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:העלון מוקדש לעילוי נשמת הנפטרים.." והיה לזכרון עולם"

שאם יעקב  , הרי ברור ומובן? ומהו לשון ויצא–" חרנהויצא יעקב מבאר שבע וילך "

י "מפרש רש? רשום ויצא, אם כןומדוע . אז הוא וודאי יוצא מהעירלחרנהאבינו הולך 

נשאל שאלה , ואם כך.." אלא מגיד שיציאת הצדיק מן המקום עושה רושם"הקדוש 

הרי  ? למה רק על יעקב נאמר ויצא" ויצא"מדוע על אברהם אבינו לא נאמר , חזקה

ליעקב היה את יצחק ורבקה שהרגישו בחסרון הצדיק ולכן  , אלא. גם אברהם צדיק

כיוון שהקהילה שלו , אך אברהם אבינו אין יציאתו עשתה רושם, יציאתו עשתה רושם

אך יש עוד  . מצידםלכן לא עשתה יציאתו רושם , באותו מקום היו עובדי עבודה זרה

היו אומרים האנשים , שאם היו אומרים על אברהם שיציאת הצדיק עושה רושם, תירוץ

וכן ביצחק היו  , שהסיבה שאברהם חסר רק בגלל הכנסת האורחים והאוכל והשתייה

והיו תולים את חסרונו  , אומרים שחסר הצדיק בגלל שהיו לו בארות מים ועבדים

כי יעקב  איש , אך ביעקב אפשר להגיד שיציאת הצדיק עושה רושם. בנכסיו הרבים

לכן רק ביעקב רשום . תם יושב אוהלים אין במה לתלות חסרונו אלא בלימוד התורה

היא  -שיציאתו עושה רושם שלכולם לא יהיה ספק שהרושם החסר בעזיבת הצדיק 

.  התורה שלו

שירא מפני חיות  ", י הקדוש"ומפרש רש–.." מראשתיומאבני המקום וישם ויקח"

הכלכי ? למה דווקא הראש, שיגן על הגוף? ומדוע דווקא מגן על הראש." רעות

היצר הרע , על המחשבות -אם האדם יגן על הראש . מהמחשבות, מתחיל מהראש

ואז אחרי שהיצר הרע נותן לאדם  , היצר הרע מתחיל במחשבות. לא יוכל לפגוע בו

הרהורי עבירה  "ולכן נאמר . האדם נופל ומתפתה ליצר הרע, לחשוב מחשבות רעות

האדם יכול לחטוא עם מחשבותיו ולהגיע  , כי המחשבה לא מוגבלת" קשים מעבירה

אדם שמחשבותיו  יהיו טובות הוא  ". בשמחה"זה אותיות " מחשבה"וגם . איתם רחוק

,  הרב עובדיה יוסף זכותו תגן עלינו–אומר מרן מופת הדור הקדוש , ועוד. יהיה שמח

ראשי תיבות  " הרהורי עבירה קשים מעבירה",  אומר הרב עובדיה. חידוש על כך

ואומר  . צריך האדם לשים מעקה לעצמו מפני המחשבות ומפני היצר הרע". מעקה"

שהראש הוא הגג  , זכותו תגן עלינובעל הבן איש חי הקדוש , רבי יוסף חיים, על כך

.למחשבות–ולכן ישתדל כל אחד לשים מעקה לראש , בגוף האדם

מפרש מדוע הגיעו חיות רעות שיעקב  , ו"הצדיק היפינטורבי יאשיהו יוסף האדמור

בשבוע שעבר כאשר יעקב לקח את הברכות לפני  , אלא? אבינו היה צריך לפחד

עשיו התעצבן ואמר שגם את הבכורה שלו וגם את הברכות הוא לקח  , שעשיו הגיע

,  כלומר הוא מעיד בפיו שהוא מתחרט על מכירת הבכורה בעד נזיד העדשים, ממנו

עשיו מפר את השבועה שלו  , ועל כן חיות רעות באות לעולם בעבור שבועת שווא

.  ל"ליעקב ולכן באו חיות רעות לעולם כדברי חז

כיצד האדם יכול להשתלט על המחשבות הרעות שטורדות אותו  , נשאלת השאלה

:על שאלה זו נענה באמצעות מעשה מחזק ביותר?  במהלך היום

כיצד להיפטר  וביקש עצה , ממחשבות והרהורים רעיםמספרים על אדם אחד שסבל 

לו ללכת  ואותו רב ייעץ , לכן הוא הגיע לרב . הטורדות אותו במהלך היוםמהמחשבות 

הוא כל כך . הוא הגיע ליעד, אחרי מסע מפרך, "הוא יעזור לך", מאניפוליזושא' לר

' הוא נקש על הדלת מס. שהינה סוף סוף יקבל עצה כיצד להיפטר מהמחשבות, שמח

' הוא ראה את ר. אך ללא הועיל, ניסה לנקוש יותר בחוזקה. אך אין מענה, שניות

עד שלבסוף לאחר  , מהחלון ולא הבין מדוע הצדיק לא פותח לו את הדלתזושא

אני מבקש ממך לא להפריע לי אני לא יכול להכניס  . "הדלת נפתחה, הרבה מאמץ

עד שאותו יהודי פרץ בבכי מתוך  . פעמים' וכך המקרה חזר על עצמו מס.." אותך

אותו  , כיצד היה הביקור, כאשר שאל אותו הרב. ושב בחזרה אל רבו, ייאוש וצער

הוא גם לא הסכים לשמוע , לא מספיק שהוא לא עזר לי עם העצה"ואמר , יהודי בכה

שהיצר הרע מנסה להיכנס לראש  ? לא הבנת את העצה? נו. "לביתוולהכניסיאותי 

..  תדחה אותו, אל תפתח לו את הדלת, שלך למחשבות
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סיפורי מופת על הצדיק הקדוש בבא סאלי

ל"רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זצוק

היה ברצונו להשיח בפני רבינו  . סאלי כשכולו נפעם ונדהםהבבאהמפורסמים יצא פעם מחדרו של מהאדמוריםאחד 

,  ל אומרים"וחז, ר"אמר אותו אדמו, הגעתי לגיל אבותיי.אודות מחשבות מדאיגות שעלו במוחו בשבועיים האחרונים

והינה בתוך כדי שיחתנו בדברי תורה עוד . כי כיוון שהגיע אדם לגיל אבותיו ידאג חמש שנים לפני וחמש שנים אחרי

אחז רבינו בידיי  , ומה החששות והמחשבות שעולות במוחי, לספר לרבינו מדוע הגעתי אליו, קודם פציתי את פי

ל כבר אמרו כיוון שהגיע אדם לגיל אבותיו ידאג  "אומנם הגיע כבודו לגיל אבותיו וחז, לא ידאג מר כבודו"ואמר 

יתברך לעוד שנים  ' אולם תעמוד לכבודו זכות אבותיו הקדושים ויזכה בעזרת ה.." חמש שנים לפני וחמש שנים אחרי

ר נדהם שבעתיים כאשר ראה כי בני הבית להם סיפר זאת אינם מתרגשים כלל מהנס ורוח  "האדמו. ארוכות וטובות

הצדיק  .. כי לא ידע האיש אשר מחזות כאלו בביתו של רבינו הם דבר יום ביומו, סאליהבבאהקודש שפעמה בקרב 

..  כי במהות שלו היה קדוש עליון בעיניים בלימוד תורתו ובצניעותו. היה רגיל ומלומד בניסים

בטרם . הוא הגיע לכפר מסוים כדי להתארח בו, רבי נחמן, בימי חייו הקצרים והמופלאים של רבינו הקדוש, פעם אחת

היכן יש מקום שקט שאליו אפשר לצאת על מנת לעשות חשבון , עצר לשאול את אחד מהתושבים, פנה לראות את ביתו

מקום שלאחר השהייה בו ניתן לחזור אל חיי העולם  , להירגע קצת ולמצוא מנוחת נפש מהרעש ומטרדות העולם, נפש

כי אכן ישנו מקום כזה אך  , ענה לו תושב הכפר. ובהתבוננות חדשה וטובה יותר על החיים, בכוחות רעננים ומחודשים

להימלט מתובענות  , למרבה הצער הוא רחוק מן היישוב ולכן אין האנשים מוצאים זמן ופנאי כדי לעצור את מרוצת החיים

כי אם ישכילו האנשים להבין את ההשלכות "בנועם ובחיוך רחב ואמר לו , התבונן בו רבי נחמן. השגרה ולצאת לשם

לעצור מעט את שגרת החיים  , המסר מרבינו הקדושוזה . אז שוב אין מקום רחוק, הרחבות של מקום שקט כזה לחייהם

ולחשוב על מהות החיים מאשר להפסיד את  , עדיף לעצור ולהפסיד מעט זמן מהחיים. להירגע, ולעשות חשבון נפש

.  החיים ברגע

המופיע  ' שלחו לנו הודעה למס, רוצים לפרסם נס או ישועה שקרתה לכם בזכות רבי נחמן? את רבינואוהבים 

...  לפרסם את הסיפור שלכם' בסוף העלון ונשתדל אם ירצה ה

לבקש , אחי אמו רבקה, לבית לבן הארמי, לחרןפרשתנו פותחת בסיפור יציאתו של יעקב אבינו מבית אביו בבאר שבע על מנת ללכת 

,  (ה,סחבראשית רבה )הטמין את עצמו בבית מדרשם של שם ועבר במשך ארבע עשרה שנה לחרןאולם קודם הליכתו , אחר בת זוגו

.  טמאים ביותר, ובביתו של לבן הארמי בפרט, בכללחרןיעקב אבינו נהג כך משום שידע היטב שהעיר . ועסק שם בתורה יום ולילה

עליו לעשות הכנה רבה ולהתקדש בקדושה עליונה  , וכדי שיצליח לשמור על קדושתו ולא להיות מושפע לרעה מהמקום אליו הוא הולך

אפשר  "אמר לחרןכשהגיע כבר . אולם גם בכך לא הסתפק יעקב. וגדול כוח התורה הקדושה להגן עליו מכל רע, על ידי עסק התורה

'  על כן שב על עקבותיו וחזר לבית אל כדי להתפלל לה, (ב,צאחולין !" )?עברתי על מקום שהתפללו אבותיי ואני לא התפללתי

עמדי ושמרני בדרך  אלקיםאם יהיה "וכאומרו , וישוב אל בית אביו שלם בקדושתו כפי שבא, שישמרהו ויצילהו מטומאת ביתו של לבן

שבאותו  ( ב,כוברכות )ל "וכן אמרו חז(. כא-כ,כחבראשית " )'וגולאלקיםלי ' בשלום אל בית אבי והיה הושבתי..הולךהזה אשר אנכי 

שאצא מהאפילה  שתעזרניכלומר (. ט,סחבראשית רבה " )שתוציאני מאפילה  לאורה" "יעקב תיקן תפילת ערבית"מעמד אף 

מהנהגתו של יעקב אבינו עלינו ללמוד שכדי שנצליח להתגבר על  . והחושך הרוחני שבבית לבן מלא אור וקדושה כפי שבאתי לשם

ולקבוע כמה שיותר  , ראשית כל עלינו להרבות בלימוד התורה הקדושה, החושך והאפילה ולא להיות מושפעים ממנה לרעה חס ושלום

,  שישמור ויציל אותנו ואת כל יוצאי חלצינו' צריכים אנו בנוסף להרבות עוד בתפילות ותחינות לה, אולם לא די בזאת, עיתים לתורה

.ושנזכה להיות שלמים בקדושה כפי רצונו יתברך

מתי באמת כולם הבינו שטעו  . קודשיםם שהוא היה קודש "שכולם הבינו שעשו טעות גדולה וחמורה וטעו בהתנגדות שלהם לרמבעד 

( רוח רעה)נכנס שטן , ם"שזמן מה אחרי ששרפו את ספריו של הרמב, בספרו חסדי אבות, אומר הבן איש חי הקדוש? טעות חמורה

ס"השוכך עשו אספו את כל ספרי . שיש במדינה ההיא ולשרוף אותםס"השוגזר המלך לאסוף את כל ספרי . במלך של אותה מדינה

הם עשו תפילה על זה וזעקו  . הכלושרפו את , מכל בתי המדרש ומכל הבתים ועשו מדורה גדולה מאוד של כמה מאות מטרים

ם  "מיד הבינו שעשו טעות ברמב."  מי שפוגע בבני רבי משה אין לי חפץ לא בו ולא בתורתו"ושמעו בת קול מן השמיים , לשמיים

ם והתקבלו "את הספר הזה אני כותב כמחילה וכפרה על שפגעתי ברמב, ואמר–הלך רבינו יונה וחיבר ספר , טעות חמורה מאוד

הוא זכה  , למחרפיום תמיד ישב בשקט ולא השיב "ובזכות זה שהרמב. ספרו בעולם התורה והוא נקרא שערי תשובה לרבינו יונה

ומי שרוצה יכול למצוא  , יש לי ראיות לדבריי, אף על פי שחולקים עליי ואומרים שאני כותב דברים שאינם נכונים. להיות פוסק הדור

אין לו בעיה  הרמבםולכן  מי שהוא בקי כמו , מרוב צניעותו לא רצה לכתוב מהם המקורות לדבריוהרמבם". את הראיות בעצמו

.  שהוא לא ידע אותה בעל פה, ובכל התורה כולה, בבבלי, בירושלמי, אות בתורה היתהלא . הרמבםשל לפסקיולמצוא את המקורות 

.  ם זכה שאין פסק בהלכה שדבריו לא מופיעים"אבל הרמב? כל אלו שיצאו נגדו מי זוכר את שמותיהם, אומר הבן איש חי 

"  בצור ירום"
ל  "ל זצוק'מפי הרב הגאון רבי יורם אברגהתניאמספר ביאורים 

ל"זצוקל'אברגהרב הגאון הרב יורם מיכאל 

בת חביבהוחזלהביסקהבן אן'יצ'צהעלון מוקדש לעילוי נשמת 
ה.ב.צ.נ.ת

זכות הצדיק תעמוד לך , בר קיימא לתורם בעילום שםולהצלחה וזרע 

.. אמן, תזכו להיפקד בילדים במהרה

..ישלח לו זיווג הגון במהרה' ה–הצלחת אופק בן סיגלית הצדיק על תרומתו לעלונים ל



פניני תורה

מאת הרב הגאון  

א"החידוהקדוש  

הקדוש

,  האם מותר להשתמש בשבת בבושם העשוי לריח טוב: שאלה

?בבשר האדם ובבגדים
אמרו )תרוייהודאמרירבה ורב יוסף .( כג)בגמרא במסכת ביצה : תשובה

מפני , כוס עם בושם על גבי בגדים בשבת( להפוך)לכוףאסור , (שניהם

וכבר ביארנו בעבר את שורש איסור  ". הולדת ריח בבגדים"שיש בזה איסור 

, והכנסת הריח בבגד, "יצירת דבר חדש בשבת"שהוא איסור , מוליד

אם כן בגמרא שאין לבשם  ומבואר . נחשבת כיצירת דבר חדש הנותן ריח

הבית יוסף הביא את הדין  ומרן "(.  מוליד"מחמת איסור , בשבת בגדים

(.  תקיא' סי), בהגהתוא"הרמוכן פסק .  הזה להלכה

.   המנהג להחמיר בזה כדעת כמה מן הראשונים שהביאו דין זה להלכהוכן 

הנושאים את כפיהם בשבת או ביום  לכהניםשאסור , למד הטורי זהבומכאן 

מפני  , (הנותנים ריח טוב)טוב לרחוץ ידיהם במים שנתנו בהם מי ורדים 

,  ץ"היעבאביו של " )חכם צבי"הגאון בעל אולם .  שמולידים ריח בידיהם

ומחמת כן , שלמד בצעירותו אצל חכמי טורקיה, היה גדול מגדולי אשכנז

כדרך הספרדים  " חכם צבי"ועל כן נקרא שמו . תמיד היה בקשר איתם

ופעם ששאלוהו על כך שמעדיף את כינוי הספרדים  ". חכם"שקוראים לרב 

המחיה " חכמה"כי הוא אוהב את ה, השיב במליצה, על פני כינוי האשכנזים

המקברת את בעליה , "רבנות"אבל שונא הוא את ה, :(יומא פג)את בעליה 

הוכיח להתיר להשתמש  , (ת חכם צבי"וספרו נקרא על שמו שו:( פסחים פז)

:  ששם שנינו.( קיא)מהמשנה במסכת שבת , בבושם לגוף האדם בשבת

והלא שמן ורד נותן ריח טוב ". בני מלכים סכין שמן ורד על מכותיהן בשבת"

והביאו לזה עוד ראיות  . ואף על פי כן מותר לסוך בו בשבת, בגוף האדם

כי יש חילוק בין נתינת בושם בבגדים  , להתיר כמה מגדולי הפוסקים

שנתינת הבושם על הבגדים עשויה יותר  , לנתינת בושם על גוף האדם

מה שאין כן נתינת  , ועל כן יש בזה איסור מוליד, שם לאורך זמןלהשאר

כי בדרך כלל אחרי זמן , שאינה עשויה להחזיק ימים רבים, הבושם על הגוף

לכן  .  על כן לא גזרו בזה איסור משום מוליד, מה מתנדף הריח ואיננו

אף על פי שאסור לשים בשבת בושם על גבי בגדים או על גבי , להלכה

והוא  . מכל מקום מותר לשים בשבת בושם על גוף האדם, מצעים וכדומה

מפני  , וכן כל כיוצא בזה" דאודורנט"הדין שמותר להשתמש בשבת ב

כי היא עתידה להתנדף , שנתינת הריח בגוף האדם אינה עשויה לזמן ארוך

.  במהרה

מבקש  חרןיעקב אבינו בצאתו לגלות –" ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש"

יעקב . בקשה צנועה ביותר ומינימלית. מבורא עולם לחם לאכול ובגד ללבוש

רק את הדברים  . כיוון שהצדיקים מסתפקים במועט, לא ביקש מותרות

ההכרחיים ביותר לקיום היומיומי הדברים שבלעדיהם אי אפשר לחיות 

אך בענייני הרוח בעניין התורה . והדבר הנאמר הוא בענייני החומר. ולהתקיים

והמצוות לא מסתפקים במועט אלא אדרבה שואפים מעלה מעלה להתעלות  

חנן  ' ראוי לו לשמוח בחלקו ולהסתפק במה שה' איש ירא ה, על כן. בקודש

יזכה להיות  . בלימוד התורה וקיום המצוות' ואז יהיה מרוכז בעבודת ה. אותו

לזכות  . 'לחיים רוחניים והתקדמות בעבודת האמיתיתכל ימיו וחייו בשאיפה 

וכל "יעקב מוסיף ואומר .  לתקן את מידותיו, אמיתי' להיות אדם טוב עבד ה

מי שנוהג בהלכות מעשר כספים יש דעה –" לךאעשרנואשר תיתן לי עשר 

להוריד את ההוצאות הקבועות  , שאומרת להפריש מעשר מהחלק אשר הרוויח

אלא יעקב אבינו אומר שיש  , אך יעקב אבינו לא ראה דרך זו, ומהרווח לעשר

וכל אשר  . 'וכולפני שיחשב את הוצאות ' לתת מכל הרווח כולו קודם מעשר לה

הרי אברהם ויצחק אבינו קיימו מצוות  , ונקשה קושיה. לךאעשרנותיתן לי עשר 

אם כן איזה חידוש חידש , בהלכות מלכיםד"והראבהרמבםמעשר כמו שכתבו 

הוא  , אימךתורך תטושהרי הוא ממשיך בדרך אבותיו ואל ? כאן יעקב אבינו

אז מדוע מדגיש יעקב כאילו  ,  היה בכל מקרה מעשר כדרך שאבותיו עישרו

..את התשובה נגלה בשבוע הבא?   הוא מתחייב במשהו חדש

מרן הקדוש

והגאון

הרב עובדיה יוסף 

ל"זצוק

ל"זצוק' הרבי מילובביץ

סיפורים על הרב  

הקדוש והגאון 

הרב מרדכי אליהו

ל"זצוק

נמלטתי מאיראן  : "בבית הדין בארץ ישראל וסיפרהיום אחד התייצבה אישה 

לפני שנפרדתי . לאחר שבעלי התאסלם ולא הייתי מסוגלת לחיות במחיצתו

אך הוא הקשה ערפו וסירב בכל , לי גטשיתןביקשתי בתחנונים , ממנו

אך כולם הרימו ידיים  , ישבו דיינים בכמה בתי דין ועסקו בעניינה". תוקף

כאשר הגיע התיק לידיו של  . בייאוש ולא הצליחו למצוא קצה חוט של פתרון

עם סמל , הוא לא התמהמה ומיד נטל נייר מכתבים רשמי, ל"הרב אליהו זצ

רבה של  , ל"והריץ מכתב אל הגאון רבי ידידיה שופט זצ, המדינה בראשו

במכתב הרעיף הרב שבחים על ראשו של האייטולה חומייני וכתב  . טהראן

הרב ביקש מרבה של  . לוחם דת ומשרתו של אלוקים, שהוא איש נפלא

,  שיפנה אל חומייני ויבקש את עזרתו בתור איש מאמין באלוקים, טהראן

עשה המכתב דרכו לאיראן וכמובן  . שבוודאי לא יניח לעוולה כזו שתתרחש

שרשם הרב למקרא השבחים והם ונדהמו , שנפל לידיהם של אנשי הצנזורה

.  הם החליטו להראות את המכתב למנהיג חומני. על מנהיגם הנערץ

נשלחה פלוגת חיילים להזעיק את רבה של טהראן אל ארמון  , למחרת

הוכנס הרב של טהראן  כאשר . המנהיג העליון של הרפובליקה האסלאמית

האם מכיר אתה את הרב : "ושאלחומייני פנה אליו , אל הטרקלין הגדול

, בוודאי הוא רב גדול מאוד הוא הרב הראשי של ישראל". "?אליהומרדכי 

ראה : "נפנף בו בגאווה והכריז, לרגע הזה חיכה חומני והוציא את המכתב

הוא שאל את הרב של טהרן מה צריכים  … "מה הרב הגדול שלכם כותב עלי

ופעל מהר ככל האפשר לטובת  , לעשות על מנת לקבל גט מאותו בעל

כך על ידי כמה מילים חמות ובחכמה יתרה דאג הרב אליהו לגט , העניין

.כנגד כל הסיכויים ממדינת אויב, עבור אותה מסכנה וגלמודה

שפרנסתו של כל יהודי ניתנת  , האמת היא

,  לו מן השמיים באופן שלמעלה מן הטבע

אך מכל מקום מוטל על האדם השתדלות 

הפרנסה ועל כן מוטל עליו להתעסק בצרכי  

(וישב)וכלשון המכילתא . הפרנסה

"  ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך זו מצות עשה"

אך עליו לזכור כי עשיה זו היא רק כלי ועל ידה נמשכת  

. ה באופן שלמעלה מן הטבע"לאדם הברכה של הקב

שאף . כך אכן מצינו בתורה הקדושה בירידת המן במדבר

יומא  )כדברי הגמרא . שהיו הבדלים בטרחה הנדרשת לקבלו

המן הגיע עד , צדיקים ירד על פתח בתיהם( "י"וברשא,עה

רשעים שטו  , ולקטו( מחוץ למחנה)בינונים יצאו .. אליהם

התאמצו יותר על מנת לקבל את המן  ( למקום רחוק)

הרי אפילו הצדיקים נדרשו לעשות  ." ולקטו( הפרנסה)

איזה השתדלות לגשת לפתח בתיהם לקבל את  –מעשה קל 

ולא ירד המן על שולחנם וכך אנו ראינו במעשה  . הפרנסה

הוא  . של הבעל שם טוב שדפק על דלת ביתו של אותו עשיר

הוא עשה השתדלות קטנה , לא חיכה שיפתח את הדלת

ועובדה  . 'דפק על הדלת והמשיך בדרכו להתעסק בעבודת ה

.  רצה שיעזור לו והאיש רדף אחריו לשאול לרצונו' שאכן ה

?לשם מה מצליפים בסוסים
התכונן לחזור מחצרו של  התניאבשעה שרבינו הזקן בעל 

והורה לו  . היה בדעתו ללכת ברגל, לביתוממזריטשהמגיד 

הרב הקדוש רבי  . לשכור עגלהממזריטשהרב המגיד 

יצא ללוות את  , שלמד עם רבינו בחברותא–אברהם המלאך 

וכאשר הגיעו אל העגלה אמר המלאך  . לדרכוהתניאבעל 

.."  יש להצליף בסוסים עד שיפסיקו להיות סוסים"לעגלון 

יש להצליף בסוסים עד "אמר המלאך לעגלון , לפי נוסח אחר

אמר רבינו הזקן כי כעת הוא מבין  .." שידעו שסוסים הם

מפני מה הורה המגיד שיסע בעגלה שכן כעת למד מדבריו  

ולכן דחה את נסיעתו  ' של המלאך דרך חדשה בעבודת ה

..עד שקיבל גם דרך זובמזריעטשונשאר 

להקדשות לעילוי נשמת

0523458725' אנא צרו קשר במס



העלון מוקדש לרפואת
בן חנהראובן 

ויויאןגאולה בן דביר 

מיכאל בן זוהרה

עליזהבן ימין 

עופר בן שמחה

מור אבי אוריאל בן ציפורה

נוריהמרת אימי ויויאן בת 
נאווה וליז בת אורליבן ( עוז)עזרא 

בת מיהשילתואריאלהאליעד אליהו בן 

בן כוכבה אלעזר 

ולייט'מיכאל בן זוהרה ורבקה בת ז

(משפחת כנפו)רון בתאל וטליה 

אלגריהשמעון חיים בן שולה ורויטל בת שמחה 

זיווג הגון במהרה–אופק בן סיגלית

"  אל נא רפא נא להם"

יתמיד בריאותם ורפא אותם במהרה  ' ה

..אמן

העלון מודפס לזיכוי הרבים 

גתקרית" דפוס התאומים"ב

.  והיה נוהג לטבול את גופו בנהר קטן, לטלּוְסטהסמוך קשילֵייביץהבעל שם טוב בכפר בראשית דרכו גר 

.  והמשיך בטבילותיו–עץ היורדות אל המים הבעל שם טוב מדרגות היה עושה , כשקפא הנהר, החורףבימות 

רבי ישראל הבעל שם  האיש ראה כי כאשר . הבעל שם טובפעם אחת ישב גוי אחד לצד הנהר ונכמרו רחמיו על 

מכאן ואילך היה עומד  . העור מרגלו וירד דםומהקרח והקור התקלף , נדבקה רגלו לקרחמהמים יצא יחף טוב 

על מנת שהצדיק תמידוכך עשה מגבות לדרך עליהם וכשיצא הבעל שם טוב מן הנהר הכין לו , הגוי על המשמר

שאל , פעם אחת. וראה בו אדם קדוש מאוד' עוד ראה אותו גוי שהבעל שם טוב מתבודד ומדבר עם ה. לא יסבול

או אולי לזכות לאריכות  ? עושרהאם תרצה –מה שאלתך ואתן לך ",  הבעל שם טוב את אותו גוי מה הוא רוצה

יןּפָאנֶיע: "כך ענה הגוי ברוסיתעל ? ימים ושנים ָיא, ראבִּ בכל ורצוני , כולם טובים, אדוני הרב: כלומר, "דֹובֵריְוסִּ

איך אוכל להיות עשיר אם  : "אמר הגוי." הברכות יחדכל אני מבטיח לך את ": הבעל שם טוב השיב לו. הברכות

ומי שיצטרך לרפואה יקנה אצלך  , בנהר הזה הסמוך לביתך מקווהעשה ", הבעל שם טובאמר לו " ?אין לי כלום

: לו הבעל שם טוב על כך ענה . אחר כך ביקש האיש סימן עד כמה יאריך ימים." ויתרפא ממחלתו, בקבוק מים

ישראלובה)הוא ישאל אותך למקור השם של העיירה , ויגיע אליך אדם קדוש שיהיה דומה לי במראה, יום יבוא"

עד שהוא יגיע אליך אני  ( המים הקדושים שנקראו על שמו של רבי ישראל הבעל שם טוב–על שם המעיין הזה 

..  מבטיח לך אריכות ימים

שמצבם קשה  , עד כדי כך שכל העיירה שמעה על כך, אשתו ובנו של הגויחלו , ויום אחד, עברו מספר שנים

הוא שפך עליהם קצת מים ורחץ  , הגוי נזכר בסגולה של הבעל שם טוב ומיהר לאותו נהר לתת להם מים. מאוד

ובאו  , התפרסם הדבר.  הם התרפאו במהרה, ואיזה פלא–במי הנהר וגם נתן להם לשתות ממימיו את גופם 

.. דבר שאף אחד אפילו מומחי הרופאים לא הצליחו לעשות, לשאול כיצד הצליח לרפא אותםמכל הסביבה 

אנשים . מי שיזכה לשתות ממי הנהר ולרחוץ את גופו יתרפא במהרה, יש לי מעיין קסמים: השיב להם אותו גוי

בדיוק כמו שהבטיח הבעל שם טוב  –חולים מיהרו לנסות את הסגולה ואותו גוי התעשר ממכירת בקבוקי המים 

,  לבסוף נודע הדבר לאנשי הרפואה הגויים. והגוי נתעשר מאוד בשל כך, ריפאו תחלואים שוניםהמים .. הקדוש

ולכן הם התלוננו לממשלה עד שהממשלה הכריזה שהיא מחליטה  , הם הרגישו שפרנסתם קופחה, הדוקטורים

.  לסגור את המקווה על מנת שהפרנסה תחזור לרופאים

יש כפר של גויים  , הוא נתקל בתופעה מוזרה, ין'מרוזבתקופתו של רבי ישראל , רבות מאוד אחר כךשנים 

הרי אם הכפר של גויים מדוע הוא  , הוא החליט להיכנס לכפר ולבדוק את מקור השם" ישראלובה"הנקרא בשם 

אנשי המקום אמרו לו שהם לא יודעים על מקור  . ישראל' ר–נקרא בשם של יהודי צדיק כמו הבעל שם טוב 

.  לו תשובה לשאלתויתןוכי אולי הזקן של הכפר שנמצא הרחק הרחק בסוף הכפר , השם

אותו זקן הוא הגוי שעזר לבעל שם טוב  . לשאול על מקור השם, התקדם לכיוון ביתו של הזקןין'מרוזרבי ישראל 

וכאשר הוא פתח את הדלת נבהל  . דפק על דלת ביתו של הגוי הזקןין'מרוזרבי ישראל . בזמנו וזכה לברכתו

אני מבטיח לך אריכות ימים עד  "הוא נזכר מהר בדבריו של הבעל שם טוב הקדוש , מדמותו הקדושה של הרב

עתה דבריו של הרבי הקדוש  "אמר ין'מרוזכשראה הגוי הקשיש את פני הרבי .   שתראה אדם שיהיה דומה לי

ואותו גוי סיפר לו  , שאל לפשר דבריוין'מרוזרבי ישראל , אני סיימתי את יומי האחרון בעולם, התקיימו במלואם

רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש ועל המעיין ועל הבטחתו של הבעל  –על מקור השם של הכפר ועל אותו צדיק 

למחרת בבוקר אותו גוי הסתלק מן  , שם טוב לאותו גוי לאריכות ימים עד שיזכה לראות אדם קדוש כמוהו

...העולם

הבעל שם טוב הקדוש

"ברכת השנה"
:כל זכויות העלון להצלחה וברכה

,כל המעוניין לסייע בזיכוי הרבים

לרפואה, ולהקדיש את העלון להצלחה

'  או להנציח את נשמת קרוביו מוזמן ליצור קשר במס

0523458725
"כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו"

בת רבקה רחלשילת: אשתי היקרה

:  בני היקרים

שילתרפאל בן 

שילתלאל ישראל בן 

:הפתגם השבועי
"  אל תניח להם לכבוש אותך, הצער הכאב והדאגה אינם אתה"

(רבי נחמן מברסלב)


