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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 בחוקותי -   נפלאים 

 
 "אם בחוקותי תלכו" (כו, ג) 

 שתהיו עמלים בתורה (רש"י) 
עמלים   והם  שכר  ומקבל  עמל  אני  עמלים  והם  עמל  אני 

 ואינם מקבלים שכר (ברכות כח, ב)
יש לדעת, כי ברוחניות, עוד יותר מגשמיות, המושגים הם  
הקובעים את ערך המצווה. כפי המושג של האדם במצוה  

מרויח מחמתה שכר    – כך הוא טועם בה, ובאותה מידה    –
בעולם הזה ובעולם הבא. אותה מצוה יכולה להיות שווה 

אם רק יעריכנה    – פרוטה, ויכולה להיות שווה מיליארדים  
 !  במיליארדים 

החתם סופר זצ"ל היה אומר על דברי התנא באבות (א, ג) 
לקבל  מנת  על  הרב  את  המשמשים  כעבדים  תהיו  "אל 

הש"ס    –"  פרס בלשון  "פרס" 
לך   אומרים  'חצי'.  הכוונה 
חז"ל: אל תעבוד עבור חצי.  
עובד   מי  השאלה  נשאלת 
שכר?   חצי  בשביל 
את   תעריך  אם  התשובה, 
משוויה,   בחצי  המצווה 

ובד בשביל  נמצא שאתה ע
 חצי.  

ידועים דברי שלמה המלך  
ע"ה, החכם מכל אדם, על  
"יקרה   הקדושה:  התורה 
חפציך   וכל  מפנינים  היא 
 לא ישוו בה" (משלי ג, טו).  
את   בכך  מעריכים  אם 
התורה מקבלים תשוקה.  

חז"ל (סוטה ד, ב) ביארו את  
מפנינים   היא  "יקרה  ואמרו  הנכנס    – הפסוק  גדול  מכהן 

מהיהלום  יקר  יותר  חכם  שתלמיד  היינו  ולפנים"  לפני 
 הכהן גדול הנכנס לקדשי קדשים.    –הרוחני 

היו  היהלומים  ההם,  בימים  באנטוורפן  עובדה,  שמעתי 
בשיא תפארתם. הממון היה הערך של האנשים והיקר. לא  

 יתה בנמצא בת שתנשא לבן תורה מוחלט.  ה
והנה בת מהסמינר המקומי, התעקשה להינשא דוקא לבן 
היה  זה  הגמרא.  לימוד  על  ולשקוד  לשבת  שעתיד  תורה 

 דבר יקר, וגם מעניין.  
מתושבי   וטובים  רבים  השתתפו  ברכות'  ה'שבע  בסעודת 
שליט"א  וייס  טוביה  רבי  כמו  הרבנים,  ובראשם  העיר, 

שלצורך  אנקוב   ועוד,  לא  הסיפור 
 בשמותיהם.  

בשעת הסעודה נאם שם מנהל 
 הסמינר, הרב אורבך.  

השאלה   את  שאל  בדרשתו 
אפשרות   אין  מדוע  הידועה, 

מיהלומים יקרים,    –לפרש כפשוטו: "יקרה היא מפנינים"  
 מדוע להגיע עד לכהן גדול הנכנס לפני ולפנים?!  

בי שלמה כך אמר בשם ר  –התשובה היא פשוטה בתכלית  
אוי זצ"ל  ע זלמן  היהלום    –רבך  'תראה,  לאדם:  יאמרו  אם 

הזה, יקר יותר מערימת המלפפונים העומדת בצד החדר',  
אין   ממלפפונים  יותר  יקר  שיהלום  מה  שכן  עליו,  יצחקו 

 צורך לומר בכלל, זו שטות.  
כמו כן לעניין התורה, אם נאמר שהתורה יקרה מיהלום,  

 מקילו מלפפונים.  זה כמו לומר שהיא יקרה יותר
פנינים  לא  אמתיות,  לפנינים  היא  הכוונה  בוודאי  כן  אם 

כהן גדול הנכנס לפני ולפנים!    –מהבורסה, אלא רוחניים  
 מהיהלום הזה.   התורה יותר יקרה

מקובל  היה  לא  באנטוורפן 
או   שאלות  לשאול  סתם 

 הערות באמצע דרשה.  
אחרי הדרשה היה אפשר  
רק   בכתב.  הערה  לשלוח 

 כך.  
מבחין   הוא  הנה  אך 
לא   בקהל...  עובר  שרחש 
להיות   מסוגלים  היו 
האמירה   בעקבות  בשקט, 

 ה"מזעזעת" הזו.  
נאומו   את  הפסיק  הוא 
רואה   "אני  והתעניין: 
שמתרחש כאן דבר, האם  

 יש למישהו הערה?"  
יהודי   פלוני,  השיב  "כן" 

 נכבד מאוד ועשיר גדול.  
 "בבקשה, תאמר מה יש לך להעיר".  

שהר  אוי"כנראה  אמיתי,  ע ב  יהלום  מעולם  ראה  לא  רבך 
לא היה מתבטא כך:    –גדול מאנטוורפן, כי אם היה רואה  

 מלפפונים!"...  
הרב אורבך הגיב: "שמע נא. אני ממש לא יודע מה לומר 
לך, האם רבי שלמה זלמן ראה כזה יהלום או לא, שמא כן  
רבי   את  אתה  כי  לי,  ברור  אחד  דבר  אבל  לא.  ואולי  ראה 

זל לא  שלמה  אותו,  רואה  היית  אם  מעולם.  הכרת  לא  מן 
 היית אומר כך"...  

אורבך:   לרב  ולחש  הרבנים  אחד  ב'מזרח'  לידו  שם  ישב 
 "בבקשה ממך, תתנצל.  

דע לך היהודי הזה הוא מהתורמים הגדולים שלי לצדקה, 
כיסתה   בושה  הנראה  וכפי 
מעמדו  ולפי  פניו,  את  כעת 

 ביישת אותו ברבים".  
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ט ֲאֵחִרים (ַסְנֶהְדִרין יח ְך ְקׁשֹ ט ַעְצְמָך ְוַאַחר ּכָ )ְקׁשֹ
 

ֵאת ֶיֶתר ׂשְ ָלה ַעל ַעְצָמּה ְלִהְתַחזֵּק ּבְ ְקבּוַצת ֲחִסיִדים ִקּבְ
ְהיּו'. ים ּתִ ל 'ְקדֹוׁשִ ִעְנָיִנים ׁשֶ  ּבְ

ָסִרים  דּו ֶאת ַהּמְ נֹות, ִחּדְ ּקָ יַמת ּתַ רּו ְרׁשִ ְוָתלּו ַעל -ִחּבְ
ל ַאבְ  תֹוֶסֶפת ַאְזָהָרה: ּכָ ל' ּבְ ִטיּבְ ֶלת ַה'ׁשְ ּלֹא ִיְצָטֵרףּדֶ ֵרְך ׁשֶ

ה  דֹוׁשָ ל. לֹא -ְליֹוְזָמּה ַהּקְ ִטיּבְ ְ ד ְוַיֲעזֹב ֶאת ַהׁשּ ּבֵ ִיְתּכַ
ּגַם לֹא -ַחּיִָבים ְלִהְצָטֵרף  אן ֲאָבל ֵאר ּכָ ָ ַחּיִָבים ְלִהׁשּ

ל... ִטיּבְ ְ ׁשּ  ּבַ
ל. ִטיּבְ ְ ָכל ַהׁשּ רּו ֵהיֵטב ּבְ ִנּכְ ִני ַהִחזּּוק ָחַלף ֹחֶדׁש, ְוִנּצָ

צּוָרה ְמֻיֶחֶדתַאבְ  קּו ּבְ ה ,ֵרִכים ִהְתַחזְּ לֹוׁשָ ַנִים ׁשְ ְ חּוץ ִמׁשּ
ְרִצינּות ַלּמֹוָדָעה ...ַאְבֵרִכים ׁשֶ  ׁש ִהְתַיֲחסּו ּבִ  ...לֹא ַמּמָ



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 בחוקותי -   נפלאים 

 
לו אמר  אורבך  באנטוורפן הרב  תפקידי  אבל  רב,  "אתה   :

 ללמד השקפה לתלמידות.  
 אם אני מתנצל, קלקלתי את החינוך שלי".  

ובכל זאת, מפני כבודו של אותו רב, פנה הרב אורבך לשני  
אני  צריך  "וכי  ושאל:  במזרח  שישבו  נוספים  רבנים 
להתנצל  מה  לו  אין  צודק,  "הוא  אמרו:  והם  להתנצל?" 

 כלום!"
 (יחי ראובן) 

 

 בחוקותי תלכו" (כו, ג) "אם 
תלכו'   בחוקותי  שיהיו   -'אם  מתאווה  שהקב"ה  מלמד 

 )מדרש 'לקח טוב'(ישראל עמלים בתורה ובמצוות 
מרן   של  ביתו  דלת  על  דפיקה 

הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. זקן  
מפתן   על  נראה  ישיש 

לו   עמד    - הבית. משפתחו 
בעיניים   והתבונן  שותק, 

   בוחנות ברבינו.
שאלוהו   רצונכם?",  "מה 
בני הבית, משראו כי מילה  
עיניו   רק  בלשונו,  אין 
מביטות   לרווחה  פעורות 

   בפני רבינו.
באתי לראות את ראש  "רק  

 הסביר כמתנצל.    הישיבה" 
בני   בקשו  למה?"  "זאת 
יהודי   "אם  להבין,  הבית 

מקומי    -זקן   יש    -שאינו  בוודאי  לבוא,  עצמו  את  מטריח 
   טרת ביקורך כאן".דברים בגו. מה מ 

העולם   מלחמת  הישיש: "בימי  סיפר  רבות  הפצרות  אחר 
עלטה   כאשר  הלילות,  באחד  בשווייץ.  הייתי  השניה 
מחלון  מבליח  קטן  באור  הבחנתי  בחוץ,  שררה  מוחלטת 
הכנסת   בבית  שם,  שנכנסתי.  וטוב  נכנסתי.  הכנסת.  בית 

   החשוך, ישב רבינו ולמד לאור הנר. 
ושאלתי אליו  בבית  נגשתי  לבד...  כאן?  עושה  אתה  'מה   :

הכנסת... הא, מי יודע בכלל שאתה לומד', כדברים האלה 
דבוק  הגמרא,  על  רכון  שישב  הצעיר,  לצורב  אמרתי 

   למטרה, חדור אהבת תורה. 
הריק,   האולם  את  יקרות  באור  האירה  הקצרה  תשובתו 
לתכלית  לומד  'אני  עלינו:  שנחתו  הצרות  חשכת  ואת 

   כבה לשכינה'.שאזכה להיות מר
בליבי,   הזה  המראה  את  "נצרתי 

תשובתו   את  בתוכי  נצרתי 
גבוה ועילאי,  החצובה מעולם  

ו לגדולות...  עדיו  כעת  בוודאי 

 לראות כיצד הוא נראה...".   - שבעים שנה אחרי   -באתי 
ובני  פתחו  על  צבאו  רבים  רבינו,  של  מחלתו  בתקופת 
הבית היו נאלצים פעם אחר פעם לדחותם: "ראש הישיבה 

הפונים לכל  לענות  אפשרות  ואין  ברע  שאלות   " ... חש 
של   בחללו  נותרו  נאלצו  רבות  רבים  פותר.  באין  עולם 

לסוב על עקביהם ולשוב לביתם בידיים ריקות. אולם היו 
שאלות שהצליחו להבקיע את חומת ההסגר שהקיפה את 
הבית באותם ימים. היה זה הגאון רבי שלמה רביבו, אשר 

לסגת. בלי  התדפקה  של    שאלתו  שאלה  נפש!  "פיקוח 
   פיקוח נפש!", לא ויתר הרה"ג רבי שלמה. 

מאמריקה   בחור  פנימה:  הקודש  אל  הובאה  שאלתו 
הדרומית גלה לארץ הקודש ללמוד תורה. הבחור מתמיד 
בלימודו.   חיל  ועושה 
אביו,   חלה  לאחרונה 
הוא   מבקש  כן  על  ואשר 
בין   ימי  שכשייתמו 
יחידו   בנו  ישאר  הזמנים, 
לישיבה   ישוב  ולא  לצדו, 
שאם   מרגיש  האב  בא"י. 
עלול   בו,  יטפל  לא  הבן 

הבר  יאותי  מצבו 
להידרדר. אם הבן יישאר  
ולא   הדרומית,  באמריקה 
הוא   בארץ,  לישיבה  ישוב 
ירא   יהודי  אמנם,  יהיה, 
תורה   לבן  אך  וחרד, 
כיצד   יצמח.  לא  אמיתי 
או   התורה,  חשבון  על  בחו"ל  הבן  את  להותיר  לנהוג? 

   להתעלות על הקושי, ולשלחו ארצה? 
ב, שאם רבינו השיב: "לעצם הענין, יתכן ורק נדמה לו, לא

בנו לא יהיה לידו יכבד חוליו, בעוד שלא זו המציאות. אך  
רק  האם  טפי'?  סומק  דידיה  דדמא  חזית  'מאי  זאת  מלבד 

האין זה כך?  –אצל האב פיקוח נפש הוא? ומה בנוגע לבן  
 וכי להיות בן תורה אינו פיקוח נפש?..."

   האב קיבל את הפסק, והבן חזר ארצה לתלמודו. 
 )(גדול בקרבך

 

 "אם בחוקותי תלכו" (כו, ג) 
בפרשתנו מוצגים השכר והעונש אם נשמור או לא נשמור  

 את מצוות התורה.  
בעתם...   גשמיכם  "ונתתי  השכר: 
ונתתי   יבולה...  הארץ  ונתנה 
שלום בארץ... וישן מפני חדש  
תוציאו..." העונש: "ותם לריק 

בשברי   מטה  כוחכם...  לכם 
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לעי"נ האשה החשובה מרת 
  צביב"ר מרים יוכבד 

כ"א מר חשון תשפ"א - ליבוביץ ע"ה
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ָכה, ַאְבֵרִכים ֲחִריִפים, ֶהֱחִליטּו ַלֲעלֹות ְהּפֵ י ַהּמַ ָראׁשֵ
ר לֹו ַעל ֵני ְמַנֵחם', ּוְלַסּפֵ י ִמּגּור, ַה'ּפְ ַלְיָמה ֶאל ָהַרּבִ ְירּוׁשָ

ְתַרֵחׁש. ל ַהּמִ  ּכָ
מּו 'ְקִויְטל ִעְנְיֵניֵהם ָרׁשְ ְרטּו ֶאת ַהִחזּּוק ּבְ ' ָארְֹך, ּבֹו ּפֵ

ּנּו ִ ׁשּ ים ׁשֶ ל, ֶאת ָהַאְבֵרִכים ָהַרּבִ ִטיּבְ ְ ׁשּ ְהיּו' ּבַ ים ּתִ 'ְקדֹוׁשִ
מּו ֶאת -ֶאת ַחּיֵיֶהם ְלטֹוָבה ית ָהַעּמּוד ּגַם ָרׁשְ ּוְבַתְחּתִ

ּלֹא ִהְצָטְרפּו, ת ָהַאְבֵרִכים ׁשֶ לֹׁשֶ ל ׁשְ ׁשֶ מֹוֵתיֶהם ׁשְ
ל ַעל ַעְצָמם ה: ֵהם ָאְמָנם ֵאיָנם ַחּיִָבים ְלַקּבֵ ׁשָ ּקָ ְוהֹוִסיפּו ּבַ

נֹות ַהֲחמּורֹות  ּקָ ִהּלָה -ֶאת ַהּתַ דּו ֶאת ַהּקְ ַכּבְ ּיְ ַאְך ׁשֶ
ל ַאֵחר... ִטיּבְ טּוָבם ַלֲעזֹב ִלׁשְ  ְויֹוִאילּו ּבְ
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 ". .. םי יוגב הרזא  ם כת או לחם... ונתתי את עריכם חרבה... 

השכר   מדוע  תוהה:  עראמה,  יצחק  רבי  ה'עקדה',  בעל 
שמוזכר כולו גשמי (למעט רמז של 'והתהלכתי בתוככם')  

רוחניות קצת  עם  מה  גשמי?  כולו  עדן,    -  ,והעונש  גן 
 ! ? גיהינום 

* 
הכל השתנה מאז שאבא חזר מבית הדואר.  

את   להכין  למשרתים  הודיע  הוא  מפניו,  סר  לא  החיוך 
להכין   החל  והוא  ימים  מספר  לעוד  הגדול  הטרקלין 
כמעט   יחיד,  כבן  מרוצה.  היה  שלוימי  ומטלות.  רשימות 
לא היו בבית שלו חריגות כלשהן. אבא ואמא ראו בו את 

טוב   ילד  היה  הוא  עולמם,  מרכז 
הורים    ותמים היו  והם 

חריגה  טובים.   ופתאום 
 .. שכזו.

שלוימי   את  לקח  כשאבא 
קנייה   ערכו  והם  לשוק 
בערב   שבקושי  ענקית 
פסח עשו כמותה, שלוימי  
הראה   אבא  מאושר.  היה 
מוצרים,   מיני  כל  לו 
הבשר   על  לו  הסביר 
על   שקנו,  והפירות 
מהם,   שיכינו  המאכלים 
הוזכר   שני  משפט  ובכל 
האהו דודו  בן  ב  יחזקאל, 

לבקר   שמגיע  אבא,  של 
 אותם בעוד כמה ימים.  

הטרקלין  תבשילים,  בריח  מלא  הבית  היה  היום  בהגיע 
היה ממורק וצוות המשרתים עמד במדים מגוהצים איש 
על מקומו. שלוימי ואבא חיכו בחוץ ליחזקאל, וכאשר הוא  

 נפלו אבא ויחזקאל איש על צוואר רעהו.   - הגיע 
שמחה, אבא העביר כל הסעודה התנהלה עם המון רגש ו

קערה של תבשיל או תוספת לידי יחזקאל, האיץ בו לטעום  
ליחזקאל  הזכיר  כאשר  משמעות  ברוב  וקרץ  דבר  מכל 
את   גם  מילדותו.  ביותר  שאהב  מסוימים  מאכלים 
הקינוחים הרבים הגיש לו אבא בזה אחר זה, ושום תירוץ  
של יחזקאל על בטן מלאה לא התקבל. אבא ממש הפציר  

 ום מהכל.  בו לטע
לשלום.   נפרדו  ואבא  יחזקאל  החגיגית  הסעודה  אחרי 

שנים,   למספר  שוב  כנראה 
 עד למפגש הבא.  

חודשים מספר אחר כך,  
השמחה   שוב  שרתה 
הגדול.   בטרקלין 

אחרי  למשפחה  נוסף  חדש  אח  יחיד.  בן  לא  כבר  שלוימי 
 שבע שנים.  

הציץ  ומפואר,  עשיר  תפריט  שכללה  הברית  בסעודת 
שזכה   הטרי  אחיו  איציק,  על  רגעים  מספר  מדי  שלוימי 
ימזוג  אבא  מתי  לראות  רצה  הוא  לראשונה,  בשמו  היום 

 ציק מהמנות הטעימות שהוכנו במטבח.  לצלחת של אי 
כשאחרון   מאוד.  מאוכזב  היה  שלוימי  הסעודה  בסוף 
לשאול  רשות  וביקש  לאבא  הלך  שלוימי  עזב,  האורחים 

הסכים.   אבא  בן משהו.  יחזקאל,  את  אוהב  אתה  "למה 
 הדוד שלך, יותר מאשר את איציק?"

"מה?" ההפתעה של אבא העידה שאין לו מושג מה רוצה  
 השבע. "מי אמר לך את זה?!"ממנו בן 

"כשיחזקאל הגיע", הסביר  
לאבא,   בסבלנות  שלוימי 
מכל   לטעום  לו  "נתת 
דאגת   וקינוח.  תבשיל 
אבל   מהכל.  יאכל  שהוא 
שלוימי   נופף  לאיציק", 
בידיים לכיוון העולל שנם  
בעגלה, לתוספת הבהרה,  

   ""לא נתת שום דבר!
והסביר   חייך  אבא 
מערכת   על  לשלוימי 
של   היכולת  ועל  העיכול 
מה   את  להכיל  הגוף 
אתן   "אם  בו.  שמכניסים 
שהגוף   דברים  לאיציק 
והם   החוצה  אותם  יפלוט  הוא  לעכל,  מסוגל  אינו  שלו 

אך    ,חנק, או מחלה פנימית  ,עלולים לגרום לו נזק חלילה
ניתן לו בעזרת השם    -כאשר הוא יגדל ויהיה מסוגל לאכול  

מכל השפע שנכין"...  
לו זה, מסיים ה'בית יעקב', הרה"ק רבי יעקב אהרן  את מש

 מזאלשין, במילים "והנמשל מובן"...  
 (במחשבה תחילה)

 

״אם בחוקותי תלכו... ונתתי גשמיכם בעתם, 
 ונתנה הארץ יבולה״ (כו, ד)

שעל התוצאה  -כשם  תהיה  בעיתם"  גשמיכם  ״ונתתי  ידי 
הקב״ה   שהטביע  הוא  חוק  שכן  יבולה״,  הארץ  "ונתנה 
חוק  הוא  כן  יבולים,  מצמיח  שהגשם  הבריאה  בסדר 

 בטבע: ״אם בחוקותי תלכו... ונתתי גשמיכם בעתם״. 
 (ה'סבא' מסלבודקה)

 

אויביכם   "ונפלו 
לחרב"   לפניכם 

 (כו, ח) 
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אי. ּבַ ִויְטל ַלּגַ ַגֲאָוה ֶאת ַהּקְ ִניָסה ֶאל ַהֶחֶדר, ֶהְראּו ּבְ ִלְפֵני ּכְ
טּוַח הּוא ָקָרא ֶאת ָהָאמּור ְוִהְזִהיר אֹוָתם: ֲאִני לֹא ּבָ

ֶזה! ִויְטל ּכָ ְמֻיָחד ִמּקְ י ֵיָהֶנה ּבִ ָהַרּבִ  ׁשֶ
חוּ  ה", ִהְתַוּכְ ַרּבָ איַהֲחִסיִדים לֹא ֵהִבינּו: "ַאּדְ י ַוּדַ , "ָהַרּבִ

ַמח!"   ַיֲעִריְך ְוִיׂשְ
י... י ָאַמְרּתִ ּלִ ָכל ֹאֶפן, ֶאת ׁשֶ ַח: ֲאִני, ּבְ אי לֹא ִהְתַוּכֵ ּבַ  ַהּגַ

ְתָקא בֹוד ֶאת ַהּפִ ִיְרַאת ּכָ יׁשּו לֹו ּבְ י, ִהּגִ ְכְנסּו ֶאל ָהַרּבִ ּנִ ׁשֶ ּכְ
יו.  ְוִצּפּו ְלמֹוָצא ּפִ

ִויְטל י קֹוֵרא ֶאת ַהּקְ , ֵמִרים ֶאת ָהֵעיַנִים ַהַחּדֹותָהַרּבִ
ְהיוּ?!"ְואֹוֵמר:  ים ּתִ ק. "ְקדֹוׁשִ ּתֵ ּתַ  ּוִמׁשְ

ים,  

  
  
  

ק ע
ם,  

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

 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ
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להם   מה  מקום,  של  רצונו  ישראל  יעשו  אם  לכאורה, 

כל הקב"ה  הן  לפניהם,  האויבים  שייפלו  יכול -בברכה 
יבואו  יכול  ו שלא  מה  כלל  שונאים להבטיח  ועוד,  זאת   .

   .בעולם נלחמים ונמצאים מגויים שלקב"ה לו הנאה יש 
על  מנדבורנה,  דוד  רבי  לרה"ק  חסד'  'אוהב  בספר  מבאר 
"ותשובה   ממעז'בוז'  ברוך  רבי  הרה"ק  שדייק  מה  פי 
ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה", שהיה לו לומר 
הכוונה  אלא  "מעבירין".  ולא  הגזירה",  רוע  את  "מבטלין 
מעשים   בשל  לעולם  לרדת  הגזירה  שנגזרה  שלאחר  בזה 

טיבו הבריות את  לא טובים, גם אם הי
ומעשיהן   הרי   - דרכן 

לרדת   מוכרחת  שהגזירה 
שהיא   אלא  לעולם, 
הגויים.   ראש  על  מועברת 
רוע   את  "מעבירין  וזהו 

 הגזירה".  
מבאר   האמור,  לפי 
נגזרה   אם  חסד':  ה'אוהב 
שיגיעו   ישראל  על  גזירה 
למלחמה,   אויבים  עליהם 
תשובה   ישראל  ועשו 
והגזירה אינה ראויה להם  

הק שולח  את  עוד,  ב"ה 
של   ראשם  על  הגזירה 
וביאור   אחרים.  גויים 
אויביכם   "ונפלו  הפסוק 
שיילחמו   לפני  לפניכם", 
יבואו   איתכם,  אויביכם 

עליהם גויים אחרים ויפילו  
גויים   בעולם  שיש  הסיבה  זוהי  לומר,  לכשתמצי  אותם. 

שמנהלים מלחמות, לטובתן של ישראל אם יהיו זכאים.  
 (במחשבה תחילה)

 ט)  (כו,  "ופניתי אליכם" 
הצלחת  את  עולם'  'שם  בספרו  חיים'  ה'חפץ  מבאר 
העסיק  אחד  עשיר  משל:  פי  על  הזה  בעולם  הרשעים 

   פועלים רבים בבית החרושת שבבעלותו. 
עמדה  ובא,  ממשמש  נישואיה  ויום  לפירקה  בתו  בהגיע 
בפני העשיר בעיה קשה. מצד אחד ידע כי עליו להזמין את  

הנ לשמחת  חייב פועליו  הציבורי  מעמדו  מאידך  ישואין. 
   אותו להזמין אנשי אצולה רבים ונכבדי עם.

אמר העשיר: "לזמן יחד את אלה עם אלה אי אפשר, שכן  
עם   אחד  שולחן  על  להסב  הנכבדים  של  מכבודם  זה  אין 

 פשוטי העם".  
זו  בדרך  דבר  של  בסופו  נמצא  שקדם   -הפיתרון  ביום 

לפועליו   קרא  לחתונה 
" להם:  מאחר  ואמר 

פועלי הזכות    -שהנכם  לכם  מגיעה  הנאמנים,  משרתי 
   ליטול חלק בשמחתי, לפיכך בואו היום לשמוח עימי". 

שולחנות מלאים כל טוב והם   ואכן ערך לפניהם בו ביום 
אכלו ושתו ושמחו איש עם רעהו על כל הטוב אשר גמל  
מכך   רצון  שבע  היה  מצידו  הוא  גם  עימהם.  העשיר 

רצ  את  להשביע  לחתונה  שהצליח  להזמינם  מבלי  ונם 
 עצמה.  

שם   עבר  ושמחים,  ושותים  ואוכלים  עימו  יושבים  בעודם 
האורחים הקרואים אצל   עובר אורח אחד וכשראה מי הם

ושאל: תמה  "האומנם    העשיר 
הם   חשובים  אלה  פועלים 

שאר    אצלו מכל  יותר 
העשירים   ידידיו 

מדוע  הקדים    והנכבדים? 
שאר   כל  לפני  בואם  את 

 ? " רחים הנכבדים האו
רק   נשאלה  השאלה 
לא   אדם  שאותו  משום 
הבין את כוונתו האמיתית  
הגביר   אך  העשיר.  של 
אשר   את  היטב  ידע  עצמו 

   הוא עושה. 
שומע   השואל  היה  אילו 
שנקט   לדרך  ההסבר  את 
בה העשיר, היה מבין מיד  
כי לא בגלל רוב חשיבותם  
את   הבית  בעל  הקדים 
אדרבא,   אלא  שמחתם. 

כדי להיפטר    תחבולה מצא
החתונה   של  הגדולה  לשמחה  להזמינם  החובה  מן 

המיועדת אך ורק לרמי מעלה.  
צלחה.  רשעים  דרך  לעיתים  אומנם  מאליו.  מובן  הנמשל 
נהנים הם לפעמים משפע רב בעולם הזה. אם זה עושר או  

   כבוד או שניהם גם יחד. 
אך אין פירושו של דבר שנחשבים הם חס וחלילה בעיני  

יות  את  הקב"ה  להם  הוא  נותן  אדרבא,  הצדיקים.  מן  ר 
להם   להעניק  הצורך  מן  להיפטר  כדי  הזה  בעולם  שכרם 

 שכר מצוות בעולם הבא.  
"  ופניתי אליכם כעין זה מובא בספרי בפרשתנו על הפסוק " 

(ויקרא כו, ט): "היו הצדיקים בעולם הזה מבקשים שכרם  
אפנה   'בני,  לצדיקים:  להם  אמר  והמקום  המקום.  מלפני 

נותן לכ ואני  מועטת  מלאכה  עימי  עשו  הללו  הרשעים  ם. 
לחשוב  עתיד  אני  רב  חשבון  אתם  אבל  מועט,  שכר  להם 
עמכם. "ופניתי אליכם" והיינו שאפנה מתשלום שכר של 
אפנה   ואז  רשעים 

 אליכם". 
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ָהֵעיַנִים: ֶאת ֵמִרים ְוׁשּוב ִנּיֹות, ׁשְ ה ּמָ ּכַ "ְוָאַהְבּתָחֹוְלִפים
מֹוָך!" ָך!"ְוׁשּוב: , ְלֵרֲעָך ּכָ ַעּמְ ֵלְך ָרִכיל ּבְ "לֹא, "לֹא ּתֵ

ְלָבֶבָך!""לֹא , ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר!" ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ  ִתׂשְ
 ָאַמר, ְולֹא ָיָסף.

ם ה ַאּתֶ ָ ֶסר: ְקֻדׁשּ ַהֲחִסיִדים ֵהִבינּו ֵהיֵטב ֶאת ַהּמֶ
ְכָלל ים? ַמִהי ּבִ ׁש? ִלְהיֹות ְקדֹוׁשִ ים? ְלִהְתַקּדֵ ׂשִ ְמַחּפְ

ה??? דֹוׁשָ  ַהּקְ
ְהיּו'  ים ּתִ ת 'ְקדֹוׁשִ  -'ְקדֹוׁשִ ָפָרׁשַ ל ָהָאמּור ּבְ ים'.ֶזה ּכָ

ין ָאָדם ְלקֹונֹו  ּבֵ ין -ּכֹוֵלל ַהּכֹל! ּגַם ִמְצוֹות ׁשֶ ּבֵ ְוַגם ֵאּלֶה ׁשֶ
 ָאָדם ַלֲחֵברֹו!

ָסגֹות  יל ֶאל ַהּפְ ים ְלַהְעּפִ ׁשִ ם ְמַבּקְ א -ּגַם ִאם ַאּתֶ ִאם ֶזה ּבָ
יר ֶאת ׁשּוטֹות', ִאם ֶזה ַמְגּבִ ְצוֹות ַה'ּפְ ּבֹון ַהּמִ ַעל ֶחׁשְ

ֲאָוה ַעל הָ  ה ַהּגַ ֲארּו ְלַמּטָ ׁשְ ּנִ ה! -ֲאֵחִרים ׁשֶ ָ זֹו ֵאיָנּה ְקֻדׁשּ
יְנָקא) ל אֹור ְסּפִ  (ְנֻקּדֹות ׁשֶ

LikutimNiflaim@gmail.comלקבלה במייל: 
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19:15 

בחוקותיפרשת   

19:18 

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

20:10

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 ה'תשפ"ב אייר כ'

משל לקבוצת אנשים שישבו מסובים ליד 
שולחן. כל זמן שישבו, אכלו ושתו, לא ניכר 
כל הבדל ביניהם. אחרי שסיימו את סעודתם, 
קמו כולם והלכו, וראו שאחד מהמסובים 

במקומו. לאחר הצצה מתחת ממשיך לשבת 
הכל נוכחו לדעת כי  -השולחן נודעה הסיבה

האיש הוא קטוע רגליים שאינו מסוגל ללכת. 
דוקא אז ניכר ההבדל בינו לבין יתר האנשים 

 שישבו איתו.
 

(בנו של לפי משל זה הגאון ר' נחום זאב זצ"ל 
לימד כיצד ניתן לעמוד על טיבו  הסבא מקלם)

שעוזבים את בית של אדם. בשעת המבחן, כ
הכנסת או בית המדרש, וכל איש פונה לדרכו 
בחיים, אז אפשר להבחין למי יש "תורת 

מי האיש שכל משב רוח קל חיים" ולמי אין. 
מפיל אותו, ומי האיש אשר איתן מושבו, 
ושום רוחות שבעולם אינן יכולות להזיז 

 אותו.
 

הרמב"ן באיגרת המוסר לבנו כותב: "כאשר 
תחפש באשר למדת, אם יש  מן הספר תקום

בו דבר אשר תוכל לקיימו". אדם ניכר 
-בהתנהגותו כאשר הוא נפגש בחברת בני

אדם שאינם לפי רוחו, אם אינו נמנה עימם 
ואינו חלק מהם. האדם נבחן לפי התנהגותו 
ועמדתו הנחושה לעקרונותיו, היותו עקבי 

אדם שלא בורח ממקום חיותו  –בנתיב דרכו 
 וממקום טבעו.

20:08 

899 

18:57 

 (ויקרא כו, ג) "ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו"

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 דליה אפרת בת נעימה ע"הי ימא תהעלון מוקדש לעילוי נשמת מר

   הַהּתֹורָ  ְּבֶדֶרה ֲהִליכָ  - יְּבֻחּקוֹתַ ת ָּפָרַׁש 

21:04 

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

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  20:11
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

21:04 

21:01 

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

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

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

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

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

 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 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

                   אסף בן סופיהנעמה בת יפה                
 נתנאל בן ג'ינה

 

 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

     ישראל בן חווהיהודה אריה בן רחל ברכה      
  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   

 דגטורונית בת סבריה                   קסנש בת 
 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   -בת חיה יהודית אסתר פראדל

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 פניני עין חמד

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

רבינו המקובל האלוקי המלומד בניסים הצדיק 
שואל: מה  ('אור החיים' הקדוש)ר' חיים בן עטר 

משמעות המילה 'תלכו' בפסוק: "ִאם ְּבֻחּקַֹתי 
הרי לכאורה היה יותר ראוי  (ויקרא כו, ג), "ֵּתֵלכּו

"? הרב ביאר תשמרולכתוב: "אם את חוקותי 
כי כאשר אדם לומד ועוסק בתורה הקדושה 

 . לשלב את ההלכות עם ההליכות עליו
 

התורה הקדושה צריכה להיות נר לרגלינו. היא 
צריכה ללוות את העוסק בה בכל זמן, בכל 
מקום ובכל פעולה שהוא רוצה לעשות. עליו 
לצעוד לפי ההנחיות שנמצאות בתורה 
הקדושה. היא צריכה לשמש לנו כמורה דרך 
-גם בחיינו האישיים ולא רק בין כותלי בית

 דרש.המ
 

אדם אשר עוסק בתורה הקדושה בבית 
המדרש, מגלה ומחדש פנים בתורה, אבל 
כאשר הוא יוצא לרחוב, שם הוא 'פושט צורה' 
ומתנהג בניגוד למה שהתורה מחנכת ומצווה 

הרי שהוא עושה את התורה פלסתר אותנו, 
וגורם לחילול ה' בקרב האנשים שרואים 

  כיצד הוא מתנהג.
 

שכתוב בתורה כאורח עלינו לקחת את מה 
חיים, שמלווה אותנו גם מחוץ לכותלי בית 
המדרש. התורה הקדושה צריכה לבוא לידי 
ביטוי בכל צעד ובכל שעל של יהודי ובכל 

גם כאשר הוא הולך בדרך וגם כאשר  -מקום
 הוא נמצא בביתו.

 

כל אלו שיושבים בביהמ"ד ולומדים או בביה"כ 
ניהם. ומתפללים, לכאורה לא ניכר הבדל בי

אבל בשעת המבחן, בשעת מעשה, כשיוצאים 
כ, ההבדל ביניהם עלול "ד או מביה"מביהמ

 להיות גדול מאוד. 

19:15 20:08 21:01 



 

 

 
 

 תה להוציא את התמצית?האם מותר לסחוט שניצל והשמן שבו? האם מותר לסחוט שקית 
 

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

לימון אפילו בפני עצמו מותר לסוחטו כדעת השו"ע (סימן שכ ס"ו). לעניין שאר  הערה:מותר לסחוט לימון או שאר פירות לתוך סלט. 
 מותר לסחוט לתוך סלט דקיימ"ל משקה הבא לאוכל הרי הוא כאוכל, וכדעת השו"ע (שם ס"ד).-פירות 

 

הגרש"ז  מקורות:מותר לאכול אשכולית חצויה על ידי כפית, אפילו אם הפרי נסחט תוך כדי אכילה, ובלבד שלא יתכוין לסחוט. 
שבת (עמוד קמו), כיון שאינו מתכוין לסחיטה. אף  -אוירעבאך בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"ה הערה מט), הראש"ל בספר חזון עובדיה

, לא איכפת ליה דהיינו פסיק רישא דלא ניחא ליה, שעיקר כוונתו לאכול האשכולית עם המיץ שבה, ואם את"ל דהוי פסיק רישא, מכל מקום
 נסחט הוי כלאחר יד, והוה לי תרי דרבנן, וקיי"ל פסיק רישא בדרבנן דלא ניחא ליה מותר. ע"ש.

 

ראה שו"ע (סימן שכ  מקורות: בו.מאכל מטוגן שספוג בו שמן כגון, שניצל מטוגן וכדומה, מותר לסחוט את השניצל מהשמן ש
 ס"ז) מכיוון שאין מטרת הסחיטה שימוש בנוזלים הנסחטים, אלא תיקון המאכל שנסחט לאכילה.

 

מכיוון שבורר את המים שבלועים בשקית  הערה:שקית תה שנמצאת בתוך כוס, אסור לסוחטה כדי להוציא ממנה את התמצית. 
לתוך כוס התה, ומכיוון שהוא עושה את הברירה בכלי. מכיוון שהשקית גורמת לעלי התה להישאר בפנים ורק מי התה יוצאים ממנה, הרי זה 

 מוד רפה).מלכא (ע -ככל כלי. עיין להגרש"ז אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"ג הערה קצב). כן העלה בספר הליכות שבת

  

גם הם יודעים כי המקום המוגן ביותר הוא מקום שבו לומדים את התורה הקדושה. רבי שלמה בורשטיין זצ"ל,  -הגויים 
מתלמידי ישיבת מיר שגלה לשנחאי, סיפר: הרובע שבו הישיבה שכנה בשנחאי היה נתון להפצצות רבות. הסיבה לכך היתה 

 מסחרי גדול.  הקירבה הגאוגרפית לנמל, שבו היה מרכז
 

מספר תלמידי ישיבה פנו לרבנים והציעו לעבור לעיר אחרת, שבה יש פחות הפצצות. מנהיגי הישיבה, הגאונים מרן רבי 
חיים שמואלביץ זצ"ל ומרן רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל, התנגדו להצעה. הרבנים הסבירו שהדרכים נמצאות בחזקת סכנה 

 תוך סכנה. היו תלמידים שעדיין חששו מההפצצות וערכו גורל הגר"א. ולא נמלטים מסכנה על ידי שבאים ל
 

. אין הכרעה יותר ברורה מזו. (ישעיהו לז, לה) יצא להם הפסוק: "וְַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלהֹוִׁשיָעּה ְלַמֲענִי ּוְלַמַען ָּדוִד ַעְבִּדי"
שנדחקו לכניסה לבית המדרש והצטופפו בפתח. היה רעש גדול של למחרת נראו לפתע עשרות גויים, עובדי אלילים סינים, 

 הפצצות מבחוץ. כשהסתיימו ההפצצות, הקבוצה הגדולה עזבה.
 

ר' שלמה בורשטיין שאל אותם: "למה נכנסתם לכאן?". הם ענו לו: "בגלל ההפצצות. כל יום אנחנו נכנסים לכאן". הוא 
ע לכאן בשעת ההפצצות. כולם יודעים שמקום זה מוגן!". ר' שלמה התקשה התפלא, וגוי אחד הסביר לו: "כולם מנסים להגי

להבין את התשובה ואמר: "הבניין אינו מבנה מוגן!". הנכרי הסביר לו: "נכון, אתה צודק. הבניין לא מוגן, אבל זה הבניין 
  יותר!".היחיד כאן שמעולם לא נפגע בהפצצות. כל תושבי הרובע יודעים שזה מקום קדוש ולכן מוגן ב

 
 
 
 

 

  הְסִחיטָ  -תַׁשּבָ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

 ַהָּמקֹום ַהֻּמגָ ן ְּביֹותֵ ר

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

 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 

 .)שישי(שבוע  יסוד מידת השבוע:
 .ברית קודש איבר המרכבה למידה:. יוסף הצדיק צדיק המרכבה למידה:

 

ברית הלשון,  -יסוד נקרא 'כל' כי הוא כללות ויסוד לכל המידות. ונקרא 'שלום', כי מידה זו בלבד הוא המחזיק ברכה לעולם. גם תוכנו שמירת ברית הגדרת המידה:
 .מידת התאווה לעריות עבודה עיקרית: הלב, ברית המעור.ברית 

 (וספרתם לכם)שתשמישו יהיה בקדושה.  -זהירות מהסתכלות בעריות, מהרהורים רעים, ומכל מיני קרי. ובפרט הדגשות מיוחדות:
 יום 

 בחודש
יום 
 לעומר

מידה 
 פרטית

מידה ממ"ח קנייני 
 התורה

 הנהגה הפרטית ליום

 יקדים צרכי חבירו לצרכי עצמו, ויכוון במצוותיו שהקב"ה ישפיע טוב בהוראה אינו שמח חסד ל"ו כ"א

 יתגבר על רצונותיו ותאוותיו שהם מאהבת עצמו, ויכוון רק לשם שמים נושא בעול עם חברו גבורה ל"ז כ"ב

 שהילמד על שמירת הברית, ולא יסיח דעתו מלימודו ובפרט מענייני קדו מכריעו לכף זכות תפארת ל"ח כ"ג

 יוסיף תמיד בקדושה וצניעות, ויכין עצמו תמיד לניסיון בשמירת הברית מעמידו על האמת נצח ל"טכ"ד

 ידי הנהגותיו-יוותר לאחרים למען השלום, ויזהר לא לגרום מחלוקת על מעמידו על השלום הוד מ' כ"ה

 מקווה), יתרחק מתענוגים כדי להתקדשיטהר עצמו תמיד כראוי (נט"י, רחיצה,  מתיישב לבו בתלמודו יסוד מ"א כ"ו

 יתפלל תמיד על הקדושה ושמירת הברית, וישמור פיו מכל דיבור אסור שואל ומשיבמלכות מ"ב כ"ז



 

 

מרת  (זיווג שני):ילדיו  (מרבני ארגון 'תורה ויהדות לעם', יו"ר קרן השביעית וראש כולל במושב קוממיות).ר' ישראל יצחק קוממיות), 
 .(נישאה לר' יעקב קליין)חנה דבורה 

עלילת הדם הידועה מסביב לחטיפת הילד "יוסלה", התבקש שנת ה'תשכ"ב בעת חקירת רבינו ע"י צוות חוקרים ושוטרים, בעקבות ב
להדגים את כתב ידו לצורך בדיקה פוליגראפית. רבינו העלה על הנייר בכתב ידו הקדושה את י"ג העיקרים 'אני מאמין' של הרמב"ם, באומרו: 

א כשאומרים "אני מאמין" מתחזקת האמונה הל -"אולי כשחוקר הפוליגראף יבדוק את השורות האלו, אולי בינתיים יקרא את תוכן הדברים 
 בלב. אולי יספוג ריח של אמונה".

 

הילד יוסל'ה שוחמכר שהה זמן מסוים בקוממיות. רבינו חיזק אותו ביהדות, דבר שכמובן אין בו עבירה על החוק. המעלילים רצו לסבך את 
ברק באחד ממוצאי שבתות כדי לדון על -בכולל חזו"א בבנירבינו בפלילים ולהענישו. הם הוציאו דיבה, כאילו התקיימה אסיפה חשאית 

המשפט, כי -חטיפת הילד והסתרתו. הם טענו כי רבינו השתתף באספה. כדי להפריך את העלילה, היה צורך להביא עדים שיאשרו בבית
די הגיע לפני שבת למושב כדי רבינו שהה באותו הזמן בקוממיות ולא יצא מתחומי המושבה. אחד העדים היה יהודי מירושלים. אותו יהו

לאסוף תרומות. באותו מוצ"ש רבינו הלך איתו מבית לבית ושידל את התושבים שיתנדבו לסייע לאיש בעין טובה. דא עקא: האיש היה 
 ד.מפליטי השואה ועוד לא נמחו מזיכרונו איימי הימים הקשים. הוא נרתע מכל פגישה עם חוקרי משטרה ושופטים וכיו"ב, וסירב להעי

 

רב חשוב ניסה להשפיע עליו שילך להעיד. בתוך דבריו קבע בחומרה: "אם אינך מעיד, הרי אתה חוטא בלאו דאורייתא "אם לא יגיד ונשאר 
יש לו דין ערכאות. ממילא אין פה שום 'עדות' ולא  עוונו". רבינו, שהיה נוכח באותו מעמד, מיד קם ואמר: "במטותא, אל יאמר כך. בית־משפט

איסור של 'אם לא יגיד', אין פה אלא בקשה מאיש זה לגרום לי טובה. שיספר את מה שידוע לו". סוף דבר היה שהיהודי לא התגבר על 
תימנע בגלל כך לבוא שוב  עשה עכשיו כהבנתך, אבל אלקשייו, והודיע באופן מוחלט שלא ילך להעיד. רבינו מיד פנה אליו בבקשה: "

...". (מדברי הרה"ג אהרן סורסקי "מרביצי תורה מעולם אלינו בעתיד לאסוף תרומות, כמו שהיית רגיל עד הנה. אני גם אמשיך לעזור לך
 החסידות" )

, כשהריאה ביד בינו נודע במסירותו ובחמלתו לבני הישוב. לפעמים היה עולה במיוחד לירושלים עם שאלה מסובכת בסירכא של ריאהר
הקצב שהתלווה אליו, על מנת להכריע בהוראה זו יחד עם הרב מטפליק. השו"ב דכפר אתא ר' חסידא סיפר: "פעמים רבות, הרב שלח אותי 
לירושלים עם הריאה וביקש שהרב מטפליק יצטרף אליו להכריע בדיני טריפות. אחרי שקרא את מכתבו של רבינו וסברותיו בכוחא דהיתרא, 

אף הוא להכשיר. כאשר רבינו שמע, כי הסכים עימו הרב מטפליק, הוא התפרץ בבכי וציווה לתת שתים לירות וחצי צדקה לעניים  הסכים
(בימים ההם היה זה בערך שבועיים פרנסה למשפחה בינונית) ולא התקררה דעתו, עד שקרא מיד לגבאי צדקה ואמר שיחלק את המעות 

לפני שבת. זאת עשה כדי לכפר על כך, שנאלץ לפסוק נגד דעת הפוסקים המחמירים. לימים גילה לבנו כי  מיד, כדי שיבואו לידי העניים עוד
 בעת שמכריע להקל נגד דעות המחמירים, בשאלה הנוגעת לאחרים נוהג הוא להתענות בצום.

בפולין. כבר  בעיירה פלוצק )1904(נולד בשנת ה'תרס"ד  -הגאון הרב בנימין מנדלזון זצ"ל
בנעוריו התבלט בהתמדה, בכישרונות נעלים, במידות תרומיות ובגינוני קדושה וטהרה. התבלט 
בעבודת התפילה שלו. רבים מבני פלוצק פנו אליו בעת צרתם וביקשו שיעתיר עבורם. לאחר 
מלחמת העולם הראשונה עבר לגור ליד חותנו הרה"ח ר' אהרון משה חימוביץ, בעיר בודז'אנוב 

בשנת  .למשך עשר שנים. בזמן הזה הקים ישיבה, כיהן כדיין ומו"צ והעמיד תלמידים רבים
עלה לארץ הקודש בברכת רבו מרן האדמו"ר ר' אברהם מרדכי אלתר מגור  )1934(ה'תרצ"ד 

אתא את משרת הרבנות והוא נענה בחיוב. -כשהגיע לארץ, הציעו לו מכפר(ה'אמרי אמת' זיע"א). 
עסק  .יצא שמעו הטוב לתהילה כפוסק, דיין, גאון, מתמיד וצדיק מופלאבתוך תקופה קצרה 

 בקירוב הנוער להשי"ת. ביתו שימש כ'חדר בי"ד'. 
 

רבים פנו אליו ורבינו חיזק אותם בדברי אמונה. עסק רבות ב'שלום בית'. פיקח על בית השחיטה 
כעומד מצד החתן בעת  ועל ענייני הכשרות בעיר. עודד וגידל בחורים ששרדו את השואה ושימש

צעד ברגל מהאטליז לחנות כדי לעמוד מקרוב על משמר הכשרות, בעצמו ללא כל  .חופתם
שליחים. פעם, לאחר שגער בבעל מאפיה שזלזל בהוראותיו, ראו את רבינו מתהלך בביתו בצער 

 ". אם לא הייתי חוטא, לא הייתי נאלץ לנזוף באיש יהודיכשהוא ממלמל לעצמו: "
 

לקראת שנת השמיטה, עבר לשמש כרב של מושב קוממיות. פעל למען  )1952(בשנת ה'תשי"ב 
שמירת שמיטה ללא הסתמכות על היתר המכירה. היה פעיל מרכזי בקרן השביעית, שתומכת 

במשך שנות השמיטה אנשי המושב ראו ניסים רבים. יסד  .כלכלית בחקלאים שומרי שמיטה
קים כולל לאברכים. הרב דאג לספק את משכורתם. בהמשך יסד ישיבה לצעירים. מאוחר יותר ה

  .ת"ת לתשב"ר. ייסד 'קריה חינוכית לבנות' ברוח בית יעקב
 

הרחיב את היקף קרן השביעית, כך שתתמוך גם בחקלאים שאינם  )1973(בשנת ה'תשל"ג 
על מרן הגאון ר' אהרון רוקח מבעלזא אמר  .חרדים, שבחרו שלא לעבד את אדמתם בשמיטה

כל מעשיו לשם ". מרן החזו"א התבטא אודותיו בהערצה: "רב מלפני מאתיים שנהרבינו: "
-שנים. ציונו בהר 75-. חי כ)1979כ"ד אייר ה 'תשל"ט (-נפטר ב .שמיים והוא צדיק גמור"

 המנוחות בירושלים.
 

 כדת (נמרת חנה דבורה  אימו: (רב העיר וראש הישיבה בפלוצק). הגאון ר' מנחם מנדל אביו:
אביו,  מרבותיו: ומצאצאי רבי מרדכי יפה ושושלת וורקא). ר' משה מזאלישין, מח"ס 'משפט צדק'

בת ר' אהרן משה חיימוביץ  נפטרה בצעירותה), -(זיווג ראשוןמרת מרים  נשותיו:ר' מנחם מנדל. 
 אביו כרבה של (מילא את מקוםר' מנחם מנדל  (זיווג ראשון):ילדיו (זיווג שני). מבודז'אנוב שבפולין 

מרת  (זיווג שני):ילדיו  (מרבני ארגון 'תורה ויהדות לעם', יו"ר קרן השביעית וראש כולל במושב קוממיות).ר' ישראל יצחק קוממיות), 
 .(נישאה לר' יעקב קליין)חנה דבורה 

שנת ה'תשכ"ב בעת חקירת רבינו ע"י צוות חוקרים ושוטרים, בעקבות עלילת הדם הידועה מסביב לחטיפת הילד "יוסלה", התבקש ב
ו: להדגים את כתב ידו לצורך בדיקה פוליגראפית. רבינו העלה על הנייר בכתב ידו הקדושה את י"ג העיקרים 'אני מאמין' של הרמב"ם, באומר

הלא כשאומרים "אני מאמין" מתחזקת האמונה  -"אולי כשחוקר הפוליגראף יבדוק את השורות האלו, אולי בינתיים יקרא את תוכן הדברים 
 בלב. אולי יספוג ריח של אמונה".

 

שהה זמן מסוים בקוממיות. רבינו חיזק אותו ביהדות, דבר שכמובן אין בו עבירה על החוק. המעלילים רצו לסבך את  הילד יוסל'ה שוחמכר
ברק באחד ממוצאי שבתות כדי לדון על -רבינו בפלילים ולהענישו. הם הוציאו דיבה, כאילו התקיימה אסיפה חשאית בכולל חזו"א בבני

המשפט, כי -השתתף באספה. כדי להפריך את העלילה, היה צורך להביא עדים שיאשרו בבית חטיפת הילד והסתרתו. הם טענו כי רבינו
 רבינו שהה באותו הזמן בקוממיות ולא יצא מתחומי המושבה. 

 

אחד העדים היה יהודי מירושלים. אותו יהודי הגיע לפני שבת למושב כדי לאסוף תרומות. באותו מוצ"ש רבינו הלך איתו מבית לבית ושידל 
ת התושבים שיתנדבו לסייע לאיש בעין טובה. דא עקא: האיש היה מפליטי השואה ועוד לא נמחו מזיכרונו איימי הימים הקשים. הוא נרתע א

 מכל פגישה עם חוקרי משטרה ושופטים וכיו"ב, וסירב להעיד.
 

ה חוטא בלאו דאורייתא "אם לא יגיד ונשאר רב חשוב ניסה להשפיע עליו שילך להעיד. בתוך דבריו קבע בחומרה: "אם אינך מעיד, הרי את
 עוונו". רבינו, שהיה נוכח באותו מעמד, מיד קם ואמר: "במטותא, אל יאמר כך. בית־משפט יש לו דין ערכאות. ממילא אין פה שום 'עדות' ולא

ר היה שהיהודי לא התגבר על קשייו, איסור של 'אם לא יגיד', אין פה אלא בקשה מאיש זה לגרום לי טובה. שיספר את מה שידוע לו". סוף דב
עשה עכשיו כהבנתך, אבל אל תימנע בגלל כך לבוא שוב אלינו והודיע באופן מוחלט שלא ילך להעיד. רבינו מיד פנה אליו בבקשה: "

מעולם ...". (מדברי הרה"ג אהרן סורסקי "מרביצי תורה בעתיד לאסוף תרומות, כמו שהיית רגיל עד הנה. אני גם אמשיך לעזור לך
 החסידות" )

בינו נודע במסירותו ובחמלתו לבני הישוב. לפעמים היה עולה במיוחד לירושלים עם שאלה מסובכת בסירכא של ריאה, כשהריאה ביד ר
הקצב שהתלווה אליו, על מנת להכריע בהוראה זו יחד עם הרב מטפליק. השו"ב דכפר אתא ר' חסידא סיפר: "פעמים רבות, הרב שלח אותי 

ים עם הריאה וביקש שהרב מטפליק יצטרף אליו להכריע בדיני טריפות. אחרי שקרא את מכתבו של רבינו וסברותיו בכוחא דהיתרא, לירושל
הסכים אף הוא להכשיר. כאשר רבינו שמע, כי הסכים עימו הרב מטפליק, הוא התפרץ בבכי וציווה לתת שתים לירות וחצי צדקה לעניים 

עיים פרנסה למשפחה בינונית) ולא התקררה דעתו, עד שקרא מיד לגבאי צדקה ואמר שיחלק את המעות (בימים ההם היה זה בערך שבו
מיד, כדי שיבואו לידי העניים עוד לפני שבת. זאת עשה כדי לכפר על כך, שנאלץ לפסוק נגד דעת הפוסקים המחמירים. לימים גילה לבנו כי 

 ת לאחרים נוהג הוא להתענות בצום.בעת שמכריע להקל נגד דעות המחמירים, בשאלה הנוגע

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "לזצן ֹוזֶמְנְדלְ ן ִּבְניִָמי בָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 

הייתי רואה את אותו מחזה ממש. האם יתכן שזו הסיבה 
שאנחנו כיהודים נמצאים כאן היום?!". פתאום הוא הבין 
כמה מעט הוא יודע על מורשתו. הוא החליט לחקור ולהבין, 

 מהי המורשת של העם היהודי.
 

טיוארט כבר שמר תורה ומצוות. עשר שנים לאחר מכן, ס
הוריו התארחו בשבת אחת אצלו. אור נרות השבת האיר 
את הנשמה. אביו פנה אליו ואמר: "סטיוארט, אני חושב 
שמעולם לא סיפרתי לך מה התרחש עם סבתך, בזמן שבו 

 היית בביה"ח כתינוק שזה מכבר יצא לאוויר העולם".
 

נדירה  "מיד לאחר שנולדת התגלה שחלית במחלת דם
שמסכנת את חייך. שבועות ארוכים היית מאושפז בבית 
החולים. באותו זמן סבתך שהתה בביתה שבקליבלנד. 
לפתע נשמעה נקישה על דלת הבית. בפתח עמד רב צעיר 
שהזדהה בשם ר' מנחם מנדל טאוב. היה זה האדמו"ר 
מקאליב זצ"ל. לאחר ששרד את השואה וחווה על גופו את 

אושוויץ, היגר לארה"ב וקבע את מושבו  הנוראות שבזוועות
 בקליבלנד.

 

כנסת. הדבר שהיה חסר לו -הוא פנה מיד להקים בית
באותו זמן היה ספר תורה. בתור פליט חסר כל, הוא לא 
היה יכול להשיג את הסכום הדרוש. הוא החליט לפקוד את 
בתיהם של יהודי קליבלנד. סבתא התעניינה: "כמה עולה 

". אז זה היה סכום $3,500השיב: " ספר התורה?". הרב
 עצום.

 

סבתא, שהגיעה מבית יהודי שורשי, אמרה לו: "אם תבטיח 
לי שבשבת הראשונה שבה יקראו בספר התורה תעשה 'מי 
שבירך' לנכדי החולה, אתן לך את מלוא הסכום!". הרבי 

 הסכים, סבתא רשמה המחאה ונתנה לידי הרבי ההמום.
 

רך' עבורך יותר מפעם אחת. ללא ספק, הרבי עשה 'מי שב
הנה אתה כאן היום, כמעט חמישים שנה אחרי, בריא 
ושלם". סטיוארט ההמום שאל: "אבא, אתה יודע היכן ספר 

"כן, שנים ספורות לאחר מכן  -התורה הזה נמצא היום?"
הרבי עלה לישראל. לאחר ששאל את רשותנו, נטל את 

 ספר התורה".
 

סטיוארט חשב לעצמו: 'לפני עשר שנים ספר תורה בארץ 
ישראל שינה את חיי. עכשיו אני שומע על ספר תורה 
שהציל את חיי. האם יתכן שאותו ספר תורה, שהתחיל את 
תהליך החזרה בתשובה שלי, היה זה שסבתי תרמה?'. 

 אכן, היה זה אותו ספר תורה...הוא החליט לברר זאת. 
 

תו קנתה בחסכונותיה והצילה את אותו ספר תורה, שסב
חייו בינקותו, שב והציל את חייו הרוחניים, בשנות בגרותו. 
הפסוק: "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" קיבל 
משמעות חדשה ומיוחדת עבורו. במעשה זה הסבתא 

פעם מבחינה גשמית ופעם  -הצילה את חייו פעמיים
 מבחינה רוחנית.

הרב יואל גולד מרבני לוס אנג'לס סיפר את הסיפור הבא 
לאחר ששמע ובירר את הפרטים המדויקים מפי בעל 

מינץ. סטיוארט נולד  (ישראל אליעזר)המעשה, ר' סטיוארט 
בשנת ה'תש"י בקליבלנד שבאוהיו. לדאבון לב, סטיוארט לא 

 זכה לחינוך יהודי. 
 

חגיגת ה'בר  בשלושים וחמש השנים הראשונות לחייו, מלבד
מצווה' שנערכה לו, כמעט שלא חש קשר למורשתו היהודית. 
מבחינתו הוא אזרח אמריקאי לכל דבר ועניין. המפנה בחייו 
התרחש בשנת ה'תשמ"ח. ארגון  מסוים הציע לסטיוארט 
ולחבריו טיול מסובסד לישראל. הם החליטו לנצל את 

 ההזדמנות ולנסוע.
 

עד שהספיקו להתארגן  הם נחתו בארץ ביום שישי בבוקר.
ולהתמקם במלון בירושלים כבר נכנסה השבת. הם היו 
מותשים מהטיסה. הם סעדו את ארוחת הערב ובשעת לילה 
מוקדמת שקעו בשינה. בשעת בוקר מקודמת מאוד סטיוארט 

 פקח את עיניו והביט בנוף, שנשקף מחלון חדרו. 
 

ה בירושלים של אותן השנים הכל היה סגור בשבת. לא הית
אפשרות להזמין מונית וכל מרכזי הבילוי נסגרו. סטיוארט 
וששת חבריו, כולם 'תינוקות שנשבו', חשו כלואים בחדר 
המלון שבו שהו. הם רצו להתחיל את ה'טיול' המיוחל, אבל 

 לא ידעו כיצד יוכלו לעשות זאת.
 

אחד מהחברים הציע: "למה שלא נערוך 'סיור בתי כנסת'?! 
כנסת, ננשום -. נסתובב בכמה בתיהרי הם פתוחים בשבת

את האווירה ונחזור". סטיוארט התקומם: "ללכת לבית כנסת? 
מה פתאום? לשם הולכים ביום כיפור, אולי בראש השנה. 

 היכן שמענו שהולכים לביה"כ בשבת 'רגילה'?". 
 

מכיוון שלא היה להם מה לעשות הם יצאו וסטיוארט נגרר 
רושלים. כך צעדו במשך אחריהם. הם פנו לסיור ברחובות י

זמן רב הם חלפו על פני עשרות בתי כנסת ולא העיזו 
להיכנס. פתאום הם הגיעו לבניין בעל חזית לבנה. היה זה 
בית כנסת גדול שחלונותיו היו פתוחים, וקולותיהם של 

 המתפללים נשמעו בעדם.
 

בלי לדעת מדוע, סטיוארט פנה לחבריו והציע: "בואו נכנס 
בחן אותו מבפנים". הם לא העזו להיכנס לבית הכנסת ונ

לשם. הם היו בטוחים כי לבושם יעורר תשומת לב שלילית 
כלפיהם, לכן הם עלו לקומת עזרת הנשים. לחלקם היתה זו 

 הפעם הראשונה בחייהם שהם היו בבית כנסת.
 

ריקה. סטיוארט הביט אל היכל בית  עזרת הנשים היתה
הכנסת ההומה. המחזה הותיר בו רושם עצום. בפעם 
הראשונה בחייו הוא ראה אנשים עומדים סביב הבימה, 
עטופים בטליתות, עטורים בזקנים לבנים. הם קראו מתוך 

 ספר תורה עתיק שהיה מונח על השולחן.
בטוח  סטיוארט לא היה יכל לכלוא את התפעלותו: "וואו, אני

שאילו הייתי יכול לחזור במנהרת הזמן אלפיים שנה אחורה, 
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  ""בחוקותיבחוקותי""פרשת פרשת  

  .)י"רש(עמלים בתורה תהיו ש ].ג, כו ["קותי תלכוואם בח"
אך משה הקטן , כולם ישנים, התריסים מוגפים, רוחות משתוללות בחוץ, לילה חשוך, בבית קטן בקצה העיירה

, על שרפרף קטן ליד מיטתו מונח ספר גדול. ומתנדנד בדביקות, מכורבל בשמיכה, הוא יושב במיטתו. עדיין לא יישן
                   ,  הוא חזר שוב ושוב על לימודו,קולו החרישי התנגן בחלל החדר. וידו הקטנה מונחת על הספר בערגה

  . כשגופו הקטן והחלוש נלחם בקושי רב בעייפות שלו
משה הסתכל על אמו . הסתכלה במבט עצוב על בנה הקטן. ואמו נכנסה, דלת חדרו נפתחה, פתאום השתתק ברגע

שכב מיד אני א, כן אמא". "השעה מאוחרת מאד, משה עליך לישון"ואז האם אמרה בקול רך . ושתק גם הוא
". ?מה רצית לומר בני היקר"אך האמא לא ויתרה . הילד לא ידע אם להמשיך ולבסוף החליט לשתוק, ..."רק, לישון

  ...". רציתי רק לגמור לחזור על מה שלמדנו היום בחיידר: "משה ענה בשקט
, כן"שה אמר ומ". כל הזמן אתה משנן, אבל חזרת כבר על לימודך מאז שחזרת מהחיידר, ענתה האם, אני יודעת"

הוא לא בעל , חשבה לרגע כמה קשה לו לבנה הקטן, האם נאנחה ...". אבל עדיין אני לא מבין את הגמרא... אמא
.... אינו מצליח בלימודיו, ויש לו הרבה, למרות אהבת התורה שיש לו, לכן, ואין לו זכרון טוב, כשרונות מבריקים

אתה עלול לחלות , בריא וחזק כל כך ואם לא תישן מספיקהרי אתה לא  ,אתה חייב לישון, בני: "ואז אמרה
  ...". תזכה להבין את השיעור' ובעזרת ה, לכן לך עכשיו לישון... חלילה

, הוא לא הצליח להירדם מיד. ונשכב לישון" לילה טוב"לכן ברך אותה ב, לא רצה לצער את אמו. משה היה ילד טוב
  .רק לאחר הרבה זמן נרדם. כמו כולם,  כך רוצה להבין את הכלהוא כל.  מול עיניו- הקושיה , ההסבר, הגמרא

, "?מה קרה"יוסף שאל את אשתו . בעננה של עצבות על פניה של אשתו, אביו של משה, הבחין יוסף, למחרת בבוקר
הוא כל כך רוצה . אני לא יכולה לראות בצערו של מוישי שלנו... ליבי נקרע לגזרים: "ואז סיפרה האם בדמעות

ומוישי יושב כל היום חוזר , משחקים משתוללים וגם מצליחים בלימודים, תראה את חבריו. מץ ולא מצליחומתא
, אם הוא ימשיך כך... 'עוד תראי בעזרת ה: "חשב וענה לבסוף, האב שמע...". ואינו מצליח... לומד ולומד, ומשנן

  ". יות בין גדולי הדוראין ספק שהוא יזכה לה, וגם עם התפילות והדמעות שלך, בהתמדה כזאת
                   , כל יום היה חוזר מהחיידר ומתיישב לחזור ולשנן את לימודו. משה הקטן המשיך בכל הכוח. וכך היה

                   , חלפו ימים ולאט לאט במשך השנים ראשו התחיל להפתח. רצה לדעת ולהבין הכל, למד בלי הפסקה
, שזכה להיות בין תלמידיו של החתם סופרעד , הוא עלה והתעלה במעלות התורה והיראה, כשרונותיו החלו לפרוח

  . שהיה מגדולי הפוסקים בעם ישראל, ם שיק הקדוש"הלא הוא המהר, ולהיות בין גדולי הדור ממש
 -עזר לי שהפכתי אותו לראש אנושי ' וה] ראש דלעת[' תקו קאפ'בילדותי היה לי : "לימים סיפר על עצמו ואמר
  .)אחת שאלתי( ..."והכל בכוח העמל והיגיעה

  .את התורה שבכתב עם התורה שבעל פהלחבר ]. ג, כו ["קותי תלכוואם בח"
                    –תורות ' כדי לרמוז על ב, בלשון רבים" בחוקותי"כי התורה נקטה ואמרה , הקדוש באר" אור החיים"ה

  .ב ותורה שבעל פהתורה שבכת
                  , טר נמשכת והולכת אחר תורתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאיידוע כי תורתו של רבי חיים בן ע

כי כאשר ' אור החיים'לכן מביא ה. דברי הזוהר הקדוששרשם מ' אור החיים' המובאים בספר ורבים מהבאורים
                   , מכן לומר את דבריו לאחרורק , ראשית כל עליו לפתוח בפסוק מהמקרא, אדם בא לומר דברי תורה

  .ן בר יוחאיכפי שנהג רבי שמעו
                   : אין לו לומר, כגון הלכות בשר בחלב, מהשולחן ערוךר אדם בא לומר דברי תורה מהגמרא או אף כאש

                   : אלא לפתוח את לימודו בדברי הפסוק ולומר, "מה הדין אם כפית חלבית נפלה לתוך סיר בשר"
זאת כדי להבהיר ". טיוועתה נבאר את משמעות האיסור ופר', לא תבשל גדי בחלב אמו': התורה צוותה אותנו"

אמנם פעמים רבות הגמרא עצמה מביאה את . כי התורה שבעל פה באה לפרש את דברי התורה שבכתב, לעיני כל
טוב לאדם להרגיל את עצמו , אבל גם כאשר הגמרא אינה מביאה את המקור לדבריה, הפסוק ומקור הדברים
ומקדים פסוק מן , כי אדם העושה כן,  נאמרבזוהר הקדוש .מהנביאים או מכתובים, לפתוח בפסוק מהתורה

ועל ידי כן הוא , מחבר בכך את התורה שבכתב עם התורה שבעל פה, ל"ואחר כך שונה את מאמרי חז, המקרא
שיש לאדם ללמוד תמיד , "אם בחוקותי תלכו: "זהו שאמר הכתוב .וזוכה לעולם הבא, מיחד את העולמות שלמעלה

             ל לקרוא דבר יום ביומו בספר "מזה הטעם תיקן רבנו האריז. צרפן יחדיותורה שבכתב עם תורה שבעל פה ול
זאת כדי שהאדם ילמד בכל יום תורה . גמרא וזוהר, וכן משנה, נביאים וכתובים, שיש בו מקרא', חוק לישראל'

   ".אם בחוקותי תלכו: "ויקיים את מאמר הכתוב, שבכתב עם התורה שבעל פה
ששמם נקרא כן מפני שהאמינו רק במקרא ולא , שם רשעים ירקב, ת הקראיםרבי חיים בן עטר קרא מלחמה על כ

וכבר כתב עליהם . הרסו והחריבו כל חלקה טובה, בעבר היו הקראים חלק ניכר מעם ישראל. בתורה שבעל פה
  ".קרע שאינו יכול להתאחות"ז "הרדב

  

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר נו הגאוןרבונ מורנו "לע

 .ו"נועה בת בר שירה הי, ו" הינימין בן מרים ב, ו"מיכל אפרת חיה בת דיאנה הי,  ו" היציפורה בת תמו, ו"מרדכי בן שרה הי, ו" הימרים בת קטי, ו" היאברהם בן פארילרפואת 



  
בתקופה מסויימת התרבו . תיקההתפללו בני כת הקראים בבית כנסת משלהם בעיר הע, בזמן רבי חיים בן עטר

ולהתבונן בשל מה באה עליהם , לטכס עצה, עד שרבני העיר נמנו וגמרו להיוועד יחדיו, הצרות והאסונות בירושלים
ולאחר מכן נפטר בקיצור ימים והוא , רבי חיים בן עטר שהה בירושלים מספר חדשים בלבד. הצרה הגדולה הזאת

  .הוזמן להשתתף באספה יחד עם כל רבני ירושלים עיר הקודש,  הצעירלמרות גילו. בן ארבעים ושמונה שנה
נשברה אחת המדרגות מתחת , כאשר רבי חיים בן עטר ירד במעלות המובילות לבית הכנסת שבו התקיימה האספה

הבין כי אין זה מקרה שארע בלא טעם , שהיה קדוש עליון, רבי חיים. והוא מעד ארצה ונחבל בגופו הטהור, לרגליו
  .הוא ביקש מיד לחפור במקום המדרגה שסטתה ממקומה ולראות מה מונח מתחתיה. וסיבה
                    .שרבים מהם חיו בארץ מצרים, ם בזמנו נלחם גם הוא מלחמת חרמה כנגד אנשי כת הקראים"הרמב

  !רחמנא ליצלן, לקרעם ולשרפם, ונהגו לטול אותם, וכיוון שכך יצאו אותם רשעים כנגדו וכנגד ספריו
                   . ם" כי מתחתיה מונחים ספרי הרמבראו,  שממנה נפל רבי חיים בן עטר,ו במקום המדרגהכאשר חפר

                    ,כדי שרבני ירושלים ורבי בן עטר בתוכם, התברר כי הקראים הארורים הניחו את הספרים מתחת למדרגה
  .בדרך בזיוןכילכו על גבי הספרים הקדושים 

                   . אותם שלא יהיה להם מניין בירושליםהוא קילל , כאשר ראה רבי חיים בן עטר מה עשו הקראים
, בכל פעם כמה מהם מתו. ואכן מאותו יום והלאה לא היה מניין עשרה בבית הכנסת של כת הקראים בעיר הקודש

הזעיקו קראי ירושלים , לאחר זמן מה שבו לא היה להם מניין .ותמיד חסרו להם מספר אנשים להשלמת המניין
קראי מצרים נענו לבקשת אחיהם הירושלמים . לה גדולה של כת הקראיםשבה היתה קהי, תגבורת מארץ מצרים

  .כדי שלעולם לא יחסר מניין קראים בעיר הקודש, ושלחו חיש שלושים איש
ומעתה יהיו להם כמה ,  קללתו הנמרצת של רבי חיים בן עטרתי עלה בידם להפר אהקראים ששו ושמחו בחשבם כ

                . ושוב לא נותר מניין קראים בעיר הקודש, אולם תכף פרצה בהם מגפה כבדה ומתו בהם רבים, וכמה מניינים
  .)דורש ציון( ל"כך ראו הכל את כח דברי קדשו של רבי חיים בן עטר זצ

  .בשלום על משכבםנחים ה]. ו, כו ["ושכבתם ואין מחרידד"
הדברים אמורים הן כלפי האנשים החיים שלא . תביא לכך שיוכלו לשכב ללא מחריד" ום בארץלונתתי ש"ברכת 

ואף אחד לא יטריד אותם ויפריע להם , שיוכלו לנוח בשלום על משכבם, והן כלפי המתים, יהיו מעורבים במלחמות
רבי אלעזר היה . איבנו של רבי שמעון בר יוח,  רבי אלעזר– אחד מיוחד במינו רבותינו מספרים על נפטר .ממנוחתם

לוש עשרה שנה במשך ש. ל בעזרו תמיד- לומר שא, אביו קרא לו בשם זה. ודומה לו ביותר, בנו אהובו של רבי שמעון
: עד שאמר אביו רבי שמעון, רבי אלעזר הגיע לגדלות כזו .במערה וללמוד עימו תורהזכה לשבת ביחד עם אביו 

               ? ומדוע באמת לא פטר, !"אם יותם בן עוזיהו עימנו ואלעזר בני, יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין"
  .ובעוונותינו לא זכינו לכך, משום שהיה צריך שכולם יהיו בדור אחד

מנקה אותו ומושחת אותו , מדי יום היתה עולה אליו. כשנפטר רבי אלעזר הניחה אותו אשתו בעליית הגג בביתם
ולפי דעה שניה עשרים ושתים , לפי דעה אחת שמונה עשרה שנה, רבי אלעזר שכב שם. וגופו נשאר שלם, בשמנים

         ? ומי יודע מה יבוא אחר כך,  עכשיו תולעת–נבהלה מאוד . באחד הימים מצאה תולעת יוצאת מתוך אוזנו !שנה
, זה היה חד פעמי. אל תפחדי: ואמר לה, בלילה בא אליה רבי אלעזר בחלום. כל אותו היום היתה שרויה בצער

  .לווזה כל העניין כ. שמבזים תלמיד חכם ולא מחיתישום שפעם שמעתי נענשתי מ
           . אשתו היתה מקבלת אותם ומשמשת כסדרנית בית הדין. ואינם יודעים שהוא נפטר, אנשים היו באים לביתו

                   , היה שואל". עמוד פה ואמור את שאלתך: "הורתה לאחד. היא היתה תקיפה וניהלה את הכל ביד רמה
               : אמרה לאחד. היו באים שניים לדין. או להפך" כשר", "טהור", "מותר: "וצא קולומעליית הגג היה י

                  ". ב.ו' ותן לבעל דינך להשיב על סעיפים א, כעת שתוק: "הורתה לו. עמד ואמר". אמור את כל טענותיך"
                   :היה קול יוצא מעליית הגג ואומר". כעת המתינו לשמוע מה אומר הרב: "כשגמר להרצות את טענותיו אמרה

  ."זה זכאי וזה חייב"
הגמרא ממשיכה לספר שבערב יום  .במשך שמונה עשרה שנה או יותר –" שכבתם ואין מחרידו. "פלאי פלאים

פרידה אחת יש לי ואין אתם מבקשים : "הכיפורים בא רבי שמעון בר יוחאי בחלום אצל חכמי ישראל ואמר להם
  .באו לטפל בגופתו. הוא רוצה שיקברו אותוו, הבינו חכמי ישראל שכוונתו לרבי אלעזר". לתיתה לי

כל השנים הללו לא הפילה : כשבאו לשם התנגדו בני המקום וטענו. בסמוך לצפת, רבי אלעזר התגורר בכפר עכברא
                   . רבי אלעזר בקדושתו הגן על כולם. שום צער לא היה לאף אחד. ואף אחד לא סבל מכאבי שיניים, אשה

  ?עלינו מי יגן –אם תקחוהו כעת מאיתנו 
אכלו דגים וכל מיני , שחטו כבשים, כאשר היו כולם עסוקים בזבחיהם, או אז. הותירוהו שם עד ערב יום הכיפורים

  . מיהרו החכמים לקחת אותו והביאוהו למירון–והיו מקיימים את מצוות היום , מעדנים
  .לשםח להם להיכנס ולא הני, כשעמדו לקברו במערה קידם את פניהם נחש גדול. ועדיין לא תם הסיפור

עד אז סגר הנחש את פיו כדי . פתח פיך ויכנס בן אצל אביו, נחש,  נחש–עכנא , עכנא: עמד אחד מן החכמים וצעק
  .והם מיהרו לקבור את רבי אלעזר שם, פתח להם, אך כשאמרו לו כך, להביע איום

,                 ]של רבי שמעון[נפטר נכדו ל מוסיפים לספר שכאשר "חז. לא כל אחד יכול היה להיכנס אל המערה הקדושה
. אך לא נענו, עמדו והתחננו שיאפשר להם לקבור, אלא ששוב קידם את פניהם נחש, ניסו לקבור גם אותו שם

בצער המערה היו רק . מערההאלא שהוא לא היה איתם בצער , לא שזה גדול מזה: לבסוף יצאה בת קול ואמרה
לפיכך רק הם יכולים לבוא ולהיקבר זה לצד זה באותה מערה ו!  רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר–שניים 
  .)דורש ציון( הריהי כחצר המשכן": אהבת ציון"אשר לפני כשלוש מאות שנה כתב עליה ה, קדושה

 ,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"על, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

 , ל"ד זנ משה בן כורשי"לע, ל"נ משה בן אסתר ז"לע, ל" זוד חבסוב בן רבקהדנ "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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הההההדהדלקלקת נרוהדלקת נרות

איך זוכים לאהבת התורה

1111888:::55577722220000:::00099922221111:::0000444
עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

אומר בעל הטורים, 
"אִם בְּחֻקַֹּתי ֵתּלֵכוּ" 

ראשי תיבות – אב"ת, 
שתלכו בדרכי האבות. 
הכל תלוי באבות, מה 
שהאבות משרים על 
הבנים, הוא שיוביל 
אותם ויקח אותם 
במעלות עבודת ה'

 המשך
בעמוד 4 >>



תורה וגדולה במקום אחד

לא יכולתי שלא 
לגשת אליו, ובידיים 

פשוטות ופנים 
מלאות תמיהה, 

כמעט זעקתי 'מה 
זאת?!' הלא היום 
האחרון הוא היום! 

ואם לא עכשיו 
תעסוק בפרנסתך, 

אימתי...



העמל בתורה – בדין הוא שיטול שכרו

מסע חוויתי בעולםרק אל תלכו עמי בקרי

ששאאלה:

תתששובה:

3

אכן על 'קיום המצוות' אין 
שכר בעולם הזה, אך על 
'יגיעת המצווה' נקבל שכר 
מצווה גם בעולם הזה, 
וזהו מה שכתבה התורה 
"אם בחקותי תלכו" - 
שתהיו עמלים בתורה



 המשך
מעמוד 1 >>

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

אנו מזמינים אתכם לביקור והתרשמות
ולערוך את האירוע שלכם באולם החדש והמשופץ:

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

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים

לפרטים ותיאום מועד התרשמות:
02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931

רבי שלום גולדמן מזוועהיל זצ"ל 

מממעשיו ממרווביים ממחכמתו

מופללא בססבלנננותו











15,000

K S H A B AT @ I N N . C O . I L  

.052-7620219

15,000

. ּקַֹתי ֵּתֵלכּו�  �ִאם ְּבח
:

. ּקַֹתי ֵּתֵלכּו� �ִאם ְּבח
:

אָֹתּה" ַהּכֵֹהן  ְוֶהֱעִריְך  ַהּכֵֹהן...  ִלְפֵני  ַהְּבֵהָמה  ֶאת   "ְוֶהֱעִמיד 
.

474



500
500

1000

החלשים הם המובחרים!

*

 



 1,000
10,000

050-4120-812

615



0559260027

0583207037
.0527646963

22:30 21:00 30+
036766049

 
10:00 9:00

c9595@okmail.co.il

0548561881

102

 

 



  

 

   

  

 

  

  

  
 
 
 

   
 

 

בכור  העלון לעלוי נשמת:
 בן זושאחי בן בטי, אברהם

יום ' ר בת יהושע, 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  

 

 ְּפָעִמים (כו, כז) "ְּבֶקִרי ִעִּמי ַוֲהַלְכֶּתם, ִלי ִתְׁשְמעּו לֹא ְּבזֹאת "ְוִאם
י ְּבַהר ָּפָרִׁשּיֹות ְמֻחָּברֹות ַרּבֹות  ֶלַקח ָלנּו ִהֵּנה. ִּבְכִדי ְולֹא ,ּוְבֻחּקֹתַ
 ַמָּצִבים ִּבְׁשֵני ַהְמֻדָּבר ִלְכאֹוָרה. ַהָּפָרִׁשּיֹות ִּבְׁשֵּתי ִנְׁשָנה ְוהּוא ֶאָחד

 ,ֵזֶהה ַהֶּלַקח זֹאת ְוִעם, ָהָרָעה ּוְתהֹום ַהּטֹוָבה ִׂשיא, ְמֻקָּטִבים -
 ...ָּכ ָּכל ּוֻמָּכר

 ,ַהְּׁשִמָּטה ְׁשַנת ְׁשִמיַרת ַעל ָּבּה ִנְצַטִּוינּו. ְּבַהר ִמָּפָרַׁשת ַנְתִחיל     
 .ַלַחְקַלאי הּוא ָעצּום ִנָּסיֹון"'. ַלה ַשָּבת, ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ַשָּבתֹון ַׁשַּבת"

 ּוֵפֵרׁש ."...ַהְּׁשִביִעת ַּבָּׁשָנה ּנֹאַכל ַמה תֹאְמרּו ְוִכי: "ַהָּכתּוב ְוָאַמר
, ַהְּׁשִמיִנית ַּבָּׁשָנה ּנֹאַכל ַמה ַהְּׁשִביִעית ַּבָּׁשָנה תֹאְמרּו ְוִכי: ן"ָהַרְמּבַ 

 . ַהָּׁשִנים ְׁשלׁשֹ  ָּכל ֲעבּור ְּתבּוָאה ִּתְגַּדל ַהִּׁשִּׁשית ַּבָּׁשָנה ִּכי, ְּדָאָגה ַאל
, ַרב ֹּכה ְּבֶׁשַפע ְּתבּוָאה ָּגְדָלה ִאם", ָיָקר ְּכִלי"הַ  ִהְקָׁשה ּוְכָבר     

 .ְוהֹוֵתר ַּדי ָלֶהם יֵׁש ַוֲהֵרי, ֶׁשִּיְׁשֲאלּו ַמּדּועַ 
, ָּבּה ֻהְזַהְרנּו. ֵמֵאֶליהָ  ְּבֻחֹּקַתי ְּבָפָרַׁשת ְמֹתֶרֶצת ֻקְׁשָיתֹו ֲאָבל     

, ֲאסֹונֹות ֶׁשל ִמְקָּבץ. ַהּנֹוָרָאה ַהּתֹוֵכָחה ָּתבֹוא ֶנְחָטא ָחִליָלה ֶׁשִאם
 ַּתֲעִנית ִהְלכֹות( ָהַרְמָּב"ם ֵּפֵרׁש", ְּבֶקִרי ִעִּמי ֵּתְלכּו ְוִאם. "ִליְצַלן ַרֲחָמָנא

, ְּגֵריָדא ְּבִמְקֶרה ָּבאּו ֶׁשַהָּצרֹות נֹאַמר ִאם, ִמְקֶרה ִמְּלׁשֹון :א, ג)
 ַהֲחָטִאים ַעל ַּגם, ָּכפּול עֹנֶׁש ֶׁשָּיבֹוא", ֶקִרי ַּבֲחַמת ִעָּמֶכם ְוָהַלְכִּתי"

 .ַּבִּמְקֶרה ּוְתִלָּיָתם, ֵמָהֳעָנִׁשים ַהִהְתַעְּלמּות ַעל ְוַגם
 - ְּבֻחֹּקַתי ּוְבָפָרַׁשת ְּבַהר ְּבָפָרַׁשת - ְוָׁשם ֶׁשָּכאן, ִיְרֶאה ַהִּמְתּבֹוֵנן    

ׁש הּׁשַ  ד ֹרֶ  ָּבֶהן ִיְרֶאה ְוָהָאָדם, ַמָּכה ַאַחר ַמָּכה ָלבֹוא ֲעלּוָלה. אֶחָ
 ַאַחת ְּבָׁשָנה ְלָהִניב ָהָאֶרץ ִויכֹוָלה. ַמָּזל ֹחֶסר, ֻאְמָלל ִמְקִרים ֵצרּוף
 ָׁשָנה ֶאְׁשָּתַקד ֶּׁשָהְיָתה, ֱאֶמת" :יֹאַמר ְוָהָאָדם, ָׁשִנים ָׁשלֹוׁש ֶׁשל ְיבּול

 ָסַמ ַהִאם, ַהְּׁשִמָּטה ְׁשִמיַרת ַעל ַהּבֹוֵרא ִצָּוה ֵאי ֲאָבל. ֻמְצַלַחת
 ִמְקֶרה ֶזה ָהָיה ֶׁשּלֹא, ֵעיָניו ִלְפֹקחַ , לֹו ְלַגּלֹות ְוַחָּיִבים?!" ַהַּמָּזל ...ַעל

 !ּתֹוָרה ְלׁשֹוְמֵרי ִמָּמרֹום ְּבָרָכה ֶאָּלא, ַמָּזל ְסָתם ְולאֹ 
 .ִסּפּור לֹו ְוַנְקִּדים, ְלַגֵּבינּו ַהֶּלַקח ֶאת ָנִפיק     
 :ְוִסֵּפר, ַּבֲחִסיָדיו ֻמָּקף ל"ַזצַ  ִמֶּבְלז ֹּדב ִיָּׂששָכר ַרִּבי ַהַּצִּדיק ָיַׁשב     

 ַקְרַקע ֶחְלקֹות ֶׁשִעְּבדּו, ִויִדיִדים ְׁשֵכִנים ,ִאָּכִרים ִּבְׁשֵני ַמֲעֶׂשה    
 ָהְלכּו ָׁשבּועַ  ּוִמֵּדי, ֲחָלָבן ֶאת ְוָחְבצּו ָהִעִּזים ֶאת ָחְלבּו .ִעִּזים ְוִגְּדלּו
 .ְּגִביָנה ַוֲחִריֵצי ְיָרקֹות ְמַעט: ּתֹוַצְרָּתם ֶאת ִלְמֹּכר ַהּׁשּוק ְּביֹום ָלִעיר

 ָלִעיר ָהְלכו. ַמְרֹּכְלָתם ֶאת ְוָנְטלּו קּום ִהְׁשִּכימּו ,ֵקיִצי ְּביֹום, ַּפַעם     
 ַּכְסָּפם ְצרֹורֹות ֶאת ָנְטלּו. ָנֶאה ְּבֶרַוח ֶאתּתֹוַצְרָּתם ּוָמְכרּו ַהְּגדֹוָלה

 .ִלְכָפָרם ָלׁשּוב ּוָפנּו
 :ָלֶזה ֶזה ְוָאְמרּו, ִּבְקָעה ָחצּו. ָעְיפּו ְוָהִאָּכִרים, ְּבעזֹ  ָקְפָחה ַהֶּׁשֶמׁש    

 ַעל ְיֵהא ַמה ֲאָבל". ַנְמִׁשי ְּבֶטֶרם ַּתְחָּתיו ָננּוחַ  ָהָבה, ָעֵנף ֵעץ ִהֵּנה"
 ָּפרֹות ַרק. ַחָּיה ֶנֶפׁש ְוֵאין, ָסִביב ִהִּביטּו? ֶׁשְּבָיָדם ַהֶּכֶסף ְצרֹורֹות
 ."ַסָּכָנה ָּכל ְלַכְסֵּפנּו ִנְׁשֶקֶפת לאֹ : "ָאְמרּו. ַּבֶּמְרָחק רֹועֹות

 ,ּוְתַרְחַרח ָּפָרה ָּתבֹוא ְוִאם. "ַּבֲחָׁשׁש ָהֶאָחד ָׁשַאל?" ַהֻאְמָנם"     
 "?ְּכָרֶעיהָ  ְוַעל ִקְרָּבּה ַעל ַהֶּכֶסף ַׂשִּקית ֶאת ִּתְבַלע ְוִאם
 ַלֲעַנף ְצרֹורֹוֵתיֶהם ִלְקֹׁשר ֶהְחִליטּו. זֹאת ּוְבָכל, ַהֲחָׁשׁש ָרחֹוק     

 ָנָחה ֵכן ִמֶּׁשָעׂשּו. ֵעִצים ַעל ְמַטְּפסֹות ֵאיָנן, ַּכָּידּועַ , ָּפרֹות. ָהֵעץ
 .ֲעֵרָבה ְּבֵׁשָנה ְוָׁשְקעּו, ַּדְעָּתם

ים נַער. רֹוֶעה ַּגם יֵׁש ָּפרֹות ֶׁשֵּיׁש ֶׁשֵהיָכן, ֵהִבינּו ְולאֹ        ָיַׁשב רוֹעִ
 ֶאת ִמֶּׁשָּׁשַמע ַא. ָראּוהּו ְולאֹ , ּוֵביָנם ֵּבינֹו ֶׁשָחְצצּו ִׂשיִחים ֶׁשל ְּבִצָּלם
. ַמֲעֵׂשיֶהם ֶאת ְוָרָאה, ֶהָעִלים ֲחַרֵּכי ְּבַעד ַאֲחֵריֶהם ָעַקב קֹוָלם

 ְלַמֲחֵסה ִעּמֹו ְנָטָלן. ַהַּׂשִּקּיֹות ֶאת ְוִהִּתיר, ַּבָּלאט ָקם ִמֶּׁשִּנְרְּדמּו
 .ְּבָידֹו ַמְטמֹון, הּוא ָעִׁשיר. ֵעיָניו ָּבְרקּו ְּתכּוָלָתן ֶאת ִמֶּׁשָּסַקר. ַהִּׂשיִחים

 ְיַחְּפׂשּו ֵאיָנן ֶׁשַהַּׂשִּקּיֹות ּוִמֶׁשִּיְראּו, ְּבָקרֹוב ָיִקיצּו ֵהן. ִנְבַעת, ְוָאז     
 ַיִּזיקלאֹ , ַרְעיֹון ְּבִלּבֹו ָעָלה? ַּיֲעֶׂשה ַמה. ִיְמָצאּוהּו ְוָלֶבַטח, ַהַּגָּנב ַאַחר

 ַהָּפרֹות ְּבֶגְלֵלי ַהְּצרֹורֹות ֶאת ּוִמֵּלא, ְּבִכיסֹו ַהָּמעֹות ֶאת ָטַמן. ְלַנּסֹות
 ַלֲאחֹוֵרי ָחַזר. ֶהָעָנף ַעל ַהַּׂשִּקּיֹות ֶאת ְוָתָלה, ָלֵעץ ֶחֶרׁש ָׁשב. ֶׁשְּסִביבֹו
 .ִּבְדִריכּות ְוָעַקב, ַהִּׂשיִחים

 ַהַּׂשִּקּיֹות, ִנְרְּגעּו. ָעל ֶאל ְמֹבָהל ַמָּבט ְוָנְׂשאּו, ֵנעֹורּו ַהְיֵׁשִנים     
 ָיד הֹוִׁשיטּו. ְּבַדְרָּכם ְלַהְמִׁשי ּוִבְּקׁשּו, ַעְצמֹוֵתיֶהם ִחְּלצּו. ִּבְמקֹוָמן
 .ַקּלֹות ְוֵהן, ְלַהִּתיָרן ִנּסּו. ָּתְמהּו... ְלַמָּגע ַרּכֹות ְוֵהן - ַלַּשִּקּיֹות

 ִהִּביטּו. ָּפרֹות ֶּגְלֵלי. ְּבַאָּפם ִהָּכה ְוָהֵריחַ  - ְּפָתחּום. ָּתְמהּו     
. ְּבַׁשְלָוה רֹוֶעה ָּפרֹות ֵעֶדר ַרק. ַחָּיה ֶנֶפׁש ָראּו ְולאֹ , ָסִביב ַּבֲחָרָדה

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
 וקריאת התורה.
 העלון טעון גניזה.

 הלימוד בשבת
 פי אלף מיום חול.

כדאי לקרוא 
 בשלחן שבת.

 
 

 -זמני השבת 
 בגב העלון

 ס"דבס"ד
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 ְּבֻחֹּקַתי ָּפָרַׁשת

 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין



. ַהִּמְתַרֵחׁש ֶאת ְלָהִבין ְוִנּסּו, ַהְּצרֹורֹות ֶאל ֵמַהָּפרֹות ַמָּבָטם ִהִּתיקּו 
 "!זֹאת ָעׂשּו ַהָּפרֹות - ָּכאן ְּגָלִלים, ָׁשם ָּפרֹות. ָסֵפק ָּכל ֵאין" :ָאְמרּו

 הֹוִסיף?" ֵעִצים ַעל ָּפרֹות ְמַטְּפסֹות ֵמֵאיָמַתי ַא: "ָהֶאָחד ָּתָהה     
 "?ַהְּצרֹורֹות ֶאת ִהִּתירּו ְוֵאי: "ַהֵּׁשִני

 ֶאת ִמְּלאּו, ַהָּמעֹות ֶאת ֶׁשָאְכלּו ְלַאַחר, ּוַמּדּועַ : "ָהִראׁשֹון ִהְׁשִלים     
 "?ִּבְגָלִלים ַהַּׂשִּקּיֹות

 ...ָהֲאֵבָדה ִעם ְוִהְׁשִלימּו", מּוָזרֹות ָּפרֹות: "ִסְּכמּו     
 - ֶאָחד ִמְּלַבד, ֻּכָּלם. ּוְלִסְכלּוָתם ִלְתִמימּוָתם ַהּׁשֹוְמִעים ִחְּיכּו     
 ָעַמד, ל"ַזצַ  ִמֶּבעְלז ַאֲהֹרן ַרִּבי ַהַּצִּדיק, ְמקֹומֹו ּוְמַמֵּלא ְּבכֹורֹו ְּבנֹו      
 .ַוַּדאי, ָהָאב ִמּמֹוָרא. ּגּופֹו ְּבָכל רֹוֵתת ְוהּוא, ִחְּורֹות ּוָפָניו ָאִביו ְלַצד
 ַאָּתה ַמּדּועַ  - ְמַחְּיִכים ֻּכָּלם, "ְרֵאה: "ַהּׁשֹוְמִעים ַאַחד ֵאָליו ָּפָנה    
 "?ְרִציִני ֹּכה
 ַאֶּתם ֵּכיַצד ֵמִבין ֵאיִני, "ַלְּׁשֵאָלה ָּתַמּה?" ְרִציִני ֲאִני ַמּדּועַ "     

 !?ְלַחֵּי ֶאְפָׁשר ֵאי, נֹוְקִבים ֹּכה מּוָסר ִּדְבֵרי אֹוֵמר ְּכֶׁשַאָּבא. ְמַחְּיִכים
  חֹוְׁשִבים ֶׁשָאנּו ָּתְכִנּיֹות - ְּבָיֵדינּו ָקָטן אֹוָצר: ְלֻכָּלנּו קֹוֶרה ֶזה ֲהֵרי     

  ..ִלְנֹחל ְסבּוִרים ֶׁשָאנּו ְרָוִחים, ְלַבֵּצעַ  רֹוִצים ֶׁשָאנּו ֲעָסִקים, ְלַמֵּמׁש

 ,ַאַחת ְולאֹ . ַהַּגְלַּגל ִמְתַהֵּפ ְוִהֵּנה, ְּפֻעּלֹות ּופֹוֲעִלים ָּתְכִנּיֹות רֹוְקִמים
 ְוִהֵּנה ,ַמְטְּבעֹות ַׂשִּקית ָּפַתְחנּו. ֶהְפֵסִדים ֵיׁש עֹוד, ְרָוִחים ֶׁשֵאין ַּדי לאֹ 

 .ֵאַרע ָמה ּתֹוִהים. ִמְׁשָּתִאים, ָאנּו ְּתֵמִהים... ְּגָלִלים ְמֵלָאה ִהיא
.מּוָבן ַהֹּכל ַעְכָׁשו, ֲאָהּה... ַהָּפרֹות ֶאת ּוְמַאְּתִרים, ָסִביב ַמִּביִטים     

 אֹוְכלֹות ְוֵאיָנן ֵעִצים ַעל ְמַטְּפסֹות ֵאיָנן ָּפרֹות ִּכי. ְּבִדּיּוק לאֹ , ְּכלֹוַמר
 ֵאּלּוָאז. ִּבְגָלִלים ְמַמְּלאֹות ְוֵאיָנן ְקָׁשִרים ַמִּתירֹות ֵאיָנן. ַמְטְּבעֹות

 ,ָּגְרמּו ַהִּמְתָחִרים. ָמָׁשל ַרק ֵהן ְוַהָּפרֹות. ַּלֲעׂשֹות ַמה, מּוָזרֹות ָּפרֹות
,ְוַהַּסָּפִקים ַהַּבְנִקים, ְוָהַאְׁשַראי ַהּׁשּוק ְּתָנֵאי, ֲאֵׁשִמים ְוַהֻּׁשָּתִפים

 ֶׁשּלאֹ  ַלְמרֹות, ַהּקֹוָלר ֶאת ִלְתלֹות ְּבִמי ִנְמָצא ְּכָבר... ַוֲחֵבִרים אֹוְיִבים
 .ֻמְסָּבר ַהֹּכל ְולאֹ , מּוָבן ַהֹּכל
, ְמִביִנים ְולאֹ . רֹוֶעה ַגּם  ֵיׁש ָּפרֹות ֶׁשֵיּׁש ֶׁשֵהיָכן, ְמִביִנים ְולאֹ      

. ַהַּמֲעִׂשים ְלָכל ְוַיֲעֶׂשה עֹוֶׂשה, ָעָׂשה. ֶׁשּפֹוֵעל ְוהּוא, צֹוֶפה ֶׁשָהרֹוֶעה
 .ְּבָידֹו ְואֹוָצֵרנּו, ְּגֵריָדא ְּכַהְסָוָאה ַּבָּפרֹות ּוִמְׁשַּתֵּמׁש

 ֶׁשַהּכלֹ  ָנִבין ָמַתי. ּוְבִמְקֶרה ַהֶּטַבע ְּבֶדֶר ַהּכלֹ  ְנָתֵרץ ָמַתי ַעד     
ַהֹּכל, נֹוָרָאה ּתֹוֵכָחה ְוִאם ָׁשִנים ְלָׁשלׁשֹ  ְּתבּוָאה ִאם, ִיְתָּבַר ִמֶּמּנּו

 )ַהָּׁשבּועַ  ַמְעָין(... ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא ֶׁשל ָיָדיו ַמֲעֵׂשה

 ,כזה פשוט. מסכת ולסיים תורה ללמוד, רגיל דבר לנו אהנר זה
 ,חוזרים, ללמוד והולכים בבוקר קמים. השם ברוך, מהחיים חלק

 יודעים אנחנו. כן. הילדים גידול ועם הפרנסה עם ומתמודדים
 ,מלך של לגיונו על להימנות זכינו, השם רצון את עושים שאנו

 מקהה ההרגל אבל, ונצורות גדולות פועלת לימוד של מילה וכל
 .הרגש את
, וגדולים קטנים ניסיונות עם מתמודד אתה, היומיום בחיי     

 ועם, הסתפקות של חיים חי, לבן לגביעי לחם פרוסות בין מתמרן
 ,אחר או כזה חברותא. הניסיונות מחכים עצמו בכולל גם זה כל

 התורה לומדי. קטוע או זורם לימוד, פחות או ריכוז יותר
 ככה. בוניך אלא בנייך תקרי אל. ל"חז בלשון" בנאים"מכונים
 שורה עוד עליה ושמים, השורה ליד עומדים, בבניה כמו ,אנחנו

 .ועוד
 וכל לבנה כל משמעותית כמה תופס אינך, הבונה כשאתה     

 .אפשר אי פשוט ובלעדיך להכל קשור הכל איך. מלט של מריחה
 ,נחשב שלך הלימוד איך, משמים הארה מקבל אתה, ופתאום     

 שמחה וכמה, מכך להרוויח יזכה מי, שלך הסיום את תחגוג ואיך
 .בזכותך העולמות בכל שורה

 חשוב חברותא עם יחד ברק בבני משה ישמח בכולל אני לומד     
 ,בעיון סוכה מסכת את ללמוד זמן תקופת במשך זכינו. מאד

 ,וכיאות כיאה סיום לערוך החלטנו. סיימנו חנוכה אחרי ושבוע
 שסוף עד. ליום מיום נדחה הסיום, מה משום. כיבוד עם, עם ברוב
 .הסיום ייערך, בטבת ה"לכ אור, בערב שלישי שביום קבענו סוף

 ,התנצלויות אלף מתנצל חברי שלישי ביום, זה כל ועם, קבענו     
 שאשתתף אפשרי בלתי. "למחר הסיום את לדחות ומבקש

 הייתי זה יומיים לפני. להסברים מצפה לא ואני, אומר הוא ,"היום
 ממה לחשוש מתחיל כבר אני. הוא ועכשיו, יכולתי שלא אני

 תיבות ראשי, (אין לומר שם זה בפה) ל"שסמא ידוע. כאן שקורה
 ."לעשות אין מסכת סיום"

 אבל, וילמדו שישבו לו אכפת לא. סיומים אוהב לא השטן     
 עידוד שנותן, בלב רושם שמשאיר מעמד זה. גדול דבר זה ,סיום

 חיל להגביר אחרים על להשפיע כדי גם בו ויש, קדימה ותנופה
 .התורה בלימוד

 ,"מחר. "יערך גם יערך וסיום, לידיו לשחק מתכוון שאיני כמובן     
 יוםמגיע. שצריך כמו סיום נעשה מחר, לזה זה מבטיחים אנו

. ברכות מסכת, חדשה מסכת מתחילים ואנו, בבוקר רביעי
 אני. בינינו עומדת והתחדשות טריות של אווירה, חדשה הגמרא

 וכך, אותה תרם מי ומסתכל, הראשון בעמוד הגמרא את פותח
 טבת ו"בכ נפטר, אלימלך צבי נשמת לעילוי נתרם: שם נרשם
 .ח"תשע

 .בהתרגשות קורא אני!!!" טבת ו"כ"     
 .שלי החברותא גם מבין!" בלילה היום"     
 ונדחה נדחה הסיום, "לחברותא אומר אני", מקרה לא זה"    

 נשמתו שלעילוי היהודי של היארצייט, בלילה להיום ובדיוק
"!נשמתו לעילוי הסיום את נעשה הבה. הזאת הגמרא נתרמה

, כך כל מפליא התזמון אבל, הזה היהודי את מכירים איננו     
 ו"לכ אור, בערב, ואכן, לזכותו הסיום את להקדיש מחליטים שאנו

 וגם הנשמה את מזמינים, הסעודה את לערוך זוכים אנו בטבת
 



 
;  

 .אלימלך צבי נשמת לעילוי קדיש אומרים
 שלו הקשר מה? זה מי. ותמהו השם את שמעו אנשים     

בזהשראינוואיך, לושזכינוההשגחהגילויאתסיפרנו?אליכם
, בנימין. זהליהודייוקדשהסיוםכישראוי, משמיםסימןממש
' ר. שואה ניצול היה הוא. אותו הכרתי, "נזכר, המשתתפים אחד
 בן להשאיר גם זכה הוא. מאד חשוב יהודי. לו קראו אלימלך צבי

 ."חכם תלמיד
 ,שלו טלפון מספר השיג הוא. הבן את לשמח החליט בנימין     

 בגמרא שלומדים תדע, "שלי מהפלאפון אליו והתקשר
 ללמוד התחילו אלו בימים בדיוק. משה ישמח לכולל שתרמתם

 הסיום גם, היום הוא היארצייט שתאריך ומפני, ברכות מסכת בה
 "!נשמתו לעילוי היה סוכה מסכת על בערב אתמול שעשו

 שעשיתם', שתחי לאמי אספר. "הדיווח על מאד הודה הבן     
", תשמח היא, קדיש עליו ואמרתם שלי אבא נשמת לעילוי סיום
 .אומר הוא
 צבי' ר של הבן. טלפון מקבל אני חצות אחרי, בלילה מאוחר     

 שבנימין כיוון אבל, לבנימין חוזר שהוא חשב הוא. הקו על אלימלך
 וכך, סיפורו את לשמוע זוכה אני אזי, שלי מהפלאפון התקשר

 :המעשה היה
 כשמצבו. ל"בחו האחרונות בשנותיו חי אלימלך צבי' ר     

 בטבת ו"כ ביום נפטר ושם, חולים לבית אותו פינו החריף הרפואי
 להביא וביקשה, הקשה הבשורה את קיבלה המשפחה. ח"תשע

 אותו ולקבור, האפשרית במהירות עולמים למנוחת האב את
 .ישראל בארץ

 בפרוצדורה התחיל הגויי החולים שבית הייתה הבעיה     
 בני. ומשונות שונות וחתימות מסמכים דרשו הם. עצבים מורטת

 את להשיג התקשו, כזאת להתנהלות הסכינו שלא המשפחה
 המשפחה ובני, התעקשו הקשוחים הפקידים. הנדרש כל

 הטיסה גם. המיוחל האישור התקבל סוף שסוף עד ,התרוצצו

 האב הובא מהפטירה ימים שלושה כעבור ורק, זמן ארכה לארץ
 .ישראל לקבר

 ביום? האבל שנת מסתיימת מתי, שאלה התעוררה כעת     
 נשמתו עולה, ל"ר נפטר אדם כאשר? הקבורה ביום או הפטירה
 מגיעה שהיא עד, מזה למעלה זה, שונים שערים דרך ועוברת
, באבל הבנים שרויים הראשונה השנה במשך. מנוחתה למקום

 עשר שניים רק מסתיים התיקון אם. לתיקונה מועילים הם ובכך
. זה תאריך עד האבל את להפסיק אין אזי, הקבורה מיום חודש

, הפטירה ליום חופף אינו הקבורה שיום יצא הזאת שבפעם כיוון
, הקבורה ביום הראשון היארצייט את לציין שיש דעה ישנה

 .הפטירה יום אחרי ימים שלושה יוצא זה כשהפעם
השנה שביום יצא וכך, זו דעה לפי פעלו המשפחה בני     

 .זה הוא רגיל יום כאילו, דבר עשו לא לפטירה
 ?כלום עושים לא. אכפת היה, ל"ז המנוח של אשתו, ולאמא     

 ?נכון שזה בטוחים אתם? ככה
 .סימוכין יש הזאת ולדעה, ובירר שאל שהוא אמר הבן     
 בנו, יהודי; ל"ז אלימלך צבי' ר של היארצייט יום ובא אתא     

 במסירות בוראו את לעבוד בחייו זכה אשר איש, ה"הקב של יקירו
 אז, דבר מארגנים לא במשפחה. הנסתרות כל יודע ה"והקב; נפש
 ,מובן בלתי באופן נדחה שלנו הסיום. לו מארגן שבשמים אביו
 ,וככה, אלימלך צבי' ר של השנה יום שזהו גילינו הסיום של ביום
 .נשמתו לעילוי סיום ערכנו שלו הזיכרון ביום
 דווקא גמרא תרם הבן. לא אחר אחד אף. זה את סידר ה"הקב     

 אנחנו. באזור מתגורר אינו שכלל אף על, משה ישמח לכולל
 .ידינו על לגלגל ה"הקב מבקש זכות איזו ידענו ולא, לתומנו למדנו

 בעולמות פועלים אנחנו מה יודע אתנו ואין, לומדים אנחנו     
.יהודית נשמה כל יקרה וכמה, סיום כל נחשב כמה. העליונים

 (גליון השגחה פרטית פרשת משפטים התשע"ט)
 

 
 לרב שלום דוד נקי שליט"א צוות הארץ בהלכה ובאגדה"מתוך החוברת "מ

 

 המקור מן התורה
שנים תעשה שבע בסוף] [ מקץ״ ב):-נאמר בתורה (דברים טו א

דבר השמיטה, שמוט כל בעל משה ידו אשר [עזיבה]. וזה  שמיטה
ישה ברעהו [הלוואה שהלווה לחבירו], לא יגוש [לא יתבע] את 

 המלוה כסףבאור הפסוק: רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לה'". 
שנת הסתימהעד שכבר  הלוה את החובלחבירו, ולא פרע 

ואם  ווה יצריך לפורעו.השמיטה, נפקע החוב מהמלוה, ואין הל
את החוב, הריהו עובר באיסור לא תעשה מן  תבע המלוה

 -ואת אחיו" (חזון עובדיה  התורה, שנאמר: ״לא יגש את רעהו
 פרוזבול א)

 מוט״שבאור מילת ״
, המילה ״להשמיט״ מתייחסת, למשל, לאדם האוחז חפץ בידו

ומניח לחפץ ועתה הוא שומטו מידו, דהיינו מסלק ידו מן החפץ, 
גם מצות ״שמיטת כספים״, היא הנחה של  . להשתחרר מידו

והמלוח מניח ללווה שלא , החוב, הסתלקות מן הבעלות עליו
דהיינו ת"; השמיטה משמט" לשלם את חובו. וזהו באור המילים

שנת השמיטה מעזיבה את החוב מהמלוה. (רבי שמשון רפאל 
 הירש)

 בזמן הזה
שמיטת כספים היא מדברי חכמים, כיון שמן בזמן הזה, מצות 

אשר היובל נוהג, והרי היובל נוהג רק כנוהגת רק  התורה מצוה זו
(ויקרא כה, בארץ ישראל, שנאמר  אשר רוב עם ישראל נמצאיםכ
לכל וקדשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ : ״י)

ה או , דהיינו בזמן שכל יושביה עלייובל היא תהיה לכם" יושביה
ככולם], אז היובל נוהג, אבל בזמן שאין רוב  -יושביה [שרובם  רוב

ישראל, אין היובל נוהג. ולכן היום שבעוונות  עם ישראל בארץ
ישראל , מצות השמטת כספים  עם ישראל בארץהרבים אין רוב 

 אינה אלא מדרבנן (א)



 

 

 
 

 :יציאה :כניסה בחקתי
 20:14 18:57 :ם-י

 20:17 19:12 :ת"א
 20:14 19:12 ב"ש:
 20:18 19:05 :חיפה

 
 ו"אתגרים". "פיצוחים": יםמתוך הספר

 
 :חידת מחשבה

 ק"ג קרקרים לשבת חתן. 10משפחת כהן קנו 
 כשפתחו את קופסאות הקרקרים, גילו ש:

 מכלל הקרקרים שבורים לגמרי. 2\7
 קרקרים נוספים ָחצּוִים לשניים. 14

 שלמים. –מהסך הכולל  13\21ורק יתר הקרקרים, שהם 
 כהן?כמה קרקרים היה בסך הכל למשפחת 

 
 :חידת חשבון

 את שני האתגרים הבאים עליכם לפצח ללא שימוש בספרה אפס:
 ?11א: מהו המספר הנמוך ביותר שסכום ספרותיו הוא 
 ?11ב: מהו המספר הגבוה ביותר שסכום ספרותיו הוא 

 
 חידת "מי אני":

 עונה לי, אך אני אף פעם לא שואל אותו. -מי שאני שלו
 מי אני?

 
 לעלון הקודם:פתרונות 

 
 פתרון לחידת המחשבה:

 היד הימנית, כיון שהיא יד שמאל לעומת השאר שהם יד ימין.
 

 :פתרון לחידת חשבון
 מטבעות. 23

. 23, ו 32יש בסך הכל שני מספרים העומדים בסימן שאלה, שהם: 
 ומכיון שהתכוונתי למספר 

 .23זוגי, מובן שזהו -האי
 

 פתרון לחידת "מי אני":
 ביצה.

 
בתור אבא אחראי למדתי שבהורות יש משפט קסם אחד שפותר את

 כל הבעיות: "לך לאמא!"...
 

 בספר חשבון: "השלם: שבע, שמונה, תשע".
 נסיך, מלכה, מלך"...אני: "עשר, 

 
 ?"הלוח את ששברת נכון: "המורה

 ".נכון לא: "התלמיד
 ."אותך שראו עדים יש אבל: "המורה

"...בכיתה אחד אף היה לא ששברתי בזמן, המורה נכון לא: "התלמיד
 

, במזלות כמבין עצמו שהציג אחד ליד והתיישב לאוטובוס עלה אדם
 .הרבה נאםש

 ".?מזלך מה" :לצידו היושב אתה"מבין"  שאל 
 "...הקרובה בתחנה יורד שאני מזלי" :לו ענה 

 
 .משוגעים בית ליד ר'פנצ נהיה אחד לבחור

, אותם מצא ולא הברגים את לשים רצה הגלגל את שהחליף לאחר
 .מצא ולא לחפש המשיך שעה במשך

 סיפר לו. והבחור הבעיה מה אותו ושאל אחד משוגע יצא
ובכך  אחד בורג תיקח גלגל מכלתראה מה תעשה, " המשוגע אמר
 אתלך יתנו ושם הקרוב למוסך סע, הרביעי הגלגל  את סגורת

 ."החסרים הברגים
, כאן עושה אתה מה"הבחור התפלא מחכמתו של המשוגע, ושאלו: 

 ?"משוגעים בבית
"...טיפש לא אבל משוגע אני אולי: "המשוגע לו אמר

 בלא הכשר מיוחד לשמיטה. -אין לקנות פירות בין התאריכים המסומנים בטבלה, או מוצרים המכילים פירות מתאריכים אלו  -ברכישה בחנות או בשוק 
הגידולים שנקטפים הרי הם הפקר ופטורים מתרומות ומעשרות ויש לנהוג בהם קדושת שביעית. ירקות  -בתאריכים שבלוח "קדושת שביעית"  -בקטיף עצמי (מהגינה וכדו') 

 אסורים באכילה לעולם (לנוהגים כהרמב"ם). -נקטפו בתאריכים שבלוח מסומן "איסור ספיחין" ש
 ו.בזמן הביעור יש להוציא את הפירות הקדושים בקדושת שביעית מן הבית ולהפקירם בפני שלושה אנשים, ולאחר מכן יכול להחזיר פירות אלו לבית -ביעור 

 

חודש חשוון מתחילת השמיטה עד אמצע  קורנית
 (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה

מתחילת השמיטה עד אמצע חודש  -קדושת שביעית 
 חשוון (תחילת נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה.

 אין איסור ספיחין
 אין ביעור

 קיוי
מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בסוף 
השמיטה עד תחילת חודש אלול (אמצע 

 השמיטהאוגוסט) בסוף השנה שלאחר 

מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט)  -קדושת שביעית 
בסוף השמיטה עד סוף חודש אדר (אמצע מרץ) 

 שלאחר השמיטה.
 אין איסור ספיחין

סוף חודש אדר 
(אמצע מרץ) 

 שלאחר השמיטה

קימל 
 (גרגירים)

מתחילת השמיטה עד תחילת חודש טבת 
 (תחילת ינואר) בשנה שלאחר השמיטה

 (הרוב מיובא מחו"ל)

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

השמיטה, עד תחילת חודש כסלו (סוף נובמבר) בשנה 
 שלאחר השמיטה

 אין ביעור

 
 מאת: "כושרות".

 
 להנצחות ולקבלת העלון במייל:, לתגובות

elisha5765@gmail.com 
זמני 

 השבת:
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 !וקריה"ת ת התפילהנא לא לעיין בשע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

        תשפ"ב                    בחוקותי פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

לע"נ 
נתנאל בן 
ציפורה 
ושלמה 

רפאל בן 
אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה

ֵלכּו  ֻחּקַֹתי ּתֵ   )כו, ג(ִאם ּבְ

ו יוה שיהומלמד שהקב"ה מתא - 'תי תלכווקואם בח'
  )מדרש 'לקח טוב'( תומלים בתורה ובמצוישראל ע

והמצוות מבטא את האהבה והשייכות שמרגיש עמל התורה 
 יהודי כלפי הקב"ה. כשעוסקים בתורה ומצוות באופן זה

  .אלוקים מתרוממים וזוכים לקרבת

   *   **  

זקן  זצ"ל. הגראי"ל שטיינמןעל דלת ביתו של מרן  דפיקה
עמד שותק,  - ישיש נראה על מפתן הבית. משפתחו לו

והתבונן בעיניים בוחנות ברבינו. "מה רצונכם?", שאלוהו בני 
הבית, משראו כי מילה אין בלשונו, רק עיניו פעורות לרווחה 

ה", מביטות בפני רבינו. "רק באתי לראות את ראש הישיב
אם , הביןהסביר כמתנצל. "זאת למה?", בקשו בני הבית ל

אי יש מטריח את עצמו לבוא, בווד - שאינו מקומי -יהודי זקן 
אחר הפצרות רבות  ביקורך כאן".  מה מטרת" ,דברים בגו

פר הישיש: "בימי מלחמת העולם השניה הייתי בשווייץ. יס
תי באחד הלילות, כאשר עלטה מוחלטת שררה בחוץ, הבחנ

באור קטן מבליח מחלון בית הכנסת. נכנסתי. וטוב 
שנכנסתי. שם, בבית הכנסת החשוך, ישב רבינו ולמד לאור 
הנר. נגשתי אליו ושאלתי: 'מה אתה עושה כאן? לבד... 
בבית הכנסת... הא, מי יודע בכלל שאתה לומד', כדברים 
האלה אמרתי לצורב הצעיר, שישב רכון על הגמרא, דבוק 

ור אהבת תורה. תשובתו הקצרה האירה באור למטרה, חד
יקרות את האולם הריק, ואת חשכת הצרות שנחתו עלינו: 
'אני לומד לתכלית שאזכה להיות מרכבה לשכינה'. "נצרתי 
את המראה הזה בליבי, נצרתי בתוכי את תשובתו החצובה 

לגדולות... והנה כעת באתי  מעולם גבוה ועילאי, בוודאי עדיו
                            כיצד הוא נראה...".לראות  - חרישבעים שנה א -

  ]מתוך 'גדול בקרבך'[

ֵלכּו  ֻחּקַֹתי ּתֵ   )כו, ג(ִאם ּבְ

  )טוריםהבעל ( . שתלכו בדרכי אבות'תואב' -אשי תיבות ר

כל דבר שרוצים להשיג בחיים, כתב החזו"א באגרותיו שב
וברור . הכי מועילה היא התפילה על אותו דבר 'השתדלות'ה

ה בתפילה תלויה הרבללכת בדרכי אבות  ההצלחה גםש
, ובפרט תפילת הורים על ילדיהם שהיא תפילה מתוך ע''ז

לפתוח עבורם רגש ואהבה לילדים יש בכוחה לעורר רחמים ו
  .שערי תורה ויראה

*   *   *  

עם זצ"ל  רי"ז סולובייציקהג 'הרב מבריסק'מרן פעם הלך 
ד מבני ירושלים ואמר: גש אחיאחד מבניו הגאונים. נ

 "אשריכם שזכיתם לבנים גאונים וצדיקים ההולכים בדרככם
שמע הרב מבריסק   ."מעטים הזוכים לכך! בתורה וביראה,

שתיקה. בהגיעו לביתו אמר לבנו: ולא הגיב, המשיך בדרכו ב
... ה, מתנת חינםיהשמעת מה שאמר?! כסבור הוא שזו זכי"

 ם מהיותכם בעריסה,כהיודע הוא כמה דמעות שפכתי עלי
   "....בורא עולם שתגדלו בתורה וביראה! כמה התחננתי לפני

 זצ"ל ברכה הסטייפלרש בשעתו ממרן קימרביץ תורה ב
ר, פל"ברכה?!" הפטיר הסטיישיצליח בחינוך צאצאיו. 

"בברכות לא מחנכים ילדים! דרושות אין ספור תפילות 
מה: "עליך ת "....וענה: "ובכן שהרב התפללהעז  .ובקשות!"

: "אבל איני יודע התנצל .ואתה מגלגלו עלי?!" ,החוב
] אשתך[ תבקש מבני ביתך"השיבו:  "., והרב יודע...להתפלל

  ."...הן יודעות להתפלל

, הביאו זצ"ל 'חפץ חיים'השל שנים רבות לאחר פטירת אמו 
קבלו  את ספר התהילים הישן שלה. -הח"ח  - לבנה 

תם כמה ואמר: "היודעים א, בדמעות והעתיר עליו נשיקות
על ספר תהלים זה. בכל בוקר  "הדמעות שפכה אמי ע

ירא  היתה קוראת בו ובוכה שבנה יהיה יהודי טוב ונאמן,
לעת זקנותה, נשאלה אמו של  ופעם, .שמים ותלמיד חכם!"

זצ"ל במה זכתה לבן שיאיר עיני ישראל  'חפץ חיים'ה
דעת, מתנת יותו ובחיבוריו הקדושים. אמרה שאינה ובצדק

 , והיא בשלה. רק דבר אחד סיפרה,חינם היא. הפצירו בה
שלפני חתונתה מסרה לה אמה את ספר התהלים, באמרה: 
"בכל עת מצוא תעתירי  בו לפני בורא עולם, שתזכי לגדל 
את צאצאיך  לתורה לחופה ולמעשים טובים". וכך עשיתי, 

כמה ... אמרה. והעידו, שהספר היה מנומר בדמעותיה
  ]'מקרבן לתורה' ש"פהגמתוך [              .לה, כמה זכתה!פע

ָאֶרץ  לֹום ּבָ י ׁשָ   )כו, ו( ְוָנַתּתִ



  

עושה 'מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. וכן הוא אומר 
  )רש"י(' שלום ובורא את הכל

ומות, שלום בין הא -גדול השלום. ברכת השלום כוללת 
בתוך שלום  - בעיקרגם וושלום בין אחים חברים ושכנים, 

   .שלום בית -הבית פנימה 

*   *   *  

מעשה שסיפר  שליט"א מביא יצחק זילברשטייןהגאון רבי 
 המקושר לרבים מגדולי זצ"ל עזריאל טאוברהגאון רבי 

רבי ביקר אצל הצדיק ש, כאחת פעם: ובחו"ל א"יישראל ב
אמר לו  ,בבא סאלי''זצ"ל המכונה  ישראל אבוחצירא

שמחר תסעד יחד איתי בארוחת הצדיק: "אני רוצה 
הצהריים". "לא ידעתי על מה ולמה, אבל כמובן ששמחתי 

ביתו מאוד על ההזמנה, ולמחרת בצהריים הגעתי שוב ל
 'בבא סאלי'הרבנית של ה" ,בנתיבות", סיפר הגר"ע טאובר

את הדלת, ואמרה: "בעלי כבר ממתין לך. אתה  לי פתחה
קם מיד ליטול את ידיו,  'בבא סאלי'". נכנסתי, והכנסייכול לה

והזמינני ליטול גם אני את ידיי. והנה הרבנית מגישה את 
המנה הראשונה, עם מאכלים בטעמם הערב של יהודי 
מרוקו, ובעלה הצדיק, שהיה ידוע כמי שראשו בשמים, 
מתחיל לשוחח איתה על המאכלים, ועל כל מאכל ומאכל 
בפני עצמו, משבח את הטעם המעודן, צוחק בשפה 

צוחקת וצוחקת... הצדיק לא הסתכל  -רבית, והיא אחריו הע
אינו פוסק  'בבא סאלי'עליי... כך עוברות כמה דקות, וה

מלהתעניין בסוגי המאכלים, מבלי שהוא מוציא מפיו ולו 
הוא אינו  -בדברי תורה, והדבר המפליא ביותר מילה אחת 

משוחח איתי מאומה, ואפילו לא מסתכל אליי... מי שעמד מן 
צד, יכול היה לראות כיצד הרבנית מתמוגגת מהנאה, ה

מעצם הדיבור עם בעלה הצדיק. כך במנה הראשונה, וכך 
בשניה, וגם בהמשך הסעודה. היא מגישה את האוכל, והוא 
נהנה ונהנה, והרבנית צוחקת... אני יושב ליד השולחן, 
והצדיק אפילו אינו מסתכל עליי. לא הבנתי מילה וחצי מילה, 

עם אשתו בשפה הערבית,  'בבא סאלי'שדיבר ה מהדברים
 אבל עוד יותר לא הבנתי לשם מה הוא הזמין אותי אליו,

הדקות  60שעה תמימה עברה, ובמשך כל  .לסעוד בצוותא
הללו, סבבו העניינים בשולחן רק בנושא האוכל, המנות 
היפות, הסעודה הדשנה, ופירות התקרובת שהגישה 

ה על השולחן. למרות הרבנית. שום נושא אחר לא על
שכאמור, לא הבנתי בדיוק מה הוא אמר, אבל ראיתי 

הבבא סאלי סיים  ..והבנתי שהכל נסב על ענייני האוכל.
והנה, רק כאשר " ".לאכול, בירך, ונפרד ממני לשלום...

, אומר הגר"ע "יצאתי מפתח הבית הגדול והקדוש הזה
ה הבנתי מדוע הזמינני הצדיק אליו, ומה רצ"טאובר, 

רבי ישראל חיצתו. שאלמד במהלך הסעודה ששהיתי במ
בית בבתי -אבוחצירא ידע שאני מתעסק בהשכנת שלום

ישראל בכל העולם, ולכן ביקש להנחיל לי את הידיעה 
החשובה הזו, שאחד היסודות הנחוצים לשמירה על שלמותו 
של כל בית יהודי, הוא לשוחח עם האישה על הדברים 

ו על ענייני האוכל... ולא סתם לדבר, המעניינים אותה, דהיינ
אלא לשבח את הרעיה על המאכלים הטעימים, ולהחמיא 
לה על כל מה שהיא עושה למענו. עד כדי כך חשוב הדבר, 
שהבבא סאלי 'בזבז' על כך שעה שלימה, ובוודאי שהוא 
עושה זאת מדי יום ביומו. את זה הוא רצה שאראה, כדי 

  .עי לקחי"אחר כך את הדברים לשומשאנחיל 

בשרשי הבתים  וזהו אחד מהאתגרים הגדולים הניצבים
כאשר בן ישיבה, שהורגל לשקוד במשך  .היהודיים של ימינו

כל היום על תלמודו, וענייני האוכל והסעודות לא תפסו אצלו 
מחשבה רבה, והנה לפתע אומרים לו שהוא צריך לשוחח 

זמן' על עם רעייתו על 'דברים פעוטים' כגון אלה, ו'לבזבז 
עניינים של אוכל... אבל אם היה אותו בחור, שהפך לאברך, 
משקיע קצת יותר זמן למחשבה על מהות הבית, ועל מהות 

הם הם  -ה, היה מבין שהדיבורים על האוכל צרכיה של האש
הבית, הם הם רצונו של הקב"ה, וזה בדיוק מה שהתורה 
דורשת מהאדם לעשות בביתו. הדיבורים בנושאים אלה, 
הם ה'דלק' הטוב והיעיל ביותר לאישה, ומעניקים לה את 

ה, ולמען כל בני הכוח להמשיך ולעשות את הכל למען בעל
ח להשקיע בבית, היא ומה שיעניק לנו את הרצון והכוהבית. 

ומתוך  הידיעה שכל בית ישראל הנבנה בקדושה ובטהרה,
לשם כך ו עלי אדמות. 'שכינה'בית אמיתי, הוא מעון ל-שלום

ך נדרש לעשות דבר אחד: לדעת שהיא שם, השכינה, הינ
ולהשתדל לעשות רצון קונך, ולמלא אחר המשימות 

   ]''שמחה בביתמתוך [                     . המוטלות עליך, כבעל

עלי  כעובד בכיר במפעל הוטלהמספר יהודי יקר שיחי': "
ולסגור אתו עסקה בסכום  המשימה להיפגש עם גביר גדול

כדי לסכם את כל שעות מספר ישבתי אתו  עצום. במשך
העניין נסגר בטוב לטובת שני הצדדים.  "הפרטי החוזה, וב

נר פתח את סגור לבו ונעימה, והמיליו האווירה היתה נינוחה
לידו עשירותו המופלגת. וכה  איך התגלגלה והחל מספר לי

נולדתי הצעיר במשפחה ברוכה של עשרה " היו דבריו:
ואת רובנו הצליח לחתן  לפרנסתו ז"ל עבד קשהילדים. אבי 

בכבוד. לכל אחיי הוא נתן דירה, אבל אצלי זה היה אחרת. 
למשכב, וזמן לא ארוך  תקופה קצרה אחרי החתונה נפל אבי

לי ברור שאני  לאחר מכן הוא נפטר. בחלוקת הירושה היה
 אקבל את הדירה של אבא, שהרי כל אחיי קיבלו דירות

לא, אולם חלק מהאחים חשבו אחרת. עשרה  בחייו ואילו אני
ועשר דעות. חלקם נוטים לכיוון שלי, וחלקם לכיוון  - אחים

שבאופן כללי הדעת נוטה להסכים לחלוקה  הנגדי. ראיתי
כולם. אח אחד גם הגדיל לעשות, ומיד  שווה של הדירה בין

העמיד את הדירה להשכרה. תוך תקופה קצרה כבר גר שם 
ללא כל עזרה בענייני  תי בדירה שכורהמישהו, ואני נותר

פניתי לרב ושאלתי, אם ביכולתי לתבוע את הדירה  פרנסה.
על פי דין תורה. הרב אמר, שייתכן כי אוכל לחלץ את 

תורה, אולם הוא מייעץ לי עצה  הדירה ולקבלה לרשותי בדין
יקרים הרבה יותר  . "האחדות והשלום'לוותר'ששווה זהב: 
ותראה  יח לדירה, תוותר לאחים,הרב. "תנ מדירה", אמר

היה לי קשה לקבל את הדברים, אולם  שלא תפסיד מזה".



  
 הרב. זה לא היה קל. בסופו של דבר נהגתי כעצת

פרנסה  להביא מאדהמשפחה גדלה, ואני התקשיתי 
הביתה. בכל פעם שעברתי ליד בית הוריי לשעבר, היה 

ם דוקר את לבי במחשבה, שכל אחיי מסודרים לה מראהו
צריך לעמול ולהתייגע כדי להביא הביתה  בבתיהם ורק אני

עם הזמן למדתי מקצוע, והתחלתי לפרסם כי  כסף לשכירות.
מסוים לכל המעוניין בכך. בתחילה היה  אני מעניק שירות

על הכביש בתחבורה ציבורית.  ביקוש קטן, ואני התניידתי
הפך הקילוח הדקיק  אפילו רכב לא היה לי, אבל עם הזמן

אנשים נזקקו של הלקוחות לזרם, והזרם הפך לשיטפון. 
תחת  להכניס עובדים נוספים ייתי צריךלשירות שלי, וה

 אחריותי. מנתינת שירות קלה, הפך העסק הקטן לעסק גדול
שמעסיק סניפים ועובדים רבים. מרווחים שנספרו  ומצליח
שקלים, הגעתי לסכומים של מיליונים. הקב"ה שלח  במאות

ידיי באופן שלא הייתי יכול בכלל לחלום  עשההצלחה במ
 ..משלי וגם הרבה יותר מזה. עליו, וברוך ה', קניתי דירה

לאחרונה נזקק אחד מהאחים שלי לניתוח של השתלת כבד. 
הזה עלה לו חצי מיליון שקל, וברוך ה' יכולתי לשלם  הטיפול

בענייני הירושה,  דיהאח הזה לא עמד אז לצאת כל הסכום. 
שמגיע לו שאעזור לו, שהרי בזכות  י החלטתיאבל אנ

הוויתור הגעתי למה שהגעתי, ובוודאי גם הנתינה הזאת לא 
קים לאחי אני רואה בעס תגרע ממני. ברוך ה', מאז התרומה

   ]מתוך 'השגחה פרטית'[     סייעתא דשמיא גדולה עוד יותר.

ל ברחוב מלאכי קבשנים בהן התגוררה משפחת פינ
זצ"ל  פינקלאריה רבי הגה"צ ישב  , באחד הימיםבירושלים

והגה על תלמודו על שולחן הסלון בשקידה רבה. לפתע 
החלו להשמע קולות רמים של קדיחות ודפיקות מהקומה 
העליונה. בדקות הראשונות תהה רבי אריה לפשר הקולות, 

לופי הסיד ונפילת הטיח מגג יאך דקות ספורות לאחר מכן, ק
"מה זה?"  רור את המתרחש מעל לראשו.יהחדר הראו בב

שאל רבי אריה את הרבנית, "מדוע נשמעות דפיקות 
"הכל בסדר", השיבה הרבנית,  .הכל בסדר?" מלמעלה?

"רק השכן מלמעלה משפץ ומרחיב את דירתו בחדרים 
הוא נוספים". חיוך קל עלה על פניו הטובות של רבי אריה. 

קם ממקומו, סגר את הגמרא שבה היה עסוק, לבש את 
החליפה, חבש את הכובע ועלה למעלה. הנקישות על הדלת 

כות ובקושי נשמעו בהמולת הבניה. רק לאחר דקות אר
ח את הדלת. "אבא נמצא?", וגש לפתיהבחין אחד הילדים ונ

שאל רבי אריה. "אבא! אבא!", קרא הילד בחלל הבית, 
לת". סומק קל עלה על פני השכן. 'הרב "השכן פינקל בד

פרתי לו על הבניה המתוכננת... יפינקל?! הוי! הרי כלל לא ס
מי יודע מה הוא הולך לומר לי עתה...', הרהר בלבו. אך 

לה מחזה אחר יהפתעה, הוא גתה לו כיחגש לדלת, ימשנ
בלו רבי אריה במאור פנים, ולחץ י"שלום עליכם", קלגמרי: 

לשוחח עמכם דבר מה", כנס י"אשמח לה את ידו בחמימות.
"כל כך שמחתי לשמוע שהתחלתם לבנות!  ,אמר בעדינות

כבר מזמן תהיתי ביני לבין עצמי, כיצד מצליחים אתם 
, המשיך רבי אריה "ראו" ."רה קטנה כל כך...להסתדר בדי

מהווים לכם פוץ יבדבריו, "אני מתאר לעצמי שהבניה והש

גם לי  ,ע לכם בכסף איני יכול, אך לסייהגדולהוצאה כספית 
עצמי אין. אבל אם אתם זקוקים שאחתום על ערבויות 

לה יעוד מ להלוואות וכדומה, אוכל גם אוכל, ובשמחה!...". 
טובה, עוד לחיצת יד, וכבר ירד רבי אריה חזרה לביתו 
ולתלמודו. והשכן? עודנו עומד בפתח הבית, מביט בתמהון 

ת, כשהוא שקוע על שכנו היורד את גרמי המדרגו
כיצד הם  ...'ורבי אריה פינקל ומשפחתו הורים:בהר

יותר, מסתדרים בבית קטן וצפוף כל כך? והשאלה הגדולה 
לראות אך ורק את טובתם  ...כיצד רוכשים כזאת עין טובה

הביע של רבי אריה כשאחד מבני הבית   של אחרים?...'. 
"וכי  מעט תרעומת על הבניה, השיב לו רבי אריה בפליאה:
  ."...אם השכן שבונה היה הבן שלנו, גם כן היינו מתנגדים?

  ]מתוך 'אוצרותיהם אמלא'[           

 בין האדם לעצמו... והיינוברכת השלום כוללת גם  שלום 
שאדם משלים עם מה שהוא ועם מה שנותנים או לא נותנים 

  לו משמים...

*   *   *  

לנו בבית אנחנו "אצפר הרב יהושע לייבזון שליט"א: מס
מספר לי מקפידים שלא לצרוך חשמל המיוצר בשבת", 

ושנכדיו הגדולים כבר לומדים  יהודי ששיבה נזרקה בזקנו
"כמובן שבבית אנחנו מחוברים לגנרטור השכונתי,  .בישיבות

ר לשבת קודש. משלמים כמה שצריך ומקבלים חשמל מהוד
לנסוע כל המשפחה ביחד לשבת  לפני זמן מה החלטנו

באחד מיישובי הצפון, אבל שם אין גנרטור, כך שנדרשנו 
למצוא פתרונות. גייסנו כמה פנסים, תאורת חירום וכדו', 

, כדי יה לנו בבית, קצת מהגמ"ח השכונתיקצת ממה שה
באותה להאיר לנו את חשכת ליל השבת בדירת הנופש. 

בדיוק הייתי צריך לקנות משהו ב'טמבוריה', נכנסתי תקופה 
הרבות הפזורות בעיר הקודש לאחת מחנויות הטמבור 

ירושלים, וחיפשתי את הפריט לו אני זקוק. בעודי עומד על 
יד הדלפק וממתין שיגיע תורי לשלם, צדה עיני ערימה של 
פנסי 'תאורת חירום' שעמדו שם. הסתכלתי, היה נראה 
מעניין, ושאלתי את המוכר לגבי המחיר. "מאה שקלים עולה 

על  חזרהב ומיהרתי להניח כל יחידה", הוא השיב לי, ואני
זה, ומאה  זה לא דחוף לי, הסתדרתי גם בלי'הדלפק. 

"לא תודה", אמרתי למוכר, "זה  '.שקלים זה מדי הרבה כסף
קצת יקר בשבילי". המוכר נעלב: "למה יקר? אתה יודע כמה 
זמן זה מחזיק? זאת סחורה טובה, זה חזק מאוד. אבל אם 

היית מוכן לשלם  אתה אומר שזה יקר, אז תגיד אתה כמה
"לא לא",  ".על זה? רוצה לקנות את זה בשמונים שקלים?

השבתי לו... "אני לא רוצה לקנות את זה, זה בוודאי שווה 
מאה שקלים, יבוא מישהו אחר וישלם את המחיר המלא". 
הלקוחות הנוספים שעמדו מסביב, כבר התחילו לנוע על 

שקלו מקומם באי נוחות. ראיתי אחד מהם מעביר את מ
ונראה שהוא עומד  תכופות בשעונומרגל לרגל, הוא מציץ 

להפסיד אוטובוס. אבל המוכר התעקש, "בוא, תן שבעים 
המשכתי לסרב,  שקלים וקח את זה, תביא שבעים שקלים!".



  
והסברתי לו שלא קרה כלום, אני בסך הכל שאלתי מה 

לא תכננתי  ,יר כי חשבתי שזה עולה כמה גרושיםהמח
אורה הטובה והמשוכללת הזאת, אני צריך לקנות את הת

אותה רק לליל שבת אחד בודד ואולי מישהו אחר ישלם על 
זה גם מאתיים שקלים... "אתה לא רציני", נזף בי המוכר 
בעוד לקוחות נוספים מתאספים מסביב, ונוצר תור הולך 
ומתארך, "אתה סתם שואל מחירים. אני מכיר אתכם, ככה 

ובכלל לא מתכננים לקנות. יאללה  אנשים שואלים כמה עולה
קח בחמישים שקל, נראה אותך! חמישים שקל, חצי מחיר 
עשיתי לך!". "אדוני, אני לא רוצה שתמכור לי בזול!", חזרתי 

אריכות, "אבל גם חמישים שקלים זה יקר  על תשובתי ביתר
עבורי, מבחינת הצרכים שלי והסיבה שבגללה אני רוצה 

שקלים זה מדי הרבה. הכל  50 לקנות את תאורת החירום,
בסדר, בוא ואשלם לך על הפריט שרציתי לקנות 

 30-מלכתחילה, וניפרד לחיים ולשלום...". הוא התעקש: "ב
הרגשתי לא נעים  .שקלים אתה כן רוצה לקנות את זה???"

מכל האנשים שעמדו מסביב, ורציתי לסיים את הסצנה 
ים המוזרה הזאת. הוצאתי מהכיס שטר של מאה שקל

שקלים אני רוצה לקנות שלוש יחידות,  30-ואמרתי לו: "ב
שלו התגובה אולם קח מאה שקלים ותביא שלוש יחידות...". 

הוא לקח את שטר מאה  היתה הרבה יותר ממפתיעה...
השקלים, והנחית על לחיי סטירה מצלצלת: "ידעתי שאתה 
לא רציני", הוא צעק עלי בחמת זעם, "תתבייש לך שאתה 

יד אנשים ומפריע להם בעבודה, לך מכאן!", הורה ככה מטר
לי בעודו מפנה אצבע ומורה לי את הדרך החוצה, "צא 

שלא  גידופים עסיסיים ק והוסיף מטרמהחנות שלי!", זע
אני, האיש המכובד, בעל  ..שמעתם אוזן מאז ימות עולם.

בעמיו, אב לילדים וסב לנכדים, חטפתי סטירת לחי ממוכר 
מבור, וגורשתי החוצה בצעקות וגידופים, עצבני בחנות ט

כשקהל של לקוחות אחרים צופה במחזה המשפיל הזה. 
בקושי הצלחתי לנשוך את שפתי, ולא להיגרר לקטטה עם 
המוכר החצוף וגס הרוח. בלעתי את העלבון ויצאתי החוצה, 
לא לפני ששמתי לב שבין קהל הלקוחות שעמדו, נמצא גם 

עתי לא ז עמדי על דוראה! מאבן דוד שלי... איזו בושה נ
בצורה נוראה כל כך. הרגשתי שאני רוצה  הושפלתי

שהאדמה תבלע אותי, ולא תפלוט אותי לעולם. כל הגוף 
שלי היה אדום, הרגשתי שאני בוער מבפנים, דמעות של 
זעם ועלבון חנקו את גרוני, נמלטתי החוצה וחיפשתי פינה 

ירגע מהעלבון. השותף בה אוכל לשבת ולשאוף אוויר כדי לה
 קליםמאה שהשלו שפתאום הבחין במעשה, לקח את שטר 

הייתי כולי  ומיהר להחזיר לי, ולהסביר כל מיני הסברים...
המום. וגם עכשיו כשאני מספר לך אני זוכר את ההשפלה 
הגדולה. שאפתי אוויר ונזכרתי בסיפורים שמספרים 

עת זאת '. הדרשנים, על הוויתור וההתגברות שפעלו ישועות
אני אבקש עכשיו בקשה גדולה, מה ', ידעתי, 'גדולה רצון

שהכי חשוב לי, והקב"ה בוודאי ישמע את קול תחנוני. אני 
מוכן לוותר על העלבון, לסלוח למוכר שפשע כנגדי, אני 
מוחל לו בלב שלם, ומתפלל שבזמן הזה של ההתגברות 

ישלח לי  שהקב"האדמות, י בימי חיי עלי הכי גדולה של

. ניגבתי את 'ישועה בעניין פלוני בו אני זקוק לישועה
הדמעות, שאפתי אוויר מלוא הריאות, ניערתי את ראשי, 
כדי לסלק ממנו את המחשבות ולגרש את הכעס, ויצאתי 
לדרכי. לא צעדתי בצעדי ריקוד עליזים, אני בכל זאת בן 
אדם, אבל האירוע הסתיים. סלחתי ומחלתי על הכל! אין 

בי אפילו שמץ של טינה כלפי המוכר, כך לפחות אני בל
מקווה ולכך אני שואף. "עברו יומיים", מספר איש שיחי, 

חמור כל כך, "יומיים עברו, היהודי שזכה להתגבר על עלבון 
שעות... שום דבר לא השתנה.. יום נוסף עבר ועוד יום,  48

כבר שבוע שלם, ו... כלום. כך עבר חודש ועברו חודשיים, 
והכל כמנהגו נוהג. הישועה שציפיתי לה בוששה לבוא. 
"אתה שומע", הוא ממשיך, "חצי שנה כבר חלפה, שנה 
חלפה, וגם שנתיים חלפו...ושום כלום, אין שום תזוזה 
בנושא שעליו התפללתי מעומק לבי...". חשבתי שהסיפור 
נגמר. לא הבנתי למה האיש טרח לספר לי את כל הסיפור 

הסוף המשמח, בלי ה'הפי אנד' הסיפור  הארוך הזה, שבלי
כולו הופך להיות מיותר וחסר טעם... אבל אז הבנתי 

באמונה שהסיפור רק התחיל... "אתה חושב שמשהו זז 
? תגיד! מה אתה אומר, אם אהשלי?", הוא שואג לעברי, "

חשבתי שהתפילה שלי לא התקבלה מה זה אומר? 
האם זה אומר  שהוויתור כבר לא כזה חשוב לפני אדון כל?

שהוויתור שלי לא היה כזה גדול? זאת לא היתה שעת רצון, 
אותה שעה שבה בלעתי את הדמעות וניערתי את הראש 

בטח שכן! זאת היתה שעת רצון,  .כדי לשכוח ולסלוח?
לה כמו כל  והקב"ה בוודאי שמע את תפילתי, והקשיב

ח גם יותר כי זאת עת רצון. אני בטו פילותפילה של יהודי, וא
שהוויתור שלי עשה רעש גדול בשמים, ובכל זאת הבקשה 
שלי לא התקבלה. למה? כי הקב"ה לא עובד אצלנו! כי 
החיים הם לא 'תוכנית כבקשתך', וזה מה שחשוב לי להגיד, 
כי הקב"ה לפעמים משיב בשלילה על הבקשות שלנו, כי רק 
הוא יודע מה באמת טוב עבורנו, מה מגיע לנו ואיפה אנחנו 

ים במאזן של החיובי מול השלילי. וכי יעלה על דעתו אוחז
אתה מכניס כרטיס  - של אדם, שהקב"ה הוא כמו כספומט?

 או סגולה ומקבל את הסכום שהחלטת מקיש סיסמה
חס וחלילה! זה לא עובד ככה. אנחנו עבדי ה'  ,למשוך?

ואנחנו צריכים לעשות את רצונו. הייתי צריך לסלוח לאותו 
לסלוח, למחול, לא לנקום  זה התפקיד שלי. מוכר עצבני, כי

ולא לנטור, לאהוב כל יהודי גם אם חטא כנגדי. אני עשיתי 
, "וחוץ מזה"את התפקיד שלי, והקב"ה עושה כטוב בעיניו". 

 קיבלתי מתנה ענקית אחרת מהקב"ה, אולי"הוא מוסיף, 
שאני אפילו לא מודע לכך... לא הכל מספרים לנו. אמנם 

  ".אבל נסתרים דרכי שמים... ביקשתי משהו אחד,

אומר הרב לייבזון,  ,"אחרי ששמעתי את הדברים האלו"
הבנתי שעיקר הסיפור הוא דווקא החלק האחרון, האופן בו 

מסוגל ו שמיםהיהודי הזה מקבל על עצמו באהבה גזירת 
, וגם אחרי שראה שהסגולה 'לא עובדת', חרחול ליהודי אלמ

ולא מחדש את הכעס שלו הוא עדיין נשאר במחילה גמורה, 
זה סיפור יותר חזק מכל סיפורי המופת  על אותו מוכר.

  ]מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[  . האחרים ששמעתי עד היום!
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 להמיר עמל בעמל
 

תשמרו' "יכול זה קיום המצוות? כשהוא אומר 'ואת מצוותי כתב רש"י:  -קותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ואם בח
יש להבין מה מדה ה. ווגו' הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים 'אם בחוקותי תלכו'? שתהיו עמלים בתור

כנגד מדה יש כאן, ולמה צריך דוקא עמל התורה כדי לזכות בברכת "ונתתי גשמיכם בעתם", וכי לא די שיקיים 
 את המצוות וילמד תורה כדי לזכות בברכה? 

ר ", אבל כל זה נאמ"היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ושרדשות בהאי עלמא ליכא כמו אלא ידוע ששכר מצו
קיו רק לתורה ומצוות, וכל עמלו רק בתורה ובמצוות, זוכה סם מצוות באופן רגיל, אבל כשמפנה לבו ועבקיו

הוא פוטר עצמו  . למעשה, בכךלמדה כנגד מדה שאינו צריך לעמול בעבודות השדה, וזוכה לברכה בעמלו
עבירים ל ולהזיע בתורה ובמצוות, מוו לעמקיבל על עצמכיון ש .אדם הראשון "בזעת אפך תאכל לחם" תקללמ
 ליו עול מלכות ועול דרך ארץ.מע

 ופירשוכן מצינו בשבט לוי שלא השתעבדו בהם המצרים, כמו שאמר פרעה למשה ואהרן "לכו לסבלותיכם", 
ותדע לך שהרי משה ואהרן יוצאים ובאים שלא  ,ו של לויטרש"י שמלאכת שיעבוד מצרים לא היתה על שב

זרה על כל זרעו של אברהם אבינו, ואיך שבט לוי פטר עצמו שות. ויש לשאול הרי גזרת בין הבתרים נגבר
כיון שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, העול הזה פטר אותם מכל קושי ושיעבוד שוהתשובה היא  מהעבודה הזו?

 במצרים.
* 

שהציעו עסקית גדולה ותו על הצעה ל אולשא בשני גבירים שנכנסו לגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"להיה מעשה 
סקאות שמצד אחד אפשר להרויח בהם הרבה ומצד שני אפשר להפסיד הרבה. פניהם עמדו שתי עב. להם

 . ולפרוש את כל הצדדים התחילו להסביר לו בהתלהבות
 את עיניו לתוך הספר, והם המשיכו לבאר את כל הספקות והשיב, בדיבוריהם הרב איבד ענין ,כעבור דקה אחת

 . באריכות
ם אפשרות הדבר פשוט אין כאן שום ספק, העיסקה שתתן לכ :ואמר הרב הרים את עיניו ,לאחר שסיימו לדבר

 !ביותר לשבת ולעמול יותר בתורה, היא העיסקה הטובה
 

 

 יחיד ומיוחד עצה טובה
בכל יום עשה משהו ו ,נהל יומן, נותדחיימ אם אתה סובל

 .לך כוח לעשות אותו אחד שאתה דוחה אותו או שאין
, להתקשר למישהו שאתה דוחה לתקן משהו בבית ,למשל

וכו'. שליטה עצמית הינה שריר. ככל שאתה  השיחה אתו את
אתה מחזק  -עושה דברים נגד רצונך  כלומר, -מאמן אותו 

שהתקדם  סכם את מה שעשית ומה ,תקופהאותו. בסוף 
 )"קוקטייל ההצלחההספר "מתוך ( בהתנהלות שלך.

המסכת היחידה בסדר מועד שאין 
 בבליתלמוד עליה 
שסדר מועד יהיה כדי . מסכת שקלים

את מסכת  אבדפוס וילנהדפיסו  ,שלם
אחרי מסכת  ים מהירושלמי בבבלישקל

, וכן היא נלמדת במסגרת הדף פסחים
 .היומי

 

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

א אותה עבירה או כמותה לידו וועל כן צריך להשתדל ולעשות המצאות שתב ,עיקר התשובה שיתקן מה שקלקל"
 ,דאי משובחדזה ו ,מיהו זה דוקא כשיודע בבירור ובוטח בעצמו שיכול לעמוד בדבר ולכבוש את יצרו .ויפרוש ממנה

 . "שב ואל תעשה עדיף ,אבל מי שיש לו אפילו ספק קל שבקלים שמא לא יעמוד בנסיון
 ).קט"ז("מגיד חדשות" ח"י עמ' 
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 צחוקו של רבי עקיבא

 
 
 

רבי האלוקי התנא בקורות חייו המורכבים של 
לא משנה מה יקרה  -יד ומיוחד עקיבא, בולט קו אח

לו, רבי עקיבא תמיד מסתכל על מהמורות חייו במבט 
 אופטימי וחיובי יוצא מגדר הרגיל. 

 
סיבות רבות לאופטימיות כידוע לא היו לו. בהיותו 
בן ארבעים שנה, גיל שבו רוב האנשים מקבעים את 

רבי עקיבא  -חייהם ומתקשים לצאת לדרך חדשה 
עם ילדים קטנים אצל מלמד מתחיל ללמוד תורה 

 תינוקות בתקוה גדולה שלבו האטום יפתח.
 

בעקבות כך שחמיו כלבא שבוע הדיר את בתו 
מנכסיו, חיו רבי עקיבא ורחל אשתו בעניות גדולה, 
עד שהגמרא בנדרים (נ' ע"א) מספרת שבימות 
החורף הקרים, לא מצאו מקום לדור, ובלית ברירה 

ר. והיה רבי עקיבא ישנים היו במתבן ביחד עם הבק
מלקט את התבן משערה של רחל אשתו. בתוך המצב 
השפל הזה, רבי עקיבא מגרש את ענן הקדרות מלבו 
וחולם על עתיד ורוד, וכך אומר לה לרעייתו: "לּו היה 
בידי, הייתי נותן לך ירושלים של זהב!". שלח אליהם 
הקב"ה את אליהו הנביא, ונדמה להם כאיש עני. עמד 

וביקש מהם מעט תבן בעבור אשתו על הפתח 
היולדת שאין לה במה לשכב. רבי עקיבא מנצל זאת 
לעודד את אשתו להביט על "חצי הכוס המלאה", 

 ואומר לה: "ראי אדם זה, שאפילו תבן אין לו...".
 

עם התקוה הזו הוא מצליח להגיע רחוק. בתוך עשרים 
וארבע שנים, כבר העמיד עשרים וארבעה אלף 

ולם לפתע הכל קורס. התלמידים כולם תלמידים! א
מסתלקים מן העולם בתוך תקופה קצרה. תוך שבעה 
שבועות מתמוטט מול עיניו כל מפעל חייו. בחשבון 
מהיר יוצא שרבי עקיבא השתתף בערך בשבע מאות 
חמישים הלוויות ביום! כל אדם אחר היה מתרסק 
לעשרים וארבעה אלף רסיסים, ואילו רבי עקיבא, 

פשית בלתי מצויה, מרים חומה על העבר, בגבורה נ
יוצא לדרום, מוצא חמשה  -ומתחיל הכל מחדש 

 תלמידים חדשים ומקים שוב עולה של תורה!
 

זצ"ל בספרו "פרי  רבי חזקיה די סילוההאגב, הגאון 
סימן תצ"ג סעיף ב') שואל מה הסיבה "ח חדש" (או

לשמחת ל"ג לעומר, "אם משום שפסקו [תלמידי רבי 
יבא] למות, מה בכך, הרי לא נשאר אחד מהם עק

וכולם מתו?". ותשובתו שהשמחה היא על כך שרבי 
אלפי עקיבא לא נשבר מהאסון הנורא של מות 

תלמידיו, ובחר להתחיל הכל מחדש וללמד תלמידים 
 .חדשים שמהם אנו יונקים היום את תורתנו

 
 וגם  החורבן.  בדור  גם  חי  נשכח  בל  עקיבא  רבי 

ברגעים הקשים ביותר, שבהם אחרים ממררים בבכי 
הוא תמיד מצליח לראות את  -מציאות שחורה מול 

העתיד הטוב, ושום מצב אינו מצליח לסדוק את 
ביטוי מפליא לתפיסתו זו, אנו  .חומות התקוה שלו

 המובא במסכת מכות (כ"ד ע"ב)מוצאים במעשה 
, ושמעו כאשר רבי עקיבא היה מהלך בדרך עם חבריו

קולות של שמחה מהעיר רומי. התחילו בוכים ורבי 
עקיבא משחק. אמרו לו: מפני מה אתה משחק? עונה 
להם רבי עקיבא כמו יהודי טוב, בשאלה: ואתם, מפני 
מה אתם בוכים? אמרו לו: הללו רומיים שמשתחוים 
לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבין בטח 

בית הדום רגלי אלוקינו שרוף באש,  -ואנו  והשקט,
ומה לעוברי  ;ולא נבכה?! אמר להן: לכך אני מצחק

 רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה.
 

אפילו במצב הנוראי ביותר שעבר בחייו, שעה שסרקו 
בכי של תלמידיו בשרו במסרקות של ברזל, מול ה

הסובבים אותו, רבי עקיבא דוקא נראה מרוצה 
מהמצב. "רבנו, עד כאן?!" תמהו תלמידיו "גם כעת 
אתה משחק?!". אמר להם: "כל ימי הייתי מצטער על 
פסוק זה 'בכל נפשך' אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי 
מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא 

 "ב). אקיימנו?!" (ברכות ס"א ע
 

מכל הסיפורים הללו רואים אנו, ששום מקרה ופגע לא 
מהו  יכול היה להעכיר את רוחו ולהביאו לידי יאוש.

בעצם סודו של רבי עקיבא שהצליח לראות כל דבר 
חיובי בתעצומות נפש בלתי נתפסים? רבי באור 

 עקיבא עצמו מגלה לנו את סודו.
 

הגמרא ביבמות (קכ"א ע"א) מספרת: "תניא, אמר רבן 
גמליאל: פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי 
ספינה אחת שנשברה, והייתי מצטער על תלמיד חכם 
שבה. ומנו (ומיהו), רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה, 

פני בהלכה. אמרתי לו: 'בני, מי בא וישב ודן ל
העלך?', אמר לי: 'דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל 

כדרך שהתמודד מול גלי  שבא עלי נענעתי לו ראשי'".
הים הסוערים, כך התמודד מול גלי חייו הגועשים. 
בשעת משבר, הרכין את ראשו והניח לגל לעבור, ואז 
 הרים את ראשו בתקוה ובאמונה, שאב כוחות

 מחודשים וחתר הלאה.
 

לעתים ספינת החיים שלנו גועשת ורועשת ומאיימת 
לשקוע במצולה אל מול נחשולים אדירים המאיימים 
להטביעה. נלמד מרבי עקיבא להתכופף ולהמתין עד 
שהגל יעבור, ואז להתרומם ולהמשיך במלוא 
העוצמה, ותמיד לזכור שהמשבר הוא רק זמני ועוד 

 נגיע לחוף מבטחים. 



 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 המאוורר שנותר מיותר

----------------------------------------------------------------- 

 זה לא צחוק!  
ובחוץ עמדו עשרות  על דלת הבית המט ליפולנשמעה דפיקה תפלותיה של משפחה עניה נענו.  ,ערב אחד

 דמויות.
 

 .המשתאה "מי אתם?" בירר האב
 

הצלחה,  ועושר, זו בריאות, הגבוה שם זה דו עומדולי"אני שמחה, זו אמונה, ההוא שם זה אושר, 
עוצמה" וכך הזדהו כולם. "...אנחנו המשאלות שלכם" אמרו לבני הבית ההמומים הינו והבריון ההוא 

 אחת".דמות לבחור להכניס לביתכם רק אתם "אבל יכולים 
 

 ?...עוצמהו ? שמחה אעושרמי כדאי להכניס: הצלחה או בריאות? אושר או את התלבטו בני הבית 
 

 ואמר: "בחרנו באמונה!".עם החלטה ברורה בסופו של דבר יצא האב אל המשאלות 
 

 כל שאר המשאלות.  משתרכותאחריה  והנהנכנסה אמונה הביתה, 
 

 אמרתם שאפשר לבחור רק משאלה אחת...".הלא "מה קורה פה?" נדהם האב "
 

 אמונה, כולנו הולכות אחריה..."."אבל לאן שהולכת  להסביר מרת שמחה התנדבה"נכון מאוד" 
 

   צחוק צחוק אבל... 
 הכל!יש  –למי שיש אמונה 

 

 לאחר שאזל מן השוק
 הופיע הספר 

 הכתב והמכתב ח"א
 במהדורא חדשה ומתוקנת בתוספת עשרות כללים ועצות חדשות

 052-7654216כעת ניתן להשיג את שתי הכרכים בטל' 
 הפצה ראשית: אור החיים

 

 

 

 

המאוורר הבודד, לא הצליח להפיג את החום המעיק 
והלחות הגבוהה. הזיעה נגרה כמים ִמִּמְצחֹות 
התלמידים, שלא עלה בידם בשום אופן להתרכז 

ישב ומסר את  און רבי משה לוי זצ"לבלימוד. הג
השיעור, לימד כדרכו, הקשה ותירץ, הסביר וביאר, אך 
 לשוא. התלמידים הנאמנים משתדלים מעט, אך הכל

 מתנהל בעצלתיים.
 

לפתע, דממה בכיתה. הגר"מ מפסיק את השיעור 
באמצע הענין ושותק. דקות ארוכות יושב כך, 

כאן אני  יושב  נא!  "ראו  ואומר:  ננער  ואז  מהורהר, 

 מולכם לאחר שעתיים של שינה בלילה. גם אני עייף,
גם לי חם וקשה ואולי אף יותר מכם... הבה נשנס 

וַנראה לקב"ה וחות מחודשים, מתנינו, ִנְלַמד יחד בכ
אתם כבר תראו כי העייפות כמה יקרה לנו תורתו! 

 תפוג מאליה!".
 

והלהיבה את לבות  רוח חדשה נשבה ַבִּכָּתהואכן, 
 הבחורים. 

 
לפתע המאוורר הבודד שעל הקיר הרגיש כי מיותר 

 הוא...



 

 

 

  המאיראור  
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

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

 

כך שהנהג והנוסעים עמו אינם מכוסים  ,האם מותר לנהוג או לנסוע ברכב שאין בו טסט ולא ביטוח שאלה:
 ?ע"י הרכב אינם מכוסים להיפגעשעלולים וכן האנשים  ,משהו יקרהאם ח"ו 

 אסור.תשובה: 
 

 צריך לסיים כל פעם בדבר טוב? האם כשקם מהכתיבהסופר סת"ם,  שאלה:
 .לא בדבר רעישתדל לסיים כל פעם  תשובה:

 
ס"ת השל  כותב מזוזה, האם יכול להשאיר את היריעה תוך כדי סופר שכותב ספר תורה ולפעמים שאלה:

 ?זה על היריעהעל השולחן ולכתוב את המזו
 לא לכתוב מזוזה על גבי ס"ת. תשובה:

 
ציבור , או שעל ה)כמו הגיור וכו'(האם בימינו הנקודה העיקרית צריכה להיות מאבקים ציבוריים  שאלה:

 ואז לא תהיה בכלל שאלה? רחוקיםהחרדי להשקיע את כל כולו בקירוב 
הקירוב חשוב מאד, אבל לפעמים צריך מאבק, כגון בנושא ה"כותל" הרפורמי, בגיור וכדומה, ועם  תשובה:

 זה צריך להיות בהסברה ובטוב טעם.
 

רך לבצר את ממלכת התורה, להקים ישיבות, בשבעים השנים הראשונות מהקמת המדינה היה צו שאלה:
 גדולי ומורי הדורשזה הזמן המתאים אין כוללים וכו'. האם בימינו, כאשר המבצרים עומדים בס"ד על תילם, 

 לעם שבשדות, שגם הוא צמא לדבר ה'? יצאו
 ב"ה יוצאים לעם שבשדות. כגון הרב גרוסמן והרב יגאל וכל הרבנים אשכנזים וספרדים. תשובה:

 
סתי לישיבה חרדית נכנבמהלכה  ,ב"ה זכיתי והתחלתי בתהליך חזרה בתשובה לפני כשנה וחצי שאלה:

נגינה בתזמורת נוער ובאופן פרטי, דבר שעשיתי מגיל  - והפסקתי לגמרי את אחד מהתחביבים הקודמים
אך  ,מסגרת התזמורת)בן פרטי ולא צעיר במשך כשבע שנים. לאחרונה אני חש רצון עז לחזור ולנגן (באופ

 אסר נגינה מאז חורבן הבית.(סי תק"ס סעי' ג') ני יודע אם הדבר כדאי מהסיבות הבאות: א) מרן בשו"ע נאי
ג) המורה אינו  ב) רוב ככל המוזיקה ששייכת לכלי הנגינה (בריטון) היא מוזיקה קלאסית שנכתבה ע"י גויים.

ינה הוא ביטול תורה מוחלט או שקיימים מקרים שניגון יכול להכנס ד) האם זמן הנג שומר תורה ומצוות.
 ?אשמח מאוד להכרעה בנושא , במיוחד לחוזר בתשובה."ביטולה היא קיומה"בהגדרה של 

מוזיקה  כאלישע). דשהקח ניגון משחרר ומשמח ומביא לידי הבנה בלימוד (ואפילו לנבואה ורוה תשובה:
 א שמים,אם תוכל לנגן בלי עזרת מורה או מפי מורה יר בה חשש.אין  ,שמלבישים אותה על שירי קדש

 עדיף.
 

פה בשעות התפלה ילשהות בלי כ שמתעקש ,יהודי הנמצא בתהליכי חזרה בתשובה עםאיך לנהוג שאלה: 
 באומרו שאינו מבין טעם לזה? ,והשיעורים

יש ללכת אתו לאט לאט, ולפחות להקפיד שלא יוציא ברכה או פסוק מפיו בגילוי ראש (אולי  תשובה:
 יקבל). "שיש למחות שלא ליכנס בבית הכנסת בגלוי הראשסעי' ג' " סי' צ"אכשיראה דברי מרן בש"ע 

 
___________________________________________________________________________________ 

 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 
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 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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ֵלכוּ  ֻחּקַֹתי ּתֵ  (כו,ג)  ִאם ּבְ
 

בתורה עמלים  "שתהיו  רש"י:  בחגיגה".  מסביר  בוכה    :"אומרת  ')ה  (דף  הגמ'  הקב"ה  שלושה 
עוסק ואינו  בתורה  לעסוק  בידו  שיש  מי  הוא  מהם  אחד  יום,  כל  היה    ". עליהם  האדם  אם 

הרי שהיה מבין שיש לה' יתברך סיבה טובה  ,  יודע להעריך מהי כל מילה ומילה בתורה
 ... על מה לבכות, ולא רק יום אחד אלא כל יום ויום מחדש

 
היה גר בחו"ל והיה בעל חנות. הרב ניסה    זוננפלד זצ"למסופר שאחיו של רבי יוסף חיים  

תמיד לשדל את אחיו ללמוד ולהשקיע יותר בלימוד התורה, והאח כתב לו: מילא אתה  
שהלימוד גורם לך להיות גדול בישראל, מצוין! שאתה משקיע במקום הנכון הוא לימוד  

אני ואין  התורה  בלימוד  טעם  מקבל  שאיני  מכיוון  אני,  אך  הצלחה    התורה.  בה  רואה 
גדולה, כמו כן בלאו הכי לא יצמח ממני גדול בישראל, איני רואה צורך להשקיע בכך  

 .  כלל
 

זצ"ל: זוננפלד  הרב  לו  חנות  השיב  בעל  בתור  אתה  לא  ,  הרי  חנותך  את  פתחת  כאשר 
חשבת שתהיה עשיר וכ"ש שלא תהיה רוטשילד, ובכל זאת הינך מנסה להרוויח ממנה  

מימ  תוכל.  שרק  אהיה  כמה  לא  ש'ממילא  בטענה  חנותו  את  שסגר  חנוני  ראינו  לא  נו 
 !".  'רוטשילד

 
ואמר הרב  מתאמץ  המשיך  הוא  לכן  משהו,  מרוויח  הוא  דקה  שכל  מבין  חנות  בעל  כל   :

ומשתדל בכל כוחו. האחד פותח מוקדם בבוקר והשני נשאר בערב עוד כמה דקות, הכל  
עולה בידם. אם כך הוא בגשמיות,  מתאמצים לצרף פרוטה לפרוטה ולהרוויח ככל שרק  

,  מי שמבין את ערכה העצום של כל מילה!  הרי שלפחות כך צריך להיות עסק התורה  
 !... עקיבא איגר או אחד מהגאוניםר' של כל דקה, לא יפסיק מללמוד גם אם לא יהיה 

 
הקדושה התורה  נאמר  בע"ה שנזכה להתחזק בלימוד  (סו,א):    שעליה  הגמרא בקידושין 

". אתה תעשה צעד והקב"ה  ד והרי כרוכה ומונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמ 
('עלון מתיקות ועריבות התורה') יסייע, שבת שלום. 
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ֵלכוּ  ֻחּקַֹתי ּתֵ ם.. ִאם ּבְ ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ  )ד-(כו,ג ְוָנַתּתִ
 

זה   שנאמרזה   ֹחק ?  ֹחק מה  ל,ח):  פרנסה,  י"  (משלי  ֻחּקִ ֶלֶחם  נקרא  ",  ַהְטִריֵפִני  חק  ולמה 
לא בגלל ההשתדלות שלך יש לך פרנסה, אלא אין  !  כי פרנסה זה חק בלי טעם?  פרנסה

לא יעזור  ,  מה שכתוב לך זה מה שיגיע לך, ואם תנסה להתעקש ולהתפתל...  לזה טעם
 !  לך כלום

 
גנב   אחת  פעם  לא  100אחד  הוא  הארנק   דולר.  את  למישהו  זה  ,  כייס  את  עשה  הוא 
דולר עלה לו    100.  אחרי זה הוא נפל במדרגות ושבר את הרגל...  בערמה ע"י דין תורה

 ...  הגבס
 

דולר, שאם לא כן מאיפה היה לי לשלם את    100אמר לעצמו הגנב: איזה מזל שגנבתי  
האמת?  הגבס יכו?  מה  לא  לך  שייך  שלא  כסף  לכן  חק,  זה  שפרנסה  להישאר  בגלל  ל 

 ...  דולר  100אצלך, ולכן היית צריך להתגלגל במדרגות ולהוציא 
 

ה כל כך הרבה, זה יגיע לך בדיוק  ז פרנסה זה חק, אין לזה טעם וגם אם לא תעמול על  
  !באותה הכמות שמגיעה לך

 
""  אומר ה'דברי ישראל': ֵלכוּ ֻחּקַֹתי ּתֵ פרנסה  אם תלך לעבוד עם הידיעה שחק זה    –  ִאם ּבְ

ם",אז " ...ושזה קבוע מן השמיים ושאין לזה טעם ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ אני אתן לך את כל   ְוָנַתּתִ
 !  כי אין טוב לפרנסה כמו אמונה... הגשמיות שאתה רק צריך בדיוק בעת שאתה צריך

 
הוא לא מבין שמאחר והבן  ...  אדם עובד קשה כל החיים כדי לחסוך לחתן את הילדים

רק   אלפים  שלו  רק  אלא  אלפים,  עשרות  בצינורות  לו  מזרימים  לא  אז  שנתיים,  בן 
 .  אז במקום לקנות קולה לשבת, הוא שם בבנק ... בודדים

 
אבל תשאלו את כל מי שאתם רק מכירים, כל מי שחיתן ילדים יגיד לכם, שזה הכל נס  

 ...מגיעאחד גדול, בדרך פלאית הקב"ה דואג לכל הצרכים של החתונה בדיוק בזמן שזה 
 לפתע ההורים קיבלו בצינורות זרימה חריגה...  

 
אבל ליצר הרע יש עוד  ! עכשיו הגיע הזמן שלו להתחתן, 20כי עכשיו הוא כבר בן ? למה

השרוול בתוך  אחד  יהיה, ...  שפן  שלא  מסחר  סוג  בכל  שעוסק  מי  מזון,    כל  סחורות, 
 .  הזמן והעת שלו  כל סוחר יאמר לך שלכל דבר יש את...  מכוניות, בגדים ,דירות

 
 אומר הפוך  (ישעיהו לג,ו)   אבל הפסוק ... עכשיו זה הזמן למכור, עכשיו זה הזמן לקנות

יָך" ִעּתֶ ֱאמוַּנת  ודמיונות  –  "ְוָהָיה  הבל  זה  הכל  העתים!  ואת  הזמנים  את  מביאה  !  האמונה 
בטח  ו  יהודי צריך אמונה, לא פרנסה....  השפע לא תלוי בזמנים, הזמנים תלויים באמונה

 ('אפריון שלמה')  !כשהפרנסה תלויה באמונה
 

ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר  ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ  (כו,מב)ְוָזַכְרּתִ
 כתב ה'אמרי יוסף' ששמע שהחוזה מלובלין זיע"א ביאר את הפסוק כך:

ִריִתי ' י ֶאת ּבְ אך אם יהיה עוד אף   ' ְוַאף'רצה לומר שאזכור את זכות יעקב  –  'ַיֲעקֹובְוָזַכְרּתִ
ִריִתי ִיְצָחק'וזעם חס ושלום, ולא יומתקו הדינים בכח זכות יעקב לבד, אזי  רצה   - 'ֶאת ּבְ

לומר אזכור להם עוד זכות יצחק. ואם חס ושלום לא יספיק גם זכות יצחק להמתיק  
ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹררצה לומר אם יהיה עוד אף אזי '  –  'ְוַאף' האף, וזהו שאמר  ', רצה  ֶאת ּבְ

 לומר אזכור את זכות אברהם להמתיק האף והזעם להמשיך החסדים בזכותם.  
 ת') ('אוצר פניני החסידו
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ֵלכּו ְוֶאת ִמְצו ֹ ֻחּקַֹתי ּתֵ ְמרוּ ִאם ּבְ ׁשְ יֶתם ֹאָתם ַתי ּתִ  (כו,ג)  ַוֲעׂשִ
 

צריך להבין את הלשון  שתהיו עמלים בתורה.  –אומר רש"י במקום 'אם בחוקותי תלכו' 
ֵלכוּ " של יגיעה ומאמץ   מדובר כאן על עמל התורה למה זה לשון הליכה ולא לשון  אם  "ּתֵ

   ?שלכאורה יותר מתאים לעמל התורה
 

   ה"תורת אבות מסלונים" כותב דבר נפלא:: בורינוע אלא יש כאן מסר מאוד מיוחד 
ֵלכוּ"בתיבת   ֵלכו -יש שלושה צירופים" ּתֵ לשלושה  רומזים  . שלושת הצירופיםתלֹכְּ , ּכֶֹתל , ּתֵ

   מצבים של כל אחד מאיתנו.
 

זז, אין לך חשק   . שום דבר לא ּכֶֹתלשהאדם נמצא במצב שהוא מרגיש מול   יש מצבים
ההתחלה של השבוע היא קשה מאוד, אתה    ידמ ת  לכלום. זה בעיקר קורה ביום ראשון...

מיני בשמים"   שיא של גבהים. עד שחז"ל תיקנו לברך לנו בהבדלה "בורא, נוחת מהשבת 
בלימוד קושי, עייפות,   ואתה מרגיש בתפילות,   להשיב את הנפש. אתה מגיע ליום ראשון

 .השם  ובין בינך  ומפרידה  שעומדת ענקית   מחיצה כותל. כמו
 

  ִנְכְסָפה"  מלשון כיסופים  זה כלות   ,תלֹכְּ  יש  הזאת הענקית   וההסתרה  הזה הכותל  בתוך , אבל
ְלָתה ְוַגם י  ּכָ ֵַ   ְלַחְצרֹות  ַנְפׁשִ ,  חסימה מרגיש ואתה  בתפילה  נמצא  שאתה   גם )ג,פד  תהילים (" םהׁשּ
  מגלה זה  חושך  יותר רואה שאתה ככל .בהסתר כלות יש הקיר  בתוך הכותל  שבתוך  לך דע

.  גדולות הכי   בכספות? גדולים הכי  האוצרות  את מניחים  היכן . אוצר  שם שיש  ויותר  יותר
  החדר  אחרי פנימה יכנס . שינה חדרב לא  גם  בסלון לא?  שלו האוצרות   את שם  המלך  איפה
  בפנים לך יש מנעול  לרצפות  מתחת יש ששמה נסתר  מאוד מאוד  פנימי חדר  יש שינה
  של  האמיתיים האוצרות   נמצאים  ושמה  מנעול עם  לפתוח   צריך אותה  שגם  מברזל כספת 
 . לך שטמנו  המרגליות  גודל  את   לגלות בא  רק  זה  ההסתרה  וכגודל  המנעולים  כגודל .המלך

 
  היום זה דווקא שלי היום לא זה היום מרגיש שאתה המצבים בתוך.  כלות יש כותל בתוך לכן

ֵלכו"  ידי על? זה את עושים איך !שלך   לוקח שאתה . השם אל הולך שאתה פירושו' ללכת". 'ּתֵ
  תראה, עולם   של ריבונו". השם  אל?  כותל עם להתקדם יש לאיפה  .איתו ומתקדם  הכותל  את
  לא דבר שום, לי זז לא דבר שום, קיר של  במצב אני, כותל מול שאני איך תסתכל, המצב  את

  נקרא זה !" אותי להציל יכול אתה  רק? אבא עכשיו  עושה  אני מה! חשוך  הכל התפילות לי מתקדם
  ולהתרסק   במקום ליפול  ובמקום כותל  של  מצב לוקח  כשאתה .לכלות  מכותל  ללכת.  תלכו
 באיזה  נמצא אני איפה תראה, עולם   של בונורי" - השם  אל איתו  והולך הכותל את לוקח  אתה 
 ".אותי  להציל יכול אתה רק חושך באיזה כותל

 
  למה   ההגיון  את רואה לא  אתה  - חוקים של למצבים  מגיע כשאתה . השכל  מעל זה  "ֻחּקַֹתי "

  צריך  אתה  מה .חוקותי  נקרא  זה? חשוך מצב לכזה הגעתי   איך? פה הולך מה ? לי  קורה זה
 .השם  אל זה  עם תלך"  תלכו "  אלא ממנו  להישבר לא?  הזה החוק  עם  לעשות

 
ְמרוְּוֶאת ִמְצו ֹ" אם ? השם  אל זה עם הלכת שבאמת יודע אתה איך ׁשְ   מתרסק  לא  אתה אם ". ַתי ּתִ
.  הזה הסיפור  כל לי מתאים  לא זה די: " אומר  הם   ואז  להם הולך   לא שלפעמים כאלה יש. מזה
  מתרסק  נופל  הוא ואז" יחמצל לא אני. עליי גדול הרע  היצר. לי קשה לי נמאס  אותי  עזוב

 .לגמרי
 
ֵלכוּ " ְמרוְּוֶאת ִמְצו ֹ " עם  יחד  זה  אם  בדווקא זה" ּתֵ ׁשְ   לא אתה, המצוות   את שומר שאתה" ַתי ּתִ

"  תלכו " ל  זוכה אתה  ולהילחם   להתמודד זוכה וכשאתה . מתמודד אתה אלא  מהמערכה נסוג 
 (דרך הבעש"ט) .ומבורך שלום שבת  .ֶתלּכֹה שבתוך  ת לֹכְּ ה מתגלה  ואז
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
עוז בן מרים, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה בת גילה, אלינה   בע"ה זיווג הגון:

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

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

 עזיזה. 
 

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

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 
 

 
ֵלכּו  ֻחּקַֹתי ּתֵ  (כו,ג) ִאם ּבְ

  . קבוצת אנשים ישבו על ידהגאון ר' נחום זאב זצ"ל בנו של הסבא מקלםהמשיל על כך 
  אחר הסעודה קמו כולם והלכו, רק השלחן ואכלו ושתו ולא היה ניכר הבדל בין איש לרעהו,  

  אחד נשאר על מקומו ולא ידעו מה הסיבה שאינו זז ממקומו, הביטו למטה וראו שאין לו
כך יש אנשים שיושבים יחד באותו ביהמ"ד עם כל חבריהם ואינם מכירים הבדל בין  . רגלים

, למי יש  לזה, אבל אחר כך כשצריכים ללכת בעולם הגדול אז מכירים הבדל בין זה לזה זה
ולמי אין רגלים, יש אנשים שכל רוח קלה מפילה אותם ויש אנשים שכל הרוחות    רגלים

 .  אינם יכולים להזיזם שבעולם 
 

ֻחּקַֹתילכן אמרה התורה " ֵלכוּ"  –" ִאם ּבְ ,  " שיהיו לכם רגלים ללכת עם התורה בדרכי העולם ּתֵ
  .ולא להתבייש מפני המלעיגים אלא להיות עז כנמר לעשות רצון אבינו שבשמים

 (עלון 'על הפרשה') 
 

ַאְרְצֶכם ם ָלֶבַטח ּבְ ְבּתֶ ם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע ִויׁשַ ָאֶרץ ַוֲאַכְלּתֶ לֹום ּבָ י ׁשָ  ) ו-,ה(כו ְוָנַתּתִ
  ):'ע גיטין( נקדים את דברי הגמראכדי להבין   מבאר את הפסוק:יץ זיע"א רבי יהונתן אייבש

 הכתוב:   שאם יכעס תיבקע בטנו". וזה מה שאמר, "לעולם לא יאכל אדם כדי שובעו
ם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע" תבואו לכלל כעס, שהרי   אל תחששו לאכול לשובע, משום שלא   "ַוֲאַכְלּתֶ

ַאְרְצֶכם ם ָלֶבַטח ּבְ ְבּתֶ ָאֶרץ  ִויׁשַ לֹום ּבָ י ׁשָ  לכם שום סיבה לכעוס.    ", ולא תהיהְוָנַתּתִ
 

יק ֹאֵכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו וֶּבֶטן ְר " : ).כהמשלי יג,( את הפסוק   ולפי זה נבאר אף ְחָסר ַצּדִ ִעים ּתֶ . "ׁשָ
יכול  ת ב,ג} רמב"ם דעו { עבודה זרה"  "כל הכועס כאילו עובד( כועס לעולם  הצדיק, שאינו

  הרשע, הרגיל לכעוס, בטנו תחסר, הואיל  לחשוש שבטנו תיבקע. אך בלי  לשובע  לאכול 
 )ברכה משולשת(... שבטנו תיבקע שולעולם אינו אוכל לשובע, מפני שחוש

 
ֵלכּו  ֻחּקַֹתי ּתֵ  (כו,ג) ִאם ּבְ

בו הוא  ", , חיבר ספר בשם "באר בשדהרבי מאיר דנון זצ"לאחד מגדולי הרבנים הספרדים, 
לעיתים רבות, אדם מחליט שהוא רוצה ללמוד. הוא מגיע  :  ר את כוונת הפסוק כךמבא

ובדיוק באותו רגע לאשתו יש מה לומר לו, או השכן דופק בדלת וכדומה.   ,הביתה, פותח ספר
ִאם  על כך אמרה תורה: " . שר השינה מרדים אותו, והוא נופל בתרדמה –זה ולא זה   ואם לא 
ֻחּקַֹתי ֵלכוּתורה, "אם החלטת ללמוד  – " ּבְ תישאר בבית! לך לבית המדרש! הבית הוא    אל –"  ּתֵ

 )נועם מגדים( . הפרעות בו הרבה   יש, מתכון לביטול תורה 



רבינו  במקום.  השורר  ההסגר 
האמת  את  ממנו  הסתיר  לא 
עצום  לב  ובכאב  לאמיתה, 
השתלשלות  את  בפניו  תינה 
איכר.  אותו  עם  העניינים 
נשבר:  בקול  הוסיף  לבסוף 
מסירות- עצמי  על  "קיבלתי 
נפש ובאתי למדינה זו, במטרה 
בנשמות  'אידישקייט'  להפיח 
יהודיות. אך כאשר בסופו של 
'כן  תשובה  אני  מקבל  דבר 
מה   – בחוקותי'  לא  בחוקותי, 
עוד יש לי לחפש כאן?! לשם 
מה צריך אני, איפוא, לקבל פה 

קהל?!"
היה,  שפיקח  חסיד  אותו 
כי  "זכורני,  ואמר:  נענה 
מר-אביכם  מפי  פעם  שמעתי 
פירוש  ריז'ינער,  ההייליגער 
על הפסוק )שמות טז, ד(: 'ויאמר 
ה' אל משה, הנני ממטיר לכם 
למען  וגו'  השמים  מן  לחם 
וגו''.  בתורתי  הילך  אנסנו 
'אנסנו',  זצ"ל:  הרבי  ופירש 
מלשון )ישעיה סב, י(: 'הרימו נס'. 
את  לרומם  צריך  כי  הקב"ה 
ידי כך  היהודי ולהגביהו, ועל 

ילך בתורתי!" - - -
נחה  הדברים,  למשמע 
קרא  הוא  רבינו.  של  דעתו 
לשוב  לו  והורה  למשמש  מיד 
מעונו  דלתות  את  ולפתוח 
לפני קהל היהודים המשחרים 

לפתחו.
)אמונת אמת - שטפנשט(

עיקר השכר על התורה 
והמצוות הוא שכר רוחני

ונתתי  אותם  ועשיתם  תשמרו  מצותי  ואת  תלכו  בחוקותי  אם 
ג(  )כו.  פריו  יתן  השדה  ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה  בעתם  גשמיכם 
באור החיים הק' מדייק מדוע נכתב אות ו' מיותרת במילה 'ונתתי' 
- גשמיכם בעתם', וכותב כי מכיוון שבברכה של 'ונתתי גשמיכם 
בעתם' מתחילה התורה למנות את הברכות והשכר על קיום התורה 
"ו' המוסיף" הרי  ו' תמיד באה להוסיף  והיות שהאות  והמצוות, 
"ונתתי גשמיכם בעיתם" היא כבר הוספה, כאילו כבר  שהברכה 
מנה ברכות לפני כן ועליהם באה התוספת ברכת הגשמים, ומבאר 
האור החיים הק' שהכוונה היא שלפני הטובה הגשמיית שיקבלו 
כשכר על התורה והמצוות יקבלו רוב שכר טוב רוחני, שכר של 
עולם הבא, אשר הוא עיקר שכר המצוות, ולאחרי מכן מונה הכתוב 
שהם  הברכות  שאר  וכל  בעתם"  גשמיכם  "ונתתי  בעוה"ז  שכרן 
מתן שכר בעוה"ז. וזה בא להשמיענו ו' המוסיף שבראש התיבה 
'ונתתי' להודיענו שראשית לכל נקבל שכר בעוה"ב וזהו שכר שאי 
אפשר לכתוב אותו ולהבע אותו, ורק אח"כ התורה מונה את השכר 

שמקבלים בעולם הזה.

מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה 
תאומים  שלום  רבי  הגה"ק  כתב  טו(.  )כו,  תמאסו  בחקתי  ואם 
אבד"ק שטפנשט כי התורה באה ללמד לישראל שיהיו במדרגה 
גדולה שבעצם עשיית המצות יתקיים 'תמאסו' דהיינו שימאסו בכל 
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גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

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

באר בשדהבאר בשדה

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

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

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

 גני הילדים 
 * 

 כתות הת"ת 
* 

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

 * 
בית הכנסת

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

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

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

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

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

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

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

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

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

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

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

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

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

שנה שביעיתשנה שביעית

העושה תשובה באמת הופך זדונות לזכיות 
ועשיתם אתם  ואת מצותי תשמרו  אם בחקתי תלכו 
ונתתי גשמיכם בעתם )כו ג-ד( לפי דרשת חז"ל )ירושלמי 
על  תשובה  שמועיל  שזה  לדעת  למדים  אנו  ו(  ב  מכות 

עשיית הרע זה בגדר 'חק', כי מצד הדין לא היה מועיל 
על  הרי  כי  שעשה,  הרשע  מעשה  על  תשובה  שום 
השאלה "נפש החוטאת במה תכופר" הסכימה החכמה 
שישוב  השיב  הקב"ה  רק  תשובה,  יועיל  ולא  שימות 
ויחיה, ולכן נקראת תשובה וזהו הרמוז כאן "אם בחקתי 
תלכו" שתראו לעשות תשובה על העבר "ואת מצוותי 
חוזר  ח"ו  יהיה  שלא  להבא,  על  קבלה  היינו  תשמרו" 
על קיאו ולא יאמר 'אחטא ואשוב', אז 'ועשיתם אותם' 
תזכו לתקן גם העבירות עצמם שיהיו נהפכים מזדונות 
'ונתתי  הרחמים  בעל  לנו  מבטיח  זאת  ועוד  לזכיות. 
מעצמו  שהאדם  הראוי  מן  שאמנם  בעתם'  גשמיכם 
יתעורר עכ"פ לעשות תשובה בלי עזר וסעד בכל זאת 
מבטיח לו השי"ת ש'ונתתי גשמיכם בעתם' שגם העזר 

הזה היינו ההתעוררות לתשובה יבוא ממני.
)אמת ליעקב – מרן אדמוה"ז מסאדיגורה זי"ע(

מי יכול לאכול לשובע?
ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם )כו. 
ה( כתב הגה"ק רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע דאיתא בחז"ל 
ביכלתו  שיש  ממה  שליש  פחות  אדם  יאכל  "לעולם 
לאכול כדי שאם יכעוס לא יבקע כריסו כי אם יתמלא 
שליש בטנו אשר היה ריקן והנה כעס רק בחיק כסילים 
ינוח", אבל בארץ ישראל לא יבוא האדם לכלל כעס כי 
'ונתן לך ד' לב רגז', בבבל כתיב, וזה 'ואכלתם לחמכם 
לכם  יהיה  ולא  בארצכם'  לבטח  'וישבתם  יען  לשובע' 
עד  לאכול  ביכלתכם  ויהיה  כעס,  של  המגונה  המדה 

השובע. 
)תפארת יהונתן( 

ועל זה הוסיף הרה"ק רבי אפרים מסדליקוב זי"ע שזה 
הכוונה "יאכלו ענוים וישבעו", כלומר, רק הענוים שלא 
יבואו בשום פעם לידי כעס יכולים לאכול כדי שביעה, 
לא כן הגאים אשר בנקל יבואו לידי כעס ואז יבואו לידי 

סכנה, באם שאכלו כדי שביעה. 
)דגל מחנה אפרים(

לשמור המצוות שלא יהיה בהם אחיזה לחיצונים.
אמר  ג(  )כו.  תשמרו  מצותי  ואת  תלכו  בחוקותי  אם 
צריך  שהאדם  מסאדיגורה  ישראל"  ה"אור  הרה"ק 
לקיים כל התורה והמצוות שבידו לקיים אך זה צריך 
שצריך  היינו  תשמרו"  מצותי  ש"ואת  באופן  להיות 

לשמרם שלא יהיה אחיזה לחיצונים.
"ועשיתם  הכתוב  אמר  לזאת  לשמרם,  יכול  ובמה 
שיעשה  'אמת',  אותיות  'אתם'  התיבה  והנה  אתם", 
אין  אז  זרה  ומחשבה  פניה  שום  בלי  באמת  המצות 

לסטרא אחרא שום אחיזה בהמצוה.

ע"י התעוררות ניתן להפוך את הגשמיות לרוחניות
את  מרוז'ין  הסב"ק  מרן  דרש  ג(  )כו.  גשמיכם  ונתתי 
אכילה  כמו  הגשמיות  היינו  גשמיכם"  "ונתתי  הפסוק: 
ושתיה ושינה ושיחת חולין יחשב כתורה ותפילה, אם 
יחשב  עכ"ז  כגשמיות  נראה  האדם  עיני  ראות  לפי  כי 
ת"ח  של  חולין  "שיחת  ע"ד  ומצות,  ותפילה  כתורה 

צריכין לימוד" אך "ונתנה הארץ יבולה, שצריך לעשות 
מקודם 'אתערותא דלתתא' ואח"כ 'ועץ השדה יתן פריו'.
)עירין קדישין תליתאה(

שתהיו עמלים בתורה 
אם בחוקותי תלכו )כו. ג( ברש"י הק' מביא אם בחוקותי 
תלכו...שתהיו עמלים בתורה. מדרך העולם כאשר אדם 
נכנס לפני המלך לבקש ממנו בקשה הריהו עומד לפניו 
לארמון  בעל-מלאכה  כשנכנס  אולם  וביראה,  באימה 
המלך לעשות שם מלאכה כלשהי, הריהו נוהג כמנהגו 
ועושה את מלאכתו כתיקונה, שכן אם יהא עליו לעשותה 
יוכל  לא  הרי  מלכו,  לפני  כיאות  ואימה  הכנעה  מתוך 
מצוונו  ולכן  בשלימות.  מלאכתו  ידיו  מתחת  להוציאה 
הכתוב שתהיו עמלים בתורה היינו שעמל התורה יהיה 
מלאכתינו ומאווי ליבינו כך שאם אדם מקדיש את כל 
עתותיו רק לעסק התורה הרי הוא עושה את מלאכת 
השם ויכול הוא לנהוג מנהג חרות, כפי שאמרו חכמינו 
"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה", אבל אם אדם 
עוסק בעניני העולם אף שהוא עושה אותם לשם שמים 
הרי עליו לנהוג זהירות יתירה ולהיות שרוי תדיר במורא 
מעשיו  שיהיו  כדי  ואז  האישית,  להנאתו  יתכוין  שלא 
כל  שיהיו  כדי  הרבה  לעמול  עליו  יהא  באמת  כשרים 

מעשיו לפי התורה.
 )הרה"ק הרבי ר' משה ליב מסאסוב זי"ע(

"רבי, צריכים גשם!" 
סיפר,  ג-ד(.  )כו,  גשמיכם  ונתתי  תלכו...  בחוקותי  אם 
"שלושה  הספר  מחבר   - שטרן,  אברהם  ר'  החסיד 
עולמות" - אשר ידוע היה כדייקן בסיפוריו, כי בתחילת 
בואו של רבינו הק' רבי מנחם נחום לשטפנשט, היתה 
שנה של עצירת גשמים. יום אחד, נכנס איכר יהודי אל 
רבינו ובקול כפרי מגושם הודיע - תבע: "רבי, צריכים 
גשם!" והוסיף להסביר בשפתו הכפרית, כי מחזיק הוא 
לגשמים  הזקוקה  רחבת-ידים,  שדה-תבואה  בבעלותו 

מרובים על מנת שתתן יבול מבורך.
רבינו, אשר הבין מיד ממראה עיניו עם מי יש לו עסק, 
השיב לאיש ואמר: "בתורה הקדושה כתוב לאמור )ויקרא 
כו, ג-ד(: "אם בחוקותי תלכו... ונתתי גשמיכם!" הרמז היה 
ירדו   – לקיים את מצוות התורה  ברור: כאשר תקפיד 

הגשמים אשר אתה מבקש!"
ברם, כמאמר העולם: 'אם תבשל את האיכר, במתוק או 
במר, איכר ישאר איכר...' נענה הלה והשיב בעזות-מצח 
 – 'בחוקותי'  'בחוקותי, לא  כן  "רבי!  הנובעת מבערות: 

אנו זקוקים לגשם!" - - -
התשובה הנואלת והנמבזה, דכדכה את רוחו של רבינו, 
עד כי היטב חרה לו על עצם החלטתו לבוא להתיישב 
במדינה זו ברומניה. בו-ביום, הורה למשמשו אשר על 
ביתו לנעול את הדלתות, ושוב לא הירשה להכניס לפניו 

שום אדם.
מחוצה- ותיק  חסיד  הגיע  ולשטפנשט  ימים,  חלפו 

לארץ, אשר הסתופף עוד בצילו של אבי רבינו הרה"ק 
מרוז'ין. לפליאתו, מצא את חצר הקודש נעולה על מסגר 
יוצא ואין בא. רק לאחר מאמצים מרובים,  ובריח, אין 
עלה בידו ליצור קשר עם המשמש, ולאחר רוב הפצרות 
עלה בידו לשכנעו, כי יואיל רק להודיע לרבינו על בואו 
הלום. ואכן, הדבר פעל את פעולתו. רבינו ייחס חשיבות 
מיוחדת לחסיד הותיק מבית אבא, והתיר להכניסו לפניו. 
משבא החסיד אל הקודש פנימה אזר עצמו עוז, ולאחר 
לפשר  ושאל  פתח  בענייניו,  רבינו  עם  לשוחח  שסיים 
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תאות העוה"ז, כי ע"י שמירת החוקים יכול האדם לבוא 
למדרגה שיהיו כל התאות שבעולם נמאסים בעיניו, כמו 
שהמעשה שמובא בגמ' שתלמיד אחד שהלך לכרכי הים 
העבירה  ונמאסה  בה,  להכשל  שעמד  מעבירה  וניצל 
בעיניו )מנחות מד.(. ודבר זה השכל מחייב שיהיה כן, כי 
עשיות החוקים לא יעשה האדם אלא מאהבת ה', וכיון 
בכל  ימאס  בודאי  שלימה,  אהבה  ה'  את  אוהב  שהוא 
דבר תאוה שבעולם, כי מים רבים לא יכלו לכבות את 
האהבה כי הוא נקשר בקשר האהבה אהבת הבורא ב"ה, 

וזהו "אם בחקתי תמאסו".
)אור התורה(

צדיקים הקרובים לדור ייטיבו להליץ טוב עליו
וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את 
בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור )כו, מב(. כתב הרה"ק 
רבי ישראל מטשורטקוב דהנה כבר תמהו המפרשים 
)רש"י ועוד(, למה הקדים יעקב ויצחק קודם לאברהם. וגם 

מהו "והארץ אזכור"?
על כן נראה לי, דהנה אבותינו סיפרו, כי בימי קדם 
הרבי  הקדוש  הצדיק  אז  ועשה  ליעקב,  צרה  עת  היה 
ר' אלימלך מליז'ענסק זצ"ל 'עליית נשמה' וקבל לפני 
הצדיקים על זה, והשיבו לו, כי היות וכבר זה זמן רב 
שנסתלקו מזה העולם ואינם יודעים כלל מה שנעשה 

פה.
ופנה אל הצדיקים אשר זה מקרוב נחו נפשם ונסתלקו 
מהעוה"ז והמה יש להם שייכות עם זה העולם, ובא אל 
רבינו הבעש"ט והמגיד זצלל"ה, והשיבו, כי המה רואים 
שיורדות השפעות טובות לזה העולם, ומה שיתקלקל 

כאן, שייך להצדיקים אשר חיים על פני הארץ לתקן.
לענ"ד נראה מזה המאמר, כי הצדיק אשר היה קרוב 
לזמננו יוכל יותר להגן עלינו מהצדיקים אשר כבר היו 

לעולמים.
ובזה ניחא מאד מה שנאמר פה, כי האבות יגנו עלינו 
ויוציאנו על ידם מצרה לרווחה, על כן אמר קודם יעקב, 
כי הוא מזמן מאוחר בעולם הזה, ואחר כך יצחק, כי היה 
קודם, ואחר כך אברהם, כי היה עוד יותר קודם בזמן 
בזה העולם. ותירץ, שלא יתפלאו מדוע הקדים כנ"ל, ע"ז 
משיב, כי "והארץ אזכור", וצריכים להגן על זה העולם, 
ועל כן הצדיק שהיה מאוחר בזמן על זה העולם יוכל 

יותר להגן עלינו.
)גנזי ישראל(

גם החוטא והפושע עדיין יש לו ערך
פרשת  נאמרה  למה  טעם  ב(  )כז.  נדר  יפלא  כי  איש 
יחשוב  שלא  בכדי  התוכחה?  פרשת  אחרי  מיד  ערכין 
האלה  האיומות  הקללות  כל  את  ששמע  אחרי  האדם 
שמרוב חטאיו ועוונותיו אין לו ערך חס ושלום... על כן 
מבארת התורה מיד, כי אכן יש ערך לכל אדם, בכל מצב 

שהוא נמצא בו. 
)החוזה מלובלין(

"אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד" 
קדש  יהיה  העשירי  השבט  תחת  יעבר  אשר  כל 
רבי שמשון  )כז לב( כתב הרה"ק המקובל האלוקי  לד' 
כי בפסוק הזה רמוז ענין עשרה הרוגי  מאוסטרופולי 
אחד  כל  היינו  יעבור'  אשר  'כל  לימודו:  וכך  מלכות. 
הוא  הרי  להריגה,  ועבר  שיצא  מלכות  הרוגי  מעשרה 
'תחת השבט' היינו שהוא בא לכפר על האחים השבטים 
שחטאו במכירת יוסף, אולם הרי יוקשה לך כי הרי חסר 
אחד, יען כי ראובן לא היה במכירה, ועל זה בא סיום 
רצה  לד''  קודש  'יהיה  נהרג  מדוע  'והעשירי'  הפסוק 
לומר הוא בא במקום ד' 'כביכול' כמובא במדרש שהיו 
משביעים להקב"ה שלא יגלה את סודם, וכפי שכתבו 
המקובלים היה זה העשירי רבי עקיבא, וזה הוא שאמרו 
כלומר,  באחד"  נשמתך  שיצאה  עקיבא  רבי  "אשריך 

בשביל האחד יחיד ומיוחד. 

האדם השלם - בקומה זקופה
ואולך אתכם קוממיות )כו. יג( פירש"י 'בקומה זקופה' 
הבהמה  כי  ממעזריטש  הגדול  המגיד  מרן  והסביר 
גם  וכך  לארץ,  מושפל  שראשה  הרי  מהלכת  כשהיא 
שראשו  אומרת  זאת  הרי  בהמה,  מנהג  נוהג  אדם  אם 
נוהג  אינו  והוא משוך אל הארציות, ברם אם  מושפל 
וראשו  זקופה,  בקומה  מהלך  הרי שהוא  בהמה,  מנהג 

מופנה לשמים.

כיצד דורשין לשבח
הרה"ק  כתב  כב(  )כו,  והשלחתי בכם את חית השדה 
התוכחה  כוונת  לפרש  יש  שהרי  מטשרנוביל  המגיד 
"והשלחתי בכם את  לטובה, אי לכך דרש את הפסוק 
חית השדה", היינו שאשלח בכם חיות מ'חקל תפוחין 
קדישין', 'ושכלה אתכם', שאתן לכם שכל צח בעבודת 
חלק  מכם  שאכרית  בהמתכם',  את  'והכריתה  ה', 
הבהמיות שבכם, 'והמעיטה אתכם', שתבואו למדריגת 
וגבהות,  גדלות  שום  להם  יהיה  שלא  ענוה,  שפלות 
]בבחי'  יהיו "נשמה'דיג"  'ונשמו דרכיכם', שכל דרכיכם 

נשמה[ 

)הרה"ק רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל זי"ע(

קידוש ה' רק מעבודת ה' ולא 
מהרוגים ע"ש קדשך

ניחחכם.  בריח  אריח  ולא  מקדשיכם  את  והשמותי 
)כו. לא( מסופר הרה"ק השר-שלום מבעלזא זי"ע שמע 

הקללות  שקורא  זי"ע  מקוז'ניץ  המגיד  על  שאומרים 
לשם  ונסע  לברכות,  להפכם  בהם  ומכוון  רם  בקול 
להפסוק  זי"ע  המגיד  הגיע  וכאשר  בחקתי,  פרשת  על 
ניחוחכם",  בריח  אריח  ולא  מקדשיכם  את  "והשימותי 
מען  דערלעבט  ווי  עולם  של  רבונו  גדול:  בקול  צעק 
מבאר  זי"ע  מדזיקוב  יהושע  רבי  והרה"ק  דאס.  שוין 
כוונת דברי המגיד הקדוש: "כי ידוע שכל התוכחה מלא 
טובות רק הם סתומים ונעלמים מעיני כל חי כי מאתו 
לא תצא הרעות כו', רק לעיני בשר נראה שהם קללות 
וכדו'  מן העשרה הרוגי מלכות,  נודע אשר  והנה  ח"ו. 
מכל הנהרגים ונשחטים על קדושת שמו יתברך, עולה 
תענוג גדול למעלה אשר אין לשער. אבל אנו מתפללין 
בכל יום 'ואל תביאני לידי נסיון' שלא יהיה תענוג כזה 
שאנו  במה  לנו  די  ואך  ח"ו,  בפועל  מהריגות  למעלה 
מוסרין נפשינו על קדושת שמו יתברך בשעת קריאת 
שמע ותפלה בכח... וזאת מרמז הכתוב, שהקדוש ברוך 
למעלה  תענוג  שום  יהיה  שלא  אותנו  מבטיח  הוא 
בכח  לנו  די  ורק  ממש,  בפועל  והנהרגים  מהקדושים 
מסירת נפש בשעת קריאת שמע ותפלה, ובכח המדמה 
לבד באמת במחשבה נחשב כאילו הקרבנו אותנו בפועל 
ממש. וזהו: 'והשימותי את מקדשיכם' שאבטל ואשבית 
הקדשים בפועל, ויעשה כביכול זאת שממה 'ולא אריח 
בריח ניחוחכם', שאינו רוצה עוד לקבל תענוג כזה מן 
הנהרגים בפועל על קדושת שמו יתברך". ומסיים: "מי 
יתן שיהיה כך בקרוב שלא יוכלו האומות העולם לצער 
אותנו ולהכריח אותנו לקדש שם שמים ולא יהיה תענוג 
כזה למעלה, רק מתורה ותפלה ומעשים טובים במצוי 

נפש".

ה'קללות' שבתוכחה בפרשת 
'בחוקותי' ברכות הם

ממידת  מרובה  טובה  'מידה  א(  עו,  )יומא  חז"ל  אמרו 
פורענות'. וא"כ כיצד יתכן שבפרשת בחוקותי הדברים 
בלבד,  פסוקים  בשני  הפרשה  בסוף  מופיעים  הטובים 
אלא  בארוכה,  באים  והקללות  התוכחה  דברי  בעוד 

שצריך לומר כי גם ה'קללות' ברכות הם.
)אמונת אמת - שטפנשט(

ונשלמה פרים שפתינו...
הרה"ק רבי יהושע מבעלזא היה אומר, כי כמו שאמרו 
חז"ל שהעוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, כך 
ניתן לומר שמי שלומד פרשת התוכחות ומתעורר בפחד 

ה' כאילו כבר באו עליו יסורים ונתכפר.

חכמת התורה תלמדהו 
כערכך הכהן כן יהיה )כז. יב( אמרה תורה אם הקדיש 
בהמה טמאה, ילך לכהן ויפדהו. "והעמיד את הבהמה 
לפני הכהן... כערכך הכהן כן יהיה". והקשה הרה"ק רבי 
מאיר מפרימשלאן זי"ע, מהיכן יודע כהן כמה שווה סוס 
טמא?- כמו שתשאל היום אחד מצדיקי הדור כמה שווה 
דירה בפלורידה או בפאריז. או שישאלו את הצדיק על 
אחד שהקדיש את הרכב, ושואל הצדיק אם זה טויוטה 
או מרצדס, ומהיכן ידע כדברים האלה? ואמר הרה"ק 
רבי מאיר'ל שזה כלול בדברי התנא במשנה )אבות פ"א, 
זוכה לדברים הרבה', כי  'כל הלומד תורה לשמה  מ"ו( 
באמת מי שלומד תורה לשמה יוכל לענות כמה שווה 

דירה בפאריז, חכמת התורה תלמדהו.

כיצד יעשר אדם את צאנו בעין טובה
השבט  תחת  יעבור  אשר  כל  וצאן  בקר  מעשר  וכל 
העשירי יהיה קודש לה'. )כז, לב( אמרו רז"ל )בכורות נח:( 
ועושה להם פתח  לדיר  כונסם  כיצד מעשרין בהמות, 
קטן ומונה א' ב' ג' וכו' והיוצא עשירי סוקר בסיקרא 
ואומר הרי זה מעשר. וממעטינן שם בגמ' יכול היו לו 
מאה ונטל עשרה יהיו מעושרין ת"ל עשירי. ויש להבין 
ומאי  הזה,  סדר  על  לעשר  דוקא  תורה  הקפידה  למה 
נפק"מ איך יתן מעשרותיו לה'. וי"ל בדרך צחות דהנה 
התוה"ק דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, וגלוי 
וידוע לפני מי שאמר והיה העולם דאם איש עשיר יהא 
מצווה ליגש לעדרו של אלף בהמות שהן יגיע כפיו ובהן 
השקיע כל עמלו וכחו, ולהפריש מהן בבת אחת עשירית 
ובעין לא טובה  שהם מאה בהמות למעשר, בלב כבד 
יעשה ככה בעל כרחו. ורצה הקב"ה לזכות את ישראל 
שיוכלו לעשות מצותיו ית' מאהבה, ובעין יפה ואל ירע 
לבבם בתתם מעשר אליו ית', הלכך צוה שהעישור יהיה 
שכשילך  האדם  בנפש  השי"ת  הטביע  כי  מנין,  בדרך 
וימנה שיש לו בהמה אחת והיא כולה שלו, וכן בהמה 
ב' וכו', ואף בהמה ח' שייכת לו לבדו ואין לזרים חלק 
בצאנו, ואפילו התשיעית לגמרי שלו היא, יווכח לפניו 
שזיכהו השי"ת ברכוש גדול של ט' בהמות ויהא מחשב 
להפריש  יוותר  ובשמחה  בקל  אז  שכרו,  כנגד  הפסדו 
בהמה אחת העשירית להשי"ת. וזוהי עצה טובה להאדם 
בשמחה  לצדקה  כספו  מלתת  להניאו  היצה"ר  בבוא 
ובטוב לבב, יתבונן בההכנסה שיש לו, ולא בהוצאה זו, 

ואז יבטל דעתו לדעת תורה. 
)הגה"ק רבי מרדכי דוב מהורנסטייפל זי"ע(

ענווה של קדושה ורצון
)כז  ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קודש 
ביאר  זצוק"ל  מפשעדבורז'  ישעיה  רבי  הרה"ק  לג( 
את הכתוב "ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה 
קודש" בעת שאדם עולה לגדולה אם לא ישתנה בדעתו 
והוא בענותנותו כמקדם, זהו סימן שגדולתו הוא לרצון 
'הרם  אותיות  ימירנו'  המר  'ואם  וזהו  השי"ת,  לפני 
ירימנו' פירוש שאם יתרומם אדם ויעלה לגדולה, 'והיה 
רק  בדעתו  ישתנה  ולא  כהווייתו  שיהיה  היינו  הוא' 
'ותרומתו'  'ותמורתו' אותיות  יהיה בענותנותו כמקדם, 
זה מורה כי התרוממותו שלו יהיה קודש, ולרצון לפני 

השי"ת.
)אור לישרים בשם 'עטרה לראש צדיק'(
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יומין דנשמתא
כ"ו אייר – הרה"ק רבי שלמה'קה מזוויהיל זי"ע

מידה כנגד מידה
הרב  מפי  ששמע  שליט"א  כהן  נחום  רבי  הרה"צ  סיפר 
שמעון אליהו שלזינגר זצ"ל, שהתלווה יום אחד אל הצדיק 
רבי שלומק'ה מזוועהיל והנה, ניגש אליו לפתע יהודי ומספר 
לו, בבכי רב, שהוא חשוך-ילדים מזה זמן רב. אשתי הגיעה 
למצב כזה שהורתה לי לבקש ברכה מהרבי, ואמרה שאין לי 
ילדים.  לנו  שיוולדו  מהרבי  הבטחה  בלי  הביתה  לבוא  מה 
אני מבקש שהרבי ירחם עליי, ויבטיח לי "זרע של קיימא", 
ואחר כך  בכה היהודי. האדמו"ר הרהר לעצמו כמה דקות, 
אמר: "תראה, אתה מבקש ממני שאבטיח לך. אני מוכן, אבל 
בתנאי שגם אתה תבטיח לי כמה דברים". כמובן שהיהודי 
נתן את הסכמתו לעיסקה, ועוד בטרם שמע מה הן דרישותיו 
של הרבי, אמר 'הן'. ואז אמר לו הרבי: שמעתי עליך שהינך 
'ראש המדברים' במקווה, וסביבך מתרכזים רוב היהודים שם. 
אני רוצה לבקש ממך שבלכתך למקווה, אל תדבר. ושנית, 
שמעתי שהדיבורים שלך אינם מסתיימים במקווה, אלא גם 
כאשר אתה מגיע להתפלל בבית הכנסת, אינך מהשומרים 

על שתיקה מוחלטת… ונחשב כאחד הדוברים הראשיים. אם 
תבטיח לי שתפסיק לדבר במקווה ובבית הכנסת, אני מבטיח 
לך בן זכר. כמובן שהיהודי קיבל על עצמו את הדבר, ואלה 
הם  לו…  קרה  מה  ידעו  לא  הנ"ל  במקומות  עימו  שנפגשו 
התרגלו לראותו מדבר ומדבר..., והנה לפתע הוא שותק כדג. 
של  לזרע  לזכות  בשביל  עושים  לא  מה  אמרנו,  כבר  אבל, 
קיימא?… ולכן, למרות שהסתכלו עליו כעל מי שירד מדעתו, 
המשיך לשתוק. ויהי לתקופת השנה התקיימה הבטחתו של 
מזוועהיל התכבד בסנדקאות,  זכר. הרבי  בן  לו  ונולד  הרבי 
ולאחר מכן שאל האב המאושר את הרבי איזו 'מידה כנגד 
בדברים  השיב  והרבי  זכר?  בן  ולידת  בשתיקה  יש  מידה' 
זיע"א  מקוריץ  פנחס  רבי  הרה"ק  בשם  מובא  מחודשים: 
כאן  שייהנה  ההנאות  מידת  את  אחד  לכל  קוצב  שהקב"ה 
בעולם הזה. בזמן שהינך מדבר במקווה ובבית הכנסת את 
דיבורי החול, הינך ממלא את קצבת ההנאה שהקב"ה הקציב 
להיפקד  מההנאה  ליהנות  זכות  יותר  לך  נשארת  ולא  לך, 
בזש"ק. כאשר הפסקת לדבר, ואז לא נהנית יותר מכך, אפשר 

היה לספק לך את ההנאה הזאת.

בשדה השמיטה
‘ פרשת בחוקותי ’

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

ברכת שש השנים בזכות 
השנה השביעית

כתיב שש שנים תזרע שדך וגו', לכאורה צ"ב מדוע 
הוצרך לכתוב ענין זה כאן שהוא רק היתר ורשות 
ולא מצוה, ופשיטא שמותר לעשות כן מאחר שלא 
נאסר, ]ועיין באוה"ח מש"כ בזה[. וביאר בזה הגאון רבי משה 
כשעובד  דאפילו  ללמדנו  בא  דזה  זצ"ל  פיינשטין 
האדמה בשש שנים זהו נמי משום רצון ה', וכמבואר 
ברמ"א )או"ח רמ"ח ד'( וז"ל: י"א שכל מקום שאדם הולך 
לסחורה או לראות פני חבירו חשוב הכל דבר מצוה, 
וכו',  לטייל  כשהולך  רק  רשות  דבר  חשוב  ואינו 
עכ"ל. ומבואר שאדם שהולך לעסוק בסחורה חשיב 
הולך לדבר מצוה וזהו משום שאדם עוסק לפרנסה 
ולפרנס  המצוות  לקיים  שיוכל  ה'  רצון  לקיים  כדי 
נחשב  בגשמיות  גם העסק  ולעשות חסד,  משפחתו 

לו למצוה, עכ"ד.
ויש להוסיף דלכך פסוק זה נסמך ל'ובשנה השביעית' 
הוא  השביעית  בשנה  שהשביתה  שכשם  לך  לומר 
מצוה, כך העבודה בשש שנים יש לו בחינת מצוה 
וכנ"ל, וע"ע בשו"ע )או"ח סי' רל"א( שצריך האדם לכון 
בכל מעשיו לשם שמים כדכתיב 'בכל דרכיך דעהו' 
ע"ש באורך, וברמב"ם )דעות ד' א'( כ' וז"ל: הואיל והיות 
הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא הרי אי אפשר שיבין 
או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה וכו' עכ"ל. 
להיזהר  השל"ה  בשם  כ'  סקמ"ה(  ק"ע  )או"ח  ובמשנ"ב 
מריבוי אכילה ושתיה אלא יאכל וישתה רק להעמיד 
כל  ובזה  הנפש  לעבודת  מזומן  גופו  את  ולהברות 
סעודותיו הוין סעודת מצוה, עכ"ד. וזה מה שלמדנו 
כאן במה שכתבה התורה שש שנים תזרע שדך וגו'.

ואפשר להוסיף עוד בחינה דהכתוב שש שנים תזרע 
חובה  דיש  לכאו'  משמע  תשמטנה  ובשביעית  וגו' 
לעבוד שש שנים, ובספורנו כתב דהכוונה שאעפ"י 
ובשניה  אחת  שנה  בה  שעובדים  האדמה  דטבע 
שמיטה  מצוות  מקיים  אם  אבל  מנוחה  לה  נותנים 
שש  לתת  בכוחה  והאדמה  ברכה  יש  אזי  כהלכתה 

שנים ברציפות יבולה.
הוסיף  תאומים  שלום  ר'  להרה"ק  התורה  ובאור 
לבאר, דאם השנה השביעית מתקיימת כהלכתה, אזי 
שש שנים מתברכת האדמה בזכות השביעית, דומיא 
שבת  השביעי  וביום  מלאכה  תעשה  ימים  דששת 
שבתון, דששת ימי המעשה מתברכין בזכות השבת, 
כך ששת השנים מתברכין בזכות השנה השביעית, 

אכיה"ר.

המשך זכרון להולכים - מעמוד 6

 רוח הקודש מפעימה מהרה"ק משטפנשט
סיפור פלא היה לו לר' זעליג עם הרה"ק רבינו אברהם מתתיהו 
הרומני  לצבא  מגוייס  זעליג  ר'  היות  בעת  זיע"א,  משטפנשט 
הרה"ק  שהה  בה  העיר  יאס,  העיר  בקרבת  כחייל  ושירת 
משטפנשט בימי החורף בסמיכות לחג החנוכה, לרגל הילולת 
אביו האדמו"ר הראשון הרה"ק רבי מנחם נחום משטפנשט, רבי 
זעליג היה משתדל כאמור להתחמק משירותו הצבאי ולשהות 
יאס,  בעיר  - הקלויז השטפנשטאי ההומה אדם  בבית הכנסת 
והנה באותו יום בו שהה בקלויז השטפנשטאי ביאס נערך הטיש 
של הצדיק, אלפים צבאו על בית המדרש ועל פתחיו וחלונותיו, 
נוכח בטיש הצטופף מאחד החלונות  רבי זעליג שרצה להיות 
כדי להביט בפני הצדיק ובתהלוכותיו, והנה באמצע הטיש הרבי 
משטפנשט חילק לחיים מהיין שהיה על שולחנו, חשב לעצמו 
רבי זעליג גם אני הייתי רוצה לשתות יין ולהגיד לרבי לחיים 
על היין, אולם מכיוון שבין ההמונים יש כאן מן הסתם גם כאלו 
הכוסית משקה  יש חשש שאם  אזי  שומרים שבת,  לא  שאולי 
תגיע אליו דרך אותם שאינם מקפידים על שמירת השבת, ואולי 
היין יהיה כיין נסך, ולכן החליט ר' זעליג לוותר על רצונו לשתות 
הגבאים  הכנסת,  בית  בחלל  הקול  נשמע  לפתע  מהמשקה, 
מכריזים בשם הרבי שהחייל יאמר לחיים: "דער סאלדאט זאהל 
זאגען לחיים ! " ]בנו"א לפעמים היה רבי אהרן לייב מצטט את אביו שאמר: 
היו  גוונא  בכהאי  כלל,  בדרך  לחיים"[,  זאגען  קומען  זאהל  חייל  "דער 

הגבאים לוקחים מידיו הקדושות של הרבי כוסית לחיים, והיא 
הייתה עוברת מיד ליד, עד שהגיעה אל יעדה, אולם פה לפתע 
הרבי מחזיק בכוסית ולא מוסרה לגבאי, אלא מרמז כי החייל יגש 
הנה אליו, מכיוון שההמונים מילאו את בית הכנסת ומבואותיו, 
היה קשה לר' זעליג החייל לפלס לו דרך בין ההמון, והגבאים 
ניסו שוב לקחת מיד הרבי את הכוסית, אך הרבי מחזיק בה ולא 
וכך  לגשת,  לחייל  שיתנו  בבקשה  קולם  נתנו  הגבאים  מרפה, 
בקושי פילסו לר' זעליג דרך, עד שהגיע אל הרבי פנים אל פנים, 
או אז הגיש לו הרבי כוסית משקה מידיו הקדושות, ואמר לו 
לומר לחיים, כל הציבור התפלא על המחזה ועל המעמד הבלתי 
לרבי  לחיים  אומר  רומני  הצבא  במדי  צעיר  בחור  בו  שגרתי 
הקדוש, אבל ר' זעליג עמד נפעם ונרעש מהרוח הקודש הגלויה 

שהופיעה לנגד עיניו בבית מדרשו של הרה"ק משטפנשט.

בצל כ"ק האדמו"ר מ"שומרי אמונים"
של  בצילו  ז"ל  לייב  אהרון  רבי  המנוח  הסתופף  נעוריו  בימי 
הרה"ק ה"חוקי חיים" מ"שומרי אמונים" ובעקבות כך בעת שרבו 
מרן מוהר"ש טוביאס זצ"ל עלה לארה"ק אף הביאו להסתופף 
בצילו של רבו הק' מ"שומרי אמונים" ושם נפשו נקשרה בנפשו, 
ובעבודת התפילה המיוחדת שלהם.  והחל להיות דבוק בצילו 
כמו כן היה ממתפללי בית המדרש 'דעעש' בבני ברק ואף היה 
ניגש שם לפני העמוד בימים הנוראים. ובשנים האחרונות קבע 
את מקום תפילתו בבית המדרש צאנז-קלויזנבורג הסמוך לביתו. 

כמו כן היה קשור לחצר תולדות אהרן ולבית סאטמאר.

דולה ומשקה מתורת הדברי יואל מסאטמאר
רבי אהרון לייב הוכר כאישיות מיוחדת מאוד, והיה תמיד שמח 
העלון  את  לאור  הוציא  מרבים.  ירא שמים  היה  ומחוץ,  מבית 
בעל  האדמו"ר  של  תורתו  מדברי  יואל'  רבינו  'פניני  השבועי 
ה'ויואל משה' מסאטמר זצ"ל. ובו ליקוט צח ובהיר מתורת רבינו 
את  לציבור  להנחיל  בכדי  פרשת השבוע  על  יואל מסאטמאר 
תורתו של הרה"ק מסאטמאר בלשון קלה ובהירה, ובכתביו אף 
היה מוכן כבר לעוד פרשיות השבוע שכבר נסתלק מעימנו, עד 

לפרשת במדבר וחבל על דאבדין. 
מרבה  היה  מסאטמאר  יואל  הדברי  רבו  בתורת  אדוק  בהיותו 
פעלים לתורת רבו, מיד אחר נישואיו בהתגוררו בבני ברק הלך 

ללמוד בכולל בוהוש בת"א, שהוקם והתנהל בראשות בן רבו 
ה"ה הגה"צ מוהרט"ל טוביאס זצ"ל, ובלומדו שם קבע חברותא 
עם נכד האדמו"ר זצ"ל לימים האדמו"ר שליט"א מבאהוש בספר 
'ויואל משה', ואף עשה עימו סיום על הספר הקדוש, בהרחיבו 
לו את השיטה הקדושה של רבינו מסאטמאר, גם פה בבני ברק 
דחסידי  המדרש  בית  של  הבראשית  בימי  רבות  מתפלל  היה 
בוהוש בב"ב שבימים ההם הוקם על ידי רבו הגה"צ מוהר"ש 
טוביאס זצ"ל, בהטעימו לפני בניו שבאו עמו להתפלל: "בבית 
המדרש הזה לא תמצאו את ספרי 'ויואל משה' או 'דברי יואל', 
אבל אני סומך פה על הרב של ביהמ"ד ששיטתו כשיטת רבינו". 
ובחריפותו  בקנאותו  ידוע  שהיה  טוביאס  למוהר"ש  בהתכוונו 

לכל דבר שבקדושה.
הרה"ק  בתורת  דבוק  טוביאס  המוהר"ש  רבו  היה  כמה  עד 
מסאטמאר תעיד העובדה הבאה, פעם לפני שנסע ר' אהרן לייב 
לארה"ב לשהות במחיצת הרה"ק הדברי יואל מסאטמאר זיע"א, 
וכשמוע  זצ"ל,  טוביאס  מוהר"ש  הגה"צ  ממורו  להפרד  הגיע 
לאן פניו מועדות למונורו שבארה"ב, שמח מאוד וביקש הימנו 
שיקח את הדברי יואל הפרטי שלו, שהיה מלא וגדוש בהערות 
לכבוד  במתנה  שיעניקם  בכדי  נפלאות,  ובהוספות  ובהגהות 
מסר  מסאטמאר,  הרה"ק  לבית  בהגיעו  ואכן  מסאטמר,  הרה"ק 
לו את הכתבים וההערות של הגה"צ רבי שמואל טוביאס זצ"ל, 
הרה"ק מסאטמאר עיין ממושכות בכתבים והפליא את בהירותם 
וחשיבותם של ההוספות וההערות שהגיעו על ידי ר' אהרן לייב 

מאת הגר"ש טוביאס זצ"ל.

נעים זמירות
הרה"ח ר' אהרון לייב זצ"ל היה "נעים זמירות" בעל קול ערב, 
וזכה לשמר הנוסח המקורי כפי שקבל מבית אבותיו ברומניה. 
היה מתפלל בימים נוראים לפני העמוד וכשנפתח בית המדרש 
של קהילת יוצאי מורשת גאב"ד פיאטרא ניאמץ "דרכי שמואל" 
תפילה  כבעל  לייב  אהרון  רבי  נתמנה  בב"ב  השלושה  ברחוב 
זה  מדרש  בבית  תפילתם  מקום  קבעו  ורבים  הנוראים  בימים 
להתפלל  לו  מציעים  שאמנם  ואמר  התבטא  ואף  בזכותו, 
במקומות וותיקים וגדולים יותר אך הוא מכיר טובה לרבו רבינו 
הגר"ש טוביאס זצ"ל על שנות לימודיו וגידולו במחיצתו ועל 

כן הוא רואה לעצמו זכות להתפלל דווקא במקום תפילה זה.

ה'שוחט' דמתא – בעיר בני ברק
רבי אהרון לייב ז"ל היה דמות מוכרת בעיר בני ברק בהיותו 
לנדא  יעקב  רבי  הגאון  בכשרות  "ועד השחיטה"  מראשי  אחד 
זצ"ל, ובנו הגרמי"ל לנדא זצ"ל, כאשר הגר"י והגרמי"ל לנדא 
זצ"ל סמכו ידיהם על שחיטתו באמרם כי על רבי אהרון לייב 
הם יכולים לסמוך בעינים עצומות, והוא השוחט הירא שמים 
האמיתי שכזה צריך לחפש, היה שוחט ובודק מוסמך, מסופר כי 
בהיותו בעל קול נעים וידע נגן היו מזמינים אותו לשמח חתן 
וכלה בחתונות, ואולם המרא דאתרא הגאון הרב לנדא ביקשו 
כי יחדל ממנהגו זה, שכן חשש שלא יהיה עירני השכם בבוקר 
לעבודת השחיטה, והוא ללא שאלות או ויכוחים קיבל עליו הדין 

והציווי באהבה.
הוא גם שימש בתפקיד השוחט של גדולי ישראל והאדמו"רים 
בכל השנה, ובכל ערב יום כיפור היה סובב בבתי האדמורי"ם 
כיפורים  יום  שבליל  עד  הכפרות  עוף  את  להם  שוחט  והיה 
היה מגיע לבית המדרש מותש מעמל היום, בו התרוצץ בבית 
אדמו"רי ורבני העיר, יחד עם זאת היה מתאמץ להתפלל לפני 

העמוד כבעל תפילה בקול רגש ונעימה מיוחדת. 

שו"ב מומחה
כאשר  כל  בפי  נישא  העופות,  בעסק שחיטת  ומומחיותו  שמו 
בתקופת סערת עוף ה'בראקלי' המפורסם חקר ובדק רבי אהרון 
לייב ז"ל את הנושא ואף הוציא מכתב שהכריע את הכף לצד 
בדברים שכתב:  החדש,  מהזן  לעוף  הפוסקים שהתנגדו  גדולי 
"באתי בזה בשורות אלו על נידון העופות החדשים הנקראים 
רבנים לשמוע  היום כמה  "הנזיר מבראקל" לאחר שהיו אצלי 
עוף  נמצא  היה  "לא  כי  ברקוביץ פסק  זה", הרב  בנידון  דעתי 
כזה בתוך ארבעים ושלש שנים שאני נמצא בשחיטה, והוא עוף 

טמא".
מעשה מיוחד שהיה רגיל לספר אודות אדמו"ר מאדמו"רי ב"ב, 
הבשר  את  קונה  היה  בו  באטליז  שהיה  מעשה  בעקבות  אשר 
והעופות והוטרף האיטליז על ידי שהגרמי"ל לנדא תפס אותו 
בקלקלתו והוריד ממנו את ההכשר המהודר, בעקבות המעשה 
הזה, מני אז הפסיק האדמו"ר לאכול משחיטת הרב לנדא, רבי 
אהרן לייב היה השוחט שלו של הכפרות בערב יום כיפור, ואז 
היה אומר לו רבי אהרן לייב על מעלות ההכשר של הרב לנדא 
לחזור  וסירב  שיכנעו,  לא  הוא  אולם  אחרים,  הכשרים  לעומת 
לייב  אהרן  ר'  החליט  אחד  יום  לנדא,  הרב  משחיטת  לרכוש 
שבהכשרים,  המעולה  היא  לנדא  הרב  שחיטת  כי  לו  להוכיח 
לפני  והביאם  שחוטים  עופות  שבעה  המטבחים  מבית  ולקח 
השחיטות  של  הסטנדרטים  לפי  אותם  לבדוק  והציע  הקו"פ, 
עכשיו  לייב  אהרון  ר'  לו  אמר  כשרים,  כולם  ויצאו  האחרות 
בוא נבדוק את העופות לפי החומרות של שחיטת הרב לנדא, 
זיעזע  המדהים  המחזה  טריפה,  כולם  יצאו  התדהמה  ולמרבה 
את כל הנוכחים בחדר, ועל אתר חזר בו אותה העת האדמו"ר 
מאיסורו לאכול את שחיטת הרב לנדא המהודרת, הסיפור מלמד 
מהודרת,  שחיטה  היא  הזו  השחיטה  כי  שיידעו  רצונו  על  גם 
ויש לזכות את עם ישראל בידיעה הזו, ולעוררם לאכול דווקא 

משחיטה זו.  

הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בארץ ובארה"ב, תהא נשמתו 
צרורה בצרור החיים.



4 באר בשדה- שטפנשט

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
בענין המקור להא דכל ישראל ערבים זה בזה ובגדר הערבות

וכשלו איש באחיו )כ"ו, ל"ז(

מהו הרמז שמצאו חז"ל בהך קרא לדרוש הכי
בגמ' )סנהדרין כ"ז:( והובא ברש"י כאן, דרשו חז"ל וכשלו איש 
בזה,  זה  ערבים  ישראל  שכל  מכאן  אחיו,  בעון  איש  באחיו, 

ומוקמינן לה התם בגמ' כשהיה בידם למחות ולא מיחו.
והנה בעיקר הדיוק לדרוש כן מהאי קרא, אף דבפשוטו הוא 

מתפרש על עת המלחמה, נאמרו כמה ביאורים:
א( המהרש"א )סנהדרין שם( כ' דלפי פשוטו היה צריך לכתוב 
'וכשל' איש באחיו, לשון יחיד, שכל א' מישראל יכשל בחבירו, 
אבל לפי הדרש איש בעון אחיו, כ' 'וכשלו' לשון רבים, דלאו 
עם כל כלל ישראל מדבר, אלא רק באותן שיש בידן למחות 

עמהן ידבר, שיכשלו איש בעון אחיו אם לא ימחה בו עכ"ד.
איש  וכשלו  ממש"כ  כן  שדרשו  ביאר  בגו"א  המהר"ל  ב( 
'באחיו', ולא כתוב וכשלו איש 'באיש', שלפי פשוטו שמדובר 
לא  לברוח,  מהירותו  מתוך  באחר  נופל  שהוא  נפילה,  לענין 
שייך לומר באחיו, אלא איש באיש או איש באחר, אבל לענין 
אחד  נכשל  זה  משום  שרק  באחיו,  איש  לומר  שייך  החטא 
באחר, משום שכל ישראל אחים הם. ]ויש נידון האם יש ערבות על 

מי שאינו בכלל אחיך כגון מומר ואכמ"ל[.

ג( עוד כ' המהר"ל לפרש שכיון שכבר אמר הכתוב קודם לכן 
'ורדף אותם קול עלה נדף ונסו מנוסת חרב' כבר מיותר לומר 
וכשלו איש באחיו, שהרי כן הוא דרך כל הבורחים שבעולם 
האחד נכשל באחר, לכן דרשו חז"ל שזה מדבר לענין העבירות 

שאחד נכשל בעון חבירו.
ד( בקרבן אהרן על התו"כ כ' שדרשו כן משום דכתיב 'כמפני 
'כמפני  חרב', ואם הכונה שיכשלו איש באחיו כפשוטו, מהו 
סיבה,  יש  באמת  והרי  לכשלון,  סיבה  שאין  שמשמע  חרב', 

אע"כ דהכונה שיכשל בעון אחיו.
ל"ט.(  שבועות  כ"ז:  )סנה'  בגמ'  דהנה  אהרן  הקרבן  הוסיף  עוד 
נתפס  אז  מיחה,  ולא  למחות  בידו  כשיש  אלא  דאי"ז  אמרי' 
בעונו, אבל אם אין בידו למחות, לא, ושמא י"ל שגם זה נרמז 
דהיינו  'אחיו',  שהוא  כשמדובר  דהיינו  באחיו',  'איש  באמרו 
שהוא שומע לתוכחתו, או דהכונה שהטענה היא ע"ז שהמוכיח 

נהג בחוטא כ'אחיו' ולא הוכיחו על עונו.
ה( ובנחלת יעקב על פרש"י עה"ת כ' דדרשו זה משום דכתיב 
לעיל מינה והנשארים בכם וגו', ומאחר שהם נשארו ממילא 
הם צדיקים א"כ קשה למה יענשו שיבא מורך בלבבם ורדף 
אותם וגו', וע"ז הוא מתרץ וכשלו איש באחיו, איש בעון אחיו, 
חטאו,  לא  בעצמם  שהם  אף  לכך  זב"ז,  ערבים  ישראל  שכל 
מ"מ יענשו על חבריהם, וגם יבואו עליהם עוד עונשים כמפני 
מהו  צב"ק  ודבריו  עכ"ד.  תקומה  לכם  תהיה  ולא  וגו',  חרב 
הביאור 'כמפני חרב' אם זה עונש חדש, ועוד מדוע ה'וכשלו 
איש באחיו' שהוא סיבת העונשים, כתיב באמצע העונשים, לא 

לפניהם ולא אחריהם אלא באמצע, וצ"ב.
ו( ובפי' באר בשדה על פרש"י כ' דדרשו כו משום דכתיב 
והול"ל  להכשל  שייך  לא  ובחרב  חרב',  כמפני  וגו'  'וכשלו 
כבורחים מפני חרב, לכן דרשו דיכשלו איש בעון אחיו, אף 
שהם בעצמם לא חטאו, וזה דומה לנכשל כשנס מפני חרב, אף 

שבאמת אין חרב, ולא איירי כאן בבורחים ממש.
ז( ואולי אפשר להוסיף עוד רמז להך דרשא דוכשלו איש 
בעון אחיו, מהא דלא כתיב 'וכשלו' סתם, דהרי כשנסים מפני 
דוקא  כתיב  ומדוע  דברים  בעוד  גם  להכשל  אפשר  החרב 

'וכשלו איש באחיו' וזה רמז לדרוש איש בעון אחיו.

דעת הרא"ם דאינו אלא אסמכתא
ורבינו אליהו מזרחי כ' חידוש, דדרשה זו דוכשלו איש באחיו 
אינו אלא אסמכתא, וז"ל: ומדרשו וכשלו איש באחיו זה נכשל 
בעונו של זה שכל ישראל ערבים זב"ז, בתו"כ, ויהיה פירוש 
'כמפני חרב' כמו שנכשל האיש מפני חרב הרודף אחריו, כך 
נכשל מפני עון חבירו, אבל 'ורודף אין ולא תהיה לכם תקומה 
לפני אויביכם', הכתובים אחריו, אינם סובלים זה, ויחוייב מזה 
לומר שאי"ז אלא אסמכתא בעלמא, על קבלתם שקבלו שכל 
ועיקר  עכ"ל.  מקומות  בהרבה  כמנהגם  זב"ז  ערבים  ישראל 
מה שהעיר הרא"ם להעיר דאי"ז מתיישב עם המשך הפסוק, 
)על פרש"י( ליישב, דהכונה שיכשלו איש  כ' בפי' באר בשדה 
באחיו כמו שבורחים מפני חרב, ורודף אין, שבאמת אין חרב, 
ובורחים סתם, כך יענשו על עונות חבריהם אף שהם בעצמם 

לא חטאו, וזה נראה כאילו הם נענשים סתם.

ישראל  שכל  שקבלו  קבלתם  'על  כונתו  מה  בירור  וצריך 
ערבים זב"ז', אם כונתו קבלה עד משה בסיני, דהא לא נראה 

דהרא"ם ס"ל דדין ערבות כולה אינה אלא מדרבנן.

קבלת ערבות משעברו ישראל את הירדן
אמנם באמת לכאו' יש להביא עוד מקורות מהתורה לדין 
ערבות, דהנה בסנהדרין )מ"ג:( איתא 'הנסתרות לה"א והנגלות 
הנסתרות  על  ענש  שלא  מלמד  וכו'  עולם'  עד  ולבנינו  לנו 
עד שיעברו ישראל את הירדן דברי ר' יהודה, א"ל ר' נחמיה 
וכי ענש על הנסתרות לעולם וכו', אלא כשם שלא ענש על 
הנסתרות, כך לא ענש על עונשין שבגלוי עד שעברו ישראל 
את הירדן ע"כ הגמ', וכ' רש"י שם, לפי שלא ענש על הנסתרות 
וקיבלו עליהם ברכות  עד שעברו ישראל את הירדן: ושמעו 
זב"ז, כדאמרי'  ונעשו ערבים  עיבל  והר  גריזים  וקללות בהר 
במס' סוטה )ל"ז:(, מיד נענשו זה ע"ז וכו' עכ"ל. ]דהר גריזים והר 

עיבל היה לאחר שעברו את הירדן, כמפורש בקרא[.

דס"ל  נחמיה  ר'  בדעת  כ'  כ"ח(  כ"ט,  )דברים  עה"ת  וברש"י 
שאף על הנגלות לא ענש עד שעברו ישראל את הירדן, דרק 
משקבלו עליהם את השבועה בהר גריזים ובהר עיבל ונעשו 

ערבים זל"ז, אז נענשו.
מה  בביאור  המהר"ל  בשם  כ'  ד'(  שי"ד,  )או"ח  נזר  ובאבני 
שקבלת הערבות היתה רק כשנכנסו לארץ, כי ממעלות א"י 
על חו"ל להשוכנים בה, בכך שהארץ המיוחדת לישראל עושה 
את השוכנים עליה כאיש אחד ]לענין מצות ועבירות ודו"ק ופשוט[, 
ע"כ נעשו ערבים זב"ז רק משעה שנכנסו לא"י, כי ענין ערבות 
זו היא, שכ"א מעורב עם זולתו, להיות כל העם כולו כחטיבה 
אחת, וזה נעשה רק בשעה שהיו ישראל בא"י, ]וברש"י משמע דלא 
מיד כשעברו את הירדן ונכנסו לארץ קיבלו, אלא רק בהר גריזים ועיבל, ועי' 

בחבצלת השרון )פר' נצבים( מש"כ בזה ואכמ"ל[.

א"כ מבואר דיש לנו עוד מקור לדין ערבות מהנסתרות לה"א 
וגו'.

והנה בסוטה )ל"ז:( איתא: אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה 
בתורה, שלא נכרתו עליה ארבעים ושמונה בריתות של שש 
מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים. ופרש"י שכל 
כל  בריתות שיש על  ולכן המ"ח  נעשה ערב על אחיו,  אחד 
מצוה הוא כפול כמספר כל האנשים שיש עליהם דין ערבות, 
ושם מבואר דבריתות אלו נכרתו כבר בסיני ובערבות מואב, 
דהסוגיה  שם  המהרש"א  וכ'  הירדן,  את  שעברו  לפני  עוד 
עוד  הנגלות  על  דענשו  דס"ל  יהודה  ר'  הנ"ל בדעת  בסוטה 
קודם שעברו את הירדן, אבל לדעת ר' נחמיה בסיני ובערבות 
אמנם  האחרים.  על  ליענש  בברית,  נכנסו  לא  עדיין  מואב 
בחקרי לב כ' דמה שנענשו על הנגלות לר"י קודם שעברו את 

הירדן לא היה זה מדין ערבות ואכמ"ל.
דמ'וכשלו  העיר  תתקע"א(  עמ'  נצבים  )פר'  השרון  חבצלת  בס' 
שנכנסו  קודם  עוד  היה  וזה  ערבות,  למדו  כבר  באחיו'  איש 
מ'הנסתרות  כן  הנ"ל שלמדו  דסנהדרין  בסוגיה  ואילו  לארץ, 
לה' אלוקינו' משמע דלא קיבלו ערבות עד שעברו את הירדן, 
ותירץ דצ"ל שהפסוק בפר' בחוקותי הוא על שם העתיד שהרי 
שם מוזכר שישראל יגלו מעל אדמתם ושה' יחריב את ביהמ"ק 
ערבות  עליהם  ע"ש העתיד שקיבלו  י"ל שבאמת הכל  וא"כ 

בא"י.

קבלת הערבות הוא כערב קבלן
)פכ"ה מלווה ה"ג( הביא עוד  ועוד תירץ דהנה במשנה למלך 
)מדרש שה"ש רבה פ"א עה"פ משכני( דבשעת מתן  דאיתא במדרש 
ואמרו להקב"ה שבנינו  תורה הוצרכו ישראל להביא ערבים 
ערבים אותנו, ופירש שם המל"מ שיעניש את הבנים, והקשה 
דהלא תנן )ב"ב קע"ג.( דגובין מן הבעל חוב תחילה ואח"כ מן 
הערב, וא"כ אמאי יענשו הבנים בשביל האבות, הרי מן הדין 
יש לגבות מן האבות תחילה, ותירץ שמה שאין גובין מן הערב 
דהכי  דעתא  על  ערבות  קיבלו  וכאן  אומדנא,  הוא  תחילה 

שיענשו את הערב תחילה, ע"כ.
בשם  הובא  כ':(  )ברכות  הש"ס  על  החדש  הגר"ח  ובחידושי 
בהקדם  המל"מ  קו'  על  תירץ  הגר"ח  בשם  מקמניץ  הגרב"ד 
ביאור דין ערבות דמצינו שני מיני ערבות, ערב סתם דאמר 
]ועי'  אפרע,  ואני  לו  תן  דאמר  קבלן  וערב  ערב,  ואני  הלוהו 
ב"ב קע"ג: דיליף לה מתרי קראי[. ונפ"מ גדולה ביניהם דערב סתם 

גובין מן הבעל חוב תחילה ואח"כ מן הערב, אבל בערב קבלן 
וביאור החילוק הוא דבערב  יכולין לגבות מן הערב תחילה. 

אינו מקבל על עצמו את עצם החוב אלא הוא מקבל להיות 
ערב על הפרעון דאם לא יפרע הבעל חוב ישלם הוא, לכן ביש 
נכסים ללווה הדין הוא לגבות מן הלווה, אבל בערב קבלן הוא 
מקבל על עצמו את עצם החוב, דהוה כאילו הוא בעצמו לווה 
המעות והמלווה הוא כאילו שלוחו של הערב ]וכדביאר הרשב"ם 
שם[. וע"כ אפשר שפיר לגבות מן הערב תחילה גם בלי לתבוע 

את הלווה ]ועי' בחי' ר' שמואל )קידושין סי' ט'( בענין זה[.
האם  ישראל,  בה  שנתחייבו  הערבות  מהו  הגר"ח  ונסתפק 
ערב בלבד דהיינו קיבלו על עצמם שבאם לא יתקיימו המצוות 
קבלן  כערב  דיתחייבו  או  זה,  על  העונשים  את  הם  יקבלו 
המצות  כל  שיתקיימו  גופא,  המצות  קיום  על  ערבים  ונעשו 
ע"י ישראל, ואמר הגר"ח דיש להביא ראיה דנעשו כערב קבלן, 
מוציא,  כ"ט.( דבברכת המצות אע"פ שיצא  )ר"ה  דקיי"ל  מהא 
ופירשו הראשו' שהוא משום שכל ישראל ערבים זב"ז, לכאו' 
אם נפרש שהערבות אינה אלא לגבי עונשין אכתי צ"ב איך 
יכול לברך ולומר אשר קדשנו במצותיו 'וצונו' הרי הוא בעצמו 
כבר קיים המצוה ואינו מצווה עוד, וע"כ יתבאר בזה שהערבות 
הוא על עצם קיום המצות כערב קבלן ולא על העונש לבד 
וכיון דחבירו עדיין לא יצא אמרי' דחשיב מחויב בדבר ושפיר 
יכול לומר 'וצונו'. ]א.ה. ולו"ד היה נראה דלאו מלשון 'וצונו' ההוכחה, 
דהא שפיר אפשר שהוא מצווה עכ"פ לדאוג לקיום חובתו של חבירו, אלא 

מלשון 'על נטילת לולב' וכן שופר וכן שאר כל המצות, דמזה משמע דהוא 

מחויב בעצם המצוה ולא רק לדאוג על חיובו של חבירו, ואולי זה גופא כונת 

הגר"ח שם[.

ולפי דברי הגר"ח ביאר בחבצלת השרון דאף דכבר נתחייבו 
בערבות עוד קודם שעברו את הירדן, אך משעברו את הירדן 
נתחדש שנעשו כערב קבלן להיות מחויבים כל אחד במצות 
של כל ישראל, וכמבואר בגמ' בסוטה הנ"ל, ולא רק דין פרעון 

ועונש דנכשל כל אחד בעון חבירו.
ויש לציין דבמל"מ קצת משמע דכל החילוק בין ערב לערב 
קבלן הוא באומדנא, ולא שיש דין מיוחד של ערב קבלן, מהא 

דלא תירץ דבנ"י קיבלו ע"ע ערב קבלן, כהגר"ח.

נתינת התורה ע"י ערבות הבנים
והנה בעיקר ד' המל"מ והגר"ח שהקשו על המדרש הנ"ל, 
יש להעיר טובא, וכעי"ז העיר בחבצלת השרון )פר' ואתחנן עמ' 
הקב"ה  ביקש  דלא  שם  המדרש  בדברי  נראה  דבאמת  קל"ב( 

ערבים על קבלת העונש אם לא ישמרו את התורה, אלא ביקש 
ערבים שיבטיחו את עיקר שמירת התורה ע"י ישראל, דהנה 
'אבותינו  להקב"ה  בתחילה  אמרו  שבנ"י  איתא  שם  במדרש 
ערבים אותנו' וע"ז אמר להם הקב"ה אבותיכם יש לי עליהם, 
לעשו  אוהב  שהיה  על  יצחק  אדע,  במה  שאמר  על  אברהם 
ואני שנאתיו, יעקב על שאמר נסתרה דרכי מה', אז אמרו בנ"י 
להקב"ה 'נביאינו ערבים לנו', וענה להם הקב"ה יש לי עליהם, 
טובים  ערבים  לי  הביאו  אלא  וכו'  בי  פשעו  והרועים  שנא' 
ואתננה להם, ואז הם הציעו את בניהם כערבים, ואמר הקב"ה 
שהם ודאי ערבים טובים, על ידיהם אתננה לכם, הה"ד מפי 
הענף  ופי'  תורה,  אלא  עוז  ואין  עוז,  יסדת  ויונקים  עוללים 
היתה  כונתם  כערבים,  אבותיהם  את  הביאו  דבתחילה  יוסף 
שהם נולדו כבר למצב של שלימות ע"י אבותיהם, וזה הקב"ה 
השיב שאחרי שנמצא בהם איזה שמץ ]לפי מדרגתם[ כבר אי"ז 
מבטיח קיום התורה, וכנגד מה שטענו ישראל שע"י הנביאים 
המוכיחים יובטח קיום התורה, ענה הקב"ה שגם הם עצמם 
מחוסרי השלימות, ואח"כ אמרו ישראל שיבטיחו קיום התורה 
מצד יראת העונש, שיפחדו שהקב"ה יענישם ע"י בניהם, ואת 
זה קיבל הקב"ה, ע"כ. וזה מה שהמדרש ממשיך אח"כ ואומר 

שלכן גם תובעים את הערב שזה הבנים.
ערבים,  להביא  צריכים  היו  לא  הרי  העונש  על  ובאמת 
]וגם מה שייך  יוסף שיכל להענישם בעצמם  וכמש"כ בפי' עץ 
אבותינו ערבים[, אלא רצה ערבות על שמירת התורה, כי הקב"ה 

קצת  אחר  פי'  משמע  יוסף  העץ  דברי  ]ובהמשך  בהענישם.  חפץ  לא 
ואכמ"ל[, אמנם י"ל דדברי המל"מ והגר"ח הם ע"פ המשך ד' 

האבות  בשביל  יענשו  שהבנים  עכ"פ  שם  דמבואר  המדרש, 
כיון שהם ערבים עליהם, וע"ז הק' דהא אין נפרעין מן הערב 

תחילה.
עה"פ  נצבים(  )ר"פ  בתנחומא  איתא  ערבות  לדין  מקור  עוד 
'אתם נצבים וגו' כל איש ישראל לעברך בברית ה"א וגו'' ועי' 
משנ"ת,  בכל  להאריך  עוד  ויש  בזה.  מש"כ  השרון  בחבצלת 
דברי  כל  את  לקיים  שנזכה  יה"ר  בעזה"י.  למועד  חזון  ועוד 

התורה בתוך כל שאר בנ"י.
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באר בשדה- שטפנשט

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

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

סגולות עמל התורה
אם בחוקותי תלכי שתהיו עמלים בתורה )- רש"י(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

בעמל התורה הקב"ה עצמו משלם 
שכר ולא ע"י שליח

ולא ע"י  ואם עסקת בתורה - הוא עצמו ישלם שכרך 
שליח. ובזה יתירה מדה טובה על מדת פורענות.

)רע"ב שם(

הכל תלוי לפי העמל ולא לפי רבוי הלימוד
ואם עמלת בתורה, ויגעת וטרחת בה יש שכר הרבה וכו' 
והטורח לא לפי רבוי הלמוד.  כי השכר לפי רבוי העמל 
ולכן לא אמר ואם למדת אלא ואם עמלת כי הכל תלוי 

בעמל אחד המרבה ואחד הממעיט.
)תוס' יו"ט שם(

העומל בתורה מקילים לו טרחת פרנסתו
ואם עמלת בתורה יש לו שכר הרבה ליתן לך, שיקילו 
לך טרחת פרנסתך, שמלאכתך יעשה ע"י אחרים ]כברכות 

ל"ה ב'[.

)תפארת ישראל יכין שם אות נח(

הוא עמל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר
אמר רב יצחק בר אבודימי מאי קרא שנאמר נפש עמל 
עמלה לו כי אכף עליו פיהו, הוא עמל במקום זה ותורתו 
עומלת לו במקום אחר, אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל 
יודע אם לעמל  יולד, איני  נברא שנאמר כי אדם לעמל 
פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר כי אכף 
עליו פיהו הוי אומר לעמל פה נברא, ועדיין איני יודע אם 
לעמל תורה אם לעמל שיחה כשהוא אומר לא ימוש ספר 

התורה הזה מפיך הוי אומר לעמל תורה נברא.
)סנהדרין צט, ב(

אבל כתר תורה אינו כן עמלה של תורה כל הרוצה ליטול 
יבוא ויטול, שנאמר )ישעיה נה( הוי כל צמא לכו למים, הוי 

עמל בדברי תורה ואל תתעסק בדברי בטלה.
)אבות דרבי נתן פרק אחד וארבעים

היגע בתורה לא יתערב בשמחתו זר כשיקבל שכרו
לב יודע מרת נפשו, טרחו ויגיעו שעמל בתורה לפיכך 

בשמחתו לא יתערב זר כשיקבל שכרו לעתיד.
)רש"י משלי יד, י(

העמל בתורה אינו בא לידי חטא
מצאתי כתוב לפי שהקב"ה ברא יצר הרע שנאמר )מיכה ד, 
ו( ואשר הרעותי, וכן אמר אליהו )מלכים א יח, לז( ואתה הסבות 
התשובה,  שהיא  תבלין  לו  ברא  והקב"ה  וגו',  לבם  את 
וכשעושה החוטא תשובה אז יש לו להקב"ה כביכול נחת 
לחוטא  יהיה  לא  אז  רצונו,  ונעשה  התשובה  שברא  רוח 
יוחנן  רבי  מאמר  זהו  היצר,  בראת  אתה  לומר  תרעומות 
וטרח,  י"ז.( שאמר אשרי מי שעמלו בתורה שעמל  )ברכות 
ומצד העמל והטורח אינו בא לידי חטא, כי אינו בא לידי 
חטא אלא מצד הבטלה, כמו שאמרו ז"ל )כתובות נ"ט ע"ב( 
הבטלה מביאה לידי זימה, עושה נחת רוח ליוצרו שמתוך 
היה  חוטא  היה  אם  כי  חטא,  לידי  בא  אינו  עמל  שהוא 
מענישו, והיה מתרעם על הקב"ה לומר שהוא כמו אנוס 
להקב"ה  שאין  וכביכול  בראו  שהוא  מאחר  חטא,  באותו 
נחת רוח בו, אף על פי שברא תבלין יאמר לא יברא הוא 
ולא תבליו, כי קורץ מחומר והחומר נמשך אחריו, ויאמר 
שכביכול שעושה עמו עול על שהענישו על החטא ואין 
נחת רוח לפניו, אבל כשלא חטא או חטא ועשה תשובה 
אז אינו מתרעם, ולזה אמר ועושה נחת רוח ליוצרו, לא 
אמר להקב"ה אלא ליוצרו שיצר היצר הרע, זהו ריח ניחוח 
שאמרתי  לפני  רוח  נחת  ניחוח,  רש"י  שפירש  וזהו  לה', 
ונעשה רצוני, לפי שיצר הרע הוא אחד מהדברים שהקב"ה 
נ"ב  )סוכה  ז"ל  כאומרם  שבראם,  כביכול  עליהם  מתחרט 
דברים  ארבעה  רב  בי  אמרי  אחא  בר  חנא  רב  אמר  ע"ב( 
הקב"ה מתחרט עליהם בכל יום שבראם ואלו הן כשדים 
וישמעאלים וגלות ויצר הרע, כשדים שנאמר וכו', וכששב 
בתשובה עושה נחת רוח שברא יצר הרע וברא לו תבלין 

שהיא התשובה והועילו, כביכול כאדם שלוקח נחמה.
)שפתי כהן ויקרא א, יד(

עמל התורה נקרא הליכה בתורה
יכול זה כו'. בתורת כהנים. ומה שאמר 'שתהיו עמלים 
כי  הליכה,  בלשון  הלמוד  שכתוב  מפני  הינו  בתורה', 

ההליכה יש בה טורח ועמל, כך תהיו עמלים ויגיעים. ויש 
כן  הולך ממקום למקום,  כן שההליכה שאדם  גם  לפרש 
יהיה עמל בתורה ולהעמיק בה תמיד יותר ממה שהעמיק 

בה קודם. וזה נקרא הליכה בתורה.
)גור אריה ויקרא כו, ג(

עמל התורה היינו לעמוד על עומק כוונת 
מצות התורה והחכמה הכמוסה בהם

בספרי  אמרו  כי  תורה,  תלמוד  על  תלכו,  בחקותי  אם 
אם בחקותי תלכו מלמד שהמקום מתאוה שיהיו ישראל 
כוונת מצות  עמלים בתורה רצה לומר לעמוד על עומק 
ודבר  גדול  טורח  שהוא  בהם,  הכמוסה  והחכמה  התורה 
תמיד  האדם  נקרא  בד"ז  תורה  ובתלמוד  ההשגה,  קשה 
התכלית  תושג  במהרה  לא  כי  תלכו,  אמר  לכן  הולך, 
המבוקשת, כי גם אחר שהשגנו ממנו מעט ישאר לנו יותר 
וההליכת ההשגה  תנועת ההשתדלות  ולא תפסוק  ויותר, 

בה, והיא התורה שבעל פה בכללה.
)הכתב והקבלה ויקרא כו, ג

אין התורה מתקיימת אלא מי שעוסק 
בפלפול ומשא ומתן של תורה

וז"ש על עזבם את תורתי ולא שמעו בקולי ועל השנית 
דהיינו סילוק התורה לפי שלא הלכו בה, שהתורה אינה 
שעוסק  דהיינו  עליה,  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימת 
תלכו  בחקותי  על  כמ"ש  תורה  ומתן של  ומשא  בפלפול 
ע"מ שתהיו עמלים בתורה, משא"כ באותם שלומדים ד"ת 
מתוך עונג ואינם יגעים בה אין התורה מתקיימת אצלם, 
ע"כ אמר ולא הלכו בה, ר"ל שלא עסקו בהלכות התורה 

דרך משא ומתן של פלפול המתייחס להליכה כמ"ש.
)ט"ז או"ח סי' מז ס"ק א(

צריך שיפלפל בישיבה עד שיזיע
כל  משבר  ועי"כ  שיזיע  עד  בישיבה  שיפלפל  צריך 

הקליפות, ובפרט בעוה"ר על חימום העבירה מז"ל ר"ל.
)אור צדיקים סי' כב(

עיון התורה הוא תיקון לחטא יותר מתשובה
תיקון הברית תלוי ביותר בלימוד התורה, וביותר בלימוד 
בפירוש  זצ"ל  מאדמו"ר  ששמעתי  כפי  בעיון.  התורה 
דברי הזוה"ק שעל חטא שז"ל אינו מועיל תשובה משום 
דהתשובה היא מלב כדכתיב ולבבו יבין ושב ורפא לו, וכו', 
ממקום  למעלה  הקלקול  והרי  במוח  הוא  שבזרע  ופגם 
התיקון. ועל כןעיון הלכה שהוא במוח, וכ"ש מי שמחדש 

חידושים הרי התיקון ג"כ במוח עיי"ש.
)אגלי טל בהקדמה(

היגע בתורה המלאכים מקשיבים לקולו
יגיעה ועמל התורה בנפש, וכמ"ש )משלי ט"ז כ"ו( נפש עמל 
עמלה לו, וכמ"ש מהר"ל שכל יגיעה היא בנפש, זו גורמת 
שהמלאכים מקשיבים לקולו, וכמ"ש )שה"ש ח' י"ג( חברים 
מקשיבים לקולך שהם המלאכים, וכלשון הזוה"ק דיתבו 
ולעו באורייתא והיו מלאכי השרת מסבבים אותם, ולשון 
לעו פירושו יגיעה, ואף שלאו כל אדם חברי דרשב"י אינון 
שהיגיעה  משמע  לעו  מדקאמר  מ"מ  שוין,  אפין  כל  ולא 
גורמת, ואם כן הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו, כי נמי 
לאו כל המלאכים שוין, וכל איש היגע בתורה, המלאכים 
וזוהי שמירת המלאכים  אותו,  ומשמרים  בערכו מסבבים 

את הנפש.
)שם משמואל פרשת ראה תרע"ז(

ע"י עמל התורה מאיר אור הנשמה בגוף
מפרידין  והיגיעה  התורה  שעמל  האריז"ל  בכתבי  ידוע 
הגוף  ובסילוק חלק הרע ממילא  את חלק הרע מהאדם, 
כערך  הוא  הנשמה  בערך  הגוף  כי  הנשמה,  אל  נשמע 
חוצצין  הם  הרע  וחלקי  השמש,  אור  שמקבלת  הלבנה 

ומאפילים את אור הנשמה שלא תאיר להגוף והוא כעין 
הגוף  ממילא  החוצצים  הדברים  ובסילוק  הלבנה,  ליקוי 

מקבל אור הנשמה.
)שם משמואל בחקותי תרע"ו(

עמל התורה מעתיק את הטבע לקדושה וטהרה
עמלים  שתהיו  תלכו  בחקותי  אם  ת"כ  בשם  ברש"י 
בתורה  עמלים  להיות  כי  להבין,  יש  ומ"מ  וכו'.  בתורה 
שטעמם  במשפטים  יותר  יצדק  לכאורה  הליכה  להיותו 
נגלה ויש לסבור בו סברות ולחדש בו חידושים שכליים, 
יגיעה  כ"כ  בהם  שייך  אין  נסתר  שטעמם  בחוקים  אבל 
ועמל אלא השתדלות והתמדת הקריאה. ונראה דלאו על 
חלקי המצוות שנקראים חוקים קאי כגון שעטנז וכדומה, 
שתהיו  שמתבקש  שזה  היינו  קאי,  גופי'  העמל  על  אלא 
עמלים דוקא וידיעת התורה בלתי עמל לא יצא ידי חובתו, 
הוא בלתי מובן הטעם, כי להטריד שכלו ביגיעה ועמל לבל 
יבוא לחשוב מחשבת חוץ כאמרם ז"ל )אבות פ"ב( שיגיעת 
הי' לכאורה משיג התועלת בטרדת  עון,  שניהם משכחת 
שאר חכמות, וזה הוא חוקה, ומ"מ אף שאין טעמה כ"כ 
מובן הנה נראה לעינים שעמל התורה מעתיק את הטבע 
לקדושה וטהרה משא"כ בשאר חכמות, אף שאין טעמו 

של דבר כ"כ מובן.
)שם משמואל בחקותי תרע"ג(

בעמל התורה זוכה למדות טובות
ואת  ופירש"י כשהוא אומר  ג'(  )כ"ו,  אם בחקותי תלכו 
מצותי תשמרו הרי קיום המצות אמור ומה אני מקיים 
המכוון  אולי  בתורה.  עמלים  שתהיו  תלכו  בחקותי  אם 
)פרה פ"ד מ"ד, ע"ש( אדם  ז"ל עפ"י דברי התוספתא  ברש"י 
שלומד תורה ואינו עמל בה דומה לזורע ואינו קוצר, היינו 
כי העמל והיגיעה בתורה גורם לקיום התורה, ושתצמיח 
טובות,  למדות  ויקצרה, שיזכה האדם ממנה  פרי' בעתה 

שזה ענין הקצירה מפרי התורה.
)ספר ישמח ישראל פרשת בחקותי(

ממתיק דינים ומעורר רחמים
ומעורר  דינים  ממתיק  בזה  שנתייגע  עד  לומד  כשאדם 

רחמים, גם על ידי זה מעורר רחמים אצל אביו בקבר.
)ספר המידות ערך המתקת דין(

העיון מבטל הרהורים רעים
והרהורים  מחשבות  כל  מליבו  להסיר  רפואה  עיקר 
כל  ולהכניס  הקדושה  תורתנו  בעסק  אם  כי  אינו  רעים 
אותו  למדנו  משה  של  מתורתו  זה  ודבר  בה,  המחשבות 
הוא רבינו הגדול הרמב"ם ז"ל סוף הלכות איסורי ביאה 
וז"ל: אין לך דבר בכל התורה שקשה לפרוש ממנה כמו 
וכו' לכך ראוי  כי נפשו של אדם  וביאות אסורות  כריות 
האלו  הסגולות  כל  ואחר  יתירה  בקדושה  עצמו  להרגיל 
כתב סגולה יתירה מכל זאת באמרו יפנה עצמו ומחשבתו 
לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה שאין מחשבות עריות 
כדברינו  בעליל  הרי  וכו'  החכמה,  מן  פנוי  בלב  אלא 
שהמעולה שברפואות להבריח הרהורים רעים מליבו הוא 
עסק התורה. ... והכוונה כי הלומד בלי עיון גם שטוב הוא 
ומעין  המעמיק  כמו  אינו  עכ"ז  רעות,  מחשבות  להעביר 
צריך  אז  כי  ודיניה,  ובהלכותיה  בתורה  ועמוק  רב  בעיון 
לפשוט עצמו מכל וכל מעסק העולם, רק כאלו בא יבוא 

אל הקודש פנימה ואז נמלט ונושע מכל הרהור רע.
)נועם מגדים פתיחה(

היגיעה בתורה מונעת ייסורים
זה  ואפילו  מדוחק,  מציל  וזה  דוחקא,  דכלה  אגרא 
ומסיר  מציל  ותוספות,  בגמרא  פשט  להבין  שמייגעים 
ייסורים אחרים אשר היו ראויין לבוא על האדם, ומכל שכן 
יסורין ויגיעות הבאות לאדם בעבודתו, שמצילים ומגינים 

מיסורי עולם הזה.
)חידושי הרי"ם לימוד התורה(

היגיעה משברת הקליפות
... יאמר באמצע הלימוד המאור שבה יחזירנו למוטב, ... 
וילמוד יותר מהרגלו ובכח עד שייגע ובזה משבר הקליפות 
בי"ד  ומיתות  כריתות  על  אפילו  לו  ומכפרין  והחיצונים 

ומיתה בידי שמים.
 )הנהגות טוביו להרה"ק ר"ש מניקלשבורג הנדפס בריש דברי שמואל(

6160303@gmail.com לקבלת הגליון 'באר בשדה' היו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו אפשר ליצור קשר במייל: 

רבי מאיר אומר, הוי ממעט בעסק ועסוק 
בתורה וכו'. ואם עמלת בתורה, יש )לו( 

שכר הרבה לתן לך. )אבות פ"ד מ"י(
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השבוע ביום ט' באייר הגיעה מבית החולים 'מעייני הישועה' 
הנודע  השו"ב  של  פטירתו  על  המעציבה  הבשורה  ברק  בבני 
חסידי  מחשובי  ז"ל  ברקוביץ  לייב  יהודה  אהרן  רבי  הרה"צ 
סאטמר בעיר בני ברק שחלה ל"ע במחלה הקשה ונפטר בגיל 

.70

תלמיד המוהר"ש טוביאס זצ"ל
הרב המנוח ז"ל נולד בי"ט טבת תשי"ב לאביו הרה"צ ר' אשר 
המהר"ש  רבינו  ש"ב  אצל  למד  בבחרותו  ז"ל.  ברקוביץ  זליג 
טוביאס זצ"ל אב"ד פיאטרא ניאמץ בישיבתו 'באר חיים מרדכי' 
והתאמן  וחסידות למד שו"ע  בהרצליה, שם קנה הימנו תורה 
באומנות השו"ב עד שקיבל ממנו היתר הוראה וקבלה לשחיטה.

תולדותיו לבית אבותיו
רבי אהרון לייב נולד לאביו הרה"ח ר' זעליג ז"ל, שסיגל לעצמו 
הנהגות טובות ומצויינות של עובדי ה' בסילודין, בכל לילה היה 
היה  ואח"כ  שליש  בדמעות  חצות"  "תיקון  לערוך  משנתו  קם 
עד שהגיעה  תהילים  ואמירת  בתחינות  ועוסק  לביהמ"ד  הולך 
שעת התפילה. וספרו עליו כי כך היה נוהג גם בימיו האחרונים 
בשכבו על ערש דווי, כשהגיעה שעת חצות היה מתעורר ל"תיקון 
חצות" וממשיך בסדר תפילותיו עד הבוקר. מידי יום גם בשעה 4 
אחה"צ, לאחר שגמר את עבודתו בה היה נהנה מיגיע כפיו, ולא 
עזב את ביהמ"ד עד שגמר את כל שיעוריו בגמ' ומשניות, חוק 

לישראל ובאור החיים הק' בשעה מאוחרת בלילה.

ר' זעליג, סיים את כל ששה סדרי משנה 1225 פעם )כפי שמצאו 
ר'  חייו עלי אדמות.  וחמש שנות  רשום בפנקסו(, במשך שמונים 

זעליג, נולד בשנת תרס"ה בדעשש שברומניה, לאביו ר' מאיר 
לייב הירש, על אביו, אמר האדמו"ר מדעשש שהוא אחד מל"ו 
היה  בזוו"ר  פלאות,  סיפורי  התהלכו  וסביבו  נסתרים  צדיקים 
סערעדא  ציק  אבד"ק  טוביאס  שלמה  רבי  הרה"ק  לבת  נשוי 
ואולם כאשר התארס כפיה"נ שרבי  שבטרנסילווניה הרומנית, 
בעירו  וכששמעו  ניאמץ,  בפיאטרא  עדיין  התגורר  שלמה 
רב  של  בת  עם  התארס  הטראנסילוואני  זעליג  שרבי  דעעש 
ממולדובא היה זה פלא עצום בעיני הכנסת יחזקאל מדעעש, 

שכן חשש שהידישקייט המולדובית לא הולמת את הידישקייט 
הטראנילוואנית, אך התבטא ואמר שאם אביו של ר' זעליג נמנה 
וגמר אומר לעשות את השידוך הזה אזי צריך לסמוך עליו שבדק 

היטב.
בשם  ולא  "ברקוביץ"  בשם  קרא  מזוו"ש  לו  שנולדו  בניו  את 
ארבעה  מזוו"ר,  בניו  כל  שכן  הדבר,  ולפלא  "הירש"  משפחתו 
ילדיו יחד עם זוגתו עלו על מוקדה בשנות הזעם באושוויץ, וכל 
בניו מזוו"ש שנקראו בשם "ברקוביץ" שרדו מהמלחמה בניסי 

ניסים.

החייל שזבח את יצרו
ה"כנסת  בעל  ברכו האדמו"ר  גיוס  לגיל  זעליג  ר'  הגיע  כאשר 
 - אזבח"  ר"ת   - חנה  בן  זליג  "אשר  בלשון  מדעעש  יחזקאל" 
השירות  בעת  להיכשל  ולא  היצה"ר  את  לזבוח  תזכה  ובודאי 
הצבאי. ואכן במשך כל שנות שירותו בצבא היה משתמט לבית 
המדרש ללמוד, ומעשי פלאות ארעו לו שלא נתפס אף פעם - 
סיפר שבעל ה"כנסת יחזקאל" בא אליו לביהמ"ד ואמר לו לחזור 

למחנה הצבא כאשר הגיעה שעת מפקד.
והרב דמתא  ניאמץ  נזדמן לעיר  בעת שירותו הצבאי ברומניה 
הגאון הגרח"מ ראללער זצ"ל, קם לכבודו ואמר שחייל בצבא 
שיושב ולומד חשוב לפני הקב"ה יותר מלימודו של רב בעיר 

ואם בישראל.

המשך בעמוד 3

הרה"צ רבי אהרן לייב ברקוביץ זצ"ל - ראש השובי"ם דבני ברק
ותלמיד מרן הגה"צ מוהר"ש טוביאס זצ"ל אבד"ק פיאטרא ניאמץ

נלב"ע ט' אייר תשפ"ב

זכרון להולכים
ככ

מתוך דברים שנשא המנוח רבי אהרן לייב ברקוביץ זצ"ל בכנס התלמידים והצאצאים 
של מרן המוהר"ש טוביאס זצ"ל אבד"ק פיאטרא ניאמץ בתשרי תשע"ד

ברצוני לספר מעט על כמה ענינים שהיה לי 
השייכות עם מורי ורבי הגה"צ רבי שמואל טוביאס 
זצ"ל, בתחילה נספר כיצד התחיל שייכותו עם הרה"ק משומרי 
פסח,  המועד  בחול  ירושלימה  עלה  תשכ"ד  בשנת  אמונים, 
מאחר שביקש להפגש עם הרה"צ ר' עמרם בלוי, ואז נכנסנו 
תפילת  באמצע  אז  עמדו  שם  אמונים,  שומרי  המדרש  לבית 
מעריב, ושמע הגה"צ ר' שמואל את ספירת העומר יוצא מפי 
הרה"ק משומרי אמונים, ויצא מכליו, אבל אז לא המשיך עדיין 

הקשר.
בשנת תשל"א הבאתיו על שבת למושב תפרח והיה בכל עריכת 
וחסידות  בתורה  הרה"ק  עם  ארוכה  שיחה  לו  והיה  השולחן, 

בענין אכילה עם כלים או בלא כלים.

ענוותנותו
וברצוני לספר כאן על גודל ענוותנותו, פעם אחת אמרתי לו 
תורה שאמר האדמו"ר על הגמ' בשבת מעניני קבלת התורה, 
זה,  ואמורא  זה  תנא  אומר  מה  אותי  לשאול  התחיל  והוא 
והתפלאתי כיצד יתכן שרב מבוגר אינו יודע גמרות הידועים 
לכל בר בי רב דחד יומא, אבל לאחר מכן הראה לי חוברת של 
וגדושים  ארבעים דפים בכת"י שכתב על ענינים אלו מלאים 
בעשרות מהלכים לבאר מהלך דברי הגמרא, ואז הבנתי גודל 

יודע  שאינו  כמי  עצמו  הראה  לכן  שקודם  במה  ענוותנותו 
מאומה.

גודל התמדתו ועמקותו בתורה
בפעם הראשונה שנפגשתי עמו בביתו בהרצליה היה זה ביום 
קייצי אחד, וביקרתי אצלו ושאלני אם ארצה ללמוד עמו ואכן 
וכן  אצלו  ללון  להשאר  אותי  הזמין  מכן  ולאחר  יחד,  למדנו 
עשינו, למחרת היום לאחר תפילת שחרית ישבנו ואכלנו פת 
שחרית, ולאחר מכן נכנסנו ללמוד בחדר השני, וישבנו ולמדנו 
יש  ר' שמואל,  לו,  ואמרה  הרבנית  נכנסה  ובאמצע  ברציפות, 
לתת איזה דבר מאכל לבחור, שהוא רעב, כי השעה כבר ארבע 
בבוקר,  עשר  הוא  שעדיין  שדימה  תמה  והוא  הצהריים,  אחר 
שהיה שם התעמקות בתורה שלא חשנו כלל בשעות העוברות, 

היה שם תענוג הרוחני עילאי.
בענין של  כגון  לו עשרות מהלכים,  היה  חז"ל  כל מאמר  על 
יש דורשים לשבח וכו' בנח, שמעתי ממנו עשרות מהלכים וכן 

בשאר מאמרי חז"ל, היה מלא וגדוש בכל הענינים.

דבקותו
כשהיה מזמר זמירות שבת היה מתדבק עד מאד, כל מקדש היה 
יכול לזמר כשעה, כמו כן במה שאומרים בזמר "יחידתי" 'לא 

אפרד מאהבתך', היה מוסיף 'ומתורתך ומיראתך', ]הניגון 'יחידתי' 
הוא זמר ושירה לעורר הנפש לדביקות הבורא יתברך שמו ויתעלה, מספר שומר 

אמונים )ח"ב תיג(:
יחידתי אנא אבקשך, הגלה נא אלי ברוב חמלתך והאר מנועם זיו תפארתך, כי 

הומה ליבי אל דודך.
אבי הרחמן, נפשי חמדה וגם הומה לקרבת שמך, בכן אשוטט ברעיוני להתבונן 
בגודל נפלאותך ומי יתן ותתעורר נפשי מתרדמתה להתאמץ בעבודתך ויראתך.

השמחה והחשק בעבודתי, אם כי נתמעטו מאוד באורך גלותי, אבל, הבט נא 
יוצרי אל מקור ושורש נשמתי.

דודי, הביטה וראה במצפון ליבי, וחתור נא במחתרתי, ותמצא את שאהבה נפשי.
ומאוד קצרה  זכויותי  ורוב דחקותי, מעטים מאוד  ואם מתלאות אשר מצאוני 

פעולתי.
נא דודי, רחם על נפשי, וירצה לפניך חשקי, ואל תמעט בעיניך יגיעתי, וראה 

כי אליך נכסוף נכספתי.
הביניני לדעת דרכיך, והטעימיני מנועם זיו עבודתך למען יתרפקו לבבי ונפשי 
תתמיד ברשפי לב אהבתך, וגם כל כוחי ונפשי אמסור על כבוד קדושת שמך, 

ועזרני לזה למען אמצא חן בעיניך.
אדע  למען  ולבבי  רעיוני  וטהר  זכרך,  במתיקות  והחייני  רחמיך,  עלי  יתגוללו 

שפלות ערכי ואתבונן תמיד בגדולתך ולעולם לא אפרד מאהבתך[.
ניגון שהיה  זה  לו על  והיה  חוזר הדברים אלף פעמים,  והיה 

משורר הדברים.
הוא היה נזהר עד מאד בלשון נקיה ולא דיבר מאומה בלשון 
לא טובה על אדם מישראל, וענין זה מבואר בחז"ל במה שזוכים 

בזכות לשון נקיה.

נושא דברים בכינוס תלמידי פיאטרא ניאמץ

רבי אהרן לייב בערקוביץ זצ"ל נושא דברים בכינוס התלמידים 
של יוצאי פיאטרא ניאמץ נראים עוד האדמו"ר הרה"ק רבי רפאל 

אהרן משומרי אמונים זצ"ל והגה"צ הגרט"ל טוביאס זצ"ל

זכרונםהם הם דבריהם 
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באר בשדה- שטפנשט

מחקר בפרסום ראשון
גילויים וחשיפות אודות היסטוריית רכישת זכות ההדלקה 

בל"ג בעומר בגג ההדלקה של ציון הרשב"י במירון 
והחזקה שנרכשה עבור מרן הסב"ק מרוז'ין זיע"א

תחת הרושם הכביר של מעמד ההדלקה המסורתי בגג הדלקה של מערת התנא האלוקי הרשב"י במירון של האי שתא התשפ"ב, בה העלה 
כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א את האבוקה והשלהבת כמנהגו מידי שנה כחזקת אבותיו הקדושים, יצאנו לחקור את השתלשלות סיפור הרכישה 

של ההדלקה שהייתה נהוגה מקדמת דנא, לאחר מחקר מעמיק ויסודי ואיסוף זכרונות ותעודות ומסמכים ועיתונות התקופה, וראה זה פלא מרבית 
העובדות שיובאו להלן מעולם לא נכתבו ותועדו עלי גליון, ואנו מביאים אותם כאן בגליון 'באר בשדה' בפרסום ראשון, יתכן שיש עוד פרטים שנשמטו 

מנגד ענינו, ואם יש מי מהקוראים שיכול להעיר ולהאיר את השלהבת נודה ונשמח אם ישתף את המוני קוראינו בהשתלשלות ההיסטוריה המרתקת הזו 
למען יעמדו לימים רבים.

לפנינו יריעה בפרסום ראשון בנושא "קנין החזקה" של ההדלקה, כאשר בראשיתה נצטט מספר ידיעות על ההדלקה, כפי שהופיעו בספרים משנים קדמוניות.

שנת תקצ"ה
ההילולא נמשכת שלושה ימים רצופים

מתאר ר' יוסף ב"ר שבתי מקאליש שעלה לארה"ק בשנת 
הבתים  ובכל  כאן  להדליק  חובה  בעומר  ל"ג  בליל  תקצ"ה: 
הרבה נרות לכבודו של התנא רשב"י זי"ע... בראש כל עמוד 
חצוב שקע המכיל 20 מדות שמן, ולאחר שיצקו בו שמן זית, 
מתחיל השמש להכריז על מכירת מצוות ההדלקה הראשונה 
לכבוד התנא רשב"י, והמרבה במחיר זוכה במצוה, בהדלקה 
ממשיך  והוא  זהובים,   500 במחיר  מעכו  עשיר  איש  זכה  זו 
בתיאורו המלבב: ההילולא נמשכת שלושה ימים רצופים לפי 
הסדר הנ"ל, בליל השני קנה את מצות ההדלקה רבי אברהם 
גרשון  רבי  ולמחרתו  עין",  ה"בת  בעל  מאבריטש  הרב  דוב 

מרגליות מצפת.

שנת תרל"ג
השמחה גדולה עד רום רקיע בנבל וכינור בתופים ובמחולות 
ובשירות ותשבחות בפה ברקידה בשמחה רבה בלי הפסק רגע

תיאור נוסף על ההדלקה מצוי בידינו בספר 'טל ירושלים' 
ליבוש  יהודא  לרבי  תרל"ג(  מהרי"ל  שו"ת  בתוך  נדפס  )ירושלים 
הורנשטיין מפאלטישען ברומניה ומחשובי חסידי רוז'ין וחבר 
בד"צ חסידים בירושלים ]אודותיו ראה בגליונינו באר בשדה )מספר 
224( נסתלק כ"א אדר א' תרמ"ט[, וכה מספר הגאון מפאלטישען: 
אחי ורעי, אין אני יכול לספר להעלות על הכתב גודל השמחה 
שבשם, אשרי מי שראה זאת, בערב הוא הדלקה של הספרדים 
השמחה גדולה עד רום רקיע, בנבל וכינור, בתופים ובמחולות 
בלי הפסק  רבה  ברקידה בשמחה  בפה,  ותשבחות  ובשירות 
רגע, אנשים בפני עצמם ונשים בפני עצמן, ובליל ל"ד עושים 
כנ"ל,  ויום  לילה  והשמחה  שלנו,  האשכנזים  כנ"ל  ההדלקה 

והנה מי שלא ראה זאת לא ראה שמחה מימיו, ע"כ.

שנת תרמ"ט
ונראה אורה עד צפת

)ירושלים  ראבין  מנדל  מנחם  לרבי  מירון"  "מסע  בספר 
ימות  ובכל  בעומר  בל"ג  במירון  הקורה  את  מתאר  תרמ"ט( 

בשעה  השנה,  ימות  כל  נהוגה  היתה  זו  הדלקה  השנה: 
שהיו משתטחים להתפלל על ציונו, כסיפורו של אחד מבני 
הקדוש,  החיים'  'אור  בעל  עטר  בן  חיים  רבי  של  פמלייתו 
בעלייתו למירון, "ובראש המצבה ]של רשב"י[ גומא גדולה, לפי 
ששם מדליקין בכל לילה על זה האופן, לוקחים בגדי פשתן 
חתיכות  אותם  ועושים  ערכו,  לפי  אחד  כל  וטובים,  לבנים 
זית,  הגומא  וממלאים  זית,  בשמן  אותם  וטובלים  חתיכות, 

ודולקים אותה ונראה אורה עד צפת.

שנת תר"י  /  סיפור רכישת ההדלקה עבור הסבא קדישא מרוז'ין על ידי הרה"צ רבי צבי אריה מאליק-פעלשטין
סיפר לנו השבוע )י"ד אייר תשפ"ב( הרה"צ ר' אהרן ברנדווין 
מב"ב את סיפור השתלשלות רכישת זכות ההדלקה על ידי 
זקינו הרה"ק רבי צבי אריה מאליק-פעלשטין שהיה אחיינו 
של מרן הסב"ק מרוז'ין זיע"א, בתחילה ביקשנו לשמוע ממנו 

קצת על אבותיו ולמעלה בקודש.
איפה נולדתם?

מלחמת  לפני  לארץ  ועליתי  בגאליציה,  בבולחוב  נולדתי 
העולם, אבא רצה לעלות לארץ ואמא חששה, אז הלכו ושאלו 
את הרה"ק ר' אהרן בעלעזער זיע"א שאמר להם "אתם ארץ 
ישראל יוד", וכך עלו וניצלו, בהגיעם לארה"ק התגוררו לי-ם 
שהאדמו"ר  הראשונה  מהשבת  לב"ב,  ומשם  לת"א  אח"כ 
ממחנובקא הגיע לארץ אני מתפלל בבית מדרשו. כשהבעלזער 
רבי הגיע לארץ הגיעו אבא ואמא לקבל פניו, שאל האדמו"ר 
מי האדמו"ר שנכנס על אבא, אמרו הסטרעטענער רבי, וביקש 

מיד שיכניסו כסא, דבר שלא עשה לשום נכנס לקו"פ.
איך אתם מתייחסים להרה"ק מרוז'ין ולהרה"ק מאליק?

אני בנו של הרה"צ נחום דוד משה, שהיה בנו של הרה"צ 
ר יחיאל מיכל מטורקא-סטרעטין, שהיה בנו של הרה"צ ר' 
אהרלה מסטרעטין, שהיה הבן של הרה"צ ר' הערש לייב )ר' 
צבי אריה( מאליק-פעלשטין, )הוא היה חתנו של הרה"צ ר' יצחק יעקב 

מגראנוב, שהיה גיסו של הרה"ק מריז'ין(, שהיה הבן של הרה"צ ר' 

יוסף דוד מאליק, בן הרה"צ רבי צבי אריה הגדול מאליק.
אביכם נהג באדמו"רות?

לנהוג  סירב  בארה"ק  אך  באדמו"רות  נהג  הוא  בחו"ל 
ואזנר  הרב  מרן  קויטלאך,  לקחת  המשיך  אבל  באדמו"רות, 
צדיקים  מל"ו  אחד  שהוא  ואמר  קויטל  לו  נותן  היה  זצ"ל 
נסתרים. אבי היה בן ר' יחיאל מיכל בן ר' אהרן בן ר' הערש 

לייב המכונה האליקער השני.
ואיך אתם קשורים לריז'נער?

הסבא הרה"צ ר' הערש לייב 'דער צוויטער אוליקער' היה 
חתנו של הרה"ק רבי יצחק יעקב מגראנוב שהיה חתנו של 
הסבא  של  גיסו  היה  הוא  מפראהבישט  שלום  רבי  הרה"ק 
קדישא מרוז'ין, שאף דאג לבני המשפחה בכל הענינים, בנו 
של רבי הערש לייב היה הרה"צ רבי אהרלה, אשר כילד קטן 
הוא התגדל אצל הריז'נער, והיה בן גילו של הרה"ק רבי דוד 
מטשורטקוב, שאף ישנו באותו חדר בהסכמת הריז'נער, פעם 
איינס'  איז  פוטער  און  'פעטר  הריז'נער:  לו  ואמר  התבטא 
דהיינו דוד או אבא זה היינו הך, ככה רצה לנחמו ולהרגיעו 

על הזמנים בהם שהה במחיצתו.
למה עלה רבי הערש לייב לארה"ק?

לאחר הסתלקות זקנינו הרה"ק ר' יוסף דוד מאליק בכ"ה 
מנחם אב תר"ט, נתמנה בנו הצעיר הרה"צ רבי מרדכי לממלא 
מקומו באליק, ואילו זקננו בנו הגדול הרה"צ רבי צבי אריה 
שהתגורר בפעלשטין ושם ניהל את אדמו"רות ברמה, החליט 
להתיישב  וביקש  הגולה,  את  יעזוב  השלום  למען  כי  זקנינו 
נעוריו. משנות  העזה  תשוקתו  כפי  צפת  הקודש   בעיר 

איך היה מעשה רכישת ההדלקה במירון?
במשפחתנו היה מקובל המעשה כדלהלן: בטרם עלה זקנינו 
רבי צבי אריה לארה"ק, הלך להפרד מדודו הגדול מרן רבינו 
)בהיותו נשוי לרבנית גיטל בת הרה"צ רבי יצחק יעקב  הסב"ק מרוז'ין 
לעלות  שעודדו  מפראהבישט(,  שלום  רבי  הרה"ק  של  חתנו  מגראנוב 

לארה"ק ואף העניק לו סכום כסף גדול שיהיה לו לרכישת 
דירה ובית מדרש ולמחייתו בעיה"ק צפת. רבי צבי אריה עלה 
ל"ג  לתקופת  בסמוך  זה  היה  תר"י  בשנת  לארה"ק  כאמור 
בעומר, וכמנהג אנשי צפת בהגיע הילולת התנא רשב"י עלה 
לחוג את ההילולא קדישא יחד עם כל בית ישראל במערה 
אשר במירון, בהגיע עת ההדלקה החלו אנשי ההקדש הספרדי 
למכור את זכות ההדלקה כדרכם מימים ימימה לכל המרבה 
ורגשות  נוכח במעמד המכירה,  ורבי צבי אריה היה  במחיר, 
הקודש עלו וגאו בו בערכו את חשבון נפשו היכן הוא עומד 
באתרא קדישא, על גבי גג הציון של התנא האלוקי הרשב"י 
ותתרומם  האש  שלהבת  תעלה  קט  מעט  עד  והנה  זי"ע, 
יוחאי, רגשי  ותתנשא, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר 
הקודש הוכפלו ושולשו בהעלותו בזכרונו את הקשר האמיץ 
של דודו מרן הסב"ק מרוז'ין לקדושת הרשב"י, רבי צבי אריה 
שהתלהטו  האש  רגשי  שלהבות  בפני  לעמוד  היה  יכול  לא 
בקרבו, והחליט באותו רגע לרכוש את זכות ההדלקה לטובת 
דודו הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, וברגע שהכרוז החל במכירה, 
הזדרז רבי צבי אריה והכריז כי הוא נותן את כל רכושו לטובת 
הריז'ינער  מדודו  שקיבל  הכסף  זה  היה  כאמור  ההדלקה, 
בימים  ורב  עצום  סכום  בצפת,  מדרש  ובית  דירה  לרכישת 
ההם, אנשי ההקדש התרגשו ביותר למשמע הסכום העצום 
מכיוון  כי  לו  והודיעו  ההדלקה,  זכות  רכישת  למען  שנתן 
שמדובר בסכום כה עצום הם נותנים לו את זכות ההדלקה 
וחזקתה לעד, ]וי"א שהוא ביקש לרכוש את ההדלקה לעולמים ולכן הציע 

את סכום הכסף העצום הזה[.

כך קמה לה זכות החזקה אותה רכש הרה"צ רבי צבי אריה 
ל"ג  באותו  מרוז'ין  הרה"ק  דודו  בעבור  מאליק-פעלשטין 

בעומר דשנת תר"י.
מיד לאחר ל"ג בעומר כאשר לא היה לו כבר איך לחיות 
בצפת, שכן נותר בחוסר כל, חזר רבי צבי אריה לסאדיגורה 
לבשר לדודו הריז'נער על הרכישה ועל זכות ההדלקה שנקנתה 
בעבורו, ועל דבר סכום הכסף העצום ששילם בעבורה, הסבא 
קדישא שמע בקשב רב ובהתפעמות את סיפורו והיה ניכר כי 
ניחא דעתא, והוא נענה לעומתו כי טוב עשה ברכישת החזקה, 
ובלשונו הטהור: 'גלייך האסטו גיטאהן', ובדבר הממון שכעת 
וציידו בסכום  לו שוב  לו לצורך מחייתו בארה"ק, דאג  אין 
ממון רב נוסף למען רכישת הדירה ובית המדרש ולמחייתו 
אולם  תרי"א,  חשוון  בג'  נסתלק  קדישא  הסבא  מרן  בצפת, 
זכות החזקה של ההדלקה במירון המשיכה לצאצאיו בקודש 
שהיו ממשיכים לשלוח שמן ובגדי משי לצורך ההדלקה, ואף 
היו ממנים שליחים מטעמם שימשיכו לאחוז בחזקה, ולהדליק 

מטעמם את ההדלקה במירון.
זכה הרה"צ רבי צבי אריה, ואף בנו אחריו הלא הוא הרה"צ 
כשליח  שימש  תרס"ז(  כסלו  כ"ח  )נסתלק  ברנדוויין  אהרן  רבי 

רבוה"ק בהעלאת להב האש בהדלקה לכבוד הרשב"י ביום 
עמוד  )ח"ז  החדש  ישראל  בנר  מובא  וכך  במירון  בעומר  ל"ג 
א'קל"ב מערכת רבי אהרן מפעלשטין-צפת(: "גם שמעתי מנכדו הנ"ל 

ששמע מזקינו רבי יוסף דוד ז"ל שיש להם בקבלה שהרה"ק 
זי"ע להדליק את  זי"ע היה בימיו שליח רבותינו  רבי אהרן 

ההדלקה במירון בל"ג בעומר".
יצויין כי באותו מעמד שהסבא קדישא נתן לו את הממון 
למחייתו בצפת אף נתן לו לשמירה טלית גדול ואכן בבוא 
יומו הוא נטמן במערת ה"באר מים חיים" בצפת עטוף בטלית 
כי  ציין  הנ"ל  ישראל  ]ובנר  מרוז'ין  קדישא  הסבא  ממרן  שקיבל 
הטלית ניתנה לשמירה להרה"צ ר' אהרן אשר בעת עזבו את פעלשטין בדרכו 
לארה"ק, נסע לקבל ברכת הדרך מהסב"ק מרוז'ין, ונתן לו הטלית לשמירה 
בדרך, וציווה כי יהיה לו זה גם לקבורה בבוא העת, שיהיה זה שמירה על 

דרך עץ החיים[..

את כל הנ"ל שמענו גם השבוע בליל שבת קודש פרשת 
השולחן  בעריכת  צדיקים  בית  שמחת  בעת  התשפ"ב  בהר 
האדמו"ר  בן  משה  ישראל  פע"ח  ליניק  זכר  השולם  לכבוד 
מסאדיגורה שליט"א, מפי הרה"צ רבי יחיאל מיכל שדרוביצקי 
נופך  בתוספת  סטרעטין-אליק,  בית  לצדיקי  נו"נ  שליט"א 
ולספר  לשמוע  טעם  בנותן  יש  אשר  אליק,  בית  צדיקי  על 
מים  ה'באר  של  הקבורה  במערת  זו:  בהזדמנות  אודותיהם 
אריה מישהו שינה את שם  צבי  רבי  נטמן הסבא  בו  חיים' 
משפחתו מ'לאנדא' ל'ברנדווין' וצריך להסביר טעם השינוי 
משפחתו,  שם  את  שינה  אריה  צבי  רבי  משפחתו,  שם  של 
לכך  הסיבה  ברנדוויין,  המשפחה  בשם  עצמו  לקרוא  והחל 
כרוכה בסיבה להתיישבותו של רבי צבי אריה בפעלשטיין, 
וכך מסופר ]וגם מובא בספר התולדות והתורות 'טל אורות'[, רבי צבי 
אריה היה נקרא כפי כל בני משפחת בית אביו בשם המשפחה 
'לאנדא' אולם בעת אירוסי בתו מרת כוליא עם הרה"צ רבי 
שלמה מייער מסאסוב בנו של ה'לב שמח' מאלעסק התגורר 
עדיין ברוסיה, ולא הורשה לו על פי חוקי הממשלה לעבור 
את הגבול לגאליציה, ומפני שלא יכול היה להשתתף בחתונה, 
שימש השושבין מצד הכלה הדוד מרן הסב"ק הרה"ק מרוז'ין 
אריה  צבי  רבי  החליט  כאשר  לימים  הכלה,  מצד  כעומד 
לעבור ולהתגורר בגאליציה ואז איווה למושב לו את העיירה 
'פעלשטין' ובשל חשש רדיפה מהשלטונות הוכרח לשנות את 
שם משפחתו הנודע והמפורסם בשם 'לאנדא' שהוא שם בעל 
צליל רוסי, לשם אחר מתאים יותר למבטא וצליל גליצאי ואז 
לקח לעצמו את שם מחותנו 'ברנדווין' ]בהיות בנו רבי אהרן חתן 
הרה"צ רבי אברהם ברנדווין מסטרעטין[, ומאז כל צאצאיו נקראים 

בשם זה 'ברנדווין'.
מצבת קברו של רבי צבי אריה מאליק-פעלשטין

בצפת  חיים"  מים  ה"באר  מערת  בתוך  קברו  מצבת  על 
כתוב: "פ"נ הרב צבי אריה בהה"צ ר' יוסף דוד כ"ח תשרי 
תרמ"ד". מצבת זוגתו שנטמנה אף היא במערת ה"באר מים 
"פ"נ האשה הצוה"ח  ונכתב עליה:  חיים" שופצה לאחרונה 
מרת גיטל לנדא ע"ה בת הרה"צ ר' יצחק יעקב מגראנוב זצ"ל 
כ"ב  נפטרה  זיע"א  מפרובישט  ר' שלום שכנא  הרה"ק  חתן 

חשוון תרל"ב ת.נ.צ.ב.ה.".

ל"ג בעומרל"ג בעומר
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תולדותיו
הרה"ק רבי אהרן זצ"ל מ'בערא' שברומניה )שנקרא בפי 
כל 'רבי אהרן בערער'( נולד לאביו הרה"צ רבי ישראל יחיאל 

זצ"ל ברוסיה. לא ידוע לנו פרטים אודות ימי ילדותו. 
אהרן  רבי  לערך,  תק"צ-ת"ר  בשנים  נולד  להשערתנו 
והגיע כפליט  מבערא ברח מרוסיה מפני חובת הגיוס 

לרומניה, שם התאקלם בהצלחה.
מלכה  מרת  הרבנית  זוגתו  את  נשא  לפרקו  בהגיעו 
פרידא ב"ר בעריך, והתיישב בעיירה 'בערא', שליד העיר 
בפי  נקרא  והיה  עירו,  ע"ש  בעולם  יצא  ושמו  'רומאן' 
"ר' אהרן בערער", ב'בערא' ישב על התורה  כל בשם 
עד  ועוז.  תוקף  בכל  בוראו  את  ועבד  העבודה,  ועל 
שבדור.  נסתרים  צדיקים  מל"ו  כאחד  שמו  שנתפרסם 
ואכן שמעו יצא ברבים בעירו 'בערא' כאשר בני העיר 
להתברך  מגיעים  והיו  וגדלותו  בקדושתו  מכירים  היו 
ממנו בפקודת ישועה ורחמים, והתדפקו על דלתותיו, 
במיוחד תפש מקום אצל בעלי שמחות העומדים לפני 
בעצמם  מתאמצים  שהיו  צאצאיהם  של  ביתם  הקמת 
ויכנסו  שילכו  קדשו  מפי  ולהתברך  ילדיהם  עם  לבוא 

לחופה בשעה טובה ומוצלחת.

המלמד תורה
בעירו 'בערא היה רבי אהרן ידוע ומפורסם כ'מלמד 
גדולה  זכות  בזה  ראו  התשב"ר  ילדי  והורי  תשב"ר' 
רק  כי  שאמרו  כך  כדי  עד  ילדיהם,  את  אליו  לשלוח 
הרישום לת"ת שלו לכשעצמו היה בזה סגולה ושמירה, 
חולה  ילד  איזשהו  היה  ח"ו  ידוע שבאם  היה  בעיירה 
 - התורה  לתלמוד  אותו  רושמים  היו  תיכף  וכדו' 

ה'חיידר' של רבי אהרן ומיד היה מבריא.

ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים
סיפר הרה"ק האדמו"ר הזקן רבי יצחק מבאהוש זצ"ל 
תועה  שהוא  איך  בחלום  עצמו  את  ראה  אחת  שפעם 
ביער והלך עד שראה בית גדול מואר, ויושבים בתוכו 
ובתווך  ועוד,  הרוז'ינער,  הק',  הבעש"ט  רבים:  צדיקים 
ודורש,  שעומד  אחד  יהודי  של  מופלאה  דמות  ניצב 
וטיפס על החלון לראות מי דורש וזיהה אותו מיד כאחד 
שהכירו - היה זה "רבי אהרן בערער". ושאל הבאהושער 
את אחד היושבים שם, מי הוא האדם הדורש, וענה לו: 

"זה הראש של הל"ו צדיקים נסתרים".

צדיק גוזר
סיפר נכדו הרה"ג ר' נפתלי כהן זצ"ל אב"ד ביוולאר 
שברומניה שבתו של ר' אהרן, מרת רייזל ע"ה חלתה 

בהזיות  דברה  מחלתה  ומתוך  המוח,  קרום  בדלקת 
הנה  אמרה  וגם  הנביא,  אליהו  את  שרואה  ואמרה 

"ארקוד עם אבא ואמא" ואז לפתע אכן היא הבריאה.
פעם כשהשיא את אחד מילדיו, ובקשה ממנו אשתו 
והוצאות החתונה, ושאלה  הרבנית סכום כסף לקניות 
בעלה רבי אהרן כמה את צריכה, ונקבה סכום מסוים, 
נענה ואמר לה: לכי קני כרטיס הגרלה, וזכתה באותו 

הסכום בדיוק שהוציאה מפיה.
לנסוע  רגיל  היה  מילדיו,  עוד  השיא  כאשר  לימים 
לפולין לעיר לודז', שם היה גר קרוב משפחה שלו בעל 

ממון שהיה נותן את הנדן וצרכי החתונה ביד רחבה.
לאחר  הנ"ל:  זצ"ל  כהן  נפתלי  ר'  הרה"ג  סיפר  עוד 
חתונתה של בתו מרת רייזל, לבשה פאה ושינתה בזה 
ממה שרגילים היו ללבוש מטפחת בלבד. אמר לה אביה: 
נוסע  הייתי  לנסיעה  כסף  בידי  היה  שאם  לי,  האמיני 
ללודז' לבקש נדן נוסף בשבילך כדי שתלבשי מטפחת 
ולא פאה. דברי אביה שנאמרו בחכמה ובפקחות נכנסו 

לאוזניה ולא יכלה יותר ללבוש פאה.

בית של קדושה
ביתו של רבי אהרן היה מפורסם כבית שמגדלים בו 
תורה מתוך קדושה ויראה. בשבתות היה כל בני הבית 
מקודשים לכבוד ה' ולכבוד השבת. בבית זה לא דיברו 

מראה כללי של בית העלמין ב'בערא'
חכמי 
רומניה
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ע"ה  ריזל  מרת  בתו  נסעה  פעם  בשבת.  חולין  דברי 
לשבת לעירו 'בערא', לבקר את אביה ואמה. ונתעכבה 
בדרך ואיחרה והגיעה ממש לפני שבת, ואמה לא דברה 
אתה מאומה רק קראה לה בשמה 'רייזל', כי לא דברה 

דבורי חול ביום השבת.

בית חתנו בבאהוש
בערוב ימיו כנראה שהיה נצרך לעזרה בזקנותו וגם 
הדעת  שלוות  מתוך  תורה  של  באהלה  לישב  רצה  כי 
העתיק רבי אהרן מושבו לבית חתנו רבי יעקב מרדכי 
)מלמד( שוורץ שהתגורר בבאהוש ושם שאב מלא חפניים 

תורה קדושה וחסידות בבית חתנו שהסתופף בצילו של 
להסתלקותו  עד  התגורר  שם  זצ"ל,  מבאהוש  הרה"ק 
וככה המשיך את סדר יומו בעבודת הבורא באין דאגות 
ומפריע. ומכאן יש להסיק כי כנראה נטמן בבית העלמין 
דבאהוש אולם מאחר ובחיפושים שערכו אנשי ה'אגודה 
למקומות הקדושים ברומניה' לא נמצא מקום קברו לא 
ניתן  ולא ב'בערא' מקום מגוריו הקודם לא  ב'באהוש' 

עדין להסיק היכן נטמן ואיה מקום קברו.

כאשר המלכה איננה אין 
למלך מה לחפש...

ביום  נפטרה  ע"ה  פרידא  הרבנית מרת מלכה  זוגתו 
י"ח תשרי )שנת פטירתה לא ידוע לנו( ואחר פטירתה התבטא 
בעלה רבי אהרן: "אז דער מלכה איז נישטא, האט נישט 
דער 'הער' וואס צו זוכען". ]כאשר המלכה נלקחה אין למלך 
היכן להיות...[ ואכן באותה שנה ביום כ"ה אייר נסתלק גם 

הוא לעולם שכולו טוב.

זרעו לברכה
רבי אהרון הותיר אחריו דור ישרים מבורך:

1. ר' ישראל יחיאל ז"ל
2. ר' אלחנן שמשון ז"ל

3. מרת שרה רחל ע"ה אשת רבי יעקב מרדכי ב"ר שלום 
מלמד - שוורץ ז"ל

יצחק  ב"ר  אלחנן  ר'  אשת  ע"ה  רייזל  מאטיל  מרת   .4
גרינשפאן ז"ל

5. מרת חוה ע"ה.
6. ר' מאיר ז"ל

מספרים נכדיו של רבי אהרן מבערא מבני משפחת 
ליבוביץ: מחמת רצונו ושאיפתו של רבי אהרן לשמור 
על טוהר יחוס משפחתו התחתנו יוצאי חלציו בעיקר 
זקנינו,  הינם  מילדיו  ששלושה  כך  עצמם.  לבין  בינם 
ר'  בנו  מכולם.  נכדים  וצאצאיהם  מחותנים  בהיותם 
אלחנן שמשון ז"ל חיתן את בתו מרת פייגא ע"ה עם 
ר' יצחק שווארץ ז"ל בנו של מרת שרה רחל ע"ה )אשת 
הרב יעקב מרדכי מלמד שוורץ( בתו של רבי אהרן זצ"ל, ומהם 

רבי  הגאון  אשת  ע"ה  רחל  שרה  מרת  חיים  תוצאות 
אברהם יעקב ליבוביץ זצ"ל אשר גם הוא צאצא לרבי 
אהרן זצ"ל כאשר אמו מרת גיטל קילא ע"ה היתה בתה 
של מרת מאטיל רייזל ע"ה )אשת רבי אלחנן גרינשפאן( בת 

רבי אהרן זצ"ל.רשימת צאצאיו מילדיו הנ"ל:
1. ר' ישראל יחיאל ז"ל. היו לו חמשה ילדים

א. מרת לאה.
ב. הר"ר העניך.

וילדיהם:  מרים.  מרת  וזוג'  )גזניק(,  שמואל  הר"ר  ג. 
הר"ר מיכאל. הר"ר אהרן. מרת שרה גיטל, שבנה היה 
הר"ר ניסן ושם משפחתו נתן. ומרת מלכה שנישאה לבן 
דודה הר"ר אהרן בן מרת מרים בת רבי ישראל יחיאל 

ב"ר אהרן בערער.
ד. מרת רחל.

ה. מרת מרים, שבנה הר"ר אהרן נשא את בת דודתו 
מרת מלכה ב"ר שמואל ב"ר ישראל יחיאל ב"ר אהרן 

בערער.
2. ר' אלחנן שמשון )נפטר ז' טבת( ז"ל.

וזה  ז"ל היה שם משפחתו בראון,  ר' אלחנן שמשון 
אמר  משפחתו  שם  על  לשאלו  שכשבאו  מכך  תוצאה 
שקוראים לו אלחנן שמשון ב"ר אהרון ומזה יצא השם 

'בראון', וכך גם היה חותם אלחנן שמשון בר"א.

זוג' היתה מרת דבורה )נפטרה כ"ו אלול תש"י בזקנות מופלגה 
בגיל 94 ונטמנה בחיפה( ב"ר יוסף )ב"ר יצחק משה הכהן( שהיה 

וזוג' של רבי  ז' חשון(,  )נפטר  משמש במלאכת הסופרות 
יוסף היתה מרת רבקה.

]בנוסף למרת דבורה, נולדו לרבי יוסף ורבקה עוד שלש ילדים: א. 
מרת מרים בילא שנישאה לבעלה הר"ר ישעי' שוחט ובנם היה הר"ר 
פסח שוחט שנשא את מרת בתיה. ב. איטה, נישאה לבעלה הר"ר משה, 
וילדיהם: מלכה וישעי'. ג. הר"ר ירוחם, וזוג' מרת מלי, וילדיהם: שרה, 

יעקב, בעריל, יוסף, ויצחק[.

ילדי רבי אלחנן שמשון ומרת דבורה היו:
א. הר"ר ליבל שבניו היו: הר"ר אברהם והר"ר אהרן, 
ר' אברהם מהעיר  ר' חיים,  היו:  וילדיו של רבי אהרן 

חולון ובילא.
שמשון,  אלחנן  ר'  היה  ובנה  שכטר,  בתיה  מרת  ב. 

ובתה היתה מרת מלכה שנשאה לר' משה )כ"ץ(.
ג. מרת פיגא )נפטרה כ"ח אב תשל"ט ונטמנה בחיפה( אשת 
רבי יצחק )נפטר כ"ח סיון תשי"ז( ב"ר יעקב מרדכי מלמד 
)זוג' היתה שרה רחל בת רבי אהרן בערער( ב"ר שלום  שוורץ 

)וזוג' מרת רבקה רחל( שוורץ.

ילדיהם של מרת פיגא ורבי יצחק היו: 1. הר"ר אלחנן 
שמשון ששימש שנים רבות כמנהל ומזכיר של ישיבות 
ליבא,  מרת  היתה  זוג'  ובירושלים,  ברק  בבני  רוז'ין 
וילדיהם הרה"'ג ר' שמחה בונים, מרת חיה בילא )בתיה( 
דבורה  ומרת  רודיך,  ארי'  ר'  הרה"ח  לבעלה  שנישאה 
אשת ר' נפתלי איינהורן. 2. הר"ר אהרן מחיפה, נפטר ד' 
שבט תשנ"ד בלא שהשאיר אחריו זש"ק ונטמן בביה"ח 
פונוביז' בב"ב. 3. מרת שרה רחל )נפטרה י"ד שבט תשס"א 
ונטמנה בביה"ח פונוביז' בב"ב( אשת הרה"ג רבי אברהם יעקב 

יור"ד  שו"ע  )על  מלואים  איל  ומח"ס  דיאסי  רב  ליבוביץ 
ג"ח(. 4. רבקה נפטרה בימי נעוריה. 5. מאיר נפטר בגיל 

צעיר מאד.
מרדכי  יעקב  ר'  הרה"ג  אשת  ע"ה  רחל  שרה  מרת   .3

)מלמד( שוורץ.

ילדיהם היו:
א. זקנינו הר"ר יצחק שוורץ נולד בשנת תר"נ נשא 
את מרת פיגא ב"ר אלחנן שמשון ברבי אהרן בערער 

וילדיהם שלושה כמו שנכתב לעיל.

תולדות חתנו רבי יעקב מרדכי )מלמד( שוורץ
אהרון  ר'  של  חתנו  זצ"ל,  מרדכי  יעקב  רבי 
מבערא, נולד לאביו הר"ר שלום וזוג' מרת רבקה 
רחל בעיר ניאמץ. כיתום הגיע להתגורר בבאהוש 
לימים נשא את זוג' הרבנית מרת שרה רחל בתו של 
האי צדיק רבי אהרן בערער זצ"ל, היה תלמיד חכם 
גדול והיו לו בביתו ספרי קודש רבים דבר שהיה 
נדיר בעת ההיא ברומניה )אודותיו הבאנו באנציקלופדיה 

לחכמי רומניה - באהוש בקובץ תורת אמת ה' עמוד רמ"ז(.

ילדי  של  המלמד  בתור  כיהן  מרדכי  יעקב  רבי 
באהוש,  הקודש  בחצר  האדמו"רים  משפחת 
ועד  לימודם  מתחילת  מלמדם  היה  המנהג  וכפי 
נישואיהם. וכ"ק האדמו"ר רבי יצחק מבאהוש זצ"ל 
היה מספר תמיד בערגה עליו באמרו שהיה רבם 
ובלשון קדשו:  של חמשה רעבע'ס לבית באהוש. 
'מיין רבי', כלומר המלמד שלו עצמו. 'מיין טאטע', 
כלומר של אביו הרה"ק ר' שלום יוסף משפיקוב. 
מנחם  ר'  הרה"ק  חותנו  של  כלומר  שווער',  'מיין 
מענדל מבאהוש. ה'פאשקאנער', ה"ה הרה"ק יעקב 
דוד מפאשקאן. ושל ה'אהלי יעקב' ה"ה הרה"ק ר' 
יעקב מהוסיאטין שהיה בנו הצעיר של האדמו"ר 

הזקן מבאהוש.
סיפר הגה"ח רבי יהושע ליבוביץ שליט"א נכדו 
יעקב'  ה'אהלי  כי  שוורץ  מרדכי  יעקב  רבי  של 
מהוסיאטין סיפר לר' יצחק ב"ר יעקב מרדכי, בעת 
שבא להקביל את פניו ביחד עם בנו ר' חונא שוורץ, 
וכאשר סיפר לו שהוא בנו של רבי יעקב מרדכי 
התרגש מאוד והתבטא ואמר: "תדעו לכם שאביכם 

עומד לנגד עיני כאילו אני רואה אותו עכשיו".
אברהם  רבי  הגה"ח  שאביו  בעת  כי  סיפר  וכן 
בשדה  בבאר  ראה  ]אודותיו  מיאס  זצ"ל  ליבוביץ  יעקב 
גליון 175[ התארס הביא לו חמיו זקינו לעתיד רבי 

כמה  גשאנק"  "דרשה  מתנה  שוורץ  מרדכי  יעקב 
להכיר  אפשר  שמהספרים  אומר  והיה  ספרים, 
שהוא ת"ח, כי היו לו הרבה ספרי הוראה בעלי ערך 
רב ונדירים במחוזותיהם וזה היה המתנות היחידות 
מהספרים  כמה  ובאמתחתו  כד"ד  עמו  שהביא 
עם הכיתוב שכותב רבי יעקב מרדכי שהביא את 

הספרים כדורון דרשה לחתן בנו ביאס.
נפטר  זצ"ל  שוורץ  )מלמד(  מרדכי  יעקב  הרב 
ומנו"כ סמוך לאהל האדמורי"ם  כ"א אד"א תש"ו 

בבאהוש, לצידם של גדולי ורבני באהוש.
שליט"א  מביאלא-רמ"א  האדמו"ר  סיפר  וכן 
ששמע מזקנו כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע מבאהוש זצ"ל 

שהרב החסיד רבי יעקב מרדכי היה ה'מלמד' של 
ללמד  שזכה  עליו  ואמרו  באהוש  לבית  הרעב'ס 
חמש רעבעס. והתלמיד הראשון שלו היה "ה'אהלי 
יעקב' מהוסיאטין" בנו של הרה"ק האדמוה"ז רבי 
היה  הצעיר  תלמידו  ואילו  זי"ע  מבאהוש  יצחק 
הפאשקאנער  נכד  שלום(  )איש  פרידמן  ישראל  ר' 
והיה  בתרפ"ד.  שנולד  חיים'  ה'אמרי  של  וחתנו 
היכנסם  ועד  מילדותם  אותם  מלמד  שהיה  הסדר 
את  ללמד  מיוחד  תפקיד  לו  היה  כן  כמו  לחופה, 
בנות האדמורי"ם 'עברי', ותפילות, ופרשת השבוע, 
כך שמע מדודתו הרבנית מלכה בת הרה"ק ר' דוד 

טווערסקי האדמו"ר מבאהוש.

תמונה של הרה"ק מבאהוש זצ"ל בשנותיו האחרונות אומר 
קדיש על קברו של רבי יעקב מרדכי שוורץ זצ"ל

מצבת רבי יעקב מרדכי )מלמד( שוורץ



10 באר בשדה- שטפנשט

וסופר בפודעלוי  היה שו"ב  יצחק שוורץ  ר'  הרה"ח 
ארי'  יהודה  ר'  הרה"ק  גם  גר  היה  שם  יאס,  שליד 
מסוליצא זצ"ל שהיה אביהם של רבי מאיר משאץ ורבי 
משה סוליצער, והיה לומד יחד עם ר' יצחק כל ליל ששי 
חומש אור החיים כהכנה לשבת, לאחמ"כ עקר ר' יצחק 

את ביתו ליאס.
ב. מרת עטיל שנישאה להר"ר ליבל ב"ר אלחנן )זוג' 
מרת מאטיל ריזל ברבי אהרן בערער( ב"ר יצחק )זוג' מאשא לאה( 

מרים   .1 היו:  עטיל  ומרת  לייבל  רבי  ילדי  גרינשפאן. 
יהודה  וילדיהם  מושקוביץ  משה  הר"ר  אשת  גיטל 
אשת  רבקה  ומלכה  טבריה  מהעיר  מרדכי  יעקב  צבי, 
ר' יחיאל יעקובזון מזכרון יעקב. 2. מאשא לאה אשת 

הר"ר נתנאל ליפשיץ. 3. מלכה פרידה אשת הר"ר יעקב 
יוסף דרברמדיקר, וילדם אברהם חיים. 4. יענטא רבקה 
אשת הר"ר ברוך, נהרגה עם כל משפחתה, הי"ד. 5. מרת 
שרה רחל אשת הר"ר פינחס ליברמן. 6. הבחור שלום 

גרינשפאן.
ג. מרים גיטל אשת הר"ר אברהם ב"ר מאיר )שכטר( בנו 

של רבי אהרן בערער.
ילדיהם היו:

א. הר"ר אריה לייב )ליבל( וזוג' מרת עטיל ב"ר יעקב 
מרדכי שוורץ וזוג' מרת שרה רחל ברבי אהרן בערער 

וילדיהם כמו שכתבנו לעיל.
אשת  בילא  יענטא  ב. 
הר"ר משה כהן וילדיהם: 
1. רבי נפתלי שנשא את 
מלכה  מרת  דודתו  בת 
אליהו  רבי  בת  פרידא 
)ב"ר  הלוי  חיים  ארי' 
אברהם יעקב ב"ר אליהו ארי', 

יעקב  אברהם  רבי  של  וזוג' 

)נפטרה  שרה  אסתר  היתה 

זאב  הר"ר  בת  אב(  י"ב 

רבי  ליבוביץ,  וואלף 
עצמו  יעקב  אברהם 
ונפטר  בבאהוש,  למד 
שרה  אסתר  אשתו  עם 
ממחלת  צעיר  בגיל 
מלחמת  בעת  הטיפוס 
וזוג'  הראשונה(.  העולם 
זקנתנו מרת גיטל קילא 
גרינשפאן  אלחנן  ב"ר 
וזוג' )של רבי אלחנן( היתה 
מאטיל ריזל בתו של רבי 
אהרן בערער. ילדיהם ר' 
אליהו ארי' ]חתן האדמו"ר 
זצ"ל[,  חדרה  מנדבורנה 

ר'  אלחנן,  ר'  יעקב,  ר' 
יצחק, שושנה, ור' מנחם 
אהרן  הר"ר   .2 מענדל. 
וזוג' מרת עטיל וילדיהם 
יצחק  הר"ר  אשת  שרה 
ה"ר  שטרן, רבקה אשת 
יעקב דסקל ולאה אשת 

הר"ר מרדכי הורונציק.
קילא  גיטל  מרת  ג. 
)נפטרה י"ז אב תש"ך( אשת 

אלי'  רבי  לעיל(  נכתב  )יחוסו  הלוי  חיים  ארי'  אליהו  רבי 
ארי' חיים זצ"ל עצמו היה מחשובי חסידי רוז'ין, נולד 
בשטפנשט, ולמד בישיבת באהוש. הסתופף בצל קדשו 
של כ"ק האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף זצ"ל 
חתנו  אצל  ולאחמ"כ  תרס"ג(  ניסן  כ"ג  )נסתלק  מבאהוש 
הרה"ק רבי מנחם מנדל זצ"ל מבאהוש. נהרג בפוגרום 
 .1 וילדיהם:  הי"ד.  תש"א  תמוז  ה'  ביום  ביאסי  הנורא 
לייב הלוי שכטר  מרת אסתר שרה אשת רבי אברהם 
שו"ב וילדיהם אלחנן אהרן, בתיה אשת ר' משה יהודה 
העכט, שולמית אשת ר' עופר אבני. 2. הרה"ג אברהם 
יעקב הלוי ליבוביץ )נפטר ג' ניסן תש"מ ונטמן בביה"ח פונוביז' 
בב"ב(. 3. הבח' אהרן נהרג בפוגרום ביאס ה' תמוז תש"א, 

הבחור אהרן נלקח למחנה מעצר ועבר שם יהודי שראה 
בחור יהודי עצור ושילם בעדו כופר נפש ופדה אותו, 
חזר אהרן לביתו ושם נתפס שוב. וסיפר דודו של הבח' 
אהרן ה"ה הר"ר שמואל ינקו ב"ר אברהם יעקב, ששאלו 
את הבחור אהרן לאחר פציעתו ולפני מותו, הרי אתה 
יהודי מאמין! מה אתה אומר על כך? וענה שזה גזירה 
הרה"ג  אשת  פרידא  מלכה  מרת   .4 הי"ד.  השמים,  מן 
נפתלי אב"ד ביוולאר, ב"ר משה כהן שהיה חתן מרת 

מאטיל ריזל ב"ר אהרן בערער.
גדול נפטר בגיל צעיר ממחלת  יעקב, ת"ח  ד. הר"ר 

ריאות.
ה. שרה גולדא נפטרה ט"ז ניסן תש"ס בלא שהשאירה 
אחריה זש"ק ונטמנה בבית החיים פוניביז' בבני ברק, 

אשת הר"ר בן ציון חכם.
ו. יצחק אהרן.

5. מרת חוה ע"ה אשת ר' שלום, שהיה חסיד באהוש.
ילדיהם: א. הר"ר מרדכי לייב, נהרג עם כל משפחתו, 

הי"ד.
ב. מרת טשארנא אשת ר' דוד קלפר, וילדיה שלום, 

חוה ויעקב.
6. ר' מאיר ז"ל.

ילדיו א. הר"ר אברהם )שכטר( שנשא את מרת מרים 
רבי  בת  רחל  שרה  וזוג'  מרדכי  יעקב  הר"ר  בת  גיטל 

אהרו בערער.
ב. הר"ר חיים יוסף.

על העיירה בערא שליד 
רומאן ברומניה

'בורא'  המקומית  בלשון  או  'בערא'  העיירה 
רומאן  המחוז  מעיר  ק"מ  כ5  מרחק  נמצאת 
שברומניה הישנה היא הרגאט, 'בערא' הייתה 
עיירה שקטה ורחוקה משאון הכרך, לשם איוו 
ליישב  שרצו  וגאונים  צדיקים  למושב  להם 
באהלה של תורה באין מפריע, לפנינו מתגלית 
דמותו של גאון וקדוש שהיה צדיק נסתר ונקרא 
שמו על שם העיירה 'רבי אהרן בערער', להלן 
ופועלו  דמותו  אודות  להתחקות  מנסים  אנו 
כיתוב  וכל  תיעוד  כל  ובאין  הזמן  ממרחק 
של  ובעזרתם  קשה,  הייתה  המלאכה  אודותיו 
צאצאיו הרבנים בני משפחת ליבוביץ שליט"א 
ומעט ממה שמצאנו בגנזי ארכיון המכון ניסינו 

לתאר את דמותו הטמירה והנעלמת.
בעיירה 'בערא' מצאנו עוד גאונים וקדושים, 
ביניהם הגה"ח רבי משה בריזז"ל זצ"ל שהיה 
אב"ד בערא ומח"ס 'טעמי זבחים' שנסתלק בכ' 
אדר תרע"ח, והגה"ח רבי טוביה לייב טוביאס 
)ומהם הבאנו  זצ"ל שנסתלק בכ"ד תשרי תר"צ, 
במסגרת  ו146(.   119 גליונות  בשדה  באר  בגליונינו 
והיהדות במקום  העיירה  רבני  אודות  המחקר 
ובית העלמין דשם  הגענו לפקוד את העיירה 
הנמצא במרומי הר גבוה ונישא, ללא כל דרך 
במרומי  העלמין,  בית  אל  המוביל  שביל  או 
ההר מצאנו כ-200 מצבות שנותרו בשלימותם, 
וזאת למרות שאין כל גדר סביב לבית העלמין, 
חיפשנו בין המצבות את מצבת רבי אהרן או 
זוגתו ולא מצאנו, )את מצבת הרה"ק רבי טוביה לייב 

טוביאס זצ"ל האב"ד בערא מצאנו באותו ביקור(.

טוביאס  הגר"ש  יאס  אב"ד  נראים  לפליטה,  ששרד  העלמין  בית  בואכה  'בערא'  בכפר  ההר  במעלה 
שליט"א ושליחי האגודה למקומות הקדושים ברומניה הרב משה לייב סלמון והרב אברהם יעקב סלמון

שוורץ,  מרדכי  יעקב  רבי  היא של  בחזית  הראשונה  ב'באהוש', המצבה  העלמין  בית  כללי של  מראה 
משמאל נראה אהל חמשת האדמור"ם

גילוי
להלן צילום של קויטל על שם רבי יעקב מרדכי שוורץ, שנמצא באהל של אדמור"י באהוש בעת 

שיפוצו בשנת תשע"ח, לאחר שהיה טמון שם יותר ממאה שנה, עוד מלפני מלחמת העולם הראשונה

ובו כתוב:
ב"ה   יעקב מרדכי בן רבקה רחל לבה"ג ולהצלחה, ז' שרה רחל בת מלכה פריידא לבה"ג ולהצלחה, 

בני יצחק לבה"ג ולהצלחה ולתכלית טוב ולכח, בתי עטיל לבה"ג ולהצלחה
בתי מרים גיטעל לבה"ג ולהצלחה ולגדלם בנחת וכל טוב, 4. מרת מאטיל רייזל ע"ה )נפטרה ו' תשרי(

אשת ר' אלחנן ב"ר יצחק )ב"ר פסח הירש( גרינשפאן ז"ל )זוג' היתה חסיה לאה, ר' יצחק עצמו חיבר פירוש גדול על ספר התהילים.( 
הרה"ח ר' אלחנן ב"ר יצחק גרינשפאן זצ"ל נהרג בפוגרום בעיר יאסי, עם בנו הר"ר לייבל ז"ל, בן 81 היה במותו והכהו 

קשות וירו בו ופצעוהו, ואח"כ אמרו לנער בן 14 לסחוב אותו על כתפיו, וירו בשניהם, הי"ד, נלב"ע ה' תמוז תש"א.



 

 

  
  
 

   דבר העורך 
"פו הפרשה:  ִּתְׁשְמרּו תחת  ִמְצֹוַתי  ְוֶאת  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחֹּקַתי  ִאם 

יכול זה קיום מצוות, כשהוא אומר :  וברש"י  ".םַוֲעִׂשיֶתם ֹאתָ 
ִּתְׁשְמרּו' ִמְצֹוַתי  אמור'ְוֶאת  מצוות  קיום  הרי  אני  ,  ,  מה  הא 

 . רה שתהיו עמלים בתו   - 'ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו'מקיים 
שעמל    המהר״ל במבאר,  נרמז  ֵּתֵלכּו״התורה  ְּבֻחֹּקַתי  ״, ִאם 

מוליך את האדם להבין דברים חדשים    משום שעמל התורה
 .שללא העמל לא היה באפשרותו להשיגם

אמר להם  : ")ב"דברים רמז תתקמ( 'שמעוני ילקוטמדרש 'ב מובא
כמה צער נצטערתי על התורה,   םמשה לישראל, יודעים את

בהעמל  עמל  וכמה יגעתי  יגיעה  וכמה  בה,  נפשי  ...  תי  נתתי 
מי עליה, כשם שלמדתי אותה בצער, כך תהיו  ליה, נתתי דע

 .אותה בצער״למדין
החיים 'ה והנה,   נדרש,   הקדוש  'אור  בתורה  שהעמל  אומר 

שא התורה  פשראי  משום  את  בהתעצמות   להשיג  אלא 
י(  'ייםח הר  או'ה  שוןלה  וז  ,גדולה העצלות)ב  ,טשמות  ״כי   : 

א מקום    תמפסידה  בכל  כי  תמצא  ולזה  התורה.  השגת 
חוזק ואומץ, עד גדר    לתורה ידקדק לומר לשוןשיזכירנה ה'  

אל ההשגה  תושג  לא  כי  ותראה  עליה.  עצמו    א שימית 
 "! בהתעצמות גדולה

קרוב ירוחם    בי ר הגאון   ממיר זצ״ל כותב: ״כי האדם בטבעו 
וכבדות להתרשלות  הז,  יותר  בחיזוק  יתגבר  לא  ירוז,  ואם 

אינו  צל  שהע  משום  -״  רוב זמנו״(בד רוב זמנו״  ישאר בעצלותו ויא
ונמצא  איכותו,  מבחינת  והן  הלימוד  כמות  מבחינת  הן  הזמן  את    מנצל 

 .)ממחצית ממה שיכול היה להשיגשהעצל משיג פחות  
נון   בן  יהושע  על  שאפילו  ירוחם,  ר'  מביא  דבריו  בהמשך 

״ ָהאֹ שהיה  ִמּתֹו  ָיִמיׁש  א  פעמים הֶ ַנַער  כמה  מצינו  ל״, 
תורה   חז״ל שדבריה למדו  ץ״, ומזֲחַזק ֶוֱאמָ שאמר לו הקב״ה ״

ים כערכנו זקוקים  צריכים חיזוק, ועל אחת כמה וכמה שאנש
ומסיק נובעים מכך ,  לחיזוק.  והצלחתו  האדם  עליית  שעיקר 

 .לעבודה שהוא מחזק עצמו ומעורר כוחותיו
רוזובסקי  בי ר הגאון   א  שמואל  היה  אפזצ״ל  שאי  שר ומר, 

מלחמה ללא  לתורה  מלחמת,  לזכות  עצם  שמלבד  ה  משום 
העמדת    תרץ, לפרוך ולהביא ראיה, עד של תורה, להקשות ול

והנטיות  האמת ע ל תילה, גם צריך להלחם גם נגד העצלות 
השונות. משום כך, כל השגה בתורה היא בבחינת   הטבעיות

בפרק שנאמר  וכפי  מלחמה.  ַחיִ '  שלל  מ שהו(ל'  ֵאֶׁשת  של א 
א יֶ ָּבַטח ָּבּה ֵלב ַּבעְ : ״)לתורה  .(משלי לא, יא) ר״ְחסָ ָלּה ְוָׁשָלל 

, וזו היא  לעמול עליהאם כן, כדי לרכוש את התורה צריכים  
מהו?  חובת התורה  עמל  השאלה  מכאן  לעמול.   ראהגמנו 

מנחות,   כתמספרת, שנשתכחה מאבימי מס   )ז'מנחות    כתבמס(
ללמוד הלך  בישיבתו  והוא  חסדא    אותה  ר'  תלמידו. של 

הגמ אצלראשואלת  ללמוד  הלך  אבימי  מדוע  חסדא    ,  ר' 
לב לתלמידו  קרא  ולא  הגמ ותלמידו,  מתרצת  אליו.  : ראא 

הסיבה  מלתא טפי״. מפרש רש״י שם, ש  ״סבר הכי מסתייעא
ללמוד הליכתו  שבעבור  סבר  הוא   שאבימי  חסדא  ר'  אצל 
״ דשמיא,  סייעתא  לתוספת  ומצאתי  יזכה  יגעתי  משום 

 . )״יגעת ומצאת תאמין״ - מגילה ו'במסכת גם  ןיעי( .״אמיןת
באיוב  על    ח״ל הרמ זה( הפסוק  ״),  יּוּלָ :  ְלָעָמל  אומר:"דָאָדם   , 

אינו נברא    שהפסוק  שבעבורה  התכלית  את  לבאר  רק  בא 
שא ״אדם  ךכם  האדם,  לומר:  צריך  אלא  נולדלעמל    היה  ״, 

 תא  בפסוק גם נכלל, שהעמל מוליד את האדם עצמו ומגביה 
 . שיעור קומתו

ביאר   פעולת עוד  שגם  קוטלר,  אהרן  ר'  על    הגאון  התורה 
על אינה  האדם,  התורה    נפש  ידיעת  עמל ידי  אלא  גרידא, 

 .ולרוממה התורה הוא הפועל על נפש האדם לזככה

 
 
 
 
 
 
 

 
 .)יג-(כו, ג והשכר על כך - "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו" . א
ְּבֻחֹּקַתי  " . ב כך   -  ִּתְמָאסּו"ְוִאם  ועל  בחטאים,  דרגות    שבע 

(כו, רגה שבעה עונשים  דכל  ות עונש, וב שבע דרג  -ל  רח"
 . )מו-יד

   למקדש. עלי לתת ערכיכות המקדיש עצמו ואומר: לה . ג
 דיני המקדיש והממיר בהמת קדשים בבהמה אחרת.  . ד
 .)ל-(כו, ט בית, שדה שירש, ושקנה  הקדש:  דיני פדיון . ה 
 ת בכור שור ושה, והקדש בהמה טמאה למקדש.כוהל . ו 
 אן. מעשר בקר וצמהתבואה, ו שני הלכות פדיון מעשר . ז 

 

 
 

 

 תוכחה פרשת ה בין ערכין לסמיכות  ה 
קרלנשטיין   אמר ראובן  ראובן''(  זצ״ל  רבי  ערכין  )יחי   פרשת 

קללות, ומפרשי התורה כבר עמדו כחה והין התוינסמכה לענ
 .  וכחהת זו שבין ערכין לתהשאלה מה פשר סמיכו על

בשם   יונגרייז  ראיתי  דוד  שהיה  זצ״רבי  דין  ל,  בית  אב 
כך.  בירושלים אומר  לגוי  :  הוא  ביהודי,  רק  נאמר  ערכין  דין 

לא נאמרה בה  ,  ״ערכי עלי״אין ערכין. כלומר, אם הגוי אומר  
עשרים שמגיל  שקל    ההלכה  חמשים  לשלם  צריך  ששים  עד 

, לשלם עשרים שקלים וכו'  מגיל חמש עד עשרים צריך,  כסף
בשוק. אם הוא  לפי כמה שהוא נמכר    אלא ערכו נמדד רואים

תפוחי  שקי  שני  לסחוב  יכול  ג'לוב,  אחת   גיבור,  בבת  אדמה 
ה הרבה. אבל  והוא שו   -שקי בצל    הביחד, ואחרי זה עוד כמ

ואחר סוגל לסחוב שקית תאפעס, בקושי הוא מ  ,אם פוזים, 
שעה חצי  צריך  עוד  כז   -מנוחה    כך  ש אדם  לא  הרבה, וה  וה 

 ...אולי א'שמעק טבק
 .הוא צריך לשלם בערכיןכך   -ה  וכפי כמה שהוא שו 

אומרת:   ):ערכין דמסכת  (אצל עם ישראל אין דבר כזה! הגמרא  
מנוול  -״נפשות   שהוא    לרבות  אפילו  יהודי,  שחין״.  ומוכה 

אי מנוול   אותו,  רוצה  לא  אחד  אף  שחין,  אפשר   ומוכה 
הודי אחר, ואם הוא, ערכו בדיוק כמו כל י   -לעמוד במחיצתו  

מגיל צ  למשל,  ששים,  עד  שקל  עשרים  חמשים  לשלם  ריך 
 .  כסף

לידו   לעמוד  אפשר  אי  הלא  כך,  זה  באמת  מדוע  ולכאורה 
ערך בעל  עליו  ?  ואינו  כשבאים  היהודי,  כי  היא:  התשובה 

אי שווהייסורים,  נהיה  ה  נו  אדרבה,  מזככים יפחות.  יסורים 
 ! עוד יותר  יית חשובהאותו ונשמתו נה 

י לכן נכתבה פרשת ערכין אחרי פרשת התוכחה והקללות, כ
אדם, בעל ייסורים, ויאמר: 'אוי וי, כאלה צרות, מה אני    יגיע
ה אחרי כל מה שעברתי! על כך אומרת לו התורה:  ושו  כבר
ת התוכחה ורים האמורים בפרשתעבור את הכל הייס  םגם א

ובד  הערך  - בצער  השרוי  יהודי  של של  כמו  בדיוק  הוא  וחק 
 .וחזק ם גיבוראד

לנו,   נחמה  היא  ערכין  שפרשת  ייסורים  נמצא  כי  לדעת 
יקבלם   וצרות אם  אדרבה,  אלא  הערך,  את  מפחיתים  אינם 
 .יגרמו שערכו יהיה רב יותר - כראוי

 בס"ד

 ב"פשת  איר  ט"ז                               וזיסקו דינה בת שרהנ  ע"ון מוקדש ללהע                  בי"   שנה  571' סמ וןעל 
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ֻחּקַֹתי בְּ 



 

 

א לעולם הבר שכ –
הבא עולם  שכר  מוזכר  לא  התורה  בכל  י  שמ  דהיינו  ,מדוע 

גשמי   שעושה מצוה מקבל שכר בעולם הבא, ורק כתוב שכר
בפרשת שמבואר  כמו  ופירות  גשם  בשו(  נוכגון  מקשה    ת"כך 

ל"הרשב סימן  ד'  חלק  ה  .א"א  יקר'וכן  וכן    . יב   ,ו כ  פרק  נובפרשת  'כלי 
לויבקד בפ  ושת  אפרים  מחנה  בדגל  וכן  אחרי,  החפץ  נו רשתפרשת  וכן   ,

 : צים ו תר   ע ב ש ה'כלי יקר' מתרץ    .)נוחיים בפרשת
מדברים  .1 הם  זו  בפרשה  כאן  שנזכרו  והטובות  הרעות  כל 

תשמור   ןימעני שאם  לומר  ורצה  לבד,  המונעים  הסרת 
אסיר כמלחמות    מצוותי  מונעים  כל  ורעב   יםילווחממך 

באו שתוכליגון  מונע  ופן  שום  בלא  ה'  את  בל א  , לעבוד 
העולםעיקר השכר ש שיעבוד  הבא אינו נזכר כאן    ל  כדי 

מחמת ולא  לשמה,  בוראו  מיראת   את  או  ההוא  השכר 
 . )' א'תשובה ט  בספר המדע הלכות(ם "העונש, כך כתב הרמב

ד לבדו, ודברי העולם הבא שהתורה ניתנה לכל ולא לאח .2
  . עכ"ל.אלף כי עמוקיבינו אחד מיני  לא

לפי הגשמי   ודעתו  כי  שכר  אותו  לצייר  ישיג   שקשה  לא 
עליענ הרוחני  מן   ין  זה  עמוק  דבר  התורה  העלימה  כן 

קוצר  מרוב  תירץ  (   דעתם  ההמון  אבן  א  הרבכך   זראע ברהם 
 .)ל , בבפרשת האזינו ל

 כל היעודים שבתורה הם למעלה מן הטבע, שאין זה דבר  .3
שע בזמן  גשמים  שירדו  הגשם טבעי  ויכלא  המצוות  ושין 

רוך הוא, אמנם הארץ כשאין עושין רצונו של מקום ב  ןמ
אל   מה טבעי  דבר  זהו  חוצבה  למקום  הנפש  שתעלה 

ואין עונש   הנשמה  בתורה  שמצינו  ואחר  פלא,  בדרך  זה 
הנפש אל  שתהי  כרת  חוצבה  החוטאת  ממקום  נכרתת  ה 

שאם ללמוד  יש  אל   מזה  מלונה  אל  שתשוב  תחטא  לא 
אשר   אוהלהמקום  שם  זה   היה  שעל  ונראה  בתחילה, 

תהלים   ֶאלּוֵ קַ "  :)דל  , זל(נאמר  ִוירֹוִמְמ ה'    ה  ַּדְרּכֹו  ּוְׁשֹמר 
ִּתְרֶאה ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  באותו    -  "ָלֶרֶׁשת  לומר  רצה 

נפשי    כרת שכר  יש  כי  תראה  לרשעים  בתורה  המיועדת 
החי  שירוממך ארץ  לרשת  למקום  ה'  הנפש  תעלה  כי  ים 
משם  חוצבה הרשעים  נפש  להכרית  הדעה (  מדאיצטריך 

כך הבר  כתב   השלישית  זכרו  הזקן,  בחיי  אבן  א  רבי בינו   זראע ברהם 
 . )לדעה זו בפרשת האזינו ונטה לדבריו וגם הרמב"ן נטה

ה'  .4 השגחת  מכחישים  העולם  כל  היו  ההם  שבימים  לפי 
והיו טוענים שכל הנעשה בעולם הכל בהכרח ולא , יתברך
על הק  רצה,  ברצון ההשגחה  פינת  לאמת  הוא  ברוך  דוש 

יעודים עיניהם    ידי  אשר  שכאלו  רהרואות  העושה  צון  ל 
מושגח היה   בוראו  ואילו  הללו,  ההשגחות  בכל  לטובה 

השכר להם  כי   מייעד  זו  בכפירה  ישארו  עדיין  הרוחני 
א דעת רבינו  יה  זו   הועיקר דע ,  הרוצה לשקר ירחיק עדיו
בראשית בפרשת  בספ  ניסים  הכוזרי  ושורשה  מאמר (ר 

שיעודי  החבר רואה אני    כשאמר הכוזרי אל  ) ו"ד ק"ראשון ק
ודזולת שמנים  יותרכם  החבר   שנים  השיבו  מיעודיכם, 

בחיים מהם מאומה ולא    אבל הם כולם לאחר המות ואין
אמר עליהם,  החוש  שיעיד  אחד    דבר  ראיתי  ולא  הכוזרי 
לקנותה מהרה, אבל    ויםומהמאמינים ביעודים ההם מתא

אלף  אם לאחרם  בידו  ושהוא  היה  בזכירת    שנים  ישאר 
 .בוחר בזה בונו היההזה ורוב עצהחיים ובעול העולם 

והיו   .5 ומזלות  כוכבים  עובדים  היו  התורה  קבלת  שקודם 
הברכה   עושים  מהם  להמשיך  כדי  מיוחדות  עבודות  להם 

הגוף,    בתבואות הצלחות  ושאר  בעתם  גשמים  ולהביא 
בודות ומנעם מן אותן עברוך הוא התורה    וכשנתן הקדוש 

שגם על ידי שמירת התורה יזכו לאותן   הוצרך להבטיחם
הכוכבים ומזלות יחסרו כל אלה,   דים, ועל ידי עבודותיעו

לא הבא  העולם  חיי  ידי    אבל  על  גם  כי  ליעדם  הוצרך 
וזה דעת רב סעדיה בספר  (  ם בואותן עבודות לא היו מובטחי

 . )חלק שלישיהאמונות אשר לו וגם בספר מורה נבוכים 
שנאמר   .6 ִמׁשְ   ...ְּבתֹוֲכֶכם  ְוִהְתַהַּלְכִּתי"מאחר  ָּכִני ְוָנַתִּתי 

שזהו דיבוק השכינה אל ישראל אפילו בעולם ",  םְככֶ ְּבתוֹ 
שהנשמה שתהיה   הזה  וחומר  קל  החומר  עם  נסתבכה 

השכינה  אל  מה   דביקה  כל  הנה  החומר,  מן  הפרדה  אחר 
רה לנו גם ה התות יעדואחר המו שיעדו הדתות המזויפות 

וזו הדעה (  נו תוכיחהמצויה ביני  בחיי העולם הזה והנבואה
התמצא   בתשובת  כן  הכוזריגם  למלך  מספרו   חבר  א'  מאמר  בסוף 

 .)והחזיק בדעה זו רבינו ניסים בדרש החדש
כי   .7 האומה  לכללות  הם  בתורה  הנזכרים  היעודים  כל 

נידון אחר רובו, ויעוד הגשמים והתבואה והשלום   העולם
הנפשי   כיוצאו שכר  אבל  כאחד,  ישראל  לכל  יהיה  בהם 

הבא האומה    לעולם  לכללות  בפני אינו  איש  כל  אלא 
נידון  עצ פי מו  על  אב   שם  כיבוד  במצות  ונרמזו  מעשיו, 

איש  לכל  הקן  ושילוח  בספר (  מישראל  ואם  היא  זו  ודעה 
 . )"בכל לבבכם" ג בפסוק"י ,א"פרשת עקב דברים י ן"עקרים וברמב

 

 
 

בתורה עמלים  –
 : שתהיו עמלים בתורה.וברש"י

זצ  ׳׳צהגר זלמן "נייהוז  רבי  הקרלינאי  הישיש  של  חתנו  ל 
זצ בחברותא "בריזל  למד  עברו  ובשנים  עצום  שקדן  היה  ל 

 . זצ"ל דול רבי נסים קרליץהגאון הג עם
מסקווירא   האדמו׳׳ר  כ״ק  של  חתונתו  היתה  היום  עם ויהי 

כ של  האדמו׳׳ר"בתו  משה'ניץ  'מויז  ק  זצ״ל,   'הישועות 
והד פאר  ברוב  נערכה  ברק החתונה  בבני  ויז׳ניץ  בשיכון  ר 

כראש ישיבה בישיבת ויז׳ניץ   שכיהן בימים עברוומרן הגר״נ  
ללכת   מחובתו  בחתונההרגיש  מב   .ולהשתתף  יצא  תו  יהוא 

ניץ ' זברמת אהרן יחד עם רבי צבי נייהוז וצעד רגלי לשיכון וי
בה בסוגיא  פה  בעל  משוחחים  הם  הדרך  עסקו.    כשכל  הם 

מעמד לקראת  לשיכון  ולא   בהגיעם  בצד  נעמדו  הם  החופה, 
בי הסערנדחפו  יהום  מסביב  ללמוד.  והמשיכו  הקהל   ,ן 

ויז חסידי  המוני  גדולה  בהתרגשות, 'המולה  וסקווירא  ניץ 
  .דחיפות מכל עבר והשניים ממשיכים בלימודם

הברכות את הכתובה,   קולים שומעים אתהחלה החופה, ברמ
בסדר   החברותא ממשיכיםאת השירה, ומרן פוסק הדור עם  

הלימוד כאילו הם כעת ביני עמודי דמבצר התורה ׳כולל חזון  
ומתחילים   טוב  מזל  גים:שוא  החסידים  .החופה  נסתיימה  איש׳.
אומר לחברותא: ר׳ הערש צריכים ללכת...  והרב קרליץלשיר 

לרמ שבים  ובחזורוהם  בהלוך  העסק  שכל  אהרן,  ובשעת   ת 
 .השמחה הינו בדברי תורה כאילו הם בהיכל הכולל

 
 

 לחזור ולשנן 
קרליץ נסים  הר פיס  זצ"ל  רבי  את  ראה  שפעם  איש',    ' חזון 

זה   והיה  יומיים,  במשך  בתרא  בבא  מסכת  כל  את  שלמד 
היה החזו״א  בים, וניגש אליו אדם ושאל אותו במס׳    כאשר 

בתרא ובדבבא  חז,  לרברך  החזו״א  אמר  לחזור  ור  שצריך  נו, 
  : ושיםשיש כאן שני חיד  נורב  על מסכת בבא בתרא, והסביר

דבר,  כל  זמן  הרבה  בעיון  למד  שהחזו״א  ידוע  שהרי  האחד 
מהר  קוםמכל  מ למד  הוא  צורך  הרבה.   כשהיה  והספיק 

ברו איתו והשני, רואים שהיה לו את כל הש״ס בראש ואם ד
 על תלמודו. סר לו מיד הלך לחזורבלימוד והרגיש שמשהו ח

 ]חוט שני[ 



 

 

 . בתורה שתהיו עמלים: )והוא מחז״ל( רש"י  רשפי
יודעים ש" ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּוּומנין  זה  ִאם  היכן  תורה?  על  מדבר   "

הענ?  כתוב בביאור  דרכים  וכמה  כמה  ראיתי יישנם  כעת  ין. 
כך קיימוה, בדיוק    -קיימים  שאנחנו מכל מצוה  :  דבר מחודש

מאז הדורות,  כל  אופן,  שופ  באותו  אותו  סיני.  הר  ר, מעמד 
א ואותם  תפילין  בכל  אותן  וכך  מינים,    -ומצוה    מצוהרבעה 

 .לא השתנה מאומה בצורת המצוות
התורה   בלימוד  כן  דור   -לא  בכל  התחדשות.  ישנה  כאן 
תורה חידושי  ו"  מתחדשים  ויותר,  יותר  מה  נוספים,  אפילו 

ע ותיק  רבו  שתלמיד  לפני  לומר  נאמרו  -תיד  למשה    כולן 
כב  (מדרשבסיני"   רבה  אויקרא  כמו ),  מחדש,  הוא  אבל   ,

 .קנו בתורתך", זה החלק שלוחל  שמבקשים בתפילה: "ותן
שהכוונה   ברור  תלכו",  "בחוקותי  נאמר  אם  שתהיו  'ממילא, 

בתורה כי'עמלים  בלימוד  ,  ורק  מצוות,  אותן  הן   המצוות 
והלאה, הלאה  התחדשות,  ישנה  בבחינת   בלי  התורה  סוף, 

 יחי ראובן'] ,ובן קרלנשטיין זצ״לרא רבי[         .הולך)סיף ומו( ""תלכו
 

 

 עמל התורה בדורות עברו
קרליץ  שח   נסים  רבי  הסטייפלר   זצ"להגאון  מרן  דודו  על 

 זצ״ל: ״הבה ואספר בפניכם מה זה עמל התורה, ממה שסיפר
בעודו עול לימים ל לבני ביתו, איך  מרן ה׳קהילות יעקב׳ זצ״

עי  באיזו  לעתיד,  זוגתו  עם  להתראות  לנסוע  רה  יהוצרך 
שיגרם   שהשתכן  תורה,  ביטול  מחשש  זצ״ל.  החזו״א  אז  בה 

לו  הקבועים  הסדרים  ביטול  ומפני  ברכבת,  נסיעתו  בעת  לו 
מקפיד היה  יעבור,    אשר  ולא  חוק  לקיימם  והצדיק  (עליהם 

הזהירות אצל    געת. בואו וראו עד היכן מהזהלם  ל פרותיו בעואוכ
הגר״ח הגדול  יחידו  סדריו    בנו  ממשמרת  לבטל  שלא  שליט״א 

בעצמי  להעיד  יכולני  וזאת  בדייקנות,  הקבועים  עשה  )ועיתותיו   ,
משמרת נסיעתו  רצופות   קודם  שעות  כ״ד  ולמד  למשמרתו, 

נסיעת בעת  לעיניו  תנומה  יתן  כי  בחשבו  הפסק,  אך בלי  ו. 
כי  לראות  נוכח  לרכבת  מהמושבי  בעלותו  וחשש  ם  רופדים, 

זמן   כל  רגליו  על  עמד  שעטנז,  חשש  משום  עליהם  לשבת 
לפגוש ובבואו  פרקו,  את  ושנן  המדוברת,   הנסיעה  את 

לו  מה  ותמהה,  כן  ראתה  היא  ונרדם.  כסאו  על  התנמנם 
 .לבחור זה שהוצרך לנסוע כמה מילין כדי להתנמנם

 את הדבר. זו היא עמלה של תורה״.ואכן החזו״א ידע 
 ] ׳חזון איש׳. ׳מוסף שבת קודש׳ ראה אב תש״נ כולל בהיכל[ 

 
 

 
 חיזוק האמונה לשומרי תורה ומצוות 

לאנשים הרחוקים  רק  נוגע  האמונה  חיזוק  כי  סבורים  רבים 
החרדי המחנה  בתוך  ואלו  והמצוות,  התורה  פנימה    מדרך 

הג  העניין  התבטא  פעם  אולם,  נסים מסודר.  רבי  הגדול  און 
ואמר: "אתם חושבים שהעניין מסודר?! אם כך   זצ"לקרליץ  
דברי לכ   אראה כתובים  החרדיים  העיתונים  שבתוך  ם 
ירדו גשמים עזים,   (תשע"ח)  הנה למשל, בליל סוכות  !!!כפירה

ביטו זהו  המשנה  פי  על  בסוכה.  לישן  היה  ניתן  שלא  י  עד 
הוא ברוך  שהקדוש  כמש  לכעס  בניו,  על  שבא כעס  העבד  ל 

היתה   בעתון  אך  פניו.  על  קיתון  לו  ושפך  לרבו,  כוס  למזוג 
אלו: נכתב במפורש יומיים    שמיםהתייחסות שונה לגמרי לג

קודם לכן, שהגשמים הללו עומדים לרדת, ופורטה שם סיבה  
לחלוטין הוסבר..שונה  בעיתון  היא   .  הסינופטית  שהמפה 

מקפריסין,   יק ברומטרי מעורב באויר קר שחדר לאזורינואפ
לא בעיתון  גשם...  שירד  שגרם  זה  החטאים   והוא  מוזכרים 

 "] ורומתוק הא["                                          שהביאו לכעס זה...

 ה אצל הצדיקיםת השכינאשרה 
שורשאלה שם  הצדיקים, כי  השכינה.   ה: כדאי להמצא אצל 

 ?מהי השראת שכינה
ביהודה  תשובה  הנודע  ז״ל  קז(:  תנינא  ששאל  )או״ח  ,  מה 

גלות   נה. מהי, ואיך שייךשמבואר שיש לקונן על גלות השכי
 ן כי  פל  עף  שר, ואאמנם לגלות בזה אי אפ  :השכינה? והשיב
דברי לו  המורה המתיישבי   םאפרש  הרב  בדברי  ראיתי  ם... 

כד( פרק  במקום  שונולזה  ו   ) ח״א  העומד  התמדת  היא  ״שכן״   :
ַמְמרֵ ".  אחד ֵני  ְּבֵא ֹׁשֵכן  היא  יועני  "...אְוהּוא  השכינה,  ן 

 התמדת שכינתו או  העומד במקום אחד. ולפי זאת...  התמדת
או ,  מקום שהתמידה בו השכינהבאיזה    )במקום אחד(השגחתו  

״, וכל   ה׳  דִּיְׁשֹּכן ְּכבוֹ וַ ידה בו השגחה, ונאמר ״לכל דבר שהתמ
יתברך לבורא  מיוחס  הפעולה  מזאת  שבא  בענ,  מה  ין  יהוא 
במקום הנברא  אורו  כלומר  שכינתו,  התמדת ,  התמדת  או 

ענ לפי  מקום  כל  אחד,  בדבר  רבנו ,  ינויההשגחה  דברי  ע״כ 
 .  )הרמב״ם(הגדול 

דברו ואילך  ואני    ימכאן  כמוני,  קטן  מתוך  התלמיד  לוקח 
הגדו רבנו  או    לדברי  נברא,  אור  לשכינה,  פירושים  ב׳  שנתן 

 ...ההשגחה
רצונו עושים  שישראל  בזמן  הבורא,  רצון  לפי  עיקר  ,  והנה 

אלא שמחמת ,  השגחתו בישראל, ולהם משפיע כל שפע טוב
 . , מגיע גם למקומות אחריםרבוי הטובה
מפור בפרשתוהדבר  ט)(   נוש  ֲאֵליכֶ ״  :כו,  ופרש״י  ,  ״םּוָפִניִתי 

לשלם   עסקי  מכל  בפרשְׂשַכְרכֶ אפנה  וכן  יב)(  עקב  תם,    :יא, 
ֲאׁשֶ ״ אלוקיך  ֶאֶרץ  ה׳  ֹאָתּהר  והלָּתִמיד  ֹּדֵרׁש  ופרש״י  כל   א ״, 

די  יל  וע,  הארצות דורש, אלא כביכול אינו דורש אלא אותה
 .שגחההה תדורש כל הארצות, ששם הוא מקום התמד הז

בישרא שורה  שהשכינה  הפירוש  שההשגחוזה  שקרויה    הל, 
   .שכינה היא רק בישראל

הצדיקים.   לאצ  היא  שכינה  השראת עיקר  שכיום  נוברבות  ונאמר
הצדיק, וכמו שכתב   שאך לפעמים ייענש אדם כי על ידו נענ

ת בקינת  לוי  ירמיהו  אבב שעה  המטה  יאשיהו    ויקונן  על 
שפירשו הכוונה במילת   ש וכתב: וי  ".אליו״איכה אלי קוננו מ

דורו של יאשיהו ציירו צורת   ילשון מזוזת הפתח, כ  ״מאליו״,
הבי במזוזות  ציירו    תעכו״ם  הם  כי  מזה,  ידע  לא  ויאשיהו 

הדל חצאי  רק    תבשני  דבר,  נראה  לא  וכשנפתח  מבפנים, 
 .צורה שלימה, ובאותו עוון נהרג יאשיה. עכ״ל הכשסגרו הי

שצ מי  כל  ואיום  בענורא  שחטא  רק  לא  זרהבוייר,  אלא   דה 
 .  צלןלחמנא ות דמיו של יאשיהו רבשפיכ םג

 ]שו״ת ע״ס המצות הקצרהגאון רבי יצחק זילברשטיין, [
 

זצ"ל דנון  מאיר  בשדהו  ספרב  רבי  כוונת ",  "באר  את  מבאר 
כך ל:  הפסוק  רוצה  שהוא  מחליט  אדם  רבות,  למוד. לעיתים 

באותו רגע לאשתו יש  ובדיוק  ,  הוא מגיע הביתה, פותח ספר
זה ולא   אם לאמה לומר לו, או השכן דופק בדלת וכדומה. ו

 .ר השינה מרדים אותו, והוא נופל בתרדמהׂשַ  -זה  
 " תורה:  אמרה  כך  ְּבֻחֹּקַתיעל  ללמוד   -"  ִאם  החלטת  אם 

" המדרש!תיש  אל  -"  ֵּתֵלכּותורה,  לבית  לך  בבית!  הבית   אר 
.הפרעות הרבהויות בו  צמ , הוא מתכון לביטול תורה



 

 

על   – תפילה 
ובטחון  הצלחה בלימוד התורה ועל אמונה

 : שתהיו עמלים בתורה.וברש"יי
דבש'בספר   התומים    'יערות  ד'(לבעל  דרוש  "ואין    )ח״א  כתב: 

דבר התורה    לך  ישרות  להשיג  לאדם  ולפענח שמזכה 
ואמת יושר  בדרכי  להתפ  מצפונים  בדמע אלא  להשם  לל 

וקרוב לכל קוראיו   ל שומע תפילה הוא-אשישוב וירחמהו כי 
בכוונה  מתפלל  שאיני  ״בעת  כי  עצמו  על  ומעיד    באמת", 
כראוי, כל היום אין שמועתי בתורה מכוונת וקרעים אלביש,  

א בתפילה    םולהיפך  לבבי  מקירות  להשם  ואשווע  אזעק 
מאלחונ עד  דלותי  כי  דעה  הרבי  דוני  הוא  בעוונותינו  אף  ם, 

  .ירחם עלי להאיר עיני בתורתו״
״ל כי הנצי״ב אמר על עצמו  וכן שמעתי ממרן הגרא״מ שך זצ

ב  שביום בוכה  'שאינו  הצלחה   'רבה  אהבהתפילת  לו  אין 
המציאות זו  התורה.  תלויה  ,  בלימוד  בתורה  שההצלחה 

שתהיה תפילה  אלא העיקרבתפילה, ואין צריך דווקא בכייה, 
   .בכוונה מעומק הלב

בשלמות,  תהיה  שהאמונה  תפילה,  צריכים  אמונה  על  וגם 
לא זה  חסר  אמנם  אם  כי  תהיה    פשוט,  כיצד  אמונה,  לו 

זאת ובכל  באמונה?  נמצאים   התפילה  אם  להתעורר,  אפשר 
השפעה משפיעה  בציבור  התפילה  שאדם    בציבור,  רוחנית, 

ש ידי  על  לכוון  יותר  ציבור יכול  בתוך  בציבור,   נמצא 
 לה גם יותר מתקבלת בציבור. שמתפללים, והתפי

על בתפילה  כגון    ומבקשים  לאהבה  ' אמונה,  לבבנו  ויחד 
, דרכי ן שליט״א יטישלדן אשורהגאון רבי ג[  ., ועוד'ראה את שמך ולי 
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זצ"ל  המשגיח יפה  דב  רב  רבי  דברי  את  הרבה  מביא  נו היה 
במשלי   הפסוק  )ו,  ג( יונה  ָדֵעהּו״  :על  ְּדָרֶכי  שְּבָכל  מי  ״  יש 

ואינו ,  ״הכל משמים״שבוטח בה' באופן כללי והוא מאמין ש
ְּבָכל ״משיב את ההתבוננות הזו לפרטי מעשיו, ועל כך נאמר  

ָדֵעהּו שההצלחה   -  ״ְּדָרֶכי  עושה  שאתה  מה  בכל  שתזכור 
  'ותלה בו   -  יתברךשם  בה  שלך היא לא בידך אלא אתה תלוי
השי״ת לחסד  וציפייתך  יו  '.תקוותך  שגםורבינו  מוסיף   נה 

כך   להתבונן  יש  הקטנים  כשהולכי  -בדברים  רק  ם ולא 
גדולים  דברים  שהאדם   לעשות  הדבר  ועצם  ומשמעותיים. 

יותר הצלחה  היא  בה',  תלוי  שהוא  מהדבר   מרגיש  גדולה 
 ...כי שכר הבטחון הוא יותר גדול -שאותו הוא רוצה להשיג 

מספר המשגיח    והיה  אודות  המעשה  ראת   בימפונוביז' 
זצ״ל, שפעם ראה אותו תלמידו המובהק    זקאל לוינשטייןיח

בשמחההגאו זצ״ל  ברנשטיין  משה  ר'  מדוע    ן  ושאלו  גדולה, 
 שמח!  ךכל המשגיח כ

משגיח שכשהיה  יחזקאל:  ר'  המשכורת   השיב  מיר  בישיבת 
באופן  חי  שהוא  כך  בזמן,  שולמה  לא  וגם  מועטת    היתה 

לחסדו, יד עם תחושה נפלאה של תלות בקב״ה וצפייה  מתמ
שהגעתי מעת  יותר  אבל  גבוהה  המשכורת  פוניבז',   לישיבת 

כהתה מכך  וכתוצאה  בזמן,  משולמת  תחושת   וגם  במקצת 
 התלות בקב״ה. אולם לאחרונה לא שילמו בפוניבז' משכורת
התלות   של  הקודמת  ההרגשה  וחזרה  חודשים,  שמונה  מזה 

 !סדו, ועל כך שמחתי הגדולהלח בקב״ה והצפייה
 

רב  פריסו יפהעוד  דב  שסיפר   ,זצ"ל   י  זצ״ל  הומינר  מהגר״ש 
בי ראש חודש, כשהוא  מער  שהרב מבריסק זצ״ל עמד באחד

לאברכי   אה לצורך תשלום משכורותוחושב מהיכן לגייס הלו
שעה,   באותה  אצלו  ששהה  ממקורביו  יהודי  שלו.  הכולל 

  -וס הכספים עבור הכולל  לקושי הגדול הכרוך בגי  והיה מודע 
מו ניצב  שהרב  מידיקושי  לרב   לו  אמר  בחודשו,  חודש 

שהלו הרבומבריסק,  לבית  עכשיו  מגיע  היה  שמישהו   אי 
השקל)ירות  ומעניק לו תרומה בסך רבע מליון ל לפני  ,  (המטבע 

כמה של  משכורות  למימון  הרב   שתספיק  הגיב  שנים. 
 לי ומציע לייסק על דברי היהודי: ״אם מישהו היה בא אמבר

ל מליון  רבע  של  היירותיתרומה  משום  ,  לקחתה,  מסרב  תי 
א להפסיד  חפץ  בכל   תשאיני  מקיים  שאני  הביטחון  מצוות 

לשלם  מהיכן  יודע  איני  כאשר  וחודש,  משכורות   חודש  את 

הכספים  את  לי  שיזמין  בקב״ה  בוטח  ואני  האברכים 
                .מן תשלום המשכורותכשיגיע ז הדרושים

 ]הרב י מ ארנפרוינד מפי נכדו [לוקט
 

 
 

 סיפור  - הדור גדולי של  תם ענוותנו
 לוברבוים  יעקב   רבי   ק" הגה  וידידו  א"זיע  איגר  עקיבא  רבי
  ד " כ  דהילולא  יומא  -"  המשפט  נתיבות "  בעל  ליסא  של  רבה
 .רבנים של גדול  לכנס לוורשה  באו, אייר
  שני   של  פניהם  את  לקבל   העיר  שער  אל  וורשה  יהודי   יצאו

  לשני   רתומה  הדורה  במרכבה  הובילום  רב  בכבוד,  הדור  דוליג
 .חוגג מון ה תרועת בקול לעיר והכניסום .סוסים
  התירו ,  הדור  ומאורי  גאוני  שני  לכבוד  התלהבות  מרוב

 הסוסים במקום עצמם רתמו, מהמרכבה הסוסים את אנשים
: אמר  בדבר  יגרא  עקיבא  רבי  כשהרגיש.  המרכבה  את  והסיעו

 מן   ירד ,  מליסא   יעקב'  לר  לא  אם  זהה  הכבוד  כל  למי
 א והו,  בו  הכירו  לא  צפיפות  מרוב,  ההמון  בין  בלעונ  המרכבה

 . המרכבה את להסיע  הצטרף הנלהב  ההמון כיתר
 לא  אם  ,הזה  הגדול הכבוד  כל  למי  בלבו  אמר  מליסא  יעקב'  ר
 הצטרף ו המרכבה מן הוא גם ירד .הדור גאון איגר עקיבא' לר

 . ..המסיעים לאנשים
 .מאדם ריקה שהיא  שהרגישו עד  והסיעו הסיעו  כך

 

  אחד   תלמיד  א"זיע"  חיים  חפץ" ה  מרן  אל  בא  אחת  פעם
  להיות   מצליח  ולא,  בתורה  עמל  שהוא  לעשות  מה,  ושאלו
 בתורה  כתוב היכן", חיים חפץ"ה  לו  ענה זה  על? בתורה גדול

 "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו"  בתורה  ובכת  הלא?  גאון  להיות  שצריכים
 .בתורה  עמלים   שתהיו ,  מפרש י"ורש

 
 

 

 ברינה                         רון  
             

 א]   לי טז,מש[  ן" וֹ ָלׁש   ה ַמֲענֵ   ' ּומה י ֵלב  כֵ ְר ַמעַ ָדם  ָאלְ "                  

 ק ודצו חלר  בן קביע  : ביר או"מ שמת נ ילוילע                    
      ף סויו החשמבת  חר ס-הר ש :מייאת ר מ                         
 הר ש  תב נהדי ף :סיו ו הבקר  ן ב כירדמ סרכומ                              

   החשמ ןב י ג'ר וג :  שמחהן במי ס:   הזור ן ב  ילפתנ                              
 ה טוב בן  הדוהי : ה אל ןביים ח ףסיו :  אשר בן  ר מאי ירב                             

  וד ורחלדבן ם יי ח:  לםסא ןב ביעק:   הזוהר בן   השלמ                              
 :   םרהברו אואח ןב םמירח :הר הוז  ןב ודעסמר אש                             
    הן שמחב )הג'ור ( דיו ד :  אייח ןב  ר ופ: ע בקהור  וןי צ ן ב םיר פא                                

 בן זינו חל בן ר  שמעון  :  חהשמ ןב יר אמ  :קחצי  ר יאמ ןב רןהא השמ 
   וןשמש  תב זהור  ימה :נע תב הר דנ פהי  :  ואלשמכי מרד תבה ינמ 
 בה וטבת  )יזי י ד( הבוהא :  היבבח תב ןותכ :  הזיעזבת מרים  
 יסהמכת ב נהינח : החנ בת לחר : ף סו י ה בתיח 

 

     הולאפ  בני מיכל שרה ,לעי ,תמר  ,יהדהו-הדס ,קביע  אליעדה : לכמ ן) בןולאאריה ( :חהלהצל
 נהבן אילאליהו  : חק בן חיהצ:יבת אסתר נעמה :ר אסתואל בן שמ ג'ימי :טות אב הבהז :ון הג זיווג

 בתיה בת אסתר :  ריסאי תב לאה רחל: שמחה נה בת ידה: עת זהבבי רחל        
         

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7523828-050 -בסלולרי  ומות ולתר להקדשות  ,מנות ז הל
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 47209.מ וןהשר רמת 2 רצקוה' רח: כתובת

       
 ל קימא:זרע של
 מרים בן רחל וסף הודה יחזקאל יי

 נפתלי שלמה בן לאה 
 מינה  בת שושנה רייזל

 בת ויקטוריה : ליאת  מיטל בת לולו
 בן זכר)(ילה ל חן בת ד :שמחה צביה בת רחל

 רנה אושר בת או:  תמיבן שלו ובלי
 ה יבת ח : רחל הבת ציפור הודיה 

 : עדי בת מזל  יגיליעל ברכה בת אב

 כוי הרבים מכספי מעשר לזי  מצוה לתרום

 לרפואת: 
 א   ליט"ש נסים בן כמסאנה הרב מאיר 

 ן אביגיל  ל ב: אריא תייעקב ישראל בן גל
 ט  ן אנבן רחל : אברהם בשמעון   ה:ם בן עליזמנח

 הגולן בן דינעודד בן הגר : 
 נה שרה: זוליט בת חת ב ית: ויקטוריהבת גל אורטל
 רבקה קרן בתמרים   : גלית בת רות : דינה בת פאולה

 ת שדרה שושנה ב: ה לאה בת ציפורה איל
 ל  ורית בת רחנה : נלי תב  תרחל בת נוארה : רו
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 מאוצרות הפרשה      

 ?היכן בפרשה מתוארת מעין רכבת בת שבע קרונות                                  חידה פר"ש            חידה פר"ש        

 (כו, ג)ואת מצותי תשמרו  ם בחקתי תלכוא
רבי מאיר דנון צ"ל בספרו "באר בשדה", מבואר את כוונת הפסוק כך:
לעיתים רבות, אדם מחליט שהוא רוצה ללמוד. הוא מגיע הביתה,
פותח ספר, ובדיוק באותו רגע לאשתו יש מה לומר לו, או השכן דופק

שר השינה מרדים אותו, והוא –בדלת וכדומה. ואם לא זה ולא זה 
אם החלטת – "נופל בתרדמה. על כך אמרה תורה: "אם בחקתי

אל תישאר בבית! לך לבית המדרש! הבית–ללמוד תורה, "תלכו" 
 (ברינה יקצורו)בו הרבה הפרעות. הוא מתכון לביטול תורה, מצויות 

רש"י מביא את דרשת חז"ל, ש"אם בחקתי תלכו" הכונהשם. 
 "שתהיו עמלים בתורה". 

(שמות "שלשה דברים נקנים ביסורים: תורה, ארץ ישראל ועולם הבא" 

 רבה א, א ועי' ברכות ה.)
התשלום שאדם צריך לשלם כדי לזכות לקנות תורה, הוא עמל

 וותרנות, אין  דרך אחרת! ויסורים, הסתפקות
משל למלך שהיה לו בן שעתיד להיות יורשו. בגר הבן והגיע שעתו
להנשא, אך המלך לא רצה לחתנו, הוא הרגיש שאינו בשל להקים את

 ביתו, הוא עדיין מפונק מידי, ואינו יודע כיצד לטרוח בעצמו.
מי שאינו טורח ועמל, מטיל את עמלו על אחרים, בשום אופן אינו
כשיר להקמת בית! הוא הודיע לנסיך, כי עליו להתחיל לעבוד
ולהשתכר, כאשר יצליח להביא משכורת ראויה לשמה, יוכל להקים
בית. הנסיך המפונק הלך להתלונן לפני אמו, קשה לו, אין הוא יודע איך
לעבוד... לא מתאים לו לעסוק בכל מיני עבודות ולהתנסות בהן...

טה להעניק לו שטר של חמישים דולרריחמה עליו המלכה והחלי
במתנה, "לך לאביך, הראה לו את השטר, ותאמר לו שהרוחת את
הסכום הזה". בא בן המלך לאביו, הראה לו את השטר, אך לתדהמתו
לקחו המלך, קרע אותו לגזרים, ושילח את הבן מלפניו. חזר הנסיך אל

המלךהמלכה, וביקש את עצתה, מה יעשה? איך יצליח לשכנע את 
שעבד? "לבטח ראה אביך שידיך נקיות, ולכן הבין שהשגת את השטר
בדרך אחרת, לך תלכלך את ידיך, ותראה לו את השטר שאתן לך
היום". לכלך הבן את ידיו, נטל את השטר מאמו, והלך למלך, אך
המלך לא התפעל, לקח את השטר, קרע אותו לגזרים ושילח את הבן

'אין ברירה', פסקה לו, 'לאביך כנראה ישמלפניו. בכה הנסיך לאמו, "
חוש נבואי. הוא יודע עליך שאינך עובד. אין מנוס, לך תמצא עבודה
ותרויח את השכר היומי עליה'. הלך הבן לשוק וחיפש עבודה, הוא
עמל במשך יום שלם, ולעת ערב קיבל שטר של חמישים דולרים.

את השטר ועמדבערב הגיע לאביו, והושיט לו את השטר. לקח המלך 
לקרעו, קפץ הנסיך לעומתו וניסה לעצור בעדו: "אבא, אבא, הזעתי כל
כך על השטר הזה!". מיד לקח אותו אביו, חיבקו ונשקו. "עכשיו

 כעת עמלת! בימים הקודמים קרעתי, ולא היה אכפת לך! עבדת!
כעת, לאחר שאתה יודע איך עובדים ויגעים, תוכל להקים את ביתך". 

בתורה מעריך מהי התורה הקדושה, כשנוטלים ממנו אתאדם שעמל 
זמן הלימוד, הוא מרגיש כאילו קורעים את ליבו. הוא לא יכול לעמוד
בזה! העמל יוצר חיבור אמיתי, קשר של קימא אל התורה הקדושה.

משכני אחריך) –(רבי ראובן אלבז שליט"א 

(כו,יא) וננתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם וגו'
קב"ה מבטיח ש"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתםה

אותם", "ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם והתהלכתי
אטייל עמכם בגן עדן!! לא פחות ולא יותר: –בתוככם". מפרש רש"י 

טיול בגן עדן!... שאל ר' שבתי יודלביץ זצ"ל, כיצד יתכן שהקב"ה
בגן עדן" ו"לא תגעל נפשימבטיח בחדא מחתא "אטייל עמכם 

אתכם"?... לכאורה אין הדבור שונה מאחד האומר לחבירו: אתה יודע,
אתה כזה ידיד טוב שלי עד כדי כך שאתה אפילו לא מגעיל אותי...? ר'

ינה הגיע אלי מישהו ואמר לישבתי היה אומר כך: בתקופת קום המד
לגמרי... חלק כן אני לא לגמרי עוזב את היהדות אני רק קצת עוזב... לא
במגדל כל בו 30-חלק לא... אמרתי לו: היה פעם אחד שעלה לקומה ה

שלום בתל אביב הוא הוציא את רגלו האחת החוצה כמי שמתכונן
לקפוץ למטה... העוברים והשבים למטה התחילו לצעוק לעברו:
משוגענע'ר, מה אתה עושה, אתה מתאבד... והוא משיב להם

דאגה, אני מומחה גדול בקפיצות!... שאל אותומלמעלה: חבר'ה, אל 
מישהו: כמה קומות אתה יודע לקפוץ? הוא השיב: שלש קומות...
אומר לו ההוא: אבל כאן זה שלושים קומות... עונה לו המומחה
בקפיצות...: לא, אני לא רוצה לקפוץ את הכל אני רוצה לקפוץ רק

תך! וכי אינך יודעשלש קומות!... אומר לו ההוא מלמטה: שוטה שכמו
שאין תחנת ביניים?! או שאתה על הגג או שאתה למטה, אם עזבת את

 אתה למטה!... –הגג 
יורדין עד –עולין עד לרקעי וכשהן יורדין  –עם ישראל כשהן עולין 

לעפר (מגילה ט"ז.) אין באמצע! אצל עם ישראל יש אחד משני
"עד לרקיע", או מצבים: או "אטייל עמכם בגן עדן", פסגת הפסגות,

יורדין עד לעפר... אם כן אין לך מתאים–ח"ו "תגעל נפשי אתכם" 
יותר מאשר להזכיר את ההבטחה של "אטייל עמכם בגן עדן", יחד עם
ההבטחה של "ולא תגעל נפשי אתכם", כי אה"נ אם אין מתקיימת
ההבטחה של "אטייל עמכם בגן עדן" הרי זה לא אחרת מאשר "תגעל

אם כלל ישראל זוכים והם עומדים –" ח"ו, ובאידך גיסא נפשי אתכם
בדרגה של "אטייל עמכם בגן עדן" הם נמצאים רק מעברו השני של

 המצב הקיצוני ההפכי של "תגעל נפשי אתכם" ח"ו, כי אין באמצע...

וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השבט העשירי
 (כז, לב)יהיה קדש לה' 

מאוסטרופולי רמז נפלא בפסוק זה. כידוע ר'אומרים בשם ר' שמשון 
עקיבה היה אחד מעשרה הרוגי מלכות, וכידוע עשרה הרוגי מלכות
באו לכפר על חטא מכירת יוסף. וא"כ פלא הדבר שנגזר על ר"ע להיות
בין עשרה הרוגי מלכות, הלא ר"ע בן גרים היה ולא היו אבותיו במכירה

ובה לכך מרומזת בפסוק:ולכאורה לא נדרש לתיקון על זה? והתש
קיבאעת ממה לי וכהמילים "וכל מעשר בקר וצאן" הם ראשי תיבות 

? ועל כך נמצאת התשובה מיד בהמשך הפסוק:בקר וצאןועה רהיה ש
"וכל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה'", ר' עקיבא הוא
עשירי לעשרה הרוגי מלכות ואינו בא מצד כפרה על מעשי אבותיו

 (גליון א ישיבישע'ר חומש) א הוא כביכול כנגד השכינה.אל

  



 ללמדך       
 כל אחד על פי מעלתו –שראת השכינה ה

ִ וְָהי ְּבתֹוְכֶכם וְִהְתַהַּלְכִּתי ֶאְתֶכם. נְַפִׁשי ִתְגַעל א וְ ְּבתֹוְכֶכם ִמְׁשָּכנִי י"אוְנַָתִּתי (כ"ו, ְלָעם. ִלי ִּתְהיּו וְַאֶּתם ִקים ֵלא ָלֶכם י"ב)-יִתי
כלומר, שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בישראל, לשם מה שבה  –לכאורה עלינו להבין: מאחר ויש כאן הבטחה של 'ְוָנַתּתִי ִמׁשְּכִָני ּבְתֹוְכֶכם' 

 ? האין זו אותה הבטחה בדיוק?!ם''וְִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְככֶ התורה ואומרת, בפסוק הבא: 
יום שבת קודש. תושבי ניקלשבורג התאספו בבית המדרש להאזין לדרשתו של רבה החדש של העיר, את התשובה נוכל להבין מתוך המעשה הבא:

'משכילים' החלו הצדיק רבי שמואל שמעלקע הורוויץ, אחיו של בעל ה'הפלאה'. אי שקט שרר בקהל, שהמתין להופעתו של הרב. באותה עת ה
 להרים ראשם, ורוחם הרעה החלה לנשב בעיר. רבים מבין מתפללי בית המדרש, גם אלו שלא נמנו על חוגי המשכילים, היו בדעה, כי על הרב החדש

האם נכנע  כולם חיכו בדריכות רבה למוצא פיו של הרב, ובקשו לדעת, להתאים את עצמו ולהתחשב בדעתם הקלוקלת, אם ברצונו להמשיך בכהונתו.
ל'משכילים' אשר מררו את חייו מאז נכנס לתפקידו, או שמא עדיין עומד הוא על דעתו. הס הושלך בקהל, כאשר רבי שמעלקע נכנס, ונעמד לפני 

"אתם, ראשי הקהל ופרנסיו, אתם האשמים במצב הנורא של קהילתכם! מידרדרים אתם לתהומות וסוחפים אחריכם את הדור  ארון הקודש.
, הצליף הרב בשומעיו הנדהמים, ולא הותיר מקום לספקות. פניו של הרב למלחמה. מלחמת קודש כנגד השפעתה הקלוקלת של ההשכלה. הצעיר"

הרב המשיך בדרשתו הנחרצת עוד שעה ארוכה, וכאשר סיים, פרצה סערת רוחות נוראה. ויכוח חריף התחולל בין המצדדים ברב לבין המתנגדים לו.
נסו ראשי הקהל בביתו של שמעון הפרנס. שמעון נעמד, ובזעם בלתי עצור דרש מן הנוכחים לשלוח לרבי שמעלקע מכתב במוצאי השבת, התכ

"אינני יכול לצאת בשעות הערב, בשל השיעול פיטורין. עד מהרה נוסח המכתב והושם במעטפה. כעת תרו הנוכחים אחר מי שיתנדב לתת אותו לרב.
נס, כשהוא מלוה את דבריו במספר שיעולים לשם שכנוע"... "ואני חש בראשי", גמגם פרנס אחר. כלל הנוכחים, העז שתקף אותי" התחמק אשר הפר

אשר אך לפני רגעים אחדים נאמו בנחרצות על הצורך הדחוף לסלק את הרב מתפקידו, חששו לנפשם, ולא העזו להגיש את  –ביניהם גם אלו 
מיד קראו לבערל השמש ובקשו ממנו כי ייתן את  ציע אחד המתכנסים, והכל נשמו לרווחה..."נשלח את השמש!" ה המכתב במו ידיהם לצדיק.

" המכתב לידי הרב. "ומה כתוב בו?" שאל בערל בתמימות. מששמע כי במעטפה מצויה הודעת פיטורין לרב, החל כל גופו לרעוד מפחד. "חלילה וחס!
אשי הקהל, שלא ציפו לתגובה מעין זו, בקשו לדעת על מה ולמה הוא חושש כל כך. בערל ר זעק השמש בחרדה, "בל תעזו לפגוע בצדיק וקדוש זה".

"אחד מתפקידיי, הוא להעיר את בני העיר, בהם את רב העיר, מידי בוקר לעבודת הבורא. כאשר הגעתי בפעם  השמש החל בסיפורו המפתיע:
יד השולחן, לומד תורה, ולצידו ישב איש הדור פנים, שאור יקרות זורח מעיניו. הראשונה לביתו של הרב החדש, נוכחתי לדעת כי הקדימני. הרב ישב ל

"ימים אחדים ראיתי את האיש, ואז אזרתי עוז  מכיר אני היטב את כל תושבי העיר כעל כף ידי, ועל כן ברור היה לי כי אין הוא מתגורר בעירנו.
לראות כי זכיתי לראות את אורחו מידי יום, גילה לי כי זהו אליהו הנביא זכור  ושאלתי את הרב מי הוא. תחילה התחמק הרב מתשובה, אך משנוכח

, וכי לטוב, הבא אליו מידי לילה ללמוד תורה...". רחש של התפעלות עבר בין הנוכחים הנדהמים. הכל הכירו את השמש הזקן, וידעו כי איש אמת הוא
ם, "זהו רבנו, בו זכתה קהילתנו שיכהן פאר כרבה. האם רב צדיק וקדוש, אשר אליהו "ובכן", סיים השמש את סיפורו המפעי הסיפור אמת לאמיתה.

דממה השתררה בחדר. הנאספים נשמטו איש איש לביתו מבלי לומר  רב שכזה הנכם רוצים להעביר מכהונתו?!" –הנביא מתגלה אליו מידי לילה 
ות על דעתו להורידו מכסאו. שנים רבות לאחר מכן היו זקני העיר מנחילים את מילה. שוב לא ירדו ראשי הקהל לחייו של הרב, ואיש לא ההין להעל

סיפורו של בערל השמש לדורות הבאים. "ראו נא במה זכתה עירנו", היו אומרים בגאווה, "אשר אליהו הנביא היה מתגלה בה. רבנו הגדול, רבי 
זכה לראותו במו עיניו. ואילו שאר בני העיר  –ש, אשר הצניע את גדולתו זכה ללמוד עמו בחברותא מידי לילה. בערל השמ –שמעלקע מניקלשבורג 

לא כולם זוכים לכך בשווה, אלא כל  –הרי לנו, כי גם כאשר זוכים לגילוי אליהו ולהשראת שכינה  שהו בקרבתו, אך לא זכו לראותו במו עיניהם". –
 אחד על פי דרגתו ומעלתו הרוחנית. 

 דרכו של ה'העמק דבר': ומכאן תשובה לשאלתנו, על פי
שכן, גם כאשר שורה השכינה בקרב עם ישראל, לא כולם זוכים לה במידה שווה, אלא היא משתנית מאיש לרעהו, כל אחד על פי מעלתו. זהו 

ולם יזכו להשראת השכינה הקדוש ברוך הוא מבטיח להשרות את שכינתו בתוך כלל ישראל. אך לא כ – 'וְנַָתִּתי ִמְׁשָּכנִי ְּבתֹוְכֶכם'שאומרת התורה: 
 (מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)   השכינה תהא מהלכת מאחד לאחד, בהתאם למעשיו ולדרגתו. –'וְִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם'באותה מידה, אלא: 

                                                                                                                                                                                                  

 תשלום חובות של הנפטר מכספי מעשר                               
 ובות אביו מכספי מעשר?אביו נלב"ע ונשארו לו חובות רבים לבנק, אבל לא נשארו לו נכסים כלל, האם מותר לשלם ח:שאלה

כספי מעשר מיועדים לעניים, והיות שעל פי דין אביו פטור מחובותיו (ששיעבוד ממון נשאר רק על נכסיו, והרי אין כאן נכסים), א"כ  תשובה:
 על פי דיני אדם לא נחשב 'עני', וא"א לשלם לבנק מכספי מעשר. (הגר"ח קניבסקי זצ"ל, גליון מיים חיים)

 קריאה אחרי מקצת השם של צדיק                        
רצה לקרוא לבנו על שם מרן ראש הישיבה זצ"ל 'אהרן יהודה לייב', אבל לחמיו קוראים 'אהרן', האם יש ענין לקרוא לבנו רק 'יהודה  שאלה:
 זצ"ל, גליון מיים חיים) יש מעלה גם לקרוא רק בחלק מהשם של הצדיק, ויקרא לבנו 'יהודה לייב'. (הגר"ח קניבסקי תשובה:לייב'? 

          רי
לקראת חג השבועות, אפתה איילי כמות מכובדת של פחזניות טעימות להפליא. הריח הערב גירה את אחד 

מאחיה הקטנים שנכנס למטבח ובאין רואים אכל פחזנייה טעימה לחיך, ואחריה עוד אחת ועוד אחת... כשגילתה איילי את הגניבה כינסה את 
מיד מי העז לחמוס מעמל כפיה. ארבעה מתוך החמישה השיבו אמת ורק חיה ובסמכותיות בלתי מתפשרת ציוותה עליהם לגלות חמשת א

לפניכם תשובותיהם המלאות של כל החמישה. ב בעצמו, הסתבך שוב כמאמר הידוע 'עבירה גוררת עבירה' ושיקר לגמרי. הלא הוא הגנ,החמישי
דודי  – צביקיאת שלוימי שקוע במשחק. ראיתי  – דודייאני לא גנבתי וגם צביקי לא, כי הוא שיחק איתי באותו זמן.  – שוקיגלו מיהו הגנב! 

  .לא הייתי בבית בזמן הגניבהבכלל  –יוסי זה. לא גנבתי ואין לי צל של מושג מי עשה את אני  – שלוימיבודאי לא הגנב כי הוא הלך למכולת. 
 וארבעה כנרים. תשובה לחידה: ארבעה כלוביםארץ חמשה אין מעימידין אותו".   תשובה על חידה פר"ש: על המילים והחזקת בו ממשיל רש"י: "למה זה דומה, למשאוי שעל החמור: עודהו על החמור אחד תופס בו ומעמידו; נפל ל                                                                    

 משפחת בירינצוויג להולדת הבן                         רייזמן לאירוסי הבן הנכד הנין –גולדשטיין  –וינשטוק  –משפחות אירסליס  מרכז העיר:                                             

  להולדת הבן הנכדסטבסקי  –משפחות מרנשטיין         משפחת עמרם להולדת הבן       הרב שוהם להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות –משפחות קזן אדלר להולדת הבן        משפחת 
 משפחת אברומוביץ לבר מצוה       משפחת פריד לנשואי הבת         משפחת רוזן לאירוסי הבן        והבת משפחת מרקוס לאירוסי הבן :עמישב-גני הדר

         להולדת הבן הנכדדהרי  –משפחות אשל       משפחת מעטוף להולדת הבן       משפחת לדרמן להולדת הבן   
 

 

        להולדת הבן הנכדדהרי –משפחות אשל      משפחת מעטוף להולדת הבן       משפחת לדרמן להולדת הבן   

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

רצה לקרוא לבנו על שאלה:
יש מעלה גםתשובה:לייב'? 

      ררירירירירירי

מאחיה הקטנים שנכנס למטבל

 חידה שבועית      

אנ–שוקיגלו מיהו הגנב! 
ל בודאי לא הגנב כי הוא הלךל

ת 

                             

משפאדלר להולדת הבן        משפחת 

                                                               
 מזל טוב         

ִמְׁשָּכנשאומרת התורה:  וְנַָתִּתי
'וְִהְתַהַּלְכִּתבאותה מידה, אלא: 

                                              

אביו נלב"ע ונשארו ל:שאלה

 פינת ההלכה       
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בחוקותי            

ֵלכּו: ֻחּקַֹתי ּתֵ המצווה   מקובל לחשוב כי עיקרשתהיו עמלים בתורה (רש״י).    ִאם ּבְ
היא ללמוד, והעמל אינו תכלית, אלא שלמרות הקושי צריך לעמול כדי להשיג  
הוא   שהעמל  חז״ל,  שלימדונו  כפי  היא  האמת  תורה.אך  לימוד  המטרה־  את 

העמל.כתב ידי  על  דווקא  הוא  התורה  לימוד  דרך  איש"   התכלית,  ה״חזון 
חובתו  שעי(במכתב),   ולהכיר  עילאית  לרוממות  האדם  את  לרומם  התורה  סגולת  קר 

עמלה של תורה, וככל שהאדם מוסיף ביגיעתו, מנתק בזה את חבלי    על ידי בעולמו באה  
שכל  ובמכתב אחר כתב,    .היצר הרע ומואס בהבלים ונפשו משתוקקת לרגשי הקודש

לו   נפתחים  נאמרו על עמלה, ואחרי שעמל  התורה  שנפשו  סגולות לימוד  אורה  שערי 
מסופר על החזון איש שלמד עם תלמידו בשעות הערב, למדו    . מתענגת בלי קץ

לו   אמר  הלימוד,  את  להפסיק  וביקש  התעייף  והתלמיד  שעות  גבי  על  שעות 
החזון איש, יקירי! דווקא את השעות האלו, את הלימוד מתוך העייפות, אלו  

כל הולך" הוא נמשך לפעמים נדמה לאדם שכש״ה  השעות שהקב״ה שמח בהם!
הכל שווה, אבל כשלא הולך ואין חשק   -ללימוד, מבין הכל, הכל הולך כשורה

אמנם האמת היא להיפך,   ?מה שווה הלימוד  -ללמוד, העייפות גוברת,המח סתום
הקב״ה  של  הציפיה  זוהי  יותר,  להתאמץ  כשצריך  קשה,  כשיותר  דווקא 

 (אוהבי תורתך) מאיתנו.
 

ֵלכוּ ִאם   ֻחּקַֹתי ּתֵ מה לעשות   :ושאלו.אל החפץ חיים זצ"ל  בא  ד  חתלמיד א  ּבְ
  " חפץ חיים"על זה ענה לו ה  ?ולא מצליח להיות גדול בתורה  ,שהוא עמל בתורה

 " חוקותי תלכובאם  "הלא כתוב בתורה    ?היכן כתוב בתורה שצריכים להיות גאון
 (מאיר עיני ישראל) .שתהיו עמלים בתורה  :ורש"י מפרש 

 

ְמָאסּו. ישנם אנשים שיראים מן התוכחה, ויוצאים מבית הכנסת  ֻחּקַֹתי ּתִ ְוִאם ּבְ
בשעת קריאתה, וישנן קהלות ש״הקורא״ מבליע את התיבות וקורא בקול נמוך,  
שהזהירוהו   הקריאה. והדבר דומה לאחד  שומעים את  ורוב המתפללים אינם 

יות טורפות אורבות לבל ילך בדרך ההיא אשר קוצים וברקנים זרועים בה וח
שם. אבל הוא לא שמע ולא הקשיב לקול מזהירו, והחליט ללכת דוקא באותה 
הדרך, אבל שם מסוה על פניו לבל יראה את המכשולים ואת החיות הרעות  
ולא שם על לב כי אדרבה הסכנה עכשיו עוד יותר גדולה... שלמה המלך מייעץ  

מה חכמים בעיניהם וחושבים,  לנו לבל ימאס במוסר ה' ואל יקוץ בתוכחתו. וה
כי אם לא ישמעו לקול התוכחה לא יאונה להם כל רע, ולא חכמו ישכילו ויבינו,  
כי בשימם מסוה על פניהם לבל יראו את המכשולים, המה גורמים רעה, לנפשם 

 (חפץ חיים על התורה) עוד יותר... ושומע לי ישכן בטח. 
 

ים ְלַכּלָֹתם ְלָהֵפר  ים ְולֹא ְגַעְלּתִ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ְוַאף ּגַ
ם ִאּתָ ִריִתי  למעלה  י.ּבְ והיה  מת  אז  כי  דרשב״י,  הילולא  הוא  בעומר  ל״ג  ום 

וראוי לכל איש הירא וחרד לשום אל לבו יום ההוא לשוב בתשובה ...הילולא
 ) זי"ע הונתן אייבשיץרבי י-יערות דבש  ( . כי זכות רשב״י מסייע להבא להטהר

 

ר ָקר ָוֹצאן ּכֹל ֲאׁשֶ ר ּבָ יִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לה':  ְוָכל ַמְעׂשַ ֶבט ָהֲעׂשִ ָ ַחת ַהׁשּ רבה  ַיֲעֹבר ּתַ
, לקח פעם נדבה הגונה מן האחים זצ"ל  הכהן אהרנסון   רבי שלמהשל קייב,  

אליהם  שב  כך,  אחר  ימים  שלשה  ונדיבותם.  בעשירותם  הנודעים  ברודסקי 
בדרישה  נזדרז  שכל־כך  על  פליאתם  הסתירו  לא  והגבירים  תרומה,  בבקשת 

זה:נוספת מקרא  בהסבר  הרב  השיבם  אז  או  מדוע חייבה    .  לכאורה אינו מובן, 
התורה לערוך את המעשר בהמה ברוב טכס, ולא די שיפריש בבת אחת סך עשירית  
מצאנו למעשר. אלא, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם, שאם ימצא כי סך המעשר עולה  
לכדי מספר בהמות, יקשה עליו לתתם. לכך הורתה לו שיכניס הצאן לדיר, ויחל למנותם,  

לך, שני בשבילך, שלישי אף הוא בשבילך, וכן הלאה, ד׳ ה׳ ו׳ ז׳ ח׳ ט׳,  ראשון בשבי
כולם שלך הם, עכשיו מתבקש אתה להפריש אחד ויחיד למעשר. וכך שוב ושוב, העבר  

.אף אתם נדיבים  צאנך תחת השבט, ותגלה כי בעצם הותרת בשביל עצמך די והותר
יתם עבור עצמכם, נכבדים, הפטיר הרב אהרנסון, אם אך תמנו כמה ממון עש 

בשלושה ימים אלו, יקל בעיניכם לשוב ולהיענות לבקשתי. מצאו הדברים חן  
 ) (פנינים משולחן גבוה.בעיניהם, ושוב הגדילו את תרומתם

 

 

ָרה ֲעׂשָ ֶאת ...  ָהעֹוָלם  ִנְבָרא  ַמֲאָמרֹות  ּבַ ִמין  ַקיְּ ּמְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַלּצַ טֹוב  ָכר  ׂשָ ן  ְוִלּתֵ
, רבי סלמאן מוצפי זצ"ל  שללנגד עיניו  תמיד  ' טהורה היתה  ה יראת    :ֹוָלםָהע

מדקדק בקלה כבחמורה. דינים ומנהגים ופרטים הנראים בעיני בני האדם  
כקטנים היה נזהר בהם. בכל מעשה שעשה: מצוה, לימוד תורה, תפלה או 
כל פעולה שהיא, היה בוחן את עצמו אם יוכל לעמוד עם מעשה זה בפני  

יו על פעולותיו, וביקש לדעת דברי  בי"ד של מעלה, ונהג לשאול את מקורב
ביקורת עליהם, כי עולם הבא היה נגדו תמיד, ותמיד היו שומעים ממנו את 

 ) עולמו של צדיק .(המשפט: מה אענה בפני בית דין של מעלה
 

ָרה ְדָבִרים ִנְבְראּו ְבֶעֶרב   ָמׁשֹות, ְוֵאּלו ֵהן,ֲעׂשָ ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ן  ... ׁשַ    בשבת     ...ְוַהּמָ
   רב  ,זצ״ל   שוואב   שמעון   רבי      זכה   ,צתר״   שנת   ניסן   חודש  ראש 
 .זצ״ל חיים״  ה״חפץ   של   של  במחיצתו   לשהות ,  יורק  בניו ישורון״ עדת   ״קהל

  במוסר ,  טוב  לקח   לשמוע   ,הצר   בביתו   גדול   צבור   התקהל ,  שבת   בליל,  
  לאבותינו   שירד   המן   כי ,  ידוע  :״חיים ה״חפץ   אמר    השאר   בין,  .והתעוררות

,כך האוכל   של    וכוונתו   מחשבתו   כפי  ,.שבעולם   הטעמים   כל    בו  היו   ,במדבר
  כוונה   ללא  שאכל  מי  ,טעם  טעם  איזה  :השאלה  נשאלת,   במאכלו  הטעם

  אחד  אף     הגיב   לא       ,הצדיק   של   שאלתו   על?   פרטית   מחשבה   ללא ,
  ,שאלתו   את   ותירץ    המשיך   ,עצמו  חיים״   ה״חפץ   ,והוא  .,הנוכחים   מן

  שאינו   אדם   ,כלומר,  טעם   לדבר   אין   ,מחשבה   ללא,   :מוסרית  -באימרה
   ,המן   את   שאכל    מי ,  ובכן.,  חשיבות   לו   אין —   עניניו ב   מכוין    אינוו   ,חושב
  !...במאכלו   טעם   שום   באמת   הרגיש    לא   – טעם   על   חשב   ולא , כיוון   ולא
  )השואבה  בית  מעין !.. (.טעם  אין  - מחשבה  ללא  כי

 

נֹוְתֵני ְצָדָקה.  ע ִמּדֹות ּבְ עד היכן יכול להגיע אדם שלא עמל על מידותיו,   ַאְרּבַ
. עשיר גדול היה שם, אך סיפר רבי אליהו לופיאן זצ"ל:מעשה היה בלומז׳ה

כגודל עושרו כן גודל קמצנותו. היה לבוש קרעים כאחד העניים שבעיר. את 
והוקרת  אהבת־תורה  מפאת  ולא  מופלג,  תלמיד־חכם  לבחור  השיא  בתו 
תלמיד־חכם, אלא מפני שבחורי־ישיבות בדרך כלל עניים הם, ולא ידרוש 

ו נסתמה ר״ל, ולא ממנו החתן הרבה...לימים חלה חתנו של העשיר. קיבת
מצאו הרופאים תרופה למכתו, כי־אם שייסע לוינה ושם אפשר שינתחוהו 
שישתתף  בעשיר  הפצירו  הכל  מרובות.  היו  כמובן,  ההוצאות,  ויבריא. 

ולא הסכים בשום אופן. אף רבה של לומז׳ה   -בהוצאות למען חתנו שלו  
לצרכי   דאז נרתם למאמצי ההשפעה על אותו עשיר שיואיל להוזיל מכספו

בריאות חתנו ־ ולא עלתה בידו.בין כך ובין כך, נפטר, ל״ע, החתן ממחלתו.  
על  בדמעות־שליש  שבכה  חותנו  כמובן,  היה,  מיטתו  אחרי  ההולכים  בין 
בגלל  מעיניו  נשרה  אחת  דמעה  לא  אף  חתנו.  של  בדמי־ימיו  הסתלקותו 

לכך ייסורי־מצפון, בגלל רגש־אשמה כלשהו על מיתת חתנו ואלמנות־בתו.  
 (ר' אל'ה)בדיוק, מסיים רבי אליהו, יכול להגיע אדם שלא עמל על מידותיו. 

 

ְלִהְתַקיֵּם סֹוָפּה  ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ִהיא  ׁשֶ ַמֲחלֹוֶקת  ל  ֵאין ּכָ ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ֵאיָנּה  ְוׁשֶ  .
רבה  ֲעָדתֹו:  ְוָכל  ֹקַרח  ַמֲחלֹוֶקת  זֹו  ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ֵאיָנּה  ...ְוׁשֶ ְלִהְתַקיֵּם  סֹוָפּה 

רבי שמואל ב"ר אביגדור זצ"ל, יצא שמו לתהילה ונהג וילנא  האחרון של  
ו מרבנותו ברבנות בענוות צדק. בשנת תקל"ח החליטו ראשי הקהילה להעביר

כי דימו שאין הרב מתמיד בלימודו מכיוון שכמה ימים לא נראה אור אצלו 
שאמר  (מחותנו של הגר"א)  אחר חצות.בהלוייתו ספד לו הגאון רבי נח מינדס זצ"ל  

במחלוקת שאינה לשם שמים, אין התנא אומר מי חלק עם מי.  בתוך דבריו.  
ל אחד מן הצדדים  דבר זה בא ללמדנו,שאם בכל מחלוקת שישנה בעולם כ 

יש לו צד זכות וחובה כמו אצל הלל ושמאי, אצל קורח לא היה מצד משה 
רבנו שום סיבה למחלוקת, אלא כל המחלוקת היתה מצד קורח ועדתו בלבד.  

במחלוקת המשיך רבי נח ואמר,  זה נקרא: "מחלוקת שאינה לשם שמים".
ה צדיק המחלוקת היתה רק מצד אחד, שכן הוא הי  – על רבה של וילנא  

 (כנסת ישראל)    וכסאו נקי ולא היה בו שום סיבה למחלוקת.
   

 )הפרק (

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דב בן



  

 
י ָדִויד הּוא ִיְרֶעה ֹאָתם ְוהּוא  ַוֲהִקֹמִתי ֲעֵליֶהם ֹרֶעה ֶאָחד ְוָרָעה ֶאְתֶהן ֵאת ַעְבּדִ

מו את תהתורה נשמעו סיפורים, איך ר  יעל רבים מגדול  . :ִיְהֶיה ָלֶהן ְלֹרֶעה
ידוע  זצ"ל  י  כישרונותיהם כדי לעשות חסד עם אחרים. רבי אברהם גניחובסק

ובמקוריות  הגאוניים,  בכישרונותיו  השתמש  שבהם  מקרים  ספור  באין 
 י ויצירתיות שנתברך בהן, בשביל לגלות את הנקודה השורשית שבה זקוק א

לימים  ברך צעיר  א.  לעזרה, כקטן כגדול, ולהגיש לו אותה בדרך מתוחכמת  ימ
אלמנה   והשאיר  נעשה וינפטר  וחצי  תשע  כבן  מילדיו  אחד  רכים.  תומים 

בתלמוד  מופרע, לא מרוכז, לא משקיע בלימודים ואינו יודע כלל מהנלמד  
היה זה לאחר שנתיים של מחלת אביו המנוח שכבר מעת חוליו לא   תורה

הילד  את  לקחה  המשפחה  בלימודים.  התקדמותו  אחר  לעקוב  היה  יכול 
הילד  והגדרות:  תארים  של  ארוכה  רשימה  הנחית  והוא  לפסיכולוג, 

ומתחים,  יהיפראקטיב לחצים  בעל  הוראות וכדומה,  של  שורה  רשם  הוא   .
יש לסדר לו חונך לשעות הבוקר וחונך לאחר  אותן יש לבצע: הוא קבע ש 

ם, ואף קבע לו עשר פגישות של טיפול.היות שכל המבצע המורכב ייהצהר
בהוראת הפסיכולוג היה כלול בהוצאות של כאלף דולר לחודש, הלכו וחיפשו 

גניחובסק  ימ אברהם  לרבי  הניעו  ובסבב  בהוצאות,  ולשאת  לעזור   י יוכל 
. הרב הקשיב איך ישיגו את הכסףפיהם:  שהכיר את המשפחה ושאלה קשה ב 

אל הילד  את  שיביאו  אפשרי  "האם  התעניין:  ואז  הכול  שמע   י ונאנח, 
ם הופיע הילד בבנין הישיבה בליווי  ייואכן, יום אחד בשעות הצהר  לישיבה?"

גניחובסק הרב  את  פגשו  הם  ממנו.  המבוגר  רבי    יאחיו  הישיבה.  בהיכל 
והם נכנסו בשמחה. הילד דאז לא אברהם צעד עם הילד לחדרו בפנימייה  

הינו   שכיום  הילד,  של  בתודעתו  שחקוק  מה  אך  שהיה,  ממה  הרבה  זוכר 
רבי  הבאים:  הפרטים  את  זוכר  ואף  ומרתק,  מעניין,  שהיה  חשוב,  אברך 
אברהם התיישב לצידו על רצפת החדר והחל שואלו: "אילו משחקים אתה 

עיג איקס  או  פרד  או  זוג  אווירונים?  אוטו?  לשחק אוהב?  החלו  והם  ול?" 
  התקשרו אחרי ש   במשחק האהוב שבחר הילד. כך שיחקו יחד שעה ארוכה

והתחברו זה עם זה, הפסיק רבי אברהם את המשחק ואמר לילד: "הרי לך 
, ולי יש ישיבה, וקשה לשנינו לשבת כך כל הזמן  לימודים בתלמוד תורהיש 

מצוין. מדי שבוע תשמע טוב, רעיון    -רעיון  י  ש ליעל הארץ ולשחק. לכן,  
אני אכתוב לך חידה על דף, ואתה תספר אותה לחבריך בכיתה. תציג לפניהם  

  י ותגיד ל יאת החידה התורנית, כדי שינסו לפותרה. ובשבוע הבא תבוא אל
קטנים    ימ פרסים  לך  אתן  ואני  התשובה,  את  שידעו  בכיתה  הילדים  הם 

אמר לילד את החידה הראשונה, ואז גם כתב   רבי אברהםשתחלק להם".  
מהו הדבר שמכניסים אותו לפה, לא אוכלים  "אותה על דף קטן, בשורה אחת:  

הילד הגביה רגליים,    אותו ולא בולעים אותו, ומברכים עליו ברכה? (השופר) 
אמר שלום ו...רץ אל אחיו הגדול שהמתין לו בהיכל הישיבה למעלה.רעיון  

תוך יומיים קיבל הילד מהחברים שיתוף פעולה מלא,   החידות יצא לפועל.
שזוכר את אותם   ילא רק בחידות אלא אף במשחקים מתוך ידידות רבה. מ

ילדי הכיתה, שרצו להיזכר לטובה אצל נותן הפרסים מישיבת   יימים סיפר כ 
טשעבין, היו מלווים את הילד פעם בשבוע ורצים אחריו עד פתח הישיבה,  

ים יראה אותם ויקבלו שניים...לאחר שבועות ספורים  אולי הרב נותן הפרס
נהפך הילד למציאות אחרת, השתלב בחברה הטובה של הכיתה והיה מרוצה 
ושמח מעצמו, ולא נזקק יותר לפסיכולוג וליועצים שונים שיעזרוהו... מאותו 
לאיש.  והיה  קם  על רגליו,  קם  ־  ועד היום  מאז  מהקרקע,  שהתרומם  רגע 

 ("ויאמר הנני") . ת התורה והיראה ובמידות טובותבמעלוצמח, התעלה 

 
גדולתו של המבוגר נמדדת בכח האבחנה שלו בין אמצעים לבין תכלית. וכה 

עכב על  סופר : מעשה במלמד, שלמד עם תלמידיו את פרשת בחוקותי, והתמ
דברי רש״י על הכתוב (ויקרא כו, ד) "ונתתי גשמיכם בעתם", ומפרש רש״י: 
דהיינו "בשעה שאין דרך בני אדם לצאת, כגון בלילי שבתות". הסביר הרבי  
בגשם.  ללכת  שיצטרכו  אנשים,  יצטערו  לא  זו  שבדרך  שבענין,  הברכה  את 

גשם?" השיב מאוחר יותר ניסה הרבי לבחון את התלמידים ושאל: "מתי ירד ה
אחד התלמידים: "בלילי שבתות". שאלו הרבי: "ומדוע דוקא בלילי שבתות?" 
לשאול:  הרבי  הוסיף  הולכים".  אנשים  אין  שאז  "משום  תלמיד:  אותו  השיב 
והשיב  כלל  היסס  לא  התלמיד  שבתות?"  בלילי  הולכים  אנשים  אין  "ומדוע 

כחים מהי הסיבה : "משום שיורד גשם..." אכן כך זה נראה, כאשר שותמימותב
 (ממשנתו של ר' גדל) ומהו המסובב.

 
 

טעם שקרא רבנו הקדוש (רבי יהודה הנשיא) לכל חלק מהסדר בשם ״מסכת״ 
נקרא אותו כלי שהאורג משליך עם החוט (של השתי בתוך הערב)    "מסכת"כי  

ואחר כך ממערב למזרח, ובכל פעם על ידי החזרה נארג הבגד   ,ממזרח למערב
להורות שלא יאמר    ,יותר. כך נקרא כל חלק מהתורה שבעל פה בשם ״מסכת״

האדם כבר גמרתי החלק הזה ואין מן הצורך עוד לחזור עליה, רק הפוך בה 
שחוזרת   פעם  שבכל  המסכת  כעין  חדש,  בה  תמצא  פעם  ובכל  עליה  וחזור 

אם נעמיק יותר הנה אין קץ לתורתנו, על כן כל חלק ממנה אין  נארגת יותר. ו
לה גמר ותמיד נעוץ סופה בתחילתה כמו מלאכת ה״מסכת״ כשמגעת אל הסוף 
לנעוץ  "דרוש"  איזה  לומר  מסכת  בסיום  הנהוג  המנהג  כן  על  לראש.  חוזרת 

 (ספר טעמי המנהגים)  .סופה לתחילתה

 
ברוחניות   האדם  של  התפתחותו  מי״רוב  בתפילה,  מתפלל    קשורה  שאינו 

כי תפילותיו קשורות זו    תפילתו כחוב שיגרתי, אלא הוא חי בתפילתו, ימצא
בנפשו בו גמר בשחרית, ובמעריב הוא    במנחה הוא מתחיל במקום הפנימי  .בזו

ול להעיד בעצמו, כי  כ במנחה, המתפלל בדעת ובטעם י  ממשיך במקום שנשאר
 תו טעם בשתי תפילות, ובאמת בלתי אפשרי מימיו אותה הרגשה ואו  לא הרגיש 

הוא: משל   ומן הנמנע הוא, ששתי תפילות תהיינה שוות, אם כי אותו נוסח
בכל זאת אין מראה    לנוסע ברכבת ומסתכל בנוף, אם אפילו לא משתנה הנוף 

רואים  רגע  בכל  הלא  כי  למשנהו,  דומה  הנו  רגע  כן    ף את  חדשה,  מנקודה 
רגע אינו רואה את העולם   ף וא  ,כל ימיו  ונסוע  התפילה: האדם נוסע הוא, הלוך

עמד קודם, במיוחד מורגש זאת בעיון התפילה, ולא   מאותה נקודה פנימית בה
אלא והתקדמות  עוד,  להתבגרות  נפלאה  סגולה  גם  רואה  בתפילתו    המעיין 

ומתעוררות,    פנימית תמידית, דווקא בשעות תפילותינו, הרגשות עדינות הולכות
מחודשת לאמונה הולכת    של רוממות הולכים ומתחזקים, גישהרשמים דקים  
   רבי שלמה וולבה זצ"ל)-עלי שור(ומסתמנת״.  

 

איך יתכן אם באו עדים לבית דין והעידו עדותם ,ואחר כך הוזמו    שאלה:
 ? ונעשו עדים זוממים, אף על פי כן עדותם מתקיימת

,שאפילו קידשו את החודש דין תורה שאין מדקדקים בעדות החודש    תשובה: 
הרמב"ם פ"ב מהלכות .(על פי עדים ונמצאו זוממים בעדות זו ,הרי זו מקודש 

 (נפלאות מתורותיך)   קידוש החודש ה"ב ובלח"מ שם)
 

   "
של האבחנה בכח

 " " " 

 "
הנשיא) יהודה (רבי ש

" "" 

   "
ברוחניות קשאדם

" " " 

  "
דין לבית עדים באו

" " " 

  )  (האדמו"ר מקוצק     .  בהירה מן הראיה     ,  האמונה  
 ולא ביחוסיו (מעיין החכמה). ,אדם יתוודע בדעותיו   

 (רבינו יונה)   . המכסה צדקותיו ומסתיר חסדיו   , איש אמונים 
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המגיד  של  דהילולא  ליומא 
מרדכי  רבי  הרה"ק  מטשערנוביל 
נחומ  מנחמ  רבי  הרה"ק  בנ  זצוק"ל 
מטשערנוביל ה"מאור עינימ" זצוק"ל, 

נלב"ע ביומ כ' אייר תקצ"ז.
נחומ  רבי  הרה"ק  של  ביתו  ליד 
מטשערנוביל בעל המאור עינימ היה גר 
ליצלנ  רחמנא  ועבר  מהדרכ  שירד  יהודי 
על כל עבירות שבתורה. אותו יהודי היה 
תמיד נזהר שלא לפגוש את המאור עינימ, 
הכל  את  ראה  הוא  הקדושות  בעיניו  כי 

והיה מעיר לאנשימ על העבירות שלהמ.
פעמ הוא לא שמ לב ובטעות הוא פגש 
עליו  ה�תכל  הרה"ק  זי"ע.  הרה"ק  את 
תודה  רשע,  עליו:  לצעוק  התחיל  ומיד 
והרה"ק  וככ,  ככ  שעשית  העבירות  על 
מנה בפניו את כל העבירות שהוא עשה. 
לאחר  והתעלפ.  נפל  הלה,  זאת  כששמע 
בהכנעה  ונכנ�  קמ  מעלפונו,  שהתעורר 
אולמ  עיניימ,  המאור  הרה"ק  של  לביתו 
והוא מצא שמ  הרבי לא היה אז בביתו, 
רק את רבי מאטעלע בנו של הרבי, לימימ 
המגיד מטשערנוביל זצוק"ל. פנה הלה אל 
ה�יפור,  כל  את  לו  ו�יפר  הרבי  של  בנו 
"אני  דרכ תשובה.  לו  לפניו שיורה  ובכה 
העינויימ  כל  את  עצמי  על  לקבל  מוכנ 
שאדע  "ובלבד  אמר,  הוא  וה�יגופימ", 

שתשובתי התקבלה".
אמר  ולב�ופ  לדבריו  הקשיב  מרדכי  רבי 
ושומ  עינויימ  לכ שומ  נותנ  "אני לא  לו: 
שלמ  בלב  עצמכ  על  תקבל  רק  �יגופימ, 
יותר  עושה  לא  אתה  והלאה  שמהיומ 

עבירות!".
שאל  שלי?",  העבירות  עמ  יהיה  "ומה 
האיש. ענה לו רבי מרדכי: "אמ אתה לא 
תעבור מהיומ עבירות, אני מקבל את כל 
שרבי  היהודי  ביקש  עצמי".  על  העבירות 
אמר  מרדכי  ורבי  שטר,  לו  יכתוב  מרדכי 
שאתה  השטר  על  תחתומ  אתה  "אמ  לו: 
מתחייב לא לחזור לאותמ עבירות, אחתומ 
לכ גמ אני עליו שאני לוקח אותמ על עצמי". 
ההתחייבות,  שטר  על  שניהמ  חתמו  ואכנ 

והיהודי יצא והלכ לדרכו.
לא עבר זמנ רב, והרה"ק המאור עיניימ זצוק"ל 
ומצא על השלחנ את השטר עמ  חזר הביתה, 
החתימות, ומיד קרא לבנו והתחיל לצעוק עליו: 
לאביו  ואמר  מרדכי  רבי  נענה  עשית?".  "מה 
כתוב  הרי  הוא,  ברוכ  לקדוש  "אמרתי  הקדוש: 
כנ  אמ  וחטאה',  ופשע  עונ  'נושא  שאתה  בתורה 
אמ אתה נושא כל ככ הרבה חבילות של עוונות, מה 
אכפת לכ לשאת עוד חבילה קטנה של עבירות, העיקר 

שיהודי זה יחזור בתשובה"...

נ�פר �יפור מרטיט על הרה"ק רבי חיימ מקא�וב זי"ע [שיומא 
דהילולא שלו חל ביומ כ"ה אייר] עמ מחותנו הרה"ק קדוש ישראל 
מרוז'ינ זי"ע. אולמ לפני כנ נקדימ רק מה שידוע שהרה"ק מרוז'ינ 
אמר לפני פטירתו, שחז"ל אומרימ שרבינו הקדוש העיד על עצמו 
שלא נהנה מהעולמ הזה אפילו באצבע קטנה, אפ אני מעיד עלי 
שמימ וארצ שלא נהניתי מהעולמ הזה אפילו כחוט השערה. זאת 

אומרת שכל הנהגתו בגדלות וברחבות היה לכבוד שמו יתברכ.
וכעת ל�יפור. פעמ הגיע הרה"ק רבי חיימ מקא�וב זי"ע לבקר 
אצל מחותנו הרה"ק מרוז'ינ זי"ע. הרה"ק מרוז'ינ שהיה ממעט 
מאוד באכילה, לא טעמ מכל אותמ מיני מאכלימ שהיו ערוכימ 

הרה"ק  בככ  כשהבחינ  השולחנ.  על  לפניהמ 
מקא�וב שאל את מחותנו, למה הוא מתנזר 
מנ האכילה. אמר לו הרה"ק מרוז'ינ: "בהיותי 
עתידה  שנשמתי  לי  כשהתברר  בשמימ 
גופי  עמ  בדברימ  באתי  הזה,  לעולמ  לרדת 
והתניתי עמו תנאי קודמ לירידתי, שהנשמה 
לה�תפק  יצטרכ  והוא  עליו  שולטת  תהא 
במועט שבמועט, רק ההצטרכויות הגופניות 
ההכרחיות לעבודתו יתברכ שמו ותו לא. ואכנ 
הגופ קיבל על עצמו את התנאי, והוא שומר 

על הבטחתו, וממעט באכילה"...
מקא�וב,  הרה"ק  המחותנ  זאת  כששמע 
את  והעביר  האכילה  את  הוא  גמ  הפ�יק 

הרה"ק  אותו  שאל  והלאה.  ממנו  הצלחת 
מרוז'ינ: "מחותנ, למה תעשו ככה? למה הפ�קתמ 

מלאכול? האמ גמ אתמ עשיתמ כזה ה�כמ עמ הגופ?". 
ענה לו הרה"ק מקא�וב: "לא ולא. נתיישבה לי עתה קושיא שאני 
מתקשה בה זה זמנ רב. בליל שבת קודש אנחנו אומרימ 'שלומ 
אנו  מ�יימימ  וכשאנו  השלומ',  מלאכי  השרת  מלאכי  עליכמ 
אומרימ להמ 'צאתכמ לשלומ מלאכי השלומ'. לכאורה אינ זה  
מובנ כלל, האמ ככ מכני�ימ אורחימ? האמ משלחימ את האורח 
עוד בטרמ �עד את לבו? וכל שכנ אמ האורח הוא אדמ חשוב, 
בוודאי אינ זה ממידת דרכ ארצ? ועל אחת כמה וכמה כשמדובר 
במלאכי השרת? אבל כעת התיישבה לי הקושיא, איכ יכול אדמ 
לאכול מאכלימ מגושמימ כשהוא יושב לפני מלאכי עליונ, ולכנ 
אנחנו אומרימ להמ 'צאתכמ לשלומ' כדי שיצאו ואז נוכל לאכול 
את �עודת השבת. "ולכנ גמ אני", �יימ הרה"ק מקא�וב, "אינני 

מ�וגל לאכול כשיושב לפני מלאכ שמתנזר מאכילה"...
(מתוכ הפתיחה לשיעור, יבמות דפ כ"ד במחזור הקודמ, ד' חשונ 
תשע"ה)

גמ אמ נדבר שעות ארוכות על יגיעת התורה של מרנ רבי שמעונ 
אבל  קצהו,  לאפ�  נגיע  לא  גרודנא  ישיבת  ראש  זצוק"ל  שקופ 
אני רוצה ל�פר �יפור מרטיט, שאשמח מאוד שכל המשגיחימ 
ויהיה  ויפנימו,  ישמעו אותו  גדולות  ובישיבות  בישיבות קטנות 
לזה תועלת גדולה לציבור. ה�יפור מובא ב�פר "עלינו לשבח" 
מפי הגאונ רבי יצחק זילברשטיינ שליט"א מגדולי ממתיקי התורה 

בדורינו, והוא שמע אותו מפי הרב יו�פ דייטש שהכיר את היהודי 
בעל המעשה.

הישיבה הקדושה בגרודנא, אחת הישיבות המפור�מות בליטא 
בשנימ שלפני פרוצ מלחמת העולמ השניה. בחורימ רבימ מכל 
קצוות אירופה המזרחית ביקשו להימנות בינ תלמידיה. אייזיק, 
בחור ממשפחה עניה רצה בכל מאודו לגלות לישיבה בגרודנא, 
אולמ להוריו לא היתה אפשרות לממנ לו את הנ�יעה לשמ. ובכנ, 
מה עושה בחור שנפשו חשקה להתקבל לישיבה? אמ אינ כ�פ 
לאייזיק  הדרכ  ארכה  תמימימ  שבועיימ  ברגל.  הולכימ  לעגלה 
רגליו תחת שמש  הוא שירכ את  גרודנא,  לישיבת  עד  מיודענו 
ניצב בפניו, כדי לכבוש את היעד  קופחת, אכ שומ מכשול לא 
שהציב לעצמו - להגיע לישיבה של הגאונ הנודע בעל ה'שערי 
יושר'. הבחינה בישיבת גרודנא היתה על דפ אחד, 
אותו היה ראש הישיבה בוחנ בעיונ כדרכו. במהלכ 
כל הדרכ הארוכה שיננ אייזיק את הדפ 'שלו', עד 

שהוא הפכ אצלו לבהיר ונהיר כל צרכו.
הקשימ  והימימ  הנורא  הדרכ  טורח  לאחר 
�ופ  �ופ  אייזיק  הגיע  עליו,  שעברו  והמפרכימ 
של  לחדרו  להיכנ�  ביקש  ומיד  גרודנא,  לישיבת 
מרנ רבי שמעונ שקאפ זצוק"ל. "מה רצונכ?", שאל 
אותו ראש הישיבה. "רוצה אני להיבחנ אצל ראש 
הישיבה". "ב�דר גמור", אמר רבי שמעונ, "אפשר 
אייזיק  הראשונה?".  השאלה  את  אותכ  לשאול 
מבחינתו,  הקריטי  הרגע  הגיע  שעתה  הרגיש 
שלמענו עשה את כל הדרכ הארוכה, הוא אימצ 
את שארית כוחותיו כדי להשיב כיאות על השאלה 

שתצא מפיו של ראש הישיבה.
המפור�מ,  הגאונ  פתח  אותכ",  לשאול  "רציתי 
כשאייזיק מאמצ היטב את מוחו, "אמור נא מתי הכנ�ת לפיכ 
האמינ  ולא  לרגע,  התבלבל  אייזיק  חמה?".  ארוחה  לאחרונה 
ששמע נכונ את השאלה. ורבי שמעונ חוזר על שאלתו בשנית: 
"מתי היתה הפעמ האחרונה שאכלת ארוחה מבושלת וחמה?". 
"לפני שבועיימ", השיב אייזיק הנבוכ. מששמע זאת ראש הישיבה 
אחז את הצעיר בידיו הרחמניות, הובילו למטבח הפרטי שבביתו, 
והכינ לו ארוחה טעימה ומזינה. "קודמ תאכל ותשבע, ואחר ככ 

אוכל לבחונ אותכ", אמר לו.
מש�יימ ל�עוד את לבו, שאל אותו רבי שמעונ: "כעת אפשר 
המיוחל  הרגע  כבר  מגיע  עכשיו  הנה  אותכ?".  לשאול  כבר 
להיבחנ על דפ הגמרא, חושב אייזיק לעצמו. כל מחשבותיו היו 
נתונות ל�וגיא, עליה הוא עמל במשכ שבועיימ בדרכ, ומרנ 
ראש הישיבה שואל אותו בקול רכ ובחיבה אינ קצ: "מתי 
בפעמ אחרונה ישנת במיטה נוחה?". אייזיק התבלבל לגמרי 
ולא הבינ מה קורה כאנ. והגאונ רבי שמעונ חוזר שוב על 
השאלה, עד שהוא נאלצ לענות שמזה שבועיימ לא ישנ 
במיטה. אחז שוב רבי שמעונ בידיו, והוביל אותו לחדר 
אותו  והשכיב  ושמיכות,  �דינימ  עבורו  הציע  הפנימי, 
של  המיטה  זו  שהיתה  מ�פרימ  התלמידימ  במיטה. 

ראש הישיבה בכבודו ובעצמו!
הישיבה,  ראש  אל  שוב  אייזיק  נכנ�  בבוקר 

לו:  ואמר  יפות,  פנימ  ב�בר  אותו  שקיבל 

אחר שראיתי 
את שאיפתכ 
הכנה לזכות 
בכתרה של 

תורה לא אקבל 
אותכ?!



לכבוד גליונ "מתיקות הדפ היומי" של ידידי הרב אברהמ 
ישעיהו שליט"א

בהמשכ למה שדיברתמ בפתיחה על �עודת ברית בדגימ ובשר, 
כשנולד לי בני היקר הייתי במצב כלכלי שלא היה לי לחמ משנה 
וזית בשבת לא עלינו. נכנ�תי  לשבת, ואכלנו חתיכת לחמ 
ושאלתי  זצוק"ל  מנדבורנה  חיימ  הדבר  הקדוש  הרבי   למרנ 
פיו.  את 

והרבי אמר לי: "זאל�ט מאכנ פיש אונ פלייש, דא� איז א 
�גולה אז דער קינד זאל זיינ א מתמיד". ומכיונ שהרבי ידע 
מה המצב הכלכלי שלי, אמר לי: לכ לגב' פרלמוטר [בעלת 
קייטרינג ידועה], ותאמר לה שאמרתי שתכינ לכ דגימ ובשר 
לברית. ואכנ הלכתי אליה, והיא אמרה לי שאני יכול לשלמ 

מתי שאוכל וכמה שאוכל, לאט לאט בלי לחצ.
הוא  'בשר',  הזכיר  זצוק"ל  חיימ  הדבר  שכשמרנ  לציינ  יש 
התכוינ לבשר עופ, מכיונ שמגיל שמונה הוא לא אכל בשר 

בהמה, בגלל קבלה שקיבל על עצמו.
 כל טוב ובשורות טובות והצלחה בכל העניינימ,
החפצ בעילומ שמו (השמ המלא שמור במערכת)

נושנ. פירש הרה"ק רבי  ישנ  ואכלתמ 
צחות,  בדרכ  זצוק"ל  מאמשינוב  מאיר 
"ישנ"   - הרבה  כשאוכלימ  "ואכלתמ" 
 - הרבה  וכשיושנימ  שינה,  לידי  באימ 

"נושנ" באימ לעוד שינה...

שאחר  בדעתכ  מעלה  הנכ  האמ  התקבלת!  בני,  "התקבלת 
לא  תורה  של  בכתרה  לזכות  הכנה  שאיפתכ  את  שראיתי 
ללמוד  אייזיק  נכנ�  וככ  הקדושה?!  בישיבתנו  אותכ  אקבל 
אייזיק  ה�פיק  לא  אולמ  נפשו.  משאת  הקדושה  בישיבה 
ללמוד בישיבה יותר מתקופה קצרה, עד שפרצה המלחמה 
הנוראה, ואייזיק התגלגל ממחנה עבודה אחד למשנהו. אכ 
למרות שעבר את כל אימי השואה נשאר בדעתו ולא איבד 

את האמונה בבורא עולמ.
לימימ �יפר לילדיו ולנכדיו, שהדבר העיקרי שהעמיד אותו במשכ כל 

תקופת המלחמה, הוא קל�תר פניו ודמות דיוקנו המאירה של ראש הישיבה 
הגאונ רבי שמעונ שקאפ. "בכל פעמ שנפלתי ברוחי מאימת הצרות והיי�ורימ, העמדתי את 
דמותו מול עיני, ואמרתי לעצמי: אמ העמ היהודי והתורה הקדושה בכוחמ להצמיח דמויות 
הוד שכאלו כמו ראש הישיבה האהוב, אזי לא יוכלו לנו לא היטלר ימח שמו ולא החיילימ 

הארורימ שלו"...
כשראיתי את ה�יפור המרטיט, הרגשתי שאפ מחנכ לא יוכל להישאר אדיש אחרי כזה 

(מתוכ הפתיחה לשיעור, יבמות דפ כ"ט במחזור הקודמ, ט' חשונ תשע"ה)�יפור!

עצירת הגשמימ  אודות  נלמד את דברי הגמרא  ע"ב)  ע"ח  דפ  (יבמות  היומי  בדפ  השבוע 

שהיתה אצל דוד המלכ, ודוד שאל מאת ה' שיאמר לו למה נעצרו הגשמימ, וה' ענה לו שהוא 
מפני שתי �יבות: א' שלא ה�פידו את שאול כהלכה [שגנבוהו אנשי יבש גלעד וקברוהו 
בהחבא ולא נ�פד לפי כבודו], ב' לפי שהרג שאול את נוב עיר הכהנימ. ושואלת הגמרא, 
האמ אינ זו �תירה? מצד אחד תבע הקב"ה את כבודו של שאול, ובאותו מעמד תבע גמ את 
חטאו של שאול? עונה הגמרא, שאכנ ככ דרכו של הקב"ה, באותו מקומ בו דנימ את האדמ 

על חטאיו מזכירימ גמ את זכויותיו.
מ�ופר על הגאונ מיי�ד תנועת המו�ר רבי ישראל �לנטר זצוק"ל שכאשר היה צריכ להוכיח 
יהודי, היה קודמ מעודד אותו ומחזקו בדרכ כבוד, ורק אחר ככ היה מוכיח אותו בדברי מו�ר 

על מעשיו.
וכששאלו אותו על ככ הוא היה מביא את דברי הגמרא שלנו, שגמ הקב"ה נוהג ככ, שאפ 

כשצריכ להוכיח ולדונ את מישהו מזכירימ גמ את צדקותיו וזכויותיו.

קשה לי לבטא במילימ את ההתרגשות שאחזה בי, כשנכנ�תי לקודש פנימה אצל הוד כ"ק מרנ הרבי מצאנז שליט"א. פשוט רעדתי להיכנ� לחדר. ידיד נפשי הגבאי 
המ�ור הרב אברהמ דייטש, ואתו עמו הגבאי המ�ור הרב אברהמ דוד שכטר, קיבלו אותי ב�בר פנימ כה יפות, וזה עזר לי שאצליח לדבר עמ מרנ הרבי שליט"א.

נכנ�תי עמ ה�פר החדש "מתיקות הדפ היומי" ועמ הגליונות השבועיימ האחרונימ, והרבי שיבח מאוד את ה�פר. הרבי שליט"א התכוננ ללכת לבקר את מרנ ראב"ד 
העדה החרדית רבי משה שטרנבוכ שליט"א ששהה בנתניה. מלכתחילה הודיע הראב"ד כי הוא רוצה לבוא לבקר אצל הרבי מצאנז, אכ הרבי שלח להודיעו כי אינו 

רוצה להטריח את הראב"ד והוא בעצמו יבוא אליו... ולכנ הרבי מיהר מאוד, ואפ על פי כנ הקדיש לי הרבי זמנ יקר ושוחח עמי במשכ שעה ארוכה.
שאלתי את הרבי שליט"א את מה ששאלתי בשיעור, על דברי הגמרא ביבמות (דפ ט"ז) שחכמי ישראל נכנ�ו אל רבי דו�א בנ הרכינ�, וכשאמרו לו שרבי עקיבא שמ, 
נענה ואמר "אתה הוא עקיבא בנ יו�פ ששמכ הולכ מ�ופ העולמ ועד �ופו, שב בני שב, כמותכ ירבו בישראל". ושאלתי למה דווקא עליו נאמר "שמכ הולכ מ�ופ 

העולמ ועד �ופו"? הרי היו שמ עוד תנאימ? ולמה דווקא כמותו ירבו בישראל? וכי ח�רו תנאימ בישראל? ח�רו צדיקימ?
והרבי, מרא דכולא תלמודא, עונה לי תיכפ ומיד: הרי כתוב שרבי עקיבא אומר "אשריכמ ישראל... ומי מטהר אתכמ אביכמ שבשמימ", והגאולה תהיה בזכות רבי 
עקיבא, שהוא המשיכ את הענינ עד ביאת הגואל שאז יטהר הקב"ה את כלל ישראל. וחוצ מזה, מו�יפ הרבי א מורא'דיגע פשט, הרי במדרש כתוב על רבי עקיבא 
"ראתה עינו של רבי עקיבא מה שלא ראתה עינו של משה". וביארו שזה היה השלמה של משה רבינו, כי הרמב"מ כותב שכל אדמ יכול להיות כמשה רבינו, וממילא 
יכול כל אחד להיות כמשה רבינו, ויכול להיות כרבי עקיבא. והרבי ממשיכ כמעינ המתגבר ומביא מראי מקומות בכל התורה כולה. הרגשתי בושה לעמוד לפני הרבי 

ולדבר בלימוד, אבל הרבי נתנ לי תחושה כה טובה, והמשיכ לשוחח עמי.
שאלתי את הרבי מה הפשט על פי פשטות, והרבי אמר שיתכנ שהפשט הוא כי הוא חידש את התורה, שהרי אלמלא הוא 
נשתכחה תורה מישראל, והוא תיקנ רוב התורה שבעל פה לישראל, והוא הרבה התורה בכל העולמ, ובלעדיו נשתכחה תורה 

מישראל.
לאחר מכנ שאלתי את מרנ הרבי שליט"א על הענינ להגיש בשר ב�עודת ברית, ו�יפרתי לרבי על ה�יפור ש�יפר לי הרבי 
מרחמ�טריווקא על הגאונ רבי חיימ ברי�קער זצוק"ל שאמר לבנו שיביא ב�עודת הברית "פיש אונ פלייש" [-בשר ודגימ] (וכפי 
שהבאנו באריכות במדור זה בשבוע שעבר). והרבי אמר לי על ככ: "בשר שמעתי, דגימ לא שמעתי. הרה"ק משינאווא זצוק"ל הקפיד 
גמ כנ שיביאו בשר ב�עודת ברית, משומ שנאמר (תהלימ נ, ה) 'ִאְ�פּו ִלי ַחִ�יָדי ּכֹוְרֵתי ְבִריִתי ַעֵלי ָזַבח'. ואמר עוד, שאמ מגישימ 

�עודת בשר, הוא מ�וגל שהוולד יהא מוצלח בתורה ויראת שמימ".
תוכ כדי השיחה ביקשתי מהרבי חיזוק ללומדי הדפ היומי המתייגעימ במ�כת יבמות בדפימ הקשימ. אמר לי הרבי: "�'איז 
נישט אזוי שווער [-זה לא כל ככ קשה]. צריכ פשוט למצוא המחשות, הרי יש היומ המחשות לכל דבר, וצריכ לדעת לה�ביר 

טוב את הדברימ".
יצאתי מהקודש פנימה ולא מצאתי מנוח לנפשי מרוב התרגשות, כשכולי תפילה שנזכה שמרנ הרבי שליט"א ילווה אותנו מתוכ 
בריות גופא לקבל פני משיח צדקנו, והלוואי שנזכה למתיקות התורה, ולגעשמאק בתורה, כמו שרואימ אצל מרנ הרבי שליט"א.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, יבמות דפ כ"ד, כ"ח אדר ב')

כל העבירות שאדמ עובר איננ מחליפות את הנשמה, חוצ 
מהכע�, כי כאשר האדמ כוע� הנשמה מ�תלקת ממנו (האר"י הקדוש).

 למדנו במ�כת מועד קטנ (דפ כט) "צדיקימ אינ להמ מנוחה לא בעולמ הזה ולא בעולמ הבא". חשבתי בחמלת ה' עלי וב�ייעתא 
דשמיא לפרש, כי כשיהודי מחובר לצדיק הצדיק פועל בשבילו לא רק בעולמ הזה אלא גמ בעולמ הבא, ולכנ צדיקימ אינ להמ 
מנוחה לא בעולמ הזה ולא בעולמ הבא, כי המ צריכימ לדאוג לצאנ מרעיתמ. האחד מתקשה בפרנ�ה, השני בשלומ בית, זה 
מתקשה בכה וזה מתקשה בכה, איכ המ יכולימ לנוח כשאדמ שהיה קשור איתמ בחיימ חיותמ לא טוב לו, ולכנ הצדיק הוא כל 

הזמנ בתפקיד, התפקיד שלו משתנה מעולמ הזה לעולמ הבא, אבל הוא כל הזמנ בתפקיד להשפיע טוב על כלל ישראל.
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  תודה מראש!!!

 

  מה יותר חסר לנו היום?? האם חסרים רבנים או חסרים תלמידים??
 תלמידים...כיום מקובל לטעון ולקבול שהבחורים של הדור שלנו הם לא מקבלים... לא כנועים לקבל מרב... לא מספיק 

 אבל אם אתה שואל אותי...  אני חושב שהיום לא חסר תלמידים!!! 
!!! תלמידים דווקא יש... הם דווקא רוצים לקבל... אבל אין מי שמוכן להשפיע ולהעניק רבניםעיקר אם כבר חסר... חסר ב

להם... אתה בטח לא מסכים איתי... אז בבקשה... אתה מוזמן להיכלי הישיבות...  מה תראה שם??? אתה יכול לראות 
יש  כמה רבנים! אבל סליחה על השאלה: שמונה מאות בחורים ויותר יושבים ולומדים... תלמידים יש!!! יש בשפע!!

לשמונה מאות בחורים האלו?? כמה בודדים... על כמה מאות תלמידים יש רב אחד בודד...  ואני שואל אותך: האם מישהו 
האם מישהו מוכן להתחיל להשקיע את כל הלב והנשמה בפחות ממנין בלבד?? מוכן להיות רב לחמשה תלמידים 

 !!!! אני עכ"פ מודה... אני לא מסוגל...תלמידים??? בינינו... לא
עיקר המחסור שלנו ברבנים!!! חסר לנו שרי עשרות...  רבנים??או חסר לנו  תלמידיםנו... אז מה חסר לנו??? חסר לנו 

 חסר לנו אלפי רבנים שכל אחד יסכים להשקיע במנין בחורים וגם פחות... 
--- 

 24.000שזועקת עד לשמים: מה ההיגיון של השמחה בל"ג בעומר??? הרי זה שבאותו יום פסקו יש את השאלה הנצחית 
כי כבר לא היה מי שימות... וכי זו סיבה לשמחה? זה הרי  נגמרו!!!תלמידי רבי עקיבא למות... הרי למה הם פסקו? כי הם 

 סתימת גולל הסופית לישיבת רבי עקיבא?
 ה מאין כמותה: מישהו ענה לי תשובה נוקבת ונפלא

תנחש מי נולד באותו יום מר ונמהר??   בדיוק באותו יום מישהו שנולד!!!!ביום שאחרון התלמידים של רבי עקיבא מת... 
המושג של רב לחמשה תלמידים התחדש ונולד דווקא באותו ל"ג בעומר מר  רבי לחמשה תלמידים!!!באותו יום נולד 

תלמידים... היו לו אמנם המון המון תלמידים... אבל עדיין... היה  24.000יבה של ונמהר... כל זמן שלרבי עקיבא היתה יש
אז נכון שיש המון  זה מחסור חמור ביותר ברבנים!!!להם בסה"כ רבי אחד בלבד... רבי אחד לכ"כ הרבה תלמידים 

ידים... סו"ס תלמיד תלמידים ומרנין את הלב לראות כ"כ הרבה תלמידים... אבל בשביל מסירת התורה לא מספיק תלמ
(אבל מה אפשר לעשות... אתה רוצה רב??? תלך לישיבה הענקית של רבי עקיבא ותכנס להמתנה ארוכה להיכנס אצל הראש ישיבה... אתה צריך רב!! 

לך מזמנו...  זהו... זה הרבנים רוצה רב?? תלך למרן ר' חיים קנייבסקי זיע"א שעיני כל הדור נשואות אליו... אולי ימצאו לך איזה רבע דקה שיוכל להעניק 
ה לא יהיה שיש... מה... אתה לא יודע... רב אמיתי זה רק מישהו כזה שעשרים וארבע אלף ממתינים בתור לדבר איתו... וקשה מאוד לתפוס אותו... ואם ז

בר לא ממהר לרוץ אליו... זה במאמר המוסגר... קל לתפוס אותו הוא כבר רב פושט... ואז אני בעצמי כ-ככה... אם זה רב שכן קל לתפוס אותו.. . רב ש

 חמשה תלמידיםואז!!!! ביום שאחרון תלמידי רבי עקיבא מת... מה עשה רבי עקיבא באותו יום?? הלך אצל שישאר בינינו...) 
-אולימד אותם תורה!!! באותו יום ירד לעולם חידוש עצום ונפלא!!! אפשר להיות רב לחמשה תלמידים!!! ולא סתם... אל

כל התורה שבע"פ שלנו מגיעה מאותם חמשה תלמידים הבודדים האלו... ועל  הם!! הם העמידו תורה באותה שעה!!! --
 זה השמחה הגדולה שלנו בל"ג בעומר!!!!

בל"ג בעומר כלל ישראל אמנם הפסיד הרבה תלמידים... אבל במקביל הוא קיבל במתנה המון המון רבנים!!! אם אתה 
מה לתת מתורתך... אתה יכול לקחת חמשה תלמידים ולהתמסר אליהם ולהעמיד תורה... לא... אל  תלמיד חכם ויש לך

הם יעמידו תורה  הם!! ודווקאתזלזל ח"ו בחמשה תלמידים הבודדים האלו... כי אם תשקיע בהם את כל הנשמה. בסוף 
 באותה שעה... 

אחת הישיבות... אחד שעובד קשה להביא את יצא לי פעם לדבר עם איזה רשם מדופלם של  רק לשבר את האוזן: 
ה"סחורה" הכי טובה והכי מסוננת וכולי האי ואולי... אמרתי לו: תגיד לי... איך אתה מסביר את המזל שהיה לרבי 
עקיבא??? ר"ע פתח ישיבה ולא הלך לו ברישום... ממממזה לא הלך לו... הרישום הכי עלוב... רק חמשה בחורים הסכימו 

ותכל'ס... בדיוק החמשה  (לא היה לו את הלוקסוס לנפות ולברור אוכל מתוך פסולת... כל מי שהגיע התקבל)בה שלו... להיכנס לישי
איך זה יצא לו תלמידים האלו שנפלו לו... בדיוק הם יצאו רבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעון ורבי מאיר ור' אלעזר בן שמוע... 

ם עם מבחר ענק של בחורים ויש להם אפשרות לברור את הטופ שבטופ אחד הרי יש ישיבות שיש להם רישו כ"כ טוב??
אחד עם פינצטה... ותכל'ס לא ידוע לנו שהתוצאות כאלו מדהימות... (אפילו לא בכיוון) ואילו כאן בלי רישום.. חמשה 

יך איך אתה מסביר תלמידים לא פחות וגם לא יותר... וכזו כתוצאה עצומה??? ובכן כ"ק הרשם, המקרופון כעת עובר אל
 נו... מה אתה אומר?? כולנו מבינים שצריך להיות מטומטם בשביל לשאול את השאלה הזו!!!! את זה?? 

 כל טיפש מבין שזה לא ש"הלך" לרבי עקיבא... זה לא שהיה לו "מזל" שהוא במקרה נפל בטעות על התלמידים הנכונים...
תם!!! הוא פיסל ועיצב את דמותם הרוחנית ממסד ועד טפחות והכשיר הוא בנה או הוא עשה אותם כאלו!!!! אלא מאי?? 

 24.000את התוצאה העצומה רבי עקיבא לא הצליח לעשות כשהיו לו אותם להיות רבי יהודה ור"ש ור' יוסי וכו'... 
 את זה הוא יכל להצליח לעשות רק כשהיו לו חמשה תלמידים!! תלמידים... 

 תלמידים?? 24.000את זה הוא הצליח לעשות דווקא עכשיו? דווקא כשכבר אין לו  באמת מה הפשט בזה?? באמת למה
כשרבי עקיבא ישב מול  הוא היה מונה שבחם!!!על אותם חמשה תלמידים כתוב באבות דרבי נתן  מסיבה פשוטה מאוד:

אותו ועיצב אותו  חמשה תלמידים בודדים הוא ירד לסוף דעתו של כל תלמיד... זיהה את נקודת היחודיות שלו ובנה
בהתאמה אישית לפי התכונות המסויימות שלו... אם התלמיד רבי יוסי מתייחד בתכונה של "נימוקו עמו" אז רבי עקיבא 

 מעצב את הדמות הרוחנית שלו לפי התכונה הזו!!!
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 למי שהבין לא נכון!!! עדיף להישאר בל"ג בעומר בבית המדרש...

העירו לי שבגיליון שבוע שעבר הובן שיש עניין גדול לנסוע למירון בל"ג בעומר... ואני מתנצל... 
בל לא בגלל שיש עניין לנסוע למירון... אלא בגלל שאני באופן נכון!! בטעות ככה היה נשמע... א

אישי מאוד מחובר למירון.. ואני מודה ומתוודה שזה חוסר אחריות מצידי... זה שיש לי אורות אצל 
רשב"י זה לא סיבה לעשות מזה עסק יותר מהמינון המדוד שיש לזה בעבודת ה'... ואם כבר דברתי 

להתגבר על עצמי ולא לנסוע! ולא בגלל המשטרה... אלא בגלל  על עצמי... השנה הייתי רוצה
הרבש"ע שכבר שנתיים לא רצה אותנו שם!!! לפני שנתיים לא יכולנו בכלל להגיע לשם... ולפני 
שנה גורשנו משם בפחי נפש... הייתי שמח להתייצב השנה מרחוק ולראות האם רצונו יתברך 

שאר או אסע?? לא יודע... אבל מי שבלאו הכי לא כ"כ שנשוב לשם... האם בסוף אתגבר על עצמי וא
בקטע... או יכול להתגבר על עצמו ובאותו לילה לשבת בבית המדרש ולדובב שפתותיו של רשב"י 

(אגב: עם סגירת הגיליון אני מוכרח לשתף...  אני בהחלט מקנא בו!!!בסתם ספרי ר"ש או בכל מימרא אחרת... 
סוע... איך שמחתי!!! איך שהוא עזר לי לעמוד בזה... איזה אורות זה שלא לנסוע ובכל אבא שלי התקשר לבקש ממני לא לנ

  רגע לקיים כיבוד אב... זה כרטיס נסיעה לכל שעות הייממה רצוף.. מי יכול לחסום אותי ממצווה שכזו...?? מומלץ בחום...)
--- 

סוד שההתערבות מה שכן קורה שם במירון בשנה זו... זה לא -כעת נעבור בכמה מילים ל
האגרסיבית של המשטרה בשנה זו בכל מה שנוגע לעלייה לציון רשב"י... זה מרגיז ומקומם מאוד!!! 
לא משנה מה נכון ומה היה צריך לעשות ומה לא... דבר אחד בטוח: עצם ההתערבות שלהם בנושא 

ק בעלי אינטרסים זה מרגיז!! זה מפוצץ!! ועזוב... אני האחרון שצריך לפתוח את הנושא.. יש מספי
אם כבר קורה כזה דבר וזה חורה  אבל סו"ס אנחנו יהודים...שיודעים להסביר את זה יותר ממני... 

לנו מאוד... אז בא ניקח מזה משהו... חבל להשאיר את זה נטו בעצבים... בא נחשוב מה זה אומר 
עות בתוך האוטובוסים לנו... שיהיה לנו לפחות על מה לחשוב במידה ואנחנו הולכים להיתקע שם ש

 ובכן:או במידה ונתקל במפגש לא כ"כ סימפטי פנים מול פנים מול השוטרים... 
לפני שנה קרה דבר נורא!!! ה' טלטל אותנו באסון נוראי!!! וכולם הבינו שה' רוצה משהו... בפרט 
 שעד כמה שזכור לי יש פרשה בתורה שנקראת פרשת בחוקותי, ושם כתוב שאסור ללכת בקרי!!

כשקורה אסון צריך להבין שה' מאותת לנו שמשהו פה לא תקין ולשוב בתשובה ומי שלא מסיק 
ואני שואל אותך... תענה לי מסקנות הרמב"ם אומר בריש הלכות תענית שזה מידת אכזריות... 

האם מישהו מאיתנו ישב ברצינות ובכובד ראש והפיק לקחים והסיק מסקנות מעשיות מה  בכנות:
(אני לא מדבר על מי שלא נוסע למירון והוא קרא על זה בעיתון... ר אותנו בעקבות האסון הזה?? ה' רצה לעור

אצלו יתכן שהפיגוע באלעד או בבני ברק יותר קרוב אליו רגשית... אני מדבר על כל החברים שלי... האנשי מירון... אלו שכן 
נה שעברה... שמיותר לציין שכל מי שראה את זה או נוסעים בקנאות וכל מי שראה במו עיניו את המחזות המזעזעים בש

האם היה שם באותה שעה...  זה גם בגזירת עליון... ה' רצה שהוא יתעורר קצת יותר מאחרים שפחות היו קרובים לזירה..) 
מישהו מאיתנו כינס מטבחון בצורה עניינית הפיק לקחים מה ה' רוצה לעורר אותנו?? אני כמובן לא 

רות התעוררות השונות... וגם לא על מגביות שונות לע"נ הנספים... אני מדבר כעת מדבר כעת על עצ
על הפקת לקחים רוחניים מעשיים שאני ואתה צריכים להוציא ממה שחוינו בעינינו שם!!!!  אתה 

 מאסון מירון?  מ ע ש י ו ת  מכיר מישהו אחד שהסיק מסקנות 

ר מישהו אחד ויחיד שהפיק לקחות והסיק מסקנות לא נעים... מאוד מאוד לא נעים.. אבל אני מכי
כן... מה שנכון נכון... המשטרה יצאה עם מסקנות מעשיות...  המשטרה!!!!מעשיות... תנחש מי??? 

הגיעה עם מפות מסודרות... מינתה פרוייקטור... פירקה את הגשר... ביטלה מתחמים...  וכמובן 
ותי... למה?? למה?? כי שיהיו לי בריאים המסקנות האומללות של המשטרה מאוד מרגיזות א

הציונים האתאיסטים האלו... זה המסקנות שלכם?? מה... אתם באמת חושבים שהסיבה שזה קרה 
זה בגלל הצפיפות או מידי הרבה אנשים שהיו שם? אתם לא מבינים שיש פה משהו הרבה יותר 

  וכי יש לך מסקנה אחרת??טרה... אבל סליחה!!! סליחה אדוני... מה אתה מתלונן על המששמימי?? 
 יש לך באמתחתך לקחים אחרים ומסקנות אחרות מהאסון שאתה מתלונן על המשטרה??

אם אתה רוצה לגייר את המשטרה... שלא זה מה שה' בא לעורר אותנו... בבקשה... אנחנו נותנים לך 
הדיבור!!! תגיד אתה!!! יש לך משהו אחר להציע? אנחנו מוכן למנות אותך להיות את רשות 

 הפרוייקטור של מבצע מירון... כן הפרוייקטור החדש... מה לך יש להציע??
האם אתה כן הסקת מסקנות??? תרשה לי לחשוב בקול... אולי זה מה שה' בא לעורר אותנו בכאוס 

משטרה היא היחידה שהפיקה לקחים מעשיים...   אם תפנה מול המשטרה בל"ג בעומר הנוכחי!!! ה
למשטרה בכניסה להר ותגיד להם... חברה... מצטער מאוד... אני הפקתי לקחים אחרים מאסון 
מירון... ואני לאחרונה החלטתי יותר לא לדבר לשוה"ר על כל מיני פרשיות שמסעירות את הציבור 

מר!!! אם תפנה כך למשטרה... אתה תראה ניסים... אתה החרדי לאחרונה... אוהו... כעת אתה מאן דא
תראה שיפתחו לך את השערים ויתנו לך להיכנס... אבל אם לא היה לך זמן לאורך השנה האחרונה 
לשבת עם עצמך ולהבין מה ה' בא לעורר אותנו בעקבות אשתקד... אז אם בדיוק אתה הולך 

ה כעת!!! כעת ועכשיו שתשב עם עצמך להיתקע באוטובוס כמה שעות... קח בחשבון שה' רוצ
לכה"פ שנה לאחמ"כ ותעשה חשבון הנפש במה אני מתחזק!!! תבין: אם האוטובוס יהיה תקוע יותר 
מידי הרבה זמן ותראה שזה באמת לא זז... אז תציל את המצב ותזדרז לשבת עם עצמך ולהסיק 

(או שכן או שלא... אם זה הלך .. מסקנות כמה שיותר מהר ובעזה"ש כולי תקווה שזה ישחרר את העסק.

מקבל על עצמך... תסמן איזה עץ עכ"פ כשאתה  תדע מהיום שאני באבא... אם לא הלך תזכור שהסתייגתי...)
מסוים או תחנת דלק מסוימת שהנה!!! שם קבלתי על עצמי את הקבלה הזו... כדי שתוכל לחזור 

... פה נתקענו שנה שעברה!! פה קבלתי לשם בל"ג בעומר הבא עם פראנפן ולעקעך... ותוכל להגיד
על עצמי ללמוד ספר חיזוק זה וזה... או להפסיק לדבר על נושא איקס או לא להתנתק מקבוצת 
איקס... והנה!!! חזרתי לכאן שנה לאחמ"כ לציין שנה לקבלה שלי... מה שבטוח... כל זמן שאתה לא 

תעצבן על הפקק שלא זז... מה אתה עושה את זה אין לך מה להתעצבן על שוטרים... וגם לא לה
רוצה... אנחנו כבר שנה שלימה לא זזנו ממה שקרה!!! ועוד מילה אחת... מי שיצליח לריב עם 
השוטרים ויצליח להיכנס לציון... שידע נאמנה שהוא בכלל בכלל לא הגיע לציון של רשב"י... הוא 

זה יש לנו גם בגוש דן בשפע... עוד  הגיע נטו בשביל לשרת את תאוות הניצוח והכבוד... וחבל.. את
דבר שיהיה בטוח: מי שחושב שרשב"י הוא שלו!!! ולכן הוא רוצה לפרוץ את המחסומים של 
המשטרה... הייתי מציע שקודם יחסום את הפלאפון שלו באותו מעמד... ואז יש על מה לדבר שהוא 

 קשור לרשב"י יותר מכל שוטר מצוי... 

הזדמנות אחרונה להשתתף בהוצאת הספר על עסק 
 התורה, 

בתקווה ובתפילה שנזכה להוציאו עוד לפני היום הקדוש... יום שניתנה 
(שוב בו תורה לישראל!! אנא ה' תגמור בעדנו... ויהי נועם ה' עלינו... 

!! את תרומתם הם כבר נותנים מעל ומעבר בעצם !לא מקבלים תרומות מאברכיםנדגיש: 
כה וישועה על כל העולם הופעתם והוייתם כתופסי התורה ובזה מקרינים מהודם שפע בר

 ועל הדרך גם עליהם "שסיבבו לכל הכבוד הזה..." כלשון נפש החיים)

--- 

(בצורה אקראית ולא . לפניך טעימה חלקית מהנושאים שנפתחים בספר..

כיצד לרכוש ידיעה בכל  מסודרת... חלק מהדברים נכתבו כאן כבר)
התורה??? איך מתמודדים מול ריפיון ומה זה אומר... מתי מקצועות 

צריך לסגור את הגמ'... ומתי צריך להמשיך לעמול??? איך מגיעים 
למתיקות התורה?? איך עושים שהמתיקות לא תברח?? ולמה יש 
הפסקת חשמל פתאומית ונהיה בבת אחת חושך... אין חשק וגישמאק 

? ואיך יוצאים מריפיון?? איך בכלום... האם זה מצביע על איזה דפקט?
יוצרים חשק?? איך מתמודדים מול חברותא?? ואיך מסתדרים גם 
בלעדיו ומאיזה חברותא צריך להתרחק?? עד כמה מחויבים למסגרת 
או לטובת הישיבה?? איך כותבים חבורה?? והאם יש סיכוי שיום אחד 
ן גם אני אהיה מסודר כמו המתמיד הזה פה מקדימה שדופק כמו שעו

שויצרי ויודע לתכנן את ההספק חצי שנה מראש??? האם לימוד עיון 
שייך גם בגמ' רש"י או שזה רק מול מראי מקומות?? האם לימוד 
המוסר הוא נחלתם הפרטית של הליטאים... והאם תורת החסידות 
שייכת רק למגזר החסידי?? ולמה לא לומדים בישיבות נביא ופרשת 

חבר ללימוד הישיבתי האם הוא תלמיד שבוע...?? ומי שמעולם לא הת
שלא ראה ברכה בלימודו?? והאם יש בעיה ללמוד שוטנשטין והאם דף 
היומי שייך לבעלי בתים?? ואיפה רוב המתמידים נעלמים במרוצת 
השנים?? ו... ולמה אני כ"כ עייף ומפהק...?? אולי חסר לי ויטמינים... 

 30ל התורה כולה בגיל וא"כ איזה?? ואיך בדורות הקודמים ידעו את כ
והאם יש לי סיכוי שגם אצלי זה יקרה??? מה פשר התופעה של צדיק 
וקר לו?? למה לבני עליה יש אלרגיה ומיחושים שאין לאחרים?? האם 
יש עניין לגשת למבחנים.?? האם יש עניין להיות בקי בתורה שבכתב 

והאם יש  כו'??)(מ"ב מסעות... אלופי עשיו... דגלים... נשיאים וכמות שהיא? 
עניין ללמוד משנה ברורה גם ללא ההכרעות העדכניות של דרשו 
מפוסקי דורנו?? מה ההבדל בין התמודדויות בקדושה של המתמיד 
לבין העוייבד?? תקופה של חוסר חשק בולט בלימוד... איך בדיוק 
מאבחנים מי פה החולה ואיך אנטיביוטיקה צריך לקחת?? מה זה 

ק בי"ד החזקה זה מסווג.?? והאם יש עניין לחזור השקפה... לאיזה חל
מאה פעמים על הגמ'. או אפשר גם קצת פחות... וא"כ כמה ואיך...? 

= ניתן לתרומות... ואחרון חביב: למי הספר הזה אינו מיועד כלל ועיקר? 
  בכל אחד מאמצעי התרומה הרשומים בעמוד הראשון.

---- 

 היכונו!!! היום הקדוש הולך ומתקרב...

היום הגדול ביותר הולך ומתקרב... היום שהעולם קיבל את 
את המטרה שלו... יום שסבתא שלי הבינה את המשמעות ו

המשמעות שלו הרבה יותר טוב ממני... אמנם אני ידעתי מה 
כתוב בגמ' והיא לא... אבל היא ידעה להזהיר אותי: שמוליק... 
תזהר!!! אם לא תלמד תורה... אתה תראה כמו השייגצים!!! 
ת הסבתות שלנו ידעו היטב  מה זה אי לאו האי יומא... אנחנו קצ

פחות... בעצם סליחה... זה לא שאנחנו לא יודעים... אלא 
ההגדרות קצת מטושטשות לנו... סו"ס כולם חרדים... כולם בני 
ישיבה... רובם גם בני תורה באופן רשמי... כך שאי לאו האי יומא 
פחות מורגש אצלנו!!! אבל טוב שכך... בדור שלנו ה' מזמין הבנה 

 "אשר בחר בנו..."  יותר משמעותית ומעמיקה מה זה
ה' כבר לא רוצה שהגוי הפולני והגרמני המגושם והבהמי יסביר 
לנו מה זה יהודי על דרך השלילה... ה' רוצה שאנחנו נבין על דרך 
החיוב שלא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם!!! וא"כ עבודה רבה 

 לפנינו!!!
ותח אותו והכי הכי: לא מבינים את זה לבד!!! תורה זה צ'ק שמי שלא פ

ומבין מה טמון בו... יכול מצידו לחשוב שיש לפניו עוד איזה דף שכתוב 
 פה פרסומת של איזה פיצריה. 

 וזו העבודה שלנו בשבועיים הקצרים שלפני מתן תורה!!!
לפתוח את המעטפה... להבין את עוצמת המתנה שה' נתן לנו... להבין 

ר ישר ולעניין כמו בקיצור: אם נדבעל איזה שיבר אנחנו יושבים...  
בסופו של דבר אחרי כל ההתחזקויות  מושבניק שלא יודע להתפתל...

ה' רוצה וכל העניינים הגדולים והחשובים הסיפור האמיתי זה תורה!!! 
ה' אוהב את לומדי התורה!!! ה' מחבק את מי שמחבק את  תורה!!!

  התורה... כל שאר הדברים הם מסביב... תלמוד תורה כנגד כולם!!!!
וא"כ קדימה... בעוד שבועיים אנחנו ניגשים לחידוש חוזה... מתחילים 

לאחור...  ספירה



 

  

מחסור חמור ברבי...  מי מוכן  
 להיות רבי??

) ואם יש כעת תלמיד ר' מאיר 1(המשך מעמוד 
שהמאפיין היחודי שלו זה "חכם וסופר..." אז רבי 
עקיבא בונה אותו ומלווה אותו לפי התכונה 
המאוד מסוימת שיש לר"מ... וככה ר' שמעון 

לומד הרבה ומשכח קימעא" וכך רבי יהודה ש"
שהוא "חכם לכשירצה..." רבי עקיבא עובד מול כל 
תלמיד באופן אינדיבידואלי... בונה אותו ומעמיד 

כשהיה לר"ע  נו... אני שואל אותך:אותו לפי דרכו!! 
תלמידים... האם אז הוא יכל ככה לבנות  24.000

 ולעצב כל תלמיד לפי התכונות שלו?? 

כשיש לך עסק מול ישיבה כזו  אום!!!מה פת
אדירה... זו מערכת מסועפת מידי... אתה מוכרח 
לבנות איזה שבלונה מסוימת... משהו כזה ממוצע 
בערך כזה... אין ברירה... בישיבה כזו ענקית אי 
אפשר לנהוג כבוד (זה בזה) בכל תלמיד ולזהות 
את היחודיות המסוימת של כל יחיד ויחיד... מול 

וארבע אלף תלמידים צריך הספק אחיד... עשרים 
דרך לימוד אחידה... תכנית עבודת ה' שכולם 

 צריכים איכשהו להתאים את עצמם... 

הרי  אה... אבל תכל'ס זה לא מתאים לכל אחד ? ! ?
אם אנחנו כן נמנה שבחם... יצא לנו שמה 
שמתאים לרבי יוסי שנימוקו עמו לא כ"כ מתאים 

 שירצה...??? לרבי יהודה שהוא חכם לכ

נכון... נכון שזה לא מתאים לכל אחד... אבל מה 
אפשר לעשות... מה נעשה שמוסר התורה צריך 

תלמידים... אי אפשר  24.000-כעת למסור תורה ל
להתחשב בכל אחד... חייבים למצא משהו ממוצע 
בין כולם...  ותכל'ס!!!! במבחן התוצאה דווקא 

.. ואילו מההמון המון תלמידים לא יצאה תורה.
דווקא כשרבי עקיבא התחיל להתמסר לחמשה 

העמיד ובנה  והעמיד אותם!!!!תלמידים בודדים 
כל אחד לפי התכונות האישיות שלו... כאן צמחה 
תורה שבע"פ. וזה בדיוק מה שכתוב במשנה 

 "והעמידו תלמידים הרבה"!!הראשונה באבות: 
שים לב: לא כתוב העמידו הרבה תלמידים ולא 

ידו תלמידים רבים... המשנה מדגישה כתוב העמ
הרבה!!!  מה הכוונה --והעמידו תלמידים

 הרבה?? ---תלמידים

הפירוש הוא: תעמידו כמה תלמידים בודדים!!! 
על שתי הרגלים!! שהחמשה  תעמידו אותםאבל 

תלמידים בודדים האלו... יעמדו בכוחות עצמם... 
 ואז!!!תבנו את האישיות שלהם עד הסוף!!! 

אז יתרבו התלמידים... וזה בדיוק מה שר"ע דווקא 
 עושה כעת מול חמשה תלמידים

 רבים!!!רבי עקיבא כעת לא מעמיד תלמידים 
ההרבה יגיע בשלב אחד לאחמ"כ... קודם כל רבי 

בנה ועיצב כל  העמיד חמשה תלמידים!!!עקיבא 
אחד לפי תכונתו ואישיותו.. ומכאן ואילך מה 

תלמידים הפלא שאנחנו פוגשים את חמשת ה
לגמרי רבי האלו כמעט כל פרק משניות!!! יש פה 

כל אחד מחמשת  לגמרי רבי שמעון.. מול יוסי 
תלמידי רבי עקיבא הוא עולם תורה שלם בפני 

ברגע שרבי יהודה  לפניך דוגמא קטנה::עצמו!!! 
משבח את האומה הרומאית, ורבי יוסי שותק, ורבי 

ת בין שמעון מגנה... תכל'ס: יוצא שיש פה מחלוק
מישהו יכול שלושה תלמידים של רבי עקיבא...  

רבי עקיבא בעצמו  -לנחש לי מה דעתו של הרבי
 בויכוח ההשקפתי הזה??

אה... מה התשובה??? רבי עקיבא בכלל לא מתערב 
בויכוח בין רבי יהודה ר' יוסי ור' שמעון... ר' עקיבא 
לוקח בחשבון שיום אחד הוא יסתלק מן העולם 

ולהבין  עצמםבפני  לעמודו יצטרכו והתלמידים של
מה נכון ומה לא... לכן רבי עקיבא בעיקר  מעצמם

אתה ר' יהודה... התכונות  אותם!!!מתעסק בלבנות 
שלך זה "חכם לכשירצה..." אתה צריך להיבנות 
בתורה לפי המאפיין היחודי שלך! ואתה ר' יוסי 
צריך להיבנות לפי ההיגיון של הנימוקו עמו וכך רבי 

ון.. ומכאן ואילך... אחרי שהעמדתי אתכם כל שמע
אחד לפי דעתו ולפי צביונו ואישיותו!!! כעת 
כשיתעורר איזשהו נידון באיזה נושא שיהיה... רבי 
יהודה יגיע עם כל הרבי יהודה שבו ויביע דעת תורה 
לפי המאפיין היחודי שלו... רבי יוסי ינקוט בגישה 

ינקוט בגישה שמאפיינת את ר' יוסי... ורבי שמעון 
רבי עקיבא בנה  וכולהו אליבא דרבי עקיבא!!!שלו... 

אותנו!! העמיד אותנו לפי התכונות שלנו... וכעת כל 
מה שכל אחד מאיתנו יגיד מדעתו... זה על פי דעתו 
של אמן הנפשות ר"ע...   הם העמידו תורה באותה 

תלמידים לא יכלו למלא את העולם  24.000שעה!!! 
חמשה תלמידים בודדים שנבנו  בתורה כמו אותם

 מהמסד עד הטפחות.. הם העמידו תורה!!! 

 וזה מה שנולד בל"ג בעומר!!!   

מספיק רב בל"ג בעומר נולד החידוש הגדול ש
 לחמשה תלמידים בודדים!!!

--- 

אם תשים לב... בניגוד לתפיסה המקובלת כיום... כל 
דווקא התלמידים הגדולים ביותר בכל הדורות צמחו 

החל  בה מצומצמת של כמעט פחות ממנין!!!מסבי
מרבי עקיבא שמוכן להתעסק עם חמשה תלמידים 
והוא מדריך אותם כל אחד בדרכו הוא... וכלה 
ברבותינו הראשונים שהיו "תופסי ישיבות" ועל פי 
רוב הישיבה שלהם מנתה לא יותר מעשרה 
תלמידים קרובים... וכלה ברבינו הבעש"ט הקדוש 

ם להם היו תלמידים, אבל כמה?? ורבינו הגר"א שג
קבוצה מצומצמת של מנין תלמידים שהם השקיעו 
בהם את כל נשמתם... אפילו מרן החזו"א שעד עצם 
היום הזה ישנו מושג מיתולוגי שנקרא תלמידי 
החזו"א... מי זה התלמידים האלו?? מדובר בכמה 
אחיינים ועוד כמה צעירים שהיו מסתובבים אצל 

פשוט האציל עליהם מרוחו וליווה מרן החזו"א והוא 
אותם בעבודת ה' צעד אחר צעד... וכולם צמחו שם 

כי היה להם 'מדריך'  ולמה??לענקי רוח אחד אחד... 
צמוד!!! זה לא היה רב שנכנס באוכלוסיה ויוצא 

רב שהם יכלו  רב צמוד!!!!באוכלוסיה, אלא 
להתקרב אליו, והיה להם איתו קשר על בסיס יומי, 

  ין לנו היום!!!ואת זה אא

כיום לא חסר תלמידים, אם כבר חסר... חסר 
 רבנים!!!!

שירים  מי מוכן היום להשקיע בחמשה תלמידים, 
  את היד!!!

מי מוכן היום לתת אימון בכמה תלמידים בודדים 
ולהשקיע בהם את כל נשמתו ולהרגיש בזה סיפוק 

 שירים את הכפפה!! של הרבצת תורה, 

מי מוכן לחוש הישג מרשים שהוא זוכה להעמיד 
חמשה תלמידים שהוא בנה אותם ממסד ועד 

  נו... שירים את היד???טפחות? מי??? 

--- 

האם חלמת פעם לזכות  אברך תלמיד חכם מופלג: 
להרביץ תורה?? האם אתה משתוקק להיות מוסר 

 תורה ולהיות מעתיק השמועה?? 

י בשביל זה צריך לפתוח עזוב... אין לך שום סיכוי... כ
ישיבה גדולה... ואל תשכח שזה לא מתחיל שם... 
בשביל לפתוח יום אחד ישיבה גדולה צריך בהתחלה 
להיות משיב בסדר ג' בישיב"ק... ואח"כ מתקדמים 
להיות ר"מ ואח"כ מתקדמים וכו'... ואז פותחים 
ישיבה... ואז צריך רשם טוב וצריך בשביל זה גם ים 

יך שיגיעו בחורים טובים ושיהיה עם של כסף... וצר
מי לדבר וכולי האי ואולי... נו... אז נראה לך שיש 

אז זהו!!! שכל מסע סיכוי שזה יקרה אי פעם?? 
  היסורים הזה נכון עד ל"ג בעומר!!!!

עד ל"ג בעומר תתאבל ואל תשמע מוזיקה... כי אתה 
הרי משתוקק לזכות ללמוד וללמד... וככל הנראה 

שזה יקרה... אם ככה יש לך בהחלט מה אין סיכוי 
להתאבל על מיעוט הרבצת תורה שבדורנו... אבל 

כעת אתה יכול לפצוח ברגע שהגיע ל"ג בעומר... 
כי ביום הזה מתברר שבשביל להיות מוסר  בריקוד!!!

התורה לא צריך לפתוח ישיבה ענקית וגם לא צריך 
מוסד רשום ולא עסק פטור... אתה לא צריך להיות 

ם בועד הישיבות ואתה גם לא צריך תמונות רשו
בעיתון על כנס יסוד לפתיחת ישיבה ובוודאי שלא 
צריך רשם... אז מה כן צריך??? אתה צריך בסה"כ 
לקחת על לוח לבך כמה צעירים בני עליה בודדים 
שכבר בלאו הכי מנסים להתקרב אליך... הם כבר 
שמו עליך עין והם חפצים בקרבתך והם מנסים 

איתך בלימוד ולהתקרב אליך... כי צעירים בני לדבר 
עליה מזהים דמות רוחנית מרוממת ונמשכים 
אחריה כזבובים לאור... וכל מה שנדרש ממך זה 
בסה"כ להיענות להם!!! לתת להם להתקרב אליך... 
ובאמת לקרב אותם.. ללוות עם כל אחד ואחד 
באופן אינדיבידואלי ולעקוב אחרי ההתקדמות 

ם ולנווט אותם ולייעץ להם לפי הרוחנית שלה
העניין...  להשקיע בכמה צעירים בודדים האלו ולא 
לזלזל בקשר הזה... כי... כי למייעשה זו ההרבצת 
תורה הכי אמיתית... כי כשיהיה לך קשר קרוב ורצוף 
מול בחור בן עליה שעדיו לגדולות ואתה תכיר אותו 

תו לפרטי פרטים... או אז תוכל מידי פעם לכוין או
גם במידה וזה יהיה כרוך בחריגה ויציאה 

(לייעץ לבחור לעשות דברים שמנוגדים למסגרת מהמסגרת... 
זה משהו שרק מי שמלווה אותו מקרוב יכול לעשות את זה... זו 

ואתה תכוין אותו  נקודה חשובה ואפרט אותם בהמשך...)
 לפי עניינו ולפי תכונתו...  

--- 
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מי אמר  מוכר....אלא שכאן מגיע החשש הגדול והה
שאני יודע להדריך  נכון בחור בן עליה מהי הדרך 
הנכונה בשבילו... אני חושש לקחת אחריות... ואולי 

 יהיו לי מחדלים... אולי אני אעשה טעויות...  

תסלח לי אברך יקר!!! אתה יכול להיות רגוע... אתה 
כבר לא יכול לעשות מחדלים גם אם תרצה... 

עצם  דול ביותר כבר קרה!!!כי המחדל הגגולמה??? 
העובדה שכ"כ הרבה צעירים בני עליה מתגלגלים 
להם לבד לבד בכל שנות הבחרות בלי שום הדרכה 

זה כבר המחדל הגדול ביותר והוא כבר וליווי אישי... 
כך שברגע שאתה נכנס לתמונה  אתה יכול  קרה!!!

רק להועיל... אתה יכול רק לעזור... (על זה נאמר 
 קלב"מ...)

ממילא אל תאמר נער אנוכי ואל תהסס ואת 
 תחשוב פעמיים...

מה אתה חושב... אדון אז נדברו... מאיפה יש לו אומץ להגיד 
דעות בלי להתבלבל?? וכי יש לי כתפיים כ"כ רחבות?? אין לי לא 
כתפיים ולא רחבות... יש לי דבר אחד שעומד לי בראש... הצעיר 

שאף אחד לא מכיר אותו הזה מעולם הישיבות הענק של דורנו 
ולא מודע לכוחות שלו... דבר אחד אני יודע... להזיק לו אני לא 
יכול!!! אם אני פונה אליו ונותן לו כח ועצות טובות אני יכול רק 

 להועיל לו יותר או פחות... אז אני יורה... 

ותאמין לי שהכתפיים שלך רק יותר רחבות ממני!!! כי סו"ס פה 
רה לכל הכיוונים... פה זה באמת סוג של בעלון אני באמת יו

מזל... אני יורה ללא הבחנה בתקווה שמשהו אחד פוגע... אבל 
השנים שלושה צעירים שכנים שלי שלקחתי אותם כפרוייקט 
אישי ואני נושא אותם על לוח לבי ואני באמת מלווה אותם בכל 
 שלב... מולם אני הרבה יותר יסודי!!! אני הרבה יותר יעיל מעוד

 כתב עת ששמו אז נדברו שפתאום מדבר איתך על מירון...

אז אני לקחתי על עצמי את החמשה תלמידים שלי... ואתה 
תקח על עצמך חמשה תלמידים ואם עוד כמה אלפי אברכים 
כמונו יקחו כל אחד את הכמה צעירים בני עליה שכבר בלאו הכי 

אלינו. הרי זו ההרבצת הגדולה ביותר בדורנו!! הם קרובים 
 יעמידו תורה 

בקיצור: יש מחסור חמור ברבנים!!! תלמידים יש    
בשפע רב... יש היום פיצוץ אוכלוסין בייחס 
לתלמידים. הישיבות מפוצצות בתלמידים...  ומה 
חסר?? חסר רבנים!!! מי מוכן להיות רב לחמשה 

ירים את הכפפה... תלמידים? שירים את היד!!! ש
 יוצאים לדרך...

--- 

אני רוצה לשתף אותך בקונפליקט אישי שיש לי 
בעזה"ש בתקופה הקרובה אני אמור  בימים אלו...

בסייעתא דשמיא להוציא ספר על עסק התורה!! 
עכשיו: אני באופי שלי אנטי ממסדי בכל הווייתי... 
הנס שלי היה... שהיה לי רב צמוד!!! ובגלל שהוא 

רב צמוד... והוא ליווה אותי בכל צעד ושעל... היה 
לכן היה לו את הפריבילגיה שהוא יכול לבנות לי 
תכנית לימוד ועבודת ה' מחוץ למסגרת... משהו 
בהתאמה אישית מיוחד לפי התכונות המסוימות 
שלי... עכשיו ככה: בדרך כלל להוציא בחור צעיר 
מהמסגרת זה דבר מאוד מסוכן!!! אפילו אני 

י ממסדי מודה בעל כרחי שהיום אני לא אעיז האנט
לעשות את זה לבחור שיתקשר ויתייעץ איתי... 
הדבר האחרון שאני אגיד לו זה לצאת מהמסגרת... 

אתה לא  פירוק!!!למה??? כי יציאה מהמסגרת זה 
(קיי"ל: לא ליסתור  גם בונה...אא"כ אתה  לסתוריכול 

מתי אפשר  י)איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחרית
לפרק לצעיר את המוסכמות של המסגרת?? רק 

אם שאתה בונה איתו מסגרת אישית חילופית... ואת 
זה אפשר לעשות רק בליווי צמוד של דמות רוחנית 
"שעומד על גביו"!!! ומעתה: אני הולך כעת להוציא 
ספר... בספר זה אני אמנם לא הולך לדבר באופן 

... סו"ס כל ההולך רשמי נגד המסגרת... אבל תכל'ס
ילך שלי הוא לא לגמרי בקו המוכר והקלאסי... ולכן 
אני כל הזמן הולך על גחלים... מצד אחד יש המון המון 
צעירים בני עליה (וגם אברכים) שהמסגרת לא 
מספקת אותם... המסגרת לא נותנת מענה  לשיעור 
קומה הרוחני שלהם.. והשטייגן האמיתי שלהם מחכה 

ץ למסגרת... אבל סיכמנו שמסוכן להם דווקא מחו
להוציא צעיר מהמסגרת בלי ליווי צמוד של מבוגר... 

 אז מה עושים???  פה צריך אתכם!!!! 

פה צריך את הרב שמוכן להשקיע בחמשה 
 תלמידים!!! 

פה צריך אותך!! שתהיה איתו!! שתעמיד אותו!!! 
 שתלווה אותו!!! 

 ה???ואם אתה לא תעשה את זה... אתה יודע מה יקר

לא יקרה כלום!!! אל תדאג... הוא לא ירד לרחוב... 
הפעם אנחנו מדברים על בחור בן עליה מרומם 

אבל כן שאנחנו לא חוששים על היידישקייט שלו... 
אתה יודע מה  יקרה לו משהו הרבה יותר עצוב ומר...

יקרה לו?? יקרה לו מה שקורה כמעט לכולם... הוא 
אבד חשק... כי הוא לאט לאט ישחק ויאבד טעם... י

כבר כמה שנים לומד שעות ע"ג שעות מה שלא 
מתאים לו... וכך תעבור שנה ועוד שנה ובעוד שלוש או 
ארבע שנים הוא יתחתן ואז הוא יגיע לכולל שלך!!! 
ואז יתגלה מול עיניך אברך מנומנם... מה שנקרא 
סוחב!!! סוחב את השטייגן... סוחב את המוסכמות 

קע איתם מהישיבה.. ואז תשאל הרוחניות שהוא נת
שאלה בחלל העולם: איפה הברק והאור שפעם היה לו 
בעיניים?? איפה ההתלהבות העצומה שהייתה לו פעם 

המסגרת לא  והתשובה היא עצובה מאוד:בלימוד? 
נתנה לו מענה מספק!! הלימוד המאוד מסוים של 
המסגרת  לא התאים לאישיות שלו... הוא במקרה 

ת אחרת של לימוד... היה צריך לבנות לו היה צריך תכני
מבנה לימוד משלו... אבל מה נעשה... אף אחד לא 
העיז להוציא אותו מהמסגרת... מצידי יתכן שהוא 
אפילו התקשר אלי ואני לא העזתי להגיד לו שיעשה 

כי בשביל  ואני לא חוזר בי!!!!אחרת מהמסגרת... 
לוות לשבור מוסכמות ולפרק לו את המסגרת.. צריך ל

(יש כדורים אותו הלאה ואני הרי לא אעשה את זה... 

אז הוא היה נשמה  שרופא משפחה לא נותן בלי מעקב...)
טובה... לא התחכם ולא התמרד... המשיך לשבת 
שעות רבות מול העיון שלא התאים לו... המשיך 
לשבת שעות רבות מול סוג לימוד שהוא לא התחבר 

יבש מבפנים... אליו בכלל... ולאט לאט הוא התי
 הפסדנו אותו!!! הפסדנו תלמיד!!!

אם היה את האברך המרומם כמוך שהיה תופס אותו 
כמו שרי עשרות ומתוך היכרות מעמיקה איתו... היית 
מלווה אותו ובונה איתו תכנית איך ללמוד מחוץ 
למסגרת בצורה שכן מתאימה לו... אותו בחור היה 

פחות כמו שאני פורח!!! הוא היה עושה שטייגן עצום ל
עשיתי ברמב"ם ובטור בית יוסף ואפילו בחומש רש"י 

 כשהייתי בחור... 

כן... כשהייתי בחור ולא התאים לי המסגרת... היה לי 
רב שאיפשר לי ללמוד רמב"ם וגמ' רש"י בבקיאות... 

ותשובות בהלכה ו... ואל תשאל... כי זה מה 
שהתאים לי בשעתו... כל תקופה והסיפור שלה...  
אבל אל תצפה שאני בספר שלי אכתוב לבחור... 
עזוב... תתחיל ללמוד רמב"ם... תתחיל ללמוד 

ומי יעשה את זה אם לא  כי צריך פה ליווי!!!טור... 
אתה... אתה האברך המרומם... פה צריך אלפי 
רבנים!!!! אלפי רבנים שכל אחד יקח על עצמו 
חמשה תלמידים... שכל אחד יקרב את אלו 

ים אליו בלאו הכי... והם!!! הם יעמידו שכבר קרוב
 תורה באותה שעה!!! 

אתה קולט??? חסרים לנו רבנים... לא חסרים 
 תלמידים!!!! 

מספיק חמשה תלמידים בשביל למלאות את כל 
ארץ ישראל תורה... אז מה חסר?? חסר המון כח 
אדם של אלפי רבנים שמוכנים כל אחד להשקיע 

הרבצת תורה הכי בחמשה תלמידים... תבין שזו ה
 אמיתית!!

--- 

אני  ואני רוצה לסיים עם פניה נרגשת לקיר!!!
פשוט לא משלה את עצמי... אני רוצה להגיד 
משהו לצעירים משיעור ג' ישיבה קטנה והיות 

לכן אני ואני יודע מראש שאני הולך לדבר לקיר... 
 פונה ישירות לקיר!!!

תקשיב קיר: שלא תגיד שלא אמרתי לך... וכדי 
שלא תדפוק אח"כ את הראש בקיר... תזכור 
שאמרתי לך ש... שישיבה גדולה ומפורסמת 

זה אומר דבר שלומדים בה המון המון בחורים... 
זה אומר שיש פה הרבה תלמידים  אחד!!!

טובים... אבל מה נעשה שלא מספיק תלמידים... 
(יש כאלו שחולקים עלי... עכ"פ תלמידים צריכים רב!!!! 

אן דאמר שבחור בן שש עשרה צריך עדיין אני מדבר למ

 24.000ובחור שהולך לישיבה שיש בה  הכוונה...)
המחיר  שיש לזה מחיר!!!תלמידים צריך לדעת 

למנות את הוא שבכזו ישיבה אין לך רב שיכול 
אין לך שם רב שיכול לבנות ולעצב את  שבחך!!

ואל אישיותך ולהוציא ממך את המירב והמיטב... 
 כי אי אפשר!!!!תבא בטענות 

אז מה אז היות וכפי שסיכמנו אני מדבר לקיר... 
 העניין לדבר לקיר?

שאני לא מדבר למי שכבר התקבל לישיבה  אז זהו!!!
הנכספת וכל כולו מסתובב כטווס ובטוח שהוא זכה 
בפייס... אני מדבר על אותו "אומלל" ש"לא זכה" 
להתקבל לישיבה שהוא כ"כ חלם להתקבל ודמעתו על 

 אליך אני פונה!!!יו בדיוק כמו שאני בכיתי בשעתו... לח
אם כבר לא התקבלת... ואם אתה כבר יושב וראשך 
חפוי ומרגיש לא שווה...  אז עזוב!!! ברגע שהגיע ל"ג 
בעומר והדמעות של רבי עקיבא נגמרו על הישיבה 
הגדולה בתבל שהרישום שלה נסגר לנצח... בדיוק אז 

יה רגוע... מנע קולך מבכי אנחנו נזכרים לרקוד... תה
ועיניך מדמעה... אתה כנראה הולך להיכנס לאחת 
הישיבות שיש בהם קצת פחות בחורים וקצת יותר 
רבנים שמשקיעים... ואתה תזכה לשבת מול רב שיוכל 
למנות את שבחך וללוות אותך ולגדל אותך ואתה 
התקווה שלנו... אתה תעמיד לנו את התורה שבעל 

מוזיקה... חזק ויאמץ לבך...  בקיצור:  פה... רוץ לשמוע
בחורים יקרים... תשתפו גם אתם פעולה... לא רק 
האברכים צריכים נכונות לקרב אתכם... גם אתם 

תרדפו אחריו ברעב  תלמדו להתקרב לרב צעיר ונגיש..
  ובצמא לשמוע דבר ה'...
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 מזל טוב!!! שבעים כלות סוגרות שידוך ביום אחד....

זה היה מחזה לא שגרתי בעליל... בבית המקדש באמצע היום!!! לפתע הורגשה תכונה רבתי סביב לשכת הכהן גדול... ובכן: 
הכה"ג בשבועות האחרונים מאוד כאוב ומוטרד... הכה"ג נושא על לבו הטהור את צרות הכלל והפרט... ולאחרונה השכימו לפתחו 

שמתמודדים יום מול "לשובע ולא לרזון..." כפי שדיברנו התקופה הזו היא תקופה  יותר מידי מקרים קשים של יתומים ואלמנות
(בשנים רגילות הלקט שכחה ופאה לפעמים משמש כמקור לא פשוטה לעניים... אין מעשר עני ואין לקט שכחה ופאה ולא פרט ועוללות.. 

.. ויש הרבה בעלי שדות כשמגיע השלב של הקציר הלב שלהם נפתח והם פשוט הכנסה עיקרי לאלמנות... בפרט שרוב בעלי השדות לא נותנים רק אחד מששים.

אבל בשנת שמיטה הכל ספיחין!!! ובדיוק בשנה זו זה הגיע על הגבול של שנת  ממלאים את האוצרות של האלמנות והיתומים לכל הקיץ.)
ת לשכת הגזית והוא כמעט... כמעט הכריז שאפשר ו... ורשב"ג כבר כינס א (לא חלילה שנת התשפ"ב.. שלא נמעט בחסדי ה')רעבון... 

 לחרוש כדי חיי נפש... אבל בסוף הוחלט... שאאפעס... אפשר לשרוד!! על הגבול...
 ותכל'ס... קול דמי אחינו זועקים אלינו... וזה מדיר שינה מלבו הטהור של הכה"ג שכולו מסטרא דחסד... 

ה להקריב מאות עולות ושלמים... הכה"ג מזמין אותו לפגישה דחופה... ומנסה כל גביר שמגיע בימים אלו לבית חיינו מתוך כמיה
להשפיע עליו להמיר את זה בצדקה ליתומים ואלמנות... סו"ס "ונבחר לה' מזבח עשה צדקה ומשפט לה' מגישי מנחה בצדקה..." 

אן עם כל האורות... לך תוריד אותו מזה.. (יו"כ קטן) לפעמים הכה"ג מצליח לשכנע ובדרך כלל לא כ"כ.. סו"ס מי שכבר הגיע עד כ
הוא יתן לכה"ג עשרות בכורות  שנולדו לו שהם לכהן... זה בכיף!!!! אבל להחזיר אותו הבייתה שיתן לשכנים לחם לאכול זה לא 

ש... כ"כ מדבר אליו... הוא במקרה הטוב מוכן לצרף לסעודה עוד עשרים יתומים מדסקין שיודעים לאכול חולין על טהרת קוד
שלשל אותם (הוא גם מוכן לצורך העניין לקחת את כל השאריות של החד פעמי או הכלים הרב פעמיים (מי יודע מה יותר יקר) שנשארו לו מהזבח משפחה... ל

   בלשכת חשאים ובסוף חודש מגיעים לשם בני טובים ולוקחים ומתפרנסים מזה..)
לבו את רעבונם של מאות יתומים ואלמנות וזה לא נותן לו מנוח... ואז יום  הוא נושא על חושן תכל'ס... הכהן גדול לא רגוע!!!

 אחד באין מוצא הכה"ג קם והכריז... זהו!! אני ניגש לפעולה נועזת!!! 
היה זה בשלושת ימי ההגבלה... כל כלל ישראל עולים לרגל לירושלים לבית חיינו... הכה"ג שלח את נאמני ביתו עם רשימה 

ים אלמנות שהם עדיין לא מסודרות במחיה... תגיד להם שהכה"ג מזמין אותם ללשכת הכה"ג!!! כולם היו מדוקדקת של שבע
מופתעים... מה פשרה של ההזמנה הזו?? ממתי ראינו שכהן גדול מזמין ללשכתו עשרות אלמנות?? כולם במתח... הכה"ג המתין 

ציץ... לבש בגדי עצמו, נכנס ללשכתו... שם המתינו לו שבעים לסיום תמיד של בין הערביים... שרק אז הוא יכול להוריד את ה
 אלמנות... 

ובכן: אני מודע וכאוב למצב הכלכלי הקשה שאתן שרויות בו יחד עם כל כלל ישראל... כל  הכה"ג פתח בדבריו וניגש ישר לעניין:
תו... היו כמה מאות אלמנות ששלחנו מה שיכולתי לגבות ולדחוק במי שיש לו כבר עשיתי... ותכל'ס אין הבור מתמלא מחולי

אותם לשכירות בחצי שנה הקרובה בארץ עמון ומואב בשביל להתפרנס ממעשר עני... (שהרי עמון ומואב מעשרין מעשר עני 
בשביעית) אבל עדיין נשארו כך וכך אלמנות שעדיין לא מסודרות... ובאין מוצא!!! הפתרון היחיד שמצאתי שעכ"פ תלוי בי. זה 

  לקדש אתכם!!!!ת ולא יותר לא פחו
אנשים נותנים לי עשרות בכורות מידי שבוע ורואים בזה זכות... חוץ מזה יש לי תקציב בלתי נדלה של אלפי  גדול...סו"ס אני כהן 

אחד  (לכל הכהנים יש יום אחד ושבועחזה ושוק של שלמים מידי יום... שהרי כהן גדול מתוקף תפקידו נוטל כמה שרוצה בלא חלוקה... 

בלאו הכי נעשה פה מאמץ עליון בקרב כהני המשמר להצליח  שהם עובדים ורק אז הם מקבלים... אבל הכה"ג מקריב בראש ונוטל חלק בראש)
לגמור על כל הכמויות של בשר קדשים שצריך לאכול אותם ליום ולילה (תודה ואיל נזיר) או לשני ימים ולילה (שלמים) כדי שלא 

 ישאר מזה נותר... 
אני יודע שבאותה שעה יש יתומים ואלמנות רעבים ללחם... יש פה אמהות שהבטיחו לילדים שלהם עוף לשבת ולא  אז חבל לי!!!

זוכות להגשים את זה... ולכן לא נותרה לי ברירה!!! היות ואני לא מצליח לגייס בדרך של התרמה... לא נותר אלא להגיע בדרך 
ל הבית ואני קובע ומחליט! סו"ס אני כהן גדול!! ובמשבצת הזו אני המילה האחרונה... עוקפת... להגיע מהמשבצת שבה אני בע

ואם אני כעת אקדש אתכם... והרי אתן מאורסות לי... הרי מכאן ואילך דבר תורה ארוסה אוכלת בתרומה... ומכאן ואילך אתן 
זה לפני שחכמים גזרו שארוסה לא תאכל בתרומה עד י"ב  (עכ"פ בתוך ירושלים... ואגב:יכולות לאכול בשר בכור וחזה ושוק של שלמים 

ופה אני בעל הבית!!! פה אני לא צריך להתרים... פה אני קובע!! אני אקח מידי יום כמות נכבדת של חזה ושוק ואחלק בין  חודש)
 כל נשותי הרבות ואם אוכל להועיל לכמה עשרות יתומים ואלמנות והיה זה שכרי.. 

האלמנות פרצו בפרץ של בכי מהתרגשות... מי האמין... הכה"ג הזה  פה פעור... כולם היו המומים!!!!כל המתאספים ישבו ב
שראשו בשמים כ"כ חושב עלינו... מוטרד מהסיר הריק של הארוחת צהרים שלנו... ובכלל...  אף אחד לא חלם בחלומות הכי 

מהמשפחות הפשוטות שבכלל ישראל... שהכהן גדול מיזמתו הזויים שהכה"ג יהגה כזו תכנית... אתה יודע מה זה בשביל אלמנה 
אבל!!! רגע רגע... ההתרגשות מוקדמת האישית פונה אליה ורוצה לא פחות ולא יותר לקדש אותה ולו בשביל לפרנס אותה..  

 כעת המשיך הכה"ג ואמר: יש לי כעת שתי הסתייגויות חשובות שצריך לתת עליהם את הדעת!!!   מידי...
בבת כה"ג שכונס אלמנה הוא עובר  כי אסור!!!חס ושלום לא לכנוס... ולמה?  ולא יותר!!אתכן  רק לארסאני יכול  ון:דבר ראש

על שני לאוין... גם על האירוסין וגם על הנישואין!! הוא חייב שבעים ושמונה מלקות...  אבל זה לא סתירה!! כבר משעת  אחת
(אבל ר"מ פליג עליהו וסבר שכל פ לפי שיטת בעל ההילולא.. רבי אלעזר ורבי שמעון... האירוסין אתן כשרות לאכול בתרומה...  עכ"

 שמשתמרת לביאה פסולה אסורה לאכול בתרומה) 
חודש סיון תמוז אב אלול...  תכנית הבראה נקודתית רק לארבעה חודשים הקרובים!!!לא לשכוח... אני מדבר כעת על  דבר שני:

רק --" ביתו זו אשתו וביתואני צריך להיכנס לקודש הקדשים... ואז יש דין "וכפר בעדו ובעד  ולמה?? כי ביום כיפור הקרוב
אסור שיהיו לי ביום כיפור שתי נשים... ולכן!!!! אני מתנה מראש... יום לפני יום הכיפורים אני  ולא שני בתים...בית אחד  אחת!!

כי סו"ס כעת אתן רק אלמנות... ואלמנה כשרה   חשבון מראש...ואת הפרט הזה אתן צריכות לקחת באאלץ לגרש את כולכם!!! 
להינשא לכהן הדיוט... יש לכן עדיין פוטנציאל להינשא לכהנים... ואילו ברגע שאני קידשתי אתכן ואאלץ לגרש אתכן... הרי 

משיך לאכול... כי רק ביום כיפור הכה"ג צריך (אמנם אני מצידי הייתי בשמחה מחזיר אתכן לאחר יום כיפורים להגרושה אסורה אפילו לכהן הדיוט!! 

אבל כולי תקווה שעד אז... עד  להיות עם אשה אחת אבל דא עקא שאני כבר לא אוכל... כי אתן כבר גרושות!!! וכאמור גרושה אסורה אפילו לכהן הדיוט..)
תפלל שיפקוד ה' את עמו ותהיה שנת זול.. יום כיפור... אני כבר אבכה ואעתיר עליכם בבית החיצון לאחר קטורת לפני ולפנים... א

שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ואז כבר תורגש רווחה... אבל עד אז אני מצידי מוכן לקדש כל שנת אוצרך הטוב תפתח לנו שנה 
כיפור... ואולי... אולי אלמנה שסברה וקיבלה... ואז לפתע הצטעפו עיניו של הכה"ג... והוא אמר בשקט... מי יודע אם אזכה לחיות עד יום 

אולי  בזכותן!! אולי בזכותכן יזכני ה' גם ביו"כ הקרוב להיכנס לפני ולפנים... כמו בנימין הצדיק שהוסיפו על שניו בזכות שהחיה את האלמנה...
לה... מותר או אסור... זה אבנה גם אנוכי מכן... תכל'ס האסיפה הסתיימה וכל ירושלים כמרקחה... זה נהפך להיות הרייעד של שלושת ימי ההגב

 בסדר או לא בסדר... מה שבטוח ההמשך בשבוע הבא אי"ה... 

5 
 בקרוב ממש

הכנה נחוצה לקראת "השבוע 
 שלפני..."

שבעוד שבועיים מגיע יום קבלת התורה וצריך נכון 
להתכונן ליום הזה!!!  אבל בעוד שבוע יש עוד 
 -תאריך שצריך להיות ערוך גם אליו!!! ובכן: להבדיל

בעוד שבוע... בערב ראש חודש סיון מגיע התאריך 
של מלחמת עמלק!! מגיע רגע של רפידים... של 

גיע שרפו ידיהם מן התורה... ואז מ -רפיון ידיים
עמלק ומתחיל לזנב... מתחיל להכניס בך תחושות 

(אגב: זה לא חולשה... מה אני שווה... ה' כועס עלי... 
חייב להיות דווקא בעוד שבוע... יכול להיות שזה כבר היה לפני 

כדור שלג...  מתחילוכאן  שבוע... עמלק "לא חזק" בתאריכים)
 זה התחיל מריפיון... ואז מגיע עמלק ומחליש אותך
יותר... ואז הריפיון מעמיק.. ואז עמלק מסמן אותך 

וצריך להיות ערוך לזה!!! מה?? איך וחג על נשמתך... 
 ערוכים לזה???

אז הגישה האידיאלית היא... שאוי ואבוי... בחור 
יקר... תשמור על עצמך שלא!!!! שלא יהיה ריפיון... 
שזה לא יקרה... אל תתן לריפיון להשתלט עליך... 

לעמלק פתח... כי אז אתה נכנס איתו  אל תפתח
 למערבולת.. הלוואי!! זה המצב האידיאלי... מי יתן...

אבל תרשה לי... סו"ס פה זה לא שיחת מוסר... פה 
זה בסה"כ עלון... עלון זה משהו שיכול להגיע גם 

ההיערכות הנכונה ביותר לקראת ברגע שאחרי... 
מלחמת עמלק זה לקחת בחשבון שהריפיון הוא 
צפוי!!! הריפיון יגיע... (ומסתמא כבר פגשת אותו...) 
כל הסיפור הוא רק לדעת איך לתפוס את המושכות 
בחזרה... אין מה לדאוג שלא יהיה ריפיון... כי יהיה 
ריפיון!!! זה יקרה ויהיו לך את השעות ואולי את 
הימים של הריפיון... שבקושי סחבת את עצמך... 

ם את נשימה העמוקה וכל הסיפור זה רק לדעת לנשו
ולחזור עם כל העוצמה לחיזוק!!! אל תדוש בעבר... 

 אל תאכל את הלב על מה שקרה...
סליחה... אתה לא יותר טוב מדור דעה שבעיצומם 
של החמישים יום המקוריים שבין יציאת מצרים 
למתן תורה... באותם ימים בעצמם הם עברו סידרה 

על ים בים שלימה של נפילות וריפיונות... וימרו 
סוף... מסרה ומריבה... עד אנא מאנתם לשמור 
מצוותי... מרה... וילונו... רפידים... ובכל זאת, כל זה 
לא הפריע להם לתפוס כל פעם מחדש את ההגה... 
להתנער מהאבק כמו צ'אלמער שיודע לנער את 

(ראית פעם כזה הכובע אחרי שמישהו יורד עליו... 

והם!!! הדור הזה הם  פשוט להתחיל מחדש... דבר??)
בסוף עמדו למרגלות הר סיני וקבלו תורה... כן... 
אותם אלו ששבוע אחד לפני כן... היו ברפידים... 
בריפיון ידים... זה אותם אלו שלפני שבוע בלבד הגיע 
עמלק וניסה להכניס להם פרפרים בראש... היתה 

וחז"ל  ויסעו מרפידים!!שם נקודת חולשה... אבל 
עה אחת נסעו ובאו להר סיני... תוך דורשים: לש

שעה הם תפסו את עצמם לידיים... עשו פרסה של 
מאה שמונים מעלות... ומרפידים הם הגיעו תוך 

 שעה נסיעה למדבר סיני!!!
הר  האחד לפנילא לחינם התורה מדגישה שהמסע 

סיני... היה רפידים!!! זה לא היה שתי מסעות ולא 
אלא מסע אחד שלוש מסעות לפני מתן תורה... 

בלבד לפני!!! ללמדך שאפשר לצאת מרפידים גם 
שבוע אחד בודד לפני מתן תורה... ללמדך שבשעה 
אחת אפשר לשבור ימינה ולהגיע היישר לקבלת 

אין שום סיבה שתהיה יותר מיוחס מדור התורה... 
ואם קרה ריפיון ובטח כבר קרה... אתה פשוט דעה... 

ול לעשות את זה כל ואתה יכתופס את ההגה שוב... 
ומה יקרה אם למחרת שוב יגיע הבן דוד  רגע נתון...

עמלק מהר שעיר... אז שוב ננער את הכובע... שוב 
נתנער... שוב ניסע מרפידים ונבא להר סיני... רק 
מילה אחת אחרונה: קח בחשבון שבכל ריפיון כזה ה' 
פשוט מזמין התחזקות... ה' רוצה לראות אותך יודע 

זה???  בכביש מאתגר... לא תתן לו את לנהוג גם

  .קדימה... יוצאים מרפידים



“ 

 

 "ויאהב קללה ותבואהו..." וכי מי אוהב קללות????
ערב אחד לפתע נשאבתי לנוסטלגיות... נתקפתי משום מה בזכרונות מהתקופה של החיידר...  

בחברי הכיתה שלי... מי היו החברים שלי ומי היו השונאים... ליד מי ישבתי... מי היה מלך הכיתה... 
  ואז פתאום קבלתי פלעש!!!!!מי היה הילד הכי מוביל והכי דומיננטי בחידר... 

שהיו הכי דומיננטיים בחיידר... כידוע: כמו שלמבוגרים יש דמויות נערצות... ככה נזכרתי בילדים 
לכל ילד יש בחידר איזה דמות של ילד נערץ שהוא מסתכל עליו ביראת כבוד... נזכרתי בכמה 
ילדים האלו שתמיד קנאתי בעוצמה שלהם... הם היו תמיד חזקים ומובילים... הם תמיד דיברו 

היה סביבם עקשען וממצב... תמיד המנהל והרבעס היו מתייחסים אליהם... מהר ובקול... תמיד 
וכעת במבט לאחור... ניסיתי להיזכר מי הם הילדים האלו שאליהם נשאתי את עיני בתור ילד.. 

שהמכנה המשותף בין כל הילדים שהכי הערצתי... היו לא פחות  לתדהמתי... מה מתברר לי????
ות ומורכבות... ילדים שמאוד מהר נשרו לרחוב... ואני לא ולא יותר ילדים ממשפחות הרוס

 אתפלא אם חלקם נמצאים בכלא...  
בקיצור: ההלם שלי כיום!!! שכיום שאני וגם אתה מכירים את זה מידי טוב מהצד השני של 
המתרס... כולנו מכירים את הילד המסכן של השכונה מהמשפחה המפורקת שיש תורנות בין 

ל הקהילה לקרב אותו... לפנק אותו... ולדרוש בשלומו כדי להקל עליו לכה"פ היהודים הטובים ש
באופן חלקי מהחסכים והחסר שיש לו מהילדות העשוקה שעוברת עליו... מבחינתנו הילד הזה 
הוא אומלל אחד גדול... ולמרבה האבסורד במבט לאחור אני מגלה... שבמבט הילדותי שלי 

לגמרי!!! במקום לראות פה ילד מסכן שרחמנות עליו... הרי  כילד!!! ראיתי את זה במבט הפוך
דווקא אני ראיתי פה ילד עוצמתי ומוביל והכי דומיננטי בחידר... שהלוואי והייתי זוכה שהוא 

  ולמה?? איך קורה כזו טעות??יתייחס אלי בכלל... 
לד סהרורי... ילד מסכן שמגיע ממשפחה הרוסה!!! הוא ע"פ רוב יההסבר הוא מאוד מאוד פשוט: 

ילד אחוז תזזית ולא רגוע... חוץ מזה למרבה הכאב הוא גם לא כ"כ ילד... כי ילד שרואה מחזות 
כ"כ קשים בבית... בעל כרחו ושלא בטובתו הוא בוגר משכבר גילו... וכמובן בוגר לא מהזוית 

גיל החיובית... אלא מהמובן המצוקה שבזה ומהמושגים הלא סימפטיים שהוא נחשף עליהם ב
מידי צעיר... וממילא הוא משדר עוצמה וחוזק... ואולי אפילו ציניות ואכזריות... ואילו אני הילד 
הרך והעדין שמגיע היישר מהחממה המשפחתית... כולי אפרוח!!! אני לא יודע לדבר כ"כ מהר... 

. חוץ וגם לא יודע להרביץ כ"כ חזק כמוהו... מה אעשה... לא עשיתי את ה"שימוש" שהוא עשה..
מזה אני מגיע על הבוקר לחידר... אני רגוע... אני לא מתחיל את הבוקר מיד עם צעקות ורץ 
למגרש ובועט בכדור בעצבים... לא!!! מה אעשה שהיה לי לילה רגוע... אמא סיפרה לי סיפור 
ואבא נתן לי נשיקה... הלכתי לישון רגוע וקמתי חצי מנומנם... הלכתי לחידר בצעדים מדודים 

 ופח ושליו... מט
והנה אני מגיע לחיידר ואני רואה מולי הר געש!!! בטח ילד שכל הלילה ראה סירנות ומכות... שמע 
צעקות... מה הפלא שהוא מגיע לחידר כולו קפיץ... ותחשוב שאני!!!! במקום לראות את המצוקה 

תי ילד שזועקת מההתנהגות הסהרורית שלו.. אני ראיתי פה משהו אחר לגמרי... אני ראי
עוצמתי... דומיננטי... מדבר בקול... מרביץ... זורק משפטים כאלו שאני לא מכיר... (בטח שלא 

 מכיר...) איזה כככריש!!!! 
עכשיו: לך תסביר לי שהילד שעומד מולי הוא ילד אומלל... לך תסביר לי שזה שהמנהל והרבעס... 
כולם מתייחסים אליו יותר מכולם... זה בגלל שהוא אחד התיקים הכבדים ביותר באסיפת 
מורים!!! זה שכולם מתייחסים דווקא אליו ואלי לא... זה לא בגלל שהוא ילד כ"כ מעניין ואני לא... 
אדרבה!!! אני פה הילד מהבית הטוב והנורמלי... באסיפת מורים אני כמעט אחרון ברשימה כי יש 

הורים נורמליים... אני הכי פחות מטריד את הצוות... אבל לילד הזה מתייחסים בכזו רצינות רק לי 
מרוב אומללות שיש לו והדאגה האמיתית לעתיד המפוקפק שלו... לכן כולם מתייחסים אליו ולכן 

 הוא הרבה יותר דומיננטי ממני... 
 בקיצור: הנתונים כמות שהם לא השתנו עד עצם היום הזה!!!! 

הזכרון שלי לא בגד בי... הייתי באמת ילד הרבה יותר שקט מאותו ילד... הייתי הרבה פחות 
דומיננטי... שמעו אותי הרבה פחות ממני... קבלתי הרבה פחות צומי ממנו... הבאתי לחידר הרבה 
פחות שמונצ'ס ממה שהוא הביא... כל הנתונים החיצוניים באמת סיפקו לי את כל הסיבות 

אותם לקנאות באותו ילד!!! והנה חלפו כמה שנים... ובמבט לאחור אני מסתכל על  הנורמליות
 ואני פתאום רואה אותם בהסתכלות הפוכה במאה שמונים מעלות...  נתונים בעצמם

הייתי מציע לך גם להתכנס כמה דקות ולהיכנס לנוסלגיות ותנסה גם אתה להיזכר מי היו הילדים  
ן אם גם אתה תגיע למסקנה דומה... (יכול להיות שאני שייך לדור הדומיננטיים בחידר... מעניי

 אחר... נו... אולי)
--- 

 כלפי מה הדברים אמורים???
 בפרשת בחוקותי אנחנו קוראים על הברכות והקללות... 

והשאלה שמתבקשת מאליה: למה אין שיוויון בין הברכות לקללות?? אם תשים לב: דבר ראשון: 
מאשר ברכות... (בפרט בפרשת כי תבא שאין שום פרופורציות ביניהם) דבר יש הרבה יותר קללות 

שני: הקללות מצוירות בצבעים הרבה יותר עזים מהברכות... הקללות נשמעות מאוד מפחידות 
ומעזעות ומחרידות... בקיצור: מאוד מאוד לא משתלם... ואילו הברכות... נו... לא נשמע כ"כ 

סתכל בברכות... מה כתוב? שירד גשם... כמה?? כמה שצריך.. משכנע... תפתח את הפרשה... ת
.בעיתם!! ואכלתם לחמכם לשובע... לא כתוב שיהיה אוכל משהו משהו... בסה"כ יהיה שובע... 

 ולא יהיה חיה רעה ויהיה שלום... נו נו.. זה נשמע כ"כ משכנע??? 
מה זה רעב... ומי שחווה את המלחמה (כמובן שמי שיודע מה זה חיה רעה וזה הבטחות מאוד סולידיות!!! 

אבל מי שכעת חי את חייו בשלווה לא יוצא  באוקראיינה... או מי שסבל מרעב... יודע להעריך מה זה שלום ומה זה שובע...

בקיצור: הברכות לא כ"כ סוחפות ומרגשות ומשכנעות... ואילו הקללות הם כן נורא  מגדרו...)
 '... זה כן בצבע זוהר... מזעזעות... ואכלתם בשר בניכם וכו

 למה?? למה אין שיוויון בין הברכות לקללות???
 והתשובה היא: יש פה חידוש גדול!!!    

אנחנו בפשטות חושבים שברכות וקללות זה כבר השלב של הציון של המבחן... מי שהצליח 
י שלא הצליח במבחן ויצא צדיק... ה' יבא וירעיף עליו ברכות וממתקים ומתנות וכיף חיים... ומ

 לא!! זה לא מדויק!!במבחן וקיבל ציון של רשע.. ה' ישלח לו מכות וצרות ובעיות וחובות... 
חלק בלתי נפרד מהמבחן הברכות והקללות זה לא רק הציון והתוצאה של המבחן... אלא זה 

כלומר: הברכות והקללות זה לא רק שכר ועונש על עמידה בניסיון ובמבחן... אלא  עצמו!!
עצמו חלק מהמבחן... כמו שיש לנו מצוות ועבירות ואנחנו צריכים לבחור במצוות ולא זה 

בעבירות.. ככה באותה מידה ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה!!!! ואנחנו צריכים 
כלומר: יכול להיות לך בן אדם מקולל... ולא בגלל שהוא עשה עבירה שלכן בקללה...  ולאלבחור בברכה 

(כמו שאדם שעושה עבירה... כי הוא בחר לעשות עבירה... אז  קללה... אלא הוא פשוט בחר בקללה...מגיע לו 
 זהו!! שבאותה מידה יש גם בחירה לברכות וקללות... ויש כאלו שבוחרים בברכה ויש שבוחרים בקללה...

 כן!!! זה אמנם חידוש גדול... אבל זה לא חידוש שלי... דוד המלך כבר מגלה לנו בספר
ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו, וילבש "תהילים שיש כזה מושג: 

קללה כמדו ותבא במים בפיו וכשמן בעצמותיו, תהי לו כבגד יעטה וכמזח תמיד 
מה כתוב כאן? שיש בן אדם שאוהב קללה!!! ולא סתם אוהב קללה... אלא הוא  יחגרה...""

לברכה... ולא זו בלבד שהוא אוהב את הקללה גם לא חפץ בברכה... הוא מסרב באדיבות 
אלא הוא מחבק אותה בכל הכח... וילבש קללה כמדו... ותבא כמים בקרבו וכשמן 

 בעצמותיו... הוא משריין את עצמו בקללה מכל הכיוונים... 
והנה... הדוגמא הכי פשוטה זה מה שהבאתי מהתפיסה שלי בתור ילד... אני בתור ילד 

בית רגוע ושלו... אבל קנאתי בילד הסהרורי  מבורך???מה זה בית  ..בבית מבורך.חייתי 
מהמשפחה המפורקת... במבט הילדותי שלי אהבתי את הקללה!! קנאתי בעקשען 
ובמושגים שהוא שלף ככה בחצי פה... זה היה נראה לי הרבה יותר מעניין מהחיים 

 המשמימים שלי בבית היותר מידי רגוע הזה... 
זה ממש נראה ככה... הברכות  בברכות והקללות של פרשת בחוקותי... ובאמת אם תעיין

הם מאוד משעממות!!! בטח... גם לי היה משעמם בבית שלי... כי מה היה בבית שלי?? 
והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם... ואשבור מוטות עולכם 

 וחד... שיהיה לנו טוב ביחד... ואולך אתכם קוממיות... מה כתוב כאן?? לא משהו מי
זה נשמע כ"כ מרתק??? בסה"כ יהיה טוב... לא יהיו חיות רעות ברקע... לא יהיה רעב... 

 וגם לא יהיה עושר יוצא דופן... ואכלתם לשובע!!! 
אז זהו!!! שכמו שכשאני הייתי ילד היה לי די משעמם בבית המבורך שלי ודווקא אהבתי 

 תזזית מהבית המקולל... את הקללה של הילד האחוז 
קח בחשבון שאמנם גדלתי בכמה שנים!!! ואמנם היום אני כבר יודע להבחין בין בית 
מבורך לבית מקולל... אבל!!! קח בחשבון שעדיין... ברמת משכל שאני תקוע בה היום... 

יתכן שיש קללות שאני ממש אוהב אותם  גם היום יש לי את אותם טעויות בדיוק... 
 אליהם... ובאותה מידה יש ברכות שאני מסתכל עליהם כדבר מקולל...ומשתוקק 

--- 

כמדומני שאחת מנקודות ההבדל בין ברכה לקללה... זה יציבות מול אי יציבות!!  אתה 
יודע מה זה קללה? קללה זה בן אדם שננננורא נורא מצליח... ואז בבת אחת הוא מתרסק 

.. ואז בבת אחת הוא מאבד את כל נכסיו ולא עד הסוף... הוא מתעשר ונהיה עשיר מופלג.
נשאר לו כלום... אתה יודע מה... לצורך העניין בא נדבר לרגע בשפה של פוליטיקה... אם 

 נסתכל בהיבט פוליטי מה ההבדל בין ברכה לקללה??

אז באופן שטחי התשובה היא: שמי שנמצא בקואליצה בעמדת כח והשפעה זו ברכה... 
 ה והוא נרדף זו קללה... ומי שנמצא באופוזיצי

אבל לא!! זה לא נכון... מי כמונו יודעים היום שזה ממש לא ככה... קללה זה שיש לך 
תקופה קצרה שאתה טיפסת ונהיית אפילו אתה ראש ממשלה... ואח"כ אתה מתרסק עד 

 לזו יקרא קללה!!לתהום ומסתכסך עם כל החברים שלך ונשאר בודד ללא מפלגה... 
ברכה?? ברכה זה לא בהכרח שאתה נמצא בעמדת שלטון... יתכן שעברת עכשיו: מה זה 

תקופת שפל באופוזיציה... אבל נשארת יציב!! אתה תמיד צף מעל המים ומופיע שוב... 
זו ההבדל בין ברכה לקללה!!! תבין: החבר שלי מהמשפחת מצוקה... הצחוק  זו ברכה!!

שלו היתה זועקת עד לשמים...   הקורע שלו היה מהדהד למרחקים... ובמקביל המצוקה
ואילו אני וחברים שלי... לא היית שומע אותנו צוחקים עד כדי כך וגם לא אומללים עד 
כדי כך...  אז מה כן?? ילד נורמלי... ממשפחה יציבה...  זו נקרא ברכה!!! עכשיו: לך 

כי תסביר את זה...  לך תסביר את זה למי שכעת מאוד מאוד רוצה להתחבר לרשת... 
 ברשת יש לך ההההכל... יש לך מה שאתה רוצה... כיף חיים... אתה נקררע מצחוק... נכון!! 
הצחוקים שם זה חחחבל על הזמן... והדכאון אוהו חחחבל על הזמן.. מי שמחובר לכל 
מיני תכנים מפוקפקים... כיף לו חבבבל על הזמן... והתסכול והתסבוכות שהוא נכנס לזה 

אז מה זה הברכה? זה האי של  לזה קוראים קללה!!!הזמן... אח"כ זה גם חבל על 
 היציבות הזו שאתה מפחד ממנה... אתה רואה בה משהו חדגוני ומשעמם... 

בטח... אני מבין אותך... גם אני הסתכלתי על המשפחה המבורכת שלי כדבר מקולל... גם 
ת ומשטרות... אני קנאתי בחבר הזה שכל לילה יש אצלו עקשען מתחת הבית עם דקירו

גם אני קנאתי בחבר הזה שהיה לו מושגים של מבוגרים... הוא ביקר כמה פעמים בכלא... 
כבר יצא לו להעיד בבית משפט בדלתיים סגורות... חביבי... זה ילד אינטלגנט... לא כמוני 
כזה "חחנון" שחי לו בתוך איזה חממה!!! כן... אבל ימים יגידו... ומתברר שבטעות קנאתי 

לד חסר בית... קנאתי בילד שמקומו היה בכיתה מקדמת וסופו היה במוסד סגור לילדי בי
 פשע... 

 תחשוב על זה!! זה בדיוק אותו עניין!!!  
 ברכה וקללה זה לא רק שכר ועונש!!! זה גם עניין של בחירה!!! 

הרבה יותר הברכה על פניו נראית משעממת... לא קורצת... ואילו הקללה נראית  
 דומיננטית... בשכונת העוני יש תמיד יותר עקשען... 

כל מה שנותר לנו זה לגדול בשנה ולא לאהוב את הקללה!! אלא לבחור בברכה... להבין 
הוא בסה"כ שהצבע המט הזה של הברכה... רק כלפי חוץ הוא נראה כזה משעמם... 

ם שמחכה לנו ברשת... היא ואילו הקללה הכ"כ מעניינת ומרצדת ומחליפת צבעי יציב!!
בסה"כ אורות מרצדים של שבעה מדורי גהינם שעוברים על כל מי ש"ויאהב קללה 

 ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו.." 
 אינני יודע עבור מי כתבתי מאמר זה... אם הועלתי למישהו שיעדכנני... 
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אאאאאא''' 'חידה א חידה א' אאאאאאחחחחחח אאאאאאחחחחחחיייייידדדדדדהההההה אא'חחחחחחיייייידדדדדדהההההה אחידה אחידה '''חידה אידהידהידהחיחיחי אה אה ה  'חידוד ג 'א ודחיד

 'חידוד ב

   

 חי„ו˙ נפל‡ו˙
במ˘נ˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰‡ל˜י 

 ר˘ב"י זיע"‡
 ']ב[חל˜ 

יו"„ סימן ˜נ"ז  ˘ו"ע( וכן נפס˜ ל‰לכ‰) סנ‰„רין „ף ע"„.(י˙‡ ב˘"ס ‡
ו˙ על ‡יז‰ 'עביר. , „‡ין חיוב מסירו˙ נפ˘ ר˜ על ‚' עבירו˙ ‰חמורו˙ס"‡)
˘‚ם עלי‰ם ˙' מˆ‡נו ˘ר˘ב"י סובר 'לחל˜ מ‰ר‡˘ונים ו‰פוס˜ים' ונוספ
 ?'מסירו˙ נפ˘'  חיובי˘ 

 

ב˘"ס „ר"˘ ‡ומר 'נוח לו ‰ מ˜ומו˙ ‡י˙‡ בכמ –‰לבנ˙ פנים  ‡.˙˘וב‰: 
וי˘ ר‡˘ונים ו‡ל ילבין פני חבירו ברבים', ‰‡˘ ל‡„ם ˘יפיל עˆמו לכב˘ן 

˘‰כוונ‰ כפ˘וטו „לר"˘ י˘ חיוב מסירו˙ נפ˘ על עוון  –ופוס˜ים ˘לומ„ים 
סוט‰ „ף י': וב˙וספו˙ ˘ם „"‰ נוח לו  ברכו˙ „ף מ"‚:,'‰לבנ˙ פנים' (עיין 

ל‡„ם ˘יפיל עˆמו לכב˘ן ‰‡˘, כ˙ובו˙ „ף ס"ז:, בב‡ מˆיע‡ „ף נ"ט., רבינו 
˘ לˆיין ˘י˘ ר‡˘ונים ‡ך י. )‚', מ‚ן ‡בו˙ ל‰˙˘ב"ı פ"‚ מי"‡יונ‰ ˘ער 

ופוס˜ים ˘חול˜ים „‡ין חיוב מסירו˙ נפ˘ בז‰, ‡ל‡ ז‰ ר˜ ‰נ‰‚‰ טוב‰ 
עיין ב˜ונטרס ‰נפל‡ 'עבו„˙ ל"‚ בעומר' במ„ור 'בירורי ‰לכ‰' סימן ‰' (

יע"‡, מח„˘ ז"˜ מרן ‡„מו"ר מˆ‡נז כ -ביטול ˙ור‰  ב.. )˘מרחיב בז‰
(עיין במ„ור  ˙ור‰"‰עוון ˘ל "ביטול י˘ חיוב מסירו˙ נפ˘ על  „לר˘ב"י

 "פרפר‡ו˙ ‰פל‡ו˙" ˘‰ב‡נו „ב‰"˜ ב‰רחב‰, ומנין למ„ ז‡˙).

 |  ˙ור‰'בל‡ו˙ 'פ˙ נ'˘‰‡ '˙|  ‡ייר, ‰מסו‚ל לרפו‡‰חו„˘   | ח˜˙יב פר˘˙ | ו"ע‚ליון  |ס"„ ב          

ד ד'אדח ד 'ח

 פלאי הפרשה והמועדים
 עדיםווהמ חידות נפלאות בעניני הפרשה

יומ‡ „‰ילול‡ ˘ל ‰˙נ‡ כבו„ ל - )חל˜ ב'( ˘ל ‰˙נ‡ ‰‡ל˜י רבי ˘מעון בר יוח‡י זיע"‡ו‰נ‰‚˙ו במ˘נ˙ו ‚ליון ‰
‰‡מ˙ ר˘ב"י, ‡בל ˆיון בו‰נ‰ רבים וטובים רוˆים ל‰˙פלל  .יום ל"‚ בעומרב‰‡ל˜י ר˘ב"י זיע"‡ ˘חל ‰˘בוע, 

ביבמו˙ (ˆ"ז.) „ר"˘ ר˘ב"י י˙פלל עלינו וימליı טוב בע„נו, וכ„‡י˙‡  ˘‰˙נ‡ ‰‡ל˜י -יו˙ר טוב‰ י˘ ‡פ˘רו˙ ˘
ו‡י˙‡ בספר חסי„ים  כל ˙למי„ חכם ˘‡ומרים „בר ˘מוע‰ מפיו בעולם ‰ז‰, ˘פ˙ו˙יו „ובבו˙ ב˜בר.‡ומר, 

 .‡ומר „בר ˘מוע‰ מפיומי ˘על כל טוב‰ „‰כוונ‰ בז‰, ˘‰ˆ„י˜ מ˙פלל ומליı  –(סימן רכ"„) 

 ˘וו‡רı ˘ליט"‡,חי„ו„ מ‰‚‡ון רבי יחז˜‡ל ‡‰רן 
 ב"בו„ומ"ı מערב , ו˘‡"ס "חליˆ‰ כ‰לכ˙‰"רב „˜‰ל חסי„ים ב‰ר יונ‰ ומח"ס 

 
̇ ˘חרי˙ ר‚יל‰˘ ,‡יך י˙כן בחזר˙ ‰˘"ı וי˘ ˘ליח ˆבור מוˆי‡ ‡˙ ‰ˆבור ˘ ,ב˙פל

 ?" ‡ין נו˘‡ין כפים" , ו‡ף על פי כן˘ם כמ‰ כ‰נים
 

‡ך  ,‡בו˙ברכ˙ ב˘‰˙חילו ל‰˙פלל חזר˙ ‰˘"ı בע˘ר‰ ב‡ופן  מיירי ˙˘וב‰:
 -„˜יי"ל ב˘ו"ע (‡ו"ח סי' נ"‰ סעיף ‚')  ,מ‰˜‰ל יˆ‡ו מ˜ˆ˙˘מונ‰ ע˘ר‰ ב‡מˆע 

 –) ˘ם ס"˜ י' (כ˙ב ‰מ˘נ‰ ברור‰ ו. ˘‚ומרים ל‰˙פלל כל ‰˘מו"ע ‡ם נ˘‡רו רובן
לז‰ , וˆריך ‡ין  נו˘‡ין כפים כיון „נ˘י‡˙ כפים ‰ו‡ ענין בפני עˆמו כל מ˜ום˘מ
‡ל‡ ˘סיים  ן, ˘ם ב˘ם ‰ר"י˙ יוסף ‰מ"ב ‰ו‡ מ‰בומ˜ור „ברי  ˘ר‰ ‡נ˘ים.ע

י‡מר ˙פל˙ '‡ל˜ינו ו‡ל˜י ‡בו˙ינו ו‚ו' ˘‡ומרים כל מ˜ום ˘מ –‰מ˘נ‰ ברור‰ ˘ם 
 .ע"˘במ˜ום נ˘י‡˙ כפים 

בר יוח‡י' (כ"כ ר˘"י במס' ˘בועו˙  ‰ו‡ ר"˘ בי ˘מעון'ס˙ם ר -ב˘"ס י˘ כלל 
ו‡ין ‰כוונ‰ לר"˘ , ˘מעוןבי ר˘מוזכר במ˘נ‰ „ף ב':), ‰יכי ˙מˆי ב˘ני מ˜ומו˙ 

„ומ"ı  –(חי„ו„ ז‰ מ‰‚‡ון רבי „וב בער ריכמן ˘ליט"‡  בר יוח‡י ‡ל‡ ל˙נ‡ ‡חר 
 ) ?˜רי˙ בעלז‡, ירו˘לים, „˜‰ל מחזי˜י ‰„˙

 

 ,ו‡ינו מ˘לם "רבי ˘מעון ‡ומר ‰לו‰ –) 'מ˘נ‰ ט 'פר˜ ב(˙נן מסכ˙ ‡בו˙  ˙˘וב‰:
‡ח„ ‰לו‰ מן ‰‡„ם כלו‰ מן ‰מ˜ום ברוך ‰ו‡ ˘נ‡מר (˙‰לים ל"ז) לו‰ ר˘ע ול‡ 

̃ חונן ונו˙ן", ז‰יר ב˜רי˙ "רבי ˘מעון ‡ומר ‰וי  –˙נן ) ˘ם( ‚ "˘נ‰ ימובי˘לם וˆ„י
וכ˘‡˙‰ מ˙פלל ‡ל ˙ע˘ ˙פל˙ך ˜בע ‡ל‡ רחמים ו˙חנונים לפני  ,˘מע וב˙פל‰

חנון ורחום ‰ו‡ ‡רך ‡פים ורב חס„ ונחם  ˜ל‰מ˜ום ברוך ‰ו‡ ˘נ‡מר (יו‡ל ב') כי 
וב˘˙י ‰מ˘ניו˙ ‰נ"ל, מ‰ ˘כ˙וב ר"˘ ‡ומר על ‰רע‰ ו‡ל ˙‰י ר˘ע בפני עˆמך". 

, ‰מוב‡ ˘ם במ˘נ‰ ‰כוונ‰ לר' ˘מעון בן נ˙נ‡לח‡י, ‡ל‡ וין ‡ין ‰כוונ‰ לר"˘ ב –
, "רבי ˘מעון בן נ˙נ‡ל", ו‡ח„ מ‰ם ‰ו‡ מ˘‰ ˙למי„ים ‰יו לרבן יוחנן בן זכ‡י  -' ח

מ‰‚רי"˘ ˘וורı ˘ליט"‡, רב  ˘יח˙ ‡בו˙ספר (וב וכן מ˘מע מס„ר ‰מ˘ניו˙ ˘ם
מבי‡ ˘כ"כ ל‰„י‡ בספר 'ח˜ר יוחסין' מ‡מר ‡',  –בימ"„ חיס„‡ ב"ב ב‡בו˙ ˘ם 

 ).‡ך מבי‡ ˘י˘ חול˜ים „‰כוונ‰ כן לר˘ב"י. ‡ו˙ ˘'

 לל"‚ בעומר וח‚ ‰˘בועו˙" –‰„ר˘ו˙ ‰נל‰בו˙ "
ר˘ב"י ˘‰י‰  ‡יך זוכים ל‰„ב˜ במ„˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰‡ל˜י -"נמ˘ח˙ ‡˘ריך" * 

 .מ‡ו˘ר ו˘מח בכל ‰מˆבים
 ‡יך זוכים ל‰ו„ו˙ ל‰˜ב"‰ ‚ם על ‰מˆבים ‰˜˘ים. –"‰ו„ ˘ב‰ו„" * 

זוכים ל‰˙חז˜ בענינים ˘בין ‡„ם לחבירו, במ˘נ˙ו ˘ל ‰˙נ‡  ‡יך –* "לב טוב" 
 ‰‡ל˜י ר˘ב"י זיע"‡, ב˘ילוב סיפורים נור‡ים ונפל‡ים.

 ר˘ב"י זיע"‡. במ˘נ˙ ‰˙נ‡ ‰‡ל˜י –* "מסירו˙ נפ˘ ל˙ור‰" 

ס„ר˙ עˆו˙ למע˘‰, ‡יך זוכים ל‰ר‚˘˙ עריבו˙ ומ˙י˜ו˙ בלימו„  – "ו‰ערב נ‡" *
 ‰˙ור‰.

 ס„ר˙ עˆו˙ למע˘‰, ‡יך זוכים לזכור ‡˙ ‰לימו„ ל˘נים רבו˙. –"למען ˙זכרו"  *
סיפורים ו‡מרים נפל‡ים וי˜רים על ‚ו„ל ‰‰˘פע‰ ˘זוכ‰  – כי ‰ם חיינו"" *

 ‰‡„ם לעˆמו ול‡חרים, בזכו˙ לימו„ ‰˙ור‰.
 .על ‰ח˘יבו˙ ו‰˙ועל˙ ‰‚„ול‰ ˘ל "˜ביע˙ ע˙ים ל˙ור‰" –חביבין „ב˜בע˙‡" " *

 058-3275596 :להזמנת דרשות, ניתן לפנות להרב חיים מנדל שליט"א

ם „‰כוונ‰ כן לר˘ב.  ˘ חול˜ ˘ ‡ ).‡ך מב

ק ות הקוראיםפלא
 "מוˆ‡י ל"‚ בעומר"נו ל‡ח„ מ‰פוס˜ים ˘כ˙ב „ין ל‰לכ‰ על ˆ‡‰יכן מ ביםוחידות נפלאות מהקוראים החש

 ˘„ינו כ"מוˆ‡י ˘ב˙" ?
 

ימן ז' (ס‰‚‡ון רבי חיים פל‡‚י' זˆ"ל לפר מוע„ לכל חי כ˙ב בס :˙˘וב‰
̇ י' ̇ ˘מע ‡ם ב‡ לי˘ן ˜ו„ם  –) ‡ו ליל ל"„ בעומר, ל‡ י‡מר ˙חנונים ב˜רי‡

 )ובספר ‰ליכו˙ חיים (ערך ל"‚ בעומר„' ˘עו˙ כ„ין מוˆ‡י ˘ב˙ וכו' ע"˘. 
˘ז‰ „בר פל‡  –מוב‡ ˘כ"˜ מרן ‡„מו"ר ‰˘פע חיים מˆ‡נז זיע"‡ ‡מר 

 וחי„ו˘ ‚„ול.

 "חאיאדוננו בר יו –"תורתו מגן לנו הוא ימיליץ טוב בעדנו 
ר˘ב"י זיע"‡, מו˜„˘ לע"נ מ"‰  ‰‚ליון במ˘נ˙ו ו‰נ‰‚˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰‡ל˜י

˜„ו˘י מירון ˘עלו בסער‰ ‰˘מימ‰ בליל ל"‚ בעומר ˙˘פ"‡ ל‡חר ˘˜יבלו 
‰חפˆים ל˜ח˙ חל˜ ב‰וˆ‡ו˙ ‰‚„ולו˙ ˘ל . עלי‰ם 'עול מלכו˙ ˘מים'

ע"˘  |931055 –|מספר ח˘בון 186סניף | ‰‚ליונו˙, ני˙ן ל‰פ˜י„ בבנ˜ פ‡‚י'
 , ˙ו„‰ רב‰ מר‡˘ ל‰˘˙˙פו˙.052-7156981בטלפון „ו„ נ˙נ‡ל ˘וורı, ‡ו 



 שליט"א, מהגאון הגדול הגר"ח קנייבסקי חותאדבדי ימיל נביא כמה –לכבוד ימי הפורים 

 

 
 סיפורי הפלאות

 סיפורים נפלאים בעניני הפלאות

סיפר ‰מ˘פיע ‰ר‰"ˆ ר' מנחם מענ„יל מוס˜וביı ˘ליט"‡, רב ˜‰יל˙ 
מו˙ ב‡סון מירון, ליל ל"‚ בעומר בין ‰חיים ל, ˘‰י‰ כפסע '‡זמר‰' בˆפ˙

˘עלו בסער‰ ‰˘מימ‰ מ"‰ נפ˘ו˙ זכו˙ וט‰ורו˙ ל‡חר ˘˜יבלו כ˙˘פ"‡, 
 עלי‰ם עול מלכו˙ ˘מים.

מפול˙ עלי  פלנכ˘‡ירע ‰‡סון ‡ני ‰יי˙י בין ‰‡נ˘ים ˘נפלו על ‰רˆפ‰ ו
˘ל‡ יכול˙י לנ˘ום ‡ו  ˘ל ‡נ˘ים, ול‡ יכול˙י לזוז ‡פילו מעט, ובו„‡י ‰‚„ול

בסמיכו˙ ‡לי ˘כב בחור י˜ר ‡˙ מˆבי. לע˘ו˙ כל פעול‰ ‡חר˙ ˘˙טיב 
˘בי˜רים כמר יוסף „ו„ ‡לח„„ זˆ''ל, בן ‰ר‰"ח ר' מ‡יר נחמן ‡לח„„ 

̇ ‰מזמרים ע„יין ‰יו  ˘ליט"‡, ‰' י‡ריך ימיו ו˘נו˙יו בנעימים. ̇ ˘מ˜‰ל בע
עוס˜ים בעבו„˙ ‰˘יר‰, ו‡נו מוטלים ˘ם כ‡בן ˘‡ין ל‰ ‰ופכין ממ˘ 

למ‰ כוחו˙  –˘‡לנו ‡ז ‡ח„ ל˘ני . ביסורים נור‡ים, ייסורי ‰‚וף ו‰נפ˘
‰˙˘וב‰ ‰‰ˆל‰ ל‡ ב‡ים ל‰ˆיל ‡ו˙נו ? ‰רי ‡נו עלולים למו˙ כל ר‚ע. 

בו‡ו ". מזמור ל˙ו„‰"י„ ביח„ ‰י˙‰: בו‡ נ‚מ‡ו˙ו בחור ˆ„י˜,  ל˘‡ל‰ זו
בחור ˆעיר ˘וכב בי„יע‰ ברור‰ כי עו„ זמן  –נ˙בונן מ‰ ‡ירע ˘ם בר‚ע ז‰ 

במ˜ום ל‰˙לונן ‡ו לבו‡ בטרוני‡  ˜ˆר ‡נו עולים לי˘יב‰ ˘ל מעל‰, ‡בל 
‡ין לו כלום  -" מזמור ל˙ו„‰"חליל‰ כלפי ˘מי‡, ‰˙˘וב‰ ‰י‡ ‡ח˙: 

 בעולמו כי ‡ם ל‰ו„ו˙ ול‰לל ל‰˘י"˙.
 

̆ רב‰ (˘יר ‰˘ירים, פ"‡) ע‰"פ 'נ‚יל‰ סיפור פל‡ בענין ז‰ מוב‡ ו„ ע במ„ר
מע˘‰ ב‡˘‰ ‡ח˙ בˆי„ן ˘˘‰˙‰ ע˘ר ˘נים עם בעל‰ ול‡  - ונ˘מח‰ בך'

(עיין  ל‰˙‚ר˘ ז‰ מז‰וˆים רו‡מרו לו ˘‰ם  יל„‰, ‰לכו לרבי ˘מעון בן יוח‡י
   ז‰ לז‰ ˘נז„וו‚˙ם  כ˘ם   –‡מר ל‰ם רבי ˘מעון , מסכ˙ יבמו˙ „ף ס"‰.)

 

ומ˘˙‰. ‰לכו  מ˙וך מ‡כל ‡˙ם מ˙פר˘ים ‡ל‡במ‡כל ובמ˘˙‰, כך ‡ין 
כיון ב„רכיו, וע˘ו לעˆמן יום טוב, וע˘ו סעו„‰ ‚„ול‰ ו˘כר˙ו יו˙ר מ„‡י,

̇ טלי ‡ו˙ו  –˘נ˙יי˘ב‰ „ע˙ו עליו, ‡מר ל‰ ב˙י  ר‡י כל חפı טוב ˘י˘ לי בבי
ולכי לבי˙ ‡ביך, מ‰ ע˘˙‰ ‰י‡, ל‡חר ˘י˘ן רמז‰ לעב„י‰ ול˘פחו˙י‰, 

˘‡ו‰ו במט‰ ו˜חו ‡ו˙ו ו‰וליכו‰ו לבי˙ ‡ב‡, בחˆי ‰ליל‰  –ו‡מר‰ ל‰ם 
, ‡מר ל‰ ב˙י ‰יכן ‡ני נ˙ון, ‡מר‰ לי‰ בבי˙ (=‰˙עורר מ˘נ˙ו) ננער מ˘נ˙י‰

כל 'ול‡ כך ‡מר˙ לי בערב  -‡ביך, ‡מר‰ לי‰  מ‰ לי לבי˙ –‡ב‡. ‡מר ל‰ 
, ‡ין חפı בעולם יו˙ר ממך. 'חפı טוב ˘י˘ בבי˙י טלי ‡ו˙ו ולכו לבי˙ ‡ביך

‰לכו ל‰ם ‡ˆל רבי ˘מעון בן יוח‡י, ועמ„ ו‰˙פלל עלי‰ם ונפ˜„ו, ללמ„ך 
. ו‰רי „ברים ˜"ו מ‰ ‰˜„ו˘ ברוך פו˜„ ע˜רו˙, ‡ף ˆ„י˜ים פו˜„ים ע˜רו˙

ל ˘‡מר לב˘ר ו„ם ˘כמו˙ו '‡ין לי חפı בעולם טוב ממך' ומ‰ ‡ם ב˘ר ו„ם ע
נפ˜„ו, י˘ר‡ל ‰מחכים לי˘וע˙ ‰˜ב"‰ בכל יום ו‡ומרים '‡ין לנו חפı טוב 

 .ע"˘בעולם ‡ל‡ ‡˙‰' על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ 
 

רבי ˘מעון ˆו‰ ל‰ם  –על סיפור ‰נ"ל וכ"˜ מרן ‡„מו"ר מ‚ור ˘ליט"‡ ‡מר 
ני˘ו‡ין, ומז‰ נמ˘ך כל ‰ענין לע˘ו˙ 'סעו„‰ ‚„ול‰' (=לפני ‰‚ט) כמו ב

 –˘ליט"‡ מ‚ור ‡„מו"ר מרן ונו˘עו, זו ‰י‡ ס‚ול‰ מר˘ב"י. עו„ ‡מר כ"˜ 
„ל‡ נ‡מר במ„ר˘ ˘ם '˘˘מעו ב˜ולו', ‡ל‡ '˘‰לכו ב„רכיו', ונר‡‰ ˘כך 

„רכו ˘ל ר˘ב"י, ‡ין  –‰י‰ „רכו ˘ל ר˘ב"י. וז‰ו 'נע˘‰ ‡„ם נ‡מר בעבורך' 
יו˙ר ממך', "ז '‡ין לי חפı בעולם ‡˙ם מ˙פר˘ים ‡ל‡ מ˙וך סעו„‰, ועי

ומ˙‚ל‚ל ‰י˘וע‰. וכן ז‰ ‰„רך ˘‰˜ב"‰ י‚‡ל ‡ו˙נו מ‰‚לו˙ ב‡ומרנו '‡ין 
 לנו חפı טוב בעולם ‡ל‡ ‡˙‰' וכ„‡י˙‡ במ„ר˘ ˘ם.

 

 

 ˘‡יים על רבו ר"ע ˘י‡מר ל‡ביו יוחי ˘ימסור ‡ו˙ו למלכו˙ –„בריו ‰פל‡יים ˘ל ‰˙נ‡ ‰‡ל˜י ר˘ב"י זיע"‡ בי‡ור 
 

חמ˘‰ „ברים ˆו‰ רבי ע˜יב‡ ‡˙ רבי ˘מעון בן יוחי כ˘‰י‰ חבו˘ בבי˙ ‰‡סורין, ‡מר לו רבי למ„ני ˙ור‰, ‡מר ‡יני מלמ„ך,  –‡י˙‡ במסכ˙ פסחים („ף ˜י"ב.) 
'רבי ע˜יב‡' ˘י‡מר ל‡ביו ו‰„בר ˙מו‰ מ‡„, ‡יך י˙כן ˘‰˙נ‡ ‰‡ל˜י ר˘ב"י ‡יים על רבו  '‡ם ‡ין ‡˙‰ מלמ„נו ‡ני ‡ומר ליוחי ‡ב‡ ומוסרך למלכו˙'.‡מר לו 

על פי מ‰ ˘‡מרו חז"ל (ברכו˙ „ף ס"‚:) ‡ין „ברי ˙ור‰ מ˙˜יימין ‡ל‡ במי  –˘ימסור ‡ו˙ו למלכו˙.  ובספר ‡וˆרו˙ „ברי יˆיב (פסחים ˘ם) כ˙ב ˙ירוı נפל‡ 
ול„ע˙  יעבור ו‡ל י‰ר‚,זר‰ ‚ילוי עריו˙ ו˘פיכו˙ „מים, „ב˘‡ר עבירו˙ חוı מעבו„‰  –˘‰רי ˜י"ל (˘ו"ע יו"„ סימן ˜נ"ז ס"‡)  –וˆריך בי‡ור ˘ממי˙ עˆמו עלי‰, 

ל‰יכ˘ל  ‡„ם˘בלע„‰ עלול ‰ "לימו„ ‰˙ור‰"‡ל‡ „˘ונ‰ ‰ו‡ ‰„בר במˆוו˙ ‡ם נ‰ר‚ ול‡ עבר ‰רי ז‰ מ˙חייב בנפ˘ו.  -‰רמב"ם (פ"‰ מיסו„י ‰˙ור‰ ‰"„) 
˘כיון  'ועב„˙ם ‡ל˜ים ‡חרים',לפרו˘ מן ‰˙ור‰, ומ˙וך כך  –וסר˙ם , וכמו ˘פיר˘ ר˘"י על ‰פסו˜ („ברים י"‡, ט"ז) וסר˙ם מן ‰„רך ו‚ו', בעבירו˙ ‰חמורו˙

‡ ב‚„ר ‰ו נמˆ‡ ˘ביטול ˙ור‰˘עס˜ ‰˙ור‰ ‰ו‡ מ‚ן ו˙ריס בפני עבו„‰ זר‰,  ומבו‡ר מ„בריו,˘‡„ם פור˘ מן ‰˙ור‰ ‰ולך ומ„ב˜ עˆמו בעבו„‰ זר‰ וכו' ע"˘. 
˘‰רי ‡ין מח˘ב˙ עריו˙ מ˙‚בר˙ ‡ל‡ בלב ‰פנוי מן  '‡ביזריי‰ו „‚ילוי עריו˙'„‡מרינן בי‰ י‰ר‚ ו‡ל יעבור, וכן י˘ לומר ˘‰ו‡ ב‚„ר  '‡ביזריי‰ו „עבו„‰ זר‰'

ˆ‰ לומר ˘יו„ע כי בנפ˘ו ‰„בר, ˘‡ם רו במי ˘ממי˙ עˆמו עלי‰", "‡ין „ברי ˙ור‰ מ˙˜יימין ‡ל‡ כוונ˙ „ברי חז"ל,וז‰ו ‰חכמ‰ (רמב"ם סוף ‰לכו˙ ‡יסו"ב), 
, „כיון ˘‰˘יב רבי ˘מעון בן יוחי„ברי ולפי ז‰ מבו‡ר ‰יטב כוונ˙  יסור ‡פילו לר‚ע מן ‰˙ור‰ עלול ‰ו‡ לבו‡ לעבו„‰ זר‰ ו‚ילוי עריו˙ רח"ל ˘‰ם בי‰ר‚ ו‡ל יעבור.

‡ם ‡ין  –לז‰ ‡מר לו רבי ˘מעון בן יוחי נ˙פס על „ברי ˙ור‰ כמו ˘פיר˘ ר˘"י,  לו רבי ע˜יב‡ '‡יני מלמ„ך', ו‰יינו מ˘ום ˘י˘ סכנ‰ ב„בר, ˘‰רי רבי ע˜יב‡ עˆמו
וכיון „בלי „‡ם ‡ין ‡˙‰ מלמ„נו ˙ור‰, ‡ז סופי לבו‡ לי„י כך ˘‡‰י‰ מסור ו‡מסרך למלכו˙,  –‡˙‰ מלמ„ני ‡ני ‡ומר ליוחי ‡ב‡ ומוסרך למלכו˙, ו‰˙כוון לומר 

, וממיל‡ ועוב„ עבו„‰ זר‰ ומ‚ל‰ עריו˙, לכן ‚ם ב˘ע˙ ‰סכנ‰ חייב ‡„ם למסור נפ˘ו ˘ל‡ ליבטל מ„ברי ˙ור‰לימו„ ‰˙ור‰ עלול ‡„ם ל‰˙„ר„ר ל‰יו˙ רוˆח 
 ‚' עבירו˙ ‰חמורו˙.בכמ‰ חמור ‰ענין ˘ל ביטול ˙ור‰, ˘י˘ על ז‰ חיוב מסירו˙ נפ˘ כמו  –מחויב ‰רבי למסור עˆמו ללמו„ עמי ˙ור‰, ו„פח"ח. ונלמ„ מז‰ 

ל ל לל ל ל ל

  ותפלאה פרפראות
 בעניני הפלאות נפלאות פרפראות

 ו‰‡רו˙ו˙ ל‰ער˙ | ל˙רומו˙ עבור ‰‚ליונו
ל˘ליח˙ חי„ו˙ בכל מ˜ˆועו˙ ‰˙ור‰ 

 ני˙ן לפנו˙: ול˜בל˙ ‰עלון במייל,
 ‡', ‡˘„ו„10/19רחוב ר"י ‰נ˘י‡  –„ו‡ר 

 052-7156981 –טלפון 
 153-88556981 –פ˜ס 

 dn0527156981@gmail.com –מייל 
 

 ,ומ˘מחו˙ נל‰בו˙ „ר˘ו˙ ל‰זמנ˙
 ‰˙ור‰" "פל‡י ˙וכניו˙ מבחר

  ,‰˙ור‰ מ˜ˆועו˙ בכל
 ,מˆ‚˙) בליווי ‡פ˘רו˙ (י˘

 .ומ˘מחו˙ מרוממו˙ ו˘ב˙ו˙ זיˆים,
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 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ 

 

לללל

מצרהיוושע סיפור נורא מא' הניצולים מהאסון הנורא במירון, והדרך של ר"ש לה

כ C

בספר ‰ליכו˙ ‰חיים (ח"‡, עמ' רˆ"„) מ‰ר‰"‚ ר' יחז˜‡ל יוסף ‚יי‚ר 
‡לול ˙˘"ל ‰‚יע כ"˜ מרן  בער"ח –מוב‡ סיפור נפל‡ , ‡˘„ו„, ˘ליט"‡

‰"‡מרי חיים" מויזניı זיע"‡ ל‡˙ר‡ ˜„י˘‡ מירון לל‡ ‰חסי„ים, ˜‰ל ‚„ול 
˘ל ‡חינו בני י˘ר‡ל ˘‰ו ‡ז בˆיון ‰˜', כ˘יˆ‡ ‰רבי מ‰רכב, בי˜˘ ל‡ 

כ˘‰‚ב‡י  ‰˙פל‡ ל‰יכנס לˆיון ‡ל‡ ל‰‚יע למרפס˙ ‰כ‰נים ˘מחוı לˆיון, 
, ו‡ני כ˘‡כנס ל˘ם י‚ר˘ו ‡ו˙ם י‰ו„ים „ב˜ים בר˘ב"י -על כך, ‡מר ‰רבי 

כ˘ב‡˙י למירון ב˘נ˙ ˙רˆ"‰ ונ„ח˜ו, וˆע˜‰ ‡˘‰ פלוני˙ :  -מ˘ם, זכורני 
‡חר כך ˘‡ל ‰‚ב‡י, מ„וע בכל פעם רבי, ר' ˘מעון ˘ייך ‚ם לי ול‡ ר˜ לך . 

עם ‰ˆיבור ˘לי, ‰ם מכינים  'כ‡˘ר ‡ני ב‡  -‰ו‡ כן נכנס לˆיון ? ענ‰ ‰רבי 
וכך י˘ב ו‰ס˙כל ל˙וך מ˜ום ‰ˆיון ו‰˙ייפח ‡ח„'. לי מ˜ום, ול‡ מ‚ר˘ים ‡ף 

בבכי : י‰ו„ים „ב˜ים בר˘ב"י, ללמ„נו ˘על ‡ף ‚ו„ל ‰˘˙ו˜˜ו˙ו לר˘ב"י, 
 בחזר˙ו לˆפ˙ כ˘‰‚יע ל‰˙כב„ 'במ˜ום חבירו' ל‡ רˆ‰ ל‰כנס לˆיון ‰˜'.

 בל"‚ בעומר בעומר, וכן ‰י‰ מ‰‡י טעמ‡ ‡ינו נוסע למירון בל"‚‡מר ‰רבי ˘

ורב רבי ˘‰‰ בטברי‰ ו‰˘˙ו˜˜ מ‡„ לנסוע למירון, ˘נ˙ ˙˘כ"ט, כ˘‰
ו‡ב"„ מירון ‰‚‡ון רבי מ‡יר ˘טרן ˘ליט"‡ ‰כין ˙וכני˙ מפורט˙ לכך, 
‡מר רבינו, ˘‡ין ‰ו‡ מסו‚ל ל‰ˆר ‡˙ ˆע„י‰ם ˘ל ‰עולים מירונ‰ 

ורב ו‡ב"„ מ‡„ לנסוע למירון, ומ˙רפ˜ים על ˆיונו ‰˜' ˘ל ר˘ב"י זיע"‡.
מירון ‰‚‡ון רבי מ‡יר ˘טרן ˘ליט"‡ ‰כין ˙וכני˙ מפורט˙ לכך, ‡מר 
רבינו, ˘‡ין ‰ו‡ מסו‚ל ל‰ˆר ‡˙ ˆע„י‰ם ˘ל ‰עולים מירונ‰ ומ˙רפ˜ים 

 על ˆיונו ‰˜' ˘ל ר˘ב"י זיע"‡.
פרט בל"‚ בולכל ‡לו ‰חפˆים ל‰כנס לˆיון ‰ר˘ב"י  –וז‰ לימו„ ‚„ול 

בעומר, ˘מ‚יעים ל˘ם רבבו˙ י‰ו„ים, ˘ˆריך מ˘נ‰ ז‰ירו˙ ˘ל‡ יע˘‰ 
ז‡˙ ב‡ופן ˘ז‰ י‰‡ 'חב ל‡חריני', וי„וע מ‡מרו ˘ל ‰בי˙ ‡‰רן מ˜‡רלין 

˘י˘  –מ‰ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ לכל, ‡ף רבי ˘מעון לכל. ו‡פ˘ר לומר  –זיע"‡ 
, ‚ם ‡נו וןבי ˘מע, „כמו ˘‰˜ב"‰ „ו‡‚ לכל, וכן נ‰‚ רלענין ז‰ בז‰ רמז

 כים לח˘וב ול‰˙ח˘ב בפועל עם כולם.ˆרי

(.‰ במו˙ „ף ס ˘מעון , מסכ˙  ˙‡ במ„ר˘ ˘ם.ז‰ לז‰˘נז„וו‚˙ם כ˘ם ‡מר ל‰ם רב לנו חפı טוב בעולם ‡ל‡ ‡˙‰ וכ„‡

 והנלמד מזה –מדוע לא רצה האמרי חיים זיע"א להכנס לציון הרשב"י זיע"א 



 
 

 

העלון מוקדש להצלחת יגאל צבן בן ציון 
ורעיתו שיזכו בקרוב ממש לראות בחתונת 

בנותיהם :עינב ,ליטל ומזל אורין בני ציפורה 
 ים מוצלחים ובנין עדי עדשיזכו לבת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

 

 

 בחוקותי-פרשת
כל המקבל עליו עול תורה מסירים מעליו 

 עול מלכות ועול דרך ארץ
 רש"י אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 

כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ות (ג,ה) כתוב במסכת אב
 ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, 

אם אדם מקבל על עצמו עול תורה הקב"ה מסיר ממנו עול 
מלכות  שום משטר אינו יכול לו הוא מעל חוקי המשטר בנוגע  
לתורה ולקיום מצוות וכן עול דרך ארץ היינו פרנסה וכלכלה  

תורה בהתמדה וברצף אני   כותב בעל האגלי טל שכל הלומד
 ערב לו שלא יהיו לו שום בעיות פרנסה

ז''ל שהיה עובדא בדידיה בעיר  יעקב טייטלבויים סיפר רבי
וינה בירת אוסטריה. שלושה חדשים אחרי שהגרמנים ימ''ש 
ספחו את וינה, הופיעה לפניו אישה אחת בקול בוכים ואמרה 

ך. כבר שחטפו את בנה יחידה ואין היא יודעת אנה הל
שבועיים שעברו מאז ראתה אותו בפעם האחרונה, ואין היא 
יודעת מה לעשות. ענה לה הרב כל המקבל עליו עול תורה 
מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, שאל אותה הרב 
האם את מבטיחה שאם בנך ימצא הוא יתמסר ללימוד 
התורה?? ענתה לו האישה בלי היסוס, כן רבי אני מסכימה. 

ר לה הרב א''כ צאי וחפשי אותו וודאי שתמצאי אותו אמ
 בע''ה. 

מביתו ותוך שעה שבה עם בנה.  מספר הרב שהאישה יצאה
וכיצד זה קרה?? מייד שיצאה מבית הרב הלכה לתחנת 
המשטרה הקרובה. חדורת אמונה מדברי הרב, ואמרה להם 
בתקיפות תנו לי את הבן שלי. הקצין שהיה שם התפרץ כנגדה 

א לא נבהלה, ואמרה שוב בתקיפות תנו לי את הבן אבל הי
שלי. הקצין שאל אותה לשמו של בנה ולאחר שנכנס לחדר 
השני חזר כעבור דקה עם בנה, סופו של הסיפור שהאישה 
שלחה את הבן לארץ ישראל ללמוד תורה וכך ניצל 

 מההשמדה הנוראית של ששת המליונים הי''ד.
ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ּדֹוֶרֶׁשת ֵמָהָאָדם ָעָמל  ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִנְקָרא "ֹעל",

ַרב ִויִגיָעה ַרָּבה, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ַּדף סג) ַעל 
ַהָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי: "ִּכי ִמיץ ָחָלב יֹוִציא ֶחְמָאה", ְּבִמי ַאָּתה מֹוֵצא 

ת ְּבִיְׂשָרֵאל)? ְּבִמי ֶחְמָאה ֶׁשל ּתֹוָרה (ֶׁשּזֹוֶכה ְלהֹורֹות הֹוָראֹו
 ֶׁשֵּמִקיא ָחָלב ֶׁשָּיַנק ִמְּׁשֵדי ִאּמֹו ַעל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה. 

ָהִראׁשֹוָנה, ָּבאּו ְּבחּוֵרי ַהְּיִׁשיָבה ֵאֶצל ַהָּגאֹון  ַּבִּמְלָחָמה ָהעֹוָלִמית 
רּו ִמן ַרֵּבנּו ֶהָחֵפץ ַחִּיים, ָלַדַעת ַמה ַיֲעֶלה ְּבגֹוָרָלם, ַהִאם ְיֻׁשְחֵר 

 ַהָּצָבא אֹו לֹא. 
ֵהִׁשיב ָלֶהם ָהַרב:, ָּבַני, ִזְכרּו ַמֲאָמר ַהַּתָּנא ְּבָאבֹות, "ָּכל ַהְּמַקֵּבל 
ָעָליו ֹעל ּתֹוָרה ַמֲעִביִרים ִמֶּמּנּו ֹעל ַמְלכּות". ֲעלּוִלים ַאֶּתם 

ֶיה ְמֻׁשְחָרר ִלְׁשאֹול, ֶׁשִאם ֵּכן, ִמן ַהִּדין ָהָיה ֶׁשָּכל ָּבחּור ְיִׁשיָבה ִיְה 
ִמן ַהָּצָבא, ּוַמּדּוַע ָאנּו רֹוִאים ֶׁשַּכָּמה ַּבחּוֵרי ְיִׁשיָבה ִנְתָּפִסים 
ַלָּצָבא [ִאם ִּכי ִלְפָעִמים ַרק ִלְזַמן ַמה]? ַהְּתׁשּוָבה ְלָכ ִהיא, ִּכי ִמן 

הּות ֶׁשל ַהָּׁשַמִים מֹוְדִדים ָלָאָדם ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה. ְוַהֹּכל ָּתלּוי ְּבמַ 
"ַהְּמַקֵּבל" ֹעל ּתֹוָרה, ִּכי ִמי ֶׁשַהַּקָּבָלה ֵאיָתָנּה ַוֲחָזָקה ֶאְצלֹו, 
ּוִמְתַּבֵּטאת ְּבצּוָרה ַּתִּקיָפה ֶׁשהּוא ַמְתִמיד ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה, 
ַמֲעִביִרים ִמֶּמּנּו ֹעל ַמְלכּות ַלֲחלּוִטין. ֲאָבל ִמי ֶׁשִּמְתַרֵּׁשל ּוְמַגֶּלה 

ן ְּבַקָּבַלת ֹעל ַהּתֹוָרה, ְו"ַהְּמַקֵּבל" ֶאְצלֹו נֹוֵׂשא ֹאִפי ַחָּלׁש, ִרְפיֹו
ֲאַזי ַּגם ַה''ַמֲעִביִרים" ִמְתַּבֵּטא ֶאְצלֹו ְּבצּוָרה רֹוֶפֶפת, ְוהּוא ִנְתַּפס 

 ַלָּצָבא ְּתקּוָפה ְמֻסֶּיֶמת. 
ַּמֲעִביִרים ִמֶּמּנּו, ִנְמָצא, ֶׁשּתֹוְקפֹו ֶׁשל ַהְּמַקֵּבל ֹעל ּתֹוָרה, ְּכתֹוֵקף הַ 

ֶׁשִאם ְמַקֵּבל ִּבְׁשֵלמּות ּוְבֹתֶקף, ַּגם ַהִּׁשְחרּור הּוא ַמֵּלא, ְוִאם ָלאו 
שהנולד יהיה שאול לה' ָלאו. ְסגָֻּלה ְמיֶֻחֶדת ַלֲחׂשּוֵכי ָּבִנים 

כשמואל שאמרה חנה שיהיה שאל לה' להתחייב שהבן יהיה 
 בן תורה ויעסוק בתורה כל ימיו

ִמְּמֹקְרֵבי ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ָהְיָתה  ָאחֹות ֶׁשל ֶאָחדעל מסופר 
ְנׂשּוָאה ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים ְולֹא ָהָיה ָלּה ְיָלִדים. ִהיא ָּבָאה ֶאל ָאִחיָה 
ּוִבְּקָׁשה ָלֶלֶכת ִעָּמּה ֶל"ָחֵפץ ַחִּיים", ְלַבְּקׁשֹו ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ָעֶליָה 

ָּבָאה עֹוד ַּפַעם ִעם ַּבֲעָלּה ְוִהְפִצירּו ְמֹאד ֶׁשִּתְזֶּכה ְלָבִנים. ְלַאַחר ׁשֶ 
ֶּב"ָחֵפץ ַחִּיים" ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם, הֹוִאיל ְלִהְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם, 

ַהִאם ְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ֶׁשַהֶּיֶלד ַהּנֹוָלד -ְוָאַמר ָלֶהם ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: 
ֵּתֶכף ָעָנה ָהִאיׁש, ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל  ? ִיְהֶיה ָׁשאּול ַלה' ָּכל ְיֵמי ַחָּייו

ָעָליו. ְׁשָאלֹו ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ַּפַעם נֹוֶסֶפת. ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֹּכר ֶאת ֲאֶׁשר 
הּוא ִמְתַחֵּיב, ְוָהִאיׁש ָעָנה עֹוד ַּפַעם ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ָעָליו. ַּבָּׁשָנה 

]ְּבבֹוא ַהְּבׂשֹוָרה ַהִהיא נֹוַלד ָלֶהם ֵּבן ָזָכר. [מסתמא אמר בלי נדר
ְלָאִחיָה, ִסֵּפר ֶל"ָחֵפץ ַחִּיים". ָּפָנה ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ּוִבֵּקׁש ֶאת ֶהָאח 
ֶׁשּלֹא ְיַגֶּלה ְלׁשּום ִאיׁש ְּבָאְמרֹו: ִאם ִיְתַּפְרֵסם ַהָּדָבר, ֲהלֹא ָעַלי 

ֹמד ִמָּלה. ִלְבֹרַח ִמן ָהִעיר ּוְלֵהָחֵבא, ִּכי לֹא ִיְהֶיה ִלי ֵעת ָּפנּוי ִללְ 
בכלל המקבל  ְלַאַחר ְּפִטיַרת ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ִנְתַּפְרֵסם ַהָּדָבר.

עליו עול תורה מסירים מעליו עול דרך ארץ היינו שלא יהיו 
  לו בעיות של שלום בית אלא אשתו תתבטל אליו אם משקיע 

 בלימוד תורה לפי יכולתו והשגתו

 
ִלְפֵני ַהָּגאֹון ַהָּנִצי"ב [ַרב ַנְפָּתִלי ְצִבי ְיהּוָדה ֶּבְרִלין]  ַּפַעם ַאַחת, ָּבא

ָעִׁשיר ֻמְפָלג ּוַבַעל ֲעָסִקים ְּגדֹוִלים, ְוִסֵּפר לֹו, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּמָּצבֹו 
ַהחֹוְמִרי ְּבַמֲעַמד טֹוב ְוהֹוֵל ְּבֵמיָׁשִרים, ְוַגם ֵאין לֹו ַמה ְלִהְתלֹוֵנן 

, ְוַהֹּכל ְלִפי רּוחֹו. ַא ָּכל ֶזה הּוא ַרק ַעד ִמְפַּתן ַהּבַ  ִית ִּבְכָלל ַעל ָּכ
ֶׁשּלֹו, ִּכי ְּכֶׁשהּוא ִנְכַנס ְלֵביתֹו, ָחׁש ּוַמְרִּגיׁש מּוָעָקה ְּבִלּבֹו, ּוַמְרִּגיׁש 

 ַעְצמֹו ֻמְׁשָּפל ְוִנְדֶּכה ַּבּגּוף ּוַבֶּנֶפׁש, ּוְכִאּלּו ֵּגיִהֹּנם ָּפתּוַח לֹו ִמַּתְחָּתיו. 
? ֵהִׁשיב לֹו ָהִאיׁש , ִמּׁשּום ַהְנָהַגת ִאְׁשּתֹו ָׁשַאל ָהַרב ַמּדּוַע הּוא ָחׁש ָּכ

ִעּמֹו, ִּכי לֹא ַרק ֶׁשֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ּבֹו ְּבָכבֹוד ָהָראּוי ֶׁשְּצִריָכה ִאָּׁשה ָלֶתת 
ְלַבֲעָלּה, ֶאָּלא ִהיא ַּגם ִנְרֵאית ְּכמֹוֶׁשֶלת ָעָליו, ּוְמַבֶּטֶלת ִהיא ֶאת ָּכל 

ְעּתֹו ְוִעם ְּדָבָריו, ְוִהיא רֹוָדה ּבֹו ִקּיּומֹו. ֵאיָנּה ִמְתַחֶּׁשֶבת ְּכָלל ִעם ּדַ 
ְּבֹתֶקף ּוְבָחְזָקה, ַעד ִּכי הּוא ַמְרִּגיׁש ַעְצמֹו ְּבֵביתֹו ְּכָטֵפל ְוֶכֲעלּוב, ְוִהיא 
, ָּגְרָמה ַּגם ֶׁשְּמָׁשְרֵתי ַהַּבִית ְוָהעֹוְזִרים  מֹוֶׁשֶלת ְּבָכל. ּוְבנֹוָסף ְלָכ

ִנְׁשַאר ְּכמֹו ַּגְלמּוד ּובֹוֵדד, ְוֵאין ִמי ֶּׁשּפֹוֶנה  ׁשֹוְמִעים ַרק ֵאֶליָה, ְוהּוא
 ֵאָליו, ְוֵאין ִמי ֶׁשּדֹוֵרׁש ְּבטֹוָבתֹו. 

ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרב ָלאֹוֵרַח ַחָּייו ּוְלִסְדֵרי יֹומֹו ִמְּׁשעֹות ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה. 
ִריַכת ִמְכָּתִבים ָעָנה ָהִאיׁש ְוָאַמר: רֹוב ָיָמי ֻמְקֶּדֶׁשת ַלֲעָסַקי, ַלעֲ 

ְוֶחְׁשּבֹונֹות, ּוְלַקֵּבל ְּפֵני אֹוְרִחים סֹוֲחִרים ְוַכּדֹוֶמה, ַּכָּנהּוג ַּבֲעָסִקים 
הֹוִסיף ָהַרב ִלְׁשאֹול: ַהִאם ֵיׁש לֹו ָׁשָעה אֹו ְׁשָעַתִים  ַרֲחֵבי ָיַדִים. 

ַהְּגדֹוִלים, ִלְקִביעּות ִעִּתים ַלּתֹוָרה? ָעָנה לֹו ָהִאיׁש: ִּכי ָהֲעָסִקים 
ׁשֹוְלִלים ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל ְזַמּנֹו ִּכְמַעט, ְוָלֵכן ֵאין לֹו ְזַמן ִלְקֹּבַע ִעִּתים 
ַלּתֹוָרה. ָאַמר לֹו ָהַרב: ִהֵּנה ָמָצאִתי ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ַלִחיָדה ַמּדּוַע ַהְנָהַגת 

ִהֵּנה ַהָּכתּוב אֹוֵמר ְּבֵסֶפר ֵּביְת לֹא ְּכֶדֶר ָּכל ָהָאֶרץ, ַוֲאָפֵרׁש ְל ְּדָבִרי. 
"ִמְׁשֵלי": "ִּבְרצֹות ה' ַּדְרֵכי ִאיׁש, ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלים ִאּתֹו", ְוָאְמרּו ַעל 
ֶזה ַּבִּמְדָרׁש: "אֹוְיָביו" זֹו ִאְׁשּתֹו [ֶׁשֶּנֱאַמר אֹוְיֵבי ִאיׁש ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו]. 

אֹוֵיב", הּוא ַעל ִּפי ַמה ֶׁשָאְמרּו ְוַהַּטַעם ֶׁשָהִאָּׁשה ְמֻכָּנה ְּבֵׁשם "
 -ְּבַמֶּסֶכת ְיָבמֹות (סג.) ַעל ַהָּפּסּוק "ֶאֱעֶׂשה לֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו", ָזָכה 

ֲהֵרי ִהיא ְמַנַּגְדּתֹו ְוַנֲעֵׂשית אֹוֶיֶבת ֶׁשּלֹו. ּוְבֵכן, ְּכֵדי  -עֹוַזְרּתֹו, לֹא ָזָכה 
, ָעֶלי ַלֲעׂשֹות ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְל ה' ִיְתָּבַר ָׁשלֹו ם ִעם אֹוְיֶב ֶׁשּזֹו ִאְׁשְּת

. ְוַהֶּדֶר ַהּיֹוֵתר ְרצּוָיה ְּבֵעיֵני ה',  ַמֲעֵׂשה ֶׁשִּבְגָללֹו ִיְרֶצה ה' ֶאת ַּדְרֶּכ
ָהֵעֶסק ַּבּתֹוָרה, ְוַעל ֵּכן ָאְמרּו, ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ַהָּקדֹוׁש  -ִהיא 

 לֹו ֲחָפָציו (ֲעבֹוָדה ָזָרה יט.). ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה 
, ֶׁשְּתַסֵּדר ַמֲהַל ֲעָסֶקי ְוָכל ִעְנָיֶני ַהּיֹוִמִּיים ְּבֹאֶפן  ְוָלֵכן ֵאיֵעץ ְל
, ִּכי  ָּכֶזה, ֶׁשּתּוַכל ִלְקֹּבַע ִעִּתים יֹום יֹום ַלּתֹוָרה, ְוָאז ֲאִני ַמְבִטיֲח

ַּמֲעָלה, ְוִתְתַנֵהג ַעְּמ ְּבָכבֹוד ּוְבִנימּוס, ִאְׁשְּת ִּתְרֶאה ְּב רֹוְממֹות הַ 
 ְּכחֹוַבת ָּכל ִאָּׁשה ְלַבֲעָלּה, ְּכָדת ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְבֶדֶר ֶאֶרץ. 

ַהָּגאֹון ִסֵּים ֶאת ְּדָבָריו ְוָאַמר: ַוֲאִני ִמְּבָׂשִרי ָאֲחָזה, ִּכי ְּבֶטֶרם ִהַּגְעִּתי 
ָראּוי ְלִפי ֶעְרִּכי, ָהְיָתה ִאְׁשִּתי עֹוֶיֶנת אֹוִתי. ְלַמֲעַלת ַהּתֹוָרה, ְּבִקְנַין הָ 

ְוַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשַקְדִּתי ַּבּתֹוָרה ָּכָראּוי ְלִפי ֶעְרִּכי, ִהְׁשִליָמה ִאִּתי ִאְׁשִּתי, 
ְוָכ ִהיא ַּדְרָּכּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ָּכ ְסגָֻּלָתּה ְוָכ ְזכּוָתּה. ָעָׂשה ֶהָעִׁשיר 

. ְּכִדְבֵרי   ָהַרב, ְוֵכן ִהְצִליַח ְּבָכ
ִהֵּנה ְלָפֵנינּו ֵעָצה ְּבדּוָקה ּוְמנּוָסה ִמָּגאֹון ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ַעל ָיָדּה ִּיְזֶּכה 
ָהָאָדם ְלָהִביא ֶאת ַהָּׁשלֹום ְלֵביתֹו, ְולֹא ְּכאֹוָתם ֶׁשחֹוְׁשִבים ְלַוֵּתר ַעל 

ת" ֶׁשָּלֶהם, ֶאָּלא ְוַנֲהפֹו הּוא, ֶׁשַעל ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה ְלַמַען ַה''ְׁשלֹום ַּביִ 
ְיֵדי ֶׁשּבֹוְרִחים ֵמַהִּׁשעּוִרים, ִנְגַרם ָלֶהם ֻחְרָּבן ְוַהְפָרעֹות ִּבְׁשלֹום ַהַּבִית, 
ְולֹא זֹו ַהֶּדֶר ְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום ְּבֵביתֹו. ַיְתִמיד ַהַּבַעל ִלְקֹּבַע ִעִּתים 

 ה ְוָׁשלֹום ֵּביתֹו. ַלּתֹוָרה, ְוִיְרֶאה ְּבָרכָ 
שבא לרבו וסיפר לו שאשתו מזלזלת בו  ישיבהבמסופר על אברך 

מאוד, לא מגהצת לא מכבסת ולא מבשלת ומבזה אותו והוא אינו 
יודע מה לעשות? אמר לו הרב תראה אתה במקום להגיע לכולל 
בשעה תשע אתה תמיד מאחר בחצי שעה או יותר וכמובן אתה 

ס קפה לא לפני שאתה עושה כמה שיחות קודם הולך להכין לך נ
בפלאפון וסיגריה ורק מאוחר יותר אתה נכנס לכולל ועד שאתה 
פותח את הגמרא זה עוד רבע שעה ובמקום ללמוד אתה מדבר 
הרבה עם החברותא, וכיוון שזהו היחס שלך לתורה זהו היחס של 
אשתך אליך שנאמר 'כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם' ו'אין 

אלא תורה' ולפי הפנים והרצינות שלך אל התורה כך הפנים  מים
של הִאָׁשה שלך אליך, אני מציע לך תתחיל להתמיד וללמוד בחשק 
כך גם הבית ישתנה, והאברך הנ"ל קיבל על עצמו והשתנה מאוד 
לטובה וכעבור חודש ימים בא לרבו ואמר לו שעל אשתו נאמר 

 [של ביהמ"ד] בעלה.אשת חיל מי ימצא ולמה? כי נודע בשערים 
ותזכה קבל עליך עול תורה או קבע עיתים לתורה לפי יכולתך 

 לעולם הזה ולעולם הבא
סיפר הגרי"מ פיינשטיין על דודו הגאון רבי משה פיינשטיין 
זצוק"ל: אחר המהפכה הקומוניסטית ברוסיה בזמן 
שהבולשביקים בססו את השתלטותם בכל ערי רוסיה ורוסיה 

הגבירו את מעשיהם בעקירת הדת מכל צד,  הלבנה, והיבסצקים
במסגרת רדיפת הרבנים הם הוציאו את הגאון ר' משה פיינשטיין 
מדירתו, ואת משפחתו. בלית בררה עבר לגור בחדר הסמוך לבית 
הכנסת. כך התגורר בצער גדול מאוד עם משפחתו בחדר אחד, 
שהיה בלתי מרוצף כי אם רצפת חול, וכך באותו חדר ובתנאים 

ו, ישב שם רבי משה ולמד בהתמדה גדולה ללא הרף. שם כתב אל
 חידושי תורה כדרכו ללא הפסקה במשך תשע שנים.[
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ביאור הגר"א לשולחן ערוך, כותבים בני הגר"א בהקדמה ל התמדתו של הגר"א
על אביהם הגאון, שקיבל על עצמו שלא לישון יותר משתי שעות במשך יממה 
ומימיו לא ישן יותר מחצי שעה רצופה וגם באותה חצי שעה היו שפתותיו דובבות 
בדברי תורה. לאחר מכן היה קם בזריזות ולומד בכל רם ואח"כ ישן עוד פעם חצי 

ה ישן במשך הלילה ג' מחציות השעה לסירוגין ובמשך היום חצית השעה. שעה וככ
מקודם חצות הלילה ועד אור הבוקר עמד על רגליו ולמד גמרא ופוסקים בקול 

 נעים אשר כל שומע התרגשה נפשו ברגשי קודש.
שנתו בעשר דקות והחל זועק על כך  ופעם בהתארחו בעיר מערעץ התארכה

'. ובהזדמנו בשנית לאותה עיר הלך לאותה אכסניה שחיסר עשר דקות מעבודת ה
וישן עשר דקות פחות מהרגלו כדי לתקן "החטא" של השינה היתרה שישן בפעם 
הראשונה וכאשר ראה שה' עזר לתקן את השינה היתרה שמח על כך הרבה 

 ]23-24(מורשת אבות פר' תולדות)[מתוך החוברת "מה אהבתי תורתך" עמודים 
                       חק אלחנןהתמדתו של רבי יצ

ובכל זאת זכה על רבי יצחק אלחנן, רבה של קובנה, ספרו שלא היה עלוי בילדותו, 
להיות גדול בתורה שכל גדולי הדור קבלו את פסקיו. הנצי"ב מוולוז'ין אמר שהוא 
הגיע לכך בזכות שקידתו והתמדתו העצומה. ואומנם כאשר קוראים את 
תולדותיו רואים עד היכן הגיע התמדתו. כאשר היה נאלץ לצאת מבית המדרש 

הדלת שם הניח את הספר  לצורך דחוף היה הולך עם הספר הפתוח, בו למד עד
פתוח כדי שמיד בשובו לבית המדרש יוכל להמשיך מיד בלמודו. כאשר היה מגיע 
לבית חותנו לסעודה והיה רואה שלא הוכנה עדיין, לא השתהה אלא נטל ידיו 
ואכל במהירות פרוסת לחם, ברך ויצא בדרכו לבית המדרש, במוצאי יום 

בא לביתו, מבדיל על הכוס אוכל משהו הכיפורים הי עוזב, בריצה את ביהכנ"ס, 
ורץ חזרה לבית המדרש בעוד אחרוני המתפללים עדיין לא הספיקו לצאת ממנו 

 ]    25-26(מורשת אבות, שמות: פרשת תצווה). [חוברת "מה אהבתי תורתך" עמוד
 התמדתם של גדולי ישראל

רבי  מרןלמידי החכמים שבירושלים, היה סמל אחד להתמדה, ונושא להערצת ת 
עזרא עטיה זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף שהעמיד תלמידים הרבה ובראשם מרן 

ומרן הגאון הגדול הרב יהודה צדקה  ב"צ אבא שאול זצ"לומרן רבי הרב עובדיה 
זצ"ל שמסופר עליו כי עוד בהיותו בחור היה עושה את דרכו לילה לילה אחר 

בשכונת בית ישראל שם חצות, לקומה העליונה שבבית המדרש "שושנים לדוד" ש
ישבו חכמים ומקובלים מיהדות עירק. על מקום זה שמר בסודיות לבל יפריעהו, 
ושם שהה מחצות לילה עד שקיעת החמה של יום המחרת ואז הלך לביתו אכל 
הארוחה היומית שכללה פיתה וירק, ושכב לנוח עד חצות הלילה. הרב יחזקאל 

א מספר שעות ביום, הוא גילה סוד עזרא שהיה בקי גדול בש"ס שמש לו חברות
מחבואו כאשר הביא פעם את אחיו הצעיר יצחק ניסים פתח לפני הדלת ואמר לו: 
"רואה אתה את הבחור הזה אם תלמד כמוהו, יומם ולילה, תהיה לגדול 
בישראל..." דוגמא זו השפיעה על הנער אשר עלה בתורה ולימים היה הראשון 

 לציון לא"י. 
"ל (אביו של הגאון רבי המקובל האלוקי רבי סלמאן מוצפי זצמסופר על הצדיק 

ב"צ מוצפי שיבלח"ט) שקיבל עליו, בזמן שנפטר הבן איש חי זצ"ל, ללמוד תורה 
בהתמדה יותר גדולה, ונעשה מופרש ומובדל מן העולם וכל מעייניו היו נתונים 

כי עליו  לתורה בלבד. הוריו חסו על בריאותו וניסו למונעו אך הוא גמר בדעתו
לקום מידי לילה בשעת חצות לעסוק בתורה עד אור הבוקר כפי שנהג אביו בחצות 
וימשוך בבריח ידו ויתעורר. אחרי שבועיים השגיח אביו בחבל הקשור לבריח 
ומנעו מכך, אלא שמצא עצה, קשר ידו בחבל וקצהו שלשל דרך החלון, ובקש 

לה אחר צאת אביו, היה חברו מחברו שכשיעבור על יד ביתו ימשוך בחבל. מידי לי
מעירו והלכו לביהמ"ד ולמדו עד עלות השחר, ומשך שעתיים מוסר, ואח"כ עסקו 

 ] 28) [חוברת "מה אהבתי תורתך" עמ' 32("עולמו של צדיק",עמ' בתלמוד  
אמת" -סמל ומופת חי אחר, של דבקות בתורה והתמדה בה, היה כק' ה"אמרי

מגרסא" היתה אצלו עבודה מוחשית. הוא  זי"ע מגור. התאור "לא פסיק פומיא
לא הפסיק ממשנתו גם בעת התחייבויותיו הציבוריות העצומות כשנפגש עם גדולי 
ישראל, כשהשתתף באירועים ציבוריים ופרטיים וכשקיבל את החסדים. במעמד 
הגדול של הכנסיה הגדולה הראשונה, ראוהו מחליף פתקאות עם הגאון רבי מנחם 

שליח. כשר השליח העיז להציץ באחד הפתקים, מצאו גדוש זמבא הי"ד, ע"י 
מקומות של חידושי תורה ומשא ומתן של הלכה. גם כשהיה מגיע מראי 

לישבות "מועצת גדולי התורה" שהתקיימו בוורשא, או לועידות אגו"י 
וכדומה, לא איבד אף רגע ובכל שהות שהיתה, למד מתוך גמרא, בפורמט קטן 

ואו לשמחת הנשואין של נכדו שנערכה בהשתתפות שהחזיק בחיקו ואף בב
ווליא חמק אחר החופה אל השטבלך של גור ולמד גמרא  -זדונסקאאלפים בעיר 

 ) 24במתיקות ובקול גדול. ("מה אהבתי תורתך" עמ' 
ל סופר שעוד בהיותו “על רבה של ירושלים מרן הגאון רבי צבי פסח פרנק זצוק

ה, מספר קופיקות לקנות ממתק, ויתר על “עילד קטן כאשר קיבל מאמו הצדקנית 
ה יפתח את “ס, תווך שהוא מתפלל שהקב“כך ואת המעות הכניס לקופת ביהכנ

לבו ויאיר עיניו בתורה.   בעמל מפרך ללא לאות עלה ונתעלה, והיה סמל ודוגמא 
ליגיעה ולעמלה של תורה עד כלות הנפש. תמיד היה שקוע בעומק העיון, בכל 

צבים, בקיץ ובחורף, בקור ובחום, בעת חדוה ושמחה ובימי אבל הזמנים ובכל המ
ויגון, בשבתו בבתיו ובלכתו בדרך בשבתו על כס הדין ובעת סעודתו. גם בלילה לא 
שכב לבו, לעתים היה מתעורר משנתו באישון לילה, נוטל ידיו וניגש לשולחן, טובל 

ללא הרף, שכן  בענין שעסק בו ביום. כלי המחשבה פעלו אצלובדיו קולמוסו 
 “. הדעת מהתורה היא פגיעה בכבוד התורה חהיס”לדבריו,

הוא לא מש מאהבתה של תורה כל ימי חייו. שקידתו על דלתות התורה עברה כל 
גבול, ויהי לאחד מגדולי השקדנים. ספר התורה לא מש מפיו והגית בו יומם 

, נפלאות ולילה, זקני ירושלים היו מרבים לספר באזני בניהם ובני בניהם
משקידתו ומהתמדתו, בזמן שכלתה פרוטה מהכיס ולא היה לו אפילו נר למאור, 
היה ממלא כוסית ב מה שחסך ממאכלו, ולאור פתילה זעירה היה הוגה התורה 

כתב לאורו הקלוש של תנור שחימם את “) מקדש מלך(”(בתורה). אחד מספריו 
ילה במטבח.   (הרב הבית. הוא למד גם לאור הלבנה ולאורה העמום של הפת

 ‘).י‘ ה, עמ“(ירושלים תשס“ שביבי אור”א “שבתאי רוזנטל שליט
עץ ”ל מנהל “יחיאל מיכל טיקוצינסקי ז‘ י ידיד נעוריו הגאון ר“כפי המסופר ע

ל) מאוד “פ זצ“שלמדו יחד שנים רבות בצעירותם, הפליא (הגצ“ חיים
מים עד אין ספור. בהתמדתו ושקידתו העצומה . דרכו לחזור על כל סוגיא פע

עד שארגיש שהפרק או ”וכשנשאל עד מתי יחזור על הסוגיא, היתה תשובתו 
 ) 26-27מה אהבתי תורתך" עמודים "“.(הסוגיא מונחים אצלי כבקופסא

שכל זמן שהגר"ש שקאפ והגרב"ב ליבוביץ היו  ופעם התבטא החזו"א ואמר 
 בתורה עד נשימתם בחיים, לא יכלו הנאצים ימ"ש לכבוש את ליטא, כי עמלם 

. (":מעשה האחרונה, הגנה על ליטא רק לאחר שנפטרו נפלה ליטא בידי הארורים
 איש", עמ' קע"א).                        

 העמל בתורה  ברכותיו מתקבלים
) על הגה''צ רבי משה הלוי זצוק''ל שהתקיים בו הפסוק מסופר("בני בנימין"

''ככל היוצא מפיו יעשה'' כיוון שיצאה מילה מפי השליט, לא הייתה שבה ריקם. 
אחד הסיפורים מיני אלף, בא אליו תלמיד אחד בבקשה שיברכו בזיווג הגון, 
 אמר לו הרב בע''ה השנה אתה חתן, בסוף חודש אב הגיע אליו אותו בחור ואמר

לו כבוד הרב עדיין לא מצאתי את שאהבה נפשי, אמר לו הרב אתה מאמין במה 
שהבטחתי לך? אמר לו כן, אמר לו הרב אם כן למה אתה דואג? עדיין חודש אלול 
לפנינו, וכך היה, בסוף חודש אלול התארס הבחור בשעה טובה ומוצלחת. וכן 

ישיבה מסכת היה עם תלמיד אחר, לאחר שהודיע הרב שבזמן הבא ילמדו ב
נידה, אמר לו אותו תלמיד אבל אני עדיין בחור ואיך אלמד? אמר לו הרב 
זצוק''ל אל תדאג עד אז תהיה חתן, וכך היה. סיפר תלמיד אחר של הרב 
שבחולון היה ידוע שמי שצריך ללכת למילואים היה הולך לרב משה לוי זצוק''ל 

עור, כשהיה שואל הרב ואומר לו כבוד הרב שבוע הבא אני לא יכול לבוא לשי
למה? היה עונה התלמיד כיוון שאני מגוייס למילואים. היה עונה לו הרב ''מי 
רוצה לגייס אותך? השיעור יותר חשוב'' ובאורח פלא כולם היו פטורים 
מהמילואים!! מעשה באחד התלמידים שלמרות זאת גייסו אותו למילואים, 

, בנסיעתו לבסיס ישב לידו והתפלא מאוד, הרי הרב שחרר אותי מהמילואים
חייל שאינו שומר מצוות, שאל אותו האברך כבר הנחת תפילין? ענה לו אותו 
חייל לא, אמר לו אתה רוצה להניח תפילין? אמר לו בסדר, כשהגיע האברך 
לבסיס מייד קיבל קריאה דחופה מהמפקד, הוא נכנס למפקד ושאל מה אדוני 

בא זה תנועת התשובה שאתה מניח רוצה? ענה לו המפקד מה אתה חושב שהצ
תפילין לאנשים? היכבד ושב בביתך, תיכף נתן לו פטור וחזר לביתו שמח שיוכל 
לחזור לשיעורי הרב!! על כך נאמר ''ותגזור אומר ויקום לך ועל דרכיך נגה אור'' 

 (איוב כב כח). 
" נכנס פעם לישיבה וראה שיש רפיון בחשקת מספרים שכ"ק ה"שפת אמת

מרו לו שזה מחמת שהיום חם מאד, אמר להם שכתוב בחז"ל לעולם התורה, א
יהא אדם כשור לעול וכחמור למשא, ואמרו חז"ל שחמור אפילו בתקופת תמוז 
קר לו, וזה מה שאמרו חז"ל שיש ללמוד מהחמור שאף אם חם הוא עובד כמו 
בזמן של קור. בשם ראש ישיבה גדול אומרים שכתוב בחז"ל שמדינת בבל 

אד ושם חם מאד, ושם לא היתה מסגרת של ישיבה כמו היום, עם כל עמוקה מ
הנוחיות והשכלולים. ובכל זאת יצא משם התלמוד בבלי אם כן צריך להתגבר גם 
בזמן שהחום מתגבר...בטבריה החום גדול. ובימים ההם לא היו מזגנים ובכ"ז 

ו בכל יום יצא משם תלמוד ירושלמי. פעם היה ּׁשַרב גדול, ו"החזון איש" למד כמ
שום הפרעות, ואמר שהוא הרגיש בהתחלה את החום, אבל מיד שנכנס בים 

 התלמוד, הוא שכח הכל ואינו מרגיש כלום.
צריך לדעת, לא נכון להסתפק רק במה  ---לא להסתפק בלימודי הישיבה:

שלומדים בישיבה, זה לא מספיק מה שאדם לומד בישיבה, אלא הוא בעצמו 
(משלי ט, יב),  "חכמת לך -אם חכמת "ד מצד עצמו, צריך להוסיף וללמוד לב

הרווח כולו של האדם, ככל שלומד ומכים יותר, כך הוא עצמו מרוויח ומתעלה 
 יותר. לכן לא להסתפק רק במה שלומדים בישיבה.

כשהייתי צעיר, למדנו בישיבת "פורת יוסף" היה לנו רב תלמיד חכם שלימד  אני
א למדנו יותר מחמישים דף, היה מפלפל, אותנו תורה, במשך השנה כולה, ל

מקשה ומתרץ, לכן היינו לומדים בישיבה חמישים דף, לא יותר. אך אני למדתי 
חמש מאות, אני למדתי בעצמי. וכשלמדנו אצל הגאון   -לעצמי חמש מאות דף 

רבי יעקב עדס זצ"ל, הוא היה ר"מ בישיבה שלנו, למדתי אצלו, הוא היה מקיף 
בר שהוא מתחיל בו מעיין בו ואומר אותו בבקיאות גדולה, ואני ובקי גדול, כל ד

הייתי אומר לו, כן, כך כתבו התוס', היה מתפעל ואומר מאיפה אתה יודע? תביא 
את הגמ' רואה, נכון כך כתבו התוס'. הלימוד שלנו שהיינו לומדים היה טור ובית 

עלי, אחד מהם רבי  יוסף, והיה כל הזמן נושא ונותן איתי, עד שהיו חברי כועסים
ציון לוי זצ"ל היה כועס עלי, מה הוא מורה פרטי  שלך? מה אתה כל הזמן מדבר 
איתו! אמרתי לו, אדוני מה אתה רוצה ממני. הוא מדבר איתי אני לא אענה לו?!  
אני מוכרח לענות לו.וכל זה למה? מחמת שהייתי לומד לעצמי, ולא הייתי 

י מוסיף ולומד מצד עצמי. וכך גם אתם מסתפק במה שלומדים בישיבה, היית
תשתדלו להוסיף חיל וחוסן בלימוד התורה. בשקידה. התמדה. (מתוך משא 

  קודשו של ָמָרן "מאור  ישראל" שליט"א בכ"ו תשרי תש"ע)   
ועטרת ראשנו מופת הדור הגאון  מי ימלל גודל ההתמדה של מורנו רבנו  

ילדותו נטה שכמו לסבול עול תורה אשר כבר מ זצוק"ל האמיתי מרן הגר"ע יוסף
ועד היום, ולאוי"ט, למרות כל עול הכלל המונח על כתפיו, לא מש מאוהלה של 
תורה."באגרת לבן תורה" מובאים עובדות מאלפות על התמדתו של מרן ונביא 
עובדות אחדות המעידות על הכלל.הנה כבר מילדותו התרחק ממשחקי ילדים, 

יה מנסה לשכנע אחדים חבריו שילמדו אתו בתלמוד תורה, ולעיתים אף ה
במקום לחק בהפסקות, ולמד עמהם "עין יעקב" וכד'. ומדבר על לב לנצל את 
הזמן ולא לאבדו במשחקים והיו דבריו מתקבלים כי ראוהו "ָּנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה 
ְמַקֵּים". שקידתו העצומה בילדותו הביאה לכך שכבר בגיל צעיר היה בקי 

יד -ות של משניות ובפרקי גמרא שלמים, כפי שנמצא כתוב, בכתבבמסכתות שלמ
חכמה" בלשון זו: "... כשהייתי כבן ט' שנים, השמעתי -בתחילת ספר "ראשית

להרב הגדול מעוז ומגדול, כש"ת רבי שלמה עבו שליט"א (זצ"ל) את המשניות 
 קמא פרק ב'-של מסכתות: שבת פסחים, אבות, סוכה יומא ועוד גמרא מס' בבא

"אוחזין בטלית", ופרק "אלו מציאות", "והמפקיד", וה'זהב'.. בעל פה, ומהם 
השמעתי להרב וכו' רבי עמרם בלוי ב"ר משה בלוי, לכן נתנו לי הספר הזה 
במתנה, כדי ללמוד בו ואנוכי הדל, הערתי כמה הערות, כאשר השיגה ידי, הצ"י 

ה מרן ועליו נאמר נפש עובדיה יוסף נ"י". אם כך בקטנותו מה היום בגדולתו זכ
עמלה עמלה לו עלה ונתעלה לגאון ולתפארת בעם ישראל, כן יאריך ה' את ימיו 
על ממלכתו, מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא, אמן ואמן.  [ "מה אהבתי 

 ]   30-31תורתך" עמודים 
מרן הגרי"ז הלוי מבריסק. בעת   על התמדה גם בתנאי סכנה וחרום מספרים על

לם השניה כשברח מורשא לוילנא, יחד עם בנו, הפציצו הצוררים את מלחמת העו
דרכם ואלצו לברוח ליערות ולמצא מחסה מחת לאילנות. בתוקף ההפצצות 
כשאימת מות שלטה בכל הסביבה היה משוחח עם בנו בענין עמוק מאוד 

 זכיר לפני גדולים את הסברא שחידש באותו זמן.הברמב"ם, ולימים 
, זוכר הוא את הגאון שטיין זצ"ל: שכאשר למד בישיבת מירסיפר הגרי"מ פיינ

רבי חיים שמואלביץ זצ"ל טרוד בגרסתו. פעמים מסתובב הלוך חזור פעמים 
עומד שעון על הקיר וחוזר ארבעים פעם את הגמרא בזבחים דף מ"ט, סוגיא של 
"דבר המלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש" בקדשים יש שם בגמ' שש עשרה 

ות, וכך רבי חיים חוזר וחוזר על סוגיא זו. (הגרמ"מ שוליזנגר, קטנטרס איבעי
 "מי יתנך כאח לי")  

 התורהעמל  –חזקים סיפורים  מ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ק דק דק להכנת סלט, אף אם אינו אוכלו לאלתר. לא כן מותר לחתך יר טוחן
בשבת שאסור לחתך את הירק דק, אלא אם אוכלו לאלתר. כמבאר בהרחבה 

מותר לגרר בפומפייה  -בחוברת 'השבת בהלכה ובאגדה' ח"ב. (עא) פומפייה 
 עגבניה, גזר, תפוח, תפוח אדמה וכיוצא בהם. (עא) 

אסור לסחוט פירות העומדים למשקה כזיתים, ענבים, תפוזים,  סוחט
 אשכוליות, וכיוצא, אבל לימונים מותר לסחוט בכל אופן. 

מוקצה ביום טוב החמירו בו חכמים יותר ממוקצה בשבת, כדלהלן.  מוקצה
והטעם בזה, מכיון שיום טוב קל יותר בעיני האנשים, שהרי מותר להדליק 
מאש לאש, ומותר לבשל, לכך חששו חכמים שמא יזלזלו העם בקדושת היום, 

קליפות הראויות למאכל בהמה  ו יותר משבת. (כו) והחמירו במוקצה של
הגם שבשבת אינן מוקצה, ביום טוב הרי הן  -כקליפות אבטיח, בננה וכיוצא 

 מוקצה ואסור לטלטלן ביד אלא על ידי מגב או סכין וכדו'. 
אסור להניח את הקליפות, אפילו שהן ראויות למאכל בהמה, בתוך צלחת 

אכל הראוי לאדם. והטעם בזה מפני דין ריקה, אלא אם כן יניח בצלחת מ
'ביטול כלי מהיכנו', כמבואר בהרחבה בחוברת 'השבת בהלכה ובאגדה' חלק 

 סימן תצה סעיף ג) יש מבני אשכנז המקילים במוקצה ביום טוב כמו בשבת. ( ב'. (כו) 

שהתירה התורה מלאכת אוכל נפש ביום  מכיון -מוקצה לצורך אוכל נפש 
רו לטלטל מוקצה ביום טוב לצורך אוכל נפש, כגון אם טוב, גם חכמים התי

מונחות אבנים על דברי מאכל, שבשבת אסור להוציא את האבנים כיון 
מכל  -שהאבנים הן 'מוקצה מחמת גופן', ואסור לטלטלן אפילו לצורך מקומן 

 מקום ביום טוב, לצורך אוכל נפש התירו חכמים להוציאן. 
הדליק אש מהגפרורים, מכל מקום אף על פי שביארנו לעיל שאסור ל

הגפרורים אינם מוקצה ביום טוב, ומותר להשתמש בהם כדי להדליק מאש 
     מצויה. (נא) 

חוץ בהם את כל הגוף, כיוון שאין אסור לחמם מים ביום טוב כדי לר רחיצה
זו הנאה השווה לכל נפש, [שהרי לא כל אדם רוחץ את כל גופו בכל יום.] 
אמנם מותר לחמם מים כדי לרחוץ את פניו, ידיו ורגליו בלבד. (סימן תקיא 

 סעיף ב. מא) 
לבני ספרד מותר לרחוץ בהם את כל הגוף.  -מים שהתחממו מערב יום טוב 

להתרחץ במים חמים שהתחממו בדוד שמש, שלא אסרו והוא הדין שמותר 
חכמים אלא לחמם את המים ביום טוב, אבל כל שהתחממו מערב יום טוב או 

 שהתחממו מאליהם, מותר לרחוץ בהם. (סימן תקיא סעיף ב. מא) 
כל ההיתרים הנ"ל להתרחץ במים חמים, הם דווקא באמבטיה פרטית 

], גזרו חכמים שלא להתרחץ בו שבבית, אבל בבית המרחץ של רבים [מקוה
כלל אפילו פניו, ידיו ורגליו. מפני שהיו בלנים רשעים שמחממים מים ביום 

מנהג בני אשכנז להחמיר שלא וטוב, ואומרים שחיממו מערב יום טוב. (מא) 
לרחוץ את כל הגוף כאחד, אפילו במים חמים שהתחממו מערב יום טוב. 

. ועל כל פנים, לצורך תינוק, יש להקל ואמנם יש להקל לרחוץ אבר ואבר לבדו
     לרחצו במים חמים. (הרמ"א סימן תקיא סעיף ב ומשנ"ב. מא) 

שנה (ביצה לו ע"ב): אין מטפחים אמרו חכמים במ מחיאות כפיים. ריקוד.
[ביד, להכות כף אל כף], ואין מספקים [להכות כף על ירך], ואין מרקדים 
[ברגל], כל אלו ביום טוב אמרו, קל וחומר בשבת. וטעם האיסור, מחשש שמא 
יתקן כלי שיר. וכן פסקו הרי"ף הרמב"ם והרא"ש ומרן בשלחן ערוך (סימן 

נוהגים להקל בזה ואנו לא מוחים בהם, כיון שלט סעיף ב). והרמ"א כתב שיש 
שמוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים, שהרי הם לא ישמעו לנו. ואם כן 
בודאי שאם אדם רואה אנשים שמקילים בזה, ויש לו השפעה עליהם, 

 מהראוי שיודיעם שעושים הם נגד ההלכה, ודברי חכמים בנחת, נשמעים. 
מתירים בזמן הזה, מכל מקום כבר ואע"פ שהרמ"א כתב לאחר מכן שיש 

כתבו כמה מהאחרונים שגם בדעת הרמ"א אנו פוסקים כדעה הראשונה 
 שהובאה בסתם. (ה"ע ד רסח) 

יש אומרים שלא אסרו חכמים לרקוד כאשר רק הולכים במעגל, ויש חולקים. 
ומכל מקום אין ספק שעדיף להחמיר בזה, שהרי המציאות מוכחת שאי 

כל הסובבים רק ילכו ולא יגביהו את רגליהם כדרך אפשר תמיד להקפיד ש
הרוקדים, ואפילו הנזהרים בזה, הרבה פעמים לאחר זמן מועט ישנם 
שמתלהבים ומגביהים את רגליהם ורוקדים ממש, וכבר אמרו 'הרחק מן 

מותר למחוא כפיים בשינוי, ויכה בגב ידו הימנית על כף  הכיעור והדומה לו'. 
   ט ס"ג) (סימן שלידו השמאלית. 

אסור להכות על שלחן או על בקבוק כדרך הרגילים להכות  הכאה על השלחן
יר בשעת השירה, וכמו שפסקו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך והרמ"א. ויש להע

וכתב הגאון רבי בנחת למשמע אוזנם של המקילים בזה מפאת חוסר ידיעתם. 
     חיים פלאג'י שמצוה רבה לבטל מנהגם, וכן כתבו הפרי מגדים, רבנו זלמן, הכף החיים ועוד. 

מי שיש לו איזה מיחוש או כאב, אף על פי שאינו שוכב במיטה אלא  רפואה
הולך כבריא, מותר לו לקחת תרופה או לבלוע כדורים ביום טוב, מה שאין כן 

 בשבת. 
מותר לכוון את ה'שעון שבת' [שאינו דיגיטלי] ביום  -יום טוב שחל ביום שישי 

[ההלכות מתוך הספר ימי כבה. (נז) טוב לצורך השבת לאיזה שעות ידלק וי
 השבועות בהלכה ובאגדה 

התמדתו בדורו של מופת דורנו מרן החזון איש זצוקללה"ה, הייתה      עמל התורה
מעל לכוחותיו הטבעיים. פעם כששהה בביתו הגאון רבי שמריהו גריינמן נשמעה, 

הרצפה בפשוט לפתע, חבטה עזה. הוא סר בבהלה לחדרו של החזו"א, ומצאו מוטל על 
ידיים ורגלים. רבנו הרגיעו ואמר לו: " אל בהלה, כרגיל אני לומד עד אפיסת הכוחות 
ומשאיר לעצמי אומדן של כוח בשביל להגיע עד המיטה לשכב. הפעם טעיתי בחשבון 
...!"ופעם מצאוהו לחזו"א, שוכב עם רגליו על הכרית וראשו מונח בצד השני. כשנשאל 

בחור איך לשכב היה ממשיך ללמוד (מפי הגאון רבי חיים השיב שאם היה לו כח ל
ברים זצ"ל). שבליל שבת אחד שמע קולות גוברים ממעונו של החזו"א. הוא נכנס 

נפט. -פה כאשר על השולחן הייתה מונחת מנורת-ומצא את רבנו הוגה בתורה שבעל
היה כה נורא, גווני פניו האדימו וורידי פניו בלטו החוצה ולמד בקול גדול ... המראה 

עד שמרוב אימה ברח החוצה... אח"כ נצטער שלא נשאר להמשיך  ולראות ציור של 
 (הובא בספר "מעשה איש") עמל תורה עד כלות הנפש

 
 טעה בתפילת יום טוב

המתפלל ביום טוב, ופתאום מצא את עצמו בברכת 'מודים', והסתפק אם 
אחר 'יעלה ויבוא' סיים על הסדר 'והשיאנו', או שהמשיך 'ואתה ברחמיך' 

לבני אשכנז] כמו בראש חודש וחול המועד, צריך לחזר  -'ותחזינה עינינו' [
לומר 'והשיאנו' ולהמשיך משם על הסדר. ואם סיים תפילתו והסתפק כן, 

 חוזר לראש ומתפלל שוב. (ח"ע פסח רכו. סוכות תנד) 
אסור להפסיק בדיבור באמצע ההלל. ואולם, השומע ברכה מחברו  -הלל 

שונים של הקדיש או קדושה או 'ברכו' באמצע או חמשה אמנים הרא
ההלל, ואפילו סמוך ממש לברכת 'יהללוך', יענה עימהם. (פסח רלט. חנוכה 

 רכד) 
אין לאמרן בפתיחת ההיכל, מפני קדושת המועד והשמחה בו.  -י"ג מדות 

 (סוכות תלז, תסט) 
משה רבנו תיקן לישראל שיהיו דורשים את הלכות החג בחג  הלכות חג בחג

עצמו, לבד ממה שדרשו קודם לחג. לכך על הגבאים לארגן שיעורים בהלכה 
מפי מורי הוראות, ולחזק את לבם באמונה בביאת המשיח ובגאולה 

 ה'. (מגילה ד ע"א. רנג) הקרובה, בעזרת 
 מלאכות המותרות והאסורות ביום טוב

כל המלאכות האסורות בשבת, אסורות ביום טוב, חוץ ממלאכות שהן 
אוכל [צרך] נפש", כלומר, לצורכו של האדם, ובלבד שיהיו אותן המלאכות "

מצויות ושוות אצל כל אדם, כבישול, והדלקת הנר כדי להאיר את החשכה. 
אבל מלאכות המשמשות בעיקר לאנשים מסוימים בלבד, כמפונקים 

 ומענגים, אין היתר לעשותן ביום טוב. 
 הדלקת האש ובישול 

אסרו חכמים להדליק אש חדשה ביום טוב, כאש היוצאת ממצית 
וגפרורים, אבל התירו להדליק מאש שכבר נמצאת. ולכן כל אדם יכין מערב 

להדליק ממנו לבישול, להאיר ולכל  יום טוב 'נר נשמה' דלוק כדי שיוכל
 צרכיו. (מט) 

אין להדליק חשמל ביום טוב, כיוון שמדליק אש חדשה. ולכן יש  -חשמל 
להעיר בנחת ובנעימה לאותם המקלים בזה, ותבוא עליהם ברכת טוב. (נג) 

הרוצה לאפות בתנור עופות ותפוחי אדמה וכיוצא, יפעיל את התנור  -תנור 
שבת, ויתן את המאכלים בחג בתנור, והתנור יידלק מערב החג על שעון 

 ויכבה מאליו. (עב) 
מותר למלאות את הסיר ביום טוב בבשר או בדגים כדי  - מילוי הסיר

לבשלם, ואף על פי שאינו צריך לאכול אלא חתיכה אחת, מפני שתוספת 
החתיכות מטעימה יותר את התבשיל, ונמצא שהתבשיל כולו נעשה משובח 

 יום טוב. (לח)  יותר לכבוד
אסור לבשל ביום טוב לצורך יהודי מחלל שבת  -בישול לצורך מחלל שבת 

בפרהסיא, [דהיינו שמחלל שבת בפני עשרה, כגון שמעשן סיגריות ברחוב או 
נוסע ברכב בשבת,] ולכן אין להזמין יהודי כזה לביתו ביום טוב, שמא יבשל 

ו מכר שמחלל שבת בשבילו במיוחד. אולם אדם שיש לו קרוב משפחה א
בפרהסיא, ורוצה להזמינו אצלו לחג כדי שאולי יתקרב לתורה ויזכה לחזר 
למקורות הנאמנים אל חיק בורא עולם, ישים לב לבשל את כל התבשילים 
מערב החג, כדי שלא יצטרך לבשל בשבילו בחג. ומכל מקום, אם לא בישל 

רשאי להוסיף עוד קודם לכן, מעיקר הדין, אגב שמבשל לעצמו ולבני ביתו, 
בתבשיל בשביל חברו המחלל שבת. (הרדב"ז, פרי מגדים, מהר"ם שיק 

 ועוד. לח) 
אוסרים לעשן סיגריות ביום טוב, כיון שאין זו הנאה השווה  יש -עישון 

לכל אדם. ולהלכה, אדם שאם לא יעשן יגרם לו צער, יש להקל לו. אבל 
וצריך לדעת כי העישון אותם החובבים סיגריות מדי פעם, ימנעו מלעשן. 

מזיק מאוד מאוד לבריאותו של האדם, ויש חשש גדול שעובר על 
 "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". (מד) 

כל שאין בזה צרך אוכל נפש. ולכן, המעשן  אסור לכבות אש ביום טוב
 סיגריה, יניח את הגפרור והסיגריה בעדינות שייכבו מאליהם. (נב) 

גז, אולם מותר לכבותו על ידי גורם אחר, כגון אסור לכבות את ה -כיבוי גז 
שימלא קומקום קטן במים על גדותיו ויניחהו על האש שירתח, ויגלשו 
המים ויישפכו על הגז ותיכבה האש, ואז יסגור את כפתור הגז. וישים לב 
לשתות את המים שרתחו, כי אסור לבשל שלא לצורך. (נח) אם יש לו כבר 

ו צריך את אותם מים שמרתיח בקומקום, מחם מים, נמצא אם כן שאינ
 לכן ישתדל להרתיח ביצה, וימתין שיגלשו המים ויאכל את הביצה. 

תבשיל שתחילת בישולו הוא על אש גבוהה, ולאחר מכן  -הנמכת האש 
צריך לבשלו על אש נמוכה, כמו תבשיל אורז וכיוצא, מותר להנמיך את הגז 

א יישרף, שכיוון שהתירו ביום טוב לצורך התבשיל שיתבשל כהוגן ול
חכמים כל מלאכה שהיא לצורך אוכל נפש, הותר גם להנמיך, ולא הצריכו 
להדליק אש חדשה נמוכה. כן פסק הגאון רבי משה פיינשטיין בספרו 
איגרות משה (ח"א סימן קטו, וח"ד סימן קג) וחיזק את ההיתר בטוב טעם 

עובדיה הדאיה בשו"ת  ודעת על פי רבותינו הראשונים. וכן התיר הגאון רבי
 ישכיל עבדי, וכן כתב בשו"ת קניין תורה, ועוד פוסקים רבים. (נח) 

שעוה דלוק, אין להניחו במים כדי שכשיגיע בעוד זמן  נר -הנחת נר במים 
למים יכבה [כיוון שזה גרם כיבוי של תורה, שעושה פחם]. אבל מותר 

ו מאש אחרת [שאינו להניחו במים כשעדיין אינו דלוק, ולאחר מכן ידליקה
 אלא כמדליק נר קטן]. (סימן תקיד ס"ג. נז)

במלאכת בורר ביום טוב, מקילים יותר משבת. למשל: אוכל ופסולת   בורר 
שבת מותר להוציא 'ביד' רק את 'האכל מתוך המעורבים, אף על פי שב

ביום טוב הקלו, שאם קל  -הפסלת', ובתנאי שיאכל אותו 'לאלתר' [מיד] 
יותר להוציא את הפסולת, יוציא את הפסולת, ובתנאי שיברור לצורך יום 

 טוב, ואף על פי שאינו אוכל לאלתר. (עו) 

 הלכות יום טוב

 דירתו' אפי בכוונה תפלתו ומתפלל אורחים מכניס חסדים גמילות את אוהב התוכחות את אוהב הצדקות את שאוהב איש וכל  לב סימן חסידים בספר    אמרי חז"ל
 ואנו. כמוך ותולעה רמה הוא כי אף לפני שמש ו"ב מלך לך יאמר אם לבך ישמח כמה וראה בא. רואה אינו גיהנם של דינה' ואפי. הקבר חיבוט דין הרוא אינו ל"בחו

 וגבור כצבי ורץ נשרכ וקל. כנמר עז הוי אמרו וכן. הוא ברוך הקדוש של בעבודתו וזריזים שמחים להיות לנו שיש וכמה וכמה אחת על הוא ברוך הקדוש ה"ממ משמשים
 שמתלוצצין חשוב אדם תראה אם סט סימן חסידים ספר ).ג"י ב"י קהלת( האדם כל זה כי ירא להים-הא את נשמע הכל דבר סוף. שבשמים אביך רצון לעשות כארי
  מדה כנגד מדה ונענש בידם מיחה ולא עליו שמתלוצצין ראה או חשוב אדם שום על התלוצץ כי ודע מדה באותה פשפש עליו



 בעזה"י
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ִׁשים ָׁשָנה, ּכֵ  :וזה לשון המדרשכ יַצד? ָאָדם ֶׁשָּכל ְׁשנֹוָתיו ְׁש
ִשים ּוֵמֶעֶׂשר ָׁשִנים ְוֵאילַ   הּוא ָעֵמל ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות, ּוֵמת ִלְׁש

ָׁשָנה. ְוָאָדם ַאֵחר ָחָיה ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה, ּוֵמֶעֶׂשר ָׁשִנים ְוֵאיַל ָעָמל 
ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות ַעד ֶׁשֵּמת. ַאְּת אֹוֵמר, הֹוִאיל ְולֹא ָיַגע ָהִראׁשֹון 

, ְוֶזה ֶׁשָּיַגע ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ֶאָּלא ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ַּבּתֹוָרה
ָּברּו הּוא ַמְרֶּבה ָלֶזה ָׂשָכר יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשָעַסק ַּבּתֹוָרה ֶעְׂשִרים 
ָׁשָנה. ְלִפיָכ ֲאִני אֹוֵמר ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרֵּבה יֹאֵכל, ֶׁשָּיכֹול ֶּבן 

רּו הּוא, ִאּלּוֵלי ֶׁשִּסַּלְקַּתִני ֶעְׂשִרים ָׁשָנה לֹוַמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ּבָ 
ִמן ָהעֹוָלם ַּבֲחִצי ָיַמי, ָהִייִתי ַמֲאִרי ָׁשִנים ּוַמְרֶּבה ַּבּתֹוָרה 
ּוַבִּמְצֹות. ְלִפיָכ ֲאִני אֹוֵמר ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרֵּבה יֹאֵכל. ֶׁשַּמַּתן 

ַמר ַרִּבי ֲחִניָנא, ְׂשָכרֹו ֶׁשל ֶזה ְּכַמַּתן ְׂשָכרֹו ֶׁשל ֶזה. ֵּתַדע, אָ 
ֶׁשֲהֵרי ֹמֶׁשה ִׁשֵּמׁש ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים 
ָׁשָנה, ְוָחָיה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה. ּוְׁשמּוֵאל ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְׁשַּתִים 

תּוב ַוֲחִמִּׁשים, ְוָסַבל ַמָּׂשָאן ְוָטְרָחן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ּוְׁשָקָלן ַהּכָ 
ְּכֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַמר: ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְּבֹכֲהָניו ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו 

 (תהלים צט, ו)
עלי מקצועות חופשיים יקבל שכר באמריקה ישנם ב

בבוקר  7:00לפנות בוקר ולומדים  עד  4:00 -הקמים  ב
,מתפללים והולכים לעבודתם  ישנו אדם העובד לפרנסתו 

לפנות   3:00-כנהג משאית לפנוי אשפה הוא מתחיל לעבוד ב
בוקר  ובשתיים לפנות בוקר לפני עבודתו הוא יושב ולומד 

ן בעולם שלומד את את דף היומי ואומר אני היהודי הראשו
דף היומי המוקדם ביותר  לפני כל לומדי הדף היומי  וכן 

 7:00 -עד    3:00-נהג אחר שעובד כנהג בפנוי אשפה מ
בבוקר  כשמסיים את העבודה לומד כל היום כמו הסדרים 
של אברך לשם שמים צריכים אנו ללמוד מהלל הזקן עד 

 כמה יש  למסור נפש וללמוד תורה
אפשרות לעבוד וללמוד תורה בפרט אדם היום יש לנו 

הנוסע הרבה בדרכים יש היום דיסקים ,נגנים  שאפשר 
להטעינם בדברי תורה שהוא אוהב לשמוע ומרויח מצוות 
לימוד תורה ואינו מאבד את זמנו ולפעמים שמיעת דברי 
התורה ברכב או בזמן העבודה  מצילה חיים ללא שידע 

ור להיות בסכנה שזכות המצווה מגינה עליו שהיה אמ
והקב"ה הצילו כמו שכתוב אין בעל הנס מכיר בניסו 
לפעמים האדם רואה את יד ה' שמצילו בחוש בזכות 

 הקשבה לקלטת   כפי שמסופר          
שלא הצליח להגיע לשיעור דף היומי  מעשה ביהודי מלונדון

ולכן שמע דף היומי מקלטת דיסק ברכבו הוא החל לבצע 
ארוכה פתאום הוא שומע סירנה עקיפה  של משאית 

משטרתית ,כאומרת לו שיתן לה לעקוף ראשון לכן ומיד 
שניות הוא רואה מולו  3-4חזר לנתיבו הקודם לאחר 

משאית ענקית שאם היה מבצע עקיפה  המשאית הייתה 
מוחצת אותו הוא מיד עצר בצד וניסה להירגע והחזיר את 

ה כיון  הקלטת אחורה לשמוע את הדקה האחרונה שמהבהל
שלא שמע טוב ,  והנה הוא שוב שומע את הסירנה  ואז 
הבין שבעצם מה שהצילו ממות בטוח ה"י  זוהי בעצם 
הקלטת שהוקלטה לפני שנים רבות והקליטה גם את 
הסירנה ובתזמון שמימי הושמעה לו הסירנה בזמן שרצה 

 לעקוף  וכך ניצל (ברכי נפשי)
 אתה נחשב בשמיים לגנרל בתורה

שהסיע את מרן הגאון רבינו  שהיה בנהג מוניתומעשה  
יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל המכונה ה"סטייפלר", 
ובאמצע הנסיעה שואל הרב את הנהג מונית האם אתה 
קובע עיתים לתורה ? השפיל הנהג את עיניו מול כבוד הרב 
וענה בבושה, אני אמנם הולך לשיעור תורה כל יום בשעה 

א שאיך שאני פותח את תשע בערב עד לשעה עשר, אל
הגמרא, העיניים שלי נעצמות, וכשמגיע רבי חנניא בן 
עקשיא אני מתעורר, מסתמא זה לא נחשב לכלום, אבל 
באמת שאני עייף מאוד. אבל הנהג שמע את הלוא יאומן, 
הסטייפלר אמר לו אשריך כל הכבוד, אתה מוכן להניח את 

נחשב הרכב בחניה לשעה שלימה למען כבוד התורה, אתה 
בשמים לגנרל בתורה, זה שאתה נרדם זה לא בכוונה אתה 
קצת אנוס, ותמשיך ללכת לשיעור, אתה חשוב מאוד 

 בשמיים

 רש"י מביא אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 
אדם שמובא הרמב"ם פוסק חייב אדם לקבוע נעיתים לתורה 

י לקבוע עיתים לתורה צריך להפקיר את עצמו ולגזול  מזמנו כד
שנה שואלים את האדם קבעת עיתים לתורה? רבי  120אחרי 

נחמן מברסלב כותב שקבעת עיתים  הוא לשון גזלה [קביעה היא 
לשון גזילה שנאמר "וקבע את קובעיהם נפש" שגוזלים אחד 

 מהשני] כך אדם צריך לגזול מזמנו לקבוע עיתים לתורה 
ללימוד תורה אזי גם על זמן  אם אדם אחר עבודתו מנצל את זמנו

 עבודתו  יקבל שכר 
מובא שאומרים בסיום הלימוד מודה אני כח:   במסכת ברכות

וכו' ששמת חלקי מיושבי בית המדרש וכו' שאני משכים והם 
משכימים אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים 
בטלים אני עמל והם עמלים אני עמל ומקבל שכר והם עמלים 

 וכן נפסק להלכה קבלים שכר ואינם מ
לכאורה אינו מובן מדוע הם עמלים ואינם המאור ושמש שואל 

מקבלים שכר הרי כשאדם עמל לפרנסתו לאחר שסיים את 
עבודתו כגון קבלן לאחר שבנה לקונה בית והקונה משלם לו הוא 
מקבל שכר על עמלו,ועוד משפט זה מיותר שהרי מספיק שיאמר 

רה ורצים לחיי עולם הבא והם שאנו משכימים לדברי תו
משכימים לדברים בטלים ורצים לבאר שחת  וממלא אנו יודעים 
שהלומד תורה מקבל שכר לעתיד לבא ומי שאינו לומד תורה אינו 

 לומד יורש גיהנום  
 (פרשת בחקותי ד"ה ויראה)  מתרץ בספר מאור ושמש

 וז"ל כי הנה גם העובד ה' ועוסק בתורה מן ההכרח הוא שיעסוק
(פרנסה) להחיות את נפשו ונפש ביתו, אמנם  גם במעט דרך ארץ

העובד ה' גם בעת שהוא עוסק בעסקים לצורך פרנסתו עיקר 
כונתו הוא בעסק זה כדי שיהיה לו ממה להתפרנס למען ימצא 
מרגוע לנפשו לעסוק אחר כך בתורה וכל עסק מלאכתו הוא עבור 

ו כשהוא עסק התורה ואדם כזה שתורתו קבע ועיקרית אצל
משכים לקום באשמורת הבוקר שאז עדיין אינו זמן עסק לעסוק 
בסחורה אז הוא קובע לו העת ההיא לתלמוד תורה כדי לעמוד 
אחר כך בתפלה מתוך דברי תורה ואחר כך גם כן כשמוכרח 
לעסוק בעסקיו מכל מקום כל כונתו הוא להשתכר פרנסתו שיוכל 

על עמלו וטרחו  לעסוק בתורה ומפני זה הוא מקבל שכר גם
לצורך פרנסתו הגם שהוא עסק של רשות משא ומתן מאחר 
שכונתו למען יוכל לעסוק בתורה ובמצות יש לו קיבול שכר גם על 

 העסק של רשות ההוא 
גם כן מלבד שכר עסק התורה. ואולם יש אנשים ריקים אשר אין 
שמים על לבם דבר ה' ותורתו וכל מגמתם בשכבם ובקומם 

ומבלים בהבל כל ימיהם בחמדת תבל וזה  לאסוף הון רב
מאוויים בבוקר השכם וכל היום כולו, הנה אדם כזה אין לו 
בעמלו שום שכר ואדרבה העסקים ההם יריצוהו אל הבור לירד 
לבאר שחת. וזהו כונת התנא אני עמל והם עמלים פירוש שאני 
עמל במלאכה ובעסקים כמותם מכל מקום כיון שכל מטרתי היא 

ת בני ביתי ומיד לאחר מכן אני הולך ללמוד אם כן לפרנס א
אקבל שכר גם על עבודתי כיון שבזה שבזמן הפנוי אני לומד 

בדעתי שאם היה יותר זמן הייתי  לומד  תורה אני מגלה מחוייב
כל היום תורה  רק שאני ומחוייב לפרנסת בני ביתי לכן אנו 
ם עמלים ומקבלים שכר לעומת זאת אדם שאינו קובע עיתי

לתורה לאחר פרנסתו  עליו נאמר והם עמלים ואינם מקבלים 
 שכר הוא לא יקבל שכר על עמלו בפרנסתו 

ולאחר מדברי המאור ושמש אנו לומדים  שאדם העובד לפרנסתו 
עבודתו או לפני עבודתו קובע עיתים לתורה אזי גם על הזמן 

שהוא עובד יקבל שכר לעומת זאת האדם שרק רץ אחר הכסף  
מפסיד פעמים  גם שאינו קובע עיתים  קובע עתים לתורהואינו 

רעיון כעין זה אנו .לתורה וגם אינו מקבל שכר עבור עבודתו
שאדם שעמל   תשא אות ג רואים במדרש תנחומה פרשת כי

ואחד נפטר  30רה ונפטר בקיצור ימים לא עלינו  כגון בגיל בתו
היה מסגל מצוות כמו בן  80עד גיל  כיון שאילו היה חי 80בגיל 

 80השמונים נחשב לו כאלו עסק בתורה ובמצוות עד גיל 
 

 יינים בלבד לא למעשהנכתב לעורר לב המע/ הרב יהורם חדד שליט"א                                                    שואל ומשיבשואל ומשיב
ה לא ביקש כלום ולאחר זמן תובע שישלמו לו מחצית מהסכום ומנהל הישיבה  מוכן לשלם מתווך מכר דירות השייכים לישיבה והתיווך לקח זמן מה , כל המכיר

 למתווך רק שכר טרחה כיון שמעולם לא ביקש כסף ורק בסוף המכירה ששאלו אותו אמר שיתייעץ עם מומחים 
מלא הסכום  ואך מכיון שהוא דרש רק חצי מהסכום מחל  תשובה : כתב ביביע אומר חלק ח בח"מ סימן  ג' שאף ששתק לא אמרינן שמחל אלא חייבים לשלם  את

ייבים לשלם על חצי ,מבואר בשו"ת מהר"ש ענגיל ח"ג (סי' טו), שכל זמן שהסרסור לא אמר במפורש שהוא מוחל שכר סרסרותו אין שתיקתו נחשבת למחילה, וח
רסד ס"ד), שכל אדם שעושה איזו פעולה או טובה עם חבירו, לא יוכל לומר לו לו שכרו, אבל מסתמא אין לומר שעשה כן בתורת מתנה, וכמ"ש הרמ"א בחו"מ (סי' 

זכור לאברהם ח"ג בחנם עשית עמי, הואיל ולא צויתיך, אלא חייב ליתן לו שכרו. ע"כ. .ובפרט שאמר בסוף  שלא מחלה אלא אמר שיתייעץ עם מומחים, ואף  שבס' 
פעולה או סרסרות לחבירו, שעל הרוב אין הדרך בעירנו ליטול דמי סרסרות, ועבר זמן ולא ביקש ממנו דבר, (חו"מ ערך שכר) שכתב, ויש לעיין באדם שעשה איזו 

מחל לו, או  ושוב אחר זמן בא הסרסור ותובע שכר סרסרותו, וחבירו טוען שממה שלא ביקש ממנו עד עתה, ודאי שמחל. צריך לי עיון אי אמרינן מדשתק ודאי
 עליו חרם סתם, שמתחלה כשעשה עמו היה בדעתו שעושה על מנת ליטול שכר. עכת"ד.אבל פה ידוע שהוא מתווך ולכן  חייבים לשלםשמא יהיה צריך עכ"פ לקבל 

עבודתו על  הקובע עיתים לתורה יקבל שכר גם

ושרה חניה, צבן יגאל וציפורה,  דני ביתם: חדד אשר, דומי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויצלח את התורמים היקרים וב
ושושנה כהן, אליהו ורות נחמה חדד, רפי ואביבה זגדון, יצחק ויוכבד תהלה חדד, גד חדד, ישראל וקרין חניה, ציפורה חדד ומשפחתה, חי ואביבה חדד, זבולון וברברה חדד, משה חיים בן אביבה, עמי 

וכל  , בת שבע חדדצן, הרב אסף נתןרב אבוחצירה נידניאל פראנג'י, יוסף ומינה חדד, , עמוס רזיאל ואוריה חדד, יהונתן ושילת חדד, הדס ושמואל ונורית חדד, כהן שמעון ומרים, מיכאל ואליס חדד
לזיווג הגון תהילה בת שרה, רות בת תמר, עינב בת ציפורה. קנין, , בר רבקה ובן ,מזושן יונתן ,שרון ורב יעקב אזוביב, כהן רחמים וסוזי' יעקב צבאן, דוד  ואילנה ביתן, , אברהם וסיגלית מסס, רמשפחתה 

חודשים: אב, פסח, סוכות  ועוד ] ולעלון השבועי. מלך מלכי המלכים  -ה שלמה: יוסף בן טיטה, נדב בן רחל. שתורמים לכוללי קול כמוס[כולל ערב, כולל יום ,כולל ליל שישי, כוללי בין הזמנים לרפוא
ל גזירות טובות וברכות -ל מעליהם כל גזירות קשות ורעות ויגזור עליהם הא-צרה ונזק יצילם יגביה כוכב מערכתם ובכל אשר יפנו ישכילו וכל אשר יעשו יצליחו ויבטל הא ברחמיו ישמרם ויחיים מכל

ונהיה תמיד שמחים ומאושרים אכי"ר. לע"נ: יורם בן זילו, רחל בת מזלה ,אליהו מרובות, וזכות התורה תגן בעדם וימלא כל משאלות ליבם לטובה, לחיים טובים ומוצלחים, ויסיר כל מחלה וכל דבר רע 
 כל הזכיות שמורות YORAMADAD@GMAIL.COM  054-8464024בין מבירכה.  :

יהונתן  ושילת  העלון מוקדש להצלחת  
שה' יתברך יצלחם במאד ובני ביתם: חדד

מאד ושהקב"ה ימלא את כל משאלות 
ליבם לטובה ויתקיים בהם הפסוק ימלא ה' 

כל משאלותך  ויקוים בהם הפסוק והיה 
תול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו כעץ ש

 וכל אשר יעשה יצליח

ה הוא הסכים, עם הזמן, הוא רכש נסיון בתחום וגם למד לעשות תרגילי אקרובטיק בגו חיות  אדם שחיפש עבודה קבל הצעת עבודה להתחפש לגורילהמילי דבדיחותא :
ו, והוא מתוך מדהימים לקול תשואות הקהל. פעם אחת בעת תרגיל אקרובטי מיוחד במיוחד, הוא נפל בטעות לתוך כלוב האריות. האריה המפחיד החל להתקרב אלי

 ו עלינו...לחש להם הדוב: תהיו בשקט שלא יעלאינסטינקט קרא בקול: "שמע ישראל...", ענה לו האריה: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"... 
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במעלת רבינו מפראהבישט ויוצ"ח 
כהבטחה להשראת השכינה

 .1
 .2
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1 info@dirshu.co.il | 02-560-9000

 info@dirshu.co.il 32

dirshu@dirshu.co.il 328
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ע"פ ר' יוסף איזנבאך: [בניגון כי הרבית] כי הירבת חובות אלי, כי   )1
באו הגמ"חים אלי, מה אשיב לך, אין לי לשלם לך, תשאג עד השמים 

בעל והעֵרבים  לך,  יענה  לך-וודאי  שישלמו  חפצים כורחם,  הם  אם   ,
 ........ (משה ק.)לעשות רצונך.

למה זרש לא הסתפקה בשפיכת המים על המן וזרקה גם את הדלי, )  2
אותו  מכסים  בפסח  חמץ  מוצאים  שאם  ההלכה  את  זכרה  זרש  אלא 

 . בכלי...
כדי אכילה  -אדם נכנס למסעדה לאכול קצת לפני שעת הסגירה, ותוך)  3

וזירז   הבית  בעל  אליו  לסגור,  ניגש  כבר  צריך  הוא  כי  לגמור  אותו 
 ... התחיל הסועד לשיר: אכלנו ולא שבענו אבל האוכל היה טעים...

  עוד בדיחות בעמוד הבא.
 ניתן לשלוח בדיחות שלכם למייל של המערכת. 

ַבע ֵמאֹות ים ֶאֶלף ּוׁשְ ִ ׁשּ ַנִים ְוׁשִ ה ָדן ׁשְ ֻקֵדיֶהם ְלַמּטֵ פל"ט) - (פ"א ... ּפְ
שבט דן הוא השבט שזכה להיות הגדול בכמות יותר מכל השבטים, חוץ משבט יהודה. ואם נסתכל אחורה, לבנים  
של השבטים עצמם, הרי לדן היה בסך הכל בן אחד שקראו לו חושים, והוא גם היה חרש. והנה מאותו אחד צומח 

כלל ילדים, והיה נראה כמקרה אבוד.  שבט שלם. וכן ראינו בדומה אצל נח, שעד גיל חמש מאות שנה לא היו לו ב
אבל בדיוק הפוך קרה, שממנו נבנה העולם. וכן רואים אצל יוסף הצדיק שמכרוהו לעבד, והיה נראה שזהו זה, הוא  

 ישאר עבד לעולם.  
אבל רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, שבקריעת ים סוף הים לא רצה להיבקע גם מפני משה ואהרן,  

רונו של יוסף, שנאמר עליו "וינס ויצא החוצה". גם הים נס, וזה שאומר דוד המלך ע"ה בתהלים  עד שראה את א
"הים ראה וינס". 'מה הוא ראה?', שואל הזוהר הקדוש. הוא ראה את 'וינס' של יוסף הצדיק. מכל זה למדנו שאסור  

, שנאמר "עת צרה היא ליעקב  דווקא משם התקווה והישועה תבוא  -להתייאש, ודווקא ממקום שנראה שאין תקווה  
 יוושע".   וממנה

 וו‡רט על ‰פר˘‰ 
במ„בר פנינים י˜רים על פר˘˙

‰ז„מנו˙  מיל˙‡ „ב„יחו˙‡
 !!!‡חרונ‰

! נשאר חוברות בודדות
מהחוברת המצחיקה

'לא נפסיק את השמחה 
 '3חלק 

 ניתן לקנות את החוברת
 שכו' הבוכרים. 9ברחוב דוד 

 עוד פרטים:
0534-135-183 

₪   10מחיר החוברת: 

‡

ק 183-135-053405'' יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: לללשליחת בדיחות או הערות והארות: דוא"ל

ת 18831354ת,

ת a05832349@gmail.coma0a0: לל ת ת g@ת
 | הפצה ראשית: א.י. הי"ו שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו :מו"ל



\ 

 
 

 

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 ‰עלון  בחסו˙
 

רוצים לקבל את העלון לפני כולם???
a05832349@gmail.com 

גנב שנתפס בנפילה מהמרזב ונקרעו לו הבגדים אמר לשופט תרחם עלי כי הבגדים שלי נקרעו, ענה  )  4
 השופט תיכנס לכלא ותקבל במתנה ביגוד חדש... לו 

 ) תימני עטף את כספו בעתונים. חברו שאלו: למה? שמעתי שהעתונים נוהגים לנפח דברים..... 5

אדם עלה לאוטובוס והתיישב ליד אחד שהציג עצמו כמבין במזלות, ונאם הרבה, ושאל את היושב  )  6
 הקרובה... לצידו מה מזלך, ענה לו, מזלי שאני יורד בתחנה 

חבר צילצל לחבירו והזמינו למסיבת חנוכת הבית, אמר לו החבר, ביום עצמו אני לא יכול לבוא, אבל  )  7
אני יגיע כמה ימים אח"כ לשמוח איתך, ביום שהגיע צילצל לחבירו לעדכנו שהיום הוא בא ולברר איפה  

גיע לבנין תיבעט בדלת ותיכנס,  הכתובת, ענה לו החבר, תגיע לכתובת ברחוב פלוני בנין מס' פלוני, כשת 
תעלה לקומה שניה בכניסתך לקומה יש דלת, תיבעט בדלת ותיכנס לקומה, תגיע לדלת שלי תיתן בעיטה  
עדינה וחלשה כדי שאידע שזה אתה, שאל אותו החבר, תגיד, אין שם ידיות בדלתות שצריכים לפותחם 

ם ואיך תיפתח עם הידיים, לכן אני מקדים לך  עם בעיטות, ענה לו החבר, אתה וודאי מגיע עם מתנה בידיי
 מראש על בעיטות.. 

 אמר אדם לחבירו: אין לי כסף להסתובב בעולם אבל יש כסף לוודקה וכל העולם מסתובב סביבי... )  8
 , צחיקות שלכם הקוראיםהמראים יקרים: אנו זקוקים לבדיחות  וק

 a05832349@gmail.com ניתן לשלוח למייל של המערכת:

 הקלדות
 דברי תורה | מסמכים
0534-135-183 

 התפללתי בציון הקדוש של חכם ששון מזרחי זיע"א
אמרתי פרשת הקטורת, נתתי פרוטה לצדקה, קבלתי על עצמי לשוב בתשובה, 

 . י נושעתבקשתי בקשה ולאחר כמה זמן 
 הציון נמצא בבית החיים סנהדריה בירושלים 

 חדש! חדש! חדש!
₪  10 -פרסום בעלון רק ב
 :עוד פרטים

0534-135-183 
 עותקים. 8,000 -שימו לב: העלון מופץ ב

  הטשולנ'ט הביתי  

בכל ליל שישי מתקימת מכירה של  
בר"ח שלמה  השולנ'ט הביתי 

 בערב  20:00ם מהשעה: -מוסאיוף בי
 ₪.  22מנת טשולנ'ט

 0548-437-050



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דיומא  יפותחים בענינ
את  1 תובעת  התורה  איך  בחוש  ראינו  השבוע   .

ישראל עלבונה,   וגדולי  חכמי  נגד  שמדבר  ,  מי 
עמי   לאנשים  ישראל  וגדולי  חכמי  בין  ומשווה 

......רואים איך הוא נופל למטה למטהבסוף  ארצות,  
ביום  2 "נופל"  (חכ"ל)  טוב  שיום  עושים  מה  תגידו   .

 שבת??..........  
. מה בנט אמר לחכ"ל יום טוב כלפון כשהודח??? שיהיה לך  3

 יום טוב, כלפון........ 
 4  -הכרטיס למשאית של שב"ס מוגבל למישהו יודע אם  .  4

 שעות???....... 
 א...... מתן כהנ . איך אומרים מתנות כהונה בלשון יחיד???5
לארבע  6 במירון  השהייה  זמן  את  שהגבילו  חוצפה  איזה   .

אפשר   מה  שעות?  ארבע  זה  מה  שעות?  ארבע  למה  שעות. 
לעשות בארבע שעות? אני, עם כל ההשתדלות והמאמץ לא  

 ך יותר משעה וחצי שעתיים מקסימום..... מסוגל למשו 
ב7 זה  ד.  מה  אותו:  שאלתי  שלי,  הבן  של  הידיעות  את  קתי 

ראשי תיבות לח"י? הוא ענה לי לוחמי חרות ישראל. שאלתי  
מה זה ראשי תיבות אצ"ל? הוא ענה לי אירגון צבאי לאומי.  

  א וששאלתי אותו מה זה ראשי תיבות צה"ל? הוא ענה לי צב 
 ................ הגנה לערבים..

 , גם אני בעד שחרור מחבלים. 8
 .............. מהגג של בנייני עזריאלי 

 ישר כח 
ותודה רבה!!! 

בדיחות  השולחים   לכל 
למערכת כדי לשמח עוד  

גם    אנ"ש לשלוח  (אפשר 
|    על הפוליטיקה המצחיקה,

או   מישהו  מעצבן  זה  ואם 
שהוא   או  קיצוני  שהוא 
ליטאי או שהוא חרדי לדבר  

יקרא    – השם   לא  שפשוט 
יגרע   ולא  העלון,  את 
העלון  את  לקרוא  מאחרים 
אנשים  משמח  שהעלון 
ויראי  השם  צדיקי  ואפילו 

השבוע  השם    ברוך  ם)הש
הרבה וזה    יש  בדיחות 
 בזכותכם. 

אפשר להמשיך 
 ולשלוח 

למייל של המערכת!!! 
בברכה: המערכת.
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ראש ישיבה גער בתלמידו על שנסע למירון בל"ג בעומר, ואמר לו למה לך ליסוע למירון הרי  .  9
בלא"ה לא הגעת לקבר עצמו, וא"כ תחשוב כאילו כל מירון מלאה אנשים עד בני ברק ואתה 
מביניהם והרי זה כאילו באת לקברו. לאחר כמה ימים הראש ישיבה מסר שיעור כללי ואותו בחור  

שגיח קורא לו ושואל אותו למה לא באת לשיעור כללי. הבחור החציף והשיב  נשאר בחדר. המ
לו: הראש ישיבה ייעץ לי שלא חייבים לטרוח כדי להגיע, במקום זה עדיף לחשוב שכל השטח  
מלא אנשים ואי אפשר להתקרב יותר. אז חשבתי שכל הבית מדרש מלא בחורים עד החדר שלי.  

 יעור כללי.........כך עשיתי והרגשתי כאילו הייתי בש 
כל  10 אחרים;  שרים  נגד  מתדרכים  שרים  מתפורר;  שם  הכל  הזאת;  בקואליציה  בלגן  איזה   .

מפלגה מושכת את המושכות לכיוון שלה; כל ח"כ מרגיש שיש לו כח להשיג באולטימטום כל מה  
מתמוטט  שהכל  ההרגשה  המשטרה;  במסדרונות  חשודים  כמו  שם  מתרוצצים  ח"כים  שירצה, 

שנתיים מקסימום  -בקצב הזה אין להוציא מכלל אפשרות שתוך שנה   -וגוברת מיום ליום  הולכת  
 סוף בשעטומ"צ........... -שלוש שנים, הממשלה תיפול סוף

. מכל המערכת הפוליטית סגן שר הדתות מתן כהנא (שר"י) הוא האדם הכי מתאים ביותר  11
 ד........... לתקן את הנזקים ההרסנים שהותיר במשרד השר הקודם בתפקי

 . תגידו האם אפשר לאחל למתן כהנא "יום טוב"............ 12
הכבש ענה: במצרים שמה כל כבש    פעם שאלו כבש פרה וחמור איפה הייתם רוצים להיוולד:.  13

החמור ענה: בישראל שמה כל חמור    הפרה ענתה: בהודו שמה כל פרה היא קדושה.  ים.קהוא אלו
 " ........ראש ממשלה 

ואליציה שוקלים הצעת חוק לביטול האופוזיציה בישראל. בדברי ההסבר: הם רעשניים,  . בק14
לא תרבותיים, עושים רק פלגנות, ובעיקר מסרבים לתמוך בחוקים שאנחנו לא מצליחים להעביר  

 אצלנו................ 

 הבדיחות הן באחריות הקורא בלבד.

 ברכה:ההתודה ו
 ק "העלונים בארהלמנכ"ל 

 ר' שלמה אלה שליט"א   ידידי
 כמובן לחוברת הנפלאה 

 'מבחר העלונים'
 (שיש בה את כל העלונים 

 מובחרים והמבוקשים) ה
 שע"י דפוס גרפומט.



 
 
 
 

 
 
 
 
 

  וזכרתי את בריתי יעקב
  

, ברם? מה ענין זה אצל התוכחה
,  אבות כאלה

והיתה , כאברהם יצחק ויעקב
לכם ארץ קדושה כארץ ישראל 

 חטאכם כמה וכמה   –
,  מיוחסת. מונים

אם הוא , שגדל בחצר המלוכה
הרי חטאו גדול , חוטא נגד המלך

  בהרבה מזה 
  

  ...  שגדל בכפרשל 

  שנסע למקום קיט , מעשה שהיה באחד הדרשנים       
, לתמיהתו השיבו. בלא טליתות... וראה שרוב  העשירים הנופשים מתפללים, בשבת בא לבית הכנסת, 
, רק את הטלית. ידים בכלובאו מצ,  לא שכחו- את כל אביזרי הנוחות, את מערכות הלבוש המפוארות. ששכחו אותן בבית

שמעו , מורי ורבותי: "קם ואמר . המופלגוכישרונקשוהו לדרוש לפניהם כיד יב, מכיון שהכירוהו ...אותה שכחו
 : תמהתי.  בוקע מן הביתתהתייפחועברתי ליד ביתו של עשיר אחד ושמעתי קול , לפני שנסעתי מעירי. 

אולי שכחו ילד , מי יודע: ואז נחרדתי! ואין איש בבית, ל יודעים שזוהי עונת החופשההכ. התריסים מוגפים, היו סגורים
אך קול הבכי ...  ואין איש- עברתי בכל החדרים, מהרתי וחדרתי לבית! בלי שתיה, או תינוק ועזבוהו לנפשו בלי אוכל

ואכן הקול נשמע , את המגרהפתחתי ... וראיתי שבוקע הוא , עקבתי אחריו, הטיתי אוזן. נשמע בברור
  "?הבוכייע את ומד", "בתי, מה לך" ...בברור משקית הטלית

  

לם וומכ, את מערכות הלבוש ואת כליו וחפציו. פשה ולקח עמו הכלובעל הבית יצא לח", ענתה מתיפחת, "איך לא אבכה"
. משום שחלילה אינו מחשיבךאין זה : "נחמתיה בכל לב, "בתי, אל תבכי" ..."עזובה וגלמודה, שכח רק אותי כאן

 יקח לאומכולם , את רכושו ואת חפציו, את בגדיו ואת כליו, ובדרכו האחרונה ישאיר כאן הכל, , והראיה
  ..."עמו 

  ום בארץ ונתתי של"
  

בארץ ולא ( שלום בעולם 
תנומו גם אתם את שנתכם ) בארצכם

בשלווה כאשר אף מתחוללת מלחמה 
 הם הנפגעים בעולם 

 ...   העיקריים ממנה

  "למה נקרא שמו 
  

שביזה עצמו על דברי 
  .תורה

שדברי תורה  חס ושלום
 אלא, 

שהיה מיועד  יחזקאל הנביא
לבזיונות השתדל להתעסק 

  ,  שמיםתמיד בחפצי
  

עליו  שבעת שיבואו כך
הבזיונות יתרחש הדבר 

תמיד כשהוא 
  . ובכבודה

 

מתלבטת   הפילוסופיה
האם ישנו מוסר חד משמעי 
. ומהם הדרכים לאכוף אותו

  חדהיהודי 
   ,משמעית לענין

  
אין , הוא מוחלט המוסר האלוקי

כמו בעבודה . לו ספקות בענין
שבין אדם לקונו בה חותר 

כך גם בעבודה , היהודי לשלמות
שבין אדם לבריות חותר היהודי 

  .לשלימות

 בהמה מהלכת -) י"רש(בקומה זקופה 
אם אדם נוהג מנהג . וראשה מושפל לארץ

על   מושפלשראשואומרת - הרי זאת, בהמה
  .הארציות

הרי , אם איננו נוהג , ברם
הוא מהלך בקומה זקופה אומרת ש- זאת

" אם בחוקותי תלכו. "וראשו מופנה לשמים
 ... קומה זקופה  ממילא תהא לכם–

 שאישתו הביאה עליו את על פי שאף  דרכי הנהגה נואלו אותם אנשים  
  . והלבישו בבגדי ישע יתברך' ואז הראה לו ה,  סלח ומחל לההמוות

 

 מזה מזיק גדולאין לך 
הוא , שעובר עבירה

  .לכל העולםמזיק 
 

 ששיער , שמפרסות זו את זו: י פרש"רש 
 :על הנס ולגלגש וטען על ההוא סבא שלא שיבח "ע' חברתה יפה וכו

 הצדיק זה משום שהמופת של, ד הטעם שדימה לשיער דוקא" בס
זה חלק מההסתרה , רק חיצוני ולא מראה על מהותו הפנימית 

ובדיוק כמו השיער שרק מבליט , כי השגתו היא , שלו
  .והבן היטב.  עליה כלוםאת האשה 
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 "עוזי' ה"

      

  לרפואת נא להתפלל 
  בן 

, '  כשחלה ר
ב אנוש ביותר והיה במצ ',הרב מפונוביז

עד שהרופאים אמרו לו כי נותרו לו רק 
ביקש הרב שיבואו , ארבעה ימים לחיות

' אליו כמה יהודים משרידי העיר פונוביז
וכאשר באו לפניו התחיל לחקור אותם 

בפרוטרוט על אודות הימים המרים 
והנוראים של השמדת יהודי העיר בשואה 

  .לא תקום פעמיים צרה. הארורה
 למה לו לדעת עתה את כל כאשר שאלוהו

  , הפרטים השיב
והרי ,  בדרכי לעולם העליון

אפשר שישאלו אותי מה היה מהלך 
  ' הענינים בעיר פונוביז

ואולי יתבעו וישאלו ממני מה עשיתי 
אולי יכולתי לעשות פעולות , בנידון

להצלתם ולכן עלי לדעת את כל 
הפרטים



  

 באה לרבי אייזל 
חלום  :חריף ולבה עגום עליה

  .שבנה יחידה נשתגע, חלמה
  :פתר לה רבי אייזל

שכל העשירים , בנך יתעשר
  .משוגעים הם

    ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בןליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
  , מלכה בן יגאל  ,פנחס בן פנחס . שרה בת מלכה, קביע בת מזל סעידה ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי

  , רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב,  בת זוהרהמרים , בן איזהדוד
  , רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל  ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום
  יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם ,קלרה בת רשל רחל , אסתר בת שרה

ואף הלחין , הוא היה מטיב נגן. המבטאת את רחשי , היתה עבודת הניגון והריקודל "זצ הסבא משפוליאצל  
הניגון מבטא את השתפכותה של הנפש על . וכל בית מושר שלש פעמים, שיר בן ארבעה בתים, "קול ביער"ניגונו המפורסם ביותר הוא . בעצמו ניגונים רבים

והוא ביצע , סוד הריקוד הקדוש נמסר לו. הרי שבשטח הריקוד , אך אם בשטח הנגינה היה מנגן מופלא. גלות השכינה וגלות עם ישראל
  . ט"דרכו היתה לרקוד בכל שבת ויו. ת"הריקוד היווה אצל הסבא חלק נכבד בעבודת השי. את המסובכים שבריקודים בקלות מפתיעה

  . ים הם לכוון את השעה על סיום ריקודיוצריכ, כי אם רצונם לפנות לרבם בשעת רצון, החסידים ידעו. גם כל שעת מצוה והתעוררות הפכה לשעת ריקוד
  , אחוז שרעפים, והוא רוקד , משוררים ומזמרים לקצב ריקודו, דרכו היתה לרקוד כשמסביבו עומדים קהל מרעיתו

  .באש התלהבות ודביקות הנפש
בנו של , רבי אברהם המלאך, פעם שבת אצל הסבא. יפשוובריקודיו המופלאים מצאו את אשר ח, מסופר על רבים מצדיקי דורו שבאו לתהות על קנקנו

פניו קורנות ,  מחדרו, הסתיימה תפילת קבלת שבת. ד"רטט קדושה ויראה אפף את כל הנוכחים בביהמ. ל" זצהמגיד הגדול ממעזריטש
ה והוא  של הצדיק מתרוממות בקלילות מפליאע ורגליוהניגון מתגבר מרגע לרג. וכולם משוררים אחריו, פתח בניגון, ד"ניגש למרכז ביהמ, כזוהר הרקיע

  . ניצב ומתבונן בכל פסיעה ופסיעה של הצדיק בעינא פקיחא' מלאך'כשה, ופניו לוהטות , מניע את ידיו הקדושות לאחור ולפנים
  

ביכולתי לומר לו .  מחיאת כף יש יחוד עליון ובכלונוכחתי לדעת שבכל הצגת , ראיתי את מעלת כבודו מרקד: 'מלאך'כ אמר לו ה"אח
וסיפר לו . הוא אשר לימדני את תורת הריקוד. ואליהו הנביא שמו, מלמד טוב היה לי: השיב הסבא, מנין לו זאת, כששאלו! שכבוד מעלת קדושתו מרקד היטב

 הנביא אותו , אם לא יצליח אחת דתו מיתהוהיה , "ריקוד הדב"שהיה אמור לרקוד את , המעשה הידוע עם הפריץ שכלא בבור את היהודי
  : ואמר' מלאך'נענה ה. ואז לימדו את תורת הריקוד, להצילו ולרקוד במקומו

  "וחרב לא תעבור בארצכם"
  מצינו בזוהר הקדוש

רשות לישראל לדון דיני נפשות 
רק בעת שהם עושים רצונו של 

: "מקום כפי שאמר הכתוב
 אדם הנקי מקירבך כי 

  "'תעשה הישר בעיני ה
  

:  שבתרגום אונקלוס
דקטלין " "אם בחוקותי תלכו"

  –" בחרבא
 אלה הסנהדרין הדנים בדיני 

–" לא יעידון בארעכון "–נפשות 
כי אם ,  יסולקו מארצכםלא

, הסנהדרין ישארו תמיד במקומם
   

  ... הנקי מישראל
 

  ורדף אותם כל עלה נדף
  

אם לומד אדם תורה 
- אלא על, שלא לשמה

הרי  ,לקנטרמנת 
הלימוד עצמו הוא בגדר 

 ונוח לו שנהפכה עבירה
  שליתו על פניו 

   .)בתוספות' פסחים נ(
היינו " קול עלה נדף"

קול של דף גמרא 
מלשון " נדף("

  מדים אותו שלו)דף
 הוא אשר –שלא כראוי 

          ... ירדפכם
  )ט"הבעש( 

להאהיב את  
  ,על הילדים התורה

  

על האמא  
וזה הפירוש בפסוק , היהודייה

 "אל תטוש תורת אימך"
דלכאורה איזו תורה משוייכת 

  ?לאם
   ?לא לומדת 

, רה של האמאהתו, אלא
אל "שעליה הצטווינו ב

 באה לידי ביטוי" תטוש
והאדרת  

תורת אלוקינו כבודה של 
  .בעיני הילדים הרכים

ל כל אדם במאור "זצוק אברהם רפאל הררי היה הרב מקבל
היו אנשים . ובפרט לבני תורה, פנים ובשמחה ומעודד כל אחד

נכנסים מדוכאים לביתו שופכים לפניו את מר ליבם ויוצאים משם 
   .בשמחה אחר שעודדם והרגיעם

  

לת ומדבר מאוד בכבוד הזו  .אלו היו מעשים בכל יום
לב רחום ורגיש היה . ובזה נתחבב על סביביו, בהכנעה לכל אדם

כששמע על חולה מסוכן או על אסון שהתרחש . לרבי אברהם
איך : "והתבטא למקורביו באומרו ,, ב"חלילה וכיו

  " ?וכי לא הייתי בוכה עליו, ואם חלילה היה זה בני, לא אבכה
שכידוע , פשוטו כמשמעו, " חברונושא בעול עם"כך הצטין במעלת 

  .זהו אח מקניני התורה

 
ל ָ‰ָ‡ָ„ם  ∆̆ יס  ƒָבס‰ַׁ מו- ּ ָטחוןּ ‡¡ ƒָנ‰ וב… ּ ּ  

ר ְדּבָ ּמִ ַּמדוַע ִנְתָנה ַהתֹוָרה ּבַ ּ ּ ר הוא ְמקֹום ֶהְפֵקר? ּ ְדּבָ ֵּאין ּבֹו ְתָנֵאי ְמגוִרים. ַּהּמִ , ֵאין ַמִים. ּ
ַמל ר... ֵּאין ַמְזָגן, ֵאין ַחׁשְ ְדּבָ ּמִ הֹות ּבַ ר ִלׁשְ ְֵיׁש ֶדֶרך ַאַחת? ְֵאיך ֶאְפׁשָ ָׂלֵשאת ֶאת ָהֵעיַנִים : ּ
ִיֵתן ָלָאָדםְו' ֶאל ה ַח ּבֹו ׁשֶ ִּלְבטֹ ר ּ ְדּבָ ְגֵעי ַהּמִ ֵני ּפִ מֹר ָעָליו ִמּפְ   .ֶאת ְצָרָכיו ְוִיׁשְ

  
ר ְדּבָ ּמִ ָּלֵכן ִנְתָנה ַהתֹוָרה ּבַ ֵדנו ֵאיך ִלְחיֹות ַחֵיי תֹוָרה, ּ ֵדי ְלַלּמְ ּּכְ ּ ְ ְָאָדם ַהּלֹוֵמד תֹוָרה ָצִריך . ּ ּ

קֹוֶרה ִמ ֶ ל ַמה ּשׁ ם ִמּכָ מֹאלֹוְּלִהְתַעּלֵ ׂיִמינֹו וִמּשְ ִביב, ּ ּסָ ּמִ ָעָליו . ּלֹא ְלִהְתַיֵחס ַלְתָנִאים ׁשֶ
ה ְטחֹונֹו ּבַ ִליך ָעָליו ֶאת ְיָהבֹו' ִלְתלֹות ּבִ ְוְלַהׁשְ ׁשום גֹוֵרם! ּ ִּלּמוד ַהתֹוָרה ֵאינֹו ָתלוי ּבְ ּ ּ ּּ ּ .

ַּהתֹוָרה ִהיא תֹוַרת ַחִיים ּ ר ִי. ִּהיא ַסם ַהַחִיים, ּ יב , ּ לֹוְמִדים תֹוָרה- ְהֶיה ִיְהֶיה ֲאׁשֶ ִלי ְלַהּצִ ּבְ
ִלי ְלַצּפֹות ְלׁשום ָדָבר, ְּתָנִאים ּּבְ ּ.  

יָבה רֹאׁש ָמָרן י  ַּהָגאֹון ְּוַהִיְרָאה ַּהתֹוָרה ַׂשר, ַהְיׁשִ א ָשאוּלַרּבִ ן ִציֹון ַאּבָ ּׁבֶ ל ָרִגיל "ַזַצ ּ
ָהיו ָהָיה ים ׁשֶ ְּלָתֵאר ֶאת ְתָנֵאי ַהַחִיים ַהָקׁשִ ּ ּ ַלִיםּ ירוׁשָ ַנֲערותֹו ּבִ ּ ּבְ ֲּעִניוה ָהְיָת. ּ  ,נֹוָרָאהת ּ
ׁשִ קֹ ֱאֹכה ַמה ָהָיי ּבְ ְ ָהָיה ִמְצָרך ְיָקר ֵעֶרךיָטִרם ֶלֶח .לּלֶ ן .ְ  ,זֹול יֹוֵתר, ָּהיו קֹוִנים ֶלֶחם ָיׁשָ

ה ָיִמים ִקים אֹותֹו ְלַכּמָ ּוְלִעִתים ְרחֹוקֹות. ּוְמַחּלְ ים ְמֻיָחִדים, ּ ְזַמּנִ ָּהיו זֹוִכים ְלתֹוֶסֶפת , ּבִ
ל  ְּגִביל אֹו ַדק"ְקַטּנָה ׁשֶ ְלׁשֹון ָמָרן, "ּ יָבה רֹאׁש ּכִ ָנן ַרב, ַהְיׁשִ י ַּהָגאֹון " ַהּמֹוֶרה", ַרּבָ ַרּבִ

רוָסה " ְּגִביל. "ל" ַזַצֶּעְזָרא ֲעִטָיה ָהיו מֹוְרִחים ַעל ַהּפְ ל ְגִביָנה ׁשֶ ֵּאּלו ַגְרִגיִרים ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ה ֵדי " ַדק"ְו, ַהְיֵבׁשָ רוָסה ּכְ ֶהן ֶאת ַהּפְ ָהיו טֹוְבִלים ּבָ ֶמן ִעם ַזְעָתר ַדק ַדק ׁשֶ ה ִטּפֹות ׁשֶ ְּלַכּמָ ּ ּ ּ ּ

ָכה ָאְכלו ָאז... ְּלַרּכְ ֶ   !ֶּזה ַמה ּשׁ
ְִמתֹוך ָה ָעָמל ּ יָבה ְוׁשֹוְקִדים ַעל ַהתֹוָרה ּבְ ָעִרים הֹוְלִכים ַלְיׁשִ ֲּעִניות ַהּנֹוָרָאה ַהזֹו ָהיו ַהּנְ ּ ּ ּ ּ
ָהיו. ּוִביִגיָעה ׁשֶ יָבה ּּכְ ִבים ְלֵביָתם ִמן ַהְיׁשִ ה, ׁשָ ל ֶלֶחם ָיֵבׁש ְוֻנְקׁשָ ֵאִריֹות ׁשֶ ּנֹוְתרו ָלֶהם ׁשְ ּ ,

ּבַ ים ּבַ ַהְיָלִדים ַהְקַטּנִ   ...ִּית לֹא ָאְכלוּׁשֶ
ִעיִרים לֹא ִהְתלֹוְננו ֵני ַהתֹוָרה ַהּצְ ּאוָלם ּבְ ֵיׁש. ּּ ֶ יִכים ִלְלמֹד ַעד . ֶּזה ַמה ּשׁ ֵּהם ָהיו ַמְמׁשִ

ַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ֶחם ַהָיֵבׁש , ׁשְ ֵאִריֹות ַהּלֶ ים ֶלֱאֹכל ֶאת ׁשְ ר ָהיו ִנָגׁשִ ָהָרָעב ִהְתַגּבֵ ׁשֶ ְּוָאז ּכְ ּ ּ ּּ
ְּוֵאיך ָאְכלו אֹותֹו. הְּוַהָקׁשֶ ְלִתי ָאִכיל, ְ ֲּהֵרי הוא ּבִ ְתרֹון ְיִציָרִתי? ּ סֹוף ַהיֹום : ָּמְצאו ּפִ ּּבְ

בו ָבר ּכָ ֶמ. ַּהּנֵרֹות ּכְ ֶ ֵאִריֹות ַהּשׁ ׁשְ ֶחם ּבִ יִלים ֶאת ַהּלֶ ָּהיו ַמְטּבִ ל ַהּנֵרֹות ְואֹוְכִלים ָלשַֹבען ּ . ׁׂשֶ
ך ָהיו עֹוִלים ַעל ְיצ ַּאַחר ּכָ ל ֲעַמל תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת הְ ּוָעם ֶלֱאֹגר ּכֹחֹות ְלעֹוד יֹום ׁשֶ ּ'!  

  

  לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
  

שהיה ,  עם הארץ לבחור עני
על : "אוכל כל יום אצל משפחה אחרת

מה אתה עתיד להתפלל בליל הושענא 
  "?שמים-ייבקעו שעריכש, רבה

- תיכף כשייבקעו שערי ":השיב הבחור
שיתן לי , שמים אתפלל לפני המקום

ואשכיר אותם , שבעה בתים יפים
ותנאי אתנה , לשבעה אנשים חשובים

  , עם כל אחד ואחד מהם
  

  , שיפרנסני יום אחד בשבוע
  .ונמצא אני רואה עולמי בחיי
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