.ואולם כאשר בא לקלל הוא רוכב על אתונו
 

לֹו   ָטן  ְלׂשָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ה'  ַמְלַאְך  ב  ְתַיּצֵ סופר"  ַויִּ "חת"ם  בעל  סופר,  משה  רבי 
זצ"ל, היה ידוע במזגו הנוח ובליבו הרחום, ועם זה נלחם בתקיפות נגד מי  
שניסו לחולל שינויים בדת־ישראל, והורה להיבדל מהם. פעם אחת שאלוהו 
הבריות  ואהבת  הנוח  אופיו  עם  מתיישבת  הנחרצת  מלחמתו  כיצד  מקורביו 
שלו. השיב ה"חת"ם סופר": "בפרשת בלק נאמר: "ויתייצב מלאך ה' בדרך  
לשטן לו", ורש"י מפרש: מלאך של רחמים היה". ולכאורה מדוע שלח הקב"ה 
של רחמים ל"שטן"  של רחמים דווקא, וכיצד התהפך מלאך  לבלעם מלאך 
לבלעם? "אלא דווקא מי שיש בליבו רחמים וחמלה על ישראל הוא הראוי 
לעמוד כנגד ה"בלעמים" שבכל דור ודור, המנסים לקעקע את יסודות עם־

במי ישראל.   פשרות  ללא  להילחם  לו  גורמת  לעם־ישראל  האהבה  דווקא 
 (אמרי חן) שמסכנים את קיומו של העם היהודי".

 
ֹמהּו: ִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ּכָ י מֹות ְיׁשָ ֹמת ַנְפׁשִ שבלעם רצה  כתב ה"אור החיים" ּתָ

ישרים", אבל ידע  כישראל, וזהו "תמות נפשי מות  באלעולם הלמות ולהגיע 
יצליח   לא  תאוותו,  בלי  ישראל,  כמו  החיים" ומסיים  שלחיות  בדבר    ה"אור 

ידעו   שאילו  האמת,  על  והודו  כן,  לו  שאמרו  רשעים  מכמה  ששמע  נורא, 
מיד, כבר היו חוזרים בתשובה מזמן! אבל בבירור שאם יעשו תשובה ימותו  

ומכאן יוצאת   זה אינם יכולים!   — לחיות בתשובה, לזנוח את כל תאוותיהם  
ישובו  מיתתם  שקודם  בלבם  מתנחמים  רבים  דהנה  נוראה.  הערה  לכאורה 
״תשובה״  כי  שוטים,  תנחומי  שאלו  נמצא,  המתבאר  פי  על  אך  בתשובה. 

תשובה  —פירושה   כבעל  לחיות  האדם    !להשתנות!  עושה  באמת  אם  ולכן 
ויחיה   דרכו  את  ישנה  לחיות  ימשיך  שאם  כזה  באופן  מותו,  קודם  תשובה 

מוטב, אבל אם כל החיים אינו יכול להשתנות, ומתנחם שיעשה   —אחרת  
הרי זה כבלעם ממש, שביקש למות בתשובה, אך לא    — תשובה לפני המות  

תשובה!  אינה  כלל  וזו  בתשובה!  "לחיות"    רצה 
   )"קול דודי דופק" - ן זצ״לרורבי שלום מרדכי הכהן שבד (

 
ֻתם ָהָעִין:.פ ֶבר ׁשְ נֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהּגֶ ְלָעם ּבְ לֹו ַויֹּאַמר ְנֻאם ּבִ א ְמׁשָ ָ ׂשּ ירש רש״י: ַויִּ

עינו נקורה ומוצאת לחוץ.ויש לתמוה כי בתרגום אונקלוס תרגם    -שתם העין   
להיפך: גברא דשפיר חזי, כלומר שבלעם ראה טוב ואם כן כיצד פירש רש״י 

ברם, באמת אין אדם זוכה לנבואה אלא אם   שעינו של בלעם היתה נקורה? 
כפי שעשו כל כן מקדש ומטהר את כל החושים והאברים שלו לעבודת ה׳ ו

כל  שכן הוא טימא את  הנביאים, אבל בלעם הרי היה הניגוד הגמור מזה, 
חושיו ואיבריו. על כן כאשר רצו מן השמים להשרות עליו נבואה כדי שלא  
יהיה פתחון פה לאומות העולם סימאהו הי יתברך באחת מעיניו למען לא 

זו היתה סתומה  יוכל לחטוא לכל הפחות בעין זו.יוצא איפוא, שמכיון ועין  
 (קהלת יצחק בשם הבעל שם טוב)  היה מיטיב לראות בה

 
 

 

שבשנת תרפ״ד מצא הרב  )משה מאיר ישר זצ״ל (החפץ חיים ופעלו  הרב סיפר  
, בבית חמותו ספר תהלים עתיק ר׳ מרדכי דב חתן אחותו של החפץ חיים

שהיה שייך לאמה [היינו אמו של החפץ חיים], הוא מסר את ספר התהלים 
לחפץ חיים, בראות החפץ חיים את התהלים נשקו בחיבה, ותוך בכי העיר  
לנוכחים, מה תדעו אתם כמה דמעות שפכה אמי זכרונה לברכה בספר תהלים 

שיחה   שופכת  היתה  בוקר  בטרם  יום,  יום  יגדל ילדה זה  כי  לד׳  ומתפללת 
וטוב. ישר  וכמו ליהודי  חיים,  החפץ  של  נכדיו  אצל  נמצא  הספר  היום  עד 

שסיפר אחד מנכדיו, סידור תפילה עתיק שוכן בביתי אותו קיבלתי מאמי בתו 
חיים. החפץ  מעט   ..של  שנטשטשו  מילים  גם  ויש  כתמים  ניכר  הסידור  על 

וספרה לי אמי, כשלחצו פעם על אמה שתספר להם  מדמעות שזלגו עליהן.  
איך זכתה לבן כזה כמו החפץ חיים, השיבה, לפני חתונתי אמרה לי אמי, בתי 

מבקשת ממך אנו מצווים לגדל את בנינו לתורה וליראת שמים, על כן אני  
בכל עת פנויה טלי סידור זה לידיך והעתירי תפילה לפני בורא העולם שתזכי 
בעת   דמעות  להוזיל  תשכחי  ואל  שמים,  וליראת  לתורה  ילדיך  את  לגדל 
תפילתך, בסיום דבריה העניקה לי סידור ובו תפילות וספר תהילים, מאז בכל  

וחי אדמה על פעם שסיימתי את עבודות הבית או אף כאשר הנחתי סיר תפ
האש והמתנתי לסיום הבישול, הייתי נוטלת את הסידור שקיבלתי מאמי, ובוכה 
בדמעות שליש לרבונו של עולם שיחון את עיניו של ישראלק״ה שלי ואזכה 
לגדל אותו לתלמיד חכם וירא שמים.אלו הן הדמעות שהרטיבו את הסידור  

זרה לכל אורך הזה אמרה בתו של החפץ חיים, דמעות של אמא יהודיה שש 
חייה את מאוויה היחיד לראות את בנה גדל בתורה ויראת שמים ואכן זכתה 

 .(ווי העמודים) לכך 

 

בחמש השנים   : ראש ישיבת  "פורת יוסף"ל רבי יהודה צדקה זצ״ל  ע  מסופר
, אחרי שפקדה אותו מחלת הרבה יסורים  רבי יהודה האחרונות לחייו, סבל  

לב קשה. כמה וכמה פעמים נאלצו לאשפז אותו בבתי חולים, שם היה מוטל 
על ערש דוי במצב קריטי מסוכן, ורופאיו שטיפלו בו במסירות רבה, התאמצו 

חמור, עד    כל כךהיו ימים שהמצב היה    והשתדלו להחיש לו מזור ותרופה.
שכמעט אמרו נואש לחייו. טובי הפרופסורים המומחים, לא ראו שום סיכוי 

לת רבים בישיבות ילהצילו מידיו של מלאך המות האורב בשער. אך בזכות תפ
הקדושות, ששפכו שיח לרפואתו, ובזכות הבל פיהם של אלפי תינוקות של 

וקצבו לו משמים עוד שנות חיים אחדות    בית רבן שהתפללו לשלומו, הוסיפו
לאיתנו.  - לקה  וחזר  תשמ״ז,  בניסן  כ״ד  שמיני,  פ׳  רביעי  יהודה  ביום  רבי 

בטרשת הלב... עם כל זאת, השתוקק מאד להבריא, שיוסיפו לו עוד שנות  
חיים, הרי יש לו עדיין כל כך הרבה לפעול ולעשות לכבוד שמים, וכל עצמותיו 

ה". "התפללו עלי" נהג -תאמרנה: "לא אמות כי אחיה" בכדי "ואספר מעשי י 
ש בענוה, מן האנשים הרבים שבאו לדרשו בשלומו, ולקיים מצות ביקור לבק

אחרי שקיבל טיפול רפואי במשך שבועות אחדים, השתפר שוב מצב חולים.
את  שנית  להדפיס  התפנה  קצר,  זמן  כעבור  בשלום.  לביתו  וחזר  בריאותו, 
ספרו "קול יהודה", שאזל מביתו לגמרי ורבו דורשיו. בהקדמתו להוצאה זו,  

שלמי תודה לה כשהוא הביע  ׳ הטוב "שהחייני והקימני מחולי זה פעמיים" 
וקהילות  הישיבה  של  והתלמידים  הרבנים  "בזכות  ורק  אך  החסדים,  תולה 

 (וזאת ליהודה) לתם".יהקודש, אשר התפללו עלי בכל הלב ונתקבלה תפ
 

על־ידי לימוד    :) זצ"להסטייפלר  (קנייבסקירבי יעקב ישראל    וכך היה אומר
בדברי    ייפלרהסטחו עם  חהתורה אפשר לרפא הרבה חולים. פעם ישבו ושו

חולה שיש לו בתוך ביתו, אמר    תורה, ונכנס אדם אחד וביקשו להתפלל על
שזכות לימוד התורה שאנו עוסקין בה תגן עליו להחלימו מהרה.    הסטייפלר

מקובלות  התפילות  כך  התורה,  בלימוד  יותר  שעוסקים  ככל  כי  והוסיף, 
 (תולדות יעקב) .יותר
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(רבי משה יצתק דרשן זצ״ל),   שהיהמגיד מקלם  מקום ה  כאשר הגיע לריגה 

נכנס מן   נופש  רבים  כי  והבחין  להתפלל,  הכנסת  אינם    לבית  המתפללים 
את טליתם    לתם, וזאת מאחר שהתרשלו להביא עמםיתפ  מתעטפים בטלית בעת

 : בדרך מליצה  ואמר   בראותו כי כן, עלה המגיד על בימה, פתח אל עיר הנופש...
השבת   שבתתי ב׳ריגה׳. במהלך    - בימות הקיץ    - אחת    : פעם אספר לכם מעשה

אולם אמרו לי כי אין האיש בביתו.  נכנסתי לבית בכדי לפגוש את בעליו,  -
כי יצא לשבות  - ׳  ?הוא  ׳היכן אך הנה, פתאום,   ב׳דובלין׳.  שאלתי, ונעניתי 

הטלית נמצאת   תמרורים מן החדר ריק. אין בו איש, רק  הגיע לאזני קול בכי
בוכה?׳,    ״מה לך  -שאלתי אותה    - ׳טלית טלית׳  .בו, והיא אשר גועה בבכי..

כסף  והטלית נענתה ואמרה: ׳איך לא  אבכה? הלא בעל הבית לקח עמו כל 
ואילו אני? ניחמתי את  לבדי!׳... - וזהב וחמודות שיש לו, ורק אותי השאיר פה

ובעל הבית יצא  לה: ׳טלית טלית, מנעי קולך מבכיו יום יבוא, הטלית ואמרתי
ואותך   יניח הוא כל כסף וזהב וחמודות שיש לו,  -ה מזו... או אז  לדרך רחוק

העוצמתית של ה׳מגיד׳    אין צורך לומר, כי דרשתו הקצרה אך לבדך יקח עמו!׳...
רות  ו הטהמעיניהם    וסחטה דמעות רבות של התעוררות  פעלה את פעולתה,  -

 לדורות)  (׳מחנךשל תושבי ריגה 
 

יום    שלאור"    יוצר בברכת "  "...בית"  "אלף"לפי סדר    לומר  שתקנו  מה  טעם
  להודיע ל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך...)-א(  שבת  ושל  ל ברוך גדול דעה ...) -א(  חול
 לא  אם "  שנאמר   התורה  בעבור  אלא  ותולדותיהם  וארץ  שמים   נתקיימו  לא  כי

 מאותיות  יוצאת  להוכ   והתורה,  "שמתי  לא  וארץ  שמים  קותוח  ולילה  יומם  בריתי
 ).אבודרהם( "בך ונשמחה נגילה" הכתוב שאמר וזהו אותיות ב"כ  "אלף" "בית"

  
האמירה, אלא  עם  כוונה  לא רק  וגם  בעלמא,  אמירה  אינה רק  אם  תפילה, 
השתפכות הנפש ושיח הנשמה מעומק פנימיות חדרי הלב, היא מטהרת את  
מה   הוא  הרעות  המידות  מקור  כי  הרעים.  ונטיותיו  רעות  ממידות  האדם  לב 
שאדם חושב כי יש בידו או ביד אחרים להיטיב עמו או להרע לו, וכשיודע כי  

לה "עושר והכבוד מלפניך" ועליו לבקש ולהתפלל על כל דבר קטן כגדול, בט
הקנאה והשנאה וכל שאר המידות המגונות הממלאות את כל הוויתו. זהו בסור 
מרע.בעשה טוב, מתעלה האדם בתפילותיו בעד כל העולם כולו. מרגיש הוא 
בצערו של כל אחד ואחד מקצה העולם ועד קצהו. הן בצרכיו הגשמיים והן  

ונות רבים  בלשון  הוא  מתפלל  ודבר  דבר  כל  על  הרוחניים.  שבח בעניניו  ן 
והודאה בלשון רבים.כשהאדם יודע מכיר ומרגיש שאין בכוחו להשיג אף פרט 
הכי קל מכל אשר נחוץ לו, וכל מה שיש לו בחיים הוא מאת ה' והוא עומד  
ומדבר בלשון נוכח: "ברוך אתה ה'" הלא זה חובת האדם בעולמו להכיר שעיני  

 תורת אברהם) -ל,רבי אברהם גרודזינסקי זצ"ה' עליו בכל רגע מחייו.    (

 
יתכן    שאלה: איך  ש .  הנהנין  אדם  בברכת   "שהכל"ברכת  ,לכתחילה  יברך 

 ."מעין שלש "ברכת ,וברכה אחרונה 
בשו״ע (סימן קע״ד סעיף ב׳) יין פוטר כל מיני משקין ואפילו כתוב  תשובה:

אם שתה יין  ש   , (סימן ר״ח ס״ק ע״ג) מבוארובמשנה ברורה מברכה ראשונה,  
צריך לברך עליהם ברכה   ים,הביאו לו משקואחר כך  הסיח דעתו מהיין    וכבר

"ראשונה,   יברך  נפשותולא  ברכת  " בורא  של  אחרונה  שהברכה  מעין  "  כיון 
 םתעל או  "בורא נפשות"מועילה ופוטרת מברכת  ,   מברך על הייןמה ש   "שלש 
 ) יש לומר( .ששתה יםמשק

 

י ִאם ֲעׂשֹות   ָך ּכִ יד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה ה' ּדֹוֵרׁש ִמּמְ ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד  ִהּגִ ּפָ ִמׁשְ
מבקרים רבים אשר באו לנחם משפחה בשבעת    ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֹוקיָך:

מפ לשמוע  הופתעו  אבלה,  מרגש ימי  מרטיט,  ספור  המשפחה  בני  י 
בירושלים נפטר הרב אליהו ומדהים, על שארע עם הנפטר לפני פטירתו.

, בטרם מלאו לו חמשים שנה. המנוח זצ"ל עזריאל פנחס דביר (דיכובסקי)
של   מתלמידיו  ו״חברון",  חסידים"  "כפר  ישיבות  בוגר  אליהו   רביהיה 

זצ״ל.   רבות בנושא החינוךלופיאן  רבות  אשר פעל  מאות , פעל  לכוון 
נוספים.  " תורניותישיבותילדים ל״ פטירתו   ובתחומים  שנה לפני  כחצי 

רצות הברית לנתוח לקה בהתקף לב קשה, ועל פי עצת רופאיו הוטס לא
מסובך, לאחר הנתוח לקה בהתקף חמור נוסף, והרופאים נואשו מחייו, 
  במשך כמה ימים היה נתון במצב קריטי, ויתכן גם במצב של מות קליני. 
ממות  שהתאוששו  רבים  אנשים  של  לעדותם  דומה  זו  עדות  כי  (יצויין, 
גדול אור  חש  הוא  התאוששו).  כאשר  שחוו  מה  את  ושספרו   קליני, 

מ על  המונח  בגופו  מלמעלה  מבחין  כשהוא  נפלאה,  בית יוערבות  טת 
של  דין  בית  בפני  עומד  הוא  כי  הרגיש,  אז  אותה,  והסובבים  החולים 

מעשיו על  לפרטיהן  נוקבות  שאלות  ונשאל  הזה.  מעלה,  רגעי בעולם 
המשפט היו קשים מנשוא, בבית דין של מעלה האשימו אותי בדברים  

בקשו לגזור עלי מיתה. האשימו אותי שלא פעלתי מספיק להפצת קשים,  
תורה ויראת שמים. מאידך, הגיעו מלאכים רבים עד אין מספר, והמליצו  
עלי בהצגת זכויותי ומעשי הטובים. אני, לא פסקתי כל העת מלבכות 

בשלב מסוים הודיעו לי בבית דין של מעלה שמאות  ולהתחנן על נפשי.
ומי, ואף שנו לי את השם, והודיעו לי את השם אנשים מתפללים לשל
הוא בקש שיחוסו על נשמתו כי יש לו אשה וילדים "אליהו" שהוסיפו לי".

קטנים, ונענה כי זו אינה סיבה, שכן לכולם יש משפחה. ועל התביעה 
ממנו על כך שהיה צריך לפעול יותר להפצת תורה ויראת שמים הוא  

לחיים, הרי מקבל על עצמו לפעול   השיב, שאם תנתן לו אפשרות לחזור
חייו   את  ולהקדיש  לו,  שארע  הנס  בפרסום  הרבים  לזיכוי  כוחו  בכל 
זאת  שבזכות  לו,  אמרו  דבר  של  בסופו  שמים.  ויראת  תורה  להרבצת 
ובזכות תפלת הרבים ושינוי השם שנעשה לו עכשיו, ישיבו אותו לפרק 

יו את הפסוק ואז פקח עיניו כשהוא ממלמל בפ  —זמן לחיי העולם הזה 
י מעשי  ואספר  אחיה  כי  אמות  עמדו ה".-"לא  המשפחה  בני  וכאמור, 

נפעמים, שכן הנפטר לא נודע כמי שחי בדמיון, חס וחלילה, מה גם שלא 
בעת  יכול היה לדעת על שינוי השם שנעשה לו כאשר שכב ללא הכרה.

לבית  שהגיע  חולה  עם  שם  נפגש  הנתוח,  לאחר  החולים  בבית  שהותו 
פני נתוח, ופנה אל אותו חולה ואמר לו: מן הסתם כולם מנסים החולים ל

להרגיע אותך. אומרים לך שאין ממה לפחד והכל יהיה בסדר. ואני אומר 
לך שיש ממה לפחד, וכל מה שעבר עלי הוא בגלל שעשיתי תשובה רק 
אחרי הנתוח. אני מציע לך, תחזור עכשיו בתשובה לפני הנתוח, ובכך 

קיים את מה שקבל על עצמו, והעלה את דבר נס בשובו ארצה,  תנצל.
הצלתו ממות לחיים באגרת שהפיץ בין חבריו. אגרת זו, אשר נכתבה  
בחיי   רגע  כל  בחשיבות  החושית  האמונה  לחזוק  קראה  הלב,  ממעמקי 
שעבר עליו בנושאי   מה  מכל  תאר כיצד הפיק לקח  העולם הזה. הוא 

זו עוררה הדים רבים שמירת הלשון, עשית חסד, תפילה ויראה. (אגרת  
בין מקורביו ובשכונת הר נוף שבה התגורר. יצויין, כי משגיחים ואישי 

 ) הרביםזיכוי -(נצח ישראל   מוסר אמרו כי ראו בה התעוררות מוחשית 
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 "" 

       )  נחום     חזון  (   ..לעצמם     ומעט  ,    לאחרים    עיצה     נותניי   הרבה     ישנם   
מצוהה של פעולה הנפש,כל על רושם סלנט(.מטביעה ישראל )רבי

 ) חוכמה  כתר .(  ךביד   שנשאר   מה  תשמור   אך, ממך האבוד  על   לבך  תטריד   אל                 
                                           

 

לל



 
                                                                                          בס"ד

 

 עין טובה
 

כל מי שיש בידו בפרשת בלק באים לידי ביטוי מדותיו הרעות של בעלם הרשע. במסכת אבות (ה, יט) שנינו: 
עין טובה, . ושלשה דברים אחרים, מתלמידיו של בלעם הרשע שלשה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו.

פש רחבה, מתלמידיו של בלעם ונ עין רעה, ורוח גבוהה, ורוח נמוכה, ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו.
 הרשע.

הרשע". אם  בלעם רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של החפץ חיים היה מדקדק בדברי המשנה "עין
 נתאר לעצמנו עד היכן הגיעה רשעתו של "נשתבחו" בכאלו מדות רעות ומושחתות, תלמידיו של אותו רשע

אן מה גודל חסדי ה' מכ עליו, למען טובתם של ישראל. צא ולמד בלעם עצמו, ואע"פ כן השרה הקב"ה שכינתו
 לעמו ישראל. 

ועוד מלמד אותנו בספר "אור יהל" שהמשנה מלמדת אותנו כי המפתח לזכות לעולם הבא תלוי בשלשה עיקרים 
אלו, וכל השאר הם פרטים ופרטי פרטים של השרשים האלו, וכל מעשה נבדק אם הוא מכח שלושת דברים 

 אלו.
* 

מסופר על רבי ישראל סלנטר שהיה בבית כנסת פרטי של יהודי אמיד, והתכונן לשיעור שהיה אמור להינתן 
בשעה זו. באותה שעה, הגיע מתרים לצדקה שביקש לומר כמה מלים על מנת להתרים את הקהל. בעל הבית 

 העשיר, לא שש לתת לו לומר את דבריו כדי לא לבטל תורה. 
נט ואמר לו: הלא נאמר "ואהבת לרעך כמוך", אתה נמצא במצב של עשירות, ורוצה ראה זאת רבי ישראל מסל

וגם הוא ירצה לשמוע שיעור, אך אין זה  כמוךכרגע לשמוע שיעור, ולכן אתה חפץ שאף אותו מתרים יהיה 
 אם אתה היית במצב שלו, מה היית רוצה? לשמוע שיעור או לבקש -הפירוש הנכון, אלא "ואהבת לרעך כמוך" 

 מעט זמן להתרים את הקהל...
 
 

 יחיד ומיוחד עצה טובה
אל ילדי בר מצוה, עצה ל

בר מצוה התקנו בכספי 
שלא יהיה ספרי קודש 

בשנים  בהם שימוש לכם
. מהדורות הקרובות

ים חדשות מאירות עינ
יוצאות ונוחות יותר 

חדשים לבקרים והספרים 
בהם את שהשקעתם 

מיטב כספכם עלולים 
להיוותר בארון 

 מבוישים.
 

 מחבר שהחליף את שם ספרו
ב ענוותנותו קרא ברוזצ"ל (מגאוני איטליה)  רבי עמנואל חי ריקיהגאון 

לפירושו הגדול על המשניות בשם "דקדוקי עניות" (ע"פ עירובין מ"א 
וללא הועיל. ואז  –חכמים רבים ניסו לשכנעו לשנות את שם הספר  ע"ב).

החל שר העניות לדקדק עמו דקדוקים הרבה: הוא נאלץ לצאת מארץ 
א ישראל לחוץ לארץ, נשבה בידי שודדי ים שגזלו את כל אשר לו, ול

אם את כתב היד של ספרו, וכך באמת חוה על -הותירו לו לפליטה כי
הבין הגאון ש"פיו הכשילו", ושינה את שם ספרו  בשרו "דקדוקי עניות".

ל"הון עשיר". או אז באורח פלא החל מזלו לעלות, והוא התמנה לשמש 
כרבה של פלורנץ שבאיטליה, שם חיבר את חיבורו הגדול "משנת 

סוד ו"כוונות התפלה" על פי דרך האר"י הקדוש, ויחד חסידים" בתורת ה
 עם זאת שלח ידו במסחר, וזכה לשני שולחנות.

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

ענין כמה וכמה הפליגו רבותינו זכרונם לברכה במעלת התשובה עד שאמרו 'כלו כל הקיצין המפורסם ודבר הדוע יי"
אין ישראל נגאלים אלא על ידה". ואין הדבר תלוי אלא בתשובה', אשר מזה מוכח דמעלה גדולה יש לתשובה ש

 ).ר"נ("מגיד חדשות" ח"י עמ' 
 

 

 

 בלק
 

 מס' עלון
1145 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 ב"פהתש ג"כשנה 



 
 
 

 ופרפראות פנינים
 

רמז לו המלאך כתובה בה"א. ונראה לענ"ד הטעם ש תכהואמלת  - תה החייתיותכה הרגתי ואוכי עתה גם א
(מכת"י הגאון רבי  לן ל"א ח').בפרשת מטות (לה מלכי מדין, כמו שכתוב חמשתיהרג יחד עם שסופו שאכן 

 משה לוי זצ"ל).
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

  עדות שאי אפשר להזימה
 
 
 
 

בבוקר ומספר תמים שקם יהודי מספרים בהלצה על 
העומד  אדמו"ר גדולאת עצמו שחלם  בהתרגשות

: יםעמהשו לו ודנ. אדוקים אלפי חסידים בראש
חלומות זה טוב, אבל את החלום הזה כדאי שיחלמו "

 ...."המתוכננים –החסידים 
 

תורתנו אמיתות זהו למעשה תמצית ההבדל בין 
טענה טוענות  והאמונות, הדתות שאר הדתות. שארל

כי  מספרות. הן לאימותשמעצם מהותה אינה ניתנת 
האלוקים העביר את מצוותיו לכל האנושות על ידי 

... ללא נוכחות עדי ראיה או שמיעה אדם אחד בלבד
זוהי טענה בבחינת "הרוצה לשקר ירחיק את עדיו". 
ְּמָתּה. לכן, שמבחינה היסטורית אין כל אפשרות ְלאַ 

, וממילא מבחן ההיסטוריבפני האין היא עומדת כלל 
 מתבטלת מאליה.

 
מעמד הר תורתנו הקדושה ניתנה לו בלעומת זאת, 

שבו  תולדות האנושותפעמי ב-היה אירוע חדש סיני
לעיני כל יר באופן ישנגלה הקב"ה בכבודו ובעצמו 

שיא השיאים של הדרגה אליה הגיעה היה זה ישראל. 
נשקו וד שבו רווי הכביר  . במעמדכל נשמה מישראל

ארץ, עם שלם חווה חוויה נבואית שלא היתה ושמים 
, עזה, אחת בפעם היה די .הה, ושוב לא תהיתכמו

 כל מעל תעמוד זו שאמת כדי, שםרו-תרבו ברורה
 "עצמו את להוכיח" צריך אינו ה"הקב ושוב, פקפוק
  .ודור דור בכל

 
נביא כפי שנמסרו  ל ידיעאילו היתה התורה נמסרת 

 ,י העם כולודברי נבואה רבים ללא התגלות לעינ
ר נביא אחיקום  הבאקיימת אפשרות שבדור היתה 

 .כחיש את נבואת הראשון או חלק ממנהשי
 

שונה הדבר כאשר עם שלם חזה בהתגלות הבורא 
המידע מועבר בשלמותו מדור לדור, בהר סיני, ומאז 

מציינים  לתלמידו, כאשר הכלו ומרב לבנ מאב
שקבלה זו הועברה אליהם מבני הדור הראשון 
שעמדו למרגלות הר סיני וקיבלו את התורה במעמד 

שהתרחש בגלוי ולעין השמש זה מאורע  .נבואי נשגב
(שש מאות אלף יוצאי  ושהיו עדים לו מיליוני אנשים

אין בכוחו של שום  ,מבוגרים וטף) ,צבא, מלבד נשים
להטיל  ,ם, ובכוחה של אף הוכחה מדעיתנביא וחכ

 .וספק בקיומ

עובדה מוסכמת היא, שככל שכמות עדי הראיה שנכחו 
באירוע גדולה יותר, כך אמיתותה של ההתרחשות 

נתינת התורה בפומבי לנגד ההיסטורית ודאית יותר. 
של כל  עקירתהעיניה של אומה שלמה, מבטיחה את 

לא יתכן . לעם ישראל התורה תינתנב אפשרות ערעור
אדם יתאמו ביניהם ויספרו -שדור שלם של מליוני בני

אין אפשרות ליצור סיפור על ... סיפור שקרי לבניהם
עם שלם, אלא אם כן הוא אמת לאמיתה! כל נסיון 

יוכחש מיידית על ידי אלו שלא שמעו,  כזו, הלהמצא
 .לא ראו, וגם אין להם מסורת על כך מאבותיהם

 
רבותינו הראשונים רואים במעמד הר סיני את  ואכן,

, וכפי שכתב רבנו המרכזית לאמיתות תורתנוהעדות 
 .)'ח פרק התורה יסודי (הלכות ם""רמבב

* 
וזהר לשמור בזכרונו את רישומו מעם ישראל בנוסף, 

באזני הבנים זאת ולספר  ,האדיר של מעמד מתן תורה
ר ורק השמר לך ושמ" שהזהירה התורהכפי והנכדים, 

וגו' נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך 
ה' . יום אשר עמדת לפני והודעתם לבניך ולבני בניך

 הרמב"ן. לדעת )י-ט ,דדברים ( אלוקיך בחורב"
זוהי מצות עשה "שנודיע לכל זרענו (דברים ד, ט) 

מדור לדור כל מה שהיה שם (במעמד הר סיני) בראיה 
 ובשמיעה".

 
 לדור מדור זה סיפור עבירקפיד להמ ישראל ואכן, עם

 .שנה 3300-במשך למעלה מ בניו בנילו לבניו
 ,סיני הר מעמד סיפורלשיש  היסטוריתה רציפותה

ליוני מ .אחר היסטורי אירועאינה מצויה בשום 
האנשים, המעבירים בו זמנית את התורה לילדיהם 

ובאותה  כל הדורות, לאורךבשרשרת דורות נצחית 
מפריכים בעצם  ,תפוצות תבל מסורת בדיוק בכל

 קיומם והנהגתם את דברי המכחישים.
 

מעמד מתן תורה הוא העובדה  לדעת כיויש 
ההיסטורית המקובלת ביותר בכל הדתות המערביות. 

 שאינן בלבד זו לא - בעולם הגדולות הדתות שתי
 הדתות את .עליו מיוסדות הן אלא, אותו מכחישות

 שהם בגלל לא ישראל, תורת על הם ביססו שלהם
 שהם בגלל אלא, היהדות את או היהודים את אוהבים

 אז, שלם עם לפני אלוקית התגלות להמציא יכלו לא
 .שיש ביותר הגדול בעץ נתלו הם

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 !כולם רוצים סוכריה

----------------------------------------------------------------- 

 זה לא צחוק!  
 

, והיה מתקלס בכל עובר עם חבר מרעיו על המדרכה בפתח בית הקפה מתרועעמעשה בלץ רשע שהיה 
חכם זקן שהתנהל לאטו, ואותו לץ חיקה את הליכתו על מקלו ה, עבר שם והנ. ושב לקול צחוקם של חבריו

במאור פנים: "מה שלומך,  ללץ וקידמוומילא פיו שחוק. כיון שהגיע החכם למקום מושבו, הושיט ידו 
 אחי?".

 

 זה תשאל לשלומי?". ולמהתמה הלץ הרשע ואמר: "הלא מעולם לא ראיתני, 
 

מתבונן בה בכל אני ושמורה אצלי תמונתך "דע לך ש תו החכם," הפתיע או"הלא זה מקרוב ראיתיך!
 שנה!".

 

 גברה תמיהתו של הלץ: "מנין לך תמונתי?".
 

 בוא אתי ואראך!". -אמר: "הריהי בביתי, ואם תרצה 
 

מארון הספרים הגדה  שלףהסתקרן הלץ ונתלוה אליו ואחריו כל חבר מרעיו. כיון שהגיע החכם לביתו, 
בפיסקת "כנגד ארבעה בנים דברה תורה". "ראה נא את ציורו של הרשע", החווה  תחפשל פסח מצוירת, ו

 כלום אין זו תמונתך?!". -החכם בידו, "התבונן בעזות הפנים והגאוה שבפניו, ואמר 
 

 נכלם הלץ הרשע, אולם מיד התאושש ושאל: "ניחא, אך למה קראת לי 'אחי', כלום אחיך אני?".
 

המשיך החכם לדפדף בהגדה, ופתח לפניו בפיסקת "ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו". אמר לו: "רואה 
אחים הם. וכמו שזה נעשה צדיק וחכם, כך יכול היה זה להיות צדיק  -אתה, החכם והרשע, יעקב ועשיו 

ב. אלא שככל טעהו בדברי הבל. וסוף כל סוף, בעל כרחו יחזירוהו מן השמים למוטמוחכם, רק היצר הרע 
שירבה בסכלותו ויטעה יותר, כך יצטרך לחזור דרך ארוכה יותר ולטרוח יותר בתיקוני תשובתו. למה 

: "אל תרוץ מהר, שלא תצטרך אחריו. קראו להחזירו הדבר דומה? לעבד שברח מאדוניו ורדפו אחריו
 חי, ויפה שעה אחת קודם"...לכן קראתיך 'אחי', כי סוף כל סוף תשוב להיות א .לחזור דרך ארוכה יותר..."

 

 ירדו הדברים חדרי בטנו של הרשע וקיבל על עצמו לשוב בתשובה שלמה!
 

   צחוק צחוק אבל... 
 

 להיות צדיק או רשע (ע"פ "בן איש חיל").אם  –הבחירה בידי האדם 
 

במסיבת פעם זצ"ל השתתף  נצקייעקב קמיי רבייהגאון 
בר מצוה שנערכה לנכדו יחד עם בני כתתו בתלמוד 
תורה. במהלך הדברים שנשא, פנה הרב קמינצקי 

שהקב"ה  יתכןלתלמידים ושאלם: "אינני מבין כיצד 
שואל את בני ישראל האם מוכנים הם לקבל את 
התורה, וכולם עונים ואומרים כאחד 'נעשה ונשמע', 

כל אחד מהם שגם שאר בני ישראל חוץ וכי מנין ידע 
ממנו מעוניינים בתורה וחפצים לקבלה, הרי הם לא 

איפוא שאלו ולא התייעצו זה עם זה לפני כן? ראוי היה 
'אעשה ואשמע' בלשון  על עצמו שיאמר כל אחד מהם

 .יחיד?!"
 

לא ומשהיא הרב קמינצקי המתין לתשובה מספקת, 
סו, ושאל את מכייקרה סוכריה לפתע  שלף –הגיעה 

התלמידים: "האם אתם רוצים את הסוכריה?", וכולם 

 ".!חד ענו ואמרו: "כן, אנחנו רוציםכא
 

חייך, ואמר בחיבה: "מדוע שציפה לתשובה זו הרב 
כל אחד מכם אומר 'אנחנו רוצים', ומדבר בשמו 
ובשם חבריו, וכי שאלתם זה את זה והתייעצתם על 

מתיקות: "על אלא מה", הוסיף ב ...כך לפני כן?!
סוכריה לא צריך לשאול ולהתייעץ, כולם רוצים 

רוצה  אינווזה טעים, ואין מי ש סוכריה. זה מתוק
 ...סוכריה, בוודאי לא ילד

 
"בדיוק כך הם הדברים לגבי קבלת התורה. התורה 

, ועל כן לכל אחד לא פחות מסוכריה מתוקה כל כך
ואחד מבני ישראל לא היה ספק שלא רק הוא אלא 

לם ללא יוצא מן הכלל חושקים ומשתוקקים לקבל כו
 את התורה"...



 
 

  המאיראור  
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 )שעתיד בע"ה לראות אורח"ג (מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

 ?כמה ימים אין אומרים תחנוןכאשר מכניסים ספר תורה חדש לבית הכנסת, שאלה: 
 ס"ת].עיין בספר נפש חיה ערך ו[ יום אחד תשובה:

 
אחרי  בחולון שאין אומרים תחנון ארבעים יום בבית הכנסת "חפץ חיים" לעולי לובהמנהג אצלנו  שאלה:

 . האם יש מקור למנהג זה?שמכניסים ספר תורה לבית הכנסת
כי לא היו מצויים בלוב סופרי סת"ם  ,חדש פר תורהאין מקור לזה. אולי עשו כן מרוב שמחה על סתשובה: 

בהר סיני  שה רבנו ע"היום שעמד מ ארבעיםכנגד  –בדרך כלל מג'רבא). וטעם לארבעים יום (והיו מביאים 
ולעשות רק בלי מחלוקת אם ירצו כל הקהל או רובם לבטל המנהג  (שכך נוהגים בלוב).בלוב ובגימטריא 
 .בוא עליהם ברכהת –שבוע ימים 

 
 הבית? חינוך לו האם צריכים לעשות ,מחדש ץששופבית  שאלה:

 ודי. –בעשרה מבני המשפחה תשובה: 
 

 לבית כנסת חדש? הבית חינוךהאם צריכים לעשות  שאלה:
 אין צריך.תשובה: 

 
 האם צריך לקרוא את הקטעים שבזוהר הנמצאים בתוך סוגריים? שאלה:

 אין צריך. תשובה:
 

, ומישהי אמרה "שירלי"לאשתי קוראים  ".שירה"נולדה לנו בת בשעה טובה ומוצלחת וקראנו לה  שאלה:
 ?חששהאם באמת יש בזה  .כי זה אותה משמעות שיש בזה בעיהלה 

 זה בסדר. -מות שונים מעט אין בזה כלום. כל שהש תשובה:
 

 "?חיהאם יש בעיה לקרוא לבן בשם "חיים" אם יש כבר בן בשם " שאלה:
במי שציוה לו אביו שיקרא את בנו נשאל מרן הגר"ע יוסף  כיו"בוחי לחוד וחיים לחוד.  אין בעיה.תשובה: 

ורוצה  ושוב נולד לו בן ,על שם אביו "יוסיפה"ה בת וקרא ללו ונולדה  ,על שמו כשתלד אשתו בן זכר "יוסף"
 וכברוהתיר לו (והובא בילקוט יוסף שובע שמחות מהדורא קמא התשמ"ח, עמוד לד). ע"ש.  ".יוסף"לקוראו 

שכר  ,ז')-מצינו כיוצא בזה בבני יהושפט: עזריה ועזריהו (דה"ב כ"א ב'), וכן אלפלט ואליפלט (דה"א י"ד ה'
. וכיו"ב אמרו רז"ל אמוץ ואמציה אחים היו (מגילה דף י' ע"ב). וכן יבל ה')-וק ד'ויששכר (בדה"א כ"ו פס
וכ"כ בשו"ת שואל ונשאל ח"ב . (שם מ"ו י"ז) ה וישוי בפרשת ויגשוָ ׁשְ , יִ כ"א)-(ד' כ' ויובל בפרשת בראשית

בשם זה ואחיו (אה"ע סוס"י ל"ה) שיש להוכיח מאיזה כתובים ומדברי רז"ל דבשינוי כל דהו קוראים את האח 
וכן שמעתי על ר' נסים עידאן זצ"ל (מח"ס זית רענן) שהיו לו שני בנים, אחד בשם יוסף ואחד  בשם זה. ע"ש.

בלא"ה נראה שוצייף אינו קיצור או כינוי מיוסף, שהרי זה בסמ"ך וזה בצד"י, אלא פירושו אולם בשם וצייף. 
ועיין בשו"ת ישכיל עבדי חלק שמיני א"ח סי' כ' ' א']. "וציף" כלומר כושי, והוא נגד עין הרע [וכן בצפניה א

 (אות כ"ב דף ל"ב ע"א) בשם השד"ח (מערכת חתן וכלה סוף אות ו'), ולא זכר שר מכל הנ"ל.
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הרה"ק  של  קדישא  דהילולא  ליומא 
רבי דוד משה מקרעטשניפ זי"ע

הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניפ זצוק"ל 
נולד בי"א תשרי תרפ"ה לאביו הרה"ק רבי 

אליעזר זאב מקרעטשניפ זצוק"ל.
הקדוש  אביו  עמ  תש"ד  בשנת  כשהגיע 
למחנה ההשמדה אושוויצ, ה�מיכו אביו 
להמשיכ את דרכו והבטיח לו שיינצל 
כי עמ ישראל זקוק לו, ואפ הבטיח לו 
שכל ברכותיו יתקיימו. ואכנ, הוא ניצל 
בדרכימ פלאיות ומעשי ני�ימ גדולימ.
והוכתר  ל�יגעט  הגיע  השואה  לאחר 
עלה  מכנ  לאחר  אביו.  תחת  פאר  לכהנ 
העתיק  שנימ  כמה  וכעבור  לירושלימ, 
את מגוריו לרחובות כדי להפריח שמ את 
השממה הרוחנית, והקימ שמ את 'קרית 
קרעטשניפ' המעטירה שהשפיעה על כל 

צביונ העיר.
על  ולילות  ימימ  נדחקו  המונימ 
בזיו  לחזות  לזכות  בשביל  ביתו,  פתח 
על  נושעו  ורבימ   - מפיו  ולהתברכ  פניו 
בו.  שהתקיימה  הגדול  אביו  כברכת  ידו, 
ויחיד  יחיד  כל  של  בעול  נושא  היה  הוא 
ככ שהתבטא  כדי  ומרגיש את כאבו, עד 
כ�א  על  שלשבת  לי  "האמינו  פעמ: 
הינה  פתקאות  ולקבל  האדמו"רות 
יותר  קשה  ככ,  כל  קשה  עבודה 
מל�חוב משאות של פלדה ופ�י רכבת 
הזעמ  בימי  בפרכ  שהעבידונו  כפי 

במחנות העבודה".
צקונ  לשפוכ  נ�ע  התשכ"ט  �יונ  בחודש 
שיח על קברי אבותיו הקדושימ ברומניה, 
ולפתע   - ברע  חש  שמ  שהותו  ובמהלכ 
ט"ו  ביומ  עולמו,  לבית  נ�תלק  פתאומ 
תמוז תשכ"ט. ארונו הובא לקרית מלכ רב 

ברחובות, וכבוד גדול עשו לו, ושמ נטמנ.
בשבע  השתתפתי  השנה,  �יונ  כ"ד  ביומ 
לנכדו  פרמישלאנ,  הקודש  בחצר  ברכות 
של כ"ק מרנ הרבי שליט"א. אחרי השמחה 
ניגשתי להתברכ ממרנ הרבי שליט"א, וככ 

�יפר לי על אביו הקדוש:
משגיח בישיבת קרעטשניפ רצה 'לזרוק' בחור 
מהישיבה. אתמ מבינימ שהבחור עשה הרבה 
בעיות, אבל המשגיח ידע שהרבי מקרעשטניפ 
לא יתנ לזרוק אותו, לכנ הוא אמר לרב'ה ככ: "או 
אני, או הוא. אמ הרב'ה לא נותנ לי להוציא את 

הבחור הזה, אני מתפטר מההשגחה בישיבה"!
השיב לו ההייליגער רב'ה: "שניכמ נשארימ - ואתה 
מהתלמיד  לכ  יהיה  ושמחה  נחת  כמה  תראה  עוד 

הזה"...
ואכנ, אותו בחור גדל לאילנא רברבא. �יפור נורא.

חשבתי בחמלת ה' עלי על פי דרכ הדרש, לקשר את תחילת מ�כת 
כתובות ל�ופ המ�כתא: המשנה בתחילת כתובות "ּבתּוָלה ִנּשאת" 
ּבָרא",  "ּבֵראִשית   - הקדושה  התורה  כמו  ב',  באות  מתחילה   -
שמתחילה גמ באות ב'. האות ב' זה לשונ ברכה - כמבואר במדרש 
ִנְבָרא  "ָלּמה  שמ:  הלשונ  וזה  א',  באות  התורה  פותחת  לא  למה 

ָהעֹוָלמ ּבב'? וכו' ֶשהּוא ְלשֹונ ּבָרָכה" (בראשית רבה א, י).
והנה מי שזוכה לברכה, להתחבר לתורה דרכ מ�כת כתובות, יהיה 
ב):  (קיב,  כתובות  מ�כת  ב�ופ  וכמו שמובא  �רק,  מאילנ  ההיפכ 
"ַעִתיִדינ ּכל ִאיָלֵני ְ�ָרק ֶשּבֶאֶרצ ִיְשָרֵאל ֶשּיְטַענּו ּפרֹות" - והתו�' שמ 

מבארימ, איכ זה מתקשר למ�כת כתובות? "ְלִפי 
ֶשרֹוֶצה ְלַ�ּימ ּבָדָבר טֹוב ָנַקט ָלּה ָהָכא".

"ּבתּוָלה   - ב'  באות  מתחילימ  אנחנו  ככ,  אמ 
ִנּשאת" - שזה לשונ ברכה, ומ�יימימ בדבר טוב, 
פירות,  מלא  אילנ  דשמיא  ב�יעתא  נהיה  ואז 

א תֹוָרה" (אבות ו, ג)! וכידוע "ֵאינ טֹוב ֶאָלּ
(מתוכ הפתיחה לשיעור - כתובות דפ ב' במחזור 
הקודמ, י"ד שבט תשע"ה)

בשב"ק פרשת בחוקותי - חזק, בורא עולמ הזכיר 
לי ווארט שזכיתי לחדש לפני כמה וכמה שנימ, 

"ְוִהְפֵריִתי  הפ�וק  על  חומש-רש"י:  כשלמדתי 
"ּבִפְרָיה  רש"י  שאומר  ראיתי  ט),  כו,  (ויקרא  ֶאְתֶכמ" 

ְוִרְבָיה" - כלומר, הה�בר בפשטות שפריה ורביה זה בבנימ 
ובבנות.

בתורה  שיש  יודעימ  אתמ  [הרי  'דרש'  בדרכ  לומר  חשבתי  אבל 
פרד"� - פשט, רמז, דרש ו�וד, והבאנו כמה פעמימ את דברי ה'אור 
החיימ' הקדוש שיהודי יכול לחדש בתורה כל מה שהוא רוצה, אבל 
בתנאי שלא נוגד את ההלכה], על פי הגמרא בשבת (לא, א): "ָאַמר 
ָרָבא, ּבָשָעה ֶשּמְכִניִ�ינ ָאָדמ ְלִדינ אֹוְמִרימ לֹו, ָנָשאָת ְוָנַתּת ּבֶאמּוָנה? 

ָקַבְעּת ִעּתימ ַלּתֹוָרה? ָעַ�ְקּת ּבִפְרָיה ְוִרְבָיה?", וכו'.
ככ   - ורביה?  "ָעַ�ְקּת" בפריה  ונשאלת השאלה, מה היא הלשונ 
זה  וכי  ורביה?  'ִקּיְמּת' פריה  שואל המהרש"א - מדוע לא כתוב 

'ֵעֶ�ק'? האמ זה ּביְזֶנ�, 'ֶגעֶשעְפְט'?
"דהיינו   - "ָעַ�ְקּת"?  הכוונה  מה  עצומ,  חידוש  המהרש"א  אומר 
יכולימ  לא  והמ  כ�פ,  להמ  אינ  שהרי  ויתומה",  יתומ  להשיא 
להתחתנ, ואמ אינמ יכולימ להתחתנ אינ להמ ילדימ, ובזה שאתה 

עוזר להמ להתחתנ הרי אתה 'עו�ק' בפריה ורביה.
אבל אני הקטנ חשבתי לומר ככ: ב�פרי הח�ידות מובא, שכשיהודי 
ְרָיה ְוִרְבָיה", התורה  זוכה לחדש חידושי תורה זה בבחינת "ִפּ
מתרבית אצלו. ואמ ככ, נפלא מאד: השאלה השניה היא "ָקַבְעּת 
ִעּתימ ַלּתֹוָרה", כלומר, האמ ישבת בשיעור? האמ שמעת את הדפ 
היומי ב'קול הלשונ'? האמ למדת בחברותא? וכו' וכו', אבל השאלה 
השלישית היא - "ָעַ�ְקּת" בפריה ורביה? - כלומר, האמ זכית לחדש 

חידושי תורה?...
לפי זה, הלשונ "ָעַ�ְקּת" הוא מתוק מדבש, ומתאימ ללשונ שאנחנו 

אומרימ בכל בוקר, כשאנו מברכימ "לע�וק בדברי תורה", והיינו 
הכ - לחדש חידושי תורה! אבל כדי להגיע ל"ָעַ�ְקּת ּבִפְרָיה ְוִרְבָיה" 

צריכ שיהיה "ָקַבְעּת ִעּתימ ַלּתֹוָרה", בלי זה אי אפשר.
[ה�יבה  שמ  שבת  מ�כת  את  השיעור  בהכנת  היומ  וכשפתחתי 
ּבִפְרָיה  ה"ָעַ�ְקּת  לצורכ  היתה  הנ"ל,  הגמרא  את  שפתחתי  לככ 
הידוע  המעשה  על  זצ"ל,  מהאבא  בווארט  נזכרתי   - ְוִרְבָיה"] 
ִלְפֵני ַשּמאי,  שמובא שמ (שבת לא, א): "ַמַעֶשה ּבָנְכִרי ֶאָחד ֶשּבא 
ָאַמר לֹו: ּגּיֵרִני ַעל ְמָנת ֶשּתַלּמֵדִני ּכל ַהּתֹוָרה ּכּלּה ּכֶשַאִני עֹוֵמד ַעל 
ּגּיֵריּה, ָאַמר  ִהּלל,  ִלְפֵני  ֶשּבָידֹו. ּבא  ַהּבְנָינ  ֶרֶגל ַאַחת. ּדָחפֹו ּבַאּמת 
לֹו: ּדַעָלְכ ָ�ֵני ְלַחְבָרְכ ָלא ּתַעִביד, זֹו ִהיא ּכל ַהּתֹוָרה ּכּלּה, ְוִאיָדְכ - 

ּפרּוָשּה הּוא, ִזיל ּגמֹר".
ואמר אבא זצ"ל ווארט בשמ מרנ רבי עקיבא איגר 
שלי:  דינקותא  גיר�א  ממש  שהוא  ווארט  זצ"ל, 
ָ�ֵני" - היצר הרע שהוא השונא שלכ,  "ּדֲַעָלךְ 
היצר  את  תעשה  אל   - ּתֲַעִביד"  ָלא  "ְלַחְבָרְכ 
הרע לחבר שלכ, שמור מהיצר הרע מרחק ואל 

תתחבר אליו!
הוא  ָ�ֵני".  "ּדַעָלְכ  על  מעניינ  מאד  רש"י  יש  והנה, 
ּתַעזֹב  ַאל  ָאִביָכ  ְוֵרַע  "ֵרַעָכ  הפ�וק:  את  שמ  מביא 
ֶזה ַהּקדֹוש ּברּוְכ הּוא, ַאל ּתַעבֹר ַעל  י) -  (משלי כז, 
ּדָבָריו, ֶשַהֵרי ָעֶליָכ ָשנאּוי ֶשּיַעבֹר ַחֵבְרָכ ַעל ּדָבֶריָכ". 
מר'  הווארט  עמ  כאנ  רש"י  דברי  מתאימימ  כמה 

עקיבא איגר, יש הרבה קווי דמיונ ביניהמ.
וגמ  ַלּתֹוָרה"  ִעּתימ  ל"ָקַבְעּת  גמ  שנזכה  רצונ  יהי 
ל"ָעַ�ְקּת ּבִפְרָיה ְוִרְבָיה" - כפשוטו, שיהיה לנו בנימ 
לחדש  ושנזכה  ובמצוות,  בתורה  עו�קימ  ובנות 
אצלנו,  ורבה  פרה  תהיה  שהתורה  תורה,  חידושי 

אמנ.
(מתוכ הפתיחה לשיעור - יבמות דפ עה, כ אייר תשפ"ב)

אני רוצה ל�פר לכמ �יפור נפלא, איכ שאדמ חושב שהוא עושה 
טובה לשני, והוא עושה בעצמ טובה לעצמו - כי מח�ד ליהודי 
שישי  ביומ  היה,  ככ  שהיה  ומעשה   - מפ�ידימ!  לא  פעמ  אפ 

האחרונ:
יש לי ידיד בשכונתי, ששמו חיימ. יש בינינו ידידות גדולה, והוא 
מאד קשור לרב'ה מ'תורת חכמ', רבי יצחק מאיר מורגנשטרנ 
שליט"א. לפני שבת הוא מתקשר לבקש ממני טובה, ואומר לי: 
אני נו�ע לשבת, השארתי ליד דלת ביתי שלוש חוברות של 
דברי תורה מהרב'ה ר' איצ'ה מאיר, קח אותנ ותניח בבית 

הכנ�ת.
אני יוצא מהבית לבית הכנ�ת, והיצר הרע מנ�ה לשכנע 
זאת  לעשות  לי  כדאי  ושלא  ממהר  מאד  שאני  אותי 
אבל  למחר.  זה  את  אדחה  אלא  שבת,  בערב  עכשיו 

לקחתי  הרע,  היצר  על  'מצפצפ'  שאני  החלטתי 
לבית הכנ�ת - שתי  והבאתי אותנ  את החוברות 

אחת  וחוברת  הבימה,  על  הנחתי  חוברות 
השארתי לעצמי.

אל תעשה 
את היצר 
הרע לחבר 

שלכ



א�רו חג פ�ח שנת תשפ"ב
הגליונ  היומי,  הדפ  מתיקות  גליונ  מערכת  לכבוד 

החביב על כל בית ישראל.
אני רוצה לשתפ את הקוראימ במה שראיתי: "אמ תעירו 
ואמ תעוררו את האהבה עד שתחפצ" - לראות את מורינו 
הרגשה  זו  הראשונה,  העומר  ב�פירת  שליט"א  המג"ש 
עילאית שאי אפשר לתאר אותה במילימ, מינ בעירה פנימית 

יוקדת אשר רק אפ� קצותיה ניכרת.

מיד, שזהו בבואה דבבואה של הצדיקימ  במחשבתנו עלה 
-בעל ה'אנא עבדא', ומרנ ה'באר יעקב' מנדבורנה.

לאחר ה�פירה אמר לי כבוד המג"ש על הפ�וק "אמ תעירו 
לשמוע  מגיעימ  והפמליה  שהקב"ה  שכתוב  תעוררו",  ואמ 
איכ שהיהודימ אומרימ את ההגדה - ולכאורה, איכ אפשר 
לצאת מכזה מצב גבוה לימי חול המועד, שאפ שהמ ימימ 
גבוהימ אכ לא מגיעימ לעוצמת המצב של ליל ה�דר בבחינת 

"המבדיל בינ קודש לחול"?
אלא, שלכנ נתנ לנו הקב"ה, דווקא ביומ השני את מצוות 

�פירת העומר, כדי שנתחזק עמה...
הווארט היה כל ככ חזק, בבחינת "הוא היה אומר"!

בהערכה ובהוקרה, ידיד נאמנ, חיימ וינגרטנ, 
ביתר עילית

מרנ ה'בנ איש חי' זי"ע כתב ב�פרו 
לפרשתנו:  נפלא  רמז  יהוידע'  'בנ 
מילוי האותיות של "בלעמ" - בית, 
בגימטריא  עולה   - ממ  עינ,  למד, 
הפנימי  חפצו  על  לרמוז  "צרות", 
של בלעמ הרשע ְלָהֵצר ולהציק לבני 

ישראל...

אחרי התפילה אני פותח את החוברת, ומחכה לי שמ הפתעה מאד 
מרגשת.

על  קיבלתי  האחרונ  בעומר  בל"ג  הלשונ',  ב'קול  ששמעתמ  כפי 
עצמי ללמוד וללמד כל יומ שישי שטיק'ל זוהר הקדוש ב'קול 
הלשונ', בינ הפתיחה לתחילת השיעור. וכאשר פתחתי את החוברת 
הנפלאה של הגרי"מ מורגנשטרנ שליט"א התרגשתי לקרוא מה שמובא 

שמ על לימוד זוהר הקדוש - ה�יפור פשוט טלטל אותי:
על הקדושה של "שר בית הזוהר", ההייליגע'ר עטרת צבי מזידיטשויב 

(שיומא דהילולא שלו בי"א תמוז), אפשר לדבר הרבה מאד.
ההייליגע'ר  לנפשמ.  תיקונ  גמורימ לבקש  באו אליו שני רשעימ  פעמ 

'עטרת צבי' ראה שמאד קשה לתת להמ תיקונ, עד כדי ככ שהוא לא יכול 
היה לה�תכל על פניהמ בגלל הטומאה ששרתה עליהמ.

�פר  באמירת  בהתמדה  רצופה  שנה  תע�קו  קודמ  אמר להמ ה'עטרת צבי': 
אתנ  ואני  אלי  תחזרו  זה  ואחרי  תיקונ,  להתחיל  כדי  זוהר,  ותיקוני  זוהר הקדוש 

לכמ תיקונ.
נשבר לבמ בקרבמ, וחזרו הביתה, אבל קיימו את העצה של הרב'ה ללמוד זוהר ותיקוני זוהר 

כל יומ.
באמצע השנה, השתתפ ההייליגע'ר 'עטרת צבי' בברית שנערכה בעיר שהתגוררו בה שני 
הרשעימ הללו, וכשבא לשמ ראה בבית המדרש שני אנשימ שפניהמ מזוקקימ ומאירימ 

ביותר - שאל אותמ העטרת צבי: מי אתמ? ענו לו: אנחנו אותמ הרשעימ שהרב'ה ציווה עלינו 
להגיד זוהר ותיקוני זוהר במשכ שנה ואחרי זה יתנ לנו תיקונ...

אמר להמ ההייליגע'ר עטרת צבי מזידיטשויב: אתמ כבר צדיקימ, אינכמ צריכימ עוד שומ 
תיקונ!

התבוננו וראו, מהו הכח של לימוד �פר הזוהר הקדוש.
(מתוכ הפתיחה לשיעור - יבמות דפ עח, כג אייר תשפ"ב)

רבינו מרנ ראש הישיבה בעל ה'ברכת מרדכי', הגאונ האדיר רבי ברוכ מרדכי אזרחי שליט"א, ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצת גדולי התורה
במדרש רבה (שיר השירימ) מובא: ָאַמר ַרּבי ֵלִוי, ַהּקֹוֵרא ִמְקָרא ּבִעּנּוגֹו ּוְבִנּגּונֹו ָעָליו ֶנֶאַמר "ּדַבש ְוָחָלב ּתַחת ְלשֹוֵנְכ" - מי שלא ראה, מי שלא שמע, את מרנ בעל ה'ברכת 

מרדכי' שליט"א מדבר בלימוד, לא ראה עונג מימיו. מרנ פאר הדור ה'חזונ איש' זצוק"ל כותב באיגרת: "העונג היחידי הוא לי לעשות רצונ קוני".
זכיתי אתמול בלילה להיות כמה שעות בצילו של מרנ הראשHישיבה, "ּגדֹול ֵמַרּבנ - ְשמֹו" (יומא מט, א), גאונ ישראל, רבינו רבי ברוכ מרדכי אזרחי שליט"א. איזו 

אהבת תורה, איזו רתיחה דאורייתא, איזו אהבת ישראל פורצת גבולות - זר לא יבינ זאת.
לי  זצוק"ל - היא אומרת  דפקתי בדלת בהי�ו�Hמה כדי לא להפריע. הרבנית מקבלת אותי בכבוד מלכימ - אשת חבר, בתו של מרנ המשגיח רבי מאיר חדש 
יושב בראש השולחנ, מוקפ בתלמידימ מכל הארצ, חלקמ ראשי  יחזור עוד כמה רגעימ, "תחזור שוב". כשחזרתי שוב, מרנ הראשHישיבה היה  שהראשHישיבה 
ישיבות, חלקמ משגיחימ, חלקמ רמי"מ, המ ובניהמ ונכדיהמ. לראות את האהבה של הראשHישיבה לתלמידימ, לראות את האהבה של התלמידימ לראשHישיבה 

- זה מחזה שלא רואימ כל יומ.
הראשHישיבה באמצע הרתיחה דאורייתא שואל: "מי מכיר את ה'ותערב' של בעלזא?" - וכשהראשHישיבה שר, אינ מתיקות גדולה מזו.

בנו יחידו חביבו הגאונ הרב בנ ציונ מציג אותי בפני הראשHישיבה. הראשHישיבה מכבד אותי בכבוד שאני לא ראוי לו בכלל. הוא פונה אליי ברבימ, מעומק לבו 
הטהור, ומתחננ אליי: לא לזנוח את העיונ!

אני מ�תכל �ביבי. אני רואה ש"�, שולחנ ערוכ, רמב"מ - עמ עשרות �ימניות, מלא וגדוש בחידושימ של הראשHישיבה בכל 
התורה כולה.

הראש ישיבה מעניק לכל יהודי ולכל תלמיד כזה יח� אישי, שאינ פלא שכלל ישראל בכל העולמ כל ככ ב'התקשרות' איתו.
מצאתי שמ בבית בחור צעיר בגיל ארבעHעשרה, אני שואל אותו: אתה משפחה? אתה תלמיד? - "לא", הוא עונה לי. "מאיפה 
אתה?", אני שואל. הוא עונה לי: "אני מבני ברק", ואז הוא אומר לי, "הראשHישיבה הוא גדול הדור, ובאתי לקיימ מצוות הקבלת 
פני רבו ברגל". הוי אומר, שלא רק התלמידימ בישיבה הקדושה 'עטרת ישראל' חשימ שהראשHישיבה הוא רבמ, גמ כלל ישראל 

די בכל אתר ואתר, שיונק מכוחו ומכח כוחו, גמ המ מרגישימ תלמידימ.
חיכיתי להתפלל עמ הראשHישיבה מעריב. אחרי מעריב זכיתי להיכנ� לחדרו האישי, החדר שבו הראש*ישיבה מתבודד עמ 

ה�פרימ וחי בעולמ של תענוג התורה.
על  'ברכת מרדכי'  לי את ה�פרימ שלו  ומעניק  בכל לב,  אותי  היומי', מברכ  הדפ  'מתיקות  הראשHישיבה מעיינ ב�פר החדש 

התורה. בנו יחידו מתנצל שהראשHישיבה לא כותב לי הקדשה אישית, בגלל חול המועד.
כשיצאתי בחצות הלילה מהבית הקדוש, הייתי בכזו התרגשות, שלא ניתנ לתאר במילימ. אשרי הדור שמרנ הראשHישיבה 
ָודֹר" (תהלימ �א, ז). שנזכה שהראשHישיבה ילווה אותנו מתוכ  מֹו דֹר  ְכּ נֹוָתיו  Iְש ְיֵמי ֶמֶלְכ ּתֹוִ�יפ,  הוא ממנהיגיו, "ָיִמימ ַעל 

בריות גופא, ובקרוב ממש לקבל פני משיח צדקנו, אמנ.
(מתוכ הפתיחה לשיעור - יבמות דפ מד, יט ני�נ תשפ"ב)

"ֶשּתְרּגיֵלנּו ּבתֹוָרֶתָכ" - הלא לא טוב לעשות "ִמְצַות ַאָנִשימ ְמֻלּמָדה"? אכנ, 
רק למצוות לא טוב, אבל ללימוד תורה - טוב ההרגל! (הרה"ק רבי מנחמ מנדל מקוצק זי"ע)

ָכ ְלַמַענ ַיַאִרכּונ ָיֶמיָכ" (שמות כ, יא) - מי  ד ֶאת ָאִביָכ ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ  חשבתי בחמלת ה' עלי ביאור בפ�וק שבעשרת הדברות: "ַכּ
הוא זה שמאריכ ימימ על ידי כיבוד אב ואמ? בפשטות מדובר על האדמ שמכבד את הוריו, שהוא זוכה לשכר הזה.

אבל יש לומר עוד, ש"ימיכ" זה גמ של האבא והאמא, כשהמ רואימ שמכבדימ אותמ המ מקבלימ ַחּיּות, 
שנותנת להמ כח גשמי ורוחני גמ יחד לחיות ולהאריכ ימימ.

תחשבו, עמ כמה קשיימ מתמודד אדמ בגיל מבוגר - הזיקנה והתשישות, וכו' וכו' - מה נותנ לו טעמ בחיימ וכח 
לשרוד? מה יכול לתת להורימ ַחּיּות גדולה יותר מהנחת שיש להמ כשהילדימ שלהמ מכבדימ אותמ...

יהודימ יקרימ, תחטפו כמה שיותר - כלשונ חז"ל (עירובינ נד, א) "ַחטֹפ ֶוֶאכֹל". לנצל את הזכות הזו, כל זמנ שיש 
(מתוכ הפתיחה לשיעור - יבמות דפ עט, כד אייר תשפ"ב) לנו אבא ואמא, לחטופ! 



לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁשּפְנִינֵי קֶֹדׁש
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א ווארט אויף די פרשהא ווארט אויף די פרשה

"ביקשתי והזהרתי כבר כמה וכמה פעמים, שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה כי זהו עוון פלילי ועוון זה מעכב את הגאולה".     (שטייעדיגע תורה) 
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ַמחֲֶׁשבֶת קֶֹדׁשַמחֲֶׁשבֶת קֶֹדׁש
ערך חינוךערך חינוך

סיפורים ושיחות קודשסיפורים ושיחות קודש
על "תאוות הממון"על "תאוות הממון"

פרפרת נפלאהפרפרת נפלאה
על פרשת השבועעל פרשת השבוע

סיפור קודשסיפור קודש
על ה'עטרת צבי' מזידטשוב זי"ע - י"א תמוזעל ה'עטרת צבי' מזידטשוב זי"ע - י"א תמוז
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בית הכנסת הוא בית ה', מקום בו אנו מתחברים אליו יתברך. הוא תל תלפיות, 
פה כל  תפילת  שומע  וה'  אליו,  פונים  פיות  שכל  הופקד   .תל  זה  קדוש  מקום 

הוא   ברוך  לקדוש  להתחבר  שנוכל  כדי  עד בידינו  נבין  ומכאן  עליו,  ולהתרפק 
בית  בתוככי  חולין  בענייני  לעסוק  הדעת  על  מתקבל  ולא  הגיוני  לא  כמה 

התפילה בעת  ובפרט  הכנסת - הכנסת,  בבית  ביותר  המקודש  ראשית,   .הזמן 
עלינו לשוב ולשנן כי איסור הדיבור בשעת התפילה אינו מנהג טוב בלבד, הוא  

נפסק   קכ"ד,  סי'  בשו"ע  פסוקה.  נקודה.  הלכה  התפילה,  בשעת  לדבר  שאסור 
עכשיו שמתפלל  מי  על  מדובר  של  - ולא  בעיצומה  הוא  כי  בדיבור  האסור 

מתפלל   שהציבור  בשעה  הכנסת  בבית  השוהה  כל  אלא  לו    -תפילה,  אסור 
לדבר   לחלוטין  אסור  גם  כך  בשבת,  מוקצה  לטלטל  שאסור  כמו  ממש  לדבר. 

התפילה שעת   !בעת  כי  לזכור  כדאי  כמה  פתיחת  ושנית,  שעת  היא  התפילה 
שערי שמים, רגע בו בורא עולם קשוב לנעשה בהיכל בית הכנסת. אין פלא כי 
רבים שקיבלו על עצמם את הקבלה הזו, זכו בישועות גדולות ובניסים גלויים, 
להאזין  שעריו  את  פותח  עולם  כשבורא  הזו,  הדרמטית  שבשעה  לכך  הודות 

פיה פצו  ולא  כראוי,  שם  ניצבו  הם  חוליןלבניו,  בדברי  לעסוק  בפרשת  .ם 
יעקב'   אוהליך  טובו  'מה  במילים  מתבטא  הרשע  בלעם  את    -השבוע,  משבח 

בתי הכנסת בהם זכינו. חכמינו ז"ל גילו כי מברכותיו של אותו רשע ניתן ללמוד 
בלעם הרשע התקנא במקור הכח שלנו, בבתי  -מה רצה לקלל חלילה, כלומר  

איתנו את הנכס היקר הזה, אלא שבורא הכנסת, ולטש את עינו הרעה לאבד מ
הבה נתפוס את הברכה הזו בשתי ידיים,   .עולם הפך עבורנו את הקללה לברכה

נכון,  התפילה.  בעת  בו  השיחה  איסור  ואת  הכנסת  בית  קדושת  את  נאמץ 
ממש   חדשות  שיש  או  אחת,  מילה  רק  לומר  רוצים  אנו  קל,  לא  זה  לפעמים 

התפילה  הבה נזכור כ  -ובכל זאת   .מעניינות בעת  הדיבור  לא    -י  גם אם אנחנו 
עכשיו   ובנוסף    -מתפללים  גמור,  איסור  ולהישמר    -הוא  להיזהר  כדאי  כמה 

מכל דיבור בשעת התפילה, כי זה הרגע בו בורא עולם מקשיב ומאזין לתפילה 
 !הנישאת אליו, ומרעיף משמים שפע ישועות ורחמים

ת הכנסת, לעורר את עצמנו  וככל שנקבל על עצמנו להיות זהירים בקדושת בי
התפילה   בעת  לדבר  שלא  אחרים  הגנה    -ואת  כיפת  כולנו  מעל  תימתח  כך 

 .שתגן עלינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה
הבשורה התקבלה  בהיר.  יום  של  עיצומו  אחד,  ברקי  בני  הכנסת  אחד   ,בית  כי 

ונרעדה,   נרעשה  הקהילה  כל  במחלה,  הכנסת חלה  בבית  המתפללים  מחשובי 
נה של דאגה שררה על פני כולם, והם התכנסו יחדיו להתפלל לשלום חברם ענ

רבה של בית הכנסת, הציע למתפללים   .ולקבל על עצמם קבלה טובה לזכותו
ואיסור   הכנסת  בית  בקדושת  מאוד  מקפיד  שחלה  היקר  והיהודי  הואיל  כי 
כמוהו,   לנהוג  עצמם  על  יקבלו  המתפללים  שכל  הראוי  מן  אולי  בו,  השיחה 

לרפואת   .פואתולר וגמרו  נמנו  הקהילה  בני  כל  אחד,  פה  התקבלה  ההחלטה 
ואכן לשלומו.  והתפללו  וקיוו  התפילה,  בעת  לשוחח  שלא  סגולת   ,חברם 

הזהירות בקדושת בית הכנסת פעלה גם הפעם. חלפו כמה שבועות, המדדים 
 .התייצבו, המצב הלך והשתפר, וביום מן הימים נודע כי הוא עתיד להשתחרר

כבחורים  ביום ילדים  המתגעגעים,  המשפחה  בני  לשחרור,  הקטנים  ,המיועד 
לצורך   אביהם.  פני  את  לקבל  וביקשו  מהתרגשות  דמעו  כולם  הגדולים,  עם 
העניין נשכר טנדר גדול, וכל בני המשפחה יצאו ל'טיול' יוצא דופן, להשיב את  
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                      מה טובו אוהליך יעקב 

 הכנסת סכין וכלי נשק                    
 

ארוך  לבהכ"נ בסכין  להכנס  לפי שבהכ"נ  1יש אוסרים   ,
והסכין   אדם,  של  ימיו  מארכת  לתפלה  מיוחד  שהוא 
מקצר ימי האדם. ואם הסכין מכוסה יש להקל (שו"ע  

 ומשנ"ב ס"ו). 

באנשים   אלא  בזה  להחמיר  שאין  (שם)  הבה"ל  וכתב 
שנושא   והסכין  בבהמ"ד  לאכול  שאסורים  דעלמא 
שמותר  ת"ח  אבל  תשמיש,  לצורך  שלא  הוא  לשם 

והס שם  ולשתות  לצורך לאכול  הוא  שם  שנושא  כין 
שלא   אכילה  בכל  כמו  דמותר  מסתברא  תשמישו, 
ומתחיל   בו  להשתמש  שגמר  בעת  רק  לכסותו  הוצרך 

 לברך בהמ"ז. 

דאין  נ"ט)  אות  פמ"ה  (ח"ב  לציון  באור  כתב  זה  ומדין 
נשק  כלי  עם  לבהכ"נ  אפשרות   1להכנס  אין  א"כ   1אלא 

באופן  מכסהו  ואם  שמירה,  בלא  בחוץ  להשאירו 
 אופן.   יכר מותר בכלשאינו נ

                                 
 נעלי הכהנים                           

 

המנעלים  להצניע  להם  יש  לדוכן  שעולים  הכהנים 
(משנ"ב   הכבוד  מפני  הכנסת  בבית  בגלוי  יעמדו  שלא 

 סי' קכ"ח ס"ק ט"ו).  

מכובד   שאינו  דבר  לכל  וחומר  בקל  ללמוד  יש  ומזה 
להניחו בגלוי בבהכ"נ. וכן פח הזבל אין להעמידו שאין  

 בתוך בית הכנסת רק מבחוץ. 

 
סק"ב)     1 (מ"ז  בפמ"ג  עיין  ארוך,  סכין  השו"ע  שנקט  מה 

דמי,   ושפיר  בגדיו  תחת  לכסותו  יכול  קטן  דסכין  משום 
החוצה,   יראה  שלא  לכסותו  אפשר  אי  ארוך  סכין  משא"כ 
ומשום הכי אסור. ולפי דבריו עולה דבמגולה יש לאסור גם  

 סכין קטן. וכן נראה גם מדברי הבה"ל המובא להלן בסמוך.  
דברובה  ובשו"   1 לומר  צדד  י"ח)  סי'  (ח"י  אליעזר  ציץ  ת 

משום   איסור,  בזה  אין  מתוכו  הכדורים  שהוציא  ואקדח 
 דכפי מה שהוא עתה אינו ראוי לקצר ימים. 

ס"ק     1 (פי"ב  זצ"ל  בלויא  להגרי"י  ומשפט  צדקה  בספר  אכן 
בחוץ,   זיינו  כלי  להשאיר  יכול  שאינו  דבכה"ג  כתב,  מ"ב) 

 כניס כלי משחית לבהכ"נ. מוטב שיתפלל ביחידות ואל י

 

 (משכנותיך ישראל)                                    



 
 

 <<<<<< 
וחשוכה,   אפילה  להם  נראית  הדרך  היתה  קודמות  בפעמים  אם 

 ...הרי שהפעם הרגישו כי כל עצי היער מוחאים כף בהתרגשות
האב   חדר  אל  עלו  הגדולים  הילדים  החולים,  לבית  כשהגיעו 

את   ללא  ליטול  מלהגים  בטנדר,  נותרו  הצעירים  ואילו  חפציו, 
נראתה   ,הרף דקות  כמה  בחלוף  ילדים.  של  כדרכם  מתרגשים 

כפיים   מוחאים  החלו  הנרגשים  והילדים  האב,  של  דמותו 
נרגשים ילדים  כמנהג  בהתרגשות,  וצועקים  שרים   ...בשמחה, 

בשמחה  פניו  את  הילדים  קיבלו  הטנדר,  אל  האב  כשעלה 
וסיפרו   עצמם  ובצהלה  על  שקיבלו  הטובות  הקבלות  על  לו 

בבית   לדבר  שלא  קהילתו  בני  קבלת  על  גם  כמו  לרפואתו, 
הכנסת. ואז, אחד הילדים המתוקים והחכמים, זרק שאלה: 'אבל  
הכנסת.   בבית  לדבר  לא  מקפיד  תמיד  שלנו  אבא  מבין.  אינני 
תמיד. הוא מעולם לא דיבר בתפילה או בקריאת התורה. למה זה  

לו, עזר  עצמם    לא  על  קיבלו  שלו  החברים  כאשר  הוא    -ורק 
ילדותי  -הבריא?'   בתום  הילד  מה   ...שאל  לענות,  התקשה  האב 

כוחותיו.   בשיא  לא  עדיין  והוא  התרגשות,  סערת  שסביבו  עוד 
ביותר   הקצרה  הדרך  מהי  יודע  מישהו  האם  הנהג  שאל  ואז 
מאחר   שבכניסהלעיר.  בפקקים  לעמוד  בלי  ברק,  לבני  להיכנס 

לא בשמחתם   ואיש  עסוקים  היו  כולם  כי  לו,  הקשיב  באמת 
פי   את  לשאול  הנהג  החליט  לצידם,  היושבים  עם  ובשיחות 

ה'ווייז וחס   ...'תוכנת  חלילה  בו  מצב  בנהיגה,  והיה  הואיל 
בטלפון   באופציה של   -מלהקיש  הנהג  בחר  סכנת חיים,  שכן זו 

למילים   קולו  את  יתרגם  כשהמכשיר  בקול,  היעד  קריאת 
הו המכשיר כתובות.  אולם  ברק',  'בני  וקרא  הכפתור  על  לחץ  א 

ברכב...   שהתחוללו  לדיבורים  מבעד  קולו  את  לזהות  התקשה 
ושוב המכשיר לא   ,'שוב הוא מקיש על הכפתור וקורא 'בני ברק

מכל  בוקעים  ורמים  אחרים  קולות  כי  כוונתו,  את  להבין  מצליח 
, 'אני זעק הנהג בקול לא לו לאחור  -שקט רגע בבקשה!'  ' ...עבר

מנסה לדבר עם המכשיר כדי שיבין, והוא לא מבין בגלל הרעש 
ברק!'   !שמסביב לבני  אותנו  ויכוון  יבין  והוא  שקט,  רגע    -תנו 

הנהג את   ,קרא  ניצל  הנהג  שניה.  לשבריר  השתתקו  והילדים 
פלא   זה  וראו  בקול,  ברק'  'בני  קרא  המכשיר   -ההפוגה,  הפעם 

עבור   ...ברורות ומדוייקות  הבין, חישב מסלול והחל נותן הוראות
האב, שהתקשה לענות לשאלה ששאל בנו קודם לכן, היה הדבר 
'הסכיתו   להם:  ואמר  לבניו  פנה  הוא  ממש.  פרטית  כהשגחה 
ושמעו מה קרה כאן עכשיו. נשאלתי, איך יתכן שזכיתי להבריא  
רק כשבני הקהילה קיבלו על עצמם שלא לדבר בתפילה, בעוד  

לא היה בה די. ואז זימן לי  -יד על כך העובדה שאני בעצמי מקפ
התשובה את  עולם  שלנו   :בורא  הנחמד  הנהג  נא,  הוא    -ראו  גם 

 ניסה לבקש מהמכשיר מענה לשאלה איך מגיעים לבני ברק.  

 
עוד   כל  הקיטור,  במלוא  נישאה  מאחור  הפטפטת  עוד  כל  אבל 

הסביבה בכל  ודיבורים  הדים  להבין   ,נשמעו  המכשיר  התקשה 
מתכו הוא  שקט  מה  כשהשתרר  רק  מענה.  לספק  והתקשה    -ון, 

ליעדה והגיעה  בחלל  נישאה  ברק'  'בני  זכתה   ,הבקשה  וגם 
להפליא ברורה  אדם   !בתשובה  יכול  התפילה:  לגבי  גם  כך 

להתפלל כראוי בכוונה ובריכוז, בעודו נמנע מכל שיחה, אבל כל 
הומה   שסביבו  החלל  עוד  כל  שמדבר,  מי  יש  בסביבתו  עוד 

כל   אחרים,  דיבורים,  דיבורים  של  בקולות  מתערב  קולו  עוד 
חבריו  כי  הנדרשת,  בבהירות  השמימה  להגיע  מתקשה  תפילתו 

לעלות!'   לה  נותנים  ולא  אותה  מבלבלים  סיים   -המפטפטים 
המישרים  למגיד  הדבר  סופר  ומפיו  המרוממים,  דבריו  את  האב 

  .הרה"ג רבי שלמה לווינשטיין שליט"א, שסיפר את הסיפור
ישראל'  וזהו   'עבודת  בספרו  זי"ע,  מקאז'ניץ  הרה"ק    –שכתב 

בבארו את המשנה במסכת אבות פ"ה, כי כשם שבבית המקדש 
הקטורת   עשן  את  פיזרה  לא  שהרוח  נס  יוכל    -נעשה  למען 

לעלות בקו ישיר ומהיר השמימה, כך גם במקדש מעט, בכל בית 
בורא   אל  ומהיר  ישיר  בקו  להגיע  מבקשת  תפילה  כל  כנסת, 

אולם אם האוויר והאווירה טעונים ברוחות זרות ובדיבורי    עולם,
לבורא    -חול   לעלות  ומתקשה  בהם  מתערבת  התפילה  הרי 
והרי זה', הוא מוסיף ומגלה עד כמה חמור עניין המדבר  ' !עולם

והופך   המלך,  עם  שמדבר  'כמי  התפילה,  בשעת  הכנסת  בבית 
ע לדבר  אלא  איתך  לדבר  רצוני  אין  כאומר  ממנו  פניו  מה  את  ל 

ולא רק שהוא מפסיד לעצמו, אלא 'ואף שאר העם   ,'...שאני חפץ
תפילתם תקובל  שלא  להיות  יכול  בכוונה,  אלו   '!המתפללים 

נניח  הכנסת,  בבית  שמדבר  יהודי  לב!  כל  שמרטיטות  מילים 
שלעצמו הוא אינו דואג. אבל הרי הוא 'חב לאחריני', הוא מפסיד 

את מבלבל  הוא  חבריו,  של  תפילותיהם  מלעלות   את  תפילתם 
לקחת  ,השמימה יכול  יהודי  איך  להתקבל!  מתפילותיהם  ומונע 

בשעת   מילים  כמה  עבור  שכזה,  קהילתי  אסון  על  אחריות 
זה הזמן   !?ימנע מכל תפילות חבריו לעלות השמימה  -התפילה  

לקבל החלטה נחושה וברורה: כולנו מתחזקים לשמור את הפה  
יל למען  למעננו,  התפילה.  בעת  כל  מלשוחח  למען  דינו, 

שלנו,   התפילה  את  ירומם  זה  שלנו.  הכנסת  בבית  המתפללים 
פחות   לא  בית    -אולם  מתפללי  כל  לתפילות  השער  את  יפתח 

וככל שנתחזק   .הכנסת, יעניק להן תנופה ועליה עד כסא הכבוד
בעת  שיחה  ובאיסור  הכנסת  בית  כבוד  בשמירת  הזו  בעת 

חמים וברצון לפני  התפילה, כך נזכה שכל תפילותינו יתקבלו בר
אדון כל, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, ישלח דברו וירפאנו 

ימים לאורך  ושמחות  באושר  ויעטרנו  ומחלה,  נגיף                           !מכל 
 ר' אשר קובלסקי שליט"א) (                                                              

 
 
 
 
 
 
 

נישואיו לאחר  ביותר.  מוכשר  אברך  היה  כוחו    נטע  את  הקדיש 
פעל הוא  הכלל.  לטובת  של    ומרצו  פעילויות  ולילה  יום  ועשה 

 שעת ערב מצומקת נשארה לו לקביעת עתים .  חסד לכלל ולפרט
זיכרונות על  והתרפק  זו  שעה  על  התענג  הוא  מלימודיו    לתורה. 

נדרים מסכת  כל  את  אז  שידע  זאת   בישיבה,  עם  והפוך.  ישר 
מילאו  הכלל  למען  היה    פעולותיו  יכול  והוא  חייו,  כל  את  בתוכן 

ומרוצה. דא עקא נגרמה לו עגמת נפש   להיות שמח
מבנו  יענקי  רבה  בחיידר .  הקטן  דרכו  בתחילת  כבר 

קשה. הוא אינו מקשיב, הוא    ליענקי יש בעיה ניכר ש
לחזור בבית על סיפורי הרב'ה.   אינו קולט, ואינו יודע

החברים כל  יענקי   כאשר  שוטף,  באופן  לקרוא  ידעו 
לחבר היה  יכול  ידע    לא  בקושי  ואף  לאות,  אות 
האותיות את  הבעיה  .  לזהות  החמירה  שגדל  ככל 

חבריו ובין  בינו  את    והפער  ששבר  הקש  נטע  התעצם.  של  גבו 
כאשר לו   היה  והודיע  החיידר  מנהל  אליו  צלצל  אחד    בוקר 

כל התקדמות   שהמלמד האישי שנשכר עבורו הודיע שאינו רואה
אז נשבר לבו כליל. הוא ישב   והוא נאלץ להפסיק ללמוד עמו. או

בכי ובכה  ארוכה  את   שעה  שאל  לי,  מגיע  זה  ומדוע  תמרורים. 

והרי הימי  עצמו.  כל  בחסד  עוסק  נעניתאני  אלי  פניה  כל  ,  ם, 
עיניו נפקחו  ואז  חלקי.  ייגרע  היכן .  מדוע  עצמו.  את  שאל  נטע 

העניינים? הרי בית הכנסת הפך למשרד השני   אני מסדר את כל
קריאה.  שלי אינה  בתורה  קריאה  תפילה,  אינה  זה  .  תפילה  והרי 

עם עבירה  בעבירה.  הבאה  מצווה  גדול  בבחינת  ה'  ברגע  .  חילול 
הו לו.  הוקל  הואזה  עוד".  "לא  החליט  כל    א  את  לנהל  ימשיך 

אבל כבעבר,  החסד  בית   ענייני  בלבד.  מהמשרד 
לתפילה קודש  יהיה  טלפון ,  הכנסת  שיחות  ללא 
בשעת לא  דיבור,  כל  בשעת    וללא  ולא  התפילה 

שבועיים תוך  בתורה.  באקראי    הקריאה  המפנה.  חל 
מקצוע איש  עם  נפגש  חשש ,  הוא  בפניו  שהעלה 

חולשת יש  למספר  ,  שרירים  שליענקי  לו  שגורמת 
ואכן בדיקות  נערכו  החל    בעיות.  אומתה.  ההשערה 

מפתיע חל שיפור בכל תפקודיו של יענקי.   טיפול מתאים, ובאופן
ענק, ומחק   בהתנהגות וגם בלימוד. הוא החל להתקדם בצעדי  גם

לבין שבינו  הגדול  הפער  את  שנה  חסדו  .  חבריו  במשך  לה'  יודו 
 .  םונפלאותיו לבני אד

ביהמ"ד(                        קדושת  מגיליון  ומעובד  מאידיש  )מתורגם 
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 7683095-052 למענה אנושי:

 

  תודה מראש!!!

 

  פרשת בלק מתחילה כ"כ יפה... ופתאום הכל מתרסק... לא חבל??
מידי שנה אנחנו קוראים שוב את פרשת בלק!!! התורה מקדישה פרשה שלימה שסוקרת לפרטי פרטים את ניסיונותיו 

ה החוזרים ונשנים של בלעם לנסות לקלל את עם ישראל... ובסוף ה' מטיל חכה בתוך פיו והוא רק מברך אותם... והתור
 לא חוסכת ומקדישה לנושא הזה פרשה שלימה... 

  ה' אוהב את עם ישראל!!!! נקודה!!!!ש---כדי שלא נגיד שלא אמרו לנו ש
יש לה' אהבה אישית לכל יהודי באשר הוא... גם אם הוא חוטא... והאחרון שניסה לקלל את עם ישראל... התורה יצאה 

לא רק שלא נתן לו לקלל אלא הכריח אותו לברך את עם ישראל... ובינינו  אחריו בסיקור נרחב לתאר איך שהוא ניסה... וה'
לבין עצמנו... תסכים איתי שכמה שהתורה ממקדת ומעמידה אותנו מול הערך היהודי הזה... עדיין אנחנו לא לגמרי 

עם??? מפנימים אותו... כך שהשאלה המפורסמת שכולם שואלים: למה התורה כ"כ האריכה לתאר את המעשה עם בל
מבחינתי השאלה הזו לא מתחילה... עובדה!!! עובדה שלמרות הכל... גם אחרי שהתורה כ"כ הרחיבה בנושא... עדיין 
אנחנו לא באמת קולטים את זה!!! שים לב: כמה קשה לנו לעכל את הערך העליון הזה שה' רוצה שידברו טוב על הבנים 

איכפת לו מה רצונו של אבינו שבשמים זה זועק!!! זה כתוב!! זה שלו!!! זה דבר שכ"כ מפורש בתורה שמי שבאמת באמת 
מקראות הכי מפורשים בתורה... זה לא קדשים טהרות... וגם לא נשים נזיקין... זו פרשה שלימה שלא נוכל להתנער 

א נוכל ממנה!! פרשה שכל עניינה כמה ה' אוהב את עם ישראל ולוקח באופן אישי כביכול את מי שמנסה לקלל אותם... ל
להגיד שלא הכרנו את הסוגיה הזו... ולא שמענו על הערך הזה... החסיד לא יוכל לטעון שזה היה כתוב בספרי מוסר.. 
והליטאי לא יוכל להצטדק שזה היה מושגים שכתובים בספרי חסידות... זו פרשת בלק שלימה שעסוקה בערך אחד 

 ללא תנאים.. כמה כל יהודי חביב אצל ה'!!!! וזו אהבה ויחיד!!!! 
לא חבל??? פרשה כ"כ מחבקת... לאורך כל הפרשה אנחנו פוגשים כאלו ביטויי חיבה עוצמתיים  מישהו באמת שאל אותי:

עד כמה ה' אוהב את עם ישראל ללא תנאים... אם ככה... כמה חבל שממש לקראת סוף הפרשה... בפתע פתאום... הכל 
 מתרסק לנו בבת אחת מול העיניים...

המתוק של מה טובו אוהליך יעקב... מסתיים בטעם המר של שליש מכלל ישראל שנכחד בעוון פעור!!! שואה  כל הטעם
בני ישראל בקנאתי... אוי... הפרשה התחילה כ"כ מתוק...  כיליתייהודים מתים בחטא פעור... ולא  180.000לכל דבר... 

אבל לא!!! ככל הנראה ... ככה לכאורה התחושה... שלישי.. רביעי.. חמישי ששי... ואז בשביעי בום!!! הכל מתרסק
 ההסתכלות היא הפוכה...

כמו שי"ג מידות היו מקדמה לקראת חטא המרגלים... ה' ידע שבעוד פחות משנה הולך להיות פה חטא המרגלים ובשביל 
 זה צריך לרפד את החרון אף בועתה יגדל נא כח.. ה' ה' קל רחום..." 

ישראל ישרדו כזו שואה של הסתרת פנים בסוף פרשת בלק... בשביל זה צריך מקדמה של  בשביל שכלל על אותו משקל:
תזכורות... בני היקרים... אל תשכחו... מה שיהיה ומה שלא יהיה... אני אבא טוב שבשמים... וגם כשאני מאוד מאוד 

שב עליכם רק טוב ורוצה להיטיב כועס... עדיין זה בגדר "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל..." אני עדיין חו
יש כאלו שמתחברים לפסוקים של קרבת אלוקים דווקא בימי אהבה... אבל לא!! אדרבה... את  אתכם באחריתכם... 

הפסוקים של אהבת ה' לישראל צריך לשמור דווקא לימי השנאה... דווקא לימים אלו שאתה לא ככזה בטוח שה' אוהב 
עוררת דקה לפני סוף זמן ק"ש ואתה מרגיש סמרטוט... כאן צריך להוציא את בלעם אותך... דווקא לאותו בוקר שהת

מהבויידם.. ולהיזכר במלאך רע שענה אמן בעל כרחו גם ל"הן עם כלביא יקום" לחטוף את המצוות... כן... בלעם מתקנא 
בסייידר... אז הרגשתי דפוק גם ביחוס של אותו יהודי כמוני שקם השבוע מאוחר וקפץ מהמיטה עם פיג'מה לקרא ק"ש... 

 כי זה באמת פשלה... אבל עדיין... אותו בעל רוח גבוהה ונפש רחבה מצדיע וכורע לי ברך...
---  

  יבמות!!!!בהשגחה פרטית... בדיוק בשבוע זה של פרשת בלק... יש גם את הסיום של מסכת 
משמעותית... אלא מעבר לזה יש פה  מסכתכולנו יודעים שיבמות היא מסכת קשה.. אבל צריך לדעת שזה לא רק ואמנם 

(שגם מי שלא למד יבמות... מותר ואפילו חובה לדעת מה זה   סוד היבום!!גם סוגיה מאוד יסודית בפנימיות התורה.. סוגיה שנקראת 
  יבמות)סוד היבום. זה כבר יותר שייך לפרשת בלק מאשר ל

בתורה... כלומר: רשמית זה אמנם נחשב לסודות התורה... אבל מה  גלויםהיותר  סודותובכן: "סוד היבום" זה אחד מה
 (כלומר: גם מי שאין לו עסק בנסתרות... אבל סוד היבום הוא ממש גופי תורה...)נעשה שהסוד הזה לשם שינוי הוא ממש מפורש בתורה.. 

גשים את "סוד היבום" זה בפרשת וישב... במעשה של ער ואונן שחטאו בעוון המר... ונענשו המקום הראשון שבו אנחנו פו
מן העולם!! ומדובר בנתון עגום ביותר.. דווקא יהודה קדוש ה' בחיר השבטים... הראשון שנושא את  נמחהשמם  ומתו!!

 מן העולם!!!   ונמחשהיהודים הראשונים י... איבד שני ילדים!!! ער ואונן הם שני (ה)השם יהוד
כאן מתחילה סוגיה שנקראת יבום... תמר אשת ער ואונן מתעקשת בקנאות שלא יתכן שער ואונן לגמרי  אבל לא!!!

 נמחקו מן העולם... למה?? למה זה לא יכול להיות?? 
ם יום אחד ויהודי זה משהו נצחי!! יהודי זה לא משהו שיכול להימחות מן העולם... חתולים ועכברי כי הם יהודים!!!

מתים... סינים וכושים יום אחד מתנוולים... אבל יהודי?? יהודי זה חלק ה'... ואז ה' מגלגל בדרכים שונות ומשונות ויהודה 
מגיע ומייבם את תמר... ואז ער ואונן חוזרים שוב ב"סוד היבום" בלידת פרץ וזרח שהם צדיקים גמורים ובסופו של דבר 

 שבו מוזכר בפירוש בתורה סוד היבום!!  זה המקום הראשוןן דוד...  מהם מתחילה השושלת של משיח ב
 בגיליון זה.... 44-33ההמשך בעמוד 
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  מה ההבדל בין בירור בשידוכים... לבירור באסיפת הורים????

כשהייתי ילד שמעתי פעם את אבא שלי מברר בשידוכים... אני שומע אותו מתחקר: האם הבחור הזה בחור 
 וא מתנהג?? האם יש לו מידות טובות?? טוב... איך ה

כשהוא סיים את הבירור שאלתי אותו בתמימות: אבא... למה ביררת על הבחור הזה?? הוא ענה לי בפשטות: 
אני רוצה לברר אם לקחת את הבחור הזה לחתן או לא... אם הוא בחור טוב אז אנחנו רוצים אותו... ואם לא 

  אז... אז לא... שילך למישהו אחר...
רגע... אבא... עוד  אחרי כמה דקות ניגשתי לאבא שלי ושאלתי אותי::אבא שלי מצידו מיצה את הנושא... אבל 

כמה ימים יש אסיפת הורים ואתה שוב פעם הולך לברר... אתה תברר אצל הרבה האם אני ילד טוב... האם אני 
 מתנהג יפה... ואם יש לי מידות טובות...

אני ילד לא טוב... אז אתה תזרוק גם אותי באותו פח אשפה יחד עם אותו בחור?? רגע... ואם הרבה יגיד לך ש
 אתה תגיד לי ללכת יחד עם הבחור הזה שבררת עליו??

ילד שלי הוא חיבק אותי ואמר לי: מה פתאום!!! אתה הבן שלי בכל מצב...   אבא שלי הזדעזע מעצם ההשוואה...
גם אם תתנהג הכי לא יפה... זה לא קשור לזה שאתה תמיד  הוא שלי בלי שום קשר לאיך שהוא מתנהג!!!

 תמשיך להיות הבן שלי!! 
אבל אני לא ויתרתי... אבא... אם ככה... אם אני הבן שלך בכל מצב... אז למה אתה בכל זאת הולך לאסיפת 

ילא לברר על החתן הבנתי למה מ  (קצת רקע: היום הקשה בחיי היה יום אסיפת הרים... ממש יום הדין הגדול והנורא...)הורים?? 
צריך לברר... כי הכל פה תלוי אם הוא בחור  טוב או לא... אבל אני? אם אני הבן שלך בכל מצב... אז למה אתה 

 צריך לברר עלי באסיפת הורים?? תשאר בבית... זה הרי לא משנה.. בין כך ובין כך אני הבן שלך...
  היא היא!!! הבנתי את התשובה...)(כשהייתי ילד לא כככזה נו... מה התשובה?? 

דווקא בגלל שאתה הבן שלי בכל מצב... דווקא לכן אני רץ בקנאות ובנחישות לאסיפת הורים... אני לא הולך 
לאסיפת הורים בשביל לברר האם צריך להחליף ילד... לא!! אדרבה... דווקא בגלל שאתה תמיד תמיד הילד שלי 

 יה בן אדם!!! אני מגיע לרבה לוודא שאנחנו הולכים לעשות ממך בן אדם... לנצח... אז עולה לי בחיים שאתה תה
הבחור שביררתי עליו... לא איכפת לי... מקסימום אם הוא לא בן אדם... אז לא עשינו עסק... אבל אתה?? אתה 

אתה אתה מתנהג יפה... אלא אני לדאוג לזה ש האםהבן שלי!! אז אתה תהיה בן אדם!!!! אני לא הולך לברר 
 כלפי מה הדברים אמורים???    תתנהג יפה... כי זה חייב לקרות!!!! 

 אם שמת לב... בפרשת השבוע בלעם על הדרך משחרר לנו קלף מאוד מאוד רגיש ומסוכן... 
  "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל..."אם תשים לב בלעם מתנבא 

. ה' לא רואה את העבירות של עם ישראל...  במילים אחרות: מה בלעם אומר כאן?? שבינינו לבין עצמנו... עזוב.. 
כמה שיהודי יחטא ויעבור עבירות... בסוף ה' יעלים עין... לא הביט... ולא ראה... ה' אלוקיו עמו... הכל בסדר... 

  כתוב או לא כתוב???עסקים כרגיל... 
 אם ככה... איזה יופי... חגיגה!!! בא איתי למשגיח... בא נראה לו את הפסוק הזה... 

תבין: המשגיח בישיבה כל הזמן איים עלינו אל תעשו עבירות... יש דין ויש דיין... אני מאמין באמונה שלימה 
 שה' משלם שכר טוב לשומרי מצוותיו ומעניש... 

אחד הגיע פה איזה בלעם שהוא נביא ה' לכל דבר!! והוא הדליף לנו אבל מורינו המשגיח... מצטערים... יום 
מאחורי הקלעים שתכל'ס... בשורה התחתונה ה' כ"כ אוהב אותנו שהוא מעלים עין... לא רואה את החטאים 

 שלנו... לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל... 
  כן... מורינו המשגיח שליט"א: מה יש לכם לענות לנו על זה??

  והתשובה היא פשוטה: זו שאלה עצומה!!!! אז איך זה הולך ביחד???
זה בדיוק ההבדל בין הבירור עלי באסיפת הורים, לבין הבירור על הבחור בשידוכים... בלעם חושב שה' בחר 
בעם ישראל כמו שבוחרים חתן... ממילא בלעם מגיע כמו איזה שדכן ומתחיל לברר על עם ישראל... ואז מתברר 

שהם לא כאלו "בחורים" טובים... הוא מתקשר לבורא עולם ומתחיל למסור אינפורמציה... רבש"ע... תדע לך  לו
שעם ישראל לא מתנהגים כמו שצריך... יש און ביעקב... יש עמל בישראל... עונה לו ה': יש לך טעות בלעם!! עם 

בנים שלי בין אם הביט און ביעקב ובין  ישראל בנים שלי... וממילא האינפורמציה פה היא לא רלוונטית!!! הם
אם ראה עמל בישראל... זה הפשט בפסוק: לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל..." האון ועמל בישראל 
הם לא רלוונטיים בייחס לעובדה שהם בנים שלי ואני אבא שלהם... עכשיו: זה לא סתירה... שאם הם ח"ו לא 

מה  "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם..."ל זה יש פסוק: יתנהגו כמו שצריך אז אדרבה... ע
כתוב כאן?? שדווקא בגלל שאתם הבנים שלי... לכן הכי איכפת לי מההתנהגות שלכם.. גוי שלא יתנהג כמו 

ח אותו לחתן... אבל אתם??? שצריך... אז אני אגיד לו כל טוב... זאייגעזונט... לא עשינו עסק... אז אני לא אק
 עליכם!!!כי אני לא מוותר  לכםהיות ואתם הבנים שלי... דווקא בגלל זה לא יאבה ה' סלוח לו!! אני לא אוותר 

אתם עוד תעשו לי נחת בין תרצו ובין לא תרצו!!! ועשיתי את אשר בחוקי תלכו.. אני עוד אגרום שאתם תלכו 
מוקדמת... לא הצלחנו להפריך את המשגיח... אם המשגיח היה עד בחוקי!!! אז בסדר... ההתלהבות היתה 

עכשיו צודק במה שהוא אמר לנו שיש דין ויש דיין... אז עכשיו זה הרבה מעבר לזה!!! יש לנו עסק עם אבא 
 שבשמים שהוא לא מוותר עלינו!!!

זה לא ירפך?? לא יתן לך ריפיון!!! הוא ולא ישחיתך..." אומר רש"י במקום: מה  לא ירפךיש פסוק מבהיל בפרשת ואתחנן... "
יחזיק אותך חזק חזק כמו אבא שמחזיק את הילד שלו בכביש... אתה מצידך תרצה ריפיון... אבל הוא לא יתן לך ריפיון... כי 

 הוא אבא!!!
-שטן!! שים לב: גם בלעם שהוא לא בן של ה'... גם עליו כתוב: "ויתייצב מלאך האלוקים בדרך לשטן לו" ואני אגלה לך סוד...

אוי... כמה  אבל לטובתו...שטן בשבילו... לטובתו... מלאך של רחמים שהתפקיד שלו להצר את צעדיו של בלעם  לו!!!-
בחורים מתמודדים עם מעשה שטן... ולא קולטים שזה שטן לו... אצל בלעם השטן הזה נעלם אחרי שלוש פעמים... סו"ס 

לא יתן לך ריפיון... הוא לא יתן לך   לא ירפך..אבל אצלך השטן הזה של הרחמים ימשיך ללוות אותך... הוא לא בן של ה'... 
ליפול לתהום... לא ילך לך ליפול... אתה תקלל את כל העולם... ותכל'ס... קח בחשבון שיש פה מלאך של רחמים... שאם רק 

מכה את האתון שלך... מתעצבן שלא הולך לך... בסוף בסוף  היית יודע כמה רחמים יש בו... היית מחבק אותו... אבל אתה
"בדרך שבה אדם רוצה לילך בה מוליכין אותו..." בסוף השטן הזה יעזוב אותך... ואתה אולי תהיה מאושר... אבל יום יבא 

. אתה וכמו שסבתא שלי אמרה: "אתה תבכה איפה שאף אחד לא רואה..." אתה תבכה על השטן הזה שהפסיק להפריע לך..
 תבכה למה אבא ואמא הפסיקו להתכתש איתך ולהגיד לך מה הם באמת חושבים... ונגמר המקום ביריעה...........

כמידי שנה, בבא ימי הקיץ ובהתקרב ימי בין הזמנים 
על שלל ההתמודדויות הטומנות בחובו, ניתן לקנות 

העוסק בענייני שמירת העיניים  "וימאן"את הספר 
 רגעים של 'ויוותר לבדו' וכל המסתעף..ותעצומות נפש ב

ניתן להשיג במוקדי המכירה שפורטו כאן בשבועות 
 עברו...

--- 
כמו כן, כפי שפורסם כאן בחודש האחרון, ניתן לקנות 

העוסק בהדרכה מעשית  "המסולאים בפז"את הספר 
ב'עסק' התורה... כיצד נכנסים ל'עסק', כיצד לבסס את 

, כמה ומתי ניתן להרפות... ה'עסק', כיצד למנף את העסק
 מתיקות התורה... חלקי התורה... ועוד... 

ניתן להשיג במוקדי המכירה שפורטו כאן בשבועות 
 שעברו... 

 052-7683095לבירור הנקודה הקרובה אליך: 
--- 

 התמים של בלעם... 4האמ.פי 

כל מקום שבלעם היה הולך... הוא היה לוקח איתו 
עם מסך...  4איזה אמ.פי איזה כרטיס זכרון קטן... 

הוא לא היה זז בלי זה... האמת היא שאנשים שאלו 
אותו לא פעם... מה זה האתון הזו??? למה אתה 
לוקח אותה לכל מקום?? ובלעם ענה להם בענוות 
חן: אני צריך את זה בשביל להעביר חידושי תייירה... 
יש לי פה תוכנת חיפוש של "תורת אמת" עם כל 

... בקיצור: התירוץ המוכר... זה הספרים הנחוצים
בסה"כ החמור של יששכר... האתון של רפב"י.. 
בסייידר... אם בלעם צריך אתון בשביל חידושי 
תייירה ולעשות חסד דרך המייל... אז מה אנחנו 

 מבינים... 
פתאום הכרטיס זכרון פתח את פיו  אלא שאז!!!

והתחיל להקיא החוצה את כל הסודות... הוא התחיל 
פר איזה "חידושי תייירה" בלעם כותב על לס

המחשב... ואיזה קבצים הוא מחזיק בתוך הנגן 
שלו... ובלעם לא יודע איפה לקבור את עצמו... 
אלוקים אדירים... לא ידעתי שכרטיס זכרון תמים 
מסוגל פתאום לפתוח את הפה... אם הייתי יודע... 

לו יש חרב הייתי מהר מהר מוחק את כל הקבצים... 
הקב"ה מתחשב בכבודו של  ידי כי עתה הרגתיך...ב

אותו רשע והאתון מתה במקום שלא תמשיך 
 לפרסם את קלונו! 

אז זהו!!! שהפריבילגיה הזו קיימת רק כאן!! בעולם 
כאן עוד אפשר למחוק קבצים בעוד מועד...  הזה...

כאן גם האתון פותחת את הפה... ה' יחוס וישתיק 
 אותה...

 120או כשמשיח יגיע או לאחר  ..אבל!!!! יום יבא.
שם בעולם האמת... שם כבר א"א למחוק קבצים... 

שם  "כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה..."שם 
האתון פותחת את הפה ואומרת את האמת... שם 

 כבר א"א להשתיק אותה... 
ולכן!!! אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון!!!! כל 

עדיין יכול למחוק זמן שהנר דולק... כל זמן שאני 
קבצים... למחוק כל מיני תכנים מפוקפקים.. בא 
תזדרז... כי יום אחד זה יקרה... ויום אחד ה' יכריז 
פוס!!! ויהיו הרבה אנשים שיאכלו את הלב... אבאלע 

אוי  לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך...איפה החרב... 
כמה חבל שלא מחקתי את התכנים רגע לפני שנהיה 

יש לנו דמות זוהרת שמזדקרת לנו בימים  מאוחר...
אלו מול העיניים... אותו ר' אורי זוהר זצוק"ל 
שהשכיל לקחת חרב ולהשמיד את כל המסמכים וכל 
הקבצים המפלילים בעוד מועד... הוא עלה לשם 
"בלא כיסופא" הוא בכלל לא מפחד שהאתון תפתח 
את הפה... שתפתח את הפה... בבקשה... היא רק 

פר שהיה מי שהנהיג אותה ולא היא יכולה לס
הנהיגה אותו... בא נזדרז גם אנחנו להתחיל להנהיג 
את האתון ושלא היא תנהיג אותנו... לקחת חרב 
ולהשמיד קבצים שלא היינו מתכבדים בהם... רגע 

 לפני ש"ויפתח ה' את פי האתון..." 

 למען לא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד... 

 



 

  

מהו הסוד הכי כמוס והכי גלוי  
 בתורה???

שאנחנו פוגשים את סוד  והמקום השני) -(המשך
היבום זה שוב באותה משפחה עצמה... והפעם זה 

הנכדים של אותו פרץ... אבימלך יוצא יחד עם כבר 
מחלון וכליון למואב... הם חוטאים ונושאים נשים 

הם  מתים!!!מואביות... ה' מעניש אותם והם 
מן העולם!!! נעמי חוזרת ערירית ומכריזה:  נמחים

השיבני ה'.. אין  וריקםקראן לי מרה מלאה הלכתי 
מן  חוונמלי שארית בארץ... כיון שחטאו הם נענשו 

 העולם... 

אבל לא!!! כאן שוב מתעורר סוד היבום... ונעמי 
יום אחד לוחשת לרות... לא יתכן שמחלון וכיליון 
נמחו... מה פירוש... הם יהודים!!! הם בנים של 
ה'... לבל ידח ממנו נידח... אבא שבשמים לא 
מאבד לגמרי את הבנים שלו... גם כשהבנים שלו 

. אבל למחוק אותם?? חוטאים והוא מעניש אותם..
אין כזה דבר!!! מוכרח להיות פה סוד היבום... ואז 
שוב הדברים מתגלגלים ובועז מייבם את רות... 
ומחלון חוזר בסוד היבום בדמותו של בועז הוליד 
את עובד ועובד הוליד את ישי וישי הוליד את 

אם זה באמת פסוקים כ"כ  ומעתה:דוד... 
אז למה זה עדיין מפורשים בתורה ובכתובים... 

היבום"??? למה עדיין קוראים לזה  "סודנקרא 
 ??סודבשם 

כל ילד שלמד משתי סיבות!!!! סיבה ראשונה: 
(גם מי שלמד את זה ממש ברפרוף מסכת יבמות. 

יודע בבירור שגם במעשה של יהודה  ובשטחיות)
אין לזה שום קשר ותמר... וגם בבועז ורות... 

יותר מידי יבום יש כללים כי ל ושייכות לדין יבום!!!
יבום שייך רק באשת אחיו מן האב וכו'...  ברורים...

ואילו אצל יהודה... הרי תמר היתה כלתו... ואם 
בועז ורות אז בכלל... מדובר בקרבת משפחה ממש 

 רחוקה. בקיצור: אין פה שום סרך יבום דאורייתא

 נו... אז למה בכל זאת התורה קוראת לזה יבום??

היבום!!! זה לא  סודבדיוק לכן זה נקרא  אז הנה!!!
היבום הקלאסי של מסכת יבמות בדרך הנגלה... 

ואחרי שלמדנו את  הסוד...אבל זה כן יבום על דרך 
יבמות על דרך הנגלה... כעת מותר לנו בכמה 

מה זה מילים ספורות להבין מה זה סוד היבום... 
 הסוד הגלוי והנורא הזה??

שפט אחד קצר שטמון ובכן: בפרשת יבום כתוב מ
בו יסוד היסודות בקדושת נפש הישראלי... כתוב 
בתורה שיהודי שמת בלא בנים... אחיו צריך ליבם 

"והיה הבכור אשר תלד יקום את האלמנה... למה?? 
כאן   ולא ימחה שמו מישראל" על שם אחיו המת 

 שיהודי לא נמחק מהעולם!!!כתוב יסוד מוסד: 
ן כזה דבר יהודי יהודי זה משהו נצחי... אי

 שנמחה!!! 

שיוצא מפרשת יבום... אז נכון שבתורת  הסודזה 
הנגלה יש כללים מאוד ברורים מי יכול ליבם ואת 
מי ליבם ומי פטורה מיבום... אבל מעבר לזה יש 

וסוד היבום מכריז ואומר:  סוד היבום!!!פה גם 
שיהודי לא נמחה מהעולם... מה שיהיה ומה שלא 

שער ואונן חטאו ומתו למעשה הם  יהיה... גם אחרי
לא נעלמו לגמרי... גם אחרי שמחלון חטא... הוא לא 

היות  ולמה?? מסיבה פשוטה מאוד: נמחק לגמרי... 
ויהודי סו"ס הוא בן של ה'... אבא יכול לכעוס על 
הבן שלו... להעניש אותו... אבא גם יכול למרר לילד 
שלו את החיים לטובתו... כדי להיישיר אותו 

 ולהטיבו באחריתו... 

אבל למחוק אותו ? ! ? !  אבא לא מוחק את הבן 
  שלו!!!!

תשכח מזה!!! אבא לא מאבד את זכרו של בנו מן 
העולם... זה מה שטמון בסוד היבום... וזה הסוד 

מדובר  סוד גלוי!!!הכמעט יחיד בתורה שהוא 
בפסוקים מפורשים בחומש בראשית ומגילת רות 

ה קראנו אותה בחג שלימה שמרוב חשיבות
השבועות יחד עם עשרת הדיברות ומעשה מרכבה...  
סוד היבום מכריז ואומר: אל תשכח שיהודי זה בן 
של ה'... ומה שהוא יעשה ולא יעשה... גם אם הוא 
ילך לארץ מואב וישא נשים נכריות.. וה' יעניש אותו 
והוא ימות!!! וסופית הוא מת... אתה ראית במו 

 . אבל אין כזה דבר!!!! עיניו שהוא מת..

"ולא ישא אלוקים נפש וחשב מחשבות לבל ידח 
  ממנו נידח..."

--- 
 "סוד"עד כאן הסיבה ראשונה למה קוראים לזה 

היבום... אבל זה לא רק זה!! יש עוד סיבה למה זה 
 אתה יודע למה??נקרא סוד!!!! 

כי יש מישהו ש"לא יודע" את הסוד הזה... יש 
ים" לו את הסוד הזה... מישהו אחד ש"לא מגל
 יוסף הצדיק... תנחש מי??? לא תאמין!! 

יוסף הצדיק נמצא ברגעים קשים מאוד... יש לו 
ניסיון קשה ואז דמות דיוקנו של אביו מתגלית לו 
בחלון ויעקב אבינו שואל אותו: יוסף... עתידים 

 ש י מ ח ה  אחיך ליכתב על כתפות האפוד רצונך 
 שמך מביניהם??? 

קבל את המסר הנורא וזה נותן לו כח יוסף מ
 להתגבר ולעמוד בניסיון... 

רגע... יוסף הצדיק... מה... אתה בטוח שאבא שלך 
הזהיר אותך כזו אזהרה שאם לא תעמוד בניסיון אז 

איך יכול להיות  תמחק??שמך... אתה  ימחהזהו... 
שישראל סבא אומר כאלו דברים. הרי יהודה ותמר 

ם שאין "ימח שמו" אצל מגלים לנו בסוד היבו
 שמו בישראל"??  לא ימחהיהודי... ו"

אז זהו!!! שש... שקט... זה סוד!!! סוד היבום זה סוד 
כמוס ששמור רק ליהודה... זה קוד סודי שנמצא רק 
בכספת של יהודה... יהודה הוא זה שצריך להעמיד 
את משיח בן דוד שהוא זה שבסוף בסוף יבא יקבץ 

א זה שיתקע בשופר גדול ויביא את כל הנפזרים... הו
בארץ מצרים...  והנדחיםמארץ אשור  האובדיםאת 

הוא זה שיגלה שאף בן של ה' לא נמחה... ולכן!!! לכן 
יהודה הוא זה שנבחר להיות זה שמקים עולו של 
סוד היקום הזה... הוא נאלץ להיות אב שכול ולאבד 
שני ילדים צעירים שמתים בעוון המר... כדי שאח"כ 

שוב יחזרו ויתגלו שוב בסוד היבום ואז הם יהיו  הם
צדיקים וקדושים... ודוד מלכא משיחא מגיח לעולם 
באמצעות סוד היבום... ממילא כל סוד היבום הוא 

 כל הזכויות שמורות ליהודה...

יוסף כביכול "לא יודע" את  לעומת זאת יוסף????
ון הוא (כמובן שאין הכוונה שהוא לא יודע... הרעיהסוד הזה... 

שהעבודת ה' שלו היא בבחינה אחרת... בצדקות גמורה בלי 
 התכנית מגירה שנקראת תשובה וחזרה וסוד היבום ואכמ"ל)
אצל יוסף אין חכמות... אבא שלו מתגלה לו בחלון 
ומזהיר אותו באלף אזהרות: אם לא תעמוד בניסיון 

אתה תאבד את  שרוף!!אתה תהיה  אתה תמחק!!!!
יודע שיש יום שאחרי... יוסף  הכל!! יוסף כעת לא

כעת לא יודע שיש תשובה... הוא יודע שאסור 
 לחטא... סוף פסוק!!! ואם אני חוטא אני מחוק... 

 (וכל עשרת השבטים)ויום אחד מלכות אפרים 
חוטאים... וזהו... יום אחד הם נעלמים... נמחקים... 
ועד עצם היום הזה אותם בנים שובבי"ם לא שבו.. 

חזרו?? כי מי אמר שיש בכלל כזה דבר למה הם לא 
סוד היבום... הרי מי הבעלים של הסוד ש"לא ימחה 

 שמו מישראל"??? יהודה!!! 

אז אם עץ אפרים ועץ יהודה יסכימו להתעלות מעל 
השנאת חינם שיש ביניהם ואפרים לא יצור את 
יהודה ויהודה לא יצור את אפרים והם יבינו  שיש 

.. אז מבטיח לנו יחזקאל לכל אחד מה להוסיף לשני.
הנביא שהם יזכו ש"ולקח אחד אל אחד והיו 
לאחדים" ואז יהיה אחישנה ותבא הגאולה... אבל 
אם הם לא יסכימו להתעלות מעל השנאת חינם 
שיש ביניהם... אז כלל ישראל יאלצו להמתין 
בסבלנות עד בעיתה... ואז יום אחד יופיע משיח בן 

ם!!! הוא יגלה גם דוד ויגלה בעולם את סוד היבו
לאובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים שנכון 
שחטאתם... נכון שנמחקתם... אבל לא!!! "לא ימחה 
שמו מישראל..."  אבא לא מוחק את הילדים שלו...  
ואז בבכי יבואו ובתחנונים אובילם... קהל גדול 

 ישובו הנה.

מערכת היחסים של יוסף  יוסף זה מסכת כתובות!!!
אם האישה  מערכת של חיי נישואין...קב"ה זו מול ה

מתנהגת כמו שצריך חיי הנישואים משגשגים... ואם 
היא מתנהגת לא כמו שצריך... אז יום אחד היא 
מגדישה את הסאה והבעל נותן לה גט אחת 

 ולתמיד... שלום ולא להתראות... 

אצל יהודה זה לא  אבל יהודה זה מסכת יבמות...
מערכת יחסים אצל יהודה זו  מערכת של נישואין!!

מה שהילד יעשה... גם אם הוא יכעיס  של אב ובן...
בן  ילד אי אפשר לגרש עם גט!!את אבא מאוד... 

תמיד ישאר בן... אבא תמיד יתגעגע אליו... והבן 
שעשועים כי מידי דברי בו  ילדאם  אפריםיקיר לי 

המו מעי לו רחם ארחמנו  על כןזכור אזכרנו עוד 
 שהוא בן!!!!... דא עקא... מי יגלה לאפרים נאום ה'

האם הוא בכלל יודע שאבא שבשמים הומה עליו 
כמו אבא לבן?? או שהוא ממשיך לחשוב שכל 
מערכת היחסים שלו עם ה' זה רק כמו אשה 
שאפשר לפטור אותו בגט?? כן... הכעיס אפרים 
תמרורים... אפרים ממקום של אשה לבעלה... הוא 

זדמנויות... יש לו דין של מורדת הפסיד את חלון הה
והקב"ה כבר נתן לו גט ושילח אותו עם סנחריב אי 

 שם בנהר גוזן ולחלח וחבור... הוא נמחה! 

אבל פה מגיע יהודה עם סודות כמוסים ששמורים 
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אותו יהודה שבאותה שעה שיוסף   רק ליהודה!!!!!
עומד בניסיון ולא נכשל... הרי יהודה באותו פרשת 

ביכול מקום של חטא ושב!!! שב וישב פוגש כ
בסוד היבום.. חוזרים ושבים  בתשובה... הבנים שלו 

ויהודה מגלה לנו את מה שדורנו... דורו של משיח 
חייב לשנן ולזכור ולהחדיר יום יום: אנחנו בנים!!! 
יהודי לא נמחק!!!!  אבא יכול לכעוס על הבן שלו... 

סור אבא יכול להגיד לו לבן שלו... אבא יכול ל"י
 יסרני קה... אבל למוות??? למחוק אותו??

למוות לא נתנני!!! אבא לא מוחק את הבן שלו!!!! 
הבן יקיר לי אפרים... אל תבין אותי לא נכון... גם 
כשאיימתי עליך שאתה תמחק... גם כשרציתי 
להרתיע אותך בכל מחיר ובאפס סובלנות שאל 
תעשה עבירות כי אני אהיה כשחל לאפרים וכרקב 

ית ישראל... עדיין!!! אל תשכח שאני אבא!! לב
בסוף בסוף אחרי כל הכעסים וכל ההסתרת פנים 

 אתה בן שלי...

והבן יקיר לי אפרים... המו מעי עליך!!! תבין את 
 זה...

מתחנן אבא: כשיהודה יבא אליך ויגיד לך כאלו 
משפטים... אל תזרוק אותו מהחלון... אל תגיד לי 

החדשים האלו... לא מאיפה הבאת את המשפטים 
קבלנו מרבותינו... תבין שסוד היבום זה משהו 
ששייך לדורו של משיח וזה מנגינה שהיא נכונה 
ועדכנית גם אם היא לא מוכרת לך מהבית מדרש 
הישן!!! אפריימקה אפריימקה... אל תאבד איתי 
קשר עין... אל תחשוב שבאמת באמת אני הולך 

אז נכון למחוק אותך מבין כתפות האפוד... 
ונכשלת.. נכון והייתה לך מעידה... אבל תשאל את 
יהודה מה עושים כשנופלים... יהודה יסביר לך איך 
חוזרים בתשובה ואיך הכל נולד מחדש... ואיך פרץ 

---(וימת ער ואונן בארץ כנען ווזרח יוצאים מער ואונן... 
 ויהיו בני יהודה פרץ וזרח, עיין רבינו בחיי פרשת ויגש)

--- 
מי בין המיצרים הולכים ומתקרבים... אמנם י

בשנת השמיטה לא אומרים תיקון חצות... אבל 
 עכ"פ בתיקון חצות יש תיקון רחל ויש תיקון לאה...

זה קינות... זה בכי... נהי בכי תמרורים  תיקון רחל
 רחל מבכה... 

זה שירות ותשבחות... תיקון לאה  תיקון לאהואילו 
ה ההבדל בין רחל אפשר להגיד גם בשבת... מ

 ללאה?? למה רחל בוכה ולאה שמחה???

רחל מייצגת את  רחל מייצגת את מסכת כתובות!!!
מערכת חיי הנישואין בין קוב"ה ושכנתיה... בייחס 
למערכת חיי נישואין... אנחנו נמצאים בשפל הכי 
עמוק... הגברת לא תפקדה... לא עמדה בתנאי 

.. ומאז רחל הכתובה... ויום אחד בעלה גירש אותה.
 מבכה על בניה... כי איננו!! נמחק!!

ללאה יש סוד שנקרא סוד היבום...  אבל לאה??
לאה יודעת שבסוף בסוף מערכת היחסים בינינו 
לבין הקב"ה זה אבא ובן... ואבא... גם אם הוא נוזף 
ומעניש וצועק ומאיים וגם מממש את האיומים... 

ובו בנים בסוף בסוף הוא אבא... בסוף בסוף עוד יש
לגבולם... כך שרחל רחל... למרות שאת עיקרו של 
בית ואת מייצגת את מערכת היחסים של נישואין 

 -בין קוב"ה ושכנתיה... אבל "מנעי קולך מבכי"
תביני שמעבר למערכת חיי נישואין... יש פה 

 בנים!!!! שאם כך מובטח ששבו בנים לגבולם....

---  
ר שכמה שיבמות ואפשר לומ עכ"פ זה סוד היבום!!!!

היא מסכת קשה!!! אבל עדיין!!! אם יש מסכת יותר 
זה להפנים את סוד היבום!! קשה ממסכת יבמות... 

להפנים שכמה שיש דין ויש דיין... וכמה שה' לא 
מוותר... וכשיהודי עושה עבירות ה' כועס עליו וכו' 
וכו'... עדיין בסוף בסוף אסור לשכוח שיש פה מערכת 

! ומה שיהיה ומה שלא יהיה... אבא לא של אבא ובן!!!
יוותר עלי!!! אבא אוהב אותי הרבה יותר ממה שאני 

 מדמיין... 
ואם תתבונן... מאוד מאוד קשה לי ולך להפנים את 

 זה... 

כי לכל אחד מאיתנו יש את הרגע הקשה... את הרגע 
של הניסיון... ובאותו רגע של ניסיון יתכן שיש לנו 

ין שלא משתלם לחטא כי מספיק יראת שמים להב
אפשר רח"ל לחטוף... אנו מבינים שאלוקים מחטיף 

 ח"ו... 
אבל האם אנחנו קולטים שאליבא דאמת יש פה אבא 
שבשמים שפשוט מתחנן... בני האהוב... אל תעשה לי 
את זה... אתה הבן יקיר שלי ואתה לנצח תהיה הבן 
שלי... ולא יעזור לך כלום.. כמה שתשתולל ותתפרע 

שה לי פה סקנדל... אתה עוד תהיה פה איתי ותע
ויהיה לך טוב איתי... אני עוד אחבק אותך חיבוק גדול 
ואתה תשב פה בשלחן של יום שכולו שבת ותתענג 
איתי... אז אנא ממך... מתחנן אבא שבשמים... אל 
תצער אותי.. אל תכריח אותי ליישר אותך ולהביא 

 אותך לזה בדרך הקשה... 
 ימים שלמעיישה זה סוג התקשורת??האם אנחנו מפנ

האם ברגעים של נפילה מישהו קולט את התמונה 
האמיתית... שאני בסה"כ תינוק של ה'... וכשאבא 
שבשמים כועס על מה שאתה עושה... נקודת הכעס 

 אוי... למה אתה עושה לי את זה??העיקרית היא... 
למה אתה מעכיר את האוירה?? הרי אתה בן שלי... 

אוותר לך!! חשוב לי שיהיה לך טוב... וזה יקרה ואני לא 
בכל מחיר... אז למה עעעל הדרך אתה מאריך את 

 הדרך... למה עעעל הדרך אתה מעכיר את האוירה?? 
--- 

בחור יקר: אתה עדיין לא אבא לילדים... וממילא אתה 
אולי לא כ"כ מכיר את זה... אבל כשהילד שלי נכנס 

... אני מוצא את עצמי לאיזה טירלול כדרכם של ילדים
נאנח... ואז אני שואל את עצמי: למה אני נאנח??? מה 
כ"כ כואב לי עכשיו?? האם כ"כ כואב לי שהילד מתנהג 

 כעת לא יפה?
הנקודה העיקרית שכואבת לי  לא!! לא זו הנקודה!!

זה... אאאוף...  אתה הרי תתנהג יפה!! כי אני הרי לא 
ני אעמוד על זה כי אתן לך לעשות את השטות הזו... וא

זה עולה לי בחיים!!! אז נו... תבין עניין... מי צריך 
עכשיו את החצי שעה המעכירה הזו שאתה הולך 
לבכות לי ולהשתולל... ואז אני אצטרך להרים עליך 
שאגות ולהסביר לך בדרך הקשה ואתה הרי בסוף 
תבין... לא יעזור לך כלום!! כי אני פה האבא... ואני 

מך ואני מחליט עליך והיות בוער לי שאתה יותר חזק מ
תהיה בן אדם ולא תעשה שטויות... אז זה יקרה!!!! אז 
אם בלאו הכי אתה בסוף תתנהג יפה... אז בא נחסוך 

זה... זה מה שבעיקר את החצי שעה המיותרת הזו!!! 
מכעיס אותי... ההתנהגות שלו עצמה לא כ"כ מכעיסה 

הרי אתה תכנע בסוף כי אותי... כמו התסכול... אאוף... 
מישהו אני לא אוותר עליך!!! אז בא נקצר הליכים... 

צריך לדעת שזו הגישה  מבין על מה אני מדבר??
 הנכונה בייחס לכעס של ה' על יהודי!!! 

אני חוזר כעת משפט ששמעתי מר' עזריאל 
טאובר זצוק"ל שכבר נכתב עשרות פעמים כאן 

 ם: בגיליון וצריך לשנן אותו מאות פעמי

כי סו"ס  שחטא!!ה' אף פעם לא כעס על יהודי 
אין איש בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא... על 

 החטא עצמו ה' לא כועס... רק מה כן??? 

 איפה אתה...ה' כועס על יהודי שכבר חטא... 
למה אתם לא שב אלי?? כשאדם הראשון חטא 

 איפה אתה...  אייכה...ה' הופיע ושאל: 

 לאן נעלמת..... שאלתי: לא שאלתי למה חטאת.
בסייידר... חטאת... אז לפחות תחזור!!! למה 
אתה לא ממהר לסיים את הכאוס ולחזור אלי?? 
למה אתה נותן לי כעת להיות שרוי בצער 
ולהמתין שית אלפי שנין עד שתסכים לשוב 
אלי...?? למה אתה נותן לי להמשיך להתגעגע 

 אליך??

שבסוף  סוד היבום מכריז: סוד היבום!!!זה 
בסוף לבל ידח ממנו נידח... בסוף כל הבנים של 
ה' ישובו הבייתה לאבא ופחדו אל ה' ואל טובו.... 
אבל אוי... כמה "סוד היבום" עוד יצטרך... כמה 
גלגולים וכמה תהפוכות עוד יעברו על אותו 
יהודי עד שהוא יסכים לשוב לחיקו של אבא 

 שבשמים... 

את כל אם תתבונן עמוק עמוק זה משנה 
ברגע של נפילה אנחנו מרגישים  ההסתכלות..

תחושה עוינת!! ה' כועס עלי... ה' כעת לא אוהב 
וזה הרי בדיוק הפוך במאה שמונים אותי... 

ה' כועס רק בגלל שאני אהיה לך לאב  מעלות!!!!
ואתה תהיה לי לבן... והיות ואני כ"כ אוהב 
אותך...  דווקא בגלל זה אני כועס למה אתה 

לי את זה... הרי אתה עוד תשב פה ותהיה עושה 
 למה תמתח???  --סמוך על שולחני... אז ריב

--- 

אם נבין את זה... זה יתן לנו המון תעצומות נפש 
לשוב!! לשוב לאבא שבשמים לאחר מעידות... 
וזה מה שהתורה מגלה לנו בפרשת בלק... בלעם 
מגיע בתור מקדמה לקראת ההתרסקות של 

. יקרה שם משהו עצוב.. ויצמד חטא פעור... כן..
 ישראל לבעל פעור... ויחר אף ה' בישראל... 

יש שם המון המון כעס... וכמעט כיליתי את בני 
 ישראל בקנאתי...

אבל הההלו... לא לשכוח... לפני כמה פסוקים בודדים 
אמרתי עליכם: "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל 

ברגעים הכי  בישראל ה' אלוקיו עמו..." תזכרו את זה
קשים... תדעו לשוב הבייתה... לדעת שה' כועס לא 

למה אף אחד לא קם -על החטא... אלא על זה ש
מתוך העדה ומשיב את חמתי?? למה אתם לא 
חוזרים לאבא שמתגעגע ורוצה לחזור להיות אתכם 
באהבה ובחיבה?? כשנהייתי אבא הבנתי את 

פני הניואנסים האלו מאוד טוב... והאמת היא שגם ל
כן... גם כשהייתי ילד... ידעתי טוב מאוד שבסופו של 
דבר הכעס של אבא שלי תוך רגע מתהפך לחמלה... 
ואת חטאי אני מזכיר היום... ניצלתי את זה לא פעם... 
השתמשתי בזה לפעמים לסחיטת צומי... ואבא שלי 
לפעמים זרם.. לא היה איכפת לו... למה לא... כל זמן 

חיוב... למה לא... בכיף... גם שסחטתי צומי בדרך ה
אבא שבשמים מוכן לשחרר המון אהבה... ולו בשביל 
שנפנים שסו"ס הוא אבא טוב שבשמים (השלמת 

 בגיליון זה...) 2מאמר זה בעמוד 
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 או מסיבת "יבואו טהורים"???מסיבת חומש  
(אם אתה זוכר לפני חודש וחצי... בתחילת קיץ התאנים ושוב יצאנו כיתות ב' ג' ד' לטיול של כמה ימים בחיק הטבע עם המלמד ר' יצחק... 

ביכורים ענבים..." וכעת אנחנו שוב יוצאים... והפעם העיתוי הוא "והימים ימי  כבר יצאנו איתו פעם אחת לטיול לאכול תאני שביעית...)
בימים אלו ארץ ישראל מוצפת בכרמי ענק מלאים באשכולות ענבים עסיסיים.. אבל כעת זה שמיטה!!! והכל הפקר... הכל 
פתוח... ואל תשכח שהשנה אין ביכורים כמו בכל שנה... אז במקום המעמד של עליית הביכורים... הרבה יצחק החליט לקחת 

 אנחנו הולכים לאכול מהענבים שה' זיכה לנו בשנת שבתון זו... אותנו למסע של פירות טיש!!! 
 הפעם זה טיול מאוד לא שגרתי!!! יש שני דברים מאוד בולטים ושונים מכל שאר הטיולים של החידר...

הרבה דבר ראשון: כל פעם שיוצאים מטעם החידר לטיול... אז כל ילד מביא איתו תיק עם ציוד... אוכל... ממתקים... אבל הפעם 
אמר לא!!! לא להביא כלום... היום הכל "משלחן גבוה..." רק יצאנו מהעיר... נהיינו טיפה צמאים... ומיד נכנסנו לשדה המופקרת 
הראשונה של ר' בערל... מוטי ויענקי כבר זיהו על הריצפה קציעות.. תאנים שכבר נפלו מהעץ לפני כמה ימים והספיקו 

ואכל... אכלנו והותרנו כדבר ה'... ברכנו על העץ ועל ארץ חמדה טובה... והמשכנו הלאה...  להתייבש... כל ילד הרים מהריצפה
בקיצור: כל רבע שעה... נהיינו צמאים... נכנסנו לעוד שדה מטופחת... קטפנו עוד איזה כמה ענבים (שהספיקו להתבשל...) 

 אשון שהיה שונה... שאין ילקוט על הגב...זה הדבר הר (שהיה כתוב עליה שבעה"ב מתיר לקחת...)שתינו מאמת המים 
אבל הדבר השני שהוא בשבילנו ממש הפתעה!!! השנה לראשונה יצאנו כיתות ג' ד', יחד!!! יחד עם כתה ב', בדרך כלל בחידר 

 שלנו יש הפרדה הרמטית בין כיתות א' ב', לבין כיתות ג' ד'... ולמה???
יתה א' מתחילים כבר ללמד את הילדים הנהגות בסיסיות של סדר טהרות... כן... כי אנחנו שייכים לקהילת החברים... ואצלנו מכ

אצלנו "יבואו טהורים" זה לא המלצה... מיד לאחר "מסיבת חומש..." אחרי שהילדים יודעים שורו"ק וקובו"ץ מיד מתחילים 
(לא לחינם הגמ' בסוכה מב. מסמיכה "קטן ו'... להרגיל אותם להיזהר מנגיעה בכלים ושרצים... ולא לשחק עם ילדים לא מוכרים וכו' וכ

בקיצור: אצלנו בכיתה א' מלמדים את הילדים לשמור על  )לשמור ידיו...קטן היודע  לשמור גופו....היודע לדבר אביו מלמדו תורה... קטן היודע 
בסלט או חביתה שאבא אוכל... אז זה בסדר..  גופוגע (כלומר: שאם יענקי שלנו שעולה כעת לכיתה ב'... אם נגופם!!! רק את גופם אבל לא את ידם... 

ם הוא אכל מזה זה לא טמא כי יענקי יודע לשמור גופו.. אבל אם יענקי נגע בידיו בארוחת ערב של אבא... אז זה טמא... ואבא שלנו יצטרך לטבול במקווה, א
יא עדיין לא כזו רלוונטית... כי תכל'ס... אנחנו עדיין צריכים להרחיק ממנו כמות פרס וחצי בשיעור זמן של אכילת פרס.. כך שתכל'ס... הטהרה של יענקי ה

ואז בכיתה ב' במשך השנה מלמדים ומרגילים את הילדים לשמור את ידיהם... ואז בסוף השנה  טהרות ולשים אותו הרחק מהישג ידו...)
חברים לכל דבר... וגם אם הם נוגעים יש את המסיבה הגדולה ואז הם מקבלים את התעודה עם פלומבא בהכשר הרב שהם 

 באוכל וכלים... זה נשאר טהור... 
עכ"פ כתוצאה מזה... יש הפרדה הרמטית בין כיתה א' ב', לבין כיתה ג' ד'... כי... כי תבין: אנחנו הילדים של כיתה ג' ד'... אנחנו 

מא מפרישה חלה... היא שולחת איתי לחידר חברים לכל דבר!!! באגף שלנו בחידר מסתובב חלה ותרומה חופשי... כל פעם שא
שאני אתן למוטי כץ... הרבה יצחק אוכל חולין בטהרה... הוא אוכל יחד איתנו בכיתה והוא לא מחביא את האוכל מאיתנו... לא 

רות איכפת לו שנגע בזה... אבל הילדים של כיתה א' ב'... זה לא!!! הם לא אוחזים ברמה הזו!! הידיים שלהם עדיין לא שמו
 הרמטית... ולכן יש הפרדה...

לכן תמיד כשיהיה טיול בחידר... אף פעם לא יקחו את כיתה ב' יחד עם כיתה ג' וד'... כי תחשוב שאני אוכל קרטיב... ופתאום אח 
יב... שלי מכיתה ב' רוצה ביס... ואני אח טוב... נתתי לו... זהו!!! הלך לי הקרטיב!! כעת אני באמת יכול לתת לו את כל הקרט

(בעצם לא בטוח... שהרי הוא לא נגע ביד... רק בפה... וחוץ מזה קרטיב זה הרי קרח... וקרח שהיה שני לטומאה והפשיר הרי הוא נהיה שיגמור אותו לבד... 
יצור: יש לחקור... אפשר לעשות הרבה ראשון... חוץ מזה... תלוי אם יש בקרטיב כביצה... ואולי מיירי שהוא נגע בזה בידו... אפילו במקל כי הוא חשיב יד... בק

  מטעמים מהקרטיב הזה...)
ולכן תמיד כשיצאנו יחד עם הרבה יצחק ל"קאנטרי" בסוכות גינוסר שהיינו הולכים שם לחוף של הכנרת לאכול מפריה של ארץ 

שם וקבלנו רשות לקטוף פירות  ישראל ולשבוע מטובה... תמיד היינו נוסעים בנפרד כיתות ג' ד' ואילך בלי כיתה ב'... כי כשהיינו
(משבט נפתלי ששם נחלתם) היינו צריכים להפריש תרומות ומעשרות. ותחשוב שיש לי פה כך וכך טבל של גרוגרות וצימוקים.. 
ואני כבר עומד פה חצי שעה מרוכז בהפרשת תרומות ומעשרות... כבר הפרשתי אחד מארבעים לתרומה שזה בשביל מוטי 

שרה לעקיבא לוי.. וכבר הפרשתי גם מעשר שני... ותחשוב שבדיוק אח שלי נכנס בסערה ובחדוות נעורים כהן... והנה אחד מע
לאוהל שלי והופה... נוגע בתרומה גדולה ובמעשר שני (שעדיין לא הספקתי לחלל אותו...) זהו!!! הלך על התרומה גדולה... לכן 

(כמובן עד המסיבה המרגשת שבעזה"ש הולכת להתקיים תי קבוצות נפרדות... מטעמי בטיחות עד כה לא יצאנו איתם יחד... אנחנו כמו ש
  בעיצומו של יום תשעה באב שיהיה לששון ולשמחה... עכ"פ בבית ראשון...)

אבל השנה ? ! ? ! השנה יש איחוד לבבות... השנה התקבלה החלטה שבלאו הכי אין תרומות ומעשרות... השנה הכל הפקר... 
.. המנהל החליט שהוא רוצה דווקא שהילדים של כיתה ב' יצטרפו אלינו ולו בשביל לעשות שימוש אצלנו... וכיון שכך אדרבה.

 איך ניראים ילדים בוגרים שיודעים לשמור על הידיים שלהם... 
טבל בשנה רגילה המנהל לא יכול לקחת ריזיקות כאלו... כי עם כל הרצון הטוב... מספיק שילד מכיתה ב' נוגע בתרומה או ב

הטבול לחלה וזה ממש אסור... אבל עכשיו שבלאו הכי אין תרומות ומעשרות... רק אנחנו הילדים הבוגרים בכל זאת ממשיכים 
 לאכול חולין בטהרה... כאן מה כבר יכול להיות...

לגדולים!! ובאמת באמצע הטיול היו כמה פשלות... בהתחלה אמנם הילדים של כיתה ב' היו מאוד מרוגשים שהם זכו להצטרף 
ואנחנו השתדלנו להראות להם דוגמא אישית... כשהלכנו במסלול ופתאום מצאנו שם איזה כד ישן... הסברנו להם שלמרות 
שזה מאוד מאוד מעניין אותנו... אנחנו לא מרימים כי זה "כלים הנמצאים" וחז"ל גזרו עליהם טומאה... גם לא לוחצים ידיים 

ידד עם כל מיני ילדים לא מוכרים... אבל... בהמשך הטיול... אתה יודע איך זה נראה... פתאום לאנשים זרים וגם לא מנסים להתי
ילד אחד מכיתה ב' מצא איזה בקבוקון של מיץ טבעי... והרים אותו ושאל של מי זה... אבריימי רפפורט הסתכל אחורה ופרץ 

ממאה) שאנחנו צריכים להחמיר לאכול אותם בטהרה... בבכי... אמא שלי הכינה לי את זה במיוחד בתפוזים מדומעים (בפחות 
ועכשיו הם נטמאו!!! אבריימי פתח את הבקבוק ושפך אותו בצער רב בצידי הדרך ע"ג עפר תיחוח (שלא יכשלו בזה אחרים...) 

דים בכיתה וכן הלאה וכן הלאה... ואז הפרומערס' של כיתה ד' החליט פתאום שהוא חייב לטבול במקווה... מה יש?? אחד מהיל
ב' כיבד אותו בכמה גרוגרות שהיו על הריצפה ויש לו נערווען שהם הוכשרו לקבל טומאה... ואם ככה אז הם טמאים והוא אכל 
מהם בשיעור כדי לפסול את הגוויה... (זה סתם נערווען... כי אין צורך לחשוש שמא הוכשרו...) עכ"פ את העיקר שכחנו... תכל'ס 

טיול של כמה ימים בהרים... אנחנו כעת בדרך לנחלתו של יוסף שעליה נאמר "מבורכת ה' ארצו ממגד יצאנו כיתה ב' ג' ד' ל
מבורכת שלא צריכה גשם... כך שגם בשנת השמיטה שמים מטל ומתהום רובצת תחת וממגד תבואות שמש..." בקיצור: זו נחלה כ"כ 

ות טיש של הרבש"ע... משלחן גבוה... אי"ה בשבוע נמשיך לתאר את מסע גדילים שם כרמים ותאנים נפלאים... ואנחנו בדרך לשם לאכול פיר
  הקודש שהיעד הסופי הוא ירושלים...
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 בקרוב ממש

השבוע נזכרתי בבדיחה מאוד מצחיקה שאמרו אותה 
בתחילת הקורונה... אני זוכר שזו היתה אחת 
הבדיחות היותר טובות... הבדיחה היתה: שאיש אחד 

רים... הוא הגיע עם מסיכה לשטיבלאך במאה שע
נבהל לראות שאף אחד מהמתפללים לא לובש 
מסיכה... נו... אז ליד מי אני אשב... ואז הוא לפתע 
ראה זקן אחד לרפואה שהוא כן לובש מסיכה... אוהו.. 

 אני אשב לידו... 
בסוף התפילה הזקן מוציא את הפה מהמסיכה ואומר 

 לו: אני רואה שגם לך יש את זה... (את הקורונה...) 
 שעתו הבדיחה הזו היתה מאוד מאוד מצחיקה...ב

ואני שואל אותך: האם מישהו כיום מבין בכלל מה 
 הבדיחה??

הרי היום ככה זה הלכה למעשה ללא שום בדיחה!!! 
אתה קולט שהיה משהו שעד לפני שנתיים היה 
בדיחה מוצלחת... והיום ככה זה ללא בדל של 

 חיוך???
מה שאנחנו אני משתמש עם הבדיחה הזו כמדגם ל

אומרים במעריב: "משנה עיתים ומחליף את 
הזמנים"!!! הנה לך דוגמא של שינוי תפיסה שאנחנו 

 בעצמנו חוינו אותם בשנתיים בודדות... 
כל מה שנותר לנו זה לקחת את זה לדברים הרבה 
יותר משמעותיים... מידה טובה מרובה... אז!!! אז 

היום ימלא שחוק פינו.. כמו שפעם היתה בדיחה ש
היא בכלל לא מצחיקה... הרי יש דברים שעכשיו הם 
ממש ממש לא צחוק... ומשנה עיתים ומחליף את 
הזמנים וימלא שחוק פינו!!! אנחנו נצחק על זה... 
אנחנו נסתכל על זה בשעשוע ונגיד... אוי... כמה 
עשינו מזה עסק.. כמה היינו מוטרדים... איך לקחנו 

לעשות עם אלה!!!  ללב... והנה מתברר שהגדיל ה'
 הכל התברר כ"כ לטובה... 

בינינו... כשאני נזכר באובססיה שהייתה לי בתחילת 
הקורונה... ההתהלכות ברחוב בחשש... הנערווען 
מכל אחד שפגשתי ברמי לוי בשבועיים הקרובים... 

 (האם חיישינן שמא גררה חולדה וכו')אולי הוא בבידוד... 
 ים!!!כשאני נזכר בזה אני נתקף בעצב

מרגיז אותי להיזכר בכפייתיות שהייתה לי... בלחץ 
שהתברר כ"כ מיותר... בעליהום שהמידע הרפואי 
ומספרי המאומתים שיגע אותי והכניס אותי למחול 

 שדים שהתברר כמיותר...
אז זהו!!! שאם שנתיים ימים בסה"כ חלפו ותראה איך 
התפיסה השתנתה.. מותר לנו לקחת את זה כמדגם 

הרבה יותר משמעותיים... חז"ל דורשים את לדברים 
הפסוק: "מי בז ליום קטנות..." מי גרם להם לצדיקים 

קטנות אמונה  -שיתבזבז שולחנם לעתיד לבא
שהייתה בם..." שים לב: חז"ל מדברים דווקא על 
צדיקים!!! הם מדברים על אותו בן תורה שכבר עושה 

. מעל ומעבר והוא יזכה לרב טוב הצפון לצדיקים..
אבל גם הוא ידפוק את הראש בקיר. אוף.. למה 
לקחתי ללב את הפיציפקעס של החיים... לא חבל??? 
כשלמדתי את המאמר חז"ל הזה צף לי מיד הדפיקת 
ראש שלי בקיר כיום לחשוב שאם היום מאומת 
קורונה זה משהו שמסתכם במקרה הכי מחמיר 
בהליכה עם מסיכה ברחוב... הרי לפני שנתיים נכנסתי 
לבידוד שבועיים כי פגשתי מישהו שהיה צריך להיות 
בבידוד כי הוא היה יותר מרבע שעה עם מישהו 

(ועדיין לא קיבל תשובה חיובית... שנהיה מאומת לפני חודש 

כשאני נזכר בזה... זה מוציא אותי  זוכר את זה??)
מהכלים ומתחשק לי לדפוק את הראש בקיר!!! אז 

. בקרוב, במהרה תחשוב שעל אותו משקל בדיוק..
בימינו... פתאום יתברר שכל מצות ציצית וכל איש"ר 
וכל מילה תורה ופרוטה לצדקה זה שווה מיליונים!!! 
ואז תזכר איך שבזבזנו את זה... על מה?? על איזה 
קניה באושר עד שלכן הזדרזנו לגמור את התפילה או 
לסגור את הגמ'... תחשוב איזה דפיקת ראש בקיר 

מי בז ליום קטנות... הקורונה היא בסה"כ נדפוק אז!!! 
מדגם חיוור לעומת הבזבוז שאנחנו עלולים למצא את 

 עצמנו בו...  אוי על מה בזבזנו את חיי הנצח שלנו... 



“ 

 

 מי צריך לצאת להביא פרנסה?? הבעל או האשה???
כפי שהבטחתי בשבוע שעבר... שכרתי השבוע מסוק מיוחד שיפטרל איתי מעל שמי 

 .. לפניך תקציר חלקי שיצא לי תוך כדי סקירת השטח... כתובות.
ובכן: באופן כללי הההנושא של מסכת כתובות בה"א הידיעה זה המחויבויות בין בעל 
לאשתו... מה בעל ואשה מחויבים אחד לשני... אבל!!! דווקא את הנושא העיקרי הזה 

ול. אז אי"ה ניכנס עם כל אנחנו נפגוש יותר בהמשך... מדף מ"ו ואילך... בשבת מברכים אל
הרמ"ח והשס"ה ל"הלכות" כתובות!!!! אבל סו"ס כעת אנו רק מתחילים כתובות... לכן 

מ"ו דפים הראשונים... נסתער על האתגר איך הופכים את -כעת בא נתמקד בעיקר ב
קליפת יולי אוגוסט להייליגע כתובות... איך הופכים את היגון של אלי ציון ועריה 

רת שק על בעל נעוריה... לשמחה של "בתולה נשאת"... זו כעת המשימה וכבתולה חגו
אבל תעשה טובה... יש לי משהו אחד שעומד לי על הלשון... ואני מוכרח להגיד שלנו!! 

 אותו כבר עכשיו כשמתחילים מסכת כתובות!!! 
אים (ולכן זה ממש מתובכן: צריך לדעת שיש במסכת כתובות סגולה מיוחדת למחילת עוונות 

 ללימוד בחודש תמוז אב אלול... מכעת שזמני תשובה ממשמשים ובאים וכ"ש בחודש אלול שבא אחריו...)
כי מקובלנו: שחתן מוחלים לו על כל עוונותיו!!! למה?? כי הוא מקבל על עצמו  ולמה????

עול אשה... והיום נפל דבר בישראל ויש צעירים שחושבים שמגיע להם כסף  עול!!!!
(אגב: מידיעה ... בסדר... בא נגיד שאתה חש מעצמך וחושב שמגיע לך דירה... ודירה... נו

אישית... בחורים מתמידים ועובדי ה' באמת לא דורשים דירות וגם ההורים שלהם לא... כך שלכל אלו שעומדים 
תורה... ושואלים "פלוני שלמד תורה היאך מקולקלים מעשיו..." אז זהו!! שאתה הוא זה שהחלטת שפלוני לומד 

כי אותו אחד שבאמת באמת לומד תורה הוא לא נושא אשה לשם ממון ולא בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא 

אבל  משפט... דא עקא שאת אותו אחת. אתה הוא זה שלא רוצה אותו משלל סיבות מצועצעות וד"ל...)
ע... מה לפרנס?? איפה.. היום כל בת סמינר מחונכת שהיא זו שצריכה לפרנס!!! אז רג

קורה פה... אתה לא צריך להביא דירה... לא צריך לפרנס... לא צריך להתחייב כלום... ואתה 
איזה עול אשה קבלת על  סליחה... בתור מה???עוד רוצה שימחלו לך על כל העוונות?!? 

עצמך שמגיע לך מחילת עוונות?? מילא עשיו... עשיו כנראה ידע ארמית וכשקראו את 
(עכ"פ נא אפלח ואוקיר" הוא הבין שהוא זה שצריך לצאת לפרנס... הכתובה ואמרו "א

לכן "ויקח את מחלת" מלמד שמחלו כל  לשדוד בנקים וללסטם את הבריות... פרנסה נוסח עשיו..)
עוונותיו... אבל מי שמגיע לשידוכים מתוך נקודת הנחה שכולם חייבים לו וצריכים לרקוד 

 היגיון למה מגיע לו שימחלו לו על כל עוונותיו??לפי החליל שלו... אני לא רואה שום 
אתה  אתה!!!!ובמסכת כתובות כתוב ש אז בשביל זה ברוך ה' הגענו למסכת כתובות!!!

צריך לפרנס את אשתך... אתה הוא זה שצריך לבנות לה מדור לפי כבודה... אתה צריך 
ש" ועד לדאוג לה לדירה... ברמת העקרון אתה צריך לצאת לעבודה מ"תזרח השמ

 "ולעבודתו עדי ערב..." 
לכל בחור בשידוכים  -להזכיר לכל אדם נשוי והכי הכי זה הנושא של מסכת כתובות!!!!

את המחויבות האמיתיות... מה כתוב בכתובה שהוא חייב לאשתו... אוהו... עכשיו... אחרי 
קיר אנא אפלח ואושלמדת את מסכת כתובות ואתה לראשונה קורא את הכתובה ומפנים ש"

ואסובר ואיזון ואפרנס ואכסי יתיכי כהלכות גברין יהודאין דמוקרין ומסוברין וזנין ומפרנסין ית נשיהון 
  בקושטא..."

 אה... הפנמת את זה??? אתה מקבל על עצמך את עול אשה?? 
אוהו... כעת!!! כעת מוחלין לו על כל עוונותיו!!! יש פה מישהו שקיבל על עצמו עול... כעת 

 מוצדקת למחול לו על כל עוונותיו... יש סיבה 
ומירכתי הבית נשמע  אלא שכעת!!! כעת לפתע מגיעה הפתעה בלתי צפויה לחלוטין...

לפתע קולה של ה"אשתך כגפן פוריה" שדופקת על השלחן ומכריזה ווטו!! לא!!! לא 
ללכת להביא בשבילך את הפרנסה... לך ללמוד תורה... אני... אני  מתנדבתמסכימה!! אני 

מה... את מתכוונת ברצינות?? את באמת רוצה  !ואז תעמוד המום!!!אביא את הכסף... 
לנטוש את ה"כל כבודה בת מלך פנימה" בשביל להביא בשבילי פרנסה?? והיא עונה 

שישב בבית מדרש וילמד...  ולא  בעיניים בורקות: כן!!!! זו משאלת חיי לתת לה' את בעלי
(אתה יאומן... היא באמת הלכה... אתה לא הפסדת את העול אשה... כי העול עדיין עליך... 

המנהל והיא רק הסגנית... אגב: בדרך כלל הסגנית יותר דומיננטית מהמנהלת... אבל עדיין המנהלת היא זו 

ואז היא חוזרת הבייתה... ולמחרת  עדיין עליך...)שלוקחת אחריות... וזה בדיוק המנגנון כאן... האחריות 
  מתנדבת!!!וכבר שבוע ימים היא כל יום מחדש  מתנדבת...לא יאומן... היא שוב פעם 

ואל תתבלבל... אל תחזור על הטעות של פרעה!!!! פרעה ביקש מעם ישראל שיתנדבו... 
ולמחרת הוא הכריז: והם באמת התנדבו יום אחד מכל הלב... וירא פרעה כי טוב הוא... 

 לעבוד!!!  חייביםרבותי: אתם 
יום אחד אשתו התנדבה לצאת לפרנס במקומו כדי לעזור לו... ומאז  לזה קוראים פרעה!!!

אסור לנו לתת לחרפה הוא שכח שזו התנדבות... והוא התחיל לחייב אותה לעבוד בפרך... 
ות שאנו חייבות לצאת לא יתכן שבנות סמינר בדורנו טועות בתפיסתן ומכריז הזו!!!

לפרנס!!! זה מנוגד למסכת כתובות... זה מנוגד לאחד מארבעה טורים שו"ע שנקרא אבן 
אשה לא חייבת לפרנס... זה אף פעם לא  וזה מנוגד להשקפת תורתנו הקדושה!!!העזר... 

היה התפקיד שלה ואף פעם גם לא יהיה... רק מה?? נשות ישראל הצדקניות של דורנו 
לצאת  להתנדבוהן החליטו  (מכל מיני אילוצים של "עת לעשות לה'" בדורנו)רוחן  נדבה אותן

מ ת נ מידי יום לשנן לעצמם שוב ושוב: אני  מחויבותולעזור לבעל לפרנס... נשות ישראל 
האישית בחרתי להעמיד לה' את  מיוזמתיאני לא חייבת... זה לא תפקידי... אני  ד ב ת ! ! !

(עוד מעט וילמד... בזה שאני הולכת להביא בשבילו פרנסה...  בעלי שילך לבית המדרש

וגם אם יש לי ותק של עשר  אסביר למה השינון הזה כ"כ קריטי... למה זה לא סתם משחקי מילים...)
שנים או עשרים שנה בעבודה.. זה לא משנה... אני עדיין כל יום מתנדבת מחדש... וזכותי 

שת מההתנדבות הזו... ואף אחד לא יוכל לבא אלי בכל יום נתון לקבל החלטה שאני פור
(אמנם אני כן אתחייב לעשות מה שאשה חייבת לעשות בתוך הבית מתוך בטענות כי אני לא חייבת!!! 

המשבצת של המחויבות של "מעשי ידיים" כי אין לה רשות לשבת בטילה.. אבל לצאת לעבוד היא לא חייבת... 
  נקודה!!!)

ואתה מבין לבד שאשה לא יודעת להגיד כאלו דברים... כי מאיפה לה לדעת שהיא לא 
שהיא חייבת.. היא לא למדה מסכת כתובות!!! היא כן  בטוחה(אדרבה... תשאל אותה... היא מצידה חייבת... 

בשביל זה אנחנו כעת  למדה הכשרה מקצועית וכן אמרו לה שככה זה כולם וחייבים לצאת לפרנס.)
אנא אפלח  אנא!!!!-לים מסכת כתובות... ואתה תחזור הבייתה ולא תכחד ממנה שמתחי

ואוקיר ואפרנס... ואם את מתנדבת לעשות את זה במקומי כל הכבוד לך... וכל יום מחדש 
זו התנדבות מחדש... כל בוקר מחדש זה כתר שאת נותנת לה' שמעמידה לפניו עבד ה' 

דבוק באילנא דחיי... ועיני כל הדורות שעומד בבית ה' בחצרות בית אלוקינו ו
(לאפוקי מאותם נשואות בהשתוממות על המסירות נפש של נשות האברכים בדורנו... 

אלו שכמו בגלות מצרים  התהפכו מ"פה רך" ל"פרך..." והיות ולפני חמישים שנה נשות ישראל החליטו 
והן כבר נגשות לזה ממקום של לעבוד במקום בעליהן ממקום של פה רך... בשלב מסוים הן שכחו... 

 חובה גמור וממילא זו עבודת פרך... אסור לתת לטעות הזו מקום!! זו עוולה!!! זה מנוגד לדרך התורה...
שכאן המקום לחשבון נפש אישי...  אשה שאכן יוצאת  אבל!!! כאן חשוב להעיר עוד הערה חשובה:

לצאת אחוזים זה בגלל שהיא מתה וכמה  על התורהלעבוד... כמה אחוזים זה בגלל שהיא מתה 
כי אם זה בעיקר בגלל שהיא לא מסוגלת להישאר בבית... אז אמנם לא נורא... אבל לא יזיק  מהבית...

לזכור שלא תמיד השיקול של העבודה  והכי הכי:מידי פעם להתחזק בשער "יחוד המעשה" לחוה"ל... 
   ול ויתורים רוחניים אחרים ודו"ק.........)הוא נטו נטו שיקול רוחני טהור וזך שעומד כמשקל גמור מ

הרי בינינו... באיזשהו מקום יש כאלו  עכשיו: למה ההשקפה הזו כ"כ קריטית??---
שיחשבו שזה משחקי מילים... נו... מה זה כבר משנה אם אשה מפרנסת או שהיא 

זה אבל לא!!! יוצאת לעזור לבעלה לפרנס...?? תכל'ס, אותה גברת בשינוי אדרת.. 
אברך אחד  לדוגמא:מכמה סיבות... וכעת נתמקד רק בסיבה אחת. מאוד משנה ו

סיפר לי: הגברת מרגישה לאחרונה שחיקה ועייפות נפש בעבודה... והיא טוענת 
שהיא זקוקה לחיזוק... מה יש?? מה קרה?? העניין הוא: שבמסגרת העבודה יש שם 

לה ש... מה זה צריך להיות מישהי פחות דתית.... ויום אחד היא התחילה לטעון 
שבעלך לא יוצא לעבוד?? מה זה הפרזיטיות הזו שהוא שולח אותך לעבוד קשה 

 והולך לו ללמוד ולהתרווח...?? 
המשיך אותו אברך והדגיש: אשתי אמרה לי בקנאות: אני יודעת בודאות שאותה 

ברור לי במאת האחוזים שהיא מעוותת בהשקפה  לא צודקת בטענתה!!!אשה 
רי הבלע שלה... אבל עדיין!! המשפטים שלה החלישו אותי וגרמו לי לתחושת בדב

שחיקה וליאות... ואני לא מבינה למה... הרי אני מבינה בשכל שהיא לא צודקת... 
 אז למה זה עדיין מפריע לי?? 

 נו... שואל אותי אותו אברך... מה אני צריך לענות לרבנית שלי: 
בה מיניה וביה... הרי מה היא אמרה?? אני אמרתי לו: הגברת ענתה את התשו

היא צודקת טעות!!!! אותה אשה כן צודקת!! יודעת שאותה אשה לא צודקת... 
לגמרי... הרי מה היא טענה?? למה בעלך שלח אותך לעבוד והוא לא עובד?? בטח!!! 
היא צודקת!! התורה אומרת שהבעל צריך לפרנס ולא האשה... היא צודקת 

מה נעשה שאשתך היא בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב...  ה??רק מוצודקת... 
ולשגר אותך לבית המדרש כדי לתת לאבא  להתנדב...והיא מיוזמתה החליטה 

שבשמים את קול התורה שלך בישוב הדעת... כל זמן שאשתך הבינה שהיא 
מתנדבת היא לא הרגישה שום שחיקה!!! כי מי שמגיע בתחושת נדיבות מרגיש 

(תסתכל על המתנדבים בעזר מציון או במפעל חסד איזה ברק יש להם בעיניים... ימית... בעירה פנ

כמובן... כל זמן שהם לא שכחו שהם מתנדבים... וכל עוד שהם לא סוחבים ממקום של לחץ חברתי 

רק מה?? עם הזמן ה"פה רך" התחלף ב"פרך" ואשתך שכחה  ושאר מניעים חיצוניים...)
ברגע שהיא חייבת לעבוד יש  מחוייבת!!!ה לחשוב שהיא שהיא מתנדבת והיא טוע

לה את כל הסיבות שבעולם להרגיש שחיקה.. ואין אפשרות שלא... כי אלוקים 
אשה שחייבת  ואשה לא!!!ברא את האיש עם תכונות שמתאים לו לצאת לעבוד... 

 לצאת לעבוד היא מרגישה כמו אמותנו במצרים שעבדו בשדה בפרך... 
תי לאותו אברך... תשלח את הגברת שתחזור בחזרה לאותה אשה אשר ע"כ: אמר

(שאמרה לה את אותם משפטים בדיוק שההוא שכן אמר לרחל אשת ר"ע לאחר י"ב שנים של 

שתחזור לה ותגיד לה: טעיתי!!! טענת לי למה בעלי לא יוצא לעבוד...  מסירות)
באמת צריך לצאת לעבוד ומצידו מחר הוא יוצא לעבוד כי זו בעלי  צדקת בדברך!!!

 חובתו "אנא אפלח ואפרנס..." 
אני זו שדפקתי על השלחן ועשיתי ווטו!!! אני מיוזמתי אמרתי לו:  אבל אני!!!!

לא!! לא רוצה... אני רוצה ללכת במקומך... כי התורה זה ההובי שלי... אני אוהבת 
.. אני מוכנה לעבוד קשה העיקר לתת לה' את את התורה... משוגעת על התורה.

(את המשפטים האלו החילונים מבינים מצוין... הם גם עובדים בפרק בשביל ההובי התורה שלך... 

כמדומני שאחוז משמעותי  שלהם... בשביל החולשות שלהם... בשביל התסבוכות שלהם...)
בפרט הזה...  רותחוסר בהיביותר בשחיקה בעבודה בקרב נשות אברכים... נובעת מ

שהן שכחו שהן מתנדבות וכשההתנדבות נשחקת התוצאה היא שחיקה!!! ואנחנו 
אלה שצריכים להעמיד אותן על הטעות הזו... אז הנה!! בשביל זה אנחנו מתחילים 

(כל מי שרוצה להתנפל עלי שהרסתי את ההשקפה הצרופה...  שיבא אלי רק לאחר כעת כתובות... 

 ות...)שהוא סיים מסכת כתוב
--- 

סליחה על הגלישה... כעת נחזור לעניינינו... כעת אנחנו מתחילים כתובות, עכשיו 
   (אל תשכח... אני מדבר כעת מתמונה אוירית די מטושטשת.)ככה: 

 אנחנו כעת מדברים מדף ב' עד דף מ"ו... כעת בא נעשה סדר... 
ל דף סוגיה אחרת... השבוע בח' בתמוז מתחילים בדף ב'... עד י"ז בתמוז יש לנו כ

דף אחד מדבר על שבע ברכות... ודף אחר מדבר על הלכות אבלות... יש שם גם 
סוגיה חשובה על נישואין בשבת... ואז!!! מי"ז בתמוז ועד ט' באב בערך... יש דפים 

אני  שמירת הלשון...שאם נרצה להגדיר אותם כנושא... אני קורא לזה סוגיה ד
ללמוד הלכות שמירת הלשון בלומד'ס... דא עקא  מכיר הרבה כאלו שמשתוקקים

(יש על זה בעיקר אגדות חז"ל בו בזמן שחסר סוגיות בשריות בלומד'ס שמתעסקות בזה... 

 נאמנות... אז הנה!! מדף ט' ועד דף כ"ט זה סוגיה של  שלשה"ר זה חמורה שבחמורות...)
ר לנו להתייחס הגדרות ברורות מתי אנחנו מאמינים למילה של בן אדם ומתי אסו

למידע שהוא מעביר.. כמדומני שהדפים האלו הם ההסוגיה של שמירת הלשון!!! 
איך מתייחסים לשמועות... לנייעס... לאנשים שבאים ומתלוננים... וגם איך הייחס 

בקיצור: מי שהשתוקק אי פעם לגשת  (גם הסוגיה של שטרות זה כאן)למילה כתובה... 
ום של סוגיה לכל דבר... אז בבקשה... כל רודפיה ללומד'ס של שמירת הלשון ממק

השיגוה בין המיצרים... ואז מגיע בין הזמנים... מתחילים פרק אלו נערות עד דף 
מ"ו... זה נושא בפני עצמו שלא קשור בכלל לכתובות... גם מי שעד עכשיו לא היה 

עד כאן מתמונה  (גם ברמב"ם זה הלכות נערה בתולה בפני עצמם)בעניינים יכול להתחיל... 
 אוירית מטושטשת... בשם ה' נעשה ונצליח... 
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 בלק-פרשת
 והבית מתברך בשכר צניעות זוכים לבנים מוצלחים

 מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל 
יפתח אדם לחצר הגמרא מסכת בבא בתרא דף ס. אומרת ,לא 

משותפת  פתח שיהיה כנגד פתח חבירו וחלון כנגד חלון חבירו: 
 ב}-{במדבר כדומקור לאיסור זה א''ר יוחנן שכתוב בפסוק 

"וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה טובו 
וכו'" מה ראה ,ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה כנגד זה 
אמר ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה ,שיש בהם מידת 

 להשראת שכינה בבית.זוכים הצניעות ובפרט צניעות האישה 
אישה היא הצניעות, בזה תלוי העולם הזה  כל מהותה של

והעולם הבא שלה ושל בני ביתה, הקב"ה פטר אותה ממצוות 
 קב"הרבות אבל מצוות הצניעות היא הבסיס והשורש.  ה

 קפיד מאד,חינוך הילדים תלוי מאד בצניעות האישה.ה
יד כותב ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ע"ה וז"ל :"ְצִריָכה ָהִאָּׁשה ְלִהְתּבֹוֵנן ָּתִמ 

ְלִפי ַמה ֶּׁשָּידּוַע, ִּדְכֶׁשָהִאָּׁשה הֹוֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ְצִניעּות, ָאז ִהיא זֹוָכה 
ְלהֹוִליד ָּבִנים ַצִּדיִקים, ָּבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַהְּמִאיִרים ָלעֹוָלם 

ת ְּבתֹוָרָתם ּוְבִצְדָקָתם, ְוִכמובא  ְּבַתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי: ָּכל ְּכבּוָּדה ּבַ 
ִאָּׁשה ְצנּוָעה, ְראּוָיה ָלֵצאת  -ֶמֶל ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה 

ִמֶּמָּנה ֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים ַהְמֻלָּבִׁשים ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב. ְוָאְמרּו ִּבְמִגָּלה ַּדף 
ָּנה ָׁשאּול, י"ג: ִּבְׂשַכר ְצִניעּות ֶׁשָהְיָתה ָּבּה ְּבָרֵחל, ָזְכָתה ֶׁשָּיָצא ִמּמֶ 

ּוִבְׂשַכר ְצִניעּות ֶׁשָהְיָתה ְּבָׁשאּול, ָזָכה ְוָיְצָאה ִמֶּמּנּו ֶאְסֵּתר,. ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ִייַטב ָלּה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַגם ְּבַאֲחִריָתּה ִּתְזֶּכה ֵליֵׁשב ָּבעֹוָלם 

דֹוׁש ָּפָרַׁשת ָהֶעְליֹון ְּבֵהיַכל ה' ְּבֹרב הֹוד ְוָהָדר, כמובא ַּבֹּזַהר ַהּקָ 
', שמדבר גם ַאף  ְּבֻחֹּקַתי ַעל ַהָּפסּוק 'ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ

 -ְלַאַחר ִמיָתה. ִאם הֹוֵל ַהֵּבן ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְוִיֵּׁשר ַמֲעָׂשיו ָּכָראּוי 
ִכְּבדֹו ִּכֵּבד ָּבֶזה ֶאת ָאִביו, ִּכְּבדֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּבֶקֶרב ְּבֵני ָאָדם, וְ 

הּוא נֹוֶטה לֹו -ָּברּו-הּוא, ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש
ֶחֶסד ּומֹוִׁשיבֹו ְּבִכֵּסא ְכבֹודֹו, ֶׁשֵּכן ַההֹוְלִכים ְּבַדְרֵכי ַהְּצִניעּות זֹוִכים 

ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות ַצִּדיִקים ְוזֹוִכים ְלָבִנים ְקדֹוִׁשים ְוֶזַרע ֹקֶדׁש, וַ 
, ַחס  ֶנֱאַמר: "ֹּכל ֹרֵאיֶהם ַיִּכירּום ִּכי ֵהם ֶזַרע ֵּבַר ה'". ּוְלֵהֶפ

ִאם ִהיא הֹוֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ְפִריצּות, ָאז ֵּתֵלד ָּבִנים ֲאֶׁשר לֹא  -ְוָׁשלֹום 
טֹוִבים, ְוִיְהֶיה ָלּה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַבּסֹוף ָקלֹון ּוְכִלָּמה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 

מו שכתוב: "ּוֵבן ְּכִסיל ּתּוַגת ִאּמֹו", ְוַגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא הּוא ִּבָּזיֹון וכ
הּוא. -ָּברּו-ָּגדֹול ְלָאִביו ְוִאּמֹו ְּכֶׁשּיֹוֵצא ֵמֶהם ֵּבן ַמְכִעיס ְלַהָּקדֹוׁש

 ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהְּגָר"א ְּבִאַּגְרּתֹו ַהְּקדֹוָׁשה "ָעִלים ִלְתרּוָפה", ֶׁשַאף ִאם
אֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה ְוַהַּצַער  -ַיְדִרי ָּתִמיד ְּבנֹו ְּבמּוָסר ְולֹא ְיַקֵּבל 

ְוַהִּבָּזיֹון ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ַעל ֵּכן ְצִריָכה ָהִאָּׁשה ְלַהְרִּגיל ַעְצָמּה ְּבִמַּדת 
 ַהְּצִניעּות ְוִייַטב ָלּה ַעל ְיֵדי ֶזה ָּבֶזה ּוַבָּבא. 

סוטא דף י אומרת: כל כלה שהיא צנועה בבית הגמרא במסכת 
זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים. ולומדים זאת ?  -חמיה

שלא ראה אותה יהודה את -מתמר אשתו של יהודה . רש"י 
תמר בזמן שהיתה כלתו כל הימים שגדלה בביתו לכן לא הכיר 

לדוד ושושלת –ישעיה  ,למלכים -בה ,ולכן זכתה לנביאים
תב המהר"ל עיקר והשבח המעלה של האשה היא מלכותו . כו

 מידת צניעותה
ְּבׁשּו"ת הגרש"א ַאֶּלַפְנְּדִרי סֹוף ח"ב ֶנֱאַמר: "ֲאַצֵּין ַמה ֶּׁשִּגָּלה 

טֹוב ַהָּקדֹוׁש ַעל ַאְנֵׁשי ֻקְׁשָטא. ְּכֶׁשָהָיה ְּבַדְרּכֹו ְלֶאֶרץ -ֵׁשם-ַהַּבַעל
ה ַאְבֵרִכים ֶׁשָהיּו ָלֶהם ְנָׁשמֹות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּבֵּקר ְּבִאְסַטְמּבּול, ְוָראָ 

טֹוב ֶׁשִּלְנָׁשמֹות ֵאּלּו ָזכּו ִאּמֹוֵתיֶהן ִּבְגַלל -ֵׁשם-ַּתָּנִאים, ְוָאַמר ַהַּבַעל
ַהְּצִניעּות ֶׁשָּבֶהן. ּוְכֶׁשָרָאה זֹאת ַהַּסָּבא ַקִּדיָׁשא ַמַהְרָׁש"א ַאֶּלַפְנְּדִרי 

ֵהן, לֹא אּוַכל ְלָתֵאר ְל ֹּגֶדל ַהְּצִניעּות ֲאֶׁשר  ִנְעַנע ְּברֹאׁשֹו ְוָאַמר: ֵהן
ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשָהָיה ָׁשם ְּבִאיְסַטְמּבּול, ְוָלֵכן ָצְמחּו ָׁשם ַאִּדיֵרי ַהְּלָבנֹון 

 ְּכמֹו ר' ַחִּיים ָּפָלאִג'י ּוְבנֹו ר' ַאְבָרָהם ַזַצ"ל.
כיצד ראוי להתנהג בצניעות כותב החזו"א (אגרות קצ"ח) 

ל"ק, ההתייחסות בענין הצניעות ההתייחסות האמיתית שלנו וז
אל כל שינוי מלבוש ישראל היא לשמוע מה היא דעתו של מי 
שהורגל מדור הקודם טרם נתפשטה המחלה (כלומר: השינוי 
לבוש), כי רק הוא זוכה שדעתו עדיין ישרה ונאמנה וביכולתו 

ריו לראות את הדברים בצורתם ומקומם המדוייק עכ"ל [ודב
 נאמרו לפני כשישים שנה מה נאמר בדורנו?] 

בדור עיקבתא דמשיחא נאמר "וסר מרע משתולל" ואז"ל 
(סנהדרין צ"ז.) ובפרש"י שם שכל מי שיהיה סר מרע יאמרו 
עליו כל הבריות שוטה הוא . הרב כדיר צבאן זצוק"ל מעיד על 

 ידוע אשתו  שבביתו הייתה מתלבשת יפה ובחוץ סמרטוטים.
ם קמחית שכל בניה זכו להיות כוהנים גדולים שאלו המעשה ע

אותה במה זכית לכך אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי 
 שערות ראשי 

שואלים מנין שהיה זה מכוחה, אולי מכח בעלה שאולי היה 
צדיק גדול? התשובה לכך שהקב"ה מתנהג מידה כנגד מידה 

ות ביתה וכיון שהיא תמיד התנהגה בצניעות ודאגה שאפילו קיר
שערה כנגד זה זכתה לדנים הנמצאים במקום הכי  לא יראו את

 מקודש [כהן גדול נכנס לקדש הקודשים ביום 
 

שאף אחד לא רואה אותם וזה בוודאי ]הכיפרים ואף אחד לא רואהו
 רק מכוח צניעותה.

מֶׁשה סֹוֵפר ַזַצ"ל, ֶׁשָאָדם  ְּבִבּתֹו ֶׁשל ַה"ֲחַתם סֹוֵפר" ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעֶׂשהמַ 
ֶאָחד ִהְתַּפֵעל ִמָּיְפָיּה ְוָעַקב ַאֲחֶריָה ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָהְלָכה, ּוְכֶׁשִהְרִּגיָׁשה 
ַּבָּדָבר, ָהְלָכה ְלֵביָתּה, ִנְכְנָסה ְלַחְדָרּה ּוָפְרָצה ִּבְבִכי ּוְתִפָּלה. ְּכֶׁשִהְבִחין 

ּה ְלִסַּבת ִּבְכָיּה. ָעְנָתה לֹו ִּבּתֹו, ֶׁשִהיא ּבֹוָכה ָאִביָה ַהָּדגּול ַּבָּדָבר, ְׁשָאלָ 
ּוִמְתַחֶּנֶנת ַלּבֹוֵרא ֶׁשִּיַּקח ִמֶּמָּנה ֶאת ָיְפָיּה, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְתַהֶּוה ִמְכׁשֹול ִלְבֵני 

ן ָאָדם. ּוֵבְרָכּה ָאִביָה ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ֵּתֵלד ֵּבן ֶׁשָּיִאיר ֶאת ֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל. ְוכֵ 
 (מצות הנשים)ָהָיה, ֶׁשַהֹּיִפי ִנְלַקח ִמֶּמָּנה, ְוָזְכָתה ָלֶלֶדת ֵּבן ָּגדֹול ְּבִיְׂשָרֵאל... 

ומסופר על נערה ששמה סוליקה ממרוקו שעד היום אנשים   
מתפללים בקברה ומבקשים ישועות שאחד מראשי הממשל חמד 
אותה ואמר לה שהוא רוצה לשאת אותה לאישה אלא שהוא מבקש 

תתאסלם ח"ו והיא כמובן התנגדה. ואז הוא החליט להורגה ש
במיתה משונה ה' ישמור דהיינו: לקשור אותה לזנב סוס והסוס 
דוהר על סלעים וכך תמות ב"מ  למרות זאת קיבלה דין שמים 
באהבה ,הוא קשר אותה לסוס והסוס התחיל לדהור ואז לאחר כמה 

רוצה דקות היא בקשה לעצור הוא חשב שהיא מתחרטת ו
להתאסלם אבל היא בקשה סיכות ונעצה אותם בבשרה וחיברה את 
השמלה לבשרה שלא יתגלה בשרה כדי לשמור על צניעותה רואים 
ממעשה זה את מסירות נפשה של נערה לצניעותה ועד היום הרוצה 

 ישועה מתפלל על קברה .
וידועים דברי החזון איש גילוי של סנטימטר גורם מרחק של 

וך הבנים וככל שהאישה יותר צנועה זוכה לבנים קילומטר בחינ
מוצלחים (וכמעשה דקמחית המפורסם) כמעט בלי לטרוח בחינוכם 
כיוון ששורש נשמתם הוא ממקום גבוה כפי מובא מדרש רבה נשא 
פ"ח ִּבְזַמן ֶׁשִהיא נֹוֶהֶגת ְּבַעְצָמּה ַּדת ְיהּוִדית, ֶׁשִהיא ְצנּוָעה, זֹוָכה 

ָּנה ָּבִנים ַּבֲעֵלי ִמְקָרא, ַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה, ַּבֲעֵלי ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֶׁשּמֹוִציִאין ִמּמֶ 
כותב הזוהר פרשת נשא דף קכה ְלִפיָכ "ֶאְׁשְּת ְּכֶגֶפן ֹּפִרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי 

 " ֶׁשְּצִריָכה ָהִאָּׁשה ְלַכּסֹות ַעְצָמּה ְּבָזִוית ֵּביָתּה. ְוִאם ַּתֲעֶׂשה ֵכן,  -ֵביֶת
". ַמהּו ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים? מַ  ה ָּכתּוב: "ָּבֶני ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנ

ַמה ַזִית ֶזה, ֵּבין ַּבֹחֶרף ֵּבין ַּבַּקִיץ, ֵאינֹו ַמְׁשִלי ֶהָעִלים ֶׁשּלֹו, ְוָתִמיד 
ַּבֲחִׁשיבּות ַעל ָּכ ָּבֶניָה ַיֲעלּו  -ִנְמָצא ּבֹו ֲחִׁשיבּות ַעל ְׁשָאר ָהִאיָלנֹות 

ְׁשָאר ְּבֵני ָהעֹוָלם. ולֹא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשַּבְעָלּה ִמְתָּבֵר ַּבֹּכל: ִּבְבָרכֹות 
ֶׁשְּלַמְעָלה ּוִבְבָרכֹות ֶׁשְּלַמָּטה; ְּבעֶׁשר, ְּבָבִנים ּוִבְבֵני ָבִנים. ֶזהּו ֶׁשָאַמר 

 ַהָּכתּוב: "ִהֵּנה ִכי ֵכן ְיֹבַר ָּגֶבר ְיֵרא ה'",
"ְּכִלי ָיָקר" (בראשית יח, ט) ְּמָפֵרׁש ֻקְׁשַית ַהַּמְלָאִכים "ַאֵּיה ָׂשָרה הַ  

 " ְּבֵאיזֹו ְזכּות ְראּוָיה ֲעָקָרה ַּבת ִּתְׁשִעים ְלהֹוִליד ֵּבן ְּכִיְצָחק  -ִאְׁשְּת
ה ִּבְזכּות ַהְּצִניעּות ְראּויָ  -ָאִבינּו. ְוֵהִׁשיב ָלֶהם ַאְבָרָהם: "ִהֵּנה ָּבֹאֶהל" 
"ּוְמָלִכים ִמְּמ ֵיֵצאּו"  -ִהיא ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבּה ַהִּיעּוד ֶׁשִהְבִטיַחִני ה' 

 (בראשית יז, ו). 
"ַאְׁשֵרי  -מובא במדרש שמואל (אבות פ"ה)  על ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה 

ְרָמה ִלְהיֹות ַהֵּבן יֹוַלְדּתֹו". ִּכי ִלְהיֹות ִאּמֹו ַצֶּדֶקת ְוִאָּׁשה ִיְרַאת ה', ִהיא ּגָ 
 ַהּיֹוֵצא ִמֶּמָּנה ְּכמֹוָתּה.

ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ָּכַתב: "ִּכי ְּכֶׁשָהָאָדם ַצִּדיק ּוַבַעל ֲעָנָוה ְוִאיׁש ִמּדֹות, ִהֵּנה ֶזה  
מֹוֵפת ַעל ִאּמֹו ֶׁשָהְיָתה ְצנּוָעה ּוַבֲעַלת ַמֲחֶׁשֶבת טֹוָבה, ְוַעל ֵּכן ָזְכָתה 

ָנף ַהּטֹוב ָיִעיד ַעל ַמֲעַלת ַהֹּׁשֶרׁש". (פרשת אמור בד"ה ֵאָליו, ִּכי ֶהעָ 
"ושם אמו") בזכות נשים צדקניות נגאלו ובזכותם עתידים להיגאל      

 בעלה חיי את הציל הראש כיסוי
שלא    עצמה על קבלה ששמעה שיעור בעקבות ב"מארה ד.ג מרת
למרפסת  יצאה אחד בוקר והנה ראש כיסוי ללא ביתה מפתח תצא
היתה לביתה לחזור בכדי ,וננעלה אחריה נטרקה והדלת ,ביתה

תצא איך אך הראשית לדלת ומשם לרחוב מהמרפסת חייבת לצאת
קבלת הרי ,תוותרי אל" :לה לחש לבה !לראשה כיסוי לרחוב   ללא

לבעלה איפה צלצלה "!ראש כיסוי ללא לרחוב לא לצאת עצמך על
את לה ויפתח לבית שיבוא ובקשה ,יסהשהיה בכ הנייד מטלפון
יצאת" אמר במשרד בעבודה כבר בעלה שהיה ,המרפסת של הדלת

מהדלת לבית ורוצי הראש על יד שימי !פגישה באמצע אני ?מדעתך
יש – אותה קיימי קבלה קבלת" לה שוב לחש ליבה אך "!הראשית

נשארת אני" לבעלה אמרה והיא– "השם בעזרת תתגברי ניסיון כאן
 ,סיפר בעלה .הטלפון וסגרה את בשקט אמרה "שתגיע עד בחוץ
הפגישה את בזריזות סיים,בטחונה לגודל שהשתאה ,המעשה אחר
  "!צדקת ממש" .ביתם   ומחכה בחצר העומדת אשתו את לחלץ ורץ

ובעודו ,אחדות עברו     דקות לא .בלבו רוח קורת של מחשבה עברה
 ,דמו את אוזניו   והקפיא את החריש ,הבית לעבר במהירות נוסע
היה ומהקומה  שבה ,אט אט קרס התאומים בניין ,אדיר פיצוץ
על אבן נותרה לא ,המרופד בכיסאו עכשיו לשבת אמור
כיסוי" :ההלם מתוך צעק ,קרה אשר את לקלוט כשהצליח.אבן

שהמצווה בוודאי ,"!חיי את הצילה היא !אותי הציל שלה הראש
משלמים צניעות על נפש מסירות עבורב כי .את חייו הצילה שלה
מאוד בשמים       אשה שגילו לה את המחלה בראש קבלה  הרבה

 עליה כסוי ראש והתברר שהוא משהו פשוט ואינו מסוכן 
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 קמה לתחיה מונשמת מורדמת האשתו ו אור החיים התפלל בציוןלמד 
סיפור האור החיים הציל  את אשתו של האדם שהקפיד ללמוד כל יום אור 

אם הייתי זוכה להיפגש עם ה'אור החיים' הקדוש", אמר הבעל שם החיים 
טוב, "וודאי היתה באה הגאולה,  אלא שמשמיים לא ניתנה לנו רשות".  

, 35"שלום רב, הנני בן עלון טוב לחסות בשם שסופר ללפנינו מעשה מדהים 
בתשמישי לשני ילדים ב"ה, הקובע עיתים לתורה ועוסק לפרנסתי   נשוי ואב   
בספריו מחובר אני מאד ללימוד   יותר מכל לימוד בחלקי התורה, קדושה.   

הקדוש. פירושיו של הגאון הקדוש רבי חיים בן עטר זצ"ל, ה'אור החיים'  
גדולות וסגולות נפלאות ובנוסף אף שמעתי מעלות    ונפלאים, מתוקים

שנפטר ללא ילדים, וספריו הם ילדיו ללומדים בספרו של אותו צדיק,   
חצי שעה בספרו  –מידי יום, אני משתדל ללמוד כרבע והמשכו בזה העולם.   

 הקדוש. והנה, לפני כחצי שנה חלתה אשתי  ב'קורונה' (זן 'הדלתא'). לצערי
ותדהמתי, היא לקחה זאת מאד קשה. מצבה הדרדר בצורה נוראה, והיא  
הוגדרה ע"י הרופאים במצב קשה. אינני מאחל לאף גבר לראות את רעייתו 

היא שכבה כל היום בלי אפשרות להוזיז אפילו את במצב קשה שכזה.   
הידיים. כאבן שאין לה הופכין, ממש כמו בובה  שצריכים לסעוד אותה. 

המשיך הדרדר והיא קיבלה חמצן לבית, על מנת לנסות להתמודד עם  מצבה 
הנגיף שתקף אותה באופן קשה מאד. גם לילדים היה קשה מאד לראות את 
האמא הפעלתנית שלהם,  חסרת אונים, מחוברת לחמצן, והתחננו לה' כל רגע 

היה זה יום חמישי. היא נראתה גרוע מרגע אותנו מהצרה הקשה הזו.   שיגאל 
היא נעשתה חלשה עוד לרגע, מתקשה לנשום גם עם מחולל החמצן שקיבלנו.   

בליל שבת פחדנו מאד לאבד אותה, בדקנו לה את יותר והיתה על סף עילפון.  
 ה'סיטורציה' וראינו כי היא נמוכה מאד למרות  

הזמנתי רופא שינסה להציל אותה. הרופא הביא לה  מידהחמצן שקיבלה. 
ביוטיקה  וזריקות על מנת לנסות לעזור לגוף להילחם סטרואידים, אנטי

בנגיף. היא קיבלה את הטיפול כשכל המשפחה עומדת ליד  מיטתה מתחננת 
לרחמי ה'. עברו כמה שעות אך המצב לא השתנה. אדרבה, חולשה כבדה 

לפתע היא החלה להשתעל בשיעול שעצר וקושי עצום  לנשום שרק התעצמו.  
כי היא לא מצליחה יותר לנשום.  החמצן בגוף היה לה את הנשימה וסימנה 

ביום יורד מכל שיעול, ואנו עמדנו חסרי אונים מתחננים לרחמים ממרום.   
ראשון בצהריים נשברתי לחלוטין. הזמנתי מד"א שיקח אותה אל בית 
החולים, כשאינני יודע אם  אזכה לראותה יותר. לא האמנתי שזה קורה לי. 

שנים עם שני ילדים,  ולפתע החיים נעצרים ה'  הרבהלא  , נשוי35אני רק בן 
יצילנו. היא היתה יומיים בבית החולים מחלקת קורונה בלא שום שיפור.   

הרופאים דיווחו לי חיברו אותה למכונת חמצן וחשבו להנשים אותה...   
ל כל נשימה, נאבקת עמבית החולים כי  מצבה של אשתי מוגדר קשה, והיא 

הם ניסו לטפל בה בדרכים שונות, אך  ללא שינוי. ואז בתקווה  לראות נס. 
ביום שלישי, אחר  ששמעתי מהרופא כי מצבה קשה והיא  כבר לא מצליחה 

ליבי זעק בבכיה לה' והחלטתי יותר לדבר,  החלטתי שאני לא יכול יותר.   
דוש  בירושלים כזעקה אחרונה ללכת  לציונו של רבנו ה'אור החיים' הק

לשמיים.  הגעתי לציון כשאני בוכה כל הדרך.  עמדתי מול ציונו הקדוש, 
וזעקתי  מנאמת ליבי: "רבונו של עולם,  בזכותו של הצדיק הקדוש, רבנו  
ה'אור החיים' הקדוש, הקבור כאן,  ובזכות הלימוד הקבוע שלי מידי יום  

שתעשה נס לאשתי. שתושיע אותי  ואת   בספריו של הצדיק, אני זועק ומתחנן
אין יום כמעט שאינני לומד בספרו  של הצדיק, ולכן ילדיי מאסון כבד ונורא.   

אני מבקש ממך  רבנו 'אור החיים' הקדוש שתעלה  לפני בורא עולם ותבקש 
שפכתי דמעות כמים, אמרתי תהילים  חמים על  אשתי ואמא של ילדיי".  ר

של רבנו האור   האחרון בחיי, ואף  למדתי קטעים מתורתו כאילו היה זה הרגע
תשוש וקרוב לה'  18:00יצאתי מקברו של הצדיק בשעה  החיים על קברו.  

בדיוק, חצי שעה אחר   18:30יותר מתמיד.  רבותיי, הקשיבו היטיב. בשעה 
 מי על הקו?..שיצאתי מציונו  הקדוש, אני מקבל טלפון.   

"בעלי היקר, אתה !.  היא מדברת בקולה ואומרת לי: אשתי בכבודה ובעצמה
לא תבין איזה נס ה'  עשה לי בשעה האחרונה. אחר שלא  הצלחתי יותר לדבר 
הבוקר והרגשתי  שאלו רגעיי האחרונים, הרגשתי לפתע  הקלה נוראה. 
הצלחתי להזיז את הידיים  אחר שבוע ימים, ואף הורדתי את מכונת  

ות, והנה אני  מדברת איתך כעת כשהצלחתי לקום  ההנשמה מעליי לכמה דק
הייתי בהלם אדיר. התחלתי לבכות  כמים. כן, זה קורה מהמיטה בעצמי".  

גם לי.  תמיד קראתי בעלונים ובסיפורים ישועות  גלויות שאירעו לאחרים 
בזכות מצוות  שעשו, והנה לפתע אני רואה במו עיניי,  חצי שעה אחר 

כי אשתי  עברה תחיית  –הצדיק ולמדתי על קברו   שהתחננתי לה' בזכות
מהרופאים הבנתי כי הסיכויים שהיא  תחיה קלושים, ולפתע המתים ממש.   

כל זה תוך שעה אחת היא נושמת לבד,  זזה, מדברת, וקמה על הרגליים.   
אחר לימוד  ותפילה בקברו של רבנו ה'אור החיים'.  כזה נס לא חלמתי 

דים  שלי. רבותיי, יומיים לאחר מכן, ביום  שישי היא בחלומות הכי וורו
השתחררה מבית החולים  באורח פלאי מעל הטבע ממש, כשהיא  בריאה ובלי 

הורידו לה את החמצן והיא חזרה לביתה, להיות אמא טובה שום תסמין!.  
גופי מצטמרר להיזכר בישועה הנוראה  שראינו בזכותו של רבנו לשני ילדיה.   

חיים  הקדוש, זכותו תגן עלינו. ואף אני  מתווסף לסיפורי הישועות האור ה
בזכותו של  רבנו אור החיים הקדוש שמזכה בישועות  את כל הלומדים 

ידועה ומפורסמת בתוך עמך בית ישראל  המעלה הגדולה והעצומה      בספרו. 
 של רבנו ה'אור החיים' הקדוש,  רבי חיים בן עטר זצ"ל.   של לימוד  בספרו 

צדיקים רבים דיבור בקדושת ומעלת  לימוד בספר הקדוש:  האדמו"ר מרוז'ין  
אמר כי סגולת הלימוד בו לטהר את  הנשמה כלימוד בזוהר הקדוש.   
האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' כתב כי  ידוע שלימוד בספרו של הצדיק גרם  

ד בזרע של קיימא, והוא  מהסיבה כי ל'אור החיים' בעצמו לא לרבים להיפק
היו  ילדים, וממילא כל כוח ההולדה שלו  טמון בספרו הקדוש. משום כך כל 
קטע  וקטע בספר קדוש זה מסוגל לזרע קדוש.  רבי חיים פלאג'י כתב בשם 

 החיד"א  הקדוש כי לימוד בספר מביא לאדם  ישועה גדולה בעת צרה.  
, חלה בנו של הצדיק הקדוש  רבי פנחס מקורי'ץ זצ"ל, ומיד קיבל פעם אחת

. על  עצמו אביו הקדוש ללמוד כל יום דף  'אור החיים' והאירה לו הישועה
 (אמרי פנחס)   בפרשת משפטים כותב ה'אור החיים'  הקדוש בפירושו: "יש לי עוד 

אינו רשאי דברים  לכתוב ואיני רוצה להעלותן על הכתב  כדי שלא יהנה מי ש
 ליהנות  מהספר האור החיים".  

כזה הוא ספר 'אור החיים' הקדוש, אשר  צדיקים רבים העידו עליו כי הוא 
 טוב לחסות בשם]מהעלון נכתב  ברוח הקודש. נלמד בדברי הצדיק תמיד! [

 למחול כדי לא להכביד על השכינה
'' הקדוש, וכך מספר: וכמו המעשה שהביא החיד''א מרבו, ''אור החיים

שמעתי מרבי חיים בן עטר בעל ''אור החיים'' הקדוש, בעשיר תקיף  ''מעשה
קרוב למלכות, שזלזל בכבוד תלמיד חכם אחד, פנה אליו ה''אור החיים'' 
שימחל לעשיר ויעשה שלום. השיבו החכם: כבר תכף ומיד לאחר המעשה 

, כי חטאים של ישראל מחלתי לו. ונמק פשר זריזותו, היות ובזהר נאמר
מכבידים על כנפי השכינה, אם כן אפוא כל רגע ורגע שלא אמחל לעוון 
העשיר הלז, הרי יש צער לשכינה מהכבדה נוספת שנגרמה בגללי, לכן מהרתי 
למחל לו, ועל ידי זה למנע צער מהשכינה. בשמע רבי חיים בן עטר נמוק 

 [תפארת ישראל]החכם, נהנה מאד.
 קיבל ללמוד פירוש אור החיים וזכה לבנים

הגאון רבי הלל שלזינגר שלא זכה לילדים שנים רבות. אחד מסופר על 
הרופאים המומחים אמר לו כי "כאשר תצמחנה שערות בכף ידו יזכה 

יכוי וחבל על המאמצים. ביגונו פנה רבי הלל מיד לילדים", כלומר: אין לך ס
אל ציונו של ה'אור החיים' הקדוש אשר בשיפולי הר הזיתים, ושם קיבל על 
עצמו בדמעות שליש ללמוד בכל שבוע מהספר. ובאורח נס, חבק כעבור שנה 
בין זרועותיו את בתו הבכורה. רבי הלל זכה להקים דור ישרים, ואחד 

 י משה הלברשטם זצ"ל, חבר בד"ץ העדה החרדית.מחתניו היה הגאון רב
 וכך היה ים צאבציון אור החיים התפללו שינצלו מהנ

כאשר הגרמנים עמדו בשערי הארץ בשתי חזיתות,  במלחמת העולם השניה,
בסוריה ומצרים, הכריזו בתי הדין בירושלים לעלות לציונו של ה'אור 
החיים' הקדוש ביארצייט שלו. המוני בית ישראל הרבו בתפילה ובתחנונים 

מהוסטין והרבי מזעוויל זי"ע. לאחר אמירת על הציון כשבראשם הרבי 
התהילים ניכרה שמחה על פניהם, כאשר נשאלו למהות השמחה ענה הרב 
מהוסטיאן "הסכנה חלפה, לא תעבור חרב בארצנו". המשתתפים התפעלו 
ושאלו "מנין לרב זאת?" השיב להם הרב שראה צורה של שם ה' כסדרו, 

פה. כך ענה גם הרבי מזעוויל כשהוא זוהר מעל הציון והבין שהסכנה חל
למקורביו, ואומנם יומיים לאחר מכן נגרמו לגרמנים אבידות כבדות בשתי 
החזיתות, בסוריה ובמצרים, ונפתחה כנגדם חזית חדשה מצד הרוסים, 

 והמרצחים מהרו לברוח מהאיזור ויהודי ארץ ישראל ניצלו באורח נסי.
מאור עיניו הלך לציון אור החיים וקיבל   מעשה בראש ישיבה שאיבד את

את אור החיים וללמדו ונפקחו מאור עיניו .הרוצה ישועה יקבל עליו ללמוד 
נמצא בציונו  ויבקש מה  עליו  ללמוד אור החיים בקביעות והרי הוא כאלו

היה   בבא סאלי' זי"ע                                                    הלימוד צריך לאחר
 את כל פירוש 'אור החיים' על פרשת השבוע.בכל יום השישי לומד 

 כיצד ידע הבעל שם טוב שנפטר אור החיים
בתחילת הלילה, ובאותו  ה'אור החיים' נפטר במוצאי שבת קודש ט"ו תמוז

זמן בעיר מז'יבוז' שבאוקראינה, הבעש"ט נטל את ידיו לסעודה השלישית 
(ששם הזמן היה לפני השקיעה), ואמר "כבה הנר המערבי". כששאלוהו 
תלמידיו במוצ"ש לפשר הדבר, אמר הבעש"ט כי נפטר רבנו חיים בן עטר. 

לוהו כיצד ידע זאת, אמר להם כי ישנה כוונה אחת בנטילת ידיים כששא
הידועה רק לחד בדרא, ורק רבינו חיים בן עטר ידע את אותה כוונה, ובעת 
נטילת הידיים לסעודה שלישית התגלתה לו כוונה זו, וידע כי נפטר רבנו 

 חיים בן עטר.
 רושים על הפסוק אם בחוקותי תלכופיארבעים ושנים 

והנה מעשה ידוע ברבינו חיים בן עטר, בעל אור החיים הקדוש זיע"א. 
ומעשה שהיה כך היה: רבינו אור החיים חילק בשר לכל האברכים בישיבה 
ביום שישי לכבוד שבת קודש, והנה הגיע אחד העשירים כדי לקבל מהבשר, 

חד לקח בדיוק את החלק אך לדאבונו נגמרה החלוקה לאחר שאברך א
האחרון של הבשר. החל העשיר לבזות ולהעליב את אותו אברך, והרב אור 
החיים הגן על כבוד האברך. אבל בכל זאת, לפי עוצם קדושתו וטהרתו של 
רבינו, הקפידו עליו משמים ואמרו לו לצאת לגלות כיוון שלא מיחה כראוי. 

ויצא לדרך. באמצע עשה כבר באותו יום ארז הרב את מטלטליו הנצרכים 
הפסקה, להשביע את נשמתו בדברי תורה על פרשת בחוקתי, ונתחדשו לרב 

פירושים על הפסוק "אם בחוקתי תלכו", והמשיך בדרכו. אחר כברת דרך  14
פירושים נוספים על הפסוק.  14עשה הרב שוב הפסקה, ונתחדשו לו שוב 

 14לו שוב  והמשיך בדרכו והלך הלאה. עשה שוב הפסקה, ונתחדשו
פירושים, כמניין ודברת בם, הלא הם כתובים על ספר  42פירושים, סך הכל 

אור החיים. בליל שבת נכנס לבית הכנסת להתפלל מנחה וערבית, ולא ידעו 
הקהל ששוכן בתוכם קדוש ה', מלאך ה' צבאות. אבל בכל זאת אחר התפילה 

 היה מישהו שזכה להזמינו אלי
אחר הסעודה בליל שבת ביקש המארח מרבינו לסעוד את סעודות השבת. ו

הקדוש שיתלווה אליו לשיעור תורה מפי הרב של המקום. בהגיעם לשיעור 
חידושים על הפסוק אם  14פתח הרב פיו בחכמה ואמר להם 'תשמעו 

בחוקתי, משמו של הגאון הקדוש הנר המערבי, מלאך ה' צבאות, רבינו חיים 
ר החיים היו יודעים בעלי רוח הקודש עוד בן עטר' (כידוע, את חידושיו של או

לפני שנכתבו). ופתאום קם רבינו הקדוש ואמר 'חיים קוראים לו, בלי 
תוספות'. העירו לו על כך, אבל הרב לא התייחס. ולמחרת שוב הולכים 
לשיעור, ושוב הדבר חזר על עצמו, והזהירו את הרב אור החיים שלא יגיד 

הנו גדול הדור. לאחר סעודה שלישית הלכו כך, כיוון שהרב בעל אור החיים 
דברי תורה מפי רבינו חיים בן עטר, והחל שוב לשיעור, והרב החל לומר 

לשבחו. ושוב רבינו הקדוש עצרו ואמר 'חיים בלבד'. מתוך כעס על פגיעה 
בכבוד רבינו לקחו אותו וסגרו אותו במחסן. בינתיים, בצאת השבת, נעשה 

ומד להיחרב, והרב שנתן את השיעור, שהיה בעל רוחות עזות כאילו העולם ע
רוח הקודש, שאל מה קרה. אמרו לו מהשמים שמלאכי חבלה לא עובדים 
בשבת, אך בצאת השבת הם רוצים להבעיר את אש הגיהנם, ואין להם רשות 
עד שרבינו חיים בן עטר עושה הבדלה. וכיוון שהרב אצלו, נעול במחסן ואינו 

הרעש הזה. כשמוע הרב את הדברים מיהר  יכול להבדיל, מתקיים כל
   . להוציאו מן המחסן. ביקשו כולם מחילה מהרב, והכל בא על מקומו בשלום

 רבי חיים בן עטר זיע"א –סיפורים  מחזקים 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנעשה מתירוש המבושל של ענבים שמוכרים ישראל ויש חשש שמעורב בו 
 תירוש של גוים ישמעאלים שבאותו המקום הרי זה מותר:[אבל ספק יין של

  נוצרים אסור גם בהנאה משום חומר איסור יין נסך]
אנו הספרדים שקבלנו הוראת מרן ז"ל הדין הוא בין סתם יין של העכו"ם  ][ד 

ביין שלנו אסור בהנאה לגמרי ואין למכרו לגוי או ליתנו ובין המגע שלהם 
 במתנה אלא ישפכנו בחפירה שבקרקע באופן שלא יהנה ממנו ואין להקל בזה 

שכר שעושין מן היין שנקרא בראנדי אסור בשתיה כיון שהיה יין גמור  ][ה
בתחילה ביד העכו"ם שוב אין לו היתר בשנותו את טעמו ועושהו שכר על ידי 

 [וכן דעת הליכות עולם]מחדש שכבר נאסר בעודו יין :  בישול
יין שמערבין בו דבש או פלפלין או דברים אחרים אם נשתנה טעמו מחמתן  ][ו

אף על פי שלא נשתנה שמו אינו נאסר במגע גוי אבל אם נותנים בו דבר מועט 
[אין צריך שיהיה שליש שאינו משתנה טעמו מחמתן אינו מועיל כלום: 

או פלפל אלא כל שנשתנה טעמו והוא הדין בסוכר ואז היין מותר  מהיין דבש
 עבודה זרה]ובד אפילו הוא נוצרי ע

יין מבושל אינו נאסר במגע גוי ומאימתי נקרא יין מבושל משהרתיח על  ][ז
גבי האש ונתמעט ממדתו על ידי הרתיחה לכן אם רוצה לבשל היין כדי להנצל 

שטעמו משתנה מטעם יין לטעם דבש ממגע גוי צריך לבשלו בישול רב עד 
ומיהו אין הבישול מציל אלא ביין שלא נגע בו הגוי עדין אבל אם נגע בו קודם 
הבישול אין הבישול מועיל להתירו ואם עירב יין מבושל היטב עם יין שאינו 

[יין שהרתיחו אותו על האש ל הרי נאסר ושמבושל אפילו שהרוב הוא יין מב
מעלות  80ינו אוסר במגע הגוי ולכן יין מפוסטר  עד אפילו רתיחה אחת שוב א

 דיני כמבושל שאז ודאי רתח ונתמעט ממדתו]
מאימתי נקרא יין שיאסר במגע גוי משהתחיל למשך דהיינו שיפנה  ][ח

החרצנים והזגים למקום אחד ונשאר היין לבדו צלול עומד במקום אחד זה 
ל עוד שלא הבדיל היין נקרא המשכה שאז אם נגע בו הגוי נאסר הכל אבל כ

מן החרצנים והזגים לא הוי המשכה ואפילו לקח הגוי בידו מהגת יין הרבה 
עם חרצנים וזגים אינו נאסר זה שבידו ומותר להחזירו לגת אבל אם מילא 

 גת: כל ה הגוי מהגת כוס יין וכיון לשלותו מחרצנים וזגים הוי המשכה ונאסר
ורין אותם במים בחבית ועושין אותם יין צימוקים שהם ענבים יבשים שש ][ט

יין הרי זה יין גמור ויש בו ניסוך ואפילו מי שריית הצימוקים חשיב יין ונאסר 
במגע גוי .ויין צימוקין ששורין הצימוקין במים בחבית עשרים יום או יותר 
ובכל יום מהפכין הצימוקין במים היטב בידם עד שנעשין יין אז כל זמן שלא 

:[במקום שאין יין מצוי ומקין אם נגע בו גוי אינו אוסרמשך היין מן הצ
ואחר כך סוחטים אותם על ידי בד   מבשלים צימוקים אחר שרייתם זמן מה

ויש להם על מה לסמוך ואין צורך לשרותם שלושה ימים רצופים ואם נגע 
  ביין זה גוי אוסרו אם נעשה על ידי השרייה אבל אם על ידי רתיחה מותר ]

כו"ם שאוסר היין בהנאה הוא שיגע בידו או ברגלו או בדבר אחר מגע הע ][י
שבידו בכונה וישכשך אפילו שכשוך מעט או ששתה מן הקנקן שבו היין או 
שהגביה הכלי עם היין ושכשך מעט והכלי היה פתוח הנה בכל זה אוסרו 
בהנאה אבל אם נגע ביין ולא שכשך כלל הרי זה מותר בהנאה ורק הוא אסור 

אחז הגוי בכלי פתוח ושכשך אפילו לא הגביה הכלי ולא נגע ביין  ][יא בשתיה:
הרי זה אסור בהנאה במה דברים אמורים כשהיה הכלי פתוח אבל אם היה 
הכלי סתום בין היה מלא בין היה חסר הרי זה מותר לכולי עלמא דאין דרך 
נסוך בכך ואפילו דהכלי זכוכית שהיין נראה מבחוץ שרי מפני שהוא סתום 
ואפילו אם הכלי פתוח אם הגביהו הגוי ולא שכשך ולא נגע ביין הרי זה מותר 
בשתיה וכל שכן דאינו אוסר בנגיעת הכלי בלבד שלא נגע ביין ולא הגביה ולא 
שכשך דודאי שרי ואם היה הגוי נושא כלי שבו היין פתוח וישראל הולך 

ר לילך אחריו אם הוא חסר ולא שכשכו מותר בשתיה ואף על גב דאי אפש
אפילו לאט בלי קצת נענוע מכל מקום נענוע כל דהו לא מקרי שכשוך וכן נטל 
כלי שאין בו אלא שיירים יין אף על פי שמהלך כדרכו שרי דדבר מועט כזה 

 אינו מקרקש בהילוכו: 
מומר אוסר היין במגעו ואם הוא מומר עכו"ם אוסר גם בהנאה כפי  ][טו

אלי אוסר בשתיה בלבד ושפחות של האומה שדבק בה ואם הוא מומר ישמע
[ישראל מומר שמחלל ישראל שלא מלו ולא נתגיירו אוסרין היין במגען: 

אם נוגע ,שבת בפרהסיא במלאכות דאורייתא כגון שנוהג במכונית ,מעשן 
ביין אוסר במגעו ואם יצק מהבקבוק לכוס מה שבכוס נאסר ומה שבתוך 

ומקדש על היין בשבת הבקבוק מותר ,ויש אומרים שאם מתפלל בשבת 
ואומר זכר למעשה בראשית אף על פי שמחלל שבת בפרהסיא אינו מנסך יין 

 ויש חולקים והמיקל יש לו על מה לסמוך]
כתב מדרש תלפיות בשם רבינו מנחם הבבלי ז"ל דאם הגוי ראה את היין  ][טז

אף על פי שלא נגע בו יש להחמיר שלא לשתותו וכ"כ בשם השל"ה ז"ל אבל 
אם הגוי הוא ישמעאלי אפי' חומרא ומדת חסידות ליכא  ,בודאי מותר מדינא

 [ודווקא כשרואה היין עצמו אבל בבקבוק סגור מזכוכית אין בכך כלום] בזה:
אין מפקידין ולא שולחין יין ביד הגוי אלא אם כן הוא חתום בשתי  ][יז

חותמות ואם סתם הקנקן בסתימה מהודקת יפה בחוזק כדרך שסותמין 
ן בשביל שלא יזוב היין ממנו הרי זה נחשב חותם אחד ואם קשר עליו הקנק

הרב עבודת הגרשוני  י דבריקשר משונה הרי זה חותם שני וכל זה הוא לפ
ופרח מטה אהרן אבל הרב חק"ל פקפק בזה וסבירא ליהו דלא מהני זה אלא 
במפקיד ביד הגוי אבל אם שולח ביד הגוי מעיר לעיר אין סתימה המהודקת 

שבת לחותם אחד אלא יעשה כך יסתום הכלי בפקק מהודק ואחר כך יטיח נח
על הסתימה זפת והוי זה חותם אחד ועל הזפת יחתום בחותם שלו או יקשור 
עליו קשר משונה ובזה נעשו ב' חותמות ואם לא עשה טיחה של זפת הנזכר 

ר משונה בפני שאלא קשר על פיו של הכלי שני מיני קשרים שכל אחד הוא ק
צמו ואינם שוים זה עם זה חשיב שתי חותמות ושרי ואם כתב עליו בכתיבת ע

ידו שתי אותיות הוי כשתי חותמות אבל צריך שיכיר חבירו כתיבת ידו ולאו 
דוקא היין בשתי חותמות אלא כל שיש בו איסור מן התורה הצריך שתי 

 חותמות אבל אם איסורו מדברי סופרים די לו בחותם אחד:

 
 

אף על גב דקיימא לן מליח או  ]כסעיף  פרשת חוקת דיני בישולי גויים
א כמבושל מכל מקום באיסור בשולי גוים לא גזרו על המלוח כבוש הרי הו

והכבוש ולכן אם מלח או כבש הגוי מותר והוא הדין המעושן שאם בישלו 
הגוי על ידי עישון מותר כיון שהמעושן הוא ספק בתלמוד ירושלמי שלא 

 נפשט וכיון דבישולי גויים הוא מדרבנן פסקו הפוסקים להתיר:
ל על ידי מליחתו כגון דגים קטנים וכיוצא אם אחר כל דבר מלוח שנאכ ][כא

מליחתו נתבשל או נצלה על ידי הגוי אין בה איסור בישולי גויים אבל 
 המעושן שבשלו הגוי אסרו מר"ן ז"ל בב"י והאחרונים התירו: 

הסוכר שעושים מלפת סוכר על ידי בישול אין בו משום איסור בישולי  ][כב
נאכל חי אלא על ידי הדחק וקיימא לן אפילו גויים אף על גב דהלפת אינו 

נאכל על ידי הדחק יש בו בישולי גויים מד' סיבות  כיון דהוי כח כח כוחו 
[וכן פסק הליכות עולם שכיון וגם הוי על ידי הבל ומקרי מעושן שמותר 

 דהוי מעושן מותר ]
פת שמניחין בו חתיכות קטנות של בשר שמערבין אותם בקמח בעת  ][כג

ואחר כך אופין אותו בתנור כיון דחתיכות בשר אלו הם בעין בתוך  הלישה
הפת הרי אלו אסורים משום בשולי גוים ומשום הבשר שבתוכו יש לו דין 

 בשול ולא אפיה: 
כלים שבישל בהם הגוי דבר האסור בישולי גויים צריך הכשר על ידי  ][כד

כה רווחת היא הגעלה ואפילו אינם בני יומן אסור לבשל בהם לכתחילה דהל
 ותן טעם לפגםבישראל דאפילו איסור דרבנן שנבלע בכלי לא מהני נ

לכתחלה ואם הם כלי חרס אף על גב דבשאר איסורין לא מהני הגעלה לכלי 
חרס הקלו באיסור בישולי גויים ואמרו מגעילו שלשה פעמים ודיו ואפילו 

הוא שאם  ורק אם הם רעועים שיודע ' פעמיםאם הם כלי פרפורי יגעילם ג
יגעילם ג' פעמים ברותחין פקעי ואיכא הפסד מרובה מותר להשתמש בהם 

 אחר כ"ד שעות בלא הגעלה: 
אם בישל הגוי לחולה בשבת התבשיל אסור למוצאי שבת אפילו לחולה  ][כה

עצמו אם יש לו בישול ישראל לאכול והכלים צריכין הגעלה ואף על גב דיש 
מי מכל מקום כיון דהגעלה הוא דבר כאן ספק ספיקא ועוד ספק שלישי נ

נקל אין לסמוך על ספק ספיקא להתיר בלא הגעלה אף על גב דהוא איסור 
דרבנן אבל כלים של פרפורי דהם כלי שני אף על גב שהם חזקים דאם 
מגעילן לא פקעי מכל מקום כיון דמתקלקלים קצת אין צריך להגעילם אלא 

ת לחולה מסוכן  האוכל :[בישל הגוי בשבישתמש בהם אחר כ"ד שעות
מותר באכילה במוצאי שבת אם בישל הגוי בבית ישראל והכלים אפילו 

 בישל לחולה בביתו של גוי מותרים ואין צריך הגעלה ] 
כל שכר של גוים הן של תמרים הן של תאנים הן של שעורים ושל  ][כו

תבואה ושל דבש אסרו חז"ל משום חתנות ולא אסרו אלא במקום מכירתו 
בע עצמו לשתות בבית הגוי אבל אם הביא השכר לביתו או שנכנס עראי וקו

לבית הגוי לשתות וכן אם לן בבית הגוי הרי זה מותר לשתות בין ששותה 
משל בעל הבית בין ששולח לקנות ממקום אחר וכתב מור"ם ז"ל דיש 
מתירין בשכר של דבש ושל תבואה ונהגו להקל בזה והמחמיר גם במקום 

 תע"בשנהגו היתר 
 פרשת בלק דיני יין נסך וסתם יינם 

החמירו רז"ל באיסור סתם יינם של גוים וגם במגעם ביין שלנו יותר משאר 
איסורין דרבנן מפני דהשותה סתם יינם וכן השותה יין שנגעו בו גורם 
להכרית נפשו משרשה הקדוש העליון ובזה מאבד טובה הרבה שאין לו חלק 

ן אור העליון שהוא בסוד יין המשומר לעולם הבא ולא תאיר נשמתו מ
בענביו מששת ימי בראשית ובזה יובן בס"ד הטעם שגזרה זו של סתם יינם 
ומגען היתה בכלל ידי חובה דברים שגזרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גוריון 
דאפשר היא היתה אחרונה שהשלימה הח"י לרמוז דהשומר גזרה זו חי 

לה ואינו נכרת משם לכן יין עם נקרא שהוא דבק בשורש הקדושה למע
 האותיות עולה מספר החיים: 

התורה לא אסרה אלא יין נסך שנתנסך לעבודה זרה ואסרתו בשתיה  ][א
ובהנאה שהוקש לזבחי עבודה זרה אך רז"ל אסרו אפילו סתם יינם של גוים 
וגם אסרו מגען ביין שלנו בשתיה בהנאה כדין יין נסך ואף על פי שאמרו 

הוא בשביל בנותיהם שלא יבואו להתייחד עמהם ויבואו על  הטעם שגזרו
ידי כן לידי זנות ולידי חיתון אין זה הוא עיקר הטעם אלא המה ראו ברוח 
קדשם טעם סוד נסתר ונעלם באיסור זה וגזרו עליו ודרך החכמים שלא 
לגלות טעם הסודי ורק אומרים טעם הפשטי לכך אפילו אם מתבטל טעם 

לא יתבטל טעם הסודי עד עולם על כן איסור זה אין לו הפשטי באיזה זמן 
היתר לעולם בשום זמן ובשום מקום ועונש העובר על זה גדול מאד כי עוקר 
נשמתו ממקום שנשרשה ואין לו חלק לעולם הבא וכמו שכתבו בזוהר 
הקדוש פרשת שמיני ונתחבר על איסור זה ספר מיוחד הנקרא יין המשומר 

בשרו מגודל העונש ועיין בספר איומה כנגדלות דף והקורא בו תסמר שערת 
כ"ד מעשה נורא מן המכשול שיצא משתיית סתם יינם יעוין שם מיהו לא 

ובדי אסרו חז"ל סתם יינם ומגען ביין שלנו גם בהנאה אלא רק בגוים ע
מעאלים שאין ישעבודה זרה אבל גוים שאין עובדים עבודה זרה כגון של 

ין סתם יינם ומגען ביין שלנו אסור בהנאה אלא להם פסילים ועבודה זרה א
רק אסור בשתיה בלבד ולכן אם גוי ישמעאל נגע ביין שלנו אינו אוסרו 
בהנאה אלא רק בשתיה מפני שהישמעאלים מודים ביחוד ואין להם פסל 
ולא מיני עבודה זרה כלל וכן מפורש בתשובת הרמב"ם תשובה וכן מוכח 

הגוים שדרכם לישא שתי וערב בבגדיהם מדברי רבינו האר"י ז"ל ואותם 
ויש להם גם כן שתי וערב בבית תפילתם שמשתחוים לו אז סתם יינם ומגען 
ביין שלנו אסור גם בהנאה כי אלו אין להם יחוד השם כראוי ויש להם 

 יש בו דופישיתוף והיחוד שעושים 
 ספק סתם יינם ומגען של ישמעאלים מותר אפילו בשתיה ולכן דבש  ][ג

 בן איש חי והליכות עולם פ' חוקת בלק דיני בישול עכו"ם ויין נסך

את הקשר בין הסגולה  עוסקים בתורה ובמצוות. צדיקים ה'אור החיים' על התורה, ובכך יזכה לבנים זכרים פירוש ל על עצמו ללמוד בקביעות יקבש מפורסמת סגולה אמרי חז"ל
האדמו"ר מגור בעל ה'לב שמחה' כי ל'אור החיים' בעצמו לא היו ילדים, וממילא כל כוח ההולדה שלו טמון בספרו הקדוש. משום כך  לבין לימוד בספרו של ה'אור החיים', הסביר

הוא מהווה סגולה לאמונה (בשם ר' יוחנן מקרלין), לרפואה (מובא ב'אמרי  ת רבות.לימוד בספר 'אור החיים' מסוגל לישועו כל קטע וקטע בספר קדוש זה מסוגל לזרע קדוש.
) ולטהרת הנשמה (בשם האדמו"ר פנחס'), לעושר ואריכות ימים (מובא ב'סגולת משה'), להינצל בעת צרה (בשם ר' חיים פלאג'י בשם החיד"א), ליראת שמים (מובא ב'אור הבהיר'

 .כתוב כי מקובל מפי צדיקים שמי שלומד את פירושו של ה'אור החיים' על פרשיות אחרי מות וקדושים מובטח לו שלא ייפטר מן העולם בלא תשובהמרוזין). בספר 'קיימו וקיבלו' 
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ָּפִנים ָיפֹות. ְלַאַחר ֶׁשָּׁשַאל ִּבְׁשלֹוָמּה ּוְבָׁשלֹום ִמְׁשַּפְחָּתּה, ָאַמר  ל
ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא  ָלּה: ֲאחֹוִתי, ֲהלֹא ָאְּת ֲהֵרי יֹוַדַעת

ְטַרְקִלין ְלעֹוָלם ַהָּבא, ְּפרֹוְזדֹור, ְוָהָאָדם ָצִרי ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹוִ 
ַוֲהֵרי ֶנֱאַמר ִּבְתִהִּלים "ַּבֵּמִתים ָחְפִׁשי", ְּכלֹוַמר, ַרק ָאָדם ֵמת 
ד ֶׁשִהְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם, הּוא ָחְפִׁשי ִמן ַהִּמְצוֹות, ֲאָבל ָּכל עֹו

 , ָאנּו ַחִּיים ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָעֵלינּו ְלָהִכין ֶאת ַהֵּציָדה ַלֶּדֶר
ְוָחַבל ַעל ָּכל ֶרַגע. ַעל ֵּכן ֲאִני, ְמַבֵּקׁש ֶאת ְסִליֲחֵתך, ַא ָעַלי 
ָלׁשּוב ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ּוְבֶעְזַרת ה' ְּכֶׁשִּנְפֶּגׁש ַאֲחֵרי ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים 

נּו, ִיְהֶיה ָלנּו ְזַמן ְּבֶׁשַפע, ָׁשם נּוַכל ְלַהְמִׁשי ְלׂשֹוֵחַח... ָׁשָנה ֶׁשּלָ 
ְלַאַחר ִמֵּכן ָּפָנה ְלַחְדרֹו ְוָׁשב ְלַתְלמּודֹו. ְוַעל ֵּכן, חֹוָבה ְלַנֵּצל ָּכל 
ֶרַגע ָּפנּוי, ְלֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוַגם ַּבְּזַמן ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול 

ת אֹוֵנס ְמֻסָּים, ֵאין לֹו ְלַהְפִסיק ּוְלַנֵּתק ֶאת ִלְלֹמד ֵמֲחמַ 
ַמְחַׁשְבּתֹו ֵמַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֶאָּלא ְיַמְלֵמל אֹו ְיַהְרֵהר ְּבִדְבֵרי 
ּתֹוָרה ַהְּׁשגּוִרים ְּבִפיו, ְּכגֹון ַּבִּמְׁשָנה ַהְּמֻפְרֶסֶמת "ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֵּבן 

ְּבֶפֶרק "ַּבֶּמה ַמְדִליִקין", ְוֵכן ָּכל  ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר ְוכּו'", אֹו
 ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ְוָהִעָּקר ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ִלּבֹו ָּפנּוי ְלַבָּטָלה.

 הלומד תורה בסתר התורה מכרזת עליו לבסוף 
ֹמה לּוְרָיא], ָהָיה ִאיׁש  ְמַסְּפִרים ֶׁשִּביֵמי ַהַּמַהְרָׁש"ל [ַרִּבי ְׁש

ר ְיָרקֹות, ְוָהָיה ָיֵׁשן ַּבֲחנּותֹו, ְוָקְראּו לֹו ַרִּבי ֶאָחד, ֶׁשָהָיה מֹוכֵ 
ַאְבָרָהם מֹוֵכר ְיָרקֹות, ְוָהָיה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְּבִצְנָעה ּוְבַהְתָמָדה 
ְּגדֹוָלה, ְוַאף ֶאָחד לֹא ָיַדע ַעל ַמֲעָׂשיו. ַלְיָלה ֶאָחד ָיַׁשב 

ְּבסּוְגָיא ֲעמּוָקה ַאַחת, ַהַּמַהְרָׁש"ל ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוִנְתַקָּשה 
ּוְכֶׁשָּקם ָלֶלֶכת ְלֵביתֹו, ָעַבר ַעל ְּפֵני ַהֲחנּות ַהִהיא, ְוָׁשַמע ֶׁשַרִּבי 
ַאְבָרָהם מֹוֵכר ְיָרקֹות לֹוֵמד ֶאת ַהּסּוְגָיא ַהִהיא, ּוְמֹפָרׁש אֹוָתּה 

ַלח ְּבטּוב ָטַעם ָוָדַעת, ְוָהָיה ַמְקִׁשיב ְלָכל ְּדָבָריו. ְלָמֳחָרת ׁשָ 
ַהַּמַהְרָׁש"ל ִלְקרֹא ְלַרִּבי ַאְבָרָהם, ְוָׁשַאל אֹותֹו ְׁשֵאָלה ְמֻסֶּבֶכת 
ַּבַּׁש"ס. ֵהִׁשיב לֹו ר' ַאְבָרָהם, ִּכי הּוא ַעם ָהָאֶרץ ְוֵאינֹו ִמֵּבין 
ְולֹא יֹוֵדַע ׁשּום ָּדָבר. ִמַּיד ָּגַזר ָעָליו ָהַרב ִּבְגֵזַרת ָמָרא ְּדַאְתָרא 

לֹו ַעל ְׁשֵאָלתֹו. ְוָאז ָּפַתח ר' ַאְבָרָהם ֶאת ִּפיו ְּבָחְכָמה  ֶּׁשָּיִׁשיב
ּוִבְבִקיאּות ַרָּבה ְּכַמְעָין ַהִּמְתַּגֵּבר, ְוִתֶרץ לֹו ֶאת ְׁשֵאָלתֹו. ְלַאַחר 
ִמֵּכן ִהְתַחֵּנן ִלְפֵני ַהַּמַהְרָׁש"ל ֶׁשִּיָּׁשֵאר ַהָּדָבר ְּבסֹוד ְולֹא יֹוִדיַע 

ָחד. ָּכ ִנְמָׁש ַהָּדָבר ַּכָּמה ְּפָעִמים, ֶׁשָהָיה ַהָּדָבר ְלַאף אֶ 
ַהַּמַהְרָׁש"ל ְמַפְלֵּפל ִעּמֹו, ְוָהָיה נֹוֵׂשא ְונֹוֵתן ִעּמֹו, ּוָמָצא ִמֶּמּנּו 
קֹוַרת רּוַח ְמֻרָּבה. ַכֲאֶׁשר ִנְתַּבֵּקׁש ַהַּמַהְרָׁש"ל ִליִׁשיָבה ֶׁשל 

ְּקחּו ֶאת ָהַרב ַרִּבי ַאְבָרָהם מֹוֵכר ַמְעָלה, ִצָּוה ִלְקַהל ֲעָדתֹו ֶׁשּיִ 
ְיָרקֹות ְלַרָּבה ֶׁשל ָהִעיר, ִּכי ֵאין ָּכמֹוהּו ְּבָכל ָהָאֶרץ. ְוָאֵכן ַעל 
ְיֵדי ַהְפָצרֹות ַרּבֹות, ֵנאֹות ַרִּבי ַאְבָרָהם ְלַבָּקָׁשָתם, ְוִנְתַקְּיָמה 

 ַצָּוַאת ַהַּמַהְרָׁש"ל. 
נבחר לראשון זצוק"ל הרב עובדיה בשנה הראשונה שמרן 

לציון, קיבל הודעה שהוא זכאי לחופשה בבית מלון 
בטבריה עם בני משפחתו. הרבנית ע"ה הפצירה בו לצאת 
לטבריה לשם מנוחה, ונענה להפצרותיה, ונסעו לשם עם בני 
המשפחה עם כמה ספרים שרצה ללמוד בהם. וכאשר הגיעו 
למלון, אחר כשעתיים קרא הרב לנהגו וביקש ממנו 
להחזירו מיד לביתו, וכאשר הפצירו בו בני ביתו להשאר, 
אמר להם איני יכול לחיות בלי הספרייה שלי, אם תביאו 
משאית ותעבירו את כל הספרים שלי לטבריה, אהיה מוכן 
להשאר כאן, מיד חזר לביתו עם בני ביתו, וויתר על 
החופשה שקיבל בחינם מהשלטון, כי לא יכל בלא ספריו 

ם חיינו ואורך ימינו. וזו החיות שלו. ואכן, הרבים, כי ה
מעולם לא יצא לחופשה, לא בארץ ולא בשווייץ וכדומה. 

 דבר שכמעט אינו מצוי כיום.   
 הברכה הטובה ביותר היא על ידי לימוד תורה 

ּוְמַסְּפִרים ַעל ָחָתן ֶאָחד ֶׁשָּבא ִלְפֵני ֲחֻתָּנתֹו ְלִהְתַיֵעץ ּוְלִהְתָּבֵר 
ֹו ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֵמִאיר ָחָדׁש ַזַצ"ל. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֵמִאיר, ֵאֶצל ַרּב

, ְוהֹוֵל ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה ְלַקֵּבל  ְּבטּוַחִני ֶׁשִהְּנ נֹוֵהג ְּכִמְנַהג ֲחֵבֶרי
ְּבָרכֹות ַצִּדיִקים, אֹו ְלִקְבֵרי ַצִּדיִקים ְלִהְתַּפֵּלל, ַא ְּבַוַּדאי 

ְרַּכת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו. ָלֵכן ֵאיֶעץ ַאָּתה רֹוֶצה ֶאת ּבִ 
ְל ַמה ֶׁשָאְמרּו ְּבָאבֹות "ּוִמַּנִין ֲאִפיּלּו ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵׁשב ְועֹוֵסק 
ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ִעּמֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 

", ִאם ֵּכן זֹאת ֲעֵׂשה, ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי ּובֵ  ַרְכִּתי
ְּביֹום ַהֻחָּפה, ִּתְקַּבע ְל ְזַמן ִלּמּוד, ְוָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
, ְוָאז ִּתָּכֵנס ַלֻחָּפה ִעם "ָאבֹוא ֵאָליו  ָיבֹוא ֵאֶלי ִויָבֵר אֹוְת

 "...  ּוֵבַרְכִּתי

 ְנָחִלים ִנָּטיּו ְּכַגֹּנת ֲעֵלי ָנָהר ַּכֲאָהִלים ָנַטע ה'  ַּכֲאָרִזים ֲעֵלי ָמִים
שישנם ארבעה  הפסוק הזה רומז  האור החיים הקדוש מבאר

 גות בלומדי התורה  והם : דר
לא רק במקומו אלא ,שמלמד תורה לאחרים  – יוטא.כנחלים נִ 

הולך ממקום למקום ללמדה לעם ישראל כמו שמואל הנביא וזהו 
" כמו הנחל שעובר ממקום למקום כך הולך יו"כנחלים נט

 ומלמדה ממקום למקום
 כמו היושבים בסנהדרין שהיו מלמדים תורה - ב. כגנות עלי נהר

במקומם ולא היה מסתובבים ממקום למקום אלא רק פירותיהם 
פסקי ההלכה מגיעים לכל המקומות כמו הגן שהוא  שהם

רותיו מגיעים רחוק ושמואל הנביא גדול מהם יבמקומו אלא שפ
 שהוא מסתובב ממקום למקום ללמדם תורה

הכוונה לתלמיד חכם שלומד ואינו מלמד כמו  -'הג.כאהלים נטע 
 עקב אבינו איש תם יושב אוהליםשכתוב על  י

הכוונה למחזיקי תורה וזוהי הדרגה  -ד.כארזים עלי מים
האחרונה שעליה נאמר בצל חוכמה בצל הכסף, וארזים רומז 
לעשירים שהם בעלי קומה ,עלי מים שגם הם ייהנו מהתורה 
כיוון שמחזקים תורה וזהו עלי מים ,מים מסמלים את התורה 

ממש שאינם עושים פירות כלומדי אבל אינם כלומדי התורה 
כל התורה.  גם מי שאינו יכול להיות בדרגת לומדי התורה מ

יהיה בדרגה ד'  של מחזיקי תורה ואז יזכה לתורה ולמרות מקום 
שאיננו עוסק בתורה כמו שכתוב ב"צל החכמה בצל הכסף" 
מחזיק תורה יש לו שותפות בתורה יחד  עם לומדי התורה וגם 

א יחסר אלא יראה ברכה גדולה בממונו ושכרו ממונו לא רק של
בשמים עצום ורב , לומדי התורה ובני התורה צריכים לשאוף 
ולעמול בתורה בדרגה הגבוה ביותר וכמו שאמר נפוליון שחייל 

 וא הדיןשלא שואף להיות רמטכ"ל אינני רוצה אותו בצבא ה
בתורה בן תורה שלא שואף להיות גדול הדור חסר לו מאד 

שכתוב שאין דברי תורה מתקיימים אלא  ולימודו. וכמ  באיכות
 במי שממית עצמו עליה 

מסופר על ההתמדה הנפלאה בדורו של החפץ חיים שהיה גביר 
עשרה כבר ידע את כל הש"ס -שלקח חתן   לביתו  שבגיל ארבע

עשרה אזי אותו גביר -לאחר זמן נודע לגביר שהחתן בגיל חמש
ל חמש עשרה לדעת את כל ביטל  את השידוך באומרו שבגי

 הש"ס זה כבר לא משהו מיוחד. 
וכן היה יהודי שנקלע לעיר רוגטשוב בימי מלחמת העולם 
הראשונה, והנה לפתע החלו חילופי יריות מבהילים ומפחידים. 
נצמד האיש לקיר והחליט להיכנס לבית הראשון שיזדמן לו, כדי 

ית שבו היה זה בדיוק הב –לתפוס מחסה. וכשהגיע ליד בית 
התגורר הגאון הרוגטשובי זצ"ל, אשר עמד ליד החלון וצעק 
יהודי: מהר והיכנס אלי, נתחדש לי עכשיו חידוש נפלא, שמקורו 
בתוספתא, ועל ידו אפשר ליישב רמב"ם!... נדהם היהודי, שחשב 

והנה הוא שקוע  –מתחילה  כי הרב הרוגטשובי מתייחס ליריות 
 ןשמענייהדבר היחיד  –יות ומרוכז בלימודו, ובתוך מטח היר

 אותו הוא ישוב דברי הרמב"ם!... 
 7מסופר על הרב  מטשעבין  זצ"ל שפעם נכנס אליו בחור בשעה  

בבוקר ומצא את הרב שקוע בלימוד. פנה אליו הרב ושאלו מה לך 
 7שבאת אלי באמצע הלילה? נענה הבחור ואמר: הרי כבר 

ללמוד! מסתבר  בבוקר! התפעל הרב ואמר: הרי רק עתה ישבתי
 שהרב מטשעבין לא הרגיש כי עבר עליו כל הלילה

שפעם אמר לבנוהגאון זצוק"ל וכן מסופר על מרן הגר"ע יוסף  
מרוב יומיים הרב דוד יוסף שלא ישן הלילה כיוון ששכח לישון 

ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא, ִמְּלַבד ְּגאֹונּותֹו  עמלו בתורה ללבן שאלה הלכתית
ָיה ָידּוַע ַּגם ְּבַהְתָמָדתֹו ָהֲעצּוָמה. ְּבֶמֶׁש ָּכל ְׁשעֹות ַהּיֹום, ַהַּכִּביָרה, הָ 

ָהָיה יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד ַּבֶחֶדר ּבֹו ָהיּו ַהְּתִריִסים ְסגּוִרים ָּתִדיר, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא 
ְוַהּקֹולֹות ִמַּבחּוץ. הּוא ַאף ִהְסַּתֵּפק ְּבַאְרַּבע ָׁשעֹות ַיְפִריַע לֹו ָהַרַעׁש 

ֵׁשיָנה ִּביָמָמה, ְּכֵדי ְלַהְמִׁשי ִלְלֹמד ְּבַמְחָׁשָבה ְצלּוָלה. ַעל ְמָנת 
ְלַהְמִחיׁש ֶאת ִנּצּול ַהְּזַמן ֶׁשל ַהְּגָר"א, ַנְזִּכיר ֶאת ַהְּמֻסָּפר, ִּכי יֹום 
ֶאָחד ִהִּגיָעה ֲאחֹותֹו ְלַבְּקרֹו ִמֶּמְרַחִּקים, ְלַאַחר ָׁשִנים ַרּבֹות ָּבֶהן ֵהם 

 ֹ  א ִהְתָראּו. ַהְּגָר"א ָיָצא ִלְקָראָתּה, ְוִקֵּבל אֹוָתּה ְּבִׂשְמָחה ּוְבֵסֶבר ל
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יהונתן  ושילת  העלון מוקדש להצלחת  
שה' יתברך יצלחם במאד ובני ביתם: חדד

מאד ושהקב"ה ימלא את כל משאלות 
ליבם לטובה ויתקיים בהם הפסוק ימלא ה' 

כל משאלותך  ויקוים בהם הפסוק והיה 
ן בעתו כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ית

 וכל אשר יעשה יצליח

מילי דבדיח : אחד רצה להתגרש בא לעורך דין ואמר לו אני רוצה לנקום באשתי על כל מה שעשתה לי לפני שאני מתגרש מה אתה מציע אמר לו 
מעשר מחמאות ליום תעניק תקנה תעריך תעזור בבית תהיה בעל למופת שתדע מהי שפשוט תהיה שלושה חודשים בעל מצוין תחמיא לא פחות 

בע טובה הכי אישה לי יש להתגרש למה לו אמר לך מחכה אני נו לו ואומר מתקשר דין העורך חודשים שלושה לאחר טובה הכי נקמה וזוהי ולםהפסידה



1 
 

 הרב רבי יאיר וינשטוק שליט"א 

 .כוחו של חרם

בשנאה  משפחת נשיא הייתה מן המשפחות החשובות ביותר בספרד. גם יחסנית וגם בעלת השפעה ומעמד גבוה. בשנים כתיקונן, כאשר האווירה טרם הורעלה  
רק חלק מן  נוראה נגד היהודים, תפסה המשפחה את אחד המקומות הראשונים בחיי הקהילה היהודית. בניה עשירים גדולים היו, עסקי בנקאות מסועפים היוו  

ת  ההון הגדול שעמד לרשותם של בני המשפחה. חיי המסחר והכלכלה של ספרד היו מושתתים במידה רבה מאד על היהודים הממולחים שידעו פרק בהלכו 
 מכל הבחינות.   פיננסים, וכל מי שעינים לו בראשו ידע כי ללא היהודים והונם, כלכלת המדינה לא תחזיק מעמד. יהדות ספרד יכלה לחוש עצמה מבוססת  

ום בית  אך לא לעולם חוסן. שלטון הכנסייה הרים ראש, ומעמד האינקביזיציה התחזק לממדים מפלצתיים ממש. הכנסייה הפכה לשלטת המעשית של ספרד במק 
 המלוכה. 

ירוש של היהודים מספרד, ובכך כרתו  המלך פרדיננד והמלכה איזבלה שנחשפו שנים להטפת התרעלה של ראשי הכנסייה נגד היהודים, הסכימו לחתום על צו ג 
 למעשה את הענף העסקי שהמדינה כולה נשענה עליו. יהדות ספרד גורשה מן הארץ ויחד עמם גורשה גם משפחת נשיא. 

ים מחבריו השלו  דון יוסף נשיא, אחד מבניה היותר מוצלחים ומוכשרים של המשפחה, הגיע לפורטוגל כמגורש אך לא כחסר כל. זמן קצר לפני הגירוש, כאשר רב 
השקיע    את עצמם שהמלוכה לא תסכים לעשות צעד כה נואל, העביר דון יוסף בחשאי את הונו לפורטוגל, וכאשר הגיע הנה, מימש מיד את כספו. רבע ממנו 

עסקיה של המשפחה, וכעבור  במקום ושלושה רבעים אחרים העביר מאוחר יותר לתורכיה, איטליה, ואנטוורפן שבבלגיה. יחד עם בני משפחתו פיתח מחדש את  
 זמן מה עמדו לרשותם בנקים ובתי עסק בארבע מדינות חדשות. ראשי הכמורה יכלו רק לחרוק שינים נוכח הצלחתם המשגשגת של שנואי נפשם.  

לקח את ראשי הכנסייה שהתאכזרו    דון יוסף נשיא יכול היה לשבת על זרי הדפנה ולקצור את הפירות בנחת, אך דמו געש ותסס בעורקיו. הוא חיפש דרך איך ללמד 
 אל היהודים במשך שנים ורדפו אחר השרידים, האנוסים שהשתמדו למראית עין, בציד מכשפות ובטקסי שריפה פומביים לעתים תכופות. 

יעו לכל ריכוזי האוכלוסייה  פה" בהם הועלו על המוקד יהודים נאמנים שביקשו לעבוד את אלוקיהם במרתפים ובמחשכים, הג - דה - הידיעות אודות מעמדי ה"אוטו 
 היהודית וגרמו לכולם צער וחרון, כאב וזעם אין אונים.  

 בבות יהודים. דון יוסף נשיא לא חש כך. הזעם שהוא חש לא היה חסר אונים. הוא חישב ומצא שיש לו את הכוח להכות כהוגן בראש הפתנים שהסב צער ויגון לר 

 * 

רבי יוסף קארו בצפת, נשא עמו איגרת חתומה בחותם כפול. השליח עמד כמסומר ליד פתח הבית ולא אבה לעזוב    שליח הדואר שהגיע אותו יום לביתו של מרן 
 לאחר שמסר את האיגרת לנמען. 

 "אקרא את האיגרת מאוחר יותר" אמר מרן בשקט. 

ו את הדברים. עלי למסור כי ראיתי במו עיני איך קרא  השליח סירב. "אודה על האמת, רבי" אמר בלהט, "קבלתי שכר כפול ומכופל כדי להיות נוכח בשעה שתקרא 
 מרן את המכתב". 

 "יבוא נא בצל קורתי" ענה מרן בחיוך קל. 

 השליח סירב לשבת, ועמד כולו דרוך בשעה שרבי יוסף קארו שבר את החותם הכפול ועיניו חלפו ביעף על תוכן האיגרת. 

ו לנקום באפיפיור פאול הרביעי, שדן רבים מאנוסי ספרד למוות בשריפה, ובה בשעה לשלם לו כגמולו  הכותב היה דון יוסף נשיא. הוא גולל בפשטות את תוכנית 
עיר הנמל  הרע, על החורבן שהמיטו שלוחיו על יהדות ספרד, והרדיפות האכזריות המתנהלות נגדם בכל יום. "מקום ממשלת האפיפיור פאול והכנסייה הוא ב 

כידוע למעלת כבוד תורתו, עיר מסחר חשובה ביותר בגלל צי הסוחר העוגן בנמליה. רבים הם הסוחרים היהודיים המנהלים    האיטלקית אנקונה. העיר אנקונה היא, 
ל אנקונה ולקרוא  את עסקי המסחר שלהם באנקונה. הרווחים הכספיים כולם נכנסים לכיסיו של האפיפיור, בעל הבית של אנקונה. הגיתי רעיון נועז: להטיל חרם ע 

  - י  ו היהודים לא לשלוח להבא את אוניות הסוחר שלהם לנמליה, ולהשתמש מכאן ולהבא בשירותי הנמל של פיזארו, עיר נמל לא רחוקה משם. יודע אנ לכל אחינ 
ל כן פונה  כי סוחרים רבים יסרבו להצטרף לחרם, בגלל הנזק הכספי העלול להיגרם להם עקב החרמתה של עיר המסחר אנקונה. ע   - הוסיף דון יוסף נשיא וכתב  

 הצוררים בכיסו!".   אני אל רבינו בבקשה ובתחנונים לצוות יחד עם כל רבני צפת, בגזירה דאורייתא, על כל הסוחרים היהודים להחרים את אנקונה, ולהכות את ראש 

 על החתום באו דון יוסף נשיא וחמותו הנגידה דונה גרציה מנדס, אשת חיל רבת פעלים ששמה הלך לפניה. 

אחר  שט על פניו המאירות של מרן למקרא הדברים הנועזים. דון יוסף נשיא העלה רעיון מזהיר. הוא הגה בדברים שעה קלה מול עיניו של השליח, ול חיוך קל התפ 
 דומיה ממושכת פצה את פיו לראשונה: 

 "יכול אתה למסור את שראית, כיצד קראתי את האיגרת. בעוד כמה ימים בוא לביתי וקבל את תשובתי". 

 * 

ב שבאותה  הציע את תוכניתו של דון יוסף נשיא לפני רבני צפת, העיר שתפסה באותם ימים את הבכורה בארץ ישראל. למי שלא ידע סיפר על מעמדו של הכות   מרן 
המזהירים וקסמו  תקופה הספיק לצבור תאוצה גבוהה מאד. זמן קצר אחר שביסס את עסקיו בפורטוגל עבר לקונסטנטינופול (איסטנבול) שבתורכיה. כשרונותיו  
אשר מת השולטן  האישי הבלתי נדלה העמידוהו מיד במרכז העניינים. תוך זמן קצר תפס מעמד חשוב בחצרו של השולטן התורכי סולימן השני ואף הפך למקורבו. כ 

סף ובילה בחברתו שעות רבות. דון יוסף  סולימן ירש את מקומו השולטן סלים ומאז החל תור הזהב האמיתי של דון יוסף נשיא. השולטן סלים העריץ את דון יו 
 נשיא היה באותה תקופה יקיר בית המלוכה ונחשב ל"יהודי מספר אחד" בתורכיה. 
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 "אם כה חשוב הוא, מדוע הוא צריך את הסכמתנו?" תהו כמה מן הרבנים שנתבקשו לחתום על כתב החרם. 

בין המדינות האחרות, שם לא הכל מוכנים היו ללכת אחריו באש ובמים. רק איסור רבני  מרן הסביר להם את ההבדל שבין תורכיה בה היה דון יוסף כל יכול, ל 
 מבית המדרש יכול לגרוף אחריו את כל הסוחרים היהודיים ולמנוע מהם לשלוח סחורות לאנקונה. 

וסר על כל סוחר יהודי באשר הוא שם לשלוח  עוד באותו יום חתמו מרן רבי יוסף קארו ולצדו רבי משה מיטראני, ואחריהם כל רבני צפת, על כתב החרם הא 
 סחורות לאנקונה. 

 מכתב התשובה הגיע לידיו של דון יוסף כעבור שבועות אחדים. אנשיו הפיצו את דבר החרם בכל מקום ומקום והגולה הייתה כמדורת אש. 

 האפיפיור הגיעה. "היהודים הכריזו חרם על האפיפיור" יצאה השמועה המרעישה בכל אירופה, ועד לאוזניו של  

מר דלק למדורה,  פאול הרביעי מילא פיו צחוק כאשר שמע על החרם היהודי על אנקונה, "מי הם היהודים בכלל" ביטל את הענין במחי יד. הללו טובים הם רק כחו 
לשלוח סחורות לאנקונה, וכי הם רוצים  לשעשע את ההמונים ולהסיח את הדעת מבעיותיה האמיתיות של המדינה... ובכלל, מדוע שהסוחרים היהודיים יפסיקו  

 לאבד את ממונם? 

ובמקביל החל  לאחר חודשיים נמחק החיוך מפניו. לתדהמתו התברר לו כי הסוחרים היהודיים הם עם צייתן וממושמע. כולם כאיש אחד החרימו את נמל אנקונה,  
ת דרך ארוכה, פיזארו עצמה לא הייתה עיר מסחר מובהקת כמו אנקונה, אבל כל  המסחר משגשג בנמל פיזארו. אכן, נמל פיזארו היה רחוק והאוניות נאלצו לעשו 

 יהודי היה מוכן להטות שכם למאבק בצורר ולו גם במחיר של פגיעה כלכלית זמנית. עיניו של האפיפיור פאול חשכו    

נמל הנחשלת לשעבר הפכה לצומת המסחר החשובה ביותר  למראה טורי המאזן הכספי כעבור מחצית השנה. אנקונה איבדה את הבכורה לטובת פיזארו! עיר ה 
 באיטליה. הכנסות הכנסייה הלכו והידלדלו, וכיסיו של פאול הצורר התרוקנו בצורה מדאיגה!... 

 * 

 "הבו לי את דון יוסף נשיא" השתולל האפיפיור בלשכתו, "הביאו אותו אלי ואעלה אותו על המוקד עוד היום".   

 גבריאלו, הביט באדונו בשמץ של גיחוך, "זה מן הנמנע" אמר בהחלטיות.   יועצו של האפיפיור, החשמן 

 "מדוע?" שאג האפיפיור בחרון. 

 ליו בכל אשר ילך". "דון יוסף נשיא איננו עוד אזרח ספרד. הוא יד ימינו של השולטן התורכי סלים והאיש השני בחשיבותו במדינה. שומרי ראש חמושים מתלווים א 

פו ודוק מרושע כיסה את עיניו, "אתה ממהר להתעייף, גבריאלו יקירי". צליל לעגני נמזג בקולו. "אני נחוש ממך. עוד אניח את ידי על  האפיפיור קמץ את אגרו 
 החצוף". 

שזה יידע  י  שליחי חרש הסתננו בחשאי לתורכיה והחלו משוטטים ליד ביתו של דון יוסף נשיא. טבעת החנק החלה מתהדקת סביב צווארו של היהודי הבכיר מבל 
 מאומה על כך... 

 * 

על העינים  שעת לילה מאוחרת הייתה עת הקיש אלמוני לבוש בגדים כהים על דלתו של ראובן, רופאו האישי של דון יוסף הנשיא. הרופא נבעת למראה האיש ב 
 היוקדות שביקש לשוחח עמו באמצע הלילה. 

 ן שאינו סובל דיחוי". "אני שליחו של אדם חשוב מאד" לחש האיש, "באתי לשוחח עמך בעני 

 ראובן הכניס את השליח לחדר הפנימי.  

 "נודע לי שאתה הוא רופאו האישי של דון יוסף נשיא" אמר האיש בשקט. 

 "אכן כן" אמר ראובן בגאוה. "יותר מזה, אני גם עוזרו האישי". 

 "מצוין". 

ל ראובן הרופא התעגלו מול ברק היהלומים והזהב שנצץ באור הקלוש. "כל זה  האורח הושיט ידו לחיקו ושלף שני צרורות משם. את אחד מהם פתח מיד ועיניו ש 
 יהיה שלך" לחש האיש, "אם תעשה מה שאומר לך". 

פא. "אתה הוא  הוא שלף צלוחית חתומה מן הצרור השני, "יש כאן רעל קטלני שבכוחו להרוג סוס אביר בן רגע" העינים הבוערות ננעצו בפניו הנדהמות של הרו 
החסד    חיד היכול לבצע זאת. אתה יכול למזוג כמה טיפות מן הרעל הזה לתוך כוסו של אדונך בלא שאיש יידע על כך. אני מצווה עליך בשם אדוננו רב האיש הי 

 האפיפיור פאול הרביעי, להרעיל את דון יוסף נשיא!". 

תצוגה שעל השולחן כמוכה רעם. עיניו נדדו בין ערימת היהלומים והזהב  חריקת כסא מוסט אחורה קרעה את דומיית הליל. הרופא זינק על רגליו והביט בשליח וב 
 לבין הצלוחית, וראשו סב על צירו כלא מאמין. כמה פעמים בקש לפצות את פיו אך אפילו הכעכוע שיצא מגרונו גזל ממנו מאמץ רב. 

יחשבו שהשבץ אחזו. לאחר כמה ימים תפליג מכאן לכל מקום  "מה אתה מהסס?" לחש האיש בקול מפתה, "מחר אתה מרעיל אותו. איש לא יידע כיצד מת,  
 שתחפוץ. העולם כולו פתוח לפניך. תהיה עשיר מופלג כל ימי חייך". 
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 הרופא התעשת. "אני לא יכול לעשות את זה". הצליח להשמיע משפט אחד לבסוף, "לא אבגוד באדוני". 

 כקרח, "אם כך, חייך אינם שווים פרוטה" התיז חרש. "בעוד כמה ימים תהיה מכוסה בתלולית עפר". אישוניו של השליח התיזו גיצים בוערים, קולו היה קר  

 הוא קם ללכת, בזריזות הכניס את הרעל והיהלומים לכיסיהם. 

שב מעט ליד השולחן,  "רק רגע אחד" רדף אחריו הרופא כשהוא מצווח בקול נפחד, "חכה רגע, מה אתה בורח כל כך מהר. עוד לא הצעתי אפילו מים לשתות.  
 אמזוג לך כוס צוננים. יש לנו על מה לשוחח. בהחלט". 

 חיוך זדוני הבליח לרגע על פניו של האורח. 

 * 

האי נקסוס.  דון יוסף נשיא היה שרוי בשמחה עצומה. "שמעת?" חיבק את כתפיו של ראובן, רופאו האישי. "השולטן העניק לי תואר דוכס ונתן לי במתנה את  
 י הוא 'הדוכס מנקסוס' מה דעתך על זה, ראובן?". מהיום תואר 

 "איחולי" אמר הרופא בפנים חמוצות. לא יכול היה לתאר לעצמו עיתוי גרוע מזה. הקירבה בין השולטן ליועצו הולכת ומתהדקת. 

קל השולטן באהדה את בקשתי לתת ליהודים  "וזה עוד כאין וכאפס לעומת מה שאגלה לך כעת", דון יוסף לא הרגיש בפניו המכורכמות של רופאו. "זה מכבר שו 
 רשות להקים שלטון עצמאי בעיר טבריה שבארץ ישראל. שער בנפשך. השולטן מוכן לתת לנו עצמאות מדינית בארץ ישראל, ולמנות אותי למושל". 

 ל לגמרי". "ומתי זה יקרה?" גמגם הרופא, "אינני מבין, האם תגור בנקסוס או בטבריה או בקונסטנטינופול? אני מבולב 

 ך". דון יוסף פרץ בצחוק עליז וטפח על שכמו של הרופא בחיבה, "כפי הנראה לא ישנת היטב הלילה, ראובן. רואה אני עיגולים שחורים מתחת לעיני 

 גוו של הרופא נרעד. דון יוסף הרגיש במשהו!  

 "ראשי כואב" מלמל חטופות. 

יקר שתבין את דברי. האי נקסוס עומד לרשותי בכל עת שאחפוץ לשהות בו. אולם לא ארבה לנצל את  דון יוסף טפח שנית על שכמו, "לך תנוח ראובן היקר. הע 
האח, צפת לא    זכותי זאת. כפי הנראה אעלה בקרוב לארץ ישראל. יש בדעתי לפתוח מרכז של תורה בעיר טבריה, ולקרוא ליהודים תלמידי חכמים לבוא לגור בה. 

 תהיה בודדה!". 

ופא בבהלה, דמותו המאיימת של האורח הלילי עוד עמדה מול עיניו. המלים המפחידות הדהדו באוזניו, "בעוד כמה ימים תהיה מכוסה  "זמני קצר" הרהר הר 
 בתלולית עפר". 

עיני השולטן.  ב בביתו של דון יוסף נשיא החלו ההכנות לקראת הנסיעה לארץ ישראל, בעוד רופאו ראובן רוקח בסתר מזימות נאלחות כיצד להכפיש את שם אדונו  
הפליג  כמה ימים תכנן את צעדיו הבאים, אך עד שהחליט לפעול, עזב השולטן את המדינה בנסיעה ממושכת לארצות המזרח. כאשר שב סלים מנסיעתו, כבר  

ן יוסף כבר נרקמו תוכניות  מכבר דון יוסף נשיא לארץ ישראל ואף הספיק לכונן בטבריה ישיבה לחכמי תורה. זו הייתה התחלה מצערה אמנם, אך בראשו של דו 
 פיתוח רבות. דבריו של השולטן לא הרפו ממנו. וכה אמר  לו סלים בטרם נסע: 

 "אני מרשה לך לכונן בטבריה ממלכה יהודית זעירה!". 

 * 

 מזכירו האישי של הסולטן הופתע כאשר ראה את רופאו ועוזרו האישי של דון יוסף. "האם לא נסעת לארץ ישראל?" שאל בפליאה. 

 רופא גמגם משהו על עיכוב מפתיע שנולד ברגע האחרון ובקש לראות את השולטן בדחיפות. ה 

המעידים על כוונתו הסמויה של דון יוסף נשיא להקים ממלכה    – מזוייפים היטב    - כעבור שעה קלה ישב הרופא בלשכתו של השולטן ופרש על שולחנו מסמכים  
 ב שהוענק לו בטבריה בלבד. מסמכים נוספים העידו על מזימתו של דון יוסף נשיא להכריז על מרד בשולטן. רחבה בכל תחומי ארץ ישראל, ולחרוג מתחום המוש 

, ואת  השולטן התקשה להאמין. אך המסמכים היו עשויים מלאכת מחשבת. הרופא ניצל את כל החותמות שעמדו לרשותו. את כל הידיעות שצבר במהלך השנים 
 ת כתב ידו של אדונו. יכולתו המצוינת לחקות בדייקנות א 

 פניו של השולטן קדרו. "גידלתי נחש בחיקי!". עיניו רשפו בזעם.  

 "רוממתי אותו עד לפסגה וכך הוא משלם לי על כל הטובה?!". 

הוא אם יעז להציג כף  התוצאות לא איחרו להגיע. למרבה ההפתעה קיבל דון יוסף מכתב שוצף מן השולטן האוסר עליו ולהבא לחזור לתורכיה, מאחר ובן מוות  
 רגל על אדמתה. מיותר לציין כי כל סמכויותיו נשללו ממנו. 

 רבני צפת פרסמו בכל התפוצות "קול קורא" שני, המורה להחרים שוב, והפעם את רופאו ועוזרו לשעבר, ראובן הבוגד. 

קן את  החרם הועיל. יהודי תורכיה נמנעו מלהחליף מילה עם ראובן וסובבו את ראשם בשאט נפש למראהו. משהתעשת והבין את גודל הנזק שחולל ניסה לת 
 המעוות, אבל השולטן סלים לא רצה לפגוש בו עוד. 
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ן ליהודי תורכיה והן לדון יוסף נשיא ולתוכניותיו בעלות המעוף.  בודד וגלמוד ישב ראובן בביתו, מבכה את טיפשותו ואת הלשנתו המתועבת שהסבה נזק חמור ה 
חרי כן עלה בידיו  בודד וגלמוד ישב, וכך גם מת אחרי תקופה קצרה, עזוב ונשכח. איש לא רצה בו עוד ואפילו אשתו וילדיו ברחו ממנו כמפני המגפה. זמן קצר א 

 לילה הנבזית. השולטן שהשתכנע, החזיר לו שנית את כל הסמכויות שנשללו ממנו ביום חרון אף.  של דון יוסף נשיא להיפגש עם סלים ולהוכיח לו את השקר שבע 

הפך בהדרגה  גם החרם הראשון שהטילו הרבנים על העיר אנקונה, עשה את שלו. נמל פיזארו שהיה נמל זנוח ובלתי ראוי למעגן ספינות סוחר, שופץ ושוכלל ו 
יטליה. כל איומיו של האפיפיור פאול הרביעי לא הועילו לו. המסחר באנקונה כמעט הושבת והנזק הכלכלי שנגרם  לנמל העיקרי של חיי המסחר השוטפים בא 

 לראש הכמורה ולממסד הכנסייתי כולו, היה חסר תקדים!  

 (מקור אנונימי)   כוח כיבוד הורים. 

 שקועים היו ה"יהודי הקדוש" מפשיסחא ותלמידיו בלמוד, והנה הגיע עניין קשה מאד.  
 התעמק הצדיק בלמודו, וכלל לא חש בנעשה סביבו. כל אותה עת ישבו סביבו התלמידים והמתינו עד אשר ימשיך רבם בשעורו.  

 ואולם, עיונו של הצדיק באותה סוגיה חמורה ארך זמן רב. לפתע חש אחד התלמידים הממתינים ברעב. אמר אפוא לנפשו:  
 . בינתיים יכול אני למהר לבית אמי ולטעום דבר מה על מנת להשקיט את רעבוני.  ’בודאי יוסיף הרבי להגות בסוגיה עוד זמן רב 

 עתה, מציק לי הרעב ומונע ממני להתעמק בלמוד. ואם לא אוכל כעת כיצד אצליח להתרכז בלמוד מאוחר יותר?’  
 ובמחשבה זו מיהר אל ביתו, אכל דבר מה ופנה לשוב אל בית המדרש. עודנו על סף הבית,  

 ל אמו השיגו: "אנא, בני, התוכל לעלות אל עלית הגג ולהוריד חבילת שחת?  וקולה ש 
 הן יודע אתה, בני, שאינני מסוגלת לטפס עד לגג, וכה זקוקה אני עתה לשחת!"  

 י התלמידים!"  "אבל, אמא", השיב הבן, "עלי לחזור מיד אל בית המדרש. הן הרבי יסיים עד מהרה את עיונו בסוגיה ויתחיל להסביר את הדברים באזנ 
 "מוטב, בני", הבינה האם והפטירה אנחה, "שתשוב ללימודך. סלח לי על שבקשתיך לטפס אל עלית הגג.  

 אך מה לעשות, ואני זקוקה לעתים קרובות לעזרתך. כן..." דמעה נגרה מעיניה, "לא קל להיות אשה אלמנה..."  
 המדרש.    כשהמילים של אמו מלוות אותו יצא הבן מהבית ופסע לעבר בית 

 תחילה צעד במהירות, חושש היה שמא יפסיד שמץ מדברי רבו. אך הנה נעשו צעדיו מתונים קמעה,  
 ולפתע עצר על מקומו בבהלה. "לשם מה אני לומד?" שאל את עצמו שאלה נוקבת.  

 "לאיזו מטרה אני כה ממהר אל בית המדרש? האם כדי ללמד ולדעת עוד ועוד?  
 מי ידיעות והרי כל מטרתו של הלמוד היא על מנת לקיים את הדברים!  וכי מה אשיג אם אוסיף לעצ 

 "והנה, עתה", הכהו לבו, "לא מילאתי את בקשתה של אמי. אמנם למדתי הלכות כיבוד הורים, וההלכות שגורות על פי  
 אך כאשר הגיע הרגע לקיימן מה עשיתי? עזבתי את אמי ולא מילאתי את משאלתה.  

 ההלכות? "לא! כל מטרת הלמוד היתה על מנת לקיים את הדברים.  האם לשם כך למדתי את  
 ולכן, עלי למהר הביתה ולעשות את שבקשה אמי!" וחיש סב הנער על עקבותיו ושב לבית אימו.  

 הוא טיפס אל עלית הגג, חיטט בין החפצים עד אשר מצא את חבילת השחת המבוקשת.  
 בעינים מושפלות מבושה.  "הנה, אמא, השחת שבקשת" הגיש את החבילה לאמו  

 "אנא, מחלי לי על שלא מילאתי את בקשתך מיד". על פניה של האם הסתמן חיוך של קורת רוח.  
 "רוב תודות, בני. ועתה, רוץ ללמודיך, מקוה אני שלא הפסדת ולו גם מעט מדברי רבך!"  

 להפסיד את דברי הרבי, עשה שלא אאחר!"  כשלבו קל עליו מיהר הנער אל בית המדרש. "אנא ה’" רחשו שפתיו, "אינני רוצה  
 בידיים רוטטות פתח את דלתו של בית המדרש. בחלל החדר עמדה דומה.  

 ה"יהודי הקדוש" שקוע היה עדיין בעיונו. והנה, אך נפתחה הדלת, הרים הצדיק ראשו מן הספר וחיוך האיר את פניו הקדושות.  
 אם ידוע לך מי מלוה אותך כעת?"  הוא קם ממקומו ופנה אל התלמיד הניצב על הסף. "ה 

 הנער היתום השפיל פניו במבוכה. חבריו התבוננו חליפות ברבם ובחברם אך זולת הנער שבפתח לא ראו מאומה.  
 "אמור נא", שב ה"יהודי הקדוש" לשאול, "איזו מצוה חשובה קיימת זה עתה, שבזכותה בא עמך מלוה כה נכבד?"  

 נסת הנה", המשיך ה"יהודי הקדוש", "ראיתי כי האמורא אביי מלוה אותך. והנער עדיין שותק במבוכה. "כשנכ 
 ובהיכנסו, האיר את עיניי וישב את הקושיה החמורה שהתלבטתי בה שעה ארוכה.  

 אמור לי אפוא, על מה ולמה זכית למלווה גדול שכזה?" או אז פצה הנער את פיו ובקול לחש סח את אשר עבר עליו בשעה האחרונה.  
 שטעיתי", סיים, "ולכן שבתי הביתה ומילאתי את רצון אמי".    "הבנתי 

 "אכן", פנה הצדיק אל תלמידיו, "ברור כשמש על שום מה זכה חברכם ללוויו של אביי.  
 אביי יתום היה מאביו ומאמו. ושמו הנו ראשי תיבות של המלים: "אשר בך ירחם יתום.  

 ה, מצות כבוד אב ואם, האמורא אביי לא זכה בימיו לקיים את המצווה החשוב 
 ולפיכך מאז פטירתו נוהג הוא ללוות את המקימים את המצווה הזו,  
 שכן עז רצונו להצטרף אל אלו הזוכים לקיים את המצווה החשובה,  

 מצוות כבוד אב ואם" (מעשיהם של צדיקים).  
 *לצערנו כיום בימות עיקבא דמשיחה אנחנו מבחינים איך שהנבואות וסימנים מתממשים.  

 נערים ילבינו פני זקנים, בת קמה באמה, כלה קמה בחמותה, החוצפה תישגה,  
 אין כיבוד הורים כהילכתו. הדור של היום מקל בכבודם באופן חריג ואם בכלל אפילו אחרי מותם 

ה יכולה לרדת גילגול או לבוא  לנשמה עד כדי כך שהנשמ   אין מכבדים אותם שלא אומרים עליהם קדיש כל השנה בשלוש תפילות שזה הצער הגדול ביותר  
 . בדיבוק או בחלום לקרוביה 

 



1 info@dirshu.co.il | 02-560-9000

 info@dirshu.co.il 32

dirshu@dirshu.co.il 335



2info@dirshu.co.il | 02-560-9000



3 info@dirshu.co.il | 02-560-9000



dirshu@dirshu.co.il 02-5609000 45



6160303@gmail.com  ו ו ו 
 

88

רחמנות על הקב"ה כאשר איש 
ישראל נלכד בשחיתותיו
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 לחפש לעצמו ראיות 
  , של מסירות נפש של יהודים

  . לא צריך ללכת רחוק
  

אל , נים אחורניתרק כמה עשרות ש
תקופת השואה שבה נהרגו ונרצחו 

 בכל מיני מיליונים 
  , מיתות משונות ואכזריות

תקופה בה התקיים בנו כל הנאמר 
.

 

הן רואה אתה כי גם אביהם השכים בבוקר וחבש בעצמו את : הקדוש ברוך הוא     כך אמר לו
,  לא יצא מאומה מכל זה , כדי לעשות לי נחת רוח ולמלא את רצוני, חמורו

   –רצוני היה כי יצא ממנו עם ישראל שכן לא הנחתי לו להקריב את יצחק משום ש
  

 כשאתה משכים בבוקר וחובש את אתונך , הרי על אחת כמה וכמה
  )ר מקוצק"אדמו ( ...שלא יצא מאומה מכל זה, שראל בניגוד לרצוני יל

  למלא את תפקידיו  על האדם
 הקשים  הוטלו עליו גם במצבים

  ואל ישית את ליבו לקשיים , ביותר
אמוני של שלומי אין זה מדרכם . הנערמים דרכו
   ת"אם השי" לעמוד ולשאול ישראל

 ,  
  ?" קשייםמדוע הוא מערים עליי

   הדרגה האמיתית
 בעבודת השם בכללשל האדם

 בתוך ארבע  
גם כאשר הוא . אמותיו של בית המדרש

ומבחין באחד ממכריו המנופף ,  למשל
בידו לאות שגם הוא בדרכו הביתה ומבקש 

 שיעצור לו
  .שלימה של חסד עם הבריות

  

לעורר על המצות החשובות הללו שאדם דש יש 
 , לבצע אותןשלמרות, בעקביו

רוב בני האדם לא , כך קל להגיע אליהן- כל
  . וחבלמייחסים להן את 

   
. של דברים היוצאים מן הלב
ומי שמבקש להשפיע על 

    , זולתו
  

  , שהדברים אכן נוגעים ללבו
  , שהם דברים היוצאים מן הלב

   רק אז הוא 
  .בכנות ובאמת

  שהשתתף באסיפת בעלי עסקים עשירים לצורך הקמת קרן ', אב בית הדין בעיר פוניבזבמעשה                         
  

בו  כל אחד הציג את. והנאספים התחילו להתגושש ביניהם במילים, במהלך האסיפה סערו הרוחות. הצלה       
..." אני עשיר ממך ובעל מעמד מכובד יותר בעיר", בירוצעק האחד אל ח!" ?מי אתה שתדבר אלי כך" .בעודו משפיל את השני

 להשתיקם הרבסה ינ..." אבא שלי היה רב, ואליו אני... סתם סנדלר פשוט! ?מי היה האבא שלך, תשתוק: "וחבירו צועק לעומתו
אני , שקט בבקשה", קם ממקומו ודפק בחזקה על השולחן.  נפלו כקול קורא במדבריודבר, אך לא עלה בידו, ולהרגיע את הרוחות

הסוסים והחמורים באו בטענה לפני : "ואמר . מפאת כבודו של הרב השתרר שקט באולם !"רוצה לומר דבר תורה
   .חיות הטרף אין להם אדון והן מהלכות דרור כבני חורין? למה נגרע מכל הבריות שבראת בעולמך: הקדוש ברוך הוא

  

אין לנו , החמורים והסוסים, ואילו אנו. ת לפחות בלילה להיכנס לרפת ולול וישנות במנוחהזוכו, למרות שיש להן אדון, חיות הבית
וגרוע . מצליף בנו מכות נמרצות ומעירנו ואנו חייבים מיד לרוץ, כשמתחשק לאדון שלנו לנסוע באמצע הלילה. לא יום ולא לילה

שלא יצליף בנו במקומות הכואבים ,  על, למשל, ולספר לו, שון לדבר לפני האדוןן לנו לתישלא נ, מכל הצרות
  , נתן רשות לחמור לדבר: ועשה נסיון אחד, את טענתם הצודקת  ...כל כך

היר מעתה בעת קשירת לא ביקש מאדונו להיות ז, לא דיבר דברים של טעם? ומה יצא מדיבורו. הוא חמורו של בלעם בן בעור
הלא אנכי אתונך אשר ': והציג את יחוסו, שלו" אני"על ה, אלא הרים את חזהו ודיבר על עצמו, הרסן ולחוס על בריאותו ומנוחתו

  ..."כח הדיבור ניטל ממנו. 'רכבת עלי מעודך עד היום
–

  )העורך( 

   פעם אחת
פגש מאן דהו מתושבי 

ירושלים הנודעים 
  בגאון רבי 

 ל" זצזוננפלד חים
. הולך לבדו ברחוב

 
: הירושלמי ואמר

אין זה לפי , רבי"
כבודכם ללכת ללא 

השיב לו רבי ". ליווי
זו הרי : "חיים זוננפלד

הצרה שאנשים 

  נכנס יהודי לרבי הקדוש
והתלונן , ל"זצ רבי שלמה מלוצק

אך עסקי : לפניו
ים את דעתי עסקי העולם הזה מבלבל–

ילמדנו . 'את ה 
  ?עשהנהרבי מה 

  

  הרי:"תמה הרבי
 ותבל ומלואה היא, אין חקר

, אם כן. כעין וכאפס, לעומתו
שהעולם הזה שהוא כה קטן  

ה"יסתיר את הקב

  
  

   
 19:33 20:24 21:20 

19:31 20:22 21:17 
19:3420:2521:21
19:31 20:21 21:16 

  
  

 

 

 
 "והיה שארית"

  ל"זצוק חיים בן עטר   ר"כמוהר ת"ר וצ"ר עט"מו סבא דמשפטים  פינת יקרת גברא רבה הרב המופלא  העלון לכבוד הצדיק 

 פעם אחת
פגש מאן דהו מתושבי 

ירושלים הנודעים
בגאון רבי 

ל"זצזוננפלדחים
. הולך לבדו ברחוב

:הירושלמי ואמר
אין זה לפי , רבי"

כבודכם ללכת ללא 
השיב לו רבי ".ליווי

זו הרי: "חיים זוננפלד
הצרה שאנשים



  

"... עם יצא ממצריםהנה"
  : אשר אמרו, היה בין שבלעם

את בני ישראל  והוא אשר יעץ, "הבה נתחכמה לו"
שלא להוציאם מן הארץ ולהשליך את בניהם הנולדים , בפרך

  היאורה
  

כי עצותיך  : טען עכשיו בלק כלפי בלעםלפיכך
" הנה עם יצא ממצרים"שיעצת בשעתו לא נשאו כל פרי שכן 

  ולא אלא פרו ורבו במאוד מאוד ,  יצוא יצא ממצרים–
  " הנה כיסה את עין הארץ"

נגדם אמצעי חדש של על כן עליך 
)אור החיים (   ".... קללה  לכה נא ארה לי

 

פעם נכנס הרב הקדוש  
 א"זיערבי בן ציון מבאבוב

 ,אמר המוכר שמכירו חמישה זהובים, מסויםוביקש ספר 
טען , על המקח והציע ארבעה זהובים 

  , המוכר שהספר עלה לו כסף רב
  .שטר של חמישה זהובים ושילם  ואז

   

 :הסביר להם, תמהו המלווים לפשר מעשיו של הרבי
 ,מיד למחיר שקבע המוכר לספר 

בעה שלא דרש שישה או ש 
. דואולי יצא נפס, זהובים

הוא נהנה מהרווח , על המחיר
  בידו " שנשאר"

סיפר     
 רבי פסח פרוסקיןהגאון 

פעם עברתי בליל שבת : "ל"זצ
ליד ביתו של הגאון הקדוש 

וראיתיו , ל"זצ" חיים חפץ"ה
יושב על המיטה ולמד חומש 

ועל כל , פרשת וארא
    מאודהיה מתפעל  

  

כשהגיע ..." ... :"ואמר
ולא יכלו :"בפסוק, למכת שחין

החרטומים לעמוד מפני משה 
פרץ , "מפני השחין

 בקול רם שלא שמעתי 
כה גדולה היתה , ממנו מעולם

- של החפץ
 חיים בדברי 

עד שנשמה כאילו היה רואה את 
ים המכות ואת החרטומים מתגרד

, אדם לקבל על עצמו עול מלכות 
   ,את צריך הוא לפרסם 

 .העובדים אותווצידקת עבדיו , את יושרו וצדקותו

בשני אופנים מתנכלות האומות להביא חלילה  "לא תאור את העם כי ברוך הוא"
,  ועינויים קשים כליה על ישראל חלק מהם יוזם לעשות זאת 

בלעם הרשע ניסה  .דוחלק מהן על ידי התקרבות יתירה ומשיכתם לטומאה ולשמ
  , בתחילה את דרך הקללה וכשנכח לראות כי אינו מצליח בזאת

  

 ביקש - "ה מצילנו מידם " עומדים עלינו לכלותינו והקב"לפי 
 של הברכה וההתקרבות כדי להביאם לידי  איפוא לנסות את 

לא "ך וברכותיך מוחלני לך טובותי: לפי כך אומר לו הקדוש ברוך הוא. טומאה
  )שערי חיים(...לא מנשיכתך ולא מנשיקתך –" מדובשך ולא מעוקצך

דורות 
  ראשונים 

  

היו משתדלים 
להתחייב 
  במצוות 

  

שאפשר 
  להפטר מהן

חיים אל הרב הקדוש רבי 
ל נכנס גביר אחד "זצמצאנז 

  והחל לספר לפניו 
  את גודל צדקת פזרונו 

.עבור נצרכים
  

מרובים צרכי עמך אמר "
' הגביר ואני נותן ברוך ה

 מוטב שלא לדבר על 
, נענה הרבי מצאנז... " כך

שנודע במעשי הצדקה והחסד 
  , דבר, דבר: "אמרשלו ו

 כאות נפשך 
  ".תן צדקה

נח  אל הצדיק רבי
נכנס יהודי , ל"זצמלכויטש 

היות : מחסידיו ושפך לפניו לבו
ובאין , שהוא דר בישוב נדח

רעים חברים אין לו עם מי 
  , להחליף מלה

  ועל כן
טפח לו הצדיק . גלמוד ובודד

יהודי אינו ": על שכמו ואמר לו
בכל מקום ! בודד בשום אופן

  שרק יהיה
יתברך ' לידיו ושופך ליבו לה

   !אינו חש בבדידות
  ".כי אתה עמדי"

 היינו 
השקפות שאינם לפי דרכי 

כל הספיקות , התורה
בדברים שאינם דרכי 

  תורה 
  .מכלל דעות רעות

 חייבת 
כ "להיות לסור מהרע ורק אח

 עשה טוב כי בעת 
מן הרע מונע הרע את כח 
פעולת הטוב ואינו עוזרו 

 והוא . במאומה
שעבירה מכבה "שנתבאר 

  ".מצוה
 

 בן חיאי  ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
    ,פנחס בן פנחס . שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת נעימה, חנינהבן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו

   ,יאיר יהודההרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב,  בת זוהרהמרים , בן איזהדוד, מלכה בן יגאל
אסתר בת , 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 , שרה

 
 

ניכנס לחנות של 
תשמישי קדושה ורואה כל מיני 
תמונות של צדיקים כל תמונה 

 רואה  בצד פתאוםח "  ש250
 800וכתוב מסגרת בלי תמונה 

  ?ח שואל את המוכר מה זה"ש
 עונה לו המוכר

.....    
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ו אותי איך ל אשתי אוהבת לשמוע את אברהם פריד, תשא)  1
והיא רואה את הבית   לבית,אני יודע? כל פעם שהיא מגיעה  

 ......הפוך היא אומרת: "ריבון העולמים ידעתי ידעתי ידעתי

למה עורך דינו:-תושב ירושלים נתפס גונב קופות צדקה)  2
...... מיועדות קופות הצדקה אם לא לעזור לאנשים חסרי כל.

מה לי ולבריאות    למה אנשים מאחלים לי קיץ טוב ובריא.)  3
.............אהיה טוב ובריא.שאניהקיץ? שיאחלו לי  

 )580646396העלון יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד: 'המרכז לערבות הדדית' (ע"ר 

 ניתן לשלוח בדיחות למייל של המערכת   

ֲעמֹד ַמְלַאךְ  ֵדר ִמּזֶה ְוָגֵדר ִמּזֶהה' וגו'   ַוּיַ ָרִמים ּגָ עֹול ַהּכְ ִמׁשְ  פכ"ד) –(פכ"ב ּבְ

פירש רש"י, סתם גדר של אבנים היא. ולכאורה מה רצה רש"י ללמדנו, מה לי אם אלה אבנים או ברזלים? ועל פי תרגום  
רבי יונתן בן עוזיאל יבואר שהמקום הזה שבו נלחצה רגל בלעם אל הקיר היה הגלעד שעשו ביניהם יעקב ולבן, שיעקב לא  

, שהוא נכדו של לבן, הולך להפר את השבועה, ויד העדים תהיה בו  יציק ויזיק לזרעו, וגם לבן לא יציק לזרעו. ובלעם
 סתם גדר של אבנים.  -בראשונה כך שגל האבנים עצמו העניש את בלעם, ולכן רש"י דייק 

ומעשה בנער שהיה מהלך בדרך, והנה הוא שומע צעקות חזקות של נערה הקוראת לעזרה. ניגש הנער למקום ממנו הגיעו  
ערה בתוככי בור עמוק, העלה אותה והצילה. אלא שאמר לה 'אני מבקש שכר על שהצלתי אותך: אני  הצעקות, ראה את הנ

אותה,   הציל  מכך שהנער  נפעמת  כמובן שהנערה, שהייתה  איתך'.  רק  מבטיח שאתחתן  אני  וגם  אתי,  מבקש שתתחתני 
אלא שהנער    הם העדים לדבר.  הסכימה בלב שלם. בדיוק באותו רגע עברה חולדה לידם, ואמרה הנערה שהחולדה והבור

שכח את הבטחתו, התחתן עם אשה אחרת, ונולדו להם שני ילדים. ויהי היום ואחד הילדים ננשך על ידי חולדה ומת. ולאחר  
זמן לא רב הבן השני נפל לבור ומת רח"ל. שאלה האשה את בעלה: 'איך זה שהילדים שלנו מתים שלא כדרך הטבע?'. אותו  

את העניין עם ההבטחה והעדים. מיד אמרה לו האשה 'אם כך, בוא ניפרד ותתחתן עם זו שהבטחת לה'. איש נזכר וסיפר לה  
 וכך היה. 

 .נורית בת טאוס שושנה ר' דוד הכהן בן תקוה,הצדיק הירושלמי:  ר' משה בן יוכבד, יעקב בן כוכבה, הדבר תורה לע"נ: 

מזה וגדר מזה גדר הכרמים ֹול

 וו‡רט על ‰פר˘‰ 
בל˜ פנינים י˜רים על פר˘˙

 מזל טוב!! מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

  שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו
 וכל מערכת העלון 

 "לא נפסיק את השמחה"
 מברכים את ידיד בית השם! 

 פה מפיק מרגליות 
הגאון הרב יובל דהאן שליט"א  

ראובן נ"י    ר' לרגל אירוסי הבן 
 מישיבת "לב אליהו" 

בורא עולם בקנין השלם זה  
הבנין. ויהיה בביתם רק שמחה  

 . אושר ועושר כל הימים אמן
בברכת סימן טוב ומזל טוב,  

 המערכת.

וגו' במׁשעֹובמשעוה' ג ׁשעה דבב ב

!!ב!ממז

ק 183-135-053405''  יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: לללשליחת בדיחות או הערות והארות: דוא"ל

ת 18831354ת,

ת a05832349@gmail.coma0a0: לל ת ת g@ת
 | הפצה ראשית: א.י. הי"ו שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו :מו"ל



 

 
 העומד לצאת בימים הקרובים!! ושידוכים' הלחתן וכ':הבדיחות הן מתוך חוברת הבדיחות

 מכות לפני........ 10כתוב ששידוך זה כמו קריעת ים סוף אבל למה לא אמרו שיש ) 4

אחד בא לרב וביקש ממנו שיברך אותו בשידוך משורש נשמתו, כי הקודמת הוציאה לו את ) 5
 הנשמה מהשורש..........

ת שולחן השבת העתידי שלך? הבחורה: שלחן בחור שואל בחורה בפגישה: איך את רואה א) 6
 גדול... הרבה ילדים... אוכל בשפע... נרות דולקים... אותך אני לא רואה שם!........

סיגריה ומעשן היא שואלת אותו: "אתה תמיד  בחורה רואה באמצע הפגישה שהבחור מוציא) 7
 מעשן?" "לא", עונה לה "הבחור רק כשמשעמם לי........"

מיד צולעת?" שואל אב הבחור את השדכן "לא", הוא עונה "רק כשהיא הולכת...." "היא ת) 8

קמעה אומרת לו הבחורה  כדי לנקות אותם באמצע הפגישה מוריד הבחור את המשקפיים) 9
טוב יותר כשאתה בלי משקפים!" עונה לה הבחור "כן, גם את נראית יותר  "וואו, את נראה

 ......"טוב כשאני בלי משקפיים........

 ..........'אין מה ללבוש' –נשים תמיד אומרות 'אין מקום בארון' ) 10

 קורא יקר הודעה זו בשבילך:
 3חוברות בדיחות  'לא נפסיק את השמחה חלק  51 -נשאר כ

 ₪ בלבד 10 -בדיחות. וכל זה רק ב 252ובחוברת יש 
 ליברמן}בעקבות מס עבאס וגזירות  {יתכן שהמחיר יעלה בהדפסה הבאה

 אם אתם גרים בירושלים, לרוץ כמה שיותר מהר הצעה שלנו:
 ולקנות את החוברת לפני שיגמר. בשכונת הבוכרים 9לרחוב דוד 

 ואם אתם גרים חוץ לירושלים תחייגו למפיץ במספר:
ותבקשו שישמור לכם בצד חוברת כדי שיהיה  0534-135-183

 לכם איך לשמוח בחודשים הבאים
 ₪. 10במחיר מצחיק של וכל זה 

 ₪ 10. כל אחד 2, 1כמו כן לבקשת רבים הודפס שוב חלקים 
 :אך ורק בתיאום מראשמאוד מכיון שהכמות מצומצמת 

  183-135-0534במספר 

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡



\ 

 
 

 

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 ‰עלון  בחסו˙
 

 רוצים לקרוא את הבדיחות לפני כככולם???
a05832349@gmail.com 

 אתה רואה זוג שהולך ברחוב איך תדע באיזה סטטוס הם?. 11
 האשה מדברת סימן שהם בפגישת היכרות, 

 הבעל מדבר סימן שהם התארסו,
 ........... שניהם שותקים סימן שהם נשואים.

הבעל לא חזר הביתה כשהשעה כבר מאוחרת, התקשרה האשה לחברתה ואמרה לה ה' ישמור .  12
הוא   היכן  יודע  חיובי  מי  תחשבי  שלילי  לחשוב  למה  החברה  לה  ענתה  היה   –מסתובב,  אולי 

 .......פיגוע.

 ' ....אחד שאל את חברו 'מה שלום אשתך שתהיה בריאה', ענה לו 'שאשתך תהיה בריאה. 13

פעם שר המשטרה פנה למפכ"ל ואמר לו גנבו לי שעון זהב של סבא של סבא שלי אם תמצא את 14
לו סליחה שהטרחתי אותך אני אקד,  השעון תוך שעה ואמר  . אחרי שעה התקשר אליו  ם אותך 
 ...." ...חבל כבר שלש הודו במעשה", אמר לו המפכ"ל "השעון לא נגנבן. " מצאתי את השעו

למשפחת רחימי מירושלים. על כל עזרה והעצות לעלון זה, יהי  התודה והברכה:
 רצון שרק שמחה ואושר ועושר יהיה בביתם ולא ידעו שום צער ומכאוב אמן. 

 הקלדות
 דברי תורה | מסמכים
0534-135-183 

 התפללתי בציון הקדוש של חכם ששון מזרחי זיע"א
אמרתי פרשת הקטורת, נתתי פרוטה לצדקה, קבלתי על עצמי לשוב בתשובה, 

 . י נושעתבקשתי בקשה ולאחר כמה זמן 
 הציון נמצא בבית החיים סנהדריה בירושלים 

 חדש! חדש! חדש!
₪  10 -פרסום בעלון רק ב
 :עוד פרטים

0534-135-183 
 עותקים. 8,000 -לב: העלון מופץ בשימו 

  הטשולנ'ט הביתי  

בכל ליל שישי מתקימת מכירה של  
בר"ח שלמה  השולנ'ט הביתי 

 בערב  20:00ם מהשעה: -מוסאיוף בי
 ₪.  22מנת טשולנ'ט

 0548-437-050



  

  

 

תצלם לו צ'ק של    מי שמצלם לך את ההזמנה לחתונה ושולח במייל)  1
 ...... המתנה₪ ותכתוב לו שזו   300

  לפעמים כל מה שצריך כדי להתחיל את הבוקר עם חיוך זה לקום)  2
 ...... בצהריים.

מה    בשבילך אני מכנה לקפוץ מבנין עזריאלי.   אשה אמרה לבעלה:)  3
אני מוכן להקפיץ אותך לבנין    ענה הבעל:  אתה מוכן לעשות בשבילי?

 ............ עזריאלי 

ה לבשתי.. היום כשאני מסתכל  כשהייתי קטן לא היה איכפת לי מ)  4
 ........... מסתבר שגם להורים שלי לא היה איכפת.  -בתמונות 

התודה והברכה: לכל האנ"ש ששולחים בדיחות. 

 זצוק"ל בספרו מועד לכל חי (סימן ט' אות ג'):  כתב הגאון מהר"ח פאלג'י

"מה טוב מי שהולך להשתטח על קברו של יוסף הצדיק זכותו יגן עלינו אמן, ביום ראש חדש תמוז, לפי מה  
והזמן גורם לבקש מטו מיניה (מחילה ממנו) על מכירתו, כי  )  חלק ב' דף ס"ז ע"א( שכתב בסידור עמודי שמים

בחדש הזה גרמא דנפיל להיותינו בגלות החל הזה, והוא על מכירת יוסף כנודע מהזוהר חדש, ובני ידיד נפשי  
אברהם הי"ו, אמר אלי טעם לשבח דנולד יוסף בראש חדש תמוז, והוא דבתקופת תמוז בכל שנה הקדוש ברוך  

חת כמו כדור ממים זכרים לתוך נילוס כמו שאור לעיסה, ונעשים כל מי נילוס מים זכרים ואינן  הוא מטיל טיפה א
בספר פני דוד סדר עקב, דמטעם זה מלך יוסף על נילוס, דיוסף גימטריא נילוס   צריכין לגשמים, וכתב (הגחיד"א)

בכוון דלידתו היתה בראש חדש  וגימטריא נקבה, דהוא מיין נוקבין, ורמז שם בשם תמו"ז יעוין שם, ואם כן בא  
 ."תמוז, דהוא זמנו ובחינתו כאמור, והיינו דאהניא ליה ויוסף הוא השליט, זה תוכן דבריו הי"ו

 .3בעמוד  תמוז ואב בחינת תיקון העינייםהגאון הרב יוסף חיים אוהב ציון בעניין 

 .מ„וע נול„ יוסף ‰ˆ„י˜ ב˙מוז
 ‰‚‡ון ‰רב יוסף חיים ‡ו‰ב ˆיון ˘ליט"‡

 " ירו˘ליםוס‡יוף"מ ‰כנס˙בי˙  מרבנימו"ˆ ו

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

ל ל

 ‰ו„ע‰ ח˘וב‰!!ממי

 לבקשת רבים
 הודפס שוב! 

 . 2, חלק 1החוברות חלק 
 ובכל החוברות 

 בדיחות.   005 -כ
 עלות החוברות 

 ₪ בלבד! 10כל אחד 
 להזמנות:

183-135-0534 . 
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ק 183-135-053405ו'יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: לללשליחת בדיחות או הערות והארות: דוא"ל

ת 1ת, 31354

ת a05832349@gmail.coma0a0: לל ת g@ת
 | הפצה: א.י מו"ל שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו
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זאת. השיב )  5 כיצד לעשות  יודע  ואינני  לרדת במשקל בדחיפות,  עליי  והתלונן:  לרופא  אדם בא 
אכול רק חצי פרוסה, וחשוב לעצמך כאילו אכלת    ,מאוד, במקום לאכול פרוסת לחםפשוט  :  הרופא

,  במקום לשים כף סוכר  .אכול רק חצי מנה, וחשוב שזו כל המנה  ,במקום מנת פיצה  .פרוסה שלימה
ותחשוב    בקיצור במקום לאכול מנה, אכול תמיד רק חצי מנה  .שים רק חצי כף וחשוב שזו כף שלימה

טוב,  .  תודה לך על עצתך, אמר האיש, כמה עליי לשלם לך? מאה שקל, ענה הרופא  שזו מנה שלימה.
 ......... אמר האיש, קח חמישים שקל, וחשוב שקיבלת מאה

״ הילולה של רבי שמעוןקח בוטנים מ “ סבתא ישבה מאחורי נהג האוטובוס וחפרה לו כל הנסיעה)  6
הילולה  הנהג לקח בשביל לא להעליב אותה... אחרי כמה דקות מסעודה שוב אומרת לו ״קח בוטנים מ 

וחלילה...של רבי מאיר והנהג כמו מקודם שוב לקח כדי לא להעליב חס  דקות    20וככה אחרי    ״ 
גברת מחילה צדיקה אבל למה את מביאה לי את שהסבתא מפטמת אותו בבוטנים שואל אותה הנהה ״

כל הבוטנים האלה??" הסבתא עונה לו ״כי קניתי חצי קילו בוטנים" שואל אותה שוב הנהג ״אז למה  
את לא אוכלת אותם??" הסבתא אומרת לו "אין לי שיניים" הנהג אומר לה "אם ככה אז למה קנית 

 ." .....ני אוהבת רק את השוקולד שמסביב..אותם??" הסבתא עונה לו בחיוך ובנחמדות "זה כי א

משאלה    בקש בקשה.  אמר השד:  יצא שד מהבקבוק.  שפשף את הבקבוק.  מישהו ראה בקבוק זרוק. )  7
השד נגע בו והוא נהיה   שנה.   20רצוני שאשתי תהיה צעירה ממני ב    .80אשתי בת    .80אני בן    אחת.

 ........ . 100בן 

השיבה לה    לשדכנית שלה שהיא מחפשת מישהו שהיא תוכל להישען עליו.אמרה    52רווקה בת  )  8
 .......... השדכנית: עוד מעט יהיה לך מקל, תוכלי להישען עלי

'משמח חתן וכלה ' :בדיחותהיצא לאור חוברת  
 . שכונת הבוכרים.9דוד  רחובבירושלים ברחוב: ניתן לקנות את החוברת 

 ליד דואר ישראל הכניסה בצד ימין
 בלבד! ₪ 5: חוברתהמחיר 

 על חתן וכלה ושידוכים וכדומה.  בדיחות מצחיקות  108בחוברת ו
 0534-135-183 :להזמנות ועוד פרטים

 ו. בקנית שלושת החוברות + חוברת ז .זורים נבחרים בירושליםבא  ם-נ-י-משלוח ח

 

 :לרפואת
 .ישראל רפואת הנפש והגוף בתוך שאר חולי ,יפה בת עדנה עזת

ל
םםכ כולנו ˜ור‡ים פר˜ ˙‰ילים



 

  חית אלא חטא".תוב בספר יצירה, כי האות של חודש תמוז היא האות ח'. והנה על האות ח' נאמר (באותיות דר"ע): "אל תקרי כ
אומנם, יש בחינת חטא בחודש זה שהוא חטא העגל. וכשנצרף את האות ח' לאות של חודש אב, שהיא האות ט', נקבל "חט", וכשנוסיף  

 את האות א' (שהיא הכולל) נעשה חטא. 
שבחודשים אלו יש אחיזה לעשו. חודשים נמצא, שתמוז ואב הם ביחד "חטא", שהם חטא העגל והמרגלים. על כן אומר הזוהר הקדוש,  

 אלו עלולים, רח"ל, לחטא. אומנם בשורשם כפי שיתבאר להלן הם דווקא שורשי התיקון.
תיבות)   (ראשי  ומתכוננים ו משמשיםמ שובהת מני ז –תמו"ז  ובאים  השנה,  של  האחרון  לשליש  נכנסים  אלו  שבימים  ומכיון  באים, 

 הרע ביותר. לקראת הימים הנוראים, לכן מתגבר כוח 
כלומר: הוה"י, כיון שזהו אבדון מחד, ומאידך    – ההוי"ה של חודש תמוז (על פי גירסה אחת של ה"פרי עץ חיים") היא הוי"ה בהיפוך  

שדווקא כאשר עומדים לפני התיקון, אזי מתגבר היצר הרע ביותר, לכן בחודש תמוז   –הוא שורש והתחלה לשנה הבאה, וכידוע הכלל  
 ראל היצר הרע ועשו את העגל.התגבר על עם יש

הפעם היחידה שבה מופיע השם תמוז בתנ"ך הוא ביחזקאל (ח) ושם נאמר: "הנשים יושבות מבכות את התמוז". פירש רש"י: דמות 
   (פסל) אחד שמחממים אותו מבפנים והיו עיניו של עופרת והם נתונים מחום ההיסק ונראה כאילו בוכה, ואומרת תקרובות הוא שואל". 

תיקון העיניים למי שקלקל בראיות אסורות הוא שישמור עליהם   ספר היצירה נאמר כי החוש של חודש זה הוא חוש הראיה. ואכן ב
מעתה, מכיון שזוהי תשובה המשקל, וכמו כן נראה שירבה בבכיה על העבר, שאז דווקא מתקן על ידי הבכיה באותו מקום שבו קלקל  

היא עבודה הפוכה לבכות עבור העבודה זרה, לכן נאמר (יחזקאל ח): "הנשים יושבות מבכות את  אומנם, כאן בעבודה זרה    (בעיניים).
התמוז", שעובדים את העבודה הזרה הזו בבכיה, שבוכים עבור הקלקול, שרוצים בעבודה זרה ובקלקול, שזה היפך התשובה לגמרי. 

מו של חודש זה רומז על עניין העבודה הזרה בשיא קלקולה, נמצא, שש  וזהו הקלקול הגמור של חוש הראות, שהוא חוש של חודש זה.
ועל כן בחודש זה עבדו ישראל עבודה זרה, כי דווקא בחודש זה צריך להיזהר ביותר מלעבוד עבודה זרה, חלילה, מחמת התגברות כוח  

 אחרא (הטומאה). -הסיטרא
בודה זרה, לכן יש גם משמעות בלידתו של יוסף הצדיק בראש חודש זה נולד יוסף הצדיק. ידוע הדבר, שעל ידי הצדיק ניצולים מע

דווקא בראש חודש זה. אולם, כאשר לא דבקו בצדיק, שהוא משה רבנו ע"ה, במדבר, עבדו את העגל מכיון שרצו לעשות להם אלהות 
 וצדיק אשר ילך לפניהם בצורת העגל. 

יורדה במים", שהם שני חודשים כנגד עין ימין ועין שמאל. זאת   וזהו שנאמר בכתבי האריז"ל, כי על חודשי תמוז ואב נאמר: "עיני עיני
זה, תמוז, הוא תיקון העיניים, שזה תיקון האות ח', שהיא בחינת חכמה, ובמעשה העגל נתקלקלה  משום שעיקר התיקון של חודש 

ו'. זאת משום שהלוחות שנשברו   ראשי תיבות: תמז ללא האות  –שה"  מ ורתת כרו זהחכמה, כמובא בליקוטי מוהר"ן (רי"ז), שם נאמר: "
שה ללא האות ו' מכיון שהתקלקל הזכרון של התורה. ופירוש הדבר הוא  מ ורתת כרוזהם בחינת ו', כי אורכן ורוחבן ו', לכן כתב תמז ב

ות ח',  ורתנו, ראשי תיבות תמז (ללא האות ו'), מכיון שזה מרמז על שבירת הלוחות. נמצא, שהאת תןמ מןז קלקול החכמה. וזהו:  –
 שהיא החכמה, נשברה ונפלה.

מות  הוא תמוז ז', מכיון ששבירת הלוחות כאן מרמזת על שבירת ז' המלכים הקדומים ששורשם בחודש זה, ועל כן-תמוז הוא אותיות מות
  המלכים הנ"ל. ז' 

הארץ", ועברו בזה על בחינת  המרגלים נשלחו בערב ראש חודש תמוז ותרו את הארץ בעיניהם בכל חודש זה, ככתוב: "ויתורו את  
"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", משום שזה הקלקול הגדול של תמוז, קלקול הראיה. לכן אותיות "תמוז" הן אותיות "זמות", 

שון ככתוב (משלי ל"א): "אם זמות יד לפה", שזה ענין של זממה. המרגלים, שזממו, היו צריכים לשתוק ולשים יד לפיהם, ולא לדבר ל 
  הרע. וזה העניין שחטאו בתמוז בראיית העיניים דווקא, כי קלקלו בחודש זה את הראיה, כיון שתרו אחר עיניהם בעין רעה.

בן, על שם הראייה. ובחודש אב דיברו המרגלים לשון הרע, ובני ישראל שמעו את הלשון  -השבט של חודש זה הוא ראובן, הנקרא ראו 
  שמעון שהוא חוש השמיעה, והם קלקלו בזה. נמצא, כי עיקר התיקון בחודש תמוז הוא שמירת העיניים.   הרע, וידוע שחודש אב הוא כנגד

מאיר   כבר  כאן  כי  הנקודים,  בעולם  ובשמיעה,  בראיה  התיקון, שמתחיל  ולשורש  לשמחה  אלו  חודשים  יהפכו  התיקון  בעת  אומנם, 
 ושמעון ראשי השבטים. הנקודים של השנה הבאה, והוא שורש השנה המתחילה על ידי ראובן 

על דרך הרמז אפשר לומר כי תמו"ז בגימטריא = גנ"ת, ואגו"ז בגימטריא = חטא, שהוא כנגד תמוז ואב כנ"ל. לכן אפשר לומר על פי  
הפסוק: "אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגן הנצו הרימונים". גנת הוא חודש תמוז, ואגוז הוא חטא, חטא העגל. 

שהוא עם ישראל שנמשלו לגפן, "הנצו הרימונים"   – קב"ה יורד אל גנת האגוז, השכינה יורדת אל תוך החטא, לראות "הפרחה הגפן"  ה
שאפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, כי הזמן הזה מסוגל לתשובה, ככתוב: תמו"ז ראשי תיבות: זמני תשובה ממשמשים   –

בחודש תמ כבר  יורד  והקב"ה  לראות האם עשינו  ובאים,  והשמיעה,  בחוש הראיה  הבאה, ששורשם  וז, שאז מאירים שורשי השנה 
תשובה, וכיצד אנו מכינים את עצמנו לשנה הבאה עלינו לטובה ולעזרנו בזה, ועל ידי זה נזכה לשלימות הגן, שהוא גן עדן, ולתיקון הח',  

  ט', שהיו שלימים.  –ין אותיות ח' ו  שהיא החכמה, והט' שהוא טוב, כמובא (זוהר שמות פ"ק) שבשבטים א
יהי רצון שנזכה בעזרת ה' לתקן את האותיות הנ"ל, באבי הנחל, ותפרח הגפן וינצו הרימונים, ואז תתוקן על ידי החודשים תמוז ואב כל 

 . השנה הבאה עלינו לטובה, ששורשם בחודש זה, ונזכה לכל זה במהרה בימינו אמן

 ˙מוז ו‡ב בחינ˙ ˙י˜ון ‰עינים.
 ון ‰רב יוסף חיים ‡ו‰ב ˆיון ˘ליט"‡‰‚‡
 ירו˘לים וס‡יוף""מ כנס˙בי˙ ‰ מרבנימו"ˆ ו
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