
ספרים, שאל הסבא. הילד הקטן 

הרהר רגע מעט ואחר כך אמר, 

שיבוא המשיח הרי ייבנה בית כ

המקדש, ואז אקנה בכספי קרבנות. 

רבי יהושע היה נרגש מהשגותיו של 

והושיט לו חופן מטבעות, ,נכדו

באמרו, מטבעות אלה מגיעים לך 

על דברי החכמה שהשמעת זה 

עתה, ולוואי שתזכה לקנות בכסף 

זה קרבנות לעבודת הבורא.

הדבריםכלאתובניואהרןויעש

)ו"ל' ח(

ימיןהטושלאשבחןלהגידי"רשפי

ק"הגהביקשפעם: מסופר. ושמאל

מאחדא"זיע" סופרחתם"ה

לעבורמדרשובביתהמתפללים

להניעהלההחל. התיבהלפני

ראויאיני,כאומרוהנההנהכתפיו

,רביהלואמר. לגשתרצהולאלכך

י"רששאומרמהוהבנתיעכשיו

היינו" ושמאלימיןהטושלא"

שנתבקשומהעשוובניושאהרן

ימינהראשיהםהטוולא, לעשות

.עניוותמתוךושמאלה

568גליון 
י"ב תשפ"גשנה 

שבת הגדול–צו 

זה קרבן אהרן וגו' אשר יקריבו 

י"ג)–לה' (ו' 

הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זיע"א 

התייתם בגיל רך מאד, ורוב שנות 

ותו גדל אצל סבו הרה"ק רבי ילד

יהושע מבעלזא זיע"א. מסופר: 

בעודו ילד רך בשנים, נכנס פעם 

אצל סבו רבי רבי אהרון מבעלזא

וביקש ממני שיעניק לו ,יהושע

מטבע כסף בכל אחת מידיו. שאל 

למה לך ,אותו רבי יהושע בחיבה

כלום חסר לך ,מטבעות כסף

ברצוני ,משהו בביתי? השיב הילד

לאסוף לי סכום כסף גדול. ומה 

תעשה בכסף שתאסוף? שאל 

ספרים, אקנה הסבא הגדול.

השיב הילד. אילו ספרים בדעתך 

נות? הוסיף ושאל רבי יהושע לק

כשהוא מלא התפעלות מן 

הבקשה המפתיעה של הנכד. 

ספרים שכבר נתחברו וספרים 

העתידים להתפרסם, השיב הילד. 

והוסיף כלאחר יד, אני באמת 

אוהב ספרים. ומה תעשה בני 

כשיבוא המשיח ולא יתחברו עוד 

וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לה' 
י"א-(ז' 

אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, 

של עולם, הרי אתה מצוה אותנו רבונו

שנביא כל הקרבנות הללו, בעוד הבית 

אדם חוטא ומביא קרבן ,המקדש קיים

ומתכפר לו, וכן מביא מנחה ומתרצה לו, 

ועכשיו שחרב בית המקדש, היאך אנו 

עושים על חטאתינו ועל אשמתינו. אמר 

להם הקדוש ברוך הוא, אם מבקשים 

עליכם, היו משמרים אתם שיתכפר

לו עשיתם ירתי ואני מעלה עליכם כאתו

לפני קרבן. ומנין? שנאמר "וזאת התורה 

לעולה למנחה ולחטאת ולאשם 

ולמלואים ולזבח השלמים", אל תקרי כן, 

אלא זאת התורה, לא לעולה ולא למנחה 

ולא לחטאת ולא לאשם ולא למלואים 

ולא לזבח השלמים, אלא היו עוסקים 

לו אתם יויהיה חשוב לפני כא,בתורה

מקריבים לפני כל הקרבנות. לפיכך אמר 

דוד "מה אהבתי תורתך כל היום היא 

שיחתי'', כי אני יודע שעסק תורתך מכפר 

נות, לפיכך אהבתי תורתך. ועו

(תנחומא צו י"ד)

זמני כניסת השבת
6:37ת"א: 6:22ירושלים: 

השבתזמני יציאת 
8:12ר"ת: 7:37ת"א: 7:35ירושלים: 
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עלילת הדם שבוטלה ע"י הבעש"ט הקדוש זיע"א

הקדוש זיע"א, טובשםהבעלשלמשכנומקוםזיבוזעלמסמוך

וכשריםפשוטיםיהודיםתושביהרוב,קטנהעיירהשכנה

ממוקםשהיהלסבוןחרושתבביתמעבודתםהתפרנסו

מופלגצדקהבעל,אמידיהודיהיההחרושתביתבעל,בשיפוליה

ורקאךשברשותוהגדולבמפעלהעסיקהוא.שמיםויראבתורה

נערהיהונקה".ונקה"ושמונעראחדגוימשרתמלבד,יהודים

עושההיההוא.הסמוךבכפרשהתגורר,וממורמריתוםעלוב

חבילותוטועןמפרק,החרושתבביתהגסותהמלאכותכלאת

אתומנקההמיםאתשואב,כבדיםמשאותנושא,עציםשל

ורק,העבודהבמקוםונקהלןהיההשבועימותבמשך.הרצפות

לביתושבהיה,מעבודתוחדלהגדולהמפעלכאשרשבתבערב

נשאשאביומאזבפרט,אביוביתאתלא אהב ונקה.שבכפר

ומכהאותומקללת,הייתהמרשעתהחורגתמוא.בשניתאישה

כלומצטערהמרשעתידיתחתמתענהונקההיה.רחםללאבו

.גורלומרעלהימים

,מחייומותוטובכיונקההחליטאביובביתששההבעתאחדיום

לעבודתוכשחזר,ועושהאומר.האומלליםבחייוהואמואס

איןשעדייןובדקמוקדמתבשעההחרושתביתאלנכנס,במפעל

,הסבוןמתבשלבו,השולייםרחבהענקלדודניגש,במקוםאיש

מןהמשתלשלבחבלאחז,בצדהניצבהסולםבשלביעלה

נכנסראשון. לחייוקץשםוכךהרךצווארוסביבליפפו,התקרה

ונקהאתבראותו,החשבונותמחשבהפנקסןהחרושתביתאל

במוחומתרוצצותהמחשבותהחלו. מאדנבהל,חייםרוחללא

כעתיאמרומה,ובאיםממשמשיםהפסחימיהלא,יעשהמה

הנערשלמותו.דםלעלילתמצוינתעילהלהםישכעת,הגויים

בדברהרהר.וחלילהחסופורענויותלפרעותלהובילעלולהגוי

אתהוריד.המפעלעובדייבואובטרםמעשהלעשותוהחליט

ומתבשליםנטחניםהדודבתוך,הרותחהדודלתוךוהטילוהתלוי

.זכרכלממנונותרלאאיננוונקה.הסבוןגרעיני

כךעלסיפרולאבסודהגוישלמותודבראתהפנקסןשמר

מצויאינוגםאך,למלאכתושבאינווונקה,שבועייםעברו.לאיש

מתהלכותהחלוכברמגוריוכפרברחובות?נעלםלהיכן.בביתו

בכפראביומביתחוזרונקהאתראוכיהמעידיםיש,שמועות

החלוהדבריםמטבע.עודראוהולאומאז,החרושתביתאל

להםישמצוה,בפתחהיהודיםשלהפסחחג,מרנניםהגויים

מסכן,מצותיהםלאפייתנוצרינערשלבדמולהשתמשליהודים

החלו,דםעלילת.בדמולהשתמשכדירצחוהוהיהודים,ונקה

נתפסוהמפעלמעובדירבים,קשיםעינוייםגםועימםהמאסרים

בעלאתעצרוהשלטונותהקטנהבעיירה.הופרוהשקטונכלאו

נכבדיאת,העירטוביאת,השוחטיםאת,העיירהרבאת,המפעל

מכלנשמעוושברשודזעקות,פשוטיםיהודיםסתםואפילוהקהל

.צערבושאיןביתאין,עבר

לסבולהעצוריםשעתידיםהעיירהיהודיידעו,המשפטימיקרבו

אללפרוץעלוליםגוייםהמוני,בכךדילאואם.ומכאוביםעינויים

המפעלבעל. בדרכםהנקרהדברבכלזעמםאתולכלותהעיירה

,ערבותכדמישנתןהגוןכסףסכוםתמורתהצליח,אמידאיששהיה

ביתמכותלישיצאברגע.המשפטתחילתעדמהמעצרלהשתחרר

השוכןזיע"אהקדושטובשםהבעלאלפניואתושםהזדרז,הסוהר

נחליפרצוהמיוסרותומעיניוהצדיקאלהיהודינכנס.זיבוזעבמ

.מפיוהגהלהוציאהצליחשלאיגונוהיהרבכה,דמעות

אתמוציאשהואתוךקורןחיוךמחייך.חודרבמבטבומביטהצדיק

במליםומברכושמחהשלרוחעליונוסך,שפתיומביןהמקטרת

סע,אמונהמקטניוחלילהחסאינךאתההרי,נאשמע,קצרות

יהיההואברוךהקדוש,שבשמיםבאבינובטוחוהיהלשלוםלביתך

ובאמונתגמורבביטחוןחדורלביתוהיהודישב. 'היברכךבעזרך

ובלבביתובנישלבליבותיהםשמחהלעוררהצליחואף,צדיקים

אתלהקבילמתכונניםהכולהחלו.וחרדיםהדאוגיםהעיירהאנשי

מעמידיםואףלענייםחיטיןמעותאוספים,מצותאופים,החגפני

,המשפטמועדקרבכאשראולם.כוסותארבעמצותלקייםיין

בחיבוקכךנשבמתיעד,לולהציקהמפעלבעלשלאשתוהחלה

ועשהקום,הדיןיוםבלבדשבועבעודהלא?עודנמתיןלמי,ידיים

והפצירטובשםהבעלשללחצרושובהיהודיחזר. כלשהומעשה

רגעיםהצדיקהרהר. ותושייהעצהליהענקעליינארחם,בצדיק

הקרויאיזורישנוההרבמורדשם,קייבלעירמידסע,ואמרמספר

הרחקלאהפרברבשיפולי,אדםבהמונימיושבוהוא',פודול'

מימין,ידייםורחבאדםהומהשוקשוכן,דנייפרהגדולמהנהר

,ואביוניםענייםשלשורותשורותתמצאפודוללאורךהשוק

שוניםנגינהוכלי,צרורותיהםעלרובציםחייםומקופחיעיוורים

בפניתציץרבבעיוןתעבוראלהבין.נדבהומבקשיםמנגנים

."'הויברכךלשלוםסע,מבקששאתהאתשתמצאעד,הקבצנים

ליבוהתמלא,ובנפלאותיו' בהובאמונתובביטחונוהיהודיהתחזק

העירקייבלכרךונסעשלוהחורףבעגלתוישבקם,גדולהשמחה

,ההרבתחתיתהעומד' לפודולהיישרניגש,לקייבבהגיעו.הגדולה

השורותביןעברהוא,הקבצניםטוריאתלמצואהצליחבנקל

גופותחתמקופלותרגליו,הקרקעעלשרועונקה'בנתקלולפתע

ברכיוועל,החורגתמאמושקיבלחבטותסימניפניועל,הצנום

.אזורשבאותוהערליםבקרבנפוץנגינהכלי,הבנדורה



למה,פוחז?נעלמתלאן"ונקהונקה":המפעלבעלבונזף

נמאסו. הביתהבחזרהתיכףוניסעהבה?רבכהצערגרמת

בגללהמרשעתמידילברוחהחלטתי,ונקההשיבחייעליי

נסעו. החורגתשלרוחהתיפחוהמכותההצקותהגידופים

אודותהיהודילוסיפרובדרך,בעגלהוהערלהיהודייחדיו

,המשפטעלהודיעוהוא,כולהבעיירההואשחוללהסערה

בביתבתפיסההמצוייםהיהודיםכלאתשתצילעדותוועל

.המעצר

באולםהתכנסוגוייםהמוני,המשפטמועדהגיעבינתיים

,היהודיםשלדינםאתחורציםכיצדלראותהמשפטבית

קריאות.דםצמאיכהונהפרחי,מנהיגיהםעומדיםבראשם

ונקהעיניהםחשכולפתע,עברמכלנשמעוליהודיםמוות

,חיעומדהשופטיםראוהו.וקייםחיהעדיםדוכןאלניגש

מנהיגישרקמוהשקרעלילתעלהואמעידכיצדשמעו

הדיןבפסקמידוהכריזו,מפשעחפיםיהודיםנגדהנוצרים

הכמרים,התביישווהמעליליםהמסיתיםנכלמו. זכאים

מאודםבכלשהשתוקקוהערליםמאותכל.דוםנאלמו

גבולהיהלא.ולהרוגלשדוד,נשפךיהודידםלראות

.התובעיםשללבושתם

אי,כעסםאתבונקהלהטיחהחלוהמשפטמביתבצאתם

אביךמביתברחת,הדברבכלהאשםאתה,שכמותךפוחז

בןנבל.בכפיהםעווללאעלהיהודיםאתהאשמנוובעטייך

,בלבדובקללותבצעקותהסתפקוולא,מקוללומורהסורר

ולפצועבולחבוט,הצנוםונקהאתלהכותאףהחלואלא

חבטשלישי,בגרונותפסואחר,לארץשהפילומיהיה. אותו

.ומתנשמתואתהמסכןנפחשלבסוףעד,קשותמכותבו

הסיפורשבועותמספרבחלוף,לשגרההעיירהחזרהאטאט

מנהלברם.העובדיםשלמליבותיהםנשכחכברכולו

מצאלא,הרותחהדודאלונקהאתשהשליךזה,הפנקסים

החבלאתקרעבעצמוהואהלא,נפשואתלהרגיעמנוח

ללאראהובעיניוהוא.הרותחהסבוןאלוזרקוהמתמונקה

עד,נרגעולאנחלא.לתחייההמתקםכיצד,חייםרוח

טובשםהבעלכי,וגילההמפעלבעלאתהיטבשחקר

.הנסגודלאתהיטבהביןעתה.בדברסייעהקדוש

מעוררת לתשובהוהשירההנגינה

פעם שאל אחד את הרה"ק רבי ישראל בעל ה"דברי

שהרי הנגינה וכוחה.עניןעלזיע"אישראל" ממודזיץ

ידוע שהשירה והזמרה במודזיץ, תופס מקום גדול 

ומעלהלתשובה,מעוררתשהיאוהשיב הרבימאד.

ישראלשללבםומקרבתאדם,שלנשמתואת

שלאמההיתכן,השואל:ותמהשבשמים.לאביהם

תעשהיראים,וספרימוסרספריידיעלמשיגים

הרה"ק ממודזיץ:ענהוהנגינה?ותפעל

שבארחייםבעלכפרלבןדומה,הדברלמהמשל

השעוניםשארביןשעןשלחנותובחלוןוראהלכרך,

האדםאתומעוררבנעימההמנגןמקיץשעוןהשונים,

לקנות שעון מעורר מנתעלאל החנותנכנסמשנתו.

בןוהשיב:הוא?מקוםמאיזה,השעןשאל אותוזה.

מהלשם השען:לואמראנכי.רחייםובעלפלוני כפר

גלגליםכמהוהרישיעורר אותך משנתך?שעוןלך

קולומשמיעיםהרחיים שלך,בביתמרעישיםואופנים

מהאותך,ומעורריםמקיציםאינםהםואםגדול.רעש

השיבהדקה והעדינה?בנעימהזהקטןשעוןלךיועיל

ידועכי האדם,בטבעימביןאינךוודאיהכפר:בןלו

אתמרגישהואאיןאצלוומצויבורגילשאדםשדבר

הגלגליםרעשהרגלשמרובכןאניאףמציאותו.

בכוחםואיןכלל,בהםמרגישאינניהחזק,וקולם

שעוןשלהדקההנעימהקאדוואבלמשנתי,להקיצני

משנתי.יקיצניזה,קטן

מוסרדספריהנגינה,כחעניןהוא: זהוהנמשל

ורגיליםאצלםמצוייםהאדםובניהיותיראים,וספרי

אולםהאדם.עלרושםעושיםאינםלפעמיםבהם,
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פוסטרבחסות דפוס 
דפוס אישי מקצועי

רחובות54ההגנה 08-8422112
P6422112@gmail.com

חג כשר ושמח
כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"אל

וכל הנילווים אליו
לאויוש"ט בשלימות הבריאות

קמחא דפסחא של הסבא משפאלי

אחת נסע הסבא שנה מסופר: 

קדישא משפאלי זיע"א לכל 

העיירות הסמוכות לשפאלי, וקנה 

הרבה חיטים לחג הפסח, ואח"כ 

טחן אותן, והכין "קמחא דפסחא" 

לרוב. העולם התפלא בשביל מי 

צריך כ"כ הרבה קמח? שלושה 

ימים קודם החג נשרפה פתאום עיר 

פאלי, ויצאו אחת הסמוכה לש

כולם נקיים מנכסיהם, וגם לצרכי 

חג הפסח לא נשאר להם מאומה. 

אז נסע תיכף ה"סבא" לאותה עיר, 

והביא את כל הקמח שהכין, ואפה 

מצות בשביל כל אנשי העיר. אז 

הבינו שהצדיק היכן תרופה למכה.

החסדאתלהשלים

אהרןרביהרה"קעלמסופר

מביקוריושבאחדזיע"אקוטלר

ברחובותבלכתוישראלבארץ

והחל, פלוניבעניהבחיןירושלים

איזהלולהעניקברצונואחריורץ

בפניהבהירבהזדמנות. מטבעות

אליוניגששניםלפניכי, מקורביו

בידוהיהשלאבשעהעניאותו

אותוהכירראה ושוכעת, מאומה

.אזשחיסרמהאתהשלים

גמילות חסד בגופו

שלא ניחן אחדמסופר: יהודי 

בקביעותמבקרהיהבבינה יתירה

הרה"ק רבי יחזקאל שרגא בבית

קשמסטראפקוב זיע"א, והיה מב

לקנותכל כמה חדשים כדי כסף

שהנעלייםבטענהלרגליומנעלים

לונתןפעםובכל,עליוקטניםנהיו

היתהשלאאף,מעותהרבי

בביתוהיהוממש,מצויההפרוטה

')זשמיעת קריאת התורה (
ראוי שישמעו הקריאה מתוך חומש. א)

(לדוד אמת, למרן החיד"א, סימן ח', אות 
כ"ד)

המנהג שהקורא עונה אמן על ברכת ב)
העולה לתורה, עם הציבור בקול רם,

הציבור, בכדי וממשיך בו קצת יותר מן 
לשמוע, שיבינו שמתחיל לקרות, ויטו אוזן

ומתחיל לקרות מיד, וטוב שיפסיק קצת בין 
יהא נראה אמן להתחלת הקריאה, שלא

מחמת נגינת אמן שהוא דבוק אל מה 
ס"ק י"ז)שקורא. (משנה ברורה, סימן קמ"א,

אם צריך לנקביו באמצע קריאת התורה, ג)
לגברא, ראצריך להמתין ולצאת רק בין גב

אם רק ביכולתו להשהות עצמו. (ערוך 
א')השלחן, או"ח סימן קמ"ו, סעיף

שבת קודש י' ניסן
בת עמרם (ב"א תפ"ז)מרים הנביאה 

יום ראשון י"א ניסן
רבינו משה בן נחמן רמב"ן (ה"א כ"ט)

הרה"ק רבי ישעיהו ב"ר אברהם הורוויץ 
ש"צ)-(של"ה 

יום שני י"ב ניסן
ר"במסטרילנדאל"סגזיסקינדמרדכירבי

)ז"תרט(משהיואל

יום שלישי י"ג ניסן
של"ה)-רבינו יוסף קארו ב"ר אפרים (בית יוסף

שנ"ז)-רבינו משה אלשיך ב"ר חיים (אלשיך
הרה"ק רבי מנחם מענדל ב"ר שלום שכנא 

תרכ"ו)-(ה"צמח צדק" מליובאוויטש 
הרה"ק רבי יואל משאץ ב"ר חיים (תרמ"ו)

יום רביעי י"ד ניסן
הרה"ק רבי אשר ישעי' מראפשיץ ב"ר אליעזר 

ליפמן (תר"ה
צבי הגה"ק רבי אברהם יפה'ן מנובהרדוק ב"ר

אשר יפה (תש"ל)
יום חמישי ט"ו ניסן

יצחק אבינו
הרה"ק רבי מאיר מקריסטינופאלי ב"ר צבי 

תקע"ה)–(יד המאיר 
הרה"ק רבי אלישע ב"ר ברוך מגורליץ (תש"א) 

יום שישי ט"ז ניסן
לוי בן יעקב משבטי קה

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

כמהלאחר.לחץומיםצרלחם

אמר,ונשנההדברשחזרפעמים

איןכברכזהשבגילהרבילו

יתכןולאהרגלייםגודלים

מתיושאלו,קטנהנהייתשהנעל

?רגליוצפרניאתלאחרונהגזז

ועללהתכופףלושקשהענההלה

גזזלארבזמןכברכן

לחדרהצדיקהכניסו.רנייםופיהצ

,מנעליואתלווהורידהאמבטיה

אתלוגזזובעצמוובכבודו

הנעלייםהיוומאז,רגליורניופיצ

.ונוחיםטובים

של הח"חדפסחאקמחאמגבית 

העולםמלחמתבתקופת

הרה"ק התגוררכאשרהראשונה

,סמילוביץבעיר"חייםחפץ"ה

נעניםלאהעירשעשירילונודע

חיטיםמעותלמגביתרחבהביד

המקוםשענייחששויש,לפסח

הזעיקחייםהחפץ.בחגסבלידעו

לביתהתושביםכלאתמיד

,ואמרהבימהעלעלה,המדרש

זקנתישכבראתםרואיםהלא

לעולםאותייקראומעטועוד

אנשיעלאותייחקרוובו,האמת

,צדקהנותניםהםאם,סמילוביץ

אני,ובכן. חיטיםמעותתרמואם

אם,להםאשיבמה,אתכםשואל

,שקרזההרינותניםשאתםאומר

אומרואם,שקרתילאומעודי

,הרעלשוןאדבר,נותניםשאינכם

הוא.בכךרוצהאינניאופןובשום

ומכל,דבריואתסיים להספיקלא

מאותלזרוקהתחילוהצדדים

שהספיקסכוםנאסףו,רובלים

.העירלענייהפסחצרכילכל

.


