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מידה כנגד מידה!

 הצדקה הגדולה למשפחות גירי הצדק 
עניי ארץ ישראל

קופת

את הגר
בנשיאות גדולי ומאורי הדור שליט"א

התורה הק' זועקת ומתחננת 36 פעמים "ואהבתם את הגר"

וכשמקרבים את בניו של הקב"ה ודואגים להם - הוא כביכול מקרב אותנו ודואג לנו וזוכים ל-

הם ללא קרובים. ללא ידידים. ללא מגן ומחסה. ללא קורת גג

האחריות מוטלת עלינו – חייבים לעצור להם את הדמעות

ישועות למעלה מהטבעוכשמקרבים את בניו של הקב"ה ודואגים להם - הוא כביכול מקרב אותנו ודואג
עמוד התפילה

 כ"ק מרן אדמו"ר
מתולדות משה שליט"א

יעתיר בכח התפילה
עבור תומכי קופת 'ואהבתם'

בסך של 203 ₪ כמנין גר
שיזכו לפרנסה, נחת מהצאצאים, זיווגים הגונים

וכל מיני רפואות וישועות
ובפרט על הישועה הפרטית אשר זקוקים להם

שיבוא במהרה ובשפע רב במדה כנגד

למסירת שמות לתפילה ולברכה חייגו כעת למוקד 'ואהבתם'

03-313-5000 
דוא"ל:  y033135000@gmail.com | ניתן לתרום באמצעות "קהילות" ע"ש קופת 'ואהבתם את הגר'

מתוך ברכת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל
ב"ה גם אני מצטרף יעקב מאיר שכטער [על הסכמת הרבנים] 
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   ת ויצא פרש 
 

 "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (כח, י)
שנה אחת, בשבת־קדש פרשת ויצא, לא אמר רבי מרדכי  

תורה  וכעמל דברי  ויטש 
 בשולחנו. 

על־כך,   החסידים  תמהו 
היה   שבת  בכל  שהרי 
המתגבר,   כמעיין 
שלום   רבי  ותלמידו 

 מויליקה שאלו על כך.  
צריכה   אינה  זו  פרשה 
הרבי,   השיבו  להדרש", 
בה   להביט  לנו  די  שהרי 
הולך   צדיק  כיצד  וללמוד 
בונה   ושותה,  אוכל  ובא, 
תולדות,   ומעמיד  בית 
ועוסק   צאנו  רועה 
עושה   והכל  במלאכתו, 

שמים  וממנו  לשם   ,
שלמה   תורה  נעשתה 

 ללמדנו". 
 

המקום  מאבני  "ויקח 
מראשותיו"     וישם 

 (כח, יא) 
בעיר   בתים  בעלי  שני 

סלונים באו להתדיין אצל רבי איזיל חריף. 
נמשכו הדברים ימים רבים ואף אחד מבעלי הדין לא רצה  

 להגיע לעמק השווה. 
אמרו,   "חז"ל  החריפה:  בלשונו  איזיל  רבי  להם  אמר 
למראשותיו  אבנים  עשרה  שתים  הניח  אבינו  שיעקב 
אחת   שכל  מפני  אחת,  אבן  מהן  הקב"ה  עשה  ולבסוף 

 אמרה עלי יניח צדיק את ראשו. 
שיישן  כגון  האבנים,  בין  לפשר  הקב"ה  ניסה  לא  ומדוע 

 יעקב על כל אבן זמן מועט?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עם   לדון  שקשה  מכאן,  תמצא אלא  לא  וביניהם  אבנים, 
 שום פשרה"... 

 
השמימה"  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  "והנה 

 (כח, יב) 
כמו   לישון  הולכים  "אם  מגור:  ישראל  הבית  פעם  אמר 
רבי   דברי  את  והזכיר  טובים",  חלומות  חולמים  יהודי, 
שאמר:   מפרמישלן  מאיר 
חלום   בין  מה  וראה  "בוא 
חלם   אבינו  יעקב  לחלום. 
ארצה   המוצב  סולם  על 

 וראשו מגיע השמימה,  
עולים   אלוקים  ומלאכי 
פרעה   וגם  בו,  ויורדים 
רא מה  אך  חלום,  ה  חלם 

היאור   מן  והנה  בחלומו? 
פרות'   שבע    - עולות 

 בהמות הוא רואה"... 
 

וקדמה   ימה  "ופרצת 
 וצפונה ונגבה" (כח, יד)

אריה   יעקב  רבי 
נוהג   היה  מראדזימין 
את   להטמין  לעיתים 
כעס   במעטה  ישועותיו 
והקפדה, אולם היה ידוע,  
נזיפה  לקבל  שזכה  שמי 
ממנו, היה בטוח כי נושע,  

יו שמח  והיה  מעמו  צא 
 וטוב לב.  

פעם הגיע הרבי לעיר אחת, ואחד מיהודי העיר נדחק בין  
 ההמונים כדי להתברך מפיו.  

עליו  לארבע   הביט  לך  "לך  ואמר:  כעוסות,  בפנים  הרבי 
 רוחות העולם".  

 נחרד האיש ופניו חוורו, עד שפרץ בבכי מר.  
לברך   היתה  כוונתי  "הרי  ואמר:  בחיוך,  הרבי  הרגיעו 
 אותך ולהשפיע עליך שפע של חסדים, והרי זו היא ברכת  

 

ּבֹו ָצִריְך  חּות ַהּיְַלדּוִתי, ׁשֶ ּתְ ַחק ַהִהְתּפַ יִרים ֶאת ִמׂשְ ַמּכִ
ְתִאיִמים  ָחק ְלֹחִרים ַהּמַ ׂשְ ּיֹות ַהּמִ ְלַהְכִניס ֶאת ֻקּבִ

ְכֶסה? ּמִ  ּבַ
ּלָׁש  ׁשֻ ּלָׁש ַמְכִניִסים ְלתֹוְך ַהֹחר ַהּמְ ׁשֻ לֹוק ַהּמְ ֶאת ַהּבְ

ְפָסה, ֶאת ַהּמְ  ִמְכֶסה ַהּקֻ בּוַע ּבְ ע ְלִרּבּוַע, ְוֶאת ַהּקָ ֻרּבָ
 ָהִעּגּול ַלֹחר ֶהָעֹגל ְוֵכן ָהְלָאה...

ְכֶסה ִיְהיֶ  ּמִ ה ָמה ִיְקֶרה ִאם ּבַ ֶ ׁשּ ה ַרק ֹחר ֶאָחד, ְמׁשֻ
ֵנס ְלתֹוכֹו  ָחק לֹא ּתּוַכל ְלִהּכָ ּיַת ִמׂשְ ְלֻדְגָמה? ׁשּום ֻקּבִ

ז... ּוְלַמּלֵא ֶאת ָהַאְרּגָ
ִית. ֵני ַהּבַ ְך, ִמְתַנֵהג ָהָאָדם מּול ּבְ  ּכָ

ה ְלַיַחס  ְיָתה ְלַאַחר יֹום ָעמּוס ּוְמַצּפֶ הּוא חֹוֵזר ַהּבַ
הּו, ִלְפֻעּלָה ְמֻסּיֶֶמת  ְלׁשֶ ִהי, ְלִעידּוד ּכָ ְלׁשֶ ְמֻסּיָם, ְלִמּלָה ּכָ

ִני  ֵ ּה  -ֵמַהּצַד ַהׁשּ ּבָ ִחיָדה ׁשֶ ֶרְך ַהּיְ ְהֶיה ַהּדֶ זֹּו ּתִ ּוַמֲחִליט ׁשֶ
 ּוק ְוֵעֶרְך...ִיְתַמּלֵא ִסּפ 

אֹות ֶאת  ַאְך ָמה ַלֲעׂשֹות ְוִטְרדֹות ֲאֵחרֹות ְמַמּלְ
ְרָחב? ָמה ַלֲעׂשֹות, ְולֹ  רּות ַהּמֶ ִמיד ֵיׁש ֶאת ָהֶאְפׁשָ א ּתָ

ִציִפי ַהּזֶה?  ּפֵ ֵעת ָלֵתת ֶאת ַהּיַַחס ַהּסְ ִדּיּוק ּכָ  ּבְ

 לעי"נ הרה"צ 
 רוזנבוים זצוק"ל  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 תשע"ז כ"ו בניסן



 

 
 

ונגבה',   וצפנה  וקדמה  'ופרצת ימה  אבינו  ליעקב  הקב"ה 
 השמים".  שתתרחב לכל רוחות

 

 "ויקץ יעקב משנתו" (כח, טז)
מן   שונה  הצדיק  במה  מפרמישלן  מאיר  רבי  את  שאלו 

הצדיק   "הן  מאיר:  רבי  השיב  הרגיל.  האדם  והאדם  הן 
הלילה במהלך  מתעוררים  מזנק   , משנתם  הרגיל    הצדיק 

תורה ורץממיטתו ללמוד  הבורא,  לעבודת  בהתלהבות 
מתהפך   הרגיל  האדם  לעומתו,  השני  ולהתפלל.  לצד 

 ומוסיף לישון".
הוסיף רבי מאיר: "הבדל זה אנו מוצאים בתורה בין יעקב 
אכן   ויאמר,  משנתו  יעקב  'וייקץ  נאמר  יעקב  על  לפרעה. 

ואילו הוא קם מיד לעבוד את בוראו,    –יש ה' במקום הזה'  
הוא    –על פרעה נאמר 'וייקץ פרעה, ויישן ויחלום שנית'  

 חזר לישון"... 
 

"ויירא ויאמר מה נורא 
 המקום הזה" (כח, יז)

בער   ברוך  רבי  הגאון 
תלמידו   היה  ליבוביץ', 

הגא חיים  של  רבי  ון 
הרב    -סולוביצ'יק  

 מבריסק.  
תלמידיו של ר' ברוך בער  
שמו לב לתופעה שחזרה  

 על עצמה.  
בער   ברוך  ר'  היה  כאשר 
שעברה   ברכבת  נוסע 
דרך בריסק, היה ר' ברוך  
עד   רגליו  על  נעמד  בער 
שיצאה הרכבת מן העיר. 

אחד   העז  אחת  פעם 
התלמידים לשאול את ר'  
הקושיה   את  בער  ברוך 

תלמידים  שטרדה  
עומד   "מדוע  נוספים, 
כל   רגליו  על  הרב  כבוד 
זמן שהרכבת נוסעת דרך  

 בריסק?"
ענה ר' ברוך בער, ולימד את תלמידיו מהו כבוד שרוחש  
עירו  בריסק,  דרך  הרכבת  עוברת  "כאשר  לרבו:  תלמיד 
רגלי  על  אני  עומד  סולוביצ'יק,  חיים  רבי  ומורי  רבי  של 

 לכבודו של רבי.  
רחק רב, השפעתו וקדושתו הן בכל  גם אם נמצא הוא במ

 (ספורי צדיקים)           העיר כולה". 
 

 "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" (כח, כ)
 למד מכאן בעל החובת הלבבות (שער הבחינה פ"ה)  

המותרות,   ישאלו  לא  ה'.  מאת  הצדיקים  שאלת  כי "זאת 
 רק הדבר ההכרחי בלבד, שאי אפשר 

 לו לאדם שיחיה בלעדיו. 
הגיע   אחת פעם  בבת  גדול  סכום  חיים,  החפץ  של  לידיו 

 של שלושת אלפי זלוטי, כפדיון ממכירת ספריו.
הדבר גרם לו צער עמוק... "מדוע אני צריך את כל הכסף  

 הזה"? שאל בצער.  
אחריו   שהותיר  רכושו  כל  נפטר,  לקיש  כשריש  והוסיף: 
עצמו: "ועזבו  על  קרא  והוא  ירקות  של  בחבילה  הסתכם 

 יטין מז.) לאחרים חילם" (ג
של  פעולות  בכמה  מיד  לנקוט  חיים  החפץ  החל  כן,  על 
שימוש בכסף הזה לצורך הציבור, כמו הדפסת ופירסום  
פעולות   כהנה  ועוד  הדת,  חיזוק  בענייני  שונות  חוברות 
הזולטי   את  מכיסו  שהוציא  עד  הרבים,  לזיכוי  שונות 

 האחרון. 
 (מאיר עיני ישראל)

 
וסרמן   אלחן  רבי  הגאון 
ממה   ביותר  נזהר  זצ"ל 
אצלו  שנחשב 

 ל"מותרות"...  
מנעליו   נקרעו  כאשר 
סירב להחליפן בחדשות,  
לידי   למוסרן  הורה  אלא 
בהם   שיתקן  הסנדלר 

 טלאי... 
שהכינה   בעוזרת  מעשה 
(אחרי   בביתו  ארוחות 
הרבנית),   זוגתו  פטירת 
בשוק   פעם  ראתה 
תפוזים   שהביאו 
ומוכרים   מפורטוגל 

קנתה  א כן  על  בזול,  ותם 
אחדים   תפוזים  עבורו 
רבי   אך  שבת,  לכבוד 
לאוכלם,   סירב  אלחנן 
היא   הישיבה  כי  בנימוק, 
צרכיו   כל  על  שמשלמת 

 (אור אלחנן) וממילא אינו רשאי להזדקק למותרות... 
 

 "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" (כח, כ)
כבן   זצ"ל  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  היה  כאשר 
פעם  לו  הכינה  ותשוש,  חולה  והוא  ושמונה  שבעים 

 רעייתו הרבנית (מזיווג שני) מרק עוף מהביל.  
טבל רבי יוסף חיים את הכף בצלחת, טעם טעימה אחת  

 ולא יסף. 
 חיים יוסף  רבי  אליהנה  פחדר,  ל  הרבניתכשנכנסה  

 משבח אותה על מומחיותה  בהתנצלות נוגעת ללב, והחל  

אֹוְרָיה ְמֻסּיֶֶמת  ִאם ָהָאָדם 'ִנְסּגַר' ּובֹוֶנה ְלַעְצמֹו ּתֵ
ִית' ֻמְצָלח'  לֹום ּבַ ב ֲעבּורֹו ְל'ׁשְ  -ּוְמֻדּיֶֶקת 'ָמה ֵיָחׁשֵ

ָהִעְסָקה ַהזֹּו נֹוֲעָדה לְ  טּוַח ׁשֶ ְמַעט ּבָ לֹון... הּוא ֵאינֹו ּכִ ָ ִכׁשּ
ִדּיּוק ֶאת  ק ּבְ ִני לֹא ְמֻסּגָל ְלַסּפֵ ֵ ּנּוִיים, ְוַהּצַד ַהׁשּ תּוַח ְלׁשִ ּפָ

ֲאלֹוָתיו...  ִמׁשְ
ְכֶסה! לֹא  ׁשּוט ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּמִ ְתרֹון ָלֶזה הּוא ּפָ ַהּפִ
ְלִהְצַטְמֵצם ַעל ֲחלֹום ְמֻסּיָם, לֹא ִלְהיֹות ָנעּול ַעל צּוַרת 
ֵני  ָלב ֶזה ְלַאף ֶאָחד ִמּבְ ׁשָ ּלֹא ַמְתִאיָמה ּבְ ה, ׁשֶ ֶ ׁשּ ְמׁשֻ

ִדיִדים ְוהַ  ִית, ַהֲחֵבִרים, ַהּיְ ֵכִנים, ֶאּלָא ִלְהיֹות ַהּבַ ְ ׁשּ
ִית'  לֹום ּבַ ַה'ׁשָ ם, ָלַדַעת ׁשֶ ֵ ּנּוִיים ְוִלְרצֹון ַהׁשּ תּוַח ְלׁשִ ּפָ
יֹוֵתר ֲעבּורֹו הּוא ֶזה  ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַהּנָכֹון ּבְ לֹום ּבֵ ָ ְוַהׁשּ

ם ָאֵכן נֹוֵתן לֹו  ֵ ַהׁשּ ֵנס  -ׁשֶ ַפע ְלִהּכָ ֶ ֶרְך ַלׁשּ ְוִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ
 ו...ֵאָלי

ְכֶסה ָהֶעְליֹון  ר ָיִסיר ֶאת ַהּמִ ֲאׁשֶ ׁש, ּכַ ּמֵ ר ִיְתּגַ ֲאׁשֶ א.ה. ּכַ
ֲאָוה) לֹ -( ת ַהּגַ ְנסּו, ֶאּלָא ְקִלּפַ ל ַהּצּורֹות ִיּכָ ּכָ א ַרק ׁשֶ

ֵנס  רּו ַלֲאֵחִרים ְלִהּכָ ֶרַוח, ְועֹוד ְיַאְפׁשְ ַקּלּות, ּבְ ְנסּו ּבְ ִיּכָ
דֹול. ְרָחב ַהּגָ  ַיַחד ִאּתֹו ַלּמֶ

ל אֹור  יְנָקא) –(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ
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 האשה החשובה לעי"נ 
  ליבוביץ ע"ה צביב"ר מרים יוכבד  מרת
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סליחתה   את  ביקש  דיבור  כדי  ותוך  מטעמים,  בהכנת 
באמרו: "מעדנים כאלו בימות החול, זה קצת יותר מדי...  
והרגלתיו   גופי,  את  מלפנק  הייתי  נזהר  ימי  כל  הן 

 להסתפק בהכרחי, ואף עלה בידי.  
ואם כן, למה לקלקלו דוקא כעת בערוב ימי, דוקא סמוך  

   לפרידתי ממנו... 
שמרי על המתכון המוצלח הזה לכבוד שבת, ואז אשמח  
מאד להתענג על התבשילים הטעימים שלך, ואטעם מהם  

 (חכמת חיים)              מלא חופניים..."
 

 "וישא יעקב רגליו" (כט, א)
רגליו"   יעקב  זה, "וישא  ביטוי  את    -מהו  נושאים  לא  הרי 

את   הנושאות  הן  הרגליים  אדרבה,  הכתף,  על  הרגליים 
 האדם! 

עמוק   רעיון  ז"ל,  הרמב"ם  בן  אברהם  רבינו  אמר  אלא, 
ממוקם   שהראש  שלימה,  קומה  הוא  האדם  כאן:  גלום 

הדעת   ובו  בראשה, 
רצונות    - והתבונה, ובגוף  
ומאווים שונים. 

ימשול   מי  היא,  והשאלה 
הם   "הרשעים,  מי.  על 
הגוף   ליבם",  ברשות 
על   שולטים  ומאוויו 
ואילו   והשכל,  הראש 
ליבם  "הצדיקים, 
והתבונה  ברשותם", 

 מדריכה את צעדיהם. 
הכתוב:   שאמר  וזהו 
הוא   רגליו",  יעקב  "וישא 

הרגליים,   על  גופו  שולט 
התבונה,   רצון  את  מילא 

 ולא להיפך! 
 (מעין השבוע) 

 
יעקב  להם  "ויאמר 

עת   לא  גדול  היום  עוד  הן  ויאמר  האסף אחי... 
כל  יאספו  אשר  עד  נוכל  לא  ויאמרו  המקנה... 

 ח)-העדרים" (כט, ד
לפי שראה אותם רובצים, כסבור שרוצים לאסוף המקנה 
גדול,  היום  עוד  הן  להם,  אמר  עוד.  ירעו  ולא  הביתה 
כלומר: אם שכירי יום אתם לא שלמתם פעולת היום"...  

 (רש"י) 
חשוב   לאדם  מכאן  טוב:  לקח  במדרש  שהולך והובא 

למקום אחד ורואה דבר שלא כהוגן שצריך למונעו ואל  
 יאמר שלום עלי נפשי. 

רבי יעקב לוברבוים זצ"ל (בעל    -פעם נסע הגאון מליסא  
התאכסן   ובדרך  כלשהו  למקום  המשפט)  נתיבות 

 באכסניה של יהודי.  
 הדבר היה בימות החורף והקור היה עז. 

כה כדי  והנה נכנס לאכסניה השוחט שבא מן העיר הסמו
 לשחוט אצל הפונדקאי.  

כיון שהיה קר לשוחט ביקש הפונדקאי לתת לו כוס חלב  
חם לשתות, אך השוחט לא אבה בכוס חלב, והוא ביקש  

 כוס יי"ש.  
כמה   לגם  וכך  אחת  עוד  ביקש  אחת  כוס  ששתה  אחר 

 כוסות. 
עצמו   הכין  כוסות,  וכמה  כמה  לשכרה  ששתה  לאחר 

 לשחיטת הבהמה.  
 והתקרב אל הבהמה לשוחטה... הוא לקח את הסכין 

אליו   קרא  השוחט  של  מעשיו  כל  את  שראה  יעקב  רבי 
 בקול: "עמוד! כי לשיכור אסור לשחוט"...  

ועל   תוכחתו  על  כעס  יעקב  רבי  את  הכיר  שלא  השוחט 
הרגיע   המשפט  נתיבות  בעל  אך  במעשיו,  התערבותו 

חידוד וכך אמר לו   אותו והוסיף להוכיחו בנועם ובדברי 
היתר: של   בין  שבהגדה  גדיא"  ב"חד  אנו  מוצאים  הלא 

המות   מלאך  פסח "ואתא 
דשחט   לשוחט  ושחט 
ונשאלת  לתורא" 
מלאך   מדוע  השאלה: 
מה   לשוחט?  הרג  המות 
ששחט   השוחט  חטא 
בהמה   סוף  הלא  לתורא, 

 לשחיטה!  
  - הפטיר רבי יעקב    -אלא  

היה   השוחט  של  חטאו 
בכך ששחט לתורא אחרי  

 ארבע כוסות. 
נודע  כך,  כדי  לאותו  תוך 

שוחט שהדובר אליו הוא  
מאד   חרד  מליסא,  הגאון 
מחילתו   וביקש  לקראתו 
על דברי העזות שהשמיע  
עצמו   על  וקיבל  בפניו, 
להיות מכאן ולהבא נזהר  

 במעשיו. 
 (מגדולי התורה והחסידות) 

ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו 
 באה עם הצאן (כט, ו) 

הצאן  עם  באה  בתו  שרחל  מה  בין  הקשר  מה  להבין,  יש 
עם תחילת הפסוק המדבר בשלום לבן. 

הרועה  של  דרכו  הנה  חי",  יוסף  "עוד  בספר  ביאר  אלא 
כדי שיהיו כולם לנגד עיניו, ולא יוכל    שהולך אחרי הצאן 

השגחתו   עין  תהיה  שבזה  הצאןכלום,  מן  לחטוף  אדם 
 עליהם בטוב.  

אך רחל אמנו לא היתה נוהגת כשאר רועים ללכת אחרי  
שתהיה  כדי  הצאן,  בתוך  הולכת  היתה  אלא  הצאן, 
פסיעותיה   יתכסו  ואז  צדדיה,  מכל  הצאן  ע"י  מוקפת 

ַלל  ִמיָנּה, ִעם ׁשְ ָנה ִצּפֹור ְמֻיֶחֶדת ּבְ ּקָ ֶמֶלְך ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
עּוָפה ְמַעְנֶיֶנת ּוְמַרֲעֶננֶ  ת, ְצָבִעים ְמַעְנְיִנים, ְוִעם ּתְ

ִהיא ָעָפה ְמֹאד ָיֶפה ְוָעִדין.  לֹוַמר ׁשֶ  ּכְ
ּפֹור ִהְתעֹוְפָפה ְקָצת, ְוָנֲחָתה ַעל ֲעַנף הָ  ִאיָלן, ְוֶזהּו... ַהּצִ

ּפּור... ִהיא לֹא ָזָזה יֹוֵתר. ִנּסּו ִלְרמֹז ָלּה  ּפֹה ִנְגַמר ַהּסִ
עּוף עֹוד ְקָצת, ֲאָבל ִהיא לֹא ִהְתַיֲחָסה ּוְלַצּיֵץ  ּתָ ָלּה ׁשֶ

ֲאָרה ָלנּוַח ַעל ֶהָעָנף.  ְלַאף ֶאָחד, ְוִנׁשְ
ֶבת  ִביל ָלׁשֶ ׁשְ ְכֶל'ס, ַוֲהֵרי לֹא ּבִ זֶּה לֹא ּתַ ֶלְך ׁשֶ ָרָאה ַהּמֶ
ֶרֶגל ַעל ֶרֶגל הּוא ָקָנה אֹוָתּה, הּוא ִהְתִחיל ִלְקרֹא ְלָכל 

ַפת ַחּיֹות ְועֹופֹות ְלִמ  ַנּסוּ ִמיֵני ְמִביֵני ׂשְ ּיְ ר  יֵניֶהם ׁשֶ ְלַדּבֵ
עּוף עֹוד ְקָצת, ֲאָבל ֵאין קֹול ְוֵאין ִמְתעֹוֵפף,  ּתָ ה ׁשֶ ֶאל ִלּבָ

ֶאֶרת ָלנּוַח ַעל ֶהָעָנף.  ִהיא  ִנׁשְ
ַפת ּגּוף  ִסיכֹולֹוִגים ְויֹוְדֵעי ׂשְ ֶלְך ְלָהִביא ּפְ ה ַהּמֶ ִנּסָ

ְגְרמוּ ׁשֶ  ּיִ נּועֹות ׁשֶ ּפֹור לֹא  ּיֲַעׂשּו ּתְ ָלּה ָלעּוף, ֲאָבל ַהּצִ
ָנַפִים ְולֹא ִמְתעֹוֶפֶפת.  ּפֹוָצה ּכְ

 האשה החשובה לעי"נ 
 שיחי'  משה אליעזר"ר ע"ה ב צפורה פייגאמרת 

 ג' שבט תשפ"א - יודלביץ
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ם ושבים, והיתה עושה  הנאות, ולא תהיה נראית לעוברי
 זאת משום צניעות.  

יש  דוודאי  מכאן  למדו  מעשיה,  את  כולם  ראו  כאשר 
שלום לאביה עם כל אנשי עירו, ועל כן ליבה בטוח שלא 
יגש שום אדם אל צאנו לחטוף מהם או להרע להם, ולכך 

 לא היו צריכים שמירה.  
לכן אחר ששאלם השלום לו, ויאמרו שלום לו עם כולם, 

ואינה  והראיה   ביחד  הצאן  "עם"  באה  בתו  רחל  דהנה 
 (אוצרות פניני התורה)            הולכת אחרי הצאן.  

 

לאיש  אותה  מתתי  לך  אותה  תתי  טוב  לבן  "ויאמר 
 אחר" (כט, יט)

בתי   את  לתת  לי  ליעקב שטוב  יאמר  הרשע  שלבן  היתכן 
לך לאשה מאשר לאיש אחר, והלא שום רשע לא יסכים  

ומצוו תורה  שומר  לאדם  בתו  את  כן  לתת  אם  ומדוע  ת, 
ולא   לאשה  בתו  את  ישא  שיעקב  מעדיף  לבן  זה  במקרה 

 עשו הרשע?  
שכל   הוא  הביאור  אלא 
מתוך   לבן  אמר  זאת 
רשעות, וחשב: הלא ביתי  
היא   אם  ואפילו  צדקת, 
תהפוך   לרשע,  תינשא 
אותו לצדיק, ואם כן עדיף  
יעקב,   עם  שתתחתן 
שהוא ממילא צדיק, ובכך  
פחות   שיהיה  לי  ירווח 

 ולם .  צדיק בע
 (חידושי מהר״ם שיק)

 
ה'"   את  אודה  "הפעם 

 (כט, לה)
איש   כל  נקרא  למה 

 ישראלי בשם יהודי?  
תמיד   שיזכור  כדי 
להודות לה', כמו שפירש  
לאה,   "שאמרה  רש"י 
את אודה  ה'  -הפעם 

 שנטלתי יותר מחלקי מעתה יש לי להודות".  
וכך צריך כל יהודי לחשוב, שהוא מקבל מה' יותר מחלקו 

   המגיע לו, ולא יתאונן על מה שחסר לו.  
 (ישמח ישראל)

 
 את ה'" (כט, לה) "הפעם אודה

מודה   האדם  כאשר  כי  לדורות,  הורה  מלובלין  החוזה 
עליו  העבר,  על  והודיה  שבח  ונותן  חסדיו  על  לקב"ה 
 להוסיף מיד ולבקש גם על העתיד, שלא תיפסק הברכה. 

לכן עמדה לאה מלדת, מפני שאמרה הפעם אודה את ה', 
העתיד, על  בקשה  עליו    ולא  ממשיך  כך  על  והמבקש 

 עה. מעייני הישו
 
 

 "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי" (ל, א)
אפשר לפרש על פי מה שאמרו חז"ל 'הני נשא במאי קא  
זוכות?  הן  במה  (הנשים  כנישתא'  לבי  בניהו  דמטו  זכיין 

 בזה שמביאין בניהן לבית הכנסת).  
 וקשה שהרי יש להם הרבה מצוות שיכולות לקיים? 

שלזה צריך    ופרשו בספרים שמדובר בנצחון היצר הרע,
אדם   ירגיז  'לעולם  חז"ל:  שאמרו  כמו  התורה  כח  דוקא 
יעסוק  לאו  ואם  מוטב  נצחו  הרע,  יצר  על  טוב  יצר 
כלומר   המיתה',  יום  לו  יזכיר  לאו  ואם  בתורה... 
לאו  ואם  התורה,  לימוד  ידי  על  העצה  שלכתחילה 

 ישתמש בהזכרת יום המיתה.  
התורה  כח  לי  שיהיה  בנים"  לי  "הבה  רחל:  שאמרה  זה 
לי   יהיו  לא  אם  אין"  "ואם  הכנסת,  לבית  שאוליכם  בזה 

היצר אלא    בנים "מתה אנכי" לא יהיה לי עצה להתגבר על
  בהזכרת יום המיתה. 

 (פנינים יקרים בשם יפת לקץ)
 
כי   הלכת  הלוך  "ועתה 
לבית   נכספה  נכסף 
את   גנבת  למה  אביך 

 אלוהי" (לא, ל)
מה הקשר בין געגועיו של  
ורצונו   אביו  לבית  יעקב 

אליו   גניבת   -לשוב  לבין 
 פסילי לבן?

לי   "ידוע  כך:  לו  אמר  לבן 
שגנבת   זה  הוא  אתה  כי 
ואם   שלי!  האלהים  את 
זה   דבר  לי  מנין  תשאל 
במשפחתך   לך:  אסביר 
דורות,   כמה  מזה  מקובל 
למקום   הולכים  שכאשר 
מסוים זוכים הם לקפיצת  

 הדרך ומגיעים מהר.  
שנה   כמאה  לפני  הנה, 
עבד   אליעזר  לכאן  הגיע 

. גם אתה, יעקב, הגיע לכאן   - אברהם, ובאותו יום שיצא  
 כשהגעת לכאן קפצה לך הדרך.  

מדוע, אם כן, בדרך חזור לא קופצת לך הדרך? מדוע כעת  
להשיג  באפשרותי  שהיה  כך  רגיל,  בקצב  הולך  הנך 

 אותך? איך קרה הדבר?"
"התשובה היא", המשיך לבן, "כי כאשר נמצאים ברשותך  

אינו מזכה אותך בקפיצת הדרך.    -הפסלים שלי   הקב"ה 
 ראיה שגנבת ממני את הפסלים!"זו ה

"ועתה הלוך הלכת כי נכסף נכספת לבית אביך", אבל אם  
אתה כל כך רוצה להגיע לשם במהירות, "למה גנבת את  

   אלוהי"?! 
   (ומתוק האור) 

 

בּוָכה, ְולֹא ֵהִבין ָמה  ָלָגן, ְוֶאת ַהּמְ ל ַהּבָ ּנָן ֶאל ּכָ ָרָאה ַהּגַ
ָעָיה.   ַהּבְ

ּסֹור, ֶאת ֶהָעָנף ָחַתְך... ְוִהּנֵה ִהיא  א ִעם ַהּמַ ִחיׁש ַמֵהר ּבָ
 ָעָפה...

ַעְנֶיֶנת  עּוָפה ַהּמְ מַֹח ֵמַהּתְ ב ִלׂשְ ֶלְך ׁשָ ָעָפה ָעָפה... ְוַהּמֶ
ּפֹור. ל ַהּצִ  ׁשֶ

טּוַח  ל ֶאָחד ּבָ ְמַעט ּכָ רּור, ֹנַח ָלנּו ָלנּוַח, ּכִ ל ּבָ ְמׁשָ ַהּנִ
ג  ִביל ְקָצת ָלנּוַח, ַרק ְלִהְתַעּנֵ ׁשְ א ְלעֹוָלם ּבִ הּוא ּבָ ׁשֶ

ַתֲענּוִגים.   ּבְ
ּלֹו,  ִציָבה ׁשֶ ְרַקע ַהּיְ ל עֹוד לֹא ְיַעְרֲערּו לֹו ֶאת ַהּקַ ָלֵכן ּכָ

ַלֲעבֹד ִעם ַעְצמֹו, ּוְלָהִבין  הּוא לֹא ִיְתעֹוֵרר ְלַהְתִחיל
ָאָדם ְלָעָמל יּוּלָד.  ׁשֶ

ּלֹו ּגַם  כֹולֹות ׁשֶ ָעָליו ְלַגּלֹות ֶאת ַהּיְ הּוא לֹא ָיִבין ׁשֶ
יו. ְחּתָ יָבה ּתַ ְרַקע לֹא ַיּצִ ַהּקַ ׁשֶ  ּכְ

יְנָקא) -(א ְנּקוָּדה'ֶלע   ְסּפִ

 ] ד[ 

עליו ממשיך כך על ו  והמבקש על ך  ממש כך  על  והמבקש 
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16:00 

16:17 

ויצאפרשת   

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

16:16 

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

17:12 
 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 "הָחָרנָ וֵַּיֵצא יֲַעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע וֵַּיֶל "
 (בראשית כח, י)

 את כל הקשיים.
 

 (ס' ע"ב)מסכת ברכות מצינו בחז"ל הקדושים ב
שהביאו את המעשה של ר' עקיבא שאמר 
לתלמידיו: "כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד". 

 -פירוש הדברים הוא שכל מה שה' עושה 
 הכל לטובה עושה. 

 

ר' עקיבא התנסה בניסיון קשה מאוד. יום אחד 
נקלע בדרכו לאיזה עיר והגיעה כבר שעת 

ת של הלילה. ר' עקיבא נקש על אחת הדלתו
הבתים בעיר. כאשר ביקש להיכנס אמרו לו: 

 "אין כניסה".
 

ר' עקיבא אמר באותו רגע: "כל מאן דעביד 
רחמנא לטב עביד" וכך המשיך לדרכו. ר' 

 עקיבא הלך לו לשדה אחת מחוץ לעיר. 
 

היה לו נר, תרנגול וחמור. היה לו נר כדי 
שיהיה לו אור בלילה. תרנגול כדי שיעורר 
אותו משנתו בבוקר וחמור כדי שיוכל לשים 

 עליו משא. 
 

לפתע באה רוח וכיבתה את הנר. בא חתול 
ואכל את התרנגולת ובא אריה ואכל את 
החמור. בלילה באו שודדים ושבו את אנשי 

תו רגע: "כל מה העיר. ר' עקיבא אמר באו
 שה' עושה לטובה עושה".

פרשת ויצא כולה סתומה. לכאורה אדם היה 
יכול לעלות בדעתו לשאול: "למה הקב"ה 

ליעקב אבינו שיצא מחרן לביתו של  עשה כך
לבן הרמאי וזאת אחרי שלמד תורה יותר 
משבעים שנה? הרי יעקב למד ארבע עשרה 
שנה בבית שם ועבר ושאר הזמן בביתו. 
הוא גם הקדיש את כל חייו לבורא יתברך 

 וקיים את רצון אביו ואימו ללכת לחרן?"
  

לכן הקב"ה קבע שפרשת ויצא היא פרשה 
סתומה, כדי שח"ו לא יהיה לאף אדם איזה 
שמץ של הרהור אחר הקב"ה במחשבתו 
מדוע הקב"ה עשה כך לצדיק כה גדול 

 כיעקב אבינו. 
 

רק בסוף הפרשה ובפרשיות אחרות אנחנו 
רואים את הטובה שבורא עולם עשה איתו. 
 דוקא ֵעָׂשו ירדוף את יעקב והוא יצטרך

ללכת לחרן. בדרך אליפז שדד את כל ממונו 
וחי בבית לבן הרמאי עשרים שנה ועוד סבל 

 מאוד מלבן הרמאי. 
 

כל זה כדי לסובב שיעקב אבינו יהיה בחיר 
 האבות ויזכה לי"ב שבטים קדושי עליון.

 

דברים אלו הם כעין דברי יוסף לאחיו בסוף 
פרשת ויחי. יוסף אמר לאחיו: "וְַאֶּתם 

ִקים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה"ֲחַׁשְבּתֶ   ם ָעַלי ָרָעה ֱא
  (בראשית נ, כ).

 

מה שהיה נראה לכם רע במעשיכם הקב"ה 
חשבה לטובה, שה' יתברך סיבב לטובה 

 שעל ידי לא תמותו ברעב.
 

כל מה שיעקב אבינו עבר היה בזכות 
האמונה שהכל זה לטובה. כך הצליח לעבור 

 גה'תשפ" כסליו ט'

17:09

ֹ  - אַוֵּיצֵ ת ָּפָרַׁש   הְלטֹובָ ל ַהּכ

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 אלחנן רפאל בן איריסולילד 
 ולילד אורי חיים בן שלי

17:39 

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

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  17:08
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

17:44 

17:39 

 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

 ארז בן שושנה  יהודה אריה בן רחל ברכה     
 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 -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

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

 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 יפית שרה בת ג'ינה             ט   יג'וליאילן בן 

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

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

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

 לאה בת תמר
 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

 שילת בת אורלי            אפרים בן שרהשירה 
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 העינת בת רחל ברכ             משה בן נזימה  

רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

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

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

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

16:20 

 פניני עין חמד

 17:43 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  17:12

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



 

 

 
 האם אישה יכולה להדליק את הנרות במקום בעלה? ין בהדלקת נרות חנוכה?יהענמה 

 

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

בתקופת בית המקדש השני מלכי יוון גזרו גזירות על ישראל. הם עמדו עליהם להשכיחם מצוות התורה ולבטל אותם 
מדתם. לא הניחו להם לעסוק בתורה ובמצוות. היוונים נכנסו להיכל בבית המקדש ופרצו בו פרצות. היה צר מאוד לישראל 

 נאים הכהנים הגדולים גברו עליהם והושיעו את ישראל מידם. מפניהם עד שה' ריחם עליהם והציל אותם מידם. בני החשמו
 

כאשר החשמונאים נכנסו להיכל במקדש ורצו להדליק את המנורה הטהורה, לא מצאו אלא פך אחד של שמן טהור. היה 
כ"ה  בו כדי להדליק את המנורה יום אחד בלבד. נעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים. אותו יום שבו פך השמן נמצא, היה

בחודש כסליו. לכן תיקנו חכמים שהיו באותו דור, לעשות שמונה ימים אלו ימי משתה ושמחה. מדליקים בהם נרות כדי 
 לפרסם את הנס.

 

הן חייבות בנרות  -נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה. למרות שבדרך כלל נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא
מקרא מגילה -מארבע כוסות בפסח, -א -(במדבר ה, כב)ָאֵמן" (רמז לדבר "וְָאְמָרה ָהִאָּׁשה  חנוכה, מכיוון שגם הן היו באותו הנס.

  נרות חנוכה. נשים חייבות במצוות אלו למרות שהן מצוות שהזמן גרמא).-נבפורים 
 

היה שליחה לכן, אם לא יכול להדליק את הנרות בביתו, כגון שצריך לנסוע למקום רחוק, ראוי ונכון שימנה את אשתו שת
 שלו להדליק את הנרות במקומו. כך הוא יוצא ידי חובה אפילו אם לא נמצא בשעת ההדלקה.

 

 
 

 

'. יש בו כדי ללמדנו עד כמה עלינו להיזהר מפגיעה בזולת. להלן הסיפור השגחה פרטיתלהלן סיפור שמעובד מתוך העלון '
גר באשדוד. יש לי רכב ומפעם לפעם אני מסיע אנשים בתשלום. אברך אחד הזמין אצלי נסיעה מפי בעל המעשה: אני 

 להר המנוחות יחד עם אשתו. הנסיעה התחילה באווירה כבדה וטעונה. השקט נשמר למשך דקות ארוכות.
 

ר שאיני מאחל בהמשך הנסיעה האברך שפך את ליבו: "הבן שלי מאושפז ב'מעייני הישועה' במצב נפשי חמור. זה דב
בתוך הניסיון המר והנמהר הזה, לאיש. היסורים שלו, היסורים שלנו. עינינו רואות וכלות ואין בידינו להועיל מאומה. 

 ". עשינו חשבון נפש על המעשים שלנו
 

את "אשתי אמרה שאולי עלינו לבקש ממישהו מחילה. לאחר דקות ארוכות נזכרנו: לפני כמה שנים יצאנו מהבית. השארנו 
הילדים הקטנים עם נערה צעירה ששימשה כבייביסיטר. כשחזרנו, גילינו שנעלם לנו כסף בסכום גדול מאוד. חיפשנו בכל 

 הבית ולא מצאנו. החשד נפל על הבייביסיטר. אשתי שאלה את הנערה על כך והיא הכחישה את העניין מכל וכל".
 

"המשכנו לחפש. מכיוון שלא מצאנו, חזרנו אל המשפחה של הנערה. דרשנו את הכסף. האם כעסה עלינו: 'מה אתם רוצים 
אבל אנחנו טענו שההורים מחפים עליה ממנה? הבת שלנו בעלת יראת שמיים והיא לא תיגע במה שלא שייך לה'. 

 ".במקום לחנך אותה ועוד כמה חילופי דברים בסגנון הזה
 

אמרה שעלינו לבקש מחילה מהנערה שפגענו בה. לאחר מאמצים איתרנו את הנערה שגרה היום בחו"ל. אשתי  "אשתי
 ".הנערה לשעבר זכרה את המקרה ואמרה שהיא לא לקחה כלום ואין לה בעיה למחולשוחחה איתה בטלפון. 

 

שכבר אז לקחתי את העניין יותר 'אני מבינה שהייתם לחוצים מאוד ולכן פעלתם כך. אני מוחלת בלב שלם, אבל תדעו 
בקלילות. מי שבאמת נפגעה זאת אמי ע"ה. היא לא יכלה לשאת את זה שחושדים בבת שלה. היא נפטרה. ממנה אתם 

 צריכים לבקש מחילה'. אשתי ביררה אצלה על מקום מנוחתה של האם ואנחנו בדרך לשם".
 

את החלקה בהר תמיר. במרחק כמה קברים מצא בחסדי ה' אני כהן ולכן לא נכנסתי למתחם. הנוסע שלי עלה להר ומצא 
תשעה יהודים בדיוק. הוא ביקש מהם להצטרף למספר דקות כדי שיוכל לבקש מחילה והם הסכימו להצטרף למנין. הנוסע 

 ואשתו חלצו נעליים ובלב נשבר ביקשו מחילה מהאימא של הנערה.
 

הבחור ה'. זאת אחרי תקופה קשה שלא ראו שום התקדמות. "בדרך חזור האברך שלצידי מקבל טלפון מ'מעייני הישוע
ערכנו עכשיו בדיקות והמצב שלו תקין. אנחנו ממליצים לו על תרופה מסוימת ", הם אומרים לו. "שלך יכול להשתחרר

 ". בעוצמה פחותה למשך תקופה. יש סיכוי גדול שאחרי ביקורת חוזרת יוכלו להוריד גם את התרופה הזאת
 וזה הסיפור שהייתי עד לו. את המסקנות תסיקו בעצמכם. אני רק הנהג
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חיתן זוג בטריפולי. הבמה שעליה החופה היתה בבית גדול בקומה השניה. הבמה התמוטטה וכל  )1926(בשנת ה'תרפ"ז 
העומדים עליה ביניהם הרב ואנשים נוספים נפלו מגובה רב. גופו החלש של רבינו לא יכל לעמוד בכאב ולאחר שהתייסר 

 שנים. 62-. חי כ)1926(י' כסליו ה'תרפ"ז -כשבועיים ימים, נפטר מפצעיו בבית הרפואה ב
 

 אביו, הרב המקובל פרג'אללה.  מרבותיו:(שימש כאב בית הדין בעיר טריפולי). הרב המקובל פרג'אללה  אביו:
ר' שאול הי"ד  (כיהן כדיין בבית הדין הרבני בעיר בנגזי),חמישה בנים ושלוש בנות. ביניהם: ר' כלפון  -שמונה ילדים ילדיו:

בן ובת נפטרו בצעירותם, גבריאל נפטר לפני שהגיע לגיל מצוות, פראג'י  ),1945 (נרצח במאורעות הדמים בטריפולי בשנת
(נישאה לר' כמוס נחאיסי, דיין בבית הדין הרבני בטריפולי. בארץ כיהן כרב שכונת שיכון נפטר קרוב לגיל שלושים. מרת מרים (רמו) 

 ר' רפאל סויד.  מתלמידיו:אביב). -דן בעיר תל
השלישי בבית הדין בטריפולי, סיפר על גדולתו וצניעותו של רבינו: "פעם אחת נסעתי עם הרב במרכבה והוא ביקש ' רפאל סויד, המזכיר ר

לשבת לשמאלי. אני, למרות יראת הכבוד שהיתה לי כלפיו העזתי ואמרתי לו: 'רבינו, זה לא יתכן!'. רבינו ענה לי, ספק בתמיהה ספק 
חרי שאמרתי לו: 'אני חושש שהאנשים שיראו אותי נוסע לימינך לא יזקפו את זה על חשבון בגערה: 'מה אכפת לך? מה זה משנה?'. רק א

 השמירה על כבוד התלמיד, שכנע אותו". -ענוותנותו של הרב אלא על חשבון טיפשותו של התלמיד', רק נימוק זה 

' רפאל סויד סיפר: רבינו פעם אחת הלך ברחוב היהודים, בטריפולי. בדרכו הגיע גוי אלים שהיה מקורב למלכות. הגוי החליט להתעלל ר
ברב של היהודים. הוא עצר את רבינו ושאל אותו בנימה של זלזול: "מי אתה?". רבינו בענוה מופלאה אמר לו: "אנוכי עפר ואפר!". הגוי 

 לא ציפה לתשובה כזאת. הביט ברבינו. הוא 
 

הוא פנה לרבינו ואמר: "לך מכאן!" כשהוא מוסיף תנועת זלזול בידו. רבינו המשיך בדרכו. לפתע הגוי חלה כשבצקות מילאו את כל למרות 
מה ומפרפר שבאו אליו טובי הרופאים, הם הודיעו לו כי אין ביכולתם לעזור לו. במשך ימים רבים שכב על ערש דוי כשהוא סובל מקשיי נשי

 בין חיים למוות.
 

הקאדי הגיע לבקר את הגוי. כשראה את מצבו הוא שאל: "האם עשית מעשה חמור לאחרונה?". הגוי הביט בקאדי, חשב מעט ואמר שהוא 
לא זוכר. הקאדי המשיך להקשות: "אולי פגעת באדם קדוש לאחרונה? נסה להיזכר מה קרה לפני שחלית". הערבי נשבע כי לא עשה שום 
דבר רע. הקאדי המשיך: "תנסה לחשוב, לא יתכן שמחלה כזו פקדה אותך לחינם!". לפתע הערבי נזכר והודה: "לפני שחליתי, עברתי 
ברחוב היהודים וראיתי את הרב של היהודים. רציתי להתעלל בו ולכן שאלתי אותו: 'מי אתה?'. הוא ענה לי: 'אנוכי עפר ואפר'. כעסתי על 

 עזוב מיד את המקום".התשובה וגערתי בו שי
 

הרב ולהתחנן על נפשו של אביהם. הקאדי גם -הקאדי הבין מיד בגלל מה הרעה. הוא ציוה על בני ביתו של הערבי ללכת מהר אל בית
 רבינו. יחד איתם-הציע שיביאו איתם מתנות חשובות וכסף רב, אולי כך רבם של היהודים יסכים לסלוח לאביהם. בניו של הגוי מיהרו לבית

הצטרפו אנשים רבים. הצדיק כמובן לא הסכים לקבל דבר. כששמע כי הם מבקשים ממנו שיסלח לאבא שלהם מכיוון שהוא חולה אנוש, 
 עמד, הניח את ידו על עיניו ונשא תחינה. שתי מילים אמר ולא יסף. 

 

ו הרפואי של אביהם הלך והשתפר מרגע לאחר מכן פקח את עיניו ואמר לבנים: "לכו לביתכם!". הם שבו לביתם. להפתעתם הרבה מצב
לרגע. אחרי פרק זמן קצר הגוי קם ממיטת חוליו והבריא לחלוטין. לא היה ניכר כי רק לפני זמן קצר פרפר בין חיים למוות. אחרי שהגוי 

ר התפשט בקרב הבריא, הוא קרא לבני משפחתו. הם הלכו לבית הצדיק כדי להודות לו ולבקש את סליחתו על הפגיעה בכבודו. הסיפו
 הגויים בכל רחבי טריפולי והדבר היה למופת ולקידוש שם שמיים ברבים.

בינו בתמימותו ובכבוד הרב שנתן לתורה וללומדיה הקפיד מאוד בקדושת האותיות בהן כתובה התורה (האותיות המרובעות). פעם ר
ובים הכתב יד 'מעאלק' (כתב יד מיוחד ליהודי צפון אחת המזכיר ר' רפאל סויד הגיש לרב מסמכים לחתימה. המסמכים כולם היו כת

אפריקה) כנהוג באותם ימים, אלא שבטעות התואר 'ראש בית הדין' במקום שבו ר' רפאל היה צריך לחתום נכתבו באותיות מרובעות. הרב 
 החזיר לר' רפאל סויד את המסמכים וסירב לחתום. המזכיר שאל: "מדוע רבינו מסרב לחתום?". 

 

: " אתה יודע כי מסמך זה לא הולך לתיק או למקום שבו אנחנו יכולים להיות בטוחים שישמר היטב. זה אישור שניתן למעוניין בו הרב ענה
לצורך השעה. קיים חשש כי במרוצת הזמן ילך לאיבוד ואולי אף יתגלגל למקומות לא רצויים". המזכיר עמד נדהם באותם רגעים לנוכח 

 וא מיהר להכין שוב מסמכים והפעם בלי אותיות מרובעות.חסידותו הגדולה של הרב. ה
 

בעיר זְִליֶתן שבלוב.  )1864(נולד בשנת ה'תרכ"ד  -הגאון הרב רפאל דאבוש זצ"ל
נצר למשפחת רבנים ידועי שם מהעיר טריפולי. למד והתחנך בעיר טריפולי מפי אביו 
ומפי חכמים גדולים אחרים. בהתחלה התמנה לשמש כדיין. לאחר מספר שנים 

התמנה לשמש כאב בית הדין היהודי בטריפולי. בתפקיד זה  )1902(בשנת ה'תרס"ב 
 שימש עד ליום פטירתו. 

 

חשב לאחד ממנהיגיה הרוחניים של הקהילה בעת הכיבוש האיטלקי. איש צנוע, נ
אציל, עניו וטהור. בעל יראת ה'. השפיע על כל הסובבים אותו בחום לב ובפשטות 
הליכות. היה אחד ממנהיגיה הרוחניים הגדולים של הקהילה. מוזכר כאחד מגדולי 

 רבני יהדות לוב.
 

יסורים וכאב. בחייו מתו עליו בן ובת בגיל קטן  מסכת חייו של רבינו היתה רצופת
מצווה. בן נוסף, פראג'י, בחור -נפטר קרוב לגיל בר גברי),מאוד. בן נוסף, גבריאל (

נפלא חסיד ועניו, נפטר בבחרותו כשהיה קרוב לגיל שלושים. בן נוסף, חי דאבוש, 
יפולי. רבינו נפטר כבן כ"ז שנים. בנו, ר' שאול הי"ד, נרצח במאורעות הדמים בטר

 קיבל את כל היסורים באהבה. 
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התחלתי לצרוח את כל הפסוקים שאומרים בוידוי, תחנון 
נשכבתי על הרצפה כמעט  וסליחות. גופי קפא וכוחותי אפסו.

מעולף מקור. עצמתי את עיניי והתכוננתי להשיב את נשמתי 
ליוצרה. הזלתי דמעות אחרונות, בהם פניתי לבורא עולם 

 מעומק ליבי ואמרתי בבכי מר: 
 

"ריבונו של עולם, הרי הינך יודע שהייתי עסוק בשעות 
האחרונות בעשיית חסד ושמחה עם ילדיך. גם עם חברי בן 

הטרחתי את עצמי להגיע עד אליו כדי לשמחו. משם  38-ה
 מיד עשיתי את דרכי בשביל לעשות חסד עם אחותי". 

 

"באמצע עשיית החסד, בעודי מסדר לה את הבשרים 
במקפיא אני עומד לסיים את חיי. אנא בורא עולם, בזכות 
ששימחתי יהודים, בזכות שויתרתי על הנוחיות שלי והזמן 

תן לי לחיות. יש לי אישה,  –לו טוב  שלי למען השני שיהיה
ילדים ומשפחה. הם לא יוכלו לקבל את לכתי בטרם עת. 
אנא ה' יתברך, אפסו כוחותי וגופי מותש. קבל את תפילתי 
בטרם אשיב את נשמתי", אמרתי בתפילה הכי עמוקה 

 ורותחת שיצאה מליבי אי פעם. 
 

אני רואה לפתע באורח נס פס קליטה אחד בפלאפון שעד 
כה היה ללא קליטה במשך דקות ארוכות. ניסיתי את מזלי 
וצלצלתי למנהל התפעול שהיה עד אותו רגע בישיבה. ליבי 

 הלם בהתרגשות. 
 

אולי יהיה כאן נס. הלואי ויענה לי מפני שגופי כבר קופא. 
אבד את ההכרה. איני יודע עוד כמה שניות יש לי לפני שא

ואז... נשמע קולו של אלי אמסלם בצד השני. זעקתי לו: "אני 
 תקוע במקפיא. תגיע לכאן דחוף!!!".

 

אלי טס לחדר ההקפאה, פתח את הדלת ולא האמין למראה 
עיניו. הייתי במצב של עילפון חלקי, שרוע על הקרקע. הוא 
גרר אותי החוצה והזמין את כוחות ההצלה. אמבולנס פינה 

ותי במהירות לבית הרפואה, אושפזתי עד להתייצבות א
 במצבי  בנס גלוי. לאחר כמה ימים שוחררתי מבית הרפואה.

 

כשיצאתי מבית הרפואה, אמסלם הגיע אלי לבקר אותי 
אתה לא מבין מה גודל הנס! מעולם לא הפעלתי ואמר: "

את הפלאפון שלי בישיבה, מכיוון שאין שם קליטה טובה. 
 ".מגיע לישיבה, אני מכבה את הפלאפוןתמיד כשאני 

 

"באותו ערב הייתי צריך לשוחח עם אשתי, ולכן הנחתי את 
הפלאפון על אדן החלון. קיויתי שבאזור החלון אולי תהיה 
קליטה. ב"ה אכן היתה שם קליטה מסוימת וזכיתי לדבר 
איתה. שניה אחת אחרי שסיימתי את השיחה עם אשתי, 

 קיבלתי שיחה ממך. 
ה שניות בודדות לפני שעמדתי לכבות את הפלאפון. זה הי

ממש באותו רגע אתה התקשרָת והודעָת לי על מצבך. כזה 
נס גלוי לא ראיתי מימיי, הקב"ה הציל אותך נגד הטבע". 

 (מעובד מטוב לחסות בה')

מגיד המישרים הרה"ג חיים זאיד סיפר: בחול המועד סוכות 
ה'תשפ"ב גיסי התקשר אלי ואמר לי: "אם תבואו אלינו 
לסוכה, אספר לך מעשה לא יאומן שקרה לי בימים 
האחרונים". הסכמתי כמובן. עלינו לרכב עם כל המשפחה 

 ונסענו לסוכה של גיסי.
 

שוחחנו ואז גיסי סיפר: בערב סוכות האחרון אחותי שמעה 
על מבצע גדול באחת הקצביות במחיר מוזל מאוד. היא 
בדקה וראתה כי המבצע משתלם וקנתה עבור המשפחה  

 עשרים קרטונים של בשר איכותי עם משלוח עד הבית. 
 

בשר. כשהבשר הגיע, הבינה כי אין מקום במקרר לכל ה
מכיוון שאני מכהן כרב בישיבה שבה יש מקפיאים גדולים,  
אחותי התקשרה אלי וביקשה לאחסן את הבשר אצלנו 

 בישיבה לעת עתה. 
 

התקשרתי למנהל התפעולי של הישיבה לברר את הענין. 
בינתיים התבשרתי על חבר ילדות מהישיבה שמתארס 

ה לבנות . חיכינו כל כך הרבה שנים שיזכ38היום, כשהוא בן 
בית. כששמענו זאת לא היתה עין שנותרה יבשה. אותו חבר 

גר בחדרה. למרות המרחק הרב מבני ברק לחדרה  
 החלטתי לנסוע אליו ולאחל לו מזל טוב.

 

יצאתי מגדרי ונסעתי שעה הלוך עד לאירוסין ושמחתי מאוד 
בשמחתו. בדרך חזרה לבני ברק מנהל התפעול של 

ואמר כי יש אישור להעמיס  הישיבה, אלי אמסלם, מתקשר
את הבשר של אחותי במקפיאי הישיבה. הודיתי לו. 
כשהגעתי לבני ברק, נסעתי לישיבה כדי להעמיס את 

 הקרטונים במקפיאי הישיבה. 
 

משמחת חתן לחסד עם משפחה ברוכת  –ב"ה מחסד לחסד 
ילדים. במשך דקות ארוכות העמסתי את הבשר. סידרתי 

ה הגדול. לפתע בום! דלת חדר את הקרטונים בחדר ההקפא
ההקפאה נסגרה עלי והתאורה כבתה. היה זה פחד אימים! 
מצאתי את עצמי בתוך חדר ההקפאה נעול מבפנים, בלי 

 –חשמל ובלי קליטה, לכוד בקור עז. מאדם שחייו מאושרים 
אישה, ילדים, עבודה תורנית ועתיד מזהיר, לפתע אתה 

אתה בדרך לסיים מרגיש שהכל הולך להיפסק ברגע אחד ו
 את חייך!

 

שהייה בחדר ההקפאה לזמן ממושך  עלולה להכניס את 
עד לאיבוד  (חום גוף נמוך במיוחד)האדם למצב היפותרמיה 

 דבר שעלול להיות ענין של דקות.  -הכרתו ומותו 
 

התחלתי לצעוק ולצרוח אבל אף אחד לא שמע אותי. חום 
בדמעות ואימה  גופי ירד פלאים ולא האמנתי כי הגיע קיצי.

הזדעזעתי מכך שאסיים  –התחלתי לומר וידוי וקריאת שמע 
את חיי בגיל צעיר ובאופן הזה כשיש לי אישה וילדים קטנים 

 בבית.
אם לא יתרחש נס מיד, יהיו אלו השניות האחרונות בחיי. 

ּוְׂשָכרֹוד ֶחסֶ   

    ז"ל ולד יחיא בן יוסףל   הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                        הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל                   מאיר מורד בן שושנה ז"ל        פואד אברהם בן רג'ינה ז"ל                               ז"ל   אליהו אליאס בן אלגריה       רחמים בן רחל ז"ל                         
 מאירה בת יפה ע"ה              ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                 יצחק יצקן בן רחל ז"ל                                        שמואל בן רבקה ז"ל   ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל

   אביגדור בן ג'ולי ז"ל               ם בן דבורה ז"ל             ימראברהם בן יונה ז"ל                                                                              ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
צדיק חכם בן חזלה ז"ל                  "ל צז שאול בן סילביהר'               ע"ה   תופחה בתסעידה                                                  יצחק בן חביבה ז"ל                   ז"ל   אביחי בן אסתר

דוד בר חסיבה ז"ל                                 שני בת אסתר ע"ה                   מזל בת שמעון ע"ה                                                    אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                          נעימה בת גורג'יה ע"ה
    חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                               ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת                                                            דב בן יצחק ז"ל                             חי זיזי בן קלרה ז"ל          
אסתר בת גולה גאולה ע"ה          יצחק בן מישא אסתר ז"ל                       ז"ל  יעקב בן אסתר                                                         ע"ה     סוליקה בת עישה     ז"ל          ר' יצחק בן מסעודה קדוש 

ה    "ע מרדכי בת ברכה                           רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"ל                                                                  ז"ל סלים בן פרחה אסתר בת נעמי ע"ה                           
יעקב בן נעמה ז"ל           ז"ל                       שלום בן אסתר  ז"ל                     לטיף בן פרחה                                         יעקב בן סלימה ז"ל                      ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל  

ז"ל    דוד יצחק בן פרחה                אריה בן מרים ז"ל                               ע"המרים בת שרה                                   אורה בת נעימה ע"ה                           ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                
אלון בן סעדה ז"ל                           גורג'יה בת נעימה ע"ה                          אביבה לושי ע"ה                                                                 ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                 

ע"ה מסעודה בת רחמהשרה בת נרקיס ע"ה                  אילנה (מחרוזה) בת שרה ע"ה                                                                  עפאת בת השמת ע"ה          ז"ל                       מסעוד בן יקוט 

 לע"נ

 תנצב"ה
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  " " ויצאויצאפרשת " פרשת "  

  נשמע! כולו  –השותק  [ל, כב]. "ור אלוקים את רחל וישמע אליה אלוקים ויפתח את רחמהויזכ"
במדרש ובשביל  מובא  רחל,  מן  נאה  לך  לי  ופיהי : "אין  יעקב  והיה  ביקש  אותה,  לרובלח  וששא  מתנות  תנם יל  לה 

  תה רחל שותקת". י היללאה ו אותם נותן ה  הילרחל, ולבן  
הי  רחל  של  הגדולה  שניי מעלתה  שבע  במשך  שלה.  השתיקה  מידת  היתה  מקבלתים  אבינו.   תה  יעקב  מאת  מתנות 

לבן הרשע? לקח את המתנות הוא שלח לה מתנות לחגים, לראש השנה, ליום הכיפורים ולראש חוד ש... ומה עשה 
לי את המתנות!... שבע שנים הוא מתעמר בי ולא נותן  במשך  עקב: 'דע לך,  צריכה לומר ליונתן ללאה. היא הייתה  

  אך היא אינה מספרת על כך אלא שותקת. 
  -  השתיקה אחריה  מעלתבזכות שתיקתה זכתה שבנייה אחזו ב 

, הוא לא גילה לו שאחיו  יוסף הצדיק נמכר לעבד בידי אחיו, ובמשך כל שבע עשרה השנים שהיה עם אביו במצרים
  תו! מכרו או

מר רבנו  נה הקטן, שנולד באותו לילה שבו היא נפטרה, בהיותה בסך הכל בת עשרים ושש (כך א , ב ןכך היה גם בנימי
היו  בחושן  ישפ  בחיי).  השבטים.  כל  כנגד  יקרות  יקרהאבנים  אבן  בנימין.  של  האבן  הייתה                     מאוד,   ה 

ויפהפי  ג הירבגונית  הבינלאומי  בשם  המוכרת  נקרא  'ספיס. ,  'מדוע  האבן  אה  רבותיישפה'?  פה  ומרים  יש   –נו: 
דיבר.לבנימין   לא  הוא  זאת  ובכל  פה  ש  היה  יצא  אתמבנימין  לחפש  אותו  שלח  שאול  של  אביו  המלך.              ונות. אול 

הרואה, דהי גר  לברר היכן  הלך  אמר הוא  לשם  כשבא  מייד  ברמות.  הנביא  שמואל  של  לביתו  הגיע  הוא  הנביא.  ינו 
לשמואל בנהקב"ה  שאול  אליך  בא  הנה  יהיה  :  הוא  קיש,  של  משו  מהר  ישראל,  של  מושחהמלך  שמואל  אותו!   ח 

א הגיד  מכן מגלה לו היכן האתונות. הולך שאול, משיב את האתונות לאביו, ואת דבר המלוכה ל  אותו למלך ולאחר
ה לאביו שהוא נמשח למלך על ישראל! שתיקה מוחלטת. כשבאו אחר כך להכתיר אותו ליד כולם, א מגל להוא    –לו  
  ו! ילונות. כה הייתה גדולה צניעותוהתחבא מאחורי הו לים ו הנה הוא נחבא אל הכ ו

אחריו באה אסתר המלכה. "אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי", היא ממשיכה לקיים 
היה צריך תו. מעניין לציין כי גם מרדכי היה שתקן, עד שהגיע הרגע שבו  ימנה א ואת ציווי מרדכי כפי שהייתה בא

  סא הכבוד. יעד כעקה שהגיעה  "ויזעק זעקה גדולה ומרה", זלצעוק, ואז 
זצ"ל   צדקה  יהודה  רבי  היו  " :  מרוא היה  ראש הישיבה  ושניהם  עולם,  גדולי  שהיו  שעבר  בדור  צדיקים  שני  הכרתי 

השתיקה".  במידת  ובענווה   מיוחדים  בצניעות  ונוהג  עצמו  את  מסתיר  שהיה  חיים"  ה"חפץ  הוא               יתרה.   הראשון 
ל נהג  בעהוא  אלכת  שכתב,  הספרים  את  למכור  ברורה'. צמו  ה'משנה  את  כתב  עצמו  שהוא  ידע  לא                     יש 

ארע   פעם  רבני.  לבוש  פריט  שום  בלי  פשוט  נראה  היה  גם  הוא  הספרים'...  'מוכר  אותו  מכנים  היו  שנסע אנשים 
יו והגיב בביטול: ע את דברחיים' שמ. ה'חפץ  ור בשבחבעגלה, ותוך כדי נסיעה הזכיר העגלון את ה'חפץ חיים' ודיב

גם צד  "נו,  קדכן  את פיו נגד  הוא פוער  הנוסע שלו? איך  מדבר  נחרד, כיצד  העגלון  בו: ויק"...  הוא גער  שי ישראל? 
חיים? החפץ  מיהו  אתה  יודע  וכי  וכמוך"... "שתוק,  כמוני  ודם  בשר  "הוא  להתחצף:  המשיך  והנוסע   "                   

לאחר מכן הגיע העגלון לשבות בשבת    עגלה באמצע הדרך.וזרק אותו מן ה ל,  לזוהעגלון לא יכול לשאת יותר את הז
מסוי לדרשתו. בעיר  כולם  המתינו  גדולה  ובהתרגשות  שם,  לדרוש  יבוא  חיים'  ה'חפץ  כי  הודיעו                     מת. 

  כשראה העגלון כי הדרשן הוא לא אחר מאשר הנוסע שאותו זרק מן העגלה, והתעלף במקום.
העלעולם כוה'חפץ חיים' הנחיל   היה סמל מירת הלשון והזהירניין של שלו את  והוא עצמו  ות מדיבורים אסורים, 

  ודוגמא ליכולת לשתוק, להצניע עצמו ולא לומר מה שאצל כולם יוצא מיד החוצה. 
רב החיים",  ה"כף  היה  צדקה,  יהודה  רבי  ציין  שאותו  השני  ולומד האדם  יושב  היה  הוא  זצ"ל.  סופר  חיים  יעקב  י 

"שוש הכנסת  אחבבית  ואף  לדוד",  בנים  אותו.  שמע  לא  ספרים, ד  ולכתוב  לשבת  נהג  שנה  לארבעים  קרוב          משך 
  עה. ני והכל בשקט ובצ

צדקה  סיים    –והנה   בעולם? לאחר    –הרב  המדברים'  'ראשי  הם  מי  לב  שים                     פטירתם, 
  ה"משנה ברורה" ו"כף החיים"... אי אפשר לזוז בלעדיהם!

ערוך"?   ללמוד "שולחן  רוצה  מ פות אתה    –אתה  ברורה"ח  זהיד "משנה  בלי  את   .  לך  מביא  הוא  להבין.  אפשר  אי 
ל חכמתו דגואור הלכה, ודרך זה אתה למד על  ישל פוסקים וב ים   –הרמ"א, את "ה"מגן אברהם", את ה"חיי אדם" 

  של אותו אדם צנוע שלא דיבר על עצמו מעולם.וגדלותו 
" על  כרכים  שמונה  של  בלום  אוצר  אחריו  הותיר  החיים"  החיים",  ה"כף  כרכים  אור  שני  דעה"  על "יורועוד   –ה 

  תי שהוא אחד החשובים והמרכזיים ביותר לעדות המזרח, ועוד ספרים נוספים. הלכחיבור  
  ות ולהשמיע קולו מסוף העולם ועד סופו! דווקא מי ששותק זוכה לעלות למדרגות עצומ 

בשתיק מיוחדת  שהייתה  אמנו,  שנשמרחל  זה  הוא  קולה  שדווקא  זכתה  בניה,   ע.תה,  גלות  על  לצעוק  זכתה  היא 
  והיא זו שבוכה עליהם מדי לילה בלילה.  

  על בניה כי איננו".נחם י "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מאנה לה

עלון    נא לשמור על קדושת ה 
   אין לקרוא בשעת התפילה.

 מומלץ לקרוא בשולחן שבת!

 עובדיה יוסף בן ג'ורג'יהר'  רבנו הגאוןולע"נ מורנו 

 הי"ו.  בנימין בן מרים הי"ו,  מיכל אפרת חיה בת דיאנה הי"ו,    ציפורה בת תמוהי"ו, מרדכי בן שרה הי"ו,  מרים בת קטיהי"ו,   גיתי בת מונירה הי"ו, אסנת בת תקווהלרפואת  



  יב".... ושבו מארץ אומעה כי יש שכר לפעולתךידיך מיכי ועינכה אמר ה', מנעי קולך מב" –וקולה נשמע 
  (דורש ציון).  ע!! לה, ורק לה, הקב"ה שומב"המהק היחידה שקיבלה את רשות הדיבורהיא  –היא שהייתה שותקת 

  ל לבן. כפיות הטובה ש [ל, כח]. "קבה שכרך עלי ואתנהוויאמר נ"
עשיר גדול, באירופה היה יהודי   ימתומסבעיר    כפיות הטובה של לבן כלפי יעקב הייתה נוראה. כדי לתאר אותה נקדים ונספר: 

ל הזמן  את  מצא  עיתים  התפשלא  ולקבוע  עשה?  לל  מה  בביתו, ללתורה.  חדר  להם  הקצה  בטלנים,  בתים,  בעלי  עשרה                 קח 
  תקראו תהילים, תלמדו משניות, ואני אתן לכם כל חודש משכורת". ואמר להם: "כאן תתפללו שלוש תפילות,

כבר ים" הם "עובדתה! שבי לאחר תקופה, הוא שומע מכיוון החדר שלהם מהומה רבתי. מה קרה? ה"פועלים" החליטו לעשות
  שנה שלמה, ולא קיבלו כל תוספת על משכורתם! טענתם בפיהם: "יתר העובדים במפעל כן קבלו תוספת"!

ים לי מאוד. בלעדיהם יהיה עלי לסגור את המפעל וכל פרנסתי תרד נענה בעל הבית ואמר להם: "הפועלים האחרים אכן נחוצ
ולהביא עשרה בלאך  הלים... אני יכול ללכת בכל רגע לשטיאומרים תפללים,  מתל?  והכמה אתם בסך  ם...  לו אתימיון. ואלט

  בטלנים אחרים טובים מכם...
היה תהלים  ספר החז"ל אומרים במדרש, שיעקב אבינו היה קורא בלילות פרקי תהלים.    כמוהו בדיוק התנהג לבן עם יעקב!

  קדשו.בשמים עוד לפני שדוד המלך נולד, ודוד המלך כתב אותם ברוח 
המדר  וזה רבה(  שלשון  מעיני  י"ות  :)בראשית  שנתי  לוי:  מה    –דד  בן  יהושע  רבי  אמר  אומר?  יעקב  המעלות  היה  שיר  ט"ו 

סבא. רב שמואל בר נחמן אמר: ישראל  –שבתהלים, הדא הוא דכתיב: 'שיר המעלות לדוד לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל' 
  ת ישראל', ישראל סבא".לוייושב  תהכל ספר תהלים היה אומר. הדא הוא דכתיב: 'ואתה  קדוש 

לדעת תהלים.  קורא  בכל"  "בסך  שיעקב  טען  הוא  טובה.  כפוי  היה  ללבן  שיעקב  בלבד  זו  לא  לבן,  של  כלום, ו  לו  תרם                      א 
ליעקב   לו,  שיש  מה  כל  שגם  "ימל  ו הכ  –אלא  בניו:  שאמרו  וכפי  הזה". שלו,  הכבוד  כל  את  עשה  לאבינו                        ומאשר 

בזוהר טובה!  כפיות  כתוב    איזו  עיזים,   שבכלהקדוש  אלף  ללבן  שולח  היה  יעקב  החורף,  בעונת  ובין  הקיץ  בעונת  בין   חודש, 
  ם"... ם ואלף עגלים, ולבן מתייחס אליו כ"קורא תהליאלף גדיים, אלף כבשי

תיך ארבע עשרה שנה "עבד  כי יחד עם אמירת התהלים הוא עבד אותו בכל כוחו, ביום ובלילה:  אמנם יעקב ניסה להסביר לו
  . (דורש ציון) "אנך", אבל היחס אליו לא השתנה: "ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזהיך ושש שנים בצבשתי בנות

  [לא, א]. כבוד אמיתי וכבוד חסר. " ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה"
כבוד אלא כסף וזהביאיתא במדרש: "רבי יהושע דס  אין  לוי אומר:  בשם רבי  דכתיבכנין  ואין וו כסף בזו: 'ב)נחום(  ,  זו זהב 

לתכונה   חמדה".קצה  כלי  מכל  מואהג..  כבוד  סותריםון  האלו  המדרש  דברי  הקשה:  זצ"ל  התנא  ילנא  דברי  את  לכאורה,   ,
  ד חכמים ינחלו"! ת אבות: "אין כבוד אלא תורה שנאמר 'כבובמסכ

כתוב התנ"ך  בכל  כי  תרץ,  ואהוא  ו',  האות  עם  מלא,  בכתיב  "כבוד",  המילה  כתובה יה  היא  נחום  שבספר  הנ"ל  בפסוק  לו 
דורש  בכתיב כך  ועל  "כבד".  מדומה  ה  חסר:  כבוד  רק  שהוא  חסר,  "כבד"  כי  מכזהו    –מדרש  הבא  והזהב. וכבוד  הכסף              ח 

יחסר   כאשר  גכי  ממנו  יחסר  והזהב,  הכסף  "כבוד"ממנו  אבל  הכבוד.  תורה,    ם  אלא  אינו  הזה מלא,  הכבוד  יחסר                 שלא 
  פלאי פלאים.  !מי עולמיםלעול

ב בזמנו  ה"נודע  כי  סיפר,  עשיריהודה"  קהילה,  נשיא  איזשהו  שהי  היה  הקהגדול,  חברי  לכל  החגים  לפני  כסף  מחלק  ילה ה 
לימים התהפך עליו הגלגל והוא    דו ובאים לבקר אותו במעונו בכל חג.ה, היו נוהגים לכבכבדינ הנצרכים. כל ראשי הקהילה ו

לנצר כסף  לתרום  באפשרותו  היה  לא  שוב  מנכסיו.  נכבדי  ירד  פסקו  מכך,  כתוצאה  כבעבר.  מעוכים  את  לפקוד  נו הקהילה 
עש בעבר.כאשר  שהתעשר,   ו  לאחר  הראשון  בחג  כבתחילה.  לעשרו  שב  הוא  ולימים  בעולם",  שחוזר  הוא                       "גלגל 

  שבו נכבדי הקהילה לבקרו. הוא נכנס לחדר צדדי, והורה לאשתו לומר למשרת, לשרת אותם ולהגיש לפניהם כיבוד. 
אכן  האורחים   השיב המשרת כי  הבית נמצא בבית.  אם בעל  המתנה ממושכת    בחדר אחר.הוא נמצא,  התפלאו ושאלו  לאחר 
  חת את הכספת הניידת שלו, ולהניח אותה לפני האורחים.קאך הוא הורה למשרת להמשרת לקרוא לבעל הבית, מהם ביקשו 

הבית, לבעל  לקרוא  מהמשרת  וביקשו  האורחים  שבו  נוספת,  המתנה  להם:   לאחר  ואמר  אורחיו  אל  יצא  הוא                       ואז 
לראו באתם  לא  אותי"הן  לראת  באתם  כספי!  .  את  כסף  כי  ות  לי  היה  שלא  התקופה  כל  לכם, !  םבאתלא    –במשך  שלחתי 

  עם המשרת"... ,הכסף אשר בתוכה   הכספתאפוא, את 
  ! הם לא כבוד שנותר לעולם, הם "כבד" חסר!כבוד אמיתיאינם  –הוא אשר אמר הגאון מוילנא: כסף וזהב 

  (דורש ציון)  הזה לעולם"!לא יחסר הכבוד אשר כבוד האמיתי הוא התורה, "ה

  בעניין הנישואין 
גדולי החופה.  יום  אודות  הדורות  במשך  ונאמרו  שנכתבו  הדברים  ונוראים  היום,    גדולים  חשיבות  את  הדגישו                        ישראל 

וכתבו רבים כי על החתן והכלה לדאוג לכל צרכי החתונה מבעוד יום    ,ואת ההכנה הנכונה שצריכים החתן והכלה להתכונן ליום זה
שיה  ביום  כדי  פנוי  לבם  ליה  זה  ותפילהגדול  שתשובה  ויש  הולדתו,  .  יום  האדם:  של  בחייו  וחשובים  גדולים  ימים  ג'  שיש                     כתבו 

ופטיר הולדתו  וליום  העולם.  מן  פטירתו  ויום  חתונתו,  מתויום  הוא  מגיע  החופה  ליום  אבל  כראוי,  להתכונן  יכול  האדם  אין  ך  תו 
להתכונן   צריך  ולכן  כדבעיבחירה,  האחרים.לכך  לימים  התכונן  שלא  מה  את  לתקן  בא  ובזה  יום  ואמ  ,  החתן  עבור  שהוא  עוד  רו 

  לין לו כל עוונותיו. וחיום הכיפורים, ומכסליחה ומחילה  
ש  והוסיף  האדם,  ימות  מכל  ועצום  גדול  הוא  החופה  יום  כי  אמר  מרופשיץ  הר"ן  מאוד,  הרה"ק  צעירים  לידי  זה  יום  שנתנו    חבל 

  שהיה צריך להינתן האי יומא רבתי בימי הזיקנה של האדם ואז היה יודע היאך לנצלו במלואו. 
אומרים: אנו  חתנים  זו,   בברכת  ברכה  פשר  מה  להבין  ויש  מקדם".  עדן  בגן  יצירך  כשמחך  אהובים  רעים  תשמח                 "שמח 

  וקא כשמחת אדם וחוה, מה הייחוד בשמחה זו? מדוע מברכין את החתן והכלה שתהיה שמחתם ד
ש המפרשים  היאכוהסבירו  הברכה  אחרת,  ,  וונת  באשה  עיניו  נתן  ולא  ספיקות,  ללא  חיקו  באשת  שמח  הראשון  שאדם                שכשם 

ייהם לראות תמיד , כן מאחלים אנו לכל חתן וכלה הבאים בברית הנישואין, שיזכו בחבעולםשהרי חוה אישתו היתה אחת ויחידה  
  . זה את זה כאילו הם יחידים בעולם כולו ועל ידי זה תשכון בביתם כל הימים אהבה ואחוה שלום וריעות 

שהסבירו, היו  אחרת  שנצרך    ובדרך  מה  כל  הראשון  לאדם  היה  עדן  שבגן  אחד  מכל  "  –שכשם  בדבר  שהוגבל  אלא  הגן...",                  –עץ 
כך גם בנוגע לזיווגו של האדם, שמן השמיים נקבע לו  ך שמחתו היתה מושלמת, אלא שנכשל. לאכול מעץ הדעת, ואם היה חי כשלא 

מבין.   ושאינו  שמבין  בחינות  מיני  מכל  עבורו,  ביותר  והמתאים  כשמתק הטוב  הדברים,  שבטבע  שוני אלא  אדם  בני  שני  ם,  שרים 
מע  שונים  שבהם  והרצונות  שהטבעים  ואשה  איש  יכ ובפרט  לא  בריאתם,  לרצונ צם  בהתאם  בדיוק  הכל  להיות                        ,  ם ול 

  . ", וכך תהיה שמחתם שלימהוכפי מה שהורגלו, וצריך לוותר מעט, בבחינת "מעץ הדעת לא תאכל
 ז"ל, מרת פארי בת מונירה   לע"נ  ז"ל,מרת מונירה חזני בת כורשיד   לע"נ  ז"ל,' נוריאל חזני בן מרים ויעקב  זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות: ר

 ז"ל,ניסן בן ננה  לע"נ ז"ל, יצחק בן ליבה לע"נ ז"ל, אליהו בן שלום ז"ל, לע"נ דוד בן כורשיד ז"ל, לע"נ מרת מנסורה בת כשוור ז"ל, לע"נ עזיזולה בן שרהר'  לע"נ
 יד ז"ל,  בנימין בן רחל ז"ל, לע"נ משה בן כורש   ד בן שרה ז"ל, לע"נ מרים בת גוהר ז"ל, לע"נ יהודה בן מרים ז"ל, לע"נ ענייט בצלאל בן כשוור  ז"ל, לע"נ דוד חבסוב בן רבקה ז"ל, לע"נלע"נ דו 

  לי כהן בת פולין ז"ל, לע"נ רבקה בת שרה ז"ל, לע"נ אליהו בן מרים ז"ל, ולע"נ כל נפטרי עם ישראל.לע"נ יחזקאל בן מזל ז"ל, לע"נ אברהם בן סולטנה ז"ל, לע"נ יונה בן אסתר ז"ל, לע"נ         
  

 otzarot.hparasha@gmail.com. לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 03-5592523למעוניינים בהפצת העלון: 
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משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א 
6778160@gmail.com :לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 | לקבלת העלון במייל

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

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

                           "גפתשויצא פרשת 
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

לע"נ 
נתנאל בן 

רה וציפ
שלמה ו

רפאל בן 
אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה

ךְ ְוהִ  י לֹא ֶאֱעָזְבךָ  ...ּנֵה ָאנִֹכי ִעּמָ ד עַ  ּכִ
יִת  ר ִאם ָעׂשִ   )כח, טווגו' ( יֲאׁשֶ

                        לא "כא -לא אעזבך עד אשר אם עשיתי כי 
              יעזבנו לעולם, כי ההבטחה לו כל ימיו לעולם 

  )רד"ק( ולזרעו אחריו

הבטחה שהקב"ה לא יעזוב אותנו לעם היהודי ניתנה 
זה  ך,היפהחלילה לעיניים נראה  לפעמים גם אם .לעולם

  לא רואים את התמונה הכוללת. עדיין מפני שאנחנו

*   *   *  

ה קטנה ושכוחה בפאתי בשכונ ,שעת ערב מוקדמת ,עכו
ושם  ,נעתר להפצרות אביו .הרב ראובן ג .העיר העתיקה

כדי לבקר את דודתו  ,פעמיו לדרך ארוכה ממרכז הארץ
עלות  ,זמן רב היטלטל בדרכים .גוררת בעכוהזקנה המת

עליו רק  ,כבר הגיע ליעד -עתה  ,סכום נכבדהגיעה להדלק 
וא ה ,בלית ברירה ...הוא מתקשה למוצאהאך  ,לחפש חניה

וכנראה הפקחים כבר  ,מתחיל לחשב כי שעת הערב הגיעה
 ,מקום לחנות כשרוב הרכב חונה כחוקיש לו  ,בנוסף .אינם

, הלא צריך להגיע לכאן פקח 'נו .'רק מיעוטו על ה'אדום לבן
הוא  - 'מיוחד כדי שהעניין יעלה לי בדו"חחרוץ ומרגיז ב

הוא מדומם  -הופך למושלם  'שית לו כהיתרוכשה'נע ,מסכם
שעה ארוכה ישבו ושוחחו מנוע ועולה לבית הדודה. 

 ,התחביבים והזכרונות ,על הילדים והנכדים ,בנעימות
וגם  ,הדודה זכרה אותו היטב .הנוסטלגיות והתוכניות לעתיד

 ,אך כשהוא יורד לרכב .התרגשה מאוד מביקורו הפתאומי
הפתעה לא נעימה המתינה לו על השמשה  -שוד ושבר 

 ,שבעכו פקחי החניה חרוצים במלאכתםהקדמית... מסתבר 
הם עדיין  -תה זו שעת ערב למרות שהי ...חרוצים מדי

 ,מתרוצציםהם עדיין  -למרות שהסביבה שקטה  ,בעבודה
הפקח חד העין הבחין גם  -ולמרות שרוב הרכב חונה כחוק 

והותיר דו"ח חניה על סך ', לבן-ה'אדום הבחין בחריגה על
הרכב שלו הוא  'מס ,הוא הנאשם .טבין ותקילין ,ש"ח 500

זה מה שייגרע  - וחמש מאות השקלים ,המופיע בנידון
זאת בהנחה שישלם מיד ללא  כל ,מחשבון הבנק שלו
הן  .ראובן הפך מתוסכל מרגע לרגע ריביות והצמדות...

שילם לא  ,את מיטב שעותיו למען מטרה נעלית היום הקדיש
והחישוב שלו היה  ,שעות עבודההפסיד דלק ועל המעט 

למה  ?אז למה .אמור לקרות כלוםהיה שלא  -כמעט נכון 
על חניה  ,סתם שקלים 500הוצאה נוספת של  נגזרה עליו

רק כי בדיוק היום הפקח היה חרוץ  ,שלא מפריעה לאיש
   .מדי!?

 הוא כבר שילם את הדו"ח במועדו ,וע ימים חלף עברשב
מעטפה הגיעה אליו  ,ביום בהיר ,ואז .כמעט ושכח מהענייןו

ממשרדי עורכי  עליה התנוסס לוגו של אחד ,גדולה ונוצצת
 היה זה כתב תביעה מנומק להפליא ...הדין הגדולים בארץ

יעה מספר סיפור שלא היה ולא כתב התב .ראובן 'כנגד ר
השונא  ,ראובן 'שבדה מלבו שותפו לשעבר של ר ,נברא

אבל  ,הלה אינו פוסק מלפעול כנגדו.. .אותו מימים ימימה
 :עד כדי כך... הפעם זה היה מושלם לא היהזה אף פעם 

בו  ,מורכב להפליא ומרושע לא פחות ,הלה ביים סיפור שלם
הסיפור לווה  .'האכזר הגדול'ראובן בתפקיד  'ר ''מככב

כשכולם מעלים ', ואפילו ב'תמונות', ב'מסמכים ,'ב'עדויות
הואיל וגרם  ,תו בסכום עתקראובן לפצו 'על ר -מסקנה אחת 

  לו נזק אדיר... 

וורידים בראשו ה ,אראובן קרא את כתב התביעה המל 'ר
נחרד לגלות  ,הוא הסמיק כל כולו .עמדו להתפוצץ מזעם

 .היה פעם שותפוש -ה הידרדר שונאו לאיזו דיוטא תחתונ
כה  ,אבל הוא בנוי כל כך טוב ,פשוט סיפור מצוץ מהאצבע

איך  ?יך יוצאים מזהא -בונו של עולם יר .כה חזק ,מבוסס
ה בהחלטמסיימים את מסכת הרדיפות המיותרת הזו!?   

ביצוע ה'פשע' לטענת  של רגע הוא בודק שוב את תאריך
הוא אפילו לא  ,ת שחוק מסתמנת על שפתיוב -ואז  ,התובע

פנף כדי לנ 'דו"ח החניה ה'מרשיעדי בו ב ...לעורך דין זקוק
ת יבקש מעיריי -, ולקינוח את התביעה ולהופכה לאבק פורח

באותו יום  עכו את התמונות המוכיחות כי רכבו חנה בעכו
 ,א אפילו לא טרח להגיב לעורך הדיןהוובאותה שעה... 

   .פשוט המתין בשלווה ליום המשפט

 ,חר שכתב התביעה הוקראולא ,כשהגיע הרגע הגדול
 ,ראובן את הדו"ח והתמונות מכיסו 'הוציא ר ,הומחש והודגם

 -ובע ועורך דינו ואיתה גם את הת ,והפך את התביעה
יצא מבית המשפט כשידו על הוא ... לחוכא ואיטלולא

ע פיצויים מוגדלים על שכן השופט גזר על התוב ,העליונה
גם " :בנימת הומורע בפסק הדין ובכשהוא ק ,תביעת שווא

מתבקש ממנו לפחות  ,נתבעתובע להעליל על  כשיבקש



  
ולא לביים  ,את העלילה יפה למידותיו של הנתבעלתפור 

   "....יכול היה להתרחש סיפור שלא

לא נותר לו אלא לשפשף את עיניו  ,ראובן המאושר 'רל
על  ,יתברך על השגחתו העליונה הצמודה בהודאה לבורא

סכל ה היה מתז -בזמנו  ...למאושרהדו"ח שהפך אותו 
ה לכך תוכנית ברורה ומוגדרת עתה הוא מבין כי הית ,ומביך
ת עכו להיות מסבב כל הסיבות שלח את פקחי עיריי. מראש

   .כדי להצילו מיד הקמים עליו להזיקו! ,חרוצים בערבו של יום

כדי ללמד את  ,ראובן עצמו 'שמענו מר זהה סיפורהאת 
ופכים אנו ה ,שמשהו נתקע או מסתבךכ ,פעמים רבות :כולנו

ופו של בסאבל  .מבולבלים ונבוכים ,מתוסכלים ואובדי עצות
, בורא עולם כיוון את התוכנית יסתבר כי הכל לטובתנו יום

 ,אין לנו אלא לדעת ולהאמין .ביותר!בצורה הטובה והנכונה 
בברכת שמים  ,ל המתרחש כאן נעשה בהשגחה עליונהכי כ

 .דםנעים וקרוב על כל תהלוכות בני האבפיקוח  ,תמידית
שה בחסדו יתברך ובהשגחתו הבה נזכור כי הכל נע

 ,להתמודד טוב יותר עם הקשיים שלנוואזי נוכל  ,העליונה
מתוך אמונה שהאבא הטוב והרחום שלנו מוביל אותנו 

                         ]רב אשר קובלסקיה -מתוך 'אור דוד' [   .יותר!למקום הטוב ב

ְרא  נּוָאה ֵלָאה  ה'ַוּיַ י ׂשְ   )כט, לא(ּכִ

יץ בובירוחם לין רבי אמר המשגיח הגאו -חלילה לנו לחשוב 
שמדובר כאן בשנאה פשוטה, כפי שמצויה אצל  -זצ"ל  ממיר

פשוטי העם. הלא עוסקים אנו באבות האומה, ואנו כחגבים 
לא נא את לאה. אבעיניהם, ואיך נעיז לפרש שיעקב ש

כביכול ללאה, נמדדה יחסית לאהבת רחל, שאליה ה'שנאה' 
כן אמרה התורה: 'כי רחש כבוד וגדולה יותר מלאה, ל

  ה'. שנואה לא

דברי ר' ירוחם מדויקים היטב בלשון המקרא, לא נאמר: 
'וירא ה' כי שונא יעקב את לאה', אלא כי 'שנואה לאה', וזאת 

אלא משום שאכן לא נראו כלל סימני שנאה מצדו של יעקב, 
  לאה חשה 'שנואה', יחסית לאהבתו את רחל.

עומק הדין ותהום  הבה נביט אל -והמשגיח ר' ירוחם מעורר 
המשפט, הרי אין ספק שרחל כלל לא היתה אשמה 

מסרה הרי בתחושת ה'שנואה' של לאה, אדרבה, היא 
ומסרה לה את הסימנים, תוך  נפשה למען כבודה של לאה

ו של עשיו, והכל כדי כדי הסתכנות שהיא תיפול לחלק
שאחותה לא תתבייש. ועם כל זאת, מדגישה התורה שה' 
פתח את רחמה של לאה כי ראה אותה 'שנואה', ורחל 

שאין ידה של רחל במעללי  עקרה, ואע"פ -לעומתה 
תחושות השנאה של לאה, אבל כיון שזה בא מכוחה 

כמה  -אומר ר' ירוחם  -בסיבתה, היא היתה עקרה. ללמדנו ו
הוא ה'מתכבד בקלון חבירו', שעל אף שאין לו חלק  חמור

וצאה, בדקות שבדקות, קלונו בגרימת הקלון, אבל כיון שבת
  רו נגרם בסיבתו, הוא עלול להיענש.של חב

*   *   *  

ברחבי אירופה כדי  'חפץ חיים'מסעות רבים עשה מרן ה
למכור את ספריו, באחת מהם, באחת מהתחנות, ירד 

נן ולצבור כוחות חדשים מהעגלה כדי להתרע 'חפץ חיים'ה
אל העגלה, יצא  'חפץ חיים'להמשך הנסיעה. בטרם חזר ה

העגלון עם הסוסים והעגלה מן התחנה, והשאיר שם את 
, בודד בלב הדרך. לא נותרה לו כל ברירה והוא 'חפץ חיים'ה

היעד אליו רצה  –החל לצעוד רגלית אל עבר העיירה 
ן מקום מגוריו להגיע. כאשר בא אל העיירה, בירר מיד היכ

של העגלון, בא לביתו, שילם לו את שכר הנסיעה, ומיהר 
  לעזוב את העיר, מבלי שאיש ידע על בואו ועל צאתו. 

לא "הסביר ה'חפץ חיים' את התנהגותו: לאחר זמן מה, 
רציתי לגרום לעגלון בושה ועגמת נפש. לו הייתי נשאר 

עגלון בעיירה ומוכר את ספריי, שמי עלול היה להתפרסם, וה
היה נכלם על שהתנהג כך עם ה'חפץ חיים', לכן העדפתי 

בד שלא יתבייש ויצטער אדם לוותר על שהותי בעיירה, ובל
  ]רב ישראל ליושה - מתוך 'לקראת שבת מלכתא' [    ."בסיבתי

ַעם אֹוֶדה ֶאת ַוּתֹ  ן ה' אֶמר ַהּפַ ַעל ּכֵ
מֹו ְיהּוָדה   )כט, לה( ָקְרָאה ׁשְ

את  שברא הקב"המיום  שב"י:משום ר אמר רבי יוחנן
עד שבאתה לאה קב"ה א היה אדם שהודה להעולמו ל

   )ברכות ז:(אודה את ה''והודתו שנאמר הפעם 

 לפעמים, כשצריך כלי עוצמתי במיוחד, יש את נשק
 ההודאה. כשיהודי צריך ישועה וכל הדרכים נראות כחסומות

 הוא יכול לאמץ את גישת ההודאה, כי יהודי שמודה -בפניו 
  .וכה בישועות גדולות, גם נדירות ובלתי צפויות!ז -לה' 

 שלמה זלמן אויערבךאת הסוד הזה גילה הגאון הגדול רבי 
 זצ"ל והעיד, כי אותו סוד מסוגל להושיע כל אדם בכל מצב

סוד זה התגלה באקראי  .ל פלאות תוך זמן קצרשהוא ולחול
 באחד הימים הגיע נתינת עצה, וכך היה המעשה:תוך כדי 

זלמן אויערבך זצ"ל, איש מכובד  אל הגאון הגדול ר' שלמה
"כבוד הרב,  :מעיקה על ליבו נשוא פנים, כשבעיה גדולה

'כולל' גדול וחשוב אשר  ברוך ה' זכיתי להחזיק ולממן
על תלמודם, כשאני הוא  לומדים בו עשרות אברכים העמלים

חודשיות מכספי האישי. אלא  זה המשלם להם משכורות
למצוא את עצמי בלחצים  האחרונה, התחלתי שבתקופה

אשר  להם את הכסף, עד נוראיים כשאין לי מהיכן להביא
האיש השתהה מעט והמשיך:   ..".איני מצליח לישון בלילות.

נוראיים, עד שהלכתי למומחה  "חיי הפכו ללחץ גדול ופחדים
מנוס אלא לסגור את הכולל,  רפואי גדול, שאמר לי כי אין

ממני את הלחץ הגדול וישיב לי  הדבר שיסיר מפני שרק זה
באתי לשאול עצה מאת הרב, האם  את הרוגע הנפשי. וכעת

   .עלי לנהוג כך?"



  
זלמן הרהר קלות, והשיב: "אכן כן, אין ספק כי  ר' שלמה

מהלחץ הנפשי בו אתה נתון, זה אינו בריא ואינו  עליך לצאת
יחידי שהאדם יחיה בלחצים כבדים. אך האם הפתרון ה נכון
רק לסגור את הכולל? חושבני שיש לי פתרון חלופי  הוא

בשבילך... באמתחתי תרופת פלא, שתוכל להושיע  מצוין
  .ממצבך" אותך

 האיש היטה אוזנו בשקיקה ור' שלמה זלמן שטח את סודו
המפתיע: "ברצוני לגלות לך סוד המסוגל להסיר מעליך 

כל אדם באשר הוא, את כל הלחצים הנפשיים  ומעל
שבחייו. ומהו? הקשב נא לי, טול מהיום פנקס  והקשיים

תחזיק בכיס במשך כל היום, ותקרא לו 'פנקס  קטן, אותו
בכל פעם שתרגיש במשך היום, כיצד ה' סייע  ההודאות'.

 -שימח אותך, כיצד ראית את השגחתו והצלתו  לך, עזר לך,
פני כל ל -בפנקסך. אך זה עדיין לא הסוף  רשום אותו

היום, הוצא את פנקסך והתבונן בכתוב בו  במשךתפילה 
שתיזכר כמה טובות וחסדים עשה לך  לכמה רגעים, כדי
בתפילה ל'מודים', תכוון גם על כל אותן  הבורא, וכשתגיע

   ".הקב"ה הטובות שעשה לך

תעשה  או אז סיים ר' שלמה זלמן את דבריו ואמר לו: "אם
גדולות  שועותכך, מובטח לך כי תוך זמן קצר תזכה לראות י

  ".ותצא מכל הלחצים והצרות

 האיש הודה מעומק הלב לרב ויצא מחדרו בשמחה רבה.
 הוא רכש לעצמו פנקס קטן והחל לכתוב בו בכל רגע נתון,
 כל חסד וישועת ה' שהרגיש שעשה עמו הבורא והרי חלק
 מהרשימה שלו: א. לאחר זמן רב של היעלמות המוצץ של

 י... ממש הרגשתי כי הבוראבני, מצאנו אותו באורח פלא
ירדתי מוקדם בבוקר למכולת  ב.. האיר את עיני למצוא אותו

חלב, והנה אני רואה באורח פלא,  על מנת לקנות בדחיפות
הגיעה משאית החלב, כך שמיד  איך בדיוק באותו רגע

 - תוך שניות ספורות הביתה  לקחתי שקית חלב והגעתי
 משאית החלב...אישית את  ממש הרגשתי איך ה' שלח לי

 ג. תודה לך ה' ששימחת אותי שבני חזר עם תעודת
 ד. מישהו שלח ליטיינות ששימחה אותנו כל השבת... הצ

  ה' על העזרה....לתודה , תרומה לכולל₪  2000בפתאומיות 

 תאמינו או לא, אך בדיוק כפי שהבטיח הרב... הפנקס חולל
 האיש, ותוךפלאים. ניסים על גבי ניסים התחוללו בחייו של 

 ימים בודדים, הוא חש כי כל הלחצים והפחדים התפוגגו
 וא חש עין בעין, כיצד ה' שולח לוה -מאליהם, ויותר מכל 

 סכומי כסף עצומים למימון הכולל, ובכך המשיך לממן את
   הכולל עד ליום זה.

 זהו הסוד שהשאיר ר' שלמה זלמן אויערבך זצ"ל לכל יהודי:
 ת' אשר בכוחו לחולל ניסים'פנקס ההודאות והישועו

אם  ונפלאות לכל יהודי באשר הוא, אם אשר רק יעשה זאת.
 רק יכתוב את חסדי ה' ויודה עליהם, תוך כדי התבוננות

   י זוהי כוחה של הודאה לה' יתברך.בהם טרם התפילה. כ

עמ' (וכבר כתב הרב פינקוס זצ"ל בספרו 'שערים בתפילה' 

' בכל עת, הרי שבעת כי האדם המחזיק בהודאה לה :)ז'
הצטרפו  ...ים בפניו שערי השפע והישועהנפתח -צרה 

  ]מתוך 'ברינה יקצורו'[    !.ראו ישועותתו לאנשים שעשו זאת

ְזּכֹר ֱאלֹ    )ל, כב( לים ֶאת ָרחֵ ִק ַוּיִ

  )רש"י( זכר לה שמסרה סימניה לאחותה - יםלוקר אוויזכ

באחד מן סרת סיכוי להיות לאם ח -רחל אמנו היתה עקרה 
הימים. רק בזכות ויתורה החריג והקרבתה הגדולה, פתח 

  חמים, והעניק לה שני בנים צדיקים.לה ה' שערי ר

*   *   *  

תלמודו, אשר לקה  היה זה אברך תלמיד חכם השוקד על
את חייו בכל  ל"ע במחלה הידועה. שבור ורצוץ ניסה להציל

 ',תלויה רק ברצון ה רפואתושידע וכיון ש דרך אפשרית,
הוא אל מעונם של גדולי וצדיקי הדור על מנת להתברך נכנס 

את , פקד אידךומפואה, לר מפיהם לישועה ובכדי לקבל עצה
הצדיקים בארץ, על מנת שאותם צדיקים יעוררו עליו  ריקב

ת"ח לנסוע למירון אותו יום אחד, החליט  רחמים בשמים.
לפני כן נכנס הוא אל . להתחנן על קברו של רשב"י לרחמיםו

מפיו. אותו צדיק ששמע כי הוא  , על מנת להתברךרבו
אמר לו בזה הלשון: "אני  ,מתכוון לעלות אל קברו של רשב"י

על ציונו של רשב"י הקדוש,  אמסור בידך מכתב, אותו תניח
  לה' הישועה".  ,ובעז"ה

תלמיד חכם הסכים בשמחה, כשהוא תמה וסקרן אותו 
דע לך, כי " פתח רבו וסיפר לו:המכתב המדובר.  לדעת מהו

היה . צדיקה יוצאת מגדר הרגיל באשהזיכה אותך הקב"ה 
זמן מה לפני שהתחתנתם פגע יהודי  זה לפני שנים רבות,

באשתך בצורה חמורה ביותר. באותם ימים באו וסיפרו לי 
תר. אשר היתה משפילה ומבזה ביו על הפגיעה הנוראה,

אשתך טעות חמורה, בא לפני לאחר שהבין הפוגע כי עשה 
אך אשתך שהיתה פגועה  לבקש סליחה על מעשיו,

ומבוישת עד עמקי נשמתה סירבה למחול, ובלית ברירה 
כשהוא מתחנן  הגיע הפוגע אלי וסיפר לי את המעשה,

ה. כאשר ראיתי את שברון ליבו שאתן לו עצה כיצד לפייס
שלם  תי והכנה של הפוגע, וכי הוא אכן מצטער בלביהאמ

באשתך, שלחתי שליח לבקש מאשתך על הפגיעה שפגע 
אשתך  ל לו וכי אני עד שהוא אכן מצטער על מעשיו.מחשת

ששמעה את בקשתי, התנצלה ואמרה כי היא איננה 
התייאשתי והמשכתי לבקש ממנה מסוגלת למחול לו. לא 

לו למרות העוול והצער הגדול שגרם לה, ובוודאי  לשתמח
 ם ורב.שאם תעשה זאת, הרי שתזכה משמים לשכר עצו

לאחר הפצרות רבות הסכימה אשתך למחול לו בלב שלם, 
אלא שאז בקשתי ממנה שתעלה על הכתב את סליחתה 

עותקים: עותק אחד תשאיר אצלה, ועותק אחד  בשני
  . "תשאיר אצלי



  
דע לך, כי כבר שנים שנמצא אצלי " הצדיק ואמר: המשיך

אותו כתב  -זהו המכתב שאני מוסר בידך ו עותק המחילה,
ועל כן,  .במסירות נפש ובקושי גדול ילה שמחלה אשתךמח

כאשר תגיע לרשב"י תניח את הפתק על הציון, ותאמר 
בונו של עולם, בזכות הסליחה הזאת י"ר במילים הללו:

עמקי  יתרה אשתי וסלחה למי שפגע בה עדושו ,שבידי
  ".....שלא תהיה אלמנהשתרחם עליה נשמתה, אני מבקש 

ועשה את דרכו מירונה. הוא  שמע זאת האברך בתדהמה,
 כמים לה' שיושיע הגיע לציון הניח את הפתק ושפך דמעות

אותו לאחר ימים ספורים, הלך  .אותו בזכות אשתו הצדקנית
 - תלמיד חכם לערוך צילום שגרתי בבית החולים ושם מגלים 

למיד חכם התרגש נעלם כלא היה. הת הגידול -הפלא ופלא 
   בזכות אשתו.ובכה וידע שקיבל את חייו 

 - נו ותשפגעו או ציערו אכ - ניסיון וקושי יברגעעלינו לזכור 
 תואולנו  ביום מן הימים יעמוד - לו למחנותר לשני ושאם נו

  אם חלילה נצטרך לכך. ,ותנווויתור ויושיע א

  ]רב מיכאל צורןה - 'ויוציא עמו בששון'מתוך [

 'הר המנוחות'הובא למנוחות ב תשע"טבכ"ח אייר 
שובה 'ל מוותיקי קהילת "בירושלים, ר׳ אהרן נחמוד ז

נפטר ערירי ל "בבואנוס איירס שבארגנטינה, שרח 'ישראל
כאשר נפטר ר׳ אהרן, המוסד  ק."מבלי להשאיר אחריו זש

לביטוח לאומי דאג למצוא עבורו מקום קבורה, וכך הגיעו 
המלווים שבאו לתת כבוד אחרון לנפטר, להר המנוחות. 

מסע ההלוויה נחרדו המלווים לגלות כי המקום כאשר החל 
,  דהיינו 'קומה גבוהה'אהרן הוא בשהוכשר לקבורתו של ר׳ 

די שלא בתוך הקרקע,  דבר שנאסר על י 'קבורה בקומות'
גלגלה יד ההשגחה, ונשיא רבים מעמודי ההוראה בדורנו.  

ו "בואנוס איירס, הרב יצחק סלמון היב 'שובה ישראל'קהילת 
שהה בארץ הקודש לצורך שמחה משפחתית, והגיע לתת 

אותו הכיר היטב במשך שנים רבות. אהרן ש 'לרכבוד אחרון 
רבי יצחק החל מיד במלאכת הקודש למנוע מלקבור את ר׳ 
אהרן בקבר שהוכן עבורו, הוא ניסה להפוך את העולם. 
אולם מי שאחראי על קבורת הנפטרים במוסד לביטוח לאומי 

זה "ולא היה מוכן כלל לשוחח בנושא,  את הטלפון טרק עליו
. האווירה היתה קשה "קום המגיע לו על פי החוק, וזהו!!המ

  מאוד, כולם היו עם דמעות בעיניים אך אובדי עצות לגמרי.  

במקום הזול  'הר הזיתים'ה כי קבר במבירור יסודי התגל
אולם ביותר יעלה מחיר אסטרונומי של כששים אלף שקלים. 

, שהרי כל המלווים מעשיהדבר כלל לא היה ך שלא יהיה, אי
ומורכב מידי להעביר את כולם להר , נמצאים בהר המנוחות

 ,בוןכי זה לא פתרון היכול לבוא בחש היה ברורהזיתים. 
אולם בהר המנוחות,  מוכרחים לקבור את הנפטר כאן...

במחיר מפולפל של מאה  הקבר הזול ביותר בקרקע מתחיל
מחיר אסטרונומי זה,  ..!! וגם מי שמוכן לשלםם.אלף שקלי

אין כבר , משום ש'פרוטקציונר'ו 'בעל קשרים'צריך להיות 
   ..!!חלקות העומדות למכירה..

הייתה הרגשה של אזלת ידיים ממש! אף אחד לא ידע מה 
ם ממש לא מתכוונים להניח עושים, דבר אחד ידעו כולם, ה

איש  .לקבור את ר׳ אהרן בקומות! 'חברא קדישא'לאנשי ה
שראה את דביקותו של הרב סלמון, נתן לו  'חברא קדישא'ה

היטב היטב, ואם יש מישהו  מספר טלפון של אדם המקושר
מששמע אותו בעל  .... זה רק הוא!'לעשות משהו'שיוכל 

מרגשת של המלווים קשרים אודות העניין, ומסירותם ה
ממש... לא פחות ולא  ביושהכל חשו כקרו 'מת מצוה'לאותו 
מנוחות!! מקום קבורה בקרקע!! בהר ה צליח להשיגה -יותר 

    .בחינם!!ו

ד במילים כאשר נעמד הרב יצחק סלמון להספיד ולהיפר
 ,אהרן, הנה '"ר :פתח ואמר אחרונות מידידו הנפטר,

  ה החזיר לך כעת את צרור המפתחות של הרכב...".  "הקב

ואז סיפר הרב ם לא הבינו את פשר המשפט התמוה. הנוכחי
  :ם קודם לכןשר התרחש כארבעה עשוריסלמון את א

בבואנוס איירס הייתה זקוקה באופן  'שובה ישראל'ת קהיל
 אשר יוכל להכיל את מוסדות הקהילהנואש למבנה 

המפוארת שהתפתחה בצורה מדהימה ובקצב מהיר. לצורך 
ל בכדי לבנות עליו בנין. אולם העניין נרכש שטח לא גדו

כרב באותה תקופה ששימש  זצ"ל דוד-אליעזר בןר "הג
הקהילה, הורה לראשי הקהל כי השטח קטן מדי, כבר כיום 
הוא יהיה צפוף, והקהילה ממשיכה להתפתח, לכן מוכרחים 

בירור קצר להגדיל אותו ולרכוש גם את המגרש הסמוך לו.  
נוגע למגרש הסמוך. העלה בשורה טובה ובשורה רעה ב

מהווה בהחלט ש ליהודי, מההמגרש הסמוך שייך אמנם 
אולם הוא אינו שומר תורה ומצוות,  ובעיקר  ,בשורה טובה

לשכנעו ולדבר על . כמה שניסו עוניין למכור את הנכסלא מ
לב כוונתו בשהוא היה עיקש בכך שאין ב לא הועיל, - בויל

לאחר מסע שכנועים ארוך ומתיש, בו  זה למכור את הנכס.
ניסו לפרוט על מיתרי נשמתו ולומר כי במקום ייבנה בית 

ת האמן יהתורה ועניהכנסת ותלמוד תורה, וזכות לימוד 
ר תעמוד לו, הסכים האיש למכור את המגרש, אולם "ואיש

במזומן תוך הצבת אולטימטום הוא דרש לקבל סכום עצום 
וה כל כך ו מניין ישיגו סכום גבראשי הקהילה לא ידע. קצרצר

, הן עתה סיימו לרכוש את הקרקע במזומן ובזמן קצר כל כך
אהרן נחמוד ' . רהסמוכה וקופת הקהילה ריקה לחלוטין

שרכש ממש אז מכונית חדישה ומפוארת, לא היסס אפילו 
 ות הרכבלרגע, הוא ניגש לראשי הקהילה עם מפתח

ו את המכונית תמכר "קחו,  :ו...מסר להם אותם בשמחה
    ".!סה חלק נכבד מעלויות המגרש הנוסףיכ הבזריזות, שווי

 ה"הרב סלמון במילים נרגשות, "הקב , כך אמר"אהרן 'ר"
ה את מפתחות הרכב! "לא נשאר חייב! כעת החזיר לך הקב

הנפטר . 'מידה כנגד מידה'מידתו של הקב״ה  שכן כך היא
הקב״ה מסר את נפשו לרכישת קרקע לכבוד הקב״ה, גם 

  ..".השיב לו בדיוק באותה מידה, והוא זכה לקבורה בקרקע.

  ]ר' ישראל לביא -מתוך 'נועם זיוך' [

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

 

. "ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא" 

.

ֵאֶליָה"  ְוָאבֹוָאה  ָיָמי  ָמְלאּו  ִּכי  ִאְׁשִּתי  ֶאת  ָהָבה  ָלָבן  ֶאל  ַיֲעֹקב  "ַוּיֹאֶמר 
.

ַאִין ֵמָתה  ְוִאם  ָבִנים  ִּלי  ָהָבה  ַיֲעֹקב  ַוּתֹאֶמר ֶאל  ַּבֲאֹחָתּה  ָרֵחל  "ַוְּתַקֵּנא 
. ָאנִֹכי" 

"ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַוִּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהָּׂשֶדה ֶאל צֹאנֹו. ַוּיֹאֶמר ָלֶהן ֹרֶאה ָאנִֹכי 
. ֶאת ְּפֵני ֲאִביֶכן ִּכי ֵאיֶנּנּו ֵאַלי ִּכְתמֹל ִׁשְלׁשֹם ֵואֹלֵקי ָאִבי ָהָיה ִעָּמִדי" 

:  

 

. 4ְוַעָּתה ָהֹלְך ָהַלְכָּת ִּכי ִנְכסֹף ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִביָך" 





 י)  “ רבותיני פירשו פגיעה לשון תפלה. (רש                                  
אם יהיה אלהים עמדי                    -הלא להלן נאמר במפורש, שיעקב התפלל:                                      

לשם מה איפוא,                   —ושמרני... ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש״ (פסוק כ)                                                    
באה עכשיו תפילה זו? ברם, לפני שהתפלל יעקב על צרכיו ועניניו האישיים,                                                                     

מקום״ (כמו: ברוך                  “   -התפלל תחילה על כבודו של השם־יתברך, הקרוי                                            
המקום), ועל בנין בית־המקדש העתיד להיות במקום זה. כך גם תיקנו חכמינו                                                                     

על כבוד השם־יתברך, ורק לאחר־מכן את                                        —מלכיות״           -תחילה את ברכת ה                 
 על צרכים אישיים...                    —זכרונות״          -ברכת ה      

 

אם האדם שסל בעיני עצמו, שהוא ״מוצב ארצה״, אזי ״וראשו מגיע                                                           
הריהו באמת גדול בשמים. כפי שאומר הזהר הקדוש: ״מאן                                                       —השמימה״           

שתהא          —דהוא זעיר איהו רב״! והוא זוכה לכך שיהיה ״והנה ד׳ נצב עליו״                                                              
 השכינה שרויה עליו, כמאמר הכתוב: ״אשכון את דכא״״.                                                

 

 שלם מן החטא. (רש״י)                   
 מדוע לא כפשוטו, שישוב בשלום לבית אביו?                                      

ברם, אם כך הלא צריך היה לומר : ״והשיבני בשלום״, כשם שאמר קודם:                                                                
״ושמרני״, ״ונתן לי״. מסתבר איפוא, שאין זו תפילה להשם יתברך כי ישיבנו                                                                      
בשלום לבית־אביו, אלא הכוונה היא כאן ל״שלום מן החטא״, והרי זה כבר                                                                  

לפיכך נאמר:                 —״הכל בידי שמים ח ח מיראת שמים״                                      —תלוי באדם עצמו                  
 אני עצמי אשתדל לשוב שלם מן החטא... (ויכתוב משה)                                                 —״ושבתי״         

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “לע"נ: מו
אליהו ‘ ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

 ינה.‘איטח בן עזיזה, ורדה בת זכרונה, ניסים בן ז

לזב"ק: אילה יסכה בת 
יפה, איילת עליה בת 

  אסתר, שולמית בת איריס 

להצלחת: שירה , נועה 
ויהונתן אביחי בני שני, טליה, 

משה חיים ותאיר בת רחל, 
  ינה. ‘תאיר ערביה בת דינה ז

להצלחה בריאות ופרנסה 
מ יפה בת וורדה “א‘: טו

  ‘. תחי
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האם שעושים תעודת 

או שקוראים אותו  זהות
 לתורה מותר לומר שם אביו

 
איתא בגמ' בקידושין דף לא ע''ב ת''ר חכם משנה שם 
'ח סימן רמ דאילו להזכיר  אביו ושם רבו ועו' כתב בב'
לאביו ולרבו בשמם אפיקרוס הוא כדאיתא בפרק חלק 
סנהדרין דף ק ע"א ושעל דבר זה נענש גחזי שקרא לרבו 
בשמו ופשיטא שה''ה לאב יעו''ש, וכן כתב לדינא בשו''ע 
סימן רמ ולא יקראנו בשמו לא בחייו ולא במותו אלא 
אומר אבא מארי היה שם אביו כשם אחרים משנה שמם 

כן    אם הוא שם יעו'ש, ומבואר דצריך לומר אבא מארי, 
 כתב מרן החיד''א ביוסף אומץ סימן פז.

וכתבו בפוסקים שמותר לומר שם אביו שמוסיף תואר 
לפני אם אומר ר' זה כתב ברע''א בהגהה לסימן רמ, וכן 

 כתב בביאור הגר''א יו''ד סימן רמב סקל''ו.
ולגבי עלייה לתורה יכול לומר שם אביו בתוספת תואר 

וכן כתב להקל    וסגי לומר לדוגמא חיים בן ר' יוסף, 
בפתחי תשובה סק''ב שכתב שאם אחרים שואלים אותו 
א בקובץ  ' ד הגריש' ' ש, וכן הו' ' מעהו יכול לומר ר' יעו'
מבקשי תורה, וכן הו''ד הגריש''א בספר פסקי הגרי''ש, וכן 
כתב בחוט שני עמ' רעט, וכן כתב בגליון שלמים מציון 

 יעו''ש. 73מס' 
וששעושים תעודת זהות וכל כיוצא בזה מותר לומר את 
שם אביו בלא ר' או אבא מארי, כיון שבמשרד הפנים 
הוא,  שזה  לאמת  כדי  ו  אבי שם  מה  אותו  שואלים 
וששאלתי בזה למו''ר עמוד ההוראה מרן פוסק הדור הגאון 
ל שאין היתר  א החמיר בזה וס'' ' רבי עמרם פריד שליט'
לומר משום זה לומר רק את שם אביו, והתקשה למצוא 
בזה ישוב למנהג העולם. עכ''ד, ושוב ראיתי בספר מורא 
הו''כ שכתב בשם מרן הגריש''א שאם שואלים אותו בבנק 
או קופת חולים וכל כיוצא בזה שצריך לומר את שם אביו 
לכל הפחות עם ר' יעו''ש, ואמנם אפשר שבתעודת זהות 

 שאין אפשרות אחרת יודה בזה.
ומ''מ ראיתי שיש שהעירו שהרי יכול לומר מור אבי וכו' 
בלחש ואח''כ יאמר בקול רם שם אביו, ועוד י''ל שיכול 
י מחילה וכן כתב בספר יושר הורי סימן יז אות ג'  ' ע'
שהיכא שיטעו ברישום ע''י שיזכיר את שם הוריו בתוס' 
תואר כבוד מועיל מחילה, ולענ''ד נראה שיש מקום לומר 
שמהני אומדנא ויהיה חשיב כמחילה, ולכן יש יותר מקום 
להקל בזה לסמך למנהג העולם שמקילים בזה שמסתמא 
ההורים מוחלים, ומ''מ טוב שיאמר לפני זה ר' בשקט כדי 

 לכבד את הוריו.
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 סיפור לשבת

רע, ולהשמר  להנצל מכל  אדם שרוצה 
ממחבלים ומדברים מסוכנים ישנה סגולה ידועה 

זה ‘  מזמור לתודה ’ כשהוא הולך בדרכו לומר:  
 מזמור שהוכח כמועיל במיוחד.

מספר מגיד המשרים הרב שמעון גוטסמן 
 את הסיפור המדהים הבא.

הסיפור הבא התרחש איתי לפני כעשרים 
שנה, באותם ימים למדתי בישיבה 

 –בירושלים סמוך לצומת בר אילן  
שמואל הנביא. המצב הביטחוני 
בארץ היה אז חמור מאד, ופיגועי 
רות  בתדי מתרחשים  ו  הי תופת 

 גבוהה. 
סיפורנו התרחש במוצאי שבת 
שבוע לאחר פיגוע התופת המפורסם 

בסמוך לשכונת בית   2שהיה בקו  
ישראל, יהודים יקרים ארגנו ''עצרת 
חיזוק'' לזכר הנספים הי''ד, העצרת 
התקיימה באולמי זוועהיל הממוקמים 
בסוף רח' שמואל הנביא. העצרת 
הסתיימה בשעת לילה מאוחרת, כל 
אחד פנה לדרכו, וגם אני יצאתי 
לדרך, אלא שבמקום להכנס לרח' 
שמואל הנביא ולהמשיך לצעוד עד 
בר אילן, נכנסתי בטעות  צומת 

, משום מה היה נדמה 1לכביש מס'  
לי שזו הדרך שדרכה הגעתי. הדבר היחיד שעזר 
לי לקלוט שמשהו לא מתקדם כשורה זה היה... 
הרגליים! הרגליים החלו לכאוב, הבנתי שאני הולך 
כבר הרבה זמן, ומשום מה עדיין אינני מגיע 

 לצומת בר אילן... 
ואז הסתכלתי על השילוט בתחנת אוטובוס 

, המשכתי 1סמוכה, היה כתוב שם: כביש מס'  
ללכת מבולבל ולחוץ כשללפתע שמתי לב שעל 
כל הבתים השילוט הוא בערבית, הסתכלתי על 
השילוט בתחנת אוטובוס סמוכה, ושם נכתב 

 ''שער שכם''...
לקח לי זמן לקלוט שבעצם אני נמצא בתוך 
שכונה ערבית עוינת במיוחד, שכונה שגם כיום 
יהודי מהשורה לא מעז לעבור בה ללא נשק, 
ובאותם ימים המצב היה הרבה יותר מסוכן. ואז 
באותם רגעים של דאגה, פתחתי את פי ואמרתי: 
ריבונו של עולם, אנא, החזר אותי מהר לישיבה, 
ובלי נדר מחר אאסוף מניין בישיבה וביחד נודה 

 לך בקריאת ''נשמת כל חי''. 
לא עברו יותר משלושים שניות, עד שג'יפ 
משטרתי עצר לידי, אחד השוטרים קרא לעברי: 

 הלו, אדוני! לאיפה אתה הולך?
אני? הא, הא, הא, אני הולך לרחוב שמואל  

הנביא, עניתי. השוטר לא ידע אם לצחוק או 
לבכות והוא שאל אותי: וככה נראה לך שתגיע 
הגעתי  ' לשמואל הנביא?! עניתי לו שבאמת '

 למסקנה'' שטעיתי בדרך. 

השוטרים שפחדו מזריקת אבנים הורו לי 
לחצות את הכביש ולהיכנס לג'יפ מהצד שבו לא 
יפ והיה נדמה לי  היו בתי מגורים, נכנסתי לג'
שכעת אני מרוויח ''ספיישל'' עד הישיבה, אלא 
שכעת החלו החקירות, השוטרים לא היו בטוחים 
שמדובר בבחור ישיבה תמים, הם חששו שאולי 

 אני מחבל מחופש... 
כשהשוטרים השתכנעו סוף סוף 
שאינני אלא בחור תמים הם אמרו 
לי: תדע לך שהיה לך נס! באזור 
שבו פגשנו אותך גרים המבוגרים, 
חרת  ו מא ה  בשע ם  י שנ י ה  אל
שכזאת, אם היית ממשיך עוד קצת 
של  ר  ו לאז יע  מג ית  הי ללכת, 
הצעירים, ואלה היו עושים בך... 
[אני מעדיף לא לחזור על המילים 

 המפחידות ששמעתי מהם]. 
תוך כדי שהם לוקחים אותי לרח' 
שמואל הנביא הם נשאלים דרך 
הקשר: מדוע הם מתעכבים? ואחד 
השוטרים עונה דרך הקשר, משפט 
שמהדהד באוזני משל שמעתי אותו 

 הרגע: 
ישיבה,  בחור  אנחנו מחלצים  ' '
 מסיימים בחילוץ וחוזרים למשימה''. 
ואז קלטתי עוד יותר עד כמה השם 
יתברך אוהב אותנו ודואג לנו, הוא שם אותנו בכל  
מיני מצבים בכדי שנחוש חזק ש''אין עוד מלבדו'', 
ואז נרגיש הכי טבעי שבעולם לפנות רק  אליו 
יתברך, וכשנפנה אליו הוא יושיע אותנו, בכל 

 מקום ובכל מצב. 
השוטרים הביאו אותי לתוככי רח' שמואל 
הנביא ורק כשהבטחתי להם שמכאן אני מכיר 
את הדרך בצורה ברורה, הם נתנו לי לרדת. המשך 
הדרך עד הישיבה עבר עלי בריצה, הייתי מותש 
פיזית ומרוגש מאד, אבל לא הפסקתי לשיר 

 בדרך: ''טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון''. 
למחרת בשעת ההפסקה אספתי את חברי 
ויחד ארגנו סעודת הודיה אשר במהלכה קראנו 
''נשמת כל חי'', והודינו לבורא עולם, על החסד 
הזה ועל כל חסדיו המרובים שבכל עת ובכל 

 שעה.
 באותה שעה התחזקתי בשלושה דברים:

) להאמין שהשם יתברך מצפה שנפנה אליו 1 
 בשפה האישית שלנו.

) להאמין שהשם יתברך שמח שיהודי 2 
מודה ומשבח, ובפרט כשעושה זאת בציבור. 
ועצם ההתחייבות בשעת צרה להודות כאשר 

 תבא הישועה, היא מסוגלת לישועות.
) להאמין שגם כשנדמה לי שעל פי דרך 3 

הטבע ''אין מה לעשות'', ולכאורה ''המצב אבוד'', 
הרי שהקב''ה בוודאי הקדים רפואה למכה, ולאחר 

 שנפנה אליו הוא ישלח לנו את הישועה.

לקח לי זמן לקלוט 
שבעצם אני נמצא 

בתוך שכונה 
ערבית עוינת 

במיוחד, שכונה 
שגם כיום יהודי 
מהשורה לא מעז 
לעבור בה ללא 

נשק, ובאותם ימים 
המצב היה הרבה 

 יותר מסוכן. 

הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל הביע צער הגדול על 
החמצה נוראה שבכח התפילה ואמר: אנשים מסוגלים 
להתפלל שבעים שנה, ולא להתפלל מימיהם. הם אמנם 
אומרים כל מילה בדקדוק, ולא זו בלבד אלא שגם 
מתאנחים ובוכים בתפילותיהם על צרה זו או אחרת 
שפקדה את ביתם, אבל למעשה לא מתפללים. הם לא 

 מדברים איתו. אלא סתם משום הכאב על עצם הצרה.
אך עיקר העיקרים שבתפילה זוהי ההרגשה שאינו 
עומד ומדבר לעצמו...אלא הוא עומד ממש ומדבר 
ומבקש מאת מלך מלכי המלכים הקב"ה, וכך כתב מרן 
החזו"א באיגרותיו: "מה נפלא הדבר כי ביכולת האדם 
להשיח דאגותיו לפני אדון עולם ית' כאשר הוא משיח 
לרעהו, והמקום ב"ה מכנהו ילד שעשועים" והוסיף,  
עבודה נאצלה בתפילה: לצייר כמו חי איך שהקב"ה 

 שומע לשיח שפתותינו ומאזין הגיון לב.
וכך סיפרו בני ביתו של ראש ישיבת באר יעקב 
הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל, איך שכל בוקר, 
לפני תפילת שחרית, היה ראש הישיבה משנן לעצמו 
בניגון של מוסר את דברי ה"מסילת ישרים" בפרק 
החסידות על מהות התפילה להקב"ה: "ולפניו הוא 
מתחנן, ומאיתו הוא מבקש, והוא יתברך מאזין לו, 
ומקשיב לדברו, כאשר ידבר איש אל רעהו, ורעהו 

 מקשיב ושומע אליו."
  *** 

אחת מבנותיו תחי' של הגה"צ רבי שמשון פינקוס 
זצ"ל עמדה פעם בנערותה בזווית החדר והתפללה, 
שלום  עושה  " של  הפסיעות  שלוש  את  בפסעה 
במרומיו", פנה אליה רבי שמשון ושאל: "הגידי, עם מי 

 דיברת?"
"לא דיברתי עם אף אחד", הגיבה, תוהה אם בלי 
משים נכשלה חלילה במציאות המופרכת של דיבור 

 באמצע תפילת שמונה עשרה..
 "אבל עם מי דיברת?" לא הרפה אביה.

אחד, רק  השיבה, "לא דיברתי עם אף  "אבא", 
 התפללתי".

 "אבל עם מי דיברת?"...
לפתע, הלמה בה ההכרה, שאותה ביקש רבי שמשון 
לחדד באוזניה, תמהה על עצמה כיצד לא חשבה על כך 
רק' התפללה, ודיברה עם  קודם לכן. אמנם כן, היא '

 הקב"ה.  
כנסת  ' עוד מסופר כי בתקופה בה שכנה ישיבת 
חזקיהו' בזיכרון יעקב, נכנס יום אחד חקלאי שאינו 
 שומר מצוות מבני המקום להיכל הישיבה בעת התפילה.

שאלו לאחר מכן את אותו חקלאי כיצד התרשם 
 מהישיבה, והלה השיב:

"ראיתי את כולם מתפללים, חוץ מזקן אחד שעמד 
 במזרח ליד ארון הקודש".

 "ומה עשה אותו זקן?" תמהו השומעים.
"כולם התפללו, אבל הוא דיבר עם מישהו"... ענה 

 האיכר.
אותו "יהודי זקן" ש"לא התפלל, אלא דיבר עם 

 מישהו", היה המשגיח הגה"צ רבי
אליהו לופיאן זצ"ל, שבתפילתו היה מדבר עם הקב"ה 

 ומתחטא לפניו כדבר בן עם אביו
 0533141480ניתן להשיג את ספר עולם הישיבה בפל 

 

פורר ללששבבת ס



בשבוע שעבר פיצוץ חזר ומחריש אוזניים 
הפתיע ללא שום הכנה מוקדמת את תושבי 
ירושלים. פיצוץ שלאחר מעשה התברר שהעמיד 
דום את ליבותיהם של כל עם ישראל כולו 

 ברחבי הארץ והעולם.
פיגוע תופת אשר קפח את נשמותיהם של 

ד. אבל מאחורי האסון הכואב כל “שני יהודים הי
 כך, אירעו ניסים מיוחדים שהתרחשו במקום. 

 נמנה כמה מהם:
הראשון הוא סיפור מדהים על 
בחור ישיבה חסידי, בן לרב מוכר 
ששהה  רושלים  י ר  ו באז מאוד 
בתחנה באותו בוקר בדרכו לתפילת 

עמדתי בסמיכות לתחנה ” שחרית.  
ששמעתי פיצוץ ברחתי יחד עם 
כולם לאזור מרוחק מהתחנה בכדי 

סיפר הניצול “,  לשמור על עצמי 
תוך כדי מנוסה אני מוריד ”מהפיגוע, 

את הכובע שחבשתי לראשי ואני 
מגלה חור ובתוכו רסיס ברזל גדול 
מאוד שנבלם... בכובע. הרסיס אכן 
נעצר סנטימטרים ספורים מהראש 
והמוח שחלילה אם הרסיס היה 
חודר פנימה אין צורך לחשוב מה 
ניסים  פשוט  הלאה.  קורה  היה 

 משמים!
סיפור מיוחד נוסף אשר סופר מיד אחרי 
ההודעה על הפיגוע זה על אישה שניצלה בנס 

 בלתי טבעי. וכך היא מספרת:
יוצאת מהטרמפיאדה  י  בוקר אנ "בכל 
בכניסה לעיר לעבר העבודה שלי בעיר רמת גן", 

יוצא   400מספרת הניצולה, "האוטובוס, קו  
י  לרוב אנ כאשר  השעה שמונה,  בסביבות 

 מקפידה להגיע מספר דקות מוקדם יותר.
"אתמול ראיתי שהשירותים הציבוריים 
שנמצאים במקום נפתחו לציבור מזה תקופה 
ארוכה שהם היו סגורים. נכנסתי ליטול ידיים, 
במקום.  לאכול לחם וגיליתי שאין נטלות 
בצהריים, בחזרה מהעבודה, החלטתי לקנות שתי 

אחת לשירותי גברים ואחת לשירותי   –נטלות  
ולשים אותם בשירותים הציבוריים,   –נשים  

בידיעה שהציבור הרחב ייהנה מהם. את הנטלות 
היא שמתי בתיק בשביל לשים אותם היום 

 בבוקר במקום".
"היום בבוקר", ממשיכה הניצולה לספר, 
"ראיתי שיחה שלא נענתה מאבא שלי. כשחזרתי 
אליו הוא אומר שהיה פיגוע בדיוק בתחנה בה 

 אני עומדת כל יום".
"בסך הכל רציתי לעשות זיכוי הרבים ואני 
מרגישה שהייתה כאן השגחה שהצילה אותי 

 ושמרה עלי מכל פגע".
"כמובן שבעז"ה מחר אניח שם את הנטלות 

 “.לזיכוי הרבים

סיפור נוסף ואחרון שסיפרו בבית החולים 
בו אושפז אחד מהפצועים קשה בפיגוע, וכך 

 סיפר הדוקטור שטיפל בפצוע:
"רסיס חד פגע בכריכה האחורית של ספר 
התהילים, נכנס פנימה לתוך הספר עד פרק קכ"ד 
בתהילים שם נעצר במילים "נפשנו כציפור 

ואנחנו נמלטנו" אמר …  נמלטה מפח יוקשים 
הרופא שטיפל בו. "הרסיס חדר וקרע את הספר 
אך נעצר באותו עמוד ובאותם 

 מילים".
לאחר שסיפרו את שאירע לניצול 

זה באמת מה ” ענה שלוש מילים:  
 “.שמציל

באירוע הקשה איבד את חייו 
ד. “ ופק הי ‘ תלמיד ישיבה אריה צ 

בחור מיוחד במינו, חבריו סיפרו 
עליו סיפורים מדהימים ומרגשים 
שהצליחו לנגוע בלבבות של כל 

 עם ישראל.
ד, “ וכך סיפר המלמד של אריה הי 

 במהלך הלוויה.
"אריה לא הרגיש טוב הבוקר, 
והוא הסתפק אם ללכת לישיבה 
או לא. המשגיח אמר לו להישאר 
בבית, אבל הוא התגבר והחליט 
כן ללכת. ללכת להנחת תפילין, 
ללימוד ולתפילה. אריה לא עבר חיים חלקים, 
אבל הוא התמודד היטב והתייצב על דרכו. אין 
אחד מכל חבריו שיכול להעיד שהוא ראה אותו 

 איי פעם כועס, הוא היה אהוב הבריות ממש". 
ששומעים את הסיפור המחריד הזה זו 
נקודה שצריך לדבר עליה. מצוות לימוד התורה 
במסירות נפש היא חלק בלתי נפרד מחיי האדם. 
למרות שזו מידה של לפנים משורת הדין, אבל 
יתכן וזו מעלה שמעט התקררנו בה בדורות 
האחרונים. כדי ללמוד תורה לא זקוקים להרבה 
מאמץ. פותחים גמרא תופסים חברותא ולומדים 
בשטייגען. אבל הייחודיות שמעל הלימוד הזה 
היא הלימוד דווקא בזמנים שהלימוד הוא קשה 

 עד בלתי אפשרי.
וזה הזמן לקחת חיזוק מהפיגוע הנוראי הזה, 
ויתכן שאלה איתותים משמיים שאומרים לעם 

ד היה מורגל “ ישראל להתחזק בדבר שהנרצח הי 
בו וזה הלימוד בהתמדה ובמסירות נפש עד אין 

 קץ.
לקבל את הקבלה הזאת גם אם יש קושי אז 
שזה לא יהיה ברצף ובכל מצב. אבל לפחות 
מעט מן המעט שלומדים אז מתנתקים מהעולם. 
כן פשוטו כמשמעו, שלומדים תורה אך ורק 
הלימוד הוא מה שנמצא כעת על השולחן ולא 

 אף דבר אחר שיכול להסיח את הדעת חלילה.
ר שדברים אלה יהוו כחיזוק עבור “ ויה 

 ו.“נשמותיהם של ההרוגים ולרפואת הפצועים הי

 סיפור לשבת

"בסך הכל 
רציתי לעשות 
זיכוי הרבים 

ואני מרגישה 
שהייתה כאן 

השגחה 
שהצילה אותי 
ושמרה עלי 
 מכל פגע".

האדם בן התמותה שאף מעולם להנציח את עצמו 
מות. וכאשר רוצה האדם להשאיר את -להיות בן אל

שמו לזכרון עולם מעמיד מצבה, כמו שנאמר 
ואבשלום לקח ויצב לו ” ב יח, יח)  “ באבשלום (ש 

בחייו את מצבת אשר בעמק המלך... בעבור הזכיר 
על   -זה בנה עיר זה חקק את שמו למזכרת “,  שמי 

 ‘...שיש וכו
ויקרא את ” ה,  “ והתורה מספרת על יעקב אבינו ע 

שם עיר “  לוז ” ואולם  “  בית אל ” שם המקום ההוא  
ב) “ ל (סוטה מו ע “ ועל לוז אומרים חז “.  לראשונה 

שהמלאך המוות לא הורשה להכנס לתוכה ולא מת 
 שם אדם.

ה, הייתה שאיפה לכל העולם “ בימי יעקב אבינו ע 
ולפי זה הייתה “, לוז”איך משתגעים בעיר המאושרת 

צריכה לפרוח ולהתגדל ולהתקיים לעולמי עד, אם 
הייתה עיר כזאת ששם אין שליטה למלאך המוות, 
האפשר לתאר מה האושר הצפון בעיר הזאת, הרי 
מכל ארבע פינות העולם היו צריכים לנסוע אליה, 

אמות אלף אלפים ויותר... להיות ‘ ולשלם בעד כל ד
משוחרר ממלאך המוות!... ולבסוף אין זכר ללוז! 

 איפה היא? עברה ובטלה.
ויקרא את שם ” ה, והכריז:  “ בא יעקב אבינו ע 

אשר ינציח את שמו, שכל אלה   -“ המקום ההוא 
הם נשארים   -הרגעים אשר הוא מקריבם לתורה 

 -“ שם המקום ההוא בית אל ”   -חיים וקיימים לעולם 
 אמות של הלכה.‘ הם הד

ה והכריז, כי טעות טעו העולם “בא יעקב אבינו ע
שהו טעות   -“ לוז ” הוא המקום הנצחי. כל  “  לוז “ ש 

ושקר אין מפלט ממלאך המוות, אם מלאך המוות 
עצמו לא יכול להכנס אל תוך לוז, באים האנשים 

(סוכה דף נג “ רגליהן דבר נש אינון ערבין לו” -אצלו
 ש).“א, עיי“ע

אין דבר בעולם שינציח את האדם, המקום הנצחי 
זהו הבית יעקב. לקשור   -“ בית אל ” היחידי הוא  

חרות ” אשר רק עליה הובטחה  ‘,  קשרים עם תורת ה 
 ר לב, א).“(שמו“ חירות ממלאך המוות -על הלוחות

וזהו   -י זה אפשר לקוות לזכות לחיי הנצח “ רק ע 
הבית אשר בנה לו יעקב, וזהו בית שכל אחד יכול 

[ספר דברי אגדה “  בית אל ” וצריך לבנות לעצמו  
 ל].“ש אלישיב זצוק“ממרן הגרי

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס
 

 ויקרא שם המקום ההוא ”
 בית אל ואולם לוז שם 

 “ העיר לראשונה
 (בראשית כח, יט)



מעשה במרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל שהיה רגיל ליתן פעם בשבוע שיעור בבית כנסת בתל אביב, 
וביום מן הימים הרב הגיע קצת באיחור והוא ראה שיושב בחור צעיר ופיו מלא בחכמת התורה 
ומסר שיעור עד לבואו, וכמובן שהוא ירד מיד מהבמה כשראה את מרן, והרב נתן את השיעור 
הנפלא, ולאחר השיעור הוא ניגש לאביו של הבחור ואמר לו, אשריך שזכית לבן תלמיד חכם. אמר 
לו האבא: מחילה הרב, זה לא הבן שלי, זה הבן שלך! מה פירוש הדברים שאל מרן בתמיהה? השיב 
האבא ואמר לרב: לפני כעשור שנים הרב דיבר והוכיח בשער על זה שצריך להוציא את הילדים 
מהבתי ספר הרגילים, ולהכניסם לתלמודי תורה וכך עשיתי, וברוך ה' היום הוא תלמיד חכם והכל 

 בזכות הרב. עד כאן המעשה.
 

מעשה שהיה במרן רבינו הגאון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל לפני המון שנים, שהרב עלה לאוטובוס 
כדי ליסוע לביתו, וישב צמוד לספר ולמד, והנה באחת התחנות עלתה אשה והרב ראה שהיא 
מתכוונת לשבת במושב לידו, ולכן נכנס פנימה במושב ליד החלון שהיא תוכל לשבת כראוי, ובסוף 
הנסיעה היכן שהרב ירד גם אותה אשה ירדה, והיא קראה לעברו: הרב עובדיה, הרב עובדיה, והנה 

 הרב רואה שזאת היתה אשתו. כך יוצאים הרב עובדיה.
 

מעשה ביהודי ירושלמי נהג מונית שלא שמר תורה ולא מצוות ויצא לו פעם אחת להיות בדרשה 
של מרן פאר הדור הרב עובדיה יוסף זצוק"ל והוא התפעל עד עמקי נשמתו מזיו פניו הקדושות 
ומידיעתו העצומה בתורה, וענוותנותו שעולה על הכל, והחליט שהוא חייב לנשק את ידו הקדושה 
אלא שזה היה נראה יותר דמיון מאשר מציאות גם בגלל הקהל העצום שהיו שם וגם בגלל כל 
השומרי ראש שמרן שומר עליהם. אבל כבר אמרו חכמינו (עלי שור ח"א עמ' קכ) אין דבר העומד 
בפני הרצון, והנהג מונית נדחף בזהירות ועבר, עד שהלא יאומן קרה הוא הגיע ונישק את ידו של 
מרן זצוק"ל אלא שקרה לו משהו שהוא בעצמו עמד מופתע הוא הרגיש שעובר לו זרם רוחני 
מהאצבע הקטנה שברגל עד לראשו ונעשה לו כמו טהרה שאי אפשר לתאר וקל וחומר לכתוב, 
ובאותו רגע מרטיט הוא הרים עיניו לשמים ואמר לאבא שבשמים אני מקבל עלי תשובה וכיום 
הוא קובע עתים לתורה בבית המדרש של גיסי רבי משה אליאס זצוק"ל ואין צורך לומר שהוא 

 שומר שבת ואת כל המצוות.
 

הגמרא (תענית כ''א.) מספרת על רבי יוחנן ואילפא שעזבו את הישיבה והלכו להחיות נפשם 
במלאכה, כיוון שהיתה השעה דחוקה להם, כשישבו לאכול בצד הדרך תחת חומה אחת שמע רבי 
יוחנן ששני מלאכים מדברים בניהם, האחד אמר לשני בוא ונפיל את החומה הזו על שני האנשים 
שעוזבים חיי עולם והולכים לעסוק בחיי שעה, אמר המלאך השני עזוב אותם מפני שאחד מהם 
עתיד לעלות לגדולה ולהתמנות ראש הישיבה, רבי יוחנן שמע את שיחת המלאכים ואילפא לא 
שמע, אמר רבי יוחנן לאילפא שמעת משהו?? אמר לו לא שמעתי. הבין רבי יוחנן כיוון שמשמים 
השמיעו דווקא לו משמע שהוא עתיד לעלות לגדולה, אמר רבי יוחנן לאילפא אני חוזר לישיבה. 

 וכך היה. רבי יוחנן התמנה במשך הזמן לראש הישיבה ואילפא הלך להחיות נפשו.
 

 א באחד מספריו: “זיע‘ בן איש חי‘את המעשה הבא מביא מרנא ה
מעשה בגנב אחד שהיה פותח שערים בתבונה ולא 
היה דלת או מנעול שעומד בפניו, באחד מפריצותיו 
הסוחפות כשנכנס לבית אלמנה עשירה וגלמודה והחל 
למלא שקיות מהשלל החלו הרהורי חרטה ותשובה 
מקננים בליבו, חשב עד מתי יפחד מבעל הבית 
שלמטה ולא יפחד מבעל הבית שלמעלה שתמיד 
רואה אותו. החליט שהוא מחזיר הכל למקומו ויהי 
ה רוצה לתת לו את העושר בדרך  ' מה, אם הקב'
חיובית היד ה' תקצר? היפלא מה' דבר? ברוך אומר 
ועושה, החזיר הכל למקומו ושב כלעומת שבא. 
למחרת הלך לרב העיר להתוודות בפניו ולקבל עליו 
תשובה אמיתית, אמר לרב את חטאי אני מזכיר היום, 
והחל לפרט לפניו את מעשיו מיום עומדו על דעתו, 
עוד הם מדברים באה אותה אלמנה לרב להתאונן 
לפניו שאתמול כמעט וגנבו את כל עושרה והיא 
פוחדת להשאר לבד לכן מבקשת ממנו שימצא לה 
זיווג כשר והגון. הרב שידך בין החוזר בתשובה 
לאלמנה והתחתנו ברוב פאר והדר, ומה שלא לקח 

 באיסור לקח כעת בהיתר וברווח. 
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 שבועה בעקידת יצחק \ שבועה במצות מורא אב 
טּו ֵביֵנינּו ֱאלֵֹהי     ּפְ (לא,נג) ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָנחֹור ִיׁשְ

ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק:  ַבע ַיֲעֹקב ּבְ ָ ׁשּ  ֲאִביֶהם ַוּיִ
במדרש תנחומא כתוב: וישבע בפחד אביו יצחק, ח"ו לא    

נשבע אותו צדיק בשמו של מלך, אלא בחיי אביו, כאדם 
הרוצה לאמת דבריו, אומר חי אבא אם אעשה זאת, ואף 
 אותה שבועה לא נשבע לולי הפחד, כדכתיב בן יכבד אב.

בס' אלה המצוות (לרבי משה חאגיז מ"ע תל"ה) מדבר    
על ענין השבועה בשם השם, וכותב: בהיותו נשבע במי 
שאמר והיה העולם על קיום הדבר ההכרחי ונצרך, יורה 
גדולתו ורוממוהו וכבודו כי לא יחליף את דברו מכח 
השבועה בשמו יתברך, ולכן אין להשבע בשום דבר מכל 
הנבראים, והשבועה שהאדם נשבע בחיי אביו ואמו ובניו 
אינו אלא כאילו נשבע בחיי השם יתברך אשר בראם ולא 

 זולת.
וראה בתולדות יצחק (לר"י קארו) שפירש: ש'פחד יצחק'    

רמז לעקידה, ונשבע יעקב בעקידת אביו יצחק, כמי 
שנשבע במצוה, שאביו נצטוה  בעקידה. ובכלי יקר כתב: 
שנשבע במורא אביו, כי זו היתה מצוה חביבה עליו, ודוקא 
במצוה זו לפי שהיה עכשיו ממהר לילך לבית אביו לקיים 

 מצוה זו ע"כ נזכר במצוה זו ונשבע בה.
וצ"ב בגדר שבועה במצוה, היכן מצאנו שנשבעין    

 במצוות, ושתופס שבועה זו, וצ"ע.    
 

 יציאה ממטוס נוסעים שנחת במהלך השבת
ח       ּקַ ֶמׁש ַוּיִ ֶ י ָבא ַהׁשּ ם ּכִ ֶלן ׁשָ קֹום ַוּיָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ (כח,יא) ַוּיִ

קֹום ַההּוא. ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ ָתיו ַוּיִ ם ְמַרֲאׁשֹ ׂשֶ קֹום ַוּיָ  ֵמַאְבֵני ַהּמָ
ויפגע' זה לשון תפילה,      מובא בחז"ל (ברכות כו:) ש'

 ומכאן שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית.
וכותב החתם סופר שהיום שיעקב אבינו הגיע להר    

המוריה היה בערב שבת, וא"כ תפילת ערבית זו היתה 
 תפילת ליל שבת.

א      ָ ׂשּ וממשיך שם שלפי"ז מה שנאמר בהמשך (כט,א) ַוּיִ
ביום השבת,  ֶלְך ַאְרָצה ְבֵני ֶקֶדם, היה זה ַיֲעֹקב ַרְגָליו ַוּיֵ

 וכיצד הלך בשבת מחוץ לתחום.
אלא שיעקב קפץ ע"י שם המפורש, וכיון שאין תחומין     

למעלה מעשרה טפחים, לכן לא היה לו איסור ללכת חוץ 
 לתחום, ע"כ.

ויש להעיר שאף אם אין תחומין למעלה מעשרה, אולם     
לגבי העובר מרחק של יותר מי"ב מיל יש להחמיר אף אם 
עבר בקפיצת הדרך ע"י שם המפורש, כמבואר ברמ"א 
(או"ח סי' ת"ד סעי' א') וז"ל: מיהו אם היה הולך בדרך זה 
או ע"י קפיצת שם מתוך י"ב מיל חוץ לי"ב מיל אזלינן 

לחומרא למ"ד תחומין י"ב מיל הוי דאורייתא.
וכאן אמנם יעקב קפץ ע"י שם המפורש, אולם מהר      

המוריה עד ארץ בני קדם, הוי בוודאי יותר מי"ב מיל, והו"ל 
 להחמיר בזה, וצ"ע.

וראה בס' נתיבות שבת (להגר"י בלויא זצ"ל פמ"ה סעי'     
ט"ו) לגבי יציאה ממטוס שהגיע בשבת ממרחק של יותר 
מי"ב מיל, שזה דומה למקרה של קפיצה ע"י שם למעלה 
מעשרה ויותר מי"ב מיל, שיש להחמיר ולא לצאת מהמטוס 

 כל השבת.
ע"פ דברי החת"ס כתב בס' בית ישראל (להגר"י טויסיג      

זצ"ל עמ' קנ"ז בשם בנו)  שמכאן רמז וסמך למנהגם של 
ישראל לעשות מי שברך ולנדור לצרכי בית הכנסת בשעת 
קריאת התורה ביום השבת וכן לערוך מגביות ולדרוש 

 דרשות לטובות הישיבות בש"ק קודם קריאת התורה.
שכיון שויפגע במקום היה בליל שבת, ושם שכב      

וישכם יערב  לישון, א"כ מה שכתוב (בסמוך פסוק יח) '
בבוקר' היה זה בבוקרו של יום השבת ואז נדר נדר, כמ"ש 

 (פסוק כ') וידר יעקב נדר וכו'.

מלא הטנא ברכות נשגר 
קמיה הרב הגאון מגיד 

המשרים פה מפיק מרגליות 
העומד לימיננו בכל עת 

ובכל שעה ומחזק את עם 
ישראל בסיפורי השגחה 

 ואמונה
הרב חיים זאיד 

 א“שליט
לברית ‘ לרגל הגיע בנו שיחי
 מ“הנישואין בשעטו
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  "תוותר!!! זה משתלם" -פרשת ויצא 
(בראשית    "ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ִהוא ֵלָאה"על הפסוק בפרשתינו  

שמסר   לפי  לאה  היתה  לא  בלילה  אבל  רש"י:  כתב  כה)  כט, 
אמרה:   לאה  לו  שמכניסין  וכשראתה  לרחל  סימנים  יעקב 

 עכשיו תכלם אחותי! עמדה ומסרה לה אותן סימנים.  
כ דניאל"  "אור  כי  בספר  עתב  אחד    שתהרחל  את  כאן 

נישואיה   על  מוותרת  אימותינו:  שעשו  הגדולים  המעשים 
עם אב האומה ואיש התורה יעקב, ומסכנת עצמה עד כדי כך  
שיכולה היא להינשא לעשו. ניסיונה של רחל לא נגמר לאחר  
שמסרה את הסימנים ללאה אחותה ולא נישלם חסדה של  

א כל ימי חייה של  רחל במסירת הסימנים ללאה גרידא, אל
רחל עמדה בניסיון זה של מסירת הסימנים ללאה בגבורה 
ובאומץ, והיינו שהרי זה שנתאפשר ללאה להינשא ליעקב 
הסימנים,  את  לה  ומסרה  רחל  לה  שוויתרה  בזכות  היה 
וכמובן שלאה היתה נמצאת מבויישת קצת בפני רחל אשר  
אז  היתה  והרגשתה  ליעקב,  להינשא  לה  שאיפשרה  היא 

יבת לרחל… אמנם, רחל ברצותה לגמול  ית חייה היא ח שא
שאין המקבל מרגיש   ואמיתי, חסד  שלום  אחותה חסד  עם 
שעשו חסד עמו, מסרה את הסימנים ואף נתנה לה הרגשה  
שעשתה חסד עמה, התנהגה עמה כל חייה בהרגשה שלאה 
היא עיקר הבית, והיא פחותה ממנה, וכמובן שלא הזכירה  

סירת הסימנים, ניסיון כמו זה, אשר  בשום פעם את עניין מ
נמשך כל החיים, הוא בוודאי קשה עד למאוד, ובזה שעמדה 
בנים  ל"ושבו  זכתה  ובגבורה  בעוז  זה  בניסיון  אימנו  רחל 
ויכולת   רחל  צידקת  גודל  את  לנו  להראות  וכדי  לגבולם"! 
הבלגתה כצאת השמש בגבורתו, דייקו בעלי המוסר בפסוק  

של בקשתה  בעניין,  אשר   העוסק  הדודאים  מן  לקבל  רחל 
  ַהְמַעט ַקְחֵּת ֶאת ראובן הביא ללאה ובתשובתה לאה עונה: "

". הנה לאה באה בטרוניא אל  ּדּוָדֵאי ְּבִני  ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת
אחותה רחל אשר לקחה ממנה את אישה יעקב, ורחל, תחת  
אשר תזכיר לה את עניין הסימנים שמסרה לה, כאשר רק  

יכלה להינשא ליעקב הרי שהיא גוזרת על עצמה    בזכות זה
ולהבטחה  שתיקה.   לבנים  זכתה  היא  זאת  בזכות  ורק 

הגדולה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילותיה במרום עד  
המדרש חושף, כי הקדוש ברוך הוא אומר  סוף כל הדורות!  

שגאולת בני ישראל תהיה בזכות הוויתור האצילי של רחל. 
ושב לפעולתך…  שכר  ישראל "יש  עם  לגבולם"  בנים  ו 

ייוושע בגאולה השלמה, הודות לוויתור האצילי והנפלא של  
  רחל למען אחותה!

יכול   אדם  בו  הרגע  כי  כתב  התורה"  פניני  "אוצרות  בספר 
הוא תמיד ברגע שקצת קשה לו לעשות זאת, ברגע    –לוותר  

הרי   מראש.  אותם  קבע  שלא  במקום  או  בתאריך  צפוי,  לא 
מעד היינו  אחד כולנו  יידרש  בהם  מצמתים  להימנע  יפים 

הויתור תופס אותנו   –ברוב המקרים  –הצדדים לוותר, ולכן 
הוא  הכנסת,  לבית  נכנס  כשאדם  ערוכים.  לא  מוכנים,  לא 
הוא  יבנו,  ששכניו  רוצה  כשאדם  פנוי.  יהיה  שכיסאו  מעדיף 
כשמוענקת  דבר.  עליו  ישפיע  שלא  באופן  שיבנו  מעדיף 

הטבה   מעדי  –למישהו  אלא הוא  מתחרים.  ללא  לקבלה  ף 
הכיסא,  על  יישב  מישהו  לפעמים  ולכן  בנו,  תלוי  הכל  שלא 

לב מעוניין  מישהו  נהשכן  ועוד  השמש,  את  בהסתירו  ות 
רגע   מגיע  וכאן  קידום...  או  מינוי  הטבה,  קבלת  על  מתחרה 
קל.   לא  מאוד  מאוד  קל,  לא  רגע  וזהו  הוויתור,  של  המבחן 

צודק.    –שלא מוותר    החלק הכי קשה בוויתור הוא, שהאדם
כן כן, במקרים רבים, זה שלא מוותר צודק, המוותר המצוי  
מוותר על משהו שמגיע לו בזכות, בדין, בהיגיון. אם יחליט  

ועדיין   לוותר הוא פשוט צודק,  לעדן את    –לא  זוכה  הוותרן 
  מידותיו, להתעלות, לברכת שמים, פשוט כדאי יותר לוותר!

יתור הוא מעשה גבורה אמיץ  ודווקא לכן, דווקא משום שוו
וחריג, הוא פותח שערים לישועות על טבעיות ממש. כי רחל 
רק   לאם.  פעם  אי  להפוך  סיכוי  חסרת  עקרה,  היתה  אמנו 
העובדה   בעקבות  הגדולה,  והקרבתה  החריג  ויתורה  בזכות 
את   לאחותה  וגילתה  אחר  שיקול  לכל  מעל  שהתעלתה 

מים והעניק זכתה שה' יתברך פתח לה שערי רח  –הסימנים  
מתברר, שדווקא כאשר שערי שמים  לה שני בנים צדיקים!  

נעולים, כאשר נראה שאין סיכוי, כאשר נדמה שאין תוחלת  
עוצמה,    – רב  לפטיש  הויתור  הופך  כאלו  במצבים  דווקא 

דלתות.  עבורנו  ופותח  שמים  בשערי  הסגוליות    הנוקש 
  הטמונה במידת הויתור כה גדולה, עד שהיא מצליחה לחולל 

חריגה,   בעוצמה  שמים  רחמי  לעורר  ייאמן,  הבלתי  את 
הטבע.   לדרך  מעל  ישועה  גילוי להעניק  ושמעו  הסכיתו 

שמיימי נדיר, שרבותינו חושפים אותו במסכת חגיגה. מסופר 
גזירה   לאור  עת  בטרם  מהעולם  שנלקח  יהודי  על  בגמרא 
בשנים  שזכה  זה  הוא  מי  מגלה  והגמרא  עליו,  שנגזרה 

שנותר שמיימית,  'המיותרות'  בנקאית'  ב'העברה  ובכן,  ו. 
הועברו השנים שנותרו לזכותו של יהודי אחר, וכל זאת למה?  

מסתבר    - וותרן!  מידותיו,  על  שהעביר  יהודי  היה  הוא  כי 
עמוד  כחסר  זולתו  בעיני  נראה  פעם  שלא  המוותר,  שהאיש 
שדרה או נתון ללחצים, הוא דווקא איש עסקים ממולח. הוא  

שעדיף   היטב  בדין  מבין  לו  המגיעה  זכות  איזו  על  לוותר  לו 
לו   כדאי  מאושרים.  חיים  שנות  בכמה  ולהמירה  וביושר 
כמה   בעוד  ולהחליפו  בצדק  לו  זכאי  שהוא  משהו  להקריב 
אולי  השואל,  ישאל  רגע,  הזה!  בעולם  ושמחה  נחת  שנות 
חיי   שנות  כמה  להעניק  הגיוני  האם  מדי?  מוגזם  זה  חלילה 

כ ויתור  בגין  ובריאות  כדאי  אושר  באמת  האם  אחר?  או  זה 
לתת משמים כמה שנים טובות ומאושרות למאן דהוא, רק  
בגלל  אבל  נכון,  פרופורציה!  לא  זו  משהו?!  על  ויתר  פעם  כי 
כוחות   דורש  הוא  ולפעמים  מאחר  קשה,  כה  הוא  שהויתור 
נפש כה אדירים, דווקא לכן יש עליו שכר כל כך נדיר ואדיר.  

ות ביותר להשגה, הלא פלוני הוא אחת המידות הקש  –ויתור  
עשה לי עוול, פלוני חטא כלפי, פלוני עשה כך וכך והוא עוד 

שובעה   יודעת  שאינה  בחוצפתו  אוותר.   –מעז  שאני  לצפות 
לא   וכן.  לא  היא  התשובה  באמת?!  חייב   –מה,  לא  אתה 

כן   אבל  כמה    –לוותר,  פי  ונבון  חכם  משתלם,  כן    –כדאי, 
קשה. מאוד  זה  קשה,  זה  יש    לוותר.  פנימה  הבית  כשבתוך 

ויכוח, כשמעביד או עובד דיבר שלא בכבוד, כששכן חטא לך  
עוול   לך  עשה  כשמישהו  בך,  פגע  כשחבר  לך,   – והזיק 

הסיטואציה היא נוראה, הלב מבקש להגיב, הפה כבר מאבד  
תוותר!!!   רגע,  רגע,  זה    -בלמים…  שבעתיים,  משתלם  זה 

עוצמתית, זה נותן  כדאי פי מיליון. זה מספק לך שכבת הגנה  
שיפור  מתנות,  אינספור  לך  מספק  זה  לחיים,  שכפ"צ  לך 
מהותי באיכות החיים, שיפור מהותי באורכם. הויתור אינו 

  –ודווקא לכן    –הוא קשה    –קל והוא לא מתיימר להיות כזה  
מזה?!   טוב  דיל  היש  יקרים!  כה  אוצרות  מעניק  יש  הוא 

ות, כמעט בלתי  עוצמות אדיר  – כלפי שכן או חבר    –לויתור  
לא  נסו,  ונעים.  מאושר  אקלים  יצירת  של  לשיעור,  ניתנות 

היטב. זאת  לנו  ימחיש  הבא  הסיפור  בכיר    תתחרטו.  כעובד 
במפעל הוטלה עלי המשימה להיפגש עם גביר גדול, יהודי 

ע איתו  ולסגור  ומצוות  תורה  עצום.  ישומר  בסכום  סקה 
פרטי   את  לסכם  כדי  איתו  ישבתי  מספר  שעות  במשך 

הצדדים. ה שני  לטובת  בטוב  נסגר  העניין  ה'  וברוך  חוזה, 
סגור  את  פתח  והמיליונר  ונעימה,  נינוחה  הייתה  האווירה 
ליבו והחל מספר לי איך התגלגלה לידו עשירותו המופלגת.  
עשרה   של  ברוכה  במשפחה  הצעיר  נולדתי  דבריו:  היו  וכה 
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רובנו   ואת  לפרנסתו  קשה  עבד  לברכה  זכרו  אבי  ילדים. 
לחתן בכבוד, לכל אחיי הוא נתן דירה אבל אצלי זה  הצליח  

למשכב  אבי  נפל  החתונה  אחרי  קצרה  תקופה  אחרת.  היה 
נפטר. בחלוקת הירושה היה  לאחר מכן הוא  לא ארוך  וזמן 
אחיי   כל  שהרי  אבא,  של  הדירה  את  אקבל  שאני  ברור  לי 

נ חלקם  דירות  הנגדי. טו  קיבלו  לכיוון  וחלקם  שלי  לכיוון 
שווה שכללי  ראיתי שבאופן   לחלוקה  להסכים  נוטה  הדעת 

של הדירה בין כולם. אח אחד גם הגדיל לעשות ומיד העמיד 
את הדירה להשכרה. תוך תקופה קצרה כבר גר שם מישהו 
פרנסה.  בענייני  עזרה  כל  ללא  שכורה  בדירה  נותרתי  ואני 
פי   על  הדירה  את  לתבוע  ביכולתי  אם  ושאלתי,  לרב  פניתי 

ש אמר,  הרב  תורה.  הדירה  דין  את  לחלץ  אוכל  כי  ייתכן 
עצה   לי  מייעץ  הוא  אולם  תורה,  בדין  לרשותי  ולקבלה 
ששווה זהב: לוותר. "האחדות והשלום יקרים הרבה יותר  
ותראה   לאחים,  תוותר  לדירה,  "תניח  הרב  אמר  מדירה" 
שלא תפסיד מזה". היה לי קשה לקבל את הדברים, אולם  

ה קל. המשפחה בסופו של דבר נהגתי כעצת הרב. זה לא הי
בכל  הביתה.  פרנסה  להביא  ביותר  התקשיתי  ואני  גדלה 
פעם שעברתי ליד בית הוריי לשעבר, היה מראהו דוקר את  
ליבי במחשבה, שכל אחיי מסודרים להם בבתיהם ורק אני  
ולהתייגע כדי להביא הביתה כסף, כדי לשלם   צריך לעמול 
והתחלתי   מקצוע  למדתי  הזמן  עם  דירתי.  שכירות  על 

בכך. לפ המעוניין  לכל  מסויים  שירות  מעניק  אני  כי  רסם 
הכביש   על  התניידתי  ואני  קטן  ביקוש  היה  בתחילה 
הזמן   עם  אבל  לי,  היה  לא  רכב  אפילו  ציבורית.  בתחבורה 
הפך   והזרם  לזרם  הלקוחות  של  הדקיק  הקילוח  הפך 
הוצרכתי  ואני  שלי,  לשירות  נזקקו  אנשים  לשיטפון. 

תחת   נוספים  עובדים  שירות להכניס  מנתינת  אחריותי. 
שמעסיק   ומצליח,  גדול  לעסק  הקטן  העסק  הפך  קלה, 
שקלים,  במאות  שנספרו  מרווחים  רבים.  ועובדים  סניפים 
שלח  הוא  ברוך  הקדוש  מיליונים.  של  לסכומים  הגעתי 
לחלום  בכלל  יכול  הייתי  שלא  באופן  ידיי  במעשה  הצלחה 

יותר   הרבה  וגם  משלי  דירה  קניתי  ה',  וברוך  מזה. עליו, 
לאחרונה נזקק אחד מהאחים שלי לניתוח של השתלת כבד. 
יכולתי  ה'  וברוך  שקל,  מיליון  חצי  לו  עלה  הזה  הטיפול 
לשלם את כל הסכום. האח הזה לא עמד אז לצידי בענייני 
שהרי   לו,  שאעזור  לו  שמגיע  החלטתי  אני  אבל  הירושה, 
הנתינה  גם  ובוודאי  שהגעתי  למה  הגעתי  הוויתור  בזכות 

לא תגרע ממני. ברוך ה', מאז התרומה לאחי אני רואה הזאת  
זהו כוחו של   כן,בעסקים סייעתא דשמיא גדולה עוד יותר.  

ממה  יותר  הרבה  מרוויחים  שאתם  ותראו  תוותרו  ויתור. 
אדם   מסתובב.  גלגל  בצורת  בנוי  העולם  מדמיינים.  שאתם 

ביכול נופל, אין זה כי אם תחילתה של עליה אפופה  כשמוותר  
כפי שסיפר  ות וברכות מן שמיא. הסיפור הבא שלפנינו  בישוע

שליט"א   זאיד  חיים  היטב.הרב  אלו  דברים  לנו    ימחיש 
של זמן  לפני תחילתו  נמצאים אנו בימי בין הזמנים, שבוע 
אלול הקדוש. בני ישיבות גודשים וממלאים את הפארקים  
מרכזי  על  צובאות  משפחות  הארץ,  ברחבי  האתרים  ואת 

ואוגרות   של  הנופש  נוסף  זמן  לקראת  ורוחני  נפשי  כוח 
התעלות רוחנית. כדרכנו בקודש, נתעסק בימי בין הזמנים  
מזווית אחרת, דהיינו, מהזווית של אמונה והשגחה פרטית  
בכל רגע ורגע שאנחנו כאן בעולם. הסיפור הבא אירע ממש 
באחד   הרצאות  להעביר  אותי  הזמינו  האחרונים:  בשבועות 

ה ארץ. בדרך כלל שבת כזאת דורשת מבתי המלונות בצפון 
בדרך  המסר  את  להעביר  איך  ומחשבה  גדולה  הכנה  ממני 
קולחת   בצורה  הדברים  את  להציג  ואיך  ביותר  הנכונה 
ופונה  בלילה  חמישי  ביום  המלון  לבית  מגיע  אני  וזורמת. 
מבוגר  יחסית  בזוג  מבחין  אני  בדרכי  בחדרי.  להתארגן 

הבין שמשהו   שעומד ונראה ממורמר. מי שהסתכל עליהם
קרה. כשעברתי על ידם לא יכולתי להמשיך הלאה, עצרתי 
ושאלתי אותם לפשר מצב הרוח ששורה עליהם. הם סיפרו 
והכל  ווארט  סגרה  שכמעט  יחסית  המבוגרת  בתם  על  לי 
והבדיקה  ישרים"  "דור  בדיקת  עשו  שאז  אלא  התקדם, 
ההורים   השידוך.  סגירת  לאי  שגרם  מה  שלילית,  חזרה 

השקי כדי מצידם  ומאמצים  כוחות  כספים,  המון  עו 
מאוד   קשה  הבשורה  את  לקחו  הם  לפועל.  ייצא  שהשידוך 

בשווי   שבוע  בסוף  לנופש  לצאת  שקלים    3,200והחליטו 

ויפה, אבל   עד כאן הכל טוב  הארץ.  שהיתי בצפון  במלון בו 
לקבל מפתחות  לקבלה כדי  כאן מתחילה הבעיה. כשהגיעו 

ל סגרו על שבוע קודם  לחדר, הפקידה אמרה להם שהם בכל
ושהשבוע אין אפילו חדר אחד פנוי. זה שבר אותם נפשית, 
עליהם   שנפלה  מהבשורה  קצת  להירגע  רצו  הכל  בסך  הם 
כרעם ביום בהיר והנה שוב… כל התוכניות מתנפצות להם.  
כששמעתי את הדברים ניסיתי להפעיל את הקשרים שיש  

יה מלא לי בבית המלון, אבל לא הצלחתי לסייע. המקום ה
עד אפס מקום ולא ניתן היה להשיג חדר פנוי. בין לבין אני 
מרגיש שמישהו נותן לי מכה בכתף וקורא לי: "הרב זאיד, 
לי   אמר  הוא  איתך".  לדבר  חייב  אני  החוצה,  מהר  בוא 
לוותר   והחליטה  הזוג  בני  של  הסיפור  את  שמעה  שאישתו 
י  על הנופש ושבני הזוג הללו ייקחו את החדר שלהם. שמעת

את הדברים והתרגשתי מאוד. פניתי לבני הזוג המדוכדכים  
צהלו   כמובן  הם  המשמחת.  הבשורה  את  להם  להודיע  כדי 
שלהם  הרוח  ומצב  לחדר  המפתחות  את  לקחו  משמחה, 

לו  שתה ציפתה  ושם  לביתו  חזר  שוויתר  הזוג  לחלוטין.  נה 
ארונות   פרוצה,  דלת  מגלים  הם  לבית  בכניסה  הפתעה. 

ה. התברר שכל הזהב שהיה בו נגנב,  שבורים וכספת פתוח
של   סכום  עם  וברגע    45,000יחד  הביתה  נכנס  האב  שקל. 

הוא   מהחלון  יורד  הגנב  את  במבטו  לקלוט  הצליח  האחרון 
את  לרשום  הצליח  שלו,  באופנוע  הבחין  בעקבותיו,  ירד 
למשטרה.   והעביר  הזיהוי  לוחית  על  שהיו  המספרים 

אליהם ניידת הביתה   עם כל התכולה  במוצאי שבת הגיעה 
בשלום.   מקומו  על  חזר  והכל  והזהב,  הכסף  כולל  שנגנבה, 
במוצאי שבת בני הזוג ביקשו ממני שאחבר אותם עם הזוג 
להם.   להודות  רוצים  הם  כי  בזכותם,  במלון  שנשארו 
קישרתי ביניהם והזוג המוותר הודה נרגשות לזוג השני. הם 
ממה יותר  הרבה  לנו  עזרתם  שאתם  "מתברר  להם:    אמרו 
השידוך  נושא  עלה  כך  ובין  כך  בין  לכם".  עזרנו  שאנחנו 
הבת  של  בגיל  בן  יש  שוויתר  לזוג  פלא:  זה  וראו  שנפל, 
שביטלה את השידוך בעקבות הבדיקה השלילית של הדור 
שביום   עד  בטלפון,  אט  אט  להסגר  החלו  הקצוות  ישרים. 
כך   הכל  בוורט  להשתתף  זכיתי  כשבועיים  לפני  שלישי 

מה זה  הזה.  שתי   מרגש  העולמות.  משני  להרוויח  שנקרא 
את   הצילה  ואחת  במלון  נהנתה  אחת  הרוויחו  המשפחות 
נאמן   בית  להקים  זוכות  יחד  שתיהן  כאשר  שלה,  הרכוש 

   .. בישראל. 
כשאדם מוותר, גם על המגיע לו בצדק וביושר, הוא פותח כן,  

שערים. לא תמיד נוכל לדעת אלו שערים פתח, אך בשמי מעל 
הוית את  בדיוק  רואים  ופועלים  ההקרבה  את  רואים  ור, 

'זה    –באותה צורה. נכון, קשה לוותר. הטענות צודקות כל כך  
טיעונים  ועוד  אוותר',  אם  אנזק  אני  שלי',  'זה  לי',  מגיע 
נכונים ומכובדים. ובכל זאת, הנה עצה טובה: תוותר, יהודי  
לך  אין  לך,  להועיל  יכול  זה  מה  מושג  לך  אין  תוותר.  יקר, 

ה אתה משפר לעצמך את החיים מעבר למה שנתת מושג כמ
לזולתך. אם מישהו לקח לך את המקום בבית הכנסת, עקף  
ואולי   לבנות  רוצה  הוא  בתור,  עליך  דילג  ברמזור,  אותך 

מאור השמש   על שלך, אבל    – יסתיר לך קצת  לעמוד  זכותך 
לפעמים אנשים עשויים לחשוב הרבה יותר כדאי לך לוותר.  

מהוית מפסידים  אך  שהם  לעילור.  קוראים    הסיפורים 
דווקא  יםומאיר ערך...  יקר  כדאי,  משתלם,  הויתור   :

אלה   הזולת,  למען  ההקרבה  שלך,  על  העמידה  אי  הויתור, 
שמים! שערי  ויתור    פותחים  אין  משמעות,  חסר  ויתור  אין 

זמן  לקחת  יכול  זה  לעיתים  מלמעלה.  עליו  שלא "מפצים" 
בחוש,   זאת  רואים  לא  שגם  ופעמים  תמיד,  רב,  תמיד  אך 

 הויתור משתלם בראש ובראשונה למוותר עצמו! 
שלפנינו מהסיפור  ונראה  לתובנה  , הבה  אותנו  על   ,המוביל 

הוויתור יש  ,עוצמת  לוותר   אמנם  יכולים  אנו  בהן  פעמים 
ולסלוח בקלות, אך גאוותינו מושכת אותנו למקומות אפלים 

ח מבורא  ואנו הופכים עקשנים. אם נשכיל להבין שהכל נשל
העולם, שבכל פגיעה בנו, נזק והפסד מהאחר נמצאת ידו של  

 ... הבורא, יהיה לנו קל יותר לוותר ולסלוח
אני יבואן ומשווק מוצרים שונים לחנויות ולסיטונאים. אני  
אדם חברותי מאוד, חיי חברה חשובים לי מאוד, דבר שעוזר 

בעסקי   מאוד  אני    –לי  נטוורקינג.  על  בעיקר  המושתתים 
וצר קשרים במהירות ויודע גם לתחזק אותם. אני מודע לכך  י



פגישה  בכל  מאוד  עלי  שמקל  דבר  אישי  בקסם  שבורכתי 
כך הכרתי את שמואל. שמואל חבר יקר שלי,   שאני עושה. 

זהים,  קשרים  יצרו  שלנו  המשפחות  גם  דבר.  לכל  אח  כמו 
רבה בנינו רק התהדקה עם השנים. שמואל הוא איש יוהק

ו  חריף  ונחמד.  עסקים  זורם  אדם  בן  אני  בעוד  מפולפל, 
לעשות  ידע  הוא  משמעי,  וחד  תקיף  עוצמתי,  היה  שמואל 
של   אמון  על  בעיקר  מושתתים  היו  שלו  הקשרים  עסקים, 

ההצלחה לאור  בו  בהיותו    אנשים  שלו,  השם  על  וכן  שלו, 
אמין.  פעם   אדם  מסתובב,  הגלגל  בעסקים,  כמו  ובעסקים 

להחזיק חזק בסיבוב כדי החכמה היא    –למטה ופעם למעלה  
של  צרה  ושפל,  גאות  של  תקופות  היו  אצלי  גם  ליפול.  לא 
עצמאיים. לכן כששמואל סיפר לי על תקופה לא קלה שלו,  
בסוף   ותמיד  מעולם  מקרים  היו  כבר  לגמרי.  אותו  הבנתי 
שמואל יצא מזה בכבוד, ועלה על הגל. שמואל תינה באוזני 

כעת,  סובל  הוא  ממנו  הבעיות  היקף  המזומנים    את  תזרים 
הוא נקב בסכום גבוה כדי  שלו תקוע והוא חייב גלגל הצלה. 

שיוכל לשוב ולשמן את הגלגלים. האמת, היינו מלווים אחד  
הכל הושב    ' הרוך  לשני כמה פעמים גם סכומים גדולים, וב

תמיד. אך כעת, היה זה סכום די גדול, וידעתי כי השיקום  
המו  בשל  הן  יותר,  ארוך  להיות  החור  עלול  בשל  והן  רכבות 

יקר   דבר  זה  מזומנים  עדיין,  אך  הסכום,  לי  היה  שנפער. 
למנוע  יכול  זה  רגע.  בן  להם  להצטרך  יכול  אני  בעסקים. 
ממני לבצע עסקאות חשובות או לקנות מציאות טובות, ואני 
יכול  אני  במה  לחשוב  לי  שייתן  ממנו  ביקשתי  נפסד.  יוצא 

חשבתי על כך רבות,    אעשה מה שאוכל.   ובעזרת ה' לעזור לו,  
התייעצתי והחלטתי לתת לו את הסכום שהוא דורש. חתמנו  
כדת וכדין והכסף הועבר ישירות לשמואל. שמואל הודה לי 
זאת  עשיתי  זה.  את  ידעתי  אני  אותו,  הצלתי  הלב.  מכל 
בשמחה, למרות החששות שליוו אותי. לאחר תקופה קצרה  

נרא היה  הסכום.  רוב  את  לי  והחזיר  שב  הוא  שמואל  כי  ה 
לו לשלם,   העלה על הגל. בינתיים הנחתי ליתרה שעוד נותר

היה   לא  זה  כולו  לחוב  יחסית  אותה,  שיסלק  לו  המתנתי 
חלפה תקופה, ושמואל    הרבה, אך עדיין היה זה סכום גדול. 

שעלה על   לי  שמואל סיפר  לי את הסכום.  לא החזיר  עדיין 
הית על  לו  רמזתי  סכנה".  "מכלל  יצא  כבר  והוא  רה הגל 

שנותר לו לשלם, אך היה נראה כי הוא לא נרמז כלל. חלפו 
יכול  ברור,  איתו  ולדבר  אליו  לגשת  והחלטתי  ימים,  עוד 
החוב.   על  אותו  ושאלתי  אליו  ניגשתי  שכח.  שהוא  להיות 
שמואל לא הבין על מה אני מדבר, "שילמתי לך על הכל", 

הוא    הוא אמר לי. הגשתי לו את שטר החוב. שמואל הכחיש. 
ביא טיעונים לכאן ולכאן, שהוא החזיר וכו'. האמת, היו לו  ה

היה  בנינו  התזרים  במציאות.  והן  בשטר  הן  רבות,  פירצות 
האווירה   בקיצור,  לכך.  חותכות  הוכחות  היו  ולא  דינאמי, 
על  עלו  היחסים  מתעקש.  ואני  מכחיש  הוא  נעכרה.  בנינו 

ויכוחים,   שרטון.  תורה,  דין  הידרדר.  רק  הכל  ואילך   מכאן 
צעקות, רכילות ולשון הרע, היו, לצערי, בני לוויה בתקופה  
הזו. כעסתי עליו כל כך. אני, שהתאמצתי ועזרתי לו לצאת 
מהקושי, התגייסתי למענו, כעת הוא מתנכר לכל מה שהיה  
בינינו ומתנהג אלי כאילו הייתי שקרן המנסה להוציא ממנו  

נסדק אדם  בבני  שלי  האמון  נוראות.  בי  פגע  זה  כך    . כסף. 
לבני   גם  גלש  כמובן,  העניין,  זה.  עם  זה  קשר  ניתקנו 
המשפחה, וכולם דנו ובחשו בכך. זה היה מגעיל ממש. חלפו  
חברים   של  בשמחות  ושם  פה  שמואל  את  ראיתי  שנים, 
זה   התעלמנו  מילה.  בינינו  החלפנו  לא  משותפים.  ומכרים 

אני לא יודע להניח את האצבע מתי זה קרה, אך לאט    מזה. 
הקשה עלי, היחסים הלא בריאים הללו. זה מנוגד   לאט זה

לו.  לסלוח  עצמי  על  לעבוד  התחלתי  שלי.  אשתי,   לטבע 
שתהיה בריאה, היתה היוזמת והשותפה הראשית למהלך.  
שיקול כעת, "כסף בא  לא  היא דיברה על ליבי כמה הכסף 

"ת ושוב.  שוב  לי  אמרה  הולך",  ביקשה,    וותרוכסף  לו", 
לי,   טפטף  זה  ממני. השתדלה.  התנגדויות  הורדתי  וכך 

על  סולח  אני  כי  והרגשתי  שהבנתי  עד  לסלוח  התחלתי 
החלטתי לתרגם זאת למעשים. זה היה    הפגיעה ועל הכסף. 

בשעות הלילה, מי כמוני יודע ששמואל הוא "ציפור לילה", 
זאת היתה השעה הכי נכונה שלו. נסעתי אליו למשרד, יודע  

מופתע לראות אותי, הוא  שהוא ודאי שם... גם אם הוא היה  
"ג'ני  הוצאתי  למולו,  התיישבתי  כלל.  זאת  לי  הראה  לא 

ביקשתי   איתי.  שהבאתי  לכוסיות  ומזגתי  מהתיק  ווקר" 
ממנו לפתוח דף חדש ביחסים בינינו. הרמנו כוסית. ובאותו  
ולומר   לוותר  קל,  היה  לא  זה  מעגל.  שסגרתי  הבנתי  הרגע 

צודק. דיברנו קצת  סליחה. גם כשאני הייתי, במקרה הזה, ה
את  סיימנו  עסקים.  והרבה  משפחה  קצת  פוליטיקה, 

יצאתי מהמשרד שלו    השיחה בינינו כשאנו רגועים ושלווים. 
קרוב  של  נסיעה  לוקחת  שלי  לבית  הדרך  חצות.  אחרי 
המהיר.  הכביש  על  ועליתי  הרכב  עם  יצאתי  לשעתיים. 
הכבישים היו ריקים יחסית. באחד מהצמתים פניתי ימינה 

לו,  ורא עצרתי  טרמפ.  ומבקש  בתחנה  העומד  בחור  יתי 
סימפטי   לא  גם  וזה  ציבורית  תחבורה  אין  כאלו  בשעות 
את  צריך  הוא  כי  גיליתי  כך.  כל  שומם  באזור  לבד  להיות 
פטפטנו.  לו.  לעזור  בידי  שיש  ושמחתי  בדיוק,  שלי  הכיוון 
שיחה.  ונעים  נחמד  כאדם  התגלה  והוא  יואל,  היה  שמו 

ה קצרה  נסיעה  באמצע  לאחר  הממתין  אדם  בעוד  בחנתי 
הדרך לטרמפ. עצרתי לו, ושוב גיליתי כי אני נוסע בדרך של 

שני הטרמפיסטים שלי    -שניהם. הוא עלה לרכב, ומרגע זה  
תליתי זאת בשעה המאוחרת. הבטתי במראה, הם    דוממים. 

לעיר   הכניסה  לפני  להם.  הנחתי  בעצמם.  מכונסים  היו 
ב  שעלה  האחרון  לריהטרמפיסט  הוא  קש  לו,  עצרתי  דת. 

ופלא,  והפלא  ואני המשכתי בנסיעה.  לי מקרב הלב,  הודה 
שעצר   מאיפה  בדיוק  איתי  לדבר  והמשיך  לתחיה  קם  יואל 
שיתף  הוא  לו,  קרה  מה  לעצמי  תוהה  אני  בעוד  בתחילה. 

הסתכלתי   אותי.  ירה.  שלי",  אח  זה  עכשיו  שירד  "האדם 
ותו". עליו במראה, המום. "כמעט עשר שנים שלא ראיתי א

הרכב.   את  האטתי  מארובותיהן.  יצאו  כמעט  שלי  העיניים 
בראש.   לי  הנהן  הוא  אמיתי???".  אתה  שנים???  "עשר 
בלמתי, עוד רגע ואני נתקע בחומה. הסטתי את הרכב לצד.  
את  שוב  לדמיין  ניסיתי  כואב.  היה  מבטו  עליו,  הסתכלתי 
הסיטואציה, את הדמיון ביניהם, ולא הצלחתי. "אתה רוצה  

ר על זה?", שאלתי אותו. "לא מאוחר לך?", הוא שאל  לדב
סיכוי   לי  אין  עכשיו,  לי  שאמרת  מה  "אחרי  נעימות.  באי 
  לישון הלילה". הזמנתי אותו לשבת מקדימה, והוא סיפר: 
היתה  אמא  נפש,  מתמודד  היה  אבא  מורכב.  בבית  "גדלנו 
החיים.   בתלאות  להילחם  שניסתה  בזירה  היחידה 

ניסתה היא  שכללה    בציפורניים  שלנו,  הספינה  את  לייצב 
לא  קשה.  עבדה  היא  חולה.  ובעל  קטנים  ילדים  חמישה 

אבי   תומכת.  משפחה  לנו  בעלת    –היתה  ואמי  צדק,  גר 
רעוע   היה  הוריה  עם  הקשר  מהולנד.  שהיגרה   - תשובה 

בה   הדרך  על  כעסו  גם  הם  מבוגרים,  אנשים  היותם  מלבד 
ים טובים בחרה, כך שהתמודדנו די לבד במערכה. היו אנש

אך עדיין העול היה על הכתפיים הצנומות   –שעזרו וסייעו  
החלל של אבא היה ריק וכואב.    –של אמא. כאן נוצר וואקום  

אחותי. כגבר הגדול   –אחי, מוטי, הינו הגדול בבנים. מעליו  
הכאב   את  למלא  מנסה  פיקוד,  לקחת  התחיל  הוא  בבית 

עשה. לא "גם אם אמא שמה לב לנ  שנוצר בהיעדר דמות אב. 
היו לה הפנאי והכח להתעסק "במותרות" שכאלה, מה גם  
שזה היה לה די נח. הוא מילא את מקומו של אבא בכל דבר.  
קידוש, לימוד עם האחים וכמובן את כל סוגיית החינוך הוא 
לא התאים   לי, הקטן ממנו בשנתיים,  לקח ברצינות ממש. 
לא  בלבד.  ואותו  אבא,  את  רציתי  בכלל.  הזה  הסדר   כל 

התאימו לי אנשים שנכנסים לחיי ללא כל תיאום איתי, מה  
ויקבע  שיחליט  פתאום  ומה  כמעט,  גילי  בן  היה  שהוא  גם 

אחי, מוטי, קצר רוח מטבעו. לא היה לו הזמן לנסות   עבורי?
ולהגיע איתי לאופק שווה. כל אחד מאיתנו ראה את מציאות 
נשמתי   לישיבה,  עלה  כשהוא  אחרים.  ובדרך  באור  חיינו 

רווחה. המקום התפנה ולא היתה לי כל דמות שאיימה עלי ל
ועל המקום ה'גזול' של אבא. בעוד מוטי נמצא הרחק, החלו  
הקטנים,  אחי  עם  למדתי  אני  בבית.  להתרחש  השינויים 
הבית.   וסדר  בארגון  ולאחותי  לאמי  לעזור  מרבה  הייתי 

אח על  ומשתעשע  י ריחמתי  לגינה  איתם  יורד  הייתי  י, 
שמ בעוד  זורם איתם.  עממי,  הייתי  אני  מורא.  היה  מוטי 

ממש. מהם  חלק  והקשר  י"אח  איתם,  מאוד  אותי  אהבו  י 
אט, מוטי הרגיש כי מקומו אינו -בינינו היה איתן ויציב. אט

כבתחילה. פתאום כבר לא מקשיבים לו כמו פעם, הצייתנות  
זאת, הוא ראה אותי   לעומת  לו מאוד.  זה הפריע  התפוגגה. 



הוא ראה איך הם מקשיבים לי מתוך  עם האחים הקטנים,  
 אהבה וזה הדליק אותו. זו היתה מלחמה על השליטה בבית. 

"בכל פעם שהוא הגיע הביתה, הטונים היו עולים אוקטבה  
אח עם  החמיר  ודי  מאוד  קפדן  היה  הוא  לפחות.  י. יאחת 

עם  להם  מסמן  הייתי  ביניהם.  להתערב  לא  השתדלתי 
מענ שלא במידתיות. העיניים כאשר היה גוער בהם או  יש 

לרדאר.  מתחת  אופוזיציה  של  תקופת    סוג  התחילה  "ואז 
רגיש,  היה  הכל  ממש,  לחוץ  היה  הוא  שלו.  השידוכים 
השתדלנו לא להכביד עליו יותר מדי. כאשר נודע לנו כי הוא  
נרגשים.  היינו  כולנו  מאוד,  שמחנו  שידוך,  לסגור  עומד 

נתון  תקופת האירוסים רק העצימה את המתח שהוא היה  
הכל   כי  הסובבים  ואת  הכלה  את  להרשים  רצה  הוא  בו. 
בשליטה, והבית שלנו מתפקד במאת האחוזים. הוא חשש  

מסביב.  לתפאורה  דאג  הזמן  וכל  ישתבש  משהו  ערב   שמא 
שהכל  חשוב  היה  למוטי  בביתנו.  לבקר  הגיעה  הכלה  אחד 
יהיה מתוקתק כמו שהוא חושב שנכון. כולנו היינו חייבים  

בציפי מאחלעמוד  ציפה  הוא  שלו.  להיות י ות  הקטנים  י 
לא ידע שגם בבית  ממושמעים בדיוק כמו בבית רגיל. הוא 

המשמעת   עצמה...   -רגיל,  בפני  סוגיה  "כאשר   זאת 
הארוסה הגיעה, כולנו כבר היינו מותשים. המתח מילא את  
החלל, רצינו פורקן. אחי הקטן החל להשתולל. מוטי ניסה 

הלך. אחי הקטן המשיך בשלו.    לרמוז לו שיחדל, אך זה לא
להשתולל  המשיך  הקטן  ואחי  בקול,  בו  לגעור  החל  מוטי 
מוטי  של  הפנים  את  ראיתי  דבר.  לו  נאמר  לא  כאילו 
ארוסתו   את  הזמין  כאשר  ציפה  הוא  לכך  לא  מאדימות. 

קרה.  זה  ואז  החל   אלינו.  הקטן  אחי  טורנדו,  סופת  "כמו 
דעה מוקדמת  לצבור אנרגיות, הולך ומתעצם ואז ללא כל הו 

הוא תפס את המפה של השולחן ומשך אותה כלפי מטה עם  
בוקה   הריצפה.  על  התנפץ  הכל  עליה.  אשר  הכבודה  כל 
בעצמו,  שלט  לא  מוטי  הרגע,  באותו  אמיתית.  ומבולקה 
התפרק.   מוטי  פניו.  על  חזקה  בעוצמה  לאחי  וסטר 
באינסטינקט קפצתי ממקומי וגוננתי על הילד. מוטי נבהל,  

צעוק עלי איך אני מעז לגונן עליו במקום לשמור  הוא החל ל
"אני השבתי לו שאין זה מסמכותו להכות    עליו ולחנך אותו. 

באותם  נסער.  הייתי  הזו.  בצורה  לא  ובמיוחד  הילד,  את 
לכך,   המשמעות  ואת  לידו  ארוסתו  כי  אחזתי  לא  הרגעים 
פעלתי אינטואיטיבית. מוטי לא ויתר, והחזיר לי. ככה עלו  

בב ומלאת  הטונים  סוערת  למריבה  הפך  שזה  עד  ית, 
מי   היה  לא  נשמתה.  עמקי  עד  נבהלה  הכלה  אמוציות. 
שיצליח להרגיע את שנינו. סגרנו חשבון על כל אותן שנים,  

זולתו. על  טעון  היה  מאיתנו  אחד  כל  רבים    בהן  אנו  "בעוד 
התקשר   בערב  ונעלמה.  רגליה  את  לקחה  הכלה  וצועקים. 

כי הכלה לא מוכנה להמשיך, השדכן וביקש לדעת מה קרה,  
והיא רוצה לבטל את השידוך. ריחמתי על מוטי והצטערתי 
אחי   את  לקחת  יכלתי  שלי.  ההתחשבות  חוסר  על  מאוד 

"השידוך ירד,   הקטן לסיבוב למטה ולמנוע את אי הנעימות. 
וגם אחי. הוא יצא מהבית ונעלם למשך מספר חודשים. מדי 

אמא שלי. כל פעם  פעם היה מבליח הביתה, בעיקר בשביל  
מאז.   איתי  לדבר  הסכים  לא  הוא  כיוון.  עוד  שינתה  דמותו 
הוא האשים אותי כאחראי לפירוק החבילה, וכעס עלי מאוד  
לו.  להסביר  שניסו  מה  כל  עזר  לא  כבודו.  על  שמרתי  שלא 

בשלו   כל   –הוא  להכירו,  זכיתי  לא  מאז  מחייו.  אותי  מחק 
יי בפתע פתאום, "כעת, הוא הפציע בח  שכן לשמוע את קולו. 

ממש".  של  הפתעה  מוקדמת,  הודעה  כל  את   ללא  שמעתי 
הסיפור שלו והבנתי שלא סתם ההשגחה גלגלה אותי בשעת 

סיפרתי לו את הסיפור של שמואל    ליל כזו. יש לי שליחות. 
ביקשתי  ממנו,  חזרתי  עכשיו  בדיוק  כי  לו  סיפרתי  חברי. 

השלום.   סליחה על אף שאני יודע כי הייתי צודק. רק בשביל
ולשבור   אחיו  להתפייס עם  ושכנעתי אותו  ליבו  דיברתי על 
את הקרח. הרבה אמוציות היו שם, נתתי להן מקום אבל לא 
ושוב   והקשבתי,  ריככתי  האירוע.  על  להשתלט  להן  נתתי 

התרצה.  שיואל  עד  עכשיו",    ביקשתי  טלפון  אליו  "תרים 
לי   "אין  חם.  בעודו  בברזל  להכות  רוצה  ממנו,  ביקשתי 

תו", אמר. "אני לא יודע אם יש אותו למישהו אצלנו. בכל  או 
כזו".   בשעה  ער  שמישהו  סיכוי  אין  הלילה.  אמצע  מקרה, 
אתם לא תאמינו, אך בעוד אנחנו מדברים, שמעתי רטט. לא 
לקח הרבה זמן עד שהבנו שמוטי שכח את הסלולארי שלו  
בספסל האחורי. נטלתי את המכשיר, מביט ליואל בעיניים. 

ה נבוך. הוא  שם,  נמצא  מוטי  לשיחה.  עניתי  בראשו.    נהן 
הרכב   את  התנעתי  בדיוק,  נמצא  הוא  היכן  איתו  בררתי 
ממנו,   רחוק  קצת  הרכב  את  החניתי  אליו.  ישירות  ונסעתי 
את   קלט  הוא  אליו.  ויצאתי  ברכב  להמתין  מיואל  בקשתי 
יואל והבין מיד. ראיתי את גבו מתקשח. הנחתי יד על הכתף  

מאותה הנקודה שדיברתי עם יואל, מרכך  והתחלתי בדיוק  
ומקשיב. זה לא היה קל. בכלל. הכאב היה גדול ועמוק, היו  

בסוף זה הגיע. הוא היה    רגעים שחשבתי שאפסה התקווה. 
מוכן לדבר עם יואל, כמה דקות בלבד. מה אגיד לכם, הרגע  
ששניהם התחבקו היה רגע מכונן בחיי. הם לא דיברו כמה 

הבטתי עליהם וראיתי עד    עלה משעה. דקות. הם דיברו למ
גדול   רק  הכמה  ניסית.  כה  בצורה  הכל  שסובב  יתברך,   '

בשביל השלום. קיבלתי את פרי הוויתור שלי במזומן. בכל  
מרגיש   אני  בגווי.  חולפת  צמרמורת  בהם.  נזכר  שאני  פעם 

 !. .. מאושר באדם שזכיתי להיות השליח להפגיש בניהם

  
  

 אחים יקרים! 
לא   הוא  הוא  הוויתור  הוויתור  וויתור.  של  כוח  אדיר,  כוח  כולו  כל  עוצמה,  הוא  הוויתור  חולשה, 

יותר   ודורש  יותר  קשה  שהוויתור  וכמה  בחייו,  אליו  להגיע  יכול  שיהודי  ביותר  הגדול  ההישג 

נשיכת שפתיים והקרבה עצמית כך כוחו גדול יותר ועוצמתו מתחזק שבעתיים! הבה נחפש את 

הל מכל  לוותר.  זה ההזדמנויות  אבל  מאמץ.  הרבה  דורש  זה  נכון,  קשה,  זה  נכון,  הלב.  כל  עם  ב, 

 את הגאולה  ולכל עם ישראללנו    ביאזה מה שיוחכם, זה הדבר הנכון, זה מה שפותח שערי שמים!  

 , אמן.בקרוב

 בברכת התורה 
 הרב יואל ארזי 

 העלון מוקדש 

 הילד יעקב בן רבקה חיה   ולרפואתלרפואת שפרה בת ציפורה 

 לרפו"ש בתוך שאר חולי ישראל  
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הההההדהדלקלקת נרוהדלקת נרות

סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה
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עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

"וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב 
אְַרצָה", אדם בעודו 
בארץ צריך לדעת, 

מָיְמָה",  "רֹאׁשוֹ מַגִּיעַ הַָשּׁ
כל מעשה והנהגה 

שלו מגיעים למקומות 
הגבוהים בשמיים, 
ובודאי שההשפעה 

תהיה בין לטוב או חס 
ושלום להיפך

 המשך
בעמוד 4 >>



עֶגְלָה קטנה שהפכה לצ'ק גדול

8

הרב כהנמן התקשה 
לכבוש את תמיהתו, 

וגם מלוויו היו 
מופתעים ונדהמים. מי 
האיש? למה נתן צ'ק 

כזה? האם הוא עני כפי 
שהוא חי, או עשיר כפי 
הצ'קים שהוא תורם? 
מדוע לא יתן צ'ק כזה 
שוב?! מה קורה פה?! 



בשכר השתיקה

גנב הרכב והתינוקהפעם אודה את ה'

ששאאלה:: 

תתששובהה: 

לססייכוםם: 
1

"וַיִּזְכֹּר אֱלִֹקים אֶת רָחֵל, 
מַע אֵלֶיהָ אֱלִֹקים,  וַיְִּשׁ
וַיִּפְַתּח אֶת רַחְמָהּ". 
אומרים רבותינו (מדרש רבה 
עג, ד), מה זכירה זכר לה? 

שתיקתה לאחותה. בשעה 
שהיו נותנין לו את לאה, 
היתה יודעת ושותקת



 המשך
מעמוד 1 >>

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

צא לאור הספר:בס"ד הופיע ויצא לאור הספר: ע ו ד הופ בס

ובו סדר הקריאה בתורה המפטיר וההפטרה, 
לחגים ולמועדים בארץ ובחו"ל באופן מושלם.

ניתן להשיג את הספר:
 בחנויות הספרים המובחרות,

וכן אצל ר' עובדיה כהן, רח' החיד"א 18/6, טל: 054-7411766

מידי שבת קודש מתקיים לימוד מיוחד לילדים 
בביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48

14:00 - לימוד משניות בע"פ
19:00 - במוצאי שבת קודש, לימוד אבות ובנים

מספר המקומות לא מוגבל וכל הקודם זוכה
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העלון מוקדש להצלחת יגאל צבן בן ציון 
ורעיתו שיזכו בקרוב ממש לראות בחתונת 

ציפורה בנותיהם :עינב ,ליטל ומזל אורין בני 
 שיזכו לבתים מוצלחים ובנין עדי עד
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 ויצאפרשת 
 כל מה שעושה ה' הכל לטובה

ל ֵּכן ָקְרָאה ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר: "ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ְיָי", עַ 
 ְׁשמֹו ְיהּוָדה, ַוַּתֲעֹמד ִמֶּלֶדת. 

"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: "מיום שברא הקב"ה 
את עולמו, לא היה אדם שהודה לקב"ה, עד שבאה לאה והודתו, 
שנאמר: "הפעם אודה את ה'". (ברכות ז:) מאמר זה לכאורה 

טֹוב ְלֹהדֹות ַליָי תמוה, שהרי אדם הראשון הודה לקב"ה ואמר: "
צדק הודה לקב"ה על נצחונו של -ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמ ֶעְליֹון", ומלכי

אברהם במלחמת המלכים ואמר: "ָברּו ֵאל ֶעְליֹון, ֲאֶׁשר ִמֵּגן 
", ואברהם אבינו לימד את כל העולם להודות לה'  ָצֶרי ְּבָיֶד

לקב"ה כאשר היה מכניס אורחים ולימד אותם לברך ולהודות 
שמשלו הם אוכלים. א"כ מה מיוחד בהודאתה של לאה? ועוד 

 קשה, מדוע לא הודתה לאה כבר בעת לידת בנה הראשון?
הראשונה  שלאהשיש מי שתירץ  הרב עובדיהמרן ראיתי בשם 

ה תיזכר נכל פעם  שתקרא לב,קראה לבנה על שם הודיה ש
עו [שידבחסד זה שעשה לה הקב"ה שנתן לה שבט נוסף על כולם 

ברוח הקודש שיוולדו י"ב שבטים  והיו ארבע אמהות ג' לכל 
  אחד וכקיבלה ד' בנים הודתה לה']

שלאה היא הכוונה שאין   הסביר את הגמראהגר"י פישר 
הראשונה שהודתה לקב"ה על הטובות והחסדים שעשה לה אלא 
שכוונת הגמרא היא, שלאה היתה הראשונה שהודתה על הרע! 

לאה ייסורים רבים, בתחילה ייעדו אותה  במשך כל ימיה, סבלה
להיות אשתו של עשיו הרשע. היא הרבתה בתחינות ותפילות 
שלא תיפול בחלקו, ובכתה מרוב צער עד שעיניה נעשו רכות. 

שפלה על ידי לבן אביה, שהכניס אותה לחופה ואחרי כן ה
במקום רחל, בלא ידיעתו של יעקב, וזה סבל נורא להינתן ליעקב 

ו מבלי להיות רצויה. גם אחרי שילדה לו שלושה בנים, בעל כורח
עדיין לא היתה אהובה. כמו רחל וכמו ככתוב ויאהב את רחל 
מלאה אך כל זה היה רק עד שנולד יהודה, כי משנולד יהודה, 
שהיה בנה הרביעי, בזה היא זכתה לחלק גדול יותר משאר 

רק  דושייוולידעו ברוח הקודש   אימהותהאמהות. כי היו ארבע 
י"ב שבטים כמובא ברש"י  והיא ילדה ארבעה במקום שלושה. 
כאשר ראתה שנולד לה בנה הרביעי, אז היא הבינה שהכל באמת 
היה רק לטובה, וכל הייסורים היו לטובתה. היה לה משתלם 
לסבול ולהיות שנואה, כיוון שהבינה  שבזכות הייסורים היא 

 זכתה לחלק גדול יותר משאר האמהות. 
"אני מודה לך ה', על  -היא אמרה: "הפעם אודה את ה'!" לכן 

כל הצער שהיה לי. הכל היה כדאי בשביל שיצאו ממני ארבעה 
יהודה אני מודה לך -לוי  והמלוכה.-בנים, שמהם תצא הכהונה

הקב"ה  על כל הייסורים! עכשיו אני מבינה שהכל היה רק 
אם לא תמיד הודתה לקב"ה  גם  ייסוריהלטובה לאה גם בזמן 

זכתה  הייסוריםהבינה מדוע אלא שעכשיו  כשראתה  שזכות 
לעוד שבט בישראל ועוד שבט המלוכה  הלב שלה גאה משמחה 

וקראה לבנה יהודה  על שם הודאתה לקב"ה ובזה   ייסוריהעל 
היא הראשונה שידעה להודות לקב"ה  על כל צרותיה  לאה 

ל הטובה לימדה אותנו שצריך להודות לקב"ה בכל מצב, גם ע
וגם על מה שלא נראה כך, כי למעשה הכל מאת ה' ית', וכל מה 
שה' עושה הכל לטובה, וכן אמרו במשנה: "חייב אדם לברך על 
הרעה (בשמחה ובטוב לבב) כשם שמברך על הטובה", כי גם מה 
שנראה לנו כדבר רע, למעשה הוא חלק ממשהו טוב או שממנו 

 עתידה לצמוח טובה וישועה. 
לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל  "ע סימן רל' ס"הק בשונפס

 דעביד רחמנא לטב עביד  אנו רואים רק חלק קטן מתמונה לא 
 תמיד אנו זוכים לראות את כל התמונה אבל תמיד הכל לטובה

בשוק מחנה יהודה בירושלים.  מעשה ביהודי שהיתה לו חנות 
אמנם השכירות היתה גבוהה מאוד, אולם בשל המיקום הטוב 

ל החנות, ההכנסות היו גבוהות מאוד, הרווחים היו יפים ש
והעסק היה משתלם. יום אחד, מישהו פתח מולו חנות בדיוק 
כמו שלו, ומאז המכירות שלו הלכו וירדו, עד שההוצאות היו 

 יותר גדולות מאשר הרווחים ולא היה יכול להתפרנס מהחנות. 
ה שהיה. הוא הלך היהודי לגר"ב שמואלי שליט"א וסיפר לו כל מ

היה מרוגז מאוד מכל העניין וכעס על אותו יהודי שקיפח את 
פרנסתו. הרב ניסה להרגיע את העומד מולו ואמר לו: "מה קרה 
לך?! היהודי הזה לא עשה לך כלום, 'אין אדם נוגע במוכן 

 לחברו', זה לא הוא, זה הקב"ה שעשה לך וזה לטובה". 
מר: "הכל לטובה, היהודי שאל את הרב מה לעשות, והרב א

תסגור את החנות ותפתח במקום אחר במקום בו השכירות זולה 
יותר. אולי לא תרוויח כמו בעבר, אבל לפחות תהיה לך פרנסה. 

היהודי יצא מהרב מתוסכל, אך עליך לקבל את הגזרה באהבה!" 
עשה כעצת הרב ופתח חנות במקום אחר, ליד שכונת 'מאה 

גרה זקנה בודדה, ובעל החנות  שערים'. מעל החנות שפתח היתה
ריחם עליה, דיבר אתה, עודד אותה וגם היה דואג לה ועוזר לה 

 יום אחד פנתה אליו הזקנה וביקשה ממנו, אם בכל מני דברים. 

אחת, כי היא רוצה לספר לו משהו חשוב. אותו  יוכל, להקדיש לה שעה
יהודי, שהיה עייף ותשוש לאחר יום עבודה, חשב בהתחלה לסרב אך 
לבסוף הסכים ועלה אליה לביתה. הזקנה סיפרה לו את סיפור חייה, 

הגיעה שלא היה מעניין במיוחד ובעל החנות כמעט ונרדם. לבסוף היא 
לעיקר וסיפרה לו שהיה לה דוד עשיר בחו"ל, שכאשר נפטר הוריש לה 
חמשה מיליון דולר, והיא גלמודה ואין לה למי להוריש את זה. היא 
ראתה שהוא היחיד שבאמת התייחס אליה יפה והיטיב אתה במשך 

 -כמה שנים, אז היא מורישה לו את הכל. היא מבקשת רק טובה אחת 
הזקנה דו בו תורה ויהיה לעילוי נשמתה. שילמ שיקנה חדר בישיבה,

נפטרה, ובעל החנות קיבל את הירושה. הוא בא אל הרב שמואלי 
וביקש לקנות חדר בישיבה שלו עבור הנצחה לעילוי נשמתה. הרב זיהה 
אותו ואמר: "האם לא היית אצלי לפני כמה שנים ואמרת לי שירדת 

אמר שבזכות העצה של מנכסיך?!", סיפר לו היהודי את כל המעשה, ו
הרב הוא זכה לעושר רב. אמר לו הרב: "רואה אתה שהכל לטובה? ה' 
ית' רצה להיטיב לך ולהעניק לך את הסכום שמיועד לך משמים ונמצא 
אצל האשה הזקנה. הקב"ה סובב את הסיבות כדי שהדבר יצא לפועל, 
ואתה חשבת שעושים לך רע. אם לא היו פותחים מולך חנות דומה, 

 ת נשאר שם עד היום, מתפרנס בכבוד, אך לא מתעשר". היי
כאשר אדם מודה לקב"ה גם על מה שנראה רע, מתוך אמונה שהכל 
לטובה, בזה הוא מושך על עצמו חסד ורחמים עצומים. כאשר אדם 
מתפלל ומבקש מהקב"ה, לפעמים יש קטרוג ובודקים אם באמת מגיע 

יכול להיות קטרוג כי  לו, אך כאשר אדם מודה ומשבח לקב"ה, בזה לא
הוא אינו מבקש כלום, משמים רואים זאת והוא מקבל שפע של ברכה 
וישועה, כי רוצים לגמול לו על נתינתו. האדם המודה לקב"ה גם על 

 מתפעלים ממנו בשמים:  (עפ"י 'שעריו בתודה')  -הרעה 
רואים בבריאה הנפלאה  סופית כפי שאנו אין חכמתו של הקב"ה היא

אה ת ה' ועד היום לא מבינים את כל הברימחכמ הוזה רק קצ
 המופלאה אזי אנו יכולים להבין את דרכי ה'  נדע תמיד שהכל לטובה

 וכך בנה ניצל חטף מידה את הבקבוקהכושי 
ומעשה במשפחה עניה מניו יורק, שהבן היה חולה מאוד עם חום גבוה, 
והאישה ביררה על רופא מסויים ונודע לה שהוא טוב אבל יקרן, אבל 
בכל זאת ביקשה אותו שיבוא בדחיפות לביתה, והרופא בדק את 

ויימת החולה ואמר שהוא במצב של סכנה, והוא צריך תרופה מס
ובלעדיה הוא עלול למות. והרופא סקר במבטו את הבית, וראה את 
הצלחת, ואמר לאישה התרופה הזו יקרה מידי ואולי לא תוכלי לעמוד 
בנטל, לכן תנסי לקחת את בנך לבית החולים. אבל האישה שראתה 
מבן ריסי עיניו שבית החולים זה לא המענה הנכון, ורק התרופה 

שום לי בבקשה מירשם לתרופה, אני אנסה תעזור, אמרה לרופא תר
את התרופה. והרופא אמר שהוא מוותר על התשלום שהוא ראוי 
לקחת עבור ביקור בית, וכתב לה את המירשם. והאישה רצה במהירות 
אל הרוקח שנמצא במרחק של חצי שעה מביתם, והראתה לרוקח את 

אני המירשם, והסתכל בה הרוקח ואמר לה: זו תרופה מאוד יקרה ו
לא מתכונן לערבב את כל החומרים עד שאני רואה את הכסף. וכאשר 
שמעה האשה את הסכום, כמעט ונתעלפה, ואמרה לו: תשמע, אין לי 
כסף, אבל אני מוכנה לעבוד אצלך. והאיש אמר לה באמת המנקה 
התפטרה אתמול ואני צריך מנקה, התשלום יהיה אם תחתמי לי 

ע תעבדי כאן בניקיון. והאישה ששנתיים וחצי, שלוש פעמים בשבו
חתמה בלא להסס כי חיי בנה יקרים לה מאוד. והאיש החל במלאכה 

 ורקח את התרופות אחת בשניה,
והביא לה את הבקבוק הנוזלי, והאישה יצאה לדרכה כי כל רגע  

חשוב, אלא שאמרה שכדי לקצר את הדרך היא תעבור דרך השכונה 
ל הזמן דוחק, אבל על הדרך של הכושים, שאמנם זה קצת מסוכן, אב

הזו נאמר 'קצרה וארוכה', כשלפתע הגיח לו כושי ענק וחסם את 
דרכה, ואמר לה: אני רוצה את כל הכסף שלך! והאשה התחננה על 
נפשה באמרה שאין לה שום כסף, והכושי לא נכנע ושאל ומה זה 
הבקבוק הזה זה כנראה משקה טעים מאוד והאשה מתחננת ואומרת 

ה לבנה ואין היא טעימה כלל. אבל הכושי חטף את הבקבוק שזו התרופ
מידה ופתח את הפקק והחל לשתות את המשקה עד שחש את הטעם 
הנורא וירק מהמשקה על שמלתה והאשה לא התייאשה ובצער רב 
חזרה לרוקח שוב וסיפרה לו את הכל ואמרה תביא לי את השטר אמר 

אות את חובתך לה הרוקח אני משתתף בצערך אבל את צריכה למל
ולעבוד את השנתיים וחצי במלואן, לא אמרתי שלא אעבוד אמרה 
האשה אבל תן לי את השטר והוא הביא לה, ובמקום שנתיים וחצי 

שנים, כי היא רוצה עוד בקבוק.  והנה האיש הרוקח  5חתמה האשה 
ראה את הנוזל על בגדה, ועמד כלא מאמין, ואמר לה: תדעי לך 

לו תודה כיון שאני התבלבלתי והרכבתי לך  שהכושי הזה את חייבת
חומר רעיל בטעות, ואם בנך היה שותה מזה היה מת מיד! ועכשיו אני 
ארכיב לך את החומר הנכון אבל אני מבקש שלא תגלי זאת לאיש כי 
יקחו לי את הרשיון, ובתמורה קרע הרוקח את השטר ואמר לה לכי 

 של הילד  ושמוום לשלום. והתרופה ריפאה את הילד והוא יצא בשל
והוא  שהיה יו"ר אגודת ישראל בארה"ב ז"ל הרב משה שרר הוא 

ילווה אותך לכל החיים  דווקא סיפר שאמו אמרה לו שסיפור זה
זה הביא את  ,יםשחטף את התרופה והרגישה חוסר אונ הכושי

ברסלב דברי רבי נחמן מבאופן מוחשי את הישועה ואמר שמכאן למד 
ל וכשהיה צריך להלחם כדי שיוכלו לשחוט שאין יאוש בעולם כל

כשל ולא להצליח ונגד כל ישחיטה כשרה למרות שעמד הכל לה
 הצליח לבסוף להכשיר את השחיטה  םהסיכויי
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רבי אברהם דוב בן רבי דוד מאווריטש זצ"ל, המכונה "בת עין" על שם ספרו, 
היה גאון ובקיא בכל חלקי התלמוד. ספרו המפורסם 'בת עין' עוסק בסדר 

עוסק במידת  -חשב לאחד מספרי היסוד בתורת החסידות הפרשיות. הוא נ
בימי בחרותו כבר היה הבת עין בקיא בשס ופוסקים, ונודע במידותיו ההכנעה, 

 ברעידת אדמה הגן על מי שהיה סמוך אליו הטרומיות. 
בשנת תקצ"ז, רעידה שהותירה רק עשירית  ברעידת האדמה שארעה בצפת

מתושבי צפת בחיים. בזמן הרעש היו הבת עין ותלמידיו בבית המדרש בתפילת 
אחד של בית המדרש,  מנחה. הרב ביקש מכל הנוכחים להתאסף סביבו בצד

והוא נשכב על רצפת בית המדרש. ובצד השני נפערה האדמה והתמוטטה 
לאחר התקרה. בית מדרש זה נשאר כפי שהיה מאז, והוא זכר לנס שאירע שם.

שאירע הנס, הסביר הבת עין שההשטחות על הרצפה היתה תגובה לרעידת 
. והנשק האדמה, שנראה שנגרמה בעקבות נסון השטן להחריב את צפת

כהתמודדות מול זה הוא "התבטלות". ובכך שנשכב על הרצפה הביע התבטלות 
גמורה. כפי שנהג רבי אחא בן יעקב, כשנלחם עם הס"מ. שהופיע מולו כנחש 
בעל שבעה ראשים, והצליח לערוף את כולם ע"י כריעה והשתטחויות (קידושין 

 כט)
תקפו את תושבי צפת,  בשנת תקצ"ח כשדרוזים,ברך שהכל וניצל מהפורעים 

הבת עין ואיימו לרוצחו. הבת עין ביקש מים, ולאחר שברך 'שהכל',  חטפו את
עבר לידם אדם שצעק עליהם ואמר שאם ירעו לרב, תהיה מרה אחריתם. פחד 

 גדול אחז בהם והם שחררו את הרב לנפשו.
 מסר נפשו שתפסק המגיפה

בשנת התר"א כשהתוללה מגפה בצפת, הבת עין אמר לתושבים שלאחר 
 ואכן כך היה. -פטרתו, תיפסק המגפה

 האדמו"ר בת עין בא לעורך דין בחלום שיבטל את הקנס
לפני כמה שנים הרחיבו את בית מדרשו של רבינו  סיפר הר"ר יעקב זיידה: 

בעיר צפת. בשכנות לבית הכנסת היה גר עורך דין אחד, שהתנגד מאד לבניה, 
ותבע אותם למשפט. העורך דין אכן ניצח במשפטו, ובבית המשפט קנסו אותם 
בקנס בסכום גדול. גבאי בית הכנסת פנו אליו בבקשה: היות שאין להם 

לשלם את הסכום בבת אחת, שיואיל לקחת מהם בתשלומים". הוא  כסף די
הסכים להם. למחרת מסר לו אחד הגבאים צ'יק על חלק מהתשלום. לפתע 
באמצע הלילה, שמע הגבאי דפיקות חזקות על דלתו, הוא פתח את הדלת, 

ניו העורך דין חיור כסיד. מיד אמר לו העורך דין: הנה קח תיכף ומיד והנה לפ
בחזרה את הצ'יק". לתמיהת הגבאי, ענה לו העורך דין: "בחלומי ראיתי איש 
הדור פנים, ואמר לי שהוא ה'בת עין', ומזהיר אותי שאם אני לא מחזיר תיכף 

בעוד נשמתי בו ומיד את הצי'ק ומבטל את כל התביעה, רע ומר יהיה סופי. לכן 
קמתי ממיטתי להחזיר לך את הצי'ק, והקנס בטל ומבוטל". [יכולים לראות 

 היום את הצילום צי'ק, ואת הסיפור בכניסה לבית המדרש].
 הידבקו במידותי התרחקו מלשון הרע שקר וגסות הרוח וכך תדבקו בי

מרבה הרב לדבר אודות ההכנעה וההתרחקות מכל שמץ של  'בת עין',בספרו 
גאווה וגסות רוח. מסופר עליו שכאשר נפרד מבני קהילתו באירופה טרם עלותו 
על הספינה שהובילה אותו לארץ ישראל, התקשו בני הקהילה להיפרד. השיב 

לאדם  להם בעל ה'בת עין': "חז"ל אמרו על הפסוק: 'ולדבקה בו', וכי אפשר לו
להידבק בשכינה? אלא הידבק במידותיו מה הוא רחום וחנון וגומל חסדים, אף 

שעל ידי שדבקים במידותיו של אדם  –אתה רחום וחנון וגומל חסדים", ומכאן 
אף אתם דבקו עצמכם במידותיי אשר הורגלתי  –נחשבים כדבוקים בו עצמו 

דות שהורגלתי בהם מנעוריי עד היום הזה, ותהיו כדבוקים בי ממש. המי
 לשון הרע, שקר וגסות הרוח". –להיזהר מנעורי הם 

 יים ביום ההילולה  ובתו השתדכה  לענ גדולה ורחבה  ערך סעודה
שמעתי מאחד מגדולי הדור שליט"א מהיושבים ראשונה ב'מזרח' של בני  

ישראל, שבשנת תשע"ז ישבה בביתו בת גרושה ל"ע, והיה לב ההורים מתפלץ 
דאגה וצער, ביום י"ב כסלו שלח את אחד מתלמידיו לערוך סעודה רחבה  מרוב

וגדולה לעניי צפת, לא עברו שבועיים תמימות ובתו באה בקשרי אירוסין עם 
 .בחור עידית שבעידית, ממש פלאי פלאים

 התפלל בציונו וזכה בלוטו 
בישיבת 'בית אברהם' בעיה"ק ירושלים תובב"א, ישנו 'קרן' לעריכת סעודות 

ולא קדישא, ומעשה שהיה כך היה, לפני עשרות מדי שנה בשנה ביומא דהיל
בשנים היה יהודי ושמו הרה"ח ר' שלמה גראס ז"ל, לפרנסתו התעסק במכירת 

יגיעתו רבה ושכרו מועט, ומכיוו שכך, רעב ומחסור שררו  –נפט, ברם, עסק זה 
זי"ע, השתטח ר' שלמה  בת עין'בדרך קבע בביתו, ויהי בליל ההילולא של ה

על ציון הקודש , ושפך את לבו כמים, בתפילה ובתחנונים שירוויחו לו פרנסתו 
מן השמים, לאחר מכן, חזר לביתו ועלה על יצועו, והנה בחלומו רואה הוא את 
ה'בת עין' זי"ע, ויאמר לו ה'בת עין', דע לך שקורת רוח מרובה הסבת לי 

ים כשמתפללים על קברם, וראה זוה"ק בתפלתך על קברי (ידוע שהמתים נהנ
מדוע לא ערכת סעודה לכבוד ההילולא, תיכף  –פר' ויחי רכה.) אך זאת אשאלך 

התעורר ר' שלמה משנתו, וקיבץ משארית לחמו הדל, כינס עשרה יהודים, 
וערכו יחדיו סעודת הילולא. למחרת היום הלך ר' שלמה וקנה כרטיס לוטו 

נו נתעשר בעשירות גדולה, ואף הקים מממונו 'קרן', אשר וזכה בהו עתק שממ
 .עד עצם היום הזה עדיין עורכים ממנו סעודות הילולא

שאם ישתדך  הבטיחה בציון הרבאחותו בחור בן ארבעים המחכה לזיווג 
 סעודת הילולה וסעודת הודיה ונושעתעשה סעודה ביום ההילולה 

אספרה נא מעשה אשר ביודעי ומכירי קאמינא, בבית אחד נישאו הילדים 
בס"ד בזה אחר זה, זולתי בחור אחד אשר נתקעו שידוכיו בזה אחר זה, בד בבד 

ויהי בן ארבעים שנה, גיל  –יצחק אבינו בעת נישואיו טיפס גילו והגיע לגילו של 
הדעות נחשב לבחור כזקנה מופלגת עד מאד, יחד עם גודל הצער והמכאוב  לאשר לכ

של הבחור, של ההורים וכל בני המשפחה מסביב, ויהי בחודש טבת תשע"ח, נסעה 
רי אחותו של הבחור לציונו של הרה"ק הבת עין ,שם הבטיחה שאם אחיה יבוא בקש

תשע"ח) תערוך המשפחה סעודת הודאה, וגם סעודת הילולא  אירוסי עד ר"ח שבט שנה
ביום  –עין פרע חובו תשע"ט), ואכן, לא עברו שבועיים, והבת בי"ב כסלו לשנה הבאה 

                                …שלישי כ"ב טבת בא ה'גלות' לקיצו, והבחור בא בקשרי שידוכין
 בי"ב כסליו וזכה לפרי בטן  ציון הרבל עלה 

 י"ב כסליו –יו כמה וכמה שנים מיוםכמו"כ שמעתי מבעל המעשה אשר עברו על
 

ת ת"ו, שם שפך ליבו כמים לראות תשס"ח עלה לציונו הק' בעיה"ק צפ
בישועת ה', ואכן לתקופת השנה ממש כעת חיה ביום י"ב כסליו תשס"ט 

 .נולד לו בנו בכורו במזל טוב, ויהי לאות ולמופת
  בל מכונת כביסה קהתפלל בציונו שי

שמעתי מהרה"ח רבי מוטל ראטמא שליט"א, עובדא שהיה עד לה לפני 
בשכונת מאה שערים אשר  –כמה שנים, בעודו מהלך ברחובות קריה 

"ק ירושלים, מצאו יהודי נכבד 'בעל תשובה' אשר אי הפרוטה בעיה
מצויה בכיסו, והלה החל לשאלו אודות 'וואש מאשין' (מכונת כביסה), 
כי נתקלקלה המכונה שבביתו, עוללים שאלו בגדים נקיים ואין נותן 
להם, ובצר לו הוא מחפש אחר חנות המוכרת מכונת כביסה 'יד שניה', 

סכום עתק כמו על מכונה חדשה. ר"מ ניסה להניאו כי עליה אין דורשים 
מכך, היות וידוע ליודעי חן שדבר שטות הוא לקנות מכונת כביסה יד 

כי לעולם ומעולם לא תדע אלו חסרונות ובעיות יצוצו לה במשך  –שניה 
השימוש בה. וכה אמר לו ר"מ, היום חל יומא דהילולא של ה'בת עין', 

השתטח על ציונו, בוא נא עמנו, וכבר נפעל עומד אני ליסע לעיה"ק צפת ל
וכך עשו, כל הדרך לא פסיק פומיה מגירסא של .גדולה ישועה עבורך

אותו נצרך, אודות מכונת הכביסה, כי מכונה פלונית טובה היא, ושל 
ובכלל הוא דואג מה יהיה בסופו של דבר, כיצד … 'חברה' פלונית לא

יון ובבואם לפני המלך בצ… יכבסו את בגדי בניו הגדולים והקטנים
איש איש בנגעו ומכאובו. משם נסעו, ויחנו  –הקודש שפכו לבם בתפילה 

באת"ק מירון, קנו במכולת (גראסערי) לחם וכל מטעמים ועלו לציון 
הקודש דרשב"י לערוך שם סעודת הילולא, ויהי, אך יצאו מציון הקודש, 
צלצל הטלפון של מיודעינו הנצרך, ומצד השני 'מבשרים' לו כי הגורל 

מכונת כביסה חדשה … מאי זה 'מוסדות' לפני זמן רב זכה ב שקנה
וכה אמר לי ר"מ בצערו על אותו נצרך, הרי כוחו של הצדיק …ומשוכללת

להשפיע שפע רב וגדול, חבל על אותו איש אשר צמצם את כל השפע 
במכונת כביסה שאכן קיבל אותה, אילו היה מבקש ב'השגות' כגדולות 

ע רב פי כמה וכמה (ר"מ מספר ע"ע שפעל יותר בוודאי היה מקבל שפ
 לטובה באותה נסיעה כמה עניינים גדולים ורבים פי כמה וכמה)

 הילולה שהתחייב לעשות נסה וניצל בזכות עם מס הכהסתבך 
מעשה היה לפני כשנתיים בארה"ק, שהממונים על המס פשטו לחנותו 
של אברך והחלו ל'פשפש במעשיו' מה הם הוצאות בית עסקו וכנגד מה 

אות' גדולות, וימצאו כתוב כי בית העסק נושא ב'הוצ… הם ההכנסות
דוגמת שש קווי פלא' (סעל') בשעה שבאמת רק אחד מהם נצרך לצורך 
העסקים, בית העסק מחזיק בשני כלי רכב כשרק אחד נדרש להם, ואף 
הבעלים עצמו חגגו לאחרונה וישבו בבית מלון גדול במשך שבוע שלם 'על 

המכיר ובקי יודע שעבירות כגו דא מחייבים אותו .חשבון' ההוצאות
באמצע החקירות נזכר האברך … אבל… שבת בבית האסוריםל

מהסגולה הידועה לתת סעודה לכבוד נשמת ה'בת עין' ומיד קיבל כך על 
באותו רגע נענה אליו עצמו (לערוך סעודה ביומא דהילולא של הבת עין)

אבל אוי … זאת הפעם אוותר לך על הכל …, ה'חוקר', שמע 'בני' מוסר
 .ות כגו דא, ושילחו חפשי לביתולך אם תשוב לעבור עביר

באותן הימים היתה אורכת נסיעה קשה ומיגעת  עוד מסופר על נסיעתו:
זו כמה חדשים. ברם לרבינו קפצה לו הדרך, והגיע למחוז חפצו בט"ז 
יום. רב החובל בהתרגשותו קפץ ונשבע: "רק בזכות הצדיק הזה קפצה 

 לנו הדרך, אחרי שמימי לא קרה לי נסיעה קצרה כזו
התגורר יהודי אחד שבכל ראש חודש  מסופר: בעיה"ק טבריא תובב"א,

ראש חודש אצל רבינו.  הלך לעיה"ק צפת תובב"א לאכול סעודת
כשנסתלק היהודי אמר: "שרוצה גם עכשיו בעולם העליון ללכת להבת 
עין, כי הלך אליו בכל ראש חודש". ופסקו בשמים שמוכרחים ליתן לו 
רשות ללכת, וכשהגיע לרבינו, אמר לו: "שישאר כאן", ואכן נשאר אצלו. 

 (אוצר ישראל ערך רבינו אות יב)
שליט"א הדר בעי"ת בני ברק, כי לפני  וכה סיפר הגאון רבי ישעי' טישלער

 -כמה שנים (בשנת תשע"ז) פגש בליל שב"ק על פתחו של ביהמ"ד חסידי 
אברך מ'קרית ספר' שבא לשבות שבתו אצל חמיו בבני ברק, שאלו האברך 

תו ביהמ"ד ספר 'בת עין', ענה לו ר"י כאן אין 'בת עין', אמנם האם יש באו
בביתי שוכן ספר בת עין אחר כבוד ואם רצונך עז להשיג את הספר עלה עמי 
לביתי ואלווהו לך... וילכו שניהם יחדיו , ויאמר ר"י לאברך האם חפץ מע"כ 
דייקא ב'בת עין' או כמו"כ טוב ספר חסידות אחר... פתח האברך וסיפר 
לר"י, לפני כשנה תמימה גמרתי למנות י"ב שנים מיום הנישואין ועדיין לא 
נפקדנו בזש"ק, בצר לי עליתי אני ובני ביתי לעיה"ק צפת להעתיר תפילה 
ותחנונים בזכות הצדיק הקדוש ה 'בת עין' (לא היה אז יומא דהילולא של 

' להשתטח הבת עין), מכיוון שכהן אנכי ,אינני רשאי להיכנס ל 'בית החיים 
על ציון הקודש, ע"כ פניתי אני וב"ב לבית מדרשו של הרה"ק ה'בת עין' זי"ע 
בצפת, שם קרענו שערי שמים בתפילתנו וקבלתי ע"ע שכשיוולד לנו הבן 
נלמד בכל שבת (בעת הסעודה) בספר הק' בת עין במשך שנתו הראשונה של 

ן יהיה מזומן הבן... ומיד נפקדנו בזש"ק , ואכן מיד קניתי את הספר למע
תחת ידי בכל שבת, ובעזהשי"ת הנני מקיים את אשר קבלתי על עצמי, אלא 

 את הספר ע"כ מצאתני מחפש אותו . שכאן בבני ברק בבית מו"ח לא מצאתי
בשנת  והנה, אחד מבני החבורה שמע עובדא זו (ביומא דהלולא קדישא
בורה תשע"ח), והיות שנזקק לישועה אודות בתו והנה, אחד מבני הח

שמע עובדא זו (ביומא דהלולא קדישא בשנת תשע"ח), והיות שנזקק 
לישועה אודות בתו שבגרה מיד קיבל על עצמו ללמוד בכל שבת בספה"ק 
בת עין, לא עברו ימים רבים ונמצא ה 'חתן'... כעבור חודשיים נערכה 
שמחת הנישואין, ובטרם מלאות שנה תמימה לקבלתו כבר נערכה 

ך למסיפורים מהדברות ומהגה"צ הרב אלי[הבכורם  שמחת הברית לבנם
ידועה, שמי שעורך סעודה ביום ההילולה שלו לזכרו,  סגולה שי ] בידרמן

 ובזרע בר קיימא. זיווג זוכה לישועות גדולות ובפרט במציאת
מבאר כי מלבד הסעודה שיש לערוך לעילוי נשמתו  אלימלך בידרמן הרב

זכותו  של הצדיק, יש להדליק נר לעילוי נשמתו וללמוד את דברי תורתו
הבת עין נטמן בצפת במערה, עם בעל ה'ערבי נחל' זי"ע.   אמן תגן עלינו

והמקום מהווה מוקד לבקשת תחנונים ולתפילה בכל ימות השנה, 
 ובפרט בים ההילולה.

 האדמו"ר בת עין סיפורים על 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בלבו של האברך מה עליו לעשות. הוא לא יטול לעצמו את המטמון, אלא אם 
ו שההלכה מתירה ממון זה לפי דין תורה. טלפן האברך לרבי משה כן יתברר ל

פיינשטיין וסיפר לו על המקרה. ר' משה ביקש שהות להרהר בדבר ואמר לו 
שיטלפן למחרת, כשטילפן שוב, אמר לו ר' משה: "הנך חייב להחזיר את הכל, 
החוזה האומר שמטלטלי הבית ימכרו ביחד עם הבית אינו כולל גם מזומנים. 

נשים מוכרים, בדרך כלל, רהיטים, בגדים וחפצים אחרים יחד עם הבית. א
אולם מעולם אין הם מוכרים עם הבית גם כסף מזומן. ובמקרה זה גם 
ליהלומים הגדרה של כסף, כי לא היתה אף פעם כוונה למכרם". האברך 
נשמע כמובן לפסק, הוא החזיר את הכל לבתה של בעלת הבית, שנדהמה 

 -שהגיע לידיה בהיסח הדעת  -ע שמן הראוי שחלק מן האוצר מיושרו, והצי
 יחולק לצדקה, לעילוי נשמת הנפטרת. (ספר "רבי משה פיינשטיין") 

 בזכות יושרו בעל האחוזה נתן לו לבנות בית
ִּכְּכרֹות ְּדַבׁש  28ְיהּוִדי ֵמִעיר ְסלֹוִנים ְּדִליָטא ָקָנה ֵמֲאִציל ַּבַעל ָהֲאֻחָּזה ַהְּמקֹוִמי  

ִּבְמִחיר ָחֵמׁש רּוָּבל ָּכל ִּכָּכר. ְּבבֹוא ַהּסֹוֵחר ַהַּבְיָתה, ָׁשַקל ֶאת ַהְּדַבׁש, ּוָמָצא 
ִּכָּכר. ָּגַמר ְּבִלּבֹו ִלְנֹסַע ֲחָזָרה ֶאל ַהּגֹוי ַּבַעל ָהֲאֻחָּזה ּוְלַׁשֵּלם לֹו ְּבַעד  38ְׁשָקלֹו ֶׁשִּמ 

ַהְּדַבׁש ָהֹעֶדף ֲאֶׁשר ָמָצא. ְּבבֹואֹו ֶאל ָהָאִציל ִּגָּלה לֹו ִּכי ְּבָטעּות ָנַתן לֹו ֹעֶדף ֶׁשל 
ד הֹוִׁשיט לֹו ַהְּיהּוִדי ֶאת ִיְתַרת ַהֶּכֶסף ַס , ּוִמּיָ 38ִּכָּכר ָמָצא  28ְּדַבׁש, ְוַתַחת 

ֲחִמִּׁשים רּוָּבל. ִהְׁשּתֹוֵמם ָהָאִציל ַהּגֹוי ְלִהָּוַכח ְּבָיְׁשרֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, ַוּיֹאַמר: ַעָּתה 
ֲעִלילֹות ֶרַׁשע ִהְנִני רֹוֶאה ַּבֲעִליל ִּכי ַא ַלָּׁשְוא ְיַבְקׁשּו ׂשֹוְנֵאי ַהְּיהּוִדים ּתֹוֲאנֹות וַ 

ִהְמִׁשי ָמה ְועֶׁשק ַאֶּתם אֹוֲהִבים."ֲעֵליֶכם ְלַבּזֹוְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיְצֶכם ִּכי ַא ִמְר 
ָהָאִציל ַלְחֹקר ֶאת ָהרֹוֵכל ַעל ַמָּצבֹו ַהַּכְלָּכִלי. ִסֵּפר לֹו ַהְּיהּוִדי ִּכי ַמָּצבֹו ַּבַּמֲעָמד 

קֹו ַעל ַאף ֶׁשֵאין לֹו ִּדיָרה ִמֶּׁשּלֹו. ִּכְׁשֹמַע ָהָאִציל ֵּכן, ָּפָנה ַהֵּבינֹוִני, ְוהּוא ָׂשֵמַח ְּבֶחלְ 
ְוָאַמר לֹו: "ִאם ֵּכן, ֵאפֹוא, ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ְּבֵנה ְל ַּבִית, ַוֲאִני ֲאַצֶּוה ִלְכֹרת ְלַמַעְנ 

 ַעל ֶחְׁשּבֹוִני ִּבְנָין ָּגדֹול ֵעִצים ֵּדי ַהֹּצֶר ֵמַהַּיַער ֶׁשִּלי. ַאל ַּתְחֹס ָּבֶזה. ָּתִקים לְ 
 ְוָרָחב ְלַבל ֵּתָאֵלץ ָלנּוַע ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ְלַהֲחִליף ִּדיָרה ִּבְׂשִכירּות.

"ְוַעָּתה," ִסֵּים ָהָאִציל, "ֶאת ֲחִמִּׁשים ָהרּוָּבל, ָהֹעֶדף ֶׁשֵהַׁשְבִּתי ִלי ֲעבּור ַהְּדַבׁש, 
, ְוַהּיֹום ַאִּציג אֹוְת ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת ִהְנִני ַמֲחִזיר ְל ְּבַמּתָ  ָנה ְּגמּוָרה ְלאֹות ַעל ָיְׁשְר

ִּבְפֵני ְיִדיַדי ַּבֲעֵלי ָהֲאֻחּזֹות ֲאֶׁשר ָיֹבאּו ֶאל ֵּביִתי ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ֵהַכְנִּתי ָלֶהם, 
ֵהָּמה, ְולֹא יֹוִסיפּו ְלַהֲאִמין ְלַמַען ַיֲאִמינּו ִּכי ַהְּיהּוִדים ֲאָנִׁשים ֵּכִנים ִויָׁשִרים 
(הזהרו בממון חבריכם, עמ' ַלְּׁשָקִרים ַהּמֹוִפיִעים ְּבִכְתֵבי ָהֵעת ָהַאְנִטיֵׁשִמִּיּים." 

 שעח)
 זצ"ל, לוז'יןורבי חיים מוהגאון מסופר על  כל דבר שנקנה ביושר יש לו קיום.

לה המפה מעל שכינס אסיפה בביתו לדון בענייני הישיבה, באמצע הדיון נפ
השלחן, וכל הכוסות שהיו מזכוכית נפלו על הרצפה בקול רעש גדול. הרב 
הרגיע את הנאספים ואמר להם שהכוסות לא נשברו, תמהו הנאספים ובדקו 
וראו שכל הכוסות שלימים. שאלו את הרב איך זה יכול להיות, אמר להם, 

, ולכן מה שנקנה את הכוסות הללו, קניתי בכסף "כשר" שאין בו נדנוד של גזל
  בו לא נשבר ללמדנו כי כל דבר שנקנה ביושר יש לו קיום.

 מזוזה פ' כי תבא  דיני  בן איש חי והליכות עולם
חנויות של סחורה שיושבין בהם סוחרים כל השנה כולה אף על פי שאין  ][כב 

יושבים אלא ביום כי בלילה הולכים לבתיהם הרי אלו חייבים במזוזה מיהו 
ם ולא בלילה [וכן במפעלים שעובדים ביויניח בלא ברכה כי הט"ז ז"ל חולק 

וכן בתי ספר ובתי מדרש שלומדים רק ביום ולא בלילה יקבע מזוזה בלי 
ובבגדד יש פונדקים ברכה והמברך ומברך במקומות אלו יש לו על מי לסמוך]

מלאים חנויות שיושבים בהם הסוחרים כל השנה כולה ונהגו שלא להניח שם 
וסמכו בזה על מה  מזוזה והטעם כי בפונדק יש בו חנויות שיושבים שם גוים

שכתב רמ"א ז"ל בסי' רפ"ו סעיף א' גבי חצירות שמקצת גוים דרים שם 
 דפטורין: 

השוכר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד משום ישוב ארץ ישראל אבל  ][כג 
יום השוכר בית בחוץ לארץ והדר בפונדק בארץ ישראל פטור ממזוזה שלשים 

 אין צריך להסירה ] 30גם לאחר  יום ונשאר לבסוף 30[ואם שם מזוזה תוך 
במה דברים אמורים בשוכר בסתם אבל אם שכר בפירוש לששה חדשים או 
לשנה מאחר ששכר בפירוש לזמן שהוא יותר משלשים וקנה שכירות הבית 
באופן שאין אחד מהם יכול לחזור בו והוליך שם כליו ומטלטליו הרי זה 

רא ליה דאחר שלשים יסירנה מזוזה ואף על גב דהרב חק"ל  סביבמתחייב מיד
[רק לאחר ויחזור ויקבענה אין צריך להסירה אחר שלשים ולקבעה מחדש : 

ל בורא -תם ונשלם שבח לא  שלושים יום שגר בחול חייב במזוזה ובברכה]
 בריך רחמנא דסייען מריש ועד כאן עולם

בגלל לשון הרע ה"י מחלות יורדות לעולם ל"ע זוהר הקדוש מתורגם 
לעומתו השומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו ומי האיש החפץ חיים 

אוהב ימים לראות טוב נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה  
ִלי.  ָׁשָנה ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ָּכתּוב (קדש ישראל, וכתוב ואנשי וכו') ְוַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש ִּתְהיּון

ַמה ֶּזה ְוַאְנֵׁשי, ְוַאֲחָריו ֹקֶדׁש? ֶאָּלא ְוַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש ַוַּדאי. ֶׁשָּׁשִנינּו, לֹא ָיְצאּו ִיְׂשָרֵאל 
ִּבְכָנָפיו, הקב"ה ַאַחר ֶׁשָּיְצאּו ַלֵחרּות, ָלַקח אֹוָתם הקב"ה ַלֵחרּות ֶאָּלא ִמַּצד 

ְוַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש ִּתְהיּון ִלי, ַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש ַוַּדאי, ֲאָנִׁשים ְוִנְקְראּו ֲאָנִׁשים ֶׁשּלֹו, ָּבִנים ֶׁשּלֹו., 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָאַמר ֶאת ֶזה, ְוַעל ֶזה ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּקֵרא ַאִחים  ֶׁשּלֹו ַמָּמׁש

ָּכ ִנְקְראּו הּוא, ֶׁשָּכתּוב (תהלים קכב) ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ְוגֹו'. ַאַחר -ָּברּו-ַלָּקדֹוׁש
ֹקֶדׁש ַמָּמׁש, ֶׁשָּכתּוב (ירמיה ב) ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה' ֵראִׁשית ְּתבּוָאֹתה. ֹקֶדׁש ְולֹא 
ַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש. ִמּׁשּום ָּכ ָּכל ֹאְכָליו ֶיְאָׁשמּו, ְוָכתּוב (ויקרא כב) ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל 

ָׁשִנינּו, ִיְׂשָרֵאל ִנְקְראּו ֹקֶדׁש, ּוִמּׁשּום ָגָגה. ֹקֶדׁש. (שם) ְוִאיׁש ִּכי יֹאַכל ֹקֶדׁש ִּבְׁש 
ֶׁשֵהם ֹקֶדׁש ָאסּור ְלָאָדם ִלְקרֹא ַלֲחֵברֹו ְּבֵׁשם ְּגַנאי ְולֹא ְלַכּנֹות ֵׁשם ַלֲחֵברֹו, ְוָעְנׁשֹו 

ֵמָרע ְוגֹו'.  ָּגדֹול, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִּבְדָבִרים ֲאֵחִרים. ָׁשִנינּו, ָּכתּוב (תהלים לד) ְנֹצר ְלׁשֹוְנ
ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ָּכל ִמי ַמהּו ֵמָרע? ֶׁשִּבְגַלל ָלׁשֹון ָהָרע ַמֲחלֹות יֹוְרדֹות ָלעֹוָלם. 

ֶׁשּקֹוֵרא ַלֲחֵברֹו ְּבֵׁשם ֶׁשֵאין ּבֹו ּוְמַגֶּנה אֹותֹו, ִנְתָּפס ְּבַמה ֶּׁשֵאין ּבֹו. ֶׁשָאַמר ַרִּבי ִחָּיא 
ל ִמי ֶׁשּקֹוֵרא ַלֲחֵברֹו ָרָׁשע, מֹוִריִדים אֹותֹו ַלֵּגיִהֹּנם, ְויֹוְרִדים ָאַמר ַרִּבי ִחְזִקָּיה, ּכָ 

 לֹו ִלְלָחָייו, ְּפָרט ְלאֹוָתם ֲחצּוִפים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשֻּמָּתר ָלָאָדם ִלְקרֹא ָלֶהם ָרָׁשע. 

 

 רו של רוטשילד והקידוש ה' שנגרם מכך ובנו גם נעשה סוכן לנסיך יוש
אך עוף השמים יוליך את הקול ונפוצה השמועה שהנסיך הפקיד את כל כספו 
אצל רוטשילד, ואחר מספר ימים באה פלוגת צבא צרפתיים והקיפה את ביתו 
של רוטשילד, אנשי חיל בחרבות שלופות התייצבו בפתח הבית והמפקד שלהם 

רש ממר רוטשילד שימסור לידו את הכסף והזהב של הנסיך וילהלם שהופקד ד
אצלו לפני מספר ימים ואיימו עליו שידונו אותו למיתה אם יסרב להם. 
בתחילה הכחיש רוטשילד את דבריהם ואמר שלא הופקד אצלו שום כסף וזהב 
מהנסיך ניתנה פקודה לחיילים לערוך חיפוש בבית רוטשילד אך לא מצאו 

ר, ולאחר איומים נמרצים נאלץ רוטשילד לגשת אל הקיר אשר עליו היתה דב
תמונה גדולה, הסיר את התמונה ונתגלתה דלת קטנה ואז הוציא מפתח קטן 
מכיסו, ופתח את הדלת, אחר כך ירד משם הוא והמפקד אל חדר נסתר אשר 

 היה שם מדפים רבים זה למעלה מזה ועליהם ארנקים מלאים שקלי זהב. 
רוטשילד למפקד ואמר, פה ימצא אדוני שני מליונים ושמונה מאות אלף פנה 

שקלי זהב והרי הם מונחים לפניך, ציוה המפקד לחיילים והם הוציאו את כל 
הזהב והלכו לדרכם. אחר שהלכו כל אנשי הצבא של נפוליון קרא רוטשילד את 

ת כל בניו ואמר להם בני היקרים אני הצהרתי בשבועה לנסיך להחזיר לו א
כספו וזהבו והם עדיין שמורים אצלי ולא נגעה בהם יד, את כספי וזהבי שלי 

דלים וריקים, ויענו הבנים ויאמרו, לא דלים  נתתי למפקד הצבא ונשארנו
וריקים אנו אם יש לנו אבא ישר ונאמן כמוך ואנו מקוים כי ביושר לבבינו 
ובכשרון רוחינו נמלא בעזרת ה' את כל חסרוננו, יפה דיברתם, בני, קרא רבי 
מאיר אנשיל רוטשילד, אל נא יפול רוחינו נמשיך לנהל את מסחרינו ביושר 

ואמנם שוב האירה יהיה בעזרנו וימלא את חסרוננו.  טובובצדק והשם ה
ההצלחה את פניה לרוטשילד ובניו כי שמו בה' מבטחם איש לא ידע כי 
רוטשילד יצא נקי מנכסיו רק שהשמועה היתה כי מפקד צרפת הכביד את ידו 

הסוחרים גדולי  על רוטשילד לתת לו את אוצר הנסיך ונאלץ לעשות כן, אף
ברוטשילד ובמסחרו וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. בליל  המשיכו לתת אמון

חג הסוכות תקצ"ב נפטר רבי מאיר אנשיל רוטשילד, היקר והישר באדם. 
ובינתיים נהפך הגלגל על נפוליון הוא הודח מכסאו, ויד מלכות אשכנז גברה על 
צרפת וכל נסיכיהם חזרו לארצם ובתוכם גם הנסיך וילהלם ובשנת תקצ"ג 

נו של המנוח רוטשילד בקשה לפגוש את הנסיך, ובפגישה שאל אותו מי הגיש ב
הוא, והציג את עצמו שהוא בנו של המנוח כי רבי מאיר אנשיל נפטר לפני 
כשנה. הנסיך הביע צער רב על מותו של רבי מאיר אנשיל ואמר כי ידוע לו 
שתחת איומי רצח מצד הצבא הצרפתי נאלץ מר רוטשילד למסור את הונו של 
הנסיך לידם. אבל בנו של המנוח הפסיקו והודיע לו את כל האמת כי רק את 
כספו שלו בסך שני מליון ושמונה מאות שקלי זהב נתן למפקד הצבא, וכספו 
וזהבו של הנסיך עודנו שמור לפקודתו והביע את נכונותו להשיב את כספו 

אני כי  וזהבו של הנסיך לידו, הנסיך קרא מתוך התרגשות, לא אדוני, רואה
אתה אדם ישר ונאמן כאביך, הכסף כולו נתון לך, ואנא אתה תהיה סוכן ביתי 
כאביך ז"ל, ברור לי בהחלט כי בין העמים שלנו לא נמצא אף אחד שיוכל 
להתחרות במידות של צדק ויושר עם אביך המנוח, תן לי יקירי לגמול לכם 

אביכם  לך ולאחיך היקרים רק מעט מזעיר מחסדו ורוח נדיבותו של
ומאז נעשה בית רוטשילד למרכז הכספים, הנסיך פירסם ברבים המנוח. 

את כל פרשת פיקדונו בידי מר רוטשילד והלל מאוד את יושרו וצדקותו 
ונתקדש שם ה' ברבים (ואף הסופרים הנוצריים מביאים את כל הסיפור 

 בספרי ההיסטוריה שלהם, שרי המאה ח"ה מעמוד קכ"ח והלאה)
ר' יוסף כהן ז"ל בנו של הרב עמוגי מעתוק הכהן  קידוש ה'ל יושר שגרם. 

זיע"א, היתה מלאכתו צורף, ופעם אחת קנה חמשה צמידים מאיזה ערבי 
והצמידים היו עשויים מזהב. אולם הערבי לא הרגיש בזה, שחשב שהם 
עשויים מכסף ומכר לו אותם בשווי של צמידים של כסף. (והגם שטעות 

גמ' ב"ק דף ק"ג:), הלך ר' יוסף אל הערבי ואמר לו: הגוי מותרת כמבואר ב
ולא מכסף, שמגיע לו יותר כסף, היות שהצמידים היו עשויים מזהב 

והראה לו אותם ושילם לו כל ההפרש. נתן לו הערבי צמיד אחד מתנה 
והיה הולך ולא פסק פיו מלשבח ומלהלל אותו ואת העם היהודי על 

הם יושר ואמונה, ונעשה בזה קידוש יושרם, שבזכות האלוקים שלהם יש ל
  -ה' גדול. (מאת בנו

 דובר אמת בלבבוו
מספרים על מוה"ר המקובל האלקי הרב כליפה הכהן זיע"א מח"ס "מענה 
רך", שהיה מוכר בדים. ופעם בא אליו קונה כדי לקנות סחורה והציע לו מחיר. 

ון ולכן לא יכל להשיבו. והקונה חשב שרבינו אולם רבינו היה מברך ברכת המז
לא מסכים למחיר שהציע לו ולכן היה מוסיף לו מפעם לפעם. וכשגמר ריבנו 

תאמין לי, שכאשר אמרת את המחיר הראשון,  -לברך ברכת המזוון, אמר לו 
גמלה החלטה והסכמה בלבי למכור לך, ולכן אל תוסיף יותר אלא רק הסכום 

הרב שירויח ויצליח. והקונה התפלא על יושר ואמונת  הראשון שנקבת. וברכו
 הרב ז"ל. (והשווה על רב ספרא בגמ' מכות כ"ד).

 מצאו דולרים ויהלומים במזרון והרב אמר להחזיר
אברך קנה בית שהיה שייך ליהודיה בת תשעים וחמש שנפטרה. האשה 
ן שמכרה את הבית, היתה בתה בת השבעים של הישישה, שלא היה לה כל רצו

או כח לפנות את הבית על כל מטלטליו. היא ציינה שהבית עומד למכירה על 
כל תכולתו (רהיטים, בגדים וכו') ועמדה על כך שהדבר יכתב בחוזה המכירה. 
באחד הימים לפני פינוי הדירה, נכנסו ילדיו של האברך לדירה. אחד הילדים 

 מתוככי המזרוןהבחין בחפץ המבצבץ מתוך מזרון. הילדים הוציאו את החפץ 
היתה זו תיבת מתכת נעולה במנעול בטחון. כאשר נפתחה הקופסה נדהמו 

שהיא מכילה אלפי דולרים במזומן, שטרי חוב ותכשיטים הכל להיווכח 
סכום רב ביותר. היה ברור שהישישה,  משובצים ביהלומים. המטמון היה שווה

שהיא החביאה, גם בעלת הדירה שנפטרה, לא גילתה לבני משפחתה אודות האוצר 
אם ייוודע הדבר, יתכן מאד שאין להם כל בעלות על התיבה. וכי בחוזה המכירה 
לא צויין במפורש שהבית נמכר עם כל תכולתו (יחד עם הכסף במזומן והתכשיטים) 

 מקום לא היה כל ספק-מכל

 יושר  – סיפורים  מחזקים

כן הרה"ק הבת עין זי"ע, וכמו שהעיד על עצמו שמנעוריו הורגל להתרחק ביותר מגסות הרוח, וא –נר לרגלי בעל ההילולא  ידוע הדבר, שענין הענווה היתה : אמירות  מחז"ל
אחד המלווים, ואמר בביטול:  על קברי צדיקים בבית החיים בצפת, העיז פעם בעת שהשתטח רבינו .כל הספר 'בת עין' מלא וגדוש במעלת ההכנעה והענווה ובגנות גסי הרוח

והנה המעשה  (אור הגליל)"מי יודע אם באמת נטמן הצדיק פה". ענה רבינו ואמר: "דבר שהוא מסור ומקובל אצל הרבה יהודים, ואין מאמינים בזה, הרי זה אפיקורסות". 
ברבים , ומהם ראו וכן עשו בישיבה חשובה בעיה "ק ירושלים , והם קבלו על עצמם שאם יתארסו עשרים בחורים (כמניין הבחורים  ה שבמודיעין עילית התפרסםשאירע בישיב

רון מתוך העשרים מצא אף הוא את וכך הוה, לפני כשבוע נשלם ה 'מניין', והבחור האח לבת עין  'שנשאר ו' מחברי השיעור) אזי יעשו סעודה רבתית ביומ " ד י"ב כסליו תשפ "ב,
 זיווגו למזל טוב
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 היין, כך שלא הפסיד רב הונא כלום.
ממעשה זה אנו רואים שרב הונא נענש לגודל דרגתו הגבוהה  

 זאת חזר לו כל כספו שהפסיד הפסד עצום וכתיקן 
תתרס''ב ז''ל, מי שנושא ונותן  וכתוב בספר החסידים סי'

באמונה נותנים לו שכר גם על משא ומתן שלא בא לידו לפי 
שאם היה בא לידו היה עושה באמונה, ואף אם נעשה עני 

כאילו היה עוסק ועושה ואינו נושא ונותן נותנים לו שכר 
מו כן וכו' ע''כ.אפילו באמונה וכן לכל דבר ולאחר מיתה כ

 רואה ברכה בעמלו  אותו, אינוגוי, המרמה 
 

שאלו שהרוויחו כספים    )א"תרסאות (כתב בספר חסידים 
מטעויות של גויים, לא ראו ברכה בעמלם, ונכסיהם ירדו 
לטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה. ולעומתם אלו שקידשו 

ות, גדלו את ה' והחזירו כספים של גויים שהגיעו אליהם בטע
 והעשירו והצליחו, והניחו יתרם לעולליהם.
וסי' רלא ס"ק ב  מובא בבאר הגולה סי' שמח ס"ק ה

אמרו רבותינו שאותם אנשים שגזלו או  מילקוט שמעוני
עשקו גויים לבסוף פשטו את הרגל ולא נשאר להם מאומה 
מכל רכושם ולעומת זאת מי שנהג עם הגויים ביושר לבסוף 

שם שמים ולכן אסור לגנוב או לגזול  התעשר וזכה לקדש
מגוי אפילו דבר פעוט ערך וכן אסור להטעות את הגוי. 
למשל, לבלבל אותו בחשבון כך שיחשוב שעליו לשלם יותר 
ממה שצריך. וכן אם קנה היהודי מהגוי דבר מה בהקפה, 

שיש  והגוי שכח שהיהודי חייב לו כסף, חייב היהודי לשלם לו
ה', שאולי יתברר לגוי שטעה ויתרעם חשש שמא יגרם חילול 

על היהודי שלא תיקנו, במצב כזה חובה על היהודי להעמיד 
 את הגוי על טעותו ולקבל התשלום המגיע לו 

 
 מעשה באדם שנפטרותתרס"ב   סימןמובא בספר חסידים 

לו לא עלינו בניו ובנותיו  ושאל לרב מדוע קרה לו כך שכל 
לו הרב שמא רימית בני  ממונו הלך לחתניו ולכלותיו אמר

אדם אמר לו אותו אדם חס ושלום אלא שהיה מסחר עם גוי 
אחד ורימיתי אותו באופן קבוע ועכשיו הוא נפטר ומאז 
שנפטר ירד מזלי אמר לו הרב כל הצער הזה שנגרם לך 
והפסד הממון הוא משום שרימיתי את הגוי זה וכשנפטר 

ולכן אתה הוא קטרג עליך ומקטרג עליך כל הזמן בשמים 
 סובל את הצער הזה וכל הפסד ממון זה 

במשלי (פ"כח ,כ) איש אמונות רב  כותב הרבל"ג על הפסוק
במדיניות ובדעות הוא רב  אמונהבברכות . איש שמתעסק 

 ו יצליח כחפצו ומצד דבקו בש''ייושרברכות מצד 
ִלְבָרָכה ִאיׁש  ינּו ִזְכרֹוָנםָאְמרּו ַרּבֹותֵ וְ משערי קדושה ח''ב ש''ד 

ֱאמּונֹות ַרב ְּבָרכֹות ֶזה ַהּנֹוֵׂשא ְונֹוֵתן ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשְּנָכָסיו ִמְתַרִּבים 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְזִמין לֹו ַּפְרָנָסתֹו ְוכּו' ְולֹא עֹוד ֶאָּלא 

ָנתֹו ִיְחֶיה ֶׁשִּנְקָרא ַצִּדיק ֶׁשֶּנֱאַמר (חבקוק ב') ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּו
ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה תרי''ג ִמְצֹות ֵהן ְוכו' ּוָבא 
ֲחַבּקוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ֶאָחת ֶׁשֶּנֱאַמר (שם) ְוַצִדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו 

 ִיְחֶיה: 
סיפר רבה (איש שלום) פרשה טז  אליהומסופר בתנא דבי 

יה בי, שמכרתי , רבי מעשה האליהו הנביא שאמר לו אדם 
לגוי ארבעה כורים של תמרים, ומדדתי לו בבית אפל מחצה 

להים אשר בשמים יודע על מדה -על מחצה, אמר לי אתה וא
שאת מודד לי, מתוך שמדדתיו לו חסרתיו שלש סאין של 
תמרין, לאחר מיכן נטלתי את המעות ולקחתי בהן כד אחד 

קרע הכד של שמן, והנחתיו במקום שמכרתי התמרים לגוי, נ
ונשפך השמן והלך לו, אמרתי לו, בני הכתוב אומר, לא 
תעשוק את רעך (ויקרא י"ט י"ג), רעך הרי הוא כאחיך, 
ואחיך הרי הוא כרעך, הא למדת, שגזל הגוי גזל, ואין צריך 
לומר אפילו של אח, ומתוך שהקב"ה ראה את בני אדם 

פירש בעונותיהן שהן עושקין וגוזלין וחומסין זה בזה, חזר ו
בקבלה על ידי יחזקאל בן בוזי הכהן, ואביו כי עשק עושק 

לעומתו המתנהג ביושר זוכה וגזל גזל אח (יחזקאל י"ח י"ח). 
ידיו במעשה לברכה

 ָלֹרב וייפרץִכי ְמַעט ֲאֶׁשר ָהָיה ְל ְלָפַני 
 איש אמונות רב ברכות
) כדרך שמוזהר  זשכירות ( פ' י"ג ה" כותב הרמב"ם הלכות

בעה''ב שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו כך העני מוזהר שלא 
א כל יגזול מלאכת בעה''ב ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוצי

היום במרמה אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן שהרי הקפידו 
על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה. וכן חייב 
לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל כחי עבדתי את 

(בראשית אביכן. לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה שנאמר 
 ''ויפרץ האיש מאד מאד'' מג)-ל

הרמב"ם כותב שיעקב אבינו זכה לעושרו בזכות יושרו של 
יעקב אבינו אף על פי שלבן הרשע היה רמאי גדול  וכפי שכתוב 

רת מונים  דהיינו מאה פעם רימה לבן ותחלף את משכורתי עש
ליף את ההסכם בכבשים חאת יעקב ,החליף את לאה ברחל, וה

 ועוד למרות זאת יעקב היה ישר ולכן זכה לכל העושר הזה 
: "לעולם יהא אדם נאמן  כתב המאירי במסכת יומא דף כב

בכל עסקיו, ולכל אדם. וכל שיעשה כן, יהא בטוח שנכסיו 
יתעסק  -(נדה ע ע"ב): הרוצה להתעשר  מצליחים, כמו שאמרו

באמונה, ולא אמר יתעסק באמונה לחברו, אלא לכל אדם 
הכנת העושר.  -שבעולם. ואף במשלי החכמים אמרו: היושר 

ואף על פי שמדת הנאמנות משובחת בכל אדם, וכל אדם צריך 
לה, מכל מקום מי שהוא ממונה פרנס על הציבור, צריך שיהא 

 תכלית, שלא תהא פרצה קוראתו". מעוטר במידה זו עד
רבה בסחורה ובמסכת נדה אמרו, מה יעשה אדם ויתעשר י

וישא ויתן באמונה, ובמדרש משלי אסמכוהו אקרא איש 
אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה, הנושא ונותן באמונה 
נכסיו מתרבין והקדוש ברוך הוא מזמין לו פרנסתו מפני שבני 

היה ממונם מצוי אצלו תמיד, ולא די אדם בוטחין באמונתו וי
לו שיתפרנס מן האמונה אלא שנקרא צדיק שנאמר וצדיק 

 באמונתו יחיה.
אדם  שמכניסיםאמר רבא בשעה  )דף לא(מובא במסכת שבת 

קבעת עתים לתורה  ונתת באמונהלדין אומרים לו נשאת 
עסקת בפו''ר צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך 

אלות השאלה הראשונה היא  האם נשאת שדבר מתוך  כל ה
 ונתת באמונה

בספר מוסר, באדם  בספר יוסף אומץ כותב סיפור שראיתי
אחד שפתח חנות מסחר, וקודם שהתחיל לעבוד בה, הלך לרב 
לבקש ממנו עצה להצלחה וברכה: והרב אמר לו: הברכה היא: 

רב, הסביר לו הרב: לא הבין כוונת המבקש העצה  א, ב, ג, ד, 
ב אמונה ברכה, דהיינו שאם יהיה נושא  -שזה נוטריקון א

ד, נוטריקון גזל דלות, דהיינו -ונותן באמונה יזכה לברכה. ג
שאם הוא לא ישמור עצמו ח"ו מגזל, סופו שיהיה לו דלות 
רחמנא ליצלן. וזהו רמז הכתוב: "איש אמונות רב ברכות", 

ובאמונה, זוכה להרבה  דהיינו שמי שמתנהג במשאו באמת
 ברכות. וכאמור.

מגדולי  ) על רב הונא שהיה. (דף ה מסופר בגמרא ברכות
הצטער מאוד. ,החמיצו לו ארבע מאות חביות יין האמוראים ש

נכנסו לבקרו חבריו החכמים ואמרו לו שיבדוק במעשיו אולי 
 נהג באיזה ענין שלא כהוגן. אמר להם: וכי אני חשוד בעיניכם

לו: וכי הקב''ה חשוד בעיניך שמעניש סתם בלא ?! אמרו 
סיבה?! אמר להם: אדרבה, אם יש מי ששמע משהו לא טוב 
עלי, שיודיע לי ואתקן. אמרו לו: שמענו שכבודו לא נותן את 

. אמר להם: הרי הוא לאריסו בזמורות הגפן כל החלק המגיע
גונב לעצמו הרבה, לכן אני מפחית משכרו. אמרו לו: בכל זאת 

ב לך שגם אתה גונב ממנו. אלא תתן לו אתה את החלק נחש
המגיע לו, ואם תרצה תתבע אותו אחר כך על גניבתו. אמר 
להם רב הונא: אני מקבל עלי את דבריכם וחוזר בי. עשה 
הקב''ה נס ונהפך החומץ חזרה ליין. ויש אומרים שהתייקר 

 החומץ ועלה לדמי מחירו של 

נכתב לעורר לב המעיינים בלבד לא למעשההרב יהורם חדד שליט"א                                                   / שואל ומשיבשואל ומשיב
כתב בשבט הלוי ח"ב סימן קי"ד שהחיוב לקום  תשובהשעלה באוטובוס האם חייבים לפנות לו את המקום ולהשאר בעמידה   70: זקן בגיל שאלה

אם כן היה צריך לעמוד ואחר כך יכול לשבת אבל הידור לא מקיים שהוא יושב והזקן עומד ולכן צריך לפנות את  בזקן הוא קימה שיש בה הידור
מקומו ואף שהגמרא אמרה שבמקום שיש חסרון כיס לא חייב לקום פה אין חסרון כיס  שהמחיר בישיבה ועמידה זהה ועוד בעינן  שיהיה חסרון 

לגבי נשים  הוא מחלוקת  ] ל זמן שהזקן עומד אינו יכול לשבתוכן פסק בהליכות עולם  כי תצא ס"ה שככיס כעין ביטול מלאכה והכא אין פה [
חנו לחייב עמידה ( ובהליכות עולם פסק לחייב לקום גם מפני אשה ] זולת וגדולה ודעת האר"י זי"ע דאין לעמוד, ע"כ נראה דבסתם אשה אין בכ

לבד אלא דלפעמים גם מצטערת הרבה בעמידה ואיכא מצוה ולפעמים איכא גם מפני הסר ממך נשים מעוברות וכיו"ב, לא מפני מצות קימה 
קשות פה ולזות שפתים, דגם בדרך הלוכו של אדם ניכר אם חכם הוא, [ובהליכות עולם פסק ממידת חסידות ראוי לעמוד ולפנות הכסא ]והכלל יע

על הבריות, ועל כיו"ב נופל מליצת לשון רבינו יונה ביסוד התשובה: "ולא יעות הוא דהחכם וירא אלקים עושה הכל לקדש שם שמים ולאהב אותו 
 ועיין חשוקי חמד  ב"מ לא  ויש בזה ואהבת לרעך כמוך וגמילות חסד לפי כחו אפילו פסיעה אחת".

 רכיםהנושא ונותן באמונה נכסיו מתב

ושרה חניה, צבן יגאל  דר וינצור ויעזור וירומם ויצלח את התורמים היקרים ובני ביתם: חדד אשר, דומי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברך וישמו
זבולון וברברה חדד, משה חיים בן אביבה, עמי ושושנה כהן, אליהו ורות נחמה חדד, רפי ואביבה וציפורה, יצחק ויוכבד תהלה חדד, גד חדד, ישראל וקרין חניה, ציפורה חדד ומשפחתה, חי ואביבה חדד, 

,  וכל משפחתה , בת שבע חדד, הרב אסף נתןדניאל פראנג'י, יוסף ומינה חדדזגדון, שמואל ונורית חדד, כהן שמעון ומרים, מיכאל ואליס חדד, עמוס רזיאל ואוריה חדד, יהונתן ושילת חדד, הדס ו
ליטל ומזל אורין עינב רבקה בת רות , לזיווג הגון תהילה בת שרה, רות בת תמר, קה ובן ,מזושן יונתן , בר רביעקב אזוביב, כהן רחמים וסוזיר' ' יעקב צבאן, דוד  ואילנה ביתן, אברהם וסיגלית מסס, ר

ועוד ] ולעלון השבועי. מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם ויחיים מכל צרה ונזק יצילם יגביה כוכב מערכתם בין הזמנים ,לל ליל שישי, כוללי , כולל יום ,כושתורמים לכוללי קול כמוס[. בני ציפורה  
מלא כל משאלות ליבם לטובה, ל גזירות טובות וברכות מרובות, וזכות התורה תגן בעדם וי-ל מעליהם כל גזירות קשות ורעות ויגזור עליהם הא-ובכל אשר יפנו ישכילו וכל אשר יעשו יצליחו ויבטל הא

.                                 ירכה.  לחיים טובים ומוצלחים, ויסיר כל מחלה וכל דבר רע ונהיה תמיד שמחים ומאושרים אכי"ר. לע"נ: יורם בן זילו, רחל בת מזלה ,אליהו בין מב
 מותר  כל לצורך זיכוי הרבים ה כל הזכיות שמורות  YORAMADAD@GMAIL.COM   054-8464024ייל:במלקבלת העלון 

יהונתן  ושילת  לחת  העלון מוקדש להצ
שה' יתברך יצלחם במאד ובני ביתם:  חדד

מאד ויתקיים בהם הפסוק ימלא ה' כל 
משאלותך  ויקוים בהם הפסוק והיה כעץ 

שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו וכל 
לראות בנים ובני ויזכו  אשר יעשה יצליח

 בנים עוסקים בתורה ובמצוות

אבו חליל הועמד לדין בבית המשפט, שאל אותו השופט: האם  נקנסת בעבר? כן, ענה אבו חליל, לפני חמש שנים מילי דבדיחותא :
 נקנסתי על רחצה במקום אסור. ומה היה מאז? שאל השופט, אמר אבו חליל: מאז לא התרחצתי. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 (כ"ח כ')ך ..." ים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולקאם יהיה אל"

 

כאשר הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ היה מברך מישהו היה 
הקב"ה שעושה עימנו טובות, שהציל את האבות "מקדים: 

והיה מבקש מהעומדים במקום  הוא יברך את ..."הקדושים ... 
 ("הרב הדומה למלאך")                                     שיענו אמן על הברכה.

 
איך שלח יצחק הצדיק  ,הקדוש יים"החר או"ה תהיתמידועה 

     (כ"ח ה')                            רשע כמו לבן?!אדם את בנו לחרן, אל 
 

 , בעל "דרש טוב": רבי שמעון זאב מנלה הי"ד תירץ הגה"ח
 

 "וישלח יצחק את יעקב ...בסוף הפרשה הקודמת  על הפסוק
 ."איני יודע מה מלמדנו" כתב רש"י: ."אם יעקב ועשורבקה  אחי

 

אם יעקב ועשו". יעקב היה רבקה יש לומר לזה בא הפסוק "
 כשר. והרי כללהוא עשו גם מפורסם לצדיק וישר, יצחק אחז ש

מן הסתם לבן גם הוא  ,"רוב בנים דומים לאחי האם" קבעו חז"ל
 (כת"י הובא בספר הזכרון לרבי משה ליפשיץ)    ...כמו אחותו רבקה וישר צדיק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
במפרשים מובא שהיו עיניה של לאה  (כ"ט י"ז)". ועיני לאה רכות"

 . יפות, או שהיו רכות, או שהיו דומעות, או שנשרו ריסי עיניה
 

מספרת על ש (סנהדרין קד:) הגמראעל פי בפשטות יש לבאר זאת 
 .שמת בנה והיתה בוכה עליו בלילה ,שכנתו של רבן גמליאל

. שמע רבן גמליאל קולה ובכה כנגדה עד שנשרו ריסי עיניו
. על העין מרוב דמעות יםונכפל יםנופל והי שריסיו ,מבאר רש"י

 )ישראלי .ש("נר" מידידי הרה"ג               .אפשר לומר שכן היה הדבר אצל לאה

 
איך נתן לבן הרשע הקשה רבי יהודה החסיד,  (כ"ט י"ט)"טוב תתי". 

את אחותו ליצחק ואת בנותיו ליעקב לנשים, הלא הוא היה 
 בה'ואילו יצחק ויעקב צדיקים מאמינים  ,מאמין בעבודה זרה

 ולא יניחום לעבוד עבודה זרה?!
 

קב"ה, הנים ביהיו מאמ בני חרן ,כך היה מנהגם ותירץ לו אביו,
ה עתידות, לכן דאלא גם עבודה זרה היו עובדים כדי לדעת על י

 (בעלי התוס')                         לבן לא חשש שלא יעבדו עבודה זרה.

 
רמזה לו לבנה שבחלקו יהיה קבור אותו  (ל' י"א)ותאמר לאה בגד". "

 משה רבינו שנקבר בחלקו של גד. שנולד בג"ד אדר. ומיהו? זה
 

 
 
 
 
 
 
 
 

מפני מה זכה גד לזאת? לפי שלא ערער על דן. בשעה שאמר 
אני בכור לזלפה 'משה שדן יהיה ראש דגל, היה גד יכול לטעון 

ושתק ולא דיבר  ?!'דגל כמוהו ודן בכור לבלהה, למה איני ראש
 נגד משה. אמר לו משה "הוי זנב לאריות ולא ראש לשועלים". 

 

 'אליסף בן דעואל'לכך כתוב במקום אחד נשיא שבט גד 
זה  ,אל-. ביאור, עלה וזכה להיות רע'בן רעואל'ובמקום אחר 

 "נפש חיים" מערכת ג' גד ועיין סוטה יג:) -בעלי התוס' (         משה שנקבר בחלקו.

 
  לב בחזקת שלש זה חזק!

 

 ?חידה, היכן מצאנו בפרשה שיש כח לברכה עם הרבה לב
 

  (ל"ב א')". ויברך אתהם" :ן מברך את בנותיו ונכדיולב -בפרק לב 
 

 ,אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך חז"ל כבר אמרו כתב הספורנו:
להורות שברכת האב אשר היא  ,אמנם סיפר ברכת לבן לבנותיו

   (שם)                 ... על בניו בכל נפשו בלי ספק ראוי שתחול יותר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       

 
 דבר נפלא על פי חשבון:

 

 בעומר!יעקב אבינו נשא את לאה לאישה בל"ג 
 

 )ועיין ת"י ("תפארת יהונתן" .בערב פסחבחברון בית אביו עזב את יעקב 

גר באר שבע, הלא אביו דרך לחרן מפני מה יצא יש להבין, 
הלך לבאר שבע לבקש רשות מהקב"ה לצאת יעקב בחברון?! 

הו אביו ללכת אל וויכאשר צ" (כ"ח י"ז עיי"ש) כדברי הרמב"ן לחו"ל.
באר שבע היא  ."והוא המקום שלן בו ,רשותלבן הלך שם ליטול 

  .הגיע בי"ז ניסן ולן שםהוא מהלך שלשה ימים מחברון, נמצא ש
 

למחרת, י"ח ניסן יצא לחרן וקפצה לו הדרך והגיע באותו יום. 
 נמצא שנשא את לאה בי"ח אייר.ככתוב, שם ישב חודש ימים 

 ,רימי ספירת העומעצם גם יעקב לא נשא אישה בעולה מכאן כי 
 ...      כמנהג ישראל

 )"...הגו במקומנו"נאת רחל הוא נשא שבוע אח"כ  - "עץ חיים" כ"א מהרה"ג אליעזר וייסקובץ (
 

 "ואולי החתונה היתה ב"פסח שני
 

 מדרש תדשא ח')שנת ב' קצג (שראובן נולד בי"ד כסלו  המקובלאכן לפי 
לפי  יוצא ,(סדר עולם ב') מובא שהשבטים נולדו לשבעה חודשיםכו

היתה  של יעקב ולאה שאותה חתונה מפורסמת בחרןחשבון 
 , י"ד אייר."פסח שני"ב

 

, כפי שמצינו בבעלי טעין"ואלא אם נאמר שראובן נולד "למק
התוס', שכתבו שכל השבטים נולדו למקוטעין, שישה חודשים 

 וצ"ע)  אייר היה""י' ב ("נר לשולחן שבת" ועיין "למכסה עתיק" ויצא                  .ושני ימים
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 (כ"ט כ"ו) ".לתת הצעירה לפני הבכירה "לא יעשה כן במקומנו
 

מקדימים את העד הגדול בשנים לחתום לפני הצעיר,  כתובה:
 כד:)  "שלחן העזר" ,יו"ד רמ"ד ל"ה "שלחן גבוה"(אף אם הצעיר תלמיד חכם.    

 
יש שנהגו לייחד עדים על הכתובה בנפרד שלא יהיו הם עדי 
הקידושין, כדי ליתן פרסום לכתובה. ועוד טעם, כדי לכבד את 

 (שו"ת מהר"ם מינץ ק"ט מהרי"ל הל' נישואין)     החתן והכלה בריבוי עדים.     

 האורה קפ"ב יב) '(ס  רש"י הקפיד שעדי קידושין לא יחתמו בכתובה.
 

ועדי הכתובה הם גם עדי  ,להדר על זה אכן המנהג שלא
 )"נטעי גבריאל" נישואין ח"א - ת התשב"ץ ח"ב ז'"(שו   "טוב שיהיו".  -הקידושין 

 
 ".תיותי ואם תקח נשים על בנואם תענה את בנ... "

 

  :חלב היו קיימות שלש קהילות-בארם צובאחרן? איזור מה קורה ב
 

 -"ספרדים"  ב.הם התושבים הותיקים.  -א. "מוסתערבים" 
 -"סניורוס פרנקוס" התושבים שהגיעו אחרי גירוש ספרד. ג. 

לפני כשלש מאות שנה לצורך  פרנקיה-סוחרים שבאו מאיטליה
 מסחר ובמשך הזמן קבעו מושבם בחלב.

 

כתבו בכתובה שלהם תנאי אחד בלבד, שאם  "מוסתערבים"ה
זרע של קיימא, ירושת הנדוניה שלה  ללאהאישה נפטרה 

 ת בין הבעל למשפחת האישה.מתחלק
 

א. לא לגרש את  מוסיפים עוד שלשה תנאים. "ספרדים"ה
, אלא אם בחייה שניהרחה. ב. שלא ישא אישה והאישה בעל כ

שלא יפתה אותה למחול  כן שהתה עשר שנים ולא ילדה. ג.
 אפילו חלק קטן מהכתובה, גם אם מחלה לא יהיה מחול. 

 

פרנקוס" הוסיפו תנאי חמישי, שאם הבעל יחלה במחלה "ה
שיש בה סכנה ולא יהיה לו זרע, יהיה מחוייב לגרשה ויתן לה 

      כתובתה עם התוספת.   
 

הבחירה בין השיטות השונות של הכתובה נעשתה לפי רצון 
 ר אברהם עדס)"הג - בעיר חלב(מנהגי נישואין                                                      האישה! 

 
 גאונים, חריפים וצדיקים -יעקב ורחל של גליציה 

 

הגאונים של ידוע היה כגאון  ה"כוכב מיעקב" ,דנפלדירבי יעקב וי
בעלת לשון  ,מאד היתה אשה חכמההרבנית רחל, , אשתו גליציה.

 ., מפורסמת בחריפותה ובקיאותה בתורהלימודים
 

 

 ...רזומה של פעם
 

היה זה בעת שהציעו שידוך לאחד מבניה עם בחורה מעיר 
שיתנו לו על פי בקשת משפחת הבחורה אחרת. ביקש השדכן 

 וח אותה לצד המדובר.לאת תמונת הבחור, כדי שיוכל לש
 

 : "לא יעשה כן במקומנו לתת הצורהמרהואבהרבנית רחל סירבה 
לא יעשה כן במקומנו " הבפרש מלשון הפסוק ,לפני הבחורה"

 ("בצילו חמדתי")   י גליציה...בנ, כהגיית "לתת הצעירה לפני הבכירה

 
 (כ"ט י"ז)"ועיני לאה רכות".  - - - - - - - - - לאה םבתו

 

כאשר היתה ילדה בת שש ש ,הרבנית לאה טירקל סיפרהבתם, 
 ו מזור לפריחה הזו.מצא הרופאים לא ,סבלה מפריחה בעינים

 

וינה. הרופא בדק נסעו איתה לרופא מומחה בעיר גדולה, כנראה 
אמר למי שהביא . או אז ביקש ממנה לצאת מהחדרואותה 

אותה שפריחה זו נובעת ממליחות דמעות של בכי, כנראה 
 ...שמרביצים לילדה ולכן היא בוכה

 

, וענתה שאכן הרבה קראו לילדה ושאלו אותה אם היא בוכה
 . היא בוכה בכל לילה..

 

 "כוכב מיעקב"שכן היא ישנה בחדר סמוך לחדר בו אביה ה
ודרכו שבכל יום כשהוא מסיים את תלמודו הוא אומר  ,לומד

מתמוגג  - מעת איך הוא בוכהושהיא שכפרקי תהלים ו
 ("שר התורה")     !אינה יכולה לעצור ברוחה והיא בוכה איתו ,מדמעות

שמפעם לפעם  ,מימי ילדותו סיפרמטשיבין  גאוןהאחיה, גם 
היה מתעורר באישון ליל והיה רואה את אביו קורא פרקי תהלים 

שהיה  ,. לימים סיפרה לו אמופורץ בבכיפעם לפעם מברגש רב ו
                (שם)    'למה אבא בוכה כל כך...אותה 'נבהל וקורא לה ושואל 

 
 ... ותהר בן". יםקים את רחל וישמע אליה אלקויזכר אל"

 

 רחל מטשיבין על צדקותה וענוונותה של אמו הרבדבר מופלא סיפר 
 

חול המועד היו מגיעים לבית הוריו דותו הבחין שמדי לבי
משפחה מתושבי העיר, היו באים עם בנם הקטן ונכנסים איתו 

 ם אותה בברכת חג שמח ומודים לה מאד.ילרבנית ומברכ
 

העיר מבקרים  יהודילא היה זה חזיון נפרץ לראות את אמנם 
, אולם כאן הבחין בהבעת תודה ביקור חג בבית המרא דאתרא

 מיוחדת וכן שמטרת בואם היא הרבנית ולא הרב...
 

אולם היא התחמקה והעבירה  ,כמה פעמים שאל את אמו על כך
 את השיחה לענינים אחרים ולא נתנה לו מענה על תמיהתו.

 

סיפרה  ,לו אחת כשראתה שהתעלומה מאד מפריעה עד שפעם
זכה להפקד בילדים במשך שנים. פעם כשהגיעה א לו שזוג זה ל

לשאת עבורה את המזוודות  םהרכבת הציע אותו אד תלתחנ
 לביתה. התחנהמ

 

נולד נה שלהפקד. כעבור  ההביתה ברכה אותו שיזכ וכשהגיע
 לומר תודה. חגבן. זה הילד שמגיע כל להם 

 

עת שזה לא מחמת נכוהוסיף רבינו שאמו התנצלה לו שהיא מש
 ("שר התורה")                 לכן לא סיפרה לו על כך עד עתה! ,ברכתה

 
 ויתור סיבה לחסד ה'

 

ומסרה לה סימנים. בשעת מעשה היה לאה ויתרה רחל לאחותה 
כל להניח שרחל עומדת להפסיד כתוצאה מהויתור את אפשר 

באמת חז"ל אומרים על הפסוק "ויזכור אלוקים את  עולמה. אך
שה' זכר לה מה שמסרה את הסימנים לאחותה. נמצא שלא  ,רחל"

  !להכל - זכתה לילדים זה אלא שבזכות ,זו בלבד שרחל לא הפסידה
 

אודות  :סיפר לי הגאון רבי יצחק הוטנר ,סיפר הגה"צ רבי דב יפה
סמוך לפרוץ ראש ישיבה נודע ומוערך ביותר בתקופתנו. 

מלחמת העולם השניה התארס עם נערה מליטא. לאחר 
המלחמה נתברר שרוב בני משפחתה נרצחו על ידי הנאצים 
ועוזריהם הליטאים הארורים, הכלה עצמה ניצלה בחסדי שמים 
ונותרה בחיים, ברם בריאותה ניזוקה מאד ואף היה חשש גדול 

 שלא תוכל ללדת.
 

לעצת קרוביו ומכיריו וסירב  והנה, למרות מצבה, לא שעה החתן
שלפני אותה מלחמה  ,לבטל את קשר האירוסין. נימוקו היה

ובמהלך , נוראה היתה לכלתו גם בריאות וגם משפחה יפה
, והדבר המלחמה איבדה הן את בריאותה והן את משפחתה

חתנה, והוא לא מוכן להיות הגורם  -היחיד שנותר לה זה הוא 
 שגם את זה היא תאבד!

 

אמר שלדעתו הסיבה שאותו ראש ישיבה זכה והרב הוטנר סיים 
 שמים מבהמשך דרכו להצלחה ולהערכה כה רבה, היתה גמול 

על הנהגה אצילית ומרוממת זו, של נכונות להקריב טובתו 
 ("לעבדך באמת")              האישית בכדי למנוע צער גדול מבת ישראל!

 
לכלתו מום, והוא  מעשה שנודע לבחור שישרכות".  ..."ועיני 

באופן שאם תרצה לראות מה שכנגדה  ,מאדת שעיניה סגורו
 .ומכל מקום לא יפתחו לגמרי תוכרח לפתוח עיניה בכח

 

 שאל החתן, אם הוא יכול לבטל את קשר השידוכין ביניהם.
 

פי שלא  חתן לחפשי חנם, אף עלהיצא  :"חות יאיר"השיב ה
ת ועיניו קטנ'ולא  ',שמשסכי 'לא  זהכי  ,מצינו מום זה בכהנים

      .מכל מקום בין בני אדם הוא מום גדול ושינוי רב, 'כשל אווז
 

מלשון  (כתובות ס: עיי"ש) נראה לי שזהו מה שמובא 'מציצי עינא'
שהיא  ,שזו הבטה בלי פתיחת עינים כראוי ,מציץ מן החרכים

 הובא בפת"ש אהע"ז ל"ט ב')כ "("חות יאיר" ר                               ראיה ממש.
 



    

- -gilyonmy@gmail.com





  

 



  

dorosyesharim@gmail.com
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 הרב אבנר קוואס שליט"א  - הוויתור  כח
 

 הזה  המהלך ,  אבל.  השבטים  את מהם ומוליד ולאה   רחל את נושא אבינו  יעקב בפרשתנו
  את נושא יעקב כן  פי  על ואף  בלאה  רחל את  לו   ומחליף  אותו מרמה לבן , קל היה   לא

  הבאר   על ויושב  לחרן שבע  מבאר בא  יעקב. נפלא דבר  ונגלה  הזה  במהלך  נתבונן   .רחל
ה ָרֵחל  הרועים  את  שואל והוא ן ָנחֹור ַויֹּאְמרּו ָיָדְענּו... ְוִהּנֵ ם ֶאת ָלָבן ּבֶ : "ַויֹּאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעּתֶ

ָאה ִעם ַהּצֹאן".  ּתֹו ּבָ   בפניו מציינת  רחל. נישואין לה  ומציע  רחל אל  פונה  אבינו  יעקבּבִ
 .  הבכירה  לפני  הצעירה את   יחתן לא לעולם  והוא רמאי  שאביה

 
:  הלכות שלוש – סיסמא  אותה   ומלמד אביה   של רמאותו את  לעקוף   מציע יעקב ואז

.  הנר  הדלקת,  טהרה , חלה: דהיינו. שבת נרות  והדלקת , המשפחה  טהרת, חלה  הפרשת 
  הוא  זה ולפי הסיסמא   את ישאל  הוא  יחליף אביה   אם  החתונה שביום  לה אומר הוא
  ובמקום  הכלולות  בליל מחליף הרמאי לבן ,היה  כך ובאמת   .לאו אם   רחל היא זה  אם ידע
  שאחותה  תתן   לא   היא  מנגד לעמוד  יכלה לא  רחל אבל ,  לחופה לאה  את   מכניס הוא  רחל

?  בנינו החליף שאבא  ראית אחותי  :לה  ואומרת  אחותה  ללאה  קוראת רחל . תתבייש
  בושות ויהיו  לענות תדעי  לא  ואת  הסיסמא את   ישאל יעקב, הלולא   תכנסי  עכשיו

  לה ומוסרת יעקב  על  מוותרת רחל ? נעשה מה  כן אם לרחל אומרת לאה  ואז...  וביזיונות
 מבקש יעקב, לאהל  נכנסת   כשלאה  ובאמת. הנר הדלקת, טהרה, חלה  - הסיסמא  את

.  רחל שזוהי  משוכנע  יעקב עכשיו. במדויק  אותה אומרת  ולאה – הסיסמא   את ממנה
ה־ִהוא ַבּבֶֹקר ַוְיִהי: "התוצאה  ומה ָאה  ְוִהּנֵ  ..." ּלֵ

 
  עזרה שהיא כיון רחל  את ישא  לא  לעולם   אבינו שיעקב צפוי היה   כזה מהלך אחרי

 התפעל אבינו  יעקב. לאשה  אותה  לוקח אבינו  יעקב זאת  ובכל.  אביה של לרמאות
,  זאת ידעה  לא   עצמה רחל אבל. תתבייש לא שאחותה כדי לה  שהיתה הוויתור מעוצמת

  רחל הנה? אומרים  היינו   מה ולכאורה  .תפגע  לא  שאחותה כדי יעקב על  וויתרה   היא
  ההיפך  את לנו הוכיח  ה "והקב !  מפסידים  כשמוותרים ,הצדיק  יעקב את  והפסידה  וויתרה 
  זה אחרים דברים  מפספסים ולכאורה  מצוות  כשעושים  מפסידים לא מוויתורים. לגמרי

  וכתוצאה חסד  מצות  עושה  אדם לפעמים  .כפלים כפל   מחזיר ה" הקב  אלא, המציאות  לא
  יבוא  והצלה רווח  –  להצטער לו  אל .  אותו ופיטרו לעבודתו  אחר ,  התעכב  הוא  מכך

 .מפסידים לא ממצוות  – אחר  ממקום
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  בשדה היה  ראובן. מלדת ועצרה בנים 4  כבר  ילדה לאה .בפרשה ישנה נוספת דוגמא
  :מלאה מבקשת רחל ואז . עקרות בעיות לפתור  ביכולתם יש הדודאים . דודאים  ומצא

ֵנְך",  ִני ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ּבְ  . שבטים  עוד  להוליד  רוצה היא  גם  כי מסרבת  לאה אבל "ּתְ
  הדודאים  את  לי תני , שלי לאוהל  לבא  צריך יעקב הלילה: הצעה לה   מציעה רחל  ואז

  בלילה  באותו  ובאמת.  לאה בשביל מוותרת  רחל פעם  שוב, שלך לאוהל  יבא והוא
  שהוא  יששכר נולד מכך כתוצאה.  לאה  לאהל הולך   יעקב הדודאים  מהחלפת כתוצאה 

 .  ממנה יוולד שלא  יששכר את  והפסידה   וויתרה רחל  הנה? נאמר מה . התורה  עמוד
 

  העקרות מן  לצאת  לה יגרמו  האלה שהדודאים  חשבה  שרחל ו" ח  :תשובה הרוהז עונה כאן
  וכיוון לעולם  לרדת  יששכר נשמת  צריכה  שהלילה  רחל ידעה  אלא! עקרות פוקד ' ה  והלא
  ממנה יולד  שיששכר והסכימה   הזכות  את לה העבירה   יולדת ואחותה  עקרה  עדיין שהיא

 .יששכר נולד מכך  כתוצאה ובאמת 
 

-(ירמיהו לא,יד שנאמר שלה נחשב  יששכר, באמת  יששכר  את  הפסידה  לא רחל  אבל
ָמע... ": טו) ָרָמה ִנׁשְ ֶניָה".  קֹול ּבְ ה ַעל ּבָ ִכי  ה" הקב לה  אומרָרֵחל ְמַבּכָ : "ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ

י  ְמָעה ּכִ ָכר ֵישׁ ְוֵעיַנִיְך ִמּדִ ֵתְך ְנֻאם   ׂשָ ָכר  ֵישׁ " ה "הקב  לה  אומר'..."  הִלְפֻעּלָ ,  יששכר – זהו " ׂשָ
  אדם  שכאשר למדנו  מכאן! הדודאים את שהחלפת פעולתך בזכות  שלך הוא יששכר כלומר 
  להעמיד  כדי כך נראה  רק  זה, מה דבר מפסיד  הוא  ולכאורה  לאחר  ומוותר מצוות עושה 
 קוואס.  אבנר  – שלום שבת.  בחזרה הכל  שמקבלים  היא  האמת אבל  ,בניסיון אותו

 
ָנתֹו ַויֹּאֶמר אָ  ְ יַקץ ַיֲעֹקב ִמׁשּ י ה'ֵכן ֵיׁש ַויִּ קֹום ַהזֶּה ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעּתִ ּמָ  טז)(כח,  ּבַ

ָנתֹו ַויֹּאֶמר" ְ יַקץ ַיֲעֹקב ִמׁשּ   , לומר שאין תפילתו של אדםצבורס"ת   בעל הטורים:אומר  "ַויִּ
  ש'צבור' בגימט' רחמים, לרמז לנו ה'מגלה עמוקות'מוסיף על זה . נשמעת אלא בציבור

ָנתֹו ַויֹּאֶמר אָ "... "שיש התעוררות של רחמים בשעת תפילת הצבור ְ יַקץ ַיֲעֹקב ִמׁשּ ֵכן ֵיׁש ַויִּ
קֹום ַהזֶּהא רחמים... איפה? " שהו  יש פה את שם הויה  ..."ה' ּמָ  ...  "! כשהתפילה בצבורּבַ

י"  -", אם אני מתפלל ביחידות ְוָאֹנִכיאבל " ידיעה אם הצלחתי לעורר   "... אין לילֹא ָיָדְעּתִ
כולנו מתפללים, אבל אנחנו לא תמיד יודעים להעריך את הכח  ... עלי את מידת הרחמים

   !!! התפילה... לתפילה יש כח אדיר של
 

לו סכום כסף אדיר    , ובכה לפניו שגנבוהמגיד מקוזניץ הודי אל פעם אחת הגיע איזה י 
הייתי כאן...   אמר לו המגיד: יש לי פה שני עדים שבזמן שפרצו לך לבית, אני . ..מהבית

אמר לו המגיד: אם תשים   !!!אמר לו: רב'ה, אני צריך ישועה?! זה לא אני! למה באת אלי
   ...אז אני מוכן להבטיח לך ישועה ),עתק בזמנם סכום(כאן פדיון של חמישים זהובים 

לבורא עולם, הוא   היהודי יצא החוצה, ואמר לאשתו שעמדה בפתח החדר: "בואי נלך
המגיד מקוזניץ שמע אותו וצעק לעברו:  "...  כבר יושיע אותנו גם בלי פדיון כזה שמן

  ברגע שאדם מבין ש"אין לנו מלך גואל ומושיע אלא אתה", על!!!". נושעת"אתה כבר  
 !".  המקום הוא כבר נושע

 
ְרא " ח ֶאת ַרְחָמהּ  ה'ַויַּ ְפּתַ נוָּאה ֵלָאה ַויִּ י ׂשְ אז למה   שואל הספורנו:... גם לאה היתה עקרה ",ּכִ

משום שגם לאה וגם רחל ידעו שיעקב אוהב את רחל, והוא  ? לאה נושעה ורחל לא
יש לה בעל צדיק  ? עמדה בתפילה על עצמה... ומה עם רחל בעבורה... אז לאה נ מתפלל 

לכן רחל נשארה עקרה בעוד לאה נושעה  ! שמתפלל בעבורה... בטוח שהיא תיוושע
  ואומר על רחל: והנה הצדקת בראותה שלא תוכלהרמב"ן  וממשיך... וילדה ילדים

אור  ' ומוסיף על זה .  להיסמך על תפילת יעקב, שבה להתפלל על עצמה אל שומע צעקה
ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרחֵ שבתחילה כתוב " החיים' הקדוש  שאפילו שעלתה לפניו לזיכרון, זה   ", לַויִּ
ַמע ֵאֶליָה ֱאלִֹהים' לה להיוושע.. רק אחרי שהיא התפללה, אז  עדיין לא עזר ׁשְ  'ַויִּ

  'אפריון שלמה')ן עלו(
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 (ל,ב) ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאֹנִכי

סגל   הלוי דוד רבי  ק"לגה שבאה ,ל" רח למות  שנטה עד חלה אנושות שבנה  אשה על מסופר
  לה שישיב נפשה  לעברו במר  צעקה היא,  וישועה  ותחינה להצלה  בבקשה ,א "זיע ז"ט"ה בעל
.  את הילד  לך להציל שאוכל ?" אני התחת אלוקים: " בתמיהה דוד  רבי לה השיב  .הילד  את

מאחר  , צועקת  אני   שבו אל התורה  אם כי, פונה אני אדוני   לא אל,  ואמרה   האשה  לו ענתה 
  מפי יוצאים  וחכמה אלו  אמת  דברי ז"הט  בשמוע.  חד הוא  ואורייתא  הוא  בריך וקודשא
  דברי התורה : לה   הבטיח וכך , את בקשתה  למלא   ונתרצה כלפיה   את טעמו  שינה, האשה
שנאמר   כמו , יחיה  אולי בזכותם  ,לילדך  במתנה נותן  אני, עם תלמידי כעת בהן עוסק  שאני

ֲאִריכוּ ָיִמים(דברים לב,מז): " ָבר ַהזֶּה ּתַ  .ושלם בריא לאיתנו  שב  והילד שעה חלפה ". לאוַּבּדָ
 

ק לוֹ  ֶ ק לֹו ַוְיַנׁשּ ָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחּבֶ ן ֲאֹחתֹו ַויָּ ַמע ַיֲעֹקב ּבֶ ֹמַע ָלָבן ֶאת ׁשֵ  (כט,יג) ַוְיִהי ִכׁשְ
ה  (יח,ב) ישנה ריצה נוספת המוזכרת בחומש בראשית, בפרשת וירא לֹׁשָ ה ׁשְ : "ַויְַּרא ְוִהּנֵ

ָרץ ִלְקָראָתם ִבים ָעָליו ַויְַּרא ַויָּ ים ִנּצָ ַתח ָהֹאֶהל". אברהם אבינו רץ. וכאן  ֲאָנׁשִ להבדיל, לבן   ,ִמּפֶ
יתוֹ "  –הארמי רץ  ק לֹו ַוְיִביֵאהּו ֶאל ּבֵ ֶ ק לֹו ַוְיַנׁשּ ָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחּבֶ  מדוע הוא רץ, שואל   ".ַויָּ

 
?!...  לא? מה השאלה, מה לא מובן? אם בן אחותו מגיע, מובן מאליו שהוא רץ לקראתו? רש"י
הגיע ובא  ,  לרש"י ברור שלבן רץ מחמת סיבה אחרת, היה לו חשבון: אם העבד, אליעזראבל  

 בשעתו עם עשרה גמלים טעונים מטוב אדוניו, מסתמא 'בן הבית' הגיע עם הרבה יותר...  
מאז שאליעזר היה בבית אביו בתואל חלפו  . רץ לקראת הכסף. הוא כבר היה איש זקן

"זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים   -קן מופלג, בוק גדול. תשעים ושבע שנים. לבן היה כבר ז
 "... דעתם מטרפת עליהם

 
הוא התארח  '. ביקר פעם באירופה למטרת איסוף כספים לישיבת פוניבז הרב מפוניבז' זצ"ל 

נודע לו לרב  .  ז'בוטינסקי – בקהילה מסוימת, ובאותה עת היה שם, לא פחות ולא יותר
בר היום בבית הכנסת, והתעוררה השאלה מי ידבר ראשון.  מפוניבז' כי שניהם עתידים לד

  ודאי שהרב ידבר ראשון. אך כאשר פנו לרב  –אנשי הקהילה היו "פיינע אידן" ואמרו 
אמר להם: "כתוב בגמרא  ? מדוע, רבי-".  מפוניבז', הוא הגיב: "לא, לא, שהוא ידבר קודם

ן חשוב שהוא ידבר קודם, כי  ש'זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים דעתם מטרפת עליהם', לכ
 "... כל שעה שעוברת הוא מזקין עוד 

 
 . עברו עליו כבר תשעים ושבע שנים, והוא מתרגש ומצליח ממש לרוץ -לבן הארמי 

כיון שמבחוץ לא ראה שיש ליעקב בידיים כלום, התחיל לחבק  .  הוא עדיין זקוק להרבה כסף
ק לֹו" אולי יש משהו בפנים...  ,  מכל הכיוונים ֶ אמר, שמא    -ולצערו, לא מצא מאומה. לכן "ַוְיַנׁשּ

 ?!  אין בכיסים ,מרגליות הביא, והן בפיו... הוא היה המום, מה הולך פה? אין כלום?! אין בפה
 

 ֶ ק" זה כסף, "ַוְיַנׁשּ ָרץ" זה כסף, "ַוְיַחּבֶ כסף; אולי   -  ק"נשאלת השאלה: מהיכן לקחו חז"ל ש"ַויָּ
יודע? אולי כאשר לבן שמע כי יש לו בן אחות מתמיד גדול, ששמו יעקב,  משהו אחר?.... מי 

 נישק ליעקב אבינו ע"ה בכל לבו...   -לפי דעה אחת  -נשקו בכל לבו. הרי עשו  
 

לגבי לבן אין דעה כזו, לכל הדעות ה"וירץ" היה עבור הכסף וכך גם ה"ויחבק" וה"וינשק".  
ק ְלָבָניו ְוִלְבנֹוָתיו".אגב. בסוף הפרשה מצינו שוב שלבן נישק: ?  מדוע ֵ ּבֶֹקר, ַוְיַנׁשּ ם ָלָבן ּבַ ּכֵ ׁשְ   "ַויַּ

הוא לא מנשק את יעקב?   "ָבָניו" אלו הנכדים ו"ְבנֹוָתיו" אלו לאה ורחל. ומה עם יעקב? מדוע 
ת יעקב לא. מה  נאמנות עבד אותך. א  יעקב, החתן היקר שלך, עשרים שנה היית איתו, בכזו

במאת   כי את יעקב מנשקים רק בשביל כסף. ובאותה שעה של פרידה הוא כבר ידע קרה?
 האחוזים שאין לו ממנו כסף, אין מה לנשק. 
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
עוז בן מרים, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן בת   בע"ה זיווג הגון:

 גילה. 
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה. , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
יחזקאל  ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל, לרפואה שלמה:

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

 
בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:

חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל,  
רחמים בן מורוור ז"ל, ציפורה בת מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה 

ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן  רים ז"ל.דבורה בת מ ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 
רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה 

רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה 
שבת זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן  ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

ז"ל, אברהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר 
 בן אסתר ז"ל. 

 
 

להרוג את  שבהיסטוריה לא מצאנו עוד בן אדם שרצהשמעתי מהקלויזנבורגר רבי זצ"ל, 
מי הם "הכל"? הילדים   -הילדים שלו עצמו כמו לבן, שנאמר בו "ולבן ביקש לאבד את הכל" 

חז"ל הקדושים, שידעו מי היה לבן, להם אין שום צד שלבן חושב משהו    שלו, הנכדים שלו...
כסף    כסף, –ים. "וירץ לקראתו" אם הוא מחבק ומנשק אין לו כוונה של הכנסת אורח  אחר.
 וכסף. 

 
לא רק לבן הארמי מנשק בני אדם בשביל כסף. אלא לכל אדם יש 'לבן' קטן   במאמר המוסגר:

  ...בלבו, ואם אינו משקיע מאמץ לברוח ממנו, אזי גם הוא מנשק בני אדם בשביל כסף
 

, כי בשעתו, בעת ששימש בתפקיד ראש העירייה בבני ברק,  סיפר לי הרב ירחמיאל בויאר
ויום יום, ממולו היה   . לת שחרית בשעה קבועהבבוקר היה יוצא לבית הכנסת ללדרמן לתפי

עובר יהודי בכיוון השני של המדרכה, וכאשר רק היה רואה אותו מרחוק, אמר לו 'שלום'  
   ...והשתחווה לו... כל כך התכופף, עד שהיה נראה שהוא מגיע עד מרצפות המדרכה

 
בתשובות הגאונים נאמר  ר' ירחמיאל העיר לו פעם: "ר' יהודי, אסור לעשות כך, כי 

שההשתחוויה הראשונה בבוקר צריכה להיות בבית הכנסת, אין להשתחוות לבן אדם לפני  
  .כורעים ומשתחווים, כמעט הגיע לקרקע  -לא הועילו הדיבורים. כל יום מחדש !" התפילה

 
"תשמע. רק נשמע קול הברה בעיר כי אני מתעתד לפרוש מהעירייה,   סיפר לי ר' ירחמיאל:

 כאילו שלא מכיר ולא ראה אותי מעולם.    –ה ימים חלפו, נפגשנו שוב בבוקר, הוא עבר  כמ 
  –כל זמן שאדם חושב שיכול לקבל ממנו ?"... לא השתחוויה, ולא כלום. כי מה יש לו איתי

  -פרוטקציה פה ושם, היחס אחר לחלוטין, מהקצה לקצה. "ארור הגבר אשר יבטח באדם" 
 ('יחי ראובן')... בשביל הממון מנשקים בשביל כסף ומחבקים

 
י ֹרָעה ִהוא ר ְלָאִביָה ּכִ ָאה ִעם ַהּצֹאן ֲאׁשֶ ם ְוָרֵחל ּבָ ר ִעּמָ  (כט,ט) עֹוֶדּנוּ ְמַדּבֵ

שואל ה'בן איש חי' זיע"א, מדוע התורה מדגישה שהצאן היה שייך לאביה, פשוט הדבר שהצאן  
  מקובל שכאשר נולדה בת, היו בזמנים קדמונים היה מבאר ה'בן איש חי': ? אינו שלה 

מפרישים לה כמה פרטים מן הצאן, ואלו יולידו ויתרבו עד זמן נישואיה וכך תהיה לה נדוניה  
ָאה ִעם ַהּצֹאן" נאה. ובא הכתוב ללמדנו שהיה לבן צר עין שלא הפריש צאן לבנותיו,    ְוָרֵחל ּבָ

ר ְלָאִביהָ  יה עבור הנדוניה שלה, אלא  אל תחשוב שרחל באה עם הצאן שהפריש לה אב – "ֲאׁשֶ
 ) 'דרך הבעש"טעלון '( .כשאר הרועים ההולכים עם הצאן גם שאינו שלהם"  ֹרָעה ִהוא"
 



 

 

  
  
  
 

 

   ר העורך דב 
התורה מתארת בהרחבה את התלאות שהיו מנת    ינובפרשת

חלקו של יעקב. ואילולי שהיה מושגח בהשגחה פרטית, לבן 
 בעירום וחוסר כל.  היה משאיר את יעקב
ורה, הובא אלא כל אירוע שמתואר בת  -בתורה אין סיפורים  

  ושים שהאבות הקד  דרךאת הלחזק אותנו. ושנלמד    נתמל  ע
לנו.   העיהקנו  החלק  האך  בפרשה  שקרי  הויתור  רחל    לוא 

 .ביום הכלולות חותה לאה...לא אימנו
אמנו   ללאהכל  רחל  נתנה  עיקר   חייה  שהיא  ההרגשה   את 

שנים אחר  .  הבית, בלי לגלות לה את הסוד שמסרה הסימנים
רחל מבקשת  אבינו,  ליעקב  נשואות  מלאה   שהיו  העקרה 

בנה   מדודאי  מעט  לה  מראובשתביא  ידועים    פני ן,  שהינם 
וכועסת על רחל:  ה שומעת זאתים לזכות לילדים. לא כמועיל

ִאיִׁשי" ֶאת  ַקְחֵּת  ְּבנִ   ,ַהְמַעט  ּדּוָדֵאי  ֶאת  ַּגם  לא   ?!"יְוָלַקַחת 
את כעת  בעלי,  את  לוקחת  שאת  את   מספיק  גם  רוצה 

 "!? הדודאים של בני!? מה קורה איתך רחל
מי   הרי  מדבריה:  נדהמת  אתהכנירחל  אחת    ס  להיות  לאה 

בעצמהשותימנ רחל  זו  הרי  יעקב,  של  את   ו  לה  שמסרה 
היתה   לא  לעולם  היא  אחרת,  החופה.  בשעת  הסימנים 

מו זאת,  שומעת  רחל  ו  רידהרעייתו.  הראש  נושכת 'את 
את 'שפתיים ומשפילה  לאחותה  משיבה  צודקת",  "את   .
רק רגע, היכן הכרת הטוב של לאה? וכי היא שכחה .  ראשה

 ?... שתה עמה רחלד שעהחס את
ואמר: יד  מג  אמר זצ"ל,  שבדרון  שלום  רבי  המישרים, 

התוספות מבעלי  זקנים',  ה'דעת  לנו  גילה  , "רבותיי, 
היו   לרחל  יעקב  שמסר  האשה:    ג'שהסימנים  נדה,  מצוות 

הנר  והדלקת  רחלחלה  כי  לנו  מגלה  התורה  את '  .  מסרה' 
ב  יעק  אלא,הסימנים, לא 'גילתה' אלא מסרה. מה ההבדל?...  

ו אמנו  לרחל  להפנה  "אמר  ההלכות :  שלושת  את  תלמדי 
היהודי   לבית  ובלילה    -השייכות  הנר,  והדלקת  חלה  נידה, 

אותך על    אשאל  נכון  תעני  ואם  אלו,  הלכות  על  שאלות 
רעייתי  -ההלכות   שאת  הסימן  הוכחות".  זה  ביקש  לא   הוא 

שבדרון,   שלום  רבי  אומר  כולם",  שחושבים  כפי  רחל  שהיא 
 .  "היהודי  תות הביראות אם יודעת הלכצה ללא ר"א

לא  כדי  בתמימות,  לה  ואמרה  ללאה  קראה  הצדקת,  רחל 
של ההלכות  את  ונלמד  "בואי  היא    לביישה:  היהודי".  הבית 

כלל לא 'גילתה' לה על סימנים מסויימים, אלא למדה איתה  
 .ההלכות לבת ישראל

את   מחליף  הרשע  שואל   לאהלבן  החופה,  אחר  ואז  ברחל, 
המצוות, והיא שרק    בשלושתבינו את כלתו שאלות  ב איעק

אתמול למדה זאת, עונה לה בהצלחה על כל השאלות, ומיד 
דעתו לאה .  נחה  לומר  בלי  בצניעות,  רחל  עשתה  זאת  וכל 

בלי בשקט  הכל  במקומה.  הכלה  להיות  לה  נתנה   שהיא 
ללאה  לגלות  ובלי  בשתיקה  חייה  כל  כך  חיה  רחל  שתיפגע. 

כעת לכן,  פזאת.  לאה:    מרתואו  חללר  בטרוניהלאה    ונה, 
. היא לא "יְוָלַקַחת ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי ְּבנִ   ,ַהְמַעט ַקְחֵּת ֶאת ִאיִׁשי"

אלא לב,  מרוע  זאת  בזכות   אמרה  כלום,  ידעה  לא  שבאמת 
 . החסד והמידות המופלאות של רחל

 
 
 
 

 

 

 
   ר העורךדב המשך  

יש ולא יותב  ה לאתושאח  כאמור רחל אמנו עשתה הכל כדי
ובזכות רחל   עיקר הבית...  נבחרה להיותלבסוף רחל  .  לםתכ

יהו  מיר  , וכך אמרנו מגלות בבל בבית ראשוןאימנו ע"ה חזר
ידהנביא   ָאַמר ":  )טו-(לא,  נִ   ה'  ֹּכה  ְּבָרָמה  נְ קֹול  ְּבִכיְׁשָמע   ִהי 

ָּבֶני ַעל  ְלִהָּנֵחם  ֵמֲאָנה  ָּבֶניָה  ַעל  ְמַבָּכה  ָרֵחל  י ּכִ ָה  ַתְמרּוִרים 
   רחל מבכה על בניה. :  וברש"י ."ֵאיֶנּנּו

רבנו  אבותהשהלכו    מוהא  איכה  מדרשוב את   ומשה  לפייס 
מנש"הקב שהעמיד  על  נתפייסה  ולא  בהיכל  דמות  עד    ,ה 
רחלש עולם    :לפניו  אמרהו  אמנו  נכנסה  של  מי ַרֲחמֵ רבונו  י 

הוי אומר רחמיך מרובים   ם,דושר  מרובים רחמיך או רחמי ב 
ב  תי צרתי בתוך ביתי שכל עבודה שעבד יעקנסהכ  והלא אני

בד אלא בשבילי כשבאתי ליכנס לחופה הכניסו  את אבי לא ע
אחו אף את  סימני  לה  שמסרתי  אלא  ששתקתי  די  ולא  תי 
הכניסו בניך צרתך בביתך שתוק להם אמר לה יפה    אתה אם
ס סימנך למדת  שמסרת  ולצדקתך  לפעולתך  שכר  יש  נגוריא 
 כ"ל. ע .לאחותך

ָאּכֹ " ָׂשָכר   ה'  ר מַ ה  ֵיׁש  ִּכי  ִמִּדְמָעה  ְוֵעיַנִי  ִמֶּבִכי  קֹוֵל  ִמְנִעי 
ְנֻאם מֵ ְוׁשָ ה'    ִלְפֻעָּלֵת  אֹוֵיבבּו  " ֶאֶרץ   : ְלַאֲחִריֵת  "  ִּתְקָוה  ְוֵיׁש 

    ".ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלםה'  ְנֻאם
ה לאחריתך :מלבי"םומבאר  תקוה  אחרית   יש  על  תקוה  יש 
בע קהימים  שת  לגבולם,    אזץ  בנים  הגם   ומרלוצה  רושבו 

שלהם   הבנים  ישובו,  לא  עצמם  האחרוןשהם  הדור  ,  שהם 
 .ישובו לגבולם

מאמא רחל שלא תפסיק לבכות עד ביאת משיח    נבקש ואנו  
  "ר.כילימה, אצדקנו, בגאולה הש

 

 
 

   

שבע,  וצי  קב יע .א מבאר  המוריה  א  להר  תמגיע  ת פיל מתקן 
וישן ה'   יעקבחלום    , מקוםב  ערבית,  של  והבטחותיו 

בה ומנסך עליה שמן לה' צמ, יעקב נודר נדר מקים  בליעק
 ).  כב-(כח, י

עם .ב  יעקב  ו  פגישת  הבאר  ליד  לבןהרועים  בת  אחי   רחל 
 יג).-(כט, א באה עם הצאן ,אמו

 א וש נ  את רחל,  אתלשי  כדשנים    7  לבן בבית    בד עוקב  עי .ג
  שבעה ו  רחל)  ן ובזכות ויתורה שללבשל  (בגלל רמאותו    לאהאת  
 בעבורה.  נוספות שנים 7 ועובד ,לחר  את נושא אח"כ םימי

 לה).-,לאכט (  האת ראובן שמעון לוי ויהודליעקב ולדת לאה י .ד
 ילדה ליעקב את דן ונפתלי.בלהה שפחת רחל  .ה 
 . ד ואשראת ג ליעקב הדללאה ישפחת זלפה  .ו 
 א).כ-יד ,ל( את דינהו  את יששכר וזבולון תלדוי אהל .ז 
 .כד)-, כבל(ף שמו יוס אהוקרבן נפקדה ויולדת רחל  .ח
 עוד שש שנים   נשארונו לעזוב ומודיע ללבן על רצ   יעקב .ט

 . עושר רבבמקנה וב ברךתמו ו צליח במעשימ ,בבית לבן
 נען. ארץ כ לאחר ציווי ה', עוזב יעקב את לבן לכוון .י 

 .בהר גלעד ו יעקב ומשיגים אותי חרא יםניו רודפבו לבן .יא 
 נד).-מג ,לא( םיביניהם ונפרד רתים בריתוכ לבןיעקב ו .יב 
ישראל,  בדרכו  משיך מיעקב   .יג  למחנים  יגומ  לארץ  ופוגש ע 

 ג).-(לב, א שם במלאכי ארץ ישראל 

  שבת שלום 

 "דבס

ג "פש ת כסלו  ד'            לבן גורג'יה זצ" עובדיה יוסף רבמרן ה  לע"נ שעלון מוקד ה         גי"שנה   599' סמ וןעל 

710ס'מעורשין כנעסוק בתוהזלוןבע
 ן הגאו רמו"של   ויסודמ ",ורוציקברינה " שתדרמב

 ל"צז ין אדלשטי   קבעי   רבי 
,  2וצר קה ב רחוב  רוןהשברמת סר מנ ורהשיע
   .19:00עה בש 'ד  םוי יעור ביתקיים הש השבוע

:ישההפג מספר ,זוםב םג רבור מועשיעה
 . 777  :המת כניס, סיס9779997777

א צֵ ַויֵּ 



 

 

 לא יצטערשהרב 
צ  בה ררש  מד(במדרש   פסוק  )ע,  הרע:  ,  זה  דרשו  לשון  על 

יעקב כשבא ללבן לשון הרע'. ומבואר במדרש שמ  -  ושמרני'
שהוא לשון    וידע  בעוון  שיכשל  בעיקר  פחד  הרשע,  מקור 

 .על כך מה' שלא יכשל ח"ו בעוון זה הרע, ועל כן ביקש 
לקב"ה  תפילה  לשאת  לו  ראוי  אדם  שכל  למדנו  מכאן 

שהרי  כשמגיע הרע,  לשון  בעוון  שיכשל  שחושש    למקום 
 להתפלל, והרי מעשה אבות סימן לבנים ואם   חש בזה  קביע

שכן   אנחנוכל  וראוי    ,כן  בזה,  להיזהר  אנו  צריכים  שבוודאי 
כך, שהרי יצר הרע לולי שהקב"ה מסייע    לנו גם כן לבקש על

היינו לא  לנצחו,  בגמ  בידינו  כמבואר  לו  בקידושין (רא  יכולים 
  כל אדם ן  לדוחובת הזהירות מעוון לשון הרע, ועל החובה    )ל

  זכות, אזי ף  לכדע שאם האדם דן את חבירו  ילכף זכות. יש לי
  הקב"ה גם דן אותו לכף זכות, ופעמים שמגיע לו ולזרעו על 

 .ידי זה ישועות גדולות, בזכות מצוה גדולה זו
:  'ענף עץ אבותבספרו '"ל  זצ  עובדיה יוסף   ל ש" הר מרן   סיפר  

  ועה דהי  דרוטשיל  משפחת  של  המופלגת  איך החלה העשירות
שברכו רבו  בזכות  והכל  רבים,  דורות   ירות לעש  בעשירותה 

מופלגת, בעוון שחשד בו בלשון הרע שדברו עליו בני ביתו, 
 דנו אותו לכף זכות.   ולא

הגאון   אצל  שהיה  הורביץמעשה  הירש  צבי   אב"ד  רבי 
ורבי  הורביץ,  שמואל  רבי  הגאונים  של  אביהם  צ'ורטקוב, 

בעל    פינחס שה'ההפלאה'הורביץ  משרי ,  לשם ה  אצלו  ת 
 .שפחת רוטשילדאנשיל רוטשילד, ראש מ שמים ר' מאיר

ב מפיו,  חוסך  והיה  רווקה,  בת  היתה  לו לרב  שתהיה    עבור 
כ שאסף  עד  בתו,  נישואי  לצורך  זהב  500-נדוניא   ,דינרי 
 . ונתנם בכיס אחד בתוך תיבת הסטנדר שלמד

והנ את התיבה,  פתח  החמץ,  לבדוק  כשבא  ניסן,  י"ד    ה בליל 
 ם המעות שבו איננו! ובאותו פרק זמן, ר' מאיר נשא ס עיהכ

וכשראו   והצליח.  לפרנסתו,  מכולת  חנות  ופתח  בני  אישה 
מאיר   ביתו ר'  שהשמש  החליטו  איננו,  שהכסף  הרב  של 

 '...את הכסף, וראיה שפתח חנות וכו אנשיל גנב
  הרב היה גוער בהם ומשתיק אותם, באומרו שאסור לחשוד 

ש בפרט  יבכשרים,  הרב  מכל  בבית  שהותו  דרך י  ישר  היה 
 ...שמים, צנוע, ובכל ביתו נאמן הוא וירא

וטענו שרק הואאבל בני ביתו של הרב לא נתנו לו מרגוע  , 
הכסף את  אותוגנב  ולדרוש  לחקור  אליו,  ללכת  ואילצוהו   . ,

 ונאלץ ללכת אל חנותו. כשראה את רבו הקדוש, שמח מאוד
 ,חה לפרנסת ביתולת הצלקראתו, בחושבו שבא לברכו בברכ

שהרב נח בחנותו, סיפר לו את אשר קרהו, שנגנב לו או   חר 
 הכסף של הנדוניא של בתו, והיה מגלה טפח ומכסה טפחיים

 .  ד על כך בפני בני ביתו של הרבברמז שהוא נחש
הענ את  אנשיל  מאיר  ר'  כשהבין  כנים יואז  לו,  אמר  ין. 

החנ  הדברים פתיחת  לצורך  הכסף  את  לקחתי  מוכן ו ות,  אני 
אשיב   200מיד    לכבודו  להשיב והשאר  החשבון,  על    זהובים 

,  בתשלומים במשך ששה חודשים. ואחר שנתן את הסך הנ"ל
 . ו בשמחה ובטוב לבבחזר הגאון רבי צבי הירש לבית

הרב של  בביתו  נכריה  משרתת  שהיתה  היא  האמת   אולם 
התיבה,  מפתח  את  השיגה  שבתיבה,  הכסף  את  שראתה 

הכסף  וגנבה ומאת  לבעלהס,  הכל  ולארה  רא,  מה  זמן  ה חר 
כל מעני  שאין  ושתו  ירעש  מרזח,  לבית  ורעיו  הלך  ן הגניבה, 
זהב    משקאות דינר  לו  ושילם  למוזג  ניגש  לבסוף  חריפים, 

 שמצא את הדינר בדרך, והחזיר לו עודף.  אחד, ואמר
לבית המרזח, עם רעיו, שתו וישתכרו   אחר שבוע שוב הגיע
ושיל ניגש  ושוב  זנדי  םעמו,  דר  שגם  ואמר  מצא הב,  זה  ינר 

כשראה כך המוזג התחיל לחשוד בו, איך האיש  .  תו בדרךאו
מוצא השר   הזה  אל  הלך  ומיד  פעם,  אחר  פעם  זהב  דינרי 

וסיפר לו את המעשה, נתן לו עצה כשיבוא ,  המושל הפולני
ואולי אז יגלה   עוד פעם יתן לו שישתכר,  לשתות הרבה עד 

מביא הוא  הזהו  מהיכן  למ  .ביםאת  שסיפר  היה,  וזג  וכן 
אשר את  שגנבה  ולרעיו  אשתו  של   עשתה  מהרב  הכסף  את 

ה את  וקבר  ביתוהיהודים,  בחצר  לשר ,  כסף  הלך  המוזג 
 .וסיפר את כל מה ששמע מהבעל

נ חקירה,  אחר  הבעל.  את  ועצרו  שוטרים  השר   מצאשלח 
של  בעלה  בזבז  אשר  זהובים  כמה  שחסרו  אלא  הכסף 

השר  .  המשרתת שלח  אותו  וקראואז  וחקר  הרב,  אם   את 
איזה ממנו  לו    .כסף  נגנב  שידוע  מה  כל  למושל  סיפר  הרב 

הכסף לרב, וגם סיפר שהמשרתת   בענין הזה, השר מסר את
 .מעשה בעלה היא שגנבה את הכסף, ואת

נבוכו אך  לביתו,  בשמחה  הרב  הודאתו  חזר  על   עשתונותיו 
הלך  הרב  גנב.  שלא  מה  שהשיב  ועל  אנשיל,  מאיר  ר'    של 

מאיר אנשי  ותלבי ר'  מדשל  אותו  ושאל  שאתה  ל,  אמרת  וע 
את לכן   לקחת  בצער,  הרב  את  ראיתי  לו:  השיב  הכסף? 

את עלי  שתתיישב    קבלתי  כדי  הכסף,  לגניבת  האחריות 
תמשיך ולא  של   !להצטער  דעתך,  סליחה  ממנו  ביקש  ואז 

חשוד שהוא  מדבריו  משמע  ופייס    שהיה  הכסף.  גניבת  על 
לא תמוש  ר זה  שבעבו ובירך אותו ספו,אותו והחזיר לו את כ

ויזכה עולם,  עד  ומזרעו  מביתו  מעל  הברכה  מעלה  לעלות  ה 
וכבוד ר'   !בעושר  של  בביתו  והצלחה  ברכה  שרתה  ומאז 
אנשיל מלווה    מאיר  שהעושר  לברכה,  זרעו  וגם  רוטשילד, 

 .דורות, מברכתו של הרב הקדוש אותם במשך כמה
 

  
 

 
לכהן,   לתת  עלינו  אותם  המעשרות  חיוב  ומפורסם  ידוע 

זצ"ל כתב: מה צדקה יש בזה סגולה   רבי שמעון שקופ אולם  
בע וידיעות  להעשיר  כישרונות  ברוחניות:  אף  אם   -ליה, 

יתעשר שבעתיים ברוחו. ומי שמעניק    -מפריש מהם מעשר  
 ות במעלות התורה.  לו לעמדעתו ומחכמתו, לא יחסר ל

בל שמתקשה  לבחור ומי  לסייע  מזמנו  מעט  יקדיש  ימודו, 
 חלש, ובזכות מעשה החסד יזכה לסייעתא דשמיא.

  
 

 סיפור 
ורבותינו פירשו לשון תפילה, ולמדנו שתיקן תפילת :  רש"יוב 

 .ערבית
ו  אחד  לגדול  ובאו  באים  וסיפרמעשה  רבים  שאנשים   לו 

הוריו של  הזכרון  בימי  רק  בחיוךמתפללים  הרב  אמר  :  הם, 
מבין אני את פירוש המאמר: תפילות אבות תקנו, לא   עתה
דוקא   רק אלא  התפילות,  תקנו  ויעקב  יצחק  שאברהם, 

שכבר הלכו לעולמם מתקנים לבניהם את מנהגם,   -  האבות
  ]נזר יוסף[            ת. הולכים בימי הזכרון לבתי כנסיו והבנים

  
 
 

 סיפור 
 . כדי להפריש את אביה מעבודה זרה : רש"יוב 

חל הלילות  באחד  נרגש,  וכולו  זוסיא  לר'  בא  אחד   םאיש 
מצווה   מכבר,  זה  שנפטר  אביו  והנה  בחלומו  מוזר,  חלום 

 פעמים, ובפעם  3, וחלום זה נשנה  ות דתשילך וימיר א  תואו
  מרה תהיה   ,השלישית אף איים עליו אביו שאם לא יעשה כן

 ב או דבראמר לו הצדיק, בודאי בקבר אביך נפל צל   .אחריתו
משם את ויסלק  אביו  קבר  את  יחפור  ולכן  זרה,  עבודה   של 

האיש   ואמנם,  במנוחה.  אביו  ישכב  ואז  מיד הצלב,  הלך 
ומצ  לקבר וחפר  שבאביו  בקבר  טא  מטבע  נפל  עת בעות 

את צלב  שקברו  חקוק  המטבע  ועל  נח הנפטר  והנפטר   .
 ]צפיחית בדב"ש[                   בחלום.  הופיע עוד בשלום ולא



 

 

     
צורר אייכמן לאחר שהן שליט"א:  יסיפר רבי יצחק זילברשטי

ל  טףחנ  מושח  ימ והובא  בבארגנטינה  ,  ישראל  ארץמשפט 
אמריקה   בדרום  התגוררו  מהם  שרבים  וחבריו,  בניו  נשבעו 
ם  והיו להם מהלכים בקרב אנשי השלטון במדינות ההן, לנקו

  ניסיון  ירסאי-בבואנוס אירע אכן  ההיא בתקופה את חטיפתו.
אוטובוס, בו נסעו ילדים יהודים בדרכם לבית הספר,   חטיפת
אייזיק רוט   רבינקמה נוסף, אותו חווה על בשרו    סיון וכן ני
השניזצ"ל העולם  מלחמת  תום  לאחר  שנים  מספר  ה,  , 

 .  קידש שם שמים באופן נורא הודבמהלכה 
 הבירה   ירעעמד בעיבורה של  ובדרכו לביתו,    יהרבי אייזיק ה

  .ז'נרו-דה-ריו של ברזיל 
ליו לפתע נעצרה לידו מכונית ובה שלשה צעירים. הם פנו א

הקהילה ב של  רבה  פינק,  הרב  של  לכתובתו  ושאלו   גרמנית 
 החרדית בעיר. 

גרמניה,   יוצאי  יהודים  בחורים  שלפניו  חשב  אייזיק  רבי 
בעיר  היו  שכמותם  זו  שרבים  להם .  בתקופה  הסביר  הוא 

מוע שפניו  ואמר  והוא  פנים,  פינק,  הרב  גר  בו  לאזור  דות 
 הרב.  להיכנס לרכבם ולהראות להם את ביתמוכן 
נכנס למכונית, הבחין רבי אייזיק שהנהג עושה את ש  לאחר

לעיר.  מחוץ  אל  מיועדות  ופניו  עקלקלות,  לדרכים  דרכו 
רב מועדותכשניסה  פניהם  לאן  לברר  אייזיק  רק הנהג  ,  י 
את   ופנה  מהירותהאיץ  מחו  הנסיעה,  שם  אל  לעיר,  ץ 

 השתרע יער ענק.  
מ להיחלץ  הדל  בכוחו  לנסות  החל  אייזיק  אך    ,המלכודתרבי 

הגברתנים   אותוהצעירים  רבי   השכיבו  המכונית.  רצפת  על 
כי  אייזיק   והחל הבין  נאציים,  רוצחים  של  במצודתם  נלכד 

לפתע   והנה  רב.  בבכי  וידוי  את הרוצחים  האטו  לומר 
 מהרכב, ונמלטו.   זיקמהירות נסיעתם, השליכו את ר' איי

ההמום שכזה,  שלא ידע בזכות מה אירע לו נס    ,רבי אייזיק 
הוא לא    להבחין במכונית משטרה שחלפה ביעף.וד הצליח  ע

השוטרים,   עם  קשר  ליצור  לבדוהספיק  ליער,   ונותר  סמוך 
ראתה שוב באופק  ספיק להתאושש, נואין איש אתו. בטרם ה

הרוצחים.  מ של  נבהלו  כוניתם  הצעירים  כי  הבין  כעת 
המשטרה,   ניידת  את  שהשוטרים בראותם  בטעות  סברו 

ומחפשים אחריהם, ולכן השליכו אותו. בותיהם  נוסעים בעק
וללכוד   ,עתה עקבותיהם  על  לשוב  מיהרו  הסכנה,  משחלפה 

עליו   וציוו  אייזיק  רבי  ליד  עצרו  הם  טרפם.  את  מחדש 
ניילה הוא  לרכב.  לסרב,  כנס  תפסוהו    אךסה  הצעירים 

הו נוסח  את  שפתיו  ממלמלות  שוב  והנה  ידוי.  ובידיהם, 
ב משונה  מה  דבר  אירע  היה  ל  :יותרלפתע  שהכביש  מרות 

מא  במיקום ממוקם   מכונית ד,  ונידח  שם  מאי  הופיעה 
ב  הנהג  משהבחין  את הצעירים  הדורה.  להכניס  מנסים 

הם על רכבו, והחל מכה בהיהודי בכוח למכוניתם, עצר את  
שמאל.   ועל  מאבק אליםבמקום  ימין  בר שבסופו ג  ,התפתח 

הגרמניים,   שלושת  על  הבודד  רבי  האיש  את  אייזיק  הכניס 
רבה במהירות  המקום  את  ועזב  בנוסעולמכוניתו,  לעבר   , 

העיר. המציל הוביל את רבי אייזיק באדיבות רבה עד לביתו, 
 ונפרד ממנו בלבביות. 

ה אייזיק  שיאמר  רבי  באיש  אך פציר  וכתובתו,  שמו  את  לו 
הפציר  אייזיק  רבי  אלמוני.  להישאר  וביקש  סירב,  האיש 

לסעודת   שיבוא  מאד  שיעשההודבאיש  האיש  יה  למחרת,  ה 
ואכן   אך  הגיעהבטיח  ללא  ,  זה  היה  עקבותיו.  נעלמו  מאז 

 ..ספק שליח ההשגחה העליונה להציל את רבי אייזיק.

  

 אל תהי ברכת 'אב' קלה בעיניך  -
טו  ראבגמאמרו    :כתב  ' ספורנוה' ברכת"אל    ):(מגילה  ת הי 

ברכת התורה  סיפרה  בעיניך",  קלה  לבנותיו  הדיוט    , לבן 
על   האב  שברכת  הדיוט, להורות  מברכת  יותר  מועילה  בניו 

  הברכה.ל ראוי יותר שתחוו ,נפשוברכתו בכל ש
ברכות)'  יועץ  פלאוב' קר  :כתב  (ערך  ואם  אב  ובה  ברכת 

ים, ולכן יש  נפש כרחם אב על בנמברכים מלב ושלהתקיים,  
  מו.ברכת אביו וא ד לקבלמא תאמץ לאדם לה

פי'  קו יב   מעבר ב'ו אמת,  לכתב  ג)"(שפת  כרותה  "ברית  שפתי : 
   ".אחריםברכת הורים, להיות עודפת על ברכת 

להתפלל כתב:    ג)  ,ט"ייתרו    שתבפר(  ' בחיי  נו רב'ו לאשה  ראוי 
שבת, יקים בעת הדלקת נר  ולבקש על בנים הגונים וצד  'לה

התפ בעת  יכי  נשמעת  יותר  הלה  נר ומצועשיית  ובזכות  ה, 
  .תזכה לבנים בעלי תורה הנקראת אור ,שהוא אור ,שבת

הדיוטי  מו שדה'(  הנצי"בכתב    -  ?נקרא  רא הגמ על    )ב'מרומי 
רו "אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך", , שזה שאמ):טומגילה  (

דו מברך  ךא  .גויבברכת  קא  ו הוא  נקרא   ,כשישראל  זה  אין 
  ', ברכת הדיוט'נקראת    לאאשה    תואפילו ברכ  ברכת 'הדיוט',

זרות  (  במדרש  דאיתא פרשה  הנשים   )'סוף  של  מברכותיהן 
א ִהְׁשִּבית ָל  הזקנות שברכו את נעמי ורות " ָּברּו ה' ֲאֶׁשר 

דל"  ֹּגאֵ    . הו מי עתלילא נתקעקעה ביצתו של דוד בי,  ד)י  ,(רות 
דברכת הדיוט חשובה, אלא ברכת   ראגמהלא הוכיחו מ  למהו

הדיוט'את  נקר  לא  ישראל ו'ברכת  העולם .  אומות  אפילו 
  .):נד יומא( יודעים שברכת ישראל ברכה

פ"ח)ברכת  (  בירושלמי ו תנחומאא:  מוב  סוף  רבי  אם   :אמר 
ָּברּו ִּתְהֶיה  "  :ד)י  ,(דברים זב  ענה אחריו אמן, דכתי  ,בירכך גוי
   ."םִמָּכל ָהַעִּמי

על  ויש   ישמער  :).ז  ברכות(  ראמג מההנצי"ב  להעיר  בן  בי  אל 
כה היה  ביו  ,דולגן  אלישע  ם ְוִלְפִניי  ִלְפנַ   יפוריםכהם  ונכנס 
קטורת בני  :הקב"ה  ולמר  וא  ,להקטיר  ברכני",   ,"ישמעאל 

" ישמעאל  רבי  ת אֶ   ַרֲחֶמי  ֶׁשִּיְכְּבׁשּו   ִמְּלָפֶנין  ָרצוֹ י  ְיהִ ובירך 
בראשו  ."ַּכַעְס לו  שלא   "קמ"ל  :ראמהג  מתומסיי  . ונענע 

 ,ושמא יש לחלק שביחס להקב"ה(  קלה בעיניך"  ת הדיוטתהא ברכ
 ] אוצר פלאות התורה[                  .)נחשבים כל ברואי עולם להדיוטות 

  
 ה רחל עם לאה תהחסד שעשבחשיבות 

הקדוש: טוב  שם  הבעל  לעולם   ם"מורידי  אמר  הנשמה  את 
שבעים לחיות  ליהודי  , הזה  טובה  לעשות  כדי  שנה,    שמונים 

 ". ובפרט ברוחניות בגשמיותפעם אחת, 
אבין:  " רבי  גאמר  כוחם של  חוסים   ומליגדול  שאין  חסדים, 

כנפי בצל  כנ  לא  בצל  ולא  והארץ,  שחר  בצלפי  כנפי   לא 
ולא החיות  כנפי  בצל  ולא  שרפים    השמש  כנפי  אלא    -בצל 

של שנאמר"הקב  בצלו  ח)  ה,  לו,  ַחְסְּד':  (תהלים  ָּיָקר   ַמה 
  .)ד ה, רות רבהדרש מ( ן'ָנֶפי ֶיֱחָסיּוֵצל ּכְ ּבְ ּוְבֵני ָאָדם אלוקים 

בבית עם אשתך    להורים שלך, נותן יד  ת/ה עוזר/ברגע שאת
ועושה את רצונו של ה  אתה מעמיד  -והילדים   '  את העולם 
 יתברך! 

, הם ברומו של עולם  ם דש בעקביו והן עומדותוות שאדמצ
 . הניתן לעשות בכל רגע ושעה זולתל החסד והעזרה 

כ לךגם  עזרתךשקשה  צריך את  והשני  הגדלות של  -  ,  ך. כאן 
 .  לך כבוד מזה לך ויש לא רק שנוח

 , הויתור החסד  בורא עולם ריחם על ישראל רק בזכותוהנה,  
 ! וההבלגה של רחל אמנו



 

 

סיפור –העושרנסיון 
, לחם  פת  עד  מרוד  עני  היה  ,םשמי-יראו  גדול  למדן  ברךא

 . חיים- החפץ של בישיבתו למד
  מצוקתו   על  לרבו  לספר  האברך  נהג  קרובות  לעיתים

  לו   ישלח  ה"הקב  כי  למענו  להתפלל  ממנו  ולבקש  כלכליתה
"מעוניו  שייחלץ  כדי  הברכה  את  ירחיב  ה "שהקב  אזכה  אם. 
 נהג",  מעשר  מצוות   קיום  על  יתרה   הקפדה   אקפיד,  לי

 ומה  אני  מי. "רבו  עם  זה   בעניין  ששוחח  פעם  בכל  יבלהתחי
 את   להפנות   עליך "  בענווה ,  'חיים  חפץ'ה  לו  משיב  היה   "?אני

  מעומק ,  רחמיו  את  ולבקש  בעצמו  ה"הקב  אל  יךתפילות
, תיענה  ותפילתך  תזכה  אמנם  אם  -  הוזהרת  ראה  אולם.  ליבך
 ולהקפיד  פיך  מוצא  את  לשמור  עליך   יהיה ,  שרתתע  ואתה

'מעשר  צוותמ  קיום  על  בתכלית  כמסירתו  לגבוה  אמירתו. 
  ".אלה כגון בדברים המזלזל לאדם לו  ואוי', להדיוט
 שלח'  וה,  במסחר  ידו  את  לשלוח  חלה  האברך,  הימים  חלפו
 כמה   ובתוך ,  עסקיו  את  הרחיב  אט-אט.  ידיו  במעשי  ברכה
 מרוד  מעני  שהפך   עד   ההצלחה  ותבמעל  לטפס  הצליח  שנים
 .  ועשיר גדול לסוחר

 שהתחייב   כפי   מהכנסותיו  מעשר  להפריש  פיד הק  חילהבת
 עמד   הממון  יצר  ,ונתעשר  לגדולה  כשעלה  אולם,  עוניו  בימי
. הבטחתו  את  שכח  וכמו  בניסיון  עמד  לא  והוא  עניו  לנגד

 אף הוא, מעשר ממתן שנמנע בלבד זו  לא. קפוצות נעשו יודי
  הגיעו   .צדקה  של  עניין  בכל  מהשתתפות  קביותבע  נמנע

 שחל  השינוי  על  ששמע,  'חיים  חפץ'ה  של  זניולא  הדברים
  להחריש   בחר  כן-פי-על-אף.  בקרבו  נחמץ  וליבו  בתלמידו
 .  מעשיו על להוכיחו ולא, כושר לשעת ולהמתין בינתיים

 נסע  שאליה,  במוסקבה  'חיים  חפץ'ה  של  ביקורו  בעת  זה היה
,  התארח  שבה  לאכסניה  באו  העיר  נכבדי  כל.  ישיבתו  בענייני

 .שלום ברכת עמו  החליףול פניו את לקבל כדי
 לגביר   שהפך   העני ,  לשעבר  תלמידו  גם  היה   המכובדים  בין

 .  מצנותוק  גודל כן  עושרו שכגודל, גדול
 להיפגש  נותההזדמ  על  גדולה   שמחה  לשעבר  התלמיד  שמח
 בלתק   תום   עם .  פנים  לו   האיר  'חיים  חפץ'ה  גם .  רבו  עם

 נשאר  הקמצן   העשיר  אך  לדרכם  המכובדים  נפנו  הפנים
 .  בחדר

"בבכי  העשיר  פרץ,  ביחידות,  ורבו  הוא  רק  כשנותרו   מורי . 
  לעזור   יכול  ואינני   ואנושה   קשה  במחלה  אני  חולה ,  ורבי

"לב  קורע  בכי  ובכה   ייבב  ."לעצמי ?... שהקה  מחלתך מהי. 
 לוכאי,  קפוצות  ידיי".  עמוקה  בדאגה   'חיים  חפץ'ה  שאל
  אמנם "  העשיר  ענה",  לפותחן  יכול  ואינני,  במנעול  ננעלו

 אשר   מכל  מעשר   להפריש  התחייבותי  את  היטב  אני  כרזו
 מסוגל   אינני,  רב  בממון  שזכיתי  לאחר,  עתה  אולם,  לי  יהיה 

 ואינו   עליי  השתלט  כאילו  הרע  יצר.  פי  מוצא  את  לקיים
 .אמר", צדקה לתת לי מניח
: ואמר  פיו  את  פתח  בסוףול  ארוכה  דקה   'חיים  חפץ'ה  הרהר

 בערב  אחת  פעם   סענ  כפרי  יהודי.  סיפור  לך  ואספר  הקשב"
 שרגיל  לחנות  נכנס.  החג  צורכי  את  לקנות,  העיר  אל  החג
 רובל  במחיר  במשקל  קמח  מהחנווני  וביקש  בה  לקנות  היה
  שקך   את  פתח,  דידיי  עצמך  הטרח',  החנווני  לו  אמר.  כסף
  על   משקולות   אניח  ואני,  לך  הדרוש   כפי  קמח  בו  ומלא

  עצמוב  למלא  ממנו  מבקש  הלה  כי  הכפרי  שמע'.  המאזניים
.  גדושה  במידה  אותו  ומילא  גדול  שק  נטל.  הקמח  שק  את

עדלכפריוהמתיןעמד.רואהכאינועצמואתעשההחנווני

 הכפרי  אהוצי,  התשלום  רגע  משהגיע.  מלאכתו  את  שיסיים
  הרי' ,  החנווני  לו   אמר.  לחנווני  והושיטו   אחד  כסף  רובל

 דכיצ;  רובלים  חמישה   ומחירו,  השק  מלוא  קמח  מילאת
  בתמיהה   הכפרי  לו  השיב'?...  אחד  רובל  רק  לי  לשלם  רצונך
'משלו  ואתה,  אחד  ברובל  קמח  בתחילה  ביקשתיך  אני  הרי: 
 אפואעמדתי.  שקי  את  בעצמי  אמלא  כי   שהצעת   הוא

,  אחד  ברובל  שלקחתי  מה  אפוא  הנה.  שתקת  ואתה  ומילאתי
  החנווני   בו   הביט '?  רובלים  חמישה   עכשיו   דרושת  כי   לך   ומה

'מתובתרעו  בהשתאות 'לכפרי  ענה',  הייתי  סבור.   שינית  כי, 
 משביקשת  קמח  יותר  לקחת  לבסוף  והחלטת  דעתך  את

. משקל  אבני  ועוד  עוד  והוספתי  החרשתי   כן -ועל,  בתחילה
 אבני  אוסיף  שאני היית  סבור  כי? ו לך  חשבת  מה,  אתה  אולם
 בתמורה  והכול,  מידה  בלי  הקמח  ןמ  תמלא  ואתה  משקל
 ,רב  בקשב   לסיפור  קמצןה  העשיר  הקשיב'!?  אחד  לרובל
 .  רבו דעת לסוף לרדת התקשה היה  חכם שתלמיד פי-על-ואף

  זה   סיפור : "מפרש  והחל  רחום  ט במב  'חיים  חפץ'ה  בו  הביט
 הנמשל.  לך  שאירע  ומה  אתה  הוא  והנמשל,  משל  אלא  אינו

 לאבני  הנמשל.  משמים  ךל  שהשפיעו   הרב  העושר  הוא  לקמח
 ורב  מתעצםש  ככל  םלאד  הניתן  הרע   היצר  הוא  המשקל
 .  עושרו
 אחד   שמצד:  לעצמך  חשבת  מה,  אותך  אני  שואל  ועכשיו
  שלך   הרע היצר יישאר שני ומצד וברכה  טובה רוב לך ישפיעו

 ,מחיר  יש  דבר  לכל!  בידך  תטעו?!  עונייך  בימי  שהיה   כפי
  חלילה   החנווני   עלול,  ולא.  בגבורה  איתו  להתמודד  ועליך
 "... המלא הקמח שק את ממך לקחת

 .העשיר ללב ריםהדב דרוח
 את  לו   שייתן  עולם  בורא  לפני  התפלל  ואילך  יום  מאותו
 והחל  בתשובה  חזר  ואה .  העושר  למתנת  הראויים  הכלים
  מכל   מעשר   לצדקה  שלהפרי  -  הישנה  התחייבותו  את  לקיים
 .במתן הוסיף ועוד לו אשר
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ליומא דהילולא של הרבי הקדוש רבי ישראל מטשורטקוב זי"ע 
י"ג  נ�תלק  מטשורטקוב  משה  דוד  רבי  הקדוש  הרבי  של  בנו 

כ�לו (תרצ"ד)
קצת,  נחלש  מטשורטקוב  ישראל  רבי  הקדוש  הרבי  מח�ידי  אחד 
והרופא ציוה עליו שהוא צריכ לאכול כל יומ בשעה מ�ויימת בבוקר. 
הח�יד החליט שבימות החול יתפלל מוקדמ, כדי שלא יצטרכ לאכול 
לפני התפילה, אכ בשבת יאכל לפני התפילה כדי שיוכל להתפלל עמ 

הרבי, כי היתכנ בשבת קודש לא להתפלל עמ הרבי?
כשנכנ� לרבו מטשורטקוב, והרצה לפניו את החלטתו בנוגע לשבת, 
"חייב" להתפלל אתי, עד  לו הרבי הקדוש, מי אמר לכ שאתה  אמר 
שמפני "חיוב" זה החלטת להקל ראש לאכול לפני התפילה, לא ולא, 
תלכ להתפלל שחרית במנינ מוקדמ, ואחר ככ תאכל, ולמו�פ תבוא 

להתפלל אתי.
*

עד מלחמת העולמ הראשונה, ניהל הרבי הקדוש את חצר קדשו בעיר 
האדמורי"מ  שאר  עמ  יחד  ברח  המלחמה  כשפרצה  אכ  טשורטקוב. 
לבית רוז'ינ, לווינה. כשה�תיימה המלחמה, חזרו רובמ לעירמ, לנהל 

את חצר קדשמ כבראשונה.
וה�ביר  ווינה,  את  לעזוב  רצה  לא  מטשורטקוב  הקדוש  הרבי  אולמ 
הוא  אמ  אפ  צרה,  בעת  נמצא  יהודי  כאשר  כי  בזה,  ונימוקו  טעמו 
מהיהודימ המודרניימ, שאינ להמ כל ככ שייכות עמ היהדות, בכל זאת 
כשהוא בעת צרה, הוא נכנ� ל"יהודי טוב" ומבקש ממנו ישועה, ובשעת 
הכושר הזאת אפשר לפעול על היהודי, שיקבל על עצמו לשמור שבת, 

ולהיזהר בכשרות ושאר ענינימ.
ואכנ במשכ השנימ ששהה בווינה, הבטיחו לו מאות יהודימ מווינה 
במו�דות  הבנימ  את  ולשלוח  שבת,  לשמור  שונות,  הבטחות 
טובימ וכדומה. וכל עוד שהוא כאנ בווינה, יש להמ רגש לקיימ את 
הבטחותיהמ ל"יהודי הטוב" שפעל עבורמ ישועות, אבל אמ הוא יעזוב 
את ווינה, יתכנ מאד שהמ יעזבו את הכל. ואכנ הרבי הקדוש נשאר 

בווינה עד ה�תלקותו!
*

מעשה באחד מח�ידי קארלינ, שנצרכ לשהות בוינה זמנ ממושכ. ביומ 
רביעי בשבת הוא נכנ� לרבי הקדוש מטשורטקוב, ושאל לו רשות אמ 
יוכל להתפלל בבית מדרשו בשבת קודש. הרבי ה�תכל עליו בתמהונ, 
וכי צריכ רשות לבוא לבית המדרש להתפלל? ה�ביר לו הח�יד, שהוא 
רגיל להתפלל כדרכ ח�ידי קרלינ, בקולות וצעקות, ולכנ הוא חושש שמא 
זה יפריע לרבי בתפילתו. ענה לו הרבי הקדוש, יפה שאלת, שהרי ידוע לכ 

שאצלנו מתפללימ בקול דממה דקה, ויתכנ שזה באמת יפריע לי.
אמנמ הח�יד לא רצה לוותר על ההזדמנות להתפלל בצילו של הצדיק, 
ולכנ הוא כנ הגיע לבית המדרש טשורטקוב, והחליט שיתאמצ להתאפק 
ולהתפלל בשקט. אמנמ באמצע התפילה התחיל להתלהב יותר ויותר, עד 

שלא יכל להתאפק והתפלל כמנהגו בקול גדול.
אחרי השבת הוא נכנ� אל הרבי והתנצל בפניו על זה שהתפלל בקול גדול. 
זה?  על  להתנצל  צריכ  בהתלהבות  המתפלל  יהודי  וכי  הרבי,  אותו  שאל 
כשהח�יד שמע תשובת הרבי, הוא התמלא תדהמה ושאל, הלא בשבוע שעבר 
אמר לי הרבי שאינו מרוצה שאבוא להתפלל כאנ, מפני שאני מתפלל בקול גדול?

אמר לו הרבי, למה אתה לא מבינ, כשנכנ�ת ביומ רביעי, ושמעתי ממכ שאתה 
מזמינ עצמכ להתפלל בקולות, אכנ קולות מוזמנימ מראש אני לא �ובל, אבל ב�ופ 
זה  על  האמ  מאליהמ,  יצאו  והצעקות  נתלהבת  ובאמצע  בשקט,  להתפלל  שבאת 

צריכימ להתנצל?

נ�פר �יפור נפלא מתוק מדבש: פעמ נכנ� מרנ 
רבי אליהו חיימ מייזל לביתו של גביר גדול, שהיה 
את  הגביר  שאל  צדקה.  מנותני  היה  ולא  קמצנ 
הגאונ הרב מייזל, מדוע בא אלי כבוד תורתו, ענה 
לו מרנ רבי אליהו חיימ מייזל, באתי לקיימ מצות 
ביקור חולימ! שזה מצוה מאד חביבה עלי. זקפ 
הגביר את העינימ כשהוא תמה ואמר, מי הגיד 

לכבודו שאני חולה, אני ברוכ השמ אדמ בריא.
חיימ,  אליהו  רבי  מרנ  לו  ענה 
המלכ  משלמה  זה  את  שמעתי 
אומר  מה  אדמ,  מכל  החכמ 
שלמה המלכ בקהלת (ה, יב), יש 
ראיתי תחת השמש  חולה  רעה 
עושר שמור לבעליו לרעתו. אמר 
לו העשיר, עכשיו רואה כבודו כי 
ברוכ השמ אני בריא ושלמ, ואמ 

כנ לשווא טרחת לבקר אותי.
ענה לו מרנ רבי אליהו חיימ, חז"ל 
היומי  בדפ  אומרימ  הקדושימ 
רבי  אמר  לט:),  דפ  (נדרימ  שלנו 
אחא בר חנינא, כל המבקר חולה 
ואני  בחליו,  מששימ  אחד  נוטל 

מהמחלה,  כלומ  נטלתי  לא  עדיינ 
המצוה  קיימתי  לא  עוד  כנ  אמ 

כהלכתה... ומרנ רבי אליהו חיימ מייזל לא 
זז משמ, עד שאותו גביר גדול וקמצנ גדול נתנ לו 

תרומה הגונה.
(מתוכ הפתיחה לשיעור – במחזור הקודמ נדרימ דפ 
לט, ט"ו תמוז תשע"ה)

הבוקר היה לי הזכות והכבוד לדבר עמ מרנ הגאונ 
הגדול רבי משה אורי לינדר שליט"א מחשובי רבני 
נוה יעקב בירושלימ, רבה של בית הכנ�ת הגדול 
היומי  הדפ  על  באריכות  ודיברנו  תורה,  שערי 
שלנו (נדרימ דפ מ.) בענינ מצות ביקור חולימ, ותוכ 
כדי הדברימ �יפר לי הגאונ הרב לינדר שליט"א, 
�יפור מרטיט בענינ לקבל את השבת מבעוד יומ, 

כ�גולה נפלאה לרפואות וישועות גדולות.
ככ היה: שאר בשרו הקרוב שגר  ומעשה שהיה 
בבני ברק, והוא רבי בחיידר, לא היה רגיל לבוא 
לקברה של ה�בתא בהר הזיתימ ביומ היארצייט, 

כי באותו זמנ הוא היה ע�וק בחיידר, והדבר היה 
לפלא בעיני המשפחה שהוא לא מגיע. שנה אחת 
הרב  הגאונ  מרנ  בשרו  שאר  בקבר!  הופיע  הוא 
לינדר שליט"א שאל אותו, מה יומ מיומיימ? הרי 
אפ שנה אתה לא מגיע לעליה לקברה של ה�בתא 
בהר הזיתימ בגלל החיידר. �יפר לו שאר בשרו 
בצער גדול, שיש לו ֶּפעְקל רציני – חבילה קשה 
לא עליכמ, בתו שכבר עברו כמה שנימ מנישואיה, 
עוד לא זכתה להיפקד בזרע של קיימא, ולכנ הוא 
מרומימ,  בגנזי  ה�בתא  אצל  רחמימ  לעורר  בא 

שהנכדה תוושע בילדימ.
לינדר  הרב  הגאונ  מרנ  לו  ענה 
שליט"א במתק לשונו, יש �גולה 
את  להכני�  לישועה,  נפלאה 
מוקדמ,  שיותר  כמה  השבת 
נרות  הדלקת  בזמנ  הפחות  ולכל 
דקות  ארבעימ  שזה  בירושלימ, 
לפני השקיעה. כש�יימ להגיד את 
לשפוכ  דודו  בנ  התחיל  הדברימ, 
את לבו, שבדיוק הנושא הזה של 
קבלת השבת מבעוד מועד, מאד 
לקוי,  זה  ככ  כדי  עד  אצלו,  לקוי 
שמחפשימ שעונ לרפואה בבית, 
אולי עוד אפשר לה�פיק לעשות 
עוד איזה מלאכה לפני השקיעה...

שאר  קיבל  שניה  באותו  ואכנ 
בשרו על עצמו לקבל את השבת 
מוקדמ, ולא יאוחר מזמנ הדלקת 
לינדר  והוא הבטיח לגאונ הרב  בירושלימ.  נרות 
שליט"א, שהוא יא�ופ את כל המשפחה הקרובה, 
לדבר לליבמ שיקבלו גמ המ על עצממ את השבת 

מוקדמ.
לינדר  הרב  לגאונ  התקשר  הוא  תקופה  תוכ 
שליט"א, שיש לו �וד לבשר לו, שיש ברוכ השמ 
ב�ייעתא  מחכימ  הבת,  אצל  טובה  בשורה 

דשמיא לילד!
אנחנו נלמד היומ בדפ היומי על חולה, ואיכ 
אפשר לגרומ לו שיחיה, כלשונ הגמרא (נדרימ 
דפ מ.), כל המבקר את החולה 'גורמ לו שיחיה', 
אז יש לזה �גולה נפלאה, לקבל מוקדמ את 
השבת שהיא מקור הברכה, ובזכות זה נזכה 
שלא נהיה חולה כלל, בבחינת מידה טובה 
חולה,  יש  כבר  עליכמ  לא  ואמ  מרובה, 
יהיה �גולה לרפואתו בתוכ  זה  בודאי 

שאר חולי ישראל.
 (מתוכ הפתיחה לשיעור – 

 במחזור הקודמ נדרימ דפ מ, 
ט"ז תמוז תשע"ה)

לקבל 
מוקדמ 

את השבת 
שהיא מקור 

הברכה



 ב"ה
יומ ב' ל�' "אברהמ אברהמ ויאמר הנני"

ישא ברכה מאת ה' מע"כ ידידי היקר גברא רבא 
ויקירא ה"ה הרב הגאונ הגדול כש"ת

מוה"ר רבי אברהמ ישעי' קובל�קי שליט"א
תודה וברכה

שליט"א  ממעכ"ת  ד"ת  מזכיר  אני  וכ�דר 
הנחמדימ  ופתיחות  הנפלאימ  מהגליונות 
בבארא  �פינקא  בישיבת  נותנ  שאני  בשיעורימ 

פארק ניו יארק.

רבות  עוד  השלימות  בבריאות  השי"ת  ויעזור 
הנפלאימ  בשיעוריו  הרבימ  את  לזכות  בשנימ 

ו�פרימ המתוקימ.
רצופ פה �פרי "זרעא חיא" על המועדימ.

בברכה והצלחה בכ"ע
ידידו הדושה"ט

המעתיר ומצפה לישועת ה'
הק' חיימ יו�פ הלוי פרידמאנ

מברעזשאנ

ויאמר יעקב אל לבנ הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה 
אליה (כט, כא). ופירש"י, והלוא קל שבקלימ אינו אומר כנ, אלא 
ומבאר הרבי הקדוש רבי צדוק הכהנ  כנ.  להוליד תולדות אמר 
מלובלינ (פרי צדיק ויקרא קונטר� עמלה של תורה), שלא היה ליעקב 
שומ הרגש של הנאת עצמו כלל, ולכנ היה כאדמ הראשונ קודמ 
החטא, דכתיב בו (בראשית ב', כ"ה) ולא יתבוששו, כי אותו חטא 
של תאוות אכילה, הכני� בו גמ שאר התאוות, ומכח זה מרגישימ 
בושה בזה, אבל יעקב מצידו תיקנ לגמרי לכנ לא בוש, ולכנ איתא 
(תענית ה' ב) יעקב אבינו לא מת, וכשירופא דבר זה בכל העולמ, 

אז יהיה תחיית המתימ, כי יתוקנ גמ למפרע.

כ"ק מרנ אדמו"ר מויזניצ שליט"א
בפרקי דרבי אליעזר (פרק כה) מובא לשונ, 'כל מי שהוא הולכ עמ הצדיקימ, לוקח מדרכיהמ וממעשיהמ הטובימ'. זכיתי הלילה להיות בצילו של הצדיק, בצילו 

של צדיק מדורות שעברו, ליבמ של ישראל, מרנ הרבי מויזניצ שליט"א.
בשמחת הווארט לנכדו חביבו שיגע בתורה יוממ ולילה, הרב חיימ מאיר שליט"א, בנו של הרב הצדיק רבי יעקב מרדכי שליט"א, רבה של ויזניצ באלעד, בת 
של ראש מכונ דבר חיימ, הרב הצדיק רבי חיימ מרדכי אשכנזי שליט"א, נכדו חביבו של הרבי שלי, הרבי של כלל ישראל, ֶדער ֵהְייִליֶגער באר יעקב מנדבורנה 
זצוק"ל. ענבי הגפנ בענבי הגפנ דבר נאה ומתקבל. ואי אפשר לא להזכיר את ה�בימ החשובימ, ראש ישיבת נדבורנה הרב הצדיק רבי שלומ אהרנ אשכנזי 

שליט"א, וראש ישיבת ויזניצ, הרב הצדיק רבי מנחמ ארנ�טר שליט"א.
מי שיודע על הקשר בינ הצדיקימ, בינ מרנ הרבי הישועות משה מויזניצ זצוק"ל, למרנ הרבי הבאר יעקב מנדבורנה זצוק"ל, יודע איזה שמחה גדולה הוא 
השמחה הזאת, ִויִפיל גּוֶטע ַהְשָּפעֹות – כמה השפעות טובות אפשר לקחת מכזה שמחה. תמיד כשמרנ הרבי הבאר יעקב זצוק"ל היה בא לבקר את הרבי 

הישועות משה, ָהאט ֶדער ֵהְייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעֶּבעְטנ ֶער ָזאְהל ַדאֶווְעֶנענ אֹויפ ִאיְהמ, היה הרבי מויזניצ מבקש ממנו, שיתפלל עליו.
ופה אני רוצה להודות לאברכ יקר שביקרימ, שאינני יודע אפילו את שמו, שהושיב אותי אתמול מול הקודש, שבזכות זה היה לי אפשרות להתבוננ בעבודה 

של מרנ הרבי מויזניצ שליט"א בווארט.
בדרכ חזור הביתה התחדש לי חידוש עצומ, הגמרא ביבמות (דפ �ב:) וב�נהדרינ (דפ עו:), הגמרא מונה שמ ארבע דברימ, ואחד הדברימ הוא, והמקרב את 
קרוביו, עליו הכתוב אומר (ישעיה נח, ט), אז תקרא וה' יענה תשווע ויאמר הנני. כשהתבוננתי לראות בטיש, באיזה חיוכ ומאור פנימ הרבי מויזניצ מברכ את 
כלל ישראל, כולל אנשימ שאפילו לא יודעימ מילה אחת אידיש, ודיברו עמ הרבי בעברית! הבנתי מה הפשט בגמרא, והמקרב את קרוביו, כל יהודי מרגיש 

קירבה יתירה לרבי, חיבור עצומ לצדיק, ועל ידי זה אפשר לקרב אותו, אחרי שהוא קרוב, אז אפשר לקרב אותו הלאה והלאה.
שלא נדבר כשהרבי שר אתמול את השיר הידוע [שחיבר זקנו מרנ ה'אמרי חיימ' מויזניצ זי"ע], "אודה ה' בכל לבב ב�וד ישרימ ועדה", אז רואימ בחוש, 

שהרבי חי בעולמות אחרימ, עולמ של ואני קירבת אלקימ.
זכיתי אחרי הטיש לגשת להתברכ, ולהביא למרנ הרבי שליט"א את גליונ מתיקות הדפ היומי פרשת וירא. �יפרתי לרבי, שביומא דהילולא קדישא בגליונ, 
כתבתי על חמיו ֶדער ֵהְייִליֶגער רבי, מרנ הרבי הקדוש רבי משולמ זו�יא מטשערנוביל זצוק"ל. אחד מבאי ביתו של הרבי, רצה לקחת את הגליונ ולהביא את 

זה לרבי בבית, אבל הרבי מבקש ממני שוב את הגליונ, שזה יהיה אצלו, הרבי מעיינ בגליונ, מקפל את הגליונ ומכני� לכי�!
אחרי שהרבי יצא לכיוונ הבית, רצ אלי בחור בהתרגשות עצומה, דּו ֵהייְ�ְט קובל�קי? - קוראימ לכ קובל�קי? תדע לכ שזה דבר נדיר מה שהיה פה, כי בדרכ 

כלל, אחד מהגבאימ לוקח מה שמביאימ לרבי, ומביא את זה לרבי בבית.
לא נ�יימ את הפתיחה בלי �יפור אישי. אחרי שהרבי חזר הביתה, דיברתי עמ המחותנימ הרב הצדיק רבי חיימ מרדכי, והרב הצדיק רבי יעקב מרדכי, �יפרתי 
להמ מה היה לפני עשרימ ושנימ שנה בחתונה של הרב הצדיק רבי חיימ מרדכי. כש�יימתי לשוחח, ארובות השמימ נפתחו, התחיל כזה גשמי ברכה. מטריה 

לא היה לי, יש לי חברותא טלפונית בשתימ עשרה בלילה, ָוואְ� טּוְהט ֶמענ - מה עושימ. החלטתי שאני נשאר ללמוד בהיכל הטישימ בזמנ הגשמ.
זכינו הלילה לגשמי ברכה, נזכיר את הגמרא במ�כת תענית (דפ ז:), אמר רבי אושעיא, גדול יומ הגשמימ שאפילו ישועה פרה ורבה בו, אומר רש"י (ד"ה ישועה) 
מֹוָרא'ִדיֶגע לשונ: 'מליצי זכות נכנ�ימ לפניו ביומ הגשמימ, שנזכר לישועה מתוכ שעת רצונ'. בודאי היה אתמול בווארט שעת רצונ לכלל, ושעת רצונ לפרט, 

מליצי זכות נכנ�ימ לפניו ביומ הגשמימ. כמה אני מודה לבורא עולמ שזכיתי ביומ הגשמימ, להשתתפ בווארט, ולהתברכ מפיו הקדוש של מרנ הרבי מויזניצ.
שנזכה שמרנ הרבי שליט"א יאריכ ימימ על ממלכתו, שיהיה לו תענוג נחת ושמחה דקדושה מכל הצאצאימ ומכל הח�ידימ, ומכל כלל ישראל, כי כפי 
שאמרנו הרבי הוא ליבמ של ישראל, ועוד חזונ למועד ְלָפֵרט עוד ועוד מה ההגדרה של ליבמ של ישראל. זכרתי ימימ מקדמ, כמה הרבי כיתת רגלימ בכל 
(מתוכ הפתיחה לשיעור – נדרימ דפ יד, י"ד חשונ תשפ"ג) העולמ ַפאר ִאיְדעְנ'� ֶוועְגנ – עבור כלל ישראל. 

בשבת קודש שבת פרשת לכ לכ, בורא עולמ האיר לי כמה ווארטימ בחמלת ה' עלי וב�ייעתא דשמיא.
א) (פרק יג פ�וק ט), הלוא כל הארצ לפניכ הפרד נא מעלי אמ השמאל ואימינה ואמ הימינ ואשמאילה, הלוא כל הארצ לפניכ, הארצ מלשונ ארציות, יש ליהודי בעולמ הזה את כל הגשמיות, 
ומה העבודה שלנו, להיפרד מהגשמיות, אמ השמאל ואימינה ואמ הימינ ואשמאילה. א�מכתא לדברימ, מדברי התו�פות להדיא (כתובות דפ קד. ד"ה לא נהניתי), 'דאמריננ במדרש, עד שאדמ 

מתפלל שיכנ� תורה לתוכ גופו, יתפלל שלא יכנ�ו מעדנימ לתוכ גופו'.
ב) (פרק טו פ�וק ו), והאמינ בה' ויחשבה לו צדקה, אדמ שומע על בניית בית הכנ�ת חדש, הוא רוצה לתרומ שמ הרבה כ�פ, אבל לצערו הוא לא בעל יכולת, הוא אפילו לא עליכמ בעל חוב גדול, 
אבל הוא חושב לעצמו שיתנ הרבה, כשיהיה לו אמצעימ, כשבורא עולמ י�ייע בידו, כ�פינו ירבה כחול, הוא מאמינ שיהיה לו יומ אחד ממונ לחלק לצדקה. אז אפילו שכרגע הוא תורמ רק קצת, בשביל 

לא לפרוש מנ הציבור, בכל זאת, ויחשבה לו צדקה, כאילו הוא תרמ הרבה צדקה, כי חשב אדמ לעשות מצוה ונאנ� ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.
ג) (פרק יז פ�וק ב), ואתנה בריתי ביני וביניכ, אומר רש"י הקדוש, ברית של אהבה. כשרב משקיע בתלמיד אהבה, ברית של אהבה, מתקיימ המשכ הפ�וק, וארבה אותכ במאד מאד, התלמיד פורח 
(מתוכ הפתיחה לשיעור – נדרימ דפ יא, י"א חשונ תשפ"ג) לאילנא רברבא. 



לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁשּפְנִינֵי קֶֹדׁש
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פרפרת נפלאהפרפרת נפלאה

על פרשת השבועעל פרשת השבוע

"ביקשתי והזהרתי כבר כמה וכמה פעמים, שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה כי זהו עוון פלילי ועוון זה מעכב את הגאולה".     (שטייעדיגע תורה) 

סיפורי קודשסיפורי קודש

 על הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע - ח' כסליו על הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע - ח' כסליו
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 הדעת חסרי אחרונים דורות על בכי
 ? אבינו יעקב בכה למה )יא, כט( ַוֵּיְבּךְ  ֹקלוֹ  ֶאת ַוִּיָּׂשא ְלָרֵחל ַיֲעֹקב ַוִּיַּׁשק
, ושוטים כופרים, בלייעל בני אנשים יבואו האחרונים שבדורות ראה כי: מובא א"זיע מקוצק ק"הרה בשם

 ופחותה נמוכה לדרגה שיגיעו, בניו על בכה אבינו יעקב?!' נישואין בלי רחל את נישק אבינו יעקב איך: 'וישאלו
 .ו"ח כמותם פחותים אנשים הם כאילו עליון קדושי על ויחשבו, ברוחניות הבנה של קצה להם יהיה לא, כזאת
 ונרמזים תלויים ועצומים נשגבים ועניינים, עשה השכינה פי על – אבינו יעקב שעשה מה שכל, לדעת עלינו
 .בזה

 כפי, חיצוני ליופי הכוונה אין). יז, כט" (מראה ויפת תואר יפת היתה ורחל רכות לאה ועיני: "אומר הפסוק
 אפשר אי, ושלום חס... ותאוותנות נהנתנות, גשמיות זה להם שיש מה שכל אנשים אותם בטעות שסוברים

 . גשמי יופי על הסתכל כאילו אבינו יעקב על לומר ואסור
 אשה היופי והבל החן שקר), "ל, לא( במשלי הפסוק על דורש היה א"זיע מפשיסחא בונים שמחה רבי ק"הרה
 להיות יזכה קשים ימים שבאותם ומי. יופי יהיה ולהבל, חן יהיה שלשקר, דור יבוא": תתהלל היא' ה יראת
 אנשים יישארו שלא וכמעט, הזאת בתקופה שמים ירא להיות מאד קשה יהיה כי, להלל צריך אותו -' ה ירא
 '.ה יראי
 ". הולך אנכי אשר הזה בדרך ושמרני עימדי אלקים יהיה אם: "והתפלל עמד אבינו יעקב
 ? אבינו יעקב התפלל דרך איזו על

 יראת בהם שיש אלו אפילו. אחריו בניו את ה"הקב שישמור, הארוכה הגלות של הדרך על ביקש אבינו יעקב
 הוא שההבל וחושבים, השקר אחרי נוהרים כולם. חשיבות הרבה כך כל שמקבל, השקר מול לעמוד יתקשו' ה

 . ביותר היפה הדבר
* 

 יום של תלולה ירידה יש, הזה בדור, היום: "אצלו כשהייתי לי אמר א"שליט מגור ר"האדמו
 ". הקודמים בדורות דור כנגד

 להיכנס צריך'. ה ביראת ולהידבק להתפלל רק. פתרון אין: "אמר והוא, שאלתי?" עושים מה"
 מסגרת בתוך מסגרת, מתירנות שום בלי, קפדניות מסגרות לתוך והנוער הילדים את ולהכניס

 ".מסגרת בתוך
 יש ולהבל, הזה בדור חן מאד הרבה יש לשקר", היופי והבל החן שקר"ב מלא הדור כי? למה
 היום אין? אנשים מושך מה. הבלים אחרי היום נגררים אנשים כמה תראו. אנשים בעיני יופי

, שטבע הצוללן של" מדהימות" הרצאות? יש כן מה. רציניים תורה שיעורי על מודעות הרבה
 ...גרוע הפחות במקרה כבר וזה. המת והחי החי המת, האפריקאי הנסיך, שהתגייר הכומר
 ?ותוספות י"רש עם, גמרא שיעור וללמוד לשבת עם ומה
 ?!האמת מה אותך ילמד הוא? שבת שומר שבקושי, זמר או משחקן, להתחזק צריך אתה ממי

 בהשתתפות, "בקטן כתוב הרבנים ועל, לבנה קידוש באותיות במודעות כתובים הזמרים שמות
 ומבקשים היד את לו מנשקים, כפיים לו מוחאים, הזמר עולה". אלמוני פלוני הגאון הרב

 .חתימה
 .ויצילנו ישמרנו' ה. חן קיבל והשקר יופי קיבל ההבל כי? למה
, הקשה בניסיון מעמד שמחזיק מי". תתהלל היא' ה יראת" בגדר להיות שיזכה אדם אשרי אבל

 !השמיים מן ומכופל כפול שכרו, שמיים ירא להיות הזה בדור גם ומצליח

ת ָרׁשַ ֵצא ּפָ  ַוּיֵ
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ְך   ג-ַהּטֹוב ֶאת ּוְרֵאה ַחּיֵ
 ִמַּמַעל ְלִהְסַּתֵּכל ָצִרי) רּוָחִנּיּות( ָׁשַמִים ֶׁשל ֶׁשִּבְדָבִרים, א"זיע ַחי ִאיׁש ַהֶּבן ַּבַעל ַחִּיים יֹוֵסף ַרִּבי ק"ַהגה ָּכַתב ְוֵכן

 ִיְצַטֵער ּוַמּדּועַ  ִמֶּמּנּו ְּגרּוִעים ֶׁשֵּיׁש ִיְרֶאה; ִמַּתַחת –) ַּגְׁשִמּיּות( ָּבָאֶרץ ַא, ָחְכָמה ַהַּמְרָּבה סֹוְפִרים ְלִקְנַאת ּוְלַהִּגיעַ 
 ? ֶׁשּלוֹ  ֶׁשֵאינוֹ  עֹוָלם ַעל ָאָדם

 ַהּטֹוב ִּבְרַּכת ַרּבֹוֵתינּו ִּתְּקנּו ִלְקבּוָרה ֵּביָתר ֲהרּוֵגי ֶׁשִּנְּתנּו ֶׁשַּבּיֹום מּוָבא:) מח( ְּבָרכֹות ֶׁשַּבְּגָמָרא ַהּמּוָסר ַּבֲעֵלי ְוָכְתבּו
א - ָהַאַחת: ָּכאן ָהיּו ֲהָטבֹות ֶׁשְּׁשֵּתי ְוַהֵּמיִטיב  זוֹ  הְּבָרכָ  ִּתְּקנּו ַמּדּועַ  ְוָתמּוּהַ . ִלְקבּוָרה ֶׁשִּנְּתנּו - ְוַהְּׁשִנָּיה ִהְסִריחּו ֶׁש

 ? יֹוֵתר טֹוב ַאֵחר ָמקֹום ָמְצאּו א ְוִכי? ַהָּמזֹון ִּבְרַּכת ְּבתֹו

 מּוִמים הּוא מֹוֵצא ָּתִמיד ִּבְסעּוָדה ַהּיֹוֵׁשב ָהָאָדם ָהעֹוָלם ְּבֶטַבע ֶׁשֲהֵרי, ָעצּום ָּדָבר ָלָאָדם ִלְרֹמז ֶׁשָרצּו ֶאָּלא
 ּבֹוא? ִמְתלֹוֵנן ַאָּתה: ָלָאָדם ְוָרְמזּו ֲחָכִמים ּוָבאּו ָּכֶזה ְׁשִתָּיה סּוג ּוַפַעם ָּכֶזה ָיָרק ּוַפַעם ֶמַלח ָחֵסר ַּפַעם, ְוֶחְסרֹונֹות

 ?ֶּׁשִּקַּבְלּתָ  ַמה ַעל מֹוֶדה א עֹוד ְוַאָּתה, ְלהֹודֹות ִּתְּקנּו ַמה ַעל ִּתְתּבֹוֵנן ּבֹוא! ְּכֵאב ֶּזה ַמה ִּתְרֶאה

 ְלָמָרה ְוִהִּגיעּו ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ַעם ָיְצאּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר, א"זיע ִמּפֹוָלאָנה יֹוֵסף ַיֲעֹקב ַהּתֹוְלדֹות ק"הרה ֵעיֵנינּו ֶאת ְוֵהִאיר
 ִיְמְּתקּו ְוָאז ַהַּמִים ֶאל ֶׁשַּיְׁשִלי ֵעץ ְוהֹוָרהּו' ה ֶאל ָזַעק ַרֵּבנּו ּוֹמֶׁשה, ָהיּו ָמִרים ִּכי ִמָּמָרה ַמִים ִלְׁשּתֹות ָיְכלּו א

 ָּגלּוי ֵנס ֵיָעֶׂשה ַלַּמִים ְזִריָקתוֹ  ְיֵדי ְוַעל ְּביֹוֵתר ַמר ֶׁשהּוא ַהְרּדּוָפִני ֵעץ ָהָיה ֶזה ֶׁשֵעץ ֵּבֲארּו ַהְּקדֹוִׁשים ל"ַוחז ַהַּמִים
א  . יְֻמְּתקּו ֶאָּלא יֹוֵתר ָמִרים ִיְהיּו א ֶׁשַהַּמִים ַרק ֶׁש

' ה ֶאל ְוָצֲעקּו ִהְתלֹוְננּו ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני ְוֵכיָון ָמִרים ָהיּו ַהַּמִים ֶׁשָאְמָנם, א"זיע ק"הרה ֵּבֵאר ָהֶרֶמזוְ  ַהְּדָרׁש ְּבֶדֶר ַא
 ָלֶהם ֶנְחְׁשבּו ַהָּמִרים ַהַּמִים ְּכָבר, אֹותוֹ  ּוְכֶׁשָּטֲעמּו, ַמר ֵעץ אֹותוֹ  ֶאת ְלַהְׁשִלי ַרֵּבנּו ְלֹמֶׁשה ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם הֹוָרה

 ָאז ָהַרע ִמן ְמַעט טֹוֲעִמים ַּכֲאֶׁשר ַא, ּוִמְתלֹוְנִנים צֹוֲעִקים טֹוב ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם ֶטַבע ֶׁשֶּזהּו ִמּׁשּום, ִלְמתּוִקים
 .ָהיּו ּבוֹ  ַהַּמָּצב ֶאת ּוְמַׁשְּבִחים ַמֲעִריִכים

 ְלַרִּבי ֶׁשִּנְּׂשָאה ִמּׁשּום ִמֵּביָתּה הּוְצָאה ָׂשבּועַ  ַּכְלָּבא ֶׁשל ִּבּתוֹ  ֶׁשָרֵחל ֶׁשְּבָׁשָעה.) נ( ְנָדִרים ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת ְוָכ
, ַּדְעָּתם ֶאת ְלָהִפיס ְוָרצּו ֲעֵליֶהם ִרֲחמּו ַהָּׁשַמִים ּוִמן ַצַער ַחֵּיי ְוָחיּו ַהֶּתֶבן ְּבֵבית ָלגּור ּוַבֲעָלּה ִהיא ָהְלכּו, ֲעִקיָבא
 ּוְכֶׁשָראּו ַעָּתה ֶזה ֶׁשּנֹוַלד ַהִּתינֹוק ֶאת ְלַכּסֹות ֶּתֶבן ְלַבֵּקׁש ֶׁשָּבא ָעִני ֶׁשל ִּבְדמּות ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו ֶאת ָׁשְלחּו? ָעׂשּו ּוֶמה
 ֵיׁש ֶׁשְּלָפחֹות ָּכ ַעל ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם הֹודּו ָלֶהם ֵאין ַהֶּיֶלד ֶאת ְלַכּסֹות ֶּתֶבן ֶׁשַּגם ֲאָנִׁשים ֶׁשֵּיׁש ְוִאְׁשּתוֹ  ֲעִקיָבא ַרִּבי
 ַמהּו ִמְתּבֹוֵנן ָאָדם ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם ֶׁשָּבָרא ֶטַבע ֶזהּו ִּכי ּבוֹ  ּוְלִהְתַּכּסֹות ָעָליו ִלְׁשַּכב ָלֹרב ֶּתֶבן ָלֶהם
 . ְּבָידוֹ  ֶּׁשֵּיׁש ַמה ַעל ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם ְלהֹודֹות ִלּבוֹ  ֶאל הּוא נֹוֵתן ִמָּיד, ַרע

ִקים ַוַּיַעׂש ַהְּבִריָאה ְּבָפָרַׁשת ָּכתּוב ַמּדּועַ  ֵּבאּור:) ס( ֻחִּלין ַּבְּגָמָרא ּומּוָבא  ּוְלַאַחר" ַהְּגֹדִלים ַהְּמֹאֹרת ְׁשֵני" ֶאת ֱא
 הּואֶׁשִאי ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש ְוָאְמָרה ַהְּלָבָנה ֶׁשָּבָאה ַהְּגָמָרא ּוֵבֲאָרה"? ַהָּקֹטן ַהָּמאֹור ְוֶאת ַהָּגֹדל ַהָּמאֹור ֶאת" ִמֵּכן

 הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָרָצה ִמֵּכן ּוְלַאַחר ַעְצֵמ הּואַמֲעִטי ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָלּה ְוָאַמר ֶאָחד ְּבֶכֶתר ְמָלִכים ִלְׁשֵני ֶאְפָׁשר
 . ָלֹרב ּכֹוָכִבים ִמְּסִביָבּה ְוָׂשם ִצְבאֹוֶתיהָ  ִהְרָּבה ֶׁשְּלַבּסֹוף ַעד אֹוַפִּנים ִמיֵני ְּבָכל ַהְּלָבָנה ֶאת ְלַפֵּיס

 ְוַעָּתה ַּכַחָּמה ְּגדֹוָלה ַהְּלָבָנה ָהְיָתה ַהֹּכל ְלַאַחר ֲהֵרי? ָּכאן ֵיׁש ִּפּיּוס ַמה, א"זיע ִמּוֹוְרִקי ִיְצָחק ַרִּבי ק"הרה ְוִהְקָׁשה
 ִמֶּמָּנה ְקַטִּנים ֵיׁש ַא, ַהַחָּמה ְּכמוֹ  ְּגדֹוָלה ֵאיָנּה ֶׁשָאְמָנם ֶנָחָמה ְמַעט ָּפִנים ָּכל ַעל ֵיׁש ֶׁשַּלְּלָבָנה ּוֵבֵאר? ָטהִנְתַמעֲ 
 . ַהּכֹוָכִבים ְוֵהם

 ִאם ֶׁשַּגם ָלַדַעת ְצִריִכים ָּתִמיד! ֹאֶפן ְּבׁשּום ְלִהְתָיֵאׁש ֶׁשֵאין ָלַדַעת ַלַחִּיים ְוֶדֶר ַקו ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם ָמַסר ְּבֶעֶצם ּוָבֶזה
 ּוִמְתּבֹוְנִנים ֹזאת חֹוְׁשִבים ְוַכֲאֶׁשר ִנְמָצא ֲאִני ּבוֹ  ַלָּמקֹום ְלַהִּגיעַ  ָזכּו א ֶׁשַּגם ַרִּבים עֹוד ֵיׁש... ל ְלַהִּגיעַ  ָזִכיִתי א

, ְּבִׂשְמָחה ָמֵלא ִלְהיֹות ָיכֹול ֶׁשִּלֵּבנּו ֲהֵרי, ֵעת ֶׁשְּבָכל ְוטֹובֹוֶתי ִנֶּסי ְוַעל ִעָּמנּו ּגֹוֵמל ֵּכן ִיְתָּבַר ֶׁשַהֵּׁשם ַּבֲחָסִדים
 .ַהֶּנֶפׁש ּוְמנּוַחת ַׁשְלָוה ִמּתֹו ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַחֵּיינּו ֶאת ִנְׂשֹרד ְוָכ ּוְתִהָּלה ֶׁשַבח
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 64גליון מס' 

 תשפ"ג – ויצא

ְלחָ  ֻ ִניִנים ִמׁשּ  עניין של חינוך ם ְמָלִכין ּפְ

 נענע בראשו""

כמה מעלות למקום עלינו שהציל את יעקב 

אבינו ע"ה מלבן הארמי שבכל צד ואופן 

החליף דיבורו עשרת מונים אך בעזרת 

ל צרה. הבורא הצליח יעקב להיחלץ מכ

הנהגה זו מצויה אצל כל מבקש האמת, 

אשר בוראו מצילו מכל צר ואויב ואין הוא 

יודע את כל הנסים שעושה לו הבורא 

 מאהבתו אליו.

שפעם  הנה מסופר על 'האלשיך הקדוש'

דרש בפרשת "ויצא" בבית הכנסת על כל 

התחבולות של לבן הארמי שרימה את 

יעקב אבינו. ובשעת הדרשה היה האר"י 

 קדוש נוכח ומחייך.ה

וכשסיים את הדרשה ניגשו כולם לאר"י  

 מה חייך בדרשה?  הקדוש ושאלוהו: מפני

השיב להם: בשמיים גזרו היום על 'לבן' 

לבוא ולשמוע את דרשתו של 'האלשיך 

הקדוש' ועל כל תחבולה ומרמה שסיפר 

לבן מנענע בראשו ומודה  הרב, היה

וב ומתוודה עליהם ולכן הייתי מחייך, שמר

לא הפסיק  מעשי הרמאויות שעשה ליעקב 

 ....לבן לנענע את ראשו!

 מערכת שיעורי לב אריי

 

 "אִזיעָ י ַקְנֵיְבְסִק "ח ַהְגַר ן ָמָר  –ם אֹוְמָר ם ְּבׁשֵ 

ָנה" ַבע ַוֵּיֶ֖ל ָחָרֽ ר ָׁש֑ ב ִמְּבֵא֣ א ַיֲעֹק֖  )'י,' כח( : "ַוֵּיֵצ֥

(המובא גם בשם אביו מרן הסטייפלער זיע"א, וורט נפלא סח מרן שה"ת זצ"ל, 
 יעקב 'והוא בעניין היציאה של יעקב אבינו מבאר שבע ככתוב: 'ויצאבתורת פרץ) 

מבאר שבע 'וילך' חרנה'. וצריך להבין מדוע מוסיף לשון כפילות של 'יציאה' 
ומקום ומבאר מרן שיש ב' בחינות ביציאת אדם מביתו וילך)  –ו'הליכה' (ויצא 

, האחד: יציאה לצורך דבר מסויים, אין הוא בורח מביתו אלא נצרך להגיע מגוריו
יכה שיש לה מטרה ויעד במקום הל ,למקום פלוני לסדר ענייניו וזהו שכתוב 'וילך'

לו  שהיא בריחה מהמקום הקודם, אין 'יציאה'לעומת זאת יש בחינה של  החדש.
 ואלא רק רצון לברוח מהמקום הישן, וזה ,עניין במקום החדש שהולך לשם

כי מצד אחד  ,ל יעקב אבינו נתקיים ב' הבחינות יחדיוצ'ויצא'. והנה אשנאמר 
והרי  ,יען אחיו מתנחם להורגו ,אמויעקב אבינו יוצא ממקום מגוריו על פי גזרת 

בחינה נוספת  הראשון, אולם ישנהכי בורח מהמקום  -'יציאה'הליכה זו נקראת 
לחרן, ואם  הולך הואוזאת על פי ציוויו של אביו לקחת אישה מבנות לבן ועל כן 

כי הולך לחרן לצורך עניין מסויים שיש להסדיר  – 'הליכה'כן יציאה זו נקראת גם 
הולך ממקום מגוריו מבריחתו מעשיו, וגם  יוצאשיעקב אבינו גם  הרי לנושם. 

 . לקיחת אישה וזהו הכפילות של 'ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה'לחרן לצורך 

הבחור היה הולך ללמוד בישיבה רק  ,בעברהנה הסטייפלער בספרו:  ומסיק מכך
להשיג דעת ויראת ה'  ,בישיבה -שיש לו מטרה ויעד במקום החדש וילך''מצד 

הייתה היה נשאר בביתו לא  (ואם, וזוהי מטרתו. 'ארץ חסידשהרי 'אין עם ה
בעווה"ר האידנא . אולם )נשקפת לו סכנה ואין לו צורך אחר לצאת מהמקום

חובות קרייה, הרי שישנם ב' מטרות נעלות ביציאה שהמבול הרוחני שורץ בר
בה הקדושה, האחד היא כמובן להשיג דעת ויראת ה' והיא ההליכה יובהליכה ליש

ות הקדושות כדי להינצל גם צורך להתכנס בישיב נויש עתהלצורך עניין זה, אולם 
גם מהמבול הרוחני השוצף בעולם וזהו כבר בבחינת יציאה מהמקום, ואם כן 

 )הן בלימוד הן בשאר ענייניו(שהבחור לא מסתדר ולא מתקדם בישיבה  באופן
מכל כי היא מגנת ומצלת  –בכל זאת עצם הימצאותו בישיבה היא התכלית 

רתו של יציאה מהמקום המסוכן. הרחוב הסוחף ובזה לכל הפחות מקיים את מט
יעקב מבאר שבע ורק אחר כך  יציאתושמא ניתן להוסיף שלכן הפסוק מתחיל ב

שהלומד צריך לדעת שבהליכה לישיבה או לשיעור וכיו"ב, ראשית  לחרן הליכה
ובזה מקיים  מהמקום הראשון וכבר ניצול מהפגעים שאפפוהו שםיוצא הוא 

 !שה לו ההליכה בכל זאת משתלמת היאגם אם קומטרה נעלית וחשובה אחת, 
הליכה לצורך הלימוד וספיגת והיא ה -וילךיש לו מטרה נוספת של  אולם כעת

 הקדושה ובזה זוכה להתקדש עוד. 

 .המכפרת כמו גלותסגולה  סגולת השבוע:
ְּבֵׁשם הרה"ק ַרִּבי   "רמואמא ִסֵּפר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ִמַּצאְנז זיע"א, ָׁשַמְעִּתי

ֻהְכַרח ַלֲעֹזב ֶאת  ע"א , ְיהּוִדי ֶׁשֵּמֲחַמת ֵאיֶזה ִסָּבה,ִמְּפִריִמיְׁשַלאן זי רֵמִאי
, ֲהֵרי ֶזה עֹוֶלה לֹו ִּבְמקֹום ַחְדרֹו ּו ִמָּטתֹו ָלֶהם ֻהְרַּגל, ְוִליֹׁשן ְּבֶחֶדר ַהָּסמּו
 שפע חיים)כך שמעתי בשם ס' ( ָּגלּות. 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

 ornm123@gmail.com להארות: ולרשימת תפוצה:  -ע"י מערכת שיעורי לב ארי  יו"ל

ָהיָ הַמֲעשֵׂ   ה...ׁשֶ
אב ָהַר ל עַ ם ִסּפּוִריר ְצרוֹ   \בָהַר ל ׁשֶ  ָחְכָמתוֹ   "אִזיעָ ן ַצּבַ

ִדיל ְרָפאֵ ב ָהַר  אר ּכַ ְהיֹותוֹ ן ַצּבָ ר ְלִסּדוּ ן ֻהְזמַ ת ְנִתיבוֹ ר ָהִעיב ַר  ּבִ
יה חֹופֶ  אּולָ ן ְוִקּדּוׁשִ ָמחוֹ ם ּבְ יעַ ת, ׂשְ ִהּגִ קוֹ  ִלְכׁשֶ י כִּ ת ִלְראוֹ ח נֹוכָ ם ַלּמָ

ׁש ד ַהְמֻיעָ ן ֶהָחָת  יעַ  ּבֹוׁשֵ ַהּגִ נָ ב ָהַר ... ִמּלְ ֵד ן ֶהָחָת י ְלַחְבֵר ה ּפָ ַנּסוּ י ּכְ ּיְ  ׁשֶ
קוֹ ק ַהְרחֵ  ְמָצאּוהוּ ה מַ ן ְזמַ ר ְלַאחַ ן ְוָאכֵ  ְלָאְתרוּ  ָאלוֹ , םֵמַהּמָ ְ ׁשּ  ּוְכׁשֶ

ׁש  ַמּדּועַ  אֹותוֹ  יעַ  ּבֹוׁשֵ ַהּגִ ת ְוָהִהְתַחְייבוּ ל ָהעֹ ו ָעָליה ָקׁשֶ י כִּ ה ָענָ  ִמּלְ
ׁש ן כֵּ ל ְועַ ה ַהֲחֻתנָּ ל ׁשֶ  ּקֵ ִמְצוַ  לוֹ  ָאְמרוּ ... ִלְברֹחַ  ַנְפׁשוֹ  ּבִ ּבְ ב ָהַר ת ׁשֶ

בֵּ ם ְוׁשָ י ְצָדִד ם ְלָמקוֹ  ְלָקחוֹ ב ָהַר ן ְוָאכֵ א! ָלבוֹ ה חֹובָ  , ִלּבוֹ ל עַ ר ּדִ
ָרָא  ֶ ֲעַדיִ ה ּוִמׁשּ ְגלַ א הוּ ב ְמָסֵר ן ׁשֶ ְסּפִ ן ָהִעְניָ ל ּבִ ב ָהַר  לוֹ ר ָאמַ י ַהּכַ

ָחְכָמתוֹ  ַקְעּתָ  זוֹ ה ַלֲחֻתנָּ י ְוָהֵר : "ּבְ בָ  ִהׁשְ ְפִסידוּ ל ְוָחבַ ב ַר ן ָממוֹ ר ּכְ ּתַ  ׁשֶ
יעַ י ֲאנִ  ר ּוָמחָ ה ִמְצוָ ת ְסעּוַד ל ְוֹתאכַ  אֹוְתךָ ן ְנַחֵת י ִעּמִ א ָלבוֹ  ְלךָ  ַמּצִ

ּבֹקֶ  ין ֶהָחָת  ל.ַוֲחסַ ט גֵּ ם ָלכֶ ר ְנַסּדֵ ר ּבַ י כִּ ן ְלַציֵּ ר ּוְלמֹוָת ד ִמיַּ ם ִהְסּכִ
בָ ת ְלָמֳחָר   ה... זֶ ן ְלִעְניָ ב ָהַר ל אֶ ן ֶהָחָת ב ׁשָ א לֹ ר ּכְ

וּ ר מֹוכֵ ר ָהִעיב ַר  ׁשּ  קּבַ
בֵ  ַר ת ְלַגּלוֹ  ִנְדֲהמוּ ת ְנִתיבוֹ י ּתֹוׁשָ עַ ר מֹוכֵ ר ָהִעיב ׁשֶ יִנית ַאְרּבַ ם ַהּמִ

וּ  ׁשּ קֹוִמ ק ּבַ בָ י, ַהּמְ ֵאינוֹ ר ּדָ ִדיעָ ם. ָהָר  ְלַמֲעָמדוֹ ה ָיאֶ  ׁשֶ ךְ ל עַ ה ַהּיְ  ּכָ
טָ  ׁשְ יה ּפָ יעוּ ם ְוַרּבִ ְראֶ ת ַלֲחזוֹ  ִהּגִ ּמַ נֶּ ה ּבַ ׁשֻ ָדית ִלְקנוֹ ף ְואַ ה ַהּמְ ו ִמּיָ

עָ  ָהַר ם ִמיִניה ַאְרּבָ רּוָת ב ָעֶר ב ׁשֶ ים. ְלַכׁשְ לֹוׁשִ מֹונֶ ם ׁשְ ִניה ּוׁשְ ם ׁשָ
ךְ ה ָעׂשָ  ִדיל ְרָפאֵ ב ָהַר  ּכָ אר ּכַ ָר  מֹותוֹ ר ְלַאחַ ק ַר וְ ן ָצּבַ ה ִנְפּתְ

ֲעלּומָ  לָּ ה, ַהּתַ ִהְתּגַ ׁשֶ ַהְרַווִחיה ּכְ ֻקּפָ  ֻהְפְקדוּ ם ׁשְ ת ְמֻיֶחֶד ה ּבְ
ֶעְזָרָתהּ  ּבְ עַ  ׁשֶ חוֹ ת ְלֵמאוֹ  ִסּיֵ ּפְ  ם.ִנְזָקִקיל ׁשֶ ת ִמׁשְ

 :ִמּתֹוָרתוֹ 
ִתיָבה:   ַמֲעַלת ַהּכְ ָמה לִסְפרֹו ֶזַרע ַיֲעֹקב ּבְ ַהְקּדָ ְוָכְך ּכֹוֵתב ָהַרב ּבַ

ִתיָבה  י  –ַהּכְ ׁש ְוִלְכּתּוב ִחּדּוׁשֵ עּוִרים ְלַחּדֵ ְלִמיִדים ִמּנְ כּו ֶאת ַהּתַ ִחּנְ
מָ  ִהְתִחילּו ּגְ ם ִלְפֵני ׁשֶ ַחר ַיְלּדּוָתם ּגַ ׁשַ ׁש ּבְ ָרא, ּתֹוָרה. ְוֶזה ִהְתִחיל ַמּמָ

סּוק  ָרְמזּו ַעל ַהּפָ ִפי ׁשֶ ֶדֶרְך ֶרֶמז ּוְדָרׁש. ּכְ ם ּבְ ׁש ּגַ ֻחּמָ ים ּבַ ְתבּו ִחּדּוׁשִ ּכָ
ִתיָבה  ַהּכְ ָתב, ׁשֶ בֹות ּכְ י ּתֵ ִבְטֶנָך" ָראׁשֵ ְמֵרם ּבְ ׁשְ י ּתִ י ָנִעים ּכִ "ּכִ

ה ַמֲעלוֹ  ה ְוַכּמָ ּמָ ַבד ּכַ רֹון ִמּלְ ּכָ ֶקת ּוְמעֹוֶרֶרת ֶאת ַהּזִ  ת ַרּבֹות.ְמַחּזֶ
 .ןָאמֵ  ָעֵלינוּ ן ָיגֵ  ְזכּותוֹ 

 

 

רבנו הילולת 

רפאל כדיר 

   צבאן זצוק"ל
נלב"ע בה' (

 )כסליוב

נולד זצוק"ל הרב רפאל כדיר צבאן 
ביום א' בטבת בשנת תר"ע באי ג'רבא 

שבדרום טוניסיה, לאביו רבי יעקב 
. בצעירותו למד ע"ה אמימהמרת ואמו 

תורה אצל רבני צפון אפריקה, ביניהם: 
הרב שאול מקיקץ שלי (שחיבר את 

הספר "מדרשו של שם") ורבו המובהק 
 .זיע"א רחמים חי חוויתה הכהן -

בשנת תר"צ, בהיותו בן עשרים שנה, 
כבר שימש כדיין בעיר הולדתו. כעבור 

שנתיים, בשנת תרצ"ב, מונה לראש 
התמנה כחבר מתיבתא ובשנת תרצ"ט 

בבית הדין. בשנת תש"ח החל לערוך 
ירחון תורני בשם "הירח", בו כתבו 
גדולי תלמידי החכמים בטוניסיה. 

בשנת תשי"א התמנה לרב העיר מדנין. 
בנוסף לתפקידיו הרבנים, היה גם נציגה 

הרשמי של הקהילה בפני המוסדות 
הממשלתיים בג'רבא ועמד בראש 
 חסד.מוסדות צבור שונים של תורה ו

בשנת תשי"ז עלה לארץ ישראל ומאז 
שימש, כשלושים ושמונה שנים, כרב 

העיר נתיבות. הקים מוסדות תורניים 
והפיץ תורה בישובי האזור. דאג לחינוך 

תורני בעירו והוציא פסק דין, יחד עם 
על הבאבא סאלי וגדולי ישראל נוספים, 

 . חומת הצניעות בעיר נתיבות

ישיבת בשנת תשל"ב נתמנה לנשיא 
"כיסא רחמים", שהכשירה תלמידים 

בשנת תשל"ג נבחר ורבים להוראה. 
 לחבר מועצת הרבנות הראשית.

היה זקן רבני טוניס  זצ"ל הרב צבאן
ונחשב כבעל הסמכות התורנית העליונה 

של יהדות טוניס בישראל. הוא עשה 
רבות להתפתחות מוסדות התורה של 
העדה הטוניסאית ופעל להוציא לאור 

את ספריהם של חכמי טוניס מהדורות 
 נלב"ע ביום ד' כסליו תשנ"ה הקודמים.

 זכותו יגן עלינו ועכי"א אמן  .נ.צ.ב.ה.ת
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 : מהצדיקיםספר תענוג ל
ר את ספר  השתדל לגמובנימין זאב חשין זצ"ל היה מעודד מאוד ל  הרב
ימיההת במשך  כולו    לים  את  שנייה  ופעם  וזה  השבוע,  קודש.  בשבת 

 תיקון הפגמים.תיקון גדול ל

ח גדכל  הקודם  מהדור  ברסלב  הזקנים  סידי  שני  על  המופלאים לו 
המופל בעבודתם  החסידות  שמי  את  שלהם, שהאירו  ובענווה  אה, 

קר בחכמה להסתיר את עצמם. והם היו ידידים וחברים שלא משו ובעי
הר הם  הלא  מהשני.  מפולין. האחד  זצ"ל  בורשטיין  משה  ר'  ה"ח 

ר'   דורוהרה"ח  מיכל  זצ"ליחיאל  בטל   מרוסיה.  פמן  היה  משה  ור' 
פעם אחת ראיתי ואל אותו על כל דבר ועניין.  ומבוטל לר' מיכל, והיה ש

ה... עם מקל הליכה, ואמר לי שהרופא חייב  ומעל  90את ר' משה בגיל  
שהרבה   אותו ללכת עם זה כי הגוף שלו כבר חייב את זה. (רק נזכיר 

ולא עוברים כמה    ל...)הולכים עם מקגיל הזה אנשים כבר  שנים לפני ה
ר'   את  רואה  ואני  המקלימים  בלי  הולך  ר'  משה  עונה:  ולתמיהתי?   .

לי ואמר  המקל,  עם  אותי  ראה  באידיש מיכל  (חייל  זעלנער  א   :
ג מקל?אוקראינית)  עם  הולך  (חייל  שטעקן?  א  מיט  כידוע   ייט 

שבברסלב שלפני השואה היו קוראים לעובדי ה' ומקדישים את חייהם 
"זעלנער"   בשם  יתברך,  המקל...ז ד  ומי  )חייל  –לעבודתו  את   רקתי 

ר לרגע ! שלא הלך יותםשני  7עט  ומאז ועד פטירתו של ר' משה עברו כמ
   אחד עם מקל.

 : עניני דיומאתענוג מ

ה)  ע  הושבספר   וב"(ג,  ישראל  בני  ישובו  אלוקיהם   יקשואחר  ה'  את 
מלכם דוד  ו ופחד  ואת  ה'  אל  הימים"ו  באחרית  טובו  כולם   אל 

תאריכים לגאולה... כל מה שקורה מיד ומחפשים סימנים  
עם  חדש  צדיק  קם  תקופה  כל  לגאולה...  זה  את  מקשרים 

זה שיואיל בטובו    ... והואמסרים... כוכב חדש שכולם אחריו
לגלות לנו את הגאולה... כל כך נהיינו חלק מהדור הזה של 
דברים  לשמוע  רק  היום  וכל  ה"פרסומות"  ה"חדשות" 

וח שעמעניינים...  טריות  מעולם... דשות  שמענו  לא  דיין 
(עיין  משעממת...  הכי  בצורה  עצמו  על  חוזר  שהכל  אפילו 

והגישוש  5ערך   האחרונות...  בחירות  להקמת מערכות  ים 
איך   ההומוגנית...  גברתהקואליציה  אותה  סבב  ... בכל 

יצרים לכלאותם  אותם  אבל ...  אדרת...)  בשינוי  רק  וכים 
במ אותנו אנחנו  הכניסו  וכבר  וחדשות  הודעות  של  רוץ 

חושבים   לא  אפילו  ואנחנו  הזאת...  כאשר לעדריות  שהכל 
ב לכל כתוב  צריך  שיהודי  מה  כל  בתורה.  לא   :מפורש  כי 

ס גילה  אם  כי  דבר  אלוקים  ה'  הנביאיםיעשה  עבדיו  אל  ז)  ודו  ג,   (עמוס 
ל הכל שמת  הצדיקים  בספרי  שכתוב  מה  שכל  פעם  ב 

לכל   נר  נכוןכאשר  רק  אם  בהם ומדוייק?  להתבונן  צה 
בורא עולם אומר לנו  טחית ורדודה...  בצורה יסודית ולא ש

שהד נביאיו,  היחיע"י  וקץ בר  הגאולה  את  להביא  שיכול  ד 
 זה אומר וסוף לכל צרותינו, זה לבקש את ה' ואת דוד. ומה  

לים. שכולו מלא דוד? אז נכון שיש את ספר התהלבקש את  
וגם בפשט, רמז, דרוש, סוד. סודי סודות של כל הבריאה.  

ב  עסק  להיות  צריך  עצמוזה  תהיליםפני  קריאת  לא :  כן!   !
ת מחדל... ולא לחכות לצרות זה לזמני בריר   להשאיר את

... ואז לפתע להידבק לתהילים... אלא ממש לקרוא צרורות
ם. למי שיודע מה זה היה לי וללמוד ולהבין את מילות התה

חב"ד   בחסידות  תהילים  השכלות לקרוא  היה  שהכל 
יי"צ לפני השואה ותיקן ומיסד את ושכלים. והגיע הרבי הר

בפרטי בשיעורי תהילים, וייסד בציבור ולים  האמירת הת
וכל זה לים.  בקבר דוד המלך כולל יומיומי לגמר כל התה

הגאולה  הפצת  של  העניין  כל  את  התחיל  שהוא  רבי  ע"י 
לגלות"והכריז:   האחרון  הדור  הוא  ל  ,דורינו  הראשון   "גאולהוהדור 

ה עבודת  כל  נגמרה  "כבר  לגאולה"  לאלתר  לתשובה  בירורים "לאלתר 
כל זה מראה לנו כמה אנו צריכים   "אר רק ציחצוח הכפתוריםונש

כל כך הרבה מתפללים ומברכים: את המלכות שעליה אנו  
דוד" צמח  עבדיך"  "את  דוד  עשרה)  וכסא  דוד  (שמונה  בית   "ומלכות 

"על כסאו   (קידוש לבנה)  "דוד מלך ישראל חי וקיים"    מ"ז)(ברה  "משיחיך
   הפטרה)( עד""שלא יכבה נרו לעולם ו" לא יישב זר

דברים  של  לעיקרם  מאז ועכשיו  לאחרונה  עדים  כולנו   :
שהיו בעולם עד אז ושכולנו  "אביב הערבי" שכל המלכויות  ה

סדאם  קדאפי,  מהם...  האדירה  המורא  ועל  עליהם  גדלנו 
קלפים כמגדל  נפלו  וכולם  אסד,  מובארק,   חוסיין, 

ומאז אין  רי כמעט יובל רצוף של שילטון אימים.  מנייר...אח
ומבול בוקה  ליורשים... הכל  קה שום תחליף למלוכה ולא 

העולם.   הפסוקבכל  מתקיים  ארץ" :  ממש  מוסדי  כל    ימוטו 
ב) בתו  (תהילים  ומקובעים  הממוסדים  הדברים  השכל כל  ך 

ונופלים מתמוטטים  שישו  ..  .שלנו  המערב  במדינות  גם 
כמו  שקמו.  לאחר  מיד  נופלות  ממשלות  ושימחו... 

שלא בבריטניה ומדאיג  עמוק  במשבר  נמצאת  צרפת   .
על  שלה  הממשלה  כל  את  מאבדת  מעולם,  הייתה 

הם אלו שהכניסו לה את כל העושק הקולוניות באפריקה ש
ליוני אפריקאים שכל משאבי י והגזל והשוד המודרני של מ 

הם של ממשלות תיהטבע של מולדתם הלכו למימון גחמו
רק והראוותניים...  אירופה   ראש.  הרימו  כולם  עכשיו 

עם  האחרונות  בשנים  כאן  שקורה  מה  כל  את  מלראות 
זההבחירות...   משמעותי    וכל  כך  כל  כמו לא  בשבילנו 

בתוך   נפילתם של כל מיני "מלכויות" ו"מלכים" בעיניהם...
ופועלי   כצדיקים...  מפורסמים  מיני  כל  שלנו,  הציבור 
ששלטו   ואינסטלטורים...  ומתקנים...  ופדיונות...  ישועות... 

הילות שלימות,  מיצרים על אלפי מוחות של קשילטון ללא  
באמ בהם  בכבודו שהאמינו  הקב"ה  הם  כאילו  עיוורת  ונה 

קדשים.ובעצמו...   קודש  אומרים  שהם  ניצלו ..  ומה  והם 
השפלות...  יום, איזה  בין  קרס  בכסף וזהב... והכל  וניצלו... 

לעיני כול... אין יותר איך הקב"ה הפשיט אותם ערום ועריה  
ו פתאום...  ביהדות  יכולות  וניזוקו  נפלו  שהרבה  מכך, נכון 

: "בירור" שזה הדבר ל זה הם ייתנו את הדין. אבל גם נהיהוע

  16' עלון מס 

עלון שבועי על  נוג הפרשהתע
פרשת השבוע.  

 ועוד נושאים. 

העלון נכתב לעילוי  
נשמת סבינו מורינו  

ב"ר   הכהן הרב ששון
ישעיהו ומרת מרים  

   זצ"ל

 הקהל  תשנ )3/12/2022( גה'תשפ"' כסליו ט .ויצא :רשתפשבת קודש 
     ועיני לאה רכות, ורחל היתה יפת תואר (כט, יז) 

, ללא  ריפת תואשהיתה    –  ובניה חטאו במכירת יוסף. ועשו תשובה על כך. רחלכת לעבודת בעלי תשובה.  יעיניה רכות מבכי, שישהיו    –לאה  
שרחל מיועדת    לכן היו הבריות אומריםיוסף ובנימין, לא חטאו.    :מות בקיום התורה והמצוות. ובניהמום ופגם, שייכת לעבודת הצדיקים, של

וטי שיחות  ש. ליקהרבי מליובאוויט(  עשיו, כי בכוחה להחזירו בתשובה. קים. ולאה מיועדת ל", שזה עבודת הצדיאוהלים  ב: "איש תם יוש , כי הואליעקב
   ) 153מ' כרך לה ע
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לקראת הגאולה:   (יב, י)  הכי חזק והכי מפורש שנאמר בדניאל
ו" ויצריתבררו  רביםיתלבנו  רשעים   פו  כל  יבינו  ולא  רשעים  והרשיעו 

יבינו" אלפים יהי  והמשכילים  רבים.  של  בירורים  כאלו  . ו 
ב  מאמינים  אלפי  שלימות  מחיצות קהילות  מיני  כל 

: ומבדילים בינם לביןסי עוד..."  שמוכרות להם רק "אני ואפ
כל זה יתן למשכילים ולמבקשי  אבל    וביקשו את ה' ואת דוד""

ודוד המהלכים.ה'  את  בדיוק  להבין  דוד     ,  דווקא   ולמה 
מימות עולם? קים שהיו  המלך? למה דווקא הוא מכל הצדי

מחכיםלמה   אנו  אליו  נתבונן     ?  דווקא  'דברי בספר  אם 
"ויעלו בבעל פרצים ויכם שם דוד ויאמר פרץ האלוקים   .: ידפרקמים'  הי

אויבי   כפראת  מים"בידי  דוד   ץ  את  ניסה  שה'  שם  וממשיך 
' ניסה אותו  מול פלישתים? והכששאל אם לצאת למלחמה  

, ואמר לו אסטרטגיה הפוכה מניצחון בקרב. כמו את שאול
קרבות ועשה מה שה' אמר לו. עם כל נסיון ה  והוא לא הרהר 
שלו.   ועד העשיר  ביותר  מהקטנים  שלו  הנצחונות  כל 

שלח  מיד  הוא  בהיסטוריה!  ביותר  המרהיבים  לניצחונות 
"כי ממך הכל :  את זה לה'. מיד התחיל להודות לה' ולומר לו

לך" נתנו  יד)  :(שם  ומידך  וידוע שמעתי    כט,  גדול  מקרא  חוקר 
שחקרמאוניברסיט שאומר  פריז  עמיתים ע  ת  כמה  ם 

מובילות   הכי  הממאוניברסיטאות  שהם בחקר  קרא: 
וכבש  אסף  שדוד  הממון  כל  של  הנתונים  כל  את  הצליבו 
ואגר בירושלים לצרכי המקדש והורישם לשלמה בנו. וזה 

שהוא לא לקח מזה כלום ליארד דולר!  ימ  70  -סביבות הב 
דברלעצמו כל  אלא  ולשמים!    !  המקדש  לצרכי  הקדיש 

כאיפ עוד  יש  דבר?  ה  מפורסמים זה  מיני  מכל  בשונה 
וההון   הקופה  את  להגדיל  רק  זה  המטרה  שכל  וידועים... 

חז"ל שהרג  דוד המלך הוא היחיד שכתוב עליו ב        האישי...
את היצר הרע! בתעניות וסיגופים. הוא לא ישן כמעט כלום.   

ה שנותיו  שאת  הסוברים  מאדיש  קיבל  ויש וא  הראשון.  ם 
שאומרים משלושת האבות. ומיישבים המפרשים דלא קשי 

א ולכן כמעט ול .  םמידי: הוא השתמש עם הימים של שניה 
, אם כזו דרגה. אז פלא ואם כןישן. והפך את הלילות לימים.  

לא נהיה מזה רגל רביעי למרכבה? א  שמצד שני רואים שהו
זה רא רדף אחריו כשהוא מושפל ומבושימעי בן גרק מתי ש

י  על  העם  כל  שמורד  לעיני  שלו  הבן  עם די  הולך  והוא  בו. 
והם שבישראל,  הגיבורים  את   בכירי  להרוג  מתנדבים 

: ואומר להםמלכות. ודוד עוצר אותם  שימעי כדין מורד ב 
קלל" " לו  אמר  משמים.    ה'  הכל  הוא.  לא  רזה  הוא באותו  גע 

למרכב  רביעי  רגל  בכל נהיה  כשהיה  זה  לפני  לא  ה. 
. קשר אמיתי ותמידי עם המעלות שבעולם. כי זה היה דוד

"אל תבטחו בנדיבים ה'. בלי שום מחיצה של בני אדם באמצע.  
תשועה"  לו  שאין  אדם  ג)(תה  בבן  קמו,  בני  לים:  הבל  בני   "אך  כזב  אדם 

לע במאזניים  יחד"איש,  מהבל  המה  י)(שם  לות  סב,  נתן         :  רבי 
כות בליקמברסלב  הלכות:  ב  הנביא כששוטי  נתן  הגיע 

חטאולהוכי על  דוד  את  דוד:  ח  אמר  מיד  חטאתי.  לבדך  , "לך 
: אני דוד המלך אומר, בורא עולם  נא):  ם(שוהרע בעינך עשיתי"  

ך עברתי, ולא אכפת לי  לך רק על רצונחטאתי ופגמתי רק  
מדב  שכולם  מה  חוגגים מכל  ששונאיי  מה  ומכל  רים... 

לי עסק ואני  יש  עכשיו... אני צריך לסדר את זה רק מולך. 
 ן דו"ח רק לך. נות

ראל למלך הייתה פגם גדול, וה' לא רצה ה של בני ישהבקש
: שאול. המלך הראשוןאת זה. וכי לא מספיק לכם מלכותי? ו

: : שלמה. בסוף ימיו. והוסר מהמלוכה. והשלישיל ומעדנפ
, ולא היה לבבו שלם עם ה' ו, אחרי אלוהים אחרים"נשיו היטו את לבב

אביו"אלוקיו   דוד  א'כ(מל  כלבב  ד)ים  יא,  רשב"י:    :  זה  על  לא אומר 
שלמה בחייו, אם בסוף   כהכל מה שזלקבל את הייתי מוכן 
הם. יש ודוד המלך היה בין שני  עלי כזה פסוק...חיי ייאמר  

כאן מין הוראה לדורות של דרך האמצע. של הדרך הנכונה. 
ייחוסו על  סמך  גבורתו,האחד  העם  ,  מכל  . וענוותנותו 

אבל דוד המלך, לא   חכמתו מכל בני קדם.    והשני סמך על
רא עולם, וכל הזמן אותה תפילה: , רק בולקח כלום לעצמו

 (תהלים: פו, יא)  הלך באמיתך"הוריני ה' דרכך א "

  

משך שנים נבנו כאן ב נה כל הפסלים הגדולים שמשנה לש
ד מיני  כל  "נעלות"על  ומקוצצים  ...מויות  לשברי   נשברים 

נבוכדנשברים...   של  והטמא  הגדול  "בל"  הפסל  צר כמו 
ארב  ובאו  העולם.  באי  כל  את  אחריו  שהטעה  עה הרשע 

ועזריה מישאל  חנניה  כדניאל  כל אנשים  את  ושברו   .
את  והשביתו  ארוכה...  תקופה  במשך  שהיו  ה"מוסכמות" 

כך המשיכו את ו  .הפסל הטמא והראו לעין כל את אפסותו
לבור העולם  כולם  כל "א  תכרע  לך  כי  תבל  יושבי  כל  וידעו  יכירו 

וגרך"  ב האחרונות  בשנים  בו  שהאמינו  דבר  לכולם כל  רם 
גמרי: סין. אני ריחוק מבקשת ה' ודוד המלך. נשבר ונותץ ל

יל , איזה אלזוכר לפני הקורונה, איך כולם קנו משם דברים
תה יכול : מה שאתה רוצה אהיא נהייתה, אנשים היו אומרים

לייצר בסין, נסעו לשם כמו לגאולה... כדי לסגור עסקאות. 
לך. וייצרו  תבקש  רק  הכל.  בסין  יש  ה'?  את  צריך  אני   מי 

בת : מה ארץ ז... שאמר לים דתיזוכר שיחה עם איש עסקי 
חלב ודבש? מה יש כאן בארץ בכלל? תראה מה אין בסין...  

ה  (עפ"ל) משם  בדיוק  לכולם והנה  והראתה  הקורונה  גיע 
איך   בדיוק מה זה סין. מה שאתה רוצה הם מייצרים לך...

אותו איש עסקים דיבר איתי נגד סין באותה תקופה... איך 
עסקים  ל אותם...הוא קיל שמעתי עוד איש  לפני כמה   איך 

ירד גשם! היום ישראל שנים שלא  שאמר: מי צריך גשם?   ,
במזגן.מי ממציאה   כמו  בטכנולוגיות  מים... ם  מתפילים   ..

אוזני  למשמע  האמנתי  לא  זמן  באותו  בר י(עפ"ל)  כמו   ...
שלא כוכבא   ה'  נגד  שדיברו  הבית  בחורבן  והבריונים 

יתערב להם בחיים. ומי שזוכר את שנות הבצורת שהיו כאן  
לגש  משוועים  כולם  פתאום  שנתיים,  כולם לפני  ם. 

וגיות" תפילות על גשם. איפה פתאום ה"טכנוללם  מתחנני 
: "תשב אנוש ? צדיקים אומריםו"עצמאות כלכלית מדינית"... 

דכא" צ)  עד  לחזור   (תהלים  לאדם  עדיף  נפש.  של  דכדוכה  עד 
מעצמו לה'  קרוב  של ולהיות  לדיכדוכה  להצטרך  ולא   ,

 ..  .למי לחזור יזכרנפש... ורק אז לה

השואה  שלפני  בפולין  ונפלא:  עצום  סיפור  בברסלב  יש 
בישראל ואם  עיר  שהיתה  סוקולוב  המדרש בעיר  בבית   .

של  הלמדנים  בטובי  לפה  מפה  הומה  שהיה  המרכזי 
אירופה כולה שתפסו את ספסלי בית המדרש יום ולילה, 

התורה  קול  שקטה  והלא  כולם .  בעוד  מהלילות  באחד  נה 
א עם כל הלהט. ולפתע מרלומדים ושוקדים על סוגיות הג

ובכי  קולנשמעת   ואנחה,  נהי  נהמה  קול  הבוקע ,  קול  אבל 
: "עד מתי לא תרחם ציון? עד , וכולם שומעיםמעומק הלב 

מתי לא תבנה את ירושלים" "על אלה חשכו עינינו על אלה 
בוכיה ציואני  הר  על  בו"  ,  הילכו  שועלים  ששמם  וכולם ן 

רי מאחו  תוריתמפנים את עיניהם לפינה המס משתתקים ו
ם? מה??? נחום ולא מאמינים למראה עיניה.  התנור הבוער

הסנדלר)   (נחום  באומן  שוסטר???  השנה  רוב  שנמצא  זה 
בד את ה' בתפילה שבאוקריינה עם כל חסידי ברסלב ועו

על מה? תראה איך הוא חום??  נוהתבודדות?   בוכה?  הוא 
מב  נשממתייפח  וזה  אמיתי.  כי.  בכי  ונראה  לא   הריהוא  ע 

בית  על  ולבכות  לו  מה  גמרא...  מילה  ללמוד  יודע 
המקדש??? וכמה מהלמדנים המובחרים קמו וניגשו אליו  

אותו "נוחעםושאלו  לך :  מה  חצות?  ולתיקון  לך  מה   ,
להם עונה  והוא  המקדש?  בית  על  לא ולבכיות  לכם  אולי   :

ם... חסר בית המקדש... אולי הלמדנות שלכם מספיקה לכ 
מאו אתם  לי אולי  שחסר  מרגיש  אני  אבל  לה'...  קרובים  ד 

ח המקדש.  אלוקובית  גילוי  לי  לת.  סר  "לראות חסר  י 
ולהראות" ועל זה אני בוכה על הגלות המרה שאנו נמצאים 

. עד שאנו כבר לא מרגישים חוסר... בה ורחוקים מאוד מה'
ב  שהיו  הלמדנים  כל  העיר ובין  רב  גם  היה  המדרש  בית 

ה הגדול  זצ"להלמדן  סוקולובר  מרדכי  שמע .  רב  וכשהוא 
הטהור מליבו  יוצאים  הדברים  הוא   את  שוסטר,  נחום  של 

ל מחובר  הוא  השיטה...  את  המציא  לא  שנחום  מקום הבין 
את   יונק  הוא  שלו  משנתטוב.  הטהור  הלב  את  הטהורה  ו 

בטוח   והוא  מסויים  לבדוק מממקור  שכדאי  נפלא  קור 
לעומק מהיכן הוא  ול אותואותו. וניגש לנחום והתחיל לשא

על  יונ לו  לספר  החל  וזה  משנתו?  את  ברסלב ק  חסידות 
בקלו הנמצאים  בטהרה  ה'  העובדי  שבאומן,  ועל  הגדול  יז 



ונפגע.   והציץ  ה'"  עבודת  של  "מפעל  לו  קוראים  קם שהיו 
מקרוב   ולראות  לבדוק  הונסע  ונהפך את  באומן,  "מפעל" 

 בד ה' אדיר.  ועו לחסיד ברסלב נלהב 

כל  את  אזבח  שאני  ככל  לי.  חסר  ה'  כמה  הנקודה.  וזה 
שאני ממליה"מלכים על העולם. איך " המקבילים  ך אותם 

כולם דיברו במשך שנים על פוטין, איזה מלך... עושה מה 
תיתנו   רק  רוצה...  ובאמת שהוא  שעה...  לרבע  עזה  את  לו 

שהוא   עשה מה  שאף רוצה, הרג טבח וכבש.הוא  .. וחשבנו 
עליו. יכול  ולא  מולו  עומד  לא  הצבא   אחד  על  יכול  מי 

והפסל   והנה גם את האליל  הרוסי? מי יעז לדגדג לרוסיה?
מש בצורה הכי  שבר והשפיל ומשפיל  ה פילה ובזויהזה ה' 

להיות.  שרק   הפסדיםיכולה  איזה   איזה  הקרב...  בשדה 
א רוסיה...  לא צב כושלת מכל פרמטר אפשרי.  אסטרטגיה  

כושל  וכצבא  נייר,  של  כנמר  התגלו  שניהם  פוטין...  ולא 
מצליח   שלא  בבוץ ופרימיטבי,  ושוקע  בכלום  להתקדם 

 האוקראיני בהשפלה אחרי השפלה... 

. את זה כולם מודים וכולם משהוכלל הדברים: קורה כאן  
מסכימים כל זה בכל העולם בכל המדינות ובכל היבשות. 

מו רואים  הנושאים כולם  בכל  טלטלות  העיניים  ל 
יהיה  ביום ההוא  והמישורים. "והיה ה' למלך על כל הארץ 
המשיח.   לימות  גרים  מקבלים  ואין  אחד"  ושמו  אחד  ה' 
מיני  לכל  ומוכנע  ממליך  אתה  האם  המבחן.  זה  עכשיו 
כוכבים עולים ביהדות ומחוצה לה... או שאתה מראה את 

 ו.ים אין עוד מלבדצמך לדעת כי ה' הוא האלוקע
    

 :  ךוניחב ענוג ת

והוא הגישה  . : הורים ומורים. לתת את הדעתעליו כולנוגדול בחינוך  ישנו כלל  
א בס  הילד.  לוהיחס  אדםיפור  ואתחיל  מספר  העניין:  את  ולהבין   להמחיש 

למידים שלמד במוסדות החינוך של פעם בזמנים בהם היו מכים ומרביצים לת
מחודד בקלמר... והרבי  היה השפיץ הכי  הכי קטנה... והוא לא  על כל פעולה 

. וסובב לו את היד בצורה קרא לו פעם למול כל הכיתה... והתחיל להרביץ לו
פתע העיקום היה  . והוא מתפתל מכאבי תופת, ולאכזרית. והסיבוב לא נגמר..

לי את היד חזקה. והרבי עזב    ת כאבחד ועם כאב בלתי נסבל... ויצא לי צעק
ד  עשה אחרי את קול הצעקה בזילזול כך שכל הכיתה התפוצצה מצחוק... עו

היד   את  ליישר  יכול  לא  אני  האכזרית היום  מהפעולה  גיד  לי  שנקרע  בגלל 
מוגבל   ואני  תנועו  בכל הזאת...  בידמיני  מסויים ת  במובן  נכה  נהייתי  ופשוט   .

הגופנית שהוא גרם לי.  ב לי? לא המוגבלות אבל אני יגיד לך מה הכי כואבגוף. 
ילדים  לי  טובה ויש  אשה  עם  התחתנתי  לחיים,  לי  הפריע  לא  זה  ברוך השם 

ב לי עד טובים, ועם המוגבלות ביד למדתי להסתגל ולהסתדר... אבל מה שכוא
מלמד  אדירה זה אותו חיקוי אכזרי שהצלקת  ונמצא בי כ ם ולא מרפה ממני  היו

ח לו על זה אני לא יסל  חיכה אותי בזלזול מול כל הילדים וכולם צחקו ממני... 
 ם.  בחיי

 : מלמד וברוח הדברים אספר עוד משהו מזעזע תי.  לא יאומן! וזה סיפור אמי 
נמוכ בה  בכיתה  אותו  מלווה  מהכיתות  שאני  מורה  שיש  לי  מספר  עבודה, 

וביקש   הגבוהות גבוהה?  כיתה  לוקח  לא  הוא  למה  אותו  משפיל  הזמן  שכל 
  מלמדופסיק את זה. והגעתי למוסד בו הוא עובד, ונפגשתי עם אותו  ממני לה

ושאלתי אותו לפשר ההצקה הטורדנית שלו? והתחיל להסביר לי כמה שהוא 
שהוא לא לוקח כיתה גבוהה.  ז על כיתות נמוכות... וחבל  וא מתבזבפראייר שה

ואז גיליתי לו שאני המנטור החינוכי שלו. ושהוא פשוט לא מסוגל להתמודד  
ר עם החוצפות שיש היום בגיל הגבוה יותר, ובשל אופיו העדין הוא מתאים יות 

זה יהיה  ודתו, ולכיתות נמוכות, ובורך ה' שהוא כבר כמה שנים עושה חייל בעב
ממנו.   תרד  אם  אישיות  טוב  באיזה  כאן  מדובר  שלא  ראיתי  השיחה  ובמשך 

, למה הוא על עצמוושאלתי אותו  , אלא ההיפך הגמור...  נדירה של מחנך מצויין 
כיתות גבוהות, ואיך הוא מסתדר על חוצפה וכ"ו?  כן לו ואז הוא אמר לי קח 

שיו: תראה בכיתות הקטנות אין לך את מי כע שאני לא רגוע ממנו עד  משהו  
הגבוהות בכיתות  אבל  וממושמעים...  קטנים  הם  יללהשפיל...  שכבר ,  גדול  ד 

אתה ... יש על מי לדרוך...  ... יש לך על מי לרדת... יש את מי לקבץ' מבין עקיצות
 יכול עם הפה שלך להשתיק אותו לכמה ימים. 

ולע לבוא  והחלטתי  דום  עמדתי  את  ואני  לראות  כדי  ימים  כמה  אחריו  קוב 
מי בה"שיטה"  הבוקר שטח...  ושמת  על  ממש...  של  שואה  עיניי  לנגד  וראיתי 

וקונים  בכיתה  בעייתי  הכי  הילד  את  משתיקים  איך  תראה  בא  לי  אומר  הוא 
שרק ראה את התלמיד  שקט ממנו לכל היום... הוא חיכה בפתח בית הספר, וכ 

או אה תראו  לזל:  סביב הוא מתחיל לצעוק לו בקול מזמגיע, למול כל הילדים מ 
ספר. למה באת בכלל לבית    ם הגדולים של הביתד הגאוני! אחתראו מי הגיע 

: אתה לא צריך לענות לי למה, א נותן לו לענות, וממשיךז מיד הוא לספר? וא
את לעבודה. ע למה באת. העיקר שההורים שלך יכולים לצכי גם אתה לא יוד

ושלחו אותך להציק לכולם בהפסקה, לאכול לשבור ולהרוס ולכת לשירותים.  
, והוא משפיל את עיניו חלק מהילדים מסביב צוחקים ומסתכלים לילד בפניםו

עצמו.   את  לקבור  היכן  יודע  ילדים ולא  כמה  עוד  ומשפיל  עוקץ  הוא  וככה 
ו על הבוקר,  שקט  בעייתיים  לכל קונה  שהתלמידים   היום.  מדומה  משנה  לא 

התסכול את  מוציאים  א  האלו  ילדים  על  שלהם,  בהפסקות.וההשפלה    חרים 
תוכן הדברים צורה הבוטה הזו. אבל  . לא ב. אני יודע שזה מורה לא מצויונכון

גישות בדיבור, זה מצריך זהירות אפילו יותר מזהירות באלימות פיזית. הם: ר
   כי ההשלכות הנפשיות של זה הם בכפלי כפליים. 

. על הזהירות והרגישות בדיבור. על החשיבות שיש  עםועל זה באתי לדבר הפ 
זה לא אומר שאין כאן אדם עם רגשות. זה לא לתת לכל ילד. זה שהוא ילד  

רק   והדוגמאות מהחיים הם עד בלי די.  ילים.את המ אומר שלא צריך לשקול  
ט מאגר מידע מהלך. אין ם שהוא תולעת ספרים, פשולדוגמא: אני מכיר אד

הבנה וזיתחום שהוא לא קורא ולא חו כרון, ובעיקר בעל קר אותו. אדם בעל 
ספרי  לומד  לא  אתה  למה  אחת:  פעם  אותו  שאלתי  ולספר.  לקריאה  אהבה 

ת הש"ס? והוא ענה לי, ותשובתו הייתה בשבילי לימוד  קודש? למה לא תסיים א
ל נפש האדם בילדותו והשלכותיה עליו בבגרותו ולכל חייו, כידוע מכל שיטות ע 

ממוצא תימני. שחזרו   אני בן להורים בעלי תשובה קיצוניים,הטיפול והתרפייה:  
בתשובה בתקופתו של עוזי משולם. כשהתחיל להתפרסם כל פרשיית חטופי 

מתימן שלי ש  והסבים ימן.  ת אבל עד אז הדחיקו   ,כל זהאו את  בלו ורסו  עלו 
הכל התחיל לצוף כאן בארץ הם לקחו את זה מאוד קשה, והתגלה  את זה, וכש

ולא יודעים היכן  האחים שחסרים כמה נפשות במשפחה  להורים שלי ולכל 
הם. וההורים שלי לקחו את זה מאוד קשה, ומחילונים שלא יודעים כלום על 

רדת מהארץ, ולעבור דווקא לצד ות, הם החליטו לעזוב את כל הציונות, ולדהיה
זית ורוחנית. לארצה"ב, ושם התחברו לפעילים של חסידות  השני של המפה פי 

. וכמובן שהיינו שונים שם יות בקהילת סאטמר הסגורהסאטמר, והתחילו לח
תי בחברה וסבלתי הרבה  גם מנטאלית וגם חזותית... ולא כל כך השתלבבנוף...  

... אפילו שהם עד היום לא מודים הורים שלי סבלו הרבהגם המרגשי נחיתות... ו
על מעלת   ספר לו שדיברו איתנולאחרי הבר מצווה,  בי  בזה... ופעם באתי לא

.  דפים  7ם לומדים כל יום  לימוד הגמרא ושאפשר לסיים את הש"ס בשנה א
בחברותא עם עוד חבר, וראיתי שזה ממש  שעמדתי בזה  וזה היה אחרי חודש  

? תסיים : אתה? אתההוא מיד קפץ ואמר  זה  אבא שלי שמע אתכיף לי. וכש
ה יום  את  כל  אתה תלמד  גמרא?    7ש"ס?  ודפי  להיות!  יכול  שציפיתי לא  אני 
ועילמח יום  מאה  ומאותו  בהלם,  עמדתי  פשוט  מסוגל דוד.  לא  אני  היום  ועד 
         תוח גמרא...לפ

 ענוג לדעת ! ת

הטי  אחד כיום  פול  מתחומי  ביותר  המוכרים  הוא בהתמכרות  העולם.  בכל 
ולמסך לרשת  ומהופ.  ההתמכרות  ממוגנטים  למאנשים  ולרשתות   סךנטים 

, אבל עם הזמן כל אחד כפייתית, ובהתחלה זה כיף ומהנה  החברתיות בצורה
והרדידות השיעמום  את  הטיפשות מרגיש  את  עצמו׳  על  ׳חוזר  הכל  את   ...

דשות שלא מוסיפות לי כלום, ולפעמים רק מדכאות  אחרי הודעות וחשבריצה 
בחור צעיר  בנושא ליי פנה א ני שנה,לפ...    יונותאותי. ויש אינספור שיטות ורע

המכוחכם את  לעזוב  יכול  לא  הוא  אבל  זו,  מהנהגה  נפשו  נקעה  שכבר  שיר , 
והלך   המכשיר  את  ושבר  פעמים,  כמה  ניסה  כבר  הוא  כי  מיני לגמרי.  לכל 

קטיפולים מיד  הוא  עזר,  לא  דבר  ושום  יותר...  אחר  מכשיר   מתקדם   נה 
? תקבל על עצמך שאתה לא וייעצתי לו: אל תלך קיצוני.  אבל מה ...  ללמשוכו

לך   לנוון  הזה  למכשיר  לא נותן  אם  יום  כל  לישון  הולך  לא  אתה  הדעת.  את 
קורא ולומד במרחבי ום אתה  הו חדש שלא ידעת אתמול. וכך כל יהחכמת במש

אתה גולש בהם... גם משהוא שהוא לא סתם מלל... אלא מידע שיחכים  הרשת ש
היות בכל התחומים. בתורה. לא חסר במרחבי כיול ל. שיקדם אותך. וזה  אותך

מות כלליות  אם זה בחכעת בתורה.  הרשת לקרוא ולשמוע תורה ובכל תחומי הד
רבה מה לקרוא בתחומי: הסטוריה, גיאוגרפיה, גיאו פוליטיקה של  . יש הולמידה

הסטוריה יהודית לפי סדר הדורות. ועוד. ים,  , מחקרים רפואיים, מדעכדור הארץ
, ובהדרגה עולה בזמן  ה איכותיתאבל הכלל הוא: כל יום אני מקדיש זמן ללמיד

יאומן ולא  השבוע  ובאיכות.     אותו,  פוגש  נשאב  אני  שהוא  לי  אומר  והוא   ,
תחומילכמ מהמסגרות)    למידה  ה  שנשר  בבחור  שמדובר  התחיל  (כמובן  וזה 

אצלו  הפסיקו  והשטחיות  המשעממות  הגלישה  ושעות  מאוד,  אותו  לעניין 
לות והמבחנים... אין לו מעצמו. והוא נרשם ללימודים, ועכשיו בגלל עומס המט

תכ לו  ויש  בכלל...  עצמו  את  לראות  מהנדסזמן  להיות  משלים ניות  והוא   .
והוא   מהסכנות  לא  לימודים...  וטיפולים...  הפחדות  ושום  הזהרות  שום  צריך 

וההתמכרות,   החיים.שברשת  את  להבין  התחיל  הוא  כאן       ..כי  נעתיק 
מליובאוויטש  הרבי  של  קודש'  הספר  מ'אגרות  מתוך  פרופ' ' . 

וברכה שלום  מידה "ברור    '  גרין  באותה  טוב  הוא  היום  שאם 
אך לא יותר ממנו, אין כאן השלמה של החיסרון,  כמו אתמול,  

עותו  , שמשמ" מעלין בקודש"של    ואין כאן שמירה על העיקרון 
בהגברעבור   עקבית  התקדמות  היא  על  היהודי  הצורה  ת 

 ."והרוחני על הגשמיהחומר, 

להצלחה בכל העניינים בטוב הנראה והנגלה.  כל החפץ להיות  תחי'.  בת מריםוגב' מלכה  שליט"א, העלון להצלחת הרב יעקב בן אסתר

ניתן לפנות למייל:  ולקבלת העלון.  שותף במצוות זיכוי הרבים, ולהערות/הארות/רעיונות/הנצחות/הקדשות.
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, ורבים  לדים. אף על פי שהם בירכוהיו להם י מגדולי ישראל שלאבמשך הדורות היו הרבה  . רחל שלא נפקדה בילדים ובאה ליעקב שיתפלל עליה פרשתינו מסופר עלב
וישנם הרבה מהצדיקים שזכו לפרי בטן רק לאחר שנים  כמו החזון איש, והרב שרעבי, והרבי מליובאוויטש. שעו ונתברכו בילדים בזכות הברכה שלהם לזרע של קיימא. נו

לשני  כויותיו של האדם, ועל כן אינו זוכה ם לזכות מזשסז) מובא: שלעיתים אין רוציחסידים (בספר . אלקנה וחנה: אברהם ושרה, יצחק ורבקה,  רבות אחרי הנישואין, כמו
לעומת זאת היו  אם היה זוכה לילדים, לא היה זוכה בתורתו לשם עולם. עם ילדים. ו  ם אותו בשולחן של משפחה, וכיוון שזכה לשולחן של תורה, אין מזכישולחנות

צחני והמתועב לשלטון ברוסיה,  א כמותם אלא יצאו רשעים ופורקי עול. בדבר ידוע בעיקר בעליית הקומוניזם הרואפילו לא רק לקים כמותם, צדיקים שבניהם לא היו צדי
יה כמו  . לא ה, חוניוואפילו בנו של שמעון הצדיקאל ועשיו, ומנשה מלך יהודה, מספיק לראות את ישמעשמד נגד היהדות, ולא כל הצעירים החזיקו מעמד.   תיקנו תקנותו

רבי נחמן   שם יתברך שכל דרכיו אמת.. והכל מדרכי הובכל זה אין אנו מבינים כלום מעידה התורה שלא הלכו בדרכיו.בניו של עלי הכהן על גם  אביו ואף רחוק מכך.
שם  ני קום המדינהבשנים שלפ י ירושלים,עושה פעילויות לילדיה , אביו של הרי"מ שכטר שההרב דוד שכטרבורשטיין זצ"ל מזקני חסידי ברסלב היה אומר שאם לא  

עט ילד חרדי אחד בירושלים של מעלה היה נשאר כמ הם. אז לא  שלטו ברחובות ירושלים כל מיני ארגונים של פורקי עול ויהדות, וסחפו רבים מהנוער לרעיונות של
   ם ניצלו., הצטרפות ללוחמה בשטח, ונסיעות לאירופה. ובזכותו הרבה ילדיקבלת ונשיאת נשקמרוב פיתויים שהציעו אותם ארגונים לבני הנוער: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?  כב לשנת לילה במקום ובצורה שלא תיכנן בכלל מי נש )1
 ?  כרית נדירה ושונה, שלא הייתה מעולם )2
 ?  לשמים דע ץ, מהארדל נדיר ועצום חפץ נדיר בגו )3
 ?  , אבל הם לא בני אדםהם עלו וירדו בסולם )4
 ?  "י)(רשאיך אדם יכול לישון מעל כל ארץ ישראל  )5
 ?  , ולא בשביל לבשלך שמן, אבל לא במחבתשפ )6
 ?  עם תנאי, שאם זה יקרה, הוא יקיים את הנדרמי עשה נדר   )7
 ? רש"י)(? מכסה נדיר, עם קוד? עם מנעול? אז מה המכסהבאר מים עם  )8
 ?  שם הכי הפוך והכי לא מתאים לאישיות שלואדם עם  )9

 ? אבל שונות מאוד במראה ובצורה ,שתי אחיות  )10
 ? מי רימה ושיקר את החתן והכלה בליל החתונה  )11
 ? שנים! בשביל להתחתן 14מי עבד  )12
 ?  וחטופה, נסתרת חשאית ,מה הייתה העברת דירה הכי מהירה )13
 ?  תוהם? אבל זה היה רק לטוב , מי הם פגעו בו )14
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 ? איך כתוב בפסוק  

 ?" הגיע והתפלל":  יאפסוק    כחפרק   )1
 ?  "כיווני אויר  4" : יד -כח )2
 ?  " מחכים"  :ב - כט )3
 ?   "מורידים"  :ג - כט )4
 ?  "הכל קרה באותו זמן"  :ט-טכ )5
 ? " קרוב משפחה שלי : "יד -כט )6
 ?  "עדיף מאוד"  :יט -טכ )7
 ?  "אי אפשר לעשות ככה: "כו -כט )8
 ?  "מה שקרה עד עכשיו נעצר: "לה-כט )9

 ?  "כעס מאוד : " ב - ל )10
 " ? ילדים : " ב - ל )11
 " ? תחברתיה" :ח - ל )12
 " ? פרחים "  :יד - ל )13
 " ? פירוט מדוייק : "כח- ל )14

ושותה שוקו עם עוגייה, ורץ למכולת של רחמים  ,  םומיד כשקם מהמיטה נוטל ידייצי הצדיק הולך בכל בוקר לקיים מצוות 'כיבוד אב ואם'  אי
ד עם  ספר לכולם בקול גדול: הנה הילד הצדיק שמפקד על כל מיני מבצעים ביח מיד כשרחמים רואה את יוסי הוא מם פרוס. ו ולח   , גבינהלקנות חלב

צי מהפה על  ? ונהנה מכל מילה שיוצאת לאיויות של "חבורת תו"ת"ושואל את איצי מה קורה עם כל הפעילחבריו ביני ומאיר, ומזכים את הרבים.  
במידע המעורפל והובאותו יום איצי הרגיש  הפעילות שלנו.   רחמים  לשתף את  עוצורך  לסקים בו כעת.  ראשוני שאנו ב"חבורת תו"ת"  ע וסיפר  ל  ו 

 שבגבולות השכונה סובלים עכשיו ממנו.   יםהבניינדיירי טרד החדש שכל  המ

. והוא  קוחותעובד הראשי שלו במכולת, ואמר לו להיכנס מיד במקומו לקופה ולשרת את הל. הוא קרה מיד לוהיה נראה רציני מאוד  ברחמים הקשי
זה מאוד מעניין אותו, כי לאחרונה יש מכה של גניבות באזור  ואמר לי שכל הסיפור ה  א נעל אחרינו את הדלת. שם הו, למשרד שלו.  קרה לי לבוא לצד

חם את  . כי צריך להשאיר לחברות של החלב והליות. וגם אצלו. אי אפשר להשאיר שום דבר מחוץ לחנות בלילה. ויש לו הרבה הפסדיםאצל כל החנו
ד למכולת  ורק לאחרונה הוא הגיע יום אח  , כשהמכולת עדיין סגורה.ם מאוד בבוקר ואפילו לפנות בוקרלת, כי הם באים מוקדמכוהארגזים שלהם מחוץ ל

וסיכמנו שהוא    .רחבת המכולת נגנבורים גדולים ומקפיאים שעמדו בר ורואה שכל העגלות הגדולות מהברזל שעלו הרבה כסף, כולם נגנבו. וגם מק
נתחיל לחבר קצה חוט שאולי יביא אותנו לגנבים שהם אולי  יאסוף את כל בעלי החנויות לאסיפה חשאית, ונשמע מהם מה הם אומרים בנושא, וכך 

 העניין שלהם.  ם בחקירת כל הברנשים החשודים שאנו עוסקי

תורה לתלמוד  רחמים.  מיהרתי  עם  ההתפתחות  על  אותם  ועדכנתי  ומאיר,  לביני  קראתי  הראשונה  בהפסקה  ומיד  כשמ.  נושא  ומיד  את  שמע  איר 
 קורה מאיר? מה אתה מתחיל להבין?  הגניבות, הוא ניתר ממקומו וצעק: עכשיו אני מתחיל להבין מה קורה כאן! מה 

של הכלה צריך לדאוג    מאשדוד. בטח. ענינו ביחד. וכמו שכולנו יודעים אבא זנער  איירים את החתונה של אחותי עם משפחת  אתם הרי וודאי זוכ
ה מוצרים היא רוצה להשתמש. וכולכם בוודאי מכירים את החנות הגדולה ליד המכולת  עם איז, כי הכלה היא זו שבעיקר מחליטה להרבה מהמוצרים

  חות ב לב. איזה שירות טוב יש לו. הוא עושה הנצדיק וטובינדר הזה הוא מזה  . אמר ביני.  מקרר חדשן קנינו שם  כן. לא מזמבינדר חשמל"  של רחמים: "
מול דלת. אמר מאיר. וכשההורים שלי    נו דלתן שלנו והוא שכאז שתדעו שהוא גם בבניין של   .גדולות ומשמעותיות לאברכים ומשפחות ברוכות ילדים

, אז הוא פתח לאבא שלי את וכלות, כדי לבחור מוצרי חשמל, כי הוא גם עושה מחירים מיוחדים לחתנים  הלכו אליו ביחד עם אחותי לפני החתונה
ואפילו מצלמות האבטחה שלו נתלשו ונגנבו, וזה וגנבו לו עשרות מוצרי חשמל יקרים וגדולים,  הלב ואמר לו שלאחרונה יש לו פריצות וגניבות בחנות,  

י לא רק כמה...  ברור שזה עבודה מאורגנת של כמה אנשים, ונראה ל  מיד ביני קפץ ממקומו:היות כנופייה מאורגנת ולא עבודה של גנב בודד.  ייב לח
 ביא משאית וסבלים. ב בלי להאפשר לגנו  , איאלא קבוצה רצינית. כי מוצרי חשמל גדולים וכבדים

מים, מוצרי חשמל גדולים מהחנות  מהמכולת של רח   בקיצור התחלנו להבין שיכול מאוד להיות שאנו עולים כאן על משהו גדול. מוצרי חשמל כבדים
יאללה היום דים... זה יכול להתחיל לכוון אותנו למשהו.  ן מלא ומכוסה מכל הצד של בינדר, והמשאיות האלו נכנסות ליער בצורה מסורבלת ועם מטע

ני על מכת הגניבות, ונתחיל לראות את דפוס הפעולה של  אחרי הצהריים נפגשים עם רחמים ונלך לעוד בעלי עסקים כדי להתחיל לגבות מידע עדכ 
 איזה תדירות?  הכנופייה הזאת, איזה סוגי גניבות עוד מתקיימים? ומתי? וב
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1 יד ג המ   י ר ו פ מסס

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
 פרק   ק כ " ח   " בני אל תלך בדרך איתם  מנע רגלך מנתיבותם" 

 : חילת הסיפור זרה לת ח -נת הפרק להב חשובה  קדמה  ה 
כ"ז,  , הוא עומד להיכנס לעול המצוות באדר תש צארטיל ו שלמה זלמן פינקלשטיין הוא הבן הבכור של רב חיים שלום  ול תשכ"ו:  חודש אל 

הוא  הוא מודיע לו כי    ומלמד אותו את ההלכות, יום אחד   ] בשל הפרשיות המיוחדות שלהן [   יותר ב   ות האבא קונה לו תפילין מיוחדות יקר 
, הוא מכיר את אביו שהוא אחד המתמידים הגדולים  על כך סעים לארה"ב לשבועיים. שלמה זלמן שהוא נער סקרן מאד מתפלא  ואמא נו 

  ? סדרי יומו   כל   ישבש את   בוודאי דבר ש   , לארה"ב לשבועיים  סע  י איך יעלה הדעת שהוא י   , מודו ל רגע אחד מתל ט ביותר שיש, הוא לא מב 
דול  חלק ג הם חייבים לו    , לבר מצווה שתהיה בחודש אדר הרב נפתלי הרטשטיין  קרובם  הם נוסעים להזמין את  האבא מספר לו כי  

שעדיין אין  וארץ  שו   א בלומ   הדודה הוא יקבל עזרה מ   , ותיו הקטנים יו ואחי להשגיח על חמשת אח , האבא מבקש את בכורו  בחיים הצלחתם  מ 
 . כמת בעלה היא תבוא ליטול פיקוד אמהי לה ילדים ובהס 

הדודה    , ם לבושים כפי שצריך יצאו בזמן ללימודים כשה ש יו  ת יו ואח אחיו  על  עומד שלמה זלמן במטלה בכבוד, הוא משגיח    ן שו רא בשבוע ה 
וע השני  שוויצרי. אבל בשב   כל מתנהל כמו שעון . ה על הילדים בשעות הערב   חה גי ש מ בסת את הבגדים ו מכ ו   בלומה מגיעה ומכינה אוכל 

  , עד אמצע הלילה ואינו מצליח להירדם  לאחר שהוא שוכב במיטתו    הלילות   ד ירה. באח עד שזה מפריע לו לשינה סד   , תוקף אותו שעמום 
ש לו  י   , היכנס אליו, עתה הוא מרשה לעצמו זאת ך כלל אין לו רשות ל דר שב   ספרים" ה   ר אוצ " הוא מחליט להיכנס לחדר המיוחד של האבא  

התפילין היקרות    ות ת המגירות שם מונח הוא פותח את אח   רגל את הנחת התפילין] ת ל שיוכל  כדי ניתן לו [   לחדר   ד מיוח תח ה פ את המ 
הוא מבין שקל  ך לאחר מבט קצר  א .  ] מים פע   עשר כ [   שקנו לחבריו   התפילין   יתר מ ות  אלו יקר   למה תפילין   , ומנסה לעמוד על הסוד הגדול 

. אביו יכעס עליו  לקלקל את הבתים להיקרע וזה עלול  גידים שעלולים    נם יש   , תן שוב או סדר  אבל לאחר מיכן יסתבך ל   , את הבתים לפתוח  
   . מאד 

מים  לץ ומניח כמה פע ו ח , הוא  השתוות לאביו בתפילה הוא מוצא טלית ישנה של אביו ומנסה ל   , אבל כגדול להניח את התפילין  ליט  מח א  הו 
הוא שוכח    ? רה זאת בקרבו מה מכילה מגי   ת סקרנותו ניצת   , ים פ נוס דברים  מכילה    יא בחין שה הוא מ כשמחזירן למגירה  עייף,  עד שמת 

אך סקרנותו בוערת בו והוא מחטט    . במגירות   ש כ"   לא   , המיוחד   ו שהוא עושה דברים שאינם לרוח אביו שאינו מרשה לאיש לחטט בחדר 
מתנת אירוסין לחתן היקר חיים שלום    ילים, צים המ עון חרו על הש   , מעוטר בפנינים יקרות ון זהב ישן  הוא שולף שע   , העמוקה   בתוך המגירה 
במשך  היו מאורסים  אפשר שהוריו  איך    , חודש סיון תשי"ג סוף  הוא יודע שהוריו נישאו ב   , ידיעה זו מבלבלת אותו לחלוטין   . ץ נ"י חשון תרח" 
 ו כל כך הרבה זמן. ה ישתה כל   חתן ש   כדבר   נשמע   לם לא , מעו שנים ומחצה חמש עשרה  

דבר שמעולם לא העז    ו ורי כולל חדר השינה של ה   , כולו בית  למחרת הוא הופך את ה   , ם לגבהי שלו עד  סקרנות  ידיעה זו מציתה בו את יצר ה 
ן  ברורה אי   ה זהר הא   " ר"ג בחד "   אזהרה     ה יכ ר הכ   על גבי   , כתוב בכתב יד מכורך  הוא מחטט בכל המגירות עד שהוא מוצא ספר    , לעשות 
 קרוא בספר. ל   ] חוץ מהורים [ רשות    לאיש 

יה דרוכה  י חכה בציפ לדכדוך, הוא מ זה גורם לו    , ודות ס ל גיל  זה מטיל עליו פחד נורא, הוא לא ר   , מכיל סוד גדול   שלמה זלמן חש כי הבית 
ז  אדר תשכ" תהיה ב את ההזמנה לבר מצוה ש רב נפתלי הרטשטיין קיבל    ההורים מחו"ל. כעבור שבוע חוזרים ההורים שבעי רצון,   ב ו לש 

. לאחר שהילדים הלכו לישון ניגש שלמה זלמן להוריו וסיפר להם על  ל רב חיים שלום ורעייתו השתתף בשמחה הראשונה ש ל   הוא הבטיח 
  וות הבית אפילו נ   , ס איש בלא רשותו החדירה ללא רשות בבית מקדשו, מעולם לא נכנ התגלית וביקש הבהרות, האבא לכתחילה כעס על  

שלא יעשה, אבל    כניסה לחדר השינה וחיטוט במגירות הוא דבר , כל כ"ש  רק לאחר שקיבלה רשות   את ם ז ג כדי לנקות ו   לא נכנסה רק 
שיקול דעת הסכים    חר א ל   , תחת פיקוח   את הספר ו לקרוא  לתת ל כדאי  אדרבה  הרחמניה ביקשה שיסלח לו ולא ישבור את רוחו    מא א ה 

מאותו    מאומה.   ים יודע   ם אחיו ואחיותיו אינ ש זה רק כ   כל   , ם צי שעה ביו תר מח לא יו , אבל  האם   ח חת פיקו ת   פר ס האבא ששלמה זלמן יקרא ב 
נחשף  , וכך הוא קורא בשקיקה ו בבית, שלמה זלמן נצר את הסוד   ש אינו יום היה שלמה זלמן מקבל מיד אמו את הספר בשעה שאי 

   לסודות של הספר עד לחנוכה בו הוא מסיים את הספר. 
^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ 

תאימה  מ א  הדמות כל כך ל הכיר,    מגלה עולם שלא הוא    , הספר בנשימה עצורה   למה זלמן קורא את כל יום שש 
רבה  ד א   , פותו מנסה לי   אבא בימים ההם אינה ת את  שמתאר   הדמות ם הדבר יתכן?  הא   , למה שאביו מגלם כיום 

 . וא הנכון היפך ה ה 

  שונה לחלוטין מאמא ה  , שהי על אבא   תדהמה ב   רא ו , הוא ק חלק גדול מאד אבא  והו בו נטל  הוא נחשף לעולם הת 
היה כיום    קורה להיות אמו, אם זה היה    עלולה שהייתה    חילונית עם  רח"ל  התארס  הוא עזב את השידוך ו   , הצדקנית 
   . ות ביותר עיתים רחוק הוא פוגש ל דוגמתו  וני  נער חיל 

סעים לבית סבא  ו דירות הם נ תם נ י ע ההורים שומרים על הילדים שלא תהיה להם נגישות לרחוב החילוני, רק ל 
האבא  בשנה שעברה,    הפתאומית טירתה  , עד לפ ע"ה   פינקלשטיין   הסבתא גם לבית    כבר ועד לא מ מן  ז י הו וסבתא  

עד  , הוא מזמין רכב פרטי שיסיעם  וך עם העולם החילוני כדי שלא יבואו בחיכ   , לא מרשה להם לנסוע ברכב ציבורי 
פרוע שכל הווייתם  שער  רעים בעלי  מופ נערים    לראות   הם ל שם יוצא  לשכונת גאולה מאה שערים, אבל פה ו 

 עד לשד העצמות.   " עולם הזה " מציגה  
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ותם כמה  אבא מגיע ומלמד א וותא,  בשעת ערב כשהילדים סועדים בצ ים לעולמם הרוחני מאד,  אג דו ואמא  אבא  
כל אחד    כי רה  כ את הה כם  אין יום שאין סדר מוסר, האבא מטמיע לתו לאחר מיכן הם לומדים ספרי מוסר,  הלכות,  

אלא לתקן איזה חלק  ולחיות חיי עוה"ז  קידו בעולם, הוא לא ירד לעשות עסקים  שתהיה לו מודעות מה תפ   צריך 
משחר  , כבר  ם בעולמו אד מהי חובתו של ה   לפיכך הוא מחדיר להם ישכח לרגע שיש לו יעוד,  אסור ש   , בעולם 

 . הם ת המטלה של לזכור א קביעות  הילדות, הוא לא ממתין לימי הבגרות כשהיצר הרע הוא שכן ותיק ומפריע ב 

קים  י ומספרת סיפורי צד   כל יום לפני השינה היא אומרת איתם כמה פרקי תהילים   , חשוב   פקיד ת   לה אמא אף  
  הבית ברוחניות, מעולם לא הכניסו בבית שום עיתון   ל , כך טוב והמוסר   או מעולם החסידות "ל  חז   י מדרש מהגמרא  

עת  כדי לד   , ובים הרבה בתים ט הרדיו שהיה נכנס ל   , לא כ"ש שלא היה קשר עם המכשירים דאז   , יהיה הכשר ביותר 
, לא צריך לדעת  במקום   לא הייתה לנייעס דריסת רגל   , בבית משפחת פינקלשטיין לחלוטין    מודר מה נעשה בעולם,  

 . , זה ממש מיותר לחלוטין ילדים לא אחת ל   ה אמר   , ה קורה בעולם מ 

אליהם  פחות  הם בחנו את המש ,  מה רמתם החינוכית ו   עם מי הם משחקים   , הילדים   להורים פיקוח מלא על   ה הי 
לאחר שחזרו היו  שו לשחק עמם,  לרוח הבית הור   רק אחרי שהשתכנעו כי הם   , ים ללכת לשחק או להזמין רצו הילד 
 , כדי שיהיה לאמא מושג מלא האם הכל בסדר. כל מה שעבר עליהם   ם לאמ   מיוזמתם ם  מספרי הילדים  

רבים הם הטועים   מאשר לתת דוגמא אישית,   , לאחרים קל יותר  לדאוג  " שוט את הילדים ק " כל זה לא בא מתוך  
לום  שמש דוגמא אישית. חינוך כזה אינו מחזיק מעמד, ר' חיים ש מל טורים  מם פ ד ואילו הם עצ שדי לתבוע מהיל 

       ורק אחרי כן דרשו מילדיהם. לחלוטין  היו הם עצמם נקיים  י ורעייתו דאגו קודם כל ש 

אחת  השכמה  סר  ח מ שומר על סדר יום מדוקדק להפליא, הוא לא  ה   , כיר את אביו כאדם ישר כסרגל מ   שלמה זלמן 
) לימוד  רות מי מח מותקנת לפי השיטות הכי    , בילה במקוה טהרה (פרטית שהייתה בבית ט   , עלות השחר עוד קודם  

כעשרים איש נמנו    , מהודר חברים שעזרו לו לנהל מניין עם ספר תורה    , היה לו מניין פרטי בבית   , פילת ותיקין עד ת 
 . בבית כנסת לא הרחק מביתו תפלל  ה שלא יהיה מניין. רק בשבתות ויו"ט  יום  יהיה  כדי שלא    , על המניין 

ר, היה לו סדר מיוחד  עם כל אחד למד סדר אח   , ו כל אחד בזמן של   , ות חברות   חמש כ אליו  מדי יום היו באים  
הלימוד כלל כמעט את כל הנושאי כלים    בו ביום הוא מתחיל מחזור מחדש.   , כשהוא מסיים פעם אחת   , לטהרות 

ר נוסף  תות וחוזר חלילה. סד סכ פי סדר המ ל   , מועד נזיקין  ים  נש סדר  הקיימים בתחום. סדר נוסף היה לו ללמוד  
ורים, גם זה חזר על עצמו כסדר,  הט חלקי שו"ע עם    ' ד כל    , הלכה סדר נוסף לימוד    , תר המסכתות שבש"ס לימוד י 
 בעל הסולם. שימש את  היה מוסר וקבלה עם חברותא מיוחדת ש   אחרון הסדר ה 

  , אנשים היו מסתכלים עליו ותמהים עם איש, , הוא לא יצר קשר  רחוב כמעט ולא נראה ב   ף צפו ה יומו  דר בשל ס 
היה מקצר עד כמה שאפשר, לא    , אם אירע שמישהו ניגש לדבר עמו שר עם איש,  ק   ר צ המופנם שלא יו מיהו האדם  

קלע  שנ האיש המסתורי    מיהו שידע  בשכונה  ה איש  כמעט לא הי כדי שאיש לא יעלה על סודו,  תשובותיו  יב ב מרח 
  חברים   , כי לא היו לו פשוט וא אדם  ה או ש   יודע ללמוד האם הוא    , עתה היו מעשיו עד    ה מאין בא ומ   , לפתע לשכונה 

 . ם לא פתחו את פיה שידעו  תם מעט  ו וא 

  , ר כל זה היה עד לקריאת הספ הבלי העולם,    יק את עצמו מכל מרח מתקדש ומיטהר ו   יו אב אבל שלמה זלמן ידע ש 
ת  ו ול הומות ומערב עד שהתחרט מאד על שגלש לת   , עצום גרם לו לבלבול    , אבל כל יום שקרא ולא קיבל הסבר 

   . שהכיר לו דמות שונה לחלוטין ממה    ו שיצר 

גביר את הדכדוך, זה הביא אותו לפתע לחשוב,  שקרא ה כל דף  ה' ירחם,    " פירש ו   שנה " בגדר  שהיה  כמעט    היקר אבא  
על שמו, הוא קיבל את החינוך הטוב ביותר שיכול  רוי  אני ק ש מי יודע מה יהיה איתי? גם לאבא היה אבא צדיק  

  ולם אחר, ם ע הראש ואז לפתע מכירי   לבל את לכל זה אין ערבויות, יום אחד בא היצר הרע ומב   אבל   , אדם לחלום 
 . תחברים רח"ל עם דמויות לא טובות וכל החינוך הטהור שוקע לתהומות מ 

אינגל מיינעם (ילדי    ער טייער   : מו, האם שמעה את כל הלבטים ואמרה לו בזה הלשון יום אחד שח את צערו לא 
אמר לי שיתכן שחשיפה לספר בגיל כה רך עלולה  אבא    , ד מא א להסתכל, אבל התעקשת  אמרנו לך ל האהוב)  

מה, אבל  מגלה גם אני הייתי מסכי   ית תי לו שאם לא הי ר אמ   , , אבל אני לא הייתי קשובה לאזהרותיו להרוס את הכל 
תרפה  לא    אתה   , קך אם לא תבוא על סיפו   , לך לרגע  שיצר העקשנות שלך לא יניח  צר מצב הפוך ו י   ית גיל אחרי ש 

צר מרדנות, ישבנו על  י לחץ וכל הזמן תחשוב שמסתירים ממך דברים, זה יגרום לבלבול יותר גדול ול   ת ל מהפע 
  , רק מקטע אחד ביום   , ה מבוקרת אבל בצור   , פר לקריאה תת לך את הס ל   נו ו החלט עד ששנינ   , המדוכה כמה פעמים 

שלא   מועקות כדי  מבולבל ,  יצטברו  אתה  שכעת  מבינה  י   כרגע אבל    , אני  לא  אך  אני  כלום,  לך  להבהיר  כולה 
 בא בעצמו. ות מא כשתגמור את הספר תקבל הבהר 
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לא להסיק שום    , אפילו מעצמו הוא החליט לנצור את לשונו ואת מחשבותיו    , שלמה זלמן התעודד מהתשובה 
ועליו  נוספים    , כל יום מתגלים בפניו רבדים הסברים, הוא עבר על כל דף בנשימה עצורה   בל מק   שהוא מסקנא לפני  

 זיק את הכל בתוך לבו הקטן. להח 

  , עברתי על כל חלקי הספר את הספר לאמו ואמר לה,    חזיר ה הוא    , ר קרוא את הספ בחנוכה סיים שלמה זלמן ל 
 עכשיו אני מחכה להבהרות. 

  , תדע את כל התשובות הילדים, גם כש   בנוכחות אבל לא    , סוים בו יוכל לדבר עמך אדבר עם אבא ונחכה לרגע מ 
 ר. ירים להבין את הספ ש הם כ אם  ד שאנחנו נחליט  ע   , לספר זאת   לא יכול   אתה 

המשפחה יצאו יחד עם האמא  אות מאמו כי אביו מוכן לשוחח עמו, כל בני    שלמה זלמן   קיבל בזאת חנוכה  
המנורה ולאחר מיכן    בפניהם את   הוא הדליק ואילו אבא לא הלך,  והטיש    ההדלקה כדי לראות את    " תולדות אהרן " ל 

לאחר מיכן  ,  אמשינוב בו ראה את אביו נהרג לעיניו רבה בו מהטיש ב מה שנצ הטראו   , ולים ללכת רמז להם שהם יכ 
מחה  לא לצאת מהבית באותו יום, את הש   תולדות אהרן בו נחשף לרודפים כשנמלט על נפשו, הביאו אותו הטיש ב 

ללכת לטיש    כשהוא מתייחד עם המנורה ושמונת הנרות, שלמה זלמן יקירו אהב   , בהשראה גבוהה היה מקבל  
הוא המתין בסבלנות שהאבא    הפעם ויתר כדי שיוכל לשוחח עם אביו על כל השאלות המציקות,   אהרן"   ות ד ל תו " ב 

 . כמים   עות מזיל דמ הגדולה  יה  י שהיה מכוון כשהוא עומד שעה ארוכה ליד החנוכ   יגמור עם כל היחודים והכוונות 

מיהות שהתעוררו  הסברים לכל הת כדי לשמוע    , ת בבי   שהוא נשאר במיוחד   למן מה ז לאחר שאבא סיים אמר לו של 
 . טראומתי   קרבו אחרי ספר כה צרו ב ך את כל הבלבולים והלבטים שנו בתוכו אחרי קריאת הספר. הוא שפ 

 ! ? הזה   דבר כ   יתכן איך יתכן שאקרא על אבא שונה לחלוטין ממה שאני מכיר? האם  " 

הוא    ? ברך ת י ורא  הב הראשון יציר כפיו של  ם  מושג מי היה אד האם יש לנו    : אל אותו איר פנים לבנו וש ה האבא  
הוא היה בעולם    , מה טרוח מאו בלי ל שתה יין  הוא  המלאכים צלו לו בשר    , הוי אומר שהיה נביא   , דיבר עם ה' 

צער  היו  לא היה מוות לא    , כל העולם היה שונה   לא היה חוטא אם    ? מה יכול להיות יותר טוב מכך   , התיקון 
פני ניסיון  , אבל הקב"ה מציב אותו ב בלבוש בשר ודם   ים נשים היו דוגמת המלאכ ם היה שונה, הא כל העול   , ואסונות 

ת רק מצוה אחת, ולפתע מתערב הנחש הקדמוני ומציב בפני חוה  צטווה בתרי"ג מצוו ל מצוה אחת, הוא לא מ ש 
ד  , ע בעבודתו צליח  והוא מ   ממש לחטא   ה הוא גורר אות   , אזהרה מטשטש את כוח ה ו הוא מיפה את העבירה    , ניסיון 

מחוץ לאדם  היצר  ותו רגע היה  לא עד  אם    , נה העולם ת ש מן ה שחוה עצמה מכשילה את אדם הראשון, מאותו ז 
ב האדם רע  כי יצר ל עליו " נאמר  עד ש   , מאותו רגע יצר הרע שוכן בקרבו ונעשה חלק מישותו כולו טוב,    עצמו והוא  

 . " מנעוריו 

את  קיבלתי  ש אבל כ   , יד שהיווה עבורי השראה צדיק וחס אבא    , לתי אפשר לקבל חינוך מעולה מילדות כפי שקיב 
לא היה    לבל ר שבר קשה בתוכי, חייתי מאותו רגע בעולם מבו אבא ז"ל נהרג מול עיני, מאותו יום נוצ ש כ   , הטראומה 

האדם לא יכול    , דבר שהתורה אוסרת בתכלית האיסור   , למות רח"ל   לא אחת התפללתי   , י בשביל מה לחיות ל 
   . ירד לעולם למענו    , תפקיד שקיבל לברוח מה 

לי את טעם    הוא הביא רדת לבאר שחת,  הוא הציל אותי מ   , ן ממש אותי כב   מץ אי שיחי'  ב אמך  סבך הצדיק א 
הכרתי    בארץ   , סיונות לא בורחים י זכות זאת הוא בחר בי כחתן לאמך תליט"א, אבל הנ ב   , מחדש מתי  ק ת ש ה   , החיים 

לבנות  בכל לבי שיש מצוה לגאול את הארץ ו   האמנתי   , חים בצורה חרדית לחלוטין, הייתי תמים מאד מסיתים ומדי 
ברגע זה נכנס אצלי הפרי של עץ הדעת הפרטי  זאת,  אם אנו לא מבצעים    , ו היא תביעה עלינו את בית הבחירה וז 

 . שלי, זה הכניס לי בלבול עצום, ערבתי אור וחושך ביחד 

הגיע בחור רשע  שאז    א ל א ,  ינצל י לה עוד יכולת   רק יונק מבארות לא טובים   , יתי ממש קרוב לזדים אם עוד לא הי 
  אבל שבע תועבות היו   , צליח לתעתע בי זמן רב, סבור הייתי שהוא בחור צדיק שהתחזה לחבר הכי טוב שלי הוא ה 

  , תרת, מצאתי שם בחורים רבים שלמדו בישיבות הוא זה שהצליח להכניס בי את המחשבות להתגייס למח   , בלבו 
   . אני לא בן יחיד הבנתי ש 

ככל ששקעתי    , האור שלה כבר לא החזיק אותי   , נחלש כוח התורה שלמדתי   , העולם השני   ברגע שהכרתי את 
רדת  ותר ברגע שהוא נמצא בקרבת רשע הוא יכול ל בעולם ההוא כך ירדתי, אין ערבויות לאיש, גם הצדיק הגדול בי 

אסור    תיבותם" מנע רגלך מנ בני אל תלך בדרך איתם  "   ] במשלי א' ט"ו [   ם מכל אדם עמו לשאול, לכן הזהיר החכ 
מנע רגלך    , אלא גם לא ללכת באותו נתיב   , ון בדרך איתם שזה נאמר בחלק הראש   , לא רק פיזית להתקרב לרשע  

חדורה בכל מרצפת שם,  ביבה עד שההשראה שלהם  פיע על כל הס כוח הרשע מש הנתיב מסוכן, כי  גם  ם  ות ב י ת מנ 
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אז יכול אור התורה להשפיע על הנפש    רק   , כות עם הרע עד שאין שום שיי   , ההרחקה מרשע צריכה להיות מוחלטת 
 שלא תסטה מהדרך. 

 *** 

בה דרך ארץ אבל גם טבולה בסקרנות לא  האם אוכל לשאול? שאלה זו נאמרה עם הר   , קשה לי אבא היקר שאלה  
 ה  מועט 

 . " בעזרהי"ת אענה לך אם יש בידי היכולת לענות   , שאל בני שאל " 

אם השעון לא    ? למה א"כ נותר   , עודו י שלא שימש כלל את י   נראה   , השאלה מורכבת משני חלקים, השעון שהוטמן 
השאלה השניה, כפי שנראה לא הייתה  ן לחתונה.  עולה על כך שהיה פרק זמן כה ארוך בין האירוסי   יתי לא הי   , היה 

מי אם כן  , ל ג בחדר" ה  ר אזה בתוספת  שלכם    שינה ה הוטמן בחדר  שהוא  א  י עובדה ה   , לכם כוונה שנראה את הספר 
 למי אם כן?   , אי שלא ד וו ו ב יועד הספר, לנ 

ב שאל  טעם ת  לך  וא   טוב  האירוסין ענה  אחרי  קצרה  תקופה  רק  ענדתי  לא  השעון  את  אכן  הסדר.  מרגע  לפי   ,
העניינים  ש  מקו הסתבכו  באיזה  עמוק  אותו  נסתר,  טמנתי  החז ם  התבטל,  שהשידוך  המתנות  עד  כל  את  רתי 
עתי שהוא  ת המתנות, עד אחרי החתונה לא יד שיבים א מ כפי שנהוג בעת ביטול שידוך, שכל הצדדים  קיבלתי ש 

ם למסתכל  מרתי לה ששעון זה יגרו כדי שאענוד זאת, א   , את השעון אמא  לי  מה ימים אחרי החתונה הביאה  כ קיים,  
  חלט שנטמין אותו לא נעימות. לכן הו הילדים שיגדלו וישאלו שאלות  בפרט חששתי מ   , בו לשאול שאלות רבות 

 הוא חדר האוצר.   המקום הכי שמור ו   ר שלא במגע הילדים במקום שמו עמוק באחת המגירות  

אבל היה עלי    , אמנם השעון היה טמון בעומק המגירה   , תה מגירה באו לך  תפילין ש אלא שטעיתי ששמתי את ה 
 . פוש שמתאים רק לבולשת י תחליט לעשות ח   אז ו   לחוש שמא תחטט בעומק המגירה 

מא, לזכור את הימים הנוראים שעברנו שנינו בתקופה  הספר נכתב עבורי ועבור א   ה לך על טיב הספר, נ ועתה אע 
כאשר שנינו היינו בין שמים וארץ, אי אפשר להותיר את זה רק בלב, לפיכך חקקנו את זה עלי ספר, הספר    , הארוכה 

זה לידיעת הילדים, אבל משמים גלגלו שהסוד  בד, אי אפשר להביא סוד כ ה עינינו בל היה אמור להיות רק למרא 
  החלטנו אחרי שיקול דעת עמוק שלא להחביא ממך את הסוד כי סוד שלא נפתר הוא גרוע כיון ש נחשף לפניך,  

 . יותר מהידיעה אחרי כן, לפיכך נתנו לך לקרוא ולקבל הסבר 

ולה להרוס את כל מה  ק מחברה רעה שיכ מהספר, להתרח   א פיק את המסר החשוב ביותר שיוצ משמים גלגלו שת 
חדור בהשקפות לא  ר ש כאשר חוברים לחב   , יפוח נהרסות במחי יד אחת לת מבית אבא, שנים רבות של ט שקיב 

ה, לי הייתה סייעתא דשמיא מלמעלה שעוררו אותי  דע אם יש לזה תקנ ומי יו  , טובות, הוא יכול להרוס את הכל 
עד שהבנתי שעלי לשוב טרם יהיה מאוחר, אבל לא לכל אחד    , הרות חוזרות ונשנות בתשובה במקל חובלים ובאז 

       פסוק את ה   לכן עליך לשנן חזור ושנן   ,   זאת כ   א ייעתא דשמי ס יש את  

 " מנע רגלך מנתיבותם בני אל תלך בדרך איתם  " 

 וצער רב.   סיונות י את דברי החכם מכל אדם מונעים הרבה נ   מיישמים רק כאשר  

נים  ו ייו גם אז היו מת   " קבצו עלי יוונים נ בחנוכה "   רים מ שמז ו זה בידו של זה ושרו את השיר בזמר  האבא והבן אחז 
מי יודע לאן היינו מגיעים,    , חכמי ישראל שעמדו בפרץ אלמלי    , כלל ישראל ם שנגררו אחריהם והם הרסו את  רבי 

באין    , להרוס את גדיי הצאן שהם התשתית של ההמשך מנסים  ורצי חומות ש וכך בכל דור ודור ישנם משכילים ופ 
ובכל דור ודור היצר הרע    . ה ב י ל   כני יני ת בכל מ   , כך קידשו המה מלחמה על חינוך הנערים לפי   , גדיים אין תיישים 
  , של כל המכשירים המטמאים   האיומות עות  פ עד לימינו אנו כשנלחמים על טוהר המחנה מההש   , משנה את לבושו 

   . על כן נזכור גם אנו   כשהרחוב נכנס בדרך הראשית לבית 

 " מנע רגלך מנתיבותם בני אל תלך בדרך איתם  "    

 סוף 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 :יאה ן ויליגהלת בה לקמש רלה הדשהח תתובהכ
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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סו… "  ָבָריף ּב¿ יַע ו ּ„¿ ƒ„ ָ̂ י ּכƒ  ‰ו… ב¿ ƒעַ‰ּמ  ƒח כ¿ ר≈ י ַ‰ּנו… ָּ̃ ƒי ‡ ≈ ׁ̆ פ≈ 'ם ּב¿ ס∆ ב ָזָ‰ י ַ‡ל¿ "ֈ „' ָוח∆
ִכּנוּ  דוֹ ס  ּבְ י ל  ּגָ אּוָל ם  ּוַמְרׁשִ פוּ   ּבוֹ   ,רַהֵחיֶד ל  ׁשֶ ם  ּבָ ּתְ ּתַ ּתוֹ י  ַיְלֵד   ִהׁשְ ל ר' ַהְמַנֵה ז  ִהְכִרי ה,  ָוַמְעלָ ת ד'  ּכִ
ְבָצ ל  ַע ב  ַיֲעקֹ  ְתִחי  ֶהָחָדׁש   ע ַהּמִ ּמַ ׁש ל  ׁשֶ ו  ַמּמָ ֶרגַ   .ַעְכׁשָ ּבָ ַר ע  ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ ְמעוּ ק  ׁשֶ ר  ֵחייֶד י  ַיְלֵד   ׁשָ

ָעִתיד' ֶחֶס ת ּתֹוַר ' ּנוּ ם ְלִהְתַקיֵּ ד ׁשֶ אּולָ ס ּכִ דוֹ ם ּבָ ְבָצ  ֵהִבינוּ ל, ַהּגָ ּמִ ֶרךְ ת ָלֵצאד עֹוֵמ  ָחָדׁש  עׁשֶ  .ַלּדֶ
ֵ ת  ִיְרַא א.  הוּ ה  ַמֲעלָ ם  ַר   ִחּנּוךְ   ִאיׁש ב,  ַיֲעֹקר, ר'  ַהֵחיֶד ל  ׁשֶ ל  ַהְמַנֵה  ִקְרּבוֹ ת  ּבֹוֶעֶר ם  ַהׁשּ ִאיָפתוֹ ,  ּבְ  ּוׁשְ

נֵ ל  ׁשֶ ר  ּדוֹ ל  ְלַגּדֵ א  ִהיה  ְוַהְיִחיָד ה  דֹוָל ַהגְּ  ְלִמיֵד ,  הֲעִליָּ י  ּבְ ֵלִמים  ְיֵרִאי ם,  ַלְמָדִנים  ֲחָכִמיי  ּתַ ם, ּוׁשְ
ִקי ִמְצוָ ם  ְמַדְקּדְ ֲחמּוָר ה  ַקלָּ ה  ּבְ ֵ י  ְועֹוְבֵד ה  ּכַ ֱאֶמ ם  ַהׁשּ ִקיַע   ּוִמְרצוֹ   ּכֹחוֹ ל  כָּ ת  ֶא ם.  ּוְבָתִמית  ּבֶ ר'    ַמׁשְ

ָר   רֲעבוּ ב ַיֲעקֹ  בָ ה ַמּטָ ּגָ  .זוֹ ה ִנׂשְ
ַהְפָסקוֹ  יב  ַיֲעקֹ ב ר'  ִמְסּתֹובֵ   תּבַ ְלִמיִדין  ּבֵ רֹוֶא   ,םַהּתַ בַ ה  ּוְכׁשֶ עוּ ה  ָמ ר  ּדְ ּטָ ד  ִמיָּ ד,  ִעידוּ   אוֹ ק  ִחּזוּ ן  ׁשֶ

בָ   ֹמחוֹ  יַצ ן  ּוְמַתְכנֵ ב  חֹוׁשֵ ר  ּכְ ִעְניָ ק  ּוְלִהְתַחזֵּ ק  ְלַחזֵּ ן  ִנּתָ ד  ּכֵ ֶדֶרךְ ה  זֶ ן  ּבְ ְלמוּ י  ְלַיְלֵד ה  ּוְנִעיָמ ה  טֹובָ   ּבְ ד ַהּתַ
ָקִריה ּתֹוָר  ַתְלמּוָד ם ְוׁשֹוְקִדים ָהֲעֵמִלים ַהּיְ כָ ם ּבְ  .ַהּכַֹח ל ּבְ

ךְ  ּמָ י  ִלְפנֵ   ,ל ְלָמׁשָ   ּכָ יםה  ּכַ ַאַח   ֳחָדׁשִ ַמ ת  ַהַהְפָסקוֹ ת  ּבְ ַנֵה ע  ׁשָ נֵ ל  ַהּמְ יֵניֶה   םְמׂשֹוֲחִחים  ְיָלִדיי  ׁשְ ם  ּבֵ
יִדידוּ  יַמ ר  ּוְבֹחֶס ,  תּבִ תֹוךְ ב  לֵ ת  ׂשִ ָבִרי   ּבְ ּפֵ ם  ַהּדְ ּסִ ָר ה  ָהיָ   ַלֲחֵברוֹ ד  ָהֶאָח ר  ׁשֶ ּגֹובֵ ט  ּפְ ׁש ל  ׁשֶ ֲחׁשַ ק ֲאבַ   ּבַ

 ע. ָהַר ן ָלׁשוֹ 
תֹוךְ  חוֹ   ּבְ בּוַע ת  ּפָ ָ סוּ ל ַהְמַנֵה ן  ִאְרגֵּ   ִמׁשּ נֶ ר  ַהּמָ יֹוֵת ד  ְמֻכבָּ ס  ּכֶ אּולָ ר  ּבְ נֶ .  רַהֵחיֶד ל  ׁשֶ ם  ּבָ ּכֶ ִהְתַנֵה ס  ּבַ ל  ׁשֶ

ַהְנָחיַ  בֵּ   ,לַהְמַנֵה ת  ּבְ ִליָט ל  ֶסגַ ב  ָהַר ר  ּדִ יבוּ "א  ׁשְ ֲחׁשִ ִמיַר ן  ִעְניַ ת  ּבַ ׁשוֹ ת  ׁשְ כָ ן,  ַהּלָ ָ מוּ ם  ֶהָעצוּ ר  ְוַהׂשּ ָ ר  ַהׁשּ
ֹוֵמ י ְלִמ  ׁשּ יר ׁשֶ מוֹ , ּוְלׁשֹונוֹ ו ּפִ ָאְמרוּ  ּכְ ַע ה ִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינוּ  ׁשֶ ָאָד ע ְוֶרגַ ע ֶרגַ ל כָּ ל ׁשֶ ם  חֹוֵס ם ׁשֶ
י נוּ ר ָלאוֹ ה זֹוכֶ ו, ּפִ  ז. ַהּגָ

הֹוָד ר ְלַאַח  ָבָריל ַע ל ֶסגַ ב ָלַר ל ַהְמַנֵה ה ׁשֶ ִקיו ּדְ מוֹ ע 'ִמְבַצ ל ַע ז  ִהְכִרים, ַהְמַחּזְ ר  ׁשְ
יךָ  לוּ   ּבוֹ ע  ִמְבָצ ',  ַוֲאַמְלֵאהוּ   ּפִ ְלִמיִדי  ְיַקּבְ ָללִ ק  ִחּזוּ ם  ַעְצָמ ל  ַע ם  ַהּתַ י ּכְ

ִעְנְינֵ  ִמיַר י  ּבְ ׁשוֹ ת  ׁשְ עוּ ר  ְלַאַח ם  יוֹ ל  ּוְבכָ ן,  ַהּלָ ִ ר  ַאֵח ד  ֶילֶ ן,  ָהַאֲחרוֹ ר  ַהׁשּ
קוֹ א  ִיְקָר  ּמוּ ת  ֶא ל  ּבְ ֶפ י  ַהּיֹוִמ ד  ַהּלִ ּסֵ יץ  ָחֵפ 'ֶה ר  ּבַ ִמיַר '  –  'םַחּיִ ת ׁשְ

ׁשוֹ  "ְלֵביָת ם  ַהְיָלִדי  ֵיְצאוּ ן  ִמכֵּ ר  ְלַאַח ק  ְוַר   ,'ןַהּלָ ד  ֶילֶ ל  כָּ ם. 
ּתֵ  ּתַ ׁשְ ּיִ ְבָצ ף  ׁשֶ ּמִ בַ ע,  ּבַ ּזֹוכֶ ה  ָמ ד  ִמּלְ אוֹ ה  ׁשֶ נוּ ר  ּבָ נֵ ז,  ַהּגָ ס  ִיּכָ

נָ 'ט  ֵס ל  ַע ה  ְלַהְגָרלָ  רּוָר ה  ִמׁשְ גַּ ר,  ְמֹפָא   'הּבְ ַת   אֹותוֹ ם  ׁשֶ ב ּכָ
יץ ֶהָחֵפ      . ָהֵארּוַע ת ֶא ל ַהְמַנֵה ם ָחַת  ,ם"ַחּיִ

בָ ז  ֵמָא ת  ּוֶבֱאֶמ  מוּ ר  ּכְ ּתוֹ ל  כָּ   ִסּיְ ֶפ ת  ֶא ת  ַהּכִ ר  ְוִנכַּ ר,  ַהּסֵ
לוּ ם ֶהָעצוּ ק ַהִחּזוּ  ּבְ ּקִ ְלִמיִדי ׁשֶ ִעְניָ ם ַעְצָמ ל ַע ם ַהּתַ  ן. ּבָ

ךְ  ִפלַּ ה  מֹוָרׁשָ ע 'ִמְבַצ ם  גַּ ה  ָהיָ   ּכָ ְתִפלָּ ק  ִחּזוּ   –ב'  ַיֲעקֹ ת  ּתְ ה  ּבִ
נָ  ַכּוָ ַמְדּתִ ה  תֹוָר 'וְ ה.  ּבְ ּלָ ַא י  ׁשֶ ַתׁשְ ִלּמוּ ק  ִחּזוּ   – "פ'  ּבְ ד ּבְ

נָ ה  ַהּתֹוָר  ׁשָ יה  ּבְ ַרּבִ ּה   ִנְתַרּפוּ ם  ׁשֶ ד  ְועוֹ ה.  ַהּקֹורֹונָ ת  ֵמֲחַמ   ּבָ
ֵהנָּ  ֶקֶר ב  ָלֹרם ִמְבָצִעיה ְוָכֵהנָּ ה ּכָ ְלִמיִדיב ּבְ ַע ל ּוְבכָ ם. ַהּתַ ם  ּפַ
ִמיַר   –ק  ַהִחּזוּ ם  ֵמֶעֶצ ם  ֶנֱהִנים  ַהְיָלִדי  ָהיוּ  ׁשְ ׁשוֹ ת  ּבִ ן,  ַהּלָ

ְתִפלָּ  ּנּוִסי  ,דָהִעידוּ ם  ֵמֶעֶצ ם  ְוגַ   ָועֹוד;ה  ּבִ ם  ַהְמֻיָחִדים  ֵמַהּכִ
ָרִסי ִנים  ּוֵמַהּפְ ַדְרּבְ זֶ ם.  ַהּמְ ר'  ָהיָ ה  ּכָ ב,  ְוחֹוׁשֵ ה  רֹוֶא ב,  ַיֲעקֹ ה 

ַע ס ְמַכנֵּ , הְועֹוׂשֶ ר אֹוֵמ   . ּוְמַבּצֵ
ִהְכִרין  ָלכֵ  ׁשֶ ּתוֹ ל.  ַהְמַנֵה ר  ְמַדבֵּ ם!  ַהְיָקִריר  ַהֵחיֶד י  ַיְלֵד "ל  ָהַרְמקוֹ ז  ּכְ ת  ּכִ
יַע ם  ֻמְזָמִניה  ָוַמְעלָ ד'   ֲהמֹוֵניֶה   ְלַהּגִ ְלמוּ ם  אּולַ ל  ֶא ם  ּבַ ָע ה  ּתֹוָר ד  ַהּתַ ׁשָ ה ּבְ

ֳהַריִ ר ַאַח י ָוֵחִצ  ָחֵמׁש  בָ ם", ַהּצָ לָּ  ֵהִבינוּ ר ּכְ ְבָצ ם ּכֻ ּמִ ַתח.  ָחָדׁש  עׁשֶ ּפֶ ה  ָמ ן ְמַעְניֵ " ּבַ
ַע א  ַהּנֹוׂשֵ ה  ִיְהיֶ  עּונוֹ ת  ּוְנֻקּדוֹ ם  ׁשֹוִנית  ַרְעיֹונוֹ   ְוֶהֱעלוּ ב,  ַלְחׁשֹ ם  ְיָלִדי  ּסוּ נִ   ,ם"ַהּפַ ּטְ ק ִחּזוּ ת  ׁשֶ

ֵעינָ  ׁש  ם.ּבְ ֵאּלוּ  ָהיוּ ע" ִמְבָצ ת  ּגֹוֶרֶר  הִמְצוָ " ַמּמָ ָאְמרוּ  ּכָ  .ׁשֶ
ָע  ָ ׁשּ סוּ ה ַהְיעּוָד ה ּבַ ּנְ לָּ  ִהְתּכַ אּולַ ם ּכֻ ּנּוִסים ּבְ ָברוֹ ת ֶא א נֹוׂשֵ ל ֵהֵח ל ְוַהְמַנֵה ם, ַהּכִ יִקים ְיָלִדי : "ּדְ  ,םַצּדִ

לֹוׁשָ ל  ַע  ָבִריה  ׁשְ ִמילוּ ל  ְוַע ה  ָהֲעבֹוָד ל  ַע ה,  ַהּתֹוָר ל  ַע ד,  עֹוֵמ ם  ָהעֹולָ ם  ּדְ כָ ם.  ֲחָסִדית  ּגְ ד  ֶאָח ל  ּבְ
ִמיר  ֶאְפׁשָ ם  ָהעֹולָ י  ֵמַעּמּוֵד  ַחְסֵד ם  אּולָ ץ,  ּוְלִהְתַאּמֵ ף  ְלהֹוִסיק,  ּוְלִהְתַחזֵּ ף  ְלהֹוִסיד  ּתָ ֵ י  ּבְ ם ַהׁשּ
י ּנוּ ם  ֲעֵליכֶ ר  ִנכָּ ,  ָעֵלינוּ ם  ַהְמֻרּבִ ִ דוֹ י  ַהׁשּ קּוְתכֶ ל  ַהּגָ ִהְתַחּזְ ּתֹוָר ם  ּבְ ִפלָּ   זוֹ   -ה  ּוָבֲעבֹוָד ה,  ּבַ עוּ ה.  ּתְ ם ָלכֶ   ּדְ

ְלִמיִדי ּנוּ י  כִּ   ,םְיָקִרים  ּתַ ִ כֶ י  ַהׁשּ ּלָ ָר   ֶזהוּ ה,  ְלטֹובָ ם  ׁשֶ דוֹ ס  ַהּפְ יֹוֵת ל  ַהּגָ לוּ ר  ּבְ ַקּבְ ּתְ ַע י  ֵא   ׁשֶ ע,  ִמְבָצ ל  ַע ם  ּפַ
דוֹ  כָ ל  ּגָ ְהיֶ ל  ּכְ ּיִ ִפ ה.  ׁשֶ אי  ּכְ ַוּדַ ּבְ ַע ם  גַּ ם,  ֲהַבְנּתֶ י  ׁשֶ ַיַח ק  ְוִנְתַחזֵּ ר  ְנַדבֵּ ם  ַהּפַ ּמֶ ם  ַאּתֶ ם  ֲהיֹוְדִעי,  דּבְ ה?"  ּבַ
ַא  יךְ ב  ַיֲעקֹ ל ר'  ׁשָ לִ   ְוִהְמׁשִ יי  ִמּבְ ַע ה, "ִלְתׁשּובָ ן  ְלַהְמּתִ ִליׁשִ ד  ָהַעּמוּ ת  ֶא ק  ְנַחזֵּ ם  ַהּפַ ְ ד  ַעּמוּ '  –י  ַהׁשּ

ַמ ת ְוָכֵע  .'דַהֶחֶס  ְבֵר ע ִנׁשְ ַמְרָיהוּ ב ָהַר י ִמּפִ ק ִחּזוּ י ּדִ ִליָט  ׁשְ  . ""אׁשְ
ְבֵר ר  ְלַאַח  ַס ק  ַהִחּזוּ י  ּדִ ּמָ ַמְרָיהוּ ב  ָהַר ר  ׁשֶ ַמֲהַלךְ ל  ֶאְתמוֹ י  כִּ ל  ַהְמַנֵה ר  ִסּפֵ ,  ׁשְ ת  ֶא ה  ָרָא ה  ַהַהְפָסָק   ּבְ
ְלִמיִדיד  ַאַח  ֶהְחִזים  ַהֲחׁשּוִבים  ַהּתַ ָיָדי ק  ׁשֶ דֹולָ ה  ֲעֵרָמ ו  ּבְ ֵד ד  ִלּמוּ י  ִסְפֵר ל  ׁשֶ ה  ּגְ ר  ַלֲחַד ם  ְלַהֲעִביָר י  ּכְ

ִדי הֹוָרַא ם  ַהְמַלּמְ יר  ָעבַ א  הוּ "  .ַרּבוֹ ת  ּכְ ֲחקוּ ם  ַהְיָלִדין  ּבֵ ִ ׂשּ יַע ד  ֶאָח א  ֹלף  ְוַא ,  ׁשֶ ר  ִסּפֵ ה"  ֶעְזָר   לוֹ   ִהּצִ
ָראוּ  ֵאּלוּ ף "יְוהֹוִס ל, ַהְמַנֵה  סֹופוֹ ם אּולָ , ָנֲהגוּ ם  ֵה ב טוֹ א ֹל , ָעְזרוּ א ְוֹל ׁשֶ בָ ל ׁשֶ  ּבְ לָ ר  ּדָ ְלּגְ ת  ְזכוּ ה ִנְתּגַ

כָּ ם  ָיָד ל  ַע  קוּ ר  ַהֵחיֶד י  ַיְלֵד ל  ׁשֶ ִעְניָ   ִיְתַחּזְ סוֹ ה".  זֶ ן  ּבְ ָבָריף  ּבְ ְבָצ י  כִּ   הֹוִדיַע ו  ּדְ ֵר י  ַהּנֹוְכִח   עַהּמִ ׁשֵ א  ִיּקָ ם ּבְ
 . ד'ָוֶחֶס ב ָזָה י ַאְלֵפ '

ָב  ּבֶֹק ת  ְלָמֳחָר ר  ּכְ ְרִטיד  ֶילֶ ל  ְלכָ ה  ִחכָּ ר  ּבַ ב  ִלְכּתֹ   ִיְצָטֵרךְ   ּבוֹ ת,  ְמֻיֶחֶד ן  ִסּמוּ   ת ַטְבלַ ם  ִע ב  ֻמְזָה ב  ַמֲעָק ס  ּכַ
ָעׂשָ ד  ֶחֶס ה  ֵמֲעׂשֵ ל  כָּ  ְלִמי ,  זּוָלתוֹ ם  ִע ה  ׁשֶ ַמלֵּ ד  ּתַ ּיְ ְרִטית  ֶא א  ׁשֶ כָ ה ַהְגָרלָ א  ְלֹלה  ִיְזכֶּ ס  ַהּכַ ׂשָ ם ָעצוּ ר  ּבְ
ַמיִ ן ִמ  ָ ֵס ת ִלְזּכוֹ ל יּוכַ ה ַהְגָרלָ ם ְוִע ם, ַהׁשּ דֹולוֹ ת ִמְקָראוֹ 'ט ּבְ לֵ  'תּגְ ָ  . רַהְמֹפָא ם ַהׁשּ

ּלוֹ ר  ַהֵחיֶד  נֹוׂשֵ ת  מֹוָדעוֹ   . תְמֻיֶחֶד ה  ַלֲאִויָר ס  ִנְכנַ   ּכֻ ִמילוּ א  ּבְ רֹונוֹ   ִנְתלוּ ם  ֲחָסִדית  ּגְ ִמְסּדְ ְלמוּ ת  ּבְ - דַהּתַ
ּקוֹ ף ְוַא ה, ּתֹוָר  ְתִחלַּ ר ַהּמּוָס ד ִלּמוּ ל ׁשֶ ת ָהִראׁשֹונוֹ ת ַהּדַ עוּ ת ּבִ ִ ׁשוּ ן ָהִראׁשוֹ ר ַהׁשּ ר ֵסֶפ ד ְלִלּמוּ  ֻהְקּדְ

 ד'.ֶחֶס ת ַאֲהבַ '
ְתאוֹ   ֵהֵחּלוּ ם  ַהְיָקִרים  ַהְיָלִדי  ים  ִמְקִרים  ְסִביבָ ת  ִלְראוֹ ם  ּפִ ֶה ם  ַרּבִ ִמְצוַ ת  ִלְזּכוֹ ם  ֵה ם  ְיכֹוִלים  ּבָ ת  ּבְ
ָבִרים  גַּ ד,  ַהֶחֶס  ַע ם  ּדְ ִמי  ָהיוּ א  ֹלם  ַהּיוֹ ד  ׁשֶ לָּ ם.  ֲאֵליֶה ב  לֵ ם  ׂשָ בוּ ם  ּכֻ ית  ֶא ד  ְלהֹוִרי  ִהְתַנּדְ ּקִ ת ׂשַ

ּפָ  יִ ה  ָהַאׁשְ ּבַ י  -  תּבַ ָא י  ִלְפנֵ ד  עוֹ ם  ְלִעּתִ ִהְתַמּלְ ָראוּ   ;יְלַגְמֵר ה  ׁשֶ ׁשֶ כֵ   ּכְ חֹוזֵ ן  ׁשָ ּיוֹ ם  ִע ת  ֵמַהֲחנוּ ר  ׁשֶ ּקִ ת ׂשַ
ּנוּ   ָלְקחוּ ד  ִמיָּ   -  תַרּבוֹ  ּמָ   ִמּמֶ יתוֹ ל  ֶא ם  ְלַהֲעלֹוָת   לוֹ   ְוָעְזרוּ ה  ּכַ ַאַח   ;ּבֵ ׁשֶ ַכם  ַהְיָלִדיד  ּכְ ט ָהֵע ת  ֶאח  ׁשָ
יִ  ּבַ לָּ   -ת  ּבַ בוּ ם  ּכֻ ֶה ת  ֶא ת  ָלֵת   ִהְתַנּדְ ּלָ ְצַרךְ ד  ֶילֶ   ; םׁשֶ ּנִ ֲהָבנַ ת  נֹוֶסֶפ ה  ְלֶעְזָר   ׁשֶ עוּ ת  ּבַ ִ ה  ָזכָ   -ר  ַהׁשּ

עוֹ  ַחְברּוָת ד  ְלִלּמוּ ת  ַרּבוֹ ת  ְלַהּצָ חוֹ ד  ֶילֶ   ;אּבְ ית  ּפָ ׁשַ ל  ִמּגִ ִחכָּ ע  ּתֵ ַמֲעבַ ה  ׁשֶ   ָצִריךְ ה  ָהיָ א  ֹל   –  הַהֲחִציָּ ר  ּבְ
י ֵהנָּ ד ְועוֹ  ;יִמּדַ ר יֹוֵת ן ְלַהְמּתִ ֻנּיוֹ ה ְוָכֵהנָּ ה ּכָ ּמְ  ת.ַלּזּולָ ד ֶחֶס י ַמֲעׂשֵ ל ׁשֶ ר ְספֹ ן ֵאית ִהְזּדַ

ָעַק ל  ַהְמַנֵה  ֲעלוּ ב  ׁשֶ ִהְתּפַ מוּ ר  ַאַח   תּבְ ְבָצ ת  ִהְתַקּדְ ֵ ה  הֹוָד   ,עַהּמִ ַרךְ ם  ְלַהׁשּ כָּ   ִיְתּבָ ּזִ ל ְלַנֵה   אֹותוֹ ה  ׁשֶ
ךְ ל  כָּ ב  ָחׁשוּ ה  ּתֹוָר ם  ְמקוֹ  יִקים  טֹוִבים  ְיָלִדים  ִע ,  ּכָ ִביִנים  ְוַצּדִ ּמְ יבוּ ת  ֶא ם  ׁשֶ ם  ְועֹוְזִרין  ָהִעְניָ ת  ֲחׁשִ

ִעי נִ ד ָהֶאָח ם ּוְמַסּיְ ֵ  י. ַלׁשּ
ֶרַק  ַמ ע  ּבָ ְלצוּ ע  ִנׁשְ ֵ ל  ַהּצִ עוּ ם ִסּיוּ ל  ַע ר  ַהְמַבׂשּ ִ ׁש ל  ַהְמַנֵה   .ןָהַאֲחרוֹ ר  ַהׁשּ ָרדוֹ ן  ְלַחּלוֹ   ִנּגַ ל  ֶא ה  ָצָפ ,  ִמׂשְ

ַע  ְלִמיִדית  ֶא ת  ִלְראוֹ ה  ְוֶנֱהנֶ   רֵמַהֵחיֶד ה  ַהְיִציָא ר  ׁשַ ַנַח ם  ייֹוְצִא ם  ַהּתַ ע  ּוְבֹרגַ ת  ּבְ
יָת ל ֶא  ִתינוֹ ם ְמַמֲהִריא  ְוֹלם ּבֵ י ַהּבֹוֵרַח ק ּכְ ֶפ ת ִמּבֵ  ר. ַהּסֵ

ְלֵד ה  ְקבּוָצ ל  ַהְמַנֵה ה  ָרָא ע  ְלֶפַת  ְלמוּ י  ִמּיַ ֵהֵחלָּ ה  ּתֹוָר ד  ַהּתַ ץ ָלרוּ   הׁשֶ
ֶרגַ . םְמֻסיָּ ן ְלִכּווּ  ָרָא ם אּולָ , ַמּדּוַע ן ֵהִביא ֹלן ָהִראׁשוֹ ע ּבָ ׁשֶ ת  ֶא ה ּכְ

יׁש  ׁשִ ּצֹוֵע   ַהּקָ ּסַ   ְלִאּטוֹ   לוֹ ד  ׁשֶ ׁשֶ ָידוֹ ת  ְיָרקוֹ א  ָמלֵ ם  ְנָצִריל  ּכְ , ּבְ
ַר ה  ָמ ד  ִמיָּ ן  ֵהִבי ם  ֵה   -  לוֹ ר  ַלֲעזֹ ם  רֹוִצי ם  ֵה ץ.  ָלרוּ ם  ָלֶה ם  ּגָ

ּמָ ם  רֹוִאי ַע ם  ְוָרִצי  לוֹ ה  ָקׁשֶ ה  ּכַ ְבָצ. "לוֹ   ְלַסּיֵ "  ִהְצִליַח   עַהּמִ
ךְ  ֲהָנָא ל ַהְמַנֵה  ִחּיֵ  ה. ּבַ
ַא ב  ַר ן  ְזַמ א  לֹ   ַאךְ  ָניל  ַע   ַהִחּיּוךְ ר  ִנׁשְ יעוּ ם  ַהְיָלִדי  . וּפָ ל  ֶא   ִהּגִ

יׁש  ׁשִ ַמ   ַהּקָ ָ ׂשּ יׁש   םאּולָ ם.  ֶעְזָרָת ת  ֶא ל  ְלַקבֵּ ד  ְמאֹ   חׁשֶ ׁשִ   ַלּקָ
י  ָהיוּ   םְוֵה   , דֶאָח ל  ַס ק  ַר ה  ָהיָ  ת  ִלְזּכוֹ ה  ָרָצ ד  ֶאָח ל  כָּ ם.  ַרּבִ

ַעְצמוֹ  ְצוָ   ּבְ ּמִ ם ַהְיָלִדי  .ְלִכּוּונוֹ ל  ַהּסַ ת  ֶא   ִלְמׁשֹךְ ה  ְוִנּסָ ה,  ּבַ
ְפסוּ  ּוּוִניל  ִמכָּ ל  ַהּסַ ת  ֶא   ּתָ ַהֹחִרי  ְלָכךְ   ְוָגְרמוּ   ,םַהּכִ ּסָ ם  ׁשֶ ל  ּבַ

בָ  יֵניֶה   ָרבוּ ר  ּכְ ִריבָ ת.  ָלֶלכֶ ד  ֶילֶ ה  ְלֵאיזֶ ם  ּבֵ יה  ַהּמְ ם  ִריַהחֹ ן  ּבֵ
ְרָמ  סֹופוֹ ה  ּגָ בָ ל  ׁשֶ   ּבְ כָּ   ְלָכךְ ר  ּדָ רוּ ם  ַהֹחִריל  ׁשֶ ר  ְלחֹ ד  ַיַח   ִהְתַחּבְ

דוֹ ד  ֶאָח  רוּ ת  ַהְיָרקוֹ ל,  ּגָ ּזְ ם  ַהְיָלִדיי  ּוִביֵד ר,  ֵעבֶ ל  ְלכָ   ִהְתּפַ
יִקי ּדִ ֵאִרּיוֹ   נֹוְתרוּ ם  ַהּצַ הוּ ל  ׁשֶ ת  ׁשְ ֶ ָהיָ   ַמׁשּ ַע ה  ׁשֶ ּמּובָ ל.  ַס ם  ּפַ ן ּכַ

ַהְיָלִדי ִאירוּ א  ֹלם  ׁשֶ יׁש ת  ֶא   ִהׁשְ ׁשִ ת ַהְיָרקוֹ י  ַאֲחֵרף  ִלְרדֹּ   ַהּקָ
לוּ  ְלּגְ ִהְתּגַ מֹוַר   ׁשֶ ֱאֶמ ד  יָ ל  כָּ ת  ְוָכֵע ב,  ָהְרחוֹ ד  ּבְ ֵד ת  ִנְצֶרכֶ ה  ָהְיָת ת  ּבֶ י  ּכְ

ֹאָר  םִע ד ְלִהְתמֹוֵד     ע.ַהּמְ
ּבֶֹק ת  ְלָמֳחָר ל  ַהְמַנֵה ל  ׁשֶ   הֹוַדְעּתוֹ  ּנוּ ל  ַע ר  ּבַ ְתַקיֵּ ף  נֹוָס ס  ּכִ ּיִ ֳהַריִ ר  ַאַח ם  ׁשֶ ם ַהּצָ

יָע  לָּ ת  ֶא ה  ִהְפּתִ ַנֵה   ָיְדעוּ א  ֹל  ם ֵה ם.  ּכֻ ַהּמְ ָרדוֹ ן  ֵמַחּלוֹ ל  ַהכֹּ ה  ָרָא ל  ׁשֶ ר  ִנְגַמ א  ֹלן  ֲעַדיִ ".  ִמׂשְ
ְבָצ  לוּ ד ֶאָח ע ִמְבצַ ה זֶ " "?!ָחָדׁש ל ַמְתִחיר  ּוְכבָ , עַהּמִ כוּ  ד?"ֶאָח ס ּפְ לָּ  ִחּיְ ַסְקָרנוּ ם ּכֻ  .ת ּבְ

ֵתנוּ ם,  ְיָקִרי ם  ְיָלִדי" ָפָרׁשָ ּקֵ ם  ָהֲאָבִניל  ַע ר  ְמֻסּפָ   ּבְ ּלִ יָח   ָאִבינוּ ב  ַיֲעקֹ ט  ׁשֶ  ָרבוּ ,  ְלֹראׁשוֹ ב  ָסִבים  ְלַהּנִ
יֵניֶה ם  ָהֲאָבִני י  ָיִניַח י  ָעלַ ה 'ָאְמָר ת  ַאַח ל  ְוכָ ן  ּבֵ ּדִ ה רֹוָצ ן  ֵמֶה ת  ַאַח ל  כָּ י  כִּ ה ה'  ָרָא ',  ֹראׁשוֹ ת  ֶא ק  ַהּצַ

רוּ ס  נֵ ה  ָעׂשָ ת,  ִלְזּכוֹ  דֹולָ ת  ַאַח ן  ְלֶאבֶ   ְוִהְתַחּבְ ַא ת  ְוָכֵע ה.  ּגְ ֵאלָ ם ֶאְתכֶ ל  ֶאׁשְ ַא ה  ׁשְ ָ ׁשּ ִני ד  ַאַח ל  ׁשֶ ם  ָהַרּבָ
ִריְס ת  ְלֵבי בָ ם ה'  ִא 'ק:  ּבְ ה ַרכָּ ת  ְלָכִרין  אֹוָת   ָהַפךְ א  ֹלה  ָלּמָ ן?  ְלֶאבֶ   ןאֹוָת   ַלֲהֹפךְ   ַמּדּוַע ס,  נֵ ה  ָעׂשָ ר  ּכְ
ִריבָ  ,ץְוֵתֵר  'ה? ְונֹוָח  ּמְ ּמִ ָבִריל ַע ם גַּ ה, ׁשֶ הוּ א ֵיצֵ א ֹלם, טֹוִבים  ּדְ ֶ ְזכוּ ת ִלְהיוֹ ל ָיכוֹ א ֹלב. טוֹ  ַמׁשּ ּבִ ת ׁשֶ

הוּ א  ֵיצֵ ה  ְמִריבָ  ֶ ִריבָ ת  ָלֵצאל  ָיכוֹ א  ֹל.  ְונֹוַח ב  טוֹ   ַמׁשּ דֹולָ ת  ַאַח ן  ֶאבֶ ר  ֵמֲאׁשֶ ר  יֹוֵת ה  ִמּמְ ף ְוהֹוִסיה.  ּגְ
ךְ ל  ַע  י ב  ָהַר   ּכָ ֱאֶמ א  ֹלם  ָהֲאָבִני'  :"לַזּצַ ב  ֶאְלָיׁשִ ם  ִא י  ֲהֵר ,  ָאִבינּוב  ַיֲעקֹ ל  ׁשֶ   טֹוָבתוֹ ת  ֶא ק  ַר   ָרצוּ ת  ּבֶ

ָרָת ה  ָהְיָת ת  ֹזא רוֹ   ָהיוּ ן  ֵה ן  ַמּטְ כוּ ל  ַע   ָלזוֹ   זוֹ ת  ְמַוּתְ ְהיֶ ר  ָהִעּקָ ת,  ַהּזְ ּיִ יה  ׁשֶ ּדִ א  ִהית  ָהֱאֶמ   ַאךְ ב.  טוֹ ק  ַלּצַ
בוֹ ת  ֶא ה  ָרְצָת ן  ֶאבֶ ל  כָּ י  כִּ  כוּ ד  ַהּכָ יַּ ,  ְלַעְצָמּה ג  ִלְדאֹ ה  ָרְצָת ת  ַאַח ל  כָּ ,  ְלַעְצָמּה ת  ְוַהּזְ ד ַהֶחֶס ת  ַוֲעׂשִ

רוּ ק  ַר ה  ָהְיָת  ִבי  , ָאִבינוּ ב  ַיֲעקֹ ל  ׁשֶ   טֹוָבתוֹ   ת ֶא ק  ַר ן  ֵעיֵניֶה ד  ְלֶנגֶ ת  רֹואוֹ   ָהיוּ ם  ִא ל  ֲאבָ ץ.  ּתֵ ה  זֶ ל  ּוִבׁשְ
גַּ ן כֵ ִיּתָ ר, ְלִהְתַחבֵּ ת רֹוצוֹ  ָהיוּ  ִמיכָ ם ׁשֶ ֶדֶרךְ ם ׁשָ  תנֹוֶצֶר ה ָהְיָת ה ׂשְ  ".  'סנֵ  ּבְ

יאוֹ   ָאנוּ " ׂשִ יבָ   – א  הוּ י  ֲאִמּתִ ד  ֶחֶס י  כִּ ר  ִלְזכֹּ ב  ְוָחׁשוּ ד'  ָוֶחֶס ב  ָזָה י  ַאְלֵפ ע 'ִמְבַצ ל  ׁשֶ   ּבְ ת  ַהּזּולָ ל  ַעה  ֲחׁשִ
ְלבַ  לִ ד,  ּבִ לָ   ַעְצֵמנוּ ל  ַע ב  ַלְחׁשֹ י  ִמּבְ בוֹ ל  ְוַע ה,  זֶ י  ְיֵד ל  ַע   ְלַהְרִויַח ל  נּוכַ ה  ָמ ל  ּכְ אּוַלד  ַהּכָ  ָלנוּ ה  ִיְהיֶ י  ׁשֶ

תֹוָצָא  ךְ ה ּכְ ּקּוׁש ל ְלֶרגֶ ן ְוָלכֵ ה, זֶ ל  ַע ד ַלֲעבֹ ה ָמ ד עוֹ  ָלנוּ  ֵיׁש . ִמּכָ ְבָצ , ַהּבִ יְך עַהּמִ  ".ַמְמׁשִ
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ֵצא ַיֲעֹקב" ֶלְך ָחָרָנהַוּיֵ ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ  ) י' –כ"ח ( "ִמּבְ

ים ַחּיִ אֹוַצר  ֵסֶפר  ִנְפָלא   ּבְ ֶרֶמז  ה  ָרׁשָ ַהּפָ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵמִביא  ַהּתֹוָרה    ַעל 
ל ַה  סּוק ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּפָ ה:ּבַ ָרׁשָ יק  ַצ ֲעֹקב  יַ ָיָצא  וְ   -ְוָיָצא ַיֲעֹקב     ּפָ ז ָא ּדִ

ָ יִ  ו  ֵע א  ׂשּ ִכי,  ּבַ ֹולֹו  קׂשָ ֵאר  ִמ ּבֶ ד  ִמ   -ַבע  ׁשֶ ּבְ ע  ָר ליפז  א א  ּבָ ּיַ הּוא ׁשֶ ׁשָ
ֶלְך ָחָרָנה, ׂשוֶע  ןּבֵ  ן יוְ  - ַוּיֵ ַאר נִ ק ַר ָפָציו ֲח ל  ָּ ֹו כלֲעֹקב ַ ִיּתֵ ל. ַה ׁשְ ּקֵ  ּמַ
 

ֲחלֹם" ה ַוּיַ ם ְוִהּנֵ ב ֻסּלָ יַע  ְוֹראׁשוֹ  ַאְרָצה ֻמּצָ ָמְיָמ  ַמּגִ ָ    )ב"י - ח"כ( " הַהׁשּ
ַא "  תֱאֶמ   יִאְמֵר "ָה  ַע   לׁשָ נוֹ   תֶא   םּפַ נֵ "ַה   ּבְ ַיְלדּותוֹ "  םְמַנֵח   יּפְ   ם ִא '  :ּבְ

ֵר   י ַמְלֲאכֵ   תֶא   הָרָא   בַיֲעקֹ  ָ לָּ   םְויֹוְרִדי  םעֹוִלי  תַהׁשּ ּסֻ   א ֹל   ַמּדּוַע ,  םּבַ
לָּ   אהוּ   םגַּ   סִטּפֵ  ּסֻ ךְ   '?םּבַ נֵ "ַה   ִחּיֵ   ק ַר   הָהיָ   ה זֶ ,  אַאבָּ '  :"םְמַנֵח   י ּפְ
ן   'ִאם  :תְלַהְקׁשוֹ   בָהָא   ףהֹוִסי  ַאךְ .  'םֲחלוֹ  הוּ   םַלְחֹל  ָצִריךְ   הָהיָ   ּכֵ  אׁשֶ

ַמיִ   העֹולֶ   ַעְצמוֹ  ָ ְלָאִכי  אְוֹל  ,םַלׁשּ ַהּמַ   ן ַהּבֵ   הָענָ   '?םעֹוִלי  םׁשֶ
ִנינוּ  ׁשְ ךְ   ר ַאַח   דִמיָּ '  :תּבִ תוּ   ּכָ דֹוׁש   םִא   –  " וָעָלי  בִנּצָ   ה'  הְוִהנֵּ "  ב ּכָ  ַהּקָ

רּוךְ  ׂשוֹ  סְלַטּפֵ  לוֹ  הָמ , ְלָידוֹ  הּוא ּבָ ָמקוֹ  ְלַחּפְ  ... '?רַאֵח  םּבְ
 

יַקץ" ָנתוֹ   ַיֲעֹקב  ַוּיִ ְ אֶמר  ִמׁשּ קֹום '  ה   ֵיׁש   ָאֵכן  ַוּיֹ ּמָ ה  ּבַ  לֹא  ְוָאֹנִכי  ַהּזֶ
  )ז"ט – ח"כ( "י ָיָדְעּתִ 
ִבי ּנָ בָ   הַמֲעׂשֵ   לַע   רֶנֱאַמ   לְיֶחְזֵקא   א ּבַ ְרּכָ ָעה "  ה:ַהּמֶ   ְלֶאָחד   ָפִנים   ְוַאְרּבָ
ֵני ֵני  ָהֶאָחד   ּפְ רּוב   ּפְ ִני   ּוְפֵני  ַהּכְ ֵ ֵני  ַהׁשּ י  ָאָדם  ּפְ ִליׁשִ ְ ֵני  ְוַהׁשּ   ַאְרֵיה  ּפְ

ֵני   ְוָהְרִביִעי מוּ   אֹוָתּה   ."רָנׁשֶ   ּפְ מּותוֹ   אִהי,  םׁשָ   הַהֲחקּוָק   םָאָד   ת ּדְ  ּדְ
ּמּוָב   יּוְכִפ   , ָאִבינוּ   בַיֲעקֹ   לׁשֶ  ְדָרׁש   א ׁשֶ ּמִ סוּ   לַע   ּבַ ה"  קַהּפָ  ַמְלֲאֵכי  ְוִהּנֵ

ָע "ׁשֶ   -  "ּבוֹ   ְוֹיְרִדים  ֹעִלים  ֱאלִֹקים ׁשָ ָהיוּ   הּבְ ְלָאִכי  ׁשֶ  םעֹוִלי  םַהּמַ
ּלוֹ   ןִאיקֹוִני  םרֹוִאי  ָהיוּ   הְלַמְעלָ    ָהיוּ   הְלַמּטָ   םיֹוְרִדי  ָהיוּ   רְוַכֲאׁשֶ ,  ׁשֶ

מוּ   אֹוָתּה   תֶא   םרֹוִאי ָרֵאל'  :ָאְמרוּ   דִמיָּ ,  תּדְ ר  ִיׂשְ ךָ   ֲאׁשֶ ָא   ּבְ ,  'רֶאְתּפָ
ִאיקֹוִני אהוּ  הַאּתָ  ךָ  ןׁשֶ ּלְ  !"ה ְלַמְעלָ  הֲחקּוָק  ׁשֶ

א   םְמִביִני  ֲאַנְחנוּ  ְלָאִכי  ןִמּכָ ַהּמַ ּלוּ   ֵאּלוּ   םֵה   םׁשֶ ּגִ ו   בְלַיֲעקֹ   ׁשֶ   ַעְכׁשָ
מוּ  ּדְ יֹוְקנוֹ   תׁשֶ ּסֵ   לַע   הֲחקּוָק   ּדְ בוֹ   אּכִ ֲארוּ   ֵיׁש   הזֶ   יּוְלִפ ,  דַהּכָ ּבֵ   תֶא   ׁשֶ
סוּ  ֹאֶפ   קַהּפָ יַקץ"  א:ִנְפלָ   ןּבְ ָנתוֹ   ַיֲעֹקב  ַוּיִ ְ ֲאׁשֶ ",  ִמׁשּ   ץ ֵהִקי  בַיֲעקֹ   רּכַ

ָנתוֹ  ְ בוֹ   יָראׁשֵ   " ןָאכֵ "  ר:ָאַמ   דִמיָּ   ִמׁשּ   ֵיׁש "  –  רׁשֶ נֶ ,  ברוּ כְּ ,  הְריֵ ַא   ת:ּתֵ
קֹום'  ה ּמָ ֵה   הזֶ   ת ֶא ",  הַהזֶּ   ּבַ בָ   יַרְגלֵ   םׁשֶ ְרּכָ בָ   הזֶ   י ָיַדְעּתִ   -  הַהּמֶ ,  רִמּכְ

ֲאנִ   "יָאנֹכִ "וְ   םאּולָ  "םׁשָ   אִנְמָצ   יַעְצִמ   יׁשֶ "  יָאֹנכִ "וְ   ; "יָיַדְעּתִ   אֹל, 
בוֹ   יָראׁשֵ  ",  יָיַדְעּתִ   א ֹל"  הזֶ   ת ֶא   –  ב ֲעקֹ יַ ,  ברוּ כְּ ,  רׁשֶ נֶ ,  הְריֵ ַא   ת:ּתֵ

בָ אֶאלָּ  ֵע  קַר  ילִ  ענֹוַד  הזֶ   רּדָ ְלָאִכי ת ֵמֵא  ת ּכָ  !םַהּמַ
 

אֶמר" ַבע  ֶאֱעָבְדָך   ַוּיֹ ִני  ׁשֶ אֶמר '  ְוכוּ ם  ׁשָ י  טֹוב  ָלָבן  ַוּיֹ ּתִ  ָלְך   ֹאָתּה   ּתִ
י ּתִ  י"ט) -י"ח -ר" (כ"ט ַאֵח  ְלִאיׁש  ֹאָתּה  ִמּתִ

ֲעקֹ  ּיַ ׁשֶ כַ   בנֹוֵק ב  ּכְ בַ   -ֲעבֹוָדתֹו  ר  ׂשְ ִניע  ׁשֶ ָלבָ לָרֵח ר  ֲעבוּ   -ם  ׁשָ ן  , 
ְכלָ  ַח א  ֹלל  ּבִ ָ ס  ִנְכנָ א  ְוֹל  ִאּתוֹ   ִמְתַוּכֵ ּפָ ק  ּוִמְתַחּמֵ ן,  ּוַמּתָ א  ְלַמׂשּ ִמׁשְ ט ּבְ

מּוּהַ  י  טֹוב"  ּתָ ּתִ מוּ   םגַּ ה  ָהיָ   ְוָכךְ ",  ָלךְ   ֹאָתּה   ּתִ ּכְ ּסִ ׁשֶ כָ ן  ִעְניַ ת  ֶא   ּכְ ָ   ר ַהׂשּ
יַע ְלַיֲעֹקב ּגִ ּמַ ֵר ע  ַאְרבַּ ר  ְלַאַח   ׁשֶ ִניה  ֶעׂשְ ָברם.  ׁשָ אּור ַהּדָ י ְוָצִריְך ּבֵ , ּכִ

ִאּתוֹ א  ֹלן  ָלבָ   ַמּדּוַע  ַח  הוּ   ִמְתַוּכֵ ּנָ ןג  ּכַ ּוַמּתָ א  ָ ַמׂשּ ִעְנְינֵ   ּבְ ם,  ֲעָסִקיי  ּבְ
ה  ּמָ ּכַ ל  ְלַקּבֵ אֹו  חֹות  ּפָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ם  ּלֵ ְלׁשַ אֹו  ה  ְמַנּסֶ ּכּוַח  ּוִ ּבַ ַצד  ל  ּכָ ׁשֶ ּכְ

ּיֹוֵתר אֹון  אֹוֵמ .  ׁשֶ ֲאׁשֶ ,  זצ"ל  ן סֹורֹוְצִקין  ַזְלָמ י  ַרּבִ ר ַהּגָ ר ָיׁשָ ם  ָאָד ר  ּכַ
ָנתוֹ וּ  ִמים  ְלַקיֵּ   ְבַכּוָ ֲעֵליֶהם  םֶאת ַהֶהְסּכֵ ב  הּוא ִהְתַחּיֵ ה   לוֹ   ֵיׁש ,  ׁשֶ ִסּבָ

נֵ   ָלֹבא ָ ס  ּוְלִהּכָ ַח ן,  ּוַמּתָ א  ְלַמׂשּ ִחיל  ַע   ּוְלִהְתַוּכֵ ָר ר  ַהּמְ ַמּטָ ה  ּבְ
וֵּ א  ֹל  ןָלָב ל  ֲאָב .  ְלהֹוִרידוֹ  םת  ֶא ם  ְלַקיֵּ ן  ִהְתּכַ ּכֵ ּסִ ּכּום ׁשֶ   ִעם ַיֲעֹקב   ַהּסִ

לָ  ִפ ל,  ּכְ ָאכֵ י  ּכְ ןה,  ָהיָ ן  ׁשֶ ּכֵ נֵ   לוֹ ה  ָלּמָ   ְוִאם  ִרים  ְלִוּכּוִחיס  ְלִהּכָ ם  ְמֻיּתָ
ֹלא  יָלא  ִמּמֵ הּוא  ׁשֶ ְמִחיר  ַעל  ַח  ְלִהְתַמּקֵ ַטַעם  ֵאין  ֲהֵרי  ִחיָנתֹו,  ִמּבְ

ם.   ּלֵ ן ְלׁשַ ּוֵ  ִמְתּכַ
 

אֶמר" ֵעיֶניָך   ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  ִאם   ָלָבן  ֵאָליו   ַוּיֹ י  ּבְ ּתִ '  ה  ַוְיָבְרֵכִני  ִנַחׁשְ
ְגָלֶלָך   ז) "כ – (ל'" ּבִ

י'  בְלַיֲעקֹ   ןּוִמְתַחנֵּ   ראֹוֵמ   יָהֲאַרּמִ   ןָלָב  ּתִ ְגָלֶלךָ '  ה  ַוְיָבְרֵכִני  ִנַחׁשְ .  'ּבִ
א  ,ןָלבָ   יְוכִ   ,אהוּ   א ּוֶפֶל  דוֹ   יָהַרּמַ ֶרךְ   תֶא   אמֹוֵצ   אֹל  ,לַהּגָ ְכֵנַע   ַהּדֶ  ְלׁשַ

ֵא   ב ַיֲעקֹ   תֶא  ָ ַתֲחנּוִני  ם ִא   יכִּ   ְלָידוֹ   רְלִהׁשּ  ףמֹוִסי  אהוּ   דְועוֹ   !?םּבְ
חוֹ  ּבְ ֵרךְ  ְלׁשַ ִהְתּבָ ְגָללוֹ  ׁשֶ ֻאּיוֹ  הֻמְמֶח  הָהיָ  ןָלבָ  יֲהֵר . ּבִ ַרּמָ  .  תּבְ
ְרֶא  ְוָק   הְוַהּנִ ּדַ אּותוֹ   הְטמּונָ   הּפֹ   אׁשֶ דֹולָ   ַרּמָ   ן ָלבָ ,  יָהֲאַרּמִ   ןָלבָ   לׁשֶ   הַהּגְ
ׁש   יָהֲאַרּמִ  ּמֵ ּתַ יָט   ה ּפֹ   ִמׁשְ ׁשִ יָט ,  םַהּיוֹ   הְידּוָע   ד ְמאֹ   הּבְ הוּ   הׁשִ  אׁשֶ
יַע   הּתֹוָר   דְולֹוֵמ   ַאְבֵרךְ   לוֹ   ביֹוׁשֵ      ...אֹוָתּה   אִהְמִצי   ר ֵיֶצ   וֵאָלי  ּוַמּגִ

ְלבּוׁש   עָהַר  הוּ   לכָּ   ּבִ שׂ   אְוהוּ ,  אׁשֶ ּמוּ   אֹותוֹ   אְלהֹוִצי  ְמַחּפֵ   ; דֵמַהּלִ
קוֹ   הָחִלילָ   אֹותוֹ   רַלֲעקֹ  ַצ   רִמּמְ מוֹ   לוֹ   ראֹוֵמ   אהוּ   ז ָא .  חַהּנֵ   ןָלבָ   ּכְ

י" ּתִ ְגָלֶלךָ '  ה  ַוְיָבְרֵכִני  ִנַחׁשְ נֵ   םַאּתֶ ",  ּבִ חּוֵר   ,הּתֹוָר   יַהּבְ יבוֹ   יַהּבַ  תְיׁשִ
ִדי   תַהּמֹוחוֹ ,  םֻמְצָלִחי  יֲהכִ   םַאּתֶ   – ֻחּדָ יֹוֵת   םַהּמְ ׁש   הזֶ ,  רּבְ   ִקּדּוׁש   ַמּמָ
ְצאוּ   םִא   'ה   ה ּתֹוָר   ןבֶּ   לׁשֶ   ּכֹחוֹ   בַר   הָמ   ִיְראוּ   םְוֻכלָּ   הָהֲעבֹוָד   קְלׁשוּ   ּתֵ

עֹולַ  ַהּבֶ   לֲאָב .  קַהַהְיֵט   םּבְ ׁשֶ ֹתֶק   בְמָסֵר   הּתֹוָר   ןּכְ עוֹ   ףּבְ , ֵאּלוּ   תְלַהּצָ
ְנוֵ   אְוֹל ֲחָמאוֹ   לִמכָּ   רִמְסּתַ ְתאוֹ ,  תַהּמַ נֶּ   םּפִ ּתַ ּסָ   הִמׁשְ   יִמינֵ   לְלכָ   חַהּנֻ

ּדּוִפי ַנא יְוִכּנּויֵ  םּגִ  ...יּגְ
 

אֹון ָעצּום ְוִעּלּוי ָהיָ  ָבר ה ּגָ ִעירּותֹו,ּכְ ׁש, ִמּצְ ָכל ַרֲחֵבי עֹוַלם ַהּתֹוָרה ַמּמָ ְרֵסם ּבְ מֹו ִהְתּפַ ְ   ׁשּ
ִליָטא וְ   ּבְ יַבת ְסלּוְצק ׁשֶ ֹראׁש ְיׁשִ ה ּכְ ְתִחּלָ יבֹות, ּבִ י ַהְיׁשִ דֹוֵלי ָראׁשֵ ָבר ָאז ְלֶאָחד ִמּגְ ב ּכְ יַבת ֵעץ   ַאַחרְוָהָיה ֶנֱחׁשָ יׁשִ ָרֵאל ּבִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְך ּבְ ּכָ

ּתֹוָרה.    "ֶאֶבן ָהֵאֶזל"ים. ִסְדַרת ְסָפָריו  ַחיִּ  ְדלּותֹו ַוֲעָמלֹו ּבַ נוּ          ְמִעיָדה יֹוֵתר ִמּכֹל ַעל ּגַ לֹׁשָ ל  ׁשֶ ם  דודה  ָהיָ זצוק"ל,    ַרּבֵ י ֵמָראׁשֵ ה  ׁשְ
יַב  ַהְלָוָיתוֹ   י.ֶחְברֹונִ ה  ֹמׁשֶ י  ְוַרבִּ א  ַסְרנֶ ל  ְיֶחְזֵקאי  ַרבִּ ן,  ּכֵֹה ן  ַאֲהרֹ י  ַרבִּ   -  ןֶחְברוֹ ת  ְיׁשִ ׁש י  ֶחְברֹונִ ה  ֹמׁשֶ י  ַרבִּ ד  ָעַמ ,  ִאיֵסר ַזְלָמןי  ַרבִּ ל  ׁשֶ   ּבְ  ּוִבּקֵ
ֶאֶרץ  :וֹ גיסל  ׁשֶ ה  ַהּתֹוָר ת  ַאֲהבַ ל  ַע ם,  ַמְדִהיר  ִסּפוּ ר  ְלַסּפֵ  ָרֵאל  ּבְ י  ִהְתַנֲהָלה ִמְלָחָמה,  ִיׂשְ ִמים  ּוִבְזַמּנִ ִלי  ִהְכִריזוּ ם  ְמֻסּיָ  -ר  ֹעֶצ   לַע ם  ָהַאְנּגְ
יִ ת  ָלֵצאר  ָאסוּ  ְילָ ת  ֵמַהּבַ ּלַ ִליה,  ּבַ ִריִטי ם  ְוַחּיָ ְטְרלוּ ם  ּבְ ְרחֹובוֹ   ּפִ ְמָצ ח  ֶאְזָר ל  כָּ ות,  ּבָ ּנִ ְרחוֹ ב  ִמְסּתֹובֵ א  ׁשֶ ה ִנְרֶא ם  ִא   -  אוֹ ר  ְלַמֲעָצ ח  ִנְלָק ב,  ּבָ
ִליי  ְיֵד ל  ַע ה  נֹוֶר   ֲאִפּלוּ   -ן  ּוְמֻסכָּ ד  ָחׁשוּ  ַע         .םַהַחּיָ ׁשְ יָב י  ֶחְברֹונִ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ ב  ָיׁשַ ת  ְמֻאֶחֶר ה  ַלְיָל ת  ּבִ ְיׁשִ ְמעוּ   ,ה ּבַ ִפיקוֹ   ּוְלֶפַתע ִנׁשְ ל ַע ת  ּדְ
לֶ  ִריִטיד,  ְוֶנֱחַר ל  ִנְבַה א  הוּ ת.  ַהּדֶ ִאים  ַהּבְ ים  ֵה ה  ָמ ם!  ּבָ ׂשִ יבַ ם  ְמַחּפְ יׁשִ ִבים  ֵה   ן? ַהִאםֶחְברוֹ ת  ּבִ הוּ ם  חֹוׁשְ יׁשֶ ּמִ י  ׁשֶ אא  ֶהְחּבִ ק?! הּוא  ן ּכָ  ֶנׁשֶ
ׁש  לֶ ל ֶא  ִנּגַ ַא ת ַהּדֶ ַמ א  הוּ ז ְוָא ם?". ׁשָ י ִמ ל: "ְוׁשָ ִאיִדיׁש  לוֹ ה עֹונֶ ל קוֹ ע ׁשָ ְתחּוׁשַ  ד).ַהּדוֹ  -ר" ( ֶפעֶטער ֶדע: "ּבְ דֹולָ ה ְרָוָח ת ּבִ ַת א הוּ ה  ּגְ ח ּפָ

לֶ ת  ֶא  ִניָמ ס  ִנְכנַ ר  ֶמְלֵצ   ִאיֵסר ַזְלָמןי  ְוַרבִּ ת,  ַהּדֶ יַע ה  ָלּמָ "        ה.ּפְ ְתאוֹ ד  ַהּדוֹ   ִהּגִ יבָ ם  ּפִ ן  הַלְיׁשִ ֶזה ְמֻסּכָ ְזַמן ּכָ ָה ?",  ּבִ ְפֵני ֹמׁשֶ י  ַרבִּ ה  ּתָ ה ּבִ
נוּ  .ַהּדֹוד ְבּתִ "  :ָעָנה לֹו ַרּבֵ יִ י ָיׁשַ ּבַ ְדִחיפוּ ק ָזקוּ י ְוָהִייִת ה, ָקׁשֶ "ם ַרְמבַּ ם ִע ת ּבַ ׁשְ ל ַע ץ ְלֵתרוּ ת ּבִ ֹאי ָיֹכְלּתִ י ִמ ת ֶא א. יָ ַהּקֻ ָע ל ִלׁשְ ׁשָ ךְ ל כָּ ה ּבְ   ּכָ

ְילָ ת  ְמֻאֶחֶר  ּלַ ּתִ י  ָאַמְרּתִ ה?  ּבַ נוּ ן  ָהַאְחיָ י,  ֶחְברֹונִ ה  ֹמׁשֶ ר'  "י:  ְלִאׁשְ ּלָ א,  ׁשֶ ון  ָיׁשֵ   ֵאינוֹ י  ַוּדַ יבָ ב  יֹוׁשֵ א  הוּ .  ַעְכׁשָ ְיׁשִ ו, ֵאָלי   ֵאֵלךְ ד.  ְולֹוֵמ ה  ּבַ
יָ ת  ֶא ד  ַיַח ן  ּוְנַלבֵּ  ׁשְ ַרְמבַּ א  ַהּקֻ יךְ .  "ם"ּבָ י  ִאיֵסר ַזְלָמןי  ַרבִּ "  :רְוִסּפֵ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ   ִהְמׁשִ יָ ת  ֶא י לִ ר  ִהְסּבִ ׁשְ ֵהִציָק א  ַהּקֻ רּוץ .  לוֹ ה  ׁשֶ י ּתֵ ַרְצּתִ ַוֲאִני ּתֵ

ְעּתֹו.   ֵהִניַח ֶאת ּדַ נָ א  הוּ "ׁשֶ ד    ּבוֹ י  ִהְפַצְרּתִ י  ֲאנִ ל  ֲאבָ ת,  ָלֶלכֶ ה  ּפָ ֶכף ּוִמּיָ ִריְך הּוא ּתֵ ּצָ ׁש ׁשֶ חּוץ. ַאְך הּוא ִהְתַעּקֵ ּבַ ָנה ׁשֶ ּכָ ֵאר ֵמֲחַמת ַהּסַ ָ ׁשּ ּיִ ׁשֶ
ִהּיֹות. ַהְחָלָטתוֹ  ְוָקא ּוְללֹא ׁשְ ְרּתֹו ּדַ ַמְחּבַ רּוץ ּבְ יה  ּוָמ ה,  ְנחּוׁשָ ה  ָהְיָת   ִלְרׁשֹם ֶאת ַהּתֵ י ֶחְברֹונִ ה  ֹמׁשֶ י  ַרבִּ ר  ִסּפֵ ה  זֶ ל  כָּ ת  ֶא   "ַלֲעׂשֹות?!  ָיֹכְלּתִ

ַע  ׁשְ ְבָע 'בַּ         ה.ַהַהְלָויָ ת  ּבִ ִ בָּ ה',  ׁשּ ׁשֶ ִנית  ֶא ם  ְלַנֵח ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ א  ּכְ "ַהּדֹוָד   לוֹ ה  ָאְמָר   ת.ָהַרּבָ ָלֶכםה:  ר  ֲאַסּפֵ ִני  ֲאִני  ֵ ַהׁשּ ֶחְציֹו  ל ֶש   ֶאת 
ָר   ְוָכךְ ,         "ריפוּ ִס ַה  ַזְלָמןי  ַרבִּ "  :ה ִסּפְ ַת   ִאיֵסר  ּלוֹ ה  ַהּתֹוָר י  ִחּדּוׁשֵ ת  ֶא ב  ּכָ ְעּתִ י  ַוֲאנִ ,  ׁשֶ ָתִבית  ֶא ר  ְלַסּדֵ   לוֹ י  ִסּיַ ד  ְמאֹ ה  ָרָצ א  הוּ ם.  ַהּכְ

ֶפ  ַהּסֵ ָעיָ ס,  ִלְדפוּ א  ֵיֵצ ר  ׁשֶ ֲעלֵ ְש ה,  ָהְיָת ה  ַהּבְ פוּ י  ּבַ ַר   ָאְמרוּ ס  ַהּדְ עוֹ ק  ׁשֶ ִני  ָחֵמׁש ד  ּבְ י  יּוְכלוּ ם  ׁשָ ָפִרית  ֶא ס  ְלַהְדּפִ  הֹוִדיעוּ ד  ֶאָח ם  יוֹ ם! "ַהּסְ
י פוּ ת  ִמּבֵ הוּ ס,  ַהּדְ יׁשֶ ּמִ ָס ל  ַע ר  ִוּתֵ   ׁשֶ ּלוֹ ה  ַהַהְדּפָ 'ׁשֶ ִביאוּ ם  ִא .  ָתִבית  ֶא י  לִ   ּתָ ּבֶֹק ר  ָמָח ד  ַע ם  ַהּכְ ָתִביר,  ּבַ ְנסוּ ם  ַהּכְ פוּ   ִיּכָ ם ִא ל  ֲאבָ ס.  ַלּדְ

בֹואוּ  ֶמ ַע ֶמ   ּתָ ֵפ ר  ַהּתוֹ ,  רַח אוּ ט  ִני  ָחֵמׁש ד  עוֹ   ּוְתַחּכוּ ס,  ִיּתָ ְילָ .      ם"ׁשָ ּלַ יַע ה  ּבַ ַזְלָמןר'    ִהּגִ ִני,  ְלֵביתוֹ   ִאיֵסר  ָר ת  ְוָהַרּבָ ְמָח   לוֹ ה  ִסּפְ ׂשִ ה, ּבְ
ָתִבי ַהּכְ ְנסוּ ם  ׁשֶ פוּ   ִיּכָ ּבֶֹק ת  ְלָמֳחָר ס  ַלּדְ ְתאֹ רּבַ ּפִ ַזְלָמןי  ַרבִּ ר  ֶהֱחִוים  .  ַאּתְ   ִאיֵסר  ִהְכַנְסּתִ ת,  יֹוַדַע   ְוָאַמר:  ֶפ י  ׁשֶ יָ ר  ַלּסֵ ר' ׁשֶ ץ  ְוֵתרוּ א  ֻקׁשְ ל 

יא  ֹלי  ֲאנִ וְ ".  י"ִהְכַנְסּתִ א  ֹלי  ֶחְברֹונִ ה  ֹמׁשֶ ת ר'  ֶא ק  ְוַר א,  ַסְרנֶ 'ל  ַחְצְק ל ר'  ׁשֶ ם  ְוגַ ן,  ּכֵֹה ן  ַאֲהרֹ  ֶפ ת  ֶא ס  ַאְדּפִ לִ ר  ַהּסֵ יָ י  ּבְ  ה".ֹמׁשֶ ל ר'  ׁשֶ א  ֻקׁשְ
ִני ְמַע ת  ָהַרּבָ הט  ּכִ אֹונִ ן  ַרְעיוֹ ל  ֲאבָ ת,  ִלְבּכוֹ   ֵהֵחּלָ ֹמָחּה ה  ְוָעלָ ץ  ִנְצנֵ י  ּגְ ׁש "      .ּבְ ּגַ ַא ה,  ֹמׁשֶ ר'  לְ   ּתִ יָ   אֹותוֹ ל  ְוִתׁשְ ַרְמבַּ א  ֻקׁשְ ְמַח "ם,  ּבָ ת ֶא ק  ּתִ
רוּ  ַאּתָ ץ  ַהּתֵ ַתְבּתָ ה  ׁשֶ רוּ ת  ֶא ס  ְוַתְכִני,  ּכָ ּלוֹ ץ  ַהּתֵ ָע          ."'לָהֵאזֶ ן  ֶאבֶ 'לְ   -  ׁשֶ ׁשָ יִ ה  ּבְ ּתַ ְילָ ם  ׁשְ ּלַ יַע   ה ּבַ ֵד ה,  ֹמׁשֶ ל ר'  ֶא   ִאיֵסר ַזְלָמןר'    ִהּגִ י  ּכְ

ֹמַע  ּנוּ   ִלׁשְ רוּ   ִמּמֶ יָ ץ  ּתֵ ׁשְ ֶש ֵד כֶּ ל',  ָהֵאזֶ ן  ֶאבֶ 'לְ ס  ּוְלַהְכִניא,  ַלּקֻ ֹלי  ְהיֶ   אח"ו  ָכךְ ה  ּתִ ִגיָע   ּבְ יתוֹ ל  ֶא ר  ִמֵה א  הוּ   ְוָאז  ה.ֹמׁשֶ ר'  בְּ ה  ּפְ  כדי.  ּבֵ
ב ּבֶֹק ה מֹונֶ ׁשְ ׁשֶ בָ ר ּבַ ָתִבי ִיְהיוּ ר ּכְ פוּ ם ַהּכְ ּדְ   …סּבַ

ַעל   ִרים  ְמַסּפְ נֹוָסף  דֹוָלה:    ְזִהירּותוֹ ִסּפּור  ַעְנְוָתנּותֹו ַהּגְ ְוַעל  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ְכבֹוד  ָעתוֹ ּבִ ׁשְ ַליִ ה  ָהיָ   ּבִ ירּוׁשָ ָקפֹוָתיו ָהיּו ב  ַר ם  ּבִ ַהׁשְ ׁשֶ ם  ְמֻסּיָ
ְלִמיד ּתַ ַאְך  ׁשֹות  ּבָ ְוָסַבר  ְמׁשֻ ָהָיה,  ֵעֶקב   ָחָכם  ְלַבּזֹותֹו  ר  ֶהּתֵ ֶזה  ֵאין  ַהּמּוָזרֹות,  ָקפֹוָתיו  ְלַהׁשְ ֲחִריפּות  ּבַ ָאנּו  ִדים  ִמְתַנּגְ ִאם  ם  ּגַ ׁשֶ נּו  ַרּבֵ

ְלִמיד ּתַ ֶהם    ֱהיֹותֹו  ּבָ ָמָחה  ַרב,  אֹותֹו  אֹודֹות  ַרב  יֹון  ִבּזָ ּבְ רּו  ּבְ ּדִ ְנָעִרים  ּוְקבּוַצת  ְרחֹוב  ּבָ ָעַבר  ַאַחת  ַעם  ּפַ נוּ ַר ָחָכם.  "ִנְמָרצֹות  ּבֵ ְזיוֹ :  ן ּבִ
ְלִמי ַבזֶּ ם! ָחכָ ד ּתַ ְלִמיה ְוַהּמְ ׁש  "! אַהבָּ ם ָלעֹולָ ק ֵחלֶ  לוֹ ן ֵאים ָחכָ ד ּתַ ְתִמימוּ ר ְוָאַמ י ְיהּוִד ו ֵאָלי ִנּגַ נּו ּבִ ַע ף ַא 'ה! ֶרבֶּ ת: "ְלַרּבֵ ַמְענוּ א ֹלם  ּפַ  ׁשָ
ָהֶרבֶּ  ְרנוּ א  ֹל  …קצֹוֵע 'ה  ׁשֶ ךְ   ִהּכַ ֱאֶמ ם  ִא י,  ָהַרבִּ ת  ֶא   ּכָ ְרחוֹ ת  ָלֶלכֶ א  ֹלה  ָלּמָ ק,  ִלְצעֹ   יֹוֵדַע ב  ָהַר ת  ּבֶ בָּ   ָיפוֹ ב  ּבִ ׁשַ תּוחוֹ ם  ׁשָ ת,  ּבְ ת, ֲחֻנּיוֹ ת  ּפְ
בַּ ל  ִחּלוּ ל  ַע ת  ְוִלְמחוֹ  נוּ       "ֹקֶדׁש?ת  ׁשַ ּבָ .  לוֹ ה  ָענָ א  ֹל  ַרּבֵ ׁשַ ּבֶֹק ת  ּבְ ֶאְמַצ ר,  ּבַ עּוָד ע  ּבְ ָמעוֹ   ה,ַהּסְ ִפיקוֹ ת  ִנׁשְ לֶ ל  ַע ת  ּדְ הּוִד ל  ׁשֶ ת  ַהּדֶ י ַהּיְ

ַת  .אַההוּ  לֶ ת ֶא ח ּפָ ּתֹוֵמ ר ְוֶנֱעַצ ת ַהּדֶ נוּ ם: ִמׁשְ יבָ  ֹראׁש , ַרּבֵ יׁש ה ַהְיׁשִ ׁשִ ֶפַת , ַהּיָ יִ ח ּבְ לַ א ֹלי ָהַרבִּ  ַמּדּוַע י! ַרבִּ "  !תַהּבַ ד  ַע ח ְוָטַר י לִ א ִלְקרֹ ח ׁשָ
א ְכלָ   ּוַמּדּוַע ן?!  ּכָ י י  ֲאנִ "  -ם?"  ְרצֹוְנכֶ ה  ָמ ה?  ָמ ם  ְלׁשֵ ח,  ָטַר ל  ּבִ ּלֹ  ַמּדּוַע י  לִ   ָאַמְרּתָ ת,  ָהֱאֶמ ת  ֶא   ְלךָ ד  ַאּגִ ת ַהֲחֻנּיוֹ ל  ַע ק  ִלְצעֹ   ֵאֵלךְ א  ׁשֶ

ְרחוֹ  ְבּתִ . ָיפוֹ ב ּבִ ֱאֶמ ה ֲהֵרי ַאּתָ י, ָחׁשַ ׁשָ ז ָא  …תָלֶלכֶ ן ֵהיכָ  יֹוֵדַע י ֵאיֶננִּ ל ֲאבָ ק, צֹוֵד ת ּבֶ ַבּקָ ר ְלָהִעים ְצִריִכין ֵהיכָ י לִ ה ְוַתְרֶא ד, ַיַח  ֵנֵלךְ א בֹּ ה ּבְ
ַיַח   ָהְלכוּ ן  . ְוַכּמּובָ "ּוְלַהְתִריַע  אֹון         דּבְ י ַהּגָ ּדִ נּו ַזּצַ ןֵלִויה  ַאְריֵ י  ַרּבִ ק  ַהּצַ ל ַרּבֵ ְלִמידֹו ׁשֶ ָרׁשָ ר  אֹוֵמ ה  ָהיָ   ל,", ּתַ לֵ ה  ּדְ ּלְ יי  ְלִמְתּפַ ֶנֶס ת  ּבֵ  תַהּכְ

ין   ֲאׁשֶ   ְלַמֲעִריב.  קב"שּבֵ ַזּצַ ר  ּכַ נּו  יה  ָהיָ "ל  ַרּבֵ ַמ ב  ָיׁשַ ב,  ְלַמֲעִריא  ָלבוֹ ם  ַמְקּדִ ָרׁשָ ת  ֶא ע  ְוׁשָ בֵּ ֶש .  הַאְריֵ י  ַרבִּ ל  ׁשֶ ה  ַהּדְ ּמָ ד  ַע ר  ּדִ ב ָחׁשוּ ה  ּכַ
לוֹ א 'הוּ ח  ּוֻמְכָר  יִ ם  ׁשְ ֹנַע   ֶהֱאִריךְ   ְוָכךְ ת',  ַהּבַ רֹוָתים  ּבְ ּבְ ְצאוּ ו  ּדִ ּיָ ֵ ם,  ֻמְקּדָ א  בָּ ֶש   ִאיֵסר ַזְלָמןב. ר'  ֵמַהלֵּ   ׁשֶ ַמ ן  ְלַהֲאִזיב  ִהְתַיׁשּ ה ַאְריֵ י ר'  כִּ ע  ְוׁשָ
לוֹ ל ַע ר ְמַדבֵּ  יִ ם ׁשְ יא הוּ ת. ּבַ ָבִריב  ִהְקׁשִ ְרִצינוּ ם ַלּדְ ׁש  בַמֲעִריי ַאֲחֵר  .ֹראׁש ד ּוְבֹכבֶ ת ּבִ נוּ  ִנּגַ ְזּכוּ " ר:ְוָאַמ ה ַאְריֵ ל ר' ֶא  ַרּבֵ ה ּתֹוָד ת! ְלִמְצווֹ  ּתִ

אם!  ָלכֶ ה  ַרבָּ  ַוּדַ ְנּתֶ י  ּבְ ּוַ כֶ י,  ֵאלַ ם  גַּ ם  ִהְתּכַ עֹוַרְרּתֶ ם  צֹוְדִקים  ְוִהּנְ י  …תָהֱאֶמ ת  ֶא ם  ָלכֶ ר  ֹאַמ ן,  ָהִעְניָ ת  ֶא ם  ׁשֶ ְלִמיִדים  ִע ם  ֲעסּוִקים  ֲאָנׁשִ ם ַהּתַ
ַמ ל  כָּ  יבָ ם  יוֹ ל  כָּ ן,  ַהּזְ ְיׁשִ ֱאֶמ   …וְ ה  ּבַ ִמיא  ֹלם  ִלְפָעִמית  ּבֶ ִריִכיב  לֵ ם  ׂשָ ּצְ ָדּה ם  ׁשֶ ְזּכוּ   …ְלַכּבְ ר'  ַאְריֵ ר'    ,תְלִמְצווֹ   ּתִ ל: ִנְבַה ן  ֵלִויה  ַאְריֵ ה!" 
ְנּתִ י  ֲאנִ י  ְוכִ ה!  ָחִלילָ " ּוַ לוֹ ס  ַח 'ה?  ָלֶרבֶּ י  ִהְתּכַ ר'  ִנְדַה ם!",  ְוׁשָ ָבָריה  ַאְריֵ ם  כֵּ ,  ְוַרּבוֹ   מֹורוֹ ל  ׁשֶ ו  ִמּדְ נֵ ג  ָנַה   ַעְצמוֹ א  הוּ י  ֲהֵר ן  ׁשֶ ת ְלָפחוֹ ס  ְלִהּכָ

ַע  בּוַע ם  ּפַ ׁשָ בוֹ ס  ַיַח ת  ֶא ה  ְוָרָא ,  ַרּבוֹ ל  ׁשֶ   ְלֵביתוֹ   ּבְ יי  ַהֲהָדִד ד  ַהּכָ ּבֵ ר'  ְלַרְעָיתוֹ   ִאיֵסר ַזְלָמן, ר'  ַרּבֹו,  ן  ׁשֶ ּדֵ ר  ִאיֵס .  ּתַ ִמי ל  ִהׁשְ  ָלּה ם  ִלְגרֹ ד  ּתָ
ווְ , רּוַח ת ַנַח  ְזּכוּ ,  ּכַֹח ר ִייׁשַ : "לוֹ ר אֹוֵמ א הוּ  ַעְכׁשָ              ִאיֵסר ַזְלָמן.ה ר' ָהיָ ה זֶ  …ת!"ְלִמְצווֹ  ּתִ

ִעירּותוֹ  נוּ ל  ָסַב   ִמּצְ ֲחלָ   זצוק"ל  ַרּבֵ ֵראֹוָתיה  ָקׁשָ ה  ִמּמַ ּתוֹ   ִלְרפּוָאתוֹ   ִנְצַרךְ א  ְוהוּ ו,  ּבְ יב  ֲחלַ ס  ּכוֹ ם  יוֹ י  ִמּדֵ ת  ִלׁשְ    .אָהרֹוֵפת  הֹוָרַא י  ּפִ ל  ַע ם  ִעּזִ
ָהיוּ   יּגוֹ   ָמְצאוּ  י  לוֹ   ׁשֶ ְלִמיָדיד  ֶאָח ת  ֶא א  ֵאפוֹ ד  ֶהֱעִמיְוָהַרב  ם,  ִעּזִ ְהיֶ ו  ִמּתַ ּיִ בָ י  ַאֲחַראה  ׁשֶ ּדָ יַח ר,  ּבַ ּגִ כָ   ְוַיׁשְ ֲהִליךְ ל  ּבְ תֹוה  ַהֲחִליבָ   ּתַ ִחּלָ ד  ְוַע   ִמּתְ
י  סֹופוֹ  ּדִ ּלֹן,  ּכַ ׁש ה  ָחִלילָ   ּבוֹ ה  ִיְהיֶ א  ׁשֶ ׁש "ם,  ַעּכוּ ב  ֲחלַ ל  ׁשֶ   ֲחׁשָ ְלִמידוֹ ד  ְמאֹ   ּוִבּקֵ י  ִמּתַ ְקּפִ ּיַ הֹוָר   תַההֹוָראוֹ ל  כָּ ם  ִקּיוּ ל  ַע ב  ֵהיֵט ד  ׁשֶ   לוֹ ה  ׁשֶ

מוּ ם  ׁשוּ א  ְלֹל ְלִמי    .תִהְתַחּכְ ֱאָמ ד  ַהּתַ ַמ   ןַהּנֶ ְקִפיָד ר  ׁשָ ִביעוּ ת  ַההֹוָראוֹ ל  כָּ ם  ִקּיוּ ל  ַע ה  ּבִ נוּ ל  ׁשֶ   ְרצֹונוֹ ת  ִלׂשְ ן ִמ ר  ִנְבַצ ד  ֶאָח ם  יוֹ .  ַרּבֵ
ְלִמי יל  ֶא ת  ָלֶגׁשֶ ד  ַהּתַ יַח י  ַהּגוֹ ת  ּבֵ ּגִ ֲהִליךְ ל  ַע   ּוְלַהׁשְ ְמקֹומוֹ   ֲחֵברוֹ ת  ֶא ד  ְוֶהֱעִמיז,  ָהֵע ת  ֲחִליבַ   ּתַ ׁש ,  ּבִ ּגַ ּיִ קוֹ ל  ֶא א  הוּ   ׁשֶ ת ֶא א  ְוָיִבים  ַהּמָ

רּוׁש ב  ֶהָחלָ  יבָ   ֹראׁש ת  ְלֵבי  ַהּדָ ִליַח      .הַהְיׁשִ ָ ִליחּותוֹ ה  ָעׂשָ   ץֶהָחרוּ   ַהׁשּ ְמָח   ׁשְ ׂשִ ָראוּ ה  ּבְ ַח ט  ֶהְחִלי  ַאךְ י,  ּכָ ּלֵ ַדְעּתוֹ   ַהְמׁשַ ֵאּלוּ ,  ּבְ ק ַר ם  ֵה   ׁשֶ
ַע ם,  ְוִהּדּוִרית  ֻחְמרוֹ  ָח ת  ּוִבׁשְ יא  ֲהֹלק  ַהּדְ ֲעמֹ ק  ַמְסּפִ ּיַ ָרֵא ד  ׁשֶ יל  ַע ל  ִיׂשְ ּבָ יַע       …הַהֲחִליבָ ת  ֵע ל  כָּ ו  ּגַ ִהּגִ ׁשֶ ִליַח   ּכְ ָ ִניל  ֶא   ַהׁשּ ְדָקִני ת  ָהַרּבָ ת ַהּצִ

ילָ ת  ָמַר  לוֹ   ָעֶליָה א  ִהיְנּדָ א  ּבֵ ָ ְרּתוֹ   ,םַהׁשּ ּקֶֹדׁש   ַמְחּבַ נוּ ל  ׁשֶ   ּבַ ִנין,  ָהִעְניָ ל  כָּ   ְלָפֶניָה ר  ִסּפֵ ,  ַרּבֵ ָהְיָת ת  ָהַרּבָ ִפְקחּוָתּה ת  ְמֻפְרֶסֶמ ה  ׁשֶ ֵאׁשֶ   ּבְ  תּכְ
ָר א  ִהיד [ְמֹאה  ְוֶנֱאָמנָ ה  ֲחָכָמ ר  ָחבֵ  יל  כָּ ת ֶא ה ִסּדְ נוּ ל  ׁשֶ ו  ִחּדּוׁשָ ֶפ   ַרּבֵ ּסֵ ְמָע ר  ְלַאַח ל],  ָהָאזֶ ן  ֶאבֶ ר  ּבַ ָ ׁשּ ָרִטיה  ׁשֶ ּה ה  ֶהְחִליָט ם  ַהּפְ ַדְעּתָ ל ְלָהֵק   ּבְ

בָ  ּדָ ְפָת     …רּבַ ִניא  ֵאפוֹ   ה ׁשָ בֵּ ל  ַע ב  ֶהָחלָ ר  ִסית  ֶא   תָהַרּבָ ִתיִליַּ י  ּגַ ֵד ,  ָהֵאׁש ת  ּפְ ֵ י  ּכְ ׁשּ ְתּבַ ּיִ ָראוּ ל  ׁשֶ יׁש ם  ֶטֶר בְּ י  ּכָ ּגִ ר ַהּבֶֹק ת  ַלֲארּוַח אֹותוֹ   ּתַ
גוּ   ְלַבְעָלּה  יְנַתיִ ה  ְוִהנֵּ       .לַהּדָ ַפ   םּבֵ לֶ י  ָענִ ק  ּדָ ּדֶ ׁשָ א  ִהית,  ּבַ ַת ל  ֶא ה  ִנּגְ ָפֶניָה ר  ְלַסּפֵ ל  ֵהֵח י  ֶהָענִ   ְוָהִאיׁש ח,  ַהּפֶ בוֹ ל  ַע   ּבְ ׁש ם,  ֶהָעגוּ ַמּצָ  ּוִבּקֵ
רּוָמ ר  ֶאְפׁשָ ם  ִא ן  ְוִהְתַחנֵּ  חוֹ א  ֹלל  ׁשֶ   הֲהגּונָ ה  ּתְ יָר ת  ּפָ ֵלָמ ה  ִמּלִ ׁש ו  …הׁשְ ְמִרירּותוֹ י  ֶהָענִ   ִהְתַעּקֵ חוֹ א  ֹלל  ַע   ּבִ יָר ת  ּפָ ַבּסוֹ ד  ַע   …הִמּלִ ּלְ ף ׁשֶ
ִניה  ִהְצִליָח  ָ ה  ִמּפֹ   לוֹ ף  ֶלֱאסֹ ת  ָהַרּבָ ֵלָמ ה  ִליָר ם  ּוִמׁשּ יְנַתיִ        …הׁשְ יב  ֶהָחלָ ח  ָרַת ם  ּבֵ ּסִ ּבַ ַלׁש ה  ְמֵהָר ד ְוַע ר,  ׁשֶ ּלוֹ   ּגָ ךְ   ּכֻ ּפַ י  …הַהחּוָצ  ְוִנׁשְ ר ַהּסִ

ָעַמ ק ָהֵרי ּלוֹ  ָחרּוךְ ה ִנְהיָ , ָהֵאׁש ל  ַע ד ׁשֶ ֵ ע ַר  ְוֵריַח ב,  ַר ן ָעׁשָ ה ְוֶהֱעלָ , ּכֻ ׁשּ יִ ט ִהְתּפַ ּבַ ֶחֶד ז ָא ב ָיׁשַ ן ַזְלָמ ר ִאיֵס י ַרּבִ      …תּבַ ל ֶא ר ַמֵה ד ֶנֱחַר  ,רּבַ
ְטבָּ  ַא א  הוּ   .ןָעׁשָ ף  ֲאפוּ   ִלְראֹותוֹ ם  ְוִנְדַה ח  ַהּמִ ֶבָהלָ ל  ׁשָ ִני  זּוָגתוֹ ת  ֶא ה  ּבְ אה  ָקָר ה  ָמ "  :תָהַרּבָ ָר      ?"ןּכָ ּתוֹ   לוֹ ה  ִסּפְ נֶּ הי  ָענִ העל  ִאׁשְ ה, ְמׁשֻ

ׁש  ִהְתַעּקֵ ְוָק   ׁשֶ ֵלָמ ה  ִליָר ל  ׁשֶ ה  ְצָדָק ל  ְלַקבֵּ א  ּדַ ָהכִ ה,  ׁשְ ַלׁש י  ְוָהכִ י  ְוַאּדְ יב  ֶהָחלָ ל  כָּ   ּגָ כֵ א  ֹל"  ר: ְוָאַמ   מידן  ַזְלָמ ר  ִאיֵס י  ַרּבִ   …רֵמַהּסִ ם ִא ן!  ִיּתָ
ִמְצוָ  ָעַסְקּתְ  ַאּתְ  כֵ א ֹל הּבְ ֵצ ן ִיּתָ ּיֵ הוּ ד! ֶהְפֵס ה ִמזֶּ א ׁשֶ ֶ א ֵיׁש ר ַאֵח  ַמׁשּ ְראוֹ       "…ןּכָ ִנית  ּכִ ָר  ,ֶחְרָדתוֹ ל ּגֶֹד ת ָהַרּבָ ְלִמי  לוֹ ה  ִסּפְ ַהּתַ בּוַע ד ׁשֶ  ַהּקָ
ּלֹם,  ָמקוֹ א  ְמַמלֵּ ד  ְוֶהֱעִמיה  ַהֲחִליבָ ן  ִמ ם  ַהּיוֹ ר  ֶנְעּדַ  ִדּיוּ ע  ָיַד א  ׁשֶ נֵ   ָצֲהלוּ   –  "אֵאפוֹ ן  כֵּ ם  ִא "  .ם ִהּדּוִרים  אֹוָת ל  כָּ ת  ֶא ק  ּבְ ְמָח ב  ָהַר י  ּפְ ׂשִ ה ּבְ

ָא  ַרבָּ " –ה ִעיּלָ ָדָק ת ִמְצוַ ' ת ְזכוּ  ,הַאּדְ יֵלנוּ , ָלנוּ ה ָעְמָד  'הַהּצְ ׁש ה זֶ ב ֵמָחלָ  ְלַהּצִ ּיֵ ׁש  ּבוֹ  ׁשֶ  …"רִאּסוּ ל ׁשֶ ד ִנְדנוּ   ֲחׁשַ
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  אצלי   זה  ויחי  פרשת   רשת ויצא עד. כשמגיע פרשת ויצא זה חג!!! מפנה מחדש..כל ש  י,אצל  :תבנימה אישי  אשתף אותך
 ם...בטישנים עשר ש ראקנעצם המושג היהודי הזה ש ...ללבי רובק מאד י"ב שבטים  של הנושא מה יש??   חול המועד!!!

 ליום  וםמיש אני מחובר לנושא הזה... הבעיה היא לא צריך לסבול ש אמת היא שאף אחדוה  מהותי... א נושאהו  מבחינתי
שנים   זה שיש    הרעיון של י"ב שבטים במילה אחת  כי  הנושא הזה מהותי ונצרך!!!!מה  עד כ  יותרע יותר ורק משתכנ  אני

גם אם אתה  . התורה לא ניתנה רק לסבא שלך.. ..בעבודת ה' אתה לא בן יחיד ת:ם אחרובמילי בודת ה'!!! ר דרכים בע ש ע 
פשוט!!!! אבל   מאד  לי  פעם זה היה נראהקח בחשבון שיש מקום לעוד כמה דרכים... ועבודת ה'...  שלך ב  רךמשוכנע בד

שלהם   ר סיני ורק הדרךלהם היה במעמד הת האחוזים שרק סבא שמשוכנעים במאיש כאלו ש...  לא כ"כמסתמן ש... ש
... חושב ככה... ובינינו   די  ברגעים מסוימים גם אנית היא שכאלו שחושבים כך... אבל האמ  הייתי קצת בהלם שישנכונה!!!!  

 מי אמר שלא...  רגע... ובעצםגם אתה...  בינינו
ה זה    בדיוק  נה!!!אז  התורה  בשביל  אלו  שנקר  מאדבפרשיות  ערך  מול  אותנו  שבטיממקדת  י"ב  הא  מול  ניגודים  ם... 
 אחווה... בנהוג ני ולחד את השואיך שהם מוכרחים להבין א  יהם...שבינ

 --- 
יש להציוכאן  שצריך  נקודה  אנה  ולהניח  ף  השלחן!!!ותה  על  סו  אותה  לא  דעותשד  זה  חילוקי  המון  בינינו  היש  בדלי  ... 

אני לא ו( !!!" ...מצוות "ואהבת לרעך כמוך ם אתיילק לא קל לנו  בקיצור: כוך רגישות...נקודות חי  המוןמנטליות תהומיים... 
שהשטחיים    הטיפוסים  על  כעת  מדבר באמושבינינו...  איש  להם...  איכפת  מה  יח נ...  על  תו  מדבר  אני  כזהיה...  מוצ  אחד  דעה  לו  לו    קה!!!שיש  ויש 

מאחוריהעקרונות   עומד  והוא  ה'  אות  )- וממילא  םבעבודת  המג   לראות  נומעצבן  של  ההתנהלות  אתאת  השני...  ערכים    זר  סולם 
 וקשה לנו עם זה!!!  )...יעמעכ"פ לט(מעוות השונה וסדר עדיפויות ה

גר בהונגריה ולא  אני הייתי    עד לפני שבעים שנה  כי תחשוב...  !!! הוא טרי!!!! דשצה שתבין!!! הקושי הזה הוא ח ואני רו 
א י לו שם במרוקו ולרוקאי היה חהמלו  איו!!!  תעשייתי  קטש  איזה  ה??אתה יודע מה שז  אחד...  פולישער  אפילו  תיגשפ

   ך שם...בשל למאתה לא יודע מה הוא מתחת השפם ו משהושמסנן לך  הזה התמודד עם האשכנזיל היה צריך

לפני עד  שנה... הרו  בקיצור:  רומנים... והמני היה פשבעים  רק  תונתונוגש  עם  רק  והפולישע'ר יסאי היה מדבר  יסאים... 
הפפט  שעגעלעשות    יכול  היה עם  בחיים  היה  ונגריוהה  ס..ערשילוירק  נעשה  ..  .ההונגרים  שאר  כל  עם  יחד  נשאר  ומה 

של קולות שונים...  ד... בליל  יבלאך אח נו בשטיש אותתוך כמה שנים ה' הפגעליונה ופתאום גזרה חכמתו ה   שפתאום!!!
כל    יתו את, כל אחד הביא א יגוד בהו  והשפה,  יותהמנטלהמאכלים והמנהגים ו  כל   כל אחד הביא איתו על הכתפיים את

הד(  לכאן  העיר  ולתתכ מדרשכולל  הבית  של  אחד...    )...גם  בשטיבלאך  נפגשים  עם  וכע וכולנו  אחד  תסתדרו  תזכרו    י! השנת 
...  אל בדורנוגר של אהבת ישר זה.. לדעת שהאתמותר לנו להכיר ב  ! נו!! זה לא קל!!! זה לא פשוטשכולנו בני איש אחד נח 

 דופן... אתגר יוצא הוא 
   אתגר!!! זה !!טבעי היותאמור ל זה לא נשלף!!!ש משהו יום זה לאכאל בקיצור: אהבת ישר

אז אין    ווה!!!אחחד את השני ולנהוג ב לאהוב א בכל זאת נדרש מאיתנו    אםו ן טבעי אנחנו לא מסתדרים...  ופ אדרבה... בא
יש פה משהו שמצריך  ך לשרוד אחד לצידי השני...  להמשי... ולשתוק... לוותר אחד לשני  לוע...רק לבברירה... זה לא תכל'ס  

  קרוב של ג  דרמול מישהו מ  ספיציפית  מידיתתך התחככות  פרט אם יש לב  יש פה דרכים שונות!!!להבין ש  סודי!!!לימוד י 
 מוקדיםמ  שיעורי בית  לעשות  מומלץש  כמדומני  ם השקפתיים!!! כאןפעריעל    מתבסס  ךוכיח שהה  ותחה או שכנמשפ

מדה ר בעיך להתבצצר  אמנם  קים בעבודת ה' ואניחל  ינכאן ש  אולי ישש  להביןלנסות  יפלגי??  במאי קמ  הביןולנסות ל
  נעליים.ת הדרך שלו בחנות ר אמכולא צריך לאבל  ..שלי
 --- 

 א עקא שמישהו טען ד  )...גיליוןשכבר נכתבו כאן במהמאמרים    ולו(  כבר התחלתי לערוך ספר על י"ב שבטים...אמת היא שאז ה
פחות מתחבר רק לת: כל אחד י שייך לשבט אחד... זאת אומרלמה?? כי כל אחד הרו פר!!! קנה את הסלי שאף אחד לא י

  ... רק על השבט שהואנוגע אליו יקנה את הספר... הוא יקרא רק את הפרק ש  ישהומשע  הספר... כך שברגת ממעשירי
  !!! בלבד  חבר רק לשמינית מהספרכל אחד יתיצור:  בק   זה.בקנאות ויזרוק לגני  שליךי  ואת שאר הספר הוא  מזוהה איתו!!!

... שזה מעניין רק את מי התרשם מהידיעות מאד ר והוא ל הדוגדו כמו הכתבות האלו על חידר פלוני שנסע ל רה הטובבמק וכל השאר זה יהיה בשבילו(
   )...עליו שזה נכתב

עשרה    כבר להוציא שתים  על י"ב שבטים... עדיף  שבמקום להוציא ספר אחדי  טתהחל  בינתייםאז    אם ככה: מה עושים??
חוברותונטק י"ב  חוברת...  רסים!!!  שבט  לכל  מ  ואז  ...בפ"ע  להקדיש  לניתואעשה  שיחות...ערכת  סרשימ   ב  של  ידור ה 
אם אתה מרביץ ו  ש לוי, הק אתה אברך  אם    קש דן...האם אתה עוסק בקירוב    בנימין... הקש    יייבד ה'עודפים... אם אתה  מ

 רטנית שנוגעת אליו...  ת הפת החוברא רכושכל אחד יככה וכן הלאה... וכן הלאה ו יששכר   ש קה תורה 

את    ר להבין את השני... לא רקבעיק  צריךתה  אדרבה... אי  טוב!!! כ  לא ן  ושזה רעי  סבורן?? אני דווקא  אה... מה אתה אומר על הרעיו
בתי כתמר שלפניך  מאב  ובכן:. וניסיתי להתחיל לבנות משהו...  ת..יחויתוב של מערכת לנמעצם הרעיון שלהבתי  הת  כ"פעעצמך... אבל  
   ספר השלוחה הקש אותה כעת...ם ידוע לך מא ...י"ב שבטיםעם סיווג ל שונים נותמגוון של סגנו בקיצור נמרץ

 יון זה...  ל י  ג ב    44-33ההמשך בעמוד  
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 בחור יקר: אתה בדרך!!!! בדרך להקים בית... תזדרז...  

שנים בחייו   14נעלמו  שנים נמחקו בחייו של יעקב אבינו!!! נבלעו... נעלמו... חז"ל יצאו לחיפושים נרחבים איפה    14
שנים האלו יעקב אבינו נטמן בישיבת   14-של יעקב שלא ידוע לנו מה היה שם... ואז חז"ל מגלים ש... אל תשאל... ב

 שם ועבר!!! כלומר: בדרך!!! על הדרך...  

שנים של עמל התורה בישיבה לא שוים התייחסות קצת יותר מכובדת?? סו"ס מדובר   14  והשאלה זועקת מאליה:  
שנים שיעקב אבינו יושב ועוסק בתורה ודבוק באילנא דחיי... אז למה התורה מתייחסת לזה כ... כאילו זה  14-אן בכ

מילא אם היה מדובר בבחור שלא עשה חיל בישיבה... כל היום ישן בפנימיה ובזבז את הזמן... נו... אני    עעעל הדרך??  
הזו. האפלה  התקופה  את  להזכיר  שפחות  כמה  שמומלץ  הגיע "בזמן" מבין  דווקא  יעקב  לנו  שידוע  כמה  עד  אבל   ..

בדרך  האלו  השנים  את  להזכיר  לנכון  רואה  התורה  למה  מתביישים??  ממי  אז  הרבה..."  כ"כ  ישן  "לא  הוא  לסדר... 
 למה???  אגב?? כאילו על הדרך!!    

 ואולי התשובה היא כך:  

להקמת בית!!!!   בדרך תשכח שלמעשה אתה    שנים בישיבה... אל  14ללמדך!!!! שגם אם אתה עושה שטייגן במשך  
מה??  רק  המסלול...  כעת  זה  בית...  להקים  בדרך  כעת  אתה  עקרונית  כי  דלק...  בתחנת  כעת  שאתה  תזכור  תמיד 
עצרת בצידי הדרך כי אתה צריך לתדלק ולאגור תעצומות נפש רוחניות בשביל להקים בית של תורה.. זה לא סתירה  

 שנה...  14ו עוד הרבה מה לעשות כאן... אבל אז מה!! גם אם זה יארוך לך שיתכן ותתעכב כאן... ויש לנ

)  אם נחשיב גם את השנים של הישיבה קטנה...(שנים...  14אני רוצה לומר יד על הלב... ניתן לומר שאני למדתי בישיבה בערך 

בה... נמצאים שם בקושי  תמיד הסתכלתי בעין מוזרה על הבחורים החסידיים האלו ש... מה שנקרא "מבקרים" בישי
עליהם  הסתכלתי  ככה  שם...  ביקרו  רק  הם  בישיבה...  למדו  לא  הם  מבחינתי  מתחתנים...  כבר  והופ...  שנתיים  שנה 

לאחור אני רואה את זה בדיוק הפוך!! בתור בחור...    שצברתי בישיבה זה בדיוק    והיום במבט  לשנים  אם יש חסרון 
מתי בשמירה.. היה נדמה לי שהישיבה זה הבית שלי... למעשה השנים  הנקודה הזו!!! שמרוב שהתמקמתי שם נרד

רק היטיבו אותי... כל שנה שהתעכבתי בנתה אותי יותר... אבל אם בכל זאת היה שם חסרון!!!! החסרון היה שיותר  
 מידי התמקמתי!!!  

כאן   אני  הרף...  ללא  לעצמי  משנן  הייתי  אחורה  הגלגל  את  להחזיר  יכול  הייתי  בדרך    ים!!! בסידור אם  אני  עקרונית 
שאם   חושב  לקראת חיי הנישואין... אני  כדי לתדלק את עצמי לקראת!!!!  להקים בית... רק בינתיים התעכבתי פה 
הייתי מפנים בתור בחור שהישיבה זה לא המקום שלי... הישיבה היא רק תחנת דלק לקראת חיי הנישואין... הייתי 

הרבה יותר מתוכנן... עם יד על הדופק... ההלו... אין לי זמן... תחשוב שבן אדם הרבה יותר דרוך!!! הרבה יותר מעשי!!  
מתמקם לו בתחנת ריענון של חוצה ישראל... מתחיל לריב על החניה... לריב על התור... מתחיל לנייעס מי הבעה"ב  

להקים בית... יש לך זמן להתקשקש על כל מיני  בדרך!! של התחנה... אדוני!!!! אנחנו   פיצ'יפקעס של חברת   בדרך 
 אלון ופז... מחירי הגז והסולר?? אדוני... הלאה... ממשיכים...  

ומה אתה חושב... למה יעקב אבינו לא ישן בישיבת שם ועבר?? כי... כי הוא לא נרדם!!! הוא כל הזמן היה דרוך... על 
זמן שהוא פה על זמן שאול בשביל  החבילות... הוא כל הזמן זכר שהוא בדרך!! אני לא מתמקם פה...  הוא זכר כל ה

 להתמלא בתורה ובעבודת ה'... ולכן הוא לא ישן... הכוונה היא שהוא לא היה ישנוני... לא היה לו את הזמן שיש לנו...  

משום מה אני דווקא ישנתי מאד טוב בישיבה... בטח... לאיפה אני ממהר... יש לי פה לפחות עוד חמש שנים ללמוד...  
ול להיות שגם עלי האבנים רבו אבל מה אעשה שבדיוק ישנתי אז... אבל למעשה הן לא היו צריכות לריב... כל אבן קיבלה לילה האמת היא שיכ(

 אז זהו שלא!!! אם אתה לא רוצה להירדם בשמירה בישיבה... אז בבקשה... תזכור כל הזמן שאתה בדרך!!! ) אחר...

גע אתה מתחתן... אל תשקיע יותר מידי בתדמית החברתית... אל  ההלו... בחור יקר: תכניס לעצמך לראש!!! עוד ר 
כן... כשהייתי שבת בצפת וראיתי אותך... דברת בקולי קולות    ..תעשה עסק ממה שחושבים עליך כי זה לא רלוונטי

זהו!!!  אז  זה...  את  מכיר  לא  אחד  אף  כי  למה??  להפסיד...  מה  להם  ואין  לארץ  שמגיעים  האלו  האמריקאים  כמו 
לפני  שביש שבועיים  הכלל...  מן  יוצא  ללא  החתנים  כל  יום  של  בסופו  רלוונטי...  לא  זה  אותך  שמכיר  מי  גם  יבה... 

הרצון העז של חתן שיבואו לחתונה שלו... זה רק (  החתונה מעדיפים להתחתן ברבנות ולא מעניין אותם אף אחד מהחברים...

ולכן אדרבה... בחור   )  ם על הראש ולא מעניין אותו אף אחד מהעבר המאובק...בחלומות... כשזה מגיע למייעשה יש לו שווער וחיים חדשי
נפקא  למאי  שאול!!!  זמן  על  פה  נמצא  שהוא  לראש  לעצמו  להכניס  צריך  הוא  א'  בשיעור  כבר  לישיבה...  שנכנס 

כי הכי: כעת!!!  מינה?? דבר ראשון: לא לקחת ללב כל מיני שטויות... לא להיכנס לכל מיני פוליטיקות וקשקושים... וה
כבר על ההתחלה לבנות איזה יעד!!! איזה חזון עם מה אני אמור לצאת מפה!!! עם נשים נזיקין לכה"פ... עם מאות 

לא טובים...     שמים והתרחקות מדברים  של יראת  של ויתור וסבלנות... עם טעם בתפילה... עם משטר עצמי  שעות 
וכמובן... אחרי שהצבת לעצמך את היעד החוצה!!! כעת    לצאת...  תתמקד במה לצאת!!! לא במה להיכנס... אלא במה

ליהנות  מותר  הים  מיורדי  יהנה  לא  שהוא  שנדר  מי  היומי...  בדף  השבוע  שלמדנו  מה  את  לי  מזכיר  זה  תתמקם!!!  
הם  הים  יורדי  כי  למה??  הים...  מיורדי  ליהנות  לו  אסור  היבשה  מיושבי  יהיה  שלא  שנדר  מי  אבל  היבשה...  מיורדי 
 בכלל יושבי היבשה... כי גם ימאי שכעת יוצא להפלגה ממושכת של ששה חודשים... גם אז... הוא לא מתכוין לגור

בים... אלא מאי?? הוא רוצה לעבור מיבשת ליבשת והוא רק עושה את זה דרך הים!!! ולכן גם בששה חודשים שהוא  
יתכן מא הקלאסית: בחור ישיבה נמצא בהפלגה...  התמקם בים... רב החובל חותר כל הזמן ליבשה!!! זו בדיוק הדוג

מקום! לאיזשהו  להגיע  פה  רוצים  ליבשה!!  פה  חותרים  סו"ס  הההלו...  אבל  ממושכת...  בהפלגה  וצריך   שמדובר 
אפילו  (יודע לאן אתה חותר... אחרי שיש לך תכנית עבודה    שמהרגע הראשון תדע שאתה חותר לשם... אחרי שאתה

לך נרדם...    כעת אתה יכול)  גלובלית שם... בן אדם מה  לבטן האניה... אבל אל תרדם  להתמקם... כן... אפשר לרדת 
שנים בישיבת שם ועבר מובלעים בדרך!!! בדרך של יעקב להקים   14-הההלו... תזכור שאנחנו בדרך!!!  זו הסיבה שה

 ה לקחת איתך הבייתה... בית... כי המבחן האמיתי של "מה עשית בישיבה" מחכה לך בבית, איזה בית תבנה... מ

) ציפור(אלא    תור)  יונת(איך בחור אחד טען לי?? החיים בישיבה זה תקופת תור הזהב!!! חלקתי עליו בתוקף... זה לא  
החיים בישיבה לא יכולים להיות תקופת תור הזהב... כי הם לא נחשבים לתקופה!! הם בסה"כ הכנה לתקופה..    דרור!!

ן בישיבה... הרי בחיי הנישואין הוא מגיע לתקופת תור הזהב... ומי שלא... נשאר גוזל  אז מה כן?? מי שניצל את הזמ
 בתחילת הציהוב... ודו"ק...  
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 חו גדול!! כח הויתור!!! מלמד שכו  
 ת האבן מעל פי הבאר וישק את הצאן... ויגש יעקב ויגל א

מלמ במקום:  רש"י  בקיצור:אומר  גדול!!!  שכוחו  במילים    ד 
שרירים!! יש  רחל... יש לי  למעביר מסר  אחרות: יעקב אבינו  

בינו להציע?? עקב איש ליש  רבש"ע: זה מה...  פיזי   לי הרבה כח
ה  חשוב בחיי הנישואין?? וכי זה מ שיש לו קצת כח... זה מה ש

ר את  להרים  שמרשים  יודע  החתן  הנה...  אמנו...  חל 
 משקולות??

 הרבה יותר רציני...    התשובה היא: לא!!! הסיפור פה 
גיבור!! באמת  אבינו  אבן  יעקב  כזו  להרים  מסוגל  הוא   !!

קושיה: הרי  ככה יש לי    םא ותה כמו פקק...  ולהסיר אגדולה  
רץ   אליפזש  ריםחז"ל מספ  יו...עשקב ברח מיעמקודם... כש 

בשליח  יעקב  אחריו  אותו...  להרוג  ורצה  עשיו  לו: ות  הציע 
ו תקח את כל הרכו  צאת אז תוכל לשוב כמת ו עני חש שלי 

 ידי שליחות אביך... 
יעקב אני   שערה??    שיב אבינו לא ה   לא מבין: למה  מלחמה 
אבינו היה כזה כחוש וחלוש   חשבתי שיעקב  ילא עד עכשיו מ

ת  היה באמת בצרות... אבל כע  קביעואליפז היה גברתן... נו...  
מה ת כמו פקק... אז  יכול להרים אבן ענקישמתברר שיעקב  

כמו  ...יההבע הראש  את  לאליפז  להוריד  גם  יכול    הוא 
את    לו   לקחת  לאליפז  איפשר הוא    ... אז למהקקפ  םשמורידי

 אה...? למה הוא בכלל ניהל אותו משא ומתן?? כל הרכוש... 
 לרחל!!!    עקב אבינו מעביר שי המסר   אז הנה... זה 

כו  כמה  גד חתראי  זאת!!!!  י  ובכל  גיבור  אני  כמה  תראי  ול!! 
מהסיבו  לאליפז...  כלום  עשיתי  לא  זאת  השמורות  בכל  ת 

כ כח??  איזה  גדול!!!  כח  לי  יש  לרחל:  יעקב  אומר  ח  עמדי.. 
 פיזי?? 

הכ הגדול  לא!!!  להשלח  זה  לי  שאני  שתוק...  בליג...  למרות 
היד    אחד  רים רגעיכול לה גדול  כו   שים....ולערוף ראאת  חי 
 בויתור!!  

כח   כמו  גילה  הוא  בזה  הפגין...  אבינו  שיעקב  הפיזי  הכח 
ושה ת שיש לי כזה כח... אני לא ע למרו הויתור שלו עצום!!!  

שימוש...   המסרבו  את  מעביר  אבינו  יעקב  סתם  הזה    לא 
 חל:לר

 יפה... טוב ו מודאגת... היא אומרת ליעקב: הכל  מאד רחל
ההגפן בעענבי   טוב פן... כל  ג נבי  שתפ  זה  את אבא  גוש  עד 

א שתפגוש  ברגע  מעמד    ו ת ו שלי!!!  איתו  תחזיק  לא  אתה 
ד אתה לא תעמו   טין...בלתי נסבל לחלו אפילו יום אחד... הוא  

 בזה...  
... מלמד שכוחי גדול...  אומר יעקב לרחל: תנוח דעתך!!! הנה 

כח לי  שימוש...בכו  פיזי...  יש  בו  עושה  לא  אני  לא  א  "ז  ז 
אם  לדאוג...   ציני גם  להיות  יודע  אם  אני  מה    וגם  לי  יהיה 

מלמד שכוחו   נה...ש  22  ו אני אשתוק לאבא שלך...  ות ללענ
כח   ההבהויתורגדול!!  כח  עם שח  כהה...  לג ..  להשתמש  לא 

 להמשך החיים...  יטי רסר קעוצמות איפה שלא צריך... מ



 

  

  אם ידוע לך מספר השלוחה  
 הקש אותה כעת.....    

מחבר שלי שכל תפילה או מצוה... הכל ובכן: נתחיל  
אצלו חייב להגיע מתוך חיות והתלהבות וכיסופים  
כי  יתעכב  הוא  פעמים  הרבה  והכנה...  והתעוררות 
המון   משקיע  הוא  ובקיצור:  מוייחין...  עדיין  לו  אין 
אנרגיה ברגש והתלהבות בעבודת ה'!!! לעומת זאת 
מגיע   הכל  שאצלו  גדול  חכם  תלמיד  מכיר  אני 

ם של "מה צריך לעשות..." אם צריך להתפלל  ממקו
אז הולכים להתפלל ובזמן!! ואם צריך להדליק נרות 
חנוכה... אז האם יש מוייחין או אין מוייחין... זה לא 

אני לא מדבר כעת על אדישות... (  עושים כי צריך!!!נושא...  
עושים מה שצריך...    הכנעה... זה יושב בעיקר על מקום פנימי של  

ה אם  התלהבות  גם  של  ממקום  לא  זה  נרות  בהדלקת  יבכה  וא 
את  לקיים  שזכינו  וסידורו..  משפטו  ככל  כהלכתו  חסל  אלא 

בשלימותה  היותר )  המצוה  ההבדלים  אחד  זה  בגדול 
הרבה  זה  אבל  לליטאים...  חסידים  בין  מוכרים 
מעבר לזה... לדוגמא: אם אני מאד מאד אוהב את 

אני מאד אוהב מירון... אז אותו תלמיד חכם יגיד לי:  
לעשות מה שה' רוצה!!! ובינינו... ה' לא רוצה אותי  

 עכשיו במירון... 

דגל   זה אחד ההבדלים הבולטים בין יוסף ליהודה!!
אחרי   הולך  יהודה  מה  מחנה  עושים  הענן...  עמוד 

ילך    שצריך!! והוא  ימתין..  אפרים  מחנה  דגל  ואילו 
  בדבקות ובהתלהבות ואכמ"ל...   אחרי ארון ברית ה'

ללמוד  עצמך... יוסף צריך  את  תמצא  אתה?  אז מי 
צריך  יהודה  ואילו  שצריך...  מה  לעשות  מיהודה 

 שיוסף מידי פעם ירטיב אותו.. ילהיב אותו... 

--- 

הוא  לו  שיש  בעיה  שכל  חבר  לי  יש  הלאה...  נעבור 
מיד רץ לצדיק.. מבקש ברכה... יש לו תמיד סיפורי  

הסתופף אצל  צדיקים שפעלו ישועות... הוא נוסע ל
הזמן   כל  הוא  ישועה  צריך  וכשהייתי  הצדיקים.. 
אמונת  קצת  רק  לך",  קורא  "הצדיק  אותי  שכנע 
צדיקים וברכה אחת טובה ואתה כבר מסודר.. ואילו 
עם  להסתדר  לי  תן  לי!!!  תן  התחמקתי:  אני 

לא רק  (הרבש"ע... גם לי יש עסקים עם הרבש"ע!!!  

עות לשמירה ואז הוא ניסה לדחוף לי מטב)  לצדיק...
ואני  ישועות  לפעול  שיכול  תפוח  וגם  מהצדיק... 
בשלי... תן לי להבין מה הרבש"ע רוצה ממני... נו...  

 מי צודק??? 

יש פה חלוקה מאד ברורה של שני שבטים!!! שבט 
שבט  )  ויוסף(  גד   של   יהודה!!מול  סוגים  שני  זה 

ה'!!!   הכל  (עבודת  בולט..  מאד  זה  ב'  מלכים  נביא  בתחילת 
סי וההתבטלות  שם  האמונה  בזכות  שהגיעו  מופתים  פורי 

לו   ואומר  לחזקיהו  מגיע  כשישעיה הנביא  זאת  לעומת  לנביא... 
עם   לדבר  לי  תן  לי!!!  תן  מתרגש...  לא  חזקיהו  ה'...  אמר  כה 
הרבש"ע ותוך כמה רגעים ישעיהו מקבל נבואה אחרת לגמרי... 

מ דוד  לדוד...  משהו  לומר  הנביא  לנתן  אומר  כשהקב"ה  גיע גם 
כל  את  טורף  אחד  וברגע  חטאתי...  ומתוודה  האחורית  מהדלת 

 ) הקלפים והנבואה משתנה "גם ה' העביר חטאתך, לא תמות..."

יש לי חבר שהוא   הלאה... נעבור למסגרת וקהילה....
הדיבוק  את  הקהילה..  של  האוירה  את  חייב 
התחרות  את  השוקק...  מדרש  הבית  את  חברים... 

יר החרדית ללא הפסקה... והאוירה הגועשת של הע
לעומת זאת אני?? שקט!!! תן לי את העולם הפנימי 
ה'  עובדי  מידי  יותר  שיש  לי  מפריע  דווקא  שלי... 

סביבי... בא נדבר ככה: בהגבלות של הקורונה... חבר 
שלי יצא מדעתו... כשלקחו לו את הקהילה והאוירה  
ישבה   איכה  החמצן...  את   לו  שלקחו  הרגיש  הוא 

  לבדדדאילו אני?? אני הרגשתי נפלא!! הן עם  ו  בדד....
ממקום   בשקט  ה'  את  לעבוד  אפשר  סו"ס  ישכון!!! 
פנימי כמו דוד במדבר בלי כל התעשה ולא מן העשוי 

החברתי...   הלחץ  של  של  מובהק  מאפיין  לך  הנה 
ליהודה!!  יוסף  בין  עבודת    הבדל  זה  הכלל...  יוסף 

"פ  השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי... ע
מלוכדים   כולם  יוסף...  זה  החסידית  ההנהגה  רוב 
סביבו כמדורת אש  שכל הגולה  כאחד סביב הצדיק 

עבודת   זו  יהודה  זאת  לעומת    היחיד!! בהתלהבות... 
יהודה חי לבד!!! זה הבן עליה הספרדי שמסוגל לגור  
אנשים   בצל  שם  לחיות  מסוגל  הוא  השדה...  בערי 

יושב לו עם  מסורתיים שבקושי שומרים שבת... הוא  
המחברת חידושים בעיון ולידו יושב הבן דוד החילוני  
עם קוקו ועגיל... וזה לא מפריע לו להיות בן עליה!!!  
נו... האם צריך לחיות בעיר חרדית צפופה או אפשר 
אופי!!!   של  עניין  זה  תשובה!  זה  על  אין  בפריפריה? 
זה עניין של סיווג... לאיזה שבט ותפקיד אתה שייך...  

ה מסוגל להיות מלך על מקלו!!! ואילו יוסף צריך יהוד
הוא  לו...  שישתחוו  כוכבים  וי"א  והירח  השמש  את 
לעבדך...   כל  ויאתיו  בשביל  הכלל  הנהגת  את  צריך 

נוספת:   נקודה  יש  האשכנזי   ופה  החינוך  זה  יוסף 
להתנהג!!  צריך  וכך  שכך  צדדי!  והחד  הקשוח 

ת...  וחססססר לך אם אתה נופל... אם חלילה התגלש
זהו... סיימת... אתה מממחוק מכתפי האפוד... ואילו  
מודע   יהודה  רגל...  פושט  לא  פעם  אף  יהודה 
לאפשרות של ער ואונן... כן... הם חטאו ואפילו מתו...  
מודע   יהודה  היבום...  בסוד  חזרו  חזרו!!  אבל 

חזרה   של  מאד  ...  בתשובהלאפשרות  מאד  זה  וכאן 
החינוך  חשוב!!!  את  צריכים  והנוקשה    כולנו  הברור 

שאסור לחטא וזהו!!! אבל מצד שני תמיד צריך את 
שם נמצא   ערכת ההחייאה ש"אפילו בהסתרה... גם 
שתי   לך  הנה  ביחד???  הולך  זה  איך  נו...  יתב'..."  ה' 
מרכזים  משרדים  שני  שבטים!!  שני  משבצות!!! 
מומלץ   אחד  מצד  סבא..  ישראל  בדרך  שמאויישים 

יו  נוסח  תובעני  חינוך  יהיו  לחנך  שהגבולות  סף... 
ברורים... אין סחבק עם בורא עולם... אבל מה קורה  
אם נפלת...?? כאן אתה חייב לקחת אמבולנס ישיר 
לחזור  שאפשר  מלמדים  שם  יהודה...  של  לבית 

 בתשובה... 

--- 

שמגיע ושואל:    וכאן מגיע דן...  הישיבוחר המתוסכל 
ום  יום אחד אני מלאך, י אני לא מבין מה עובר עלי?? 

גלח... אני  נפלא...   אחד  חיזוק  תופס  אני  אחד  יום 
שטייגן עצום... רוח ה' מפעמת בי... אף אחד לא עומד 
במחיצתי... נכנס ראשון לביהמ"ד ויוצא אחרון... ואז  
אחרי חודש... בבת אחת בום טראח!!!! ואיננו!!! אני  
מוצא את עצמי בצניחה רוחנית טוטאלית ה"י... ואז 

יזוק לחודש ימים ושוב טראח... מה שוב אני מתחיל ח
ויתרוצצו  רבקה...  כמו  מרגיש  אני  שלי??  הסיפור 
אני   מי  אז  בבטני...  גויים  שני  בקרבה...  הבנים 

 האמיתי?? המלאך או הגלח?? 

דן זה פעמון!!    זה הכרטיס ביקור של דן!!!אז הנה...  
טוב..."   ממך "עשה  מזמין  ה'  אחד  יום  גלינג...  גלינג 

ה'   אחד  אריה  ויום  גור  זה  דן  מרע..."   "סור  מזמין 
מקוטב   בלזנק מזנק מן הבשן.. הוא מומחה  מזנק!!!! 

של דן...   מהמאפיינים  עוד אחד  מזה...  לקוטב... חוץ 
לא   הוא  הדין!!!  לעיקר  נצמד  כלל  בדרך  שהוא  זה 
להחמיר...   הלוקסוס  את  לו  אין  להחמיר!!!  מחפש 
את   בלשרוד  מושקעות  מידי  יותר  שלו  האנרגיות 

בנימין כל כולו חבוק   וכאן מגיע בנימין!!!!היהדות!!!   
והוא   היום...  כל  עליו  חופף  ה'...  ידיד  בה'...  ודבוק 
לא  מצידו  הוא  אחר...  משהו  שקיים  יודע  לא  מצידו 
מבין למה לא להחמיר... אם אפשר להחמיר אז למה  

לך תסביר לו שדן לא גר (להקל... מה זה הקמצנות הזו??  

כמוהו. ספיגהבירושלים  בכוננות  נמצא  הוא  שייך  )  ..  בנימין 
שליט"א וגם את הנגן  מאיר  של הגה"צ צבי  לחבורה 
קדוש   הוא  פרש...  הוא  מזה  גם  לו...  היה  שפעם 
בתפילה  והתלהבות  וטהרה  קדושה  כולו  מרחם.. 

 ובלימוד... כי מה יש לנו בעולם חוץ מזה...  

איתו!!!  נפגש  דן  אחד  בחיזו(  ויום  כעת  נמצא  דן  גם  ק  כי 

ובטעות דן פלט )  עצום בעבודת ה' והוא אפילו עוקף את בנימין
לבנימין לאיזה תהומות עמוקים הוא לפעמים נופל... 

 אתה קולט איזה פיצוץ קרה שם??? 

ממחננו.  טמא  צא  הבנין..  באמת  אותו  גירש  בנימין 
 אז זהו שלא!!! רשע... 

ה'...  מותר   ידיד  אתה  כן...  דן!!!  שיש  לדעת  לבנימין 
נמצא   דן  שלך  שחבר  לך  תדע  ה'...  של  שכן 
עליהם!!!   חולם  לא  שאתה  יומיומיות  בהתמודדויות 
לצבור   לשאוף  בנימין!!   שיש  לדעת  צריך  דן  מאידך 
ויום   נפילות  שפחות  וכמה  התגברויות  שיותר  כמה 

צרי בנימין  בנימין...  של  לסטריליות  להגיע  ך  אחד 
רק   שם  שיש  סגור  בשיכון  לגור  להמשיך  תמיד 
גם   לגור  לעצמו  להרשות  יכול  דן  ואילו  חרדים... 

 בפריפריה... הוא בלאו הכי צריך ללבוש שחפץ... 

תנודות   ועם  ניסיונות  עם  אותם  רוצה  שה'  כאלו  יש 
   כמו דן!!! קוטביות 

לגמרי   בה'  דבוקים  אותם  רוצה  שה'  כאלו  כמו  יש 
   בנימין!!!

כאלו   יציבה  יש  רוחנית  בשלימות  אותם  רוצה  שה' 
 כמו יוסף!!! לגמרי 

שבים  פעם  מידי  אותם  לראות  אוהב  שה'  כאלו  ויש 
 בתשובה כיהודה!!  

האישית...  בהתמודדות  רק  לא  שזה  כמובן  עכשיו: 
בתחום  גם  ביטוי  לידי  בא  זה  אחד  יום  סו"ס 
גדלו   ויהודה  ויוסף  ודן  בנימין  אחד  יום  ההשפעה!! 

ומש  מחנכים  מחנךפיעים..  ונהיו  הבנים   בנימין  את 
לצאת  זה  מה  אברכים...  להיות  שחחחייבים  שלו 

זהו!!   אומנותו!!!!  תורתו  אסור!!!  יש  לעבוד...??  לדן 
הוא    גישה מתמודד...  למצא  לנוער  שיודע  היחיד 

לארגן  יצליח  הוא  שלנו...  המבולבל  לנוער  מסילות 
דווקא בנימין  (לבחור איזה עבודה טובה בתור תעסוקה 

דור    יוסף מגדל )  מורחק מכאן... מה הוא מבין בהתמודדויות...
ישרים מבורך של קדושים ופרושים ונוטרי ברית... על  

הקודש!!!   יהודהטהרת  בנים   ואילו  של  דור   מגדל 
גם  אותם  אוהב  שה'  שיודעים  כאלו  לה'!!! 

כשלפעמים הם מתלכלכים... ושבע יפול צדיק וקם...  
ואם כבר דברנו על חינוך... אז בתחום החינוך יש לנו 

הוא המלמד תינוקות    שמעוןאת לוי שמעון ויששכר...  
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קנאי!!  הוא  שארף..  הוא  שמעון  כי  האידיאלי!!! 
צעי וחד!!!  ברור  מאד  קו  יש  צריכים  לשמעון  רים 

הגישה   דווקא  לכן  כתער...  חדה  השקפה  דווקא 
התוקפנית והקנאית היא הכי טובה לצעירים... זרוק  

בתלמידים...   לוי!!!  מרה  את  יש  הוא    מאידך  לוי 
התורה  המקורי!!  האברך  הוא  לוי  התורה!!  עמוד 
זה   חינוך  כי  בחינוך!!!  נוגע  לא  עצמו  לוי  בעצמה!! 

לא   דווקא  ולוי  הנגשה...  אמת (מנגיש!!!  כבר  תורת 
ובלי  הפשטות  בלי  שהיא...  כמות  התורה  בפיהו...  הייתה 

תלמידים )  פרשנויות  שני  יש  ללוי  מה??  רק 
להם   קוראים  וזבולון מובהקים...  שהם    יששכר 

קדימה   אותו  משווקים  הם  לוי...  של  הרגלים 
לפרקטיקה...   גישה...  ומתרגמים אותו  יש  ליששכר 

תורה של לוי ולהנגיש יש לו כלים איך להרביץ את ה
שלב   עוד  כבר  זה  זבולון  ואילו  לארץ...  אותה 

 בפרקטיקה התורנית ואכמ"ל...  

   נו... קורא יקר: אז איפה אתה מוצא את עצמך???

שנמשך  מי  את  יש  מצוי!!!  מאד  זה  המדרש  בבית 
  זה לוי!! לעסק התורה בעצמו!! לימוד לשם לימוד!! 

ל שנמשך  מי  תלמ  הרבצת ויש  והעמדת  ידים תורה 
ויש את השותף של יששכר... זה אותו    וזה יששכר... 

אחד איש צוות שמלווה את הבחור בשידוכים... או  
בצדקה  להתעסק  לחילופין  או  לו...  חסר  מה  מבין 

כן... פעם עסקנות זו (הטהורות...    עסקנויותוכל שאר ה
שלא   ארצות  שהעמי  עד  קודש!!  של  לעסק  כינוי  הייתה 

יה... יותר נכון עד שאנחנו גרשנו את  מתבטלים ללוי השתלטו על
 ) זבולון מבית המדרש וקראנו לו בעלבת...

 -- 

שצורת  משפחה  יש  חיים...  לסגנון  נעבור  כעת 
זה   במועט...  הסתפקות  של  בסגנון  היא  החיים 

של   החינוך  כלל  וזבולון...בדרך  ויששכר  זה   לוי  לוי 
פת במלח תאכל ועל הארץ תישן... יששכר רובץ בין 

ם וזבולון בכלל חי בגלות הרחק מהבית...  המשפתיי
נראה   הבית  טוב...  שחיים  בתים  יש  זאת  לעומת 
שיהיה   להם  חשוב  טוב...  טעם  להם  יש  מטופח... 

ונעים...   טעים  שיהיה  ומכובד...  שבט  מלכותי  זה 
כן!!    אשר!!!  בהנאות!!  שטייגן  עושה  אשר  שבט 

לו   שיש  מי  אשר...  בשבט  מתאפיין  די  שלנו  הדור 
נאות... אז שבט אשר... עיקר עבודת ה' שלו  נטיה לה

לחמו"  ה"שמינה  של  מהמקום  דווקא  מגיעה 
יתן   כזו    מעדני וב"הוא  שיש  מאמין  היית  מלך..." 

עבודת ה'? היית מאמין שיש שבט שהתפקיד שלו 
זה  ה'  שהעבודת  שבט  ויש  במועט  להסתפק 

 במלכותיות ויופי וגישמאק והרבה הרבה שמן?? 

לא    לזה...  נכנס  שיש  לא  נדע  לפחות  אבל  נפרט... 
 י"ב שבטים!!!! 

--- 

הוא בחיים לא יקרא   ויש את נפתלי שהוא שמרן!!!! 
את העלון שלי... כי מאיפה הוא לוקח את הרעיונות  
שלו?? נפתלי הוא אולטרא שמרן!! הוא  יצמד למה 
למנהגים  יצמד  תמיד  הוא  מרבותינו...  שקבלנו 

י יששכר...  זאת  לעומת  אבותינו..  בינה שנהגו  ודעי 
 לעיתים... ליששכר יש הרבה חידושים...  

אם היום אנו דתיים שומרי מסורת  זה שני שבטים!
ארון   ותכל'ס...  נפתלי.  של  השמרנות  בזכות  זה 

 הספרים היהודי הענק זה בדר"כ יששכר...  

נפתלי   לכן  סוד!!!  איש  צנוע...  מאד  גם  הוא  נפתלי 
אם   כי  שלא...  בטח  מרשים...  לא  כלל  יום בדרך  אני 

ואילו   זה...  את  תדע  השכונה  כל  ותיקין  אקום  אחד 
נפתלי עושה הכל בשקט ונותן לאחרים את הקרדיט... 
כן... צריך לדעת שיש שבט שמתאפיין דווקא בצניעות 
ופנימיות האפיינית ליהודי!!! ומצד שני יש את יששכר  

 וזבולון שמתאפיינים דווקא ביחצנות ובשיווק... 

רתי פחות או יותר על כולם... חוץ  ואם שמת לב.. דב 
 מראובן!!!  

כן... ראובן זה השבט שהכי קשה לפענח אותו... וככל  
ומרוב    הוא בכור!!!  הנראה הסיבה היא: בגלל שראובן  

שהוא בכור אחראי למעלה מכולם אז הוא פחות בן!!!  
מה  אביו...  לצד  העומד  הוא  פרטי...  כח  כ"כ  לא  הוא 

ואדרבה...    זה בכור!!! בן  שכן המאפיין העיקרי של ראו
הוא   לפעמים  אישית...  אחריות  לוקח  שהוא  מרוב 
וזו  במחלוקת...  פותח  או  לידיים  החוק  את  לוקח 
ואגב:   להיזהר!!!  ומזה הוא צריך  שלו!!  נקודת הסיכון 

שנקרא גד   ושותף  שכן  יש  שניהם ( לראובן  ראובן וגד 
הירדן ששניהם  )  בעבר  ביניהם  המשותף  והמכנה 

ת!! רק אצל ראובן זה אחריות אישית!! לוקחים אחריו
זה  גד  ציבורית...  אחריות  זה  אדרבה...  גד...  ואצל 
כוחו   כל  להנהגה!!  מציית  הכי  ממסדי!!!  הכי  השבט 
חיל   כמו  ולציית  מגבוה  הוראות  בלקבל  בגדודיותו!! 
זה   הגמור..  ההיפך  זה  ראובן  זאת  לעומת  ממושמע... 

אישית!!!!   בעלמא(אחריות  דוגמא  בתור  יקנה  רק  ראובן   :
להפעיל   ינסה  גד  ואילו  שבת...  על  אישית  אחריות  מתוך  מצברים 
חותרים   שניהם  וכדו'...  שבת  שמחללות  רשתות  ציבורי נגד  מאבק 

 ) לאותו מקום רק זה באישי וזה בציבורי...

 ---- 

את  לדוגמא  ניקח  בא  ההתלמדות...  בשביל  כעת... 
שבט הנושא של פגעי הטכנולוגיה!!! בא נראה איך כל 

 ניגש להתמודדות היומיומית הזו... 

לא רואה פה בכלל הנושא...    בנימין נתחיל מבנימין!!!  
מה עובד ה' צריך קשר עם העולם החיצון...?? בשביל 
צריך   לא  עיתון  גם  פלאפון??  צריך  ישיבה  בחור  מה 
של  ההנהגה  זו  בנימין  ה'...  ועבודת  תורה  רק  לקרא... 

המיזינ האידיאלי!!  ישיבה  הרבש"ע..  הבחור  של  יקע 
 חופף כל היום...  

את   יש  יוסף!!!אבל  של  כזה   הגישה  לא  הוא  יוסף 
המזי'ניקע כמו בנימין... הוא כן מכיר עולם... יודע מה 
מהלך  מוביל  הוא  זה  בגלל  ודווקא  ניסיונות...  זה 
נקודה!!  בזה!!!  לנגוע  אסור  משתמע...  ובלתי  נוקשה 

לאלת מהקהילה  מסולק  מכשיר  עם  שימצא  ר... מי 
זה שנוטל את    וכאן שמעון הואנמחק מכתפי האפוד...  

ממנו...  יתנער  אבינו  ויעקב  האייפון  את  וישבור  חרבו 
ביקורת ( כמו  הוא  שמעון  שמעון!!  עם  מסתדרת  לא  ההנהגה 

כמו   בעצמה  המערכת  את  מבקר  הוא  פרקליטות!!  כמו  חיצונית!!! 
עליו... כועס  ממסדי... יעקב  ולכן הוא אנטי  יוסף מכניס   קונטרה... 

אותו למשמר... משה לא מוכן לברך אותו... אבל יצחק אבינו דווקא  

אותו... נפתלי!! ו )  מגבה  מגיע  מתנגד    כאן  גם  נפתלי 
מגיע  זה  אצלו  אבל  אלו...  למכשירים  בתוקף 
של   המחשבים  גם  מצידו  לגמרי...  אחר  ממקום 
גם  תפילות...  זמני  של  והמסך  החכמה  אוצר 

כי   להוציא.  צריך  לא אותם  מרבותינו!  קבלנו  לא 
 שמענו ולא ראינו.

יהודה?? זאת  מוביל    לעומת  גם  אמנם  יהודה 
הנהגה  זו  יהודה  אבל  בנושא...  עיקש  מאבק 

ההולכים   השילוח  "מי    בנחת...""שנקראת 
לכן  נפילה!!!  של  לאפשרות  מודע  יהודה 
בתשובה...  תחזור  תשובה!!  תובע  יהודה 
את   תזרוק  חיזוק...  עצמך  על  תקבל 

ואזהאייפ אחיך.    - ון...   מגיעים   יודוך  וכאן 
  לוי  ושוקדים מול הרבה הגדול    יששכר וזבולוןן

הם מובילים בזהירות כל מיני על פתרון!!! וכאן 
בצורה  למייל  גישה  של  טכנולוגיים  פתרונות 
מבוקרת וכו' וכו'... לוי הוא הדעת תורה!!! יששכר 
שמגיע  מקצוע  האיש  הוא  וזבולון  המתווה!  הוא 

בפוע לדן...ל...  לזה  מגיעים  אנחנו  לשם    וכאן  דן 
שינוי מבין לליבם של אלו שנופלים... ודן מאסף 
ושולח  שנפל  עליה  הבן  את  מחבק  דן  אותם... 

היר בנהר  משוריינת  ספינה  עם  שיורד (דן  -אותו 
עד שיגיע לים המלח שכולו בנחלת יהודה... )  מדן

שם יהודה מחכה לו עם מסוק חילוץ ויהודה יקח  
לשי יפול אותו  ששבע  לו  ויגלה  שבע  בבאר  קום 

וקם...   פה  צדיק  הוא  אשר  אשר!!!  מגיע  וכאן 
האדום!!! אותו...    הסדין  מנדים  מצידנו  שאנחנו 

ינון ( יבא  כי  עד  אותו  לנדות  נאלץ  הוא  )  ואנחנו  אשר 
אשר  יודע     מכיל את כל כלל ישראל!!! מאשר!!!  

ה כן...  חי...  יוסף  עוד  הזה -להתנבאות  יוסף 
שלשם שינוי כן נפל במצרים... והוא ח"ו כן נמחק  
מחוק   כבר  הוא  ואצלכם  האפוד  כתפי  מבין 
לגמרי... אבל לא!! עוד יוסף חי... עוד אבינו חי... 
עם ישראל חי... ולכל יהודי יש ניצוץ אלוקי וצריך 

אותו...   ולהכיל  אותו  מא לקרב  אנחנו  ד  ומזה 
גם אם אנחנו יודעים שאשר צודק...    מסתייגים!!!

ברירה!!!   אין  זה...  את  את  לגבות  לנו  אסור  אבל 
אלו...   בנושאים  ונוקשה  נחוש  קו  חייבים  אנחנו 
אבל!!!! מה שכן נדרש מאיתנו לדעת שגם אשר  
הוא...   ישראל  שחטא  אע"פ  ישראל  וסו"ס  קיים 
כל  של  חלקי  מדגם  לפניך  הנה...  בקיצור: 

יותרהשבטי או  פחות  את  ...   ם  תחפש  כעת 
מתחבר...    עצמך!!!  הכי  אתה  שבט  לאיזה 

איפה אתה ממקם את עצמך... ובינינו... כעת  
הזו...   החלקית  המפה  את  שקראת  אחרי 
בני   כולנו  שתכל'ס...  להבין  מוכן  אתה  האם 
כל  את  צריך  ולמעיישה  נחנו  אחד  איש 
סתירה  לא  זה  תבין:  ושלא  האלו??  הקצוות 

צרי במשבצת  שאתה  להתבצר  להמשיך  ך 
לפחות  אבל  העוצמה...  כל  עם  שלך  ובשבט 
המקביל??  בצד  גם  הכרחי  צורך  שיש  להבין 
צריך   אחד  שמצד  להבין  מסוגל  אתה  האם 
מיד   הוא  שחוטא  שמי  ובנימין  יוסף  את 
שני  מצד  ואילו  האפוד...  מכתפי  נמחק 
מוכרח להיות פה מישהו שיזכיר לו "ואפילו 

הסתרה   שבתוך  ה' בהסתרה  נמצא  שם  גם 
אני חושב שיהודי!!!! יהודי אמור   יתברך"??? 

מותר לנו מידי פעם לזכור  להבין כזה דבר!!!!  
שהיהודי שמוביל מהלך שונה ממני בעבודת 
של   בבית  מיטה  מחכה  לו  שגם  לזכור  ה'!!! 
לגמרי  אותו  לזרוק  לי  ואסור  אבינו...  יעקב 
אותו  ולמכור  ועקרבים  נחשים  מלא  לבור 

 למצרים...

 כולנ בני איש אחד נחנו!!!!  
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 לבקרים אצמית כל רשעי ארץ... פרק ב'...  

בשבוע שעבר נעצרנו בשיא המתח... עם קובי הגברתן ש"הרים" שרוול כוסות לאבריימי משיעור א'... אבריימי תבע אותו לדין  
נעצרנו  בינתיים  קובי...  של  מעשיו  על  ולהעיד  לבא  שיסכימו  במקום  שנוכחו  ב'  משיעור  עדים  מחפש  אבריימי  וכעת  תורה... 

 בשלב שהם רועדים מפחד ומסרבים לעת עתה להעיד!!!!
 --- 

בקול רם לעיני כל זה היה מחזה נורא!!! עומד לו אבריימי משיעור א' ומצליב מבטו מול אהרן ודודי משיעור ב'... פונה אליהם  
הישיבה... ביקשתי מכם לבא ולהעיד לי ואתם לא מסכימים!!! אם ככה: אני מזמין אתכם כעת לבי"ד ושם אני אשביע אתכם... 
כן... יש זכות כזו!!! אם אני יודע על עדים שיודעים בשבילי עדות ולא מוכנים להעיד... יש לי רשות להשביע אתכם בבית דין 

השנים החוירו כסיד... עיני כל )  דהיינו כפירה בשבועה שנחשבת לשבוע (... או שתודו ותעידו לי או שתשבעו לשקר  ולהצמיד אתכם לקיר
הבחורים ננעצו בהם... הראש ישיבה עשה את עצמו כאילו הוא לא שומע והמשיך ללמוד... אמנם במסתרי לבו הוא דווקא עודד 

וברכוש של השני צריך פה חיזוק דחוף!!! אבל כעת הראש ישיבה קצת נכנס את ה'בירור' שנעשה כאן... הזלזול בדיני ממונות  
ללחץ. כי אבריימי כעת עבר להילוך של שבועה. זה קצת מלחיץ!!! אבל בשלב זה כבר א"א להחזיר את הגלגל אחורה!!! תכל'ס... 

פעולה... אבריימי לא ויתר...    קובי עומד מולם ומסתכל להם בעיניים מזרות אימה ומסמן להם!! אבוי לכם אם אתם משתפים 
  מתן עדות!!!  נו... תכל'ס... מה החלטתם?? אני חוזר לבי"ד ואני רוצה לדעת מה אני אומר... האם להזמין אתכם לבית דין בשביל 

   שבועת העדות!! או בשביל 
. מה עשינו לך?? מה  החברותא משיעור ב' לא ידעו מה לעשות עם עצמם... אחד מהם ניגש לאבריימי בשקט: תעשה לי טובה..

נפלת עלינו?? למה אתה מתעלל בנו?? כן... אנחנו מפחדים מקובי... יש לו פה קשרים בשכונה עם כל העסקנים... הוא גם איים  
עלינו שהוא יתפור לנו תיק ברישום לישיבה גדולה... לא יקבלו אותנו בשום ישיבה... אבריימי ראה את המצוקה שלהם ונו... בא  

 ) סו"ס אל תשכח שהיו שם לפחות שמונה בחורים משיעור ב'...(אחר...  הוא עבר לרשימה השחורה השניה... ננסה מישהו  
דובי וצביקי ישבו להם בספסל הימני... והם כבר שמים לב שאבריימי מתקרב לעברם... אוי אוי אוי... הם ניסו ללמוד ככה בקול... 

אבריימי לא ויתר!! כן... גם אתם הייתם שם!!! אני מבקש מכם לבא ולהעיד... לדובי    אבל)  סוג... סוג של "אל תפריע לנו באמצע הסדר"(
הזו... אין לי כח עכשיו שכל הישיבה תסתכל לכיוון שלי וקובי עוד מעט יגיע גם אלי...  היה כח להתחיל להיכנס להסלמה  לא 

מה אתה מדבר... הופה!!!! שמעתם?? הוא נשבע...  עזוב אותי... לא יודע עלאני נשבע לך שלא ראיתי כלום!!!  תקשיב אבריימי: 
נשבע שלא היו דברים מעולם! תזכרו!!! אבריימי ראה שזה לא תכל'ס... סו"ס לאף אחד אין עניין להכשיל סתם אנשים בשבועת 

הח זה  מי  כן...  דין...  בית  שליח  מגיע  שעה  חצי  אחרי  דין...  לבית  והלך  מהישיבה  בסערה  יצא  אבריימי  אהרן  הפקדון...  ברותא 
להצטרף??  יכול  ואני  קובי...  של  הבוטח  קולו  נשמע  ואז  הפקדון...  לשבועת  או  עדות  למתן  או  אתכם  מזמין  דין  בית  ודודי... 
בשמחה!! אמר לו שליח בית דין... הם הלכו בצעדים כושלים וקובי איתם... קובי הסביר להם בדרכים השמורות לו שחסססססר 

 חרי שלוש דקות  הם הגיעו לבית דין... לכם... אתם גממממורים... א
כולם יודעים שיש כעת שני בחורים שהם בדרך להישבע שהם לא יודעים כלום!!!!   ולבנתיים בישיבה!!!! הישיבה כמרקחה... 

ואז לפתע!!!! לפתע קמו שני בחורים נוספים משיעור ב'... עד עכשיו הם הסתודדו ביניהם בלהט ולפתע הם קמו בסערה... רצו 
כן!!! היו  -כיוון הראש ישיבה... וסיפרו לו עם דמעות בעיניים... הראש ישיבה... קובי כעת לא כאן... ו... ואנחנו רוצים לספר של

דברים מעולם!!! זה נכון!! אבריימי צודק בתביעה שלו. קובי באמת גזל ממנו את השרוול כוסות מול העיניים שלנו. ומה קורה  
אן והוא מגיע אלינו... מה אנחנו עושים?? האם גם אנחנו נעשה שקר בנפשנו ונעיד שלא היו דברים אם עוד רגע אבריימי חוזר לכ

 מעולם??
הראש ישיבה הזדעזע עד עמקי נשמתו!!! מה... אתם בעיניים שלכם ראיתם?? ו... ואתם רוצים להגיד לי שאהרן ודודי שכעת  

 ? הראש ישיבה כמעט התעלף..הלכו לבי"ד... גם הם ראו... ובכל זאת הם נשבעים לשקר?
 אז רוצו!!!! רוצו מהר מהר לבית דין... תתפסו אותם לפני שהם נשבעים לשקר... 

הם יצאו בריצה לכיוון הבית דין אבל הם פספסו ברגע!!! לפני שניה אבריימי השביע את אהרן ודודי מול בית דין... משביע אני  
הזה   בשלב  בדיוק  ופה!!!  אמן!!!  ואמרו  קרה? אתכם...  מה  כן...  אותם:  שאל  דין  בית  ראש  ומתנשפים...  מתנשמים  הגיעו  הם 

 מאיפה באתם?? למה אתם כ"כ דחופים ומבוהלים??  
להישבע   מוכנים  לא  ואנחנו  שלנו...  בעיניים  ראינו  גזל!!!  קובי  כן!!!  שאכן  מעידים  אנחנו  ואמרו:  בבכי  פרצו  ושלוימי  מוישי 

לחילול יד  ניתן  לא  גם  ראינו    לשקר... אנחנו  שבעינינו  ולכן אנחנו שנינו מעידים  הפקדון...  בכפירה בשבועת  כאן...  ה' שנעשה 
 שקובי גזל את השרוול כוסות מאבריימי... 

ברגע שהתקבלה עדות גמורה בבית דין שקובי גנב... כעת מתברר שאהרן ודודי שלפני רגע   והמקום נהפך לחרדת אלוקים!!!! 
י... הם עברו על שבועת הפקדון!! וכמובן שגם קובי עצמו קפץ פתאום ונשבע שהוא לא שלח ענו אמן ל"משביע אני" של אבריימ 

אגב... הוא סתם נשבע... אף אחד לא ביקש ממנו... עקרונית א"א בכלל לחייב אותו שבועה... אבל על זה נאמר עבירה גוררת  (יד... וזה שבועת ביטוי!!!  

עמד בבית מדרש ונשבע שלא היו דברים מעולם...?? זה אמנם לא שבועת ביטוי... וגם  רגע... ושלוימי... זוכר ששלוימי נ  )  עבירה
 , אבל זה בהחלט שבועת שקר!!! בקיצור: בלגן שלם!!!  )כי אבריימי לא הספיק להשביע אותו והוא הקדים אותו(לא שבועת הפקדון 

אבל הוא )  אין כאן כפל כי מדובר בגזלן ולא גנב( כעת קח דף ועט ותרשום: קובי החתן הראשי... התחייב כמובן שרוול כוסות,  
התחייב להוסיף חומש ואיל אשם בערכך מן הצאן על שבועת ביטוי!!! לעומת זאת שלוימי שנשבע בישיבה שבועת שקר... הוא  

את המצב    התחייב מלקות... ואילו אהרן ודודי שנשבעו שבועת העדות... הם התחייבו קרבן עולה ויורד... בי"ד מיד שלחו לבדוק
הכלכלי שלהם... אז דודי שאין לו גרוש על הנשמה... התחייב מנחת חוטא... מה שנקרא דלי דלות!!! עשירית האיפה סולת ללא  
שמן וללא לבונה.. ואילו אהרן שלאחרונה נהיה בעל קורא בכמה בתי כנסיות... לו יש טיפ טיפה כסף... ולכן הוא לא נידון בדלי  

כל בבינוני..  ואחד לחטאת,  דלות אלא  אחד לעולה  יונה  בני  לתת שתי  הוא יצטרך  עשיר נותן כבשה, (ומר:  ויורד מתחלק:  עולה  כלומר: 

 בקיצור: זו הייתה פרשיה מטלטלת..  ) שני בני יונה, והדל מביא עשירית האיפה, והוא נידון בבינוני -בינוני
יכל לחזור לישיבה!!! הוא דבר ראשון השיב את הגזילה   כבר לא  נסע לירושלים להקריב את האשם... אהרן קובי  בראש מורכן... ומשם הוא 

הוא עם האיל והם עם הבני יונה... הם לא דיברו... הם רק הסתכלו אחד   ודודי העדיפו לנסוע בנפרד מסיבות מובנות... אבל הם נפגשו שם!!! 
כבר לא יהיה... בי דבר... מה שהיה  שיבה התעורר חיזוק עצום בדיני ממונות... בחורים התחילו על השני בעיניים מבינות!!! הם הבינו שנפל 

כמה פסי עוגה... זה לקח עשר גלילים...   להגיע בזה אחר זה לראש ישיבה... כל אחד ווידוי האישי... זה שבר קיר גבס לפני חודשיים... וזה הרים 
חזר לישיבה ותפס את עצמו לידיים... דבר אחד היה ברור לו:    אבריימי אמנם חזר לאלמוניותו... חזר להיות בחור שקט... אבל גם קובי יום אחד

ישיבה  שקט וכנוע והתחיל לשבת וללמוד ברצינות... הראש  נהיה  אני תופס את עצמי לידיים... הוא החזיר את המפתחות ואת הפה הגדול. 
       ן...  תקווה שעד הקיץ הקרוב נוכל כבר להגיד עליו שהוא עשה שינוי דרמטי ופנים חדשות באו לכא
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 בקרוב ממשש

 מרכיבים ממשלה!!!!!
בחלוקת  עסוקים  ישראל  במדינת  אלו  בימים 
ותפקיד  הנחשקים  המשרדים  ובחלוקת  השלל... 
סביב   שלם  ומתן  משא  ונערך  הבכירים...  השרים 
הרכבת הממשלה... מה פירוש הרכבת ממשלה??  
יהיה   מה  הממשלה!!!  מורכבת  תהיה  ממה 

מי יקבל    המרקם שלה... מה יהיו יחסי הכוחות??
הפירורים??  את  יקבל  ומי  סמכויות  הרבה  הכי 

 ואכן כל אחד מושך לכיוון שלו וכו' וכו'... 

פוגשים  גם  אנחנו  היומי  בדף  אלו  בימים  בדיוק 
תפקידים   חלוקת  יש  שם  גם  ממשלה...  הרכבת 
שליטים   מעשרה  לחכם  תעוז  "החכמה  ושרים... 

 שיהיו בעיר"!!! מי זה העשרה שליטים??

הגמ': שתי   אומרת  אזניים!!  שתי  עיניים!!  שתי 
ידיים! ושתי רגלים! ברית קודש! ופה!! אומר הר"נ  
במקום: שהאברים האלו נקראים שליטים "שהם  
שולטים באדם לפי שרוב מעשי האדם נעשים על  
חשובים   הם  אברים  הרמ"ח  כל  כלומר:  ידיהם..." 
מוקד  עיקר  עדיין!!!  אבל  ביטוי...  להם  ויש 

של בעשרה  זה  במילים ההשפעה  האלו...  יטים 
הכנסת   את  מזכיר  מאד  מאד  זה  אחרות: 
והממשלה... כל אחד מהמאה עשרים ח"כ שנמצא  
אבל   מה...  במידת  השפעה  לו  יש  באופוזיציה 
ובא  בממשלה!!  נמצאת  ההשפעה  עמדת  עדיין!! 
נראה... בא נראה מי ירכיב ממשלה ומי יקבל את  

 התיקים הבכירים ביותר... 

ק עיר  בבקשה...  עיר  אז  מעט...  בה  ואנשים  טנה 
רמ"ח  זה  מעט  בה  ואנשים  אתה  זה  קטנה 
איברים... וכעת צריך להחליט מי ירכיב ממשלה... 
מי יהיה בראשות הממשלה!!! האם המלך הגדול 
שהוא  וחכם  מסכן  הילד  או  הרע...  יצר  שנקרא 

הטוב...   נלחמים  (היצר  כולם  כי  וחכם  מסכן  ילד  הוא 
מסביב הפיתויים  כל  שיש   נגדו...  מראים  לו...  לועגים 

להם מה להציע יותר ממנו... אבל בסופו של דבר תמיד  
צדק שהוא  רשימת )  מתברר  את  לעצמך  קח  וכעת 

כאן   שהוזכרו  ביותר  הבכירים  התיקים  עשרת 
מקודם ב' עיניים!! ב' אזניים!! ב' ידיים!! ב' רגלים! 
ברית! ופה!! תעשה לעצמך סקיצה ראשונה... מי 

א... יש אחד שהעיניים!!! קשה לו  בכיס שלי ומי ל
תיקים  השתי  את  לקבל  רוצה  אני  העיניים!!  עם 
אם  תלחם!!  אם  ואפשר!!!  האלו...  הבכירים 
ומתן...  במשא  שלך  על  תעמוד  אם  תקשיח!! 
האחרונות  השנים  תוכל!!!  וגם  עשה  תוכל!!! 
בפוליטיקה הוכיחו שאפשר להיות עז פנים... אם 

יכול אתה  שלך...  על  עומד  תיקים   אתה  לקבל 
שבכלל לא מגיעים לך... כן... הוי עז כנמר נאמר על 
זה!!! אם רק תתעקש תוכל!!! אני חושב שהפה!! 
פה זה התיק הבכיר ביותר... זה תיק האוצר... יש 
תתעקש   הידיים...  על  שליטה  דחוף  שצריך  אחד 
את  שחייבים  כאלו  ויש  זה...  על  תעמוד  זה...  על 

קדו על  לשמור  האוצר!!!  זה תיק  קדושה  שה... 
להיות   רוצה  שפע...  רוצה  אתה  האוצר...  משרד 
המשביר...  הוא  יוסף  להיות  רוצה  מצליח...  איש 
תיק  על  תתעקש  יסוד!!  על  שליטה  צריך  כאן 
תשכח...  ואל  הסוף...  עד  זה  על  תעמוד  האוצר... 
הזמן  כל  לנו  יש  בשמירה...   להירדם  אסור 

צר הרע  אופוזיציה לוחמת שנושפת בערפנו... יש י
הוא  שליטה  תופס  לא  שאתה  רואה  הוא  שאם 
עלול לפרק את הממשלה ולקחת את הכל לעצמו..  
אין   חזק!!!  חזק  המושכות  את  לתפוס  חייב  אתה 
תשכח   ואל  מנהיגות..   לגלות  חייב  אתה  ברירה... 
שאם ח"ו קורה איזה פשלה.. על זה נאמר: החכמה 
תעוז לחכם מעשרה שליטים שהיו בעיר... החכמה 

 תשובה ומעשים טובים... עיין נדרים לב: זה



“ 

 

 הפיצוץ בכניסה לירושלים....
 בשבוע שעבר סיפרתי כאן בגיליון שהוצאתי את הנעל בתור סמארטפון...  

טעות לשון שהשתרבבה בין בתרי הדברים שהיה נשמע כביכול נימה  באתי בזאת   אודות 
מפוייסת ביחס למחזיקי המכשירים למיניהם...או חלילה מתן לגיטימציה להחזיק מכשירים  

מקום!!!   להם  שיש  נעליים  כמו  וזה  לזה  היתר  הוראת  יש  כאילו  כשרים,  וחלילה   שאינם 
אי שהמכשירים האלו אסורים בתכלית!! ומרוב  לא התכוונתי ולא עלתה על לב... בוד  וחס!!! 

ככל הנראה הסיבה שהשתרבבה כזו נימה...  (  הסאטירה שבמאמר לא שמתי לב לנימה המוטעית...
של עולם הוא    בגלל שהוצאתי נעל!!  חריגה שיוצאת מישובו  אדם עושה פעולה  שבן  מרגיש כביכול צורך  ברגע 

ואני מוסר מודעא שחלילה וחס!!    )לאזן את הרושם התדמיתי... אבל זה לא מתיר.. אפילו לא לטעות בזה!!
אנא... והייתם נקיים מה' ומישראל... ישובו לי יראיך ויודעי עדותך... אל תחשדו בי לרגע...  

 הכל היה רק כליצנותא דע"ז..
 הזה... האם מותר או אסור...  אבל אם כבר מדברים על הנושא  ---

שנקרא   משפט  יש  אז  לא??  או  מוגן  מכשיר  להחזיק  מותר  האם  הדברים...  את  נחדד  בא 
"היתר לצורכי פרנסה", ואני טוען בתוקף שזו בדיחה!!! גם אם עקרונית קיים כזה היתר...  

א מכיר  הוא לא רלוונטי.. כי ההגדרה של "צרכי פרנסה" היא מטריה יותר מידי רחבה שאני ל
 אחד שרצה אייפון ולא הצליח לארגן לעצמו היתר... זו חותמת גומי לכל דבר...  

 אז עזוב.. אין באמת היתר של צרכי פרנסה... אז מה כן יש??  
לו אייפון... ואני מבטיח לך    יהיה אייפון    רוצהמי ש   רוצה ולא רוצה!!!! יש היתר אחד ויחיד:  
גם היתר... רוצהומי    )גם מצוה על הדרך...ואולי זה יהיה  (  שיהיה לו  וגם אם    לא יהיה  שלא  לו... 

יתהפך העולם זה לא יהיה לו כי... כי הוא לא רוצה... ראית פעם יהודי שלא רוצה משהו...??  
תסמוך עליו!!! מי שלא רוצה אייפון לא יהיה לו נקודה!! ומי שכן רוצה יהיה לו נקודה!!!  על  

  --יהיה לך... לא תרצה  --מתחיל ונגמר בך!!!  תרצה אייפון זה נאמר: דחילאק... עזוב... הכל  
באיזשהו מקום כל השיח סביב "היתר לצרכי פרנסה" הוא בורח מהמגרש המאוד    לא יהיה!!! 

 מאד נרחב ש... ש... שסו"ס אני אעשה מה שאני רוצה!!!  
י דוד  אני לא מכיר אייפוניסט שלא הצליח להוציא היתר לצרכי פרנסה... לעומת זאת יש ל

רגיש... מאד  זה  והיום  מוכר  אבות  בית  מנהל  הוא  מוגן!!  מכשיר  חייב  חוששים  (  שחחייב!!! 

ומה אתה חושב?? נראה לך שיש לו   )מהתעללות בקשישים לכן הוא חייב להיות מחובר למצלמות וכו'
מכשיר??? מה פתאום!!! אין לו!! איך יכול להיות שאין לו?? איך הוא הסתדר עם הרשויות?? 

!!! מי שלא לא רצה את זהיודע לענות על כל השאלות האלו... דבר אחד אני יודע: הוא    לא
אני גם מכיר ממש במקרה מישהו שבאמת באמת חייבו אותי להחזיק מכשיר  (רוצה משהו תסמוך עליו...  

   )לצורך העבודה... והמכשיר נמצא רק בעבודה ואף אחד בעולם לא יודע את המספר טלפון...
( 

בן אדם  הזמן שנבין שמעבר לנושא ההלכתי שיש כאן... מי שמחזיק מכשיר כזה הוא  הגיע  
שלא מחזיק הוא    אחד... אחר...ומי  נקי... יותר    בן אדם  טוב... יותר  הוא יותר אנושי... יותר 

שמור... אהוב יותר על אביו שבשמים... אדם הגון יותר... הפה שלו נקי יותר... מושלם וטהור 
... באיזשהו מקום המותר והאסור פה נותן תחושה שיש פה שני סירים עם  אדרבה    יותר...

שאלה לרב... סיר אחד יצא טרף וסיר שני יצא כשר... אז זהו שלא!!! זה לא מותר ואסור...  
ולא נעים... אבל מידי פעם אנחנו זה שני בני אדם!!!! תחליט איזה בן אדם אתה רוצה להיות??   

ומביישות... כל מיני פלאייערים ופרסומות שמיועדים לציבור החרדי...    פוגשים תופעות ממש מביכות
ואלו שאחראים על הדברים האלו אני סומך עליהם... מדובר בחברה משופשפים.. הם אנשי מקצוע  
חרדים שמומחים בניואנסים החרדים... הם יודעים מה מדבר אלינו ועל איזה יבלת לנגוע... וזה כתוב 

למרבה ה טוב...   במחוזותינו...   מחדלאבל  מתאימות להיראות  שלא  ש...  תמונות  שם  להופיע  יכולות 
מבחינתנו זה כמו לעשות פלאייער של בחירות   ורבש"ע: איזה מחדל!!! למען ה': איך לא שמתם לב??? 

ולשכוח לכתוב את הפתק ג' או ש"ס? איך קורה כזה מחדל?? ומה התשובה?? מי שמחזיק מכשיר מוגן  
הוא אפילו לא שם לב... הוא לא רואה את זה בעין!!!! הוא יהיה    ישות עד הסוף!!!נשחקת אצלו הרגג

מונח בכל הניואנסים הכי עדינים בעסקונה החרדית... אבל לשים לב שיש פה תמונה לא מתאימה  
בעיניים!!    זה  את  רואה  לא  הוא  לו!!!!  אין  זה  את  לא...  זה  זה...  הפלאייער...  אנחנו  במרכז  זה  ועל 

אבדן חוש בעדינות יהודית!!! מי שיש לו מכשיר מוגן הוא נמצא בתהליך    .. על אובדן חוש!!! מדברים. 
גם אם יש לו יראת שמים ואני סומך עליו שכשהוא נפגש עם משהו שלא מתאים...   אבדן חוש!!!! של 

מושגים  הוא מיד מוחק... אבל זה לא יעזור... כי הוא אפילו לא שם לב... אין לו את המינימום רגישות ל
 שפעם היו לו הכי בסיסיים ביהדות... 

 --- 

יש כאלו שטוענים שברגע שאברך החזיק   יש פה עוד נקודה שמאוד חשוב לפתוח אותה...
אייפון במשך יומיים... זהו... באותו רגע הוא מוריד את הכיפה... נוסע לחו"ל ונהיה קתולי...  

שינוי לא כ"כ ממהר לאבד אימון באנ עם  אז זהו שאני לשם  שים... לא!!! אני לא מסכים 
על   כדי כך תלויה  עד  שלנו לא  שמים  עכ"פ אני מקווה בשבילנו שהיראת  העלילה הזו!!! 

אני כן מסכים לגמרי עם אבדן חוש שהזכרתי מקודם... שזה (  כרעי התרנגולת שבצי'ק אחד הלך האיש...

אבל מה כן יש??    )וש טעם יהודי,כבר תהליך... מי שמחזיק מכשיר במשך הרבה זמן לאט לאט הוא מאבד ח 
   ומאוד חשוב לדעת את זה?? 

אני באופן אישי מכיר הרבה בני עליה!!! יראי שמים... שפעם אחת!!! פעם אחת הוא נחשף 
למשהו לא ראוי... והוא הזדעזע עד עמקי נשמתו ומיד סגר את זה וברח משם כל עוד נשמתו  

אבל מאותו יום ואילך נפתחה לפניו חזית   ת זה!!! ויש לו א בו... כי... כי יש לו יראת שמים!!! 
חדשה!!!! מאז כל יום שהוא עובר שם ליד אותה ספריה... ליד אותו__ זה קופץ לו!!! כל  

והוא נלחם ומתגבר... וכל  ומאותו יום יש לו מלחמת עולם!!!!  פעם מחדש זה שוב ניסיון...  
ות וכל מאבק... אבל לפעמים...  הכבוד לו... ויש לאבא שבשמים הרבה נחת רוח מכל התגבר 

לפעמים ברגעים של חולשה הוא לפתע נתקף בבולמוס ונכנס לשם אחוז תזזית ונופל... ואז  
הוא מרגיש מרוסק לגמרי וחוזר בתשובה בדמעות שליש... חוזר לישיבה או לכולל ומרגיש 

ואז שוב נופל    הכי רע בעולם... צם וקונס את עצמו... ושוב מתמודד... וכל יום זה מלחמה...
גמור!!!    גוי  ומרגיש  בחודש  מדברים!!! פעם  לא  הזה  הסוג  על  מה  עסוקים    ומשום  כולם 

   אז לא!!! בבחור ישיבה שהופ... ירד מהדרך והאיינגלאט שנהיה גוי גמור... 
מרגע אחד של נפילה לא נהיים גויים.. אדרבה... אני מדבר פה דווקא על אברך קדוש וטהור  

הרי מאותו  ... אבל היות וברגע של היסח הדעת נפתחה לפניו חזית...  שנשאר קדוש וטהור
נפתח לפניו חזית יומיומית שאותה אפשר היה לחסוך!!! ותחשוב שיש  יום נפל עליו תיק!!! 

שבוע שעבר    כן... אני רוצה לגלות לך סוד מזעזע:כאלו שיש להם כמה וכמה חזיתות כאלו...  
מקו לירושלים...  בכניסה  פיגוע  לאוטובוס  היה  מחכים  בתחנה  אנשים   ושגרתי...  תמים  ם 

ופתאום פיצוץ... אני באופן אישי מכיר כמה בני עליה שכל פעם שהם עוברים שם  
הם מרגישים שעוד רגע   מטען חבלה!!!  עם האוטובוס באזור הזה הם מרגישים כמו  

ם אני הולך להתפוצץ! כן... קח בחשבון שהוא יושב לידך באוטובוס.. אתה יושב ע
סתירה  לא  וזו  בקנאות...  העיניים  על  ושומר  משניות  עם  יושב  והוא  המ"ב 
שמתחוללת בלבו כעת סופת הוריקן... כי לפני שנתיים ברגע אחד של פזיזות הוא 
נחשף שם למשהו ומאז כל פעם שהוא עובר שם מתחוללת בלבו פצצה מתקתקת... 

שלי.. והפיתויים  היצרים  פרץ  את  ולפוצץ  בתחנה  לרדת  מעמד  האם  להחזיק  או   .
בדרך כלל הוא מחזיק מעמד בגבורת ובדרך כלל זה לא מתפוצץ!!!!  ולא ליפול...   

נפש עילאית ובזכותו עוד מחבל לא הצליח להתפוצץ שם... אבל לפעמים... לפעמים  
זה כן מתפוצץ... והיסורי נפש הם נוראים נוראים... כי אל תשכח... מדובר בבן עליה  

!! ואילו המעידות הרוחניות שלו לא מתאימות בכלל לרמה מרומם לא פחות ממך! 
 ... ץ  ה ת פ ו צ זה    ,שלו... אבל מה לעשות

תחוס!!!  זה  על  זה!!!!  הניסיונות    ועל  את  לעצמך  תזמין  אל  עצמך...  על  תרחם 
כ מהר תאבד את הכיוון...  הנוראים האלו... אתה טוען שאתה ירא שמים ואתה לא כ"

אבל דווקא בגלל שאתה ירא שמים... אתה עלול בשניה אחת    אני מסכים איתך!! 
להכניס את עצמך לחזית כזו קשה... שכל האנרגיות שלך שכעת פנויות לשטייגן  
לנקז  תצטרך  אתה  האלו  האנרגיות  שכל  למצב  להגיע  עלול  אתה  ה'  ולעבודת 

סף הצדיק שכח תלמודו... כי בעל כרחו הוא היה  למלחמות האלו? לא חבל... מילא יו 
במצרים ואת כל האנרגיות שלו הוא היה צריך לנקז למלחמות היצר... אבל אתה?? 
אל תעשה לעצמך את זה... מי שמבין על מה אני מדבר... אנא... קח קרדיט!!! בתור  
הפזיז  לבחור  להגיע  הדרך  את  תמצא  מדבר...  אני  מה  על  מאד  טוב  שמבין  אחד 

 תורן... ותסביר לו את זה... ה
לסכל פיגועים בזה   לזכות  אני רוצה  והמתוחכמת: גם  שנתקף בעצת היצר המוכרת  )ואגב: לבן עליה 

יעקב זה תורה!! ויוסף   התשובה בקיצור נמרץ: שאני אתגבר על היצר כמו חבר שלי שכמעט מתפוצץ?? 
נהיה   תורתו אילו כשיעקב מגיע עם את הרעב במצרים... ו לסכל מצליח   קדושתו זה קדושה!!! יוסף עם 

שמתמודד    שובע  בחור  משקל:  אותו  על  רעב..  בכלל  אין  מחבל    בקדושה במצרים..  לנטרל  מצליח 
את   משאיר  שלך  בתורה  אתה  ואילו  הנפץ...  את  מנטרל  הוא  אבל  בעולם  אנדרלמוסיה  יש  מתאבד... 

ולא מחפש להתפוצץ... הבנת שישחק קלפים עם חברים שלו  את  המחבל בג'נין  נפתח  אולי  אי"ה  י?? 
    )הנושא בהזדמנות..

 --- 

עם משהו משעשע... אני רוצה לשתף אותך בדרמה נוסטלגית  ולסיום: בא נסיים 
יותר  ולא  פחות  לא  שנקרא  משחק  שלי  לבית  קניתי  השבוע  בביתי...  שאירעה 

תת(    ! ! ! ס י ר ט ט  רוץ  ברק...  בבני  הזול  בפינת  בודדים  כמה  נשארו  עדיין  האחרונים  כן...  זה  פוס... 

שנה... יום אחד    30אז לדור החדש שלא ידע את יוסף... שתדעו: לפני    )בהיסטוריה...
טטריס!!!  שנקרא  הראשון  הטכנולוגי  המשחק  המחשב(  פרץ  טרום  המון    )עוד  והמון 

 משפחות קנו את זה... וכמובן שרק הצדיקים והצולי"ם כמו המשפחה שלי לא קנו...  
וף לכולם זה יהיה..." "במוקדם או במאוחר "כולם עוד יכניסו את  וכצפוי... "הרי בס 

זה לבית..." ואכן יום אחד זה הגיע גם לבית שלי... ובאמת שיחקנו בו ימים ולילות...  
 אני עכ"פ הייתי אאאלוף בזה...  

ועד היום אני זוכר את הזעזוע והשאט נפש של ההורים והנהלת החידר.. מה זה   
שמ  הזה  הטמא  אוי...  המכשיר  הזה??  זמן  הבזבוז  זה  מה  יוון...  מתרבות  לנו  גיע 

לראות   יכולה  לא  אני  שלי...  אמא  של  הזעזוע  את  זוכר  אני  היום...  עלינו  הלוואי 
ע"ה...   אמא  אוי  אוי  מתכתי...  מכשיר  איזה  מול  מכושפים  יושבים  טהורים  ילדים 

פה פעור... דבורה  איפה אנחנו היום... היום ילדים יושבים מול "מציאות מדומה" עם  
והם לא ירגישו... להיכנס להם לתוך הפה  אחת  (  יכולה  איזה משפחה  שהיכרנו  ואני זוכר 

נורא נורא מודרנית שאפילו אנחנו הילדים הזדעזענו מהחומריות שלהם... שבמה זה התבטא?? שהדודה  

עכ"פ   )  כה היום... הגיעה לביקור ונתנה לכל ילד טטריס... לכל ילד!!!! אתה קולט?? אה... מי חושב כ
כעת שקניתי את הטטריס... תסלח לי... אבל הרגשתי סוג של קדושה מסוימת!! זה  
כמו החץ וקשת והסביבון שהילדים הקדושים של פעם שיחקו בו... בקיצור: הבאתי  
הבייתה!!! ומיד הפעלתי את זה... לא יכולתי להתאפק... הייתי חייב לשחק קצת... 

 ובאמת לא אכזבתי... עכ"פ ככה שחקתי עשר דקות... לבדוק את הכושר שלי...  
איזה ביטול תורה...    ואז לפתע נתקפתי במצפון אדיר!!!! ממש כארס של עכנאי!! 

תתבייש לך... לשבת מול טטריס במשך עשר דקות... סגרתי אותו במהירות ופתחתי  
קרה?? גמ' והתחלתי ללמוד... ואז פתאום תפסתי את עצמי... רגע רגע... בסה"כ מה 

כולא עשר דקות ישבתי על הטטריס... למה זה יותר גרוע מהעיתון שקראתי עשרים 
קלטתי!!!!   הבזק...  קבלתי  לפתע  ואז  שלי!!!! דקות...??   אבא  את  פה  שומע    שאני 

זה  שם...  שזזו  והקוביות  הטטריס  של  הישנה  המנגינה  הנוסטלגית..  הסיטואציה 
צף לי הקול התובעני של אבא שלי אז!!!!   פתאום ויחד איתם!!!! הציף לי זכרונות... 

שנשמע   הזה  הקול  תורה...  ביטול  איזה  זמן..  בזבוז  איזה  לך...  תתבייש  שמוליק... 
צף לי עכשיו ופשוט הבריח אותי מהמכשיר   )מול הנרות כמו אתמול(  בחנוכה התשנ"ג 

   אבא שלי היקר: תנוח דעתך... יש תקווה לאחריתך!!! אבא... ורצתי לפתוח גמ'... 
שנה נזפת בי ש... מה זה המכשיר הזה וכו'... ואיך שאני מכיר את עצמי...   30לפני  

יש את זה   אבא... מה אתה רוצה...  עניתי לך:  עניתי לך משהו... מסתמא  מסתמא 
 לככככולם.. יום אחד כולם יחזיקו את זה...  

אני לא יודע מה   יום אחד כולם יחזיקו את זה...אמרתי לך ש  אז אבא יקר: אכן כן!!! 
מהטטריס    היום כמעט אף אחד לא מסתכל על זה...היה בסוף... אבל מה שבטוח  

לא נשאר כלום... אבל הזעקה שלך מנהמת לב... הותירה בי חותם עד עצם היום  
ין שומע הזה!!! שלושים שנה לאחמ"כ אני מחזיק טטריס בתור אספנות... ואני עדי 

הכל...   אעשה  אני  גם  ככה:  אם  לאחריתך...  תקווה  יש  אז  משם!!!  שלך  הקול  את 
נחדיר לילדים שלנו שהמכשירים האלו זה טרף... זה ביטול  לב...  אנחנו נזעק מנהמת  

יום אחד כולם יחזיקו את  תורה... זה נגד רצון ה'... אה... יגידו לנו שחבל על הזמן...  
אבל הקול שלנו ימשיך להדהד ואף אחד לא יסתכל על זה...  א  בסייידר... יום יב   זה...

יש תקווה לאחריתך בלבבות של הילדים שלנו... זה יתפוס אותם איפה שהם יהיו...  
 ושבו בנים לגבולם...
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  .?ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש 
  

? ומה צורך יש לציין זאת, ודאי ניתן הלחם לאכילה והבגד ללבישה
, הדעת-  והרחבתיעקב אבינו ביקש שתהא לו , אלא

  . חם שיהיה לוכדי שיוכל לאכול את הל

אחר . אך איננו יכול לאכלו,  יש לו לאדם לחם
לבל יצטרך לתיתם , כי יוכל ללבוש את הבגדים שיהיו לו, ביקש גם
...   או שלא ייבצר ממנו ללבשם , בעבוט

  )ל מלנטשנו"מהרש(

 הוא  כולו
שרשרת שלמות 

, שנוצרת על ידי נתינה
כל אדם תורם את 

תרומתו היחודית באופן 
ולו הופך שהעולם כ

  .להיות מושלם

 

  ויגנב יעקב את לב לבן הארמי 
  

 ,כך- ידי- יעקב גנב את לב לבן על
   -"על בלי"אשר 

, בכך-  של מה על 
 מיד היה - "הגיד לו כי בורח הוא"

  , מאיים עליו בבריחה
  

עד אשר נתרגל לבן לאיום זה 
וכך לא נתן ,  עליו ברצינות

  )אלשיך.   (דעתו לשמור עליו

אם מעט ,  של הבעל
מביאים עימם , ואם זוכה הוא ליותר

המקרינה על האישה , 
  .יםוהילד

  וישק יעקב לרחל 
   .וישא את קולו ויבך

  

שום שהעולם - על  ?על שום מה בכה
בו בזמן שאצלו , יקבל זאת כדבר הדיוט

   ...זה ענין שמימי נשגב" וישק"היה 

ק "  כשעמד הרה
בבא "ה, ישראל אבוחצירארבי 

א להכנס לביתו החדש "זיע" סאלי
כל . נטל עמו כמה מבני ביתו, בנתיבות

   הדרך דבר על 
כשהגיעו . וכמה צריך לברוח ממנה

לא אליכם : "אמר למלויו, לבית
שכן בבואי .  , דברתי

חושש אני שיעלה בלבי , לבית החדש
  ..."הרהור של גאוה

  .יש לאל ידי לעשות עמכם רע... ולא נטשתני לנשק
, תוף, שירים, שמחה "- הנה מדבר הוא על פרידה חגיגית מפוארת

 -"לנשק לבני ולבנותי "- תיו ועל אהבה יתירה לבנו- "כינור
יש לאל ידי לעשות עמכם "כי ,  הוא מכריז ואומר

  ?מסור ונאמן שכמותו, כלום כך מדבר אב אוהב". רע
הנה הוא עושה לך . עיקר- לגבי לבן אין בכך משום סתירה כל, ברם

 הריהו מוכן , מנשק , פאר- חגיגות
...  

  :ישראל סלנטרשאלו לרבי 
בידוע ששבעה שאכלו יחד בסעודה "

שלא יכולים 
. המזון במנין- כדי לברך ברכת, אכלו

ואילו בתפילה בציבור די בששה 
  , ם בלבדמתפללי

כדי שיצטרפו אליהם עוד ארבעה 
. שלים את המניןשאינם מתפללים לה

מה טעם של תפילה דרושים ששה 
  "?ואילו לסעודה דרושים שבעה

  : השיב רבי ישראל
  וכי מה איכפת לכם אם "

  ..."עוד יהודי יאכל

אמנם ". ממון "ן עולה כמניי
מוצב ", הממון הינו דבר שפל ביותר

ראשו מגיע "זאת ו- אך בכל, "ארצה
 -"השמימה

 הממון 
אשר יגיעו עד , גדולות ונצורות

  ...חסדים וצדקה- ו גמילותכמ, השמים

 לחנך לשמחת 
מצוות את 

,  
הרי שנרחיק בזה את לבותיהם 

  .מהמצוות
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 "ועמי תלואים"

   

  הבן מעד לפתע. ביער יחדיו טיילו הקטן וילדו איש
 מן קול לו ענה...." איייי. "בכאב הבן צעק!" איייי .רגלו את ועיקם                         

 מאוכזב" ?זה מי "- " ?זה מי "וקרא הסתקרן, הפתיעו שהקול, הילד. ההרים
 מי! פחדן "- לו ענה והקול!" ?אתה מי! פחדן: "הבן צעק תשובה קיבל שלא מכך ומעוצבן

. האב לו השיב" ,לב שים" "?כאן קורה מה, אבא: "ושאל בתמיהה באביו הבן הביט!" ?אתה
  !" אותך מעריץ אני"

  

 השיב!" נהדר אתה!" "נהדר אתה." הקול לו השיב!" אותך מעריץ אני"
: האב לו הסביר. קורה מה הבין ממש לא ןעדיי, העניין מכל מופתע שהיה, הבן. הקול

 כמו החיים". החיים "לכנותה יש האמת למען אבל זו תופעה לכנות נוהגים אנשים"
  . פעולותיך של המראה הם החיים. להם מעניק שאתה מה חזרה לך מעניקים תמיד, הד

  
 שאנשים רוצה! וכבוד הבנה תן? וכבוד הבנה רוצה! אכפתיות עוד תן? אכפתיות עוד רוצה

  .בעצמך ואכפתי סבלני היה? כלפיך ואכפתיים סבלניים יותר יהיו

  

 



היום דרכתי , אמא: "
  אחדבטעות על רגל של איש

 לי ןא נתווכשהתנצלתי ה
אמרת : "האם ."שוקולד

מה , לא: "דני ."?'תודה'
 מיד על ודרכתי ל. פתאום

  ."!הרגל השנייה
  
****  

 יוני מתקשר  אחד
, המורה: "ו ואומר להלמור
 יכול לחזור על מה האת

עונה  ."?שאמרת היום בשיעור
זה היה עד כדי , מה: "המורה
אני , לא: "עונה יוני ."?מעניין

  פשוט 
  "...לא מצליח להירדם

. טייל בהרים ומצא אבן יקרה בין אבני הנחל 
האיש פתח את הצרור שלו חילק , טייל למחרת פגש מ

  .איתו את המזון שברשותו

  התפעל , ראה האיש את האבן היקרה 
  .ממנו וביקש מהאיש שייתן לו אותה

  
 

הוא . שמח על מזלו הטוב, האיש נתן לו את האבן והאיש עזב
כעבור . יקרה כל חייו לא ידע מחסורידע שאם ימכור את האבן ה

  .  ימים אחדים חזר האיש 
  .שאל האיש? "מה קרה"

 
 

,  ורבת ערך שנתת לי , אמר האיש, "חשבתי על זה"
 רב ערך -אבל אני מחזיר לך אותה בתקווה שתיתן לי משהו אחר

 האם תוכל לתת לי את הדבר הזה בקירבך ... עוד יותר
  לך 

 

את 
 שם בין, בוראה בבית

  . הסירים והכביסות
  

כשהיא דואגת לכל 
  , הנדרש לבני הבית

ולבה נושא תפילה על 
הצלחתם בכל צעד 

היא ממלאה את , ושעל
  .יעודה בחיים

   !?מה כל הבלגן הזה,  מילה אחת קטנה
עלולה , , שנראית לא משמעותית, כי מילה אחת קטנה, אז זהו

   .להיות בעלת משקל כבד מאוד
  

של לילד קטן שראה מ :המגיד מראשצקי הובא משל בשמו של" שערי ארמון"בספר 
, הוא ימשוך בשן דרך משחק. וממנו יוצאת שן מתכת זעירה, מוט ברזל מעניין

ושן הברזל , שהיה זה קנה רובה, התברר. ולפתע ישמע רעם מחריש אוזניים
בית העסק , אשתו התאלמנה ובניו התייתמו, הכדור פגע באדם והרגו.

והכל בשל אותה פעולה ,  רעבו ללחםמשפחות, שלו נסגר והפועלים פוטרו
את : שהיא הורגת שלושה) בכורות טז(שעליה אמרו , כך הוא ...זעירה

  ...במילה אחת קלילה? ובמה. את מי שסיפרו על אודותיו, את השומע, המספר

שכן נאמר , רחל לא שיקרה חלילהכי לא אוכל לקום 
- )ב"שבת פ" (עבודה זרה מטמאה כנדה: "במשנה

 היתה נתונה במצב כן - ואם
  ...  של טומאת נדה- "דרך נשים לי"של 

כי שנואה לאה ' וירא ד
  .ויפתח את רחמה

שיעקב היה , אין זאת אומרת
אלא , לילהח, שונא אותה

, שהיתה שנואה על עצמה
כדרכו של כל 

שתמיד הוא רואה , 
בעצמו אך חסרונות והוא 

 ... שונא את עצמו

בן ק רבי "גיעו לפני הגהפעם ה
ל שני " זצוקציון אבא שאול

החלו לפרש לפניו איש . בעלי דין
  .איש וטענותיו

ושעת בין הערביים , הדיון התמשך
. אפלולית השתררה בחדר. הגיעה

נגש אחד המתדינים אל מתג החשמל 
.  

מיד פסק הרב משמיעת הדברים 
שאם לא , כבה את האור, אנא: ואמר
 יהא זה בגדר של טובת הנאה כן

ועלול אני חס ושלום , ואיסור שוחד
  ..."להטות את הדין

שגמגם בצורה קשה , נכנס תלמיד   
היה . ל"זצאלחנן וסרמןלחדרו של הגאון רבי , ביותר

וביקש מרבו שיאמר לו , התלמיד מצטער מאוד על גימגומו
   .דברי עידוד

, אל תצטער: "האיר הרב וסרמן את פיו לתלמידו ואמר לו
  ,  ,אהובי

יכול כל אדם להגיע  ..."וכבד לשוןשגם הוא היה כבד פה 
הרי לא : ואם נאמר. הורונו גדולינו, למדרגתו של משה רבנו

יתבונן ', או בהבנה וכו, או בסבלנות, חוננתי בכישרונות
  .גדולי ישראל באורחם של

  . בכל התחומים
  ...עד שזכו, עמלו ויגעו, אבל הם עבדו

 אדם עצוב או כועס 
הפסיד סכום - בגלל איזה מאורה שארע לו

או אשתו לא ,כסף בעסק לא מוצלח
פקק תנועה גרם לו לאחר , מרגישה טוב
  . ועוד כהנה וכהנה ורבות, את הרכבת

  

, להתרגז, הנטייה הטבעית היא לצעוק
. דלהעניש ועו, לחפש אשמים

מי שהתחנך ,  הסתכלות נכונה
צריך להבין שאין זה מקרה ', לאמונה בה
אלא שלחו לך איזשהו מסר , ואין אשמים

מבקש . בפגיעה הקטנה שפגעו בך. משמיים
  . מה- ה ממך דבר"הקב

 

 
אשר הם מסתפקים 

בידיעות אשר קיבלו בימי 
 נעוריהם 

 בכל יום 
ד לימוד והתבוננות "ע

  . בעניני היראה

: א" זיע
אמרתי פעם לאברך אחד 
לאחר נישואיו בנית בית 

  , וקנית רהיטים

 גם אבל האם 
  ליצר בבית את 

   
שזהו דבר שלא ניתן לקנותו 

  ואם דא קנית , בממון
  מה חסרת ואם דא חסרת 

  ? מה קנית

,טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
  , יעקב בת מזל סעידה ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי  ,לולו בת שמחה
  ,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזרהרב,  בת זוהרהמרים , בן איזהדוד, מלכה בן יגאל  ,פנחס בן נחספ . שרה בת מלכה
    ,מורי אורה בן שלום, רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב ,יאיר יהודה הרב, קלרה בןרפאל

 ,קלרהבת רשל רחל , תר בת שרהאס, רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל  ,ל'אברג יורם הרב
יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרבמרן , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם

 

הלכת ?  הבעיה ילד"
לא הלכתי . לא" "?לאיבוד

  ! אני כאן. לאיבוד
אני רק מתפלא 

  

  

 ,  
פ שקצו ומספר ימיו תלוים "אע

  , בגזרת הבורא יתברך
בכל זאת על האדם לעשות מצדו 

מה שבידו 
 ,  

וישתה ויתלבש , י שיאכל"ע
  . ויגור כפי שדרוש לו





  




