
  

"ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו, לא יאחר לשונאו אל 
 פניו ישלם לו" )ז', י'(

, אומר בעל ה"חפץ חיים" זצ"ל אל יהא הדבר לפלא בעיני האדם
בספרו "שם עולם" )פרק ו'(, בראותו מחללי שבת בשאט נפש 
שההצלחה מאירה להם פנים, כעין זה יקשה גם לכל מי שלמד את 

ם אוכל פירותיהן בעולם הזה וכו''" המשנה: "אלו דברים שאד
 )פאה א', א'( 

והלא רואים אנו בעליל אנשים שאין בהם אפילו מעשה טוב אחד 
 הנמנה שם במשנה, ובכל זאת ביתם מלא כל טוב. 

, שכן המתבונן היטב יראה על כל אלה אין לתמוה ולהתפלא
שבסופו של דבר כאשר תתמלא סאתם תישלח מארה בנכסיהם 

. אך גם אם כילו את ימיהם בטוב ובנעימים, והלכו ויכלו לגמרי
לעולמם מדושני עונג מרוב כל, אין להסיק עדיין מאומה,        

 :ויבואר הדבר על פי משל
מעשה במלך שהיה לו רע וידיד, וגילה לו את כל סודות המלוכה, 
לימים גילה המלך כי אותו ידיד בוגד בו ובעד בצע כסף מסר את 

לך אחר. מתוך צער וכאב גמר המלך בדעתו סודות המלוכה למ
 לפסוק לאותו בוגד דין שיחרט שמו לדראון עולם.  

מה עשה? ציוה להקים בנין ענק שכל קירותיו מזכוכית, ובו יכלאו 
 את הבוגד לעיני כל העם עד שימות שם ברעב. 

היתה רוחו של האסיר טובה עליו, לפני שהוכנס  – ביום הראשון
 יה נראה נינוח לעיני הסקרנים שעמדו בחוץ. לכלאו אכל ושתה וה

 ניראו בו סימני דאגה ומתח.  - ביום השני
 נפלו פניו, וידיו רעדו מחמת הרעב.  – ביום השלישי
 לא יכל לעמוד על רגליו. – ביום הרביעי

 נפל למשכב מתפתל ביסורים.  – ביום החמישי
התרחש דבר נוראי, לעיני כל הסקרנים שעמדו בחוץ  – ביום הששי

 קרע את בגדיו, תלש את בשרו והתחיל לועס ובולע את בשרו. 
באותו יום  הגיע לעיר אורח שנודע לו על אותו אדם שנידון למוות, 

ואוכל שאדם זה יושב כאן  תמיהתו היתכן היתה אך מה גדולה
נך רואה שאדם ! השיבו לו בבת צחוק: שוטה שבעולם האם איבשר

 ?בשר עצמוזה אוכל את 
והנמשל: אנשים רבים תמהים על שלות הרשעים, אך דומים אנו 
בתמיהתינו לאיש שנדמה אכילת בשר עצמו לסעודה דשנה, משום 

 ששכר שמשלם הקב"ה הוא שמור לעולם הבא. 
 , מסולקים הם מהעוה"באך הרשעים שסרו מדרך ה' לגמרי, 

מצוה שעשו, משלח להם הקב"ה  ואם יש להם איזה זכות מחמת
את הקרן בעוה"ז, וממילא יהיו אבודים לגמרי בעוה"ב ועד בואם 

 שמה כבר לא תישאר להם שום זכות. 
: אישי ציבור מדושני עונג, ראשי חדשים לבקרים מתפרסמים

ממשלה, נשיאים, שרים, חכי"ם, בעלי הון, שנחקרים בזה אחר זה 
 לחים לאחר סורג ובריח, וקלונם ניגלה לעיני כל, וחלקם נש

 משום שבסופו של דבר נתמלא סאתם. 
 שבת שלום! 

 
 

 

 

 

 ואתחנןפרשת 

 שבת נחמו

 תשפ"ב אב

 419גיליון מס' 

 

 

 על פרשת השבועו פנינים מתורת
ואתחנן אל ה'... אעברה נא ואראה את הארץ... ויאמר ה' אל תוסף דבר 

 כ"ו(-אלי עוד... )ג', כ"ג
את  ולראותלהיכנס  רקלבאר, הנה משה רבינו ביקש רגיל היה מרן זיע"א 

אל הארץ ומיד למות בה, מדוע א"כ לא הסכים הקב"ה לכך, ואמר לו "
 דבר אלי עוד בדבר הזה" תוסף

, שאמר לסוחרבגמ' סנהדרין ק"ז מבואר: דוד המלך דומה  והסביר מרן:
כלומר מי יכול  – שגיאות מי יבין –לפני הקב"ה, )תהלים י"ט( רבש"ע 

כלומר מי  – סתרות נקנימנלהזהר משגגות, והקב"ה מחל לו, אח"כ אמר 
יכול להזהר מעבירות במזיד שעושים בצנעא, והקב"ה מחל לו, אח"כ אמר 

כלומר גם על עבירות במזיד בפרהסיא תמחל לי  – מזדים חשוך עבדיךגם 
 והקב"ה מחל לו, –כי מי יכול להזהר 

, שגם על הפשעים תכפר לי, כי כך דרכן של ונקיתי מפשע רבולבסוף אמר 
 קשים מעט וכשרואים שהיא עת רצון מוסיפים עוד בקשות.צדיקים שמב

רק לראות את  – ואראהוכן עשה משה רבינו בתחילה ביקש אעברה נא 
הארץ אני מבקש, אבל בדעתו היתה שאח"כ יבקש עוד מהקב"ה להשאר 

 בארץ, לכן אמר לו הקב"ה אל תוסף דבר אלי עוד.
 
 

 )ב', כ"ט(בכל לבבך... ובקשתם  משם את  ה'  אלוקיך ומצאת כי תדרשנו 
משם את ה',  ובקשתםלכאורה מדוע פתח בלשון רבים  כתב מרן זיע"א:

 ומצאתוסיים בלשון יחיד, 
: הגמ' )ר"ה י"ח( מובא, שניים שעולים לגרדום מפני מה זה והסביר מרן

 –התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה, זה שהתפלל תפלה שלימה )בכוונה 
 התפלל תפלה שלימה )שלא בכוונה( לא נענה,רש"י( נענה וזה שלא 
ששניהם התפללו ובכל זאת  -משם את ה',  ובקשתםוזהו ביאור הפסוק: 

רק אחד נענה, והטעם לכך: שהשני התפלל תפלה שלמה  – ומצאת
ואילו בכל לבבך ובכל נפשך כי תדרשנו  –, וכמו שהמשיך הפסוק ובכוונה

      הראשון שהתפלל ללא כוונה לא נענה       
 )מאור ישראל ח"א עמ' קפ"ו(

 
 )ו',ד'( שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד

 בו סימן למנין העולים תורה פסוק זה יש-: בדרך רמזהסביר מרן זיע"א
 שני וחמישילס"ת בימים  ג' עוליםיש בו ג' אותיות כנגד  – שמע

 ביום טובלס"ת  ה' עוליםיש בו ה' אותיות כנגד  - ישראל 
  בראש חודש וחוה"מלס"ת  ד' עוליםה( יש בו ד' אותיות כנגד -ו-ה-)י ה'

 ביום הכפוריםלס"ת  ו' עוליםיש בו ו' אותיות כנגד  –אלקינו 
  בשבתלס"ת  ז' עוליםיש בו ז' אותיות כנגד  – ה אחד-ו-ה-( י)ה'

 )שמענו מפי קודשו(
 )ז', ב'(  ולא תחונם

: בגמ' )שבת ל"ט( מסופר שר' יהודה שיבח את מלכות כתב מרן זיע"א
של אומה זאת, תיקנו שווקים, תיקנו  כמה נאים מעשיהןרומי ואמר 

 גשרים וכו'
מכאן שאסור  –: הלא אמרו חז"ל )ע"ז כ'( לא תחונם והקשה מרן זיע"א

 לאמר כמה נאה נכרי זה, וכן פסק הרמב"ם )אכו"ם פרק י'(
 בשבח מעשיו או לחבב דבר מדבריהם. אסור לספר בשבחם, ק"ו לספר

אסור, אבל  –: ולי  נראה  ליישב  שדוקא  לשבח  לאיש  גוי פרטי ותירץ
אומה אשר עם ישראל חוסים בצילה, ועל ידי שבח שמשבחים אותה בפני 
ישראל על מעשיה, יהיו מתפללים בשלומה של המלכות, מותר הדבר, 

שאלמלא מוראה איש את  וכמו ששנינו: הוי מתפלל בשלומה של מלכות,
 רעהו חיים בלעו, 

וכן נאמר בירמיה: דרשו בשלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה, והתפללו 
 בעדה אל ה' כי בשלומה יהיה לכם שלום.

 )מאור ישראל, שבת לג:(
 
 
 

 :קיץשעון 
 19:30 -שקיעת החמה

 6:02 -נץ החמה
 9:20 – הגר"א   8:39 -מג"אסו"ז ק"ש:  

 10:28 – הגר"א סוף זמן תפילה:
 20:01 –צאת שבת 

 20:52 -זמן ר"ת במוצ"ש
 ]סו"ז ברכת הלבנה ליל שישי כל הלילה[

 

 

 הרב יצחק בר זכאי דבר העורך



  

   

 מעשה רב כינור חידתי 

 שאלות
החכם שהקיץ משנתו ומיהר לשבור את הקערות  מי הוא. 1

 והקדירות שבבית.
הסב והנכד שהיו גאונים, לשניהם קראו אותו שם,            מי הוא .2

 ושניהם חברו ספר בעל שם זהה.
החכמים שזכרו והכירו את המילדות שלהם, ואת  מי הם. 3

 המוהל שלהם.
 חמור שפוסע ג' פסיעות בעושה שלום?  היכן מצינו. 4
 צמח שגדל בתוך מעיו של האדם? היכן מצינו. 5
 אדם שקם לתחייה רק מחמת שהיה רשע? היכן מצינו. 6
 למשפט: "לא דובים ולא יער"? מהו המקור. 7
 בש"ס את הביטוי פשיטת רגל? היכן מצינו. 8
ום לאדם: כדי לחזור בתשובה עליך להימנע מקימתי אומרים  .9

 אחת מתרי"ג המצוות. 
שיהודי גמור יהיה חייב רק בשבע מצוות בני נח  איך יתכן. 10

 כגוי. 
 100שני האנשים שלא זכו לקבורה על אף שהיה להם  . מי הם11

 בנים. 
 

 תשובות
)סי' ר'(: רבינו אפרים זצ"ל התיר באכילה את דג  כתב האור זרוע. 1

 שרצים."הבלבוטא" ובחלום הראו לו שאכל קערה עם 
וכשהקיץ, שיבר את הקדירות והקערות שאכלו בהן את אותו דג.                     

 )הבין מהחלום שדג זה אסור באכילה(.
אב"ד קרקא )רבו של הש"ך(           ר' יהושעעל הש"ס,  בעל המגיני שלמה. 2

 . פני יהושעחיבר שו"ת 
 על הש"ס. פני יהושעפאלק חביר ספר  ר' יהושענכדו 

כתובות )פה ו( שמואל אמר: אני זוכר ומכיר את  נאמר בירושלמי. 3
 , ר' יהושע בן לוי אמר אני זוכר את המוהל שלי, המילדת שלי

ר' יוחנן אמר: אני זוכר את הנשים שהיו עם אימי בצוותא בשעה שכרעה 
 ללדת. 

)אוה"ח סי' צד( אם היה מתפלל בעודו רוכב על חמורו,     מבואר ברמ"א. 4
ה שלום יחזיר את החמור ג' פסיעות לאחור, ונחשב לו כאילו הוא בעוש

 עצמו פוסע לאחור. 
)קי"ג( אדם שאכל שחליים )מין צמח( ונקלטו  מסופר במסכת שבת. 5

 בתוך מעיו וגדלו שם עד שהגיעו ללב וקדחו  בו חור ומת. 
)ב', י"ג, כ"א( לאחר שאלישע הנביא נקבר, אירע  מסופר במלכים. 6

לקבורה אדם רשע, והשליכו אותו למערת אלישע וכשנגע שהוציאו 
בעצמות אליש מיד קם לתחייה, משום שלא רצה הקב"ה שיקבר הרשע 

 אצל אלישע הצדיק )עי' סנהדרין מ"ז(
כ"ד( שאלישע הנביא קילל את הנערים ויצאו -)ב' כ"ג מסופר במלכים. 7

מובא ילדים, ובגמ' סוטה מ"ז  42שתים דובים מן היער וטרפו מהם 
לא יער היה ולא  –שיציאת הדובים מן היער היתה בבחינת נס בתוך נס 

 דובים היו.  
ק"ח: הפוסק מעות מחתנו ופשט לו את הרגל. )שאין לו  . שנינו בכתובות8

 וברח למרחוק.  פשט רגלולשלם( ופירש הרמב"ם 
)ספר המצוות קד"ח( שיש מצות עשה  ללוות בריבית מן  כתב הרמב"ם. 9

נחשב  ברבית)הל' עדות פ' י"ב( : מאימתי לווה  –פסק הרמב"ם הגוי, ו
 אפילו לגוי.  שלא ילוה בריביתלבעל תשובה, משיחזור בו חזרה גמורה 

 )יבטל את המצוות עשה(.
: שיטת ר' יהודה שסומא פטור מהמצוות, וכתב במסכת ב"ק פז. 10

במנחת חינוך )מצוה ב'( שמסתבר שמצוות שבן נח מוזהר עליה, גם הסומא 
 חייב בהן דאין סברא שיהא גרוע מבן נח. 

)תתקע"ב( א. קין הוליד מאה בנים ושטפו  נאמר בילקוט שמעוני. 11
 המבול. ב. אחאב הוליד מאה בנים ואכלוהו חיה ועוף. 

 )החידות נלקחו מתוך הספר"ופריו מתוק"
 להרב ארז חזני שליט"א(

 
 

 

 

 בס"ד

 סיפר רבי שלום סעדון הי"ו
של מרן ולהשתתף  במשך שנים רבות זכיתי להסתופף בצילו

 בשעוריו באופן קבוע. 
: אתה מוזמן לחתונה? היה אומר לנווזכורני שלא פעם מרן 

ובלעדיך לא תתקיים החופה תלך  אם אתה עשיריתבדוק 
, וברור רק תוספתותוותר על השעור תורה, אבל אם הינך 

שהחופה תתקיים בלעדיך, אז למה שתפסיד את השעור? תגמור 
 .הפסדת ארוחת ערבתונה, מקסימום ללמוד ואח"כ תלך לח

 וכי מה יותר חשוב, ארוחה או לימוד התורה?
והוסיף מרן ואמר: דעו לכם! כל דבר שעושים על חשבון ביטול 

מובטח לו שהוא לא יצליח, גם אם לא  אין בו ברכהתורה 
 מידית, בהמשך תתברר האמת. 

 

 :זיע"א עוד הבחנתי בהנהגותיו של מרן
מרן מעיין בספרים בזמן התפלה או מעולם לא ראיתי את 

בחזרת הש"ץ, אלא היה עוקב אחר הש"ץ מילה במילה בתוך 
 הסידור.

גם בהשפעותיו לפני הציבור, תמיד היה מטה אוזנו לשמוע את 
 כמי שמקשיב להםהדוברים לפניו לכבדם ולתת להם הערכה 

ומחשיב אותם, נדיר היה לראותו מעיין בספר בשעת דרשה של 
א א"כ היה זה ספרו של המדבר עצמו שהונח לפני רב אחר, אל

 מרן, שאז מתוך כבוד היה מביט בספרו. 
כדי  היה מקשיב לשירהגם בערבי שירה אליהם הוזמן מרן, 

לכבד את החזן או הפייטן בעת הופעתו )אע"פ שלא פעם לא 
היתה לו קורת רוח מהשירה הצורמת לאוזנו בהכירו את תורת 

מעולם, שמרן בשעת אכילתו עיין  המקאמים(. גם איני זוכר
בספר או להבדיל  בקריאת עיתון, כי זמן אכילה הוא זמן 

 אכילה, וכל סדר חיו היו להפליא. 
 

: בוקר אחד הגיע לתפילה בביתו של מרן, הרב עוד נזכרתי
שלמה עמאר שהיה אז הרב הראשי לישראל וכמובן שהגבאי 

לה לא זז הושיבו מיד ליד מרן, אך מרן שהיה באמצע התפי
ממקומו, ואפילו לא הידר בקימה של כבוד, כהרגלו, עד לאחר 
סיום חזרת הש"ץ, אז פנה לרב עמר ואמר: שלום עליכם, ברוך 

 הבא. 
 

 :עוד סיפר
באחד מעשרת ימי תשובה התלויתי למרן ועצרת תשובה 
ולחנוכת ביהכנ"ס, בבית הסוהר ברמלה בדרכנו לעצרת, כאשר 

ים ברכב עם מרן, שאל אותי מרן רק הנהג אברהם ואני נמצא
, והשבתי בחיוב, ואז את הרב שאירגן את העצרתאם אני מכיר 

מספר לי מרן כך: הגיע אלי שלושה מראשי הישיבות הגדולים 
 , למה? שאלתי אותם, מה עשה? לנדות אותוובקשו ממני 

 , השיבו. משתמש בשמות הקודשהוא 
על פי צד אחד"  אמרתי להם: רבותינו למדו אותנו "שאין דנים

אני אקרא לו ואשמע אותו, ואם אכן נכונים הדברים אני 
 אזהיר אותו לבל ימשיך במעשיו.   

קראתי לו , ישבתי עמו, והסברתי לו מה מותר ומה אסור,        
 שמות ואמר: זה אסור וזה מותר.  החל מרן לומרואז 

 והפסיק ואמר לנו, די זה לא ענינכם,  התעשתופתאום 
העזתי פני ואמרתי: כב' הרב, תורה היא וללמוד אנחנו צריכים, 

 בנחרצות די זה לא ענינכם,  ושוב אמר מרן
כך גיליתי את בקיאותו של מרן בתורת הנסתר ובשמות 

 הקודש.
 

 עלון השבוע מוקדש 
 לעי"נ הרבנית אשת חיל עטרת בעלה 

 ע"ה מרגלית בת זכיהמרת 
 אשת חבר למרן זיע"א

 "ד נאב תש י"טנלב"ע 
 ת.נ.צ.ב.ה.

 



 

  

 פינת ההלכה

 אוצר בית דין

, שאין לאדם רשות לנעול כרמו ופרדסו בשביעית. ובתקופה של אחר בית שני, סעיף א'( כבר נאמר לעיל )סימן ו' . א׳

שהיו "סוחרי שביעית" שלקחו כמויות גדולות מהכרמים והפרדסים והיו מוציאים אותם  נודע לחכמי ישראל

וכל מי שהיה מביא פירות בתוך ידו  דין היו יושבים על פתחי העיירות,על כן שלוחי בית  יםווקלמכירה חפשית לש

וצר שבעיר. אוהשאר מכניסים אותו ל נוטלים אותם ממנו ונותנים לו מהם מזון שלוש סעודות,)בשנת השמיטה(, 

 ובערבי שבתות היו שלוחי בית דין מחלקים לכל אדם לפי גודל משפחתו.

 אוצר בית דין בזמנינו

ממחיר השוק(, ובפרט שמתנהג כהלכה )ואינו מוכר יותר  ות לכתחילה פירות מ"אוצר בין דין"לקנ דםארשאי ה . ב׳

. ואם בית הדין ממלא את שליחותו כפי שמצוה לאכול פרי שיש בו קדושת שביעיתשיש פוסקים הסוברים 

עדיף לקנות מפירות אוצר בית דין מאשר פירות של דמי ההוצאות ולא בגביית מחיר מופקע, אזי  שצריך, בגביית

אולם אם  .שמיטהההשומרים את הלכות  בורי הכחי, שבזה מחזקים את ידיהם של החקלאים גהיתר מכירה

, תר מכירהמהי עדיף לקנות ובאופן כזהמוכרים במחירים גבוהים, יש לחוש לאיסור סחורה בפירות שביעית , 

  ואלו שנהגו להחמיר בהיתר מכירה יעשו התרה על מנהגם שלא אמרו בלי נדר ויקנו מהיתר מכירה.

 אף על פי שאסור לקטוף ולאסוף פירות שביעית כמו בשאר ימות השנה, מכל מקום אין האיסור אלא על יחיד . ג׳

 שקוצרים לצורך הציבור, רשאים לקצור לצורך הציבור בדרך הרגילה. אבל שליחי בית דיןהקוצר לעצמו, 

לשלם לעובדיו בית הדין אינו גובה תשלום עבור הפירות, שהרי הם הפקר ואסורים בסחורה, אלא בית הדין רשאי  . ד׳

, ולכן דיןה ביתמשתתף בהוצאות של אוצר ולגבות את הוצאותיו מן הציבור, כלומר: הציבור  תמורת עבודתם

 בפירות המחולקים על ידי אוצר בית דין אין איסור סחורה.

בקדושת שביעית, שהרי אינו תמורת פירות  )מתקדש( הכסף המשולם בתחנת החלוקה של בית דין אינו נתפס . ה׳

 שביעית, אלא דמי הוצאות בלבד.

כרגיל, שהרי אין זו ת מאוצר בית דין לציבור, רשאים למדוד, לשקול ולמנות ליחי בת דין המחלקים פירות שביעיש . ו׳

 מכירה, וכן נוהגים בתחנות החלוקה של בית הדין.

 קליפות וגרעיני פירות

חלה עליהם  שאינן ראויות לאכילת אדם או בהמה, או לשימושים אחרים, אין קדושת שביעית עיניהםקליפות וגר

. אבל קליפות הראויות לאכילת אדם או לאכילת בהמה, אף שאינו חייב לאוכלן או להאכילן והרי הם כעצים

אין לזורקן לאשפה כמות שהן, אלא לבהמה, ורשאי להשהותן עד שיתעפשו ויפסלו מאכילת בהמה, מכל מקום 

 ן לאשפה, ויניחם כך באשפה.תקוכדומה באופן שלא ימאסו בזרי יעטוף אותן בנייר או בשקית ניילון

 )אור לציון שביעית עמוד מ' סעיף ג', ילקוט יוסף שביעית עמוד שע"א(

ס"ד בשם עמוד ק (ומייחדים פח מיוחד לקליפות שביעית וכ"כ בשו"ת ישיב משה )טורצקי ואומנם יש מחמירים

  .הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שאין שום עיצה אחרת אלא לשמור את הקליפות עד שיירקבו

כגון שנמצא במקום ציבורי יכול לתת הקליפות  שבשעת הדחקן ע"ב אות ג' מד' סיוכתב בשו"ת אז נדברו חלק 

 ומיד לזרוק השקית לפח האשפה בלי להמתין עד שיירקבו. לוןיבשקית ני

רע"ה סעיף י"ד שהשאריות שנותרו בשולי הסירים והצלחות שאכלו בהם, אין   חיים)הלוי(פרקוכתב בספר מקור 

 וכך כתב בשו"ת אז נדברו עמוד ק"ס רגיל,ת אלא ישטפם כצריך לשומרם בקדושת שביעי

 )מתוך הספר השמיטה והלכותיה 

 ת אור יום טובביראש יש לרבי אהרן זכאי שליט"א

 (מחבר הספרים הבית היהודי י"ח

 בס"ד



 

 

 

 

   

 

 סיפור השבוע א"ח למרן זיע"א השנה לפטירת הרבנית ע"ה ליום

 בס"ד

 מבני ברק-סיפר רבי יוסף שילר זצ"ל
במרחק של כעשר מטר וכביש  "על יד בית החיים הישן בקראקא

 מפסיק ביניהם, ישנו דבר מעניין ביותר. 
באמצע הרחוב נמצא שטח מוקף חומה מכל צדדיו, גובהה של 
החומה היא בין שלוש לארבע מטר ובצידו האחד היה צורת שער 
סתום מעל השער חקוק על האבן כמה שורות בלשון הקודש אבל 

י המקובל ומשוער נחקק מחמת יושן הכתב אי אפשר לקרותו אך לפ
 שם הסיפור דלהלן: 

השטח ההוא ידוע בין יהודי קרקא בשם 'דער חתונה בית החיים' 
 בעקבות סיפור נורא שהתרחש בימיו של הרמ"א, 

במקום ההוא עמד בית אשר בו ערכו נישואין ביום ערב שבת 
וכשהשבת הגיעה נמשכה השמחה והמסובים שרו זימרו ורקדו ואף 

שבתו, החילול שבת היה נורא. כששמע על כך הרמ"א הכלי זמר לא 
שלח את משמשו וציווה שהכלי זמר ישבתו תיכף ומיד כי השבת כבר 
הגיעה ואסור לנגן בכלי זמר הם לא שתו ליבם לדברי השליח 
והמשיכו לנגן בכלי זמר. הרמ"א שלח את משמשו שנית ושלישית 

שקע הבית  ולא שעו אל דבריו כשיצא המשמש משם בפעם השלישית
כולו במעמקי האדמה עם כל המטען האנושי שבקרבו ולא נשאר 

 .  אפוא זכר מהבית ההוא
בשנת ת"ש עם כיבוש פולין על ידי הנאצים ימ"ש רצו הרשעים לעקור 
את הבית החיים של החתונה אבל לבסוף לא עשו כן מאיזה סיבה 
שהוא, אבל עם תום המלחמה השמידו אותו הפולנים ימ"ש והפכו 

 את המקום לגן. 
שאין לערוך סעודת נישואין בעירו אחרי המאורע ההוא גזר הרמ"א 

 , עיר קראקא ביום השישי
גזירה זו לא נעקרה ממקומה עד שנעקרה קהילת קראקא כולה 

 בשנות השואה". 
כאמור, עד מלחמת העולם, המקום היה מגודר בחומה גבוהה. ברבות 

פרט אחרי ימי מלחמת הימים נשחק האימון במסורת הסיפור, וב
 העולם, שלא נותרו רבים חיים מתושבי קראקא המעטירה. 

כיום, מי שמבקר בעיר קראקא רואה את המקום המגודר בברזל 
 ומעוטר בחנוכיות ולצידו כיתוב דל על הרוגי השואה וההרוגים הנ"ל.  
וכך סיפר הרב יוסף שילר זצ"ל יליד קראקא )מרח' האדמו"ר מגור 

 בבני ברק( 
וא הגביה את עיניו לימי מלחמת העולם השנייה, ופתח את פיו ה

 לאמור:
"היום היארצייט של הרמ"א. ואני יליד קראקא. עם פרוץ המלחמה, 
היה זה ביום שישי ערב שבת קודש. ימים ספורים אחרי השתלטות 
הנאצים על קראקא. הם הגיעו לאותו מקום המגודר בחומה, באמצע 

 ?הרחוב, ותמהו: מה ועל מה
הפולנים אמרו להם כי יש להם פחד להכנס למקום, בעקבות סיפור 

 הסטורי של היהודים תושבי העיר מאות בשנים. 
הנאצים מצאו את היהודי הראשון שנקלע לדרכם הוא סיפר את מה 

 שסיפר, והם לא האמינו.  
בעיירית קראקא  –הם שלחו שליחים לעיין ברשומות של הממשלה 

צאו את הסיפור המשונה והתמוה,          הפולנית. וגם שם הם מ
 סביב היהודים. 

חמתם בערה בהם, ומיד הם פרצו למקווה שהיה ממוקם בסמוך 
למקום המגודר ההוא, )אכן, עד היום המקווה הקהילתי נמצא שם 
במקום בסמוך לבית הכנסת והמקום המגודר( ציוו על כל היהודים 

ור בחומת האבן ופקדו ששה במקווה לצאת מיד, לקחו אותם, פרצו ח
. היינו בין החופרים במקום –אני ואבי הי"ד עליהם להתחיל לחפור. 

 הייתי אז בחור בן חמש עשרה שנה, סיפר הרב שילר זצ"ל 
חפרנו בעומק כמה שעות, היינו קבוצה גדולה של חופרים, עד 

סכינים, מזלגות, כפות,  –מצאנו הרבה כלי סעודה שבעומק הבור 
עצמות אדם לא ראינו כלל, וגם לא משהו דומה, אבל  כוסות וצלחות.

מצאנו הרבה כלי סעודה, ואז הנאצים ימח שמם וזכרם,      עזבו 
אותנו. הם לא הרסו את החומה מאבן, אבל אחרי המלחמה, 

 הפולנים הרסו את השאריות של החומה. 
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  - ybiaomer6536@walla.com       לקבלת העלון במייל

 סיפרו בני ביתו של מרן זיע"א: 
פעם עלה לביתו של מרן אחד העסקנים להתיעצות דחופה, ושמע את 
הרבנית יושבת וקוראת תהלים, תוך שהיא ממלמלת לעצמה, מכונית 

, אני מחכם עובדיה אפילו אוכל לא ביקשתיהיא רוצה... מכונית, 
כששאל אותו עסקן את הרבנית מה כוונתה, הסבירה לו שכעת יושב 

 מרן זיע"א בחדר הסמוך עם זוג ומנסה לעשות בינהם שלום בית,
הבעל אברך, ואשתו דורשת ממנו שיקנה לה מכונית, ואז הפטירה 

 אני מחכם עובדיה אפילו אוכל לא ביקשתיהרבנית ע"ה ואמרה: 
שותי, הולכת לשוק מחנה יהודה הייתי לוקחת מעט פרוטות שהיו בר

וקונה כמה ירקות בודדים, ופעמים אוספת מהירקות שהשליכו בעלי 
הבסטות ובאה לביתי ומבשלת מהם מרק לילדים עם איזה פרוסת 

, אומרו ועוד היה מחמיא לילחם וגם חכם עובדיה היה אוכל את זה, 
 , והיא מבעלה האברך רוצה מכונית? כמה זה טעים ומשובח

 
 מרן זיע"א סיפר

לגנן שהיה בא תמיד אצלינו ומתקן  אחר שנפטרה, נראתה בחלום
אם צריך לתקן או לחזור ולשתול, ושאלה, "מדוע אינך דואג שהרב 
יברך מאה ברכות בשבת, למה אתה לא הולך לסדר את הגינון"? 

 כל הלילה רעדתי, לא ישנתי ולא עצמתי עין!ומספר הגנן, 
 היא דואגת שאברך מאה ברכות גם אחרי פטירתה! 

 זו צדקת בכל ליבה גם כשהיא למעלה, נשמתה ודאי מרחפת כאן, 
אין לי שום ספק בזה, היא יודעת ושומעת כל הדברים האלה, 'תנו לה 

 מפרי ידיה ויהללו בשערים מעשיה'.
 

 עוד סיפרו 
 כאשר הרבנית ע"ה חלתה ועמדה להיפטר מן העולם, כינס מרן
זיע"א את כל הילדים כדי לבקש ממנה סליחה ומחילה ומרן עצמו 

על שלא העניק לה יותר  ביקש ממנה מחילה וסליחה בדמעות שליש
 זמן, בגלל שהקדיש את כל זמנו ללימוד התורה.

 
 עוד סיפרו 

לאכול את ארוחת הצהרים באחד מימי  פעם אחת ישב מרן זיע"א
רי שבת, רעיתו הרבנית החול באמצע השבוע, ולפתע החל לזמר שי

ע"ה תמהה לפשר הדבר ופנתה למרן בשאלה, הלא לא שבת היום ולא 
חודש היום ומה לך לשיר שירי שבת, נענה מרן והשיב בחיוך: מכיון 

כאילו אני שהכנת מאכלים כה ערבים, טובים ומשובחים הרגשתי 
 , לכן התחלתי לשיר שירי שבת. נמצא עתה בשבת המלכה

 
אני לא אומר מליבי, שמעו מעשה מהמנוחה הרבנית  ! שום דבררבותי

 ע"ה שנפטרה לנו בשנת תשנ"ד,
            , עליהם הייתי מברך בשבת, היתה לנו גינה קטנה של בשמים

עצי בשמים, עשבי בשמים, להשלים מאה ברכות בשבת, היה לנו גנן 
אתם זוכרים אותו, הוא היה מתקן את הגינה  –ר' מנשה יונה 

מיד שיהיו העצים שנוכל לברך, אחר פטירתה של הרבנית ומשתדל ת
 , היא באה נתייבשולא היה מי שישגיח על הבשמים האלה והם 

 בחצי הלילה,  –הוא בעצמו סיפר לי  – אצלו בחלום
? למה אתה לא מתקן את למה אתה לא דואג לרבושאלה אותו: 

הבשמים שלו? הוא צריך לברך מאה ברכות? הוא קם מבוהל 
למחרת בא אלי בבוקר וסיפר לי שכך חלם, רבותי! היא  מחלומו,

נמצאת בעולם הבא, מה איכפת לה? אלא צדיקים במיתתם קרויים 
 חיים.

  –)מרן זיע"א בהספד על ר' נ' ג' ז"ל  
 משוש תבל, דברים עמ' קמ"ו( 

  
 

 

 


