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 גתשפ" ' כסלוט                                                                                                                                                                                                        בס"ד

 
 

 צאויהרב בניהו שמואלי שליט"א לפרשת  ורבנו ל מורנודברי חיזוק ומוסר מלוקטים משיעוריו ש
 

תגיד  י!נ  היה אחד שנולד לו בן והוא רצה ללמד אותו תורה. הגיע הילד לגיל שנה, שנתיים, אמר האב 'ב  -י'ע  רחמנא ליבא ב  '

וה, לנו, משה, מורשה, קהילת, יעקב'. הילד לא קלט. האבא ניסה פעם, פעמיים, עשר פעמים, עשרים וגם שלושים ו'תורה, צי

עם, אך הילד לא קלט. יום אחד לקח האבא את הילד לשוק 'מחנה יהודה', והילד שומע מאחד הדוכנים צעקה 'אבטיח על פ

.. אבטיח על הסכין..'. כשהגיע הילד הביתה, פתאום התחיל לומר בקול 'אבטיח על !.. כדאי לקחת!, אדום אדום!.. היום!הסכין

וה..', והילד לא קולט, ואילו 'אבטיח על הסכין, הוא וום את בנו 'תורה צי..'. תמה האב, איך זה שהוא מנסה ללמד כל י.!!הסכין

אלא, מוכר האבטיחים צעק מכל הלב, ולכן זה נקלט במוח של הילד. אך האבא לא הקריא  .קלט על הפעם הראשונה ששמע?'

ליבות וכליות, מנסה את  לילד את הפסוק מכל הלב. כשאדם זועק מקירות ליבו, אז התפילה עולה. כי הקדוש ברוך הוא בוחן

 האדם באמונה.
 

נס רפואי. אדם אחד היה שנתיים  -דבר פלא 'כותרת מרעישה ליד אדם שקרא עיתון, והיה כתוב בכותרת חכם אחד ישב פעם

שוכב בביה"ח בתור 'צמח', ולפתע הוא קם. ומה הוא שואל? 'אני רוצה לדעת מי ניצח במשחק הכדורגל..?'. הסיבה לכך היא, 

נרדם, הראש שלו היה במשחק הכדורגל. ועכשיו, כשהוא התעורר הוא רוצה לדעת על הכדורגל. אך להבדיל, תלמיד  שכשהוא

חכם שהיה לו איזה חולי, ובדיוק הוא למד איזה סוגיה קשה, כשהוא יתעורר, הוא לא ישאל על כדורגל, אלא הוא ידבר באותה 

, הוא רמז לו על סוגיית 'עגלה ערופה' שלמדו יחד לפני שיוסף ירד סוגיה שהיה בה. כמו יוסף, ששלח לאביו את 'העגלות'

   למצרים.

, הקדוש ברוך הוא ברא את העולםכשתי בפנימיותו, ולא להתפעל מהחיצוניות. אדם צריך להיות אמ  -הפנימיותהעיקר זה 

הדברים עטף את העולם בעטיפה של שקר, וזה הניסיונות שיש לאדם. החוכמה היא איך לראות את התכלית, לא לעצור בשביל 

בעין של האדם. העין של האדם זה גנב אחד  תשמסביב, אלא לראות את הדבר האמתי, את הפנימיות. כל החיצוניות מונח

חטא עץ הדעת הקדוש ברוך הוא אמר לאדם וחוה שמכל עץ הגן אפשר לאכול, אך לא מעץ הדעת. אז מה התאווה בגדול. כבר 

טוב למאכל, טעים, וממשיכה 'ותאווה הוא לעיניים', ההסתכלות החיצונית לאכול דווקא ממנו? התורה אומרת שעץ הדעת הוא 

אצל האדם את הדמיון. אך אם אדם זוכה להסתכל על הפנימיות, אזי אשריו ואשרי חלקו. כי העולם עטוף  הבעיניים, מפעיל

 במעטפת שקר.
 

ל לאושר? האבא טען כך, והבן היה מסופר על בחור אחד בן שמונה עשרה, שהתווכח עם אבא שלו תמיד מה הסוד הגדו

הם אמרו שיש איזה  ?אחרת, וכך התווכחו. לבסוף, אמר האב 'קראתי שיש איזה חברה שרצתה לברר מיהו האדם הכי מאושר

הר גבוה, ולוקח ארבעים יום לטפס עליו. כשמגיעים לפסגה, יש שם ארמון. ואומרים שבעל הבית של הארמון הזה הוא האדם 

ה לדרך כדי שילך ויברר למה יד  שאל הילד את אביו 'אתה בטוח אבא?' ענה האב 'כן'. האבא נתן לילד צ  הכי מאושר בעולם'. 

הגביר הזה בפסגת ההר הוא האדם המאושר בעולם? הילד נפרד מאביו והתחיל לטפס בהר, ולאחר ארבעים יום הגיע לראש 

מים, שדות, חיות, עופות ואת כל היופי של העולם. הוא ראה שם ארמון שהוא כמו עיר שלימה. הוא רואה רחובות, כר הפסגה.

, ותהילד רצה להיפגש עם הגביר בעל הארמון. אמרו לו שצריך לחכות ארבע שעות. כשהגיע תורו, פתחו לו שתי דלתות גדול

וישב בחדר אדם מבוגר שהרים את עיניו ושאל את הילד 'מה אתה רוצה?' ענה הילד 'שמעתי שהברון הוא אחד המאושרים 

שבעולם. ואני רוצה לדעת את הסוד הגדול של הברון איך הגיע לאושר כזה?'. אמר לו 'אין לי זמן עכשיו. תלך תסתובב בכל 

האיזור ותלמד אותו, ואז תחזור אלי. זה לוקח שעתיים'. הלך הילד וראה נופים יפים וחזר. הברון אמר לו 'לך עוד הפעם. לא 

קצת מים בתוכו, ותזהר שלא יישפך לך. תחזור אלי עם כל המים'. הילד הסתובב בכל הסתכלת על הכל. אך אני אתן לך כף עם 

הארמון, ראה את החיות, הדגים והפרחים, וחזר לברון. שאל אותו 'ראית את הכל?' ענה הילד 'לא. פחדתי שלא יישפך המים.' 

וסיפר לברון שראה את הכל. שאל הברון  אמר לו הברון 'תחזור עוד הפעם עם כף המים, אך הפעם תסתכל על הכל'. חזר הילד

'ומה עם המים?'. ענה הילד 'הכל נשפך. אמר הברון 'פעם הראשונה היית טרוד עם המים. הפעם הזאת ראית הכל אך המים 

ן מים אלא תורה. אם הלכו. תזהר שלא יישפכו לך המים..' סוד האושר הוא להנות, אך בלי להסיח את הדעת מהתכלית. ואי

בחיצוניות ובשטויות. התכלית זה עבודת השם, אדם לא שוכח את המטרה, ולא נדבק לחיצוניות, אין בעיה. תיזהר לא להידבק 

 ויש כל מיני מפריעים בדרך.
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שאול  מעשה שהיה עם ר' ברוך פרנקל תאומים. הוא נולד בשנת תק"כ. אומרים עליו, למה נקרא 'תאומים'? . היה בפולין ר'

וואהל שהיה שר יהודי גדול בממלכת פולין, שישב איזה זמן על כיסא המלוכה בפולין. ר' שאול הוא נצר למשפחה רבנית 

מיוחסת וחשובה. אביו היה מיליארדר גדול. אחד הפריצים שהיה צריך כסף, פנה לר' שאול וביקש הלוואה, ור' שאול נתן לו 

' ענה לו שהוא במקום פלוני. אמר ר' שאול, שיש לו שם בן, ר' מאיר. ואם הוא כסף לרוב. שאל את הפריץ 'איפה אתה גר?

יצטרך משהו, אני אשלח אותו אליך. איזה מלך אחד רצה את ר' מאיר שהיה פיקח כמו אביו, לחתן. הלכו לאפיפיור ושאלו אותו 

היה תלמיד חכם, וחשש מאד. התייעץ והתיר להם. שמע זאת ר' שאול, שרוצים לקחת את בנו ש  אם אפשר שיהיה יהודי חתן?

, יםלו 'לך לבית חונובסוף אמר לבן, שיש חוק שאם האדם הוא נשוי, לא יכול לגרש ולקחת מישהי אחרת. אמר לב  מה לעשות?

ותיקח מישהי זקנה. הלך ר' מאיר ולא מצא מישהי זקנה, ולקח בחורה חולה שהרופאים אמרו עליה שהיא עוד יום יומיים מתה. 

יא עדים ונשא אותה לאישה. ואז אמר ר' שאול לאותו מלך שרצה את בנו לחתן, שהבן שלו נשוי, וכך עזבו אותו. אחרי הוא הב

שלוש שנים באה הבחורה הזאת לר' שאול ואמרה לו 'אני מחפשת את הבן שלך מאיר.' שאל ר' שאול 'מה הכוונה מאיר??'. 

'קידש אותי בבית חולים'. אמר 'אבל את הלכת למות!'. אמרה 'נכון. אך אמרה 'זה בעלי!'. שאל אותה 'איך הוא בעלך?' אמרה 

כשהוא קידש אותי, קיבלתי כוחות חדשים וחיות חדשה, קיבלתי מזל חדש ונהייתי בריאה'. אמר לה 'תשמעי, את לא יכולה 

כמה כסף תביא לי?' הציע 'אין בעיה.  הלהתחתן עם הבן שלי, זה לא מתאים. אני אתן לך הרבה כסף, ותסכימי לקבל גט'. אמר

לה סכום אדיר, והיא הסכימה. אמרה 'לפני שיהיה גט, אני רוצה לדבר עם בעלי.' אמרה לו 'תשמע ר' מאיר. אני יודעת שגדולי 

עולם ירצו לקחת אותך בתור חתן. אך אני הגוססת שנהייתי בריאה, יש לי עכשיו הרבה כסף אחרי קבלת הגט. אז תתחתן 

שאין לי ייחוס? תדע לך שאני הבת של הגאון הגדול ר' פנחס, גיסו של הרמ"א. והמשיכה לדבר ואמרה,  איתי.. מה הבעיה?

כשאבא שלה נפטר, אמא שלה התחתנה עם מישהו אחר, ולכן היא נהיתה חולה ועמדה באמת למות. כשאמרו לה שהוא יהיה 

עוזב אותה, היא עלולה למות. שאלה 'מה  היא אמרה שאם הואהחתן שלה, נהייתה בריאה, ובמשך שלוש שנים התחזקה. 

אתה מעדיף?' שמע ר' מאיר את דבריה וקיבל הלם עד עמקי נשמתו. בא אל אביו ואמר לו שנערה זו היא בת טובים והוא רוצה 

לשאול אותו. נסעו אליו וסיפרו לו את כל המעשה, והוא לקחת אותה. האבא התווכח, אך סוף דבר  האבא החליט ללכת לרמ"א 

או תאומים. ותדע ילד אחד תה, ברוך תהיה. אף על פי שהיא מבוגרת קצת, היא תלד לך או מר לר' מאיר 'אם תרצה לחיות א  א

לך, שיהיה לך בן חשוב, וכדאי לך לקחת אותה'. ובאמת, בגלל שהקידושין הראשונים לא היו מהודרים, אלא כדי להתחמק 

ר להם הרמ"א 'גם אם יוולד לכם ילד אחד, תקראו למשפחה שלכם מהאפיפיור, הרמ"א הסכים לסדר לזוג את הקידושין. אמ

 'תאומים'. נולדה להם בת, והיא התחתנה עם ר' יונה תאומים. ומזה יצא ר' ברוך תאומים שהיה אחד מגדולי הדור.
 

ה מאד גדולה. עוד ה לו קדושת, הי'חפץ חיים'ם הוא קדוש וגם לומד תורה, הוא לא שוכח את התורה שהוא לומד. הכשאד

כנס לאחד הבתים נהוא  ום אחדבכפרים למכור את ספריו. ימשנה ברורה', הוא היה מסתובב 'ספרו ת כשהוציא אבצעירותו, 

 כמו ש, לבואדם עדיןשהוא ראו אותו . שבת אצלםשאר ישי בקשו ממנון שלו עד צאת השבת. וביקש להשאיר שם את המטע

תו וראה שהכל בסדר, ואמר להם זה השוחט, הלך ודיבר א ית בפשטות. ביקש הרב שיגידו לו מי זה השוחט? אמרו לו מיבבעל 

בית שם את האוזן שלו על ר שהיה חשוך. בעל האותו לאיזה חדו ניסשבת סיימו לאכול והכ שהוא יהיה אצלם בשבת. בליל

בע"פ. כשהגיע למסכת קינים, בעל הבית  משניות ס'ר      ג'כדי לשמוע מה אומר החפץ חיים. הוא שמע שכל הלילה הרב הקיר 

משניות. כל זה בזכות הקדושה ה שמע שהרב קרא בדיוק את כלקורא במדויק. הוא לקח בעצמו מסכת כדי לבדוק אם הרב 

 שלו.
 

וה אל השם'. אפילו אדם מתפלל ולא וויאמץ ליבך, וקחזק וה אל השם וחנו אומרים בתפילה 'קכל יום אנ -כוחה של תפילה

מי שמחובר לקדוש  .עזור לאדם, רק הקדוש ברוך הואהכל רק בידו יתברך, אף אחד לא יכול לנענה, יתפלל עוד הפעם. וידע ש

אדם שאם זה לא עזר לו, זה וך הוא עוזר לו. אפילו לפעמים רואה האדם שהתפילה לא התקבלה, ידע הברוך הוא, הקדוש בר

ללה מאתיים ן, תמיד צריך להתפלל. הרב שטיינמן היה אומר 'אישה אחת מנשי הנביאים התפולצאצאים שלו. לכיעזור לילדים 

ונענתה. ובזכות זה נתעשרה, והיה לה נחת ושמחה'. לכן האדם , ולא נענתה. הוסיפה עוד תפילה אחת, שישים וארבע תפילות

 תפילה.ט בהשתדלות ולהרבות ב. על האדם למעלהשם מעומק הלב, עם כל הטרדות שלו ויקרא ,ב התפילהלא יעזו
 

היהודים משרת גוי, שהיה רע ומושחת. כשהשר של מבתי היה באחד , שאחרי פטירת אביו 'החתם סופר', מספרהכתב סופר 

ין השר , והבריח את זה לבית שלו. כשהבח, בערמומיותיל הרבה כסףכאת הארנק שה ר הסתובב ברחוב, הוא שלף לויעה

, וביקש אין בכל העיר בחיילים, אין יוצא ואא לעזור לאנשי העיר, החליט להקיף את שגנבו לו את הכסף באור יום, כאשר הוא ב

בבית של היהודי שהוא ק את הבית שלו, לקח את הארנק והטמין אותו ה שעומדים לבדוראש לבדוק בכל הבתים. המשרת הגוי

 רעשה.ו ליהודי שהוא הולך עכשיו למשפט, וישר לתליה. כל העיר כנסו לבית שלו, מיד מצאו את הכסף, ואמרעובד אצלו. כשנ

יהודי צל הא הכי נמצא , אך אף אחד לא שמע לו,להשתדל אצל שרים וגביריםלעזרת היהודי הזה והלך הכתב סופר נרתם 

ויות לא העלו דבר. הרב היה , מישהו שם אצלו את הכסף. אך כל ההשתדלגנבהגניבה. אמר להם הרב שהאיש הזה הוא לא 

להתפלל, עשית ל השם יתברך וך לבכות אצרי הודי?את הימציל בוכה, ובלילה אביו בא אליו בחלום ואמר לו 'למה אתה לא 

נסת. וכולם התפללו אנשי העיר לבית הכהרב והוציא כרוזים ואסף את כל  ענה 'לא'. מיד קםרגנת איזה תפילה גדולה?' א זאת?

ל לחקור את המשרת , כי הוא רצה קודם כמתיןה, אך השר של העיר ביקש לההודי לתליבבכיות ובתחנונים. בבוקר לקחו את הי

ניצל היהודי. כל ו לבסוף שזה הוא הגנב. ואותו תלו ו, ומצא, כי הוא ידע שהוא גוי רע מעללים. נתנו לו קצת מכות וחקרו אותושלו

 . כשאדם מתפלל מכל ליבו, זה משנה את המצב לטובה.זה בזכות התפילה
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לשחות כדי ה, והם היו צריכים , והיו אתו בנו וביתו הקטנים. באמצע הדרך האוניה נשברבספינהרץ ר' ישעיהו ברדקי עלה לא

. הוא חשב שאת שני הילדים הוא לא יוכל להציל, והגיע למסקנה שעדיף ל עוד, ולא יכלהגיע לחוף. הוא שחה ונגמר לו הכוחות

לשחות, ואני צריך להשליך אין לנו כוחות  ב אותך, אך מה לעשות?הן. אמר לבת שלו 'תראי, ביתי היקרה, אני אולהציל את הב

ליח לשחות לחוף מבטחים הוא קיבל כוחות חדשים, והצכששמע את בכיותיה, !'. '. הילדה התחילה לצעוק 'אבא! אבאאותך לים

 ו. כשאדם זועק 'אבא!', הוא נענה. עם שני ילדי

. יעקב'לתו כוראת ב רכמלוא נימה. כתוב על עשיו 'וימכו השם כל התאוות לא שוות כנגד מצוות -צח מול חיי שעהחיי נ

ך נצחי בעולם חולף. וזה דר ת עשיו את הבכורה עבור נזיד עדשים, מרמז לנו איך שהרשע מחליף עולםאומר רבנו בחיי 'מכיר

את  וכר'מ'יים, יבחין שלפעמים גם הוא במעשים שלו היום יומ ם יתבונןשל רשעים שדואגים לחיי שעה ובזים לחיי נצח'. אם אד

י רצונותיו ולא מוכן להתמסר דם שקוע במילוחיי הנצח 'בנזיד עדשים', לפעמים יושן יותר מידי, אוכל מידי, תאווה רגעית. א

ה לו קשה להכריע לצד הטוב, וילך אחרי נזיד ם, יהילקדוש ברוך הוא. ברגע שתתרחש איזה התנגדות עם הדרישה של הש

'מי שטרח נו ירבותאמרו  .זהר על כךיהעדשים. בטמטום שלנו, אנחנו מוותרים על חיי נצח, ודואגים לחיי שעה. צריך מאד לה

ר שלו, ם אדם טורח פה, ומתגבר על היצה"כר. אלם המעשה, ושם זה עולם השערב שבת, יאכל בשבת'. העולם הזה הוא עוב

השרים , והיו ספרדצר של מלך היה שר האו 'ן יצחק אברבנלדֹו'ן, יאבד את הכל. יש לו אח"כ מה לאכול בשבת. אם לא כ

ם. יום אחד אמרו לו ' יצחק. המלך לא הסכים לקבל דבריהצל המלך רעות על רבו כל הזמן, והיו מדברים כל הזמן אמתקנאים 

האוצרות הפרטיים שלך?'. ענה 'אין בעיה. מה שווים ב לי כואמר 'תכתולו  קרא 'בוא תבחן אותו ותשאל אותו כמה כסף יש לו?'

ר'. ענה המלך 'איך יכול להיות? אני יודע על שלוש בניינים שלך לך'. אחרי יומיים אמר לו 'מיליון דוליד תן לי יום יומיים, ואני אג

אמר דון ליון דולר?' יך יכול להיות מכך וכך, ויש לך עסקים ששווים הרבה. אי ששווים ארבע מליון. ועוד יש לך משרדים ששווים

את זה. זה מה שאני זרעתי כבר בעולם העליון. זה מה יצחק 'מה שיש לי, זה הצדקות והמעשים טובים שעשיתי, כבר נתתי 

רצה תוכל להפסיד אותי את ת, אם געת לי בזה. אך מה שיש לי פה, ברגע אחדשנתתי לכבוד השם יתברך, ואף אחד לא יכול ל

שלי'. לפעמים נתקלים באנשים,  יישאר ן, וזה לעולםכל. זה לא נקרא שיש לי. מה זה נקרא שיש לאדם? זה מה שהוא כבר נתה

. 'עני ורוכב על חמור' מלך המשיח יבואשה. כתוב אבדים כל כיווןמלעבודה זרה. הם אצלם סים הופכת שהבהלה לכסף ולנכ

לומר על החומריות. לא שהחומריות תרכב עלינו, אלא אנחנו חמור, כהנו נרכב על , ע"י שאנח ?כלומר, איך יבוא מלך המשיח

הזה, כי זה לא טוב. הכי טוב הסוג ים מודבר פון'אדם כל הזמן ישאף לדברים גדולים. לא ישאף להשיג למשל 'איי. שנרכב עליה

לו. הוא ו נחת. מסופר על אחד כזה שהיה 'מבסוט' מהחיים ש, יש לזה אדם שחי חיים פשוטים, יש לו פרה חולבת, יש לו גינה

שהוא רוצה לתת ליהודי העני הזה תמורת אלף ואמר  'השתגע' הפריץ וזה של פריץ שהיה עשיר גדול, ויום אחדחהיה גר בא

השכם ר, ובבוקר ף דולכסף והביא לפריץ אל. היהודי לווה את כל השטח שהיהודי יקיף בריצה מהבוקר עד השקיעה בלבד דולר

, ובכל ץ בחזרה, כי היה צריך לחזור עד השקיעה לנקודה ממנה יצא. אך מרוב שהתעייףהתחיל לרוץ. בצהריים החליט כבר לרו

, ה אפילו ליומייםנ  זאת רצה להספיק להגיע, בסוף הקיא דם, נפל ומת. זה משל לבן אדם שרץ כל החיים, אך מי יודע אם יה  

 ן אדם מת וחצי תאוותו בידו.השאלה מה יצא מזה. אי, אך דם רץלשנה או לשנתיים. א
 

חשב שאולי כדאי לחלל שבת אחת, אך אח"כ יחיה בנחת. היצה"ר  של כסף. ותמשל לאדם שהלך בצהריים בשבת, וראה חביל

חק 'לא'. וכך עמד האיש במשך דקות, עד שעבר שם אדם שאמר לו שהשטרות האלה הם של משאמר לו 'כן', היצר הטוב אמר 

לאותו אדם יצה"ר. אם האדם ידע שהכל זה צחוק ודמיון, גם מה שנראה לו  ן'מונופול', זה לא כסף אמיתי. ברגע אחד, כבר אי

 ל היצה"ר.ל הבלים, הוא יתגבר עאמיתי, והכל הב
 

ה תענוגות, אדם יכול כאן טיבי. יום אחד הביאו אותו לעיר, והוא רואה שם בניינים, בריכות, איזפרימיהיה אדם שגר באיזה כפר 

, אף פעם הוא לא ראה דבר כזה, אריות ונמרים קופצים.. אך הוא לשמוח הרבה. לקחו אותו לקולנוע. היה סרט מבהיל ומיוחד

אמרו לו 'אם תאיר עם פנס,  ציא הכפרי את הפנס שלו כדי לראות טוב.ל המסך. הולא ראה טוב, כי היה חושך והסרט היה רק ע

, גם אם הוא בגלל שהוא רואה דברים לא טובים. ואזי לו חושך בשכל שקורה לאדם שי כך '., רק מסך ריקלראות כלוםלא תוכל 

 , כל הזמן אדם צריך להיות באור ולראות דברים טובים.היה באור הוא לא יוכל לראות כלום. לכןי

ה שמנמן, והיה רק חור קטן בגדר. החליט השועל פירות יפים, אך הוא היועל שראה כרם אחד מאד יפה עם הרבה כמו הש

ך עוד . צריהאוכלכי התנפח מ את, לא יכל לצאתד אכלו ונהנו. כשרצה לצכנס. הלך איתו הקוף, וביח, ואז הוא יכל להצוםל

, ולא היה צריך לצעוק בסוף 'כרם, כרם מה הועלת? רעב החוצהלו היה זורק הקוף ך אם היה לו שכל, . אהטאהפעם לעשות די

כים לרכוב צרינחנו מאד להשתדל לא לתת ליצה"ר ולחומריות לרכוב עלינו, אלא א כנסתי, ורעב יצאתי..' ככה זה העולם. צריךנ

     עליו.

, יציאת הצדיק מן המקום עושה רושם. כשהצדיק במקום, הוא נויאומרים רבות -, וילך חרנה''ויצא יעקב מבאר שבע

. צריך לדעת שכשיש תלמידי חכמים ולומדי , פנה הדרּה, פנה הודּהוּהיוכשיצא הצדיק, פנה ז    ., הוא הדרּהּהו  י, הוא ז  הודּה

 אור של התורה שומר על המקום.קום. האותו מיזה מקום, הם שומרים על תורה בא
 

ך שלו היה . כל טיל, האורהאד לפ  סקהעיראקים שיגרו טילי  ליל שישי,ב ב' שבטשים ואחת שנה, ב  במלחמת המפרץ לפני שלו

שיעור בישיבת פונביז', ובאמצע השיעור קלו שבע טון. ביום שישי בבוקר מסר הרב שך ובה שלוש קומות, ומשבגעשר מטר 

ו. איפה שיושבים ולומדים תפחד. הרב אמר 'אל נפל טיל באיזה מקוםש ה אזעקה. כולם ירדו למקלט ושמעו 'בּום', והבינוהית
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שך 'תגיד לי, בסביון ירד טיל?' ענה . שאל אותו הרב ביון'ס'ה לו כולל באחד שהי 'ראש כולל'ם'. היה לו ולקרה שם כתורה, לא י

, ולימוד תורה'. , לא יקרה כלום. כי יש לכם שם כוללדר  ילו אם י  פשנפל שם.' אמר לו הרב 'אל תפחד. אהראש כולל 'לא שמעתי 

 ח הקודש של הרב שך זצוק"ל.ואים בחוש את רורלמרבה הפלא, אחרי שעתיים שלוש, נפל טיל בסביון, ולא נפגע אף אחד. 
 

השבוע היה יושב על שן על המיטה. כל , ר' אליהו דיוידש, מספר על ר' יוסף טייצ'אק, שהוא רק בשבת היה יראשית חכמה''ה

די שהוא כל רגע ילמד תורה ולא יבטל מלימודו, ורק בשבת ישכב. רק אחרי , כירובאו ארגז גבוה, והרגליים שלו היו נתלות

כן , אלא אם ק. הוא בחר לו בדרך הזאת, כי אין אדם זוכה לתורההזה של ר' יוסף טייצ'אשהוא נפטר, אשתו גילתה את הסוד 

 הוא ממית עצמו עליה. 
 

את  לשבורכדי , נין 'יד'ית מדרש 'שם ועבר' והיה לומד תורה. ארבע עשרה, כמבה היה יושב בעקב אבינו, ארבע עשרה שני

וכי רק  -דשים, והרגיש שם את הקדושה הגדולה. נשאלת השאלה, בקודש הקוהידיים של עשיו. ואז נאמר 'וישכב במקום ההוא'

זה על הביאו , השכינה היתה שוכנת שם, ולא רק במקום הזה. ולמד תורה שהיה יעקב אבינו ינה? הרי איפהשם שרתה השכ

, וזה בעיר וראה בניינים יפים ומפוארים. ראה אח"כ בנין מפוארמשל, על בן כפר שמעולם לא היה בעיר הגדולה. יום אחד הלך 

שאפשר להיכנס, פעם בחודש יש שעת ביקור. תירשם,  רצה להיכנס, אך אמרו לו שיש זמנים מיוחדיםהיה ארמון המלך. 

ר וחדר בארמון 'זה חדר אוכל, זה חדר התייעצויות, זה מטבחים, על כל חדותבוא!. הגיע הזמן שלו להיכנס לארמון, והסבירו לו 

ו לו שאין סיכוי מלך'. אמראמר 'אני רוצה להיכנס איפה שה. אמרו לו שלחדרים האלה הוא יכול להיכנס. הוא זה חדר ביטחון וכו'

ת השכינה ומלך מלכי קודש הקודשים, שם נמצאבכל מקום, אך איפה שנו, זה נכון שיש השראת שכינה ם. ולעניינס לשלהיכנ

 . ', והתקדש קדושה גדולה מאדה נורא המקום הזההמלכים הקדוש ברוך הוא, לא כל אחד יכול להיות שם. ולכן יעקב אמר 'מ

במקום מגוריו, , כשהיה בן עשרים ושתים, היה פיצוץ גדול פני יהושוע''פר על המסו -ושמרני' מדייע אם יהיה אלוהים'

זה. הפיצוץ החריב המון בתים, וגם פו. כתוצאה מכך, אשתו, חמותו, וביתו הקטנה ניספו באסון הוכל מחסני אבק השריפה נשר

נדר, שאם השם יצליח אותו לצאת  רט וקרס. הוא שכב שם תחת ההריסות, ונדהבית שלמד בו תורה עם התלמידים, התמוט

אמר יעקב אבינו 'אם יהיה אלוהים עימדי ושמרני', ואכן הוא ניצל מההריסות. עכשיו מובן מה ש .משם, יעסוק כל חייו בתורה

ה שאם יש איזה סכנה מיוחדת, שגם תו, כי דבר זה נוהג כל הזמן. אלא, הוא רוצהבקשה היא לא שהקדוש ברוך הוא יהיה א  

          ת להריסות., כמו שהוציאו את ה'פני יהושוע' מתחאותו ממקום הסכנה שם ישמור אותו, עד שיוציאּו

בצבע אחר. אלא , כל יום לא מספיק שלאדם יש לחם, ולא מספיק שיש לו בגדים -'ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש' 

, ולשמוח בו ולברך להשם. ובגד, לא נות ממנויהיה חולה. שיוכל לאכול את הלחם ולה קר, שיוכל לאכל את הלחם, שלאהעי

רשים אומרים שיעקב ביקש בגדי כהונה ולחמי כהונה. הוא ביקש שבמקום פמה מספיק שיהיה בארונות, אלא שילבש אותם.

 ת ויאכלו לחמי קודש. בו קורבנו, ויקריו שיהיו כוהניםהזה ייבנה בית המקדש, ושם יעבדו את השם בני

, שאם הוא נקלע חס ושלום לאיזה מצוקה, והוא ידע לו האדם -'ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים'

'. או נשלמה פרים שפתנושם מציל אותו. היום אין לנו קורבנות, אך התורה היא חיינו 'ורוך הוא, אז הנודר לכבוד הקדוש ב

  מדי תורה, או שהוא בעצמו ישב וילמד תורה, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה אתו ניסים.שהאדם יביא אוכל ללו
 

 מספר חודשיםכבר , הוא כותב שמישים שנה. בהקדמה לספרו 'עין יוסף'' לפני מאתיים חן לציוןה'ראשוהיה כאן  'חקרי לב'בעל 

. ואכן חזר לו הוא נחלש ולא רואה טוב, והוא לא יכול ללמוד בספר. בכה והתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיפתח לו מאור העיניים

ן נעשה לו ת של רש"י לא יכל לקרוא. הוא ביקש מבורא עולם שיוכל לקרוא גם אותיות קטנות, ואכאותיות קטנו, אך מאור עיניו

, שהקדוש ברוך הוא החזיר לו את מאור גם אותיות קטנות. וכהכרת הטוב, קרא לספרו 'עין יוסף'נס בתוך נס ויכל לקרוא 

ו עוד אזי נעשים ל וך נס, והוא מודה על כך,מי שעושה לו הקדוש בר העיניים. אדם שנעשה לו ישועה, יעשה כבוד לתורה. כל

  ניסים.
 

 קפיים עם מספר גדול מאד. יום אחד כבר לא יכול היה לראות. הלך אצל ר' שמעון בר יוחאי ובכה, היו לו משאחנניה שרג אל  מּו

לא היה צריך יותר משקפיים! והיה מאז, העיניים, ו ולעד שנפתחו רק ציא את הספר, הוהסכים לת ולקרוא זוהר. לא וביקש לראו

 ...ים בלי זכוכיתממשיך לענוד משקפי

, והרב המשיך , היה לו אירוע מוחי, והוא לא יכל להמשיך בכתיבת ספרו. אך הקדוש ברוך הוא ריפא אותוהרב 'כף החיים'

  בדרך השם, הקדוש ברוך הוא שומר אותו.ך מי שהולש רואים ת סיפרו.לכתוב א

          
  

קי יצחק בן פרידה, נזהט עליזה בת אסתר, רחל בת גרז, פרידה פירדוס בת נזהט הרבנית שולמית רחל בת מזל, מורד בן פרידה, זחכם שלום הכהן בן תופחה מלכה,  –לע"נ 

הרב שלום אהרון בן רחל,  –בריאות ונחת ל משה חיים בן סטלה אסתר, אליהו בן שושנה, יניב בן שושנה, ורד בת בתיה, יאיר מאיר בן מרים סוליקה.   -זיווג הגוןעליזה, 

שושנה בת רבקה, סטלה אסתר בת נזהט עליזה, סלים בן רחל, ישראל הרצל בן ביה, אברהם בן לינדה, רינת שרה בת שושנה, רחלי רבקה בת בסנדה, זקי בן סטלה אסתר, 

ה אסתר -זש"ק  אבישי בן שולמית, בת רינת שרה, שמואל בן רינת שרה ל  ט  , אסתר מירי בת סוזן, שי שלמה בן חנה, רפאל נתנאל בן טלי, רינת שרה בת שושנה, מרדכי בן ס 

 בת בתיה, מאיר הראל בן יונה

            מרדכי- 6126053-052  -מצווה להפיץ.  המעוניין להקדיש/לקבל את העלון או לסייע ולתמוך בהפצתו, יפנה לטל'        


