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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 מטות   -   נפלאים 

 
 "איש כי ידור נדר" (ל, ג)

"נדרים" בגימטריה "רוצח", כי הנודר "בעל הטורים" כתב  
שאינו מקיים את נדרו חשוב רוצח, וכן אמרו חז"ל (שבת  

כשהן קטנים, ובעוון נדרים    לב:), בעוון נדרים בנים מתים
 מתה אשתו. 

 מדוע העונש חמור כל כך?  
כל  מפראג,  המהר"ל  של  אחיו  החיים",  ב"ספר  כתב 
שיקיימו  אחרים  ישנם  אותם  מקיים  אינו  אם  גם  המצוות 
לא   המצווה  תפילין,  מניח  לא  אחד  אם  לדוגמא  אותם, 
אבל  תפילין,  מניחים  אחרים  שהרי  מהעולם,  התבטלה 

בלבד שלו  היא  המצווה  נדר  שאדם  לא    , נדר  הוא  ואם 
בעולם    ,יקיימה  אחר  אין 

  ,במקומו שיקיימנה  
מן   בטלה  והמצווה 

העולם, לכן עוון נדרים  
 חמור כל כך.  

אותה   הרי  שני,  מצד 
האדם   שנדר  המצווה 
מצוות   אינה  לקיים, 
עשה הכתובה בתורה,  
עצמו   האדם  לא  לכן 
הקרובים   אלא  מת 

 שלו.    
 

ידור   כי  "איש 
 נדר" (ל, ג) 

כאשר   ימיו,  בסוף 
ישיבת   ראש  נחלש 
משה   רבי  יעקב"  "באר 
ערך   שפירא,  שמואל 
כדי   נדרים"  "התרת 
לשבת   שיוכל 

 ב"קריאת התורה".  
שגם   למרות  אמנם, 

בלא   לשבת  החל  לכן,  קודם  לעמוד  נהג  הש"צ"  ב"חזרת 
 התרת נדרים.  

שאלו אותו מה ההבדל? ענה, בחזרת הש"צ עמדתי מצד  
זקן וההלכה,   שאני  אך   כיון  פטור.  אני  ממילא  וחלוש, 

טובה,   הנהגה  מצד  עמדתי  עכשיו  שעד  התורה,  בקריאת 
 הריני זקוק להתרת נדרים.  

 

 ג)(ל, "או השבע שבועה"
בספר "ברכי נפשי" מסופר, ר' 
בעל  שטיינברג  הלוי  מנחם 

מפארי   אברהם"  ה"מחזה 

גידוליה של סלבודקא ישב פעם בדין תורה, והורה לבעל 
 דין שהוא מחוייב להישבע.  

הדין   בית  אב  אליו  פנה  מיד.  להישבע  והתכונן  האיש  קם 
ואמר לו, לפני שתישבע, אני רוצה לספר לך סיפור על בעל 

 שפט".  ה"נתיבות המ 
היה   הוא  מאוד,  גדול  עניו  גם  היה  מגאונותו,  חוץ  כידוע, 
יכירוהו,   שלא  כדי  פשוטים  בבגדים  להתלבש  נוהג 
 וכשהוצרך לנסוע בדרכים, לבש בגדים עוד יותר פשוטים.  
צעק  לפתע  נוספים,  אנשים  עם  לוורשא  בעגלה  נסע  פעם 
שהחזיק  כסף  שטרי  חבילת  לו  שגנבו  הנוסעים  אחד 

 בכיסו, היה זה סכום כסף גדול מאוד.  
הנתיבות המשיך ללמוד ולא שמע כלל מהמתרחש סביבו.  
על   הנוסע  הצביע  לפתע 
שהוא   ואמר  הגאון, 
כמה   נתן  וגם  הגנב, 
למשל   כמו  "סימנים", 

בשקט   ועוד  שישב 
 "כמה סימנים".  

גם   מהנוסעים  חלק 
 הצטרפו להשערה זו.  

לוורשא,   כשהגיעו 
בעל   את  הנוסע  הזמין 
תורה   לדין  הנתיבות 
מרבני   אחד  אצל 

 העיר.  
חלק   גם  הגיעו  לדיון 
שרצו   העגלה  מנוסעי 
 לראות איך יפול דבר.  
לחקור  התחיל  הרב 
בלי   ה"נתיבות",  את 
מי   בכלל  יידע  שהוא 
ולאחר  הוא, 

הכחיש,  שהנתיב ות 
 חייב אותו בשבועה.  

שהוא   שמע  הנתיבות 
מחויב שבועה, אמר שהוא לא מוכן להישבע ומוכן לשלם 

 חצי מהסכום.  
המחיר   את  העלה  הוא  הסכים,  לא  שהתובע  לאחר 
לתשעת אלפים חמש מאות רובל, וכשראה שגם זה הוא  
מוכן   הוא  ברירה  שבלית  ה"נתיבות"  אמר  מוכן,  לא 

ב שיתן לו כמה דקות להתכונן  להישבע, אבל ביקש מהר
 לכך.  

הקיר,   ליד  עמד  הגאון 
בבכי,   להתייפח  והתחיל 
למעמד   עצמו  את  והכין 

 השבועה.  

ג)
ר'
ל
רי

קש מהר שבע, אבל ב ב שלה
לכ
ה
ו
ו
ה

(

י  

ל

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

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל
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ה רוְּך ַאּתָ ּלֹא ... ּבָ לוּם...ׁשֶ עֹוָלמֹו ּכְ ר ּבְ  ִחּסַ
 

ָלִמים.  ִכים אֹוָתנּו ִלְהיֹות ֲהִכי ֻמׁשְ  ְמַחּנְ
ְקוֹות ְודֹוֲאִגים נּו ּתִ ּלָם ּתֹוִלים ּבָ ּנֹוַלְדנּו ּכֻ ֵמָהֶרַגע ׁשֶ
ּיֵׁש: ִנְלַמד ָלִמים ׁשֶ ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ֲהִכי ֻמׁשְ ְלַהְבִטיַח ּוְלַיֵחל ׁשֶ
ּדּוְך ֲהִכי נֹוֵצץ, ַנְחּבֹׁש ִ ל ֶאת ַהׁשּ יבֹות ֲהִכי טֹובֹות, ְנַקּבֵ ׁשִ ּיְ ּבַ

ְמיֹון ַהּטֹוָבה. ַיד ַהּדִ ָלם, ְועֹוד ּכְ  ֶאת ַהּכֹוַבע ֲהִכי ֻמׁשְ
יר ֶאת ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ְלַהְגּדִ ׁשֶ ָעָיה ַמְתִחיָלה ּכְ ַהּבְ

ֵלמּות.  ְ  ַעְצֵמנּו ְלִפי ַמֲעֵטה ַהׁשּ
ק, -ָרה ְנִפיָלה ַאַחת ְקַטּנָה ֲחסֵ  ֵלמּות ִנְסּדָ ְ ּוַמֲעֶטה ַהׁשּ

ּיַָצְרנּו ָלנּו ָסִביב.  ְמיֹון ׁשֶ ל ַהּדִ ֶאת ּכָ ֶצת  ַמַחט ְקַטּנָה ְמַנּפֶ
י ֵאיֶנּנּו ּלָנּו, ְורֹוִאים ּכִ ים ֶאת ָהֱאֶמת ׁשֶ ֲאַנְחנּו ְמַגּלִ

ָלִמים.  ֻמׁשְ
דּו אֹוָתנּו ְלִהְתמוֹ  ֵלמּות, ְוָלֵכןֲאָבל לֹא ִלּמְ ֵדד ִעם ֹחֶסר ׁשְ

ְרֵכי ת ּדַ לֹׁשֶ ְ ַאַחת ִמׁשּ ָלל ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ֲאַנְחנּו ּבֹוֲחִרים ּבְ
 ....תיוֹ ַהִהְתמֹוְדדוּ 
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 וסיפורים  ליקוטים  
 מטות   -   נפלאים 

 
כולם ראו שמדובר באיש אלוקים קדוש, עד שלפתע נפל 

 אחד הנוכחים בדיון על הרצפה והתעלף.  
את ו  הוכשהעיר תעזבו  הגנב',  'אני  לצעוק  החל  מעלפונו, 

   היהודי הקדוש הזה. 
 עכשיו פנה הרב אל ה"נתיבות", ושאל אותו מי אתה.  

 סרב הגאון לענות להזדהות.  
ואז   זאת,  לעשות  דאתרא  המרא  בגזרת  הרב  עליו  ציווה 

 אמר, שמי הוא "יעקב לוברבום".  
כשהרב שמע את שמו וידע לפני מי הוא עומד, נפלה על  
הרב פחד ואימה, והוא ביקש מהנתיבות ש"ימחל לו", אבל  

הנת  הדין בעל  ופסק  כשורה,  נהגת  אתה  לו,  אמר  יבות 
 שלך בענין השבועה היה נכון.   

פנה   הכסף,  את  החזיר  והגנב  הרוחות  שנרגעו  אחרי 
לבעל  דאתרא  המרא 

אותו   ושאל  ה"נתיבות", 
לשלם   מוכן  היה  למה 
הכסף,   של  רובו  רוב 
לתשעת   וכשהגיע 
מאות   חמש  אלפים 
רצה   ולא  נעצר  רובל 

 לשלם יותר.  
ב יש  לו:  רשותי  ענה 

מזומן,   אלפים  חמשת 
אשיג   נוספים  אלפיים 
הכסף   כלי  מכירת  ע"י 
חמש   אלפיים  שלי, 
אוכל   נוספים  מאות 
ממכירת   להביא 
אבל   שלי,  הספרים 
לתשעת   כשהגעתי 

מאות   חמש  אלפים 
והתובע לא היה מוכן גם לסכום זה, ידעתי שיותר מזה לא 
 אוכל להתחייב אלא א"כ אקח הלוואות, ולכן אינני מוכן.  

שהתחייב  הדין  לבעל  אברהם"  ה"מחזה  סיפר  זה  כל 
להישבע, ואמר לו שלא ישבע מיד, אלא ילמד מהנתיבות 

 על ההכנות שיש לעשות לפני שנשבעים.  
לו  שיש  מה  כל  לתת  צריך  האדם  הנ"ל,  מהסיפור  היוצא 
כתב,  חסידים  (ובספר  השבועה  את  לחסוך  מנת  על 

ועוד אמת),  שבועת  בעוון  נחרבו  עיירות  לא  שהרבה   ,
לקחת הלוואות בשום פנים ואופן, וכבר כתב החכם מכל 

 אדם 'לוה רשע ולא ישלם' (תהלים לז, כא).
 

 "לא יחל דברו" (ל, ג) 
סיפר   זילברשטיין  יצחק  רבי 
לו  שסיפרה  נורא  מעשה 

 הרבנית קניבסקי ע"ה.  

 היה זוג שלא זכו לילדים שש עשרה שנים. 
חיים   לרבי  בירך  באו  הרב  ברכה,  וביקשו  זי"ע  קנייבסקי 

אותם בזש"ק, ושאל אותם האם פעם פגעו במישהו במשך  
 החיים. 

אותו אדם התאמץ לזכור, והעביר את חייו אחורנית, עד 
אשה   היתה  קטנה,  בישיבה  למד  שכאשר  שנזכר 
לנקות,   יכלה  שלא  פעם  והיה  הניקיון,  על  שאחראית 

ג  והדבר  שינקו  ילדים  כמה  איתה  רעש  הביאה  לקצת  רם 
 ואי נוחות.  

לפתע נזכר, שהוא ניגש אל אותה אשה והעיר לה בצורה 
את   שהביאה  בכך  גורמת  שהיא  ההפרעה  על  יפה  לא 

 הילדים לישיבה.  
לא   פעם  שאף  אותו  מברכת  שהיא  לו  ענתה  אשה  אותה 

 יפריעו לו ילדים...  
מיד   חזר  למחרת, 
את   וסיפר  הרב,  לבית 

 מה שנזכר.  
חפש  יעץ לו ר' חיים, ל

אשה   אותה  את 
סליחתה.   את  ולבקש 
לאחר  ואמנם, 
את   וביקש  שמצאּה 
לחבוק  זכה  סליחתה, 

 בן לאחר שנה. 
 

דברו   יחל  "לא 
מפיו  היוצא  ככל 

 )יעשה" (ל, ג
מרן   את  שאלו 
הגראי"ל שטיינמן במה  
היו  ברורה"  ה"משנה  הוצאת  שעד  חיים"  ה"חפץ  זכה 
פוסקים שעם ישראל הלכו לאורם והכריעו כדעתם, כמו  
הוצאת   ומעת  ועוד,  אדם  החיי  שו"ע,  קיצור  המג"א, 

הוא    ,המשנ"ב ומנהג  הלכה  בכל  מכרעת  שדעתו  הספר 
 ספר המשנ"ב? 

וענה, שבזכות זה שה"חפץ חיים" מסר נפשו שעם ישראל 
בו  שנתקיים  זכה  הוא  לדבר,  שאסור  מה  את  ידברו  לא 

 !  הפסוק "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" 
 

 ד)  (ל,  דור נדר"ואשה כי ת"
נדרים   בפרשת  נתבונן  אם 
בכל  אחד  פסוק  רק  כי  נמצא 
לנדרי   מתייחס  הפרשה 
הפרשה   שאר  בעוד  האנשים, 

 עוסקת בנדרי נשים. 
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ל סּוג ִוית ׁשֶ יִקים ַעל ַעְצֵמנּו ּתָ ִקים... ַמְדּבִ ֲאַנְחנוּ ִמְתַרּסְ אֹו ׁשֶ
ים. ִרים ּוִמְתָיֲאׁשִ ּבָ ֶפׁש, ִנׁשְ ים ֶאת ְמנֹוֵעי ַהּנֶ  ב', ְמַכּבִ

ֲאַנְחנ ר,אֹו ׁשֶ ַיּסֵ ְצּפּון ַהּמְ ק ֵמַהּמַ ֶרְך ְלִהְתַחּמֵ ּו מֹוְצִאים ּדֶ
ְך ְזַמן ֶמׁשֶ ַרת ֲעוֹונֹות', ֲעצּוִבים ּבְ ה 'ְטִריִקים ְלַכּפָ ּמָ ים ּכַ עֹוׂשִ

ל ָהֲעוֹונֹות, - ֲאַנְחנּו ַמֲחִליִטים ִלְסלַֹח ְלַעְצֵמנּו ַעל ּכָ ַעד ׁשֶ
ֵלמּות... ְ  ְוחֹוְזִרים ְלַמֲעֵטה ַהׁשּ

דּות ְלֶדֶרְך ַהּתֹוָרה.  ִחים ִהְתַנּגְ ֲאַנְחנּו ְמַפּתְ ָבִרים לֹאאֹו ׁשֶ ּדְ
ינוּ  ּפִ ּצִ ִפי ׁשֶ ִרים ּכְ ּדְ ָכל -ִמְסּתַ ִקים ּבְ ָאז ֲאַנְחנוּ ְמַפְקּפְ

כוּ אֹוָתנוּ... ִחּנְ  ָמה ׁשֶ
ִרית  ֶרְך ִהְתמֹוְדדּות ֶאְפׁשָ ָכל ּדֶ ים ּבֹוֲחִרים ּבְ ר -ֲאָנׁשִ ָהִעּקָ

ִציאּות!לֹא לַ   ֲעמֹד מּול ַהּמְ
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 נקודה זו בוודאי דורשת ביאור.  

מבאר רבי יוסף צבי הלוי דינר בספרו "מקדש הלוי", הלא  
נאמר (קידושין מט:) "עשרה קבין של שיחה ירדו לעולם, 

..." מעתה היה מקום לקבוע כי האישה תשעה נטלו נשים 
אינה מקדישה תשומת לב רבה לדבריה, ואין לייחס להם  

 משמעות...  
הנשים   של  ונדריהן  לדבריהן  כי  מבהירה התורה,  לפיכך 
מחומרת   פחותה  אינה  וחומרתן  מחייבת,  משמעות  יש 

 נדריהם של האנשים!  
 

 "וימסרו מאלפי ישראל" (לא, ה)
רועי   של  שבחן  להודיעך 

ישראל כמה הם חביבים  
שלא   עד  ישראל,  על 
שמעו במיתתו מה הוא  

ד) עוד    ,אומר (שמות יז
וסקל ני, ומעט 

שמיתת   ומששמעו 
בנקמת   תלויה  משה 
מדין, לא רצו ללכת עד  
כרחן.   על  שנמסרו 

 (רש"י)  
זלמן   רבי  אמר 
לא   העולם  סורוצקין: 
חי,   כשהרב  השתנה, 
לא   שהוא  אומרים 
אבל   הרבה,  שווה 
ה הקודם  יה  הרבי 

...  משהומשהו
שהרב  ומחכים 
לעולמו,   ילך  הנוכחי 
עליו   גם  יאמרו  ואז 

משהו,   מצורע  שהיה 
 קדושים אמור.    -אחרי מות 

הכל  קרוביו,  הכל  שמת  חכם  אומרת,  (קה:)  בשבת  הגמ' 
מדובר על  חולצין עליו. כלומר, כל זה  הכל  עליו,  קורעין 
חכם שמת, אבל מה עם חכם שחי? וכן כתוב "יציאתו של  

העיר מן  בתוך    צדיק  יהיה  כשהוא  אבל  רושם",  עושה 
 העיר, מי זכר אותו וידע שהוא קיים.   

 

 ח) (לא,"ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב"
הגמ' בסוטה (יא.) אומרת,  

שלשה היו באותה עצה,  
נהרג   שיעץ  בלעם 
ששתק   איוב  בחרב, 

בלשכת   ישבו  שבניו  זכה  שברח  יתרו  בייסורים,  נידון 
 הגזית.  

שאל רבי חיים שמואלביץ, לכאורה איוב כמעט ולא חטא,  
שהרי שתק, ועל זה נידון ב"יסורי איוב", לפי זה היה צריך  
מדוע   ולכאורה  כפליים,  כפל  עונש  יקבל  שבלעם  להיות 

 נענש במיתה גרידא ללא ייסורים?  
כמו  חמור  עונש  זה  אין  עדיין  בייסורים  לחיות  ומתרץ, 

גם   בחיים,  רגע  כל  כי  עדיף מוות,  נוראים,  מתוך ייסורים 
המלך   דוד  שאמר  וכמו  יח)  ממוות,  קיח,  "יסור  (תהלים 

ה ולמוות לא נתנני", אפילו ייסורים כייסורי איוב -יסרני י
לא  "ולמוות  רק  אם  בכלל, 
על   להודות  עלי  נתנני", 

 כך להקב"ה.  
אושר   הוא  גדול  כזה 

 החיים.  
 

ראש  את  "שא 
השבי   מלקוח 
ובבהמה   באדם 
ואלעזר  אתה 
וראשי  הכהן 

העדה"    אבות
 (לא, כו) 

בעל ה"אבני נזר" חלה  
עליו   אסר  והרופא 
ללמוד, והדבר העכיר  
כדי   עד  רוחו  את 

 דיכאון ממש.  
מה   חמיו,  לו  אמר 
כך   רוצה  שהקב"ה 
גדול   לנו  מי  עושים, 
כאן  והנה  לתורה,  וכולו  בשמים,  שראשו  רבנו,  ממשה 
באדם   השבי  מלקוח  ראש  את  "שא  הקב"ה  מצווהו 

חמורים נלקחו בשבי, אך כיון   ובבהמה", לך תספור כמה
 שזאת היתה המצווה וזה היה רצון ה', כך עשה משה.  

היא   עליך  המוטלת  המצווה  כעת  אם  בעניינך:  הדין  הוא 
 לא ללמוד, זה מה שתעשה, אל תלמד!  

 

ראש  את  נשאו  עבדיך  משה  אל  "ויאמרו 
המלחמה   אנשי 
ולא   בידינו  אשר 
איש"  ממנו  נפקד 

 (לא, מ)
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ֵלמּות ְ ָלִמים! ַמֲעֶטה ַהׁשּ ָאֵכן, ֵאיֶנּנּו ֻמׁשְ ִציאּות ִהיא, ׁשֶ ַהּמְ
ֶקר ְוִדְמיֹון!  לֵ הּוא ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶה ֵאין ׁשְ ַרק ִרּבֹונֹו מוּת!ּבָ

ֵלמּות! ל עֹוָלם הּוא ׁשְ  ׁשֶ
ם ֵ ה ַהׁשּ י ָלּמָ ּלָנּו! ּכִ ֵלמּות ׁשֶ ְ ֵהל ֵמֹחֶסר ַהׁשּ לֹא ָצִריְך ְלִהּבָ
ָלִמים? לֹא! ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ֻמׁשְ ֵדי ׁשֶ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ַהִאם ּכְ ּבָ

לֵ  ׁשְ יר ּבִ ֲאַנְחנוּ ַנּכִ ֵדי ׁשֶ ִריָאה ִהיא ּכְ ת ַהּבְ מוּתִסּבַ
עֹוָלם! יֵּׁש ּבָ ִחיָדה ׁשֶ  ַהיְּ

ה ַהּזֹו, ְויֹוְדִעים ַלֲעמֹד מּול ֻקּדָ ִאם ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֶאת ַהּנְ
יר ֵטׁש אֹוָתּה, ִאם ֲאַנְחנּו מּוָכִנים ְלַהּכִ ִלי ְלַטׁשְ ָהֱאֶמת ִמּבְ

רֹון  נּו ִחּסָ ִמיד ֵיׁש ּבָ ּתָ ָלִמים, ׁשֶ ֵאיֶנּנּו ֻמׁשְ ָכְך ׁשֶ ַרקלֹא  -ּבְ
ה! ִהיא ַרּבָ ְגרֹם ָלנּו ְלִסְחרּור ְוַלּיֵאּוׁש, ַאּדְ ִפיָלה לֹא ּתִ ַהּנְ ׁשֶ
ְגרֹם ָלנּו ִלְראֹות ׁשּוב ֶאת ֹחֶסר ַח אֹוָתנּו, ִהיא ּתִ ּמֵ ׂשַ ּתְ

ם! ֵ ֵלמּות ַהׁשּ ּלָנּו ְוֶאת ׁשְ  ָהאֹוִנים ׁשֶ
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 שהכוונה לתפילין של יד ותפילין של ראש. במדרש מובא 

הרה"ח ר' חיים צבי פולק ז"ל אביו של הרה"ג רבי אברהם  
פולק ראש ישיבת קרלין סטולין סיפר לילדיו מעשה נורא 
שהקב"ה   הניסים  ניסי  ואת  השואה  בתקופת  עליו  שעבר 

 עשה עימו כאשר הצילו ממוות בטוח.  
מיוח שהיה  בלונדיני  שיער  בעל  נער  אצל  בהיותו  ס 

אחד   של  ליבו  את  צבי  חיים  משך  הארי,  כגזע  הגרמנים 
המפקדים במחנה המוות בו שהה המפקד בדרגת קצונה 

 גבוהה, ולקח אותו למשרת בביתו.
תנאיו של הנער היהודי היו אפוא הרבה יותר טובים משל 
אחיו וכמו כל יהודי טוב ניצל הנער את המצב החדש כדי  

לקיים בהיותו עם יתר    לקיים מצוות שלא היה באפשרותו
 אחיו.  

הזדרז  דקות,  לכמה  הבית  מן  יוצא  המפקד  היה  כאשר 
 חיים צבי להניח את התפילין שהיו מוסתרות עמו.  

היהודי   הנער  את  ותפס  לביתו  לחזור  הקצין  מיהר  פעם 
 כשהוא כורך את התפילין על ידו. 

האב  סיפר  לחיות  שניות  מספר  לי  שנותרו  בטוח  הייתי 
 לילדיו.  
ז שאל "מה  היד?"  על  כורך  שאתה  הללו  הרצועות  ה 

אצל   התפילין  של  קיומן  על  ידע  לא  מה  שמשום  המפקד, 
 העם היהודי.  

הקב"ה שראה את מסירותו של הבן יקיר שלו לקיים מצות  
להשיב  החכמה  את  צבי  חיים  של  בליבו  נתן  תפילין, 

 לגרמני כראוי כדי שיוכל להמשיך ולהניח תפילין... 
המ משפחתית  דורות,  'מסורת  מדורי  אצלנו  קובלת 

בעל  של  להצלחתו  סגולה  להעניק  רוצים  שאם  אומרת 
השחורות   הרצועות  את  קושרים  העניינים,  בכל  הבית 
והקצין   היהודי,  הנער  השיב  השמאלית'  היד  על  הללו 
את   ולכרוך  להמשיך  לו  והתיר  זאת  שמע  הגרמני 

הרצועות... 
 

תשובו"  ואחר  ה'  לפני  הארץ        "ונכבשה 
 כב) (לב,

אומר ה"משך חכמה", משה רבנו בירך אותם שהם ישובו 
מהמלחמה בחיים, ובאמת אמרו בני גד ובני ראובן למשה  

 .  "ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני ה' כאשר אדני דובר" 
כלומר, שמחו לקבל "תעודת ביטוח" לארבע עשרה שנה,  

 שבע שנות מלחמה ושבע שנות חלוקה.  
 משה רבנו נתן להם הבטחה זו?     ובאמת, מדוע

(ל"א:)  בברכות  הגמ'  קרלינשטיין,  ראובן  רבי  אומר 
לשוא   בשני  חושד  אדם  שכאשר  לברך   - אומרת,  חייב 

חנה  את  שבירך  הכהן  מעלי  זאת?  לומדים  מהיכן  אותו. 

יז), ומדוע בירך אותה,    , כשחשבה לשיכורה (שמואל א', א
חייב לברך רק מפני שחשד בה? אלא, שמי שחושד בחברו  

 אותו.  
משה רבנו חשב שהם רוצים להתחמק מהמלחמה, וכיון 
הבטחה  להם  נתן  אותם,  לברך  נאלץ  הוא  בהם,  שחשד 

   מראש של ארבע עשרה שנות חיים.
 

 "ויסעו ממרה ויבואו אילימה" (לג, ט) 
נוסע   אדם  שכאשר  זאת  פירשו  הקדושים  המפרשים 
מגיע   הוא  והעצבות  השחורה  מהמרה  ומתרחק)  (בורח 
אילימה, מלשון אלים וחוזק, דהיינו שמתחזק בעבודת ה‘  

 יתברך.  
הצדיק מרוז‘ין זצ"ל אמר שיש לזה ראיה מהתורה שנאמר  
שמי   מלמד  בעיניכם"  ייחר  ואל  תיעצבו  אל  "ועתה 

 חס ושלום. שמתעצב, מגיע לכעס 
לשלוח  וחשב  גדולה,  בעצבות  שהיה  מלך,  בן  על  מסופר 

 יד בנפשו.  
הממלכה,   של  הגדולים  החכמים  אחד  עם  להתייעץ  הלך 
והוא השיאו עצה להשיג חולצה של אדם שאין לו דאגות  

 ושמח בחלקו, וכשילבש חולצה זו יתרפא.  
עשירים,  נסיכים,  לחפש  והתחיל  המלך  בן  הלך  מיד 

 ששמח בחלקו, ושאין לו דאגות. רוזנים, מישהו 
פעם אחת יצא בחברת עבדיו כדי לצוד ציד, ובדרכו פגש  
ונראה  בחלילו,  ומנגן  העץ  תחת  יושב  צאן  רועה  איזה 

 כאילו אינו מבני עולם הזה.  
פנה אליו הנסיך ושאל אותו לשמו ולמעשיו, ענה לו אותו 
רועה צאן, שהוא יוצא בכל בוקר לרעות את צאנו, ויושב 

בששון לנוח יומו  את  הוא  מבלה  וכך  מעט,  ולנגן   ,
 ובשמחה, ולא חסר לו מאומה.  

וגופייה   סחבות  בלויי  לבוש  אותו  וראה  הנסיך  בו  הביט 
 דלה עליו. 

שאל בן המלך את רועה הצאן: "האם אתה שמח בחלקך?"  
 ענה לו הרועה: "כן".  

לו   ענה  דאגות?"  לך  אין  "האם  לחקרו:  המלך  בן  המשיך 
 הרועה: "אין".  

ולהיות  איתי  להתחלף  מוכן  היית  "האם  ושאלו:  חזר 
 נסיך?" ענה לו: "לא". 

אדם   למצוא  סוף  סוף  זכה  שהנה  בלבו  הנסיך  הרהר 
 ששמח בחלקו, ואינו דואג.  

פנה אליו הנסיך ואמר לו, שהוא מבקש ממנו חולצה אחת  
 תמורת תשלום.  

ענה לו אותו רועה צאן בפשטות ובתמימות: "אילו הייתה  
 ? " ... הייתי חסר דאגותכלום   – לי חולצה
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 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
 משה בן גורג'יה ז"ל

20:19

וַיְַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבֵני יְִׂשָרֵאל "
 ב)(במדבר ל,  "ֵלאמֹר

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

על כך שגדל במדין. לכן משה בעצמו לא יצא 
למלחמה אלא מינה לוחמים צדיקים שיצאו 

 למלחמה. 
 

ניצל מהמצריים שלא הרגו אותו על ידי  משה
שברח למדין. שם היה רועה צאן אצל יתרו 
חמיו ארבעים שנה וי"א שישים שנה חכמינו 

"בור ששתית ממנו  (שבת):ז"ל אמרו בגמרא 
מים אל תשליך לתוכו אבן", לכן לא הלך 

 ולהרוג אותם.
 

מאחר ופינחס הרג את זמרי ואת כזבי הוא היה 
מה, כעין מה שאמרו צריך להמשיך במלח
ה אומרים לו גמור". וחז"ל: "המתחיל במצו

פירוש נוסף של 'האור החיים' הקדוש שהיה 
פינחס לוחם מהטובים ולכן יצא למלחמה. בכל 
מקרה אנחנו רואים עד כמה צריך להכיר 
טובה, אפילו לאנשים רשעים כמדין, שהרי 

 משה רבינו לא הלך בעצמו להרוג אותם. 
 

ד שמשה רבינו מיד התחיל מכאן נלמד עו
למנות צדיקים למלחמה נגדם, כמו שנאמר: 
"וַיְַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם 

כדי לקיים את ציווי  (במדבר לא, ג)ֲאנִָׁשים" 
הקב"ה בלי להתמהמה אפילו לרגע אחד. 

 

משה רבינו קיים בשמחה עצומה את רצון ה' 
י יפטר מן העולם אחר ולא איחר למרות שידע כ

 כך ויסיים את תיקונו בעולם.

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 ה'תשפ"ב תמוז כ"ד

20:17 

 הַלַּמּכָ ה ְרפּוָא – תַמּטוֹ ת ָּפָרַׁש 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 רפאל בן איריסולילד אלחנן 
 ולילד אורי חיים בן שלי

21:13 

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

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

21:12 

21:10 

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

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

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

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

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

 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 יפית שרה בת ג'ינה             ט   יאילן בן ג'ולי

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

  נעם בן שרה      ר בת שולמית טליה עדן אסת
 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

א ִתּדֹר  שלמה המלך הזהיר: "טֹוב ֲאֶׁשר 
א ְתַׁשֵּלם"  . ראוי לאדם (קהלת ה, ד)ִמֶּׁשִּתּדֹור וְ

להרחיק את עצמו מנדרים שמא לא ישלם אותם 
ויהיה העוון תלוי בצווארו. רז"ל אמרו במסכת 

בעוון נדרים מתה : "(דף ל"ב עמוד ב')שבת 
". של אדם... בנים מתים כשהם קטניםאשתו 

שלם ר"ת תלא ושתדור מעיין שם היטב והרמז 
 מות.

 

שאדם שלא  (חולין דף ב' ע"א)לכן רבי מאיר סובר 
נודר הוא יותר טוב אפילו מאדם  שנודר ומשלם. 
עניין זה רמוז בתיבת מטות הכתובה בפסוק 
בראש פרשת נדרים. בתיבה זו יש אותיות מות 

ידור ולא תשלם, והאות טי"ת נוטריקון משת
א ִתּדֹררומזת לתחילת הפסוק: " " טֹוב ֲאֶׁשר 

(קהלת ה, ד), שהיא העצה להציל ממות נפשו. 
 לכן מפרידה בין אותיות מות. 

 

זה ביאור הכתוב: "וַיְַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָראֵׁשי 
להורות שגם זה כלול  (במדבר ל, ב),ַהַּמּטֹות" 

נשיאים שלימד בדיבור של משה רבינו אל ה
ן יאותם את ראשי התיבות של מטות שהוא העני

הנ"ל אשר טוב אשר לא תידור משתידור ולא 
 תשלם.

 

בפרשה מובא שהקב"ה נתן למשה לנקום את 
נקמת בני ישראל ולהרוג את המדיינים ולא את 

הרי גם בנות המואבים. צריך להבין מדוע, 
 מואב החטיאו את עם ישראל?

 

קב"ה ראה שרות רש"י הקדוש פירש שה
המואביה עתידה לצאת ממואב, לכן בורא עולם 
לא הרג אותם. מדוע משה לא נקם בעצמו את 
נקמת מדין אלא היה צריך לשלוח את פנחס 
ועוד צדיקים לנקום? משום שמשה הכיר טובה 

19:25 

 פניני עין חמד

 21:09 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  20:17

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



 

 

 
 האם מותר להוציא את העור שעל גבי העוף? מה הדין של נוצות שנשארו על גבי העור?

 

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

 טוב שלא להוציא את העור שעל גבי העוף אלא בסמוך לאכילה.
  

הראש"ל בשו"ת יביע אומר ח"ה (חאו"ח סימן לד)  מקורות:נוצות שנשארו על גבי העור, מותר להסירן ואין בזה משום איסור 'גוזז'. 
ובספרו הליכות עולם ח"ד (עמוד רלה) מכיוון שהעוף מבושל, לא שייך בו איסור גוזז. כן פסק בשו"ת אור לציון ח"ב (פל"א אות יג). אולם 

 טופיק ח"א (סימן יח) החמיר בזה. כ"כ בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"ג הל"ה בהערה) שיש חשש איסור גוזז מדרבנן. - בשו"ת קול אליהו
 

מותר להוציא את עצמות הדגים, אפילו אם עושה כן זמן רב קודם האכילה. אולם, נכון להחמיר ולהוציאן כשכוונתו לאכול 
איש חי (בשלח אות י), ושו"ת לב חיים להגר"ח פלאג'י ח"ב (סימן מח). בספר שביתת  ביאור הלכה (סימן שיט ס"ד), בן מקורות:לאלתר. 

 השבת (סימן שיט אות ז סק"כ) הביא שישה טעמים להקל, ע"ש. ע"ע שו"ת דברי בניהו חי"ד (עמוד קמח).
 

בסיום הסעודה מותר לטלטל את העצמות לפח האשפה, כל שהן ראויות לכלבים שנמצאים בעיר, אפילו הם רחוקים מביתו. 
הראש"ל בספרו הליכות עולם ח"ג (עמוד רי) בשו"ת יביע אומר ח"ט (עמוד רסא). בשו"ת אור לציון ח"ב (עמוד רטז) החמיר בדבר  מקורות:

 כאשר הכלבים מצויים בקצה העיר.
 

 
 

 

 

באופנים שונים. אחד הביאורים הוא שכאשר הצדיק מוציא (במדבר ל, ג)  רבותינו מבארים את הפסוק: "ְּכָכל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו יֲַעֶׂשה"
 דבר מה מפיו, דבר זה ייעשה על ידי בורא עולם. להלן סיפור מופלא על כך:

 

נפטר, תושבי מז'יבוז' החליטו לקבל עליהם (נכד של הבעל שם טוב הקדוש) לאחר שהאדמו"ר הרה"ק רבי ברוך ממז'יבוז' זיע"א 
 (האדמו"ר מאפטא)., ששימש בעברו כאב"ד אפטא (ה'אוהב ישראל')לרב את האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל זיע"א 

 את דירתו.האדמו"ר כיהן כרב בעיר יאס. בעת ההיא הם שלחו לכבודו עגלות, שבהן יסע לקהילתם ויקבע בה 
 

ה'אוהב ישראל' הגיע למז'יבוז', בעלי הבתים יצאו לקראתו לקבל את פני קודשו. הרב מאפטא ראה בפניהם שאינם אשר כ
שבעי רצון. הוא הבין שזה בגלל גילו המבוגר. הוא היה בן שישים ושלוש שנה באותו הזמן. הרב מאפטא פנה אליהם ושאל: 

 דם?". "כמה שנים הרבנים שלפני כיהנו בתפקי
 

בני הקהילה השיבו: "רבינו ה'בעל שם טוב' הקדוש זיע"א ישב בקהילתנו שלוש עשרה שנה. נכדו הרב הקדוש הרב משה 
, כיהן גם הוא במשך שלוש עשרה שנה. גם אחיו הרה"ק רבי ברוך ממז'בוז' כיהן (ה'דגל מחנה אפרים')חיים אפרים זיע״א 

 במשך שלוש עשרה שנה.
 

אמר: "אם כך הם פני הדברים, גם אני אהיה כאן בעז"ה שלוש עשרה שנה בעזרת ה' יתברך".  הרב הקדוש מאפטא
כששמעו זאת מפיו הקדוש, הכל שמחו על הבשורה הטובה. הם ערכו סעודה גדולה לכבוד רבם החדש, וכטוב ליבם ביין 

 רקדו בשמחה שעות רבות. 
 

כעבור מספר שנים הרב הקדוש מאפטא חלה ונפל למשכב. הרב פתח ואמר: "ריבונו של עולם, הבטחתי לקהל פה שאשמש 
כרב שלוש עשרה שנה. אבקש שהבטחתי לא תשוב ריקם". תפילתו התקבלה וכך היה. הרב הקדוש מאפטא חזר לבריאותו, 

 י צדיקים)וישב גם הוא שלוש עשרה שנה על כיסא הרבנות במז'יבוז'. (אהל
 
 
 

 

יום אחד דייני קהילת בלוסטק בפולין שלחו שאלה אל הגה"ק רבי עקיבא איגר זיע"א. הגאו רבי עקיבא איגר כתב בתשובתו 
שהוא אינו כדאי, שממרחקים יפנו אליו בשאלות, וכי לא אלמן ישראל מגדולי התורה היושבים בפולין, אשר קוטנם עבה 

דרו ומשיב להם תשובה לשאלתם, מכיוון שהוא שוחח עם מכר אחד, שביקש ממנו שישיב ממותנו. אולם, הפעם הוא יוצא מג
לקהילת בלוסטק. רבינו שתק, והוא חושש אולי נענע בראשו קצת כדרך הבטחה. לכן הוא מוכרח לצאת מגדרו ולהשיב 

 הפעם.  
 
 

 
 

 
 

 

  ק א'ֵחלֶ  -ת ַׁשּבָ ן ָׁשעֹו -תַׁשּבָ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 ועדה רוחנית)(הנייד באישור 

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

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

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

 
PnineEH@gmail.com 

 ְּכָכל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו- יֲַעׂשֶ ה

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

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

 ַהֲחָׁשׁש ִמְּפנֵ י ַהְבָטחָ ה



 

 

 -במכתב ששלח לאביו, הגאון רבי יחיא זצ"ל, רבינו כותב, כי הוא משלים עם מצבו וכך גזרה חוכמתו יתברך. מכיוון שלא מצא רפואה לחוליו 
הוא עולה לארץ ישראל, כדי שיזכה להיטמן בעפרה. למרות חוליו הקשה, הוא הפליג באוניה מהעיר עדן למצרים, ומשם במסע לא קצר עד 

 ו. שהגיע לנמל יפ
 

כשהגיע לארץ, רבינו שכר חמור עם ערבי, אשר הביא אותו לירושלים עיר הקודש. רבינו מיד פנה לכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. שם 
נשא תפילה לפני בורא העולם על שזיכה אותו לחונן את עפרה של הארץ. גם כאן יעצו לו לפנות לבית הרפואה האנגלי שבירושלים, שמא 

 ולמצוא תרופה למחלתו הקשה.  יוכלו לסייע לו
 

הרפואה. המעשה חזר על עצמו. הרופאים הודיעו לו שאין שום תרופה למחלתו. רבינו התפלל את תפילותיו -רבינו עשה זאת ונכנס לבית
בכותל המערבי. יום אחד, כשהוא נושא תפילה ועיניו זולגות דמעות, זקנה אחת מבאות הכותל ניגשה אליו. היא שאלה לשלומו וביקשה לדעת 

 י. מדוע הוא ממרר בבכ
 

רבינו סיפר לה על מחלתו הקשה. כששמעה את הדברים, היא הגישה לו בקבוק משקה וביקשה ממנו לשתות מן המשקה כוסית אחת בכל 
הוא עשה כפי שאמרה לו. הוא התמיד לשתות כוסית אחת מן הבקבוק בכל יום. למרבה יום. הוא נטל את הבקבוק והיא נעלמה מעיניו. 

ו שבה אליו והוא נרפא מחוליו. מאז חי בארץ ישראל כחמישים שנה, בלי להרגיש שום כאב או צער הפלא, כעבור כמה ימים רוח
 בכליותיו. 

 
עשרות שנים לאחר מכן, בשנתו האחרונה התחיל להרגיש שוב בכאבים. רבינו הלך לצילומים בבית הרפואה. אחרי מספר בדיקות הרופא 
כתב חוות דעת כי בצילומים לא נמצא דבר. הוא שוחרר לביתו, כשהוא עדיין סובל מכאבים חזקים. כעבור זמן מה כאביו התעצמו בגלל דלקת 

 חריפה. 
 

בבדיקות שעשו ובצילומים בפעם הזאת, נמצא כי נכנס להתאשפז בבית הרפואה אצל פרופסור ידוע שהיה גדול הרופאים בארץ. רבינו שוב 
אינני מבין איך הוא חי כל השנים. מצב הכליות מעיד כי הן אכולות ויצאו מכלל פעולה כבר הפרופסור אמר: " כליותיו כלל לא פועלות!

 ".לפני שנים רבות!
 

חי בניסים  דע לך, אביךינו סיפר לפרופסור על מחלתו ועל מה שאירע עימו לפני כחמישים שנה. הפרופסור אמר בפליאה לבן: "בנו של רב
". הבן ביקש לקחת איתו את הצילומים, אבל הפרופסור ביקש ממנו להשאיר אותם, כדי להציגם בפני הרופאים והתלמידים גלויים מאוד!

ם מעבר לגדר הטבע. אלו היו מאורעות חייו, נס בתוך נס, כאיש קדוש ומורם מעם שמלאכי ה' מלווים אותו ולהראות להם כי יש אנשים החיי
 ).'(מעובד מתוך 'מכון המאורותבכל עת ובכל שעה. 

בצנעא שבתימן ) 1890(נולד בשנת ה'תרנ"א  -הרב מארי שלום (סאלם) יצחק הלוי זצ"ל
כבן בכור. עוד בצעירותו ניכר כי לגדולות נועד. רבינו למד מאביו את תורתו והוסמך על ידו 

  (אביו שימש כרב הראשי של תימן).לרבנות ודיינות 
 

למרות זאת, רבינו התפרנס יחד עם חמיו מהכנת בגדים לבית המלוכה. בשנת ה'תרפ"ג 
עלה לבדו לארץ והתיישב בירושלים. לאחר כשנתיים אשתו וילדיו הצטרפו אליו. ) 1923(

יג אביב. רבינו עד מהרה הפך למנה-בהמשך רבינו נקרא לשמש כרב של יהודי תימן בתל
בזכות הליכותיו וייחודיותו, טוב ליבו וצניעותו, נחשב למנהיג של כל רבני בקהילה. 

 תימן בארץ ישראל. 
 

שימש כנשיא המועצה הדתית ליהודי תימן בארץ ישראל וכדיין בבית הדין הרבני בתל 
 (יחד עם עוד מספר אנשים)אביב. פעל למען חינוך הילדים והנוער על פי מסורת אבות. הקים 

' אשר מטרותיה היו הקמת מוסדות לימוד לילדים ונוער על פי מסורת תורה אורת חברת 'א
 יהדות תימן. 

 

סייע בהקמת מוסד לחולים ויולדות ובמציאת מסגרות לימוד לקשישים. ארגן כינוסים 
בשנת  של רבני תימן כדי לקדם את ענייני העדה ולשמר את המסורת התימנית.

חזר  )1961(כחבר מועצת הרבנות הראשית. בשנת ה'תשכ"א  מונה לכהן) 1956(ה'תשט"ז 
השיב רבים לאביהם  עזר לכל אדם. ענוותן. מלומד בניסים.לגור עם משפחתו בירושלים. 

הזיתים -שנים. ציונו בהר 83-). חי כ1973כ"ו תמוז ה'תשל"ג (-נפטר ב שבשמיים.
 בירושלים.

 

 מרת סעדה לבית כמרי.  אימו: (הרב הראשי של תימן).ר' יחיא יצחק הלוי  אביו:
אביו, ר' יחיא, ר' אברהם אלנדאף.  מרבותיו:(בת חכם ר' אברהם הכהן). מרת זהרה  אשתו:
פירוש על חלק  -דברי שלום•שו"ת  -דברי חכמים• מספריו:נולדו לרב עשרה ילדים.  ילדיו:

אמרים הדקדוק למהרי"ץ. ניקד את שישה סדרי משנה על פי מסורת יהודי תימן. פרסם מ
 בעניין מנהגי תימן ובחיזוק מסורת ההגייה שבפי יהודי תימן. 

לייתו של רבינו לארץ ישראל הייתה כרוכה ומשופעת בניסים רבים. כבר כשהיה בתימן חלה במחלת ע
כליות קשה והיה שותת דם. הוא ידע כי בעיר עדן נמצאים רופאים אנגלים וניסיונם רב. הם עשויים 

 מחלתו הקשה. לכן הוא שם את פעמיו לעיר עדן.בעז"ה למצוא תרופה ל
 

בדרכים קשות ומתוך ייסורים קשים ותלאות רבות כשהוא סובל ממחלתו, הגיע לעיר עדן. רבינו  נכנס 
שם לבית הרפואה ואושפז. הרופאים בדקו אותו למרות העובדה שהיו שם רופאים מומחים. באותם 

לגרוע מכל ואמרו שלא נותר לו עוד זמן רב, עד שייפטר  הימים לא מצאו תרופה למחלתו. הם הכינו אותו
 מן העולם.

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ְּכַמְלָאִכים ִראׁשֹוִנים "לזצי ַהֵּלוִק יְִצָחם ָׁשלֹוי ָמאִרב ָהַר-ִאם



 

 

  
 

 

ימי רביעי וחמישי עברו. ביום שישי, כשחזרתי מעבודתי 
בבית הספר, בעלי המתין לי נרגש. "חיכיתי לך", אמר ואני 
ידעתי שמשהו לא רגיל קרה. "אלכס צלצל", קולו רעד 

 תרגשות וכך הוא סיפר לי: בה
 

"הרב הבר, אגיד לך את האמת. כשאשתך הרבנית היתה 
כאן לא ממש חשבתי להתייחס למתנה שלה. מה לי 
ולברכת 'אשר יצר'? הקשבתי בנימוס, ומיד אחרי שהיא 
יצאה הטמנתי את הברכה במגירה שליד מיטת האשפוז 

 והמשכתי הלאה. 
 

דר שלי. הפנים שלו ביום רביעי בבוקר הפרופסור נכנס לח
היו חמורות סבר. ידעתי שאין בפיו בשורות טובות עבורי. 

 "אתה בנסיגה, אלכס. יש סימני דחיה", אמר קצר וברור. 
 

"הרב הבר, אינני צריך לספר לך שנסיגה היא חלום 
שנים לתרומה. לא  19הבלהות של כל מושתל. אני חיכיתי 

י דוחה את יכולתי אפילו לחשוב על זה. יתכן שהגוף של
 ".הכליה! יתכן שכל מה שעברתי היה לחינם!

 

הרופא אמר שמחר בצהריים נעשה ביופסיה, אבל ביקש "
מראש שלא אתלה בה הרבה תקוות. לא נראה לו שיהיו 

 בשורות טובות".
 

"כשהוא יצא, פניתי לנוגה. הפנים שלי היו חיוורות כמו 
בגלל שלא החלטנו לומר את  הקיר, אבל לא היססתי. 'הכל

אני ואת', אמרתי לה. 'בורא עולם נתן לנו מתנה  –הברכה 
ואנחנו לא הסכמנו לומר תודה. הגיוני שזה מה שקרה'. 
נוגה הסכימה איתי. באותו רגע החלטנו שמהיום שנינו נגיד 
את הברכה, ככה לאט ובסדר ובכוונה, כמו שהרבנית 

 הסבירה".
 

של לקיחת דמים ובדיקת מצב כל "נכנסנו לרוטינה קבועה 
כמה שעות. חלמנו על טוב אבל לא באמת האמנו שהוא 
יקרה. מה שכן, הקפדנו מאוד על הברכה ועל הכוונה 

 במילים המיוחדות שלה". 
 

"ביום שישי בבוקר צוות של רופאים נכנס לחדר שלי 
ושמחה על פניהם. 'אלכס, אנחנו מוותרים על הביופסיה. 

צבות והכליה חזרה לתפקד כמו שצריך. הבדיקות שלך מתיי
 תגיד לנו אלכס, מה עשית? איך קרה הנס הזה?' 

 

זהו, הרב הבר הבדיקות  נס, הם אמרו. נס ולא פחות!"
שלי משתפרות והולכות והצוות חושב לשחרר אותי כבר 
בראשון. אני מצלצל אליך כדי שתדע מה כוחה של ברכת 

 'אשר יצר' אפילו בהצלת חיים".
 

השתתק. דמעות זלגו מעיניו וגם מעיניי. ברכת 'אשר בעלי 
יצר', מי יכול להבין את גדולתה. הרבנית הבר מבקשת, 
שהחיזוק העולה מן הסיפור המצמרר יהיה לע"נ של בעלה, 

 הרב אברהם ישעיה בן הרב צבי זצ"ל.
 

עשרה שנה -אלכס הוא יהודי שחיכה במשך למעלה מתשע
לתרומת כליה. כאשר הכליה נמצאה, ההשתלה התבצעה 
בבית הרפואה 'איכילוב'. הרב אברהם ישעיהו הבר זצ"ל 
ואשתו הרבנית הגיעו לבקרו, כדרכם לבקר את כל תורמי 

 הכליה והנתרמים. 
 

 הרבנית הבר סיפרה בטורה הקבוע ב'קטיפה': תכננו לחבר
את הביקור אצל אלכס עם חתונת אחיין שנערכה באותו יום 
באזור המרכז. יצאנו מוקדם, עלינו לקומה השביעית 

 והסתובבנו במסדרונות עד שהגענו לחדר.
 

אלכס ישב במיטת בית הרפואה חלש אבל מאושר. "הרב 
הבר!", צהל, כשראה את הרב. התיישבנו. אני שוחחתי עם 

הניתוח ובעלי שוחח עם  נוגה, בתו שסעדה אותו לאחר
אלכס. השעה התאחרה, ואנחנו קמנו לצאת לדרך. נפרדנו 

 מאלכס ומנוגה וירדנו לרכב. 
 

רק כשישבנו בפנים, מוכנים לנסיעה, נזכרתי: "לא הבאנו להם 
את המגנט של ברכת 'אשר יצר' ולא דיברנו איתם על זה!' 
אמרתי לבעלי בבהלה. בעלי העיף מבט קצר בשעון ונאנח. 

שעה היתה מאוחרת. היה ברור שאם לא נצא מיד לא ה
 נספיק להגיע לחופה. 

 

"אנחנו לא מסדרי הקידושין", אמר בעלי לבסוף. אני הוספתי: 
"אף אחד לא יבטל את החופה אם לא נהיה שם". ההחלטה 
התקבלה. אעלה שוב אל אלכס ונוגה. אם נגיע אחרי החופה 

שר נמצאת לפנינו לא יקרה כלום. ההזדמנות לזיכוי הרבים א
 חשובה יותר.

 

לקחתי את מגנט הברכה ומיהרתי לעלות אל חדרו של אלכס. 
"שכחתם משהו?", נוגה שאלה מופתעת. "לא", אמרתי, 
"באתי לתת לכם מתנה". "מתנה?", שניהם פתחו עיניים 

כליה. איזו מתנה  –תמהות. "כבר קיבלנו ממכם מתנת חיים 
 נוספת אנחנו צריכים?".

 

יה לא קיבלתם מאיתנו אלא מבורא עולם. הוא זה "את הכל
שסידר לכם מתנה מופלאה. אני חזרתי כדי לתת לכם את 
ה'עטיפה', שתשמור על המתנה לאורך זמן. יש לי כאן סגולה 
לאריכות ימים ולשמירה על הבריאות', אמרתי והתיישבתי על 
הכיסא, מסבירה לאט ובמתינות את ברכת 'אשר יצר', כוונתה 

תיה. אלכס ונוגה הקשיבו בשקט מנומס, אבל אני לא וסגולו
 הרגשתי שדברי חודרים לליבם.

 

הצטערתי, אבל לא הפצרתי. בעלי ואני קיבלנו על עצמינו בלי 
נדר להכיר לאנשים את הברכה הזאת. מה יעשו איתה 

 הלאה, זו החלטה שלהם. 
 

"תודה הרבנית", אמרה נוגה כשסיימתי להסביר. נפרדתי 
וחזרתי לרכב. כשהגעתי יצאנו לדרך במהירות. מהם לשלום 

כפי שציפינו לא הספקנו את החופה, אבל הגענו לחתונה 
 והשתתפנו בה.
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  ""טותטותממ""פרשת פרשת  

  ].ג, ל ["לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה... או השבע שבועה' איש כי ידור נדר לה"
הגמרא  :טעם הדבר נראה כך. קוראים בשבתות של ימי בין המצרים, העוסקת בענייני נדרים, את פרשת מטות

  ".ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי, אוי לי שנשבעתי: שמעתי בת קול שאומרת: "מספרת על רבה בר בר חנה שאמר
שמצטער על כך שנשבע שעם ישראל , ה"הרי היה זה קולו של הקב: אמרו לו חבריו, כשסיפר על כך בבית המדרש

ואז היתה מגיעה , "מותר לך, מחול לך, ר לךמופ: "לומר לו מיד, אפוא, היה לך. יהיו בגלות במשך זמן מסויים
  .ושוב לא ניתן להתיר את השבועה, "חלפא לה שעתא "–כיוון שלא עשית כך , אבל עתה. הגאולה

 וסליק ידוי לגבי ,קם רבי שמעון על רגלוי" :"כל נדרי"זה תיקן רבי שמעון בר יוחאי את הנוסח שאנו אומרים בעל 
ואם איהי באומאה הא אבא ואמא , רבון עלמא עביד בגין שכינתא דאיהי בגלותא, ואמר, ושבח למארי עלמא, עילא

, ובעטיה גם השכינה ממשיכה להיות בצער,  אם הגלות נמשכת,כלומר. "דאינון חכמה ובינה יכלין למעבד התרה
  .אבותינו הקדושים יכולים להתיר לך את השבועה הרי –בגלל השבועה שנשבעת 

                   , שלא זז מהשכינה, הרועה הנאמן, משה רבנו,  רוצה התרה בדרגה גבוהה יותרואם אתה: ואומרממשיך 
  .הוא יכול להתיר, ה"והיה עושה פעמים רבות שלום בין ישראל לקב

על מוצא ולא נעבור , כי אם נהיה אנחנו זהירים בענייני נדרים, משום כך פרשת מטות נקראת בימי בין המצרים
  .ונזכה לגאולה השלמה,  יעשה התרה על שבועתו שנהיה בגלותה" אף הקב–פינו מבלי שנעשה התרה 

שעל ידי פרשת נדרים נהרגו סנהדרין גדולה , אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך: "ל"טעם נוסף על פי מה שאמרו חז
  ".של צדקיהו

 זהו נבוכדנצר הבין כי. שצדקיהו ראה את נבוכדנצר תולש פיסה מארנבת חיה ואוכל אותה, סיפור המעשה היה
אלא שמיד אחר כך , צדקיהו אכן נשבע לו. וביקש מצדקיהו שישבע לו שלא יספר זאת לאיש, מעשה בלתי אנושי

  .הלך לחכם והתיר את השבועה
                   . מלך צור ומלך צידון, מלך עמון, מלך מדין, מלך מואב: ישבו חמשה מלכים ביחד, לאחר כמה שנים

באותה הזדמנות חשף צדקיהו בפניהם את מה .  סבלו ממנוכולם. כל אחד החל לספר על רשעותו של נבוכדנצר
              . בפי כלוכך הפך ללעג ולקלס , והתפרסם ברבים נבוכדנצר אכל ארנבת חיה, הדברים התגלגלו החוצה .שראה

  . על שבועתו התרהוצדקיהו השיב לו כי עשה, בועתו אותו מדוע עבר על שהוא קרא לצדקיהו ושאל
כל חכמי הסנהדרין באו לקבל את . והתקבל שם בכבוד גדול, הגיע לירושלים, אלנבוכדנצר מיהר לעלות לארץ ישר

               , לפי סדר פרשיות התורה, והללו החלו למנות בפניו את מצוות התורה, הוא ביקש לשמוע מה כתוב בתורה. פניו
  . פרשת נדרים–עד שהגיעו לפרשת מטות 

  .השיבו לו" י התרהעל יד, כן" .שאל אותם נבוכדנצר, "?האם יש פתרון למי שנדר"
  "?ומי יכול להתיר" -
 "חכם" -
 ".ובגללכם נגרמו לי כל הביזיונות הגדולים, אתם הם החכמים שהתרתם לצדקיהו את נדרו, אם כן" -

                   , "ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון: "הדא הוא דכתיב, וישבו על הארץ, נשמטו כולם מכיסאותיהם
והיו מריצים אותם , קשר שערותיהם בזנבי הסוסים: "ונהנבוכדנצר הרג את כולם ביום אחד במיתה קשה ומשו

  ".מירושלים ועד לוד
שאנו מתאבלים על חורבן בית המקדש ועל , בימים אלו ".אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך", ל"לכן אמרו חז

  .)דורש ציון( נדריםה ראוי לקרוא וללמוד את פרשת –הריגת הצדיקים 
  .ה נענה לבקשותיו" הקב–דבריו המקיים  .]ג ,ל[ "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה"

                   , אדם צריך להיזהר מאוד שלא להוציא אותם מפיו לשווא. נדרים ושבועות הם עניין חמור ביותר
אזהרות ועונשים קשים נאמרו לאדם שמפר את שבועתו או את . חייב להקפיד לקיים את דברו, ואם נדר או נשבע

  . וכיוצא בזה]שבת לב[ "בעוון נדרים בנים מתים "–כמו , נדרו
לא יחל "אדם ש: ורמוזה בפסוק שלפנינו, בורו גדולה עד מאודימעלתו של אדם שנשבע ועמד בד, מאידך גיסא

 –" כל היוצא מפיו יעשה",  והן בינו לבין חברוה"הן בינו לבין הקב, בורו ומקיים את דבריוי עומד בד–" דברו
אדם שחלילה אינו עומד , ולהפך. 'ה מקיים"צדיק גוזר והקב': כמו שנאמר, ה מקיים את כל בקשותיו"הקב

  .ה לא ישמע את תפילותיו וברכותיו"גם הקב, ואינו מקיים' מחר אבוא'או ' מחר אשלם': מבטיח לחברו, בדבורו
,  פנה לצדיקים לקבלת ברכות–העשיר עשה הכל . ל חי איש עשיר שלא זכה לילדים" זצבתקופתו של הסבא משפולי

  .אך מאומה לא עזר, דרש ברופאים
הנוהג לגזור על , הוא איש צדיק ותקיף. לך לסבא משפולי שיתפלל בשבילכם: "יעץ לו מישהו, בערב פסח, שנה אחת

  ".תזכו לילדים' זרת הובע, גש אליו. ה מקיים"וצדיק גוזר והקב, בשורות טובות

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 



אך מאחר שהרב , הגיע לשם בערב בדיקת חמץ. ובתקווה גדולה נסע לביתו, התעניין העשיר למקום מגוריו של הסבא משפולי
וכשראה את הרב אמר , לפני תפילת מנחה הגיע לבית הכנסת. לא הצליח לפגוש אותו, עסוק בלימוד ובעניינים נשגבים נוספים

  ".ושם נקבע לך מקום וזמן לדבר, בוא לביתי לאחר תפילת מנחה וערבית: "אמר לו הרב. גש איתולו שהוא מעוניין להיפ
  "?מה הנך צריך: "שאלו הסבא משפולי. לאחר התפילה התלווה לרב בדרכו לביתו

, חמץכעת אני עסוק במצוות בדיקת . תמתין מעט, אם כן: "אמר הרב ".אני בצרה גדולה. צריך אני שהרב יתפלל עלי: "ענה
  ".ולאחר הבדיקה נדבר ונראה מה צריך לעשות

ביאור החמץ הוא יבער ויסלק יחד עם . בוודאי שעת בדיקת חמץ אצל הרב היא עת רצון: באותו רגע נכנסה באיש מחשבה
                  , כדאי שאלחץ על הרב שיברך אותי קודם בדיקת חמץ. והיא תוכל להיפקד, מאשתי את כל הבעיות והמחלותו ממני

ודחף חזק ביותר נכנס בו , לרגע הלכה המחשבה וקנתה לה מקום בלבו ובמוחומרגע  !ת ההזדמנות המיוחדתשלא אחמיץ א
הוא היה עסוק . פניו פני להבים ועיניו יוקדות, הציץ אל הסבא וראה אותו אחוז שרעפים !לקבל מן הרב ברכה דווקא אז

  .דהילו שיזוז הצאך הרב רמז , האיש ניגש אליו. דם בדיקת חמץושק" לשם יחוד"ב
העשיר הרגיש בחוש כי כל מלאכי מעלה ירדו לשמוע את הברכה היוצאת ... היה רק הקדמה לברכה של הסבא" לשם יחוד"ה

, הם יפחדו ממנו, וודאי שאם יגזור עליהם הרב משהו, אם כל המלאכים פה. הוא הזדרז שוב לגשת. מפיו בקדושה ובטהרה
  .ועליו להמתין בצד עד לאחר הבדיקה, אך שוב הרב רמז לו שאין זו השעה המתאימה, הוא ניגש! ויהיו מוכרחים לעשות זאת

  !"זו שעת רצון! תעזור לי, הרב: "ולבסוף ניגש שוב אל הרב והחל לבכות, הוא התקשה להתאפק
  "?מה רצונך: "ושאל, הפסיק לרגע מעבודתו, ראה הסבא שהאיש עומד בדרכו ומפריע לו כל הזמן

אני עסוק בעולמות עליונים ובקשותיך מפריעות . כעת אל תפריע לי: "אמר הרב.  ילדיםיאין ל:  צרתוסיפר לו האיש על
  ".ונדבר על כך, המתן עוד מעט. לכוונותיי

! זה הזמן. 'כוונות'ו' עולמות עליונים'המילים היחידות שהצליחו לחדור למוחו היו . האיש אפילו לא שמע את תוכן הדברים
הוא לא וויתר וביקש  !וכל העולמות העליונים יאמרו אמן, בעולמות עליונים ובכוונות הוא יכול לגזורבדיוק כשהרב עסוק 

                     : עד שחרה אפו ואמר ,התנהגותו גרמה למורת רוח גדולה אצל הסבא משפולי. שוב שהרב יברך אותו דווקא כעת
  !!"הנני נשבע שלא יהיו לך ילדים"

                     . התיישב על ספסל וגעה בבכי, רץ לבית המדרש, הוא נמלט מן הבית. ו ופני האיש חפ–אך יצאו המילים מפי הרב 
בהמשך נכנסו אנשים לבית הכנסת ללמוד הלכות פסח או להשלים . כך ישב במשך שעות רצופות כשהוא גועה בבכיות נוראות

                     .  ארע לוניגשו והתעניינו מה, כשראו איש זר בוכה בכי מבהיל כל כך... את הסיום שעליהם לעשות למחרת היום
  .רק השיב שהוא נתון בצרה גדולה, האיש לא היה מסוגל לענות

               . גרם לו לגשת אליו ולהתעניין, שלא שכך שעות כה רבות, בכיו של הזר. לקראת חצות הגיע לשם אדם פקח וטוב לב
  !"אני שבור לגמרי! עזוב אותי! אין לי כח: "בתחילה דחה גם אותו

על שנות ההמתנה , האיש סיפר על צרתו "?אולי אוכל לעזור לך. ה בלב איש ישיחנהדאג, בכל אופן ספר לי: "הלה התעקש
  . מפי הסבאעל העצה ללכת אל הסבא משפולי ועל ההתעקשות שלו שגרמה לשבועה נוראה שיצאה, הארוכות לילדים

 , תלמיד חכם אמיתי, הוא צדיק גדול מאוד. שמו הוא רבי פינחס מיקוריץ, יש כאן בעיר צדיק נוסף: "הרהר האיש ואמר
  "?הלא כן, אתה נראה לי בעל ממון. והוא עני מרוד וביתו מלא ילדים

  ".אם על ידי כך אזכה לישועה, ואין שום בעיה כספית שתעמוד בדרכי, אני בעל ממון "– השיב לו –" כן"
            , ו בעלי מלאכהמחר בבוקר הזמן לבית. אין לצדיק זה שום דבר בבית עבור פסח, ככל שידיעתי מגעת: "אמר האיש

כשתסיימו לקיים את כל מצוות . והשתדל לעשות את הסדר בביתו, ומלא את ביתו באוכל ובמצרכים, קנה לילדיו בגדים
  ".יטפל הרב בעניינך בצורה הטובה ביותר שיש, ים'תשתו את ארבע הכוסות ותאכלו את כל הכזית, הלילה

. פנות בוקר נכנס לבית המדרש של רבי פינחס מקוריץ ומצאו לומדבשעה שתיים ל ...להפסידשמע העשיר החליט שאין לו מה 
  .ניגש וביקש רשות להתארח בבית הרב בליל הסדר עם זוגתו

  ".רק איני יודע אם בביתי יש משהו לחג או שאין כלום, ברוכים הבאים: "אמר הרב
  . אמר העשיר והודה לרב על הסכמתו–" אסתדר עם מה שיש"

. לרבנית ולילדיהם ,הזמין אצל חייט בגדים חדשים לרב. וילונות ומצעים חדשים, קנה שולחן וכסאות, יצא לחנויותעם שחר 
לופים ויצבעו אותם יצרף נברשות לתקרה והזמין גם צבעים וטייחים שישפצו את הקירות הק. קנה נעליים לכל בני המשפחה

  . היה הבית נראה כחדשותתוך שע .לכבוד החג
  .בבת אחת התמלא כל הבית במזון משובח. דגים ובשר,  עופות,תחרוס, מרור, קנה מצות מהודרות, לשוקהר או אז מי

 –כשהגיע לביתו . אחר הצהריים בא לביתו כדי להתכונן מעט לחג. והמשיך ללמוד, רבי פינחס מקוריץ לא ידע מכל אשר נעשה
  .והתפעל ממעשי העשיר, לא הכיר אותו כלל

   : פנה הרב אל העשיר ואמר לו, שתו כוס רביעית וסיימו לומר את סדר ההגדה, שאכלו אפיקומןלאחר , בחצות הלילה
  ".רוצים אנו להיפקד בילדים: "השיב העשיר ".איזו בקשה תבקש ממני, אמור לי"
  .ופרץ בבכי, העשיר בהתרחשויות ליל אמשבבת אחת נזכר  . אמר הרב–" זו אינה בעיה גדולה כל כך"

  ".אסור לבכות, חג היום: "ינחס מקוריץ והעירהתבונן בו רבי פ
  "...אמש נשבע הסבא משפולי שלא יהיו לנו ילדים "– התייפח העשיר –" ?ומה אעשה"

                     . שרעפיו עד שנראה שלא נמצא בעולם הזהלמשך דקות ארוכות שקע ב. שתק הרבי שתיקה ארוכה ועצם את עיניו
  !"יהיו לכם ילדיםאני נשבע שעוד השנה : "לבסוף קם על רגליו והכריז
                  ,  הסבא משפולי נשבע שלא יהיו להם ילדים–באותה שעה נעשה רעש גדול ברקיע  :ע"ין זי'לימים סיפר הרבי מרוז

  ?שבועת מי תגבר על מי? מי גדול ממי... רבי פינחס מקוריץ נשבע שיהיו
י מהם נשבע פעם ועשה התרה על בדקו אם מ: ה"אמר הקב. ה ושאלוהו מה יעשו בדין זה"פנו בבית דין של מעלה אל הקב

שהסבא , נמצא . הוא יזכה ששבועתו תתקיים–או שנשבע ולא התיר את שבועתו , אם יש בהם מישהו שלא נשבע כלל. שבועתו
ועוד באותה שנה זכו , זכה שהתקיימה שבועתו, ומאחר שרבי פינחס מקוריץ לא נשבע מעולם, כבר נשבע פעם אחת בחייו
  .דהעשיר ואשתו לחבוק יל

      !דבריו חשובים ביותר בשמיים, ואדם שנזהר אפילו בשבועת אמת, ה עם כל שבועה ושבועה"כי מדקדק הקב, ללמדנו
  .)דורש ציון(

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

 , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ משה בן אסתר ז"לע, ל"נ 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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משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א 
6778160@gmail.com :לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 | לקבלת העלון במייל

לתרומות והנצחות (גם בכ. אשראי) למען הפצת העלון חייגו: 055-677-8160 | ניתן לתרום גם בעמדות נדרים פלוס
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 !וקריה"ת ת התפילהנא לא לעיין בשע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

  מטות תשפ"ב                         פרשת 
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

לע"נ 
נתנאל בן 
ציפורה 
ושלמה 

רפאל בן 
אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה

ָברוֹ  ַיֵחל לֹא ָכל ּדְ                                 ַהּיֵֹצא ּכְ
יו ה ( ִמּפִ   )ל, גַיֲעׂשֶ

 בדרך פסוקאת ה שמפרש זצ"ל א"החיד מרן דברי ידועים
 ששומר מי שכל, יעשה' מפיו היוצא ככל דברו יחל 'לא: רמז
 אסורים מדיבורים ונזהר יתחלל שלא שלו הדיבור חוכ את

 -  מפיו היוצא 'ככל בו שיתקיים זוכה הוא ריה, בזה וכיוצא
 מה וכל, ולבקשותיו לתפילותיו ישמע ה"שהקב, יעשה'

  .יעשה ה"הקב - שיבקש

*   *   *  

זצ"ל: פעם הגיעו אנשי ה'חברא הגר"ח קנייבסקי סיפר מרן 
 היה זה לפני חול המועד זצ"ל.'חזון איש' קדישא' למרן ה

ברים קודם החג שאלו אותו האם הם יכולים לחפור קהם ו
כדי שיהיו מוכנים לעת הצורך, ובכך למעט טרחה בחול 

אמר להם ה'חזון איש': "מי אמר שבכלל ימותו  .המועד?
ו לא היתה שנה שלא יבחול המועד?". השיבו לו: "עד עכש

מתו בחול המועד...". ענה להם ה'חזון איש': "השנה לא 
 "מימותו!". ואכן באותה שנה לפליאת כולם לא מתו בחוה

  ]מתוך 'מנחת תודה'[                והדבר היה לשיחת היום... 

ָברוֹ  ַיֵחל לֹא ָכל ּדְ                  ַהּיֵֹצא ּכְ
יו ה ( ִמּפִ   )ל, גַיֲעׂשֶ

זצ"ל מוהר"ש שורק בשם החכם  מוהר"ח ויטאלמביא 
ק זה שיזהר האדם שלא ), שנרמז בפסופרשת עקב-ליקוטי תורה(

דיבורי פיו לחשוב שאין שלא יזלזל ב -ריו חולין יעשה את דב
עושה  - בהם ממש, כי 'ככל היוצא מפיו', של אדם, 'יעשה' 

 ,, בורא סניגורים או קטגורים, ח"ורושם אם לרע אם לטוב
על כן ישמור מאד פתחי פיו... וזה אפילו בדיבורים רגילים, 
ועל אחת כמה וכמה בדיבורים של תפילה. אין לתאר ואין 

ער מה רב כוחו של דיבור תפילה, ולא לחינם הגדירו לש
ומו של רחז"ל את התפילה שהיא מהדברים 'העומדים ב

  תפילה מעומק הלב.עולם', ובפרט אם היא 

*   *   *  

נסענו ארבעה בני משפחה ירושלמים, מספר בעל המעשה: "
יה בעיצומו, לחתונה בקרית ספר. החורף ה 443על כביש 

סגות ההרים, גלש אף לוואדיות וסיכן את את פהשלג קישט 
הנהגים. המפלסות עשו עבודה נאמנה. נסענו לאט בחסות 
החשכה הכבדה. החזאים דיווחו על שלגים יותר מעובים 

נסיעות לא דחופות.  בטלבהמשך הלילה, והציעו לנהגים ל
 -הנהג במכונית המשפחתית שלי, היה אחי הגדול, מדוע? 

אותה עת בשלילת רשיון נהיגה, בכי אני, בעל הרכב, הייתי 
זקוק קודות. שלילת רשיון ליהודי שעקב הצטברות של נ

לרכב כמו אוויר לנשימה, הוא עונש ראוי לשמו, וזה בהחלט 
לקח שנלמד. זאת מחוץ לעובדה שמי שצובר נקודות עקב 
רפורטים, הוא לא בדיוק צדיק גדול על הכביש, והוא נעבעך, 

קיבלתי את הדין  ...לכי רגלמסכן חייהם של צדיקים והו
ושלום אלי, חזור באהבה, אבל בעוד יומיים, אי"ה, הרשיון י

   על ישראל.

חופה. ל הגענו בדיוק בשעה שבע בערב אחי נהג בבטחה.
ו בן הדוד הצעיר שלנו, היה החתן, ומכאן שדאגנו לשמח

יפים נטלנו ידינו. ברכנו . בשלב מסוים מזיעים ועימכל הלב
עודת המצווה. השמחה הרקיעה יישבנו לסוהת 'המוציא'

ופעם אחר פעם הלכנו וחזרנו לרחבת הריקודים.  שחקים
הרעש  ,שליטלפון רה בלילה נכנסה שיחה לבשעה אחת עש

שבקע מן הרמקולים היה עצום, כך שהעדפתי לצאת החוצה 
ממני  שביקש ,על הקו היה הבוס שלי ולנהל שיחה שקטה.

  שיש לבצען מוקדם בבוקר.  כמה בקשות מקצועיות דחופות

, אחי מסמן לי שהוא רוצה לחזור גמרה השיחהאחרי שנ
נו יישבהת ."למה לא, נוסעים" :אמרתי… ירושלימה

ארבעתנו וכעבור פחות משעה המכונית חנתה מתחת 
וכל אחד פנה לדרכו. לפני שהספקתי להגיד קריאת  לדירתי

לברך ברכת … אוי.. שכחתי… שמע על המיטה נזכרתי
מה בגלל הסחת הדעת בשיחה עם הבוס. טוב, נו, מזון!!! ה

והמרחק לאולם החתונות פחות  עושים? אני עדיין שבע
… 'משנה ברורה'שעה. אין לי מושג מדוע לא פתחתי מ

יכולתי גם להרים טלפון לפוסק הלכות שהכרתי. בהחלטה 
אבל מי  .חפוזה החלטתי שאני חוזר לקרית ספר! לברך שם

ם להטרידם. אחרי כמה כו לישון. לא נעיינהג? כולם הל
, החלטתי לנהוג בעצמי. בזהירות, ואני קצריםהיסוסים 

 ,. שעה מאוחרת..המצווה תגןזכות  -בשלילה. לא נורא 
הרגשתי שאני הולך לקיים  .השוטרים עייפים, אבל מצווה!

מצווה חובקת עולם, חוזר למקום הסעודה. בטח ממתינה לי 
רגז עם מטבעות כסף עתיקים שם יונה מזהב, או אולי א

  ..ששווה הון.



  
שוין. נהגתי בזהירות, הגעתי לאולם אחרי שכל המוזמנים 
הלכו וחוץ ממנקים ומלצרים מותשים שבאו ונכנסו, האולם 
היה שמם. חיפשתי פינה וברכתי במתינות, כמונה מעות, 

   .עולם..מרגיש כמו הצדיק הכי גדול בכולי קדושה וסילודין, 

נכנסתי למכונית  .שעות הרשיון חוזר אלי.. 48-חות מעוד פ
הגעתי לצומת שילת ופניתי שמאלה לכיוון  ופתחתי בנסיעה.

ירושלים. רוחות זועפות וגושי ברק היכו ברכב. לא ראיתי 
שופעת יונה מזהב ולא ארגז אוצרות, אלא ניידת משטרה 

ליבי החסיר  ..בצידי הכביש. תפנסים כחולים מהבהבים ניצב
ולמה, דלת הניידת נפתחה, ושוטר  תשאל איך ימה. אלפע

 כםלא סיפרתי ל גבה קומה יצא ממנה וסימן לי "לעצור".
שישנו סעיף מפחיד מאד הצמוד לטופס שלילת הרשיון שלי 

שלל ינהג בתקופת ב שחור על גבי לבן, כי במידה והנובו כתו
הוא יישלח אוטומטית לשבעה חודשי מאסר ללא  -השלילה 
 .יצלןרחמנא ל -משפט!!! 

"פנית שמאלה  :והוסיף ,"רשיונות בבקשה" ביקש השוטר
ללא איתות ועקפת מכונית מצד ימין תוך עליה על קו 

  הפרדה. מה יש לך לומר?".

אשתי, שלושת ילדי, הורי שהיו בריאים, החברים לעבודה 
תוך שאני עורך להם טקסי  ..כולם חלפו לי מול העיניים.

  …הרדמעות, בדרך לבית הסו יפרידה רווי

 ,"אני כבר בודק במחשב את ההיסטוריה שלך וחוזר אליך"
  מעדכן השוטר ביבושת.

"איך אני יוצא מזה, אבא שלי שבשמים?" צעקתי בלב, 
  וקיבלתי מתנה.

"אדוני השוטר, אתה נראה לי יהודי מסורתי עם אמונה  -
  סקה מעניינת". ואני רוצה להציע לך ע תמימה בקב"ה

… עבירה חמורהלי שוחד, זו  הלה זקף גבותיו. "אל תציע
  וטר וחייך.קבע הש - סוהר"העד בית  שיכולה לשלוח אותך

"לא, לא חס וחלילה שוחד. אבל תרשה לי לספר לך  -
שקיימתי עכשיו מצווה נדירה מאד מאד. ואני מוכן לתת לך 

סקת לעולם הבא שלך, מעין עחצי מן שכר המצווה כשכר 
  …". זה הכל… ואתה אל תביט במחשב ,יששכר וזבולון

ירחמו, היתה שולחת אותי הבטה שלו במחשב, השמים 
  ...כלאבארוך  'נופש'כידוע, ל

השוטר הכניס ראשו למכונית, לא שת ליבו לגשם המטפטף 
  ."!ושאל, "ספר לי בבקשה על המצווה הנדירה

סיפרתי לו, והפלא ופלא הרעיון מצא חן בעיניו, "בסדר, חצי 
"יש לי אחיינית  ,ר איש החוקמואבל בתנאי נוסף" א .חצי..

חולים חסרת הכרה. שנה בבית קטנה שוכבת כבר חצי 
המשפחה כולה בוכה וחסרת מנוחה. אנחנו ליד מיטתה 
קוראים תהילים, אבל שום דבר לא השתנה. אני מוכן לא 
להביט במחשב, אבל אתה נראה לי יהודי ירא שמים, 

ת שמתפלל שלוש תפילות ביום, תכניס את שמה לתפילו
ואשמח לעדכן אותך אם נזכה  ,ותקרא תהילים בשבילה

סקה התבצעה. השוטר רשם את לחצנו ידיים, והע לישועה".
מספר הפלאפון שלי, ופנה לדרכו, כשהוא מניח על כף ידי 

   פתקה קטנה ובה שם הילדה ושם אמה ואביה.

… שלוש תפילות ביום! התפללתי בכל כוחיתשמעו... 
ומי, בעבודה, בבית, בבית הלכתי בדרך, בשכבי ובקכש

, תוך אמירת תהילים הכנסת, שמה של הילדה לא מש מפי
למה? כי בזכותה אני לא נמצא כבוי ונזוף ו .בכתב ובעל פה

בין הסורגים. כמה הכרת הטוב יש לי לאותה בת ישראל 
  חולה, שבזכותה אני מסתובב כאדם מאושר ורגוע.

ים באישון כעבור שבועי… כעבור יומיים חזר אלי הרשיון
מדבר  ,שלום לך אדוני" :לילה, נכנסת שיחה, ומי על הקו

. אני נמצא עכשיו עם כל המשפחה ליד 443יש השוטר מכב
מיטתה של הילדה, לפני שעה היא פקחה עיניים. התחילה 
למלמל. ולפני כמה דקות היא הכירה אותנו בשמות. נס 

ספק וזאת אחרי שהיינו כולנו כלאחר ייאוש. לי אין  !ופלא
נו אני שמח שהתפילות המיוחדות שלך הועילו. וכמו שקבע

אל תעבור על  ,ובינך אבל ביני .לבשר לך בשורות טובות
ירת הנפש על פי חוקי שמגם תעבורה הם ה יחוק החוק, כי

       . בהחלט ככה..   התורה! לא ככה?".

  ]) לויקוביהרב יעקב (מתוך ספריו של [

ה ִלְבנֵ  ן ָלֶהם מֹׁשֶ ּתֵ ֵבן אוּ י ָגד ְוִלְבֵני ְר ַוּיִ
ה ֶבן יֹוֵסף ֶ ֶבט ְמַנׁשּ   )לב, לג( ְוַלֲחִצי ׁשֵ

 -  ג, באו בני גד ובני ראובן ובקשוהכשנכבשה ארץ סיחון ועו
כי מקנה רב להם. התנה איתם משה רבינו שיעברו חלוצים 

העמק 'ין זצ״ל ('ב מוואלוז"כיבוש הארץ. כתב הנצי במלחמת

ינו פנה מיוזמתו לשבט מנשה, ), שמשה רב, דברים ג, טז'דבר
שיסכים שחצי השבט ינחל בעבר הירדן, כי היו בני תורה 

  וידריכו את בני גד ובני ראובן.

 ולא ביקש זאת משבט קש משבט מנשהיש להבין, מדוע בי
, )יומא כו.מורי הוראה ('יודעי בינה לעיתים' ו יששכר שהם

  ?)תוספות שםשהם בעלי הלכה ( ומבני 'יהודה מחוקקי'

) שהיה עה"ת, בראשית מד, יגמבארים רבותינו 'בעלי התוספות' (
ת ובמצו אחי יוסף מנשה רדף אחריכאן עוד ענין, שכיון ש

באמתחת לבסוף נמצא ש ימם בגניבת הגביעאביו והאש
אחים קרעו שמלותם, לכן ג"כ נקרעה נחלתו, וה נימיןב

חציו בעבר  - רק שבט זה נקרע ונחצה שנה 250שאחרי 
  .מזרחי וחציו במערביהירדן ה

*   *   *  

ל סיפר, שבראדין הייתה אלמנה שלא "זצ 'חפץ חיים'המרן 
השיגה ידה לשלם שכר דירה. היה זה בעת החורף, 



  
והתחננה בפני בעל הבית שלא יזרקנה לרחוב בתקופה 
קשה זו, אלא ימתין לאביב. הקשיח ליבו, אך התבייש לזרוק 

את הרעפים  את מטלטליה אל הרחוב. מה עשה? הסיר
מעל חדרה. קור נורא חדר, הגשמים הציפו את החדר, 

  ובדמעות יצאה אל הרחוב. 

אמר ה'חפץ חיים': "המקרה עורר סערת רוחות, כעס וזעם, 
וסח אבל צרות אחרונות השכיחו את הראשונות והמקרה ה

אמרתי: 'הקב"ה אבי אבל אני לא שכחתי!  -מן הדעת 
 .!'ה אותםנֶ עַ ּמְ רץ בתורה לַ אלמנות, והעונש נחיתומים ודיין 

ויובל, ואותו עשיר קשוח חי  שנים, ועשר ,המתנתי שנה
שישים ושבע  -בשלווה ובריאות. כעבור שישים ושבע שנים 

מת בייסורים איומים. חלה בכלבת, ו ,נשכו כלב נגוע -שנים! 
לשם  "....ו!כולם ריחמו עליו, ואני ידעתי כי נפקד עליו עוונ

חפץ 'ל תורה וחוסן אמונה, מבט של הכך, צריכים מבט ש
   .! להמתין שישים שנה, ולהיווכח!'חיים

 - רה איישישוקילמד בעי בתקופה בהסיפר, ש כיוצא בכך
על  , הוטלבתוקפההיתה עדיין  גזירת הקנטוניסטיםו

צבא, שיילקחו לעבודת ל של ילדים לספק מכסההקהילה 
אם הקהילה לא תסגיר  ..הצאר לעשרים וחמש שנה.

וכך היה.  -ם וייקחו מאשר ימצאו ילכו השוטרי -רצונה מ
הקצב המקומי, אדם גס ואלים, התבשר שבנו יחידו, מחמל 

  עינו, נחטף על ידי השוטרים והובל לבית המעצר.

   ."לאן?"מיהר לשם, והשוטר עצרו: 

ות הנערים ויללותיהם, והוא מחדר המעצר נשמע קול בכי
השוטר אף לא טרח  ."!הב את בני! הוציאו אלי"קרא: 

  לענות. 

   ."וצה? עשרה רובלים? חמישים? מאה?!כמה אתה ר" -

אסור ", אמר השוטר, "ראה"הנה, זו השפה שהם מבינים: 
לי לשחרר אף אחד. מחר יבואו לקחתם ולהוליכם לפנים 

ם במספר, אסור שאף אחד אות המדינה, אני חייב לתת
יות תואם, אבל לא משנה המספר צריך לה'הרמז היה ברור: [ "מהם יחסר!

  הוסיף השוטר.  "תמורת מאה רובלים, כמובן!" ]...'מי זה יהיה יל

עשה: באישון לילה עלה הלך הקצב, ועשה מעשה שלא י
ומצא בחור מתמיד ששקד על תלמודו לאור  לבית המדרש

בתוספת מאה רובלים.  הנר. כפתו תחת זרועו ומסרו לשוטר
אבל צרות  שנעשתה,ה כל איישישוק רעשה וגעשה על הנבל

 את הראשונות, והחיים שבו למסלולם.משכיחות אחרונות 
  ה'חפץ חיים' לא שכח... שאלא 

הקצב הכניס את בנו לעסק, והיה ליד ימינו. יום אחד נתן 
 לך לכפרי הסביבה ויקנה עדר עגליםבידו סכום כסף שי

לגדלם לשחיטה. הדרך התפתלה בין ביצות שורצות 
ים נשא את נגיף המוות של יתושים. אחד היתוש

האבעבועות השחורות, המגיפה הנוראה והאיומה. הוא עקץ 
את הבחור בלכתו, והמחלה דגרה בו במסעו. קנה את 

העגלים ופנה לשוב איתם לעירו, והמחלה שקיננה בו פרצה. 
כל גופו נמלא כתמים שחורים, ראשו הסתחרר וכוחותיו 

אנשים, ראו עברו  עזבוהו, והוא כרע ונפל בצד הדרך.
שוורים משוטטים והבחינו בבחור המתייסר ומתפתל 
בייסוריו. ביקשו לגשת ולעזור, הבחינו בסימני המחלה 
המדבקת ונרתעו. גסס והזעיקו את אנשי החברה קדישא. 
הגיעו וניגשו לטפל בו. ראו את סימני המחלה, וסירבו לגעת 

ו על בו. סיפרו לאביו, ובא. לא הייתה ברירה. הסתכן והטעינ
שכמו והביאו העירה. כרה במו ידיו את קברו וטמנו, וכל בני 

  העיר התרחקו ממנו, פחדו להידבק. 

סיים ה'חפץ חיים': "כולם נדו לו וריחמו עליו. ואני ידעתי על 
מה הגיעו אסון זה. חשב להציל את בנו על חשבון נער אחר, 
חטף והסגיר, וחשב שנמלט מעונש. אבל הקב"ה מאריך אפו 

              "...., ר"לשלו, ובמו ידיו קבר את בנו בה אתוגו

  ]'והגדת'מתוך [

  )לב, יבה' ( י ִמְלאּו ַאֲחֵריכִּ 

הממלא את רצונו של מקום, ירא ממנו ובוטח בו, אינו נעזב 
  ולא ראיתי צדיק נעזב...'.' -בשום מצב 

*   *   *  

רבי שליט"א על אביו  יחיאל אבוחציראסיפר האדמו"ר רבי 
כאשר עלה הבבא זצ"ל:  'בבא חאקי'האבוחצירא  מאיר

 ומחסור. חאקי לארץ ישראל, סבלו הוא ובני משפחתו דוחק
הוא התגורר במעברת עולים בגבעת אולגה, ועודד ורומם 

באהלים פרוצים  אשר התגוררו הנכאה של אחיו רוחם את
קשים אשר לא הורגלו אליהם  בתנאים ,בעיצומו של החורף

חתו של הבבא חאקי הגיעה לעתים עד משפ .בארץ הולדתם
הרבנית כסף להוצאות שבת,  פת לחם ממש. כאשר ביקשה

במר לבה אמרה  ...העניק לה דרשה נלהבת בענייני ביטחון
אני,  הרבנית: "הבוטח בה' חסד יסובבנו, את הביטחון רואה

השיב לה הבבא חאקי בנועם: "אנו  ?".איה הוא -והחסד 
בו כראוי, יגיע  . אם נעמודנבחנים עתה בניסיון העוני

יצאה הרבנית החוצה, ועל המדרגה הסמוכה  ".החסד
ום נכבד באותם ימים. חזרה סכ ,למעונם מצאה עשר לירות

אך הרב ראה בכך  !"."עמדתי בניסיון והחסד הגיע ובשרה:
 המשך הניסיון, ואמר: "אמנם מצד הדין מותר לקחת את

אבל ראוי לנו  המעות הללו, משום שהבעלים התייאשו מהן,
משורת הדין ולהכריז עליהן. איך נתענג  לנהוג לפנים

נכריז על  של יהודי!? במעדני השבת, שנקנו במחיר צערו
עודם ". שתמש בונ -הכסף, ורק אם לא יבואו לתבעו 

מדברים, והדוור הגיע, ועמו מכתב רשום שבו המחאה 
נענה הבבא חאקי ואמר: "עכשיו הגיע  .בסכום נכבד

  ]לך'הגדת 'מעשי לממתוך [                               "....דהחס

זצ"ל שהה בבית כנסת מסוים  שמואל הומינררבי 
זצ"ל,  יחזקאל לוינשטייןבירושלים, כשלפתע ניגש אליו רבי 



  
לפני כשלושה חודשים עזב את  :ושטח לפניו את שאלתו

משרתו כמשגיח בישיבת מיר, ועבר לכהן כמשגיח בישיבת 
. מישיבת מיר הפסיק לקבל משכורת, ומישיבת פוניבז'

פוניבז' עדיין לא קיבל אפילו משכורת אחת. מדי שבוע הוא 
וסר 'ועדים' ושיחות נוסע, מיטלטל בדרכים ומוציא הוצאות, מ

כלתה הפרוטה 'ו 'הגיעו מים עד נפש'כל תמורה. כעת  ללא -
. הוא בא להיוועץ ולשאול האם מוטלת עליו חובת '..מן הכיס

  להעיר על כך בפני הנהלת הישיבה.  ותההשתדל

ענה לו רבי שמואל: "לכל אדם אחר היה זה בגדר חובת 
השתדלות. אבל עבורכם ראוי לנקוט במידת ביטחון 

  מוחלטת, ולא תהיה עליכם תביעה על כך". 

שוב  הודה לו המשגיח והלך משם. כעבור ימים אחדים חזר
גש אלי ירק, וננסעתי לבני ב -וסיפר: "בואו ותשמעו סיפור 

כל שלושת החדשים האחרונים.  של משכורתהאברך עם 
הוא הגיש לי את הכסף והוסיף בהתנצלות: 'האמת 
שקיבלתי כבר מזמן את הכסף, בכל חודש את המשכורת 
שלו, כדי להעבירו לכם. אלא שבתקופה האחרונה הייתי 

מקבל המשגיח  דחוק מאד בכסף, ומאחר שסברתי שלבטח
שמספיקים למחייתו בתקופה  מירפיצויים מישיבת 

הראשונה, הוריתי לעצמי היתר להשתמש בינתיים בכסף... 
  עתה, כשרווח לי באתי להחזיר". 

ומה היתה מסקנתו של המשגיח הנודע בצדקותו לאותו 
הוא בא להודות לרבי שמואל  -  מעשה אשר לא יעשה?

שהציל אותו בעצתו, כי אילו היה שואל במשרד אודות 
  יה גורם רעה לאותו שליח...המשכורת, ה

  ]'ידיו אמונה'מתוך [

קּוֵדי ֶהָחִיל ה ַעל ּפְ ְקצֹף מֹׁשֶ   )דלד, י( ַוּיִ

 ...כל אדם שכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו
ף משה על פקודי החיל וגו' וכתיב ויאמר ודכתיב  ויקצ

  )פסחים סו:( מכלל דמשה איעלם מיניה - וגו'הכהן  אלעזר

ם העומד 'מוצדק', הוא ניסיון קשה. אמנ כעס, בפרט כשהוא
ומובא בספרים הק' שלפני  בנסיון זוכה לדברים הרבה,

שהקב"ה משפיע על האדם שפע גדול הוא מנסה אותו 
  קבל את השפע.מ -במידת הכעס, וכשעומד בזה 

*   *   *  

"היה זה לפני שליט"א:  גואל אלקריףסיפר הרה"ג רבי 
ה בבין הזמנים של משפחה מבני ברק יצאמספר שנים. 

לאתר החרמון שבצפון הארץ. אחד מבני  חודש אב
המשפחה היה חובב גדול של תחום הצילום. כידוע, בכל 
מצלמה יש כרטיס זיכרון שמכיל את כל התמונות. והנה, 
מיודענו ניצל את כל הזיכרון שבכרטיס: הוא צילם את 

בנין וכו', היציאה של המשפחה מהדלת, ואח"כ צילם את ה
גם בחרמון הוא נתן לאחיו א צילם מאות תמונות בדרך והו

הקטן לצלם אותו. כשסיימו את הביקור באתר חזרו לרכב 
ויצאו לכיוון הבית. לאחר מספר דקות הוא פותח את 
המצלמה כדי לראות את התמונות שצילם והשקיע בהם 
מאמץ רב, אך שוד ושבר: הוא מבחין שהכרטיס לא מונח 

ר שהאח הקטן לא שם לב ובטעות בתוך המצלמה... מתבר
הפיל את כרטיס הזיכרון לארץ באתר החרמון... כל העמל 

ירדו לטמיון... כיצד ימצא את הכרטיס באתר  –והיגיעה 
הוא התרגז מאד ורצה לפרוץ בצעקות  .החרמון המושלג?!

על אחיו הקטן. אחותו הבחינה בכעסו ואמרה לו: "אני רואה 
ינו הקטן עשה דבר שלא שאתה כועס, ובצדק. באמת אח

יעשה, אך את הנעשה אין להשיב. אני מציעה שתרד 
מהרכב, תירגע, ותתפלל לקב"ה. בזכות ההתגברות על 

הוא שמע בקולה, ירד מהרכב וחשב: הכעס תרוויח המון!". 
לאחר מחשבה קצרה החליט לבקש  '.מה אני יכול לבקש?'

ן על אחותו הגדולה שכבר הגיעה לגיל עשרים וחמש ועדיי
לא מצאה את זיווגה. עלה בחזרה לרכב, והמשיכו בנסיעה 

  לבני ברק. 

אחרי יומיים האבא מקבל שיחת טלפון, על הקו בחור 
מישיבת מיר, והוא מספר שטייל בחרמון ומצא את כרטיס 
הזיכרון. הוא הכניסו למצלמה שלו כדי לנסות לזהות את 

דה. בין ולהשיב את האב הבעלים באמצעות התמונות
נות הוא מצא את הצילומים של יציאת המשפחה התמו

מהבית, כשברקע מופיע שם המשפחה על דלת הכניסה, 
ושלט עם שם הרחוב ע"ג הבנין. הוא חיפש בספרי הטלפון 
של כמה ערים חרדיות, ולבסוף מצא את הטלפון של 
המשפחה. וכך, התקשר ושאל את האבא האם אבד להם 

חיוב, והבחור אמר כרטיס זיכרון של מצלמה. האב השיב ב
שהוא נמצא בישיבת מיר בירושלים. הם סיכמו ביניהם 

האב  ס.כדי לקחת את הכרטישהאבא יגיע לישיבת מיר 
 מו בשיחהותח עמגיע לישיבה ופוגש את הבחור. הוא פ

ומתפעל מאד מהבחור. הוא מבחין שעומד לפניו בן עליה, 
ואומר:  בעל מידות טובות ואצילות נפש. האב פונה לבחור

"יש לי הצעה לא מקובלת. התרשמתי ממך עמוקות. יש לי 
 בת מיוחדת. אולי כל הסיפור הזה קרה כדי שתיפגשו?".

הבחור לא מתנגד. הם נפגשים ולאחר מספר פגישות שברו 
  ..צלחת.

מוסיף הרב אלקריף: "הבחור עבר על מאות תמונות כדי 
קיע לאתר את המשפחה, ואח"כ עבר על ספרי טלפונים, הש

הרבה זמן... יתכן שאם הוא לא היה משקיע מאמץ זה והיה 
אין לי זמן לכל זה, זה בזבוז זמן, ביטול 'אומר לעצמו: 

יתכן שהיה מפסיד את השידוך שלו. אך  ,...'תורה
 כשהתאמץ במצווה ללא עצלות, זכה בשידוך המתאים לו.

] התאמץ כדי לזכות במצווה... בעל המצלמה 'החתן'[ בחורה
אמץ לא לכעוס... האחות השתדלה לשכנע את אחיה הת

שלא יכעס... האבא גם הוא התאמץ... ולבסוף הקב"ה צירף 
  את כל ההשתדלויות האלה והשידוך יצא לפועל". 

  ]'אמונה שלמה'מתוך [

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:



 "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר"                                         
י: משה רבנו חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילה ואחר כך לימד                                                       “   פירש רש         
 לכל ישראל.          

בעיירה אחת היה ראש קהל תקיף אשר משרתו הרמה העבירה אותו על דעתו                                                                
והיה רודף כבוד אם נדמה היה לו כי מי מבני הקהילה אינו חולק לו כבוד כראוי                                                                         

 היה יורד לחייו של אותו האי...                             
השמועה על הנהגותיו של ראש הקהל הגיעה לאוזניו של הצדיק רבי ישראל 

ין על כן ציווה הרבי על האיש כי יבוא אליו. כאשר בא ראש הקהל לפני                                                                 ‘   מרוז      
הרבי הוכיח אותו הרבי בדברים וכך אמר: בתורה מצינו רק פעם אחת בה חלקו                                                                     
כבוד לנשיא מתי? כאשר משה רבנו לימד את דיני הנדרים חלק כבוד לנשיאים                                                                    

 ולמדם תחילה ורק אחר כך לימד את בני ישראל.                                         
כבוד אחר מדומה אסור הוא בתכלית! ובמיוחד אסור הדבר לראש קהל                                                            

 המשמש כדוגמה ומופת לבני קהילתו.                                   
 

 "לא יחל דברו כל היוצא מפיו יעשה"                                
 כמו: לא יחלל דברו לא יעשה דבריו חולין.                                      “   לא יחל דברו           ” י   “ מפרש רש

הנזהר תמיד בלשונו שכל                           -אמר הצדיק רבי מנחם מנדל מקוסוב                                    -כל אדם        
דבריו יהיו  דברי קודש ולא דברי חולין זוכה לכך שהקדוש ברוך הוא  מכבד                                                                     

 “!  צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים                               ” את רצונו ומקיים את דברו כמו שאמרו                                   
אדם שאינו מחלל את                       -“   לא חל דברו            ”   נרמז גם בפסוק:                      -סיים הרבי               -דבר זה        

צדק גוזר והקדוש ברוך הוא                              -“   ככל היוצא מפיו יעשה                     ”   דבריו זוכה להגיע לדרגת                          
 מקיים.      

 
 במדיין"       ‘   "החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת ה                                                 

צריכים לחלץ מעצמם                       -אמר הצדיק רבי משה מקוזניץ                               -אנשי צבא          
שלא תהיינה לאנשי הצבא שום נגיעה ומחשבה                                        “     מאתכם           -היחלצו        ”   ומאישיותם             

 “!  במדיין      ‘   לתת נקמת ה          ” אישית אלא כל מטרתם צריכה להיות רק                                   

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
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א  ' ג אהרן כהנא שליט' ' שאל אותי הרה'
בזה''ל: מי ששם מידי הרבה קפה בכוס וחלק 
כבר נימוח בתוך הכוס, וחלק עדיין צף ע''ג 
הקפה האם מותר להוציא בכף [עי' מ'''ב סו''ס 
ט בענין הסמנטע מהחלב], אשמח  ' שי'

 לשמוע חוו''ד הרמה בזה, ע''כ.
לענ''ד נראה דבכה''ג יש להתיר, כיון דסו''ס 
אי''ז חשיב כפסולת, דהרי הקפה הנ''ל רואי 
לאכילה, ובדרך כלל נמס לאחר כמה שניות, 
אלא דיש לדון היכא דששם בטעות הרבה 
קפה, אבל י''ל דסו''ס חשיב דרך אכילה, ואין 
לו אפשרות אחרת, וממילא בכה''ג נראה דיש 
להתיר, דהרי אין חשיב כב' מינים, וכ''ז אם 
אינו מקפיד כ''כ, וכמו שכתב בקצות השולחן 
סימן קכה סקכ''א שאף אם נכנס קצת עלי 
תה לכוס ולפיו אין אדם מקפיד ע''כ ואינו 
כדין פסולת יעו''ש, וע''פ זה כתב בספר כלי 
ה במי ששותה  ' חמדת עמ' נג שנראה שה'
קפה בשבת רווצה לשפוך מהקצף שבראש 
הכוס שנראה שכיון שאינו מקפיד בזה יש 
י כתב  ' להקל בזה, ואמנם ראיתי שבילקו'
להחמיר בזה, דהא סו''ס הרי הוא מקפיד ע''ז, 
ומ''מ בנ''ד אם מקפיד ויוציא מעט קפה עם 
המשקה י''ל דהוי כמו זבוב דשרי לדינא, ואין 
ז, ושוב עתה נראה  ' זמני בידי להאריך בכ'
דיש להתיר בכל גונא דהרי סו''ס חשיב בורר 

 אוכל מתוך פסולת בידו. 
 יוסף אביטבול)‘ (הר
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 סיפור לשבת

הסיפור הבא אירע עימי לאחרונה ממש 
וכיוון שזמני תשובה בבין אדם לחבירו כבר 
נכנסו וחייבים להקפיד בכל הכח על הנושא 
החשוב הזה אביא אותו לפניכם כפי שהיה לפרטי 

 פרטים.
יש לי חבר חסיד חב"ד שיש לו משפחה 
יחסית גדולה ורחבת ידיים. הוא אירגן לכלל 

המשפחה הילדים והנכדים שבת 
בבית מלון יוקרתי בטבריה על חוף 
הים. הוא סגר מספר חדרים גדול 
ובכדי להוסיף לאווירה הוא הזמין 
אותי גם לשבת בכדי שהעביר את 
השבת בהרצאות ובשיחות לבני 

 המשפחה.
ו  הי וההכנות  ויות  נ ההתארג
ו  לעיסוקי פנה  אחד  כל  בשיאם 
ולהנאותיו באותו בית מלון. כך 
שהגיע סעודת שבת בבוקר אני יורד 
להשתתף  י  ד בכ כל  האו לחדר 
בסעודת השבת אני מגלה רחש 
בחש. בני המשפחה יושבים סביב 
שולחן אחד גדול ופשוט צועקים 
לה  דו ג בה  מרי ו י  השנ על  אחד 
שצעקתה נשמעה עד לב השמיים 
לא היה אחד שהיה מסוגל להרגיע 
את האווירה שם כל מי שניסה יצא 

בידיים ריקות ללא שום תוצאה מצידם, אני מצד 
אחד האבא מצד שני אבל כלום. הבן והבת רבים 
וצועקים, בשלב מסויים האחות קמה מהשולחן 
ולא רצת להשאר לאכול עם אחותה באותו 
שולחן בקיצור בלאגן אחד גדול שלא היה לו 

 אופק יציאה כלל וכלל.
בראש  אזר אומץ נעמד  המשפחה  אבי 
השולחן ואמר לילדיו שאינו יכול לסבול את 
ההתנהגות הזאת וכי היא לא מתאימה לו וכל 
המריבות האלה חסרי בסיס וחסרי הגיון ועוד 
במשפחה רחבת ידיים וכל כך חשובה כמו שלהם 
ואם המריבות ימשיכו הרי שהוא אוסר עליהם 
כלל וכלל להשאר במלון ובטח ובטח שלא 

 לאכול את האוכל על חשבונו. 
אם הייתי סופר אולי רגע אחד של שקט 
נשמר בשולחן בין האחים המתווכחים אבל אז 
המריבות חזרו שוב והמשיכו במלא עוזם. שוב 
הבת צועקת והאחות מחזירה אח מתערב ושוב 
חוזר הכדור למגרשם של האחיות והמריבה פרצה 
שוב ושוב כאילו האבא לא דיבר לפני שניה על 

 המריבה.
בין לבין פונה אליי הבן ושואל אותי "הרב 
זאיד באמת זה גזל לאכול מהאוכל של המלון אם 

 אבא אסר?".
הסברתי לו שברור שזה גזל ללא כל ספק. וא 
נסיתי להכניס בו עד כמה שזה לא מתאים ולא 
נכון שבהתקרב ימי בין המצרים במקום לקבל את 

האיחוד והחיבור אנחנו משתמשים בפירוד כאילו 
אין מחר הרי כלכם בני משפחה אחת, בני אב 
ואם אחת, לכלכם כייף לשהות במחיצת ההורים 
ולמה צריך להגיע למצב כזה שהאבא נכנס לצער 
ואוסר עליכם לגעת בדברים שהוא בעצמו שילם 
ורכש בעבורכם. הילדים שמעו ניסו להבין אבל 

הכי חשוב שתקו.
אחת האחיות שמה לב שהילד שלה 
לא נמצא במלון. היא החלה לחפש 
בכל מקום ובכל חדר וקומה במלון 
את הילד הקטן שלה אבל היא לא 
מוצאת אותו. הלכה לבעל המלון 
כל העובדים והשוהים וכמובן בני 
המשפחה התאחדו למען האחות 
בכדי לחפש את הילד האובד אבל 
כל הניסיונות לאיתור עלו בתוהו. 
אין שום זכר לילד הקטן. האחות 
להזעיק  אם מותר  שאלה אותי 
משטרה בכדי לחפש את הילד, ואז 
שוב העליתי את הנושא הזה של 
איך היא הגיעה למצב כזה שדווקא 
בשבת כזאת היא צריכה לחפש את 
הילד שלה וגם להזעיק משטרה 
ולחלל שבת שתחשוב קצת מהיכן 
זה הגיע אליה ככה משום מקום. 
ן  ו הרעי את  קלטה  כנראה  היא 
והריצה שלום בית בין כל בני המשפחה תוך כדי 
שהיא לוקחת ספר תהילים ויוצאת לקרוא את 
פרקי התהילים על ספסל בחוף הים של המלון 
בנחת וברוגע בכדי למצוא את הילד בריא ושלם 
שהרי קרוב לשעה שלימה הוא נעלם ממנה וזה 
הברירה היחידה שיש בידה לעשות וזה להתפלל 

ורק להתפלל.
היא מגיעה לחוף הים יושבת ומתחילה 
לקרוא תהילים פרק אחר פרק דמעות אחר 
דמעות והיא מכוונת על כך שבזכות השלום 
שהשכינה בין האחים הכל יחזור על מקומו 

 בשלום והכל ילך חלק עם הילד.  
תוך כדי קריאת פרקי התהילים היא שמה לב 
שבסלע לא רחוק ממנה יושב ילד קטן שהוא לא 
אחר מאשר הילד שלה, שנס גדול שהיא הגיעה 
בזמן הזה וחס וחלילה מה היה קורה אם הייתה 
מגיעה טיפה יותר מאוחר האסון בהחלט היה 
כבד. ומה שהתברר הוא שהילד טיפס מעל גדר 
המלון והלך ברגל לעבר הים והכל תוך כדי 
המריבות בין האחים שהיא לא שמה לב חוץ 
מלצעוק ולעורר מחלוקת וקרע בתוך המשפחה 
שהלך והתרחב מרגע לרגע אבל כרגע אחרי 
מצוות בין אדם לחבירו הכל לפתע השתנה ונהיה 

 הכי חלק שיש.
זה מידת בין אדם לחבירו תשקיע תתן 

 מעצמך תוותר ורק תרוויח!

היא מגיעה לחוף 
הים יושבת 

ומתחילה לקרוא 
תהילים פרק אחר 
פרק דמעות אחר 

דמעות והיא מכוונת 
על כך שבזכות 

השלום שהשכינה 
בין האחים הכל 
יחזור על מקומו 
בשלום והכל ילך 
 חלק עם הילד. 

מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל היה אומר, כי בשלשת 
השבועות כל דבר קשה יותר, וכגון מי שיש לו צער כל 
שהוא כל השנה, בשלושת השבועות צערו מתגבר 
יותר. והסיבה לכך, כי למעשה צריכים אנו להצטער על 
חורבן ביהמ"ק וצער השכינה, ואם אינו מצטער על 
החורבן, נותנים לו צער אחר, כי צער שנגזר על האדם, 
אי אפשר להפטר ממנו, ולכן אם לא מצטער על 
החורבן, נותנים לו משמים צער אחר. (א"ה, ובאופן 
אחר יש לומר, דכיון שכל צער מקורו בצער החורבן, 
לכן בימים אלו חפץ הבורא יתברך שעם ישראל ירגישו 
זאת ויתפללו לישועה הגדולה, כי רק 'אז ימלא שחוק 

 פינו ולשוננו רינה' וימחה ד' דמעה מעל כל פנים).
בכל פעם  י זיע"א: ' וכך היה אומר רבי חיים פלאג'
שאני קורא המאמר שאליהו הנביא אומר לנו "מעיד 
אני עלי שמים וארץ שהקב"ה יושב ומצפה לישראל 

עיני עיני יורדה מים!   -יותר ממה שמצפה האב לבנו"  
האב   -אם בבנו חביבו יארע שלעת ערב איחר לבוא  

עיניו כיונים משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים מתי 
יבוא הבן לביתו, כך אבינו שבשמיים סובל כביכול זה 

 הצער ומצפה לנו...
ואכן מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל  בכל שנה בבין 

ככל   -המצרים  היה חלש או חולה, ובפרט בט' הימים  
ט' באב, הוא נעשה חלש   -שהתקרב והלך יום החורבן  

וחולה יותר. ובאחת השנים אף הרגיש רע ביותר, והלכו 
כבר לקרוא לרופא, אך רבינו אמר כי זוהי מחלה של 
החורבן והרופא לא יועיל, ואחרי ימי האבל זה יסתדר, 

הגוף נהיה חולה כפשוטו בגלל   -וכמובן כך אכן היה  
 החורבן!

 כל אנחה בונה נדבך נוסף בביהמ"ק
בספר שיחות התחזקות (עמ' כ"ד) הביא מהדברי 

 -שמואל זיע"א, שפירש את הפסוק "בונה ירושלים ה'"  
לשון הווה, כי כל אנחה של איש יהודי, בונה נדבך 

בונה אבן פשוטה,   -נוסף בבנין ביהמ"ק. אנחה פשוטה  
 –בונה אבן יקרה, עוד אנחה    -אנחה בהתעוררות הלב  

 נדבך נוסף.
וכך הביא התפארת שלמה מהזוה"ק עה"פ "השבעתי 
אתכם בנות ירושלים" וכו', כי כל נשמה מבני ישראל 
טרם בואה לעוה"ז משביעין אותה: 'היה אתה לאיש חיל 
לעבוד עבודתי, ותוציא אותי מהגלות', והנביא ממשיך 
ואומר "אל דמי לכם ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד 
ישים את ירושלים תהילה בארץ", היינו שרצון אבינו 

בלי היסח הדעת, שכל אחד ואחד   -שבשמים תמיד  
מכלל ישראל יביא ויעשה ויבנה את החלק שלו 

 בשלימות.
ובזה ביאר החתם סופר זי''ע את הפס' "בונה ירושלים 
ה' נדחי ישראל יכנס", שלכאו' הו"ל למימר יבנה 
ירושלים? אלא הביאור הוא כפשוטו שבונה והולך 
ובונה, ומי בונה? "נדחי ישראל", היינו ע"י שהנדחים 
שבישראל מתכנסים לשמוע קול הקורא אל ה' המצפה 
לנו, ומתפללים אליו יתברך, בכך נבנית ירושלים בנין 

 עולם.
ולכן בימים אלו שומה עלינו לכוין ולהתחנן ביתר 
שאת בתפילת שמו''ע ובברהמ''ז בקטעים שמוזכר שם 
בקשת הגאולה כי אין תפילה ואנחה ששוה ריקם, 

 ובפרט בימים אלו!!!
מתוך הספר ''עולם הישיבה'' את הספר ניתן להשיג 

 0533141480בפל 
 

פורר ללששבבת ס



ביום שלישי בלילה, בשעה מאוחרת, צלצל 
הטלפון. ג' פ', ידיד טוב שלי, היה על הקו. "אולי 
תוכל לעזור לי", אמר, "אנו עורכים חתונה 
בקרוב, והייתי שמח אם תוכל להמליץ לנו על 

 צלם טוב".
לאחר הרהור קל, מסרתי לו את שמו של 

 צלם מצוין הגובה מחירים הוגנים עבור שירותיו.
"שמעתי על אודותיו", השיב לי חברי, "אך 

נאמר לי גם שאי אפשר לסמוך 
 עליו".

אה, באמת? אמרתי, מופתע 
 למדי. על סמך מה אתה אומר זאת?

הוא  שלאחרונה  לי  סיפרו  "
הוזמן לחתונה, אך הגיע למקום 
מן  כשמחצית  מאוחרת,  בשעה 
כל  או לא  חלפה.  כבר  רוע  האי
לשכור את שירותיו של אדם כה 

 חסר אחריות", אמר.
זו בהחלט האשמה רצינית, 
חשבתי לעצמי. האם אתה בטוח 
בזאת? שאלתי. זוהי האשמה כבדה 

 מאד!
"אני די בטוח בכך", הייתה 
תשובתו. "ישראל ניצח על התזמורת 
באותו ערב, והוא עצמו סיפר לי על 
כך. למעשה, פגשתי באדם נוסף 

שהשתתף באותו אירוע, והוא אכן אישר את 
העובדות. הבט, הדברים אינם פרי דמיוני. זוהי 

 האמת במאת האחוזים! בדוק זאת בעצמך".
בהחלט, אמרתי. למדתי להיות ספקני מאד 
באשר לאמיתותו של כל סיפור, וידוע לי שגם 
אם סופרה לי האמת לאמיתה, ייתכן כי קיים 

 הסבר הגון למעשה.
אולי נסיבות בלתי צפויות גרמו לאיחורו? 
אמרתי למתקשר, מנסה בכל מאודי לדונו לכף 
זכות. ייתכן שנוצר מצב חירום כלשהו. מדוע 
הינך כה בטוח שהאיחור נבע מרשלנות או 

 מבטלנות לשמה?
"אפשר שהצדק איתך", השיב ג' פ', "אבל 
איני יכול לקחת את הסיכון. ובכלל, אין בנמצא 
סיבה המצדיקה איחור. היה עליו להתארגן 
מוקדם די הצורך כדי שגם אם מנוע מכוניתו 
ידמום, תהיה לו אפשרות להזמין מונית ולהגיע 
בזמן. פשוט, לא קיים תירוץ המתיר לצלם להגיע 

 לאירוע לאחר שמחציתו כבר חלפה!"
קשה היה להתווכח עמו. היה לו טיעון כבד 
משקל, וקו ההגנה שלי לא היה משכנע מדי. 
כאשר הנחתי את השפופרת, מצאתי את עצמי 
במבוכה אמיתית. האם אני יכול להמליץ על 
אדם שאין לסמוך עליו? ההייתה זו רשלנות 
פשוטה מצידו? האם הטיעונים שהעליתי להגנתו 
היו רק חיפוי לחוסר האחריות שלו? למען 
האמת, אני עצמי לא הייתי משוכנע בטוהר כפיו, 

 וכיצד יכולתי לשכנע אדם אחר?
הסיפור  את  לבדוק  החלטתי  ראשית, 
בכוחות עצמי, כדי לראות האם הוא אכן אמיתי. 
התקשרתי לנגן בתזמורת, שהיה אחד מחברי 
הקרובים, והוא אישר את הסיפור במלואו. לא 

 היה ספק באשר למהימנותו.
בדיוק ביום המחרת נתקלתי בחברי הטוב, 
הצלם בכבודו ובעצמו. העליתי את הנושא 
המציק בעניין החתונה. האם נכונה 
לאחר  רק  עת  שהג בדה,  העו
המחצית הראשונה של החתונה? 

 שאלתי.
"כן, זה נכון", אמר, "אך מדוע 

 אתה שואל?" רצה לדעת.
זה עתה המלצתי עליך, והאנשים 
סירבו לשכור את שירותיך. הם 
טענו שהינך חסר אחריות משום 

 שלא הגעת בזמן.
הוא הביט בי בתדהמה ובזעזוע, 
נתי  האז  . רו בסיפו פתח  ואחר 

 בקשב רב.
"בעלי השמחה כלל לא הזמינו 
אותי", החל. "הצלם שהוזמן לא 
רוע  האי באמצע   . מן בז ע  י הג
להגיע  חירום  קריאת  קיבלתי 
למקום בדחיפות. על אף שהייתי 
עסוק מאד באותה שעה, דחיתי הכל ודהרתי 
לעבר האולם בכל המהירות. עשיתי זאת רק 

 …כטובה אישית בעבורם", הוסיף במבט פגוע
לבעלי  לעשות טובה  נורא! אדם התאמץ 

ואנשים מהצד, בגלל ראיה שטחית   –השמחה  
ומסקנות חפוזות הפכו את הטובה הזאת לרעה! 
מזעזע לראות איזה עוול עצום ניתן לגרום חלילה 

 לבן אדם כאשר לא מנסים לדונו לכף זכות!
ולסיום הדברים חובה להביא כאן דברים 
מדהימים ומיוחדים לימים אלה של ימי בין 
המצרים שכדאי לנצל כל יום ויום שעובר בימים 
הללו וזה יובן על פי ספור שסיפר הרה"ג ר' יצחק 
לוינשטיין זצ"ל: לפני יותר מארבעים שנה 

שגרו בשכנות צמודה   –הפעילו בבית הוריו  
למרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב 

קלטת ובה הושמע שיר על   –שטיינמן זצ"ל  
המילים 'על נהרות בבל'. לאחר כמה דקות באה 
הרבנית שטיינמן לביתם ואמרה שראש הישיבה 
אומר שהשיר הזה מעורר אצלו געגועים לבית 

 …המקדש ומקשה עליו את הריכוז בלימוד
לו יהא וגם אנו נתגעגע, וכשנתגעגע באמת, 
נרצה באמת ונבקש באמת, וחזקה על תפילה 
ריקם, ובמהרה יבנה  אמיתית שאינה שבה 

 המקדש, ותשרה שם השכינה לעולם.
אלה ימי בין המצרים תנצל את אלו הימים 
ותראה כיצד רק אתה מרוויח מכל זה לא אף 

 אחד אחר!

 סיפור לשבת

זה עתה 
המלצתי עליך, 
והאנשים סירבו 

לשכור את 
שירותיך. הם 
טענו שהינך 
חסר אחריות 
משום שלא 
 הגעת בזמן.

 

אלמלא ” א)  “ ל (סנהדרין מט ע “ אמרו רבותינו ז 
אילמא ” ל,  “ י ז “ ופרש “  דוד, לא עשה יואב מלחמה 

דוד, שהיה עוסק בתורה לא עשה יואב מלחמה, 
אבל זכותו של דוד עומדת לו ליואב במלחמותיו 

 “.של דוד
א) “ ל (מכות דף י ע “ וכן אמרו עוד רבותינו ז 

עומדות היו ’ ר יהושע בן לוי, מאי דכתיב  “ א ” 
מי גרם לרגלינו שיעמדו ‘,  רגלינו בשעריך ירושלים

 “.במלחמה, שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה
שכא), שדבר זה ‘  (עמ ‘  דברי אגדה ’ וכתב בספר  

אלף למטה ” נתפרש כאן במלחמת מדין, שנאמר,  
“, תשלחו לצבא וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה 

אלפים מכל שבט ‘  ג ” ר כב, ב)  “ ל (במד “ ואמרו רז 
ב אלף “ ב אלפים משמרים את כליהם... וי “ושבט, י

אלף למטה אלף ’ לתפילה, ומנין שכן שנאמר  
וימסרו מאלפי ישראל ’ ד אלפים  “ הרי כ ‘  למטה 

 “.ב אחרים“הרי י‘ אלף למטה
ב “ ב באלף חלוצי צבא שהלכו לקרב, וי “ והיינו י 

ב “ אלף משמרים את כליהם, כלומר זהו העורף, וי 
 אלף לתפילה.

ומעתה נתבונן נא, מלחמה זו שנצטוו עליה מפי 
אל משה לאמר נקום נקמת בני ‘  וידבר ה ” הגבורה  

הלא היו בטוחים שיעשה “,  ישראל מאת המדינים 
וישלח אותם ” נקמה בגויים. ובזמן מלחמה כתוב:  

משה... ואת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן... 
וכן הארון “,  וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו 

 והציץ.
כנגד כל חיל שהלך במלחמה   -ואחרי כל זה 

הקימו אחד כנגדו שיתפלל שיצליח במלחמה, כי 
הלוא השטן מרקד בשעת הסכנה וזקוקים לרחמים 

לא “ ” נצחון מלא! ” גדולים, ואומנם התוצאות היו:  
 “.נקד ממנו איש!

ומכאן יתן האדם אל ליבו, כל אדם בכל מקום 
י “ שהוא כמה הוא פועל למען עם ישראל ע 
שאמרו חז  וכעמו  התורה  , ועסק  ל “ תפילתו

 “.תורה מגנא ומצלא”א) “(סוטה דף כא ע‘ בגמ
ר שנזכה במהרה  בימינו לגאולה השלימה, “ ויה 

 א.“ולבניין בית קדשנו ותפארתינו בב

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו  ס

 מלחמתה של תורה

וימסרו מאלפי ישראל אלף ”
(במדבר לא, ה)“ למטה  



מספרים על המהרי"ל דיסקין מבריסק [מי שהיה מנהיגו של הישוב היהודי בארץ לפני למעלה 
ממאה שנה], כי פעם בעשרת ימי תשובה, הבחין באחד מתלמידיו שאיננו מסגל להתרכז בשעורים 
בישיבה, ידיו רעדו, והיה לו מראה של חיל ורעדה. פנה אליו הרב מבריסק ושאלו מה עובר עליו. 
התברר, כי התלמיד רועד מפחד יום הדין, וחושש שמא לא עשה תשובה די הצורך. אמר לו רבו: 
תגש לביתו של פלוני בקצה העיר, ותלמד ממנו כיצד יש להתכונן לקראת היום הקדוש... היה זה 
ערב יום הכפורים, אותו תלמיד נגש לבית שבקצה העיר, וראה את התריסים מוגפים. חשב התלמיד, 
שמן הסתם עסוק אותו פלוני בהכנות מיחדות ליום הכפורים. אך מכיון שנשלח על מנת ללמד 
ממעשיו, הציץ מבין התריסים כדי לראות מה עושה בעל הבית. להפתעתו ראה אותו יושב ולומד 
גמרא בנגון משתפך, כאלו זהו יום רגיל, ואין זה ערב היום הקדוש. חזר התלמיד אל רבו במבוכה, 
ואז שאל אותו הרב: נו, ראית? השיב התלמיד: לא ראיתי כלום! שאל הרב: מה פרוש כלום, מה 
ראית אותו עושה? השיב התלמיד: הוא רק ישב ולמד. אמר הרב: זהו בדיוק, מי שיושב ועוסק 
בתורה ולא פוסק פיו מגירסא, הרי לאחד כזה אין מספיק זמן לחטא. המקבל עליו על תורה, הוא בן 

 חורין מן היצר הרע, ועל החטאים אינו מעיק עליו, ואם כן, ממה יש לו לירא ולפחד... 
 

מספרים על הגאון ה''דברי חיים" מצאנז, שמעולם לא לנה פרוטה בביתו. מיד כשהיתה מצויה 
מטבע בביתו, היה דואג למוסרה לצדקה לצרך האכלת רעבים, או להכנסת כלה, או פדיון שבויים 
וכדומה. יום אחד התדפק על דלתו אדם עני ששפך לבו לפניו, וספר שעליו להשיא את בתו, וכי 
אין בידו מאומה. חפש רבי חיים סביבותיו דבר מה שיוכל לתת לאותו עני, אך לא מצא שום דבר 

סט שלם   -בעל ערך. והנה הופנו עיניו אל ארון הספרים. שם על המדפים עמדו להם ספרי הגמרא  
של ש"ס מהדר שקבל מתנה מחמיו הגדול ה''ברוך טעם". רבי חיים ידע שספרים אלו ערכם רב, 
בפרט שהם היו ברשות ה''ברוך טעם", ועל כן מסרם ליהודי העומד בדלת, ואמר לו: מכר ספרים 
אלו, ותמורתם תוכל להשיג סכום רב, שלבטח יכסה חלק נכר מצרכי הנדוניה. עיני היהודי אורו 
משמחה, הוא הודה לרבי, ויצא מן הבית. לאחר זמן מה, שבה הרבנית לביתה, ועד מהרה גלתה כי 
הש"ס שקנה אביה, איננו. נזעקה הרבנית: היכן הש"ס? רבי חיים השיב לה בנחת: יהודי מסכן היה 

 זקוק לכסף, ואלו אני כשאזדקק לש"ס, תמיד אמצא יהודי טוב שיהיה מוכן להשאיל לי גמרא...
 

מעשה ברבי יהונתן אייבשיץ ז"ל שהמלך שאל אותו מדוע מה שגזרו חכמי היהודים זה יותר חמור 
מדברי תורה, שהרי אפילו מי שאוכל לא כשר כגון נבילה וטריפה רחמנא ליצלן, אינו נענש במיתה 
אלא במלקות, ואילו מי שאוכל לחם בלי נטילת ידיים חייב מיתה ונעקר מן העולם ובא לידי 
עניות? אמר לו רבי יהונתן האם לאדוני המלך יש ספר חוקים של המדינה שמובאים שם סוגי 
עונשים על כל עבירה ועבירה? בודאי! ענה המלך, והוציא את ספר חוקי המדינה מהספריה והראה 
לרב שמדינתו היא מדינה מתוקנת שיש בה חוקים וציוויים, ומי שיגנוב צפויות לו שנתיים מאסר, 
ומי שלא ישלם מיסים יקבל קנס גבוה, ועוד ועוד. אמר לו רבי יהונתן אני ראיתי שבכניסה לארמון 
ישנם שומרים חמושים, מה תפקידם? הם שומרים שלא יכנס אדם בלא רשות, ואם האדם יעבור 
על דברי החיילים והשומרים, מה הורית להם לעשות? להרוג מיד את האיש, שלא יעז להכנס 
לארמון. אמר לו רבי יהונתן: אני לא מבין, מי שעובר על דבריך שזה ספר חוקי המדינה עונשו 
מאסר או קנס, ואילו מי שעובר על חוקי החיילים שלך, צפוי לו עונש מוות? בודאי, ענה המלך, 
כיון שהחיילים תפקידם לשמור שלא יעז אדם להכנס לארמון המלוכה שלא להביא אסון על אנשי 
הממלכה. אמר לו רבי יהונתן, התורה שלנו זה ארמון המלוכה, והחיילים שעומדים מסביב הארמון 
שזה התורה הקדושה, הם חכמינו הקדושים, והם הניחו מחסומים מסביב לתורה שזה גזירות כגון לא 
לנגוע במוקצה בשבת שלא יבוא חלילה לחלל את השבת קודש, ולכן מי שמנסה לעבור את 

 המחסומים הללו צפוי למיתה. והמלך קיבל את תשובתו הנפלאה של הרב.

 סיפורים מחזקים  
הבטחת ממתקים לקטן האם יש בזה משום נדרי  

 צדקה?
(ל,ג) איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה        

לאסור אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו 
 יעשה.

בגמ' סוכה (מו:) א"ר זירא לא לימא איניש לינוקא     
דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה משום דאתי לאגמוריה 

 שיקרא שנא' למדו לשונם דבר שקר.
בביאור האגדות לר' אלחנן ווסרמן זצ"ל (שבסוף     

קובץ הערות פ"ב סק"ו) ובקהילות יעקב ליקוטים (חלק 
ב' סי' ה') הקשו למה לי משום 'למדו לשונם דבר שקר', 
תיפוק ליה דכיון שסתם קטן עני הוא דלית ליה מגרמיה 
כלום וקימ"ל דהאומר לעני שיתן לו דבר אסור לחזור בו 

 משום נדר דצדקה.  
ור' אלחנן תירץ דמיירי שהקטן ירש ירושה ויש לו     

 ממון ואינו עני.
ובקה"י כתב דמיירי כשאביו מפרנסו, ולא מיבעיא     

בפחות מבן שש שאביו חייב לפרנסו, אלא אפילו בגדול 
יותר מ"מ כיון שדרך אביו לפרנסו י"ל דאין זה עני 

 שמצווים להחיותו.
ובס' ניב שפתים (הל' איסורי שקר עמ' קכ"ה) כתב     

על קושיא זו דמיירי בהבטיחו מיני מתיקה שאינו לצורך 
להחיות את נפשו ואין בזה נדרי צדקה, ומ"מ משום 
'למדו לשונם דבר שקר' יש בזה, ואע"ג דלגדול מצוה 
לתת לו אפילו סוס לרכב עליו, מ"מ מסתברא דלקטן 

 אין מחוייבים לתת לו כל תאוותיו, וצ"ע.
 

התרת נדרים בערב יוה"כ בפומבי להוציא מליבן של 
 צדוקים

במשנה בחגיגה (י.) מובא "היתר נדרים פורחין באויר     
ואין להם על מה שיסמוכו", והיינו שפרשת התרת נדרים 
נכתבה בתורה רק ברמיזה ועיקרה נמסרה לחכמים 

 שבע"פ. (וראה שם בגמ' כמה מקורות)
הצפנת פענח (בהערותיו על זוהר הרקיע להרשב"ץ      

) כתב שזהו מקור המנהג שעושים 382אזהרה ע"א עמ'  
התרת נדרים בכניסת יום הכפורים בפרסום ובפומבי, 
שכיון שאין הצדוקים מודים בהתרת נדרים, לכן התקינו 
לעשותה בפומבי כדוגמת שאר הדברים שהצדוקים 
אינם מודים בהם שעושים בפרהסיא, כדי להוציא 
מליבם של הצדוקים כמו קצירת העומר, ומצות ערבה, 

 וניסוך המים.
 

 ברכה על התרת נדרים \ ברכה על שריפת נותר
בשבלי הלקט (סי' שי"ז) ובתניא רבתי (סי' פ') הביאו     

שיש נוהגים לברך בליל יוה"כ קודם אמירת כל נדרי 
"על מצות היתר נדר ושבועה", כיון שיש מצוה להישאל 

 על הנדרים.
ובגיליוני הש"ס (למהר"י ענגיל נדרים נט.) כתב      

שברכה זו שייכת רק לשיטות שיש באמירת "כל נדרי" 
היתר נדרים שעברו. דאילו לסוברים שזהו רק מסירת 
מודעה על נדרים דלעתיד שיהיו בטלים, לא שייך ברכה 
על זה, שהוא תנאי בעלמא ואין בו ענין מצוה, וגם לא 

 שייך בזה לשון הברכה "על היתר נדר ושבועה".
וכתב בגליוני הש"ס שם שמנהג העולם שאין     

מברכין, הוא משום שמצוה זו של התרת נדרים הגיעה 
ע"י שעבר עבירה ונדר נדר. וכמו במצות שריפת נותר 
שאין מברכין על שריפתו משום שבאה מצוה זו ע"י 

 עבירת נותר.
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חדשה 
 למערכת
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 קיבל את תשו
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בזוכ בפרסים!!זוכים בכל שבוע 

שלוחה
 החידה השבועית 1

 שלוחה
2 

 השארת תשובה 
 לחידה השבועית

 שלוחה
 שמות הזוכים 3

 שלוחה
4 

 שלוחה
 לתרומה והנצחה  5

 בפרסים לחידה

 שלוחה
6 

 שאלה שבועית 
 מאור החיים הקדוש

 שלוחה
7 

 השארת תשובה 

 שלוחה
שמות הזוכים בשאלה  8

 מהאור החיים הקדוש
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 אור התורה בלעדי לקו 

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

הההההדהדלקלקת נרוהדלקת נרות

הכרת הטוב עד כמה
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עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

בור ששתית ממנו 
מים, אל תשליך בו 

אבן, ולמרות שהבור 
אינו מבין, אם האדם 

משליך בו אבן זה 
מראה שהוא מושחת 

במידות, וכל אחד 
צריך לדאוג לתיקון 

המידות שלו

 המשך
בעמוד 4 >>



התרומה ליונגרמן מבני ברק

 

'אני רוצה לדבר 
איתך בקשר לתרומה 

כספית' – אמר 
האברך במבוכה, 

ואילו הגביר השיבו: 
'למה אנחנו צריכים 
לדבר? נתתי לך את 
כל מה שאתה צריך, 
הכל במעטפה, סע 

לשלום!'



טיפה של אור

חופה בצל הרקטותהנותן לך כח לעשות חיל

ששאאלה: 

תתששובה: 

לססייכום:
3

ה'חזון איש' זצ"ל לימד 
אותנו כלל בסיסי: חושך 
לא מגרשים במקלות... 
ישנה רק דרך אחת לגרש 
את החושך: על ידי אור! 
טיפה מן האור מסלקת 
הרבה מהחושך



 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

כותרת: הרב חיים פרידלנדר זצ"ל

צלילותת דדעעת גמממורה

שלוות נפפש בכללל מצב

...
...
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בכור  העלון לעלוי נשמת:
 בן זושא חי בן בטי, אברהם

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

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

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

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

 .תנצב"ה-בת יעקב 
ולהבדיל בין החיים 

 העלון לרפואת: למתים,
אסתר , בת שבע בת ליאורה

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

סלאם חיים, חנה בת 
בתוך שאר חולי  –סלאם

שרא עמו ישראל  

 

אֹו ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאֹסר ִאָּסר ַעל ַנְפׁשֹו  ה'ִאיׁש ִּכי ִיֹּדר ֶנֶדר לַ "
, ָהַרִּבים ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו (ל, ג)" לֹא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה

 ֻחְמַרת אֹודֹות ַהְּבִסיִסית ַּבְּיִדיָעה ִחָסרֹון ֵיׁש ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה ֶאֶצל
 .ְׁשבּוָעה זֹו ּוַמה ֶנֶדר ֶזה ַמה יֹוְדִעים ֵהם ְוֵאין, ַהְּנָדִרים

-ֵׁשׁש ּוְמַׂשֲחִקים יֹוְׁשִבים ְמֻבָּגִרים ֲאָנִׁשים ָאנּו רֹוִאים ַּפַעם לֹא     
 ֶׁשִּמְתעֹוְפפֹות ַהְּׁשבּועֹות ֹּכל ְלִּמְׁשָמע ָאְזַנִים ְוִתַּצְלָנה, ּוְקָלִפים ׁשּבֶ 

 ...ֻקִּבָּיה... ַעל ָּבֲאִויר
... ִנְדִרי ֶאת ְוִקַּיְמִּתי ָנַדְרִּתי? ַהְּבָעָיה ַמה: ֶׁשחֹוְׁשִבים ֲאָנִׁשים ֵיׁש     

 !ֵנֶדר ִלְנֹּדר ָאסּור ֶׁשֵּמַהְתָחָלה ִהיא ָהֱאֶמת ָא
 ִּכְמַעט ְּכמֹותֹו ָּמִצינּו ֶׁשּלֹא, .)לב ַׁשָּבת( ַּבְּגָמָרא ִּבּטּוי ֵיׁש ַהְּנָדִרים ַעל     

 ָאָדם ֶׁשל ִאְׁשּתֹו ְנָדִרים ַּבֲעוֹון: אֹוֵמר ָנַתן ַרִּבי, ַּתְנָיא: "ָעוֹון ְּבׁשּום
 ְּכֶׁשֵהם ֵמִתים ָאָדם ֶׁשל ָּבָניו ְנָדִרים ַּבֲעוֹון: אֹוֵמר ַרִּבי... ֵמָתה

 "!!!ְקַטִּנים
 ֵיׁש ָלָּמה? ְּבֶנֶדר ְּמיָֻחד ַמה: ַהּמּוָסר ַּבֲעֵלי ִמְּגדֹוֵלי ֶאָחד ִהְקָׁשה     

 ָעָליו ָׁשָמְענּו לֹא ָאֶׁשר, ִמֶּמּנּו ְלַמְעָלה ֶּׁשֵאין ַּכ ֹּכל ָּגדֹול עֹוֵנׁש ַּבֶּנֶדר
 ?ֲאֵחרֹות ְּבֲעֵברֹות

 ְלַאַחר .ְּכׁשֹוֵטר ַּבִּמְׁשָטָרה ָעַבד ֶאָחד ָאָדם :ְּבָמָׁשל ֵתֵרץ ְוהּוא     
 ֲאִסיִרים ָרָאה הּוא. ַהֹּסַהר ָּבֵּתי ְּבֵׁשרּות ְלֲעבֹוָדה אֹותֹו ֶהֱעִבירּו ְזַמן

 ֵׁשִני, ְּבִצינֹוק ָיַׁשב ֶאָחד. ֲאֵחִרים ְּתָנִאים ֵמֶהם ֶאָחד ְּכֶׁשְלֹכל יֹוְׁשִבים
 ְׁשַנִים ִעם ָּתאֹו ֶאת ָחָלק ּוְׁשִליִׁשי, ָּגדֹול יֹוֵתר ְמַעט ְּבֶחֶדר ָיַׁשב

 .נֹוָסִפים
 ְּבִבְגֵדי ָלבּוׁש ָהָיה לֹא הּוא. ְמֻכָּבד ִנְרָאה ָהָיה ָהֲאִסיִרים ֶאָחד     

 .ְמֻמָּזג ַוֲאִפיּלּו, יֹוֵתר ְמֻרָּוח ָהָיה ְוָתאֹו, ֲאִסיִרים
 .ֶהָחָדׁש ַהּסֹוֵהר ִהְתַפֵּלא?", ֶזה ַמה"     
 ֶאת ָּפַׁשט הּוא. ְּפלֹוִנית ֶחְבָרה ַמְנָּכ"ל, ָעִׁשיר ָאָדם ֶזה: "לֹו ָאְמרּו     

, ֶהְּסֵדר ְלֵאיֶזֶׁשהּו ּדֹוֲאִגים ֲאָבל, ַלֲאָנִׁשים ְּכָסִפים ַהְרֵּבה ְוַחָּיב, ָהֶרֶגל
 .יֹוֵצא הּוא – ֶׁשּלֹו ַהִּמְׁשָּפט ְּבּיֹום, יֹוָמִים ּוְבעֹוד

 יֹוָמם ַלֲעבֹוד, סֹוֵהר ִלְהיֹות ָצִרי ַאִּני ַמה ְלֵׁשם: ְוִהְרֵהר, ַּכ ָּׁשַמע     
 ֹּכל ֶאְקֶנה, ָמלֹון ְּבֵבִית ְוֶאְחֶיה ֵאֶל? ִמיִנימּום ְׂשַכר ּוְלַהְרִויחַ  ָוַלְיָלה

 ַאז אֹו. ֶרֶגל ִּבְּפִׁשיַטת ֶׁשֲאִני אֹוָמר אֹוִתי ּוְכֶׁשִּיְתְּפסּו, ֶּׁשֶאְרֶצה ַמה
 ִיְדֲאגּו יֹוָמִים ְוַאֲחֵרי, ּוַמְזָּגן ְׁשִתָּיה, אֹוֶכל ִעם ְמֻרָּוח ְּבֶחֶדר אֹוִתי ָיִׂשימּו

 .ְוָיֶפה טֹוב ִיְהֶיה ְוַהֹּכל, ַהחּוָצה ֵאֵצא... ְלֶהְסֵּדר
 ֵחֶדר ִהְזִמין, ַהָּקָׁשה ָהֲעבֹוָדה ֶאת ְוָעַזב ַקם. ְלַמֲעֶׂשה ִמַּמְחָׁשָבה     

, ְמֻׁשָּבחֹות ֲארּוחֹות ַעל ִהְתַעֵּנג ֳחָדִׁשים ַּכָּמה ּוְבֶמֶׁש, ָמלֹון ְּבֵבִית
 ֵאָליו ָּבא ְמֻסָּים ְּבָׁשָלב. ַהֶּזה ָהעֹוָלם ַמְנַעֵּמי ְוֹכל ַהֶּמֶל ְּכַיד ְקִנּיֹות

 .ַהֶחְׁשּבֹון ַעל ַמֶּׁשהּו ּוִבֵּקׁש ַהָּמלֹון ֵּבית ָּבַעל
 ְלֵׁשם ִהִּגיעּו ְספּוִרים ְרָגִעים ּתֹו. ָלֶהם ָאַמר", ְלַׁשֵּלם ִּלי ֵאין"     

 .ַלַּנֶּיֶדת אֹותֹו ְוָגְררּו ַּבֲאִזיִקים אֹותֹו ָאְזקּו, ׁשֹוְטִרים
!"ֶרֶגל ִּבְּפִׁשיַטת ַאִּני, "ַהְּקׁשּוִחים ַלּׁשֹוְטִרים ָקָרא!" ִעְצרּו ִעְצרּו"     
 ְלֵבית אֹותֹו ָזְרקּו ַהּׁשֹוֵפט ּוִבְּפקּוַדת, ַהּׁשֹוְטִרים ָאְמרּו?", ָּכָכה"-     

 .ֲחָזקֹות ַמּכֹות אֹותֹו ְוִהּכּו, ָעלּוב ָּתא ְלתֹו ַהֹּסַהר
 ֵעיַניּוְבמֹו, סֹוֵהר ָהִייִתי ַאִּני? ִיָּתֵכן ֶזה ֵאי: "ְּבִיּסּוָריו ָהִאיׁש ָצַעק     

  ?"אֹוִתי יםַמּכִ  ַאֶּתם ָלָּמה! ֶרֶגל ִלְּפִׁשיַטת ִמְתַיֲחִסים ֵאי ָרִאיִתי
, ּוְנָכִסים ִמְפָעִלים ָּבַעל, ָעִׁשיר ָאָדם ֵּבן ָהָיה ַאִּסיר אֹותֹו: "לֹו ֲענּו     

 ָהָיה ֵאָליו ַהַּיַחס ָלֵכן, ֶאת ָהֶרֶגל ּוָפַׁשט ַאַחת ְּבִעְסָקה ֶׁשִּנְכָׁשל
 ַעְצמֹו ֶאת ַמְכִניס ָיָדיו ּוְבמֹו, לֹו ֵאין ֶׁשֵּמרֹאׁש ָאָדם ֲאָבל. ַסְלָחִני
, ֲעֵליֶהן ְלַׁשֵּלם ֵמֵאיֹפה לֹו ֶּׁשֵאין יֹוֵדעַ  ֶׁשהּוא ְקִנּיֹות קֹוֶנה, ַלְּבָעָיה
 ָלֵׂשאת ָעָליו ְוחֹוָבה... ֶרֶגל ְּפִׁשיַטת ַעל' ְלַהְכִריז' ָיכֹול ֵאינֹו ְלעֹוָלם

 !"ִּבְמלֹוָאּה אֹוָתּה ּוְלַׁשֵּלם ַּבּתֹוָצָאה
 ֲעֵביָרה ְועֹוֵבר חֹוֵטא ְּכֶׁשָאָדם: ְנָדִרים ְלַגֵּבי ַּגם ַהְּתׁשּוָבה זֹוִהי     
, זֹאת ְלעּוַמת. לֹו ִיְמֲחלּו – ְּתׁשּוָבה ַיֲעֶׂשה ִאם ָא, ַּכ ַעל ֶנֱעַנׁש הּוא

 ְּבֵעיַנִים ַלִהְתַחְּיבּויֹות ַעְצמֹו ֶאת ַמְכִניס ָאָדם ּוְׁשבּועֹות ִּבְנָדִרים
 ְּדָבִרים ַעל. ְּבַאְקַראי ֵאָליו ָּבאּו לֹא ֶהן, ַהַּדַעת ּוִבְצִלילּות ְּפקּוחֹות

 ּוְלַׁשֵּלם ַּבּתֹוָצָאה ָלֵׂשאת ָעָליו חֹוָבה – ָיָדיו ְּבמֹו אֹוָתם עֹוֶׂשה ֶּׁשָאָדם
 ")יֹוֶסף אֹוְצרֹות" ִּבְקָצָרה ֵמַהֵּסֶפר(! ִּבְמלֹוָאּה אֹוָתּה

 

 קרואנא לא ל 
בשעת התפילה
 וקריאת התורה.
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 תשומת לתת ביותר והקשה לקיימה יותרב הקלות בין המידה
 אחרות במילים או, השני עם בצער להשתתף זמנה זה שעתה לב

 .השני עם בעול לשאת
 ולסחוב לבוא צריך שכעת מיוחד כקושי נראה וזה פעמים     

 ר'הפנצ את לתקן לעזור או, במיוחד גבוהה לקומה דברים ולהרים
 ,להתגונן וכיצד להתרחק איך נדע שתמיד אחר דבר וכל ברכב

 אין כי אלא מצווה לקיים מעוניינים אנו שאין משום לא וחלילה
 .אדירה מצווה אותה של ובפעולה בערכה מכירים אנו
 בוקר ולומר בבוקר לקום כגון ביותר הקל לדבר שייך גם וזה     
 לפחות או עידוד מילת לכוונו לשלוח החבר ליד כשצועדים, טוב
 בתור שחיכה בחור אותו עם הידוע המעשה כמו, רחב חיוך

 ל"הגראי במרן שמדובר טוענת האגדה( ידיים לנטילת בישיבה
 ומיד חבירו של החולצה צווארון את סידר כדי ותוך )ל"זצ שטיינמן

 לעזוב תכנן שהוא לו אמר בחור אותו הצווארון את שסידר אחרי
 יחס אותו ובזכות בחברה ייחס לו נתנו שלא בגלל הישיבה את
 נשאר הבחור החולצה של הצווארון את סידר הכל שבסך קטן

 .גדול חכם לתלמיד ויגדל הכוחות כל עם בישיבה
 המדהים הסיפור את קוראינו בפני נביא הדברים רוח פי על     

 :שסיפר הרב חיים זאיד הבא
 השבת את לשבות כהרגלי הוזמנתי החורף משבתות באחת     

במלון, שם שממוקם יוקרתי מלון בבית חיים חפץ בקיבוץ
 משפחות של רשת -'שובו' רשת של משפחות התארחו

 בכדי ילדיהם כל עם המגיעים שבשמים לאביהם המתקרבות
 מחזקים תורה שיעורי וישמעו התורנית הפעילות את שיראו

 לאבינו להתקרב מנת על באים שהם וכמובן ,השבת במהלך
 .המובנים בכל שבשמים

 התור איתי בעקבות שהגיעה, ביתי עם שבתתי השבת את     
 .לשבתות איתי שבאים הילדים מבין, שלה

 ישבתי הסעודה אחרי. לאווירה מיד ונכנסתי למלון הגענו     
 בסביבות השיחה כשבמהלך אנשים עם הא ועל דא על לשוחח
 ללכת רוצה שהיא לי אמרה הבת וחצי עשרה שתיים השעה

 .המפתח את לה שאביא ממני ובקשה בחדר לישון
 בחוץ, ואני. לישון הלכה... ו אותו נעלה לחדר עלתה היא     

 אפוא בקשתי שלאחריה כשעה עוד האנשים עם לשוחח ממשיך
 שצפוי, עמוס הרצאות יום לקראת שנתי את ולנום לחדרי לפנות

 .שבת ביום לי
 נעול החדר. ושבר שוד, וחצי אחת בשעה לחדר מגיע שאניכ     

 אנום כנראה שהלילה לדמיין התחלתי מיד בפנים ישנה והבת
 בבית הסטנדר על או אוכל בחדר השולחנות על שנתי את

 והיתושים הזבובים מלחמת בראש לי נכנס וכבר הכנסת

 שאת שבטוח מה אבל, בחדרי אשן לא אם לי שצפוייה המתישה
 .אקבל לא אני הלילה שלי הנינוחה השינה ואת שלי המיטה

 הכח בכל לדפוק המשכתי ולכן' כלל בעולם יאוש אין' כמובן     
 ...ישרים שנת ישנה הבת, כלום אבל - ובעוצמות

' ערכים' מארגון המבוגרים המרצים אחד הגיע בזמן בו     
 את ולהעיר לדפוק מנסה שאני ורואה ברעייתו מלווה כשהוא

 מכות ונתן בא הוא ולכן, הדפיקות עם לי הולך שלא וגם ביתי
 שם לישון ממשיכה והיא ,עזרו לא הם גם .וכלום – לדלת חזקות
 .מחר אין כאילו

 החלטנו" ,בערכים מרצה אותו לי אומר", זאיד הרב תשמע, טוב"
 ואם יישן לא אני גם הלילה יישן לא זאיד הרב שאם ואשתי אני
 למהלך התנגדתי כמובן", תישן לא רעייתי גם יישן לא אני

 יהודים שני שבגללי יהיה ולא יקום שלא משמעית חד בנחרצות
 מה אין" לומר ממשיך מצידו והוא. בלילה ערים ישארו חשובים
 יצליח והשם לשוחח מה ועל לעשות מה שנינו נמצא לעשות
 ."דרכינו

 !בדיוק לשתים רבע היתה השעה. שם והתיישבנו ללובי ירדנו     
 על ובכלל' ערכים' ארגון פעילות על היתר בין התעסקה שיחתנו

 נושא על גם פסחנו לא כמובן, שלנו בדור שצריך החינוך עצם
 .תאוצה צובר דשמיא בסיעתא אלה שבימים המדובר החיסונים

 התעורר לפתע הערבי והסדרן המנקה דקות כארבעים לאחר     
 ממנו לבקש פניתי ומיד, משהו להעביר צריך היה הוא כי משנתו
 ובלימיותרים ויכוחים בלי כמובן הדלת את לי שיפתח

 כבר וחצי שתיים בשעה .הדלת את לי פתח הוא התעכבויות
 .השבת המשך לקראת שנתי את לנום ופניתי לחדרי נכנסתי

 את להם וסיפרתי הקהל בפני לדבר עמדתי הבוקר בסעודת     
יתברך שהשם להם לומר והוספתי. בלילה שעברתי התלאות

 כלום לי חייב לא המרצה שהרב וגם, ליראיו טוב שכר משלם
 בלילה ער בגללי ישאר מבוגר וכה חשוב כה שאדם למה ואדרבה

 מןישולם ששכרו ליבי בכל והאמנתי הדלת את לי שיפתחו עד
 .השמים

 לבית בדרכי עוד שבת במוצאי! לב שימו יקרים קוראים     
 .בפיו מדהים וסיפור מרצה אותו אליי מצלצל

 ובשעה ללדת בכדי החולים לבית כלתו נלקחה בלילה בשבת     
 .ניתוח לערוך יצטרכו וכי הסתבכות שיש לבן אמרו בלילה אחד
 לבעל נתנו ולכן מסוכן מאוד שהניתוח, הרופאים הדגישו, אבל     

 שנראה מה יעשו וכי מבין איננו שהוא להם אמר הבעל. להחליט
 להצלחתה תהילים ויקרא השתדלות יעשה והוא להם

 .ולרפואתה
 השעה אותה בדיוק בלילה וחצי אחד בשעה אבל, תאמינו לא     

 בבית הרופאים יוצאים, איתי ולדבר לשבת מרצה אותו שהחל
 יזדקקו לא כנראה אבל עדיין הוחלט שלא לבנו ומודיעים החולים



 
;  

 לקרוא והמשיך הסכים הוא. כרגיל תלד היא וכי אותה לנתח
 .תהילים

הדלתאתופתחתילחדרינכנסתיעתוחצישתייםבשעה
שבביתיולדותבמחלקתנוספתאחרתדלתנפתחה, המלוןבבית

בןילדהשהאישהלבעללהודיעהרופאיםיצאושממנההחולים
.איתנהבבריאותמ"בשעטו

 את שקיבל הרי, השני עם העול לשאת זה מה ששאל למי     
 )462 -(גליון אור השבת  ...התשובה

 

 :צ רבי אלימלך בידרמן שליט"אמספר הגה"     
 בעיירה שעברה בשנה שהיה מעשה ראשון מכלי שמעתי     

 .שבפולין לעלוב
הרה"ק  של ציונו על שנה בכל לעלות נוהג הנגידים מן אחד     

 לעצמו ושוכר, בשבט בז׳ דהילולא ביומא רבי דוד מלעלוב זיע"א
 יום חל זו בשנה .כמותו לנגיד כראוי ובהדר בפאר מיוחדת דירה

 .שב״ק בערב ההילולא
לוורשה לנסוע מיודענו הוצרך שלאחריו במוצש״ק ,והנה     

 שם שהו עדיין שעה באותה( בוקר לפנות שלוש בשעה הבירה
 .)הנוסעים ציבור רוב
 המהלך הנוסעים מזקני באחד פגע עיר של לרחובה משיצא     
 אינו מדוע, מנוחתו את מטריד מה האיש וישאלהו, ואנה אנה לו
 .הליל תנומת את נם
 הציבור לרוב הוכנו כאן האכסניות הנה: "ויאמר הזקן ויען     

 כמו מיוחדת למיטה זקוק אני זאת בכל אבל ,ונאמנות במסירות
 נא שמע: "הנגיד לו אמר". לישון לי קשה כן ועל, בביתי לי שיש

 ונוחה מיוחדת דירה ברשותי אבל ,מכאן נוסע אנוכי הנה, לדבריי
 ". הדווי לגופך מנוחה ותן נא היכנס .הבוקר עד
 הכר על ראשו משהניח והנה, למעונו עלה ואכן שמח הלה     

ארנק מלא  . בדק ומצאלישון שמפריע קשה בחפץ הרגיש
של הנגיד, שבא לגמול טובה  בשטרות וכרטיסי אשראי, ארנקו

 היה אילולא כיממנו טובה מרובה פי כמה וכמה!  ונמצא נהנה
 בו להתבונן מבלי לו בסמוך עובר היה או הזקן עם חסד גומל

 הגויים אותם כי, לעולם לידו באה האבידה הייתה לא, ובדאגתו
 הפרשה) (באר... מיטתם שתחת האבידה את מחזירים אינם

 
שנודעה המשפחה  , אחד מבנירוטשילד וולף שמעון ר׳ הברון

מסירותו לכל הקשור במצוות  בעושרה, התפרסם בזכות
 .היהדות

ספר תורה, לא  מספרים כי בעת שרצה לקיים מצות כתיבת     
שבגרמניה ארצו, שכן הללו לא היו  סמך על סופרי הסת״ם

מה עשה אפוא? הביא מרוסיה סופר  .בכל חדרי התורה בקיאים
והאיש ישב בביתו  ,שנודע בלמדנותו וביראת השמיים שבו סת״ם

וכתב את ספר התורה בקדושה  של הברון תקופה ממושכת
 ובטהרה.

מוכן,  סוף נשלמה מלאכת הקודש. ספר התורה היה סוף     
 .השכר המגיע לו והסופר נכנס אצל הברון כדי לקבל את

החשבון?״ שאלו הברון  ״האם כבר קיבלת סכום כל שהוא על     
 הסופר.״כן", השיב  .רוטשילד

והחל קורא בקול: ״בחודש אפריל  הוא שלף פנקס מכיסו     
 ..."וכך, בחודש מאי קיבלתי כך וכך, בחודש קיבלתי כך

״עד כדי כך?!״ הרעים בקולו. ״האם  :אך כאן קטע אותו הברון     
ולא על פי  סת״ם ירא שמיים מונה על פי חודשי הגויים סופר

סופר סת״ם, העוסק כל  הגם ?חודשי ישראל או פרשיות השבוע
ִהים הימים בכתיבת  ספרי תורה, עובר על הנאמר: ׳ֵׁשם ֱא

'״ בדברו נטל הברון  ?ֲאֵחִרים לֹא ַתְזִּכירּו לֹא ִיָּׁשַמע ַעל ִּפי
לסופר את שכרו. ״ובלכתך קח עימך  רוטשילד את ארנקו ושילם

מעשיהם של (. יריעות ספר התורה שכתבת!״ ציווה עליו את כל
 )צדיקים

 
 בגאונותו הן נודע ל"זצ גניחובסקי אברהם רבי האדיר הגאון

 סיפר. הזולת של לכבודו המיוחדת ברגישותו והן בתורה העצומה
 :א"שליט בנו
. בלימוד אבא עם לדבר צעיר חכם תלמיד הגיע הימים באחד     

 התפעלות מלא אני: "ואמר אבא אליי פנה, מהבית ח"הת כשיצא
 בכל בקיאות מגלה הוא כיצד להיווכח מדהים! הזה מהאברך
 .הצעיר גילו אף על, התורה מקצועות

 הליכות נעים גם והוא, ס"בש מקום בכל עימו לדבר אפשר     
 "...להפליא נאצלות מידות ובעל

 והוא, האברך של אביו את מכיר הוא אם אבא את שאלתי    
 אבא. לאבא סיפרתי", אביו הוא אלמוני פלוני. "בשלילה השיב
 יוכל עכשיו שהרי, הידיעה על מאוד ושמח האיש את היטב הכיר

 על לו ולפרגן לשבחו כיצד אדע האב את כשאפגוש. "חסד לקיים
 ."ומופלג מוצלח בן לכזה שזכה

 אלינו מגיע הצעיר האברך של אביו והנה, ימים כמה חלפו     
 יהודי בליווי הגיע האיש. אבא של לחדרו להיכנס ומבקש הביתה

 את משסיימו. מסויים בעניין אבא עם התייעצו והשניים, נוסף
 באביו שמדובר זכר אם אבא את שאלתי, מהבית ויצאו השיחה

 מןאבא. "השיב", שזכרתי ודאי. "ההוא המופלג האברך של
 .בשלילה השיב אבא..." כהוגן מחמאות לו נתן הסתם

 .האיש של בנו אודות על מאומה דיבר לא הוא     
, האב באוזני הבן את אבא שיבח לא מדוע: "אבי בפני תמהתי    

 "!?ימים כמה לפני רצונו את שהביע כפי
? לשבחו יכולתי כיצד: "לי אמר והוא, אבא של פניו הרצינו וכאן
 הפרט וזה, נוסף יהודי עימו נכנס ,לבד אצלי שהה לא הוא הרי

 .התמונה את שמשנה
 שמעתי לא וגם, כלל מכיר איני יהודי אותו של בניו את הלא     

 כך כל לא' הוא יהודי אותו של שהבן לעצמך תאר. מאומה מהם
 ... מכך פחות אף ואולי ,'מוצלח

 הרי?! שלו הבן על לחבירו אחמיא שאני בשעה ירגיש הוא יךא     
 שעל הנמנע מן לא! ֵידע אחד שאף בלי יכאב שלו שהלב ייתכן
 עלול הוא ליבו בתוך אבל, יחייך אף ואולי, מאומה יראו לא פניו

 שלי הבן למה' – וכואבת חזקה צביטה אף ואולי צריבה לחוש
 ?!...'לא
 לבן שזכה על האחד את לשבח הדעת על יעלה איך, כן ואם     

 ?!..."השני של ליבו את לצבוט ברגע ובו, ומיוחד מופלג
 הם גם ההוא האיש של ילדיו באמת ואולי: "ואמר הוסיף אבא     

 חשש יש רק אם, מספק אבל, במקומותיהם ומצליחים טובים
 צריך, נוחות אי רק אולי או לאחרים צער במעשיו יגרום שאדם
 רודפי להיות עלינו מוטל! תעשה ואל בשב לנהוג, ולהימנע לחדול

 להקפיד יש זאת עם אך, לזולת להיטיב כיצד תמיד לחשוב, חסד
 ופריו")" (מתוך..." באחרים פגיעה חשבון על זה יהיה שלא

 
ה ָלָמה': "ה לפני רבינו משה של קריאתו ", ַהֶּזה ָלָעם ֲהֵרעֹתָ
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 ו"אתגרים" : "פיצוחים"יםמתוך הספר

 
 

 :גפרוריםת וחיד
 כיצד ע"י הזזת גפרור אחד,

 ניתן להפוך את התוצאה לנכונה?
 

 
 

 
 :חשבוןחידת 

 רימונים. 5שניות יכולים לקטוף  5-אנשים ב 5כל 
 רימונים בדקה, כמה אנשים צריכים לקטוף? 60אם אני רוצה 

 
 
 

 
 :הגפרוריםפתרון לחידת 
 

 
 
 

 :חשבוןפתרון לחידת 
47 .₪ 

מכיוון שהספרים נמכרו כקבוצות של חמישה משני הסוגים ניתן לקחת 
 קבוצה אחת כדוגמה.

₪ הם מחיר ספרי הקודש.  ₪156, כאשר מתוכם  250-קבוצה כזו נמכרה ב
 ₪ לספר. ₪47, ממוצע של  94אם כן, מחיר שני ספרי הקריאה הוא 

 
 חלק מהבדיחות מתוך הספרים "תן חיוך"

 

 -הפעילות גופנית שהכי אהובה עלי
 היא שכיבות שמיכה...

 
 ...פרסומת של מוהל: אצלי מילה זה מילה!

 
 -לאלה שתולים שלט "תינוק באוטו" ונוסעים הרבה מעל המותר

 נראה לי שהתכוונו שהנהג הוא התינוק...
 

זקן אחד יוצא ממונית, ומתחיל לפשפש בכיסיו גדי לשלם לנהג, ולפתע 
 מונית".י, כנראה נפל לי הארנק ב"או אומר:

 עלם.לחץ על דוושת הגז ונ -ברגע ששמע זאת הנהג
 ה צדק, זה עבד!"...... חה...", צוחק הזקן, "משה... חה"ח

 
 -שעושים הליכה על כבישי אופנייםלאלה 

 זה שיש לכם צמגים לא הופך אותכם לאופניים...
 

הוא  ₪ 200קוראים יקרים, אשמח לעזרתכם; האיש בתמונה שעל שטר 
 .זה המזכרת היחידה שיש לי ממנושלי, ו סבא

 מונה תבוא עליו ברכה...את התל המוצא כ
 

 ן אתם ממהרים? אתם כבר בעבודה!...לא מבין את נהגי האוטובוס, לא
 

 .י קטן לא היה איכפת לי מה לבשתיייתכשה
תבר שגם להורים שלי לא היה מס -היום כשאני מסתכל בתמונות שלי

 איכפת...
 

יש לי טסט. מה אפשר להביא במקום?"ת שלי ואבדתי את התעודת זהו"-
 ו. ממילא תחזור באוטובוס"..."רב ק -

 
 להנצחות ולקבלת העלון במייל:, לתגובות

elisha5765@gmail.com 
זמני 

 השבת:

 

, ישראל עם של צערו על חש שהוא הגדול הכאב את מבטאת
 כאשר לו שנגרם הצער ואת, בו שהייתה ישראל אהבת מרוב
, ישראל אהבת. יותר חזקות מכות לקבל להם גרם שהוא הבין

 בשמחת השמחה –רבי יצחק מוורקי  אמר – חלקים שני בה יש
 כמאמר, אישית שמחה ביטול כדי עד בצערו וההשתתפות החבר

: לפרש שאפשר", חברי בתקלת ׂשׂשתי ולא" ::)כ תענית( הגמרא
 שמחה אצלי הייתה היום ובאותו בצרה היה חברי אם

 בצער השתתפותי בגלל שמחתי את ביטלתי, משפחתית
 ...החבר

  מידה בקנה נמדדת אינה ישראל אהבת כי ,ואמר הוסיף ועוד     
 חבירו של ליבו לתוך לחדור האדם מן נדרש אלא, אהבה של רגיל

 .לו חסר מה בבירור להגדיר שיוכל עד

 ...שיכור מגוי – מוורקי יצחק רבי ממשיך – למדתי זו הגדרה     
 ,חבירו את ומנשק העומד שיכור בגוי הבחנתי ברחוב בלכתי פעם

. החבר שאל?" אותי מנשק אתה למה. "כמותו שיכור שהיה
 אם. "המנשק השיבו", אותך אוהב שאני משום, מאוד פשוט"

. הראשון המשיך", לי חסר מה נא אמור, כך כל אותי אוהב הינך
 נביא האם? לך חסר מה אדע מנין וכי, "השיכור צחק "...חה, חה"

 אתה שאין סימן, לי חסר מה יודע אינך אם. סכל, הוי" "?אנוכי
 החבר לו השיב!" בדבר תלויה אהבתך אלא, באמת אותי אוהב
 .ּוֵביּה ִמֵּניּה

 באהבת חשוב יסוד למדתי, "מוורקי יצחק רבי מסיים", אז ִמִּני"     
 היא אלא ,בדבר התלויה אהבה להיות יכולה אינה היא: ישראל
 )האור (ומתוק ."'ָּכמֹו ְלֵרֲע ְוָאַהְבּתָ ' מצות לקיום, אהבה לשם אהבה















          

 

 

 



 



 
                                                                                          בס"ד

 

 השגחה על הדבור
 

שיש לאדם לנדור ולקבל על עצמו,  הכלי יקרמבאר  - וקמו כל נדריה וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום
על תחילתו יוכל לקיימו, ורק אחרי שזכה לקיימו ולא בא לידי חרטה ולידי שאלה, סופו מוכיח  רק נדר שבודאי

 שנדר מתוך ישוב הדעת.
שמצינו שברא הקב"ה באדם שני מקומות למשכן השכל  בן איש חיבספר רבנו יוסף חיים זצ"ל בענין זה כותב 

לב. ללמדך, שקודם וה, והניחו בין המח הפהלדבור נברא מקום אחד שהוא  ואילו ,המוח והלבוהבינה, והם 
דיבור מפיו ישגיח וידקדק עליו בשכל שבמוחו, לראות אם הוא דבור הראוי להוציאו מפיו, וגם האדם שיוציא 

אם יש לו יכולת לקיימו. וגם אחרי שהוציאו מפיו, לא יסיח דעתו ממנו, אלא ישגיח עליו בבינה אשר בלבו 
 ח שיקוים בו "ככל היוצא מפיו יעשה".לקיימו בפועל. ואז יהיה בטו

, מה נשתנה מצוה זו של "וידבר משה אל ראשי המטות"בתחילת הפרשה בפסוק  הקדוש ר החייםהאולכן אומר 
נדרים שהיא נמסרה לראשי המטות בדוקא, אלא טעם הדבר כי לא רצה הקב"ה שכולם ידעו איך מתירים נדרים 

ללמדנו כמה חמור ענין דיבור שיוצא . יתר נדרים אלא לחכמי ישראלכדי שלא יזלזלו בנדרים, לכן לא נמסר ה
 מפיו של האדם.

* 
זצ"ל שבצעירותו הוזמן לחתונה, והיה עומד לפני פתח האולם, ומשנן דפי גמרא  קהילות יעקבמסופר על בעל ה

ול, אלא בעל פה. פגש אותו חבירו, והתפעל על התמדתו. אמר לו הרב בענוותנותו: איני מתמיד כל כך גד
שקבלתי על עצמי לא להכנס לסעודה לפני שאגמור כך וכך דפים. ועל ידי שאדם מקבל על עצמו במפורש את 

 הדברים לעשותם, זוכה לקיים, "נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך".
 

 

 יחיד ומיוחד עצה טובה
מהגוף והמוח. הנייר ודאגה אין כמו כתיבה להרגיע לחץ 

המטלות שעליכם דאגותיכם או את . רשמו את סופג את הכל
מכתב מלא אפשר גם לכתוב  .להספיק היום / בשבוע הקרוב

מחקר חדש מצא כי כתיבה שוטפת על  במחמאות לעצמכם.
דקות ביום) משפרת את מצב רוחו של  20-חוויות חיוביות (כ

האדם ומפחיתה גם את מספר הביקורים והתלונות 
יטת שיקגו גילו כי נבדקים חוקרים מאוניברס הרפואיות.

חרדתיים אשר לקחו את הזמן כדי לרשום את הרגשות שלהם 
הראו תוצאות הרבה יותר טובות  ,לפני הבדיקה דאגותעל 

ברמת הלחץ לעומת נבחנים שלא התבקשו לרשום את 
 (נ. גרין)רגשותיהם. 

 מלחמה שלא נפקד ממנה איש
מפורש במלחמת מדין, כמו שנאמר בה 

לא, (במדבר ״ולא נפקד ממנו איש״ 
מלחמה זו אין לה אח ורע ). מט

ישראל נלחמו  בתולדות המלחמות. בני
צבאותיהם של חמשת מלכי מדיין, נגד

 על הרגו בהם ולקחו בשבי רבבות, ואף
כן לא נהרג מבני ישראל אפילו  פי

הנס שם ש" רבנו בחיי. וכתב אחד
 ".הגדול הזה לפי שהיו שלמים בזכות

 
 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל

 

לעולם צריך אדם לטרוח על לימוד תורה ללמוד אצל מי שגדול בחכמה. ואם לא ימצא מלמדים בעירו, ילך אל "
 מקום אשר מצויים מלמדים ולומדים, כי על ידי זה הוא לומד במהרה ולומד כראוי ולא תשתכח ממנו התורה, דכיון

שמצויים שם המלמדים והלומדים, הוא לומד הרבה, וכפי ריבוי לימודו כן תיקבע התורה במוחו ולא ישכחנה 
 במהרה"

 ("מגיד חדשות" ח"י עמ' רס"ט)
 

 

 

 

 מטות
 

 מס' עלון
1147 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 ב"פהתש ג"כשנה 



 
 
 

 פנינים ופרפראות
 

יש לדקדק, שמתחילה  - ב')-ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד וגו' ויבואו בני גד ובני ראובן וכו' (ל"ב א'
הזכיר את בני ראובן לפני בני גד, ובפסוק שאחריו הזכיר את בני גד קודם. ואמנם אמרו חז"ל (עיין כלי יקר) שמקניהם 
של בני גד היה רב יותר ולכן היו בהולים יותר על ממונם ועל כן באו ראשונים אל משה רבנו, אבל קשה דא"כ היה 

ה בס"ד ליישב שמתחילה לבני ראובן היה מקנה רב יותר מאשר לבני גד, והטעם צריך להקדימם גם בפסוק א'. ונרא
כתב בדעת חכמים לפי שראובן הוא הבכור ונטל פי שנים בחלקו יתר על אחיו בירושה מיעקב אביהם, ובמשך 
ט השנים שהיו ישראל במדבר שחטו מהם וכו' עד שנתמעטו אבל עדיין היה חלקם רב יותר משאר השבטים, ועל שב

גד אומר הזוה"ק שהיו מחבבים מאוד את המן ולא היו שוחטים כלל בהמות, והיו מסתפקים במן שהשתנה לכל 
הוא וגו' (לעיל י"א ז'), ואף זכו שמשה רבנו  כזרע גדהטעמים שרצו, ולכן זכו שהמן נקרא על שמם, שנאמר והמן 
אמר וגו' כי שם חלקת מחוקק ספון, לפי כ"א) ולגד -יקבר בנחלתם כדאיתא בפרשת וזאת הברכה (דברים ל"ג כ'

שהמן היה בזכות משה. והשתא ניחא הכל, שבפסוק א' מדברת התורה לפי סדר הזמנים, ולפי זה לבני ראובן היה 
מתחילה מקנה רב יותר, רק שבמשך השנים נתרבה מקניהם של בני גד יותר, וכיון שכעת לבני גד היה מקנה רב 

[ולפי הטעם שכתבתי לעיל שראובן קיבל פי שנים לפי שהיה בכור, אמרתי  ה רבנו.יותר לכן באו הם ראשונים למש
לבאר בס"ד שזהו הטעם שגם לחצי שבט מנשה היה מקנה רב כיון שעל אפרים ומנשה אמר יעקב כראובן ושמעון 

 י זצ"ל).(מכת"י הגאון רבי משה לויהיו לי, ומנשה הוא הבכור וגם הוא נטל פי שנים בחלקו מירושתו מיוסף]. 
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 קול הנגינה שמכסה על כל הפשעים
 
 
 
 

 חכמיםשה בגמרא בנדרים (פ"א ע"א) מובא
נחרב  לומר מה הסיבה שבגינהלא ידעו  והנביאים

עד שהקב"ה בעצמו השיב "על עזבם  בית המקדש
גמרא זו עומדת לכאורה  (ירמיה ט, יב). את תורתי"

מקדש "בסתירה למבואר במסכת יומא (דף ט' ע"ב): 
ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו: 

הרי . "עבודה זרה, וגלוי עריות, ושפיכות דמים
 שעברו על שלששהיתה סיבה ברורה לחורבן, והיא 

 ?"על עזבם את תורתי״ולא  עבירות החמורותה
 

על פי מיישב זאת  זצ"ל ירבי יוסף מטראננהגאון 
 משל:

 
יום, לאחר הטורח כל מלך אחד רגיל היה בסוף 

והעמל בניהול כל עניני הממלכה, לקרוא לפניו כנר 
בנגינותיו ולוקח את לבו שבי אשר היה מיטיב נגן 

העריבות. הכנר היה בן בית קבוע בארמון, ובכל יום 
, כדי לנגן לפני המלך בכל עת הכןויום היה עומד 

 פוץ. שיח
 

והחיבה אשר זכה רבה ימן הק של אותו נגן לבו ויגבה
מדי פעם  .הלך אחר שרירות ותאוות לבוו, מאת המלך
ידו לגזול ולגנוב מבני אדם את ממונם, היה שולח 

 המלך לא יגע בו לרעה. כיבנצלו את חסינותו וביודעו 
 

הדברים הגיעו אל המלך, וחמתו בערה בו. ועם כל זה 
 ונגינותיו שפרטאהבתו לכמחריש.  היה מבליג ויהי

על מיתריו ברוב רגש, גרמו לו לחפות ולכסות על כל 
 פשעיו.

 
 מאחת   לגנוב    נגן     אותו   בבוא   אחת,   פעם  והנה 

חזקה רדף אחריו בעל החנות, הכהו בהחנויות, 
 נקטעה.של הנגן המוכשר וידו  ו,מטהב
 

הכנר על המלך, ציוה מיד לתלות את  כששמע על כך
עץ גבוה, עונש הראוי לו על כל הגניבות אשר גנב גם 

 יחד.
 

הכל התפלאו מדוע המלך שכה גונן על הכנר בכל עת 
ע, ראה על ככה להענישו דוקא עכשיו ששחטא ופ

 . כשכבר קיבל את עונשו מיד בעל החנות
 

המלך: אל יעלה על לבכם, כי בעת להם הסביר 
, סלחתי ומחלתי שקיבלתי תלונות על פשעיו של הכנר

לו. פשעיו היו צרורים וצפונים בלבי, אך למרות כן 
סירבתי לפגוע בו, כל עוד הוא מנגן לפני ומטיב את 
לבי. אבל כעת שנחתכה ידו, ושוב אינו יכול לנגן בפני, 

 ענוש יענש על כל מה שפשע, ללא ויתור כלל.
 

בשלש העבירות  כך עם ישראל גם כאשר חטאו ופשעו
ל מקום כל הימים שנשמע קול יעקב , מכהחמורות

העוסק בתורה, ערבה נגינתם לפני השי״ת ולא היה 
נפרע מהם על עוונותיהם, שמא בסופו של דבר המאור 

יחזירם למוטב. אך כאשר ביטלו מתורת ה'  תורהשב
ושוב לא נשמע קול נגינתם לפניו, אזי נלכדו 

העבירות  כללבעוונותיהם ופשעיהם ונענשו על 
 ידם. החמורות שב

 
וכן אמרו במדרש איכה רבה (פתיחות סימן ב'), על 

א ָׁשָמרּו" (ירמיה טז,  הפסוק "ְוֹאִתי ָעָזבּו ְוֶאת ּתֹוָרִתי 
יא): הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שמתוך שהיו 

 המאור שבה היה מחזירן למוטב. ,מתעסקין בה
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

  

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 המדען הגוי שגילה את הגמראזעקת 

  

הימים ימי העליות הגדולות מצפון אפריקה. אחד מבניה 
של משפחת עמאר שעלתה מקזבלנקה שבמרוקו לארץ 

מי שלמים , שלמה משהישראל בשנת תשכ"ב, היה הנער 
 רבי שלמה משה עמארהגאון  ון לציוןנודע כהראש

כצאן בניגוד לשאר בני גילו שרבים מהם הלכו שליט"א. 
, היתה לו לנער הבחנה בין תכלת המובל לטבח רוחני

לכרתי, והיה נחוש בדעתו ללכת ללמוד בישיבה קדושה 
, ועם 'בחסדי ה להפוך לתלמיד חכם וגדול בתורה.ו

של  להסתופף בהיכלהחסרת פשרות, הצליח  רצוןהרבה 
 בבני ברק. הישיבה הקדושה ''תפארת ציון''

 
זכה לקרבה חינו של הנער כבש לבבות, ובמיוחד 

זצ''ל. פקחותו,  ינימןישמריהו גר רביהגאון מיוחדת מ
שנינותו ותמימותו של הנער שבו את לבו, והוא נהג 
א לאמצו בחום אל לבו, ולהשתעשע עמו בפלפול

חריף ובקי, כ התגלה. הנער העולה ממרוקו, דאורייתא
הרב שמריהו  וזכרונו חבק מכמנים עצומים בכל הש''ס.

 ן לו ''זה הקטן גדול יהיה''.אמר לכל מי שהאזי
 

נימן לבית יבאחד הימים הובהל הרב שמריהו גרי
החולים. לאחר אבחון ובדיקות מקיפות, הוחלט לאחר 
התייעצות עם החזון איש כי יש להטיסו לצרפת לרופא 
 בעל שם עולמי המתמחה בבעיה הרפואית ממנה סבל.

בו היתה נרגשת. פיו של שלמה רהפרידה בין הנער ל
תהלים לרפואת רבו מלרחוש פרקי לא פסק  משה

 מיטיבו.
 
נימן מצרפת, חזק יאחר מספר שבועות חזר הרב גריל

ובריא יותר. לאחר מספר ימי מנוחה ביקש שלמה משה 
לבקר את הרב. עיניו ברקו מהתרגשות כשנפתחה הדלת, 

 הוא צעד פנימה אל הקודש והתיישב סמוך למיטתו.
 

גריינימן ישר לדברי אחרי ברכת השלום, ניגש הרב 
האם למדת לאחרונה , ''אמור לי ידידי הצעירתורה: 

יכול אתה  לחזור ''הנער השיב בחיוב.  מסכת גיטין?''.
ביקש רבי  ''בדף... דיבור המתחיל...על דברי התוספות 

 שמריהו.
 

הנער שלמה משה חזר על דברי התוספות כמעט מלה 
דברי על  אנימן קושייואז הקשה הרב גרי במלה...

 .אהתוספות וביקש מידידו הצעיר להשיב על הקושי
כי זו היא קושייתו של מהרש"ל, וכך ידע לציין  הבחור

אורו עיניו של הרב, ופיו לא פסק  וכו'. תירוצווכך 
 מלחייך חיוך מאושר של חדוות התורה.

 
, הלא סוף לשמחה מה זו עושהבביישנות  שאל התלמיד

והתרוץ  אהקושיגם וזו ידועה ומפורסמת  אסוף סוגי
 ..מוכרים.

 המפתיעהסיפור את וסיפר לתלמידו הרב ואז פתח 
 ,"במהלך הטיפול הרפואי שעברתי בצרפת הבא:

תארים  שלשה עשרהנושא גוי פרופסור בפגשתי 
אוניברסיטת סורבון. לאחר שווידא שאני יהודי, שאל מ

אם אני לומד תורה. סיפרתי לו שכל אחי ובני עוסקים 
העצומה על  אבתורה, ואז שאל אותי את הקושיב"ה 

דברי התוספות, אלא שמזכרוני נשמטה קושיית 
מהרש"ל, אבל לאחר הרהור קל, תירצתי לפרופסור 

, וכעת אני שמח הגוי בדיוק את תרוצו של מהרש"ל
 ".שזכיתי לכוון

 
"גוי צרפתי  :עיניו של רבי שלמה משה נפערו בתמהון

. משהו פה "...גיטין?!על התוס' במסכת  אהקשה קושי
לא הסתדר לו. אם לא שהכיר את דמותו הרצינית של 

 רבי שמריהו, בטוח היה שחומד הוא לו לצון...
 

גם אני נדהמתי נימן. "י"אכן כך", השיבו הגר"ש גרי
כאחד מן  אהפרופסור הגוי היה בקי בסוגילראות ש
אני  :הוא זיהה מיד את תמיהתי והסביר לי ם...הצורבי

ד מפורסם בצרפת ובעולם כולו. לפני מספר מדען מא
שנים נפגשתי עם קבוצת מדענים יהודיים שעסקו 

על מה  התעניינתי ר גדול.בלימוד ובהתנצחות סביב ספ
'תלמוד', שנקרא יש כאן ספר 'הויכוח, והם השיבו לי: 

כל '. 'ובספר הזה טמונות כל החכמות עלי אדמות
היהודים,  , השיבו המדענים'כן'תמהתי.  'החכמות?!

, שהוא בעצם נקודת 'מדע התלמודי'הכל טמון כאן, ב'
 .'החיבור עם השכל האלוקי, של מי שאמר והיה העולם

 
הסקרנות אכלה בי בכל פה, והחלטתי ללמוד את 

שכולו אותיות  המדע היהודי' שבספר המשונה שלהם'
זה לא היה פשוט. . קטנות ואפילו ציור אחד אין בו

התחלתי ללמוד א' ב', ואחר כך שכרתי מורה יהודי, ו
כתב רש"י, ומשם התחלתי ללמוד חומש, פסוק אחר 
פסוק, ותנ"ך ומשניות, עד שהגעתי לגמרא. ואכן, כבוד 
הרב, גיליתי שכנים דבריהם, וכל החכמות שבתבל 

הפכתי להיות 'מכור'  מאז גנוזות כאן בתלמוד.
יומם ולילה. עובר ממסכת יו אני שוקד עללתלמוד, 

גומע את דברי הראשונים והאחרונים, מתעכב  למסכת,
 גיליתי שכל החכמותשעל כל קוצו של יו"ד. ומאחר 

אף ספר מדע כבר כאן בתלמוד, אינני פותח  טמונות
 .אחר. רק גמרא וגמרא, אין שום צורך בספר אחר..

 
"שאג לפתע הגוי: לספר ינימן יהגר"ש גר סיים"ואז" 

ה' נתן  !יש לכםלהעריך מה  'אתם היהודים לא יודעים
 מנין אני לא מביןבה.  לכם כזו חכמה, ואתם מזלזלים

הייתם  ילו? אתורהלכם העוז להתבטל מלימוד ה
הייתם שקועים יש בגמרא, וחכמה יודעים איזה עומק 
 ".....בה מבוקר עד בוקר



 

 
 

  אור המאיר 
 שליט"אשאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז 

 )שעתיד בע"ה לראות אורח"ג (מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

בתשובה (ח"א סי'  נשאלתי ע"י אבי הבן שרוצה לקרוא לבנו בשם "ָאָדם". ונודע לי בשם המבי"טשאלה: 
רע"ו) שלא ראוי לקרוא על שם אנשים מלפני אברהם אבינו ע"ה, והנקרא כן אינו בכלל מי שעמלו בתורה 

 ועושה נחת רוח ליוצרו. האם בגלל זה כדאי לייעץ לו להימנע מלקרוא לו "אדם"?
' יפת (בפירוש ) ויש רוצ"ע אם היה באמת או משל היהיש אצל האשכנזים ר' אדם בעל שם טוב (תשובה: 

ועוד) ועוד. וכבר מרן החיד"א בשם הגדולים ח"א (ערך מר רב אברהם גאון) דחה ', ג' ד אבן עזרא שמות
 .דהדבר קשה על הרב שיאמר כן מדעתו בלי שום סמך מרז"ל או מקבלת הגאוניםדברי המבי"ט בזה, וכתב 

 ,זהו דבר קשה ,לל במי שעמלו בתורהאבל לגזור אומר שאינו נכ ,ואילו היה אומר בדרך עצה טובה החרשנו
, או יש סמך מחז"ל )המבי"ט(קיבל כך דודאי  . ושוב כתב לצדדוהעולם נוהגים בהפך קראו בשמותם אדם

ולענ"ד כוונת המבי"ט לשון מליצה  . ע"ש.וכו'ואגב שיטפיה לא אמר [צ"ל גמר] אומר עיקר ושורש הדבר 
תי"ו  דמעשר שני) שכתב פ"דוף ס(תוי"ט מדברי הרב מו טוב. ומפני הסיום גדל בשם טוב וכו', אבל זה אין ש

נראה דדוקא אם אין בשם משמעות  כל מקוםומ נראה דלא ס"ל כהמבי"ט. .ע"ש .כמו תובל קין תרח וכו'
לטובה כגון למך ארפכשד מתושלח וכו', אבל אם יש בו משמעות טובה כגון חנוך מהללאל נח שם יפת 

 .מודה המבי"ט שאין בו חשש, וכן עמא דבר ,יופי או הרחבה כמו יפת אלהים ליפת) שון(ל
 

כאשר האב או האם חולמים שעליהם לקרוא לבן בשם מסוים או לא לקרוא בשם מסוים, האם יש  שאלה:
 להתחשב בזה?

 .צושיר כפי שמות או שם להוסיף יכולים ומכל מקום חלומות, בזה לדברי חוששים כלל בדרך תשובה:
 

לפני ימי בין המצרים קניתי רכב חדש ושילמתי את כל הסכום הדרוש, אבל הרכב עצמו, יגיע ככל  שאלה:
הנראה בתוך שלושת השבועות. יש לציין שזה רכב חדש, ואני מאוד שמח בו. שאלתי היא, האם כיון 

ללי, אני מבוגר בגיל שהקניה בוצעה לפני ימי בין המצרים, לכן מותר לקבלו ולהתחיל להשתמש בו (לידע כ
 וחולה, והרכב עוזר לי מאוד לשימוש יומיומי)? 60

אפשר לקבלו, ואם יש צורך גם להשתמש בו. רק אם הגיע אחרי ראש חודש אב, אל תשתמש בו תשובה: 
 כל תשעת הימים.

 
דברים" לקניית דירה בט"ו בתמוז, וחתימת החוזה מתוכננת לתאריך כ"ו בתמוז. האם  עשינו "זכרוןשאלה: 

 כדאי לדחות את תאריך חתימת החוזה?
 לפני ראש חדש אב אין בעיה לחתום חוזה, ושיהיה בהצלחה.תשובה: 

 
 האם מותר לעבור דירה בימי בין המצרים? שאלה:

 אב דוקא. אש חודשלפני ר ת הדחק,בשע תשובה:
 

 תקין מזגן בתשעת הימים?לההאם מותר  שאלה:
 בתנאי שלא ישתמש בו עד אחרי תשעה באב. תשובה:

 
___________________________________________________________________________________ 

 

 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 
 

 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                     רבי עובדיה בן לולו זצ"ל                       לע"נ
 לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                                 לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 

 בן שושנה תבלח"ט ז"ל יוסף יצחק "נלע                                                 לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל
 פסח יוסף בן מלכה הי"ו להצלחת
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03-91-7-91-91 
ְׁשִמיַעת

ְּכָלֵלי ַהֵּמיָזם

מֹוֵקד
'ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה' 

ַהְרָׁשָמה ְלִהְׁשַּתְּתפּות ַּבַהְגָרָלה, 
ֵּבין ַהָּׁשעֹות 22:00–20:00.

ְׁשִמיַעת
ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים
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לְׁשֵם יִחוּד
י  ְבּתִ יַי ּוַמֲחׁשַ ִמיַרת ע≈ ׁשְ ן ּבִ ְ„ִחילּו ּוְרִחימּו, ִ‰ְִי ְמַכּו≈ ּ‰, ּבִ ִכיְּת≈ ִריְך ‰ּו‡ ּוׁשְ ‡ ּבְ קּוְ„ׁשָ
ֱ‡ַמר ְול…‡ ָתֻתרּו  ∆ּ מו… ׁש∆ י, ּכְ ְבּתִ יַי ּוַמֲחׁשַ ת ע≈ מ…ר ‡∆ ִי ִלׁשְ ּוָ ּצִ ְרִ‡י ׁש∆ ם ִמְצַות ּבו… ְלַקּי≈

. מו… ְך ׁשְ ר≈ ‡ ִיְתּבָ ר≈ ת ַַחת רּוַח ְלַ‰ּבו… ם, ַלֲעׂשו… יכ∆ ≈י י ע≈ ם ְוַ‡ֲחר≈ י ְלַבְבכ∆ ַ‡ֲחר≈

רִבֹּונֹו ׁשֶל עֹולָם
‡יך בעט „יר זייער, ‰עלף מיר ‡ז ‡יך ז‡ל קעען ‰יטן מייע ‡וי‚ן, ‡יך ז‡ל ‰‡בן 
„י כוחות זיך מת‚בר צו זיין ‡ויף יע„ן סיון ‡ין שמירת עיים. ‡יך ז‡ל זיין בעל 
‰בית ‡ויף מייע ‡וי‚ן ישט צו קוקן ‡ויף קיין שום ז‡ך וו‡ס ‡יז קע‚ן „יין רצון, ווי 

ם. יכ∆ ≈י י ע≈ ם ְוַ‡ֲחר≈ י ְלַבְבכ∆ ס'שטייט ‡ין „ער תור‰ ְול…‡ ָתֻתרּו ַ‡ֲחר≈
‡ומוויל„י‚  ב‡‚ע‚עען  ישט  זיך  ז‡ל  ‡יך  מציל  מיר  זיי  ב‡שעפער,  ‰יילי‚ער 
מיט ר‡יות ‡סורות ‡ויף קיין שום ‡ופן, ‡זוי ווי „ו„ ‰מלך ‰‡ט מתפלל ‚עווען 
‚עצוו‡ו‚עער‰ייט  ‡טרעפן  מיר  ‡יך  וועל  ‡ויב  ‡ון  ְו‡.  ָשׁ ת  ְר‡ו… מ≈ יַי  ע≈ ר  ַ‰ֲעב≈
מיט ‡ומרייע ז‡כן, ‡ויף „ער ‚‡ס, ‡„ער ביי „ער ‡רבעט, ‡„ער סיי וו‡ו, בעט 
‡יך „יר ‰יילי‚ער ב‡שעפער ‡ז „‡ס ז‡ל ישט מ‡כן קיין שום רושם ‡ויף מיר 
‡ון ס'ז‡ל ישט ברע‚ען קיין שלעכטע מחשבות. ‡„רב‰ „י ‡לע ז‡כן ז‡לן זיין 

פ‡ר'מי‡וס'ט ‡ין מייע ‡וי‚ן, ‡זוי ווי זיי זעען ב‡מת.

לשמירת עינים
·  ואמירת "לשם יחוד"  ·

תפילה
 מ‡ת כ"ק ‰‚‰"צ ‰מפורסם

רבי יעקב מ‡יר שעכטער שליט"‡

במיוח„ח„מסר במיוח„ „מסר
ללמפעל
ו וסר במ ר במ
עיים""ט‰ור עי
עע

 בקרב עם ס‚ול‰כ„י לפרסמו בק

וס ימי ‰קיץ פרוס
תשפ"ב
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 ? הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א: מדוע לא סיפרת לו על הבית של ששון

 
, נפגש פעם  המשגיח דמיר  רבי ירוחם, שהיה מתלמידיו של  הגאון רבי אהרן בקשט זצ"ל

תנהל וויכוח מעניין, שבו יש מסר חשוב  ה  ובין השניים אחד מגדולי האדמו"רים,עם 
האדמו"ר, שידע שרבי אהרן הוא מתלמידיו של רבי ירוחם,  '.  מאוד לענייני עבודת ה

בקשט חזר   שיאמר בפניו חידוש ששמע לאחרונה מהמשגיח. ואכן, רבי אהרן  ביקשו
"הקנאה התאווה והכבוד בעניין  לפני האדמו"ר, על מאמר שאמר המשגיח בישיבת מיר

 .  הדרכים כיצד להימלט מהמידות הרעות הללו ועל   יאים את האדם מן העולם",מוצ
 

אינני מבין מדוע  לו: " לאחר שסיים את הרצאת הדברים, פנה האדמו"ר לרבי אהרן ואמר
כשאני מדבר לפני    המידות המאוסות והמגונות. הנכם מתעסקים כל הזמן עם ה... לכלוך של

  העומדים ברומו של עולם, ואומר להם שיהודימעוררם על דברים   החסידים שלי, הנני
מושרשים בקרבם,   הפסגה. וכאשר הם יודעים זאת, והדברים-מסוגל להגיע לרום

 ".  ממילא כל המידות המגונות אינן שולטות בהם 
 

האדם, ובינתיים   דהיינו עד שאתם מתעוררים בישיבה לעבוד על המידות הרעות של 
האם לא כדאי יותר 'לשדר' למוח להן,  ונחשפים הנכם 'מתלכלכים' בפרטי המידות הללו,  

  עבודת ה', ולהוכיח לעצמנו עד כמה מרומם הוא היהודי, בן למלך את הפרקים העילאיים של
מלך איננו  -שהרי בן? מלכי המלכים, ובצורה זו תיעלמנה ממילא כל המידות המאוסות

 .הבל וריק!"-מתעסק בדברי
 

פנה אל מי שכיהן   השיב במקום, אלא  כך שאל האדמו"ר את רבי אהרן בקשט, שלא
, ושאל אותו  מרן הגר"י לוונשטיין זצ"ל)  בשנחאי(באותה תקופה כמשגיח בישיבת מיר 

 בעניין הנידון.  
 

 .שאל –אמר לכאורה דברים הגיוניים, וכיצד עלי להשיב לו על כך?"  "הרי האדמו"ר
לו על הבית של   סיפרת "ומדוע לאבשמוע מרן המשגיח את הדברים, אמר לרבי אהרן: 

   ?".ששון
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אצל הגביר השניה,  סיפורו של הבית ההוא, התרחש לקראת סיומה של מלחמת העולם 

ברכישת קרקעות זולות בעיר כלכותא    שהשקיעוהסוחר היהודי, ששמו היה הרב ששון, 
פעם  . ומפולפלים, כך התעשר עושר רב במחירים גבוהים  מכן-שבהודו, ומכרן לאחר

   . אשפה גדול-הודיעה הממשלה ההודית על מכירתו של אתר
 

התפתחותן של הערים    היה זה לאחר שהאשפה והזבל במקום נערמו לגובה רב, ולאור
האשפה למקום אחר, ולמכור את  -את אתר הגדולות מסביב, החליטה הממשלה להעביר

 .  סו בשכבת חול עבה, הן הוצעו למכירהלאחר שהאתר והאשפה כו  . האתר הקודם
 

היהודי, הרב ששון,   למותר לציין שלא היו קופצים רבים על עסקה זו. ברם הסוחר 
המרובות והפוטנציאליות של האתר, רכש    שהיה ממולח מאוד, ו'הריח' את האפשרויות

  .אותו מהממשלה
 

וד ושבר; רק  הנה ש  לאחר שפינה את כל האשפה, החל להקים עליו בנייני מגורים, אך
מבחינים לתדהמתם שהיסודות שוקעים   החלו לבנות את הבניין הראשון, והמהנדסים 

 מסכת בבא בתרא יודע את הסיבה לכך...   באדמה... כל מי שלמד 
 

שאסור לבנות ליד אשפה, שכן האדמה שבסביבותיה של   הגמרא שם מדברת על כך
 .ות ספוגיתאש מערימות הזבל, והופכת בשל כך להי -סופגת קרני האשפה

 
ההיא, לא החזיקו    זו היתה הסיבה שיסודות הבתים שהקים הרב ששון על האדמה

הותירו את רישומן    האשפה קיים, -מעמד. שכן, השנים המרובות שבהן היה אתר
 הזבל, האדמה נותרה ספוגית, ולא הכילה את היסודות.    בקרקע, ואף לאחר שפינו את כל

 
יבנה   על המהנדסים שלא ידעו על כך מראש, ולא אמרו לרב ששון שלא לפלא היה

עתק, הבין כבר שמכאן   -במקום. הרב ששון שחשב לעשות שם עסקה שתניב לו רווחי
 ...שלא תצמח לו פרנסה של ממ 

 
לרבי אהרן    זו היתה כוונתו של המשגיח מרן רבי יחזקאל לוונשטיין זצ"ל, בדבריו

לדבר על 'עניינים גבוהים' ולא    אדמו"ר, שאמר לך שהוא מעדיףבקשט. "לך תאמר ל 
הרעות: שבמקום שיש בו אשפה ולכלוך, אי אפשר    להתלכלך בדיבורים על המידות

  ...לבנות בניינים
 

המידות המלוכלכות של האדם, לא  "... שכן הבניין לא יחזיק מעמד, וישקע עד מהרה 
מעלתו  -יבורים שמדבר האדמו"ר על רוםהחזקים', וכל הד יאפשרו לבנות את 'הבניינים

  ...היהודי, לא יוכלו להחזיק מעמד של
 

קוראים בהפטרה של   שלפי דבריו של המשגיח הבין, מדוערבי אהרן בקשט הוסיף ואמר, 
ט ְוָהִייִתי ֵעד "  :(ג,ה) תוך הנביא מלאכישבת הגדול את הפרק מ  ּפָ ׁשְ י ֲאֵליֶכם ַלּמִ ְוָקַרְבּתִ

י גֵ  ִכיר ַאְלָמָנה ְוָיתֹום וַּמּטֵ ַכר ׂשָ ֵקי ׂשְ ֶקר וְּבֹעׁשְ ָ ִעים ַלׁשּ ּבָ ׁשְ ִפים וַּבְמָנֲאִפים וַּבּנִ ְ ְמַכׁשּ  '.וכו רְמַמֵהר ּבַ
ל'לכלוכים' הללו של האדם  , ולכאורה מה הקשר בין שבת הגדול וימי הפסח שלאחריה

 בפסוק הנ"ל?   העוסק בחטאים החמורים המובאים 
 

והתשובה, שכדי להגיע  ?!  הגדול -שובה אלא בשבת-עוסקים בשבת הלא אין אנחנו
כן מכל הדברים המגונים הללו,  -עצמנו לפני הפסגה של חג הפסח, יש לטהר את-לרום

 ('מצוות בשמחה')  ..אליהן נטפס, תשקענה בבוץ שאם לא כן, גם הפסגות 
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   הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, על הנהגתם של גדולי ישראל

ן  ּכַ ֶמֶרת ִמׁשְ  ה' (לא,א) ִמׁשְ
 

תרי"ג המצוות   באור על[ 'מחבר הספר 'עבד המלך רבי שמואל הומינר זצ"ל, הגה"צ פה קדוש
אמיתי. הוא כונה בשם "החפץ חיים הקטן", על שם   ה' לפי סדר פרשיות התורה[, היה עובד 

בחור צעיר   עקרי דינים בהלכות לשון הרע. זכיתי, בסיעתא דשמיא, בהיותי –  הספר שחיבר
ולהיות כבן בית אצלו, לשמוע את  , בישיבת 'בית יוסף' נובהרדוק, להכיר את הצדיק הזה

  החיזוק באמונה וביטחון שהיה מוסר. אף זכיתי לקבל ממנו את  המאלפים, ואת דברי  מוסריו
  בשנים ההם העוני היה גדול מאד, אנשים היו רעבים ללחם. באחד . ספריו עם הקדשה חמה

עולם, על שזכה לאסוף כסף   ממכתביו מאריך הרב הומינר זצ"ל בדברי שבח והודאה לבורא
 !  כדי כך עד אחרי זמן רב כדי לקנות מגבעת,

 
דודה עשירה שגרה בארצות   הרב הומינר זצ"ל מספר שהיה לו חבר, אברך עני מרוד, שהיתה לו

כסף נכבד, שהיה עוזר לו לפרנס את ביתו במשך    מדי חג היתה היא שולחת סכום הברית.
יהיה,   אך לפעמים עברה בלבו של אותו אברך איזו מחשבה של דאגה: "מה.  כמה חודשים

 ?".  ים יגיעו לפרקם, ואיך אממן את חתונתםעוד מעט הילד
 

הרגיעה אותו: "הסר דאגה   , וסיפר לה את אשר על לבו. הדודה בצר לו פנה אל אותה דודה
ילדיך". נחה דעתו של האברך, ושמח בלבו על שזכה   מלבך, אני אממן את הוצאות נישואי

    ...שפותחת לו את כיסה ביד נדיבה כל כך לדודה עשירה
 

גדולים, כשהוא סומך על   עם בחור תלמיד חכם, והתחייב סכומי כסף  ביתו לימים שידך את
כתב מכתב לדודתו, והודיע לה על השמחה   הבטחתה של הדודה מארצות הברית. הוא 

  והודיעה שתשלח לו בדואר את סכום הכסף כפי שהבטיחה. לאחר   במעונו. שמחה הדודה
בתוך   –וחשכו עיניו   טפהכמה ימים הגיע המכתב מארצות הברית. הוא פתח את המע

 .  מאד מהסכום שהתחייב המעטפה היה צ'ק עם סכום כסף פעוט, רחוק 
 

מספיק כדי לכלכל את   , ורמז לה שסכום הכסף שקיבל ממנה אינו הוא שב ופנה אל דודתו
בלית בררה נאלץ לכתת רגליו ולנדוד בין בתי  . אך פנייתו לא נענתה  –הוצאותיו הרבות 

 .  לעמוד בהתחייבותו לנדוניה של ביתו נדיבים, כדי שיוכל 
 

שאינו יכול לסמוך על דודתו.   . הפעם כבר ידע חלפה שנה, והנה הגיעה גם הבת השנייה לפרקה
  לאחר.  שיתמכהו ויסעדנו, ביודעו שרק ה' יכול לעזור לו הוא הפציר בתפילה לפני ה' יתברך 

היא תשלח את הסכום ששלחה    שנסגר השידוך, הודיע על כך לדודתו. חשב בלבו: "גם אם
כעבור זמן הגיע המכתב, הוא פתח את המעטפה בלי הרבה  ". בעבר, הדבר יועיל לי במשהו

סכום עתק, ממון   מה גדולה היתה הפתעתו, כשהתברר לו שהפעם שלחה לו הדודה .  צפיות
 .  מלא של כל הוצאות החתונה

 
השיב לו: "בפעם הראשונה בקשת   .פנה לרבי שמואל הומינר לדעת ולהבין פשר הדברים הוא

  אך הפעם הבנת כי אי אפשר לסמוך .הדודה שלחה מה ששלחה... מהדודה, לא מהקב"ה, לכן
-תהלים קכא, א(מעם ה''  עזרי –על הדודה, אלא רק על ה' יתברך, ידעת כי 'מאין יבא עזרי  

ה' נענה לך, ושלח לך את מלוא הסכום הדרוש, ועשה    מק הלב, לכןפנית לה' בתפילה מעו  )ב
יהבו   ללמדך כמה גדול כוחה של תפילה, ועד כמה צריך האדם להשליך !".  הדודה זאת דרך 

('לקראת שבת  .  חוזרת ריקם  וחזקה על תפלה שאינה  –מעמקי לבו   על ה', ולהתפלל אליו
 מלכתא') 
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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. 
 

ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   ציפורה בת מורוור 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 
יה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן ארז בן ח ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 

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

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

 
 

 
ָכל יו ַהיֵֹּצא ּכְ  (ל,ג)  ִמּפִ

 
  רבינו הקדושספר מעשה שאירע כאן, בשיכון ויז'ניץ, אשר א  :הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א

שנה אחת, ביום תשעה באב, ישב כאן  :  ל השקיע דם ויזע כדי להקימוה'אמרי חיים' זצ"
לכאן מסיבה מסויימת, ואמר את הקינות ברגש עצום, עד שלב   בחור שאינו מאנ"ש, שנקלע

 .  אחד נמס לשמוע אותו  כל
 

לו: "דעו לכם שבנכם   אחד המתפללים פגש באותו יום את אבי הבחור, ניגש אליו ואמר
יודע אם יש הרבה שמסוגלים להוריד דמעות   היום באמירת הקינות בויז'ניץ. איני  השתתף

 ".  הכניס את כל ליבו ונשמתו באמירתן, וסחף את כל הקהל אחריו בקינות כמוהו! הוא 
 

אחרי תפילת מנחה, ניגש אחד המתפללים   .האב, כמובן, הודה לו מאד על המילים החמות 
  י שהחמאת לאבי הבחור אודות בנו. התכוונתושאל אותו: "שמעת אל האברך המחמיא 

  "מדוע תחשוב שלא התכוונתי באמתכמובן", השיב האברך. ?", ברצינות לכל מה שאמרת
הוסיף לתאר בפניו את   וברצינות גמורה, למחמאות שאמרתי? כל מילה מדוייקת!", הוא 

 . אמירת הקינות של הבחור
 

אברך, ושאל אותו אם    צל לאותובמוצאי הצום מיד לאחר שהשואל טעם משהו, הוא צל
האברך הסכים. האשה סיפרה לו שמזה זמן רב   יסכים לשוחח עם אשתו בטלפון, וכמובן 

  הזה לבתם. הם שמעו על התמדתו הגדולה, אולם לא הצליחו לברר  מציעים את הבחור 
 "...  אודות עבודת ה' ויראת השמים שלו

 
ציטט בפני את דבריך   סת, הואוהנה עתה", אמרה האשה, "כשבעלי שב הביתה מבית הכנ

האברך אישר  . ראשון', אם אכן הדברים מדויקים אודות הבחור, וברצוני לשמוע מפיך, מ'כלי
 .  את הקינות ברגש כל כך עצום את הדברים, והוסיף שמימיו לא שמע מישהו שאומר

ר  על בנו, ובישר לו באוש בי"א מנחם אב צלצל אביו של הבחור לאברך הזה, שהחמיא בפניו 
בנו, בשידוך שמזה חודשים רבים עמד על הפרק,   רב שמגיע לו 'מזל טוב' על כך שארס את 

בית נאמן קם בישראל, כל זאת בזכות המילים החמות  ... יצא אל הפועל אך משום מה לא
 . ישמע את המחמאות האברך, בזכות שלא קימץ במילים, ומשמים סובבו שאבי הכלה שהשמיע

 
במילים טובות... מאידך  'כים התבטלו במשך השנים בגלל 'קמצנותרבותי! מי יודע כמה שידו 

 ) ''כבודם של ישראל( .של מילים טובות שנאמרו גיסא אלפי שידוכים יצאו אל הפועל מכוחן



1 יד ג המ   י ר ו פ מסס

 מהעבר הלא רחוק היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
 " ? מועד   או שיכור מת מצוה    , מי אתה "   ז ט" ק   פרק 

 : ם רקים האחרוני תסקיר ממצה מהפ 
כוחו בסנט ויחד    הוא מפעיל את   , האמא מרת אסתר   של לאחר הפניה הנרגשת    , ו לום פינקלשטיין מתייצב לטובת ל חיים ש ו ש נפתלי הרטשטיין בן דוד רב  

 על ישראל כדי לשחרר את החייל האומלל.  כבד  ת לסנטור להפעיל לחץ  ופשי ארה"ב שייתן יד ח   שיא נעים את נ ר המפלגה הדמוקרטית משכ עם יו" 
) צור (לימים כיהן כרמטכ"ל השישי של צה"ל אחרי חיים  בראשות האלוף צבי (צ'רה לארה"ב  במשלחת גדולה  שיטת הלחץ מופעלת כאשר ישראל באה  

עצירת מהגרים  ל חוק  חקיקת  ל מסיבי  וע  נעתר לבקשה אחרי שהם הבטיחו לו סי   ר אייזנהאוא יא  הנש )  רמטכ"ל ששת הימים   יצחק רבין רא"ל  לסקוב לפני  
 רט אלו שבאים ממקסיקו השכנה בעלת הגבול הארוך ביותר. בפ   , האמריקאית רמים נזקים כבדים לכלכלה  בלתי חוקיים שגו 

נגד  יו"ר הוועדה סם פרקר יוצא חוצץ כ   ) (משרד ההגנה   " סטריום י מינ   ס נ דפ " אנשי ה   ני פ ב רשימת הרכש  בעת שהמשלחת הישראלית מציבה את  
מצנזר  ו הבקשות  מסכך    50%הוא מסכים לאשר רק    , ל מעצמה ולא של מדינה זעירה בגודלה של ישראל , שמתאימות לנציגות ש זמות התביעות המוג 

סם  רוכים לכזו התנגדות, ראש המשלחת יוצא בדברים נוקבים כנגד  אינם ע הרכש    אנשי   , בחדר   נופלת עזה  תדהמה    . פריטים חדשניים ביותר מספר  
נפתלי הרטשטיין, הסנטור משיב מלחמה שערה ודוחה את דברי ראש המשלחת אחת לאחת, באמצע הויכוח    להעביר את הפיקוד לידי פרקר שמחליט  

  , כלל לא  מאנשי משרד ההגנה ר כעת הוא  ב ו ד ה אלמוני ש ב ה הכות שלחת ובו מספר  האלוף דן אבן חבר במ   הסוער מועבר פתק בדרך מסתורית לידי 
קים של  על חלקו כיהודי שמפריע לאינטרסים מובה רטו  יפ שיצאו כנגדו ו לאלוף  הוא רומז    , הוא בכלל סנטור מהמפלגה היריבה ולא עוד הוא יהודי חרדי 

 . " אנטישמי יהודי " המדינה היהודית כביכול הוא  
הוא מוכיחם על הצביעות הרבה של אנשי    , עם המשלחת (ויכוח נוקב)    ט ויוצא לדיספו טור את שרווליו  ל הסנ מפשי   כשהדברים יוצאים לחלל האויר 

יא  הוא מב כהוכחה    , הוא מוכיחם שהם נגועים בשני הדברים מאד   ' לא תעמוד על דם רעך ' ו   ' ואהבת לרעך כמוך ' המשלחת שמנסים לפרוט על נימים של  
על עוול שאינו עומד בפרופורציה    , כשרוב הסיכויים שיסיים את חייו שם בלי משפט בכלא עלום אי שם בארץ    את הסיפור של בן דודו מולי פלד שיושב 

 קשו.  עכבות נוספות יוכלו לצאת עם כל הרכש שבי לדרישתו לשחרר את מולי בלי שום  מו  ז להם שאם יסכי מ לעונש. הוא רו 
בה שלא מן המניין אליה  שה מאד פורצת בישי ניין, סערה ק ת המטכ"ל לדון בע ומפציר בו לכנס א שה בריל  מ את המסר לאלוף    המשלחת מעביר   יו"ר 

טשטיין בניסיון לרכך את תביעותיו, אך  הוא נוטל את שרביט ניהול מו"מ עם נפתלי הר יכוחים  לאחר אין ספור ו   , שפרש רא"ל יגאל ידין כ"ל  ט הרמ גם  מוזעק  
   . יו לדרישות   חלט בסוף על הסכם כניעה מו   ו הוא סוגר עמ   , טור עומד במריו הסנ 

מקור החשמל  למדי מוציאה את חיים שלום בחסות החשיכה העבותה כאשר    מרתק צע  ב אל הכלא השמור ביותר ובמ   מסתורית   יחידה וכך יוצאת  
  מים הם מערי   , סערה   ר ותתעור   ידעו שהייתה הברחה בכלא  יעו מבפנים על ידי מנהל הכלא, חברי היחידה אינם רוצים להסתכן ש הם מקבלים סי   , מנותק 

הוא מולבש עם בגדי חיים שלום ואילו חיים שלום שהורדם מוצא    , הם מוציאים מת טרי מקברו ומכניסים אותו לכלא . אינם בתמונה על סוהרי הכלא ש 
  והרו של המת האלמוני זוכה לקבורה שניה על ידי מוריס לוי שהיה ס   הרחק משכונת מאה שערים לא  הפקר  וצה הוא עומד לנחות בירושלים במגרש  הח 

ם שלום שהבטיח לו כי משמים יעזרו לו  סיפורו של חיי (חיים שלום) מוריס הבחין בשעת מעשה בכל התרמית ובכך הוא מקבל אישור ל   210האסיר  
ם בית  לחזור בתשובה ולהקי וכפי שהוא מבטיח לחיים שלום הוא נוטל חופשה של שנה במטרה  כלא בדרך מסתורית הוא מסיק את המסקנות  צאת מה ל 

         . יהודי 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 : מלאה בביקורת   , נחיתה רכה 
די שיוכלו לנוע  , הם היו צריכים לעוד לילה כ פון אי שם בצ   למקום מסתור ידה  ברי היח ח לאחר שחיים שלום הוצא מהכלא הביאו אותו  

  ליד   במגרש ריק   ם הירושלמי לא יבחין בהשלכת גופו של חיים שלו   שהקהל במגמה  , ד מאוחרת ם בשעה מא ירושלי הגיע ל בשקט ול 
 . כדי שלא יתעורר במשך היום   , , חיים שלום סומם במנה גדושה שתוגברה בהמשך היום ה שערים מא 

היה    אם היה מי שהיה עוצר את הרכב ק)  נ ח מכוסה בסדין קליל (למנוע    ו כשגופו של חיים שלום מושכב ב ל  כב גדו למחרת בלילה יצא ר 
לפנות בוקר הגיעו אל רחוב    3בסביבות השעה    , רכב נע במהירות את הדרך לירושלים , ה הם מובילים מת לקבורה בירושלים   משוכנע כי 

נת בתי  התקרבו למגרש מאחורי שכו הם    בתדרוך)   נאמר להם (   מושך עין לא  שכונת מאה שערים ו ל זה המקום הכי קרוב    " שבטי ישראל " 
בחזרה    בוקר כבר יהיו   לפנות עד    , ם איש לא יעקוב אחריה   , דים ד ושי נראו חתולי רחוב בו לו בק עות א , בש נה רחב לא מבו שטח    , גרים הונ 

   . בבסיסם 

כדי    , קום שלא מדי מוסתר יהיה במ קו ש הם בד   , ילה חל   צורה זהירה שלא יחבל ב   בשטח המגרש   של חיים שלום ו  את גופ   ו ניח הסוכנים ה 
  , ית ו חיים שלום צולם מכל זו   , הסדין את  ממנו    סילקו   ו ק ל ת לפני שהס רעב,  וחס מ משך היום שלא יגווע חלילה  יבחין בו ב שיהיה מי ש 

חיים שלום    , במאת אחוזים כי המבצע הושלם  לסנטור  די לאשר  ונות אלו היו כ תמ   , לום ש חיים  את  המקום בו הניחו  את  גם    צילמו הם  
לדרכם  ויצאו  מידית    ו ת א יזהו או של   י כד   בטנו מושכב על  אותו  הניחו  מיכן    חר לא רי אמו,  ירושלים לא הרחק משכונת מגו   אכן הגיע אל 

יוכלו  ש יש להם את כל הסיכויים    , ם הם יצאו במהירות בנסיעה שקטה מהמקו   , השטח היה ריק   , בקר   נות לפ   3:30השעה הייתה    , לבסיס 
 ירגישו בעניין. חרחנים  הירושלמים הר   בטרם להיעלם  

   . מלבו כבדה  הוציא אנחה  אבירם סלע    מ אל" הממונה על היחידה  לפני    התמונות   כשהביאו את 

הבחור מהכלא  שלכם, אין ספק שאת המבצע להוצאת  יות  ע ו מקצ תבייש ב אני מ מאיפה הגרלתי אתכם?    " ס ' יוצלח לא  " חברה    תם א " 
  אותו באיזה   שלא שמתם קובע על סמך זה  יתי  לא הי   . אותי   א ם ל ג   , משכנעות   לא מספיק הן  שעשיתם  התמונות    אבל   , ט עשיתם פרפק 

מיושנים שהם חלק מהנוף    מיים של ינים ירו בני צריכים להניח אותו במקום בו יש    ייתם , ה לא הרחק מהכלא אי שם  מגרש טרשים  
יסה לשכונה בבגדים לא צנועים  נ כ איסור    על   " ותיות קידוש לבנה א " ב שלט שמכריז  ה על רקע    לעשות זאת יכים  ר צ   הייתם   , הידוע 

הניח אותו באיזה מגרש ריק מה  , אבל סתם ל אין גם אמריקאי שאין לו תמונה כזו באלבום   , ישראלי   מוכר לכל זה סמל    , בשלוש שפות 
 ". זה נותן לי? 



2 יד ג המ   י ר ו פ מסס

  , של מאה שערים )  (חזית   " פרונט " תניחו אותו ב חברה    , לא באת ואמרת לנו   קיבלנו תדרוך ש כ   , ה י רטנו השלישי   לא בן אדם, ממש  "אתה  
התושבים עושים    מאה שערים הוא מקום ששם   , הזהרת חזור והזהר ,  ילה של הל יותר  ב נות  גם בשעות הקט   נועה כי פחדת שיש שם ת 

  , ת להניח אותו במגרש מאחורי מאה שערים צ ל , אתה בעצמך המ וממת ש   רגע אחד הזו  לא להניח את השכונה  ש כדי    , 24/7משמרות  
 דיוק כפי שאמרת". ינו ב תמצאו נפש חיה, עש לא    3יש סבירות שבשעה    שם 

לא  מה  ל ,  מובהקת   שלמית ירו   אוריינטציה   בעלי   ם בנייני   גם במגרש ההוא יש   , עיל את הראש החלוד שלכם היה להפ ם  יכ על אבל    , כן " 
  , ביד אחת ציפורים    יתם צדים שתי כך הי   , מאמין שלא הייתם פוגשים נפש חיה   , שם השטח שקט   , קרוב לבניינים ההם ם אותו  ת ח הנ 

  הוא צריך ראיה חזקה   , בוב מרושע יחפש אותנו בסי   טור נ ס תו  ם להבין שאו הייתם צריכי   ת, מי ל ש ו גם מהווה השראה יר מקום שקט ו 
שמתם  ש   טעיתם מאד בכך   , שרק הקפיץ אותו עלינו סרק  ם תרגיל  סתבכנו איתו לחינם ע הוא חשדן להפליא וה ,  לצון   שאיש לא חמד לו 

 ל המשלחת שלנו. יערים קשיים ע   שערים, רק שלא   מגרש שקרוב למאה   ה אין שום בניין שמעיד שז   , באמצע המגרש   שלנו   את הבחור 

ארחרח מה    , אוקי אני חוזר למקום   : הוא הודיע לו   , קיבל את הביקורת ברוח שלווה   שטיין) נ ט ליכ אברהם  אבן בוהקת ( רמי    צה ראש הקבו 
בש  י יכול להתל אנ   ר לשעבר מ ל ' כצ   , ק מאד אני בקטע הזה חז   , אתלבש כדוס אמיתי   , מונה תתבהר אני מאמין שלמחרת הת   , רה איתו קו 

נצרף את החומר אל התמונות    , תמונות נוספות יחד עם הבחור קליט ואצלם  ב מידע ואם יש צורך א , אני אשא הם בלי פספוס כמו 
 . " נשלח זאת ו 

, אבל אשמח אם תרחרח  על הבוקר לך תדע מי הם אלו שיפגשו עמו    , , אחרתם קצת את המועד ל בכל   לא בטוח   ? מצא אותו "אם ת 
 דע. איפה הוא נמצא ותביא לנו עליו מי 

 עבר שיעשה עבודה שלא תתבייש בה". סמוך על הדוס לש " 

כי כל יום    , למרות הסיכון   ללו ה תמונות  קודם את ה אנחנו נשלח    , יר את התמונות אצלנו תשא , אבל  סה מה שביכולתך תנ אוקיי  " 
  , המסכן   "ל כ ט מ ר הוא כבר הקים צעקות אימים על ה   , שהמצב בכלל לא מרנין עם הזקן שמעתי    בך, ת ס הסיפור מ   ת מתעכב   המשלחת ש 

אותו  רה הנס ו , אולי יק שלנו   רים אותו סנטור על המשלחת ע , הוא לא יודע את כל הבעיות שה עכבת יותר מדי למה המשלחת מת 
את  נצרף    , שזה לא מספיק אם בסוף יתברר    ביכולתך לתקן את הנזקים, ש עשה כל  ת מצידך  אתה    אבל   , נשלח חמוד יסתפק בחומר ש 

               שלוח שני. מ ה 

 *** 
 מהכלא:   210    של אסיר   קו לו ר סי יום לאח 

על  ו בראשו  פ ן לאחר המחשבות הרבות שצ שי עצם עי בקו ,  סחוט לחלוטין   לאחר שינה קצרה הר מוריס לוי  הסו   קם בבוקרו של יום  
רה שאיש לא  ם טשטשו עקבות בצו או שה   , האם יש מישהו שהרגיש במשהו   , בכלא   היום   עבור הוא היה סקרן איך י התרמית הגדולה.  

   . ן פ משהו יוצא דו   רע אי תפוס ש י 

 .  שלימה   כאילו לא ישן שנה מפהק  יוצא מחדרו  הוא פגש את חברו נוני ברקן  

 " ני למשל? היו לך נדודי שינה כמו ת מספר לילות,  אתה נראה שלא ישנ   ? מה קרה לך   נוני " 

, תאמין לי  לי ש ה  ה בשתי ינ ש   סם מסוך  לי שהיה מי שדאג ל   לא אתפלא אם יאמרו   , יתי לשוכרה שת   ישנתי יותר מדי חזק כאילו   , "להיפך 
הפטיר    " בכלל לא רואה ש אני    מרעננת אם חשבתי ששינה עמוקה  לילה כזה עוד לא היה לי,  אבל    " בייגלה עם שומשום "   אני יודע לישון 

   בכעס. 

של  ר בחדרים ובודק את שלומם  ב עו   , הוא עשה את הסריקה היומית שלו   , כאילו אתמול לא אירע כלום מוריס הלך באדישות  
,  זה זמן   ר אינו בחיים שהבחו לגלות    ספיק מבט אחד ה   , האסיר לא נראה במיטבו   ' ביותר   נדהם '   210האסיר  כשהגיע אל חדר    ם. האסירי 

עט ולא ניתן היה  עד שכמ   , קשחו לאחר המוות שהת   סגר את אשמורות עיניו   אי מי   , בחוזקה   עיניו היו עצומות   , לוטין לח היו אפורות  יו  פנ 
   . דן י ר להפ 

לא היה צריך מידע מיוחד ברפואה כדי לאשר    כשל בובה, י  ג הוא גילה מבט זגו   , בעיון   מסתכל על האישונים   , רב   וח הוא פתח את עיניו בכ 
נראה ללא רוח חיים,    210שר לו כי האסיר  י ב ו אנקורי  בי  דו ד"ר  הכלא    רופא וריס רץ בבהילות אל  מ   את מותו של האסיר האומלל. 

   . שעות רבות מאד לפני  מת כבר  האסיר  שרו ש י יטב וא ה   פה את הגו הם בדקו    , פא הגיע יחד עם עוד חובש הרו 

ליא  שתנו להפ ה   פניו   , חלוטין גופתו כבר הייתה צוננת ל   , תו ו שעות רבות מדי עברו מרגע מ   , לת הערב הייתה שמת עוד בתחי ה  ר השע ה 
עם    יחד   וריס ומ   ם צאה במקו תעודת פטירה הו   , הסתפקו בבדיקה שטחית שהזכירו את המת, הם  מים  דמיון מסוי   י ו אבל עדיין היו קו 

ני  ז ו לא מוריס לחש בשקט    , ר פ ברגבי ע   הקבר הטרי כוסה   , רחק לא ה ששכן  איש צוות נוסף הוציאו את הנפטר לקבורה בבית קברות  
  בתלולית על גבי שלט עץ קטן שנתחב    " מה שעבר לך כל  תבוא לספר לחברה על    , עד לקץ הימין לך תנוח    , בי עפרך ג ר נעמו לך  י " הנפטר  
 . ביותר ם  מ ע ום המש ק קרו במ לב   בלאו הכי לא יבוא איש   , אין להם מושג השלט    יעמוד כמה זמן    " ו ה זהות לא נודע ש ני  אלמו נ.  פ. " נכתב  

, חבל שלא ידע מה יהיה  לצאת לחופשי   סיר המסתורי א ל   ית רה פסיב ו עזר בצ   , לכל הפחות רבה   ק שת סיפו מוריס חזר לכלא בהרג 
דברים  לשוב לבורא טרם יכבה נרו, מעתה יעשה   , לחלוטין   יניו העיוורות עזר לו לפקוח את ע   לה ה  , אבל מה זה משנה  , ו בהמשך חיי 

 כים עם אכזריות. ים שכרו טובים ולא ילכלך את ידיו בתפקיד 

רבי  נא הקדוש  הת הוא יותר צעיר מ   , במהירות   תלמודו תפוס את  י ה ש מקו , הוא  ד מא   לו ראש טוב   יש   , בעיון   ילמד הוויות אביי ורבא   הוא 
עילאית של  סוף הגיע לדרגה של  ולב   ולא בוש מאיש,   ארבע חמש   ני יחד עם ילדים ב ולמד ב   בעים לחייו בגיל אר   ללמוד ל  עקיבא שהתחי 

, בלי נדר יקדיש את  דיק הצ   יש לו רקע שקיבל מאביו רץ  הוא לא בור ועם הא   , יותר נקודת פתיחה טובה  למזלו הטוב יש לו    , תנא אלוקי 
 . והר כה להיות איזה אורי ז ואולי גם הוא יז   טהרה ב חייו ללמוד תורת השי"ת  
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 *** 
 שבוע שעבר) החלק מ (שדרוג של    : " נדרתי ואשלמה " 

רה בדיוק  חום מה ק ן מצוינות בכל ת , הוא הפגי ברמה שלו   סוהר מצטיין בכל הכלא  , לא היה  רב לם  ה היה    חרור הש בקשת  את    כשהגיש 
 היום שהוא לפתע משנה את דעתו? 

 . עם הכישורים שלך   ל עוד להיות גונדר כ לא חבל אתה תו   ומי עירוני של המנהל  נשאל על ידי סגן    ! ? בשיא כוחך עייפת " 

להיות סוהר זה שיא החיים, אני צריך  יש לי עוד מה לעשות בחיים, אני לא חושב ש   , שכל החיים לפניו   "לא עייפתי, אבל אני כבר לא ילד 
 לעשות עוד תפקידים בחיים" 

  , ועדף , קיבלת מאתנו מעמד מ אתה יודע עד כמה אנו מעריכים אותך   י ס חמוד מורי "   : ה פ ר לא ה   חביב   עוד ס מ גונדר  סגן    ר ה ו בית הס מנהל  
   . " ך יין כמו לוותר על סוהר מצט לנו  קשה    , הרבה עבודה לנו  את הבקשה בחצי שנה, יש    דוחה   תה א אולי  

בן  יבת  היא חי   , ם בחיי   לאמי אין הרבה נחת   , בחור מזדקן אני כבר    , י אני חייב לבנות את עצמ "   אבל מוריס סירב בנימוס אך בתקיפות. 
כבר    תחיל לחפש ברצינות , עדיף לי לה בחייה   את הכלה   ראה אם אזדקן בעבודה לא אמצא שידוך ואולי גם אמי לא ת   , ה נחת ביא ל שי 

 . " מלוא הכף נחת כל להרוות אותה  כדי שאו   , עתה 

ין  ב מ ע לי מי  אני רוצה שתצי   , לכך   סוהר מתאים אבל אני חייב להכניס סוהר אחר שיכנס למידותיך הגדולות, לא כל    , י מבין אותך אוק " 
 . " יש כזה אחד?   50%-לכל הפחות ב   , כולם נראה לך שיכול למלא את מקומך 

   . " תאים הוא נראה די מ   , יש לי בשבילך את אלי מויאל " 

 שהוא תופס את המרוכבות של תפקידך". לבדוק    , "אתה חייב לעשות איתו חפיפה 

שחלילה וחס לא ינסו לעכבו    מץ כדי א השקיע באותו שבוע הרבה מ הוא    , בד אחד בל   ע ו פה משך שב מוריס לוי הסכים לעשות חפי 
 ר הרע להתחרט. ול לגרות את היצ מתעכב על הוא  כל יום ש   , אפילו יום אחד נוסף 

שנים  שר  ע   ביקש להשליך לאחוריו, המטען הכבד    , כל ' וך שפטרנו ממקום מקולל זה ר ב ' וחה  חת רו מהמקום באנ מיד לאחר מיכן יצא  
כלא  מנהל ה ובא עם תעודת הוקרה מ   לאחר מיכן התגייס לצה"ל   , עוד בימי המנדט עבד במדים בריטיים   , הזאת   הקשה   הקדיש לעבודה 
  , ור , אבל במבט לאח הוקרה רבות   ת ו ד עו הבריטים וזכה לת   לאחר מיכן לימד עשרות סוהרים את השיטות שרכש אצל   , האנגלי הקפדן 

     ועילים שלא גורמים צער לאחרים. מעתה יקדיש את חייו לדברים יותר מ   הכל הבל הבלים, 

הוא הולך ללמוד    , שהוא נוטל פסק זמן מהחיים הקשים מזל    מסעודה מרת  החולנית  דבר ראשון הודיע לאמו    , הוא לא התמהמה לרגע 
  , מוריס היה גאוות חייה, אבל ר סגו   כל חייו מאושפז במוסד שכמעט  אחד מהם אוטיסט    , שמחה מאד, היו לה רק שני בנים מו  תורה. א 

הוא עזב את העבודה הזו שלוקחת    , שאין בה יום ולילה, עתה הפתיע אותה בכפליים   זיפית י הוא התרחק מהדת וגם שקע בעבודה ס 
  , ם בית בישראל שיקי הוא הלך ללמוד תורה, אם כך יש סיכוי שיהיה אדם בעל ערכים    " תכלית החיים " את כל הראש והוא גם חושב על  

 יהיה לה המשך. 

בתי שאני עומדת לעזוב את העולם בלי טיפת נחת, אבל עכשיו אני רוצה  באת לי עוד עשרים שנות חיים, חש אתה ה   , מוריס יקר " 
   . " לראות את רעייתך ואולי אזכה לחבוק נכד אחד או שניים. הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו   , לחיות 

 *** 
 מת מצוה או שיכור? 

, אבל דבר ראשון הוא  שמבקשים ממנו   ום גם לפני י ה עושה חסד כל  ש חם  ודי  יה   " בית ישראל " ת  יונית בשכונ דמות ח מאן  ר ע ר' יוסל זיכ 
   . חיבור לתורה   ם ע סדר יומה    את ו שתתחיל  הוא דואג לנשמת   , נוהג חסד עם עצמו 

משך  ב שו"ע  ר ו בבלי וירושלמי טו שלומד ש"ס    שפירא מגדולי הלמדנים של ירושלים משה נחום    י רב הצדיק  הגאון  עם  יש לו חברותא  
ם  טובה לסדרי   בתור התחלה   שני דפים גמרא בעיון טוב בבוקר השכם  הוא מקפיד ללמוד    , דר מיוחד בבוקר השכם יש לו ס   , כל היום 

ספיק את  לה   כדי   , הראשוני   ו וד קבע את לימ רב יוסל הוא אחד משני האברכים עמם הוא  ,  את כל סדר יומו שים  ד וגו המלאים שממלאים  
את השלישיה בסדר הלימוד    עכבים ינם מ ערה א ס גשמים ורוחות    , שכימי קום מ מ   יות חייבים לה   , הלימוד הזה עוד טרם תפילת שחרית 

   . חמש עשרה שנה מ   יותר זה  שך  מ הזה שנ 

ש הריק  ר ג את המ ים רבות  פעמ עוברת  דרכו    , מאה שערים שכונת  ן  ו לכיו   שראל י בבית  ש   תו מבי וקר  ת ב פנו ל   4יוצא בשעה  וסל  י   רב 
ני  דמה טובה לפ הק   , לה ת מנעימה את הלי רוח קרירה נושב   , הרזה   ילין צמוד לגופו תפ יק את נרתיק ה הוא מחז   , שמאחורי בתי הונגרים 

ם בסוגית  שמתמצא ג המופלג    הידען פרוכטהענדלר  תו את שמעלקע  נ בשכו ת  כנס ה (יש בבית    והט שצפוי להיות מחר סיני ל יום חמ 
עומד  ב"ה    , רוח של שמחה בקרבו  הפיח  ל ית כדי  א מפזם לעצמו נעימה חריש הו   ) בדרך כלל הוא קולע אל השערה   , תחזית מזג האויר 

עות כך ירגיש קבלת תורה  הסיום יהיה ממש ערב חג השבו   " חתן תורה " שטיקל  ' א   הוא חש ,  רביעית הוא לסיים את הש"ס פעם  
   . אמיתית לקראת ההתחלה החמישית 

  טה לצד ונחת על הרצפה ברגע האחרון נ ל עליה,  מעט נפ הוא כ   , על הרצפה לה  מונחת  גדולה ש חבילה  ו  לפתע רגליו נתקלות באיז 
 ל.  ג ר יד ו ופעמים אף לשבור  קשה    רט יש ם חשוך אפשר לה במקו וזה  חפ   ה פיל נ ב   , קצת   הוא נבהל   , בלא פגע נוקשה  ה 

המניח  עס על  ניסים ונפלאות מחד גיסא וכ ה שמחה על  חש ב ,  בגוף או ברכוש   נזק   בלי שמלאה באבני חצץ  ה  פ מהרצ קם  בס"ד הוא  
עתה    ) רשות היחיד   ינה א גם    ו אבל ז   ה לכים ב ה (לא רה"ר גמורה כי מעטים המ   " ברשות הרבים   בור "   של שלא חשב על האיסור החמור  
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ר רציני  רום לו לאיחו אפילו שזה יג   , פריע להילוך אנשים ת כדי שלא    , לסלק את החבילה הזו יותר לצד בה  עומדת בפניו מצוה חשו 
   . י מ ע ול מדרך  לחברים שמצוה חשובה עמדה בפניו להסיר מכש הוא יסביר    , החשוב   מהשיעור 

,  הרבים   מדרך   ול לסלק מכש   ח לך תדע עד כמה צריכים לטרו   , רחב די  הפקר  יש שטח    , השאלה עד כמה הוא יצליח להסיט אותו לצדדים 
תחת לעשות מצוה הוא  ס  ה וח חליל ,  קום השני במ   בידיים ור  ורה ב לא כ   הוא מי אומר שבעצם הפינוי    , ית עברה במוחו שאלה טורדנ 
  " ? לא תעמוד על דם רעך " עם  ה בור בידיים? אבל מה  כך לכל הפחות לא עש   , תחיל כ אולי לא כדאי בכלל לה א" ,  חמורה   עושה עבירה 

ים זלמן הויזמן שבקי בכל  אפר ה הוראה ר'  ת המור א   י חבל שאין ל   , בור כמוני   עה אוי וו   ? האם ניתן לעמוד מן הצד ולא לעשות מאומה 
שכן הוא יודע מה עושים בכל    , מאושרים   חיים   לו יש   א מתמצא כבתוך ביתו הו בכל דבר    , לא אין ספיקות   ך ביתו שבילי ההלכה כבתו 

   . סבך הלכתי 

כל נעשה לו כמישור. אבל מי שיודע  ה בהק ש ות ולעם הארץ המו ך לעש ת"ח המובהק שיודע מה צרי ל   , (לשני אנשים יש חיים טובים 
   תו כל ימי חייו). הוא מתייסר על בורו אבל מה לעשות הוא לא יודע וכך  למכביר  שאלות יש לו    , חייו קשים   , קצת הלכה 

   . הוא מקוה שיהיה לו את הכוחות לכך   , עד לצדדים ממש   ת המכשול א הוא ינסה לסלק    ? אבל אולי כן צריכים לעשות מעשה 

מת  " כנראה שזה    , על הארץ   מישהו מוטל   , , אוי וועה נוגע בגוף של אדם שוכב שהוא    חש ה ולפתע  ט את החביל הסי ף ל א מתכופ הו 
לא במקום זה    , ה סיפור דשים היה כז נזכר שרק לפני שלושה חו , הוא  באמצע המגרש לכל חי  חיים  לו  כן שאדם שבק  ית   מיתי א   " מצווה 

ה כבד מאד  הוא הי ,  איום ונורא   , צפת הרחוב על ר   את חייו   חר לסיים מסכן שב   נמצאה גופה של איזה   , באמצע שכונת בית ישראל   א ל א 
 ראל.  קבר יש ב   טמון אותה ל הגופה מהמקום ו   רתנים הצליחו להסיט את רק בעזרת כמה גב ו 

אולי    " מת מצווה קונה מקומו " הוא נזכר בגמ' ש   ? דמת בשעה כה מוק   " מצווה מת  " נת לו מצוות עיסוק ב מי יודע אם עתה לא מזומ 
ת  לכרו ם  ג   ? איך יוכל לקבור בלי עזר מבחוץ   , הוא רק אדם אחד   , חות שלו אבל זה לא לכו ,  ינו ולהטמ באמצע המגרש    קבר לכרות    צריכים 

איך יכרה    , ביתו ת  מפתחו רק את    ברשותו מלבד זאת אין    , ותר לכריה י   אדמה קלה   נה הר המנוחות יש ב   , י קבר במגרש טרשי אינו מציאות 
 ? יום המצוה הנדירה שיסייעו לו בק ם  קו משכימי  שים  עוד מעט יגיעו עוד אנ   ... ואולי   ? טר מדי גופו של הנפ קבר שיתאים למ זרתם  בע 

רתו ואפשר  , אולי רק איבד את הכ יש עוד תהליכים עד לשם   , ומר שכבר שבק חיים לכל חי לא מת, מי א   ה ל לי ה או ו רגע  רק  אבל  
ל הוא לא  , אב ים חי ב   דיין ע   וא שה כוי  יש סי   , חם לשמחתו הבחין שהגוף    , נוגע בה בעדינות   וגהר אל הגופה השכובה   לו, הוא התכופף להצי 

יחשב  יתכן ש   , תחת ידיו ולא רק שלא עשה מצוה ימות    וא , אולי ה בתחום   ז ר ו ז הוא לא עבר קורס מ   , החייאה   עושים מבין כלום איך  
 . ) ילו הצ (   " געוואלד געשריגען "   רח"ל   " רוצח " 

טייערע אידן    ? ווייסט וואס איז מיט איהם געשען   ער וו מענטש  ' סיא ליגט דאה א   , געוואלד אידן " עוק  עמוד במקום ולצ ל מה עושים? עלי  
 להצילו".   בואו יהודים יקרים   ? ה קורה עמו מי יודע מ   כאן אדם מונח    , הצילו יהודים    -טעווען רא   קומט 

  יא ס אידען  טייערע  " כדי לגוון    , קריאה ינה את ה לפעמים ש   . צילו ה   , ילו יהודים הצ "   : יוסל בקול ניחר ר'  צעק    קות כך משך קרוב לעשרים ד ו 
מיט  ק  ס תע מ   איז מ   , מת מצוה ' א פאראן  איז  סיא    , מען זוכה אין איהר איז  יעדן טאג  אין  וה וואס נישט  מצ ' א   , נהייט ג ע געל טענע  זעל ' א   אה ד 

ה  במצו   הזדמנות נדירה לעסוק   ת מצוה דים מצוי כאן כעת מ יהו   -ע העת י כשיג   ו בו ק ס ע ת ביה י   ק ס ע מאן דמת   , טייערע מצוה א'   זייערע 
   . ת"ח יר"ש חצי  כ   יצא ידי חובת כל הספיקות   כך   " וכו' מי שמתעסק    שובה ח 

אחד מהם היה    , קשה להצלה, מספר יהודים התקרבו אל המקום ום זעקות ב משכימי ק , מרחוק שמעו אנשים  ן ות עשו את שלה הקריא 
ע  שקו ש רק    , הוא גילה שהלה חי לחלוטין   , ק את חיים שלום בדו ל   ופף הוא התכ   , אה ידע פרק בהחיי פרקטי ש יהודי  ילמן  פ משה לייזער ש 

לחוסר    ם שגר אלכוהולי חזק  הושקה במשקה  ש שתכר או  ה ש   כנראה   , כלל   בסכנה נתון  אינו  ע ש ה, לאחר מספר טיפולים קב בחוסר הכר 
 י הורדם בסמי שינה. אול אבל    , הוא אמנם לא מריח ריח אלכוהול ה,  הכר 

תעשו עמי    -סארט   ע כ ל ע ז ' קסטער פאר א שטוב ע   ען ס י גרו ' א   האב איך    בריינגט איהם אריין צו מיין שטוב   , חסד ' ט מיר א י טוהט מ תי  ו רב " 
   . נשמעה זעקה נרגשת   " מקרים   מתאים לכאלו יש לי בית גדול ש   חסד תכניסו את הבחור לבית 

מקרה שדורש דירה מיד  כאן  וכשנוכח שיש    ילת שחרית פ ת דרכו ל ל   הלך בעת ש ברגעים אלו  אדם אלמוני שהגיע  איזה  מ יצאה  קריאה  ה 
לא אחת  רשים ו הוא מרים אותם מהק   , בית י ה חסר כל  שדואג ל אחד  זהו    , היקר ר' יוסל זיכערמאן הכיר את היהודי  ,  נידב את עצמו לכך 

 משאול תחתית.    ם הוא ממש מציל 

, בני ביתו תומכים בפעולות החסד הרבים  הוא אכן מכניס אורחים עם לב רחב יהודי בשנות הששים המאוחרות  ן  רב אליהו פיינרמ 
 יהו ומהיכן בא. נו יודע מ איש אי באיש המוזר ש   שעושה משך כל ימות השנה, הנה הזדמנה לו מצוה חדשה לטפל 

אם  תפים במצוה וביקש מהם  השו הודה לכל    רב אליהו   יפול. ט ה   להמשך   אל ביתו הצליחו להרים את הגוף ולהביאו  בכוחות משותפים  
 . תו משפח כדי ליידע את בני    יוכלו לברר את זהותו של הבחור חסר ההכרה 

הלכו    , ) הירושלמי   " ברוגז טאנץ " ב   (כמו   אה באמצע ההחיי   שקם לתחיית המתים   " המת החי " בי השכונה פשטה השמועה על  ברח 
טיפלו    , לוטין אחרת לח   בסוף קיבלו מצוה ל   , בו   ים ק עס המת יעור לשכר  שאין ש   " ודע מי הכהו לא נ ש חלל  "   ספק   " מת מצוה " להתעסק ב 

איש לא הכירו ולא    ? גרש החצי נטוש ה במ הוא לבוש כחילוני אבל מראהו אינו כזה. מה הוא עש   , הבחור נראה מוזר   . שיכור מועד איזה  ב 
 זר זה. ו זכר מתי נפגש ביצור מ 

 ̂ ̂ ̂^ ̂^ ̂^^ ̂ ̂ ̂ ^^^^^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ̂ ^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂ ̂ ^^^ ̂ ̂^^ ̂^ ̂ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^^ ̂^ ̂ ̂ ^^^^^ ̂^^ ̂^ ̂ ̂^ ̂^^ ̂ ̂ ̂^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ̂ ̂^ ̂ ̂ ^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂^^ 

 :יאה ן יוליהגלת בה לקמש רלה הדשהח תתובהכ
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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 מטות -פרשת
 מויהכרת הטוב לכל מי שהטיב ע

במדין שהחטיאו את ישראל  משה רבינו לא יצא בפועל למלחמה
דין שאלחם בהם",  , משום שאמר: "אני שגדלתי במדין, אינו

כלומר היתה לו הכרת הטוב כלפיהם על שברח לשם מפני פרעה. 
ולכאורה קשה, כיצד נדחה ציווי של "נקום נקמת בני ישראל", 

? הגר"ח שמואלוביץ  בגלל חשבונות של הכרת הטוב ודרך ארץ
כתב, שחיוב הכרת הטוב מפרש ומבאר את כוונת ציווי ה', והרי 

נדרשת בהן. על כן כשמשה רבינו שמע זה ככל המידות שהתורה 
את הציווי "נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים", הוא הבין 
שלא יתכן שכוונת ה' שהוא עצמו יצא למלחמה, משום הכרת 
הטוב שהוא חייב להם, ולכן פירש את הציווי שהכוונה שהוא 
ימנה שליח. מכיוון ש"שלוחו של אדם כמותו", ומשה הוא 

ניין התיקון, כאילו הוא עצמו נקם במדיינים, המשלח, נחשב לע
אך מכיוון שלא עשה זאת בפועל, לא היתה בזה בעיה מצד 

 הכרת הטוב. 
 לאביו הוא לכל אדם שהטיב עימו ובמיוחד חיוב הכרת הטוב

הוא גדול מאד ללא קשר לנתינת אביו וגם  חיוב הכרת הטוב 
 אם לאביו יש לו ולא רוצה לתת 

 גדול שלך!אפי' לשונא ה -הכרת הטוב  מחויבות
עם מי  -ביותר לגמול חסד  מחויבבאמרי יחזקאל מביא האדם 

, או טובה כלשהוא. שכך לימדונו חז"ל שפעם עשה לו חסד
 -בגמרא מסכת בבא קמא (דף צ"ב:) "בירא דשתית מיניה מייא 

אל  -לא תשדי ביה קלא"! [כלומר, בור ששתית ממנו מים 
תזרוק בו אח"כ אבן!]. ומהיכן למדו זאת חז"ל? מהפסוק "לא 

 תתעב מצרי, כי גר היית בארצו" 
כיון שסוף סוף אבל . אלאת בני ישרשעבדו בפרך הרי המצרים  

בשעת הדחק כשהיה רעב בזמן "אכסניה" שימשה להם מצרים 
מצווה  -כך בשביל יעקב אבינו  וירד מצרימה הוא וכל משפחתו  

אלא יכולים  אותנו הקב"ה להכיר להם טובה, ולא לדחותם
 . להתגיייר לאחר שלש דורות

, ךמשום כ לם חלומות ומספרם לאחיו הם שונאים אותוויוסף ח
וכשמגיע יוסף לאחיו בדותן, אמרו אחד לשני להרוג אותו, כתוב 
על ראובן "וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לא נכנו נפש" 
(בראשית לז, כא), אלא נשליך אותו לבור, ומטרתו להשיבו 

 לאביו, כפי שהתורה העידה. 
מדוע ראובן חושב להצילו מידם הרי גם הוא כעס על  יוסף 

? ומתרץ הכתב יבתם רעה לאביו יעקב אבינו שהיה מוציא ד
והעביר מיטת  סופר שראובן חשב שכיון שהוא בלבל יצועי אביו

, ואף על פי יעקב אבינו מבלהה שפחת רחל לאוהל אימו לאה
שעשה תשובה חשב שאולי בגלל זה הוא לא יזכה להימנות עם 
השבטים, אבל כשהוא שמע את יוסף בחלומו שאמר "ואחד 

לי" (שם, ט) אמר ראובן זה סימן שגם  םמשתחווי עשר כוכבים
זה מספיק הכרת הטוב להצילו אף אני כלול עם השבטים. 

 שיוסף לא התכוון לעשות טובה לראובן בכך.
היה בניסיון עם אשת פוטיפר עד שהיא תפסה הצדיק יוסף 

בבגדו, והוא עזב בגדו בידה וברח, והרמב"ן (בראשית לט, יב) 
חטפת מידה את הבגד, והרי זה יפיל  מקשה, מדוע ולמה לא

אותך, וזה ראיות נגדך? ומתרץ שסוף סוף היא גבירתי, וכאן אני 
אוכל ושותה, ושמו אותי להשגיח על כל הבית, אין זה מוסרי 

 לחטוף מידה את הבגד שאין בזה הכרת הטוב,
 ממקרים נלמד עד כמה הוא חיוב הכרת הטוב 

אמר לשני איזו מילה לא  בין בני הזוג גם אם לפעמים אחדלכן 
נעימה, יזכור את מה שהתורה אמרה לא תתעב מצרי, למרות 

קל וחומר  שהעביד בפרך את היהודים והרג ילדים ועוד ועוד,
אשתו כמה הוא חייב לה הכרת הטוב עובדת בבית ובחוץ שני 

 וכן האישה לבעלהתתעלם מזה  משרות ולכן
ית אם הבעל פעם ותזכור רק את הטוב שעשה לך, והוא הדין בב

אחת אמר לך מילה טובה אפילו שרוב הפעמים אינו מדבר כך 
צריך לזכור את הטוב רבי חייא למרות שאשתו היתה מצערת 
אותו  היה מקפיד' כמגיע לשוק לקנות לה מתנה (כגון מסרק) 
וכד' שאלו אותו מדוע הרי היא מצערת אותך אמר להם דיינו 

זה מספיק הכרת הטוב שמגדלת את בנינו ומצילה מן החטא 
 לה טובה ולקנות לה כל פעם מתנה (פרשה ופשרה, להוקיר

 בחרת בחיים ,הרב לוגסי)
 הכרת הטוב של גדולי ישראל על פורים יס

בנו של רבי שלום איזן מירושלים הגיע למצוות. הוא סר להזמין 
חייב זאת,  בשבת את רבי איסר זלמן מלצר. הנימוס ל''קידוש''

ו שהגאון הישיש אף הכרת הטובה, אבל הוא לא העלה בדעת
ה''קידוש'' היה בעיצומו,  רבוהחלש יוכל לבוא רגלי ממרחק 

גדולי ירושלים השתתפו בשמחה, בראשם הגאון מטשבין, 
שלאחר שטיפס במעלה המדרגות התלולות קרוב לארבע 

חסרונותיה...  הן -קומות, התנשף ואמר: ''המעלות של דירה זו 
 רה '' הסבו גדולי ירושלים ושוחחו בדברי תו

 ולפתע נראתה בפתח דמותו של רבי איסר זלמן מלצר במחלצות -
השבת ההדורות. הכל קמו לכבודו ולא הסתירו את 

רב?! אמת, ענה רבי השתוממותם! הכיצד טרח ובא מהלך כה 
איסר זלמן, רב המהלך מכפי כוחותי, אבל חייב הייתי לבוא, 

כן, בגינו  משום הכרת הטובה לבעל השמחה. הכרת הטובה?! 
חלף במוחי הרהור תשובה! הדברים הפכו סתומים עוד יותר, 
והגאון הישיש נאלץ להבהירם: כאשר רבי שלום בא להזמינני 

הרהור: ''הוא חוגג כבר את  המצוה של בנו, חלף במוחי-לבר
איך  -! אח וחתונתוהרי זה עתה נערכה  -היכנס בנו למצוות 

שהזמן חולף מהר, יש להזדרז ולשוב בתשובה בטרם... '' ואם 
ולהשתתף  -חייב אני לטרוח  -בזכותו חלף במוחי הרהור תשובה 

 בשמחתו, מדין הכרת טובה! (''בדרך עד החיים'') 
, הגיע ללונדון כדי על ה''כלי חמדה''רבי מאיר דן פלאצקי, ב

להתרים נדיבים למען מוסדות התורה. באחד הימים, אחרי יום 
רצוף אכזבות אצל עשירי לונדון, שב רבי מאיר דן  התרוצצות

לאכסניתו עייף ויגע, ונחפז לדרכו לבלגיה, ומשם לאמריקה. והנה 
ממתין רבי מיכאל לוי מתושבי לונדון שהביא דרישת שלום 

 ובכוחותייו הישיש בן שמונים שנה, והתנצל בשמו שאין מאב
מפאת חולשה לבוא אליו אישית. השיב הגאון גם מצדו 
בהתנצלות שממהר לנסוע, וחסר לו פנאי לביקור פרטי. אך כעבור 

היד -שעה קלה, משנודע לו כי אותו ישיש גילה בצעירותו את כתב
, הבווילנם'' של רבנו חננאל לפסחים ושלחו למדפיסי הש''ס ''רא

הזדרז לשחר את פניו, באומרו: אדם שכלנו חבים לו תודה בעד 
 מתנה יקרה זו. אין די כבוד להעניק לו. (''אשא דעי למרחוק'') 

ומטלטל  רבי חיים שמואלביץ היה מטריח עצמו למרחקים
כלולותיו  בשמחתבדרכים בתאו של טנדר מקפץ, כדי להשתתף 

יבדו'' בכך שבא לשמוע אצלו של תלמיד מישיבה אחרת, אשר ''כ
''חבורה''... כל אברך, אשר בבחרותו למד עימו בחברותא, היה 
זוכה לביקורו של רבי חיים בביתו לאחר נשואיו. היתה בכך גם 

... לכל שמחה, אליה אשתו כוונה עמוקה לייקר את הבעל בעיני
הלב -הוזמן באורח אישי, היה בא, כמחווה על הטורח ושימת

 יבביטווגם כאן  -מזמין... בהקשר זה, היה מקפיד שהקדיש לו ה
שהמזמין יואיל לפנות גם אל הרבנית, תבדל  -של הכרת הטוב 

 -ואפילו אצל בני משפחתו ממש  -לחיים טובים... לא היה מקרה 
הבית, טרם -בו הוגש לו כיבוד קל כלשהו, בלי שיחפש את בעלת

ם'' כאלה, ... מקרים ''קטניטרחתהצאתו, כדי להודות לה על 
המשפחה ותלמידיו הרבים. -למאות ולאלפים, מספרים בני

מקרים רבים, בהם תמהו על רבי חיים תמיהה רבתי על מה ולמה 
הטוב לאותו אדם''. -נהג כפי שנהג, היה משיב: ''יש לי הכרת

 מספר ''מורשת אבות'')),לקוח  (כנסת ישראל
ויכוח , ובדרך נוצר ביניהם מעשה בשני חברים שהלכו במדבר

גדול, עד כדי כך שקם אחד וסטר לחבירו בפניו, והשני נפגע מזה 
מאד וכתב שם על החול ''החבר הטוב שלי סטר לי היום על 
הלחי''. הם המשיכו ללכת, ובהמשך הדרך נכנסו לאגם מים כדי 
להתרענן, ולפתע החבר שמקודם קיבל סטירה היה בסכנה גדולה, 

די ה' הציל אותו. ואחרי ואז בא לעזרתו החבר שסטר לו ובחס
שהתאושש ממה שקרה, כתב החבר שניצל על האבן, בחריטה 
שקיימת לעולם ''החבר הטוב שלי הציל את חיי''. ושאל אותו 
החבר, למה כשהכיתי אותך, כתבת על החול, וכעת שהצלתי 
אותך, כתבת על האבן? וענה לו חבירו: מעשה לא טוב צריך 

ם ויהיה ניתן למחוק אותו, אבל לרשום על החול, כדי שיעשו שלו
מעשה טוב צריך להישאר למזכרת לעולם, ולכן חרתתי אותו על 
האבן. מעשים לא טובים מצוה לשכוח, ומעשים טובים מצוה 

 לזכור לעולם 
(מלכים א ב, כו), ששלמה המלך עליו השלום, לא  מסופר בנביא

ה הרג את אביתר הכהן שהמליך את אדוניה ופגע בדוד, מפני שהי
בו דבר טוב, שעזר לדוד כשהיו לו הרבה צרות, ואסור לשכוח 
לאדם דברים טובים, גם בזמן שהוא עושה דברים רעים. ומכאן 
יש ללמוד, שגם מי שעושה לאדם צרות רבות ורעות, אסור לשכוח 
לו את הטובות שעשה, וצריך להכיר לו טובה עליהם. ועיין בספר 

 ''כי חפץ חסד הוא'' הקדוש תומר דבורה שפירש כך את מידת
על רבינו יחזקאל בספר זקניך ויאמרו לך (עמ' קע) מסופר 

אברמסקי זיע''א תלמיד רבינו החפץ חיים, שהיה מחמיר ומהדר 
בביתו במיני מאכל, ובכל זאת כשהיה בא לתלמידיו היה אוכל 

מדין הכרת הטוב שכיבדו  בביתם מכל מה שהיו מביאים לפניו.
על ידי אמירת תודה על ידי חסידותו   אותו ולהזהר שלא יפגעו

(פ''ה  וז"ל את דברי הרמב''ם םמקיי ומתנהג בדרך ארץ  רבה
מהל' דעות ה''ד),: ''ואדם שעושה כל המעשים האלו וכיוצא בהן, 
עליו הכתוב אומר (ישעיה מט, ג) ויאמר לי עבדי אתה, ישראל 
אשר בך אתפאר''. רבינו האגרות משה זיע''א, התארח אצל 

ידו לעת זקנתו, וכשיצא מהבית נזכר ששכח לומר תודה רבה תלמ
לבני המשפחה. ולמרות קשיי ההליכה שהיו לו, חזר ועלה כמה 

 קומות כדי להודות למארחיו. 
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כתוב לא  יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה החיד"א על דרך הדרוש  אומר מי 
שאינו מחלל את דברו אלא שומר פיו מלשון רכילות לא מדבר דברים בטלים 

דה כנגד מידה שכל היוצא מפיו יעשה בבית הכנסת   ובזמן  הלימוד זוכה מ
מה שיבקש מהקב"ה יתקבל ולא מי רק ששומר את פיו אלא גם מי שמוציא 
מילות טובות מפיו דהיינו תמיד משבח ומפרגן לשני ולכל אדם ובפרט לרעיתו 
ולבניו ותלמידיו יזכה לכל היוצא מפיו יעשה  כיון שהקב"ה מתנהג מידה כנגד 

ם לכולם גם הקב"ה יאיר לו פניו ובקשתו תתקבל מידה וכמו שהוא מאיר פני
כפי שכתוב יאר ה' פניו אילך ויחונך ,תאיר פנים לשני ולכל אדם  והקב"ה 
יאיר לך פנים מילה טובה לפעמים שווה לשני מיליון דולר  ולאומרה זה לו 

 תמיד לפרגן לשני ולהאיר פנים הקב"ה יאיר לך פניםעולה לו אפילו פרוטה 
 פכה בחור להיות גדול הדור מילה טובה  ה

בישיבת וולאז'ין היה בחור, שהגיע ללמוד שם, אך להוריו לא היה כסף לקנות 
לו בגדים, ולכן לבש בגדים קרועים, וכשהגיע לישיבה, ראה שלכל הבחורים 
יש בגדים שאינם קרועים, התבייש והתחיל להתארגן לחזרה לביתו ולאסוף 

יציאה נגע בכתפו בחור ואמר לו: "הראש את חפציו, תוך כדי שהוא מתארגן ל
ישיבה התפעל מאוד מהשאלה ששאלת, והראש ישיבה הוא אינו איש 
שמתפעל מכל בחור בדרך כלל, שמע כך הבחור ונשאר, לימים צמח הבחור, 

לי מוסרי התורה, והוא מרן הגאון רבינו איסר זלמן מלצר דוונהפך לאחד מג
גר"א קוטלר זצ"ל] , לימים כשעלה זצ"ל בעל ה"אבן האזל"[חמיו של מרן ה

לארץ ישראל, האדם הראשון שבא לפגוש זהו את הבחור שעודד אותו בהיותו 
בחור בוולאז'ין, הלא הוא מרן רבי ראובן בענגיס  זצ"ל, ראב"ד העדה 
החרדית, כאות הוקרה על כך שבזכותו  העידוד שעודדו, צמח להיות גדול 

 בישראל.  
 מילה טובה - "ראש קרש" ל"ראש ישיבה"?כיצד נהפך הבחור השתקן מ

הגאון הגדול רבי שלמה היימן זצוק"ל, ראש ישיבת "תורה ודעת" בארה"ב 
היה גדול תלמידיו של רבי ברוך בער ליבוביץ' בעל ה'ברכת שמואל'. מספרים 
שהיה רבי שלמה בגיל שש עשרה, הציגו רבי ברוך בער בפני מורו ורבו גאון 

. לאחר שדיבר עם הנער בלימוד, אמרק עליו רבי ישראל רבי חיים מבריסק
חיים: הוא הרשב"א קטן... יש בו ישרות של אחד הראשונים. רבי שלמה נודע 
בעומק עיונו ושקיעותו הנדירים התורה. תלמידיו מספרים שאפילו את 
כתובת ביתו לא ידע. פעם קרה שהלך לאיבוד, ואז פגש אדם ברחוב ושאלו 

ביתו של רבי שלמה היימן, מה רבה היתה פליאתו האם הוא יוכל לקחתו  ל
של האיש כשהבין לאחמ"כ שזכה ללוות את גדול הדור בעצמו. היה זי באחד 
מיני רבים משיעוריו העמוקים. שקט שרר בבית המדרש. טובי המוחות 
מייגעים את מוחם למצוא מענה לשאלה הקשה על דברי רבי עקיבא איגר. 

ם. לפתע נעמד אחד הבחורים אשר לא זכה נדמה היה שגם שאון הרחוב נד
היה הוא מכנה את עצמו, כלומר ראש  -לכישרונות בלקון המעטה, "הולצקופ"

קרש... כשדמעה סוררת זולגת מעינו. וכן הבחור נעמד ומתרץ תירוץ לקושיה 
האדירה... בקצות ההיכל החלו להישמע צחקוקים. חדי המח וגם אלו שאינם 

בתירוצו מאום. שקט מביך השתרר באולם. רק אחד כן, הבינו על אתר שאין 
לקח את הדברים ברצינות, ראש הישיבה הנערץ, חזר על הדברים, בניגון 
מיוחד, לאט לאט יצק לתוכם תוכן חדש משלו, עד שהבחור הנזכר התחיל 
להאמין שאכן הוא תירץ זאת. פניו קרנו מאושר, וחיוך נמרח על פניו. לימים, 

נכח באירוע, עברו כמעט ארבעים שנה והזדמנתי מספר אחד הבחורים ש
לאירוע, ואז מספרים לי שהגיע לכאן ראש ישיבה גדול ונערץ וכי אני חייב 
לראותו. אני מתקדם ומתקדם, ומי נגלה לנגד עיני? כן, "הולצקופ" בכבודו 
ובעצמו. לאחר שהחלפנו זיכרונות הוא הביט בי ואמר: "אתה זוכר את אותו 

שלמה זצ"ל. אפילו שתירצתי תירוץ טיפשי, כמה כבוד הוא  השיעור אצל רבי
נתן לי. ומאותו יום התחלתי לקבל כוחות, והתחלתי ללמוד בחשק, וב"ה את 
הרואה אותי כיום". אין דבר העומד בפני כח הרצון! ומנגד כמה חשוב לומר 
מילה טובה. אין לנו מושג מה כוחה של מילה אחת לחולל בנפשו של האדם 

 להיפך ח"ו. (מעיין השבוע) לטוב או
 כח של מעשה קטן ושולי 

סיפר הרב שמשון דוד פינקוס זצ"ל: "אספר לכם מעשה ששמעתי על ראש  
ישיבה אחד. יום אחד הוא מקבל הזמנה לחתונה שתיערך בשוויץ! להזמנה 
צורף כרטיס טיסה, ונכתבה עליו הבקשה: "אנא ממך, בוא לחתונת ביתי", 

אש הישיבה ניסה להיזכר מיהו השולח, עד שנזכר ורשם לו את פרטיו. ר
שיהודי זה למד איתו בישיבת פונוביז' בעיר בני ברק בהיותם בחורים. אך 
הדבר היה לפלא בעיניו, הרי הוא בקושי הכיר את הבחור הזה בישיבה. אמנם 
נכון, הם למדו יחד בישיבה, אך עד כדי כך שישלח לו הזמנה עם כרטיס טיסה 

הוא לא הבין... אותו ראש ישיבה התקשר אליו, ושאל אותו: "מה  לחתונת ביתו?
שלומך ידידי היקר? אמור נא לי, מדוע ראית להזמין אותי לשמחתך, ועוד להעניק 
לי כרטיס טיסה? הרי לא היינו חברים כל כך טובים בישיבה! אז מדוע זכיתי לכך? 

זוכר, אך באותם  השיב אותו יהודי לראש ישיבה ואמר לו: "איני יודע אם אתה
ימים כשהגעת משוויץ לישיבת פונוביז' שבארץ ישראל, הייתי בחור צעיר, והייתה 
לי קשה מאוד הפרידה מהמשפחה שבשוויץ, ובנוסף היו לי קשיים שיש הרבה 
פעמים לכל בחור שנמצא בישיבה... הרגשתי מאד בודד, הייתי שבור לחלוטין, 

יתה לשוויץ ולעזוב את הישיבה, כדי ולאחר תקופה מסוימת החלטתי לחזור הבי
לחיות כיהודי פשוט, וגם החלטתי לוותר על השאיפה והחלום להיות תלמיד חכם 
גדול, מה אני אעשה... הקשיים והבדידות ניצחו אותי... כבר התקשרתי להורי 
שבשוויץ, וסיפרתי להם על ההחלטה הקשה והמצערת, והם נתנו לי את האישור 

ולעשות את הדרך חזרה הביתה. לפני שעמדתי ללכת לקנות לקנות כרטיס טיסה, 
כרטיס טיסה, ישבתי בצער רב בספסלי הישיבה, רגעים אחרונים לפני שאני עוזב 
את ארץ ישראל, ואף אחד מבחורי הישיבה לא ידע על החלטתי המצערת. והנה 
לפתע אתה ניגשת אליי, ביד מפנקת ואוהבת סידרת לי את הצווארון של החולצה 

לא היה מסודר. באותו רגע הרגשתי תחושה כל כך נפלאה. הנה! למישהו כן ש
אכפת ממני! ואז החלטתי בצורה נחרצת, אני לא חוזר הביתה... בזכותך נשארתי 
בישיבה, וכיום ברוך ה' זכיתי להיות תלמיד חכם גדול בשוויץ. וכל זה נזקף 

יתי בשעה טובה לזכותך, כיום, שנים רבות מאז אותו מקרה, אני מחתן את ב
ומוצלחת, ואתה מוזמן כאורח הכבוד של החתונה, על אותה אכפתיות שסידרת לי 

סיים הרב שמשון את הצווארון,  אתה הצלת אותי, ולא אשכח לך זאת לעולם". 
דוד פינקוס זצ"ל ואמר: "רבותיי! אי אפשר לדעת מה יכולה מילה טובה או דאגה 

 קטנה, לחולל בנפשו של הזולת..."

 כח של עידוד ומילה טובה סיפור
 יהודי שכיום, הוא מגיד שיעור בשיעור ג׳ בישיבה קטנה בבית שמש. הוא

סיפר כך: בשיעור א׳ בישיבה קטנה, הייתי בחור חלש בלימודים, בקושי 
למדתי, ולא הבנתיאת הנלמד. הייתי נחשב לבחור חלש בכל קנה מידה. 

הכנסת ׳נחלת משה׳ בבני  תלמיד חכם פלוני סידר לי חברותא מדי ערב בבית
מפעם לפעם והוא ראה אותי אבל מעולם לא  ברק. ראיתי את ר׳ בן ציון

אחד  רנו, מה לילד קטן בשיעור א׳ בישיבה קטנה עם רב המקום. יוםדיב
מנהג המקום שלפני  בסוף הקיץ התקיימה בקהילה ׳הכנסת ספר תורה׳ .

שמכניסים את הספר תורה לארו ןקודש, קוראים בו בתורה, ובסיום 
הגבהה וגלילה. בעת ההגבהה נדחקתי למקום  -מגביהים את הספר 

מסרתי את  ר כדי למסור אותו לגולל. מיד כאשרוהחזקתיאת הכתר של הספ
תפס את ידי בחביבות ואמר  -הרב פלמן -הכתר לגולל התכופף אלי מישהו 

רבה: ״אם תלמד טוב אז גם על הראש שלך יהיה  לי משפט קצר באהבה 
מי אני, אבל  תורה״. מעולם לא דיברתי עמו, ומסתמא הוא לא ידע כתר 

לגובה. לגובה? לגובהי גבהים! אינני  בעיטה המשפט שאמר לי, נתן לי כאילו
 זה, אבל קיבלתי חיזוק. תפסתי את עצמי ללימודים  יכול להסביר את 

פעם כאשר היה לי  ברצינות בשקידה וברצון עז, ועליתי על דרך המלך. מידי
קצת קשה נזכרתי במשפט ׳אם תלמד טוב יהיה על הראש לך׳...״. המשכתי 

שזה  דולה. והיום הנני ר״מ בישיבה בשיעור ג׳, לאבישיבה ג את השטייגן גם 
הראש לא נמדד דווקא  הכוונה ל׳כתר׳ על הראש, כי ׳כתר תורה׳ שעל

רק ביטוי למצב שלי מול מה שהייתי, לפני  במשרה כזו או אחרת, אבל זה 
 ניסה להניח לי את הכתר על הראש״ שר׳ בן ציון 

 ממילה קטנה הצנחן חזר בתשובה
הלבבות פתוחים. רוצים לדעת ולקבל. אבל יש והנך נתקל,  דור של תשובה.

למרות הכל, באטימות מוחלטת. בסירוב מוחלט לשמוע ולהאזין. כל מי 
שמתעסק עם בעלי תשובה מודע למקרים כאלה וצריכים להיות ערוכים 
לכך. ברם, יש סממן מיוחד שבכוחו להבקיע שסתומים ועל כך נוכל ללמוד 

רשותיי, סיפר הרב, נתקלתי בחייל עטור כנפי מסיפור מופלא.באחת מד
צניחה שלא היה מוכן לשמוע אף מילה בנושאי יהדות. ידעתי והרגשתי שכל 
מה שאוַמר לו ייפול על לב אטום. למרות הכל ניסיתי את כוחי וזאת 

 הוא וירומם אותו לרגע.-באמצעות מילה טובה, משפט שישבח את מעשיו
אמר הרב לחייל שנתקל לראשונה  -" "אתה יודע שאני מקנא בך במאוד

ביהודי עם מגבעת ו"בגדים שחורים" המקנא בו. הלב, על כל פנים, כבר 
נפתח.ואז המשיך הרב: שמעת פעם על רבי יונה גירונדי?... התשובה היתה 
כמובן שלילית. הרב ציטט באוזניו את דברי רבינו יונה ב"שערי תשובה" 

כפרת על כל העוונות, אין הכוונה הְמַחֵדש שכאשר אמרו חז"ל שמיתה מ
למיתה ממש אלא ַלפַחד מן המיתה, ואף שלא הגיע האדם אל אקט המוות 

 עצמו, הייסורים האיומים שעברו עליו באותם רגעים מכפרים עליו.
"רואה אני את כנפי הצניחה העטורים על דש מדיך ומן הסתם עברו עליך 

ת, וממילא זכית שבאותן מוו-בעת הצניחה כמה וכמה רגעים כאלה של פחד
אמרתי לו. לא עברו  -דקות יכופרו כל עוונותיך, וכי אפשר שלא אקנא בך?" 

 שניות ספורות, ופניו של החייל איבדו את אטימותן הנוראה.
הוא החל לחייך, לשאול, להתעניין, ולא עברו חמש דקות נוספות עד שהודיע 

ת ולא יותר.ללמדך, כוחה חד וחלק: אני מעוניין לבוא וללמוד תורה. לא פחו
של מילה טובה עד היכן הוא מגיע. באמצעותה אפשר לפתוח את הלבבות 

ולקרב יהודים תועים לאביהם שבשמיים, וברור שלכל זה צריך סיעתא 
 דשמייא.     ("טובך יביעו")

 פריו רב -עידוד של טפיחה בגב מתוך חיבה 
ישיבה שהיתה גדולה ראש ישיבה חשוב סיפר על ימי נעוריו. בעת לומדו ב

במספר תלמידיה, הגיע תלמיד חדש, והוא קיבלו ב''שלום עליכם'' לבבי ואף 
טפח לו על שכמו לסימן חיבה. אותו בחור חדש נעשה גם הוא לראש ישיבה 
חשוב. כעבור הרבה שנים נפגשו שניהם, ואותו בחור אמר לראשון: ''דע לך, 

הדבר עודדני ועזר לי לחוש  כי את טפיחת השכם של אז אני זוכר עד היום,
 )25. (''אמירת שלום'' עמ' בהרגשה שאני יקר למישהו, וזה סייע לי מאוד בלמודי''

 לקבל עניים בסבר פנים יפות  
ואמר רבי יצחק: כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו 
בדברים מתברך באחת עשרה ברכות, שנאמר: ''ותפק לרעב נפשך ונפש נענה 

) מספר על הנהגת הסבא 253תשביע''. בספר ''תנועת המוסר'' (חלק ג', עמ' 
חס מיוחד גילה רבי נתן צבי לעניים החוזרים על הפתחים, מסלבודקה: י

ובפרט בעלי מומים ונחותי דרגה, שהם נדכאים ומרי נפש, והיה מקדם את 
 פניהם בשמחה, עוזר להם ומעודד אותם ומלווה אותם בדרכם. 

סח רבי נח פליי, שפעם בעת היפרדו ממנו עם צאתו לביתו, שאל אותו רבי 
יד בהכנסך לביתך, תוך שמחתך להיפגש עם בני נתן צבי: מה תעשה אם מ

משפחתך, יופיע לפניך עני עצוב, צנום ומכוער, מלכלך ומאוס, ויפנה אליך 
לעזרה? הרי בודאי תתרעם שדוקא בשעה זו הוא בא להפריע לך, ולרוב 
נדיבותך תעניק לו משהו כדי להיפטר ממנו. אולם לא כך דורשת ההלכה, 

ם תביא בית'', וכן אמרו חכמינו זכרונם לברכה הלא כתוב: ''ועניים מרודי
(אבות א'): ''ויהיו עניים בני ביתך'', ואף בשעה זו שאתה שמח בבני 
משפחתך, עליך לראות גם את העניים המרודים והעלובים האלה כבני ביתך 
ולקדם פניהם בשמחה, ולא עוד אלא שדווקא אליהם עליך להיפנות יותר 

ידות, כי עם בני משפחתך אתה עתיד להראות ולטפל בהם בכל האהבה והיד
בכל שנה שאתה חוזר לביתך, אבל אותם האביונים מי יודע אם תהיה לך 
הזדמנות עוד פעם בחייך להפגש בהם. יחס כזה לבני אדם, יהיו מי שיהיו, 

 דרש מעצמו ודרש מאחרים. 
בריסק, בספר ''פניני רבי יחזקאל'' (עמ' כ''ז, ח') מספר על הגאון רבי חיים מ

שהיה סולד מתוארי כבוד, ובכל זאת השתמש בתואר ''רבה של בריסק'' 
 כשהדבר עזר לעודד אלמנה. את זאת ספר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי: 

הודיעו פעם לרבי חיים מאלמנה אחת, הגרה בירכתי העיר וצריכה סיוע ועידוד. 
להרנין לב  מיד הזדרז רבי חיים בעצמו ללכת לבקר אצלה, לאו מלתא זוטרתי

אלמנה! מישהו ליווה את רבי חיים, כפי הנראה היה הלה יותר צעיר וזריז מרבי 
חיים, וביקשו רבי חיים להזדרז ולבא לפניו אצל האלמנה ולומר לה: ''הרב 
מבריסק מגיע לכאן'' [דער בריסקר רב גייט צו איך]. כאן השתמש רבי חיים 

סק בדרכו לכאן''... קשה לתאר בתוארו לשמח ולהרנין לב אלמנה: ''הרב דברי
 את התרגשות רבנו זכר צדיק וקדוש לברכה כשסיפר זאת. 

כח של עידוד ומילה  –סיפורים  מחזקים 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ואין אנוכדי שיכנס ליום התענית כשהוא מנוול,  חזון שבתלפני להסתפר 
"ע ובגילוח הזקן אין להחמיר למי [ה:להסתפר גוערים בזה בחזקה ביד המקילין

 צער]שרגיל בכך ונגרם לו 
[ה"ע מעיקר הדין ה באב, אין ליטול הצפרניים בשבוע שחל בו תשע ][יג 

מותר לו לגזוז ציפורניים בשבוע שחל בו תשעה באב ואף הנוהג להחמיר אם 
אם ואבל בערב שבת חזון מותר ליטול הצפרנים עודפות מותר לו לגזוז ]

הצפרניים עודפים על הבשר מותר ליטול אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, 
ז"ל ו שכתב רבינו האר"י ז"ל וכמו מפני שיש חיוב גדול על פי הסוד ליטלם 

מה שעודף מן הצפורן ויוצא לחוץ מכנגד הבשר זה צריך לחתוך דשם נתלים 
רניים קשה מאד עכ"ל, לכן והחיצונים ויונקים בתכלית לכן עונש המגדל צפ

הוא אם ולו בערב תשעה באב, יאם עודפים ויוצאים לחוץ מותר לקצצם אפ
מותר  ולא ימתין עד אחר תשעה  והגיע זמן קציצתם ביום תשעה באבאבל 

באב כדי שלא יתן שליטה לחיצונים לינק יותר בפרט יום זה שיש להם 
 יקוץ בצנעה:ותגבורת בו, דבאבילות דצנעה תשעה באב קיל מאבל, 

אסור מכח המנהג לאכול בשר ולשתות יין בשבוע שחל בו תשעה באב,  ][טו 
בגדד נוהגין איסור מליל שני בוויש נוהגין בזה מראש חודש ויש מן י"ז בתמוז,

של חודש אב עד ליל עשירי כי ביום תשעה באב נוהגין לשחוט טבחי מתא 
[ה"ע מנהג הספרדים ועדות המזרח להקל באכילת ,בשביל אכילת ליל עשירי

בשר ביום ראש חודש ולאסור משני דראש חודש עד עשירי כולל עשירי 
מותר באכילת בשר ומגיל  ומנהג ירושלים לאסור גם ביום ראש חודש. קטן

י"ב טוב להחמיר ומותר לאכול מהבשר שנשאר בשבת גם לגדולים בסעודה 
[ה"ע שגם בסעודת מילה אין אוכלים בשר בימים אלו בבגדד נהגו  רביעית]

במקום שאין מנהג ידוע יש להקל באכילת בשר בסעודת מצווה כגון סיום 
 :מסכת ,ברית מילה וכו']

יחידי חוץ לעיר, מתחילת שעה רביעית מהבוקר  ךילימי בין המצרים לא 
אחר הצהריים], מפני  4:30בבוקר] עד סוף שעה תשיעית [בערך  9:10[בערך 

שיש מזיקים ששולטים בזמנים אלו. וכן יזהר שלא ללכת בין החמה לצל 
 (סימן תקנא סי"ח. קכו, קכז) בשעות אלו. וטוב להזהר בכל זה כבר מראש חודש תמוז. 

ולט בשעות הנ"ל, נקרא: "קטב מרירי". ומי הוא זה ואיזה הוא? המזיק שש
אמרו במדרש תהילים על הפסוק (צא ו): "ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲה ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד 
ָצֳהָרִים", אמר רבי יוסי: קטב מרירי, כולו עשוי קליפות קליפות, שערות 

ך לבו. ואינו שולט לא שערות, עיניים עיניים, ובעין אחת הוא רואה, ועינו בתו
בצל ולא בחמה, אלא בין החמה לצל, ומתגלגל ככדור, ושולט מארבע שעות 
ועד תשע שעות, ושולט משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב. עי"ש. (ועיין עוד 

  ה' יצילנו ממנו במדרש איכה רבתי א כט)
תלמוד תורה פ"ב ה"ב): תלמידים העושים מעשים  כתב הרמב"ם (הלכות

גונים, יכה אותם המלמד, אך לא מכת אויב ולא מכת אכזרי, לפיכך שאינם ה
לא יכה אותם בשוטים ולא במקלות אלא ברצועה קטנה. ע"כ. שבבין 
המצרים, יזהרו המלמדים שלא להכות את התלמידים כלל ועיקר אפילו 
ברצועה קלה, מפני שיש מזיק שבשעה שהמלמד מכה את התלמיד, הוא גם כן 

יכולה להזיק לילד, על אף שהמכה היתה קטנה מאוד. וכן  מכה אותו, והמכה
היום השיטה היא לא  ההורים לא יכו את ילדיהם כלל ועיקר בזמנים אלו.

שהיה יושב ומלמד  מעשה ברבי אבהואמרו במדרש (איכה רבתי):  בהכאות 
תלמידים בבית הכנסת בקיסרין, ופתאום ראה אדם אחד שהרים מקל עץ כדי 

והיה מזיק אחד שעומד מאחוריו ומרים את ידו להכות את להכות את בנו, 
הבן במוט של ברזל שבידו, עמד רבי אבהו וצעק על אותו אדם, האם אתה 
רוצה להרוג את בנך? ענה לו, וכי במקל של עץ שבידי אפשר להרוג? אמר לו, 
אני רואה שעומד מזיק מאחוריך, ומרים ידו להכות במוט של ברזל, וממתין 

[לקוח במקל של עץ, והוא יכנו במוט של ברזל וימות. (קכו) שאתה תכנו
 ארבע תעניות בהלכה ובאגדה] מהספר 

 התינוק שידע לזהות שלא קראו קריאת שמע-מעשה מהזוהר 
. ִהִּגיעּו ְלאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשל ְּכַפר ִסְכִנין,  ַרִּבי ִיְצָחק ְוַרִּבי ְיהּוָדה ָהיּו הֹוְלִכים ַּבֶּדֶר

ם ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא. ִהְתָאְרחּו ֵאֶצל ִאְׁשּתֹו, ֶׁשָהָיה ָלּה ֵּבן ֶאָחד ָקָטן, ְוָכל ֶׁשָהָיה ׁשָ 
ַהּיֹום ָהָיה ְּבֵבית ַהֵּסֶפר. אֹותֹו יֹום ָעָלה ִמֵּבית ַהֵּסֶפר ּוָבא ַהַּבְיָתה, ָרָאה ֶאת 

ֹוִנים ַהָּללּו ְוַתְרִויַח ֵמֶהם אֹוָתם ַהֲחָכִמים. ָאְמָרה לֹו ִאּמֹו, ִהְתָקֵרב ַלְּגָבִרים ָהֶעְלי
ְּבָרכֹות. ָקַרב ֲאֵליֶהם, ְוַעד ֶׁשּלֹא ָקַרב, ָחַזר ְלָאחֹור. ָאַמר ְלִאּמֹו, ֵאיִני רֹוֶצה ִלְקַרב 
ֲאֵליֶהם, ֶׁשֲהֵרי יֹום ֶזה לֹא ָקְראּו ְקִריַאת ְׁשַמע, ְוָכ ִלְּמדּוִני, ָּכל ִמי ֶׁשּלֹא ָקָרא 

ֹוָנָתּה, הּוא ְּבִנּדּוי ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום. ָׁשְמעּו ֵהם ְוָתְמהּו, ֵהִרימּו ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבע
ְיֵדיֶהם ּוֵבְרכּוהּו. ָאְמרּו, ַוַּדאי ָּכ ֶזה, ְויֹום ֶזה ִהְׁשַּתַּדְלנּו ַיַחד ִעם ָחָתן ְוַכָּלה ֶׁשּלֹא 

ָהָיה ָאָדם ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ֲעֵליֶהם,  ָהיּו ָלֶהם ָצְרֵכיֶהם ְוָהיּו ִמְתַאֲחִרים ְלִהְזַּדֵּוג, ְולֹא
 -ְוָאנּו ִהְׁשַּתַּדְלנּו ָבֶהם ְולֹא ָקָראנּו ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבעֹוָנָתּה, ּוִמי ֶׁשעֹוֵסק ַּבִּמְצָוה 

ָּפטּור ֵמַהִּמְצָוה. ָאְמרּו לֹו, ְּבִני, ֵאי ָיַדְעָּת? ָאַמר ָלֶהם, ְּבֵריַח ְלבּוְׁשֶכם ָיַדְעִּתי 
ָּקַרְבִּתי ֲאֵליֶכם. ָּתְמהּו. ָיְׁשבּו, ָנְטלּו ְיֵדיֶהם ְוָכְרכּו ַפת. ַרִּבי ְיהּוָדה ָהיּו ָיָדיו ְּכׁשֶ 

ְמֻלְכָלכֹות, ְוָנַטל ָיָדיו ּוֵבַר ֶטֶרם ֶׁשָּנַטל. ָאַמר לֹו, ִאם ַּתְלִמיֵדי ַרב ְׁשַמְעָיה ֶהָחִסיד 
ֹּזָהמֹות, ּוִמי ֶׁשְּמָבֵר ְּבָיַדִים ְמֹּזָהמֹות ַחָּיב ַאֶּתם, לֹא ָהָיה ָלֶכם ְלָבֵר ְּבָיַדִים ְמ 

...[לפני כן ביאר שאצבעות הידיים הם דוגמא ללמעלה בשמים אין ִמיָתה. 
ִאם ָּכל ֶזה ֵיׁש ָּבֶהם, ֵאין ִּדין ִלְהיֹות ְּבִנָּקיֹון ְּכֶׁשְּמָבְרִכים ראוי שלא יהיו נקיות ]

. ְוָלֵכן ּׁשּום ֶׁשָּבֶהם ּוְבֻדָגָמָתם ִמְתָּבֵר ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁשֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִמ 
ַאֶּתם ֶׁשֲחָכִמים ַאֶּתם ַהְרֵּבה, ֵאי לֹא ִהְׁשַּגְחֶּתם ָלֶזה? ְולֹא ִׁשַּמְׁשֶּתם ֶאת ַרִּבי ְׁשַמְעָיה 

ַאֵחר, ֶׁשֲהֵרי ַהַּצד ָהַאֵחר ֶהָחִסיד, ְוהּוא ָאַמר ֶׁשָּכל ִטּנּו ְוָכל ִלְכלּו ֶהֱעלּוהּו ַלַּצד הָ 
ִנּזֹון ֵמַהִּטּנּו ְוַהִּלְכלּו ַהֶּזה, ְוַעל ֶזה ַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה, ְוחֹוָבה ֵהם?! ָּתְמהּו ְולֹא 
? ָׁשַתק ַהִּתינֹוק ֶרַגע ֶאָחד, ָעַמד ִלְפֵני  ָיְכלּו ְלַדֵּבר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ְּבִני, ַמהּו ֵׁשם ָאִבי

ִאּמֹו ְוָנַׁשק ָלּה. ָאַמר ָלּה, ִאִּמי, ַעל ַאּבא ָׁשֲאלּו ַהֲחָכִמים ַהָּללּו, ַהִאם אַמר ָלֶהם? 
ָאְמָרה לֹו ִאּמֹו, ְּבִני, ָּבַדְקָּת אֹוָתם? ָאַמר, ֲהֵרי ָּבַדְקִּתי ְולֹא ְמָצאִתים ָּכָראּוי. ָלֲחָׁשה לֹו 

ֵמָהעֹוָלם, ּוְבָכל  ם ְׁשַאְלֶּתם ַעל ַאָּבא, ַוֲהֵרי ִהְסַּתֵּלקִאּמֹו ְוָחַזר ֲאֵליֶהם. ָאַמר ָלֶהם, ַאֶּת 
, הּוא סֹוֵחר ַאֲחֵריֶהם. [למרות שנפטר הוא נגלה יֹום ֶׁשֲחִסיִדים ְקדֹוִׁשים הֹוְלִכים ַּבֶּדֶר

ְוִאם ַאֶּתם ְקדֹוִׁשים ֶעְליֹוִנים, ֵאי לֹא ְמָצאֶתם  לצדיקים כסוחר ומלמדם סודות תורה]
 , ָהַל ַהּסֹוֵחר ַאֲחֵריֶכם? אֹותֹו

 
ובפרט  עד אחר עשרה באב ונמשתמט מיעכו"ם  שיש לו דין עםישראל  ]א

לוי לשכינה יצריך לעשות שמחה מפני שיש עזוהר שכתוב בו באב "כי בט
[ה"ע מי שיש לו :וכיון שעלה חודש זה ביום ט"ו לא ירד דמעלין בקודש

 ניתוח ויכול לדחותו עדיף לדחותו לאחר תשעה באב]
שמחה כגון צרכי  תשעה באבממעטין במשא ומתן מראש חודש עד  ][ב

פילו צרכי חופה אם חופה אבל שאר משא ומתן של מסחר עושין כדרכן, וא
שאין שהות בר , או דתשעה באברוצה לקנות דבר שלא יוכל לקנותו אחר 

לעשותו אחר תשעה באב מותר והוא הדין דבר שיוכל לקנותו אחר תשעה 
זה אחר כך מותר  במחירבאב אלא שעתה נמצא לו בזול שאי אפשר לקנות 

 לקנות קודם תשעה באב:
מראש חודש, אבל אם התחיל קודם אין הכרחי אין להתחיל שאינו בנין  ][ג

מפסיקין, ואם הוא דבר הכרחי שיש לחוש להפסד וכל שכן סכנה מותר 
להתחיל מראש חודש, וכן מעקה מותר להתחיל גם אחר ראש חודש, אבל 

אפילו התחיל קודם אסור לעשות מראש חודש  (קרמיקה וכדו') ציור וכיור
ואם כבר עשה הקבלנות אם  זהר,יעד תשעה באב, ואפילו בקבלנות טוב לה

יכול לפייסו בדבר מועט להמתין עד אחר תשעה באב נכון הדבר ואם לאו 
מותר, והא דאסרו בציור וכיור היינו בין בציור וכיור בבנין בין מה שעושים 

נגרים, ואפילו שאר בנין שאינו ציור וכיור אם הבנין הוא להרווחה דינו ה
לעשות מראש חודש, מיהו בבית  כציור וכיור דאפילו אם התחיל קודם

הכנסת יכולים לבנות אפילו ערב תשעה באב, ואפילו ציור וכיור דצורך 
 מצוה הוא:

אף על גב דמדינא אין איסור בנשואין אלא מראש חודש עד תשעה באב  ]ד[
[ה"ע מנהג הספרדים להקל לשאת  עם כל זה נהגו לאסור מן י"ז בתמוז

כולל ראש חודש ולבחור רווק יש להקל אפילו  אשה עד ראש חודש אב ,לא
אבל אירוסין  לאחר ראש חודש אלא שנהגו להחמיר שאין זה סימן יפה],

המנהג לעשות אירוסין אחר י"ז בתמוז אבל מראש  ובבגדד ושדוכין מותר
יש נוהגין שלא לעשות וחודש עד תשעה באב אין עושין אירוסין ושדוכין, 

 אוי לנהוג.אירוסין מן י"ז בתמוז וכן ר
קודים ומחולות מן י"ז בתמוז עד אחר תשעה באב, יאסור לעשות ר ][ה

מנגנים שלא ישוררו אצל הגוים, אבל משום איבה או הוראוי להזהיר את 
אם המנגן אין לו מה לאכול שרי לנגן אצל הגוים בעבור שכרו, וכל זה אחר 

[ה"ע י"ז בתמוז אבל מן ראש חודש עד תשעה באב ישמטו עצמן לגמרי
המנגן שזו פרנסתו היחידה ואין לו מלאכה אחרת ואינו עושה כן לשמחה 
אלא שאין לו לאכול לפתן ופת יש  להתיר לו לנגן גם לאחר ראש חודש 
ודווקא אצל גויים דאצל יהודים גם אם אינם שומרי מצוות אסור משבעה 
עשר בתמוז ובסעודת מילה ,חתן וכלה בשבעת ימי חופתם  או בר מצוה 

עשית בזמנה,פדיון הבן ,סיום מסכת מותר להשמיע כלי נגינה הנ
והאשכנזים מחמירים בכל זה ולשמוע שירים ממערכת ,טיפ אסור ולשיר 

וכן הוא הדין ביום י"ז בתמוז עצמו לא ילך בשום אופן,  ,בפה מותר]
להזהר בעשרה בטבת  ךוההולכין בעבור שכרם אין רואין ס"ב, וכן צרי

 קודים ומחולות:ישות רבלילה וביום שלא לע
שבוע שחל בו תשעה באב אסור מדינא ללבוש בגדים חדשים ואפילו  ][ח

 , ומצד המנהג אסור בכל זה מראש חודש:נעולמנעל חדש אסור ל
תפירת בגדים וכיוצא יש להחמיר מראש חודש, וכן אומן ישראל אסור  ][ט

לא וכן גה ,טוייה וארי נכלל באיסור זה גםולעשות בין בשכר בין בחינם, 
חתיכות בגדים כדי שאחר כך יעשה מהם  ום על רקלאפילו ובבגדים לרקום 

טין ולעושין מנעלים שלא יתקנו מחדש, וגם לכל י, יש להזהיר לחיאסורבגד 
, או מעשה חייטיםאחד בביתו שלא לתפור דבר חדש ולא לעשות: מיהו 

בהם  רקמה  בשכר שנותנים להם הבגדים קודם ראש חודש מותר לעסוק
מראש חודש, ורק בשבוע שחל בו תשעה באב אסור אפילו נתנום קודם 

וכל דווקא במקום שנהגו היתר מותר אבל אם לא נהגו היתר ראש חודש, 
יש  [ה"ע היינו לפתן ופת]ואם זה בעל המלאכה אין לו מה לאכולאסור :

[ ה"ע ואפילו ביום תשעה להתיר לו לעסוק גם בשבוע שחל בו תשעה באב
בעבודה לא אסור אלא בהיכא דאפשר לו לשכור עצמו אצל הגוים ד באב ]

 :אחרת  
דבר קרוע וכן בגד שהותרה תפירתו מותר לתפור, וכן הוא הדין דמותר  ][י

 לתפור טלאי על הבגד
 תשעה באבעד  אש חודש לתקן השתי כדי לארוג בגדים נהגו לאסור מר][יא

אסמכוה אקרא כי מפני שפסקה אבן השתיה ושמה הוא מלשון שתי, ו
השתות יהרסון, ולאו דוקא בעושין לעצמן הוא דאסור אלא גם בעושין 

הנשים  ומכל מקוםלאחרים נמי אסור משום מנהג, בין בשכר בין בחינם, ו
שטוות חוטין כדי לתפור בהם בגדים, אם מחייתם היא ממלאכה זו שרי 

ולא דמי , שאין במלאכה זו שמחה תשעה באבלטוות אפילו בשבוע שחל בו 
ואף על גב  לתיקון השתי שהוא בתחלת אריגת הבגדים ואיכא שמחה

דנראה דלא התירו אלא בחוטים של תפירה, אבל חוטין הצריכין לשתי, גם 
וכן אלו שמחייתם בכך יש לסמוך להקל להם, והטוייה שלהם אסורה, 

לארוג לולאות, וכן פתילים, מפני דכל אלו אינם בגדים וכלים להם מותר 
רים אלא עושים אותם לנאות בהם הבגדים, וכל זה הוא בבני אדם גמו

שמחייתם ממלאכה זו, אבל בעלי בתים שעושין לעצמן ואפילו לצורך 
אש אחרים בשכר ואין מחייתם ממלאכה זו צריכין להזהר שלא לעשות מר

 חודש עד תשעה באב
יר תספורת אסור מדינא בשבוע שחל בו תשעה באב , ויש נוהגין להחמ ][יב

וסנדק אסורין  בי הבןמי"ז בתמוז, ובזקן שמעכב האכילה מותר, ואפילו א
להסתפר בשבוע זו, ואסור לגדולים לספר לקטנים בשבוע זה, ואם חל 

בשתי השבתות בין מותרים  תשעה באב יום ראשון או חל בשבת ונדחה
שקודם התענית בין אחריו, ולכן מותר לכבס ולספר בשבוע שלפניו, וכן 

 דברים דיני חודש אבבן איש חי והליכות עולם פ' 

 נצור, תורתי]  המדרש לבית הראשונים בין להגיע[על דלתי  ולשקוד דרכי את לדעת נפשך ובכל לבבך בכל גמור: מאיר דרבי בפומיה מרגלא.יז דף ברכות במסכת כתוב    לאמרי חז"
 לעולם: דאביי בפומיה מרגלא.יז דף ברכות במסכת כתוב .מקום בכל עמך אהיה ואני, ועון אשמה מכל צמךע וקדש וטהר חטא מכל פיך שמור, יראתי תהיה עיניך ונגד בלבך תורתי
. הבריות על מקובל ויהא, למטה ונחמד למעלה אהוב שיהא כדי, בשוק נכרי עם ואפילו, אדם כל ועם קרוביו ועם אחיו עם שלום ומרבה חמה משיב רך מענה, ביראה ערום אדם יהא

.                                                                                                                                     .בשוק נכרי ואפילו מעולם שלום אדם הקדימו שלא זכאי בן יוחנן רבן על עליו אמרו
 . (בוראו את לעבוד שיוכל כדי עצמו את להבריא חייב והאדם יצמא כ"א אלא ישתה ולא ירעב כ"אא אדם יאכל לא קכז סימן) מרגליות( חסידים ספר כתב
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ֵנר ֶאָחד. 'ֵמיָלא, לּו ָהיּו ָּכִבים ַּכָּמה ֵנרֹות, אֹו ֲאִפּלּו ֻּכָּלם',  -ָׁשבּוַע 
ֶׁשֵּיׁש ְּפָגם ְּבִיּצּור ַהֵּנרֹות,  ָחְׁשָבה ִרָּנה ְלַעְצָמּה, 'ָהִייִתי ְיכֹוָלה ִלְטֹען

ַא ִאם ְּבָכל ָׁשבּוַע ַרק ֶאָחד ֵמֶהם ָּכֶבה, ִסיָמן ֶׁשֵּיׁש ְּפָגם ִּבי ַעְצִמי 
ְוָעַלי ְלַתֵּקן אֹותֹו'. ִרָּנה ָעְרָכה ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ְוִהִּגיָעה ְלַמְסָקָנה ֶׁשָעֶליָה 

ַּכַעס. ִּכְמַעט ִּבְקִביעּות ִהיא ִמְתָּפֶרֶצת ַלֲעֹבד ְּבֹאֶפן ָּדחּוף ַעל ִמַּדת הַ 
ַעל ַהְיָלִדים ְּביֹום ִׁשִּׁשי ֶהָעמּוס, ַוֲאִפּלּו ְׁשלֹום ַהַּבִית מּוָפר ִלְפָעִמים 
ְּבָׁשעֹות ֶׁשל ַלַחץ. ְּבַוַּדאי ַהֵּנר ַהָּכבּוי הּוא ִאיתּות ְלַכּבֹות ֶאת ֵאׁש 

ֵּכן ִרָּנה ֵּדי ִהְׁשַּתְּדָלה, ְוַגם ִהְצִליָחה ְמַעט. ַהַּכַעס. ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשְּלַאַחר ִמ 
ַא ְלַאַחר ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ִהיא ׁשּוב ִהְבִחיָנה ְּבֵנר ֶׁשַּמְתִחיל ְלַהְבֵהב, 
ְוַׁשְלַהְבּתֹו ַהְּקַטְנַטָּנה לֹא ַמְצִליָחה ְלִהְתאֹוֵׁשׁש ְוַלֲעלֹות ַמְעָלה. 

ֶניָה ֶׁשל ִרָּנה. "ַאָּבא", ִהיא ָּפְנָתה ֶחֶרׁש ְּדָמעֹות ִּכְמַעט ָעלּו ְּבֵעי
ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם, "ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשַאָּתה רֹוֵמז ִלי ַמֶּׁשהּו ֶּדֶר ַהֵּנר ַהֶּזה. 
ִאם ָאֵכן ָהֶרֶמז הּוא ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֶאְתַּגֵּבר ַעל ִמַּדת ַהַּכַעס ֶׁשִּלי, 

ּלֹא ִיְדַעך ַלֲחלּוִטין ְוִיְכֶּבה. ֲאִני יֹוַדַעת ַּתְׁשִאיר ֶאת ַהֵּנר ַהֶּזה, ׁשֶ 
ֶׁשָּכַעְסִּתי ַּגם ַהּיֹום, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ְלִהְתַּגֵּבר, ְלָפחֹות ְמַעט. 
אּוַלי, ַאָּבא, ִאם ַאָּתה סֹוֵלַח ּוְמַקֵּבל ֶאת ְּתׁשּוָבִתי, ַּתֲחִזיר ֶאת 

ֶפה, ְּכמֹו ְׁשָאר ַהַּׁשְלָהבֹות. "ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשּלֹא ַהַּׁשְלֶהֶבת ִלְבֹער ְּבֹגֶדל יָ 
ַמִּגיַע ִלי ֵנס ָּגלּוי, ֲאָבל ֶזה ִיְהֶיה ֲעבּוִרי ִסיָמן ְמַחֵּמם ְלָבבֹות". ִרָּנה 
ָׁשְלָחה ַמָּבט ַאֲחרֹון ַּבֵּנר ַהּדֹוֵעך ּוָפְנָתה ְלַטֵּפל ַּבְיָלִדים ַהְמַצִּפים ָלּה. 

ָעה ִהיא ׁשּוב ִהִּביָטה ַּבֵּנרֹות, ְוֵעיֶניָה ָזֲהרּו: ַהַּׁשְלֶהֶבת ַּכֲעֹבר ֶרַבע ׁשָ 
ַהְּקַטְנַטָּנה ֵהֵמָּסה ִׁשְכַבת ֵחֶלב ַּדָּקה, ַהְּפִתיָלה ִהְתָאְרָכה ְוׁשּוב ָזְרָחה 
ַּבֵּנר ַׁשְלֶהֶבת ְּגדֹוָלה, ְּכמֹו ְּבָכל ַהֵּנרֹות ָהֲאֵחִרים. ִרָּנה ִקְּבָלה ְּתׁשּוָבה 

ַעל ַהֲחָוָיה ַהְמרֹוֶמֶמת, ַהְמַטֶהֶרת, אשה ִׁשית. ֵאי ָּכְתָבה ַּפַעם ִאי
ַהֵּׁשם? "ִמי ֶׁשַּמִּכיר, ֵמִבין, ּוִמי ֶׁשּלֹא ַמִּכיר... ַּתִּגידּו, ֶׁשל ַהֶּקֶׁשר ִעם 

 ֵאי הּוא ַחי ִּבְכָלל?" 
ידבר הרוצה לבטל ממנו את מידת הכעס מעולם לא יגביה קולו  

וכן השתיקה מבטלת הכעס, לכן  מבטל הכעס. וזה   קול נמוךב
יראה האדם, כשכעסו מתגבר עליו, שישתוק, או ידבר בנחת ולא 
ירים קולו בכעסו, כי המגביה קולו בשעת כעסו, אז יתעורר 
הכעס, אבל קול נמוך והשתיקה, משתיקים הכעס. וגם לא 
יסתכל בפניו של הכועס אלא ידבר עמו בלא ראיית פניו, ואז 

כתב  כךוכמו שכתוב מענה רך ישיב חמה    יבריח הכעס מלבו.
תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל  הרמב"ן באיגרת לבנו

 ארעה. להחטיאדם ובכל עת ובזה תנצל מן מכעס שהיא מידה 
 בני אדם 

רבי מיכל מזלאטשוב זיע"א, שקיבל ירושה  מעשה בבנו של
שמחה עצומה מאביו את התפילין המהודרות שלו. הניחם ב

והרגיש קדושה נוראה. לאחר תקופה ביקשה ממנו אשתו 
שימכור את התפילין של אביו, כי הפרנסה בבית קשה מאוד ויש 
עשירים שרוצים לקנות את התפילין בהון רב, אבל הוא לא 
הסכים. והנה הגיע חג הסוכות. הלך הרב לקנות אתרוג, שבזמנם 

ה אתה מוכן לשלם היה שווה הון תועפות. אמר לו המוכר 'מ
תמורת האתרוג המהודר?' אמר הרב 'אני מוכן לתת בתמורה את 
התפילין של אבי ר' מיכל מזלאטשוב'. כששמע המוכר כך אמר 
'זו עסקה מצוינת', וכך עשו. בהגיע הרב אל ביתו שמח וטוב לב, 
שאלה אותו אשתו לפשר השמחה. אמר לה 'קניתי אתרוג 

אנשי העיר לברך עליו'. 'מאיפה מהודר, ובעזרת ה' אזכה את כל 
יש לך כסף לקנות אתרוג?', תמהה. 'נתתי את התפילין וקיבלתי 
אתרוג'. כשמוע האשה את בעלה אומר כך, כעסה מאוד. לקחה 

ופסלה אותו. ומה שעבר על  הרצפהאת האתרוג, זרקה אותו על 
ודאי שאי אפשר לתאר במילים. אבל ודאי  -בעלה באותו רגע 

אהב מאוד, ואף על פי כן לא מכר את התפילין  שאת בניו הוא
כדי לפרנס אותם יותר בשפע. וממילא נבין כמה הוא אהב את 
התפילין המהודרות. ואם הוא מכר את התפילין בעבור האתרוג, 
אזי אין צורך לומר כמה היה חשוב לו האתרוג. ומה עושה אדם 
צדיק שרואה את אשתו פוסלת לו את האתרוג? אמר הצדיק 

פילין אין לי, אתרוג גם אין לי, אבל שלום בית יהיה לי ולא 'ת
אכעס'. ובאותו לילה שהלך לישון, בא אליו אביו בחלום ואמר לו 
'זה שהיית מוכן לתת תפילין, שזו מצווה לכל החיים בעבור 
אתרוג, שהוא מצווה זמנית של שבעה ימים, וכל זה עשית כדי 

. אבל זה שלא כעסת לזכות את הרבים, עשית רעש גדול בשמים
זה פי כמה וכמה.  -על האשה שלך, והתגברת על מידת הכעס

 ואנהיה. ובזכות זה אתה תהיה עשיר גדול כל ימי חייך'. וכך 
רואים מסיפור זה כיצד הרב זצ"ל עצר את כעסו כמובן דבר זה בא 
מתוך הרבה עבודה עצמית גדולה ה, לא): ''ואוהביו כצאת השמש 

מר האדמו"ר מצאנז שאם היו אומרים לו שהחיה א בגבורתו''. ע''כ
 מתים היה פחות מתפעל מאשר המעשה הזה שעשה שכבש את כעסו

רש"י בדיבור המתחיל ויאמר אלעזר הכהן וגו'.כותב  לפי שבא 
משה לכלל כעס שכעס מדוע החייתם כל נקבה הרי הם גרמו את 
החטא וכו', בא לכלל טעות, שנתעלמו ממנו הלכות הגעלת כלים 

ביום השמיני ואלעזר אמר את הפרשה ולא משה , וכן אתה מוצא 
שהוקם המשכן , שנאמר ויקצוף (משה) על אלעזר ועל  םלמילואי

בא לכלל כעס בא לכלל טעות. וכן בשמעו נא  איתמר (ויקרא י, יז)
המורים ויך את הסלע (במדבר כ, יא), על ידי הכעס טעה ובמקום 

 לדבר אל הסלע משה רבנו  היכה אל הסלע ולכן נענש על זה  
ומה לא שבאו לכעס אלא רק לכלל כעס אנו רואים שגדולי הא

המקום הקפיד על כך למשה נתעלמה ממנו הלכות הגעלת 
כלים.וכן במקום לדבר אל הסלע הכה אל הסלע  כל זה לחומר 
האיסור לא לבא אפילו לכלל כעס ואפילו שהכעס היה לשם 

שמים מדוע לא הרגתם את הנקבות  הרי הם גרמו את החטא  
ס כלל (כמובן המקום הקפיד עליהם מכל מקום אין ראוי לכעו

 ) מאד שלא בהשגת נולפי דרגתם הגבוהה 
האר"י ז"ל כותב שהכועס מסלק את נשמתו ונותנים לו נשמה 

 מהס"א ה"י . 
רב נחמן בר יצחק אמר הכעסן בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיו 
עוד אמר החכם: מי שכעסו ורוגזו אמיץ, אינו רחוק מן 

ל בכעס, אין חייו חיים (פסחים קיג ע''ב), המשוגעים. ומי שרגי
ואינו שמח לעולם, וכיון שאינו שמח, אינו מקבל מאורעותיו 
באהבה ובשמחה, ואינו מצדיק עליו את הדין, ואינו יכול לעבוד 

 את ה' יתברך בשמחה
סה: א''ר אילעאי בשלשה דברים אדם דף גמרא עירובין כתוב ב

 ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו 
ב"ם הלכות דעות פ"ב וכן הכעס מדה רעה היא עד כתב הרמ

למאד וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. וילמד עצמו 
 שראוי לכעוס עליושלא יכעוס ואפילו על דבר 

באדם שהיה נהג משאית של  מרן הרב עובדיה  שסיפרמעשה 
בטון, והיה לו חניה פרטית למשאית שלו ואם היה מישהו חוסם 

ה כועס עליו ומבזה אותו ומצפצף חזק. והנה יום לו את החניה הי
אחד הוא מגיע עם המשאית בטון, והוא רואה שהפעם לא חסמו 
את החניה אלא יש רכב חדש עם הניילון בתוך החניה הפרטית 
שלו. וחמתו בערה בו, ואמר בלבו אני אלמד אותו לקח, ובתוך 

נה כדי דיבור הוציא את המשאבה של הבטון לכיוון האוטו והפ
אותה לאוטו החדש, ושפך עליה את הבטון, עד שהכל נתכסה 
בבטון, ורק לאחר מכן עלה לביתו. והוא רואה בבית בלונים, 
והדודים שלו גם הגיעו, והתחילו לשיר לו יום הולדת שמח, 
ואשתו אמרה לו, לא ראית את האוטו החדש שקניתי לך ליום 

 [הובא בבחרת בחיים]הולדת, ע"כ המעשה. 
יה בירושלים של פעם. באותם ימים היתה מלאכת ה מעשה

עבודה קשה ומייגעת. ''יום הכביסה'' היה יום של עמל  -הכיבוס 
מפרך. באחת החצרות, תלתה אשה אחת כביסה נקייה על 
החבלים, לאחר שעמלה רבות לכבסה. כאשר סוף סוף הסתיימה 
המלאכה, והכבסים הנקיים והבוהקים התנופפו ברוח, עברה 

כנה, שמשום מה לא היתה מרוצה מן החבלים התלויים בחצר ש
בחצר. מה עשתה? חתכה את החבלים, וכל הכביסה נפלה ארצה 

רבים? לא, בעלת הכביסה , והתלכלכה! מה היינו עושים? כועסים
לא נהגה כך. בשקט בשקט כבסה שוב את הכביסה, עמלה שעות 
 רבות ותלתה שוב בחצר הסמוכה. אפילו בערב, כשחזר בעלה

מלימודו, התאפקה ולא אמרה דבר, כדי שלא תכשל בלשון הרע. 
ואז, דפקה פתאום השכנה על הדלת ובקשה את סליחתה בקול 
בכי. בנה הקטן חלה מאוד, והיא חששה שזהו עונש על פשעה. 
האשה הצדקנית מחלה לה בלב שלם, ואף הבטיחה לה כי תתפלל 

תלמיד לרפואת בנה. לתקופת השנה זכתה האשה הצדקת לבן 
חכם עצום שהוא אחד מגדולי התורה של דורנו! הוא מרן רבי 

על חכם אחד שהיתה לו  מספרים,יוסף שלום אלישיב זצוק"ל 
מה טיבה? זוהי חליפה, שיש  -זו ''חליפה של כעס''. חליפה זו

ללבוש אותה תמיד בשעת כעס! כאשר היה החכם מרגיש שהוא 
היה  -. ובינתיים עומד לכעוס, היה רץ מיד ללבוש את החליפה

 ֵליל ַׁשָּבת ָּכָבה ֶאָחד ֵמַהֵּנרֹות ֶׁשִהְדִליָקה. ְּבָכל הכעס נעשה מתון 
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 עוסקים בתורה
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   דבר העורך
בפרשה ח(  כתוב  ָהְרגּו  ":  )לא,  ְּבעֹור  ֶּבן  ִּבְלָעם  , "ֶּבָחֶרבְוֵאת 
רש"י:   אומנותו    -  'ֶּבָחֶרב 'ואומר  והחליף  ישראל  על  בא  הוא 

ובקשה,    להיתפ  ידי  על  בפיהם  אלא  נושעים  שאין  באומנותם,
ב הם  אף  בפיו,  לקללם  אומנתם  ותפש  הוא  עליו  ובא  או 

אומנותם ב  והחליפו  שבאין  האומות  שנאמר  באומנות  חרב, 
 .(בראשית כז, מ) 'הְוַעל ַחְרְּב ִתְחיֶ '

כוח של ישראל הוא בפה כמו התולעת שכוחה בפה  כלומר ה
יד(  אמרשנ מא,  ַיֲעֹקב"  :)ישעיהו  ּתֹוַלַעת  ִּתיְרִאי    טמון   מה",  ַאל 

 שהאמן   כשם   כי',  חיים  חפץ'ה  אומר?  אומנותם""  בכינוי
 לייצר  כדי  עבודה   לכלי  וק זק   ביותר  והמוכשר   ביותר  הגדול
  ועצום   רב  שכוחו ,  יהודי  כל  גם  כך.  מוכר  שהוא  המוצרים  את

 יוכל  עימם  אומנות  כלי  צריך,  העליונים  בעולמות  לפעול
 אם,  שבמשל  האומן  .הפה  הינם  אלו  אומנות  כלי.  לפעול

 כל  לו  יעזרו   לא  שוב,  תקינים  שאינם   עבודה  בכלי  ישתמש
 בלתי   יהיה   ידיו   מתחת  צאשי  והמוצר,  ויכולותיו  כישרונותיו 

 שיישאר  פיו  על  ישמור  לא  אם,  יהודי  אף.  לשימוש  ראוי
  שלתפילותיו   הרי  -  הבורא  עבודת  למלאכת  וראוי   קדוש 

 ! וחס חלילה,  ערך כמעט יהיה לא ותורתו
  הקדוש  האלשיך בשם מביא' חיים חפץ'שה אלא, בלבד זולא
  ה פ  עם   שנעשים,  כזה  תורה  ולימוד  כאלו  תפילות  כי,  א"זיע

 שבא  האדם  על  נוראה  קפידה  מעוררות  אף  -  נקי  שאינו
 .  ומבוזה מטונף כלי באמצעות לבוראו ולשבח להלל
',  אמלא  אוצרותיהם'  בספרו  א"שליט  טורק  אליעזר  רבי  סיפר
 ל"זצ'  איש  חזון 'ה  מרן  אל  שהתלוו  בחורים  קבוצת   על

  יהודי   איזה  שם   עבר.  בלימוד  עימו   ודיברו ,  היומי  בטיולו
  אחד .  אותם  יטלהקנ  והתחיל,  גמור  רץהא  עם,  פשוט

  הגונה   תגובה  טרחן  לאותו  והשיב,  שנון  בפה  ניחן  מהבחורים
, מהתשובה  ייהנה '  איש  חזון 'ה  כי   בטוח  היה  הוא.  וחריפה

"לו  אמר  'איש  חזון'ה  אבל , הופתע  הלה"!  טוב  ענית  לא: 
  חזון ' ה   השיב ,  דבר   שום ""?  לענות  צריך  הייתי  מה  אז: "ושאל
 "! דבר  כל   על   נות לע   חייב  לא   תורה   בן   . ראש   בכובד '  איש 
 ל"זצ  אלישיב  ש"הגרי  מרן  ההוראה  עמוד  עם  אירע  גםכך

 בוקר  לפנות  רגלית  לצעוד  נהג  בהן  בשנים  .השבועות  בחג
 כדי,  המערבי  לכותל  עד'  שערים  מאה'  בשכונת  מדרשו  מבית

 בראש  הולך  היה  הוא.  המוסף  תפילת  את  שם  להתפלל
  ולה גד  כה   קבוצה .  ריוחומא  מתפללים  של   גדולה   כשקבוצה 

, בולטת  היתה  עיר   של  ברחובה  ביחד  כך   הולכים  אנשים  של
 משמירת  רחוקים  או  לערבים  סמוך   כשעברו  פעם  ומידי
 . ונאצות קללות, גנאי מילות צעקו הם  ומצוות תורה
  הפה .  כלום  להשיב   ולא  כלל  אליהם  להתייחס  לא  הורה הרב
 לימוד  -  יתרוחנ  לעבודה  שמיועד  יקר  כלי  הואתורה  בן  של
 !שצץ  צורך לכל בו משתמשים לא, ותפילות ורהת

  העצום  הכוח  את  בבירור  ראו  הדורות   וצדיקי   גדולי  אצל
לכך  ולדיבוריהם  למילותיהם   שהיה דוגמא   רבי  הגאון  סיפר, 
 ישראל   רבי  הצדיק   אודות  א"שליט  זילברשטיין   יצחק

 בשבת   ולמד  ישב  הוא  פעם  :'סאלי  בבא'ה  -  ל"זצ  אבוחצירא
  והלהבה   ,הרצפה  על  השמן  מנורת  נפלה  תאוםופ,  קודש
' סאלי  בבא 'ה  הביט.  לבעור  להתחיל  שם  שהיה  לשטיח  גרמה
"עימה  כמשוחח  ואמר  האש  על ; שבת  שומרים  בבית  כאן: 
   !במקום נעצרה והאש "!כאן לבעור רשות לך אין
 ,מופלג  וצדיק  חכם  תלמיד,  עליון  קדוש  היה'  סאלי  בבא'ה

 של  בסיסי  כוח  זהו   -  פתאים  של  מופת  לא  הוא  הזה  והסיפור
 שומרים  היינו  רק   אילו,  יהודי  לכל  שהיה  כוח.  הדיבור  כוח
 . וישמע החכם ויוסיף לקח !שלנו  הפהעל יכראו

 
 
 
 

 

 

 
   

 ושבועות והתרתם.  פרשת נדרים  .א
 , והריגת בלעם ומלכי מדין. נים יבני ישראל במדימת מלח  .ב 
בן  יפ  .ג בנחס   -ַלַּמֶּטה    ֶאֶלף  -ש  יא  12,000ראש  אלעזר 

 שלל רב.  יםקחומדין ולנוקמים את נקמת ה', נלחמים ב
 השלל, ללוחמים, לאלעזר הכהן, לעדה, וללויים. תקחלו  .ד
 מדין והגעלתם.  משללהכלים  הכשרת דיני  .ה 
 י הזהב למשכן.שיטתכ - תרומת קציני הצבא  .ו 
לה  .ז  גד  ובני  ראובן  בני  של  בעבר  יבקשתם    הירדן אחז 

 .יהמזרח
 לקיים     , וציווה אותםלבקשתםלבסוף הסכים   נוביר משה  .ח

 . בנ"י בכניסה לארץ  םאת דברי התנאי, להילחם יחד ע 

 
 

 נדרים ון בעו
 בקהלת  פסוק  פי  על  מסביר  התורה  על"  יצחק  ברכת"  בספר

תִ "  :)ד,  ה( א  ֲאֶׁשר  ִמֶּׁשִּתּדוֹ טֹוב  ְתַׁשּלֵ ֹּדר  א  ְו   אומרת   ."םר 
 אדם  של   ובניו   אשתו  נדרים  בעוון   :):לב  שבתמסכת  (  הגמרא
 .  מות ת"ר שלם' ת לא'ו  שתידור'מ לדבר רמז, מתים
 תידור   לא  אשר  וב'ט '  ט  הוסיפה,  התורה  עשתה   מה
',  ט  האות   את  'מות'   ת"לר  נוסיף  אם,  שלםת  לאו  שתידורמ

  ָראֵׁשי   ֶאל ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר " ,ה"הקב מרשאו מה וזה ",מטות" נקבל
 ". מטות"ה  ראשי  של  התיבות  לראשי  לבך  שים  ",תַהַּמּטוֹ 
 שבתמסכת  ב  הגמרא,  ושאל  חריף  אייזיל'  ר  אל  אחד  פנה

 לא  אני ,  אדם  של  אשתו  מתה  נדרים  בעוון,  אומרת  ):לב(
  חיה   אשתי  ןכי  פל  עף  וא,  שנדרתי  נדרים  ההרב  קיימתי
 לא  זה   דבר:  אייזיל'  ר  לו  ענה,  הזה  היום  עצם  עד  וקיימת
 מי   על   לא  אבל,  זה  הוא  עונש  שאצלו  מי  על  אלא  נאמר

 יוענק נדריך חילול שבעוון, רצית מה וכי, לכך ומצפה שעומד
 ... ??? פרס לך

 
 

 
 ושאלה   א"שליט  זילברשטיין  יצחק  לרבי  יהודי  הגיע:  שאלה 
 האם,  זהב  תכשיט  ומצאתי  המלח  ים  ימימב  צללתי:  בפיו
  השליכוהו   שמא  לחשוש  עלי  שמא  או,  בו  להשתמש  לי  מותר
 לים  להוליכם  שיש'  הנאה  איסורי'  כדין  המלח  לים  בעליו
 ?בו תמשלהש אסור לי אף וממילא ,המלח

 גיסו  בפני   השאלה  את  זילברשטיין  הרב  הציע  כאשר :  תשובה 
  שעליו '  המלח  ים '  :חיים  רבי  לו  אמר,  זצ"ל  קנייבסקי  ח"הגר

  ים   כיום   שנקרא  הים  אינו'  המלח  לים   הנאה  יוליך'  נאמר
 ממילא,  )כנרת  ים  מלבד(  מלוחים  שמימיו  ים  כל  אלא,  המלח
, הנאה  ימאיסור  הוא  בו  שנמצא  שהזהב   בטוח  לא  בכלל
 לים  יזרקם   הנאה  איסורי  לו  שיש  שמי  מסתבר  שיותר  משום
 נפל   בודאי  אאל,  ספינה  עם  להגיע  יותר  קל  לשם  שכן,  הגדול
 מותרממנו  התייאש  שבודאי  וכיון,  שם  שרחץ  מאדם  זה  זהב

. בזה להשתמש

 "דבס

 ב " פתש  תמוז טי"       ] זתמו ט"ו[  'החייםאור  '  - לזצ" ר עטרבי חיים בן   לע"נן והעלזכות       בי"שנה   580ס' עלון מ 

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

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

   .19:00עה  בש ב' םוי
 ישה:מספר הפג ,זוםב םג רבור מועשיעה

 . 777  :, סיסמת כניסה9779997777

ּטֹות ּמַ



 

 

 
, אדם  של   לשמו  תוספת  מוסיפים  שאם"  איש  חזון"ה  כתב
 אצל  שמות  שווי  יןילענ  ינהמא  נפק.  אחר  לשם  נחשב  זה   הרי
 .החסיד יהודה רבי לצוואת החוששים ,וחותן חתן
 נכנסים  הזה   לפרט  לב  שמים  לא  שאם  הלכה  יוצאת  ןומכא
 מעוכבים  היו   זוג  בני:  למשל.  נדרים  בהלכות  גדולה   לבעיה
 בר  שמעון   רבי  לקבר  הבעל  הלך.  נפקדו  ולא  שנים  כמה
  כך   אחר.  שמו  על  לבנו   יקרא  בן  לו  יוולד  שאם  ונדר,  יוחאי
  הבן   את  שיקרא  נדר  שם  וגם,  הנס  בעל  מאיר  רבי   לקבר  הלך

  לאביו   שהבטיח  ההבטחה  מלבד  זאת  .שמו  על  לו   דשיוול
,  בן  להם   נולד  טובה   בשעה   שנה  אחרי...  שמו  על  שיקרא
 "... יורם מאיר שמעון" :השמות בשלוש  לו קורא והאב
זמרא  הרב(  ז"הרדב  כותב בן    הוא   מקרה  ה שבכז ,  בתשובה  )דוד 
,  שמו  על  שיקרא  לצדיק   הבטיח  הוא.  נדרו  את  קיים  לא  כלל

 לא  שמעון   לרבי.  ההבטחה  בכלל  זה   אין   ,ףנוס  שם   וכשקרא
  להיזהר   צריך  לכן  !... יורם  לא  ובודאי  מאיר  שמעון  קראו
 כך  אחר   עצמו  את  להכניס  עלול  כי,  סתם  להבטיח  לא  מאוד
 ? הסכנה ומהי. ..בסכנה
 ". רוצח" הבגימטרי" נדריםם": "טוריםה בעל" יעקב רבנו כתב
  וכך.  חכרוצ  חשוב  נדרו  את  מקיים  אינו  אשר  שהנודר  לפי

  ובעוון ,  קטנים  כשהן  מתים  בנים  נדרים  בעוון:  ל"חז  אמרו
. :)לב שבת( ןצללחמנא ר .אדם של אשתו מתה נדרים

 
 

"ואת בלעם בן בעור הקוסם   :)בג, כ (יבספר יהושע    תוב גםוכ
וב הרגו?  מי  חלליהם".  על  בחרב  ישראל  בני  ספרי הרגו 

 הרגוהו.    יןדת איתא: ר' נתן אומר: בי
עליו פנחס ציץ    נתן: מיד  מובא  ה) "(רמז תשפ  עונישמ  ובילקוט

הקב"ה,   לפנישל  והביאו  והורידו  ודנוהו   ותפשו    משה, 
לבלעם  הוריד  שפנחס  מהילקוט,  משמע  והרגוהו.  בסנהדרין 

לפ והביאו  באוויר,  לדונו,  מפריחתו  משה  ההריגה   אךני  על 
.  יןדת  פנחס, משמע שנהרג ע"י בישהיה ע"י  לא אמרו    העצמ

: בא בלעם לבקש ממון, וחתכו בא ומוכן במדרש 'לקח טוב'  
 אמרו שנהרג ע"י פנחס דווקא.  ישראל ראשו. ולא 

קצ  (פ'ובזוהר   דף  קטלוהו. ושם   אנשיוא: פנחס ומוב  ג:)"מטות 
קצ א  ד:)"(דף  אחד (לצליה    מרפנחס  דן  איש  ותהרגו   )משבט   בא 

נהרג   שלא  פנחס,ומפורש  במסכת    ראבגמשאלא    ע"י 
פנקס על  פנחס  של    וסנהדרין  ליה  קטיל  'כד  כתוב  בלעם 

ומ פנחס.  ע"י  שנהרג  משמע  בשליסטאה'.  ש"ס הובא 
דבלעם שם. מפנקסיה  שכתוב  מה  על  לסמוך  שיש  משמע   ,

   הש"ס לא היו מביאים זאת. ןכא לם אש
רש ליסטאהאמנם  פנחס  יתיה  קטל  כד  כתב,  צבא,   -  "י  שר 
ק המלח ואפילו  כל  אחר,  נראה טליה  שמו.  על  נקראת  מה 

בפנקסיה   שכתוב  מה  על  ראית לסמוך  מה  לרש"י,  שהוקשה 
בן  של   שהיה  כתוב  33בלעם  הא  שפנחס    כשנהרג,  גם  שם 
כתב רש"י: מה   הזל  , וזה לא מצינו בפסוקים ובחז"ל. עהרגו

כל    קוםמכל  שכתוב שפנחס הרגו, אף אם נהרג ע"י אחר, מ 
  נחס. המלחמה נקראת ע"ש פ

 שלף חרב מתיקו והרגו.   ספנח: כתב בתרגום יונתן ו 
נ"  דברי תורהוב" הרגו    רבינו  משהשמביא את פרש"י    ג)" (ח"ג 

עם רש"י, רק אמרו שבל בשם המפורש. והנה לא מצינו כן ב
ה'   ששם  הציץ  לו  הראה  ופנחס  באוויר,  כישוף  ע"י  פרח 
המפורש,  בשם  שהרגוהו  שכתב  ומה  והורידו.  עליו,  חקוק 

 א שנהרג בחרב. בפסוק מוב
אמוב  הקדוש  ובזוהר  יהרגהו    ולמר  א:  שלא  לצליה,  פנחס 

לא ש כדי  ראוי זה להזכיר עליו שם קדוש,    לאששם הקודש,  ב
   תצא נשמתו בדבר קדוש.

 סיפור  -הלשון שמירת בכוח  
 למה,  הכתוב  מנה  שחמישה  רואה  איני  וכי'  בארמ  י"ורש

  והושוו ,  בעצה  כולם   ששוו,  ללמדך  אלא?  חמשת  לומר  הוזקק 
 '.מידה כנגד מידה'ב כולם שנענשו כלומר', בפורענות כולם

  פרעה   אצל(  עצה   באותה  היו  שלושה'  אומרת  הגמרא
  איוב ,  נהרג  -  שיעץ  בלעם  ,ויתרו  ואיוב  בלעם,  )במצרים
  שישבו   בניו   מבני  זכו   -  שברח  יתרו,  םריביסו  נידון  -  ששתק
סולובייצ'יק  ר'(  ז"הגרי  והחידושי,  הגזית  בלשכת זאב   )יצחק 
 מידה   שזו  מבינים  אנו  שנהרג  בלעם   בשלמא,  כך  על  שואל
 ?כאן  יש   מידה  כנגד  מידה   איזה ,  ויתרו  איוב  אבל,  מידה  כנגד

  שידע   מפני  היה   מחה  ולא  ששתק  איוב   של   שטעמו  ומתרץ
 מי  כל  שהרי ,  ריםביסו  נענש  ולכן,  כלל  דבריו   יועילו  שלא
  ,לו  מועילה   אינה  שהצעקה  פ"אע ,  צועק  יסורים  לו  שיש
 בלשכת   ישבו  שבניו  זכה,  מלכים  חצרות  ועזב  שברח  ויתרו
  כנגד   מידה  מקבל  דאח  שכל   כאן  רואים  אנו   ושוב.  הגזית
 . לו שמגיע מה  קבדיו מידה
  תינוקת  נולדה  צעירה  למשפחה:  לאחרונה  שהתפרסם  סיפור

 שחייבים   להורים  הודיעו  והרופאים  ,דבוקה  היתה  שלשונה
  גדולי  עם  שהתייעצו  לאחר,  שבוע  בתוך  אותה  לנתח

, לניתוח  תור  והזמינו   מנוס  שאין  ההורים   הבינו   הרופאים
, םמה  רוצה   ה "הקב  מה,  וחשבו  ישבו   לביתם  ההורים  כששבו
 ומשמים'  מידה  כנגד  מידה'  כאן  שיש   למסקנה  ו הגיע  ולבסוף
 על קיבלו  מיד,  הלשון  יןיבענ  להתחזק  שעליהם  להם  מרמזים
 מאוד  להיזהר  וכמובן,  הלשון  שמירת   בספר   ללמוד  עצמם
  זמן   כשהגיע,  בשמיעה  ובין   בדיבור  בין ,  הרע  לשון  מכל

 הרופא  אך  אחרונות  לבדיקות   התינוקת  את  הכניסו ,  הניתוח
  הבעיה ?  לניתוח  בריאה  תינוקת  הביאו   מה   בשביל,  מבין  נויא

  הרי ,  למה  תבדוק?  לך  אבכו?  לך  קשה   !היתה  כלא  נעלמה
  יפשפש   יסורים  עליו  שבאו  אדם  רואה  אם'  ל"חז  אמרו  כבר

 את  ונתקן  שנבדוק  איתותים  לנו   שולח  ה"הקב',  במעשיו
 ] תרג' עמ' לההקהי טיב'[                                           .עצמנו

 
 

: לפי הש"ך  כתב  ,והטעם  -  בנויים היו והרסום, וחזרו ובנאום 
ע שם  על  בנאום  האמוריים  אותם  זרהשכשבנו  לכן בודה   ,

שהייתה   שמם  ושינו  קדושה.  לשם  ובנאום  וחזרו  הרסום 
ינה נאה, בני  שהיה,  די בינה  -  די בון, כלומר  -  'וןדיב'נקראת  

קראו   בגמ   ',דיבן'והם  שאמרו  כמו  דאבה.  דה בוע(   ראמלשון 
ַהָּמקוֹ "  )מ"ו.זרה   ִמן  ְׁשָמם  ֶאת  ג)  ם"ְוִאַּבְדֶּתם  יב,  כנה   -  (דברים 

מלשון עטרה, וחסרוה וקראוה    ' עטרות'כן  להם שם לגנאי, ו
, ו)כ  , גכ  א-(שמואל'עטרת' מלשון סיבוב, כמו עוטרים את דוד  

וכ  'ערוער'וכן   תרועה,  "  'ערער'נוה  ימלשון  ָערּו  מלשון  ָערּו 
, 'עזר'היו קוראים לה    'יעזר'וכן    )ז  ,ז(תהלים קל"  ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה

  .וכינו לה 'יעזר ה' לנו לא היא'
ח.(  ראוהנה אמרו בגמ לעולם ישלים אדם פרשיותיו    :) ברכות 

עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון.  
רך  פסוק המורה על שמות הערים, ואין בו צוכי אפילו  לומר,  

מחשבה בתחילת  העולה  לפי  כך  וענ  ,כל  צורך  בו  ין  יתמצא 
, ואין  שמותיו של הקב"ה  -גדול שהכל תלוי בו. לפי שהתורה  
ועשרת הדברות. כי   ודיבוןהבדל בין אלופי עשיו ובין עטרות  

יוצאים,  מהמקדש  ומימיו  אחד,  וממוצא  אחד  מעיקר  הכל 
 .מרועה אחד כולם ניתנוו



 

 

   

 גנות הכעס ב
חז למדו  זה  הכעס"מפסוק  גנות  את  לקיש .  ל  ריש  כל   : אמר 

הוא  ,כועסה חכם  דכתיב   -  אם  ממנו,  מסתלקת  חכמתו 
מ" ַהֹּכהֵ "וכתיב    "שהויקצוף  ֶאְלָעָזר  ֻחַּקת  ן...  ַוֹּיאֶמר  ֹזאת 

ֹמׁשֶ  ֶאת  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  כא)  "הַהּתֹוָרה  לא,  מכלל    ,(במדבר 
   .(פסחים סו:)הלכה שה נתעלמה ממש

כב:)  ראבגמ   אמוב  עוד ר   :(נדרים  מדיפתי  'אמר  כל   ,ירמיה 
   .הכועס משכח תלמודו ומוסיף טיפשות

תתשכו)(  "חסידים"ובספר   בפני ש  ,מוסיף  סי'  המסתכל   אף 
ו  גיע ממלאך קשה לשכחה, ונזק זה מהכועס משכח תלמודו 

ע הנוצר  להבין  הכעס."י  החבלה  התורה  דומ  ויש  חזרה  ע 
ַוֹּיאֶמר  ל...  ַעל ְּפקּוֵדי ֶהָחיִ ֹמֶׁשה  ַוִּיְקֹצף  "וכפלה שמו של משה  

 וכי לא ידענו מיהו המדבר?  ה" ֹמׁשֶ 
זצ  סורוצקין  זלמן  רבי  לתורה")  ל"ביאר  משה  כשהיה    :("אזנים 

היה  אח"כ  , ולא היה מדבר מיד, אלא שוהה מעט ,כועסרבינו 
מפיו,   דיבור  היומוציא  בנחתדיבורו  הכתוב   .ה  ומדקדק 

  -ה  ַוִּיְקֹצף ֹמׁשֶ "בלשון רכה, ולכן כתוב    -  "הֲאֵלֶהם ֹמׁשֶ ַוֹּיאֶמר  "
   באותו זמן. זה  ללמדנו שלא היה ,"הַוֹּיאֶמר ֹמׁשֶ 

טובה   עצה  אלא  שלמדנו  קצפו,  בעת  לדבר  מעט מתין  ילא 
 ] אוצרות התורה[                                        .דבריכ "ורק אח

 
 

 ס עכלהינצל מן העוד עצות 
לאפיאן אליהו  רבי  על  את צ"ל  ז  מסופר  ייסר  לא  שמעולם 

בקלקלתם, אותם  כשראה  אחרים  או  אחרי  אלא  בניו   רק 
 שהיה רואה בעצמו שכבר לא כועס. 

ימים פעם   שבועיים  וחיכה  גדולה,  עוולה  עשה  מבניו  אחד 
   ורק אז ייסר אותו.  ,שלא נשאר בלבו שמץ כעס  עד שהרגיש

מ מקלם'על  סופר  וכן  עצמו יקש  'הסבא  על  יכעס  בל   שלא 
מיוחד לכך, ורק  הלה בגד  יילבש תח  ןכם  , אלא אמקרהבכל  
   .יראה אם לכעוסכ "אח

ב כתב  עצות  הכעס)  " צדיקים  אורחות " עוד  השתיקה    : (שער 
ו הכעס,  את  יראה   כןמבטלת  לכן  הכעס,  מבטל  נמוך  קול 

בנחת, ידבר  או  שישתוק  עליו,  מתגבר  כשכעסו  ולא   האדם 
כי   בכעסו,  קולו  כעסו ירים  בעת  קולו  עורר ית  -  המגביה 

 . וגם לא יסתכל בפני אדם כועס ו.כעס
כתב   דבריך    :באגרתו  ן" הרמב וכן  כל  לדבר  תמיד  תתנהג 

עת,  בנחת ובכל  אדם  שה  , לכל  הכעס,  מן  תינצל  יא  ובזה 
 חטיא בני אדם. מידה רעה לה

ה" יועץ וכתב  הכעס  ":  פלא  בעת  לאש  -השתיקה   !כמים 
מס  -  כועסכשו ממתנשמתו  אחרת,    ,נולקת  וצריך  ובאה 

  , "משה"  פעמיים  כפלה התורה  ולכן.  להיתחבכ  נה לחזור ולתק
קצף אחד  אותו  שלא  לך  הש  ,לומר  אחרת  בוינשמה   , יתה 

 נפשו בעת כעסו והמיתה. טרףש
 

 

פ"גמשנה  ב בפרגוד   שנינו:  ב)  (שקלים  לא  נכנס  התורם  אין 
שמא    ,ולא בקמיע  בסנדל, לא בתפיליןלא  ,  חפות, לא במנעל 

ויאמרו   הלשכה  ומע'יעני  ויאמרו 'עניהון  יעשיר  שמא  או   .
העשיר' הלשכה  שאדם  ',מתרומת  ידי    לפי  לצאת  צריך 

"והייתם  שנאמר  המקום,  ידי  לצאת  שצריך  כדרך  הבריות 
שהסיבה שלא   (שם)א  נקיים מה' ומישראל". ופירש הברטנור
בבגד   כפולה  שפה  עם  התורם  יחשדוהו    -נכנס  שלא  כדי 

לת וקמיע  שנתן  בתפילין  ולא  הלשכה,  ממעות  שלא   -וכה 
 כן מעות.  יאמרו שהתיר התפר ונתן בתו

 סיפור -  
שנים תשע  בלווילפני  בירושלים,,  שהתקיימה  גדולה  ליוו    ה 

מגדו אחרבים  את  ישראל  שבדור, לי  החכמים  מתלמידי  ד 
לו. ספדו  כבן   ואף  ישיבה  בחור  ניגש  ההספדים  באמצע 

הוא   , וביקש ואמר לו שאףהנפטר  מבניעשרים וארבע לאחד  
להספיד...צרו הבן    ה  לבחוראותו  על  כי  בתוקף    הבהיר  אין 

לדבר ייתכןמה  ולא  גדול  ,  אדם  להספיד  צעיר  לבחור   ,לתת 
 ה תלמידי חכמים כה רבים. וימשתתפים בלובזמן ש

בחור  אותו  וא  אך  ויתר,  בקוללא  לי    מר  תתן  "אם  תקיף: 
יפה  צב לא    -ורה  ואם  המיקרופון   -מוטב.  את  אקח    אני 

הבן  לאותו    !" ואספיד  ,בכוח והרשות    ,ברירהכל  יתה  לא 
  ופרץ בבכי שנמשך דקות   , בחור תפס את המיקרופוןה  ניתנה.
מעט  .ארוכות הנפטר  נכנס    ,ט"תשס  בשנת"  :סיפר  ,כשנרגע 
שמתקי הדגול   בירושלים  לשיעור  טהעל  ים  כאשר סדר  רות, 

ריך לבקש רשות להיכנס לשיעור.  צאחד מכללי הברזל הוא ש
משתתפים וארבעים  מאות  כשלוש  מונה  הזה   ,השיעור 

יוצא  -  וכשמתחיל ואין  נכנס  ננעלות!  ,אין  מיותר   הדלתות 
דבר ' כמכניס  עם פלאפון, כמוהו  יעור  שנכנס לששמי  יין,  צל

הכללים   הדגולהנפטר  "  !"רשהמד-לבית  'אחר  את  ידע  לא 
ונכנס   המגיד  בקשל  יבלמהללו,  את -רשות.  פתח  שיעור 

מגלה    ,השיעור הוא  ככי  והנה  מן    אורחאן  יש  שאינו 
באותו  ..הקרואים השיעור.  את  הפסיק  הוא  והמתין.    ,רגע 

שכמה   לו  ואמרו  אליו  ניגשו  אישור  צמהתלמידים  ריך 
ה להיכנס   נעמד  הזה  צלשיעור.  רגליודיק  'אניואמר  ,על   : 

ידענצמת שלא  ה  תיל  היאמאלו  תורה  אבל  וללמוד   ,כללים, 
לבקשתו-המגיד  !'ריךצאני   נעתר  את   ,שיעור  והמשיך 

אותו  השיעור.   של  הפלאפון  דקות  חמש  החל צכעבור  דיק 
הפלאפון את  שלף  הוא  שמיד  כמובן  גלין.  גלין,  גלין,    , לנגן... 

אותו לו  המג  .וכיבה  הראה  שיעור  אייד  ר-את    , ונוצשביעות 
:  לא עוברות חמש דקות נוספות ושוב  והמשיך את השיעור.

גלין. גלין,  המגיד  גלין,  של  פק-סבלנותו  והוא    ,עהשיעור 
ה נעמד  השיעור.  את  רגליוצהפסיק  על  שוב  הזה    ,דיק 

שהוא לא אשם זה  '  :והתחנן על נפשו  כיביתי את הפלאפון. 
מי! תסלח  צת עא יודע היכן לשים אאני לשטן!  ממש מעשה  

המגיד שיעור נעתר שוב לבקשתו והמשיך. והנה עוברות   !'יל
 דקות ספורות והגלין, גלין... שלו החל מנגן. 

 ,המגיד שיעור סגר את כל הספרים שהיו מונחים על השולחן
   וסיים את השיעור. !!!'כך לא לומדים תורה'וזעק: 

אני לא 'בפעם האחרונה ואמר:    דיק הזה נעמד על רגליוצה"
ש גבי  יהיה  מוכן  חשבוני!  על  תורה  עוון  צביטול  מלהכיל  ר 

כזה המשתאו'גדול  ולעיניהם  המשתתפים .  מאות  כל  של  ת 
  .פנים" א בבושתצהוא קם וי

וזעק: בלוויה,  דבריו  את  בחור  אותו  המשיך  כולכם "  ואז, 
ט אחד אף אחד מכם  רשמעתם כאן את הסיפור הזה, אבל פ

דיק  צ וה  ,לידוי!!! אני ישבתי  -ל-היה ש   יודע... שהפלאפוןלא  
לקח את כל הביזיונות עליו כדי לכן  י מסמיק,  נהזה ראה שא

 ]ברכת דוד[               ...געו כולם בבכייהיו !"שאני לא אתבייש
 

 
 

 
', חי  יוסף  עוד'  רובספ  א"זיע  חיים  יוסף  ונרב  פירש  רמז  בדרך

  ה ְיַצּוֶ   ו ַמְלָאָכי  י ּכִ "  תיבות   בסופי   הרמוז ',  ך " יוה '  השם   ידוע   כי
  המלווין   נהגו   ולכן .  הדרך  לשמירת  שמסוגל  שם   והוא".  ּלָ 

 ומכוונים",  רביםכ  לכה ה  רביםו   חידי"   בדרך  להולך  לומר
  כן   גם  שהוא,  'ך" כל'  שם   יש   ועוד  . 'ך" יוה '   בשם  זו   הלכה
  ובאותיות   'יכ'  של'  כ  באות  הוא  ורמוז  .הדרך  לשמירת  מסוגל

 אלו  שמות  ושני.  ל"האריז  רבינו  ש"וכמ',  יוכאלמ'  של'  לך'
   . )101(  ף "ֶאלֶ  אותיות כמנין ,)101( א " קי   עולים

  למשה   לו   רמז",  ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה: "הכתוב  שאמר  וזה 
 אלו  שמות  שני  מן  שמירה   של   השפעה   ,ַּמֶּטה   לכל  להמשיך
ִיְׂשָראֵ "  כך  י"וע.  ף" אל  שמספרם ַמּטֹות    ראויים   בין  -"  לְלֹכל 

.רע פגע ואין  שטן באין" אִּתְׁשְלחּו ַלָּצבָ , "ראויים שאינם  ובין



 

 

 
 מראה   מובא"  ְרְמָיהּויִ   ִּדְבֵרי"  הפטרת  של  ון הראש  בפרק

  ֵלאמרֹ   ֵאַלי   ' ה   ְדַבר   ַוְיִהי  "  :הנביא  ירמיהו  של  הראשון  הנבואה
ה   ַאָּתה  ָמה  ר ...  רֹאֶ   ֵאַלי '  ה   ַוֹּיאֶמר .  ֹרֶאה   ֲאִני   ָׁשֵקד   ַמֵּקל   ָואֹמַ

   ". ַלֲעֹׂשתוֹ   ְּדָבִרי   ַעל   ֲאִני   ֹׁשֵקד   ִּכי   ִלְראֹות   ּתָ ֵהיַטבְ 
 ֵהיַטְבּתָ "  :לו  רנאמ  מה   ועל?  דווקא  שקד   קלמ  ראה  מדוע

"כתב  י " רש "?  ִלְראֹות   פרח   להוציא  ממהר  הוא  הזה  השקד: 
 .דבריי לעשות ממהר אני אף, האילנות לכל קודם

  גמר   עד  חניטתו  משעת  הוא  הזה   השקד:  אגדה   ומדרש 
  שבו ,  בתמוז  עשר   שבעה   שבין  ימים   כמניין ,  יום   21  בישולו 
 ".הבית  נשרף שבו ,באב לתשעה , העיר הובקעה

. ).ח(   בכורות  במסכת  סוגיה  הם  י"רש  שהביא  דרשהמ  דברי
  בעלי   אצל  העיבור  זמן   משך   בין  הקבלה  עושה  שם  הגמרא
 .האילנות  של הצמיחה  זמן משך  לבין החיים
".  לוז   -  באילן   גדה וכנ ,  יום   21-ל   תרנגולת ":  הגמרא  אומרת
"י"רש  אומר , קטנים  אגוזים  בו  שגדלים  א"קורדל  -  לוז: 

 התוספות   אומרים".  יום 21  פריו  גמר  שעת   עד פרחיו  משעתו
  בתמוז   ז "מי  ףא,  21-ל  אחד  שקד  מקל,  מפרשים  ויש "  :שם

  21-ל   מתעברת  שהתרנגולת  הגמרא  אומרת  ".כן  באב  לתשעה
 פורח  השקד  עץ  -  באילנות  זה   וכנגד,  האפרוח  שבוקע   עד   יום
  זמן   במשך   העיסוק  כל  .פריו  את  שמוציא  עד  יום   21-ל

 הוויכוח  של  בהקשר  בגמרא  באמו   חיים  בעלי  אצל  העיבור 
 .  אתונה   חכמי  עם   חנניה   בן   יהושע   לרבי  שהיה  המפורסם

. הביצים  מן  שבקעו   בתרנגולות  עסק   בוויכוח  השלבים  דאח
 אצל  העיבור  בעניין  לעסוק  הגמרא  את  שהביא  מה  זה
  זה   בנושא   ההתעסקות  את  הרחיבה  מכן  ולאחר,  רנגולתת

  יהושע   לרבי  הראו  אתונה  מיחכ  .אחרים  חיים  בעלי  אצל
 תרנגולת   הטילה  אחת  ביצה  כי  לו  אמרו  הם.  ביצים  שתי

 את  לפניו   והציבו  לבנה   תרנגולת  ההטיל  אחת  וביצה  שחורה 
  הלבנה   הביצה   את   הטילה   תרנגולת   איזו ':  חכמה'ה  השאלה

 חפיסות  שתי  להם  והביא  הלך  יהושע  'ר  ? ה השחור   את   ואיזו 
  בינה וג  לבנה   מעז  נעשתה  אחת  גבינה:  להם  ואמר  גבינה
  גבינה   איזו  לי  לומר  תדעו  אם.  שחורה   מעז  נעשתה  אחת

  .תרנגולת מאיזו יצאה ביצה איזו לכם אומר ,עז  מאיזו נעשתה
, בשנה  תקופות  שתי  יש  ישראל  לעם:  א"המהרש   שם  מבאר
,  באב '  ט  עד   בתמוז   ז " מי :  יום   21  כוללת  מהן  אחת  שכל

 רבי  את  האתונ  חכמי  שאלו. רבה  נא הושע   ועד  השנה  ומראש 
  מן   מזו  זו  הללו  התקופות  שתי  שונות  מדוע:  חנניה  בן  יהושע
  ימים "  אלו  באב  'ט  עד  בתמוז  ז"מי  ?הקצה  אל  הקצה

   ". לבנים  ימים "  אלו  רבה  הושענא עד  השנה  ומראש  ", שחורים
  חפיסות   שתי   חנניה   בן  ושעיה  רבי   להם   הראה  לכך  בתגובה
 .ה שחור מעז  נעשתה ואחת נהלב מעז נעשתה אחת, גבינה

 חכמי  של  לדבריהם  בכך   הייתה  תשובה  איזו ,  להבין  יש
 יכול  הלא?  דווקא עז  נקט  הוא  מדוע,  להבין  יש  ועוד?  אתונה

 מפרה   ואחת  לבנה  מפרה  נעשתה  אחת  שגבינה  לומר  היה
  השעיר  יה ה   הכיפורים  ביום :  א"המהרשר  ומבא  !שחורה
   יה עז). ה(ש לעזאזל משתלח

 יומא(  מראהג  ?השעיר  השתלח  ולהיכן  למי"?  לעזאזל "  זה  מה
  על   שמכפר "?  עזאזל"  המקום  שם  נקרא  למה:  אומרת  ):סז

  לארץ   שירדו  חבלה  אכימל: "י"רש  אומר.  ְוַעָּזֵאל   ֻעָּזא   מעשה 
:  )ו,  ב  בראשית(  נאמר  ועליהם,  קין  תובל  אחות  נעמה  בימי

 ' ". ָהָאָדם ְּבנֹות  ֶאת ִקיםָהאֱ  ְבֵני ַוִּיְראּו'
  יהיה   זלעזאל  המשתלח  שהשעיר  ווה צַ מ  התורה,  כאמור
.  )(בשווי  ובדמים  בקומה,  במראה  -  ה' ל  המוקרב  לשעיר  שווה
  היעלה :  אתונה  חכמי  את  חנניה  בן   יהושע   רבי  שאל  כך   ועל
  לשעיר   שווה   יהיה   לעזאזל   שנשלח  שהשעיר   הדעת   על 

' לה  המוקרב  עירשהש  נותנת  הדעת   הלא'?!  לה   המוקרב 
  המשתלח   השעיר  ואילו,  ערך  ויקר  גבוה ,  לבן  להיות  צריך
 !ערך ופחות  קומה נחות, שחור  להיות ריךצ זללעזא
,  עבודה  אותה  את  עושים  השעירים   ששני  היא   התשובה  אלא 
',  ה  עבודת   זו   הרי  -'  לה  המוקרב  השעיר.  שווים   שניהם   ן ולכ 
  ושניהם',  ה  מעבודת  חלק  הוא  לעזאזל  המשתלח  השעיר  ואף

 .  ישראל על לכפר באים

"לעזאזל  המשתלח  השעיר  על  נאמר   כך   ָעָליו   ִעירַהּׂשָ   אְוָנׂשָ : 
ם ָּכל ֶאת  ".רַּבִּמְדּבָ  ַהָּׂשִעיר ֶאת ְוִׁשַּלח ְּגֵזָרה ֶאֶרץ ֶאל ֲעוֹנֹתָ
  לכם   אוכיח   אני :  חנניה  בן   יהושע  י רב  להם  אמר  כך  על

  נעשתה   אחת,  לבנה  ינה גב  של  חפיסות   שתי  הוציא!  להיפך 
  כשם :  להם  אמר.  לבנה  מעז  נעשתה   ואחת  שחורה  מעז

,  לבנים   ימים  הם   רבה   להושענא   השנה   ראש   שבין   שהימים 
 . לבנים   ימים   הם   אף   באב '  לט   בתמוז   ז " י   שבין   הימים   כך 

 על  במערכות,  ל"זצ  הוברמן   זאב   רבי   של"  רף יט  זאב"  בספר
  רבי   אמר "  :ופלא  הפלא  ל"חז  מדרש  על  עומד  הוא,  באב'  ט
  לישראל   ליתן   ה " הקב   ביקש   ץ שבקי   וחודש   חודש   בכל :  וי ל 

  ן בסיו , קטן  פסח  להם  נתן  יר בא , פסח  להם  נתן  בניסן  - מועד 
,  גדול   מועד   להם   ליתן   בדעתו   היה   בתמוז .  עצרת   להם   נתן 

  להם   ופרע   תשרי   א וב ,  ואלול   ואב   תמוז   טל וב   העגל   ועשו 
  הוא   לאחרים :  ה " הקב   אמר .  והחג  הכיפורים   ויום   השנה   ראש 

  ִּתְהֶיה  ֲעֶצֶרת   ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום , ' יומו  לו  תן , נוטל  אינו  ושלו  רע פו 
  . ]תשפב רמז שמעוני ילקוט[" ָלֶכם 
 בחודש   אחד  מועד  רק   להיות  אמור  היה   מלכתחילהו,  דהיינ
  יום ,  השנה  ראש  -  המועדים   שלושת.  עצרת  י שמינ  -  תשרי

  , תמוז  בחודשים  להיות  אמורים  היו  -  הסוכות  וחג  הכיפורים
 העגל  במעשה   לישרא  שחטאו  לאחר  אולם.  ואלול  אב

 אלו  בחודשים  המועדים  שלושת  ניתנו  לא,  הלוחות  ונשתברו
 . תשרי לחודש נדחו והם
  כמילח  חנניה  בן   יהושע  רבי  שבין  הוויכוח  לעומק   נחזור   עתה

  היה   השנה  ראש  של  הזיכרון  יום  מלכתחילה  אם.  אתונה
  להיות   אמור  היה   הכיפורים  ויום  בתמוז   ז "בי  להיות  אמור
  ראש  שבין   ה " הקב   רצה   שמלכתחילה   אפוא   נמצא,  באב'  בט

  יום   בין  שהיה  הפער  זה.  ימים   21  יהיו   הכיפורים   ליום   השנה 
. ישראל ארץ על הדיבה הוצאת  יום  לבין הלוחות קבלת
 ימים  21,  לכם  יש  הנה:  יהושע   לרבי  ואמרו  אתונה  חכמי  באו
' ט-ל   בתמוז   ז "י  בין   ימים   21-ו  רבה  להושענא  השנה  ראש   בין
 .  שחורים ימים כולם,  ימים  21  מול ימים 21 .באב
  באותם   מדובר !  ולא  לא :  חנניה  בן  יהושע  רבי  להם  אמר

  השנה  ראש  שבין  הימים  במקור  שהרי   (לבנים)   ! בדיוק   הימים 
! באב' לט בתמוז ז"י שבין  ימים אותם אלו בהר להושענא
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 מאוצרות הפרשה      

  חידה פר"ש             חידה פר"ש        
 !המשמש גם כשמו של יהודי, המופיע בתורה פעמים רבות, וגם כסוג של בגד במגילת אסתר יחפשו בפרשה שם של אדם גו                                      

מדוע שונה פרשת נדרים (ל, ב)וידבר משב אל ראשי המטות 
שנאמרה "אל ראשי המטות" משאר פרשיות התורה שכתוב "דבר לא

על פי רוב, ראשי המטות, העסקניםמתרץ ה"חתם סופר",  בני ישראל"?
והמנהיגים הם שנודרים ונשבעים ומבטיחים ולא מקיימים, הם מועדים
לשנות מדבריהם ולחזור בהם מהבטחותיהם, ולכן הופנתה האזהרה

 (מדשן ביתך) דווקא להם: "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה".
 (ל, ג)יש כי ידור נדר לה' א

זצ"ל מחכמי צפרו שבמרוקו, דייק מדוע הגאון רבי אליהו בן הרוש
לגבי נדר נאמר שנודר לה', ולא נאמר כן לגבי שבועה. ופירש על פי
האמור בגמרא שהנדרים חלים על דבר מצוה, מה שאין כן השבועות.
שהנודר שלא יטול לולב, למשל, אסור בנטילתו. והנשבע שלא יטול

איסור גברא,לולב חייב לנטלו. וסיבת החילוק, שהשבועה היא 
והנדרים איסור חפצא. שבנדר אוסר הסוכה עליו, ו"אין מאכילין לו

". אבל בשבועה אוסר עצמו מלעשות הדבר,לאדם דבר האסור לו
וכבר מושבע ועומד הוא מהר סיני לעשותו. וזהו שנאמר: "איש כי ידור

לה'", שנדרים חלים גם על חפצי שמים. "או השבע שבועה", –נדר 
(מעיין השבוע) וכאן לא הוזכר שם שמים, כי אינה חלה אלא על דבר הרשות.

ורבותינו למדו(רש"י), לא יעשה דיבורו חולין  (ל, ג) לא יחל דברו
 מכאן לשמירת הלשון מכל דיבור אסור. 

מעיין השבוע' סיפורהרה"ג שלום מאיר ולך שליט"א מביא בספרו '
  ששמע ממקור ראשון.

כאבים עזים תקפו אישה בעיניה, והרופא מצא שהעורק הראשי
התפוצץ. העין בסכנה, ובכירי הרופאים חששו לנתחה מפאת הסיכון
הגבוה. בקושי רב נעתר פרופסור אחד לנתח, וקבע תור לניתוח. פנתה

וייעצה לה:האישה אל הרבנית קניבסקי ע"ה לקבל את ברכתה, 
"תתחילי בלימוד שתי הלכות ליום בדיני שמירת הלשון, שזו סגולה
נפלאה לכל דבר". שמעה החולה, וקיבלה על עצמה. בהגיעה לניתוח,
נפעם הרופא לגלות שהעורק נסתם מאליו, נס רפואי מדרגה ראשונה!
ברוב השתאותו נסע עם החולה אל הרבנית, לשמוע מפיה על התרופה

ענתה הרבנית ואמרה: "ידוע לי אישית על מאות מקריהמופלאה. נ
ישועות מופלאות בזכות הלימוד הקבוע בהלכות שמירת הלשון. אבל
איני רואה בכך פלא, שהרי הצדיק ממנשסטר זצ"ל הבטיח ישועות

 גלויות ללומדי הלכות שמירת הלשון, שתי הלכות ליום!"...
נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל

אומר ה"משך חכמה", יתכן שאם היתה מלחמת מדין (לא,ב) עמיך
אחר מות משה, היו אומרים שכל ימי משה לא נלחמו במדיינים לפי
שמשה הגן עליהם, כי היה חתן יתרו וישב במדין שנים רבות. לכן ציווה

 (מדשן ביתך)  הקב"ה שיילחם בהם קודם פטירתו.

ן לתת נקמתויהיו על מדי החלצו מאתכם אנשים לצבא
ה' במדין אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל

 ד)-תשלחו לצבא (לא, ג
באחת הדרשות שנשא רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, שאל: כתוב בתורה
במלחמת מדין שמשה רבינו בחר שלושת אלפים איש מכל שבט,

וחילק אותם לשלוש. שליש, כלומר אלף אנשים, לקח אל הקרב ממש.
מור על הכלים, כלומר לשמש את הלוחמים, ואילואלף אנשים כדי לש

 אלף נוספים כדי להתפלל.
ויש לשאול: הרי היו כל כך הרבה "גימלאים" בשבט, וא"כ למה בחר
משה מתוך שלושת האלפים הצעירים שגייס לצבא, אלף שיתפללו...
מדוע שכל זקני השבט לא יתפללו? והרי גם כל העם יכול להתפלל,

 משה "מיותרים" כביכול? ואילו האלף שגייס
מכאן לומדים שרצה משה רבינו להראות, –הפטיר רבי יעקב  –אלא 

ששקולה התפילה בדיוק כמו הלחימה עצמה... ורואים כמה גדול
כוחה של תפילה כפי שמובא בגמרא שכל זמן שאלעזר המודעי היה

ות. שהיה מבקש "ריבונו של עולםמתפלל, היה בר כוכבא נוחל ניצחונ
תשב בדין היום". אך ברגע שבר כוכבא הרג אותו, ובכך נהפך לבר לא

 (מדשן ביתך) כוזיבא, נלכדה העיר ביתר.

 (לא, ה) ישראל אלף למטה וכו' וימסרו מאלפי
הלשון וימסרו משמעו שאחרים מסרו אותם על כרחם, וביאר רש"י
שלא רצו לצאת למלחמה כי שמעו שמיתתו של משה רבנו תלויה

 במלחמה זו.
בספר 'מכתם לדוד' מביא ביאור מחודש של ה"אמרי אמת" מגור,
ששאלו אותו, כתוב בגמ', שכל מה שהקב"ה אסר לנו, כנגד זה הוא גם
התיר לנו. אסר דם, התיר כבד, אסר לנו אשת אח, התיר לנו יבמה.
שאלו החסיד, איפה מצינו בתורה שהתירה לנו להלשין ולהיות מוסר.

כתוב "וימסרו מאלפי ישראל", לשון מסירהאמר לו ה"אמרי אמת", ש
והלשנה. מה שייך כאן מסירה והלשנה? אלא שבפרשת שופטים יש
את הסדר של עורכי המלחמה, מי שבנה בית ילך וישוב לביתו, וכן
הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ומסבירה הגמ', זה המתיירא

ה מאלומעבירות שבידו. יוצא שאחרי ההכרזה הזו של הכהן, הרב
שחזרו היו צדיקים גמורים שחשבו שאינם ראוים לצאת למלחמה, כי
הצדיקים מחזיקים את עצמם תמיד בפחד החטא, וכמו שאמר דוד
המלך "וחטאתי נגדי תמיד". ואז באו השכנים או סתם ידידים, והלשינו
ואמרו על אותם צדיקים, פלוני זה שחושב עצמו לכלום וחזר לביתו,

וירא ה', קחו אותו לצבא. וזה הפירוש "וימסרו",הוא באמת צדיק 
 (שם) שהלשינו עליהם, מסירה כזו מותרת מן התורה.

 (לא, ט)ויישבו בני ישראל את נשי מדין 
הגאון הקדוש רבי אברהם אזולאי זצ"ל עמד על כך, שבכל מלחמת
מדיין לא נזכרו "בני ישראל" אלא כאן: "ויצבאו על מדיין", ולא נאמר:

אמר: "בני ישראל". "ואת מלכיראל". "ויהרגו כל זכר", ולא נ"בני יש
ן הרגו", ולא נאמר: "בני ישראל". ואת כל חילם בזזו", ולא נאמר:מדי

ין", כאן נאמר: "בניני ישראל את נשי מדבל: "ויישבו ב"בני ישראל". א
 ישראל"! הלא דבר הוא!

ה אחד מהםותירץ, שכאשר גברו שנים עשר אלף על אומה שלימה, הי
הורג רבים, ולוקח שלל רב. אבל כשנכנסו ליטול את תכשיטי הנשים
ולשבותן, לא היה אחד מהם נכנס ביחידות, ולא היו נכנסים אלא
בזוגות, כדי שלא יבואו לידי מכשול ולידי חשד, ולפיכך מציין הכתוב

 )מעיין השבוע(ת הנשים! ש"בני ישראל" שבו א



 ללמדך       
 !משל שמים נותן –הנותן 

 ֹ  ֵתינּו ִלְפנֵי יְהֹוָה (ל"א, נ')וַּנְַקֵרב ֶאת ָקְרַּבן יְהֹוָה ִאיׁש ֲאֶׁשר ָמָצא ְכִלי זָָהב ֶאְצָעָדה וְָצִמיד ַטַּבַעת ָעִגיל וְכּוָמז ְלַכֵּפר ַעל נְַפׁש
 ולא 'ונקרב קרבן לה''?  –לכאורה יש להבין, מדוע נכתבה בפסוק הלשון: 'ונקרב את קרבן ה'' 

בעיר לבוב, התגורר יהודי עשיר בשם הרצלי, אשר היה מגדולי בעלי הצדקה שבעיר. את הונו, עשה הרצלי זה  את התשובה, נבין על פי המעשה הבא:
פרץ ועלה באופן יוצא דופן, עד שהגיע לכדי  –יו ואבותיהם מזה שנים, אולם מסחרו של הרצלי ממסחר באבנים טובות, משלח יד בו עסקו גם אבות

 כך הרבה הוא במעשי צדקה וחסד בעודו פותח את ידו לרווחה לכל עני ונצרך ולכל דבר שבקדושה. –עשירות של ממש, וככל שגדל הונו 
ובת ענין נחוץ, שפך את ליבו וסיפר כיצד עולה בידו בנקל לפתוח את ידו ולפזר באחד הימים, כאשר נתבע על ידי גבאי הצדקה ונתן בחפץ לב לט

בהיותו צעיר לימים, כאשר החל לשלוח ידו במסחר, יצא הרצלי אל היריד הגדול, כשבאמתחתו ארבע מאות שקלי כסף.  מהונו לאחרים. וכך סיפר:
הכיר הרצלי היטב מבית אבא, כך שהוא לא חשש לצאת אל היריד לבדו. ובכל  –סכום לא מבוטל. את עולם האבנים והיהלומים, על נבכי סודותיו 

 הוא הרגיש איך ראשו מסתחרר... –זאת, בעמדו שם, במרכז היריד, תוך שסביבו נסגרות במחי יד עסקאות ענק בסכומי עתק 
יע לאזניו של הרצלי קול בכי חרישי. בסערת היריד, הג –והנה, לפתע, בעודו מנסה להבין את אשר לפניו ולהתאים את עצמו לקצבו של היריד הסוער 

 איש לא הבחין באותה אשה אומללה, אולם ליבו הרחום של הרצלי לא הניח לו להתעלם מבכיה ולהמשיך בשלו כאילו לא אירע מאומה.
יש סכום של ארבע מאות רובלים לפיכך, ניגש הרצלי אל האשה, בירר את סיבת בכיה, וכך נודע לו כי מדובר באשה אלמנה, אשר התחייבה להשל

"שנים כה רבות ציפתה בתי להקים את ביתה, גם כאשר נראה היה כאילו  לנדונייתה של בתה אשר באה בברית האירוסין, ובידה אין פרוטה לפורטה...
רק בשל חסרון מעות!", מיררה  עלול השידוך להתבטל –נגזר עליה לישב בודדה עד שילבין שער ראשה! והנה, עתה, עד שסוף סוף מצאה את זיווגה 

 –ארבע מאות רובלים  –האשה בבכי, ודבריה חלחלו לליבו של הרצלי שמיהר לעשות מעשה: על אתר הוא רוקן את ארנקו, ומסר את כל אשר לו 
תו של אליהו הנביא, לידה של האשה אשר פניה אורו לפתע, וברכות הורעפו מפיה ללא הרף על ראשו של הנדיב האלמוני, בו סברה למצוא את דמו

לא היה להרצלי עוד מה לחפש ביריד, ובכל זאת, הוא המשיך לשוטט בין הדוכנים. לפתע, ניגש אליו  –כך או כך, כעת, בהיותו חסר כל  לא פחות...
בודאי מבין את ערכה... "יש לי הרושם, שאתה מבין בסחורה... ובכן, מה דעתך על מחרוזת האלמוגים הנפלאה הזו? אתה  אדם בלתי מוכר, ואמר:

 ובכל זאת, אמכרנה לך בתמורה לאלף רובלים בלבד, ואפילו אמתין עם התשלום עד ליום המחר!".
ואכן, הרצלי הבין היטב בטיבה של הסחורה שהוצגה בפניו... הוא ידע שהשרשרת הנפלאה שווה פי כמה וכמה מהמחיר שנקב הסוחר, ולפיכך, הוא 

השלים עוד  –.. ואמנם, עוד באותו היום הספיק הרצלי למכור את השרשרת במחיר כפול ומכופל, ובסכום שנותר בידו קיבל את ההצעה בשתי ידיים.
הציע לו הלה סחורה נוספת, בשווי של ששת אלפי  –כמה וכמה עסקאות... בסופו של יום, כאשר ניגש אל מוכר השרשרת בכדי לפרוע את חובו 

ת זמן הפרעון עד לסוף השבוע, והרצלי מצידו לא היסס... הוא חטף את ההצעה, לקח את הסחורה, ועשה רובלים, כאשר הפעם הוא מרחיב לו א
בסוף השבוע, כאשר ביקש הרצלי לפרוע את חובו לסוחר האלמוני, הוא לא מצאו... יתר על כן, איש מבני היריד לא ראה אדם שענה על  בעסקיו חיל.

ר שתיאורו מתאים לתיאור אותו מסר הרצלי. בלית ברירה, בשלב מסויים, אמר הרצלי נואש וחזר אל תיאורו של האיש, ואיש לא פגש מעולם סוח
ואכן, כשיצא אל היריד הבא, נטל עמו הרצלי את  ביתו כשבידו סכום הכסף המגיע לסוחר, כשהוא מהרהר בליבו כי ביריד הבא ישוב לחפש את האיש.

ביריד, אולם גם הפעם לא ראה את האיש ולא פגשו. כך, גם ביריד של השנה שלאחר מכן, וכך בכל סכום החוב מלבד המעות בהם היה בדעתו לסחור 
"מבינים אתם?", הטעים הרצלי והסביר לגבאי הצדקה, "אינני יודע אם היה זה אליהו הנביא או לא... אבל דבר אחד ברור,  שנה ושנה מאז ועד עתה... 

תי, אלא בדיוק להיפך, כל עושרי נזקף לזכותו! כלום יש מקום להתפלא על כך שמוסיף אני עוד לא זו בלבד שלא הפסדתי ממעשה הצדקה שעשי
 ועוד במעשי צדקה וחסד? הלא לזכות אלו נזקפת הצלחתי כולה!", סיים.

ייחס אל כסף זה ככסף קל לו הרבה יותר להת –ואנו על פי דרכנו למדנו, שכאשר האדם זוכה לחוש בבירור כי כספו ניתן לו באורח פלא כמתת שמים 
 כרצון ההשגחה העליונה! –שאינו שלו, ולהשתמש בפקדון שנמסר לו משמים 

שכן כאשר שבו בני ישראל ממלחמת מדין, בה ראו ניסים גלויים החורגים  ומכאן, תשובה לשאלתנו, על פי דרכו של ה'משך חכמה' שהיה אומר כך:
בעית, אלא שמיימית מופלאה! משכך, הם הבינו היטב כי אין הם נותנים מאומה משלהם הם הרגישו בבירור כי הצלחתם אינה ט –מדרך הטבע 

משלו! לפיכך, מציינת התורה כי קרבנם לא היה קרבן לה', כמי שנותן משל עצמו  –כאשר הם מקריבים את קרבן ה', אלא נותנים כביכול לו יתברך 
 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)במדבר"  –ללמדך (" ה לה' יתברך, ונמסר בידם כפקדון בלבד...כלומר, קרבן ממה שהיה שייך מלכתחיל –לאחר, אלא קרבן ה' 

                                                                                                                                                                                                  

 רבית בקיטנה עוברת                                
עשרה הורים התארגנו לעשות קייטנה עוברת, כל אחד שומר על עשרה ילדים פעם בשבועיים, וכולם שומרים כל יום משעה תשע עד  :שאלה

 אחת בצהרים, אחד מהם שומר ביום שישי מתשע עד שתים עשרה, האם יש בזה איסור ריבית?
יסוד השאלה, דאיתא בשו"ע (יו"ד סי' ק"ס סעיף ט') אם אומר לאחד שיעבוד בחורף וכנגד זה השני יעבוד בקיץ, אם לשני קשה יותר יש כאן 

שעות,  4שעות, ומקבל כנגד זה  3מחזיר לו יותר ממה שמלוה לו, עי' שם. לפי"ז בנד"ד שזה שעובד ביום שישי עובד איסור רבית, משום ש
 יל"ד האם יש בזה משום רבית, שמקבל בשבוע הבא יותר ממה שעבד?

 שעות בשאר הימים 4-שעות ביום שישי שווה ל 3-לשמור על ילדים ביום שישי קשה יותר משום שיש לחץ לקראת השבת, נמצא ש :שובהת
ועוד שכאן הם כעין שכנים שאינם מקפידים זה על זה שמותר אפילו אחד מוסיף לחבירו (עי' רמ"א יו"ד סי'  וא"כ יש כאן שווה בשווה. 

שאם אמא אחת אומרת שהיום תוכל לשמור רק עד שתים עשרה לא מקפידים עליה, ולכן  ,וראייה לכך ,לפי שעה קס"ב סעי' א'), שלא דנים
 הרה"ג יהודה אריה דינר שליט"א, מים חיים)(אין בזה חשש ריבית. 

          רי

 מחוץ לבית, ויש אותה פעמים לגבר. וחלק מהנשים יש להם הדבר בתור מלבוש?ה מסוימת שיש אותה מצוו                                 
  .הנשים אהבו את א"י יותר מן הגברים, ולכן לא נגזרה עליהם גזרת המרגלים (רש"י כ"ו,סד)תשובה על חידה פר"ש: 

                 ושי פורגס נ"ימ: שמות הזוכים       דקות. 100קות למשך ד 5עכברים כל  5חתולים. אותם חמשה חתולים יכולים להמשיך ללכוד  5נדרשים לחידה: תשובה                           
 

 הנינה להולדת הבת הנכדהזמן ירי –ת משה רדליך ומשפח      רדליך להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות    –שטיין  תומשפח  מרכז העיר:                                                            
 משפחת באסופסקי להולדת הבן               דת הבן הנכדלהולאקרמן  –הנאו  תומשפח :עמישב-גני הדרמשפחת צוריאל להולדת הבת     

 

 

שבגנ הדראל להולדת הבת      משפחת באסופסק להולדת הבן             דת הבן הנכדלהולאקרמן הנאו תומשפח:עמ

למייל  037608833בפקס:  עד יום שני פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח  a7608833@gmail.comאו 

לפקס"ב סעי' א'), שלא דנים
הרה"ג י(אין בזה חשש ריבית. 

     ררריירירירירירירי
 חידה שבועית      

תשובה                      

                                                    
צוריא אמשפחת משפחת צור

                           

 מזל טוב         

כאשר הם מקריבים את קרבן ה
כלומר, ק–לאחר, אלא קרבן ה' 

        

עשרה הורים התארגנ:שאלה

 פינת ההלכה       

 
 



   
 

 
  

 

ֻבָעה : ַבע ׁשְ ָ י ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה׳ אֹו ִהׁשּ אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: לא תהיו  ִאיׁש ּכִ
סבורים שהותר לכם להשבע בשמי, אפילו על אמת אין אתה רשאי להשבע בשמי, אלא אם כן יהיו  

אלקיך תירא״(דברים ו׳) שתהא כאותן שנקראו יראי אלוקים, אברהם    בך כל המדות הללו: ״את ה׳

מהו באמת ענינו של דבר זה, שאסור להשבע איוב ויוסף. וכו' (במדבר רבה כב, א).  
כן מחונן האדם בכל המדות הללו? הענין יובן על פי משל לשני   אלא אם 

שכנים עניים, אחד מהם היה חוטב עצים והשני היה גנב, והיו לזה בנות ולזה 
העצים לפרקן השיא אותן אביהן ברוב   בנות. כאשר הגיעו בנותיו של חוטב 

בנותיו את  להשיא  ממון  לו  היה  לא  הגנב  ואילו  והדר,  הפציר הגנב פאר   .
לו איך הצליח להשיא את בנותיו ולתת להן נדוניא, בשעה    בשכנו שיסביר

שהוא עני ואביון כמוהו? השיב לו החוטב עצים, שמנהגו הוא שביום שנולד 
לו ילד, עושה לעצמו תיבה קטנה (קופה) סגורה במסגר, ויום יום הוא נותן  
בתוכה אגורה אחת ועד שיגיע לפרקו כבר יש לו עבורו כל צרכי הנישואין.  

ב עצים הציע לשכנו שיעשה כן גם הוא, דהיינו שיעשה ארגז קטן סגור והחוט
במסגר ויתן בתוכו מידי יום מטבע עד שיתמלא. כששמע הגנב את דבריו ואת 
את   תתן  כאשר  כי  עבורך,  רק  טובה  הזאת  העצה  ואמר  מאוד  צחק  עצתו, 
המטבע לתוך הארגז הסגור, יהיה מונח עד שיגיע הילד אל פרקו, ואין חשש  

פתח אותו לפני הזמן גם אם תהיה דחוק, אבל אנכי הלא גנב אני, ואני  שת
שכן מסגר קטן זה אשר אני   פותח מסגרות נעולות אשר סגרו אחרים, וכל 

הנמשל, הצדיק עשיתיו, שבודאי שאני אפתח אותו כאשר אהיה דחוק לכסף.
לפניו   התורה  סגרה  אשר  המסגרות  וכל  המצוות,  ואת  התורה  על  ששומר 

וחתומים אתו, הוא יכול לעשות לעצמו מסגר קטן לנדור נדר, והוא   שמורים
את  שובר  שהוא  הרשע  כן  לא  מסגרו,  את  ישבור  ולא  אותו  ישמור  בודאי 
המסגרות הגדולות אשר סגרה התורה הקדושה, בודאי שישבור גם את המסגר 
שלו אשר נעל בעצמו, לכן יפה אמרו בענין הנדרים שאינם מתאימים אלא רק 

שנקראו יראים, שהם בטוחים שיהיה הנדר שמור בידם, וככל אשר   לאותם
 ) המגיד מדובנא בשם -  לבוש יוסף(  . יצא מפיהם יעשו

 

ת ַהּתוֹ  ְלָחָמה ֹזאת ֻחּקַ ִאים ַלּמִ ָבא ַהּבָ י ַהּצָ ר ַויֹּאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ֶאל ַאְנׁשֵ ָרה ֲאׁשֶ
ה: ה ה' ֶאת ֹמׁשֶ ידוע שבכח האש לטהר ולהכשיר את הכלי שנבלע בו איסור.  ִצּוָ

 אפילו בליעה שאין מועילה לה הגעלה במים רותחים, ליבון באש מועיל לה.
כאש נאום ה׳" יש בכוחה להסי כה דברי  שנאמר עליה "הלא  ר  גם התורה 

התנא:  שאמר  מה  וזה  בה.  הבלועים  הטומאה  כוחות  את  האדם  מנפש 
רעיון  ממש כמו הכשרת כלים.  —"ומכשרתו להיות צדיק וכו׳" (אבות פרק ו)  

בפסוקי הפרשה    ם לספר "ליקוטי הלכות", רמוז גזה, אומר ה״חפץ חיים" בהקדמתו  
אך את הזהב    של הגעלת כלים. נאמר כאן: "זאת חוקת התורה אשר ציוה ה, את משה,

והדברים צריכים   ידה יתחטא".נוגו׳ דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר, אך במי  
ביאור: הרי פרשת הגעלה היא דבר שהשכל מחייבו. הכל מבינים ש״כבולעו 
כך פולטו", אם הבליעה אינה חזקה כל כך, כגון שנבלע על ידי הרתחה, די  

ידי   על  היא  הבליעה  וכאשר  ברותחין,  בהכשרה בהגעלה  צורך  יש  האש, 
 בפסוק בשם חוקה?ן  הנעשית על ידי האש דוקא. מדוע, אם כן, נקרא העני

על פי האמור יש לומר שהתורה באה לרמוז לנו כאן על הענין הנוסף שבפרשה 
ה״הגעלה" הנעשית על ידי התורה. התורה דומה למקוה מים המטהר   —זו  

רבה אשמה ונטמאו יהאת הטומאה המרחפת על נפש האדם מבחוץ, ואפילו  
כל אברי נפשו מבפנים ומבחוץ, עליו להרבות בעסק התורה שנמשלה לאש, 
הטומאה  כוחות  כל  את  ממנה  ולפלוט  נפשו  את  להכשיר  לו  יועיל  וזה 

חטא אדם ונתחייב מיתה לשמים מה    םבמדרש תנחומא, א   וכמובא.  המובלעים בה
ישנה    —ים; ואם דף אחד  ישנה שני פרק  — אם למוד לשנות פרק אחד    — יעשה ויחיה  

. [ברם אין זה אלא לאחר ששב מדרכו הרעה; שאם לא שב, הרי הוא כטובל ושרץ בידו.  שני דפין

לכן, כאשר בא אלעזר הכהן לומר  כמו שלא מועילה הגעלה קודם שהסירו הלכלוך שבעין].
לישראל פרשת הגעלה הקדים ואמר "זאת חוקת התורה". כלומר, כל הפרשה 

לאדם כמו מקוה   הגעלה הנעשית על ידי התורה, שלעתים מועילה הזו רומזת ל
האדם   הדביקות  במידת  תלוי  האש,הכל  ידי  על  הכשר  כמו  ולעיתים  מים 

 ילקוט לקח טוב) בתורה.(

 

זצ״ל   פינקל  צבי  נתן  מסלבודקא"[  – רבי  גם   ]"הסבא  מאוד  מדקדק  היה 
בהכנסת אורחים ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות, כשהיו מבקרים בביתו 

ואף משמש אותם. וכן מקדים פני  ,תלמידי חכמים היה מכבדם לאין שיעור  
עד כמה  ,כל אדם באשר הוא, נכנם עם כל אחד בשיחה נעימה ומטיב עמו  

 ) וסרמ (תנועת הפשר, כי לגבי חסד אין הבדל, לשיטתו, כאמור בין איש לאיש.שא
 

אן זצ״ל, ראש ישיבה באנגליה יאליהו לופ  בי רדק מן הדק הייתה עירנותו של  
ובסוף ימיו משגיח בכפר חסידים בעל ה״לב אליהו", כלפי כל אדם שסבב 
אותו. הוא התחשב והתעמק ברגשות הזולת עד להפליא. כשהיה נכנם אליו 

לא פעם  אדם היה מקבלו בסבר פנים יפות ומשוחח עמו בנעימות ובחיבה.
היה שואל וחוקר את בני ביתו: "הדיברתי    קרה, כי לאחר שיצא ממנו האורח,

עמו כראוי? הכיבדתיו כיאות? לא פגעתי בכבודו?" כי היה חרד שמא לא 
נהג באורח במידה הראויה של כבוד ויקר. והדברים אמורים גם כלפי צעירים  

 ) (לב אליהו.שנכנסו לחדרו
 

, תלמיד חכם אחד וביקשו שיתיר לו נדר  " זצ"לן איש וחז"המעשה ונכנס אל  
,  תלמיד חכםנמצא באותה שעה עוד יהודי   איש"  ה"חזון מסוים. בחדרו של 

לשואל כי צריך לקרוא פנימה אדם שלישי, כדי ה"חזון איש"  על כן אמר  
יצא האיש אל בית המדרש שבסמוך לחדר,  לצרפו לבית דין המוסמך להתיר.

לאיש הראשון שנקרה בדרכו כדי שיצטרף להתרה. היה    ומבלי להבחין קרא 
 ה"חזון איש" זה איש המוני פשוט, שישב שם ליד השולחן. כיון שנכנס, שאל  

את הנודר "פתח" לחרטתו, כפי ההלכה, ובצירוף עם שני האנשים התיר לו. 
, ה"חזון איש"עתה אמר  לכשנסתיימה ההתרה, יצא האיש השלישי מן החדר.

מועילה כלום, היות ואיש פשוט זה אינו בקי   כי בעצם ההתרה שעשו אינה
בהלכה, ואי אפשר לצרפו להתרת נדרים. אולם רק כדי שלא לביישו, העמיד  

על פנים כמתיר את הנדר. על כן עתה יש לשוב ולהתיר את הנדר כהלכה,  
נדרים.   ידי בהלכות  הבקיאים  חכמים  מתלמידי  המורכב  מוסמך  דין    בית 

 (פאר הדור) 
 

בכבוד הזולת,   -  "פורת יוסף"יהודה צדקה זצ״ל ראש ישיבת    רביירותו של  הז
ן הישיבה הפליאה כל רואיו. כאשר תלמיד מ    ,יהיה מי שיהיה, צעיר כזקן

ניגש לשוחח עמו, היה ראשית כל מכבד אותו בהידור קימה, ואחר שואל 
 )וזאת ליהודה (למבוקשו בפנים מסבירות.

 

רבי דוב סיפר   הגאון  מטשעבין  הרב  עם  שהה  שפעם  זצ"ל  מפוניבז'  הרב 
זצ ווידענפלד  היה  בעריש  מקום  ובאותו  במארינבד.  המרפא  במעיינות  "ל 

באותם ימים יהודי מסכן שהיה מטריד את הרבנים שהיו שם בשאלות והערות 
תו יהודי ניגש סרק והיה קשה להיפטר ממנו. ובאחד הימים ראה איך שאו

מטשעביןל והלך    רב  איתו,  לדבר  הדרך,  והחל  כברת  כל  מפוניבז'  הרב 
ובסיומה, התנצל בפני הרב מטשעבין שהלך אחריהם משום שלא יכל להסיר  
בסבלנות  יהודי  אותו  עם  דיבר  מטשעבין  שהרב  האצילית  מהצורה  עינו 

 ("שר התורה") ובהקשבה מופלאים.
 

וכאשר הגיע לשם    ,לפסיכיאטר   , ובסקי זצ"ל ליוה בחור שלקה בנפשורבי אברהם גניח
על שראהו במקום  ,שיתבייש הלה  רבי אברהם ליעוץ, וחשש גם כן  שבא  מישהופגש 

אל תגלה לאיש שראיתני במקום    , בבקשה ממך":מיד בלחש  רבי אברהם  ואמר לו    ,זה
 (אגן הסהר) . "!זה
 

כי הרצה בפניו   ,משה שמואל שפירא זצ"ל  רבי סיפר אדם שהוזמן לסעודת שבת אל  
תורה  חידושי  של  מערכה  הסעודה  הגיב    רבי ולהפתעתו    ,בזמן  זצ"ל  שמואל  משה 

כי היה עליו להשכיל שהיות   , רבי משה שמואללאחר מכן העיר לו  . דבריובאדישות ל
והיה עליו לדבר דברים המובנים    , וישבו בסעודת השבת אנשים שלא הבינו את דבריו

 .(שלמי שמחה) לכל הנוכחים בסעודה

44774  

: ֻבָָעה ׁשְ ַבע ִהּׁשָ אֹו אמר להם הקדוש ברוך הלללללַלה׳
ל ל ל

זצ״ל   מסלבודקא"[  –קל  היה ]"הסבא 

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דב בן

 מטות 



 ז

 
ראיתי לפני שנים רבות   מציריך כדלהלן:  זצ״לרבי זאב [וולף] רוזנגרטן  סיפר  

מאמר שכתב הרב מאז״ה זצ״ל [רבה של מוסקבה] ובו סיפר סיפור מענין עד  
מאת מאוד,   בקשה  והגיעה  מאוד,  חולה  ברוסיה  הצאר  של  בנו  היה  בזמנו 

הממשלה, שגם היהודים התפללו עליו לרפואתו. והנה יום אחד הגיע שליח 
ת הצאר, לבית הכנסת בו כיהן הרב מאז״ה זצ״ל, ובו בקשה מיוחדת  מיוחד מא

מיד, עכשיו  בנו  על  שיתפללו  הצאר,  מאת  קשה ומפורשת  שמצבו  כיון 
ורביותר. רב  סבל  היהודים  סבלו  תקופה  באותה  מהצאר,  דוהנה  קשות  יפות 

סבל כה ולא ידעו המתפללים מה להתפלל על בנו של אותו אדם הגורם להם 
ובפרק גדול התהילים,  ספר  את  יפתחו  כי  זצ״ל  מאז״ה  הרב  להם  אמר   ...

ואכן כך עשו, ופתחו את ספר התהילים, ויצא להם פרק שיפתחו אותו יאמרו...
למנצח לדוד מזמור אלקי תהלתי ":  ק״ט... והחלו לומר אותו לעיני שליח הצאר הנ״ל

ואמרו זאת ...נה".  יהיו ימיו מעטים פקדתו יקח אחר. יהיו בניו יתומים ואשתו אלמ  ...אל תחרש.  
כל הקהל בבית כנסת מתוך התרגשות עצומה, ומתוך בכיות נוראות, על הסבל 

אולם לאחר מכן אמר שליח הצאר, כי לא המר אשר הם סובלים מידי הצאר... 
ראה מעולם אנשים שיתפללו בהתרגשות ובכוונה כה גדולה, לרפואתו של בן 

   -(עובדות והנהגות לבית בריסק) הצאר, כמו אותם יהודים בבית הכנסת...
 

מראה הפחד    ,מפני שבשעה שכורע,  שםולזקוף בה  " ברוך"הטעם להיות כורע ב
בכל עניניו שיטיב לו   ,מראה הבטחון שיש לו  ,וכשזוקף  ,והיראה שיש מלפניו

יִ הוא בוטח בו כענין שנאמר  ,וזה תלוי בזה שמי שירא מהשם יתברך   ְרַאת ה'  ּבְ
 ברכות)   ,(תלמידי רבינו יונה) משלי יד(ִמְבַטח ֹעז 

 
בעולם ישנם כמה וכמה סוגי אהבה וקשר: בין ילדים להורים, בין אחים, בין  
ידידים וכו׳, אך מיוחד במינו הוא הקשר שבין איש לאשתו, שכן הם בני זוג  

ההבדל המהותי כל חייהם. כל רגע ורגע מהחיים הם מודעים לכך שהם נשואים.
פעם פגשתי גר צדק ושאלתי אותו מה  בין יהודי ללא יהודי נעוץ בנקודה זו.  

לא־ל  מתפלל  הנני  יהודי,  שאני  ׳עכשיו  היתה:  תשובתו  ביהדות.  מצא  הוא 
"כי  אמת׳. אמרתי לו: ידידי, היית יכול להתפלל לא־ל אמת גם בהיותך גוי.  

כל באי עולם מתפללים ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים" (מלאכי א, יא),  
יקאי מופיע הכיתוב: "אנו בוטחים בה"׳. לא צריך  לקב״ה. על כל דולר אמר

בתפילה. אליו  ולפנות  השי״ת  ממציאות  לדעת  כדי  יהודי  של להיות  ייחודו 
היהודי על פני הגוי הוא בכך שליהודי יש תרי״ג מצוות, רמ״ח מצוות עשה 
ושס״ה מצוות לא תעשה, כנגד רמ״ח איברים ושס״ה גידים. המצוות ממלאות 

וייב לקיימן עשרים וארבע שעות ביממה, שלוש מאות ששים את חייו והוא מח
וחמשה ימים בשנה. הוא יהודי לא רק בשעה שהוא נמצא בבית כנסת, לא 
ראשון  ביום  הולך  הגוי  לקב״ה.  קשור  הוא  מחייו  ורגע  רגע  כל  בשבת.  רק 
לכנסיה שלו, ובזה לדעתו מתבטא הקשר שלו להשי״ת. בהיותו במסבאה, הוא 

היסוד של יהודי הוא שהוא יהודי במטבח, בסלון, א מנותק.שותה לשכרה, הו
ובחדרו, כשהוא קושר את נעליו. בכל מקום ובכל רגע. אמרתי לאותו גר: אתה 
יודע מדוע נהיית יהודי? כדי שתדע כיצד לקשור את נעליך. יהודי הוא יהודי  
כבוד  כל חלק ממנו זועק  עם השי״ת,  כל רגע הוא חי  מכף רגל ועד ראש. 

 ) "לזצשמשון פינקוס רבי -"תפארת שמשון"( . זהו החידוש של היהדות..שמים,
 

 
איך יתכן דבר שלא ראוי להסתכל בו הרבה,וכדי לברך עליו צריך    שאלה:

 להסתכל בו? 
 "ט) רכ(שולחן ערוך או"ח סימן ,ראית הקשתעל  תשובה: 

 

ה': ְנֻאם  ֶלָך  ְלַהּצִ ֲאִני  ָך  ִאּתְ י  ּכִ ֵניֶהם  ִמּפְ יָרא  ּתִ בעל   . ַאל  מסלונים  האדמו״ר 
ה׳ברכת אברהם׳ זצ"ל שח על מעשה בו החיזוק בביטחון בה׳ הביא לישועה  

יר טבריה של לפני כמה עשרות שנים היה גר יהודי חסיד סלונים  ניסית: בע
בימי   נחשב  שהיה  עיסוק  שרף,  יין  ומכירת  בייצור  התעסק  מטיס  ר'  בשם 
שלטון הטורקים לבלתי חוקי ואף מסוכן. ואשר במפקדה הטורקית התקבלה 

מט׳ס. באותם ימים הלשנה כזו הייתה   'הלשנה על עיסוקו ה׳פלילי׳ של ר
שאף עורך הדין המוכשר ביותר לא הצליח לפטור את הנאשם צרה אמתית, 

מעונש כבד.למרות הכול ניסה ר׳ מט׳ס להפעיל גורמים שונים שיפעילו את 
הדלתות  שכל  הבין  מהרה  עד  הצלחה.  ללא  אך  השלטון  בקרב  השפעתם 
נעולות בפניו ואין לאל ידו לעשות מאומה, לבד מאשר לשטוח תפילה ובקשה 

י האירוע הנוכחי, ידעה כל טבריה את כוח תפילתו של לפני קונו.עוד לפנ
ר׳ מט׳ס. עכשיו, משהתרגשה עליו צרה שכזו, ידעו הכול שר׳ מט׳ס ינצל את 
ופתח  הכנסת  לבית  זה  חסיד  נכנס  היה.  תום.וכך  עד  שלו  התפילה  כוח 
פרקי  ואמר  ישב  שעות  במשך  מצרתו.  שיצילהו  לבוראו  נרגשת  בתפילה 

שלו, ובשלב מסוים, כך סיפר הרבי מסלונים זצ״ל, תהלים ותפילות אישיות מ
על  וחזר  התלהט  בשרי״  לך  כמה  נפשי,  לך  ״צמאה  לפסוק  הגיע  כאשר 
המילים פעמים רבות ממעמקי לבו הטהור, ללא הפונה, עד שגם החסידים  
האחרים ששהו באותה עת בבית הכנסת הוזילו דמעות כמים.כך ישב לו ר׳  

על ריבונו של עולם. ניכר היה עליו, בכל מט׳ס והתפלל והטיל את כל שקו  
ביטחונו   מלבד  מאומה  בעולמו  עתה  לו  שאין  גידיו,  ושס״ה  איבריו  רמ״ח 
להצילו  בכוחו,  ורק  שבכוחו,  ומיוחד,  יחיד  אחד  חיים,  באלוקים  המלא 

הייתה זו הדוגמה הטובה ביותר לחסידים שעמדו מן הצד, להמחשת מהעונש הכבד הצפוי לו.
הגמרא(מגיל ה׳ דברי  על  ״השלך  הפסוק  של  פירושו  את  ידעו  לא  שחכמים  המספרת  א׳)  יח  ה 

סוחר    -יהבך״   אחרי  פעם  הלך  שכאשר  להם,  וסיפר  חנה  בר  בר  רבה  שבא  עד  ״יהבך״,  מהו 
ישמעאלי והיה מונח על גבו של רבה בר בר חנה משא כבד, אמר לו הסוחר הישמעאלי ״שקול 

כלומר   אגמלאי״,  המשא    - יהביך ושדי  שלי. הרי שכוונת  קח את  שלך והשלך אותו על הגמל 
תשליך את המשא שלך על הקב״ה, ותבטח בו לחלוטין כאילו אין   -הפסוק ״השלך על ה׳ יהבך״ 

עליך שום משא.ואמר הרבי מסלונים זצ״ל, אלמלא למדנו מר׳ מט׳ס רק נקודה זו; כיצד משליכים  
יפור.אבל מתוך הסיום נוכל גם  את המשא על הקב״ה, דיינו, גם אם לא נדע כיצד הסתיים הס

ללמוד, שמי שזוכה להגיע למצב שבו הוא משליך את הבעיות של על הקב״ה, זוכה הוא להיוושע  

.במהלך אמירת התהלים הנרגשת של ר׳ מט׳ס, התקבלה החלטה בישועה גדולה
לבדוק  כדי  היהודי  של  לביתו  שוטרים  לשלוח  הטברייני  השליט  בלשכת 

ההלשנ תוכן  את  שכן ביסודיות  הגיון,  כל  משוללת  הייתה  הבדיקה  ה.עצם 
של  בהצהרה  להסתפק  יהודים  על  בהלשנות  נהגו  הטורקים  השלטונות 
הכלא  לבור  הנחשד  את  להטיל  כדי  המציאות׳  מן  רחוקים  אינם  ׳הדברים 
ולהפלילו כגרוע שבפושעים. אך הפעם חרגו לגמרי מהרגלם ושיגרו שוטרים  

לעומקה.ו ההלשנה  את  שיבדקו  שהגיעו  מיוחדים  לפני  ספורות  דקות  הנה, 
השוטרים אל הבית, התגלגלו לפתע כמה חבילות ענק של תבן אל פתחו של 
המרתף בו נמצא הי״ש. אשתו של ר׳ מט׳ס ביקשה להחזירן למקומן, אך לא 
הצליחה להרימן מכובד משקלן.השוטרים שהניעו לבית תודרכו מראש היכן 

טוחים ישירות אל היעד, מרתף ממוקם המרתף. מפקד החוליה פסע בצעדים ב
"ש,אך לפתע נתקל בחבילות עצומות של תבן, שחסמו את פתח הכניסה הי

המר שטוען  תאל  ״מי  ואמר:  השוטרים  פלוגת  אל  בזעף  פנה  המפקד  ף. 
שבמקום זה יש מרתף של י"ש, אינו ידוע פרק בהלכות אחסון יין שרף. אין  

ש, ואין כל הסתברות ולו לו אפילו מה לבדוק! התבן מטבעו מזיק ביותר לי״
אמר   לכאן!״  הגענו  שבעטיו  המרתף  נמצא  זה  שבמקום  ביותר  הקלה 
בפסקנות.המפקד הורה לשוטרים לעזוב מידית את ביתו של ר׳ מט׳ס. הוא 
דיווח על הממצאים לממונים והללו הסכימו עם השערתו ההגיונית. הם ביטלו 

יטו להעניש קשות ט׳ס, ולא זו כלבד, אלא החלמאת כתב האישום נגד ר׳  
 (׳ניצוצות׳)את המלשין הנבזה שהעז לדבר סרה על אדם חף מפשע... 
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יומא דהילולא של מרנ בעל הישמח 
משה הרה"ק רבי משה טייטלבוימ 
צבי  הר"ר  בנ  זי"ע  אוהעל  אבד"ק 

הירש כ"ח תמוז (תקי"ט)
גודל שקידתו והתמדתו ורב לימודו אינ 
להבינ  יוכל  לא  אנושי  דעת  להעריכ, 
איכ היה בכח בר אינש ללמוד ולהבינ 
ולזכור כל ככ, כפי אשר מצאו בפנק� 
בכתי"ק,  ונכתב  נרשמ  בו  אשר  קטנ 
ויומ  יומ  בכל  ללמוד  חוק  לו  שקבע 
ובכל לילה ולילה: תנ"כ עמ כמה וכמה 
מפרשימ; מדרש וילקוט; ש"� למיגמר 
ערוכ;  ושולחנ  וטור  רמב"מ  ולמ�בר; 
�פרי שו"ת; �פרי חקירה מורה נבוכימ, 
וכדו'; זוהר וכמה וכמה �פרי קבלה. כל 
זה היה שגור על לשונו הקדוש בעל פה, 
קשה לצייר שיוכל איש לכלכל דברימ 
לכל  ובנו�פ  אחד,  ביומ  כאלה  רבימ 
זה היה עיניו פקוחות על כל תהלוכות 
העיר שינאווע והקהילה בכלל ובפרט, 
כאשר נמצא עוד היומ בק"ק שינאווע 

כמה תקנות טובות שתיקנ.
וכל זה מתוכ דוחק ועוני, כי הוא עיר 
אכ  חקו,  לחמ  לו  ה�פיקו  ולא  קטנה, 
התורה  וקיימ  במועט  ה�תפק  הוא 
והו�יפ  באהבה,  הכל  וקיבל  מעוני, 
יושב  והיה  ב�יגופימ  עוד  להרבות 

בתענית כמה ימימ רצופימ.
אשתו הרבנית הצדקת ע"ה, בראותה 
התעניתימ,  ל�יבת  מאד  כוחו  כי תש 
עוד  יו�יפ  לבל  להפצירו  התחילה 
להתענות כל ככ. ולא נתנ לבו לדבריה. 
שמע  ולא  ויומ  יומ  אליו  כדברה  ויהי 
אליה, עשתה בהשכל למענ תמנע אותו 
מעשיו  רוב  כי  ידעה  היא  מהתענית. 
רוצה  ואינו  לכת  בהצנע  עושה  הוא 
אי  איש.  לשומ  שיתגלה  אופנ  בשומ 
לכל  ואמרה  בחכמה,  פיה  פתחה  לזאת 
לפתח אהל משה לבקש  בא  איש אשר 
יושב  הוא  כי  להרב  לו  "הניחו  ה',  דבר 
היומ בתענית", ותש כחו מאוד לדבר עמ 
אנשימ. כנ עשתה בחפצ כוונתה, ביודעה 
כי לא יחפוצ שיתפר�מו מעשיו הקדושימ, 
ובזה תכריחהו למנוע מזה. ואכנ חפצ לבבה 
הצליח, וחדל מהתעניתימ, כי לא יכל ל�בול 

אשר יתפר�מ מעשיו הקדושימ.
לה  מחזיק  שהוא  זקנתו,  לעת  בעצמו  ואמר 
טובה על זה, כי ככ נתו�פ בו כח בנערותו, וזה 
עומד לו עתה בזקנתו לעבוד את ה' בכל כוחו, ולו 
היה ממעט עוד יותר ב�יגופימ בילדותו, היה גופו 

יותר חזק וממוזג בעת הזקנה לעבודתו ית"ש.

דודי זקני הגאונ הצדיק רבי אברהמ חיימ ברימ זצ"ל מצדיקי 
ירושלימ �יפר �יפור מדהימ, על ה�בא קדישא ההייליגער 
בנ  ישראל  רבי  הקדוש  הרבי  זי"ע,  מויזניצ  ישראל  אהבת 
הרבי הקדוש רבי ברוכ, [שהיומא דהילולא קדישא שלו הוא 
הצדיק  הגאונ  חמיו  דהנה  תרצ"ו].  בשנת  נ�תלק  �יונ,  בב' 
זצוק"ל הרב ממאטער�דורפ, היה פעמ  ישראל טוי�יג  רבי 
גמ  שמ  ששהה  זמנ  באותו  קרל�ברד  המרפא  במעיינות 

ההיליגער רבי האהבת ישראל מויזניצ.
את  לראות  לזכות  רצה  טוי�יג  ישראל  רבי 

ככ  ולשמ  ישראל,  האהבת  של  התפילה 
הלכ במיוחד באחד מנ הימימ בימות החול 
למעונו הק'. כשנכנ� אחזו אז באהבת עולמ, 
ו�יפר, דכשהרבי הגיע ל�יומ הברכה, "ובנו 
בחרת מכל עמ ולשונ, וקרבתנו מלכנו לשמכ 
הגדול �לה באמת באהבה", ראו שהתעורר 
עמד  עד שהוא  ישראל,  כזה אהבת  בקרבו 

לפוג מהשתוקקות מגודל אהבת ישראל.
יהודי  וראה  מאחוריו,  ה�תובב  לפתע 
פשוט שנראה כמו אחד מה"עמכ", מגושמ 
במראהו, ההיליגער אהבת ישראל רצ אליו, 
ושמח אתו ברוב אהבה וחיבה, ורק אז חזר 

ה'  אתה  "ברוכ  הברכה:  את  ו�יימ  למקומו 
הבוחר בעמו ישראל באהבה".

(מתוכ הפתיחה לשיעור – יבמות דפ פו, ב' �יונ תשפ"ב)

אלעזר"  ה"מנחת  רבי  מההייליגער  נורא  �יפור  נ�פר 
ממונקאטש זי"ע, הרבי הקדוש רבי חיימ אלעזר, בנ הגה"ק 
מכלל  שנחטפ  תשובה,  הדרכי  בעל  שפירא  הירש  צבי  רבי 
הוא  שלו  קדישא  דהילולא  [והיומא  תרצ"ז  בשנת  ישראל 
ביומ ב' �יונ]. ב�ופ ימיו שכב על מיטת חוליו בבית החולימ 
בפע�ט, היה לו י�ורימ נוראימ ותשישות נוראה, אכ בכל זאת 
לא מנע את עצמו מעבודת התפילה, והמשיכ להתפלל בקול 

חזק ובהתלהבות עצומה.
ביומ אחד, ההייליגער מנחת אלעזר עומד לפני העמוד בחדרו, 
וכל כולו להבת אש, צועק ומתחננ אל ה' בתפילתו. פתאומ 
בהתנצלות,  לו  ואמר  הרבי,  וניגש אל  המחלקה  ראש  נכנ� 
מאד  מפריעימ  הרבינער,  של  מהחדר  שיוצאימ  שהקולות 
חולימ  ל"ע  שחלקמ  במחלקה,  הנמצאימ  החולימ  לשאר 
מחר  שישתדל  ענה,  אלעזר  מנחת  ההייליגער  מ�וכנימ. 

להנמיכ את קולו בהתפילה.
אמנמ למחרת כשהגיע שוב זמנ התפילה, לא עמד לו הכח 
לח�ומ את פיו, והתפלל שוב בלהבת אש ובקול גדול. שוב 

הופיע ראש המחלקה, ואמר לו, שיש במחלקה חולה אנוש 
ש�ובל מאד, יש לו כאבימ גדולימ, והצעקות של הרבינער 

מפריע לו מאד.
ההייליגער מונקאטש'ער רב פרצ בבכי, ואמר לו מתוכ נהמת 
לבו: "ִמיר טּוְהט אֹויְכ ֵוויי, ִמיר טּוְהט ֵוויי ַפאְרָווא� ְשִכיְנָּתא 
ְּבָגלּוָתא, ַפאְרָווא� ָמִשיַח קּוְמט  ָנאְכ ִניְשט, ֶווְעְגנ ֶּדְעמ ְשַרְיי 
ִאיְכ " - גמ לי כואב, כואב לי מדוע שכינתא בגלותא, מדוע אינ 

בנ דוד בא, על זאת אני זועק.
(מתוכ הפתיחה לשיעור – יבמות דפ פו, ב' �יונ תשפ"ב)

אברהמ  מתולדות  האדמו"ר  קדושת  כבוד  הוד 
יצחק שליט"א �יפר, ששמע מהגאונ הצדיק רבי 
יהודה'לע מדז'יקוב זצוק"ל, שהרבי הקדוש בעל 
העטרת ישועה מדזי'קוב זי"ע ועכ"י, �יפר פעמ 
באמצע הטיש: הייתי פעמ בעיר ווינה, וראיתי 
פועל אחד שעו�ק בנקיונ הרחוב, שאלתי אותו 
מה תועלת יש במה שאתה מנקה את הרחוב, 
כבתחילה.  מתלכלכימ  המ  זה  אחרי  תיכפ  הרי 
היו מנקימ את  לי, אדוני הרבי, אמ לא  והשיב 
הרחוב כל כמה זמנ, היה הלכלוכ מגיע עד למעלה 

מהראש. 
עושה  שיהודי  שאחרי  שהגמ  מובנ,  והנמשל 
לא  אותו  להכשיל  מנ�ה  הרע  היצר  תשובה, 
לא  שהוא  ידי  על  אבל  ל�ורו,  לחזור  עליכמ 
מפ�יק לעשות תשובה, לא מגיעימ העבירות עד 

למעלה מהראש.
(מתוכ הפתיחה לשיעור – במחזור הקודמ יבמות דפ פח, י' טבת 
תשע"ה)

דברי  את  ב�"ד  נלמד  כד)  דפ  (כתובות  היומי  בדפ  השבוע 
הכשרימ  דברימ  וניתוח  הפשט  "כגונ  חד)  (ד"ה  התו�פות 
נורא: הרבי הקדוש מרנ רבי  זה �יפור  על  ונ�פר  בזרימ". 
לאדמו"ר  שנתמנה  לאחר  גמ  זי"ע  מבעלזא  דוב  יששכר 
מבעלזא והיה ע�וק כל כולו בעבודת הקודש וקבלת קהל, 
בגמ'  ונכדיו  בניו  עמ  קבועימ  שיעורימ  ללמוד  המשיכ 

ומפרשימ.
יומ אחד אמר הרבי לבנו הרה"ק מבולגרייא ולנכדו הרב 
ישעיה זושא, שהיומ מתחילימ ללמוד �דר קדשימ. המ 
התפלאו מה היומ מיומיימ, ו�יפר להמ הרבי, שבלילה 
אותו  ומכבדימ  המקדש  בבית  עומד  שהוא  חלמ 
בהפשט וניתוח, ברגע הראשונ תמה, הרי הוא זר ואיכ 
מכבדימ אותו בזה, איזה בושות היו לו אמ לא היה 
זוכר שהפשט וניתוח כשרימ בזר, ולכנ הוא רוצה 

ללמוד בדוקא �דר קדשימ.
(מתוכ הפתיחה לשיעור – במחזור הקודמ כתובות 

דפ כד, ו' אדר תשע"ה)

כואב לי 
מדוע 

שכינתא 
בגלותא



ב�"ד, יומ שלישי פר' קרח
לכבוד הרה"ג ר' אברהמ ישעיהו קובל�קי שליט"א, מזכה 
הרבימ בשיעוריו המתוקימ בקול הלשונ, ממש שפתימ ישק, כה 
יו�יפ ה' ויתנ לכ כח להגביר חיילימ לתורה, ויתרבו השומעימ 

והלומדימ ב�ייעתא דשמיא.
ביבמות,  קה  בדפ  השיעור  את  שמעתי  קרח  פר'  שני  ביומ 
וביארת בחידוש משלכ, ואמרתי אל תמנע טוב מבעליו ואו�יפ 
מחידוש שעלה לי תוכ כדי שמיעה ממאמר שכתבתי בפרשת 

שלח שממנה עולימ הדברימ כדלהלנ:
הבאת את דברי הגמ' (יבמות קה.) "אמר רבה בזבח ובמנחה 
אביי אמר  תורה.  בדברי  הוא  מתכפר  אינו מתכפר, אבל 
בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בגמילות ח�דימ".  
נשאלת השאלה אמ אינו מתכפר על ידי הזבח ומנחה, אלא על 
ידי גמילות ח�דימ או תורה, אמ כנ זבח ומנחה זה, למה לי?

ואפשר לתרצ, דהנה אמ נתבוננ נראה שיש ב' �וגי קרבנות, 
לה' מחווה של רצונ טוב  מעצמי  הקרבה  של  קרבנ  הא' 

מאז  כבר  התחילו  זה  מ�וג  וקרבנות  לקונו,  מהאדמ  ונתינה 
הוא  בריאת העולמ מימות הבל, נח והאבות הקדושימ. הב' 
קרבנ שבא בעד כפרת חטא, שהאדמ החוטא מתבוננ מה 
הוא היה צריכ לעבור ממה שעושימ לקרבנ הבהמה ומזה חוזר 

בתשובה.
המקדש  בית  שאינ  בזמנ  קאי  בגמ'  דהמחלוקת  אפשר  ולכנ 
קיימ, ולמעשה אינמ חולקימ כלל, אלא רצו לה�ביר מה הדרכ 
להתכפר בימינו שאינ ביהמ"ק קיימ? והיות שעיקר הקרבנ הוא 
הבעת מ�ירות הנפש והרצונ שלנו למענו יתברכ וזה מתבטא 
בהקרבת הקרבנ. אולמ בימינו יש עצה אחרת כדחזיננ שאמר 
[הכוונה  מאלפ"  בחצרכ  אחד  יומ  לי  טוב  "כי  לדוד  ה' 
שטוב לו להקב"ה יומ אחד של לימוד של דוד מאלפ קרבנות]. 
הרי שהתורה עולה בדרגתו ולכנ בימינו האדמ בלימודו יכול 
להתקרב אל בוראו. וזה שאמר רבה שלמעשה היומ לצערינו 
בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל כנ מתכפר בדברי תורה ואביי 
הו�יפ ואמר שגמ מי שאינו בגדר ת"ח יכול לעשות נחת רוח 

דוגמת הקרבנ, על ידי מ�ירות נפשו לגמול ח�דימ עמ הזולת.
ח�דימ  גמילות  זה  ואצלכ  זכית  הפתיחה:  במעינ  וא�יימ 
משולב בדברי תורה, ששניהמ ביחד המ קרבנ מיוחד שלכ 
למענו יתברכ, השי"ת יחנכ ויצליח דרככ להגדיל תורה 

ולהאדירה.
מינאי מוקירכ, אהרנ רכניצר - גבעת זאב

לבני  המטות  ראשי  אל  משה  וידבר 
שהצדיק  מבאר,  הנועמ אלימלכ  ישראל. 
הרוצה להמשיכ השפעות על ישראל, צריכ 
לחבר את עצמו עמ שאר צדיקימ, ולדבר 
עמהמ, דעי"ז המ י�ייעו אותו לה�תימ פי 
המקטרג מעליו בזכות הרבימ, ובככ יוכל 
להמשיכ ההשפעות על ישראל, מה שאינ 
גדול להשקיט  כח  צריכ  כנ כשהוא לבדו, 
וזהו  בו.  ישלוט  לבל  המקטרג  את  לבדו 
פירוש,  המטות,  ראשי  אל  משה  וידבר 
שחיבר עצמו עמ הצדיקימ. לבני ישראל, 
להמ  להמשיכ  כדי  ישראל,  בשביל  כמו 

השפעות טובות.

  מרנ ראש הישיבה הגאונ הגדול רבי ברוכ דוב פובר�קי שליט"א
איתא במדרש (קהלת רבה, א), "שמעת תורה מפי תלמיד חכמ, יהי בעיניכ כאילו שמעו אזניכ מהר �יני", מרנ הראש ישיבה הוא מגדולי ממתיקי 
התורה בדורינו, הראש ישיבה של הראשי ישיבות, צהלתו בפניו תמיד, אמ רוצימ לקבל חשקת התורה, צריכ לבוא לשמוע שיעור ו"ָקאְכ" רתיחא 

דאורייתא מהראש ישיבה. הלוא הוא זקנ ראשי הישיבות, "ראש ישיבת פונביז', בעל בד קודש, רבינו רבי ברוכ דוב פובר�קי שליט"א".
בורא עולמ זיכה אותי אתמול בלילה אחרי מעריב להתקבל לשיחה אצל רבינו הראש ישיבה שליט"א. הידידות והקשר עמ משפחת פובר�קי נמשכ 
כשבעימ שנה, אבא זצ"ל רבי שמואל צבי למד בפונביז' אצל אביו ראש ישיבת פונביז' מרנ רבי דוד פובר�קי זצוק"ל, שאהב את אבא אהבת נפש. 

בנו�פ, �בא ז"ל רבי בנימינ, היה גר בשכנות שתי בנינימ ליד הראש ישיבה שליט"א.
אבא היה תמיד מ�פר לנו על הרבי שלו הגאונ רבי דוד פובר�קי, וככ היה אומר, "הרבי שלי הראש ישיבה היה אדמ השלמ". וכראיה והוכחה על ככ היה 
מ�פר �יפור נורא: הראש ישיבה היה לו שעה קבועה לפנות בוקר שהיה מגיע לישיבת פונביז' ללמוד �דר מיוחד. יומ אחד זה קרה, הראש ישיבה יצא 
מביתו לישיבה, כשהתקרב לישיבה, בחור אחד מהפנימיה שעבר עליו כמה ימימ קשימ בישיבה, רצה להוציא קצת את הלחצ שלו. מה עשה, לקח את 
קערת ה"נעגיל ווא�ער" ופ�ע עמ זה לכיוונ הרחוב, לא פחות ולא יותר הוא התחיל לשפוכ את כל המימ על הרחוב, בלי לה�תכל איפוא המימ נשפכימ.
רק לאחר מעשה, כשכבר נרגע במקצת, פקח את עיניו לוודא ששומ איש לא ניזוק ממנו ח� ושלומ. ואז הוא פרצ בצווחה חרישית, אוי לי ואוי לנפשי, 
איזה ביש מזל אני, בדיוק ברגעימ אלו עבר הראש ישיבה ברחוב! כדרכו תמיד לצעוד בשעה זו לישיבה ל�דר לימוד לפנות בוקר, והמימ נשפכו בדיוק 

עליו. הוא היה בטוח בלבו שעוד בו ביומ י�לקו אותו מנ הישיבה, אכ לתדהמתו הגדולה הראש ישיבה כלל לא הרימ 
את עיניו לראות מהיכנ המימ מגיעימ, מי העומד תחת זה, רק המשיכ לצעוד ברוגע לישיבה, כאילו לא קרה כלומ. 

זה �יפור נורא – היה אבא מ�יימ, ורואימ בזה איכ שהיה "אדמ השלמ, שלימות המידות".
באתי לראש ישיבה שליט"א להעניק לו את ה�פר החדש "מתיקות הדפ היומי", הראש ישיבה לקח את ה�פר, ועיינ 
ממושכות בגליונות, תוכ כדי שהוא מחייכ אלי ומודה לי עמוקות. לפני שהתחלתי לדבר עמ הראש ישיבה בלימוד 
על "אתה הוא עקיבא, ששמכ הולכ מ�ופ העולמ ועד �ופו" (יבמות טז.), חיכה לי הפתעה מרגשת, אחד מבאי ביתו 
הקרובימ של הראש ישיבה, אומר לראש ישיבה, הרב קובל�קי כתב מאמר מהראש ישיבה בגליונ שלו, מתיקות הדפ 
היומי, זה היה בגליונ 8, ולא פחות ולא יותר, (אותו מקורב שחפצ בעילומ שמו) מתחיל לצטט בעל פה את כל השטיקל 
תורה של הראש ישיבה שנכתב בגליונ, (היומ כבר אוחזימ ב"ה בגליונ 126), המאמר ההוא נכתב לפני יותר משנתיימ. 

כמובנ הראיתי את המאמר לראש ישיבה מתוכ ה�פר שהחזיק בידו, והראש ישיבה שמח מאד.
גופא  בריות  מתוכ  התורה,  ממלכת   - ממלכותו  על  ימימ  יאריכ  הישיבה  ראש  שמרנ  הוא,  ותפילותינו  ברכותינו 

ונהורא מעליא, ויביא אותנו בקרוב ממש לקבל פני משיח צדקינו במהרה בימינו, אמנ.
(מתוכ הפתיחה לשיעור – יבמות דפ נב, כ"ז ני�נ תשפ"ב)

מי אמר שהוריכ ואשתכ וחבריכ נבראו כדי לשמש אותכ? אולי אתה 
נבראת כדי לשמש אותמ! (הרבי הקדוש רבי חיימ זאנוויל מריבניצ זי"ע)

ֵּכל, ּכַֹח ּוְגבּוָרה ָנַתנ ָּבֶהמ,  בשבת קודש פרשת נשא, שבת ערב מתנ תורה, ניגשתי לעמוד לתפילת שחרית, תוכ כדי ששרתי בא-ל אדונ, "טֹוִבימ ְמאֹורֹות ֶשָּבָרא ֶאֹלֵהינּו, ְיָצָרמ ְּבַדַעת ְּבִביָנה ּוְבַהשְֹ
ִלְהיֹות מֹוְשִלימ ְּבֶקֶרב ֵּתֵבל", האיר לי הבורא עולמ ווארט שבשביל שומ כ�פ לא אמכור אותה. הגמ' אומרת במ�כת מגילה (טז:) ליהודימ היתה אורה ושמחה וששונ ויקר (א�תר ח, טז), אמר רב 
יהודה, אורה זו תורה. ועפי"ז חשבתי בחמלת ה' עלי לפרש, ד"טֹוִבימ ְמאֹורֹות ֶשָּבָרא ֶאֹלֵהינּו", קאי על התורה הקדושה, טובימ - אינ טוב אלא תורה (אבות ו, ג) תורת הנגלה, מאורות – אורה זו תורה, 
ֵּכל את ַהֵהייִליֶגע ֶלעְכִטיֶגע ּתֹוָרה , ּכַֹח ּוְגבּוָרה ָנַתנ ָּבֶהמ, בתורה הקדושה, ִלְהיֹות מֹוְשִלימ ְּבֶקֶרב ֵּתֵבל, שהעו�קימ בתורה יוכלו למשול  האור שבתורה – תורת הנ�תר, ְיָצָרמ ְּבַדַעת ְּבִביָנה ּוְבַהשְֹ
ביצר הרע שלהמ בזכות לימוד התורה, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלינ (קידושינ ל:). עוד י"ל ְּבֶקֶרב ֵּתֵבל, שהיהודי היושב ב�ופ הבית כנ�ת ולומד תורה בצינעא, מקבל כח עצומ, שהמילה שלו 
(מתוכ הפתיחה לשיעור – יבמות דפ צ, ז' �יונ תשפ"ב) משפיע לכל העולמ, הלימוד התורה שלו מקרב אפילו יהודי הנמצא בקצה האחר של העולמ. 
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סיפור   זצ"ללפנינו  אלישיב  הגרי"ש  מרן  על  הי  מרתק  יחול  של   צייטראשהשבוע 

ברמהובא  ההסיפור  ,  רבינו קול  ראשון,    בבטאון  מתתיהו  הרה"  מפימכלי  רבי  ג 
   בראש מוסדות 'קרן הילד'.גודלבסקי, העומד 

השתתפתי    25-כלפני   קרובשנה  גם  משפחתנו-בחתונת  שהיה  מרן  ,  של  קרובו 
זצ"ל.   אלישיב  המשפחה  הגרי"ש  להשתתף  בני  רצונו  את  הביע  שהגרי"ש  סיפרו 

שערים, בשכונת מאה  10ברחוב חנן לגשת למעונו האם אני מוכן בשמחה, ושאלוני 
 .השמחה-ולהסיעו אל אולם

לכך,  כמובן   הגרי"ש.  שהסכמתי  מרן  את  להביא  כדי  מיד  פוסקונסעתי  -משנכנס 
לרכב לחזות  הדור  שביקשו  ונערים,  ילדים  ובעיקר  גדול,  ציבור  מסביב  התקהל   ,

 עד שלא יכולתי להתקדם בנסיעתי. הקהל היה כה רב, בפניו של הרב אלישיב. 
זצ"ל  -ממראה מרן  של  היה  פניו  מרוצה  אפשר  אינו  שהוא  ההמולה מלראות 

לרכב מחוץ  גודלבסקי,  המתרחשת  הרב  מספר  פניי,  העזתי  לרגע  מרן  .  אל  ופניתי 
 מה'? ומרן השיב: 'אדרבה'.-ושאלתי אותו: 'האם מותר לי לומר לרב דבר

מרן המשגיח רבי ירוחם זצ"ל נהג לומר וועד מיוחד לבחורים  שפתחתי פי וסיפרתי  
מגרמניה.   אותושהגיעו  כך,    כששאלו  נוהג  הוא  ולמה  יוצאי מדוע  זכו  מה  -ובשל 

 המשגיח ואמר: , השיב גרמניה ליחס המיוחד הזה
התורה מההיכל  בקהילות ישראל בפולין ובליטא נוהגים שכאשר מובילים את ספר

בימת עולים  -לעבר  הילדים  אלהקריאה,  הספר  הכתר    אחרי  את  מוריד  זה  הבימה 
וזה מוריד את המעיל והשלישי נדחף לזכות להוריד את החגורה, אבל כל זה נעשה 

תורה, כדי להראות את חיבתה בפרהסיא ולעיני כל. והילדים שואבים  -לכבודה של 
 תורה.-שמים ואהבת-מכך יראת

המתנהלו בגרמניה,  ה'ֶייִקיֹות'  בקהילות  ירוחם,  רבי  המשיך  זאת,  פי  לעומת  על  ת 
'סדר' ומשטר מדויק, לא נוהגים כך, אלא כאשר יוצא ספר התורה מההיכל, ומובל 

הבימה, ולעלות  הי  אל  להידחף  מורשים  לא  הספר,  בימה.  ללדים  את  מנשקים  הם 
 כל זאת כדי למנוע את הצפיפות סביב ספר התורה. וחוזרים למקומותיהם. 

ירוחם,   רבי  הוסיף  זה,  מדבר  בגרממונע  הצאן  היראה  ניה  צעירי  אווירת  את  לספוג 
אומר  אני  החסר',  את  להם  'להשלים  וכדי  וליטא.  פולין  בקהילות  המפעפעת 

 .תורה-אהבתיראה ו-במהלכו אני מתבל את דבריי במוסריבפניהם וועד מיוחד 
סיפרתי למרן הגרי"ש בעת שהילדים והנערים הרבים התדפקו והתרפקו על  כל זה  

 , ואז הוספתי ואמרתי: חלונות המכונית שלי, מספר רבי מתתיהו גודלבסקי
יוצאי לתלמידיו  מיוחד  וועד  מסר  ירוחם  רבי  את  -אם  להם  להשלים  כדי  גרמניה 

באהבת  ספוגים  שהיו  וליטא  פולין  יוצאי  ובין  בינם  הקיים  בשל  תורה  -הפער 
לרכב   מסביב  עתה  שמתרחש  מה  גם  כן  אם  התורה,  ספר  סביב  שכרכרו  הכרכורים 

הצאן   צעירי  ובהיותם  תורה,  -באהבתמספיג את  סבמפזזים  תורה  -יב ספרמקפצים 
 - - -חי, בדמותו של הרב שליט"א 

שמרן הגרי"ש יכעס או יקפיד עליי מאחר שהשוויתי אותו לספר  אם לרגע חשבתי  
חי,   שעלתורה  לראות  מאוד  ושמחתי  התפשטה -הופתעתי  אלישיב  הרב  של  פניו 

במינהאור  -של-נהרה הוא  !!!  מיוחדת  שמעתה  ולהודיע,  שהצעירים  'מסכים'  לידע 
 , ויביטו בו!!!יתאספו מסביב למכונית

, בשומעו את דבריו של  ההיא שנראתה על פני מרן זצ"להאור  -לא אשכח את נהרת
 כאן הקפה ראשונה.עד   המשגיח רבי ירוחם. 

יותר  4 מאוחר  הלווייתה  התקיימה    שנים  אלחנן  ש. ברמת  ע.  הרבנית  של 
ע"ה,   אלחנן.  זילברשטיין  לרמת  הגיע  הגדול  נסע  ואביה  שבה  המכונית  משהגיעה 

התקבץ   המרכזי  הכנסת  בית  מאודאל  רב  קהל  ישראלזון  ו,  מסביבה  דב  רבי  הרה"ג 
 האנשים.להרחיק את  , לשווא, הניסשליט"א 

יד  שליט"א,  אלישיב  אריה  רבי  מהמכונית  יצא  זצ"ל-לפתע  מרן  של   ואמר    ,ימינו 
                                                                                                                    <<<<<<<<< 

 
 
 
 
 

 35עלון מס'  |   בתשפ"   מסעי  -מטות פרשיות  

 הדלקת נרות                              גרמניה-הוועד שאמר רבי ירוחם ליוצאי              
נרות  בהם  להדליק  ונהגו    1נוהגין  ס"ט).  (שו"ע  לכבדן 

להדליק קודם שיכנס אדם להתפלל משום דאמרינן בגמ'  
ועוד   ואתיא,  שכינה  קדמה  בעשרה  בו  שמתפללין  מקום 

 שכן היו עושין במקדש (משנ"ב שם). 

מצוה   יש  דבלילה  ס"ה)  תקי"ד  (סי'  בבה"ל  ומבואר 
משום  בזה  דיש  אנשים,  שם  כשאין  גם  נרות  בהדלקת 

 שאין שם אנשים מסתפק בזה. כבוד. אמנם ביום כ

 נקיון                                   
ובספר   ס"ט).  (שו"ע  ולרבצן  לכבדן  כבוד  בהם  נוהגים 
כתב,  הרמב"ם)  בן  אברהם  (לר'  השם  לעובדי  המספיק 
טאטוא   ידי  על  תמיד  הכנסת  בית  את  להבטיח  צריך 
שתהיה  באופן  ומרבדיו  קירותיו  ומירוק  רצפתו  ורחיצת 

 בוד בלב מי שיראנו וישים פעמיו אליו. יראת כ

גורם   עצמו  הוא  יהא  שלא  להזהר  שצריך  שכן  ומכל 
דבר  שום  אחריו  ישאיר  לא  מבהכ"נ  וכשיוצא  ללכלוך, 
כוס   או  משומש,  טישו  כגון  למקום,  כבוד  מוסיף  שאינו 

 שתיה ריק, וכיוצא בזה. 
הבית   1 שיהיה  לדאוג  היא  זו  מצוה  דעיקר  נראה  לכאורה  הנה 

מו ע"י  הכנסת  הדין  הוא  אלא  נרות,  ע"י  דוקא  זה  אין  וא"כ  אר, 
תאורת חשמל. אולם לפי הטעם השני דיש בנרות האלו דומיא  
הדלקת   כעין  שיהיה  דוקא  נרות  להדליק  דראוי  י"ל  דמקדש, 
טעם   מקור  שמשם  י"ז,  (סי'  בו  הכל  בדברי  יעוין  ואכן  המנורה. 
(מדרש   ילמדנו  בספר  ומצאתי  וז"ל,  לכתוב  שהוסיף  זה) 

לא  ת הנרות  בטלו  שהקרבנות  אע"פ  בהעלותך  בפרשת  נחומא) 
ושמענו   בהם,  נהגו  הקדש  שמנהג  מהא  שמעינן  בטלו, 
שהקדמונים ז"ל נהגו בהם איסור גדול ואין מניחין להדליק מהן  
נ"ד   ס"ק  קנ"ד  סי'  במשנ"ב  עיין  (אכן  ללמוד  או  לכתוב  אפילו 

דהנרו דס"ל  מבואר  הרי  ת"ת).  לצורך  ממנו  להדליק  ת  שמתיר 
של בית הכנסת הם ממש במקום נרות המנורה שבמקדש, וזהו  
דקאמר המדרש דהנרות לא בטלו. ולפי זה ודאי דראוי להדליק  
בפרשת   דהרמב"ן  דע  (אמנם  דמנורה  דומיא  דוקא,  בנרות 
חנוכה,   נרות  לענין  דקאי  הנ"ל  המדרש  דברי  פירש  בהעלותך 

 ולא לענין נרות בהכ"נ). 

בהכ"נ)   בכד הקמח (לרבנו בחיי, ערך  למה שכתב  גם  לציין  ויש 
וז"ל, חייב אדם להדליק נרות בבית הכנסת לפי שהמקום ההוא  
לנר   נמשלת  והנשמה  הנשמה  מפעולות  שהיא  לתפלה  מיוחד 
שכן אמר שלמה ע"ה 'אור צדיקים ישמח' (משלי יג, ט), ועל כן  
ומתרחבת  האור  באותה  מרובה  ושמחתה  נהנית    הנשמה 
הוא   מין  וכל  מינה  שהאור  לפי  שמחה,  באותה  ומתפשטת 
השי"ת   את  עובדת  שמחתה  ומתוך  ונהנה,  מינו  אל  מתקרב 
טעם   ומכאן  בשמחה.  אלא  העבודה  שלמות  אין  כי  בשמחה, 
להדלקת המנורה במשכן ובמקדש על דרך הפשט. ואע"פ שזה  
אור גופני ועצם הנשמה אור שכלי, מ"מ מצינו כי נשמת האדם  

ש אל  מתלבשת  בסיבתו  מתעוררת  והיא  לקראתו  וחדוה  מחה 
העבודה בשמחה, ולכך הזהירו ז"ל להדליק נרות בבהכ"נ. עכ"ל.  
ולדבריו ג"כ אפשר דבעינן לזה שלהבת של אש דוקא ולא מהני  

 (משכנותיך ישראל)                                 לזה אור החשמל. 



 
 

 <<<<<<<< 
את להרחיק  צריך  אינך  נורא,  'לא  ישראלזון:  הצעירים    להגר"ד 

 '!!! לעשות זאת הַמְרֶׁש . סבא מהרכב
לאחר סיפרו  הרבנים-וכך  הנכדים,  הנ"ל,  -מכן  להרב הגאונים 

ממך  שלאחר  גודלבסקי,   שמע  ירוחם, שסבא  רבי  על  המעשה  את 
מדבריהוא   מאוד  התייחסותו  -התרשם  את  ושינה  הללו,  האמת 

תורה  -לאהבתהדבר תורם  אם    התורה שנעשו סביבו.-כבוד-למעמדי
גדול מוכן  הצעירים,  להקריב  -בקרב  גם  הדור  זה  -ענוותאת  למען 

 עד כאן הקפה שנייה.     התום שלו...
הסיפור של  השלישי  גודלבסקי,השלב  הרב  מספר  כמה  התרחש    , 

השנה,   בראש  זה  היה  מכן.  לאחר  בבית  ה'תקיעות'  בעת  שנים 
המרכזי.   מיהרהכנסת  לתקוע,  אז כשהחלו  שהיה  שלי  הקטן  הבן 

קיום  בימת  אל  לעלות    3בגיל   את  מקרוב  לראות  כדי  הקודש  ארון 
 מצוות תקיעת שופר. 

אסרו על הילדים    -א  בהוראת המרא דאתרא שליט"  -ברם, הגבאים  
לשם דאתרא  לעלות  המרא  של  התקנה  מכוח  זה  היה  שתיקן  . 

 שלי חזר מאוכזב למקומו.אל הבימה. הבן שילדים לא יעלו 
ניגשתי אל הרב שליט"א, וסיפרתי לו  ממשיך הרב גודלבסקי לספר:  

זצ"ל אלישיב  הגרי"ש  מרן  חמיו,  עם  ההוא  המעשה  והוועד את   ,
גרמניה וכו', ואמרתי שאולי כדאי לאפשר  -שאמר רבי ירוחם ליוצאי

שכן   שופר,  תקיעת  בזמן  רק  הבימה  אל  לעלות  המחזה  לילדים 
בליבם   לאחר  מכניס  ומיד  טהורה,  שמים  הילדים  מכן  יראת  ישובו 

 למקומם. 
שליט" בקהילתנו  הרב  נהוג  ומאז  לכך,  הסכים  אכן  שבזמן  א 

 התקיעות מורשים הילדים להיות על בימת ארון הקודש.  
שסיפרנו את כל הנ"ל, נוסיף שבזמן שהרב גודלבסקי סיפר לנו  כיון  ו

גם  במקום  נוכח  הדברים,  אורליאן    את  ברחוב  הכנסת  בית    2מייסד 
שתוקנו כדי  בבית הכנסת שלו  המנהגים  על  סיפר  , שבנווה אחיעזר

הספרים באוצר  המופתי  הסדר  על  המקום,  נקיון  על  על  לשמור   ,
מראה נאות,  המעט  -מקדש-ת לביתְלַׁשּוֹו שלימות הריהוט, והכל כדי  

 מסודר ונקי.
אין   מספר,  הוא  תורה,  בני  מאות  מתפללים  בו  שלנו,  הכנסת  בבית 

ושולחנות ספסלים  ריהוט,  על  עולים  שילדים  כזה  אנחנו  מצב   .
שבית המסר  את  המתפללים  כל  בקרב  להטמיע  כנסת  -משתדלים 

בחשיבות נופל  מ אינו  וכמו  ו  פרטי,  בית  של  סלון  אחד  כל  שכל 
ש בסלוןשלו  ילדים  המקפיד  הריהוט  על  יטפסו  כך  הבית-לא   ,

מידה   מכך  -והרבה  -באותה  יותר  הילדים    -הרבה  את  לחנך  צריך 
 שלא לטפס על ריהוט בית הכנסת.  

הזדמן לנו לאחרונה לבקר בבתי כנסת מפוארים שההוד וההדר היא  
כולם משבחים ומפארים  -המילה הנרדפת שלהם, היכלי קודש שכל

בקירות  המתבטא  החיצוני  מהפאר  ולבד  ויתעלה,  יתברך  -ליוצרנו 
-השיש ובנברשות המוזהבות המוסיפות חן והדר לבית האלוקים, אי

נין פיסת נייר כלשהי. אין  אפשר למצוא על הרצפה ובכל קומות הב
 דבר כזה. הכל נקי ומצוחצח.  

הקהילות   של  בצילן  המסתופפים  הילדים  בקרב  גם  יוצר  זה  מצב 
 יינתק לבית המדרש. הם מרגישים בו את הבית  -ההן, קשר בל

 
 

 
 הפרטי שלהם, ועד שייבנה בית המקדש בירושלים עיר הקודש,  

 הם רואים בהיכלם זה את בית המקדש הפרטי שלהם.
וכשאדם, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בילד קטן, מרגיש קשר כה  
ההשפעה  כל  את  זה  ממקום  יקבל  גם  הוא  הכנסת,  לבית  הדוק 

כתליו מארבעת  וישאב  לו  גם  הדרושה  ואז  אמיתית.  ויראה  קדושה 
 תתייתר מאליה הדרישה לא לדבר בבית הכנסת.  

חי  בדור  במיוחד  הפנימיות.  על  תמיד  משפיעה  צוני  החיצוניות 
חדש   כנסת  בית  לבנות  צריך  לא  כך  שלשם  נכון  אז  שכמונו... 
המעט,  מקדש  בית  של  נקיונו  על  להקפיד  צריך  כן  אבל  ומפואר, 

פה יתקינו  גם  אם  נורא  שלא  מתקנים-וברור  כמו  -של-ושם  יופי 
סיוע   אלא  ואנווהו',  קלי  'זה  משום  רק  לא  בכך  יש  וכו'.  נברשות 

 ית הכנסת. בפועל לשמירת קדושתו וכבודו של ב
שיירי וסתם  בניירות  להיתקל  שמזדמן  מקרים  לכלוכים  -יש 

את   יטריחו  יהודים  כמה  הכנסת.  בתי  רצפת  על  לרוב  המתגוללים 
עצמם להתכופף אל הקרקע ולהרים את הנייר, את ה"טישּו" או את  

 יתר הלכלוכים המכערים את בית אלוקינו? 
שלנו הסלון  ריצפת  על  מוטל  זה  נייר  היה  אם  היינו והלא  לא  וכי   ,

עבורנו   זה  היה  לא  הרי  האשפה?!  בפח  ולהניחו  להרימו  מתאמצים 
את   לנו  מקלקלת  בסלון  הנייר  של  הימצאותו  כי  מאמץ,  בגדר  כלל 

 פני הבית ומכערת את הנוף המצוחצח. 
להשפיע   התירוצים  מתחילים  כבר  כאן  כנסת,  בבית  כשמדובר  אבל 

לבית להעניק  נתאמץ  שלא  כדי  כבודו  המע -מקדש-עלינו  את  ט 
כל   את  להרים  שמתפקידו  המנקה  יגיע  מעט  עוד  הרי  לו.  המגיע 
הניירות, ומדוע שאני אעשה זאת במקומו? הרי לשם כך הוא מקבל  
משכורת! וכיוצא באלה, תירוצים מתירוצים שונים, שאין בינם ובין  

 החובה האמיתית המוטלת על האדם, ולא כלום.
יוצרי החורף  בתקופת  קמעה;  נהרהר  בוץ  הבה  הגשמים  ם 

נעליו   את  לנקות  משתדל  הוא  לביתו,  נכנס  וכשאדם  בחוצותינו, 
 ומגפיו מהבוץ שהצטבר עליהם בלכתו ברחוב.  

בנעליים   להיכנס  הישוב  מן  אדם  אף  של  דעתו  על  יעלה  לא  הלא 
שכאלה אל תוך הבית ולטנף את החדרים הנקיים בבוץ וברגבי עפר.  

 הכל טוב ויפה. 
ם נעליים ובאותה מידה של טינוף ולכלוך  אבל כשיהודי מגיע באות

הלוך   מגפיו  את  ויקנח  בחוץ  יעמוד  הוא  תמיד  לא  הכנסת,  לבית 
הגשם   החל  מאז  קצר  זמן  ובתוך  הבוץ,  כל  עם  ייכנס  אלא  וַקֵנח, 

 לירד, נראה את רצפת בית הכנסת טובעת במעטפת של מים ובוץ.  
מקפידים שהננו  כשם  הלא  אלוקינו?  בית  של  כבודו  שלא    ואיפה 

עו היה  שלא  וכמה  כמה  אחת  ועל  לביתנו,  כזו  בצורה  לה     להיכנס 
לכל   מזדמן  וכאשר  ודם,  בשר  מלך  של  ארמונו  את  לטנף  בדעתנו 
אנו  פלונית,  אישיות  של  מפוארת  ללשכה  להיכנס  מאתנו  אחד 
לא   שחלילה  כדי  פעם,  אחר  פעם  ובגדינו  נעלינו  את  מצחצחים 
יאשימו אותנו בטינוף הרצפה ונעורר בכך את זעמו של היושב שם!  

ם להיכנס כך בשעריו של בית הכנסת ובית  ואם כן כיצד אנו מעיזי  -
 המדרש? 

 בהכ"נ.גודל קדושת את  הלוואי והיו לנו עיניים לראות, ולב להרגיש,
 

 
 
 

 
שלמה של  עסקיו  לו  הכניסו  לא  נהנה    מעולם  דוקא  הוא  אך  מליונים, 

לזה, יוצר קשרים עם    הייחודית שלו. הוא היה נושא עם זה ונותן  מהיצירתיות
ה'דיל'  .  חיות   קליינטים מתחלפים. בקיצור, פעילות מלאה   סוכנים, והיכרות עם 

פעילות כך,  התחיל  גם  מהבנק   הנוכחי  ליד,  מיד  עוברים  כסף  סכומי    מרובה, 
רק פרט  רוחש.  לבנק, הכל  במידע    למוכר, מהמתווך  קטן אבל קריטי היה חסר 

שמצאו בו   ,הסוחרים לא היו אלא אנשי העולם התתחון ,  שלו 
בהתחלה הכל דפק טוב ויפה, אבל  .  קרבן להעשיר את קופתם

כמה קרני   לאחר  טוב.  לא  להריח  התחיל  משהו    שבועות 
צבעים בשלל  מחייכות  שנראו  התחילו    השמש  זוהרים, 

על הסחורה שכביכול היה אמור     ...להיראות כשיניים טורפות
דבר. אבל    ברור שהוא אינו חולם, לא היה ולא יהיה כזה  ,להגיע 

ה לא  וקיימים,  חיים  חובות    לואותהחובות  לא  אף  בגמ"ח, 
ל'מאפי אלא  אין  ה'. לבנק,  להשתמט,  אפשר  אי  אלו    מחובות 

העול לקצה  שיברח  יעזור  לא  וגם  התחיל   ם.הסדרים,  החוב 
עד  אבל  אלפים,  מאות  ההלוואה  בכמה  ב'תנאי  אותו  יידעו  'הם'  שלהם   ' מהרה 

המפלצתית הריבית  תכנית  וצומח ,  עם  איומה  בתדירות  עצמו  את    המכפיל 
וניסה לחשוב אל מי הוא יכול    בנסיון להעריך את מצבו התיישב שלמה.  להועו

לעזר את ה,לפנות  לסתום  כדי  הלוואות  לגרד  יכול  הוא  לועו    היכן  אשר  הבור 
יו  אל  מיום  והולך  נעורי .  םנפער  משנות  בחברים  להיזכר  ניסה  לגרד  ,  ו הוא 

מכרים  אלו  אי  עוד  ה .מזכרונו  רחוק  כי  ראה  הימים  שעברו  ככל  מאד    ואאך 
ביותר  האופטימית  ההערכה  גם  ובינתיים    מפתרון,  הסכום.  אל  אותו  קרבה  לא 

 במחשבה כי 'הם' שכחו ממנו,  והולך. מפעם לפעם הוא ניסה להתנחם   זה גדל
 

 
לו שחכתה  השליח  עד  של  הגס  קולו  הקולי,  בתא  שם    הודעה  נשמעו  ואיומיו 

את כל ישותו, הוא    הייאוש תפס?! ריבונו של עולם! מה עושים כאן אוי.  בבירור 
כאן ואחכה עד ש'הם' יבואו    ל הגג, וחשב לעצמו אשב א הכורסה ובהה    נפל על

אות  לעצמו    …י ויקחו  ואמר  שעות התאושש  כמה  רוצים לחסל  ,  לאחר  אם הם 
הימים    ביום מן לי.  שבינתיים אני לא יכול לנהל את החיים ש  אותי אין זה אומר

רבי מאיר מיכאל גרינוואלד שליט"א  ,  הופיע אורח בבית הכנסת
לחזק  נעמד והתחיל  בקודש,  כדרכו  התפילה  בענין    לאחר 

אך סיים ר' מאיר מיכאל את דבריו, נשמע . קדושת בית המדרש 
פיקוח  ורבותי!  מורי  המדרש:  בית  מפינת  שלמה    קול  גם  נפש! 

אבל עד מהרה  הראשון שזה הקול שלו,  עצמו לא שם לב ברגע
שלו ההסתבכות  את  בקצרה  ותיאר  המאפיה,    התאושש  עם 

בסכנה עומדים  שחייו  אנא   .ואיך  ידידי,  בהכרזה:  עליהם  ופנה 
לדבר  למעני  שלא  עצמכם  על  קבלו  משפחתי  בעת    ולמען 

על עצמם פה אחד, ועד    התפילה. כמובן הציבור הנרעש קבלו 
ופשוט לא להאמין, על קו   כמה ימים עברו  ה.חתמו על ז  מהרה הובא דף וכולם

והוא 'ההוא',  של  הגס  קולו  נשמע  על   הטלפון  כיום  עומד  שלך  החוב  אומר: 
עד דולר   3,000,000 היום  ואם  לכסף,  דחוף  זקוקים  אנו  תשיג    אבל  בערב  עשר 

שוב נפל שלמה על   ...החוב... כמה??? מאה אלף  נמחק את כלדולר    100.000סך 
הפעם  אבל  ה  הכורסה,  הבשורה  את  לעכל  שמע כדי  מי  הנחה    נפלאה.  כזאת 

מהרה עד  המדרש  מה'מאפיה'???  מבית  לחבריו  שלמה  נגד  ,  התקשר  ובמירוץ 
 היעודה.   השעון הושג הסכום עד השעה

ביהמ"ד(                                                                        'קדושת  מגליון  ')מתורגם 

שוב נפל שלמה על  
 הכורסה, אבל הפעם

כדי לעכל את  
 נפלאה. הבשורה ה

 3.000.000במקום  100.000
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להצטרפות, תרומות והערות שלחו מייל:
hbzs3587@gmail.com 
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אמר רבי יהושע בן לוי כל ה

שבת קיט:
זוה“ק ח“ג, כ

תר
 יו

אין גדול לפני הקב“ה

דברים רבה ז

718-305-6886 | Umein.Vumein@gmail.com |  www.UmeinVumein.org
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{ אז נדברו }
 566| גליון מס':  לא נפקד ממנו איש" "תשפ"ב | לסדר:  )פנחס  (בחו"ל:   מטותפרשת 

 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!!!

 

 לא כולם מבינים זאת....בספטמבר!!!!      111תשעה באב זה לא   
טיפש... אבל ברגעים מסוימים לפתע חשבתי לעצמי: הייתי פעם   בגיל הטיפש עשרה ואני מודה ומתוודה שהייתי באמת 

טיפש?? הרי בסה"כ חשבתי אחרת מאבא שלי... חשבתי שאני מבין יותר   בעצם למה? למה גיל הטיפש עשרה נקרא כ"כ 
טיפש??? שתבין: מילא היום במבט לאחור, אני מבין ממנו... נו... בסייידר... אז בא נקרא לזה מחלוקת האחרונים... למה זה  

למפרע עד כמה הייתי טיפש... אבל אני כעת מדבר על מי שכעת ועכשיו הוא עמוק בגיל הטיפש עשרה... והשבוע בדיוק הוא 
שלי דיבר איתי וטען לי: למה אתה טוען שאני טיפש?? מה יש... בגלל שאני מבין יותר מאבא שלי...?? מה אני אשם שאבא  

 לא צודק... לכן אני!! אני נהפך להיות הטועה והטיפש???
כשהייתי בגיל הטיפש עשרה ניגשתי יום אחד לאבא שלי.. אבא, אני    אז זהו!!! שנקודת הטפשות של הטיפש עשרה היא כך::

לי הנהן בראשו... יש לו  יותר חכם ממך... יותר מוצלח ממך... אני מבין בכל תחום יותר ממך... בסייידר?? נו... בסיידר... אבא ש
העיניים של אבא שלי התעגלו       אבא אני צריך כסף!!!!!ברירה...? שיהיה...  נו... אבל תכל'ס מה הלאה... מה אתה רוצה???   

 בתדהמה...  
  מה... אתה?? אתה צריך כסף?? ועוד ממי... ממני???  מאיפה יש לי כסף??? הרי לפני רגע הסברת לי שאתה הרבה יותר מוצלח

ממני ויותר מבין ממני בכל תחום... ואם אחרי "הודיע אלוקים אותך את כל זאת ואין נבון וחכם כמוך..." אחרי הכל עדיין אין  
כסף...   לי??לך  שאלה    אז  אה...  הקיר??  אזובי  יגידו  מה  השלהבת  נפלה  בארזים  אם  כסף??  לי  שיהיה  רוצה  אתה  מאיפה 

 עצומה...  
מבין מאבא שלו... עדיין   יותר חכם ו  יותר דנו הצעיר והמתוק שבטוח במאת האחוזים שהוא שגם ידי  בקיצור: מה מתברר???   

בתוך הלב הוא מבין מצצצויין שאבא שלי מסתדר בחיים ואני לא... ידעתי ליפול על אבא שלי שיוציא אותי מהבוץ ויכבה  
בא שלי מצליח ומבין והולך לו... ואני  את השרפות שאני הדלקתי... זאת אומרת: הבנתי שמשום מה בכל תחום ובכל נושא א

 לא מצליח ולא מסתדר לבד ואני צריך את העזרה שלו ואת התמיכה שלו על כל צעד ושעל... 
 ידעתי טוב מאוד את הכתובת לכל בעיה שלי והיו הרבה...!!!   והבנתי את זה מממצוין!!! 

! כלומר: אני יודע שבשטח לאבא שלי יש כסף ולי אין  להבין אני מבין יותר מאבא שלי!!   להבין ? ! ? רק מה?? בכל זאת!!!  
 עושים כסף... זה אני מבין "הרבה יותר" מאבא שלי...  איך!!!! כסף... אבל 

אני יודע שבשטח אבא שלי מצליח בחיים הרבה יותר... אבל איך!!! איך להצליח בחיים... בזה אני המומחה הגדול... מצטער 
 אבא... אני פה המייבין...  

 נקודה!!! לכן גיל הטיפש עשרה הוא כזה טטטיפש מטופש!! כי זה באמת טפשות!!!  זו ה 
מילא אתה חולק על כל מבחן התוצאה של אבא שלך... אתה חושב שהוא לא מודל לחיקוי... נו... שיהיה... נקרא לזה חילוקי  

שלך... אתה מודה בפה    אבל לא!!! דעות...    של אבא  על ה"קבלות"  מלא שהוא מצליח בכל תחום  אתה לא באמת חולק 
אז למה אתה    (והרי כמעט בכל מה שאתה נוגע אתה "אבו נזק...") בחיים שאתה נכשל... הוא הכתובת שלך בכל דבר שאתה נתקע  

 זו הטפשות של גיל הטיפש עשרה!!!! עדיין ממשיך לחשוב שאתה המבין הגדול והוא לא??? 
 ?? עד כאן ברור??? כעת!!! כלפי מה הדברים אמורים.? 

אחת הקושיות העצומות שמתעוררות בימים אלו שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש: זה שמצד אחד אנחנו רואים  
הרי הם בכלל   אבל מצד שני: שעם ישראל מאוד התאבלו והצטערו שבית המקדש נחרב... זה היה בשבילם עונש הכי גדול!!!  

ו  עבדו עבודה זרה  של בית המקדש... הם  עזבו את ה'... אז למה כשבית המקדש נחרב.. זה היה בשבילם  לא היו "בקטע" 
 עונש???

תאר לעצמך בחור שלא רוצה להיות בישיבה... שונא את הישיבה... נשאר בבית... לא מוכן לחזור לישיבה... והנה יום אחד 
מה הבחור יענה לו??  הראש ישיבה מתקשר ומאיים עליו: אם אתה לא חוזר לישיבה היום... אני מוציא אותך מהישיבה...  

שם   לדרוך  ולשלום... אני לא רוצה  לחיים  לרגע הזה חיכיתי... תוציא אותי מהישיבה  בכיף... סוף סוף...  הלוואי...  בבקשה... 
 יותר... 

העונש  מה  ואז  זרה...  עבודה  לעבוד  רוצים  אותו...  לעבוד  רוצים  לא  מה'...  להתרחק  החליטו  ישראל  עם  משקל:  אותו  על 
רואים  ת המקדש נחרב?? איזה מין עונש זה?? למה זה נחשב עונש??? אלא מאי??? עכ"פ מה רואים מכאן??  שלהם?? שבי

   שזה לא היה סתירה!!! זה הלך ביחד!!!! 
וזה לא סתירה שהוא היה נשמת רוח   שלהם...  עם ישראל מצד אחד לא הסתדרו עם בית המקדש!!! הוא לא היה בקטע 

ת המקדש והיו מחוברים אליו עד כלות הנפש... ומצד שני הם לא... לא רצו אותו... היפנו  אפם...  הם מצד אחד אהבו את בי
רק שתבין: בסוף מגילת איכה... אחרי כל התיאורים   ותכל'ס זו שאלה שזועקת עד לב השמים: איך זה הולך ביחד??לו גב... 

ב כיענים  לאכזר  עמי  ו"בת  ילדיהן"  בשלו  רחמניות  נשים  "ידי  של  האחרון המזויעים  הפסוק  מגיע  זה  כל  אחרי  מדבר..." 
על אלה חשכו עינינו... על מה?? על הר ציון ששמם!!! זה!!! זה מה   על אלה!!! על זה היה דוה לבנו..     על זה!!!! והמסכם...  

ל שהכי הכי הכי כואב לנו מכל התיאורים הכי קשים ומזעזעים שקראת במגילת איכה... על הר ציון ששמם!! על זה!! ורק ע
עינינו...   את  מחשיכה  הכי  שהכי  הנקודה  זו  לבנו...  דוה  מדובר??זה  במי  לב:  עומד    ושים  היה  אתמול  שעד  ביהודי  מדובר 

כשאחוריו אל היכל ה' ופניו קדמה ומשתחווה קדמה לשמש... הוא בכלל היה עסוק בלהעביר את בנו למולך בגיא בן הינם...  
זה!!!! על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו על הר ציון ששמם... איך זה הולך    והנה... רק נחרב בית המקדש אוי אוי... על

 ביחד? איך??? 
--- 

 בגילין זה... על דעת הכותב בלבד...   6ביאור העניין בעמוד  
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 לפניך מעלית חדישה ומשוכללת העולה עד... עד השמים!!!  

אני    (מי שאין לו התמודדות עם זה... שלא יקרא)  לידידי ורעי חברי המתמודדים בימים אלו בשמירת העיניים...
עיניים בימים אלו...   נפש בשמירת  שנתן לי הרבה כח ותעצומות  נפלא  מוכרח לשתף אתכם בהרגש 

עד השמים!!!! אפשרות אחת: זה   ובכן:: איך להגיע  שני דרכים  שישנם  מישהו העיר את תשומת לבי 
ן אנשים ונראה כבן אדם אבל באמת אתה מלאך להוריד את השמים לארץ!!!! ואז אתה אמנם מהלך בי 

יום... מה פירוש עלה לשמים??  40-ואתה בשמים... וזה מה שהיה אצל משה רבינו שהוא עלה לשמים ל
משה ועם ישראל אמרו נעשה ונשמע ועי"ז השכינה ירדה להר סיני... ואז משה רבינו עלה להר... ושם!!!  

חידוש... משה רבינו לא עלה כמו חללית ויצא מהגלקציה... הוא פשוט עלה לפסגת  (אגב: בשבילי זה היה שם היה השמים... 

 זו אפשרות אחת!!!הר סיני ששם היו השמים... כי השכינה ירדה על הר סיני...) 
שהארץ   אבל יש אפשרות אחרת... במקום להוריד את השמים לארץ... אפשר לעשות פעולה הפוכה, 

א אותה תוצאה... אתה מוצא את עצמך בשמים... רק מה?? איך עושים  עולה עד השמים... ואז התוצאה הי
את זה?? מילא איך מורידים שמים לארץ... זה אני מבין... מגיע מרן הבית יוסף ועוסק בתורה בקדושה  
וטהרה והשכינה יורדת מהשמים ושוכנת בארץ.... אבל להעלות את הארץ עד השמים... איך בדיוק עושים 

 כזה דבר?? 
. איך עושים את זה... שלא תדע... לצערנו הרב.... בזה אנחנו מבינים יותר טוב... לדוגמא: כתוב בגמ':  אה..

שמי שמדבר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמים!!! זאת אומרת: יש כזה דבר שהעוונות מטפסות ועולות  
נושאת ראש ועולה וגסות החומר הולכת ותופחת ו   2022ומגיעות עד השמים... יש כזה דבר שמגיע דור  

ועולה ומגיעה עד השמים... כן... פעם ידענו שיש ארץ ויש שמים... יש חומריות ויש רוחניות... שם בעיר 
החילונית יש ארציות... ואילו פה בבית המדרש הישן והטהור כאן זה שער השמים... אבל בינינו... אני לא 

מוצא את עצמך בתוך הר של חומריות וגסות   צריך לספר לך... שמגיעים לפתע מבול של ניסיונות ואתה
החומר וזה מגיע עד השמים... כלומר: אין לך שמים לברוח אליהם... ההתמודדויות והניסיונות תופסים  
את כל המקום... את כל האויר... ומגיעים עד השמים... זה נכנס איתך לבית המדרש... פוגש אותך בתוך  

וכשמגי לברוח...  לאן  לך  ואין  אפשרות  התפילה  אופציות!!!  שתי  יש  כעת  קשים...  רגעים  כאלו  עים 
הנורמלית והצפויה היא פשוט לכרוע תחת הנטל... לטבוע בבוץ ולהיקבר בתוכו... אבל אותו בן עליה 
מחליט להחזיק בשיניים!!! ולמרות שהחומריות מטפסת ומגיע עד השמים... הוא מחזיק חזק חזק את  

ו לטבוע... ואז!!! ואז אתה לפתע פוקח את העיניים.. ולתדהמתך מה  האף מעל הארציות ולא נותן לעצמ
 אתה מגלה?? 

אני לא מאמין... אני בשמים!!!! בטח... הארץ עלתה עד השמים... באופן טבעי כולם טבעו בתוך הארציות  
הזו... אבל מי שהחזיק חזק... דווקא הארץ הזו שימשה לו רמפה שהביאה אותו עד השמים!!! זה אותם  

 ים שהבעש"ט הקדוש והגר"א זכו להם... שמ
רק אצל הבעש"ט הקדוש... ב"עשה טוב" הוא הצליח להוריד את השמים לארץ... ואילו אתה באמצעות  
הסור מרע הצלח להעלות יחד עם הארץ עד לשמים... כשהעוונות מגדילים עד לשמים זה עצוב מאוד!!  

ת האלו בעצמם משמשים לו כמעלית שמגיעה אבל מי שלא נכנע לאותם עוונות... הוא זוכה שהעוונו 
 עד השמים!!! הבנת את הרעיון?? זה כ"כ פשוט... 

--- 
לענ"ד זה הפשט הפשוט בדברי חז"ל שאומרים: כל הרואה דבר ערווה ואינו זן עיניו ממנו זוכה ומקבל  

 פני שכינה שנאמר: עוצם עיניו מראות ברע, הוא מרומים ישכון... 
ל עיר מעורבת... ויש שם חומריות וארציות ובוץ שמגדיל עוונות עד לשמים...  אתה נאלץ ללכת ברחובה ש

ואתה בעצמך מהלך על שכבות הבוץ האלו ויש לך כעת את כל האפשרויות לצלול בתוך הבוץ ולשקוע 
תמשיך!!! תמשיך לשמור על העיניים... אבל כשתגיע  להתעלות ממנו...   מעליו!!  בו... ואתה בחרת ללכת 

בטח... החופש של   ואתה תגלה שאתה נמצא בשמים!!!! למקום מבטחים... תפקח לפתע את העיניים...  
יולי אוגוסט מגדיל עוונות עד השמים... הוא מספק כמויות של התמודדויות ורפש שמגיע מהארץ עד 

אלת אותי: למה?? למה הרבש"ע עושה לי את זה?? אני השמים... ואתה שבוע שעבר התקשרת אלי וש
 כ"כ רוצה להיות טהור ושמור... אז למה הקב"ה שולח כאלו ניסיונות בדור שלנו?? פשוט מאוד:  

בדורות עברו היה שירות מסוג של שמים שיורדים עד לארץ!!! מה נעשה שבדור שלנו... אין לנו   
... נו... אז איך נחבר שמים וארץ?? סו"ס אנחנו פה  את המדרגות הגבוהות להוריד את השמים לארץ

חיבור שמים וארץ?? בשביל זה הקב"ה ברא מעלית!!! למעלית הזו קוראים    -בשביל לחבר י"ק בו"ה 
ארציות.. הארץ הזו מצמיחה בוץ שעולה ועולה ועולה ומגיע עד השמים... מי שבוחר לטבוע בתוך  

בע בטיט היוון אבל מי שנלחם לא לטבוע אלא להישאר  הבוץ הזה... אז הוא נשאר באותו מקום וטו
מעל הארציות הזו... הוא פשוט משתמש בארציות הזו כמעלית!!! הארציות הזו בעצמה מטפסת  
ומעלה אותו עד לשמים... זה בדיוק מה שחז"ל אומרים: מי שרואה דבר ערווה ואינו זן עיניו ממנו  

"עוצ שנאמר:  איך??  שכינה...  פני  ומקבל  ברע זוכה  מראות  עיניו  הרע    --ם  ישכון!!!  מרומים  הוא 
לא   זה  ישכון!!!  מרומים  זה שמעלה את הבן עליה עד  הוא  עד השמים...  שעולה ומטפס  בעצמו 
שהשמים יורדים לארץ אלא הארץ עולה עד לשמים... הוא לוקח את החומריות והגסות שיש בדורנו  

 וד תפס אותי... ועם זה בעצמו הוא מגיע לשמים... ההרגש הזה מאוד מא 
לרחוב   יציאה  כל  שוב  ניסיונות...  שוב  אוי...  נאנח...  אני  הזו...  התקופה  כשהגיע  תמיד  היום...  עד 

(אגב: למי שאין לו קושי עם זה... כיף לו... הלוואי עלינו... לא בכח...  כרוכה בהתמודדות יומיומית...  
סיונות שלם בחורף כמו בקיץ... אז דון  כל אחד והניסיונות שלו... ועוד הערה: יש הרבה כאלו שהני

 מינה ומינה...) 
אין לי כח למאבקים האלו... אין לי כח לארציות הזו... לפרץ חומריות הזו שמאתגרת אותי... אבל  
לא!!! פתאום אני קולט שזה בסה"כ רמפה!!! סו"ס אני רוצה להתעלות... אני רוצה להתרומם... ולמי  

ת וקשה לטפס... הרבה פעמים אני מסתכל על השמים ומקנא...  שיודע... בחיפה יש הרבה מדרגו
אני רוצה להגיע לשם... מי יתן לי איזה חוני המעגל או איזה צדיק שיוריד לי את השמים לארץ...  

והנה... זה הגיע!! הגיע מעלית!!! אמנם לא מעלית מסוג של    בשני וכו')-(שיהיה "נהירין שמעתין כ
שמים לארץ... הגיע מעלית מסוג אחר... מעלית מסוג של ארציות  משה רבינו שמוריד לנו את ה

וחומריות שאני תקוע פה וצריך להתמודד ולהתעלות מעל זה... וזה שאני צף מעל העוונות האלו...  
זה עצמו מעלה אותי עד לשמים!!! כן... כל רודפיה השיגוה בין המיצרים... דווקא הבין המיצרים  

ם כל היולי אוגוסט... אם נצליח להתעלות מעל הניסיונות נגיע איתם  הזה... דווקא התקופה הזו ע
 עד לשמים!!   

 ״וימאן״ ניתן לקנות את הספר 
בעקרונות הקדושה בדורנו ו׳דע מה שתשיב׳ בכל הנוגע  העוסק 

לתעצומות השליטה והחוסן של ׳בן ישיבה׳ בדורנו הרדוד והנסחף 
מומלץ לימי בין הזמנים, שמפגישים הרבה מאיתנו בהתחככות מול הבן דוד.. הגיס..  
האח שלא מבין.. או לא מפרגן... ולעיתים גם שלא באשמתו.. דע מה שתשיב!!! בעוז  

 סרטיביות!! ובא
 --- 

לצאת    עומדת  הקרובים  הספר    הדפסהבימים  של  נוספת 
מהדורה)׳וימאן׳,   לא  בסבסוד    (הדפסה,  חלק  ליטול  שרוצה  מי 

כה,   עד  שהיה  המחיר  ושמירת  הנייר המכירה  עלויות  (שכידוע 

המוצרים...) משאר  יותר  עוד  זכות    המריאו  וליטול  לתרום  ניתן 
הרבים,   להבזיכוי  להמתין  נוכל  בסדר...  (לא  זה  אבל  מודפסות,  נצחות 

שמונצחת  תזכורת  ללא  גם  מסתדרים  שבשמים  טוענים  דבר"  "יודעי 
   בספר...) 

 --- 
הספר   את  לקנות  ניתן  האחרון,  בחודש  כאן  שפורסם  כפי  כן,  כמו 

העוסק בהדרכה מעשית ב׳עסק׳ התורה... כיצד נכנסים ל׳עסק׳,   ״המסולאים בפז״ 

למנף כיצד  ה׳עסק׳,  לבסס את  להרפות... מתיקות    כיצד  ניתן  כמה ומתי  העסק,  את 
 התורה... חלקי התורה... ועוד...  

וימאן,  אהבתי, ואהבת, ( מוקדי המכירה של הספרים   

 שברחבי הארץ:   המסולאים בפז) 
 ירושלים  

 קומה ג'   10רח' נחמיה  
   054-8491554 -, רח' בן עוזיאלגבעת שאול

   29משפחת נוישטט רח' הרב פראנק   -בית וגן
 053-3148861 -הר נוף 

 052-7682281  -29המ"ג  -רוממה 
 054-8419684 -47רובין   -רמות ד' 
 0527680281 -)חדש( נוה יעקב

 

 מודיעין עילית 
 052-7174781, 14רחוב קצות החושן 

 089742750 -משפחת דרבקין -14 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:
  6022 879 914 ,מונסי , ארה"ב

 3475123254-  ברוקלין: 
 347-675-6830 ליקווד: 
 5512778074 : מקסיקו
  07970287781  לונדון:    :אירופה



 

  

למי שלא אוחז במדרגה להתאבל   
 על ביהמ"ק...  

שוב מגיעים ימי בין המיצרים וכולנו זעים באי  והנה  
הימים   נוחות... בינינו... קשה לנו עם הימים האלו...
אוי.  מצפון...  נקיפות  בנו  מעוררים  בית האלו   ..

ותכל'ס...   המקדש נחרב וזה אמור להיות כואב לי...
זה... ואז נוצר מצב  אני לא באמת מצליח להתחבר ל

אני אחד  "מכבד..."  שמצד  שנקרא  מה  אני   ...
על להקפיד  האבלות  משתדל  מנהגי    ואפילו   כל 

פאסט  וואקלי   זה  כי  כי...  לשמוע  מוכן  לא  אני 
מצליח    תכל'ס... בסופו של דבר אני לאאבל    נישט...

על   וצער  אבלות  לרגשות  להיכנס  באמת  באמת 
כן אפשר לתרגם  חורבן ביהמ"ק... אז מה כן??? איך  

ישנה"   ל"אבלות  החורבן  על  האבלות  ימי  את 
שלנו?? סו"ס זה לא חכמה להרגיש דפוק ולהמשיך  
הלאה... בא ננסה לחשוב מה אני לפי ערכי כן יכול  
שזו  כמדומני  האלו??  מהימים  במשהו  להיאחז 

 שאלה שהרבה מתחבטים בה... 

על   ובכן: אכן באמת להתאבל ולהצטער מעומק לב
(כבר בזמן    המקדש... זה סוג של מדרגה!!!  חורבן בית

, אם כי זו מדרגה רק למי שמסודר  הגמ' התייחסו לזה כמדרגה
פליטי   כי  משהו...  אותו "באמצע"  תופסת  הזו  והאבלות  בחיים 
אוקראיינה מאוד מאוד מזדהים עם גלות השכינה... וגם סבתא  

.  שלי בתור ניצולת שואה... אוי למי שנכנס לביתה בתשעה באב..
היתה שם קול נהי ודמעות כמים... המדרגה פה זה למי שחי חיי  
שיגרה ובכל זאת מצליח להישאב למה שחסר כאן... כך שזה לא  
מדויק להגיד שזו מדרגה כי יש אנשים שחשים את צער השכינה 
האיוון  מול  הדורות  כל  לאורך  היה  וכך  שלהם..  אישית  מזוית 

שאנחנ בדורנו  כן  לא  התורנים...  עלי והסטפן  עדן  בגן  חיים  ו 
אדמות ומתפנקים ומתבכיינים על כמה שוטרים שמפריעים לנו 

 בדרך למירון.... במאמר המוסגר)  

הייתי מתרגם את זה    מה בכל זאת??  אז מה כן???
 לנוסחה שכזו: 

   בימי בין המיצרים זה שלושה מילים:  העבודה שלנו 

לחשוב על אבא שבשמים!!!!   לחשוב על הרבש"ע!!!!
יתברך..לחשוב   ממנו  לי  איכפת  ושיהיה  זו    עליו 
 !!!! של ימי בין המיצרים הנקודה

על האבלות  זה    כלומר:  המקדש   איכפתיות הבית 
אם אין    ממקום של כאב וחסר... אז גם  שמתבטאת

את מהזוית  לי  הזו  האכפתיות  של   הספציפית 
וצער... באיכפתיות...    אבלות  נאחז  לפחות  אז 

כי מהרבש"ע...  לי  איכפת  זה  שיהיה   עיקר   סו"ס 
   זה שורש העניין!!!  הנושא...

רק מה תשאל... מה פירוש "לחשוב על הרבש"ע..."?  
אני תמיד  הרבש"ע...  איכשהו  הרי  על   הרי   חושב 

בשביל מה אני לומד תורה ומתפלל ומקיים מצוות  
שאני בגלל  לא  לי    אם  ואיכפת  הרבש"ע  על  חושב 

  ממנו...

שלא!!! זהו  תשים  אז  שאם  לשמוע   לב  תתפלא 
פעם  אנחנו אף  הרבש"ע...   כמעט  על  חושבים    לא 

הזה לב...   הנתון  תשים  אם  אבל  מזעזע...   קצת 
עם הרבש"ע!!!   איך להסתדר בעיקר חושבים    אנחנו

לא אנחנו  עליו  באמת  אבל    !!!! יתברך  חושבים 
הכנסת   כשאני  לדוגמא: לבית   על   להתפלל...  נכנס 

חושב אני  ככה:  .??מה  חושב  אז  לא  אני  כלל  על   (בדרך 

חושב כן  כשאני  אבל  לחשוב    ) -כלום...  אני  הטוב  במקרה 
איך אני מתפלל... האם אני מתפלל טוב או לא... או  
התפילה  אוי...  ואז  שלי  מהתפילה  מרוצה  לא  שאני 
שלי על הפנים... או לחילופין שאני רוצה ומייחל שה' 
יקבל את התפילה שלי.. שים לב: כל הנושא מסתובב  

נושא מתחילה ועד סוף... כמעט סביבי!!!! אני פה ה 
  לה'   הוי... אני כ"כ רוצה לעשותולא יוצא לי לחשוב...  

לו...  להודות  ה'...  את  לשבח  נלך  בא  רוח...  קורת 
 לעבוד אותו...  

המחשבה הזו כמעט ולא חולפת לי בראש!!!!! אותו  
אני   מה  על  ללמוד...  הולך  כשאני  בלימוד...  דבר 

בלימו חושב  שאני  או  אז  עצמו  חושב??  בלימוד  ד... 
שכך...) שאני   (וטוב  זה  על  חושב  אני  לפעמים 

אנילאחרו לכן  בריפיון ו... ולכן מה??  בסדר...    נה  לא 
לי!!!   בסדר??  לא  זה  על למי  לחשוב  לי  יוצא  לא 

הרבש"ע... שהרבש"ע רוצה תורה... ואני רוצה לתת לו  
 את זה... 

הכל מסתובב סביבי... גם   השגרתי   ביום יוםבקיצור:  
הקופסא ה בתוך  נשארת  צרופה  הכי  ה'  עבודת 

זהו  אז  אני...  לה  המיצרים...    !!!שקוראים  בין  שבימי 
זה שלנו  הזו  העבודה  מהקופסא  לצאת  ...  לנסות 

פתוח ראש גדול... להסתכל ימינה ושמאלה  נסות לל
ולשאול: רגע... רבש"ע... זה אתה!!! אתה בראת את  

לעשות לך  ואני פה בשבילך!! אני פה בשביל    העולם...
לומדים   שיהודים  שמח  שאתה  שמעתי  רוח!!!!  נחת 
לשמח   כדי  לכאן..  באתי  לכן  ומתפללים...  תורה 

 אותך... כי זה היעוד שלי בחיים..  

לצאת  המיצרים...  בין  בימי  שלנו  העבודה  זו 
על  לחשוב  ולהתחיל  יום  היום  של  מהקופסא 

 הרבש"ע... לחשוב עליו!!! 

והשתדל שניסיתי  כמה  מה  ובינינו...  לך  להסביר  תי 
לי  נדמה  הרבש"ע..."  על  "לחשוב  מתכוין  אני 

 שלמיייעשה לא הצלחתי להסביר... נכון?? 

והיא  קולעת  והכי  זועקת  הכי  הדוגמא  הנה!!  אז 
הנושא  זה  המיצרים  בין  ימי  עבודת  של  הההדוגמא 

משנן אני  מחדש  שנה  כל  חינם!!!!  שנאת  כאן    של 
(בג צווי  שיש  היסוד:  את  ד-יליון  באהבת  שני)  ינים 

העומר   ספירת  נוסח  ישראל  אהבת  יש  ישראל... 
ששם זה באמת עניין של חיזוק בבין אדם לחבירו... 

בזה... זה  כבוד  זה    לנהוג  הזולת...  עם  חסד  לעשות 
כשמגיע בין   אבלחיזוק בבין אדם לחבירו לכל דבר...   

בנושא   להתחזק  צריכים  אנחנו  שוב  ואז  המיצרים... 
כבר סוגיה אחרת!!! זה   . כאן זהשנאת חינם וכו'..של  

  של בין אדם לחבירו... לא!!! זה לנושא    כבר לא שייך
 לבין אדם למקום...  של  "אהבת ישראל" ממקום

... הוא בגרוש  לא אוחז ממנואני שונא את אח שלי...  
תחשק לי לזרוק אותו ממצידי  עולה לי על העצבים ו

 ... זה אני אעשה את    מהחלון... ולא זו בלבד... אלא אם
מבינים עד    לא יבוא אלי בטענות כי כולם  גם  אף אחד

נסבל  בלתי  באמת  הוא  כי  ביושר  לו  מגיע  זה   כמה 
זה...  את  עושה  לא  אני  למיייעשה  אבל  לחלוטין... 

 למה?? 

איתי!!!!   איננו  והנער  אבי  אל  אעלה  איך  אני   כי  איך 
שלנו... אין לי יכול לעשות כזה דבר לאבא המשותף  

 כזו עגמת נפש...   לב לגרום לאבא

המיצרים!!!! בין  נוסח  לחבירו  אדם  הבין  לא    זה  זה 
על  בלחשוב  חיזוק  זה  החבר...  על  בלחשוב  חיזוק 
שלי  חבר  את  שונא  שאני  נכון  אז  שבשמים!!!  אבא 
למצרים...   אותו  ולמכור  לבור  אותו  להשליך  ומצידי 
איננו  הילד  אבא...  עם  אעשה  אני  מה  אבא???  אבל 

בא... אני  אנא  זה   ואני  את  לעשות  יכול  אני  איך 
זה   מה  ונוקבת  מוחשית  דוגמא  לך  הנה  לאבא!!! 
ברזל:   כלל  לך  תדע  שבשמים...  אבא  על  לחשוב 
פערים   ביניהם  שיש  חרדים  שני  רואים  כשאנחנו 

השני  רבוהם    השקפתיים את  אחד  וכותשים  ים 
השני  ופכיםשו על  אחד  ורפש  בשם    בוץ  והכל 

צו מי  אותי  תשאל  אם  לא  היידישקייט...  אני  דק?? 
ברור   אחד  דבר  צודקים...  שניהם  כלל  בדרך  יודע... 

בצהרים: על    כשמש  לרגע  חושבים  לא  שניהם 
המ   הרבש"ע!!!! את  יבלבלו  ינסו שלא  שלא  וח... 

הרבש"ע...  למען  נלחמים  שהם  מישהו  את  לרמאות 
כי הם לרגע אחד היו חושבים על אבא שבשמים הם  

אבא שבשמים   לא היו עושים לו את העוול הזה!!! כי
נעלב אישית כשמחרפים ומגדפים את הבן שלו... אז  

   לחשוב על אבא שבשמים?? הם לא חושבים... 

היו מצידם  שהם  אחים  שני  של  וב'  א'  ממזמן    זה 
אבל   להתראות...  ולא  ושלום  החבילה  את  מפרקים 
לא  שאנחנו  משותפים  הורים  פה  שיש  מבינים  הם 

חוק את ל למרוצים לעשות להם את זה... ומי שמסוג
... זועק מההתנהלות היהודי השני כי הוא לא בקו שלו

עולם...  של  מרבונו  על הההכל חוץ  שלו שהוא חושב 
הוא חושב על השבת... על התורה... על המצוות... על 
מעל  חוץ  חושב...  הוא  היהדות  כל  על  ההשקפה... 

דוגמא לך  הנה  ונוקבת  הרבש"ע!!  זה (לא)   חדה  מה 
הרבש"ע.. על  זו   .לחשוב  הנה!!!!  העבודה    בדיוק  אז 

הרבש"ע...  על  לחשוב  המיצרים...  בין  בימי    שלנו 
מ יותר  אנחנו  השנה  עלומבמשך  חושב  אני   קדים... 

על  מסכת יטה!! אני  שמ  הלכות  כתובות!! אני חושב 
האינטרנט... נגד  המאבק  על  על   חושב  חושב  אני 

הכנסת... בית  על  חושב  הישיבה    חסד...  על  חושב 
"אז והכולל...   על  חושב  אני  אז  רוצה...  אתה  ואם 

עבודת    פרטים בתוך  כל המחשבות האלו זה  נדברו..."
נסה ללכת שלב  בא נ  אז בימי בין המיצרים... כעתה'...  

   ולחשוב על הרבש"ע!!!!  אחד לפני כן... 

מה נדברו.."  על "אז  בעיקר  חשבתי  היום  לכתוב   עד 
ם  ומה לא... חשבתי על ההפצה ואיך לזכות את הרבי

ב כעת  אבל  פוס!!!  וכו'...  פתאום  יש  המיצרים...  בין 
רגע רגע... עזוב לרגע את "אז נדברו..." בא נחשוב על  
הרבש"ע!!! אבא שבשמים אני פה בשבילך... חשוב לי  

נחת   לך  איךלעשות  טוב  אע  רוח...  יותר  זה  את  שה 
 באמצעות ה"אז נדברו" שלי?? 

אני השנה  במשך  ביהכנ"ס...  גבאי  שאני  עסוק    נניח 
המודעות   תולי  כל  מול  פוסקים  בלתי  במאבקים 

הספרים... פה  ומפיצי  שיהיה  דואג  ..  סדר  אני 
ותליתי   שאנשים יפסיקו לחשוב שזה הפקרות פה...

תורה  מודעה שיעורי  ללא   שאין לקיים  מתמידים  או 
כלך ואם אנשים ימשיכו לל  ...מהגבאי   רשות מפורשת

להגיד אאלץ  אני  הערב...  בשעות  פה  ערב ל  לי  כולל 
לעצמםשיחפש אחר...    ו  בין   !!!והנה מקום  ימי  הגיע 

עזובהמיצרים...   את  כעת  לרגע  עזוב  המפתחות ... 
כעת    את כל זה לרגע בצד...  ... שיםוהניהול והמודעות

נחשוב שבשמים:  רגע  בא  אבא  הרבש"ע...  אני    על 
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אחראי על בית גדול כזה שכל היעוד שלו זה לקדש 
ו ולשבח  ולהתפלל  שמך  רוח...  את  נחת  לך  לעשות 

וזה חשוב לי!!! מי כמוך יודע כמה הבית כנסת הזה 
מפתחות   כמה  לפניך  וידוע  גלוי  בחיים...  לי  עולה 
מודעות  וכמה  הבי"כ  בגלל  בכיס  לי  מרשרשות 
אבל אני  האחרון...  בחודש  רק  תליתי פה  ואזהרות 
עכשיו לא חושב... לא על השיפוץ של בית שני... ולא  

ח"פ   הכוסות  על על  ולא  לי...  שמשאירים 
בלגן...   המתמידים שאני הולך לגרש כי הם עושים לי

אני רוצה    עליך אבא שבשמים!!  רק  אני עכשיו חושב
להתייעל בזה?  לשמח אותך... ואנא... איך אני יכול 
שלי  במשבצת  לשמח אותך  עוד יותר  איך אני יכול 

 כגבאי של בית גדול לה' זה??? 

ו גבאי יסכים לחשוב על  תרשה לי לנחש... שאם אות
עלול  הוא  המיצרים...  בין  ימי  במשך  הרבש"ע 
להפתיע אותנו עם מסקנות אחרות לגמרי!!!! הוא 
ערב   לכולל  לתת  שאפשר  למסקנה  יגיע  פתאום 
את   להשאיר  וגם  בלגן  כאן  לעשות  להמשיך 
רשות   בקשו  לא  שהם  למרות  המתמידים 

מסתדר לא  זה  שלגבאי  נכון  כי  והם   "מפורשת..." 
הפיוזהצ את  לו  לעלות  וחושבים  ליחו  היות  אבל   ...

קצת   קצת...  השיקולים  אז  הרבש"ע...  על  פה 
 משתנים... 

עכשיו????ובינינו...   מחייך  אתה  שאת    נכון  נכון 
אז   מממצוין??  מבין  אתה  הזו  סליחה  הדוגמא 

כ עליו  שנפלתי  בו מהגבאי  והשתמשתי  קרבן 
ממנו  אנא...  כדוגמא... אבל בין  ת...  אלינו  בא נקיש 

ברגע  המפתחות...  עם  שמתרוצץ  שהגבאי  שכמו 
ויתחיל  המפתחות  של  מהקופסא  יצא  שהוא 
מאוד   טוב  מבין  אתה  הרבש"ע...  על  לחשוב 
שהשיקולים שלו ישתנו לבלי היכר... אז קח בחשבון  

 שאותו דבר בדיוק אצל כל אחד ואחד מאיתנו...  

יש לנו המון שיקולים נכונים וצודקים בתוך עבודת  
אבל זה צודק באופן נקודתי!!! זה נכון כל זמן  ה'...  

רק   אם  אבל  המגירה!!!  בתוך  סגור  נשאר  שאני 
על   לרגע  לחשוב  ונסכים  ראש...  לפתוח  נסכים 
הוא  הרבש"ע??  פה  איפה  רגע...  הרבש"ע... 

 מרוצה?? הוא בעד או נגד?? הופה!!! 

את   לנו  יש  זה  ובשביל  הפתעות!!!!  יש  פתאום  פה 
 ימי בין המיצרים... 

במחשבות  עסוק  השנה  במשך  נדברו  אז  אדון 
נקודתיות נו.. מה אני כותב בשבוע הזה?? ולאנשים 
ופגעי   העיניים  שמירת  על  לקרא  נמאס 
כדי  השבוע  להרגיז  לי  אסור  מי  ואת  הטכנולוגיה... 
שעבר???   בשבוע  שקבלתי  הצעקות  את  לקבל  לא 
התכנים  אז  בראש  לי  שעומדים  השיקולים  כשזה 

. והנה פתאום הגיע ימי בין המיצרים...  הם כך וכך.....
פה  אני  שבשמים:  אבא  נדברו..  אז  עזוב  וזהו... 
שישמח   משהו  השבוע  לכתוב  רוצה  אני  למענך?? 
רוח???   נחת  לך  לעשות  ליהודים  שיגרום  אותך?? 
אתה מבין לבד שהמסקנות הם אחרות לגמרי... זה  

 תכנים אחרים לגמרי...   

התכנ חביבה:  האחרונה  הזמנים והדוגמא  לבין  יות 
יוצאים??   לאיפה  אומר...  אתה  מה  בעיצומם..  כבר 
ועם  טיולים???  איזה  נעשה?  ומה  ננפוש??  ואיך 
איזה גיס או אח "בא" לי לצאת??? זה ממש הרכבת  

 ממשלה!!!  

שסיכמנו  וכפי  המיצרים..  בין  ימי  כעת  רגע...  אבל 
לצאת   רוצה  אני  רבש"ע:  ובכן:  הרבש"ע...  על  חושבים 

אתה  לנופש..  שגם  נופש!!!  יהיה  לך  שגם  רוצה  ואני   .
אותך  לשמח  יכול  אני  איך  שלנו..  בנופש  תשמח 

 בנופש??? 

בראש...   להסתדר  מתחיל  הכל  רגע  באותו  הופה!!! 
הזה...   השקט  הגיס  עם  דווקא  לצאת  רוצה  אני  בטח.. 
(שאני יודע שהוא מרגיש בפינה... וזה יכול לתרום לו...) 

שמור   למקום  נצא  גם  העיניים.. אנחנו  שמירת  מצד 
מהנופש  נפרד  בלתי  שכחלק  מחליטים  אנחנו  וכעת 
ואצל   בהוסטל  האחיין  אצל  קצר  לביקור  נקפוץ  אנחנו 

 הדוד המבוגר שנמצא בבית אבות...  

 --- 

בשביל  פה  שאני  סוד  לא  זה  נשכח...  בל  סו"ס 
הרבש"ע... זה לא משנה אם אני לומד במסגרת של דף  

ליום.. דפים  שבע  של  או  אני ליום  אם  משנה  לא  זה   .
לומד חצי יום... או לומד ג' סדרים... בין כך ובין כך אני  
איש של הרבש"ע... אני פה למענו יתברך... ואם ככה...  
נהלים!!!   ריענון  לעשות  בשנה  פעם  לפחות  לי  מותר 

התהליך מכל  מרוצה  אתה  רבש"ע:  אני   ??...ולשאול: 
 ? קולע לטעם שלך או שאולי בטעות זזתי שמאלה??

התחיל    זה  מטורף...  שטייגן  שעשיתי  תקופה  היתה 
אח"כ  דפים...  לשני  התקדם  זה  ומשם  ליום...  מדף 
התקדם  זה  ומשם  ליום  אחד  דף  של  חזרות  הוספתי 
עשיתי חשבון נפש האם  זמן  וכל כמה  לשלוש דפים... 
אפשר להוסיף עוד שעה... וללמוד עוד דף... ואז לחזור 

הייתי בחשבון הנפש!!!  על ארבע דפים גמ'.. וכל הזמן  
אחד   יום  ואז  הדפים...  עם  מחושבן  הייתי  הזמן  כל 
עשיתי שוב חשבון הנפש... אבל הפעם זה היה חשבון  

על דפים    לא  הנפש מסוג אחר... באותו פעם לא דיברתי
"ע... שלום ולא על שעות ולא על חזרות... אלא על הרבש

לפניך וידוע  גלוי  הרי  עושה...    רבש"ע...  שאני  שני  מה 
דפים... שלוש דפים... חזרות... בעצם רגע רבש"ע... מה 
המום!!!   הייתי  הופה!!!!  רבש"ע???  זה  על  אומר  אתה 
את   לשאול  פעם  אף  לי  יצא  לא  האחרונה  שנה  בחצי 

 הרבש"ע איך הוא עם זה...  

לפזול  פעם  מידי  מותר  מותר???  אותך:  שואל  ואני 
או   "בעניין"  הוא  אם  לראות  הרבש"ע  של  לא?? לכיוון 

תבין:   ש  שלא  בהכרח  לא  על זה  אחשוב  אני  אם 
ויהיו   אסיק מסקנות אחרות  הרבש"ע... אז פתאום אני

מהפכניים  שינויים  צריך  ...פה  תמיד  לא  עזוב...   לא!! 
השלכות... לזה  ולא...)   שיהיה  והלוואי  שלא  (מסתמא 

עזוב!!! אני מדבר פה בשם המענטשקייט... סו"ס אתה 
אדם... עושה  בן  הלב    פה  אתה  כל  עם  למענו  משהו 

תקשורת... תזיק קצת  לא  אז  פה    יתברך...  עין  קריצות 
   ושם...

האבסורד: את  להמחיש  כדי  קצת   רק  חבר  לי  היה 
מאוד   יפה...  מאוד  לרקוד  יודע  היה  הוא  מרובע!!! 

כידוע   מדויק...  ושמאלה  ימינה  הרגלים  עם  בדיוק 
  מאוד חרה לו שיש כאלו שלא רוקדים לפי   ליודעי ח"ן...

הו והם  זה הקצב  על  לו  היה  המעגל...  כל  את  רסים 
תכל'ס... כשהייתי מגיע איתו לחתונה    תויירה שלימה...

אין עם   זהו...לרקוד  הבן אדם התחיל  ברגע ששל חבר...  
   עסוק ברגלים שלו...   כל כולו מרוכז בריקוד...  מי לדבר!!!

חתן..  פה  יש  בשביל  אה...  רוקדים  פה  אנחנו  אה...   ??.
או לא!!!תולשמח  אותו    איפה...  ??  מעניין  חתן  לא  לא 

חתן שמחת  לרקוד...  ולא  באמצע  כעת  אני   ...
את    מצידו לי  תהרוס  אל  רק  יתגרש...  שהחתן 

 הריקוד...  

צריך  מי  רקדנים  כאלו  עם  ריקוד...  לאותו  אוי 
 תשעה באב...   

מזכיר    קצת  מאיתנו  אחד  כל  מסוימת  מבחינה 
 את ידידי הרקדן...  

מאיתנו אחד  כאלו    כל  יש  אז  שלו!!!  בקופסא 
הראש   קטנה...  מאוד  מאוד  שלהם  שהקופסא 
דברנו  נקודתית...  סגולה  באיזה  נמצא  שלהם 
עליהם שבוע שעבר... אבל עזוב... יש כאלו שזכו  

מאוד היא  שלהם  מהותית...  ו  רחבה   והקופסא 
הזמן  כל  נמצא  שלו  שהראש  אחד  יש    לדוגמא: 

מבעיון..    בלומד'ס... אחד קומות...  במראי  ויש 
שלו (אשרי בהספקים ודפים וחזרות    שכל הראש 

יש אחד שהראש שלו נמצא בניהול... אם   חלקם...)
זה ניהול רוחני של ישיבה או חידר או סמינר או  
בית כנסת... ופתאום באמצע החיים מישהו מגיע  
לדבר   מתחיל  הוא  הריקוד...  באמצע  לי  להפריע 

.. אתה  איתי על הרבש"ע... אדוני!!! אתה מפריע.
הורס לי את המעגל... אני באמצע להתעצבן פה  
ואתה   המערכת...  את  לי  שמזעזע  מישהו  על 
לרקוד...  באמצע  אני  הרבש"ע...  על  איתי  מדבר 
מה אתה מצביע לי על החתן?? אתה רוצה להרוס  

 את המעגל?? 

החתן   הריקודים  באמצע  ואם   ?  !  ?  !  ? כן  ואם 
יש משהו רוצה שהמעגל יפסיק לרגע... כי עכשיו  

 ... יקרה משהו???? שיותר חשוב אחר

עליו  שדיברתי  כמה  הרקדן...  שלי  חבר  בקיצור: 
בחתונה  סו"ס  טועה...  לגמרי  לא  הוא  בציניות.. 
תמיד   להרוס  שמומחים  כאלו  ויש  לרקוד...  צריך 
לא  וזה  הריקודים  את  הורסים  והם  המעגל  את 
טוב... אבל הההלו... הכל נכון והכל צודק... סו"ס  

 פה חתן!!! ובסוף זה הנושא העיקרי!!! יש 

מידי  לשכוח  לא  אבל  בריקודים  להתרכז  מותר 
 פעם לחייך לחתן!!! 

שוב:   אז  המיצרים...  בין  בימי  שלנו  העבודה  זו 
פוגשים  בעיקר  אנחנו  המיצרים  בין  בימי  אמנם 
על  ואכפתיות  וצער  כאב  של  ממקום  החתן  את 

א גם  עזוב...  אבל  גירושין...  והכמעט  ם הפרידה 
אנחנו לא אוחזים בכאב ובהשתתפות הזו... אבל  
לפחות  מהרבש"ע...  לנו  איכפת  שיהיה  לפחות 
ונסתכל  הראש מהרגלים  נוציא את  שמידי פעם 
לכיוונו של החתן ונזכר שאיזה ריקוד שזה יהיה... 
זה בשבילו!! ואני רוצה לשמור איתו קשר עין והכי  
 הכי: חשוב לי לוודא שהוא באמת שמח עם זה...  

 --- 

נוכל   כחתן...  מהרבש"ע  לנו  איכפת  שיהיה  ברגע 
משם להתקדם הלאה להצטער עם החתן שכלתו 
הלכה בגלות והוא יושב ובוכה עליה... אבל מי יתן  
ועוד קודם שספיק להגיע למדרגה הזו... יתקיים 
נפשי   תגל  בה'  אשיש  שוש  שכתוב:  מקרא  בנו 
כליה,  תעדה  וככלה  פאר  יכהן  כחתן  באלוקי... 

 ש חתן על כלה ישיש עלייך אלוקיך...  כמשו
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 פרק ג': מתקרבים לירושלים בשעת דמדומי חמה... 

דש לאחרונה לטעות בטעויות מביכות... אז השבוע מסתמא שמת לב שבטעות כתבתי ששדה אחוזה  כמנהגי בקו
פסוק מפורש בתורה: ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לה' והיה    וזה אינו!!! שנמכרה נפדית לפי זרע חומר שעורים...  

כסף"   שקל  בחמישים  שעורים  זרע חומר  זרעו  לפי  עצם הרעיון הוא נכון שערכך  פודה אותה לפי ערך  (עכ"פ  מי שמכר שדה אחוזתו 
   השנים... רק לאו דווקא לפי זרע חומר שעורים...)

אבל  המקדש...  בית  של  הסופי  היעד  יצחק...  הרבה  עם  וג'  ב'  כיתה  של  השנתי  הטיול  את  ליוינו  האחרונים  בשבועיים  עכ"פ 
בש שם  נעצרנו  יוסף...  נחלת  של  המופקרות  השדות  בין  מהלכים  הם  בשביל  לבנתיים  השדה  רוב  את  שמכר  זלמן  ר'  של  דה 

השחר  את  שעורר  יצחק  ר'  של  המתוק  קולו  את  שמענו  הלילה  שבחצי  עד  ללון...  בשדה  שם  נשארנו  עכ"פ  בתורה...  לעסוק 
ויצאנו  ו...  והתפללנו  ק"ש  קראנו  ויכירנו...  אמות  ד'  בריחוק  קצת)  עמו  (הרגיל  חבירו  את  שיראה  עד  המתנו  בתורה...  לעסוק 

  (ארוחת בוקר אנחנו נאכל רק בשעה חמישית כדין מאכל ת"ח... אנחנו עוד נמצא במשך הבוקר, עוד איזה פרדס מופקרת שבה ניטיב את לבנו...)... לדרך
הרבה   הבוקר לשם שינוי לפתע שמנו לב שרבה יצחק נראה דרוך ומרוגש!!!!  יענקי ניגש לרבה ושאל בזהירות: מה קרה?? 

מה רואים ממול?? רואים פה ממרחק את העיר לוד!!! זה אומר שאוטוטו אנחנו במרחק של יום אחד   יצחק הצביע לו... תראה 
(אחיסמך זה אומר שכבר עברנו את  בלבד מירושלים!!!! זהו... העסק מתחיל להתחמם... לאחר צעדה של חצי שעה הגענו לאחיסמך...  

רבה יצחק הורה לילדים ליכנס לשדה תפוחים... אכלנו מעט... ילדים: אני    דן)למטה    אחיסמך נחלת יוסף והגענו לנחלת דן... סו"ס אהליאב בן  
רוצה להגיד לכם... שאנחנו מתחילים להתקרב!!! אני מבקש להיזהר בייתר שאת מלנגוע בחפצים חשודים... סו"ס אם הכל ילך  

המקדש... ומי שחלילה יטמא. היום אנחנו נספיק להיכנס לבית  הוא יצטרך להישאר  כשורה... יש סיכוי שעוד  .. אז לא נעים... 
המקדש (עכ"פ עד הערב שמש)!!! כולם לפתע התנערו... הרגלים נהיו קלילות  הבית... ולא יהיה לו רשות להיכנס לבית  בהר 
יותר... שמחתי!!! שמחתי באומרים לי בית ה' נלך... כעת כבר אף אחד לא רוצה להיכנס לפרדסים המופקרים המלאים כל טוב 

 ים בצידי הדרך... העיניים נשואות קדימה!!! רוצים להזדרז ולהגיע כמה שיותר מהר לבית חיינו... שניצב
ומה אתה חושב... היה מבצע מיוחד בשבוע האחרון... כל ילד שלמד משניות בע"פ צבר נקודות... ומי שצבר  קיבל "זיכוי" מיוחד 

ודאי לא יקריבו היום... גם אם נספיק להגיע לירושלים זה יהיה לאחר תמיד של    (את זה של "מעה כסף" להקרבת פרידה אחת של עולת העוף...  
היום את כל  גם מי שעדיין לא עמד בהספק יש לו  כך שעדיין לא מאוחר...  רק מחר...  יהיה  זה  כולם...  כל הקרבנות  וגם הלילה   בין הערביים ו"עליה השלם 

א צריכים" את ה"זיכוי" הזה... פשוט נולד להם אח או אחות בחודשיים  אבל יש פה גם ארבעה ילדים מהכיתה ש... ש"ל   שאחריו) 
חובה...   קיני  של  זה ב"שופר"  את  וישלשלו  יצחק  הרבה  עם  כסף שילכו יחד  וההורים שלהם ציידו אותם בסכום  האחרונים... 

קינים ובהתחלה הייתי ממורמר למה חבר שלי כן קיבלו (האמת היא שגם לי נולד אח לפני שלושה חודשים... אבל אבא שלי דווקא לא נתן לי כסף בשביל ה
ירך אותנו מההורים שלהם את המעות קינים להקריב ולי לא?? למה אבא שלי לא סומך עלי?? ואז אבא נזף בי והסביר לי שהסיבה שהוא לא נותן לי כי ה' ב 

ולא כמו יולדת עניה שמקריבה שני תורים או שני בני יונה... וממילא    מהבה בממון... ולכן לאמא שלנו יש ב"ה דין של 'יולדת עשירה' שצריכה להקריב עולת  
והתפילות  ברגע שזה עולת בהמה, אז יש דין של סמיכה... ואם ככה אבא ואמא לא מוותרים על מצוות סמיכה ששיירי מצוה היא ומי מוכן לוותר על הדמעות

ואז בשעות אחה"צ... לפתע נשמע    קיצור: אבא הסביר לי שיש לי צרות של 'עשירים')על האברימי התינוק שיגדל וישמור אותו ה' מן הפורענות... ב
רבה יצחק נבהל... מוטי... מה קרה?? למה אתה בוכה?? קבלת מכה?? מוזר... מוטי ילד יחסית די בוגר... אם הוא    קול בכי סוער... 

הרבה יצחק דובב אותו... ואז מוטי ענה בשקט    בוכה סימן שקרה משהו... מוטי בהתחלה משך בכתפיו ולא רצה לספר... אבל
אין בו  אצבעות שאפילו  פחות מג'  חוט  שזה  לי  נראה  היה  הריצפה...  על  ראיתי משהו מוזר  בטעות!! ממש בטעות...  בשקט: 

בכעדשה    כשיעור "עני קולע ג' נימין ותולה בצוואר בתו" ולכן הרמתי את זה... ואז גיליתי שזה לא פחות ולא יותר זנב לטאה מתה 
 בקיצור: אני טמא! כבר לא אזכה להיכנס היום למקדש. 

השקיעה... כי צריך הערב שמש... אבל זה עניין של דקות...    לפני הרבה ניסה להרגיע אותו... לא נורא... אז אמנם לא תזכה להיכנס  
השקיעה... אבל מוטי לא נרגע... אני אפסיד את התפילת הכי לא נגיע הרבה לפני  נעילה וברכת כהנים של אנשי    אנחנו בלאו 

מעמד... כן... ברגעים של לפני השקיעה. יש מעמד נעילת שערים... ואז אנשי מעמד מתפללים את תפילת נעילה המרטיטה...  
ובדיוק היום זה יום רביעי שאנשי מעמד מתענים ומתפללים על האסכרה שלא תיפול בתינוקות ואמא שלי ביקשה ממני ממש  

לביהמ"ק שאני לא אשכח להתפלל על אחי התינוק שסובל מידי פעם מקוצר נשימה... וכבר כ"כ שמחתי   בתחנונים שכשנגיע
שנספיק להגיע ביום רביעי... והנה... הגיעה הלטאה המתה הזו וטרפה את הקלפים...  תוך כדי שרבה יצחק מנסה להרגיע את 

בת אחת נעצר!!! פניו נהיו אדומות מהתרגשות.. כל הילדים  מוטי... לפתע!!! לפתע נשמע צליל עמום אבל ברור!!!! רבה יצחק ב
התגודדו סביבו... והוא הפטיר בלחש: אני חושב ש... ש... שמענו את המגריפה!!! דמעות נצנצו בזוית עיניו... כן... כנראה שזו 

ולוי ששומע את קולה יודע שהגיע עת לעמוד בשיר    (שהכהן זורק אותה בין אולם למזבח ומי ששומע את קולה יודע שהגיע עת להקטיר קטורתהמגריפה...  

כעת   בדוכן...) רוצה לעצור  נסער... אני  היה  הרבה  הערביים.  קטורת בין  נכנס להקטיר  הכהן  שכעת!! בשניות אלו  זאת אומרת 
תפילתו ולהתפלל מנחה... תכון תפילתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב הקשיבה לקול שוועי וכו'... רבה יצחק סיים את  

וקדימה ילדים.. בואו נזדרז...  הלב מחסיר פעימה!!! ככל שמתקרבים הדרך נהיית יותר עמוסה... אמנם הדרך חזור כמעט ריקה.. 
(כך שבניגוד להיום... הפקקים  כי מי שכבר היה בירושלים היום והקריב קרבנות אז יש לו דין לינה וממילא הוא לא יצא בירושלים...  

אבל גם בדרך הלוך אין את העולי ביכורים... ואין את    בבוקר)  10.00אחה"צ אלא בשעה    4.00הם לא בשעה  ביציאה בירושלים  
(כי אנחנו בדיוק בתקופה הביניים שלאחר פסח של ביעור מעשרות ובעיצומה המסעות השגרתיות של אנשים עם מעשר שני...  

ו... ראינו פה ושם עגלות מפוצצות בענבים של כרם אבל מה שכן!!! מה שכן ראינ של שנת שמיטה שאין מעשר שני חדש) 
(סו"ס חכמים תקנו שבכל "עוטף ירושלים" (כלומר: בערים שהם מהלך יום אחד לירושלים) יעלו את רבעי שמעלים אותם לירושלים 

יחללו אותם.)   יכול לכבד אותהפירות כמות שהם ולא  האם הוא  נו הרבה יצחק ניגש לאחד מבעלי העגלות וביקש ממנו 
בעל    (סו"ס גם אם זה כרם רבעי וצריך לאכול בירושלים... אבל אל תשכח שזה גם שמיטה... כך שאנחנו לא מרגישים שנוררים) בענבים...  

בתוך  רק  זה  את  יאכלו  שהם  עליהם  לסמוך  אפשר  האם  ילדים...  זה  סו"ס  בחשדנות!!!  הגיב  בהתחלה  העגלה 
בה יצחק חייך ואמר לבעל העגלה: בבקשה... בא תבחן אותם על כל  ירושלים... והאם הם בכלל בקיאים בטהרות... ר

סדר טהרות!! בעל העגלה התרגש לראות תינוקות של בית רבן שבקיאים יותר מעמי הארץ מבוגרים... והוא נתן 
רשות לכל ילד לקחת אשכול ענבים שכמובן את זה אנחנו נאכל מיד בכניסה לירושלים... כמובן שרבה יצחק מיד  

הרבה ביקש מיענקי שיקח    (וכרם רבעי מותר רק לטבולי יום)למוטי שאסור לו עדיין לקחת... כי הוא עדיין לא טבל    הזכיר
רבה  בשבילו ובעזה"ש בעוד כמה קילומטרים כולנו נגיע למקוה טהרה קודם הערב שמש. לפתע נשמע קול עדין...  

אומר שברגעים אלו ננעלים שערי ההיכל... כל    יצחק שוב נסער ילדים: אני שומע כעת את ציר דלתות ההיכל. זה
 אחד פרש לתפילה חרישית מעומק לב. פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום...  

5 
 בקרוב ממש

  תחפש את הגמ"ח שעדיין לא מאוייש... 
מעניינת.. ביקר אצלי בבית  השבוע עברתי חוויה קצת 

לא  משהו  שכתבתי  בגלל  אולי  יודע...  (מי  עכבר!!! 
לגמרי ברור נגד האינטרנט... כבר הזכרתי שתמיד אני  
מתחרט אח"כ... אז אנא... למי שלא הבין נכון.. תוציא  
את העכברים מהראש ואיתם גם העכבר מהבית שלי)  
על   הבית  נראה...  זה  איך  לך  לתאר  צריך  לא  ואני 

לדפדף  ג התחלתי  לי  בצר  עושה...  אני  ומה  לגלים... 
לי  אמר  מישהו  ואז  לעזור..  יכול  מי  טלפונים  בספר 
שיש יהודי בשכונה... יהודי מכובד ונשוא פנים שהוא  
אליו  להתקשר  נעים!!  לי  היה  לא  הזה...  בנושא  מבין 
החיים   אבל  עכברים...  על  איתו  לדבר  ולהתחיל 

והתקש מהכל...  חזקים  הוא  (ועכברים)  אליו...  רתי 
 עונה לי בפשטות!! אני מגיע!!! 

באתי   מלכודת...  והניח  ובדק  מטאטא  עם  הגיע  והוא 
לשלם לו טבין ותקילין שהציל אותנו... והוא אומר לי: 

 לא!!!! זה גמ"ח שלי...  
 אמרתי לו: מה פתאום... אני אסיר תודה לך... תקח... 

 ואז הוא אמר לי משפט ממש מדהים!!
 כך: הוא אמר לי  

לסנדקאות!!!   גמ"ח  פתחתי  נפטר...  כשהסטייפלר 
לסנדקאות   הרבה  הולך  היה  הסטייפלר  כידוע: 
של  בנושא  אדם  בכח  מחסור  נוצר  נפטר  וכשהוא 

פתחתי גמ"ח    -מספר לי אותו יהודי  -סנדקאות... לכן
חיים   ר'  שמרן  עקא...  דא  סנדקאות!!!  לשירותי 

גמ"ח...   כזה  פתח  בדיוק   גם  זצוק"ל  והוא  קנייבסקי 
 "לקח" לי את הגמ"ח...  

ואז!!! מספר אותו יהודי... החלטתי שאני פותח גמ"ח  
גמח שיקראו   נוסף אבל הפעם אני רוצה בלעדיות!!! 

 רק לי!!
שקט   ומאז  עכברים!!!  ללכידת  גמ"ח  פתחתי 

ושלווה... אף אחד לא "משתלט" לי על הגמ"ח... כ"כ  
להכניס  שווה  היה  לו:  אמרתי  מהוורט...    התלהבתי 

 עכבר הבייתה בשביל לפגוש כאלו אנשים... 
רוצה   אתה  הזה!!!  ההיבט  אותי  תפס  מאוד  עכ"פ 
אבל   גמ"ח!!!  תפתח  חסדים???  גמילות  לעשות 
ויש!!!   עליו...  לך  ישתלט  לא  אחד  שאף  כזה  גמ"ח 
אוהו... מרובים צרכי עמך... יש הרבה צורך בגמילות  
לאייש   מוכן  מישהו  האם  היא:  השאלה  חסדים... 

ם?? אל תפתח גמ"ח שכולם רצים לפתוח אותו...  אות
גמילות   לגמרי  לגמרי  שהוא  כזה  גמ"ח  תפתח 
לוכד   להיות  הולך  לא  אני  שבטוח...  מה  חסדים!!! 
עכברים... אבל אני שובר את הראש איזה גמ"ח אני כן  
יכול לפתוח שיהיה לי בלעדות עליו... שאף אחד לא  

ר כולו...  יחפש לקחת לי אותו מחוסר עניין של הציבו
 אז יש!!! יש הרבה רעיונות...  

ש לך  אתן  גמ"ח    ני אני  המזלג:  קצה  על  רעיונות 
באזניים   ביותר  חמור  מחסור  יש  אזניים!!! 
להקשיב  תרתם  אזניים  לך  יש  אם  מקשיבות... 
לאנשים... אני מבטיח לך שאני לא אקח לך את זה...  

להקשיב...   סבלנות  טיפת  לי  נפלא  אין  ארגון  אמנם  (יש 
קורס שנ הוא  אבל  מקצועיים  יועצים  עם  שומע  לב  קרא 

נצרך...    מהביקוש...) מאוד  גמ"ח  עוד  רוצה  אתה  ואם 
גמ"ח שאני מכנה אותו "מנת דחף"!! מהניסיון: כל מי  
שפותח איזה משהו... איזה כולל ערב או ישיבה קטנה  
אלו  זה  מולו  שמופיעים  הראשונים  כנסת...  בית  או 

ריזים מקדימים... ונזקף  שלא מפרגנים!!! הם תמיד הז
כי   באיבם  שעוצרים  טובים  דברים  הרבה  "לזכותם" 
הבן אדם קיבל בבת אחת קיתון צוננים ששיתק אותו  
לגמרי... ואתה תפתח גמ"ח מנת דחף שאתה גם תגיע  
מהעשרה ראשונים... אבל לפרגן!!! אוה... איזה רעיון  
כמה זה חסר ונחוץ בשכונה... מה שבטוח גם   כביר... 

מ"ח הזה אף אחד לא יתחרה איתך... אף צר עין  עם ג
כאלו   לפגוש  מרגש  כמה  לא יקח לך את השטעלע... 

אנשים טובים... ירבו כמותם בישראל!!! 
תחשוב גם אתה.. איזה גמח אתה יכול לפתוח...  

 משהו בלעדי שלך... 
 



“ 

 

 המשך)  -  מה חסרנו בחורבן ביהמ"ק?? (  
עם ישראל חוטאים ועוזבים את ה'...  -(המשך ) בפתח הגיליון נשאלה השאלה: איך מצד 

 זה הולך ביחד??? נו... מה התשובה?  איך   ומצד שני בית המקדש זה משוש חייהם??? 
אז הנה... הילד בגיל הטיפש עשרה (שהוזכר בפתח הגיליון) עונה לנו את התשובה... ידידי  
בן הטיפש עשרה... אם אתה חושב שאבא שלך כ"כ לא מבין ו"אין כלום בבית הזה" וההורים  

רע לך פה... אז תלך    האלו רק מנדנדים לי... אז למה אתה כל היום רובץ פה בבית?? אם כ"כ
פה יש לי הכל!!! -עמוק עמוק בתוך הלב אני יודע ש מה התשובה?? לא!!! למקום אחר...??  

כל מילוי הסיפוקים שלי יש רק פה בבית... אבא ואמא הנפלאים שלי הם כל העולם שלי... 
א  מה אעשה שאני טיפש... מה אעשה שאני לא קולט שאם לאב  אני מבין יותר!!!אבל עדיין:  

ואמא שלי יש קבלות מוכחות בידיים שהם יותר טובים ומוצלחים ממני בכל תחום... אז  
אולי כדאי לגשת אליהם בראש מורכן: אבא ואמא... תחכימו אותי מהניסיון שלכם... תגלו  

 לי איך אתם מצליחים בכל דבר שאני נכשל בו?? 
הגיל יעשה את שלו והוא עוד יגיע בגיל  (ואל דאגה: הוא עוד יבא...  ככה אמור להתנהג בן אדם חכם...  

אבל כפי שסיכמנו: אני כעת טיפש!! והטפשות שלי מגיע לידי ביטוי    העמידה להתייעץ איתכם...)
את   (יותר מכל אחד אחר)בקונפליקט הזה שמצד אחד אני הכי קשור לבית... אני יודע להעריך  

החמה שאני מקבל כאן... בטח... כל הדברים הכי טובים אני מקבל  כל הטוב והשפע והפינה  
 (כולל סיגריות... מאיפה יש לי כסף סיגריות?? רק מההורים ש... שכמובן לא מבינים ש... שצריך..) רק פה בבית...  

אבל מצד שני... במקביל מעצבן אותי כל מיני כללים נוקשים שאבא שלי כל היום משנן  
ונגד סיגריות ונגד חברים מסוימים... לא חבל להרוס?? אתם כבר הורים    לי שהוא נגד רישיון 

 טובים... כיף בבית שלכם... אז למה אתם מעכירים את האוירה??  
כן... כל ילד בגיל הטיפש עשרה... חווה בדיוק את אותו קונפליקט שעם ישראל חוו בבית  

הכי עוצמתי בעולם... יפה נ   המקדש... המקום  וף משוש כל הארץ... כל  בית המקדש היה 
השפע שבעולם התנקז לבית המקדש... לא היה צריך להיות צדיק במיוחד בשביל לרצות 
שיש  והגשמי  הרוחני  השפע  לכל  הראשי  השיבר  היה  המקדש  בית  המקדש...  בית  את 
בעולם... ולכל מילוי הסיפוקים שרק תרצה... כך שעם ישראל היו מחוברים לבית המקדש 

 חיינו!!! ית כמו מגנט!!!! ב 
רק חבל... רק חבל שיש משהו אחד שמעכיר את האוירה בבית המקדש... משום מה אבא  
שבשמים הוא זה שמחליט כאן... והוא מתעקש לתת לנו כל מיני הוראות שבשביל שהשפע 
ומנחות   זבחים  מסכת  עולם  לבורא  יש  ככה..  ולא  וככה  ככה  דווקא  לעשות  צריך  יעבוד 

כו'... בקיצור: אבא שבשמים מצביע לנו על לחצנים די מסוימים ובכורות וערכין תמורה ו 
שדווקא עליהם צריך ללחוץ ורק בבר קוד מסוים זה עובד ורק בתנאים מסוימים, אחרת 

 צינור השפע עלול להתפוצץ... להתנקז למקומות אחרים וכו'...  
בד... תן לי ללחוץ  תשאיר לי... בזה אני כבר מבין ל  רבש"ע: למה אתה מתערב לי... תתן לי!!! 

מה אעשה... אני דווקא חושב שהשפע הגדול  על כל הכפתורים ולהתבטא איך שאני מבין...  
מה   לפומיה...  עפרא  פה  עובד  שאני  מהע"ז  דווקא  מגיע  המקדש  בבית  כאן  שמושקע 

 אעשה... יש לי דווקא לחצנים אחרים שנראה לי שזה עובד יותר טוב ככה... 
אני לא מבין אותך... אם אתה חושב שאתה מבין יותר   אומר לו: פונה אבא שבשמים לבנו ו 

ממני... אם אתה באמת חושב שאתה יותר מוצלח ויעיל מאבא שבשמים ח"ו... אז בבקשה...  
לך... לך למקום אחר ותעבוד שמה ע"ז ונראה אותך... תוכיח משם את היכולות שלך... למה 

 ב של אבא שבשמים... עונה יענקי בנו האהו אתה עושה לי את זה פה?? 
 אבאלע... מה אעשה... אני בגיל הטיפש עשרה!!! 

יודע   כמוני  מי  שבשמים...  אבא  ממך  שהכל  מאוד  טוב  מבין  אני  הלב  בתוך  עמוק  עמוק 
ולכן    אני מבין יותר!!! ופוגש איך ש"ממך הכל ומידך נתנו לך..." אבל בכל זאת... בכל זאת  

ומכאן אני אעבוד ע"ז... מכאן אני ואלחץ על כל   אני רוצה להמשיך להיות כאן... ומכאן!!! 
 הכפתורים הלא נכונים שאמרת לי לא ללחוץ עליהם... אבל אני אלחץ... כי אני מבין יותר...  

 זה הקונפליקט שעם ישראל היו חיים בו בתוך בית המקדש...  
..  ולהחריב את בית המקדש.ואין ברירה... יום אחד אבא שבשמים נאלץ לדפוק על השלחן 

הגיע הזמן שתבין  בני יקירי... אי אפשר להשאיר אותך כזה טיפש!!!! אתה מוכרח להתבגר...  
שאם אתה באמת חושב שאתה מבין יותר ממני... אז הנה... צא כעת מהבית    בדרך הקשה:

בכוחות  משם  מסתדר  אתה  האם  לבדוק  תנסה  יותר...  משם  להבין  תנסה  ותנסה...  שלי 
תסתדר...   לא  ואם  תסתדר...)עצמך...  לא  אתה  שנה...    (והרי  שבעים  בעוד  שוב  לכאן  נחזור  אז 

ואז אתה תגיע בראש מורכן   עמוס לקחים...  וחבול אבל  אמנם מוכה  ואתה תחזור לכאן 
מגיע  הגדול  השפע  שכל  וחכם  גדול  כ"כ  שבשמים  אבא  שאם  ותבין:  מוחלטת  ובהכנעה 

ן... ואני אמור לקבל ממנו הוראות  ממנו... אז הוא גם אמור להבין יותר ממני מה הוראות יצר
 איך זה עובד... וזה הדרך תלכו כי תאמינו וכי תשמאילו...  

יום בהיר אחד נחרב בית המקדש... והילד מגורש בבת אחת מהבית... ובין רגע הוא   ואז!!!!
פורץ בבכי נורא ומורט שערות ראשו... הוא מבין טוב מאוד מה קרה פה!!! אוי מה הפסדתי...  

מה היה לנו... על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו... על הר ציון ששמם!!! נכון...  אוי  
העצום  בפרוז'קטור  מאסתי  שבאמת  בגלל  לא  זה  אבל  זרה..  עבודה  פה  עבדתי  אתמול 
והנפלא של אבא... אלא בגלל שחשבתי שלמרות זאת אני מבין יותר איך משחקים בלוח  

יות אותו  מפעילים  ואיך  "לא חשמל...  שזה  איך  עיני  במו  רואה  אני  עכשיו...  אבל  טוב...  ר 
עובד"!!! חשכו עינינו... אין!! מאז שאבא התנתק מבית המקדש... אין... זה לא עובד!!! יש 
בעיה במגעים... אני לוחץ ולוחץ ושום דבר לא נדלק... עכשיו אני מבין מאוחר מידי שאני 

לום... רק אבא יכל... ואיפה אתה אבא... למה  בכלל בכלל לא חכם... אני לא מצליח לעשות כ
 לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים??? 

ואין מראים רשב"י    כלפי מה הדברים אמורים??? --- אומר: בשלושה דברים מאסו ישראל 
שמים, מלכות בית   שלשתם... מלכות  שיבקשו את  עד  טוב לישראל (לגאלם)  להם סימן 

 עכ"פ כתוב כאן שעם ישראל מאסו בבית המקדש!!!   ובית המקדש!! דוד,  
אותך:   שואל  מאסו??? ואני  בדיוק  הם  במה  כל    במה??  משוש  נוף  ב"יפה  מאסו  הם  האם 

למה למאוס בזה... זה שיא המממצב... אז אולי הם מאסו ב"מי שלא    ממש לא...?? הארץ..."
ראה בנין ביהמ"ק לא ראה בנין מפואר מימיו"?? ברור שלא... למה למאוס בזה?? איזה בית 

מאי??? אלא  מפואר??  בבית  שמואס  מישהו  ראית  מאסו??  מדהים...  באמת  הם  אני   במה 
השאלה הזו... זה חשוב לי... כי חז"ל הרי אומרים שלא  רוצה שתבין: אני לא סתם שואל את  

מראים לנו סימן טוב עד שלא נחזור ונבקש שוב את מה שמאסנו... ואם ככה: חשוב  
 לי לדעת במה מאסנו... כדי לדעת את מה לחזור ולבקש?? 

 נו... אז כשכתוב שמאסנו בבית המקדש... תגדיר לי במה מאסנו בדיוק??? 
את השפע מאוד א  התשובה היא:: אהבנו  של בית המקדש... מאוד  היופי  הבנו את 

ברמב"ם   שם מה'... רק במה מאסנו? מאסנו  שקבלנו  שנפלא  החיבוק    הלכות  ואת 
ב מאסנו  הקרבנות...  ב  הלכות מעשה  מאסנו  ומוספין...  פסולי   הלכותתמידין 

ה'...    המוקדשין... עיצבן אותנו שה' מתערב לנו... שה' מכתיב לנו איך לעשות את זה...  
טוב איך!! איך לעשות את זה...     שמאסנו  תן לי!!! אני יודע יותר  זו!!! זו הנקודה 

הילד טיפש עשרה לא מואס לרגע בכספומט של אבא... הוא לא מואס בחיבוק    בה!!! 
ושחיקת השפתיים של אבא ואמא שלמרות הכל ממשיכים להכיל אותו... מזה הוא  

ז להגיד לו מילה: תעשה כך וכך ואל תעשה  דווקא מאוד נהנה... אבל כשאבא מעי
אחרת... כאן מגיע האאאאוף הגדול... למה אתם אומרים לי?? תנו לי... אני מבין לבד...  

 מאסנו בזה שה' מחליט לנו איך זה עובד!!!  בזה מאסנו...  אני מבין יותר... 
צריכים   כעת  כשאנחנו  כלומר:  לבקש...  כעת  צריכים  אנחנו  זה  את  ככה,  ואם 

התגעגע לבית המקדש... מהי הנקודה העיקרית שאנחנו צריכים להתגעגע אליה??? ל
לעשות   מתגעגעים  אנחנו  ה'...  מחכים   "חובותינו"אנא  אנחנו  בחירתך!!!!  בבית 

מה   הוראות  לנו  תתן  יתברך  אתה  ואתה!!!  שרוולים  בבית    אתהלהפשיל  רוצה 
 המקדש... את קרבני!!! לחמי!! לאשי!!

כני ה' מידי שבוע לכתוב מדור "הלכה בקרוב ממש למעשה" ועיקר  זי  אתן לך דוגמא:
אבל אם שמת  מטרתו של המדור זה לעורר געגועים וכמיהה לבנין בית המקדש...  

כל   לב: הקרבנות...  בעבודת  הזהירות  סביב  זה  והגעגועים  בכמיהה  הדגש  עיקר 
וקדשים...  ומעשרות  תרומות  ובהלכות  בטהרה  הזהירות  סביב  הוא    העקשען 

די!! אתה   ופה ושם יש אנשים מתלוננים:ולפעמים זה אפילו על גבול החרדתיות...  
מוציא לנו את כל החשק והגעגועים לבנין בית המקדש... פעם היו לי געגועים לבית  
כל   משוש  קדוש...  מרומם...  עילאי...  משהו  זה  המקדש  שבית  חשבתי  המקדש... 

לי לשם את כל העומס דת שלו... זהו...    הארץ... ופתאום אדון אז נדברו מגיע ומכניס
 אני כבר פחות משתוקק וכמה לבנין בית המקדש...   

הנקודה!!!  בדיוק  זו  הנה!!!  מפואר...     אז  יפה...  ישאר  המקדש  שבית  רוצה  אתה 
מדהים... ואז מה?? ואז אתה תשתוקק ותייחל לבנין המדהים הזה??? מצטער... בית  

אם התאומים!!  מגדלי  לא  זה  על    המקדש  תשב  מפואר...  לבנין  משתוקק  אתה 
בספטמבר... שם בוכים על בנין מפואר שאיננו... אם ביהמ"ק בשבילך    11-הריצפה ב

זה מה שרואים שם ב"מציאות המדומה" של מנהרות הכותל... חבל... יש מופעי אור  
הישאר  (ואם יש לזה חיבור לאינטרנט... אז בכלל אפשר לקולי עוד יותר מרגשים ומעצימים...  

כשנדרש מאיתנו להשתוקק לבית המקדש... זה להשתוקק   אז זהו שלא!!!   קבור שם...)
לאותה נקודה שבה מאסנו... ובמה מאסנו?? לא מאסנו בבית המפואר... לא מאסנו  

 בכספומט שהיה לנו שם... רק במה מאסנו??? במה שאתה כעת מואס!!!!  
ודת ה' זה לא פלחן שלי שאני  מאסנו בזה שבורא עולם מחליט עלינו!!! בזה שעב

מחליט לה' מה הוא יקבל ממני...  אלא אני נותן לה' לקבוע את הסדר יום!!! בזה  
רוצים   שעדיין  יהודים  יש  זה...  את  רוצים  שאנחנו  מאליו  מובן  לא  וזה  מאסנו... 
להחליט במקום בורא עולם... רבש"ע: אני מוכן לבנות לך מוסדות... לפתוח ישיבות  

אבל תן לי להחליט!!! אני אקבע מה רצונך... ועל זה אנחנו צריכים לעבוד!!    וכוללים... 
להשתוקק לבית המקדש זה לא להשתוקק למופע מרטיט מרגש וסוחט דמעות...  
במילים  המקדש  לבית  להשתוקק  הלויים...  של  הפלהרמונית  לתזמורת  לא  גם 

 !  אחרות זה שאני משתוקק לתת לה' להכתיב לי מה הוא רוצה ממני!! 
שם   לקדש  הטוב  הרצון  כל  עם  המקדש...  בית  לא  זה  נדברו  אז  עלון  הרב  לצערי 
כריזה   לי  יש  יום  כל  התכנים...  את  כאן  מחליט  יותר  או  פחות  אני  סו"ס  שמים... 
אחרת... כל יום לפי העניין אני מחליט מה הרבש"ע רוצה... אני פה האדמו"ר!!! לאז  

שלו... אני משתדל לעבוד את ה' בעלון  נדברו יש את ה"שיטה" שלו... את הנוסחה  
הזה... אבל אפפסס... יש פה בעיקר ביטוי אישי שלי!!! (וטוב שכך... צריך שזה יהיה  

שלי  כך..)   העלון  מתוך  הראש  את  ולהוציא  להגיח  פעם  מידי  ממני  נדרש  אבל 
ולהשתוקק... אנא ה'... תבנה את בית המקדש!!! ששם!!! שם אתה יתברך תקבע את 

ום... שם אתה יתברך תחליט מה אתה רוצה... האם אני כ"כ משתוקק לזה?? הסדר י
עובדים!!! עובדים על זה!! זה לא פשוט... זה לא מובן מאליו... באופן טבעי אני אוהב  
רוצה...   שאני  איך  להתבטא  יכול  ואני  האדמו"ר  פה  שאני  פתוח  מרחב  לי  שיש 

באמת   זה  האם  זה??  את  אוהב  הרבש"ע  גם  האם  עבודה  השאלה  או  ה'  עבודת 
שבעיקר משרתת את עצמי?? אז עובדים על זה!!! לרצות את בית המקדש... לרצות 

   אותו!! לתת לה' להגיד לי מה הוא רוצה!! לעבוד 
שאני מופתע לקבל המון תגובות מאוד מאוד חמות   ואני מוכרח לסיים בנימה אישית

א מהמדור הלכה בקרוב  מאנשים נשים וטף שמתרגשים... וממה הם מתרגשים??? דווק 
ממש למעשה... הם לא מתרגשים ממופע אור קולי סוחף ועלילתי... לא מתרגשים מאיזה  
מציאות מדומה סוחטת דמעות לא!!! הם מתרגשים דווקא מהלחץ של קרבן פסח עם 
כל החרדתיות שיש בו... הם מתרגשים דווקא מההסתבכויות של מנחה ששים עשרון...  

לראו  ניתן  לולאחרונה  אדיר  צמאון  ל  תורתת  יהודים    הלכות הקרבנות...  עבודה... 
אנחנו רוצים שתגיד לנו מה אתה חובותינו!!!!  משתוקקים: אבאלע... אנחנו רוצים לעשות  

 ונשמע!!!  -יתברך רוצה מאיתנו... נעשה
ואין לך סימן טוב יותר נפלא מזה.. כלל ישראל משתוקקים ומבקשים את בית המקדש... 

רוצים לחזור למה שהיה לילד בגיל הטיפש עשרה והוא איבד אותו בידיים...  לא!! הם לא  
אנחנו מתגעגעים להגיע בהכנעה לאבא שבשמים ולתת לו להגיד לנו מה הוא רוצה... 
בית  של  העצומה  להשפעה  נאמנים  שותפים  להיות  משתוקקים  אנחנו  ה'  ואנחנו 

פעל לפי ההוראות ואז תחזור המקדש... שאתה יתברך מכתיב לנו על מה ללחוץ ואנחנו נ
התאורה לעולם... יגיע הסוף להפסקת חשמל הארוכה ביותר בת אלפיים שנים... אנחנו 

 בחברת החשמל של אבא שבשמים...   עובדיםםה
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  מעשה בחסיד אחד שהתיהר בפני 
 שיושב הוא מאיר מפרמישלן' ר

בתענית שלשה ימים מעת לעת ואין 
  ... הצום מפריע לו

אל : נענה לו הרבי ואמר
יגידו שכלב שמא , 

אכילתו שוהה : כי על כלב אמרו, הנך
...במעיו שלשה ימים מעת לעת

   מזה כמה חודשים הוא  .ולקבלת התואר השנה המתין בקוצר רוח לסוף, על סף סיום הלימודים באוניברסיטה, בחור צעיר אחד                                  
  

 בבוקרו של  .לסיום הלימודים היה רוצה לקבל  כי זו המתנה אותה –אביו משגת לקנות לו אותה  וביודעו שיד, על מכונית ספורט יפהחושב 
לו כי זוהי מתנתו לכבוד  ואמר, חבילה עטופה בנייר אריזה יפה הגיש לבן,  בסיום דבריו .בלימודים ושיבח אותו על הישגיו, האב לבנו לחדרו קרא, יום טקס הסיום

 בחמת זעם  .מוזהבות שעליה מוטבע שמו באותיות ך מהודר בכריכת עור"המתנה ונדהם לגלות בה ספר תנ יזתפתח הבן את אר, וגם מאוכזב , סקרן .קבלת התואר
כזב ירחוק מאביו שא, את חייו אחרת כדי להתחיל בה ועבר לעיר,  את הבית בו ביום  !"??לי זה מה שאתה נותן ,עם כל הכסף שיש לך: "קרא אל אביו

  .להמשיך לשמור טינה אין טעם וביום בהיר אחד החליט כי ,עסקים מצליח הוא הפך לאיש -ו פנים המזל האיר ל  .אותו כל כך
וכי בצוואתו הוריש לו את כל , נפטר קיבל מברק המודיע לו כי אביו, עוד בטרם הספיק לעשות את סידורי הנסיעה,  והנה .והוא החליט לנסוע ולבקרו, אבא זה אבא

עליו צער גדול וחרטה עמוקה על  נפל,  כשהגיע הבן את בית אביו .הצוואה כי עליו להגיע בהקדם כדי להסדיר את מילוי אה הודיע לועורך הדין המטפל בצוו .רכושו
  .שולחנו של אביו ומרוקן חפצים ממגירותיו הוא החל מסדר ניירת על  .שיצר הקרע

דמעות בעיניו נטל את הספר ליד לדפדף   עם .למחצה בנייר העטיפה המהודר ן ארוזעדיי, שהעניק לו אביו לסיום לימודיו ך" היה מונח ספר התנ
בסערת רגשות אדירה הרים הבן  .להתרה לבן ועל קשר הדם שלא ניתן הדפים בו סימן אביו בקפידה קטע המדבר על אהבת אב סימניה קטנה הייתה נעוצה באחד  .בו

מצורפת תווית ועליה מוטבע שם של  מחזיק מפתחות אליו ראה כי זהו,  כשהרים אותו הבן .וך האריזה משהונפל מת כשלפתע, לאמצו חזק אל לבו את הספר כדי
סיום  יום, מוטבע תאריך מצדה השני של התווית היה  .שנים את מכונית הספורט שחפץ בה סוכנות בה ראה לפני אותה, סוכנות רכב ידועה

.שולם במלואו: והמילים ,הלימודים שלו
  

 )העורך (?
  
 

 באנוש לרצות תמיד להיות מוצלח מחברו כי כבר בתולדתו נולד  הואטבע
 ומשננער ממעי – רע מנעוריו םויצר לב האד. הוא עם גאוה הגורמת לכך

 פוזלות לעבר חבריהם לראות המוצלחים הם אמו 
  " חלילה"מחבריהם או שמא 

לים עליו חבריהם מוצלחים מהם וכשרואים שהשני מוצלח יותר מסתכ
   שסגולתה היא היזק ראיה בצרות עין 

  . ונופל המוצלח מהצלחתו

שא  נושא על שכמו מכאשר אדם
כבד וחשוב הוא אינו נוטש אותו על 

  . אף הקושי
  
האשה והילדים 

 מכל אך ככל שהאדם מטה 
שכמו לסבול יזכה להגיע גם לרגעי 

 .  

 

 חשוב הגיע לארץ ישראל בזמן תלמיד חכם
' העליה מעיראק ובא לביתו של הגאון ר

ל ישבו שניהם " זציהודה צדקה
והאורח שהיה אדם חשוב , ושוחחו בלימוד

 ק לא הזכיר את בעירא
אפילו ברמז למרות שהיה מצבו הכלכלי 

  . דחוק מאוד
  

לבסוף כשעמד ללכת הוציא הרב מארנקו 
, שתי לירות שהיה סכום נכבד באותם הימים

 כאילו מגיש הוא   
דורון לפני אדם חשוב ונכבד ומצפה שיואיל 

האורח . בטובו לקבל את המתנה שבידו
לימים .  הכסף מהרב והלך לדרכוקיבל את

סיפר האיש כי את הכסף שקיבלתי מידי 
  . הרב 

 ומרן, שמצב בריאותו היה רופף,  אחדםמעשה בתלמיד חכ
 בתשעה  ל" זצשלמה זלמןהרב 
, הוא שלח אליו את אחד מבניו להורות לו בשמו. באב

אולם הלה , שאסור לו לצום בשל מצב בריאותו
גם שליחים נוספים לא הועילו לשנות את  .

שגם אם יצום , בסופו של דבר שלח מרן לומר לו. דעתו
מאחר , באב' עה באב הרי לא יצא ידי חובת צום טבתש

  שהוא פטור ממנו והצום יהיה בגדר 
למה לו לצום בימי , אמר מרן, ואם כן. תענית נדבה בלבד

  הלא תענית נדבה אפשר לצום , אב הארוכים
  ... הקצרים
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 "דברי ירמיהו"

  נא להתפלל לרפואת 
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ַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאסֹר ִאָּסר ַעל ַנְפׁשֹו א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל אֹו ִה' ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה ּׁשָ
  .)ג, במדבר ל(ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה 

  ?"השבע שבעה"ו" ידר נדר"מדוע כופלת התורה ואומרת 
נדרי .  נדרי הבאי ונדרי מצוה- שמדובר בשני סוגי נדרים שונים , יש לתרץ

, אדם קופץ ונשבע לאחיו, כגון. רי הבלהבאי הם נדרים שנודר אדם על דב
כי פעם אשתו של האח דיברה לא ? ולמה. ששוב לא ייכנס לביתו לעולם

על נדרי הבאי יכול אדם לעשות  .מספיק יפה אל אשתו של אותו אדם
נדרי מצוה הם נדרים שנודר בהם האדם לעשות דבר מצוה . התרת נדרים

  על נדרי מצוה נאמר . שאינו מחויב בו
  ".ככל היוצא מפיו יעשה, יחל דברולא "

  ".ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק: "דוד המלך אומר בתהילים
נשבע דוד המלך על , כדי לזרז עצמו לקיים את התורה ולעסוק בה יומם וליל

וכל ענייני המלכות , דוד היה מלך על כל ישראל .ואכן קיים את שבועתו, כך
. 'היה עליו לדאוג לכל צרכי העם ולהילחם מלחמות ה. וטלים עליוהיו מ

  ?ללמוד תורה, אפוא, כיצד יכול היה
והיה נחוש ביותר בדעתו לעשות , מאחר ונשבע שישב ויעסוק בתורה, אלא

בזמן שישראל עושין רצונו של : ")ב"ברכות לה ע(ל " התקיים בו מאמר חז- כן 
, היה דוד המלך יושב ועוסק בתורה".  מלאכתן נעשית על ידי אחרים-מקום 

  .ואחרים טיפלו בענייני הממלכה הנצרכים
ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְּדָרָכו : ")יד, יח' שמואל א(שהעידה עליו התורה , זכה דוד המלך

שהלכה כמותו בכל  ")ב"סנהדרין צג ע(וכפי המבואר בגמרא , "ִעּמֹו' ַמְׂשִּכיל וה
ועשה כל שביכולתו לקיים ,  לימוד התורהמאחר ונדר דוד המלך על ".מקום
אף בעת שהיה הולך בדרכו לעניין מענייני המלוכה מצא עצמו בבית , נדרו

נמצא למצוא רמז לכך בפסוק בתהילים . והיה יושב ועוסק בתורה, המדרש
ְבִּתי ְדָרָכי ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתי", )נט, קיט(   ".ִחּׁשַ

 

 
  ק "בצעירותו נאלץ בנו בכורו של הרה    .ה"אהבה לקב

א לעזוב את ירושלים "רושלים זיע י– דוד מללוב רבי
נכמר לבו של האב . ולנסוע לפולין למשך נשים אחדות

אחדות שב הבן לשמחת לב  . מגעגועים לבנו
  . האב הצדיק ובני עירו

והאב , כשהגיע הבן לבית המדרש שעת בין הערבים היתה
 נעמד הבן לידו אך האב. התכונן לתפילת ערבית

רק .  לשליח ציבור והורה לו להתפלל ערביתרק פנה, 
הסבירו זקני החסידים כי . בסיום התפילה ניגש לבנו אהובו

ברגע שנפגש עם בנו . ה"הלך הרבי בדרכו של יעקב אבינו ע
העזה   ,קרא קריאת שמע, אהובו

  .ה"שהתעוררה בו לבנו תקדש כולה לקב

אהרן  'ביום חורף ניצב הגאון ר. להמשיך ללמוד בכל מצב
הבחורים . ל בישיבתו שבלצק ומסר את שיעורו"זצ קוטלר

והכל היו שקועים , הםהרב השיב לשאלותי, החלו להתוכח
 לפתע התקלקלה ארובתו של. בשיעור העמוק

. ועשן חדר לבית המדרש שחלונותיו היו מוגפים 
. ורבי אהרן המשיך בשיעורו, כמה מן התלמידים קמו ויצאו

כשהם , ועוד תלמידים עזבו את החדר, העשן התגבר
המעטים שנותרו הצמידו ממחטות . משתעלים ומשתנקים

  : עד שלבסוף אמרו, בות לאפםרטו
הביט בהם הרב ". העשן מחניק יש להפסיק את השיעור, רבי"

 את השיעור  ":ואמר
. והמשיך בשיעורו עד שסיים". בעשן 

  .רק אז סגר את הגמרא ויצא מן החדר

 איש החזון אל הגאון הגיע פעם
 בחור צעיר ואמר לפניו ל"זצ

חידושים על סוגיא בגמרא הוא 
, עמד והרצה לפניו שעה ארוכה

     והחזון איש
בשתיקה ולא הגיב כאשר התכונן 
 ללכת ליוה אותו החזון איש לדלת 

: ולפני צאתו אמר לו בנעימות
אולי אפשר להסתכל במסכת "

  . מודוציין דף וע" בבא קמא
  

 שב הבחור 
בדף שציין ומצא שמה שכתוב 

כל . שם הפוך מכל היסוד שבנה
כך שמר החזון איש על כבודו של 

  ...בחור צעיר

. שייך לכל אחד ואחד הבטחון
הנכון הוא שבאמת ופירושו 

אבל , 
 –בדבר אחד ויחיד אני בטוח 

 שאני נמצא
  , ה"בידיו של הקב, 

  
שהוא מנהיג את כל העולם 

בדקדוק הנפלא והטוב ביותר 
בטחון כזה הוא בר . עבורי

   . השגה
 

  גדולה ועצומה היתה אהבת 
 חיים 'התורה של הגאון ר

ל שבאה "זצ ץ'שמואלבי
  .לביטוי בהתמדה עצומה

  

ואיבד את  
הכרתו מרגע שהתעורר ועד 

שהצליח לדבר חלפה כמחצית 
מה לא היה לי : "אמר. השעה

  והספקתי , לעשות
  ".את השיעורלהכין 

.  בחינוך ולא לסמוך על הנהגת הביתיש להשקיע
כתיב : ל"זצ משה פיינשטיין' כתב הגאון ר

בראשית " (ת יצחק בן אברהםואלה תולדו"
י יעקב ועשו האמורים בפרשה "פירש רש) ,ה"כ

 " אברהם הוליד את יצחק"כ נאמר "ואח
 שלמרות שניכר על יצחק שהוא בן אברהם 

  , ה לכל העולם וכל שכן לבניו"שהכיר את הקב
  

 לא יסמוך על מכל מקום 
כך שהבן יראה את מעשיהם הטובים של האם 

אלא יש , והסבא ויתחנך ממילא בדרך הטוב
, להשתדל בכל הכח לחנך את הבנים

 השבח הזה עלול שיצא ממנו עשו רחמנא 
 וצריך להשגיח ולעמול על זה . ליצלן

  !והוא לימוד גדול במצות חינוך

  ל כבר משחר ילדותו החל לצעוד " זצישראל אבוחצירא' ר הרב הקדוש
אשר כ.  וכוחות נפש מופלאיםנקל היה להבחין בנער הצעיר כי ניחן , בדרכו המיוחדת

נערים צעירים בני גילו שיחקו במשחקי הילדות היה הנער ישראל מבקש את השלמות בלימוד התורה ותיקון 
כשראה את אביו סיפר לו תיכף שמקרה לא טוב , שב יום אחד מן החצר ורוחו סוערת,  .המידות

שלו ולמרות בקשות ארע לו היום משום שנשא ונתן בדברים קשים עם אחד הנערים לאחר שלקח חפץ מ
  , "ומה עשית בסופו של דבר. "חוזרות ונשנות לא אבה להחזיר
  

 מסעוד שמע זאת ביר, ענה הנער בעינים מושפלות, "", ל"מסעוד זצ' שאלו אביו הקדוש ר
מילה אשר תוציא מפיך עשויה , כי בפיך סגולות אשר אינך מודע להם, אמר, דע לך בני, ונחרד מאוד

רבינו המשיך בספרו סיפור . לכן מבקש אני ממך כי לעולם לא תוציא מפיך קללה אלא אך ורק ברכה, 
"....", לא יצא דבר מגונה ודבר קללה, זה והעיד כי מאז

 צריך לישועה 
ידע לו , מסוימת והתפלל ולא נענה 

את מנין שכנראה 
התפילות הדרוש לקיום בקשתו או 

פו בתפלתו שלא שם נפשו בכ
 כראוי ובכל כוחו כלומר 

ה עושה לו טובה בכך "או שהקב
  שלא מקיים בקשתו 
  . והוא כלל לא יודע מכך

  ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
    ,פנחס בן פנחס . שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי

   ,יאיר יהודה הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב,  בת זוהרהמרים , בן איזהדוד, מלכה בן יגאל
, רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל  ,ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום, רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב

  יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם ,קלרה בת רשל רחל , אסתר בת שרה

 

 ישנ הלכו אחד בהיר 
 במהלך. לטיול באנטרקטיקהאחים
 דק קרח על צעד הילדים אחד הטיול

 המים אל נפל והילד בקרח נבקע חור
 בזבז לא, התבלבל לא אחיו. הקפואים

 ועזר הקפואים המים אל קפץ, זמן
 דקות מספר כעבור מהם לצאת לאחיו
 ההמומים ההורים. הילדים הורי הגיעו

 לסיפור להאמין התקשו, והנרגשים
 להיות יכול זה איך. הילדים רושסיפ
 מבלי שכזה מעשה עושה קטן שילד
 שראה זקן איש אליהם ניגש? לטבוע

 אני: "להם ואמר, ההתרחשות את
 את להציל הצליח הזה הילד איך יודע
   אחד אף שם היה לא פשוט שלו אח

  !" יכול לא שהוא לו שיגיד
 

" 

 שניעושה שהוא התפאר אחד
 שתים למה אותו שאלו. דיאטות

  ! ?מספיקה לא אחת
  לא אחת: להם ענה

אותי משביעה
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . .זה להביא את לפיד לנתב"ג אבל... בלי לטוס.....  רוע איזה  .  1

מוושינגטון  .  2 עד שהוא כבר הטריח את עצמו  ביידן,  מסכן 
ירושלמי קוגל  לטעום  לו  נתנו  לא  אפילו  עם   לירושלים, 

 ........... מלפפון חמוץ.

ביידן  ארצות הברית  נשיא  הסיבה ש, האם  באמת יש לחקור.  3
יד לנתניהו היא בגלל שהוא חד ומבין ענין ויודע שבנט    לחץ

, או שהוא פשוט סנילי וחושב שביבי  ולפיד כבר לא רלוונטים
 .. ....שלהעדין ראש ממ

שב .  4 אלו  לשניים:  מתחלק  הקרובים    4העולם  החודשים 
 . הבחירות...   ת, ואלו שידברו על ובוילמדו בדף היומי מסכת כת

 !!!שיא ביידן בארץלסיכום ביקור הנ . 5
לחתונה וכל הנכדים   הסבא הסנילי בדיוק כמו שמביאים את  

 ............ ם עליו שיהיה כמה שפחות פדיחותרי שומ

צי.  6 על  פרסם  בריכה עמר  מישהו  הגילאים סגורה    ם  ,  לכל 
 ...... ן פתוח, לדגים?שאלתי אותו אז למה זה כ

) הנשיא  !רה"מ   עוד הישג של ראש הממשלה לפיד (עלק.  7
 ...ביידן לא נפל במדרגות המטוס........

 התודה והברכה: 
 שע"י דפוס גרפומט. העלונים חוברת מבחר  

 מנכ"ל העלונים ר' שלמה אלה. 
 נים רבות לעלושתורם  -  .ידידי ר' מאיר עבוד 

 . ידידי אפי כץ הי"ו

 יצא לאור
 חוברת הבדיחות

חתן וכלה'  'משמח
 ניתן לקנות

 את החוברת במחיר
 ₪  5 מצחיק של

שכונת  9ברחוב דוד 
 הבוכרים ירושלים 
החוברת מתאימה 

לשבתות חתן,
 ושבע ברכות.
 עוד פרטים:

0534-135-183 
 כמו כן: 

 וחס ושלום במידה 
 . צדקינו משיחלא יבוא 
שי ז' אב ום חמיהחל מי

 ה'תשפ"ב 
 תברומכירת החולא יתקיים 
 . הבדיחותשל 
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 אך לא מוצאים???   ,מחפשים את העלון בכל מקום 

 מהיום זה יותר קל!!!! 
   במייל: הגיליון את לקבל ניתן 

a0503210@gmail.com
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 כאן בישראל את התוקף של סילמן זה ביידן............. ל לראות  בעולם שהיה יכובאגב היחיד  .  14

 י פעם אמרו כשרואים את נשיא ארה''ב זה עוזר לכוון בברכת "שלא עשני גו. 15
 ........." היום אומרים שזה עוזר בברכת "הנותן ליעף כח

לא תהיה לנו ברירה אלא לשבת ולחשוב טוב טוב    61ורבי נתניהו: אם נתניהו לא מביא  מק.  16
 . ........... מה עושים

 . )..........מתאים במיוחד לשלושת השבועות(קלידים ווקאליים  61למכירה אורגן עם . 17

 שבוע שלכם................... מגיע ה אוטוטו,  . כל אלה עם הפרצוף תשעה באב18

 הבדיחות הן באחריות הקורא בלבד.
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