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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 שמיני   -   נפלאים 

 
 "ויהי ביום השמיני" (ט, א) 

ומהו   י:),  (מגילה  צער  לשון  ויהי  כל  זי"ע,  מרוז'ין  הרה"ק  בשם 
העגל   חטא  אלמלא  כי  אלא  המשכן,  הקמת  ביום  שהיה  הצער 
לכל  והיה  מישראל,  ואחד  אחד  כל  בלב  שרויה  השכינה  היתה 
אחד משכן בפני עצמו, ועתה כשחטאו, וויי, כי מוכרחים למשכן 

 ולמזבח. 
 ) (מאמר מרדכי, מאמרי צדיקים, עמ' עג

 

ולבניו  " לאהרן  משה  קרא  השמיני  ביום  ויהי 
 " (ט, א) ולזקני ישראל

לכאורה קשה, שהרי כל מקום שנאמר 'ויהי' זה לשון צער, ואיזה  
ואמרו   המשכן,  הקמת  זמן  על  מדובר  כאן  והרי  כאן,  יש  צער 
חכמינו שהיה ביום הזה שמחה לפני הקב"ה כיום בריאת שמים 

 וארץ? 
וש, מבאר רבינו האור החיים הקד

התכו של ושהפסוק  לצערו  ן 
משה רבינו, שראה ביום הזה את  
גדולתו   ואת  אהרן,  של  גדלותו 
ממשיכה ביד בניו, נצטער משה  
שהרי   לזה,  זכה  לא  שהוא  רבנו 
להיות   אמור  היה  רבנו  משה 
הכהן הגדול, ורק בגלל שהפציר 
לפרעה,   בשליחות  שילך  ה',  בו 
שאין   וידוע  סירב,  רבינו  ומשה 

לגדול, נענש    מסרבין  לכן 
ועברה  הכהונה  ממנו  ונלקחה 

 לאהרן אחיו. 
רבינו   של  קודשו  לשון  וזה 
הקדוש כשמבטא את צערו של  
יום  'כשהגיע  רבינו:  משה 
פרח  אשר  על  נצטער  הפקידה, 
עולם.  כהונת  תפארת  עוז  ממנו 
בצדקות  מאד  עצם  כי  והגם 

מרגיש, וובענו חי  לב  כל  הלא  ה, 
 כזאת'.ובפרט בדבר מצוה יקרת הערך ומופלאת 

 

 ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה'" (ט, ה)  "
האדם   צריך  לתפילה  שכהכנה  זצ"ל  הקדוש  האר"י  בשם  מובא 

 לקבל על עצמו בכל יום מצות עשה של 'ואהבת לרעך כמוך'. 
על פי זה מסביר הרה"ק רבי אברהם יששכר רבינוביץ זצ"ל, בעל  
החסד לאברהם, את הפסוק 'ויקרבו כל העדה', היינו שהיה להם  

קירוב לבבות ואחדות, ואז 'ויעמדו 
וחז"ל אמרו (ברכות ו,    –לפני ה''  

תפילה.   אלא  עמידה  אין  ב) 
היו   מאוחדים  שהיו  בזמן 
לה'  ולהתפלל  לעמוד  יכולים 

 יתברך. 
 (ילקוט מאיש לרעהו) 

אליכם   וירא  תעשו  ה'  ציווה  אשר  הדבר  "זה 
 כבוד ה'" (ט, ו) 

מקוז'ניץ  משה  רבי  אנו    הצדיק  זה  שמפסוק  פעם  אמר  זצ"ל 
למדים הנהגה חשובה: שכמתעורר הספק בליבו של אדם בדבר  
חלילה   או  מצווה,  זו  האם  לעשות  חפץ  שהוא  שהיא  כל  פעולה 
כבוד   או  לה'  כבוד  יהיה  זה  ממעשה  האם  לבחון  עליו  להפך, 

 לעצמו. 
דבר זה מרומז בפסוק: "זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו", רק אם  

 . "מזה כבוד שמים "וירא אליכם כבוד ה'נראה שיצא 
קשה   הנמצא במצב  חולה  עבור  לתרום  שנתבקש  לעשיר  משל 
וזקוק לניתוח שיציל את חייו. הוא הסכים לתרום סכום עתק של  

 מיליון שקלים ובלבד שיפרסמו זאת ברבים. 
בלית ברירה עשו כמבוקשו, הוא נתן את הסכום והציל את חייו  

 של אותו יהודי.  
פשוט   בשכנות יהודי  גר  לעשיר 

אחד   יום  אמצעים,  וחסר 
המרקחת  מבית  כשיצא 
בוכה.   יהודי  ראה  השכונתית, 
לו:   ענה  והלה  שאל,  לך?!"  "מה 
מהרופא  מרשם  "קיבלתי 
לתרופה   זקוק  שאני  ומסתבר 
שתציל את חיי וחסרים לי אחד  
עשר שקלים, לא אספיק להגיע 
לביתי ולחזור עד שיסגרו כאן...  

תרופה היום  ואם לא אקח את ה
להסס  מבלי  יחמיר".  מצבי 
הוציא מיודענו את אחד עשרה  
התרופה   את  קנה  וזה  השקלים 

 שבדיעבד הצילה את חייו.  
שנות   ועשרים  מאה  לאחר 
השכנים  שני  עלו  חייהם... 
לשמים והנה קוראים לכל אחד 
על פי חשיבותו לפי הסדר. קם 

והכריז:   ש"כל המלאך  "מכיוון 
אילו הציל עולם מלא" נתחיל באילו המציל נפש אחת מישראל כ

לשכנו   ורמז  בהנאה  ידיו  חיכך  העשיר  ממוות"  אדם  שהצילו 
 בקריצת עין כאומר: "שים לב איך הם קוראים לי עכשיו".  

לתדהמתו, הראשון נקרא דווקא השכן שהציל יהודי בכך שנתן 
כסף  בכמה  "סליחה  ושאל:  נדהם  העשיר  תרופה.  לקנות  לו 

בודק  המלאך  עשרה    מדובר?!"  "בערך  לו:  ומשיב  ברישומים 
האם  האמת?!  עולם  זה  "וכי  וצעק:  העשיר  התקומם  שקלים". 
לו  ענה  שלי"?  השקלים  למליון  שקלים  עשרה  אתם  משווים 
המלאך: "כאן זה עולם האמת! 
מה   לשם  גם  מסתכלים  כאן 
האם   המצווה...  נעשתה 
אתה   לכבודך.  או  ה'  לכבוד 
עשית את זה כדי לפרסם את  

ולשם האישי    עצמך    - כבודך 

  ,

 (

 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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לוּ ַיְלֵדיֶהן' ְ ׁשּ ים ַרֲחָמִניֹּות ּבִ  'ְיֵדי ָנׁשִ
ר ְפַרְיְנד זצוק"ל ָהָיה ְמָתֵאר ֶאת  הרה"צ ר' ָאׁשֵ
ְמִסירּות  ָנּה ּבִ ָלה ֶאת ּבְ ּדְ ּגִ א ַרְחָמִנית ׁשֶ אֹוָתּה ִאּמָ

 ּוְבַאֲהָבה ֲעצּוָמה.
ָנּה ַלחֵ  א ׁשֹוַלַחת ֶאת ּבְ ָכל ּבֶֹקר ָהְיָתה ָהִאּמָ ר ֶד ייְ ּבְ

נִ  ּקֹוֶלְקִצּיָה ֲהִכי ַעְדּכָ מֹו ֶמֶלְך, ּבַ ִתיקֹו ָלבּוׁש ּכְ ית, ּבְ
ַטַעם. ִויץ' ֲעִסיִסי ּוָמֵלא ּבְ י ָהָיה ֶסְנּדְ  ָהִאיׁשִ

ְלָחה אֹותֹו  ָמָתּה, ׁשָ ִקיָעה ּבֹו ֶאת ִנׁשְ ִהיא ִהׁשְ
יר,  ן, ִליצֹר ְוָלׁשִ חּות, הּוא ָלַמד ְלַנּגֵ ּתְ ְלחּוֵגי ִהְתּפַ

יָנה...וְ  פּו אֹותֹו ּבִ ים ִאּלְ ָרִטּיִ  מֹוִרים ּפְ
ֳהַרִים ּנָה, ְוָכל  ַאַחר ַהּצָ ָהְיָתה יֹוֶרֶדת ִעּמֹו ַלּגִ

חּותֹו  ּקְ ֲעלּו ִמּפִ ֵכנֹוֶתיָה ְוַחְברֹוֶתיָה ִהְתּפַ ׁשְ
ים...  ְלִאּיִ רֹונֹוָתיו ַהּפִ ׁשְ  ּוִמּכִ

ַלִים! ָכל ְירּוׁשָ ּנּו ּבְ ח ִמּמֶ ...........לֹא ָהָיה ֶיֶלד ְמֻטּפָ



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 שמיני   -   נפלאים 

 
כבוד    'ה' כבוד  'וירא עליכם  הוא עשה זאת על מנת להציל יהודי".  

 כבוד לעצמנו... ולא לה' 
 

 "ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח" (ט, ז) 
פירש רש"י לפי שהיה אהרן בוש וירא לגשת אמר לו משה למה  

 אתה בוש לכך נבחרת. 
"ישמח   בעל  טייטלבוים  משה  רבי  ישב  כאשר  הימים,  באחד 

נ ולמד,  זצ"ל  חידוש  משה"  איזה  לחדש  בלבו  מחשבה  כנסה 
וגמר בלבו  זו,  פסולה  עצמו ממחשבה  ניער  מיד  אולם  להנאתו, 
אולם   עכשיו,  ילמד  לא  לשמה  שלא  הזה יהיה  והלימוד  שהואיל 

"והגית בו  וכי רשאי אני ללכת בטל,  ,מיד חזר בו גם ממחשבה זו
 אף רגע אחד.   ואינו רשאי לבטל  ,כתיבח)  -יומם ולילה" (יהושע א

מחויב   הייתי  לא  אילו  לבי,  מחשבות  יודע  ה'  אתה  ואמר:  חזר 
לקיים מצוה "והגית בו" לא הייתי לומד 

כן  גם  שהתערבה  מחמת  עכשיו 
שהרי  מאחר  אבל  להנאתי,  כוונה 
גם  כן,  אם  ללמוד,  מצווה 
כשמתערבת איזו כוונה להנאתי  
המצווה   את  לבטל  יכול  איני 
וממילא ללמוד,  אני   ומוכרח 

 שוב כוונתי לשם שמים. 
משה"   "ישמח  בעל  אמר  שוב 
מעתה אני מבין מה מאוד עמקו  
דברי חז"ל: "לעולם יעסוק אדם 
לשמה"   שלא  אפילו  בתורה, 
בלבו  כשעולה  אפילו  כלומר 
ילמוד   זה  בכל  להנאתו  ללמוד 
 שמתוך שלא לשמה בא לשמה.  
לאהרן,  משה  אמר  זו  דרך  על 
שהיה בוש לגשת וירא שמא לא  

לו   יתכוון אמר  שמים,  לשם 
לגשת,  עליו  זאת  בכל  כי  משה: 
הואיל והוא מצווה על זה, אם כן 
שמועל   על  בזה  ייענש  אפילו 
בהקדש מחויב הוא למסור נפשו  

 בשביל שמו יתברך ובשביל ישראל. 
 (עובדות מבית רבותינו)

 

ואת  חטאתך  את  ועשה  המזבח  אל  "קרב 
 עולתך וכפר בעדך ובעד העם" (ט, ז) 

האדמו"ר רבי מאיר הלוי מאפטא היה ממתנגדיו של הצדיק רבי 
שמחה בונים מפשיסחא, ופעם 
של  דרכו  על  תיגר  קרא  בפעם 

 רבי שמחה בונים בחסידות.  
הצדיקים  שני  פעם  כשנפגשו 
את   מאפטא  האדמו"ר  שאל 

רבים  רבי   ימים  בונים:  שמחה 

איך יכול מר לשמש מורה דרך לצאן    ,יתמנקרת במוחי תמיהה רב
שמר    לימה לה', הרי ידועמרעיתו ולעורר לב הרבים לתשובה ש

של   בסביבה  שם  ושהה  אשכנז,  בירת  ברלין,  רב  זמן  התגורר 
 חוטאים וחטאים... 

אנ הנה  הנותנת,  היא  מאפטא:  לרבי  בונים  שמחה  רבי  ו השיב 
קוראים בפרשת "שמיני" שביום השמיני למילואים אומר משה  
וכפר  עולתך,  ואת  חטאתך  את  ועשה  המזבח  אל  לאהרן: "קרב 
שתחילה  אהרן,  באוזני  מדגיש  רבינו  משה  העם",  ובעד  בעדך 

העם,   בעד  גם  יכפר  כך  ואחר  בעדו,  הקרבן  בהלכה יכפר  הכלל 
במצוה,  ,  קובע מחויב  שאינו  ללא  מי  ידי  יכול  הרבים  את  הוציא 

בהדרכת הרבים לדרך שמירת התורה והמצוות, מי   וכןחובתם.  
שלא ראה במו עיניו עבירות ועוברי עבירה, אינו מסוגל להוציא  

שקעו,   לתוכו  הרוחני  מהבוץ  להבלי  אחרים  קרוב  שהיה  זה  רק 
שהעולם זה  מוציא  כה,  האדם,  חולשת  את  פנים  אל  פנים  יר 

נפשיי כוחות  לתקן מקרבו  ם 
 עצמו ואת הזולת תיקון אמיתי.  

 (ממעייני החסידות) 
 

המזבח   אל  "קרב 
ועשה את חטאתך ואת  
בעדך  וכפר    עולתך 

 ובעד העם" (ט, ז) 
ישראל   ה'אהבת  כשנכנס 
לעריכת   זצוק"ל  מוויז'ניץ' 
סביבו,   הביט  הקדוש,  שולחנו 
האיך   לכאורה,  והסביר,  נאנח 
אפשר לגשת לנהל שולחן הלא  
כי   צ"ז)  (מנחות  אמרו  חז"ל 

כפר, אם כן,  שולחנו של אדם מ
השולחן,  אל  יהודי  יגש  טרם 
צריך   מזבח,  בבחינת  שהוא 
ולתקן   במעשיו  לפשפש 
חטאיו, כלומר לחזור בתשובה, 
בתשובה  לשוב  שהצטרכו  כמו 
וכמה   כמה  אחת  על  עליו,  מתוודים  שהיו  קרבן,  הקרבת  לפני 

 כשנגשים לנהל שלחן לצבור, כלומר לכפר על כל העדה.
בח' אשר הוא שולחנו של אדם, זה מרומז בפסוק 'קרב אל המז

'ועשה' לשון תיקון, דהיינו תשובה, 'את חטאתך' לחזור בתשובה  
ואז   ועליה,  תיקון  להם  שיהיה  כדי  עולתך'  'ואת  החטאים,  על 
ובעד העם', ובאמרו כל זאת זלגו עיניו דמעות וכל  'וכפר בעדך 

 הקהל נשבר לבו כחרס. 
 עמוד קלז)ח"א (קדוש ישראל 

 

כ  ראשון"  "ויחטאהו 
 (ט, טו) 

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 תשפ"אכ"א מר חשון  -ליבוביץ ע"ה 
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ַלִים................ ִנים ָקׁשֹות ַעל ְירּוׁשָ אּו ׁשָ ְוָאז ּבָ
נֹות ָמצ כֹול.ׁשְ ל ָצָמא ּוׁשְ ִנים ׁשֶ  ֹור ְוָרָעב, ׁשָ

ֵהמֹות בּוָאה, ּגַם ַהּבְ ַאט ַאט ִנְגְמרּו אֹוְצרֹות ַהּתְ
ָבר ֲחטּו ֶזה ִמּכְ ּלָן ִנׁשְ רֹות ִויָרקֹות ֶנֶאְכלּו ַעד, ּכֻ ּפֵ

ם ּמָ ים ֵהֵחּלּו ִלְגֹוַע ֵמָרָעב., ּתֻ  ֲאָנׁשִ
ס........ י ִנְתּפָ ְלּתִ ּלֹא ֵנַדע! ּבִ  ׁשֶ

כּוָנה ְלִדּיּוןבְּ  ְ בֹות ַהׁשּ סוּ ּתֹוׁשְ ּנְ ַאַחד ָהֲעָרִבים ִהְתּכַ
ב.  ּצָ  ַעל ַהּמַ

ָבר ב ּכְ ּצָ ּה. ַהּמַ ָחה ְרֵעָבה יֹוֵתר ֵמֲחֶבְרּתָ ּפָ ל ִמׁשְ ּכָ
ל! י ִנְסּבָ ְלּתִ  ּבִ

א ַרְחָמִנית, ְוָאְמָרה ְלֻכּלָן: ִּפְתאֹום ָקָמה אֹוָתּה ִאּמָ  
 ֲאִני ָאִביא ָלֶכן ֹאֶכל!

ר ְכׁשָ ָנּה ַהּמֻ א, ֵהִעיָרה ֶאת ּבְ ָהְלָכה ָהִאּמָ
ָפה ֶאת ֶלְחיֹו ,ְוֶהָחלּוׁש  ָקְרָאה לֹו ְלַחְדָרּה, ִלּטְ

ְבִכי:............. ה ְוָאְמָרה לֹו ּבִ ִחּבָ  ּבְ
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לומר,   שלום   ע"פ יש  ה'שר  של  קדוש  מפה  ששמעתי  מה 

נא (תהילים  הפסוק  בפירוש  זי"ע,  כבסני 'ד)  -מבעלזא  הרב 
על פי משל, שאנו רואים אם יש איזה    'מעווני ומחטאתי טהרני

אחרי   באמת  הנה  אותו,  לטהר  הבגד  את  ומכבסין  בבגד  כתם 
ונת הכתם  והוקל  מעט  נטהר  אחת,  פעם  מעט,  שנתכבס  לבן 

אמנם מכל מקום נשאר עוד רושם הכתם, אכן לאחר שנתכבס 
הבגד הרבה פעמים, אחר זמן רב, נטהר הבגד מכל וכל עד שאין  

 . רשומו של הכתם ניכר כלל
נתכפר  תשובה  אחת  פעם  עושה  החוטא  אם  זה,  דרך  על  כן 
אך   האדם,  בנשמת  ניכר  החטא  רושם  מקום  מכל  אכן  החטא, 

כמה פעמים ונזדכך נשמתו הרבה,  לאחר שהאדם עושה תשובה  
 אז אינו ניכר רושם החטא מכל וכל. 

מעווני,  כבסני  הרב  שאמר  זה 
שתכבס   שלאחר  לומר  רצונו 
פעמים מעווני, ואז  אותי הרבה 
לומר  רצונו  טהרני,  ומחטאתי 
ולא  מחטאתי  אותי  תטהר  אז 

 יהיה ניכר שום רושם וכנ"ל. 
ט)   (פסוק  אמר  גם  בזה 
אחר  ואטהר,  באזוב  תחטאני 
עוד,  אותי  שתטהר  אחר  כך, 
תכבסני   אז  פעם,  אחר  פעם 
היטב   אתלבן  אלבין,  ומשלג 
כשלג ולא יהא ניכר שום רושם  

 כלל, עכת"ד הקדושים.  
ויחטאהו  כאן  שאמר  זה 
הכוונה  לומר  רצונו  כראשון 

הכהן בקדושתו הרמה,    שאהרן
על  מחטאתם  העם  את  טיהר 
[גם  מזוככים  שנשארו  זה  דרך 
שום   בלי  הראשונה]  בפעם 
היו  כאשר  והיו  חטא,  רושם 
לפני החטא בלי שום כתם. וזה 
כראשון'  'ויחטאהו  שאמר 
וטיהר  שחיטא  לומר  רצונו 
החטא,  לפני  היו  כאשר  אותם 
לפני,  פירושו  ראשון  ולשון 

טו (איוב  הכתוב  ז)  כמאמר   ,
 הראשון אדם תוולד.  

 (ליקוטי אמרי יוסף) 
 

 ותצא אש מלפני ה'" (י, ב)"
ניתן  שבהם  מקרים  יש 
שהאש   בבירור  להיווכח 
צריך   ה'.  מלפני  היא  שיצאה 
ולראות  סביבנו,  להתבונן  רק 
הפרטית  ההשגחה  את 
של   שידו  ולהבין  בעיניים, 

דוש ברוך הוא שולטת בכל, והוא אחד יחיד ומיוחד, ובלעדיו הק
 אין אלוקים.  

שמעון',  'משכן  דישיבת  המשגיח  זוננפלד,  פנחס  ר'  הרה"ג 
ומרביץ תורה במדרשה ליהדות בפתח תקוה, סיפר שבבניין בו 
כולו  המבנה  גדולה.  שריפה  פרצה  תקוה,  בפתח  מתגורר  הוא 

מדרגות הותכו בזו אחר  השחיר מרוב עשן, וכל המנורות בחדר ה
זו, והתעוותו עד שאי אפשר להכיר שפעם היו כאן מנורות...  

אחת   נשרפה  לא  שלי  בקומה  זוננפלד:  הרב  מספר  והנה, 
המנורות, ולא נגעה בה האש כלל. היתה זו תופעה פלאית שאי  

 אפשר היה לתת לה הסבר הגיוני. 
אול נשרפה,  שלא  המנורה  שימשה  צורך  לאיזה  שנודע  י אחרי 

 נבין את העניין...  
שהתקנתי  מנורה  זו  'היתה 
הפועלת   שלי,  בקומה  במיוחד 
במשך כל יום השבת, וזאת כדי 
מחילול  ליהנות  אצטרך  שלא 
השבת של השכנים המדליקים  

 את האור'.  
היה זה כאמור נס ופלא לראות 
למנורה  התקרבה  לא  שהאש 

 זו.
עוד  מספר  זוננפלד  הרב 
כמה   עמדו  הכניסה  שבקומת 

ילדים זוגו ועגלות  אופניים  ת 
וגם הם נשרפו כליל, ולא נשאר 

בעגלת  רק  זכר.  ילדים  -מהם 
כלל,   האש  נגעה  לא  אחת, 
העגלה נשארה שלימה. של מי  
בן  אברך  של  העגלה?  היתה 
על  היום  כל  העמל  תורה, 

 תלמודו. 
העגלה   שאם  הקב"ה  ראה 
תישרף, ייכנס האברך להוצאה  
על  ושמר  גדולה,  כספית 

כבבת כך עי-העגלה  כדי  עד  נו. 
שכאשר הגיע האברך מהכולל, 
עם הילד, לאחר השריפה, יכול 
היישר  הילד  את  להכניס  היה 
אל העגלה. אפילו אבק לא נראה עליה... הכל היה שלם. למרות 

בלב  עמדה  זו  עגלה  שלא  -שגם  אפשר  איך  השריפה.  של  ליבה 
 לראות בכך את ידו של הקב"ה. 

 (ברכי נפשי)
 

אל  משה  "ויאמר 
דבר   אשר  הוא  אהרן 
בקרובי  לאמר  ה' 

 אקדש" (י, ג) 

 האשה החשובה מרת עי"נ ל
משה אליעזר "ר בע"ה  פייגא צפורהה

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 

ני, 
ס  

'ה

ל ל ל ל

ְך אֹוֶהֶבת ל ּכָ י ָהָאהּוב, ֲאִני ּכָ י ַהּיָָקר, ַיְלּדִ ַיְלּדִ
ַעְצְמךָ  ה יֹוֵדַע ּבְ ָך אֹוְתָך! ַאּתָ י ּבְ ַקְעּתִ ה ִהׁשְ ּמָ ַעד ּכַ

ו, י אֹוְתָך... ֲאָבל ַעְכׁשָ ְחּתִ ה ִטּפַ ּמָ ָמִתי, ַעד ּכַ ֶאת ִנׁשְ
ים נֹוְפִלים חּוץ... ֲאָנׁשִ ַטח יֹוֵדַע ָמה קֹוֶרה ּבַ ה ּבֶ ַאּתָ

ִרים... ים ּוְמֻיּסָ  ֲחלּוׁשִ
ַער ֵאב ְוַהּצַ ָך ֶאת ַהּכְ ִני, ֲאִני רֹוֶצה ַלֲחסְֹך ִמּמְ ּבְ

ְפָסההַ  ְך ּתָ ְסּבֹל... ּוְבתֹוְך ּכָ ּתִ זֶּה, ֲאִני לֹא רֹוָצה ׁשֶ
 אֹותֹו ְוכּו'...

א ַרְחָמִנית ֵכן??? ִאּמָ יַצד ִיּתָ ר: ּכֵ ַאל ר' ָאׁשֵ ׁשָ
ךְ  ל ּכָ ִקיָעִנית ּכָ ָנּה, ,ּוַמׁשְ ְסָרה ֶאת ַחּיֶיָה ְלַמַען ּבְ ּמָ ׁשֶ

ֶזה??? ָבר ּכָ ה ּדָ ֲעׂשֶ  ִהיא ּתַ
 

ַרם ָלּה ְלַפּנֵק ֶאת ּגָ ר: אֹותֹו ֵמִניַע ׁשֶ אֹוֵמר ר' ָאׁשֵ
לַֹח אֹותֹו ְלחּוג מּוִסיָקה  ָנּה ְוִלׁשְ ִניַע –ּבְ הּוא ַהּמֵ

ל אֹותֹו!!! ֵ ֵהִביא אֹוָתּה ְלַבׁשּ  ׁשֶ
ְך ל ּכָ ַחת ּכָ ִאם ָהיּו ׁשֹוֲאִלים אֹוָתּה 'ַמּדּוַע ַאּתְ ְמַטּפַ

ֵנְך?' ִהיא ָהְיָתה מ ִהיאֶאת ּבְ ַבע ׁשֶ ָ ּוָכָנה ְלִהׁשּ
ָנּה ִיְהֶיה ּבְ ה ֶאת ֶזה ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ְוָרצֹון ַעז ׁשֶ עֹוׂשָ

ים... ִלים טֹוִבים ַלַחּיִ ר ּוְמֻחּנְָך, ְוֵיֵצא ִעם ּכֵ ָ .....ְמֻאׁשּ
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שיתקדש  הייתי  יודע  אחי!  לאהרן:  משה  לו  אמר  רש"י:  אומר 
הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה  

 ולים ממני וממך. דשהם גאני 
יקרה  ולכאורה,   שזה  חשב  הוא  או  מדוע  מהם,  לאחד  או רק  לו 

אולי   לשניהלאחיו,  גדולים ו?  םיקרה  שהם  לדעת  נוכח  במה 
משניהם? אמר הר"ר העשיל: שני הסברים ניתנו מדוע "מפני רע  

הצדיק" הראשון,  נאסף  הרע.  ,  את  וימנע  יכפר  שבמיתתו  כדי 
הצדיק נלקח בטרם בא הרע, כדי למנוע ממנו סבל. השוני  והשני,  

אחד   בצדיק  די  הרי  מדובר,  אם בכפרה  בזה,  הוא  ההסברים  בין 
ההסבר השני, מן הראוי שכל הצדיקים הגדולים ילקחו,   ואילו לפי

למות   אמור  שצדיק  ידעתי  אמר  משה  סבל.  מהם  למנוע  כדי 
שני  משנסתלקו  אולם,  רע.  למנוע  ככפרה  שזה  וחשבתי 
הצדיקים האלה, התברר לי שהם נלקחו כדי למנוע מהם סבל. זה 
עצמו מצביע שהם גדולים משנינו, כי רק הם נלקחו, כדי למנוע  

 הם סבל. מ
 (חנוכת התורה) 

 

החטאת   שעיר  "ואת 
דרש דרש משה והנה  
על   ויקצף  שרף 
איתמר   ועל  אלעזר 
הנותרם   אהרן  בני 

 לאמר" (י, טז) 
דרש דרש משה, חצי התורה  

 בתיבות (מסורה).  
מלאדני הגה"צ  זי"ע    שח 

רמז   פה  יש  צחות,  בדרך 
באים   והמגיד  הרב  שאם 
ורואים   אסיפה  או  לסעודה 

  – שחוץ מהם יש 'דרש דרש' 
נוספים   דרשנים  דהיינו 

 -העומדים לדבר, אז חובה עליו לומר 'רק חצי התורה בתיבות'  
דהיינו שלא יאריך בדרשות ויאמר רק חצי מהתורה שהוא הכין,  

 בכדי שלא להטריח על הציבור.
 קוט מאיש לרעהו) (יל

 

 )י, כ"וישמע משה וייטב בעיניו" (
אמר' אלא  שמעתי  לא  לומר  משה  בוש  ולא  שמעתי  הודה 

 . )קא, אזבחים ' (ושכחתי
ששכח דבר הלכה ששמע מפי   מה הוטב למשהנשאלת השאלה,  

 הגבורה. 
רבי משה  ישראל,  אלא,  לבני  ה'  תורת  מלמד  ימיו  כל  היה  נו 

עייפות  חש  לאחרים,  רב  זמן  שמלמד  מי  הדברים  ומטבע 
הימים  ברבות  מסוימת 
לומד  להיות  לפעמים  ומבקש 

שאהרן   בשעה  מיוחד,  רוחני  סיפוק  משה  חש  לכן  אחרים.  מפי 
אחיו העמידו על כך ששכח משהו מתלמודו, כי בפעם הראשונה 

 תורה מפי הזולת. למד אותה שעה משה דבר 
 (משך חכמה)

 

אליהם  לאמר  אהרן  ואל  משה  אל  ה'  "וידבר 
 ב)-" (יא, א...דברו אל בני ישראל לאמר

כן  אחרי  מיד  שהרי  מיותרות  אליהם'  'לאמר  המילים  לכאורה 
 כתוב 'דברו אל בני ישראל לאמר'?  

שהציווי לפרש  אפשר  זי"ע,  אמת  האמרי  הרה"ק  'לאמר    אמר 
בעיניו',   וייטב  משה  'וישמע  למעלה  הפסוק  על  עולה  אליהם', 
שמעתי  אלא  שמעתי  לא  לומר  בוש  ולא  "הודה  רש"י  ופירש 
ושכחתי", ואת זה משה רבינו אמר לבני ישראל, שגם הם ילמדו 

 להיות 'מודה ולא בוש', ושלא יתביישו להודות על האמת. 
 (ילקוט מאיש לרעהו) 

 

לא   זה  את  "אך 
הגרה  ממעלי  תאכלו 
הפרסה  וממפרסי 
מעלה   כי  הגמל  את 
ופרסה   הוא  גרה 
טמא  מפריס  איננו 

 הוא לכם" (יא, ד) 
מסלנט ישראל  רבי   העיר 

נכתב   הזה  הפסוק  זצ"ל, 
הווה   מפריס',    -בלשון  'איננו 

נכתב  הבא  הפסוק  ואילו 
יפריס',  'לא  עתיד  בלשון 
ואחרי כן לגבי הארנבת נכתב  
בתורה 'ופרסה לא הפריסה',  
באים   שאם  אותנו,  ללמד  רוצה  התורה  כי  והסביר,  עבר.  בלשון 
לפסול אדם ולומר עליו שהוא טמא, אי אפשר לעשות זאת על  

רא בעבר  פי  התנהגותיו  כל  את  לבדוק  עלינו  אחת.  שלילית  יה 
לו  ואין  כראוי  שלא  התנהג  שבכולם  שרואים  אחרי  גם  ובהווה. 
שום סימן טהרה, עדיין חייבים לחשוב על העתיד שלו, אולי יתכן  

 אצלו איזה שינוי לטובה. 
רק אחרי שלא רואים בו כלל סימני טהרה, לא בעבר לא בהווה 

ר ולפסוק את דינו ש'טמא הוא', אבל עד אז ולא בעתיד, ניתן לומ
 צריך לעמול ולחפש אם אפשר ללמד עליו זכות. 

 (ילקוט מאיש לרעהו) 
 

 
 
 

ם 
com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במיילד 

ָרה  ּתְ ּה ִהְסּתַ ּלָ ַתת ַהּמּוָדע ׁשֶ ה, ּבְ ֵסֶתר ִלּבָ ֲאָבל, ּבְ
וָּ  ָנה ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי, ַהּכַ ּוָ ה ּכַ  –ָנה ַהּנֹוֶסֶפת ְוָהֲעֻמּקָ

ֲעלּות  ִהְתּפַ ָנּה ַיֲעצֹר ּבְ ְרֶאה ֶאת ּבְ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ֵגׁש ִעּמֹו  ּפָ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ֵרי יֹוַלְדּתֹו'! ׁשֶ ְוַיְכִריז: 'ַאׁשְ
ְך  ל ּכָ ִהְצִליָחה ּכָ א ׁשֶ ְפִליָאה: ִמי זֹו ָהִאּמָ ַאל ּבִ ִיׁשְ

ִחּנּוְך ְיָלֶדיָה?  ּבְ
וָּ  ה ָהְיָתה ַהּכַ תֹוְך ִלּבָ ֶרת ּבְ ְסּתֶ ַח ֶאת  –ָנה ַהּנִ ְלַטּפֵ

ּלָּה!  ָהֶאגֹו ָהַעְצִמי ׁשֶ
ִריְך  ּצָ ו ׁשֶ ה ַעְכׁשָ ּוָ ּצִ ח הּוא ֶזה ׁשֶ ְואֹותֹו ֶאגֹו ְמֻטּפָ

 'ֶלֱאֹכל אֹותֹו'........
ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ



15,00015,000

K S H A B AT @ I N N . C O . I L  

.052-7620219

419

"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְתָך ְוֶאת 
. עָֹלֶתָך" 

:  

 

 

. תו"  �"ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוּתֹאַכל אֹוָתם ַוָּימ
:  

. תו"  �"ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוּתֹאַכל אֹוָתם ַוָּימ

:

. "ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן" 
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האם ראוי לשאוף טבק בבית הכנסת? חלק א'
52

.
 .

ספרים בבית = 
לומדים גם בבית!

ש"ס, טור שו"ע, רמב"ם וכו' 
- במחירים הזולים בארץ 

 (לסטים בלבד). 
 מתחרה בכל הצעת מחיר. 

משלוחים לכל הארץ.

052-7176882
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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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18:29 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 תֲאסּורֹות ַמֲאָכלֹו - יְׁשִמינִ ת ָּפָרַׁש 

18:47 

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

18:48 

19:42

כך. הרב שאל את הסוחר שאכל במאסר 
מאכלות אסורות בעל כורחו: "האם קרה לך אי 

בילות וטריפות?". "אף פעם פעם שאכלת נ
 "לא יתכן".  -לא!", ענה. "אולי בכל זאת?"

 

לפתע נזכר! כשהיה אברך צעיר לימים, מיד 
לאחר נישואיו, זוגתו הצעירה הגישה לפניו עוף 
שהתעוררה לגביו שאלה בכשרות השחיטה. 
האברך החליט שהעוף כשר וישב לאכול. אשתו 
 שלא סמכה עליו, הלכה לשאול רב בנושא,

 שהורה מחמת הספק להחמיר.
 

"כעת נודע הדבר", הגיב החת"ם סופר, "רק מי 
ששומר על עצמו ככל יכולתו, זוכה לשמירה 
מיוחדת מהשמיים, כך שלא יכשל בשוגג ולא 

 והייתם קדושים"! -זהו "והתקדשתם  -באונס." 
 

בשכונתו של מרן הרב שטינמן זצ"ל מתגורר 
ירות יהודי ירא שמיים, אשר מקפיד על זה

מירבית בכל הנכנס לפיו. לא פעם ראו בני ביתו 
כי הוא זוכה לסיעתא דשמייא ומן השמיים 

 שומרים עליו שלא יכשל.
 

(בזמנם באחד הימים קנו בשר מהאיטליז 
רעייתו הגישה לפניו את  השחיטה היתה פרטית).

הבשר, אולם מחוסר תיאבון הוא הסיט את 
ו המאכל מלפניו. חצי שעה לאחר מכן נשמע

נקישות בדלת. בעל האיטליז עמד בפתח 
ואמר: "לא לאכול מהבשר, מאחר והתעוררה 

 בו שאלה הלכתית".

 לרפואה שלימה
 19:39 לנוריאל בן אסתר 

 ה'תשפ"א ניסן חכ"

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

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

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

 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
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 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

 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

  נעם בן שרה      ת שולמית טליה עדן אסתר ב
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 

 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
 ן מזל פחימהסימי בת סוליקה              שלו ב

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

 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

     רחל ברכה      ישראל בן חווהיהודה אריה בן 
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 משה בן נזימה     
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   

 סבריה                   קסנש בת דגטורונית בת 
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            
    אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

נעימה בת שרה        יהודה לייב בן אסתר מלכה
אות ואריכות ברי  -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 פרשת שמיני

"כשם שאני קדוש, שאני ה'  -פירש רש"י הקדוש
אלוקיכם, כך והתקדשתם, קדשו את עצמכם 

 למטה".
 

הנצי"ב מוולוז'ין מבאר את כוונת הדברים, שאם 
אדם אינו רוצה להיכשל במאכלות אסורות, 
ואפילו לא בשוגג, עליו לעשות מצידו את 

ירב. "והתקדשתם" בכל העניינים המ
 -שבשליטתו, ואז יזכה לסייעתא דשמיא מיוחדת

"והייתם קדושים", הקב"ה ישמור ויגן עליו שגם 
 בשוגג הוא לא יכשל.

 

הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד סיפר כי בזמנו של 
החת"ם סופר אירע מעשה בשני סוחרים יהודים 

ינות שקנו ספינה, והיו מובילים בה סחורות ממד
 שונות לאורך חופי הים התיכון.

 

באחד הימים הגיעו לספרד. לרוע מזלם, הם 
נתפסו בידי אנשי חוק, אשר האשימו אותם 
במסחר בסחורה גנובה. השניים נאסרו עד 
לבירור העניין. הם הסתירו את יהדותם בכל 

 כוחם בגלל האינקוויזיציה.
 

אחד מהם קיבל מנת אוכל. כשראה כי עליו 
מאכלות אסורות, השתנו פניו והיה להתגעל ב

בצער גדול. השומר ראה זאת, וגילה לו בסוד 
שהוא מן האנוסים, והוא אחראי על שחיטת 
הבשר, כך שאין לו סיבה לחשוש לכשרות 

 המזון. 
 

לאחר זמן, שוחררו שני הסוחרים והועלו על 
ספינה. כשהיו רחוקים מספרד, סיפרו אחד לשני 

אחד סיפר בצער  את החוויות שעברו עליהם.
רב כי נאלץ להתגעל במאכלות אסורות, ואילו 
השני סיפר לו על ההשגחה המופלאה שליוותה 

 אותו, ועל כך שנשמר ממאכלות אסורות.
 

לימים באו לפני מרן החת"ם סופר וסיפרו לו על 

19:41 

 פניני עין חמד

א ְתַטְּמאּו  יוְִהְתַקִּדְׁשֶּתם וְִהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאנִ " וְ
)מ"ד, י"א(ויקרא  "ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם

20:28 

20:25 

20:28 

 20:26 19:40 אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"להצדיק ר' חיים לע"נ  18:48



 

 

 
וכן מהו זמן ספירת  האם מותר להסתפר או לשמוע מוזיקה? ',ספירת העומר'בימים האלה שסופרים  

 העומר והאם מותר לאכול לפני כן?
 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן

ימי ספירת העומר, בהם אנו נמצאים, חל בהם אבל לאומי על אותם עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, שנפטרו 
בקיצור ימים ושנים. לכן אנו מחמירים על עצמנו ונוהגים דיני אבלות כגון: שלא מתחתנים ולא שומעים מוזיקה וכן אין 

 . הספרדים מחמירים עד ל"ד בעומר לעניין נישואין ותספורת)(מסתפרים, עד היום שבו פסקו מלמות, שהוא ל"ג בעומר 
 

מצווה, שהוא היום בו מלאו לנער י"ג שנה, מותר להשמיע מוזיקה. לעניין -מילה או בר-כאשר יש סעודת מצווה כגון ברית
 -לילדים קטנים וכן  -יש להחמיר לגברים, שלא לגלח כלל. אולם נשים מותרות בתספורת  -תספורת הראש וכן גילוח הזקן 

ובכל מקרה יעשה שאלת  -מותר לספר. אדם שמוכרח להתגלח, מכל סיבה שהיא, מוטב שיתגלח בערב שבת לכבוד השבת 
 חכם.

 

המצווה היא לספור תיכף בתחילת הלילה אחר צאת הכוכבים, ולכן יברך מיד, כשיזכור ולא ידחה את הספירה. בדיעבד יכול 
 שו"ע תפ"ט ס"' יב. מקורות:ת השחר. לספור עם ברכה כל הלילה עד עלו

 

ורק אכילת  -יש אומרים, שחצי שעה לפני זמן ספירת העומר, היינו חצי שעה קודם השקיעה, אסור לאכול ארוחה קבועה 
עראי של פחות מ'כביצה' פת מותרת. אם התחיל לאכול, יש אומרים, שכשיגיע זמן הספירה, חייב להפסיק ולברך ולספור, 

מותר לכתחילה  שו"ע תפ"ט סע' ד. מקורות:ואחר כך ימשיך לאכול.  -שאינו חייב להפסיק. וטוב לברך ולספור ויש אומרים, 
 לטעום פירות וכו' לפני ספירת העומר.

 

מי ששכח כל הלילה ולא ספר, יספור במשך היום עד השקיעה ללא ברכה, ובלילות שלאחר מכן יספור בברכה. אם נזכר 
הכובבים' (זמן צאת הכוכבים הוא שלוש עשרה דקות וחצי בשעות זמניות לאחר השקיעה) יספור אחרי השקיעה לפני 'צאת 

מיד בלי ברכה, ויש מחלוקת, אם יוכל לספור בשאר הימים בברכה, ונוהגים להקל בזה ולכן יכול לספור בשאר הימים עם 
 ח. -שו"ע תפ"ט סע' ז מקורות:ברכה. 

 

 ללא ברכה. נוהגים לספור בשחרית את ספירת העומר
 

, באחת הפעמים היה צריך להיכנס אל אוצר הספרים בישיבתו, בשעה בה הגאון רבי אברהם גורביץ ראש ישיבת גייטסהד
היה נעול ה'אוצר' ל'סתם מבקרים'. באותן שעות היו לעיתים מצויים שם מבני הישיבה. ראש הישיבה ניסה בידו לפתוח 

 הדלת, אולם הדלת הייתה נעולה. 
 

"אברהם גורביץ", השיב. הבחור החל  -"מי זה?"נקש אפוא על הדלת פעם ופעמיים, ואז שמע מבפנים קול נער שואל: 
לצחוק: "כל הכבוד לך, אתה מחקה את קולו של ראש הישיבה ממש מצוין... נו", המשיך ודרש הקול מבפנים, "מי זה?". שוב 

 ענה ראש הישיבה בקולו: "אברהם גורביץ".
 

כשפתח הבחור, מבויש וסמוק כל כולו, את עתה נשמע הקול מן ה'אוצר' מסתפק ושוב שאל מי הדובר, והרב ענה כמקודם. 
הדלת, נראה מחזה מפעים: רבינו 'פרץ' פנימה כשהוא מאהיל בשתי ידיו על שתי עיניו, ניגש למדף המבוקש ויצא כפי 

 ממקור ראשון) –ולו משהו מהעושה והנעשה בפנים... (הגר"מ וינגרטן שליט"א ר"י משנת שלמה  -שנכנס, בלי לראות 
 
 

פעם אחת הרה"ק ה'חוזה מלובלין' נתן לחסיד אחד תמר. החסיד פותח את התמר וראה, שהוא מלא בתולעים. החל החסיד 
(רבינו נקרא ה'חוזה' כיוון להרהר בלבו: "הרי הרבי רואה הכל ברוח הקודש, איך לא ראה שיש בזה התמר תולעים לרוב?". 

  לצפות למרחקים). הקודש ויכל-שראה ברוח
 

הרבי הרגיש במחשבתו ואמר: "כמו התיקון שיש לתמר כשאוכלים אותו, כך יש תיקון לתמר כשאין אוכלים אותו מחמת 
ומוצאים מהם שאינם ’, התולעים. ההרחקה של הדבר הוא התיקון שלו. וכן בערב שבת, כשמבררים את השעועית והאורז וכו

 הרי מה שמניחים בצד, הם מקבלים תיקון ע"י ששמרו את התורה על ידם".ראויים להיכנס לחמין לכבוד שבת, 
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עימה לרבינו, וכשבא לפניו אמר לו: "מפני יפר זקן אחד מעיר הקודש ירושלים תובב"א, שאחותו חלתה במחלת נפילה רח"ל, ונסע אביו ס
מה אתה בא אלי, האם אני רופא? לך אצל הרופא, שייתן לך תרופה מיוחדת למחלה הזאת", והלך אצל הרופא העיר, שייתן לו תרופה 

בפחי נפש שוב אל  למחלה. ענה לו הרופא: "אין לי שום תרופה מיוחדת לזה, אלא סם רפואה, שנותנים לכל הסובלים במחלה זו". הוא הלך
 רבינו והפציר בו עד בוש, ונשאר שם בשב"ק. במוצאי שב"ק נתן לה רבינו מהבשמים להריח. הריחה והתרפאה מהמחלה.

גאון רבי אנשיל סג"ל יונגרייז זצ"ל (אבדק"ק דינדיש) למד בצעירותו אצל רבינו. באחד הימים הגיע מברק לר' אנשיל סג"ל על מחלה ה
פורעד). במברק ביקשו, שידבר עם רבינו שהוא ותלמידיו יאמרו תהילים -בי משה נתן נטע יונגרייז זצ"ל (אבדק"ק טיסאחמורה שחלה אביו, ר

עבור החלמתו של החולה. כששמע על כך רבינו, הזדרז והתחיל לומר הוא ותלמידיו תהילים. באמצע אמירת התהילים סגר רבינו את סידורו, 
ע תיכף ומיד לביתך, ראיתי את נשמת אביך הצדיק כשהיא עולה למעלה בקודש". כשהגיע רבי אנשיל ניגש לרבי אשר סג"ל ואמר לו: "ס

 לביתו, שאל על זמן יציאת נשמת אביו הצדיק, ונמצאה שהיה זה באותו הזמן שניגש אליו רבינו.

נז זיע"א, פעמים שהיה תמה ואומר: אשר הגיעו יהודים ממרכז הונגריה וביקשו ישועות עבור רבינו האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאכ
"למה אתם טורחים לבוא אלי, הרי מצוי בקרבכם הרב דטשאטה, לכו אליו והיוושעו". במקרה מסוים, שמשודכת הייתה חולה בחולי הנפילה 

 ל"ע, העלימו זאת מעיני החתן, שהיה מופלג מאוד בתורה ויראה. 
 

לרבינו ושאל מה לעשות. הצדיק אמר לו: "מעיקר הדין הרשות בידך לחזור. אך אם  אחרי שבא בקשר השידוכים פנהלחתן כאשר נודע הדבר 
עלי אתה סומך, יהא ליבך סמוך, שתסתלק מחלה זאת ממנה". החתן בהיותו בטוח בדברי קודשו של רבינו הסכים להתחתן איתה. רבינו 

לא ניכר בה שום רושם  -יהם. מאותו הזמן והלאה הזדרז לבית מרקחת, קנה עשבים מסוימים, ונתן מהם לחולה לבשלם ולשתות מימ
 מהמחלה, ויהי לפלא.

יפר מוה"ר יהודה אריה מאיר הלוי יונגרייז ששמע מאביו הג"ר יצחק משה ששמע מאביו הגה"צ ר' יעקב שלמה רבה של פילק: "מעשה ס
בעיניו הקדושות והראה בידיו ואמר: "בצד זה לא  ופרצה שריפה בעיר ובאו היהודים לרבינו זיע"א בבהלה. יצא הצדיק אל רחוב העיר, הביט

 תהיה שריפה", וכן הראה על צד אחר. דבריו הקדושים התקיימו והשרפה כבתה ברגע שהגיעה לאותו המקום.

בווירטש אשר ליד דברצין.  )1826(נולד בשנת ה'תקפ"ו  -הגאון הרב אברהם יצחק גליק זצ"ל
עוד כשהוא קטנים. על כן נדר,  לאביו נולדו מספר ילדים בטרם נולד רבינו אולם הם נפטרו ל"ע

שאם יתקיים רבינו, יצום כל ימי שני וחמישי עד שיכניסו לחופה. כבר בילדותו התפרסם רבינו 
עשרה לא נמצא מלמד, שיכול ללמדו בהתאם לרמתו הגבוהה, ולכן -כעילוי. כשהגיע לגיל שתים

 נשלח ללמוד באלקאני. 
 

ד התפרסם כבחיר התלמידים. מאחר ולא בהמשך עבר לבאניאהד ושם למד. בכל מקום שלמ
ובמקביל  -רצה ליהנות מכתרה של תורה לכן עבר לעיירה קטנה האלאס. שם שכר חלקת אדמה 

החזיק ישיבה, ובה כשלושים תלמידים וכיהן שם כאב"ד. לאחר שנשרף כל רכושו, ובתו נפטרה 
בצו סביבו תלמידי עבר לכהן כאב"ד בעיר טאלטשווא במשך כחמישים שנים. מכל הסביבה התק

חכמים. מיעט באכילה ושינה ועסק רוב רובו של היום בתורה ועבודה באופן מופלג ובלתי ניתן 
שנים. ציונו בעיר טאלטשווא שבהונגריה.  83-. חי כ)1909ב' אייר ה'תרס"ט (-לשיעור. נפטר ב

 בנו, ר' אליעזר מילא את מקומו.

). 1846 -אבדק"ק קאלוב. נישא בשנת ה'תר"ו -(בת הגה"ק ר' ישעיה בנטמרת חוה רייצא שרה  אשתו: (שמאי).ר' משאי  אביו:
, הגה"ק רבי יצחק צבי מרגרטן, הגה"ק ר' יצחק ד באלקאן ומח"ס 'צרור החיים')”(אב הגה"ק ר' שמואל שמלקי קליין מרבותיו:

(מילא את מקומו ברבנות). ר' אליעזר  על הרמב"ם. נפטר בחיי אביו),(מח"ס 'חצר המלך' ר' מרדכי  ילדיו:(אב"ד באניאהד). משה פרלס 
באר • מספריו:(אב"ד של וואראל). ר' יחזקאל בנט  נישא למרת אסתר), -(אב"ד טשנגרהגאונים ר' אברהם הלוי יונגרייז  חתניו:
בה לשאלותיהם של רבנים מכל רחבי (כתשע מאות בירורים הלכתיים שנכתבו כתשושו"ת  -יד יצחק•על מסכות גיטין וחולין  -יצחק

 ב"ם.מחיבר מספר שירי קודש ביניהם שיר על סדר המורה לר הונגריה וטרנסילבניה).
עשה נורא מסופר על רבינו, שאירע לו בעודו נער צעיר, המעובד מתוך הספר 'באר יצחק' על מסכת גיטין, וממנו נוכל ללמוד לאלו תוצאות מ

הרות אסון עלולה הקנאה להביא. בעיר בה התגורר הנער השקדן וברוך הכישרונות, אברהם יצחק, דר גם תלמיד חכם מפורסם ומופלג 
ים, אותם שלח ללמוד באותו תלמוד תורה שם למד רבינו. רצון עז היה לו לת"ח זה, שבניו יגדלו בלימוד התורה ויתעלו בתורה שהיו לו שני בנ

 בלימודם, עד שייעשו ל'גדולי הדור'. 
 

שהרי ייעדם  ציפיות גדולות היו לאבא, בעת הכניס את בניו לת"ת. עז היה רצונו לראות בהם כבר עכשיו ניצני גדלות, הרבה מעבר לבני גילם,
. לגאוני הדור וחכמיו. אך כגודל הצפייה, כך רבה האכזבה, כאשר התברר לו, כי בניו אינם עולים כל כך בסולם המעלות כפי שצייר בעיני רוחו

היה קשה לו ביותר לראות תלמיד בשם אברהם יצחק שעלה במעלות התורה הרבה יותר מבניו. "בושה גדולה בשבילי", חשב בליבו, 
ם יצחק ידע את כל מה שלומדים בהבנה מלאה, ויאפיל בזאת על ידיעת התורה של בני. לא ייתכן, שיעלה בחוכמתו עליהם". קנאתו "שאברה

הקשה בילד המסכן, והחכם הזה הלכה וגברה. עובדה זו שישנו ילד העולה בהשגותיו על בניו, הייתה מעל לכוח סבלו... היא לא נתנה לו מנוח 
 י שיבוש דעתו. ביום ובלילה, עד כד

 

הוא רקם מזימה אפילה כיצד יוכל להסיט את הילד המוצלח מן הדרך, רח"ל. יום אחד נכנס האבא הקנאי, שכאמור היה ידוע כאדם חשוב 
וכת"ח מופלג, למלמד של הילד, והורה לו בתוקף, שילך ויודיע לאבי הנער שאברהם יצחק איננו מסוגל ללמוד גמרא. אותו מלמד חשש ממנו 

כן עשה כדבריו. הוא ניגש לאביו של אברהם יצחק, שהיה אדם פשוט ותמים ואמר לו: "מאוד רציתי לעשות מבנך ת"ח. אך לצערי אני רואה, ול
…". שכל מה שאני משקיע ומלמד את בבנך הוא לא מבין. אין לו מספיק כלים כדי להתעלות בתורה, לכן חבל, שתשלם שכר לימוד כה גבוה

 דברי המלמד, הזדעזע ופרץ בבכי נסער.  כששמע אבי הנער את
 

הוא החליט ללכת להיוועץ בדעתו של... אותו תלמיד חכם (שקינא בבנו) ולשאול אותו מה לעשות עם הבן שלי. הוא הגיע לאותו חכם וסיפר לו 
ח לדבריו, 'השתתף בצערו' מה שאירע ואמר כי עד היום חשב שבנו מסוגל להיות רב בישראל, וזה עתה שמע כי לא יצלח בכך. הקשיב הת"

ויעץ לו, כי יבקש מהמלמד שלא ילמד את בנו גמרא אלא רק מה שיהודי צריך לדעת: להתפלל וילמד קצת פסוקים מהחומשים עד כמה שיכול 
. לתפוס... שוב פרץ אבי הנער בדמעות שליש, כששמע את הדברים בכה: "וכי על הנער הזה התפללתי?!". בלית ברירה עשה האב כעצתו

ברוב שעות היום, כשלמד המלמד גמרא עם רש"י, היה אברהם יצחק נשלח מחוץ מהכיתה. רק כאשר למדו חומש, היה ישב בין חבריו ולמד 
 עמם. כך נמשך הדבר מספר שבועות. 

 

ר אברהם יצחק יום אחד הגיע מלמד חדש לכיתה. גם הוא המשיך לנהוג כן כפי שקיבל מקודמו. בשעה שלימד גמרא, הבחין המלמד כי הנע
שהיה אמור בשעה זו לשוטט בחוץ, מאזין בקשב רב לשיעור, מבחוץ... המלמד קרא לנער והחל לבחון אותו על דף הגמרא שלימד. להפתעתו 

 … המרובה הנער הבין את כל לימוד הגמרא על בוריה באופן שוטף יותר משאר התלמידים
 

יצחק מסתובב בחוץ ואינו לומד גמרא?". התלמידים ענו לו: "כי מוחו חלש ואינו  הוא נדהם, פנה לתלמידים בתמיהה ושאל: "מדוע אברהם
תופס. לכן החליטו המלמדים שלא להכביד עליו". כששמע המלמד את הדברים הבין כי מזימה רעה מאחורי העניין. כשהוא נסער עד עמקי 

 ון מעל בני גילו?". נפשו פנה לאבי הנער ושאל: "מדוע בנך אינו לומד גמרא, הרי הוא חכם ונב
 

סיפר לו אביו את מה ששמע מהמלמד ואת העצה שקיבל מהת"ח. אמר המלמד לאבי הנער: "תנה אותו על ידי, ואני אלמד אותו באופן פרטי. 
כך אם בסוף הזמן הנער יבחן על חמישים דפי גמרא ולא ידע אותם, אל תשלם לי מאומה! בטוחני, כי בנך יהיה לתפארת בישראל!". ואכן 

 היה. הנער ראה סימן ברכה בלימודו והתעלה בידיעותיו, הלך וגדל בתורה מאוד. 
 

שתים עשרה, לא נמצא מלמד, שיכול ללמדו בהתאם לרמתו הגבוהה. כשהתברר לאבי הנער, מה איומה קנאתו הקשה של -כשנעשה כבן
ד בעיר רחוקה. שם המשיך אברהם יצחק להתעלות ולגדול אותו ת"ח שסמך עליו, ואיזה אסון כמעט המיט על בנו, העביר האב את בנו ללמו

 בתורה, עד שנעשה לתלמיד חכם מופלג. 
 

אותו ת"ח שיעץ את עצתו, התחרט והצטער מאוד על המעשה הרע שעשה. אולם מידת הדין פגעה בו, כאשר בניו, שקיווה לראותם גדולי 
י איכר. מאותו מעשה חזר בו אותו הת"ח ממידתו הרעה, וקירב באהבה עולם, התרחקו מהתורה רח"ל. האחד נעשה מנהל חוות סוסים והשנ

 רבה את ר' אברהם יצחק. כשחזר לבית אביו, כיבדו לדרוש בביה"כ. לאחר הדרשה קם הת"ח ונשקו על ראשו בפני קהל ועדה.

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"לזצק ְגִליק יְִצחָ ם ַאְבָרהָ ב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  



 

 

  
 

 

הרי אפילו איתי אתה מדבר  ?!איתו לא מצאת זמן לדבר
 כבר במשך למעלה מרבע שעה?". 

 

"מה אעשה", התגונן האיש, "מאז ומתמיד קשה לי 
להתפלל במשך זמן ארוך וברצף. אפילו בתפילת שמונה 
עשרה, אני רק מתחיל את התפילה וכבר תוקפות אותי 
מחשבות זרות מכל כיוון. על אחת כמה וכמה בתפילה, 

  שאינה מן המניין".
 

"מה לעשות, שזו הכתובת היחידה אליה אתה אמור לפנות 
כרגע, הרי אתה בעצמך מעיד, שכבר כלו כל הקיצים. שמע 

שלוש וכתוב לך מראש, מה אתה -לעצתי, פנה לך שעתיים
 עומד לדבר. כך תהיה בטוח, שלא תהיינה לך הפרעות".

 

שבועיים לאחר מכן התקשר אלי האב וסיפר באושר: 
מהרופא". "איזה רופא?", תמהתי. הסביר  "קיבלתי תשובה

האב הנרגש: "כבר בבוקר שלמחרת השיחה איתך 
החלטתי לבצע את דבריך הלכה למעשה. השכם בבוקר 
הודעתי לבוס שלי שאאחר לעבודה בכמה שעות. התפללתי 
שחרית בכוונה בבית הכנסת הסמוך לביתי. מיד לאחר 

י ברכבי לימוד השיעור הקבוע וארוחת בוקר קצרה, יצאת
לחורשה צדדית. התיישבתי שם על ספסל מוצל והתחלתי 

 להתפלל".
 

"הטרדות הופיעו כמצופה, אולם בידי היו צרור דפים, 
עליהם כתבתי את כל הנושאים, שביקשתי לדבר עם 
הבורא. במשך שעות ארוכות שפכתי את כל מרירות ליבי, 
שהצטברה לי לאחר תקופה כה ארוכה של התמודדות. 
דיברתי על הכול. סיפרתי על כל הקשיים, שעברנו עד כה 

 עם הבן". 
 

י על העתיד, הודיתי בחום על כל הטוב, "בטרם ביקשת
שהוא מרעיף עלי. כאשר סיימתי את התפילה כבר הגיעה 
שעת המנחה. יצאתי שוב לביה"כ והתפללתי מנחה, כמו 

 שצריך. משם יצאתי לעבודה, כשבליבי תחושת שלווה". 
 

"היה זה ביום ראשון. ביום חמישי באותו שבוע התקשר 
בני. היו לנו שיחות  אלי הבוחן של החיידר שבו לומד

משותפות רבות בשנים האחרונות. בד"כ הן לא היו נעימות 
במיוחד. אולם השיחה הפעם הייתה שונה. הבוחן שמח 
לבשר לי, שהשבוע הצליח הבן שלי במבחן. הוא אמר את 

 בבהירות מיוחדת. ממש הפלא ופלא". ‘ שקלא וטריא‘כל ה
 

ואמר: "בשבוע שלאחר מכן התקשר אלי המלמד בחיידר 
. באותו שבוע התקשר הבן שלך השתנה מהקצה לקצה''

אלי גם האברך שלמד עימו באופן פרטי. גם הוא הביע את 
התפעלותו מהשינוי המדהים, שהוא רואה במהלך 
השיעורים. אני אסיר תודה שהפנית אותי לרופא הנכון. 

 לרופא כל בשר ומפליא לעשות, והישועה אכן הגיעה".
 האור') (מעובד מתוך 'ומתוק

ואנו  לעיתים אנו עלולים לשכוח חלילה מיהו הרופא האמיתי
תולים את תקוותינו ברופא כל בשר, שהיום כאן ומחר 

עולמו. יש לנו כמובן את חובת ההשתדלות, -מתבקש לבית
 אולם אסור מצד שני לשכוח חלילה את בורא עולם.

 

שלמה לוינשטיין שליט"א, ששמע ‘ סיפר המגיד הרה"ג ר
מידידו ר' בן ציון סנה הי"ו מארה"ב, העוסק רבות בעידוד 

ניין התפילה וההודאה. כך סיפר הרב סנה: יום אחד וחיזוק ע
פנה אלי יהודי וסיפר על צרתו: "בני היקר, סובל שנים 
מבעיות ריכוז קשות. בנוסף לכך, ושמא בעקבות כך, גם 
דיבורו קטוע ומשובש. הוא מתקשה מאוד להשתלב בחברה. 
הבעיות הללו מקשות עליו ומפריעות לו בכל התחומים: הן 

 דית והן מבחינה חברתית".מבחינה לימו
 

"ניסינו לעשות את הכול כדי לעזור לו. שכרנו מלמד פרטי, 
לקחנו אותו לטיפולים רגשיים אצל טובי המומחים, לקחנו 
אותו אצל רופאים מומחים. לצערי שום שיפור לא נראה 
בשטח, ואדרבה מצבו רק הולך ומחמיר. הוצאתי עד כה על 

עים אלף דולר ללא כל טיפולים בעבורו כבר למעלה מארב
 תועלת", והוסיף במרירות: "אני מרגיש אבוד וחסר תקווה".

 

שתיקה קצרה של שותפות בכאב השתררה בינינו, 
כשבסיומה שאלתי: "אצל רופא פלוני היית כבר?". בכוונה 
נקבתי בשמו של רופא להתפתחות נודע ומפורסם אשר על 

וודאי!", השיב כל ביקור במרפאתו הוא גובה טבין ותקילין. "ב
האיש, "ישבנו אצלו למעלה משעתיים, שעליהן שילמתי 
במיטב כספי. מדובר ברופא מקצועי ויסודי מאוד. בהתאם 
לכך הוא חקר אותנו ארוכות על כל קורות חייו של הבן. מיום 
לידתו ועד עתה. כפי הנראה, הוא ניסה להבין בכך את מקור 

 רגשותיו השליליים של הילד".
 

ו הביקור הגענו אליו לביקור נוסף, שגם הוא היה "לאחר אות
לא קצר ולא זול", הוסיף ואמר האב, "אולם כבר אמרתי: שום 
דבר לא הועיל. אפילו הרופא הגדול והנודע לא הצליח למצוא 

 תרופה לבעייתו הקשה של בני".
 

"ידידי", קטעתי את דברי האב, "אני שומע מפיך שכבר 
אך ים ואצל מומחים שונים. העברת שעות ארוכות אצל רופא

מתי בפעם האחרונה דיברת עם הקב"ה על בעייתו של 
". האב היה מופתע מהשאלה. בנך במשך כמה שעות?

הרהר מעט ואמר: "אודה על האמת, נדמה לי, שאם אצרף 
את כל מה שדיברתי עם ריבונו של עולם במשך כל השנה 

 האחרונה, לא אגיע לשלוש שעות".
 

 –שזוהי רק השתדלות  –ת לרופא בשר ודם "אינני מבין, הלכ
שילמת לו כסף רב ודיברת איתו במשך שעתיים רצופות. 
באת אליו שוב לשעתיים נוספות וגם עליהן שילמת במיטב 

ואילו עם רופא כל בשר, הכול יכול, אשר הוא מוכן כספך, 
ומזומן להקשיב לך בכל עת ובכל שעה, חינם אין כסף, 

 יָהֲאִמּתִ א ָהרֹופֵ  ִמיהּו

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל            מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                    הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

  מאירה בת יפה ע"ה      ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                יונה ז"ל                         אברהם בן                                                            ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

"ל צזשאול בן סילביהר'        ע"ה   תופחה בתסעידה              יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל    אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
    שני בת אסתר ע"ה                    מזל בת שמעון ע"ה               אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                             נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

מסודי בת חביבה ע"ה            ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת                      דב בן יצחק ז"ל                                                       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                   דוד בר חסיבה ז"ל                
אסתר בת גולה גאולה ע"ה              ז"ל  יעקב בן אסתר                   ע"ה     סוליקה בת עישה                                     ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש                          חווה בת יעקב צבי ע"ה

    רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"ל                              ז"ל סלים בן פרחה                                     אסתר בת נעמי ע"ה                           יצחק יצקן בן רחל ז"ל                          
ז"ל     שלום בן אסתר ז"ל                    לטיף בן פרחהיעקב בן סלימה ז"ל     ימין אלתר ז"ל                                                     ר' דב בן בנה                           "עמרדכיבתברכה

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל                                                    יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                     
    אביבה לושי ע"ה                      ז"ל יהודה בן סעידהאסתר בת זהרה ע"ה                  מישא   ז"ל                                                          דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                    

כל נשמות עם ישראל         ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן     אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                         

 לע"נ

 תנצב"ה
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  .שבת מברכין, )ו' שמואל ב(ויסף עוד : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""שמינישמיני""רשת רשת פפפ
  .שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו ]. א, י[ "אש זרה אשר לא צוה אותם' ויקריבו לפני ה"
באדם שהדין , בפושע, ל גם כאשר מדובר בחוטא"כלל זה אמרו חז". בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה אין"

  .שורה של איתותים. ואחר כך נגעי בגדים, נגעי בתים. ם אז יש תהליךג. נותן שינוגע בנגעים נוראים רחמנא ליצלן
שלא להשבית את . אין הכהן רואה את הנגע בחג: הוראה מיוחדת. יש סייג, גם כאשר נגזר דינו ללקות בגופו

  .את אווירת החג, את העונג, השמחה
                   . לכאורה, ו כללים אלובפרשתנו הופר, והנה. יתברך שמו,  הנהגות רחמים של בעל הרחמים–כל אלו 

          . יום כהונתם הראשון, ביום שמחתם של אהרון ובניו. ת השכינה במשכןביום השרא, ום שמחתם של ישראלבי
שהיה במותם , כנראה. נורא הדבר.  מתונדב ואביהו, בא המוות בחטף. דווההופרה הח, ביום זה הושבתה השמחה

המוותה ' יקר בעיני ה. " השמחה ביום גדול וקדוש זהשהיה כדאי להשבית את, כה נחוץ ודחוף, לקח כה נצרך
והיה כדאי במרום ". שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו. "והיה כדאי ליטול נשמת צדיקים אלו, "לחסידיו

  ! ביום הקמתו–לחולל דבר השקול כשריפת המשכן 
  ?ת המשכןבעת חנוכ, ן דווקא אזלקח שהיה צריך להנת. מהו הלקח מפטירת נדב ואביהו

               , ל"כה הסבירו רבותינו ז? מה פירוש הדברים". אשר לא ציווה אותם", "אש זרה"נדב ואביהו הקריבו 
  :להדריכנו ולהורותינו, מכוונים אלינו. והדברים נוגעים גם לגבינו

קשה לתאר את . האש היא דבר נפלא". בהגיגי תבער אש, חם לבי בקרבי: "ככתוב. להטהיא סמל להתלהבות ו, אש
היא משמשת להתכת . לצלייה ולטיגון, היא משמשת לבישול, היא משמשת למאור ולחימום. החיים בלעדיה

אם תהיה , ברכה באש:  בתנאי אחד–אבל כל זאת .  בכל דבר–למעשה , להנעת מכונות, צבעיםלייצור , מתכות
  .תכלה כל דבר, הלדליק, לשריפה. תהיה לאסון נורא, אם תצא משליטה ופיקוח. תחת בקרה, תחת שליטה
  .מנותבת, מבוקרת, שתהיה נשלטת: אך בתנאי אחד, ברכה בה, נחוצה היא.  של האדםוהתלהבות, כיוצא בכך

                  , ט ומשיכות מתגסופג הצלפות שו, עול כל היום כולוידוע הסיפור העממי על הסוס הנאמן שהיה מושך ב
                   , יצד כלב השעשועים של האדוןמשם ראה בכליון עיניים כ. ובסוף היום נשלח אל האורווה באדישות

                . וגילה את הסוד, בקנאה עקב אחר מעשיו של הכלב. מתקבל בלטיפות ומאור פנים, שהתפנק כל היום כולו
. ניצב על רגליו האחוריות וממש מפיל עצמו לחיק בעליו, מקבל פניו בנביחות שמחה, הכלב מתפרק על בעליו

הזדקף על שתי רגליו , צנף וצהל, כשהותר מריתמתו, ת היוםלמחר. החליט הסוס לאמץ לעצמו מרשם זה של אהבה
  ...התקבלו מעשיו" מאור פנים"נוכל לתאר לעצמנו באיזה ... וביקש להפיל עצמו על בעליו, האחוריות

  ...לא ייצא אדוניו בשלום' חיבוקו'בגלל שמ... בגלל הממדים של הסוס? מדוע, ובאמת. הסיפור מעורר חיוך
אבל רגשות אלו . ורחמנא ליבא בעי, "'כל לבבות דורש ה. "הקדוש ברוך הוא מבקש את הרגשותוודאי ש: ולענייננו

                   , גם לא בכוונות הטהורות ביותר, אין לחרוג מהם .צריכות להיות מנותבים בנתיבות התורה והמצוות
                   ', שהוא מקום עבודת ה, היה צורך להדגים זאת ולהדגיש זאת דווקא ביום חנוכת המשכן. הנעלות ביותר

          אם היא אש , "אש זרה"אם האש היא . לפי ההוראות,  אבל לפי הציווי–אש . אש להבה, עבודה בחום וברגש
  !יש להגיב בחומרה, יש לקוטעה באיבה, "אשר לא ציווה אותם"

               ,בכל דבר. מקיפה את כולם, תורת החיים, משום שהתורה הקדושה, הדברים אמורים לגבי כל שטחי החיים
 שהוא טוב –ולפעמים הרגש . דין ופסק. הוראה והכוונה, יש לתורה הקדושה תשובה, ל הפרקבכל שאלה העולה ע

              . סכנת שריפה נוראה, ואז סכנה בו. מבקש לפרוץ גבולות,  מתפרץ בחום לב–מועיל ונחוץ כשלעצמו , ונפלא
  .)מעיין השבוע( !ונתיבות ההלכה, להדריך אותו על פי מסילות התורה, חייבים להגביל אותו

  ! יסוד היסודות–אמונת חכמים ]. ג, י[ "לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד' אשר דבר הוא ה
. על העם כולו נגזרה כליה, הלוחות נשברו, העגל נעשה. אירע הכישלון הגדול, ארבעים יום בלבד לאחר מתן תורה

, הורד את עדייך מעליך: "אמר לעם' וה.  לילהוארבעיםארבעים יום משה רבינו נאלץ להתחנן לביטול הגזירה 
  .המתינו בני ישראל לגזר דינם, בין חיים למוות, מתנודדים בין תקווה לייאוש, וכך". ואדעה מה אעשה לך

       ". סלחתי כדבריך', ויאמר ה: "ובפיו הבשורה, ביום הכיפורים ירד משה רבינו מן השמים ובידו הלוחות השניות
                   . כדי לחדש את הקשר והאהבה שבין הקדוש ברוך הוא לעמו, השראת השכינההם נצטוו לעשות משכן ל

מייחלים להקמת המשכן שיבשר את חזרת היחסים , זהב וכסף ונחושת, ובני ישראל מיהרו והביאו את נדבת ליבם
                   . ונחלו מפח נפש, כולם ציפו להקמתו. עבודת המשכן הסתיימה בחנוכה .את מחילת עוון העגל, לתיקנם

  .עוד לא הגיע המועד. נו הצטווה להקפיאורבימשה 
               .  ובערב פירק אותו–עבדו בו את עבודת הקודש , משה רבינו הקים את המשכן. הוא הגיע בסוף חודש אדר

  .בכל שבעת ימי המילואים. והשלישי, וכך גם ביום השני! איזו אכזבה. כך נצטווה

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 .ו"נועה בת בר שירה הי, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי רונית בת לוסיה, ו"הי מרדכי בן שרה, ו"הי יצחק בן ליבה, ו"הישמואל בן מונירה לרפואת 



          , וירדה על המזבח' ואש יצאה מלפני ה,  הקודשעבדו אהרן ובניו את עבודת, בראש חודש ניסן, וביום השמיני
                   , איזה מעמד מרומם ונשגב"! וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם", וידעו הכל שנתכפר להם חטאם

' ותצא אש מלפני ה", נוטלים שני בני אהרן מחתות ומקטירים קטורת, בעיצומה של השמחה, ואז .מקודש ומפעים
  .השמחה הושבתהו, "'וימותו לפני ה, ותאכל אותם

שיש קשר בין , כנראה? מדוע לא חמל, מדוע לא האריך הקדוש ברוך הוא אפו, ולמה דווקא עכשיו? מה קרה, מדוע
  !למוות שני בני אהרן, מעמד חנוכת המזבח וכפרת העוון

                  , האחת מהן היא. ל מונים לכך כמה סיבות"חז. ונבין זאת באם נתבונן במה חטאו נדב ואביהו, אמנם כן
                   , סיבה נוספת היא". ואני ואתה ננהיג את הדור) משה ואהרן(מתי ימותו שני זקנים הללו : "ו אומריםשהי

  ".הורו הלכה בפני רבם"ו, שלא נועצו במשה ובאהרן לפני שהקטירו את הקטורת
אתם מבקשים , אתם מבקשים השראת שכינה: דווקא במעמד מרומם זה, וזאת רצה הקדוש ברוך הוא להדגיש

, הקדוש ברוך הוא מוכן למחול ומוכן להשרות שכינתו, ואמנם. ון וחידוש הקשר עם הקדוש ברוך הואמחילת עו
  ! אבל יש לכך תנאי

ישנם בעם , עתה. כולכם ראשים וחשובים, "ממלכת כוהנים"הייתם כולכם , אילו לא הייתם עושים את העגל
             , ישנם בני תורה. על מחיה ועל הכלכלהישראל קדושים הטרודים כל השבוע , ישנו המון העם. רבדים רבדים

  .הגאונים והצדיקים, גדולי הדור, ומעליהם גדולי התורה המובהקים, רבנים המורים לעם דרך
לשכינת הקדוש " הם המרכבה, הצדיקים. "הם הקרובים ביותר להשראת השכינה, הגאונים הקדושים, גדולי הדור

, וכך זוכה כל עם ישראל לקדושה,  על שומעי לקחם–והם , יהםם על תלמידוהם מקרינים מהודם ומזיוו. ך הואברו
  .הסלולה והנאותה, ומנוחה בדרך הישרה

                   , דעתי תקבע, "אני אמלוך"אבל אם כל אחד יאמר . הציות לגדולי ומאורי הדור, זהו התנאי, ואכן
ויאמר שהוא , נואם יבקר את מעשיהם של הגדולים ממ, תלמיד חכם וצדיק, ואפילו אם כשלעצמו הוא מורם מעם

ואם כל אחד , "...)ואנו ננהיג את העולם, אימתי ימותו הזקנים הללו("להם יש מנטליות שונה , היה נוהג אחרת
אלא פגם יסוד בכל , "סתם עבירה"אין זו , ")הורו הלכה בפני רבם("כפי הבנתו העצמאית , יקום ויעשה מעשה

  .בכל תהליך השראת השכינה בעם, המערך של עם ישראל
, דווקא במעמד זה של כריתת הברית בין עם ישראל לאלוקיו, עונשם של שני בני אהרן היה איפוא איתות ולקח

  .)מעיין השבוע( !וציות לדברם, אמונת חכמים :שידעו מהו התנאי ומהי הדרך
  .מפתח הלב]. מג, יא ["ונטמתם בם, ולא תטמאו בהםם"

הוכח בעליל שיש . מאירת עיניים, ממוקדת, דרת הרצאות רצופהסי, לראשונה בחייו, שמע. באדם שנרשם לסמינר מעשה
. האדם אינו מכונה כפייתית של מזון עבודה שינה וחוזר חלילה. יש תכלית ומטרה לבריאה, "לא תוהו בראה"וש, בורא לעולם

            . בזכויותר להגיע לעולם הבא טעונים קוהעי, החיים כאן הם גשר צר מאוד. ומצוות' עבודת ה, דורשים ממנו תפוקה
                     . אבל זה קשה, הכל נכון: בקיצור. גם ליצר הרע יש מה לומר, אבל מה. ואכן שוכנע, כל זה הוגש בצורה משכנעת

, אמר, "אתם יודעים מה. "מפריקת עול לקבלתו, קשה לעשות מהפך מחושך לאור, קשה לשנות אורחות חיים מן הקצה
                   . בלי התחייבות, צעד אחר צעד. נראה, אחר כך. תאמרומה ש. בשביל המצפון מוכן אני לקבל על עצמי דבר אחד"

  ".עד הסוף. עם התחייבות, אבל מה שאקבל
               ". ל התורה כולהכשקולה שבת כנגד . "אולי שבת? מה יאמרו לו לקיים! מה רבה האחריות, כמה גדולה ההתלבטות

           , כל הדלקת חשמל. חיוב כרת, אה ומלאכה איסור נורכובכל מלא! כעובר על כל התורה כולה, רחמנא ליצלן, לחלל שבת
                     , ומלבד זאת. כמה איסורים יחסוך בשמירת השבת! נורא, כל לחיצה על הדוושה, כל שתי אותיות כתיבה

  !והדרך תהיה סלולה, ומעט מן האור ידחה הרבה מן החושך, כמה אור יזרח בחייו". יום זה לישראל אורה ושמחה"הרי 
           , "תורה אור. "אם לא יומי, ואולי שיעור תורה שבועי !ה יסוד הבית היהודיוז, איסורי כריתות ייחסכו. ואולי טהרה

" פושעי ישראל בגופם"בכלל . העונש נורא כל כך, "קרקפתא דלא מנח תפילין. "ואולי תפילין .והמאור שבה יחזיר למוטב
                     , תורההחליטו לשאול פי גדול ב? מי יטלנה על עצמו, קשה ההכרעה? מה, ובכן !רחמנא ליצלן, ייחשב

  ?ומה הייתה התשובה. ל"מ שך זצ"פנו אל מרן הגרא
           ,ולתפילה, לתפילין, לשיעורי תורה, לטהרה, קודמת לשבת? כשרות: השואלים היו המומים .הייתה התשובה, "כשרות"

, עוהשתכנ, אדם זה שמע: הלא תבינו, אבל! יש איסורים חמורים יותר. ודאי שלא, לא: "והסביר, הבחין בפליאה ?לכל דבר
: פסוק מפורש הוא! מאכלות אסורים? ומה סיבת האוטם. כי הלב אטום? מדוע. לא פעלו פעולתם. והדברים לא נכנסו לליבו

             , אבל אם יקפיד על כשרות המזון תתעדן הנפש. ל"אמרו חז, לשון טימטום ואוטם, "ונטמתם בם, ולא תטמאו בהם"
  !"להניח תפילין וללכת לשיעורי תורה, שמור שבת וטהרהל: וממילא יסכים לקבל הכל, וייפתח הלב, ויוסר האוטם

יבדוק האם לא חדר למטבחו מאכל שאינו , כל אחד מאיתנו החש ומרגיש שליבו אטום ורגשותיו כבויים, ומעתה !וכן היה
  ...החשיך נפשו, כשר למהדרין ואטם ליבו

קרא לרב .  בקצב שחלה ונטה למותמעשה. מעשה שהיה לו עד ראיה, ל מכורדיסטן"סיפר הגאון רבי עילואן אבידני זצ
. לא הספיק להתוודות על חטאו עד שנטרפה לו השעה ומת. רחמנא ליצלן, והתוודה לפניו שכל ימיו האכיל נבלות וטריפות

           . נסוגו אחור בבעתה וחפרו לו קבר אחר!  והנה בור הקבר מלא עכברים מתרוצצים-חפרו לו קבר ובאו להטמינו בקרקע
והנה עשרות , הביאו את הגופה. לחפור לו קבר שלישי, מספר הסיפור, הורה הרב... והנה גם הוא מלא עכברים, באו לשימו בו

              . ווהעכברים לא ברח, הורידו לבור ענפי עצים בוערים. וללא הועיל, ניסו לגרשם. עכברים מתרוצצים בו במהומה רבה
כשבאו להציב לו מצבה מצאו שהעכברים כירסמו את ".  לבורהורידוהו, אין ברירה. הרי זו חזקה, בשלוש פעמים: "אמר הרב

  !לא הותירו דבר, הגופה וגימרו את העצמות
            : יתכן שזו מידתם של העברים היא! הרי כל משפטיו של הקדוש ברוך הוא במידה כנגד מידה, ומדוע עונש זה דווקא

 לא די בכך שהם שוברים -צר של תבואהכשהם מגלים או? ומדוע. אומר התלמוד הירושלמי, "עכברים אלו רשעים הם"
ומחטיאים את , חוטאים"והרי הם בבחינת . אלא שהם קוראים גם לחבריהם שיכלו את ממון הבעלים, רעבונם בגזל זה

אבל מדוע יחטיא . יתבהם בחפצו ויתן את הדין, בבשר חזיר, בנבלות וטריפות, הרוצה להתפטם בשקצים ורמשים". הרבים
   ).מעיין השבוע... ( הוא לחלקם רחמנא ליצלןךושיי, בריםכחבר הוא לע?  לצד הטומאהמדוע יכריעם, אחרים

 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אשר בן רגינה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז אליס בת סוליקה נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ דוד בן מרים ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל"נ סעיד דוד בן מהין  ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"ה בת רחל זנ ציפור"לע, ל"נ יעקב בן שפרה ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"בת מיכל ז) רחל(נ רעיה "לע, ל" זנ תמר בת רחל"לע, ל"נ חיים בן לונה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע

 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: ןלמעוניינים בהפצת העלו



"ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני                                                                  
 ה'"     

מובא בשם האר"י הקדוש זצ"ל שכהכנה לתפילה צריך האדם לקבל על עצמו בכל יום                                                                        
ואהבת לרעך כמוך'. ועל פי זה מסביר הרה"ק רבי אברהם יששכר                                                                       מצות עשה של '
ויקרבו כל העדה', היינו שהיה להם                                                                            רבינוביץ זצ"ל, בעל החסד לאברהם, את הפסוק '

וחז"ל אמרו (ברכות ו, ב) אין עמידה אלא                                           –קירוב לבבות ואחדות, ואז 'ויעמדו לפני ה''                                            
 תפילה. בזמן שהיו מאוחדים היו יכולים לעמוד ולהתפלל לה' יתברך.                                                              

 
 "ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'"                                                      

ובתורת כהנים (מכילתא דמלואים ו): אותו יצר הרע העבירו מלבכם ותהיו כולכם                                                                        
 ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום וכו', עשיתם כן 'וירא אליכם כבוד ה''.                                                                            

בשיחה עם מקורב אמר הרה"ק הבית ישראל זי"ע, כתוב 'זה הדבר אשר צוה ה' תעשו'                                                                          
ולא פירש הכתוב מהו אותו דבר, וחז"ל אמרו בתורת כהנים אותו יצר הרע העבירו                                                                         
מלבכם, אך לא פירשו איזהו אותו יצר הרע. אבא ז"ל האמרי אמת אמר שהכוונה ליצר                                                                           
הרע של מחלוקת. וצריך להבין מדוע לא נכתב במפורש לאיזה יצר הרע התכוון משה                                                                         

 רבינו?        
אלא שכמו שלכל אדם יש יצר הרע משלו, כך גם לכל דור יש את יצר הרע המיוחד                                                                       
לאותו דור, וכשם שכל יחיד נדרש להתגבר על יצרו, כן גם כל דור נדרש להתגבר על                                                                           
היצר הרע המיוחד לו. לפיכך לא נכתב במפורש מהו 'זה הדבר' ומהו אותו יצר הרע, כי                                                                              
הדבר הזה מסור לחכמים שבכל דור שיקבעו ויחליטו איזהו יצר הרע שיש להעביר                                                                       
בימיהם. צדק אבא ז"ל האמרי אמת כשנקב ביצר הפירוד והמחלוקת, שהוא היצר הרע                                                                         

 של הדור. (פאר ישראל ח"ג עמ' קכז)                                
 

 "ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עלת הבקר"                                                            
המילה מלבד היא ראשי תיבות מלוה לעני בשעת דחקו. המלוה מעות לעני בשעת                                                                     

 דחקו, נחשב מעשהו כאילו הקריב קרבן לפניו יתברך. (אמרי צדיקים)                                                            

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
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האם מותר לסרב  
לסעודת מצווה בעידן 

 מגיפת הקורונה
תשובה: הנה אסור לסרב כשמזמינים אדם לסעודת מצוה, 
והשאלה אם עתה בגלל הקורונה ה' ירחם, מותר לו לסרב 

 להשתתף בסעודה, כי חושש להתדבקות וכדומה. ע''כ שאלתו.
נראה כיון דהוא חשש סכנה שרי לסרב להגיע לסעודת מצוה. 
כן נראה לענ"ד דהנה מקור דהאי דינא, איתא בגמ' בפסחים דף 
קיג ע''ב שבעה מנודין לשמים אלו הן יהודי שאין לו אשה ושיש 
לו אשה ואין לו בנים ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד 
תורה ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו 
ומזוזה בפתחו והמונע מנעלים מרגליו וי''א אף מי שאין מיסב 
בחבורה של מצוה, וכתבו בתוס' שם בד''ה, ואין מיסב בסעודת 
מצוה. היינו סעודת מילה דאמר במדרש דניצול מדינה של גיהנם 
וסעודת נישואין בת''ח ובת כהן לכהן ודוקא שיש שם בני אדם 
מהוגנין כדאמרינן בזה בורר (סנהדרין דף כג.) נקיי הדעת 
שבירושלים לא היו מסובין בסעודה אלא כן יודעין מי מיסב 
עמהם. עכ''ד, וברשב''ם כתב לפרש בד''ה בחבורת מצוה וז''ל: כגון 
משתה של מילה או בת כהן לכהן ע''כ, ומשמע דוקא בת כהן 

 לכהן, ואולי אפשר דה''ה לבת ת''ח, ועיין.
ד סימן רסה סקי''ב)  ומ''מ הביא דברי התוס' בדרכי משה (יו''
וכן כתב ברמ''א שם סעיף יב, וז''ל: ונהגו לקחת מנין לסעודת 
מילה ומקרי סעודת מצוה וכל מי שאינו אוכל בסעודת מילה הוי 
כמנודה לשמים ודוקא שנמצאו שם בני אדם שאינם מהוגנים 
אין צריך לאכול שם עכ''ד. ומ''מ נהגו שלא להזמין לברית מילה 
'ה כן כתב בתשובות מקום שמואל (סימן פ' בד''ה הבט)  משו'
בשם ספר סוד ה' שטוב לבטל מה שהשמש קורא על סעודת 
ברית מילה כי אולי לא יכלו מטעמים המתהוים ויהיו ח''ו בכלל 

 נידוי ע''כ, וכן כתב היעב''ץ במגדל עוז (נחל ט' יאור יז). 
ה סעיף יב, כתב לציין שם  ' ד סימן רס' ' א יו' ' ובביאור הגר'
לתוס', וביאר דבריו בשו''ת אגרות משה (או''ח ח''ב סימן צה) 
שיש להעיר בדברי הרמ''א מדוע לא כתב כן הרמ''א גם לענין 
סעודת נישואין ע''ש. וע''ש באג''מ שלא נהגו להזמין לסעודת 

 מצוה של חתונה ע''ש, 
והנה בשלטי גיבורים (מגילה ע''ב מדפי הרי''ף) והביאו בכנסת 
הגדולה (אור''ח סימן תרפז) כתב שמבטלין תלמוד תורה לברית 
מילה שהרי מילה גדולה מהוצאת המת שיש לו קוברים ואם 
מבטלים תלמוד תורה עבור הוצאת המת כל שכן בעבור מצות 

 מילה.
ומ''מ כתב בשו''ת מהרש''ג (ח''ב סימן רכה) כתב שמצוה רבה 
לילך לסעודת מצוה כגון חתונה או ברית מילה, ולא נאמר כ''ז 
אלא במקום שיש חשש שלא יהיה מנין בלעדיו הא לאו הכי אין 
ד  לך מצוה רבה מלישב ולעסוק בתורה, וכו' והרי מבואר ביו''
הלכות תלמוד תורה דמצוה שאפשר לקיים ע''י אחרים אין לבטל 
א אמר רב כהנא כד  תלמוד תורה עבורה, ועי' שבת דף סג ע''
הוינא בר תמני סרי שנין וכו', ועוד כתב שם: עובדא ידענא 
ש  ' 'ל וכו', ע' 'ם שיק זצ' 'צ בעל מהר' כשלמדתי אצל מורי הגה'
שאמר לו שדבר גדול יותר מכל השמחות של זמן הזה חוץ 

 י אביטבול)“מבמקום נחוץ מאד. (הר

יי

ככניס
˜˘̆
˙‡ˆ̂
ררבנ
ה‚‚יליו
בבעבבבבעיה"

, 2שלוחה  077-410-39-00 –טלפון‘ במס‘ אור התורה‘תשובות לחידה ניתן לענות בקו 
 ‘.יגדיל תורה ויאדיר’בברכת ). 3(הזוכים מתפרסמים אחת לחודש בשלוחה 

תשובות

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 

 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא

■ ■ ■ 
 להצטרפות לרשימת התפוצה:

alon089945291@gmail.com 
■ ■ ■ 

 :(לתגובות, הערות והארות בלבד)מייל המערכת 
alon7148454@gmail.com 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 
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 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי
 מאחל‘ פרסטר’

לכל לקוחותינו 
 ולכל בית ישראל
חג פסח כשר 

 ושמח!

ויקטממנהממנה וה וויקטהה וה ה



 סיפור לשבת

ת  חנו בעלי  ל  בלומנט עיה  ש ר'  ח  הרה"
הקייטרינג 'להתענג' בעיר טבריה, מוכר בחנותו 
בכשרות  קודש  לשבת  אוכל  שבת  ערב  מידי 
באירוע  החרדית,  העדה  בד"ץ  של  מהודרת 
בעל החנות על סיפורי  שקיים סיפר  מצומצם 
השגחה פרטית שראה בעיניו בערב אחד של ליל 

 שישי ערב שבת קודש פרשת ויקרא.
הסיפור הראשון כפי שמספר 
בעל החנות, יהודי אמיד ישב לסעוד 
במסעדה בליל שישי, היהודי שמוכר 
לבעל החנות זיהה במסעדה בחור 
צעיר שאין בידו די כסף כדי לשלם 

 על הקנייה.
"היהודי האמיד קרא לי לפינה 

שקלים   200צדדית וביקש לשלם סך 
עבור אותו תלמיד ישיבה שמתקשה 
ברכישת המוצרים, הסכמתי ונגשתי 
לקופה כדי לזכות את הנער הנזקק, 
אך כשבאתי לבשר לתורם היקר על 
הזכות שנפלה בחלקו, הוא העיר לי 
כי זיכיתי במאתיים שקלים את האדם 

ה  את  י  קת הענ ו  , ן כו נ 20-הלא  0 
שקלים לאברך כולל שעמד לשלם 
בקופה, לתומי סברתי שעליו ביקש 
היהודי לשלם,  הנער הנזקק הספיק 

האברך   –כבר לעזוב את החנות אבל  
שקיבל את הכסף ריגש אותי עד דמעות, ולמדתי 

 מה היא השגחה פרטית".
ומה סיפר האברך לרב בלומנטל? "אשתי 
סובלת מחולשה גדולה, הבנתי שאין סיכוי שהיא 
תבשל לשבת, אך מצד שני הבנתי שאין בידי כסף 
לקניית אוכל מוכן, כשהבנתי שאין ברירה לקחתי 
כסף אחרון שנועד לצרכי פסח והלכתי לחנות 
שלך. ולפתע הופתעתי לקבל במתנה את סכום 

 הקנייה"
באותו ערב ליל שישי ערב שבת ויקרא, ראה 
בעל החנות השגחה פרטית נוספת, "התקשרה 
אישה מראשון לציון וסיפרה שהיא רוצה להזמין 
לכמה בחורים ששוהים בטבריה לשבת את האוכל 
המוכן לשבת, היא מסרה לי טלפונית רשימה, 
כתובת וכרטיס אשראי לחיוב, ואכן שלחתי שליח 
לאותה הכתבות ומסרנו את האוכל, אלא ששעה 
לאחר מכן התברר כי האוכל הרב הגיע למשפחה 
אחרת שהייתה בצימר סמוך, האישה טענה כי 
האוכל לא הגיע ליעדו ואכן בדיקה שלנו גילתה 

 שהשליח טעה בכתובת".
ר' שעיה הוסיף וסיפר "לא הלכתי לבדוק מי 
קיבל בטעות משלוח עם כל מטעמי השבת, אבל 
פרטית, ושלחנו  בטוח שגם כאן ישנה השגחה 

 שליח נוסף עם מטעמי השבת לבחורי הישיבה".
"ראיתי בחוש את יד ההשגחה, הקב"ה זן 
ומפרנס ושולח את האוכל למי שבאמת נזקק לו 

 בזמן הנכון והמתאים".

אמרו רבותינו (ביצה טז,א): "כל מזונותיו של 
הכפורים": -השנה ועד יום -אדם קצובים לו מראש 

הכיפורים  ליום  השנה  ראש  ן  שבי שבתקופה 
נקבעת פרנסתו של אדם לכל השנה הבאה, וכפי 
שלא הועילה השתדלותו של שלמה המלך לשנות 
את גורל עבדיו (אפילו שעזרו לו המלאכים), כך אם 
לשנות  שבשמים ובארץ  ישתדלו כל הברואים 
מהקצוב לו לאדם לא יעלה הדבר 
ל  א ר ש י י  נ ב ב ו  נ י צ מ ן  כ ו ) ם  ד י ב
לקחת יותר  במדבר, שמי שניסה 
לביתו  לו, הגיע  מהמנה הקצובה 
המנה  את  בדיוק  ברשותו  ומצא 
ל  כ ו  ל י ע ו י א  ל ש ז  מ ר  , ה ב ו צ הק
התחבולות להשיג יותר מן הקצוב לו 

 לאדם). 
ויש להקשות אם כן, מדוע אמרה 
 תורה (בראשית ג,יט): "ְּבֵזַעת ַאֶּפי
נדרש האדם  מדוע  ֶלֶחם":  ּתֹאַכל 
א  ממיל ו  ותי נ ו מז אם  להתאמץ 

 קצובים לו? 
("מסילת  ל  הרמח" זאת  מסביר 
ישרים", בדרכי קניית החסידות): 
"ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה 
שנקצב לו... וכבר היה אדם יכול 
להיות יושב ובטל והגזירה (המזונות 
שנקצבו לו) היתה מתקיימת, אם לא 
שקדם הקנס לכל בני אדם, (בראשית ג): 'בזעת 
אפך תאכל לחם', אשר על כן חייב אדם להשתדל 
איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך 
העליון, והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי אשר 
שההשתדלות הוא  לא  . אך  ממנו.. אין להמלט 
המועיל, אלא שהשתדלות מוכרח, וכיון שהשתדל 
הרי יצא ידי חובתו, וכבר יש מקום לברכת שמים 
שתשרה עליו ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות 
והשתדלות (אינו צריך להשתדל השתדלות יתירה 
כי כבר בהשתדלות המועטת ישיג מה שנקצב לו)": 
מניבה תוצאות  שאין השתדלות האדם  נמצא 
בהתאם לרמתה, אבל חייב הוא להשתדל, שהרי 
זהו הקנס שקיבלה האנושות בגין חטא האדם 
הראשון, ובלעדי ההשתדלות לא יוכל להשיג את 

 הקצוב לו. 
דומה הדבר לאדם שהשכים בבוקר, מיהר 
לתחנת הרכבת, הגיע בזמן ועלה על הרכבת. עד 
כאן היתה השתדלותו נצרכת, אך אם יחליט עתה 
לדחוף את קרון הרכבת מבפנים כדי להאיץ את 
מהירות הנסיעה, ודאי שלא יועיל לו, וזוהי כבר 

 השתדלות יתירה ולא נצרכת. 
להוסיף  מבלי  לפרנסתו  המשתדל  אדם 
השתדלות יתירה, משום שמבין שעל אף שהוא 
ן  ואי  , לו קצובים  כבר  ו  מזונותי ועושה,  עובד 
בהשתדלות יתירה כדי להרבות מזונותיו, הריהו 
מתקן את חטא האדם הראשון, מתעלה רוחנית, 
 ומכניס ניצוצות של קדושה אל תוך הגשמיות בחייו. 

"אשתי סובלת 
מחולשה גדולה, 

הבנתי שאין 
סיכוי שהיא 

תבשל לשבת, אך 
מצד שני הבנתי 
שאין בידי כסף 
לקניית אוכל 

 מוכן"

 השטייגען, האווירה והסוד המקורי

אחד הרגעים המרגשים של השנה האחרונה היה, כשבחור בשם 
שגב הראל התנדב להיות האדם הראשון שמקבל את החיסון הישראלי 
לקורונה, בשלב הראשון של הניסוי. הוא בעצם הסכים לסכן את עצמו 
כדי לסייע בפיתוח החיסון ולאפשר למדענים להתקדם ולהציל בעזרת 

 ה' את חייהם של אנשים רבים בזכות החיסון.

התקשורת עסקה בו, ראש הממשלה המקורי וגם זה החליפי באו 
לבקר אותו, הוא הצטלם איתם ועם כל המי ומי והתהלך בהרגשת 
חשיבות. הוא הראשון שקיבל את החיסון הישראלי, וכי קלה היא 

 בעיניכם?

אכן, אין ספק שהוא ראוי לשבח על החלטתו ועל אומץ לבו להיות 
'שפן הניסויים' של החיסון, בזמן שאנשים אחרים מפחדים לקבל 
חיסון גם אחרי שמיליונים כבר התחסנו ולא קרה להם דבר וחצי 

 …דבר

רק אחרי מספר חודשים התברר לשגב הראל, שבעצם הוא בכלל 
 …לא קיבל חיסון

מסבר שכשעושים ניסוי, מקפידים המדענים תמיד לבדוק את 
תוצאות הניסוי אל מול קבוצה נגדית שמשתתפת בניסוי אבל לא 

 מקבלת את אותו הטיפול.

במקרה של חיסונים, נותנים לחצי מהמתנדבים חיסון אמיתי, ולחצי 
הוא מכונה 'פלצבו'.  הרפואית  דמה, בשפה  השני נותנים חיסון 

 מים מינרליים. זה הכל.… לוורידים של שגב הראל החדירו

אבל מדובר במידע סודי, שאפילו הרופאים אינם יודעים בשעת 
מעשה אם מדובר בחיסון אמיתי או לא. הם רושמים רק את המספר 
הסידורי של החיסון, וכשמגיעות תוצאות הניסוי ולאחר שנאספים כל 
הנתונים, או אז הם בודקים מי הוא זה ואיזה הוא שקיבל את החיסון 
או אז הם יודעים להשוות בין  האמיתי ומי קיבל את ה'פלצבו', 

 הנתונים.

כל זה נועד כדי למנוע מניפולציות וכדי למנוע מצב שבו בעלי 
העניין ינסו להשפיע בצורה לא טבעית על תוצאות החיסון באמצעות 

 הדבקה מכוונת של המחוסן או כל דרך אחרת.

כמובן שאכזבתו של הראל היתה גדולה, אבל אנחנו יכולים ללמוד 
 מכך מסר חשוב לחיים.

לפעמים אנחנו חיים ב'נדמה לי'. אנחנו מקבלים מכה ונדמה לנו 
שהיא כואבת, או להיפך, אנחנו מקבלים מכה והיא בכלל לא כואבת כי 

 באותו רגע לא הרגשנו בה.

ידוע הסיפור אודות השניים שישנו בחדר משותף בבית מלון, 
ובלילה הלין אחד מהם שקר לו וסגר את החלון, השני טען שחם לו 
ופתח את החלון, וכך המשיכו השניים להתקוטט, זה סוגר וזה פותח, 
עד שעלתה חמת זעמו של האחד, זרק נעל על זולתו וקול ניפוץ 

 הזכוכית בישר להם שהחלון בעצם נשבר ולכן אי אפשר לסגור אותו.

במשך כל הלילה המשיך האחד לילל שקר לו ואם רק היה יכול 
לסגור את החלון היה עושה זאת וישן בשלווה, והאחר השמיע גרגורים 
 של הנאה ממשב הרוח הקריר שבוקע מהחלון המנופץ ומלטף את פניו.

כשהאיר הבוקר הם גילו לתדהמתם שהחלון נותר סגור ואטום, 
והזכוכית שהתנפצה, היתה של המראה הגדולה שהיתה תלויה לצד 

 החלון.

מסתבר שלא היה לאיש קר, ולחברו לא היה נעים, רק הדמיון גרם 
 להם להרגיש כך.

ואם זה נכון בגשמיות, על אחת כמה וכמה ברוחניות. כמה פעמים 
שקוע האדם בצער גדול על מה שהפסיד כביכול או על מה שהיה יכול 
להרוויח ולא הרוויח, וכן שמחה על דברים של מה בכך, כשבעצם כל 

 זה הוא מכוחו של הדמיון בלבד.

אז אם לדמיון יש כזה כח עצום להשפיע עלינו ועל רגשותינו, בואו 
נשתדל לפחות להשתמש בו לדברים מועילים ולא חלילה להפוך אותו 

 לגורם המעכב את הצמיחה הרוחנית שלנו.

ט “ ועל אחת כמה וכמה שאנו הולכים ונצבים לקראת זמן קיץ הבעל 
שחשוב מאוד להתחזק ולהתעלות בכל הנושא של יראת שמים ולימוד 
התורה הקדושה שתקרב אותנו כמה שיותר לאבא שבשמיים, ובלי 

 להשתמש בכל מיני תחליפי דמה שלא מתקרבים לתורתנו הקדושה.

פורר ללששבבת ס



זוג אנשי החסד, יצחק ורעייתו אפרת חורי, ציפו 
שנים.  ולפני כשלושה שבועות, שבוע   22לילדים  

ש, נולדה להם, במזל ” לפני חג הפסח, לקראת מוצ 
 טוב, בת בכורה.

וחצי   21אנחנו  “ מגולל יצחק את הנס המופלא:  
כל  את  עשינו  ילדים. כמובן  ללא  שנים נשואים 
ההשתדלויות הרוחניות והגשמיות, אך ללא שום 
תוצאות. בין ראש השנה לכיפור לפני שנה, נפטר 

בשכונה אצלנו איש מוכר. עשו קמפיין 
בשביל המשפחה וביקשו ממני לדבר. 

ככה אספו   –הקליטו, ערכו אותו והפיצו  
 בשביל המשפחה כסף.

ה “  נ ו ש א ר ם  ע פ  , ה ר ק ש ה  מ
ראשונה  פעם  בכיתי  שם,  שדברתי 

שנה. סיפרתי שאין לנו ילדים,   20אחרי  
והוא עזר לי בכמה הזדמנויות מבחינה 
כספית, יעוץ.  זה פורסם וריגש הרבה 

 אנשים ותרמו הרבה למשפחה.
אברך “  אלי  הגיע  שבוע  לאחר 

שלומד בכולל, יש לי כולל. בכולל שלי 
גם זה סיפור, אני פתחתי את הכולל   –

 ”.בזכותי ובזכות אחי –הזה בזכותנו 
את הכולל פתחנו אחרי שראיתי “ 

חפץ ’ לפני שנתיים באהבת חסד אצל ה 
שהוא כותב: אנשים מוצאים    –’  חיים 

אלפי רובלים בשביל סגולות לילדים. 
הסגולה הכי גדולה היא לתמוך בעניים 

 תלמידי חכמים.
הרבה שנים אנחנו לומדים,   –ואז עלה לי רעיון  “ 

לפתוח כולל של דף   –יש לנו שיעור של דף היומי  
אברכים היום   8התחלנו עם     –היומי. פתחנו סדר א  

עם   אברכים, סייעתא  דשמיא אדירה    30אנחנו 
 משהו מופלא, וזה היה בזכותנו.

אחד האברכים בכולל הגיע אליי ואמר: ספרתי “ 
למנכ  ך  של הפרסומת  לטהרת ‘ ל  ” על  רכז  המ

ל הוציא קמפיין אחר, סיפר להם ” המנכ ’.  המשפחה 
והם תרמו בור למקווה.   –על זוג שלא היו להם ילדים  

אחרי זה מראים תמונה שנולדו להם תאומים. הוא 
אומר לי: תקשיב, אני לוקח אותך לרב חיים קנייבסקי  

אנחנו עושים ‘   –אנחנו שואלים אותו, ואם הוא אומר  
 אמרתי לו אוקי.’. מקווה
פ, יום ההולדת ” חשון תש ’  נסענו. זה היה ח “ 

שלי. נסענו לרב חיים, אמרנו מה אנחנו רוצים לעשות 
ואז הוא שואל את מרן:  ’.  זו העצה ‘ ורב חיים אמר    –

 ואז יהיה להם ילדים?
רב חיים אמר: אני לא נביא ולא בן נביא אבל “ 

 וזו העצה. –בעזרת השם. ככה רב חיים בירך 
דרך  “  ן  י קמפי הרמנו  לדרך.  המרכז ‘ יצאנו 

הם נתנו לנו מקום. רב חיים אמר ’, לטהרת המשפחה
לתרום מקווה למקום שאין בו מקווה טוב. הם אמרו 
שבמושב זוהר יש מקווה ברמה מאוד ירודה, והם 

אלף שקל. יצאנו   640-רוצים לשפץ אותו. מדובר ב 
לקמפיין, הייתה סיעתא דשמיא לא נורמלית, דבר 

 מפליא ביותר.
אני יכול לספר משהו אחד: אותו אדם שלקח “ 

אותי לרב חיים, הבן שלו נמצא בקהילה חרדית מאוד 

כהוגן, ‘  בן תורה ’ קטנה ברעננה. הוא לימד ילד לא  
המשפחה שלו הם הזכיינים של חברה מוכרת מאוד 
בארץ ובעולם. אימא של הילד באה אליו ואמרה לו: 
תקשיב, אני רוצה לדבר איתך, אחרי שתגמור ללמוד 

 איתו. הוא לימד אותו נביא.
היא אומרת: אנחנו רוצים לתרום לעמותה, “ 

אבל לא מאמינים בכל העמותות. הוא אמר: בדיוק יש 
אלף   640עכשיו סיפור, חבר של אבא שלי שמגייס  

י  ת י י ע ר ו י  אנ ש ו  ל יע  שמ ה ל,  שק
 75מדברים. למחרת היא העבירה   

 אלף שקל.
בסופו של דבר הצלחנו להשיג את “ 

והמקווה   –המימון, עשו את הבנייה  
פ. ברוך השם, ” ד תמוז תש ” נחנך בי 

ד תמוז עד עכשיו זה ” י-אם תספור מ
יתה   9 הי הלידה  פלוס.  חודשים 

ב  לקראת מוצאי השבת  -השבת, 
17:55.” 

ינת:   מעני חנוכת “ אנקדוטה  את 
ת  פ ו ק ת א  י ש ב ו  נ י ש ע ה  ו ו ק מ ה
הקורונה. החברותא שלי יצא חיובי 
כמה ימים לפני, וכמעט  לקורונה, 

דחינו את הפתיחה. רק לאחר שעשה  
שלילי האירוע נערך  ויצא  בדיקה 

 ”.כרגיל
זה “   : אמרתי שלם.  בלב  האמנתי 

נעזור  ו  אנחנ ידה,  מ כנגד  מידה 
ם  בעול טהורים  ילדים  ולדו  ו י שי
בזכותנו, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו. מידה כנגד 
מידה. אחרי זה  שמעתי ששאלו את רב חיים על 
המקווה. הוא אמר: שזה מידה כנגד מידה. ככה רב 

 חיים בעצמו.
אתה   –מהסיפור הזה רואים שני דברים. א  “ 

חושב שאתה עושה טובה למשהו אחר, אני עשיתי 
שנפטר ולמשפחה שלו,   כאילו טובה לחבר שלי 
בסופו של דבר זאת הייתה טובה בשבילי. כי משהו 

 ראה את הסרטון ודרך זה קם המקווה.
דבר שני: כוח  התורה של רב חיים. מה יש לרב “ 

חיים, מה יש לו להציע, מה מיוחד ברב חיים? זה 
שהוא לומד שנים רבות בהתמדה, לומד תורה ומילה 
שלו הקדוש ברוך הוא שומע. קודש קודשים. בזכות 
התורה. המסר שאדגיש לא להתייאש אף פעם. כי 
בסופו של דבר כאילו כביכול, כאילו אנחנו משכנעים 
את הקדוש ברוך הוא שיביא לנו, אז מנסים את כל 

זה עשרים שנה   –הדרכים. זה לא שנה ולא שנתיים  
 של ניסיונות של כל מיני דברים. זה מתיש והכל...

יאוש זה הכי כל. בסוף זה מגיע. אני הייתי אצל “ 
פעמים לפני כן, הוא אמר לי כמה  10רב חיים לפחות 

וכמה דברים. אמר לי תעשה הבדלה על יין, ואמר 
תלמד הלכות הבדלה, ועוד כל מיני דברים. כל פעם 

 הגענו ואמרנו שעשינו מה עכשיו, מה עכשיו.
כשבאנו אליו עם הדבר הזה, הוא חשב, רואים “ 

את זה, ואמר: זו העצה. זאת אומרת שראית שהיה 
מוחשי, שזהו עלינו על הפתרון. מדהים שרב חיים, 
קודש קודשים, מה שהוא מוציא מהפה שלו הקדוש 

 ”.ברוך הוא שומע לו והכל בזכות התורה שלו

 סיפור לשבת

חודשים  9זה קרה 
לאחר שנחנך מקווה 
מהודר, אותו הקימו 
לאחר שקיבלו לפני 
שנה וחצי הוראה 

ח ”ממרן הגר
קנייבסקי, שאמר 

להם: אם תבנו מקווה 
במקום שלא היה בו 

 –מקווה עד היום 
 תראו ישועה.

כיצד נוכל 
לדעת מתי 
באמת הכינו 
את המוצר 

שרכשנו?  
האפשרות 
הפשוטה והאמינה 
ביותר היא תאריך 
הייצור המוטבע על 
 כל מוצר. 

 ”:אחרי הפסח”בעיית ה

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



אחד מעובדי מחנות הכפייה בשואה מספר כי יום אחד שמע זעקות כאב נוראות שכמותן לא שמע 
מעולם. התברר כי באותו יום נערכה סלקציה של תינוקות שנשלחו להשמדה. "המשכנו בעבודתנו 
כשעיננו דומעות, ופתאום שומע אני קול אישה יהודייה: "תנו לי סכין", חשבתי שהיא רוצה ליטול את 
נפשה. אמרתי לה: "מה את ממהרת כל כך לעולם האמת...", החייל הגרמני אמר לפתע: "כלב, מה 
אמרת לאשה זו", ודרש ממני תשובה. עניתי לו: "האישה ביקשה אולר, והסברתי לה כי אסור לה ליטול 

 את חייה". 
 

האישה בחנה בעיניים קודרות את הגרמני, מבטה רותק לכיס מעילו, ממנו בצבץ אולר. "תן לי את 
האולר", התחננה האישה, והגרמני ונתן לה את האולר בחיוך מרושע. היא גחנה והרימה חבילה של 
סחבות. בין הסחבות, נח תינוק רך. האישה נטלה את האולר, בירכה ברכת המילה, מלה את הילד 

 ואמרה: "ריבונו של עולם, נתת לי ילד בריא ויפה, ואני מחזירה לך יהודי כשר..." 
 

רבה   -מסופר (בחוברת "אהבת ישראל", ערכים) על אהבת ישראל של הגאון הרב יוסף חיים זוננפלד 
של ירושלים, פעם אחת שיצא מבית החולים עם מישהו שליווה אותם, לקראתם יצאו קבוצת נערים 

"אולי נחזור לבית החולים עד   -ונערות, אז הרב לא התרגש והמשיך ללכת... שאל אותו המלווה 
שהקבוצה הזאת תעבור?" והרב ענה לו בשלילה. תוך כדי שהם עוברים המלווה שם לב שהרב 
ממלמל כמה דברים, הצמיד אוזנו והבחין שהרב קורא כמה פרקי תהילים, ועכשיו הוא במילים: "יוסף 
ה' עליכם עליכם ועל בניכם ברוכים אתם לה'...יוסף עליכם ועל בניכם..." ובנוסף מזיל דמעה ומתפלל 

 שיזכו כל אלה גם לפסוק הקודם, "יברך יראי ה' הקטנים עם הגדולים..."
 

מספרים על רבי זלמן מוואלוז'ין זצ"ל, שהיה חלוש מאוד, ובבית המדרש בו למד, חלק מהספרים היו 
בחדר אחר, והייתה שם ספריה גדולה שחסמה את המעבר, ובכדי להזיזה היה צורך בעשרה בני 
אדם. פעם אחת רבי זלמן למד בבית המדרש, והיה שם לבד, והזדקק לספר מסוים מהחדר השני, 

 והזיז לבד את הספרייה הגדולה כדי להגיע לשם.
 

מספרים על בני הגר''ח פלאג'י זיע''א שבכל מוצאי שבת היה אוסף את כל בני ביתו ולומד איתם מוסר 
ולמרות טרדותיו הרבות מעולם לא היה מבטל קביעות זאת. וכך הספיק ללמוד עמם עשרות ספרים. 

ל היה מורה ללמוד עם “ ובכך החדיר להם מוסר ויראת שמיים טהורה. וכן הגאון הסטייפלער זצוק 
הילד רבע שעה מוסר בכל יום ולהשריש בליבו את האמונה בשכר ועונש. לכן ישתדל האב שבכל עת 
שיש לו פנאי שילמד עם בניו ויעודד אותם ויראה להם שהלימוד שלהם חשוב בעיניו. ואם הבן אומר 
היטב  להקשיב  צריכים  תורה  דברי 
לא  שאם   , ו דברי על  ולחזקו  לעודדו 
יתייחסו כל כך לדבריו ירגיש הבן שאין 
קונים לדבריו ואם כך בשביל מה הוא 
כשיש  אך   ? ו בלימודי וישקיע  ילמד 
ל  רב  חשק  לו  לדבריו יהיה  הקשבה 

 ללמוד.
 

מסופר, שפעם הלכו תלמידי ישיבת 
ראדין להקשיב איך לומד החפץ חיים 
ן  חשבו ושמעו אותו עורך את  מוסר, 
השעות של היום. בעודם עושים אוזנם 
לפתע איך שהרב  כאפרכסת, שמעו 
 : ן הלשו ו  בז ואומר  עצמו  על  צועק 
"ישראל מאיר הכהן, מה עשית מעשר 
דקות לפני ארבע עד השעה ארבע", וכך 
היה חוזר ותובע את עצמו, ושוב היה 
עשר  באותן  עשית  מה   ! גזלן צועק: 
דקות?!ממעשה זה נלמד לקבוע עיתים 
לתורה ולא לבטלם בשום פנים להגיע 
מן הנמנע  למדרגת החפץ חיים הוט 
אבל לפחות לא נוותר לעולם על קביעת 
העיתים לתורה ואז זוכה לעולם הזה 

 ולעולם הבא.

 סיפורים מחזקים  
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ע
היאך רבי מאיר התגרה בכלבים אוכלי 

 בני אדם והכניס עצמו בסכנת מיתה?
הגמרא בעבודה זרה (יח.) מספרת שכאשר רבי מאיר רצה 
לפדות מבית השבי את אחות אשתו, נטל עמו תרקבא 
דדינרי, חציים בשביל שומר בית האסורים לשחדו, וחציים 
שיניח שומר בית האסורים אצלו שאם יוודע הדבר ויבקשו 
למוסרו למלכות, יוכל לשחדם בממון הנותר. אמר לו 
שומר בית האסורים לרבי מאיר ומה אעשה כשיגמרו כל 
הדינרים? אמר לו רבי מאיר כשתקלע למצב זה אמור 
"אלהא דמאיר ענני"! ומיד אתה תינצל. אמר לו שומר בית 
האסורים ומניין שהאמת אתך שאם אומר תפלה זו, מיד 
אנצל? אמר לו רבי מאיר עתה אראה לך! היו שם כלבים 
מסוכנים אוכלי בני אדם, לקח רבי מאיר רגב עפר וזרק 
בהם כדי להרגיזם, וכשבאו לאוכלו לרבי מאיר אמר 

 "אלהא דמאיר ענני"!
וצ"ע היאך הכניס רבי מאיר את עצמו בסכנה גדולה זו 
מפני אותם כלבים שהיו אוכלים בני אדם, וכפי שאירע 

 שבאו אותם הכלבים להמיתו, והלא אין סומכים על הנס?
 

 יישוב א'
 מותר להכניס עצמו לסכנה כדי להציל אחרים

נראה ליישב דכיון שרבי מאיר עשה כן בשביל הצלת אחות 
אשתו מהשבי הדבר היה בהיתר גמור, לפי שמותר להכניס עצמו 
לסכנה כדי להציל אחרים, וכן הביא הבית יוסף (חו"מ סי' תכ"ו) 
ובכסף משנה (סופ"א דהל' רוצח) מהגהות מימוני בשם הירושלמי 
שחייב להכניס עצמו אפילו בספק סכנה כדי להציל את חבירו, 
ולמד כן בדעת הרמב"ם והטור. וכ"כ הב"ח (שם) לדקדק מלשון 
הברייתא בסנהדרין (עג.), וכן מבואר בספר חסידים (סי' תרצ"ח), 
ודלא כמ"ש בשו"ת הרדב"ז (ח"ג סי' תרכ"ה) שהמתחסד להכניס 
עצמו בספק סכנה כדי להציל חבירו מוודאי סכנה, הרי זה חסיד 
שוטה, שספק שלו עדיף מוודאי של חבירו שנא' וחי אחיך עמך, 
חייך קודמין לשל חבירך. ובהעמק שאלה על השאילתות (ראה 
קמ"ז) ביאר שנחלקו בזה רבנן ורבי יוסי (בשאילתות שם 
ובנדרים פ:). ומכל מקום מדברי הפוסקים נראה שאף אם אין 
הדבר בחיוב, מותר להכניס עצמו לספק סכנה, ואין בזה סרך 
איסור, כדמשמע בגמרא בסנהדרין (שם), וכן מבואר בשאילתות 
הנ"ל שכל החידוש רק שאין חיוב, ואדרבה אפילו יש בזה משום 
מידת חסידות כמו שביארו בירושלמי תרומות שר"ל הכניס עצמו 
בספק סכנה משום מידת חסידות, ועל אחת כמה להבית יוסף 

 בשם הגהות מיימוני יש בזה חיוב, והארכתי בזה לעיל (סימן ד').
 

 יישוב ב'
 שאני רבי מאיר שהיה מלומד בניסים

שמא עי"ל דשאני רבי מאיר שהיה מלומד בניסים ואף נקרא כן 
בפי כל בעל הנס, לכך יודע היה שלא יינזק ואין הדבר היה נחשב 
אצלו כמכניס עצמו למקום סכנה. וכיוצא בזה תירץ מרן החיד"א 
בפתח עינים (ברכות לג.) לעניין מה שמצינו ברבי חנינא בן דוסא 
שהניח רגלו בחור הערוד שהיה ממית לבני אדם, דשאני רחב"ד 
שהיה מלומד בניסים ומובטח לו שיעשה לו הקב"ה את רצונו והוי 

 ליה אותו מקום כאילו אין בו סכנה כלל.
 

 יישוב ג'
 בכח הקביעה בלבו שאין עוד מלבדו א"א להזיקו

עלה בדעתי בס"ד ליישב שזו היתה כוונת התנא האלוקי רבי 
מאיר בעל הנס במה שזעק מנהמת ליבו "אלהא דמאיר ענני", 
שבאמירה ובקשה זו קובע אותה שעה בליבו שאין עוד מלבדו, 
ואין עוד שום כח בעולם שיכול לשלוט בו ולעשות בו כזה או 
אחר בלתי השי"ת לבדו, וכדברי הרמב"ם בספרו מורה נבוכים 
והגר"ח מוולאז'ין זצ"ל בנפש החיים כדלהלן, וההצלה באופן זה 
לא נחשבת לנס כלל, כי השי"ת עיניו פקוחות על העולם כולו 
ליתן לכל איש די מחסורו ולשומרו מכל פגע ומקרה רע. ולפי זה 
כלפי רבי מאיר בעל הנס שיודע היה בעצמו שיכול לקבוע הדבר 
בליבו בלב גמור ומוחלט ולשעבד כל מחשבתו אך ורק לכך, לא 
היה נחשב הדבר למכניס עצמו לסכנה, אולם אנן יתמי בתר יתמי 
ודאי שאין לנו את הכח לסמוך על עצמנו להיות בטוחים בעצמנו 
לקיים סגולה זו במחשבה גמורה ובנפש חפצה ואין אנו יכולים 
לסמוך על זה להכניס עצמנו לידי סכנה, ועוד שאף רבי מאיר לא 

 סמך על כך אלא בשביל הצלת נפשות.

 

  
עמע

ללללל ללללל
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   שלום     שבת  

  
  
 
 

   דבר העורך 
פרשת של  האחרון  התורה יבחלק  עוסקת  במאכלות   נו 

של  סימניב  אסורות, והעופותהבה  הטהרה   בסימניו  ,מות 
 לא טהורים.המי הם רוט ובפי א טהורותהחיות הל

התורה  תשרבפ כותבת  ח(  נח  ז,  הַ ":  )בראשית   ָמהְּבהֵ ִמן 
(פסחים    רשוד  וחז"ל,  "ָרהֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטהֹ   ְּבֵהָמהַהְּטהֹוָרה ּוִמן הַ 

דבי  ג.) ישמעאל תניא  נקיה".  :  רבי  בלשון  אדם  יספר  לעולם 
ר שם: "דאמר  נאמר  יוציא   ביועוד  אל  לעולם  לוי  בן  יהושע 

או שמונה  הכתוב  עיקם  שהרי  מפיו  מגונה  דבר  תיות  אדם 
דב הוציא  מפיו.  ולא  מגונה  כאן,  ר  לשון    הוזכרה ואילו 

ומה נשטומאה פעמ שכוונת   -  שובה היא תה  תנה?ים רבות. 
חה' בשתי דברים. האחד, בפרשת דריכנו, ב'דרך שיהתורה לה

לדבר   ,נח ראוי  מגונה,  בלשון  לנקוט  נצרך  שלא  שבשעה 
ו נקיה.  גדולה,בלשון  כה  שמעלתו  התורה,  אותנו   מלמדת 

   ות הלשון. מעלת נקי העד כמה יקר ו
ה ללמוד  כשבאים  בפרשה,  אצלנו  וצריכים ומאידך,  לכה, 

לר הדעת!... חלדעת  נקיות  צריך  אדרבא!  כאן  הטמא  את  ק 
ק את הטמא באופן הברור והמוחלט חהיא לרונקיות הדעת  

כ  ביותר! התוולפיכך  ומדגישה,  ותבת  הפרשה  בסוף  רה 
והבדלה תלויה בדעת   )זא, מ(יר"  ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹ "
רכת בשתיקנו הבדלה ב  .)טכ  ברכות(  ראבגמ  חז"ל  אמרופי שכ

היא    ,הדעת הנקיה  נקיות    להבדיל!!  -והדעת  לצורך  וכאן, 
וללמדנו,  ועוד,  עוד  'טמא'  לשון  על  התורה  חוזרת  הדעת, 

 ' להיות  המקום  אין  נפששכאן  ולהסתתר   'טוב  לשון  ויפה 
יכים וחייבים אנו 'לדפוק  בהרחקת הגנאי ברמזים, כי כאן, צר

ל !! עץ!קר וזה טמא ומשוה טהוז על השולחן' ולומר בבירור, 
 מנת להרחיק אותנו ממאכלות אסורות.

ב(  קפסוהעל    רש"י שישראל דבוקים במקום  :  אומר  )יא,  לפי 
וראויין להיות חיים, לפיכך הבדילם מן הטומאה וגזר עליהם  

 ולאומות העולם לא אסר כלום.  ת, ִמְצווֹ 
שמעוני  (מדרש  אומר הו תקלילקוט  חּום ַּבר ָאַמר ַרִּבי ַּתנְ :  )הרמז 

ּבֹו  לַ ֲחִני ֵיׁש  ֶאָחד  חֹוִלים  ְׁשֵני  ְלַבֵּקר  ֶׁשִּנְכַנס  ְלרֹוֵפא  ָמָׁשל  אי, 
ְלַחּיִ  ְלַחִּיים  ְּכֵדי  ְּכֵדי  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶזה  ְלַחִּיים,  ְּכֵדי  ּבֹו  ֵאין  ְוֶאָחד  ים 

א ֹיאַכל, ְוֶזה ֶׁשֵאין  ּבֹו    ָאַמר ָלֶהם ָּדָבר ְּפלֹוִני ֹיאַכל ָּדָבר ְּפלֹוִני 
שיבקש תנו    ָּכל ַמה ְּדָבֵעי ָהבּו ֵליּה  ִּיים ָאַמר ָלֶהןְּכֵדי ְלחַ  מה  (כל 

ט, ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא  , ָּכ ָהעֹוְבֵדי ֱאִליִלים ֶׁשֵאיָנם  לו) (בראשית 
ְלַחֵּיי    ז) ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ֲאָבל  ֹּכל",  ֶאת  ָלֶכם  ָנַתִּתי  ֵעֶׂשב  "ֶּכֶיֶרק 

 ֵהָמה ֲאֶׁשר ֹּתאֵכלּו".ת ַהּבְ א"זֹ  דברים יד, ד)(ָהעֹוָלם ַהָּבא 
התורה   מה(ואומרת  ")יא,  ֲאִני:  ֵמֶאֶרץ   ה'  ִּכי  ֶאְתֶכם  ַהַּמֲעֶלה 
 ". ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִנילאלוקים  ִמְצַרִים ִלְהֹית ָלֶכם

דבר אחר   תי העליתי אתכם.ועל מנת שתקבלו מצווברש"י:  
ה' אני  את  כי  בכולןהמעלה  ו  כם,  וה כתיב  כתיב וצאתי,  כאן 

ישמעאל   רבי  דבי  תנא  את  המעלה,  העליתי  לא  אלמלי 
כשאר   בשרצים  מטמאין  שאין  בשביל  אלא  ממצרים  ישראל 

  .והוא לשון מעלה ...אומות דיים 
כתוב   מג(ועוד  ַהֶּׁשֶרץ ":  )שם  ְּבָכל  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת  ְּתַׁשְּקצּו  ַאל 

א ִתַּטְּמאּו דורשים חז"ל על כך    ".ם ָּבםתֶ ָּבֶהם ְוִנְטמֵ   ַהֹּׁשֵרץ ְו
תנא דבי רבי ישמעאל: עבירה מטמטמת לבו   .)לטמסכת יומא  (

(ויקרא יא של אדם, שנאמר: "ולא תטמאו בהם ונטמתם בם"  
"ְוִנְטמֵ מג) תקרי  אל  "ְוִנַטְמֶטם א,  אלא  "ת  ."ֶתם"  רבנן:  א נו  ְו

ָּבם  ְוִנְטֵמֶתם  ָּבֶהם  מִתַּטְּמאּו  אדם  עצמו",    -מעט    טמא 
מלמטה  מאיטמ הרבה,  אותו  מלמעלה,   -ן  אותו  מטמאין 

ִוְהִייֶתם מטמאין אותו לעולם הבא. תנו רבנן: "  -בעולם הזה  
אדם מקדש עצמו מעט   -  מד)  ,(ויקרא יא  "ְקֹדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני

מלמטה    - הרבה,  אותו  מלמעלה,    -מקדשין  אותו  מקדשין 
 .עולם הבאמקדשין אותו ל  -לם הזה בעו

 
  

 
 
 
 

 

   דבר העורך המשך  
ה אומר  שתהיו  :  'וספורנ'ולסיכום  באופן  בהם  תטמאו  אל 

אמנם   כי  באכילתם.  יקרה  וזה  בם,  ומטומטמים  טמאים 
אל אל וק בהיותי  עצמכם  ותכינו  שתתקדשו  חפצתי  יכם 

ָאנִ "   הקדושה:  ָקדֹוׁש  ִּכי  ְקֹדִׁשים  שתהיו    -  "י ִוְהִייֶתם  כדי 
בורא את  בהכירכם  ונצחיים  בדרכיו,  הלכתו  כםקדושים  ם 

כדי   חפצתי  תשיגו    מודתשתוזה  זה  וכל  אני.  קדוש  כי  אלי 
 . כשתתקדשו ותשמרו מאסורי מאכלות

מטם  ומטנעשה    הוארות  דם אוכל מאסולילה אכשחנו,  ללמד 
   ה.הקב"  -לק ממנו אלופו של עולם מסתואז 

נמנעברם,   שאדם  האסואמ מ  ככל  מתקדש  רותכלות   ,הוא 
מתעלה   הוא  הקדושה  יומעלה-להמעובכוח  ומתחבר   רת, 

 וסיף לקח.ם וי כחוישמע ה .לקב"ה
 

 
 

 

הראשס . א ביום  במשכן  העבודה  השכידר  להשראת    נה ון 
 ראל: ם ישבע
עגאהרן  :  היום   קרבנות . א לעולמביא  ואיל  לחטאת  ה, ל 

מקרי ישראל  בני  עולה,    שעירב  ועבור  לחטאת,  עזים 
 שלמים, ומנחת סולת. 

מלרבמשה   . ב  אתינו  כהנים  מ  :מד  הלכות  היום,  צוות 
המנועבור  ו הדלקת  דינילוים,  אטמאי  -  רה,  ן יסורם, 

 פרה אדומה. ומצות במחנה שכינה
שחיטתו,   . ג חטאת:  הקרבת  זריקעגל  הדם,  ב  ַהֵחלֶ ת 

ושריפת הקרבת    במזבח,  חוץ.  לעולה,  הבשר  האיל 
קרבןוהקרב עולההעם:    ת  ושלמים,    , חטאת,  מנחה, 

 . הניף)  (וגם את החלביםק. שו ותנופת החזה וה
 ישראל בברכת כהנים.   עם אהרן הכהן מברך את . ד
 . מעשה הקטורת) (ללימוד מועד לאהל נסונכ ואהרן משה . ה 
ה'  ז  וא . ו  מלפני  אש  היצאה  את אל  ואכלה  מזבח, 

המזבח)נשומאז  (החלבים,   על  לא  -  ארה  השראת  ות 
 "...ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוָּיֹרּנּו" השכינה במשכן,

 נשרפו  ,ה)(שלא נצטוו עלי רת  קטֹ   הקטירו  ואיהואב  נדב . ז 
 ויֹדם אהרן". " ה',שיצאה מאת  באש

 שלא ינהגו דיני - איתמרזר ואלע אהרן,את ציוה  משה . ח
 פה אשר שרף ה'. השריוכל ישראל יבכו את  לות,יאב

ה . ט המאורע  כל  על  לאחר  ה'  ציוה  כניסת  נורא,  איסור 
.  זהוכן שלא להורות הלכות במצב  מקדש,  יין ל  שתויי

 הכפורים.  כניסת כהן גדול ביוםהיתר ועל 
 ם.מתכפרי ובעלים אוכלים כהנים - ותהקרבנ אכילת תִמְצוַ    . ב 
משה   . ג החטאת,  שעיר  ודורש  שריפת  נשרף,   שואל  מדוע 

זהב לממשי  אהרן   , ומשה הודה שה את ההלכה במקרה 
   כ).-(י, יבי ושכחת  הלכה זו שמעתי

סימנאכילה    והיתר  להאכי  וראיס   . ד  בחיה   כשרות)י  (ע"פ 
 טומאתם במיתתם דיני  ובעוף, ובמים  בדגים שו  ובבהמה

 .כח)-(יא, אבמשא ובמגע  -
מתים    השמונ  טומאת   . ה  כלח"ת)  -  ת"(רשרצים   געמב  חעצ"א 

טומאות  מכל הטהרה אופן משקה.בו וכלבא כלים,בו באדם
 .דינה) (כל סוג טומאה לפי מעין מיםבמקוה, וב -לו א
 

 בס"ד

 "א פשת  ןניס   ז" כ          ז"ל  ל וצדוקיעקב בן רח  - מו"ר אבינ ע" ון מוקדש ללהע               "אי ה שנ 513עלון מס' 

ִמיִני ְ ׁשּ
 622  מס' עורשיכן נעסוק בתו זה  בעלון

 הגאון  רמו"של   מיסודו ",ורויקצ"ברינה  שתבמדר
 זצ"ל אדלשטיין   קבעי   רבי 
כל  ב, 2וצר קה ברחוב רון  ברמת השהשיעור נמסר 
   .19:00בשעה   ב' וםי

ישה: מספר הפג בזום, גם השיעור מועבר
 . 777  :, סיסמת כניסה9779997777



 

 

 שמחה לקב"ה   

שהוקם המשכן, היה שמחה להקב״ה כיום    תניא, אותו היום
שמי בו  הכא  שנבראו  כתיב  וארץ.  ַהְּׁשִמיִני"  ם  ַּבּיֹום  ״  ַוְיִהי 

 ]מגילה י[                          ר״.ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבקֶ וכתיב התם ״
 

 
 

 הזקנים ככנפיים  - 
אינו   הזה  העוף  מה  לעוף,  ישראל  נמשלו  עקיבא:  רבי  אמר 

חוץ פורח בלא כנפיים, כך ישראל אינם יכולים לעשות דבר  
 ]מדרש רבה שמיני יא[                                                 מזקניהם.

 

 ציווי בצנעה  - 

לאהר קרא  כי    ןמשה  ישראל.  לכל  ולא  ישראל,  וזקני  ובניו 
ן על עגל החטאת, שהוא אות שהקב"ה רצה לצוות את אהר

מעשה על  אלא    כיפר  הדבר  את  לפרסם  רצה  לא  לכן  העגל. 
לאהוללצנועים   זאת  אמר  שלא  ומה  לבין  רזקנים.  בינו  ן 

 ]רבנו אפרים[     ו.שיתבייש לפניהם, שיתכפר ל עצמו, כי רצה 

 
 

 סיבת הבחירה   

אהררש"יוב "שהיה  למה :  משה,  לו  אמר  לגשת,  וירא  בוש  ן 
בו שא  ש?אתה  מפני  נבחרת״.  ביילכך  וענתה  שיש  שן  וותן, 

שאינ וחושב  יתברך  מהשם  ובושה  יראה  והגון  לך  כדאי    -ך 
ִקים רּוַח ִנְׁשָּברָ לכך נבחרת, כי ״  . (תהלים נא, יט) ה״ִזְבֵחי ֱא

 ] טוב-שם-הבעל[
 

 האחדות  ות ברכה בזכ

וקוכת ידו  כששרויה  די י  איםרוב  מתברכים  שישראל  לרמז  ו. 
ידו, יד אחת מכל הידיים,   -ידיו  עשה מואז נביניהם אחדות,  

המגיעה השמיימה להוריד על עם ישראל שפע ברכות מנווה  
 ]נפש יהונתן[                                                                   עליון.

 
 

 לא להיות 'חסידה'  

מרוז'י ישראל  לחרבי  אחת  פעם  אמר  מונה  ן  התורה  סידיו: 
נקרא  למה  מסביר  רש"י  הטמאים.  העופות  בין  החסידה  את 

חסידה   "שעושה    -שמה  חברותיה  ֲחִסידּומפני  עם  ת 
עושה   שהיא  אלא  טמא?  עוף  היא  מדוע  כן,  אם  במזונות". 

חברותיה עם  ממינה    לבד,ב  חסד  שאינם  מי  את  היא  ואילו 
רבי  דורסת. מרוז'ין:    והמשיך  אותם ישראל  עם  הוא  "כן 

שוטים חסידוהכוו(  חסידים  בהכרח  ולא  לכל אדם  היא  , )נה 
לבני   הסבורים שהחובה לאהוב יהודי ולגמול עימו חסד היא

קהילתם בלבד ולחסידים של רבם, ואילו על חסידים אחרים 
הללו   מתלוצצים.  טהורה.  הם הם  שאינה  'חסידה',   בבחינת 

 כל יהודי, יהיה מי שיהיה". צריך לאהוב 

מאכלות  את איסור מסירות נפש לקיום 
 סיפור  - אסורות

התרחש   ההמעשה  מלחמת  השניבימי  אחד  .  העולם  יהודי 
 ית. קאנאלץ לצאת להפלגה ממושכת בספינת מסע אמרי

מי לחם  יום  בכל  ניתן  הספינה  יושבי  אחר' לכל  ו'דבר    ם 
ו יהודי, כמובן, שמר את הנכנס לפיו והיה  ל"ע. אות   -  )רחזי(

דבר  בשר  חלילה  לפיו  הכניס  ולא  בלבד,  ומים  לחם  אוכל 
 והים בספינה.בא ארה"ב לשפקים אנשי צ אחר, שהיו מס

הי הספינה  אחדים.  שבועות  היה חלפו  מדובר  ים.  בלב    תה 
השניה,ב העולם  מלחמת  צבא    ימי  תקופה  גרמניה  ובאותה 

וכחלק ,  רת תקדים נגד ארצות הבריתיצא בהתקפה עזה וחס
מטביעות   הגרמניות  הצוללות  היו  הכוללת  מהמלחמה 

מיודענו ניסו  ספינה שבה הפליג ספינות של ארה"ב. גם את ה
פגזים לכיוון  טילים וללות הגרמניות להטביע וירו מספר  הצו

, חו להטביע את הספינהבחסדי שמים הם לא הצלי.  הספינה
יחו להפציץ את החדר שבו  צלו. אמנם הם כן הצליה ניונוסע

מא הלחםהיה  כל  ליושבי  ,  וחסן  מספקים  היו  שאותו 
הח.  הספינה את  וכילתה  פרצה  עזה  כל אש  וכך  כולו,  דר 

כמאכל לאנשי הספינה עד לסיום  חם שהיה אמור לשמש  הל
מ,  ההפלגה כליל.  לסאונשרף  החלו  רגע  אנשי  תו  לכל  פק 

  ר' ונבלות וטריפות.הספינה רק בשר 'דבר אח
ירא יהודי  ואיש    ,שמים  אותו  חכם  תלמיד  היה  שלא  הגם 

יה  יודע ספר, חרד מאוד מפני המצב החדש שנקלע אליו, וה
שלא יטמטם ודואג  ואף את נפשו במאכלות אסורות  מיצר   ,

מאומ לפיו  להכניס  סירב  נפש'  'פיקוח  מהמאכלות ה  במקום 
המתמשך החלו   הצער וכן הרעב.  האסורות ושתה מים בלבד

חול  הללו חש  והוא  אותותיו  את  בו  לפיכך  לתת  גדולה.  שה 
החל להסתובב בספינה ולשאול את הנוסעים האחרים, האם 

בר לחםיש  קצת  שא.  שותם  חשב  אדםהוא  ימצא  שכזה,    ם 
כל  את  ואפילו  תמורתו  ייתן  הוא  הלחם  עבור  שיבקש  מה 

  .רק שלא ייאלץ חלילה להכניס לפיו דבר אסור ו,כספ
אחד,  שרכא גוי  מצא  התאים  בין  אוהב    עבר  שהיה  שכיון 

לחם יותר מכל דבר אחר, היה ברשותו לחם לרוב, אך אותו  
אך ורק   הגוי לא הסכים למכור לחם בעד כל כסף וזהב, אלא

הגרמנים  שכאשר  כיון  הייתה  לכך  הסיבה  בגדים...  בעבור 
את   החדר  החהפציצו  גם  נשרף  הלחם,  נתון  היה  שבו  דר 

לו,  הסמ אוחוך  הגוי  שבו  הספינה.  יושבי  של  הבגדים  סנו 
נשאר בלי בגדים, ובעקבות כך ניאות לספק ליהודי לחם אך 

היהודי בגדי  תמורת  מיודענ,  ורק  ניסה  בהם.  לבוש  ו  שהיה 
אחר, אולם הגוי לא הסכים.   לשכנע אותו להסכים לתשלום

שדעתו   וראה  את   שלמאחר  מיודענו  פשט  נחושה,  הגוי 
אשר סיפק לו לחם דבר יום ביומו.  ,  הגוירם לידי  בגדיו ומס

וכך במשך ארבעה שבועות עטף היהודי את כל גופו בטליתו  
כאשר כל אותה העת הוא מהדק את הטלית ,  במסירות נפש

עד ,  תבסיכו הספינה,  שבירכתי  הפינות  באחת  ומצטנף 
 . שהגיעו לחוף מבטחים

רבות הימים יהודי ארבעה בנים, אשר בדו לאותו  וללימים נ
ב"צ וגדלו  אף מחו  מהם  אחד  מופלגים.  חכמים  לתלמידי  ה 

כששמע  זצ"ל.  קרליץ  ניסים  רבי  הגאון  מרן  של  לבתו  נישא 
א "בזכות  ואמר:  הפטיר  המעשה,  את  קרליץ  רבעה  הגר"נ 

כל  בעד  מופלגים.  ת"ח  בנים  לארבעה  האב  זכה  שבועות 
את   האב  שמסר  יאכל  נפשבוע  לבל  פיו  קדושת  על  שו 

[מתוך 'פניני עין חמד']         לבן ת"ח...".אסורות, זכה מאכלות 

 ם בפרשה  הגיגי 



 

 

 
 קרי מזג...  -רבנים 

התרגלתי  בטרם  עוד  באמריקה,  הראשונים  בביקורי  פעם 
ב התארלהיות  מכל  רחוק  נכר,  'אנשי  כמיםח  ילמידץ  ומכל   ,

שכונת ש    שיממון בלבי.רגשתי מעט  ערי חסד, ההצורה' של 
ימם את לבי לראות כמה ח  , ואז,(וגם קצת בלב)בחוץ היה קר  

  יפל  נו יורד ע העטור בגלימת ת"ח, וזקמרחוק יהודי מבוגר,  
שמא אינו אלא פלוני    צהלרגע נצנומידותיו.   בלבי מחשבה, 

  ו בעודי הולך במרחק ניכר ממולארץ הקודש.  מא  י קרתירמיק
וכ החשיתי,  קדתי  לא  ברבר  נרגש, מעט  בקול  וקראתי  אשי 
עליכם'... הוא  'שלום  בלה  לא  אבל  הנחתי  שלום.  לי  בי שיב 

שמע את  ש שוב קדתי   ,דברילבטח לא  כחלוף צעדים מספר 
בראשי בחיוך נלבב, 'שלום עליכם' ר' יהודי... אך הוא בשלו, 

ואינו מדבר... לא הבנתי מדוע אינו משיב לי וכי פעם   מעשו
השפלתי את עיני במבוכה והפכתי   רע?!איזה דבר  עשיתי לו  
אולי שרוי הוא ב'תענית   ? יכול להיותחשבתי, מה  מברעיוני ו
   בראשו...  חותפהל אולם מדוע אינו מהנהן לכדיבור'? 

כולם  מחייכים  הילדים  את  ראיתי  כשהתקרבתי,  ואז 
 י... מפני שהכל היה חזיון תעתועים, ו'הרב הגדול' לאלמפלת

מש  היה  'רבאי  בטוב קרח)מ  הב וב(  'לגאלא  עשו  שהילדים   ...
הנ"  טעם. התנועה  גם  חדשוכך  תורה  שעשתה  ושיטות ל,  ה 

ואפי ועטופ  לוחדשות  זקן  עטורי  דרבנן רבנים  חלוקא  י 
מק נחמד  הצמיחה  משלג...  רבאי  אלא  אינו  הכל  אבל  רבה, 

כולם  ומקרוב  טועים,  כולם  מרחוק  למגע...  וקר  למראה 
באיד  מחייכים... משהו  כאשר  שוחריישקיהלא  לפתחם,   ט 

שבת, ומ בשמירת  הדת,  בחיזוק חומת  לסייע  המה  תבקשים 
ה המשפחה,  בטהרת  החד בצניעות,  חוטמם  ומיד,  תיכף  לא 

פני ו ונסוג  מתכנס  האש... המחודד,  מפני  השלג  כנסוג  מה... 
הלזה?!   הגדול  השלג  כנגד  לעשות  ניתן  את   -ומה  להמיט 

אוזנו... את  ולגדום  הרבאי  של  שבא  חוטמו  עלינו  וכשם  ו 
של  לבקרח,    בגיהנום  מתלקחת,וצריך  באש  נגדם  של    א 

 מידה כנגד מידה.  ,רהזבודה  עשל ליצנותא 
זרה  וכפי שחז"ל עבודה  דבריםהתירו    במסכת  מגונים   לומר 

ע  לוואפי על  נקיה  שאינה  נושאי  רהזבודה  בלשון  על  כך   .
  השיטה הנ"ל.

שרצה לחזק את דברי, הסב את תשומת לבי אל   כםחד  למית
וכפי שלהערה הנ זה,"ל,  איך משה רבינו בכדי   מדנו במקרא 

והטהור   הטמא  בין  השרצים    -להבדיל  כל  את  בידיו  מחזיק 
כ " ואת  באצבע  ומראה  השיקוץ  הַ ל  ֹּתאְכלּוֹזאת  ֲאֶׁשר  ".  ַחָּיה 

מחזיק משה בידו כל מין ומין, כמו שמחזיקים את הכפרות... 
" שנאמר;  מה  לקיים  בעניי  "!!!דילב לה והכל  או  ן,  ובשעה 

אפשר לבילה  שאי  הטומאה  את  להראותה  ו  רשדהמת  כניס 
כ ידיים.  פועל  ובכל  בדיבור  להמחישה  לפחות  די ביד, 

       !ל...!!-י -ד-ב-ה-ל להמאיס את השיטות החדשות.
 ] לרבי שלום שבדרון זצ"ל ,' שלוםלב '[

 
 

  
 מידת הנקיות והטהרה 

  : במצות הקדושה נכלל גם הנקיות )ט"שים י(קדוכתב הרמב"ן  
וגופו,   בבידיו  שאמרו    -  "םִהְתַקִּדְׁשּתֶ וְ "  :):נגברכות  (  ראגמכמו 

 . אלו מים ראשונים
זה שמן    -"  כי קדוש"אלו מים אחרונים.    -"  ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים"

היה  כיוצא בזה יזהיר שנ שאלו מצוות מדבריהם,    ע"פערב. וא
 .וכעוריםתלכלך במותרות נולא   נקיים וטהורים ופרושים

 נקיה לשון - 
רבהרויק(מדרש  ה א  א  ש  )כו,  אותנו  בלשון  מלמד  לדבר  צריך 

דבר נקיה.   הוציא  ולא  אותיות,  ח'  הקב"ה  שעיקם  מצינו 
' שנאמר  מפיו,  ֲאֶׁשר מגונה  ַהְּבֵהָמה  ּוִמן  ַהְּטהֹוָרה  ַהְּבֵהָמה  ִמן 

ז("  הֶנָּנה ְטֹהרָ ֵאי חבראשית  ,  "ּואֲעֵלה ֵגָרה הְוֶאת ַהָּׁשָפן ִּכי מַ " )  , 
אלא   אומר.  ֵגָרה"  -אינו  ַמֲעֵלה  הויקרא  (  "ִּכי  על וכן  .  )יא,  גם 
גם כשצריכים מכאן,    לא נאמר טמא.  החזירהארנבת וכן על  

זה צריך להיות בסגנון נקי ובלשון   דברים לא  להגיד טובים, 
 .נקיה
האו( ה  השל"   כותב מעלת   ידוע  : )שתיקה-ש'  תאותיות  שער  כי 

המדר סדר  שכן  מדבר,  שהוא  הוא  מהנמהאדם  צאים גות 
יד שעל  מדבר,  חי  צומח  דומם  משת הוא,  הוא  הדבור  וה  וי 

עם המלאכים, כי הדבור החצוני הוא נמשך מהדבור הפנימי, 
גות האדם ברוחניות שכלו הוא נפש רוח ונשמה שהן  כי מדר

מחשבה דבור  הרמעשה  ופירש  הוא  .  שהדבור  ע"ה,  שב"י 
תהלים קד,  (  כמו שכתוב[גות הרוחות  מחיות הקודש שהוא מדר

רּוחוֹ "  )ד ַמְלָאָכיו  וע ]"תֹעֶׂשה  לידבק  ,  באדם  כח  יש  הדבור  "י 
ִמי יֹוֵדַע רּוַח ְּבֵני ָהָאָדם  "  )קהלת ג, כא(  בקדושה, ועל זה נאמר

 ) ָלָאֶרץ(ְלַמָּטה    )ִהיאֹּיֶרֶדת  הַ (  ָהֹעָלה ִהיא ְלָמְעָלה ְורּוַח ַהְּבֵהָמה
שכתוב וזהו  עשיה.  ז(  בסוד  ב,  ְלֶנֶפׁש  "  :)בראשית  ָהָאָדם  ַוְיִהי 

לר"הַחּיָ  ומתרגמינן  מפי ,  היוצא  הדבור  ואם  ממללא.  וח 
האדם אינו דבור של קדושה, רק הבל פיו הוא הבל שיש בו  
חטא, ואף אם אין בו חטא רק הוא דבר ריק הוא, אזי ההבל 

והואהבל   האדם    הבלים  רוח  אין  ואז  רוח,  ורעות  הבל 
   .יםוהעולה למעלה, רק הוא ובהמה שו 

ליהם  ם עובזה נבין מעלת הראשוני:  דוש וממשיך השל"ה הק
נזהרים תשהי  שלוםה שהיו  מפני  מיד,  נשמעת  תפלתם  ה 

מוצאות  ה'  שהם  אותיות  כ"ב  לפגום    הקבועות   הפה   שלא 
לחמש מוצאו( האותיות מתחלקות  כ"ב  ואילו  דהיינו  ת הפה 

  -  גיכ"ק ,  שפתייםמה  מהשפה   -  בומ"ף בגרון,    -  אחה"עהם:  
  בפיהם בשיחה   )םינייבשזסשר"ץ  ,  מהלשון  -  דטלנ"ת,  ֵמַהֵח

תפלתם  היה  לכך  הלשון,  הפוגמים  הדברים  ושאר  בטילה 
 הרקיעים ועולה עד למעלה מעלה לעורר הרחמים.  בוקעת

אי ע"ה  ן יוחכי בשעה שהיה ר' שמעון ב  הקד' וכן אמר בזוהר
השרת שומעים   ורבבות מלאכי  עוסק בתורה, היו כמה אלף 
מפיהם   היוצאים  מוצאות  ה'  שהיו  מפני  כי  והטעם,  קולו. 

העולמות, כי קול ודיבור   טהורים היו קושרים ומייחדים כל 
 "כ. ע .היה נעשית נחת רוח למעלההיוצא מפיהם 
בתורה  ְּדָברוֹ ":  ) ג  ל,  ברבמד(  וכתוב  ַיֵחל  הַ   ,א  ִמִּפיו  ְּכָכל  ֹּיֵצא 

רו  ויעשה את פיו חולין, דהיינו לא יחלל את דיב  לא  -"  ַיֲעֶׂשה
 יעשה.  , ואז ככל היוצא מפיו הקב"ה בדברי חולין

כ למחשבה  מתקרב  שהדיבור  שכמו  הזרע פי  כן  פירשתי, 
הדיבור  להיות  צריך  כן  על  המחשבה,  מקום  שהוא  מהמוח 

החכמים סוד  שכן  התורה,  והיא  חכמה  דברי  וד ס  דווקא 
הקבועות   שינים  ל"ב  דרך  יוצא  והדיבור  כנודע,  המחשבה 
במקום   שהארכתי  כמו  חכמה  נתיבות  ל"ב  נגד  שהם  בפה 

נשפעיםלעי  ןיעי(  אחר וכן  ד"ה  קדושה  ק'  אות  באופן שהדיבור ,  )ל 
אבל   הנשמה.  מצד  בהשכל  טובה  מקורו  שתיקה  הגוף,  מצד 

התנא  מהדיבור. שאמר  יז)  אבותב(   זהו  ַדְלִּתי ֵבין  ָּכל ָיַמי ּגָ : "א, 
א ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ֶאָּלא   מצד החכמה , וְׁשִתיָקהַהֲחָכִמים, ְו

נברא   ולזה  טוב,  הוא  לגוף הדיבור  מצאתי  לא  אבל  הדיבור. 
טוב אלא שתיקה, כי מצד הגוף הוא דבור גשמי. על כן אמר  
אלה  כל  שתיקה,  אלא  טוב  לגוף  מצאתי  לא  שלילה  בלשון 

שהזכיר ממה  חזרה  מצד   היא  כי  בכאן,  הוא  כן  בראשונה, 
מ אבל  טוב,  הדיבור  החכמה  מצד  החכמים  בין  צד שגדלתי 

 .הגוף אינו כן, אלא שתיקה טוב
 יה. להרגיל את עצמו לדבר בלשון נק נו, שעל האדםללמד 



 

 

 סיפור  - םסודות הצדיקי  
תקע"ב כסלוי"  -  בחורף  את 1811(  ח  מרה  בשורה  ִטלטלה   (

טוב -םש-העולם היהודי: רבי ברוך ממז'יבוז', נכדו של הבעל
אדל) בתו  של  הגדולים  (בנה  ממזריטש,   ומתלמידיו  המגיד  של 

 שנים.  55, והוא בן  ה לבוראוהחזיר את נשמתו הטהור
ופעל  חי  שבה  שבפולין,  קוז'ניץ  לעיר  גם  הגיעה  הבשורה 

בני המ ברוך.  רבי  של  הטוב  חברו  מקוז'ניץ,  ישראל  רבי  גיד 
בחבל לזה  זה  קשורים  השניים  כמה  עד  היטב  ידעו  י ביתו 

צע תסב  שהידיעה  מאוד  וחששו  אהבה,  עמוק  עבותות  ר 
 למגיד ותסכן את בריאותו. 

המג היה  עת  הבאותה  בשנתו  היה  75-יד  בריאותו  ומצב   ,
בעבודתו  שעשה  הסיגופים  מאוד.  התעניות    רופף  הרוחנית, 

את  נתנו  פיו  אל  שהכניס  המועט  והמזון  שהתענה  הרבות 
 אותותיהם בגופו. 

ההן   לפע  היתהבשנים  בריאותו.  מפעם  במצב  הידרדרות  ם 
עד נחלש  היה  במיטתו    הוא  שוכב  חיים. שהיה  חסר  כמעט 
נ  שהיה  אימת  את כל  להזמין  מבקש  היה  כזה  למצב  קלע 

 מפרשיסחה. הקדוש'  'היהודי - יצחק יעקב רבי החביב, תלמידו
יד הטבה יתה ניכרת מיצחק, ה-כאשר היה בא אליו רבי יעקב

ו, והוא היה מתחזק  יָ חָ ללר על פניו של המגיד. הצבע היה חוז
 זמן קצר חוזר לתפקודו הרגיל. והולך, וכעבור  

המג  את  שאלו  אחת  הסביר:  פעם  והוא  הדבר,  לפשר  יד 
אי בעולם,  עבודתו  את  משלים  מה  "כשאדם  עוד  לו  ן 

הז בעולם  מאחר  להשתהות  האמת.  לעולם  לעבור  ועליו  ה, 
את  מילאתי  כבר  שלמעשה  לעת  מעת  אני  רואה  אני,  שזקן 

עליתפק מוטל  שהיה  מה  כל  עשיתי  וכבר  בעולם  י.  ידי 
 בעקבות זאת אני נחלש והולך.

מַזמן  -"או אני  הקדוש,  אז  היהודי  לי,  כאח  ֵרִעי  את  אליי 
  ריף ומעמיק, והוא מוצא בעבורי שהקב"ה חנן אותו במוח ח

נוצרת  כך  עשיתי.  לא  עדיין  שאותה  ה',  בעבודת  חדשה  דרך 
מפני הזה,  בעולם  להישארותי  מה   הצדקה  לי  יש  שעדיין 

מייד ולכן  ולעשות,  חוזר    לתרום  ואני  מצבי  משתפר 
שבה  לאיתני"... ימים  על  באותם  הבשורה  לקוז'ניץ  הגיעה  ם 

המ היה  ברוך  רבי  של  הסתלקותו  בחולשה  דבר  שרוי  גיד 
בית חששו לשלומו, והחליטו להעלים ממנו את גדולה. בני ה

ייכשל   לבל  אליו  שנכנס  מי  כל  הזהירו  הם  בלשונו  הדבר. 
הכבד, האובדן  על  כלשהי  מילה  היום    ויפלוט  שיחת  שהיה 

היהודי.  והלכה, ושוב הגיע  חולשתו של המגיד ג  ברחוב  ברה 
חסר   כמעט  תנועה,  ללא  במיטתו  ששכב  הוא  למצב  חיים. 

אפ יכול  היה  לא  אך  כבר  הקדוש',  ל'יהודי  לקרוא  לבקש  ילו 
בית אל  בבהילות  לבוא  ולבקשו  להזעיקו  מיהרו  הבית  ו, בני 

 בשל ההידרדרות במצבו. 
יעקב בא  רבי  בני   יצחק  אצל  ובירר  המגיד  של  מעונו  אל 

לצדיק על האבידה הגדולה במז'יבוז'. "חס    הבית אם הודיעו 
בני  !"ושלום ל  הבהירו  ממנו,  זאת  "העלמנו  נוכח המשפחה. 

זהר כבודו לשמור את הדבר מצב בריאותו הרופף, ובוודאי י
 !"ש לא יעמוד בצער הנוראבסוד מפניו, מפני שגופו הכחו

נהן בראשו ונכנס אל החדר. הוא ניגש אל 'היהודי הקדוש' ה
מגיד, רכן לעבר הצדיק ולחש על אוזנו: "עליכם מיטתו של ה

 עולם הזה".' ברוך כבר אינו שרוי עימנו בלדעת שהרבי ר
גו הדבר.  קרה  אטו ואז  נמסך  החל  אדמומיות  בפניו  -ן  אט 

תנועותי הצדיק.  של  כאילו  החיוורות  יותר,  נמרצות  נעשו  ו 
ת לגופו  חיוניות, הוזרקה  סימני  בו  ניכרו  מסתורית.  רופה 

זמ המיטה  וכעבור  על  והזדקף  ממשכבו  התרומם  רב  לא  ן 
תנוע ללא  שכב  עד  ה!שעליה  הצדיק,  התחזק  לרגע   מרגע 

"נס  לאיתנו.  ושב  לגמרי  הבית   !"שהתאושש  בני  קראו 
וביק  הקדוש'  'היהודי  אל  פנו  הם  מה בהשתאות.  לדעת  שו 

 סי. אמר לאביהם שחולל את המהפך הני
העולם מן  הסתלק  ברוך  ר'  שהרבי  לו,  השיב    !""אמרתי 

 'היהודי הקדוש' בפשטות. 
"אי  ?!""מה הבית.  בני  זו  ך  נדהמו  בשורה  הלוא  יתכן?! 
אבל  עלול זאת...  עשית  מדוע  חייו...  את  לסכן  הייתה  ה 

 . ...?"באמת התרחש ההפך! מה קורה כאן
או את הרגיע  לכם  "אבאר  ואמר:  הקדוש'  'היהודי  תם 

הקדוש,  הדב ואביכם  לברכה  צדיק  זכר  ברוך  ר'  הרבי  רים. 
עבותות  יי בחבלי  לזה  זה  קשורים  היו  ארוכים,  לחיים  בדל 

וטהורה, ואין אנשים    תה נשגבהעבודתם הרוחנית הי  אהבה.
שמרחקים   אף  סודּה.  את  להבין  יכולים  כערכנו  פשוטים 

בינ הפרידו  רוחני גדולים  קשר  הזמן  כל  ביניהם  היה  יהם, 
וה אחד הדוק,  כל  העילאי.  הרוחני  מסעם  את  יחד  עשו  ם 
ר כבשו  מהם  ויחדיו  שהשיג,  הרוחנית  לדרגה  חברו  את  ומם 

  גה.פסגה אחר פס
למ נפל  שאביכם  לי  מכשנודע  הבנתי  סיבת שכב,  את  יד 

אחרי  גם  להתקיים  הוסיף  ברוך  רבי  ובין  בינו  הקשר  חוליו: 
את הסתלקותו   מושך  ברוך  שרבי  וחששתי  ברוך,  רבי  של 

שהוא    חברו הנעלות  הדרגות  את  ולהשיג  בעקבותיו  לבוא 
 שיג עכשיו בגן העדן. מ

הסתלקותו דבר  על  לצדיק  סיפרתי  כן  ברוך,    על  רבי  של 
שה הבין  אינן וממילא  הטוב  חברו  של  העילאיות  דרגות 

לידי  הביא  והדבר  הזה,  בעולם  ודם  בשר  של  ידו  בהישג 
 ]', ניסן תשס"אפי 'כרמנו-על[                 שותו המהירה".התאוש

 

 
 ברינה                  רון     

 [משלי טז, א] ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"    ָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' "לְ 

 

 ק דו צו חל ר קב בןיע : ו"ר אבימ נשמת ילולעי                           
      ףוס יוה חבת שמ  חרס-הרשמי: יאת  מר                          
 ה רש  תב  נהדי ף :סיוו הבק ר  ןב  כירדמ מרכוס                          

   החשמ  ןב  י: גורג' ן שמחהב מי ס:  הזון רב ילפת נ                          
 טובה  בן הדוהי :ה לא ן בף חיים ס יו :בן אשר ר מאי  רבי                            

   וד ורחלדבן ם  ייח:  לםסא  ןב ב: יעק  ה בן זוהרה שלמ                             
   ם ברהרו או אח ןב םרחמי : ההרזו ןב  ודסעמר אש                             
    בן שמחה  )הג'ו (ר דידו : א ייח ןב רופ: ע בקהור ון יצ בן  יםרפא                           
 בן זינו שמעון בן רחל  : שמחה בן יר מא :חקצי ר ימא ןב  רןאה שהמ
 ון שמש ת ב זהור ימה :נע  תב  הרדנ  פהי ואל :שממרדכי   תבה ינמ

 בה בת טו  )יזידי( הב והא : היבבת חב  ןותכ : זה עזיבת מרים 
 יסה מכת בנה י נח:  חנה בת  לח: רף ס ו י ה בתיח :ח רס ת במחה ש

 

      ויעל בני פאולה הודיה -הדס ,קבאליעד יע:  הכל ן מאריה (לאון) ב :הח הצלל
 ) r)hetse neb luehmmy SmiJ  ראסת  בןואל י שמימ: ג' וטאזהבה בת  - הגון  יווגז

 בתיה בת אסתר :  איריס   בןים מרח הקנאל:  חהשמבת  עדינה  :הבהבת זי רחל
 

 נועם עול תורה ומצוות ל םעם הכנס  סיאריג'  בעמית וליואברכת מזל טוב שלוחה ל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050  -בסלולרי  מות ולתרו להקדשות ,זמנות הל
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון  רמת 2 וצרהק: בתכתו
 ם כוי הרבי שר לזיספי מע וה לתרום מכמצ 

 רמת השרון 2צר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת: רח' הקו 

 :רע של קימאלז
בן רחל מרים יהודה יחזקאל יוסף 

 ן דינה בן לאה : ליאור ב נפתלי שלמה 
 בת מינה : שירה בת שושנה  שושנה רייזל
 ו : ליאת בת ויקטוריה מיטל בת לול
 יובל בן שלומית  :  בת רחל שמחה צביה
 בת מזל  ה : עדי רחל בת חי

 נעמה בת אסתר

 לרפואת: 
 א   ליט"ש הרב מאיר נסים בן כמסאנה 

 ן אביגיל  : אריאל ב יתיעקב ישראל בן גל
 ן אנט  בן רחל : אברהם בשמעון   ה:ם בן עליזמנח

 ית: ויקטוריה בת שרה: זוליט בת חנה אורטל בת גל
 קרן בת רבקה מרים   : גלית בת רות פאולה בת דינה: 

 ת שדרה שושנה ב: ה לאה בת ציפורה איל
 ל  ורית בת רחת לינה : נב  רחל בת נוארה : רות







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38113  

 שמיני          

ַעְדָך ּוְבַעד ָהָעם: מדוע צריך אהרון הכהן  ר ּבַ אְתָך ְוֶאת ֹעָלֶתָך ְוַכּפֵ ה ֶאת ַחּטָ ַוֲעׂשֵ
לכפר בחטאתו ועולתו בעד העם, הלוא מיד בהמשך נאמר שעל אהרון להקריב 
את קרבן העם ולכפר בעדם?  ויש לתרץ שבני ישראל היוו את הסיבה לחטאו 

ות את העגל. והנה חכמינו אמרו: ״כל של אהרן, שכן הם הכריחו אותו  לעש 
מי שחברו נענש על ידו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב״ה״, יוצא שגם 
בחטאו של אהרן היה להם לבני ישראל חלק, נוסף על החטא שלהם עצמם.  
ממילא הרי כפרתו של אהרן היתה גם כפרתם של בני ישראל, על החלק שהיה 

של אהרן. לפיכך אמר   הכתוב: ״ועשה את חטאתך ואת עולתך להם בחטאו 
וכפר בעדך ובעד העם״, קורבנותיך לא יכפרו רק עליך בלבד, כי אם גם על  

 (משך חכמה) העם אשר גרם לחטא זה. 
 

ק ַאֲהֹרן:  ּדֹם  הדיַויִּ עמו  שנתייחד  קבל  שכר  ומה  שתיקתו  על  שכר  בור  יבל 
החפץ חיים זצ״ל שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין״ (רש״י).שמעתי מפי מרן  

הסבר למה נאמר כאן בלשון זו: "וידם אהרן״ ולא "ויחריש אהרן״ וכדומה, לפי  
שבן אדם גם כשהוא מחריש אפשר להכיר את מצב רוחו מתוך הבעת פניו, אם  
הוא שבע רצון או רוגז, שמח או עצב וכדו', ואלו על דומם אין להכיר שום 

ומדרגתו של אהרן בשעה זו היתה  דבר ואין חיצוניותו מוכיח על תוכו כלום,  
אפילו רק באיזו   תשהיה בבחינת דומם, שלא היה ניכר עליו שום שמץ של אבלו 

 )  " תלמידו של ה"חפץ חיים-(פרחי שושנה העוית פנים או בדומה לזה. 
 

ַאֲהֹרן:   ּדֹם  שהיה ַויִּ יהודי  בירושלים  היה  בילדותי  ציון":  "מנחם  בספר  מובא 
.קשה מאד היה   שתיקה  של  מיוחד במידה זאת  ,שהיה  שותק  מכונה ר׳ דוד 
להניע את שפתותיו שהיו כאבני הריחיים.פעם שאלוהו ,ר׳ דוד ,איך יש לך כח 
ף  לשתוק כל כך .ברם הוא השיב להם ,אכן קשה עלי הדבר ,וכאשר אני מתעיי

רבי צבי פסח פראנק זצ״ל ,נקט משתיקה ,אני נח מעט וחוזר לשתיקתי... חותני  
אף הוא במידה זאת של שתיקה,והיה יחיד ומיוחד בזה.גם בתקופות סוערות  
ורוגשות בעיר הקודש ,כאשר היה קשה מאד לשמור על שתיקה ,היה בולם פיו 

  - אהרן ,״וידם אהרן״ונוצר לשונו. על מה שנאמר בתורה לאחר מיתת שני בני  
פירש רש״י ,נטל שכר על שתיקתו.חותני הגאון זצ״ל פירש ,כי המלה ״וידום״  
מעידה ,כי היה לו מה לדבר ,אך הוא כבש דבריו ולא דיבר ,על זה נטל שכר  

 ,על שהיה לו מה לומר ,ובכל זאת ,לא אמר. 

 

ם: ּבָ ְוִנְטֵמֶתם  ֶהם  ּבָ אּו  ּמְ ִתּטַ ְולֹא  ֵֹרץ  ַהׁשּ ֶרץ  ֶ ַהׁשּ ָכל  ּבְ ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ֶאת  צּו  ּקְ ׁשַ ּתְ   ַאל 
ונטמתם.   אלא  ונטמאתם  תקרי  אל  כתיב,  חסר  .)ונטמתם,  ל״ט  (יומא  ובחז״ל 
של  ונפשו  לבו  מתטמטם  וטרפות  נבלות  ורמשים,  שקצים  שאוכל  מי  דהיינו, 

מעשה נפלא שארע עם הרמב״ם, המאיר  האדם עד שאינו מרגיש ומתבונן כלל  
  באור יקרות את דברי חז״ל, כי מאכלות אסורות מטמטמות את נפש האדם,

של  מכתב־ידו  בזה  ומובא  זצ"ל,  מבריסק  סולוביצ'יק  חיים  רבי  על־ידי  סופר 
״ואתה קורא  [,  יששכר בער. את סיפורו פתח במשפט הלזה  רבי המגיד מריטובה,  

חיים   מו״ה  רשכבה״ג  הגאון  אדמו״ר  הצדיק  מפי  ששמעתי  מה  לך,  אספר  לאשר  אזניך  הט  יקר 

בריסק״ מק״ק  שליט״א  ביק:  ] סאלעווייציג  לכל,  בזמן  כידוע  בתימן,  הרמב״ם  של  ורו 
נתוודע אליו גאון אחד מגאוני הזמן. ואחר ששב הרמב״ם לביתו, היה הגאון 
הזה כותב אליו שאלות ותשובות תמידין כסדרן. פעם אחת הגיע אליו מכתב 
את   הרמב״ם  בקרוא  ויהי  בפילוסופיה.  גדולה  קושיה  ובגליון  ההוא,  מהגאון 

וך שהוא אוחז את ראשו בידיו, אמר: קושיה הקושיה, מאד נתפלא עליה. ות
כזאת, איך יעלה על דעת יהודי בראשו... קושיות כאלה אינן עולות על דעת  
על   מענה  מלהשיבו  ונמנע  טמאה.  נפש  היא  נפשו  אם־כן  אלא  העברי, 
אשר  עד  מכתבים,  כמה  עוד  לשגר  האיש  המשיך  ימים  תקופת  קושיתו.משך 

שובתו אל הגאון היתה, צא ובדוק את הרמב״ם הרגיש הכרח להשיבו. וכל ת
השוחטים ובודקים בקהילתך.עם קבלת המכתב מילא הגאון אחר הוראתו, ואו 
אז גילה כי זה שלש עשרה שנים האכילו לו, ולכל העיר, נבלות וטריפות. ומזה  
מינות   של  קושיה  שאלת  לכדי  בא  כמותו  גאון  גם  אשר  בו,  נפשו  נטמאה 

 גבוה) (פנינים משולחן ואפיקורסות. ..

יִקים   ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ֱאַמר (ישעיה ס) ְוַעּמֵ ּנֶ א, ׁשֶ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ל ִיׂשְ ּכָ
ֵאר. ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ . משנה זו השנויה בסוף ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ

סנהדרין נוהגים לאומרה כהקדמה לפרקי אבות, וכבר עמדו בזה מה השייכות 
של משנה זו דכל ישראל יש להם חלק לעוה"ב למסכת אבות שכולה עניני  
מידות ומוסר.ויש לבאר כי הנה מסכת אבות עוסקת כולה בעניני מדות, שכל  

דות שבתורה נכללו במסכת אבות, והיא המסכתא היחידה בש"ס העוסקת יהמ
אבות  פרקי  ללמוד  הבא  אדם  ללב.  המסורים  ובדברים  מוסר  בעניני  כולה 
ראשית  אבות!  למסכת  כמותו  לאדם  יש  שייכות  מה  בלבו  לחשוב  עלול 
שענינים אלו קשים מאד להשיגם, כמו שאמרו בעלי המוסר שנקל יותר לדעת  
את כל הש"ס על בוריו מאשר לעקור מידה אחת, וביחוד המידה העיקרית 

ש  שינוי התכונות  של האדם  שצריך לכך  היא קשה לו ביותר. והוא משום 
והטבע, ואיך יוכל להשיג זאת. וגם שנדמה לאדם שעניני מידות הם בבחינת  
מותרות, שדיין במה שאסרה תורה, בכל הציוויים המפורשים שנאמרו בתורה  
עונשים עליהם, ומה לו להתייגע בעניני מידות שלא ציותה עליהם התורה.  

עוד   גבוהות ומה  ולמדרגות  לו  ומה  ונתרחק,  הרבה  בה  חטא  כבר  שהוא 
זה  יבמ וכנגד  והיתר.  מאיסור  עצמו  לשמור  בשבילו  ביותר  החשוב  דות, 

ועמך   שנאמר  הבא  לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  כל  המשנה  את  מקדימים 
כולם צדיקים וגו' נצר מטעי מעשה ידי להתפאר,שיהודי ידע שהוא נצר מטעי  

אתם   בנים  הקב"ה,  אלהלשל  הבא ו'  לעולם  חלק  לו  יש  יהודי  וכל  קיכם, 
שדנים ומענישים   של מעלה על   בבית דיןשאליו הוא צריך להגיע. וכשם 
  .( האדמו"ר מסלונים זצ"ל)חטאים ועבירות, כך גם ידונו אותו על עניני מידות

 

בשלשלת   זו  מסכת  הקדוש  רבינו  שהתחיל  הטעם  יַני:  ִמּסִ ּתֹוָרה  ל  ִקּבֵ ה  מׁשֶ
לך שגם המידות והמוסרים שבזו המסכת לא בדו אותם חכמי הקבלה, לומר  

 ) רבי עובדיה מברטנורה(בם, אלא אף הם נאמרו מסיני. יהמשנה מל
 

ִמילּות ֲחָסִדים:   ה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ּגְ לׁשָ ַעל ׁשְ
בסלונים התקיים מוסד "הכנסת אורחים" שהוחזק על חשבון הקהילה כמקובל 
והתנגדו  החילוניים  הנציגים  קמו  לימים  ישראל.  בקהילות  דנא  מקדמת 

נם: הלא את האורחים הנכבדים  להקצבת סכום בשביל החזקת המוסד בטע
עניים שמחזרים  עבור  בין כה מזמינים לבתים פרטיים, נמצא שכל המוסד הוא  

אין זה מחובתנו לטרוח באכסנייתם. עמד ראש הישיבה רבי      על הפתחים
שבתי יגל זצ"ל ואמר: "על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה  

אלא חז"ל צפו   ועל גמילות חסדים". למה גמילות חסדים מוזכר בלי ה"א?
שיהיו כאלו שיתווכחו מה זה "תורה" ולכן כתבו "התורה" בהא הידיעה. גם 

עבודת   האם  "עבודה"  על  שיתווכחו  שיהיו  לכן הראו  כפיים  עבודת  או   '
הדגישו "העבודה". אבל על גמילות חסדים לא משנה עם מי גומלים חסד,  

ש  מי  עם  חוליו  בעת  חסד  שגמל  אבינו  מאברהם  גדול  לנו  לו  מי  נדמו 
   (מרביצי תורה ומוסר ח"ג). לאנשים פשוטיםכערביים... ואין להפלות בין נכבדים 

 
 

ה תֹוָרְתָך ֶקַבע": מספרים על האדמו"ר  ר אי אֹוֵמר, ֲעׂשֵ ּמַ יואל מסאטמר    בי"ׁשַ
זי"ע שפעם היה חולה והזמין רופא, שאל הרופא את הרב: מדוע כבוד הרב 

ות גופו  השיב לו הרב: השינה הוא גזלן מזלזל כל כך בשינה הדרושה לבריא
שגוזל מבני אדם את הזמן היקר שבו הם יכולים לרכוש תורה ומצוות, אך 
מה כשהשינה מתגברת ונופלת על האדם ואונסתו, באין לו כל ברירה, דומה  
שנפל בידי רוצח חס ושלום ואין לו מנוס מאתו, אבל מי הוא  הדבר למי 

 ב לידי גזלןשוטה שימסור עצמו מרצונו הטו
 

ה: אפשר לפרש בדרך   ה ַהְרּבֵ ה תֹוָרְתָך ֶקַבע. ֱאמֹור ְמַעט ַוֲעׂשֵ אי אֹוֵמר, ֲעׂשֵ ּמַ ׁשַ
צחות אמור מעט, אף כאשר החלטת בדעתך לישב וללמוד כמה שעות, תאמר  

ת שעה, ואחר כך עשה הרבה, בפיך רק מעט, היינו שרוצה אתה ללמוד רביעי
תוכל ללמוד יותר ויותר, ולא יבטלך יצרך הרע,ועל זה נאמר הוי ערום ביראה 

 (תפארת צבי) להתנהג מעט בערמומיות נגד היצר הרע. 

 )ק אפר(

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דב בן



  

 
ָכל ֹעז ִלְפֵני ד':   ר ּבְ כדי לזכות בילדים עמלי התורה צריכים ההורים  ְוָדִוד ְמַכְרּכֵ

אהבת התורה של ההורים המורגשת בבית היא   –להיות בעלי אהבת תורה.
  הנותנת לבן כוח ללמוד, והיא היא הפותחת לו את שערי התורה והחכמה. 
רבי אברהם קלמנוביץ' זצ"ל, ממייסדי עולם התורה באמריקה, סיפר לתלמידי  

מיר בארצות הברית על אהבת התורה המיוחדת של סביו וסבתו:רבי   ישיבת
של רבי אברהם קלמנוביץ', היה ירא אלוקים,   אשר קלמנוביץ' זצ"ל, סבו 
צדיק גדול ובקי בש"ס ובפוסקים. אמנם, זכה רבי אשר לגדולתה של תורה,  
אך גדולה של ממון לא ניתנה לו משמים. כל ימיו חי בעוני ובדחקות. אף 

י כן, בביתו הורגשה תמיד שמחה אמיתית על הזכות הגדולה בלימוד  על פ
התורה ובקיום מצוותיה. בן קטן היה לו לרבי אשר, לייבל'ה שמו. היום בו 
התחיל לייבל'ה ללמוד בחיידר, היה יום חג בבית משפחת קלמנוביץ': כבר 
ו ביום הקודם לו הורגשו השמחה והציפייה בכל פינה בבית, רבי אשר ורעיית

לא ישנו במשך כל הלילה בגלל התרגשותם הגדולה: "מחר לייבל'ה הולך 
לחיידר!" כאשר הגיעה ההודעה מביתו של המלמד: "נא לשלוח עם ליבל'ה  
קטן  דבר  וכי  ההורים.  של  לאושרם  קץ  היה  לא  מציעא'!  'בבא  גמרא 
גמרא   ירכזו  כיצד  אך  מציעא'!  'בבא  גמרא  ללמוד  מתחיל  הוא?!לייבל'ה 

אצל   ללייבל'ה, חובם  וגם  אחת,  פרוטה  אף  אין  שבביתם  רב  זמן  זה  הרי 
הרוממות  הרגשת  על  העיב  לא  הדבר  ליום?!  מיום  ותופח  הולך  החנווני 
שבבית, הרי לייבל'ה מתחיל ללמוד גמרא! עם בוקר השכים רבי אשר, ולאחר  
תפילת שחרית צעד בזריזות אל חנות הספרים של ר' אהרן, כשבפיו מתנגנות 

ייבל'ה מתחיל ללמוד גמרא, לייבל'ה מתחיל..." חנות זו היתה המילים: "ל
חנות הספרים היחידה בעיירה, וכל כולה לא היתה יותר מאשר ארגז אחד  
ובו ספרים וחצאי ספרים שהיה ר' אהרן קונה ומוכר במעט רווח. כשנכנס  
במרכז  עומדת  אשתו  את  גילה  הוא  מופתע:  נעמד  החנות,  אל  אשר  רבי 

רך גדול מש"ס וילנא, כרך שידע ימים טובים יותר. האותיות החנות ובידיה כ 
את קונה ללייבל'ה    השחוקות שבחזית הכריזו כי מדובר במסכת בבא מציעא!"

גמרא?" התפלא רבי אשר, "מהיכן השגת מעות כה רבות?" ואשתו ספרה:  
ממכרותי אחת  אל  הלכתי  בבוקר  היפה   "השכם  הצעיף  את  לה  ומכרתי 

"מכרתי    אך אמור נא לי, מהיכן השגת אתה כסף?"שקיבלתי מאמך, ככלה.  
את השעון שקיבלתי לנישואינו", ענה רבי אשר תשובה דומה, והוסיף: "הרי  
עלי מוטלת מצוות 'ולמדתם אותם את בניכם' (דברים יא,יט)".כעת נותר להם  
להחליט באיזה מעות יקנו את הגמרא: האם בכסף שניתן תמורת הצעיף או 

השעון. רב בכסף  מחוייב שמא  שהוא  טוען  אשר  אותם'    י  'ולמדתם  במצות 
ואשתו עונה שגם לה זכות במצוה, שהרי נאמר 'אל תיטוש תורת אמך' (משלי 
א, ח). כך עמדו והתדיינו כשהם מסיימים כל טענה ברגש הומה: 'הרי לייבל'ה  

ר' אהרן הביט במחזה משתאה.    –מתחיל ללמוד גמרא בבא מציעא!" המוכר  
רבי אשר ואת חציו הנוסף תשלם הרבנית", הציע ר'    "חצי מהסכום ישלם

והצעתו נתקבלה.אך עדיין לא בא הכל על מקומו. כשיצאו מהחנות,   -אהרן  
ביקש רבי אשר לשאת את הגמרא אל ביתם, והנה גם רעייתו חפצה בזכות 
זו. כך צעדו רבי אשר ורעייתו בצוותא אל ביתם כששניהם אוחזים בגמרא  

של אושר ניגרו על לחיו של רבי אשר והתגלגלו אל   וליבם מתרונן, דמעות 
הכריכה   מסכת  הישנהעבר  של   בבא  של  בכי  בכתה  הרבנית  גם  מציעא. 

התרגשות, "לייבל'ה מתחיל ללמוד גמרא, לייבל'ה מתחיל..." כשהגיעו לביתם 
כבר היתה הגמרא רטובה מדמעות, ואף כשיבשה, נשארה הכריכה מקומטת 

אברהם קלמנוביץ' את הסיפור, הוסיף: "בגמרא זו מדמעותיהם! כשסיים רבי  
למד אבי מורי, ואף אני זכיתי לראות גמרא זו, לחוש בכריכה המקומטת, 
לחיות את השמחה הגדולה על כך שלייבל'ה מתחיל ללמוד גמרא", ולהבין 

 ( הגדה ל"בית יעקב") מדוע זכו סבי וסבתי לבן תלמיד חכם כאבי".

  . שערך ברית מילה לנכדו,זצ"ל    סולוביצ'יק  ברב מבריסק ,רבי יצחק זאבמעשה  
שבה הדעת  ונקיי  ירושלים  ויקירי  גאוני  לכבודו  האורחים    .באו  אחד  פנה 

  . "עורך ברית לנכדו  הרב  דבר קטן הוא?וכי  "  ,בואואת סיבת  רב  והסביר ל
ידוע הסיפור באותו סנדלר  ,ונשא משלו  ,בתנועת ביטול  רב מבריסק  ה נענה  

יותר    הייתי  ,בעל ממון כגביר פלוני מפורסם ויר  ש הייתי ע  ם א,עני שאמר פעם  
ומלבד זה הייתי ממשיך בעבודת ,שכן אז היה לי את כל כספו  ,עשיר ממנו  

את   ומרויח  שליההסנדלרות  השבועית  סיים    .מטבע  כן  זאב כמו  יצחק  רבי 
י"ג  "שנכרתו עליה    , מדובר כאן במצוה גדולה בתורה של ברית מילה  ,בחיוך

אצל  ,מילה כנגד גדלות ענין זה, איזה משמעות יש לכך שזוהי ברית "בריתות
 (וביום השמיני)  .הרב מבריסק

 

שכן היו נוהגין לעשות סעודה    ,ברמב״םכתוב  ש   ,הטעם לסעודת ראש חודש 
החודש   יין ,לקביעות  שותים  היין    ,והיו  על  ברכה  הגפואומרים  פרי   ןבורא 

וכו׳   גילה  אשר  ברכה  שכתובואחריו  וי״א..    כתבמס  כמו  ט  הלכה  סופרים 
 (המטעמים) 

 
 

אמנם אין זה עבודה קלה כלל ללכת לפי רוחו של כל אחד ואחד, כי כל אחד  
בא עם חסרונותיו, אחד עקשן, והשני בעל גאוה, והשלישי טרדן. באירופה 
נוסעים   העמוסה  לעגלה  דומה  ״העולם  האנשים  בפי  השגורה  אימרה  היתה 

ם,  קשים״,. כי כשיש המון נוסעים בעגלה ישנם טענות שונות ומשונות ביניה
אחד יש לו טענות על הסוסים ואחד על העגלה ואחד על הדרך, זה טוען על  
מהירות הנסיעה וזה על איטיותה, והבעל עגלה צריך לצאת ידי דעת כולם.ולכן 
רק אם יחזיק בראשו היסוד שדיברנו, שהקב״ה מזמין לכל אחד הנסיונות כפי  

י שבקרבו,  הגדולה  השלימות  לפועל  להוציא  לו  הנצרך  לו שיעור  שייך  הא 
להתמודד ולהתייחס כראוי עם כל אחד. כי הרי הפגישה עם אדם נכבד, שכולם 
נוהגים בו מורא וכבוד, אינו קשה כל כך, אבל כשנפגש ובא במגע עם המון  

שיחשוב שמן   האנשים שבאים בחסרונותיהם, לעומתם צריך להתחזק באמונה,
לראות אם ינהג בכבישת השמים זימנו לו נסיונות מיוחדים הנצרכים לשלימותו ו

הרצון. וגם אחר כך אם עמד בנסיון צריך לחשוב שזוהי מתנה מהשי״ת. ועל  
כל פנים הנסיון הוא ללכת אחר רוחו של כל אחד ואחד, למשל למי שרואים 
שמבקש כבוד, צריך להתגבר ולתת לו כבוד. ולמי שהוא עקשן בטבעו, צריך  

דותיו צריך להתגבר ולשתוק. י מלהיות מוכן לוותר, וכן לכל אחד ואחד לפי  
וכן צריך זהירות מיוחדת עם הקרובים יותר, וכגון להתגבר ולהימנע מלומר שום 
ביקורת על השכנים, וכל שכן להזהר עם משפחתו, ומשפחת אשתו, ובכבוד 
חמיו וחמותו, וגם לרבות בניו ובנותיו, וכל פגישה עמהם היא תועלת אחרת  

המ תיקון  שהרבה  נציבשבילו,  ידי  דות  לצאת  לשלימות,  בזה  להגיע  כדי  רך 
 ) ארה"ב-אביגדור מילר זצ"ל רבי שערי אורה .(כולם וליתן לכל אחד היחס והכבוד המגיע לו

 

כך הוזמו  ,אם באו עדים לבית דין והעידו עדותם  איך יתכן    שאלה: ואחר 
 ? אף על פי כן עדותם מתקיימת , ונעשו עדים זוממים

שאפילו קידשו את החודש ,דין תורה שאין מדקדקים בעדות החודש    תשובה:
הרמב"ם פ"ב מהלכות קידוש  (.הרי זו מקודש ,על פי עדים ונמצאו זוממים בעדות זו  

 ) נפלאות מתורותיך (  ה"ב ובלח"מ שם) החודש
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  "" " " 

  ' מנחם בר זרח)  אין עניות ,גדולה מהחמדה. (ר  
 עריבות המחילה, חזקה ממתיקות הנקמה. (ר' אברהם חסדאי)  

 אל יאמין אדם בחוכמתו ,עד שתגבר דעתו על תאוותו. (ר' שלמה אבן גבירול) 
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תמרה בת , בת לייב, משה בן זוהרה, יהודה בן שרה, יוסף בן חנה, מנחם שלום בן שמחה, חים בן אסתר לודמילהאלכסנדר בן מרי, מיכאל בן שרה,  ליפמאן, יום טוב' ר בת יהושע, לאה 'ר בן זושא אברהם העלון לעלוי נשמת:
 .תנצב"ה -יעקב 

בתוך שאר  – , בכור חי בן בטיצביה בת ברכה, מרי בת חנהה סביטלננפתלי בן דבורה, טוב פורטונה, משה בן מנדל, -משה בן מזלנפתלי בן דבורה, הרב אליעזר חיים בן שימחה,  העלון לרפואת: ולהבדיל בין החיים למתים,
ש חולי עמו ישראל עמו 

, (יא "ָהָאֶרץ ַעל ָהֹרֵמׂש ַהֶּׁשֶרץ ְּבָכל ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֶאת ְתַטְּמאּו ְולֹא"

 ַּפַעם ָׁשַאְלנּו ַהִאם. ּתֹוֶעֶלת ְללֹא ֶׁשִּנְבָרא ָּבעֹוָלם ָּדָבר ֵאין ִּכי ,ַיּדּוע מד)
 אֹוָתם ֲהלאֹ ? ְוָהְרָמִׂשים ַהְּׁשָקִצים ִנְבְראּו ָמה ְלצֹרֶ ַעְצֵמנּו ֶאת

 ֵאין, ּוַמְפִריִעים ַמְבִחיִלים, ְועֹוְקִצים ְמִציִקים ֶׁשֵהם ִמְּלַבד ֲחָרִקים
 .ָלַעִין ַהִּנְרֵאית ּתֹוֶעֶלת ָּבֶהם

 ֶׁשֱהִׁשיבֹו, ְנהֹוַראי ַרִּבי ֶאת ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו... ָׁשַאל ְּכָבר זֹו ְׁשֵאָלה     
 .ַהַּמֲאָכִלים ַּכְׁשרּות ִלְׁשִמיַרת ַיֲחֵסנּו ֶאת ֶׁשְּתַׁשֶּנה ַמְפִליָאה ְּתׁשּוָבה

 ָמה ִמְּפֵני' ְנהֹוַראי ְלַרִּבי ָׁשַאל ֵאִלָּיהּו: "):ט (ְּבָרכֹות ַּבְירּוַׁשְלִמי מּוָבא ְוָכ
 ָאַמר?', ְּבעֹוָלמֹו ּוְרָמִׂשים ְׁשָקִצים הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָּבָרא

 הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש, חֹוְטִאין ֶׁשַהְּבִרּיֹות ְּבָׁשָעה'. ִנְבְראּו ְלֹצֶר' לֹו
 ֵאּלּו, ְמַקְּיָמן ֲהֵריִני, ְלצֹרֶ ִנְבְראּו ֶׁשּלאֹ  ֵאּלּו ָמה, ְואֹוֵמר ָּבֶהן ַמִּביט

 ."ְוַכָּמה ַּכָּמה ַאַחת ַעל, ְלֹצֶר ֶׁשִּנְבְראּו
 ,ֹצֶר ָּבֶהם ֶׁשֵאין ְּבָכ ַּדְוָקא הּוא ֶׁשָּלֶהם ֶׁשַהֹּצֶר ֵאפֹוא ִנְמָצא     

 .ֹצֶר ָּבֶהם ָהָיה לאֹ , ֹצֶר ָּבֶהם ָהָיה ְוִאּלּו
 ל"ָזצָ  א"ָהִחידָ  ָמָרן ִנְפָלא ְמַדֵיק, ְנהֹוַראי ַרִּבי ֶשל ִמְּתׁשּוָבתֹו     

ר ַקל ִּכי", ְקדּוִמים ַנַחל" ְּבִסְפרֹו  ִלְבִרּיֹות ַרק ִנְדָרׁש יֶָפה, ֶזה ָוחֹמֶ
 מֹוִרים ּוְבָכ, ּוְרָמִׂשים ְׁשָקִצים ִּפיֶהם ֶאל ִמְּלַהְכִניס ַהִּמְתַנְּזִרים

 ,ְׁשָקִצים ָהאֹוְכִלים ֵאֶּלה אֹוָתם ַא, ְלצֹרֶ ֶׁשּלאֹ  ַהָּללּו ִנְבְראּו ֶׁשָאֵכן
ר ַהַּקל ַטֲעַנת ֶאת ַמְפִריִכים ֵהם, ַהָּטֵמא ִּפיֶהם ֶׁשְּבמֹו ֲהֵרי , ָוחֹמֶ

, ִנְבְראּו ְלצֹרֶ ֶׁשַהְּׁשָקִצים ְוֵעָדה ַעם ֳקָבל ְּבזֹאת ַמְרִאים ֵהם ֶׁשֲהֵרי
 ְלַהְחיֹות ֻמְצֶּדֶקת ִסָּבה הּוא ָּברּו ַלָּקדֹוׁש ִּכְבָיכֹול ֵאין ּוִמֵּמיָלא
 .ֵאּלּו חֹוְטִאים

 ֹאְכֵלי ְּבַׂשר ַהֲחזִיר: "(סו, יז) ְיַׁשְעָיה ַהָּנִביא ּתֹוַכַחת ֶאת ְמָבֵאר ּוָבֶזה     
עַכְבָּר  וְהֶַּׁשֶקץ , ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ָהאֹוְכִלים -'" ה ְנֻאם ָיֻספו ַיְחָּדו וְהָ

 ַטֲעַנת ַהַּקל ָּבְטָלה ּוִמֵּמיָלא, ִנְבְראּו ֵהם ֶׁשְּלצֹרֶ ְּבָכ מֹוִכיִחים
אֹוָתם ְצִריִכים -" ָיסּופּו ַיְחָּדו" ֵּכן ְוַעל, ָהֲאמּוָרה ְוֹחֶמר

 .ְוָהְרָמִׂשים ַהְּׁשָקִצים ִעם ַיַחד ָלמּות ַהחֹוְטִאים
 ,ַהַּמֲאָכִלים ַּכְׁשרּות ַעל ׁשֹוְמִרים ָאנּו ֵמֲאֶׁשר יֹוֵתר ִּכי ִנְמָצא      

 ....ָעֵלינּו ׁשֹוֶמֶרת ַהַּכְׁשרּות
, דֹוְיְטׁש 'ר ֶׁשל ְּבַאְמַּתְחּתֹו. ְּבָפִריז ִהְתּגֹוֵרר דֹוְיְטׁש' ר ְּבֵׁשם ְיהּוִדי     

 ֻמְפָלָאה ַּפְרִׁשָּיה ָלּה ִמְסַּתֶּתֶרת, ַהּנֹוָרָאה ַהּׁשֹוָאה ֵאיֵמי ֶאת ֶׁשָעַבר
 .ַלְּיהּוִדים ָעַמד ְוַהָּצָלה ֶרַוח, ֶׁשְּבסֹוָפּה, ֶנֶפׁש ּוְמִסירּות' ה ִקּדּוׁש ֶׁשל
 ְּכִניָסָתם ֶטֶרם עֹוד. ְּבהּוְנַגְרָיה ָהִייִתי - ִסֵּפר - ַהִּמְלָחָמה ִּבְזַמן    
 ַאְנִטיֵׁשִמי ֶׁשָהָיה, ּבּוַדֶּפְסט ָהִעיר רֹאׁש ִּכֵּנס, ש"ימ ַהָּנאִצים ֶׁשל

 ְּפֵני ֶאת ְלַקֵּדם ְּכֵדי, ָסגּור ְלַמֲחֶנה ְיהּוִדים ֵמאֹות ִּכְׁשלׁשֹ , ֻמְבָהק
 ַאַחיִעם ַמֲחֶנה ְּבאֹותֹו ִנְכֵלאִתי ֲאִני ַּגם. ְוַכָּיאּות ַּכָּיֶאה ַהַּקְלַּגִּסים

 ְלִהְתַנֵּזר ֶנֱאַלְצנּו ַוֲחֵבַרי ַוֲאִני, ָטֵרף ָהיָה ֶׁשָהֹאֶכל מּוָבן. ַהְּיהּוִדים
 .ֲאסּוִרים ָכלֹותִמַּמאֲ 

 ְּכֵׁשִרים ַמֲאָכִלים ֶלֱאֹכל ֶׁשִהְקַּפְדנּו, ְוָאנּו, ְּתקּוָפה ָלּה ָעְבָרה     
 ַעל ְלָרָעה ַמְׁשִּפיעַ  ַהָּמזֹון ַּבֲאבֹות ֶׁשַהַּמְחסֹור ִהְרַּגְׁשנּו, ִּבְלַבד

 ַהַּמֲחֶנה ִמְּמַפֵּקד ְלַבֵּקׁש ֶׁשָרצּו ָהיּו. ִוּכּוחַ  ֵּביֵנינּו ְוֵהֵחל, ְּבִריאּוֵתנּו
 ֵמֵעין ַּבָּקָׁשה ְלֶׁשַמע ִּכי ֶׁשָּטֲענּו ָהיּו, ְּכֶנְגָּדם ַא, ָּכֵׁשר ִמְטָּבח ֶׁשָּיִקים

 .ַהְּקבּוָצה ָּכל ֶאת ּוְלַהֲעִניׁש ְּבַכַעס ְלִהְתָּפֵרץ ַהְמַפֵּקד ָעלּול, זֹו
 רֹוֲעדֹות ּוְבַרְגַלִים, ְּבתֹוָכם ַוֲאִני, ִמַּטֲעֵמנּו ְנִציגּות ִנְּגָׁשה, ְלַבּסֹוף     

 .ָּכֵׁשר ִמְטָּבח ֵמַהְמַפֵּקד ִּבַּקְׁשנּו
, ֲאִני יֹוֵדעַ  ַא, "ַהְמַפֵּקד ָעָנה", ָּכֵׁשר ִמְטָּבח ֶּזה ַמה יֹוֵדעַ  לאֹ  ֲאִני     "

 ֲאִני. יֹוֵתר ַחָּלִׁשים ִּתְהיּו ּוִמֵּמיָלא, ָּפחֹות ֶלֱאֹכל ַמְׁשָמעּותֹו' ָּכֵׁשר' ִּכי
 ְולאֹ  ֶיֱחֶלה ִמְּקבּוַצְתֶכם ֶׁשֶאָחד ַּבּיֹום ַא, ְלַבָּקַׁשְתֶכם ְלַהְסִּכים מּוָכן
 "!ְלַגְמֵרי ַהִּמְטָּבח ֶאת ֶאְסֹּגר, ָלֲעבֹוָדה ְלהֹוִפיעַ  יּוַכל
 ַעל ִלְׁשמרֹ  ְּכֵדי ַהּכלֹ  ָעִׂשינּו? ָלנּו ָהְיָתה ְּבֵרָרה ְוִכי, ִהְסַּכְמנּו     

 ָּכל ֶאת ִהְפַעְלנו, ָחָלה ֵמִאָּתנּו ֶׁשֶאָחד ַּפַעם ְּבָכל". ֶׁשָּלנּו" ַהִּמְטָּבח
ָהִעָּקר , ַהָּפֶר ַלֲעבֹוַדת ְלַהִּגיעַ  לֹו ּוְלַסֵיּעַ  ָעָליו ְלַחּפֹות ְּכֵדי ָהֶאְמָצִעים
 .ַהִּמְטָּבח ֶאת ִלְסּגרֹ  ִעָּלה, ָחִליָלה, ִיְמָצא לאֹ  ֶהָעִריץ ֶׁשַהְמַפֵּקד

ַלִּמְסָּדר ַהַּמֲחֶנה ְמַפֵּקד ָקָרא - דֹוְיְטׁש ַמר ְמַסֵּפר - ֶאָחד יֹום     

כניסת השבת:  
6:35 

יציאת השבת:  
7:44 

 רבנו תם:
8:24 

 הזמנים לפי אופק חיפה

 .בס"ד
 נא לא לקרוא 

 בשעת התפילה
 .וקריאת התורה

 .העלון טעון גניזה
 .הלימוד בשבת פי אלף מיום חול

 ְׁשִמיִניָּפָרַׁשת 

ַּתְבִלין
 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן
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 - ְּבַכְׁשרּות ְזִהירּות
 ָלעֹוָלם ִקּיּום
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 ְנקּוָדה
 ֵמַהָּפָרָׁשה



 ֵמֵאת ֶׁשִּקֵּבל ִמְכָּתב ְּבָפֵנינּו ְוִהְקִריא, ַהַּמֲחֶנה ְּכלּוֵאי ָּכל ֶאת 
 ַהַּמֲחֶנה ָּדֵרי ֶאת ְלַחֵּלק ִמְתַּבֵּקׁש הּוא ּבֹו, ָהֶעְליֹוָנה ַהִּמְפָקָדה

 ִלְבַׂשר ְזקּוִקים ָׁשם, ַהְּקָרב ִלְׂשֵדה ֵּתֵל ַאַחת ְקבּוָצה. ִלְׁשַנִים
 ,ָהִעיר ְּבתֹו ָלֲעבֹוָדה ֵאָליו ִּתְתַלֶּוה ַהְּׁשִנָּיה ְוַהְּקבּוָצה, ּתֹוָתִחים

.ְנָפׁשֹותְּבַסָּכַנתְּכרּוָכהֶׁשֵאיָנּהֲעבֹוָדה
 ֲאִני. ָהִעיר ְלתֹו ִאִּתי ָּבִאים, "ַהְמַפֵּקד ָעֵלינּו ִהְצִּביעַ ", ַאֶּתם"     

יֹום ֶהְחִסירּו לאֹ  ֶׁשֵּמעֹוָלם, ֶׁשְּכמֹוְתֶכם ָחרּוִצים ְלַבחּוִרים ָזקּוק

 "!ֲעבֹוָדה
ְוִאיׁש , ַהִּמְלָחָמה ֵאיֵמי ֶאת ָׂשְרָדה ֻּכָּלּה ְקבּוָצֵתנּו, ַהֶּפֶלא ְלַמְרֵּבה     
 ַהּתֹוָרה ֵּכיַצד ַּבֲעִליל ָרִאינּו ַא, ָׁשַמִים ֶחְׁשּבֹונֹות יֹוֵדעַ  ֵאיִני. ֶנֱהַרג לאֹ 

 .ָעֵלינּו ֶׁשֵהֵגָּנה ִהיא
ׁשֹוְמִריםָאנּוַהּתֹוָרהִקיּוּםְיֵדיֶׁשַעלָסַבְרִּתייֹוםאֹותֹוַעדִאם

 ַהּׁשֹוֶמֶרת ִהיא ַהְּקדֹוָׁשה ַהּתֹוָרה, ְלֶהֶפ ִּכי, ִלי ִהְסַּתֵּבר ,ַעָּתה, ָעֶליהָ 
 )ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַמְטַעִּמים(!" ָעֵלינּו

 והבאתי, מכיר שאני יהודי של מפיו שמעתי הבא הסיפור את
 נשאר המסר אבל, הדמויות את לטשטש כדי, פרטים בשינוי אותו

 :המעשה בעל לי סיפר וכך. במקור שהיה כפי וחזק עוצמתי
 וזכיתי הכנסת בבית ישבתי שעבר שבועות שלושה לפני     

 לי ונתן, דופן יוצאת בצורה אותי שטלטל, מדהים מחזה לראות
 .לחיים שיעור

 .מהתחלה להתחיל חייב אני, הסיפור את שתבינו כדי אבל     
 ונוח לשמים טוב, יקר יהודי ישנו מתפלל אני בו הכנסת בבית     

 אב בהיותו שהתפתחה מנכות סובל הצער שלמרבה, לבריות
 לאחר .קטנים וחלקם גדולים חלקם, ילדים עם בית המנהל צעיר

 ביניהם והתחלקו, בו לטפל בניו נאלצו, גופנית למוגבל שהפך
 ומאוד אותו מכבדים מאוד כולם הם. הכבד בנטל בנשיאה

 .ונחמד נוח לו שיהיה משתדלים
 משאר יותר, דופן יוצאת במסירות בו מטפל, מהם אחד אבל     

 .האחים
  יותר בו מטפל הזה הילד דווקא למה ידעתי לא פעם אף     

 למען יותר התאמץ תמיד הוא, המציאות זאת אבל, מהאחרים
 .הנשמה כל את בו והשקיע אביו
 .עליו השפיע זה- ?מה אבל     
 הוא, רציני יותר הוא, מחייך פחות הזה שהילד לראות יכולת     

 סמוקות פניו, אביו את סוחב כשהוא ותמיד, מהרגיל ביישן יותר
 .מבושה

 שלו אבא את גורר אותו יראה לא אחד שאף מעדיף היה הוא     
 .הכנסת לבית אותו ומביא עיר של ברחובה

 איך ידעתי לא אבל, שלו הכאב את הבנתי, עליו ריחמתי תמיד     
 ?אביו את לרפא אוכל וכי. לו לעזור יכול אני
 ?שבועות שלושה לפני קרה מה אז     
 לא, פורח אורח, שלנו הכנסת לבית אורח הגיע בהיר ביום     

 .שלנו הקהילה את שמכיר מישהו ולא הקהילה מבני אחד
 מנחה לתפילת בדיוק לאזור שנקלע אחרת מעיר יהודי סתם     

,לתפילה אביו את מביא כשהוא הזה הילד את וראה, וערבית

 .לערבית מנחה בין, ולגמרא תה לכוס לו ודואג סידור לו פותח
 .והבן האב אל, השניים אל היהודי ניגש, ערבית תפילת אחרי     
 :לו ואמר, הנכה האב של שכמו על באהדה טפח הוא
אתה מחלה ומאיזו לך קוראים איך יודע לא אני, ידידי שמע"     

 כל מאחוריך פה ישבתי שאני לך לומר יכול אני אבל, סובל
 ."...בך קינאתי ופשוט התפילה

?! למה? בי מקנא אתה: "משתוממות עיניים בו תלה היהודי     
 ..."?אה... גדול ייסורים בעל שאני בגלל בטח ,אה
הייסורים כמה יודע הייתי רק אם, 'כאומר עצוב חיוך חייך הוא     

 .'...בי מקנא היית לא גדולים
 ,הזדעק", לי חלילה: "הסף על הרעיון את דחה האורח אבל     

 כבר .בעולם אדם אף של בייסורים ולא שלך בייסורים מקנא איני"
לא ואני, ייסורים רוצה לא אני". שכרן ולא הן לא" ל"חז אמרו

 יהיו לא לך שגם מתפלל אני. באהבה אותם לקבל שאוכל בדרגה
 ."האדם כאחד ותהיה ושתבריא בכלל ייסורים

 ...הנכה שאל", בי מקנא אתה למה אז      
שומע הנכה של שבנו לוודא כדי קולו את האורח הרים כאן     

 ...היטב אותו
 .לו אמר הוא!", מיוחד ילד כזה לך שיש בך מקנא אני     "
 כיבוד איזה תראה. "גדול בקול האורח הוסיף", נפלא ילד איזה     "
כזה לגדל זו עצומה זכות איזו יודע אתה? בעיניך היא קלה וכי. אב
עם של מהצרות מעט לא כתפיו על מחזיק בוודאי הוא? בבית ילד

 ."...אב לכיבוד שלו העצומה הנפש מסירות בזכות שנמנעו ישראל
 .שמחה מרוב נפשו את ידע לא הילד וגם מאושר זרח האב     
פצעיעל נוחם טללי והרעיפה במקום בדיוק היתה המחמאה     

של ברחובה אביו את כשחס הילד שחש מהבושה שנגרמו הנפש
 ...עיר

הכיממה יודע אתה אבל" :בכך הסתפק לא האורח אבל
 ....סוד וצופן דרמטי בטון הוסיף הוא?", התלהבתי

 .המאושר האב שאל?", באמת התלהבת הכי ממה"     
 אני! בשמחה זה את עושה שלך שהבן מזה התלהבתי אני"     

לא  הוא, רוח ואורך סבלנות לו יש, ומחייך אותך לוקח אותו רואה
זה את עושה שהוא עליו רואים, חייב הוא כי רק זה את עושה

 ִסּפּור
ת  בזכות לחיצת ְלַׁשַּבָ

 יד...

2 



 זכות לו שיש מבין הוא כי, מצווה של שמחה מתוך, רצון מתוך 
 מצווה זאת שלו מאמץ וכל תנועה שכל מבין הוא וכי גדולה

 לי אין!!! שלו אבא את, אותך מאוד גם שהוא וכנראה, עצומה
 .אחר הסבר

 אני מזה, אותך לוקח כשהוא פעם כל מחייך הוא איך תראה"     
 .מהתפעלות יצאתי ממש

 הוא איך, הזה מהילד עין גרעתי ולא מאחוריכם כאן ישבתי"     
 אני גם שאזכה הלוואי. אחחח... אב כיבוד מצוות את לקיים שמח
  ."אותם מחנך שאתה כמו טוב כך כל שלי הילדים את לחנך

 לעצמו הרשה הפעם, האב של שכמו על שוב טפח האורח     
 ידו את ולחץ הבן את ניגש גם הוא... יותר רבה בעוצמה לטפוח

 .בחמימות
 שיעור אותי לימדת, "לילד אמר", לך להודות רוצה אני"     

 לשמח, שלי להורים ומתקשר מכאן יוצא אני. אב כיבוד בהלכות
 שלי הביקורים מספר את להכפיל עצמי על מקבל אני .אותם
 זה. בזכותך. יותר אליהם להתקשר ולהקפיד ,'ה בעזרת אצלם
 ."!אותי לימדת אתה

 ואני, הרחוב מהמולת לו ונעלם הכנסת מבית יצא האורח     
 לרגערק  בא הוא. נפלא אדם איזה, לעצמי וחשבתי בצד ישבתי

 האומלל הבן ואת והרצוץ השבור האב את ולשמח וזכה אחד
 לעזור מתאמץ שהוא למרות, שלו הנכה באבא מתבייש כך שכל

 .יכולתו ככל לו
 ?נכון, יפה סיפור    
 !שלו העיקרית לנקודה הגענו לא שעוד, זהו אז    

בצורה עצומה תפנית שחלה ראיתי, מכן שלאחר בימים     
 חיוך עם! זקוף גו עם אביו את לקח הוא. הילד של ההתנהגות

 שלו אבא עם מדבר שהוא ראיתי! בריא עצמי ביטחון עם! מאושר
השתנתה ביניהם התקשורת כל, ושמחים צוחקים ושניהם
 .יותר שמחה ונהיתה

 ושימח להם החמיא רק לא שהאורח למפרע לי התברר     
 ואני, סביבי לאנשים טוב להשפיע איך אותי לימד גם הוא ,אותם

 .בשטח הזה השיעור את ליישם משתדל בהחלט
 כך על וגאווה כבוד תחושת בילד האורח החדיר קצר זמן בתוך    

 סתם לא הוא .גילו בני שאר מכל יותר אביו את לכבד זוכה שהוא
 !בבית ענק אוצר לו שיש ילד! הילדים כל כמו ילד
 כמו הורים כיבוד מצוות לקיים זוכה והוא, נכה אבא לו יש     

 ...זוכה אינו גילו בן אחר ילד שאף
 .השתנתה אביו ועל עצמו על שלו ההסתכלות כל     
 שקיבלו שכם טפיחות ושתי אחת יד לחיצת בזכות קרה זה וכל
הוא שאולי חושב אני עכשיו שעד, פלאי אורח מאותו ואביו הוא
 הניוז היומי של דרשו) –(הפותח  ....הנביא אליהו היה
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ָׁשלֹום, ְׁשִמי ַחִּיים, ַוֲאִני ֵּבן יִָחיד ְלהֹוֵרי. ֲאַנְחנּו ָּגִרים ְּבַאְרצֹות 
 ַהְּבִרית, ְוָאִבי הּוא ַרב ָּגדֹול ְוָחׁשּוב. 

ַהֹּכל ֵהֵחל ְּבּיֹום ֶאָחד ָּבִהיר, ְּכֶׁשָחַזְרִּתי ְלֵביִתי, ָרִאיִתי ֶׁשִאִּמי 
 ֵהֵחָּלה ֶלֱאֹרז ֶאת ֶחְפֵצי ֵּביֵתנּו.

"ִאָמא, ָלָּמה ַאְּת אֹוֱרֵזת?" ָׁשַאְלִּתי, ּוְבִלִּבי ִקִּויִתי ֶׁשּלֹא ַנֲעֹבר 
 ִדיָרה ְלָמקֹום ָחָדׁש ּוִבְלִּתי ֻמָּכר.

 "ֲאַנְחנּו עֹוְבִרים ָלגּור ְּבֶאֶרץ ַהּקֹוֶדׁש, ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל!"
יָלה ְמֻסֶּיֶמת "ָלָּמה?" ָּתַמְהִּתי, ְוִכְמַעט ִהְתַחְלִּתי ִלְבּכֹות. "ְקִה 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל רֹוֶצה ֶׁשַאָּבא ְיַכֵהן ָּבּה ְּכַרב", ִהְסִּביָרה ִאִּמי, 
."!  ְוהֹוִסיָפה: "ּבֹא תֹאַכל ְוַתְתִחיל ֶלֱאֹרז ַּגם ֶאת ֲחָפֶצי

ָּפַסְעִּתי ְּבִאִּטּיּות ְלֵעֶבר ַהִּמְטָּבח ְוִהְתַחְלִּתי ֶלֱאכֹול ֶאת 
ָּמא ֵהִכיָנה, ּתֹו ְּכֵדי ֶׁשֲאִני ָׁשקּוַע ְּבִהְרהּוִרים. ַהְּקִציצֹות ֶׁשאִ 

לֹא ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשָהאֹוֵכל  –ֵמֹרב ֶׁשָהִייִתי ָׁשקּוַע ְּבַמֲחָׁשבֹות 
 ַּבַּצַלַחת ִנְגָמר, ַוֲאִני ְסַּתם ֵמִרים ֶאת ַהַּכף ַלֶּפה...

ה: "ַחִּיים, ַאָּתה ְלֶפַתע ִאָמא ֵהִעיָרה אֹוִתי ִמַּמְחְׁשבֹוַתי, ְוָאְמָר 
 רֹוֶצה עֹוד ְקִציָצה?"

ַלַהְפָתָעָתּה, לֹא ָרִציִתי עֹוד ִּכְבָכל ַהָּיִמים, ֶאָּלא ִנְכַנְסִּתי ְלַחְדִרי 
ְוִהְתַחְלִּתי ִלְבּכֹות. לֹא ָרִציִתי ַלַעבֹור ְלָמקֹום ָחָדׁש ּוִבְלִּתי ֻמָּכר. 

 ַּבֶחְבָרה ַהֲחָדָׁשה, ְועֹוד ַדֲאגֹות ֲעלּו ְּבִלִּבי.ָּדַאְגִּתי ֵאי ֶאְסַּתֵּדר 
ִהַּבְטִּתי ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון ֵאל ֵעֶבר ֶהָחֵצר ַהֶּנְהֶּדֶרת ֶׁשָלנּו, ְוׁשּוב 
ִהַּבְטִּתי ָסִביב. ַּכֲעבֹור ִמְסָּפר ַדקֹות ִהְּתַעָׁשְטִתי, ְוֶהְחַלְטִּתי

ֶאת ֵעיַני ְוָיָצאִתי ֵמַחְדִרי ְלֵעֶבר  ְלַהְפִסיק ִלְהיֹות ָעצּוב. ִנַּגְבִּתי
 ַהָּסלֹון.

"ִאָמא", ָׁשַאְלִּתי ֶאת ַאֵּמי, ֶּׁשָהְיָתה ֲעסּוָקה ֲעַדִין ְּבֶלֱאֹרז, "ָמַתי 
 ֲאַנְחנּו ַנֲעֹבר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל?"

 עֹוד ְּכָׁשבּוַע ָיִמים!", ָּפְסָקה ִאִּמי."ּבְ -
ֵעיַני ְּבֶחְמָלה, ָחְׁשָבה ִמְסָּפר ְׁשִנּיֹות ְוָאז ִאָמא ִהְסַּתְּכָלה ְלתֹו 

ִנְגָׁשה ֵאל ָהָארֹון ֶּׁשָהָיה ֻמָּצב ַּבִּפָּנה. הֹוִציָאּה ִמָּׁשם ַאְלּבֹום 
 ְּתמּונֹות ְוִהִּגיָׁשּה אֹותֹו ֵאַלי.

 ִהְתַחְלִּתי ְלַדְפֵּדף ַּבְתמּונֹות, ְוָאז ִאָמא ָעְצָרה אֹוִתי ְוָאְמָרה ִּלי:
ה ַאָּתה ְּכֶׁשָהִייָת ִּתינֹוק ֵּבן ָחְדַׁשִים. ַאָּתה נֹוֶלֶדת ְּבֶאֶרץ "זֶ 

 ִיְׂשָרֵאל, ְולֹא ָּכאן ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית".
י. ְוִאָּמא ִהְמִׁשיָכה: "עֹוד ִלְפֵני ֶׁשּנֹוַלְדָּת ַאָּבא ָהָיה ִּת ְמ הַ דְ "ַמה?!" נִ 

הּוא ָהִעיר ְׁשבּו נֹוַלְדָּת.  – ַרב ְקִהיָלה, ְוָלִעיר ֶׁשֲאַנְחנּו ָנגּור ָּבּה
 ְוָלֵכן ֵאין ְל ַמה ְלִהְצַטֵער, ֲאַנְחנּו חֹוְזִרים ְלֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתנּו!"

ִּדְבֵרי ִאִּמי ֹּכל ַּכ עֹוְדדּו אֹוִתי. ֵמאֹותֹו ָהֶרַגע ִהְפַסְקִּתי ִלְהיֹות 
ֶׁשֲאִני חֹוֵזר ָלָאֶרץ  ָעצּוב, ַוֲאִפיּלּו ַלָּמֳחָרת ִסַּפְרִּתי ְלָכל ָהֲחֵבִרים

 ַהְקדֹוָׁשה ֶׁשָּבּה ַּגם נֹוַלְדִּתי.
ְוַהּיֹום, ְלַאַחר ִמְסָּפר ָׁשִנים ֶׁשֲאִני ָּגר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, נֹוַכְחִּתי 
ָלַדַעת ַּכָּמה טֹוב ָלגּור ָּבָאֶרץ, ֵיׁש ִּלי ַחֵבִרים טֹוִבים, ְוַכּמּוָבן ַאִּני 

ֶקי ֹּדֵרׁש ֹאָתּה ָּתִמיד, ֵעיֵני ה' ֱאלֶקי ָּבּה ַחי ְּב"ֶאֶרץ ָאֶׁשר ה'  ֱא
 ...(ְּדָבִרים ֶּפֶרק יא ָּפסּוק יב)ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָּׁשָנה" 

 ַהְקדֹוָׁשה ָהָאֶרץ - ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ



 

 חידת הגיון:
 בצורה 8ועד  1שבצו את המספרים מ 

 צמוד למספר כזו ששום מספר לא יהיה
 2לא יהיה לא ליד  3 ;כלומר הסמוך אליו.

 .אפילו באלכסון ,4ולא ליד  
 

 פתרון לחידה מהעלון הקודם:

 
 

 
 גפרורים:ידת ח

 הזיזו שני גפרורים,
 וחלצו את המטבע מהכף!

 
 

 מהעלון הקודם: לגפרוריםפתרון 
5321.  

 "מחר הספר לבית מגיע לא אני, המורה: "תלמיד
 !"בעיניים בעיה לי יש: "תלמיד?" למה: "מורה

 את רואה לא שאני: "תלמיד?" בעיה איזו! לא אוי: "מורה
 מחר"... הספר לבית מגיע עצמי

 
אשה אחת באה לבעלה ביום הנישואים ושאלה אותו מה 

בעלה לחלון  קנית לי מתנה לכבוד יום הנישואין לקח אותה
שמשקיף לרחוב ואמר לה את רואה את הרכב הכחול 

משני צידיו, אז יופי  ם הלבניםשחונה למטה? ואת שני הרכבי
 ...כזו משחת שיניים קניתי לך

 
 :במסעדה יוקרתית מתקיימת שיחה בין המלצר לזוג סועדים

 ?"תרצו להזמין"
ללא גולטן בלי ביצים בלי  כן! בהחלט אנחנו" :הסועדים

 ?"לקטוז בלי בשר מה אתה ממליץ לנו להזמין
 "...מונית" :המלצר

 
לעצמו חתן תורה. בשמחת תורה עם הארץ שהתעשר קנה 

תורה, לא יכול אחד המתפללים  בשעה שקראו בתורה לחתן
להתאפק ולחש באוזני הרב: איך הבור הזה יעלה לתורה 

כבוד ועוד לחתן תורה? השיב לו הרב: כך המנהג  בכזה
 ...בישראל שהחתן אינו מכיר את הכלה

 

 :ִחידֹות :ְּבִדיחֹות
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 :ְּתמּוָנה

 :במייל העלון ולקבלת להנצחות, להערות

elisha5765@gmail.com 

 :ִּפְתָּגם

 :ָמבֹו

רים:

  a0533180118@gmail.comכל החידות באדיבות חיים כץ
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1 יד ג י המ רו פ מסס

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
" התלבטות עצומה " '  ס פרק    

 תקציר ענייני: 
עם גיסו אפרים זלמן, הוא חושף בפניו את מה שעבר עליו במשך שמונה השנים שנעלם וגם את  שלום נפגש    חיים 

, יש לו חלומות להגיע  י לונ החי   אינו חושב לעזוב את הצבא חיים שלום    , הכאב   בה . למר לה העצומה הרקע לנפי 
 ישיג, בפרקים הבאים נדע תשובה על כך. האם יש טעם בכל המפגשים אם את העיקר לא  הגבוהות ביותר,    ת לדרגו 

מתווה  ה לדת, הם מנסים לבנות  קשה, הוא מאורס לחיילת שרחוקה מכל זיק מולי אף הוא נמצא בפרשת דרכים  
ם לחלוטין ביחס לדת יוכלו להשתלב במסגרת  י אנשים שוני מענה איך שנ   תן כביכול שת מוזרה  ה  נוסח "י  קיומי ע 
מו נישואין  רבות לי מתל ,  נכונה   , בט  מועד    האם עשה החלטה  לני ולפיכך מתחמק מלקבוע  ארוסתו  ואין ש סופי   ,

חברתה הדס מויאל מנסה לעזור אבל במקום לעודד היא רק זורה מלח על  ג ושוקעת בדיכאון  וי מרגישה ביחסו המס 
מגלה לפתע שלא חשבה די אם אפשר לקשור שני קצוות  ההערות של הדס היא    חילה להרהר בכל צעיה. לינור מת פ 

 כל כך רחוקים. 
אביו  וב  של  התעקשותו  עם  הרטשטיין  נפתלי  מתמודד  יואל  ארה"ב  ל רב  ה שיכנס  האמר י פוליט תוך  קאית  י קה 

תיו  בנו   ה, ארבעת אה האיומ שו ה , לרב יואל חשוב לעורר סערה בעולם בעקבות  במסגרת המפלגה הדמוקרטית 
יילות ארה"ב ינסו להציל את יהודי אירופה  סה להצילן בכל דרך, הוא הופך עולמות כדי שח נותרו בפולין והוא מנ 

   ימותו סבור הוא שאם נפתלי יטפס במרומי המפלגה יוכל לפעול להצלת בנותיו. , בתמ שואה איומה מ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

   : ן בו וס בכל מה שהאמי למא רח"ל  מה היה הקטע שגרם לו    , זלמן   ם רי לאפ חיים שלום מספר  
ואחותו  ליבוביץ    ו ) בשם ישעיה ברט   בדרך כלל חבוש כיפה ( ופ'  ר פ עם    חברי הצדיקים , הפגישו אותי  ברגע שנפתחתי ללימודים זרים 

תר  ם ביו ים הגדולי ופ פילוס אחד ה היה    ו עיה יש פרופ'    ]חכמים להרע [   ים רמלי לא נו   ים ילוי ע יהם היו  שנ   ) שר"י ( וביץ  ב לי   נחמה פרופ'  
ב לכך שהוא אפיקורוס גדול  ה, לא שמתי ל ייתה לא מצוי אתי הנאה עצומה מהידיעות והחריפות שלו שה בחיי, התמל   שפגשתי 

ר בכל  שכפ   ברוך שפינוזה (שר"י)  ת  שיט וגם את    ן ניצ'ה ו ט פלו ו סוקרטס א הקנה לי את תורת אריסט , הוא  ומלא בדעות כוזבות 
   . יסודות האמונה 

שטח פרוץ לכל    " המקרא   ביקורת " יוחדת ב היא הייתה מ   , ותר ממנו ית י גאונ   נחמה שהייתה מה לי אחותו  סר ישעיהו השלי חי מה ש 
ה שמובא  פתוחה שכל מ הגישה ה   חז"ל, הקדושים  ממה שקיבלנו מרבותינו  לחלוטין  יא מהתנ"ך משמעויות הפוכות  להוצ   , רים הכופ 
 . מדוקדקת מחדש עפ"ל   הביאני לפריצה איומה, זה גרם לי לחשוב שהכל נתון לבחינה   , רא ניתן לבחינה במק 

,  עסיסית   באידיש יל"ג ולייבל טרוצקי  שי עגנון  לום עליכם  מוכר ספרים" ש   "מנדלה את ספרי    שניהם קיבלתי מ   ינוח ק לתוספת  
המסכן שלי הרב  ה, המארח  בשקיקה רב   , חרות של הלילה שעות המאו ב   , בסתר ספרי מינות  תי  נפתחתי לעולם שונה לחלוטין, קרא 

בדירתו, החבאתי    אים נמצ   ר ג הגרוע ביות ליצנות מהסו ו מינות  כפירה    דברי   לחלום כמה   לא התחיל   , ושלם ודי ירא  ווי שהיה יה לע 
 לא קשור למחשבת ישראל. ני קורא חומר ש י שאיש לא יזהה שא בזהירות כד ר הזה  את כל החומ 

ים  לא הייתי ירא שמ  דם לכן שלי לקיום תורה ומצוות יורד בהתאם. גם קו איך שהחשק  דים הללו, חשתי  בלימו מקתי ל שהע כ כ 
העולם,    אהיה גאון   צע, כך אותי הרבה חשק להתמיד ולהתמק ה מילא  מאד, ז   ממנו   י ת בגלל שנהני מוד  בתכלית, אהבתי את הלי 

ה עילוי גדול  זצ"ל שלא הי פולייאצ'יק  שלמה  רבי   , מייצטער עילוי  דער  , יו דמות הכי אהובה על ה א מ ר לי לקחת דוגמ השווער אמ 
שונדיגער  ע אבל כזה מ   , ייו ך ח ש מ ב   ים ראה הרבה עילוי כי    , הוא התבטא עליו   זי"ע יסק  מבר לוי  ה מרן הגר"ח  ו  כעדות רב   , מנו בעולם מ 

 לשם.   לשאוף להגיע ו עבורי כאתגר שעלי  הוא הציב אות   , לא ראה   בתור שבח) שונה מכולם וכוונתו הייתה  ( עילוי  

יל"ג  ליכם  ם ע פרט כשקראתי את הספרים של שלו ת, ב ל מינו שיטפון ש   ת אין בזה לחוד כדי לסכור שמים אמיתי יראת  ין  א ש אך כ 
  על לו שרק לוחצים  יינק קוועטצערס" (א הציג אותם כמסכנים "ב על בחורי הישיבות ול ללגלג  ו  יד תמ ה ר ספרים ש ומנדלה מוכ 
עולם  ה   העולם לקיום    קיום אין רח"ל לתורה שום כוח    ה ד י הלמ   נית ביטלה את כל עניין גלג גדרה הל כלום הה לא עושים  ו הספסלים  

עד שאף    , כה ירוד באותו זמן  יבה היה  י היש ר ד בחו , מעמ ון הזולת על חשב מי שלא כן חי  ו נבנה רק על ידי שמשקיעים במשק  
פני בחורה בעלת  תא שהיו קמים ל בבדיחו פעם  אמר    סקי זצוק"ל יעקב גלינ   בי ר הגה"צ  ה,  בחורה לא רצתה להינשא לבחור ישיב 

מוד  יין לי עצומה, ענ   גם התפילות נעשו בקרירות   ) שיבה חשוב י נשא לבחור  י ת היא  ,  לעתיד   " בעצין ע ר "   ה תהי מובטחת ש י  כ מום  
 י לרדת במורד התלול. פה לקיום המצוות נמוג וכך החלת עשה כשאין שאי לכה למ הה 



2 יד ג י המ רו פ מסס

 : הצעה מסתורית ומחשידה 
   : ד ו ש לחש ח ב אלי  שאל אותי    , ב העמוקים ברסל   אחד מספרי את  ה  סק ו י ו   אלי   את   ד למ גמרתי ל ש ד לאחר  אח   יום 

 ירגש אותי מאד.  זה  ש   אין כל ספק   , מרתק ביותר לאיזה מפגש    נו ית מוכן ללכת א   ה ת א יים שלום  ח 

   . לי את א חשד  ב   י ? שאלת עבורי אסור)  דבר ש (   " טאבו " מדובר בדבר שהוא  כאילו    לוחש זאת באוזן ולמה אתה    " רתק "מ ירוש  "מה פ 

דע  , אתה יו י נ הצבעו   ך ולמ ת ע וד כמה דמויות שיעשירו א תפגוש ע   שם להגיד לך ש   יכול   אני   ר, אבל יבו "אני לא יכול להרחיב את הד 
 להכיר עוד כמה דברים שלא ידעת  עליהם כלל". הגיע הזמן  וכל להשיג,  אין גבול למה שת   , תך הבורא ן או שבשלל הכישורים שחנ 

 קרן כולי. "מה למשל? שאלתי ס 

או לכל  עבר    אילו הוא כ עתה  ב להכיר אותו  י תה חי א   , ת בך קצ   לתעתע   עתיד נותן ל   נך י א   , ד מא   ז לפעמים מרגי ים שלום אתה  "חי 
  , טין כשאתה מחוסר ידיעה לחלו פעם להביא אותך אל תוך ההפתעה  תן לי    , מה ת התעלו אתה הורס את כל חדוו   , בזה הווה חות  הפ 

 . " מקום תוך ה תהיה ב   עד שלא   להפתעה שף  ח י אתה לא ת   , סיכום ב   . י כן פנ דעת כלום ל לא ל   , העניין זה חלק מ 

לי  ייתה  לא ה בר  , כ לרוב ת  בו עות כוז קלטתי ד חר ש , אבל לא תינוק חסר דעת כ   , ם אותי בכזו קלות קוני   בים לא היו הטו   ם בימי 
אבל מצבי    נה החרדי. מח חוץ ל סחוף אותי לחלוטין מ י לא  חלילה וחס    האם זה   , לעוד הפתעה מעניינת בלי לחשוב תיעה להגיע  ר 

וך  כנס לת נ   ניצוד שהחבורה כיוונה אליו כל העת, הם הבינו שה , זה היה הרגע  יני ריגושים ביא אותי להימשך לכל מ ירוד ה הנפשי ה 
 יו. ום את דבר סיים חיים של   " ק פרסאות ת"   חקו אותי מהמחנה החרדי שבכך הם רי ן  , בלי להבי ב זה ה   כלוב 

 * 

ת כל חלקה טובה  ורסו ה בדעות כוזבות ש רח"ל וף שט כבר  גילה לו שהוא לום חיים ש  , יפה מעומק החש   רים זלמן היה המום פ א 
אותו  לא לרחק ש כדי   , זעזוע של   ות אך נמנע מלהראות לו הבע . ה' ישמור   חזרה בתשובה  הרהורי מונעות ממנו  הן  לפיכך  , בנפש 
וגוף     שריפת נפש " בפועל  הוא ראה    , ה יה על מ ות שה למר   , תדהמה או  צער  גין  לא הפ בפנים  שחש  הכאב העמוק  כל    עם   , ממנו 

 . בעתיד   ול יותר גד   עה פ ש ח ה יהיה לו כו הוא הבין שככל שלא יפגין רגשות    " ים קי 

מחומר קשיח יותר  יצוק  ים זלמן היה  , אפר חד סטרי   באופן אבל    , מאד התהדק  ביניהם  הקשר    , עמוקים   ידידות רגשי  רדו מתוך  נפ   ם ה 
עוד ערוצי  אליו  סיפור לא הועברו  בד ה , מל עות י ד אפילו דעה אחת משלל הי לו    להשמיע   ם שלום את חיי ח  מנע בכו הוא    , מפלדה 

   . ם להכיל תכנים שליליים לי מידע שיכו 

לחיים  היו חברים בכל מיני מקומות,  הערמומי  , לבנג'י  הנגדי   לצד   ת כל פגישה דולפ כי  להיפגש בהמשך, אך לא ידעו    יכמו ס   שניהם 
דים  די הי כל המקומות בעזרת  את    כיסה פיה)  (איש המא מרושת, מיסטר איקס    י ' בנג   ד כמה אפרים זלמן לא היה כל מושג ע שלום ו 
   דו לרשותו. שעמ הרבים  

 *** 
 . ) (ח"ה   בנותיו אובדן  מתמוטט לאחר הידיעה המרה על    רב יואל הרטשטיין 

מנדי  ר'  נכו  מהר יותר מחו קים  הדקי נסים  וא את כל הני קלט  הוא    כברק,   הייתה מהירה   טשטיין הר התפיסה הפוליטית של נפתלי  
ה בזמן הקצר אותו  כל זה קר   . דם בתחום הפוליטי שיועילו לרב מנדל להתק תר  לות ביו יות מועי פוליט עצות  לתת    ך הצליח כ   , קאהן 

  ת מועט (   למדי   ת י ר ו מינ הייתה  בפועל    ו פעילות למרות ש צליח להגיע לכאלו השיגים  היה זה פלא עצום שה   , הקציב לשטח הזה 
   ) נה קט ו 

קדם אותו  שאולי י   , רדום אישי ק ב הכלי חמדה שבידו    ימיר את   הוא לא   " אומנותו היא  תורתו  " ש הנחושה    בשל החלטתו כל זה היה  
ם לא ראה את  ול מע   , עילות מו   ל לעוץ עצות בשבי בשעות מועטות לעסוק  די    , ח"ו   תלך ו   אבל תורתו תתמעט   , יטי ור הפול מיש ב 

מכל העיסוק    פות שנוט והאמביציות האישיות  מת  חוסר הא הוא רואה היטב את    , קר ם ש ם ראוי, הלא הכל ש מקו כ   ליטיקה ו הפ 
  , כל הנחת שלו בעולם כעת  רט שהוא  בפ ם, אבל כבוד אביו גדול בעיניו ו מקו בו ב   משם יה פורש  ד אביו ה אלמלי כבו   , בפוליטיקה 

   . הורים לשם מצות קיום כבוד  " ילות שעשה כיוון  בכל פע 

   . קרטית שיהיה שופר מרכזי במפלגה הדמו   רצה , הוא  ני אביו בעי   ל שיטות לא היה מקוב הבין בפ אלא שמה שהוא  

נפתלי לא היה יכול    , ליטי להתמיד את פעילותו בתחום הפו   , הוא מבקש ממנו עורו   את   ך שאביו הפ נפתלי לחרדתו  ע גילה  ת פ ל 
  בלי לה   לבו   ת ש   ת ולא ולילו מים  מד י ו ל ש   " דור ה ד  מתמי " א  שהו   ינוי שחל אצל אביו, תמיד היה אביו מתגאה בכך לעכל את הש 

במאת    ן ח במב ולעמוד    סיכה יהן במבחן  להיבחן על   , לדעת עוד מסכת ועוד מסכת   , בראש קיים אצלו  דבר אחד    , הזה לם  העו 
השקיע  ל יל עליו לחצים כבדים  מפע אלא    , בפועל   את דעתו   ע בי הוא לא רק מ   , לחלוטין   שונות   זמירות   לפתע הוא מזמר   , וזים אח ה 

   . הזה בתחום    רות י ראות פ ל כדי שיוכל בקרוב  בתחום הפוליטי  
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לל שקיים איזה פעיל  יידע בכ כלום, מי    ת י ן לא עש די קאה של מנ   " יועץ סתרים " היה רק איזה  ת   כל עוד  "   : אליו   התמידית   ו ענת ט 
ת  גיע ע ת כש   , בלא זה   , י משקל בעל בכל מיני נושאים    ך יתחשבו בדעתו בכ המפלגה,  ה של  ות לשמ תרום רב רציני במפלגה שיכול ל 

כך    , לגה פה מסוימת יותר במפ תקו ע  י שק לה   ך עלי   ! שלך   ההשקעה חבל על כל    , במאומה   ועיל ת לא    זית היה ניצב בח ת א  אם ל   דה ו פק 
ות את כל  "ב במלחמה העולמית שעומדת לכל חדלי ארה לבדיקת מ   ת חקירה ד ע ה עזה להקים ו ריש ד ל לזעזע את כל העולם ב וכ ת 

 . " ופה יהודי איר 

  לה דו את הנחת הג   ]ימים תם  באו [ לחלוטין  ח  כ ש רב יואל  הקורה,    עובי יותר ל את נפתלי כדי שיכנס  גר  ת א קאהן שי הוא ביקש ממנדי  
וע כי בנו יחידו עתיד  לשמ   עולם ב ממנו  לא היה אדם מאושר    , כה סי   בחן במ   כתות שלימות ס מ   ל ן ע שנבח   נפתלי בנו  לו מ   תה שהיי 

ה " להיות   ל   " גדולה התקוה  חכמי  מ ובלין של  שמע  הוא  הרוחני מנהל ,  לובלין  ח   ישיבת של    ה  ש   הגה"ק זצוק"ל  כמי  ה  ' על מ י רבי 
כן שעוד יהיה אחד  ל בשמי היהדות, ית ד גדו עתי לו  יש    תלי פ נ קצב שעומד בו  ב   כי   , רה וחסידות נק בתו שהיה ע ר הי"ד  ע יכוב זעל 
 ה נחת לכל הכלל.  גידול הזה שירב יוכל להתפאר ב עולם התורה החסידי    יה, ליצ לין ג ו פ ני  ולי גאו ד מג 

ל פולין אי  (לפי חוקי הירושה ש   " ם יי ח מ   ה מתנ " פתלי  ב הונו לנ שיתן את רו   הם הביאו אותו להחלטה   , ם אלו חיממו את לבו ילי מ 
י שיוכל לשבת  כד )  ם לתת מתנה מחיי   לפיכך היה צריך   ולנטרל את הבנות דו  יחי נו  לב הונו בירושה  רוב  או  ל  פשר היה לתת את כ א 
 בלי כל הפרעות.  ו ורובו בתורה  אש ר 

לארץ    ניהם י ם בין ש עור כש להגר    ו שנים יצטרכ   ר מספ וד  בע   כי   , ם ימי באותם    בימים, מי חלם   רבים יובלים    זרמו ברם מאותם ימים  
בתקופה הראשונה כמעט נשבע שבועה   השתנה מקצה לקצה אם   רב יואל  ולין להם בפ  ו חיי התורה שהי כל כך מ זרה שרחוקה  

   . עתה שינה דעתו   לארץ ישראל   ה קה הריק י ר חמורה לעזוב את אמ 

יה מוקדש  ן, אלא כולו יה חולי עיסוק    בשום   להתעסק   לנפתלי מחמדו לעצמו, כי לא יתן    ים שכח רב יואל את הבטחתו העית   בלחץ 
את קולן  ברקע    שומע   וא שה ו  ל , נדמה  לרגע אחד   ו ני מעי   שו מ ארבעת בנותיו שלא  ליות  ל פניו צ ל חסידות. כעת עמדו  לתורה ול 

ר  ב ו ל יום שע מעט לא יהיה את מי להציל, כ   , עוד להוציאנו מעמק הבכא   ך כדי  כולת ל את כל מה שבי י תפע   , אנא ממך   , אבא   : בזעקה 
 . " נו לרעת סתמן  מ 

י  ד על י   הן מובלות   איך   , לא אחת ראה בעיני רוחו ום כל המשפחות ל מן ולש לשלו   אגה ד וב   בצער ו  מתהפך על משכב   ה י ילות ה בל 
   : ומה אי   בזעקה   ד ה ד , קולן מה יות רבה ם בהן באכזר לי סים הנאציים שמתעל לג הק 

א  די אין פארברענט אונז  ' מ קאמערן און -גאז שיקט אונז צו דיא  ' מ  , טונגס געפאר פארניכ גרויזאמע פון דיא    אונז  ווע ע ע ראט טאט " 
ו  תנ שולחים או   איומה ה   ת השואה מסכנ   יל אותנו אבא הצ   " אנדענק ' אלעס אנ   בלויז אש   ז יבן פון אונ סיא וועט בלי   , טוריומס י מ ע קר 
     . מאתנו למזכרת רק אפר לא יישאר    רפות ש מ תאי הגזים וה ל 

בשטח הפוליטי לצאת  ם  גביר חיילי חצים על נפתלי לה ליו לעת עתה להפעיל את כל הל ע בכי וזעה החליט כי    י פ ו לות שט לאחר לי 
 להצלת המשפחה.    שלו מאבק  ב   עיל ו ה רק בזה יוכל ל   (לקהל)    " פובליקום " ל תר  יו 

ל  ותיו וכ אחי כל    אלו אלא    , גרידא   רעים של    ם ד   ת עמיד על  שאלה    זו לא   על דם רעך"   לא תעמוד " כאן שאלה של  יש  הלא  
 רק בו.    להתקיים היא מצוה שאינה יכולה    ו , וז יהן ת ו ח פ מש 

הפרו  ... ות עת לעש "   יש בזה עם  הפ שישב שעות רבות לסבר את עיני שכלו של נפתלי כי    מנדי קאהן רב  ו של  את עזרת יס  י הוא ג 
 . " רתך תו 

משאת    רה מעולמה של תו ילו לרגע  אפ לצאת  מוכן  יה  ה הוא לא    , מאד   ל עקשן גדו   היה נפתלי  ,  לרב מנדי   קל היה  לא  מסע השכנוע  
  ש יותר להקדי פתלי  נ   נעתר   , לכך   תיכף   לתלמודו ויחזור  ורך השעה  ה צ ז כשהתחדד הנושא ש   , אדירים   צים ח ל   אבל לאחר   , נפשו 

לא  ש   , עד תום   דע לנצל את הזמן הזמן, רק אחד כמוהו יו כפי מיסת    ת ו שונ   תים עי ב   ימוד יעשה של הל   ים הסדר   את כל שעות,  
 . למידה   מעבר   יתבטל 

לא נועדה רק לאלו  המצוינת  ישיבה  ה   ת" תורה ודע " מידי  תל   הבין שבמצב כזה אין עוד טעם להימנות על   ברגע שנפלה ההחלטה 
  , אבל ברגע שהוא עוסק ה ור הת לתות  על ד   קוד ש מלבד ל   , ואין להם שום יעוד אחר לילה  מם ו שיושבים ולומדים במסגרתה יו 

 . ת על בני הישיבה מנו ו כל הצדקה להי ן ל אי   , פים על חשבון הלימודים בעיסוקים נוס 

לאחר מיכן  בעין יפה,  לו  סניה שנתנו  על האכ ודות  חלטתו הוא פתח בת ה   להודיע להם על   שיבה י פתלי אל ראשי ה בצער רב ניגש נ 
  " אב   כיבוד " גזירת  , אלא שב ס וח חלילה  ד,  מו ולל   ו מלישב ם שחלילה וחס נקעה נפש א משו ל   , צמו סיפר להם על התפקיד שנטל על ע 

   ודים שם. באירופה ומצויה בתוך השואה האיומה שמרחפת על כל היה שנותרה    משפחתו ע הצלת  מס לצאת ל נאלץ  

טית  קר ו דמ מפלגה ה אנטי יהודית כ לעסקן מפלגה  בצוק העיתים  ך  הפ י שי   דוגמתו גדול כ י  ו ל מאד הצטערו על עי ראשי הישיבה  
ריז  ט   וקעים ת כדי שלא יראה שהם    י, תל נפ ת חוצץ נגד  א צ ל   א רצו אבל ל   . יבים דעה גדולה מאד רבט ונס ק ו פורמים  לר   יש במפלגה  

 בינו לבין אביו. 
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סותו  ו יום תחת ח הוא היה מאות ,  במנהטן   עלו שפ הקטנים    ים אחד הסניפ מפלגה הדמוקרטית כפעיל מקומי ב הוא ניגש להירשם ל 
הליווי  מלא  , אל ית ביבה גוי ס ב   קלם תא לה   ה זו פעולה קלה ית לא הי   גויים, י קאהן שדאג להקל על השתלבותו בין ה המלאה של מנד 

  , ל את כל הסיבוכים איך לנטר כמתו  ו בח אבל מנדי ידע    , לו מאד   גויית הציקה האוירה ה ,  בו ביום ה פורש  הי   נך שלו ו הח צמוד של  ה 
  ולא החביאה בשום עניין, הוא לא החסיר   תו ו ד גאה ביה היה    הוא   , למפלגה   יתר המתפקדים כ חבר  נפתלי    היה חודשים    ר מספ כעבור  
כנסת    בית ב למזרחי)  קרו ש   ארגון   , עיר (ישראל הצ   יזרעאל"   ונג י " סת של  בית כנ   יה ה הסניף  בקרבת  מניין,  ב להתפלל  ד מ יום אח 

         ו. במקומות אל , ונפתלי למד להתאקלם גם  פילה אחת ללו בלי לחסר ת פ , אבל כולם  הת אמריקאי מודרני בסגנון    אורתודוקסי 

עד שהיה עליו לעבור  ארוכה    פה ו רה תק לא עב ,  דרכת רב מנדי קאהן בה   טיים פולי ה ם  די ימו מסגרת הל ב לי  דם נפת ק ת יום ה ום ל מי 
טן  ה נ מ רובע  של  תר  ביו הסניף הגדול  היה זה    " סייד איסט " של  הגדול  סניף  ב חדש  ס כפעיל  א נכנ ו ה   , תר רצינית בחזית יו   " אש לת  י ב ט " 

זניח   סניף  בה   , כקודמו ולא  ה אם  נראה  תחלה  מ " יה  ם  מי פור ר ה   רמים ז ל שתייכו  ה הגדול  קם  חל ש פעילים  ה   בין   " ה ונ ש עוף 
של מלווהו    ועו י אך בס   , ומפעם לפעם הציקו לו   ודי יה   ל כיר דמות ש ז מי שרק מ   כל שעינם צרה ב דות  י היה נא שו טיבים  ב קונסר ה ו 

   . מאד מהירה    קליטה ה   יתה הי   מנדי קאהן רב  ד  הצמו 

  הצעות   ום ליום העלה , מי קה י יט הפול   מי בש הוא כוכב עולה  הרטשטיין  כי נפתלי  מקומי  סניף ה חברי ה ה קלטו  קצר תוך תקופה  
ו כי עליהם לקדם את הבחור  , בכירי הסניף החליט כים במפלגה ר המוע   לאחד הסניפים   יף סנ ך ה רה הפ קצ   פה תוך תקו   , ניף הס   יעול י ל 

 היהודים.  בל אפילו אצל  מקו ה ביותר שלא  לבוש משונ שלבוש ב   י י חרד היותו יהוד מרות  הצעיר ל 

למען הצלת  חו  כו את  ל  צ ינ ו לחצים ש להפעיל עלי   חל ה   , טית מפלגה הדמוקר השתלבות ב ליח ב מצ   י נפתל כי בנו  ב יואל  ר כשראה  
ר'  ו  יחד עם מלווה גה  ל פ ם הבכירים של המ י נטור אחד הס   סימפסון   רג' ו ' ג ה נפגש עם  ז לצורך    , י הבטיחו לעשות בעניין ל נפת   . יותיו אח 
  קושר עם ה מ הי נטור  ס   ו ת או   ית, יוב ח   ה תוצא   עם פ ה הניבה  חה  , השי בכירים ים ה עה ניכרת על הדרג פ ש הייתה לו ה ש   הן י קא ד נ מ 

לחץ  עליו    יל ע פ ה הוא  , צבא ה  של   ים כיר צביאים הב מ אחד מה  ברקסון  י רמ ' ג אדמירל  תת  הוא הכיר את   , מריקאי הא   בא ראשי הצ 
 מצב. את ה   שינסה לברר יני  צ ר 

באותו זמן  לקו כבר היה  שח   מזרחית אירופה ה אדמת  הוא הפעיל את כל קשריו בצבא כדי לסרוק את כל    , הלה נכנס לעובי הקורה 
מבירור    , התוצאה הסופית יבו את  הנ   לאומיים   מידע בין   יפושים והפעלות מערכות ים של ח ש ד חמישה חו   , ו " ברית נאט   תחת ידי 

רב    על התקוות של הגולל  סתם  בזה נ   , ו ההשמדה בדאכ נה  מח ב   ו המשפחות נספ   י כ ימ"ש התברר    דייקנים ה   הרשימות של הגרמנים 
     יואל. 

ם והיה צריך לעבור טיפול רפואי סבוך כדי לייצב את  פעמי   מספר   הוא התעלף   , ה הקשה בחרדה איומה את הידיע קיבל  יואל    ב ר 
ה לעצמו תיאוריות  הוא בנ   , זאת בתוכו   ע לקב ת בבירור מיאן  זא שמע    כל עוד לא   , ים בין הנספ   ן ה ש ר לעצמו  למרות ששיע   . יאותו בר 
   . כגודל התקוה כך הייתה הנפילה   , יות יפ על הצ לל  סתם הגו רגע שנ ב   אבל   , בני ביתן   עם   יחד יחו להציל את עצמן  הן הצל ש   ימות של 

ם  זרי ן שתמיד ה החייכ ל  יוא ם לא היה זה רב  מאותו יו   , מוחלט   לדיכאון נכנס  הוא    , שית לאחר שחזר מבית החולים לא התייצב נפ 
ך  הפ באחת    , מבחינה נפשית מת    , ה אותו ת התקווה שהחיי מרגע שירד המסך על    , ובב שסחפה איתה את כל הס   ונעימה   עירה רוח צ 

ה הדב "  שבר כלי " ל  הכנסת  בקשיים    ים כ ס ה   יו"ט ו ת  רק לשב   , וצה הח   את בביתו ומיאן לצ   גר ת ס ה ש   כך ב תבטא  ר  ללכת לבית 
ס מטפל  כני וה   אג לו מאד ד   הוא   , בן מסור ה  י ה   לי ת נפ ,  במאומה   ו צמ לע   כי לא דאג   , יה מת מרעב ה נפתלי  פיקוחו של  לי  , אלמ המקומי 

 מוזנח. שלום  ס ו ח   אינו יחס הגון ו   מקבל   הוא ת כי  מדי יום לראו   גיע פתלי היה מ , נ ו עם בני משפחת חד  ביתו י ב   ות שהסכים לחי יהודי  

  ן זמ   ך , תו בכוחות עצמו   בכל זה עליו לטפל    היה השכלי  כושרו  כיון שהאבא כבר לא היה ב   , דוכים י החל לעסוק בש   25שהגיע לגיל  כ 
שהיה קרוב אליו    י היחיד   , לא היה לו עם מי להתייעץ   , סידי הח   ו ש ו ב בל   מנה להינשא לו שתסכ ת  רציניו ן כלל הצעות  אה שאי קצר ר 

של תקוות  וכה  לאחר תקופה אר   , אותו לבתו הצעירה ישנה מעט את לבושו יציע  אם  מז לו ש ר   לה ה   , כאב היה ר' מנדי קאהן 
קצץ  לא ל מאד  א נזהר  , הו י ונ צ י בוש הח בל רק  אך    , האמריקאית   בה מו לסבי צ ע ם את  להתאי לא  ה א ר ברי כי אין לו  הבין  ואכזבות  

היה    ות ולדו לו תאומ כעבור שנתיים נ   , רה ת בתו הצעי א א כשנש   הן קא ה חתנו של רב מנדי  עש נ מן והוא  עבר ז לא    , יו נו ובפאות ק בז 
 . ך עתה הובטח שיש המש   , אחר מיכן נולד לו בן זכר ל שנה    , יין טשט ל משפחת הר שבר הנורא ש ל   קטן זה פיצוי  

אך מנדי קאהן    , שמיות אנטי   פרצויות הת   ומי, דבר זה גרם לכמה עשה לראש הסניף המק ד שנ נפתלי ע   ופה קצרה התקדם תק   תוך 
 .  הפירמידה ש  ם ויהיה ברא קד די שחתנו ית הכל כ את    עשה   וע את ההתקפות, הוא י כדי למנ זק ד נו היה ח ת חו 

 ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 :ן היאיולי הגלת רשמה לקבלההחדשה  תהכתוב
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 מאוצרות הפרשה      

                                ?זוגות) 4אילו זוגות של אחים מופיעים בפרשה זו? (                         חידה פר"ש             חידה פר"ש        

 ב) (ט, לחטאת ואיל לעלהקח לך עגל בן בקר 
אהרן הכהן הביא עגל לחטאת ובני ישראל הביאו עגל לעולה, כפי

 הנאמר בפסוק דלהלן. מה טעמו של דבר.
כלי יקר, משום שאהרן הכהן חטא בעת עשיית העגל רקביאר ה

במעשה, שהעגל נעשה על ידו, אבל במחשבה לא חטא כלל, שהרי
ראל הרי עשו את העגל לאלוהכוונתו היתה לשם שמים. ואילו בני יש

וחטאו גם במחשבה. וכיון שקרבן העולה בא לכפר בעיקר על
המחשבה, לפיכך לא הביא אהרן עגל לעולה אלא לחטאת, לפי
שבחטא העגל היה חטאו רק במעשה ולא במחשבה. אבל בני ישראל
חייבים היו להביא עגל לעולה, כדי שיכפר על מחשבת החטא בעשיית

 ל מעשה החטא שעליו הביאו לחוד קרבן חטאת.העגל, נוסף ע
 (ט, כב) ויברכם

כח מיוחד קיבל הכהן מאת הקב"ה, המעניק לו יכולת לברך את עם
ישראל. כיוצא בזה ניתן כח לצדיקים שבדור, הזוכים להכנס לגדר של

:(איוב כב,כח)כמו שאומר הכתוב  (מו"ק טז:),"צדיק גוזר והקב"ה מקיים" 
 "ותגזר אומר ויקם לך". 

כח הבל פיהם של צדיקים מוסבר בדבריו של הגאון הקדוש רבי אלחנן
"הנה בכל מקום שמצינו :תובות אות רח)כ(קובץ שעורים וסרמן זצ"ל הי"ד 

כי ברכותיהן וקללותיהן של צדיקים מתקימות וכו', כי הדיבור של פה
קדוש פועל בטבע אפילו בלי שום כונה וכו', והוא כמו הגרזן החוצב גם
בלא כונה רק מטבעו, כן הוא גם דיבור האדם. אלא שאם טמא שפתיו

לודה הרבה,בדיבורים אסורים הוחלש כחן, כמו הסכין שעלתה עליו ח
 שאין בכוחו לחתוך עד שיסירו החלודה ממנו". 

כלומר: כח הדיבור באדם הוא כח שמטבעו מצליח לפעול, אלא שמי
שמטמא את שפתיו בדיבורים אסורים מחליש את הכח הזה, ולהפך,
מי ששומר על טהרת פיו, מצליח בכח אמירתו לפעול גדולות ונצורות. 

ר מופלא מתוך "עולם החסידות",בספר "כי אתה עמדי" מובא סיפו
המראה עד כמה גדול כחו של דבור היוצא מפי צדיק, ועד כמה כל
מילה של צדיק יוצרת מציאות בעולם: כאשר ביקר האדמו"ר
מסטמאר זצ"ל בארץ ישראל בשנת תשנ"ד, הגיע לפניו אדם, שלא
נמנה על קהל חסידיו, ביחד עם אביו בן הששים, וביקש ברכה לילדים,

 חר ועדין לא זכה להתברך בזרע של קיימא. מא
האדמו"ר הוריד את ראשו על השולחן, ונראה כמתמנמנם. בתחילה
המתינו השנים בסבלנות, אולם משחלפו הדקות ליגלג הבן בלבו על
האדמו"ר שאינו 'מתעורר' והחליט לצאת מן החדר. האב, לעומתו,

 עדין עמד ברצינות והמתין במקומו. 
 רים האדמו"ר את ראשו ואמר: "יהיה לך ילד".לאחר זמן מה ה

והנה, באורח פלא, האב בן הששים שביתו היה מבורך בילדים, זכה
כעבור זמן לחבוק ילד נוסף, ואילו בנו האומלל, אשר אמונת החכמים
שבו לא היתה במיטבה, הפסיד את הברכה ונותר ערירי עד עצם היום

 הזה. 
האדמו"ר את ראשו הוא הרבהמבהיל לחשוב על כך, שכאשר הוריד 

עבור הילדים לבן, אולם במילים שאמר: "יהיה לך ילד", עברה להפציר
הברכה לילד למי שעמד מולו... עד מה גדול כח דיבורם והבל פיהם

 (לאור הנר)   של צדיקי הדור!!

 (ט, כד) וירא כל העם וירונו וגו'
פעלו כ"כויש להבין מהו חידוש הדברים שהיה בירידת האש עד שנת

וירונו וגו', הלא עמוד הענן ועמוד האש היו עומדים על מחנה ישראל
שאמרו אומ"ה אלוהות הם(דב"ר פ' ז') כל ימי היותם במדבר, ובמדרש 

אלו כל תשמישן אינו אלא באש, ומה היא הרבותא והחידוש בירידת
האש. וי"ל שהם חשבו עצמם מרוחקים ונזופים מחמת חטא העגל,
וכל העננים שהיו עליהם היו רק בזכות משה, וכן בענן על המשכן לא
היה חידוש בעיניהם שהמשכן היתה הקמתו ע"י משה, אבל בקרבנות

י מרע"ה לא ירדה האש רק ע"י עבודת אהרן, ואהרן היה עליו קצףשע"
מחמת חטא העגל, וע"כ שכבר נרצה עוונם, וזו היתה ההתפעלות

        להדבק בהש"י באהבה אחרי ראותם חיבתם לפניו יתברך. 

(שם משמואל, מהרב שמואל בורנשטיין)   

 (י,ב) ותצא אש מלפני ה'
טי אש יצאו מבית קודש הקדשים ונכנסוששני חו(מד"ר) חז"ל אומרים 

בחוטמם של נדב ואביהו. הטעם בזה, משום שחז"ל אמרו שלא מתו
(מד"ר שיררו מאפני שהורו הלכה בפני רבם. כן גם נדב ואביהו אלא מ

שכשיצאו ישראל ממצרים למדבר היו מתיראים מנחשים השירים)
ואביהו ועקרבים ויצאו חוטי אש ושרפום. ולכן כיון שחטאו נדב

–בהוראת הלכה בפני רבם, שעונשם צריך להיות שיכישום נחשים 
ולכן אותם חוטים מילאו את –אבל הנחשים הרי נשרפו בחוטי אש 

 (ר' יהונתן אייבשיץ)  התפקיד של הנחשים ושרפו אותם.

 (י, ג) וידם אהרן
מדוע לא נאמר וישתוק אהרן, למה הקפידה התורה לומר בלשון

 "וידם אהרן"?  –דממה דוקא 
פירש הגאון מאוסטרובצה זצ"ל: ארבע דרגות ישנן בבריאה: מדבר,
חי, צומח, ודומם. המדבר, אם פוגעים בו, מטבעו הוא משיב פגיעה
בחזרה, בדרך כלל באמצעות הדבור, ויש להזהר ממנו. החי, אם
פוגעים בו, לדבר אמנם הוא אינו יודע, אך הוא עלול לתקוף את הפוגע

לחלופין לברוח מפני הפגיעה. הצומח אינו יכול לדבר וגם לא בו, או
לברוח, אולם הפגיעה נכרת עליו. אם כורתים את האילן, הרי שהחליף

לא יראו –צורה וכולם רואים עליו שנפגע. רק הדומם, מה שיעשו עמו 
 לא הרגישו עליו מאומה! –עליו שום שינוי. זהו "וידם אהרן" 

לקבל את הדין בשמחה, להאמין עד הסוף שמהזו דרגה גבוהה ביותר, 
שהקב"ה עושה הוא לטובה, ולברך על הרעה כשם שמברכים על

 (ומתוק האור)הטובה. 

(י,ו) ואחיכם כל בית ישראל יבכו –ראשיכם אל תפרעו 
חז"ל אמרו שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, ולא

בכל זאת יש הבדל עוד אלא שצריך לקבל את הרעה בשמחה. ואולם
בין טובה לרעה: כי כאשר טוב לו לאדם צריך כל אחד לשמוח

רק האדם לבד צריך לקבל את הרעה –בשמחתו, אבל כאשר רע לו 
להצטער בצרתו של חברם. וזה בשמחה, אבל שאר האנשים צריכים

שאמר ה' לאהרן: אתם בעצמכם ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם אל
בלו את הרע בשמחה: אבל ואחיכם כלזאת אומרת: שתק –תפרומו 

הם חלילה להם לקבל בשמחה את –בית ישראל יבכו את השריפה! 
 ), פניני תורה יהלומי(ר"ש קלוגר  רעתכם!



 ללמדך        
עם כולם -חסד   

 ופירש רש"י בד"ה החסידה: "ולמה נקרא שמה חסידה, שעושה חסידות עם חברותיה במזונות".(י"א,י"ט) "ואת החסידה האנפה למינה",  

משום לכאורה יש להבין: מכיון שהחסידה עושה חסד עם חברותיה, מדוע נמנית היא בין העופות הטמאים, הלא לפי הרמב"ן כל טומאתם של העופות היא 

 רבה?אכזריותם ה

 את התשובה נבין על פי המעשה הבא:

על הניתוח בשנת תרנ"ה רעשה ירושלים: אברך יקר חלה במחלה קשה והוצרך לעבור ניתוח מסובך. מחמת עניותו ועניותם של מכריו לא היה ניתן לחשוב כלל 

רכים נכבדים מסרו עצמם לטפל בחולה. הם מכרו נכסים, שעלותו היתה גבוהה מאד, ונראה היה שגורלו נחרץ למיתה חלילה. אך לפתע קרה הבלתי יאמן: אב

גדולים, וחזר שעבדו משכורות, והכל לצורך מימון הניתוח והוצאות האשפוז הגדולות. האברך העני זכה לנסוע לחוץ לארץ, לצורך טיפול באחד מבתי החולים ה

 לעזרתו.משם כעבור תקופה בריא ושלם, והכל בזכות ההירתמות הנדירה של אותם אברכים 

רך החשוב אנשים שלא היו שותפים לסוד, לא הבינו: הכיצד זכה דווקא אברך זה, להתגייסות כה עצומה מצד אנשים שכלל לא הכירוהו? מדוע חשו כולם בצו

כלו לעמוד בכיסוי לעמוד דווקא לימינו של חולה זה, עד כדי שעבוד נכסיהם הדלים, ובמה שפר גורלו יותר מחולים אחרים שמצבם התדרדר לאחר שלא י

 הוצאותיהם הרפואיות הגדולות?

תם מהר מאד התפשטה לה השמועה ברחבי ירושלים על קיומו של ארגון סודי בשם "אחוה", שחבריו נחלצים לעזרת מי מהם הנמצא בצרה. משנתבררה זהו

שתקנותיהם חסויות, ומי יודע להיכן זה יכול להוביל. שמע  של כמה מחברי הארגון, באו קנאים בקובלנה למהרי"ל דיסקין, ובפיהם טענה לאסור התארגנויות

מטובי המהרי"ל את דבריהם, והסמיך את הצדיק הירושלמי ר' שלמה זלמן לוי לעמוד על טיבם. לאחר בירור מעמיק בו התברר כי החברים יראים ושלמים 

מן שאין כל פסול בקיומה של האגודה, ואף הוסיף את המילים: "יהי המשפחות, והתקנות על טהרת חברות אמת ועזרה הדדית בלא סייג, קבע ר' שלמה זל

 חלקי עמהם". אגודת 'אחוה' הוכשרה.

. "לשם מה המגיד הירושלמי ר' בנציון ידלר שהיה אז אברך צעיר מלא להט ורגש רצה להצטרף אף הוא לאגודה, ולשם כך נכנס להתייעץ עם המהרי"ל דיסקין

 השיב ר' בן ציון: "משום שלדעתי הם מקיימים בכך בהידור את מצות "ואהבת לרעך כמוך". המהרי"ל את ר' בן ציון. להצטרף לאגודה?" שאל הנך רוצה

. כל אחד מחוייב מבטו של המהרי"ל דיסקין נקב אותו: "ההיפך הוא הנכון. אגודה זו אין עניינה אהבת החבר, אלא היא כעין תעודת ביטוח, שמור לי ואשמור לך

בהנחה שבבוא היום יתגייסו כל חבריו לעזרתו. אין זו אהבת הזולת אלא אנוכיות בלבד. לדעתי, אם הנך רוצה לקיים בהידור את מצות "ואהבת  לדאוג לחבריו

 לרעך כמוך", לא תוכל לעשות זאת באמצעות האגודה הזו, הדואגת מאד לאנשיה, אך מדירה טובה וחסד מאלו שאינם נמנים על חבריה".

 פתחנו, כפי שמבאר בעל חידושי הרי"ם: ומכאן לשאלה בה

לה, שכן החסידה אמנם עושה חסד עם חברותיה, אך מי שאינה נמנית על חבורתה אין היא מסייעת לה במזונות, ואם כן אין החסד שהיא עושה נחשב לה למע

 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)את לאור שעתיד לצ" ויקרא -"ללמדךמתוך (    יש לסייע לכולם במידה שווה, גם למי שאינו נמנה על חבריך.
  

 אצלי החמץ הוא הכי מהודר          
לאחר הפסח, ביום אסרו חג, נקלעתי לאחת מערי הצפון. ונכנסתי למכולת מקומית על מנת לקנות כמה מוצרים, טרם עריכת החשבון בקופה  :שאלה

לא בדקתי בכניסתי למכולת, אם עשו כאן מכירת חמץ. יצאתי לכניסת המכולת, והתבוננתי היטב לכל הצדדים, על מנת לחפש את אשור  –נזכרתי לפתע 

אני פשוט מחפש את תעודת המכירה שלך...".  –השבתי  –המכירה, אך לא הצלחתי להבחין בשום אשור. "אבדת משהו?", שאל בעל המכולת. "לא לא 

"מכירה לגוי?! ידידי היקר, אני בעצמי גוי... אל תחפש  –שאל האיש בפליאה, והסברתי: "כונתי היא לתעודת מכירת החמץ לגוי".  –"תעודת מה...?" 

ו קנסו שום אשור, אצלי החמץ הוא המהודר ביותר שיש, הוא היה ונשאר תמיד ברשות ערבי!" הרגיע אותי האיש. וכאן עמדתי והסתפקתי: כידוע, רבותינ

ול ולא להנות מחמץ שעבר עליו הפסח, דוקא כאשר היה ברשות יהודי בפסח, ובעליו עבר על איסור "בל יראה", אבל חמץ של נכרי שעבר עליו שלא לאכ

הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט"א  תשובה: הפסח מותר; אך שאלתי היא, האם יכול אני לסמוך על דברי בעל המכולת שמעיד על עצמו שהנו נכרי?

עדין שהשאלה הובאה לפני מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, והשיב מרן: שיהודי יכריז על עצמו שהוא ערבי, אין זה מסתבר כלל, כי יהודי [אפילו כשסיפר 

(פסחים ג:, . בתוספות אלהקל בזה:  האיש. ונראה להוסיף עוד ד' סיבות חילוני] לא ימכור את היהדות שלו בעד כמה שקלים... ולכן ניתן להניח שאמת בפי

כתבו שהבא לפנינו ואומר "ישראל אני", אנו מאמינים לו, "כי רוב הבאים לפנינו בתורת יהדות, ישראל הם". ונראה שהוא ד"ה ואנא, וביבמות מ"ז. ד"ה במחזק) 

לפנינו ומציגים עצמם כגויים, אכן  הדין כאשר אדם [שלא מוחזק אצלנו כיהודי] אומר על עצמו "גוי אני", ניתן להאמין לו, כי סביר להניח שרוב הבאים

. מלבד זאת, הרי למדונו רבותינו: "כל מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי בה אינשי", כלומר, דבר העשוי להתברר, אנשים אינם משקרים בו, ב גויים הם.

. יהודי בעל מכולת שלא גמסתבר שלא ישקר בזה. כדי שלא יוחזקו לשקרנים. וגם בעניננו, הלא ניתן לברר אודות לאומו ודתו של בעל המכולת, ולכן 

מכולת יעשה מכירת חמץ לפני הפסח, יחשב ל'שוטה גמור', כי לכל אחד ברור שהדבר יסב לו הפסדים כספיים גדולים, ואם כן, סביר להניח שאכן בעל ה

בו רבים מהפוסקים שהיות וחמץ שעבר עליו הפסח הוא קנס על כל פנים, גם אם יהא הדבר בגדר ספק, ניתן להקל, כפי שמצינו שכת ד.הלזה אינו יהודי. 

ניתן לסמוך על דברי בעל  לסיכום: (יעוין בחק יעקב סו"ס תמ"ט, במשנ"ב שם סק"ה, ובכף החיים שם סק"ז). מדרבנן, ניתן להקל בספיקו, כדין ספק דרבנן לקולא

 )3אחת שאלתי הספר  מתוך(הגר"י זילברשטיין,  המכולת ולקנות אצלו מוצרי חמץ לאחר הפסח.

 רי

 חדרים: בחדר הראשון 3דם נשבה בשבי, ובכדי להנצל עליו לבחור בין א                   
 4מעלות. בחדר השני יש אש בכל מקום. בחדר השלישי יש זאבים שלא אכלו  100יש מינוס 

 ?שבועות. באיזה חדר עליו לבחור כדי להנצל
             מגיד. :התשובה לחיד    .עד"ש :תשובה לחידהה                                                                                    

 משפחת נפתלי ויסנשטרן להכנס הבן לעול תורה ומצוות     משפחת סימונס להולדת הבתיז להולדת הבן הנכד   גרינהו –משפחות גולדמן : מרכז העיר                                                    

 שוורץ לאירוסי הבן הנכד-משפחות בירנצוייג    גוז להולדת הבן הנכד הנין –גוטליב  –ת פראג ות רוזן להולדת הבן הנכד          משפחומשפח: גני הדר

 

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני    a7608833@gmail.comאו 

מדרבנן, ניתן להקל בספיקו, כד

המכולת ולקנות אצלו מוצרי חמ

רירירירי

א                  
מינוס מעלל100יש

 חידה שבועית      רירי

מעל100יש מינוס 

מ                                     

ת רוומשפח:גני הדר

מינוס מעל100יש

 מזל טוב         

החסידה אמנם עושה חסד עם ח

יש לסייע לכולם במידה שווה, גם

אס:שאלה ביום הפסח, לאחר

 פינת ההלכה       



25

6160303@gmail.com  ו ו ו 

1

2

3

1

2

3



2

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

 

*

                          

 



www.hasdeyinon.org tifaret@hasdeyinon.org

ע"ש הצדיק המלוב"ן רבי ינון חורי זצוק"ל, זיע"א
יוצא לאור ע"י ארגון "חסדי ינון"  03-6182992  

מטעמים לשולחן
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פרשת שמיני 
- 'נאך פסח' 

ה'תשפ"א

277גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט גליון מס'  

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

מתחם גני הילדים * עקבי אבירים
רח’ רש”י 5 אלעד

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

ה”ירידה”  בגודל  ומתבונן 
החטאת”,  “עשות  שע”י 
“וירד”,  ועי”ז הוא בבחינת 
הירידה  את  מרגיש  שהוא 
ועי”ז   , בקרבו  ונשבר 
“מעשות  לבחי’  מגיע  הוא 
החטאת” עשיה - הוא לשון 
מתקן,  הוא  עי”ז  תיקון, 
“והעולה והשלמים”, והכל 
ב”עליה”  מקומו  על  בא 

ובא לידי “נשלם”.

וגו’,  ואהרן”  משה  “ויבא 
של  בבחי’  הוא  כשהאדם 
החטאת,  מעשות  וירד 
בקרבו,  נשבר  שלבו  היינו 
והוא מתקן את מעשיו עי”ז 
הוא בא לבחי’ “ויבא משה 
ואהרן”, דהיינו שהוא מגיע 
הוא   - משה  דעת,  לבחי’ 
הדעת, ששם הוא ה”חסד” 

- אהרן בחי’ חסד... 

)הרה”ק הפחד יצחק מבאיאן(

בשכר נשים צדקניות

ותצא אש מלפני ה' ותאכל 
אותם וימתו )י. ב(

שחלה  שעה  מסופר: 
מזאבלטוב  דוד  רבי  הרה"ק 
זיע"א חתנו של הרה"ק רבי 
זיע"א  מסאסוב  ליב  משה 
ישבה  אנושה.  במחלה 
לצידו אשתו הרבנית שיצא 
שמה כצדיקה מופלגת ולא 
ימים  ממיטתו.  זזה  היתה 
בתפילה  עמדה  שלמים 
שבעזרת  עד  ובתחנונים 

השם קם מחוליו והחלים. פנה רבי דוד אל אשתו הרבנית 
ואמר: עתה אני מבין מפני מה מנה המדרש בין החטאים 
שגרמו למותם של בני אהרן, גם חטא זה שלא היו להם 
נשים. לכאורה הרי הדבר תמוה, וכי בשביל שלא לקחו 
להם נשים היו חייבים מיתה? אלא זוהי הכוונה אילו היו 
וצדקניות  נאמנות  לנשים  זוכים  היו  אולי  נשים,  נשאו 

כמוך, ומי שיש לו אשה צדקנית כזאת, נשאר בחיים.

מחזיר פקדון יותר יפה ממה שקיבל
וידום אהרן. )י, ג(

כ”ק האדמו”ר מבאהוש זצ”ל סיפר שכ”ק זקינו הרה”ק רבי 
הרה”ק  האדמוה”ז  מרן  של  בניו  מחמשת  השני  )הבן  זי”ע  מבאהוש  דוד 
רבי יצחק מבאהוש זי”ע( נסתלק בחיי אביו, בה’ שבט תרמ”ט, 
לנחמו, אך אביו  ימי האבל בא קהל המונים  כל שבעת 
מרן זי”ע לא דיבר מאומה, ביום האחרון פתח ואמר שני 
ומחזירו  פקדון  מחבירו  מקבל  כשאדם  האחד,  דברים, 
לאחר זמן כבשעה שקיבלו הרי הוא שומר נאמן, והמפקיד 
צריך להוקיר לו טובה ע”ז, ק”ו כשהנפקד מחזיר הפקדון 
יותר נאה ויפה ויותר משובח ממה שקיבלו, נתאר לעצמנו 
איזה הכרת תודה יש להמפקיד עבור אותו שומר, וסיים 
ממה  יפה  יותר  הרבה  הפקדון  מחזיר  “אני  בלשו”ק 

משכן בתוך כל אחד
ויהי ביום השמיני כו’ )ט, א(, 

איתא בשם מרן הרה”ק מרוז’ין זי”ע עה”פ ויהי 
ביום השמיני כו’, כל ויהי לשון צער )מגילה י:(, 
ומהו הצער שהיה ביום הקמת המשכן, אלא כי 
אלמלא חטא העגל היתה השכינה שרויה בלב 
כל אחד ואחד מישראל והיה לכל אחד משכן 
מוכרחים  ווי,  כשחטאו,  ועכשיו  עצמו,  בפני 

למשכן ולמזבח.   

)מאמר מרדכי(

לדעת אם הולך בדרך נכון
זה הדבר אשר צוה ה’ תעשו וירא אליכם כבוד 

ה’ )ט, ו(
הנה  זי”ע  מקוז’ניץ  משה  רבי  הרה”ק  אמר 
בלבם  נתעורר  אשר  אדם  בני  יש  לפעמים 
הוא  אם  יודע  ואינו  טוב  דבר  איזה  לעשות 
זה  כאן,  הכתוב  מלמדו  לזאת  לא,  או  מצוה 
את  לבחון  תרצה  אם  ה',  צוה  אשר  הדבר 
הזה  הדבר  את  ה'  צוה  אם  ולדעת  עצמך 
לעשות, עמוד והתבונן עם עי"ז יצא כבוד ה' 
כי  תדע  אז  ה',  כבוד  אליכם  וירא   - דהיינו 
ללכת  האמת  דרך  הנכונה,  בדרך  אתה  אכן 
בה. וכך מסופר על הרב הקדוש הרבי ר’ זושא 
לאן  ידע  ולא  בדרך  פעם  שהלך  זצללה”ה 
יפנה כי היו לפניו ב’ דרכים וראה באיזה דרך 

השם הוי”ה עומד לנגדו ובדרך זה הלך.

)דעת משה - קאז’ניץ( 

בגלל הענווה נבחר
ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח )ט, ז(

וירא  בוש  היה  הכהן  שאהרן  מפרש  ברש”י 
אתה  למה  משה  לו  אמר  לעבודה  לגשת 
שאכן  הק’  הבעש”ט  ואמר  נבחרת.  לכך  בוש 
זה  היא הנותנת, בגלל  לו:  רבינו אמר  משה 
ובושה  יראה  לך  ויש  וענוותן,  ביישן  שאתה 
מהשי”ת וחושב אתה שאינך כדאי והגון, “לכך 
נבחרת”, בגלל מידת תפארת זו שיש בך, כי 

“זבחי אלקים רוח נשברה”.

)דגל מחנה אפרים(

קרב אל המזבח )ט. ז(
אמרו חז"ל בתו"כ הביאו רש"י מביא את דברי 
אהרן  שהיה  כהנים  בתורת  המובאים  חז"ל 
בוש וירא לגשת אמר לו משה למה אתה בוש 
לכך נבחרת. על הג”ר רבי מאיר שפירא מסופר 
כי שנים בלבד לאחר נישואיו, כבר התפרסם 
שמו, ומספר קהילות חשובות בגליציה שיגרו 
אליו בקשות שיבוא לכהן פאר בעירם. אך רבי 
מאחר  הצעותיהם  את  לקבל  נטה  לא  מאיר 
לא  ג”כ  הפרנסה  ודאגת  מכבוד  רחוק  שהיה 
היתה מוטלת עליו. אך למדני עירו וכן חותנו 
סברו שאברך גאון המבורך בכשרונות כל-כך 
חוצה  מעיינותיו  את  להפיץ  מחובתו  נעלים, 
יבולו  באוצר  התורני  העולם  את  ולהעשיר 
המבורך. בהיותם חסידים נלהבים של הרה”ק 

רבי ישראל מטשורטקוב, הוחלט לשאול בעצתו, 
וכאשר יפסוק כן ינהגו.

הרבי מטשורטקוב, שהכיר את רוחו של רבי 
בו,  הצפונים  הרוחניים  הכוחות  ואת  מאיר 
פסק שעל רבי מאיר לקבל את עול הרבנות. 
חתני  “אבל  מאיר:  רבי  של  חותנו  כשהגיב 
“מאירל’,  בשאלה:  הרבי  אליו  פנה  מסרב”, 
“אינני  מאיר  רבי  השיבו  רוצה?”  אינך  למה 
צריך לעולם”, בהתכוונו לכך שיש לו פרנסה 
כן,  “אם  מטשורטקוב:  רבינו  השיבו  ברווח. 
“כלום  מאיר:  רבי  שאל  לך!”.  צריך  העולם 
לו  השיב  לי?!”  מצפה  )למברג(  לבוב  רבנות 
ללבוב”,  סמוך  יהיה  כן,  “אם  ואמר:  הרבי 

ובזאת נסתיימה השיחה.

לביתם  חזרה  הגיעם  מעת  שבוע  רק  עבר 
מהעיירה  משלחת  הגיעה  וכבר  שבטרנופול, 

מאיר  לרבי  והציעה  ללבוב  הסמוכה  גלינא 
את הרבנות. דברי הרבי שהתקיימו במלואם, 
נסע  מאיר  רבי  עצומה.  בהתפעלות  התקבלו 
את  שם  עשה  לגלינא,  המשלחת  עם  מיד 
שבתו ודרש לפני הקהל כיד ה’ הטובה עליו, 
כאב”ד  והתקבל  הרבנות  בכתר  הוכתר  ומיד 

בשמחה וברצון.

חשבון הנפש ולב נשבר
)ט, כב(  וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים 

ויבא משה ואהרן וגו’. )ט, כג(
והשלמים”  והעולה  החטאת  מעשות  “וירד 
האדם צריך להתבונן בגודל הירידה והפחיתות 
של עשיית עבירה והפגם שהוא פוגם, מ”עשות 
והשלמים”,  “והעולה  זאת  ולעומת  החטאת”, 
צריך להתבונן בגודל ה”עליה” שיש כשהאדם 
מתקן ומגיע ל’שלמות’ ע”י עשיית הטוב, והוי 
מחשב הפסד מצוה מצוה כנגד שכרה ושכר 

עבירה כנגד הפסדה.

מחשב  כשהאדם  החטאת”  מעשות  “וירד 

שבת 'נאך' ]בתרגום: 'עדיין'[ פסח
ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים 
לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם לעלה )ט 

ג( 

כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ זי"ע בעל ה"ישועות 
משה" היה אומר בשם צדיקים שהיו אומרים 
על שבת זו שלאחר הפסח "שבת נאך פסח" 
כי השב"ק שלאחר חג הפסח הוא  והכוונה 
ועדיין  הפסח,  ימי  לעבודת  ישר  המשך 
מרחפת עליו הקדושה והאורות של החג, הרי 
לנו דהזמן מוכשר נכון וראוי לקבץ ולשמר 
ההתעוררות וההתחדשות למען תעמוד ימים 
רבים ולא תדעך ברבות הזמן, ובפרט בימי 
ביתר קדושה  צריך להתקדש  הספירה שאז 
יומא'  להאי  טהורים  ד'נימטי  כדי  וטהרה 

דקבלת התורה ]שנבוא טהורים ליום מתן תורה[.
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כלול  שהעוה”ז  ידוע  אמר:  אח”כ  שקבלתיו”. 
מד’ מדרגות כלליות והיינו דצח”ם, דומם צומח 
חי מדבר, והנה אפשר לראות כי בג’ מהן אם 
יורדים ממדרגתם  הם באים לידי שבירה הם 
אם  מדבר,  חי  צומח  הן,  ואלו  הראשונה, 
המדבר בא לידי שבירה, היינו שמת ונפטר מן 
העולם רח”ל ניטל ממנו מדריגת מדבר ונשאר 
בחי’ דומם, וכן כששוחטים החי או כשקוצרים 
הצומח כולם יורדים ממדריגתם, משא”כ בחי’ 
שום  בו  חל  לא  אותו  כששוברים  גם  דומם, 
שינוי, מקודם היה דומם וכן נשאר דומם, וזהו 
השבח שהתוה”ק משבח את אהרן הכהן ע”ה, 
שגם אחרי שעבר עליו שבר כה גדול שניטל 
ואביהוא, בכל  נדב  בניו הצדיקים,  ממנו שני 
זאת לא פעל כלום באהרן גופא שישבור אותו, 
וככוחו אז כן נשאר גם עתה, ולא ניכר עליו 
כלום ממה שעבר עליו, וזהו וידום אהרן, אהרן 
הכהן ע”ה היה במצבו בבחי’ דומם, לפני זה 

ואח”ז באותו מצב. 

לא ע"י שליח

וידבר ה' אל אהרן לאמר יין ושכר אל תשת )י' 
ח' -ט'(

ששלח  זיע"א,  מרוז'ין  הסב"ק  מרן  על  מסופר 
את  שאהב  מחסידיו  אחד  אל  שליח  פעם 
הטיפה המרה וביקשו לבוא אליו. מיהר החסיד 
אמר  ודריכות.  ציפייה  כולו  הרבי  אל  להגיע 
יין. התפלא  לו הרבי שעליו להפסיק לשתות 
על  הרבי  זאת  מסר  לא  מדוע  ואמר:  החסיד 
ידי השליח? ענהו הרבי הנה אפילו אצל אהרן 
יין  לשתות  לא  לצוותו  צריך  כשהיה  הכהן 
ושכר, דיבר עימו הקב"ה בעצמו ולא על ידי 
משה רבנו: "וידבר ה'אל אהרן לאמר יין ושכר 

אל תשת".

כל בני ישראל יהיו נביאים
אליהם.  לאמר  אהרן  ואל  משה  אל  ה’  וידבר 
אשר  החיה  זאת  לאמר  ישראל  בני  אל  דברו 

תאכלו. )יא, א- ב( 
“לאמר  התיבות  שלכאורה  זה  בפסוק  מצינו 
אליהם” מיותרות, דאח”כ כתוב שוב “לאמר”, 
ומבאר הרה”ק מבארדיטשוב מדוע חוזר הכתוב 
פעמיים “לאמר”. דהנה ברש”י בפרשת שמות 
את  החזירה  פרעה  בת  דבתיה  כותב  ז(  )ב, 
ינק,  ולא  מהן  לינק  הרבה  מצריות  על  משה 
וכל זה משום שהיה עתיד לדבר עם השכינה. 
והנה בעת בוא גואלנו כל בני ישראל עתידין 
לדבר עם השכינה, כמו שכתוב )יואל ג( “ְוִנְּבאּו 
ישראל  בני  שכל  דהיינו  ובנותיכם”,  בניכם 
מלאכול  להתרחק  עליהם  ולכן  נביאים.  יהיו 
עם  לדבר  ועתידין  הואיל  טמאים,  מאכלים 
אל  ד’  וידבר  הכתוב,  שאמר  וזה  השכינה. 
להם  שאמר  אליהם,  לאמר  אהרן,  ואל  משה 
ישראל,  לבני  ולהנבא  ולדבר  ‘לאמר’  שעתיד 
ולכן דברו אל בני ישראל שיתרחקו מלאכול 

דברים טמאים. 

)קדושת לוי(

הכנסת אורחים נכונה
כי מפריס פרסה הוא והוא גרה לא יגר )יא, ז(

פר'  לשב"ק  חסידים  שני  הגיעו  אחת  פעם 
מאיר  ר'  הרה"ק  רבם  בצל  להסתופף  שמיני 
להתארח  נקרא  התפילה  לאחר  מפרימישלאן, 
אחר  כשנפגשו  העיירה,  מתושבי  שנים  אצל 
הסעודה התדברו ביניהם ומתוך דבריהם עלה 
מהם  אחד  שכן  ברעבונם,  נותרו  ששניהם 
את החלה  לא חתך  בגלל שהמארח  אכל  לא 
שהמארח  בגלל  אכל  לא  והשני  לפרוסות 
עריכת  בעת  למחרת  ויהי  יחד,  עמו  אכל  לא 
בקדשו  דבר  השלישית  בסעודה  השולחן 

"הכנסת  מצוות  אודות  מפרימישלאן  הרה"ק 
אורחים" ואמר: לפעמים אדם שמכניס עני או 
אורח לביתו לאכול הסעודה והוא מכין באמת 
סעודה רחבה כיד המלך, אולם עכ"ז אין האורח 
כיון  שלו,  אורחים  מההכנסת  כלום  נהנה 
שהמארח אינו פורס הלחם לפרוסות והאורח 
מתבייש לחתוך לבדו את הלחם, וממילא הוא 
יש  ומאידך   - רעב,  ונשאר  האוכל  את  רואה 
לפרוסות  הלחם  פורס  שאכן  מארח  לפעמים 
אבל הוא בעצמו אינו אוכל וממילא מתבייש 
האורח מלאכול לבדו בזמן שאין בעה"ב אוכל, 
ונמצא המתנהג בשני אופנים האלה אף שהוא 

מכניס אורחים לביתו לא הועיל כלום בזה.

ואמר כי זה מרומז בפסוק )ויקרא יא, ז( ואת החזיר 
כי מפריס פרסה הוא והוא גרה לא יגר, היינו 
אינו  בעצמו  הוא  אבל  פרוסות  חותך  שהוא 
כלום,  מזה  מרויח  האורח  אין  וממילא  אוכל, 
אשר  הגמל  את  וכן  לכם",  הוא  "טמא  ולכן 
הוא כן מעלה גרה אבל "ופרסה איננו מפריס" 
הוא  גם  וממילא  פרוסות  פורס  שאינו  היינו 
טמא לכם. ובאותו עת שדיבר הרה"ק ר' מאיר 
ישבו שם שני חסידים וראו איך שרוח ה' דיבר 
האורחים  למארחי  ולומר  נכון  אל  לכוין  בו 

תוכחה ומוסר שילמדו מעתה איך להתנהג. 

צריך לעשות חסד עם כולם
ואת החסידה )יא, יט( 

חסידה  שמה  נקרא  למה  מפרש  הק  ברש”י 
)חולין  במזונות  חברותיה  עם  חסידות  שעושה 
סג.( שאל מרן הס”ק מרוז’ין זי”ע, הנה רש”י כתב 
מפני  “חסידה”  העוף  שם  קריאת  על  טעם 
שעושה חסידות עם חברותיה, ולכאורה יפלא 
טמא  עוף  היא  מדוע  חסידות  עושה  היא  אם 
עוף  שהיא  הטעם  ואמר:  ותירץ  טהור,  ולא 
לעשות  הוא  החסידה  שטבע  יען  הוא  טמא 
גמילת חסדים וטובות רק עם חברותיה למינה, 
אבל עופות שאינם ממינה היא דורסת והורגת, 
וזה שדייק רש”י בלשונו שעושה חסידות עם 
חברותיה דווקא, ולא עם שאר מינים. והוסיף 
ענין עם אותם החסידים, שדעתם  וכן  ואמר: 
ולגמול  לאהוב  חיובם  שאין  וסוברים  נבערה 
לרבם,  שנוסעים  אנשים  אותם  עם  רק  חסד 
הם  אחר  לרבי  שנוסעים  חסידים  הם  ואם 
חסידה  בבחינת  הם  ואכן  עליהם,  מתלוצצים 
שאינה ממינים הטהורים, אבל האיש הישראל 
איש  כל  לאהוב  צריך  עצמו  לטהר  שרוצה 

ישראל זה כזה. 

)לקוטי שמואל(

ע”י המצוות מתקדש
והתקדשתם והיתם קדושים... קדושים תהיו כי 

קדוש אני )יא. מד-מה(
איתא בחז”ל “קדושים תהיו” יכול כמוני ת”ל 
מקדושתכם.  למעלה  קדושתי  אני,  קדוש  כי 
שהקב”ה  אמינא  הוה  יש  וכי  לתמוה  ואפשר 
עילאה  בקדושה  להתקדש  מהאדם  מבקש 
כ”ק  ותירץ  כהקב”ה,  קדוש  שיעשה  עד  כ”כ 
ידי  שע”י  מבאיאן  שלמה  מרדכי  רבי  האדמו”ר 
קיום מצות הבורא ית’ חלה ממילא הקדושה, 
היא  הכוונה  קדוש  להיות  לאדם  וכשאומרים 
ייעשה  ממילא  כך  שע”י  ית’,  רצונו  לעשות 
יתכן שיוכל להגיע  זאת אכן  ובבחינה  קדוש, 
אף למדריגת קדושה כהקב”ה ע”י קיום רצון 
למעלה  “קדושתי  אומרו  כוונת  וזה  הקב”ה, 

מקדושתכם”. 

 סעודה שהנאתך מרובה 
- משוך ידיך הימנה

להבדיל בין הטהור ובין הטמא )יא, מז(

הרה”ק  )בן  מסאדיגורה  בער’ניו  נחום  רבי  הרה”ק 
הרשפי קודש בכור בני הסב”ק מרוז’ין( נודע בכח קדושתו 

הטמא.  ובין  הטהור  בין  להבדיל  והרגשתו 
מסופר כי באחד מביקוריו בווינה, הוגש לפניו 
מרק עוף, וכאשר לקח כף מרק וקירבה אליו, 
ממנו.  וסילקה  לצלחת  הכל  את  מיד  החזיר 
ביודעם  הסובבים,  לכל  לפלא  היה  הדבר 
והכירם את השוחט ואת בעלת-הבית, הידועים 
ומוחזקים בכשרות ונאמנות, ומה גם שרבינו 
עליהם.  בסומכם  לאכול שם  נוהג  תמיד  היה 
ניגשו אל בעלת-הבית לברר על טיב המאכל 
חקירה  ולאחר  רבינו,  של  לשולחנו  שהגישה 
העוף  את  שבפותחה  הודתה  היטב,  ודרישה 
נתעוררה לה שאלה על כשרותו, אך היות ולא 
היה לה עוף אחר סמכה על ידיעותיה להתיר 
את העוף ובישלה אותו. כאשר הרגיש רבינו 
שהמסובים מתלחשים ביניהם ומעלים על נס 
עובדה זו, הפטיר בחיוך על פניו: “אין לכם על 
מה להתפלא, אין בזה שום מופת והדבר פשוט 
הרגשתי  בידי,  הכף  את  לקחתי  כשאך  מאד. 
חשק ותאבון גדול לאכילת המרק, התבוננתי 
ליצה”ר  לו  מה  כי  כפשוטם,  הדברים  שאין 
להכניס בי חשק כה גדול לדבר אשר בין כה 
היצר  שמעשה  הבנתי  לאוכלו?  בדעתי  היה 
בישוב  ולהתבונן  אכילתי  להפסיק  ועלי  כאן, 
שום  בזה  ואין  הדברים.  סיבת  לדעת  הדעת 
מופת כי גמרא מפורשת היא )גיטין ע.(: ‘סעודה 

שהנאתך מרובה - משוך ידיך הימנה’ “.

לעטר הפטורה
התברך עוד קודם שהגיע הארון

)הפטרת  ביתו  כל  ואת  אדום  עובד  את  ה'  ויברך 
שמיני. שמואל ב ו, יא( 

)ברכות ס"ג:( מאי היא ברכה שברכו  איתא בגמ' 
אמר רב יהודה בר זבידא זו חמות וה' כלותיה 
הגאון  מספר  אחד  בכרס  ששה  ששה  שילדו 
רמת  של  רבה  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי 
הגדול  ]הגאון  בב"ב: שמעתי שהמהרש"ם  אלחנן 
רבי שלם מרדכי הכהן מבערזאן[ נשאל, במעשה שהיה 

היהודים  על  קשה  גזרה  נגזרה  אחת  שבעיר 
פועל  מהצדיקים  לאחד  ושלחו  בה  שדרו 
ואמר  נענה  והצדיק  בעדם,  שיתפלל  ישועות 
להם שיתפלל עליהם אך ביקש שקודם ישלחו 
לאלמנות  לחלק  כדי  צדקה  לצורכי  כסף  לו 
ששלחו  מאז  קצר  זמן  לאחר  ואכן  ויתומים 
את הכסף הגיע אליהם מכתב שהגזרה בטלה 
מבני  שאחד  אלא  גבול,  היה  לא  ולשמחתם 
העיר הבחין שהתאריך שבו נכתב המכתב ובו 
הבשורה על ביטול הגזירה היה מוקדם יותר 
היו  ולכן  הכסף,  את  שלחו  העיר  שבני  לזמן 
כי  בחזרה,  הכסף  את  מהצדיק  שדרשו  לצים 
הגיע  השאלה  בטעות,  נתינה  שהיתה  נתברר 
לידי המהרש"ם ופסק שאין צריך להשיב את 
הכסף, והביא ראיה מהמבואר במס' ברכות )סג 
אדום  עובד  בית  את  בירך  ע"ב( שמבואר שה' 

הגיתי בעבור שכבד ורבץ לפני הארון, שילדו 
אחד,  בכרס  ששה  ששה  כלותיה  וח'  אשתו 
עובד  בבית  מונח  היה  הארון  הרי  ולכאורה 
אדום רק שלושה חדשים כמבואר ]בספר שמואל 
ב ו יא[ ואיך יתכן שבזמן זה כבר התברכו וילדו 

העיבור  זמן  והלא  אחד,  בכרס  שישה  שישה 
וע"כ צריך  ביותר הוא שבעה חדשים,  הקצר 
לומר שכיון שכלפי שמיא גליא שעתיד הארון 
להיות בביתו, שלח הברכה עוד טרם שהגיע 

הארון כדי שיוכל להתברך מיד. 

)חשוקי חמד(
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באר בשדה- שטפנשט

ספירת העומר
בנ"י הם במעלה עליונה
וספרתם לכם ממחרת השבת. )כג, טו(

רוב  עפ"י  עומדים  ישראל  בני  עם  האמת  פי  על 
במדריגה עליונה שעיקר ויסוד בקשתיהם ותפילותיהם 
צרכם  על  ולא  כראוי,  השי"ת  את  לעבוד  שיכלו  הוא 
ופרנסתם. אמנם לא כל העתים הם נמצאים במדרגה 
נעלית שכזו, והם מתפללים להשי"ת עבור עניני צרכם 
אזי  הגדולה,  במדרגה  הם  כשישראל  אכן,  ופרנסתם, 
המדריגה  צרכם.  עבור  להעתיר  בכלל  חושבים  אינם 
הנעלית הזאת לבקש ולהעתיר רק להתעלות בעבודת 
עולם  מעין  היא  שבת  כי  "שבת",  בשם  תכונה  ה' 
כוונת הפסוק  וזה  ואין שום אחיזה לעולם הזה,  הבא 
הוא,  ופירושו  ומאיר,  ספיר  - מלשון  לכם"  "וספרתם 
אימתי תביאו בהירות והארה גם בעניני ה"לכם" דהיינו 
וצרכי האדם, "ממחרת השבת"  עניני גשמיות פרנסה 
כשאתם בבחינת אחר השבת, כי בעת שאתם בבחינת 
על  מבקשים  אינכם  כלל  אזי  "שבת"  של  הנעלית 

הגשמיות. 

)קדושת לוי(

ע"י האמונה יזכך עצמו
"וספרתם  הפסוק  את  דורש  היה  מרוז'ין  הסב"ק  מרן 
לכם" דהיינו שספירה הוא לשון סיפור וזיכוך - ספיר 
ומעשיו  מחשבתו  לזכך  צריך  השלם  ויהלום, שהאדם 
השלם  האדם  שעל  דהיינו  "לכם",  שנוגע  בדבר 
לספור ולזכך את עניני גופו ונפשו, תאוותו והנאותיו 
הגשמיות, ואיך, על ידי " ממחרת" שיום המחרת נקרא 
אמונה, כמו 'מחר' שאינו יודע מה יהיה ויאמין שבודאי 
והיינו שע"י  וכח גם למחר,  לו הבורא ב"ה חיות  יתן 
הבורא  ברצון  הכל  ותנועותיו  פעולותיו  שכל  אמונה 
ית', אז בודאי לא יהיה להוט ובהול אחר ה"לכם" אחר 
תאוותיו והנאותיו של העולם הזה, שע"י שמאמין שכל 
פעולותיו עם גודל חריצותו ומחשבתיו לא יועילו נגד 
רצון הבורא ב"ה, והכל יתקיים רק כרצונו ית', אז יוכל 

לקיים "וספרתם לכם ממחרת השבת".
תמיד אפשר לתקן

עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום 
)כג, טז(

אומר  היה  מקאז'ניץ  ישראל"  ה"עבודת  בעל  הרה"ק 
עצמו  את  התעורר  ולא  תשובה  עשה  לא  אחד  שאם 
תיכף בתחילת ספירת העומר אל יאמר שאין לי עוד 
תספרו",  השביעית  השבת  ממחרת  "עד  אלא  תקוה 
הספירה  ימי  תמו  שלא  כל  כי  לרמוז  בא  שהכתוב 
אזי  "תספרו"  מהספירה  אחד  יום  רק  שנותר  ואפילו 
תוכל ביום זה להאיר את כל ה"חמשים יום", על ידי 
תשובה, "והקרבתם מנחה חדשה לה'" אח"כ ב'שבועות' 
יראה לקרב את עצמו מחדש להיות מונח בין דרועין 
דמלכא ]בזרעות המלך[ וזהו מרומז ב"מנחה חדשה לה'". 

)עבודת ישראל – קאז'ניץ(

בימי הספירה יכול להטהר
איש  זי"ע:  כל  מטשורטקוב  האדמוה"ז  הרה"ק  אמר 
ימי הספירה עד  זמן בכל משך  לו  יש  ואיש מישראל 
עוונותיו  מחלאת  עצמו  את  לטהר  האחרונה  הספירה 
ולזכך גופו ונשמתו, וזהו "עד ממחרת השבת השביעית 
לספר  תוכלו  היום האחרון של הספירה  עד  תספרו", 

ולטהר עצמכם )מלשון ספיר(, ומי שאין בכוחו אף בסוף 
לקשר  רק  אחרת  עצה  לו  אין  עצמו  לטהר  הספירה 
עצמו אל הצדיק האמיתי והוא יעלהו, ועל ידי דביקותו 

בהצדיק יזכה לטהר ולקדש את עצמו.
 )דברי דוד(   

 גברא רבא אמיתי
תספרו חמישים יום )כג, טז(

סופר על הגה"ק רבי חיים עוזר זי"ע שנפגש פעם עם 
וביקש  זי"ע  מאוסטרובצה  מאיר  יחיאל  רבי  הרה"ק 
רבי חיים עוזר מהרבי שיאמר איזה דבר תורה, הרבי 
דברי  סתם  לומר  חיבב  לא  בענוותנותו  ידוע  ,שהיה 
חריפות, אך כשהפציר בו ניאות ואמר איזה חידוש. ר' 
חיים עוזר התפעל מהחידוש וקרא: "הרי כבוד תורתו 
הוא גברא רבא אמיתי"! ענה לו הרבי: "בזה עוד לו די 
לו  ענה  הגאון?  שאל  במה  רבא".אלא  גברא  להיקרא 
גברא  נהיים  "בזה שמקילים צער מיהודי, בכך  הרבי: 
כב( איתא:  )מכות  ואמר: מחז"ל  והראיה המשיך  רבא"! 
"כמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא 
קיימי מקמי גברא רבא" )כמה טיפשים הם האנשים, שקמים 
מפני ספר תורה, ולא קמים ומכבדים את תלמידי חכמים, ולמה?( 
ממשיכה הגמרא ומסבירה: דאילו בספר התורה כתוב 
יכנו",  "ארבעים   – אדם  שנענש  מלקות"  "עונש  לגבי 
ובאו רבנן והורידו את המלקות, לשלושים ותשע. ובכך 
אנו רואים שיש לחכמים כוח ללכת ולבטל מכה אחת 
ולקום בפניהם  ולכן צריכים לכבדם  הכתובה בתורה, 
כמו שקמים לספר תורה. ולכאורה זה תמוה – המשיך 
"מספירת  גם  ללמוד  אפשר  לימוד  אותו  הרי  הרבי, 
העומר", שבתורה נאמר "תספרו חמישים יום", וחכמינו 
העמידו רק על ארבעים ותשעה, ולמה הביאה הגמרא 
את הראיה דווקא ממלקות? אלא התירוץ הוא: בספירת 
כך  כל  לא  עוד  זה  מורידים ספירה אחת  העומר, אם 
חשוב, אבל במלקות, כשמורידים מכה אחת, מקילים 
על יהודי, מורידים אנחה אחת מיהודי... ולכן כשרוצים 

להיות גברא רבא מביאים ראיה ממלקות.
 מקוה קודם הספירה

)תפילה  ורוחותינו נשמותינו...  לטהר את נפשותינו 
אחר ספיה"ע(

מאזמו"ר  שמעתי  צדק":  ה"צמח  בעל  הגה"ק  כתב 
הרה"ק בעל התניא והשו"ע ז"ל אשר הרה"ק ר' אברהם 
"המלאך" נ"ע היה מכוין בימי ספירת העומר על משיח, 
לפי  ולכוין  למקוה  לילך  אותו  שלח  חולה  היה  ופ"א 
הספירה של אותו יום, ולא הבנתי מה זה שייך לספירת 
משיח  ענין  כי  שפיר  אתי  הנ"ל  דוקא....ולפי  העומר 
הוא ענין "ומלאה הארץ דעה את ה'" )ישעיה יא, ט( בחי' 
יפסוק  אז  כי  א(,  ד,  )בראשית  כו'  חוה  את  ידע  והאדם 
נגבה "מאד" אותיות  ויהיה  כו',  הזוהמא לגמרי מחוה 
ספירת  בימי  כן  ועל  מ'שיח,  ד'וד  א'דם  ר"ת  "אדם" 

העומר שהוא ענין ז' נקיים שייך לכוין זה .
)ביאורי הזוהר - צמח צדיק ח"ב עמ' תתקמה(

ז"ל  הורנשטיין  יואל  ב"ר  יוסף  ר'  הרה"ח  ובכתבי 
מהו"ר  בבאיאן  שמעתי  כותב:  באיאן  חסידי  מוותיקי 
דודיא זלה"ה ]הגה"ח רבי דוד אורטינברג מבארדיטשוב בעמח"ס 
תהלה לדוד[ אשר המלאך הקדוש זי"ע ועכ"י, שלח בימי 
הספירה את 'הרב' רבי שניאור זלמן בעל השו"ע ז"ל, 
לילך לטבול בכל יום במקוה עבורו ובשליחותו, ואמר 

"הרב" זי"ע ועכ"י, למדתי מזה שני דברים א( שהספירה 
ב( שיכולים לעשות שליח  שייכות עם מקוה,  לה  יש 

למקוה.
)משמיע שלום - פראהבישט(

עבודת ימי הספירה
מסאדיגורה:  אבירים"  ה"עקבי  בעל  מרן  כבו"ק  סיפר 
נכנס  זיע"א  נחום משטפנשט  רבי מנחם  הרה"ק  דו"ז 
פ"א לביהמ"ד בליל 'ניטל' וראה שם אברכים מאנ"ש 
שיושבים ומשחקים במשחק הדמקה, וכשראו את רבם 
עומד לפניהם נעמדו ממקומותיהם ואחזתם רעדה על 
את  יודעים  הם  אם  אותם  ושאל  בקלקלתם,  שתפסם 
כללי המשחק והבינו שברצונו לומר להם דבר, ואמרו 
ללמוד  שיש  ואמר  מפ"ק,  לשמוע  הם  שרוצים  לפניו 
ורק  התחיל  דרך שבה  ישנה  אחד  זה שלכל  ממשחק 
עבור  אחד,  ממנו  שיקחו  להניח  טוב  לילך,  יוכל  בה 
שלאחמ"כ יוכל ליקח שנים, יש לילך תמיד לפנים ולא 
לאחור, עדי יבוא לתכלית הנרצה לבוא למעלה, וכיון 
וכזאת היא גם  יכול לילך כרצונו, ע"כ.  שבא למעלה 
עבודתינו בימי הספירה היא לתקן את המדות על ידי 

עאתערותא דלתתא בהוספה בעסק התורה ובתקון המי
דות, ועי"ז נהיה אתערותא דלעילא, כפי שאנו רואים 
אשר יום א' דפסח נקרא 'שבת' "וספרתם לכם ממחרת 
ומיום  דגדלות  מוחין  עלינו  השפיע  השבת" שהקב"ה 
שבת זה שהיא קביעא וקיימא מבריאת העולם, ועי"כ 
אפשר להתעלות מעצמינו בימי ספירת העומר ולהיות 
מוסיף והולך עדי נבוא לקבלת התורה, וגם לכך נקראו 
ז' שבתות אלו שבע 'שבתות' ואילו בפר' פנחס נאמר 
שבועות  'שבעה  נאמר  ראה  בפר'  וכן  'בשבועותיכם' 

עתספור לך', כי בתחילה היה בחינת 'שבת' דהיינו את
ערותא דלעילא, וע"י האתערותא דלתתא של התמדה 
דהיינו  'שבועתיכם'  נעשים  המידות  תיקון  של  בדרך 

'שלכם'. 
)עקבי אבירים(

טעם שאין מברכין "שהחיינו" על ספירת 
העומר

בטעם הדבר שאין מברכין 'שהחיינו' על מצות ספירת 
העומר היה אבי אדמו"ר זיע"א רגיל להביא את דברי 
הר"ן בסוף מסכת פסחים )כח. מד( פה"ר דברכת הזמן 
מברכים על מצוה שיש בה הנאה, כנטילת לולב שבאה 
אבינו  לפני  לזכרון  שהוא  שופר  ותקיעת  לשמחה, 
שניצלנו,  הנס  על  שמודים  מגילה  ומקרא  שבשמים, 
אלא  הנאה  לשום  זכר  בו  אין  העומר  ספירת  אבל 
שאין  המקדש,  בית  חורבן  את  שמזכיר  נפש  לעגמת 
כשנזכה  רק  העומר,  קרבן  את  להקריב  זוכים  אנו 
לבנין בית המקדש נקריב את קרבן העומר. אמנם יש 
שיטות ראשונים הסוברים שברכת שהחיינו שמברכים 
בליל יו"ט שבועות הוא גם על השלמת מצות ספירת 
רק  זוכים  שלזה  בזה,  הרמז  די"ל  והתבוננתי  העומר, 
ולטהרנו  "לקדשנו  שהם  הספירה  ימי  עבודת  לאחר 
ולטהרה  לקדושה  וזוכים  ומטומאתנו",  מקליפותינו 
על  ויותר  יותר  בימים  להתייגע  צריך  יהודי  עליונה, 
השגת קדושה וטהרה, צריך להתעלות בימים אלו יותר 
ויותר, וכשמגיעים לחג השבועות ולקבלת התורה מתוך 
זיכוך במדרגה העליונה, כבר יכול לברך "שהחיינו" על 

מצות ספירת העומר.
)כבו"ק העטרת ישראל מסאדיגורה זצ"ל(

 קריאת פרשת שמיני – אחר הפסח
כדי שנזהר ממאכלות אסורים

אנו  "ולכן  שמיני(  פ'  )סוף  ושמש  מאור  בספה"ק  איתא 
קוראים ברוב השנים פרשת שמיני תיכף אחר הפסח, 
שבפרשה זו הוזהרו ישראל שירחיקו עצמן ממאכלות 
אסורות ואי אפשר לבוא להשגת התורה עד שישמור 
את עצמו ממאכלות אסורות מכל וכל, ובפסח שישראל 
ותיכף  מצה  אכילת  ידי  על  פיהם  נתקדש  מצה  אכלו 
שנשמור  כדי  שמיני,  פרשת  קוראים  אנו  פסח  אחר 
עצמינו ממאכלות אסורות ונזכה להשגות התורה ויש 
לאדם להזהר אפילו מן דבר שאינו אסור אלא משום 
אפילו  על עצמו  מיקל  הוא  אם  אבל  בעלמא,  חומרא 
יתנהג  אם  אפילו  בעלמא  חומרא  אלא  שאינו  בדבר 
בדרכי חסידות ופרישות בכל הענינים ושוקד על פתחי 
הקדושות  להשיג  יוכל  לא  ולילה,  יום  ועבודה  תורה 
עליונות על נכון, כמו שמובא בתוספות בשם הירושלמי 
)כתובות קד( ד"ה 'לא נהניתי' וכן ב"תנא דבי אליהו רבה" 
לפיך  דברי תורה  "עד שאתה מתפלל שיכנסו  ו(  )פי"ג 

התפלל שלא יכנסו מאכלות אסורות לתוך מעיך" הרי 
לך ירושלמי מפורש שאי אפשר לבוא להשגות התורה 
נזהר ממאכלות אסורות". בספר משנת  כי אם שיהיה 
יוסף מהגר"י ליברמן מביא טעם לשבח כעין זה: הטעם 
חודש  מברכין  בו  בשבת  שמיני  פרשת  קוראים  שאנו 
אייר, דהנה ידוע דחודש אייר מסוגל לרפואה וכדברי 
הרה"ק הרבי ר"ב מפרשיסחא זי"ע )הביאם בספה"ק ישמח 
ישראל ר"ח אייר( דר"ח אייר א'ני ה' ר'ופאך, ובספה"ק בני 
יששכר )מאמרי חדש אייר אות ג( דכל החולשות והחולאים 
עפ"י הרוב באים מן המאכלים שאינם לפי מזג האדם, 
והנה בחודש הזה התחיל המן לירד לחם אבירים, לחם 
הנבלע באיברים ולא היה בזה שום חולי ושום מכאוב, 
נשאר  ע"כ  החולאים,  כל  נתרפאו  הזה  בחודש  נמצא 
דאכילת  הרי  לרפואה,  סגולה  הזה  בחודש  קיים  טבע 

מאכלים שאינם לפי מזג האדם גורם לחולאים ר"ל.

המנהג להזהר מחמץ שנמכר לגוי – עד חג 
השבועות

בספר משכנות הרועים )דרוש עת מצוא ע'( מביא שהרה"ק 
רבי אברהם מסטרעטין זי"ע נהג שלא לאכול מפסח עד 
העצרת מחמץ של ישראל שמכרו לנכרי כנהוג אצלינו, 
אולם תיכף אחר שבועות לא דקדק עוד בדבר, והטעם 
נזהר  שאינו  מי  דאף  ופוסקים  בשו"ע  המבואר  עפ"י 
מפת עכו"ם יזהר בעשי"ת עכ"פ, וא"כ גם לענינינו הרי 
עפ"י הדין אין שום מקום לחשוש לזה כיון דחמץ שעבר 
עליו הפסח היא רק דרבנן וספיקא דרבנן לקולא, אולם 
מאוד  ונוראים  קדושים  ימים  הם  הספירה  וימי  היות 
ע"כ אחז הצדיק דרכו ליזהר להחמיר בימים הקדושים 
מחשש רחוק של חמץ שעבר עליו הפסח, אולם אחר 

חג השבועות חזר לנהוג עפ"י הההלכה הפסוקה.



4 באר בשדה- שטפנשט

במשכן
 א. כל שבעת ימי המילואים היה משה משמש 
ידיו,  על  שכינה  שרתה  ולא  גדולה,  בכהונה 
שרתה  בכהונה  ושימש  אהרן  שבא  וכיון 
שכינה על ידיו, הדא הוא דכתיב )שם( כי היום 

ה' נראה אליכם]1[.

בית הכנסת
יצחק  רבי  אמר  אדא  רב  בר  רבין   ב. אמר 
מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, 
אל  בעדת  נצב  אלהים  א(  פב,  )תהלים  שנאמר 

)ברכות ו, א(.

עזרת נשים
השראת  גם  בו  יש  נשים  בעזרת    ג.  גם 
מצטרפות  אינן  שנשים  ואפילו  השכינה, 
דבר  כל  עונין שם  הם  גם  לדבר שבקדושה, 
שבקדושה, קדושה וברכו ואיש"ר כמו אנשים 

)שו"ת בית שלמה או"ח סי' כ"ח(.

מנין
 ד. עשרה שמתפללין ששכינה 
עמהם, שנאמר )שם( אלהים נצב 

בעדת אל )שם(.

עשרה ראשונים
 ה.  א"ר יהושע בן לוי לעולם 
ישכים אדם לבית הכנסת כדי שימנה מעשרה 
ראשונים]2[, שאפילו מאה באים אחריו נותנים 

לו שכר כנגד כולם )ברכות מז, ב(]3[.

עשרה אחרונים
מן  הכנסת  לבית  לבוא  ישתדל    ו.  לעולם 
יכול  ואם  האחרונים,  מן  ולצאת  הראשונים 
להתעכב עד שלא ישארו עשרה בבית הכנסת 
טוב לו, שלא גרם הוא להרוס הבנין להסתלק 
השכינה )סדר היום תפילת עלינו(, והנה זה ודאי אין 
כל אדם יכול לעשות כן, מיהו בזה ודאי צריך 
ליזהר שאם יש עשרה בצמצום שלא יצא הוא 
הראשון מהעשרה דבזה ודאי מבטל השראת 

השכינה )ערוה"ש סי' צג ס"ד(.

יצאו מקצתן
  ז.  אם התחיל החזן לומר קדיש או קדושה 
הקדיש  אותו  גומרים  מקצתן,  ויצאו  בעשרה 

רוב  נשאר  אם  שהתחיל,  הקדושה  אותה  או 
מנין, ומכל מקום עבירה היא לצאת, ועליהם 
)ישעיה א, כח( נאמר ועוזבי ה' יכלו]4[ )שו"ע סי' נה 

ס"ב(. 

בית המדרש
בתורה  ועוסקין  שיושבין  לשנים   ח. מנין 
ששכינה עמהם, שנאמר )מלאכי ג, טז( אז נדברו 

יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וגו' )שם(]5[.

בית דין
ששכינה  בדין  שיושבין  לשלשה   ט. מנין 
עמהם, שנאמר )תהלים שם( בקרב אלהים ישפוט 

)שם(.

כבוד בית הכנסת
  י.  כיון שבית הכנסת הוא מקום שהשכינה 
הנקראת כבוד שורה שם צריך לכבד ולרבץ 
ולהסיר ממנו כל עפר ולכלוך וכיוצא]6[ )ראשית 

חכמה שער היראה פט"ו(

מזוזה
של  כתפיו  בין  שהיא  המזוזה  יא. במקום 
אדם, יש השראת השכינה]7[ גם בחו"ל, וסמך 
כתיפיו  ובין  וגו'  ולבנימין  יב(  לג,  )דברים  לדבר 

שכן]8[ )ט"ז יו"ד סי' רפט סק"ג(.

בזאת  "נראה"  )בפרשתינו(  יצחק  תולדות  בספר  ]1[ וכתב 

המלה יש אותיות אהרן, ובמלת "אליכם" יש בו אותיות 
נראית  אהרן  שלכבוד  לומר  ישראל,  של  שרו  מיכאל 
שכינה בגלוי, להראות לכל שנתכפר עון העגל, ורמז 
לשר  מיכאל  היום  ישראל  על  הוקם  שלכבודו  עוד 
אהרן  זקן  הזקן  על  ב(  קלג,  )תהלים  שאמר  וזהו  עליהם, 
שתי פעמים, לומר שאלו השנים נמשחו באותו היום 

לכהנים גדולים, מיכאל למעלה ואהרן למטה.

]2[ וכתב בשער הכונות )דרושי הברכות( הא דאמרינן מצוה 

צריך  בבהכ"נ,  ראשונים  מעשרה  להיות  האדם  על 
שאחר שיבא לבהכ"נ אחד מעשרה ראשונים, לא יצא 
הנוהגים  כאותם  לא  שם,  תפילתו  שישלים  עד  משם 
חוזרים  ואח"כ  זה,  בבהכ"נ  ראשונים  מעשרה  להיות 
והולכים להתפלל בבהכ"נ אחרת שלא היו שם מעשרה 
כלל,  למצוה  תחשב  ולא  בידם  הוא  טעות  ראשונים, 
ראיתי למורי ]האר"י[ ז"ל שלא היה נוהג להיות מעשרה 
ראשונים, ואמר לי הטעם מפני שהוא היה חולני והיה 
סיבה  ועוד  צרכיו,  לעשות  כדי  בביתו  לשהות  צריך 
וילך  בביתו  ותפילין  טלית  ילבש  שאח"כ  כדי  אחרת 
מעוטר ומעוטף בטלית ותפילין לבהכ"נ, והיה מוכרח 
לעשות כן ביום, כי בלילה לאו זמן תפילין הוא, והי' 
אור  טרם  באשמורת  לביהכ"נ  מקדימין  היו  ראשונים 

היום, ולכן לא היה יכול לקיים מצוה זו לסיבות אלו.

ועל  וז"ל,  התפילין(  )סוד  יעקב  תולעת  בספר  ]3[ וכתב 

דרך האמת עשרה ראשונים הם כנגד עשרה מאמרות 
שבהם נברא העולם והם תשלום הקדושה, ולסוד זה 
)שם כא, ב( כל דבר שבקדושה אינו בפחות מעע  ארז"ל

שרה, והבאים אחר עשרה ראשונים אינם אלא משום 
ברב עם הדרת מלך, שכבר נשלמה הקדושה בעשרה 

ראשונים בדוגמת עשרה עליונים.

)פ"ג( כתב וז"לוהנה העע  ובספה"ק סור מרע ועשה טוב
לאי"ן  והוא  הכתר,  לקדושת  רומזים  הראשונים  שרה 
אפס  אי"ן  להיות  וסגולתו  האי"ן,  שורש  והוא  נחשב 
ותוהו, כי על ידי סגולת העשרה ראשונים מקשר עצמו 
במדת אי"ן ויכול לשפוך שיחו ונפשו לפני ה', על ידי 
שהולך בגדלות אין סוף ב"ה, ומיחד כל הספירות וכל 
הקדושות לאחד אמת אין סוף ב"ה וב"ש, והוא ממוצע 
לכל  החיות  נמשך  ידו  ועל  עלמין,  כל  לבורא  בינם 
סגולה  וזהו  והנעשים,  והיצורים  והנבראים  הנאצלים 
נפלאה לשורש יחוד האל להעלות מ"נ עד אל המקור 
קדושה ראשונה לעשות אחד, ואז נגמר ב'רכה ק'דושה 

י'חוד, עכ"ל ועיין עוד בהגהת מוהרצ"א מדינוב שם.

אם  והלך,  עבר  העשירי  אם  שם  הביה"ל  ]4[ ונסתפק 

עשרה  ליכא  דבלא"ה  כיון  לילך,  ג"כ  לתשיעי  מותר 
להשראת השכינה וגם בלא"ה מותר לגמור.

)סי' נה(כתב ע"ז דפשיטא דאסור דבע  ובספר אורח נאמן
חסר אחד בנקל שכיח למצוא אחר במקומו, מיצאו ב' 
התשיעי  גורם  וא"כ  בב"א,  שנים  שיבואו  שכיח  דלא 
שלא יכלו להתחיל בענין אחר, והוי בכלל מונע הרבים 

עמלעשות מצוה, ובכלל ועוזבי ד', ועוד דאם נתיר לה
תשיעי הלא גם השמיני והלאה יצאו, ולא ישארו אפי' 
רוב, שלא יוכלו גם לגמור אותו הקדיש, דצריך עכ"פ 
רובו, וגם שלא ליתי לאנצויי, כי כל א' ירצה לצאת, 

ע"כ נראה דכל התשעה מחויבים להמתין.

ועוסק  שיושב  אחד  בגמ' ומנין שאפילו  ]5[ ואיתא שם 

בתורה ששכינה עמו, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר 
את שמי אבוא אליך וברכתיך, וכי מאחר דאפילו חד, 
תרי מבעיא, תרי מכתבן מלייהו בספר הזכרונות חד לא 
מכתבן מליה בספר הזכרונות, וכי מאחר דאפילו תרי, 
תלתא מבעיא, מהו דתימא דינא שלמא בעלמא הוא, 
ולא אתיא שכינה, קמשמע לן דדינא נמי היינו תורה, 
וכי מאחר דאפילו תלתא, עשרה מבעיא, עשרה קדמה 

שכינה ואתיא, תלתא עד דיתבי.

)שם( ששנים שעוסקין בתורה  יהוידע  בן  ועיין בבניהו 
עלאו דוקא היכא דשניהם מדברים בדברי תורה, וכדמ

שמע פשטיה דקרא אז נדברו, דשניהם מדברים, אלא 
גם אחד מדבר ואחד שומע ושותק שכינה עמהם, דלכך 
שמו'  'ולחושבי  מאי  אשי  רב  דדריש  הא  שם  הביאו 
חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו 
הכתוב כאילו עשאה, דנמצא המחשבה לבדה חשיבא 
במחשבתו  בתורה  דעוסק  השומע  הכא  וגם  כמעשה, 

הוה ליה כעוסק בפיו וקרינן ביה ונדברו.

ובספר בכור שור )עירובין דף יג, ב( הביא דידוע דיש מעלות 
בענין השראת השכינה בת"ח היושב ועוסק בתורה יש 
שהשכינה כנגדו נוכח פני ה', ויש מדריגה גדולה מזו 
שזוכה שהשכינה חופפת על ראשו וזה היה מעלת רבי 

מאיר עיי"ש.

]6[ וזל"ק כיון שבית הכנסת הוא מקום שהשכינה הנע

קראת כבוד שורה שם כמ"ש דוד המלך ע"ה )תהלים כו, 
אמר  וכן  כבודך,  ומקום משכן  ביתך  מעון  אהבתי  ח(, 
ישעיה הנביא אצל ענין בית המקדש )ישעיה ס, יג(, לפאר 

הכנ שבית  ונודע  אכבד,  רגלי  ומקום  מקדשי  עמקום 
סת נקרא מקדש מעט כדפירשו ז"ל במגילה פ"ג )טו, א( 

ולכן צריך לכבד ולרבץ ולהסיר ממנו כל עפר ולכלוך 
עוכיוצא כדרך שמכבדין בתי המלכים, ואמר בספר הח

סידים על זקנו של רש"י שהיה מכבד את מקום הארון 
שבו ס"ת בזקנו.

)ב"מ קב, א( דמהאי טעמא כשהשוכר  ]7[  וכתב הריטב"א 

יוצא מהבית אסור לו לטול עמו המזוזה, דכיון דחלה 
קדושת שכינה בבית זה אין לו לסלקה משם.

)יו"ד סי' רפה ס"ב( בשם מהרי"ל )בסו"ס המע ]8[  ועיין דרכ"מ 

נהגים עמ' תרלד ליקוטים ממהר"ש אות צא( שהרוצה לילך לדרך 

חוץ לעיר כשיוצא יניח ידו על המזוזה ויאמר בשמך 
טל אטלה, כי טל בגימטריא כוזו, ובכל עת שיצא מן 
הפתח יניח ידו על המזוזה ויאמר ה' שומרי ה' צילי על 
יד ימיני, ובמדרש שיאמר ה' ישמור צאתי ובואי מעתה 

ועד עולם, עכ"ל.

וכתב בספר של"ה הק' )חולין, תורה אור(, סוד מזוזה, כתב 
לפי  זו  מצוה  טעם  ע"ד(:  קצ"ו  דף  ואתחנן  )פרשת  הריקאנטי 
ובצאתו,  בבואו  בוראו  את  שיזכר  כדי  ידועה  פשוטה 
ישראל  לכנסת  רמז  המזוזה  האמת,  דרך  על  ואמנם 
של מעלה, וקביעותה הוא בפתחי שערים כמו שאמרו 
רבותינו ז"ל )זהר ח"ג דף רס"ג ע"ב( על המדה ההיא משרת 
שמתיה בפתח היכלי מבחוץ לעשות דין בפמליא של 
כל  הפתח,  על  ובהיותה  מטה,  של  ובפמליא  מעלה 
במלת  רמז  וזה  מפניה,  בורחין  ומזיקין  משחית  מיני 
מזזו"ת שאותיותיו זז מות. ויש במזוזה י' שמות כנגד י' 
ההויות, וקבעו 'שד"י' מבחוץ כנגד 'והיה', סימן לדבר 
עליון  בסתר  'ישב  זהו  כה(,  כב,  )איוב  בצריך'  שדי  'והיה 
בצל שדי יתלונן' )תהלים צא, א( בשיר של פגעים, והיתה 
קביעותה בפתחים, כי כנסת ישראל היא השער להכנס 

עלשם ה', ויש מפרשים כי השערים הרמוזים במלת 'וב
שעריך' )דברים ו, ט( רמז לחמשים שערי בינה, וכבר ידעת 
החסד,  למדת  רומזת  היא  הפרשה  כי  התפלין  בענין 
יתיחדו  הנזכרים  השערים  שבאלו  הפסוק  בזה  ורמז 

עזרועות עולם שהם הגדלה והגבורה, עכ"ל, אמר הפ
סוק )תהלים קיח, כ( זה השער לה' צדיקים יבאו בו ונודע 
'אדנ"י  העליונה,  לקדשה  השער  היא  אדנ"י  מדת  כי 
שפתי תפתח' )תהלים נא, יז(, וכן 'מזוזה' בגימטריא אדנ"י, 
במלואו  אדנ"י  עולה  כן  'תרעא',  'שער'  של  ותרגום 

אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד.

שאצל  כתב  י"ז(  אות  )פ"ה  אוהליך  טובו  מה  ובקונטרס 
רבוה"ק מבעלזא היה מקובל, שמקום המזוזה מסוגל 
להתפלל שם בבל עת הצורך, ובפרט ביציאתם לדרך.

השראת השכינה
י ַהּיֹום ה' ִנְרָאה ֲאֵליֶכם )ויקרא ט, ד( ּכִ

על שפת הבאר
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באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולת חלת המפתח - שבת אחרי פסח

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

שבת 'געלע מצות' - גילוי המצות ליראת 
ה' 

על הטעם הדבר שש"ק שאחרי שביעי של פסח 
נתגלה  שאז  מפני  מצות'  'געלע  שבת  נקרא 
יתרון היראה שבא מאכילת מצה – וזהו "שבת 
הקדוש  המגיד  בשם  איתא  וכך  מצות"  גלוי 
מקאזניץ זצללה"ה זי"ע שהעולם קורין לשבת 
אחר פסח 'שבת געלע מצות' הוא 'גלוי מצות' 
עכלה"ק, והרה"ק ה"ישמח ישראל מאלכסנדר 
ש"ק  קדושת  אור  ביקרו  מופיע  כאשר  דהנה 
זה שהוא שבת הראשון לאחר שעברו ימי חג 
מה  וכל  היראה  יתרון  לעין  נגלה  אזי  הפסח, 
אצלו  פעל  דאסוותא'  'מיכלא  שהיא  שהמצה 
'שבת  נקרא  ולכן  ה',  וביראת  ובמידות  במוח 

גילוי מצות'.
)ישמח ישראל – אלכסנדר(

'שבת נאך פסח' - זהירות מחמץ סגולה 
לשמירת השבת

כותב  זאת שלאחר הפסח,  על חשיבות שבת 
לקרוא  דהענין  אמור(  )פר'  משה  ישמח  בספה"ק 
דכידוע  פסח",  אחרי  "שבת  זאת  שבת  את 
דשמירת הלכות שבת קשה מאד שלא להכשל 
בהם, כדברי הפייטן: "כהררים בשערה תלויים 
הלכותיה" ורק ע"י ששומר את הפסח כהלכתו 
ונזהר ממשהו חמץ נקל לו אח"כ לשמור את 
השבת, כפי דבריו הידועים של האר"י הקדוש 
ז"ל דמי שנזהר ממשהו חמץ ניצל כל השנה 

מעבירות". 
נצרת  אבד"ק  זצ"ל  מילר  אנשיל  ר'  והרה"ג 
עפ"י  לומר  דאפשר  הנ"ל:  על  עילית הוסיף 
השבת  את  שמרו  ישראל  דכאשר  אלו  דבריו 
במצרים בא להם הדבר בקושי רב כי זה היה 
עדיין לפני הפסח ועדיין לא הי' להם הסגולה 
ולכן  בפסח,  מחמץ  מהזהירות  הנובעת  הנ"ל 
כותב השלחן ערוך שפיר שבת שלפני הפסח 
קורין "שבת הגדול" כי השבת ששמרו ישראל 
אחרי הפסח כבר לא היה דבר גדול וקשה כ"כ 
אצלם, כי כבר עמד להם זכות הזהירות בפסח, 
ורק השבת שלפני הפסח דייקא היה דבר גדול 
קראהו  למהוי ולכן  כדבעי  ולקדשו  לשמרו 

שבת הגדול.
)לחם אשר(

לרמז על קצירת העומר
ענינה  על  מביא  זצ"ל  נתן גשטטנר  הגאון רבי 
העומר  זו שקצירת  שבת  דהנה  זו:  שבת  של 
דוחה אותה, היינו כשמחרת הפסח דהיינו יום 
שני של פסח חל בשבת ובמוצאי יו"ט הראשון 
של פסח שהוא ליל שבת איכא מצות קצירת 
אחרי פסח"  "שבת  זה סמך  ולהורות  העומר, 
לרמז דשבת זו מיירי בשבת שלמחרת הפסח 

דאז הוא זמן קצירת העומר ודוחה שבת.
)להורות נתן(

לעורר  כדי  החלה  על  במפתח  נוקדים 
לפתיחת שערי פרנסה

עגולות  חלות  לערוך  שנוהגים  הדבר  בטעם 
שאין להן גבולות, ונוקדין במפתח עליהן כדי 
לעורר שיפתחו שערי פרנסה ויושפע שפע רב 

ללא גבולות ומצרים הביא השר שלום מבעלז:
ואפשר שלכך צד צפון אין לו גבולות, לרמז 
אין  הוא  ברוך  ה'  יראת  לו  כך שמי שיש  על 

שיעור,  באין  להרחבה  זוכה  אלא  צמצום,  לו 
הצד  נקרא  ולכן  בהסתר,  הוא  היראה  ועיקר 
צפונה  היא  היראה  שעיקר  לרמז  'צפון'  הזה 
היינו   – 'מצפון'  וזהו  והסתר.  בהעלם  בלב 
יאתה'  'זהב  וטמון בלב,  מהיראה שהוא צפון 
– נמשך ונשפע עשירות. ולכן בשבת שזוכים בו 
ליראה כאמור נוהגים לערוך חלות עגולות שאין 
לעורר  כדי  עליהן  במפתח  ונוקדין  גבולות,  להן 
ללא  רב  שפע  ויושפע  פרנסה  שערי  שיפתחו 

גבולות ומצרים.
)מדבר קדש להרה"ק השר שלום מבעלזא פרשת תרומה(

מנהג  על  מאפטא  ישראל  אוהב  הרה"ק 
וסגולת "מפתח על החלות" 

כבר דשו ביה רבים בטעם מנהגם של ישראל 
 - הפסח,  אחר  בשבת  במפתח  החלה  לנקוד 
מפתח על החלות, ובספר סגולת מלכים מובא 
מפתח.  בצורת  חלות  לעשות  הוא  שהמנהג 
ידועים הם דבריו של הרה"ק ה"אוהב ישראל" 
מאפטא שהזכיר את ענין המפתח על החלות 
והטעים את הדבר בכמה טעמים, אשר שלשה 
מהם מופיעים בספה"ק אוהב ישראל וזלה"ק:

לפתוח שערי פרנסה
הזאת  בעת  הנה  כי  פשוטו  "ע"פ  א':  טעם 
העומר  מהקרבת  המן,  מן  ישראל  כשאכלו 
)יהושע  כמש"ה  המן  מן  עוד  אכלו  לא  ואילך 
הארץ,  מעבור  הפסח  ממחרת  ויאכלו  יא(  ה, 
ואמרינן בגמרא )קדושין לז:( ממחרת הפסח אכול 
לאכול  התחילו  ומאז  אכול,  לא  השתא  עד 
מתבואת הארץ והיו ישראל צריכין לפרנסה כי 
עד עתה היה להם המן, וזאת ידוע שלכל דבר 
לנו  שיפתח  מתפללין  שאנחנו  כמו  שער  יש 
המנהג  נשתרבב  ומזה  פרנסה,  שערי  השי"ת 
לרמז  החלות  על  מפתח  צורת  עושין  להיות 

שיפתח לנו השי"ת שערי פרנסה".

לפתוח שערי בינה
טעם ב': "...כי בעת ההוא סופרים אנו ספירה 
שבעה שבועות והם מ"ט יום ע"ד סוד נ' שערי 
בינה ואנחנו הולכים משער לשער ולכל שער 

יש מפתח וזהו שעושין צורת מפתח.

ע"י מצות שבת פותחין השערים
טעם ג': ...והנה ידוע דבפסח היו כל השערים 
ננעלו התרעין  ואח"כ  ומוחין עילאין פתוחים 
וצריכין אנו לפותחן, ולזה אנו מנקבין הלחמים 
הק' לשבת במפתחות, לרמז בזה שאנו פותחין 
מעט ע"י מצות שבת, וה' הטוב יפתח לנו את 
אוצרו הטוב ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים 
יפתח, וכאשר נתן לאבותינו המן בחודש אייר 

שמברכין בשבת זו. והבן כ"ז היטב.

לפתוח פתח ושער לכל הברכות
טעם ד': לאחר אריכות דברים עה"פ "תורי זהב 
נעשה לך עם נקודות הכסף" הוא מסיים: "...
והנה שבת שלאחר הפסח הוא תמיד בשבוע 
שניה שבספירה והשבוע הזאת בחי' גבורה - 
בחי' זהב... ומורה שנעשה פתח ושער להיות 
באים כל הברכות ולכל פתח ושער יש מפתח 

לכן עושים צורות מפתח על החלות.
)אוהב ישראל(

טעמים נוספים ל"שליסעל חלות"
האמונה תביא פרנסנה

יש שהוסיפו על דבריו הק' טעם למה בשבת זו 
דייקא, כי חג הפסח העבר מורה על האמונה, 
שעל אדם להאמין כי לה' לבדו הכח והיכולת 
כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, אשר זאת 
ראינו ביציאת מצרים כידוע, וכמובא בספה"ק 
)דברים ח, ג(  "ולא על הלחם לבדו יחיה האדם" 
רק על כל מוצא, כל מציאה - פי ה' הוא, ואז 

יחיה האדם, חיי אנושית.
)שדה יעקב להג"ר יעקב שמריהו דייטש זצ"ל אבד"ק חוג חת"ס 

פ"ת(

שיחזור השפע לעם ישראל
ישועה" מדז'יקוב  ה"עטרת  בעל  הרה"ק  ואילו 
זלל"ה כותב טעם מחודש ומקשר אותו לענין 
נוהגים  וז"ל:  פסח  במוצאי  מגוי  חמץ  קבלת 
ח"ם,  פ"ת  אותיות  דמפת"ח  במפתח,  לנקוב 
ובא לרמוז לחטוף פ"ת מח"ם מבניו של ח"ם, 
שלא יקחו בני חם את השפע, ושיחזור השפע 
לישראל כמו שזכו בנ"י לשפע בביזת מצרים.

מפתח - הבא ליטהר פותחין לו
הרבה  ישנם  אמר:  מבאיאן-טשרנוביץ  הרה"ק 
של  הבחינה  היה  פסח  המפתח,  על  טעמים 
"הבא  היה  והקב"ה  הפתח"  על  ה'  "ופסח 
אותו",  "מסייעין  להיות  בנ"י  צריכין  לטהר", 
והחליפו  "והטהרו  והוא  סיוע,  איזה  לעשות 
בכדי  ולהתקדש  להטהר  דהיינו  שמלותיכם" 
כי  לומר  יש  ועד  פתוח.  ישאר  הפתח  אשר 
לטמא",  "בא  והוא  היצה"ר  בא  פסח  אחר 
ורוצה לסתום הפתח, ואז "פותחין לו", דהיינו 
פתח  לפתוח  יכולים  אשר  להראותו  שצריכין 
עומדים  תשובה  שבעלי  ובמקום  התשובה, 
אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ומה ירויח 
מפתח,  עושים  זה  ומפני  ח"ו,  שיטמא  בזה 
למען הראות לו המפתח כשבא לסתום פתח 
התשובה, ומראים לו מפתח שיכולים לפתוח 

את פתח התשובה.
)תפארת מנחם(

המפתח - תיקון המידות כהכנה לקבלת 
התורה

הרה"ק  כשחילק  תרצ"ז  אייר  ער"ח  בשב"ק 
עם  חלות  מבאיאן-למברג  יעקב  אברהם  רבי 
רבים  טעמים  כתוב  הק'  ספרים  אמר:  מפתח 
על ה"שליסעל חלות" ושהם מרמזים לפרנסה, 
והוסיף מדיליה, דבשבת כתוב: ב'יום ה'שבת 
בגימט'  שהם  בה"י  ר"ת  א(  מו,  )יחזקאל  י'פתח 
הטוב,  כל  לישראל  שיושפע  דהיינו  "טוב", 
וסופי תבות של הפסוק "וביו'ם השב'ת יפת'ח" 
המידות  תיקון  על  לרמז  בא  שזה  ח"  "תם 
שלאחריהם  הספירה  ימי  שבועות  בשבעת 
השמינית  מעלה  שהוא  'ח'  לבחי'  מגיעים 
לזה,  מגיעים  ואיך  המידות,  משבעת  למעלה 
כאמור לעיל ע"י שיושפעו ישראל בכל הטו"ב 
למעלה  ת"ם-ח'  השלם  לתיקון  יגיעו  ואז 

מהמידות.
)נחלת יעקב(
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ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולת זקיפת הידים בתפילה 
וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם )ט, כב(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

ידיו של אהרן היו זקופות למעלה
למעלה,  זקופות  ידיו  היו  כי  להורות  וישא  אמר 
כלשון הכתוב הנאמר בשלמה )מלכים א ח, נד-נה( ויהי 
התפילה  כל  את  ה'  אל  להתפלל  שלמה  ככלות 
ויעמוד  השמים,  פרושות  וכפיו  הזאת  והתחינה 
כי היו  ויברך את כל קהל ישראל, ביאר הכתוב 

ידיו זקופות למעלה וברך את ישראל.
)רבנו בחיי ויקרא ט, כב(

קבלת  על  הממונים  המלאכים  תפקיד 
התפילות בעת הרמת הידים

אשכחנא בספרא דשלמה מלכא, דכל מאן דארים 
האי  ובעותין,  בצלותין  אינון  ולאו  לעילא,  ידוי 
איהו בר נש, דאתלטייא מעשרה שולטנין ממנן. 
ואינון )קהלת ז( עשרה שליטין אשר היו בעיר. אלין 
לעילא  דידין  פרישו  על  ממנן  די  עשרה  אינון 
לנטלא ההוא צלותא, או ההיא ברכתא, ויהבי ביה 
מתתא.  ואתברך  קדישא,  שמא  לאתיקרא  חילא, 
כיון דמתתא אתברך, מההוא פרישו דידין לעילא, 

כדין אתברכא מעילא, ואתיקר מכל סטרין. 
]תרגום: מצאנו בספרו של שלמה המלך, שכל מי שמרים ידו למעלה, 
והם אינן בתפלות ובקשות, זהו אדם שמתקלל מעשרה שליטים ממנים, 
על  אותם עשרה שממונים  אלו  בעיר.  היו  והם עשרה שליטים אשר 
פרישת הידים למעלה ליטול אותה תפלה או אותה ברכה, ונותנים בה 
מתברך  שמלמטה  כיון  מלמטה.  ומתברך  הקדוש,  השם  להתכבד  כח 
מכל  ומתכבד  מלמעלה,  מתברך  אז  למעלה,  הידים  פרישת  מאותה 

הצדדים[.
לנטלא מאינון ברכאן  זמינין  ואלין עשרה ממנן, 
דלעילא, ולארקא לתתא, ולברכא לההוא דמברך 

ליה, דכתיב, )במדבר ו( ואני אברכם. 
]תרגום: ואלו עשרת הממונים מזמנים ליטול מאותן ברכות שלמעלה, 
ולהוריק למטה, ולברך את אותו שמברך אותו, שכתוב )במדבר ו( ואני 

אברכם[.
ידוי  דירים  בשעתא  נש,  בר  יסתמר  כך,  בגין 
בבעותא,  או  בברכאן  או  בצלו,  למהוי  לעילא, 
אינון  עשרה  דאלין  בגין  למגנא,  ידוי  ירים  ולא 
זמינין, ומתערין. לגבי ההוא פרישו דידין, ואי הוא 
למגנא, אינון עשרה לטיין ליה, במאתן וארבעין 
ותמניא לווטין. והאי איהו דכתיב ביה, )תהלים קט( 

ויאהב קללה ותבואהו. 
]תרגום: ולכן ישמר האדם בשעה שמרים ידיו למעלה להיות בתפלה 
הללו  שעשרה  משום  לחנם,  ידיו  ירים  ולא  בבקשה,  או  בברכות  או 
אותם  לחנם,  זה  ואם  ידים.  פרישת  אותה  אל  ומתעוררים  מזמנים 
העשרה מקללים אותו במאתים ארבעים ושמונה קללות. וזהו שכתוב 

בו )תהלים קט( ויאהב קללה ותבואהו[.
)זוה"ק ח"ב סז, א(

כוונת הרמת הידים
ועל דרך הקבלה ויהי ידיו אמונה היה משה מתכוון 
השמים,  לרום  כפיו  ונושא  ידיו,  אצבעות  בעשר 
הוא הקו האמצעי הנקרא רם בשור"ק, וזהו לשון 
ירים משה ידו, והכוונה למשה, או לכהן בנשיאות 
הזאת  הכוונה  על  העשר  בפרישת  כי  כפים, 
בהם  נמשך  והשפע  העשר,  כל  מתקדשים  היו 
הכוחות  ידי  רפו  שעה  ובאותה  לשכלים,  ומהם 
המקטרגים, ואין כח לאחד מהם לקטרג, ואז היו 
ישראל נוצחים ומתגברים, כי לא היה אחד מהם 
ולכך  ומצפצף,  פה  ופוצה  כנף  נודד  הכוחות  מן 
וגבר ישראל בהרמת ידיו, ובהנחתם וגבר עמלק.
)רבנו בחיי שמות יז, יב(

רצונך  לעשות  יאמר  כאלו  הכפים  פרישת 
אלהי חפצתי

כפים  בנשיאות  המברכים  כמנהג  ידיכם,  שאו 
ויברכם,  העם  אל  ידיו  את  אהרן  וישא  ככתוב 
השמים,  פרושות  וכפיו  נאמר  שלמה  ובתפלת 
והטעם פרישת הכפים כאלו יאמר לעשות רצונך 

אלהי חפצתי, כי רובי המעשים הם בידים.
)רשב"ם תהלים קלד, ב(

פרושות  וכפיו  שעות  ג’  להשהות  איסור 
השמים

פרושות  וכפיו  שעות  ג'  להשהות  שאסור  סוד 
מדאי  יותר  יטריח  שלא  האיסור  וטעם  השמים. 
וימשוך לרוב. ועיין באגדות תענית. וי"א כי הטעם 
ממדה  מתפרנסים  מעלה  שרי  שכל  ידעת  כבר 
מבטל  הנה  מדאי  יותר  ידו  ירום  ואם  האחרונה, 
הכוחות  צינורי  לבטל  כלומר  עולם,  של  מנהגו 
השפע המשפיעים לאומתם. וסימן לדבר ושור או 
שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כלומר 
הכוחות  התפשטות  ולמעך  לעקור  ראוי  אין  כי 
ובתפלה  ובתחנונים  בריצוי  מעט  רק  העליונות, 
בדישו  שור  תחסום  לא  והסוד  ובשמחה.  ובנחת 
הרומז לשור שבמרכבה שלא לחוסמו כשהוא דש 

ומכלה העולם. ודע זה והבן.
)ספר שושן סודות אות קכח(

אדם  שאסור  הבהיר  ובספר  הזהר  בספר  אמרו 
להתעכב בנשיאות ידיו בתפלה יותר מג' שעות. 
והטעם כי נשיאות הידים מורה על ההשפעה כענין 
כמבואר  ויברכם  העם  אל  ידיו  את  אהרן  וישא 
בזוהר פ' יתרו )דף סז(. ומפני שהמלכות נקרא שעה 
השפעתה  הנה  שעות[  ]בג'  קוים  מג'  מקבלת  והיא 
ג' שעות בלבד, ואם ירים אדם ידיו יותר יסתכן. 
מפני שבעוד שעשר ספי' משפיעות אינם מקבלות 
שישפיעו  כדי  שיקבלו  עד  להתעכב  צריך  וא"כ 
וזהו סיבה וכאשר יניח ידו וגבר עמלק)שמות יז יא(. 
הנה ראיה מבוררת כי בעוד שהספירות משפיעות 
אינם  מקבלות  שהספירות  ובעוד  מקבלות  אינם 

משפיעות.
)פרדס רמונים שער טו פ"ג(

תפילה בהרמת הידים ודאי נשמעת
וישא אהרן את ידיו ויברכם וגו' )ויקרא ט, כב( אמר 
נשיאת כפים הוא דבר גדול, דאסור לארמא ידיו 
)ח"ב  בזוהר  שכתוב  כמו  גדול  עונש  והוא  למגנא 
סז, א(, וכאן כתיב וישא אהרן את ידיו וכו' הפסוק 
בודאי  הזמן  ובזה  ידים,  בנשיאת  אמר  בעצמו 
התפילה נשמעת כדכתיב בספר יצירה )בסופו( קשר 
וגו' והוא ברית הלשון וכו', וכל זמן שמתפלל וידיו 
ולכך  נשמעת,  שתפלתו  סימן  למעלה  נרמין  בעצמן 
ידיו אמונה ותרגום  ויהי  יז, יב(  )שמות  כתיב במשה 
לאביהן  לבם  את  מכוונין  ישראל  אם  בצלו, 
שבשמים היו מתגברים וידיו נרמין למעלה והיה 
יחוד בעשר ספירות, ובאברהם כתיב )בראשית יד כב( 
הרימותי ידי וגו' תרגומו בצלו, והוא ראשון לזה. 
באומה  יש  לא  לתפלה  ידיו  הרמת  זה של  ודבר 
שלהם  עכו"ם  בבתי  גוים  ראיתי  ואני  ולשון, 

מפסיקים הידים דוקא זה מזה.
)אמרי פנחס, שמיני אות רלב(

טעם לפרישת הידים בתפילה
פונים בפרישת הידיים לכיון השמים, משום שהם 
והנישאים  הגבוהים שבעולם, המושגים בחושים 
מיוחסים  והם  בכבוד,  הגשמיים  הברואים  שבין 
למקום גדלותו יתעלה משום רוממותו "ה' בשמים 
)תהלים  בשמים"  "היושבי  ק"ג(  )תהלים  כסאו"  הכין 
קכ"ג( ומשום כך היו תחינות הנביאים כפי שמובא 
השמים"  פרשות  "וכפיו  שלהם  המסורה  בדברי 

)מלכים א' ח'(.
)המספיק לעובדי ה' כ"ה(

ידים  בזקיפת  להתפלל  נוהגין  שאין  טעם 
למעלה

להתפלל  נוהגים  אנו  אין  למה  תמהתי  מנעורי 
בזקיפת ידים למעלה, כמו שנהגו אבותינו מעולם, 
ה'  אל  ידי  הרימותי  כ"ב(  י"ד  )בראשית  שנאמר  כמו 
עליון וגו' ותירגם אונקלוס ארימית ידי בצלו קדם 
ס' ט"ו  )בפרשת חיי שרה פרשה  ובבראשית רבה  וכו',  ה' 

ותרא  עיניה  את  רבקה  ותשא  סד(  כד  בראשית  בפסוק 
את יצחק, איתא אמר רב הונא צפת ]ראתה[ שידו 
ואי אפשר לומר  וכו'  וכו'  שטוח בתפילה אמרה 
שלא היו נוהגין להתפלל כך בזקיפת ידים למעלה 
אלא דוקא אנשים רשומים חשובים וגדולים, כגון 
נוהגין  אנו  אין  ולכן  ומלכים,  ונביאים  האבות 
עכשיו להתפלל כך בזקיפת ידים למעלה משום 
י"ל  ושמא  וכו'  וכו'  ליתא  דהא  כיוהרא,  דמחזי 
עכו"ם  העולם  אומות  נוהגים  שנמצאו  מאחר 
להתפלל כך בזקיפת ידים למעלה כמפורסם, לכן 
אין אנו נוהגים עכשיו להתפלל כך, וכהאי גוונא 
אמרו רז"ל בפסוק )דברים טז כב( לא תקים לך מצבה 
אשר שנא ה' אלהיך, אף על פי שהיתה אהובה 
מאחר  שנאה  עכשיו  האבות,  בימי  הקב"ה  לפני 

שעשאוה אלו כנעניים חק לע"ז.
)באר שבע בתשובות שבסוף הספר סי' עז(

עוד בענין זה
לשמים  ידים  בפרישת  להתפלל  היה  מהראוי 
נתעורר  בב"ש  והר"ב  ובנביאים,  בתורה  ככתוב 
בזה בספרו )דף פט ע"ד דפוס פיורדא( וכתב מ"ש בטעם 
ביטול המנהג, אך לענ"ד העיקר הוא מה שדחה 
גדולים  אדם  בבני  אלא  נוהג  היה  לא  כי  שם 
וכדמוכח בהדיא מב"ר )פ' ס( וכו', וכה"ג שפיר דמי 
כדבעינן למימר בס"ד בטעמא דמלתא לאו משום 
יהורא כדס"ד דהרב הנ"ל אלא מטעם אחר, משום 
שלש  לעמוד  לאדם  אסור  הבהיר[  ]ספר  שארז"ל 
בדבר,  סכנה  ויש  השמים,  פרושות  כפיו  שעות 
ולכן בתוספתא דזהר אסר לזקפא אצבען למגנא.
)סידור יעב"ץ סולם בית אל אות ה'(

פתיחת הידים באמירת פותח את ידיך
טעם למה שנוהגים העולם כשקורים פסוק פותח 
את ידיך פותחים את ידיהם ונושאים אותם, נ"ל 
אדם  של  מזונותיו  בקשת  שעיקר  מפני  הטעם 
הוא בזה הפסוק שהוא על הפרנסה, וכמו שאמרו 
חז"ל בזה שאם לא כיוון בפסוק זה יחזור לקרות 
כמו  ידים  בזקיפת  היא  הבקשה  ועיקר  ולכוין, 
שאמר הכתוב )בראשית י"ד, כ"ב( הרימותי ידי אל ד', 
ותרגם אונקלוס ארימית ידי בצלו, וכמ"ש כצאתי 
את העיר אפרוש כפי אל ד', וכמ"ש והיה כאשר 
ותרגם  אמונה  ידיו  ויהי  וגו'  ידו  את  משה  ירים 
אונקלוס והוו ידוהי פריסן בצלו עד דעל שמשא. 
להתפלל  שלמה  ככלות  ויהי  כ"ד(  ח'  )מ"א  וכמ"ש 
מאת  ההשפעה  לקבל  השמים,  פרושות  וכפיו 
סי'  א"ח  ללב  יפה  להרב  ועי'  שבשמים.  אבינו 
ע"ש  להכא  תלמוד  דמשם  ע"ש  י"ח  אות  קכ"ח 
ועל דרך מה שאמר דהע"ה )תהלים פ"ח( עיני דאבה 
מני עוני קראתיך ה' בכל יום שטחתי אליך כפי 
וגו' ומזה הטעם היה מן הדין לזקוף ולפרוש את 
כפינו בתפלה, אלא שבתפלת י"ח אנחנו עומדים 
לפניו יתברך ב"ה כעבד לפני רבו באימה ביראה 
בפחד ובהכנעה יתירתא כמ"ש הש"ע )בא"ח סי' צ"ה 

סעי' ג' וכו'(.
)שו"ת קרית חנה דוד או"ח סימן יג(

ידיך  בענין מה שנהגו כשאומר פסוק פותח את 
זוקפין ידיהם כלפי מעלה בפישוט ידים ומכוונים 
וכעת  וכנודע,  תיבות  ובסופי  תיבות  בראשי  בו 
אחד ח' שליחא דרחמנא ה"י תמה על האי מנהגא 
דכוונת הפ' שהשי"ת גופיה יפתח ידו ואוצרו הטוב 
להשביע לכל חי רצון ואין כאן מקום להבן אדם 
עצמו לפשוט את ידיו, והשיב לו חד מן חברייא 
הי"ו שפותחין ידיהם כדי לקבל השפע מאת ה', 
והוא תירוץ נכון, כמו שסידרו לנו בתפילה ברך 
עלינו ומלא ידינו מברכותיך וכו', ואין לתמוה על 
מנהגן של ישראל וכן ברוב הסידורים של תפילה 
כתוב להדיא דחייב לעשות כן, ושפיר יש מקום 

למנהג זה.
)רוב דגן, קו' אות לטובה סי' כ"ד אות ב'(

6160303@gmail.com לקבלת הגליון 'באר בשדה' היו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו אפשר ליצור קשר במייל: 
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הרה"ק רבי אריה לייב זצ"ל, אב"ד וואלעטשיסק, היה 
ממעזריטש  הגדול  המגיד  של  המובהקים  מתלמידיו 
בתקופתו.  והגאונים  הצדיקים  גדולי  עם  ונמנה  זי"ע 
ליבו  משאלת  את  להגשים  זכה  המאוחרות  בשנותיו 
ולעלות לארץ הקודש, אולם בדרכו לשם חנה כשנתיים 
בקהילת יאס ושימש בה כמו"ץ. לאחר שעלה לארה"ק 
והתיישב בצפת, התמנה בנו הרה"ק פועל ישועות רבי 
יוסף יוסקא זצ"ל במקומו כרב ביאס )ושם מנו"כ בצמוד 
זיע"א,  משטפנשט  נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  אהל  לאחורי  ממש 
נודע כמסוגל לפקידת  בבית העלמין פאקוראר יאס מקום קברו 
בטרם  שגילה  נוראה  מסגולה  וכמפורסם  כנודע  ולזש"ק  עקרות 
זכה לזש"ק(, כשבהכתרתו לרבנות זכה להשתתפותו של 
)מאמר  זצוק"ל  מבארדיטשוב  לוי"  ה"קדושת  הרה"ק 
אודות בנו הרה"ק רבי יוסף יוסקא זצ"ל הנ"ל הבאנו בבאר בשדה 

גליון 113 שבט תשע"ח(.

שנת  בסביבות  נולד  זצוק"ל  לייב  אריה  רבי  הרה"ק 
סג"ל,  שלום  רבי  הרה"ח  לאביו  זבראז,  בעיר  ה'ת"ק 
בן אחר בן לרבינו השל"ה הקדוש, ומצאצאיו של רבי 
יהודה החסיד. הוא היה, כאמור, מתלמידיו המובהקים 
והסכמותיו  זי"ע,  ממעזריטש  הגדול  המגיד  של 
מתנוססות על מספר ספרי קודש שיצאו לאור באותה 
ועוד.  דודים", "טהרת הקודש",  "אהבת  כגון  תקופה, 
הוא היה ידוע מחד גיסא בגאונותו המופלגת ומאידך 
גיסא בענוותנותו היתירה, וידוע כי הרה"ק רבי פנחס 

מקאריץ זצוק"ל אמר עליו שהוא בטבע עניו.
חותנו היה הרה"ק רבי יוסף יוסקא מאליק, נכדו של 
הרה"ק רבי אברהם חיים שור אב"ד סטאנוב, קרעמניץ 
ובעלז, בעל "תורת חיים" ו"צאן קדשים". )בזוו"ש נשא 

את אמו של רבינו המלבי"ם שנולד בוואלשטיק(.

רבינו היה מחותנו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, 
האגרות  באחת  דלובלין.  הרב  עם  פעמיים  ומחותן 
מזכיר  הוא  לוי"  ה"קדושת  לרבינו  מלובלין  מהרבי 
את מחותנו רבי ארי' לייב, וכן כותב שם: "הנה קודם 
מן מחותני הגאון הישיש  לידי אגרת  ידי בא  כתיבת 
שנוסע  וואלדשיסק  דק"ק  אב"ד  לייב  ארי'  מוה"ר 

ושם  מסטאמבול,  או  מאדעס  אם  זוכר  ואיני  לאה"ק 
נאמר שכבודו הרמה הי' אצלו ונתן בידו ממון לחלקו 

לעניים באה"ק".

בהכירם את כוח גאונותו, שלחוהו בני החבריא קדישא 
זי"ע אל הגאון רבי סנדר  תלמידי המגיד ממעזריטש 
שור",  "תבואות  בעל  הקדוש  הגאון  נכד  מסאטנוב, 
שהיה מתנגד לדרכי החסידות אבל גדול מאד בתורה 
ויראת-שמים. בשבת לאחר התפילה הלך רבינו לביתו 
רבינו  אולם  ב"קידוש",  לכבדו  שרצה  סנדר,  ר'  של 
לווכוח.  עימו  ונכנס  'פשעטיל'  ממנו  לשמוע  ביקש 
הוטב  רבינו,  של  ה'פשעטיל'  את  סנדר  ר'  כששמע 
בעיניו מאוד והפציר בו שיישאר לאכול אצלו סעודת 
נוספים  חסידים  הוזמנו  רבינו  של  לבקשתו  שבת. 
רבינו  כששתה  משובח.  מי-דבש  והובא  לסעודה 
מכוסו, ר' סנדר לא שתה כי לא היה רגיל בכך. אמר לו 
רבינו: "הלא פשעטליך אמרנו בשווה, מוכרחים אתם 
לשתות עימי בשווה". כך שתו כולם ונעשו מבושמים 
והתחילו לשיר ולזמר ולרקוד בשמחה גדולה לכבוד 
שבת-קודש. עד שבירך רבי סנדר את רבינו באריכות-
ימים על כך שהחייה אותו, שכן מעולם קודם לכן לא 

הרגיש טעם שבת כמו באותה שבת. 
 

במקום גדולתו שם אתה 
מוצא ענוותנותו

פעם התארח בנו של רבינו בשבת-קודש אצל הרה"ק 
רבי שמואל מקאמינקא. כשביקשו רבי שמואל שיאמר 
"דער טאטע  ענה  אביו,  תורה בשם  איזה מאמר של 
פעמים  הבקשה  על  חזר  שמואל  רבי  נישט".  זאגט 
מספר במשך השבת, ובכל פעם ענה בנו של רבינו את 
אותה תשובה: "דער טאטע זאגט נישט". לאחר אותה 
האורח  כוונתו של  כי  ואמר  רבי שמואל  נענה  שבת 

היא שרבי שמואל יחזור היטב על אותן מילים "דער 
טאטע זאגט נישט".

טעם של שבת
התוועדות  היתה  בה  אחת,  לעיר  רבינו  נקלע  פעם 
מותר  האם  ומחלוקת  מסויים  יין  אודות  גאונים  של 
לשתותו, רבינו היה הרוח החיה בהתוועדות זו והוא 
היין  היה  שאילו  מסברא  זאת  והוכיח  להיתר,  צידד 
ההיא  בעיר  נשאר  הוא  יין.  טעם  בו  היה  לא  אסור 
דמתא  הרב  אל  ניגש  התפילה  ולאחר  לשבת-קודש, 
לומר לו שבתא טבא. הרב הפציר בו שיבוא להתארח 
אצלו ולסעוד על שולחנו בסעודות השבת, אולם רבינו 
השיבו כי קשה לו להיענות לבקשתו היות ועל שלחן 
הרב אומרים תורה ופלפול ואילו הוא רוצה שרק יזמרו 
בין  יהיה  שרבינו  העז  ברצונו  הסעודה.  עריכת  בעת 
אוכלי שלחנו, הבטיחו הרב שכל עת הסעודה יזמרו 
זמירות של שבת. בתוך הסעודה התלהב רבינו בעת 
הרב  את  תפס  התלהבות  ומרוב  הזמירות,  את  זמרו 
רב. בעת היפרדו אמר  זמן  ורקדו  ויצא איתו במחול 
"מה אומר לכבודו, מימיי לא חשתי טעמה  לו הרב: 
של שבת זולת השבת הזאת, ומעונג שבת כזה רציתם 

למנוע אותי?".

העיירה וואלטשיסק - עיר 
רבנותו

אשר  חמלניצקי  במחוז  קטנה  עיירה  וואלטשיסק, 
שבין  ההיסטוריה  ניחוח  לחובבי  אוקראינה,  במערב 
וואהלין  חבל  בדרום  וואלטשיסק  את  נמקם  קוראינו 
רוסיה  בין  כגבול  שמשה  לפרקים  ההיסטורית, 
לאוסטרו הונגריה, עיר זו אף נתפרסמה כמקום הולדת 
המלבי”ם שנתים אחרי הסתלקות בנו הרה”ק ר’ יוסף 

יוסקי )בשנת תקס”ט(. 

חכמי 
רומניה

המצבה 
המחודשת על 

גבי המצבה 
העתיקה 

והמקורית 
בתוך אהל 

קבורת הרה"ק 
מוואלטשיסק 

זצ"ל בבית 
העלמין 

העתיק בצפת
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ברבנות יאס
כל ימיו שאף רבינו והשתוקק לעלות לארץ הקודש. 
בערוב ימיו התכונן להוציא את רצונו זה אל הפועל 
ובדרכו עבר דרך יאס. משמים כיוונו את דרכו לשם, 
והוא כיהן שם כרב ואב"ד במשך כשנתיים. כשעזב 
העילוי  בנו  את  ברכה  אחריו  בה  השאיר  יאס  את 
ונפטר  לרב  יוסקא שהתמנה שם  יוסף  רבי  הרה"ק 

בן ל"ו שנה. 
אגדות החסידים" להר"מ  "אוצר  וכך מסופר בספר 
גוטמן רב ביאס: הגאון רבי אריה ליבוש מוולציסק 
מתלמידי הבעש"ט היה מתגעגע כל ימי חייו לעלות 
לא"י, אולם לא היה לו על הוצאות הדרך מלבד מה 
שהיה קשה לו הנסיעה שלא יצטרך חלילה למתנת 
בשר ודם. ולימי זקנתו שמספר בניו ובני בניו נתרבו 
וולציסק  מעדת  שקיבל  המשכורת  לו  הספיק  ולא 
להחזיק על שולחנו בניו ובני בניו, החליטה הרבנית 
על  בשוק  ותעמוד  הפרנסה  להכנסת  תעזור  שהיא 
יד שלחן ותמכור טבק. לאחר ימים מועטים פרצה 
וולציסק  דרך  עברו  צבא  גדודי  וכמה  מלחמה 
עבר  פעם  היטב.  ושילמו  רב  טבק  קנו  והחיילים 
שר צבא רוכב על סוסו ירד והתעכב על יד שלחנה 
הקטן של הרבנית וקנה טבק ושילם היטב, ואחר כך 
תיבות  אצלה שתי  להניח  לו  אותה שתרשה  ביקש 
ויקח אותם.  יחזור  שמונחים על הסוס ובעוד שעה 
לעת ערב והשר לא שב רצתה הרבנית ליקח התיבות 
התיבות  שיוליך  איש  ושכרה  למאוד  כבדות  והיו 
לבית. עברו יום ויומיים ושבועות, המלחמה פסקה 
והשר לא שב והרבנית היתה מודאגת. הרב אמר לה: 
"בתי, אל תצטערי בואי ונפתח התיבות" והיו מלאות 
דינרי זהב. התחיל הרב לרקוד וקרא בשמחה רבה: 
"ראי נא שה' שמע תפילתי שאני מתפלל בכל יום 
הקדושה  לארץ  לעלות  כדי שאוכל  ברכתו  שישלח 

ולא אצטרך למתנת בשר ודם".
קודם נסיעתו נסע דרך אוסטרה לקבל ברכת פרידה 
שילמוד  אותו  וביקש  מקוריץ  פנחס  רבי  מחבירו 
יום  רגיל ללמוד בכל  בעבורו כל השיעורים שהוא 
יהיה בדרך עד שיגיע לשלום לארץ  זמן שהוא  כל 
הקדושה. נתרגש רבי פנחס, קם ונשא כפיו לשמים 
מחבבים  כמה  וראה  משמים  הבט  "רבש"ע,  וקרא: 

ומחזיקים עמך ישראל בתורה שלך".
ברוסיה,  מבניו  כמה  והניח  לא"י  נסע  ליבוש  רבי 
רק את בנו הצעיר בן הזקונים רבי יוסקי לקח איתו 
גדול  רעש  נתעורר  ליאס  הגיע  כאשר  אתו.  שיסע 
שידרוש  העיר  אנשי  כל  וביקשו  העיר  אנשי  בין 
בבית-הכנסת הגדול ששם לימד ודרש רבי נתן ]נטע[ 
הנובר ה'שערי ציון' ורבי נפתלי הכהן מפרנקפורט. 
רבי ליבוש דרש בבית-הכנסת הגדול ולאחר שגמר 
דרשתו ביקשו שידרוש בנו רבי יוסקי הצעיר. הוא 
עלה ופתח 'ועתה ישראל מה ה' שואל מעמך כי אם 
ליראה', אין ועתה אלא לשון תשובה, וגעו כל העם 

בהתעוררות של תשובה שלא נשמע כמוה.
לסיבת מתיחות בין המדינות לא יכל לעלות אז לא"י, 
ונתקבל רבי לייב לרב אב"ד ביאס ונתן הסכמה על 
ס' כד הקמח ביאס וחתם 'העולה לא"י'. לפני נסיעתו 
ביקשוהו אנשי יאס שיניח להם את בנו הצעיר רבי 
שימש  אכן  יוסקי  ורבי  במקומו,  אב"ד  כרב  יוסקי 
ברבנות יאס עד שנפטר בדמי ימיו בהיותו כבן ל"ו 

שנים בלבד. 
לפני נסיעתו באו בניו ובני בניו ליאס להיפרד ממנו 
לשלום, ואמרו בבכי: "אבינו, הרי כל זמן שהיית כאן 
התפללת  ואתה  צרה  עת  בכל  אליך  מגיעים  היינו 
הגלות  כשקושי  עתה  נעשה  ומה  ונושענו,  בעדנו 
ענה  יום?".  בכל  מתחדשות  קשות  וגזירות  מתגבר 
לכם  שיהיה  עת  כל  בני,  תדאגו,  אל  רבינו:  להם 
צורך שאתפלל בעדכם, תכתבו לבני ר' יוסקי והוא 
יודיע לי צערכם ואתפלל בעדכם בארץ הקדושה". 
"ומה יהיה לאחר מאה ועשרים שנה?" המשיכו בניו 
לשאול ולבכות, "תודיעו לבני ר' יוסקי והוא יודיע 
לי גם אז לארץ הקדושה" ענה רבינו. ואכן, מסורת 
זו נשתמרה במשפחתו של רבינו, שבכל עת צרה או 
בקשת רחמים משתטחים הם על ציונו של רבי יוסקי 
מופלאות  בדרכים  זאת  ומעביר  מודיע  והוא  ביאס, 
ושמיימיות לאביו רבינו זי"ע שבארץ קודש, ורואים 

ישועות רבות ומופלאות. 

הסכמת רבינו על ספר "עמוד 
העבודה" לרבי ברוך מקאסוב 

זצוק"ל 
ההסכמה נכתבה בהיותו בעיר רבנותו יאס, וכפי שחותם: 

"מוואלטשיסק ולע"ע בק"ק יאס".
הסכמת הרב הגאון הגדול תפארת ישראל סיני ועוקר 
ופרישא,  חסידא  קדישא  בוצינא  פ"ה  ע"ה  נ"י  הרים 
קדוש יאמר לו, כקש"ת מו"ה אריה לייביש סג"ל אב"ד 

דק"ק וואליטשיסק יצ"ו

מו"ה  הותיק  המופלג  הרבני  ה"ה  לפני  שבא  היות 
יוסף בהמנוח הרבני המופלג מו"ה ברוך, והראה לפני 
כמה וכמה קונטריסים שנשארו מאביו ז"ל, עיינתי בם 
והשקיתי מים מתוקים וערבים כח הגבורה במלחמתה 
של תורה ועיניכם לנוכח יביטו מלמטה למעלת המנוח 
ז"ל אשר איזן וחיקר להורות לנו הדרך אשר נלך בה ואת 
המעשה אשר נעשה. ובהיותו בחיים חיותו גילה בדעתו 
הנכבד  הספר  את  לדפוס  להביא  הרבים  את  לזכות 
והיקר אך שגרמו העונות ונתקרב עת פקודתו נשמתו 
עצמו  והתעורר  תחתיו  בנו  קם  והנה  מרומים  בגנזי 
ולזכות  בקבר  שפתותיו  ויהיו  הדפוס  למזבח  להביא 

הרבים.  את 
י  ת ר מ א
א  ל ע ו פ ל
ישר  טבא 
וחילו  כוחו 
לאורייתא 
כוונתו  כי 
לשם שמים 
כספו  והזיל 
על  מכיסו 
ת  ו א צ ו ה
 , ס ו פ ד ה
את  ה'  ויהי 
בכל  יוסף 
יעשה  אשר 
 . ח י ל צ י
אף  ע"כ 
תיכון  ידי 
וזרועו  עמו 
ו  נ צ מ א ת
ת  ו י ה ל
משר  אחד 
ם  " י כ ס מ ה
שאר  עם 
רבני  גאוני 
אשר  ארץ 
עודנם  המה 
ואשר  חיים 
חיים,  אינם 
ירים  שלא 
איש את ידו 
גבול  להסיג 
ס  י פ ד ה ל
הזה  הספר 
ע"י  הן 
הן  עצמו 
אחרים  ע"י 
גמר  מיום 
 , ה כ א ל מ ה
ע  מ ו ש ו
ישכון  לי 
ושאנן  בטח 

נפישא מסטרא קדישא וחיי אריכא ומזוני רוויחא.

היום יום ג' זאת חקת התורה' שנת תקנ"ה לפ"ק יאס 
הבירה

הקטן ארי' יהודה לייב בהמנוח מו"ה שלום סג"ל
מוואלטשיסק ולע"ע בק"ק יאס

*
מתועדת  אינה  אשר  לפנינו  ומרתקת  נוספת  הסכמה 
ומוכרת בין כותבי וחוקרי קורות רבינו, על ספר 'אהבת 
אלי  'שמעו  שנת  תקנ"ב,  סיוון  בכ"ד  שניתנה  דודים' 
ישר"י ל"ב', בה הוא כותב בין היתר: מדי עברי פק"ק 
יאס עבר אלי איש קדוש כזה הרבני המופלא ומופלג 
הוותיק קנקנן חדש מלא מחזיק. וירא ה' מוהר"ר אשר 

זעליג בן לאותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי הרב 
במנוח מוהר"ר בנימין זצלה"ה שהי' מ"מ דק"ק זלאזיץ, 
להיות  ורוצה  מחשבות  וחושב  שמים  במלאכת  ועוסק 
חסיד לקיים מילי דאבות למען יעמדו ימים רבים לדורי 
ולתפארת  לשם  ולמשמרת  לזכרון  לו  להיות  דורות, 
ברזל  בעט  בדפוס  דבריו  לחזק  אביו  צוואת  ולקיים 

ועופרת... 
ידי רבינו  אולם מענין הוא כי חותם הספר נעשה על 
בעיר 'דראהייא', נאום הק' ארי' ליב בהמנוח מו' שלו' 

סג"ל מוואליטשסק ומ"צ בק"ק יאס יצ"ו. 

עלייתו לארץ הקודש
בקיץ תקס"ה עלה סוף סוף לארץ הקודש ביחד עם בנו 
רבי פנחס. לפני נסיעתו ביקש מריעו הרה"ק רבי פנחס 
ויתפלל  שיעור  איזה  יום  בכל  עבורו  שילמד  מקאריץ 
צפת  בעיר  השתכן  הוא  לשלום.  לא"י  בואו  עד  בעדו 
והנהיג מנהג יפה לאכול כל סעודה עם 'מנין' של עניים 

בני תורה.
לאחר תקופה קצרה שהיה בארצנו הקדושה, שיגר רבינו 
אגרת למחותנו הרבי מלובלין וכתב לו "חבל על כל היין 
ששתיתי בחו"ל", שכן הוא הרגיש ביין של ארץ ישראל 
התרשם  מלובלין  הרבי  המשומר.  יין  של  טעמו  את 
מאוד מדברי האגרת הזו וקרא על רבינו "מרא 
דארעא ישראל", ואף ציווה לבנו רבי צבי - חתן 
רבינו, שבכותבו מכתבים לחותנו יראה לו אותם 
קודם לכן, שכן רוצה הוא לבדוק את התארים 
שהוא כותב עליו. ואכן, כשהראה לו את אחד 
דארעא  "מרא  לו  לכתוב  לו  הורה  ממכתביו, 

דישראל", שכן הוא השיג את סוד היין. 
רבינו נתבקש לישיבה של מעלה ביום כ"ז ניסן 
העתיק  בבית-החיים  כבוד  ומנוחתו  תקע"ג, 
בצפת, בדרך היורדת ממקום מנוחתו של האר"י 
הבית-יוסף  מרן  של  מנוחתו  למקום  הקדוש 
הרב  "מערת  שמו  על  הנקראת  במערה  זי"ע. 
מוואלטשיסק" ופתחה לדרום. הוא היה הראשון 
קודם  ונמצאה  שנפתחה  זו  במערה  שנטמן 
מזרחית  במקצוע  קבורתו  מקום  הסתלקותו. 
"הרב אוהב תורה"  ונכתב על מצבתו  צפונית, 
הרב  שם  נקברו  ואח"כ  לכתוב.  שציווה  כפי 
סארקא  אבד"ק  זצוק"ל  שלמה  דוד  רבי  הגאון 
שבבסרביה רומניה בעל ה"לבושי שרד" ו"ערבי 
נחל" )מאמר לתולדותיו הבאנו בבאר בשדה גליון 51 וירא 
תשע"ז(, הרב מאווריטש זצוק"ל בעל ה"בת עין", 
וכן קבור שם בנו של רבינו, זוגתו )בת רבי נחמם 
מברסלב( ובנם. על מצבתו נכתב לפי בקשתו כי 

היה "אוהב תורה". 

צאצאיו
יאס  אב"ד בק"ק  יוסף יאסקי  רבי  בנו הרה"ק 
השתתף  יאס  לרבנות  בהכתרתו  מנו"כ,  ושם 

הקדושת לוי מבארדיטשוב זצ"ל. 
בנו הרה"ק רבי פנחס זאב שהי' נשוי לבתו של 

רבי נחמן מברעסלב זצ"ל. 
בנו הרה"ק רבי חיים פייבוש נשא לאשה את 
יעקב  רבי  הצה"ק  של  בתו  פייגא  חיה  מרת 
גיסתו  את  ייבם  ז"ל.  משפעטיווקא  שמשון 
מרים בת רבי נחמן מברסלב זצ"ל, לאחר שמת 
בעלה. שימש כשד"ר למעות ארץ ישראל של 
העיר צפת מטעם כולל וואהלין, בספר 'אגרות 
הרה"ק מרוז'ין' ובניו )ח"ב אגרת כ"א( הובאה כתב 
פשר בין ממוני כוללי וואהלין בערי הקודש שנעשה 
כשראשון  מרוז'ין,  הרה"ק  של  ובהסכמתו  באישור 
יעקב  רבי  ואחריו  פייבוש.  חיים  רבי  הוא  החתומים 
דוב בעריש מרומאן )עליו כתבנו במצבות מספרות גליון 165( 
ועוד שלשה משדר"י ארץ ישראל, ועליהם מתנוססת 

גם חתימת הרה"ק מרוז'ין. 
בנו הרה"ק רבי שלום ונישואין שלו הי' בבארדיטשוב. 
בן  זצ"ל  הירש  צבי  רבי  של  הטהורה  מחברתו  בתו 

הרבי מלובלין זצ"ל.
בתו מחברתו הט' של רבי דוד קאפיל בן רבי ישראל 

בן הרבי מלובלין. 
בתו רבקה, מחברתו הט' של רבי ישעי' לייב בן רבי 

יוסף משה בן רבי חיים מקראסנא.

מצבת בנו הרה"ק רבי יוסף יוסקא זצ"ל שהועתקה מבית 
העלמין העתיק בטאטאראש ביאס לבית העלמין פאקוראר 

ביאס, צמוד לאחורי אהל הרה"ק משטפנשט זיע"א

דף מרשימות העתק נוסח המצבה העתיקה בטרם הועתקה 
מבית העלמין הקודם לבית העלמין הקיים היום, מתוך תכריך 

רשימת המצבות דבית העלמין דיאס, נמצא בארכיון חכמי 
רומניה דמוסדות שטפנשט



בעולם  השתררו  ותוגה  אבל 
בבוא  והחסידות,  התורה 
על  והמרה  הקשה  הבשורה 
הסתלקותו של עמוד התורה 
ומוותיקי  מגדולי  וההוראה, 
הצדיק  הגאון  הפוסקים, 
טוביאס  אריה  טוביה  רבי 
וחבר  צדק  ומורה  דיין  זצ"ל, 
הבד"ץ דקריית ויז'ניץ במשך 
ראש  שנים,  מיובל  למעלה 
ישיבת  וראש  אטיניא  כולל 
תלמידים  המוני  בוהוש. 
ומעריצים ועמך בית ישראל 
הלכו ביום ג' בניסן התשפ"א 
גברא  האי  של  מיטתו  אחר 

רבה.
מכרם  אבדה  בהסתלקותו 
הוד  דמות  רומניה  יהדות 
תפארת, של גאון חריף ובקי 
שדלתו  התורה,  מכמני  בכל 
פתוחה היתה לשרת בקודש 

ולהשיב לשואלים דבר ד' זו הלכה, זכה להערצתם של 
אדמור"י בית רוז'ין וויז'ניץ וגדולי ישראל בעלי ההוראה 
שסמכו עליו ביותר. מתמיד בתורה ועובד ד', לצד היותו 
וצנוע, שייף עייל ושייף נפק ולא  עמוד האמת, ענוותן 

טיבותא  מחזיק 
ידיד  לנפשיה, 
נאמן לכל מבקש 
אהוב  השם, 
המוני  על  ונערץ 
ומכיריו,  יודעיו 
נחבא אל הכלים 
הכבוד  מן  בורח 
סולד  ומגינוניו, 
האי  מפרסום, 

חסיד האי עניו.

מתולדותיו
מרן הגה"צ רבי טוביה אריה 
שנים,  ע"ט  לפני  נולד  זצ"ל 
ז"ך באב תש"א, בעיר  ביום 
פיאטרא-ניאמץ שברומניה, 
שמואל  רבי  הגה"צ  לאביו 
העיר  רב  זצ"ל  טוביאס 
ומחשובי  ניאמץ  פיאטרא 
וותיקה  שושלת  הרבנים, 
מגאוני חכמי רומניה ולאמו 
פרידא  מרת  הרבנית 
מיוחסות  משפחות  ע"ה, 
בישראל מחסידי בית רוז'ין, 
שטפנשט,  טשורטקוב, 

סאדיגורא ובוהוש.
וחכמה  דעת  קנה  בנערותו 
ולמד אצל אביו הגדול, אשר 
הרבנים  ובאחיו  בו  השקיע 
כוחותיו  כל  את  יבלחט"א 
לרוממם בכל מכמני התורה 
ובהוראה.  ובעיון  בבקיאות 
אראד,  בעיר  נפש  במסירות  תורה  למד  מכן  לאחר 
זצ"ל רבה  בישיבתם של הגה"צ רבי שמעון זאב מילר 
של אראד, ושל חותנו לעתיד הגה"צ רבי מרדכי זלמן 

ויז'ניצר זצ"ל.
ימי  אודות  בשיחתו 
למערכת  נערותו 
איתן',  'קשר 
הגרט"א  כשתיאר 
הימים  את  זצ"ל 
השלטון  תחת  ההם 
י  ט ס י נ ו מ ו ק ה
ציין  ברומניה, 
הישיבה  זו  שהיתה 
רחבי  בכל  היחידה 
שיכלו  רומניה 
תורה  בה  ללמוד 
באופן  בפרהסיא 

אבל יחיד 
גליון מיוחד
ניסן תשפ״א

גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט  מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט  

טלפון: 03-579-03-03 
פקס: 03-6165110 

הרשמו לקבלת הגליון כל שבוע בדוא”ל 
 6160303@gmail.com

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט 
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה  - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

מרכז החסד והישועות העולמי שטפנשט
 רח’ החלוצים 2 בני ברק

תלמוד תורה 
”תורת אמת” שטפנשט

 מתחם גני הילדים * עקבי אבירים 
רח’ רש”י 5 אלעד 

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה 
הכלל חסידית - אלעד

 רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים 
בקבר הצדיק משטפנשט

 רח’ רמב”ם 1 גבעתיים 
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
 לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

במתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט 
רח’ עליה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא 
וקמחא דשבתא 

 עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי החגים ושבתות השנה.
אור מתתיהו

שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק וערבי יהדות לעם 
שבשדות, בהשתתפות גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון 
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני 
”תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
 לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
 לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג במשרדי המוסדות:

אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח

אמונת אמת - שטפנשט

רשפי קודש - רוז’ין

סגולת מלכים - ניסן

עלי זבח: ח”א עניני ברית מילה, ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ, ח״ד פדיון הבן 

כנורו של משיח - נגונים עתיקים מבית שטפנשט

שנה ו’

שר וגדול נפל בישראל

ארי שבחבורה
מרן הגה"צ רבי טוביה אריה טוביאס זצ"ל

תורה תורה חגרי שק בהסתלקותו לשמי רום של האי גאון וצדיק חבר בי דינא רבה דקריית ויז'ניץ
ראש כולל אנטניה מקים ומייסד מוסדות בוהוש וממניחי היסודות להקמת מוסדות שטפנשט 

עמד על משמר התורה וההלכה במסירות עצומה במשך למעלה מיובל שנים 

בריתחא דאורייתא, בשיעורו השבועי שהתקיים בביהמ"ד שטפנשט

בשיעור השבועי שמסר בביהמ"ד שטפנשט
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לכשעצמו  זה  דבר  רשמי. 
מכל  רבים  בחורים  הביא 
ללמוד  רומניה  רחבי 
בישיבת אראד כדי להיפטר 
אישית  "אני  הגיוס.  מגזירת 
היגעות  רגלי  נאלצתי לכתת 
בנסיעתי  שעות,   24 משך 
ממקום  והמפרכת  הארוכה 
עד  בפיאטרא-ניאמץ  מגורנו 
אראד הנמצאת בקצה השני של 
רומניה הגדולה. זכורני שנסעתי עם 
רומניה,  שטחי  שלשת-רבעי  פני  על  הרכבת 
אבל הכל היה שווה משתי הסיבות האמורות: 
שיכלו  היחידה  הישיבה  זו  היתה   - הראשונה 
- כדי  ללמוד בה כראוי על מי מנוחות; השניה 
יותר  מהיר  אישור  ולקבל  מהצבא  להיפטר 
לצאת את מסך הברזל ולעלות לארץ הקודש".

ובפוסקים  בש"ס  כרסו  מילא  זצ"ל  הגרט"א 
בשקידה עצומה, עד שהוסמך לרבנות על ידי 
ישכר  הג"ר  אראד,  אב"ד  זצ"ל  מילר  הגרש"ז 
יצחק  והג"ר  סאטמר,  אב"ד  זצ"ל  דכנר  דוב 
מאיר מרילוס זצ"ל אב"ד באקו ואראד ולימים 
מרבו  שקיבל  הסמיכה  בכתב  בוקרסט.  אב"ד 
בין היתר:  לו  זצ"ל, כתב  הגה"צ הגרש"ז מילר 
'וטוב-יה לייב משתה תמיד' על משקל הנפסק 
של  האחרון  במשפט  פורים  בהלכות  ברמ"א 
חלק אור החיים: 'וטוב לב משתה תמיד', כאשר 
מלא  ישן  ביין  קנקנו  למלא  שזכה  היא  כוונתו 
ניכרה  וחריפותו  גאונותו  ואכן  והוראה,  בתורה 
התכנסו  כאשר  כי  מסופר  ילדותו,  טל  משחר 
רא"ז  הרה"ק  בראשות  רומניה  גאוני  כל  פעם 
מסקולען יחד עם רבני האיזור מניאמץ משאץ 
שבפיאטרא  אביו  בבית  ומעוד  מבוטושאן 
ניאמץ, ודנו בהלכות מקוואות והוא נער כבן בר 
מצווה, מה מאוד התעלו הרבנים איך שהפליא 
לפני  מקואות  בהלכות  וסברותיו  ידיעותיו  את 
אבד"ק  זצ"ל  דרמר  הגר"ש  מרן  ארץ,  גאוני 
צריכים  הזה  הילד  "את  אז:  התבטא  ניאמץ 
אנחנו  שם  ניאמץ,  טירגו  לעירי  מפה  לגנוב 
בבוקרסט  כאשר  לחברותא",  אותו  צריכים 
הגאון  של  עלייתו  בשל  רבנים,  אז  היו  לא 
בוקרסט  אב"ד  זצ"ל  גוטמן  צבי  רבי  הגדול 

בשנת  לארה"ק  משפחתו  ובני 
בשליחות  הוא  כיהן  תשכ"א, 
 - הקומוניטטה  ולבקשת  אביו 
הבירה  בעיר  היהודית  הקהילה 
כרב מורה הוראה ופוסק, המגיע 
מעירו  הצורך  לפי  בפעם  כפעם 
גיטין  לערוך  לבוקרסט  פיאטרא 
המשחטות  כשרות  על  ולעמוד 
עדין  והוא  הרבנות  עניני  ושאר 
"בחור"  אלא  סודרא,  פריס  לא 
סיכנה  לבד  זו  עובדה  כמדרשו, 
המשפחה  עליית  עצם  את  את 
העובדה  בשל  לארה"ק  מרומניה 
יציאת  את  עיכב  רוזן  שהד"ר 
רצונו  בשל  מרומניה  הקודש  כלי 
להשאיר רבנים בקהילות ישראל 
ברבה  הרי  מדובר  וכאן  ברומניה 
של פיאטרא פלוס רב בבוקרסט, 

סיבה מספקת לעיכוב המשפחה מלעלות עד 
לשנת תשכ"ד..

'ארי' עלה מבבל
מבבל,  ארי  עלה  תשכ"ד  שנת  חשוון  בחודש 
יחד עם אביו ואמו זצ"ל וילחט"א אחיו הרבנים 

בישיבת  ללמוד  ונכנס  ישראל,  לארץ  שליט"א 
ואחיו  הוא  זכו  ההם  בימים  שבב"ב.  ויז'ניץ 
שליט"א  מרדכי  משה  רבי  הגה"צ  יבלחט"א 
מרן  כ"ק  עם  בצוותא  ללמוד  קדימה,  אב"ד 
מאוד  שנהנה  זי"ע,  משה'  ה'ישועות  אדמו"ר 
ומשקידתם  התורה,  במכמני  מבקיאותם 
זיע"א  חיים'  ה'אמרי  מרן  כאשר  הנפלאה, 
אחת  זו  שהייתה  העובדה  את  מפליא  היה 
לארה"ק  שעלו  שהכיר  הבודדות  המשפחות 
עטורים  רבנים  ששת  ובנפשם,  בגופם  שלמים 
כשמסירות  וצדיקים,  גאונים  ופיאות,  בזקן 
נפשם ליהדותם הייתה לפלא ולשם דבר, מלבד 
למרות  התורה,  מכמני  בכל  וידיעתם  גאונותם 
ה'אמרי  ברומניה,  אז  ששרר  הרוחני  המצב 
חיים' התבטא פעם לפני אביו הגה"צ מוהר"ש 
ניאמץ:  פיאטרא  של  רבה  זצ"ל  טוביאס 

"טוביאס איז א פירמה".
הרבנית  עם  ביתו  את  הקים  תשכ"ו  בשנת 
רבי  החסיד  הגה"צ  בת  תבלחט"א,  תליט"א 
כראש  שכיהן  זצ"ל,  ויז'ניצר  זלמן  מרדכי 
כולל  ראש  היה  ובארה"ק  באראד  הישיבה 
מרביצי  מחשובי  היה  נישואיו  לאחר  אנטניא. 
התורה ורבני הכולל בקריית ויז'ניץ הק'. לימים 
מילא את מקום חותנו בראשות כולל אנטניא 

בב"ב, תפקיד בו כיהן עד יומו האחרון.
אותם  תולדותיו  פרקי  נודעו  השבעה  בימי   
ובהם  רואים,  מעין  ולהחביא  להסתיר  דאג 

הרבצת תורה בראשות כולל מונקאטש שהיה 
זכרונות,  שסיפרו  האברכים  נחמיה,  ברחוב  אז 
התרפקו בערגה על ימי הזהב במחיצתו, וחזון 
כיהן  כן  כמו  זכרונם,  ופרסום  תיאורם  למועד 
בראשות כולל סאדיגורא בת"א בימי האדמו"ר 

ברחוב  אז  בשבתו  זצ"ל  מרדכי'  ה'כנסת 
בצלאל יפה, באותם ימים הגיע מארה"ב מרן 
מרדכי'  ה'כנסת  ואדמו"ר  אבירים,  העקבי 
בשדה  הפנים  לקבלת  אליו  שיתלווה  ביקשו 
התעופה כראש הכולל בבית מדרשו, במהלך 
בהלכה  דיברו  התעופה  לשדה  נסיעתם 
הממזרים,  להתרת  גורן  הר'  של  ובהתירו 
פרשייה שריחפה אז באויר, ובמהלך הנסיעה 
והאיסור בגאונות  ידו צדדי ההיתר  הובאו על 

ובחריפות בלתי רגילה.
בשנת  התמנה  כאשר  היה  בחייו  מרכזי  פרק 
לצד  ויז'ניץ,  דקהילת  בביד"ץ  לדיין  תשל"ו 
אדמו"ר  מרן  יבלחט"א   - דאז  אב"ד  הרב 
שליט"א, והדומ"ץ דקהילת ויז'ניץ הק' הגה"צ 
לו  שרחשו  זצוק"ל,  לוריא  זושא  משולם  רבי 

הערצה רבה.
במאור  שואל,  לכל  פתוחה  דלתו  היתה  מאז 
עצה  הימנו  נהנו  המונים  ובידידות.  פנים 
בכל  הרחבה  ובבינתו  חכמתו  ברוב  ותושיה, 

מכמני התורה ובהליכות החיים.
מובהק  הוראה  כבעל  הכירוהו  ישראל  גדולי 
התורה  מכמני  בכל  העצומה  בקיאותו  אשר 
הקנו לו שם בפסקיו. היה יושב על מדין בדיני 
לו  רב  כשידיו  ויז'ניץ,  בבד"ץ  שנערכו  התורה 
כשלא  עצומה.  בבקיאות  משפט  חושן  בחלק 
שו"ע  על  חזרתי  "כבר  ואמר:  התבטא  אחת 
יו"ד וחו"מ, למעלה ממאה פעמים, ובכל פעם 
חידושי  לי  מתחדשים  הלימוד  על  חוזר  שאני 
ואמר:  התבטא  פעם  חדשות",  והבנות  תורה 
מאה  פרקו  שונה  דומה  'אינו  אומרים  חז"ל 
פעמים למאה ואחד', ואני מוסיף שאינו דומה 
כי  ועשרים',  למאה  ואחד  מאה  פרקו  'שונה 
בכל פעם מתוספים הארות וחידושים חדשים, 
בניקור,  ובמיוחד  שחיטה,  בהל'  בקי  היה  כן 
ולבקשת גדולי ישראל היה נוסע לחו"ל לפקח 
על מערך השחיטה והניקור שתחת הכשרויות 
גילויים  עתיר  היה  בחייו  זה  פרק  המהודרות 
וגילה טפח מגדלותו התורנית ומהיקף ידיעותיו 
הן בעניני השחיטה והניקור והן בענינים כלליים 
מטבע  אשר  הכשרות,  וצוות  השוחטים  של 
משאלות  שאלות  להם  התעוררו  הדברים 
ידיעותיו  ברוחב  והוא  שונות 
ידע להשיב לכל אחד ולפי כל 

שיטה.

חריף ובקי
שיעוריו  היו  דבר  לשם 
חמורות  בהלכות  וחידושיו 
ללימוד,  שכיחות  ובלתי 
הלכות  מקוואות,  כהלכות 
תורה,  ושיעורי  ומידות  ריבית, 
בהם  והשקיעה,  היום  זמני 
ומפליג  חשבונות,  מחשב  היה 
ברוחב  ובסברא  בפלפול 
ובקיאותו  וחריפותו  עיונו 
שנים  כמה  במשך  המדהימה. 
מסר שיעור עיוני בהלכות אלו 
בב"ב  שטפנשט  מדרש  בבית 
לאור  יצאו  אלו  ומשיעוריו 
פנימי  אריה',  'מידות  קונטרסי 
בהם  משתעשע  היה  אשר  השיעור,  ללומדי 
ומוסיף לחדש כיד ה' הטובה עליו, את שיעוריו 
אלו במקצועות התורה הבלתי נלמדות בהיכלי 
'דרכי  בביהמ"ד  אח"כ  המשיך  הוא  התורה 
שמואל', ועד התקופה האחרונה הייתה קבוצה 

בכנס לזכר אביו הגה"צ זצ"ל

במבחן לתלמידי ישיבת ויז'ניץ
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נבחרת של לומדי תורה עולים לביתו לשיעור קבוע, בעיון ובחריפות 
גדולה.

מרביץ תורה לעדרים
כדיין בבד"ץ ויז'ניץ וכראש כולל אטיניא ובימים קדמוניות כראש כולל 
מונקאטש, ראש כולל סאדיגורא וכראש ישיבת בוהוש, הרביץ תורה 
שיעוריו  והעמקנית,  הייחודית  בדרכו  התורה  שוחרי  בקרב  וחסידות 
גם  כמו  מקוואות,  תורה,  ושיעורי  מידות  ריבית,  בנושאי  היחודיים 
סוגיות הלכתיות שמעטים עוסקים בהם, ושיעורי עמקות בחסידות, 
'איגוד  של  הכוללים  ברשת  האברכים  מצוייני  ותהילה.  שם  להם  קנו 
מוסדות ויזניץ' ברחבי הארץ, קנו אצלו הדרכה והכוונה רחבה בהלכה 
ובהוראה, כאשר בחנם ועודדם להתעלות בסולם המעלות עד שיזכו 
להורות הוראה בישראל, סיפר הרה"ח ר' מנחם אליעזר מוזס שליט"א, 
מויז'ניץ  אברכים  קבוצת  שבוע  כל  ליבל  ר'  של  לביתו  עולים  היינו 
בוהוש  חסידי  של  חבורה  גם  במקביל  ניהל  והוא  חסידות,  ללימוד 
ובית רוז'ין, אברכים אותם ליקט וארגן לכדי קבוצה מגובשת, שהפכו 
למבקשי ה' צמאי דעת ואוהבי חכמה, אותה מכר כיד ה' הטובה עליו, 

במידה גדושה במאוד.
מרן  וליבלחט"א  זי"ע  ומויז'ניץ  מרוז'ין  לרבוה"ק  בלו"נ  קשור  היה 
בשולחנות  השתתף  בשבתו  שבת  מדי  שליט"א,  מויז'ניץ  אדמו"ר 
ויז'ניץ,  ופיאר בהדרתו את כל השמחות והמעמדים בבית  הטהורים, 
כמים  שליט"א.  רבנו  מרן  לפני  עצומה  בהערצה  קומתו  שכפף  תוך 
ביותר,  רבנו שליט"א הערכה עצומה שבלטה  לו  הפנים לפנים רחש 
כשאדמו"ר שליט"א מויז'ניץ שואלו ומתייעץ עימו לעיתים תכופות 

במכמני ההוראה וההלכה.
התקשורת  רבני  בוועד  זצ"ל  הגרט"א  של  חברותו  היה  מיוחד  פרק 
מרן  לימין  עמד  עצומה  ובמסירות  בנאמנות  הק'.  ויז'ניץ  דקהילת 
מויז'ניץ שליט"א בניהול המלחמה הגדולה נגד המכשירים המהרסים, 
בעמידה על משמר טוהר מחננו, למען יילכו כל אנ"ש בדרך הסלולה, 

תוך עקביות להתרחק ולהתנתק לגמרי מכל אותם מרעין בישין.
וכשרים  ראויים  מכשירים  ולאשר  לבדוק  כדי  השקיע  רבים  כוחות 
לבעלי עסקים הנדרשים לכך לצורך עבודתם, תוך תיאום וקשר עם 
ישראל.  גדולי  ע"י  שנתמנה  הכללי  התקשורת  ועד  ועם  מומחים, 
בחברותו בוועד הרבנים קיבל פניות מיהודים או מסוכני מכירות על 
כל האפשרויות הקיימות, דן על כך בכובד ראש, והביא את הדברים 

להכרעה.

בסיום כתיבת ס"ת

בסוד שיח עם מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א

לב
 האריה

שנדם

מדייק בשמא
רבי מאיר היה מדייק בשמות האדם, אומרת הגמרא במסכת יומא )דף 
ארי  היה  זצ"ל,  טוביאס  אריה  טוביה  רבי  הצדיק  הגאון  מורינו  פ"ג:(, 
שלו  הלב  בטוב  בלט  זה  לצד  אך  מערכות,  ומשדד  ממלכות  מרגיז  חי 
החריפים  הניגודים  שני  אלו  ויניק,  צורב  לכל  האבהית  בהתייחסותו 
שהוטבעו באישיותו הרבגוונית ובנשמתו ההומיה של הארי החי, הגאון 
הגדול רבינו טוביה אריה טוביאס זצ"ל, שליבו הטהור נדם ביום ג' בניסן 

התשפ"א.
תקצר היריעה מלהכיל את מסכת חייו הארוכים בבעיון התורה ובסברה, 
בחתירה למען האמת ועשייה רבת אנפין למען קדש שם שמים בעולם.

במעלליו יתנכר נער
משחר טל ילדותו, וזו לא מליצה הנאמרת כלאחר יד, בעודו ילד לפני בר 
המצווה, התבלט בקרב גאוני וחכמי רומניה, שהזדמנו לבית ועד החכמים 
ובבקיאותו  המדהימה  בחריפותו  הגדול,  אביו  במחיצת  תדיר  שהיה 
המופלאה, בשעה שבני גילו הגויים ברובם בעיר הולדתו פיאטרא ניאמץ 
כל,  בפי  שנקרא  כפי  לייבל,  רבי  כבר  ידע  הזה,  עולם  בהבלי  התעסקו 
ולשנן, לגמוא ולהספיק מכל הבא לידו, חכמת התלמוד, על כל  לחזור 
הצדיקים,  ומעשי  להיסטוריה  עצום  צמאון  לצד  ומפרשיו,  כליו  נושאי 
בהם היה בקי נפלא כאחד הקדמונים, כאשר לא נסתרו ממנו גם חכמת 
העולם ומדעיו שיבואו לידי ביטוי ועזרה בהבנתו הנדירה בגרמי שמים 

עד חגוי הסלעים, ממש נהירים ליה שבילי דרקיע כשבילי נהרדעא.

כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים
זכורני, שנה אחת מצאתי את עצמי שובת בשבת שובה בעיר הולדתו 
בבית  הכיפורים  ביום  ציבור  שליח  היותי  לקראת  ניאמץ,  פיאטרא 
המדרש ה'בעש"ט שוהל' בפיאטרא, לפתע הבנתי שזמן צאת הצום לפי 
אופק פיאטרא לא נמצא בלוח הרגיל, חייגתי לביתו של הדוד, שאלתי 
בפי מתי הזמן בו יוצא הצום בפיאטרא, לא עברו דקות מועטות וחישובי 
אופק פיאטרא נפרסו לפניו, מדידות לפי אופק יאס מול בוטושאן ובאקוי 
ידו, נהירין היו לו השבילים והחישובים,  וזמן צאת הצום הונח לפני על 
זמן צאת הצום בפיאטרא קיבל את חותמת הדיין, מאז ידעתי שאין לי 
לחשוש לצאת לרומניה מבלי להכין את לוח הזמנים, טלפון קצר ואקבל 
את המענה, אגב בזכות אותם חישובים והצורך לזכות את יהדות העולם 
בצאת הצום, נעתר הרב מרדכי גנוט שליט"א לבקשתי לציין בלוחו 'דבר 
הכיפורים  יום  זמני  שנה  ומאותה  העולם,  בכל  הצום  מועדי  את  בעתו' 
של העולם מחושבים כבר מראש ומפורסמים בלוח 'דבר בעתו' לזיכוי 

הרבים.

בחודש ניסן אי אפשר לבטא הספד
קרבת  של  זמן  הוא  ניסן  חודש  כי  ואולי  למספד,  זמן  אינם  דניסן  יומי 
בימינו,  להגאל  וממשיכים  אבותינו  שנגאלו  הניסים  השפעת  מצד  ה' 
בבחינת "דילוגו עלי אהבה", זמן של תשובה מאהבה, ועל כן יתכן ולא 
נדע להביע את הכאב והצער על חבל דאבדין, בתחושה זו מתהלכים אנו 
ויביעו  האובדן  גודל  את  שיבטאו  המתאימות,  המילים  מציאת  מחוסר 

את גודל השבר והחסר.

איש חמודות שהכל בו
מרן  של  ומפעליו  פועליו  היקף  את  אחד  במאמר  למצות  נתיימר  לא 
הגאון רבי טוביה אריה טוביאס זצ"ל, את עומק תורתו ורוחב פלפוליו 
פרקטיקה  השגותיו,  ועוצם  ידיעותיו  היקף  את  הבהירים,  וחידושיו 

הרהורים אחרי מיטתו 
של הגאון הצדיק 

רבינו טוביה אריה טוביאס זצ"ל
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עוזר דלים
ל'החזיקם  הצדקה  קופת  רבני  מראשי  כאחד 
ויז'ניץ, היה עד למקרים  ולהחיותם' של קרית 
התערבותו  נדרשת  הייתה  בהם  מיוחדים 

גמילות  במצוות  והתעסקותו 
מידת  התגלתה  ואז  חסדים, 
הקופה  ראשי  וחסדיו,  טובו 
הייתה  בו  שמרגע  מספרים 
מקרה  על  ההכרעה  מתקבלת 
למקרה  הפך  זה  לעזרה,  הזקוק 
היה  ניתן  ולא  שלו,  אישי 
על  בא  שהדבר  עד  להרגיעו 
רצון,  המשביעה  בצורה  פתרונו 
המדברים  מראשי  היה  הוא 
הנזקקים,  לטובת  והעוסקים 
דברי  על  התבטא  אף  ופעם 
המשנה בסנהדרין )דף מו,( אמר 
רבי מאיר בשעה שאדם מצטער 
קלני  אומרת,  לשון  מה  שכינה 
כן  אם  מזרועי,  קלני  מראשי 

כאשר מורידים מצער בני ישראל, 
זה בעצם מוריד מצער השכינה, כך ראה בכל 
מעשיו והתנהגותו, עשות חסד עם הזולת יחד 
עם תיקון העולם במלכות שדי, להורדת צער 
כאן  ופעולה שנעשית  כל פעולה  השכינה על 

בעוה"ז.

מקומם זכר יהדות רומניה
לקומם  הקדיש  בחייו  ומיוחד  מופלא  פרק 

רוז'ין  בית  הריסות 
שם  ולהציב  בארה"ק, 
גאוני  לחכמי  ושארית 
לא  זכרם  אשר  רומניה 

הוכר כיאות בארה"ק.
ארצה  עלותו  עם  מיד 
תשכ"ד,  חשון  בחודש 
בארץ  כי  לראות  נוכח 
מוקמים  ישראל 
מוסדות  ומתפתחים 
שם  על  וחסד  תורה 
שנכחדו  קהילות 
בשואה, וליהדות רומניה 
עם  יחד  גל-עד,  אין 
שליט"א,  הרבנים  אחיו 
יצחק  רבי  הרה"ח  גיסו 
שליט"א  סלמון  זאב 
אמונו  איש  ולהבחל"ח 
העשיה  בלהט  ימינו  ויד 
יוסף  משה  ר'  הרה"ח 
מפיאטרא  זצ"ל  סגל 
אביו  ובראשם  ב"ב,   -

פיאטרא  אבד"ק  הגה"צ 
ניאמץ זצ"ל, החלו לפעול רבות להנצת תורת 
העניפה,  ומורשתם  מרומניה  ישראל  גדולי 
בעיקר החל לפעול להקמת כולל על שם רבני 
רומניה, מכון להוצאת ספרים של גאוני וחכמי 
'בוהוש- מוסדות  להקמת  ובהמשך  רומניה, 

פשקן'. כך הקים בת"א ועמד בראשות ישיבת 
וצדיקי  רומניה  רבני  שם  על  אברכים  כולל 
מבוהוש  האדמו"ר  של  מדרשו  בבית  בוהוש 
זצ"ל, כן הקים מכון להוצאת ולהאדרת ספרים 
הגאון  ספרי  כמו  רומניה,  וחכמי  גאוני  של 
כתבים  של  ארוכה  שורה  ועוד  זצ"ל  מניאמץ 
הספרים  הוצאת  על  לרוב  ותכניות  וספרים 
הנלהבות  והמלצותיהם  הסכמותיהם  התקבלו 

ירושלים,  גאב"ד  יצחק  המנחת  מרן  של 
מסקלען  רא"ז  האדמו"ר  זצ"ל  שך  הגרא"מ 
להנצחת  הברוכה  היוזמה  את  ששיבחו  זצ"ל 
גאוני חבל ארץ רומניה, ובשלב ההמשך פתח 
הישיבה  והעברת  ברק  בבני  המדרש  בית  את 

וכולל האברכים מת"א לב"ב.
לצורך  הראשונה  הרשמית  האסיפה  כינוס 
מטרה זו המתועדת בארכיון גנזיו אותם העביר 
של  רומניה  חכמי  מכון  לידי  עולם  למשמרת 
תשל"ב.  בשבט  בי"ד  היה  שטפנשט,  מוסדות 
בפעולות  ברבים  תכניותיו  דבר  את  פרסם  אז 
מטרתו  הגשמת  למען  ומעשיות  נמרצות 
הנחשונים  של  הקבוצה  בגיבוש  ראשית  זו, 

ילכו  אלו  מעט  מתי  ובמרצו,  בכוחו  שהאמינו 
עד  ובאומץ,  בלהט  ובמים,  באש  מעתה  עמו 
ראשוני  כצעד  במלואה,  תוגשם  שהמטרה 
אברכים  כולל  ישיבת  פתיחת  על  אז  הוחלט 
בקיץ תשל"ב, באמרו כי ראשית יש לגבש את 
האברכים וללכדם בתורה, ועל ידי כך כל היתר 
ישיבה  אותה  ואכן  דשמיא,  בסיעתא  ייעשה 
שהקים על קברם של גאוני רומניה וצדיקי בית 
בראשות  ומכהן  עומד  כשהוא  ובוהוש  רוז'ין 
הישיבה כעשור שנים, הובילו להקמת 'מוסדות 

בוהוש'.
יסוד  אסיפת  נערכה  תשל"ג  בכסלו  בי"ט 
לשם  לדרך  וליציאה  להתאגדות  העמותה 

רכישת המגרשים לבניית בניני הקבע, במעמד 
כעשרים  מאת  חתום  קורא  קול  לאור  יצא  זה 
מרבני רומניה שאיגדם במטרה מיוחדת לקומם 
את זכר גאוני וחכמי רומניה, קול קורא שעורר 
היבשות  העצמות  את  והחייה  נרחבים,  הדים 
כי  מהאמונה  הנרדמים  את  והקיץ 
הקמת  למען  לפעול  וניתן  צריך 
מוסדות תורה וחסד על שם חכמי 
בית  אדמור"י  שם  ועל  רומניה 

בוהוש.
רכישת  בהליכי  החל  בתשל"ז 
וגדוש  מופלא  פרק  המגרשים, 
ובב'  נעימות,  תמיד  לא  בחוויות 
על  החוזה  נחתם  תשל"ח  אלול 
ברחוב  מטר  אלף   - האדמה  דונם 
במגרשים  בתחילה  בב"ב,  חגי 
פחות  וכעבור   ,14/16 מספר  של 
סחף  תשל"ט  אייר  בי"ב  משנה 
למפעל  ריעו  את  בהתלהבותו 
יוסף  משה  ר'  הרה"ח  ההנצחה 
סגל זצ"ל ורכשו את המגרש הנוסף 

במספר 6.
בכ' אייר שנת תשל"ט פתח את בית המדרש, 
ולזכר  רומניה  חכמי  שם  על  החסידי  הקלויז 
על  בב"ב,  חגי  ברחוב  בוהוש,  בית  אדמור"י 
פרק  נפתח  אז  ומני  שרכש,  המגרשים  אדמת 
זרועות  שפרסה  התורנית  בפעילותו  חדש 
לעולם העשיה, עוד רבות יתואר ויסופר לדור 

צדיק מה פעל.
היה  זצ"ל  טוביאס  הגרט"א 
עניני  כל  של  החיה  לרוח 
מקום  את  קבע  בו  הקלויז, 
שבת  מדי  כאשר  תפילתו, 
בכל  יעבור  ולא  חוק  בשבתו, 
כיתת  התפילות  שלושת 
שבקריית  מביתו  רגליו 
שבקצה  חגי  לרחוב  ויז'ניץ 
תקנות  קבע  העיר,  של  השני 
לייסוד  שהובילו  וגדרים 
את  ולחולל  החסידות  צעירי 
זכר  הנצחת  של  המהפכה 
וזכר  רומניה  וקדושי  גאוני 
בתוקף  עמד  הוא  רוז'ין.  בית 
המתפללים  האברכים  כי 
גינוני  בכל  וינהגו  ילבשו 
וכל  עליון,  כבגד  החסידות, 
היו  משל  והסייגים,  הגדרים 
שהמתינו  איש  מאות  לו 
את  לו  להשלים  להגיע  בתור 
ראה  כאשר  הראשוני,  המנין 
לתור  החל  קבוע,  מנין  שאין 
הקשורים  אברכים  אחרי 
סמוכים  כנסת  בבתי  שהתפללו  דחיי,  לאילנא 
קלויז'  ו'הרוז'ינער  מלאכי  ברחוב  'באיאן'  כמו 
ברחוב חפץ חיים, היו אברכים שסירבו בתחילה 
באמרם  להתפלל,  ולהגיע  לקריאתו  להענות 
מסודר,  כנסת  בית  לעזוב  מעונינים  אינם  כי 
להם  הבטיח  הוא  אך  מגובשת,  וחברה  קהילה 
כי לא ירחק היום ובית המדרש והקהילה יעמדו 
על תילם מגובשים ומאוחדים, אחד האברכים 
תפקיד   - 'משרה'  ממנו  קיבל  להגיע  שסירב 
גבאות בית הכנסת המתהוה, כך הצליח ל'גנוב' 
את אחד מעמודי התווך בבית המדרש באיאן 
בצריף  שהוקם  המדרש  בבית  לגבאי  ולהפכו 
בדם  שרכש  המגרש  על  שהוקם  ליפול  המט 
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עם ריעו יבלחט״א הגרי"מ שטרן שליט"א

עם ריעו יבלחט״א הגרמ"ש קליין שליט"א בהכשרת הסוכה הגדולה
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ובדמים.

יותר מתלמידי המגיד
הגרט"א היה יד ימינם ואיש סודם של אדמור"י בית רוז'ין ובמיוחד של הרה"ק 
אדמו"ר רבי יצחק מבוהוש זצוק"ל. בלהט עשייתו להקמת מוסדות בוהוש 
התבטא האדמו"ר זצ"ל לא פעם כי אין הוא מאמין כי אפשר לעשות משהו 
ברכתו  את  ממנו  לבקש  בא  וכאשר  ליושנה,  עטרה  להחזיר  בארה"ק  פה 
לפתוח המוסדות ואת ישיבת הכולל אברכים, אמר לו האדמו"ר זצ"ל: "אם 
לך, אך אם  ומרשה  אני מסכים  רצונך לבקש רשות להשתמש בשם אבותי 
אתה חושב שהשם 'בוהוש' שווה דולר אחד הרי שטעות היא בידך", ובלשונו: 
טוביה  רבי  הגאון  אולם  דולר",  איין  קיין  נישט  טראגט  בוהוש  נאמען  "דער 
אריה, באמונתו ובלהט עשייתו האמין כי ניתן וצריך לפעול ולהקים מחדש 

את עטרת המלוכה, ואף הדביק בכך את כל סובביו ומכריו.
העיר  יליד  ז"ל  דסקל  שמואל  ר'  החסיד  האגדי  הנגיד  את  גייס  כך  לשם 
פאשקאן ומגדולי חסידי ויז'ניץ להוזיל מהונו לצורך רכישת המגרשים עליהם 
המגיד  זקני  "מימות  התבטא:  זצ"ל  מבוהוש  הרבי  המוסדות.  לימים  יוקמו 
רוז'ין,  בית  כבוד  למען  שעשה  אחד  היה  לא  לזמננו,  ועד  ממעזריטש  הגדול 
"יותר ממה שעשו תלמידי המגיד  ובפעם אחרת התבטא:  כמו רבי לייבל!" 
למגיד, עשה רבי ליבל לכבוד בית רוז'ין ובית בוהוש", כה רבה הייתה הערכתו 

העצומה לפועליו של הגאון רבי טוביה אריה טוביאס זצ"ל.
מה רבה הייתה השפעתו ופעילותו של הגרט"א ילמד הסיפור הבא, כאשר היו 
צריכים לגייס כסף הסכים ר' שמואל לתת את דמי הקדימה ואת חלק הארי 
של הסכום, ואף לחתום ערבות לקבלת כספים נוספים ממקורות שונים, כמו 
למשל כאשר הגיעו להתרים את הנגיד המפורסם לבית רוז'ין ר' חיים קאופמן 
והוא  המעשית  המציאות  מן  תלוש  בעיניו  נראה  הדבר  היה  מבלגיה,  ז"ל 
חשש שהכסף יילך לריק, הגרט"א ור' משה יוסף סגל נראו בעיניו כצעירים 
ידיו, העריך  ר' שמואל דסקל שסמך על הגרט"א בשתי  ופזיזים,  מתלהבים 
את רצינות כוונותיו, והכיר בחושיו העסקיים המחודדים כי לפניו אברך פלא 
על  נפשם  שמסרו  הקודש  קהילות  זכר  להנצחת  קודש  עיתותיו  כל  אשר 
קדושת השם, חתם ערבות אישית לנגיד ר' חיים קאופמן, ההתחייבות כללה 
שטר מפורט שבאים לא תחתם העסקה, והמגרש לא יירכש או מכל סיבה 
שלא תהיה לא יבנו לבסוף מוסדות חסידי רומניה ובוהוש פאשקאן, הוא ערב 
לו אישית להחזרת הכסף, כמו כן חתם ערבויות לאחיו ר' אלעזר קאופמן על 
ידי הגרט"א להתחיל לתמוך  שטרות מלווה עתידיות, שאף הוא שוכנע על 

במפעל האדירים ההולך ומוקם.
בג' בחשוון תשמ"ה הונחה אבן הפינה לבניני הקבע של המוסדות שנקראו 
ר'  וזאת כאמור בזכות הרתמותו של איש החסד האגדי  "בוהוש-פאשקאן" 
שמואל דסקל זצ"ל יליד העיר פאשקאן וכפי שסופר במעט לעיל, וכל יתר 
מעשי תקפו וגבורתו ופרשת גדולותו של הגאון רבינו טוביה אריה טוביאס 
זצ"ל הלא המה כתובים בספר הזהב של דברי הימים להנצחת חכמי וגאוני 

רומניה וממלכת בית רוז'ין לזכרון ולשם עולם.
ועשיה,  מפעילות  ומרגוע  רוחני  שובע  ידעה  לא  הגרט"א  של  נשמתו  אולם 
כנוטר המסורת ומחדש מלכות בית רוז'ין, דאג גם לאוצרות הרוח שישארו 
זצ"ל  האדמו"ר  של  המדרש  בבית  בוהוש  ישיבת  הקמת  עם  מיד  ויתקיימו, 
בשדרות רוטשילד בת"א, הועמד הגה"צ רבי טוביה אריה טוביאס בראשות 
חסידות,  תורה,  הישיבה,  בהיכל  וללומדים  לאברכים  מנחיל  והיה  הישיבה, 
כולל  הישיבת  בהיכל  ביקר  פעם  כי  סיפרו  האברכים  ומנהגים,  מסורות 
האברכים הרה"ק רבי שלמה'ניו מסאדיגורא זצ"ל שמאוד נהנה לראות שקול 
בית  ספסלי  את  לתפוס  שבים  וה'יושבים'  הצדיקים,  להיכלות  חוזר  התורה 
צעירי  ההמשך  דור  למען  כי  הגרט"א  ביקש  ואז  ימימה,  כמימים  המדרש 
הצאן ואברכי הישיבה ילמד לאברכים את נוסחי ניגוני התפילות הרוז'ינאיות 
המעוררים כיסופין וערגה לעבודת הבורא, הרה"ק רבי שלמה'ניו התרגש עד 
למאוד ואז הצליח להשפיע עליו שיקליט את נוסחי הניגונים, וניגוני הדביקות 
זיע"א, שנשתמרו בקרב צאצאיו האדמורי"ם לבית  של מרן הסב"ק מרוז'ין 
דבר  מרוז'ין  קדישא  מהסבא  ותנועות  ניגונים  מספר  הקליט  הרה"ק  רוז'ין, 
שהיה בלתי רגיל, ומיד הפכו לנכסי צאן ברזל בקרב שוחרי תורת בית רוז'ין 

ושומרי המסורת.

עומד לימין מוסדות לזכר גאוני רומניה
- ניאמץ בהרצליה.  כן פעל לצד אביו להקים את ישיבת 'באר חיים מרדכי' 
בהמשך ולימים פעל והפעיל למען הקמת מוסדות שטפנשט בהם ראה את 
המשך מפעליו וקיום שאיפותיו להנציח את זכר רבוה"ק לבית רוז'ין וחכמי 
ויומי  ההילולות  בימי  המוסדות  אירועי  בכל  משתתף  היה  כאשר  רומניה, 
היה  תורתו  חידושי  את  לכתוב  מרבה  היה  שלא  למרות  ועוד,  זאת  דפגרא. 
בכל  כמעט  כאשר  שטפנשט  מכון  של  לאור  ההוצאה  מפעלי  את  מעודד 
הקבצים שיו"ל על ידי המכון השתתף ודאג לכתוב מאמר תורני, אשר תמיד 
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בדיונים  יומיומי  לשימוש  שבאה  ההוראה  במרחבי  מדהימה 
תלמידים  לפני  שמסר  העמוקים  בשיעוריו  הדין,  בבית  שניהל 
מקשיבים, בבתי המטבחיים בעת שמשו כראש צוות שוחטים 
בדיוני  בשבתו  מרחקים,  ממרחקי  כשר  בשר  להביא  בדאגתו 
העשוקים,  ובדמעת  העניים  בשוועת  כמכריע  הצדקה  ועדות 
ענין  לבעל  והייסורים  הצרות  שמיעת  לאחר  הופך  היה  בהם 
אחיזתו  אלו  כל  ולצד  לפתחו,  שבאה  וצרה  מקרה  בכל  פרטי 
באמת הבנין להקים עולם חדש שלנגד עיניו ראה כהולך ונעלם, 
להנציח את זכר הקדושים אשר שמם כמעט והפך להיות נזכר 
שספו  וחסידיהם  תלמידיהם  אחרוני  ובין  דהילולתם  ביומי  רק 

תמו מן העולם, קדושי רומניה אשר בארץ המה.
ובשפה יותר פשוטה וברורה, כאשר במעלליו יתנכר נער, צלל 
ומימרא,  הלכה  על  פעמים  ממאה  למעלה  וחזר  התלמוד  לים 
חידושים  לו  מתבהרים  חזרות  מאה  לאחר  שאף  באמרו 
ומפעימות  חדשות  תובנות  ולימד  חידש  כאשר  ופירושים, 
כהלכות  ריבית,  כדיני  נפוצים,  ובלתי  רגילים  בלתי  במקצועות 
זמני  חישובי  תורה,  ושיעורי  ומשקלות  מידות  עניני  מקואות, 
היום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, וגם כאשר דרוש דרש 
והיו  ובהירות,  עמקות  ובאותה  עיון  באותו  דחסידותא  במילי 
הדברים מאירים ומשמחים כנתינתן מסיני, לצד כל אלו היותו 
אוחז באמת הבנין, בהובילו קבוצת אחים לדעה שתלך אחריו 
באש ובמים למען הגשמת המטרה, להנציח את זכר גאוני חכמי 
וצדיקי רומניה, שעל ברכם גדל והתחנך, ואת שמע זכרם וגודל 
יכון  לא  כי  פשוט  היה  לדידו  וזקיניו,  הוריו  בבית  ינק  יקרתם 
עולם ללא ששמעם ינשא שוב ברמה בין היכלי התורה והיראה, 

ושמועתם תתבדר בין צורבי התורה וחכמי היראה.
ההיקף  את  ויקטין  יגמד  שנתאר,  מה  כל  שנספר,  מה  כל 
העצום של הפעילות וההספק, את התבונה והכישרון בהנחלת 
בעשר  וריבה  טיפח  ייסד,  אותה  והקים,  בנה  אותה  המורשת 
אצבעותיו, ועוד חזון למועד פרסום כל עלילותיו, בבחינת "זכר 

כל המעשים לפניך בא".

נגדע הארז בלבנון
צעיר ברוחו היה עד יומו האחרון, 80 שנות עמל התורה ויגיעתה, 
ושובל ארוך של ייסוד מפעל אדירים אשר שינו מוסכמות אצל 
רבים מבני דורו, לא ניכרו על פניו המאירים ומפיקים נוגה, כך 
נגדע הארז בלבנון,  נסתלק מהעולם בשיא פריחתו ותפארתו, 
עזוז  ומלא  נמרץ  לעד,  ייזכר  כזה  הברוכה,  העשייה  באמצע 
וגבורת ארי, המתנשא ונכון לבוקר שלאחריו לאכול טרף, עוד 
ועוד ועוד, כפי שהתבטא באחד מהבקרים האחרונים לחייו עלי 
שינתו  מכורסת  לקום  מנסה  והוא  הבוקר,  אשמורת  אדמות, 
לשולחן לימודיו, לאחר לילה עמוס מלחמה עם שארית כוחותיו, 
לנשום לצד מחוללי חמצן שלא הצליחו להקל על הסיטורציה, 
"תכבד העבודה על האנשים", נהם הארי בשארית כוחותיו, נר 
היום  ולמגבלותיו,  הגוף  לחולשת  זמן  אין  יכבה,  טרם  אלוקים 

קצר והמלאכה מרובה, ועוד איך מרובה.

החייל שכרע נפל ממשמרתו
פקודותיו,  את  הממלא  השי"ת  של  בצבא  חייל  היה  ימיו  כל 
חייל  ובהנחלתה.  בלימודה  בתורה  חייל  בנשמתו,  'זעלנער' 
אביו  מטעם  בבוקרסט  כרב  בכהנו  הדת  שמירת  במשימות 

לב
 האריה

שנדם
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ההלכתית  ובמקוריותם  ביחודיותם  הצטיינו 
הספר  הודפס  כאשר  כן  כמו  וההיסטורית, 
ניסן כחלק מהפרויקט  'סגולת מלכים' לחודש 
מכתב  כתב  סגולות,  ותיעוד  חקר  של  הענק 
בראשו,  והעומד  המפעל  לכבוד  נלהב  המלצה 
הקשבת  מאוזנו  נהנה  בשדה'  'באר  גליונינו 
מהגילויים  ורבים  תדיר,  הפתוחה  ומדלתו 
ההסטוריים שנחשפו בגליונינו, עברו את שבט 
ביקורתו והערותיו המחכימות, כאשר לא אחת 
הביע באוזנינו את התפעלותו והערכתו מהיקף 
די  נחקר  לא  ושעדין  ומתועד,  שנחשף  החומר 
ולהנצחה  ולפרסום  לעדנה  זוכה  ועתה  הצורך, 

נאותה.
כאשר נפתח בית המדרש 'דרכי שמואל' לזכר 
ולהנחלת משנת אביו הגה"צ זצ"ל, חידש כנשר 
נעוריו, ובמשך כמה שנים הקפיד להשתתף בכל 
ב'זיץ' החסידי שנערך בבית המדרש  ליל ש"ק 
שכונן לזכר מורשת אביו הגה"צ זצ"ל, בתחילה 
ומצוף  מהודו  משפיע  והיה  מלאכי,  ברחוב 
מעלה  שהיה  עד  החבורה,  באי  כל  על  אמריו 
מעידים  סובביו  הקרקע,  גבי  מעל  טפח  אותם 
את  העסיק  המדרש  ובית  החבורה  ייסוד  כי 
להצלחת  ויגע  טרח  עת  ובכל  תדיד,  מחשבתו 
כי  הייתה  תקוותו  כאשר  והחבורה,  הקלויז 

זה  רוחני  מרכז  אכן 
הולמת  הנצחה  יהוה 
הגה"צ  אביו  לזכר 
יוכל  בו  ומקום  זצ"ל, 
להשפיע ולהנחיל את 
ושאיפותיו  השגותיו 
לצעירי  הרוחניות 
הייתה  זו  כן  כי  הצאן 
המתמדת  שאיפתו 
מ'החבורא  והדורשת 
לשאוף  קדישא' 
להיות מושלמים בכל 

דרכך דעהו.
האחרונות  בשנים 
מרן  בכ"ק  בעוז  דבק 
שליט"א  אדמו"ר 
וראה  מבאיאן 
את  שליט"א  ברבי 
דרך  התגלמות 
רוז'ין  בית  מלכות 
מעפרות  המתנערת 
והיה  הריסותיה. 

משתתף בשולחנותיו הטהורים ביומי דהילולא 
האדמו"ר  לפנים  הפנים  וכמים  דפגרא,  וביומי 
ביודעו  הרם  כערכו  וכיבדו  העריכו  שליט"א 
והיה  רוז'ין  בית  מלכות  בקימום  חשיבתו  גודל 
זכרונותיו  ובאוצר  בידיעותיו  עמו  משתעשע 
הפורה אודות צדיקי בית רוז'ין וגדולי החסידות 

נבג"מ.
 הגה"צ רבי טוביה אריה טוביאס זצ"ל לא ידע 
בית  של  ההנצחה  עניני  בכל  ומרגוע  שובע 
ופעולותיו  עיתותיו  וכל  רומניה,  וחכמי  רוז'ין 
שם  להשאיר  שנים  עשרות  במשך  קודש  היו 
צוואתו  וזו  זו,  מפוארת  גולה  לזכר  ושארית 
ופעילותו,  העשיה  בחלק  ולדורות,  לדורו 
לטוב  שזכור  חייא  רבי  על  הגמרא  כמאמר 
גם  מישראל,  תורה  תשתכח  שלא  שעשה 
תורה  תשתכח  א  של  עשה  אריה  טוביה  רבינו 
בצמצום  לחיות  לא  העת  כל  ודרש  מישראל, 
המחשבה, לא להתנהג בקטנות הדעת, להיות 
ממארי דחושבנא כל ערב, ולבחון מה הספקנו 

ומה עדין המשימות העומדות לפנינו,  לעשות 
פעם אף התבטא לפני אחד מנכדיו שהתקשר 
אליו להתברך בערב יום כיפור, בנוהג שבעולם 
אבל  הנפש,  חשבון  של  ימים  הם  אלו  שימים 
כל  הנפש  חשבון  לעשות  בראשו  עיניו  החכם 
כך  כל  נפש  חשבון  לעשות  צריך  לא  ואז  יום, 
את  לנצל  המתמדת  דרישתו  בעריו"כ,  ארוך 
יומם  האפשרי  במקסימום  היכולות  ואת  הזמן 
וליל לא ישבות, לא לחשוש ממה יאמרו, לקפוץ 
אל המים כנחשון בן עמינדב, להיות כעמוד אש 
לגאוני  ושארית  שם  להעמיד  המחנה,  לפני 
וצדיקי קמאי, למען ששפתותיהם יהיו דובבות 
לחתור  והעיקר  העליון,  ובעולם  בעוה"ז  בקבר 
לחקר האמת ולהעמדתה על תילה, והכל מתוך 
בבריחה  והסתר,  צניעות  מתוך  ופשטות,  ענוה 
הרחק  החיצוניות  ומן  הפרסום  מן  מבהילה 

כמטחווי קשת.

תורתו מגן לנו
בעל מחדש ייחודי ונפלא היה הגרט"א טוביאס 
ידיעותיו  ועומק  האמת  חקר  כאשר  זצ"ל 
וחכמת  בשפות  שליטתו  לצד  התורה  במכמני 
העולם הביאוהו לא אחת להתכתב ולהתעמת 
ואף  הרחב,  מהעולם  ופרופסורים  חוקרים  עם 
אחת  לא  הביא 
תזות  לביטול 
בקרב  ומוסכמות 
וחכמי  מדענים 
העולם  אומות 
תורה  בבחינת 
תאמין  אל  בגויים 
בגויים  חכמה 
אולם  תאמין, 
וסברתו  פלפולו 
בנויים  תמיד  היו 
בבחינת  לתפארת 
הייתה  אמת  תורת 

בפיהו.
למים  צולל  היה 
בתורה,  עמוקים 
חפצו  הייתה  בה 
ימי  כל  ומגמתו 
חייו, כאשר עד ימיו 
ממש  האחרונים 
היה מתייצב בכולל 
שעמד  אנטניה 
כאחד  בראשו, 
התורה  דלתות  על  שוקד  הצעירים,  האברכים 

יום יום.
תורתו העמוקה לא זכתה עד עתה לבוא בדפוס 
נדפסו  תורתו  מדברי  חלק  אולם  חייו,  בימי 
בקובצי 'מאור החיים' ויז'ניץ, 'שלהבת שמואל', 
הרבים  שיעוריו  ועוד.  שטפנשט  אמת'  ו'תורת 
בכתבי  לקחו  ושומעי  תלמידיו  ידי  על  כונסו 
ודרשותיו  אריה',  'מידות  ההלכתי  בספר  יד 
ומוסריו 'ט"ל אורות' שעדין לא ראו אור עולם.

התקופה האחרונה
אדר  בחודש  העולמית  המגיפה  פרוץ  עם 
חברי  הגאוה"צ  עם  יחד  הוציא  תש"פ,  שנת 
להיזהר  הלכה  פסקי  שליט"א  ויז'ניץ  הבד"ץ 
לדאבון  והבריאות.  ההלכה  להנחיות  ולהישמר 
לב במהלך החורף דהאי שתא נדבק בנגיף ואף 
החלים ממנו. אולם גופו לא עמד לו בתופעות 
הלואי של מאבקו בנגיף, מצבו הבריאותי הלך 

בחור  והוא  המקומית,  הקהילה  ולבקשת 
של  גיטין,  כתיבת  של  פקודות,  הממלא 
פיקוח כשרות ושל הוראת הדין לשואליו. 
שמשימתו  והבין  לארץ  שעלה  חייל 
לקומם מוסדות תורה וחסידות, וכשצריך 
גם לכהן כמפקד, בכהנו בראשות ישיבת 
בוהוש אותה ייסד והקים בתל אביב, לצד 
הבנאים  כאחרון  הבנין  באמת  אחיזתו 
המכתת  חייל  הפיגומים.  על  העומד 
משדרות  שבת  כל  פעמים  שלוש  רגליו 
של  השני  לקצה  ועד  מגוריו  רחוב  ויז'ניץ 
שהקים  מדרשו  בית   - חגי  לרחוב  העיר 
שם  ועל  רומניה  חכמי  של  זכרם  לכבוד 
אף  שלפעמים  חייל  בוהוש.  אדמור"י 
באותה  רביעית  פעם  רגליו  מכתת  היה 
שבת! אם הייתה שמחת שלום זכר לאחד 
שותפים  ראה  בהם  הקלויז  ממתפללי 
לעשייה ולמהפכה. חייל שכאשר שאלוהו 
השואל  לבית  עולה  היה  בהלכה  שאלות 
ולא רק לפי  כדי לפסוק לפי מראה עיניו 
האדמו"ר  שכאשר  חייל  אוזניו.  משמע 
פעם  אליו  התקשר  שליט"א  מויז'ניץ 
רוצה  שהוא  לו  והודיע  הלילה  באמצע 
הקריה,  עניני  על  עימו  ולדון  אליו  לבוא 
אין  כי  לאדמו"ר  והודיע  מביתו  זינק  הוא 
לדלת  מחוץ  כבר  הוא  כי  להגיע,  צורך 
התייצב  האחרון  יומו  שעד  חייל  ביתו. 
סדרים  שני  שבראשותו,  אנטניא  בכולל 
האברכים  כאחרון  ואחה"צ  לפנה"צ 
נישואיהם.  שלאחר  ראשונה'  ב'שנה 
חייל היה כל ימי חייו, וכזה נזכרהו וננסה 
לחקות אותו. כלביא יקום וכארי יתנשא, 
יקימנו,  מי  וכלביא  עד שכרע שכב הארי 
והוא שאמרו במדרש רבה )במדבר פ"כ( 
הן  הרי  בהם,  כיוצא  בעולם  אומה  "אין 
ועומדים  המצוות,  ומן  התורה  מן  ישנים 
שמע  קריאת  וחוטפין  כאריות  משנתם 

וממליכין להקב"ה ונעשין כאריות.

מורשת לתקן עולם 
במלכות ש-די

הותיר  משמרתו,  באמצע  שכרע  החייל 
תורה  של  מורשת  עצומה,  מורשת  לנו 
ללא  חסד  עשות  של  מורשת  בטהרתה, 
למען  עשייה  של  מורשת  פנים,  משוא 
הזולת, מורשת של 'לתקן עולם במלכות 
להפיץ,  חייבים  נהיה  אור  אותו  שדי', 
עדי  להנחיל,  חייבים  נהיה  מורשת  אותה 
יקיצו וירננו שוכני עפר, והארי הטוב הזה 

בתוכם, אמן ואמן.
ועל דא קא בכינא

וי להאי שופרא דבלי בעפרא,
חבל על דאבדין ולא משתכחין.

הכותב בדמע
ב"א אברהם יעקב סלמון

 

לב  
האריה

שנדם

מרן הגרט"א טוביאס זצ"ל קובע מזוזה בבית המדרש שייסד 
בבני ברק יחד עם כ"ק מרן האדמו"ר מבוהוש זצ"ל
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דסקל  שמואל  ר'  הנגיד  הרה"ח  ע"י  מימין  מלווה  זצ"ל  מבוהוש  האדמו"ר 
זצ"ל ילחט"א הגה"צ מוהר"י טוביאס שליט"א אב"ד שכון ו' ב"ב, משמאל 

הגה"צ רבי טוביה אריה טוביאס זצ"ל

הגרט"א טוביאס זצ"ל עם אחיו הרבנים שליט"א בשבת התאחדות

והתדרדר. חודש ימים שהה בביתו, וחודש ימים היה מאושפז בבית החולים, 
לילה לפני אשפוזו בביה"ח תה"ש, כשאברך ת"ח בקרית ויז'ניץ נכנס אליו 
לבקרו, והוא חלוש מאוד, ביקשו שיעלה לפניו שאלה בהלכות מקוואות. 
דקות ארוכות התפלפל עם האברך בריתחא דאורייתא בהל' מקוואות, כי 

התוה"ק היתה כל חיותו, עד שאמר כי הוא מרגיש שאינו יכול יותר...
זבולון,  לבני  נשיא  הקריב  ביום  התשפ"א,  בניסן  ג'  שלישי,  יום  שחר  עם 
לאחר אשפוז של כחודש ימים בבית החולים, השיב את נשמתו הטהורה, 

כרע שכב הארי, וכבוד התורה גלה מישראל.
ויזניץ.  בקרית  הגדול  מביהמ"ד  שיצאה  בהלווייתו  השתתפו  אלפים 
אב"ד  שליט"א  טוביאס  מרדכי  משה  רבי  הגאון  אחיו  מרה  הספידוהו 
קדימה-צורן, הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א אב"ד שכונת אור 
ויזניץ, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א דומ"ץ  החיים וראב"ד בד"ץ 
ויזניץ ואב"ד ''קהילות יעקב', ובנו הרה"ג ר' יצחק אייזיק טוביאס שליט"א 

ר"מ בישיבת ויז'ניץ מודיעין עילית וחבר בד"ץ 'הישר והטוב'.
הרבנים שליט"א זעקו במר כי גדולה האבדה ואין לה תמורה, הגאון זצ"ל 
היווה דוגמה ומופת לשקידת התורה, וחריף ובקי עצום בכל מכמניה. כל 
מהותו היתה אהבת התורה, מדי יום ביומו השכים לעסוק בתורה בשמחת 

מי  וכל  נפש,  ובצימאון  לב 
במיוחד  במחיצתו,  שבא 
אליהם,  שהתמסר  מצאצאיו 
ד"ת  בפיו  יש  אם  ביקשו 
היתה  זו  כי  תורה,  וחידושי 

תמיד כל חיותו.
יראתו  היתה  זאת  עם  יחד 
עזב  הוא  לחכמתו,  קודמת 
שבקשו  רבים  חשבונות 
את  תמיד  וחיפש  אדם  בני 
בטהרתה,  והאמת  הישרות 
והן  ביר"ש,  הן  בתורה,  הן 
במידות  ובמיוחד  בחסידות, 
בהיותו  לחברו,  אדם  שבין 
צדק,  ופועל  תמים  הולך 
הכל  שעשה  וצנוע,  ענוותן 

כדי להתרחק מכבוד.
בנו ממלא מקומו הג"ר יצחק 
כי  אמר  שליט"א  אייזיק 
בפרשת  עתה  עומדים  אנו 
ויתקיים  יתן  מי  הקרבנות, 

בישועה  במהרה  יוושע  ישראל  וכלל  כולם',  הקרבנות  כל  השלם  'עליה 
ובגאולה השלימה.

הלווייתו המשיכה לבית החיים ויז'ניץ, שם נשאו דברי מספד ופרידה חתניו 
הרה"ג ר' יחיאל מיכל פרידמן שליט"א רב ביהמ"ד לעלוב ב"ב וחבר הבד"ץ 
של הגרמ"ש קליין שליט"א וראש כולל שטפנשט, והרה"ג ר' אפרים יהודה 

וייס שליט"א מו"ץ בב"ב.
עם תום מסע ההלוויה הגיעו לבית האבלים ראב"ד הבד"ץ דקריית ויז'ניץ 
הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א, וחבר הבד"ץ הגאון ר' שרגא 
באלעד,  ויז'ניץ  משה'  'ישועות  מדרש  בית  רב  שליט"א  ויינברגר  פייבל 
מרבני  שביקש  שליט"א,  מויז'ניץ  אדמו"ר  מרן  בשליחות  באו  כי  והודיעו 
הבד"ץ שליט"א להתוועד יחד, ולמסור את בקשתו שבנו של הגאון המנוח 
ויז'ניץ  הק'  בישיבה  ר"מ  שליט"א  טוביאס  אייזיק  יצחק  רבי  הגאון  זצ"ל, 
כחבר  אביו  מקום  את  ימלא  והטוב',  'הישר  בד"ץ  וחבר  עילית  במודיעין 

הבד"ץ דקהילת ויז'ניץ.
בדמעות ובהתרגשות איחלו הנוכחים ברכת 'מזל טוב', בתקווה כי יאריך 

ימים בכהונתו הרמה לדון ולהורות הוראה לעם ד', עביגוא"צ.
הרבנית  זוגתו  את  אחריו  הותיר  זצ"ל  אריה  טוביה  רבי  הצדיק  הגאון 
גדולים  בת  תליט"א,  הדגולה 
במסירות  לימינו  שעמדה 
רבה כל השנים, אחיו הרבנים 
יואל  רבי  הצדיקים  הגאונים 
ב"ב,  ו'  שיכון  אב"ד  שליט"א 
שליט"א  מרדכי  משה  רבי 
מנחם  רבי  קדימה,  אב"ד 
ביהמ"ד  רב  שליט"א  מנדל 
פיאטרא- שמואל'  'דרכי 

ורבי שלמה שליט"א  ניאמץ, 
הרבנית  אחותו  יאס,  אב"ד 
ר'  הרה"ח  אשת  סלומון 
מנאמני  שליט"א  זאב  יצחק 
בנו  זיע"א,  רוז'ין  בית  צדיקי 
שליט"א,  הרבנים  וחתניו 
נכדים ונינים ההולכים בדרכו 
ולתפארת,  לשם  הברוכה 
זכותו הגדולה תגן עלינו ועל 

כל ישראל אמן.

גדולה האבדה מי יתן לה 

תמורתה
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תודה מראש!!!

  זה תלוי בי!!! זה אני!! לא אף אחד אחר!!!

היה ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל  כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות: בפרשתנו ז"ל רש"י
אמר לו אהרן מצטער ואומר: יודע אני שכעס הקב״ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל, 

 למשה: משה אחי, כך עשית לי שנכנסתי ונתביישתי מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל...״

אני אשם בחטא העגל!!!! אני אשם שהאש לא יורדת מהשמים!!! אני אשם כתוב כאן: שאהרן הכהן האשים את עצמו... 
היינו  אהרן הכהן אומר כזה משפט... מה שהקב"ה אולי לא חפץ בעם ישראל... בינינו... אם אנחנו היינו שומעים את

"ה כועס...?? תמיד זה חושבים בלב... היינו מחייכים לעצמנו ואומרים: הוי באמת... בדיוק אהרן הכהן...?? בדיוק עליו הקב
כון ככה היינו בטוחים שהם החוטאים והפושעים הגדולים ביותר... נ רככה... דווקא הצדיקים הזכים והטהורים ביות

אז זהו שאם תשים לב: משה רבינו לא ביטל את דברי אהרן!!!! הוא לא מחה בו בקנאות... הוא לא חושבים לעצמנו??? 
 ם... לא!!!! אתה יודע למה???  אמר לו: הוי... באמת... חס ושלו

  אהרן הכהן צדק בזה שהוא האשים את עצמו!!!! תשמע משפט מפחיד... אבל תחכה עד הסוף...

אתה יודע למה??? כי תסלח לי... אם אהרן הכהן באמת אשם עכ"פ באופן חלקי בחטא העגל...  אז למה דווקא הוא 
חסר אנשים משבט לוי שהם לא אשמים בכלל... מה כ"כ מיוחד נמשח ונבחר להיות הכהן הגדול מאחיו?? אה... לא 

וקריטי דווקא באהרן שהוא יהיה הכהן הגדול... בו בזמן שיש אנשים שהם פחות אשמים ממנו בחטא העגל??? למה הוא 
 אתה יודע מה התשובה??? היא היא!!!!! עדיין נחשב האיש הנבחר ביותר בשמים להיות הכהן הגדול...???? 

הזמן יודע להאשים את עצמו... מי שכל הזמן לוקח אחריות ומבקר את עצמו שוב ושוב ובודק אולי אני אשם... מי שכל 
אדם כזה עובד!!!! הוא לא מטייח פינות... הוא יודע להצביע על כל נקודה שטעונה שיפור והוא מתקדם עם עצמו!! הוא 

ואז ביום פקודה מתברר שהוא באמת ראוי לגדולה... כי עובד על עצמו!! ועובד ועובד ולא בורח אף פעם מהעבודה... 
 רגע לפני!!!! התורה רוצה ללמד אותנו:   רגע לפני שאהרן הכהן טהור הלב נכנס לקודש הקדשים!!!!הוא שווה את זה  

 אתם רוצים לראות מאיפה אותו אהרן זכה להגיע למדרגה הנשגבה הזו???

רד האש מן השמים... אבל האש מתמהמהת... האש לא יורדת מהשמים... נו... אז הנה... כעת תראו... ואז כולם מחכים שת
מה קורה... מישהו פה אשם... יש פה מישהו שהוא הלא בסדר... בגללו האש לא יורדת מהשמים... כולם מחכים למוצא 

אם זה בגלל הערב רב פי אהרן... כן אהרן הכהן... תמסור לנו שיחת התעוררות... תגיד לנו על איזה עוון זה מגיע?? ה
שהחטיאו אותנו?? האם זה בגלל מיכה שמשה הוציא אותו מהלבנים?? אולי זה בגלל כל העם שקמו לצחק??? אולי זה 
בגלל החילונים? אולי זה בגלל האייפוניסטים? אולי זה בגלל אלו שיושבים שם בסוף הבית מדרש ומדברים באמצע 

עם, נו... מי האשם?? מי פה צריך לקחת אחריות על המחדל הגדול???? התפילה... רק תגיד!!! רק תגיד מי אשם הפ
 אני לוקח אחריות על החרון אף הזה...  אני!!!!! מכריז אהרן ללא פקפוק... אני האשם!!! בשלי הסער הזה!!!

הנה!!!!!! אומרת התורה... כאן נחשף הסוד הגדול של אהרן הכהן!!!!! מי שלא מפיל אשמה על אף אחד... מי 
שתמיד יודע לחפש ולבקר את עצמו... הוא זה שכל הזמן עובד עם עצמו... ומנקה את עצמו... ומטהר את 
לבו... וממילא הוא זה שזוכה ברבות הימים לישא את חושן המשפט על לבו הטהור... הוא זה שיזכה להיכנס 

את עצמו... הוא זה לקודש הקדשים בקדושה ובטהרה!!!!!!! רק מי שלא יאשים אחרים... אדרבה יאשים 
זה לימוד מאוד שיזכה להיות הטהור והנקי והכי חף מכל אשמה שראוי לכפר על אשמותם של ישראל...   

יש לנו נטיה להסביר כל מיני תופעות... למה ככה קרה?? בגלל המדינה... ולמה ככה ה'   גדול בשבילנו!!!!!
ים בגלל אלו שלא לבושים בצניעות.  האסונות קורשלא שומרי שבת... כל עשה?? בגלל הציונים... בגלל אלו 

 זה קורה בגללי!! בגלל שאני לא בסיידר!!!!!!!!! רק בגללי!!! לא!!!!! זה לא נכון!!! בשלי הסער הזה!!!!!

מי שככה יגיד... מי שתמיד יחפש מה אני צריך לתקן את עצמי... זו הערובה לעלות ולהתעלות ולהגיע 
אגב: אין הכוונה חלילה ל״רגשות אשמה״ חולניים, שזה אחד מתסמיני הדכאון היותר מצוים בדורנו, ר... לנקיות ולטהרה הגדולה ביות

מתחת השטיח, ולא מחפש להתנער  כשקורה איזה מחדל הוא לא מטאטא אותואלא הכוונה היא לאדם שחי בביקורת עצמית על בסיס תמידי, ו
 מתחיל ממשהו !! על פי רוב, האשם האמיתיביע בכל מחדל על האשם האמיתי שבדרך כללשיפור, אדם שיודע להצ פה ולהתחמק ממה שבאמת טעון

שנקלע לשם וד״ל... סביבתי איזה נתון אצלנו מבפנים, ולא עמוק

ולא אז אותו דבר בדרכי שמים, כשקורה איזה משהו וצריך להתעורר, אזי אדם שחי בביקורת מוסרית אמיתית, ״מצליח להבין״ שגם לו יש מה לתקן 
  רק לאחרים...

--- 

 בגיליון זה... 6 ההמשך בעמוד
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  ררהמעבר החד מחג הפסח לימי ספירת העוממ
המעבר מחג הפסח לימי ספירת העומר, הוא מעבר חד וקיצוני!!! בפסח סיפרתי לילד שלי על יציאת מצרים... 
על ניסים ונפלאות שה' עשה איתנו ואיך שעם ישראל קיבלו כל מה שהם רוצים... כסף וזהב של המצריים... מן... 

יל אותם והרג את כל האוייבים שלהם... בקיצור: באר... ענני כבוד... כל הגוים פחדו מהם... ה' שמר עליהם והצ
 אורה וישועה...

והנה!! רק חלפו להם ימי הפסח... הגיע אסרו חג והילד שלי רוצה לשמוע מוזיקה ואני אומר לו לא!! ולמה לא?? 
שים הופה... מתיישבים על הספה ואני מתחיל שוב לספר לו סיפורים... אני מספר לו על ר' עקיבא... איזה חיים ק

היו לו... ועל עשרים וארבע אלף תלמידים שמתו בין פסח לעצרת... ואז כמובן המשכתי לפעם היה צדיק גדול ר' 
שמעון שמו... התחבא במערה יחד עם בנו, הרומאים הרשעים רצו לתפוס אותו... בקיצור: הסיפורים בבת אחת 

ניסים ונפלאות איך ה' הציל אותנו השתנו מן הקצה אל הקצה!!! רק אתמול בשביעי של פסח סיפרתי על 
... והנה!!! רק העלינו את כלי צאתי והצלתי וגאלתי ולקחתיכוסות והו מהמצריים... רק השבוע שתינו ארבע

הפסח לבוידם... ומהפך מאה שמונים מעלות!!!! לא הוצאתי ולא הצלתי ולא גאלתי ולא לקחתי ולא מוזיקה 
אלף תלמידי ר"ע שמתו... וה' לא לקח אותם למדבר ונתן להם דבש ולא חתונות... יש לנו פה עשרים וארבע 

 וחלב ואח"כ התברר שהם חיים... לא!! הם מתו ואנחנו מתאבלים עליהם... 
 רבי שמעון בר יוחאי ברח מהמלכות... וה' בשעתו לא נתן עשרת המכות לרומאים... 

חיתה!!! הסיפורים הם מה שנקרא סיפורים לא!!! כל הסגנון של הסיפורים התחלף!!! כעת בספירת העומר יש נ
מהחיים... כן... צריך לדעת שגם ביהדות לא תמיד הסיפורים נגמרים בבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות... 

כמובן שזה לא סוף הסיפור... כי הסוף האמיתי (יש לנו רבי עקיבא שהסיפור שלו נגמר בסרקו בשרו במסרקות של ברזל... 

 ואיך עושים את זה בדיוק???ונדרש מאיתנו לשנות את הדיסק!!!!  )חלקם בחיים...-מתים ידך ה' שמחכה לנו במ
 בדיוק העבודה של ספירת העומר!!  וואז הנה!!! זז

כידוע: כל העניין של ספירת העומר זה שבליל הסדר קיבלנו את כל ההשפעות בבת אחת באתערותא דלעילא, 
ואילך אנחנו עובדים על זה צעד אחר צעד ומקבלים את זה באתערותא ואז הכל נלקח מאיתנו בחזרה, ומכאן 

דלתתא... זה מה שקרה בליל הסדר!!! בליל הסדר אבא שבשמים ירד אלינו... הגיע אלינו... חיבק אותנו... אהב 
 אותנו... אהבת אותנו ורצית בנו... על זאת שבחו אהובים!!! בפסח הרגשנו מאוד אהובים...

 לא!!!! ממש לא!!!ש אהוב... זה אומר שהוא גם אוהב??? רגע... מי שמרגי
 יש הרבה אנשים שמוכנים להרגיש אהובים... אבל לאהוב??? הם לא יודעים... 

אתה יודע מה ההבדל בין אוהב לאהוב??? הבדל מאוד "קטן": מי שמשקיע בי את כל הנשמה ומרעיף עלי כל 
אחזיר פידבק וגם אני אשקיע בו  יעוצר וכעת הוא רוצה שאנ טוב, אני מרגיש אהוב... ומה קורה אם הוא פתאום

ואתן לו?? כאן המבחן שלי אם אני גם יודע להיות אוהב!!! או שאני רק יודע להיות אהוב... זה בדיוק הסיפור של 
 ליל הסדר...

בליל הסדר אבא שבשמים חיבק אותנו ועטף אותנו בכזו אהבה... שבחו אהובים!!! הרגשנו אהובים... 
ואז מגיע מוצאי פסח והכל נמוג... וכעת מגיע התור שלנו... כעת אנחנו עומדים מול רבי עקיבא... עם 
הרקע הכ"כ קשה... עם הילדות העשוקה... ואותו רבי עקיבא משקיע אהבה!!! הוא מתמסר לאבא 

נחת שבשמים ומרביץ תורה לעשרים וארבע אלף תלמידים... הכל למענו יתברך... הכל בשביל לעשות 
רוח לאבא שבשמים... נו... רבי עקיבא מקבל פידבק מהרבש"ע?? לא!! לא רק שלא!!! אלא כל העשרים 

?? מה פתאום... רחוק וארבע אלף תלמידים מתים בתקופה קצרה... האם רבי עקיבא מרגיש כעת אהוב
לתת  מאוד מלהרגיש אהוב... אז מה כן?? כעת רבי עקיבא לא אהוב אלא אוהב!!! כעת אני רוצה

אהבה לאבא שבשמים!! ביציאת מצרים ה' נתן לי אהבה ואני הרגשתי כמו תינוק אהוב... כעת אני 
כבר ילד גדול של אבא שבשמים ואני יודע גם לתת אהבה... כעת אני רוצה שאבא שבשמים ירגיש 

 אהוב!!! וכאן יש אבסורד מאוד מאוד גדול: אבסורד שמאוד חשוב לחדד אותו: 
שמאוד חשוב להם להיות באאורות... להרגיש כיסופים בעבודת ה'... פעם זה היה  יש הרבה מאיתנו

אצלי קריטי... אם לא הרגשתי אורות בתפילה זה... זה נישט!! מצידי לא התפללתי... אם התפללתי 
בר"ה ולא הרגשתי מויחין דגדלות... מבחינתי התפילה לא התקבלה... כן... פעם הייתי עוייבד... היה לי 

ת ה' מאוד מאוד גדולה... אבל בשנים האחרונות משהו התייבש לי.. נהייתי כזה איש כזה... מבוגר אהב
 (כן... זה סופו של כל עוייבד שבהתחלהכזה... שמתפלל ואם יש אורות ומוייחין מה טוב ואם לא... אז לא... 

כי הוא לומד שאי אפשר  הוא מתייאש ובשלב מסוים אחרת אי אפשר לזוז... חחחייב מויחין דגדל'ת...שהוא  הוא בטוח
  )ללחוץ על כפתור...

אז בהתחלה... כשהייתי מעלה נוסטלגיות איך הייתי עובד ה' פעם... הייתי בטוח שירדתי בעבודת ה'... 
 פעם הייתי עוייבד והיום לא... פעם היה לי אהבת ה' והיום לא...
 ונים מעלות!!!!שנה שעברה פתאום קלטתי שזה בדיוק הפוך!!! אבל במאה שמ

מי שמוכרח להרגיש מויחין בתפילה... זה לא אומר שיש לו אהבת ה'.... זה לא אומר שהוא אוהב את 
ה'... אדרבה... זה אומר שהוא מוכרח להרגיש אהוב מה'!!! אדרבה... ה' מוכרח לאהוב אותו... הוא מגיע 

ליך... אבל אם אתה רבש"ע לא לתפילה ומתנה עם הרבש"ע: אם אני מרגיש אהוב... אז אני מתפלל א
בלילה ורק אז אני  12.00תתן לי פידבק ואני לא ארגיש אהוב... אז לא עשינו עסק!!! אני אחכה עד 

אתפלל מעריב... למה??? כי אני מוכן להתפלל לאהוב אותך יתברך רק אם אני מרגיש אהוב!!! אז זהו 
 שלא!!!! 

ה אולי שטייגן של הרבש"ע... הרבש"ע אוהב אותך... אם אתה מרגיש אהוב... זה לא שטייגן שלך... ז
 אבל לקרא לזה עוייבד?? עוייבד ה' זה אחד שמוכן לאהוב את ה' בכל מצב... 

וזה כ"כ אבסורד!!! זה כ"כ הפוך ממה שאנחנו חושבים... כי כשאנחנו מדמיינים עויייבד... אנחנו 
ים... סליחה... זה אולי מדרגה גבוהה... מדמיינים לנגד עינינו אדם שהטלית שלו רטובה מרוב כיסופ

אבל אל תשכח שהיהודי הזה כעת מרגיש אהוב!!! ואם הוא הגיע לדרגה הזו שהוא מקבל כזה פידבק 
של אהבה מהרבש"ע... זה רק אומר לך כמה שבועות וחודשים הוא נתן אהבה לקב"ה... הוא התפלל 

את הקב"ה... אחרי!!! אחרי שהוא אהב את בלי שום טעם ובלי שום מויחין... רק בגלל שהוא אוהב 
הקב"ה ולמד תורה והתפלל בכל מצב... אז הקב"ה החזיר לו אהבה... אבל גם עכשיו שהוא מרגיש 

 אהוב!!! לא זו העבודת ה' שלו... כי העבודת ה' היא דווקא המקום שבו אתה אוהב ולא אהוב... 
 בנת מאלינו... למבינים... מצווה לפרסם את התובנה הכ"כ פשוטה הזו, והכ"כ לא מו

  ....וורט לפרשת שבוע

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על חטא נדב 
יש  ואביהוא והסתלקותם על שהקריבו אש זרה...

על זה בתורת כהנים שתי דרשות שחוזרות על 
ני בני אהרן נדב עצמם!!! מצד אחד כתוב ויקחו ש

מכאן שעבירת שניהם שווה!!! ומאידך  -ואביהוא
בעוד שתי פרשות כתוב ויאמר ה' אל משה אחרי 

 -שוב דורש התורת כהנים -מות שני בני אהרן
כשם  מלמד שמיתת שניהם היתה שווה!!!

שעבירת שניהם שווה כך מיתת שניהם שווה... 
היות  שים לב: פעמיים יש פה את אותו דגש!!!! 

והחטא שלהם היה שווה!!! כך העונש שלהם היה 
 שווה... 

  אתה יודע מה כתוב כאן???

שהיות ובשמים יש דין וחשבון מדוקדק  כתוב כאן
 בתכלית הדקדוק... אז לא שייך ששני אנשים יעברו

אותו חטא בדיוק... כלומר: גם אם אתה רואה מיליון 
סו"ס בדין וחשבון אותו חטא...  את אנשים שעוברים

השמימי המדוקדק לדקי  לכל אחד יש את המינון
שזה חטא גרם אחד יותר... וזה נהנה מהחטא  דקויות..

 ולא שייך נדיר וממילא מאוד שבריר שניה אחת פחות...
את אותה עבירה!!!  לגמרי לגמרי ששני אנשים יעברו

כי... כי לכל אחד יש את המשקל השונה שלו... 
יש מינון  כל חוטאהיות ובדין וחשבון ל וממילא!!!!!

ולכן גם זה מתבטא...  עונשחטא... לכן!!! גם ב של שונה
על  אם אתה רואה מיליון אנשים שנענשו אותו עונש

... עדיין לכל אחד יש את המינון הפרטני שלו אותו חטא
מוחשית בימים  והדוגמא הכיאיך הוא עבר את זה... 

עד וכולנו עברנו את הקורונה...  הרי אלו: הקורונה!!!
כמה שיתכן שכולנו היינו צריכים לעבור את הכפרת 

עים שכל אחד עבר מי כמונו יודעוונות הזו... בכל זאת 
את זה במינון שונה מחבירו... יש אחד שלקח את זה 

יש אחד  קשה מאוד.. ויש אחד שהקורונה עברה לידו...
 שטיפה השתעל... ויש אחד ששכב שבועות במיטה...

ש אחד שחווה אבדן... יש אחד יש אחד שחטף קנסות וי
בדיקות קורונה ויש אחד שסיים  19-בידודים ו 8שעבר 

לכל אחד היה  עם זה כבר בחודש אייר וזהו וכו' וכו'...
של הכפרת עוונות שהוא היה צריך  את המינון השונה

לעבור... ולמה זה היה כ"כ שונה מאחד לשני?? כי 
 ...על עוונות שלנו(לאו דווקא  שוב... כשמדובר בכפרת עוונות

אז כמו שאין עוון אחד דומה  אנחנו לא יודעים חשבונות)
עד לחבירו ככה אין כפרת עוונות אחת דומה לחבירו... 

 כאן ברור???

פה!!! בחטא של נדב ואביהוא מגיעה -אז זהו!!! ש
התורה ומחדשת לנו שלשם שינוי!!! אצל נדב ואביהוא 

חטא שווה זה היה החטא היחיד בעולם שזה כן היה 
 לגמרי לגמרי!!! וממילא גם העונש היה שווה לגמרי!!! 

מה היה מיוחד אצל נדב ואביהוא שדווקא  ולמה???
אצלם החטא היה שווה לגמרי ולא שונה מאחד 

 לשני??
מסיבה פשוטה: כי נדב ואביהוא בחטא שלהם התכוונו 
לשם שמים!!! ברגע שהכוונה היא לשם שמים.. כאן יש 

ממילא אצלם היה שייך כוונה שווה יחוד המחשבה!! 
לגמרי וממילא זה היה החטא היחיד ששייך שיהיה 
שווה לגמרי!!! ולכן זה גם המקום היחיד שגם העונש 

תבין: כשאדם חוטא... הוא עסוק היה שווה לגמרי!!! 
בעצמו.. "לתאווה יבקש נפרד..." כשאדם עסוק בעצמו אז 

האישי שלו  לכל אחד יש את העצמיות שלו ואת הזדון לב
ואת המינון המסוים שרק בשמים יודעים למדוד אותו והסיכוי 
שלשני אנשים יהיה אותו חטא זה בדיוק כמו שלשני אנשים 
יהיה אותו מספר שערות בראש... אבל כשמדובר בכוונה לשם 

ולב... כאן שייך לכוין  שמים??? כאן שייך לעדור בלא לב
 כוונה ודו"ק..לאותו 



 

  

היכונו היכונו!! בר"ח אייר מתחילים  
 מסכת יומא!!!

... זו באמת בשורה משמחת מאוד... מסכת יומא זה
שלהתחיל  נכס עצוםמדובר ב זה מסכת יומא...

איתו את הקיץ זה מה שנקרא להתחיל על רגל 
ימין... בשבת הקרובה אני לא אוכל את חלת 
המפתח... פרנציפ לא!!! השנה יש לי את מסכת 

 אז ככה:היא המפתח שלי לקיץ הקרוב...   יומא...
כמנהגנו... קצת רקע ותמונה אוירית על מסכת 

במסכת יומא יש משהו מאוד מעניין...  ובכן:יומא...  
עבודת  ית הנושא הרשמי של מסכת יומא זהעקרונ

כהן גדול ביום הכיפורים!! יומא זה מלשון יום!! 
ה, קדוש ביותר בשנהיום בה"א הידיעה... היום הה

 צועדת איתנו צעד אחר צעד ומסכת יומא
החל  ביום הכיפורים בעקבותיו של הכהן גדול

מהטבילה הראשונה בבגדי זהב ועד הקידוש ידים 
ורגלים העשירי שאז לובש בגדי עצמו ויו"ט עושה 

 לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש... 

אבל!!!! אבל זה באופן רשמי הנושא של המסכת!!! 
  לא בדיוק...

על הדרך... ממש ככה על הדרך... ככה באלגנטיות... 
 למדת אותנו ביסודיות ובהיקף אתמסכת יומא מ

עבודת קרבן התמיד של כל יום ויום בבית 
עיקרי של יותר ו... וזה תכל'ס הנושא ההמקדש... 

 מסכת יומא!!!!

חשוב לדעת את זה... אתה יודע למה?? כי פעם ו
יום  עלחשבתי שמסכת יומא מדברת  באמת

הכיפורים.. אם ככה... אז עזוב... מה הקשר עכשיו 
 תן לי לנשום... יום כיפור... עכשיו זה חודש אייר...

 של ים לי עכשיו להיכנס לאוירה המפחידהלא מתא
... עשיתי לעצמי את החשבון יחתמון יום כיפור צום

אז יצאתי בור  שאם אני מפסיד את מסכת יומא
שנה שאני לא יודע מה ם אחד ביוביום אחד... יש 

במוסף של  אזלא נורא...  קורה ביום הזה... נו...
כשיגיעו לפיוט "אמיץ כח" או ל"אתה  יוהכ"פ
בעניינים... בסייידר... בשביל  אז אני לא יהיהכוננת" 

 אז זהו שלא!!!זה יום כיפור זה יום אחד וזה עובר... 
יתי להפתעתי אחרי שלמדתי מסכת יומא גיל

לא מדברת על יום אחד  כללשמסכת יומא ב
במקדש... היא מדברת בעיקר על עבודת התמיד 
שנעשית כל בוקר וערב במקדש!!! רק מה?? זה 

של היום הקדוש ביותר בשנה... זה  ברקענלמד 
לת הזו... זה נלמד תוך אוירה המחשמתחת ה נלמד

 של יום הכיפורים.. כדי העבודה

--- 

דר כידוע: מסכת יומא היא הש"ס קטן של ס 
י כך שיש במסכת הזו משהו קצת עד כד קדשים...

כי סו"ס מסכת יומא היא לא  למה??אבסורדי... 
והיה לי חבר  בסדר קדשים אלא בסדר מועד...

.. הוא למד את מסכת שהוא למד קדשים בעיון
ותמורה... הוא הזיע כהוגן על  זבחים מנחות בכורות

.?? ואילו אני.. הסוגיות החמורות של סדר קדשים...
למדתי רק  כ"כ למדתי קדשים... אני אני בשעתו לא

אז מסכת יומא... אבל למדתי אותה טוב!!! ו
ר מין אבסורד... תכל'ס... בשורה התחתונה נוצ

שבשטח... כשהתחלנו לדבר על בית המקדש ועל 
לי יש יותר -עבודת הקרבנות... התחושה היתה ש

רבה שליטה בקדשים... אני יותר בעניינים ממנו... למ
האבסורד מצאתי את עצמי מסביר לו מה יש בבית 
המקדש ומה מקריבים בתמיד של שחר ומתי... 

 בקיצור: יכולתי להפגין יותר ידע ובקיאות ממנו...

הוא אמנם למד הרבה  ולמה??? מסיבה פשוטה מאוד:
בסוגיות של פיגול  יותר קדשים ממני... והוא שלט

שם ידיים שאני לא מצאתי  ולא לשמו וחוץ למקומו
?? היות ולמדתי מסכת יומא!!! ... אבל אניורגלים

מסכת יומא זו סקירה מלמעלה ותמונת שטח כללית 
ומקיפה על כל הנעשה במקדש... במסכת יומא אתה 

מה קורה כל בוקר בבית מקבל תמונה רחבה 
המקדש... מערכה ראשונה, מערכה שניה, מי שוחט 

אברים  מי זורק מי מדשן מזבח הפנימי, מי מעלה
קטורת  הטבת חמש נרות ושתי נירות... לכבש...

הוא אמנם בקי אז ...ואברים למנחה קודמת לאיברים
הסוגיות הכי מבדיני חטאת שנתערבה בעולה שזה 

חמורות בקדשים... אבל בשטח... מהו סדר עבודת 
התמיד בבית חיינו?? זה יומא!!! זה המסכת הלא כ"כ 

קבל את המפה קשה ולא כ"כ ארוכה... ששם אתה מ
זה ה"סיפור" המושלמת מה קורה בבית המקדש!!! 

 של מסכת יומא...

יכול  כמעט אולי קצת יומרני... אבל אניוממילא 
 כעת... בערב ר"ח אייר, שאם תחליט להבטיח לך:

עם כל  בחודשיים וחצי הקרובים שאתה נכנס
יומא ולומד אותה כמו שצריך הרצינות למסכת 
עד תשעה באב הקרוב  הרי ...לכה"פ גמ' רש"י

יש לך עד אז יתהפך לששון ולשמחה.. שבעזה"ש 
סדר קדשים!!! אתה כבר שליטה אוירית כללית ב

לא מגיע  בסייידר... אתה כבר ניינים!!! אתה כברבע
כמו איזה תייר לכותל ולובש כיפה של קרטון ונעמד 

 ... ובוהה בהם מול האבנים כמו איזה נר

בחור או אברך שלא  אהכן!!! תסלח לי... כשאני רו
עושים  מהומינימליים  בסיסיים הכי יודע מושגים

זה... זה לא נעים... לא נעים בלשון  בבית המקדש...
זה התייר הזה!!! הוא נראה כמו התייר הזה  המעטה...

רק לשבר את  מהכותל עם פרצוף (ופתק) בקיר!!!
איפה מקטירים את המנחה?? האוזן: שאלון קצר: 

 רגע...  נימי או במקום הדשן??האם במזבח הפ
איפה מקטירים את הנסכים?? האם ביסוד הדרומי ו

של מזבח החיצון או ביסוד המערבי או ע"ג 
עוד שאלה: האם את תמיד של שחר היו  האישים??

שורפים מחוץ למחנה או רק את מוספי ראש 
חודש?? ועוד שאלה אחרונה: היה כידוע הטבת חמש 

איזו הטבה היתה במנורה נרות והטבת שתי נרות... 
 ואיזו הטבה היתה בלשכת בית המוקד??

הצד השווה שבכל השאלות האלו ששאלתי כעת ש... 
בלי שום  שבלבלתי את השכל!! דברתי שטויות

זה  לבלבל אותך... קצת אם הצלחתי !!!!!!! אבלקשר
אין הרבה הבדל בינך לבין  -אומר ש... שנכון לעכשיו

ו נר ובוהה באבנים... הזה שעומד בכותל כמהתייר 
 לשניכם יש את אותו מידע!!! 

 זה לא אמור להיראות ככה... תסכים איתי שו... ו

פעם גם אני הייתי התייר על זה באתי!!! אז זהו!!!! ש
הזה... לפני לא הרבה שנים גם אני הייתי עם הארץ 

מדאורייתא ומדרבנן במושגים של קדשים... ותמיד 
 ללמוד קדשים זה לחשוב להתחיל רק התחלתיכש
הלחיץ אותי... מה... עכשיו להתחיל ללמוד  כ"כ

זבחים מנחות עם כל הדרשות של תורת הכהנים 
ובכים של תמורה... זה באמת קשה סמוהמושגים ה

 ? 

אז זהו שלא!!! איש בשורה אני... מסכת יומא!!!! 
  זה הדבר!!!!

אתה מתחיל מסכת יומא בא' באייר... ואני מבטיח 
בתמוז אתה בעניינים!! עמוק בפנים!!!  שעד י"זלך 

 לא אתה אתה כבר שוחה בקדשים... אמנם עדיין
... סו"ס כמוני בעמוקים אלא רק ברדודים שוחה

 המים העמוקים מחכים לנו בזבחים ומנחות תמורה
(ואולי אפילו פסחים... כן.. הקדשים של פסחים זה לא כ"כ קל... 

לא!! לא קרב זה אל הקדשים של פסחים... ממש  זה לאויומא 

ושם עדיין מחכה לנו  )זה הרבה יותר קל ומובן... זה...
הרבה עבודה... אבל לכה"פ אתה כבר יודע לשחות... 

 ... וע"ה אתה כבר לא טובע בבורות

--- 

מהדקים חגורות ויוצאים  קדימה!!! מתחילים!!
 לדרך...

ובכן: א' באייר... מתחילים מסכת יומא... אז ככה: 
הראשונים!!! הרקע שלהם זה השבעה  הט"ז דפים

ימים קודם יום הכיפורים שמפרישים כה"ג מביתו 
ללשכת פרהדרין ובימים האלו הוא בעיקר עושה את 
עבודת התמיד במקדש... זו המנגינת רקע של השש 
עשרה דפים הראשונים... ושוב: כפי שהקדמתי... 
במסכת יומא יש משהו שונה מכל המסכתות... בכל 

את הסוגיה המסוימת על מה מדברים... מסכת יש 
אם זה מסכת פסחים, אז הדפים הראשונים מדברים על בדיקת (

אבל  אור לי"ד ואח"כ עוברים לשריפת חמץ למחרת)בחמץ 
עם תמונת רקע... אז עובד  במסכת יומא הכל

ל"ג בעומר זה מראש חודש אייר ועד  התמונת רקע
 תהשבעת ימים המרוממים שכלל ישראל מפריש א

לוחן של ישראל כדי שיתכונן בטהרה ובסילודין ש
הקדשים... אז בדפים קודש לקראת ביאת פנים ב

ז' ימים,  הפרישתעצם דין הראשונים  מתעכבים ב
א צריך לפרוש מנלן... ואח"כ הגמ' דנה למה הו

טעימה קלה בסוגיה של טומאה  מאשתו.. ואח"כ יש
 תואז יש סוגיה אודו הותרה או דחויה בציבור...

את לשכת נמצא.. למה היא נקר הלשכה שהכה"ג
ושם יש גם טעימה קטנה לסוגיה של מזוזה... לא (פרהדרין 

דף  ואז מגיעים לדף י"ד!! מדף י"ד עד      )יזיק בכלל...
די נחוצה על עבודת  י"ח זה דפים שנותנים מפה

התמיד שבמקדש... הגמ' שם גם מפרטת מה זה 
את זה... כי  לשכת המוקד ומומלץ בחום לזכור

לשכת המוקד זה מושג שכל יהודי אמור לפגוש 
(להבדיל אותו בהרבה צמתים בעבודת הקרבנות... 

  בית המקדש...)ב "כיכר השבת" הצומת של זה כמו ...כמובן

כאן אני רוצה רגע לעצור ולהסביר: בייחס לעבודת 
המקדש יש שני תחומים: יש מסכת תמיד!!! ויש 

 ל ביניהם??מסכת מידות!!! מה ההבד

מסכת תמיד מדברת על הסדר יום של המקדש... 
מה מקריבים מיד בבוקר, ואיך מקריבים תמיד של 
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שחר, וקטורת ונרות וחביתין ונסכים וכו', לעומת 
זאת מסכת מידות נותנת לנו בעיקר סקירה 
גיאוגרפית על בית המקדש... מה יש בבית 
המקדש... כל לשכה איפה היא ומה היא משמשת, 

רי העזרה, ושערי הר הבית... מה זה צפון, ומה שע
יש מצפון לדרום וממערב למזרח, בקיצור: אתה 

 מקבל תמונה כללית מה יש שם במקדש, 

אז זהו!!! זה אחד מהפלאים שיש במסכת יומא... 
שיש בה שילוב של שתי המסכתות ביחד, גם 
תמיד וגם מידות... מסכת יומא מצד אחד עוסקת 

ל עבודת התמיד במקדש הרבה בסדר היום ש
הכה"ג לשם שינוי (כמובן ברקע של קרבן התמיד ביוהכ"פ ש

אבל על הדרך היא מתעכבת  הוא זה שמקריב אותו...)
הרבה איפה זה ומה יש שם... והכל נעשה כמו 
בדרך אגב... ותכל'ס... בסופו של "יום" אתה 

 מקבל תמונה מקיפה על כל קדשים...  

--- 

באייר ואנחנו בדף י"ח י"ח  -הגיע ל"ג בעומר
 מתחיל להתחמם... כעת הגענו ביומא... והעסק

בשני דפים האלו המשנה  ערב יום הכיפורים!!!ל
מתארים את הימים הקדושים והמרטיטים והגמ' 

 ביותר במקדש... 

(שזה אומר שני  מגיע דף כ', מדף כ' ועד דף ל"ה....  ואזז
ני וחלק הדפים אחרונים של פרק ראשון דיומא... וכל פרק ש

כלל על דפים שלא מדברים ב 15זה  ניכר מפרק ג')
יום כיפור... אלא על השעה הראשונה בבית 
המקדש מידי בוקר!! שזה תרומת הדשן והפייסות 

זאת אומרת: הדפים האלו זה  וסדר ההקטרה...
מדובר  ממש המסכת "ברכות" של המקדש...

על היומיום  יםשמדבר בדפים יסודיים ביותר
  לא להחמיץ אותם!!! דש!!!שבבית המק

רק לשבר את האוזן... יש מושג יהודי שנקרא 
עכשיו: מה שאנחנו "קרבנות" לפני התפילה!!! 

יודעים זה שהחסידים אומרים קרבנות והליטאים 
רבנות זה לא המלצה (למי שלא אומר... שידע שלהגיד קלא... 

... מי שלא אומר קרבנות לפני התפילה... שידע אלא שו"ע
להגיד שהוא עושה עבירה??? לא יודע... גם לדלג  מדלג!!א שהו

עבירה... אבל לפחות תדע שאתה  שזהבפסוד"ז לא בטוח 
זה לא שיש פה תפילה שקודם התפילה שאתה לא  מדלג!!!!

  )... שתדע...נוהג לומר אותה, אלא יש פה דילוג

אבל!!! גם מי שאומר קרבנות... מותר לדעת 
לעסוק בתורת  עיקרב שה"קרבנות" המקורי זה

סדר עבודת התמיד מדין "כל העוסק בתורת עולה 
כאילו הקריב עולה..." במילים אחרות: אם נדבר 

של הדור שלנו... אם יש בוקר  המדוברת בשפה
(אם זה מבחנים אחד שאתה צריך ישועה מיוחדת 

לישיבות או איזה בשורות טובות במשפחה או כל דבר מכריע 

לפעול ישועות...  ריך היוםואתה צשצריך ישועה..) 
הסגולה הקבועה שאני ממליץ עליה!!!! סליחה... 
לא אני, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו... תגיע לבית 
הכנסת חצי שעה לפני התפילה, תפתח מסכת 

מהמשנה  )מינימלית (בהבנהתמיד ותתחיל לקרא 
 (מי שרצה לתרום את המזבח)מסכת בתחילת ה השניה

ונה שמסיימת במילים: עד המשנה אחת לפני אחר
"זהו סדר התמיד לעבודת בית אלוקינו יהי רצון 

 שיבנה במהרה בימינו אמן..."

הקרבנות המקורי  זה הקרבנות המקורי!!!!בקיצור: 
ללמוד  זה לא רק לקרא את הפסוקים... אלא

אביי  את (בשביל זה יש לנובפירוט את סדר העבודה... 
בן שיוצאים ידי חובה ... כמומסדר סדר מערכה ואיזהו מקומן

ומה קורה  )באמירת הקרבנות אבל יש מה "להשתדרג" בזה...
אם אתה צריך ישועה עוד יותר גדולה... ויש לך נכונות 

ור של ר להשקיע? אז קדימה, תפתח את הסידעוד יות
ר' יעקב עמדין, שם יש את סדר העבודה עוד יותר 

 ... ומה יהיה אם אתה צריך עוד,ותקרא אותו מפורט
אז תפתח את ספר "עבודת הקרבנות" לחתן  ישועה??

... עם הס"ק של החפץ חיים ותלמד את זה ממש בעיון
ואם אתה צריך ישועה רצינית מאוד והחלטת שאתה 

(מה שנקרא: בריצוי ותחנונים  כמה ימים משקיע  עכשיו
קבל הגיון אשר ערכתי זה כמה ימים בנעימים כחטאת כאשם 

 ם ככה...א  )יו"כ קטן וכמנחה...

אז תפתח את מסכת יומא ותלמד בעיון גמ' רש"י 
 ל הדפים שמדברים על עבודת התמידתוס' את כ

(וכשתגיע הישועה, תדבר איתי.. אז אני אתן לך  שבכל יום!!!!

ואין  מרשם נוסף... מה אז צריך ללמוד וזה כבר בזבחים מנחות)
אחד מאיתנו שלא צריך ישועה... והקב"ה מבטיח 

נו, שכשיחרב בית המקדש, כבר תקנתי לאברהם אבי
להם סדר קרבנות, בשעה שעוסקים בהם אני מוחל 

הדפים  -להם כל עוונותיהם... אז לשבר את האוזן
 זה האלו שאני מצביע לך עליהם זה הההדפים!!!

 הדפים של סדר קרבנות... 

אז עכ"פ החמש עשרה דפים האלו מדברים על 
הדשן תחילת העבודה היומית במקדש, תרומת 

ועם זה אנחנו מגיעים בעזה"ש לחג והפייסות... 
כן... בערב חג השבועות אנחנו מגיעים  השבועות!!!!

"אביי מסדר מובא  זה הדף שבולדף היסודי ביותר... 
סדר מערכה משמה דגמ' ואליבא דאבא שאול..." את 

 (למי שאומר)אומרים כל יום בקרבנות  כבר זה אנחנו
ות אנחנו נפתיע ונגיע לקראת חג השבועאבל השנה 

לראשונה נבין את מה שעד אנחנו עם הגפ"ת של זה... 
 כה אמרנו בלי להבין... 

וראוי לעטר בו את חג  מכובדאין לך בגד חדש יותר 
 השבועות!!! 

--- 

ואז יום אחרי שבועות אמנם מתחילים ימי הקיץ... 
אבל אצלנו בבית המדרש... זה רחוק מלהיות ימי 

את  עכשיו סיים רק היומי הכה"ג שגרה... כעת בדף
התמיד של שחר ופר ושבעת הכבשים של מוסף... 

כן... מכאן  רק מתחילים את עבודת פנים!!!! וכעת
ואילך אנחנו מתחילים לאט לאט להיכנס ליומא!!! 
ליום כיפור עצמו... (עד עכשיו זה רק היה רקע) 

זה לראשונה סוגיות ממוקדות  דפים האלובתשעה ה
אם זה חמש טבילות  (פחות או יותר...)יוה"כ של עבודת 

ועשרה קידושין, ואם זה הוידוי של הפר, ואז מגיע 
יש שם גם המעמד נורא הוד של הגורל לה' ולעזאזל (

סוף ימי  -כשאנחנו מגיעים לי"ג בסיון ואז) קצת אגדה
ים לדף מגיע כאן אנחנו התשלומין של חג שבועות,

 ...במסכת יוצא מ"ג עמוד ב'

זה  מדף מ"ד עד מ"ט)ש( דפים האלוה חמשה
מאוד חשובים!!!! מה יש?? זה הדפים  דפים

הכמעט יחידים בש"ס שעוסקים בסוגיה של 
(חוץ מדף אחד במסכת כריתות שמדבר על קטורת... 

פיטום הקטורת ואנו מזכירים אותו כל יום, אמנם זה מדבר 
על קטורת של יוהכ"פ לפני ולפנים אבל דיני קטורת שבכל 

וכל מימרא שמדברת שעוסקת  ם נלמדת משם)יו

כי מבהיל לקרא  צריך לחטוף אותה!!! קטורתב
יש בשמים שנחת רוח מה הזוה"ק מפליג על ה

כמדומני שאין  מעסק ולימוד ענייני הקטורת...
אז שוב: אמנם אנחנו אומרים ג' (לזה אח ורע... 

פעמים ביום את אמירת הקטורת אבל האמירה 
) וכידוע הלימוד בהלכותיה...המקורית זה העסק ו

שהקטורת מבטלת כל גזירות רעות ובפרט 
ואם נרצה בשפת דורנו: אז הקטורת  מגיפה...
סגולה לעושר!!! ובאמת בביהמ"ק  היא גם

כולם רצו לזכות בקטורת כי היא מעשרת ולכן 
אחת בפייס של הקטורת כבר  כהן שזכה פעם

כדי לתת אפשרות  לו לזכות שוב לא איפשרו
(אולי משם נלקח המושג  ...לאחרים להתעשרגם 

נה... בדפים אז ה   המקובל בדורנו "זכה בפייס")
... האלו אתה יכול לזכות בפייס של הקטורת

(דא עקא: רק לשם שינוי כל אחד יכול לזכות... 
המנורה למרות  הפייס של שכמו שלא מצינו שרבו על

שהיא מחכימה... ככה כנראה אין מריבות על לימוד 
כבר קשור לא רק  כי כשמדובר בלימודעשה הקטורת... מ

לעושר אלא לחכמה... ולחכמה לא מצינו שאנשים 
הגענו לכ' סיוון... אמנם זה    ..)כ"כ וד"ל ממהרים

יום קשה... יום שאירעו בו פרענויות לישראל.. 
אבל באותו יום בדף היומי אנחנו אוחזים בדף 

ם נא ע"ב, והכה"ג כעת נכנס לקודש הקדשי
עם הכף והמחתה... ומכאן ואילך אנחנו באמת 
לובשים קיטל ומלווים את הכה"ג צעד אחר 
צעד!!! כל פסיעה של הכה"ג בקודש הקדשים 
נבחנת בזכוכית מגדלת עד הפרטים הכי 

עד כדי כך שיש מחלוקת שלימה על הכה"ג (קטנים... 
שנכנס להיכל בדרך לקודש הקדשים, דרך איפה הוא 

הלך בין שולחן למזבח, או בין שלחן האם הוא הלך... 
לכותל או בין המזבח למנורה.. גם הפרט הקטן הזה הוא 

  )וכן הלאה... ...בין ר"מ ורבי יהודה וי"א מחלוקת שלימה
טוב... אם כבר ליווית את הכה"ג עד כאן.. 
מסתמא אתה כבר לא תעזוב באמצע... אתה 

להמשיך  ן צורךכבר תהיה בעניינים... אז אי
.. מה שכן... יש לנו בעיה!!! הסיום של לפרט.

אב... ויש  יוצא בערב ראש חודש מסכת יומא
שזה יגרר לתשעת הימים ואז לכל השיטות  סיכוי

מותר לעשות סעודה בבשר בתשעת הימים!!! וזה 
בטח... מי שלמד קיץ שלם מסכת יומא עקרוני!!! 

שעוסקת בבית חיינו... הרי יש מאמר חז"ל מיוחד 
עוסק בקרבנות כאילו הקריב שכמו שמי ש

קרבנות, כך מי שעוסק בענייני בית המקדש נחשב 
לו כאילו בנה את בית המקדש... אבל אי"ה עד אז 
יבנה בית המקדש והכל יהפוך להיות מוחשי... 

הטיול  עכ"פ... מה שמטריד אותי זה ההפוגה!!!!
שאתה צריך להבטיח לעצמך שאם אני אהיה רציני 

ואת זה לא תוכל לעשות אני מפרגן לעצמי... 
 (אם ח"ו לא יבנה בית המקדש)בסיום של יומא 

... הפרק לנו את פרק בא לו לכן!!!! בשביל זה יש
זה הרגעים היחידים  !!הזה הוא פרק של הפוגה

אז ושיגיע שעיר למדבר  ג ממתיןביוהכ"פ שהכה"
יכול ללבוש בגדי עצמו והוא יורד לעזרת  גם הוא

א נסמן את התאריך הזה נשים לקריאת התורה... ב
של דף ס"ח שזה יוצא בערך שבוע לפני י"ז 
בתמוז... שזה יהיה התאריך של עזרת נשים!!! 
שהגברת תסמן לעצמה את התאריך הזה על 
המקרר.. שאז חייבים לצאת לאיזה טיול... או 

 לקנות איזה משהו חדש לבית... המלצה בעלמא.
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   ...  מעמד הפרידה המרגש של המחרישה מהשדה בעיצומו של חג הפסחח
האירוע נקבע ליום ט"ז בניסן אחרי צהרים... לא!!! זה לא היה קצירת העומר... קצירת העומר כבר היתה אתמול... ובכלל... השדה 

(זה בדרך כלל באזור חג השבועות היא בכלל שדה חיטים... ועדיין היא ירוקה... יש עדיין לפחות עוד חודש ימים עד קציר החיטה...  שלנו

אבל בכל זאת בשדה שלנו היה מעמד מרגש מאוד!!! כל תושבי  כמו שכתוב בתורה את דין לקט שכחה ופאה בתוך פרשת שתי הלחם דעצרת)
 הכפר השתתפו במעמד...

נו... תנחש מה היה האירוע?? זה היה טקס הפרידה של המחרישה מהשדה!! כן... אולי שכחת אבל כעת אנחנו בשנת 
הששית ואמנם רק בעוד חצי שנה תתקדש עלינו שנת השמיטה... אבל בשדה התבואה זהו!!! כבר אין לנו מה לחרוש 

ומדת בקמותיה לקראת קצירה... וזהו!!! בעוד חודש בה... כי מה שנזרע כבר בתחילת החורף נזרע... התבואה ב"ה כבר ע
בערך אנחנו נקצור את התבואה ומכאן ואילך זהו!! מעכשיו עד שנת השמיטה אנחנו לא זורעים בשדה... ולכן מפסח 

א כך!! (יש שדות שזורעים בהם כמה גידולים בשנה אחת... אבל בדרך כלל בשדה תבואה זה לואילך חכמים אסרו לחרוש בשדה תבואה... 

ממילא!!! כמו ש"כל נדרי" זה המעמד הרשמי  התבואה גדלה כל החורף, ואז קוצרים את התבואה, והשדה עומדת ריקה עד החורף הבא)
שפותח את יום כיפור ולכן "כל נדרי" זה נהפך מושג שמבטא את יום כיפור... ככה טקס הפרידה של המחרישה מהשדה 

השמיטה!!! ולכן המחרישה נהפכה להיות מושג שמבטא את המיית הלב זה המעמד הרשמי שפותח את מצוות שנת 
ל"גיבורי כח עושי דברו..." זה מעמד מרגש עד דמעות... המחרישה ניצבת לה בפתח השדה מקושטת ומעוטרת לכבודה 

 של מצווה וכולנו מגיעים לטקס הפרידה שלה מהשדה עד ראש השנה דהתשפ"ג..
גיע לשדה... כי צריך לקצור את התבואה... וזו תבואה של השנה הששית... אבל למחרישה כבר אין שלא תבין לא נכון!! אנחנו עוד נ

מה לעשות כאן!!! לא רק שאין לה מה לעשות כאן... אלא אדרבה... חכמים גזרו שלא לחרוש בשדה מפסח ואילך של השנה 
שהוא מכשיר את הקרקע לצורך שנת השמיטה... זה הששית... כי מי שחורש בשנה הששית מפסח ואילך זה מחשיד... כי זה נראה 

נראה שהוא מתכנן לעבוד בשנת השמיטה... בשביל זה הזמנו את כולם לפה... תלינו פתק גדול וחגיגי בכניסה לבית הכנסת שכולם 
א מקום במועד אם זה לאסור לפנות דברים ממקום לש : שהרי קיי"ל(צ"עמוזמנים לראות אותנו מוציאים כבר עכשיו את המחרישה מהשדה... 

המעמד היה סוחט דמעות... אתה אולי לא מבין במה מדובר... זו המחרישה של אבא... המחרישה הנאמנה שליוותה  צורך המועד)ל
זה השור הזה המיוחד עם הכתפיים הרחבות שאבא קנה אותו אותנו בחמש וחצי שנים האחרונות בגשם ובשרב בחום ובקור... 

.. השור הזה שימש אותנו נאמנה כמה שנים טובות... אמנם בחצי שנה האחרונה היו כמה פשלות עם השור מיוחד בשביל החרישה.
הזה... הוא התחיל לנגוח פתאום בשבת... כל פעם שהגיע כניסת שבת... הוא רק ראה יהודים הולכים עם בגדי שבת הוא קיבל "נשמה 

(הנס היה שהנזקים שהוא אחרי אנשים..." ככה זה היה שבת אחרי שבת...  יתירה" ובמשך השבת הוא התחיל לעשות ביצועים של ריצות

וכבר העידו באבא פעם אחת ופעם שניה... ואבא  עשה כמעט ולא היו משמעותיים ממילא לא הפסדנו את השור ועדיין היה שווה להשאיר אותו בחיים...)
... עדיף כבר לשחוט אותו וזהו... אבל היה לאבא חבל!!! סו"ס כבר חשש שעוד רגע הוא נהיה מועד ואולי כבר לא כדאי להחזיק אותו

הוא שור כ"כ טוב ומתאים לרידיא... ובלאו הכי שנה הבאה שמיטה ואני לא אצטרך שור לחרישה וא"כ כבר לא שווה לי לקנות שור 
א כבר נהיה מועד ואין לו שמירה אלא חדש... אז חבל לי עליו...  אבל תכל'ס!!! אם בשבת הבאה הוא עוד פעם משתולל... אז זהו... הו

סכין...  ביום חמישי אבא דפק על השלחן וקיבל על עצמו: אם השור שלנו ירגע ושבת הקרובה תעבור בשלום והשור יחזור לתמותו, 
ותו אז בעזה"ש מיד אחרי חג השבועות הקרוב שזהו!!! כבר אסור לחרוש לא שדה תבואה ולא שדה האילן... בעזה"ש אנחנו נעלה א

לירושלים עם הביכורים ונקריב אותו לשלמים... ואכן באמת השור נרגע לגמרי... עברה שבת ועוד שבת שהוא חזר לתמותו והמשיך 
לשרת אותנו נאמנה בחרישה של היבול האחרון של התבואה... ובעזה"ש יש לנו עוד חודש אחד נוסף בשדה האילן שאולי נצטרך את 

מותר לחרוש עד עצרת או כל זמן שהוא יפה לפרי... וכולנו כבר מתארגנים לקראת העליה לירושלים  שירותו... סו"ס את שדה האילן
זה קצת מזכיר את אלישע בן שפט כן... (... מבשר השור שלמים בבית המקדש כמובן מוזמנים לזבח הישוב תושבי עם השור הזה... כל

  ת הבקר לקרבן...)אליהו הנביא ועזב את השדה וזבח א שהחליט להתמסר לשמש את
--- 

אבל אל תשאל... בעיצומו של המעמד שם בשדה בט"ז בניסן... היה שם איזה אי הבנה והתפתח שם ויכוח סוער... מה שקרה זה 
שאחד ממשתתפי המעמד ראה לפתע את ר' דוד האריס שלנו פותח את תעלת המים כדי להשקות את שדה התבואה שלנו והרי 

עד!! אוי אוי אוי... המבזה את המועדות זה אחד מהנושאים הרגישים... והיות וחכמים אסרו לעבוד אנחנו כעת באמצע חול המו
בשדה בחול המועד אז מי שעובד זה נראה שהוא מזלזל בדברי חכמים ולך תדע... אולי הוא צדוקי... ולכן זה הרבה יותר חמור מכל 

ולכן זה אחד הנושאים הכי חמורים... ולכן מישהו שם התחיל לצעוק עבירה אחרת... כי זו עבירה שמבטאת הפקרות ופריקת עול.. 
 על האריס שלנו מה אתה עושה והיו כאלו שהצטרפו למחאה... והוא נבהל ונעלב... 

ואז התברר שהיה פה אי הבנה!!! סו"ס לא כל בני הישוב שלנו עוסקים בחקלאות... (יש גם בלנים וצורפי כסף וכדו') והם לא יודעים 
ה של האזור שלנו היא אדמה צמאה והשדות שלנו הם שדות בין השלחין! ושדה בית השלחין זו שדה שצריך תמיד שהאדמ

להשקות אותה, ואם לא ישקו אותה הכל יתייבש ויפסד... ולכן חז"ל התירו להשקות בית השלחין באופנים מסוימים... והאריס שלנו 
שיב טוב טוב בפרקא דרבן גמליאל... והוא בירר ושינן מה התירו בלשכת הגזית ר' דוד הוא יהודי ירא שמים מרבים והוא דווקא הק

(כלומר: אמת המים עוברת וצריך לפתוח תעלה כדי ומה אסרו... ומה שיצא זה שמותר לפתוח תעלה מאמת המים הקבועה לתוך השדה... 
נעשה תעלה אז ... ובחול הצחיח של החוף נפגש שם ואני אבנה איתך בוראז ם ועוד מעט תפתח עונת הרחצה בי ...מה הכוונה שהמים יבואו לשדה... מי שלא מבין

אמנם ר' דוד גם יודע לשאוב מים  מכיר את זה?? אז הנה... זה נקרא להרגיל מים מאמת המים) לתוך הבור... של הגלים מיםהמיוחדת שמשם יכנסו 
י שהתפרץ שם על ר' דוד... זה דווקא יהודי מהישוב שלנו בדליים ולהשקות את השדה אבל את זה חכמים אסרו... דא עקא!!! שמ

שיש לו שדה... רק השדה שלו ממוקמת למעלה... במפלס העליון של הכפר... ממילא השדה שלו היא מעל אמת המים!!! כתוצאה 
של מי שגר למעלה) ולכן  מזה הוא לא יכול לפתוח תעלה שיכנסו המים... (כידוע: מים יודעים רק לרדת... אבל לא לעלות... זה חסרון

אצלו אין חכמה ואין עצה... אין אצלו אפשרות של "והשקית ברגלך כגן הירק" והוא נאלץ להביא מים ע"י שאיבה בדליים ואת זה 
חז"ל באמת אסרו!!! אבל שיהיה בריא... הוא כנראה לא כ"כ הקשיב בפרקא דרבן גמליאל... הוא רק שמע שאסור להשקות בית 

א הוא לא קלט שיש הבדל בין השדה שלנו שנמצאת תחת המפלס של אמת המים לבין השדה שלו... שיהיה בריא... השלחין וממיל
 במקום להבין שזו הבורות שלו הוא התחיל לצעוק על ר' דוד הירא שמים... טוב... הוא כבר ביקש ממנו סליחה והם התפייסו...

ם לשדה... אנחנו נמשיך לתמוך בו מכל הלב... אנחנו נפגש מידי פעם בשדה אבל גם ידידנו ר' דוד אומר בתקופה הקרובה שלום שלו
 כדי להעתיר על כל מיני יהודים שזקוקים לישועה... בזכות גיבורי כח עושי דברו... 

5 
 בקרוב ממשש

 שתי דקות לסיום המשחק... זה רק במשחק...
 אבל בעבודת ה' ? ! ?  לא!  לא ידידי!!

השאלה הכי מפורסמת על ספירת העומר... למה 
ספירת העומר היא לא ספירה לאחור??? הרי 
כשמשתוקקים למשהו סופרים תשע שמונה 
שבע שש... ואילו כאן סופרים אחד שתים 

 קיצור: הההשאלה של ספירת העומר... שלוש... ב
  אולי... אולי אפשר לומר בזה הרגש... 

כששבת מגיעה!!! היא מגיעה בכל מחיר!! בין אם 
הספקת להתקלח ובין לא.. זה לא משנה! השבת 

שי הקרוב קת לפי השעון!!! בעזרת ה' ביום שדופ
תהיה הדלקת  ___יתהפך העולם!!! בשעה 

פקת להבריש את נרות... זה לא משנה אם הס
הכובע או הספקת לגהץ את החולצה... השבת לא 
שואלת אותך האם אתה מוכן!! השבת מגיעה 

  אבל התורה???    עד כאן השבת!! ונקודה!!!
ההיפך הגמור!!! התורה לא מגיעה ונקודה!! לא!! 

התורה ממש לא!!  התורה מחכה בסבלנות!!! 
  תגיע רק כשתגמור!!!

אז!! ורק אז היא תבא!! כשתגמור להתכונן אליה 
אם אתה תחלום כל ספירת העומר ולא תעשה 
עם עצמך כלום... אז חג שבועות אולי יגיע אבל 
התורה לא תגיע!!! בתורה אין ספירה לאחור!!! 
אין קיצורי דרך!! אין דילוגים!!  צעד אחרי צעד... 
יום ראשון יום שני... שבוע שבועיים ארבע שש... 

שתסיים את ההכנה... אז!! וביום ארבעים ותשע כ
 ורק אז תקבל את התורה...

פתאום ביום .  יש משהו קצת מטעה במועדים.. 
בהיר אחד מגיע פסח... ואז בבת אחת אנחנו 
מקבלים אורות והשפעות והשגות... והנה... 
פתאום ללא הודעה מוקדמת מגיע חג שבועות... 
בום... מקבלים את התורה... מקבלים את כל 

שפעות האורות...   לא!! לא מותק!!! ההשגות הה
זה לא עובד ככה!!! בעבודת  צר לי לאכזב אותך:

ה' אין שתי דקות לסיום המשחק... בעבודת ה' 
אין כזה דבר תשע... שמונה.. שבע.. שש.. חמש.. 
ארבע.. שלוש.. שתים.. אחד... אאאאאאאפס!!! 

לא!!! ממש לא!! בום בום בום אלע השפעות... 
את עבודת ה' קונים בעבודה תשכח מזה!!! 

שנבנית צעד אחרי צעד!! בניה של אחד שתים 
 שלוש ארבע... מתי תזכה בתורה? 

ר!!!! כשתגמור לספור!! כשתגיע -ו-מ-ג-ת-ש-כ
למספר ארבעים ותשע!! כשתמצה את ההכנה 

 המוטלת עליך אז תזכה בתורה!!
--- 

 מאוד חשוב לחז"ל להעביר לנו את המסר הזה... 
אתה סופר את  לקבלת התורה? אתה משתוקק

טוב מאוד!! אבל אל תשכח שזה לא  הימים??
אל תשכח שזה תלוי בעשייה  ספירה לאחור!!!

שנבנית מעקביות של יום  מעשית שתלויה בך!! 
 ועוד יום!! 

 יש הבדל מהותי בין תורה לשאר עבודת ה'!!!
תורה לא נתפסת לא בזמן!! ולא במקום!! היא לא זמן 

ת... והיא גם לא מקום מסוים כמו בית מסוים כמו שב
ך החיים!!! -ו-ת-המקדש.. התורה היא משהו שמגיע מ

זה משהו שצריך להגיע מבפנים!! מהכנה פנימית בתוך 
החיים!! בשטח!! מי שלא יתכונן כמו שצריך הוא 
נשאר בלי כלום...  תבין: מי שלא התכונן לשבת 

באה!!  קודש... אז נכון... חסר לו... אבל תכל'ס שבת
והוא היה בתוך המציאות הזו שנתפסת בזמן הזה 
ששמו שבת!! אותו דבר אדם שיגיע לבית המקדש בלי 
שום הכנה... סוף סוף פיזית הוא נמצא בתוך בית 
המקדש שביהמ"ק קדוש בעצם!!! אבל תורה?? מה זה 
תורה?? תורה זו צורת חיים! מי שלא מכשיר את 

י כלום!!!! שום החיים לקבלת התורה... הוא נשאר בל
כלום!!! צריך להיערך מתוך החיים!! מתוך ספירה של 

שבעזה"ש ביום  צעד אחרי צעד יום אחרי יום... 
ונזכה לעמוד   החמישים נזכה להשלים!!! את הספירה

 למרגלות הר סיני. אמן. 



“ 

 

  המשך: זה תלוי בי!!! ויטמין בי!!!!
בינינו... הרי אני בעצמי לא מאמין  כאן מתעוררת שאלה שאלתית:  אבל דא עקא....

אני טוען שאני אשם... נו באמת... באמת נראה לך שאני  לגמרי למה שאני אומר...
היא ... והסיבה בכלל ישראל משהו הרי אם קרה חלילהלדוגמא:  הוא האשם???

יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך..." וכעת נשאלת השאלה: על איזה בגלל ש"לא 
ן שיש בבית של השכ צא הקצף??? האם על האינטרנט הפרוץ לגמריי "ערוות דבר"

 חסום שיש לי בבית... מה ההיגיון לומר שאני שלי... או בגלל המייל הלא הכי הכי
ונה היה איזה אסון אם בשנה האחרעוד דוגמא:  אה...???  אשם ולא השכן????ה פה

בקהילה והרבנים אמרו שהציבור צריך לחזור בתשובה, ויש פה אנשים שצריכים 
להפסיק לעשות מחלוקת ולשון הרע ולהתחיל לקבוע עיתים לתורה, ויש אותי... 

אז מה שב"ה אני בסדר בזה ואני רק צריך להתחזק בלא לפטפט בסוף הסדר... 
 ני אשם??? זה... זה הרי לא הגיוני??ההיגיון לשים את כולם בצד ולחשוב שא

כמו שאנחנו משתמשים לפעמים במשל המפורסם שכל החיות הרעות התאספו 
ביער וחיפשו מי אשם במצוקה הכלכלית והגיעו למסקנה שהכבשה המסכנה היא 
האשמה בהכל... לכאורה זה אותו דבר... דווקא אני שזיכיתי לבבי יותר מהרבה 

ו ז ואל תזלזל בשאלה הזו!! כי יך להלקות עצמי??אחרים כאן, דווקא אני צר
בדרך  שהתשובה שמקובל כמובן אזצריך להתייחס אליה!!!! שאלה שאלתית ש

ופחות בא בטענות לאלו  לא מדבר עם החילונים בכלל שהקב"ה :לענות כלל
שייך שהכי  בא לעורר אז הוא בא לעורר את מי כבר ... ואם הקב"השרחוקים

במעשים של חברים שלך ה"לא בסדר"  עם כל החומרה שיש וממילאשיתעורר... 
והיא  מקובל לענות...בדרך כלל זו התשובה ש עדיין הקב"ה בעיקר מדבר איתך...

 :לפני כן והרבה יותר פשוט הרבהאבל תרשה לי לענות תשובה  נכונה...גם תשובה 
שאם  באמת כשקרה אסון בקהילה... יתכן מאוד מי אמר שלא!!! אין הכי נמי!!!
אבל  היית אחרון ברשימה...ם בשל מי הסער... ככל הנראה אתה היינו מחפשי

 אז האמת היא :ככה אם נכון???? ...גם בא לעורר אותך גם!!! תסכים איתי שזה
ל את כל האשמה על המחלל שבת ולהפי להתנער מכל אחריות המלאה זכותךש

אף אחד לא  ...יערב לך אתה מדבר בהיגיון..  .כותךז ,ועל הפושע השכונתי התורן
 כולםשאר קטן!!!!!! פשוט ת יש לזה מחיר!! אתה !!!!!אבל אחרת... יכול להוכיח

 ...???  האשמים... כל האשמים ילכו לאן שילכו... ואנייהיו  אמנם
 העיקר שאני לא אשם. אשאר היכן שאני.. לא אזוז מילימטר. אני  

 א מגיש מועמדות... ובדרךשכל פעם שיש בחירות הו אחד שישבדיוק כמו זה 
 כצפוי הוא עושה רשימה ארוכה של טעיויות פוליטיות... ובסופו של דבר לקלפי

למה  מתחיל במסע האשמות ואז הוא ...הוא אף פעם לא עובר את אחוז החסימה
כולם באמת  מאה אחוז. והוא צודקזה ואת זה..  מאשים את הוא לא זכה... הוא

ה שהוא... עם נשאר מ לא לומד לקח... והוא אף פעם הוא אבל תכל'ס...אשמים... 
 היה ניגש ל"משרד שלי" הוא .אם היה לו שכל.שלו...  כל הטעויות הנצחיות

ומתיישב מולי ומודה: אני אשם שלא הצלחתי!!! אני השלמזל... אני אחראי 
תגיד לי ברחל בתך הקטנה איפה המחדלים  למחדל... בא... בא תחכים אותי... בא

אסור  לעשות ומה אחד שתים שלוש מה אסור הייתי מסביר לו ניז אאו שלי...
מבטיח לו ואם הוא יקשיב בקולי והוא יסיק מסקנות אני  להגיד ומה צריך להגיד...

ימשיך ככה להקשיב לאנשים שיבקרו  שבקדנציה הבאה הוא עובר... ואם הוא
 והוא עוד יכול ... הוא כל הזמן ימשיך להתקדם אותו ויחכימו אותו מלקחי העבר...

האשמות... יערב  ופיליח.. אבל לא!!! הוא עסוק כל הזמן בראש הממשלה. להיות
לו... שימשיך להאשים.. וימשיך להיות צודק... וימשיך לדשדש אי שם בתחתית 

חכם ומפוכח...  אדםגם בענייני העולם כולם מבינים ש  זה הכל!!!!!!!!הרשימה... 
ולהחזיק יועץ בשכר  את עצמו... לבקר ולהתעלות זה לעלות מבין שהדרך היחידה

ורק כך!!!!  ויגיד לו על איזה טעויות לא לחזור... על ימין ועל שמאל שיבקר אותו
 בעבודת ה': בדיוק אז זהו!!!! שאותו דבררק כך אפשר לעלות ולהתעלות... 

תר רק בגלל שבכל דבר שקרה הוא ידע אהרן הכהן הגיע למדרגה הנשגבה ביו
.. מי שתמיד מפיק לקחים... מה מי שיודע לבקר את עצמו בקר את עצמו!!!ל

הפלא שהוא מתקדם... ומתנקה... ומזדכך... עד שהוא נהיה טהור הלב הכי זך בכלל 
רק בגלל ש"הוא היה האשם.." רק בגלל זה הוא הוא זה שזכה להיכנס  ישראל!!!!!

בטח היה מוצא... לא  לקודש הקדשים... אם אהרן הכהן היה מחפש אשמים הוא
היו חסרים אשמים רבים ונוספים בחטא העגל... אז בסייידר... הוא היה מוצא... 

  אבל הוא לא היה אהרן הכהן... הוא לא היה יכול להיכנס לקודש הקדשים...
 כי מי יכול להגיד טהרתי ליבי?? מי??? נו... מי???

 מי שכל היום עסוק בלטהר את לבו!!!!
 מי ישכון בהר קדשך... נו... מי??מי יגור באהלך 

מי שכל היום מסיק מסקנות מי שכל היום מבקר את עצמו... ומלטש את עצמו... 
 והוא צריך לחשב מסלול מחדש..שאתמול הוא טעה 

... בתקופה שלפני חורבן בית המקדש היה ויכוח בין רבי יוחנן בן לי וורטהתחדש ---
!!! ריב"ז סובר שצריך להיכנע לרומאים השקפתי זכאי לאחיין שלו אבא סיקרא... ויכוח

אז  נו... מה אתה אומר?? מי צודק?? ריב"ז או אבא סיקרא??ואבא סיקרא סובר שלא!! 
שתהיה לי בריא... אבל ... בטח... צודק שרבי יוחנן בן זכאי בקנאות כמובן שאתה תענה

א שריב"ז אחרי אלפיים שנה ויודע להגיד לי שבמבחן ההיסטוריה יצ אתה מגיע

אבל אני נמצא כעת באותו דור!!! אני נמצא כעת  את זה גם אני יודע... צודק...
אני  של ריב"ז ואבא סיקרא... ואני דווקא חסיד נלהב של אבא סיקרא... ובדור

... יש לו הרבה יותר מנהיגות עוצמתי הרבה יותרוהוא נראה  נמשך לסיקריקים
דים שלום לכולם... הוא מתמיד גדול... שמק ז הוא צדיקריב"נכון... מריב"ז... 

לאבא סיקרא.... נו... יש לך יותר דווקא נמשך  בגישה אני הכל טוב ויפה... אבל
 באופן מדעי לי טיעון מוצדק ומוצק להוכיח לי לשלוף אפשרות כעת!!!

שריב"ז יותר צודק מאבא סיקרא??? אני רוצה הוכחה שכלית הגיונית שתתן 
נו... יש לך משהו כזה קרוב לאמת מאשר אבא סיקרא...  לי להבין שריב"ז יותר

 או לא??
באופן  התשובה היא: יש לי!!!! יש לי טענה אחת שכלתנית מוצקת שמוכיחה

 אתה יודע מה הטענה??שריב"ז קרוב לאמת יותר מאבא סיקרא...  מוכרח
י תכתוב בגמ' שריב"ז לפני פטירתו התחיל לבכות: הוא אמר לתלמידיו: ש

 ואיני יודע באיזו מוליכין אותי!!!לפני אחת של גן עדן ואחת של גהינם דרכים 
והשאלה כמובן זועקת: מה... ריב"ז לא היה שלם עם עצמו? הוא לא היה 
בטוח בצדקת דרכו?? מה... כל חייו של ריב"ז הוא היה חי בהימור שאולי 

ב"ז ידע ברור שרי חס וחלילה!!!!הלכתי בדרך הנכונה... או שכן או שלא...?? 
רק מה?? הוא  בדיוק מה שהוא עושה והוא ידע שהוא הולך בדרך הנכונה!!!!

בעיניים  אף פעם לא סמך על עצמו ריב"ז מחדש!! כל הזמן בדק את עצמו
. מי אמר שאני בודק את עצמו... רגע.. כל פעם הוא היה שוב ושוב ...עצומות
דרך של הגיהינם והוא אולי אני זה שהולך באולי אבא סיקרא צודק...  צודק...

 כל פעם מחדש הוא היה עושה בדיקת חמץ... ריב"ז ...הולך בדרך של גן עדן
... הוא היה בודק את הנגיעות בחורים ובסדקים והוא היה מחפש בחדרי לבו

כוחות הנפש וכל מכלול השיקולים אולי טעיתי בשיקול הדעת  שלו ואת
 ודא שאני כןו!!! ומה שוללואולי הצד השני צודק... וכל פעם מחדש הוא הי

הולך בדרך הנכונה ואז הוא היה ממשיך בדרכו... וגם ביום פטירתו!!! גם אז 
אולי אני טועה...  ...הוא שוב יושב... יותר נכון שוכב בסדר מוסר ובוכה... רגע

ואני הולך בדרך של גהינם...  והוא הולך בדרך גן עדן אולי אבא סיקרא צודק
 ר את עצמו ושוב שולל!!  והוא שוב!!! שוב מבק

שריב"ז יותר קרוב לאמת  זו הטענה הניצחת שלי מה ההוכחה הנה!!!
פעם אחת העלה מאשר אבא סיקרא... תגיד לי: האם אבא סיקרא 

וריב"ז צודק?? לא!!! בחיים לא!!! אבא סיקרא  שאולי הוא טועה אפשרות
עצמו שוב ושוב ריב"ז כל הזמן ביקר את  ידע דבר אחד: אני צודק וזהו!!!! 

אולי אני טועה ואבא סיקרא צודק ואילו אבא סיקרא אף פעם לא העלה 
: הבריא היגיוןשם הנו... אז כעת אני שואל אותך ב" ..."כפרנית כזו אפשרות

מבקר את עצמו אולי הוא כל הזמן מי נראה לך יותר קרוב לאמת??? מי ש
דרכו ואף  .. או מי שבטוח במאת האחוזים בצדקתוהשני צודק הטועה

  תענה לי בהיגיון!!!פעם לא חושב שהוא טועה?? 
מי שמעיז לבקר את עצמו ולקחת  הנה!!! כאן טמון המבחן הגדול ביותר...

באופציה שהשני צודק ואילו אני טועה... אדם כזה בדרך כלל, הוא 
ויכוח די קשה להכריע מי  כשישויש בינינו לפעמים ויכוחים  הצודק!!!

טענות מוצקות והגיוניות ויש כאן שני צדדים  אחד מביא כל צודק... סו"ס
 ולך תכריע מי יותר קרוב לאמת...

 תמיד תבדוק מבין שני האנשים המתווכחים... מי אבל!!! נקוט האי כלל בידך:
לשמוע צד שני?? מי מוכן מבין שניהם לבקר את עצמו  יותר עניו!!! מי מוכן

בזה?? תבדוק טוב טוב  דותהואולי השני טועה ול בחון את האפשרותול
נות ואת הרכות ייש לו את הכבדרך כלל מי שש בתכונות שלהם ואני אומר לך

השני  ...שלו הוא ע"פ רוב היותר קרוב לאמת מוכן להודות בטעות שהוא
הרבה יותר עוצמתי  אמנם הוא ות שלו לא מוכן לבקר את עצמושבתכונ

ינינו לבין עצמנו... אין פה ומושך... כי הוא משדר עוצמה ועקביות... אבל ב
מוכן להכיר בטעויות של  עוצמה אלא חולשה אחת גדולה שהבן אדם לא

עומד לפניך אדם רך...  מההטעיות האבסורדיות הגדולות ביותר!!!  וזו אחתעצמו.. 
שהוא טועה  לדפוק על השלחן ולהכריזו ין לו בעיה לשמוע צד שניאאדם כנה ש

חולשה וחוסר מנהיגות...  תמשדר ישיות שלווכתוצאה מהרפיסות הזו הרי הא
וזה  דווקא הוא משדר עוצמה ודעה ברורה ויצוקה ...ואילו השני שעומד על דעתו

זה בדיוק הפוך מאיך שזה מצטייר  וזה כ"כ הפוך!!!!.. הרבה יותר מושך אותנו
אין לך עוצמה יותר גדולה מאדם שהכינות והחתירה לאמת שלו בעיניים שלו!!! 

פרסה ולהודיע טעיתי... ואין לך רפיסות  תית ובהירה שהוא מסוגל לחתוךכ אמיכ"
אין ילדותיות יותר גדולה מאדם שנצמד לדעה של עצמו ולא מוכן לרדת מהעץ... 

אין עוצמה יותר גדולה מאהרן הכהן שעומד ומכריז: אני אשם!!! מזו...  יותר נמוכה
גות גדולה מזו... לך תסביר את אני לוקח אחריות!!! אני לא בסדר... אין לך מנהי

זה לבן אדם שלא למד מוסר... לך תסביר את זה למי שמתפעל ממעשים 
חיצונים... ראה הוזהרת... אם לא נלמד מוסר הראש שלנו יהיה הפוך!!! אנחנו 
 נתפעל מהחולשות הכי גדולות ונסגוד לאנשים שנצמדים למידות הרעות שלהם... 

אשרי קאה העצמית של אהרן הכהן... אשרי העם שידע להעריך את ההל
העם שזיהה את העוצמה של אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן 

המסקנה של המאמר הזה היא לא להיות אהרן הכהן... אלא לתורה... 
 להתחיל ללמוד מוסר!!! להפסיק להתפעל מסממנים חיצוניים...
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 היחיד שנפטר ממחלה קשה בצערה הרב חפשה כל דרך הגיונית ולא הגיונית ת אישה אחת                               
 ושאלה אותו "אלו תפילות אני צריכה להתפלל ואלו מעשים עלי לעשות הרבכדי להשיבו לחיים הלכה אל                                

 החליט שבמקום לשלחה מעל פניו או במקום לנסות להסביר לה  הרברק תגיד לי איך אני יכולה לקבל חזרה את בני אהובי חי?" 
עים האלה בדרך השכל שהדבר בלתי אפשרי הוא יתן לה תרגיל קטן " לכי והביאי לי זרעים של צמח החרדל מבית שאף לא ידע צער" אמר לה "אנו נשתמש בזר

חיש קל יצאה משם האשה כדי למלא את המשימה הבית הראשון אליו הגיעה היה וילה מפוארת היא  רש את הצער מביתך ולהשיב את השמחה אל חייך"כדי לג
 ?" ענו לה "באת למקום הכי פחות מתאים גברת" ו דפקה על הדלת ואמרה "אני מחפשת בית שצער לא פקד אותו

ה את כל הטרגדיות שפקדו אותם לאחרונה אמרה האשה לעצמה "מי מתאים יותר לעזור לאנשים המסכנים האלה אם לא אני שיש עת צער והתחילו לגולל בפני
 גדול כל כך ומכירה את הכאב " נשארה אתם כדי לנחמם ולעזור להם.

 

יפשה וחיפשה אבל לכל בית אליו הגיעה היה את הצער שלו כשלא יכלה להועיל להם עוד יצאה שוב לדרך להמשיך בחיפושיה אחר בית שצער לא פקד אותו ח
ל מקום סיפור עצוב אחד רדף סיפור עצוב אחר ואירועים שוברי לב נגללו בפניה אחד אחר השני עד מהרה היא הפכה מעורבת בכל כך הרבה מקרי צער ובכ

לאנשים  ןכאן  בילדים שהתייתמו ם אנשים חולים ושם ה הרגישה כי היא יכולה לעזור ולתרום שהרי מי מכיר צער גדול משלה? כאן נשארה
יתה בהקלת שנותרו ללא פת לחם ושם ניחמה זוגות חשוכי ילדים ברבות הימים יצאה לה שם של מלאך מושיע ואנשים החלו מחפשים אצלה נחמה כל כך עסוקה ה

 .זרעי החרדל הצער  של אחרים עד שצערה שלה החויר והיא שכחה את מסע חיפושיה אחרי
 
 

אכן הצליחה החיפושים אחר זרעי החרדל מבית שאין בו צער גירשו את הצער שלה מלבה  הרבבדיעבד הסתבר כי המשימה שהטיל עליה 
 (העורך) שצערם גדול מצערך. ך והשיבו לחייה תוכן ומטרה ושמחה שמתקבלת מעצם היותך

בערב ה"וורט" של אבי שיחיה לא יכול לבוא  :יוסף וזאן הרב מספרר
 ולהשתתף בשמחתי,והנה לשמחתי הרבה קראני רבנו 

לשמחת ה"וורט"  והציע שהוא בכבודו יבוא איתיזצ"ל  משה לוי ביר
    וכדבריו בזה אהיה לך כאבא ...".

 

במהלך הפגישה התעוררה בעיה כספית כלשהיא ומשפחת הכלה דרשה 
הייתי נבוך. אחרי הכל אני כאן  שהסכום ינתן עכשיו, עוד באותו הערב.

 אלא שאז שמעתי אותו אומר:. , , לבד
  סף יופקד"."שנינו נפתח עכשיו חשבון והכ

 

השעה הייתה בערך חמש וחצי אחה"צ. נסענו מיד לבנק דיסקונט, פתחנו 
חשבון על שם "משה לוי ויוסף וזאן". את הכסף הפקיד רבנו בטבעיות, 

 אהיה לך אבא.. חשבון זה נשאר פעיל עד לחתונתי. : כפי שאמר: 

 רבנובא לשנולדו לו חמש בנות  בן תורהה
זצ"ל שיברכו  הגרב"צ אבא שאול

בבן זכר. הרב חייך ואמר: יש לך חמש בנות 
  מעתה יהיו לך חמשה בנים!! –

 
ים ובאמצע נולדו לו אח"כ ארבעה בנ

ההריון החמישי פגש את בנו שליט"א (של 
ואמר לו  ) רבנו)

אין לי שום ספק שאישתי עומדת ללדת בן 
  זכר כמובן כך היה.

נכבד מחסידי בעלזא לא זכה לפרי  יהודיי
שנה מיום נישואיו  12בטן, והיות וכבר עברו 

אל  יגש הואנוהדאגה והצער קיננו בקירבו, 
קש את ברכתו, יובזצ"ל  יוחנן ג'וניאן ביר

הרב ברכו כי יזכה לבן זכר, ובנוסף לא ישכח 
 לבשרו בשורות טובות.

 

 יוחנן את החסיד הנזכר ה רבילאחר זמן רא
מיד פנה אליו , 

ואמר: אשתך כעת בחודש החמישי ומדוע אינך 
 בא לבשרני? הרי נתת דיבור כי כאשר יהיה

בשורות טובות תודיעני, דיבורו נעתק מפיו של 
יוחנן כי  ביאותו חסיד, שכן שכח להודיע לר

זוגתו נפקדה בחסדי ה', והיא כעת בדיוק 
 בחודש החמישי...

 ו.לעולם לא ייכנע ו, לעולם לא ינצחו,   
 

 תאדם ישר, מאה ליצנויו
 ממקומו.  

 לץ מאה תוכחות 
 לא יפעלו עליו. 

כעס נקרא עבודה זרה, משום 
 , נושאנו 

 מהבוס הלא נכון.

רדפו אחרי צבי. רץ הצבי  ציידיםם
גפן עבותה.  במהירות והתחבא מאחורי

 התייאשו הציידים והחליטו להרפות ממנו.
א נדמה היה לצבי שהסכנה חלפה, והוא

שמע אחד הציידים את קולות הלעיסה, מיד 
  אמר הצבי: ץ ופגע בצבי.ירה ח

למי שהסתיר אותי מפני  
 רודפי, וגרמתי רעה לעצמי.

: בשם זקנו השפת אמתת
 החידושי הרי"םהרה"ק 

"והיה ביום השישי והכינו -זי"ע
  -את אשר יביאו"

 

י והיה לשון שמחה ,שע"י
לקבל 
 את שבת קודש,זה ההכנה לשבת.

 

והצלחתת  לברכת  ן  ו עותת           העל שו הי ו הברכות   כל 

יתברך מרחם על האדם יותר  שהבוראא
 מכל מרחם, ולא עוד, 

 

שיש למישהו  לאלא שכל 
על האדם, היא מהרחמים והחמלה שנתן 

ונתן לך : האל בלבו, כמו שאמר הכתוב
 ז  ורחמך והרבךארחמים 

בבקתת העוני נמצא אושר 
תי יותר מאשר אמי

 בארמונות המלכים 

 ע"ה ) (רשל)  נלע"נ 

 
 

 פ״אתשה ניסן כח׳שבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 20:28 19:41 18:49 ם-י

 20:25 19:38 18:47ת״א

 20:28 19:40 18:48חיפה

 20:28 19:39 18:48ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "ויסף עוד"

 עין
 רואה
 לב
 חומד



 

 אומר לחברו  משוגעע
בא לך לשחק כדורגל? אבל 
אין לנו מגרש כדור וצופים 

 22אני אהיה ה אל תדאג 
שחקנים והשופט ואתה תהיה 

אלף אוהדים טוב הם  20
מתחילים לשחק ופתאום 
זורק המשוגע בקבוק על 

השופט אז המשוגע אומר לו 
: למה זרקת עלי את 

הבקבוק?! אז הוא עונה לו 
י, מה אתה בא רק אלי, 

הנהיגה  איך הייתה"  נו?
 העצמאית הראשונה שלך?" 

 
שלא מזמן  אבא את בנושאל 

הבן: הוציא רישיון נהיגה 
אתה רוצה לשמוע את אבא 

 זה ממני, 
 

?"  
 

 

ה ַוּיֹאֶמר חַ  ֶאל ְקַרב ַאֲהרֹן ֶאל מֹׁשֶ ְזּבֵ ה ַהּמִ אְתךָ  ֶאת ַוֲעׂשֵ   ַחּטָ
ר עָֹלֶתךָ  ְוֶאת ַעְדךָ  ְוַכּפֵ  ).ז, ט ויקרא(.. ָהָעם ּוְבַעד ּבַ

 

 עד אלא המזבח אל קרב לא אהרון) י"ברש הובא, כהנים תורת( רבותינו 
 אתה למה משה לו אמר. לגשת וירא בוש אהרן שהיה לפי, משה לו שאמר לאחר
 יהונתן תרגום, בחיי רבינו, ן"ברמב' יעוי( רבותינו אמרו דועו. נבחרת לכך, בוש
 מעוון לאחוריו ונרתע המזבח גבי על לאהרון נדמה קרניים בעל עגל כדמות) ועוד

 '.ה לפני ולשרת לעמוד ראוי שאינו והרגיש חשב ולכן, בידו שהיה העגל
 

חַ  ֶאל ְקַרב" אהרון אל משה לו שאמר עד ְזּבֵ ה ַהּמִ  -נבחרת לכך",  אְתךָ ַחטָּ  ֶאת ַוֲעׂשֵ
, גאווה לידי ויבוא שלם עצמו את ירגיש לא שהאדם, ורוצה חפץ ה"שהקב מה זה

ַמן ׁשְ רּון ַוּיִ ְבָעט ְיׁשֻ ַמְנתָּ  ַוּיִ יתָ  ָעִביתָ  ׁשָ ׂשִ  כחסר עצמו את ירגיש אלא), טו, לב דברים( ּכָ
, יתברך לפניו לעבוד וראוי כרצוי אותו יעשה וזה, הענווה במידת ויתנהג ראוי ואינו

ֵפיל ָלֵכן" באגרתו ן"הרמב וכדברי ֲאךָ  ַעְצְמךָ  ַהׁשְ קֹום ִויַנׂשְ  ".ַהּמָ
 

 חכם תלמיד שהיהזצ"ל  ל של מתלמידיו אחד על מסופר זה 
 , ההלכה ובספרי ואחרונים ראשונים ופוסקים ס"בש גדול ובקי מופלג
 , העיירה של כרבה לכהן לו הציעו החשובות העיירות אחת והנה

 בו שהפצירו הרבות ההפצרות בשל אולם, וכבוד גדולה רצה ולא לכך סירב הוא אך
 .יעשה מה לדעה פיו את לשאול ח"הח לרבו הלך

 

 שהוא כנגד טען הוא אך, העיר של כרבה ולכהן ללכת שעליו לו אמר חיים החפץ
: ואמר שפתיים במתק חיים החפץ לו השיב. לרבים הלכה מלהורות ומתיירא חושש
 מפחד שלא אדם, העיירה כרב שימנו רוצה אתה מי את אז, אתה לי תאמר"

 !"להורות והמתאים הראוי הוא ההוראה מיראי שהוא מי רק? להורות
 הוא אתה -חסר מרגיש ואתה החטא מפני מתיירא אתה אם, לאהרון משה שאמר זה

חַ  ֶאל ְקַרב, חפץ' ה ובך באמת הראוי ְזּבֵ  !ַהּמִ
 

 לגדול ונשאף תמיד חסרים עצמנו ונרגיש הענווה במידת לדבוק זכהשנ 
 בקרוב ונזכה, יתברך לפניו וטובים רצויים נהיה ובכך, שמים ויראת בתורה ועוד עוד

 .אמן, ברחמים ישראלים לגאולת
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

ו
 ,

סגולה -ליום שתי מעלות
 נגד שנאה

 נגש תלמיד אל הגאון רבי
זצ"ל ואמר  אהרון קוטלר

לו: יודע אני היטב מהי 
חומרתה של מידת הכעס, אבל 
כלפי אדם אחד קשה לי מאד 

ון להיתגבר עליה כיון
 .  

 

יעץ לו הרב :"רשום בכל יום 
שתי מעלות או זכויות שאתה 

כעבור חודש כבר  מוצא בו".
היו בידי התלמיד שישים 

 מעלות על יריבו.
עתה חש הוא כי עם רשימה 

ר כזאת באמת כבר
 לכעוס עליו. 

את העובדה הזאת סח לנו יהודי בר אורין  –שנה לחיות!  15לחדר הקרור! יש לו עוד  חזור
זצ"ל,  שמואל ארוארץ החפץ בעילום שמו: על אחד מיקירי העיר תל אביב, נמנה היה רבי

והוא והרב זצ"ל אהבו מאוד זה לזה. כי  ,זצ"ל יהודה פטילון י בית הרבהוא אף נמנה היה בא
 רבי שמואל הנזכר נפל למשכב עד כי הרופאים קבעו כבר את מותו, 

הרב בשומעו זאת נענה בכאב: מה רבי שמואל נפטר? הביאו מיד צדקה, תיכף שם המעות בקופה 
 שמע קולו והחל להתפלל בעד שמואל כשהוא עומד ליד המזוזה, לפתע נ

 של הרב פטילון זועק: שמואל מת? 
  וכך אמר שלשה  פעמים.! 

 

לאחר מכן פנה לבנו של רבי שמואל ואמר: לך לבית החולים, אביך נמצא כעת בחדר הקירור, 
הוא דופק בדלת ורוצה לצאת, יש לו עוד חמש עשרה שנה לחיות! בהתרגשות רבה רץ בנו 

, א יקש לפתוח את חדר הקירור למרבה הפלאבמהירות לבית החולים, וב
 ורוצה לצאת החוצה... יהודי זה אכן חי עוד חמש עשרה שנה...

האדם מתמודד כל ימיו בין שתי נטיות מנוגדות, 
 .ה ולעשות מה,הלעשות מה 

הגוף לנשמה, כמכונית לנהג. 

 ! 
 

על מנת שהנשמה תוכל 
 להתעסק בדברים חשובים.

 שלמה מבני משפחתו של הגאון הגדול רבי אחד
זצ"ל חצה את הכביש באור אדום.  זלמן אויערבך

ראה אותו שוטר ונתן לו כנס גבוה. כעבור זמן כתב 
 עלאותו קרוב מכתב לרב, ובין הדברים סיפר לו 

שנגרמה לו עקב החציה באור  
אדום, כשלא שם לש ששוטר עומד מן הצד. השיב לו 
הרב מכתב ובין הדברים כתב לו גם לכך: "אני מודה 

לקב"ה על הטרדה  שהייתה לכם בעניין זה, שהרי ע"י 
 כך תזהרו יותר בעניין הזה להבא..."

 

הציק או חוקי חציית הכביש נועדו בעבורנו. לא כדי ל
להטריד, אלא כדי לשמור על חיינו. זהירות בדרכים 

והיא ., ו נדרשת מאיתנו
מצווה של ממש "ונשמרתם לנפשותיכם" ועוד משהו, 

כשאנו עוברים ברמזור אדום, מלבד הסיכון העצמי, אנו 
מסכנים גם אחרים. ילדים קטנים עלולים ללמוד 

 בתם על זה פעם?ממעשינו ולעבור באור אדום. חש

זיע"א בסימטאות   שמחה בונם מוורקי הלך הרה"ק רבי פעם
ירושלים בלוית אחד מחסידיו.כיסה הרב את עיניו במיטפחת והחסיד 

:"הוליכו בידיו.כאשר הגיעו למחוז חפצם שאל החסיד:"
ולא תתורו"? וכי בלי כסות עינים אי אפשר לקיים " ,

הזדעזע הרב וקרא בקול "כתוב אל תהי חכם בעיניך .בקדושת העינים
" 

וידאל די  ביר - מגיד משנה
-חי בספרד במאה ה טולושא

רבנו  -היה חברו של הר"ן  .14
נסים בן ראובן. בפירושו ל"משנה 

קשים,  תורה" הוא מבאר עניינים
, רמב"םמראה את מקורותיו של 

ומסביר את סדר הספר. לא תמיד 
רמב"ם, ולפעמים  הוא מסכים עם

הוא מקבל דעות הנוגדות את 
 דבריו. 

שישה מספרי היד החזקה: ג, פירש 
 .ה, יא, יב, יג ,ד

פרצה מחלוקת קשה בעיירה קטנה ליד קוז'ניץ נודע הדבר  פעם
את שני  זיע"א מיד הזמין אליו ישראל מקוז'ניץ לרה"ק רבי

  הצדדים והוכיח אותם קשות.
 

מאד ויש מהן עברות  ה אמר הרבי: יש בתורה
 שחייב אדם לההרג ולא לעבור. 

ובכל זאת אם עבר אדם עבירה חמורה התורה איננה מצוה 
להיבדל ממנו. אבל יש מקום אחד שבו יש ציווי כזה :בעלי 

הקהל לדעת ש ל על כן, על .מחלוקת
 מוזהר להיבדל ממנו, וכך יזהר וישמר מן המחלוקת

אל תתעלם מהחיים, 
 

 גמרא כחוטבי עצים לומדי
ז"ל, כך העיד תלמידו רבי  הארי

כשהיה לומד  ,חיים ויטאל
א, היה "טורח מאוד", כל גמר

לימודו היה בדרך של התאמצות 
ומרוב המאמץ הגדול  ויגיעה,

הייתה זיעה ניגרת ממנו. את 
הטעם לכך, גילה האר"י בעצמו: 

 הקושיות יסודן מהקליפות, 

משבר  
הקליפות ומעלה את ניצוץ 

 הקדושה שבהן. 
זהו הטעם, מעיר החיד"א (בספרו 

שגמרתנו מכנה  "פתח עינים"),
 את לומדי הגמרא כבוקעי עצים.

 

ויגיעה  ,ן,אכן
בלימוד הגמרא,לא פחות מאשר 

 בחטיבת עצים.

 , טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
 , פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, ינהחנ בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי  ,לולו בת שמחה

  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל
 , סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'ברגא יורם הרב  מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר

 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן       פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל

כשבנאדם טועה 
הוא לומד 

מהטעות והוא לא 
 חוזר עליה שוב 

 

תנצל את היום כאילו 
 זה יומך האחרון 

 

ותבנה את עתידך 
 כאילו תחייה ל נ צ ח 

 



g @gmail.com




