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 וסיפורים ליקוטים 
 פנחס - נפלאים

 
"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את 
חמתי מעל בני ישראל... לכן אמור הנני נותן 

 לו את בריתי שלום" (כה, יא) 
ישנה את האימרה הידועה, שלפלא הוא הדבר שלאחר 
שקוראים בתורה בשבת פרשת בלק על מעשה קנאותו 
של פינחס, מסיימים בזה את קריאת פרשת אותו שבוע, 
ואילו את סיפור הבטחת שכרו קוראים רק לשבת הבאה, 

 בפרשת פינחס. 
וכי לא היה מן הראוי להוסיף 

את פרשת השכר 
לקריאת השבוע 

רק אחר כך הקודם, ו
 להפסיק?

אלא לימוד גדול 
רצתה התורה 
ללמדנו! כשאדם 
עושה מעשה קנאות 
ומקנא את קנאת ה' 
בתוך בני ישראל, אין 
 למהר ולתת את שכרו. 
יש לבדוק תחילה מה 
הן סיבת קנאותו... מה 
הם המניעים שעומדים 
מאחורי מעשה, לאיזה 

 מטרות הם נועדו... 
שבוע שלם יש לשבת 

ורק אחר  על מדוכה זו,
כך אפשר להכריז, כי 
היתה זו קנאה לשם 
שמים ומגיע עליה 

 ...שכר ברית שלום
ובשם המגיד מישרים 
רבי מרדכי דרוק זי"ע 

שמעתי, כשרצה להסביר מהו קנאות אמיתית היה אומר 
בצחות: כי הנה אצל פנחס (ברש"י סוף פרשת בלק) כתוב: 
ום "ראה מעשה וכו' ומיד ויקח רומח בידו", והנה הי

לדאבוננו רואים הרבה פעמים שקודם "לוקחים רומח ורק 
 (פנינים)  אחר כך מחפשים את המעשה"... 

 

"פינחס בן אלעזר בן 
אהרון הכהן השיב את 
חמתי מעל בני ישראל 
ולא כיליתי את בני 

 יא) -ישראל" (כה, י

 אמר הקב"ה בדין הוא שיטול שכרו (מדרש רבה כא). 
שון המיוחד שכתוב כאן אצל פנחס "בדין מהו הללכאורה 

 שיטול שכרו", שאין מופיע אצל שום מקרה אחר?
ל ה"חידושי הרי"ם" זי"ע הסביר: שהרי מן הדין עהרה"ק ב

אין אדם ראוי לשכר בעד מעשיו, שכן איננו אלא ממלא 
חובתו, ובעד מילוי חובה לא מגיע שכר, אלא השי"ת 

מעשיהם עושה חסד עם ברואיו ומשלם שכר בעד 
 הטובים... 

זהו גם כוונת הפסוק "ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש 
כמעשהו" (תהילים יג, 
סב) גם זה שמשלם אתה 
לאיש כמעשהו אינו 

 אלא חסד. 
במה דברים אמורים? 
כשעושה אדם דברים 
שהוא מחויב 
לעשותם. אבל פנחס 
הלא עשה דבר שהוא 
"הלכה ואין מורין כן", 
שאילו היה בא לשאול 

י בית דין, לא היו פ
מחייבין אותו לעשות 

הרי ממילא  –זאת 
מגיע לו שכרו בדין 

 ולא בחסד....
 

"הנני נותן לו את 
בריתי שלום" 

 (כה, יב)
כל מעשה קנאות או 
מחאה שקל החזון 
איש לגופו של ענין, 
עפ"י דעת תורה 

 צרופה. 
פעם באו קבוצת עסקנים אל החזון איש וביקשוהו שייצא 

 במחאה על נושא מסויים, שלדעתם רק מחאתו תועיל. 
 החזון איש התנגד.

לאחר שהרבו להפציר בו אמר להם: "מדוע אין אתם 
 עצמכם יוצאים במחאה גלויה"? 

 "לנו אף אחד לא ישמע"... השיבו לו:
השיבם החזון איש מיניה וביה: 

לא ישמע לכם,  "אם אף אחד
   למה שאני אשמע..."

 (פאר הדור)
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ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹוף   ְמיֹנֹו ּכְ  "ּדִ
ים יז, יב) ִהּלִ ִרים" (ּתְ ִמְסּתָ ב ּבְ  ְוִכְכִפיר יֹׁשֵ

ר: ר ּוְמֻפָחד, ְוִסּפֵ יַע ָאָדם ִחּוֵ ר ְפַרְיְנד ִהּגִ לרה"צ ר' ָאׁשֵ
ָכל ַהּגּוף, ֲאִני  יָרה ּבְ ה ַאּדִ יׁש ֻחְלׁשָ יֹוֵרדָלַאֲחרֹוָנה ֲאִני ַמְרּגִ

ָאבֹון! ָקל, ְוֵאין ִלי ּתֵ ׁשְ ּמִ  ּבַ
ּזֶה? ב ׁשֶ ה חֹוׁשֵ ַאל: ּוָמה ַאּתָ ְרִצינּות ְוׁשָ יט ּבֹו ּבִ ר ִהּבִ ר' ָאׁשֵ

הּוִדי:  ֲחָלה...ָאַמר ַהּיְ זֹּו ַהּמַ  ֲאִני ְמאֹוד ּפֹוֵחד ׁשֶ
ָבר! ּזֶה ׁשּום ּדָ ר: ֲאִני ּפֹוֵחד עֹוד יֹוֵתר ׁשֶ  ָאַמר לֹו ר' ָאׁשֵ

י  רוָּפהלְ ּכִ עֹוָלם ֵיׁש ּתְ ְמיֹונֹות! ,ָכל ַמֲחָלה ּבָ חוּץ ֵמַהּדִ
ִציאּות  ֵהם ַהּמְ ב ׁשֶ ּנֹוֵתן ָמקֹום ְלִדְמיֹונֹוָתיו ְוחֹוׁשֵ -ָאָדם ׁשֶ

ִלי סֹוף! ַח ּבְ ּתֵ ם ְוַלֲחָרָדה ְלִהְתּפַ ְמיֹון ְלִהְתַעּצֵ ר ַלּדִ ְמַאְפׁשֵ
ְמיֹונֹות? ים ִעם ַהּדִ  ָאז ָמה עֹוׂשִ

ִמיד. ִאי ֲארּו ּתָ ָ ְמיֹונֹות ִיׁשּ ַהּדִ ד ֶאָחד, ָעֵלינּו ָלַדַעת ׁשֶ ִמּצַ
ְמיֹון ְמיֹון! ְיֹכֶלת ַהּדִ ר ַלֲעֹקר ִמּתֹוֵכנּו ֶאת ֶרֶגׁש ַהּדִ ֶאְפׁשָ

י! ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ ֵ  ִהיא ֵחֶלק ֵמַהׂשּ
ְמיֹון  ְמיֹון ֵאינֹו ֶאּלָא ּדִ ַהּדִ ִדיָעה ׁשֶ הַמְפִחיָת  -ֲאָבל ֶעֶצם ַהּיְ

ַחד ּוְמַסּלֶֶקת ֶאת ַהֲחָרָדה.  ֶאת ַהּפַ

 בן 
את
אל
ני

ף
הש
"א
ל

ת 
 
 

ה
"

 לעי"נ הרה"צ  
  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל
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 וסיפורים ליקוטים 
 פנחס - נפלאים

 
"לכן אמור לו הנני נותן לו את בריתי שלום" 

 (כה, יב)
 אמר הקב"ה בדין הוא שיטול שכרו (מדרש רבה)

 מהו "בדין" שיטול שכרו, וכי מישהו חשב שלא בדין? 
ועוד קשה, דלכאורה הרי "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא 

השכר של עשיית מצוה, " בזה העולם לא מקבלים את –
רק בעולם הבא (קידושין לט:) ואם כן, היאך אמר הכתוב: 
"והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר 

  ?" היינו שקיבל שכר בעולם הזה על מעשהו ,קנא לאלוקיו
אלא תירץ הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא זי"ע דהנה, 

כתוב במדרש שבשעה 
שהרג פנחס לזמרי, 

ה נשמתו, והקב"ה פרח
ברוב רחמיו עשה נס 

 והחזירה לו. 
נמצא שלפי מעשהו 
של פנחס הגיע זמן 
שכרו בעת שנפרדה 
הנפש מן הגוף. ואם כי 
הקב"ה התחסד עמו 
והשיב לו נשמתו, מכל 
מקום לא הפסיד פנחס 
ולא נדחה זמן פרעון 

בדין הוא  –שכרו. ולכן 
  שיטול שכרו.

 (פנינים) 
 

"אשר קנא 
ר על לאלקיו ויכפ

 בני ישראל" (כה, יג)
בתקופתו של הגאון רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זי״ע, 
מרן ה״חפץ חיים״, נבנה בית בסמוך לעיר ראדין על ידי 
קבוצת גויים פורקי עול, כאשר המטרה העיקרית היתה 
להפוך את המבנה הזה למקום של פריקת עול, וכי כך 

ימים מבני יוכלו למשוך אחריהם לתוך המבנה נערים תמ
ישראל, שאמונתם אינה חזקה דיה, כדי ללכוד אותם 
ברשתם, ולבסוף להעביר אותם על הדת היהודית ולהפוך 

 אותם לנוצרים ממש ה״י. 
מששמע על כך מרן ה׳חפץ חיים׳, נצטער אותו צדיק 

ביותר, והוא חיפש עצות 
כל את סותחבולות כיצד ל

 מזימתם.
באותם ימים חלתה לפתע בתו 

שבעיירה ראדין של הנפח 

א לה רפואה, ולמצהרופאים נלאו במחלה קשה, עד ש
 וכפסע היה בינה לבין המוות. 
מרן ה׳חפץ חיים׳, כשהוא הלה הגיע בבכייה גדולה אל 

 מבקש מהרב להתפלל על בתו כי תחיה ולא תמות. 
 ״רבי קדוש״, צעק ובכה, ״הצל נא את בתי ממות״.

ו של האיש, ואז עלה שמע מרן ה׳חפץ חיים׳ את בקשת
רעיון במוחו, ״באם אתה חפץ כי לבתך תהיה רפואה 
שלמה, והיא תשוב לאיתנה ותמשיך לחיות״, אמר לו 
ה׳חפץ חיים׳, ״גש נא מהרה אל הבית הטמא הזה אותו 
בנו הגויים בשיפולי העיירה, ותהרוס אותו! תשבור את 
הבית עד היסוד! 
ובזכות זה אני מבטיח 
לך כי לבתך תהיה 

 רפואה שלמה״. 
מהר הנפח לבית 
מלאכתו, נטל משם 
שני פטישים גדולים, 
וכמו רגע רץ מהרה 
לעבר בית הטומאה 
בשיפולי העיירה, 
ובשצף קצף התנפל 
על הבית והחל להרוס 

 אותו במו ידיו. 
מקימי הבנין נזעקו אל 
המקום, וניסו להניא 

 אותו ממעשיו. 
הם התנפלו עליו כדי 
להבריח אותו 

אבל הוא מהמקום, 
התנגד להם במלוא 
העוז, והמשיך להרוס 

 את הבניין במו ידיו בכעס ובחמה.
עד מהרה נוכחו הבונים לדעת, כי לפניהם עומד אדם 
אחוז טרוף במעשיו, אשר מוכן לסכן את עצמו ממש למען 
מעשהו, ואם הם לא ימהרו להסתלק מו המקום, הוא 
מסוגל להנחית גם על ראשיהם של כל העומדים במקום 
את שני הפטישים הללו, ולרוצץ את גולגלותיהם... והם 

 מהרו להסתלק מהמקום. 
ך זכו יהודי ראדין להנצל מעצת היצר, ומנגד, בתו כ

החולה של הנפח, שבה לאיתנה כפי שהבטיח לו מרן 
 ה׳חפץ חיים׳. 

כל זאת בזכות קנאותו של 
הנפח אשר קנא לשם השי״ת, 
וכך כפר על בני ישראל 

  מהטומאה.
(החפץ חיים ופעלו)
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ב חֹוׁשֵ ְכֶנֶסת ְלאּוַלם ֲחֻתּנֹות. ִמי ׁשֶ ת ַאְרֵיה ַהּנִ ל ְלֻבּבַ ָמׁשָ
י  הּו ַאְרֵיה ֲאִמּתִ ּזֶ ּיֹוֵדַע -ׁשֶ ַחד, ֲאָבל ִמי ׁשֶ ּבֹוֵרַח ֵמרֹב ּפַ

ְמיֹון  הּו ַרק ּדִ ּזֶ ת, ׁשֶ ְחּפֹׂשֶ ּזֹוִהי ַרק ּתַ קָאְמָנם ֵאי -ׁשֶ נֹו ְמַסּלֵ
ּנּו... ׁש ִמּמֶ  ֶאת ָהַאְרֵיה ֵמָהאּוָלם, ֲאָבל הּוא ֵאינֹו חֹוׁשֵ

ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹוף', ְמיֹנֹו ּכְ ת 'ּדִ ּבַ מֹו ּבֻ ְמיֹון הּוא ּכְ ַהּדִ
 ָהַאְרֵיה!

יַע ֵאֵלינּו ֵמַעְצמֹו.  ְמיֹון לֹא ִהּגִ ַהּדִ לָעֵלינּו ִלְזּכֹר ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַחד! ְמיֹון ְוֶאת ַהּפַ ַלח ֶאת ַהּדִ ָ ׁשּ ָך עֹוָלם, הוּא ֶזה ׁשֶ 'ִהּנְ

בוֹ  יר ַהּכָ ְמיֹונֹות' (ׁשִ ָכל ּדִ ם הּוא ֶזהֶאָחד ּבְ ֵ ד), ַהׁשּ
ם! ְמָצא אֹותֹו ׁשָ ּנִ ה ׁשֶ ְמיֹונֹות ּוְמַחּכֶ ֹעֶמק ַהּדִ א ּבְ ְתַחּבֵ ּמִ  ׁשֶ

ְמֲעָך  י ׁשִ ַמְעּתִ ם ׁשָ ֵ ל -'ַהׁשּ ָיֵראִתי' (ֲחַבּקּוק ג, ב), ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָך! עֹוָלם, ִאים ַרק ִמּמְ י ּבָ ּלִ ָחִדים ׁשֶ ִמיַע ּכָל ַהּפְ ה ַמׁשְ ַאּתָ

ָאבֹוא ְוֶאְתָקֵרב ֵאֶליָך!ִלי אֹוָתם,  ֵדי ׁשֶ  ּכְ
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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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 "תחת אשר קינא לאלוקיו" (כה, יג) 

בי יהודה צדקה זצ"ל מה מרגלא בפומיה של הגאון ר
שכתב רבינו יונה ז"ל: כתוב בתהלים (קיט, קלו) "פלגי מים 

 ירדו עיני על לא שמרו תורתיך". 
 מדוע אומר "לא שמרו" במקום "לא שמרתי"? 

אלא שמדבר באיש צדיק, אשר בראותו בני אדם זולתו 
 שלא שומרים את התורה, לבו כואב ועיניו דומעות.

וי זצ"ל, איש ירושלים, אשר פעם וסיפר על רבי משה בל
בשבת קודש יצא מביתו וראה איש עברי מחלל שבת 

 בפהרסיה.
הוא הזדעזע כל כך מעצם המחזה, עד שגבר חומו ונפל 

 למשכב.
ופעם כשסיפרו אנשים לפני 

הרב צדקה על פירצה 
חדשה, שפתחו 

מרשיעי ברית מכשלה 
של בשר פיגולים 
במרכז העיר, הקשיב 

עצור לדבריהם בכאב 
ונאנח מרה ושאלם 
חרישית: "ולא קם 
מתוך העדה אפילו 

 ?!"פינחס אחד
 (וזאת ליהודה)

 

"תחת אשר קינא 
 לאלוקיו" (כה, יג)
הגאון המקובל רבי 
שאול קצין זצ"ל, היה 
גר מול בית הכנסת 

 מוסאיוף. 
פעם כששב מבית 
הכנסת בלילה, שמע 
 קולות שירה ו"חינגה". 

ים וחשש גם לריקודי הוא הבחין ששרים שירים אסור
 תערובת רח"ל. 

בקנאותו הגדולה לכבוד השי"ת נכנס לאותו בית, ובמקל 
שבידו שבר את כל ה'למפות' (נרות מנפט) ונעשה חושך 

 ובלגן וכל המוזמנים ברחו כל אחד לביתו. 
 רבי שאול אף הוא חזר לביתו.

בעל השמחה מרוב זעמו על 
רבי שאול שהשבית 

שמחתו, נכנס בכעס 
רבי שאול, הוא  לבית

ראה את גלימתו 
ההדורה של רבי שאול 

תלויה בפתח הבית, לא חשב פעמיים, ובחמת זעם חטף 
 את הגלימה וקרע אותה לגזרים. 

 רבי שאול ראה את מעשהו ולא אמר דבר.
למחרת, כשנודע הדבר שאלוהו מקורביו: "ממה נפשך, 
אם אתה קפדן מדוע לא הקפדת כשקרע את הגלימה ואם 

 קפדן מדוע הפכת להם את שמחתם"? אתה לא
השיב להם רבי שאול: "כל המדות שיש לאדם צריך לדעת 
איך להשתמש בהם... כשיש חילול ה' אין מקום לשתיקה 
ולענוה, וכשיש פגיעה בכבוד האישי, אני משתמש במדת 

  השתיקה והענוה".
 (מעשי חכמי הספרדים)

 

"תחת אשר קינא 
 לאלוקיו" (כה, יג)

רבינו כשיצא פעם 
הגרא"מ שך זצ"ל 
במאבק נחרץ נגד 
פירצה גדולה 
שנעשתה ע"י אנשים 
פורקי עול, "הזהירו" 
אותו מקורביו שיש 
לחוש לסכנה מאותם 
אנשים שעלולים 
לבוא ולזרוק אבנים 
לעבר חלון ביתו, ועוד 
כיו"ב, ועלולים להגיע 

 לסכנה של ממש...
אמר להם הרב שך: 
"אני לא חושש, כי 
ם אצלי תמיד גיהנ

פתוח לפני, ואני מודע 
לכך שעלי לבחור, 
האם לעשות את 
המוטל עלי, ולשלם 
את המחיר, או לוותר ולקבל את הגיהנם, שאני רואה אותו 

  פתוח לפני..."
 (הלמות עמלים)

 

"אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה 
הנועדים על ה' בעדת 
קורח כי בחטאו 
מת ובנים לא היו 
לו ויקרב משה את 
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ַאַחת ָהֲעָירֹות ָהָיה ָחִסיד ר: ּבְ ָבבֹות ְמַסּפֵ ַעל ַהחֹובֹות ַהּלְ ּבַ
ם. ֵ ָערֹות ְוִלְצֹעק ֶאל ַהׁשּ ּיְ ילֹות ּבַ ּלֵ ּנַָהג ְלִהְסּתֹוֵבב ּבַ ֶאָחד ׁשֶ

ַעם  ֲאלּו אֹותֹו ּפַ ךְ  -ׁשָ ְך ּכָ תֹוְך ַהִאם ֵאיְנָך ּפֹוֵחד ְלִהְתַהּלֵ ּבְ
ְיָלה? ֶאְמַצע ַהּלַ  ַהּיַַער ּבְ

ֲאִני ּפֹוֵחד! אי ׁשֶ  ָאַמר ֶהָחִסיד: ַוּדַ
ה ִנְכָנס? - ָכל זֹאת ַאּתָ  ּוַמּדּוַע ּבְ
יב ֶהָחִסיד, ֲאָבל  - ֲאִניֲאִני ָאְמָנם ּפֹוֵחד, ֵהׁשִ ֶ יֹוֵתר ִמׁשּ

יֵּׁש! -ּפֹוֵחד   ֲאִני ִמְתּבַ
ים ֲאִני חֹוֵזר  ל ַהַחּיִ י ּכָ ַמִים, ֲאִניּכִ ָ ַהּכֹל ִמׁשּ ן ְלַעְצִמי ׁשֶ ּנֵ ּוְמׁשַ

ה!' א, ַהּכֹל ֶזה ַאּתָ ִמיד 'ַאּבָ  אֹוֵמר ּתָ
ֲאִני ּפֹוֵחד  ׁשֶ ֵעת, ּכְ ל -ַהִאם ּכָ יד ְלִרּבֹונֹו ׁשֶ ֲאִני ָאמּור ְלַהּגִ

ה ?! -עֹוָלם  ּזֶה ַאּתָ טּוַח ׁשֶ ו ֲאִני לֹא ּבָ  ַעְכׁשָ
ה ִלי ְלַפֵחד? -ִאם ַהּכֹל ֶזה הוּא ַוֲהֵרי   ָלּמָ

 
 ספינקא) -(נקודות של אור 
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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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 ה) -ן לפני ה'" (כז, גמשפט

בגליון הבאר (תרצ"ב) מובא, שאל הרה"ק החידושי הרי"ם 
זי"ע, מה נפקא מינה בזה שאמרו 'אבינו מת במדבר והוא 

 לא היה בעדת קרח'? 
 ועוד צריך להבין למה הקריב משה את משפטן לפני ה'? 

ותירץ, שבנות צלפחד חשבו שאולי יוכלו להחניף למשה 
נו מת במדבר והוא לא היה... בעדת בכך שיאמרו לו 'אבי

כלומר הוא כן רצה שאהרן יהיה הכהן גדול והיה  -קרח', 
נגד קרח, אלא 'בחטאו מת'. וכששמע משה רבינו את 
דבריהן החליט לא להורות דין זה כי אולי חס ושלום יהיה 

ד 'ויקרב משה את חשש קטן של נגיעה של חנופה, לכן מי
  .משפטן לפני ה''

 לרעהו) (ילקוט מאיש
 

"אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר 
יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה' כצאן 

 אשר אין להם רועה" (כז, יז)
קודם פטירתו אמר הכתב סופר זצ"ל דברי תורה, ובין 
הדברים פירש את הפסוק הנ"ל שהחילוק בין רועה לבין 
 מנהיג הוא, שהרועה אינו מתכוון לשלום הצאן כלל, וכל
מגמתו הוא לגדלם בשלום ולמכרם לסוחרים ולהתעשר 
מהם. אבל למנהיג ישראל אסור לחשוב על עצמו כלל, 

 וחייב רק לחשוב כל היום על טובת העם. 
אם יבוא חלילה איזה דבר סכנה לעם או לצאן, הרי הרועה 
יברח הראשון ויותיר את הצאן לבדם בלי השגחה, לעומת 
מנהיג בישראל, שיצא ראשון להלחם נגד הסכנה ויעזור 

 לבני העם שלא יארע להם שום נזק. 
ביקש משה רבינו מהקב״ה, 'יפקוד ה׳ אלקי הרוחות... 

יהם' וישגיח עליהם איש על העדה, איש אשר יצא לפנ
במסירות, 'ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה', 
שלא יהיה בבחינת 'רועה' שדואג רק לעצמו, רק יהיה 

  ואג לשלום טובת עמו וצאן מרעיתו.מנהיג אמיתי הד
 (ילקוט מאיש לרעהו)

 

   ״אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם״ 
 (כז, יז)

הרה"ק רבי יששכר דב מבעלזא זצ"ל סיפר לקהל חסידיו, 
 מסירות לזולת.עד היכן צריכה להיות הדאגה וה

מעשה באדם שלמד במשך שנים את מקצוע הרפואה 
ועשה חיל בלימודיו, ולאחר שסיים את שנות לימודיו, 

 הסמכה מאת רופא גדול ומפורסם. היה צריך לקבל 
 הגיע אותו אדם לרופא המפורסם. 

שאל הרופא הבוחן: "מה התרופה לאדם שנפצע ודמו 
קולח?" השיב הנבחן: 

 ופה פלונית והיא עוצרת את הדם". "לוקחים תר
המשיך להקשות הבוחן: "וכשאין תרופה זו נמצאת, מה 
צריך לעשות?" השיב הנבחן: "אפשר לקחת תרופה 

 אלמונית והיא תעצור את הדם".
שאל שוב הבוחן: "ואם גם תרופה זו אינה נמצאת?" השיב 
הנבחן: "לוקחים חתיכת בד מבגד ושורפים אותה 

 ומניחים את האפר על הפצע וכך נעצר הדם". 
שוב שאל הבוחן: "ואם אין גם חתיכת בד, מה צריך 

 לעשות?" נשאר הנבחן ללא תשובה ומענה. 
 יוחלת.פסל הרופא את הנבחן ולא נתן לו את התעודה המ

הנבחן לא ידע מה לעשות מרוב צער. כיצד יתכן, שכל מה 
שלמד במשך שנים והתמחה במקצוע הרפואה הכל ירד 

 לטמיון בגלל שלא ידע להשיב על מקרה כזה? 
הוא פנה לבוחן ושאל: "מה על הרופא לעשות במקרה 

 כיצד ניתן לסייע לחולה?".כזה, הרי אין חתיכת בד, 
הבוחן: "בשעה שאין בד ובגד לשרוף השיב לו הרופא 

בכדי לעצור את הדם, אז החובה עליך לקרוע בד מבגדיך 
 שלך ולחסום את קילוח הדם.

אינך ראוי לשמש בתפקיד רופא אם אין מצב החולי נוגע 
 לליבך, עד כדי שתקרע בד מבגדיך.

כך צריכה להיות ההרגשה כלפי הזולת, ולכן פסלתי את 
 בחינתך".

 

 אחד לחטאת" (כח, טו) "ושעיר עיזים
"אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירח" 

 (רש"י)
יש להבין: אם הקב"ה כביכול חטא במיעוט הירח, מפני 
מה אנו, בני ישראל, אלו שצריכים להביא חטאת על כך 

 בראש חודש?!
בספר 'לחמי תודה' ביאר באופן נפלא: הלבנה הרי טענה 

שו בכתר אחד", ועל כך "אי אפשר לשני מלכים שישתמ
 השיב לה הקב"ה "לכי ומעטי את עצמך". 

אלא שאם כן, היה הקב"ה צריך לכאורה להגדיל את 
 החמה ולא להקטין את הלבנה. 

אולם לא ניתן היה להגדיל את אור החמה, משום שעל 
הפסוק "וירא אלוקים את האור כי טוב" כתב רש"י בשם 

שעים, המדרש "ראהו שאינו כדאי להשתמש בו ר
 והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא".

"אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירח", 
שאילו לא חטא האדם והיו רשעים בעולם, לא היה צריך 
לגנוז את אור השמש ואף ניתן היה להגדיל אותו ולא היה 

 צורך למעט את הירח. 
"הביאו  -משחטאו הבריות והיה צורך למעט את הירח 

  ... כפרה עלי"
(במחשבה תחילה)

LikutimNiflaim@gmail.comלקבלה במייל: 
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פינחספרשת   

19:32 

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

20:23 

ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב ֶאת " ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן
א ִכִּליִתי ... ֵמַעל ְּבֵני יְִׂשָרֵאל יֲחָמתִ  ֶאת ְּבֵני וְ

 יָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריתִ . יְִׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי
 יב)-יא(במדבר כה,  "ָׁשלֹום

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

אבל ל"קדושים אשר בארץ המה" הוא 
מאמין. כאשר הצדיק מתבקש לבית עולמו 
והוא ניצח בחייו את היצר הרע, אז ה' מאמין 
בו. אבל כל זמן שהאדם חי, אין שום ביטוח 
שלא ימעד ויפול בידי היצר. היצור שנקרא 
, אדם הוא לא יציב ומועד ליפול עד יום מותו

וְַאל ַּתֲאֵמן ְּבַעְצְמ ַעד כפי שהתנא אומר: "
 "  (אבות ב', ד').יֹום מֹוֶת

 

פינחס זכה לברית שלום שביטל ממנו את 
היצר. אות ו' קטועה במילה שלום באה 
לרמז, כשפינחס נכנס לארץ עם יהושע בן נון 
הוא נעלם לארבע מאות שנה ולמד סתרי 

 תורה וזוהר עם מלאכי השרת. 
 

ארבע מאות שנה פינחס חזר בתפקיד אחרי 
אליהו הנביא. לכן בתנ"ך לא כתוב מי אבא 
של אליהו הנביא, אלא כתוב אליהו הנביא, 
התשבי או הגלעדי. לגבי שאר הנביאים כתוב 
 מי האבא, לדוגמא: "ִּדְבֵרי יְִרְמיָהּו ֶּבן ִחְלִקּיָהּו"

(מלכים א' יט, "ֱאִליָׁשע ֶּבן ָׁשָפט" (ירמיהו א, א),
וכו'  (מלכים ב' יט, כ) "יְַׁשְעיָהּו ֶבן ָאמֹוץ" יט),

אבל אליהו הוא המשך ישיר של פינחס ולא 
 גלגול שני. פינחס הוא אליהו זכור לטוב.

 

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

האות ו' של המילה שלום קטועה. רבינו 
האריז"ל מבאר שפינחס הוא אליהו. פינחס 
האריך ימים באותו גלגול למעלה מחמש 
מאות שנה! כי בריתי שלום זה אריכות ימים. 
אריכות ימים ושנים היא טובה בתנאי שאין 
חולאים ובעיות. פינחס זכה לאריכות ימים 

בגופו ובממונו, שלום בבניו בשלום. שלום 
 ובבנותיו ושלום מיצר הרע. 

 

 "ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתיהתורה הקדושה אומרת: "
במעשה הקנאות פינחס זכה  (במדבר כה, יא).

שה' ביטל ממנו בעולם הזה את היצר הרע 
לבטל את יצר הרע בעולם הזה זה לא לגמרי. 

(איוב ג,  "כֹחַ  וְָׁשם יָנּוחּו יְִגיֵעיפשוט, כי כתוב: "
זה בבית העלמין. כל  -ָׁשםכוונת המילה  יז).

זמן שאדם חי בעולם הזה, יש לו את היצר 
 הרע ואתגרים רוחניים. 

 

המחבלים בעזה, אם מכים אותם על ראשם, 
אבל יצר הרע, יש לנו מהם שקט לכמה שנים. 

 הוא לא עוזב אותך.  -גם אם אתה מכה בו
 

עליו בכל יום. אדרבה, יצרו של אדם מתגבר 
היום הוא אומר לך: " -אם ניצחת אותו היום

ניצחת אותי, אבל מחר בשש בבוקר ניפגש. 
 ".נראה אם תצליח להתגבר גם מחר!

 

לכן אין אמונה באדם כל עוד הוא חי, אלא רק 
"שם ינוחו יגיעי כח". הקדוש ברוך הוא לא 
מאמין אפילו בצדיקים כשהם חיים, שנאמר: 

 . (איוב טו, טו) "א יֲַאִמין ֵהן ִּבְקדָֹׁשו"
 

 ה'תשפ"ב תמוז "זי

20:20 

 סִּפיְנחָ  ִמיהּו – סִּפיְנחָ ת ָּפָרַׁש 

 לרפואה שלימה
 בת אסתרלאיידה חיה 

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

21:18 

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

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  20:23
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

21:17 

21:14 

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

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

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

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

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

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

 

 מהרהזיווג הגון וכשר ב
אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי     

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

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

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

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

 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 רחל נלי בן דביר להצלחת

19:29 

 פניני עין חמד

 21:14 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  20:20

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



 

 

 
 האם מותר לשנות את מצב שעון השבת?

 

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

כאשר כיוון מערב שבת את השעון, שיכבה את האור בשעה מסוימת, וכעת רצונו להשאיר את  -בזמן שהשעון שבת פועל 
האור דולק עד שעה מאוחרת יותר, מותר לשנות את מצב השעון כדי לאחר את זמן הכיבוי. אבל אם רוצה להקדים את זמן 

ש צורך בדבר, כגון: חולה, שאפילו שאין בו סכנה, שמצטער כיבוי החשמל, נכון להחמיר ולא לעשות זאת, אלא אם כן י
שו"ת יביע אומר ח"ג (חאו"ח סימן יח), הליכות עולם ח"ד (עמוד עא). כ"כ בשו"ת מנחת שלמה ח"א  מקורות:מהאור שאינו יכול לישון. 

מערכת אוטומטית בשבת קודש: בשו"ת  (סימן יג). לעניין עצם השימוש בשעון שבת אם יש בזה 'אוושא מילתא' ואינו כבוד שבת שמפעיל
אגרות משה ח"ד (סימן ס) יצא כנגד דבר זה. כן דעת כמה מאחרוני זמנינו שליט"א, אבל כבר נהגו בית ישראל היתר בדבר, וכמו שהעלה 

 הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הובא בספר ראש יוסף (ח"א חאו"ח סימן מז).
 

ב שעון השבת כדי להקדים את שעת הדלקת האור, אלא רק במקום אין להתיר לשנות את מצ -כאשר השעון שבת כבוי 
שם. ע"ע  מקורות:מצוה, כגון: לצורך לימוד תורה. אם רוצה לשנות את מצב השעון כדי לאחר את זמן הדלקת האור, מותר. 

 בספר שמירת שבת כהלכתה (פי"ג הכ"ח).
 

כאשר זרם החשמל מופסק, מותר להוריד את המתג, לפני שיגיע זמן הדלקתו שנית, כדי למנוע את ההדלקה ובפרט כשיש 
ככל גרמא שמותר לעשותו במקום צורך. כך  מקורות:צורך בדבר. יש לעשות תנאי מערב שבת שיוכל לסבב או ללחוץ על המתג. 

עצמו לא מוקצה היות וקיימ"ל דאין מוקצה במחובר. כן דעת הגרש"ז אויערבך הובא פסק בשו"ת יביע אומר ח"ז (חאו"ח סימן לו) והמתג 
 בספר שמירת שבת כהלכתה (פי"ג הל"ג).

 

 אם בערב שבת הכין שעון שבת, ושכח להעבירו ל'מצב שבת' [מכבה ומדליק את זרם החשמל בשעה קבועה], אסור. 
כמבואר בשו"ת יביע אומר ח"ג (סימן יח) מכיוון שבהקדמת השעון לכיבוי הוי גרם כיבוי שאסור מדרבנן. אלא אם כן יש חולה אפילו  מקורות:

 שאין בו סכנה שמותר.
 

כתב בספר שמירת שבת כהלכתה (שם הל"ה) שיעשה כן באופן שונה מכפי שרגיל לעשות  הערה:אלא אם כן הוא צורך גדול שמותר. 
 כלאחר יד. -חולבימות ה

 
 

 
 

 
 

הרה"ג ר' מאיר מיכאל גרינוולד סיפר על מעלת אמירת אמן: אדם אחד סבל מכאבים נוראיים ברגליו. לאחר בדיקות חוזרות 
ונשנות הוחלט כי הוא צריך לעבור ניתוח מסובך בברכיים. לאותו אדם היה מנהג: בכל בוקר היה נשאר בבית הכנסת שעה 

 ללים. ארוכה, כדי לענות אמן אחרי ברכות השחר של המתפ
 

הוא היה יכול לחכות אפילו למאה אנשים, כדי לענות אמן לכל אחד מהם על כל אחת מהברכות. כמה זמן זה לקח? בערך 
שתי דקות לכל אדם. תכפילו במאה ותקבלו מאתיים. כלומר, למעלה משלוש שעות הוא חיכה כדי לזכות לענות עוד ועוד 

לא ויתר על המנהג שלו לענות על ברכות השחר, והיה מגיע במסירות אמן. למרות הכאבים הקשים ברגליים, האדם הזה 
 גדולה יום יום.

 

יום אחד הוא כבר לא היה מסוגל ללכת עד לבית הכנסת, אבל הוא לא רצה לוותר על מנהגו הטוב. לכן הוא יצא לעבר בית 
במאמץ גדול, הלך עוד כמה פסיעות הכנסת כשהוא נושא איתו כיסא קטן. אחרי כל כמה פסיעות הוא התיישב. הוא קם 

ושוב הוריד את הכסא והתיישב. כאשר הוא הגיע לבית הכנסת היתה המולה גדולה סביבו, כי ידעו על הסבל הנורא שהוא 
סובל אבל עכשיו ראו עד כמה. הוא  המשיך וענה אמן בכוונה גדולה על ברכות השחר של המתפללים. לאחר מכן יצא 

סא! המצב השתפר באופן מיידי. לפתע הוא לא חש שום כאבים ברגליו. הוא הלך את כל הדרך בחזרה לביתו... בלי הכ
 לביתו בלי שהיה צריך לעצור באמצע הדרך למנוחה כלל.

 

את הסיפור הזה שמעתי מבעל המעשה בחול המועד פסח. בערב ר"ח אייר מסרתי דרשה לפני בחורים. לפתע באמצע 
ג ביותר, כי בדרך כלל הפלאפון מושתק כמובן בשעת הדרשה כדי שלא יפריע. מסתבר הדרשה, הטלפון צלצל. זה דבר חרי

 ששכחתי באותה פעם להשתיק אותו. 
 

שאלתי את הבחורים האם כדאי שאענה. הוספתי שאולי יש כאן איזה סיפור שנוגע לענייננו. עניתי מי היה על הקו? בעל 
יו מהרופא. הרופא שאל אותו: "איפה קנית את הרגליים האלו? זה לא הסיפור של כאבי הרגליים. הוא סיפר שהוא יוצא עכש

 הרופא בישר לו שהניתוח מבוטל, ברוך ה'. אין בו שום צורך כלל. הרגליים שהיית איתם פה בפעם הקודמת...".
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ןָאמֵ ת ֲאִמירַ ת ַמֲעלַ   

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

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



 

 

הבחורים המקורבים היו לוקחים את כל דברי הדואר שהיו מגיעים לרבם ופותחים אותם. הם היו מוסרים לו את כל הדברים שצריכים תשובה. 
כשמכתב זה הגיע, הבחורים פתחו אותו וראו את דברי העזות שכתוב בו. הם לא רצו לצער את רבם, לכן לקחו את המכתב וקרעו אותו 

 כלום על מכתב זה.  לגזרים ולא אמרו לרבם
 

זמן מועט אחרי קבלת המכתב, כותב המכתב הגיע בעצמו לרבינו, נכנס לחדרו והתיישב שם. רבינו התעורר מתנומה קלה שנפלה עליו. רבינו 
, הבא נא מעט מים שאטול את ידי, כדי שלא יאמרו כשאמר זאת הרב ממאד היה ישן ולא ישןהתבונן באותו אדם ומיד אמר למשמש שלו: "

 קודשו).-". (כך אמר ברוחער ולא ער
עיר פעסט היה יהודי שעדיין לא התרחק כ"כ מהתורה הקדושה. היה לו מפעל גדול שבו עבדו ארבע מאות פועלים. היהודי לא היה נכנס ב

חד הילד חלה. הוריו למפעל ביום השבת אבל המפעל עבד בשבת כביום חול. ליהודי הזה, שהיה עשיר ובעל נכסים רבים, היה בן יחיד. יום א
הבהילו אל מיטתו את טובי הרופאים ולא חסכו כל עמל לרפאותו, הילד הלך וגווע מול עיניהם. הם הכניסו אותו לבית הרפואה שבעיר. 

 הרופאים, שבדקו אותו אמרו להוריו כי הם לא יכולים לעזור במאומה. 
 

לנסוע למאד כדי לקבל ברכה. היהודי שהיה רחוק מדרך זו קיבל את ההצעה במקום עבר יהודי שהיה תלמיד של רבינו. הוא יעץ לאב השבור 
מה בדבר שמירת שבת?" (זאת “ :ונסע למאד. הוא נכנס בלב שבור אל רבינו ושפך לפניו את צרת בנו היחיד שנוטה למות. רבינו שאל אותו

אמר לו: "והלא אסור להפעיל את המפעל בשבת?". היהודי למרות שלא הכיר את היהודי). היהודי ענה כי הוא לא נכנס למפעל בשבת. רבינו 
 אמר לו: "אני לא יכול להפסיק את עבודת המפעל ליום שלם". 

 

רבינו ענה לו: "אם אתה אינך יכול גם אני אינני יכול". היהודי נשבר, וגם הבטיח ואף נתן לו התחייבות בכתב ידו, שלא יפעיל את המפעל 
ר שבת כהלכתה. רבינו נתן לו כתב נגדי כי בנו יבריא. ואכן צדיק גוזר והקב"ה מקיים והילד הבריא. לימים בשבת ומהיום הזה והלאה ישמו

 רבינו ביקר בפעסט והביאו אליו את הילד כדי שיברך אותו.
ינו אמר: "אל ום אחד הגיעה אל הגרח"צ עהרנרייך פקודת הצבא לבוא להתייצב. הדומ"צ הצעיר נכנס אל בית רבינו וסיפר את צערו. רבי

רבינו, הצדיק קרא לראש -תדאגו, לא תתייצבו". הדומ"צ תמה מהיכן הביטחון אבל האמין באמונת צדיקים וחזר לביתו רגוע. כאשר יצא מבית
תה הקהל ואמר לו שיפרסם באופן שהדברים יגיעו גם אל רבי השלטון ופקידיו, כי מחמת זקנותו וחולשתו הוא מוותר על הרבנות והוא מוסר או

לידי הדיין הצעיר הגרח"צ עהרנרייך. הדבר התפרסם כפי בקשתו של רבינו והדומ"צ קיבל פטור מההתייצבות לצבא, כי רבני ערים היו פטורים 
 מחובת הגיוס.

 

 

בלפאנטאוויטץ. בגיל ) 1845(נולד בשנת ה'תר"ה  -הגאון הרב מרדכי יהודה לייב וינקלר זצ"ל
עשרה עבר לטופולצ'אן שם למד בישיבת הגה"צ רבי וואלף תרצה'ס. בהמשך למד אצל -שתים

ולמד בישיבת הגאון ר' יצחק  לאחר מכן הלך רגלית לגרוסוורדיין (אב"ד יאהני).הגרנמ"י גליק 
בהמשך  הוניאד).-(אב"ד אנפיאהרון לנדסברג ואצל הגרי"י פרלס מקראקא והגראי"ב לייכטאג 

. ('הכתב סופר')למד בישיבת פרשבורג ונסמך להוראה על ידי הרב אברהם שמואל בנימין סופר 
לאחר נישואיו ישב שנתיים על שולחן חותנו. לאחר מכן חותנו . התחתן )1869( בשנת ה'תרכ"ט

פתח לו חנות. רבינו בטוב ליבו נתן סחורה לבני תורה ולעניים חינם ותוך זמן קצר נאלץ לסגור 
-את החנות. כשראה רבו הגרי"א לנדסברג את מצבו של רבינו, לקח אותו לעיירה מעזא

 טעלעגד. רבינו ישב על כסא הרבנות שם במשך שמונה שנים.
 

התחיל לכהן כרב של ברזובה פוד בראדלום בסלובקיה. בהמשך  )1883(בשנת ה'תרמ"ד 
מיעט תלמידים רבים.  שימש כרבה וכראש הישיבה של מאד שבהונגריה. בישיבה זו העמיד

בשינה. התמדתו בתורה היתה מופלאה. כל ימיו נהג לא לעלות על יצועו בלילות. שאלות 
-רבות נשלחו אליו מכל קצווי תבל והוא ענה להם ללא כל צורך בעיון בספר. בעל רוח

אולם בהספד, שהספיד עליו חתנו, הגה"צ רבי  הקודש. סיפר כי התגלה אליו אליהו הנביא.
שאליהו צבי דושינסקי זצ"ל גאב"ד ירושלים, העיד ואמר שבענוותנותו של רבינו לא סיפר, יוסף 

. ציונו )1932(י"ז תמוז ה'תרצ"ב -ענוותן מופלא. נפטר ב הנביא היה אורח קבוע אצלו.
 שנים. 87-בהונגריה. חי כ

 

ת שיינדל. מר בתו:בת הרב מנחם מנדל קרויז.  אשתו:מרת לאה.  אימו:ר' נפתלי הירץ.  אביו:
(ממנהיגי העדה החרדית בירושלים). הגאון ר' יוסף צבי דושינסקי  :)חתנו

ר' יצחק אהרון לנדסברג,  (אב"ד יאהני),הגאונים רבי וואלף תרצה'ס, הגרנמ"י גליק  מרבותיו:
הרב אברהם שמואל בנימין סופר הוניאד), -(אב"ד אנפיהגרי"י פרלס מקראקא, הגראי"ב לייכטאג 

 (מח"ס 'מהר"ם בריסק'),הגאונים הרב מרדכי בריסק הי"ד  מתלמידיו:. 'הכתב סופר')(מפרשבורג 
שו"ת לבושי • מספריו:. (אב"ד וייצן ומח"ס 'שבילי דוד')הרב דוד יהודה לייב זילברשטיין מואץ 

על מסכת נדרים, על סוגית עשה דוחה לא  -לבושי מרדכי•על ארבעת חלקי שו"ע  -מרדכי
 על נישואי תערובת. -ישב מצרף•תעשה 

תמדתו בתורה של רבינו היתה באופן נפלא ונורא. תלמידיו מעידים עליו, שאת כל התשובות ששלח לכל ה
קצווי תבל היה כותב בלי עיון בספר כלל. את הכל היה זוכר בעל פה. רבינו היה ממעט מאוד בשינה 

יזה דין תורה. הטוען של אחד ולפעמים באמצע היום היה מתנמנם לכמה דקות. פעם אחת בא לפניו א
מהצדדים למרות שהיה תלמיד חכם ולמדן היה עז פנים, ולכן כתב מכתב לרבינו שבו היה לו איזה טענה על 
פסק שלו, והוסיף וכתב בזה הלשון "כשכתב זאת הרב ממאד היה נים ולא נים, תיר ולא תיר" (ישן ואינו ישן, 

 תו לא היתה צלולה כשכתב.ער ולא ער), דהיינו שלא היה ער כל כך ודע
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הארץ עבור הילדים שמשתתפים באמירת התהילים 
 ובלימוד של אבות ובנים. 

 

רעייתו לא הרגישה הם הגיעו לצפון אחרי מספר שעות. 
לה הראשון. מצבה הבריאותי ִהקשה עליה טוב כבר בלי

 את המשך הטיול. 
 

למרות שבני הזוג רצו מאוד להישאר, להשתתף עם הילדים 
האישה פנתה ברק. -ולשמח אותם, הם נאלצו לחזור לבני

לקופת חולים. לקחו ממנה מספר דגימות דם כדי לנסות 
 ולהבין ממה נובעת החולשה וההרגשה הלא טובה. 

 

היום חזרו התוצאות מהמעבדה של קופת עוד באותו 
החולים. הם בישרו להם את הבשורה המשמחת, כי 
לאחר שמונה שנים של ציפייה ותשוקה לילדים, הם 

 בעז"ה עתידים בקרוב להיות בעצמם הורים!
 

נולד להם תינוק בשעה טובה בדיוק תשעה חודשים 
אחרי הביקור בביתו של רבי דוד אבוחצירא שבו אמר 

י שרוצה לזכות בילדים שיתעסק וירבה בזיכוי להם כי מ
 הרבים. 

 

סגירת המעגל של בני הזוג היתה שהצדיק רבי דוד 
אבוחצירא שימש בעצמו כסנדק בברית של הבן שנולד 

 להם לאחר שמונה שנים!
 

(מדובר במצב חבר קרוב של ר' משה היה מטופל בדיאליזיה 
שבו הכליות שבגוף לא מתפקדות באורח תקין ל"ע. רק לסבר את 

!  ליטרים של דם מדי יום ביומו 1,500-הכליות מסננות כהאוזן, 
ודואגות להוצאת פסולת מהדם. אדם שסובל מבעיה בכליות, 
עליו לעבור תהליך דיאליזה שמדמה את פעולת הכליות של אדם 

 . בריא)
 

החולים ולעבור -צריך להגיע לבית אותו חבר קרוב היה
דיאליזה שלוש פעמים בשבוע. מדובר בתהליך מתיש 

 ביותר! סבל גופני מתמשך.
 

כששמע כי ר' משה ורעייתו זכו לבן לאחר שמונה שנים, 
הוא ביקש לשמוע ממנו מה הסגולה שהוא עשה כדי לזכות 

 לכך. 
 

לאחר ששמע את העצה של הצדיק ר' דוד אבוחצירא והסוד 
זיכוי הרבים, הוא ביקש מר' משה שהוא יקח על עצמו  של

 את ארגון התהילים ואת לימוד אבות ובנים שהוא הקים.
 

ר' משה הסכים בשמחה. גם אצלו הלא יאומן קרה! 
שבועיים בדיוק אחרי שלקח אחריות על אותו מערך של 
זיכוי הרבים הכליות התחילו לתפקד כרגיל באופן פלא. הוא 

 דיאליזה! לא נזקק לטיפולי
 

לאחר בדיקות הרופאים החליטו להפסיק עם הטיפולים. הם 
 'בנס רפואי מהלך!אמרו לו כי מדובר '

 

אנחנו לא יכולים לתאר ולשער מה מעלת זיכוי הרבים ומה 
השכר העצום הצפון לאותם אנשים שמזכים את הרבים. להלן 

', שהמלמד אור השבתסיפור מופלא ביותר שמעובד מתוך '
 אותנו על כך:

 

הסיפור המדהים הבא אירע בשלהי החורף של שנת 
ה'תשפ"א. ר' משה ורעייתו, שמתגוררים בבני ברק, נישאו 

 בשעה טובה ומוצלחת, בשמחה ובקול ששון. 
 

הם ניסו סגולות  עברו מספר שנים והם עדיין לא זכו לילדים.
אבל ללא הועיל. הם התפללו ועשו ככל שביכולתם,  -שונות 

אבל היה נראה להם כי שערי שמיים נעולים בפניהם. הצער 
 היה עצום.

 

יום אחד הם החליטו להגיע אל הצדיק האדמו"ר רבי דוד 
אבוחצירא שליט"א מנהריה. שם הם יספרו לצדיק על צרתם. 

ות כדי אולי הוא יוכל לעזור ולכוון אותם מה הם צריכים לעש
 לפתוח שערי שמיים.

 

הם המתינו בתור של קבלת קהל שעות שלימות. ברגע 
שתורם הגיע, הצדיק ר' דוד יצא מחדרו. כשראה אותם, אמר 

דעו לכם, מי שרוצה ילדים וסיעתא דשמיא שיתעסק להם: "
 ". וירבה בזיכוי הרבים. זו מעלה עצומה שאין כמוה!

 

להם עוד לפני שהם  בני הזוג היו בהלם מוחלט. הצדיק ענה
הספיקו להיכנס אליו ולספר לו על צרתם. אין זה כי אם רוח 

 הקודש שיוצאת מפי הצדיק.
 

מיד כשחזרו לביתם הם התחילו לחשוב כיצד הם יכולים 
לעסוק בזיכוי הרבים. הבעל החליט לפתוח תהילים בבתי 

 הכנסת וכן לקיים לימוד אבות ובנים. 
 

פים הגיע. "ה עם הזמן בהתחלה רק מספר קטן של משתת
בה, ילדים רבים התחילו להשתתף באמירת התהילים 
ובלימוד אבות ובנים. הבעל כל אותה העת חילק ממתקים 

 ומתנות כדי למשוך עוד ועוד משתתפים.
 

במקביל, גם אשתו פתחה בבית אמירת תהילים לבנות. כך 
בני הזוג המשיכו וקיימו את מצוות זיכוי הרבים בכל דרך 

 ת.אפשרי
 

היה זה לאחר תקופה ממושכת של קריאת תהילים ולימוד של 
אבות ובנים. הם החליטו כי כדאי לארגן טיול לילדים 

 שמשתתפים. 
 

 -הם הכריזו על מבצע שבמהלכו ילדים שיתמידו להגיע
יזכו לצאת לטיול חוויתי ויחודי בצפון. היה זה ביוזמתם של 

בינו דוד הבעל והאישה, וכמובן בהכוונתו של הצדיק ר
 אבוחצירא מנהריה. 

 

המבצע הסתיים בהצלחה גדולה מעבר למשוער! הם הוציאו 
שני אוטובוסים ליומיים גדושים בחוויות ובאטרקציות בצפון 

ּוְׂשָכָרּהם ָהַרִּביי ִזּכּות ַמֲעלַ   

    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
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  ""פנחספנחס""פרשת פרשת  

  .סיפור מהחיים]. יא, כה[" בקנאו את קנאתי בתוכם"
                 , היה חם. ייםהוא סייר בירושלים ביום שישי בצהר. ביקר בארץ לפני כמה שנים ,ממיאמי שבארצות הברית, אהרב שפיר
וביקש לקנות בקבוק שתייה , נכנס. הלך עד שראה חנות מכולת פתוחה, ברחוב, אבל רב מכובד לא ישתה בקיוסק, ממש לוהט

                 . "?מה השעה: "ובתשובה ענה לו בשאלה שלא ממין העניין, המוכר היה יהודי ישיש שזקנו יורד על פי מידותיו. קלה
  "?מדוע,  לשתיים עשרהעשרה: "וענה, הסתכל הרב שפירא בשעונו

  ".איני מוכר דבר. מיום שישי בחצות אני סוגר את החנות,  לך אמכור– טוב אם כך: "אמר הישיש
. לאחר מכן עלה ארצה ופתח חנות מכולת. התברר שהוא היה קצב בעיירה קטנה ברוסיה. התחיל הרב שפירא לשוחח עימו .מעניין

אני שלחתי אותם ללמוד ". סיפר האיש ,"בנים למשפחות עניות.  נערים מוכשריםהיו שני, ברוסיה, שם" .אדם פשוט וירא שמים
שלחתי אותם ללמוד בישיבת . את שמו של השני שכחתי. זאת אני זוכר. לה'לאחד מהם קראו אהר. על חשבוני, בישיבות
  ".איני יודע, מה איתם היום. ותמכתי בהם, סלבודקה

                 : הוא ממש יצא מן הכלים', סוויסלוץ, לה לישיבת סלבודקה' אהרכשהרב שפירא שמע את שם העיירה משם הגיע
                 ! גדול הדור, ראש ישיבת לייקוד! את הגאון רבי אהרן קוטלר", קרא בהתרגשות" ?אתה יודע את מי שלחת לישיבה"

                 , הפרוטות שלך! הפריחו את עולם התורה, פיתחו את הישיבות! ייסדו את התורה באמריקה, הוא ורבי יעקב קמינצקי
  !"האירו את הדור

  ...חצות היום הגיע. ומיהר לסגור את החנות, החנווני שמח מאוד לשמוע על כך
! להעניק לדור את רבי אהרן קוטלר! איך שיהודי יכול לקנות את עולמו במעט רצון טוב. אבל הרב שפירא לא היה יכול להירגע

והיודע ! ודאי: "ואמר, יזרחו עיניו של הרב קמינצק. סיפורפגש בגאון רבי יעקב קמינצקי וסיפר לו את ה, כשהוא חזר לאמריקה
  !"...זה הייתי אני? אתה מי הנער השני
 את הגאון רבי אהרן קוטלר, לא גידלנו בפרוטותינו את מאורי הדור, לא? הכיצד! בנו עצמנו – ומעשה שבכל יום, מעשה שהיה הוא

חוקותי ואת משפטי ועשיתם את ! "עצמנו... ותינו ובמעשינו גידלנו אתאבל בפרוט. זכר צדיקים לברכה, והגאון רבי יעקב קמינצקי
כאילו עשאו "שהמקיים את המצוות , ל"ודרשו חז. ו"בלא וי,  כתיב"אתם" – "וישבתם על הארץ לבטח, תםתשמרו ועשיתם או

מה שבעל הבית עושה עם יותר מ": בונה את האדם, כל מעשה חסד. רוממה והעצימה, גיבשה וליטשה, יצר את אישיותו, "לעצמו
כל מצווה בונה ! והנותן משריש בקירבו את מידת ההטבה ונהיה לאיש חסד, העני מקבל פרוטה". העני עושה עם בעל הבית, העני

                 , שבזכותו יקבל ברית כהונת עולם,  האם שיער,האם ידע – פינחס קם ועשה מעשה !ותלמוד תורה כנגד כולם, את האדם
   ?לו ולזרעו אחריו

,  ולדורות דורותיו,יוולדורות, כה לווזו)" "העולם הבא (מטיבין לו ומאריכין ימיו ונוחל את הארץ, אחתכל העושה מצווה  "- ואנו
    ).מעיין השבוע (!מלבד שכרו בשני העולמות, אבן בניין באישיות האדם, ראו מה כוחה של מצווה אחת". עד סוף כל הדורות

  ].ז, כז ["כן בנות צלחפד דברת"
עד כדי כך שהאדם הניצב בזירה , רורה מגלה את עצמו באופן ב"יש מקרים שהקב, למרות ההסתר הגדול שבו אנחנו מצויים

 לחנות כדי לרכוש הניגש, שידוך-שהיתה מעוכבת, בת חרדית .כמו שהיה בסיפור דלהלן', מודה לדבריו'ה "מרגיש שכביכול הקב
 –! ?אלא מה את חושבת' .התעניינה אצל המוכר האם הסחורה בחנותו נקייה משעטנז, לאחר שבחרה בסוג המתאים לה. צעיף

  !'?וכי אני אחזיק בחנות שלי מוצרים שהינם בחשש שעטנז; ' אשר על החנותתמה האיש
               ? נז בצעיףוהמשיכה לשאול אותו מה יהיה אם בכל זאת יימצא שעט, ודברים עם המוכר-אבל הבת לא סיימה בכך את הדין

 הבת שהמוכר יעלה את למרות ההבטחה המפורשת ביקשה. המוכר הבטיח לה שבמקרה כזה ייתן לה זיכוי לרכוש מוצרים אחרים
  .וחתום-התחייבותו על הכתב במסמך כתוב

ומסרה את הצעיף , השעטנז ברחוב הרב שך בבני ברק-שמה הנערה את פניה אל מעבדת, מיד לאחר שיצאה מן החנות, והנה
נערה ההוצאה יותר משהכאיבה ל ...כולו עשוי משעטנז-אלא כל, הצעיף לא רק נגוע בשעטנז: התוצאה לא איחרה לבוא. לבדיקה

ברורה שהבגדים - כיוון שהמוכר הבטיח בצורה הכי, הדבר הכאיב לה במאוד. הציקה לה רמאותו של המוכר, גדולה-הכספית הלא
כיוון שהיה בידה אישור מהמוכר שבמקרה שיימצא  .והנה עכשיו היא מרגישה שהוא רימה והוליך אותה שולל, נקיים מכל חשש

   .אבל לפני כן היא ניגשה אל אביה וסיפרה לו את הדבר.  לגשת אל החנות ולתבוע את המגיע לההחליטה, שעטנז היא תקבל זיכוי
כי בכך היא תכשיל נערות אחרות שירכשו אותו , הביע את דעתו שלכאורה אסור לה להחזיר את הצעיף לחנות, ח חשוב"ת, האב

                  –כעבור ימים אחדים הרגישה , אבל. מוכרהבת צייתה לדברי אביה ולא פנתה אל ה .ועלולות להיכשל באיסור שעטנז
, המגלה את דעתו שהדבר מותר, היא ניגשת אל רב נוסף, בהסכמת אביה.  שלא קל לה לסגת מתביעתה–בגלל רמאותו של המוכר 

  .והיא יכולה להשיב את הצעיף לחנות
                 . ל" זצש אלישיב"יל הביא אותה להחלטה להעביר את ההכרעה הסופית בעניין לידי מרן הגר"חילוקי הדעות הנ

  .ש היתה שאסור להחזיר את הצעיף לחנות"ותשובת הגרי, היא שיגרה את השאלה בידי שליח
בטרם ניגשה למלאכת  ,אבל והחליטה לשרוף את הצעיף,  הסחורההשידוך שאסור לה להחזיר את- הפעם ידעה הנערה מעוכבת

, הרב כהנא, וניגשה אל מנהל הסמינר, יף בידהת הצעהיא לקחה א .חכם מאין כמוהו, החליטה לעשות דבר נוסף, השריפה
לאחר מכן ביקשה מהרב כהנא שייכנס אל כל . ש"ההלכה של מרן הגרי-ושחזרה בפניו את מהלך האירועים מרגע הקנייה ועד פסק

 לסמוך על אול, ויעורר אותן בדבר הצורך להקפיד בהלכות שעטנז מחד, ויציג את הצעיף בפני התלמידות, כיתה בסמינר
                  ,כך בשעטנז-יהיה נגוע כל, למראה- התמים, גם אני לא יכולתי להאמין שהצעיף הזה' .הבטחותיהם של המוכרים מאידך

  .אמרה הנערה להרב כהנא. 'במיוחד לאחר שבעל החנות דיבר בביטחון כה גמור שהסחורה שלו היא נקייה
  .ל"ועורר את הבנות כנ, וכשהצעיף בידיו עבר בכל הכיתות, המנהל עשה כדבריה

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 



ולאחר שבוע שברו שם , שמים-השידוך הצעה של בחור מצוין וירא-  עוד באותו ערב הגיעה לבת מעוכבת–? ומה קרה לאחר מכן
  -  -  - צלחת

ם בהלכות "כפי שכותב הרמב, "ל דעות- ואין שוקלין אלא בדעתו של א", למרות שאין בידינו אפשרות למדוד את ערך מעשי האדם
 –רבתי ביקשה לעורר את התלמידות מפני האיסור החמור - שנהגה בחוכמה–היה בכך אות ומופת שמעשיה של הנערה , תשובה

                 , שאסור להחזיר את הצעיף, ש אלישיב את הפסק שלו"כל הנראה מרן הגריכהמקור ממנו שאב  .היו רצויים בשמים
  .'וכו' לא יחזיר עד שיעשר, ירהלוקח ירק מן השוק ונמלך להחז': הוא מהמשנה במסכת דמאי האומרת

, שאלתיו שלכאורה הדברים אינם דומים, ש"ח מרן הגרי"כשהייתי אצל מו, א"מספר הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט, והנה
ואילו במקרה של הנערה הרי סוכם מראש עם המוכר שאם הבגד יהיה , שכן המשנה בדמאי עוסקת באדם שעשה קנין בסחורה

אמנם 'ח היתה ש"תשובת מו .והמוכר אף צייד אותה במסמך מפורש המאשר זאת, ר לא יחול והיא תקבל זיכויהמכ, נגוע בשעטנז
  .)ברכי נפשי ('אבל בכל זאת אין להשיב את הצעיף לחנות, הצדק איתך

  !חובת תפילה במניין]. ג, כח[" כבשים בני שנה תמימים שנים ליום עלה תמיד' זה האשה אשר תקריבו להה"
                 , מניין זה מצומצם מאד. מידי יום ביומו מתארגנים קבוצת יהודים לתפילה בבית הכנסת המקומי, ביישוב קטן בגליל העליון

  . ל להביא לביטול התפילה בציבורו של אחד החברים יככך שחסרונו
. ואחר זמן רב של המתנה החליטו שמחמת האונס יתפללו ביחידות, הגיעו לבית הכנסת תשעה יהודים בלבד, ביום מן הימים

המתינו עוד , רבותיי: "וריהכריז בפני חב? מה עשה. החליט לנקוט יוזמה, בראות הגבאי שתפילת הציבור הקבועה עומדת להתבטל
  – 'ספר יצירה'הלא אף אם תברא אדם באמצעות : "לעגו לו החברים)". העשירי(ר 'אני יוצא להביא את הצענטע, מספר רגעים

  ...".כבר נפסק כי לא ניתן לצרפו למניין
  ..."אני צריך מונית באופן דחוף! "תחנת מוניות ...והתקשר ל, הנייד נטל את הטלפון, האיש יצא לחוץ

ברצוני לבקש . איני צריך לנסוע לשום מקום: "והלה השיב, שאל את הגבאי, "להיכן בבקשה", הגיע הנהג כעבר רגעים מספר, ואכן
. הנהג נענה להצעה בשמחה ונכנס להשתתף בתפילה". על מנת להשלים לנו מניין' מכבודו להפעיל את המונה ולהיכנס לבית ה

                 , וניאות בשמחה ללמוד עם המתפללים, וקדיש דרבנן" חק לישראל"לאחר התפילה אף התבקש האיש להישאר ללימוד 
וכאן פנה הגבאי אל חבריו ודרש מכל אחד לשלם את ! ח" ש135: המונה הראה כי התשלום הוא .בו בזמן שהמונה ממשיך לעבוד

                 , שזה נהג מוניתואף לא ידענו , הלא לא אנו הזמנו את המונית", אך הציבור מיאן להשתתף עמו.  שקלים15דהיינו , חלקו
  !..."ולכן תשא אתה בהוצאות

האם ישלם הגבאי את מלא ? עם מי הדין, ילמדנו רבינו: א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"שלחו בני היישוב לשאול את מו
  ?     הסכום או שמא ישתתפו כל משתתפי המניין בתשלום

התשלום יושת על אותו אחד שהתרשל ... "?לא מי בכל זאת ישלםא"! לא הגבאי ולא חברי המניין ישלמו": א"ר שליט"השיב מו
  ..." וביטל את התמיד

במקום שאין מנין תמיד בבית הכנסת כופים זה את זה ): ה"ח סוף סימן נ"או(א "נאמר ברמ:  ומעתה ניגש לביאור הדברים
   ].)ח"סימן תקי(ש "יבומקורו מתשובת הר[, או תמיד מנין לבית הכנסת שלא יתבטל התמידובקנסות שיב

למען יהיה כל אחד ואחד "אם קונסים את מי שלא מגיע בכל יום לתפילה , שהלא הדברים קל וחומר, א"ואמר מורינו הרב שליט
וגם יהיה לו קצת כפרה , חייב לשלם את דמי הנהג שהגיע תחתיו, כל שכן שאותו אדם שבגללו לא היה מניין, "זריז להיות שם

  . ושהרי בזה שכר אדם במקומ
ובזה הכריע מורינו הרב כי יש להטיל את התשלום על כל , בודאי שאין לקונסו, אולם במקרה שלא הגיע בן היישוב מחמת אונס

, כי כופין בני העיר זה את זה לבנות להם בית הכנסת) א"ג ס"חושן משפט סימן קס(וכשם שנפסק בשולחן ערוך , משתתפי המניין
 ומכאן נבין עד .ובפרט שמדובר בסכום כה מועט עבור כל נפש, ל התשלום עבור התפילה בציבורכך גם בנידון דידן ניתן לכפות ע

  ).והערב נא! (כמה חמורה וחשובה תפילת התמיד במניין

  .]מתוך ההפטרה[ "ות כי עזבו בריתך בני ישראל- אלוקי צבא' א קנאתי להוקנ"
,  באליהו הנביאאנו קוראים את ההפטרה העוסקת', נא את קנאת היהיות ופרשת פינחס עוסקת בקנאותו של פינחס בן אלעזר אשר ק

                  .עלינו לברר מיהו אליהו הנביא והאם הוא מלאך או אדם,  ההפטרה אתבטרם נבאר .'נא להישהיתה בו נשמת פינחס ואף הוא ק
ביום השני של ששת ימי  .מוכח כי היה מלאך' מכך שעמד לפני ה, "אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו' חי ה: "אליהו העיד על עצמו ואמר

                   ,ה לברוא את אדם הראשון"כשבא הקב, ביום השישי. ובאותו יום נברא גם אליהו הנביא, ה את המלאכים"בראשית ברא הקב
בא אליהו . טרג שלא לברוא את האדםיבאותה עת עמד השטן וק. ושאלם האם לברוא את האדם, הוא התייעץ עם בני פמליה של מעלה

ואכן אליהו הנביא ירד לעולם . ולם התחתון לשמש אותו ולהיות משרתומוכן הוא לרדת לע ,ואמר כי אם ברצון הבורא לברוא את האדם
: הדבר נרמז בדברי הנביא אלישע שאמר לאליהו. מלבד זאת קיבל אליהו את נשמות נדב ואביהוא .הזה בדמות פינחס בן אלעזר הכהן

  .הינו נדב אביהוא' נא'בת יונוטריקון ת" ויהי נא פי שניים ברוחך אלי"
ות כי עזבו - אלוקי צבא' א קנאתי להוקנ: "ועל כן הוא אמר, היתה טבועה בו מידת הקנאות, ס נמסכה באליהו הנביאהיות ונשמת פינח

  ".בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו ואת נביאך הרגו בחרב
ן אלעזר בן אהרון פינחס ב": כמאמר הכתוב, נזכר לו הדבר לטובה, בהיותו פינחס בן אלעזר, נא אליהו הנביאיבפעם הראשונה שבה ק

: ה אמר לו"הוא נענש והקב ',נא להיאולם בפעם השנייה שבה ק". הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם
אליהו 'כך הוא מכונה משום ". חייך שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך', עזבו בריתך בני ישראל'אתה אמרת "

  .אליהו הנביא מופיע ומשתתף בשמחה, ובכל עת שישראל עורכים ברית מילה', מלאך הברית
הם היו מקיזים מדמם לקערה אחת , בשעה ששני אנשים היו כורתים ביניהם ברית דמים, שבימים עברו, כתוב" קריםיהע"בספר 

                  ". ונהיה ערבים איש לרעהו ואהובים לנצח ,נו תתערבנה זו בזוכך נשמותי, כשם שדם שנינו התערב והפך לאחד: "ואומרים
ה השולח את מלאכו אליהו הנביא להיות נוכח בשעת המילה "אנו כורתים ברית דמים עם הקב, בדומה לכך כשאנו עורכים ברית מילה

  .ולכרות עמנו את הברית
כי שם נימול  ,באלוני ממרא' וירא אליו ה: "הספורנוכפי שכתב , ה בכבודו ובעצמו השתתף בבריתו"אמנם אברהם אבינו זכה שהקב

ה את מלאכו אליהו " אבל בשאר הבריתות של ימינו שולח הקב. והשכינהל יתברך שם הופיע הא', ל ביתו נימולו איתווכ, 'אזאברהם 
 בישיבה של מעלה כי, הוא באר ?וכי מה עונש יש בכך שאליהו הנביא נזקק להשתתף בכל ברית, ל"י ז"הקשה רבנו האר.הנביא

בשעה שאליהו הנביא נאלץ לרדת לעולם התחתון ולהשתתף . ובכל עת ניתנות מתנות יקרות, יםמתחדשים בכל רגע ורגע חידושים נפלא
  .ובכך טמון ענשו, הוא מחמיץ את דברי התורה הנאמרים ברקיע באותה שעה, בברית

ם רבות אנשים מצפים ושואלים מדוע יקיריהם שנפטרו משכבר הימים פעמי. כי לא טוב להפריע את מנוחת הנפטר, קמזאת ניתן להסי
אות הדבר כי זכה  ,כי כאשר הנפטר אינו נאלץ לרדת לעולם התחתון, אולם האמת היא שיש בכך סימן טוב. אינם באים אליהם בחלום

  .)דורש ציון( !לחיי מנוחה בעולם שכולו טוב
 ,ל"זרה  מרת פארי בת מונינ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז יצחק בן ליבה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז דוד בן כורשיד נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
 , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ משה בן אסתר ז"לע, ל"נ דוד חבסוב בן רבקה ז"לע, ל"נ ענייט בצלאל בן כשוור  ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ מרים בת גוהר ז"לע, ל"נ דוד בן שרה ז"לע
  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ רבקה בת שרה ז"לע, ל"נ לי כהן בת פולין ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ יחזקאל בן מזל ז"       לע

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

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

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

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

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

 .תנצב"ה-בת יעקב 
ולהבדיל בין החיים 

 העלון לרפואת: למתים,
אסתר , בת שבע בת ליאורה

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

סלאם חיים, חנה בת 
בתוך שאר חולי  –סלאם

שרא עמו ישראל  

 
 

 עֹוֵסק ַהַּמֲאָמר ֵאין, ָסֵפק ָּכל ְלָהִסיר ְּכֵדי (כז, כב)" ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ַוִּיַּקח"
 .ָהִעָּקר ֶאל ָלֶגֶׁשת נּוַכל, זֹו ַהְקָּדָמה ְלַאַחר, ַעְכָׁשו. ְּבּפֹוִליִטיָקה

 ְּכֵדי, ִיָּדֵרׁש ִׁשְכנּועַ  ַמַּסע ֵאיֶזה, ַאֶּתם ְסבּוִרים, ַמֲאָמץ ְלַכָּמה     
 ְלָראׁשּות ְלִהְתַמּנֹות ַהְסָּכָמה ָהאֹוּפֹוִזיְצָיה ֵמרֹאׁש ְלַהִּׂשיג

 ְלַקֵּבל ֶׁשֵּיאֹות ָעָליו ִלְלֹחץ ְּכֵדי ְלַגֵּיס ִיְהיֶה ֶאְפָׁשר ִמי ֶאת ?ַהֶּמְמָׁשָלה
 ?ַּבֵּנֶטל ְוָלֵׂשאת, ָהָעם ְרצֹון ּוְלַמֵּלא ַהְּתנּוָעה ִּדין ֶאת
ם ֲהֵרי. ֻמְפַקַעת ְׁשֵאָלה ֵאיזֹו       ִיְהֶיה ִאם ַּגם ִּכי, הּוא ֶׁשּנֹוַצר ָהרֹׁשֶ
 ֶאת ְיַנֵּתק, "ִסּכּוי ֶׁשֶמץ ָיִריחַ  ִאם ַא, ַּבְרֶזל ֶׁשל ְּבַשְלְׁשָלאֹות ָּכרּו

 ִויַזֵּנק )ט-טז (ׁשֹוְפִטים" ֵאׁש ַּבֲהִריחֹו ַהְּנֹעֶרת ְּפִתיל ִיָּנֵתק ַּכֲאֶׁשר ַהְיָתִרים
 .הּוא ַרק ְולאֹ . ָקִדיָמה

 חּוץ, לאֹ  ִמי! ַהַּנֲעָלה ַלִּמְׂשָרה, ַמְׁשַמע ַּתְרֵּתי, חֹוֵתר ֵאינֹו ִמי     
 ?ִהְׁשַּתַּגְעִּתי, ָמה. ּתֹוָדה, לאֹ . ַּתִּציעּו ֶּכֶסף ֶׁשל ַמָּגׁש ַעל .ִמֶּמִּני

, ָלֹעֶמק ָוָאֶרץ ָלרּום ָׁשַמִים: "הּוא ְמֹפָרׁש ָּפסּוק, ּוְבֵכן? לאֹ  ָלָּמה     
 ִאם: ").יא ַׁשָּבת( ַּבְּגָמָרא ָּכ ַעל ְוָאְמרּו. ג)-כה (ִמְׁשֵלי" ֵחֶקר ֵאין ְמָלִכים ְוֵלב
 ְּבֵני ְוָכל, ְיִריעֹות ְוַהָּׁשַמִים, קּוְלמּוִסים ְוַהָּקִנים, ְּדיֹו ַהָּיִמים ָּכל ִיְהיּו

 ֵּפֵרׁש". מֹוֵׁשל ֶׁשל ִלּבֹו ֹעֶמק ִלְכֹּתב ַמְסִּפיִקים ֵאין, סֹוְפִרים ָהָאָדם
 ּוְלִעְנְיֵני ַּכְלָּכָלה ְלִעְנְיֵני ִלּבֹו ְּתׂשּוַמת ְלַהְקִּדיׁש ֶׁשָּצִרי: י"ַרִּׁש 

 !ֶאָחד ְּביֹום ְוַהֹּכל, ֲחִקיָקה ּוְלִעְנְיֵני ִמְלָחמֹות
 ְמִדיִנּיּות, ּוְפִנים חּוץ ְּבִעְנְיֵני, ְּכֵתָפיו ַעל ֻמֶּטֶלת ַאֲחָריּות ַּכָּמה     

 ִהְתַלְּקחּוָתן ְוִלְמֹנעַ  ְׂשֵרפֹות ְלַכּבֹות. ְּפִנים ּוִבְטחֹון ַּכְלָּכָלה, ּוִבָּטחֹון
 ְלָכל ְוֶנְחָׂשף" ַהּמֹוָסד" רֹאׁש ַּגם ְוהּוא, ְטָוח ֲאֻרַּכת ְמִדיִנּיּות ּוְלַהְתוֹות
 ִמי, ֶאָחד ָּכל ֶׁשל ֵמֵעיָניו ֵׁשָנה ְלַהִּדיר ָהֲעלּוִלים ַהְּכמּוִסים ַהּסֹודֹות

 !ִּבְמנּוָחה ַהִּניחּוִני, ַהֶּזה רֹאׁש ַהְּכֵאב ֶאת ָצִרי
 ִּגּבּוי ִקַּבְלִּתי ַהָּׁשבּועַ  ֶׁשְּבָפָרַׁשת ִמּׁשּום, ְּבָכ ִנְזַּכְרִּתי ַמּדּועַ      

. ָהֻאָּמה ְלַמְנִהיג ְלִהְתַמּנֹות ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ֵמֵאן ַּכָּמה ָזכּור עֹוד. ְלִגיָׁשִתי
 ַאּפֹו ָחָרה ַּכֲאֶׁשר ְוַרק, ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא ּבֹו ִהְפִציר ָיִמים ִׁשְבָעה
 ִיָּׂשא ַּכֲאֶׁשר" ָהָעם ְּבַמָּׂשא ָלֵׂשאת ִהְסִּכים. ַנֲעָנה ָאז ַרק, ְּבֹמֶׁשה

 ְמַמֶּנה ,ָיָמיו ַּבֲעֹרב, ְוַעָּתה. ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ְּבֶמֶׁש" ַהֹּיֵנק ֶאת ָהֹאֵמן
 ָקֶחּנּו ,"ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ְל ַקח': "ה ִּבְדַבר ַּתְלִמידֹו הּוא ֶאת
 ֶׁשָּזִכיתָ  ַאְׁשֶרי" :ּוְתעֹוְדדֹו ֶׁשַּיְסִּכים אֹותֹו ְּתַׁשְכֵנעַ , ְּכלֹוַמר - ִּבְדָבִרים
 ְוהֹוִדיעֹו ִּבְדָבִרים ְלָקחֹו ,"ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ַוִּיַּקח". "ָמקֹום ֶׁשל ָּבָניו ְלַהְנִהיג

 ֵאיָנם ַהֶּזה ֶׁשָּבעֹוָלם, ַּכִּנְרֶאה .ַהָּבא ָלעֹוָלם ִיְׂשָרֵאל ַּפְרְנֵסי ְׂשַכר ַמַּתן
 .י)"(ַרִּׁש " ֵהם ַסְרָבִנים ,ֵהם ֶׁשַּטְרָחִנים ַּדע: "ַנַחת ֹרב רֹוִוים

 ַהֶּמֶלּול ָׁשא. ַמּדּועַ  ְוָיְדעּו, ּוֵמעֹוָלם ֵמָאז ִיְׂשָרֵאל ַּפְרְנֵסי ָנֲהגּו ָּכ     
 ְנִׂשיא ְּפַרְחָיה ֶּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ַרִּבי. ְלַמּנֹותֹו ְּכֶׁשִּבְּקׁשּו ַהֵּכִלים ֶאל ֶנְחָּבא

 ּכֹוְפתֹו ֲאִני ,ִלְגֻדָּלה ֲעֵלה ִלי ָהאֹוֵמר ָּכל: "ְּבַעְצמֹו ֵהִעיד ִיְׂשָרֵאל
 .):קט (ְמָנחֹות" ָהֲאִרי ִלְפֵני ּוַמִּניחֹו

: אֹוֵמר ָהָיה, ִּדינֹו ְלֵבית עֹוֶלה, ָהָאמֹוָרִאים ְּגדֹול, ַרב ְּכֶׁשָהָיה     
 ַמְרִויחַ  ְוֵאיִני )ָהַאֲחָריּות ֹּגֶדל ִּבְגַלל( ְלִמיָתה ַעְצִמי ֲאִני מֹוֵסר ֵמְרצֹוִני"

(ַסְנֶהְדִרין " ַאְפִסיד ֶׁשּלאֹ  ְוַהְלַואי, ֵריקֹות ְּבָיַדִים ְלֵביִתי ְוֶאְחֹזר ,ְּכלּום ָּכאן

 :ז.)
 ַהַּבַעל ֶׁשל מֹוַרְׁשּתֹו ּוַמְמִׁשי ְמקֹומֹו ְמַמֵּלא, ִמֶּמְזִריְטׁש ַהַּמִּגיד     
 ַּפַעם ֶׁשָּנַסע ְּבָכ ִלְגֻדָּלה ַוֲעִלָּיתֹו ִּפְרסּומֹו ֶאת ָּתָלהטוב הקדוש  ֵׁשם

 .ָּגדֹול ְלֹצֶר ֶׁשּלאֹ , ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל
 ְוַאֶּדֶרת ל"ָזצָ  ִמַּקְרִלין ַהָּגדֹול ַאֲהֹרן ַרִּבי ַהַּצִּדיק ְּכֶׁשִּנְפַטר     

 ָּבַרח, ד"הי, ל"ָזצָ  ִמַּקְרִלין ְׁשלֹמה ַרִּבי ַהַּצִּדיק ַעל הּוְטָלה ַהַהְנָהָגה
 ְּברֹאׁש ַלֲעֹמד ְּבֵסרּובֹו ּבֹו ֶׁשִּיְתֹמ ְּכֵדי ל"ָזצָ  ִמְּזלֹוְטׁשֹוב ַהַּמִּגיד ֶאל

 .ָהֵעָדה
 ֵּבין ַמר ִוּכּוחַ  ָּפַרץ ל"ָזצָ  ִמַּלכֹוִביץ ָמְרְּדַכי ַרִּבי ַהַּצִּדיק ְּכֶׁשִּנְפַטר     
 ָּכל: ִמיְכל ַרִּבי ַהַּצִּדיק, ַהַּתְלִמיִדים ְּגדֹול ְלֵבין, ֹנחַ  ַרִּבי ַהַּצִּדיק, ְּבנֹו

 ל"ָזצָ ' יּבּוז'ִמֶּמזִ  ָּברּו ַרִּבי ְוַהַּצִּדיק, ְלִהְתַמּנֹות ַהֵּׁשִני ֶׁשַעל ָטַען ֶאָחד
 .ֵּביֵניֶהם ְלַהְכִריעַ  ִנְדַרׁש

 ִריב ִהְתַלֵּקחַ  ל"ָזצָ  ֵמַרדֹוְמְסק ְׁשלֹמה ַרִּבי ַהַּצִּדיק ְּכֶׁשִּנְפַטר     
 ְלַהְכִריעַ  ִנְדַרׁש ל"ָזצָ  ִמַּצאְנז ַחִּיים ַרִּבי ְוַהַּצִּדיק, ָּבָניו ֵּבין ּדֹוֶמה

 ֵּלב"הַ , ְּבנֹו ָחַׁשׁש ל"ָזצָ  ִמּגּור" ֱאֶמת ִאְמֵרי"הָ  ְּכֶׁשִּנְפַטר. ֵּביֵניֶהם
 ...ל"ְלחּו ּוָבַרח, ְלַמּנֹותֹו ֶׁשְּיַבְּקׁשּו, ל"ָזצָ " ִׂשְמָחה

 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

 ִּפְנָחס ָּפָרַׁשת
ן מספרעלון 
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 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין



 "ְמַנֵחם ְּפֵני"הַ , ָאִחיו ֵּבין ִוּכּוחַ  ִהְתַּגֵּלעַ " ִׂשְמָחה ֵּלב"הַ  ְּכֶׁשִּנְפַטר      
 ...ְלִהְתַמּנֹות ַהֵּׁשִני ֶׁשַעל טֹוֵען ֶאָחד ְּכֶׁשָּכל, ָהַרִּבי ִמּגּור, ִלְבנֹו, ל"ָזצָ 

 ּוְלַבֵּקׁש ִלְלֹחץ ַהּקֹוֵדם ַהּדֹור ְּגדֹוֵלי ֻהְצְרכּו ַּכָּמה ָזכּור עֹוד     
 ֶׁשל ְּכַרָּבּה ְלִהְתַמּנֹות ֶׁשֵּיאֹות, ל"ָזצָ  יֹוֵסף עֹוַבְדָיה ַרֵּבנּו ֶאת ּוְלַׁשְכֵנעַ 

 .ָאִביב ֵּתל
 ְלהֹוָרָאה ִהִּגיעַ , ַּבּתֹוָרה עֹוָלמֹו ָּכל ָמָצא ֵהן, זֹו ְוִלְׂשָרָרה ּלֹו ַמה     

 ַיִּביעַ " ַהּתֹוָרה עֹוַלם ֶאת ֶׁשִהְרִעיׁש ַהֻּמְפָלא ִסְפרֹו ֶאת ִחֵּבר, ְוהֹוָרה
 ִּגִּטין, ְוֵערּוִבין ַּכְׁשרּות, ַאֲחָריּות ְּתחּוֵמי ְלַהְרִחיב ַמּדּועַ ". ֹאֶמר

 ִעְנְיֵני ָּכל, ֶׁשָּבִעיר ָחָכם ַּתְלִמיד: "ּתֹוָרה ִׁשעּוֵרי ְוֶעְׂשרֹות, ְוִקּדּוִׁשין
 ְוַכָּמה ִהְתַמֵּסר ַּכָּמה, ָעָליו ּוִמֶּׁשִּקֵּבל. ).ו ָקָטן (מֹוֵעד" ָעָליו ֻמָּטִלים ָהִעיר
 ְלַבְּקׁשֹו ֻהְצְרכּו ַּכָּמה ָזכּור ְועֹוד. ֲהפּוָגה ְּבלאֹ , ָוַלְיָלה יֹוָמם, ְוָיַגע ָטַרח

 ֲעֶטֶרת ֵהִׁשיב ָּבּה, ְלִצּיֹון ָהִראׁשֹון ְלִמְׂשַרת ֻמֲעָמדּותֹו ְלַהִּגיׁש ֶׁשֵּיאֹות
 ְוַכָּמה ַהָּכבֹוד ִמן ָּבַרח ַּכָּמה! ָזֳהָרּה ְוִליֵמי ְלִתְפַאְרָּתּה ַהִּמְזָרח ַיֲהדּות

 .ִאיׁש ְּכִמיְליֹון ִהְׁשַּתְּתפּו ֶׁשְּבַהְלָוָיתֹו ַעד, ַאֲחָריו ַהָּכבֹוד ָרַדף
ְוַהִּמְׂשָרה, ַמְחִמיא ַהָּכבֹוד, ָסֵפק ֵאין ֲהֵרי: ְותֹוִהים עֹוְמִדים ְוָאנּו     
 

ְלָחִצים ְלַמַּסע, ַרב ּכהֹ  ְלִׁשְכנּועַ  ַרּבֹוֵתינּו ִנְצְרכּו ַמּדּועַ . ִנְכֶסֶפת
 ?ַמָּמׁש

ַעל ְוֶחְׁשּבֹון ִּדין ֵמֶהם ֶׁשִּיְתְּבעּו ָיְדעּו. ָהַאֲחָריּות ֹּגֶדל ֶׁשָּיְדעּו ִמּׁשּום     
 ֵריָׁשא" - ַעְוָלה ֶׁשִהיא ֵאיזֹו ֵיׁש ִאם. ִלְפֹעל ֵהם ְיכֹוִלים ֶּׁשַרק ַמה ָּכל

ְוִיּדֹונּו ְבעּוִיּתָ , ַהִּדין ָּבֵּתי ֲאבֹות, ָהָראִׁשים ָראֵׁשי(" ְּבַחִּמיֵמי ְּדֵריָׁש
 ).ְּברֹוְתִחין

ִּדיןִלְמֹסר ִנְדָרׁש צֹאן רֹוֵעה ָּכל ִאם: ָוֹחֶמר ַקל ַהְּדָבִרים ַוֲהלאֹ      
 ְנָפׁשֹות רֹוֵעה - ָאִבינּו ְּכַיֲעקבֹ  ְמִסירּות ּוְלַגּלֹות, ֶּכֶבׂש ָּכל ַעל ְוֶחְׁשּבֹון

 .ְוַכָּמה ַּכָּמה ַאַחת ַעל
ה ֶׁשָּנְׂשאּו ַּתְפִקיד ֶׁשאֹותֹו ִמּׁשּום? ֶזה ָּכל ִנְכַּתב ּוַמּדּועַ        ַרֵּבנּו מֹׁשֶ

נֹוֵׂשא, ִיְׂשָרֵאל ְּבַעם ְּפַרְחָיה ֶּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ְוַרִּבי ַהֶּמֶל ָׁשאּול, ִויהֹוֻׁשעַ 
, ַהֶּמֶל ִּכי. ְויֹוֵתר, ַאֲחָריּות אֹוָתּה. ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו ִמְׁשָּפָחה ַאב ָּכל

 ִנְתָּבע ָהָאב ְוִאּלּו, ָּבָעם ֶיֶלד ָּכל ַעל ְלַפֵּקחַ  ָיכֹול ֵאינֹו ,ַהּכלֹ  ִּכְכלֹות
 ֻחְפָׁשה ִּביֵמי, ְּבִיחּוד, ּוִבְמיָֻחד. ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו ְוַיְלָּדה ֶיֶלד ָּכל ַעל ְלַפֵּקחַ 

 )ַהָּׁשבוּעַ  (ַמְעַין! ֵאּלּו

 

 
 

ב" שגיא ויעק ילדי " א, ראש ארגון"ג אילן גוזל שליט"ידידנו הרה
ובהרבצת התורה ברחבי  בעיר אשדוד, העוסק בזיכוי הרבים

הלב שלרגע חושבים שנלקח מרטיט את  הארץ, מספר מעשה
 .אך הוא התרחש בימינו אנו ,מהעבר

ביותר,  הרב מספר: אחד מחבריי האהובים והקרובים אליי     
צדקה וחסד, איש  מהמתפללים הקבועים בישיבתנו, יהודי בעל

 .חשובה של חסד, אחת מיני רבות צנוע, יזם באחת השנים פעולה
לקראת  מצרכי מזון לנזקקיםמידי שנה היינו רגילים לחלק      

 .אקמחא דפסח ",הפסח
רעיון לדבר עם בעל רשת ענפה של חנויות  שנה אחת הגיתי"     

 לתינוקות ולילדים, שנעניק לפני חג הפסח לאברכים בגדים
חנות כך  ולמשפחות קשות יום תלושי קנייה לבגדים לאותה

להב מכובדת. הוא הת שיוכלו ללכת ולקנות בגדים לילדים בצורה
חבריו שישתתפו במצווה ויוזילו  מהרעיון, ולשם כך גייס את

 .הרעיון מכספם לטובת
בין  ,ואכן כך עשינו: חילקנו תלושים לפי גודל המשפחה     

ובסך הכול הגענו  ,מאתיים לארבע מאות שקלים לכל משפחה
שקלים שחולקו עבור מטרה זו.  לסכום נכבד של עשרות אלפי

בחנות, שאפשר היה למצוא בה ביגוד איכותי  התלושים כובדו
 .לגילים שונים במחירים סבירים ביותר ביותר

 הפרויקט בשנה שלאחר מכן לא דיברתי עם החבר על קיום     
 את העניין, כי סוף כל שנית, מפני שלא היה לי נעים להזכיר לו

 גיוס הכסף. ימים ספורים לפני החג סוף הוא זה שהיה אחראי על
 ?תגיד, מה קורה עם התלושים השנהל: "אליי ושוא שרהוא מתק

עם זה  לא עשינו כלום! בוא אליי למשרד וננסה להתארגן
 ."במהירות

 בחלוקה, והוא הגעתי. החלטנו שלמרות הזמן הקצר נתחיל     
היה רצונו לחלק את כבר יגייס את הכסף לשם כך, שכן עז

לידי שימוש, או הם ודאי יבואו  .התלושים למשפחות הנזקקות
 .אחרי החג בחול המועד או

הקודמת  ל הרשת שעימו עבדנו בשנה"חברי התקשר למנכ     
כעבור זמן קצר, כיפה  וביקש ממנו לבוא אליו למשרד. הוא הגיע

 .בזיפים קטנים של זקן קטנה על ראשו וסנטרו עטור
שהיום הוא  שאלנו, מופתעים למראהו, והוא ענה?" מה קרה"     

למבוקשנו. הזכרנו לו את  על אימו. הוא שאל "שבעה"קם מ
שעברה ואמרנו שאנו מעוניינים גם  חלוקת התלושים מהשנה

 את מאות המשפחות ולהעניק להן תלושי קנייה השנה לשמח
להוסיף בתרומה  לבגדי ילדים. הוא הסכים ואף אמר שהוא מוכן

מכובד שנגייס. הגענו ביחד לסכום  אחוזים ניכרים על כל סכום
אלפי שקלים. כהכרת הטוב החלטנו שעל  של כמה עשרות

בת  לעילוי נשמת טוני מגנזי"יירשם שהחלוקה תהיה  התלושים
 .שמה של אימו המנוחהה", סימ
היה לי זמן  כך אכן עשינו, אבל הימים היו לחוצים ביותר ולא     

אנשים נזקקים וקשי יום?  לכלום. מנין אשיג תוך יום רשימות של
 .קודמות לא שמרתי אצלי הרשימות משניםאת 
שעמלנו רבות  באחת ועשרים בלילה, כשאני עייף ויגע לאחר     

חג הפסח, החלטתי בכל זאת  להכשיר את בית מדרשנו לקראת
בעירי אשדוד. בימים שלפני חג הפסח,  לנסוע לרובע החרדי

זאת  .המאוחרות של הלילה, המקום עדיין שוקק חיים בשעות
 רכבי ליד  עיר ללא הפסקה. החלטתי להחנות אתממש 

 



 
;  

ממני תלוש בשנים  השטיבלך, וכשאראה אדם מוכר שקיבל
 .הקודמות, אתן לו

מוכרים,  שיםכך באמת עשיתי. ישבתי ברכב והמתנתי לאנ     
: עד שאמרתי לעצמי ,אך לא ראיתי אף אחד. חיכיתי חצי שעה

 "...עוד יוםהביתה. מחר יש  שתיים בלילה... לך כבר"
באברך משי  התחלתי לנסוע, ופתאום הבחנתי מזווית עיני     

רבי יוחנן, : "עצרתי אותו .המזכה את הרבים שהיה ממהר לדרכו
 "?לאן אתה ממהר כעת

חג  קח את זה ושיהיה לך" ."עוד לא התפללתי ערבית"     
שקלים ונסעתי  איחלתי לו, נתתי לו תלוש של מאתיים ,"שמח

 .הביתה
מדרשנו  למחרת היה יום שישי. בליל שבת התקיימה בבית     

בהשתתפות כמאתיים  מסיבת עונג שבת "ילדי שגיא ויעקב"
לדבר ה'. לפתע אני מבחין בין הנערים  נערים צעירים הצמאים

 .בדמותו של האברך רבי יוחנן שפגשתי אתמול הרבים
של  מרחקהרי אתה גר ב" ,שאלתי "?מה אתה עושה כאן"     

 "?אותך לכאן למעלה משעה הליכה מבית מדרשנו. מה הביא
ומיד פתח  ,"לספר לך יש לי סיפור שאני מוכרח" :הוא אמר

לי  ההורים שלי גרים בחולון. לפני כעשרים שנה שידכה :בדבריו
זכיתי להתחתן  השכנה שלי את אחת הנערות בשכונתי. בזכותה

 .עימה ולהקים בית כשר בישראל
הייתי  ,מאז מידי שנה, על פי בקשתה של השכנה השדכנית     

נותנת לי מתנה לחג.  מגיע לביתה לפני חג הפסח והיא הייתה

סט צלחות. בכל שנה מתנה  פעם היה זה סט מצעים, פעם
 .אחרת

 .לפני כמה שבועות הגעתי אליה לקבל את המתנה     
להביא לך, כשיואני מצטערת, אין לי ע" ,היא אמרה לי ,"בני"     

יומיים, ובהפתעה  חלפו". אבל תבוא בשבוע הבא ואביא לך
 .גמורה לצערנו הרב היא נפטרה

 .היה ברור שכבר לא אקבל ממנה כלום     
הידיים תלוש  והנה אתה בא, ובשתיים בלילה תוקע לי בתוך     

מתבונן בתלוש ולא מאמין  לקניית בגדים. כשהגעתי לביתי אני
הוא לעילוי נשמת טוני מגנזי בת סימה,  עיניי. התלושלמראה 
 היקרה של הוריי, זו ששידכה לי את אשתי... היא השכנה

בשבוע הבא ואביא  בני, אין לי עכשיו, תבוא" :הבטיחה ואמרה לי
 ...ו'שלחה' לי את התלוש הזה ואכן קיימה את הבטחתה ,"לך
כאמור ש ,ביום השלושים עלה אבא שלי עם בני המשפחה     

מצבה. בני המשפחה, שלא  הם שכנים שלנו, לבית העלמין לגילוי
ממנו לומר דבר תורה. בסיום דבריו של אבי  ידעו מהסיפור, ביקשו

לאמיתות  סיפר להם את כל הסיפור המרגש הזה, וכראיה הוא
 .הסיפור הוציא מכיסו את התלוש המדובר

 .םנקל לשער אילו בכיות והתרגשות עוצמתית היו ש     
חסד  האישה שגמלה עימו –ראו נא מהו כוחו של חסד      

בכל שנה מתנה,  בהצעת השידוך, ובמשך שנים הייתה נותנת לו
מתנה בערב פסח כפי  זוכה גם מעולם האמת לשלוח לו

 (משכן שילה) !שהבטיחה

 שבע במשך, ומצוות תורה שמר שלא שבע מבאר בזוג מעשה
 ולא לרופאים הלכו הם, זכו לילדים לא נשואיהם שנות עשרה
 כל, נרפאו אך לא עתידות מגידי אצל רגליהם את כתתו, נושעו

 .להם לא נולדו ילדים – הועיל ללא אך נסו להם שיעצו הסגלות
 .בלבם מכרסם היאוש החל
 מרדכי רבי המקבל הגאון אודות ידידים להם ספרו אחת פעם

 רבים חולים תפלתו בזכות נפקדו רבות ל שעקרות"זצ שרעבי
 הם גם שינסו להם והציעו ברכותיו על ידי למכתם ארוכה העלו

 .הרב אצל מזלם את
 את ובטלו, האמינו לא ומצוות מתורה רחוקים בהיותם, זה זוג אך

 לא שם ידועי ממחים רופאים: "אומר והבעל יד הדברים במחי
 תורה בלמוד עסוק יומו שרב, זה רב יוכל כיצד,לנו לעזר הצליחו

 "?זה  בנושא לנו לעזר
 .הרב אל לירושלים לעלות אבו לא ושניהם

 חשוב ואברך הדברים התגלגלו ושוב שיחה מאותה מה זמן עבר
. שרעבי הרב של גדלותו על לו וספר הבעל עם שוחח מבאר שבע

גדל  על לספר והרבה השפעתו וכח מרצו כל את האברך הפעיל
 שספר המופת מספורי הקסם הבעל, הרב של צדקותו ונפלאותיו

 .קמעא שיחו ושכנע איש לו
 עבור בקורים פזרתם כספים הרבה כך כל: "לפניו טען האברך

מכם  נדרש – ועתה, נושעתם ולא ופרופסורים רופאים אצל
 ואתם – מבטחת ותשועה – לירושלים לעלות – קל מאמץ

 "!?מסרבים
 לידו שהגיעה הקרובה ובהזדמנות הבעל את שכנעה זו טענה
 חשו הצדיק אל בהכנסם .הרב לבית לירושלים עם אשתו עלה
 של הקורנים פניו זיו, המקום את שאפפה קדשה באוירת מיד

 תקוה של רוח עליהם השרו האציל ומראהו המיחד לבושו ,הרב
 רבה בענוה שישב בהתפעלות בצדיק הביטו הם, טובה לאחרית

 .לבקשתם ואבהי רך בקול ושאלם כסאו על
כך ועל חייהם פרשת את לצדיק וספרו מוסרות פיהם התירו אז

 שמותיהם מהזוג את בקש הרב. בילדים להתברך זכו שטרם
ומבטו מולו הנצב בזוג היטב התבונן כך ואחר הוריהם ושמות

 .נפשם אל חדר
כן ועל מבחנם שעת וזו מבפנים בוחנם הרב כי הרגישו הם

 תקון לכם נעשה: הרב אמר להם מכן לאחר. בתשובה הרהרו
הורים  תהיו חדשים עשרה בעוד כי מבטיחכם אני' ה ובעזרת

 וצניעות הבית טהרת על שתשמרו אחד בתנאי אך. לתאומים
 .האשה

עכבם אז או, לצאת ופנו שמחה דמעות לרב תוך הבטיח הזוג
 .ילדיהם הלדת לו על להודיע ישכחו שלא להם ואמר הרב
 הלכות ללמד החלו האברך של ובעדודו שבע לבאר חזר הזוג

לשמחתם ואכן לבושה צניעות על האשה שמרה, וטהרה כשרות
 האשה ילדה הרב בואם אל מיום חדשים עשרה במלאת הרבה

. זו ותמהונם מלדה פליאתם את הסתירו לא הרופאים. תאומים
 את הבינו לא, רבות שנים במשך הזה הזוג את הכירו אשר, הם

 .פשר הנס
, לירושלים שבע מבאר נכבדה קבוצה הגיעה ללדה השמיני ביום
 הצדיק את ולכבד הרב של בישיבה הברית את בקשו לערך הם

 אחל ולהורים, ברכות הילדים על הצדיק הרעיף, בסנדקאות
 ידם זזה לא אז מני. טובים לחפה ולמעשים לתורה לגדלם שיזכו

 (גליון משכן שילה) .שרעבי הרב מיד הזוג בני של
 

 



 

 

 

 

 

 :יציאה :כניסה פנחס
 20:27 19:11 :ם-י

 20:30 19:26 :ת"א
 20:27 19:26 ב"ש:
 20:31 19:19 :חיפה

 
 ו"אתגרים" : "פיצוחים"יםמתוך הספר

 
 

 :גפרוריםת וחיד
 כיצד ע"י הזזת גפרור אחד,

 ניתן להפוך את התוצאה לנכונה?
 

 
 

 
 :חשבוןחידת 

שלושה ספרי קודש שני ספרי בחנות הספרים מכרו ביום מסוים על כל 
 קריאה.

₪, והמחיר הממוצע לספר מכל  52המחיר הממוצע לספר קודש הוא 
 ₪. 50הסוגים עמד על 

 מה היה המחיר הממוצע לספר קריאה?
 
 

 :הגפרוריםפתרון לחידת 
 

 
 

 :חשבוןפתרון לחידת 
 .17, ושמעון בן 19ראובן בן 

אם ראובן מבוגר משמעון בשנתיים, מובן שבהיותו בן ארבע היה ראובן 
 כפול בגילו משמעון.

 .17, ושמעון בן 19שנים לאחר מכן, ראובן הוא בן  15לכן, כיום, 

 
 חלק מהבדיחות מתוך הספרים "תן חיוך"

 

תרצו " :במסעדה יוקרתית מתקיימת שיחה בין המלצר לזוג סועדים
 ?"להזמין

ללא גולטן בלי ביצים בלי לקטוז בלי בשר  אנחנוכן! בהחלט " :הסועדים
 ?"מה אתה ממליץ לנו להזמין

 "...מונית" :המלצר
 

 אני: "דוקטור, אני חושש שיש לי אבעבועות הקוף!".
 לי!"...בננות שוב כבר את הטויות, ותעזדוקטור: "תפסיק לדבר ש

 

כמ שקלים ישארו ,₪ 10בקש ממך בכיס, ואחיך מ ₪ 50היה לך אם "ה: מור
 לך?"
 ."₪ 0תלמיד: "

 מורה: "איך הגעת לזה?"
 תה לא מכיר את אחי"...תלמיד: "א

 

 , ויש דקה של מיקרוגל.יש דקה רגילה
 זה לא אותו הדבר.

 
 בעלי החיים הכי מהירים בטבע:

 : בת יענה.3
 : צ'יטה.2

 ורר...: בן אדם שהתעורר שעה אחרי שעון מע1
 

 אחי: "לספור עד עשר".- מה למדתם בגן?"": אני
 ".10, 9, 8, 6 ,4, 3, 2, 1י: אני: "תספור!". אח

 זה היה בשביתה"...": . אחי?"7-ו 5מה עם "אני: 
 

 למה עזבת את חברת החשמל?
 המתח הרג אותי...-

 
 להנצחות ולקבלת העלון במייל:, לתגובות

elisha5765@gmail.com 
זמני 

 השבת:

 

 הגאון רבי של מרן בנו, א"שליט יוסף אברהם רבי הגאון סיפר
 לבית ספר להחזיר ל"זצ אבא שלח אותי אחת פעם: ל"זצ עובדיה
רחוב  בסוף ממש היה זה מסחר בית". העור"לספרים  מסחר

 .בירושלים זוננפלד
 והוא, הבית בעל נמצא ושאלתי איפה הספר את החזרתי     

 עם אותי שלח אבא: "לו אמרתי". אני זה" :לי ואמר אליי ניגש
 ."הספר

 אתה: "אמר לי הוא ואז, לו אמרתי?" אבא זה מי: "שאל הוא     
, כן? "שלי אבא את לא מכיר אני. חייכתי!" שלך אבא את מכיר לא

 ."ותשמע בוא
 שלך אבא ?הזה הסולם את רואה אתה: "לספר התחיל והוא      
 הרב לכאן נכנס. ביד ולומד הספר עם הזה הסולם ליד עומד היה

 כמה שכל, הצעיר האברך את ראה ,החרדית מהעדה בענגיס
מה  לכם אין, לי תגיד: 'לי אמר ואז, שבידו דף בספר הופך דקות

 לא .מתפורר היה הנייר כי, ערך בעל היה ספר כל (אז? לעשות
  נותן ככה אתה. מאוד) יקר היה ספר וכל, ספרים למצוא קל היה

 , ביד לו יש ספר איזה לך תראה, הרב כבוד: 'לו אמרתי?' לדפדף לו

 תשאל, כן שלפני תשובה איזו להיזכר תנסה ,תשובה איזו תראה
 ".ביהודה נודע" היה הספר'. יהיה מה אותו ותראה

 והחל לשאול כן שלפני סימן זכר, סימן באיזה הוא הסתכל     
 '?וזה זה בעניין כבודו דעת מה: 'אבא את
 התשובה את כל לו וציטט', תשובה פה יש, כן: 'לו אמר אבא     

 צילם מאיפה. 'מלא התפעלות כולו היה בענגיס הרב. פה בעל
 הוא מאיפה, הכול את ציטט הוא איך, אדם זה איזה? הכול את
 ממני ספר לוקח היה שלך אבא! שלך אבא זה?...' את הכול ידע

 צילם! הכול את שכבר גמר לאחר, בבוקר אותו לי ומחזיר בלילה
 "!שלך אבא זה! כולו את
 והוא השתיק, אבי ר"למו זאת לספר ובאתי הביתה חזרתי     

 רק לא הא!..." תלך מפה? שטויות מדבר אתה מה: "ואמר אותי
 היה הוא אותו מפארים כשהיו קצת גם אלא, מהכבוד ברח

 .אמיתי צער מצטער
 זו. הדיבורים האלה מכל לו שכואב איך שלו הפנים על ראו     

 הכלים אל נחבא תמיד היה, שבענקים ענק בהיותו גם. הנהגה
 – ההתרברבות מכל ברח, מכל הפרסומות ברח תמיד. בצניעותו

 .לתועלת זה כן היה אם אלא



"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

)ctrvurv@gmail.com למייל:

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

תשובות

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                            
 08-9941870פקס:          עד יום שלישי בשבוע                    
             :מיי או

7665190@gmail.com 

 שובר
 ‘פרסטר’ברשת 

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 כוס כיס
 אשדוד‘ כוספלא’מתנת 

 כרטיספר
‘אור החיים’ברשת 

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

 התפוצה:
alon089945291@gmail.com 

■ ■ ■ 
 מייל המערכת 

 :(לתגובות, הערות והארות בלבד)
alon7148454@gmail.com 
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  535‘  ז בתמוז תשפ"ב | גיליון מס““בס"ד, פרשת פנחס|י

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

 -‘מתוק האור’
 שביעית 

         מנו. מנומ



 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'...

פורר ללששבבת ס



צ “ את הסיפור הבא סיפר מגיד המשרים הרה 
א במהלך “ רבי חזקיהו יוסף קרלינשטיין שליט 

 שיעורו:
היה זה באחד מימי השישי לפני מספר 
שנים. הזמינו אותי לבוא ולמסור שיעור תורה 
באחד מיושבי הגליל העליון המורחקים מכל 
אזורי מרכז הארץ. הייתי צריך למסור דרשות 
‘ למול ציבור ענק שמשתוקק לשמוע את דבר ה 

את  להם  ריד  להו ו שצריך  כמו 
הדברים שזקוקים לחיזוק כמו שהם 
מבינים. בסופו של דבר מדובר 
ן  ק ת ל  ע שם  ם  ל ו שכ ב  ו ש י ב
לכן  מזה.  ותר  י ולא  מסורתיים 

 הדרשה צריכה להיות בהתאם.
תי  או בו  י חי הללו  הדברים 
להכין דרשה יוצאת מן הכלל ממה 
שאני רגיל למסור בפני ציבורים של 
בני תורה. ולכן ישבתי להכין כמה 
עד  הדרשה.  את  ם  בי טו ם  מי י

 שכאמור אותו יום שישי מגיע.
קר  הבו ת  בשעו עד  צו י  אנ
ברחובות בני ברק. יום שישי הלחץ 
באוויר לא מורגש פיזית אלא גם 

 באווירה השורה ברחוב. 
באמצע ההליכה לפתע אני 
שומע בום חזק בום של חבטה בום 

של תאונה. אני כמובן רואה את זה שזה קורה 
לידי ושם את פעמיי לעבר מקום התאונה לראות 
מה קרה ולהזעיק עזרה עבור הילד. אני מגיע 
לשם מחפש את הילד ואז אני שומע צעקות 

אני מנסה להציץ בין המכוניות “.  אבא. אבא ” 
למעלה למטה ואני מגלה שמי ששוכב על 
הכביש שרוע ופצוע הוא לא אחר מאשר בני 

שלא טעם טעם   12יקירי מחמד לבבי. ילד בן  
 חטא עמדתי מולו אובד עצות.

כמובן מיד הזמנתי אמבולנס והזעקתי את 
בני המשפחה שיבואו לראות ולטפל בבן במה 
שצריך. אשתי הגיע והרופאים במקום החליטו 
לשלוח אותו לבית חולים לטיפול דחוף בראש 
ולעשות סיטי בראש כי מדובר בזנה של ממש. 
כמובן אשתי התארגנה לנסוע איתו יחד ולי יהיה 
של  דקות  אלה  ו  הי אבל  גם.  י  שאנ פשוט 
התלבטות קשה בין הלב לשכל מה עדיף לנסוע 
לבית חולים ולהיות שם ארבע שעות או לנסוע 
לצפון ולמסור שיעור לציבור שצריכים את זה 

 יותר מכל ציבור אחר. 
לא אשקר. זו הייתה התלבטות בין הקשות 
בחיי. אני רואה את בני במצב לא טוב, במצב 
שהוא צריך אותי לידו ומה אני עושה שבצפון 
צריכים אותי לא פחות מבני עשרות אנשים. 
פשוט לא חשבתי לרגע והחלטתי לוותר על 
הנסיעה לבית החולים לקחתי אוטובוס וישר 
נסעתי לצפון לשבות את השבת. מובן מאליו 

שבתחילה הייתי אמור להיות שם עם כל בני 
המשפחה אבל בעקבות מה שקרה, המשפחה 

 נשארה בבית ואני נסעתי לבד לאותו מושב.
השבת הייתה נהדרת, העברתי את המסרים 
שרציתי להעביר והכל היה טוב ויפה. ואז הגיע 

ש כמובן טלפון ראשון לאשתי לברר מה “ מוצ 
 שלום הילד.  

אשתי מספרת לי שהיו ניסים מופלאים 
במהלך כל השבת מצבו התייצב 
וכי הוא עתיד להשתחרר בימים 
הקרובים ושהוא יצא ללא כל פגע 
קשה שיהרוס לו את התפקוד. 
בפגיעה  מדובר  שהיה  למרות 
קרוב  תו  או שהעיפה  יתית  חז
לעשר מטר. אבל מלמעלה הכל 

 סודר.
אתם  כלום  ו  ל קרה  לא  ואיך 
שואלים הרי זה לא מציאותי 

 בעליל?
התקיים  שישי  ביום  ככה.  אז 
בכיתה של הבן שלי סיום מסכת 
שערכו חברי הכיתה. ומה שקרה 
זה שאשתי הכינה לבן שלי עוגה 
והכניסה לו אותה לתוך קופסא 
פלסטיק קשיחה שיהיה לו יותר 
קל לסחוב אותה לכיתה. ומה 
שקרה זה שהרכב התנגש בעוצמה בקופסא 
פלסטיק שהוא החזיק בסמיכות לבטן שהביא 
לכך שהמכה החזקה קבלה הקופסא שהתפוררה 
מרוב עוצמה של מכה, ופשוט עשתה חציצה בין 
המכה לבין הגוף של הילד וזה מה שגרם שלילד 
לא ישברו הצלעות או שהמצב שלו לא היה 
מסובך כל כך והוא יצא מזה תוך מספר ימים 
ספורים. וזה היה עוד נס מסוג כזה שהרופאים 

 ‘.נס רפואי לכל דבר ועניין‘כינו אותו כ
אני שהבנתי את העניין גם נכנס לי לתמונה 
אותה שיחה שהעברתי בצפון. אני מאמין עדיין 
שהיא זאת שלקחה חלק גדול ובלתי מבוטל 
בהצלתו של בני. לא לחינם קרה נס כזה גדולה 
דווקא ביום שישי ערב שבת שהיינו צריכים 

 להיות בצפון. 
יתברך מסדר את כל העולם שיהיה ניתן ‘  ה 

לחבר דברים ולהשלים את החלקים של הפאזל 
במושלם. גם דברים לא הגיוניים וגם דברים 
שלפעמים לא נראים לנו בעין, אבל אם נרכיב 
אותם לעוד חלקים שקרו ביחד עם מה שראינו 

יתברך יצר לנו. לראות ‘ נגלה תמונה מושלמת שה
את הבריאה בזווית אחרת, בהסתכלות אחרת. 
היא זו שמביאה את האדם לדרגת האמונה הגבוה 

 ביותר ללא שום ספק.
יעזרנו שנזכה לדבוק במצוותיו ונייחד את ‘ ה 

כל מעשינו לשם שמים. ולהבין שכל מה שקורה 
 בעולם זה סך הכל חלק מסרט אחד גדול.

 סיפור לשבת

כמובן מיד 
הזמנתי 

אמבולנס 
והזעקתי את 
בני המשפחה 
שיבואו לראות 

ולטפל בבן 
 במה שצריך.

 

היה אדמו"ר בחו"ל לפני מאה שנה, והייתה לו 
בקשה מיוחדת שיביאו לו טלית קטן מצמר 
ושהיא תגיע מארץ ישראל ועלייה ישים את 
הפתיליות. ואמר לשמש שלו שילך לחייט ויבקש 
ממנו שיעשה חור באמצע הטלית כדי להכניס את 
הראש. אמר לו השמש שהוא רוצה לעשות זאת 
כדי לזכות בזכות הזאת. אמר לו הרב תעשה את 
זה בעדינות ובזהירות. וכשאדם רוצה לחתוך טוב 
באמצע הוא צריך לקפל את הטלית לארבע 
ולחתוך בצד וכך נהיה חור באמצע, אבל אותו 
חסיד קיפל את הטלית בטעות על שש וחתך 
וכשהוא פתח את הטלית חשכו עיניו יש שתי 
חורים בטלית. אמר החסיד אני יעשה עצמי כאילו 
שכחתי מזה. אחרי כשבועיים קרא האדמו"ר 
לשמש ושאל אותו מה עם הטלית. אמר לו 
השמש בפחי נפש שהוא מצטער ויש טעות 
בטלית. האדמו"ר ביקש אליו את הטלית ושפתח 
אותה ראה שתי חורים אמר לו האדמו"ר בדיוק 
אני צריך שני חורים, חור אחד להכניס את 
הראש, והחור השני ה' שלח לי אותו כדי לעמוד 

 בניסיון וברוך השם עמדתי והצלחתי בו.
וזה מה שאנו יכולים ללמוד מדבר זה שגם אם 

אתה לא כועס. תקבל על עצמך   -השכן הכעיס 
שבעשר דקות הראשונות אתה שותק. ואחרי עשר 
דקות תחשוב מה לומר ואז תאמר. זה שתי 

 עולמות נפרדים.
ובפרט שאנו נמצאים בימי בין המצרים, שכתוב 
על כך: "כל רודפיה השיגוה בין המצרים", עם 
ואחת   . ן המו סבלו  הזאת  בתקופה  ישראל 
המלחמות הקשות שנלחם עשיו עם יעקב זה היה 
על שלוש חודשי הקיץ. ויעקב הצליח לקחת לו 
את חודש אלול ואת הסליחות. אבל את חודש 
תמוז ואב עשיו לקח. ולכן כל הצרות אירעו 
באותם חודשים. וכתוב בספה"ק שבימים אלו 
צריך למעט משמחה ומתענוג, וגם להקפיד כמה 
ן  הדי שמידת  ן  ו ו כי ברחוב,  ות  להי שפחות 
משתוללת ברחובות. ולכן כתוב שאסור לכעוס 
בזמנים אלו. וגם אסור להכות אף אדם ולכן צריך 
מאוד. וגם בדברים  להשמר בדברים האלה 
הרוחניים אדם צריך להתקרב לקב"ה כמה שיותר. 
כמו להבדיל בעת מלחמה שהיחס של האב לבנים 
הוא הרבה יותר משאר ימות השנה, כך גם בורא 
עולם שמתנהג איתנו בזמנים כאלו כמו בין 
המצרים יותר מכל השנה כולה ויש קרבה יותר 

וה בין -יה השיג -גדולה. ולכן אומרים "כל רודפ 
 המצרים", שזה בעצם הוי"ה ברוך הוא.

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס

 :רבי מ˘‰ ‡בוחˆיר‰ˆ ”‰‚‰

החיים של אדם נמדדים כיצד הוא מסתכל 
על השני || מבט נפלא ומיוחד על כל ענייני 
בין אדם לחבירו שעלינון להקפיד בימי בין 

יה השיגוה -המצרים שעל כך נאמר "כל רודפ
בין המצרים" || וגם: מה ענה האדמו"ר על 

ְּפַקח,החור המיותר שעשו בטלית קטן? |||  ַעִין
(מתוך סליחות לי"ז בתמוז)ְּתִפָּלִתי ַקח, ְּכמֹו ֵחֶלב ַהְּמֻדָׁשן 



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  
 אדם הראשון שמע את קול השופר שתקע בו הקב"ה 

ַהּיֹום      ּוַח  ְלר ן  ּגָ ּבַ ְך  ִמְתַהּלֵ ֱאלִֹהים  ה'  קֹול  ֶאת  ּו  ְמע ׁשְ ַוּיִ ח)  , ג )
ן. תֹוְך ֵעץ ַהּגָ ֵני ה' ֱאלִֹהים ּבְ ּתֹו ִמּפְ א ָהָאָדם ְוִאׁשְ ְתַחּבֵ  ַוּיִ

וכתב הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל בס' חכמת התורה (פ'     
 בראשית דף רסז. ד"ה וישמעו), וז"ל:

"דהנה אדם הראשון נידון בראש השנה, וכיון שהיה אז     
ראש השנה תקע הוא יתברך בשופר, שהוא יתברך מקיים 
התורה תחילה, וכמו שכתוב (זכריה ט,יד) וה' אלקים בשופר 

 יתקע, ובנתנה תוקף ובשופר גדול יתקע.
הרי דכל ראש השנה תוקעין בשופר למעלה, וזהו שכתוב     

וישמעו את קול ה' אלקים מתהלך בגן, דשמעו קול השופר 
הולך בגן, לרוח היום, לפי טבע היום דיום תרועה הוא. 

 ויתחבא האדם ואשתו וכו'.
ולכך כששאלו הקב"ה איכה, השיב לו את קולך שמעתי,     

ששמע קול השופר, ואירע כי עירום אנכי, בלי מצוות 
 ואחבא", ע"כ.

 
מה הקשר בין דגלי בני ישראל במדבר לאכילת אגוזים בראש 

השנה?
הרמ"א (או"ח תקפג,ב) מביא שיש מדקדקים שלא        

לאכול אגוזים בראש השנה, ש"אגוז" בגימטריא חטא [חט], 
 ועוד שהן מרבים כיחה וניעה ומבטלים התפלה.

ובמגן אברהם (סק"ד ע"פ ביאור המחצית השקל) כתב:    
שבשיר השירים רבה (פרשה ו אות כו) משמע ש"אגוזים" 
הם הגדולים, והקטנים נקראים "לוזים", ולכן לפי הטעם 
הראשון ש"אגוז" בגימ' "חטא", רק אגוזים אסורים, אבל 
"לוזים" מותרים, ירים פי הטעם השני שניהם אסורים:אבל 

 לפי הטעם השני שזה מרבה כיחו וניעו שניהם אסורים.
דהמדרש שם על הפסוק (שיר השירים ו,יא) "אל גינת    

אגוז ירדתי", מדמה את ישראל לאגוז: "מה אגוז זה עשוי 
ארבע מגורות והסירה [העץ] באמצע, כך היו ישראל שרויין 

 במדבר ארבע דגלים ארבע מחנות, ואהל מועד באמצע.
וכיון שרק האגזוים הגדולים גדילים כך ולא האגוזים 

ה"לוזים", על כרחך שהקטנים אינם נקראים   -הקטנים  
 אגוזים.  

ובשו"ת מחולת המחניים (לרבי ישראל דוד שלזינגר זצ"ל    
ברטיסלבה תרי"ט, סי' ו עמ' סא ד"ה וכבר בארנו) הביא   –

את דברי המדרש הנ"ל, והקשה שלכאורה כיון ששלמה 
המלך דימה את ישראל לאגוז, א"כ אדרבה רואים את מעלת 
האגוז וחשיבותו ומדוע אין לאוכלו בר"ה, ואם נאמר 
שהולכין אחרי הגימטריא הרי כמו ש"אגוז" בגימ' "חטא" 

 הוא גם בגימטריא "טוב", וא"כ אדרבה זה סימן טוב.
וכתב שם שבאמת כאשר עם ישראל היה בתפארתו,    

האגוז סימל את ה"טוב" ואת המשכן שהיה בתוכם, אולם 
כאשר גלו מארצם לבין האומות, ונחרב בית המקדש, נהפך 

ועם ישראל מסובב בד' קליפות   –האגוז מ"טוב" ל"חטא"  
יב): "סבבוני סבוני סבבוני -הנזכרות בספר תהלים (קיח י 

סבוני", כמו הד' קליפות שיש לאגוז, א. קליפה ירוקה ומרה 
מאוד, ב. עץ קשה מאוד ג. בתוך העץ יש קליפה אחת, ד. 
ועל המאכל עצמו דבוק קליפה אחת אשר קשה מאוד 

 להיפרד ממנו,  
וא"כ הד' דגלים והמשכן הרמוזים באגוז, הם בגלות,    

ובמקום זה מסובבים בד' קליפות, ולכן יש להימנע בר"ה 
 מאכילת "אגוזים" דווקא, שהם מרמזים להנ"ל, ע"כ.

אמנם ממש"כ בספר חרדים (הקדמת המחבר) משמע    
 שגם בזמננו יש לנו את בחינת הדגלים:

וז"ל: "שכאשר היה המקדש בירושלים שהוא באמצע     
ארץ ישראל, ועמו ישראל בארבע רוחותיו בארץ ישראל, 
היה זה כדגלים במדבר, כשתילי זיתים סביב לשלחנו, 
וכאשר פשעו בו, והרס השי"ת בעברתו המקדש, וזרה אותנו 
בארבע כנפות הארץ סביבות ירושלים מרחוק, אז בעומדנו 
להתפלל, פנינו נוכח המקדש, ממזרח וממערב מצפון 
וממערב, ואם כן עדיין אנחנו כדגלים, וגם אם הגופות 
רחוקות עדיין הלבבות קרובות, והיו עינינו ולבנו שם כל 

 הימים".  
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. "ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלם" 
:  

 ,

ַע... ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך ָעָליו  �"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוׁש
. ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" 

 

 :  

.

. "ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ַּתְקִריבּו עָֹלה ַלה' " 

. "ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת ַלה' " 

 



זמרי – רמז לרמ"ז
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  תשפ"ב                          פינחס פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

לע"נ 
נתנאל בן 
ציפורה 
ושלמה 

רפאל בן 
אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה

לֹום ִריִתי ׁשָ   )בכה, י( ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ּבְ

דוש ברוך הוא אליהו, אמר לו הקהוא פינחס  "ל:אמר ר
אתה נתת שלום ביני ובין בני ישראל, אף לעתיד " :הוא

 שנאמר, "לבוא אתה עתיד ליתן שלום ביני וביניהם
 ...'הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא'  :)כד-גמלאכי ג כ(

   )נחס פכ"ה סי"גפי-מדרש אגדה (בובר) בלק(

דווקא הוא וקינא לה' והרג את זמרי וכזבי החוטאים, פינחס 
דווקא הוא קיבל את ההבטחה הנצחית זכה לברית שלום, 

 שלום אמת בין הבריות תלוי בשלום כולם עם ה'כי לשלום. 
הוא לא רק הימנעות ממריבות  'שלום'). הרש"ר הירש(

והגעתם  תי בין הבריות'שלום' הוא חיבור אמי ומחלוקות,
לידי שלמות משותפת, ולזה מגיעים רק ע"י הקשר של 

   הבריות עם הקב"ה.

'בריתי שלום' שקיבל  ברכתשמלבד  ומבואר בחז"ל הנ"ל
וג לברית דאל -להיות 'אליהו'  תפקידהוא גם קיבל  'פינחס'

הוא ולשלום בין הקב"ה לבריות ובין הבריות עצמם, שהרי 
עם  של כלל ישראל בריתלזה שבמשך הדורות דואג 

יצירת הקשר עם ב הקב"ה, ומגיע לבריתות לפקח ולסייע
 שלוםהקב"ה, וכן לעתיד לבוא יבשר את הגאולה ויביא 

לח לכם את "הנה אנוכי שו): כד- מלאכי ג כג(לעולם כמוש"כ 
אליה הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על 

  ...". אבותם

בהם אנו בשבת זו אנחנו נכנסים לימי בין המצרים, ימים ש
הגלות שבאה בעקבותיו, את חורבן ביהמ"ק, את  -זוכרים 

עלינו . הכל קרה בגלל 'שנאת חינם' כמבואר בחז"לזה שו
לו להימנע ממריבות ומחלוקות להשתדל בפרט בימים א

ולהתחבר לדמות המיוחדת של 'פינחס הוא ושנאת חינם, 
' שלמרות הקנאה והעמידה על העקרונות של 'פינחס', אליהו
יש של אבמהותו הוא  - 'הוא אליהו' -תוכנו הפנימי מ"מ 

  אהבה ושלום שדואג לשלום בכלל ישראל. 

*   *   *  

לווה שררה בו בדרך היה זה בניין מגורים שקט ורגוע, ש
כלל. השכנים חיו בשלום ובשלווה, הילדים אהבו לנדוד בין 
הבתים ולשחק זה עם זה, השכנות הרגישו בנוח לפטפט 
בחדר המדרגות. האידיליה המאושרת התנפצה עם הגעת 

הטרקטורים שהגיעו להרחיב את בית אחת המשפחות, 
בוקה ומבולקה... אש המחלוקת החלה להשתולל  –ומאז 

בנין במלוא עוזה. שני שכנים שעד אתמול היו ידידים ב
הילדים הסתכסכו,  .בים, הפכו לאויבים מרים בלב ונפשטו

תים התרחב פיזית קמעא, אך השכנות לא דיברו. אחד הב
הבניין כולו שקע אל תוך השנאה והקיטוב, וכדי  -נפשית 

  ביזיון וקצף... 

' בועז ג., בבנין אחר, לא הרחק משם, התגורר יהודי בשם ר
שהיה אהוב וחביב על כל מכריו, ובעיקר ידיד בלב ונפש של 
יהודי בשם ר' פנחס. בעודו בשיא פריחתו, בהיותו מטופל 
במשפחה בת שש נפשות, חלה ר' בועז במחלה הארורה, 
וכל יום שחלף חולל שמות בגופו. המחלה הלכה והעמיקה, 

טוב הולך הטיפולים לא הועילו, ור' פנחס ראה כיצד ידידו ה
וקמל מול עיניו, כשהרופאים כה פסימיים בקשר לעתידו... 
ר' פנחס החליט לעשות מעשה. הוא התקשר לאחד 

'ראה נא, הלא תדע כי 'השכנים, וביקש ממנו טובה אישית: 
ידידי הטוב ר' בועז חולה במחלה הקשה, אני רואה את 
מחלתו וסאת ייסוריו, את המשפחה הצעירה שעוד רגע קט 

 - 'חלילה את עטרת ראשה, וליבי נקרע מכאב...'תאבד 
  אמר ר' פנחס ופרץ בבכי... 

'הלא 'רא השכן ברגש, ק - ' ''נו, בוודאי אשמח להתפלל עליו!'
גם אני מכירו! תן לי את שמו ושם אמו, ואתפלל עליו מדי 

   '.יום!'

'אך את זה יכולת לעשות '', נענה לו ר' פנחס, ''זה רעיון טוב'
ני מבקש ממך משהו אחר בשבילו, משהו גם בלעדיי. א

אחר. זה כרוך במסירות נפש של ממש. האם תסכים למסור 
   '.נפש להצלת נפש מישראל?'

השכן נחרד. במה מדובר? כיצד מסירות נפשו תשפיע על 
אני מוכן 'אמר, 'ונענה  - 'כן''' -הצלת החולה האומלל?! 

 -  '!'למסור את נפשי, לעשות הכל לרפואתו. כן, אני מוכן
קרא השכן בקול, ובעיניו דמעות שהצטרפו לדמעותיו של ר' 

  פנחס... 

'גש נא לשכנך והתפייס עמו. 'השיבו ר' פנחס,  - ,"'אם כן'
תוותר לו, הוא יוותר לך, לא משנה הסדר, העיקר 
שתתפייסו זה עם זה. אני יודע שזה דורש מאמץ עד כדי 

כזה  מסירות נפש, אך הלא אמרת לי שאתה מוכן למאמץ
ח ולרפואת ר' בועז בן לאה. אז תעשה את זה בכל הכ



  
עודד ר' פנחס את השכן לבצע  - 'והעוצמה ותכוון לרפואתו!'

  מיד את המשימה הלא קלה... 

ר' פנחס הניח את השפופרת, אך עדיין לא הניח לנושא. על 
אתר שב והתקשר גם לשכן השני, ודיבר אתו ככל הדברים 

וכן למאמץ מ'והוא 'אמר,  - 'כנך''וכבר דיברתי עם ש'האלה. 
הזה. בוא נעשה את זה יחד, לרפואתו ולהצלתו של ר' בועז 

   .'היקר!'

חצי שעה אחר כך, כבר עמדו השניים ולחצו ידיים בביתו של 
ר' פנחס. חומות הניכור והשנאה קרסו לנוכח הדמעות, 
המאמץ המשותף לרפואתו של ר' בועז איחד את השכנים 

תם לידידים אהובים. ר' פנחס עמד ופיזז היריבים והפך או
שמו של  ומזכיר אתיהם כחתן ביום חופתו, כשהוא שב בינ

  ... מיםלישועה ולרח - ר' בועז כל העת

חודש חלף, ושוב נבדק ר' בועז בדיקה שגרתית, שהדהימה 
את הרופאים. כמו מאליה נסוגה המחלה כמעט כליל, בקושי 

עז לחלוטין, וכיום הוא נמצא לה זכר. עד מהרה החלים ר' בו
שוב בינינו, חי ומאושר, שמח ומודה לשני היריבים 

   .שהשלימו כדי להחזירו לחיים טובים וארוכים!

סיפור זה, אותו שמענו מכלי ראשון, מוכיח עד כמה גדול 
ח השלום להפוך עולמות, לחולל מהפכות כבירות, לפתוח וכ

בעשיית ככל שנשקיע יותר מאמץ  ברכה וישועה.שערי 
שלום, ככל שנרבה בשלום בין איש לרעהו, כך נזכה לפתוח 

  .לנו שערי ברכה וישועה, ולזכות בחיי אושר ושלווה!

  ]'פניני פרשת השבוע'מתוך [

 -עובדת כמט"בית אשתי שתחי' "ר מפי בעל המעשה: וסיפ
זאת עבודה שיכולה להיות קלה  .עוזרת לאשה זקנה בביתה

-ומתישה. זה תלוי בלקוחה  ונעימה, ויכולה להיות קשה
לא נעימים, שדורשות הרבה,  הזקנה. יש שיש להן הרגלים

על כל דבר קטן, ויש  מתלוננות ומריצות את העוזרת
חכמת חיים ומידות  שתענוג לעבוד אתן: נשים ישישות עם

לה הרגשה טובה  טובות, שמכבדות את העוזרת, נותנות
עד לפני חודשים ספורים  ומודות לה על כל מה שהיא עושה.

נחמדה וטובה. במשך  עבדה אשתי בבית אישה זקנה, 
טוב. העבודה היתה  הזמן הן הכירו ונקשרו ולשתיהן היה

כמה חודשים נולד לנו  נוחה והמשכורת נכנסה כסדר. לפני
היא מצאה ממלאת  בן למזל טוב, ואשתי יצאה לחופשה.

אשתי  התקשרה מקום וכולן היו מרוצות. בתום החופשה
חוזרת לעבודה, אלא  לממלאת המקום כדי להודיע לה שהיא

לפנות את מקומה. היא  שהעובדת החדשה כלל לא התכוונה
קבועה, ולא נראה היה לה  חשבה שהיא נכנסת לעבודה

שהיא צריכה לשנות. לכאורה, הצדק היה עם אשתי. היא זו 
המקום הוא לחזור לעבודה אחרי  שהיתה קודם, ומנהג

החליטה לוותר ולהתחיל את  שים, אבל היאמספר חוד
לארגון ידוע והציעה את  התהליך מחדש. היא התקשרה

כמה הצעות, אבל אף  עצמה לעבודה עם זקנה. נתנו לה
השיחה בפחי נפש ולא  הצעה לא התאימה. היא סיימה את

על ממלאת המקום  ידעה מה לעשות. לרגע היא כעסה
באמונה  התחזקה שנעשתה קבועה, אבל ברגע השני

וביטחון והחליטה שהיא לא מתחרטת. היא ויתרה, והיא 
אינה רוצה לקחת את הפרנסה של השנייה. הקב"ה בוודאי 

  ישלח לה מה שמגיע לה, והיא לא תפסיד. 

עוד באותו יום, אחר הצהריים, היא מקבלת מארגון והנה... 
טלפון ובו הצעה חדשה. אישה נוחה ונעימה שזקוקה  ידוע

מית. התברר שההצעה הזאת היתה טובה עוד יומיו לעזרה
מהעבודה הקודמת: האישה גרה קרוב לבית שלנו,  יותר
גם זכאית למספר שעות רב יותר, כך שהמשכורת  והיא

יותר. כאשר אשתי התחילה לעבוד היא גם גילתה  גבוהה
שהרבה יותר מתאימה בסגנון שלה. היא גם  שזו אישה

בסופו של דבר,  ה.ואינה דורשת הרב טובות בעלת מידות
בחוש איך זכות  היא יצאה מורווחת מכל העניין. ראינו

בסייעתא  הוויתור וזכות האמונה והביטחון הועילו לנו
  ."דשמיא

*   *   *  

במוצאי שבת ניגשת אשתי כדרכה אל "מפי בעל המעשה: 
דקות ספורות,  מכונת הכביסה ומפעילה אותה. עוברות

 במקום שהמים ינקו אתוהנה מרפסת השירות מוצפת מים. 
הבגדים שבתוך המכונה, הם נפלטים החוצה ושוטפים את 

 היא כיבתה את המכונה וקראה לי ..כל הנקרה בדרכם.
את המכונה מכל  שאבדוק ואראה מה אפשר לעשות. בחנתי

 הכיוונים ולא מצאתי שום בעיה. מכיוון שכך, לחצתי שוב על
ם זרמו בלא מתג ההפעלה והנה הסיפור חוזר על עצמו: מי

גדולה. אינני עשיר, וגם לא קרוב  ששון, והמבוכה היתה
עכשיו  לזה. אני אברך כולל שחי בצמצום ברוך ה', ולהוציא

כסף כדי לשלם לטכנאי היה נראה בעיניי כדבר בלתי 
והבנתי שזה לא  הצפוי גרם לי צער גדול אפשרי. ההפסד

לה הגיע אליי סתם. הקב"ה מדבר אליי, ומי יודע אם התק
אינה קשורה לתקרית שהיתה בערב שבת. ביום שישי 
פגשתי אדם שהפריע לי מאוד בעניין מסוים, ולכן נתתי לו 

אחת אפיים. דיברתי אליו בצורה פוגעת, ואני חושב  מנה
הדמעות שזלגו מעיניו, הן אלה  שהוא נעלב. מי יודע, אולי

   ..שעוררו את מכונת הכביסה שלי לזלוג.

כשהזדהיתי הוא אמר לי, "אתה יודע?  ומיד התקשרתי אליו
שדיברת אליי ביום שישי". התנצלתי  מאוד כאב לי איך

סיימתי את  דעתו וביקשתי מחילה, וכשנוכחתי לראות שנחה
  השיחה. 

של  עתה פניתי להתקשר לטכנאי, ולפרט לו על הבעיה
המכונה. הוא אמר לי לבדוק מהיכן יוצאים המים, וכדי לבצע 

הסתכלתי  י שוב את מכונת הכביסה.הפעלת את הבדיקה
על המכונה מכל הכיוונים, והנה אין שום דליפה של מים. 

עובדת מצוין, המים אינם מתבלבלים, הם שוטפים  המכונה
תרתי  ...בשלוםמקומו בא  בגדים ולא מרצפות, והכול על

מאז המכונה ממשיכה לעבוד כדרכה. איני בטוח  משמע. 



  
מה שברור הוא שהיא  שהיא עובדת בדרך הטבע, אך

  "...עובדת בדרך השלום.

*   *   *  

בשבוע החולף קיבלתי "מספר הרב מרדכי מלאכי שליט"א: 
נעורים, ששם משפחתו אלישיב.  הזמנה לחתונה מידיד

היה מצורף  החתונה נועדה להיות באולם יוקרתי, ולהזמנה
כרטיס מפורט ובו מספר השולחן בו אשב. ידידי אף הוסיף 

הייתי שמח להשתתף  שהוא ממתין לבואי. המוכר בכתב ידו
בחתונה, אבל מכיוון שאני שרוי באבל על אבי הכ"מ, אני 
מנוע מלהשתתף בשמחות. תכננתי להרים אליו טלפון ביום 

ביום שמחתו ולשמוח עמו בקירוב הלב  החופה, לברכו
הכנסתי תזכורת  ריחוק מקום, ועל מנת למנוע שכחה,וב

התזכורת  בצהרים. 2:00ופה בשעה בטלפון הנייד ליום הח
מילאה את תפקידה בזמן המיועד, אבל מכיוון שבדיוק אז 

בעיצומה של שיחה חשובה, דחיתי את השיחה ל'אחר  הייתי
עה פעם... הרי לא אתקשר אליו בש כך', מה שאומר: אף

   כשהוא כבר יוצא לחופה. ,4:00

מתקן בהמשך נכנסתי לחנות לחומרי בניין, ושם צדה עיני 
מאוד לאחת מבנותיי. התקשרתי לשאול  מסוים שיכול לסייע

למרבה הפלא,  אותה אם תרצה שאקנה אותו בעבורה.
ממכשיר הטלפון בקע קול של גבר... לא פחות ולא יותר, ר' 

הוא שמח לשוחח  אלישיב ידידי על הקו, באופן לא מובן.
עמי, וציין ששמחה גדולה היא לו שזכרתי והתקשרתי 

מו ביום שמחתו. בירכתי אותו בברכות לבביות, ע לשמוח
ידידות וסיימנו את השיחה  החלפנו עוד כמה מילים של

נדהמתי ממה שקרה. לא הבנתי מאיפה הוא נפל  הלבבית.
  עליי באמצע הקנייה... 

במסך של הסלולרי הסביר הכול. שם בתי הוא  עיון קצר
זה 'אלישבע' ושם ידידי הוא 'אלישיב'. השמות מופיעים ב

 אחר זה ברשימת אנשי הקשר וכך כאשר דפדפתי בין אנשי
הקשר, טעו אצבעותיי בשורה אחת. במקום על 'אלישבע' 

זו טעות שעלולה לקרות לכל אחד בכל . לחצתי על 'אלישיב'!
האחרונות התקשרתי  זמן, אבל לא זכור לי שבעשר השנים

בזמן המיועד, ביום חופת בנו  בטעות לאלישיב... רק
 , אינה הקב"ה לידי כביכול 'טעות' מוצלחת כל כך.טו"מבשע

אוהבים זה 'רחימא שבשמים המבקש מאתנו שנהיה אבא 
, צירף מחשבה למעשה באופן 'את זה את זה ומכבדים זה

המתוכננת, לבל תלך  נפלא כל כך, ותזמן את שיחת הטלפון
  ]טית'מתוך 'השגחה פר[                          ."חלילה לאיבוד!

ר  ן נּון ִאיׁש ֲאׁשֶ ַע ּבִ  ּוחַ רַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוׁשֻ
 )כח, יב(ְוָסַמְכּתָ ֶאת ָיְדָך ָעָליו  ּבוֹ 

שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד  ...בואשר רוח 
  )רש"י( ואחד

המנהיגים בכלל ישראל צריכים הרבה סבלנות וחכמת חיים 
בכדי שיוכלו לתת לכל אחד את העצה והדרך הטובה עבורו 

  ולהביאו לחיי העוה"ז והעוה"ב.

*   *   *  

"בוקר אחד  זצ"ל:הגראי"ל שטיינמן אחד מתלמידי מרן שח 
התקשרו לביתי, ואמרו שרבינו מחפש אותי בדחיפות. כיון 

נפוצים, לא אז שלא הייתי בעיר, וטלפונים ניידים לא היו 
היתה אפשרות להשיג אותי. לאחר כשעתיים שוב התקשרו 

יבו בביתי כי עדיין לא מחפש אותי, והש ואמרו כי רבינו
, ובשעה שלוש עם בני ביתי בצהרים יצרתי קשרהשיגוני. 

. לא אמרתי מילה. של מרן אחר הצהרים כבר הייתי בחדרו
רבינו הביט עלי וגם לא אמר כלום. שאלתי: 'ראש הישיבה 

נכון, זה היה בבוקר אחרי התפילה, אז ' .לא חיפש אותי?'
ר רבינו, וכמי שאומר: 'עכשיו כבר אין על חיפשתי אותך', אמ

: 'יהודי יקר בעל נכסים, שארעמה רבינו וסיפר  מה לדבר'... 
מעונין לפתוח כולל אברכים, ובבוקר שאל אותי מי יהיה 

וכיון  חשבתי שאתה ראוי למשרה זו .'ראש כולל' שם?
ך שאתה גם זקוק לפרנסה רציתי להציע את שמך, רק שצרי

אבל מה? בצהרים הוא , לכן חיפשתי. לשאול אותך קודם
ושאל  וב ונקב בשם של תלמיד חכם פלוניכבר היה כאן ש

חשבתי לעצמי כי לא  .אם הוא ראוי וטוב להיות ראש כולל
אוכל להכריע באמת מי יותר טוב לו כראש כולל, אתה או 
השני, מדוע? כיוון שאתה קרוב מאד ללבי, ודווקא משום 

לכן, ברכתי אותו בהצלחה לאותו כך, שמא יש לי 'נגיעה', 
בעזרת  ראש כולל החדש. וה' יברך אותך במשרה אחרת

  "....ה'... 'על מקומך יושיבוך'

*   *   *  

מעשה ביהודי תלמיד חכם, שהגיע לרבינו כדי ליטול עצה. 
קטנה,  שיעור בישיבה-במשך זמן מה כיהן האיש כמגיד

גדולה.  ועתה הוצע לו לשמש נכבדות כמגיד שיעור בישיבה
התלמיד חכם פרש בפני רבינו בארוכה את השיקולים לטוב 

ן את הכבוד והיוקרה הנלווים ולמוטב, כשבין השאר הוא מציי
מגיד שיעור בישיבה גדולה. רבינו השיב לאיש מה  תלמשר

ליווהו בהדרת כבוד עד ושהשיב, ולאחר מכן קם ממקומו 
כחים יעור מן הבית, העלו הנוש-כאשר יצא המגיד .הפתח!

 את פליאתם ותמהו בשל מה זכה האיש לכבוד הנדיר. 
רבינו השיב במתק לשון: "בכל יום עומדים פה אנשים 
ומסבירים כל מיני הסברים שונים ומשונים, כשבאמת הם 

והנה סוף סוף בא יהודי, ואמר בפה .. .'כבוד'מתכוונים ל
רק, ועל כך בלבד ראוי מלא את מה שהוא רוצה, בלי כחל וש

  "....כבוד!הוא ל

*   *   *  

את הדברים הבאים סיפר יהודי בעל חסד, המנהל קופת 
מת פורסמת בארץ הקודש: "בתקופה מסויגמ"ח גדולה ומ

, שבאחריותי ארעה פרשיה לא נעימה בקשר לניהול הגמ"ח
הדבר התגלגל לבתי משפט ולהוצאת שם רע בארצות 



  
 הברית. באותו זמן, אמרתי לרבינו זצוק"ל, שהיה מעורה

בכל פרטי הסיפור לשלביו, כי אינני מוחל לאנשים שהיו 
"וכי מה הם  מעורבים בענין והסבו לי עגמת נפש עצומה". 

"הם הלכו לאמריקה, פנו  - עשו לך?!", תמה ראש הישיבה. 
לכל מיני אנשים שעמדו להפקיד את כספם בגמ"ח, ושכנעו 

רבינו   .אותם שלא לעשות זאת. על כך אינני סולח להם!"
שמע את הדברים והגיב בתמיהה: "מה, אתה קבלן של 
הקב"ה? אתה צריך להחליט כמה כסף להכניס בכל פעם 

"זה ענין שלי כי  -  לקופת הגמ"ח, למה זה ענין שלך?!". 
"וכי אתה בעל הבית על הגמ"ח?" חזר   .הם הזיקו לגמ"ח!"

רבינו ושאל. "האם אתה עובד קבלן? זה לא נושא שלך, זה 
"שהראש ישיבה ידע, שאני לא סולח להם   לך!". לא ענין ש

בכל  על עוד דבר!", הוספתי בכאב, "הם הוציאו עלי שם רע
אנשים וטענו שאני מועל ל רחבי ארצות הברית. צלצלו

בכספים ואינני משיב הפקדות. מדובר בשקר ובכזב, אך זה 
  גרם להם למשוך פיקדונות ולהסב לגמ"ח נזקים אדירים!". 

הוספתי ואמרתי, כי ברמ"א בהלכות יום הכיפורים מובא 
בשם הירושלמי, שמי שמוציא שם רע על חברו, אין הנפגע 

"את זה גם אני יודע", הנהן ראש    צריך לסלוח לו. 
"אני לא    הישיבה, "אבל למה אתה לא רוצה לסלוח?". 

חייב לסלוח להם!", התרעמתי, "הם הוציאו עלי שם רע, 
"אומר לך מה", הגיב ראש    תשובה!".  שיעשו על זה

הישיבה ברכות, "למעשה אתה רוצה לא לסלוח, כדי שיהיה 
עליהם מעט קטרוג, ויתכן שגם שהם יענשו בגלל זה. 

זה לא טוב! למה אתה רוצה  ...נקמה] קצת-[אביסלע 
להסתבך? בחז"ל כתוב שכל מי שחברו נענש בגינו, אין 

אתה רוצה כזו  מכניסים אותו למחיצתו של הקב"ה,
זה מה  ,אני אומר לך, תוציא את עצמך מהענין! תסבוכת?!

שנגזר עליך בראש השנה שעבר, והם לקחו על עצמם את 
השליחות. האמן לי, הקב"ה יודע את הכתובת שלהם טוב 

   .מאד, תשאיר לו לטפל בהם, מה אתה קשור לענין?!"

באתי לבקש ברכה  ,לפני יום כיפור ,בעשרת ימי תשובה
כדי  ובה. רבינו בדיוק עמד לצאת מביתוגמר חתימה טל

למסור שיחת חיזוק בישיבה פלונית. הוא חשב שבאתי 
לדבר עמו בשנית על ענין המחילה, והודיע לי קצרות: "אני 
כבר אמרתי לך, אל תדאג, הגמ"ח לא יינזק מהסיפור הזה 

"לא באתי בשביל זה!", קראתי בעגמה, "רק רציתי   כלל!". 
"נו,   שהביזיונות עדיין נמשכים!".  ראש ישיבה להגיד ל

בזיונות!" נאנח רבינו, "אוי כמה שזה טוב, כמה שזה מנקה. 
קה, היית מבקש עוד אח! אם אתה היית יודע כמה זה מנ

   "....קצת ביזיונות!

בערב יום כיפור, נשאתי תפילה מעומק הלב ואמרתי: 
שיבה, "ריבונו של עולם, אחרי הדברים ששמעתי מראש הי

ן, ושלום על יאני מוחל להם בלב שלם, יצאתי מהעני
  ]אי"לפניני הגר-'ומתוק האור'[                            ישראל!". 

ת ּבָ ַ   )כח, ט( ּוְביֹום ַהׁשּ

מירושלים  אברךשליט"א: גואל אלקריף סיפר הרה"ג רבי 
הוא  לצורך הוצאות החתונה .ואת בתאירס  שמצבו דחוק

 ח לא היה“בעל הגמש אלא, לוואההלקבל  ניגש לגמ"ח ע"מ
, רק ביום שישי בצהריים, והוא הצליח לתפוס אותו בבית

. אותו יום שישי דולר ח נתן לו הלוואה של אלפיים“בעל הגמו
היה ערב שבת קדש פרשת במדבר שהיתה צמודה לחג 

 יוםהחליט שכיון שחג השבועות הוא  אותו אברךהשבועות. 
יפתח לו ‘ להתפלל כדי שה לכותללכן הוא רוצה ללכת הדין, 

התארגן לשבת וסמוך לזמן קבלת שבת יצא  .שערי ברכה
הוא בלא העיר העתיקה  באמצעלדרך לכיוון הכותל. והנה 

 אוי ואבוי! יש לוומגלה ש... לכיס,  וידאת מכניס משים 
 ...יש לו עוד דקה .השבת ואוטוטו נכנסת ,בכיס יים דולראלפ

.. מה עושים? מוחו פעל .בכיס דולר אלפייםהוא עם ו
טלטול מן זה רק אולי  - בוחשהתחיל להוא בקדחתנות... 

כל מיני ... במקום הפסד ממון... בקיצור... בשינוי ,הצד
עכשיו  אני הולךפס את עצמו: 'ות הוא םופתאאבל ם. היתרי

 ומה אני עושה? אני ,לי ישועות לבקש מבורא עולם שיתן
מה הוא  ....'.היתרים כל מינילעצמי מנסה למצוא והולך 

. ברובע. דופק בדלת ןלבית הראשו פונה והולךהוא עושה? 
 ,תשמעלו: "אומר מיודענו  מבוגר.לו יהודי אמריקאי  פותח

 במזומן אני רוצה להפקיד אצלך יש לי אלפיים דולר
 פתק הפקדה, צריךלא  ,את זה עד למוצאי חג שבועות

 מי מסתובב עם” האמריקאי שואל אותו: ."אין לי זמן פשוט
לו האברך:  השיב .“, אתה כזה עשיר?כזה גדולכסף סכום 

  "מה פתאום עשיר... עכשיו הבאתי את זה מהגמ"ח...".

בקיצור, הוא הפקיד אצלו את הסכום, ופנה לתפילה בכותל.  
התפלל הגיע שנית לכותל והוא לקראת סיום חג השבועות 

שבועות עם אותו אמריקאי ולאחר  מנחה וערבית של מוצאי
כשהם מגיעים לבית נכנס בעל  יחד אל ביתו. הלכוהם  מכן

הבית לחדר הפנימי והוציא את חפיסת הכסף, את הפקדון. 
רך מקבל את החבילה ומודה לבעה"ב, אלא שכשהוא האב

בא לצאת הוא מרגיש שהחבילה תפוחה ועבה הרבה יותר 
הוא פותח את המעטפה ומתחיל ממה שהיתה ביום שישי... 

ארבעת אלפים דולר. והוא מוצא שם... את הכסף.  לספור
רק  הפקדתי אצלךהרי " :אומר לוו פונה לבעה"ב  הוא

  .?"דולר הללו פיםאל תבעאר אלפיים דולר ומהיכן

יש לי אח שגר : "תשמע סיפור: מר לו אותו אמריקאיוא
דולר מהמעשרות  אלפיים . לא מזמן הוא שלח ליבאמריקה

לאברך תלמיד חכם שדחוק ם ואמר לי לתת אות ,שלו
תת אותם. והנה ביום שישי האחרון למי ל במצבו. לא ידעתי

ולצורך  בתךשאתה מחתן את  הופעת על פתח ביתי וסיפרת
אתה מפקיד סכום  שבת וכדי לא לחללזה לקחת הלוואה, 

מבלי להכיר אותי, רק כי חששת מחילול אצלי כזה גדול 
לתת שאתה הוא המתאים החלטתי שבת. כשראיתי זאת 

, ולא לחינם זימנו אותך משמים דולר האלפיים לך את
זה כוחה של שמירת שבת... השבת מתגמלת את  לביתי...".
לכו  ללא עיקולי ופשורי... "לקראת שבת -אותה  השומרים

  ]אספרה- 'אור השבת'מתוך [    ונלכה, כי היא מקור הברכה".

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

ָ כָּמוֹךָ",  "וְאָהַבְָתּ לְֵרעֲך
זה כפשוטו, כשם 
שאתה אוהב את 
עצמך ומוכן לסכן 

הכל למענך, עשה את 
הכל גם בשביל השני, 
לכן מסיימת התורה 

ואומרת "אֲנִי ה'", אני 
ה' השורה ביניכם 
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אימפריה על גבי הגבעה השוממת

חייך הרב מפוניבז' 
ואמר: 'רגבי אדמה? 

אוי, נו, האינכם רואים 
כי כאן יש חלקת 

אדמה מישורית? - 
זה המקום המתאים 
ביותר לבנות היכל 

גדול ומפואר, שיכול 
לאכלס כמה אלפי 

תלמידים' 



סוף מעשה במחשבה תחילה

למי שייכת הזכיה?בדין הוא שיטול שכרו

ששאאלה:

תתששובהה:

1

'סוף מעשה במחשבה 
תחילה', צריך האדם 
לעשות כל מעשיו לשם 
שמיים, ע"י שיתבונן 
היטב קודם המעשה, 
ובפרט בימים אלו של 
ימי בין המצרים



 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

הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל
 24

על מהה חחששב הההרב?

אהבתתוו לתתלמידיו
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  השני על שחושבים   אנשים על, א"שליט  זילברשטיין יצחק רבי הגאון
 )'בשמחה מצוות' הספר מתוך( אישי אינטרס ללא

 
ר רוַּח ּבוֹ   (כז,יח) ִאיׁש ֲאׁשֶ

 
  מנת-על המאמצים כל   את באמת ועושה,  השני על  שחושב מי , בימינו  השורר  במצב
.  נדירה  כאישיות  הדעות  לכל נחשב , אישי אינטרס   של התערבות  שום  ללא, לו  לסייע
  בית כתלי בין  ורק   אך מצויים  הם, בעולמנו  כאלה  אנשים  יש עדיין  שאם , יודו והכל

 מהשקפתה  זה-כהוא זז הוא  ואין, בקרבו ספוגה  התורה -שאהבת  מי רק  .המדרש
,  השני  על – באמת –  לחשוב  מסוגל הוא  רק  ), לפרנסתו עמל  הוא  אם  גם ( השם -תורת של

  סיכוי ואין  כמעט,  המדרש לבית   מחוץ.  בהידורה' כמוך  לרעך ואהבת'  מצוות את   ולקיים
 .כזה  אדם למצוא 

 
  סיפורים  שני סיפר ', פוניבז ישיבת מראשי ,א"שליט ברמן פרץ-חיים רבי הגאון

 והחנינה  החסד   מידת  את   לקנות' השומעים את  ומחזקים , לעיל  הנאמר  את הממחישים
  -בכותרות  העומדים שהאישים , לב  לשים  יש'. החינוך' ספר שכותב  כפי',  והחמלה

  שהיו יהודים אלא , מפורסמים  גאונים לא  וגם ,  הדור מגדולי היו לא  הללו   הסיפורים
 .לזולת היתירה  דאגתם  את  שאבו  הם   ומשם,  המדרשות בתי כתלי  בין ספונים 

 
  חתנו , ל"זצ ברמן שלמה רבי הגאון, אביו  על היה ,  א "שליט פ"הגרח של  הראשון  הסיפור 

 ז'.פוניב בישיבת שנים עשרות במשך תורה  שהרביץ , ל"זצ'  יעקב קהילות 'ה  מרן של
  נהנו  ממנו, כספים להלוואות  ח"גמ  בביתו החזיק   ל"זצ ש" שהגר  יודעים  רבים לא

  לא  הלווים  שאחד אירע אחת  פעם. להלוואות זקוקים  שהיו רבים  חכמים תלמידי 
  הזמן  מאז שבועיים כשעברו   הרי,  צדקה-בכספי מדובר  שהיה וכיון , הכסף  את   החזיר
  כדי , ל "זצ פוליטנסקי .י הרב היה  ששמו , הערב  אל ש "הגר התקשר ,  לפירעון שנקבע
,  ל"זצ  הישיבה  ראש של לביתו  הערב הגיע מכן  לאחר  מיד .החוב  של עניינו את  להזכיר 
 .סליחתו את  מבקש שהוא  תוך,  ש"להגר   ומסרם,  ההלוואה  כספי ובידו
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  לפני כבר" ש פוליטנסקי הרב  אמר,  סליחה מבקש שהוא  הסיבה את   לבאר  ברצותו

  לו   שאין שכיון ,טובה לו שאעשה  וביקש,  הכסף  כל   עם לביתי  הלווה  הגיע  שבועיים
  זאת  שאעשה  ממני מבקש הוא , החוב את  ולהשיב  הישיבה ראש של לביתו  לעלות פנאי

  מתנצל אני כך  ועל, להחזיר ששכחתי   זה הוא אני . הכסף את  לי  מסר  וכאמור,  במקומו
 .ל"זצ ברמן  ש"להגר הערב  אמר",  סליחה  ומבקש

 
  כספי  ובידו,  ש"הגר  של  לביתו  ובעצמו   בכבודו הלווה  מגיע חודשים כמה   כעבור

...  החוב  בהחזרת הגדול   האיחור על  הישיבה ראש  בפני להתנצל מבקש אני... "ההלוואה
  פרוטה בידי  היתה  לא   אבל  ,הכסף  את  להשיב שעליי וידעתי,  הפירעון  זמן את זכרתי

  סליחה  מבקש הנני   כך ועל ,  הפירעון  זמן את לאחר  לעצמי  התרתי  ולכן,  לפורטה
 .אמר  –" ומחילה

 
,  פוליטנסקי הרב ידי  על הכסף  את לי  שהחזרת זוכר  אינך וכי: "ללווה  ואמר, ש "הגר  תמה

  הכסף  את ולהביא, טובה לך   לעשות ממנו  שבקשת וסיפר ,  הכסף  את לי  והשיב שהגיע
 ?! הכסף  את  החזרתי  אני... " הישיבה  ראש  מדבר מה על יודע  אינו והלווה?!".  במקומך

 ?!".  פתאום מה
 

,  החוב  כל   את  מכיסו ששילם די  לא... ל "זצ  פוליטנסקי הרב של  צדקתו  התבררה   אז-או
  זה והוא, החוב כל   את לו שהחזיר וסיפר ',  צדיק 'כ הלווה של  שמו  את פיאר  עוד אלא 

 ? ממנו יותר,  החסד  מידת את שקנה  אדם   לך היש  ...ששכח
 

 ...הקבלה  את להוציא שכח 
 

  מלמד שהיה  ,ל" פרנקל זצ משה רבי ג"הרה על היה א" שליט פ"הגרח שסיפר  השני הסיפור 
,  ה"ע  הצדקנית  אימי .י"רש  ברחוב ניקיון  למוצרי  חנות לפתוח  החליט  אחד  ויום, ר"תשב
  שהרב  כששמעה, ל "זצ ' יעקב קהילות'ה  ג"רשכבה מרן  של בתו שהיתה , פ"הגרח מספר
  לקנות והחליטה,  קיומית  פרנסה לצרכי  זאת  עושה  שהוא הבינה ,  חנות פתח  פרנקל
  תקופה במשך כך.מדירתה רחוקה היתה  שהחנות פ"אע , שלה  הנקיון מוצרי  את אצלו 
 .  פרנקל הרב  של  בחנותו המוצרים   את ה "ע ברמן הרבנית   רכשה, ארוכה

 
  מבחינה היא ,  לביתה  ההזמנה וכשהגיעה,  למדי  גדולה  קנייה אצלו עשתה  אחד  יום

 '. עזרה יד  צרכניית' של שמה מופיע,  המוצרים   ארגז בירכתי  מונחת  שהיתה שבקבלה
  מה  הבינה   לא הרבנית   אבל, רכשה  שהיא המוצרים כל   את  תאם אכן   הכספי הסכום 
  ולא,  בחנות  המוצרים  את  רכשה  היא  הרי . פרנקל הרב של לחנותו  הצרכנייה  בין הקשר

 ?!  בצרכנייה
 

  בתחילה. המוזרה הקבלה  דבר  על  אצלו   ומבררת, פרנקל הרב  אל  מתקשרת ברמן הרבנית 
 .כהווייתם  דברים  סיפר  כך אחר   אבל, להתחמק  פרנקל  הרב  ניסה 

  שיש  וידעתי" ,פרנקל הרב  אמר", אצלי המוצרים   את לקנות באה שהרבנית  כשראיתי"
  לה   שעדיף חשבתי, כלכלית ברווחה  משופעת איננה  היא  הסתם-ומן, גדולה משפחה  לה

  אין  לי והרי. זול יותר  במחיר נמכרים  המוצרים שם ', עזרה  יד'ב הקנייה   את לעשות
  את פעם  כל  להביא ויכולתי , רכב  לי  יש שהרי ,הזו  הטובה  את לרבנית  לעשות בעיה

 "...לרבנית   כך אחר   ולשולחם',  עזרה יד'מ  המוצרים 



  3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  הייתי,  מוצרים  של  הזמנה   אצלי עושה היתה   שהרבנית פעם  כל . שנים במשך  עשיתי וכך"

  תמיד...  לה ושולח ,  בזול מוצרים  לה  קונה ', עזרה יד' לצרכניית  נוסע, הרכב  את לוקח 
  אבל, עבורה  טורח שאני תדע  לא  שהרבנית כדי ,  מהארגז הקבלה את   להוציא  השתדלתי

 "...שם  נשארה והקבלה ... שכחתי, לעשות  מה, הפעם
 

  פוליטנסקי הרב  גם .הזולת של לטובתו ואמיתית כנה דאגה של מופלאות דוגמאות לפנינו הנה
 פרנקל והרב, פרנקל הרב אצל לקנות שבאה, ה"ע  ברמן הרבנית וגם, שעשה   מה שעשה, ל"זצ

 החסד מידת  את לקנות אותנו ללמד צריכים  אלה כל – הרבנית עם  היטיב כך -שכל עצמו
   .שלנו האישיים מהאינטרסים ולהתעלם, צרכיו  את להבין, בזולת להתחשב, האמיתית

 
 

 כוחה של תפילה 
 

  ומוספי, יום בכל המוקרבים  התמיד  קרבנות  על, הקרבנות  בפרשת אנו   קוראים בפרשתנו
 ברומו  העומדת  התפילה חשיבות  את   לשנן,  הנאותה  ההזדמנות  זו .לפרטיהם  טוב  ויום   שבת
  מי" שפתינו  פרים ונשלמה : " ל" חז  שדרשו כמו .ומוספיהם הקרבנות  במקום  ונתקנה עולם  של

 .לפניך מתפללים  שאנו  בתפילה, שפתינו ? לפניך  מקריבים שהיינו - פרים  אותם משלם
 

'  ד ויראת   בתורה מופלגים אברכים   כולל היה ל "זצ מאפטא" ישראל אוהב"ה הקדוש לגאון
  ממובחרי אחד  היה  צבי רבי . עליו מחסורם  וכל  ,במחיצתו והתעלו  מדרשו  בבית שהסתופפו
  הקדוש י "האר  שיסד, הפרנסה על  לבקשה העמידה  בתפילת  הגיע  הימים  באחד  .הלומדים

  במוחו חלפה  ולפתע,  יום בכל לאומרה  היה   רגיל". קולנו שמע"  בברכת  לאומרה א"זיע
  ומבקשים לקונים  המייחלים, מלאכה ובעלי  לסוחרים   בטח נתקנה זו  בקשה :המחשבה

 .הפרנסה על  לבקש  לי  ומה,  ומובטחת  מהרבי  קצובה שלי  פרנסתי .במסחרם הצלחה 
 

  לפניו  עברו הלומדים .חדרו דלת  את  הרבי  פתח, חודש  ראש בערב, ספורים ימים  כעבור
  כאשר זה היה, שבידו השטרות אזלו  לפתע  .קצבתו את קודשו  מידי קיבל אחד  וכל, בסך
 לחלק   החל אותם ,  נוספים שטרות עם ושב,  לחדרו  הרבי  פנה  .צבי רבי של  תורו הגיע

 ...צבי רבי אחרי   שעמד מהאברך 
 

  ופנה   השטרות  חלוקת   את סיים  הרבי .לחייו   על הצדיק   סטר  כאילו, נדהם   עמד צבי רבי
,  הרבי  אליו  נפנה"... חלקי  את קיבלתי  לא,  הרבי לי  יסלח: "עוז צבי רבי אזר  .לחדרו  לשוב
  צבי רבי את הכירו הם   .המומים  היו הכל!".  לחדרי  נא  היכנס: "ואמר,  נוקב במבט בו  הביט

  להרחיקו והחליט  עוולה הרבי  בו  מצא  כלום  .ושקדן, טובות  מידות   בעל, שמים  ירא כאברך 
  ראה מה - עצמו צבי  רבי היה   ביותר הנבוך?! המקורבים   מקבוצת להדיחו , הלומדים  מקהל
 ?! כל  לעין  ביזהו  ומדוע ,  קדשו  ברוח  הרבי

 
  קודם . כאן קורה מה , נדרך  צבי רבי .בחיבה  בו  הביט.  בחביבות הרבי  לו   אמר", נא שב"

  לו אמר",  מה  דבר  לי  שתסביר כדי קראתיך " .שכזו וקירבה   חיבה  ועכשיו; פוגעת התעלמות
 זה  היה היום .  לחלוקה הספיקו   לא שבידי שהשטרות , עתה עד ארע  לא מעולם . "הרבי

 ! העליה ובני   הלומדים  - מחשובי ועוד מהלומדים אחד  ששכחתי ארע לא  ומעולם . לראשונה
 

  אינו הוא ? קרה מה?!". קרה מה להסביר , עיני את להאיר  תוכל אולי   .לראשונה  כן ארע  היום 
  צינורות  את  ממך שסתם מה דבר  ארע. "הרבי  של קולו בו  דחק ",  נא חשובה!, "קר מה יודע

  שהבקשה המחשבה   ,העמידה  בתפילת במוחו  שחלפה מחשבה  באותה  נזכר  ואז !". הפרנסה
 השבוע)  (מעיין... לבקש  לו ומה , בה  הוא  מובטח  כי , עבורו נועדה   לא  הפרנסה על
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
עוז בן מרים, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה בת גילה, אלינה   בע"ה זיווג הגון:

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

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

 עזיזה. 
 

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

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 
 

 
ר רּוַח ּבוֹ   (כז,יח)  ִאיׁש ֲאׁשֶ

 
  פעמיים, קבוע מנקה עבד  ,ל"זצ בונים שמחה רבי מגור ר" האדמו ק"כ של בביתו
  הלה  הופיע, השתרר כבד  שרב כאשר, הקיץ מימי באחד .שעתיים פעם  בכל, בשבוע

  של "לא  מסרך היה וחושש, מכך נוחה היתה לא  הרבי של דעתו .כרגיל לעבודתו
 מלוא לו את הושיט הרבי אליו ניגש, עבודה של דקות עשר  בפרך". כעבור בו תרדה
,  לו אמר!",  היום  חם, חם . "ופטרו לשלום, שעתיים בעבור הלה היה שמקבל הסכום

  לאכול 'לחם  מוכן אינו  כי, וטען, האדיבה להצעה  העובד מספיק!". התנגד עבדת"
 חשובות, כזה  עבודה בשרב  דקות עשר. חסד לחם זה אין: " הרבי לו השיב  חסד'.

 . התשלום את  ולקבל, לעבוד להפסיק רגיל!". ואילצו ביום עבודה כשעתיים
 
 

 התופרת ישבה .לבתה שמלה בביתה תופרת שתתפור ה"ע עטיה הרבנית הזמינה פעם
 את התופרת  ל"זצ עטיה עזרא רבי הגאון  שמע והנה .השמלה  תפירת על ועבדה

  אליה  פנה .כתופרת עובדת  עצמה שהיא אף, מה ללבוש אין שלה לבת כי מתלוננת
  שכן , שמחה לבתך". התופרת מתנה לך  נותן אני  הזו השמלה "את :לה ואמר עזרא רבי
  רבי  פנה מכן  לאחר  מיד .תומה לפי  כמשיחה היתה ורק, להפתעה כזו ציפתה לא

 .הרבנית  עשתה אמנם  וכך עבודתה". שכר לה "שלמי:והורה לאשתו עזרא 
 
 

 שרות לעשות עבורו דהו ממאן' אמת אמרי'ה בעל מגור ר"האדמו ק"כ ביקש לא מימיו
 נמצאים כשילדיו, ארוחתו  וסעד בביתו  שישב אחד יום .שהוא סוג מכל אישי

 מקומו אל שב,  אחרונים במים ידיו נטל , הכיור  אל קם לאכול כשסיים. לו בסמוך
  מים ' לך שיביא הילדים  לאחד לומר יכולת הרי: "הרבנית אותו שאלה  .המזון  על וברך

 רציתי....  בזה יש חינוך, כן אמנם : "נענה מיד בזה?" יש חינוך גם  אחרונים', הרי
  "...  אחרים אנשים בו תטריח אל , בעצמך לעשותו מסוגל שהנך דבר  שכל לחנכם

 לרעהו') (מתוך 'איש



 

 
 שבת שלום  

  
  
  
 

   דבר העורך
  ן ַהֹּכהֵ   ַאֲהֹרן   ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִּפיְנָחס"  :)יא,  כה(  שההפר  פותחת
 ."ְּבתֹוָכם  ִקְנָאִתי  ֶאת  ְּבַקְנאוֹ   ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמַעל  ֲחָמִתי  ֶאת  ֵהִׁשיב

על   מספרת  שהתורה   קורח והם  שקנאו  שים  נא  נישידוע 
 רבי   הצדיקל  שאעל כך נ  מה ההבדל ביניהם?  ןאם כ  !פינחסו

 קנאות   בין  להבדיל  ניתן   כיצד:  א"זיע'  טוב  שם   בעל'ה  ישראל
  פסולה   קנאות  לבין  הלב  ומטהרת  קדוש  ממקור  הנובעת
כך:  וב  ?טוב  לא  ממקור  המגיעה   הקדושה   ובתורתניאר 
  של  לכבודם   קינאו  שניהם  שלכאורה  קנאים  שניעל  מסופר
"נאמר  ועדתו  קורח  על.  ופינחס  קורח  והם  ,ישראל  ְנאּוקַ יְ וַ : 
ה   משה   כנגד  עמדו  הם?  קנאתם  תה הי  ומה ",  ַּבַּמֲחֶנה  ְלמֹׁשֶ
"וטענו   ןואהר  ַעל   ִּתְתַנְּׂשאּו  ּוַמּדּועַ ,  ְקֹדִׁשים  ֻּכָּלם  ָהֵעָדה   ָכל: 
 בבטן   נבלעו   ועדתו  קורח?  בסופם  היה   ומה'?!"  ה  ְקַהל

 .הגהינום לתחתית וירדו האדמה
 קינא  הוא   ם גש,  אלעזר  בן  פינחס  את  מוצאים   אנו  לעומתם
  עם   חוטא  שמעון  שבט  נשיא  את בראותו  ישראל  של  לכבודם
 על  אותו  משבח  ה"הקב?  בשכרו  קיבל  ומה,  גויה  אישה
   .שלום וברית  םעול כהונת ברית לו ומבטיח  זה מעשה
 שלום   לישראל  הביא,  קנאתו  למרות,  שפינחס  ללמדך
 בקנאתו  קורח  אולם;  עימו  הסכים  ה"הקב  ואף,  ואחדות
"נאמר  ועליו,  ומחלוקת  גלופי  לישראל  הביא  ֵמַעל  ָנא  סּורּו: 
  "!ָהֵאֶּלה ָהְרָׁשִעים ָהֲאָנִׁשים ָאֳהֵלי
 קנאה   זוהי  ולמחלוקות  לבבות  לפירוד   הגורמת  קנאהן,  מכא
 ,תכלת  שכולה   בטלית  מתעטפים  שהם  פי   על   ואף,  ולהפס

 לטובתם  הדואגים  קנאים  של  פנים  ומעמידים,  לרקיע  הדומה
 ירחק   נפשו  ושומר  פסולה  כםרד  םמקו  מכל,  ישראל  של
, מנה כמו באשחק מוזה היסוד שחז"ל לימדונו שנתר!מהם

באבות   כא(שנאמר  ")ד,  אֹוֵמר,  :  ַהַּקָּפר  ֶאְלָעָזר   ַהִּקְנָאה ַרִּבי 
מר  ד נאווע   ".ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם  ְוַהַּתֲאָוה ְוַהָּכבֹוד, מֹוִציִאין

המחלוקת   יז)(אבות  על  ָׁשַמִים,   תקֶ ַמֲחָּכל  :  ה,  ְלֵׁשם  ֶׁשִהיא 
ְלִהְתַקֵּים.   סֹוָפּה  ֵאין  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ְוֶׁשֵאיָנּה  ְלִהְתַקֵּים.  סֹוָפּה 

ֶקתֵאיזֹו ִהיא   ֶקתֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, זֹו    ַמֲח . ִהֵּלל ְוַׁשַּמאי  ַמֲח
ֶקתּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, זֹו ְוֶׁשֵאינָ     ."ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתוֹ  ַמֲח

'ב הדבר,מחלוקתמילה  ברמז  מונח  מחלוקת    '  וי  ינבש שהרי 
 ', ונזכה להנצל ממחלוקת. מות  חלק 'אותיות יוצא 

תמו-מ  חלה השבועות    זי"ז  שלושת  תקופת  את    -מתחילים 
אאי(  רשנאמ  .צריםבין המימי   ֵּבין    ָּכל ֹרְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוהָ ":  )ג  ,כה 

"שוודר  ."ַהְּמָצִרים ",  ה -י   רודף   כל "  אותיות"  יהָ ֹרְדפֶ   ָּכל: 
  הוא ,  הוא  ברוך  'ה  שם  והיינו",  ה -ו   השיג "   אותיות"  ּוהָ ִהִּׂשיג "

  הזה   שבזמן  וידוע'.  ה  ואות'  ו  אות',  ה  אות',  י  אות
, לעתיד  אך,  ה"ו  גם  אומרים  ולא  ה "י  באמירת  רק  משתמשים
 .במלואו יתברך שמו את יאמרו, שלם יתברך שמו  כשיהיה

ֶפיהָ   ָּכל"  ו וזה  " ַהְּמָצִרים  ֵּבין "  ואומרו",  ַהְּמָצִרים  ֵּבין   הָ ִהִּׂשיגּו   רֹדְ
  רי ואש,  ' ה   בעבודת   הרבה   להשיג   אפשר   זו  שבתקופה   לרמוז
 . הימים אלו של קדושתם הארת את לנצל הזוכה 

ל:ד(תענית    ראבגמ  רבותינו על שחים  ימבט  )ף  המתאבל  "כל 
  אה בשמחתה".וזוכה ורירושלים 

   , לשמחה וששון.גון בל וי יהי רצון שהימים הללו יהפכו מאו

 
 
 
 

 

 

 
   

(עפינח  של  שכרו . א וכזבס  זמרי  הריגת  ֶאת "  :י) ל  ְּבַקְנאֹו 
 ם".ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלוֹ " ...י"ִקְנָאתִ 

 . )כו(  מואב אחרי המגיפה תובערב לן בני ישראִמְניַ  . ב 
 . םשבטית הארץ להציווי על חלוק  . ג
 . יו לבני פקודי משפחות  . ד

לאחוזהְצָלְפחָ   תבנו  בקשת . ה  למי   בארץ,  ד  הירושה  ודיני 
 .)יא-כז, א( שאין לו בנים

 . )כג-(כז, יב  יהושע למנהיג סמיכת: ה"ִאיׁש ַעל ָהֵעדָ " . ו 

 והמועדים חדש, ראש שבת, - ומוספי ידין,תמ :ציבור ותקרבנ . ז 
 .)כח, כט( [פסח, שבועות, ר"ה, יום כפור, סוכות ושמיני עצרת] 

 
 

 

 יותר  סוכןמי מ
  -  חי  יוסף  עוד"  בספרו  א"זיע  ' חי   איש   בן ' ה   נורב  הקשה

  ולפגוע  להכות  רבינו  משה  את  ציווה   ה"הקב  הרי:  דרשות"
,  כן  ואם.  ישראל  לבני  שעוללו  מה  כל  על  כנקמה  ןמדי  ניבב

: ואמר  ה "הקב  הוסיף"  אֹוָתם  ְוִהִּכיֶתם"  הציווי  מלבד  מדוע
 "?... ַהִּמְדָיִנים ֶאת ָצרֹור"

 ,ולצרור  להכות   נצטווינו  יםָינִ דְ ַהּמִ   את  מדוע :  הקש   ועוד
 לא   נצטווינו ,  לישראל  הזיקו  הם  שגם ,  המצרים  את  ואילו
 ?לשנוא ולא לתעב
ח'ה  השיב  אאל איש  ,  ישראל  של   בגופם   פגעו  צריםהמ:  'יבן 

.  פגעו  לא  ברוחם   אך,  ובלבנים  בחומר  אותם  ִשעבדו  שהרי
  ישראל  של   ופםגב  -  ההיפך   את  בדיוק  עשו  יםָינִ דְ ַהּמִ   אולם
 ולשתות  לאכול  אותם  הזמינו,  אדרבה  אלא,  פגעו  לא

  לפגוע  ניסו  ישראל  של  ובקדושתם  בנפשם  ודווקא  ,עימהם
 .ולקלקל

  הפגיעה   כי  ללמדך,  אותם  ואולשנ  להכותם  ה"הקב  ווהיצ  לכן
 אמרו  וכבר  ,בגוף  מהפגיעה  יותר  ה"הקב  בעיני  חמורה  בנפש
 !ההורגו  מן   יותר   המחטיאו   גדול   כי  חכמים

 ראש,  ל"זצ  שך  מנחם  אלעזר  רבי  הגדול  הגאון  כי  ומספרים
  בשעה   בוקר  ארוחת  מלאכול  נמנע  היה',  פוניבז  ישיבת
 .רוחההא ול מוגשת  הייתה זו שבשעה  אף, בבוקר שמונה
 ,אכילתו  שעת  את  דוחה  הוא  מדוע  נכדו  אותו  שאל  פעם
 נכנסים   ישראל  מילדי  אלפים  זו   בשעה  כי  לו   השיב  והרב

 ",אני  מודה"   עימם  לומר  ובמקום,  הספר  תיבב  לכיתותיהם
  כפירה   דברי  אותם  מלמדים  שמע  וקריאת  השחר  ברכות
  הם  שלבסוף   דע  והזך  הרך  בליבם  מפעפעים  והדברים,  והבל
  על   והכאב  הצער  ומחמת.  ליצלן  רחמנא,  שחת  בארל  םיורדי
,  זו  בשעה   לארוחתו  להתיישב  לו  נותן   אינו  ליבו,  ישראל  ילדי
 !מההורגו יותר האדם את המחטיא גדול כי

 "דבס

 ב " פתש  תמוז בי"       ] זתמו ט"ו[  'החייםאור  '  - לזצ" ר עטרבי חיים בן   לע"נן העלוזכות       בי"שנה   579ס' עלון מ 

 690  מס' עורשיכן נעסוק בתו זה  בעלון
 הגאון  רמו"של   ויסודמ ",ורויקצברינה " שתדרמב

 ל"צז אדלשטיין   קבעי   רבי 
כל  ב, 2צר וקה וב רחברון  ברמת השסר מנ ורשיעה

   .19:00עה  בש ב' םוי
 ישה:ספר הפגמ ,זוםב םג רבור מועיעשה
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ינְ  ָחסּפִ



 

 

 
 הוצרך   למה:  ל"זצ   לופיאן   אליהו  ינובר  הגאון  חהמשגי  הקשה
ה  ם ָלהֶ   ֵאין   ֲאֶׁשר   ַּכֹּצאן " :  המילים  את  להוסיף  משה   וכי   ?"רֹעֶ
 וביאר   ?בקשתו  את   להסביר  כדי  משל  ה"לקב  לתת  צריך  הוא
א ":  ואמר  שהוסיף  שמה  לומר  יש :  ל"זצ  שטיינמן   הרב  מרן   ְו

 נוספת  תפילה   זוהי  , "ֹרֶעה  ָלֶהם   ֵאין   ֶׁשר אֲ   ַּכּצֹאן '  ה   ֲעַדת   ִתְהֶיה 
  ָּכל: "יהושע  אצל  שכתוב   וכמו!  עליהם   שולט  יהיה   שהמנהיג

א  ִּפי  ֶאת  הרֶ ַימְ   ֲאֶׁשר  ִאיׁש  רֲאׁשֶ   ְלֹכל  ְּדָבֶרי  ֶאת  ִיְׁשַמע  ְו
  התפילה   וזוהי  .)יח,  א  יהושע("  ֶוֱאָמץ  ֲחַזק  ַרק   יּוָמת  ְּתַצֶּוּנּו

 להם   אין  אשר  כצאן  יהיו   שלא,  לישרא  על  כאן  שהתפלל
 ]'תערוג כאיל'[                    .השגחה  שום  בלי הפועלים, עהור

 
 

 ים פתמו  ללא תמימה אמונה
עוסיפר   הרב  לציון  הראשון  זצ"ל:  מרן  יוסף   לפניבדיה 
 אחת  אישה  פעם  מידי  אלינו  מגיעה   תההי  שנים  עשרות

  .ילדים דתלל שתזכה  עליה שנתפלל מבקשת יתה הו
  תועיל   לא   שתפילתי   תי ידע   בתוכי   אבל ,  עליה  מתפלל  הייתי

  ועדיין  ,נישואיה  מעת  שנה   עשרה  ארבע  עליה  חלפו  וכך ...  לה 
 התייאש'  צ  מר  הגדול  הפרופסור  אף.  בטן  לפרי  מחכה  הייתה 

  אם ,  גברתי   נא   שמעי ":  לה  ואמר  הוסיף  ואף,  ממצבה  ודאמ
  לך   שיהיו   את   גם   תזכי   אז   -  היד   בכף   שערות   י ל   יצמחו 
, הפרופסור  דברי  את  בשומעה,  הזאת  האישה  "...!ילדים
 בבכי  ממררת  כשהיא  שוב  אלינו  ובאה  ילגמר  נשברה
 .לה לעזור יכול ה"הקב רק כי באומרה, עליה שנתפלל

  מלפניי   וכשיצאה,  בטן  לפרי  הזכשת  עליה  התפללתי  ואכן
 "!וושע י ת   היא   עכשיו " :לתלמידים אמרתי
 תפילתכם  עכשיו   רק   ומדוע":  התלמידים  אותי  ושאלו

 את  תלתה  היא  היום  שעד  מפני"  :להם  ואמרתי  ?"התקבלה
, חובה  ידי  לצאת  כדי  רק  מתפללת  והייתה   ברופאים  עיניה
 םברופאי  בטחונה  תולה  אינה  וכבר  נשברה  היא  עכשיו  אבל

 ה"בקב  רק  עיניה  את  תולה  היא  אלא,  ממנה  שהתייאשו
,  היה  וכך  !"תיוושע  היא  עתה  ולכן,  אותה  ע ייוש  שהוא

 !בנים עוד לה  ולדנו ובהמשך, זכר  בן ילדה  שנה שכעבור
 

 

 פקפוק בלי  שלימה אמונה
 אנו  אבל,  מבינים  שאיננו  אף  לנשמע  נעשה  מקדימים  אנו

  איוב("  ְמקֹוָמּה  ֶאת  ָיַדע   ְוהּוא  ּהַּדְרּכָ   ֵהִבין  ִהים-אֱ "  כי  בטוחים
  ינו וא   עבדו   על  מצווה   שהאדון   כמו   ולכה  עושים   אנו,  )כג  ,כח

"  רּויוֹ   ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ַלֲעׂשֹות  ְוָׁשַמְרּתָ . "ולמה  מה  על  וחוקר  שואל
  ימין   ועל  ימין  שהוא  שמאל  על  לך  יאמרו  אפילו,  )י,  זי  דברים(

 במה  ומרחו  קל   כן  נאמר  בסנהדרין  ואם!  שמאל  שהוא
 ."ונשמע   נעשה השם ציווה  אשר כל" אותנו מצווה ה"שהקב
  כ"ואח", ַּכֲאדֹוֵננּו ֵאין ֵּכאלֹוֵקינּו ֵאין"  בתפילה אומרים אנו וכך

 ".דֹוֵננואֲ ּכַ  ּוִמי ֵּכאלֹוֵקינּו ִמי"
ֵקינּו  ִמי"  נשאל  בתחילה,  ולכאורה  נאמר  כך   אחר  ורק",  ֵּכא

  שום   בלי  באמונה  מקבל  יהודי   לכ  קודם  אלא  "?ַּכֲאדֹוֵננו  ֵאין"
 !כאלוקינו מי שואל כ"חא ורק"  כאלוקינו אין" כי  פקפוק

  ּוִמי ,  ִּבְלָּת  ֶאֶפס,  זּוָלָת  ְוֵאין   ָל  ֲערֹו   ֵאין "  אומרים  אנו  וכן
 החלטי  באופן  באהבה  מקבלים  אנו  כל  ראשית".  ָּל  דֹוֶמה

  ּוִמי"   מבררים  אנו  מכן  לאחר  ורק",  ָל  ֲערֹו  ֵאין"ש  ומודיעים
 ".ונשמע  נעשה" תאמיר עניין כן  גם זהו וכאמור", ָּל דֹוֶמה
  זהו ",  ונשמע  נעשה"  ואמרנו  עלינו  כשקבלנו!  בתנוחו  זו,  לכן
  ַהּיֹום   ֹעֵמד  ִעָּמנּו  ֹּפה   ֶיְׁשנוֹ   ֲאֶׁשר  ֶאת  ִּכי "  -  הדורות   לכל   ר מס 
ֵקינּו'  ה  ִלְפֵני  כל  -"  ַהּיֹום  ִעָּמנּו  ֹּפה  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ֱא

 את  נולבקי  וכולנו  סיני   בהר  עמדו  ישראל  של  נשמותיהם
   ]ח עמוד  אומר יביע פניני[                        .ושמחה באהבה  התורה

ִהִּׂשיגּוהָ " ֹרְדֶפיָה  ַהְּמָצִרים  ָּכל  אאי(  "ֵּבין    )ג  , כה 
 חסני פ שתוהקשר לפר נייני חורבן הביתע
פרהשל"ה ב  תכו קודם  ניפ  שת:  שנקראת  השבועות,  חס  ג' 
  .חג וחגכל  רוט קרבנותיבו מופיע פשהיחידי א המקום יה

ה"  כתב  אמתוכן  פר  : "שפת  ומוספין    שתקריאת  פ' (תמידין 
להשתוקק    אלישר  יבות בנלילעורר  כדי  ן המצרים,  ביב  )נחסיפ

בי עבודת  וה דשקהמת  על  חשוב    קריאה,  יהיה  קודש  בשבת 
 הקרבנו.  וללפניו כא

שבין י"ז בתמוז לתשעה באב נקראים   שלושת השבועות 
ירמ הנביא  שכן  המצרים',  "אומהו  י'בין  ִהִּׂשיגּוָה  ר  ֹרְדֶפיָה  ָּכל 

ַהְּמָצִרי בעקֵּבין  הצ ם".  תקנו  שא  רותבות  אלו,  בימים  ירעו 
שו  שהתרח במאורעות לבבנו את  לעורר שונים דינים רבותינו

כד אלו,  הבימים  בצער  שנשתתף  חי  על  ה שכינה  ית בורבן 
 הצרות והגלויות שאירעו לעמנו. ועל 

  טא ח :תי אסונונן המצרים אירעו לאבותינו במדבר שבימי בי
בתמוז בי"ז  בא  העגל  בט'  המרגלים  ימיומעשה  אב.  לו ם 

 רות.  ות לדונקבעו בחז"ל כימי צום והתעורר
השבועות  כרצף -לבתמוז  י"ז    שבין  ג'  נחשבים  באב  ט' 
בת  .אחד בי"ז  בשלבים:  החל  חומות מהחורבן  הובקעו  וז 

ונכנ שבירושלים  עד  האויבים,  בי  תשעהסו  הוצת  ת באב 
 רבן.כימי חו ים נחשביםצרמהבין  ן כל ימי, לכדשקהמ
הללו מיד אחר  ניות ם בד' התעהחלו לצו  ישראל יהנה בנו 
וחור ראשון,  בית  בית  בן  היבתחילת  שלחו  בבבל הושני  דים 

א לנביאי  "שראליץ  רשאלה  ַּבֹחֶדׁש  ,  ִהָּנֵזר   ,ֲחִמִׁשיהַ ַהֶאְבֶּכה 
המשיך  ל ונהאם עלי - )ג , זכריה ז(ם" ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֶזה ַּכֶּמה ָׁשִני

ב צ ד-לצום  הקב"  ?ומות'  ענה  כך  צֹום  "   :)יט,  ח  זכריה(  העל 
באב(י  ִמיׁשִ ְוצֹום ַהחֲ   )בתמוזי"ז  (י  ָהְרִביעִ  ַהְּׁשִביעִ   )ט'  ום  צ(י  ְוצֹום 
ָהֲעִׂשיִר   )גדליה בטב(י  ְוצֹום  ְלָׂשׂשֹון    )תי'  ְיהּוָדה  ְלֵבית  ִיְהֶיה 

  .ם"טֹוִבי ּוְלִׂשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים
  -בנו  בתקופת בית שני, אך עם חורהצומות התבטלו    ןכל  עו

ן ם ואבלים על חורבמישנה אנו צ  1954הצומות, וכבר  חזרו  
שיהפכו    ,הבית ּוְלֹמֲעִדים "  תהצומוומצפים  ּוְלִׂשְמָחה  ְלָׂשׂשֹון 
  .ם"טֹוִבי

 
 

  חצות תיקוןעלת מ
  בין   של  ולא  בימים  שלט"א  מוצאפי   ציון   בן   ג "הרה אומר  

 ונביא ,  היום  תחצו  עם'  חצות  יקוןת'  לומרוהגים  נ  המיצרים
 זוהר :  הקדוש  בזוהר  כמובא  האומרה   ממעלת  מעט  כאן

  ולמטה   למעלה   שמור   חצות   ן קו תי   האומר " :  )ב"צ  לך  לךפרשת  (
 ". הבא   בעולם   חלק   לו   ויש 
,  עליון   כתר   ומקבל '  לה   בן   נקרא ":  )ז"נ  בשלח  פרשת(  זוהר

  מחה ש   מי   ואין  עדן   גן   פתחי   בכל   כנס נ ו , הבריות   ממנו   יראים 
 ". ת נשמע   ותפילתו   בו 

,  י  סימן('  חי  לכל  מועד'   בספרו  כתב  ל"צז  י ' פלאג   חיים   ורבנו
  בניו ,  ימים   לאריכות   כה ו ז ,  עוונותיו   כל   לו   שמכפרים "   :)ו"ס

 ". ימים   ויאריך   זרע   ויראה ,  בחייו   ימותו   לא 
  עבודה "):  א"כ  חיים  דרך(  הקדוש   ה " השל   לומר  הוסיף  עוד
  ם ג  כי , ות צ ח  תיקון  אמירת  היא  יתברך  לבורא  ועצומה  ה ל גדו 

  וחיוב ,  לילה   כל   בוכים   עדן   שבגן   והצדיקים   ופמלייתו   ה " הקב 
  לשכינה   בן והחור   הצער   כל   שגרמנו   מאתנו   אחד   כל   על 

 ". בצערה   להשתתף 
 דרוש'  א,  דבש  יערות(  בספרו  כותב  זצ"ל   אייבשיץ   יהונתן   רבי 
 תכלית  הוא  כי ,  םילירוש  בנין  על  דמעות  להוריד  צריך":  ')א

 ". חיים  לנו למה  דוד   לכותמו  ירושלים  לנו  אין  ואם  ,השלימות



 

 

 

 סיפור -הקנאה והכבוד
  מגיפה   כי  רואה  הכהן  ןאהר  לש  ונכדו ,  אלעזר  של  בנו,  נחסיפ

 עם   חטאיהם  בעקבות,  ישראל  בעם  פגעה  ומדבקת  קשה
  בן   זמרי  אל  רץ  הוא.  מעשה  לעשות  יטמחל  והוא,  מואב  בנות
 על  העם   כל  לעיני   אותו   והורג  שמעון  טשב  נשיא  ,ואסל

 ופסק,  רהצנע  המגיפה  -  רגע  באותו  .צור  בת  כזבי  עם  חטאו
, דומא  חסניפאת    משבחת  התורה  .מישראל'  ה  אף  וןחר

  סופו   את  מספר  אשהנבי,  אלא.  שמו   על  הפרשה  את  וקוראת
  .נחסיפ של הטרגי

  חייו   חמתלמל  ויצא,  חיל  גיבור  היה  בדורו  שחי  הגלעדי  פתחי
, למלחמה  שיצא  טרם.  בישראל  שהשתעבדו  עמון  בני  נגד
ִאם ָנתֹון  : 'מראוילה'  ר  דֶ נֶ ַוִּיַּדר ִיְפָּתח  : "לא)-, ליא  שופטים(  אמר
ַעּמ  ןִּתּתֵ  ְּבֵני  ְּבָידִ ֶאת  ֲאֶׁשר ֵיצֵ ְוָהָיה ַהּיוֹ ,  יֹון  ֵביתִ ֵצא  ִמַּדְלֵתי    י א 

עַ  ִמְּבֵני  ְבָׁשלֹום  ְּבׁשּוִבי  ְוָהָיהִלְקָראִתי  ְוַהֲעִליִתיהּו  '  לה  ּמֹון 
משבחים  ל"חז  ."ֹעָלה להיפךא  יפתח  של  נדרו  את  אינם  ,  לא 
 ובת  לקראתו  יצאה  מהמלחמה  כשחזר,  דבר  של  בסופו   שהרי

 רואה  יפתח  .הניצחון  כשמחת,  ובמחולות  בתופים  היחידה
, לעולה  להעלותה  יצטרך  כעת  שהרי ,  בגדיו  את  וקרע   זאת
 .ורדנמ וחזור בל יכול ואינו

ה'  תנחומא(  המדרש ָאִבי, ":  ביתו  בכיית  את  מתאר  )בחוקותי 
ְוַאָּתה   ְּבִׂשְמָחה  ִלְקָראְת  ָּכַתב   ׁשֹוֵחטָיָצאִתי  ֶׁשָּמא  אֹוִתי. 

ין ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש  ּתֹוָרה ֶׁשְּיהּו ִיְׂשָרֵאל ַמְקִריבִ דֹוׁש ָּברּו הּוא ּבַ ּקָ הַ 
 ."ָּברּו הּוא ַנְפׁשֹות ָאָדם

,  נחסיפ   ועל  הגלעדי   יפתח  על  קשה   ביקורת  מותחים  ל"חז
 יכול  היה  : אמרו  וכה  נדרו  את  להפר  ויכל  בדורו  שהיה  הכהן
" יפתח  אמר  .נחס יפ  אצל  ולילך  נדרו  את  להפר  יפתח  אני: 
  כהן   ובן   גדול  כהן  אני: "אומר  נחסיופ  ?נחסיפ  אצל  ואלך  מלך
 "!?  זה  הארץ עם אצל ואלך, גדול

אומרים    ,נהרגה(  נספתה  בינתיים יום  ויש  עד  בבדידות  וחיה  שגלתה 
.  בדמיה  עונש  נתחייבו  ושניהם  )מסכנה=(  עלובתא  ההיא  )מותה

  בנישול   נענש   יפתח .  הקודש   רוח   מנו מ   נסתלקה   -  פנחס  
,  מגופו   נופלים   איברים   היו   ולך ה   שהיה   מקום   שכל ,  ברים י א 

  .) ד תעניתמסכת (  בדרך   ונקברים 
,  עולם   גדולי   שני   בין   שיש   והכבוד   הקנאה   קשה   כמה ,  ללמדך 
 .  הדור   וצדיקי   מגדולי  אחד  כל   של   כבודו   על '  ה   מקפיד   וכמה 
 רבניש  אפרים  הרב  סיפר  הבא  המדהים  המעשה  את

היו    שבירושלים  ורסמיםפהמ  העלמין  מבתי  באחד: "א"שליט
 על  לישון   אחד  לילה  להע  ניםהקבלאחד    .מצבות  קבלני  שני

.  היד  לו   השתתקה  -  המיטה  על  בשנשכ  ברגע  והנה,  מיטתו
 היא.  אותה  להזיז   יכול  אינו  אך,  ביד  עזים  כאבים  מרגיש  הוא

  לאשתו   קרא  הוא.  בכלל  אותה  רגישמ  לא  והוא  כאבן  קפואה
 כאבים   ומרגיש  לזוז   מצליח  אינו  שהוא  לה  ואומר  טריהסבהי
  עליה   ומצווה  צורח  והוא,  ביד  לו  לגעת  מנסה  היא.  עזים
 את   ככה  לראות  ללחץ  נכנסה  המסכנה  אשתו.  בו  תלגע  שלא
 . אמבולנס הזמינה ומיד, בעלה

  ך מתו  לעברה  קרא",  צורך  אין,  האמבולנס  את  מיד   תבטלי"
  אמבולנס  להזמין  אל  איך"  .הנוראים  והכאבים  הייסורים
 את  להזיז   יכול   ולא  מת  כמעט,  שוכב  אותך  רואה  כשאני
"לה  ואמר  בעלה   אליה  פנה   .בבכי  פרצהו  ?"היד   צריך   לא: 

  בבקשה   תקראי  !הבעיה  מה  בדיוק   יודע  אני.  אמבולנס
 שעובד   מתחרהה  המצבות  קבלן  -  אבנר  מרדכי'  לר  בדחיפות

 אמצע ב  עכשיו   שיגיע   לו   תגידי.  עלמין  בית  באותו   איתי
  וחסרת   מבולבלת  היתה   אשתו  ".גדולה  בדחיפות  הלילה
  וסבל   ביד  לשיתוק  מצבות  קבלן  להועיל  יכול  מה,  אונים

  .במהירות  אותו  והזמינה  בקולו אשתו השמע? ונורא וםאי
, במהירות  ומגיע  בבהלה  המקרה  על  שומע  אבנר  מרדכי'  ר

   .בצרתו לו להועיל יוכל אהו במה מבין  אינו כשהוא

 לפני  היד  לי   השתתקה: "לו  ואומר  המיוסר  הקבלן  ואלי  פונה
 תוכל  אתה   שרק   ודע י  ואני,  גיהנום  ייסורי   סובל  ני א.  כשעה
 .. ".אותי לרפא

  ממשיך   ואז,  בליבו  מרדכי  'ר  לו  חושב  ?"מדבר  הוא  מה  על"
"דבריו  את  הקבלן  ממך  ולבקש  משהו  לך  לגלות  רוצה  אני: 

  זה   הוא  תהא  כי  זוכר  אתה.  שעשיתי  מה  על  לי  תסלחש
 הגאון ,  ירושלים  של  רבה  של  המצבה  את  לבנות  שזכית

  שהיה '  צבי  הר'  ת"שו  בעל  ,ל"זצ  פראנק  פסח  צבי  הרב  דולהג
 ל"זצ  יוסף  עובדיה  הרב  שמרן  כך  כדי  עד,  שבדור  דולג  גאון
 . ביותר גדול בכבוד אותו ומכבד נורא ממנו מתפעל היה
  יה הש   זמן  כל  פראנק  פסח  רבי,  הזה  הצדיק  על  מספריםו

  גדולה   בעמקות  עמל  אלא,  יושב  היה   לא,  תורה  לומד
 כל  את  מסיים  צבי  פסח  רבי  היה,  שישי  יום  לבכ  !ידהבעמ
  !שבת מסכת כל את - שישי  יום כל !כן, כן. שבת מסכת
 את  למד  הוא  לחייו   האחרון   שישי  ביום   כי ,  עליו  מסופר
  לו   ואומר  שלו   לבן  קורא  אהו  ולפתע,  בעמידה  שבת  מסכת

 .לעמוד לו  שקשה  מרגיש ואה כי בתדהמה
 בלימוד  קושי  גיש רה  שהוא  בחייו  הראשונה   פעםהה  הית   זו 

  ה שקיק ב  מודלל  והמשיך   הוא  התיישב,  ברירה  בלית.  בעמידה
  הראשונה   הפעם  היתה   שזו  אלא,  שבת  מסכת  את  והנאה
 את  הניח  הוא,  דקות  כמה  שלאחר  עד.  בישיבה  זאת  שעשה 

  ביום   זה  יה ה.  ליוצרה  נשמתו  את  והשיב   הגמרא  על  אשהר
  זה   בקדושה   תורה  דברי  מתוך  כשנפטר   ,שבת  מסכת,  שישי
 זצ"ל. פראנק פסח צבי רבי  הדור  גאון של גדלותו מקצת
 שזכית  הוא  אתה,  אבנר'  ר":  ואומר  מיוסרה  קבלן  ממשיך
 ואכן,  פראנק  פסח  רבי   הדור  גאון  של  המצבה   את  לעשות
 לכ  את  כשראיתי.  ביותר  ויפה  מפוארת  מצבה  לו  הכנת

  הוא   מי  ומתעניינים  המפוארת  מהמצבה  מתפעלים  האנשים
 רציתי   לא.  דומא  לי  קשה  ,לי  קשה  יהה,  זאת  שהכין  זה

 את  להפסיד   רציתי  לא,  ממך  רק  ויקנו  ךאלי  ירוצו  שכולם
לכןהלקוחות  מוקדם  הגעתי,  בבוקר  היום?...  עשיתי  מה,  . 

 מי   שכל  רציתי  .לרסיסים  הזה  גאוןה  של  המצבה  את  נפצתיו
 הוא  יבחין   מיד  כי,  יתפעל  לא,  המצבה  את   ויראה  שיבוא

 ולמרות,  איכותית  כך  כל  לא  ההמצב   כי  ויחשוב ,  בשברים
,  ידיי  במו  אותה  שברתי,  לכן  ...מהר  נשברת  שהיא  הרי,  יופיה
 ". שתתקהה  המצבה את שברתי  בה, שלי היד  כעת והנה
  סליחה   לבקש   רוצה   אני ":  מרוא  בבכי  דבריו   את  הקבלן  עצר

  שהפגיעה   בטוח   שאני ,  פראנק   פסח   צבי   רבי   הגדול   מהגאון 
,  הזה   הקשה   הדין   את   עליי   הביאה   שנפטר   הצדיק   של   בכבודו 

,  במעשיך   שלי   שהקנאה ,  ממך   ה סליח   לבקש   גם   רוצה   אני   אך 
  אני ,  מתחנן   אני ,  אנא .  שעשית   מה   את   להזיק   אותי   הביאה 

  להציל  כדי  לי  תסלח , מך מ  בבקשה  .היד  את  להזיז  מצליח  לא 
 "... זה ה   מהשיתוק   ידי   את 

 תלמיד  המבזה   וכל  דיין  ויש   דין  יש ,  הפקר  אינו   הזה  העולם
 .  מותו   אחרי  ואף   ! למכתו   רפואה   אין  - חכם
  כי ,  מיידית  ונפגע  חכם  תלמידב   פגע  ותמצב   קבלן  אותו
 .התורה  לומדי של בכבודם שפוגעים חייב נותר לא ה"הקב
 ראש   ביום   שנים   הרבה  לפני: "א"ליטש  זר  דניאל  ג"הרה  סיפר
 הנעליים.  חדשות  נעליים  עם  בישיבה  לתפילה  הגעתי  ,השנה
  ברגל   וצלעתי,  ללכת  קשה  לי  היה  ןולכ,  הרגל  על  לי  לחצו
 אחד  איזה  אותי  ראה,  נורדאו  ברחוב   ,הדרך  באמצע  .אחת
  ברגל   גם   תצלע   מאד   בקרוב ":  בבוז  לי  ואמר  צולע  שאני  איך

,  במלגזה  שעבד  בזמן,  למחרת.  תי הגב  ולא  שתקתי   ". השניה 
  שלו   אמא!  הרגליים   שתי   את   לו   ושבר   כבד  דבר  עליו  נפל
 .באהבה וסלחתי ,לו שאסלח אליי להתחנן באה

בתלמיד חכם הוא פוגע  כך הם פני הדברים כלפי אדם הפוגע 
ה כך  ואם  התורה,  הדברים  בכבוד  פני  כלפי ם  וחומר  קל 

חכמים   שבישראל  תלמידי  הגדולים    , נחסיופ  חיפת  -ואו 
כי חששו  ,  השני  לקראת  אחד  באו  שלא  מפני  שניהם   נענשו

כך    לכבודם. ֶאְלעָ "  אמר:  באבות  התנאועל  ַהַּקָּפר ַרִּבי  ָזר 
וְ   ַהִּקְנָאהאֹוֵמר,   ִמן ְוַהַּתֲאָוה  ָהָאָדם  ֶאת  מֹוִציִאין  ַהָּכבֹוד, 
   ויוסיף לקח.וישמע החכם  ".ָהעֹוָלם



 

 

 
יומא    -  א"זיע  קדוש ה'  החיים   אור 'ה    מרן  הקשה תמוז  ט"ו 

: ואמר  ה"הקב  כפל  רבינו  למשה  בדבריו  מדוע:  דהילולא
  למשה   ה"הקב  בזה  רמז  גדול  יסוד  אלא"?  ְוָרִאיָתה...  ּוְרֵאה"

  ופלא   נס  בדרך  כולה  הארץ  את  לראות  לזכות  שכדי,  רבינו
  להתאמץ  ועליו,  הראשון  הצעד  את  תחילה  ת שולע   עליו

  צריך   ומשם,  העברים  הר  יגב  על  האפשר  ככל  גבוה  ולעלות
, כן  יעשה   ואם.  עיניו  במו  הארץ  את  לראות  לנסות  הוא

 הארץ  את  לראות  לו   וייתן   בעדו  יסייע   ה "שהקב  לו  מובטח
"בתחילה'  ה  לו  אמר   ולכן.  ופלא  נסבדרך   ַהר   ֶאל   ֲעֵלה: 

  אתה   תעשה  תחילה  דהיינו",  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְרֵאהּו  ַהֶּזה  ָהֲעָבִרים
 נס  עימך  אעשה  אני  מכן  ולאחר  ,לעשות  שביכולתך  מה  את

  ".ֹאָתּה ְוָרִאיָתה"
 רוחני  שפע  עלינו  להביא  רוצה  ה "הקב!  ועצום  נפלא  והלקח
 ,לכן.  בדבר  שלנו   הרצון   את  לראות  הוא  ממתין  אך,  אדיר
 תחו יפי   אז,  יכולתו  ככל  לעשות  מתאמץ  שהאדם  בשעה
. בדבר  שפעל  ממה  יותר  ישיג  והוא  וברכה  אורה  שערי   לפניו

, ל"זצ  יוסף   עובדיה   הרב   לציון  הראשון   מרן  לע  ומסופר
, ספרייתו  אל  היישר  וניגש   ממיטתו  קם  הבקרים  שבאחד
 ל"זצ ששת  בר  יצחק לרבי  ש " הריב ת " שו  הספר  את  נטל  ושם
 .  עיניו אורו ואז,  מה זמן בו  יןועי

  מוחו   את  מייגע  הוא  ימים  כמה  ברשכ  הסביר  בנו  לתמיהת
 נגלה  ש"שהריב  הזכ   והלילה,  ש"הריב  בדברי  קושיה  ליישב
? משמיים  לגילוי   מרן   זכה   ומדוע!  דבריו  את  לו   והסביר  אליו
 לכן  ,הצדיק  דברי  את  להבין  יכולתו  ככל  עשהשהוא  מפני
 מעל הטבע.  בדרך פניול נפתחו אורה  ששערי זכה

 
 החרמת  כשיש מתגלה  אמיתי חוןביט
 אם   להיווכח  המבחנים  אחד  כפולה  אהבה  היא  ישראל  אהבת
 חנות  בעל  כגון,  מתחרה  לו   יש  כאשר  הוא  בוטח  האדם
 'איש  חזון 'ה  כתב  זה   וכעניין,  לידו  חנות  פותח  אחר  שאדם

  וליבו   פיו  אם  ייבחן  בזאת  מנםווא:  )ג-ב,  ב   וביטחון  אמונה(
 לצפצף   לשונו  לימד  רק  או  באמת  הוא  בוטח  אם,  שווים
  הדורש   במקרה  נפגש  כאשר,  קוננה  לא  ובליבו   ןחוביט

  לנהלהו   הביטחון  של  דותפקי  זו   בשעה  ואשר   ביטחון
 אל   פנה   הלזו  הקשה  בשעה  האם,  ולרפאותו  להחלימו
 אל ופנה אליו פנה לא זו בשעה דווקא או בו ויבטח הביטחון
 ? אָׁשוְ  ותחבולות מגונים אמצעים אל, כזב ְוָׂשֵטי רהבים
  הביטחון   וזמרת  מוסרי  איש  ראובן,  יםבחי  רואים  שאנו  ומה
 את  ומתעב   דלותההשת  רוב  את  מגנה  תמיד,  שפתיו  על

 יחסרו  לא  ובחנותו  מצליח  איש  הואו  ,הפרנסה  אחר  הרדיפה
 את   הוא  אוהב ו.  לותהשתד  לרוב  זקוק  ואיננו,  לקוחות  לו

 .  שוחקות פנים לו מראה הביטחון גם הלא כי, הביטחון
  נעריו   עם  מתלחש  בוטחה  ראובן  את  לראות  הופתענו   והנה
 נותח   לפתוח  האומר  רעהו  עצת  להפר  איך,  עצתו  ואנשי
  ליבו  בחביון רק תחילתו ובהיות.  מזה עצב מלא והוא, כמותו

  הולך ,  מכריו  עיני ב  לחרפה  יהיה   פן   הדבר  לגלות   ומתבייש
  גלויות   בהשתדלויות  ומתחיל  בסופו  הבושה   מידת  גם  ומאבד
 בדרך  מתקדםו  הולך  לאט-ולאט,  רעהו  מחשבת  להניא
  ועושה ,  לבבו  מקרב  ותהלך  תימס  הבושה  ומידת  עקלתון
 תחרות וה,  חי  כל  לעין  שפלות  ופעולות  נבזים  מעשים  בגלוי
  ת ונעשי  הפרסום  בתכלית  מתפרסמת  רעהו  ובין  שבינו
  ונימוקים   טעמים  ובודה  ,להתמודד  ידע  ולא,  הימים  לשיחת
  מתחכם  עוד.  מעשיו  את  להצדיק  כדי  יסודם  בשקר  אשר
  נגד   שמתחרה  מה  שכל  לבקרים  חדשים  ביאורים  יףוסלה

 את  ומשלה,  המוסר  תורת  פי  ל וע  שמיים  לשם   הוא  רעהו
  אוהבי   או  הדעת  קטני  זולתו  גם  ומטעה  כן  להאמין  עצמו

 וחובבי  מריבה  רודפי  סביבו  מתלקטים  בהרו  ועל,  קטטות
  קיים   מבצר  ידם  על  ונבנה ,  ביניהם  שלום   מטיל  והשטן ,  רכיל
  .חינם ושנאת שקר, רכילות, הרע  לשון, ותומריב קטטות של

 ל] לייב שטיינמן זצ"ן הגאון ר' אהרן יהודה מר[ 

י"ז בתמוז -הפטרות החל מה
  מוז בת  ז"י  עד  מבראשית":  )ח" תכ  ייםחרח  או(  הטור  כתב

 לפי  ואילך   ומשם  ,בדומה  דומה  הפרשיות  מעניין  מפטירים
  דנחמתא   ושבע   דפורענותא   תלתא   -  המאורע  ולפי   הזמן

 ". בתאו דתי   ותרתי 
  תוכן,  בתמוז  ז "י  ועד  בראשית  מפרשת ,  השנה  שבתות  בכל
  בתמוז   ז"שמי  בשבתות  אך  .השבוע  לפרשת  קשור  פטרההה

 . להפטרה הפרשה בין  קשר  אין ואילך
 בשלושת :  המאורע  ולפי   הזמן   לפי  הוא  הפטרותה  של  עניינן

 שלאחר   השבתות  בשבע  ,פורענות  של  הפטרות  אלו  השבועות
  , נחמה  של   הפטרות  שבע  אלו  ה השנ  סוף  ועד   באב   תשעה
  . תשובה  של  פטרות ה  אלו  השנה   תחילת  של   השבתות   ובשתי 
  " ִיְרְמָיהּו  ִּדְבֵרי "  :ח "דש   סימנן  -  פורענות  של  הפטרות  שלוש 

 של  'ב  שבפרק   "   ' ה   ְּדַבר   ִׁשְמעּו " ,  ירמיהו  ספר  שבתחילת
 .  ישעיהו ספר שבתחילת "ְיַׁשְעָיהּו   ֲחזֹון " ו, ירמיהו
 ". חזון שבת" ההפטרה שם  על תאנקר השלישית השבת
 הכוחות  לשלושת  תרומזו  הפורענות  של  ההפטרות  שלוש

"הראשונה  ההפטרה.  שבאדם  המרכזיים   -"  ִיְרְמָיהּו   ִּדְבֵרי, 
 .הדיבור  לֹכח רומזת

"ההשני  ההפטרה   . השמיעה  לֹכח  רומזת   -"    'ה  ְּדַבר  ִׁשְמעּו , 
 . ההראי  חלכֹ  רומזת -" ְיַׁשְעָיהּו ֲחזֹון , "השלישית  וההפטרה
  מּו ַנחֲ   ַנֲחמּו "  הפטרת  את  קוראים  באב  תשעה   שלאחר  בשבת
  ַוֹּתאֶמר "   ההפטרות  את  קוראים  מכן  שלאחר  ובשבתות   ", ַעִּמי
ָרה   ֲעִנָּיה ", " ִצּיֹון  י ", " סֹעֲ י   ָאנֹכִ ,  " ֲעָקָרה   ָרִּני ", " ְמַנֶחְמֶכם  הּוא  ָאנֹכִ

" אֹוִרי   קּוִמי "   הפטרות   י שת  באות  מכן  לאחר  ". ָאִׂשיׂש   ׂשֹוׂש ", 
'  ה   ִּדְרׁשּו "  -  גדליה  בצום  נקראת  האחת  :תשובה  של

  ליום   השנה   ראש  שבין   בשבת  נקראת  יה והשנ",  ִהָּמְצאוֹ ּבְ 
ֶקי '  ה   ַעד   ִיְׂשָרֵאל   ׁשּוָבה "  -  הכיפורים  ההפטרה  שם  על".  ֱא
   ".שובה  שבת" זו שבת נקראת
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 ל קימא:זרע של
 מרים וסף בן רחל ודה יחזקאל יהי

 נפתלי שלמה בן לאה 
 מינה  ה רייזל בתשושנ

   ולול בת ל מיט 
 זכר) בן(ילה ל חן בת ד :שמחה צביה בת רחל

 רנה אושר בת או:  תמיבן שלו ובלי
 ה יבת ח רחל : הבת ציפור ה הודי

 עדי בת מזל :  יגילת אביעל ברכה ב

 בים כוי הרמכספי מעשר לזיה לתרום  מצו 

 לרפואת: 
 א   ליט"ש אנה מסבן כנסים הרב מאיר 

 ן אביגיל  ל ב: אריא תייעקב ישראל בן גל
 ט  ן אנאברהם בבן רחל :  שמעון   ה:ם בן עליזמנח

 הגולן בן דינ:  עודד בן הגר
 נה ט בת חה: זולישרת ית: ויקטוריה בבת גל אורטל

 רבקה  בתקרן מרים   : רות  גלית בתדינה:  בת להפאו
 ת שדרה שושנה ב: ה לאה בת ציפורה איל
ל ורית בת רחנה : נת ליב  וארה : רותנ ל בתרח

  שרונה בנות תורן יפה, ולימור הודיה



 
 

 

העלון מוקדש להצלחת יגאל צבן בן ציון 
ורעיתו שיזכו בקרוב ממש לראות בחתונת 

בנותיהם :עינב ,ליטל ומזל אורין בני ציפורה 
 תים מוצלחים ובנין עדי עדשיזכו לב
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 פינחס -פרשת
מעשיו יהיו לשם שמים כל העוסק בצורכי ציבור 

 זכה להצלחהואז יטובת הציבור בלבד ול
העוסק בצורכי ציבור צריך שכל מעשיו יהיו לשם שמים ללא 

 זכה להצלחהואז יאישי אלא רק את טובת הציבור  שום אינטרס
ג לעם ישראל עם מידות מיוחדות כפי משה רבנו מחפש מנהי

"ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבֹא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר שכתוב בפסוק  
' ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם היֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת 

נהג ים מהם הדברים שמנהיג צריך שילמד. ומפרשה זו ֹרֶעה"
 בהם 

לוקי הרוחות רש"י -ל א-פי שמובא ברש"י  אכ שיהיה סבלןא.
של עולם, גלוי וידוע  וריבונכותב  למה נאמר כך, אמר לפניו: 

לפניך דעתו של כל אחד ואחד, והם אינן דומין זה לזה, מנה 
 עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו.

ים של שלמה חולין פרק ו סימן כ): ואומר אני, לא כתב הרש"ל (
שלא יתגאה הפרנס על הציבור, אלא צריך לקבל עליו  רק זו

להיות סבלן, שומע חרפתו ואינו משיב, כמו שאמר המקרא 
(דברים א יב) "טרחכם ומשאכם וריבכם", משה רבנו לא התלונן 
בכל זה אלא שלא ישא לבדו, כמו שאומר המקרא, איכה אשא 
לבדי וגו'. ודומה לזה הגבאי הממונה, צריך לסבול גם מן 

מחרפים והמקללים, כמו שכתב המרדכי שיותר זכות גדול הוא ה
 לו שיחרפוהו, ממה שיברכו אותו, כדאמר בירושלמי. עי"ש. 

ובכלל סבלן שיהיה ענוותן שלא יתגאה על הציבור כלל אלא אך 
ורק לשם שמים רש"י מבאר על הפסוק ואיש משה ענו כותב 

ווקא רש"י סבלן  משה רבנו רבן של כל הנביאים השתבח ד
במידת הענווה נחשון בן עמינדב בקרבנות הנשיאים לא מוזכר 

אור החיים ואומר  סביראצלו תואר נשיא כמו שאר הנשיאים מ
שזה לספר בשבחו שלא היה מחשיב עצמו כנשיא אלא כאחד 
 מבני השבט, שלא היה מתנשא עליהם כלל  והיתה לו ענוה יתרה 

: על הרב משה (''מורשת אבות'' הביאו הרב לוגסי )מסופר 
פיינשטיין זצוק"ל בהיותו מהלך פעם ברחוב, שמע רבי משה 
פיינשטיין קול קורא: ''משה משה! '' בהביטו סביב, ראה כי זהו 
קולו של מכר, אשר ישב ליד הגה מכוניתו. מבלי להניד עפעף, נגש 
רבי משה אל המכונית. האיש הבין שרבי משה חשב שהקריאה 

מרב מבוכה. הוא אמר: ''תוך כדי  היתה מכוונת אליו והסמיק
נהיגה הבחנתי בבני משה, פה ברחוב, לא הייתי מעלה בדעתי 

הישיבה בצורה כה פשוטה. נוסף לכך, לו הייתי -לקרוא לראש
מבקש לדבר עם ראש הישיבה, הייתי יוצא ממכוניתי ונגש אליו. 

הישיבה כי יסור אלי... '' רבי משה -לא הייתי מהין לבקש מראש
נאמנה כי אין לו סיבה לדאגה: ''זה שנים רבות שאיני  הבטיחו

 (ספר ''רבי משה פיינשטיין'' יחס כל משמעות לדברים הללו.מי

היינו, שיהיה הראשון  שיוצא בראש העם בזמן המלחמה,ב. 
שנושא בעול עם הציבור שבכך מראה שהוא מרגיש את צרת 

 הציבור וחש את צרת הציבור 
המלחמה ראתה אותו אשתו שהוא  על החפץ חיים שבזמןמסופר 

יושן על הרצפה שאלה אותו מדוע אתה עושה כך אמר לה חיילים 
יהודים נמצאים בקרב שוכבים על עפר לא מלאני לבי לישון על 

על האדמו"ר מויזניץ האמרי חיים כשהיה  וכן מסופרמיטה 
לרכב כאב לו מאד ואמר שקוייטל (הפתק  סלהיכנמתכופף כדי 

 רכה לצרותיו) יותר כואב מכאב זהשהיהודי מבקש ב
באים אליו אנשים היה כל כך שהיה אומר שכ וכן הבבא סאלי

ת ייכואב את כאבם ואמר שמוכן שיחתכו שתי ידיו כדי שבע
 תפטר רךהמתב

כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי  כותב המסילת ישרים
שאוהב לישראל, וכל מה שמגדיל האדם אהבתו לישראל, גם 

 הוא מגדיל אותו ועושהו רועה ישראל)-ברוך -הקדוש
? כשעמדו  'משום מה זכה יהודה למלכותכתוב ב'מכילתא' :

שבטים על הים, זה אומר 'איני יורד לים תחלה! וזה אומר איני 
יורד לים תחלה!' מתוך שהיו נוטלים עצה אלו מאלו. קפץ נחשון 

' למלכותבן עמינדב ושבטו אחריו לתוך גלי הים, לפיכך זכה 
 שהמוסר נפשו על הציבור זוכה להנהיגם!." 'מכאן

 שיוכל בזכיותיו להגן על עם ישראל . שיהיה בעל זכיות ג.
כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל  אשר רוח בו. ד.

 אחד ואחד  כלומר, שיוכל להסתדר עם כולם קשים כקלים
 ת התורהעל הפסוק שהקב"ה מצווה את משה ואהרון כותב

פירש רש''י, צוה עליהם  (שמות, וארא) ם ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוְיַצּוֵ 
 רבא שם להנהיגם בנחת ולסבול אותם, דברי רש"י הם  מהמדרש

ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָּבַני  ַוְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וגו'. ָאַמר: 
ל ְמָנת ֵּכן ִּתְהיּו ְמַקְּבִלים ַסְרָבִנים ֵהן, ַרְגָזִנין ֵהן, ַטְרָחִנין ֵהן, עַ 

ַּבֲאָבִנים ֶאְתֶכם ְמַסְּקִלים ֶׁשִּיְהיּו ֶאְתֶכם, ְמַקְּלִלין ֶׁשִּיְהיּו ֲעֵליֶכם
ראיתי מבארים היינו  אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ה.

שהמנהיג ינהיג את הציבור ולא שהציבור ינהיג אותו  שהמנהיג 
אל סלנטר מסביר דברי חז"ל פני יצא לפניהם ויעבור רבי ישר

 הכלב  הדור כפני

שהם  )ם גשמייםהכלב הכוונה למנהיגי הדור  (שמנהיגים בעניני
יג את דומים לכלב , כלב הוא הולך לפני אדונו נראה שהוא מנה

אדונו אבל בפרשת דרכים הכלב מחכה לראות איפה אדונו הולך 
 בעקבתאואז רואים שהמנהיג הוא האדון ולא הכלב הוא הדין 

דמשיחא שנראה שהמנהיגים מנהיגים את הציבור אבל אליבא 
א חן ודאמת הם כל הזמן מסתכלים אחורה לעשות דברים למצ

רים אלו את טובת בעיני הציבור אף על פי שאין ראוי לעשות במק
הציבור כגון שבעתיד מעשה זה רק יזיק יותר וכדו' וכן המנהיג 

 צריך מנהיג ולא מונהג ולא לחשוש מאנשים תקיפים דלא מעלי 
לכאורה רועה  ולא תהיה עדת ישראל כצאן אשר אין להם ו.

רועה מה הפירוש "אשר אין להם "  ללאמספיק לומר  כצאן  
סוגי מנהיגים יש מנהיג שכל מבאר הלקח טוב  שישנם שני 

הנהגתו היא לטובת עצמו ואין טובת העם עומדת לנגד עיניו כלל 
וכשהאינטרס האישי שלו מתנגש עם טובת הציבור הוא יעדיף את  
טובתו על טובת הציבור. ציבור שיש לו מנהיג כזה הוא כציבור 
ללא מנהיג כיוון שכל הציבור הוא אמצעי ועזר למילוי רצונותיו 

מתו כספו וכבודו. ולכן משה רבנו ביקש שלא יהיה מנהיג עוצ
שרואה בהנהגת הציבור רק את טובתו שאם המנהיג רואה רק 

יש  "כצאן אשר אין להם רועה"את האינטרס שלו הרי הציבור 
רועה יש מנהיג אבל זה כאלו ציבור ללא מנהיג ולכן הם כצאן 

ק את אשר אין להם רועה ומשה רבנו מחפש  מנהיג שרואה ר
טובת הציבור ולא מעניין אותו כבודו וטובת עצמו כלל לעומת 

 טובת הציבור   
על עם ישראל בחטא העגל ואמר לקב"ה  כמו משה רבנו שהתפלל

שאם אינך שומע תפילתי מחני נא מספרך אשר כתבת  וכיון שיצא 
מפיו של משה רבנו לכן בפרשת תצווה לא מוזכר משה רבנו  שמו 

ל פי שפרשת שמות ועד וזאת הברכה אין פרשה אינו מופיע אף  ע
 שמשה רבנו לא מוזכר 

אמר רב יהודה אמר רב:   :דף ח מסופר במסכת עבודה זרהוכן 
ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה בן בבא שמו, שאלמלא 
הוא בטלו דיני קנסות מישראל, שגזרה מלכות הרשעה גזרה: כל 

יהרג, ועיר שסומכין בה רב  הסומך תלמיד  יהרג, וכל הנסמך 
תחרב, ותחום שסומכין בו יעקר; מה עשה רבי יהודה בן בבא? 
הלך וישב בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירות גדולות בין ב' 
תחומי שבת, בין אושא לשפרעם, וסמך שם חמשה זקנים: ר"מ 
ור' יהודה ור' יוסי ור"ש ורבי אלעזר בן שמוע, ורב אויא מוסיף: 

מיה; כיון שהכירו בהם אויבים, אמר להם: בני, רוצו! אף רבי נח
אמרו לו: רבי, ואתה מה תהא עליך? אמר להם: הריני מוטל 
לפניהם כאבן שאין לה הופכין; אמרו: לא זזו משם עד שנעצו 

רבי  לגופו ג' מאות לולניאות של ברזל ועשאוהו לגופו ככברה! 
 יכה בישראל כדי להעמיד את הסמיהודה בן בבא מסר נפשו  ממש 

שתלמידו חלה במחלה חשוכת מרפא   וכן מסופר על החפץ חיים
ל"ע הלך התלמיד לחפץ חיים שיברכו אמר לו החפץ חיים שילך 

תו יהתנה א,לת"ח פלוני ויברך אותו ויתרפא וכך עשה והבריא 
החפץ חיים לא לספר לאף אחד כיצד הבריא לאחר הרבה שנים 

באותה מחלה והפצירה בו  גם כןשל אותו תלמיד חלתה גיסתו 
גילה לה  מיד ולבסוף שיגלה לה מה עשה כדי שיעשו גם הם  אשתו

לאחר מכן חזרה אליו המחלה החפץ חיים היה אז זקן ותלמידו 
בא אליו שנית שיברך אותו  אמר לו החפץ חיים אז צמתי עליך 

 ארבעים תעניות שתבריא ואילו עכשיו זקנתי ואיני יכול לצום. 
ואים שלא רק שלא לקח את הכבוד לעצמו שריפא ממעשה זה ר

תעניות היה מוסר  40מחלה חשוכת מרפא ל"ע אלא גם צם עליו 
את נפשו אפילו בשביל יחיד  ולא מחפש את טובתו  כלל לא כבוד 

 ולא כלום 
ִעם ַהִּצּבּור, ִיְהיּו  ָכל ָהֲעֵמִליםוְ "פ"ב מ"ב  כתוב במסכת אבות

ֲעֵמִלים ִעָּמֶהם ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשְּזכּות ֲאבֹוָתם ְמַסְּיָעַתן ְוִצְדָקָתם 
 "ֲעִׂשיֶתם עֹוֶמֶדת ָלַעד. ְוַאֶּתם, ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ָׂשָכר ַהְרֵּבה ְּכִאּלּו

יהיו עמל לשם שמים  וסק בצרכי ציבורכותב רע"ב שכל מי שע
וכשתצליחו תדעו שזה לא בזכותכם אלא בזכות אבותם של אלו 
ולמרות שלא בזכותכם הגעתם לכך אני מעלה עליכם כאלו אתם 

 עשיתם את הכל אבל התנאי להצלחה לשם שמים 
רנס על הציבור ראוי להעמיד פ : "אין(יומא כב ע"ב) מאירי כתב ה

אלא מי שנודע במידותיו, עניו ושפל רוח וסבלן, מפני שהוא צריך 
להתנהג עם הבריות בדרכים משתנים לכמה גוונים, זה בכה וזה 
בכה, ולהתאהב עם כל אחד מהם כפי מידותיו". וכתב עוד שם: 
"לעולם יהא אדם נאמן בכל עסקיו, ולכל אדם. וכל שיעשה כן, 

הרוצה (נדה ע ע"ב): יחים, כמו שאמרו יהא בטוח שנכסיו מצל
יתעסק באמונה, ולא אמר יתעסק באמונה לחברו,  -להתעשר 

 -אלא לכל אדם שבעולם. ואף במשלי החכמים אמרו: היושר 
הכנת העושר. ואף על פי שמדת הנאמנות משובחת בכל אדם, וכל 
אדם צריך לה, מכל מקום מי שהוא ממונה פרנס על הציבור, 

וטר במידה זו עד תכלית, שלא תהא פרצה צריך שיהא מע
 קוראתו". ע"כ. 
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חריו משה ביקש מנהיג א. ידמובא במדרש רבא פרשת פנחס פשרה כא אות 
: ֹנֵצר ְּתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה, (משלי כז, יח)ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  את בניו 

 ְוַהְרֵּבה ָחַלק ְל ָּכבֹוד, ְוהּוא ָהָיה ַמְׁשִּכים ּוַמֲעִריב ְּבֵבית ְיהֹוֻׁשַע ַהְרֵּבה ֵׁשֶרְת 
, הּוא ָהָיה ְמַסֵּדר ֶאת ַהַּסְפָסִלים, ְוהּוא ּפֹוֵרס ֶאת ַהַּמְחְצָלאֹות, הֹוִאיל  ַהַּוַעד ֶׁשְּל

ֵאינֹו ְמַאֵּבד ְׂשָכרֹו, ְוהּוא ֵׁשֶרְת ְּבָכל ֹּכחֹו, ְּכַדאי הּוא ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש ֶאת ִיְׂשָרֵאל ׁשֶ 
ֹ : ַקח ְל ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, ְלַקֵּים ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: נֹ (במדבר כז, יח) אַכל ֵצר ְּתֵאָנה י

: ֹנֵצר ְּתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה, ָלָּמה ִנְמְׁשָלה ּתֹוָרה ִּכְתֵאָנה, (משלי כז, יח)ְלִפיָכ ִּפְרָיּה.
יָלנֹות, ַהַּזִית, ַהֶּגֶפן ְוַהְּתָמָרה, ִנְלָקִטין ְּכַאַחת, ְוַהְּתֵאָנה ִנְלֶקֶטת ְמַעט ֶׁשֹרב ָהִא 

ְמַעט, ָּכ ַהּתֹוָרה ַהּיֹום לֹוֵמד ְמַעט ּוְלָמָחר ַהְרֵּבה, ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה ִמְתַלֶּמֶדת לֹא 
סוף להנהיג את אנו רואים שמי שעמל  על התורה זוכה לב ְּבָׁשָנה ְולֹא ִּבְׁשָנַתִים

העם  כתוב על יהושוע  נער לא ימיש מוך האוהל שלא מש מאוהלה  של תורה 
  לרגע ולבסוף זכה לכל מה שזה ואף שהיו בתחילה יותר מוכשרים ממנו

 שימושו את משה רבנו לבסוף נתעלה מעל כולם מהתמדתו ו
במסכת כתובות  וכן מסופרמכאן לומדים שהלמד תורה בהתמדה חייב לגדול 

דף סב: על רבי עקיבא שחמיו כלבא שבוע הדיר את ביתו מנכסיו על 
שהתחתנה עם עם הארץ כרבי עקיבא אחרי  עשרים וארבע שנים רבי עקיבא 
שב לעירו עם עשרים וארבע אלף תלמידים בא חמיו כלבא שבוע שלא ידע 
שזה רבי עקיבא חתנו וביקש שיתיר לו את הנדר שנדר לבתו אמר לו רבי 

היתה יודע שהוא יהיה תלמיד חכם גברא רבא  האם היית מדיר עקיבא אם 
את ביתך הנאה אמר אלו ידעתי שהוא שהוא יודע משנה אחת לא הייתי 
מדירה אמר לו אני הוא נפל על פניו ונשק את רגליו ונתן לו חצי מנכסיו שואל 
תוס שם ד"ה אדעתא דגברא ,הרי קיימא לן שאין מתירים נדר בדבר הנולד 

בשעת הנדר ובשעת הנדר היה עם הארץ עונה תוס שמי שהולך  שלא היה
ללמוד הדרך הוא שגודל בתורה ונעשה אדם גדול מדברי תירוץ תוס' רואים 

 שמי שעמל בתורה הדרך שנעשה גדול
 בזכות השקידה העצומה נפתחו לו מעינות החכמה 

של החתם סופר,  (הרב משה שיק) תלמידו ומספרים על המהר''ם שיק
שכאשר היה לומד היה יושב בסוף הכיתה מרחוק, כי היה צעיר לימים יותר 
מכולם, ולא היה תופס טוב את השיעור, וכל הזמן הרב עקב אחריו, והיה 
לומד בהתמדה יומם ולילה, אבל לא תופס את החומר, שהיו דבריו של הרב 

על יד היכל הקודש  עמוקים, לילה אחד ראו אותו עומד בלילה בשעה מאוחרת
כשהוא פתוח, ובוכה לבורא עולם ואומר לו: בבקשה ממך תפתח לי את השכל 
שגם אני יבין ובכה ובכה, וסיפרו זאת לרב חתם סופר, ולמחרת היה יושב 
כהרגלו רחוק, והרב הקשה קושיה עצומה, והנה משה הצביע לומר את 

התירוץ, ותירץ חלק התשובה, והרב רצה לעודדו והזמין אותו לידו לומר את 
מהתירוץ ואז הרב אמר להם בואו אסביר לכם את תירוצו, (שרצה לעודד 
אותו) והסביר להם את הדברים בטוב טעם ודעת, ואמר לו מהיום והלאה 
אתה יושב כאן בשורה הראשונה, ובזכות שבכה להקב''ה עלה ונתעלה עד 

הכי חשובות, שנהיה ׂשרם של ישראל, והיום בספרים שלו יש את התשובות 
והספרים שלו לא זזים משולחננו, כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה, ומשום 

 כך אסור לאדם להתייאש אלא להרבות בתפילות ובתחנונים לקב''ה, ע''כ.
, ֶׁשְּבַיְלדּותֹו ָהָיה ַׁשְקָדן ָעצּום, אּוָלם לחותנו  ִׁשיק ַזַצ"ל וסיפר על כך המהר"ם 

ֶׁשְּבַיְלדּותֹו ָהָיה ֹּכַח ְּתִפיָסתֹו ַחָּלׁש ְמֹאד, ְולֹא ָהִבין ֲאִפיּלּו ַּדף ָהָיה ָקֶׁשה ְּתִפיָסה 
ְּגָמָרא ֶׁשָּלְמדּו ִעּמֹו, ְוִעם ָּכל זֹאת לֹא ִהְׁשִּגיַח ַעל ְּכלּום, ְוָׁשַקד ְמֹאד ְּבִלּמּודֹו, ְוָנַדד 

ף ֶׁשּלֹא ָהִבין ֵהיֵטב ֶאת ָהִעְנָין, ְוַרק ֵׁשיָנה ֵמֵעיָניו, ְוָחַזר ְּפָעִמים ַרּבֹות ַמה ֶׁשָּלַמד אַ 
 ִּבְזכּות ְׁשִקיָדתֹו ַהְּמֻרֶּבה, ִנְפְּתחּו לֹו ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה, ִּכי ָהִעָּקר ִהיא ַהַהְתָמָדה. 

לוי בילדותו, , רבה של קובנה, ספרו שלא היה ערבי יצחק אלחנןמסופר על 
הדור קבלו את פסקיו. הנצי"ב ובכל זאת זכה להיות גדול בתורה שכל גדולי 

מוולוז'ין אמר שהוא הגיע לכך בזכות שקידתו והתמדתו העצומה. ואומנם 
כאשר קוראים את תולדותיו רואים עד היכן הגיע התמדתו. כאשר היה נאלץ 
לצאת מבית המדרש לצורך דחוף היה הולך עם הספר הפתוח, בו למד עד 

ו לבית המדרש יוכל להמשיך הדלת שם הניח את הספר פתוח כדי שמיד בשוב
מיד בלמודו. כאשר היה מגיע לבית חותנו לסעודה והיה רואה שלא הוכנה 
עדיין, לא השתהה אלא נטל ידיו ואכל במהירות פרוסת לחם, ברך ויצא 
בדרכו לבית המדרש, במוצאי יום הכיפורים הי עוזב, בריצה את ביהכנ"ס, בא 

רה לבית המדרש בעוד אחרוני לביתו, מבדיל על הכוס אוכל משהו ורץ חז
 ממנו (מורשת אבות, שמות: פרשת תצווה). המתפללים עדיין לא הספיקו לצאת 

 רבנו הגדול הרמב"ם כיצד גדל
ַּבת ָהְיָתה לֹו ַלַּקָּצב ֶׁשל קֹוְרדֹוָבה ִּבְסָפַרד, ַּבת ְמיֶֻחֶדת, ַצִּדיָקה ְוִיְרַאת ה', ֶׁשָּכל 

ָחָכם ֶׁשִּיְלַמד ּתֹוָרה ִמֹּבֶקר ַעד ֶעֶרב. ָאִביָה -ן ַּתְלִמידֶחְפָצּה הּוא ִלְזּכֹות ְּבָחתָ 
ַהַּקָּצב, ֶׁשָהָיה עֹוֵבד ָקֶׁשה ְלִמְחָיתֹו, ַּדְוָקא ִצָּפה ֶׁשֲחָתנֹו יּוַכל ְלַסֵּיַע לֹו ַּבֲעבֹוָדתֹו 

ָתה ׁשֹוָנה ִמֶּׁשּלֹו. ָּכל ְוַאף ִּבּתֹו ּתּוַכל ְלִהְתַּפְרֵנס ְּבָכבֹוד.ַא ְׁשִאיָפָתּה ֶׁשל ִּבּתֹו ָהיְ 
ֲחלֹוָמּה הּוא, ָּכָאמּור, ִלְזּכֹות ְּבָחָתן ֶּבן ּתֹוָרה ְוִהיא מּוָכָנה ִלְמֹסר ַנְפָׁשּה ְּכֵדי 

ָחָכם, ַמְימֹון ֶּבן -ְלָהִקים ַּבִית ֶׁשל ּתֹוָרה. ָּבִעיר ַהְּסמּוָכה, ַמְדִריד, יֹוֵׁשב לֹו ַּתְלִמיד
ּתֹוָרה, ִמְסַּתֵּפק ְּבַפת ַּבֶּמַלח ּוִמְּלַבד ַהִּלּמּוד ֵאין ָּדָבר ַאֵחר עֹוַבְדָיה, ְועֹוֵסק ּבַ 

ֶׁשַּמֲעִסיק אֹותֹו. ַהַּׁשְדָכִנים ְּכָבר ִהְפִסיקּו ְלִהְתַעְנֵין ּבֹו ֵּכיָון ֶׁשָּתִמיד ָּדָחה ֶאת 
ד רֹוֶצה ְלַהְסִּפיק ּוְלַמֵּלא ַהָּצעֹוֵתיֶהם ְּבַטֲעָנה ֶׁשֲעַדִין לֹא ִהִּגיַע ְזַמּנֹו ְוִכי הּוא עֹו

ְּכֵרסֹו ַּבּתֹוָרה. ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות חֹוֵלם ַמְימֹון ֶּבן עֹוַבְדָיה ֲחלֹום ּבֹו ָאָדם ְנׂשּוא ָּפִנים 
ִנְגָלה ֵאָליו ְואֹוֵמר לֹו: ''ִהִּגיָעה ְׁשָעְת ָלֵׂשאת ִאָּׁשה. ֵל ָלִעיר ַהְּסמּוָכה קֹוְרדֹוָבה 

 ֶׁשל ַהַּקָּצב ִהיא ִהיא ָהִאָּׁשה ָהְראּוָיה ְל ִמָּׁשַמִים!'' ַּבְּתִחָּלה ִּבֵּטל ְּבֶהֶנף ְוָׁשם ִּבּתֹו
ָיד ֶאת ַהֲחלֹום ְּבַטֲעָנה ֶׁש''ֲחלֹומֹות ָׁשְוא ְיַדֵּברּון'', ַא ִמֶּׁשָחַזר ַהֲחלֹום ַּבֵּׁשִנית 

ה ּוְלַחֵּפׂש ַאַחר ַּבת ַהַּקָּצב ''ַהְמֹיֶעֶדת ּוַבְּׁשִליִׁשית, ֶהְחִליט ַמְימֹון ָלֶלֶכת ְלקֹוְרדֹובָ 
לֹו''. ְוָאֵכן ִמֶּׁשִהִּגיַע ְלקֹוְרדֹוָבה ָׁשַאל ַעל ִּבּתֹו ֶׁשל ַהַּקָּצב ַאַחר ֶׁשֵהִבין ֶׁשַּכִּנְרֶאה 
אֹודֹוֶתיָה ִּדֵּבר ִאיׁש ַהֲחלֹומֹות. הּוא עֹוד ֵהִבין ֶׁשָאֵכן ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר ְוִהיא זֹו 

ְמֹיֶעֶדת לֹו. ּתֹו ְזַמן ָקָצר ֵהם ָּבאּו ִּבְבִרית ַהִּנּׂשּוִאין ְוָאֵכן ֵהם ָהיּו ְמֻאָּׁשִרים ַעל הַ 
ַהְּזכּות ֶׁשִּנְקְרָתה ְּבַדְרָּכם. ַּכָּצפּוי ַמְימֹון ֶּבן עֹוַבְדָיה ִהְמִׁשי ְוִהְתִמיד ַלְיָלה ָויֹום 

ֶׁשר ִּכי ֲחלֹוָמּה ִהְתַּגֵּׁשם. ִהיא ָרֲאָתה ְזכּות ְלָׁשֵרת ְּבַתְלמּוד ְוַרְעָיתֹו ִהְתמֹוְגָגה ֵמא
ֶׁשַּיִּניַח ָלּה  -ָאָדם ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה, ְלָהִכין ֶאת ֲארּוחֹוָתיו, ְלַכֵּבס ֶאת ְּבָגָדיו ּוִבְתמּוָרה 

ֵּתַקׁש ְּבֵלָדָתּה. ְלַהֲאִזין ְלקֹול ִלּמּודֹו. ְלַאַחר ָׁשָנה ָזְכָתה ָלֶלֶדת ֶאת ְּבָנּה ְּבכֹוָרּה וַ 
ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ֶׁשּנֹוַלד ַהֵּבן ִהיא ִהְסִּפיָקה ִלְראֹותֹו ּוְלָבְרכֹו ּו... ִמָּיד ָנְפָחה ֶאת 

 ִנְׁשָמָתּה. ְּבִגיל ְׁשמֹוָנה ָיִמים ֻהְכַנס ַהֵּבן ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַוִּיָּקֵרא ְׁשמֹו 
 

ְהיֹות מֶׁשה ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים, ָנָׂשא ָאִביו ִאָּׁשה ְׁשִנָּיה ְוזֹו ֶהֱעִמיָדה ְּבִיְׂשָרֵאל מֶׁשה. ּבִ 
לֹו ָּבִנים ּוָבנֹות. ַלֶּיֶלד ַהחֹוֵרג ֶׁשָּלּה, מֶׁשה, ִהְתַיֲחָסה ְּכִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה. 

ן ַהַּקָּצב'' ְוהֹוֵפ ְלבּוז מֶׁשה ַהָּקָטן ֵאינֹו עֹוֶׂשה ַנַחת רּוַח ְלהֹוָריו. הּוא ְמֻכֶּנה ''ּבֶ 
, ִמְׁשּתֹוֵבב, ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְלֹמד, מספיק ְּבֵעיֵני ֹּכל. ֶיֶלד ֶׁשָּגֵדל ְללֹא ַאֲהַבת ִאָּמא

ְמָמֵרר ֶאת ַחֵּיי ָהָאב ַעד ֶׁשֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים עֹוד ּוַמְחִליִטים ְלָׁשְלחֹו ִלְגֹּדל ֵאֶצל 
ֵהם ֵהִרימּו ָיַדִים. ַּגם ַכל ְלַטֵּפל ּבֹו ּו''ְלַהֲחִזירֹו ַלּמּוָטב''. ַהַּסָּבא, ֶׁשאּוַלי הּוא יּו

ַנַחת,  ָׁשם ֵאֶצל ָסבֹו מֶׁשה לֹא ָרַגע ְולֹא ָׁשַקט. הּוא לֹא ָנַתן ְלָסבֹו ֶרַגע ֶאָחד ֶׁשל
ְעָלּה: ְוָגַרם לֹו ְלֵסֶבל ַרב. ַעד ֶׁשּיֹום ֶאָחד הּוא ָׁשַמע ֶאת ַהַּסְבָּתא אֹוֶמֶרת ְלבַ 

''ַהֶּיֶלד ַהֶּזה הּוא ֶּבן ַנֲעַות ַהַּמְרדּות! ַּדי, הֹוֵצא אֹותֹו ִמֵּביֵתנּו ְוֶׁשֵּיֵל לֹו ְוַיֲעֹזב 
אֹוָתנּו ְּבֶׁשֶקט ְלַנְפֵׁשנּו. ֲאִני לֹא רֹוָצה ִלְראֹותֹו יֹוֵתר ָּכאן!'' מֶׁשה ַהָּקָטן ׁשֹוֵמַע 

 ֹ א ִלְׁשהֹות ְּבַבִית ֶזה יֹוֵתר. הּוא קֹוֵפץ ֵמַהַחּלֹון ֶאת ַהִּמִּלים ַהָּקׁשֹות ּוַמְחִליט ל
-ְוהֹוֵל לֹו ְלַדְרּכֹו.ַּבַּלְיָלה הּוא ִהִּגיַע ְלָמקֹום ֶׁשִּנְקָרא ָּגאׁש. ָׁשם הּוא ִנְכָנס ְלֵבית

ֹו, ִנַּגׁש ֵאָליו ַהְּכֶנֶסת ִהְבִחין ּב-ַהְּכֶנֶסת, יֹוֵׁשב ַּבִּפָּנה ְוִנְרָּדם ִמָּיד ֵמֲעֵיפּות. ַרב ֵּבית
ְוֵהִבין ֶׁשהּוא ֶיֶלד ּבֹוֵדד ְוִכי ֵאין ַּבִית לֹו. הּוא ַמְזִמינֹו ְלֵביתֹו ּוִמְתַיֵחס ֵאָליו ִּכְבנֹו 
ְיִחידֹו ַמָּמׁש. ִעם ַהְּזַמן ִהְתַרֵּׁשם ָהַרב ֶׁשּמֶׁשה הּוא ַּבַעל ֵׂשֶכל ָחִריף ְמֹאד ֶׁשֵאין 

ְּטפֹו, ַמְקִרין לֹו ֹחם ְוַאֲהָבה ֵאין ֵקץ ּומֶׁשה ֵמִׁשיב לֹו ְּכמֹותֹו. הּוא ְמָקְרבֹו, ְמלַ 
ַאֲהָבה ּוַמְׁשִקיַע ֶאת ָּכל ֹּכחֹוָתיו ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ַרּבֹו, ַרָּבה ֶׁשל ָהִעיר ָּגאׁש, 

ָחָכם -ְלִמידַהְמֻכֶּנה ָהִר''י ִמָּגאׁש, ַמְרִּגיׁש ִּכי ָּגֵדל ְוצֹוֵמַח ָּכאן ֶיֶלד ֶׁשעֹוד ִיְהֶיה ְלתַ 
ְוִהִּגיָעה ֵעת ֻחָּפתֹו. ָהִר''י ִמָּגאׁש לֹא ִנָּסה ִלְלֹחץ ָעָליו  18ָעצּום. מֶׁשה ַמִּגיַע ְלִגיל 

ֶׁשַּיְחׂשף ֶאת ֲעָברֹו ִמַּיְלדּות, ְוָכל ֶׁשָּיַדע ִמֶּמּנּו הּוא ֶׁשִאּמֹו ֵמָתה ְּבֵלָדתֹו ְוָאִביו ָנָׂשא 
אׁש ַמִּציַע ָלֶעֶלם מֶׁשה ֶׁשַּיֲחֹזר ְלִעיר ָאִביו ּומֹוֵסר ְּבָידֹו ִאָּׁשה ַאֶחֶרת. ָהִר''י ִמּגָ 

ִמְכָּתב ְלרֹאׁש ַהָּקָהל ַעל ְמָנת ֶׁשִּיְתָאַרח ְּבַמְדִריד ְוִיָּׂשא ָׁשם ֶאת ְּדָרַׁשת ַהַּׁשָּבת. 
ֶהן הּוא ְמַׁשֵּיט ְוָכ ָהָיה. ַרב ַהָּמקֹום ׁשֹוֵמַע ֶאת ְּדָרׁשֹוָתיו ֶׁשל ַהָּבחּור ַהָּצִעיר ּבָ 

ְּבֻסְגיֹות ַרּבֹות ַּבַּׁש''ס ּתֹו ִצּיּון ַמְרֵאי ְמקֹומֹות, ֵמִביא ִסּמּוִכין ֵמִראׁשֹוִנים 
ְוַאֲחרֹוִנים, ִמְדָרִׁשים ּוְמָפְרִׁשים ּוֵמאֹות ַהִּמְתַּפְּלִלים ִהְׁשּתֹוְקקּו ִלְׁשֹמַע ָּכל ִמָּלה 

ְדִריד, ֶׁשֵאַרח ֶאת ַהָּבחּור ִלְסעּודֹות ַׁשָּבת, ְוָזָכה ַּגם ַהּיֹוֵצאת ִמִּפיו. ַרָּבּה ֶׁשל מַ 
ְּבֻׁשְלָחנֹו ִלְׁשֹמַע ''ֶּפה ֵמִפיק ַמְרָּגִלּיֹות'' ֶזה, לֹא ִהֵּסס ּוְכָבר ְּבמֹוָצֵאי ַהַּׁשָּבת ִהִּציַע 

ְׁשָעתֹו ְוָאז הּוא ֶאת ִּבּתֹו ָלִעּלּוי ִמּקֹוְרדֹוָבה. מֶׁשה ִהְתַאֵּפק ִמִּלְבּכֹות ְּכיֹוֵסף ּבִ 
ָאַמר ְלַרָּבּה ֶׁשל ַמְדִריד: ''ַהֵאיְנ ַמִּכיֵרִני? ֲאִני הּוא ִּבְנ ְיִחיְד מֶׁשה ֶׁש... ּלֹא ָּכל 
ָּכ ָאַהְבָּת. ָּגַדְלִּתי ֵאֶצל ָהִר''י ִמָּגאׁש ְוהּוא ָהָיה ָאִבי ַהחֹוֵרג ָּכל ַהָּׁשִנים ָהֵאּלּו 

...'' ''ָראּוי ֶׁשֶּנְעַּדְרִּתי ִמּכָ  אן. ָּכֵעת ָּבאִתי ִלְׁשֹאל ִאם ְּתַקְּבֵלִני ֲחָזָרה ֶאל ֵּביְת
 ''! ָאַמר ָהָאב ְּבִהְתַרְּגׁשּות  -ַאָּתה ֶׁשֲאַקֶּבְל ְלַאַחר ֶׁשָּזִכיִתי ִלְׁשֹמַע ֶאת ְּדָרׁשֹוֶתי

ָהַרְמַּב''ם, ַהֶּנֶׁשר  -ַרָּבה. אֹותֹו מֶׁשה הּוא לֹא ַאֵחר ֵמֲאֶׁשר מֶׁשה ֶּבן ַמְימֹון 
 ַהָּגדֹול. (מתוך הגדת "אור דניאל")

 כיצד הנציב מוולוז'ין בקטנותו החליט לגדול בתורה
הנציב  בקטנותו הוריו לא ראו ממנו כל כך נחת, כיוון שהוא אהב לשחק  

יותר מאשר ללמוד. וגם כשסוף כל סוף למד במקצת, לא הבין כמעט שום 
שבו מה לעשות עם בנם הצעיר, שהרי לא כל כך דבר. אביו ואמו ישבו וח

נראה שעתידו להיות בן ישיבה, וגם אין זה רצונו, כיוון שאינו מבין דבר 
לפחות  -בלימוד התורה. ולכן, חשבו, אם לא נזכה שהבן יהיה תלמיד חכם 

נלמדהו איזה מקצוע ויהיה שוליה (עוזר) של איזה נגר או סנדלר, עד שילמד 
יוכל להתפרנס בכבוד, וזאת על אף הצער הנורא שחלומנו את המקצוע ואזי 

שיהיה לנו בן תלמיד חכם עלול להתנפץ לרסיסים. את כל שיחתם של האבא 
והאמא שמע הבן בהיותו בחדר הקרוב. מיד ניגש לאביו ואמו, נפל על ברכיו, 
התחנן על חייו הרוחניים בדמעות, בהבטיחו שיתאמץ להתחזק בלימוד 

יח שגם להפסקות הוא לא ייצא, אלא רק ישב וילמד. אביו התורה. עוד הבט
ואמו, שראו את צערו הגדול והנורא, שמחו מאוד והסכימו עמו. ואכן, 
הבחור לא איכזב, וישב ללמוד יומם ולילה. לפעמים היה מזיע רבות כדי 
להבין עוד שורה בגמרא, עד שיצא לאחד מגדולי הדורות הקודמים, הלא 

'ין, שכאשר ערך עשה סעודה לכבוד אחד מספריו הוא הנצי"ב מוולוז
החשובים 'העמק דבר', סיפר את הסיפור הנ"ל והוסיף שאם הוא היה 

מסתמא הוא היה מרוויח היטב  -מסכים לאביו ואמו והיה יוצא לעבוד 
ותורם כסף לישיבות ולעניים. ומסתמא גם שהיה קובע עתים לתורה, ואין 

ניח תפילין, ועושה את הדברים צורך לומר שהוא היה שומר שבת ומ
הרגילים שרוב עמך בית ישראל עושים. אלא שכשהיה מגיע לבית דין של 
מעלה והיו שואלים אותו 'קבעת עתים לתורה, ונשאת ונתת באמונה?' וכו', 
על הכל הוא היה משיב 'כן, בוודאי', והיה חושב שזהו זה, יפרשו לו שטיח 

לגן עדן בכבוד גדול. 'ופתאום מאי שם אדום, ישימו כתר על ראשו, וילווהו 
יבוא איזה מלאך שחור ונורא ויאמר לבית דין של מעלה שאני רוצח', אמר 
לנוכחים, 'וכמובן שאזדעזע ולא אבין מה הוא אומר, שהרי לא רצחתי שום 
אדם. ואז הוא יוסיף ויאמר שרצחתי את גדול הדור. ופירוש הדבר שאם לא 

הייתי יוצא גדול הדור ומחבר  -לילך למקצוע  הייתי שומע להורי, שאמרו לי
 המון ספרים חשובים לבית ישראל'. 'ואם   כן   אמר הנציב מוולאז'ין, 

                       'עכשיו אתם מבינים למה אני שמח כל כך בהוצאת הספר לאור'
כל זה מלמדנו העיקר הוא הרצון אם יש רצון לגדול בתורה יש צינור המילים 

וצינור הם אותם אותיות  ,בקבלה ידוע שספירת הכתר היא הספירה רצון 
העליונה וכתר הוא התחלה של הדבר והוא הרצון  כיש רצון ושאיפה גדולה  

 יש הצלחה 
 כדי לסלק שמץ של גאות...

פעם אחת נזדמנו והלכו בצוותא ה"בית אהרן" מקרלין, בן הרב מקרלין, 
הם כי הרבי הצעיר, ה"בית אהרן" ילך ונגיד מכובד ביותר בעיר. החליטו ביני

ביניהם. תוך כדי הליכה עברו על יד אשה ענייה, מוכרת תפוחים. ניגש הרבי 
מקרלין אל המוכרת והחל להתמקח עמה על כמה תפוחים. שני המלוים 
השתוממו על הנהגתו וגם התרעמו על הביזיון. בשובו הביתה שאל הרב את 

שיב הבן: "סבלנו בגינו בזיונות גדולים! בנו: "מה דעתך על הרבי הצעיר?" ה
אמר  -הוא התמקח עם מוכרת תפוחים כלל וכלל שלא לפי כבודו"... "בני,

מדוע אינך רואה את המציאות בעיניים פקוחות? הלא דבר זה הוא  -הרב
לשבחו ולגדולתו של הרבי! כי בלכתו בין אנשים חשובים חשש משמץ של 

 לסלק את השמץ הזה"...גאות, על כן מיהר לעשות פעולה ו
הרה"ק ר' לוי יצחק מברדיטשוב נהג, טרם צאתו  כדי למנוע יהודי מגניבה 

לדרך, להפקיר כל אשר בביתו, שאם יבוא יהודי מסכן ועלוב בהעדרו ויקח 
דבר מה,  ללא רשות, לא יכשל בגניבה... בשובו לביתו ובראותו את כל 

 החפצים על מכונם, זכה בהם מן ההפקר...

  העמל בתורה בכל כוחו חייב לגדולהעמל בתורה בכל כוחו חייב לגדול



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זות לא יטלם כשיצא ואם נטלם אם שכר בית מישראל וקבע שם מזו ][יא
קובר את בניו וכנז' בגמרא ב"מ ואם שכר מגוי וקבע מזוזות אם נכנס אחריו 

[ויכול לדרוש דמיהם מהשוכר החדש .מי שקבע בביתו ישראל לא יטלם 
מזוזות מהודרות ורוצה לקחתם לדירתו החדשה ואינו מוצא מזוזות מהודרות 

ישים במקומם מזוזות כשרות ואת כאלה  מותר לו לטלם כדי לבודקם ומיד 
עוד ,ואם נכנס אחריו גוי יטלם   המהודרות יתנם בדירה החדשה עם ברכה]

או נתנו לו אמרו בגמרא ברכות מי שנותנים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא 
[ולכן תקנת קדמוננו כוס של ברכה ואינו מברך מקצרים ימיו לברך 

בכלל לעולה כדי שלא יהיה (הספרדים) במקומותינו שלא לקרוא בשם 
ויש אומרים אף הרואה נושאין ומוליכין ספר תורה ואינו עומד  האמור] 

מפניו .לא יעבור אדם על מים שופכין יחף ואם פזרו עליהם עפר לית לן בה 
 והלובש מנעליו בעודם לחים במי הרחיצה קשה לעורון ב"מ:

יניחו בתיבה ולא  התולה סל ופת בתוכו קשה לעניות ב"מ וגם העירוב ][יב
תלוי וצריך ולא יתלו כעכין של לחם בחבל בתוך אויר התנור אחר אפייתם 
בעוד התנור חם כדי שיצטמקו. במקום שנופלים פרורי לחם הרבה יזהר לכבד 

 המקום וישליכו לתוך התנור :
אמרו בגמרא דשבת אל יפסע אדם פסיעה גסה דקשה לעינים ,המשהה  ][יג

נבות  אמר. לא טוב לאדם למכור נחלת אבותיו וכמו שנקביו בא לידי חולי 
לאחאב. עוד אמרו בגמרא בבא קמא אסור לקוץ אילן שעושה פירות ואם 
צריך למקומו עיין בחיים שאל ח"א שהתיר ולרווחא דמילתא יעשה על ידי גוי 

ענפים מעץ מאכל לצורך סוכה ואם אפשר עדיף טפי שיקצוץ  ץ[מותר לקצו
.לא  ובודאי שאם יש לו אילן סרק עדיף לקצוץ מהם] הענפים על ידי גוי

ימסור אדם דין על חבירו לומר ישפוט ה' ביני וביניך כשיש לו בית דין לפנות 
אליו עוד אמרו לא יפתח אדם פיו לשטן עוד אמרו שמזכיר איזה צרה לחבירו 

 יאמר לו לא אליכם שנאמר לא אליכם כל עוברי דרך: 
הבא פתאום יאמר אנא מזרעא  ן הרע מעיגמרא ברכות אומרת להנצל ה

דיוסף קאתינא בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, ובספרים כתוב שיאמר גם כן 
ויעקב איש תם יושב אוהלים גם יאמר ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחוה 
אל היכל קדשך ביראתך גם יאמר וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן 

להים והגאון חיד"א ז"ל כתב מנהג העולם לומר -לשבטיו ותהי עליו רוח א
חמשה ולכן תולין עץ מצויר בו צורת כף שיש בו חמשה אצבעות וחקוק עליו 
אות ה' וכתב בכ"מ מהגמרא מוכח שאנשי בבל צריכים להזהר ולשמור עצמן 

 מן עיה"ר טפי משאר מקומות: 
עליהן לא יתן תבשיל ושום משקה תחת המטה מפני שרוח רעה שורה  ][יד

אפילו מכוסים בכלי ברזל ויש ליזהר אפילו באוכלין חיין ואפילו בדיעבד 
[בדיעבד רבו המתירים וכל שכן שאם הקרקע הייתה מרוצפת אסור לאכול 
בקורות שיש להתיר בדיעבד אפילו בהפסד מועט ואפילו בקרקע באבנים או 

ל אין עולם יש להתיר בהפסד מרובה הישן בבגדיו והיו בכיסיו דברי מאכ
ויש אומרים שזה דוקא תחת מטה שישנים עליה אבל מטה   לאוסרם בדיעבד ]

שיושבים עליה בשעת אכילה אין חשש ויש מפקפקים בזה וראוי ליזהר בכל גוונא 
[טוב שלא ויש נזהרין שלא להניח מאכל תחת השלחן ובבגדד אין נזהרים בזה 

 אין לחוש כלל] לתת תחת השולחן בשעת הסעודה אוכלים ומשקים ובדיעבד
ועוד יש אזהרות משום רוח רעה שלא יחצוץ שיניו בקרומית של קנה ואפילו מן 
קנה הגדל באגם מפני ששורה עליו רוח רעה ויש להסתפק בקרומית של קנה אחר 
שעשו אותו מחצלת וכן לא יאכל שום ובצל שעבר עליהם לילה אחת אחר שנקלף 

אם לבדם אבל אם מעורבים עם  ואם נשאר מעט מקליפתם מותר והיינו דוקא
שאר אוכלים הן בבישול הן בכיבוש אפילו קלופים לגמרי מותר וכן עמא דבר 

שום פרסי שנאכל כבוש בחומץ ,:[בדיעבד אין לאסור אותם אפילו בלי תערובת 
  יש להתיר שיש לומר שעל זה לא הזהירו חכמים]

המות חוץ מזיעת  צריך ליזהר שלא יבא לפיו מזיעת האדם שהיא כמו סם ][טו
הפנים דאינה מזקת ועשו סימן לדבר בזיעת אפך תאכל לחם ולכך יזהר שלא 
ימצוץ או ילוק בלשונו בבשרו או בבשר אדם אחר חוץ מן הפנים שמא יהא שם 
זיעה ויזיק לו וכן לא יניח פרי או שום דבר מאכל בין חלוקו לבשרו ויזהר שלא 

 שחיו: יתן מעות בתוך פיו ולא יתן כף ידו תחת
אם ראה מאכל ונתאוה לו ונזדמן לו על ידי כן רוק בפיו לא יבלע הרוק אלא  ][טז

יפליטנו כי יזיק לו .אם הקיז דם ישפוך הדם תכף בחפירה שבקרקע החצר מפני 
שאם ישתה חתול מדם זה קשה לחולשה וכן יש ליזהר כשמוציא דם על ידי 

 עלוקה או אם יצא דם מחוטמו .
מרזב היוצא מן הגג .לא ישן במנעלים .הגמרא ביומא אומרת לא ישב אדם תחת ה

אם אוכל אדם פת חיטין חמה קשה לחולי הקדחת וכן אמרו בירושלמי פת חמה 
חמתה בצידה ונראה דאיירי בחמה יותר מדאי דכן משמע לשון חמימי דחמימי 
וכן יש להוכיח מגמרא דחולין דף ק"ה ע"א מיהו בעיה"ק ירושלים חוששין בסתם 

 ת חמה אפילו שאינה חמה יותר מדאי: פ
[שקשה לשכחה ולכן יקלוף לא יאכל ממה שאכל עכבר וממה שאכל חתול  ][יז

ויחתוך מקום הנשיכה ושאר המאכל מותר ומי שאינו נזהר בזה אף על פי שאינו 
ולא עובר משום השמר.. פן תשכח את הדברים מכל מקום אין ראוי לעשות כן] 

רגיל בזיתים ולא ישתה מים של שיורי רחיצה ולא  יאכל לב בהמה ולא יהיה
ירחוץ רגליו זו על גבי זו ולא יניח כליו תחת מראשותיו דכל אלו הם קשים 
לשכחה לא יעבור בין שני גמלים או בין שתי נשים או בין שני כלבים והיינו דוקא 
אם מכוונים יחד ודוקא אם הולך לבדו אבל אם יש אדם אחר הולך בצידו בשוה 

ית לן בה ונראה לי דאם הכלב אחד יושב על האצטבה והשני בקרקע למטה ל
דשטח האצטבה גבוה מגב הכלב לית לן בה וכן הוא הדין בשתי נשים וכל אלו 
הנזכר אם יש בין זה לזה ד' אמות לית לן בה ולא יסתום חלון או פתח לגמרי אלא 

יתו תרנגולת על יניח חור כל שהוא ואין מכסין צואה באפר חם ולא יושיב בב
 בצים לגדל אפרוחים: 

כתוב בשער רוה"ק לרבינו האר"י ז"ל לא יסתכל בהרוגים או צלובים ויתרחק  ][יח
ויברח מן ריח נבלה או שאר ריח רע כי יזיק לנפש ולא ילבש שני מלבושים זה בתוך זה 
ביחד דקשה לשכחה ולא ישלב אצבעות ידיו זה עם זה הימין בשמאל ולא יכבה הנר 

 פיו וטוב לפשוט זרועותיו תמיד לצד פנים שלא יהיו זרועותיו לאחוריו וטוב לו בזה:  ב
 

 

חייב האדם מהתורה לעשות מעקה לגגו ואף על פי  שתשמשי הגג הוא  ][א
[וכן אם עולים לגג לכיבוס בגדים ותלייתם וכן לטיול אקראי תשמיש ד

אם הבית שתחת הגג הוא בית דירה ותשמיש קבע ושינה בימות החמים] 
חייב לעשות מעקה לגג אבל אם הבית שתחת הגג אינו בית דירה אלא הוא 
בית אוצרות ובית הבקר וכיוצא שהוא תשמיש אקראי נמצא הגג הוא 

[ואם מצוי להשתמש בגג נכון פטור ממעקה אקראי של אקראי ולכן 
ואם גג בית האוצר הוא בצד ביתו ובימי  להחמיר לעשות מעקה בלי ברכה]

 הקיץ ישנים על גג זה חייב במעקה: 
כל בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות פטור גגו מן המעקה כיון שאינו  ][ב

קראי והגג בית תשמיש ואינו ראוי לדירה ואם כן הבית עצמו הוי תשמיש א
 שלו אקראי דאקראי ולכן פטור: 

בית של שותפים חייב במעקה ובתי כנסיות ובתי מדרשות גגותיהם  ][ג
 פטורים ממעקה כיון שאינם עשוים לדירה: 

ישתדל כל אדם לקבוע מעקה שלו בידו ולא על ידי שליח דמצוה בו יותר  ][ד
יה וכו' ויהי מבשלוחו וקודם הברכה יאמר לשם יחוד קודשא בריך ושכינת

:[יש נועם וכו' ואחר כך יברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות מעקה 
לברך כאשר מסיים הפועל את עשייתו לפני המקוש האחרון שעשוי לחזק 

 את המעקה שאז הוא עובר לעשייתן] 
ס"מ ,וטוב  80[מהדין מספיק גובה המעקה אין פחות מעשרה טפחים  ][ה

ך שהמעקה יהיה חזק כדי שישען אדם עליו ולא צרילעשות בגובה מטר] ו
עושה מכשול יותר לנפילה ויש העושים לנוי ויופי  ם לא כןיפול המעקה שא

 גובה המעקה חמש או שש טפחים וצריך להזהירם שישלימו לעשרה: 
המניח גגו בלא מעקה ביטל מצוות עשה ועבר על לא תעשה דכתיב ולא  ][ו

ג אלא כל מקום שאפשר ליכשל בו ולבא תשים דמים בביתיך ולאו דוקא ג
לידי סכנה כגון שיש לו בור בחצירו בין יש בו מים בין אין בו מים חייב מן 
התורה לעשות לו מחיצה גבוה עשרה טפחים או יעשה לו כסוי כדי שלא 
יפול אדם שם וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו 

נפשך ואם לא הסיר המכשולות ולהשמר ממנו שנאמר השמר לך ושמור 
המביאים לידי סכנה ביטל מצות עשה ועבר על לא תשים דמים בביתך 

 והנזהר עליו תבא ברכת טוב: 
מרתף שמתחת קרקע החצר וגג המרתף הוא עצמו החצר שהגג עשוי  ][ז

כיפה של אבנים ובתוך הכיפה עושים חלון פתוח כדי שיבא אור מהחצר 
למרתף וסותמים החלון בכסוי רשת ברזל חזקה שיכנס דרכה אור למרתף 
אין לברך עליו כיון שעשוי שידרכו עליו ואפילו לא היה המרתף עמוק עשרה 

לא יברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות מעקה דלאו טפחים ולכן 
בשביל מעקה בלבד הוא עושה אלא גם כדי להשתמש על גבי החלל ועוד 
דאפשר לומר דלא משתמע לשון מעקה על כסוי אלא על מחיצה ואיך יברך 
לעשות מעקה ואין לנו לחדש לשון חדש בברכות מדעתינו לכך יקבע זה 

 ספק לא יברך משום סב"ל][מחמת הכסוי בלא ברכה:
הרבה דברים אסרו חז"ל משום סכנה או שאר היזק הגוף ונבארם פה  ][ח

צריך ליזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד דקשה לצרעת וצריך לרחוץ ידיו וגם 
פיו בין בשר לדג או להפך ויאכל פת שרוי בנתיים וטוב שישתה מים או 

וכל שכן דצריך שלא שאר משקה בנתיים כדי שלא יגעו יחד באצטומכא 
[נפלה חתיכת דג לבשלם או לצלותם יחד ובשר עוף דינו כבשר בהמה :

ויסלק החתיכת  כדי שיהיה שישים לסיר בישול מותר לכתחילה להוסיף
  דג וירתיח הכל כדי שיתבטל בשישים ]

מים ויין וחלב ודבש וציר ומורייס שנתגלו אסרום חז"ל שמא שתה  ][ט
חומץ ושמן ושאר משקין ולא נודע שעבר עליהם  מהם נחש והטיל ארס אבל

נחש או רמש שיש בו ארס מותרים ואף על גב דמרן ז"ל כתב אין לחוש 
בזמן הזה דאין נחשים מצויים בינינו כתבו האחרונים דגם בזמן הזה צריך 
ליזהר וכן כתב הגאון חיד"א ז"ל דנהגו בארץ ישראל להשמר בזה מיהו 

 מגולין: מותר בזמן הזה לרחוץ במים 
וכן צריך להזהר מאד במים משום מת לשפוך המים שהיו בית שבו מת  ][י

המת וגם בית שני ובית שלישי מכל הצדדין של הבית שבו המת וכן מנהג 
בגדד ואפילו לרחוץ בהם ידים או לכבס בגדים אסור ואם שגו ובשלו או 

 [אם טעואפו בהם המים אז התבשיל והפת אסור וצריך למוכרו לגוי 
מיהו בבית שלישי אין אוסרין הפת בבשלו או אפו במים ,האוכל מותר ] 

והתבשיל וכל דבר שיש בו הפסד כיון שיש מים בבית המת כן המנהג בגדד 
ואם מת בשבת גם כן נאסרים המים כאמור ודלא כיש מתירין מיהו אם מת 
בשבת והיה מים בבית המת אך מים של בית שני אפו או בשלו בו יש להתיר 
אבל מים של בית המת אוסרין אפילו אם בשלו או אפו בו: והא דהמים 
נאסרין היינו דוקא אם היו מים לבדם אבל אם בשעה שמת המת היה שרוי 
במים אוכלין אין נאסרין דכל מידי דאית ביה פסידא אין מלאך המות עושה 
שם נזק ויש אומרים אפילו המים היו חמין לבדם בקדירה על האש אין עושה 
בהם נזק ולכן אין נאסרים וצריך לשפוך גם אם מת ילד תוך שלשים יום דאין 
מתאבלים עליו וכן המנהג בבגדד ואם מתה שפחה גויה בבית ישראל צריך 
לשפוך ואם ישראל שכן לבית גוי ומת הגוי בבית מסתבר לאסור מיהו נראה אף 

שבו המת  על גב דישראל השכן צריך לשפוך עם כל זה אם יש מים בבית הגוי
ואפו ובשלו בבית ישראל השכן במים שלהם אין לאסור הפת והתבשיל וכל 
מידי דאית ביה הפסד ואם נתערבו מים האסורים משום מת במים כשרים לא 
בטלי בששים ונאסרו כל המים ואם בשלו או אפו בהם יש להקל: ובענין 

ישראל [חצי שעה לפני וחצי שעה אחרי והמנהג בארץ  התקופה צריך ליזהר
אך בבגדד להיזהר בתקופה ודווקא מים אבל שאר משקים אין לחוש] 

ודרכנו לדרוש להם ולהזהירם תמיד שיניחו וסביבותיה אין נזהרים בזה כלל 
לסמוך  ובתוך הכדים תמיד כל השנה כולה דישמים  מסמר ברזל בתוך החבית של

 על זה ושומר פתאים ה':

 בן איש חי והליכות עולם פ' פינחס להזהר מדברים המסכנים
עובדיהה הרב מרן פסקי הם בסוגריים מוקף

אם חפץ אתה ללמוד תורה, אם חפץ אתה ללמוד תורה,   הלכה כבהלכה כב  מסכת דרך ארץ פרק א מסכת דרך ארץ פרק א בב כתובכתוב  ל וחומר לשאר העםל וחומר לשאר העםקקיודע יודע   לומר אינילומר אינילא להתבייש לא להתבייש רבן של ישראל רבן של ישראל נלמד ממשה רבנו נלמד ממשה רבנו אמרי חז"ל : אמרי חז"ל : 
כתב כתר כתב כתר   לך ולא שמעת, אל תבוש לומר לא שמעתי. ואם ישאלך אדם דבר שאי אתה בקי בו, אל תבוש לומר איני יודע.לך ולא שמעת, אל תבוש לומר לא שמעתי. ואם ישאלך אדם דבר שאי אתה בקי בו, אל תבוש לומר איני יודע.  אל תאמר על מה שלא שמעת, שמעתי. אם שנואל תאמר על מה שלא שמעת, שמעתי. אם שנו
, בדיני ממונות היה משה זריז ובדיני נפשות , בדיני ממונות היה משה זריז ובדיני נפשות לגבי זה שמשה לא ידע מה לפסוק לבנות צלופחד וזה לשונו  ...לגבי זה שמשה לא ידע מה לפסוק לבנות צלופחד וזה לשונו  ...פרק כז פסוק ה פרק כז פסוק ה  יהונתן שהוא הסבר לתרגום יונתן על התורהיהונתן שהוא הסבר לתרגום יונתן על התורה

ונות ומתונים לדיני ונות ומתונים לדיני משה מתון, ובאלה ובאלה אמר משה לא שמעתי, ִמן ִבגלל ללמד ראשי סנהדרין של יׂשראל שעתידים לקום ִמן אחריו, אשר היו זריזים לדיני מממשה מתון, ובאלה ובאלה אמר משה לא שמעתי, ִמן ִבגלל ללמד ראשי סנהדרין של יׂשראל שעתידים לקום ִמן אחריו, אשר היו זריזים לדיני ממ  היההיה
  נם לפני יי:נם לפני יי:נפשות ולא יתביישו ִלׁשאול דין שקשה להם, כי משה שהיה רבם של יׂשראל צריך שיאמר לא שמעתי, בעבור כן הקריב משה את דינפשות ולא יתביישו ִלׁשאול דין שקשה להם, כי משה שהיה רבם של יׂשראל צריך שיאמר לא שמעתי, בעבור כן הקריב משה את די
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ד. מר עוקבא אמר שרבי חנינא התיר לו להינשא לאחר ט''ו 
 חודשים, וכל שכן האריס של אביי שאירס ועדיין לא נשא.

אחר כך שאל אביי את רב יוסף רבו והשיב לו שרב ושמואל פסקו 
שיש צורך להמתין כד חודש מהאירוסין. מיד רץ אביי אחרי 

 האריס מרחק שלוש פרסאות, 
יגו. והסיק מכך אביי ויש אומרים שרץ פרסה אחת בחול ולא הש

שצדקו חכמים שאמרו שאפילו ''ביעתא בכותחא'' [הלכה ידועה 
פשוטה ומפורסמת.]אל לו לאדם להתיר במקום רבו[רב יוסף היה 

רבו של אביי.] לא משום שהדבר היה נראה כחוצפה, אלא משום  
שלפוסק באופן כזה אין סייעתא דשמיא. שכן אביי דברי רב 

מכבר ובכל זאת לא הייתה לו סייעתא  ושמואל היו ידועים לו
 דשמיא לזכור אותם בעת שפסק לאריסו. 

אנו רואים ממעשה זה שאפילו דבר פסיקה פשוט צריך סייעתא 
 דשמיא ואם יש חיסרון רוחני קטן לא זוכה לכוון לאמת 

פרק יב הלכה ו) גמרא בני  .דף סטיבמות ( מסופר בגמרא ירושלמי
אנו רוצים שתתן לנו בן אדם שהוא  סימונייא באו לרבי ואמרו לו

דרשן ,דיין, ושילמדנו תורה ויעשה לנו כל צורכנו  ,נתן להם את לוי 
בר סיסי. בזמן ההכתרה עשו לו בימה גדולה והשיבוהו עליה. באו 
ושאלו אותו אשה שהיא גידמת ללא יד ב"מ כיצד היא חולצת. לא 

רוק ירקה  הגיב לא ידע לענות שאלו אותו אם היבמה במקום לרוק
דם האם זה כשר ונחשב חליצה או לא ,לא הגיב כלומר לא ידע  
אמרו אולי אינו בקי בהלכות נשאל אותו שאלה באגדה .שאלו 
אותו מהו פירוש הפסוק בדניאל פ"י "אבל אגיד לך את הרשום 
בכתב אמת" וכי יש  כתב שאינו אמת כיצד יכול להיות  ולא הגיב 

ה מה שפייסת אותנו שאינו יודע זו לו לא ידע לענות באו לרבי ואמר
. אמר להם חייכם שנתתי לכם אדם  תשובות לשאלותינו להשיב

כמוני שלח רבי וקראו ללוי בר סיסי שאל אותו  רקקה דם מהו. 
א"ל אם יש בו צחצוחית של רוק כשר. הגידמת במה היא חולצת. 
א"ל בשיניה. א"ל מהו פרוש הפסוק  אבל אגיד לך את הרשום 

אמת. אם אמת למה רשום ואם רשום למה אמת. כפי  בכתב
ששאלו לעיל  א"ל  עד שלא נחתם גזר דין רשום ועדין אפשר לבטל 
את הגזר דין . משנחתם גזר דין אמת .ולכן כתוב אמת שנחתם גזר 
הדין  אמר לו ולמה לא ענית להם בהכתרה. אמר ליה עשו לי בימה 

(קצת עלתה רוחי עלי גדולה והושיבו אותי עליה וטפח רוחי עלי 
קרא עליו רבי את הפסוק  במשלי פ"ל "אם  טיפה ) ישהתגאית

מי גרם לך להתנבל בדברי תורה  "נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה
 תהתגאישלא ידעת להשיב תשובה על שנישאת' בהן עצמך שקצת 

אנו רואים שעל פגם קל נשכח ממנו דברי תורה כיון צריכה קדושה 
ל שלא נשא אישה הוא בלי תורה כיון שתורה טהרה לכן כתוב שכ

עם קדושת וטהרה היא תורה אחרת מאשר לימוד תורה של אדם 
שעדיין לא נשא אישה וכן חלק מקדושת הלימוד היא להזהר 

 ממאכלות אסורות
על פרופסור מבוגר שבא לרב חיים קנייבסקי ואמר לרב אני  מסופר

גמרא וסיפר לו לא מבין גמרא אני פרופסור ולא מצליח להבין 
שפעם בחו"ל בקטנותו אכל דבר אחר (חזיר) אולי זה בגלל זה 

לו שיתענה יום אחד   הוצוושאכן כן  יקנייבסקואמר לו רב חיים 
 למרות גילו המבוגר 

שרצה להתגייר אבל  בנס"אעל גוי אחד פרופסור שעובד  מסופרוכן 
מר ראה שאינו מבין כלום בגמרא לכן ביטל את רצונו להתגייר א

אני פרופסור כך שהבעיה איננה בהבנה, הגיע לרב חיים קנייבסקי 
שכתוב בברכות ואמר לו תתגייר אז תבין את הגמרא הקדושה  

ואכן כך התורה המלמד תורה לעמו ישראל  דווקא ולא לגויים 
וכן לפסק לאמת צריך עשה  ואז זכה להבין את דברי הגמרא

בקבלת פנים בהכתרה סייעתא דשמיא  מסופר על הנודע ביהודה ש
שאלו אותו שאלה ומיד ענה תשובה ועל זה הקשו לו ושוב חזר בו 
ושוב הקשו שאלה מיד הוא הבין שמנסים אותו ומראש ניסו 

להכשילו אמר להם  כדי לזכות לכוון לאמת צריך סייעתא דשמיא  
כשזה הלכה למעשה יש סייעתא דמשיא אבל כשזה רק לבחון אין 

  סייעתא דשמיא ן נפלא
דבר רוחני ולכן התורה דורשת נקיות טהרה  כיון שתורה זה 

ומת זאת אדם הלומד חכמה חיצונית והתורה משנה את האדם לע
נשאר אותו אדם ולא משתנת פנימיותו נוסף אליו משהו חיצוני 
חכמה חיצונית אבל לימוד תורה משנה את פנימיותו של האדם 

 ומידותיו נהיות מתוקנות וטובות 

"ַוַּיְקֵרב מֶׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן לפני ה'", כתוב במדרש רבה וברש"י 
מרו בנות צלופחד למשה רבנו אם אנו לצלופחד היו רק בנות א

ו אז שאמנו תתייבם איכולות לירש את אבינו, לחיי, ואם ל
שנזכה לאח, אמר משה שאלתם טוב ואיני יודע תשובה אשאל 
 את ה'   והיה צריך לשאול את הקב"ה על דינם ולא ידע את הדין  

רבא פרשת פנחס הסיבה שנתעלמה ממנו הלכה כתוב במדרש 
 אֹוְמִרים ֶׁשִהְפִליא (שהשכיח) ִמן מֶׁשה את ההלכה ֵיׁשפרשה כא  

ֶׁשֵּיׁש ַצִּדיִקים ֶׁשִּנְתָּגאּו ִּבְדַבר ִמְצָוה ְוִהִּתיׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת 
ַאְּת מֹוֵצא ֶׁשָאַמר ָּדִוד המלך (תהלים קיט, נד): ְזִמרֹות ָהיּו   ֹּכָחן,

, לֹוַמר שדברי תורה ַּקּל ֹות ּוְרִגילֹות ִּכְּזִמירֹות, ָאַמר לֹו ִלי ֻחֶּקי
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַחֶּיי ֶׁשּסֹוְפ ִלְטעֹות ְּבָדָבר ֶׁשַהִּתינֹוקֹות קֹוִרין, 
ְּכֶׁשֶהֱעָלה ֶאת ָהָארֹון ָטָעה ּוְנָתנֹו ַעל ָהֲעָגָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמואל ב ו, 

כתוב בתורה  יֲחָדָׁשה, והרל ֲעָגָלה ִהים אֶ -ג): ַוַּיְרִּכבּו ֶאת ֲארֹון ָהאֱ 
ולא בעגלה ובכך טעה דוד בידיהם  - שאת הארון נושאים  בכתף

המלך שלקח את הארון בעגלה ,כשמו את הארון בעגלה ָּתָלה 
ָהָארֹון ַעְצמֹו ָּבֲאִויר ְוִנְׁשְמטּו ַהָּפרֹות ִמַּתְחָּתיו, ָקַרב ֻעָּזא ְלָסְמכֹו 

ִהים ַעל ַהַּׁשל, ונלקח לבית  עולמו -ּו ָׁשם ָהאֱ (שמואל ב ו, ז): ַוַּיֵּכה
(נפטר) עוזה ִמְּפֵני ֶׁשִּׁשְּגַגת ַּתְלמּוד עֹוָלה ָזדֹון, (שמואל ב ו, ח): ַוִּיַחר 

 ְלָדִוד ַעל ֲאֶׁשר ָּפַרץ ה' ֶּפֶרץ ְּבֻעָּזה, 
, ְולֹא ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְולֹא ָאַמְרָּת ְזִמרֹות ָהיּו ִלי חֻ  ֶּקי

ָלַמְדָּת (במדבר ז, ט): ְוִלְבֵני ְקָהת לֹא ָנָתן ִּכי ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדׁש ֲעֵליֶהם 
אּו,  -ִהְתִחיל ּתֹוֶהא (דברי הימים א טו, יג): ָּפַרץ ה' א ַּבָּכֵתף ִיֹּׂשָ

ם ֵהינּו ָּבנּו ִּכי לֹא ְדַרְׁשנֻהּו ַּכִּמְׁשָּפט. ְוֵכן מֶׁשה בגלל ֶׁשָאַמר (דברי
א, יז): ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו, שאפילו 
רק נראה שיש בדבריו אלו מעט חוסר ענוה ִהִּתיׁש ֹּכחֹו של משה 

 רבנו ושכח את ההלכה , 
ָמָׁשל ְלֻׁשְלָחִני ֶׁשָאַמר ְלַתְלִמידֹו ִאם ָיבֹואּו ְל ְסָלִעים ִלְפֹרט ְּפֹרט, 

ם ָּתבֹואּו ַמְרָּגִלּיֹות ֲהִביֵאם ֵאַלי, ָּבאת ֶאְצלֹו חּוְלָיא ַאַחת ֶׁשל ְוִא 
ְזכּוִכית, הֹוִליָכּה ֵאֶצל ַרּבֹו, ָהַל ַרּבֹו ְלַהְראֹוָתּה ְלַאֵחר, ַאף ָּכ מֶׁשה 
 ָאַמר: ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם וגו', ָּבאּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד ְוִהְפִליא ִמֶּמּנּו

ַוַּיְקֵרב מֶׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ה'. (במדבר כז, ז): ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד 
ֹּדְבֹרת, ָּכ הּוא ַהִּדין, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְולֹא ָאַמְרָּת: ַהָּדָבר 

עיין [תֹו.ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם וגו', ַהִּדין ֶׁשֵאין ַאָּתה יֹוֵדַע ַהָּנִׁשים ָּדִנין אֹו
 ]בתרגום יונתן שהביא שמשה רבינו רצה ללמד לא להתבייש לומר איני יודע

של  שבקלים  אנו רואים אצל גדולי האומה כיון שהיה נדנוד קל
חוסר ענוה  מיד נענשו שנתעלמה מהם הלכה  כפי שאנו רואים 
במדרש שדוד המלך וכן משה רבנו על נדנוד קל של חוסר ענוה  

מהם הלכה .התורה הקדושה צריכה קדושה נענשו שנתעלמה 
 טהרה ומידות מתוקנות 

כיון שהתורה היא דבר רוחני להבדיל מחכמות חיצוניות וכל פגם 
 קטן גורם לשכחת התורה 

הגמרא במסכת מגילה דף ו: אומרת ואמר ר' יצחק אם יאמר לך 
אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמן 

מן ודווקא בדברי תורה אבל במשא ומתן יגעתי ומצאתי תא
סייעתא מן שמיא ולדברי תורה דווקא אלא להבנת הסוגיא אם 
תתייגע תבין  אבל להעמיד את הגרסא סייעתא מן שמיא מסביר 
רש"י שם לזכור את מה שלמד שלא ישכחנא זה סייעתא דשמיא 

 שיש יגע ואינו מוצא 
ם אחר וכל וכן חובה על האדם לדאוג לא לקחת כבודו של אד

 שכן רבו אפילו שרבו לא מקפיד עליו שאז אין סייעתא דשמיא 
עובדה ה"לקח טוב" מביא בעניין זה מצאנו בגמרא 

[כתובות ס, ב.]. אריסו של אביי שאל אותו אם לאישה מאלפת
מינקת מותר להתארס חמישה עשר חודש לאחר שילדה [חכמים 

ידת חודש מל 24אסרו להתארס עם אשה מניקה רק לאחר 
תינוקה מחשש שמה תתעבר ותצטרך לגמול את בנה. ] והתיר לו 

 על סמך ארבעה טעמים:
א. במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה שמתיר 

 להינשא אחר חמישה עשר חודשים.
 כן פסקו כך. םהלל, שגבית שמאי בית הלל הלכה כבית  ב.

 15ר ג. עולא אמר בפירוש שהלכה כרבי יהודה שמותר לאח
 חודש.

 נכתב לעורר לב המעיינים בלבד לא למעשה                     הרב יהורם חדד שליט"א                               / שואל ומשיבשואל ומשיב
תשובות והנהגות כתב  תשובה בתוך תנור טרפה מהו  בהשגחת הבד"ץ ם אוכל בכלי מכוסה היטבמי,ומחמבמטוס או בבית מלון של גויים נמצא שאלה:

ין זיעה לכלי דאין בליעה מכלי לכלי בלא רוטב מותר, אבל לכתחילה רמ"א יו"ד סימן ק"ח (סעיף א') שאם מכוסה היטב ואכתב על פי ה כרך ב סימן שפ 
, דחיישינן שמא היום ישתמש בכלי סתום ולמחר בפתוח, ואפילו הקדירה עם הבשר מכוסה בכיסוי סתום נוסף אין להתיר אלא באקראיאין להתיר 

סוס"י ק"ח), אבל כשאחד סתום ואחד פתוח אפשר דמתיר רק בדיעבד בקביעות. ובעצם אף הרמ"א שמתיר לכתחילה היינו בשתי קדירות סתומין, (עיין ב
ן ליזהר עיין היטב בדבריו בסימן ק"ח, ועיין בש"ך שם שמביא מהרמ"א בתו"ח דלכתחלה טוב להחמיר, והיינו גם בכלי מכוסה ע"ש, ואם כן לכתחילה נכו

סה היטב מ"מ לכתחילה נכון ליזהר בזה ולא למסור לעכו"ם שאינו מדקדק, בזה ובפרט כשהעכו"ם מכניסו לתנור דאף שנותנו מכוסה היטב ומחזירו מכו
ר דשמא פתח וסתמו אף שמדינא אין חוששין, דאחזוקי איסורא לא מחזקינן, ובפרט בדבר חריף ששם האיסור משום "ריחא" חמיר טובא ובפתוח האיסו

 הטרפה שמים בכלי סגור ולכן בשעת הדחק יש להתיר בפרט שגם אתחמיר מדינא וכמבואר בשו"ע שם. 
 

 גדולהוטהרה הלב לזכות לתורה צריך קדושה 

ושרה חניה, צבן יגאל וציפורה,  דדוקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויצלח את התורמים היקרים ובני ביתם: חדד אשר, מי שבירך אבותינו ה
ושושנה כהן, אליהו ורות נחמה חדד, רפי ואביבה זגדון, יצחק ויוכבד תהלה חדד, גד חדד, ישראל וקרין חניה, ציפורה חדד ומשפחתה, חי ואביבה חדד, זבולון וברברה חדד, משה חיים בן אביבה, עמי 

וכל  , בת שבע חדדצן, הרב אסף נתןרב אבוחצירה נידניאל פראנג'י, יוסף ומינה חדד, , עמוס רזיאל ואוריה חדד, יהונתן ושילת חדד, הדס ושמואל ונורית חדד, כהן שמעון ומרים, מיכאל ואליס חדד
לזיווג הגון תהילה בת שרה, רות בת תמר, עינב בת ציפורה. קנין, , בר רבקה ובן ,מזושן יונתן ,שרון ורב יעקב אזוביב, כהן רחמים וסוזי' יעקב צבאן, דוד  ואילנה ביתן, , אברהם וסיגלית מסס, רמשפחתה 

חודשים: אב, פסח, סוכות  ועוד ] ולעלון השבועי. מלך מלכי המלכים  -ה שלמה: יוסף בן טיטה, נדב בן רחל. שתורמים לכוללי קול כמוס[כולל ערב, כולל יום ,כולל ליל שישי, כוללי בין הזמנים לרפוא
ל גזירות טובות וברכות -ל מעליהם כל גזירות קשות ורעות ויגזור עליהם הא-צרה ונזק יצילם יגביה כוכב מערכתם ובכל אשר יפנו ישכילו וכל אשר יעשו יצליחו ויבטל הא ברחמיו ישמרם ויחיים מכל

ונהיה תמיד שמחים ומאושרים אכי"ר. לע"נ: יורם בן זילו, רחל בת מזלה ,אליהו מרובות, וזכות התורה תגן בעדם וימלא כל משאלות ליבם לטובה, לחיים טובים ומוצלחים, ויסיר כל מחלה וכל דבר רע 
 כל הזכיות שמורות 054-8464024  לקבלה במייל YORAMADAD@GMAIL.COMבין מבירכה.  :

יהונתן   העלון מוקדש להצלחת  
שה' יתברך ובני ביתם:  ושילת חדד

שיתקיים בהם יצלחם במאד מאד 
ימלא ה' כל משאלותך  הפסוקים 

ויזכו לראות  וכל אשר יעשה יצליח
בנים ובני בנים עוסקים בתורה 

 מתוך נחת ושמחה

 עלית ושומע להתפלל נכנס זאת לבדוק חייב אני אדם אותו מאד אמר מועטים בסכומים העליות את קונים בו" חו"ישמ הכנסת שבית לחברו מספר אדםמילי דבדיחותא : 
  וטובות סבירות העליות של הקניות לעז עליהם להוציא מדוע לעצמו אמר 50 השלישי 40 השני 30 אומר אחד הבאה עליה וכן 40- ב  נמכר 40 השני 20 אומר אחד  שלישי
 זכה הגבאי זעק מיד בשקל מפטיר קונה אני צועק החמישי  95 הרביעי 80 השלישי 60 השני 50 אומר אחד רלמפטי מגיעים
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1  ידדגגהמ    ייר  ו  פפמס  

 מהעבר הלא רחוק היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ "  
 " עקיבות   ם י איך מטשטש "   ט"ו ק   פרק 

 : לרענון   סיפור מה   כזיות נקודות מר   , ור לקראת סוף הסיפ 

וקע  הוא ש   , ת טראגיות למדי בנסיבו הצדיק רבי שלמה זלמן  מחנכו  יתם אחרי הבר מצוה מאביו  התי   , מהעיר אמשינוב עילוי נדיר  פינקלשטיין  חיים שלום  
גוברת עד  האהבה שלו לבחור הצעיר    , עליו את כל עול גידולו בתורה טל  שנו בשם רב משה יוסף הויזמן  ה  עד שנחלץ לעזרתו ידיד משפח   , מרה שחורה ב 

   . שנת תרצ"ח חשון  שנים ב   14ר ביותר בן  בגיל צעי   כשהוא    צארטיל הגדולה  שהוא מארס אותו עם בתו  
הלא טובות  אחרי הדעות  הוא  לגודל הצער נמשך    , קשה   חיים טלטלת  הוא עובר    , ו לארץ עם בני משפחת ד  יח לום  חיים ש עבר  העולמית  מה  ח פני המל ל 
דרכו  את  יך  ממש   הוא מתגייס לשורות האצ"ל משם הוא   , ומתנתק מהעולם בו גדל   ות , חיים שלום נעלב קש כתוצאה מכך השידוך נעזב   , נושבות ברחוב ש 

מעוררת    " ת אם שפ " בדרגת  עזיות  השליטה שלו בשבע שפות לו כן  כמו    , נדיר שרון אסטרטגי  י כ תגלה כ הוא מ   . במהירות שיא   בצבא ומגיע לדרגת קצונה 
ומחליטה לקדם אותו  עליו  שמה עינה עליה  (כולל הרמטכ"ל ואלוף חיים לסקוב שיכהן אחרי כן כרמטכ"ל החמישי של צה"ל)  הפיקוד  צמרת    , השתאות 

ים  הם עוש   , בשם לינור הר מלך אחות של אחד ממפקדיו חסרת דת לחלוטין  ם חיילת  מתאים ע   שידוך לא בצבא הוא עושה  רגות הפיקוד במהירות,  בד 
ילדיו יגדלו    , ין לוט הבית יהיה נעדר דת לח   , הוא את הזיוף   ע יוד   וך תוכו ת אך ב   " כפי אמונתו   ותן לשני לחיות כפי אמונתך  שפירושו "חיה  תר  ביו משונה    הסכם 

 גורם מתחת בינו לצד השני. עד הנישואין, דבר ש לכן הוא דוחה את מו   . כגויים גמורים רח"ל 
  ם הוא רודף אותו על כל צעד ושעל, עד שחיים שלו   , ששונא אותו על המצוינות שלו ץ) פורק עול ממא"ש  (פרקובי   י ' בשם בנג   בהק בצבא יש לו שונא מו 

ל על ידי שונאיו  , החשד נופ ורי באישון ליל ורח מסת מותו בא דואג ל הסתבך עם גורם פשע ש   י ' לד כמעט מואס בחייו. בנג שהחליף את שמו בצבא למולי פ 
הוא לשטות  ל צווארו, חודשים רבים מצליח מאותו רגע הוא נרדף ע   . כעריק בכך הוא מוכרז  , נאלץ לברוח מהצבא  ה הוא בשל ז  , של חיים שלום מולי 

לבסוף הוא    ך , א לא ברת והוא חומק מהם באופן מופ בים הם כדי מגע אצבע אבל תמיד ידו גו העוק   . הוא מתחבא תחת כמה כסויות בירושלים   יו ברודפ 
להסגיר את פרטיו וכך הוא מוסגר לידי שוביו    אג ו ד , אך יש מי ש במצב נואש למדי   ולים ביקור חולים ומאושפז בבית ח מי  ל ש בשל הכפור הירו תחתיו    קורס 

   , כים עולמות כדי לחלץ אותו מידי שוביו ו שהופ הרחק מקרובי משפחת   הוא נכלא במגרש הרוסים, אך במשך הזמן מעבירים אותו לכלא תל מונד 
רסתו, טובי הקצינים מנסים לעשות  כישרון המשחק מעולה עד שקשה להם להפריך את ג   , מחלתו הקשה שאיבד את זיכרונו בעת    חיים שלום משחק 

רר  ת הצבא, אבל חיים שלום שמתעו וב וניים לט ישוריו הגא לגייס אותו לצבא תחת שם חדש ולתת לו משכורת מעולה רק שירתום את כ   , איתו עסקה 
עד כדי רקימת תוכנית    , כת לשנאה תהומית האהבה הגדולה שהייתה לו מאת צמרת הפיקוד מתהפ פעולה,  באותם ימים לתשובה גמורה ממאן לשתף  

ר עליו,  רים הם שאיש לא ידע דב , פרטיו נגרסים כך סוב מוות מאסר עד  ל   ידונים שם כלואים פושעים שנ   , תו בכלא עלום שאיש יודע עליו שטנית לכלוא או 
  חרדי קרוב משפחה יקאי  מר א בשל תשובתו הכנה מתעוררים עליו רחמי שמים, ובדרך לא צפויה מתגייס סנטור    " ישן שומר ישראל הנה לא ינום ולא  " אבל  

ר בהם מכוונתם  אל שיגרום להם לחזו ץ כלכלי כבד על ישר הוא מפעיל לח הוא מצליח לרתום את הנשיא לעניין וכך הוא    , לטובתו פתלי הרטשטיין  בשם נ 
ע  בפרק זה נראה איך המבצ רר את חיים שלום בצורה נסתרת ביותר,  להורות לאנשי יחידה מובחרת לשח הרעה, לאחר משא ומתן קשוח נאלצים הם  

     אור. א ל יוצ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ 

 רים: ריס לוי אימת האסי ו מ 
הוא מסוגל לשמוע צלילים    , קול מיוחד   יים בעלי תדר שיש לו אוזנ   אמרו עליו   , מוריס לוי היה אדם בעל חושים מחודדים ביותר הסוהר  
הסיבה    זו הייתה   , ולהגיב עליהם בו במקום   ] תדר נמוך ביותר כפי שמחקרים מוכיחים [   ם בה   תולים או כלבים יכולים לחוש שרק ח 

איש    , אסירים המסוכנים נב חרישית אחרי ה ג ה מסוגל להת ותר, הוא הי בי   המסוכן כליאה  מתקן ה כסוהר ב לשמש  בו    העיקרית שבחרו 
  ה רט מתגנב כחתול ומפתיע הוא היה אלוף בק , הוא היה קולט רחש קל ביותר שהיו מקימים  החרישיים בצעדיו    חין ב לא היה יכול לה 

תר  יו השמור ב הכלא  תחת חומות    לחתור   סיונות י קרו מספר נ בריחה,    נות סיו י נ של מתקפה או    ונות י ס י וידע תמיד לסכל נ )  10דאן  ( 
בשלב  כבר  שוף  הללו הצליח מוריס לח סיונות  י את כל הנ לחוץ, אלא ש   האסירים המסוכנים שניסו להבריח את    עבריינים   גורמים בעזרת  
 . הראשון 

ד שפרץ לפני  את הסיבה למות כמה מראשי המר הם תלו בו    , וחו א של ל ו   המוות   ך בעיניהם נחשב מלא   , מוריס היה אימת האסירים 
פול באחת הפחתים,  י משמים שמרו עליו שלא י   , ו גורמים עבריינים לחסלו בכל מיני דרכים, אבל היה לו מזל רב חת ניס , לא א שנה 

על    בל אזור ח נמצא ב ד מוריס  שלים עם המציאות המרה כי כל עו נאלצו האסירים לה   , שנעצרו בעודם באיבם   יונות ס י לאחר מספר נ 
   עה. ההשק 

 : הגדולה   התרמית 
לא שגרתי  לאיזה מאורע  צפו  לא נ שום אותות    , כקודמיו לילה רגיל  היה זה    , לא אכזב ת  מסתורי חשות ה ר ה ההת כשקרת פעם  גם ה 

קל  ת י ה לול ל הוא ע   , החשוכים הסתובב במסדרונות  אין לאדם מה ל   בית הסוהר שרר בכל  מוחלט  חושך    2:30בשעה    . שעלול לקרות בו 
כל החדרים ננעלו    , היה כיבוי אורות כללי   וחצי   11כבר בשעה    , מאד שליטו משטר קשה  ה בבית הסוהר    . הוגן ולהיחבט כ   קירות ב 

הלכו לישון, לא היו להם חיים    הם   סוהרים גם ה   12, בשעה  שליטה ב חדר וראו שהעניינים  אחר  סוהרים עברו חדר  לאחר שה   , ות בקפדנ 
   חרת, אין הנחות בעניין. ור כוחות כדי לנהל את יום המ קלים, הם היו חייבים לצב 

הקיצוני    יה ה לוי  מוריס  השומר הקבוע עליו  חדרו של    , באמצע המסדרון   דרו של חיים שלום ממוקם ח   ית הסוהר ניה של ב ש ה   קומה ב 
וק  הוא לא היה זק   על מספר חדרים, פית נאותה  תצ של השומר מוריס    רו שנתנה לחד מאד    צורה מעניינית ב נבנה    המסדרון   , במסדרון 
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חושיו החתוליים  מלבד    , בה בבהירות ר אדירים  מרחקים  איית נץ או נשר, הוא ראה ל הייתה לו ר ,  העבותה   פילה לפנס כדי להבחין בא 
   . ל י ק ינו ל ש לכ שהיו קשובים  

גם  וש ש הרחש היה כה חל במסדרון,  כעת  עיד כי מישהו מסתובב לו  מ ל ש מע רחש קלי ו ש לפתע הוא    , הדבר בא לכלל שימוש תה  ע 
נורה אדומה    , בשניות   טתו י מ יצו והזניקו מ אבל התדר המיוחד של מוריס הק   , נוני סוהר יש אדם עריני ביותר לא היה מבחין בכך לא כ"ש  

גם איש מהסוהרים  ,  צלו בלבד כל האסירים נעולים בחדריהם המפתחות הם א   , בשעה כה מאוחרת וע  איש אינו אמור לנ   , נדלקה במוחו 
   ? במסדרון   כעת   מי אם כן מסתובב   , זו עה  לא אמור לקום כבר בש 

י,  האלמונ   בב ו ת אחרי המס   שיתן לו את היכולת לעקוב ל  ך ק רץ לפתוח את דלת חדרו כדי חר   , הוא קם במהירות חתולית ממיטתו 
דים  ג ב אה שלושה אנשים לבושים  הוא ר   . ו בעור תוך כדי נעיצת טפרים  מטפס על גופו  (מרבה רגליים)  הצטמרר גוו חש כאילו נדל  לפתע  

בחין באיש ששכוב על גבו מונח  ה ת חושיו ו דד א י ח הוא  במסדרון  אלונקה    חרש חרש הסיעו ,  עם החשיכה היטב  ים  ג שמתמז שחורים  
   . יות הבחינו זאת רק עיניו הניצ   , בשל החשיכה העבותה בחין בכך  מ היה  לא    יש א   , ונקה ל בא 

לף  אחד מהשלושה ש   210  יר ס של א דרו  ליד ח   ו עמד נ ם  ה   , מה הם זוממים לעשות ת  כדי לגלו   היטב   האלמונים   רי הוא עקב בסקרנות אח 
פתח את  לאחר מיכן  שניה    , תאמץ הוא ידע היטב איזה מפתח הוא צריך להתאים כבד מכיסו הוא לא היה צריך לה צרור מפתחות  

   אילו עושה זאת לאור יום. כ   הדלת 

ד אליו גם בעת  צמו   שהיה הכבד  אקדח המאוזר  לעשות? ידו שלפה מוכנית את    מה הם מתכוננים כעת ו ים  י ם האלמונ מי הם הפולשי 
   פה פתאומית. ששכב לישון, מעולם לא זנח אותו מחשש לתקי 

יש לו מתג אזעקה שיכול לעורר את כל    , זרה ע נסות להזעיק  אם ל ה   מה אמור הוא לעשות במצב מפתיע זה?   חכך בדעתו   עתה 
   . , ושה ל ל ש מו   ח סביר כו   , ר סוהרים חמישה עש כ בבנין שוהים    , תקפה עילות הגנתית במידה ויש ה לפ הסוהרים  

קות  י פ שם? הס תג ם שלו מ , אולי החלו מימי ופן ש בא חרר  ת ש עומד לה   כי הוא ודם לכן  יומיים ק ם  לפתע נזכר במה שאמר לו חיים שלו 
אי  ר ח הא הוא היה השומר    כי   , הברחה הוא עלול לשלם בראשו   סיון י אם לא ימנע נ   לעמוד מהצד או לנקוט עמדה?   , אכלו את לבו 

 פיטורים מבישים. ין משמעתי שיכול לגרור  לד ד  ועמ הוא י   , בקומה ב'   הראשי 

הם הרי לא יודעים    , אח"כ   תם ע או להפתי   ולנסות , אולי עלי לתת להם כרגע לפעול  עוברות בו מחשבות מהירות   ? מה עלי לעשות כעת 
ושת  של   נקב את שיכול ל טעון  וזר  דח מא ותי אק יש ברש   , ור עליהם אני אישית אוכל לגב ,  הפתעה יש לי את יתרון ה   , יתי עליהם על ש 

 . בבת אחת   קפים התו 

  מסכן מנע זאת ה א האסיר אם  לץ את  אם משמים רוצים לח   , עושה טעות חלילה וחס   אני יתכן ש אבל    . למוחו ת  ב מחשבה משנית מתגנ 
 ! ת ור זא לא אוכל לעצ   , כן זר  אבל בעצם אם משמים נג ?  מימי ש   להפריע למהלך   י האם מותר ל ,  לנצח כאן  עלול להישאר  

  י צריך לשלם בראש אכן    אני האם    , וב למוטב י שותף בו לט אנ בן בחירה  כ ו הליך  ת כאן  יש  כל זאת  ב אבל    . ו צפה בראש ישית  ל ה ש שב מח 
 ! ש? ני כזו מסירות נפ מי יכול לתבוע ממ על כך?  

ך השמימי  להפריע את התהלי   ך אסור ל   , לוחש לו פנימי  קול    מעשה אם לאו, דע להחליט אם לעשות  ו לא י   , ין היה מבולבל לחלוט   עתה 
לא    אנשי הצוות,   את יתר יותר מ   ך ם אות אשי איש לא יוכל לה   . מבית הכלא האימתני מהוני  י את האסיר הת   סה לחלץ מנ איזה גורם  בו  
   . במקום השומרים בחוץ אנשי צוות    יק יש מספ   , ד על המשמר עמו אמור ל   אתה רק  

כלבי זאב  וידים ברוטווילירים  שמצ   נים ב כל ה ת  יחיד יש את    , חדירה למקום ים למנוע  ר הקבועים שאמו המפטרלים  קיימים  ראשית  
  , שיכולים לרסס גדוד שלם   במקלעים כבדים   ם די מצוי   ם ה   בצריחים   הזקיפים ששת  יש את    , כל מסתנן צוואר  שיכולים לשסע  ובולדוגים  
לחדור עד  נים  המסתנ ור את  היו אמורים לעצ כל אלו    , ינום את הבלתי רצויים וח לגיה של ל   ה שיכול   ת שמל חו מ ה ל  את גדר התי כמו כן יש  

   . שווה יפול על כולם ב י זה    , על כך   צטרך לתת דין וחשבון י לא היחידי ש   אתה   , לכאן, האשמה תיפול בשווה 

 ? , מה עושים? רת מחשבה נוספת לקינוח עוב   שכשלה בראשונה   י ות של מצוינ ה בגלל    , יתחשבנו יותר   י אית   לי או   ... אבל 

הוא נותר    . זעיק עזרה טה י לוטין מדי שלי אם יצאו לח   , לגל התג ם ל לענייני   הוא יתן   , כלום   א לעשות ל   , חליט ור מחשבות ה לאחר אין ספ 
   . עומדו ועקב בסקרנות יתר אחרי תנועותיהם על  

לכלי פריצה כדי לפתוח את    זקוקים לא    הם מהשורה,    פורצים הם לא  איך לא חשבתי על כך?    , לפתע הפציעה במוחו מחשבה חדשה 
ם  איש לא מנע מה   , לכן לא ידעתי כלום   , הו סידר להם את הכניסה על מגש של כסף ש י מ   , תואמים   פתחות לרשותם צרור מ   עמד   , לת הד 

   . הם יכלו לעשות זאת אולי אף לאור יום חחח   , את הכניסה 

זו דומה  ברחה  ה ן  אי ,  ביותר הכלא האימתני  מ   את האסיר   יח להבר   " הגבוהים נות  חלו " ב יש מי שמעוניין    ואם מלמעלה, הדבר מת ש רור  ב 
   . ום צא כמו מלך מהמק ו י   210אסיר מס'  פעם  ה   , ידונו לכישלון מהרגע הראשון ים שנ הקודמ סיונות  י לכל הנ 

  , לילה   ישון בא הלה    , גם אז הובא למקום המשונה  האסיר    איך נחת   , איש דע  ו לא י   עד היום   , כך יצא   מסתורית בצורה    כלא כפי שבא ל 
תו  יציא תהיה  גם  , כך  היה לערער על כך   רה שקטה ואיש לא יכול ה בצו עם ההנהל   רים נסגרו דב   , ה מלמעלה כנראה על פי הנחת 

בשביל מה הם צריכים    , ונקה אדם באל למה הם סוחבים איתם  אבל  תו,  ו א בוהים שמעוניין להוציא  נות הג יש מישהו מהחלו   ם, מהמקו 
אבל    , וף החוצה ל ד א י של   ר ו לטשטש את הסיפ די  כ   210יר  ס מביאים מישהו שימלא את מקומו של הא החלפות    ם ושי ע כנראה ש   ? זאת 
 מה בדיוק הם זוממים.   לדעת   , רנות בע   ריהם לעקוב אח   עלי   ? את מקומו ימלא    מי   , למדי פשי  י זה ט 
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, הם נעו  פה טעונה על גבי האלונקה עם גו שוב  שלושת האלמונים    או זמן רב, כעבור דקות מספר יצ תהות  א לא היה צריך להש ו ה 
  ביותר הם חברה מוצלחים  ,  ת דקו   עשר ותר מ רך י לא א   ור פ סי כל ה מבחין ש , הוא מסתכל על מחוגי שעונו  במהירות שלא תאומן 

 בלי להותיר עקיבות.   חיש   הם נעלמו   חלקה ביותר, חויות קשות בצורה  דעים לבצע שלי שיו   " שחקני על " 

טת  בחן את מי הוא    , למרכז   ו מפנה אות ו דליק את פנסו  מ   בזהירות   הוא פתחו   , שהיה נעול היטב   210י מיהר אל חדרו של אסיר  מוריס לו 
לידיו  ות  פ כפ   עוטה ו  עמוקות, הוא התקרב אלי   ושן שהוא י דומה    , ללא תנועה   על גבו במיטה  שוכב  מישהו    הוא ראה   , בעיון   לום חיים ש 

הוא    , דופק   חסרת   ה לחלוטין יתה קר היד הי   , מה שבעצם היה ברור לו מראש בודק  ד  י ה הוא הרים את    , ת להעלים סימני טביעת אצבעו 
אבל    , , הוא דמה לחיים שלום הפרצוף היטב   ק את ו בוד עם פנס השוכב    האיר את פני   עתה   , יות חסרת ח   יה ו פ ר נפלה    ד הי   , לנוח   ה ל   הניח 

לו  הסתלק לעולם שכו ש   הם הביאו גופת מת   , ר לא היה ספק בדב   , בובה חסרות מבע כפני    זוגגות מ העיניים היו  וטין,  יו מתות לחל פניו ה 
מה  ור לדעת  מ באופן רגיל לא היה איש א   , העורמה שבדבר   הוא קלט את   , קרה לחלוטין הייתה   היא  , ת טוב יותר מכמה שעות טובו 

   ה. באמצע הליל   התחולל 

ה מתרשם  לפניו לא הי ציץ  מ   גם אם היה מת באמצע שנתו,    לה ה הביקור השגרתי בחדר האסיר היה מגלה כי  את    עושה יה  בבוקר כשה 
  ן בתרמית, הבחי שבקי היטב בצורתו יכול ל   רק מי ,  מספר שעות מהמוות לאחר    , כלל וכלל   פני מת אינם דומים לפני חי   , ינויים מהש 

  ד אח או  שלנו  אם הנפטר הוא האסיר    , ות דקוי ב עמוד  ל שה  ק ו   דמיון סימני    היו קצת   , מאליו   מתעורר חשד  ה ין אין  לחילופ   פק ס שאין  כ 
החלט  אפשר ב   , מאד מה  ו ד ף  ו צ ר מבנה הפ גם    , לחיים שלום דומה  די    גופו   היכן תבוא? זו מ ,  ה סח לצרכי ה   שאמור למלאות את מקומו 

של האצבעות    העור בקווי  להשוות    לא השתמשו כל כך בבדיקת רקמות העור כדי נ"א קיימת ו ם לא הייתה בדיקת ד י תם ימ או ת (ב עו לט 
   . ) טי ו סול כזיהוי אב ות  ש מ שמש 

רך  ע הוא    , מאד   מדוכא   הלה כבר זמן רב ש   , נפטר באופן פתאומי, זה לא מחשיד   210מס'  את צוות בית הסוהר כי  טעות  לה   המגמה הייתה 
כל סיבה  מ והוא מת מצער או    גופו נחלש מהזמן הרב ששהה במקום , יתכן ש והיין   מצות ניסה להוציא מהם את ה כש ממושכים  ומות  צ 

 על אחת כמה וכמה במותם.    , , האנשים לא תפסו מקום בחייהם לאחר המוות   אחרת, בכלא האכזרי הזה לא עשו עניין בבדיקה 

ו לא  , גם בחיי בה בלי מצ   לקבורה כאלמוני   אחרים, הוא יובא לכל ה   י שעשו כפ   מרוחק קום  באיזה מ מהירה  מחר בבוקר יעשו לו קבורה  
ש לא יתן דין וחשבון על  מה שאפשר, אי את פרטיו עד כ   יר ת להס מלמעלה  יתה הוראה  סודר שיוכיח על קיומו, הי רשום ביומן מ היה  

 היעלמו המסתורי של הנפטר ז"ל.  

,  האסיר ל  חליפו ש מ יה  הנפטר הזה שיה   גייסו את   ין מאיפה עני , מ ומו למלאות את מק   ה זה נפטר אחר שאמור ש ם שלמע איש לא יחלו 
ר למקום מגוריו  זו לא מת, כך יוכל לח   תחליף לנעלם, איש לא יחשוד שהוא כדי שישמש  מת טרי    ציאו ממנו ו ו קבר וה אולי פתח 

איזו  מ החליט  ש   " ים ה ו ב מהחלונות הג   אחד " מי שיזם את המעשה הוא    , ולהתחיל בחיים חדשים, איש לא יחקור מהסיבה הפשוטה 
 ע הזמן לשחררו. י ג שה סיבה  

אם כך    , ליון י אחד למ אולי  חילוץ כזה יכול לקרות    , כפי שחלם מהכלא  הוא השתחרר באורח פלאי    , י נ ו ה מ י צודק אם כך אותו אסיר ת 
ע כך הלך,  מקום, אבל כפי שהגי הסיבה שהגיע ל   י , הוא לא יודע מה כה גדול   כזה לא היה מתרחש נס   ושע לפ   הוא לא איזה פושע נקלה, 

 . טרותו ולהגיש את התפ   מסקנות ת ה ק א י הס יו ל ס כזה על הוא הבטיח לאותו אסיר שאם יתרחש נ 

הלת  ניגש להנ הוא    , יותר מיום   הה ת ש לא ה   ורי ז בבית הקברות הא   210כביכול את האסיר    שקבר לאחר    , מוק הפעם לא ניסה מוריס לח 
יוכל להקים בית עם אשה שרוצה חיים    לטה להקים בית, הוא לא הסברו בהח   נימק את   וא הכלא וביקש להודיע על שחרור בקרוב, ה 

, לאחר מיכן יבדוק  שנה ל   פחות לכל ה   חופש לקחת  ש, הוא ביקש  סוהר שנדרש לשעות רבות מאד לא יוכל להקים בית חד מסודרים, כ 
 . מחדש את הנתונים 

סיפר לו על  א ניגש לרב השכונה ו תחרר מהשירות, הו ע הוא הש תוך שבו   , שיים ק   יו ערימו על ה סוהר מצטיין מאד לא ה כיוון שהי 
     החלטתו לשוב בתשובה וביקש ממנו הדרכה מלאה איך עושים זאת. 

 *** 

   קודם לכן:   מיםי   מה כ 
 ול בחיים שלום. יחידת העילית שלקחה על עצמה את הטיפ   11Xוות  טלפון דחוף הגיע אל צ 

  28בגיל  יש שם גוסס הומלס  כי  בצפת    " זיו " קיבלתי ידיעה מבית החולים    בוקר ה   , ה בשורה מאד חשוב בילכם  יש לי בש   , שוקי כאן  הלו  " 
  להם אתם עושים צחוק   אמרתי   , שלא הלכתי? ובכן הלכתי למקום ומיד פסלתי את המועמד   אם אני רוצה לבדוק. מה חשבתם 

  , מהשואה ישר  נראה שיצא    הלה   , י פלמונ מועמד  כ   ראה מוזלמן י   שלא אבל  ס"מ מבנה גוף צר    175בגובה  ודה, אני צריך אדם  מהעב 
 משום בחינה.  לא התאים  המועמד    , לי מכל הזויות ייקט ש תי להם את התמונה של האוב י הרא 

  נראה די מתאים   ה הל   , לחלוטין אדם ערירי    , מצפת   35בגיל  ביותר  חולה אנוש    , תוך כדי ששהיתי שם הגיע מקרה נוסף   , אבל אל דאגה 
להכניס אותו    , עות ש   6עד    4-לא יחזיק מעמד יותר מ   ע שבידי הוא ד י ר את העניינים, לפי המ ניתן לסד שטוש  , עם קצת ט רופיל שלנו לפ 

 " ? אולי נחפש עוד מועמד פשרה   , לרשימת הטיפול 

ודיע  עליך לה   , עד שיביאו אותו לקבר מרגע זה    , מעקב החברמן שלנו    ניח על ת   , אין לי הרבה זמן מיותר   רגע אל תחמיץ    , חלילה תזדרז " 
 " הבנת מה שדובר?   , נו של   ז " פי זה נבנה את הלו פרט, ל   לנו על כל 

 ופית". אתכם ס   כן ד י פרטים מלאים אע ברגע שיהיו ל   , אני בודק   , "אוקי 



4  ידדגגהמ    ייר  ו  פפמס  

חה  צוות את השי ה   אתה מקבל מאתנו את מה שהבטחנו לך" חתם ראש   , אם אתה מסדר את העניינים בלי שאיש עולה על העניין " 
 הסודית. 

כל שהוא  קיד  לו עוד איזה תפ   היה   , לא התכונן למות כל כך מהר   נו עי יו שם שוקי את  האיש על מעשים לחוד,  אלא שתוכניות לחוד ו 
  פיו להישמט מ   הטרף עומד   , כמו נמר מורעב באזור  עד שסגר את עיניו לנצח. שוקי הסתובב  יומיים תמימים  הוא משך  ,  לם התחתון בעו 

 . חסד (מיתת)  יטת  אפשר לעשות מ   חבל שאי   , ב כמו שהובטח לו הפעם ו תשר נדי , לא תמיד יש ל אולי לא יתנו לו 

 ו אל הדגל. א שיקר פים עד  אימונים נוס בינתיים  עשתה    11X  ידת העילית  ח י 

 גואל. לאחר יומיים הגיע הטלפון ה 
טומנים את הנפטר בחלקה    קדישא   ה חבר מה   י של   החברים שני  יוני ולוזי  , ראיתי איך  קצרצרה נוחה  אותו אדם ערירי למ בא  הרגע הו " 

 דובר. פי ש זומן כ במ אני רוצה את הכל    , קה ס כדי לסיים את הע בקרבת מקום  ם  ן לכ אני ממתי   , וואי   איקס 
       . ת י סוד השיחה ה תיימה  בטרם נס   הזהירו   " אבל רק בתנאים שהצבנו   , ר בהתאם עמדת בתנאים תצ'ופ   אם   , אליך   רך בד אנו  " 

 *** 

 : ביותר   מור לכלא הש   החדירה 
שיכנסו לא  נים  פ ב מ ותר, היה מי שדאג  ר בי לכלא השמו גבוה לחדור  יא קיבלו הוראה מ הפל ם ל שהיו מאומני   11X  -מ   שלושה אנשים 

הם היו    , ל המקום ו, הייתה להם מפה מדויקת ש שהתאימו לכל דלת שהוצרכ חות  ידים במפת הם היו מצו   , כגנבים אלא כחלק מהצוות 
  ן ניתק את כל בית הסוהר , טיפול נכו אם תצפה עליהם בשעת מעשה   , מעין סקרנית   אותם   הסתירו ש מיוחדים    מדי הסוואה צוידים ב מ 
   . ות ודאגה להקל עליהם את הפעיל פעולה  יתם  יד נעלמת שיתפה א   , רום י הח   אורת ת   הם גם כיבו את   , ור של האז   חשמל כוח ה מרכז  מ 

הוראה כי באותו    ה השמירה שהייתה אמורה לפטרל את בית האסורים קיבל   , האפלה   יש לא חש שישנה א   , ישנו היטב   הרים כל הסו 
ם  החוליה למקו אנשי  ג שלא יהיו להם מחליפים, אף אדם זר לא ראה איך מגיעים  י שדא היה מ ,  ש להם מחליפים י   , לילה לא יגיעו 

   . צוות ה חלק מאנשי  ם  אילו ה כ בצורה טבעית    למקום   ים נכנס ו 
  35בן  גלמוד  מצפת    ענו ד ו מי ה זה  הי   , טרי ה קבר  ה מ זה עתה    אה שהוצ מת  ה   ת גופ את  הייתה להם  ה חלקה,  ר הם ביצעו את הפעולה בצו 

צפוני בעל קשרים  עבריין    נדנר ל שוקי  ,  ו קבר מ זה עתה    שהוצא על כך  יתלונן  מי  שהקבר נפרץ  דע  גם אם יו   , לא קרוב וגואל ל שהיה  
עליו לחפש  כי  כן    קודם מספר ימים    הוא קיבל הודעה   , כבר מספר שנים   המערכת   עם לה  שיתף פעו בים בכל המקומות המתאימים  רח 

   . ן לעשות איתו את החילופין שנית   ת מ   ו חי א ב  מן הגורן ומן היק 
  ספיקו להתקבע למקומם י פרו עוד לא  ורגבי ע   קבר י ברגע ש   , ט המבוקש ק יי ב דומה לאו   תו צור ו   קרובים שאין לו  היה עליו לחפש אדם  

קברות  לנפטר איפה ינוח את מנוחת העולמים אם בבית ה לו  מה משנה    , הוא עומד להחליף מיקום מגורים   , בארץ   צר ק צא לטיול  י 
   . אי פעם יותר מ שהו חשוב  מ   ת לעשו   כה ז גם    , דומה ו הכל  ביל סמוך לבית הכלא, בש בבית הקברות  בצפת או  

הם ראו תלולית קטנה שמסמנת    , ן להם במקום שוקי כבר המתי   XYחלקה  ית החיים של צפת אל  הגיעו לב   ם ה   , ולה ע פ ל   יצא וות  צ ה 
כריכים נקרעו  הת שדבקו בו  הירות ונוקה מהרגבים  ז הוא הוצא ב   , הם חפרו מספר דקות עד שהגיעו אל הגופה   , החלקה הטריה את  

  וא הוא עבר תהליך בדיקה זהיר עם כפפות שעברו חיטוי כדי לוודא שאכן פרטיו תואמים, לאחר שהתרשמו שה   , לי רחמנות ב   עליו מ 
ו של חיים  במקומ הוא עומד להישלח    , 210בעוד כמה שעות ילבש את הבגדים האסיר    , הלבישו אותו בבגדים זמניים   נים ו עומד בנת 

באוזן כי  מת  ל ם לחשו  ה   , כים חדש על חשבון המדינה הוא יזכה לזוג תכרי   , עד שיגיע בסיבוב נוסף אל קבר ישראל   , מספר שעות ל   שלום 
   . בהמשך   ף שלא יעשו בו שימוש נוס   עליו להתפלל 

 . ום תקלה ם חלק בלי ש הכל זר   , על בזיונו   חלילה ולא יכעס ריק  כדי שהקבר לא יוותר    , הונחה במקומו   דל של המת ו ג ב   בובה 
 *** 

בצורה עדינה עד שרק    אכלו ש טעם לוואי במאכלים שלו, משהו עורבב במ ת ארוחת הערב כי י ל א הרגיש בעת שאכ חיים שלום לא  
נוטה  שמא    פחד תקפו   , לו הוא בול עץ כאי   ו י אבריו כבדים על הארוחה חש לפתע את  היה לחוש בכך, לאחר    יכול ביותר  נין הטעם  א 

,  הוא לא יכול היה לפענח את התחושות המשונות   , חש למיטתו בבהלה הוא    , חזק   צון חיים ר יש לו    לא רצה למות הוא    , ם ה' ירח   , ת למו 
 כונן לחוטפו. כי מישהו מת   לו שמץ מושג רגיש בכלום, לא היה  עד שלא ה   תרדמה כבידה פתע צנחה עליו  ל 

לא היה  בחדר  הייתה רק מיטה אחת  יו צריכים להתאמץ  הם לא ה   , שלושת החוטפים נכנסו לחדרו פנסים בעלי תאורה חלושה בידיהם 
חיים שלום לא התנגד הוא לא    , המת   , הוא הולבש בבגדי ר מבגדי האסי זות  י ר הפשיטו אותו בז ו הם התקרבו לחיים שלום    , מקום לטעות 

  פין ו ם לעשות את החיל עתה היו צריכי   , , הבגדים תאמו אותו להפליא ברו לא התנגד שילבישו אותו בבגדי חיים שלום גם ח   , חש בכלום 
  נוחה   ר ות המיטה בכלא הייתה הרבה י   , נהנה   י ד   נראה שהוא   , י צפת ה ענו  ד ו מי חיים שלום הוצא ממיטתו ואת מקומו תפס    , הזריזים 

     . ף הנעים החילו על פניו המת כמאשר את    חיוך היה מרוח וית  ו ע מעין    , מהקבר הצר בצפת 
יש להם עוד    , ל שלהם השל   סיסם עם ב הם הזדרזו לנסוע אל    , ץ ו החיל את  זריזות עם חיים שלום איש לא מנע מהם  יצאו ב החברה  

   . איש לא צריך לדעת לא בכלא ולא בבסיס על ליל השימורים   , ר יום יאי עבודה רבה לפני ש 
 ̂ ̂ ̂^ ̂^ ̂^^ ̂ ̂ ̂ ^^^^^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ̂ ^^^^ ̂ ̂ ^ ̂ ̂ ^^^ ̂ ̂^^ ̂^ ̂ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^^ ̂^ ̂ ^^^^^^ ̂^^ ̂^ ̂ ̂^ ̂ ̂^ ̂ ̂ ̂^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ̂ ̂^ ̂ ̂ ^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂^^ 
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גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט  מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט  

שנה שביעית

גליון 342

פרשת פנחס תשפ״ב הקנאות ע"י תפילה שיחזר 
בתשובה

הרה"ק  על  מסופר  יא(  )כה.  קנאתי  את  בקנאו 
זמן  גר  שהיה  זיע"א  מפרעמישלאן  מאיר  רבי 
מה בראטין, ויצא שם רינון על השוחט וביקש 

רבי  הרה"ק  לשם  נזדמן  ממשרתו.  להעבירו 
אברהם יהושע העשיל ה"אוהב ישראל" מאפטא 

לו  אמר  השו"ב.  פרנסת  לקפח  הסכים  ולא  זיע"א, 
רבי מאיר הלא אמרו חז"ל )סנהדרין דף פא( 'קנאים פוגעין 

בו' מכל שכן שאפשר להעבירו משחיטתו. השיב לו ה"אוהב 
ישראל" הפשט במאמר הוא, קנאים רומז על הצדיקים שמקנאים קנאת 

בעדו  מתפללים  צדיקים  כ"ו(  דף  )ברכות  לתפילה  רומז  פגיעה  בו',  ה'',פוגעים 
להשיבו בתשובה שלימה.

ביטול דינים והמתקת דינים
פנחס בן אלעזר וגו' השיב את חמתי. )כה. יא( הנה יש ביטול דינים, והמתקת 
צועק  לבו  ובמר  יסורים,  ח"ו  הוא כשבאים על האדם  דינים,  ביטול  דינים. 
להשי"ת על יסוריו אשר מכאיבים לו למאוד, והשי"ת שהוא מקור הרחמים 
כי  לגמרי,  טוב  אינו  זה  אך  והיסורים,  הדינים  מעליו  ומבטל  עליו  מרחם 
יוכל ח"ו לפעמים לחזור עוד היסורים עליו כיון שלא נמתקו הדינים לגמרי 
בשורשן. אבל המתקת הדינים הוא, שכאשר באים עליו יסורים אינו חושש 
כלל על יסורי עצמו, רק שמתבונן בדעתו איך שלא באו עליו יסורים אלו 
אלא ע"י חטאיו, ומקנא בעצמו קנאת ה' צבא-ות על חילול שמו ית' הגדול 
אלו-ה  חלק  על  היסורים  שהם  הקליפה  שמושלת  גרם  חטאיו  שע"י  איך 
חוזר  ועי"ז  בחטאיו,  כ"ז  שגרם  עליו  יכאב  לבבו  ואז  שבקרבו...  ממעל 
בתשובה שלימה מאהבת הבורא ב"ה, ואז נמתקים הדינים בשורשם ואינם 
חוזרים לעולם. וזהו פנחס בן אלעזר וגו' השיב את חמתי מעל בני ישראל" 
בקנאו את קנאתי בתוכם", פי' שקינא קנאת ה' צבא-ות אשר חלק הקדושה 
שבתוך בנ"י נכנע תחת יד הקליפה, ועי"ז "השיב את חמתי" נמתקו הדינים 
בשורשן. וזהו "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום", כי כשמחשב בלבו 
כנ"ל ועושה תשובה מאהבה אזי זדונות נעשו כזכויות ואז לא די שנמתקים 
הדינים, אלא שיכול עוד להמשיך שפע חיים וברכה, וזהו הנני נותן לו את 
בריתי שלום                                  )אמת ליעקב(

אליהו מלאך הברית עמוד על ימיני
תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל )כה. יג( הרב הקדוש רבי שלמה 
מקארלין זצללה"ה הי"ד )יו"ד כ"ב תמוז( היה אומר בשם המדרש, בשעה שאמר 
אליהו  טען  שבישראל,  מילה  ברית  בכל  להיות  שיצטרך  לאליהו  הקב"ה 
לפניו ית', אתה ידעת שאני מקנא לשמך ית', הנה אם יהיה בעל הברית חוטא 
לא אוכל לסבול להיות במחיצתו והבטיחו השי"ת שיכפר לבעל ברית, וטען 
שוב ואם ח"ו המוהל יהיה בעל עבירה, והבטיחו השי"ת שיכפר גם לו, וכן גם 
לקהל המשתתפים בברית. ואמר על זה הרה"ק בעל ה"בני יששכר" כי דבריו 
הק' מרומזים בתורה, שכן כידוע פינחס זה אליהו, ועליו כתוב 'תחת אשר 
קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל' )במדבר כה, יג( כי הואיל ומדתו היא קנאה 
והוצרך להיות אצל כל ברית, ולא יוכל לסבול את החוטאים בעלי העבירה, 
והוא הוא הגורם שיכפר ה' לבני ישראל.                                              )אגרא דפרקא(

*
רבים וגם טובים שאלו כיצד יכול אליהו להיות נוכח בעת ובעונה אחת בכל 
הרה"ק  בשם  משיב  )בערזאן(  אמת  שפת  ובספר  בעולם,  הנערכות  הבריתות 
שאליהו  ידי  על  כי  זו:  תמיהה  על  עמד  שגם  מליזענסק,  אלימלך  ר'  הרבי 
החזיר את כל עם ישראל בתשובה, זכה לנשמה כוללת של כל ישראל. כאשר 
מכניסים את הילדים בבריתו של אברהם אבינו, אז מתנוצץ ומתגלה בילד 
וכל אחד  א' אות סא(,  "מדבר קדמות" להחיד"א, מערכת  )ראה  חלק אחד מנשמת אליהו 
נוטל לפי חלקו ושרשו, ואחר כך כשמתגדל והולך בדרך טוב אז מתגלה לו 

ממש חלק אליהו שיש לו...
ליישב קושיא אחרת שהקשו  בשמו של הגה"ק בעל ה"חתם סופר" מובא 
על בואו, הלא כתה הטור )אורח חיים, סימן רצה(, שלכן מזכירים במוצאי שבת את 
אליהו הנביא, משום שבשבת לא יכול היה לבוא משום איסור תחומין, שכן 
קיימא-לן שיש תחומין למעלה מי' טפחים, וכיוון שיצאה השבת הרי כבר 
יכול לבוא ולכן מזכירים אותו עם צאת השבת. לאור זאת, הקשו, איך יכול 
ובפרט כאשר  אליהו הנביא לבוא לבריתות מילה הנערכות בשבת קודש? 

בעולם,  רבים  במקומות  בריתות  בשבת  יש 
בכולם?  נוכח  להיות  אליהו  יכול  וכיצד 
אמנם לאור הדברים שהובאו לעיל בשמו 
הק' של הרבי ר' אלימלך, אין כל קושיא. 
אולם ה"חתם סופר" מיישב את הדברים 
של  התגלות  אופני  שני  יש  אחר:  באופן 
בגופו,  מתגלה  הוא  כאשר  והנביא:  אליה 
הרי הוא מחוייב במצוות ואינו יכול לעבור 
הרי  מילה  בברית  אולם  תחומין.  איסורי  על 
זה אינו  אינו מתגלה בגופו אלא בנשמתו, ובמצב 
חייב במצוות, שהרי "במתים חופשי", ועל כן יכול לבוא 
בשבת לכמה וכמה מקומות בעולם, לכל מקום שבו נערכת ברית מילה.

אחרי מעשה פעור היו צריכים
להוכחה על כשרותם

הטלת  על  ברש"י(  הובא  )ילקו"ש  רז"ל  מדרש  לפי  ה(.  )כו,  החנוכי  משפחת  לחנוך 
אותיות השם י"ה בשבטים שהוא בגלל שביזו האומות את ישראל, שאמרו 
שהמצריים שלטו בנשותיהם במצרים מכח הק"ו אם בגופם שלטו בנשיהם 
לא כ"ש, וקשה למה המתין הכתוב עד אחר דבר פעור ולא תיכף אחר יציאת 
דבר  ענין  קודם  ואולם  זו.  עדות  להעיד  מחויב  היה  הראשון  במנין  מצרים 
פעור לא אמרו זה ולא היו צריכים לעדות, עד שהגיעו למעשה שטים ודבר 
פעור שאז אמרו שגם במצרים שלטו בנשותיהם, ולזה היה כאן צורך לעדות 
שבטי יה עדות לישראל, לומר שכשרים היו במצרים, ומה שאירע כאן היה 
ע"י טומאת בלעם הגדולה שהוא הגורם.                                  )אור התורה(

משה רבינו חשש מלהיות 
מורה הלכות בפני רבו

לא  ע"ה  רבינו  משה  הנה  טו(  )כז,  העדה.  על  איש  הרוחות  אלקי  ה'  יפקוד 
דבר  להם  נסתפק  דאם  הדורות,  וחכמי  נביאים  ביד  שיש  כח  אותו  לו  היה 
בנות  ,כשבאו  כן  לא  שאם  בקרבם,  אשר  ה'  וברוח  בשכלם  מוציאים  הם 
הפסח,  לעשות  יכלו  ולא  אדם  לנפש  טמאים  היו  אשר  אנשים  או  צלפחד 
היה מוציא הדין ע"פ שכלו מרמזי תורה או מי"ג מידות וכדומה. אך משה 
רבינו ע"ה לא היה לו אותו הכח, כיון שהיה יכול לשאול פי הקב"ה בכל זמן 
ואשמעה  ט, ח( עמדו  )במדבר  וע"כ אמר  רבו,  בפני  והו"ל כמורה הלכה  ועידן 
מה יצוה ה' לכם, ובבנות צלפחד )שם כז, ה( ויקרב משה את משפטן לפני ה'. 
על כן בשלמא כשמת יהושע או כל א' ממנהיגי דור, מוריש כחו לתלמידיו 
'יפקוד איש על העדה'. אך משה רבינו ע"ה חשש  אחריו, ואין צורך לומר 
יכול לשאול  ואינו  יהושע כמו אצלו,  שכשימות, אין השכינה תדירה אצל 
כמוהו, ולהמציא מנפשו הדינים והתקנות, זה אין בכח משה להורישו, כיון 
שהוא עצמו לא היה לו אותו הכח, ע"כ התפלל 'יפקוד אלקי הרוחות איש 
על העדה'.                       )חת"ם סופר(

הרועה צריך לדאוג לצאן מרעיתו
א.  יז( לכאורה קשה  )כז,  רועה  אין להם  ישראל כצאן אשר  ולא תהיה עדת 
תלה דבר גדול בדבר קטן, שהרי תלה ישראל ומנהיגם בצאן ורועה. ב. אמר 
אשר 'אין להם רועה' דמשמע דדבר רגיל הוא אצל צאן שלא יהיה להם רועה 
והלא באמת אינו כן אלא אמר הרה"ק רבי יחזקאל ז"ל משינאווא דהנה זאת 
שימנה  ביקש  ,אבל  ישראל  על  מנהיג  ימנה  שהקב"ה  היטב  משרע"ה  ידע 
ישראל  יהיו  ולא  עצמו,  לטובת  כלל  יכוון  שלא  ישראל  על  מנהיג  הקב"ה 
כצאן אשר אין להם רועה פי' כמו הצאן אשר יש להם רועה אבל הרועה אין 
מכוון לרעות את הצאן רק לרעות את עצמו ולהנאתו כגון ליהנות מחלבם 
ומגיזת עורם ומבשרם, ולזה כוון משרע"ה במתק שפתיו ולא תהיה עדת ה' 
כצאן אשר אין להם רועה. ודפח"ח                              )דברי יחזקאל – החדש(

גודל הענין להנות ת"ח וצדיק מנכסיו
)כז, טז- יביאם.  יוציאם ואשר  וגו' ואשר  וגו' איש על העדה  ה' אלקי  יפקוד 

הם  מישראל  אדם  שום  אצל  ממון  כשלוקחין  הרשעים  דהנה  לומר  יש  יז) 

מוציאים מרה"י לרה"ר, כי כאשר הממון ברשות אדם כשר הוא בבחי' רה"י, 
וכשבא לרשותם בא לבחי' רה"ר ורשות הפקר, כי הפקרי נינהו וכל החיצונים 
נאחזים בהם ר"ל, אכן העני ההגון המקבל צדקה מבעה"ב הוא בחינת מרה"י 
לרה"י. אמנם כן מי שנותן מעות להצדיקים ולהת"ח, הך הוצאה הכנסה קרי 
ליה, כי עי"ז הוא הצדיק מתפלל עבורו ומזכירו לטובה לפני השי"ת וממשיך 
ה'  כיד  הצטרכויותיו  ובכל  עסקיו  עניני  בכל  טובים  וחסדים  רחמים  עליו 

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

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

 מתחם גני הילדים * עקבי אבירים 
מתחם כיתות התלמוד תורה

מתחם המכינה לישיבה קטנה 
הכלל חסידית - אלעד

הרי”ף 35 אלעד

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

במתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט 
אליזבטה ריזה 2 שכונת פאקוראר יאסי - 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.
ח״ד - פדיון הבן 

ילמד ענוים - בדרכי הלימוד

כנורו של משיח 
 נגונים עתיקים מבית שטפנשט

אלבום עם שני דיסקים

גליון ההילולא הפ״ט

טלפון: 03-579-03-03 
פקס: 03-6165110 

הרשמו לקבלת הגליון כל שבוע בדוא”ל 
 6160303@gmail.com



היינו  יביאם"  ואשר  יוציאם  "אשר  כאן  לרמז  יש  ועפ"ז  עליו.  הטובה 
צדיק כזה אשר כל מה שיוציא מיד איש ישראל ויקח ממנו עי"ז יביא 
וימשיך עליו כל טוב וכל מיני ברכות וישועות טובות וחסדים טובים 
וכיו"ב אמן.                                                            )אוהב ישראל( 

איש על העדה 
לבאר  יש  טז(.  )כז,  העדה  על  איש  בשר  לכל  הרוחות  אלקי  ה'  יפקוד 
מה  בשר",  לכל  הרוחות  "אלקי  דוקא  בכאן  שהזכיר  מה  להבין  בזה, 
העדה".  על  איש  ה'  "יפקד  לומר  די  והיה  מקום,  בשום  כן  אמר  שלא 
ויש לומר בזה, דהוצרך היה לומר זה כאן, דהנה תפילת משה רבינו ע"ה 
והיינו  רועה,  להם  אין  אשר  כצאן  ישראל  עדת  תהיה  שלא  כאן,  היה 
וידריכם בדרך  ינהלם  והוא  בו,  ומנהיג כדי שידבקו  שיהיה להם ראש 
ישרה, ושיוכל להעלות נשמותיהן בעת הצורך. והנה ידוע, ראשי הדור 
שורש  היודע  הקב"ה  שולח  כן  נשמותיהן,  שורש  ולפי  הדור,  לפי  הם 
נשמות של כל ישראל, תמיד בכל דור ודור, ראש ומנהיג להם כפי אותו 
דור, וכפי מה שצריך אותו הדור. בכדי שיוכל הראש הצדיק להעלות 
כל בני דורו לשרשן, ולקרבן לפני ה', ולכך אי אפשר שיתמנה ראש על 
הדור על ידי אדם, כי אם על ידי ה' ברוך הוא, שהוא מקור המקורות 
הוא  כן  ודור,  דור  כל  של  נשמות  שורש  ויודע  הנשמות,  לכל  ונשמה 
שולח ראש ומנהיג להם לפי מה שצריכין. וזה יש לומר שרמז יפקד ה', 
שאתה אלקי הרוחות לכל בשר, היינו אלקים על כל הרוחות והנשמות 
של כל בשר, ולכך לך נאה לפקוד איש על העדה.            )דגל מחנה אפרים(

*
כיון  טז(  )כז,  וגו'.  העדה  על  איש  בשר  לכל  הרוחות  אלהי  ה'  יפקוד 
הגיע  אמר  לבנותיו  צלפחד  נחלת  תן  המקום  לו  שאמר  משה  ששמע 
)רש"י( וקשה הלא פרשת  שעה שאתבע צרכי שיירשו בני את גדולתי 
בנות צלפחד חידשה רק שגם בנות יורשות, אבל דין ירושת הבנים ידוע 
היה למשה כבר מקודם, ולמה דייקא עכשיו אמר שיבקש גדולה לבניו. 
ונראה דהנה משה היה עניו מאד מכל האדם, והיה מחשיב את עצמו 
לחוטא. וסבור היה שהחוטא אינו מוריש נכסיו לבניו. אבל כיון ששמע 
שצוה השי"ת השי"ת להוריש נכסי צלפחד לבנותיו אף שהם אמרו כי 
בחטאו מת, ראה מזה כי אין הנולדים מפסידין בעון אבותיהם, לכן תבע 
גדולה לבניו בתורת ירושה אף שהעריך עצמו לחוטא.           
)הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל זי"ע(    

שוחד דברים 
אבינו מת במדבר והוא לא היה בעדת קרח וגו' ויקרב משה את משפטן 
מנחת  בעל  הקדוש  הגאון  שנתמנה  בעת  כי  (.מסופר  ג-ה  )כז,  ה'  לפני 
חינוך זי"ע, לאבדק"ק טארניפאל, מיד בסמוך אחרי התמנותו, בא אליו 
בפניו, איך שלחם בעדו בעת הבחירה,  ושח  עירו,  איש אחד מתושבי 
עד שזכה שהוציא הדבר לפועל, שימנוהו לרב, יען היו הרבה שונאים 
ומתנגדים למינויו, והגאון בעל מנחת חינוך זצ"ל השיב לו, יישר כח, 
לאחזוקי טיבותיה בעד אהבתו כראוי. ואחרי זמן קצר, בא האיש הזה 
לדון לפניו עם אחד, ומיד הכירו, ואמר, לא אשב בדינך, ולא אזדקק אני 
לזה, יען שספרת לי, כי היית לוחם בעד בחירתי כרב והרי זה כשוחד 
בתחלה,  דין  הבעל  כוונת  זה  היה  וכנראה  ואולי,  מעיקרא.  דברים 
לבוא זמן מה מקודם לספר הפעולות הגדולות שנעשו למען בחירתו, 
והפטיר ואמר: כעת נתיישב לי הכתובים )בפ' פנחס(, שבאו בנות צלפחד 
בתוך  היה  לא  והוא  במדבר,  מת  אבינו  אליו,  ואמרו  רבינו,  משה  אל 
מינה  נפקא  למאי  קשה,  ולכאורה  קרח,  בעדת  ה'  על  הנועדים  העדה 
אם היה מעדת קרח החולקים על משה, או לא? הא כיון שמת, מגיע 
לבניו ירושה, ומה נפקא מינה במעשי האיש הנפטר בחיים חיותו ,לענין 
ירושת בניו או בנותיו? אלא כיון שאמרו למשה רבינו הדברים האלו, 
שאבינו לא היה מהחולקים ומתנגדים עליך, כמו המה בעדת קרח, על 
ולא רצה להזדקק  כן החשיב משה רבינו את דבריהם לשוחד דברים, 

לדינם עוד, על כן נאמר שם, ויקרב משה את משפטן לפני ה'.            
                      )דברי תורה – מונקאטש(

אין קנאי יכול להיות מנהיג ישראל 
יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה )כז, טז(. ביאר הרה"ק 
מקאצק זצ"ל מדוע לא ביקש ע"ז עד עתה, ולא תיכף שנתודע לו כי לא 
יכנס לא"י, ותירץ שמקודם מעשה זמרי חשב כי בטח פינחס קדוש ד' 
ימלא מקומו, אבל עתה אחר שראה קנאתו לשם ד', אף שהיו דבר גדול 
מאוד שלא נערך אליו קדושתו, והשי"ת אמר הנני נותן לו את בריתי 
שלום, וגם עצר המגפה מעל בני ישראל אעפ"כ אמר משה רבינו ע"ה 
ד'  "יפקוד  יכול להיות מנהיג ישראל, לזאת ביקש עכשיו  אין קנאי 

אלוקי הרוחות" וגו'.

שלשה סוגי מנהיגים הם 
ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה . )כז , יז( שלשה מיני 
מנהיגים הם, האחד הוא איש אשר רוח בו מנהיג הנבחר והמובחר 
אחד  כל  סובל  שיהא  ז"ל  כפירש"י  ישראל  נשמות  מכל  הכלול 
ואחד לפי דעתו היינו שיהיה סובל כל נשמות ישראל, השני אשר 
בכוחו  הרי  העליונה,  במדרגה  שאינו  למרות  בזכיותיו  יוציאם 
ואילו גם כאשר  זכיותיו הגדולות  ,באמצעות  זכות  לעורר עליהם 
ומשרה  יתברך  השם  עליהם  מרחם  מעולה,  למנהיג  ראויים  אינם 
קדושתו על אחד מהדור, אף שאינו ראוי מצד עצמו לכך, וכל זה אך 

ורק לא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה. 
                        )הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע( 

פני משה כפני חמה
 פני יהושע כפני לבנה 

)ב"ב עה.( אמר רבי חנינא מהודך  )כז, כ). איתא בגמ'  ונתת מהודך עליו 
פני  חמה  כפני  משה  פני  אמרו  הדור  שבאותו  זקנים  הודך,  כל  ולא 
יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה. מסופר 
כי כשנפטר הרה"ק ר' אברהם יהושע העשיל מסקווירא זצוק"ל נכנסו 
לעטרו  זצוק"ל  ממאחנווקא  מאיר  יוסף  ר'  הרה"ק  לבנו  העיר  נכבדי 
בכתר ההנהגה למלא מקום אביו הק' והוא מרוב ענוותנותו סירב ואמר 
שאין בידו למלא מקום אביו הק' כי 'שבילי הצדיקים לא נהירים לי'. 
אמר לו הגה"ח ר' נפתלי דיין ז"ל הרב דמתא שהוא הי' ראש המדברים, 
הנה שמעתי מזקני החסידים שכשנפטר המגיד מטשערנאביל זצוק"ל 
זצוק"ל לקבל על עצמו עול  יצחק מסקווירא  ר'  בנו הרה"ק  אז סירב 
הנהגת עדת ישורון באמרו ג"כ ש'שבילי הצדיקים לא נהירין לי', ועכ"ז 
היה אח"כ צדיק מפורסם. נענה הרה"ק ר' יוסף מאיר ואמר, בדבריכם 
מבואר מאמר ר' חנינא הנ"ל, שלכאורה קשה הלא גם צעירי הדור ראו 
כי פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, ולמה דוקא הזקנים אמרו 
ככה, אלא כנראה שמפני שהצעירים ראו את משה בזקנותו ואת יהושע 
ורק  לבנה  כפני  היה  נעוריו  בימי  משה  גם  כי  חשבו  כן  על  בנערותו, 
בזקנותו היה כפני חמה, וכן יהושע כשיבוא לימי הזקנה גם הוא יהיה 
כפני חמה, אבל הזקנים שהם ראו פני משה כפני חמה גם בנערותו, לכן 
הם אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה 
וכו', דהיינו שהם חושבים שהוא דומה לזקינו הק' ר' יצחק מסקווירא, 
ואף הוא יהיה בסופו של דבר צדיק מפורסם, אמנם הוא ברוב ענוותנותו 
הסביר להם שאם היו רואים את זקינו הק' בימי נעוריו היו רואים שאינו 
דמיון כלל.                                                    )ילקוט מאורי אור(

המתקת הדינים או ביטול הדינים
כבשים בני שנה. )כח, ג( אמר הרה"ק רבי משה'ניו מבאיאן-קראקא זי"ע 
ר' דוד ארטינברג מברדיטשוב, שסיפר בשם  הי"ד בשם הגאון החסיד 
הרה"ק מרוזין זי"ע, שאמר שאביו הרה"ק רבי שלום מפרהובישט זי"ע 
זי"ע  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  והרה"ק  הדינים,  המתקת  בחי'  היה 
דינים, אבל  גדול מהמתקת  דינים  ואע"פ שביטול  היה ביטול הדינים, 
הרה"ק  והטעים   . עכד"ק  וניעור.  חוזר  להיות  יכול  דינים  ביטול  אצל 
וב"ה  ב"ש  בין  מחלוקת  הוא  באמת  כי  ואמר  דבריו  את  משה'ניו  רבי 
)בילקוט שמעוני פר' פינחס רמז תשע"ז( וז"ל: כבשים )בני שנה וגו'(, ב"ש וב"ה, 
ב"ש אומרים כבשים, שהן כובשים עוונותיהן של ישראל, וכדאי' ישוב 
ירחמנו יכבוש עוונותינו, וב"ה אומרים כל דבר שהוא נכבש סופו לצוף, 
יהיו  אם  וכדאי'  ישראל,  של  עוונותיהן  מכבסים  שהם  כבשים  אלא 

חטאיכם כשנים כשלג ילבינו עכל"ק.

הריני מוחל לכל מי שהכעיס אותי...
ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה' כבשים בני שנה תמימים שנים 
ליום עולה תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה 
בין הערבים. )כח, ג-ד( בנוהג שבעולם, שמעכבים כעסם על חבריהם עד 
ערב יום הכיפורים, ואז מפייסים זה את זה. אולם אין זה הדרך הנכון, כי 
צריך האדם למחול לחבירו בכל יום קודם השינה על כל דבר שאינו הגון 
שעשה לו באותו יום, וצריכים לומר "שרי ליה מארי לכל מאן דמצער 
לי" )עי' מגילה כח.(. וכן אם חטא אדם כנגדו בלילה, צריך למחול קודם 
שיעלה אור השמש, ולא לכבוש כעסו על חבירו שנה תמימה עד ערב 
בזה  "זה האשה אשר תקריבו לה'"–  וזה הרמז כאן בכתוב:  כיפור.  יום 
תעשו נחת רוח להשי"ת, אם "כבשים בני שנה תמימים" – הדבר אשר 
כבוש בלבכם שנה תמימה, עד ערב יוכ"פ, לא תעשו כן, אלא: "שנים 
אחד  הכבש  "את   – מלבכם  טינא  כל  תסירו  ליום  פעמים  שני  ליום" 
תעשה בבוקר" – מה שכבוש בלבכם בלילה תתקנו בבוקר, "ואת הכבש 
השנית עשה בין הערבים" – קודם השינה.      )הרה"ק רבי יצחק מדרוהביטש זי"ע(

כל ההתעלויות בזכות
 עמדנו בהר סיני

עלת תמיד העשיה בהר סיני )כח. ו( פירש הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז ז"ל 
דמה שאיש הישראלי יכול "לעלות תמיד" להשי"ת בכל עת שירצה, זה 
נמשך מעמידה שעמדו ישראל על "הר סיני".                    )בוצינא דנהורא(

ר"ה – יום הזכרון
יום תרועה יהיה לכם. )כט, א( הקשה הרה"ק רבי הירש מרימינוב זי"ע 
יום  נקרא  בתורה  דהרי  הזכרון,  יום  לר"ה  ז"ל  חכמינו  קראו  אמאי 
וביאר  בתורה.  נכתב  שלא  מה  הזכרון  ליום  שמו  שינו  ואמאי  תרועה, 
משום דהימים הקדושים ר"ה יוהכ"פ סוכות מרמזין על תיקון מחשבה, 
במחשבה,  השנה  בכל  שפגם  מה  על  תיקון  היא  בר"ה  מעשה.  דיבור, 
ולכך נתן לנו השי"ת מצות שופר שהיא חכמה ואינה מלאכה, וחכמה 
מחשבה  היא  שהזכרון  הזכרון,  יום  חכז"ל  קראוהו  ולכך  מחשבה,  היא 
שהוא תיקון על המחשבה. וביוהכ"פ הוא תיקון על הדיבור, היינו מה 
בטלים  בדברים  בפרט  מצוה,  במקום  שלא  בדיבור  השנה  בכל  שפגם 
תיקון  הוא  ע"כ  דיבור,  דהיינו  בתפילה  היום  כל  שהוא  וביוה"כ  ח"ו, 
על הדיבור. וחג הסוכות הוא במאנא קרבא בד' מינים והיא תיקון על 
המעשה, עכ"ד קדשו.                                        )הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע(

לה' הארץ ומלואה
זיע"א  אייבשיץ  יהונתן  רבינו  הרבי  כתב 
)בספרו או"ת חו"מ  בגודל מעלת מצות השמיטה 
ס"ז, א'(: ובארץ חמדה אשר תמיד בשנת שש 

ארץ  בגידולי  מצויה  הברכה  היה  לשמיטה 
על הספקה לג' שנים, וכאשר נסמכה ליובל, 
במכוון  תמיד  הענין  והתמיד  שנים,  ד'  על 
בשנת שש לשמיטה, לא הקדים ולא האחיר 
כלל, עד שיכירו וידעו כל, כי לא במקרה ולא 
וכו',  וכסליהם  שמים  כוכבי  מערכת  מפאת 
וידעו כל העם כי ה' בקרב ישראל לברך את 

עמו ולקדשם במצוותיו.
ידה  ועל  בה,  יש  וטעם  זו  מצוה  עצום  ומה 
ידע איש הישראלי אשר ימינו כצל על הארץ 
ולה'  אבות,  בתי  אריסי  אבותיו  ככל  וגרים 
אנושי  שלימות  לא  כי  וידע  ומלואה,  הארץ 
חמרים  ולאסוף  הקניינים  בקיבוץ  לעסוק 
יראה  כי  אוספם,  מי  ידע  ולא  יצבור  חמרים 
שוה  הכל  ויד  לה',  שבת  הארץ  שבתה  כי 
הרומז  והוא  תמיד,  בה  ה'  עיני  אשר  בארץ 
על עולם שכולו טוב אשר שם ינוחו כל יגיעי 
ומעבודתם להוציא לחם מארץ,  כח מעצבם 
עשיר ורש נפגשו קטון וגדול שם הוא, ועבד 
חפשי מאדוניו, והיא שנת שביעית, שנת רצון 
לה' אשר ישליך אדם אלילי כספו, ולא יאמר 
אלקינו למעשי ידינו, הוא היקום והרכוש, כי 
ביום  הון  יועיל  ולא  אז אין כסף נחשב כלום, 
וחרד  הירא  כל  על  ראוי  הלא  וכו',  עברה 
לדבר ה' לשמוע ולשמור ולעשות עכ"פ זכר 
שהיינו  בזמן  אצלינו  נוהגת  שהיה  זו,  למצוה 
בימי  ירושלים  זכרה  אדמתינו,  על  שרויים 
עניה ומרודיה, כל מחמדיה אשר היה מקדם, 
עד לא נפל עמה ביד צר, ראו צרים שחקו על 

משבתיה עכ"ל. והתבונן היטב בכל דבריו.

בשדה 
השמיטה

פנחס

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

עיתוי קריאת פרשת הקרבנות 
בבין המצרים

רבי  הרה"ק  כתב  לט(  )כט,  במועדיכם.  לה'  תעשו  אלה 
מה  כי  ושמש"  ה"מאור  בעל  זי"ע  אפשטיין  קלונימוס 
תמיד  שיזדמן  התורה,  בקריאת  הקדמונים  לנו  שתקנו 
לכונה  ובודאי  המצרים,  שבין  בשבתות  פנחס  פרשת 
)ירושלמי  חז"ל  דרשות  ידוע  ,כי  לי  ונראה  היא,  גדולה 
טז(:  נא,  )ישעי'  פסוק  על  ה"ו(  פ"ג  מגילה  שם  ה"ב;  פ"ד  תענית 
,שהבטיח  – אלו הקרבנות  וליסוד ארץ'  'לנטוע שמים 
סדר  שקורין  זמן  כל  ע"ה,  אבינו  לאברהם  הקב"ה 
בכל  והנה  הקריבום.  כאילו  עליהם  מעלה  הקרבנות 
הקרבנות,  פרשת  ואומרים  קורין  שאנו  הגם  שנה, 
תורה  בספר  במיוחד,  קריאה  אותו  קוראים  אנו  אין 
כהלכותיו. למשל, פרשת התמיד אנו קוראין אותו בכל 
כתוב  תורה  בספר  אותו  קוראים  אנחנו  אין  אבל  יום, 
וכן  וטעמים.  ותגים  האותיות  ובצורות  כשר  קלף  על 
הקרבנות של מוספי שבת, אין אנו קוראים בספר תורה 
.על כן בשבתות שבין המצרים, שבימים ההם  הכשרה 
בטלו הקרבנות בפועל בחורבן בית המקדש בעוונותינו 
שהוא  הקרבנות  פרשת  כל  אנחנו  קוראים  הרבים, 
וטעמים,  בנקודות  הכשרה  תורה  בספר  פנחס  בפרשת 
כאלו  עליהם  מעלה  הקרבנות,  בסדר  שקורין  זמן  וכל 
הקריבום לפניו, והוא תיקון גדול.              )מאור ושמש(

2 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

מאוצרות הרב אברהם יעקב סלמוןשליט”א 
רב קהל שטפנשט

סגולות ערב ראש חודש
ובראשי חדשיכם )כח, יא(

סגולת  
מלכים

סגולת  
מלכים

במדבר

כשחל ביום שישי
והוא  חודש  ראש  ערב  מתענין  מעשה  אנשי 
ירח,  מיעוט  על  חודש  ראש  שעיר  במקום 
לנהוג  דיש  הגדולה  כנסת  בשיירי  ומשמע 
זכות  ללמוד  לעיל  הנזכר  ומטעם  להשלים 
חודש  ראש  בערב  למנצח  לומר  הנוהגים  על 
מתענין  שעדיין  דכיון  קטן,  כיפור  יום  אחר 
תקפ"א  בסימן  שכתב  כמו  צרה  יום  מקרי 
ראש  וכשחל  השנה,  ראש  בערב  ג'  סעיף 
במקום  חמישי  ביום  מתענין  בשבת  חודש 
הולכים  שאין  אותן  מיהו  סליחות,  שאומרים 
לסליחות אפשר דרשות להתענות ביום ששי, 
ואם חל ערב ראש חודש ביום ששי בכל מקום 
מקדימין ליום חמישי ועיין סימן תקס"ו.               
      )אליהו רבה או"ח סימן תיח(

תמיהה על אותם שאין 
מתענים

בתוכי ישתומם לבי על כמה גבורי כח, דאינן 
לא  דלמה  חודש,  ראש  בערב  תענית  עושים 
ילפי מהני נשי, דכמה נשים צדקניות, אף שהן 
זקנות וגם משרתות בבתי אחרים, ועם כל זה 
בחורים  ואיך  חודש,  ראש  ערב  בכל  מתענות 
כפי כחם אינן מתענים, ויותר יגדל התימה על 
העושים הפסקה גדולה בימי השובבי"ם, ולא 
קבילו עלייהו להתענות בכל ערב ראש חודש, 
דששה לילות וששה ימים יוכלון שאת, ואילו 
יום אחד בחדש לא יוכלו לסבול, ואיתא בספר 
החסידים סימן צז, דחכם אחד ציוה לבנו שלא 
תענית,  בלא  יום  משלושים  יותר  עליו  יעברו 
ואני מצאתי בספר החסידים שם סימן רכ"ה, 
שמונה  יעבור  דלא  לבנו  ציוה  אחד  דחכם 
כן  ואם  שם,  יעויין  כאשר  תענית,  בלא  ימים 
הלואי פעם אחת בחדש דיין להתענות, ביום 
ובאליה  קטן,  כפור  יום  ליה  דקרו  המשמרה, 
זוטא כתב, דהתענית הוא במקום שעיר ראש 
חודש, על מעוט הירח. )כף החיים פלאגי - סימן לב אות ג(
נר לבית הכנסת בערב ראש 
חודש למי שיש לו בן חולה

סגולה אמיתית, מי שיש לו בן קטן חולה מאוד 
שנולד  ביום  בתענית  שיהיה  האב  יקבל  ח"ו, 
שיהיה  ובאם  שנים,  י"ג  עד  שנה  כל  הילד, 
איזה אונס יתן פדיון ח"י פשוטים לעניים. וכן 
יקבלו  וגם  יתן.  מינקת  או  מעוברת  כשאשה 
ליתן נר לבית הכנסת כל ערב ראש חודש עד 
י"ג שנים ויועיל בעזרת השם יתברך, והבן יביא 

הנר בעצמו.                             )ספר זכירה לעין רע נד.(
בזמן המגפה יתן מטבעות 
לצדקה בערב ראש חודש

יתן  המגפה  בזמן  חודש  ראש  ערב  בכל 
כמספר שמו מטבעות, דהיינו אם שמו 'חיים' 
י'  י'  יקח תחלה נגד ח' ח' מטבעות, ונגד אות 
ואחר כך  מטבעות, עד תשלום אותיות שמו, 
כל  ועל  תורה,  לומדי  עניים  לשבעה  יחלקם 
וגם  ישראל  כל  בעד  נותן  אני  זה  יאמר,  חלק 

בעדי פלוני בן פלונית בכללם. )מראה הילדים מערכת מ אות לט(
השתטחות על הקברים 

בער"ח
ז"ל בסידור שלו, שהשתטחות על  כתב הר"י 

הקברים בער"ח, וט"ו לחודש, טוב מאוד.
)הנהגות אדם, לר"ד אופנהיים פרק כא(

*
וכעת בא לידי ספר אבני בית היוצר, ומצאתי 
שם בהקדמה שכתב בשם ספר רמת שמואל 
חדושי בבא מציעא על דף פ"ה ד"ה יומא חד 
ריש ירחא הוה נגה ולא אתא אליהו זכור לטוב, 
באים  הצדיקים  נשמות  ירחי  ריש  בכל  משום 
וכו',  לאברהם  אדמוקמיניה  אמר  לכך  לגופם, 
ומהאי טעמא נשתרבב המנהג לילך בכל מולד 
הלבנה בערב ראש חודש לקברי אבות לבקש 
ישראל  ומנהג  בגוף,  הנשמות  בעוד  רחמים 
תורה הוא. וכתב עוד: ובשער ההכנה דף ל"א 
כ"ץ בעל סמיכת חכמים(  נפתלי  רבי  )צוואת 
חכמים  סמיכת  בעל  הגאון  שהמחבר  כתב, 
צוה לאשתו שבכל ערב ראש חודש תבוא על 

קברו להתפלל.
)סגולות ישראל מערכת ק אות ג להרה"צ רבי שבתי פרייזלער אבד"ק אורשיווע(

*
שעת המולד בציון הרה"ק 

משטפנשט - עת רצון
ר'  הגה"ח  סיפר  הנ"ל:  פי  על  לענין  מענין 
יהודא לנדא שליט"א רב בת"א וחתן האדמו"ר 
מוואסלוי זצ"ל: בימי בחרותי שמעתי פעם כי 
רבי  הגאון  הקדושים  והמקומות  הכותל  רב 
מהרה"ק  נס  מספר  זצ"ל  גץ  יהודא  מאיר 
משטפנשט ניגשתי אליו בהזדמנות וביקשתיו 
גץ  הרב  לי  אמר  הנס,  סיפור  את  לי  שיספר 
ובפרט  ישועה  למבקשי  בקבלה  לו  יש  כי 
למעוכבי זיווג וזש"ק ללכת לקברו של הצדיק 
בעת  תפילה  ולערוך  בגבעתים  משטפנשט 
רצון,  עת  הוא  שאז  החודשי  המולד  שעת 
בשמוע הרב לנדא את דבר הסגולה הפלאית 
משטפנשט  הרה"ק  לציון  להגיע  הזדרז 
שהיה  החודש  אותו  של  הקרוב  המולד  בעת 
ואנו  נעולים,  היו  השערים  הלילה,  באמצע 
טיפסנו על הגדרות וכך נכנסנו במסירות נפש 
העת  את  להפסיד  רצינו  לא  כי  הצדיק,  לציון 
רב  אותו  מפי  לנו  שהתגלתה  המיוחדת,  רצון 
עת  באותה  שנכח  מי  כל  ואכן  ומקובל,  צדיק 
שעת  של  הרצון  בעת  המיוחדת,  בתפילה 

המולד, נושע באורח פלאי ביותר.
*

סגולת הכרזת 'המולד' נגד 
תיקון היסוד

שידיעת  המקובלים  כתבו  המולד  בענין  והנה 
שמברכים  לפני  ושעה  היום  המולד  זמן 
צדיק  )קרנות  היסוד  למידת  תיקון  הוא  החודש 
בא(  )פרשת  ישראל  אוהב  בספר  אמנם  פ"ג(, 
כתב שאין ראוי לגלות המולד כדי שלא יקנאו 
החיצונים, וכבר נתפשט המנהג ברוב תפוצות 
בשער  מוזכר  כן  המולד,  להכריז  ישראל 
וכן כתב הבעל התניא  י' אות ל"ז(  אפרים )שער 
בהשמטות(  )ח"ב  מהרי"ח  ובליקוטי  בסידורו, 
הביא שכך נהג הרהקרמ"מ מרימנוב, והרה"ק 
ר"ש מקאמינקא היה מקפיד על המיקל בזה, 
מכריזין,  אין  הספרדים  ובקהילות  ובבעלזא 
ובערוך השולחן  אלא כל אחד מברר לעצמו, 
זכר  היא  החודש  שברכת  לפי  הטעם,  כתב 
היו  לא  שבזמנם  וכשם  החודש,  לקידוש 

מקדשים את החודש רק לאחר ידיעת המולד, 
ויש  זכר,  שזה  ואעפ"י  הזה  בזמן  לנהוג  יש  כן 
זמן  וסוף  תחילת  שיידעו  כדי  טעם  נותנים 
קידוש לבנה.                             )המלקט סגולת מלכים( 

לימוד מסכת אבות בער"ח
ללמוד בכל ערב ראש חודש מסכת אבות הוא 

תקנה גדולה. )אור צדיקים סימן כ"ב אות ט'(
טוב ללמוד בכל ערב ראש חדש מסכת אבות, 
להגות  הגיע  הזמיר  עת  כי  הזה  בחדש  ויותר 
בפרקים הללו, ונחשב לו הששה פרקים כנגד 
וכלל  גדולה,  סגולה  והיא  משנה,  סדרי  ששה 
גדול להתודות תחילה קודם הלימוד, עיין שם 

בספר מעשה הצדקה.       )מועד לכל חי סימן א אות ב(
זמן תשובה וכפרה

ראש  ערב  בכל  התשובה.  זמני  יתבארו  עתה 
חדש נקרא יום כיפורים קטן, שיהיה גם חזרת 
הענפים למקורן, על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו, 
וכן הדין בכל ערב שבת, וכן בכל יום, שוב יום 
אחד לפני מיתתך.   )של"ה הקדוש חולין תורה אור אות סו( 

ונוסף על זה מה שערב ראש חודש הוא כמו 
וללקות  להתענות  שראוי  קטן  כפורים  יום 
כמבואר  גמורה,  תשובה  במעשה  ולעשות 
קודם  דמילתא  טעמא  חולין  במסכת  לעיל 
הוא  אז  וגם  למקורם.  השבועות  שנכנסים 
הירח,  ממיעוט  הבא  לבנה  של  הגדול  פגם 
אשר מצד קטרוג הזה נמשך קטרוג הקליפות 
מכל  ויצורף  העולם  שיטהר  זמן  עד  כנודע, 
סיג והיה אור הלבנה כאור החמה. משום הכי 
כדאיתא  חודש,  בראש  כפרה  קובע  הקב"ה 
בפרק אלו טריפות )חולין ס, ב( במאמר דקטרוג 
על  כפרה  עלי  הביאו  הקב"ה,  שאמר  לבנה, 
שמעטתי את הירח. הגם דמאמר הזה תמוה, 
נשמע  מקום  מכל  מופלאות,  סודות  בו  ויש 
על  כפרה,  זמן  בעצמו  חודש  שראש  ממנו 
בתשובה  להרהר  מישראל  אחד  לכל  ראוי  כן 

ולתקן מעשיו.         )של"ה הקדוש פסחים נר מצוה אות א( 
תענית עד המולד

החודש הזה לכם וגו'. ודרשו רבותינו ז"ל )ר"ה 
ד"כ ע"א( כזה ראה וקדש, יש קבלה מהבעל 
ערב  בכל  להתענות  נ"ע  זצללה"ה  טוב  שם 

ראש חודש עד המולד. )בעל שם טוב עה"ת פרשת בא אות ב(

מי שאבד חותמו ממתינים לו 
עד הערב

וכעת נראה, כי הנה שמעתי בשם הרב הגדול 
המשנה  פירוש  שביאר  מקוסאווי  נחמן  ר' 
ממתינים  חותמו  שאבד  מי  מ"ה(  פ"ה  )שקלים 
לו עד ערב, וביאר, כי נודע האדם נברא בצלם 
איש  יתהלך  בצלם  ואך  ו(,  ט,  )בראשית  אלהים 
בוראו  עבודת  ועובד  הירא  ט(,  לט,  )תהלים 
אחת  ובעשות  יתברך,  חותמו  פניו  על  מאיר 
מעליו  צלו  סר  תעשנה,  לא  אשר  מעבירה 
דמות  בצלם  החקוק  הקב"ה  חותם  ומאבד 
האמנם  א(.  צב,  ח"א  זוה"ק  )ראה  תבניתו 
פשע,  על  לעבור  יתברך  דרכו  כן,  כי  אפילו 
וכיון ששב האדם ועוזב חטאיו ורפא לו, ומתי 
חותמו  לו  ומחזירין  ירוחם,  ועוזב,  שמודה 

הנאבד ממנו.
הרי  ממני,  הצלם  שסר  כיון  האדם  יאמר  ואל 

אני כעץ יבש ואבדה תקותי ח"ו, כי אם מגודל 
של  דין  מבית  לו  ממתינין  יתברך  רחמנותו 
בתשובה  שישוב  עד  ירצה  ערב,  עד  מעלה 
לזמן  המוגבל  ערב  בחינות  בשלשה  גמורה, 
ימי  כל  של  מרכז  הוא  שבת,  ערב  התשובה, 
ונותנין לו שהות כל שבעה ימים עד  השבוע, 
לו לתקן אז מה שעיות כל  ויתכן  ערב שבת, 
השבת שעברה, ואם לא שב בערב שבת, עדיין 
יש לו תקנה וממתינין לו עד ערב ראש חודש, 
שהוא יום המרכז של חדש העבר, ויכול לתקן 
בזה היום פרטיות ימים של כל החדש שעבר, 
פניו  זיו  להאיר  חותמו  את  אז  לו  ומחזירין 
עדין  שב,  לא  אלה  עד  ואם  אלקים,  בחותם 
השנה,  ראש  ערב  עד  לו  וממתינין  תקוה  יש 
ויכול  שעברה,  השנה  כל  של  מרכז  שהוא 
לתקן את עצמו ופרטיות ימי השנה, ומחזירין 
לו אז את חותמו הנאבד ממנו בסיבת חטאיו, 
כי כן דרכו יתברך לעבור על פשע, ולא חפץ 
במיתת הרשעים כי אם בשובו מדרכו הרעה 
וחיה, וזהו אשר שנו חכמים במשנה, מי שאבד 
פניו  על  המאיר  אלקים  חותם  היינו  חותמו, 
מצלם אלקים אשר יהלך איש, ממתינין לו עד 
ערב, ירצה ערב שבת וערב ראש חודש וערב 
ראש השנה, ודפח"ח.             )אור המאיר פרשת בחוקתי(

אמירת כל התהלים בער"ח
יזהר תמיד איש הירא לומר כל התהלים בערב 
הברית,  לפגם  גדול  תיקון  והוא  חדש  ראש 
בטבילת  ויזהר  ואגדה  הקדוש  זוהר  וילמד 
וביום  נעור  יהי'  ששי  ליל  וכל  מאד  המקוה 

ששי יתן צדקה בסתר וינצל מכל רע.
)אמרי פנחס שער ג סדר היום ועניני תפלה אות קמט(

להחמיר בתענית ער"ח
צוה להחמיר בתענית ערב ראש חדש כמעט 

במסירות נפש )אמרי פנחס שער ג סדר היום ועניני תפלה אות קסז(

תענית ביום שלפני המולד או 
ביום שלפני ר"ח

אומרים  יש  חודש  ראש  ערב  אימת  ובענין 
נוהגים  יש  אבל  המולד.  שלפני  יום  שהיינו 
ואז  ביום המולד עד שיגיע המולד  להתענות 
אוכלים אפילו חל המולד בחצי היום, ואחרים 
נהגו להתענות ביום שלפני ראש חודש ואפילו 
ובא  מאלו  באחד  שנהג  מי  וכל  המולד.  אחר 
לשנות דרכיו צריך התרה. ונהגו ברוב מקומות 
לאמר המתענים סליחות ותחינות. ומנהג טוב 
לאומרם קודם תפילת המנחה )נראה לי קודם זמן 
תפילת המנחה והיינו מנחה גדולה משש ומחצה( דמן 
ולפיכך אין  ולמעלה חל ראש חודש.  המנחה 
ועיין  ו'  )סימן קל"א סעיף  אומרים תחנון במנחה 

בהרב רבי דוד אבודרהם דפוס פראג דף מ"ג עמוד ד' 
בשבת.  חל  אם  צדק  צדקתך  ולא  שם(  עיין 
הסליחות  לומר  העולם  מנהג  מקום  ומכל 
נהגו  שבת  בערב  חל  אם  אבל  במנחה. 
בקצת מקומות שלא לאומרם. ובכל כגון 
למהר  וראוי  דבר.  עמא  מאי  חזי  פוק  דא 
בסעודת הלילה שלא לכנוס לראש חודש 

כשמעונה.
)ספר הזכרונות לרבי צדוק הכהן, מצות קידוש החודש 
מצות עשה ג פרק ד(
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לקראת יומא דהילולא קדישא הפ"ט
דכ"ק מרן אדמו"ר הצדיק משטפנשט זי"ע ועכי"א

שבת פרשת פנחס תשפ"ב

שבת שכולה תורה

מוסדות שטפנשט בארה"ק
ע"ש כ"ק מרנן האדמורי"ם משטפנשט זיע"א
רח' מהרש"ל 13 בני ברק בני ברק ת.ד 460 ב"ב טלפון: 03-5790303

בס"ד

סעודת יומא דהילולא בבית מדרשינו 
ביום שלישי אור לכ"א תמוז תשפ"ב בשעה 20:30

הגה"צ רבי יואל טוביאס שליט"א רב ואב"ד דשיכון ו' ב"ב

הגה"צ המקובל רבי אביש ציינוורט שליט"א מירושלים

הגה"צ רבי נפתלי רייזמן שליט"א דומ"ץ בעלזא ב"ב

הגה"צ רבי אלימלך וסרמן שליט"א אב"ד ירושלים 

פה מפיק מרגליות הרה"ג רבי יצחק אהרן גאלדהירש שליט"א

הגה"צ רבי יוסף צלר שליט"א ראש ישיבת רוזי'ן סאדיגורה

יום שבת קודש – פרקי אבות בשעה 18:30 
פה מפיק מרגליות המשפיע

הרה"ג ברוך רוזנבלום שליט"א

סעודה שלישית 
הגה“ח ר‘ ישראל כהן שליט“א

מלוה מלכה – בשעה 22:30
בהשתתפות 

הרה"ג ישראל דוד באך שליט"א

בין קבלת שבת לתפילת ערבית 

הגה"צ נחמן יוסף וילהלם שליט"א 
משגיח ומנהל רוחני בישיבת חזון נחום

ליל שבת קודש – בשעה 23:15
שבת אחים 

כ"ק אדמו"ר ממבקשי אמונה שליט"א

שחרית – תחילת התפילה בשעה 10:00
קידושא רבא לאחר התפילה בהשתתפות:

הרה"ג יעקב יוסף כהן שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד שטפנשט

הרה"ג מרדכי וובר שליט"א
בן הגה"צ רבי משה וובר זצ"ל

דומ"ץ בעלזא בני ברק וממקורבי החסיד רבי משה בטלן זצ"ל
שהיה תלמידו ומבאי ביתו של מרן משטפנשט זיע"א
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שער בית העלמין 
דגאלאץ ברומניה

נלב"ע ביום כ"א תמוז תשנ״ג מנו״כ בבית העלמין נחלת יצחק גבעתים 

מותיקי וזקני חסידי שטפנשטהרה"ח רבי יצחק חכם ז"ל

מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט”א
רב דקהל שטפנשט

מצבות מספרות

חכמי 
רומניה

5

בכ"א  נולד  ז"ל  חכם  יצחק  ר'  הרה"ח 
רומניה,  בדאראבן  תרע"ו  שנת  כסליו 
שהיה  דוד  ישראל  ר'  הרה"ח  לאביו 
ר'  המפורסם  החסיד  הרה"ג  של  בנו 
בדאראבן,  ורב  מו"ץ  זצ״ל  חכם  חיים 
ירחמיאל  ר'  הרה״ח  של  חתנו  שהיה 
מאהליוור ז״ל. מגדולי חסידי שטפנשט 

ולמעלה בקודש.
כבחור בבית אביו ישב על התורה ועל 
יצחק  רבי  הוסמך  וכאברך  העבודה, 

לרבנות ע"י גדולי ההוראה ברומניה. 
לזוג'  יצחק  רבי  נישא  לפרקו  בהגיעו 
ע"ה בת הרה"ח רבי שמחה בונים קוז'וך 
פשיסחא.  בית  צדיקי  מצאצאי  שהיה 
שמחת נשואיו התקיימה בבית הכנסת 
בחורף  בבוקרשט  שוהל"  ה"מלבי"ם 

תש"ה.
הקדושה,  לארצנו  עלה  תש"י  בשנת 
כמורה  שימש  שם  בחולון  והתיישב 
הספר  בבתי  ישראל  לילדי  ומחנך 
תורה  להפיץ  רבות  פעל  שבחולון, 
בצורכי  עוסק  היה  ימיו  כל  ויהדות, 
בית  כיו"ר  שימש  באמונה,  ציבור 
כ-43  במשך  בחולון  הגדול  הכנסת 
שנים, ייסד וניהל את הספריה התורנית 
עד  שקיימת  מפוארת  ספריה  בחולון, 

היום הזה.
נדלה  בלתי  מקור  היה  שנותיו  כל 
של  וקורותיהם  צדיקים  סיפורי  של 
ורבוה"ק מבית  רוז'ין בכלל  צדיקי בית 

שטפנשט בפרט.
מאורעות  כל  את  עבר  ע"ה  יצחק  רבי 
בין  החזיק  עליונה  וכשמירה  השואה, 
בגדיו את כתבי ספרו של האדמו"ר רבי 
מנחם נחום מאיצקאן-שטפנשט זצ"ל, 
ארצה  עלותו  ועם  מנחם"  "דברי  ספר 

ההדיר והדפיס את הספר מחדש.
רבי יצחק היה ספרא רבא, במשך כ-40 
חודש  "מידי  עלון  לאור  הוציא  שנה 
תורה  חידושי  הלכה,  דברי   - בחודשו" 
בשעתו  היה  העלון  חסידים,  וסיפורי 
מהנפוצים ביותר ובו השתמשו כל בתי 

הספר בחולון ובכל מרכז הארץ.
בימים הנוראים שימש רבי יצחק כבעל 
בדייקנות  מתפלל  והיה  מיוחד  תפילה 
ובכך  משטפנשט,  רבוה"ק  בנוסח 
ששימשו  אבותיו  מסורת  את  המשיך 
הקודש  בחצר  וש"ץ  תפילה  כבעלי 
בנו  בקרב  שהשתמר  נוסח  שטפנשט. 

ימינו  עד  יצחק  רבי  של  וצאצאיו  שיחי' 
אנו. 

בטרם נפרוס את יריעת הזכרונות מצאנו 
הגאון  של  מכתבו  את  בזה  להביא  לנכון 
שליט"א,  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול 
וראש  בבני-ברק,  רמת-אלחנן  של  רבה 
בחולון,  דוד"  "בית  מוסדות  ומקים 
השופך אור ומוסיף נופך לעצם הדברים. 
אחד  הוא  שליט"א  זילברשטיין  הגר"י 
האישים הבולטים הפוקד את ציון הצדיק 
ארוכות.  שנים  מזה  דהילולא  ביומא 
סלמון  להרב  תשס"א  משנת  במכתבו 

רב קהילת שטפנשט הוא מספר על הקשר האישי שלו 
לבית שטפנשט, הקשור בקשר בל ינתק עם זכרונותיו של 

הרה"ח ר' יצחק חכם ז"ל.
זכר  בהנצחת  לו  רב  ידיו  כמדרשו,  האברך  ידידי  לכבוד 
סלמון  יעקב  אברהם  הרב  זצ"ל,  משטפנשט  הצדיקים 
אמ"ת"  "תורת  התורני  הקובץ  ומו"ל  עורך  שליט"א, 

להנצחת האדמו"רים משטפנשט.

תורת  ספר  להכנסת  נלך  ה'  בית  לי  באומרים  שמחתי 
משטפנשט.  הצדיקים  כ"ק  ע"ש  המדרש  לבית  אמ"ת 
כלל  למען  ישועות  כפועלי  ידועים  אלו  אמת  צדיקי 
מפי  פלאות  סיפורי  רבות  פעמים  ושמעתי  ישראל, 
הגדול  ביהמ"ד  יו"ר  שהיה  ז"ל,  חכם  יצחק  ר'  הרה"ח 
ומהאנשים  שם  דוד'  'בית  הכולל  ממייסדי  בחולון, 
המכובדים בה, ופיו לא פסק מספר ומלל על רבו הגדול 

נמנית  שמשפחתו  בהיות  משטפנשט 
על חסידות זו. זכה ונסתלק מזה העולם 
משטפנשט,  רבו  של  ההילולא  ביום 
ונראה  בסמוך  ונטמן  תמוז,  כ"א  ביום 
ליד ציון רבו בבית העלמין נחלת-יצחק 
בגבעתיים. זה שנים שאנחנו עם אברכי 
של  לאזכרה  נוסעים  דחולון  הכולל 
שלו,  היא"צ  ביום  ז"ל  חכם  יצחק  רבי 
אותו  של  קברו  את  לפקוד  גם  וזוכים 
את  חזינו  ובעינינו  הישועות,  בעל  צדיק 
הפלא הגדול שאלפים ורבבות נתעוררו 
לישועתן  ולהעתיר  קברו  את  לפקוד 
שכמעט  עד  ובפרט,  בכלל  ישראל  של 
לא ניתן להגיע ליד קברו של רבי יצחק 
הנ"ל, מחמת הדוחק הרב והעצום סביב 
חלקת הקבר. אל המקום נוהרים קרובים 
שם  תפילה  ע"י  המתקרבים  ורחוקים 
קידוש  ממש  והוא  שבשמים,  לאביהם 

שם שמים עצום בדורנו. 
גם היה לנו פה בחולון איש יקר ה"ה רבי 
לעולמו  שהלך  ז"ל,  נאמן  יונה  אברהם 
ומדקדק  ושלם  ירא  איש  ילדים,  בלי 
במצוות, גם הוא טמון ממש בסמוך 
ולא  משטפנשט,  קדוש  לאותו 
הצדיק  של  מגבורתו  מלמלל  פסק 
שני  ככלי  ואנחנו  נפלאותיו.  וניסי 
הכבירים,  מנפלאותיו  התרשמנו 
לכל  וחיזוק  עידוד  נותנים  שהיו 
שלנו  בבית-המדרש  השומעים 
היו  שכאלו  הצדיק  אשרי  בחולון. 
חסידיו ואנשי מעשה שהסתופפו 
בחצרו, בוודאי ובוודאי שיש בכח תפילה 
השלמה  הגאולה  לקירוב  להשפיע  זו 

וסיום הגלות במהרה בימינו. 
שזכית  יעקב,  אברהם  רבי  אשריך, 
וזכות  אלו,  צדיקים  זכר  את  להנציח 

הרבים תעמוד לך לברכה ולהצלחה.
ולכבוד  תורה  של  לכבודה  הכותב 

הצדיקים משטפנשט.
יצחק זילברשטיין
ר"ח תמוז תשס"א
פה חולון יצ"ו

*
מגדולי  שהיה  יצחק  רבי  זכה  כאמור 
מנציחי זכרו של רבו משטפנשט ואף הוא 
נתעלה למרומים ביום ההילולא קדישא 
יום כ"א תמוז ונטמן בסמוך ונראה לציון 
זיע"א, לרגל  קדשו של רבו משטפנשט 
ליקטנו מכתביו הרבים את  יום פטירתו 
משטפנשט  הרה"ק  על  שכתב  זכרונותיו 
לחסידי  מסילות  בקובץ  שפורסמו  ומהם 
מאז  פג  לא  ויופיים  וטעמם  סאדיגורא, 

כתיבתם ופרסומם ועד ימינו אנו.
• • •

על התורה
במשך היום היו שעות ארוכות שהיה רבינו 
לבד  סגור  משטפנשט  זי"ע  אדמו"ר  הק' 
כארבע  למד  הוא  אלו  בשעות  בחדרו. 
עד חמש שעות ברציפות בנגלה ובנסתר, 

לימודו. המשמש  נודע מהו סדר  לא  אך 
בקודש, הגבאי הרה"ח ר' שרגא פייבוש גולדנברג ז"ל, 
איך  "תוכל לשמוע עכשיו  לי:  ואמר  לקח אותי פעם 
את  להוציא  שלו  הספרים  ארון  את  פותח  שהרבי 
ספרי הלימוד". ואמנם, שמענו אז את קול המפתחות 
בעת פתיחת ארון הספרים, אבל לא ראינו כלום רק 

שמענו.
סיפר לנו הרה"ח המקובל ר' נחום ליברזון ז"ל, שהיה 
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חותנו של ר' אברהם בויאר ז"ל, 
מהמקורבים  נחשב  היה  אשר 
אל הצדיק, כי נכנס פעם וראה 
ספר  הצדיק  של  שולחנו  על 
פתח  הוא  מאד.  חשוב  קבלה 
שם  את  לראות  הספר  את 
ותו  מיד  אותו  וסגר  המחבר 
לא  בדבר,  שהבחין  הרבי,  לא. 
אותו  מאז  אבל  כלום,  לו  אמר 
יותר  ראה  לא  והלאה,  מעשה 
גילוי שכזה אצל הרבי, כי  עוד 
לכת  בהצנע  אצלו  היה  הכל 

ובענווה.
כתבתי,  שכבר  כפי 
הצדיק  של  בקודש  דרכו 
שלא  היתה  זצ"ל  משטפנשטי 
ברבים.  תורה  דברי  להשמיע 
בבחינת  שהיה  זה,  כל  עם  אך 
בלי  דברים  ואין  אומר  "אין 
ש"בכל  הרי  קולם",  נשמע 
ידעו  הכל   – קום"  יצא  הארץ 
ושם  פה  וגאונותו.  מגדולתו 
תורתו  מדברי  פנינים  נשמעו 
שאמר  והנפלאים  העמוקים 

ביחידות למקורביו.
רבי  הגאון  הרב  ידידי  לי  ספר 

הישיש,  מהרב  ששמע  מעשה  זצ"ל,  רחמן  ציון  בן 
זילברמן זצ״ל מצפת, שהיה מחסידי שטעפינעשט  הרב 

הנלהבים.
ישראל,  שבארץ  מצפת  בא  היה  זצ״ל,  זילברמן  הרב 
לשטעפינעשט, אל הצדיק לחסות בצילו. בכל "נסיעה", 
ורק  חדשים  כמה  בשטעפינעשט  לשהות  נוהג  היה  הוא 

אח״כ חזר ארצה לביתו.
נפל  פעם,  כדלקמן.  הוא  זצ״ל,  זילברמן  הרב  של  ספורו 
בהלכות  שברומניה,  גדולים  רבנים  שני  בין  הלכתי  ויכוח 
והענין  ובהיות  מאוד,  רציני  ויכוח  היה  הויכוח  חמורות. 
אודותיו נסוב היה הויכוח ההלכתי היה בהלכות חמורות 
הנוגעות לכל יהודי, היו מוכרחים למצוא איזו שהיא דרך 
לפתור את הענין. מכיון ששני הרבנים היו חסידים נלהבים 
משטעפינעשט  מתתיהו  אברהם  רבי  האדמו״ר  של 
לשטעפינעשט,  לנסוע  כאחד  שניהם  החליטו  זצוק״ל, 

ולהרצות את דבריהם בפני הצדיק.
כשהגיעו לצדיק וסיפרו לו את כל הענין, מיד פתח הצדיק 
ואמר: מה אתם מתווכחים, כל הדין הזה, הרי כתוב בט״ז 
לדבר  הצדיק  המשיך  ותיכף  אלו...  בהלכות  מפורש 
מענינים אחרים, וכדרכו בקודש, לפי שהיה רגיל להסתיר 
שתק  כך,  אחר  בתורה.  מגדלותו  ידעו  שלא  עצמו  את 

לגמרי ופטרם לשלום.
בנדון, שהרי  ברורה  מכל מקום, להם כבר היתה תשובה 
הרי  גדולה,  היתה  שמחתם  עיניהם.  את  האיר  הצדיק 
ילכו בה ואת המעשה אשר  ידעו את הדרך  ואילך  מכאן 
לספר,  צורך  אין  הלכה.  בדבר  ח״ו  יכשלו  ולא  יעשון 
מטרתם  כל  שהרי  ביניהם,  שלום  עשו  הנ״ל  שהרבנים 
לא היה אלא להעמיד את הדין על בוריו, וכמאמר חז״ל 
במסכת קדושין "את והב בסופה, אל תקרי בסופה, אלא 
בסופה". זכו הרבנים הנ״ל ונתקיים בהם מאמרם ז״ל, שני 
תלמידי חכמים המתווכחים זה עם זה בהלכה, "אינם זזים 

משם עד שנעשו אוהבים זה את זה".
אך מעל הכל, העסיקה את מחשבתם גדלותו העצומה 
למה  הדין  את  לכוון  מיד  שידע  בתורה,  הרבי  של 
מגדלותו  התפעלו  כולם  הפוסקים.  בדברי  שהוזכר 
הרבה,  מענוותנותו  התפעלו  יותר  ועוד  בתורה 
שלא  מהכל,  להסתיר  הוא  משכיל  והאיך  והכיצד 

ידעו כלל מה שהוא באמת יודע...

צמאה לך נפשי 
את  לראות  אנ"ש  החסידים  של  השתוקקותם  על 
אפשרות  בכל  במחיצתו  ולשהות  זצ"ל  אדמו"ר  פני 

והזדמנות, נוכל ללמוד מהסיפור הבא.

זה בקיץ שנת תר"ץ, שלוש שנים לפני פטירתו של  היה 
זצ"ל  האדמו"ר  בחצר  הכספי  כשהמצב  זצ"ל,  הרבי 
בשטפינשטי היה מאוד דחוק. בן אחותו של הרבי הרה"צ 
רבי נחומוניו זצ"ל היה חולה מאוד ר"ל, כך שהיו זקוקים 
ניהול  כן, גדלו ההוצאות של  להרבה כסף לרופאים. כמו 
שטפינשטי,  בחצר  שנתרבו  מ"היושבים"  הגדולה  החצר 
בקודש,  המשמשים  בראות  בתורה.  ועמלו  שישבו 
יוכל ח"ו להיות קיום לחצר  שבמצב העכשווי שנוצר לא 
שהרבי  זצ"ל  הרבי  בהסכמת  החליטו  הגדולה,  החסידית 

יבקר בשתי ערים חשובות בוטושאן ודורוהוי. 
ק"מ  כ-34  של  במרחק  שכנה  דאראבאן,  שלנו,  העיר 
המעותד  בואו  דבר  על  בעירנו  שנודע  כיוון  מדורוהוי. 
ואנשי  החסידים  באו  הסמוכה,  לדורוהוי  זצ"ל  הרבי  של 
המקום אל סבי הרה"ח ירחמיאל מאהליווער ז"ל, ובפיהם 
בקשה שיסע מיד לבוטושאן עוד בטרם בואו של הצדיק 
לדורוהוי, כדי לבקשו שיבוא גם לדאראבאן, כי בצעירותו 
ז"ל  סבי  לדאראבאן.  גם  שנה  כל  בא  זצ"ל  הרבי  היה 
שנענה לבקשתם, לפני שנסע לבוטשואן יחד עם הרה"ח 
ביקשו  מהמקורבים,  כמה  ועוד  ז"ל  נאמן  לייב  יעקב  ר' 
מאנשי העיר שיעלו את בקשתם מעל גבי הכתב ויחתמו 
גם  יבוא  שהצדיק  מבקשים  הם  בו  הבקשה  מכתב  על 

לדאראבאן.
המפוארת  האכסניה  לעבר  ופנו  לבוטושאן  נסעו  הם 
מקום  על  הצובאים  קהל  לצדיק.  המקום  אנשי  שהכינו 
גדול, אנשים רבים  אכסנייתו של הצדיק בבוטושאן היה 
בלילה.  מאוחר  עד  ביום  אליו  להיכנס  כדי  בתור  עמדו 
גם הם נכנסו לרבי בעת שהצדיק קיבל את קהל הבאים. 
אותם  ושאל  לבואם,  מאוד  שמח  הצדיק  אותם  כשראה 
מסרה  המשלחת  לבוטושאן.  שבאו  הדבר  פשר  הוא  מה 
והוסיפו  דאראבאן  אנשי  של  הבקשה  מכתב  את  לרבי 
בעירם  אנשים  הרבה  וישנם  היות  כי  לאמור,  בעל-פה 
שגם הם רוצים לראות את הצדיק ולקבל את ברכתו אך 
מבחינת כספית ועוד ענינים אין הדבר באפשרותם לבוא 
מלכי  "מאן  המלך  פני  את  הם  מבקשים  לכן  הצדיק,  אל 
הוסיפו  הם  לדאראבאן.  גם  לבוא  בטובו  שיואיל  רבנן" 
יהיה בעזהי"ת כבר בדורהוי, הרי  עוד, כי אחרי שהצדיק 
של  נסיעה  ק"מ,  כ-34  רק  הוא  לדארבאן  עד  שהמרחק 

שעה בערך.
הצדיק קיבל מהם את הרשימה עם חתימות יד המבקשים 
והמזמינים, האזין לדבריהם והתבונן במכתב בעיון. לאחר 
להם  ואמר  פ"ק  את  הצדיק  פתח  מה,  זמן  של  שהות 
באידיש כדלהלן: "ווי פארשטעהט איהר אז איך בין היינט 
ביים כח צו פאהרן אויך צו אייך קיין דאראבאן... גלויבט 

אהער  האב  איך  אז  מיר, 
אויך  בוטושאן  קיין  אין 
נישט בעדארפט פאהרען, 
געמוזט".  האב  איך  נאר 
האם  ללשה"ק:  )ובתרגום 
אתם מבינים שכוחי עדיין 
אליכם  גם  לנסוע  עמי 
לי,  האמינו  לדארבאן? 
לבוטושאן,  לכאן,  גם  כי 
לנסוע,  צריך  הייתי  לא 
מוכרח(.  שהייתי  רק 
אנשי  את  בירך  הוא 
לברך  והוסיף  המשלחת 
העיר  אנשי  כל  את 

והחותמים.
שבו  המשלחת  אנשי 
תשובתו  ובפיהם  לביתם, 
אך  וברכתו.  הצדיק  של 
לדורהוי  הצדיק  כשהגיע 
שם  ושהה  כמתוכנן 
לא  שבועות,  כשלושה 
יכלו אנשי העיר להתאפק 
הזמן  ובמשך  ברוחם, 
בדורוהוי  הצדיק  ששהה 
העיר  בני  כל  לשם  נסעו 
את  לקבל  ככולם  רובם 
הגיעו  כולם  הסמוכות,  העיירות  בני  גם  עשו  כך  ברכתו. 

לשם. 
בשבת  הצדיק.  של  במחיצתו  לשהות  זכיתי  אני  אף 
שנסעו  זקיני,  לשני  התלוויתי  בדורוהוי  שהיה  הראשונה 
מאותה  שבעירנו.  הקהל  ראשי  עם  יחד  לשבת  לשם 
שבת נחרטה עמוק בליבי ההתרגשות שאחזה בש"ב רב 
העיר דורהוי הרה"ג רבי דוד שכטר ז"ל במשך כל השבת, 
כשהוא מספר "ראיתי בערב שבת אחרי חצות כשפתחו 
את הדלת לפני תפילת מנחה, הצדיק ישב בראש שולחנו 
כמלאך  נראה  והיה  שבת,  בגדי  לבוש  השטריימל,  עם 

אלוקים".
יוסף  זלמן  ר'  כי הרה"ח  עוד,  יכול להוסיף  כותב הטורים 
שו"ב ז"ל, היה תלמיד-חכם גדול, עד כדי כך שכל הרבנים 
עמדו לפניו. הוא היה חסיד נלהב ודבוק לשטפינשטי )"א 
הצדיק  אל  מתלווה  היה  ותמיד  חסיד"(,  פאברענטער 
בעת שנסע למקומות שונים. פעם היה עם הצדיק בעירנו 
ונתברר כי נתקלקל העירוב, ובמשך זמן מועט עשה את 

העירוב מחדש כהלכתו.

דבקות אין-סוף
בקידוש-הלבנה היה עומד כשעה ויותר. אני עצמי הייתי 
וגם  קידוש-לבנה  עשה  שהרבי  בעת  פעמים  מספר 

שמעתי מאחרים אודות קידוש-הלבנה של הרבי.
פעם היה הצדיק ביחד עם בן אחותו הרה"צ רבי נחומו'ניו 
בעיר בוטושאן. סיפר לי הרב הלפרין, חתנו של הגאון רבי 
חיים טויביש האב"ד דשם בעל שו"ת "חיים של שלום", 
כי פעם אחת כשהלך ברחוב, ראה לפתע שהרבה אנשים 
רצים?",  אתם  "לאן  אותם  כששאל  מסוים.  לכיוון  רצים 
משטפינשטי  המפורסם  הצדיק  כי  כאחד  כולם  לו  ענו 
אחותו  בן  עם  בו,  שהתאכסן  הבית  למרפסת  עתה  יצא 
הלבנה.  את  לקדש  בכדי  ביותר,  מהמקורבים  וכמה 
של  האכסניה  בית  למרפסת  מתחת  הרחוב  ואמנם, 
הצדיק התמלא עד מהרה בקהל שבא לראות איך הצדיק 
מקדש את הלבנה. על ידו עמד גם בן אחותו הרה"צ רבי 
שכבר  כפי  ביותר.  מהמקורבים  מצומצם  ומנין  נחומו'ניו 
התפילות  כל  וכן  קידוש-הלבנה  אצלו  היה  סיפרתי, 
ממש בהתפשטות הגשמיות. סיפר לי הרב הנ"ל, כי יכלו 
לא  רוחניות.  כולו  כל  אז  היה  שהוא  ממש  בחוש  לראות 
היה איכפת לו כלל מה התרחש למטה. הוא עמד ולא זז 
קידוש  באמצע  משעה.  יותר  הזמן,  כל  במשך  ממקומו 
וירו  אימונים  שעשו  חיילים  גדוד  בסמוך  עבר  הלבנה 
יריית  פתאומי,  באופן  היה  הדבר  באוויר.  למעלה  מטנק 
הקהל  כל  מאד,  ואדיר  גדול  רעש  קול  השמיעה  הטנק 

6
באר בשדה - שטפנשט

הגה"ח רבי חיים חכם זצ"ל מדאראבאן זקינו של רבי יצחק חכם 
ז"ל, מגדולי המקורבים להרה"ק משטפנשט נפטר כחצי שנה לפני 

הסתלקות הצדיק ג' אדר תרצ"ג

הרה"ח ר' ירחמיאל מאהליוור זצ"ל מדאראבאן הבעל שחרית  
בימים הנוראים בחצר הקודש וממקורבי הרה"ק משטפנשט
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התבונן  הוא  לארץ.  כמעט  ונפלו  הזדעזעו  במקום  שנכח 
קרה  לא  כאילו  זז,  לא  הצדיק  שהאדמו"ר  וראה,  בצדיק 
שום דבר. מעשה זה נחרט עמוק בליבו, הוא ראה במוחש 

את גדולתו של הצדיק.

קורותיו של תלמיד ה"חפץ 
חיים" וחסיד של 
רבינו משטפנשט

בין החסידים הרבים שהגיעו לשטעפינעשט, היה גם ש״ב 
הרב ר׳ דוד בורשטיין ז״ל מסנידקיב אוקריינה שהיה נכד 
אחותו הצעירה יותר של סבי ושימש מאוחר יותר כרבה 
של העיירה ראדהוץ שברומניה. הוא הגיע לביתו של סבי 
אחת  ובעונה  בעת  בדאראבאן,  ז״ל  חכם  חיים  ר'  הרה״ג 
שהגיע ש״ב הרה״ג ר׳ דוד שכטר ז״ל - רבה של דורוהוי - 
)אודותיו ספרתי במסילות גליון י״ד ט״ו(. תיכף ובסמיכות 
לבואם, נסע סבי עם שניהם לצדיק רבי אברהם מתתיהו 

זצוק״ל לשטעפינעשט והציג אותם לפני הצדיק.
הרב ר׳ דוד בורשטיין ז״ל, הגיע לביתו של סבי דרך ראדין 
וצ׳ורטקוב. הוא נסע מעירו סנידקיב שבאוקריינה לראדין 
זצוק״ל,  חיים"  ה״חפץ  בעל  הצדיק  הגאון  אצל  ללמוד 
לקיים מה שאמרו חז״ל "הוי גולה למקום תורה"... בראדין 
הוא למד חמש שנים, אך מפאת גזירת הגיוס לצבא ושאר 

הרדיפות מצד השלטונות הוא הוכרח לברוח מראדין.
 - כשנה  בערך  שם  ושהה  לצ׳ורטקוב  נסע  הוא  מראדין, 
של  פטירתו  אחרי  תרס״ד,  שנת  סוף  ועד  תרס״ג  משנת 
נלהב  חסיד  היה  שהוא  בהיות  מצ׳ורטקוב.  הזקן  הצדיק 
של בית רוז׳ין, הוא רצה להכיר גם את הצדיק המפורסם 
זיע״א,  מרוזי׳ן  הס״ק  בן  זצוק״ל  משה  דוד  רבי  האדמו״ר 
הרבה  ישנם  צ׳ורטקוב  בחצר  כי  ששמע  לאחר  גם,  מה 
הגיע  הוא  לעיל,  כאמור  מופלגים.  תורה  לומדי  יושבים, 

לשם בשנה האחרונה, לפני פטירתו של הצדיק.
לבוש  היה  לראדין,  ז״ל  בורשטיין  דוד  ר׳  הרב  כשהגיע 
נוהג לחגור באבנט  היה  בלבוש חסידי. כמנהג החסידים, 
)- גארטיל( בשעת התפילה ועבודת ה' כשבא לפני בעל 
שימשיך  חיים"  ה״חפץ  לו  הורה  זצוק״ל,  חיים"  ה״חפץ 
ציוה  הוא  עתה.  עד  לנהוג  רגיל  שהיה  כמו  הלאה  לנהוג 
הלבוש  את  לשנות  בדעתו  יעלה  שלא  לו,  ואמר  עליו 

"ואל  מפאת  באבנט  לחגור  שימשיך  לו  והורה  החסידי 
נוהג הגאון  היה  כך  כי  לי,  הוא סיפר  תטוש תורת אמך". 
זצ״ל,  האדיר רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה״חפץ חיים" 
להם  והורה  חסידי  מבית  שהגיעו  התלמידים  כל  עם 

שימשיכו בהנהגותיהם.
שם בראדין, הוא השתלב עד מהרה בין יתר הלומדים והיה 
מתמיד גדול. במשך כחמש שנים הוא למד בראדין אצל 
בלימודים  והתעצם  התמיד  הוא  שם  חיים",  ה״חפץ  בעל 
שמפאת  פעם,  קרה  הרגיל.  מגדר  יותר  ולילה,  יומם 
התמדתו בלמודים נחלש מאד... קרא לו אז בעל ה״חפץ 
חיים" ואמר לו, שעליו להפסיק קצת את הלמודים בצורה 
לבית הבראה  לנסוע  לו  והורה  ימים  שכזו למשך כחודש 

על חשבונו כדי לחזק את גופו החלש.
בימים ההם, היה נקרא "בית הבראה", מקום בכפר הסמוך 
עוף  בשר  הצהרים  לארוחת  יום  כל  שם  מגישים  שהיו 
יקר  ומרק, אשר אז בתקופה ההיא בחו״ל היה זה מאכל 

שניתן רק לחולים.
אך הוא - הרב ר' דוד ז״ל, לא הסכים, הוא לא רצה להפרד 
ה"חפץ  בעל  הצדיק  הגאון  ובראשם  והחברה  מהלמודים 
כדלקמן  חיים״  ה״חפץ  לו  אמר  מועט...  לזמן  אף  חיים״ 
- שמע בני, לא לישון ולא לאכול ורק להתמיד בלמודים 

יותר מדאי, זהו מעשה שטן הרוצה לגמור אותך לגמרי...
וכך פירש לו בעל ה״חפץ חיים" את מה שמתפללים אנו 
בתפילת ערבית בכל יום "והסר שטן מלפנינו ומאחרינו". 
אבל  מובן...  זה  אולי  "מלפנינו"  הפירוש  מהו  דהנה, 
- היצר  זה?. אלא שבדרך כלל בא השטן  ״מאחרינו״ מה 
מלפניו  ישר  לאדם  מגיע  הוא  "מלפנינו"...  תמיד  הרע... 
וכו',  יקיים מצוות  ולא  ילמוד  ומתחיל להסית אותו שלא 
כידוע מעשה שטן... אבל אם הוא רואה שהאדם הוא חזק 
פרטיה...  כל  על  התורה  את  ומקיים  במצוות(  )מתחזק 
״מאחרינו״...  וזהו   - מאחריו  בא  השטן  אז  לו...  יכול  ולא 
היינו, שהוא מסית אותו ומפרש לו את מה שכתוב "והגית 
להתמיד  ורק  תישן...  ואל  תאכל  אל  ולילה"...  יומם  בו 
בלמודים. וממילא מובן מאליו, שהוא יחלש ויחלה... עד 
שח״ו ימות וישבק לן חיים, ובצורה כזאת יהרוג אותו. ולכן 
אנו מתפללים "והסר שטן מלפנינו"... וגם "מאחרינו", כמו 
היה  חיים  שהחפץ  זצ״ל  מוואלוז׳ין  הנצי״ב  הגאון  שאמר 
לתלמידים   - תלמידיו  בין 
ולילה  יום  המתמידים 
כך  אחר  שהיו  הפסק  בלי 
נחלשים, כי מתמיד נקרא 
וגם  בזמן  האוכל  תלמיד 
ולומד  שינה  בשעת  ישן 
אז  רק  כי  הזמן,  יתר  כל 
ולעלות  לעמוד  יוכל 

בלמודים...
המשיך  שכתבתי,  כפי 
ללמוד  דוד  ר׳  הרב  ש״ב 
כחמש  במשך  בראדין 
מספר  היה  הוא  שנים. 
מחדש,  פעם  כל  לנו 
בראדין,  הלמודים  מסדר 
של  וצדקותו  ומגדלותו 

רבו בעל ה״חפץ חיים".
גם בצ׳ורטקוב, בצל קדשו 
של הרה״ק רבי דוד משה 
לעשות  המשיך  זצוק״ל, 
למד  הוא  בלימודיו.  חיל 
המדרש,  בבית  הזמן  כל 
שם  היושבים  שאר  בין 
שהיו ביניהם גדולים ממש 
במשך  ומעשים.  בתורה 
דוד  ר'  הרב  שהיה  השנה 
ז״ל בצ׳ורטקוב,  בורשטיין 
החלק  על  לחזור  הספיק 
ערוך  שולחן  של  הראשון 
של  חיבורו  עם  דעה  יורה 
בעל ה״פרי מגדים", אחת 

עשרה פעמים...
כשהביא סבי הרה״ג ר׳ חיים חכם ז״ל את שני ש״ב הרבנים 
לפני  אותם  הציג  משטעפינעשט,  הצדיק  לפני  הנ״ל 
ואחר  חיים"  ה״חפץ  אצל  שלמד  זה  על  לו  ואמר  הצדיק 
כך בצ׳ורטקוב, כי הוא יודע ללמוד יותר ממנו - עהר איז 
געקימן פון צ׳ורטקוב אין עהר, עהר קען לערנען בעסער 
פון מיר... סבי ז״ל לא היה "קטלא קניא", סבי היה למדן 
גדול שזכר בעל פה ממש גמרא עם רש״י ותוספות, זאת 

מלבד עצם בקיאותו הגדולה בכל הש״ס והפוסקים...
הצדיק משטעפינעשט זצוק״ל, היה תמיד מתענין לדעת, 
מטשורטקוב  משה  דוד  רבי  הרה״ק  דודו  של  מהנהגותיו 
בן  של  הגדולה  בחתונתו  כי  מספרים,  חסידים  זצוק״ל. 
אחותו הרה״ק רבי נחומ׳ניו הנ״ל שהיה חתן הרה״ק רבי 
משה  דוד  רבי  הרה״ק  ישב  זצוק״ל,  מצ׳ורטקוב  ישראל 
התבונן  החתונה  זמן  ובכל  המסובים  בראש  זצוק״ל 
הצדיק משטעפינעשט בהנהגתו של הרה״ק מצ׳ורטקוב 
והשתדל מאוד שלא להסיר את עיניו מהנהגתו הקדושה.

חפץ  לשטעפינעשט,  בורשטיין  דוד  ר'  הרב  כשהגיע 
הרה״ק  דודו  של  מהנהגותיו  לשמוע  מאוד  הצדיק  היה 
מצ׳ורטקוב וביקש ממנו, שיספר לו מהנהגות המופלאות 

של דודו.
לצדיק  הנ״ל  דוד  ר'  הרב  שסיפר  הדברים  בין 
משטעפינעשט ממה שראה בצ׳ורטקוב, הוא ציין במיוחד 
של  התנהגותו  כל  מצ׳ורטקוב.  הרבי  של  הקידוש  את 
וביראת  ובטהרה  בקדושה  היתה  מצ׳ורטקוב  הצדיק 
בשעת  לו  שהיו  וזיע  באימה  היטב  שהשתקפה  שמים 
עשית המצוות, אך בעיקר היו יכולים לראות זאת בשעת 
הקידוש בליל שבת קודש. היין שבתוך הכוס רתח ממש, 
כאילו שהניחו אותו על האש. בהתחלה - סיפר הרב ר' דוד 
- נהיו בועות ביין כדרך שמניחים דבר מה לחמם על האש 
מצ׳ורטקוב  הצדיק  כשסיים  ממש.  היין  רתח  כך  ואחר 
היין מרתיחתו...  נח  ואמר "מקדש השבת",  את הקידוש 
]כשסיפר לי זאת ש״ב הרב ר' דוד בורשטיין הנ״ל, שאלתי 
אותו אם גם בהבדלה היה כן, הוא ענה לי שבהבדלה לא 

היה כן ורק בשעת הקדוש ראו זאת[.
היה  זיע״א,  מצ׳ורטקוב  משה  דוד  רבי  הרה״ק  כשנפטר 
שלפני  כידוע,  פטירתו.  בשעת  הנ״ל  דוד  ר'  הרב  ש״ב 
פטירתו, הושיב הרה״ק רבי דוד משה מצ׳ורטקוב זצוק״ל 
את בנו הצדיק הרה״ק רבי ישראל זצוק״ל על כסאו ואחל 
לו, שישראל יביא את ישראל לארץ ישראל... הרה״ק רבי 

ישראל זצוק״ל ענה, עם אבא - מיט׳ן טאטען...
בהיותי אצל הצדיק בשטעפינעשט, הוציא גם הרב ר׳ דוד 
מכיסו תמונה של הצדיק הזקן מצ׳ורטקוב והראה אותה 
ואמר,  בתמונה  הסתכל  משטעפינעשט  הצדיק  לרבי. 

דאס איז דאך דער טשורטקובער פעטר.... ז״ל.
מאוחר יותר, כשהתגורר הרב ר׳ דוד בורשטיין בראדהוץ, 
שהה הצדיק משטעפינעשט בביתו, למעלה מחצי שנה... 
שריפה  הראשונה,  העולם  מלחמת  לפני  עוד  זה,  היה 
גדולה פרצה בעיר שטעפינעשט וכילתה את הכל. לחצרו 
לא  אמנם  העיר  בתי  מיתר  מבודדת  שהיתה  הצדיק  של 
של  תקופה  למשך  העיר  את  עזב  הצדיק  אך  נזק,  קרה 
הצדיק  התאכסן  תקופה  באותה  שנה.  מחצי  למעלה 
בביתו של ש״ב הרב ר׳ דוד בורשטיין שמסר את כל הבית 

לרשותו של הצדיק משטעפינעשט ופמלייתו.
הרב  החליט  הסוכות,  חג  עת  כשהגיע   - תקופה  באותה 
ואכן כך  גדולה בחצרו.  ר׳ דוד לבנות עבור הצדיק סוכה 
עשה, הוא בנה סוכה גדולה שהיתה עשויה מלבנים כבנין 
וכיאות לסוכתו של הצדיק. כמובן, שסוכה  ממש, כראוי 
שכזו לא פירקו אחר החג, סוכתו של הצדיק - כפי שקרא 

לה הרב ר׳ דוד - נשארה לעמוד עד ימי השואה הארורה 
ובכל עת  בימי חג הסוכות,  במלחמת העולם השניה. 
שיצא להתכנס בסוכה, היה תמיד הרב ר' דוד מזכיר 
הגדול  הצדיק  של  סוכתו  היא  זו  כי  למתאספים, 

משטעפינעשט זכותו תגן עלינו.

מעשי ניסים בענוות חן
הבעש"ט  בימי  כמו  מספר,  אין  עד  ונפלאות  ניסים 
זצ"ל, סיפר לי הרה"ח ר' שרגא פייביש גולדנברג ז"ל 

באר בשדה - שטפנשט

הגה"ח רבי דוד בורשטיין זצ"ל אב"ד ראדהוץ ממשפחת רבי יצחק חכם 
ומגדולי חסידי הרה"ק משטפנשט, שמוזכר במאמרנו זה
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פנימה  בקודש  משמש  מופלג,  תלמיד-חכם  שהיה  הנ"ל, 
וחסיד נלהב.

ירא-שמים  שהיה  שטפינשטי  חסיד  ביהודי  היה  מעשה 
מרבים ותלמיד-חכם, והתפרנס מחנות ספרים בעיר יאסי. 
"בתולה  לפרק  שהגיעו  בנות  מספר  יהודי  לאותו  לו  היו 
שידוך  ההם  בימים  להם  למצוא  הצליח  ולא  נישאת", 
כשהצדיק  שנה  כל  שנה.  ושנה  יום  רודף  יום  וכך,  הגון. 
אביו  קבר  על  להשתטח  כסלו  בחודש  ליאסי  בא  היה 
זצ"ל, כפי שכבר סיפרתי, היה הוא מן הבאים לצדיק בעת 
אותו  בירך  הצדיק  ברכתו.  ולקבל  רחמים  לבקש  זו  רצון 
וכו'"  העלפן  דיר  זאל  אייברשטער  "דער  בקודש:  כדרכו 

)שהשי"ת יעזור לך(.
הצליח  לא  ועדיין  נושע,  לא  והיהודי  שנים  כמה  עברו 
החסידים  זקני  אותו  לימדו  מבנותיו.  אחת  אפילו  לחתן 
י"ד  ביום  כי  הגבאי,  ז"ל  פייבוש  שרגא  ר'  הרה"ח  וגם 
כסלו עצמו, שהוא יום הזכרון של הצדיק הזקן רבי מנחם 
להוושע  שיכולים  מיוחד  רצון  עת  הוא  אזי  זצ"ל,  נחום 
רק  אלא  קהל  מקבל  הצדיק  היה  לא  יום  בכל  בישועה. 
אחרי  רק  היום,  ובאותו  משהו.  וטעם  שהתפלל  אחרי 
שחזר הצדיק מהציון הקדוש של אביו זצ"ל, רק אחר-כך 
גודל  את  יהודי  אותו  כשמוע  אליו.  להיכנס  אפשר  היה 
ומעלת סגולת היום, אמר למשמש בקודש כי רוצה הוא 
הצדיק  שנוסע  לפני  פנימה  הצדיק  אל  להיכנס  דווקא 
עליו  ויעתיר  הצדיק  יבקש  שם  שגם  בכדי  הקדוש,  לציון 
רחמים. הגבאי הנ"ל, שצרתו של היהודי נגעה לליבו, יעץ 
לו כי בסוף התפילה, אחרי "עלינו לשבח", בעת שהצדיק 
יוצא מחדרו המיוחד לתפילה לאמירת קדיש בציבור, הוא 
לפניו  יתנה  יחזור,  וכשהצדיק  הצדיק.  לחדר  אותו  יכניס 
את צרת נפשו ויספר לו שעדיין לא מצא חתנים לבנותיו, 

וכן עשה.
שהרבי  וחיכה  פנימה  נכנס  הוא  מחדרו  יצא  כשהרבי 
יחזור. כשחזר, שאל אותו הרבי בתמיהה: "מה אתה עושה 
ואמר  לבכות  התחיל  מאוד,  ממורמר  שהיה  הוא,  כאן?!" 
והרי  הדור,  צדיק  היום  הוא  והרבי  "היות  כדלהלן:  לרבי 
מבקש  הנני  לכן  מקיים',  והקב"ה  גוזר  'צדיק  חז"ל  אמרו 
מהרבי שיבטיח לי כי השנה אחתן את בנותי, כי באו מים 
"צדיק  המילים  את  מהיהודי  הרבי  כששמע  נפש".  עד 
כך:  באידיש  לו  ואמר  קולו  את  קצת  עליו  הרים  הדור", 
ווייסט  "וואס זאגסט דו, אז איך בין דער צדיק הדור? דו 
וואס דאס הייסט צדיק הדור?! איך בין דער צדיק  בכלל 
הדור?". )ובתרגום ללשה"ק: מה אתה אומר, שאני צדיק 
הדור?! אתה בכלל יודע מה המשמעות של צדיק הדור? 
פיקח,  יהודי  שהיה  היהודי,  הדור?!(.  צדיק  הוא  אני  וכי 
וכשומעו  נוחה מדבריו,  הבין שלא היתה דעתו של הרבי 
את דברי הרבי פנה אל הרבי ואמר: "נניח שהרבי הוא לא 
צדיק הדור, אבל בטח יודע הצדיק מי הוא זה היום צדיק 
הדור. נותן אני עתה לרבי את הקוויטל )הפתקא שהיתה 
נהנה  הדור".  לצדיק  אותו  ימסור  והרבי  אצלו(  מוכנה 
הצדיק מדברי היהודי, לפי שכך היתה דרכו בקודש, תמיד 
שלא  בכדי  אחר  גורם  ידי  על  הישועה  את  מלביש  היה 
היתה  הענווה  מידת  כי  ישועות,  פועל  שהוא  עליו  יגידו 
אצלו עיקר גדול. לקח הצדיק את ידו של היהודי והצמידה 
לליבו כמנהגו בקודש, ואיחל לו שיחתן את בנותיו במהרה 
זאל  "השי"ת  באידיש:  הקד'  וכלשונו  השנה.  בזאת  עוד 
דיר העלפען, זאלסט נאך דאס יאהר חתונה מאכען דיינע 

טעכטער".
ז"ל  פייבוש  שרגא  ר'  הרה"ח  בקודש  המשמש  לי  סיפר 
הנ"ל, כי באמת באותה שנה התקיימה ברכתו של הצדיק, 
ואותו יהודי חיתן את כל בנותיו. אבל הכל היה בצנעה, 
כי כן ציוה הצדיק שלא רצה שיגידו עליו שהוא צדיק 
הרה"ק  אביו  של  דהילולא  יומא  היום,  ובאותו  הדור, 
ואפשר  רצון  עת  באמת  היה  זצ"ל,  נחום  מנחם  רבי 

היה להוושע. 
ורפא ירפא

פעם  הכניס  הטורים,  כותב   - חכם  יצחק  אותי,  גם 
אחד הגבאים לחדר הרבי זצ"ל באופן הנ"ל. היה זה 
בימי חורפי, כשהייתי ילד כבן עשר או אחד-עשרה. 

באתי אז לשטפינשטי לחג השבועות יחד עם שני 

שכן  בשנה,  שנה  כמדי   - לעיל  כבר  שהוזכרו   - זקיני 
השבועות  לחג  בנסיעתם  שנה  כל  אליהם  מצטרף  הייתי 
הרגשתי  כשקמתי  מיד  החג  של  בבוקרו  לשטפינשטי. 
או  הראש  את  להזיז  יכולתי  לא  בצווארי,  עזים  כאבים 
והיה אם הטיתי את ראשי קמעא היה כאבי עז  להטותו, 
מנשוא. לא ידענו מה לעשות, הרי רופא אין להשיג בחג 
וגם להיכנס אל הרבי פנימה ולבקש את ברכתו אי אפשר. 
לרבי  אותך  אכניס  "אני  לי:  ואמר  הגבאים  אחד  אלי  פנה 

לחדרו בשעת התפילה ותספר לו", וכך היה.
כבר כתבתי, כי במשך כל התפילה היה הרבי יוצא מחדרו 
אך ורק בעת שנקרא לעלות לתורה ואחר-כך עוד הפעם 
השניה  בפעם  הרבי  כשיצא  התורה.  ספר  הגבהת  בעת 
ר'  הרה"ח  הגבאי  אותי  לקח  התורה,  ספר  הגבהת  בעת 
של  המיוחד  לחדרו  בכח  אותי  והכניס  ז"ל  פייבוש  שרגא 

הרבי פנימה, וסגר את הדלת. 
אני  נקשן.  לדא  דא  עצמותי  כל  מפחד,  לרעוד  התחלתי 
פנימה,  הקדשים  בקודש  צעיר,  נער  עצמי,  את  רואה 
אישיים  חפצים  ועוד  ספרים  מלאים  ארונות  ומסביב 
נכנס. הרבי פתח את  והרבי  רב  זמן  של הצדיק. לא עבר 
הדלת וראה אותי בפנים. הוא שאל אותי באידיש: "וואס 
לו  )כלומר: מה אתה עושה כאן?(. עניתי  טוהסטע דא?" 
חזקים  כאבים  הצוואר  במקום  ראשי  מסביב  לי  כואב  כי 
ועזים, איני יכול להניד או להטות את ראשי, והגבאי הכניס 
אותי לחדרו בכדי שהצדיק יברך אותי. אמר לי הרבי: "זה 
והצמיד  ידי  את  לקח  הוא  גארנישט(.  )ס'איז  דבר"  שום 
לך  ישלח  "ה'  אותי  ובירך  בקודש,  כדרכו  לליבו  אותה 
רפואה שלמה במהרה". מה אומר ומה אדבר, ברכתו של 
הצדיק היתה ממש כסם מרפא, ובמשך כמה שעות הכל 

• • •אזל כאילו לא היה. 
סח לי אבי ז"ל, הר"ר ישראל דוד בן הרה"ג ר' חיים חכם 
ז"ל, מעשה פלא. אבי ז"ל בימי חורפו למד בישיבה בבוהוש 
וחשב  זצ"ל,  ישראל'ניו  רבי  השני  האדמו"ר  של  בזמנו 
להיות מכלי הקודש. הוא עשה גם כן שימוש אצל הסבא 
היה  החומרי  והמצב  המלחמה  פרצה  אבל  רב,  שהיה  ז"ל 
בכי רע, והוא נאלץ לעסוק במסחר. בתחילה הוא התחיל 
סידורים,  ספרים,  קדושה,  תשמישי  עם  במסחר  לעסוק 
כסף,  קצת  בידו  כשהיה  יותר,  מאוחר  וכדומה.  מחזורים 
התחיל לעסוק גם בדברי גלנטריה ומכל הבא ליד. חותנו, 
ירחמיאל  ר'  הרה"ח  לצדיק  המקורב  החסיד  אמי,  אבי 
מאהליווער ז"ל, היה אף הוא סוחר גדול, ובעזרתו הרחיב 
אבי ז"ל את עסקי מסחרו ונתקיים בו הכתוב "הולך וגדל". 

ממש כל מה שקנה, מכר והצליח.
מאוד  נראתה  העסקה  צמר.  לקנות  לו  הציעו  אחד  יום 
זו. הוא  בעיניו והוא השקיע כמעט את כל כספו בעסקה 
חשב שיצליח וירוויח יותר, אבל הוא נכשל בעסקה זו עד 
כדי כך שראה עצמו כמי ששם כספו על קרן הצבי פשוט, 
לתת  למי  לו  היה  לא  בחינם  אפילו  קונה"...  "ואין  ככתוב 
את הסחורה, רק לזרוק אותה לים. היתה לו דוגמא בידו, 
אין  ממש  אבל  הצמר,  מין  את  להראות  הסוחרים,  כדרך 

למי לדבר...
הצדיק משטפינשטי זצ"ל שהה אז בבוקרשט עיר הבירה. 
ואנחנו כמאמינים, נסע אבא ז"ל לבוקרשט לצדיק לקבל 
אותו  ראה  נכנס,  ואבא  הדלת  כשנפתחה  ועצתו.  ברכתו 
"וואס טוסטהע דא?" )לשם מה  הרבי ושאל אותו תיכף: 
באת לכאן?( אבא ז"ל שפך את ליבו וצרותיו לפני הצדיק, 
פתח ואמר כדלהלן: "רבינו הקדוש, אני כעת בצרה גדולה. 
כל כספי שעמלתי עליו שמתי על קרן הצבי. קניתי צמר 
אפילו  קונה,  למצוא  מצליח  ואינני  בידי...  הדוגמא  והנה 
בהפסד של חמישים אחוז. אין בכלל קונה, אפילו לקחת 
זאת מידי חינם אין כסף... ולכן באתי עכשיו לרבי, שהרבי 
יגיד לי מה עלי לעשות וכך אעשה. ענה לו הצדיק על אתר: 
וודאי  א  דיר  איך  וואלט  וויסען  זאל  איך  אז  מיר,  "גלויב 
טוהען,  יא  איך  קען  וואס  נאר  טוהען...  צו  וואס  געזאגט 
דיר ווינטשען אז דער אייבערשטער זאל דיר צו שיקען א 
גוטען קונה...".)האמן לי, כי אם הייתי יודע, הייתי בוודאי 
אומר לך מה לעשות... אבל מה כן יכול אני לעשות? לברך 

אותך שהשי"ת ישלח לך קונה טוב...(. 
הצדיק את ידו של אבי כדרכו בקודש, הצמיד אותה לליבו 
ואיחל לו מן הלב: "דער אייבערשטער זאל דיר שיקען א 

קונה  לך  ישלח  )שהשי"ת  גיכען"  אין  קונה בקרוב,  גוטען 
טוב מהר ובקרוב(. 

לתחנת  רץ  הצדיק,  ברכת  את  ז"ל  אבי  שקיבל  לאחר 
הרכבת בבוקרשט עיר הבירה ונסע חזרה הביתה. הנסיעה 
שעות  כחמש-עשרה  בערך  נמשכה  היא  ארוכה.  היתה 
נסיעה,  של  כשעתיים-שלוש  לאחר  מהירה.  ברכבת 
הרכבת.  נעצרה  מבוקרשט,  תחנות  מספר  כבר  כשעברו 
לרכבת.  נוספים  נוסעים  עולים  תמיד  היו  זה  במקום 
"למי  בקול:  מכריז  דהוא  שמאן  ז"ל  אבי  שומע  פתאום 
שיש משהו למכור - אני קונה". לא השתהה אבי ז"ל ואמר 
והסחורה  בידי,  הדוגמא  והרי  למכור  צמר  יש  "לי  מיד: 
רוצה  אתה  "כמה  האיש:  אותו  שאל  בבוהוש".  נמצאת 
בעד הסחורה הזאת?" ענה לו אבי ז"ל: "הנה, אני שילמתי 
שאני  חושב  אתה  אם  עכשיו,  כסף.  סכום  וכך  כך  עבורה 
צריך גם להרוויח קצת לפרנסתי, הוסף לי כאוות נפשך". 
תיכף ומיד הסכים האיש, הוציא מכיסו את סכום הכסף בו 
נקב אבי ועוד הוסיף לו רווח בשבילו ואמר לו "תן לי את 
עבור  הכסף  את  ממני  שקבלת  מכתב  בתוספת  הדוגמא 
ואני כבר אסע לשם לבד להוציא את הסחורה  הסחורה, 
ולקחת אותה". חתם לו אבי על המכתב אותו ביקש ונפרד 
ממנו לשלום. הקונה המוזר ירד בתחנה הבאה. "עד היום" 
אמר לי אבי ז"ל "אינני יודע מי היה האיש ואם בכלל לקח 
את הסחורה. היה זה ממש מלאך שנשלח משמים להיות 
לי לעזר". הוא שילם לו את כל הכסף בתוספת רווח, מבלי 
להכירו כלל וכלל, דבר שהיה לכשעצמו נוגד כל הגיון, כי 
לו  ואין  לכאורה היה צריך לחשוש אולי מרמה הוא אותו 

בכלל סחורה שם... 
שפעל  הנס  את  בעליל  לראות  אפשר  זה  מסיפור  גם 
הצדיק, אבל הצדיק זצ"ל שהיה עניו מאוד, ממש בבחינת 
"והאיש משה עניו מאד מכל האדם", חיפש תמיד, כדרכו 
לתלות  שיוכל  בכדי  עצמו  את  להסתיר  אמתלא  בקודש, 

את הנס בדבר אחר ולא בו.
• • •

אותו  זצ"ל,  משטפינשטי  הצדיק  שפעל  נוסף  פלא  דבר 
ראיתי בעיני, היה ליהודי אחד שהיה לו, לא עלינו, בן חולה 
שמונה  כבן  קטן,  ילד  הנפילה,  במחלת   - ליצלן  רחמנא   -
בנו אצל כל הרופאים  עד עשר שנים. האב כבר היה עם 
עזרו  לא  כולם  אך  שבגדולים,  מהגדולים  רומניה,  בארץ 
לו במאומה והכל נשאר כמו שהיה. יעצו לו ידידיו שיקח 
לא  האב  הצדיק.  אל  לשטפינשטי  איתו  ויסע  הילד  את 
וכך  לשטפינשטי.  נסע  הוא  ועושה'  'אומר  הרבה,  חשב 
היה המעשה. כשהגיע האב עם בנו לשטפינשטי, כתבו לו 
הגבאים פתקא )קוויטל( כנהוג, ונכנס אל הקודש פנימה. 
הפתקא  את  לצדיק  האבא  הגיש  שלום,  שקיבל  לאחר 
וסיפר לרבי את הצרה הגדולה בה הוא נתון. כמו כן סיפר 
לרבי כי היה כבר אצל כל גדולי הרופאים ואין עצה. בעודו 
מתנה את צרותיו לפני הרבי, פנה האב אל הילד, שעמד 
דום ולא דיבר מאומה, ואמר: גש לתת שלום לרבי. הילד 
לרבי  שלום  ולתת  לגשת  במקום  אך  ראשו,  את  הרים 
שכבר  האבא,  תמיד.  כדרכו  הרצפה  על  ונפל  התמוטט 
היה רגיל בכגון דא, השאיר את הילד מונח על הרצפה ולא 
כל  על  והסתכל  עמד  מכסאו,  קם  הרבי  דבר.  יותר  אמר 
התעורר  דקות  עשר  עד  כשמונה  אחרי  בדומיה.  הנעשה 
האדמו"ר  ידו.  את  לרבי  ונתן  לרבי  הגישו  אביו  הילד. 
הקוה"ט אמר לו בזה"ל: "פון היינט זאלסט דו זיין געזונד 
לחיים  גיי  קראנקייט,  דעם  פון  מעהר  וויסען  נישט  און 
ולשלום" )ובתרגום ללשה"ק: מהיום שתהיה בריא ושלא 
את  לקח  האב  ולשלום.(  לחיים  לך  זו,  ממחלה  עוד  תדע 
הילד ונסע עמו לביתו, ואמנם מאז לא קרה לו עוד כזאת 
הילד  את  אותו,  ראינו  שנים  מספר  לפני  לגמרי.  והבריא 
הנ"ל. שאלנו אותו שוב לסיפור המעשה והוא סיפר בדיוק 
כאמור לעיל. הוא אמר כי אכן, מאז ברכתו של הצדיק הוא 
יותר, ב"ה, מזו המחלה. היום הילד  יודע  בריא ושלם ולא 

הנ"ל הוא כבר יהודי בא בימים. 
עד כאן מעט מזעיר מתוך קטעי זכרונותיו האוטנטיים של 
החסיד רבי יצחק חכם זצ"ל, השופכים אור אמיתי ומהימן 
על הנהגותיו והליכותיו היומיומיות של רבינו משטפנשט 
זי"ע. ולוואי ונזכה בקרוב לביאת משיח צדקנו ולהתגלות 

השלמה, אמן ואמן!

באר בשדה - שטפנשט



באר בשדה - שטפנשט9



10

מוסף ההילולא זכרונות, עובדות, דרשות

נמצאת  לגבעות,  הרים  בין  יאסי,  מהעיר  ק"מ  כשמונים 
העיירה שטפנשט. 

תיאור רחובות העיירה שטפנשט
מוליכה  דלת  כל  בה  העיירה,  של  הראשי  ברחוב  צעדתי 
סחורה  עם  עניות  יהודיות  חנויות  קטנה,  חנות  או  לחנות 
עבור הגויים, אבל הסחורה נמצאת על המדפים ואילו הגויים 
אינם באים לקנות, לפי שגם אצל הכפריים יש עניות נוראה, 
אין  אחד,  דבר  שומעים  השני  לצד  העיירה  של  אחד  מצד 

פרנסה!!!
הדור  של  הנחמה  הוא  העיירה,  של  המרכז  הוא  האדמו"ר 

המבוגר, כולם רצים לרבי לקבלת עצה וברכה.
ישנם שני אדמורי"ם, רבי אברהם מתתיהו פרידמן ובן אחותו 
משמונים  למעלה  בן  ישיש  הוא  הישיש  נחום,  מנחם  רבי 
שנה, נכדו של הרה"ק מרוז'ין, הצעיר הוא חתנו של הרה"ק 
מטשורטקוב, השם של שניהם הולך בכל רחבי רומניה ומכל 

רחבי רומניה באים אליהם.

הבקשה להתקבל לשיחה אצל הצדיק
ושלח  אותו,  לראות  שברצוני  הצעיר  לאדמו"ר  שולח  אני 
פניי  את  מקבלים  בשער  הערב,  בשעות  לבא  תשובה  לי 
אותי  מברך  אחד  כל  עלי,  שמעו  שכבר  והחסידים  הגבאים 

בברכת שלום עליכם לבבי, ומבקשים ממני סיגריה...
קבלת הפנים הראשונה מהרה"ק 

מאיצקאן
יושב  מולי  הפרטי,  בחדרו  אותי  מקבל  הצעיר  האדמו"ר 
אדמו"ר בעל עינים חכמות, פנים מלאות עם זקן שחור, שיש 
לו השקפה בהירה על כל דבר שנשאל, יש לו ידיעות ברורות 
הציונות  בפולין,  ה'אגודה'  באמריקא,  בישיבות  הנעשה  על 

והאנטישמיות וכל שאר השאלות הנוגעות לעם היהודי.
הנני מבקש ממנו שיאמר לי איזה דבר אודות חצר הקודש, 
ואודות הנוסעים לחצר הקודש, האדמו"ר הצעיר אינו מנהיג 

את חצר הקודש, ואינו עורך שולחנות, מחמת חליו.
על יהדות רומניה ובסרביה

ולגבי יהדות רומניה ובסרביה אין לו עליהם ידיעה טובה. וכך 
הנשמה  חיצוני,  אדם  הוא  הרי  הרומני  היהודי  דבריו:  הם 

תופסת אצלו מקום קטן בלבד, הוא 
אוהב לייפות את עצמו ולחיות חיים 
ריק  הוא  בפנימיותו  אבל  טובים, 
מתוכן, יכול אתה לפגוש יהודי פשוט 
והוא  פריץ,  מולך  שעומד  ולחשוב 
החדשה  המודה  כפי  להתלבש  יכול 
עם כפפות ומקל, אבל כשתדבר אתו 
ההנהגה  את  לו  שאין  תמצא  שיחה 
הישוב,  מן  אדם  של  המינימלית 
ומשום כן מלבד להיות רבי הרי הוא 

צריך לשמש גם כמורה וכמעניש.
ולגבי ה'יהדות' אומר הרבי הצעיר, 
עדיף שלא תשאלו אותי, היהודים 
שלנו ברומניה היו תמיד ונשארו 
רחוקים.

העתיקה,  רומניה  ליהודי  בסרביה  יהודי  בין  משווה  הרבי 
בשתי המדינות מתרבה נגע נישואי התערובת, אבל ברומניה 
זה  זה קורה ללא סיבות מיוחדות, אבל בבסרביה  העתיקה 

קורה מחמת העניות הנוראה, לפי שאינם תובעים נדן....

תיאור ה'הויף' בשטפנשט 
החצר של הצדיק

הסמוכה,  לדירה  עובר  והנני  הצעיר  מהאדמו"ר  נפרד  הנני 
מפואר  מבנה  זהו  הישיש,  האדמו"ר  של  מגוריו  מקום 
מבוא  חדר  ישנו  האדמו"ר  של  ביתו  לפני  חדרים,  מרובה 
עבור החסידים והגבאים, מלא בעתיקות יקרי ערך, שקיבל 

האדמו"ר בירושה מאביו ומזקנו הרה"ק מרוז'ין.

הכניסה לחדר הצדיק
של  לחדרו  אותי  מכניס  המבוגר  הגבאי 

האדמו"ר, חדר מרובע, החדר חשוך מעט, 
החדר מרוהט חלקית, במרכז החדר יושב 
על הכסא האדמו"ר הישיש, לבוש בבגד 
מראה  מיוחדים,  עיטורים  עם  מהודר 
כחולות  עינים  עם  לבן  זקנו  זוהר,  פניו 
שלא  ממני  מבקש  הגבאי  עמוקות, 

אאריך בשיחה, מחמת חולשתו של הרבי.
אבל הרבי עונה לעומתו, "נישט קשה", "איני זקן כל כך כמו 

שמדמים".
על חדר המשיח

בביתו,  שיש  משיח  של  חדרו  אודות  לשמוע  מבקש  הנני 
שיצא שמו בכל רחבי אירופא.

"את החדר בנה אבי ז"ל, כשגמרו את בנין החדר וראה אבי 
יהיה  זה  בחדר  ואמר:  נענה  החדר,  של  והפאר  היופי  את 
של  לכבודו  מזהב  כתר  הכין  גם  והוא  משיח,  של  האכסניא 

משיח, והכתר נעול ואין מי שיוכל לראותו".
הסיור בחדרי ה'הויף'

האדמו"ר צוה לגבאי להראות לי את כל חדרי חצר הקודש, 
החדרים מלאים בהרבה נפלאות, כמראות מלוטשות, גביעי 
זהב, כוסות ובקבוקים מקריסטל, והרבה עיטורי זהב וכסף, 
הזקן  והגבאי  מיוחדת,  כוונה  או  אחר  יחוס  לו  יש  רהיט  כל 

ביאר לי את המשמעות של כל דבר.
הכניסה לחדר המשיח

הכתלים  צימער",  "משיח'ס  תוך  אל  מכניסני  הגבאי 
מעץ  נעשו  הדלתות  מרהיבים,  בציורים  מצויירים 
מיוחדות,  חריטות  עם  מיוחדים,  עיטורים  עם  מיוחד, 
מזוויות החדר מאירים כלי כסף וכלי זהב, גביעים, כלי 

דרישת שלום אוטנטית 
מתוך חדרו של הצדיק בעיר שטפנשט רומניה 
העיתון "דער לובלינער טאגבלאט" הופיע בעיר לובלין שבפולין, עלה בידם לערוך שיחה עם מרן הרה"ק האדמו"ר משטפנשט ואחיינו האדמו"ר מאיצקאן.

מתוך שורות העיתון הראו כותבי העיתון כרגיל עם -ארצות גדולה בכל הנוגע לשומרי תורה ומצוות בכלל, ובפרט בנוגע לאדמורי"ם, ולכן יש במאמר כמה טעויות, כמו מה שכתבו בטעות 
שרבי מנחם נחום הינו בנו של רבי אברהם מתתיהו, ועוד כתבו שרבי אברהם מתתיהו הנו בנו של הרה"ק מרוז'ין, שתי עובדות שבטעות יסודם. אולם אין בו להפחית את גודל ההישג שעלה 

בידם לתאר את בית הצדיק בקודש פנימה ואף לשוחח עם צדיקה של יהדות רומניה רבינו משטפנשט ולהתקבל רשמית על ידי הצדיק ועל ידי הגבאים. 
השיחה מתחלקת לשנים, שיחה מקדימה עם הרה"ק מאיצקאן ואחריה השיחה עם הרה"ק משטפנשט, בשילוב סיור ברחבי ההויף - החצר הענקית על כל אגפיה ושלל אוצרותיה ומחמדיה, 
בשיחה המקדימה שערך י, הורוביץ הכתב של הלובלינער טאגבלאט עם הרה"ק מאיצקאן יש בה קטעים קורעי לב, בהם מתייחס האדמו"ר רבי מנחם נחום למצב העגום של היהדות 

החרדית ברומניה, שם היתה בימים ההם היהדות בשפל המדרגה רח"ל.
להלן הבאנו את השיחה הנדירה שנכתבה על ידי כתב העיתון, בשפת האידיש, ופורסמה בי"ב שבט תרצ"א, ואנו תרגמנוה ללשון הקודש:

אצל שני אדמורי"ם ברומניה ביקור מאת י. האראוויץ

באר בשדה - שטפנשט

חדר המשיח - וכתר המשיח, שחזור והעתק החדר ושכיות החמדה שבו מרומניה לגבעתים בסמוך לציון הקודש

האדמו"ר מויז'ניץ שאץ שליט"א בביקור בחדר המשיח בגבעתים
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ביי צווי רביים אין רומעניען א בעזוך פון י. האראוויץ

 מבוא / דער שטעפינעשטער זי"ע
 אין א שמועס מיט'ן לובלינער טאגבלאט

איז  זצ"ל  משטעפינעשט  מתתיהו  אברהם  רבי  האדמו"ר 
געווען א זון פון האדמו"ר רבי מנחם נחום משטעפינעשט 
זי"ע, וואס ער איז געווען א זון פון הייליגן רוזינער זי"ע. רבי 
די גאר אנגעזעענע רבי'ס  געווען פון  אברהם מתתיהו איז 
איז  זיין השפעה  און  צייטן,  זיינע  אין  גזע  רוזינער  אין דער 
מען  האט  תשכ"ט  יאר  און  טאג,  היינטיגן  ביז'ן  פארבליבן 
זיין הייליגער גוף פון שטעפינעשט קיין ארץ  מפנה געווען 
ישראל, וואו טויזנטער אידן זענען כסדר פוקד זיין ציון וואו 

מען זעט ישועות.
דער שטעפינעשטער האט געהאט טויזנטער חסידים, און 
צווישן זיי האט אויך געציילט דער ריבניצער רבי זצ"ל, דער 
סקולענער רבי זצ"ל בעל נועם אליעזר וועלכער האבן כל 
ימיהם ארומגערעדט איבער דער קדושה פון זייער גרויסן 

רבי'ן.
קיין  געהאט  נישט  האט  שטעפינעשטער  דער  היות 
שטעפינעשט  קיין  אריבערגעברענגט  ער  האט  קינדער, 
זי"ע,  פרידמאן  נחום  מנחם  רבי  האדמו"ר  פלומעניק  זיין 

פאטער  זיין  שוועסטער,  זיין  פו  זון  א  געווען  איז  וועלכער 
איז געווען האדמו"ר אברהם יהושע העשיל מאדז'וד זצ"ל 

א זון פון האדמו"ר רבי יצחק מבוהוש זצ"ל.
אין  רבי  א  געווען  קודם  איז  וועלכער  נחום  מנחם  רבי 
האט  איצקאנער',  'דער  געווארן  גערופן  איז  און  איצקאן, 
געהאט ברייטע פארשטאנד אין פילע וועלטליכע חכמות, 
ערליכן  דעם  פארטיידיגן  צו  גענוצט  דאס  האט  ער  אבער 
דאן  האט  וואס  ההשכלה  רוח  די  קעגן  שטייגער  לעבנ'ס 

געשוועבט אין אייראפע.
און  געווען  נחום  מנחם  רבי  איז  שטעפינעשט  אין 
פון  האנט  דער  צו  געשטאנען  און  רבי  אומאפציעלער 
געווען  איז  ער  זי"ע,  שטעפינעשטער  דער  פעטער  זיין 
איז  ער  אבער  מקום,  ממלא  דער  ציין  זו  באשטימט 
גענוי  מיט  געווארן  נפטר  און  געווארן  קראנק  ליידער 
דער  פעטער  זיין  פון  הסתלקות  דער  איידער  חודש  איין 

שטעפינעשטער זי"ע.
ווי פארשטענדליך ערשינען  דער לובלינער טאגבלאט איז 

געלונגען  זיי  איז  עס  און  פוילן,  'לובלין',  שטאט  אין 
אפצוהאלטן א שמועס מיט ביידע רביים פון שטעפינעשט.
ווי אלעמאל האבן די צייטונג שרייבער געמוזט ארויסווייזן 
צו  געקומען  איז  עס  ווען  אומוויסנהייט  און  הארצות  עם 
באצייכענט  דעריבער  רבי'ס,  צו  בפרט  און  אידן  היימישע 
דער שרייבער גרייזיג אז רבי מנחם נחום איז א זון פון רבי 
אמת.  נישט  דאז  איז  דערמאנט  ווי  וואס  מתתיהו,  אברהם 
אויך שרייבט ער אז רבי אברהם מתתיהו איז א זון פון רזינער 

זי"ע, וואס איז אויך א גרייז, ער איז געווען אן אייניקל.
דער שמועס זעלבסט האט הארצרייסענדע שטיקלעך, ווי 
שארף  גאר  אויס  זיך  אויס  דרוקט  נחום  מנחם  ר'  רבי  דער 
אין  געגנט  זיין  אין  החרדית  יהדות  פונעם  מצב  אויפ'ן 
א  אויף  געווען  רח"ל  איז  אידישקייט  דאס  ווי  ראמעניע, 

שרעקליכן שפל המצב.
פאלגעד איז דער שמועס אויפ'ן אריגינעלן געשריבענעם 

אידיש.

אנ'ערך אכציג קילאמעטער פון יאסי, פערווארפען צווישען 
בערג און טאהלען ליגט דאס שטעדטעל שטעפאנעשט.

איך בין געגאנגען איבער דער הויפט גאס פון שטעדטעל, 
געוועלבעל.  אדער  קראם,  א  צו  פיהרט  טיהר  יעדער  וואו 
גויאישע סחורה. אבער די  יודישע קלייטלעך מיט  ארימע 
סחורה ליגט און די פאליעס און דער גוי קומט נישט, ווידער 
די אייגענע זאך. קריזי און ארימקייט ביים פויער. פון איין 
נישטא  זאך:  איין  איך  הער  צווייטען  ביזן  שטעדטעל  זייט 

קיין פרנסה.
דער רבי איז דער צענטר פון שטעדטעל. פאר דעם יונגען 
דור א רעטעניש, פאר דעם אלטען – א טרייסט. וואס עפעס 
פארהאן  בענשען.  עצה'ן,  זאל  ער  רבי'ן  צום  מען  לויפט 
זיין  און  פרידמאן  מתתיהו  אברהם  רבי  רביים:  צוויי  זענען 
איבער  פון  זקן  א   – עלטערער  דער  נחום.  מנחם  )זוהן( 
עלטערער  דער  פופציג.  אנ'ערך   – יונגערער  דער  אכציג. 
איז א )זוהן( ]אנאיניקעל[ פון ריזשינער, דער יונגערער איז 
איבער  זיי  שמ'ען  ביידע  טשארטקאווער.  פון  אנ'איידעם 

גאנץ רומעניען און פון אומעטום קומט מען צו זיי.
זען.  איהם  וויל  איך  אז  רבי'ן  יונגערן  דעם  וויסען  לאז  איך 
ער הייסט מיך קומען אין אווענד. ביים טוער בעפאלען מיך 
איטליכער  בין.  איך  ווער  שוין  ווייסען  זיי  גבאים,  חסידים, 
און  שלום-עליכם  ווייכען  פוילען,  א  אריין  מיר  שטעקט 

מאנט ביי מיר א פאפיראס ]ציגארעטל[ ...
פריוואטען  זיין  אין  אויף  מיך  נעהמט  רבי  יונגער  דער 
צימער. ענטקעגן מיר שטעהט א הויכע פעסט געבויעטע 
פולער  א  אויגען,  קלוגע  גרויסע  מיט  פיגור  אימפאזאנע 
געזיכט און א שעהנע שווארצע בארד מיט א קלארען בליק 
אויף יעדע פארגע. ער איז גענוי באקאנט מיט די ישיבות 

ציוניזם,  אין אמעריקא, מיט דער אגודה אין פוילען, מיטן 
אנטיסעמיטיזם און אלע אנדערע פראגען וואס זענען נוגע 

דעם יודישען פאלק.
איך בעט איהם ער זאל מיר עפעס זאגען וועגן זיין "הויף" 
און וועגן די יודען וואס קומען צו איהם. ער פירט נישט קיין 
א  איז  ער  מחמת  טישען,  קיין  נישט  פראוועט  און  "הויף" 
קראנקער מענש און וואס שייך די רומענישע -באסראביע 
יודען האט ער נישט קיין איבריג-געהויבענע מיינונג וועגען 
אנ'אויסערליכער  איז  ער,  זאגט  יוד,  רומענישער  דער  זיי. 
מענש, די נשמה פארנעהמט ביי אים א זעהר קליינער ארט. 
ער האט ליעב צו פוצען זיך און לעבן א גוטען טאג, אבער 
איהר  קענט  למשל,  אזוי,  עדיג,  פוסט  ער  איז  אינעווייניג 
פריץ,  א  איז  ער  פיינען,  און  מענשען  פשוטען  א  עגעגנען 
ער קען דאך פארגינען טראגען לאקירטע זיך, האנדשוח, א 
שטעקעלע, נאר אז איהר צושמועסט זיך מיט איהם זעהט 
איר, אז ער פערמאגט נישט די מינדעסטע זיטליכקייט פון 
א ציוויליזירטען מענשען. איהם קומט דעריבער אפט אויס 
צו זיין חוץ א רבי אויך א פרעדיגער, א זיטען-לעהערער, א 

שטראפער.
"און וואס איז שייך יודישקייט, זאגט דער רבי, זאלט איהר 
מיך בעסער נישט פרעגען, אונזערע יודען )דאס הייסט די 
געווען  שטענדיג  זענען  יודען(  באסראביע  און  רומענישע 

און פערבליבען ווייט פון יודישקייט".
פערגלייך  אנ'אינטרעסאנטען  זעהר  מאכט  רבי  דער 
אבער  יודען.  רומענישע  אלט  און  בעסאראביער  צווישען 
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גאנץ  איבער  שם  א  האט  וואט  הויז  זיין  אין  צימער" 

רומעניע.
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דאס צימער איז פארטיג געווארן און מיין פאטער האט 

מקריסטל,  גדול  גביע  עומד  השולחן  על  ומנורות,  הבדלה 
על  הולך  הגבאי  מרוז'ין,  הרה"ק  מקדש  היה  שעליו  גביע 

קצות אצבעותיו ונוגע בכל דבר מתוך יראת הכבוד מיוחד.
ארון הכתר של המשיח וסיפורו נחשף

נמצא  כאן  ואומר,  ומצביע  נעול  לי הגבאי ארון  ואז מראה 
זה,  כתר  של  עלותו  מהו  אתה  היודע  משיח,  של  כתרו 
תמהים,  הנכם  הצדיק,  של  קפידות  ושני  זהובים  אלפיים 

]משטפנשט[  )מרוז'ין(  הרה"ק  ]אבי[  לכם,  אספר  כן  אם 
זי"ע הזמין את הכתר אצל אחד מגדולי הצורפים במדינה, 
רק  הכתר  על  שיעבוד  בתנאי  זהובים,  אלפיים  לו  והבטיח 
תמיד  היה  שהרבי  לפי  אבל  בעצמו,  הרה"ק  של  בנוכחותו 
על  לעבוד  יכול  הצורף  היה  לא  הרוחניים,  בעניניו  עוסק 
זמן  שנמשך  הצורף  ראה  וכאשר  ביום,  שעה  אם  כי  הכתר 
ולחזור  העבודה,  את  לעזוב  הצורף  החליט  הכתר,  הכנת 

הצדיק,  של  'קפידתו'  את  עורר  כך  עקב  אך  מהעסקה,  בו 
וכאשר ראה הצורף את קפידת הרבי, שב אל הרבי והמשיך 
בעבודתו, אבל כעבור זמן ועדיין לא סיים את הכנת הכתר, 
עורר  ושוב  לבא,  והפסיק  סבלנותו,  את  הצורף  שוב  איבד 
את קפידת הרבי, וחזר לסיים את הכתר, וזהו מה שאמרתי 
זהובים  זה, הוא אלפיים  - שעלותו של כתר  – סיים הגבאי 

ושתי קפידותיו של הרבי.

באר בשדה - שטפנשט



בס"ד

הילולא דצדיקיא
הרה"ק רבי אברהם מתתיהו בן רבי מנחם נחום זיע"א

סוף וקץ לכל צרותנו תחילה וראש לפדיון נפשנו
מצוואתו הקדוש: ומי שיתעקש על קברי אמליץ טוב בעדו

אשדודביתר עיליתבית שמשאלעדמודיעין עילית

תחבורה 
לציון 
הצדיק

בבית העלמין נחלת 
יצחק גבעתיים

לקיים צוואתו הקדושה שיומשך הבתי 
תורה והבתי התפילה והבתי חסד 
כאשר היה באמנה איתו בחיי חיותו 1700-55-18-18

הסעות אברמוביץ 073-3453454 
יום שלישי כ' תמוז 19.7 

מסלול מתחנות קו 350 .
בשעה: 20:00 - המתנה שעה וחזור

יום רביעי כ"א תמוז 20.7 
בשעה 17:00 

הסעות קו השמחות 02-9992040 

יום שלישי כ' תמוז 19.7
20:30 - מסובסד הרשמה חובה

יום רביעי כ"א תמוז 20.7
בשעה: 16:30 

- הרשמה חובה -

הסעות הומינר
052-7287778 

יום שלישי כ' תמוז 19.7 
19:45 בתחנת היציאה מהעיר

יום רביעי כ"א תמוז 20.7 
 17:00: בתחנת היציאה מהעיר

הסעות דרכינו - רוט
054-8410942 | 052-7662780 

יום רביעי
כ"א תמוז 20.7 

 בשעה 17:00 
הרשמה חובה

הסעות דרכינו - רוט
054-8410942 | 052-7662780 

יום שלישי כ' תמוז 19.7
בשעה: 19:30 הרשמה חובה

יום רביעי כ"א תמוז 20.7 
10:10 -בוקר- 16:30 אחה"צ

בני ברק < באים ונוסעים

יוסי הסעות 058-7708008
יום שלישי כ' תמוז 19.7 

 יציאה- מ:19:00 עד 24:00 | חזרה- מ20:00 עד: 01:30 כל 30 דק' באים ונוסעים
תחנת גן ורשא דרך התחנות ברחוב חזון איש עד מגדל המים ומשם לבית העלמין נחלת יצחק

יום רביעי כ''א תמוז  20.7
יציאה- מ12:00 עד 24:00 כל 30 דק | חזרה-מ13:00 עד -01:30 באים ונוסעים

עלות נסיעה 10 ₪ לכל צד - הלוך ושוב 20 ₪

ירושלים < באים ונוסעים
הופמן ובניו נסיעות

רח יונה 1 גאולה 02-5376188 | 02-5370074 

יום שלישי כ' תמוז 19.7 
בשעות 19:00 , -22:00 - באים ונוסעים

יום רביעי כ''א תמוז  20.7
בשעות 11:00 , 16:30 , 18:30 - באים ונוסעים

מסיעי ישראל 052-7150652
יציאה מתחנת האבן רחוב שמואל הנביא 79 ליד סדיגורא

יום שלישי כ''א תמוז  19.7
מהשעה 19:00 עד השעה 21:00 - כל שעה עגולה - באים ונוסעים

יום רביעי כ''ב תמוז  20.7
10:00)בוקר( 15:00 17:00  - באים ונוסעים

שתיה וכיבוד 
קל יוגש לבאי 

ההילולא

ניתן להעביר שמות לתפילה ל- תפילת 40 יום 
המסוגלת ביותר והרשמה לתיקון 'פדיון החיים' 

של מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט"א

באים
ונוסעים

באים
באיםונוסעים

ונוסעים

יום 
כא תמוז רביעי

תשפ"ב
20.07.22 עולו והתכנשו
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מוסף ההילולא - דרשות תשפ"א
איז,  עס  שעהן  ווי  געזעהן 
וועט  "דא  געזאגט:  ער  האט 
האט  ער  משיח".  איינשטעהן 
גאלדענע  א  אנגעגרייט  אויך 

קרוין פאר משיחין, אבער די 
קרוין איז פערשלאסען, און 

קיינער קען זי נישט זעהן".

הסיור בחדר 
המשיח

מיי  גבאי  דעם  הייסט  ער 
צימערען,  אלע  אויסווייזען 
די צימערען זענען פול מיט 
וואונדערליכע  כל-ערליי 
געשליפענע  ווי  זאכן, 
גאלדענע  שפיגלען, 
קרישטאלענע  בעכערס, 
און  פלעשער  און  גלעזער 
זילבער־ און  גאלד  סאך  א 

איטליך  בעפוצונגען. 
האט  מעבעל  שטיקעל 
און  בעדייטונג,  אנדערע 
אנ׳אנדערער יחוס, און דער 
ערקלערט  גבאי  אלטער 
פון  אבשטאם  דעם  מיר 
זאך  יעדע  פון  חריפות  די 

בעזונדער.
אין  אריין  מיר  פיהרט  ער 
ווענט  די  "משיח׳ס צימער". 
פראכטפולע  מיט  זענען 
געמעלע  רעליגיעזע 
]מאלערייען[", דער דיל און 
געמאכט  זענען  טיהרען  די 
פיין־געשניצטען  פון 
זעלטענע  מיט  האלץ 
די  פון  איינפאסטונגען. 
ארויס  בלישטשען  ווינקלען 
זילבערנע  און  גאלדענע 
הבדלה  בעכערס,  כלים, 

מנורות.  און  פושקעלעך 
א  שטעהט  טיש  אויפ׳ן 

וועלכען  פון  בעכער,  קרישטאלענער  גרויסער 
דער  קדוש,  מאכען  פלעגט  ז״ל,  ריזשינער  דער 
גבאי געהט אויף די שפיץ־פינגער און בעריהרט 

יעדע זאך מיט א בעזונדער יראת הכבוד.

כתר המשיח
"און דא", צייגט מיר דער גבאי א פארשלאסענע 
און  משיח-קרוין.  די  זין  "געפינט  שאפע, 
צוויי  קאסט?  קרויסן  די  וויפיעל  איהר  ווייסט 
פונעם  קפידות  צוויי  מיט  קערבלעך  טויזענד 
אייך  איך  ועהל  הא?  זיך  וואנדערט  איהר  רבי, 
דערצעהלען דער )ריזשינער( ]שטפנעשטער[ 
איינעם  ביי  בעשטעלט  קרוין  די  האט  ז״ל 
לאנד.  אין  גאלדשמיטדען  גרעסטע  די  פון 
טויזענד  צוויי  צוגעזאגט  איהם  האט  ער 
זאל  גאלדשמיד  דער  אז  בתנאי  קערבלעך, 
)ריזשינערס(  אינ'ם  נאר  קרוין  די  ארבייטען 
אזוי  אבער  געגענווארט.  ]שטפנעשטער[ 
]שטפנעשטער[  )ריזשינערס(  דער  ווי 

דער  פלעגט  פערנומען,  שטארק  געווען  איז 
נישט  טאג  אין  שעה  איין  ווי  מעהר  גאלדשמיד 
לאנג,  צו  נעהמט  עס  אז  געזעהן  ארבייטען. 
אבצולאזען  בעשלאסן  גאלדשמיד  דער  האט 
]שטפנעשטער[  )ריזשינערס(  דער  ארבייט.  די 
דער  ווען  בעשטראפט.  דעם  פאר  איהם  האט 
האט  אומגליק,  זיין  דערזעהן  האט  גאלדשמיד 
אץ  רבי׳ן  צום  אומגעהקעהרט  צוריק  זיך  ער 
ווידער  און  ארבייט.  די  פארטגעזעצט  ווייטער 
אלץ  נאך  איז  קרוין  די  און  צייט  א  אוועק  איז 
גאלדשמיד  דער  האט  פערטיג,  געווען  נישט 
ווידער  און  געדולד  דאס  פערלוירען  ווידער 
דעם  האט  רבי  דער  קומען.  אויפגעהערט 
דער  בעשטראפט.  אמאל  נאך  גאלדשמיד 
גאלדשמיד האט געפיהלט, אז ער קען זיך מעהר 
נישט ענטגעגענשטעלען דעם רבי׳נס כח, און ער 
אט  און  קרוין.  די  ענדיגען  צו  בעשלאסען  האט 
אזי ווי איהר זעהט פערענדיגט דער גבאי, "האט 
מיט  קערבלעך  טויזענד  צוויי  געקאסט  קרוין  די 

צוויי קפידות פונ'עם רבי״...

באר בשדה - שטפנשט

המאמר ב'לובלינער טאגבלאט' בו הופיע תיאור השיחה והביקור אצל הרה"ק 
משטפנשט בי"ב שבט תרצ"א

סיפורי פלאות מחיי הצדיק משטפנשט
כ"א תמוז )תרצ"ג( יומא דהילולא רבה של מרן מופת הדור פועל 

הישועות בקרב הארץ אדונינו מורינו ורבינו
הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט זי"ע

 גדול בתורה
למרות שרבינו לא היה מדבר דברי תורה ברבים, ידוע היה בגאונותו ובקיאותו בש"ס ופוסקים, 
וכל חלקי התורה, נגלה ונסתר. במשך היממה היה סגור בחדרו כמה וכמה שעות שבהם עסק 
בתורה ביגיעה וצלל במימיה לא לאות באין רואים. - לבד ממה שהיה סגור כל יום מאחר תפילת 
איך  מבחוץ  לשמוע  אפשר  והיה   - ותפילין  בטלית  עטוף  כשהוא  הצהרים  שעות  עד  שחרית 
שפותח את ארון הספרים, אך עין לא ראתה, מעולם לא ראו כלום מה שנעשה בחדרו, ומה 

עוד שהיה נוהג להחזיר תיכף אח"כ הספרים למקומם כך שלא היו יכולים לראות במה עסק.
כבוד ה' הסתר דבר

פעם אחת הצליח מקורבו הגה"ח רבי נחום ליברזון – ה"קלישקעוויצער רב" הנקרא "ר' נחום 
יאסער" - לראות בחדרו על שולחנו איזה ספר קבלה, ופתח והסתכל את שם המחבר וסגרו 
מיד, ומרן לא הגיב ע"ז כלום, אולם מאז כבר לא זכה לראות שיהיה מונח איזה ספר על השולחן. 
שמריהו  נחום  רבי  הגדול  הגאון  שכותב  וכמו  בהעלמתו  'תפסוהו'  לפעם  מפעם  עכ"ז  אולם 
יוסף שו"ב מהרלוי -שכל הרבנים עמדו לפניו מגודל  ר' זלמן  שכטר ששמע מהגאון המופלג 
גאונותו - שהיה חסיד נלהב של רבינו משטפנשט ופעם אמר לפניו איזה "מדרש" ותיכף שאלו 
רבינו הק': האם זה מדרש? גם אני הייתי רוצה לראות אותו, ואכן ר' זלמן יוסף ניסה להזכר מקום 

המדרש ולא נזכר - עד שבירר ומצא שהמאמר מובא במדרש פנחס. 
בהירות בכל חלקי השו"ע

סיפר הגה"ח ר' בן ציון רחמן ששמע מהגה"ח הישיש רבי אברהם לייב זילברמן מצפת שהיה 
ג"כ מחסידי שטפנשט והיה עורך נסיעות מצפת לשטפנשט ושוהה שם כמה חודשים, ופעם 
היה שם ויכוח גדול בין שני רבנים גדולים מרומניה בענין 'הלכה למעשה' ולא באו לידי הסכמה, 
והיו מוכרחים לבוא לידי בירור כיון שהיה  - היות  ויכוחם  עד שנכנסו לרבינו והרצו לפניו את 
נוגע למעשה, ויהי כאשר שחו בפניו את הענין מיד אמר להם: הרי כל הדין הזה מבואר מתוך 
דברי הט"ז בסימן פלוני... ותיכף המשיך לדבר מדברים אחרים 'כדרכו בקודש' ופטרם לשלום. 

מאיר עינים בתוס'
סיפר כ"ק האדמו"ר ה"נועם אליעזר" מסקולען זי"ע: א' מגדולי הרבנים המפורסמים ברומניה 
התקשה פעם מאד בהבנת איזה תוספות, וכמה שטרח ויגע לא מצא ארוכה לקושיתו, ופעם 
בהיותו אצל רבינו בשטפנשט החליט לשמוע דעת קדשו של הרבי זי"ע על דברי התוספות, 
וביקש לו רבינו שיראה לו את התוספות. ואכן הוציא הרב הנ"ל גמרא ופתח בדף האמור והראה 
לו את התוס', אז הניח רבינו את אצבעו על דברי התוס', ובפיו התחיל לנהום, ועבר באצבעו 
שורה בשורה על כל דברי התוספות, והרב ג"כ מסתכל בדברי התוס', ובגמרו שאל את הרב 
האם כבר נתיישב לו מה שהיה קשה, והרב ענה שלא, וחזר הרה"ק שוב על מעשהו כבראשונה, 

ובפעם השניה נצנצה בו במוחו של הרב הנ"ל ביאור ותירוץ על קושיתו בדברי התוספות.
לא תאונה אליך רעה

בעיר דאראבאן היה חסיד אחד בשם רבי יעקב האיער ז"ל שהיה עשיר גדול, והוא היה שותף 
עם פריץ אחד בעסקי "יערות", פעם לקראת סוף השנה, כשהיה צריך ללכת לעשות חשבון עם 
הפריץ בעסקי מסחר אודות יער אחד שהכניס רווח עצום של מליונים בשנה, נודע לו, שאשתו 
של הפריץ שהיתה שונאת יהודים ידועה, ובמיוחד שנאה אותו - רבי יעקב - שהיה בא לפעמים 
לעשות חשבונות עם בעלה הפריץ והיה יוצא תמיד עם סכומים גדולים שהגיעו לו בדין, וכעת 
החליטה המרשעת כי יש לעשות סוף מתופעה זו שבעלה צריך לשלם ליהודי סכומים אדירים 
מידי שנה, ויש להגותו מהמסילה ולחסל אותו אחת ולתמיד, ואמרה בליבה כי כשיבוא בסוף 

השנה לעשות חשבון עם בעלה היא תהרוג אותו, הוא אפילו שמע שהיא הכינה כבר אקדח.
ראשו  מעל  המרחפת  הצרורה  הצרה  על  לו  וסיפר  בשטפנשט  לרבינו  ונסע  קם  לו  בצר 
ושהוא מפחד לנסוע לכפר של הפריץ מחשש סכנה שמא יהרג ח"ו, רבינו זי"ע הוציא מכיסו 
"זה  לו:  לאמר  בהוסיפו  לו  ונתנה   - בה  להשתמש  שנהג  גדולה  ממחטה  שלו-  "פאטשיילע" 
יהיה לך לשמירה כל ימי חייך ואין לך מה לפחד ממנה", דבריו - כמובן - עשו רושם ועוד לפני 
סוף אותה שנה חלתה אשת הפריץ אנושות ויצאה מדעתה, הפריץ העבירה לבית חולים, שם 
היא שהתה במשך כל הזמן עד יום מותה, החסיד רבי יעקב ע"ה המשיך לנהל עם הפריץ את 
העסקים כרגיל והאריך ימים ושנים, ונפטר כאן בארץ ישראל מעל גיל התשעים. )נר ישראל 

ח"ג עמ' 439(
והמטבע איננה 

אחד החסידים ביקש מרבינו שיתן לו מטבע לשמירה על אחרי מאה ועשרים...וזאת כי הכל 
ידעו אשר מטבעות ל'שמירה בחיים' היה רבינו מעניק בחפץ לב אבל מטבע על 'לאחר מאה 
ועשרים' היה רבינו נמנע מלתת, אבל אותו חסיד לא הרפה ממנו ובכל הזדמנות שהיה לו ביקש 
שב ובקש 'מטבע אלאחר מיתה', ובלית ברירה נתן לו. אמנם הרי כתיב "רצון יראיו יעשה" ואף 
שרבינו נתן לו המטבע אך כנראה שמרן נתן לו המטבע על תנאי שכל זמן שהוא - מרן - יהיה 
בחיים... ויהי היום - אותו יום מר ונמהר כ"א תמוז תרצ"ג יום שעלה מרן הק' בסערה השמימה, 

והנה למחרת ההלויה הגדולה, פשפש החסיד הנ"ל בכיסו, והמטבע איננה, נאבדה לו המטבע.
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עושה פלאות
כל  ועל  עלינו  יגן  הצדיק  של  זכותו 

ישראל.
היה  זי"ע  מסקולען  אאדמו"ר  אצל 
ממש,  דפגרא  יומא  תמוז  כ"א  יום 
במשך  היחידים  מהימים  זה  והיה 
לחיים  שותה  אבי  שהיה  השנה 
מעריב  תפילת  לאחר  הציבור  עם 

בקביעות.
רבינו,  את  פעמים  כמה  ראה  אבי 
מהצדיק  מדבר  היה  וכאשר 
משטפנשט היה מתלהב בהתלהבות 
והיה  תנועות,  מיני  בכמה  גדולה 
אומר בלשון קדשו, הוא היה מלאך, 
עצומות  בהפלגות  עליו  מדבר  והיה 
שאר  אצל  ראו  שלא  מה  ונוראות 

צדיקים.
וסיפר שאביו הק' בעל ה"נועם אליעזר" היה לו מיחוש 
ואף  לו,  היה  מה  ידעו  ולא  הפנימיים,  מאבריו  באחד 
לרבינו  זקני  ונסע  לומר,  מה  ידעו  לא  ברופאים  שדרש 
מטבע  וביקש  מיחוש,  לו  שיש  וסיפר  בשטפנשט, 
מרבינו, וקם רבינו והיה נשמע שהוא נכנס לחדר לפנים 
מחדר, ושב עם מטבע ונתן לו המטבע בידו, והיה אומר 
אבי מה שסיפר לו זקני, שמהרגע שקיבל את המטבע 

לידו, תיכף נעלם כל המיחושים.
עוד סיפר אבי שהנה ידוע שרבינו משטפנשט היה נוסע 
בכל שנה לעיר יאס ליומא דהילולא של אביו הק' בי"ד 
היה  ואבי  שבועות,  כמה  למשך  שם  נשאר  והיה  כסלו, 
שהעיר  לפי  הימים,  מאותם  מהזכרונות  הרבה  מספר 
הימים  לאותם  נוסעים  והיו  יאס,  לעיר  סמוכה  סקולען 

ליאס, והיו נשארים לחנוכה.
בית  היה  יאס  בעיר  שהנה  אז,  שדברו  מה  וסיפר 
היו  האזור  ומכל  גדולה,  עיר  היא  יאס  כי  גדול  רפואה 

בשנותיו  שאבי  וזכורני  שם,  להתרפאות  חולים  באים 
האחרונות בארה"ב כשהיה לו כמה מיחושים ל"ע, היה 
אומר, אולי נסע ליאס - - - כי אצלו היה יאס העיר שיש 
שם רופאים גדולים, והיה שם עסקן גדול שהיה מסייע 
לחולים מבני ישראל להתקבל אצל הרופאים הגדולים, 
ידי קשריו ביקש  יום אחד חלתה בתו של העסקן, ועל 
מה  ידעו  לא  הם  אבל  הגדולים,  הרופאים  אצל  עצה 
אותה  שלחו  כן  ומחמת  הכבד,  חליה  מחמת  לעשות, 

לביתה כי קצרה ידם מהושיע אותו.
ואז הגיע חודש כסלו ורבינו הגיע ליאס, ומיד הגיע האב 
עד  נורא  באפן  חלתה  שבתו  נוראות  בבכיות  לרבינו 
בבית  נמצאת  והיא  ממנה,  התייאשו  כבר  שהרופאים 
הדברים  את  שמע  רבינו  רח"ל,  האחרון  ליומה  מצפה 
נכנסו  שלפעמים  בקצרה,  מברך  היה  ואז  אותם,  וברך 
והיה  ארוך,  קוויטל  עם  נפשות  עשרות  של  משפחה 
יעזור",  "השי"ת  אחת  בברכה  הבקשות  כל  על  מברך 
"דער אייבערשטער זאל העלפען", וגם אז בירך בנוסח 
לצאת  רצה  לא  בנפשו  שבור  שהיה  האב  אבל  זה, 

כיצד  אשוב,  להיכן  רבי,  וצעק,  רבינו  של  מחדרו 
לשמוע  ביקש  כי  בתי,  שוכבת  שם  לביתי  אשוב 
ליבו של  ושמו על  ידו הק'  ואז לקח את  הבטחה, 
העסקן, ושאלו ב' פעמים האסטו אמונה? האם יש 
לך אמונה, ואמר, כן רבי, אני מאמין, ואז אמר לו 
רבינו, אם כן שוב לביתך והיא תהיה בריאה וחזקה, 

וכאשר שב לביתו מצא אותה במצב אחר לגמרי.
עוד היה מספר אבי על אבי אמו שהיה דר בעיירה 
השוחט,  היה  שם  ליאס,  הסמוכה  ברומניה  אחת 
אצל  נחלו  פעם  לשטפנשט,  לרבינו  נוסע  והיה 
אביו שתי בנותיו, ובאו לידי שערי מות רח"ל, עד 
זקני  אבי  ורץ  הח"ק,  לאנשי  לקרא  עמדו  שכבר 
ולא  ורבינו ברכו,  אבי החולות לרבינו לשטפנשט, 
רבינו,  של  מהחדר  לצאת  זקני  רצה  ולא  הבטיח, 
בידעו מה שנעשה שם, ואז הסתובב לגבאי ר' פסח 
לייב ואמר לו, הכניסו לחיים, ולקח מעט יי"ש וברך 
לחיים ואמר לזקני, שוב לביתך והן יהיו בריאות וחזקות, 
וכאשר שב לביתו מצא אנשים העומדים מסביב לביתו, 
ממתינים לשמוע על זמן הלויה רח"ל, והוא נכנס לביתו 
ובישר לבני הבית ברכתו של רבינו, וכאשר ניגש למיטה 
של הבת קמה הבת ואמרה בקול, הנה אבינו שב לבית, 
ואז ניגש גם למיטה השניה, וגם שם היה כענין הזה, 
וראו אז תחית המתים כפשוטו, ובקשו לשתות, עד 

שהבריאו לגמרי.
אצל צדיק נשגב זה ראו פלאי פלאות.

ובפרט  ישועות,  ממשיך  הוא  היום  שגם  ובודאי 
הגדול  שזכותו  בודאי  לצדיק,  זכר  שעושים  במקום 
למקום  המסייעים  כל  ועל  המשתתפים  כל  על  יגן 
זה, ויהי רצון שכל בני ישראל יוושעו בזכות צדיק זה, 
הללו  שהימים  רצון  ויהי  שצריכים,  מה  בכל  ונוושע 

יתהפכו לששון ולשמחה, ונזכה בקרוב ותחזינה עינינו 
בשובך לציון ברחמים בביאת משיח צדקינו ובנין בית 

המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן.

דרשות מסעודת ההילולא המרכזית בבית מדרשנו ב״ב
הילולת הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט - ליל כ"א תמוז תשפ"א בקלויז ברח' מהרש"ל בני ברק ת"ו

משא כ"ק אדמו"ר מסקולען - ירושלים שליט"א

באר בשדה - שטפנשט

סעודת ההילולא תשפ"א בבית מדרשינו בבני ברק

כ"ק אדמו"ר מסקולען במשא הקודש נראים הגה"צ רבי יואל טוביאס שליט"א אבד"ק 
שכון ו' ב"ב ויו"ר ועד חסידי שטפנשט הרה"צ ר' נפתלי כהן שליט"א
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ע"י  ניכר  הצדיק  גדולת 

ההתקשרות לאחר ההסתלקות
הגאונים  הרבנים  ברשות 
שליט"א וברשות  החשובים 
העומד בראש מוסדות שטפנשט 
וברשות  מאין,  יש  בס"ד  שעשה 

כל הקהל הק' הזה.
בקשתו  נאמר  השבוע  בפרשת 
השי"ת:  לפני  רבינו  משה  של 
'יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר 
איש על העדה. אשר יצא לפניהם 
יוציאם  ואשר  לפניהם  יבא  ואשר 
פרשת  ליה  וסמיך  יביאם  ואשר 
לו  'אמר  רש"י,  ופירש  הקרבנות, 
הקב"ה, עד שאתה מצוני על בני, 
נאמר  זה  ועל  עלי.  בני  את  צוה 

בתורה פרשת הקרבנות.
משה  שהנה  גדול,  פלא  זהו  והנה 

לבני  שיהיה  השי"ת  מלפני  ביקש  מהימנא  רעיא  רבינו 
להם  שידאג  נאמן  מנהיג  הסתלקותו  לאחר  ישראל 
לכל צרכיהם, ועל זה שואל אותו השי"ת, למה תבקש 
ממני שאני אדאג להם, אמור להם שהם יעשו את צרכי 

ויקריבו לי קרבנות.
האדם,  כל  זה  כי  'מאי  אמרו,  )ו:(  ברכות  בגמרא  והנה 
העולם  כל  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  אלעזר  רבי  אמר 
כולו לא נברא אלא בשביל זה וכו' רבי שמעון בן עזאי 
העולם  כל  אומר  זומא  בן  שמעון  רבי  לה  ואמרי  אומר 
המהרש"א,  ומבאר  לזה',  לצוות  אלא  נברא  לא  כולו 
'ושאמר כל העולם כלו לא נברא אלא לצוות לזה, דהיינו 
עולם התחתון, לא נבראו אלא לצוותא לו בעלמא, כדי 

שישמשו אותו ויעשו עבודתו'.
לבאר  יש  צוותא  לשון  שצו  המהרש"א  דברי  פי  ועל 
בדרך רמז לשון רש"י עד שאתה מצוני על בני, צוה את 
ממני  מבקש  אתה  רבינו,  למשה  אמר  השי"ת  עלי,  בני 
צוה  מאומה,  להם  יחסר  שלא  ישראל  לבני  שאתחבר 
לבני ישראל, צוה את בני עלי, שבני ישראל יתחברו אלי, 

וממילא לא יחסר להם מאומה.
והוא על הדרך שפירש הרה"ק המגיד מקוז'ניץ זי"ע מה 

אלהיך  'ה'  שנאמר 
חסרת  לא  עמך 
מה  ידי  שעל  דבר', 
עם  כאחד  שנמצאים 
לא  ממילא  השי"ת, 

חסרת דבר.
זי"ע  מלובלין  הרבי 
שאמרו  מה  ביאר 
הבא  הלשון  חז"ל 
מסייעין  לטהר 
מהו  להבין  ויש  אותו, 
לשון  מסייעין  הלשון 
לומר  לו  היה  רבים, 
יחיד,  לשון  מסייע 
לו,  מסייע  שהשי"ת 
הוא  שהכוונה  וביאר 
הצדיקים  לצדיקים, 

בעולם הזה ובעולם העליון מסייעים לאדם 
בעבודתו, לכל מי שבא לטהר.

שלמה המלך ע"ה אמר בקהלת )ד, ב( ושבח 
אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר 
בספה"ק,  ביאור  בזה  ויש  עדנה,  חיים  המה 
כיצד  מתו',  שכבר  המתים  את  אני  'ושבח 
נדע מהו שבחם של המתים, 'מן החיים אשר 
שהחיים  איך  כשרואים  עדנה',  חיים  המה 
באופן  שהוא  איך  ורואים  בהם,  מקושרים 
ידי כן מקבלים מושג  של מוסיף והולך, על 

בשבחם של אותם שאינם נמצאים אתנו.
אשר  את  ועכ"י  זי"ע  משטפנשט  הצדיק 
לשנה  משנה  פה,  איננו  אשר  ואת  פה  ישנו 
מוסיף והולך מפעליו הגדולים, ובני ישראל 
כוחו  על  לסמוך  מבקשים  והם  בו  דבקים 
להם  שיהיה  זה,  נשגב  צדיק  של  הגדול 
לעזר ואחיסמך ברוח ובגשם, וכאשר רואים 

שנה,  לתשעים  קרוב  לפני  שהסתלק  אף  שעל  הצדיק 
ומשנה לשנה מוסיף שמו להיות יותר פקיע שמיה, ומזה 

יש לנו ללמוד גודל כוחו של האי צדיק נשגב.
השי"ת יעזור שזכותו הגדול יגן עבור כל העוסקים עבור 
ישראל  בני  את  המחברים  כל  ועבור  הצדיק,  של  שמו 
ישועות  להמשיך  השלוחים  כל  ועבור  הצדיק,  לנשמת 

עבור בני ישראל על ידי זכותו הגדול.
הנה השי"ת אמר למשה רבינו עד שאתה מצוני על בני, 
צוה את בני עלי, ומכאן יש לנו ללמוד שהשי"ת מצפה 
שבני ישראל ישמחו אותו כביכול, וזהו עבודתם של בני 
ישראל בכל ימות השנה, ובפרט בימי בין המצרים, כמו 
שבני  מצפה  שהשי"ת  זמן  זה  שהרי  מצדיקים  שאיתא 
בקרוב  שנזכה  רצון  ויהי  כביכול,  אותו  ישמחו  ישראל 
לראות שמחת עולם על ראשינו ונזכה לראות הצדיקים 
ישראל  עמך  מתי  בתחיית  ולראות  נהירין  באנפהא 

ברחמים גדולים, אמן.

משא כ"ק גאב"ד זכרון מאיר שליט"א

באר בשדה - שטפנשט

כ"ק גאב"ד זכרון מאיר שליט"א במשא הקודש

רב קהל שטפנשט שליט"א במשא ההילולא

הג"ר יצחק אייזיק טוביאס שליט"א דומ"צ בד"צ קריית ויזניץ ורב דחסידי ויזניץ רמה ד' בית שמש
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באר בשדה - שטפנשט

גודל מעלת יומא דהילולא 
של הצדיק

הגאונים  הרבנים  ברשות 
שליט"א וברשות הציבור.

של  בהילולא  נמצאים  אנו 
הילולת  של  זמן  הצדיק, 
הצדיק הוא זמן מיוחד, זמן 
שבו יש אפשרות מיוחדת 
הצדיק  אל  להתחבר 
הנהגותיו  עם  ולהתחבר 
כן  ידי  ועל  הצדיק,  של 
מאד  גדול  לשפע  לזכות 

מלמעלה.
של  ההילולא  ביום  כי 
יש עליה לנשמתו,  הצדיק 

לנשמת  עליה  של  וזמן 
הצדיק, הוא מעלה עמו את כל הקשורים והדבקים בו, 
שהחסיד  הענין  ומהו  רוחניים,  חיים  הם  הצדיק  חיי  כי 
מקושר לרבי, שהוא מקבל ממנו שפע של אמונה, שפע 
שהצדיק  בבורא,  דבקות  של  שפע  שמים,  יראת  של 

מרומם את החסידים.

ובהגיע יומא דהילולא של הצדיק, אזי מתעלה כל מה 
שפעל בעולם הזה, והוא מעלה עמו כל מי שירצה בכך.

וכדי לזכות לכך, צריך כל אחד לקבל על עצמו להיות 
והנהגה  טובה  קבלה  עצמו  על  ולקבל  בצדיק  דבוק 
וכאשר  הצדיק,  של  והנהגותיו  הדרכותיו  פי  על  טובה, 

עצמו,  על  מקבל  מישראל  אחד 
הצדיק  אצל  להיות  זכה  לא  אם  גם 
בחיותו, שעדיין לא נולד, יכול כל אחד 
להתחבר אל הצדיק, לפי שחיי הצדיק 
הם רוחניים, ויש לכל אחד האפשרות 
שפע  ולקבל  הצדיק  אל  להתחבר 

ברכה והצלחה.
של  נכדו  היה  ההילולא  בעל  הצדיק 
הצדיקים  מאותם  מרוז'ין,  הרה"ק 
אותם  מכנים  ישראל  בית  שכל 
אצל  שכן  רוז'ינער",  הייליגער  "דער 
היה  הק'  וצאצאיו  מרוז'ין  הרה"ק 
הקדושה והרוממות והחיבור האלוקי 
בעל  אצל  היה  וכן  ממש,  גלוי  באופן 
אחד  כל  יכול  ועכשיו  ההילולא, 
להתחבר ולהתקשר אל הצדיק ולספוג 
מקדושתו, על ידי מה שנבקש להתדבק לצדיק ולקבל 

קבלה טובה.
ואז יכול כל אחד לבקש בקשה מה שהוא צריך, כי על 
ושפע  רוחני  לשפע  זוכים  הצדיק  אל  ההתדבקות  ידי 
גשמי, שהצדיק משפיע עליו שפע בכל מה שהוא צריך.

דרשת מורינו הגה"צ רבי חיים יצחק לאנדא שליט"א
 רב העיר בני ברק

אספר כמה עובדות הידועים 
והתלמידים  החסידים  בין 

של הרה"ק מרימניץ זי"ע.
הרה"ק  כשהיה  כלל  בדרך 
הוא  קוויטל,  קורא  מרימניץ 
הרבה,  בזה  מתעמק  היה 
כל  על  הרבה  עמל  והיה 
של  הצורך  לראות  קוויטל, 

כל אחד בשרשו.
רבו  של  ההילולא  ביום 
קורא  היה  אז  משטפנשט, 
הקוויטלאך במהירות, כאילו 
ידו,  על  עכשיו  יושב  הרבי 
דשמיא  סיעתא  לו  ויש 

הישועות,  לפעול  מיוחדת 
וביום זה היה ממשיך הרבה ישועות.

ההילולא  של  השולחן  עריכת  בעת  אחת  שנה 
בשקט,  שיהיו  מהציבור  מרימניץ  הרה"ק  ביקש 
עמנו  עכשיו  נמצא  משטפנשט  שהרבי  ואמר 

ממש!!!!
תמיד  אומר  הרבי  שהרי  המסובים,  אחד  ושאלו 
וידוע  עכשיו,  נשתנה  ומה  ידו,  על  נמצא  שהרבי 

שכאשר היה קורא קוויטל ומשתדל לפעול ישועה, 
רואה  שאינו  עד  לברך  יכול  שאינו  אומר  היה  הוא 
את הרבי על ידו, ענה לו הרה"ק מרימניץ, אין הכי 
נמצא  הוא  כי  לשתוק  צריכים  עכשיו  אבל  נמי, 

ממש על ידינו.
ברבו  מרימניץ  הרה"ק  של  הדבקות  ידוע 
יותר מבן לאב, והוא היה כבנו חורגו,  משטפנשט, 
כי הרה"ק מרימניץ התייתם בילדותו, ואמו הביאה 

כדי  משטפנשט  לרבי  אותו 
שיגדלו, ואכן הוא גדלו.

שהשוחט  אחת  פעם  היה 
של שטפנשט חלה, ולא היה 
והורה  בשטפנשט,  שוחט 
להרה"ק  משטפנשט  הרבי 
חיים  לו:  ואמר  מרימניץ 
הטוליפ,  את  לבש  זאנוויל, 
בבית  מאד  שקר  לפי 
שהרבי  וידוע  השחיטה, 
שתקן,  היה  משטפנשט 
וכאשר  דיבר,  ולא  וכמעט 
זה  היה  זה  דיבור  דיבר 
לפלא גדול בעיני הבריות, 
והבין מזה הרה"ק מרימניץ 

שבזה נתן לו סמיכה.
ודרכי  בקדושת  להדבק  שנזכה  יעזור  השי"ת 
הצדיקים, ונזכה שהרבי והתלמיד יפעלו ישועות 
עבור כל ישראל ונזכה לביאת המשיח ולתחית 
המתים ואז נזכה לראות את הצדיקים 'והיו עיניך 

רואות את מוריך' במהרה דידן ממש.
 

דרשת הגה"צ רבי שרגא פייבל גרינפלד שליט"א
 האדמו"ר ממיהלוביץ-אדם - תלמידו של הרה"ק מרימניץ זיע"א

גאב"ד ב"ב הגרחי"א לנדא שליט"א נראים הגה"צ רבי יואל טוביאס אבד"ק שכון ו' ב"ב ונשיא 
מייסד ועד חסידי שטפנשט, הגה"צ רבי משה מרדכי טוביאס שליט"א אבד"ק קדימה צורן, הרה"צ 

ר' נפתלי כהן שליט"א יו"ר ועד חסידי שטפנשט, הדומ"צ הגרי"י כהן שליט"א
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כל  וברשות  שליט"א,  הגאונים  הרבנים  ברשות 
הנאספים לזכרו של הצדיק משטפנשט.

הילולת  של  הקדושה  בהתכנסות  נמצאים  אנו 
וכך  שטפינשטר,  הייליגער  דער  הקדוש  הצדיק 
לומר  ישראל  הכלל  של  דלישנא  השיגרא  הוא 
הייליגער  דער  רבי,  הייליגער  דער  רבינו  על 

שטפינשטר, הצדיק הקדוש.
הישועות  בהיכל  נמצא  משטפנשט  הצדיק 

ומשפיע טובה על ישראל!!!
והנה  ההסתלקות,  מאז  שנים  פ"ח  מלאו  השנה 
מספרים שפעם היה עת צרה בישראל ל"ע, ועשו 
לעולמות  ועלו  נשמה  עלית  הבעש"ט  תלמידי 
הרבה  לפני  שנפטרו  הצדיקים  אצל  העליונים 
ישראל,  הכלל  עבור  שיפעלו  להם  לבקש  שנים 
לפני  שנסתלקו  לצדיקים  תלכו  אל  להם,  ואמרו 
מאד  עד  התעלו  כבר  שהם  לפי  שנים,  הרבה 

ללכת  לכם  ויש  הזה,  העולם  את  זוכרים  ואינם 
שייכות  להם  ויש  עתה,  זה  שנסתלקו  לצדיקים 

עדיין עם העולם הזה, ואז תוכלו לפעול אצלם.
ומספרים שפעם עשה הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק 
ממעזריטש  המגיד  מרבו  וביקש  נשמה  עליית 
שיפעל ישועה לבני ישראל, ואמר לו, אנו בשמים 
כן  ואם  לטובה,  הכל  הם  הצרות  שכל  איך  רואים 
בני  של  הטובה  לביטול  כאן  לפעול  נוכל  כיצד 
להרעיש  היא  שלכם  היחידה  והעצה  ישראל, 

עולמות בעולם הזה.
בפרשת  בזוה"ק  שאמרו  מה  לבאר  יש  זה  פי  ועל 
האבות  את  מגרשים  השמחה  שבשעת  פנחס 
צאצאיהם,  בשמחת  שישתתפו  והכלה  החתן  של 
הזה,  בעולם  לשמוח  שיבואו  הענין  מהו  ולכאורה 
בזה  והביאור  אי אפשר להם לשמוח למעלה,  וכי 
הוא, אכן למעלה יש שמחה גדולה, אבל שולחים 
שהמחותנים  רואים  הם  ואז  הזה,  לעולם  אותם 
מורידים דמעות, שאין השמחה בשלימות, ואז הם 

פועלים ישועות עבור ישראל. 
ואם כן כשאנו יושבים בהילולא הפ"ח להסתלקות 
הצדיק, לכאורה הוא התעלה כבר עד מאד ואיזה 
לפעול  נוכל  וכיצד  זה,  צדיק  עם  לנו  יש  שייכות 

הישועות, שהרי הכלל ישראל נמצא במיצר נורא.
אבל אצל בעל ההילולא אין שייך ענין זה, כי אמרו 
בזוהר הקדוש, שבמה שהצדיק דבק בעולם הזה, 
ההייליגער  והרי  העליון,  בעולם  עוסק  הוא  הרי 
בהשפעת  הזה  בעולם  עוסק  היה  שטפינשטר 
אותות  אצלו  וראו  ישראל,  בני  עבור  ישועות 
עובדות  שיש  וכמו  ולרבבות,  לאלפים  ומופתים 

לרוב.
בית  בספה"ק  שמביא  מה  להביא  הראוי  ומן 
שלא  צוה  מקוברין  משה  ר'  שהרה"ק  אברהם 
כי  הסתלקותו  לאחר  שבחים  שום  עליו  יאמרו 
ראשו,  על  קורות  שינסרו  מוכן  שהיה  זאת  אם 

ובלבד שיצא מזה טובה לבר ישראל.

וכמו כן יש לומר על בעל ההילולא, כל מהותו היה 
כדי לעשות טובות לבני ישראל, ולפי שהיה עסוק 
בשמים  נמצא  הוא  ממילא הרי  חייו,  בימי  בזה 

בהיכל הישועות!!!
שכן מבואר בספר חסידים שיש בשמים היכלות, 
ומי שהיה עוסק בימי חייו בתלמוד, הרי הוא נמצא 
והיכל  המקרא  היכל  שם  ויש  התלמוד,  בהיכל 
הספרים,  היכל  יש  ספרים  שכתב  ומי  המשנה, 
לזה  להסמיך  שיש  זי"ע  מז'מיגראד  הרה"ק  ואמר 
'כי  )קנב.(,  שבת  מסכת  סוף  בגמרא  שאמרו  מה 
הולך האדם אל בית עולמו, אמר רבי יצחק, מלמד 
שכל צדיק וצדיק נותנין לו מדור לפי כבודו', והוא 

כדברי הספר חסידים.
חיותו  בחיי  עוסק  היה  ההילולא  שבעל  ומאחר 
בישועות הכלל והפרט, ממילא גם בעולם העליון 

הוא נמצא בהיכל הישועות.
סגולת ארבעים יום בציון הק'

ודבר זה שייך ביותר ביומא דהילולא של הצדיק, כי 
ידוע מה שאמר הרבי ר' מיכל מזלאטשוב על ענין 
יומא דהילולא, שהרי זה כמו שמחת נישואין, כשם 
שבשמחת נישואין נותנים דורון דרשה לחתן, כמו 
דהילולא,  ביומא  לצדיק  מתנה  נותנים  בשמים  כן 
לציון  שמגיע  מי  שכל  לו,  שנותנים  המתנה  ומהו 
יכול  שהצדיק  מבקש,  שהוא  מה  לכל  יזכה  הק', 

להשפיע ישועות על ישראל.
ורואים דבר זה בחוש שפועלים ישועות אצל הציון 
הק', ואספר - אמי הרבנית הצדקנית מלעלוב ע"ה, 
ותמימותה,  צדקותה  גודל  לפרסם  יוכל  מי  אשר 
ציון  יום על  פעם אחת עשתה אמי ע"ה ארבעים 
ישועה  פעלה  הארבעים  ביום  משטפנשט,  רבינו 
שלא כדרך הטבע ממש!!!! היא הלכה בערב שבת 
ובמוצאי שבת, וראו שם ישועה מעל לדרך הטבע.

שהיה  שבועות,  בערב  ממני  ביקש  מארה"ב  אחד 
מדרך  שהתרחק  בבחור  שנים  כמה  לפני  מעשה 
שיתפלל  אחד  שישכרו  להוריו  אז  והצעתי  הישר, 

על  בשטפנשט  הק'  בציון  יום  ארבעים 
ששב  גדולה,  ישועה  שם  וראו  הבחור, 
ממני  וביקש  אשה,  נשא  וכבר  הישר  לדרך 
אחר,  ענין  עבור  שוב  זה  ענין  שאעשה 
הישר,  מהדרך  שהתרחקה  נערה  עבור 
וביום שני  יום,  ואכן עשיתי עבורו ארבעים 
נגמרו הארבעים יום, וגם שם רואים התחלה 
הישועה,  לגמר  צריכים  ועדיין  ישועה,  של 
ויהי  גדולות,  ישועות  כבר  שם  ראו  אבל 
לישועה  בקרוב  נזכה  הצדיק  שבזכות  רצון 

השלימה.
שהצדיק  בחוש  אנו  רואים  אלו  מעובדות 
ומשפיע  הישועות  בהיכל  עדיין  נמצא 
שהצדיק  במה  כי  ישראל,  עם  על  ישועות 
גם בעלמא  דבק בעולם הזה הרי הוא דבק 
השפעות  להשפיע  ענינו,  כל  שזהו  דאתא, 

על ישראל.
הכנת מקוה לצדיק

ישראל  'מקוה  אמרו  צדיקים  הנה  לעניננו,  והנוגע 
מטהר  זה  הרי  כאחד,  נאספים  ישראל  כשבני  ה'', 
כמו המקוה, ויש על זה הרבה מאמרי קודש, והיום 
הכינו לצדיק בעל ההילולא שבא לכאן להתאספות 
לו  הכינו  ישראל,  מקוה  כאן  ויש  שנתבאר,  כמו 
והוא  למעלה,  לו  שאין  רותחת, מקוה  חמה  מקוה 
ההתכנסות  יהיה  אימתי  השנה  כל  לזה  משתוקק 
כל  את  מברך  ההילולא  שבעל  ובודאי  הזאת, 
ובריאות  טובות  ארוכות  בשנים  המשתתפים 

בעזהשי"ת.
סלמון,  הרב  ידידנו  את  כאן  להזכיר  החובה  ומן 
שהוא מכין לצדיק את המקוה ומחמם את המקוה, 
בריאות  טובות  ימים  לאריכות  שיזכה  ובודאי 

ומלאות כל טוב, לו ולכל בני ביתו.
תכלית המופתים - השרשת האמונה

לתלמידיו  פעם  נגלה  שהבעש"ט  אמרו  צדיקים 
מהאותות  הם  מדברים  טעם  מה  ושאלם  בהקיץ 
שלו,  שמים  מהיראת  מדברים  ואין  שלו  ומופתים 
שכאשר מדברים מהמופתים אין בזה תועלת לא 
יהיה  מעבודתו,  כשידברו  אבל  להם,  ולא  לנשמה 

תועלת גם לכם וגם לנשמתי.
הנה מספרים הרבה אותות ומופתים מרבינו, אבל 
תכלית הכל היה האמונה, להשריש האמונה בבני 
ישראל שיש בורא ומנהיג לכל הברואים, וכמו שיש 
השרשת  היה  הכל  שתכלית  עובדות,  הרבה  בזה 

האמונה.
שאמר  מה  על  עינים'  ה'מאור  הרה"ק  אמר  וכבר 
ושפטתי  אלי  בא  דבר  להם  יהיה  'כי  רבינו  משה 
בין איש ובין רעהו והודעתי את חקי האלהים ואת 
ביקש  רבינו  משה  שהנה  טז(,  יח,  )שמות  תורתיו' 
להשריש האמונה והעבודה אצל בני ישראל, אבל 
דבר',  להם  יהיה  'כי  ישראל,  בני  אליו  יבואו  כיצד 
בא  הוא  הרי  אלי',  'בא  מקרה,  איזה  לאדם  כשיש 

דרשת המשפיע הרה"צ ר' חיים יוסף בידרמן שליט"א מלעלוב
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כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

נחום  מנחם  רבי  ]הרה״ק  זי״ע  אבי 
שרוצה  מי  אמר:  משטפנשט[, 

לזכות לשבת שמחה שידבר 
בליל שישי מזקני הגדול רבי 
זי״ע,  מפראהבישט  שלום 
ממנו,  סיפור  לו  אין  ואם 
משולחנותיו  לפחות  שידבר 
בית  ומספסלי  הקדושים 

מדרשו.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א
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תורת שלום
תורת הרה"ק רבי שלום מפראהבישט

רבינו הקדוש זי"ע 
היה בחינת המתקת הדינים 

הלשון:  בזה  ממש  אלו  דברים  ז"ל  הורנשטיין  יוסף  רבי  הרה"ח  בכתבי  וראה   .1
שמעתי בבאיאן מהר"ר דוד'יא אורטינברג זלה"ה, אשר הרה"צ הרוז'ינער זי"ע ועכ"י 
הרב  נשמת  הדינים,  מהמתקת  היתה  ז"ל  מפראהבישט[  ]הרה"ק  אבי  'נשמת  אמר 
מבארדיטשוב זי"ע ועכ"י היתה מביטול הדינים. אם כי ביטול דינים הוא יותר גדולה, 
כך  אחר  הכל'.  נמתק  המתקה  ידי  ועל  וניעור,  חוזר  להיות  יכול  ביטול  ידי  על  אולם 
שמעתי בראדמישלא מפי החסיד הישיש הרבי משה קאזאטנער עוד בהוספה להנ"ל, 
ז"ל,  ז"ל(, בשם הרה"צ הרוז'ינער  הורוביץ  לי שאמר בשם הרבי שעפטיל  )כמדומה 
'הענין הוא למשל, כמו איש שרוצה לעשות שלום בין שני אנשים, עולב לעלוב, באם 
המתווך אומר להעלוב אשר העולב מכחיש כל הדבר, וטוען אשר לא עלב אותו כלל, 
אם כי באותו שעה העולב מקבל את הפיוס, אולם בלבו הוא יודע האמת אשר אמנם 
כן הוא שעלב אותו. ולא כן הוא באם המתווך אומר אשר העולב מודה בדבר אולם 
טוען שלא נתכוון כלל לעלבו, ולא היתה כוונתו לרע, אז נמתק ונעתק הדבר לגמרי 

מלב העלוב. וזה הוא המתקת הדינים.
וראה עוד בספר עקבי אבירים )פר' וארא תשנ"ה( בזה הלשון: אמר זקני הרה"ק רבי 
שלום שכנא מפראהבישט זיע"א שהמתקת הדינים גדולה יותר, מאחר שהיא נעשית 
בשורש הדינים באופן שהם עצמם נהפכים לרחמים, ע"כ. ובדרך זו יש לומר שמאחר 
שבני ישראל בהיותם במצרים תיקנו את טומאת מצרים בשרשה והוציאו משם את 
על  תהיה  והפורענות  ישראל  בני  מעל  הדינים  שיומתקו  הוא  הדין  הקדושה  ניצוצי 

מצרים. עכ"ל.
ובספר גאולת ישראל )דף כח:( הביא ביתר אריכות לבאר את ענין המתקת הדינים 
קונו צריך לראות בעינא  בו מדעת  ידוע מי שיש  הנה  כי  בזה הלשון:  וכתב  בשרשן, 
פקיחא שלא יהיה אצלו שום שינוי וחילוק בין דרגין עילאין דהיינו תורה ותפילה, ובין 
דרגין תתאין, והיינו מילין דעלמא ובחינות הנמוכים שישנן בעולם הן לקיום העולם והן 
לקיום הגוף והמין. רק שם שם לו חק יוחק בהתפשטות עין שכל הדעת להעמיק עמוק 
לבושין  תחות  צפונים  הם  אשר  פנימין,  עילאין  קדישין  לבושין  ימצאנו  מיהא  עמוק 
אלין, אשר זהו היתה עיקר תכלית הבריאה להיות סומך אל ה' כל הנופלין מלעילא 
הצדיק  משה,  ישב  וזהו  כידוע.  הק'  עילאין  מידות  ספירות  ניצוצין  המה  והן  לתתא, 
והדרגות תתאין  אשר הוא בחינת הדעת, את דברי העם, הן המה הבחינות הנמוכין 
שאף  לו,  זאת  גם  ואף  והבן.  העליון,  למקורן  הק'  המדות  ניצוצי  ששבו  ה',  אל  כנ"ל, 
מה שמדברין העם מתורה ותפלה ולא פרחת לעילא מאיזה טעם שיהיה, אזי הצדיק 
שיש לו בחינת הדעת יהיה מעלה ומנשא אותן אל ה', כי הוא המאסף לכל המחנות. 
ואף גם זאת כי דברים הנמוכין והפשוטין והדרגין תתאין כנ"ל מן המון עם, הוא מזכך 
אותן ומנשאן עד למעלה למעלה בבחינת הדעת שיש לו, וזהו "וישב משה" ]את "דברי 
העם" אל ה'[ והבן. ואף גם זאת צריך לראות בבחינת הדעת שבשעת שמדברים אליו 
ההמון עם דברים פשוטין ונמוכין, להיות מעלה הדיבורים שלהם לעילא ולעילא, ואף 

אם שומע מהם איזה דיבור לא טוב חלילה, יצרוף וימתיק אותו בצירופים טובים, וזהו 
"וישב משה" ]את "דברי העם" אל ה'[. ואף גם זאת שצריך הצדיק שהוא בחינת הדעת 
בשורשן  ימתיקם  אזי  ח"ו,  בעולם  משוטטים  דינים  שיש  שרואה  באם  תמיד  לראות 
ויהפכם לרחמים גמורים. וזהו "וישב משה", היינו שמחזיר ומהפך הצדיק בחינת משה 
וזהו באמת  בחינת הדעת, "את דברי", היינו דיבור קשה, שרומז לבחינת מדת הדין, 
הוא  ה'",  "אל  אותם  ומהפך  ומחזיר  משיב  הצדיק  אמנם  חלילה,  העם  המון  מחמת 

בחינת הרחמים הגמורין ומקור הרחמים, והבן.
המקטרג,  לסלק  רבינו  של  מדרכו  רב  מעשה  הביא  קעב(  )עמ'  חדש  ילקוט  ובספר 
בזה הלשון: שמעתי כי הרה"ק מוה"ר שלום שכנא מפראהיבישט ז"ל זי"ע, היה חתן 
]בתו של[ הרה"ק ר' נחום מטשערנאבעל ז"ל זי"ע, שמקודם דר בפראהיבישט. ופעם 
אחת היתה אשת אחד מחסידיו מקשה לילד, וזה היה בערב שב"ק, ומנהגו של הרה"ק 
מוהר"נ ז"ל היה לישן מעט בכל ערב שב"ק, ואז בא אליו בעל האשה הנ"ל, ולא הניחו 
המשמש ליכנס יען כי ישן הוא. ויען כי היתה נפשו מרה עליו ישב שמה ובכה, ודחפו 
המשמש לחוץ, ואז בכה יותר בקול גדול, ושמע הרה"ק מוהר"ש קול בכיתו ושאלו מפני 
מה הוא בוכה, וסיפר לו הסיבה. והשיב לו הרה"ק הנ"ל בזה הלשון: "אט די מרשעת 
צוזעצט זאלל זי ווערן", וכששמע החסיד זאת חזר לביתו בפחי נפש, ובאמצע הדרך 
נתבשר מאחד מבני ביתו שאשתו ילדה למזל טוב. וחשב החסיד בדעתו כי מסתמא 
נושע על ידי רבו, ואף כי היה ישן מסתמא נתודע לו בשנתו ברוח קדשו, ועשה לו טובה 
הנ"ל. ולקח יי"ש ומיני מתיקה והביא לבית רבו עבור קידוש בשבת קודש. ושאלו לו 
רבו מה זה ועל מה זה, והשיב החסיד 'הלא הרבי עושה עצמו כלא ידע', וענהו הרה"ק 
כי באמת אינו יודע מזה כלום, רק ספר נא לי כל המעשה איך היה. ואז סיפר להרה"ק 
שחתנו מוהר"ש פגש בו ואמר לו כנ"ל, והבין הרה"ק מוהר"נ ז"ל כי ע"י חתנו הק' נושע, 
וישלח לקרוא לו, ושאלו איך המלצת עליה בהדברים הנ"ל, וענהו הרה"ק הלא נאמר 
בתורה כשעלה משה לרקיע להמליץ על ישראל אמר "אנא חטא העם הזה חטאה 
גדולה וגו' ועתה אם תשא חטאתם" וגו'. וקשה, בשלמא אם היה מקטין את החטא 
ומתפלל עליהם להקב"ה שימחול להם ניחא, אבל אם הוא עצמו מודה שחטאו חטאה 
גדולה אם כן איך יש לו פתחון פה שימחול להם. ועוד קשה מה זה הלשון "ועתה"? 
ותירץ הרה"ק מוהר"ש ז"ל כי כשעלה משה רבינו ע"ה לשמים וראה קטרוג גדול על 
ישראל, ונתיישב משה רבינו ע"ה שגם הוא יקטרג, ואז אמר "אנא חטא" וגו', וכשראה 
המקטרג כי המליץ האחד על ישראל נעשה גם כן מקטרג עליהם אז נסתלק המקטרג, 
ואז התחיל משה רבינו ע"ה להתפלל עליהם כנאמר בפרשת עקב וגמר אומר להקדוש 
]ה"ה  הנ"ל  וסיים הרב  'ועתה' שנסתלק המקטרג, טוב ש'תשא חטאתם',  הוא  ברוך 
הרה"ק מפראהבישט[, גם אני כשראיתי ששורה דינים קשים על האשה פתחתי גם כן 
לקטרג עליה, וגמרתי בלשון קללה, שכוונתי היה לברכה, 'צוזעט זאלל זי ווערן' דהיינו 

שתפתח רחמה ותלד, כמו שאומרים להבדיל על הנכרית היולדת

"ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה' 
כבשים בני שנה תמימים" )במדבר כח ג(.

פו"א בשם הרה"ג החסיד דוד ארטינברג מברדיטשוב, 
שאביו  שאמר  זצ"ל,  מרוזין  הרה"ק  בשם  שסיפר 
היה  זצ"ל  מפראהבישט[  ]שכנא  שלום  רבי  הרה"ק 
זצ"ל  מברדיטשוב  והרה"ק  הדינים,  המתקת  בחינת 
ביטול דינים, ואף על פי שביטול דינים גדול מהמתקת 

דינים, אבל אצל ביטול דינים יכול להיות חוזר 
להיות  יוכל  לא  דינים  בהמתקת  אך  וניעור, 

חוזר וניעור, עד כאן דברי קדשו)1(.
ובית  שמאי  בית  בין  מחלוקת  הוא  ובאמת 
תשע"ז(  רמז  פנחס  )פר'  שמעוני  בילקוט  הלל 
שמאי  בית  וגו',  שנה  בני  כבשים  לשונו:  וזה 
שהן  כבשים,  אומרים  שמאי  בית  הלל,  ובית 

וכדאיתא  ישראל,  של  עוונותיהם  כובשים 
עוונותינו".  יכבוש  ירחמינו  "ישוב  יט(  ז  )מיכה 
ובית הלל אומרים כל דבר שהוא נכבש סופו 
לצוף, אלא כבשים שהם מכבסים עוונותיהן 
"אם  יח(  א  )ישעיהו  וכדאיתא  ישראל,  של 
כאן  עד  ילבינו",  כשלג  כשנים  חטאיכם  יהיו 

לשון קדשו, והוא ממש כהנ"ל.
דעת משה, אמרי קודש - ליקוטים

גליון הפ"ט - לרגל ההילולא הפ"ט של נכדו מגלה הסגולה הרה"ק הצדיק משטפנשט זיע"א

מוסף ההילולא - דרשות תשפ"א
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20סגולת שלום 

הקשר עם הרה"ק רבי שלום שכנא מפראהבישט זי"ע
חפצי הרה"ק מפראהבישט זי"ע ב'משיח' צימער' 

בבית הרה"ק משטפנשט זי"ע
בבטאון 'מסילות' )גליון יד-טו עמ' 37( כתב הרה"ח ר' יצחק חכם מזכרונותיו 
בית  היה  החסידים,  אנ"ש  לכל  כידוע  תיאר:  הדברים  ובתוך  משטפנשט, 
האדמו"ר ]רבי אברהם מתתיהו משטפנשט[ זצ"ל בנוי כארמון, כדרך שנהג 
בה זקנו הס"ק מרוזי"ן זיע"א, הרבה חדרים היו בבית האדמו"ר זצ"ל. החדר 
בו קיבל הרבי את הבאים בצלו היה חדר גדול מאוד, עמד שם ארון ספרים 

גדול והשולחן שהרבי ישב לידו וקיבל את הבאים.

 - בבית הרבי היה גם חדר מיוחד שנקרא בפי החסידים "משיח'ס צימער" 
חדרו של משיח. בשטעפינשטי היו מספרים כי אביו הצדיק רבי מנחם נחום 
]משטפנשט[ זצ"ל אמר פעם, כי בחדר הזה יתאכסן משיח, לכן נקרא החדר 
בפי זקני החסידים, על שמו. הריהוט בחדר זה היה כולו מצדיקי עולם, כמו 
זיע"א,  ]מפראהבישט[  שכנא  שלום  ר'  הרבי  אביו  זיע"א,  מרוזי'ן  הצדיק 
זה היו גם שמורים מחפציהם  ועוד. בחדר  זיע"א  המגיד הגדול ממעזריטש 
שטריימל  וזהב,  כסף  דברי  כוסות,  שם  היו  אלו.  עולם  גדולי  של  האישיים 
ושאר דברי לבוש, דברים העשויים מבארשטין - שהיה מן חומר יקר, חנוכיות 

ועוד דברים לאין שיעור.
כל דבר בחדר, היה ידוע בברור ממי הוא. הכל היה סגור אך זקני החסידים 
והמקורבים כל פעם שבאו לשטעפינשטי - לפני שנסעו חזרה לביתם - זכו 
שלמה  ר'  הרה"ח  פנימה  בקודש  המשמש  מפי  ולשמוע  זה  לחדר  להכנס 

ר'  הרה"ח  הוא.  וממי  וחפץ  חפץ  כל  על  הסבר  ז"ל,  לייב 
שלמה לייב ז"ל הנ"ל היה משמשו האישי של 

אני,  פנימה.  בקודש  ישן  ואף  הרבי 
ביחד  לשטעפינשטי  שבאתי 

חיים  ר'  ]הרה"ג  זקני  עם 
שהיה  הנ"ל,  ז"ל[  חכם 

החסידים  מגדולי 
זכיתי  והמקורבים, 

להתלוות  כן  גם 
בעת  אליהם 
לחדר  שנכנסו 
פעם  כל  זה. 
זקני  שנכנסו 
לחדר  החסידים 
התענינו  הם 
בכל, ושמעו הכל 

מחדש.

השתטחותו על ציון קודש הקדשים
 הרה"ק רבי שלום הגדול מפראהבישט זי"ע

14( הובא סיפור הכתרתו של הגה"ח רבי  בקובץ 'תפארת ישראל' )קובץ מב עמ' 
מרדכי דוב ברייאר זצ"ל לכהן פאר ברבנות העיר שטפנשט. היה זה בשנת תרס"ז 
כאשר מרן הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט זי"ע הגיע לבקר בפראהבישט 
הסמוכה לרוז'ין כדי להשתטח על ציון אבי זקינו, הלא הוא רבינו הרה"ק רבי שלום 
הגדול מפראהבישט זי"ע, וכאשר ראה הרה"ק משטפנשט זי"ע את רבי מרדכי דוב 
ועמד על טיבו )שמו של רבי מרדכי דוב יצא לפניו כבקי נפלא בשו"ע ובפוסקים, 
'כוכב  והוא הוסמך להוראה בגיל צעיר ע"י הגאון רבי יעקב מהרימלוב זצ"ל בעל 
מיעקב', שהיה מגדולי חסידי הוסיאטין(, ביקשו אדמו"ר הרה"ק משטפנשט זי"ע 
לקבל עליו את משרת הרבנות בשטפנשט, על מקומו של הגאון רבי בצלאל זאב 
באותה  ועבר  שטפנשט  של  כרבה  אז  עד  שכיהן  הרב"ז'  'שו"ת  בעמח"ס  שפרן 

תקופה לכהן בעיר באקוי )י"א שעזב את רבנות שטפנשט בתרס"ה(.
רבי מרדכי דוב אכן קיבל את ההצעה באותו מעמד בפראהבישט, ועבר להתגורר 

בשטפנשט ולכהן בה כרב.
*

כי ביקורו זה של הרה"ק משטפנשט  יצויין, בפי חסידים מסופר  במאמר המוסגר 
ברוסיה היה בעת ההלוויה של הרה"ק רבי ישראל מסאדיגורא זצ"ל שנסתלק בי"ג 
תשרי תרס"ז ונטמן באהל בסאדיגורא, יוצא איפה כי הרה"ק משטפנשט עלה לציון 

זקינו בפראהבישט ביום ההילולא שחל למחרתו, ביום י"ד תשרי, ערב חג הסוכות.
יש לציין סיפור זה לפלא, היות וכידוע, רבותינו הקדושים לבית רוז'ין נמנעו מלהכנס 
אל תוך שטחי ממשלת רוסיה, עקב רדיפות מלכות 
הרשעה, ואף בתוך המאמר הנ"ל מובא גודל מסירות 
נפשו של הגה"ח רבי מרדכי דוב ברייאר זצ"ל אשר 
הרה"ק  רבו  אל  לגליציה  בנסיעות  ברוז'ין  התגורר 
במעברי  נפשו  מחרף  שהוא  תוך  זי"ע,  מהוסיאטין 

הגבול, עד כדי סכנת נפשות ממש.
זאת ועוד, יש לסייג את הדברים, בהתחשב בעובדה 
יותר  הוא  לפראהבישט  שטפנשט  בין  שהמרחק 
המרחק  לפרוהובישט  )ומסאדיגורא  ק"מ,  מ300 
הרה"ק  זאת  שמועה  פי  ועל  ק"מ(,  בכמאה  גדל 
פראהבישט  עד  הסוכות  חג  בערב  נסע  משטפנשט 
וביותר, שנת תרס"ז  והיאך שב אליה לקראת החג?, 
היה בעצם ימי מלכותו, אלפים היו נוסעים ומשחרים 
את פתחו של רבינו זי"ע, לא יתכן שהשאיר את קהל 
שמענו  שלא  וגם  בפראהבישט,  לחג  ונשאר  חסידיו 
לכאורה  שהיה  סוכות  חג  מאותו  וזכרונות  תיעוד 
בפראהבישט, ויתכן שהיה זה במועד אחר בסמיכות 

למועד ההסתלקות הרה"ק מסאדיגורא זי"ע.
זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

הילולא    דצדיקיא
 זי״ע

הרה״ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט
לרגל יומא דהילולא כ״א תמוז תרצ״ג

ומיעוט  וכבוד  עושר  ומתוך  שמחה  רוב  מתוך 
עוונות.

סיפורים רבים הולכים ומתפרסמים על ישועות 
בזכות  פלאיות  לישועות  זכו  אשר  יהודים  של 
קדשו  ודברות  שמו  את  הזכירו  אשר  זו,  סגולה 
של אותו צדיק וקדוש הרה"ק רבי שלום שכנא 
מתוך  שבתות  לקבל  כדי  זי"ע  מפראהבישט 

גליון  גבי  מעל  הובאו  אף  מהם  חלק  שמחה. 
בזכות  שבתות  בערבי  פלאיות  רפואות  על  זה, 

הסגולה הפלאית הזו.
שבוע  מדי  ומופץ  יוצא  שלום'  'סגולת  גליון 
באלפי עותקים ברחבי הארץ והעולם ובאופנים 
עומדים  נוספים  רבים  אמנם  ומגוונים,  שונים 
ומבקשים מי יראנו טוב. על כן בעקבות הביקוש 

הרב, ברצוננו להרחיב את הפצת תורתו ומשנתו 
קריאת  ומכאן  זי"ע.  מפראהבישט  הרה"ק  של 
חיבה לכל המעוניינים להשתתף בהרחבת הפצת 
המעיינות, ולהשפיע עליהם ועל ב"ב רוב שמחה 
ודבר ישועה ורחמים מתבקשים ליצור קשר עם 
המערכת ולרכוש לעצמם זכות של שבת אחת 

בהפצת דבר הסגולה ומשנת הרה"ק זיע"א.
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בגליון שיצא אשתקד לקראת יומא 
אדמו"ר  מרן  של  קדישא  דהילולא 
תגן  זכותו  משטפנשט  הרה"ק 
 ,)36 )גליון  ישראל  כל  ועל  עלינו 
בסגולה  לעיין  נפזרים,  ללקט  יצאנו 
אשר השאיר אחריו והודיע לדורות 
וקדוש  צדיק  האי  האחרונים, 
בית  ותרשישים  אראלים  מגזע 

הרה"ק  בקודש  ולמעלה  רוז'ין,  מלכות 
זי"ע  מפראהבישט  שכנא  שלום  רבי 
ההילולא  בעל  של  בשמו  שנאמרה 
וכמו  זיע"א,  משטפנשט  הצדיק 

שהובאה הסגולה בספר אמונת אמת )עמוד קלא( בזה הלשון: רבינו הרה"ק 
רבי אברהם מתתיהו משטפנשט היה אומר בשמו של אביו רבינו הרה"ק רבי 
ס'וויל  ווער  געזאגט  האט  זי"ע  טאטע  דער  זי"ע:  משטפנשט  נחום  מנחם 
האבין א פריילאכין שבת, זאל ער רעדין בליל שישי פון דעם הייליגען זיידען 
קיין  נישט  האט  הער  אז  און  זי"ע,  פרוהבישט  פון  שלום  רבי  גרויסער  דער 
סיפור זאהל הער רעדין פון זיינע הייליגע טישן און בענק. ]-אבי זי"ע אמר 
מי שחפץ שיהיה לו שמחה בשבת, שישוחח בליל שישי מזקני הק' רבי שלום 
משולחנותיו  שידבר  לספר  סיפור  לו  אין  ובאם  זי"ע.  מפראהבישט  הגדול 

וספסליו הקדושים[.
רבות דובר אודות סגולה זו אשר נעשתה נכסי צאן ברזל בקרב חסידי בית 
רוז'ין בפרט, ובכל העולם היהודי בכלל. פירושים רבים נאמרו סביב הענין של: 
בזאת  נביא  הקודש  ולחיבת  צדיק",  אותו  של  וספסליו  משולחנותיו  "לדבר 

כמה פירושים שטרם הבאנו בעבר על גבי גליון זה.
סגולת סיפורי צדיקים בליל שישי

ראשית עלינו לציין את נוסח הסגולה כמו שהביאה בספר אוצר ישראל )ח"א, 
עמ' שסה אות ב(: פעם אמר רבי שלום מפראבישט זי"ע, אם מדברים בליל 
שישי מצדיקים אז הוא מסוגל צו א גוטן שבת, ואם ידברו ממנו גם יהיה מסוגל 
לשבת טוב. עכ"ל. ובזה הזכיר בכללות את ענין סיפורי הצדיקים אשר ידוע 
גודל מעלתם ואין כאן המקום להאריך בזה. ואף שכתב בשם רבינו הרה"ק 
מפראהבישט זי"ע שאפשר לדבר גם אודותיו לא הזכיר את מה שאמר 'אף 

משולחנותיו וספסליו'.
סגולת שלחנו של רבינו הקדוש 

מפראהבישט זי"ע
ישראל'  ה'תפארת  אדמו"ר  כבו"ק  בקדשו  שדיבר  מה  לציין  ראוי  אמנם 
מסדיגורה זצ"ל בפירוש מה שאמר רבינו 'רעדין פון זיינע הייליגע טישן און 
בענק', ואמר לפרש בשם הרה"ק רבי שלמה מזוויהעל זיע"א כוונת הדברים 
שידברו מהשולחנות והספסלים שלו, על פי מה ששמע מהרה"ק אדמוה"ז 
מטשארטקוב זיע"א, שסיפר שפעם הגיע יהודי שהיה זקוק לרפואה שלמה 
לאא"ז הרה"ק דער גרויסער רבי שלום מפראהבישט זיע"א, וביקש ברכתו 
לרפואה שלימה, ולקח סכין וקילף מעט עץ משולחנו וציוה לו שישרה את 
לרפו"ש.  שיזכה  ובירכו  המים  את  וישתה  זמן  למשך  במים  העץ  חתיכת 
וסיים הרה"ק מזוויהעל שכל כך נתעלה במדרגתו העליונה עד שגם הדומם 
שברשותו נתעלה, שהיה אפשר לפעול בו ישועה לרפואה שלימה. ובזה ביאר 

כוונת דבריו שידברו מהשולחנות והספסלים שלו.
החיות ב'דומם' של הצדיק אפילו אחר הסתלקותו

והמשיך כבו"ק אדמו"ר מסאדיגורה זצ"ל והוסיף נופך משלו, ואמר דיש לומר 
בביאור הדברים, דהנה משה רבנו ע"ה אמר למרגלים )במדבר יג יז-כ( "עלו זה 
בנגב וגו' וראיתם את הארץ מה הוא וגו', ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש 
בה עץ אם אין וגו'", ופירש"י הק' 'היש בה עץ, אם יש בהם אדם כשר, שיגין 

עליהם בזכותו', דאם יש שם צדיקים, ערליכע אידן, יש בכוחם להגן עליהם.
וזהו כוונת אא"ז הרה"ק דער גרויסער רבי שלום מפראהבישט זיע"א שאמר 
שרומז  עץ'  בה  'היש  דרך  על  שלו,  והספסלים  מהשולחנות  אפילו  שידברו 
לצדיק, שידעו שכשמדברים מצדיקים אין זה בחינת דומם שכבר עבר ואינו 
'צומח חי ומדבר', כי כוחו של הצדיק אינו נפסק בהסתלקותו  בעולם, אלא 

מהעולם, אלא אדרבה מתעלה והולך מדרגה לדרגה יותר ויותר.

שפירש המהר"ל )גור אריה  והוא כמו 
)בראשית  מ"ש  שעיקר(  ד"ה  נח  פר' 
צדיק  איש  נח  נח  תולדת  "אלה  ט(  ו 
ופירש"י  וגו',  בדורתיו"  היה  תמים 
של  תולדותיהם  שעיקר  'ללמדך 
)בראשית  טובים'  מעשים  צדיקים 
מגופו  חלק  אינם  דהבנים  ו(,  ל  רבה 
הם  טובים  המעשים  ואילו  אדם,  של 
לך  ואין  האדם,  של  ומהותו  מגופו  חלק 
תולדות יותר מזה. דכל העבודה שעבד 
שנתייגע  מה  כל  השי"ת,  לפני  הצדיק 
שאפשר  ומה  מציאותו  כל  הק',  בתורה 
ללמוד מאתו, שזה גם כשלעצמו תורה, הרי זה קיים לעולם, ועל כן נחשב גם 

שהצדיק חי לעולם ועד.
הצדיק במיתתו גדול מבחיותו

ולהבין פנימיות הדברים, נקדים מאמרם ז"ל )מגילה יג:( 'תנא כיון שנפל פור 
בחודש אדר שמח ]המן[ שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, 
נולד', בפשטות משמע  ובשבעה באדר  יודע שבשבעה באדר מת  היה  ולא 
שעיקר המעלה הוא היום שנולד בו משה רבנו, רק שהמן הרשע לא ידע זאת 

וסמך עצמו על כך שמשה רבנו ע"ה נסתלק באותו היום.
אולם הרה"ק רבי צדוק הכהן זיע"א )רסיסי לילה אות נג( ביאר שהמן הרשע 
טעה בשתיים, גם בזה שלא ידע שבו ביום נולד, וגם בזה שחשב שיום שמת 
בהסתלקות  גם  כי  ח"ו,  ישראל  כלל  של  לכליון  לגרום  יכול  רבנו  משה  בו 
ומיתתו  בקדושה,  השפעתו  כח  הזה  בעולם  נשאר  עדיין  העולם  מן  הצדיק 
אינה הסתלקות גמורה רק מצד מראה עיני בשר, אבל אליבא דאמת גם בזה 
יש התגלות, ולא עוד אלא שהתגלות זו יש בה מדרגת הארה עוד יותר מבחיי 

הצדיק. 
יש להבין איך נמשך הארת והשפעת הצדיק גם לאחר הסתלקותו מן  אכן 
כתב  פ"ג(  ישראל  ותפארת  מ"ח  פ"ב  אבות  )דרה"ח  המהר"ל  גם  העולם. 
נח  הוא  שאז  העולם,  מן  הסתלקותו  ביום  האדם  משיג  השלמות  דהשגת 
לעולם  שייכות  כל  מבלי  לגמרי  רוחני  להיות  ונתעלה  חייו,  בימי  מעבודתו 
הגשמי אלא בלתי לה' לבדו. כי ביום ההסתלקות הוא מגיע למדרגה הגבוהה 
ביותר שיכול הצדיק להשיג, שמתעלה בלי שום הגבלה גשמית. וי"ל דזה נרמז 
לרמוז  נח"  "נח  הכתוב  דכפל  וגו'",  צדיק  איש  נח  נח  תולדות  "אלה  בפסוק 
לזמן שמגיע למנוחה בהסתלקותו מן העולם, שבשעה זו זוכה להשיג שלמות 

מדרגתו 'איש צדיק'. אך עדיין יש להבין ביאור הדברים.
באגרת הרה"ק הרב בעל התניא זיע"א )ליקוטי אמרים אגרת הקודש פר' כז( 
שכתב לחזק את רוחם של בני ארץ ישראל לאחר הסתלקותו של הרה"ק רבי 
מנחם מנדל מויטעפסק זיע"א ביאר ענין זה עפ"י דברי הזוה"ק בפרשת אחרי 
)ח"ג עא:( 'ועל דא תנינן צדיקא אע"ג דאתפטר מהאי עלמא, לא אסתלק ולא 
אתאביד מכולהו עלמין, דהא בכולהו עלמין אשתכח יתיר מחיוהי, דבחיוהי 

אשתכח בהאי עלמא בלחודוהי, ולבתר אשתכח בתלת עלמין'.
הצדיק  חיי  שגם  הוא  הענין  מבחיוהי',  יתיר  'אשתכח  בזוה"ק  שאמרו  דמה 
בעבודת  יסודות  ג'  ויש  רוחניים,  חיים  אלא  גשמיים  חיים  אינם  הזה  בעולם 
הצדיק – אמונה, יראה, אהבה, כמ"ש על אמונה )חבקוק ב ד( 'וצדיק באמונתו 
יחיה', ועל יראה נאמר )משלי יט כג( 'יראת ה' לחיים', ועל אהבה נאמר )שם 
כא כא( 'רודף צדקה וחסד ימצא חיים', ומדת החסד רומזת לאהבה, והצדיק 

מתעלה בשלשה מדות אלו מדרגה לדרגה עד לאין שיעור.
אכן בחיי הצדיק המדות האלו בהם פועל עבודתו לפניו ית', הרי הם מוגבלים 
אין  לכן  הגשמי  בגופו  קשורה  עדיין  הצדיק  דנפש  גשמי,  ולבוש  כלי  בתוך 
מחוץ  המאיר  הזיו  את  רק  אלא  המדות  עצם  את  לקבל  יכולים  התלמידים 
אבל  ומעשיו,  הק'  ומחשבותיו  תורתו  מכח  תורתו  מכח  וזה  המוגבל,  לכלי 
ונפרדת  בקברו  הצדיק  עצמות  על  רוכבת  הנפש  בחינת  הסתלקותו,  לאחר 
מהרוח שבגן עדן העליון, והנשמה מתעלה לפני כסא הכבוד, וג' מדרגות אלו 
רומזות לג' המדות אמונה, יראה ואהבה, ויש בכח הקרובים לצדיק לקבל חלק 
מרוחו שבגן עדן, כי אינה מוגבלת כבר בכלים גשמיים, לכן יכולים להתעלות 
רוח  בנפש  הזה  בעולם  בחייו  הצדיק  פעל  אשר  כל  ויראה,  ואהבה  באמונה 

נשמה חיה יחידה.

עיונים בסגולת 
הרה״ק רבי שלום שכנא מפראהבישט זי״ע

ֲעֶטֶרת דֹו  ָי ְב ָנא  י  ִה תֹו ְתּ
ֻגָלּ
ְס

"ע י ז ים בסגולת הרה"ק מפראהבישט  נ ו י
ע
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בדבריו מבואר שכאשר בני ישראל הולכים בדרכים 
אלו שלמדו מהצדיק, משננים את תורתו, משננים 
עבודת  דרכי  את  משננים  שלו,  החיים  דרך  את 
הכתוב  מתקיים  בזה  חייו,  בימי  שפעל  הקודש 
)תהלים לג יח( 'עין ה' אל יראיו' ועבודתם קיימת 
לעולמי עד, כי בהם אין את המושג של הסתלקות, 
אלא מתעלים בכל עת גבוה מעל גבוה מעל גבוה.

כאשר אנו הולכים בסייעתא דשמיא בדרכיהם של 
הצדיקים מתקיים מ"ש "אלה תולדת נח נח איש 
צדיק וגו' שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים 
טובים", כי בכך הם קיימים לעולמי עד ואין חילוק 
בהשפעת עבודתם מבחיים חיותם, ושפתותיו של 
העטרת  עכ"ל  צז.(.  יבמות  )עי'  דובבות  הצדיק 

ישראל זצ"ל, ועיין שם עוד בזה.
סגולה אינה פועלת 

על פי דרך הטבע
בדרך  אחר  באופן  שביאר  מה  עוד  לציין  וראוי 
שלחנו  שמו  בהזכרת  הסגולה  ענין  את  הפשט 
זי"ע,  מפראהבישט  הרה"ק  רבינו  של  וספסליו 
שבט מישראל להרה"צ ר' ישראל פרידמן  בספר 
שליט"א אב"ד טשורטקוב מאנטשסטר )ח"א, עמ' 
ובפרט  זו.  סגולה  ענין  להבין  וצריכים  וכתב:  שנז( 
מהו הכוונה לדבר משולחנותיו וספסליו, ואיך דבר 
כי  אם  והנה,  שמחה?  לשבת  לזכות  אותו  יבא  זה 
"והייתם  הפסוק  )על  כותב  הקדוש  החיים  האור 
לי סגולה"( 'שהסגולה הוא דבר שאינו כפי הטבע, 
כי הלא תמצא עשב שטבעו קר וסגולתו לרפאות 

חולי הקרירות'. 
עם כל זאת גם מצינו הרבה פעמים אשר העיקר 
שלא  כמעט  ובלעדה  הכוונה  היא  סגולה  של 
יועיל הסגולה כלל. ודוגמא לזה מה שאמרו חז"ל 
'כל  א(  ס'  או"ח  בפרישה  הובא  ברכות  )ירושלמי 
שלא  לו  מובטח  יום  בכל  המן  פרשת  האומר 
שם(  )או"ח  יוסף  הבית  וכתב  מזנותיו'.  יתמעטו 
בהשגחה.  לו  באין  מזונותיו  שכל  שיאמין  כדי 
)בשם המג"א( דהיינו שאין  וביאר המשנה ברורה 
ויכיר  אומר  הוא  מה  שיתבונן  אלא  באמירה  די 
נפלאות ה.' ובזה מתרץ הרה"ק מזיטאמיר בספרו 
אור המאיר )פר' בשלח ד"ה ויאמר משה( למה אנו 
רואים שיש הרבה אנשים פר' המן בכל יום ועכ"ז 
מכל  וחסרים  ריקם  וביתם  לפרנסה  זוכים  אינם 
והיא  הכוונה  אצלם  שחסר  משום  והטעם  טוב, 

העיקר, ע"ש.

לרהיטים בבית רבינו היה חן 
שהיה משמח את כל רואיהם

הרה"ק  של  וספסליו  לשולחנותיו  בנוגע  והנה 
פרטים  שום  לנו  נודע  לא  כמעט  מפראהבישט 
מגדיל  )בספר  מובא  אחד  מעשה  אולם  וידיעות. 
זי"ע,  מרוז'ין  הס"ק  שהגיד  ממה  פו(  ע'  ישועות 
מו"ה  הצה"ק  לאבי  בא  אחת  'פעם  סיפר:  וכה 
שלום זצ"ל איזה אדון גדול ועושר גדול, עם איש 
אבי  חדרי  בכל  והלך  ומיודעיו.  ממכיריו  יהודי 
והביט  שבביתו,  המטלטלין  כל  את  וראה  הצדיק 
בעיניו מאד ומאד תמה על זה, ואמר האדון לאיש 
הנ"ל, מה זאת אשר אלי הביאו מאביל )-רהיטים( 
חן,  להם  ואין  רב  הון  עבור  הגדולים  ממקומות 
מעשר,  חלק  אפילו  שוים  שאינם  האלו  והמאביל 

לבב  ישמח  בו  ישמח  אותו  הרואה  כל  כן  ואע"פ 
אנוש.

כך,  הוא  האמת  "כי  מרוז'ין,  הס"ק  כך  על  ואמר 
)דברי  כמ"ש  חדוה,  שם  שורה  שהשכינה  במקום 
הימים א טז כז( 'עוז וחדוה במקומו', ונאמר )תהלים 
יעלצו לפני אלקים', מה  'וצדיקים ישמחו  יד(  סח 

שאין כן במקומות שאין השכינה שורה.
וכך פירש האור החיים הק' דברי הפסוק )בראשית 
לט כא(, "ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו 
בעיני שר בית הסוהר", 'פירוש כי בהשראת שכינה 
על האדם יושפע הנסמך מהמשרה שכינתו ממה 
שבו, וידוע הוא חן המקום ברוך הוא, כי הוא מקור 
החן, והוא אמרו 'ויהי ה' את יוסף' ובזה 'ויט אליו 

חסד' פירוש ממילא'.
ומסיים הרה"צ בעל שבט מישראל במתק לשונו: 
וכעין דוגמא לזה ראינו באדמו"ר הרה"ק רבי יצחק 
כן  ידי  ועל  בהקב"ה  דבוק  שהיה  זי"ע,  מבוהוש 
היה מלא שמחת החיים, גם חפציו הפרטיים היו 
גם  רואיהם.  לב  ומשמחים  ומאירים  מבהיקים 
שהיה  במי  ונזכר  חפציו  על  שמסתכל  מי  היום 
משתמש בהם, נתמלא משמחה רוחנית, שמקורה 
בא מההכרה שיש עולם יותר גבוה מעוה"ז, עולם 
שהוא 'נועם הנשמות' 'עונג הרוחות ועדן הנפשות'.

שמחת השבת כפי הקשר 
למקדש השבת

מקושר  שהאדם  מזה  בא  שבת  שמחת  ואכן 
יתרו(,  )פר'  חיים  מים  הבאר  וכלשון  בהקב"ה. 
העריבה  נפלאה  הארה  לקבל  שזוכה  מי  'אשרי 
כי  ישראל,  לנשמת  שב"ק  ביום  המגיע  הנחמדה 
להאיר  התחיל  אשר  ית'  אורו  מתענוג  התענוג 
כידוע  מזה  ויותר  כלה'  על  חתן  'כמשוש  עליהם 
למי שזכה לטעום חשק ה' בנפשו אף פעם אחת 
פ"ו(  )ח"ג  החיים  בספר  זה  וכעין  חייו'.  ימי  כל 
מרבינו חיים אחי המהר"ל: 'השמחה יתירה שנופל 
אור  כולה  השבת,  בהכנסת  מיד  מתכוין  בלי  עליו 
רק  זה  שאין  ספק  בלתי  במקומינו,  וחדוה  ועוז 
ניצוץ האור והשמחה המהבהיק ממקום שהנבואה 

יוצאת משם'. עד כאן מספר שבט מישראל.

שלחנות וספסלים ללגימה 
שמקרבת

יעקב  אברהם  הרה"ג  פעם  אמר  אחר  באופן 
סלמון שליט"א, רב דקהל שטפנשט, כאשר כחלק 
את  ללמוד  הסגולה  ופרסום  לחיזוק  מפעולותיו 
משנתו ולהזכיר את שמו של הרה"ק מפראהבישט 
ל'שבת  לזכות  המסוגל  הזמן  שישי,  בליל  ובפרט 
שמחה' בזכות שידברו אודותיו, ובהיות שדבר זה 
זי"ע,  משטפנשט  הרה"ק  של  משמו  התפרסם 
מארגנים מוסדות שטפנשט התוועדויות ליל שישי 
בהיכל  משטפנשט  הרה"ק  של  קברו  על  בישיבה 
במהלך  בגבעתיים,  קברו  על  ישיבה   - התורה 
חבורות  קבוצות  ובאים  מתארחים  ההתועדויות 
חסידים או תלמידי ישיבות מרחבי הארץ המגיעים 
ומוסדות  שלהם,  החבורה  ראש  או  המשגיח  עם 
שולחנות  הגשמי,  החלק  את  מארגנים  שטפנשט 
מאכלי  הכוללת  מצווה  סעודת  טוב,  בכל  ערוכים 
שבת כפי שנהוג לקיים מנהג 'טועמיה' בליל שישי.

התאחרה  שישי  בליל  ההתועדויות  אחת  במהלך 
המשתתפים  והאברכים  הסעודה,  והגשת  הכנת 
הוגשו  בטרם  במקום  נכחו  כבר  בהתוועדות 
תורה  דברי  נשא  החבורה  ראש  המאכלים, 
יעקב  אברהם  הרה"ג  כובד  מכן  ולאחר  וחסידות, 
בעל  במשנת  דברים  לשאת  שליט"א  סלמון 
הסגולה הרה"ק מפראהבישט, מכיון שהשולחנות 
היו עדין ריקים, אמר הרב סלמון, עתה התחדש לי 
פשט חדש בדבר הסגולה המפורסמת להזכיר את 
כמו  שישי,  ליל  בכל  מפראהבישט  הרה"ק  זכות 
משטפנשט  מתתיהו  אברהם  רבי  הרה"ק  שאמר 
אזי  מהרה"ק  לספר  מה  יודעים  לא  דאם  זי"ע, 
שידברו אפילו פון 'דיע הייליגע טישען און בענק', 
זו,  וכמה קולמוסין נשתברו אודות אמרה פלאית 

ואף אנו נענה ונאמר חלקינו בזה.
בגמרא  התלמוד,  בדברי  סתירה  מצינו  דהנה 
פת  לאכול  שלא  גזרו  )ל:(  זרה  עבודה  במסכת 
ויין נסך והטעם ש'גזרו על פיתם )ושמנם(  עכו"ם 
משום יינן, ויינם משום בנותיהם'. הרי לנו שאכילה 
לכל  אותו  ומקרבת  האדם  את  מושכת  ושתיה 
הסועדים האחרים. וכן איתא בגמרא סנהדרין )כג.( 
לסעודה  מסיבים  היו  לא  שבירושלים  הדעת  נקיי 
אלא אם כן היו יודעים מי מיסב עמהם, ואולי הוא 
גם טעמא דחסידותא מהאי טעמא. מאידך לגבי 
מרבו  תורה  למד  מאיר  שרבי  מצינו  תורה  לימוד 
אחר שיצא לתרבות רעה, והגמרא מביאה בחגיגה 
)טו:( רבי מאיר רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק, 
ולחלק  להפריד  אפשר  התורה  דבלימוד  משמע 
'אחר'.  רבו  של  החיצוניות  לבין  החיובי  התוכו  בין 
דמסתפינא  ולולא  ומצלא,  מגנא  דתורה  ואפשר 
שבאכילה  כאן,  רואים  אנו  שעדין  אומר  הייתי 
של  מרובה  טובה  ומדה  יותר,  נזהרים  היו  ושתייה 
מצווה,  בסעודות  יי"ש  ושתיית  סוד,  יצא  יין  נכנס 

גדולה לגימה שמקרבת.
ולענינינו – סיים הרב סלמון את דבריו - רואים כעת 
שאמרו,  מה  אולי  וזה  ריקים,  עדין  שהשולחנות 
דאם אין יודעים להזכיר דבר מה מתורתו של דער 
גרויסער ר' שלום, אזי שלפחות ידברו מהשולחנות 
ביי"ש  מלא  שולחן  על  לדבר  וכוונתם  והכיסאות, 
ולעקח, ובזכות זה נזכה לגדולה לגימה שמקרבת, 
הרה"ק  של  בדרכו  וחסידות  התורה  סוד  וייצא 
שסגולה להזכר משמו וממידותיו של אותו צדיק, 
וכמו שאמרו בדרך צחות על דברי רש"י בנח, "יש 
מרבותינו דורשין לשבח", דכשיש יי"ש על רבותינו 
לשבח,  דורשין  אזי  דצדיקיא  הילולא  על  היינו 

לעומת יש סתם דאז דורשין לגנאי, אכיה"ר.
***

כאמור, סגולה זו אשר מאז נתפרסמה מפי קדשו 
נכסי  נעשתה  זי"ע  משטפנשט  הרה"ק  מרן  של 
מקומות  בכל  רוז'ין  בית  חסידי  בקרב  ברזל  צאן 
מושבותיהם. ובסייעתא דשמיא מאז החל להופיע 
גליוננו זה 'סגולת שלום' יצא שמה ונתפרסם בכל 
קשת  גווני  ובכל  הקהלים  כל  בקרב  העולם,  רחבי 
מעשה,  ואנשי  חסידים  כאשר  ישראל,  בית  כרם 
מידי  עוסקים  כפם  מיגיע  והנהנים  תורה  עמלי 
אותו  של  ובאמרותיו  בתורתו  שישי'  ב'ליל  שבוע 
צדיק, בהדרכותיו והליכותיו, מתוך גליונינו החוקר 

ומפיץ תורתו, ובכך זוכים בע"ה לקבל שבתות 
המשך בעמד 20<<
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המשך בעמד 20<<

מוסף ההילולא - דרשות תשפ"א
והודעתי  רעהו  ובין  איש  בין  'ושפטתי  ואז  לרבי, 
את חקי האלהים ואת תורתיו', שמספרים לו שיש 

בורא עולם.
מספרים על הגאון ר' זלמן סורוצקין שהיה בעירו 
מתפאר  והיה  ומצוות  תורה  שומר  שאינו  יהודי 
רח"ל בזה שאינו מאמין חלילה, פעם אחת היה לו 
כאבי בטן עד שנעשה מסוכן, ואז התחיל לצעוק 
שברצונו להניח תפילין, וביקש לקרא לרב שהוא 
רוצה לשוב בתשובה, וכאשר דיבר ר' זלמן לאחר 
מכן אמר, תמיד כשמעוררים על האמונה אומרים 
רואה  אני  עכשיו  אבל  האמונה,  לאנשים  שחסר 
בטן...  כאבי  אלא  האמונה  זה  אין  שחסר  שמה 
שכאשר היה לרחוק זה קצת כאבי בטן, ומיד שלח 

לקרא לרב.
וכמו כן יהודי רומניה כשהיה להם איזה כאב, מיד 

באו לצדיק, והוא הנחיל להם האמונה.
וכן אמר הרה"ק מרוז'ין, 'האזינו השמים ואדברה', 
טובות  השפעות  השמים  מן  להשפיע  כשאוכל 
את  להוכיח  אוכל  אז  'ואדברה',  אז  לישראל, 
ישראל, ואז 'ותשמע הארץ אמרי פי', וכאשר יהיה 
'יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי 
דשא וכרביבים עלי עשב', שיהיו השפעות טובות 
לאלהינו',  גודל  הבו  אקרא  ה'  שם  'כי  אזי  לרוב, 

שבני ישראל יבואו לידי האמונה ויתרוממו.
מספרים על הרבי ר' בונם מפשיסחא שהיה חולה 
שהוא  בווינא  לו  ואמרו  לרופאים,  ונסע  בעיניו, 
צריך רופא יותר גדול, אמר הרבי ר' בונם, אם כבר 
לנסוע לרופא גדול יותר, אסע לקוז'ניץ למגיד, כי 
לרופא  רשות  נתנה  הרי  רופא,  לסתם  ללכת  אם 
ניסע  אזי  הגדול,  לרופא  ללכת  אבל  לרפאות, 

למגיד מקוז'ניץ ושם יהיה הרפואה.
פרשת  בריש  רש"י  שפירש  מה  ביאר  זה  פי  ועל 
בלק 'מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע, 
כדי שלא יהא פתחון פה לאומות לומר אילו היו 
נביאים  להם  העמיד  למוטב,  חזרנו  נביאים  לנו 
יכולים  שהרי  להבין  ויש  העולם,  גדרי  פרצו  והם 
כזה  רשע  לנו  נתת  למה  לטעון,  העולם  אומות 
לנביא, ולא צדיק כמשה רבינו, וביאר הרבי ר' בונם 
שהנה איתא שהגויים לא האמינו בנס של קריעת 
העתים  יודע  רבינו  שמשה  אמרו  אלא  סוף,  ים 
וחכמות,  מזלות  פי  על  הזה  הנס  יהיה  אימתי 
ואז נתן להם השי"ת את  והכל היה בתוך הטבע, 
בלעם שעשה דברים למעלה מהטבע, ועל זה יש 
כוחות  שיש  מאמינים  אתם  אם  עליהם,  הטענה 
למעלה מהטבע, לכו אל משה, ולא לפורץ גדרות 

עולם!!!
לידי  האדם  בני  את  הביאו  הצדיקים  כן  וכמו 

האמונה בה' ובמשה עבדו.
עד  עצמו  הנמיך  ההילולא  שבעל  רואים  אנו 
בספה"ק  שכתב  מה  וראה  העם,  לפשוטי  מאד 
הצדיק  'שדרך  בלק,  בפרשת  אלימלך"  "נועם 
תמיד לחזור אחר טובות ישראל, ואף שנראה לו 
איזה דבר קצת עבירה בעשותו הדבר ההוא, אך 

אף  עליו  ויקבל  עושהו,  ישראל  לטובות  שיהיה 
להטיבם',  תשוקתו  כל  כי  עבורם,  בגיהנם  להיות 
עצמו  מנמיך  שהיה  איך  רבינו  אצל  ראו  זה  וענין 
לפשוטי העם, וכמו שרואים עד היום שגם אותם 
הנאים רחוקים מאד באים לציון הצדיק, ובזה הם 

מתקרבים לבורא עולם.
נוסע  היה  מוורקא  מנדלי  ר'  שהרה"ק  מספרים 
להרה"ק מקאצק, וגם לאחר הסתלקותו של אביו 
בנסיעותיו  ממשיך  היה  העדה  להנהיג  שהתחיל 
ראש  לאחר  לקאצק  הגיע  אחת  שנה  לקאצק, 
השנה, שאלו הרה"ק מקאצק, האם נסעו אצליך 
שאלו  שכן,  וענה  השנה,  לראש  גדול  'עולם' 
אלפים  שלשת  וענה,  היו,  כמה  מקאצק,  הרה"ק 
וענה  אחד,  לכל  יד  נתת  האם  שוב,  שאלו  איש, 
קבלת  לא  אם  מקאצק,  הרה"ק  לו  אמר  שכן, 

צרעת על ידך הרי שאתה רבי גדול.
העם,  פשוטי  כל  עם  עסק  ההילולא  בעל  רבינו 
מרום,  בשמי  אש  כמלאך  התעלה  הוא  אבל 
שהרי גם כשהעלו עת ארונו עשרות שנים לאחר 
בגופו,  שלם  שנשאר  איך  כולם  ראו  הסתלקותו 

וזהו דבר שרק הצדיקים יכולים לעשות.
'מתתיהו'  שמו  נקרא  רבינו  הנה  לומר,  וחשבתי 
לפי שנולד בחנוכה, זהו המהות של חנוכה, להוריד 
עבודת  היה  זה  טפחים,  מעשרה  למטה  השכינה 

הצדיקים, לרומם את פשוטי העם.
רואים  שאין  פלאי  דבר  היום,  עד  נמשך  זה  וכח 
העם  פשוטי  שכל  איך  הדורות,  צדיקי  עוד  אצל 

באים להתפלל מתוך דבקות ואמונה גדולה.
וזהו הבחינה שאמרו צדיקים מה שנאמר בפרשתן 
שהכוונה  לפניהם',  יצא  'אשר  ישראל  מנהיג  על 
הוא שיצא נפשו עבור לעשות טובה לישראל, 'ער 
אצל  ראו  וזה  ישראל',  כלל  פאר'ן  אויסגיין  זאל 

בעל ההילולא רבינו משטפנשט.
החסידים בניו של הצדיק

הנה רבינו בעל ההילולא לא השאיר אחריו דורות, 
כי אם את החסידים, ומספרים שהאור החיים הק' 
לא השאיר אחריו דורות, ואמרו צדיקים שהלימוד 
בספה"ק "אור החיים" מסוגל לבנים, לפי שהכניס 
את כח ההולדה שלו בספריו, וכמו כן אמר אחד 
של  למוסדות  בניו  את  שולח  שהוא  בארה"ב 
סאטמר, לפי שהרה"ק ר' יואל מסאטמר לא היו 
"ונהיה  התורה  בברכת  כשאמר  כן  ואם  בנים,  לו 
אנחנו וצאצאינו", היה כוונתו לתלמידי המוסדות 
שלו, והוא חפץ שבניו יכללו בתפילותיו של הרבי.

יכול  וכל אב  לו כח ההולדה,  יש  כי הנה כל אחד 
וכן אמר  בניו למעלה מדרך הטבע,  לפעול עבור 
)במדבר  אמר  רבינו  משה  שהנה  אמת",  ה"שפת 
אם  הזה  העם  כל  את  הריתי  'האנכי  יב-יג(  יא, 
אנכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר 
נשבעת  אשר  האדמה  על  הינק  את  האמן  ישא 
כי  הזה  העם  לכל  לתת  בשר  לי  מאין  לאבותיו. 
ולכאורה  ונאכלה',  יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר 
אם אין לו בשר, אילו היה יולד את כל העם, מהיכן 

שמביא  שמי  מוכח  ומכאן  בשר,  להם  מביא  היה 
למעלה  להחזיקם  הכוחות  לו  יש  לעולם,  בנים 

מדרך הטבע!!!!
כח  את  השאיר  ההילולא  בעל  כן רבינו  וכמו 
ההולדה שלו שישפיעו השפעות על כל העולם, 
ההשפעה  שכל  ספק  שום  ללא  ודאי  זה  והרי 

נמשך לדורות עולם!!!
ה"בני יששכר" זי"ע אמר שהשבתות בזמן הגלות 
גבוהים עד מאד, שהרי יש הענין של 'עולם, שנה 
בית  הוא  הגבוה  להמקום  הכוונה  'עולם'  ונפש', 
זהו  ו'שנה'  ישראל,  הכלל  זהו  'נפש'  המקדש, 
בזה  שנחלש,  אחד  אבר  כשיש  והנה  השבתות, 
שהסגי-נהור  שרואים  וכמו  אחר,  חלק  נתחזק 
ל"ע יש לו כח המישוש, וכאשר יש חסרון בבית 

המקדש, כח קדושת המקדש נכנס בשבתות.
הבאים  כל  על  נשפע  הצדיק  של  הכח  כן  וכמו 
ולמען  ועל כל העושים למען הצדיק  אל הצדיק 
פרסום שמו, ובודאי שישפיע על כולם שפע גדול, 

שהרי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.
"ישלח  אמר,  זי"ע  מירוסלב  שמעון  ר'  הרה"ק 
להוושע  שאפשר  יסעדך",  ומציון  מקודש  עזרך 
שהשכינה  הגר"א  אמר  וכן  הצדיק,  של  בציון 
חיים,  קרואים  וצדיקים  הצדיקים,  בקברי  שוכנת 
מהו  מאמשינוב,  שלום  שמעון  ר'  הרה"ק  ואמר 
צדיקים במיתתם קרואים חיים, שהם קוראים את 

הקוויטלאך כמו בחיים חיותם.
והנה כשהצדיק נמצא כאן הוא רואה את אנחתם 
את  ושומע  ישראל,  של  ודמעותיהם  ישראל  של 
הקולות של הכלל ישראל מה שעברו כל השנה, 
ובפרט בתקופה האחרונה, שאנו צריכים לרחמים 
האמונה  לראות  לזכות  מבקשים  ואנו  מרובים, 
שוועת  קול  שומע  והצדיק  ושמחה,  ששון  מתוך 
בני  על  ומתפלל  בתפילתם  ומשתתף  ישראל, 

ישראל.
על  ממונקאטש  שלמה"  ה"שם  הרה"ק  אמר  וכן 
אהל  אל  משה  "ובבא  פט(  ז,  )במדבר  הפסוק 
אליו  מדבר  הקול  את  וישמע  אתו  לדבר  מועד 
שני  מבין  העדת  ארן  על  אשר  הכפורת  מעל 
הכרבים וידבר אליו", 'ובבא משה אל אהל מועד', 
כשהצדיק עולה לעולם העליון, ומבקשים 'לדבר 
מעל  אליו  מדבר  הקול  את  'וישמע  אזי  אתו', 
שמדברים  דיבור  כל  שומע  שהצדיק  הכפורת', 

אליו, יותר מאשר בחיים חיותו.
ובודאי שכל המתפללים על הציון הק' היום יראו 
ישועות ונפלאות בהכלל ובפרט, בבני חיי אריכי 
זרעא  ה',  בברכת  מלאים  בתים  רוויחי,  ומזוני 
לו  היה  לא  שהצדיק  שמאחר  וקיימא,  חיא 
הצריכים  כל  על  בנים  שישפיע  בודאי  דורות, 
לכך, ויזכו כל הצריכים לכך לשידוכים הגונים 
ולפרנסות טובות, חיים ארוכים וטובים, ויהיה 
עלינו  יגן  הגדל  זכותו  טובות,  ההשפעות  כל 

ועל כל ישראל.

<< המשך מעמוד 18
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מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט - תשפ״ב

מרנן האדמורי"ם מאמשינאו, ביטשקוב, ובערגסאז, שליט"א 

בקביעת המזוזה הראשית ע"י האדמו"ר מבאיאן שליט"אהאדמו"ר מסאדיגורא שליט"א במעמדהאדמו"ר מבאיאן שליט"א בכניסה לת"ת

הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א בתפילת רבים 
בציון הקדוש בגבעתים ביום ההילולא

מתנדבים בהכנסת אורחים יחד עם שליחי חב"ד שפעלו במטבחי 
הכנסת אורחים של שטפנשט ביאס למען פליטי אוקראינה שברחו 

מהתופת לכיוון יאס שהפכה לשער העליה לארץ הקודש עוד בתמונה 
הגה"צ רמ"מ טוביאס אבד"ק קדימה, הרה"ג ר' מנחם מנדל סגל 

שליט"א מנהל מחלקת המקוואות בבני ברק שהגיעו ליאס לפקח על 
בניית המקווה הנמצא בשלבי בנייה

קציני המשטרה בגבעתים יחד עם תושבים מהאיזור בפרסומא 
ניסא והדלקת נר החנוכה ברחבת ישיבת שטפנשט בגבעתיים

במטבחי ההכנסת אורחים מכינים אוכל לפליטים מאוקראינה

הסטוריה ביאס - מטוסי אלעל נחתו לראשונה בשדה התעופה 
ביאס לקחת פליטים מאוקראינה ברכבת אוירית לישראל, 

יוזמה מבורכת של 'איחוד הצלה' בישראל
מלמדי הת"ת תורת אמת שטפנשט ביאס נסעו לועידת החינוך 
השנתית בעיר יאס, בתמונה משתתפי ועידת החינוך בכניסה 

לעיר שטפנשט ברומניה

ילדי פליטי 'סומי' באוקראינה יחד עם הרב סלמון בשדה 
התעופה ביאס לאחר בריחה של למעלה מ48 שעות מ'סומי' 

המופגזת ליאס, ומשם בדרכם לארץ הקודש   

משלחת הכנסת אורחים עם ציוד ומזון מישראל לרומניה 
יחד עם מר אלי פולק מנכ"ל 'איחוד הצלה' שיזמו את הרכבת 

האוירית להצלת הפליטים מיאס לישראל

האדמו"ר מלעלוב שליט"א מירושלים בישיבה על קברו של 
הצדיק משטפנשט בגבעתיים בטיש יום ההילולא במהלכו סיפר 

עובדות מאליפות מהקשר שהיה בין אביו הרה"ק הרמ"מ מלעלוב 
זצ"ל לבין צדיקי בית רוז'ין ולבעל ההילולא משטפנשט זיע"א

הגאון הגדול רבי מרדכי אוירבך שליט"א רב קהל אביר יעקב הקהל במעמד חנוכת הבית שנערכה בט' שבט תשפ"ב
סאדיגורה והאדמו"ר מזוויעהל שליט"א
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יומא דהילולא של בעל ה'תומר דבורה',
הרה"ק רבי משה קורדבירו זי"ע

משה  רבי  הקדוש,  והמקובל  הדיינ  רבינו 
נולד  האריז"ל,  רבינו  של  רבו  קורדבירו, 
מקומ  יעקב.  רבי  לאביו  רפ"ה  בשנת 
הנראה  ככל  אכ  וידוע,  ברור  אינו  לידתו 
נולד בקורדובה שב�פרד, כפי שמעיד שמ 
משפחתו. הוא גדל וצמח בעיר המקובלימ 
יו�פ  רבי  מרנ  מפי  תורה  למד  שמ  צפת, 
קארו זי"ע בעל ה'שולחנ ערוכ' ו'בית יו�פ', 
המקובל  של  אחותו  את  לאשה  לו  ולקח 
רבי שלמה אלקבצ זי"ע מחבר הפיוט 'לכה 

דודי'.
זכה רבינו להעמיד תלמידימ הרבה, ביניהמ 
הגה"ק בעל ה'ראשית חכמה' והגה"ק הרמ"ע 
מפאנו זי"ע, וחיבר �פרימ נשגבימ, בעומק 
תורת הנגלה והנ�תר: פרד� רימונימ, אור 
יקר, אור נערב, ועוד - ועל כולמ �פר המו�ר 
הנודע "תומר דבורה", שה�בא מקלמ זצ"ל 

כינה אותו 'שלחנ ערוכ למדות'.
כתב  זי"ע  הקדוש  השל"ה  רבינו 
בה�כמתו על ה�פר תומר דבורה, שאמ 
אחת  פעמ  הזה  ה�פר  האדמ  יגמור 
בשבוע או פעמ אחת בחודש - מובטח 

לו שהוא בנ עולמ הבא!
מ�אטמר  הרה"ק  של  בשמו  מובא  ועוד 
זי"ע שקיבל מהרה"ק מצאנז זי"ע, שהלימוד 
למחלה  �גולה  הוא  דבורה'  'תומר  ב�פר 
הידועה רח"ל, ואמ אינו יכול ללמוד בעצמו 
רבי  והרה"ק  זה.  ב�פר  לפניו  שיקראו  אזי 
זקנו  בשמ  אמר  זי"ע  מבראדי  דוד  חיימ 
להחזיק  צריכ  שיהודי  זי"ע  מרוז'ינ  הרה"ק 
בנרתיק הטלית ותפילינ שלו את ה�פר 'תומר 

דבורה'.
כ"ג  ביומ  עולמו  לבית  בחטפ  נ�תלק  רבינו 
בתמוז ה' אלפימ ש"ל, והוא רק בנ 48 בפטירתו. 
גדליה  הקטנ  ובנו  אלמנתו  את  אחריו  הותיר 
בינ  (נמצא  בצפת  נטמנ  הוא  ד' שנימ.  בנ  שהיה 
בעל השו"ע ה�פידו  ורבו  והמבי"ט),  קברי האר"י 
על קברו ואמר: "כאנ נגנז ארונ התורה". תלמידו 
האר"י  רבינו  המקובלימ,  ראש  המובהק, 
והעיד  ורבו",  "מורו  היה  שהוא  עליו  התבטא 
עליו שנ�תלק "בעטיו של נחש", ללא כל חטא 
מימיו, וכמו כנ גילה כי ראה "עמוד עננ" הולכ לפני 
ארונו - ולפי גיר�ה אחרת אמר שראה שני עמודי 

אור מלווימ את מיטתו!

בהכנת השיעור הבוקר, חזרתי מעל שלושימ שנה אחורה. 
בעל  הייתי אז בחור בישיבה גדולה, והמגיד שיעור הגאונ 
רפפורט  הכהנ  יו�פ  ישראל  רבי  השנה'  'לתשובת 
שליט"א, כהנ מומחה, מגדולי התלמידי חכמימ בעיר 
על עמונ  שמוע'�,  א-גאנצע  שמוע'�,  נתנ  ברק,  בני 

ומואב ועל המצרימ:
הוא שאל, על מה שלמדנו במשנה ביבמות (עו, ב), "ַעּמֹוִני 
כפי  היא  וה�יבה  עֹוָלמ",  ִאּּור  ְוִאּּוָרנ  ַא�ּוִרימ  ּומֹוָאִבי 

ַבר  ְדּ "ַעל  ה)  כג,  (דברימ  הקדושה  בתורה  שנאמר 
ֶרְכ  ֶדּ ַבּ ִימ  ּוַבַמּ ֶחמ  ֶלּ ַבּ ֶאְתֶכמ  מּו  ִקְדּ ֹלא  ר  ַאֶש3
ַוַאדֹוִמי  "ִמְצִרי  ואילו  ְצָרִימ",  ִמִמּ ֵצאְתֶכמ  ְבּ
ֵאיָנמ ַא�ּוִרימ ֶאָּלא ַעד ְשֹלָשה ּדֹורֹות" - איכ 
זה יתכנ? איכ אפשר להבינ, שהמצרימ שעשו 
לעמ ישראל צרות צרורות מותרימ לבוא בקהל 
ומואב  עמונ  זאת  ולעומת  שלישי,  דור  אחרי 
שהיו רק היו 'פחות נחמדימ' אינמ יכולימ לבוא 

בקהל ה' עד עולמ?
המיוחדת  דאורייתא  ברתיחה  ה�ביר  והוא 
מּו  ִקְדּ "ֹלא  ומואב  שעמונ  במה  שהענינ  שלו, 
ִימ" היה חי�רונ גדול במידת  ֶחמ ּוַבַמּ ֶלּ ֶאְתֶכמ ַבּ
הכרת הטוב, ומי שלא מכיר טובה - הוא 

לא 'אדמ', הוא לא יכול להיות יהודי!
וכשמדברימ על הכרת הטוב, אי אפשר שלא 
להזכיר את אבי מורי הצדיק רבי שמואל צבי 

ב"ר בנימינ זצ"ל, שהיה יחיד בדורו בתחומ הזה 
או עמ  לכל אדמ שהיטיב איתו,  של הכרת הטוב 

ילדיו או עמ נכדיו או עמ שכניו או עמ כל מי שרק היה 
קשור אליו, הוא השתדל כל ימי חייו להכיר לו טובה...

(מתוכ הפתיחה לשיעור - יבמות דפ עז, כב אייר התשפ"ב)

הוא מגיד מישרימ, הוא משלב שירה בדרשותיו, כל כולו רגש, 
ואני מדבר על הגאונ רבי שלמה מילר שליט"א. הזמינו אותו 
לדבר בשבע ברכות אצל אחיינ שלי, ותוכ כדי הדרשה 
הוא התחיל לשיר "ֵאינ ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ִּבי" - הוא בנה 
מערכה שלימה על השיר הזה. שלשומ, באמצע שיעור הדפ 
היומי ב'קול הלשונ' (יבמות עח, ב) למדנו את המקור לשיר 

הנפלא הזה, וכשהגעתי לקטע הזה כל גופי רטט.
יש אנשימ שמשלמימ עשרות אלפי שקלימ, ולפעמימ 
מאות אלפי שקלימ, ללימודימ אצל כל מיני מרצימ 
למיניהמ. אבל אמ כל אדמ ישיר לעצמו בכל יומ את 
השיר הזה - "ֵאינ ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ִּבי", ויפנימ לעומק 
את המ�רימ של המילימ הללו, הוא יצליח ב�יעתא 

דשמיא לשנות את עולמו מקצה לקצה!
לא נוכל במ�גרת ה'פתיחה' להאריכ בענינ זה כי הזמנ קצר, 
רק נזכיר ווארט נורא מ"אור שבעת הימימ" מרנ הבעל שמ 

טוב הקדוש זי"ע, בדברי המשנה הידועה "ָּכל ַהְּנָגִעימ ָאָדמ 
רֹוֶאה, חּוצ ִמִּנְגֵעי ַעְצמֹו" (נגעימ ב, ה), וככ אמר ההייליגע'ר 
רב'ה הבעש"ט הק': "ָּכל ַהְּנָגִעימ ָאָדמ רֹוֶאה חּוצ" - כל 
דבר רע שאדמ רואה בחוצ, "ִמִּנְגֵעי ַעְצמֹו" - זה מראה 
הרבה  לאדמ היכנ הוא עצמו עומד ומה עליו לתקנ. 
יותר קל לאדמ לראות את הח�רונות של הזולת, הרבה יותר 

קשה לו לראות מה הוא בעצמו צריכ לתקנ...
נ�יימ עמ �יפור נורא ש�יפר לי ידידי הרב ישראל [בכוונה 
תחילה אינני מזכיר את שמ משפחתו, מפני צנעת הפרט], 

על נכדו שחזר למוטב:
תורה  מרביצ  הוא  שהיומ  שלו,  הנכד 
ואברכ יקר שביקרימ, ל"ע ירד מהדרכ 
לגיהנמ,  נהפכ  הבית  בחור.  בהיותו 
חלק  לעשות.  מה  ידעו  לא  וההורימ 
הילד  את  לזרוק  להמ  יעצו  מהיועצימ 
מהבית. ההורימ הלכו לדרוש את הרב אורי 
זוהר זצ"ל, ובכו לפניו בכי נוראי על הצער 
וה�בל שהמ עוברימ, ועל הפחד הכי גדול 
שלהמ שהנער הנושר הזה יקלקל ל"ע את 
דיני  של  שאלה  והאחיות.  האחימ  שאר 

נפשות ממש!
אמר להמ הרב אורי זוהר: אינ הדבר 
אתמ  חלילה  ואמ  בכמ!  אלא  תלוי 
האחימ  את  יקלקל  שהילד  מפחדימ 
ואותו  - תוציאו אותמ מהבית  והאחיות 

תשאירו, תשקיעו בו את כל הנשמה...
עשו  אכ  מהתשובה,  בהלמ  היו  ההורימ 

בדיוק מה שהרב אורי אמר להמ.
וראה זה פלא: המ השקיעו בילד את כל הנשמה, והאחימ 
והאחיות אפ המ נשארו בבית לבינתיימ, הילד ב"ה השתנה 
מנ הקצה לקצה וגדל להיות מרביצ תורה. הרוגע והשלוה 

והשמחה חזרו לשכונ בבית שלהמ.
(מתוכ הפתיחה לשיעור - יבמות דפ פ, כה אייר תשפ"ב)

"ֵּכיַצד  טז):  דפ  (כתובות  היומי  בדפ  אי"ה  נלמד  השבוע 
ְמַרְּקִדינ ִלְפֵני ַהַּכָּלה".

מרא דארעא דישראל, מרנ הגאונ רבי יו�פ חיימ זוננפלד 
זצ"ל היה משתדל מאד בקיומ מצות שמחת חתנ וכלה, 

ובכל חתונה שהשתתפ בה היה רוקד ומפזז בכל כחו.
כאשר הזקינ וכוחותיו לא עמדו לו עוד לרקוד ולשמח 
כבעבר, היה ממריצ ומעודד אחרימ שירקדו - ואמר 
ולא  ְמַרְּקִדינ"  "ֵּכיַצד  שכתוב  הגמרא  שמלשונ 

דוקא  צריכ  שאינ  מוכח  מכאנ  'רוקדינ',  כיצד 
לרקוד אלא אפשר לגרומ לאחרימ שירקדו, כי 

המטרה היא לשמח את החתנ והכלה, וגמ 
בזה מקיימימ מצוה!

הוא 
התחיל 

לשיר "ֵאינ 
ַהָּדָבר ָּתלּוי 
ֶאָּלא ִּבי"



כ"א �יונ התשפ"ב
לכבוד רבינו הגדול!

בכלל,  היומית  הפתיחה  בעקבות 
על  לשיעור  הפתיחה  ובפרט 
שבה  יבמות,  במ�כת  קה  דפ 
לשונכמ  במתק  דיברתמ 
ההתרגשות  על 
תחילת  לפני 
השיעור, 
רציתי 

שלנו  הרגשות  את  לכמ  להביע 
נותנ  שיעור  שהמגיד  השומעימ, 
בגמרא  שמובא  וכמו  חיימ,  לנו 
(ברכות ח, א) "ְּכְדָאַמר ר' ְיהֹוֻשַע ֶּבנ 
ֵלִוי ִלְבֵניּה ְקִּדימּו ְוַחִּשיכּו ְוַעְּילּו ְלֵבי 
 - ַחֵּיי"  ְּדתֹוְרכּו  ֵהיִכי  ִּכי  ְכִניְשָּתא 
ולכאורה, מה מה יעשו בבוקר? מה 
אינ  הרי  כנ�ת,  בבית  בלילה  יעשו 

עוד מניינ להתפלל?
אלא בודאי, ישמעו את השיעור של 

הרב!...
בברכה, חיימ וינגרטנ, ביתר עילית

מורי ורבי, המגיד מישרימ הנודע, בעל 'דרש מרדכי', הגאונ רבי מרדכי דרוק זצ"ל אמר בדרכ 
צחות על דברי רש"י בפרשתנו (כה, ז) "ַוַּיְרא ִּפְנָח� ְוגֹו' ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו, ָרָאה ַמֲעֶׂשה 
שמכאנ יש ללמוד מהי קנאות  ּבֹו",  ּפֹוְגִעימ  ַקָּנִאים  ֲאָרִמית  ֶׁשַהּבֹוֵעל  ֲהָלָכה  ְוִנְזַּכר 
אמיתית: לא כאינשי דלא מעלי שקודמ כל לוקחימ את החרב בידמ, ואחר ככ מחפשימ 
אחר מעשה כלEשהוא - אלא דוקא כפנח�, שקודמ כל ראה את המעשה, ואחר ככ נזכר 

בדבר ההלכה, ורק לב�ופ לקח את החרב...

כ"ק מרנ אדמו"ר מפיט�בורג שליט"א
לפנות בוקר, בורא עולמ האיר לי ווארט ב'דרש', ואולי זה גמ קרוב לפשט. בגמרא מ�כת יומא (לח, ב) כתוב ככ: "ָרָאה ַהָּקדֹוש ָּברּוְכ הּוא ֶשַּצִּדיִקימ מּוָעִטינ ָעַמד ּוְשָתָלנ ְּבָכל 
ּדֹור ָודֹור". לכאורה לא מובנ, מדוע נאמרה הלשונ "ּוְשָתָלנ", למה לא כתוב "ונתננ"? אלא שאמנמ כנ, הצדיקימ המ 'מתנה' שבורא עולמ נותנ בכל דור ודור, אבל "ּוְשָתָלנ" 

ְלֵגי ָמִימ" (תהלימ א, ג)... תּול ַעל ַפּ ֵעצ ָש3 דוקא - כי התפקיד של הצדיק הוא 'להשתיל' הנהגות בלב הדור, להיות "ְכּ
והווארט הזה עלה בלבי בעקבות הזכות והעונג הרוחני להיות הלילה בקודש פנימה אצל הוד כ"ק הרבי מפי�טבורג שליט"א. שווה לבוא מקצה העולמ ל�פירת העומר 

בפיט�בורג. מרנ הרבי שליט"א שכל חייו זה 'ה�תרה שבתוכ הה�תרה', ב�פירת העומר שופכ לבו כמימ ומקרב את ישראל לאביהמ שבשמימ.
אבל עוד לפני תפילת מעריב, זכיתי לשעה של תענוג רוחני וגשמי. כשנכנ�תי, הרבי קמ מלוא קומתו לקבל אותי - מי אנוכי?! הרבי ביקש שאני אשב - מי אנוכי?! [אצל 
ח�ידימ נוהגימ לעמוד]. הרבי מעיינ ב�פר החדש 'מתיקות הדפ היומי', עובר על ה�פר כמה וכמה פעמימ מכריכה לכריכה, ומודה לי על ההשקעה העצומה ב'מפתחות', 
על ההשקעה בעיצוב - "ֶזה ֵא;ִלי ְוַאְנֵוהּו" (שמות טו, ב). הרבי מתפעל: הרי זה עולה המונ כ�פ להוציא כזה �פר! כמה השקעה יש בחומר שכתוב בו, איכ הגעתמ 

לכזה אוצר מלא?
תוכ כדי דיבור, הרבי פותח את המגירה, מוציא כ�פ, מעניק לי ואומר: "תכני� מהר מהר לכי�" - הוי אומר: אל תעשה 'ע�ק' מהכ�פ. כאילו שהכ�פ זה דבר של מה בככ...

הרבי שליט"א מ�פר לי הנהגה, שכשהיה נכנ� מחבר �פר אל אביו הרבי מפיט�בורג זצ"ל, היה מקפיד להשתתפ בהוצאת ה�פר ולתרומ. אמרתי לרבי, שב'קול הלשונ' 
בפתיחת השיעור דיברתי כמה חיזוק זה נותנ למחברי �פרימ. ואמ לא די בכל הנתינה האינ�Eופית של הרבי עד עכשיו, הרבי שואל אותי אמ אני רוצה לשתות משהו. לא 
ה�פקתי לענות, והרבי אומר: גמ אני רוצה לשתות, ומבקש מהגבאי המ�ור רבי בנימינ פיטרמנ שיכינ שתי כו�ות קפה. הייתי נבוכ לשתות כו� קפה מול הרבי, אבל הרבי 

לא ויתר.
ַ�נ ִאיְגֵרי" (קידושינ �ג, ב), מבהילימ את הרעיונ, חלקמ לא זכיתי לשמוע מעולמ. בינ השאר �יפר, שה�בא הרבי הקדוש  במשכ שעה ארוכה הרבי אומר לי דברימ "ְמַרְפּ
בעל ה'אמונת אברהמ' מפיט�בורג זצ"ל היה שולח כ�פ לגי�ו הרבי הקדוש מרנ ה'דבר חיימ' זצוק"ל לישיבת נדבורנה, עוד בימימ שהישיבה היתה ביפו. הרבי מרבה לדבר על 

צדקה, וכשהרבי מדבר על צדקה זה בבחינת 'הּוא ָהָיה אֹוֵמר' - מה שהרבי בעצמו, זה מה שהרבי אומר!
רציתי להראות לרבי חידוש שבורא עולמ האיר לי במ�כת יבמות, והרבי יושב ולומד איתי שטיק'ל גמרא, כמו חברותא.

הרבי זועק מנהמת לבו הטהור על כאלו שכותבימ �פרימ ו'משכתבימ' את ההי�טוריה, כאילו שלצדיקי הדורות לא היה נ�יונות 
וקשיימ - אומר לי הרבי: בדיוק להיפכ, המ צמחו להיות גדולי הדור כי המ התגברו על הקשיימ ועל הנ�יונות!

הרבי ממשיכ לזעוק על בינ אדמ לחבירו - זה כמו אש! מרנ רבי חיימ ויטאל זצוק"ל ב�פרו שערי קדושה (בהתחלה) מביא דברימ נוראימ 
ְוָי�ֹוד ְושֶֹרש ֶשל ַהֶּנֶפש ָהֶעְליֹוָנה ַהִּשְכִלית ַאֶשר ָּבּה ְּתלּוִיימ ַּתְרָי"ג ִמְצוֹות  א  ֵּ ִּכ ְוָהָרעֹות ֵהנ  שכל יהודי צריכ לדעת: "ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות 
ַהּתֹוָרה, ְלִפיָכְכ ֵאינ ַהִּמּדֹות ִּבְכָלל ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות, ְוֵכיָונ ֶשֵהמ ַהָּבִ�י� ְלִקּיּומ ַהִּמְצוֹות ְלִפיָכְכ ִעְנַינ ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות ָקִשימ ִמנ ָהַעֵברֹות ַעְצָמנ"...
עוד �יפר לי הרבי �יפור נורא על הרבי הקדוש בעל ה'ישועות משה' מויז'ניצ זצ"ל והקשר שלו לרבי שלי, מרנ הרבי הקדוש אביהמ 
של ישראל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל, שהרבי מויז'ניצ היה מרבה לבקש מהרבי מנדבורנה שיתפלל עליו, ואמר שכל זמנ שהרבי 
מנדבורנה חי אני רגוע, כי יש מי שמתפלל עלי. וככ באמת היה, שהרבי ה'באר יעקב' נחטפ מאיתנו ונפטר בז' אדר, ובאותו חודש, 

בכ' אדר, נפטר הרבי הקדוש בעל ה'ישועות משה'!
הרבי הוא נכדו של מרנ ה�בא הקדוש רבי איתמר מנדבורנה זצוק"ל, שכידוע היה כל חייו ב"הצנע לכת עמ אלוקיכ". וגמ הרבי שליט"א 
בורח כמו מאש מפר�ומ, כל גינוני כבוד זרימ לו, אבל כשצריכ לכבד ולרוממ את הזולת - הרבי הוא יחיד בדורו. זכיתי לראות זאת 
בעיניימ. ו'מעשה אבות �ימנ לבנימ', בנו חביבו הבחור החשוב הרב יצחק אייזיק טרח להכינ לי קפה, עוד לפני שנכנ�תי לקודש פנימה.

כשבאתי לצאת, אמרתי לרבי שקשה לי להיפרד ממקומ קדוש זה. אמר לי הרבי במתיקות: אתה תמיד מוזמנ, בכל עת!
אשרי הדור שהרבי הוא ממנהיגיו, אשרי העיר אשדוד שזוכה שהרבי שוכנ בתוכה.

(מתוכ הפתיחה לשיעור - יבמות דפ נא, כו ני�נ תשפ"ב)

כשהיה מרנא הגר"א מוילנא זי"ע ילד קטנ, יצא פעמ לשחק עמ חבריו. 
כשראה אותמ משחקימ ב'נדנדה', האחד עולה ושכנגדו יורד, שב על עקבותיו ועלה 

לביתו. התפלא אביו, מדוע אינו משחק עמהמ. השיב לו הבנ: התורה ציוותה (ויקרא יט, יח) 
מֹוָכ", ואיכ אוכל 'לרוממ' את עצמי כאשר אני 'משפיל' את חברי?!.. "ְוָאַהְבָתּ ְלֵרַעָכ ָכּ

הבוקר בהכנת השיעור התחלתי לרקוד. אנחנו נלמד היומ דבר נפלא בדפ היומי, ביבמות דפ קה עמוד א: "ַאּבֵיי ָאַמר, ְּבֶזַבח ּוְבִמְנָחה ֵאינֹו ִמְתַּכֵּפר ַאָבל ִמְתַּכֵּפר ִּבְגִמילּות ַחָ�ִדימ". ובהמשכ מעידה הגמרא: 
"ַאַּבּיֵי ְּדָעַסק ְּבתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים ֲחיָה ִׁשִּתין ְׁשִנין".

חשבתי בחמלת ה' עלי וב�"ד בדרכ דרש, ואולי זה גמ קרוב לפשט: הרי לכאורה כשלומדימ את המאמר הנ"ל נראה שזה 'ְצֵווי דינימ' - תורה וגמילות ח�דימ - שני ענינימ ללא קשר 
מוכרח ביניהמ. אבל האמת, שאפשר בלימוד התורה גמ לקיימ גמילות ח�ד לדורי דורות. לדוגמא, מגיד שיעור בישיבה שמקרב ומקדמ בחור חלש בלימוד, ובמהלכ השיעור שהוא מו�ר 
לתלמידימ - באמצע הרתיחה דאורייתא עמ הרשב"א והריטב"א הוא צריכ 'לרדת' כמה מדרגות ולה�ביר לבחור את הפשט של הגמרא - זה הרי נ�יונ גדול בשבילו... או למשל, ה'עילוי' של הישיבה 

שבוחר ללמוד בחברותא דוקא עמ הבחור הבינוני והחלש בלימוד - זו גמילות ח�דימ בתורה!
עוד חשבתי בחמלת ה' עלי וב�"ד, בהמשכ הדפ נכפלה לשונ מופלאה: "ְלכּו ְוִעְ�קּו ַּבּתֹוָרה ְוִתְחיּו, ָהְלכּו ְוָעְ�קּו ַּבּתֹוָרה ְוָחיּו" - בפשטות הכוונה ב"ְוָחיּו", שזכו להאריכ ימימ. אולמ בדרכ דרש יש לומר, 

ש"ְוָחיּו" מתייח� לאיכות חיימ שהיתה להמ.
מורי ורבותי, אנחנו רוצימ להרגיש את טעמ החיימ האמיתי? רק על ידי לימוד התורה, ועל אחת כמה וכמה כאשר עו�קימ ב"תֹוַרת ֶחֶ�ד" (משלי לא, כו)...

(מתוכ הפתיחה לשיעור - יבמות דפ קה, כא �יונ תשפ"ב)
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{ אז נדברו }
 565" | גליון מס': בריתי שלוםתשפ"ב | לסדר: " )בלק  (בחו"ל: פנחספרשת 

 בסיעתא דשמיא 

להצטרפות לרשימת התפוצה  

 : במייל

a8447168@gmail.com 

 
 

ניתן לקבל את הגיליון בפקס  
 באמצעות שיחת טלפון: 

079-5319191 

  

נודה להשתתפותכם  

 אות הגדולות!!: בהוצ 

 בנק פאגי   בנק:  ב 

 182   סניף 
 747815חשבון  

ע"ש: שב שמעתא  

 (ע"ר) 
ניתן לקבל קבלה מוכרת  

 ) 46  (סעיף   להחזר מס 

 

 : "נדרים פלוס" באשראי    
 654321-0799:  בטלפון   

  חיפה   15פולק, גאולה  :  בדואר 

 

 7683095-052  למענה אנושי:

 

   תודה מראש!!!

 

 איך יתכן שאף אחד לא עומד לצידו של אליהו הנביא בשעת צרה?  
אנחנו קוראים על אליהו הנביא שלאחר שהוא הוריד אש מן השמים בהר הכרמל איזבל רוצה  בהפטרה של פרשת השבוע  

 להרוג אותו והוא נס על נפשו חסר כל... בלי אוכל ובלי ליווי וכו'... 

  ואם תשים לב יש במעשה הזה תמיהה עצומה ובלתי נתפסת!!!!    
יד אש מן השמים לעיני כל ישראל... וכולם ללא יוצא מן  רק אתמול אליהו הנביא כינס את כל כלל ישראל להר הכרמל... הור

הכלל מתעוררים בתשובה שלימה וזועקים: ה' הוא האלוקים ה' הוא האלוקים... עוד באותו מעמד אליהו הנביא מוריד להם  
!! מיד גשמים לראשונה לאחר שלוש שנים שחונות שלא ירדה להם אפילו טיפה אחת... תחשוב איזה מפגן אדיר זה... והנה! 

לבד!!   לבד  עצמו  הנביא מוצא את  ואליהו  אותך...  שולחת אנשים להרוג  שולחת איום לאליהו הנביא... אני  למחרת... איזבל 
נמלט על נפשו בחוסר כל... ואף אחד לא עומד לצידו... אין לו אפילו מה לאכול... אני לא מבין: איך איזבל לא רועדת מפחד?? 

ה בן אדם שבמשפט אחת שלו עצר את הגשם לשלוש שנים... אז איך את מעיזה לאיים  הרי אתמול התברר למפרע שיש פ
ונדבקים בו   את אליהו הנביא  קשה: איפה כלל ישראל??? איך אתם לא מקיפים  והכי  עוד צריך לברוח ממנה...  והוא  עליו... 

ניכם את כח קדושתו... אז איך יכול כ"אזור חתולה..."? יש פה נביא קדוש ה' שהוריד לכם אש ומטר מהשמים... אתם במו עי
לחפש איזה  עומד לצידו?? אני מנסה  ואף אחד לא  לבד לבד נרדף מאיזבל  להיות שלמחרת אליהו הנביא מוצא את עצמו 
דוגמא להמחיש את עוצמת האבסורד ואני מתקשה למצא... כי אין לזה אח ורע... תחשוב שיש לך עסק עם אדם שה"מחזיק 

שלו... בלחיצת כפתור אחת הוא מרים שאלטער והגשם מפסיק לג' שנים וכולם מתים  מפתחות" של העולם נמ צא בידיים 
 מרעב. ובאותה מידה בהינף יד הוא מוריד בחזרה את השלטאר ומתניע גשם לעולם.  

מתחילה להתנכל אליו... אם אני ואתה היינו אז. ..  תחשוב שאתמול הוא התניע בחזרה את המנוע של הגשם ובדיוק איזבל 
היינו דבר ראשון מנשקים את כפות רגליו מתוך הכרה והכנעה שיש לנו עסק עם צדיק שהוא היסוד של העולם בלי ססמאות  
אלא כפשוטו!!! דבר שני: אם היינו שומעים שאיזבל מנסה לפתוח את הפה מולו... היה אמור להיות מרד פנימי של מאתיים  

של איזבל ומח שוב יוריד את  אלף חמומי מוח שפורצים לארמון  סלים אותה... תגידי לנו: את משוגעת?? את רוצה שאליהו 
למקום...   שגולה ממקום  גשמים?? אבל לא!!! אליהו נשאר אנונימי... נשאר כזה נביא נווד כזה  של  וידומם מנוע  השאלטער 

ב שזו שאלה שזועקת עד לב  ממשיך להיות נרדף על נפשו... כאילו לא קרה פה אתמול כלום.. איך זה יכול להיות??? אני חוש
 השמים:  איך יכול להיות שיום לאחר המפגן האדיר הזה אליהו הנביא נשאר באותו מעמד נחות ונרדף כאילו לא היה כלום?? 

 אבל התשובה היא עוד יותר עצומה:     --- השאלה היא בהחלט עצומה  

ה'!!!    ענניים לב... הוא ביקש מה' שתי בקשות:  כשאליהו הנביא רצה להוריד אש מן השמים... הוא התפלל לה'... ואז אם תש
שלא יאמרו מעשה  שלא יאמרו מעשה כשפים הם!!! מה פירוש    ענני השני:שתרד אש מן השמים.. ואילו    ענני הראשון:  ענני!!

 כשפים הם??? 

פסיקו כבר לעבוד אליהו הנביא מתחנן לה': אני כעת רוצה להוכיח את עם ישראל עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים... ת 
גם את ה' וגם את הבעל... תחליטו לאן אתם שייכים... אם אתם שייכים לבעל תלכו אחריו עד הסוף... ואם אתה שייכים לה'  

 תלכו אחרי ה' עד הסוף...  

אני כעת רוצה להוריד אש מן    בשביל זהבשביל לזעזע את אמות הסיפים ולהוכיח לעם ישראל מה האמת...    ובשביל זה!!!! 
מיד אחרי שאני אוריד אש מן השמים...    דא עקא, שאז!!! אז אני יודע מה יקרה רגע לאחמ"כ...  שמים ומיד אח"כ גם גשם...  ה

כלל ישראל כ"כ יתפעמו!! כ"כ ישתוממו מהנס הגלוי שעשיתי לפניהם... שמאותו יום ואילך... הם יתחילו להיות חסידים שלי...  
כי עד עכשיו   לא עשיתי ככככלום... ... הליגער הליגער הליגער אליהו הנביא... ואז... ואז  חסידים מושבעים שלי... משוגעים עלי

כלל ישראל פסחו על שתי הסעיפים ועבדו את ה' ואת הבעל.. ומעכשיו כלל ישראל יעבדו את ה' ואת... ואת אליהו הנביא... אז 
תה לעורר את כלל ישראל שיפסיקו להסתובב סחור סחור מה עשינו?? לא עשינו כלום... לא הועלתי כלום!!! כל המטרה שלי הי 

ויתחילו להתמקד מול ה'!!! להבין שכל הצרות שלהם הגיעו בגלל שהם התרחקו מה'... וכל הישועות והנחמות מחכות להם  
מה שמתחנן    אז הנה... זה בקרבת ה'... ותכל'ס... במקום זה מה יקרה?? שמהיום כלל ישראל מצאו טרנד חדש!!! אליהו הנביא...   

 אבל לא מספיק לי שתרד אש מן השמים... יש לי עוד ענני...  אליהו הנביא... ענני שתרד אש מן השמים!!! 

שאני  ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם.... שלא יקשרו אותי לסיפור הזה... שלא יצביעו ויגידו שזה הליגער אליהו הנביא..  
לתמו  מחוץ  אשאר  שאני  לתמונה!!!!!  מחוץ  לתמונה!!! אשאר  מחוץ  אשאר  שאני  הגדול   נה!!!  מהמעמד  יצאו  ישראל  שכלל 

שכעת כ"כ   שאני לא אסיח את דעתם מהמסקנה  ולא אני אתפוס את הכותרות... שאני לא אגנוב את הבמה...  והנורא הזה 
גיד לה... תקשיבי...  מתבקשת... שיהודי שיחזור הבייתה לאחר המעמד הגדול ואשתו תשאל אותו איך היה... מה היה... שהוא לא י 

אין על אליהו הנביא... אין כאלו דברים!!! זה ה"פועל ישועות" הפורץ דרך... מהיום אנחנו תולים את התמונה שלו בסלון... מהיום  
 אנחנו הולכים רק אצלו לקבל ברכות... 

"בעל" התורן שמהיום פוסחים  שאני אשאר מחוץ לתמונה... שאני לא אהיה אהיה ה  לא רבש"ע... אנא... מתחנן אליהו הנביא: 
 בגיליון זה...   6ההמשך בעמוד  על שתי הסעיפים אצלי... והתפילה של אליהו אכן התקבלה. ושני הניסים האלו התרחשו!! 
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  רגע לפני שמתחיל ה"עליהום" של קמפיין הבחירות...  

 ממני  ובקשת חירות האחרונות שפנית אותיאליך ידידי העסקן... נשארתי חייב לך חוב ישן... היה זה לפני שנה וחצי בערך... בב
גדולי ישראל    כולי לטובת הרשימה ומערך ההסברה שהרי  וממש לחצת עלי שאסגור את הגמ' לשבועיים הקרובים ואתמסר כל

יצאו מגידרם ופרסמו קול קורא שחשוב לפעול למען טובת המערכה... זה ממש בנפשם של גדולי ישראל וזה דבר שרוב גופי 
 ...  וכו' וכו' תורה תלויים בו... ועשית ככל אשר יורוך... וצריך לשמוע בקול הרבנים

... הבנתי את חשיבות ם קצת כן יצאתישאחרי כל מה שאמרת... אני עדיין לא יצאתי לגמרי מגדרי!!! אמנותכל'ס... היית מזועזע  
שלי... איך אני לא מבין שצריך לקום ולזעזע את   היית ממש מאוכזב מהשלוות נפשבל לא כמוך...  העניין והשתדלתי לפעול... א

  ין שהוא שמאל... ומי רואה אותם וכו'...אמות הסיפים שהרי גדולי ישראל... ואפילו יאמר לך על ימ

רחוקים  יחסית  עדיין  כשאנחנו  עכשיו!!!  אבל  לך...  לענות  חכם  ולא  נכון  לא  זה  מעשה  בשעת  כי  לך!!  עניתי  לא  ובשעתו 
 מהבחירות... כעת אני מרשה לעצמי לענות לך... 

ו שצץ מבחירות לבחירות... חוץ מה"קול קורא" של  זה לא משה  גדולי ישראל  ובכן: ידידי היקר: אני רוצה לגלות לך סוד כמוס!!!  
(בפרט בתקופה אם תעקוב אחרי הכותרות בעיתון  ו  הבחירות יש עוד!!! עוד כמה "קול קורא" שמתפרסמים כל כמה שבועות...

ישראל  הזו...) וכמה  גדולי  כמה  מפרסמים  להם    לאחרונה  חשוב  וזה  קורא"...  "קול  של  יותררקריאות  י קצת  הרבה  קצת    ותר ... 
שיש עוד!!!! עוד כמה    אז תדע לך     "קול קורא" של הבחירות... ואם על הבחירות נאמר שזה דבר שרוב גופי תורה תלוים בו...מה

 דברים שרוב גופי תלויים בהם... 

ואם גדולי ישראל יפרסמו "קול קורא" בעיתון (או שכבר פרסמו) להשגיח ולשים לב שלא ללכת לנופש במקומות שלא ראוים... 
שלא יקח את הקול קורא הזה   כל!!! כל גופי תורה תלויים בו... ומי  לך שזה דבר שלא רוב גופי תורה תלוים בו אלא  אז תדע 

 לעצמות הוא עלול להישאר עם גוף בלי נשמה... זה דבר שכל נשמת הגוף תלויה בו... 

של גדולי ישראל מול פגעי הטכנולוגואם   שוב ושוב ההתרעה  על כל מיני היתרים, כל כמה זמן מתפרסם  להסתמך  יה ושלא 
מהנופש    זרחו  שבן אדם (קצת מגוחך    ושיהיה לך ברור: שהנושאים האלו קריטיים אצל גדולי ישראל הרבה הרבה יותר מהבחירות...

קר: אם "ועשית ככל  אדוני הי    )... והיישר משדה התעופה אתה נוחת עלי עם "ועשית ככל אשר יורוך" בייחס לבחירות...לובחו"ל עם הסמארטפון ש
 שמתחיל עכשיו... ועשית ככל אשר יורוך זה משהו  אשר יורוך..." אז בבקשה!!!

שעות   שמפעילה אותנו  תאוות הניצוחעסיסי... יש פה    רק מה?? בבחירות יש "כח אחר מעורב בו..." יש פה גם ניחוח פליטי 
לטורבו...    ומכניסה  נוספות ע אותנו  מודעות  רואה  אתה  פתאום  החרדיתנואז  המפלגה  של  סלונג  עם  ואזק  נזכרים   ...  כולם 

 אבל הההלו... אדוני היקר: אתה חדש פה...   ושוב: זה לא סתירה שזה נכון!!!"לקדש שם שמים..."  שר יורוך..." וב"ועשית ככל א
יורוך אשר  ככל  ב  ""ועשית  מתחיל  זה  עכשיו!!!  המתחיל  של  עושצורה  אנחנו  האם  שלנו...  אוגוסט  יולי  בצורה  יוני  זה  את  ים 

ראויה כמו שגדולי ישראל מתווים לנו... או שכאן תתנו לי לחיות... תנו לי לבחור את הכשרות... תנו לי לבחור את רמת היהדות  
 שלי...  

 --- 
... הדבר האחרון שהייתי רוצה זה להוריד את הנחישות בייחס לבחירות... גם מי שלא מציית לגדולי ישראל עכשיו: שלא תבין

אדם מכריז על כי סו"ס יום הבחירות זה יום ש  זה חשוב בעיקר בשמים...ו(חשוב!!!    כבר  ביום הבחירות זה  הדברים ולכה"פ מציית להם  רבשא
ים... לבין אחד שמחליט לא להישמע  שמטייח הוראה של גדולי ישראל בייחס לבילוי  למעשה אי אפשר להשוות בין אחד  השייכות שלו וזה אומר המון... כלומר:

שלהוריד   שמוריד כיפה...  בלשה"ר לבין מישנכשל    ההבדל בין מי... זה כמו  כי כאן זה כבר הגדרת שייכות וזה משהו הרבה יותר מהותי  של גדולי ישראל...  לדרך 

אבל!!! צריך לפחות  זה!!)כיפה זה הרבה יותר גרוע מלדבר לשוה"ר למרות שלשה"ר זה עוון הכי חמור וכיפה זה בסה"כ מנהג... עדיין!! עדיין כיפה זו הכר
  "קול קורא" ה  הרי דווקא  לקחת את הפורפורציות ולהבין:  שבייחס לגדולי ישראל!!! כמה שהנושא של הבחירות חשוב אצלם...

 (אתה מוזמן לשאול את פי קדשם) !!! אצלם!!! זה יותר חשוב ויותר מהותי  םבשבועות אלו יותר קריטי  שמתפרסמים
אם אתם רוצים להתחיל להבעיר את השטח כבר עכשיו... הייתי מציע   ..למטה המפלגות החרדיותרציתי להציע  אז אדרבה...  

לא בייחס לבחירות אלא בייחס לכל מיני פרצות רוחניות   בכנות: כבר עכשיו!! תקחו כל "קול קורא" שמתפרסם ע"י גדולי ישראל
אלו בתקופות  אצלנו  הבשקיימות  ומקומות  הצימרים  על  התרעה  זה  אם  התורה...  לרוח  מתאימים  שאינם  פגעי   ילוי  זה  ואם 

כן!! כי זה חשוב!!! האחריות מחייבת!! ממש מחייבת...   עם הבלנק של המפלגה ועם כל המרץ...  ... ותפרסמו את זההטכנולוגיה
שלי... אבל: אל תחשוד בי לתמימות... אני לא חושב לרגע אחד שמישהו הולך לאמץ את הרעיון  "כי אנחנו חרדים" זה זה!!!  

... אין פה בעלי אינטרסים שיהיה להם עניין לפרסם כאלו דברים... לכן!! מודעות האלו אף אחד לא מרויחולמה??? כי... כי מה
שבאמת  דווקא הוא ישאר ככה עם כתב "יאכנע" כזה בעיתון... ויהיו כמה אנשים  חשוב...  שבאמת באמת  לכן ה"קול קורא" 

 ה... וכולם יסתכלו עליהם כתמהונים... ולמה???באמת איכפת להם וינסו לעורר על ז

הם באמת בנפשנו... בדרך כלל הפרסומות האלו  שבאמת חשובים ואם תשים לב: כל הפרסומות על דברים    מחוסר תקציב!!!

  כסף!!!  הרבה כי קמפיין עולהפשוט ... למה?? פיקאיתמקצועיות מבחינה גרא נעימות לעין ולא נראות סמרטוטיות כאלו... לא

שאיכפת לו... ומפריע לו שדווקא הדברים החשובים נשארו שם בעיתון   רשת מזון יש כסף... אבל לאברך ולמפלגה יש כסף... ל

לעשות?? יכול  הזה  האברך  כבר  מה  נו...  לקרא...  חשק  נותן  שלא  כבד  "ליוורנו"  לגרפיקה  בכתב  שקל  מאה  ועוד לשלם   ...

(ותאמין לי... אם הוא היה שואל אותי מבחינה שיווקית... אם זה ככה נראה  נראה בהתאם!!!    חמישים שקל למישהו שינסח לו איזה משהו וזה

 לפחות אתה תתעלה מעצמך ותבין... שאם הסלונג של המפלגהאבל אתה זה שקורא את המודעה המוזרה הזו!!!    עדיף כבר לא לפרסם)

טמון בה כוונה תקציב... ואילו דווקא המודעה הזו...  נטרסים נושאי עוצמות אי רק בגלל שיש פה יותר מוצלח מהמודעה המרוטשת הזו... זה

יותר...   בו!!!טהורה  שיש  במה  אלא  בקנקן  תסתכל  א  אל  רואה  ניכרכשאתה  מאוד  המפלגה...  של  הקמפיין  המקצועי!!!    ת  הפן אבל  הפן 

שהאנרגיות שלי מוגבלות ואני   אז תגיד לי: אחרי. נו..... הוא בסה"כ אומר לך שיש פה תקציב...  ואמיתי  המקצועי לא עושה את זה יותר דתי

לבחור על מה לשים דגש?? האם לדבר על הבחירות או נגד אינטרנט?? לבחירות יש מספיק קליינטים... יש מספיק מי שיערבב... אבל  נאלץ 

נפת אנחנו  אנחנו!!!  פה  עניין??  מחוסר  בעיתון  שם  שנשאר  קורא"  ה"קול  של  המשמר  על  לעמוד  יסכים  של מי  הבחירות...  מטה  את  ח 

.  האחריות שבאמת באמת מחייבת... בינינו... המאמר הזה קצת מעצבן... גם אותי הוא מעצבן... כנראה שזה לא מספיק פוטוגני... לא פופולרי..

 אבל בינינו: זה לא האמת???
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   29משפחת נוישטט רח' הרב פראנק   -בית וגן
 053-3148861 -הר נוף 

 052-7682281  -29המ"ג  -רוממה 
 054-8419684 -47רובין   -רמות ד' 
 0527680281 -)חדש( נוה יעקב

 

 מודיעין עילית 
 052-7174781, 14רחוב קצות החושן 

 089742750 -משפחת דרבקין -14 חפץ חיים
 0527137444 ברכפלד בלבד:-פיצוחי בראשית
 052-7137444 -24נתיבות המשפט 

 0527644795גרין פארק  
 

   053-4112035משפחת שפירא:   - אופקים
 9שבט אשר  052-7171721שרגל -אחיסמך

 0534162979אחיסמך שלב ב' 
 03-9073067 -אלעד

 050-4120311  -הרב צור -אשדוד

 0533162445משפחת חיון  - באר שבע  !חדש

   054-8450998 -אזור רמי לוי - ביתר עילית

 058-3294147 ר"ב   9נהר הירדן  -בית שמש

 0533119644 - 3בית שמש רמה ד'/! חדש    

   055-6728458 -9קיבוץ גלויות   -בני ברק
 052-7117271   34חזו"א     
 0527603814 -אזור רח׳ הרב קוק חדש 

 
 052-7683095, 15: פולק, גאולה חיפה

 054-8441354 -טבריה 

 054-8431731  -נוף הגליל

 052-7136165משפחת שטיימן  -כרמיאל

  089934274    42הר' גרשונוביץ   -נתיבות

 052-7686876 -עפולה
 

 0504124235(מרכז העיר)  -פתח תקוה

 052-7181828  -צפת

 054-8423047  -רחובות
 054-8415410 -רכסים

 052-7150166 - תל ציון

 055-6705003 -לימן - תפרח

 

 נקודות הפצה בחו"ל:

 ארה"ב:
 6022 879 914  : מונסי

 3475123254-  ברוקלין: 
 347-675-6830 : ליקווד

 
 אירופה:

   07970287781  לונדון:  
 



 

  

למה כ"כ קשה לדבר נגד פגעי   
 הטכנולוגיה??  

אני   אחרונה  בשנה  אבל  לב...  שמת  לא  מסתמא 
פגעי   של  העוון  חומרת  על  כותב  פחות  הרבה 
הזו  שהפירצה  בגלל  לא  כמובן  וזה  הטכנולוגיה... 

בגלל   אלא  חמורה...  פחות  ליום  נהייתה  שמיום 
הטכנולוגיה פגעי  מול  ה'הסברתי'  נהיה    המאבק 

וי מסובך  נהיה יותר  זה  כך  כדי  ועד  מורכב...  ותר 
מה   טוב..  יהיה  לא  שתכתוב  שמה  שמה  מורכב 
שתכתוב זה יהיה טוב למישהו אחד... ומאוד מזיק  
דעתי   את  שהטריף  מה  וזה  אחר  למישהו  וגרוע 

 והוציא לי את כל האויר מהמפרשים...  

חשבתי לעצמי... שאם אני כבר לא כ"כ כותב על זה  
אד אז  מורכב...  שזה  זה  בגלל  על  נדבר  בא  רבה... 

עצמו!!! מה קרה שהנושא הזה נהיה כ"כ מסובך...  
היום...  להתעכב  רוצה  אני  הזו  הנקודה    ועל 

הזמן  הגיע  כי  זה...  את  להסביר  שחשוב  וכמדומני 
הטכנולוגיה   פגעי  של  שהמאבק  יחד  ונפנים  שנבין 

ולא יכול להיות מאבק ציבורי אחיד  הוא כבר כמעט  
מ  וממוקד!!! לא  בעלון  (עכ"פ  שנכתב  גורף  ציבורי  כלל  אבק 

נדברו...) אז  כמו  שעיקר   עממי  שנקלוט  הזמן  הגיע 
הטכנולוגיה   פגעי  נגד  הפרטי  המאבק  למגרש  עבר 

שלך!!!! להתלונן   והאישי  תפסיק  אתה!!!  כן... 
ולחכות שאחרים שיעשו את העבודה בשבילך.. לא  
הרבנים וגם לא המערכת ולא הממסד... פעם אולי 

ק אפשר  למערכת  היה  ולתת  בשמירה  להירדם  צת 
אז  ולועדות השונות לעשות את העבודה בשבילך...  

    תם עידן!!!!- זהו ש 

כי  הזה...  המסר  את  היטב  היטב  להפנים  וחשוב 
(יש המון המון אנשים שהבינו את זה בנפשנו הדבר!!!  

 לאחר שנכוו ברותחים.. וחבל...)

 --- 

נגד   במאבק  מסובך  כ"כ  מה  ממש:  בקצרה  ובכן: 
 פגעי הטכנולוגיה??? 

(עכ"פ  קולעת  הגדרה  סו"ס  מצאתי  הוא:  העניין 
להציב  צריכים  שאנחנו  והגבולות  לסינון  לטעמי) 
שמצאתי   ההגדרה  הטכנולוגיה..  פגעי  מול  לעצמנו 

מה זה עשר   עשר קדושות!!!  היא: המושג שנקרא  
 קדושות??? 

המיצרים  בין  לימי  אנו  נכנסים  הבא  בשבוע  ובכן: 
שיש    עשר קדושותם המשנה מונה  ובפרק א' דכלי

בארץ ישראל זו למעלה מזו...  לדוגמא: אתה מגיע 
  עד כאן לשערי הר הבית... כתוב שם תמרור עצור!!! 

לזבים ולמצורעים... אתה מתקדם ומתקרב לחיל... 
מחסום:   מתים...שוב  לטמאי  כאן  נכנס   עד  אתה 

עד  לטבולי יום... הלאה...    סטופ!!! עד כאןלעזרה...  
כאןלישראל...    כאן מומין...    עד  בעלי  לכהנים 

באיזשהו  נעצרים  כולם  בסוף  בסוף  בקיצור: 
מחסום... כל אחד נעצר במחסום שלו... יש מצורע 
שעליו נאמר "צא טמא ממחננו" שהוא משולח הכי 
רחוק... אי שם מחוץ לעיר... ולעומת זאת יש טמא  
זכות   לו  יש  ואפילו  בעיר  להיות  לו  שמותר  מת 

להר הבית אבל בכניסה לחיל הוא נעצר...  להתקרב  

ויש יהודי טהור שנעצר בעזרת כהנים ויש כהן שיכול 
 להיכנס עד ההיכל...  

במעמד  אחד  כל  דבר...  של  בסופו  אומרת:  זאת 
הרוחני שלו... יש לו מצד אחד את ההישג הרוחני עד  

הוא   יותר    כן!!!!  היכן  להתקדם  ממנו  נדרש  כן 
אחור... ובאותה מידה מאחרים שהוא מותיר אותם מ

איפה הוא נעצר, לעומת אלו שנדרש מהם יותר ממנו  
 והם מותירים אותו מאחור... 

   על אותו משקל בדיוק בייחס לפגעי הטכנולוגיה...

אחד   כל  דרגות...  דרגות  יש  המקדש  שבבית  כמו 
והרמה שלו.. כך בהתנזרות מפגעי הטכנולוגיה יש גם 

כלל אין  קדושות...  עשר  של  אין  בחינה  ברורים!!!  ים 
שלו...   הרוחנית  הרמה  את  יש  אחד  לכל  אחד!!!  קו 
את המשבצת הרוחנית איפה הוא ממוקם שבזה הוא  
שמשתרע   ממי  טוב  יותר  להיות  יכול  אחד  מצד 
זכה   שכבר  ממי  ממני  טוב  ופחות  מאחוריו... 

ו  מאחור...  אותו  ולהותיר  כללים  להתקדם  בזה  אין 
(או לפי  נית שלו  יש אחד שלפי הרמה הרוח  ברורים!!!

שלו) והרגישויות  הסיכון  להחזיק   רף  בכלל  לו  אסור 
מחשב... ויש אחד שמותר לו מחשב ואסור לו מייל...  
וכן   אינטרנט...  לו  ואסור  מייל  לו  שמותר  אחד  ויש 
הכהן  את  הלוי...  שבט  את  ויש  הלאה...  וכן  הלאה 
אפילו   יחזיק  שלא  ממנו  מצפים  שאנחנו  משרת 

שיש!!! יש כאלו יהודים מרוממים  (ותתפלא  פלאפון...   לשמוע 
מדובר   מחדל...  זה  כשר  פלאפון  להחזיק  שבשבילם  שלנו  בדור 
ככהן   הוא  בוקר  ומידי  הרבים  החשבונות  את  שעזב  קדוש  בכהן 
שמקדש ידיו ורגליו מן הכיור קודם עבודתו ואין לו בעולמו אלא ד' 

הלכה...) של  כשר   אמות  פלאפון  עם  להסתובב  בשבילו 
כמו   עם  זה  משוטט  אותו  שתראה  אב  בית  של  כהן 

בגדי כהונה בחיל או בהר הבית... סליחה... מה יש לך 
(וכמובן  לעשות כאן??? מקומך בבין האולם ולמזבח...  

שיש גם את הכה"ג שגם טלפון הוא לא צריך להחזיק... היה לנו את  
את  אחת  יד  על  לספור  שאפשר  זצוק"ל  קנייבסקי  חיים  ר'  מרן 

ש הפעמים  בידייםמספר  טלפון  של  שפופרת  החזיק  כעת    הוא 
הסוף...   עד  שמאלה  נשבור  סתירה  בא  לא  זה  כעת 

בטהרה    לרגע  קורנות  שפניו  זב  הבית  בהר  פה  שיש 
הבית   להר  להיכנס  סו"ס  זוכה  שהוא  על  עילאית 

זיבה   מטומאת  נקיים  שבעה  ממושכת...  לאחר 
הזב והישג   -בשביל  התעלות  זה  הבית  להר  להיכנס 

הכהן   את  נראה  שאם  סתירה  לא  וזה  עצום!!  רוחני 
מכות   יקבל  הוא  הבית  בהר  מסתובב  בגדים  בד' 
מאיש הר הבית... מה אתה מסתובב במקום שמותר  

שם...   להסתובב  מתים  משקל    לטמאי  אותו  על 
שב עם  יש כאלו שבשבילם להחזיק מח  בטכנולוגיה... 

מייל בבית זה מחדל רוחני לכל דבר!! ובאותה מידה  
יש כאלו שלהחזיק מחשב מסונן שיש בו רק מייל זה 
מעשה נאצל של מסירות נפש אמיתית והקרבה לכל 

 דבר תעשה משהו... 

אותי: שאל  שמישהו  כמובן  נתת   ואז  ככה...  אם  נו... 
 דבריך לשיעורין??

א אתה  ולשני  מייל  שאסור  אומר  אתה  ומר לאחד 
 שזה מצויין... 

נתת     בנקודה!!!  נגעת  בדיוק!!  נכון!!!  לו  אמרתי 
 דבריך לשיעורין!!!   

בחינה   יש  טכנולוגיה  של  בנושא  לעשות...  מה  אין 
לשיעורין...   דבריך  נתת  של  של מסוימת  המושג  (כידוע 

"לא פלוג רבנן" לא נאמר בכל תקנת חכמים... יש כל מיני מקומות  

ופלוג...) פלוג  רבנן  ב  שרבנן  המקדש  שבבית  כמו  דיוק 
ממוקם  היה  אחד  וכל  לשיעורין...  דבריהם  נתנו 
במעלה משלו... כך גם בייחס לשמירת הבית מפגעי 

 הטכנולוגיה... 

 --- 

דא עקא!!! שברגע שנתת דבריך לשיעורים... העסק   
להסתבך...   האישי   מתחיל  למשבר  מגיע  אני  וכאן 

אי שלי... שבוע אחד כתבתי מאמר מחזק עבור הטמ
  מסונן... מתים שיעשו את המאמץ שהאינטרנט יהיה  

משהו   זה  שאינטרנט  חושב  לא  אחד  אף  כן... 
להיות  כן...  שיש)  מסונן  סימפטי... (גם אם הוא הכי 

. אבל סו"ס אל תברואתי..טמא מת זה בהחלט מפגע  
הבית...   להר  כניסה  אישור  מת  לטמא  שיש  תשכח 

לגמרי להפקיע אותו... לגמרי  לא יכול  (בבחירות    אתה 
שלהם   האצבע  ועם  בחירה  זכות  מתים  לטמאי  יש  פסח  ערב  של 

בטומאה) הבא  פסח  פה  שיהיה  לגרום  יכולים  אל    הם  ואז!!! 
 תשאל...  

מכל באותו   (בצדק)  הראש  על  חטפתי  שבוע 
מתמדת  בחרדה  וחיים  בעזרה  שנמצאים  הטהורים 
מתים   לטמאי  שמותר  כותב  אתה  מה  מטומאה... 
יטמאו   שהם  רוצה  אתה  מה...  הבית??  להר  להיכנס 
אתה  מת...  מטומאת  נטהרנו  שסו"ס  עד  אותנו?? 

(שלא תדע איזה שרשרת  רוצה להרוס ולקלקל את הכל??  
כולה להיווצר של מגע הכי תמים של טמא מת הדבקה של טומאה י

מבין   בהחלט  אני  אבל  טהרות...  לסדר  להיכנס  אכ"מ  טהור...  עם 
להר   להיכנס  מת  לטמא  נתתי  למה  הטהור  של  הפאניקה  את 

ונאבקים    הבית...) הבית  על  נלחמים  אנחנו  בקיצור: 
אנשים   יהיו  לא  שלנו  שבקהילה  שיננו  בעור 

נאבק  אנחנו  אינטרנט..  הכח  שמחזיקים  כל  עם  ים 
לא   אינטרנט!!  שאין  ובמוסדות  בקהילה  להטמיע 

בינינו...   מקומו  ולזלזל  יפקד  ראש  להקל  יכול  לא  (ואתה 
בקנאות שלהם כי מדובר  בקהילות ששילמו על זה במחיר נפשות  
בגלל  ואילמת  חיה  בעדות  ברחובות  להם  שמתגלגלים  יקרות 

עול  שלהם  הילדים  של  הרוחניות  של  והגורל  להם  האינטרנט  ה 

עולה בחיים..   לכולנו זה  ובינינו  והנה אתה אדון אז    בחיים... 
נדברו... מגיע ככה והורס לנו את הכל... מכניס לנו את 
האחורית...   מהדלת  והאייפוניסטים  המוגניסטים 
נותן להם לגיטימציה... טוען שיש להם גם מקום בהר 
פגעי   נגד  המאבק  כל  את  לנו  הרסת  הבית... 

 מה זה צריך להיות???? הטכנולוגיה... 

חוזר   אני  התכוונתי...  לא  סליחה...  סליחה  אוי... 
 בתשובה!!!!  

חריף   מאמר  וכתבתי  תשובה  עשיתי  לאחמ"כ  שבוע 
בכלל...   אינטרנט  להחזיק  אסור  תורה  שלבן  זה  על 

מי שיש לו    רק מייל בלבד!!!!אפילו הכי חסום שיש...  
 אינטרנט אפילו חסום הוא לא... לא משלנו... 

ואז שלא תדע... התברר שעשיתי את טעות חיי... כי  
באותו שבוע קבלתי התקפה כפולה... עשו עלי מצור 

 משני הכיוונים ביחד... 

אלו הטמאי מתים שאתמול עשיתי להם קבלת פנים  
מגרש  אתה  למה  עלי...  לצעוק  התחילו  הבית...  בהר 
אותנו מבית המקדש?? אז מה ואנחנו טמאי מתים...  

ויש   מה  לגמרי..  אז  מסונן  הוא  אבל  אינטרנט...  לנו 
מת   לטמא  שמותר  אמרת  עצמך  אתה  ותכל'ס 
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אתה  למה  יהודי...  גם  הוא  הבית...  להר  להיכנס 
מפקיע אותנו??  נבהלתי מהם... אבאלע... נמלטתי 
העזרה...  לתוך  פנימה  וברחתי  בי  נשמתי  עוד  כל 

 אבל רק  (לשם הם הרי לא יכולים להיכנס... שם אני מאובטח)
נכנסתי לתוך העזרה... לפתע מתנפלים עלי שמונים 
לי:  תגיד  שבידם...  מגיני זהב  עם  אלף פרחי כהונה 
שמחזיק   שמי  שלך  בעלון  כותב  אתה  השתגעת?? 

מייללמחשב   כבר   עם  מצידך  הוא  בסייידר???  זה 
פתוח   הכל  לעזרה...   חודשי  חופשי  כרטיס  מקבל 

ומח טבול יום  עדיין  וסר  לפניו?? מה פתאום... הוא 
ישראל...   לעזרת  להיכנס  לו  שאסור  (נכון  כיפורים 

שמותר לו להיכנס לחיל כי סו"ס הוא פחות גרוע ממי שמחזיק 
לעזרה??  להיכנס  אבל  מת...  טמא  שהוא  כשר  אינטרנט 

   השתגעת..??)

צודקים!! כולם  בינינו  למעשה...  צודקים!!  גם    והם 
להר  להיכנס  להם  שמותר  צודקים  מתים  הטמאי 

ו כיפורים  הבית...  שמחוסר  צודקים...  הכהנים  גם 
טוב... ראיתי שאין לי  אסור להיכנס לעזרת ישראל...  

יכול  ברירה!!!   לא  כבר  שאני  להפנים  התחלתי 
קבלתי  אחד  יום  ואז  החתונות...  שתי  על  לרקוד 
החלטה שמהיום העלון שלי הוא בטאון של אברכי 
טהורים  אותם  רק  זה  שלי  יעד  והקהל  הכוללים... 

ם בעזרה... התחלתי לכתוב אש וגפרית נגד שנמצאי
צריך  יהודי  מייל???  צריך  כולל  אברך  מה  מייל... 
טהרת  על  חולין  לאכול  צריך  מרומם... יהודי  להיות 
קודש ולהיות ראוי להיות שבתי בבית ה'.. לא לצאת 
לדרך  יצאתי  כעת  יופי..  מייל!!!     אויס  מהעזרה... 

ל צריך  לא  כבר  אני  בטוחה...  התפתל  בהרגשה 
וללכת בין הטיפות ולהגיד שזה מצד אחד זה מותר 
כתבתי   שבוע  באותו  ואכן  ראוי...  לא  זה  שני  ומצד 
כל  את  מייל...  בו  שיש  מחשב  נגד  וגפרית  אש 
הנזקים החמורים שיש במייל ביתי... מה צריך מייל 

 בתוך הבית וכו'??  

היתה   שלי  שהשמחה  מתברר  אוי...  אוי  אוי  אבל 
   מוקדמת מידי...

כי לא חלפו שלושה ימים  ואני מקבל טלפון בהול...  
מקבל   אני  הבית!!!  הר  מאיש  תשאל...  אל  ממי?? 
בקשר  שאני  מרומם  ה'  עובד  מיהודי  בהול  טלפון 

(והוא בעצמו מקורב קרוב איתו ואני מאוד אוחז ממנו...  

שבדורנו.) המופלגים  ה'  ועויבדי  הצדיקים  מגדולי  הוא    לאחד 
ושוא בזעזוע  אלי  מעיז פונה  אתה  איך  לי:  תגיד  ל: 

לכתוב כאלו דברים?? אתה מצד אחד כותב נגד נגע  
להבין  לכולם  נותן  אתה  דיבור  כדי  ותוך  המייל... 
שכחת  רבש"ע:  גמור...  בסייידר  זה  שמחשב 

 שמחשב בבית זה אבי אבות הטומאה?? 

הופה!!! זהו!! פה נשברתי סופית!! בשלב זה יצא לי  
 לגמרי האויר!!!  

הייתי בטוח שזהו!!!  זה?? גם זה לא טוב??  מה... גם  
בתוך   שננעלתי  שברגע  בטוח  הייתי  ליעד!!  הגעתי 

וניתקתי   לאאוטנט  רק  העזרה... ברגע שהלכתי  לא 
אז זהו!!! כעת גם את המייל...  את האינטרנט אלא  

לפרוכת  מזבח  בין  גדול  הכהן  עם  יחד  עומד  אני 
ומזה שבע הזאות לפני ה'... אבל מה מתברר?? לא  
בתוך  גם  העזרה...  בתוך  שננעלת  אחרי  גם  אדוני... 

עד  ישראל!!    עד כאןהעזרה יש דרגות שונות!!! יש  
כהנים בעלי מומין!! סו"ס עדיין אתה זר... ולזר  כאן

לעזרת   ולא  ישראל  לעזרת  רק  להיכנס  מותר 
לכהן   ואילו  מייל...  בלי  מחשב  מותר  לזר  כהנים!!! 

נשב כאן  הנה!!!  אז  מחשב...  גם  כאן אסור  רתי!!! 

נגד   המאבק  הנראה  שככל  והפנמתי  האסימון  לי  נפל 
פגעי הטכנולוגיה הוא כבר לא יכול להיות מאבק ציבורי  
להינעל   דבר  כזה  שאין  מבין  שאתה  כמו  וגורף...  אחיד 
שמחזיק   מי  נגד  הנגמ"ש  מתוך  ולירות  העזרה  בתוך 
מחשב... כך באותה מידה אתה לא יכול לשבח את מי 

יש פה   אין בזה כללים!!!!ו הכי מסונן...   שיש לו מייל ול
עשר קדושות ולכל יהודי יש לו את המיקום שלו... איפה 
נוסף  אחד  צעד  לעשות  צריך  הוא  שמשם  אוחז  שהוא 
קדימה וכל הכבוד לו... וזה לא סתירה שחבר שלו אוחז  

 הרחק הרחק משם...  

יש  מקום  באיזשהו  כי  חשובה...  מאוד  הזו  והמסקנה 
שעדיין   ברורים... כאלו  יותר  דברים  לנו  שיגידו  מחכים 

אחיד   אחד  מהלך  תוביל  כן  שההנהגה  מצפים  אנחנו 
שזה   תחכה  ואל  קורה..  לא  זה  ותכל'ס  ועיקש!!!  ברור 

 יקרה כי זה לא יקרה... כי זה לא יכול לקרות!!!! 

זהו... הגיע הזמן שנהיה ילדים גדולים... ילד בכיתה ה'  
מבין טוב מאוד שהם   מבין שיש ילדים בכיתה ב'... הוא

הוא   מהם...  מתקלקל  לא  הוא  מתחתיו!!!  רמות  כמה 
... 4מבין מצוין שגם אם הם גומרים את החידר בשעה  

בשעה   לגמור  יכול  שהוא  סתירה  לא  שום 6זה  ואין   ...
סיבה שיהודי חרדי שיש לו טיפ טיפה אינטלגנציה לא 
ובינינו...   החרדית!!!  ביהדות  שונות  רמות  שיש  יבין 

הישיבה    בחור בתוך  שגם  שתפנים  הזמן  הגיע  יקר... 
שלך... יש רמות שונות ותפסיק להשוות בינך לבחורים 
אחרים... תפסיק להיות ראש קטן... ואם המשגיח מעיר  
הרב  למה  לו...  תגיד  אל  כשר...  פלאפון  לך  יש  למה  לך 
כשר...  לו תואם  שיש  בחור פלוני אלמוני  עם  לא צועק 

אות שיזרוק  לי...  בגלל תאמין  רק  מהישיבה  לשבוע  ך 
הטיעון המטופש הזה... מה... אתה ילד קטן?? אתה לא  
שונות...   רוחניות  רמות  הישיבה  בתוך  גם  שיש  מבין 

 ואצלו זה נסלח... ואצלך לא!!! 

עכשיו: אל תצפה שהמשגיח יענה לך כזו תשובה... (כי  
הוא צריך לקחת בחשבון שאתה לא כשיר להבין כאלו 

לי אבל  ילד    מסרים...)  להיות  לך  מותר  לנסות...  מותר 
גדול ולהבין שבכל ישיבה יש מקום לבחור אחד שהוא  
מצורע שהוא מהלך בסוף המחנה והענן פולטו,  יש כמה 
עשרות   כמה  יש  מחנות...  לב'  מחוץ  שמשולחים  זבים 
טמאי מתים... ויש מאה בחורים שזוכים להיות שתולים 

ש גם את הנר בעזרה... ויש כמה בודדים שהם כהנים וי
המערבי של הישיבה... ומותר למשגיח להעיר לך איפה 
בלימוד  שמונח  בחור  ואתה  שאתה נמצא!!! ואם זכית 
וזוכה להיות שתול בבית ה'... ויום אחד המשגיח מוצא  
שיצאת   קרה  מה  לך:  מעיר  והוא  פלאפון  עם  אותך 
מהעזרה ונהיית טמא מת? נו... מה אתה בחכמתך עונה 

ה מה  בחור למשגיח???  פה  יש  ממני...?  רוצה  משגיח 
מה   פרוץ...  אינטרנט  מחזיק  הוא  מצורע...  שהוא 
הקשר??? אז מה ויש מצורע שמורחק מג' מחנות... מה 
הסיפור שלך?? אתה רוצה להחליף איתו?? ברוך ה' עד 
היום היית יכול להיכנס למחנה שכינה ולאחרונה אנחנו  

משגיח זה רואים שנסוגת קצת והגעת למחנה לויה... ול
 בסה"כ חבל... 

אז נכון שבחידר אי אפשר לדבר בשפה הזו!!! כי יש לך  
חשבת  אם  וגם  ילד!!!  לא  אתה  אבל  ילדים..  עם  עסק 
שאתה ילד... אז מה נעשה שהקב"ה לא שאל אותנו...  
אלא הציב אותנו בפני עובדות שבתוך מסגרת אחת יש  
מוכרחים  ואנחנו  אנשים  של  ומגוונות  שונות  רמות 

ידיים לקל שמשלבים  אלו  כל  חבל!!!  כי  זה..  את  וט 
נגד   מאבק  של  אחיד  קו  איזה  שיש  ומחכים 
הטכנולוגיה... לבנתיים אתה מפסיד זמן יקר... תפסיק  

שתכנס   הזמן  הגיע  ושמאלה...  ימינה  להסתכל 
וביתי   אני  ותכריז:  השלחן  על  ותדפוק  הבייתה 

 נעבוד את ה'!!! זו וזו הרמה הרוחנית שלנו... 

אבל אבא... אצל השכנה יש מחשב??? אצל אה...  
הבן דוד יש גישה למייל עם אינטרנט מסונן?? אז  
ממוקמים   ואנחנו  שם...  ממוקמים  הם  מה!!! 
וזו!!!   זו  רוחנית  ברמה  אוחזים  אנחנו  פה... 
את  ומאהיבים  זה  את  מעצימים  איך  (עכשיו: 

כבר סוגיה אחרת אבל שהדברים יהיו  -זה?? זו   (
בינינו לבין המשפחה שממול...  ברורים!! אין קשר  

אנחנו   שלנו...  דודים  הבני  לבין  בינינו  קשר  אין 
בהישגים  שלהם!!  במקום  אותם  מכבדים 
הרוחניים שלהם!! סו"ס אנחנו יודעים שיש כאלו  
שגם שם לא אוחזים... ואילו אנחנו אוחזים כמה  
צעדים יותר... מותר?? מותר!!! ואם היה לנו רכב  

ו יוצאים לנופש ולהם לא היה ולהם לא... ואם היינ
בינינו   ההבדל  מה  שואלים  היינו  גם  תקציב... 
לבינם?? כמו שלכל אחד יש את המצב הפיננסי 
שלו ואת רמת החיים שלו... ככה כל אחד ממוקם  
ברמה הרוחנית שלו... וכאן חשוב להדגיש: זה לא  
שליחות  עצמו  על  שלקח  ארגון  שכל  סתירה 

וממוקד עיקש  מאבק  לנהל  פגעי   קודש  נגד 
הטכנולוגיה... כאן כל אחד יכול להתבצר במקום 
משלו ומשם לזעוק גיוואלד... וזה כ"כ יפה לראות 
עסוק  והוא  העזרה  בשערי  שמתבצר  אחד  ארגון 
נאבקים   הזה  בארגון  העליון...  שער  על  בלשמור 

 נגד מיילים ואפילו נגד מחשבים...  

מאידך יש לך ארגון אחר... שהוא מתמקם בשערי 
הבית... הוא ממקד את כל המאבק לחסימה    הר

אינטרנט...   שיהיה  בסיידר...  לאינטרנט...  ראויה 
חסימה  שתהיה  העיקר  מת...  לטומאת  נכנענו 

 ראויה!!  

מנהלים  שהם  מופלגים  ה'  עובדי  לך  יש  ומאידך 
מאבק נגד פלאפון לבחורי ישיבה... כן... יש לויים  
בשערי  לעמוד  שלהם  שהתפקיד  שוערים 

. הם שומרים על הנר המערבי שלא יכבה  ההיכל..
 נרו לעולם ועד...  

מסוים   במקום  להתבצר  יכול  נקודתי  שוער  כל 
ובמשבצת  שם...  שאוחז  למי  לפנות  ומשם 
הסגורה הזו נכון וראוי לזעוק ולהריע ולשמור על  
יאבד   ולא  ישחק  שלא  הזה  הרוחני  הסטדרנט 
מאיתנו... אבל בהסתכלות רחבה מותר לנו לדעת  

ע את שיש  יש  מזו...  למעלה  זו  קדושות  שר 
זה  ממחננו..."  טמא  "צא  נאמר  שעליו  המצורע 
אותו חרדי שיש סמארטפון פרוץ לגמרי... שהוא  
באמת מורחק מאיתנו לגמרי... אבל מכאן ואילך  
כל יהודי שיש לו חסימה על האינטרנט הוא כבר 
אוחז באיזושהי קדושה!! שזה לא סתירה שיש לו 

להתקדם... אבל אי אפשר גם    עוד כברת דרך לאן
עשה...  כבר  שהוא  דרך  הכברת  את  לבטל  לגמרי 
קדושות  עשר  לאותם  נזכה  שבמהרה  רצון  יהי 

 ובקרוב נעלה לבית המקדש...  
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 ר' זלמן המריא היישר לבית המדרש...    ו  שדה ה"תעופה" שממנ 
בשבוע שעבר יצאנו עם המלמד ר' יצחק למסע טיול בחיק הטבע... להזכירכם: הפעם יצאנו כיתות ב' ג' ביחד למרות פערי  

בגלל השמיטה אין צורך בתרומות ומעשרות וממילא יש פחות חשש לטומאה וטהרה... ובכן: הלכנו    הטהרה שבינינו... כי
והלכנו... ואז בשעות הצהרים לפתע שמנו לב שהנוף אט אט מתחלף... לפנינו נתגלו גבעות מבורכות ופוריות וטובלות בירוק 

מבורכת ה' ארצו... כן... גם החום התחיל להעיק עלינו... עסיסי מלא כל טוב... והבנו ש... שכנראה כעת נכנסנו לנחלת יוסף ש
סימן   יצחק  רבה  וללבנה...   לחמה  פתוחה  שהיא  יוסף  נחלת  של  מהמעלות  אחת  גופא  זה  שמש...  תבואות  ממגד  בטח... 

 .. לילדים לפנות כעת לדרך היחיד ומשם נכנסנו לכרם ענקית שבתוכה מפכה מעין שמימיו זוחלים בין כל עוגיות הגפנים.
אכן  ואז  הופיע...  הבית  בעל  שהנה...  והבנו  הסמוך...  מהבית  שנפתחת  דלת  שמענו  לפתע  ואז!!!  המעין...  במי  השתכשנו 

 הופיע בפנינו ר' זלמן וקיבל אותנו במאור פנים... ברוכים הבאים...  
ירותיך מתוקים וכו'... אבל ר'  ניגשנו לבעל הבית... אמרנו לו: תודה רבה... וכבר כמעט התחלנו לשיר: אילן במה אברכך.. פ

אותנו:   והשתיק  נזעק  שלי!!! זלמן  לא  בכלל  הם  הפירות  אלא    לא!!  סתם...  שלי... ולא  לא  זה  השדה    פעמיים  ראשון  דבר 
 והפירות הם לא שלי כי השנה זה שבת שבתון יהיה לארץ... הכל שייך לה'... 

התחיל לספר:  וכאן קולו של ר' זלמן נסדק לפתע... עי  אבל זה לא רק זה!!  ניו מחו דמעה סוררת... כולנו השתתקנו והוא 
פעם היתה שייכת לי... היא אמנם שדה אחוזה שירשתי מאבא שלי בן אחר בן עשרים דורות עד אלעד    פעם!!!השדה הזו  

א ברירה  לי  היתה  לא  בתורה...  לעסוק  שהשתוקקתי  אעשה  מה  אבל!!!!  אבינו..  יעקב  בן  יוסף  בן  אפרים  בן  שותלח  ז  בן 
התחלתי למכור את השדה... היה זה לפני עשרים שנה שמכרתי לראשונה שדה בגודל של "זרע חומר שעורים ליהודי אחד 

כתוצאה ממעשה    (השיקול שלו היהמהצפון שמתגורר אי שם בצידון שהיה לו עניין מיוחד שיהיה לו שדה מקנה בדרך לירושלים...  
... ואז הכל הסתיים  הביכורים נטמאוו  ו כמה פעמים שלאורך הדרך היתה פשלה  ... קרללכת  "כ הרבה דרך ומהבית שלו עד ירושלים יש כ  שהיה... שהיות

קצת יותר קרובה לירושלים...    נוספת   עוד שדה  לייתר בטחון  ... לכן הוא רצה שיהיה לוכלעומת שבא  והוא חזר בפחי נפש הבייתה  אחת גדולה  עגמת נפש ב
הוא יפריש אחד    אז הפעםאחד מששים...  רק   את הביכורים שנטמאו הוא הפריש  ... ואםשוב  צ'אנס נוסף להפריש  לו  תמיד יהיהשבמקרה הגרוע מכל...  

אז   (כך החלטתי הרגע...)מגיע יובל...    שמונה שניםתכל'ס... כעת תעשו חשבון היות ובעוד    )... עכ"פ הוא קנה ממני פיסת קרקעמעשרה
שנים לפני היובל... וממילא הייתי יכול לקבל על כל "זרע חומר   28ר שזה היה  שנה זה... זה אומ  20כשאנחנו מדברים לפני  

(התורה נותנת מחירון קבוע לשדות אחוזה שכל "זרע חומר שעורים" שווה שקל לכל שנה... והיות  שקל כסף... וזה סכום עצום!!!   28שעורים" 

יכולתי למכור לו פיסת קרקע קטנה וזהו... זה הספיק לי... היה  ממילא  )אחד. שקל כסף עלות של השדה חוזרת ביובל אז כל שנה שווהו
לי שקט לשנה שלימה... בשנה הזו למדתי את כל מסכת ברכות וסדר זרעים... אבל שנה לאחמ"כ שוב!!! שוב רציתי ללמוד  

ל שנה אני מוכר  שקל כסף.. וככה מאז כ  27שבת... שוב רציתי למכור עוד "זרע חומר שעורים..." אבל כבר קבלתי עליו רק  
(כי כל  שקל  17עוד! עוד פיסת קרקע בשביל לזכות להמשיך לעסוק בתורה... תכל'ס חלפו עשר שנים... וכבר קבלתי בסה"כ 

שקל כסף זה כבר לא מספיק לי לפרנסה    17-ו  כסף)  22שנים וא"כ מגיע לי    17ך שעד היובל יש רק שנה נוספת היובל מתקרב בעוד שנה... כ 
ובקיצור... כל ריבוע   (דהיינו פעמיים "זרע חומר שעורים")אז כבר לא היתה ברירה. התחלתי למכור שתי בית כור...  של כל השנה...

אתם רואים את הריבוע הזה?? זה הריבוע של מסכת ברכות...   (למעט שנת השמיטה)פה בשדה זה שטייגן של שנה שלימה...  
חומר שעורים" של יבמות... והנה חלפו עוד שנים... והנה כעת... בעוד   ולבית סאה הזה קוראים שבת ועירובין... וזה ה"זרע

ממש   עולה  כבר  השדה  וכעת  לרדת...  ממשיך  הזמן  כל  השדה  של  המחיר  איתו  ויחד  היובל...  מגיע  בסה"כ  שנים  שמונה 
. וממילא שנה  וזה כבר לא מספיק לפרנסה..  שמונה שקל כסף... גרושים!!! על כל "זרע חומר שעורים" אני מקבל בסה"כ  

 שעברה כבר הוצרכתי למכור שלוש בית כור הכמעט האחרונים שלי!!! 
כי כעת השדה כבר כמעט כמעט לא שלי    שלי... אל תודו לי על השדה  -לכן חשוב לי לתקן אתכם ש  סיים ר' זלמן ואמר:

גר פה) ובגלל עוד דבר... בכלל... רק מה?? זה שאני כעת יושב ומתמקם בתוך השדה זה גם בגלל שכעת שמיטה (ואני גם  
בגלל שבעוד שמונה שנים בעזה"ש כל השדה הזו הולכת לחזור אלי!!! סו"ס היא שדה אחוזה שלי... "בשנת היובל הזאת  

אחרונים   ריבועים  כמה  רק  לי  נשארו  עתה  לעת  עכ"פ  אחוזתו..."  אל  איש  נחשבים)תשובו  שלא  והנקעים  התלים  את  לחשב   (בלי 
אי המרחם...  ירחם  שעורים  שבהם  חומר  הזרע  את  שאמכור  לאחר  הקרובות  שנים  השמונה  את  לשרוד  אז  גם  אצליח  ך 

זה שייך  התורה שקניתי במקומה...  לי!!!! אבל  לא שייכת  כבר  כמעט  השדה אמנם  ואמר:  זלמן  ר'  סיים  האחרון... אבל!! 
 לי!!! וזה שלי לנצח!!!! 

ר' זלמן שילך איתנו לסיור ויראה לנו כל ערוגה וכל "זרע הוא קם נסער וביקש מ  ...רבה יצחק התרגש עד עמקי נשמתו ה 
חומר שעורים" לאיזה מסכת בדיוק הוא שייך... ר' זלמן הלך איתנו בכל ערוגה וכל תלם והסביר לנו כל ריבוע לאיזה שנה  

בות... הוא נשען הוא שייך ואיזה סוגיות זכיתי ללמוד בשנה שהוא נמכר... ואז הוא הגיע לכרם האחרונה... זו של מסכת כתו
ברעד על זמורת הגפן ופרץ בבכי... כן... היה לי מאוד קשה להיפרד מהגפן הזו... כי זה היה בדיוק נטע רבעי... כמה חיכיתי  

 כבר לאכול מפריה ולשבוע מטובה... אבל התורה הקדושה יותר חשובה לי... והחלטתי לתת את הכרם הזו לה'...  
כרם היה לדידי בקרן בן שמן  לבית ה' עם כרם רבעי... אבל פיזמתי לעצמי כל יום:    באותה שנה אמנם לא זכיתי לעלות 

כל פעם שנתקפתי בגעגועים לחצרות בית ה' והרגשתי   ו... ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שורק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב ב 
צורבת במי שזוכה לאכול בירושלים  מין תחושת החמצה כזו של "כל מי שנטע כרם ולא חללו..." כל פעם שנתקפתי בקנאה 

את הכרם רבעי שאני במו ידי נטעתי אותו... או אז שוב פיזמתי לעצמי כרם היה לדידי בקרן בן שמן!!! אני כעת בונה לה' 
"ועתה יושב ירושלים שפטו נא ביני לבין כרמי,  כרם בעסק התורה... שאם חלילה עם ישראל יכעיסו לפני ה' וה' יבא וישאל...  

ואז אם חס ושלום יחרב הכרם ויכרסמנה חזיר מיער וזיז שדות ירענה... אז אני פה    עשות עוד לכרמי ולא עשיתי לו...מה ל 
בונה ונוטע לה' כרם של ד' אמות של הלכה... כרם היה לשלמה בבעל המון... האלף לך שלמה ומאתים לנוטרים את פריו...  

שהרמב"ן אומר שעד    ... של כל מי שבונה לה' כרם של עסק התורה...אתיים האחרונים של אלף השישי(שזה הולך על האלף הששי... ומאתיים הולך על המ
שנים קדימה... כי הריביות    25-אז יהיה תחיית המתים, ואנחנו כבר אוחזים פחות משמונה עשרה שנים עד אליו... כך שאל תחשוש לקחת משכנתא ל

בכרם המקודשת הזו... מקודשת בקדושת השמיטה!! מקודשת בקדושת ארץ   הילכנו בסילודין  הולכות לרדת בתוך הזמן הזה) 
וראה   הבט משמים  נא,  שוב  צבקות  אלוקים  ושרנו:  פצחנו  התורה...  הכי: מקודשת בקדושת  והכי  ושדה אחוזה...  ישראל 

ה שנים השדה חוזרת  ופקוד גפן זאת... ועל בן אמצתה לך... אל דאגה... ר' זלמן... אל תעצב אל ליבך... בעוד פחות משמונ
מה חסרת!!!! ושוב סטינו מהנושא... שוב גלשנו לנושא של שדה אחוזה ושכחתי    -- דעה קנית-אליך שלימה... ואז יתברר ש

להתמקד ולסקר את המסע לירושלים תוך כדי אכילת פירות טיש של אבינו שבשמים בארץ ישראל המקודשת... לבנתיים... 
המקודשת והתעוררנו בחצות לילה לקול עסק התורה המתוק של ר' זלמן העומד בבית    השמש באה... והלכנו ללון בפרדס

 ה' בלילות...

5 
 בקרוב ממש

 מה זה קנאות אמיתית לדבר ה'???
ששמו   המושג  עם  אותנו  מפגישה  התורה  בשנה  פעם 

שיש!!! יש  רה רוצה שנדע  "קנאת ה'"!!!! פעם בשנה התו
   כזה דבר!!!

אותה   ולוקחים  בקנאות  שמגזימים  כאלו  יש  אחד  מצד 
אלו   כל  את  יש  שני  ומצד  רעות...  מידות  של  למחוזות 
שראו אותם וקיבלו רגלים קרות ונטשו לגמרי את המושג  

 של קנאת ה'... 
יש מושג קנאת   ז זהו שלא!!!  צריך לדעת שיש כזה דבר!!!א

מ אחד  שכל  הרבה ה'  צריך  שני:  ומצד  לזה...  שייך  איתנו 
מפנחס   ולמד  צא  לא...  ומתי  כן  מתי  הדעת  שיקול  הרבה 
קולו...   נשמע  לא  שנה  ארבעים  שבמשך  הגדול...  הקנאי 
לא  המרגלים  בחטא  ולא  העגל  בחטא  לא  אותו  ראינו  לא 
מה  הופיע...  פתאום  הוא  עכשיו  ובדיוק  במתאוים... 

 הוא היה עד היום???קרה?? אם הוא קנאי... אז איפה 
התשובה היא: שהוא תמיד היה קנאי!! אבל באותה מידה  

הבין   הוא  העגל  ובחטא  מקומו...  את  ידע  תמיד  גם  הוא 
אחד   עוד  להיות  או  בשקט...  לעמוד  זה  שלו  שהמקום 
משבט לוי שעובר משער לשער ולא להתבלט יותר... וכאן  

 הוא הבין שכן צריך לפעול...  
ל זה  קנאות  לא  בקיצור:  אותו!!!  לתחזק  שצריך  משרד  א 

בנוף...   להישאר  כדי  לקנאות  נושאים  בכח  לייצר  צריך 
אפשר גם להיות בשקט במשך ארבעים שנה ורק כשצריך  

 הוא מופיע... 
--- 
ביטוי  על   לידי  מגיע  זה  איפה  קנאות??  זה  מה  פנים...  כל 

שלנו???   יום  היום  מודרנית  בחיי  הגדרה  תשמע 
  לקנאות:

 לא בכל דבר אני אובייקטיבי!!!! 

דברים בדור   בהרבה  להיות  נאלצים  אנחנו  שלנו  כמו 
אובייקטיבים!!! אנחנו חיים עם חילונים... ואנחנו אמורים  
לקרב  גם  ולפעמים  ומתן...  משא  איתם  לנהל  איכשהו 
מאמין   שלא  חילוני  מול  עומד  אני  ככה:  כלומר  אותם... 

לא!!  באלוקים... אבל אני לא מתפרץ עליו... תתבייש לך...  
אנחנו מעלים נושא    מדברים אוביקטיבית...  כי אנחנו עכשיו 

לדיון... הוא מציג את הצד שלו... ואני מציג את הצד שלי...  
הבלע   דברי  את  אומר  הוא  בהדדיות...  מתנהלת  והשיחה 
שלו... ואני עונה לו בצורה מכובדת ומציג את הדעה שלי...  
אני לא אוטם את האזניים שלי בקנאות... אוי... איזה דברי  

אתה אומר... כי היות והמצב הוא שהוא חילוני ואני  כפירה  
שיח   לנהל  נאלצים  אנחנו  אז  אותו  לקרב  צריך 

 אובייקטיבי!!! מה שנקרא "לדידך"!! 
להיות  צריך  אני  דבר  בכל  שלא  לדעת  צריך  אבל!!!! 

סובייקטיבי   אובייקטיבי!!! אני  שבהם  דברים  נגוע    -יש 
יתו רגשות  בדבר... כן... כי כמו שכל אחד מאיתנו סוחב א

השנים  שבמשך  טיפוסים  מיני  כל  אודות  מאוד  טעונים 
מיררו לאבא שלו את החיים... ו... ו... וזה בכלל לא משנה 
זה   מה  כי  כי...  לא...  או  אשמים  הם  האם  אובייקטיבית 

בדבר!!משנה...   נוגע  ככה    אני  שלי...  אבא  של  הבן  אני 
יש   יש גבול!!!!כשחילוני פותח את הפה על אבא שבשמים  

אשתדל   אמנם  אני  זה!!!  את  לסבול  יכול  אני  כמה  גבול 
לשלוט בעצמי... אבל אל תתפלא אם פתאום אני אתפרץ  
מכל   נזרק  עצמך  את  תמצא  ואתה  פצועה  חיה  כמו  לך 

 המדרגות בבושת פנים...  
חוסר   בזה  רואים  הם  מזה...  נבהלים  שמאוד  כאלו  יש 
אדרבה...   אבל  ממלכתיות...  חוסר  עצמית...  שליטה 
והעמוק   הפנימי  הרגש  מתגלה  הזו  בהתפרצות  דווקא 

 ביותר בייחסי אבא ובן...  
את   מכיל  אני  מחיר  בכל  לא  ממלכתי!!!  אני  תמיד  לא 

(ומי שמאוד רוצה להבין מה זה קנאות על דרך השלילה... עיין השני... 
ערך הימין החילוני שפשט את הרגל סופית שהוא זה שהמוטו שלו היה  

אז   והכלה...  כל הכלה  שמוכן  מי  מי  להכיל את  מוכן  לא  שהקב"ה  זהו!! 

יתברך) רצונו  נגד  שהוא  שיש    דבר  לדעת  מותר  ה'  בעבודת 
לא   אנחנו  יעשו  הם  ואם  יעשו...  שלא  מסוימים  דברים 
קנאות!!!   זו  ההתפרצות...   עוצמת  את  לצפות  יכולים 
וסימנך: קנאות היא משורש אהבה... לא משורש שנאה... 

 (טעות נפוצה).  
 



“ 

 

 !!!!  ??  מתי אנחנו פוסחים על שתי הסעיפים     עדד
גדול...  -(המשך יותר  נס  איזה  ברור  לא  ובינינו...  התרחשו!!  אכן  האלו  הניסים  ושני  הנס   ) 

שאכן אליהו הנביא מוריד אש מן השמים לעיני כל ישראל ומיד אח"כ מוריד  הראשון היה
 להם גשם... זה אמנם הנס הראשון...  

שאליהו הנביא מוריד אש מן השמים   גם אחרי ותר מפתיע... שאבל יש נס שני שהוא הרבה י
לא   והערצה  כבוד  הילת  שום  סביבו...  התפתחה  לא  התגודדות  שום  אנונימי...  נשאר  הוא 
התלכדה סביבו... הוא המשיך להישאר בגדר "ואוותר אני לבדי..." ועד כדי כך שלמחרת אין  

ת על העור שלה שכולנו נשכב על שום בעיה לאיזבל לאיים עליו בהריגה והיא לא חושש
הריצפה ונחסום בגופנו על קדוש ה' שלא יפול משערת ראשו ארצה... אף אחד לא עומד 

 לצידו ולא פועל להגנתו... כלום!!  
שתבין: זה לא שמרגע שכלל ישראל חזרו הבייתה הם שכחו מה היה אתמול וחזרו לסורם...  

רג באותו  מפסיק  היה  הגשם  אחרת  ושלום...  בוערות    ע...) (חס  בעיניים  הבייתה  חזר  יהודי  כל 
וסיפר בדמעות רותחות איך שה' הוא האלוקים ומהיום אנחנו נאמנים רק לה'... עוד באותו  

וזה  שמו של אליהו הנביא לא הוזכר שם...    אבל!!! יום כולם ניפצו את האשרים והחמנים..  
של אליהו בתור  אף אחד לא טעה לסקר את המעמד ולראיין את נאמן  נס גמור!!!   ביתו 

נו... אז תגיד לי: איזה נס יותר גדול?  "מסמר הערב" שהינחה את האירוע בניסים גלוים...  
 עננו הראשון או עננו השני? 

 כלפי מה הדברים אמורים??? --- 
ה' ענני  של  התפילה הכפול הזה  עד    -מבנה  אותנו  של אליהו הנביא ממשיך ללוות  ענני 

אנחנו ממשיכים    (גם של הספרדים וגם של האשכנזים)בסליחות    עצם היום הזה... אם שמת לב
עד עצם היום הזה להשתמש עם התפילה הזו... עננו מלכנו עננו... עננו הקל הנאמן עננו  

 וכו' וכו'... עננו שומע אל אביונים עננו, עננו תומך תמימים עננו... 
 למה גם אנחנו אומרים עננו פעמיים בכל פעם??  

ובעננו    האביונים...    -בעננו הראשון אנחנו מתפללים: אנא ה' תענה אותנו  מאותה סיבה!!!! 
מתפללים??   אנחנו  אז  מה  ה'...  השני...  הם!!! אנא  כשפים  מעשה  יאמרו  ה'..   שלא  אנא 

כשתענה אותנו בעזה"ש... אז אנא שמישהו אחר לא יגנוב את הבמה!! שלא נחשוב שהתודה  
 לא יוסט לישות אחרת... רבה מגיע למישהו אחר... שכבוד שמים 

 תסלח לי על הביטוי... לאחרונה איבדנו את הצפון בתחום הזה!! 
נהיה טרנד חדש שמיום ליום צובר תאוצה שכל אחד בוחר לו צדיק... או איזה פועל ישועות...  
או את הציון שהוא גילה ששם אפשר לפעול גדולות ונצורות... וכשאתה הולך היום ברחוב  

 עות האלו שאומרות לך ישועות ישועות ישועות... צועק מזה משהו אחד: ורואה את כל המוד
הגיע הזמן שנחליט אחת ולתמיד אצל   רבותי: עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים!!!  

אלמוני...   וציון  פלונית  בסגולה  או  רבש"ע  אצל  האם  להיוושע..  רוצים  אנו           חברים:   מי 
!  ! !  ! ! ! על  עם כל הכבוד      ה ג ז מ ת ם !  לצדקות ולישועות ולמיילים הנרגשים 

ועוד של ישועות... בדיוק  ישועות מפוצצות   של מיילים  חדשה בעיתוני ההשקפה שמצלמים בלנק  (פירצה 

זה איבד את הטעם הטוב לכל הדעות... הגיע הזמן   רבותי: הגזמתם!!!!   משם תבא הישועה...)
? האם לרבש"ע או לציון של שנחליט: למי אנחנו אמורים להגיש את משאלות הלב שלנו?

צדיק שהפעם החלטנו בשבילו שהוא זה שאמור להביא לנו את הישועות??? שלא תבין לא  
אני בטוח ומשוכנע שה' שולח ישועות בזכות הצדיק... אף אחד לא    אני לא מזלזל!!! נכון:  

 אמר שלא... אני כעת בכלל בכלל לא מדבר על הצדיק עצמו.. 
אתה תחליט אחת ולתמיד אצל מי אתה שופך את הלב ואצל מי   עליך!!!   אני כעת מדבר  

אתה מותיר את האנחות ויוצא ממנו רגוע ושלו... האם לפני ה' ישפוך שיחו או לפני הציון  
שואל אותך: שכעת יש מודה שהישועות אצלו ררצות...   תאר לעצמך שעשית סגולה   אני 

ועה וכמובן הבטחת לפרסם... פלונית ותרמת למוסדות אלמוני ובזכות הצדיק היה לך יש
האם הרבש"ע קשור איכשהו פה... או ששמנו   תסביר לי: איפה הרבש"ע פה בתוך הסיפור?? 

הגיע הזמן להעמיד את הדברים על השלחן    די לפסוח על שתי הסעיפים!!! אותו בצד???  
ציפיות...   ונתאם  עצמנו  לבין  בינינו  נשב  בא  שהם...  קצר: כמות  שאלון  על    לפניך  תענה 

השאלות בצורה ברורה בלי להתפתל... ובכן: אתה באמת באמת חושב שהקב"ה כבר לא  
חושב   אתה  האם  עצמך...  את  תרמה  אל  כנה...  תהיה  אבל  בעיה!!!  אין  לך??  לעזור  יכול 
שמיצית את עצמך מול הרבש"ע?? וזהו?? הגיע הזמן לנסות דרכים חילופיות ואלטרנטיביות  

וצדיק  ותרומות  שלא הצלחת לפעול מול וכל מיני סגולות  שאולי הם יעזרו לך איפה  ים 
לפנות   פעם ניסיתועוד שאלה אחת אחרונה: האם    תענה לי על השאלה הזו!!! הרבש"ע??  

שאתה    רבע ממה לרבש"ע... האם פעם הבעת נכונות למצות את ההשקעה מול הרבש"ע  
מספרים    משקיע בכל הנסיעות והישועות והטיסות לחו"ל לקברים ששם לוחות המודעות

 שאפשר לפעול???
 תעמוד מול המראה... תהיה כנה מול עצמך ותענה על השאלות האלו!  

אם אתה טוען שאין לך תקשורת עם הרבש"ע... אז בסייידר... אין בעיה!!! אבל לפחות תכיר 
בזה שאתה שייך לסוג הזה שאין להם תקשורת עם הרבש"ע... שלפחות נוכל לפנות לכל 

האלו  הפרסומות  זכה  בעלי  שלא  מי  עבור  מיועדת  הזו  שהסגולה  הבהרה  שם  שיוסיפו   .
(יהיו מתנגדים שיגידו שזה כפירה גמורה... אני משום מה לא חונכתי  לתקשורת אישית עם הרבש"ע...   

ככה... אני כן חונכתי שהיו בכל הדורות יהודים כפריים מאוד מאוד פשוטים שלא ידעו קרוא וכתוב... ובשבילם  
הוא השליח ציבור... והוא מעתיר עליהם בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך... והוא מתפלל  יש את הצדיק ש

בשבילם כמו חנן הנחבא בשעתו שמתפלל לה' שיעשה למען אלו שלא יודעים להבחין בין אבא שמוריד גשם  
כנה ותודה בזה שאתה    לאבא שלא מוריד גשם.. היו כאלו יהודים פשוטים בכל הדורות... אין בעיה... אבל תהיה

ייד...) ישועה...    אפושטע  צריך  שכשיהודי  להפנים  צריכים  איתו!!! אנחנו  מדבר  רוצה   ה'  ה' 
משהו... מה?? מה ה' בדיוק רוצה?? זו שאלה טובה... זו שאלה שאלתית... לפעמים זו אפילו  

פנים שה' שאלה מורכבת... יתכן שה' רוצה תפילה... לפעמים ה' רוצה שיחזרו בתשובה... שנ
רוצה...    לאבל מה ה'  א  זו שאלה שלא תמיד קל לענות עליה!!! רוצה שינוי... מה כן ה' רוצה??  

למוסדות   אתרום  שאני  זה  רוצה  שה'  מה  שכל  לחשוב  לענות!!!  קל  מאוד  זה  פלוני  על 
תגיע  ואז  ולשם  לשם  אטוס  או  ואסע  נרות  וכך  כך  ואדליק  אלמוני  בציון  עלי  ויעתירו 

 הישועה... ו... ואז מה??? ואז אני אספר לכולם ש... שצדיק פלוני "מביא" ישועות?? 

(כאן חשוב להבהיר: אם מדובר בצדיק מסוים שהוא הרב שלך... הוא זה   זה?? זה מה שה' רוצה???   
דרכו בעבודת ה'... זה בהחלט!!! ה' שולח מופתים וישועות ותקציב בלתי נדלה לתחזק את  שאתה כפוף ל 

הקשר המאוד מאוד נחוץ וקריטי בין יהודי לרבו... אבל פה אני מדבר על נטו שיווק... כל יומיים מתפרסם  

  איפה ה' נמצא פה בכלל?? איזה רצון איזה צדיק ש"זה עובד אצלו"... מה פשר התעשייה הזו??
ה' בדיוק מתמלא כאן?? איזה ה' הוא האלוקים נאמר כאן שבשבילו שווה להוריד  
לך ישועות??? איזה כבוד שמים נעשה כאן שמצדיק להמשיך אליך שפע משמים??  

לרשימת   בשביל מה??? עוד ציון חדש שנכנס  שתעזור לנו להמשיך לשווק  בשביל 
ראש??  תסביר לי... לא  המקומות המסוגלים לישועה??? תגיד לי: מי פה נפל על ה

יודע... לפעמים אני צובט את עצמי ושואל שוב ושוב אולי חסרים לי פרטים... מה...  
 אולי יש לי בעיה?? למה נדמה לי שאני היחיד שלא קולט ולא מבין מה פה הסיפור?? 

יהודים???? אנחנו  במה  לי:  איפה    תסלח  לחפש  לא  אם  יהודים  אנחנו  מה  בשביל 
סיפור?? יהודי שהתפלל וזעק לה' אני מאוד מאוד מבין מאיפה  הרבש"ע נמצא בכל  

 הוא יכול להמשיך ישועות... אתה יודע מאיפה?? 
הרי יהודי שהתפלל לה' וה'    להתוודע ולהיגלות כי אתה הוא מלך על כל הארץ!!!  -מ

מבלעדיך  ש   שיש בורא עולם!!!! ורק ה' הוא זה שהושיע אותו... מה מתברר כעת??  
בשביל להוריד כזה כבוד שמים לעולם... יש פה מסמך   אל ומושיע... אין לנו מלך גו 

לכבודו!   שבראנו  אלוקינו  ברוך  עולם...  לבורא  איתו  לבא  יכול  שיהודי  מאוד  חזק 
שיש  בראת אותי למען כבודך!!! ואם תושיע אותי אני אפרסם... ומה אני אפרסם??  

יבושו!!!  לא  קוויך  שכל  להודיע  עולם!!!  אפרסם    בורא  בחדר  אני  ה'  עם  שדיברתי 
חזק   קלף  יש  כאן  אוהו...  לפרסם...  והבטחתי  שם!!!  היה  פשוט  והוא  והוא...  סגור... 

נרות לעילוי נשמת ר' מתיא בן חרש והוא עוד מבטיח   15מאוד!!!! אבל מי שהדליק  
את מי אתה בדיוק מפרסם??   לפרסם??מה העניין    תסביר לי: מה הקשר??? לפרסם...  

א בן חרש?? איזה עוול עשה לך התנא הקדוש ר' מתיא בן חרש את מי? את ר' מתי
שבמקום לפרסם את ה' אתה מפרסם אותו??? למה אתה חושב שזה עילוי נשמה  
לר' מתיא בן חרש?? תחשוב שיש פה יהודי שהיה יכול להודות לה' ולפרסם בשער  

לם... בת רבים שיש בורא עולם ולהרבות כבוד שמים... ובמקום לפרסם שיש בורא עו 
  מי פה המשוגע ומי הנורמלי??נרות של ר' מתיא בן חרש...     15הוא בחר לפרסם שיש  

הההלו... איבדנו את הכיוון... עד מתי אנחנו פוסחים על שתי הסעיפים!!!! הגיע הזמן  
שנחליט את מי אנחנו הולכים לשרת כאן בעולם...  האם באנו כאן בשביל לכבד את 

ל לכבד את מי שמשרת את האינטרסים שלנו ומביא לנו  ה' ולפרסם אותו... או בשבי
(ועוד אנחנו משכנעים אותו ש"כדאי לו" כי אנחנו "נפרסם" אותו... זה בכלל בכלל לא כדאי  ישועות?? 

 לא יודע... מי פה המטומטם? אני מתאר לעצמי שאני... אבל תסבירו לי למה,  לו...)
נכון... לא  תבין  שלא  ב  עכשיו:  צדיקים  והצדיקים  גדולים  מבחייהם...  יותר  מיתתם 

הישועה!!!   את  להם  נזקוף  אם  ואבוי  אוי  אבל  בשמים...  עלינו    שתבין: מתפללים 
לשחוט  כרת!!!  איסור  על  לעבור  שעה  בהוראת  נאלץ  הכרמל  בהר  הנביא  אליהו 
ישראל   את  ולהשיב  מלתא"  "למגדר  צריך  ברירה...  אין  כי  ולמה??  בחוץ...  קדשים 

הנת ולפי  עוצמתי בתשובה...  מפגן  באמצעות  רק  להיעשות  יכול  זה  כעת  ונים 
ויחזרו  בקולו  ישמעו  ואז  מהשמים  אש  מוריד  הנביא  שאליהו  יראו  שככככולם 
אש  להוריד  מצליח  באמת  אליהו  התכנית...  לפי  הולך  שהכל  תחשוב  בתשובה... 

אף  מהשמים... כולם המומים!!! באופוריה!!!! עומדים בפה פעור ותכל'ס... גארנישט...  
אחד לא חוזר בתשובה... כי במקום לחזור בתשובה כולם מקיפים את אליהו הנביא  
ומתחילים לנשק לו את היד ולהדליק לו נרות וממשיכים הלאה.. כמובן שמבטיחים 

 לפרסם ש... שאליהו פותר בעיות בחיים...  
מתברר שאליהו נאלץ לעבור    בעצמו?? תחשוב איזה נזק היה נגרם לאליהו הנביא  

כרת  על   ורק    לחינם!!!! איסור  בתשובה  לחזור  ליהודים  לגרום  הייתה  מטרתי  כל 
בשביל זה הותר לי לעשות מפגן שכרוך באיסור כרת... ובמקום שזה ישיג את מטרתו  
הנאצלת וכולם ישובו בתשובה... במקום זה עשו ממני פולחן ונשארתי עם איסור 

לחינם   בחוץ  אקדשים  לא  זה  האלו  האחרונים  ד"ה  ני!!  (המשפטים  צ:  ביבמות  מפורש  תוס'  זה 

תוס' מבהיל שאלמלא היה כתוב אי אפשר לאמרו... תקרא את התוס' בעיון הדק היטב   וליגמר מיניה!!!
ותבין ממה אני כ"כ נרעש, אגב: זה גם מה שקרה עם דניאל שה' עשה לו ניסים לעיני נבוכנדנצאר וכל  

... נבוכדנצאר הפך את דניאל לאליל... ודניאל נאלץ  העמים... ובמקום להסיק מסקנות שה' הוא האלוקים
לברוח בשביל שלא יתקיים בו "פסילי אלוהיהם תשרפון באש..." תחשוב איזה עגמת נפש... במקום שעל  
ידי יכירו וידעו כי יושב תבל כי לך תכרע כל ברך... במקום זה גם אני לרשימה של העבודה זרה... אז מה  

  עשינו ואכמ"ל)
ככה צדיק אמיתי רואה את הפולחן שעושים ממנו... כשאנחנו  של צדיק אמיתי!!!! זו תפיסה 

מניחים את הרבש"ע בפינה ונותנים לצדיק את כל הבמה... לנשמת הצדיק יש רק צער אחד 
גדול מזה... כי עילוי נשמה יכול להגיע רק מכבוד שמים שמתרבה!!! מעוד "ברוך אתה ה'" 

מברך" נוסף שיתגדל ויתקדש שמיה רבה... רק זה יכול    שנאמר בעולם או "יהא שמיה רבה
לעשות עילוי נשמה אבל ברגע שאדרבה... במקום להרבות את כבוד שמים הרי הסטת את  

 הרסת ולא הועלת!!!  הבמה לפולחן מיותר למישהו שמביא לך ישועות (ושום דבר חוץ מזה...)  
דמאי "אלקא  שנקרא  בגמ'  מושג  כזה  מצינו  אמנם  מעלת  (ושוב:  את  שידעו  רוצה  שהקב"ה  ענני..."  ר 

הצדיקים וה' משחרר ישועה דווקא דרכם!!! וברור שהסיפורי צדיקים במלווה מלכה יש לזה חשיבות...   
אבל למה?? כי סו"ס ה' רוצה פה משהו!! ה' רוצה שנדבק בצדיקים... ה' רוצה שנהיה צדיקים... ובשביל  

ל כשמדובר בקמפיין עסקי נטו שתולים לך מודעות ו"מריצים" זה ה' רוצה שנעסוק בשבח הצדיקים...  אב 
לך צדיק... פולחן לשם פולחן... אני לא אמור לצאת עם שום חיזוק וקרבת ה'... רק עושים מאותו צדיק  
 גשעפט וזהו... סליחה אדוני!!! איפה האכפתיות מהרבש"ע?? מה מצאו אבותיכם בי עוול כי רחקו מעלי...)  

אני זוכר בתור בחור צעיר... כשעמדתי מול שלל   בסורד בשיא עוצמתו:רק להמחיש את הא  
האפשרויות המגוונות של הקברים והישועות... ואז חלפה בי מחשבה ריאלית... רגע... במקום  
בלבד   אחד  קבר  לתפוס  יעיל  יותר  אולי  ביחד...  הצדיקים  ולככל  הקברים  לכככל  ללכת 

יש לי צדיק אחד שהוא יהיה מחויב אלי עד הסוף...    ולהשקיע בו בצורה מרוכזת עד הסוף... ואז 
אתה קולט ממה אני מתחלחל?? אני  כשהיום אני נזכר בסוג המחשבה הזו... אני מתחלחל...  

בטוח שכשהקב"ה קרא את המחשבות שלי הוא בכה... שמיל יקירי... מה רע בי?? למה לא  
וזל לכל כיוון ורק לא אלי?? את כל האנרגיות?? מתי כ"כ איכזבתי אותך שאתה פ ביתשקיע 

 אנחנו פה בשביל לכבד את ה'!!!  די לפסוח על שתי הסעיפים!! 
 חייבים לעשות שינוי תפיסה בנושא הזה!!! זה... זה בנפשנו... 
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רבה של , ל" זצהעניך לעויןהגאון רבי 
. שובהישב בביתו באספת רבנים ח, בנדין

ביקש הרב  .בתוך כך נכנס אורח הביתה
 , יםסליחתם של הרבנ

וביקש מן הרבנית להכניס , ותבפנים מאיר
     נאה עבורכיבוד

  

הקרואים התפזרו , כאשר הסתיימה האסיפה
: שאלה הרבנית את בעלה, וגם האורח הלך

 החשוב שהסברת לו כה "
  : השיב הרב" ?פניך

אורח : " אבל כלל נקוט בידי"
  ". ולכבדו כראויצריכים 

למד , תלמיד מבית מדרש הקוצקי, חסיד
כעבור זמן שאל אותו , הלכות שחיטה

 הינך דומני שכבר : "הרבי
 הלכות שחיטה מדוע אם כן לא 

  ? טהוצאת עד הנה סמיכה ולא היית לשוח
  

יטה בהלכות שח: "השיב החסיד בתמימות
 צריך להיות הראשונות נאמר 

ירא שמים ואת הסעיף הזה 
  אני לומד ולומד 

.  

,  את לימודיו בבית הספר כדי לממןילד עני שנהג למכור סחורה , יום אחד                                          
  

אולם דעתו , הוא החליט לבקש ארוחה בבית הבא  .והוא היה רעב,  אגורות 10 רק מטבע אחד קטן של גילה כי 
הוא .  גדולה לו היא הגישה. במקום לבקש ארוחה הוא ביקש . נתבלבלה עליו כאשר אישה פתחה את הדלת

מדה אותנו יאמא ל. אתה לא חייב לי דבר: "היא ענתה "?כמה אני חייב לך: "שאלשתה באיטיות ואז 
אלא גם , לא רק שהוא חש חזק יותר מבחינה פיסית,  עזב את הביתמשהכאשר ." אני מודה לך מעומק לבי, אם כך: "הוא ענה." 

. הרופאים המקומיים היו מתוסכלים. תה אישה חלתה באופן אנושאו, שנים רבות לאחר מכן. 
כאשר הוא .  נקרא לחדר המומחיםמשהר "ד .שם ביקשו ממומחים לחוות דעה על מחלתה הנדירה, הם שלחו אותה לעיר הגדולה, לבסוף

  .תה מייד והלך אל חדרה בבית החולים וזיהה או. אור נדלק בעיניו, שמע מאיזו עיר היא הגיעה
  

 משהר "ד. הם , לאחר מאבק ממושך. הוא חזר לחדר המומחים כאשר הוא נחוש לעשות כמיטב יכולתו להציל את חייה
היא . והחשבון נשלח אל החדר שלה, רשם משהו בצד, הוא הסתכל בו. ביקש מהמשרד להעביר אליו את החשבון הסופי לצורך אישור

ומשהו משך את , בסופו של דבר היא הסתכלה.  עד סוף חייהיתה בטוחה שהיא משום שהי, חששה לפתוח אותו
 ."משהר "ד, על החתום. שולם במלואו באמצעות כוס חלב אחת": היא קראה את המילים הללו. תשומת ליבה בצד החשבון

  ."תך התפשטה בליבותיהם ובידיהם של האנשיםשאהב, יםקאלו, תודה לך: "וליבה השמח התפלל ואמר, דמעות של שמחה זלגו מעיניה
  

 )העורך( 
 

  
  

מבוססים כולם על הכרה 
שכלית 

  רואה נגד עיניו ממש 
  

י הכרה שכלית "ורק ע
יהפכו להכרה חושית 

  עלינו לידע 
  

כי לא יתכן להיות ירא 
שמים ואין אפשרות 

  להשיג כל מידה טובה 
 אם לא ידע 

  .בהכרה שכלית
 

שוחח עם הצדיק " וראהה"אברך אחד שלמד 
  . ל" זצמאיר מפרימישלן רביהקדוש 

בתוך הדברים הבחין הרב כי האברך 
  . משתוקק להיות יהודי טוב ומנהיג לחסידים

  

–כתיב פשוט נבלה בשוק : "אמר לו הרבי
 בהלכות נבלות וטרפות 

 בעיניני איסור והיתר 
תזדקק שלא " ואל תצטרך לבריות"בתור רב 

  

שאין אנו מתעוררים  
   כלל היא 

כי החטא מטמטם את ליבותינו 
 זאת כלל ולכן 

 מן טמטום הלב ללהינצוכדי 
דרושה הכנה רבה והתאמצות 

אדירה עד שתגרום 
 האדם ומבלעדי זאת אין 

  .תקוה כלל לזכות

יךךצרר
התמדהה
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 "'ויד ה"

  נא להתפלל לרפואת 
  בן 

      

ל בכל "זצ ר מלעלוב"האדמובקי נפלא היה
. בקיאותו הייתה מדהימה בהיקפה, מכמני התורה

ומעשה , צנא מלא ספרא אשר כל רז לא אניס ליה
נפלא היה אצל זקנו הגדול הרבי הקדוש רבי 

בעת ,  נעוריוע בשחר"מלעלוב זי משה מרדכי
שביקש לבחון אחד מבני משפחתו ושאלו איה 

משלא ידע , מקומו של מאמר 
אם היו , ק ואמר"נענה הרה, הלה להשיב כהלכה

שואלים את זה את יענקל שלי בוודאי היה יודע 
ומדי דברו  הורה לקרוא לפניו את רבינו , להשיב

  , ושאלו למקורו של המאמר
ואמר הלא הוא משנה ומיד ענה על אתר 

ומשראה את קורת רוחו של זקנו הגדול , 
מבקיאותו חשש ליוהרה ונענה כמצטדק הלא 

  ...ראיתי זאת עתה באומרי סדר מעמדות



  

 

  ילד פוגע הוא ילד פגוע

למעשה זו תמצית 
 ,  

כאשר יהודי יודע 
שיש מי שמכוון 
את המהלכים וגם 

  אם לא 
 כרצונו 

הוא כופף את 
רצונו מפני

 ומאמין 
...שכך צריך להיות

 

באותה מלחמה שפרצה . ח"עד מאד התרחש בזמן מלחמת תש 
נקדים ונציין . של ירושלים בכל גבולות ארץ ישראל 

וייב עד אשר כי במשך תשע עשרה שנים הייתה ירושלים העתיקה בידי הא
ז במלחמה קצרה שנודעה "ח באייר תשכ"יתברך שוחררה בכ' בעזרת ה

מימדי ההרס שחוללו הירדנים ברובע " מלחמת ששת הימים"בהיסטוריה בשם 
הם הרסו . היהודי של ירושלים העתיקה התגלו רק לאחר מלחמת ששת הימים

  . בתי מדרשות ונתצו ושברו מכל הבא ליד
יהודי נהרסו ואף את ספרי התורה שרפו בידיהם כל בתי הכנסת שברובע ה

הם פנו להר : הירדנים לא הסתפקו בזאת ופנו אף להציק לשוכני עפר. הטמאות
 ההרוסות במקום . הזיתים ושם בבית העלמין המקודש הרסו מצבות

לשם כך הובא טרקטור אשר החל לחרוש וליישר את . החלו 
 מוטטה תחת עוצמתו של הטרקטור מצבה אחר מצבה הת. הקרקע

כאשר הגיע הטרקטור לציון בכדי . הקדוש" אור החיים"לשטח קברו של 
. להורס את המצבה לצורך סלילת הכביש לא עלתה בידו

הירדנים תלו .  והנהג נפל ומת במקוםמיד ,  הטרקטור במצבה
וע ויש להביא מיד מומחה הם חשבו שכנראה חל קלקול במנ. את הדבר בטרקטור

תיקן מה שנראה לו ומיד לאחר מיכן הגיע , המכונאי הגיע. שיתקן את הטרקטור
אולם אך נגע קצה . הרס מצבות: נהג אחר על מנת לסיים את משימת  קודמו

עכשיו הרגישו הירדנים . הטרקטור במצבה של הרב ומיד התהפך והנהג נהרג
, ברום לב. ותו לטרקטור ולא נכנעושקיים קושי מסויים אך עדיין שייכו א

לשם כך . ביקשו לנתץ את המצבה ויהי מה" כוחי ועוצם ידי"במחשבה של 
  ,  כבד במטרה להרוס את המצבה אולם
, הפעם. כאשר הרים הערבי את הפטיש נשמט זה מידו ורוצץ את ראשו

  , וידעו שיש דברים בגו
  

  

בליל שבת קודש ליד הכותל 
א " זיעאליעזר מנדלק רבי "המערבי עמדו הרה

מללוב עם קבוצה גדולה מתלמידיו והתפלל בדבקות 
,  ערבים אספו עצים. עצומה

ט והציתו אש עד שהלהבה עלתה במעבר שפכו נפ
והדרך , עד לתקרה, המקומר שליד סמטת הכותל

הפרחחים הוסיפו להזין את . היתה חסומה לגמרי
  .  עוד יותר, האש בעצים

ראה מה עשו , ע"רבש: "ניגש הרבי אל האש ואמר
הן על בניך , הישמעאלים בעצומה של שבת קודש

"... ול סעודת שבתלהגיע לבתיהם לקדש ולאכ
ולמרות שעוד היו במקום עצים שהיו ראויים לבעור 

  ...שקעה האש, עוד

רפאל ברוך צ "הגה ...צורכי העני קודמים
היה מנהל את החיים ) ד מקנס"אב(ל " זצטולידאנו

הוא לימד . בביתו בצניעות בפשטות ובחסכונות מרובה
אך ביחס לאחרים .  את בני משפחתו 

 הוא מתנהג ברחבות . חרתאחז במדה א
סכום , את החלק הארי ממשכורתו. לנצרכים ביד נדיבה

אף , שקיבל כל חודש נהג לחלק לצדקה, נכבד למדי
פעם שאלה ממנו . כשמצב הכלכלה בביתו 

השיב . זוגתו הרבנית סכום כסף לכלכלת צרכי הבית
רפאל ברוך כי תם הכסף באמתחתו ואולם ' לה ר

כאשר נכנס עני אל חדרו וביקש , 
...מיהר והוציא מכיסו את כל ממונו ושלשל לידו, נדבה

נזהר ל "זצ הצמח צדק
ביותר מכעס כאשר הגיע 

לידיו ענין מעורר זעם 
 שולחן ערוך מן הארון 
באומרו הכועס כאילו עובד 
עבודה זרה ואם בענין זה 

נדמה לי כי מותר לכעוס עלי 
 בדעת 

הפוסקים ובנתים עד הכא 
פג , עד לסיום העיון, והכא

  ...הכעס ולא היה

 אינם מקנים לאדם את התואר עשיית ,  היא עצמה מעלת חסדהתשוקה לחסד
  .  דחיפה מתמדת להתחסד דרושה , איש חסד

  עניה ומרודה עלי פרנסתךך
היתה אמו הצדקנית של הגאון 

. ל" זצעזרא עטיהרבי 
אלמנה היתה ועבדה קשה כדי 

. לפרנס את בנה
  

, למרות שעבדה כל היום כולו
 הצליחה להרויח כדחי לא

ובלית ברירה החליט , מחייתם
הנער להתחיל בלימודי הנגרות 

עזרא ' שמע הגאון ר. אצל דודו
שהקים , ל"הררי רפול זצ

בירושלים את הישיבה 
הראשונה לחכמי ארם צובא 

  האם העם : "ונחרד
  

 את אחד היהודי 
ניגש , "?

חזור לישיבה : "לנער ואמר
שב רבי ". נסתך עליודאגת פר

עזרא ללמוד ועד מהרה 
  .התפרסם כגדול בתורה

 

, ל"זצשמעון שקופ רבי  בישיבתו של הגאון, בגרונדא
, ישראל גוסטמן בשעת בוקר מוקדמתבי קם הבחור ר

, כבר יומים לא אכל, ראשו היה כבד והרעב הציק לו
, גילה שגם , לחרדתו. ורגליו פקו מרוב חולשה

ולשמחתו , חיפש במזודתו, בקדחתנות. ו והנ
האם יקנה מזון להשביע את רעבונו . גילה פרוטות אחדות
הוא נטל את ! לא ולא? וישוב למטתו לנוח

ונסע , שכו כוחותיו לא עמדו לו,  ושכר עגלה
כי . לשמוע את שיעורו של ראש הישיבה, 
 .ופ אי אפשר להפסידשמעון שק' ל ראת שיעורו ש

האדם יכול לחשוב כרצונו 
אולם חייב הוא לדעת כי לא 

י מחשבתו וגמירות דעתו "ע
הוא  ה"אלא שהקב, יפעל

והוא במחשבתו יכול , המפעיל
להבין רק את המתרחש 

, השגחת הבוראלהכיר את 
וכמו שהוא לומד סוגיא 

. ותו לאומבינה רק להבין 

לפעמים היצר הרע הופך לצדיק ותמים

 פנחס, ה'לולו 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
 אלעזר הרב,  בת זוהרהמרים , בן איזהדוד, מלכה בן יגאל  ,פנחס בן פנחס . שרה בת מלכה, יעקב בת מזל דהסעי ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים
  ,ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום, רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב ,יאיר יהודה הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן

יה'גרגובןיוסףעובדיההרבמרן, שלמה בן דונה, פתייאחנהבןיהודהחכם,קלרהבתרשלרחל, אסתר בת שרה, רבקהבןשמואל, סבגשמחהןבישראל

 
 

 בא לבקר בבית 
משוגעים אמרו להם להיות 

בשקט ואחד מהם יגיש לו פרח 
וכך היה פיתאום משוגע אחד . 

שואל את העשיר אני ניראה 
לא אתה ניראה לי ? לך משוגע 

  . נורמלי 
תדע לך שאנחנו נורמלים 

אתה צודק . אתה המשוגעים ו
, עונה לו העשיר

, את מכירה את הנאשם  
שאל עורך ? גברת שוורצבוים 

אני " ,בטח ענתה הזקנה . הדין 
. מכירה אותו מאז שהיה פספוס 

אף פעם לא הספיק לעשות צרות 
התגרש , גנב רימה , תמיד שיקר .

שלוש פעמים אחרי שהכה כל 
רגע , רגע ..." אחת מנשותיו 

הפסיק אותה העורך דין אל תעני 
על שאלות שלא שאלו אותך כי 

  . ..אינך מכירה את התובע שלנו 
  

 ? !אני לא מכירה את יוסף התובע"
הרי . בטח שאני מכירה אותו 

 . 8סילקו אותו מבית הספר בגיל 
לפני שנה הוא לווה מאה אלף 

ומאז הם , דולר מהשותף שלו 
  ..." מסוכסכים כי הוא מכחיש 

  
חמש " ,בית המשפט צעק השופט 

הוא רץ ללשכתו ". הפסקה דקות
מז לעורך הדין לבוא כשהוא מר

אמר , "אני מזהיר אותך ." יו אחר
חסר לך שתשאל אותה , השופט 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חלם  1 ליאון  שמשה  מצב  יש  לירושלמים:   (
אוצר   לו  שיש  מהכבישים בלילה  באחד 

 בירושלים ומאז אנחנו סובלים?..........

מזלג )  2 לנעוץ  מנסים  שאתם  זה  את  מכירים 
  על זה אמרו חז"ל:   בפסטה ורוב הפסטה נופלת.

 .....פסטה.- תפסת מרובה לא ת

) משונים האמריקנים האלו. למה הם מטריחים  3
כך  כל  מדיני  למסע  שלהם  המבוגר  הנשיא  את 

לא   הם  לממן  קשה?  לעצמם  להרשות  יכולים 
 נשיא חילופי שישתתף בנטל......

עוד  )4 התחילה  החשמל  התייקרות  לפיד: 
 בתקופת נפתלי בנט.............

עצלנים,  5 אנשים  של  לפעולה  נחשבת  שינה   (
אבל "ללכת לישון מוקדם" זו פעולה של אנשים  

 חרוצים........

 התודה והברכה: 
 בדיחות. לידידי ר' אפי כץ על שליחת ה

 יצא לאור
 חוברת הבדיחות

 'משמח 
 חתן וכלה'
 ניתן לקנות

את החוברת 
 ₪   5במחיר של  

 9ברחוב דוד 
שכונת הבוכרים  

 ירושלים 
החוברת מתאימה  

לשבתות חתן,  
 ושבע ברכות.
 עוד פרטים: 

0534-135-183 

61גגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגללללללללללללייייייייייוווווווווןןןןןןןןן ממממממממממממממסססססססססססססספפפפפפפפפפפפפפפררררררררר גליון מספר: ססססססססססססססס::::::::: פפפפפפפפפפפפפננננננננננננננחחחחחחחחחחחסססססססססספפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפררררררררררשששששששששששששתתתתתתתתתתת : פנחספרשת אאאאאאאאאאאאאא בבבבבבבבבבבבססססססססססססייייייייייייייייייייעעעעעעעעעעעעעעעתתתתתתתתתתתאאאאאאאאאאאא דדדדדדדדדיייייייישששששששששששששששמממממממממממממממייייייייאאאאאאאאאאאבסייעתא דישמיא  תשפ"ב ט"ז תמוז 6666666666666666666666666  111111111111:::::::::: תתתתתתתתתתתתשששששששששששששפפפפפפפפפפפפ""""""""""בבבבבבבבבבבבטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט"""""""""זזזזזזזזזזזז תתתתתתתתתתתמממממממממממממווווווווזזזזזזזזזזז



 

 

 

  את לקבל ניתן

 במייל  הגיליון
 : למייל ' בקשה' לשלוח תןינ 

a0503210@gmail.com 

 

 

) הנחייה לעובדי התקשורת: מי שכבר הרגיל את לשונו תשעים פעמים 6
 .......לומר "ראש הממשלה יאיר לפיד" לא צריך לחזור במקרה של ספק

כמו  7 משהו  התעוררתי  התרגלתי   8,000)  לא  ועדיין  בחיים  פעמים 
 לזה....... 

) הישראלים היום הרבה יותר חזקים מפעם. פעם בשביל לסחוב מוצרים 8
עליית    200בשווי   בעקבות  היום  ידיים,  שתי  צריכים  היו  מהסופר   ₪

 המחירים מספיק רק יד אחת.............

אחוז  9 את  עוברות  לא  וימינה  מרצ  מפלגות  האחרונים  הסקרים  לפי   (
א לראות את הנציגים שלהם בחתונות החסימה. צריך להתחיל להתרגל ל

 בבני ברק.............

) אחד נכנס למסעדה ושואל: יש לכם כשרות צוהר? אמרו לו: כן. אמר 10
 להם: אז אפשר בבקשה רק כוס מים מהברז בכוס חד פעמית?..............

 a0503210@gmail.com) ניתן לשלוח את הבדיחות המצחיקות שלכם למייל: 11

 הבדיחות הן באחריות הקורא בלבד.

 התודה והברכה:
 לידיד נפשי 

ר' מאיר עבוד הי"ו 
 על התרומה הנכבדה
 למערכת העלונים. 



 ז

  

 

גלידה   )1 שכשהאוטו  חשבתי  שנים  במשך  מספר:  תמני  ער 
בואנה,   הארטיקים..  שנגמרו  סימן  זה  הכבוד,מצלצל  על   כל 

ההורים שלי.......... 

ספר אחד מהדרשנים: בחור בישיבת חברון התעלף כששמע )  2
בין  שנגמרו  מפני  זאת  אלול.  חודש  את  שמברכים  בשבת 

 הזמנים........... 
במה  )  3 אחד  את  שאלו  רואה  רואה חשבון:  ענה שהוא  עובד. 

 החשבון, חותם ומשחרר את הלקוח....
 )580646396העלון יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד: 'המרכז לערבות הדדית' (ע"ר 

 ניתן לשלוח בדיחות למייל של המערכת   

י ִיּדֹר ֶנֶדר ֻבָעה לה'  ִאיׁש ּכִ ַבע ׁשְ ָ  פ"ג)  –(פ"ל  אֹו ִהׁשּ

רוצה לומר שאם אתה כבר נודר נדר, תוודא שעל ידי הנדר הזה תתקרב יותר לה' יתברך. ולא סתם נודרים. ובפרט  
שידור רק   - לפי בעל הטורים, שכתב שהמילה נדרים היא רוצח בגימטריא. וכתב הכלי יקר שאם האדם נודר נדר  

 כאשר הוא בישוב הדעת, ולא בשעת כעס.  

ובאותו הקשר, מעשה בבחור שהייתה לו תאוות שינה חזקה מאוד, ובישיבה שלו התקיימה התפילה בנץ החמה.  
הבחור מאוד רצה להתפלל עם כולם בנץ, אבל תאוות השינה גברה בדרך כלל. עד שהוא החליט לעשות לזה סוף,  

ל בנץ, תעבור דרכי ותעיר אותי.  שקלים, ואמר לו 'מיד כשאתה הולך להתפל  50וכל ערב לפני השינה נתן לחברו  
 תיקח את הכסף'. מאותו יום הוא לא הפסיד אפילו יום אחד.   -אם אני לא אבוא לתפילה 

 ל. ר' משה בן יוכבד, ר' יעקב בן כוכבה, ר' דוד בן תקוה זצ" הדבר תורה לע"נ:

ל

 וו‡רט על ‰פר˘‰ 
מטו˙ פנינים י˜רים על פר˘˙

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡
 חובר˙ ‰ב„יחו˙

 ל‰וכ מ˘מח ח˙ן

היום כבר כולם יודעים!!!
 בלי חוברת הבדיחות 
 'משמח חתן וכלה' 

 !! מגיעים לשבת חתןלא 

יצא לאור חוברת הבדיחות  
 משמח חתן וכלה 

 בדיחות   108עם 
 אך ורק על חתן וכלה וכדומה 

 ועכשיו במחיר מצחיק 
 ₪ בלבד!  5של 

 .2עוד פרטים בעמוד 

אֹלה'נד ללל

וב
˘
ח

מ˘
ו˙
ל

!!!

˙
ל‰

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



 

 בסייעתא דישמיא
 חדש! חדש! חדש! חדש! חדש!

  בדיחותהיצא לאור חוברת 

 משמח חתן וכלה.
 בירושליםניתן לקנות את החוברת 

 הכניסה בצד ימין ליד דואר ישראלהבוכרים  שכונת 9ברחוב: דוד 

 בלילה. 12:00בבוקר ועד  7:00מהשעה: 
 בלבד! ₪ 5חוברת המחיר 

 .A5 עמודים 16על  בדיחות מצחיקות 108בחוברת ו

0534-135-183עוד פרטים: 

 
 איך להרכיב.......ממשלה בארץ זה כמו איקאה קודם כל את הבוחר ואחר כך לא יודע ) 4

הודיעו שמי שנשאר לו השלטים מהבחירות הקודמות שלא יוריד אותם רק לפני הבחירות ) 5
 כדי שיהיה תעשה ולא מן העשוי..... הבאות שינענע אותם

שאלו את מי שלא הצליח להיכנס לכנסת מה הוא אומר אז הוא ענה כל מנדט דעביד רחמנא ) 6
 לטב עביד.......

, הבעיה שלי בחיים זה שכל דבר מרגיז אותי! נגיד, המעטפות האלה שכתוב אתם יודעים )7
 עליהם "אין צורך בבול" ואם אני חש צורך בבול? למה למנוע את זה ממני?

מכירים את זה שאתם מגיעים לקולר ויחד איתכם מגיע מישהו באותה שניה אתם לא יודעים )  8
מטומטם: "אני רק רוצה לשתות" אה, ואני  מי יהיה קודם, ואז הוא אומר לך את המשפט הכי

 רוצה לשאוב מים מהקולר...............

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡



\ 

 
 

 

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 ‰עלון  בחסו˙
 

 ניתן לקבל את הגיליון במייל:
a05832349@gmail.com 

את זה שהפלאפון שולח לכם הודעות שאתם לא מעוניינים בהם? "סוללה טעונה במלואה......"   מכירים)  9
 .... מי ששכח להצביע בבחירות הקודמות שהצביע בבחירות הבאות בלי ברכה -  פסק הלכה) 10

חסיד אחד נכנס נכנס לאדמור ואמר שהוא חייב לגוי אחד סכום גדול של כסף. הגוי שכח מהעניין ) 11
אז יש לנו זמן לחשוב    18"אין מה לחשוש. אנחנו מתפללים  - והוא פוחד שהוא יזכר בזה... אמר לו הרב

 פתאום........."   אז אין סיכוי שהוא יזכר 18על כל הדברים ולזכור הכל, אבל הגוים לא מתפללים  

יש לכם שבת חתן??? ורוצה לשמח גם את החתן והכלה וגם את האורחים??? 
ניתן לקבל את החוברת הבדיחות 'משמח חתן וכלה' בהקדשה אישית לכבוד השבת 

 חתן עם הרבה הוספות כגון: זמני השבת, חרוזים על החתן והכלה, ועוד ועוד.
 שית לשבת חתן.חוברות עם הקדשה אי 10ש"ח מקבלים  50 -ב

 .נוספת ₪ על כל חוברת  2.5ובעלות של 
 בכפוף לחבילות שבמערכת)   -חוברות במתנה  15ם מקבלים עוד הראשוני 10(

 0534-135-183עוד פרטים: 
 הצטרף לעשרות המשפחות שכבר לקחו בשבוע פרשת בלק!!!

 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 -שימו לב: העלון מופץ ב

(חצי)    מעוניין לקנות אורגן
מקצועי במחיר מוזל 

 : הרוצה למכור שיפנה למייל

k7126533@gmail.com 



  




