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 "וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל"                                           
מחוברות             -נצבים וילך                  -אמר הרה"ק הבית אברהם מסלונים זי"ע, שתי הפרשות                                                 

ברוב השנים, ויש בזה רמז להתנהגות האדם. פעמים, שנדמה לאדם שהוא במצב של                                                                       
שהוא מתעלה בעבודת ה' ובשיפור מידותיו אבל במציאות הוא נמצא בזמן                                                                  -"וילך"        

הוא עומד על מקומו בעניינים אלו, ולא נמצא במצב של התקדמות                                                              -של "נצבים"              
 ועליה.        

  -ופעמים, דווקא בזמן שנדמה לאדם ברוב ענוותנותו שהוא במצב של "נצבים"                                                                     
, ההרגשה הזאת                                                                 שהוא קופא על מקומו ואינו משתפר במידותיו ובאהבת ה'

והוא מתקדם ועולה בעבודת ה'                                -כשלעצמה הופכת אותו להיות במצב של "וילך"                                           
 ובשיפור מידותיו. (בית דלי עמ' יג)                                 

 
 "ויאמר אלוקים בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת"                                                            

 ברש"י: 'לצאת ולבוא' בדברי תורה, מלמד שנסתמו ממנו מסורות ומעיינות החכמה.                                                                       
גם אחרי שנסתמו ממשה מעיינות החכמה, הוא לימד את בני ישראל את פרשת                                                                  
הקהל (פסוק יב), ללמדך שגם כאשר מצבו של האדם אינו טוב ונסתמו ממנו                                                                  
מעיינות חכמה, הוא יכול להתחזק בכך שמכניס תורה ויראת שמים באחרים. (בית                                                                       

 ישראל תשט"ז)            
 

בפסוק דנן נאמר 'ויאמר אליהם', לעומת הפסוק הקודם שבו נאמר 'וידבר', כי לכל                                                                          
'וידבר', אך להמון                       -אחד דיבר משה לפי מדרגתו. אל הצדיקים בלשון קשה יותר                                                      

ויאמר אליהם'                      כה תאמר לבית                                                  -העם ' אמירה רכה, כפי שצווה במתן תורה '
 אמירה רכה לנשים (שמות רבה יט, ג). (תולדות יעקב יוסף)                                                      -יעקב' (שמות יט, ג)                    

 
אמר הרה"ק האמרי אמת זי"ע: משה רבינו הגיע לפני פטירתו למדריגה כה גבוהה                                                                       

שוב         -שהיא מעל יכולת ההשגה של בן אנוש. לכן אמר 'לא אוכל עוד לצאת ולבוא'                                                                     
אינני יכול להיות לכם למנהיג שתפקידו הוא להדריך ולהעלות את העם ממדריגה                                                                       

 למדריגה, כי במדרגתי אין לי יכולת להיות במגע אתכם. [איש לרעהו]                                                             

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

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

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

  אסתר, שולמית בת איריס 

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

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

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

  ‘. תחי

ץץפץ בר העון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעום   מו ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעהעהעהעוווןןןןןןןןןןןןןןןןןן ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
מוקדש ע"נ מור אבי 

ובעום בבאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאארץ עותקים םת רבבות
בי 

ובעעעעום ם בבאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאארארץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקתק עעעעו םת בות
שהרבי משה אלפסי בן עישה 
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 בר מופץ ובעוםהעון באארץ עותקים םת רבבות
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 18:51כניסת השבת: 
 19:13שקיעה: 

 19:47צאת השבת: 
 20:24רבנו תם: 
 הגיליון יו"
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 האם מותר
 לבנות סוכה לאור
 השמש לכתחילה

אמר לי הגאון רבי אלחנן פרינץ שליט''א בעמח''ס שו''ת 
אבני דרך ט''ז חלקים. שיש להסתפק שהרי כיון שיש ענין 
'ל, א''כ יש לדון  כ האריז' ביותר להזיע במצוות לפי מש''
שיהיה מצוה לבנות את הסוכה בצהרים, שהרי אז הוא 
יותר מזיע, ואף שיש דין לבנות הסוכה בלילה וכמו שכתב 
הרמ''א במוצאי יו''כ משום אל חיל או כמ''ש שאז הוא זמן 
המצוה, מ''מ יש לדון שהרי סו''ס אין דין לבנות את כל 

 הסוכה בלילה, וא''כ יכול לבנות קצת ביום.
ל דעיקר הענין לבנות סוכה הוא בסכך,  אלא דמאי י''
וכמ''ש מרן החבי''ף שאת הסכך לא ישים גוי, כי הוא עיקר 
הסוכה, וא''כ בודאי מש''כ הרמ''א שיש לבנות את הסוכה 
שיבנה בלילה, ולכאורה ה''ה כולה, ומ''מ גם י''ל שמה שיש 
ענין להזיע הרי היום בארץ ישראל בהרבה מקומות אפשר 
להזיע גם בלילה, וגם אם לא, ענין בנית הסוכה במוצאי 

 יו''כ עולה על ענין זה.
וכמו כן י''ל שיכול להזיע בנוי סוכה, שהוא חלק ממצות 

 הסוכה, וזה בודאי לכאורה יכול לבנות ביום ולא בלילה.
ל דאין חיוב למצוא את הזיעה, אלא שהזיעה  ' 'מ י' ומ'
שתווצר ממילא תמחוק את העוונות, דהרי עיקרא דהאי 
מילתא איתא בספר משנת חסידים (מסכת התשובה פ''י 
משנה יא) וז''ל: לתקן עון הקרי, מועיל הזיעה אשר יזיע 
בעסק המצוות כגון מצה של מצוה ונשיאת הארון בכתף 
לקבור המת, והדומה להם, וכן הביא הט''ז (או''ח סימן תס 
ב), ומוכח מלשונו אשר יזיע, כלומר ממה שיבוא  ' סק'

 ממילא.
אלא דמאידך משמע דיש להוכיח שמש''כ מרן החבי''ף 
בתורה וחיים (מערכה ז' אות מט) כשעוסקין בלימוד 
הלכות טוב לעיין בכוח טוב לעיין בכוח טוב לעיין בכוח 
עד שיהיה נלאה מאוד ומזיע כי עסק הלכה לשבר 
הקליפות סוד הקושיות וצריך שיטרח לשבר כוחו ול 
התישין ובזה ישבר את הקליפות וגם כדי לבטל את 
החימום הטמא של היצר הרע צריך לבטלו בחמימות 
קדושה ולכן החמימות בפלפול התורה היא מצוה בפני 
עצמה כי על ידה מבטל את חימום היצר הרע המבטלו 
מהתורה והממצוות ואין לך מצוה גדולה מזו עכ''ד יע''ש. 
ל היה  ' ש ז' ' ח (סדר צו הלכה כב) כתב, שהרא' ' ובבא'
משתדל בעשיית מצת מצוה בכבודו ובעצמו וכן ראוי לכל 
ל שהמטריח עצמו במצת  ' לעשות, ואמר רבינו האריז'
מצוה, עד שמזיע יועיל לתיקון הקרי עכ''ד, ומוכח שיש 

 ענין להרויח את הזיעה.
 יוסף אביטבול)‘ (הר

ככניסכ
ששק
צצאת
ררבנ
הגגילי

בעעיה"

, 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 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

 שובר
 ‘פרסטר’ברשת 

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 נגן יוקרתי
 MP3כשר 

 אוזניות
 בלוטוס מתקדמות

(שנ ם םנש (ששמותם  נש  ם (שש  שמותם

ללל

שר שרים אשרים אשנשנה שנשננה



 סיפור לשבת

ידועים ומפורסמים דברי חז"ל לדון כל איש 
ואיש לכף זכות, גם אם המעשה שעשו נראה כדבר 
בלתי ראוי. על דברי חז"ל אלו נאמרו פירושים 

 רבים וחידושים נפלאים.
החפץ חיים אומר שמאד כדאי לאדם לאחוז 
במדה זו, ולא רק בשביל חברו אלא בשביל עצמו, 
והוא מסביר, שהרי אדם נידון לפי רוב מעשיו, והרי 

כולנו יודעים מה מעשינו, וגם הטובים 
אומר החפץ חיים יש עליהם סימן 
שאלה גדול, האם נעשו בשלמות על 
באהבה  נעשו  האם   ? פרטיהן כל 
אומר   ? הפתרון מה   , נו ובשמחה? 
הגמרא  דברי  פי  על  חיים  החפץ 
את  שדן  מי   ( (קכז: שבת  במסכת 
חברו לכף זכות כך גם ידונו אותו, אם 
כן, גם את המצוות שעשה למחצה 
לשליש ולרביע, יתנהגו איתו ברחמים 

 וילמדו זכות עליו ועל מצוותיו.
ל  ע ב  , ק ס מ ו ד ר מ ר  " ו מ ד א ה
קושיא  מקשה  שלמה'  תפארת  ה'
ַמִים  ַּבׁשָּ י  ר ה  , ה ת ו ט ש פ ב ה  א ל פ נ
יודעים בדיוק מה היתה כוונתו של 
אותו פלוני במעשהו, ואם כן, מה יועיל 
זכות?  לכף  אותו  ן  לדו יוסיף  ומה 
שדבר זה  ואומר התפארת שלמה 
מלמד אותנו בגודל הכח שיש לדיבור 

שלנו כאן בעולם הזה, לפעול ולעורר בעולמות 
העליונים. שעל ידי שאדם מדבר בזכותו של חברו, 
גורם שכך גם בשמים ידברו בזכותו של חברו, ואם 
חלילה מדבר רעה על חברו, גורם שכך גם ידברו 

 על חברו בעולמות העליונים.
חידוש  כאן  מחדש  שם טוב הקדוש  הבעל 
גדול: בזה שאדם דן את חברו לכף זכות הוא מציל 
את עצמו! לא פחות! וכל כך למה? דע לך אומר 
הבעל שם טוב, כל מה שיהודי רואה או שומע, 
כן משהו  שיש בו גם  כך, כיון  משמים הראו לו 
מאותו הדבר השלילי שראה, זה לא חייב להיות 
בדיוק אותו דבר, זה יכול להיות משהו חלקי או 
דומה, וכשהוא יבדוק הוא ימצא, והוא גם צריך 
לתקן את עצמו בזה. וכשהוא מלמד זכות על חברו, 
הוא בעצם מלמד זכות בשמים גם על עצמו. רבי 
אזמרה' המפורסמת,  בתורת ' מברסלב  נחמן 
מוסיף נדבך ואומר, שעל ידי לימוד הזכות גורם 
שיכנסו הרהורי תשובה בלבו של האדם ההוא, 

 וממילא הוא יתעלה מחובה לזכות.
'כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם' אומר 
שלמה המלך החכם מכל האדם. שמענו רבות על 
שבאמצעות ליבם הטוב והרחום  גדולי ישראל 
הצליחו לגרום לרגשות אהבה אצל האדם שעליו 

 חשבו כך.
הסיפור שתקראו מיד, סיפור על 'כף זכות', 
אותו סיפר הרב אברהם פוקוס שליט"א סיפור על 
'כף זכות', הוא בעצם סיפור פשוט ואולי מתבקש 

כפי שתשפטו בעצמכם, והוא גם סיפור שנותן לנו 
פירוש מזוית אחרת לפסוק זה, על שני חברים 
שלמרות הסיבות הרבות שיכלו לגרום לחברותם 
שתיפסק, בא הפסוק ומלמדנו שאם הם אוהבים 
זה את זה, כך זה ישאר, ושום סיבה או מעשה 

 חיצוני לא ישנו זאת.
הם היו שני חברים טובים, ההיכרות שלהם 
הגיעה ממקום העבודה, האחד היה 
את  שקיבל  זה  והוא  ותר  י ותיק 
החדש בזרועות פתוחות, הוא הנחה 
אותו בעבודה הדריך אותו צעד אחרי 
צעד בסבלנות מרובה, לימד אותו 
את רזי העבודה, את המקצוענות, 
וגם את רזי הסביבה, היכן כדאי יותר 
להשקיע, אלו דברים יחזיקו מעמד 
ואלו כחלום יעוף, היכן לשים את 

 הלב והיכן ממש לא כדאי לשים לב.
ה  ור בצ זה  את  זה  ו  מ י השל הם 
נפלאה, כאשר אחד היה מתקשה 
בהשלמת משימותיו או סתם עייף 
גשמית או נפשית מלעשותה, הוא 
לא היה צריך לבקש, החבר השני 
ידע מיד לזהות ולהציע את עצמו, כל 
אחד הרגיש שהוא תורם לעבודה 
ממנה.  לומד וגודל  מחד ומאידך 
ם  י ע ל ק נ ו  י ה ש ם  י ר ח א ם  י ש נ א
לסביבתם, בין אם היו ממקום העבודה ובין אם היו 
אנשים זרים, לא יכלו שלא להביע את התפעלותם 
מהאידליה השוררת ביניהם, ומשיתוף הפעולה 
ההדוק והמוצלח שלהם, כמובן שזה גרם להצלחה 
בעבודה, והמנהלים יכלו רק לברך ולאחל לעצמם 

 המשך הצלחה שכזו.
גם  לה  נמשכה  החברות  הדברים  מטבע 
מעבר לשעות העבודה, לשיחות טלפון, לשיחת 
חברים, פשוט והגיוני. לא, הם לא היו דומים, כלל 
וכלל לא, לא חיצונית ולא פנימית, האחד, הוותיק 
ו  במעשי קדימה,  רץ  ותמיד  נמרץ  לו  כו היה 
וברעיונותיו, והיו לו רבים. השני, החדש יותר, היה 
רגוע ונינוח, את עבודתו עשה בנחת וביסודיות, מים 

היה גורס תדיר, וזה גם   –שקטים חודרים עמוק  
היה סיכום אישיותו, איש שמאמין בתהליכים ובכוח 
שלהם וממילא בשינויים שהם יכולים לחולל. גם 
כשניסו להפציר בו להעלות הילוך ולהשיג תוצאות 
מהירות יותר, הוא הצליח לשכנע בשיקול דעתו, 
ולבסוף בצדקת דרכו כשהצלחותיו היו לשם דבר 

אחד לאחד.
החיים ממשיכים וטבעו של מקום עבודה, 
שמקדם את אנשיו, הותיק שודרג למפקח על 
מספר מקומות, והחדש יותר נכנס לנעליו של 
הותיק. אם לפני כן הותיק היה אחד שמכיר את כל 
העולם ומנהל אותו, כעת שנהיה אחראי על כמה 

 מקומות עבודה, על אחת כמה וכמה, כמעט שלא 
 >>>המשך המרתק בעמוד הבא >>>

הם לא היו 
דומים, כלל וכלל 
לא, לא חיצונית 

ולא פנימית, 
האחד, הוותיק 
היה כולו נמרץ 

ותמיד רץ 
קדימה, במעשיו 
וברעיונותיו, והיו 

 לו רבים. 

יום של הימים   40-ראשית צריך לדעת שאנו אחרי ה 
הנוראים, אנו באים עם כיסים מלאים וכמו וכיוצא בזה היה 
אומר הגר"ש פינקוס זצ"ל: 'בעולם מקובל מאד הביטוי העממי 
"החגים עברו"... אבל האמת שהם לא עברו, וכמו שעבור סוחר 
אתרוגים חג הסוכות הכניס לו רווחים, ועכשיו הכיסים שלו 

הימים הנוראים וסוכת   -מלאים, כך למעשה לכל אחד מאתנו  
לא עברו, אלא הכניסו לנו רווחים נאים. ולכן על כל אחד 
לבדוק היכן עמד לפני חודש, וכשייווכח בכל הקנינים שקנה, 
הרי יוכל לנצלם בדרך הטובה לצורך הצלחת הזמן הבא עם 

 התחדשות ועם דרגה גבוהה יותר ועם מבט אחר לחיים.
וידוע מה שמביאים מהרבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל, שאם 
אדם היה יודע כמה הוא טהור ונקי אחרי יוה"כ, אזי היה נלחם 

 בכל כוחותיו שלא לחזור ולהתלכלך שוב.
אך עוד צריך לדעת שאנו מתקרבים לחג הסוכות שעליו 
נאמר בתורה "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני 

 האדון ה'" וכשנתבונן בזה ההתכוננות לחג יראה אחרת.
וכבר שהמשילו זאת ליהודי היושב באוטובוס, ובאחת 
התחנות  עולה מאן דהו ומתיישב לצידו, הלה מרים את עיניו 
וכשרואה שאינו מכיר את האיש חוזר הוא להתכנס בעצמו, 

 ובאווירה זו נמשכת הנסיעה.
נתאר לעצמינו לו היה בא איזה אדם ואומר ליהודי זה, 
'היודע אתה מי זה היושב לצידך ואינך מכירו?! הלא זהו בינך 
האובד שנעלם ממך במלחמה והצטערת עליו רבות הרי הוא 
לפניך בכבודו ובעצמו!! וודאי שמיד היה קופץ כנשוך נחש 

 ומחבק את בנו האובד ולא היה עוזבו לרגע, 
ויש לתמוהה מה נשתנה ראייתו הראשונה של האב את בנו 
האובד שלא עוררה בו שום התעניינות, מראייתו השנייה 
שריגשה אותו עד חדרי לבבו, והלא אותם פנים ממש שראה 

 באחרונה ראה בראשונה?!
אך התשובה פשוטה מאד דבתחילה שראה האב את בנו 
היתה חסרה לו הידיעה מי הוא העומד לפניו, ולכן אע"פ שראה 
בבירור את פניו של הבן, אך הייתה חסרה לו הידיעה העיקרית 
באותה שעה ולכך לא עוררה בו ראיית בנו באותה שעה שום 
התרגשות ושום התעוררות, אולם לאחר שנתגלתה ידיעה 
מרגשת זו נשתנו פני הדברים לגמרי ונהייתה לו ראיית בנו 

 למשיב נפש, וכל זה מכח הידיעה שנוספה לו.   
ולצערינו כך נראים לפעמים פעמי רגלינו, דהנה איתא בגמ' 

 חגיגה ד: "רב הונא כי מטי להאי 
קרא "יראה כל זכורך"  הוה בכי, אמר: עבד שרבו מצפה לו 
לראותו יתרחק ממנו, דכתיב: "מי ביקש זאת מידכם רמוס 
חצרי". כי הקב"ה מצפה ברגל לראות את פניו של כל יהודי! 
אבל לצערנו לפעמים הולכים ביו"ט לביהכ"נ ומתפללים 
כמצוות אנשים מלומדה, ולא זוכרים בשעה שניגשים לרגל 
שאנו בבחינת עבד שרבו מצפה לראותו, וכביכול הרבש"ע 

 מצפה לראותינו באים לחצרות קודשו,
ובפרט כשמגיע חג הסוכות, הקב"ה מכניס אותנו כביכול 

לסוכה. צורת חיים כזו בצילו של הקב"ה, בחברת   –לביתו  
 האושפיזין האבות הקדושים. -שכנים טובים 

היא השמחה.  -העבודה המוטלת עלינו בהיותנו בתוך הסוכה 
ואל השמחה ניתן להגיע אך ורק מתוך הכרה פנימית שרק 
אוירה זו שבתוך הסוכה היא האוירה הנעימה לנו, זו החברה 
המתאימה לנו והמוצאת חן בעינינו. וההרגשה צריכה להיות כי 
עבורנו חיים עם הקב"ה מהוים אושר ושמחה שאין כמוהו. 

 (שיחת הגר"ש פינקוס עמ' לב)
לו בכח יגבר איש לשכוח  וכך כתב הפלא יועץ (סוכה): '
עצבו ורוגזו וכל דבר שמצערו, ולשמוח בכל יום שמחה חדשה. 
ובפרט כאשר יתן אל ליבו מה נעשה בשמיים ממעל על ידו... 

 אשרי ילוד אישה שזכה לכך להיות בונה בשמיים עליותיו'!

פורר ללששבבת ס



היה ניתן להשגה, אך טבעה של העבודה היה 
הקשר עם העובדים תחתיו. העובד החדש קיוה 
בליבו שיזכר לו חסד נעורים ויהיה קל לו יותר 
להשיג את המפקח החדש אך תקוותו נכזבה שוב 
ושוב, הוא היה מנסה להשיג אותו בטלפון אך זה 
נותר ללא מענה, לפעמים זה היה מרגיז יותר, 
לאחר מספר צלצולים הוא היה שומע לפתע את 
צליל הניתוק, ככה הוא מנתק עלי בפנים? הרהר 

לעצמו בעוגמה. אבל היה נראה לו 
באויר,  משהו אחר  פה איזה  שיש 
ו  י אל ע  גי מ ה  הי ח  ק פ מ ה שר  כא
למקום העבודה הוא נתן יחס חם 
כל  כמו בימים ההם,  ממש  ונפלא 
כולו היה קשוב ומסייע, פותר בעיות 
מקדם ענינים, והכל עם אותם פנים 
מאירות ואוירה נעימה שהיה משרה 

 סביבו.
מדי פעם העובד היה ממלמל 
לו  עונה  לא  שהוא  כך  על  משהו 
להשגה, אך לאחר  לטלפון וקשה 
שקיבל בתגובה זוג עינים תמהות 
עונה  הזמן  כל  י  אנ  : כמו ומשפט 
לטלפונים לכולם, חדל מלהעלות 
אותו  העביר  ופשוט  הנושא,  את 
הלאה ממנו ולא עסק בזה. זה לא 
היה קל. לפעמים, שתי דקות לאחר 

ביקור, הוא נזכר בשאלה חשובה ששכח להעלות 
שוב  אך  טלפון,  בשיחת  מזלו  את  שות  וניסה 
התאכזב להשאר ללא מענה. או איזה ארוע כמעט 
ם  ע שאר  ונ ב  ו ש ו ב  שו ר  ש ק ת ה הוא  חרום, 
השפופרת ביד. אבל הוא השתדל לדון אותו לכף 
זכות, שהוא כל היום בטלפון, והא רוצה קצת 
שקט ובסך הכל כאשר הוא מגיע לביקור, והוא 
מגיע, אנחנו מספיקים לפתור ולטפל בכל הדרוש 
טיפול. והוא הצליח. הוא הצליח לדון אותו לכף 
זכות, ולסלק מהלב כל תרעומת כלפיו, נכון השטן 

 ניסה לרקוד ביניהם, אך ללא הצלחה.
מצב בלתי  שנתיים ימים, אותו  זה נמשך 
הגיוני שעובד לא מצליח להשיג את המנהל שלו 
בטלפון, אלא רק באמצעות שליחת פקס שמי 
יותר,  שהיה  ומה   . אותו יקבל  הוא  מתי  יודע 
שהיחסים ביניהם נשארו תקינים ומלאי הערכה 
אחד כלפי השני, לא תרעומת ולא לחשושים, אף 
אחד לא ידע על זה, גם לא העובדים האחרים 

 שהיו סביבם, והיו כמה וכמה כאלה.
זה יכל להימשך עוד שנתיים ימים אלא שאז 
לא היה לנו סיפור, וגם לא היינו יודעים שכאשר 
האחד מעריך ומוקיר את חברו בכל לבו, זוטות לא 
כאשר  באחד הביקורים  להיפסק.  יגרמו לכך 
העובד העלה שאלה כבדת משקל שמציקה לו 
כבר כמה ימים, השיב לו המפקח בתרעומת קלה, 
כזאת שאלה היית צריך מיד להתקשר ולשאול, 
העובד הסתכל עליו במבט קצת פגוע ואמר: כבר 

בטלפון  להשיג אותך  מנסה  שאני  … שנתיים 
המפקח הוציא את מכשיר הטלפון מכיסו ואמר 
לו: הנה כל השיחות שקיבלתי ועניתי להם, בוא 
לקח את  שלך. העובד  לי את המספר  תראה 
המכשיר והחל לחפש את המספר שלו, לפתע 
הוא התחיל להרגיש את התחושה ההיא במעלה 
גרונו, את הרוק שהוא מנסה לבלוע ואת פניו 
המאדימות, רגע מה קורה פה? הוא הרהר בקול, 
ר  ק ו ב ב ו  , ר ק ו ב ה י  ת ר ש ק ת ה
ו  ל ר  מ ו א י  ל ד  י ג ת  . ל ו מ ת א ה
המפקח, מה המספר שלי? העובד 
כזקן  פה  בעל   , אותו אמר  מיד 
ורגיל, הרי הוא מתקתק אותו ללא 
סוף בשנתיים האחרונות. צר לי 
לאכזב אותך, או אולי לשמח אותך, 
עונה לעומתו המפקח בקול צוהל, 
התקשרת כמעט אלי אבל לא אלי, 

 החלפת ספרה אחת במספר שלי.
האם זה מעשי, ואם כן עד כמה זה 
ה  הנ ז  א תי  ו א מצי ות  להי וכל  י
חשובות  עובדות  כמה  לפניכם 
שיעזרו ויתנו לכם הכוונה מיוחדת 
לכף  לדון  של  בכל הנושא הזה 

זכות, וזו אחת מן הקבלות הראויות  
 שצריכים לעמוד עליהם:

. רצונו של הקב"ה שילמדו זכות 1
במדרש דברים רבה (פרשה ג' אות טו):  על בניו: 

"אמר משה לפניו, רבונו של עולם, יודע אני שאתה 
אוהב את בניך, ואין אתה מבקש אלא מי שילמד 

 עליהן סנגוריא".
ה'פלא יועץ' פונה  . כיצד לדון לכף זכות? 2

לכל אדם ששומע אנשים המדברים דברי חובה 
על ישראל, ומורה לו כי ישיב להם באופן של 
לימוד כף זכות. "אמור לו: 'מה יעשה הבן ולא 

לא   –לא הניחה מידה טובה, גלות   –יחטא?! עניות 
וילמדו  בגויים  ויתערבו  טובה,  מידה  הניחה 
מעשיהם, ויצר לב האדם רע, והם אנוסים, או לכל 
העם בשגגה, כי לא ידעה מה הוא האסור וחומר 

 שבו".
הגר"צ  . מידה מעולה ויקרה שמרבה שלום: 3

"הוי דן את כל האדם  הירש כותב בערך 'כף זכות':
לכף זכות, כי היא מידה מעולה ויקרה, מונעת 
קטטה ומריבה, ונותן שלום בארץ, וגורם שמן 
השמים ידונו אותו לכף זכות, שיהיו לו מליצים 
ופרקליטים בשמים וידונו אותו לכף זכות, ומסלק 
המקטרגים ואין בהם כוח לקטרג ומרבה כבוד 
שמים... והקדוש ברוך הוא חפץ בו מאוד ומראה 

 לו חיבה יתרה".
"וכן  . עלינו לדון לכף זכות גם את עצמנו: 4

צריך האדם לחפש ולמצוא בעצמו מעט טוב ולדון 
אותו בעצמו לכף זכות, ועל ידי זה יעלה באמת 
לכף זכות ויחזור בתשובה על ידי זה". (ליקוטי 

 מוהר"ן)

 סיפור לשבת

הוא הצליח 
לדון אותו לכף 
זכות, ולסלק 

מהלב כל 
תרעומת כלפיו, 

נכון השטן 
ניסה לרקוד 
ביניהם, אך 
 ללא הצלחה.

נטית האדם בהתעוררו לשוב בתשובה היא, לקבל על 
עצמו קבלות גדולות בכמות ובאיכות. גדולי ישראל הזהירו 
מפני תופעה זו, שהיא בסופו של דבר בעכריו של האדם, 
שכן הורונו חז''ל: ''תפשת מרבה לא תפשת''. עיון בפנקסי 
הקבלות של גדולי הדורות מלמדנו, שאף לגבי עצמם נהגו 
במדה זו לא הלכו בגדולות. להלן מובא משל מ''משלי 

 החפץ חיים'' (משלי קג), העוסק בנדון זה. 
מעשה בחנוני מעירה קטנה שבא כדי לקנות סחורה. 
נכנס לסיטונאי שהיה רגיל לקנות אצלו, והזמין את כל 
הסחורה שהיה זקוק לה, אלא שבקש לתת לו הכל בהקפה, 
מחמת שלא היו לו מעות, ואף הבטיח לשלם את כל החוב 

 מיד לכשיחזר ויבא לביתו. 
השיב לו הסיטונאי: ''לא ! איני יכול לתת לך בהקפה, 
שכן בדקתי בפנקסי ומצאתי שכמה וכמה פעמים כבר 
לקחת אצלי סחורה בהקפה, הבטחת לסלק את החוב מיד 
לכשתחזר ותבא לביתך, ברם, מעולם לא קימת הבטחתך, 

 לכן שוב אינך נאמן עלי ''. 
התחיל אותו חנוני בוכה ומתחנן, ואמר כי אינו אשם 
כלל במה שלא עמד בדבורו עד כה לפרע את חובותיו 
בזמן; סבות שונות גרמו לכך, ולא היה בכחו לעשות כלום 
כדי לשנותן, וכידוע ''אנס רחמנא פטריה''. אולם עתה, הרי 
הוא מבטיח בהן צדקו שיעמד בדבורו, ומיד לכשיחזר 
לביתו, יסלק את כל החוב. הוא בקש מאת הסוחר שיחוס 
וירחם עליו ועל אנשי ביתו, שכן אם לא יקבל עתה את 
הסחורה, עלול להרס כל מעמדו ויהיו הוא ובני ביתו צפויים 

 לרעב ממש. 
לא יכל הסוחר הסיטונאי לעמד בפני הפצרותיו ותחנוניו 

 של החנוני, והסכים למלא בקשתו. 
ברם, מששמעו זאת הזבנים ושאר הפקידים העובדים 
בבית המסחר של אותו סיטונאי, נתקבצו וטענו לפני 
הסוחר, כי בשום פנים אין למכר לאותו חנוני בהקפה. 

 מכירים אנו את טיבו של זה 
אמרו דבורו אינו דבור והבטחתו אינה הבטחה. פעמים 
הרבה שלחנו לו חבילות סחורה, ואפלו דמי משלוח לא 
סלק, ואין צריך לומר שלא שלם בזמן את המגיע ממנו 
בעד הסחורה עצמה, והשתמט מן התשלום בדרכים שונות, 

 לכן אין לחזר ולהקיף לו בשום פנים. 
בעוד הם עומדים ומתוכחים, נכנס לחנות מוכר אחר, 
ולאחר שעמד על טיב הענין הנדון, פנה ואמר לחנוני מן 
העירה הקטנה: ''שמע בקולי, אני אומר כאן דבר שיניח את 
דעתם של כל הצדדים: וכי לשם מה צריך אתה לקנות 
עכשו כמות גדולה כל כך של סחורה בסיטונות ולהתחיב 
לסוחר דנן ממון הרבה שלא יהא בכחך לסלקו במזמנים 
מיד? אמנם מכיר אני בסוחר זה שסיטונאי הוא ואינו מוכר 
כמיות קטנות, ברם, בטוחני בו שיבין למצבך ויתרצה 
למכר לך אפלו כמות קטנה במחיר סיטונאי, וכך תוכל 

 להרויח יפה בסחורה זו. '' 
שמעו הללו בקולו של בעל העצה. החנוני מן העירה קנה 
קצת סחורה בכסף מזמן שהביא אתו, חזר לביתו ומכרה; 
ושוב קנה במזמנים ומכר, וכך עשה פעמים אחדות עד 

 שהרויח סכום הגון שהעמידו על רגליו. 

 

 גדלותה של התשובה

כי לא תחפוץ במות הרשע כי אם ”
בשובו... ותשובה ותפילה וצדקה 

“מעבירין את רוע הגזירה  

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



מעשה נורא ברבי מרדכי אשמינר מחבר ספר 'הדרת מרדכי' שכיהן ברבנות בכמה קהילות קודש, 
וסיפר המעשה שהיה עימו לרבי פינחס מיכאל מאנטיפל וזה לשונו בקצרה במכתב ששלח אליו 
בערב יום כיפור: בלומדי אז בשיעור הקבוע שלי, נפלה עלי תרדמה, וישנתי, והנה בחלומי בא אלי איש 
הדור בתואר פנים עם זקן ארוך, ובהביטי אליו נרתעתי, ואחז בידי ואמר מה לך נרדם קום קרא אל 
אלוקים, ונרתעתי מאוד, ואיקץ והנה חלום, ואמרתי חלומות שוא ידברו, בכל זאת היה ליבי נוקפי 
וחרדה גדולה נפלה עלי, והלכתי לישון עוד על מיטתי, ושוב פעם הוא הופיע ואמר לי הווה מפשפש 
במעשיך כי אני בשליחות מהעולם העליון בא אליך, וכששאלתיו באיזו שליחות בא אלי? התעוררתי, 
ואמרתי חלומות לא מעלין ולא מורידין, אבל מהפחד לא חזרתי לישון. וביום כיפור בכיתי מאוד בכיה 
גדולה שלא הורגלתי בזה מעולם, ולא ידעתי מה זו הבכיה הלזו, וכנראה החלום גרם לי ש"לב יודע 
מרת נפשו" (משלי יד, י), ולא חלמתי שוב עד שמיני עצרת, אז ישנתי בסוכה (זה בחו"ל) כמנהגי, 
ובאמצע שינתי שוב הוא הופיע בבגדים לבנים ומראהו נורא מאוד וקרב אלי ואמר לי שהבכיה שבכיתי 
ביום כיפור הועילה מאוד ושלחוני להסביר לך פשר דבר שתוכל לתקן ולבטל הגזירה. אזי אמרתי לו, 
לא ידעתי מה אתקן ומה הגזירה? ושתק האיש הנ"ל והתחלתי לבכות בחלומי בכי גדול מאוד מאוד 
עד שנתעוררתי, וביום שמחת תורה שמחתי שמחה גדולה מאוד שלא ידעתי מעולם שמחה כזו. וביום 
שמחת תורה כאשר ישנתי על מיטתי, והצדיק שוב הופיע ומראהו נורא מאוד וקרב אלי ואמר עד מתי 
יהיה לי טרחה בעבורך לילך אצלך ממקומי הנכבד להגיד לך את דבר השליחות. ואזי התחזקתי 
וביקשתי שבזכות התורה, התנאים והאמוראים שלמדתי אותם ויגעתי בהם, תגלה את הענין. וגילה לי 
את כל הענין ואמר לי שהוא זה המהריב"ל, ופלוני העשיר שביזה אותו וסטר לו על לחיו ועוון זה חקוק 
על עצמותיו עד היום ואין לו שום תקומה עד היום, וכהיום נגזר בשמים להטיל עליך תיקונו כיון שאתה 
מיוצאי חלציו ועל ידי זה יהיה לו תקומה, אבל אני לא יודע שום יחודים וכוונות ואיך אתקן אותו? 
ונרתעתי והחלתי לבכות מאוד, ונגע המהריב"ל בפי, ואמר לי: התיקון הוא שתקנה את ספרי ספר 
המהריב"ל ארבעה חלקים, ותלמד אותו בקביעות עד שיהיה שגור על פיך מתחלתו ועד סופו, ואז 
תהיה תקומה גדולה לו, ויוכל לעלות ממדרגה למדרגה, אלא שצריך לקנותו דוקא אצל הרב 
דאנטיפל! ונתעוררתי, וחשבתי שגם אם אקנה את הספר מאדם אחר זה לא נורא, ובין כך מטרדות 
העיר שהיו על צווארי עברו שבועיים ושוב הוא הופיע לי בחלום ואמר לי לקיים את הדברים במילואם 
בלא להחסיר שום פרט, וכבר למחרת רציתי לשלוח שליח אל הרב דאנטיפל, אבל שוב נתעכבתי 
מעט מפני צרכי ציבור, וזוגתי פתאום חלתה בחולי גדול, והרב שוב בא אלי בחלום ואמר לי: שזו 
אזהרה אחרונה, וגם שזוגתי חולה זה בגללי, ובקשתי מהרב שיתפלל על זוגתי שנמצאת בסכנה 
גדולה, וברוך ה' הכל הסתדר לבסוף שהכל בא על מקומו בשלום, "ישמע חכם ויוסף לקח" (משלי א, 
ה) נשמור פינו מלדבר  על שום אדם  ובפרט על תלמידי חכמים דיבורים האסורים ואין בהם שום 

 תועלת נרבה בלימוד תורה ובשקידת התורה.
 

סיפר הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א יהודי שהתגורר בחו"ל ושכח לגמרי מיהדות ולא שמר שבת ולא 
הניח תפילין ושום מצוה לא עשה כמעט, והוא היה עובד בחנות שלו והנה ביום מסויים הוא יושב 
בחנות שלו והוא מרגיש שהידיים שלו מסרבות לנגוע בכסף ולמכור את הסחורה וכאילו לוחשים לו 
מהשמיים מה אתה עושה פה, תקום תלך מכאן, בהתחלה הוא ניסה לחשוב שאולי הוא מדומיין אבל 
הוא החל להרגיש שהוא לא מסוגל לשבת בחנות עם הסחורה והכסף והוא קם וסגר את החנות והחל 
לילך בלי לדעת לאן. והנה הוא רואה איזה יהודי ושאל אותו האם היום יש משהוא מיוחד אצל היהודים, 
איזו שאלה ענה לו היהודי, הרי היום זה היום הנורא ביותר בשנה היום יום הכפורים, ואז האיש הבין 

 והלך לבית הכנסת להתפלל וחזר בתשובה. 

 סיפורים מחזקים  
 מדוע הגר"א מוילנא זצ"ל חזר בו מכוונתו לעלות לא"י? 

(לא,ב) ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד    
 לצאת ולבוא וה' אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה.

ידוע ומפורסם שהגר"א מוילנא זצ"ל התחיל לעלות לארץ      
ישראל ובאמצע הדרך חזר בו וסב על עקבותיו, ונאמרו ונכתבו 
הערכות שונות מה היתה הסיבה לביטול הנסיעה וכיצד ראה כי 
אין לו רשות מן השמים, כמו שאמר לבנו (נדפס בהקדמת בניו 
לביאור הגר"א לשו"ע או"ח) שהפציר בו לגלות את הסיבה, "אין 

 לי רשות מן השמים".    
) המספרת 14הע'    468וישנה שמועה (מובא בס' "הגאון" עמ'     

שהגאון כבר ישב על האניה בדרכו לא"י אלא שלפתע נפל מידיו 
ספר תנ"ך ונפתח לנגד עיניו בפסוק הנ"ל "לא תעבור את הירדן 

 הזה", וראה בזה הגאון כי מן השמים מבקשים למנוע את נסיעתו.
בס' עליות אליהו (הערה פ"ו) כ' "שמעתי מפי מו"ר הגאון מ'    

אליהו זצ"ל אב"ד דקאליש [הוא ר' אליהו רגולער תלמיד הגר"ח 
מוולזין] כי ברור לו ממעשים וכן מכתב יד קדשו, כי הגאון נ"ע 
היה ניצוץ משה רבינו ע"ה, ועל כן לא נתנו לו רשות מן השמים 

 ליכנס לארץ".
והרד"ל שם תמה מהעובדה שרשב"י ועוד אחרים היו מנשמת    

משה רבינו ע"ה כמבואר בס' הגלגולים (למהרח"ו פל"ה) ובכל זאת 
 עלו ובאו לא"י.

ור' אברהם שמחה מאמציסלאב שם ג"כ פקפק בטעם זה וכ'    
 "לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי, מכמה טעמים".

אולם בס' תולדות יצחק (לר' יצחק כהנא תלמיד ר' אייזיק חבר    
 זצ"ל עמ' ק"נ) כתב ג"כ כהר"א ראגולר עי"ש.

 
 האם יש ענין לעשות "קידוש לבנה" במוצאי ז' אדר?

היום מלאו ימי ושנותי ביום זה נולדתי ביום  -כ' רש"י "אנכי היום"    
זה אמות, ובגמ' מגילה (יג:) איתא שבז' אדר נולד ובז' אדר נפטר 

 משה,   
ובשו"ת שבות יעקב (ח"ג סי' ל"ב) נשאל באופן שיצא ז' אדר    

ביום חמישי, ויש שרצו לעשות קידוש לבנה בליל שישי ולא 
לחכות למוצאי שבת, וטעמם עמם דהרי כבר עברו ז' ימים 
מהמולד והגיע זמן קידוש לבנה, ואמנם בזמן רגיל היו מחכים 
למוצאי שבת כדין, אולם כיון שיום חמישי ז' אדר הוא יום 
פטירתו של משה רבינו ע"ה, וכניסת יהושע לתפקיד מנהיג של 
כלל ישראל שעליו נאמר "שפניו כפני לבנה" נמצא שיש ענין 

 מיוחד לקדש הלבנה בליל שישי.
והשיב להם שזה טעם פגום מעיקרא, ולא ידעתי מאין יצא    

להם טעם זה וכו', ומה בשורה טובה יש כאן שנסתלק משה וניתן 
רשות ליהושע שהוא רק "כפני הלבנה" עד שאמרו בש"ס אוי 
לאותה בושה ואוי לאותה כלימה, ומה גם שניתן כבר ליהושע 
רשות קודם מיתת משה, ועוד מה בשורה טובה יש כאן כיון שגם 
יהושע כבר נסתלק עם כל הדורות הראשונים והדור יתום נשאר 
לפנינו, ואין לנו לבדות חידושי דינים נגד השו"ע בלי ראיה 

 מספקת וראוי לגעור באותן שרוצין לעשות כן.
 מהי הסגולה שכתב הגר"ח פלאג'י זצ"ל לחשוכי בנים?

(לא,יט) ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל    
 שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. 

הנה המצוה האחרונה במנין תרי"ג היא מצות כתיבת ס"ת    
 הנלמדת מפסוק זה, והמצוה הראשונה היא מצות פריה ורביה,

וכ' בס' "ברכת מועדיך לחיים" (להגר"ח פלאג'י זצ"ל חלק א'     
דרוש א' לס"ת) "שמעתי מפי קדוש אבינו מלכינו הגאון המפורסם 
מרן זקיני ז"ל [בעל החקרי לב] דקבלה בידם דכמה חשוכי בנים 
שלא הולידו כלל על ידי שקיימו מצות כתיבת ס"ת זכו להיבנות 

 והולידו בנים ובנות, ע"כ.
ואפשר שלשיטת הרא"ש (מובא בטור יו"ד סי' ר"ע) שהאידנא   

שכותבין ס"ת ומניחים אותו בבית הכנסת לקרות בהם ברבים, 
מצות עשה על כל ישראל אשר ידו משגת לכתוב חומשי התורה 

 ומשנה וגמרא ופירושיהם להגות בהן הוא ובניו. 
א"כ ה"נ בנידון דידן אפשר שהסגולה בזה גם להוציא ספר כדי   

 שבזה יזכה שיהגו הוא ובניו.
בספר חסידים (אות תתעד) מובא "מעשה באיש אחד שנתן 
לאשתו זקוק (מטבע) שתקנה בו מעיל, אמרה לו אותו זקוק תן 
לי ותן לי רשות לקנות בו ספר או אשכיר סופר שיכתוב לי ספר 
ואשאיל ללומדים שילמדו בו, והרתה וילדה בן וכל אחיו היו עמי 

הארץ כי אם אותו בן היה למדן".
וכן הובא בס' מעבר יבוק (שפת אמת פכ"ו) "אשה שקונה    

 ספרים להשאילן לאחרים ללמוד זוכה לבנים תלמידי חכמים".
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 פי''    -''האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי                                      
פי הספרי: למה העיד בהם (משה) שמים וארץ? אמר משה:                                                  -כותב כאן רש''י, על                    

 אני בשר ודם, למחר אני מת. אם יאמרו                                  
מי בא ומכחישם? לפיכך העיד בהם שמים                                        -ישראל: לא קיבלנו עלינו את הברית                                   

 וארץ עדים שהם קיימים לעולם.                           
נוכח (''האזינו השמים!''). ולארץ                                 -נשאלת השאלה: מדוע פונה משה לשמים בלשון                                        

 נסתר (''ותשמע הארץ'')?                      -הוא פונה בלשון              
א): כך היו נקיי                                                                         ג, ע'' משיבים על כך חכמי ישראל: שנינו במסכת סנהדרין (כ''
הדעת (=בעלי המידות הטובות) שבירושלים עושים: לא היו חותמים על השטר,                                                                    
אלא אם כן יודעים מי חותם עימהם; ולא היו יושבים בדין, אלא אם כן יודעים מי                                                                          

 יושב עימהם; ולא היו נכנסים לסעודה, אלא אם כן יודעים מי מסב עימהם.                                                                 
נוכח לשמים והזמינם לעדות; ומיד הודיע להם, שגם                                               -כיוצא בכך פנה משה בלשון                       

 פי''.     -הארץ תעיד עימהם, ככתוב: ''ותשמע הארץ אמרי                                         
 

טוב, פירש את פנייתו של                        -שם    -הצדיק רבי יעקב יוסף מפולנאה, מתלמידי הבעל                                           
 משה בפתח שירת ''האזינו'' בדרך הבאה:                                   

 חכמים, השקועים יומם ולילה בענייני שמים;                                       -היינו תלמידי              -''האזינו השמים''                  
הכוונה להמוני העם, הנתונים בשנות חייהם בעולם הזה בעיקר                                                            -''ותשמע הארץ''                  
 בעניינים ארציים.                

החכמים        -החכמים לפנייתו לשאר בני העם; שאם תלמידי                                         -וקודמת הפנייה לתלמידי                     
 יאזינו        -המנהיגים והמדריכים הרוחניים                               -

לדבריו, ממילא ישפיע הדבר על שאר בני העם, וגם הם ישמעו ויקבלו את                                                                 
 הדברים המושמעים באזניהם.                        

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

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

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

  אסתר, שולמית בת איריס 

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

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

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

  ‘. תחי
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 בקצה ההלכה:
 השריפות בירושלים

 ואנחנו, האמנם?!
להתחזק בלימוד הלכות שבת, ראיתי שהביא ממרן 
הגר''ח קניבסקי שליט''א שענה לפני כחמש עשרה 
שנה שפרצו כמה שריפות בבניני מגורים שיש 
פ  ' להתחזק בלימוד הלכות שבת, ולהתחזק בזה ע'
דברי הגמ' במסכת שבת ששריפות מגיעים מחמת 
חילול שבת. והעיד הגר''ש קולדצקי שליט''א שאכן 
'כ הכא נמי יש  התחזקו בזה והשריפות הפסיקו, וא'
להתחזק בלימוד הלכות שבת, ובשמירת השבת 
לדקדוקיה, ויתכן להוסיף שהנה תמיד מרן שר התורה 

א מורה ובא  ח קניבסקי שליט'' לשים גרנטור    הגר''
י  לחשמל, ולא יתכן להשתמש בחשמל שמיוצר ע''
מחללי שבת, ואמנם יש כמה קולות בדברי הפוסקים, 
אבל לכאורה יש מקום להחמיר בזה, ובפרט שמרן 
הגר''ח קניבסקי שליט''א נשאל ע''ז האם הוא בכלל 
הדין שהוצאות שבת חוזרות, והשיב שכן, וכיון שכן 
ס  ' נראה שיש ענין לכאורה להתחזק בזה כיון דסו'
חשמל הוא כאש, [ואמנם כן הוא לפי דעת מרן 
'א ולא לפי הגרשז''א] וכיון שכן יש להתחזק  החזו'
אש תחת אש, וכן בלימוד הלכות שבת, וכמ''ש הנה 
ידוע מה שהביא מרנא החפץ חיים זצוק"ל בהקדמתו 
למשנה ברורה חלק ג' בהל' שבת, (אך באיזה ענין) 
אחר דמאריך בגודל מעלת לימוד הל' שבת כותב, 
וכבר העיד בנו הגאון בעל אורים ותומים בספרו 
יערת דבש כי אי אפשר כל במציאות שינצל מאיסור 
שבת אם לא ילמד כל הדינים על ברים היטב עכ"ל. 
וי"ל דלא בעינן אלא רק לימוד הדינים גרידא האסור 
והמותר, כדי שיהא הלכה ברורה ומשנה ברורה מה 
האדם יעשה, ולא ספיקות ובלבולים, כי לא האדם 

ולבלבול ולבסוף לא ידע את ההלכות    יכנס ללחץ 
כדבעי, וע''ע במה שהרחבנו בכ''ז בספר שערי יוסף 

 אורחות הישיבה סימן מו.
עוד נראה לענ''ד הקטנה לומר ע''פ מה דאיתא בגמ' 
בסנהדרין בריש פרק חלק, שכל בית שאין נשמעין 
בו דברי תורה בלילה אש אוכלתו, וע''כ יש להתחזק 
בזה בלימוד התורה הקד' בלילה, ושיהיו נשמעים 
י כן אש  ' בבית דברי תורה, ולא רק בהרהור, וע'

 התורה מגינה על הבית..
 יוסף אביטבול)‘ (הר

ככניסכ
ששק
צצאת
ררבנ
הגגילי
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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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 סיפור לשבת

לקראת  ’ הסיפור המדהים הבא פורסם במוסף  
 ויש בו כדי לחזק את האמונה בבורא עולם.‘ שבת

אנחנו נוסעים לסבא של אשתי. הנוף חולף על 
פנינו, סוכות בנויות לתפארה, יהודים יקרים צועדים 
ילדים קטנים  בידם,  ארבעת המינים  עם  ברחוב 
עלי  רק  בחגך",  פלא, "ושמחת  לא  מאושרים. זה 

 השמחה מדלגת בקלילות.
הנסיעה השנתית הזו, בסוכות, היא חוויה מיוחדת 

עבורנו. הקטנים נהנים להסתכל בחלון 
של  סבא  נהנה.  אני  גם  כלל  ובדרך 
אשתי, הוא אדם מיוחד ותענוג לפגוש 
אותו, אבל הפעם אני מרגיש איך גוש 

 גדול עומד בגרוני וחונק אותי כמו צבת.
"אבא", פונה אלי יוסי בן הכמעט 
שלוש עשרה, "אני לא הבנתי באיזה 
אולם תהיה הבר מצווה שלי, וגם מתי 
תקנה לי כבר חליפה?" הוא מסתכל עלי 
רגע ויורה עוד כדור הישר ללב המכווץ 

 שלי: "ומה עם ההזמנות, אבא?"
שאלות טובות יש לו לבחור, אני 
מגייס את כל הכוחות מתוכי, שולח אליו 
חיוך ואומר לו שלא ידאג ובעז"ה הכל 

'איך מיד …  יהיה בסדר ומיד אחרי החג 
אחרי החג?' צורח בתוכי קול היסטרי, 
אבל אני משתיק אותו, שיוסי לא ישמע 
את הלב הפועם שלי. חם באוטובוס, אני 
אומר לו. "אבל יש כאן מזגן אבא! ואבא 
כשרה  היא   , הזו הסוכה  את  תראה 

 בכלל?"
אני מסתכל לצד שהוא מצביע, אבל הטלפון 
מצלצל, על הקו הקבלן שסיים לפני חודש לשפץ את 
הדירה. מלכתחילה אמרתי לו שאני אשלם לו חלק 
אחרי סוכות והוא הסכים, עכשיו הוא רוצה להזכיר 
שסוכות כמעט נגמר. נכון, באמת ככה, ואין לי מושג 

 מאיפה אביא לו את יתרת הסכום.
למה שיפצנו? אני שואל את עצמי ונזכר שבעצם 
לא היתה לנו אפשרות אחרת, אי אפשר היה לשרוד 
יותר בצפיפות האיומה הזו. אני אברך כולל ברוך ה', 
אני יודע שזכיתי ובדור שלנו זה לא פשוט. לקום בבוקר 
וללכת לעשות את הדבר הנפלא ביותר שכל יהודי 
מאחל לעצמו, ללמוד תורה. אשתי גננת ומרוויחה 
סכום זעום, וביחד אנחנו לא ממש מצליחים לכלכל 
את המשפחה הברוכה שה' נתן לנו. אבל ברוך ה', אנו 
לתורה  נו  ילדי את  מגדלים  ומאושרים,  שמחים 

ואני עצמי עוסק בתורה הקדושה משוש חיי,  ומצוות 
 בשמחה ובאושר.

מיד אחרי פסח, כשהרגשתי שהגיעו מים עד נפש 
ואי אפשר יותר, הצעתי לאשתי שאתחיל לכתוב קצת 
סת"ם. כמה פעמים ניסיתי ויש לי כתב יפה, ובעז"ה אני 
יכול להצליח. אני אהיה סופר סת"ם, אמרתי לה, 
מרגיש מדקרות של חרב בליבי, רוצה כל כך ללמוד, 
אבל אין לי ברירה, יש לי משפחה וילדים ומישהו חייב 

 לפרנס אותם.
אשתי שומעת את הדברים ומנענעת בראש: 
"בשום אופן לא", היא אומרת לי, "התורה שלך חשובה 
לנו יותר מכל דבר אחר. תמשיך ללמוד תורה בעיון וה' 
יעזור". אני מסתובב, שאף אחד לא יראה את הדמעות 

לשבת  להמשיך  יכול  אני  ראייתי.  את  שמסמאות 
וללמוד תורה למרות המצב הלא פשוט הזה. ואשת 

 החיל שלי, ה' תעזור לנו בשבילה.
אחר כך הבניה ועכשיו הבר מצוה, חצי שנה 
חלפה והיא לא היטיבה איתנו, פעם ראשונה שאני מבין 
שהמילים "החובות חנקו אותו" הם לא מליצה. החובות 
עוד רגע חונקים אותי, אני מרגיש את הטבעת שלהם 
הולכת ומתהדקת, ועם כל זאת, בוטח בהקב"ה נותן 
התורה, הזן ומכלכל את כולנו מביצי 

 כינים ועד קרני ראמים.
"אבא, הגענו", מעיר אותי אחד הילדים, 
כל  את  נועל  אני  לרדת".  "צריכים 
התחושות הקשות, משליך אותן החוצה 
ע  וד י  , שפתי על  ק  ענ ך  ו חי ורח  ומ
שעכשיו אני צריך להיות במיטבי, זה 
מגיע לסבא, מגיע לילדים ומגיע לי. 
אנחנו צועדים כולנו לבית של סבא של 
אשתי, יהודי מבוגר ויקר מאוד. בסוכות 
אנחנו מגיעים לבקר אותו ומשתדלים 
לא  אני  את הזמן.  לו  להנעים  מאוד 
אבוא אליו עם פנים חמוצות כשרשימת 

 דאגות משתרכת מאחורי.
סבא מקבל אותנו יפה כמו תמיד, שמח 
ם  י לד הי ם.  עי מגי ו  אנחנ ש כ וד  מא
ם  י שב ו י ו  אנחנ ם,  ה גם  ם  רי וש מא
ומשוחחים בנחת. אחרי כמה שעות, 
כשאנחנו קמים ללכת, מלווה אותנו 
סבא לדלת, ואז הוא מצביע על שני 
קרטונים. "תראה", אומר לי הסבא המבוגר, "יש כאן 
קרטונים עם ספרים, יכול להיות שהם יעניינו אותך, 

 אולי תוכל למכור אותם".
אני תוהה ביני לבין עצמי מה יש כאן, ואם לא יהיה 
לי כבד מדי לסחוב, אבל שני הבנים שלי, בן הבר 
מצווה ואחיו הגדול יותר, מרימים בקלות את הארגזים. 
אנחנו נפרדים מסבא, מאחלים לו שנה טובה וחוזרים 

 הביתה.
בבית אני פותח את הקרטון ואיזושהי התרגשות 
אוחזת בי. גם בלי להבין ביודאיקה ובספרים ישנים, אני 
מבין שיש כאן אוצרות של ממש, ספרים יקרי ערך. אני 
רואה את הספר של השל"ה מדפוס ראשון, שני ספרי 
רמב"ם שהודפסו לפני חמש מאות שנה, וטור גם כן 

שני …  מלפני חמש מאות שנה, ועוד ספרים עתיקים 
 קרטונים מלאים בספרים עתיקים.

אני קורא לסוחר בספרים עתיקים ומראה לו את 
הקרטונים, הוא לא מסתיר את התפעלותו, ואומר לי 
אחד  כל  עבור  שקלים  אלף  לשלם  כן  מו שהוא 
מהספרים. אחר כך אני פונה לסוחרים אחרים, הם 
רואים את הספרים, מתפעלים עמוקות. על הספר של 
השל"ה מדפוס ראשון הם משלמים לי שבע עשרה 
אלף דולר, וכל ספר של הרמב"ם מלפני חמש מאות 
שנה נמכר בשמונה עשרה אלף דולר, והטור מלפני 

 חמש מאות שנה גם כן בסכום לא רע בכלל.
ומה יש לי עוד להוסיף? אולי לספר לכם שהבר 
מצוה נחגגה ברוב פאר והדר, והחובות לקבלן שולמו 
במלואם ונשארתי עם עודף ועם הבנה שהקב"ה לא 
צריך שאהיה סופר סת"ם, וכל בוקר כשאני צועד שוב 

 לכולל אני מודה לו על כך שלא ויתרנו.

החובות עוד רגע 
חונקים אותי, אני 

מרגיש את 
הטבעת שלהם 

הולכת ומתהדקת, 
ועם כל זאת, בוטח 

בהקב"ה נותן 
התורה, הזן 

ומכלכל את כולנו 
מביצי כינים ועד 

 קרני ראמים.

הנה בעצם תפקידה של הישיבה הינו ליצור חייץ בין 
שבן ישיבה זה משהו אחר, מרומם יותר,   -הבחור לרחוב  

כהן  גבוה יותר. וכפי שסיפר הגאון הגדול רבי דוד 
 שליט"א:

כשמרן הסבא מסלבודקה זיע"א הגיע לרבי ישראל 
סלנטר זיע"א לשמוע ממנו מה היסוד להקמת ישיבה, אמר 
לו רבי ישראל, שהיסוד להקמת ישיבה הינו לרומם, לגדל. 

 ישיבה צריכה לרומם ולגדל!  -
ואת זה בן תורה חייב להרגיש, שכאשר הוא נכנס 
לישיבה, הוא נהיה משהו אחר! ובהקשר לכך סיפר 
המשגיח דישיבת לייקווד רבי נתן ווכטפויגל זצ"ל, שהיה 
בחור שרצה לבוא ללמוד בישיבה בלייקווד ואמו התנגדה, 
ואז הבן הציע שיבוא כל שבת מהישיבה, ולכך האמא 
הסכימה באומרה: "אם תבוא כל שבת אתה לא 'ליקוודער', 
אפילו אשה פשוטה  אתה שייך לנו"! ואמר המשגיח: '

לא מחוברים   -הבינה שאם לא נמצאים ברציפות בישיבה  
 אליה'.

וכן היה אומר הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי 
האם זהו רק מקום שלומדים בו   -שליט"א: "ישיבה"  

תורה? הרי את זה אפשר ללמוד בכל בית מדרש, או בבית 
 זו מעלה ומדרגה של בית המקדש! -הכנסת. ישיבה 

וכמו שהגמרא אומרת: "מיום שחרב בית המקדש, אין 
לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, שנאמר 

שערים   -"אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב"  
המצוינים בהלכה. בחור שמרגיש שהוא לומד בבית 
המקדש, יודע ששם לא מתעסקים בדברי חולין, במקום 
כזה מרגישים את הקב"ה בקרבה מיוחדת, וממילא בדרגה 
כזאת ניצול הכוחות ללימוד התורה הוא מקסימלי, וזו 
הערובה ללימוד התורה בהצלחה.סיפר העסקן האגדי רבי 
שלמה לורנץ ז"ל: עד כמה תפסה הישיבה מקום נכבד 
בעולמו של מרן החזו"א זצ"ל, למדתי ממעשה שהיה לי 

 עמו:
לפני כל נסיעה לחו"ל, נהגתי להיכנס למרן, לברר האם 
ישנם דברים שהטיפול בהם אינו סובל דיחוי. לפני אחת 
מנסיעותי לחו"ל, כאשר שאלתי את מרן האם יש ענין 
שאוכל לעזור בו לפני נסיעתי, ענה לי מרן, כי ישנה 
ישיבה אשר אינה יכולה להשלים את בניית המבנה שלה, 
מפני שחסרים לה חמשה טון מלט, וביקש ממני שאפעל 
להשגתם. באותה תקופה היה מחסור במלט, והונהגה 
הקצבה והגבלה על רכישתו. מרן הסביר לי שהעניין אינו 
סובל דיחוי, והוא מבקש שאסדרו, אם אוכל, לפני נסיעתי 
הבעתי בפניו את תמיהתי: 'האם זה עומד ברומו של עולם'? 
כוונתי הייתה לשאול על עניני הכלל, והנה הוא מדבר על 
חמשה טון מלט עבור ישיבה קטנה, שאינה תופסת מקום 

 מרכזי בעולם הישיבות?
זה דבר העומד ברומו   -השיב לי מרן: "דע לך, 'ישיבה'  

של עולם. כל מה שמחוץ לישיבה, זה רק הטפל לעיקר, 
אבל התכלית והמטרה היא הישיבה. ולא רק ישיבה גדולה 
הנחשבת אצלנו למכובדת ואנו מבינים את ערכה, אלא כל 
ישיבה, ולו הקטנה ביותר, אפילו אם היא עושה רק את 
צעדיה הראשונים, כמו הישיבה הזו שאינך מכיר, גם זה 
שאינך מכיר, גם זה הדבר העומד ברומו של עולם, וכדאי 
שתקדיש לה את הזמן, כדי שהם יוכלו לסיים את הבניין 

 ויתחילו ללמוד בו". 

פורר ללששבבת ס



הרב הגאון ר' אליהו חיים כהן שליט"א, מחבר 
סדרת ספרי 'אוצרות התורה' מוסר שיעור קבוע 
בעיר ראשון לציון. אחד המשתתפים, יהודי יקר 
מיוחד  סיפור  לו  , סיפר  "ו ימני הי משה  בשם 
לנו ע"מ  למוסרו  מיהר  והוא  שהתרחש עימו 
שנפרסמו בעלון. והנה הסיפור, כפי שכתב זאת 

 משה בעצמו:
"מיד לאחר נישואיי בשעה טובה ומוצלחת 

עם בת זוגתי, החלטנו שאנו מעשרים 
ר  ש ע מ ת  ו ס נ כ ה ה ל  כ ם -מ י פ ס כ

לצדקה, כידוע. יהיה מה שיהיה. ואכן, 
 זיכנו השם לעמוד בזה.

מה, נודע לי שיש -"לאחר זמן 
ם  י מ ר ו ת ר  ש א כ ש ר  מ ו א ה ק  ו ח
ישיבות   : כמו רשומות,  לעמותות 
וכוללים, ארגוני חסד וכד' מקבלים 

הכנסה החזר חלקי על כך. -מהמס 
י  פ כ ) מס  ה נת  ש ף  ו בס  , מת א ב ו
שקוראים לזה) הצטברו בידינו כמה 

הכנסה, -קבלות אותן הגשנו למס 
שאכן שלחו לנו החזר בסכום נאה. 

כך …  כמובן שמיהרנו לעשר גם ממנו 
במשך תקופה ארוכה, אני מעשר 
מהמקומות  מחלק  מקבל  י,  כראו
קבלות, מעביר אותם למס הכנסה 
ומקבל על כך החזר, תוך כדי שאני 

מגיע' להם -מעביר גם למס  הכנסה את מה ש'
 מההכנסות שלי.

"באחת הפעמים, אני מקבל טלפון מהפקיד 
חובות  כמה  ל  ע אצלי  מברר  ש הכנסה,  מס 

להם   –שלטענתו קיימים. כלומר   שילמנו  לא 
להם  שאני משתדל לשלם  כראוי. אני ידעתי, 
בקביעות את מה שהם אמורים לקבל, תמידין 
כסדרן. לא הבנתי מהיכן הפקיד הזה ממציא את 
החובות הללו. ניסיתי לומר לו שאני משלם בכל 
פעם את כל הסכום ולא מחסיר כלום, אך הוא עוד 
לאחר הזיכוי על הקבלות של  שגם  מודיע לי, 

שקלים. לא עזרו  676התרומות, נשאר חוב על סך 
כל הוויכוחים וההכחשות שלי. הוא שלח לנו ספח 
בדואר, בו נכתב שאנו נדרשים לשלם את הסכום 

 הנ"ל עד לאזור סוף חודש תמוז של אותה שנה.
"אמנם החוב לא שבר אותנו, שהרי סוף סוף 
מדובר בכמה מאות שקלים ותו לא, ועד עכשיו 

הכנסה, -שילמנו פי כמה וכמה מהסכום הזה למס
אך אמרתי לעצמי: רגע, אנו הרי קיבלנו על עצמי, 
שמכל ההכנסות שלי ושל אשתי נעשר מעשר 
כספים כראוי, ואנו גם יודעים ש"עשר, בשביל 

כלומר, מבטיח לנו הקב"ה שאם   –שתתעשר"  
כספים כראוי, נתעשר, ואני גם יודע -נעשר מעשר

בבירור שעישרתי בצורה מושלמת. אז מנין, למען 
 ה', מנין צץ פתאום החוב הזה?

"הדבר הטריד אותי במשך כמה שבועות, ולא 
נתן לי מנוח. היה זה בעבורי ניסיון באמונה. נכון 

היכן …  שהסכום הזה הוא לא כ"כ משמעותי, אבל 
ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לעשירות? בכל 
לעמוד בניסיון כראוי ולהתחזק  זאת, זיכני ה' 
באמונה. אמרתי לעצמי: הקב"ה מעמיד אותי 
גם כשקורים  לבדוק האם  רוצה  הוא  ן,  בנסיו
פתאום דברים לא ברורים שאין שום דרך בעולם 
להסביר אותם, האם אמשיך להאמין בו באמונה 
שלימה ואמיתית, או שחס ושלום תיחלש קצת 

 אמונתי.
ן  האחרו התאריך  י  פנ ל ים  מי ו י
חוב', הלכתי לסניף  לתשלום ה'
ם  ו כ ס ה ת  א י  ת מ ל י ש ו ר  א ו ד ה
במלואו. כל הדרך זימזמתי לעצמי: 
לטב  רחמנא,  דעביד  מאן  כל  '

 …'עביד
"המשכתי כרגיל בעיסוקיי וכמעט 
שכחתי מהמקרה. כמעט שכחתי, 
לי  להזכיר  דאגו  משמים  אבל 
שאכן, ממעשרות מתעשרים, גם 
אם זה לא מגיע מיד, וגם אם לא 
לאחר שבוע, אבל זה מגיע בסופו 

 של דבר.
"באמצע בין הזמנים של חודש אב, 

ממס  נוסף  מכתב  מקבל  י  -אנ
הכנסה. בתחילה חששתי, וחשבתי 
משלם  שאתה  ראו  ש"הנה, הם 
חובות ש'מפילים' עליך כמו 'ילד טוב', הם דאגו לך 

אבל בסופו של דבר פתחתי …  לעוד אחד כזה" 
את המעטפה. והנה, אני קורא ולא מאמין, כמו 

ן   העלו מקוראי  רבים  לא   –שבוודאי  קוראים 
 מאמינים:

נכתב שם שהם מצאו שיש לי זיכוי על סך 
כמעט פי עשר מהסכום ששילמנו, ,₪    6,699של  

 ושהסכום הזה הועבר כבר לחשבון הבנק שלי.
מנין הם המציאו את זה? לא יודע, כמו שאני 

הקדוש ברוך … לא יודע מנין הם המציאו את החוב
בשביל  שנאמר "עשר  שמה   , לנו הראה  הוא 
שתתעשר" זה "עד הסוף", בלי חכמות. גם אם 

 בהתחלה זה לא נראה כך. ישתבח שמו לעד.
מאז, אני מתפלל לקב"ה ומבקש שישלח לי 

… עוד כמה חובות וזיכויים כאלו. אני אשמח מאוד 
ואם יש אי מי מקוראי העלון שעדיין לא מאמין, 

 דאגתי לצרף גם את הספח של הזיכוי.
ולסיום: כמובן, שגם מהסכום הנכבד הזה 

מעשר  לעשות  דאגתי  אל -שקיבלנו  כספים. 
 …"תדאגו

אדם צריך להשליך את כל חשבנותיו לפני 
בורא עולם רק הוא יכול לטפל בהם במסירות כמו 
בצורה הטובה והמועילה  בבנו  מטפל  שאבא 
ביותר כך בורא עולם מתנהג עימנו כי אנו בניו 
ודואג שהכל יהיה רק טוב איתנו וגם בדרכים 
שהגאולה קרובה  חשוכות תמיד צריך לזכור 

 מתמיד.

 סיפור לשבת

יומיים לפני 
התאריך האחרון 
לתשלום ה'חוב', 
הלכתי לסניף 

הדואר ושילמתי 
את הסכום 

במלואו. כל הדרך 
זימזמתי לעצמי: 
'כל מאן דעביד 
רחמנא, לטב 

 …'עביד

כוחו של אדם המאמין לפני בורא עולם גדולה 
 ונשגבה עד לאין ערך.

בשיעורו השבועי של המשפיע הנודע הרה"צ רבי 
אלימלך בידרמן הנמסר במרכז 'אש קודש' בני ברק, 
קרא המשפיע להתעורר לקראת חודש אלול וסיפר 
סיפור בשם הגאון רבי חזקיהו קרלנשטיין על בעל 
תשובה עשיר גדול, שכשהוא שומע לשון הרע הכי 

 קטן הוא מיד יוצא מחוץ לבית ולא משתתף בשיחה. 
המשפיע סיפר כששאלו את אותו בעל תשובה 
בוודאי שכך צריך לעשות, אבל איך זה שאתה מיד 
יוצא? איך אתה עושה את זה? אז הוא בתשובה סיפר 
כשהוא שהיה פורק עול, הוא נסע יחד עם השותף שלו 
לטייל בג'ונגל שם מסתובבים חיות טרף ברחוב. הם 
יפ ובאמצע החליטו לצאת לטייל  נסעו ביחד עם ג'
יטה, אתם  רגלית, תוך כדי החלה לדלוק אחרים צ'
יטה? שאל המשפיע זה ממשפחת  יודעים מה זה צ'
הנמרים חיה מאוד מסוכנת שרצה מאה עשרים 
קילומטר לשעה. היא מסוכנת מאוד היא טורפת בני 

 אדם, סיפר ר' מיילך.
וכך הבעל תשובה והשותף שלו התחילו לרוץ 
מאימת הצ'יטה כשהבעל תשובה נמצא קדימה והשותף 
מאחור. תוך כדי ריצה אמר לו השותף לבעל תשובה 
תן לי להיות לפניך כי כשה'ציטה תבוא היא תאכל 
אותך ושתגיע אלי היא תהיה שבעה ואותי היא לא 
תאכל. השותף ממשיך ועונה לו "במוות וחיים אין 
חברים". אפילו שאני שותף איתך שנים רבות אבל אין 

 חברים במוות וחיים אז אני רוצה להתקדם לפניך. 
מה שהיה בסוף שהשותף השיג אותו, ושניהם 
המשיכו לרוץ, והקב"ה האיר לבעל תשובה את עיניו 
כשיש פנייה שמאלה הוא החליט לפנות, הוא רץ 
שמאלה והצי'טה הסתכלה רק ישר והיא רצה אחרי 
פ  החבר שלו השותף, הצ'יטה תפסה אותו על יד הגי'

 וטרפה אותו רח"ל והבעל תשובה נשאר חי. 
אותו בעל תשובה אמר דבר אחד נשאר לי מכל 
הסיפור הזה, שבמוות וחיים אין חברים, ולכן שאני 
שומע לשון הרע אפילו שאני נמצא עם חברים מיד 
אני יוצא בחוץ, זה צריך ללוות את האדם בכל דבר 
כשאדם מדבר באמצע התפילה ומגיע חבר הכי טוב 
לדבר איתו צריך לדעת זה מביא אסונות ואין חברים 

 בזה. 
את דבריו סיים ר' מיילך ואמר "אנחנו מתקרבים 
לספרי חיים ושיש ספרים פתוחים שה' יעזור שנכתב 
רק לחיים ושלום וכאן אין חברים, צריך להתחבר רק 

 עם חברים טובים ונדע לנצל את הזמן כמו שצריך".

 

 להאזין לבורא עולם

האזינו השמים ואדברה ותשמע ”
“הארץ אמרי פי  

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



בשנותיו הצעירות כיהן הגר''ז סורוצקין זצ''ל גאב''ד לוצק, כרב בעיירה ז'טל, העיירה שבה נולד ה 
''חפץ חיים''. בז'טל היה בחור יהודי שהחליט לנסוע לארץ ישראל ביחד עם ה''חלוצים''. היו אלה 
צעירים שנתפסו לציונות, כשאחת מגמתם ''לזרוק'' את כל מטען היהדות מאחוריהם, ובבואם ארצה 
היו באמת מגשימים מטרה זו, בטענה שבארץ ישראל כבר לא צריכים לשמור שום דבר מדיני היהדות 

 ר''ל. 
אותו בחור בז'טל, ברצותו לצבור לעצמו מעט כסף להגשמת מטרתו, רכש בכסף שאביו נתן לו 
מכונית שבה היה מסיע אנשים מן העיירה לתחנת הרכבת ובחזרה. מכיוון שכבר נתפס לרעיונות 
הנפסדים של ה''חלוצים'', הפסיק להקפיד על שמירת השבת כהלכתה, הוא היה מאחר בכניסתה 
ומקדים ביציאתה, ופעם אחת אף נתפס כשהוא מגיע לעיירה אחרי כניסת השבת: מיד קם רעש גדול 
במקום, כולם רצו לרב והתריעו על הפריצה הנוראה. הרב שלח מיד לקרוא לבחור, אך זה המציא 
איזה תירוץ על מעשיו, ונתן הבטחה שיימנע מזה להבא. אבל אחרי כמה שבועות שוב חזר על 
מעשהו, והוא נתפס בנסיעתו אף בשעה מאוחרת יותר, ושוב קרא לו הרב והוא התנצל פעם נוספת, 

 אבל במהלך הזמן כבר לא הועילו כל המחאות, כי הבחור נעשה ממש למחלל שבת בפרהסיא. 
הגר''ז סורוצקין חיפש עצות שונות איך ''לרסן'' את הבחור הזה. הוא רצה לקרוא לאביו, אלא שהאבא 
חלה ונאלצו לאשפז אותו בבית חולים בוילנא, כך שהוא לא היה בביתו. הלך הרב והזמין את אמו של 

 הבחור, אלא שזו התעקשה לטעון שלא יתכן שהבן שלה מחלל שבת. 
הגר''ז סורוצקין זצ''ל הפטיר על כך באומרו, כי אותה אם, ברחמיה המדומים על בנה, המחישה את 
 פסוקו של הנביא, ''נשים רחמניות בישלו ילדיהן'', שמרוב רחמנות הו מבשלות ושורפות את ילדיהן!... 

והנה, הזדמן הרב לוילנא, לרגל אסיפת רבנים שנערכה במקום, ובה השתתף גם ה''חפץ חיים''. 
למחרת בבוקר יצאו כל הרבנים לתחנת הרכבת כדי לחזור למקומותיהם, ובתוכם גם הרב סורוצקין. 
 בבואו לתחנת הרכבת, ראה שיש עוד זמן עד לנסיעה, ולכן יצא מן הקרון כדי לשאוף מעט אוויר בחוץ. 
ה''חפץ חיים'' נשאר בקרון שלו, בהיותו עסוק בתפילה. כאשר התהלך הרב סורוצקין בבית הנתיבות 

 הבחין לפתע באביו של אותו בחור, והאבא בראותו את הרב מיהר לקראתו בשמחה. 
לשאלה, מה הוא עושה במקום, ענה אבי הבחור, כי היתה לו סבתא צדקנית שבאה אליו פעמים רבות 
בחלום, וכל מה שהיא אומרת לו, הוא אמת. והנה, לפני זמן מה באה אליו שוב בחלום ואמרה לו, הנה, 
זה כבר כמעט שנה שאתה שוכב כאן בבית החולים ולא מצליחים לרפא אותך. צא מבית החולים וסע 

 ל''חפץ חיים'' לבקש ברכה, שמעתי לעצתה, התגנבתי מבית החולים ואני רוצה לנסוע עתה לראדין. 
''אינך צריך לנסוע עד ראדין'', אמר לו מיד הרב סורוצקין, ה''חפץ חיים'' נמצא כאן ברכבת, תיכנס אליו 

 ותבקש ברכה... 
מוחו של הרב סורוצקין פעל עתה ''בקדחתנות''. זו ההזדמנות הטובה ביותר, אמר לעצמו, לחסל את 
פרשת חילול השבת של הבן הסורר. מיד ניגש לר' הלל, נכדו של ה''חפץ חיים'' שעמד לא הרחק 
ממנו, ולחש באוזנו את כל המעשה עם היהודי ובנו, בהוסיפו, שמן הראוי לבקש מה''חפץ חיים'' 

 שיתנה את הברכה בתיקון המעשים של הבן. 
ר' הלל הסכים לרעיון, אבל עד שנכנסו פנימה לקרון כבר סיים ה''חפץ חיים'' את התפילה והוא מסיר 

 את התפילין ואותו יהודי כבר עומד לידו. 
כשסיים לסדר את התפילין שאל את היהודי מה רצונו. היהודי התחיל לבכות וסיפר שהוא מאושפז 
כבר מזה שנה בבית חולים ואינו רואה שום שינוי. הוא סיפר גם על סבתו שנראתה לו בחלום, שאמרה 

 לו ללכת לבקש ברכה מהצדיק. 
ענה לו ה''חפץ חיים'': מה אתה רוצה ממני? האם ישראל מאיר הוא הנותן ברכות? הרי אנחנו אומרים 
בתפילה: '''לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה'', אם השבת מרוצה, היא נותנת ברכות, ואם 
השבת מברכת גם אני מסכים, גם אני נותן ברכה, אבל אם השבת אינה מרוצה, ואם הבן נוסע בשבת 
והבת מסתרקת בשבת, כי אז השבת אינה מרוצה והיא לא תתן שום ברכות, ואז איך אני אתן ברכות? 

 וה''חפץ חיים'' חזר על זה עוד פעם. 
היהודי התפרץ בבכי והבטיח שהוא יפעיל את השפעתו על בנו ובתו שלא יחללו עוד את השבת, 

 ה''חפץ חיים'' הבטיח לו, שאם השבת תהיה מרוצה, כי אז הקב''ה יעזור לו וישלח לו רפואה שלמה. 

 סיפורים מחזקים  
מדוע יש שנמנעו מלומר "ברוך הוא וברוך       

 שמו"?
 (לב,ג) כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלהינו.      

הטור (או"ח סי' קכ"ד) כ' "שמעתי מאבא מורי (הרא"ש    
ז"ל) שהיה אומר על כל ברכה וברכה שהיה שומע בכל 
מקום, "ברוך הוא וברוך שמו" וזה שאמר משה רבינו "כי 
שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו". וכ"כ השו"ע שם (סעי' 

 כ"ה).
במעשה רב (הל' תפילה) מובא מנהג הגר"א ז"ל שלא    

להקפיד על אמירת "ברוך הוא וברוך שמו", משום שהש"ץ 
 אינו ממתין עד שתכלה מפי העם ומפסיד חזרת התפילה.

ובמעשה רב השלם (אות י') מובא מכת"י סינסינטי,    
שכשהש"ץ ממתין בחתימת הברכה בזה אף הגר"א אומר 
שיש לומר ברוך הוא וברוך שמו כדמוכח בטור בשם 

 הרא"ש.
בס' ברוך שאמר (להר' ברוך אפשטיין זצ"ל בעל התורה    

תמימה עמ' קי"ד) מביא השערה מדוע יש שנמנעו מלומר 
"ברוך הוא וברוך שמו", שמקובל אצלו מגדולי ישראל 
שבימי שבתי צבי ימ"ש דקדקו תומכיו לומר "ברוך הוא 

), 814ברוך שמו" שמכוון בגימטריא כשמו של מנהיגם ( 
ולכן נמנעו מלאומרו, אלא שכ' שכיון שבטור מביא זאת 
בתוספת ו' "ברוך הוא וברוך שמו", אם ידקדק לומר כך, 
נמלט מלכוין לגימטריא הנ"ל, משום שאומר בתוספת "ו" 

 ולא במהירות שנראה כ"ברוך הוא ברוך שמו".
 

מה המקור לשמה של "ַחַלב" שבסוריה, ומה מקורה 
 שמה של הארץ "סוריה"?

 (לב,יד) חמאת בקר וחלב צאן וגו'.    
בהקדמה לס' באר יצחק (פי' על האבן עזרא לר' יצחק    

שרים זצ"ל) מביא הר' אליהו שרים (דור רביעי למחבר) 
שכ' רבי פתחיה מרגינשבורג (אחיו של רבינו יצחק הלבן 
מבעלי התוס', שהוא סבב הרבה בעולם) "ומשם ל"ַחַלב" 
היא ארם צובה ולמה קורין אותה "ַחַלב" כי בהר היה צאנו 
של אברהם ומעלות יורדות מן ההר ששם היה מושיט 

 לעניים חלב".
ומביא שם עוד שסוריה היא הארץ שכבש דוד בכיבוש    

יחיד עם שר צבאו יואב בן צרויה שכ' על אבן א' שבחומת 
העיר "אני יואב בן צרויה כבשתי את העיר הזאת", ויתכן 

 שהשם "צרויה" הפך ל"סוריה".
מדוע ר' יחיאל מפריש שתה את המים שהמלך רחץ 

 בהם את ידיו?
(לב,לח) אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם יקומו    

 ויעזרכם יהי עליכם סתרה.
הרמב"ם בספר המצוות (לא תעשה קצ"ד) כ' שהזהירנו     

מלשתות יין נסך וזה לא בא כתוב נגלה בבאור אבל אמרו 
בעבודה זרה (כט:) "אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין 

 נסיכם", מה זבח אסור אף יין אסור.
בסדר הדורות (ה' אלפים י"ח) מביא על ר' יחיאל מפריש    

שהיה מקורב מאוד למלך, ויקנאו בו השרים וילשינוהו 
 באמרם שאם יגע המלך בכוס יין היהודי לא ישתה ממנו.

ויהי היום ויתן המלך כוס יין ליהודי לשתות והשיב הרב    
לא אוכל לשתות ברגע זה, אך  טרם  נסעך  משולחנך  

 אשתה.
ובהגיע עת רחיצת הידיים למלך אחר האוכל, רחץ       

ידיו על אגן זהב, ותכף לקח הרב המים ההם וישת לפני 
 המלך והשרים.

ויאמר הרב אליהם: "בשתיה הזאת אני חפץ שמותרת לי    
אבל בכוס יין אינני יכול לשתות להיותו אסור לי מן 

 התורה",.
והמלך שמר את הדבר ויאהבהו כפלים, וכדומה לזה 

 שמעתי שאירע לרמב"ם ואחרים, ע"כ.
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18:07 

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

18:25 

האזינופרשת   

 חג סוכות שמחו שבת שלוםבברכת 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

18:26 

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

19:18

מים אותם גם ללא ציווי התורה, אומרת ימקי
לנו התורה שזה לא בגדר 'דבר ריק'. ה' 

איתנו שנקיים אפילו את יתברך מצפה מ
המצוות הללו לא מתוך הנטייה הטבעית 
שלנו אלא מתוך הכרה שזה מה שמצווה 

 אותנו בורא עולם!
 

לפי זה מובנים היטב דברי המדרש: בני 
ישראל אמרו למשה רבינו שעיקר כוונתו 
כשהיכה על הסלע היתה לשם שמיים ולמען 
עם ישראל כדי שלא יגרם חלילה חילול ה', 

לע שהוא דומם שומע לציווי הבורא שכן ס
ואילו עם ישראל לאחר שראו את כל 
הניסים, עדיין מדי פעם לא שומעים לבורא. 
אם כן מה שנענש זה מכיוון שדאג לכבודו 
 של בורא עולם וזה מה שגרם לדבר שנענש!

 

ענה להם משה שאומנם מה שעשה היה 
לשם שמיים אבל מכל מקום זו אשמתו. 

שיקול דעת עצמי  אסור היה לו לערב
בבחינת 'מצוות אנשים מלומדה' אלא היה 
צריך לפעול באופן מדויק כפי שציווה ה' ואם 

 לא הייתי עושה כך לא הייתי נענש!
 

יהי רצון שנכוון את כל מעשינו לשם שמיים 
לעשות רצון בוראנו ללא כל פניות ושיקולים 
זרים אלא רק מישום שבורא עולם ציווה 

 זאת.

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 בה'תשפ" תשרי י"ב

כתוב: "אמרו  (מזמור צ''ב)במדרש תהילים 
אמר  -למשה: 'מי עשה שלא תיכנס לארץ?'

להם: 'אני גרמתי לעצמי!'. אמרו לו: 'ולא 
אמר להם: 'חס  -הקדוש ברוך הוא עשה לך?'

ושלום! אפילו אתם רואים שהקב"ה מצדיק 
ל ֱאמּונָה -"אֵ  -את הרשע ומחייב את הצדיק

 (דברים לב, ד). וְֵאין ָעוֶל"
 

ין משה רבינו לבין לכאורה לא מובן הדו שיח ב
בני ישראל, הרי ברור וידוע לכולם שמשה לא 
נכנס לארץ ישראל בגלל שהיכה את הסלע 

 ולא דיבר אליו כפי שציווה עליו בורא עולם?
 

את התשובה למדרש זה נבאר לאחר 
התבוננות במעשינו שלנו: מרבית הפעולות 
הגשמיות שלנו נעשות ללא מחשבה 'מצוות 

יינו צריכים לחשוב לדוגמא (אם האנשים מלומדה' 
על כל דבר ודבר לא היתה אפשרות לאדם לחיות 

 נורמאלי ולהיות מיושב בדעתו).
 

לעומת זאת ברוחניות לא טוב עניין ההרגל. 
לדוגמא, כאשר האדם מתפלל שמונה עשרה 
או מברך את ברכת המזון ולאחר שתי דקות 
 הוא מנסה להיזכר האם הוא התפלל או בירך.

 

א אנחנו רואים בסוף הפרשה: "ִּכי עניין זה 
ִּכי הּוא ַחּיֵיֶכם ּוַבָּדָבר ַהֶּזה  ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם

ַּתֲאִריכּו יִָמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים 
 (דברים לב, מז). ֶאת ַהּיְַרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה"

לכאורה לא מובן מדוע שנחשוב חלילה שדברי 
'? מדוע התורה ָדָבר ֵרקהתורה הם בגדר '
 צריכה לכתוב זאת?

 

אלא ודאי כוונת התורה ללמדנו שגם הציוויים 
אשר היו מתבקשים מצד השכל והיינו 

19:15 

ל ֱאמּוָנה -ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט אֵ "
 (דברים לב, ד) "אוְֵאין ָעוֶל ַצִּדיק וְיָָׁשר הּו

    םַהֶהְרֵּגִליל עַ ט ִלְׁשלֹו - ַהֲאִזינּות ָּפָרַׁש 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

20:00 

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

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  19:17
 וב"ביוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב והצלחת 

20:01 

19:58 

 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

 וב"מ            קסירר אפרים וב"ברונן אברהם 
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
 יוסף חיים בן נסכהי.מ.י.ש כדורי          אקבלי 

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

 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 בת ג'ינהאילן בן ג'וליאט               יפית שרה 

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

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

 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  
 עמית בת טובה   סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אורן בן נעמי     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
 ואושרית בת שושנהדניאל בן שרה               

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 מיטל בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה

 א ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקהלבי
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  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   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            
    אלן אסתר בת שרלוטה            בנימין בן ברכ

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

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

18:26 

 פניני עין חמד

 20:00 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  19:17



 

 

 
 ?הן הלכות של חג סוכות מה

 

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

מצוות עשה מן התורה לאכול כזית פת בלילה הראשון של חג הסוכות בסוכה. צריך לאכול בלי הפסק בכדי אכילת פרס. 
 סוכות עמ' ק"ח, קי"ב. -ילקוט יוסף מועדים עמ' קל"ט. חזון עובדיה מקורות:

 

יוצא ידי חובת אכילת כזית  יש אומרים שאת ה'כזית פת' שאוכלים בסוכה צריך לאכול בלי לפתן, ויש חולקים. מעיקר הדין,
 פת בסוכה בלילה הראשון גם כשיש בו תערובת לפתן של סלט או דגים וכיו"ב. אך נכון לחוש להחמיר בזה.

 

מאחר שיש חיוב מהתורה לאכול כזית פת בליל סוכות בסוכה, לפיכך אם שכח לומר 'יעלה ויבא' בברכת המזון בליל חג 
 לא יסיים ויאמר 'בונה ירושלים' אלא יאמר: 'למדני חוקיך' ויחזור ל'יעלה ויבא'.  -'הסוכות, אם נזכר כשאמר 'ברוך אתה ה

 

מועדים לשמחה וכו' את  (שבתות למנוחה ו)יאמר שם: 'ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר נתן  -אם חתם 'בונה ירושלים'
ישראל והזמנים'.  (השבת ו)רוך אתה ה', מקדש חג הסוכות הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה. ב (השבת הזה ואת יום)יום 

 וממשיך את ברכת 'הטוב והמטיב'.
 

יחזור לראש ברכת  -אם לא נזכר עד שהתחיל בברכת 'הטוב והמטיב' ואמר: 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם לעד וכו' 
מועדים ע"מ  -ילקוט יוסף מקורות:זור. המזון. אבל אם טעה ביום החג בבוקר ולא אמר בברכת המזון 'יעלה ויבא', אינו צריך לח

 ק"ג.-סוכות עמ' ק"א -ק"מ. חזון עובדה
 

 -. "ֵּתְׁשבּו(ויקרא כג, מב) אם ירדו גשמים בלילה הראשון של החג, פטור מלאכול בסוכה, שנאמר: "ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת יִָמים"
ואומרים כי בלילה הראשון צריך לאכול כזית בסוכה גם אם פטור מן הסוכה. יש חולקים  -כעין תדורו", מכאן שהמצטער

 יורדים גשמים, והעיקר להקל. אף למחמירים כשיורדים גשמים לא יברכו ברכת 'לישב בסוכה', שספק ברכות להקל.
 

מי שלא אכל בסוכה בלילה הראשון של החג מחמת הגשמים ונכנס לביתו וקידש ובירך 'שהחיינו' בעת הקידוש ולמחרת 
 קר פסקו הגשמים, יש אומרים, שיחזור לברך שהחיינו בקידוש, ויש חולקים, וספק ברכות להקל ולא יברך.בבו

 

לברך  (לולב אחד, שלושה הדסים, שתי ערבות ואתרוג אחד)על כל איש ואיש מישראל מוטלת מצוות נטילת ארבעת המינים 
אין נוטלים לולב  מנהג האשכנזים יכולה ליטול בברכה). (לפיעליהם ולנענע אותם בשבעת ימי החג. אישה פטורה ממצווה זו 

 בשבת, מכיוון שגזרו חכמים, שמא יטול את הלולב בידו וילך ארבע אמות ברשות הרבים.  
 

יש מהם הנוהגים לברך  -מצוות נטילת ארבעת המינים היא ביום ולא בלילה. כל היום כשר לנטילת לולב. המהדרים במצוות 
תו בתוך הסוכה ואת הנענועים שבשעת אמירת ההלל עושים בביה"כ. אדם שאין לו לולב, יכול לקחת על הלולב ולנענע או

 מחברו ב'מתנה על מנת להחזיר' ויוצא בו ידי חובה. גם מי שאיטר יד נוטל את הלולב ביד ימין ואת האתרוג ביד שמאל.
 
 
 
 

אנחנו לא מודעים, מהו השכר של מצווה שאדם מקיים בעולם הזה ולבטח אנחנו לא מודעים, מהו השכר העצום כאשר 
האדם משמח  את הזולת. להלן סיפור מופלא המאיר את העניין: שמם של המקובלים הגאונים הרב יעקב חי ציון עדס זצ"ל 

 ה מפורסם ברבים. והגאון הרב יהודה משה פתיה זצ"ל, שהתגוררו בירושלים הי
 

הדין הרבני -שמו של המקובל ר' יעקב עדס התפרסם בעיקר בגלל ששימש כאחד מראשי ישיבת 'פורת יוסף' וכדיין בבית
הגדול. שמו של הגאון המקובל ר' יהודה פתיה התפרסם בעיקר בשל העובדה כי הרב היה מתקן נפטרים. הצדיק גם היה 

 קובלים למדו יחד.ידוע בהוצאת רוחות ודיבוקים. שני המ
 

באחד מהימים הם סיכמו ביניהם, כי מי שיפטר ראשון, יבוא בחלום לשני ויספר לו, מה נעשה שם למעלה על חשיבותם של 
לומדי התורה בעולם האמת. המקובל הרב עדס נפטר ראשון לאחר מספר שנים. בסיום השבעה, הרב יהודה פתיה ראה 

עלה לשמיים, הראו לו, מה השכר, שמקבל יהודי על כל מצווה ומצווה. אבל הוא אינו בחלומו את חֵברו. ר' יעקב סיפר כי כש
 יכול לגלות מהו השכר שמקבלים בשמיים על לימוד התורה, שכן בעולם הזה, אי אפשר להבין זאת.

 

בבתי  אבל בכל זאת דבר אחד נתנו לו רשות לגלות. ר' יעקב סיפר על יהודי שנפטר לפני שנים אחדות והיה מסתובב
הכנסת בירושלים ומחלק לאנשים טבק כדי לעורר ולשמח אותם. "אם היו בני אדם יודעים, כמה שכר נתנו לו על מצווה זו, 

 ".אדם הגורם שמחה ואפילו קטנה לחֵברו, מחכה לו שכר גדול ורב בשמייםהיו מחלקים טבק כל ימי חייהם". וסיים, "
 
 

 
 

 

 גלאט?"-להפוך אותו לכשרות "מהדריןעושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך 
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 

 תֻסּכֹו -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

 תַהּזּולַ ת אֶ  ַהְּמַׂשֵּמחַ ר ָׂשכָ 

 לשאלות בהלכה
  נא לפנות לרב אליהו פנחסי

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי  
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל  

PnineEH@gmail.com 



 

 

בג'רבה. ביום ) 1834(נולד בליל שבת קודש ב' אייר ה'תקצ"ד  הגאון רבי שלום הכהן זצ"ל:
-ד-ש, שהם ראשי תיבות של שם הקודש שלום, דניאל ויהודההמילה נתן לו אביו שלושה שמות: 

. לצורך כלכלת ביתו, כדרך רוב החכמים באותה התקופה שלח ידו במסחר. ההצלחה האירה לו י
פנים. עד מהרה הפך לעשיר מופלג ובעל קרקעות. מהונו הרב פיזר תרומות נכבדות לצדקה 

ל חשבונו יומם במשך שנים רבות החזיק מכספו שני תלמידי חכמים גדולים שלמדו עוחסד. 
, והוא היה דואג לכל צרכיהם. מכיוון שעמד בניסיון העושר ניסו אותו בשמיים גם בניסיון ולילה

שנותר לו חלוק אחד בלבד. ביום שהיו מכבסים אותו, היה העוני. עד כדי כך הגיעה עניותו, 
. חוצהמתעטף בטליתו בביתו. מאחר ולא היה לו בגד אחר, באותו היום הוא לא יכל לצאת ה

אולם בגודל צדקותו, קיבל את הכול באהבה ובירך על הרעה כשם שבירך על הטובה. עם כל 
שהיה גם זאת, גם בהיותו עני ואביון, היה דוחק את עצמו ונותן צדקה לעניים. ולא זו בלבד, אלא 

 .מכתת את רגליו לגבות תרומות עבור אורחים ושד"רים
 

רבינו התפרסם כצדיק ובעל מופת. רבים פנו אליו ונושעו. ברכותיו לא היו שבות ריקם. באמרי פיו 
. עקרות רבות נפקדו, וחולים רבים התרפאומחולל היה ניסים ונפלאות. בזכות תפילותיו בס"ד 

התגורר בג'רבא. שם שימש כדרשן ושליח ציבור בביה"כ 'הכהנים'.  )1891(עד שנת התרנ"ב 
כן הרביץ תורה מספר שנים בעיר גאבס. בהיותו כבן חמישים ושבע שנים, נוסדה עיירה לאחר מ

חדשה בדרום תוניסיה בסמוך לג'רבא ושמה זרזיס. רבינו נקרא לכהן בקודש כרב ומורה צדק 
בעיירה החדשה. שם הרביץ תורה במשך כשלושים שנה. בערוב ימיו, כשהוא זקן ושבע ימים, 

. ציונו בטבריה. חי )1925(י"ח תשרי ה'תרפ"ו -עפר ארץ הקודש. נפטר ב זכה רבי שלום לחונן את
 שנים. 91-כ
 

הצדקת מרת תראִּכי  אשתו:הגאון ר' משה.  אביו: (גאב"ד ג'רבא).ר' שאול  סבא (מצד האב):
המקובל ר'  אביו, ר' משה, -הגאונים מרבותיו:.  (נכדתו של הגאון רבי יוסף הכהן זצ"ל ראב"ד ג'רבא)

 צדקה ושלום• ברכה ושלום• מספריו:ר' משה כלפון.  בנו:עידאן. אחיו, ר' דוד הכהן.  כליפה
ברית שלום •על התורה  -נהר שלום•ביאור מצוות התורה  -חפץ יקר•מידות  -חיים ושלום•

 על ארבעת חלקי השו"ע. -ושערי שלום
בי שלום היה מפורסם לא רק בקרב היהודים. גם הערבים תושבי המקום העריכו וכיבדו מאוד את הצדיק. ר

ערביה, שנהגה לטאטא,  מסופר על אישהמרוב הערצתם אליו הם כינו אותו בשם 'סידי הרבי' (אדוני הרב). 
ת כדי שהצדיק לא לנקות ולסקל את השביל בו עבר רבינו בדרכו מהבית שלו לבית הכנסת. היא עשתה זא

 .ימעד חלילה בדרכו
באחד הימים ניגשה אל הרב וסיפרה, כי פיטרו את בנה והוא חסר עבודה במשך תקופה ארוכה. היא ביקשה ממנו שיברך את בנה שיזכה 

 .מצא בנה מקום עבודה עם משכורת גבוהה ביותר". עוד באותו שבוע מזוני רוויחילפרנסה טובה. הצדיק בירך בברכת "

אחד הימים ישב אדם מג'רבא בבית הקפה שבעיר גאבס. לאחר דקות אחדות נכנס ישמעאלי הדור ומכובד וישב בסמוך אליו. שאל הערבי ב
הוא מתגורר בג'רבא. "האם אתה מכיר את רבי שלום?", שאל הערבי. "אכן, אני מכיר את הצדיק.  את היהודי למקום מושבו. היהודי השיב כי

אך אם יורשה לי לשאול, כיצד אתה מכיר את רבינו?", שאל היהודי, כשאינו מסתיר את פליאתו, שכן מה לערבי המתגורר בעיר גאבס ולרבי 
כי בכל פעם שהוא היה מגיע לעיר זרזיס לרגל עסקיו, היה נכנס לביתו של רבי שלום שלום שהתגורר בעיר זרזיס? חייך הערבי וסיפר ליהודי, 

 ומבקש את ברכתו, שכן ידע שברכותיו מתקיימות. 
 

כאשר שמעתי את ברכתו, אף שידעתי שברכותיו  בירך אותי הרב שהשנה אתמנה למושל!"פעם אחת", הוסיף הערבי בהתלהבות, "
רחוק הייתי מלהיות מושל לפי החוק, והיה עלי להתקדם בכמה דרגות כדי שאהיה תו תתקיים. מתקיימות, הפעם לא האמנתי שברכ

. אך למרבה הפלא, ברכתו מועמד לתפקיד המושל. באותו הזמן מספר אנשים היו בדרגה גבוה ובמעמד טוב ממני להתמנות כמושל
 בהתרגשות הערבי שהתגלה כמושל המקום.    ", סייםהתמניתי למושל באותה שנה בדיוק כפי שבירך הרבהתקיימה במלואה. 

רבי אחד מתושבי עיר הנמל גאבס, נקנס על ידי השלטונות לגלות לעיר זרזיס, מקום משכנו של רבי שלום. הערבי שכר עורך דין מעולה ע
ממנו שיברך אותך לך אל רב היהודים ותבקש ושילם לו סכום עתק כדי לערער על פסק הדין, אך השופט דחה את טענות עורך הדין. "

", יעצו לו חבריו. הוא סירב ולא האמין בברכותיו של דע לך, רבי שלום ידוע בברכותיו שאינן שבות ריקם .שתצליח לשוב לעיר מולדתך
וד, הרב. חבריו ניסו לשכנע אותו ואמרו: "הרי אתה נמצא כאן בזרזיס. הגלו אותך מגאבס ואינך יכול לחזור לשם. המרחק לבית רבינו קצר מא

 ובמצבך אין לך מה להפסיד". 
 

וכבר לבסוף שמע לדבריהם ופנה לבית הרב. כשהגיע לשם, סיפר לצדיק מה התרחש. הרב האציל מברכתו עליו. חלפו שבועיים ימים בלבד, 
יהודים וערבים את . הערבי מיד נסע לבית הכנסת 'אלגריבה' וסיפר לפני קיבל הערבי תעודת שחרור, בה הורשה לשוב לעיר מולדתו גאבס

ונעשה מכך ", אין כמו דת ישראל!הנס אשר קרה לו. הוא לא הסתפק בכך, אלא אף תרם סכום גבוה לבית הכנסת, כשהוא משבח ואומר: "
 .קידוש ה' גדול

ים כדי . אביה הביא לפניה לשונות של צמר בצבעים שונחלתה בילדותה בעיניה והתעוורה לגמרי ר"לסופר כי שרה, בתו של רבינו, מ
זהו צער  -ריבונו של עולם! בת עיוורת שתבחין ביניהם, והיא לא זיהתה. יצא רבינו מהחדר בצער, פרש כפיו אל ה', והתפלל מעומק ליבו: "

אל תיראי! מחר ". באותו הלילה, ראתה הבת בחלומה דמות אדם, שהניח ידו על עיניה והבטיח לה: "ל נא רפא נא לה!-ועלבון גדול, א
כאשר סיפרה לאביה את מאור עיניה חזר אליה כבראשונה! ". כאשר הקיצה הבת משנתה, גילתה להפתעתה כי אות ככל האדםתוכלי לר

שרה חיה כתשעים שנה ועד סוף ימיה לא ידעה חולי וכל  מרת". בוודאי זהו המלאך רפאל, שבא וריפא את עיניךדבר החלום, אמר לה: "
 מכאוב בעיניה.
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בודדים חל ב"ה שיפור עצום במצבו, עד שבניסי ניסים 
 בפרק זמן קצר הבריא הילד לחלוטין! 

 

ְראו עד היכן מגיע כוחו של ך כל כך התרגש ואמר: "האבר
חשבון נפש. כאשר האדם מקבל על עצמו לתקן את אשר 

מיד הקב"ה  –עיוות, אפילו שעדיין בפועל לא עשה דבר 
 ".מסיר את הבעיה

 

"את המעשה הזה סיפרתי בשיחת ליל שישי לפני כמה 
שנים", המשיך האדמו"ר מפוריסוב שליט"א ואמר, "ואפילו 

השתמש  –חד השומעים בקהל, ששמע את הסיפור א
 בעצה זו וראה אף הוא פלא גדול". 

 

אותו יהודי היה בחובות כבדים. הוא הרגיש, כי המזל אינו 
מאיר לו פנים. שנים של חובות, והוא אינו יודע, מהיכן תבוא 

 לו הישועה. הוא מגלגל את חובותיו מגמ"ח אחד לשני.
 

תיר אחריו ירושה גדולה. עם כל יום אחד נפטר אביו. הוא הו
הצער על פטירת אביו, הייתה לו נחמה בכך, שכעת יראה 
אור בחייו ויצא מאפילה לאורה במצבו הכלכלי. כעת יוכל 

 הוא לשלם את כל חובותיו ולהתחיל לשקם את עצמו. 
 

אלא שלמרבה הצער, הוא גילה כי אחיו הערימו עליו, 
יו ונידו אותו. הם נטלו לעצמם את כל הירושה שהותיר אב

 החליטו, כי הם לא מכירים בו ונישלו אותו לחלוטין!
 

היהודי הרגיש עוגמת נפש עצומה ולא הבין, על מה עושה 
לו כך האלוקים. מדוע הוא רדוף בבעיות וסבל וגם 
 כשהישועה כבר נראית בפתח, הוא לא זוכה ֵליהנות ממנה. 

 

שבון נזכר האיש במעשה, שסיפר האדמו"ר כי בזכות ח
הנפש של אותו האדם, בורא עולם הסיר ממנו את היסורים 
מפני שכבר הבין האדם, על מה נשלחו אליו הייסורים ותיקן 

 את מה שהיה צריך לתקן.
 

מיודענו החליט לערוך חשבון נפש ולבקש מה' שיראה לו 
מדוע באו אליו כל החובות, וכעת גם הצער שנישלו אותו 

 מהירושה, ומה ה' רוצה שיתקן? כך ישב וחשב רבות. 
 

לאחר מחשבה מעמיקה, הבין הוא בדעתו, מהם הדברים 
שהזניח בתקופה האחרונה, וכעת עליו לתקן, והחליט 

 לעשות תשובה.
 

איזה פלא! עוד באותו יום מתקשר אליו עורך הדין של  ראו
מצאנו מגרש נוסף של אביך. האחים שלו ואמר לו: "

האחים אמרו שסוף כל סוף גם אתה אח ואת המגרש 
 . "הזה יש לתת לך

 

בוא אלי מחר למשרדי ואעביר את המגרש על השם "
". היה זה ממש באותו יום, שערך מיודענו את שלך!!!

 עשה תשובה!חשבון נפש ו

 -האדם עובר בחייו ניסיונות רבים. לעיתים הוא עלול לתהות
על מה ולמה בורא עולם מנסה אותו? עלינו לדעת, כי הבורא 

 יתברך אינו רוצה להעניש את האדם. 
 

בשל מעשיו. ה' יתברך ברחמיו  -כל מה שהאדם עובר 
המרובים נותן לאדם איתותים, שיעשה חשבון נפש ויתקן את 

 מעשיו.
 

אם האדם יתקן את אשר קלקל, אזי הוא לא יצטרך תזכורת 
 מאת בורא עולם והבעיה תחלוף בדרך פלא כלא היתה.

 

סיפר האדמו"ר מפוריסוב שליט"א: סיפר לי יהודי חשוב לפני 
זמן מה אחד מילדיו סבל מבעיה רפואית. בשל בעיה זו, הוא 

טיפול  נאלץ לקחת את הבן מידי שבוע לבית החולים לצורך
 ובדיקות. 

 

באחת הפעמים בעודו יושב וממתין במיון עם בנו, החל 
 –לחשוב ולהרהר: "ריבונו של עולם, הרי 'לית דינא בלא דינא' 

אין דין שנעשה עם האדם, אם לא שהחליטו משמיים שמגיע 
 לו זאת". 

 

"אם כן, מדוע שלחָת סבל כזה לבני ולכל משפחתי שאני צריך 
בתי חולים כל שבוע מחדש? האם אתה לבוא איתו למיון ול

רוצה שאתקן דבר מה ובזכות זה תעלים את הבעיה כלא 
 הייתה?".

 

חשב האברך דקות ארוכות, עד שהגיע למסקנה לגבי מספר 
עניינים שעליו ועל משפחתו לתקן, בהם הם אינם מקפידים 

 כראוי. 
 

בעודו יושב ועורך חשבון נפש, עבר שם פרופסור אחד אשר 
ם לפני כן טיפל באמו ועל כן הכירו. "שלום לך, מה כמה שני

 אתה עושה כאן?", שאל הפרופסור. 
 

סיפר האברך על הבעיה הרפואית המורכבת, שהתגלתה אצל 
בנו, הגורמת לו להיטלטל עם הבן בבית החולים מידי שבוע 

 ושבוע.
 

"חדרי נמצא בקומה העליונה. בוא עם הילד ונבדוק את 
רופסור. האברך שמח למשמע הבעיה לעומק", אמר הפ

 הדברים, ועלה עם הבן לחדר הפרופסור. 
 

הפרופסור בדק את הילד דקות ארוכות. לאחר מכן רשם 
תשמע ידידי, בעזרת ה' יתברך עבורו תרופה ואמר לבן: "

הכול יהיה בסדר. ִאְבחנתי מהי הבעיה. תן לבן את 
 ".התרופה הזאת והכל יסתדר

 

הפרופסור. הוא נטל את האברך שמח מאוד למשמע דברי 
המרקחת -המרשם ושב לביתו עם הבן. לאחר מכן ניגש לבית

 הממוקם סמוך למקום מגוריו ורכש בעבור הבן את התרופה.
 

מאותו היום החל הילד לקבל את התרופה. לאחר ימים 
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  ""האזינוהאזינו""פרשת פרשת  
  בשביל לשמוח בסוכות צריך את ימי הדיןבשביל לשמוח בסוכות צריך את ימי הדין

מתבטא בכך שרוב ערכו של חודש זה בחיי האדם היהודי . חודש תשרי הוא החודש הראשון בחודשי השנה היהודית
, ראש השנה, שבועות, פסח: התורה ציוותה על חמישה חגים ואלו הם. חגי ישראל שהתורה ציוותה עליהם חלים בו

,  ראש השנה–ששלושה חגים מתוך חמישה חלים בחודש זה , נמצא. ל"שאר החגים הם מתקנת חז. פ וסוכות"יוהכ
  . חג השמחה–כות וחג הסו") הימים הנוראים"כפי שמכנים אותם (פ "יוהכ

                   . וכיצד מקבלה אדם מאומות העולם, הבה נתבונן ונתאר לפנינו כיצד יהודי מקבל פני שנה חדשה
  :מבאר הרב יעקב טראב שיש הפרש גדול בין שתי קבלות אלו" יעטה מורה"בספרו 

 .על כל מערומיהם" סילבסטר"אוכלים ושותים ועורכים נשפי , אומות העולם שמחים בראש השנה שלהם
פה ושם נפרצות חנויות ונעשים מעשים לא , כי ביום זה עמלה היא מאוד לשמור על הסדר, המשטרה עצמה מאשרת

  .מלבד תאונות הדרכים הקשות המתרחשות באותו יום, רצויים אחרים
מכין את ליבו באמירת סליחות מספר ימים לפני בוא , כשהיהודי עומד לקבל את פני השנה החדשה, לעומת זאת

וסליחות אלו נתקנו לעורר ולערוך , קם באשמורת הבוקר לומר סליחות בחברת יהודים אחרים. אש השנהיום ר
  .לשפר את התנהגותו ואורח חייו, חשבון נפש

וכל אחד מתחרט על מעשיו הרעים ומקבל על עצמו , אנשי מעשה מתענים באותו יום, כשמגיע יום ערב ראש השנה
, ובחג עצמו מרבים בתפילה, הר את עצמו במקווה טהרה לקראת החגכ מט"אח. שלא לשוב לדרך הרעה עוד

תוקעים בשופר כדי להתעורר מהתרדמה ומהשגרתיות של השנה שחלפה ולזכור שהיום הוא יום הדין ועליו לתקן 
פ עובד "ה במשך עשרה ימים רצופים עד יוהכ"אלא גם אחרי ר, ולא די בכל זה. דיבורו ומחשבותיו, את מעשיו
  . עצמו להסיר כל שמץ של פגם ופסול המחשיכים את אור נשמתוהאדם על

כדי שיעלה על דעתו עד כמה " כפרות"פ שוחטים את ה"כשבערב יוהכ, פ מגיעות לשיאן"הכנותיו של היהודי ליוהכ
, שריפה,  סקילה– דין –פגם בנפשו והיה ראוי להיעשות בו כל מה שאנחנו עושים לתרנגול מעין ארבע מיתות בית 

  . על עוונותיו וחטאיו– וחנק הרג
ביום זה מתייצב האדם לפני בוראו ומתפלל לא רק על עצמו אלא על . יום האדיר שבימי השנה, פ"הנה מגיע יוהכ

                   , אחרי צאת הכוכבים, ורק בסוף היום, בחמישה עינויים קשים, כל העולם כולו ובכללם גם אומות העולם
לך אכול בשמחה לחמך ושתה : "ז כל ישראל אומרים את הפסוקמבשרת תקיעת השופר את סיום היום הקדוש וא

  ".את מעשיך' בלב טוב יינך כי כבר רצה ה
                  ,  עשרה יום לפחות בתחילת השנה–שרק אחרי עבודה מאומצת במשך חמש , מכל האמור אנחנו לומדים

  ".ושמחת בחגך"היהודי מרשה לעצמו לשמוח בחג הסוכות כדברי הפסוק 
                  אדם יבדוק את עצמו האם באמת הוא יכול להגיע לחג הסוכות כדי שיתקיים בו שכל, ואולי מן הראוי

. והאם הוא באמת עבר את כל השלבים המוקדמים לפני הגיעו לחג הסוכות ושמחת התורה כראוי, "ושמחת בחגך"
                   הוא זה היכול עתה בחג הסוכות , ה"רק אדם שעשה את ההכנה הראויה ועמד בדרישותיו של הקב

  . אמיתיתלהרגיש שמחה
נוכל להתבונן באנשים המגיעים לשמחת תורה ומנשקים את ספרי , על מנת להמחיש את הדברים ביתר שאת

ויש אנשים העוצרים מכוניותיהם ומנשקים את ספרי , ת"ולפעמים אנו רואים ריקודים ברחובות עם ס, התורה
של אותו יהודי שלא ראה אותה כל האם גם התורה שמחה בנשיקה , אך השאלה היא, זה טוב ויפה, אכן. התורה
ויש כאלו שלא רק שלא זכו , הרי בשמחת תורה זו שמחתה של התורה שהנה זכו לסיים אותה ביום זה... השנה

  .לסיימה אלא אפילו לא התחילו ללמוד בה
 ישנם אנשים שהם, לצערנו? האם יעיז להיכנס לביתו, האם חתן שנעלם לכלתו במשך שנה שלמה ולאחר שנה יבוא

  .רואים את ספר התורה פעם או פעמיים בשנה ותו לא
, כל השמחה בחג צריכה להגיע אחר עמל, אי אפשר להגיע פתאום לחג שמחת תורה ולשמוח בשמחתה של התורה

  .ה ולקיים בו את מצוות שמחת החג"כך יאה להגיע להקב. התעלויות וקבלות חדשות, תפילות, יגיעה
                   , ת"עשי, ית דרכה לבוא אחרי עבודה מאומצת של ראש השנהששמחה אמית, מכאן מתבקשת המסקנה

  ).אור דניאל" (ושמחת בחגך"ה  "יום הכיפורים ולבסוף לאחר שכל ההכנות הושלמו ניתן לקיים את מאמר הקב
  .)דעת זקנים(עננים בסכוך  ].י, לב[ "יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו"

דושה של העיר  לחוג את חג הסוכות באווירה הק-היה חלום מזה שנים , ב"הדרים בארה, לבני משפחתו של יצחק
  . שריד בית מקדשינוסמוך ל, העתיקה

למשך ימי ופתאום נפלו עיניו על מודעת פירסום אודות דירה להשכרה , יצחק עיין בשבועון מקומי, באחד הימים
             , יצחק מיהר להתקשר לבעל הדירה...  והיא בעלת מרפסת סוכהשוכנת ברובע היהודיהדירה . חג הסוכות

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"יצחק בן טובה הי, ו"מיכל אפרת חיה בת דיאנה הי,  ו"רונית בת לוסיה הי, ו"מרדכי בן שרה הי, ו"יצחק בן ליבה הי, ו" היאברהם בן פארילרפואת 



כמובן שהשוכר לא שכח לדרוש . תמורת טבין ותקילין, והשניים סיכמו על שכירות הדירה למשך ימי החג
  .שידאג לבנות עבורו במרפסת סוכה כשרה, שהינו שומר תורה ומצוות, מהמשכיר
' לישב בסוכה'תרגשות את ברכת בירכו בה, יצחק ובני משפחתו נכנסו מתוך שמחה עצומה לסוכה, בליל החג

  .ולראשונה בחייהם קיימו את מצות הישיבה בסוכה בעיר העתיקה באווירה מרוממת', שהחיינו'ו
ולמעשה היא , ועיניו חשכו כאשר גילה שמעל לסכך פתוח גגון, הוריד השוכר את הסכך מן הסוכה, כשחלף החג

בני המשפחה לא קיימו את מצות התורה לאכול  שלמעשה , היאמשמעות הדברים... אינה תחת כיפת השמיים
... לבטלה על הישיבה בסוכהרבות ברכות  בירכולא ישבו בסוכה כל ימי החג וואף , טוב הראשון- בסוכה ביום

                 . כך שלא היה ניתן להבחין בגגון מפלסטיק שמעל לסוכה, שהסוכה מילאה את כל שטח המרפסת, יצויין(
ית לא  ִ ּפ ְ ר ָ   .)...היה ניתן להבחין בגגון גם מהכניסה לבנייןמכיון שהמרפסת היתה ע

      :וניסה להצטדק, הוא הרבה להתנצל, כאשר סיפר את הדבר למשכיר. עוגמת הנפש של יצחק היתה נוראית
  ...".שכחתי להסיר את הגגון, מפאת טרדותיי הרבות בערב החג"

ממילא כל שכירותי ,  מחוץ לסוכהמאחר וגרמת לי לעבור על איסורי תורה של אכילה: "יצחק טען כלפי המשכיר
                   , הרי על כל פנים נהניתם מהשהות בדירתי ובעיר הקודש: "לעומתו טען המשכיר!". בטילה ומבוטלת

  ?עם מי הדין ".?!ומדוע אפוא שלא תשלמו לכל הפחות חלק מדמי השכירות
אפילו לא , נראה שיצחק אינו צריך לשלם עבור שכירות הדירה :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

 ואם המשכיר לא ,קיום מצות ישיבה בסוכהרור לנו שכל כוונתו היתה להגיע לעיר הקודש לשם כי ב, פרוטה אחת
  !'מקח טעות'אם כן כל המקח הזה מוגדר כ, העמיד לו סוכה

ועל השוכר לא קיימת טענה מדוע לא טרח לוודאות , והמשכיר פשע באופן חמור בכך שלא דאג להסיר את הגגון
 )שהינו שומר תורה(וגם היה מותר לו לסמוך על המשכיר , ה קשה לו להבחין בכךכי הי, זאת טרם כניסתו לסוכה

                   משכיר לפייס את השוכר בתשלום הגון עבור ביטולו ראוי ל, אדרבהו. שהעמיד לו סוכה כשרה לחלוטין
  .מהמצוות היקרות

                    )'ב' ח סי"או, ד"ח' רב פעלים'(הראנו לו את דברי הבן איש חי , נת לפייס את השוכר השרוי בצער רבעל מ
כי היתה חסרה , ולאחר שהניחם שנים רבות גילה שהן פסולות מעיקרן, שדן באחד שקנה תפילין מסופר מומחה

                 , כיון שדעתו היתה לשמים: "והשיב?  האם נחשב הדבר שלא קיים את המצוה היקרה בכל אותן שנים-  בהן אות
ולכן גם לשוכר דנן שהיתה כוונתו "! ואף על הברכות שבירך יהיה לו שכר, יש לו שכר תפילין, לקיים את המצוה

כי לא על דעת קיום מצוה , אמנם אין בכך לחייבו לשלם למשכיר(. יש שכר משמים, תקנהלקיים את מצות סוכה כ
  .)...שכזו שכר את הדירה

  .)אחת שאלתי( כר אינו צריך לשלם מאומה למשכירהשו :לסיכום
  ענפי הסכך שנעזבו

על מנת למוכרם  , גדוליםכמות גדולה של ענפי דקל, הביא ראובן למתחם רחבת בית הכנסת הגדול שבעירו, טרם חג הסוכות
, )'סכך נצח'(מחצלאות בני המקום נוהגים לסכך את סוכותיהם ב .ח לכל ענף" ש5במחיר של , לציבור לשם סיכוך סוכותיהם

  . כלל דורשיםםאך לא היו לה, ענפיוהאיש עמד במשך יומיים וניסה למכור את .  של ראובןענפיםולכן לא רכשו כלל מה
הלך בפחי נפש ונעלם ו,  על המדרכה הסמוכה לבית הכנסתגדולההענפים הערימת ראובן הניח את , בבוקר ערב חג הסוכות

  ...וללא שמירה ,לעין כל, והענפים נותרו מושלכים ברחוב, א לא שב על עקבותיוגם בחלוף מספר שעות הו... לו
כדי לקשט בהם את , כולם החלו ליטול מהענפים הירוקים... ששו ושמחו על הסכך כמוצא שלל רב, משראו כך בני המקום

  ...לא נותר ולו ענף אחד על המדרכה, תוך רגעים ספורים. סוכתם
                     : ולפתע הבחינו במודעת ענק שנתלתה בשער בית הכנסת, הגיעו המתפללים מלאי שמחה לבית הכנסת, בליל החג

                     , ואסור לו לברך על סוכתו, סכך גזול-שסיכך את סוכתו ב, ידע לו, כל מי שלקח היום מענפי הדקל שלי מבלי לשלם"
  ".ראובן,  החתוםעל.  שקלים עבור כל ענף5 ]במוצאי החג[אלא אם כן יחליט לשלם לי 

האם אכן זהו סכך : והתעוררה השאלה. שראובן נקט בתחבולה על מנת לאלץ אותם לשלם על ענפיו, רבים מהמתפללים טענו
  ?או שמא האנשים זכו בו מן ההפקר, גזול

                     , לכאורה, נחשבת, הנחת הענפים ברשות הרבים ללא שמירה :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
השליך כיסו : "ושנינו בזה בשולחן ערוך. ] להםקום שהוא עלול להיאבדדהיינו דבר שבעליו הניחוהו במ[" אבידה מדעת"ל

, אינו זקוק להחזיר, ואף על פי שאסור לרואה דבר זה ליטול לעצמו, הרי זה איבד ממונו לדעתו, ברשות הרבים והלך לו
ביחס לממון זה ' השבת אבידה'אין חיוב  אמנם השולחן ערוךלשיטת , כלומר".  פרט למאבד לדעתו-' אשר תאבד'שנאמר 

ואף על פי שהבעלים אינו חושש . לעצמו  שמותר לכל אחד ליטול אותו"הפקר"אולם הממון לא הפך ל, שאיבדו בעליו מדעתו
, המאבד ממונו לדעת, א שם"ולשיטת הרמ(. ומה להם לאחרים לקחתו, מכל מקום הוא לא הפקירו בפירוש, לשמור ממונו
  . )ורשאי כל אדם לזכות בו,  בפירושכאילו הפקירו

, ערך השייכים לו ברשות הרבים-כגון המניח חפצי, מתייחס לחפץ שיש בו שוויות לבעליו" אבידה מדעת"נראה שדין , אולם
, כפי שראינו ראובן ניסה וניסה למכור את ענפיו ללא הצלחה, אך בענייננו; ובזה לשיטת השולחן ערוך ממונו לא הופקר לגמרי

ללא מודעה (שבהניחו את הענפים בערב החג ברשות הרבים , וקיימת סבירות, בני המקום לא היו מעוניינים לשלם עבורםכי 
מן הסתם , למוכרם  שאם עד היום הוא לא הצליחכי הבין, הוא התייאש ממכירתם והפקירם לחלוטין, )עם מחיר או קופה

וממילא נראה שלכל השיטות ...  שאין מה לעשות עם ענפי דקלולאחר כניסת החג בוודאי, שגם בערב החג לא יקנו אותם
 שיוכל הבחיןאין זאת אלא משום ש, בא כעת ותובע לקבל תשלוםראובן ומה ש. )ויעויין בנתיבות שם(הענפים נחשבים להפקר 

  . ..רווח נאה מהסכךבעורמה לגרוף 
  .האם היה לבני המקום יסוד להניח שהענפים הופקרווהוא יעריך , יש לפנות אל הרב המקומי, ולמעשה
אזי הם זכו בו בהיתר ואינם , היה לאנשים להניח שראובן התייאש מהסכך והפקירו, אם לדעת הרב המקומי :לסיכום

  .)אחת שאלתי( צריכים לשלם לראובן
 ,ל"ז פארי בת מונירה  מרתנ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל 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 דוד בן כורשיד 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 משה בן אסתר ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל" בן מהין  זנ סעיד דוד"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ ציפורה בת רחל ז"לע, ל"נ יעקב בן אמרי ז"לע
 .ראלנ כל נפטרי עם יש"ולע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל" זראל בן ניצהבנ "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: שה לשלחו בק, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון 
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שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ההההדהדהדלקלקתהדלקת נרות

מעלת ההכנה והשמחה שבמצוות

13

1111888:::00077711119999:::11177722220000:::00001111
עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

כשם שהרהורי 
עבירה קשים 

מהעבירה, על אחת 
כמה וכמה שהרהורי 
מצווה גדולים יותר 

מהמצווה, עצם 
ההכנה וההשתוקקות 

למצוות היא מעלה 
נפלאה



חישוב מסלול מחושב

450

438

433

433

עיני המוכר מלאו דמעות, 'אבא לא 
הותיר לי פרוטה של ירושה, גם לא 
שורה של צוואה. כלום. זה המשפט 

האחרון ששמעתי ממנו, ללכת 
לאזכרה של הרבי מבעלזא 



שמח את שלי...

כותרת: אורחים מהדוכן המתחרהזמן שמחתנו
ששאאלה:: 

תתששובהה: 

לסייכוםם:
3

אין שמחה גדולה 
ומפוארה אלא 
לשמח לב עניים 
ויתומים ואלמנות 
וגרים, שהמשמח 
לב האומללים האלו 
דומה לשכינה 
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 העלון לעלוי נשמת:
 אברהםבכור חי בן בטי, 

 יהושע, לאה 'ר בן זושא
 ליפמאן, יום טוב' ר בת

מיכאל בן שרה, 
אלכסנדר בן מרי, 

בת לייב, משה  לודמילה
בן זוהרה, יהודה בן שרה, 

יוסף בן חנה, מנחם 
שלום בן שמחה, חים בן 

 -תמרה בת יעקב , אסתר
 .תנצב"ה

ולהבדיל בין החיים 
העלון לרפואת: למתים,

טוב -משה בן מזל
פורטונה, משה בן מנדל, 

נפתלי בן דבורה, 
צביה בת ה סביטלנ

 –,ברכה, מרי בת חנה
בתוך שאר חולי עמו 

שראל ישראל

 ,ָעֶול ְוֵאין ֱאמּוָנה ל-אֵ  ,ִמְׁשָּפט ְּדָרָכיו ָּכל ִּכי ,ָּפֳעלֹו ָּתִמים ַהּצּור"
 ּבֹוֵרא ֶרַגע ֶׁשְּבָכל ְּברּוָרה ֲהָבָנה יאִה  ֱאמּוָנה )ד, לב( "הּוא ְוָיָׁשר ַצִּדיק
 מּול ַהְצָלחֹות, ָּבעֹוָלם ֶׁשּקֹוֶרה ְוִעְנָין ָּדָבר ָּכל ַעל ַמְׁשִּגיחַ  עֹוָלם

 ַּגם ְוַלְּכָלל ַלְּפָרט ַהּקֹוִרים ֲעצּוִבים אֹו ְמַׂשְּמִחים ְּדָבִרים, ִּכְׁשלֹונֹות
 נֹוֵקף ָאָדם ֵאין, ל"זַ  ַרּבֹוֵתינּו ִדְבֵריּוכְ , ִיְתָּבַר 'ה ֵמֵאת ַהּכלֹ , ַיַחד

 .)ז. ֻחִּלין( ִמְּלַמְעָלה ָעָליו ַמְכִריִזים ֵּכן ִאם ֶאָּלא ִמְּלַמָּטה ֶאְצָּבעֹו
 ִמֶּמָּנה לֹו ְונֹוְלדּו ִאָּׁשה ֶׁשָּנָׂשא" ִמַּבְרֶצלֹוָנה ָחָכם"הֶ  ַעל ְמֻסָּפר     

ת ַרְעָיתֹו לֹוִׁשיםְׁש  ְּכֶבן ְּכֶׁשָהָיה. ָּבִנים ְׁשלֹוָׁשה  ַא ,ִנְפְטרּו ָּבָניו ּוְׁשלֹׁשֶ
יו ָּבַטח ִּכי ְּברּוחֹו ָנַפל לאֹ  זֹאת ַלְמרֹות  ָּתִמים ַהּצּור" ֲהלאֹ , ֵּבאלֹקָ

 ִמֶּמָּנה ְוַגם, ְׁשִנָּיה ִאָּׁשה ָנָׂשא ְוָחֵמׁש ְׁשלֹוִׁשים ְלִגיל ְּבַהִּגיעֹו". ָּפֳעלֹו
 ַרְעָיתֹו ִנְפְטָרה ֲחִמִּׁשים ְלִגיל ְּבַהִּגיעֹו ַא, ְיָלִדים ְׁשלֹוָׁשה לֹו נֹוְלדּו

ת ָּכל ִעם ַיַחד  .ְּבַמֵּגָפה ְיָלָדיו ְׁשלֹׁשֶ
 ַּבַּפַעם ִאָּׁשה ָנָׂשא, נֹוָאׁש ָאַמר לאֹ  ֶהָחָכם ַא, ִׁשְברֹו ָהָיה ָּגדֹול     

 ְּבַהִּגיעֹו ַא, ָלִדיםיְ  ְׁשלֹוָׁשה ָלעֹוָלם ֵהִביא ִמֶּמָּנה ְוַגם, ַהְּׁשִליִׁשית
  .ִויָלָדיו ָהִאָּׁשה ִנְפְטרּו ׁשּוב ִׁשְבִעים ְלִגיל
 ִמָּכל יַָרד הּוא רֹאׁשֹו ַעל ֶׁשָעְברּו ַהְּצרּורֹות ַהָּצרֹות ְלָכל ְּבנֹוָסף     

 ְסָפַרד ֶמֶל, ְלּפֹוְרטּוָגל ְסָפַרד ֵּבין ַהִּמְלָחָמה ְּבֵעת ְוִהֵּנה. ְנָכָסיו
 ֶהָחָכם. ְצָבאֹו ֶׁשל ָהֶרֶכׁש ַמֲעֶרֶכת ֶאת ֶׁשְּיַנֵהל ֻמְכָׁשר םָאדָ  ִחֵּפׂש

 ַמָּצבֹו ּוֵמָאז, זֹו ָרָמה ְלִמְׂשָרה ַהֶּמֶל ְיֵדי ַעל ִנְבַחר ִמַּבְרֶצלֹוָנה
ר ְוִהְתַעֵּׁשר ִהְזִהיר ַהַּכְלָּכִלי  .ַרב ְּבעֹׁשֶ

 נֹוַלד ִזְקנּותֹו ּוְלֵעת ,ִביִעיתְר  ִאָּׁשה ָנָׂשא ְוָחֵמׁש ִׁשְבִעים ֶּבן ִּבְהיֹותֹו     
 ָהִראׁשֹוִנים ִמְּגדֹוֵלי ֶאָחד, ִמַּבְרֶצלֹוָנה ְיהּוָדה ַרִּבי הּוא ֲהלאֹ , ֵּבן לֹו

 .ּתֹוָרתֹו ִּבְמאֹור ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֵעיֵני ֶאת ֵהִאיר ֲאֶׁשר
 ְמִביָאה ֲאֶׁשר ְּגדֹוָלה ְיׁשּוָעה ַמִּגיָעה ַעְצָמּה ֵמַהָּצָרה, ִלְפָעִמים     

ר ֶׁשל אֹור ִעָּמּה ם ::)ס ְּבָרכֹות( יָבאֲעִק  ַרִּבי ָאַמר ָלֵכן. ְוִתְקָוה אֹׁשֶ  ְלעולָֹ
 ָּכל, ְּכלֹוַמר, "ָעִביד ְלָטב ַרֲחָמָנא ְּדָעִביד ָּכל" לֹוַמר ָרִגיל ָאָדם ְיֵהא
 ְזַמן לֹוֵקחַ  ִלְפָעִמים. עֹוֶׂשה ְלטֹוָבה, עֹוֶׂשה הּוא ָּברּו ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ַמה

ְלעֹוָלם ֵנַדע לאֹ  ַּגם יםִלְפָעִמ  ַא, ִמָּכ ַהּצֹוַמַחת ַהּטֹוָבה ֶאת ִלְראֹות
 

ינּו' ַלה ַהִּנְסָּתֹרת" ִּכי, ִמָּכ ָצְמָחה טֹוָבה ֵאיזֹו  ָלנּו ְוַהִּנְגלתֹ  ֱאלֹקֵ
 ְלטֹוָבֵתנּו ֶׁשַהֹּכל ְלַהֲאִמין חֹוָבֵתנּו ַא, )כח, כט ְּדָבִרים(" עֹוָלם ַעד ּוְלָבֵנינּו

 ֶהָחֵפץ טֹוב ְּכָאב ְוַרֲחִמים ֶחֶסדּבְ  ִעָּמנּו נֹוֵהג הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ִּכי
, ג ֵאיָכה( "ְוַהּטֹוב ָהָרעֹות ֵתֵצא לאֹ ' ה ֵמֵאת" ִּכי ָּבָניו ִעם ְלֵהיִטיב ַרק

, ִמּצֹוָאתֹו אֹותֹו רֹוֶחֶצת ֶׁשִאּמֹו ְלִתינֹוק, ּדֹוֶמה ַהָּדָבר ְלָמה ָמָׁשל. )לח
 .ֵאָליו תִמְתַיֶחסֶ  ֵאיָנּה ְוִאּמֹו ּובֹוֶכה צֹוֵעק ְוהּוא
 ְלֶהְרֶצִלָּיה ָסמּו ִּבְטחֹוִני ְּבִמְפָעל ַעז ִּפיצּוץ ֵאַרע ן"תש ִּבְׁשַנת     

 ָהעֹוְבִדים ַאַחד ִמִּפי ִסּפּור מֹוִפיעַ " ְלַׁשֵּבחַ  ָעֵלינּו" ַּבֵּסֶפר. )ׂש"ַּתעַ (
 ֵהֵחל ֶזה. ַּבֲעַצְלַּתִים ַהֹּכל ִהְתַנֵהל ֹּבֶקר ְּבאֹותֹו: ֶזה ְמֻסָּוג ְּבִמְפָעל

 ְלִהָּוַכח ִנְדַהְמִּתי, ֵמעֹוִדי ִלי ָקָרה ֶּׁשּלאֹ  ַמה, ְמֻאָחר ְּכֶׁשִהְתעֹוַרְרִּתי
 ִנְזַּכְרִּתי, ַהִּבְלּבּול ָּכל ַלְמרֹות. ַהְּקבּוָעה ַהַהָּסָעה ֶאת ֶׁשִהְפַסְדִּתי

 .ְלֵחיָפה נֹוֵסעַ  הּוא ֶׁשַהֹּבֶקר ֶאֶמׁש ִלי ִסֵּפר ִמְּׁשֵכַני ֶׁשֶאָחד
 ְלַבָּקָׁשִתי ְּבָרצֹון ַנֲעָנה ְוהּוא, ַּבַּבִית ְלַהִּׂשיגֹו עֹוד ִהְצַלְחִּתי, ַמָּזִלילְ      

 .ְּבֶהְרֶצִלָּיה ֶׁשֵאֵרד ָהָיה ַהִּתְכנּון. ַלְּנִסיָעה ֵאָליו ְלִהְצָטֵרף
 ַעְדִּתימָ  :ָוֶׁשֶבר ֹׁשד ְוִהֵּנה, ַהָּׁשֵכן ֶׁשל ִּדיָרתֹו ְלִכּוּון ַּבַּמְדֵרגֹות ָיַרְדִּתי     

 .ַהּיֹום ִלי ּקֹוֶרה ַמה ָיַדְעִּתי לאֹ . ַהַּמְדֵרגֹות ִמָּכל ְוִהְתַּגְלַּגְלִּתי
 ֶׁשִהְרַּגְׁשִּתי ְלַאַחר ַא, ַּדּקֹות ַּכָּמה ְלַהְמִּתין מּוָכן ָהָיה ַהָּׁשֵכן     

 ֹוִאּת ְלִהְצָטֵרף ָיֹכְלִּתי לאֹ , ֶהָחֶזה ּוְבֵבית ָּבַרְגַלִים ֹּתֶפת ְּכֵאֵבי
 .ַלְּנִסיָעה

 ְלִהְתַקֵּׁשר נֹוָסף ַמֲאָמץ ָעִׂשיִתי, ִקְמָעה ַהְּכֵאִבים ִמֶּׁשִּנְרְּגעּו     
 הֹוָדָעה ָּכל ְללאֹ  - ּוְלֶפַתע, ַהִּמְפָעל ְלִכּוּון ְּבִרְכּבֹו ַהּיֹוֵצא ְלָחֵבר

 ּוִנְׁשְמע ִמֵּכן ְלַאַחר ָקָצר ּוְזַמן, ַלֲעֹבד ַהֵּטֵלפֹון ָּפַסק - ֻמְקֶּדֶמת
 .ָּדן ּגּוׁש ְּבֵאזֹור ִּפיצּוִצים

 ּוְלַמה ָהָאסֹון ְלֹגֶדל ִהְתוַַּדְעִּתי ַּכֲאֶׁשר. טֹובֹות ִלי ִּבֵּׂשר לאֹ  ִלִּבי     
 ֶאת ָרִאיִתי, ַּבְּזַמן ָלֲעבֹוָדה ַמִּגיעַ  ָהִייִתי ִאם ִלי ִלְקרֹות ָעלּול ֶּׁשָהָיה

 ִנְמָצא עֹוֵבד ֲאִני ֶׁשּבֹו ַהּבּוְנֵקר ִּכי, ִלי ֶׁשָהְיָתה ַהְּפָרִטית ַהַהְׁשָּגָחה
 ְּבִמְפָעל ֶׁשָּפְרָצה ֵמַהְּׂשֵרָפה ְּכתֹוָצָאה. ַהִּפיצּוץ ִלְמקֹום ָצמּוד ַמָּמׁש

,ָאמּור ָהִייִתי, ֵמעֹוִדי ִאַחְרִּתי ֶׁשּלאֹ , ַוֲאִני, ָּבֵאׁש ּבּוְנֵקִרים ַּכָּמה ָעלּו

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
 וקריאת התורה.

 העלון טעון גניזה.
 הלימוד בשבת

 פי אלף מיום חול.
כדאי לקרוא בשלחן 

 שבת.
 
 

 -זמני השבת 
 בגב העלון

 

 ס"דבס"ד

 ַּבָּפָרָׁשה ְנקּוָדה

 271277פר מספרעלון 

 ַהֲאִזינּו: ָּפָרַׁשת

1 

 ְּפָרִטית ְּבַהְׁשָּגָחה ֹּכלהַ 

 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין



 !!!ַּבֶּׁשַטח ְּכָבר ִלְׁשהֹות 
 ַאף ֲהֵרי: ְוָחַׁשְבִּתי ַהִּפְלִאי ַהַהָצָּלה נסֵ  ַעל עֹוָלם ְלבֹוֵרא יהֹוֵדיִת      

 .ֶרֶגל ָׁשַבְרִּתי לאֹ  ַּפַעם ַאף! ְמֻאָחר ֶׁשִהְתעֹוַרְרִּתי ִלי ָקָרה לאֹ  ַּפַעם
 ָּקָרה ַמה, ַּתִּקין ְּבַמָּצב ַהָּׁשִנים ָּכל ְּבֶמֶׁש ָהָיה ַּבִּדיָרה ַהֵּטֵלפֹון ַּגם

ר ְּבאֹותֹו ְלֶפַתע ִּבֵּקׁש הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש - ַאֵחר ֶהְסֵּבר ֵאין?! ּבֹקֶ

 !ְּגדֹוָלה ִמָּצָרה ַנְפִׁשי ֶאת ִלְפּדֹות
 ַאָּתה עֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן, ְּתִהָּלֶת ַיִּגיד ּוִפי ִּתְפָּתח ְׂשָפַתי' ה     

 .ל-אֵ 
 ּוְלַׁשֵּבחַ  ְלהֹודֹות, ִנְפָלאֹות לּכָ  עֹוֶׂשה, ַהֹּכל ַלֲאדֹון ְלַׁשֵּבחַ  ָעֵלינּו     

 )ָערּו ַׁשָּבת ֻׁשְלַחן(! ְּבֵראִׁשית ְליֹוֵצר

 המתגורר, א"שליט. פ. י. א הרב מפי אלינו הגיע מרתק סיפור
 .הקודש עיר בירושלים

, באקו בעיר נחת. פ הרב. שנים ושלוש כעשרים לפני זה היה      
 תקופה באותה .ותורכיה איראן עם הגובלת אן'אזרבייג בירת

 .לארמניה אן'אזרבייג בין חורמה מלחמת התנהלה
 עימו ולוקח, כבחמורה קלה על המקפיד יהודי הוא. פ הרב     

 שומר יהודי נזקק שאליהם המצוות צרכי כל את נסיעותיו לכל
 המיוצרים המוצרים כשרות על סומך לא הוא. ומצוות תורה

 המאכל לדברי בנוסף. מגיע הוא אליהם הנידחים במקומות
 ערכה גם מכינה היא, השבוע ימות למשך רעייתו לו שמכינה

, משנה ללחם מצות חבילת, נרות שתי הכוללת ,קודש לשבת
 .ולהבדלה לקידוש משובח המכיל ובקבוק, דגים שימורי קופסת

 בבקבוק ולא פלסטיק בבקבוק להכניס מקפידים אם היין את     
 היחיד הסממן .הדרכים בטלטולי שבירתו את למנוע כדי, זכוכית
, שבעולם המלון בתי שאר עם שבבאקו המלון בית את שזיהה

 על. צונן רוח משב לפלוט פעם מידי שמשתדל הרועש המזגן היה
 .חשב לא איש, קרה לשתיה מכשיר או פקס, מקרר

 על והניחה מזוודתו תכולת את. פ הרב שלף ומיומן מתורגל     
 הופתע, מאמתחתו היין בקבוק את שלף כאשר אך, השולחן
 היין כשבתוכו, ועדינה שבירה מזכוכית העשוי בקבוק בידיו לראות
 בסמוך היין את העמיד הוא רבה בזהירות. ולהבדלה לקידוש

 מעלות ושלש לארבעים והגיע טיפס אן'באזרבייג החום. למזגן
 להניחו היתה, היין את לצנן בפניו שנותרה היחידה והאפשרות

 .המזגן בפתח
 הרב ניגש, אן'אזרבייג על המלכה שבת רדת לפני כשעתיים     

 כניסת בטרם הפקק את לפתוח כדי שלו היקר היין בקבוק אל. פ
 את עושה כשהוא אצבעותיו מבין עבר חמק הבקבוק... ו, השבת

 .גדול רעש בקול לרסיסים ומתנפץ, החדר רצפת אל הישר דרכו
 רב וצער" –. פ הרב מספר -" עצות אובד הייתי אחד לרגע"     

 לפתע אך. היין על קידוש מצוות לקיים אוכל שלא כך על אפפני
  באחת ראיתי, המלון לבית בדרכי, כשעה לפני כי נזכרתי

 שהגיעו ענבים ארגז בידו מחזיק מוסלמי רוכל העיר מסמטאות
 יקרים מוצרים לקנות ימהרו לא המקום שתושבי וביודעי, מאיראן
 .למכה רפואה הקדים ה"שהקב לבי לי אמר, כענבים

 אך, המלכה שבת לפני וחצי כשעה שנותרה הורה השעון"      
 .העיר בסמטאות הרוכל של המדוייק מיקומו את זכרתי לא

 תפילה נושא אני כשבלבי העירה מיהרתי זאת למרות     
רבע כעבור, ואכן. נכסף ענבים ארגז אותו את לי ימציא ה"שהקב

מוסלמי אותו את מצאתי, העיר בסמטאות שוטטות של שעה
את לידיו שוקל ובעודי, המחיר על איתו סיכמתי .מלא חצי וארגזו
מתלחשת צעירים קבוצת שמעתי, נקב שבהם הדולרים מספר

, הקבוצה מתוך קלים גיחוכים עולים פעם כשמדי גבי מאחורי
 .'שלום' המילה את לעברי צעקה הקבוצה מבנות ואחת

מהומה לעורר המעוניינים במוסלמים שמדובר חשבתי"     
 זקן, במגבעת החבוש בולטת יהודית חזות בעל וכיהודי, קטנה
 המקום מן ולהסתלק העסקה את לסיים השתדלתי, ופאות

הרפתה לא, צעקה אשר בת שאותה, אלא. האפשרית במהירות
 .'!שלום !שלום' שוב וקראה

ושאלתי הקבוצה לעבר ובזהירות בדריכות הסתובבתי"     
אני: 'ליואמרה הנערה הקבוצה מתוך יצאה ולתדהמתי, לרצונם
 '.מישראל יהודיה

 הורי עם עליתי שנתיים לפני: 'ענתה, כאן למעשיה כששאלתי     
 אחד עם להינשא כדי לכאן לחזור והחלטתי, לישראל זו ממדינה
, מתגוררת היא בו הבית על והצביעה', המוסלמים משכני

 .רב לא במרחק
העומדת יהודיה שלפני לשמוע', "פ הרב מספר", נחרדתי"     

בו המלון שם את לה ולומר להסתכן והחלטתי, ל"ר להתבולל
 הצהריים אחר בשבת לשם להגיע ממנה וביקשתי שוהה אני

 .המקום מן להסתלק מיהרתי .לשיחה
נקיה קערה לתוך הענבים את סחטתי, המלון אל בהגיעי     

המספיקה ענבים מיץ כמות בידי היתה השעה מחצית וכעבור
את בידו. פ הרב אחז שבת בליל ."ולהבדלה קידוש כוסות לשתי

ואותנו בחרת בנו כי" ובהתרגשות בחדווה ובירך, הקידוש כוס
 .לחמו את בשמחה ואכל", העמים מכל קידשת

כשבפיו, המלון שומר התדפק החדר דלת על .בצהרים שבת     
  ."למטה לך ממתינים: "הודעה

 נהלים ההיא בתקופה נותרו, "מסביר הוא", המועצות בברית"     
 שאורחים קובע מהם אחד, הקומוניסטי השלטון מתקופת רבים
 .אליו להיכנס רשאים אינם למלון מחוץ

בת אותה את ראיתי ושמחתי ולהפתעתי ,הכניסה אל ירדתי     
 ובליבי, נפשות הצלת מצוות שלפני הרגשתי. תועה ישראל
להשיב הנכונות המילים את בפי שיתן ה"להקב תפילה נשאתי

ת ִסּפּור  :ְלַׁשַּבָ
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 לייןיין הקשר בין 



 
  

 ונטעעבר 
אם עבר ונטע אילן בט"ז באב של השנה השישית, אין צריך לעקור 
את האילן. אולם אם עבר ונטע מיום י"ז באב והלאה, קנסו אותו 

 לעקור את האילן. (קנב, קסב)חכמים 
יום לקליטת הנטיעה, מכל  14הטעם לחילוק זה, כי אמנם צריכים 

מקום כיון שכלל בידינו: "מקצת היום ככולו", אם כן גם אם נטע 
הרי אפשר להחשיבו כיום אחד, מכיון שמקצת מהיום  -בט"ז עצמו 

יום עד לסוף  30יום לקליט הנטיעה, ועוד  14ככולו, ונמצא שיש 
וקת, יש להתיר כן בדיעבד שכבר השנה. אך מכיון שיש בזה מחל

שלוש שנות ערלה, מתחיל למנות רק נטע (ובכל אופן לעניין מניין 
מהשנה הבאה שנת השמיטה, כיון שערלה איסורה מן התורה 

קנסוהו חכמים לעקור  -ומחמירים בדבר). אבל אם נטע בי"ז באב 
 (קנב, קסב) ימים כלל. 44לו את האילן, שהרי אין 

 

 העברת אילן
 אילן הנטוע בקרקע כמה שנים, ועתה חפצים להעבירו שאלה:

לקרקע אחרת, עד אמתי אפשר לעוקרו ולהעבירו קודם שנת 
 השמיטה?

אם עקר את האילן עם שורשיו ונשאר גוש עפר גדול  תשובה:
 חיות עם עפר זהלבאופן שאומרים שיכול האילן , מחובר לשורשיו

כ״ט -שנהראש ה ערב להעבירו עד ארבעה עשר יום, מותר לפחות
 שעקרו עם גושו באלול. אבל אם עקרו כשהשורש חשוף, או

 

 והתפורר ונשאר בו מעט עפר באופן שלא יוכל לחיות עמו ארבעה
 .עשר יום, אסור לנוטעו אלא עד ט״ו באב

 טעם שיכול לנטוע אילןאמור לעיל שהה לאור ההבאור בזה, כי הנ
א כדי שלא יחשדו  שנת השמיטה, הו םודיום ק 44רק עד ט״ו באב ־ 

הערל  בו אנשים שנטע בשנה השביעית, כי יעשו חשבון ששנות
ת משנת השמיטה, אם כן נמצא שדין זה תלוי אם צריך לוחיתמה

ערלה מחדש בעץ זה או לא. שבמקרה  ללמנות שלוש שנים ש
באב  א עד ט״ושצריך למנות שנות ערלה מחדש, אין לו לנטוע אל

יום קודם השמיטה. אבל במקרה שלא צריך למנות שנות  44 ־
שיחשדו בו שנטע בשביעית, ולכן יכול  שערלה מחדש, אין חש
 .לנוטעו עד כ״ט באלול

על כן, אילן שעקרוהו עם שורשיו, ונשאר גוש עפר מחובר לשורשיו, 
לן לחיות עם עפר זה, בלי אייכול ה םאומדים על ידי מומחים: א

 החדשה הנטיעהמעת יום  14ר אחר, עד שיעברו עפ ספתתו
אזי כיון שלענין דיני [דהיינו עד שיקלט האילן בקרקע החדשה], 

ערלה מחדש, וגם אין צריך  ערלה, אין צריך למנות לו שלוש שנות
את גידולו יום לקליטה, כיון שהוא כבר קלוט וממשיך  14להמתין לו 

ט באלול. אבל אם לא יכול לחיות עם , מותר להעבירו עד כ״הבאדמ
חיותו ויניקתו מן הקרקע, ורק  [נמצא שנפסקהעפר זה בלבד 

ר וצריכים למנות לו שלוש שנות חאמבקרקע השניה חוזר ונשרש], 
 30יום לקליטה, ו־  14[א עד ט״ו באב מחדש, אין להעבירו אל הערל

 )לן בהלכות ערלהועיין לה (שביתת השדה סיום לשנת ערלה ראשונה]. 

 :ֲהָלכֹות ׁשֹוֶנה

3 
, היהודי העם של' ב' מא התחלתי .עמה חיק אל ישראל בת

 סיני הר מעמד ועד, עמד בהם הרבים והנסיונות אבינו מאברהם
 להרצות עברתי מכן לאחר. רבינו משה ידי על התורה וקבלת
 כאשר, יומו בבוא יהודי לכל המצפים והעונש השכר על בפניה
 .מעשיו על וחשבון דין ליתן יצטרך

 את ביקשה והנערה, שעות ארבע כעבור הסתיימה השיחה     
 .היום בבוא קשר איתי ליצור שתוכל כדי שלי הביקור כרטיס

 טלטול היא בשבת האסורות המלאכות אחת כי לה הסברתי
 פעולת ידי על חיובית פעולה שתצא אפשר ואי, לרשות מרשות

 . איסור
 היא שאותם וארנק תיק ברשותה כי אמרה היא בתגובה     

  אני אך, תגרע ולא תוסיף לא הזו הנייר ופיסת, ממילא מטלטלת
 כי ואמרתי וחזרתי, תורה איסור תוספת לה לגרום הסכמתי לא

 .טוב דבר לעולם ייצא לא איסור של ממעשה
 אן'אזרבייג היתה המעשה התרחש בה בתקופה, כאמור     

 שבע מהשעה החל, ערב ובכל, ארמניה עם עזה במלחמה שרויה
 ,לעצמו. בא ואין יוצא אין, העיר בכל שורר מוחלט עוצר שרר

  ואיתו לתיירים שניתן מיוחד מעבר כרטיס לארגן' פ הרב הצליח
 .העוצר בשעות גם העיר לרחובות לצאת היה אפשר

 אמור היה הוא שבת ובמוצאי מאחר כי ומספר ממשיך. פ הרב     

כרטיס את שיניח הנערה עם סיכם הוא ,המדינה את לצאת
תגיעוהיא, המלוןבפתחאבןתחתשבתבמוצאישלוהביקור

חודשיםששהלהםעברוחלפו.אתוותקחבבוקרראשוןביום
, בישראל שוב אני, שלום. "הטלפון צלצל. פ הרב של ובביתו

 .למוסלמי להינשא שעמדה נערה אותה זו היתה..." נ מדברת
לא שמעולם זו נערה גם .יהודי נשאר שיהודי, מסתבר     

אליה קרב לא לחלוחית ושמץ היהדות למקורות נתוודעה
 מהלך את לשנות כדי שעות ארבע בת בשיחה לה היה די, מעולם

 .הקצה אל הקצה מן חייה
אותו ובסוף, מנוח ידעה לא ונפשה התחבטה היא ימים שבוע     

עמדה לו המוסלמי משפחת ואת אן'אזרבייג את נטשה שבוע
 היא. להישאר כדי חזרה היא !הקודש לארץ וחזרה, להינשא

נאמנת בת להיות כדי חזרה היא .מחצבתה לכור לשוב כדי חזרה
נעשה" וקרא סיני הר על בשעתו שעמד עם לאותו, ישראל לעם

 !חזרה היא". ונשמע
, סבא ישראל בדרך להתחזק הנערה המשיכה הזמן עם     

ברכת בהתרגשות לברך. פ הרב זכה שוב שנים שלש וכעבור
נערה אותה של חופתה תחת הפעם, יין כוס על" הגפן פרי בורא"

 על השוקד יקר ישיבה לבחור וישראל משה כדת שנישאה
 )שבת קבלת גיליון( .תלמודו

מתוך החוברת "מצוות הארץ  
 ְׁשִמיָטה ִהְלכֹות בהלכה ובאגדה" לרב נקי שליט"א



 
 

 : יציאה :כניסה 
 19:27 18:06 :ם-י

 19:29 18:24 : ת"א
 19:29 18:26 :חיפה

  :מחשבהחידת 
 , מלא במים.מ"ל 1,000יש לי בקבוק שיכול להכיל 

מ"ל,  400האחד בנפח  -כמו כן יש לי שני כלים ריקים 
 מ"ל. 250והשני בנפח 

מ"ל מים בדיוק. כיצד ניתן  300אני רוצה לבודד בכלי 
 לעשות זאת רק ע"י שלושת כלים אלו?

 
 חידת חשבון:

 2,000איך ניתן ליצור את המספר 
  5,  4,  3,  2,  1ע"י המספרים: 

 תוך כדי שימוש בכל פעולות החשבון?
 

 :"מי אני"חידת 
 לא רוצה אותי. -מי שיצר אותי 
 לא משתמש בי. -מי שקונה אותי 

 לא רואה אותי. -ומי שמשתמש בי 
 מי אני?

 
 
 
 

 
 

 :לחידת המחשבהפתרון 
 אפשרויות. 20יש לו 

לו סדר הקניה היה משתנה, אז היה עומד סך 
 .120האפשרויות על 

. כלומר, לקניית הכרך הראשון הסבר: 
אפשרויות  5אפשרויות, ואחריו לכרך השני  6יש 

אפשרויות. אך מכיון שסדר הקניה לא  4ולשלישי 
 -מצטמצמות האפשרויות לשישית מסך זה  -משתנה 

מכיון שכל חבילה של שלושה כרכים בלבד. וזאת  20
אפשרויות. וממילא סך האפשרויות  6מגלמת בתוכה 

 .20עומד על  -השונות זו מזו 
 

 פתרון לחידת חשבון:
 

 
 :"מי אני"חידת פתרון ל

 האות ש'.

. לכפרותבתורעוקפיםאנשיםשני )8
 פה הייתי" ,לפניהם שעמד מישהו להם אומר" !סליחה"

 . !"לפניכם
 "...לפניך חטאנו אבלו, "ל משיביםהם  ן",נכו"-

 
 קמצן חלם שהוא אוכל במסעדה.

 הוא התעורר מהר לפני שיגישו את החשבון...
 

מי אמר שגברים לא יכולים לעשות שלוש דברים בבת 
 בודאי שהם יכולים! -אחת? 

הוא מרטיב גם את המראה  -לדוגמא, כשגבר שוטף פנים 
 הרצפה!...וגם את 

 
איש אחד מחליט לשחות את כל האוקיינוס, אבל אחרי 

 התעייף וחזר בחזרה... -ששחה חצי 
 

מרצה עומד מול כיתה ומרצה בשטף את הרצאתו 
 המשעממת.

עם הזמן הוא שם לב שהמאזינים עוזבים את הכיתה בזה 
 אחר זה, עד שנשאר רק איש אחד.
"תודה :בחיוךבסוף ההרצאה ניגש המרצה לאיש ואומר לו 

 לך אדוני שנשארת לשמוע אותי עד הסוף!"
 עונה לו האיש: "אל תודה לי, אני המרצה שאחריך"...

 
 מה זה ביטוח חיים?

 אתה תעשה ביטוח, ואנחנו נעשה חיים...
 

 "שמעון, מה ההבדל בין דייל למלצר?"
 "מה זאת אומרת? הבדל של שמים וארץ!"-

 
 זו כל חייך?"ה שואל העורך דין: "האם חיית בעירה

 העד: "עדיין לא"...

בדיחות:חידות:

 להנצחות ולקבלת העלון במייל:, לתגובות
elisha5765@gmail.com 
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4

ִּכי ֵׁשם ד' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלאֹלֵקינּו 

ָעֶול  ְוֵאין  ֱאמּוָנה  ֵא-ל  ִמְׁשָּפט,  ְּדָרָכיו  ָכל  ִּכי  ָּפֳעלֹו  ָּתִמים  ַהּצּור 
ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא 

ֹכת ֵהָּמה ָּבִנים ְוֹלא ֵאמּון ָּבם"  "ִּכי דֹור ַּתְהּפ1

"ִּכי גֹוי אַֹבד ֵעצֹות ֵהָּמה ְוֵאין ָּבֶהם ְּתבּוָנה" 
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לעילוי 
נשמת 
שלמה 

רפאל בן 
אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה

י ָכל ּדְ  ט אֵ ּכִ ּפָ ן ְוֵאיל ֱאמּוָנה -ָרָכיו ִמׁשְ
ר הּוא יק ְוָיׁשָ   )לב, ד( ָעֶול ַצּדִ

 ואינו שונים מקרים ומאורעות האדם את מסובבים לפעמים
 !'עוול אין' - וצווח הכתוב בא ...לו קורה זה ומדוע למה מבין

ולא תמיד רואים זאת מיד, אבל  לכל דבר יש סיבה -
  לפעמים כן...

*   *   *  

 בית בימת על: לנפש' 'מרפא בספר מובא הבא סיפורה
 עטוף', תוספות'ה מבעלי יחיאל רבינו עמד בפריס הכנסת
 לאמירת ברטט המתינו המתפללים .בשופר אוחז, בטלית

 הרב החליט שהפעם אלא, התקיעות ולתחילת הברכות
 והזמין ראשו את הפנה לפתעו ,הרגיל מהסדר לשנות

 מהר חיש. אליו לגשת האנשים אחד את קלה יד בתנועת
 רבי של לצדו והתייצב המתפללים בין דרך האיש לו פילס

  .בקהילה ידוע זהב צורף, עזריה נפתלי היה זה. יחיאל

 יחיאל רבי פתח", כך בשל דווקא ואולי, השעה גודל אף על"
 חשוב לקח בעל בסיפור כולכם את לשתף לנכון מצאתי"

 אחד עם מוקדם סיכום לפי .אמש וסופו שנה לפני שתחילתו
 לספר כעת אותו אזמין, נפתלי' ר ידידנו, המעשה מגיבורי

  ".הדברים השתלשלות את לכם

 את לשמוע סקרנים, ובצורף ברב משתאים הביטו הכל
 השתעל, רוקו את בלע הוא. נרגש היה נפתלי .פוריהס

 שכני את אתם מכירים ודאי": בסיפורו והחל נבוך שיעול
, ובכן. אבודרהם יעקב, הצורפות למלאכת עמיתי, הטוב
, מהעבודה שנינו שבנו שעבר השנה ראש לפני אחדים ימים

 כי, הגמרא דברי את למדנו בשיעור. תורה לשיעור והאזנו
  .'עד ראש השנה השנה מראש לו קצובים אדם של מזונותיו'

 עלתה בינינו בשיחה. מיוחדת התעניינות בנו עוררו הדברים
 ברוך מהקדוש ולבקש מיוחדת תענית להתענות ההצעה

ובאמת  .הבאה בשנה פרנסתנו תהיה כמה לנו יגלה כי הוא
 כלשהו לאות פינויוצ צמנו השנה ראש לפני יומיים, עשינו כך

 אחד כל, הדבר אירע השנה של האחרון בלילה .משמים
. הקרובה בשנה ירוויח כסף כמה חלם מאיתנו ואחד

 את בהשתאות לרעהו איש סיפרנו בבוקר כשנפגשנו
 מאתיים ירוויח הבאה בשנה כי חלם יעקב חברי. חלומותינו

 מאה רק ארוויח כי ראיתי שלי בחלומי ואילו. זהובים
 לו ולספר נוורב מורנו אל לפנות החלטנו .זהובים וחמישים

 כתבו, "אמר", תשמעו לעצתי אם. "החלום ועל התענית על
 שתבוא, כגדולה קטנה הכנסה כל הבאה השנה במשך

  .פיה על ונהגנו עצתו את שקיבלנו כמובן". לכם

 שרכשנו סחורה סביב חריף ויכוח בינינו נתגלע אחד יום
 טען ברווח לחלוק כשבאנו. נאה ברווח ומכרנוה בשותפות

 שנחלוק כן דעת על הייתה בעסקה השותפות כי חברי יעקב
 מכיון כי, אני טענתי לעומתו. בשווה שווה ברווחים

 רק השקיע הוא ואילו שלישים שני ברכישה שהשקעתי
 פנינו .יחס אותו פי על כן גם הרווחים את לחלוק יש, שליש

 הרווח עתה נמצא מי בידי. "תורה דין שיפסוק ינולרב
  . יעקב בידי היה הכסף, שאל?" מהמכירה

 הוסיף?" שעשיתם העסקה על שטר או עדים לכם יש האם"
  . שטר היה ולא עדים היו לא. לחקור הרב

, לדבריו ראיה להביא נפתלי ועל' מוחזק'ה הוא יעקב כן אם"
 ויזכה הם אמת דבריו כי יעקב ישבע, ראיה כל לנפתלי באין

  ".הרווח במחצית

 להישבע אך, לאמיתם אמת דברי. "להישבע מיאן יעקב אבל
  . אמר", לי המגיע הרווח על אוותר כן ועל, מוכן אינני

 שני את לי ומסר מהרווח שליש לעצמו יעקב אפוא נטל
 עשרה על עמד לבינו ביני הפער. הנותרים השלישים

  .זהובים

, ימים כמה לפני. רווחינו כל את לרשום כמנהגנו המשכנו
 כל את וסיכמנו רשימותינו את הוצאנו, השנה ראש בהתקרב
 מאה, השנה במהלך הרוויח יעקב כי התברר. ההכנסות

. מבחלומו פחות זהובים עשר אחד, זהובים ותשעה שמונים
 עשר אחד, זהובים ואחד שישים מאה הרווחתי אני ואילו

 כמה לו פרנויוס רבינו לפני באנו .מבחלומי יותר זהובים
 כי מסתבר, ובכן" :מיד וקבע רבות חשב לא הוא. הרווחנו
 עליכם והיה שצדק הוא חברך, העסקה על ההוא בוויכוח
  ".בשווה שווה ברווחים לחלוק

 בשעה זהובים עשר אחד של הוא הפער אפוא מדוע"
 ניסיתי?" בלבד זהובים עשרה על היה בינינו שהוויכוח

  . שלי על לעמוד



  
 בשכר הוצאתי אחד זהוב. "בפיו מוכנה הייתה רבינו תשובת
 זמן לכם שקבע והשליח התביעה כתב את שכתב הסופר

  .אמר ", לדין

 עם להשלים הצלחתי ולא, בפיתוי עמדתי לא אני ואולם
. ונכבד גדול סכום, זהובים עשר אחד של פתאומי הפסד

 את להשקיט וכדי, הפטרתי", חלומות בדברי משגיח אינני"
 שפסק כפי רבינו שפסק התורה דין פי על" :הוספתי מצפוני

  ".מהרווחים שלישים בשני וביושר בצדק זכיתי אני -

. לחג התחייבויות כמה להשלים כדי חנויותינו אל פנינו
 לחנותי ואילו קונים הומה יעקב של חנותו כי הבחנתי פתאום

. זהובים עשר אחד יעקב הרוויח הצהריים עד .איש נכנס לא
. לביתי אני גם פניתי וזועף סר. לביתו והלך החנות את סגר

 זכוכית מוכר של בדוכנו בלא כוונה פגעתי בשוק בעוברי
 והמוכר נשברו הכלים .ארצה סחורתו את והפלתי נכרי

. המשפט לבית נגררתי מהרה עד, מכותיו את בי הפליא
... ב שעוללתי הנזק את שהעריך שמאי לשוק הריץ השופט

 וחסר ומושפל חבול לביתי אפוא הגעתי. זהובים עשר אחד
. אלוקינו גדול וכי רבינו צדק כי ידעתי אז .זהובים עשר אחד
 את ובקשתי אבודרהם יעקב ידידי לבית ניגשתי אמש עוד

  .הסיפור בסוף ושיתפתיו רבנו אל פניתי כך אחר. מחילתו

 בסדר פתח יחיאל נויורב, מהבימה עזריה נפתלי ירד נרגש
  .התקיעות

   * *   *  

. נורא מעשה א"שליט בסקיקני חיים רבי הגאון ורבנ סיפר
 אולם, יתברך הנהגתו את מבינים אנו אין רבות לעיתים
 רדוקהבנוב: ומובנים מתבהרים הדברים זמן לאחר לפעמים

 הוא ...'לרוחב צמח' לגובה לצמוח במקוםש, אחד בחור היה
 מכל הגיעו. בגובהו ונשאר הזמן כל לרוחב ומשמין הולך היה

 ,התופעה את ולהבין ולנסות אותו לראות רופאים העולם
 הבחורים כל היה הסבר לזה. לא מהם אחד אףל אבל

 כך כדי עדוהגיע המצב , עליו להסתכל הולכים היו בישיבה
 היה יכול לא הואכבר ש, השמין כך כל הוא זמן איזה שאחרי
 היה הוא ...היום כל במיטה שכב רקאלא , ולשבת לעמוד
   .!נורא פשוט במצב

כדי , ל"הנ הבחור עבור כסף אוספים היובפורים  שנה כל
 ל"זצ אבא .לו שהיו הרבות ולהוצאות לרפואה לו השיהי
 שום ממנו שמענו לא וכבר לארץ עלינו כ"ואח אותו הכיר
 כסף י"בא אוספים היו עוד פהל שהגענו אחריגם  אבל. דבר

   .עבורו

 בגורל עלה מה, לו וסיפר לאבא מישהו בא אחד שיום עד
 של הבחורים וכל ,מלחמהה היתה כ"שאח, ההוא הבחור
 השמן הבחור - מאחד חוץ הגרמנים י"ע נהרגו תקופה אותה
 השאירו אז,  איתו לעשות מה היה לא ש"ימ לגרמנים, ההוא
 הבריא הוא ובנס, המלחמה נגמרה כ"אח ...שיחיה שם אותו

 בכפר חי והוא ילדים לו נולדו, אשה נשא, לארץ עלה! לגמרי

, אמרו נדהם הוא, זה את שמע], ל"זצ הסטייפלר[ אבאכש. סבא
   .!!!גלוי נס שזה

 אני! נס היה זה: "ואמר וחזר זה מסיפור התרגש כך כל רבנו
 באו כולם, כסף לו אספוו שמן כך כל שהוא שדיברו, זוכר

 ה"הקב לפעמים, לחיות נשאר הוא רק, והנה, עליו להסתכל
  ]'פניני עין חמדמתוך '[       ."...להצילו כדי מום לאדם עושה

ח שעבר עלינו לטובה את כל ימי הפס"מספר בעל המעשה: 
הרשב"י, באכסניה של  סמוך ונראה לקבר ,חגגנו במירון

ל כ משפחת מילר. במוצאי שביעי של פסח ארזנו את
החפצים שלנו, והעמסנו אותם על הרכב שלי. את הילדים 

הביתה באוטובוס, ומכיוון שהמפתח של הבית היה  שלחתי
כדי שהם לא יישארו תקועים  אחריהם אצלי, מיהרתי לצאת

הגיעה לסיומה, עשיתי את  מלאכת האריזהמחוץ לבית. 
מקבל טלפון מאחת  דרכי במשעולי הכפר, וממש ביציאה אני

לא יצאתי  המשפחות שמתגוררות במירון. הם שמעו שעדיין
ממירון, והם מבקשים טובה גדולה. החתן שלהם, שגר 

שמש, היה אצלם בחג וכעת שכח את הפלאפון שלו,  בבית
יכולים, שנעבור דרכם וניקח את  אז אנא, אם אנחנו

את הטובה הזאת,  הפלאפון. לרגע לא חשבתי שלא לעשות
ל זה היה קשה. כבר הייתי ממש ביציאה מהכפר, אב

  ופתאום מבקשים ממני לעשות רוורס. 

חזרתי לכפר, לבית המשפחה שאצלה היה הפלאפון 
ון, ואז הרבנית שלי נזכרת הפלאפ השכוח, לקחתי את

ופירות  , ירקותשל מילר "שכחנו שם, בדירה :ואומרת
"עוד מעט נגיע  :ים. תפוחים, סלק וגזר". אמרתי להמצוינ

שמש, ושם נראה ליד הפחים את הירקות שאנשים  ביתל
אם יחסר לך,  ..ולא השתלטו עליהם. קיבלו מקמחא דפסחא

  "....אני בטוח שיהיה מאיפה לקחת

אבל היא אמרה שזו סחורה טובה, וממש בל תשחית 
מתכוונת לסחוט את הפירות והירקות  להשאירה כאן. היא

ממש  ומחסן. ראיתי שזה האלו וליצור מהם שיקוי מחזק
לכיוון האכסניה  לא להיות עקשן. נסעתיחשוב לה, והחלטתי 

של מילר, ובגלל העומס ברכב לא יכולתי לנסוע ברוורס. 
אמרתי לאשתי שאני מחנה את הרכב מחוץ למתחם, והולך 

"למה  :רגז. היא לא הייתה מרוצה מהרעיוןהא להביא את
  בבקשה תיכנס למתחם".לסחוב כל הדרך ארגז כבד? 

אני מחליט שלא להיות עקשן, ועושה פשרה. נכנס שוב 
ליד הפח הגדול. משם אני יוצא לאכסניה  למתחם ונעצר

הפירות והירקות, להצילו  ולוקח את הארגז המיותם של
"שמעתי את   :כשאני חוזר אומרת לי אשתי ..מרדת שחת.

 מצלצל, חיפשתי אותו בתוך הרכב ולא מצאתישלי הפלאפון 
  ן, בפח הגדול שלידנו".אותו. אני חושבת שהוא כא

הרעיון היה נראה לי הזוי, אבל היא ביקשה שאתקשר 
כדי לבדוק זאת. התקשרתי ואכן, קול מנגינה  לפלאפון שלה

קל מצאנו אותו, פלאפון יקר וחדש  עולה מן הפח. בחיפוש
  שנקנה ממש לאחרונה. 



  
כל הסיבה שבגללה נעמדנו ליד הפח, הרי  היינו בהלם.

 אזו ,שגר בבית שמש הייתה כי חזרנו לקחת פלאפון לשכן
 וכמה טוב ...וב סובבנו בכפר עלה זיכרון הארגזכשש

שנזהרתי מעקשנות וזרמתי עם כל המהלכים האחרונים 
לנו, עד שנעמדנו ליד הפח בדיוק בשעה   שהקב"ה סובב

השיחות  הפלאפון ניצל, וברשימתשהפלאפון צלצל. 
אחות של אשתי.  האחרונות הופיעה שיחה בודדת, מאת

במשך כל השעות ממוצאי החג לא נכנסה שום שיחה. 
באותן דקות שבהן  בדיוק השיחה היחידה שנכנסה הייתה

ושוב ו, הדיוק הזה ריגש אותנ הפח! חיכתה לי אשתי ליד
הקב"ה , ואיך עושה לעצמו הוא - מה שאדם עושה שראינו 

 ]מתוך 'השגחה פרטית'[  מנהיג את עולמו בצורה מדהימה...

י ָיִדין ה' ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם   )ולב, ל( ּכִ

ן ביסורין הללו האמורים כשישפוט אות -כי ידין ה' עמו 
תנחם שפטים הללו ויכשיבואו עליהם מ... עליהם
  )רש"י( על עבדיו לשוב ולרחם עליהם ב"ההק

ישראל במאה השנים  שעבר עם יםהכי גדול יסוריםיוההדין 
גם כידוע, אבל  ואה'.תקופת 'השב ןכמוב האחרונות היה
  להבחין ברחמי ה' ורוב חסדיו.היה אפשר בתוך תקופה זו 

*   *   *  

 היה זה בשנות המלחמה"מספר הרב משה גרילק שיחי': 
היינו ארבעה ילדים י ימ"ש. יִש , בצרפת של שלטון וִ האיומה

אחותי , ]בן שש...[ קטנים שנעקרו ממש מזרועות הוריהם. אני
ועוד אח  ]בת חמש, אתם מבינים?![ממני בשנה צעירה חוה ה

ילדי מכרים של הוריי,  - נחמה ונחום ברונר -ואחות 
בכפר צרפתי נידח, כשהם מנסים לברוח שהסתתרו איתם 

ים של שלטון וישי, הפעולה הז'נדרממפני הגרמנים ומשתפי 
אף שברחו מבלגיה אל ההורים שלנו,  הנאמן לנאצים.

של דבר על ידי האזורים הכפריים של צרפת, התגלו בסופו 
מכן, הם כפי שסיפרו לי שנים רבות לאחר ו ,שליחי השטן

החליטו לנסות להציל לפחות את הילדים מן הגורל האכזר 
צרפתייה, אשר תמורת אותה אשה כך נמצאה  הצפוי להם.

, כלומר ולהבריח את הילדיםתשלום הגון הסכימה להסתכן 
ל'פיקודי', לשוויץ. אותי ואת שלושת הילדים שהיו נתונים 

המוביל הוטל עליי להיות 'המבוגר האחראי', הילד הצעיר 
נקלעה , ולא דינה ששמרה היטב על ניטרליותם למאת הילדי

קיבלתי לידי פתק, שבו  למערבולת המלחמה האיומה.
תובות שבשווייץ וכרשומים היו שמות מכרים של הורינו 

את הגבול מגוריהם, כך שאם יזכנו הקב"ה ונצליח לגנוב 
 ]בן שש!ילד נא לזכור: [הגיע אל מקום מבטחים, יהיה עליי ול

למצוא דרך להודיע לידידים השווייצריים של הוריי, שילדי 
כך  - בינתיים, בדרך מחתרתית כלשהי הגיעו.מכיריהם 

מכרינו הצליחו הוריי להודיע ל - למדתי אחרי שנים רבות
ואנו אמורים להגיע, ם, שהילדים בדרך צריהיהודים השווי

חציית אם כמובן לא ניתפס חלילה בידי הגרמנים בעת 

אני לא זוכר כיצד הגענו אל אזור הגבול שבין צרפת  הגבול.
. יתסענו ברכבת בחברת 'האשה' הצרפתשנלשווייץ. דומני 

הזדקר מחסום,  על כביש, שבהמשכואני כן זוכר כיצד צעדנו 
עמדת שמירה, ובסמוך אליו מחסום שעליו ניצב ביתן של 

זוכר שהבנתי, ששם, התגודדו מספר שוטרים חמושים. אני 
שאליה אנו מן העבר השני של המחסום, נמצאת שווייץ 

יכולים חייבים להגיע. גם הבנתי במוחי הקטן, שאנחנו לא 
ו נעבור חנאנפשוט לחצות את המחסום, ואם אולי דמיינתי ש

 ולנו ונשקו דרוךוטר שניצב לפתע מדרך המחסום, הרי שהש
מאתנו בקול מאיים להתרחק מסביבות המחסום, דרש ו

, הבהיר לי היטב את תמונת מן המקוםובכלל להסתלק 
קלט מהי כוונתה של הצרפתייה,  שהוא כנראה המצב.

מקום לטייל עם ארבעה ילדים קטנים בדיוק ליד שמצאה לה 
אני זוכר שהאישה הצרפתייה השיבה לו בניחותא:  ..הגבול.

מטיילים באזור', ואז הובילה אותנו אל היער 'אנחנו סתם 
הגבול שבין צרפת לשווייץ, בין מדינת אשר בתוכו עובר 

מתישהו התרחש  והשלווה.הדיכוי והמרדף לארץ החופש 
שלנו, אני זוכר  הצרפתייה רגע שבו היינו לבד בלי המלווה

שאפף אותי פתאום. עצי היער היתמרו אל את הפחד הנורא 
ונראו גבוהים ביותר. קרני השמש, אם היא בכלל זרחה על 

לא חדרו מבעד לצמרות העצים, כך שפילסנו את באותו יום, 
ה ילדים קטנים, בינות הלכנו והלכנו, ארבעדרכנו בחשכה. 

מחכה לנו בסופו של השביל. ו יודעים מה כשאין אנלעצים, 
אני זוכר שחלפנו על כך. אולי בכינו, אולי לא. היינו לבד כל 

  יודע.פני נחל קטן והמשכנו ללכת. כמה זמן? איני 

"ואז אני זוכר שהגענו לאיזושהי פרשת דרכים קטנה. 
שצעדנו עליו התפצל לשניים. עמדנו שם ארבעה השביל 

וחיכינו. למה חיכינו? איני יודע. אני סבור ילדים קטנים 
אם להמשיך בשביל השמאלי או חליט שהיה קשה לנו לה

העצירה, ההיסוס . שמא לנטות אל עבר השביל הימני
גורליים... כי והתהייה, כפי שהתברר לנו לאחר מכן, היו 

'בואו לפתע פתאום הופיע מאי שם חייל וקרא לנו בגרמנית: 
הבטתי כה וכה ופחד מצמית תקף אותי. כששמעתי  .הנה!'

אולי החייל העומד מולי הוא את השפה הגרמנית, חששתי ש
גרמני. הילדים שתחת חסותי שלחו לעברי מבט מבוהל חייל 

מיד דאגתי להיפטר מן הפתק שהיה טמון בכיסי ובו ותוהה. 
השמות והכתובות של מכרינו שבציריך. עד רשומים היו 

 אותו מהכיס וצאתיההילדותי, כמה שזכור לי, מזיכרוני 
אותי לעשות במקרה של תפיסה כו כפי שהדרי ,ותובלעתי או

החייל התקרב אלינו, והורה לנו ללכת  בידי הגרמנים.
ברירה? ברכינו פקו, רגלינו בעקבותיו. כלום הייתה לנו 

רכב צבאי קטן. בלא כשלו, וכך צעדנו אחריו. לא הרחק עמד 
בנסיעה. אני אומר ודברים הוא דחף אותנו לתוכו והפלגנו 

זוכר שישבתי מכונס בתוך עצמי אחוז פחדים. הילדים 
די. האם בכיתי? אולי. כמה זמן נסע יהקטנים הצטנפו לצ

שוב, לא יודע להשיב. לבסוף הגענו לביתן קטן, ומיד הרכב? 
אותנו החייל מן הרכב, הוא דחף אותנו אל רצפת כשהוציא 

רחק משם, הבחנתי לא ה הראש!', ציווה.הביתן. 'תורידו את 
  שאסף אותנו לא רצהבפטרול גרמני הצועד לו לאטו, והחייל 



  
שהוא הסביר שהוא יראה אותנו. בזיכרון מעורפל, כמדומני 

 אחרים למי שהיה בביתן, כנראה קצין, שהוא ראה ילדים
, היכן שנעצרנו והתלבטנו לאן מאליהצועדים בשביל הש

מכיוון  קצר לאחר מכן שמע יריות העולותלהמשיך, וזמן 
נעתקה נשימתי. או אז בדיוק התברר השביל... באותו רגע 

בידיו של חייל שווייצרי. אילו לי לשמחתי, שאנחנו נתונים 
היינו נופלים היישר הייתי מחליט שנצעד בשביל השני, 

ושוב אנו נוסעים והפעם מגיעים אל  לידיהם של הגרמנים.
ב אותנו ליד אותנו עמו, הושימחנה גדול, החייל שהביא 

למטבח, ונעלם. הצטנפנו שולחן כלשהו, שעמד קרוב מאד 
 לפצות את הפה.מלאי פחד, שומרים על שקט, לא מעיזים 

עבר זמן מה. הריחות שיצאו מן המטבח, עוררו את בלוטות 
שהיה חזק. ואז לפתע ניגש אלינו חייל שווייצרי, הוא הרעב 

שבאנו לכאן  בצרפתית מי אנחנו. ענינו לושאל אותנו 
השבנו בשלילה. זכור לי , 'אכלתם?'מצרפת, ואז הוא שאל: 

בר זמן רב עד שקיבלנו, עכיצד הוא מיד נכנס למטבח, ולא 
  עד היום לטובה... תנו, צלחת מרק הזכורה אצלי כל אחד מא

"ושוב, יסלחו לי קוראיי, אני זוכר מעט מאד מאותו מחנה. 
ארוך שהיו בו אנשים  שהכניסו אותנו אל צריףאני זוכר 

ילדים. לא היו מיטות בצריף, כי אם קש רבים, מבוגרים עם 
ועליו ישנו בלילה. אותנו, הילדים היה מפוזר על הרצפה 

הצריף בזעף, עד שמצאנו איזו שמקרוב באו, גירשו תושבי 
למדתי ללמד זכות על פינה לישון בה בקצה הצריף. לימים 

ילדים צעירים  ,הללו, שלא גילו טיפת רחמים עלינוהאנשים 
הם היו בעצמם פליטי חרב כמונו, מרי נפש,  .ובודדים

 שבדיוק באותם הימים גם הם הצליחו להבריח את הגבול.
 שאנחנו נמצאים ,היא כרוןיבז התמונה הבאה אצלי ...הנהו

אנשים מכובדים עומדים מסביבנו,  ,בציריך בבית יפה
ביבות, איך הגענו לכאן? מי הם מחייכים ומדברים אלינו בח

החביבים הללו? אין לי מושג! ובמשך שנים לא היה האנשים 
שעה עמדנו נבוכים, והנה אחת מהנשים לי מושג. באותה 

תנו הולך בינינו. כל אחד מאמספרת לנו שמפרידים 
כבר לא נהיה ביחד, למשפחה אחרת, המאמצת אותנו. 

זה היה קשה לנו  .ואנחנו לא מכירים את האנשים הללו
שהחזיק אותנו קצת בחיים מרגע הבריחה, מה כי  מאד,

ופתאום שוב עלינו  ,הזמן ביחדה העובדה שהיינו כל תהי
אצל אנשים שאנו כלל להיות לבד, בעיר זרה, בלי הורים, 

נפרדנו זה  שום סצנה לא עזרה לנו כמובן.אבל לא מכירים. 
   מזה בעל כורחנו.

 עד היום, יותר מפעם, אני חושב על השגחה העליונה"
שסוככה עליי בתקופה שבה הושמדו כמיליון וחצי המיוחדת, 

לאחר שנות סבל וייסורים. השאלה למה אני ילדים יהודים, 
מציקה לי למעשה עד היום... אבל דווקא זכיתי להינצל, 

הזה, איך נודע להם על עובדה אחת חסרה לי בתיעוד 
וכתובותיהם של קיומנו? הרי את הפתק, עם שמותיהם 

  .השמדתי במו פי! - ריםי ההוידיד

"הסוד התגלה לי לאחר שלושים שנה. כאשר שהיתי בציריך 
במסגרת מסע הרצאות באירופה, התקשרתי לרבנית 

המשפחות שנמנו עם מכרי הורינו,  תאחת משלושרוזנגרטן, 
לפשר התעלומה הזאת. היא סיפרה לי את ושאלתי אותה 

דים של משפחות מודעים לכך שהילהסיפור הבא: הם היו 
לשווייץ. על כן הרבו לבדוק גרילק וברונר אמורים להגיע 

למדינה זו והשלטונות ברשימות הפליטים שהצליחו להסתנן 
לא הופענו נהגו לפרסמן. אבל למרבה הצער והדאגה, אנו 

בהן. בלבם עלתה המחשבה המפחידה, שיתכן שנתפסנו 
בידי הגרמנים וגורלנו נחרץ. אולי היינו חלילה וחס, הילדים 

   ההם, בשביל השמאלי...הירויים 

והנה באחד מימי שישי, היא נסעה לבקר חולה המאושפז 
חולים בלוזאן, אחת מערי שווייץ. כאשר צעדה בבית 

החולים, היא הבחינה בפתחו של אחד במסדרון בית 
צרפתית, ופנה אל מישהו בקול בהחדרים בילד קטן המדבר 

ת במסדרון, היא שהיא חולפי שנמצא בתוך החדר. תוך כד
מה יהיה. אני לא שמעה אותו אומר בצער: "אני לא יודע 

שמדובר יודע מתי נכנסת השבת". גברת רוזנגרטן הבינה 
 שאלה אותו: 'מי אתה?' והילד השיבבילד יהודי, נעצרה ו

גרילק'. לרגע עמדה כהלומת רעם  ]משה בצרפתית[לה: 'מוריס 
בשמחה ובישרה: והתרגשה ביותר, ומיד צלצלה לציריך 

אז זה  - נו לבית החולים?עאיך הג   הילדים!'...'מצאנו את 
רצתה בשום אחותי חוה שתחי' חלתה במחנה, ולא  היה כך:

אופן להתפנות לבית החולים בלעדיי. הטראומה של 
הבדידות רדפה אותנו, ולכן הנהלת המחנה התרצתה 

 - שגחה פרטיתהבמה לבית החולים. ואני, שעיושלחה אותי 
הטרידה את מנוחתי,  שמירת השבת - באותו רגע בדיוק

 .בת בחדרהשוכואף חלקתי בקול רם את דאגתי עם אחותי 
יימת, והיא דווקא, מזדמנת במקרה אישה יהודייה מסוואז... 

ק -ו- י-ד-ללוזאן, ונקלעת למסדרון המחלקה ב ]'במקרה'?!מה?! [
שאני משמיע את דאגתי הדתית על השבת הקרבה... ברגע 

  היסטוריה.... כבר בגדר ארוכל הש

באירועים  מדוע ,מידי פעם עדיין אני שואל את עצמי"אבל 
הבדידות ועולה מתפרצת המועקה הזאת של  רבים כל כך

שהיא ממסתרי הנפש? מה יש בה, בתמונת היער העבות, 
חוזרת על עצמה? מדוע היא מטרידה אותי ורודפת אחריי? 

 יכרונות הקשים והמרים של היהודיםבל נגזים, אין זה כז
אבל בכל זאת מה  ,בגטאות ובמחנות המוותאשר סבלו 

ואולי, היא הנותנת! אולי לא רדיפה יש  .הרדיפה הזאת?
הבורא יתברך עליי, שבכל פעם כאן, כי אם גם זה מחסדי 

תודעתי, עלי פשוט לקום בכאשר תמונת היער מרצדת 
שלא ללכת  עליעל שליווה אותי ביער ושמר  להודות לוו

 ריציהשווידת המוות; על כי החייל בשביל השמאלי אל מלכו
הורה לנו להרכין את הראש, לבל יבחינו בנו הגרמנים 

הצילו ארבעה ילדים יהודים;  שהשוויצריםבסמוך; על שצעדו 
ונכפה עליי להיות  ית חוליםהביא את אחותי לבועל שהבורא 

על השבת בדיוק כאשר הרבנית רוזנגרטן כדי שאכריז  תהיא
זה אני מפרסם את התיעוד ואולי, ובגלל  ..תעבור לידינו.

י ללא עמ ביטעמי ומ טיבשה, קב"הוב להה, כדי להודות שהז
  ]'העלון האמונ'מתוך [             .        ודאי!" -הרף. לא אולי 

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





קנר
קי 

שו

magdenot@gmail.com
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של המשגיח  דלת חדרו   רבי שלום שבדרון זצוק"ל היה מספר, כי בערב יום כיפור דפק על

ובפיו שאלה: איזו קבלה עליו לקבל על עצמו   של ישיבת 'חברון', רבי לייב חסמן זצ"ל
 ?  'לקראת 'כל נדרי 

 
וכל אחד מאתנו  ,  "ר' שלום, אני אחשוב בשקט ואתה תחשוב בשקטאמר לו ר' לייב: 

לאחר כמה דקות של מחשבה,  ". לשני יחשוב מה הוא יכול לקבל על עצמו בלי לספר 
 ". לקבל על עצמי  שלום: "החלטתי כבר מה אמר לו ר'

 
"...  מחצית מזה ודי בכך "אם כן, מה שחשבת לקבל על עצמך, תקבל רק  :השיב לו ר' לייב

מזערי, אבל קבלה   ללמד בא המשגיח, כי על האדם לקבל על עצמו דבר קטן, משהו 
 '.  יעבור  יהרג ואל 'אמתית שלא יזוז ממנה, ויהי מה. מעין 

 
קיבל שלא לדבר   ר' שלום, על הקבלה שקיבל על עצמו. הוא ועתה נשמע מה סיפר

מהשעה תשע ועד השעה תשע וחצי.  ,  דברים בטלים בכל בוקר במשך מחצית השעה 
 באפשרותו לעמוד בקבלה זו.   הוא עשה חשבון נפש, שיש

 
דיבר דברים בטלים בכל מהלך הסדר, במשך חמש    אמנם, צריך לציין, כי ר' שלום לא

מחצית   ת, לא כהחלטה אלא מתוך התמדתו המופלאה, אבל אתרצופו  שעות לימוד
 .  השעה הזו, הוא קיבל כהחלטה שלא לדבר בה, ויהי מה

 
בטלים רבע שעה    , כי די אם יקבל על עצמו שלא לדבר דבריםועל זאת אמר לו ר' לייב

קחו  " !ממנו. זה נקרא בעל תשובה  לא יותר, אבל קבלה שאיש לא יוכל להזיז אותה 
חתימת הדין בשמים, או    ושובו אל ה'", אמר הנביא. כאשר מגיעה שעת  עמכם דברים

האדם האם אכן חזר בתשובה. וכאשר הוא    אז הקב"ה, הבוחן כליות ולב, בודק את
נחרצת לשנות את דרכו, אפילו במשהו קטן, הוא כבר נמצא    מקבל על עצמו החלטה 

 )מלכתא'לקראת שבת '( .ל, דרך התשובה-העולה בית א בדרך 
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ניהול  ל  בתוכנות מחשבכבודו ובעצמו, המוכר  ששמענו מבעל המעשה מעשה נפלא
הישיבות, להראות להנהלת הישיבה    תלמידים בישיבות, לפני כשנה נקרא האיש לאחד

מכתבים'  ' את התוכנה, בתוך הדברים רצה להראותם כיצד ניתן להדפיס ע"י התוכנה 
להורי התלמידים באופן אוטומטי, לקח האיש את רשימת התלמידים שנרשמו לקראת  

, המשגיח שראה  אחד השמות שהיה ברשימהוהדפיס 'אישור קבלה ' ל , השנה החדשה
ואמר, בחור זה לא נתקבל להמנות כתלמידנו,   , שחק ונענה בדרך אגב את הדף הנדפס

משתמשים  "מ, הרי הדף נדפס רק לצורך 'דוגמא', להראותם כיצד אבל מאי נפק 
 בתוכנה...  

 
 להוריםהישיבה והדפיס מכתבים להודיע ' במשרד , ישב 'פקידכעבור יומיים

ושלחם   מעטפות, ומשנהו הכניס את הדפים לשבניהם נתקבלו לישיבה המאושרים 
"ב על השולחן, הכניסו גם כן למעטפה ושלחה  דף כיו   , הלה שראה עוד לבית הבחורים 

תוכנות, ואמר לו... אינך   , למחרת התקשר המשגיח לאותו אברך המוכר ר לבית הבחו
  יודע מה עשית לי... על בחור זה ישבנו רבות והחלטנו שלא לקבלו מחמת כמה סיבות 

"ב) אף שההורים הפעילו אלינו לחץ אדיר לקבלו, ואילו  (קהילה שהוא שייך אליה וכיו 
הלת הישיבה שהם מקבלים אותו  המבשרו מטעם הנ   אתמול נשלח אליו הביתה מכתב
שהדפסת להראות לנו   , כי בטעות נשתרבב אותו דףב'שתי ידיים', וכיצד אירע הדבר

  ל'דוגמא' בעלמא... ונשלח כאילו אמיתי הוא, הבחור והוריו שמחו עד השמים וכבר פנו
, אינני רואה את  תשלום וכו', והפקיד ענה להם  -להנהלת הישיבה לסדר את כל הענינים

', אך הם בשלהם, בידינו מכתב שנתקבל  ברשימת ה'תלמידים מו של הבחור הלזש
 מטעם הישיבה המבשרנו בשורות טובות...  

 
אצל המשגיח, ואז נתבררה הטעות. אך המשגיח הבין ש'את הנעשה אין   'בירר ה'מזכיר

טעות' בעלמא אירע עם שליחת המכתב  ' להשיב', אי אפשר להסביר להורים כי אך 
עתה, אחר שנה  . מלאך... בע"כ יענה אמן –וכרחים אנו לקבל את הבחור  אליהם, ומ 

, בהיותי שם  נקראתי שוב להנהלת הישיבה לסדר להם כמה ענינים בניהול המחשבים
את המשגיח בדרך אגב, מה שלום אותו הבחור ש 'הכנסתי' לישיבה במעשיי...   שאלתי 

הטוב על שגרמת לנו להכניס    הננו חבים לך הכרת,  ענה המשגיח, אשריו ואשרי ילדתו 
עברתי על הרשימה  , בחור חשוב כמותו וכו', הוא תורם רבות לכל ה 'מצב' של הישיבה

  , מידשל הבחור וראיתי שהנני מכיר היטב את אביושל התלמידים, ובו נכתב ה'כתובת' 
ובתוך  , ומסרתי לו על 'שמועות טובות' ששמעתי מפי המשגיח על בנו,  התקשרתי לאביו

   , כיצד הצלחת להכניסו לישיבה...  נא לי כך שאלתי את פיו, הגידה
להכניסו,   ענה האב ואמר, האמת אגיד, אין זה אלא 'נס גדול', כי רבות פעלנו שיסכימו

והעלינו חרס בידינו, עד שבלילה אחד נסעתי עם נוו"ב לכותל המערבי, שם ישבנו גם  
  זוית זו וזה בקרן זוית זו', כל הלילה התפללנו מעומק לבנו בדמעות בכינו, 'זה בקרן

בחור חשוב עד למאד, ו'מגיע' לו    שליש להצלחת בנינו החשוב , כי ידענו שהוא
ואכן   ,ה, גמרנו שם כמה פעמים את כל ספר התהליםלהתקבל לישיבה טובה וחשוב 

 בנכם נתקבל להימנות כתלמיד בישיבתינו...   –כעבור יומיים קבלנו 'מכתב' מהישיבה 
 

,  ה 'מזכיר', ואכן מתחילה החל הלה לגמגמם... אבל למעשה אמר  בשמחה רבה דברנו עם
וממשיך האיש    הבחור נתקבל , ,דברתי עם המשגיח ואין כל נפק "מ מה ומי , תכלית

היום   לספר , ב 'תוכנה' יש אפשרות לבדוק על כל מכתב מתי נדפס, ומצאתי, כי באותו 
למחרת שהייתם כל הלילה בתפילה ובכיה עבור בנם, נדפס על ידי    –בבוקר  11בשעה  

על השולחן במשרד הישיבה, ומשם נפתחה לו הדרך להתקבל   המכתב ב'טעות' והונח
ת השגחת הבורא , וכמה סיבבה ההשגחה, לשדד מערכות  ראו נא כמה פלאו. לישיבה

מעומק הלב, וביחוד כשהיא תפילת אבות על   למלא משאלות לב המתפללים תפילה 
 ) 'באר הפרשה'(. בנים להצלחתם בתורה וביראה
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ֳעלוֹ  ִמים ּפָ  (א,ד) ַהּצּור ּתָ

 
) והנאצים ימ"ש החלו להתקדם לתוך  הי שנת תרצ"טכאשר פרצה ה'מלחמה' הנוראה (בשל 

הכל להימלט על נפשם ולברוח למקומות מרוחקים יותר או   מדינות פולין וליטא, נחפזו
כבר אין לאן לברוח). גם בני   להתחבא בתוך יערות (עד שבתוך זמן קצר התברר להם כי

  רצו לברוח אך המתינו להכרעתו "ע'הרב מבריסק' ה"ה הגרי"ז הלוי סאלאוויטשיק זימשפחת 
של 'הרב'. לאחר ששקל הרבה בדעתו הגדולה האם מעשה זה הוא אכן בגדר 'השתדלות'  

  סתירה לחובת הבטחון בהקב"ה הכריע כי אמנם צריך לנוס אל היער הכרחית או שיש בזה 
אלא 'יקחו' את האמונה ב'אין עוד  ,  מאכל ומזון הסמוך, אך הזהירם שלא יטלו עמם שום 

 .מלבדו'... ואכן יצאו לדרך כשאין ברשותם אפילו פרוסת לחם אחת
 

לאחר כמה שעות שהלכו בדרך הופיע כנגדם איש יהודי הנושא שני סלים גדולים מלאים  
והשיבוהו שעדיין לא נכנס  , אכלו היום ושאלם האם כבר,  ומשובחים   במיני מאכלים טובים

שבידו, וסיפר להם, כי היה אמור להתקיים   לפיהם אפילו משהו, מיד הראה להם את מה
שלצוק העתים נדחו   אלא,  שמחת נישואין וכבר בישלו את כל האוכל עבור סעודת החתונה
  בו להשליכםולא מלאו לי,  הנישואין למועד בלתי ידוע ונשארו כל התבשילים באין דורש

לאשפה שלא לעבור על 'בל תשחית', ועל כן נטלם עמו בכדי לתת אותם להולכי דרכים  
 '...  שלהם לפניהם ואם ברצונם 'הרי, הרעבים

 
  החל הגרי"ז לחקור ולדרוש אודות כשרות המאכלים, ולאחר שהתברר לו כי אכן הכל בתכלית

ו לאכול 'כסעודת שלמה בשעתו'  ונתיישב ,  ההידור והדקדוק הרשה לבני ביתו לקבלם ממנו 
הגרי"ז שלא להשאיר מאומה מן האוכל ולשמור אותו למחרת, כי צריך   ... והורה באמצע היער

  שדאג להם ביום זה. והמשיכו להעמיק  לבטוח בה' שיספק להם למחר צרכיהם כמו
 .  במנוסתם לתוך היער

 
שהכינו  , ם הדברים בפיו ואות ,  ויהי למחרת ושוב הופיע לפניהם איש אחר וסלי מזון בידו

וקבלו מידו ופתחו את הסלים להוציא את המאכלים בכדי   ... סעודת נישואין והתבטלה
 .  ה'לפתן' המוגש בסוף הסעודה מלבד', ואכן היה שם כל מיני מאכל להתיישב ל 'סעודה

 ' בעצמו...  פשיטא שאיש לא היה מוטרד מחסרון הלפתן... חוץ מ'הרב
 

י בעיני כולם, שהלא אפילו בעיתות שלום מעולם לא היה מעניינו  לתימה רבת והיה הדבר 
אחת כמה וכמה בעת מלחמה... ובפרט שאכלו יותר מכדי    איזה אוכל מוגש ומוכן עבורו, ועל

 ... ' ולמי 'חסר' בדיוק עכשיו 'מנה אחרונה,  שבעם
 

ו הכל  ונעמד הגרי"ז על רגליו ושאל בכובד ראש האם מישהו השאיר אמש מהסעודה, ונאלמ 
עד  , לא ענה, חזר הגרי"ז על שאלתו ודרש לדעת מי השאיר אתמול מהאוכל בדומייה ואיש

משהו. הורה לו הגרי"ז לספר בקול גדול מה הותיר   שקם ילד קטן והודה כי אכן השאיר
על כן נטל מעט לפתן והניחו   למשמרת, וסיפר כי חשש שמא לא יהיה להם מה לאכול 

 .  ם מה לאכולבצנצנת בכדי שיהיה לו היו
 

', הילד השאיר לפתן  להם, ראו והתבוננו בכל מעשי ה  ואמר,  פנה הגרי"ז לכל אותם שהיו עמו
"ה שומר ומגן עלינו כפי  עד כמה הקב על כן לא קבלנו היום בדיוק את הלפתן, וכל זה ללמדנו

  .ם בו לכל החוסי מידת בטחוננו בו, ואם נסמוך עליו לבדו נזכה לראות תמיד כיצד הוא מגן 
 )('באר הפרשה'
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
עוז בן מרים, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה  בע"ה זיווג הגון:

 בת גילה. 
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה. , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ל בן שרה, מרים בת ציפורה, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, איי לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

ציפורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   לעילוי נשמת:
ולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, בנימין בן ס

מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה 
בן  ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 

רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה 
רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת  ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר ז"ל, אברהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל, 

 בן אסתר ז"ל. 
 

ַמִים ָ  (לב,א)  ַהֲאִזינוּ ַהׁשּ
וכפי ששמעתי מידיד נאמן צדיק וחסיד ששמע מבעל המעשה  מעשה נפלא אירע לאחרונה 

"ח בן בנו של ת"ח , הלה החל להרגיש באמצע ה'סדר  העמל בתורה ת"ח בן ת  אברך חשוב -
"ת ביתר נמצאת  וחזק, והואיל וידע כי בבית הוריו שבעי  (בשעות הבוקר) כאב שיניים ההולך

' והתקשר לבית הוריו  מהיכל 'הכולל אבי שיניים עד להפליא, לכן יצאתרופת פלא, המשככת כ 
 וחזר לתלמודו.  ,  וביקש מאמו הרחמנית שתשלח אליו את התרופה לבית תלמודו שבירושלים

 
', התקשר בשנית לאמו  כשסיים חק לימודו בסוף 'הסדר' ועדיין לא הגיעה לידו ה 'רפואה

שלחתי ה'חבילה' עם פלוני   –יבה בהן  , השהאם שלחה מה שביקש ממנה   ושאל אותה
השליח לברר אצלו איה מקומו... ענה הלה, עשיתי   המשמש כ'שליח' לפרנסתו, מיד פנו אל 

, אך האברך טען,  אליו נשלחה  כל אשר נצטוויתי, וכבר מסרתי את התרופה אל האיש אשר
טלפון   מספר, ענה השליח, הנה ל, מעולם לא הובאה התרופה לידיאיני יודע מה אתה סח

פלוני התקשרתי ומסרתי את החבילה לבעליה, דרשו וחקרו היטב ונתברר כי השליח 'טעה'  
ושינה את המספר האחרון למספר הסמוך למספר של האברך, ואל מי הגיע  , במספר הטלפון 

הסמוך למקום לימודיו של האברך בעל המעשה, ולו    אל אברך אחר הלומד בכולל בבנין –
בספרו כי תקפוהו לפני זמן  , ולפלא, הלה סבר וקיבל והודה בפה מלא  נתן את ה'משלוח',

נשא   , ומשלא מצא לעצמו מקום מנוחהכאב בל יתואר ובלתי נסבל –כאבים עזים בשיניו 
,  , אבי שבשמים, שמע קולי חוס ורחם עלי וקבל ברחמים וברצון , וכה אמר עיניו השמימה

כך את הכאב האיום המפלח כל אבר שבגופי...  ושלח לי במהרה תרופה לש חמל נא, רחם נא
'בידי סממני מרפא   -לו מהצד השני של הטלפון   "ד צלצל הטלפון שבכיסו, ואמרוותוכ 

 לשיניים' עבורך, נטלם ורווח לו.  
 

אירע הנס... היאך לא הבנת שיש כאן טעות הניכרת ומוכחת ,    מששאלוהו, מה חשבת, כיצד
העבירוני על דעתי... (מרוב הכאבים   , יסורייאומהענה האיש, האמת אגיד, לא חשבתי מ 

והייסורים לא חשב כלום, אלא היה נראה לו כדבר פשוט ששלחו לו את ה'ישועה' מן  
ומלבד גודל ההשגחה הפרטית המופלאה, כיצד סיבב הקב"ה להביא לו את הישועה,   .שמיא)

, והלה יתקשר לאמו ,  שיניים' על עוד אברך (שלא בחוזק כ"כ) באופן שהביאו משמיא 'כאב
ולא עוד אלא שגם מספר   ומקום לימודיהם בסמיכות (בכדי שלא יבחין השליח בטעות)

  הטלפון שלהם דומה עד לאחת... גם נלמד מכאן על כוחה של תפילה מעומק הלב להחיש
את ההצלה והתרופה, אך לענייננו נתבונן בתוקף ההשגחה היתירה שיש על האדם בעת  

', ובכל צרתם לו צר. הוסיף ה 'מספר'  ז) 'כי ידעתי את מכאוביו (שמות ג צרתו, וכמו שנאמר
שני האברכים, הראשון סמך על 'אמו '...   חיזוק נפלא בדרך מליצה, כי ההבדל וההפרש בין

 )באר הפרשה''( ...'והשני סמך על 'בורא כל עולמים



 

 

  
  
  
 

   דבר העורך
  ימי  לאחר  הרי?  הנוראים  לימים  צמוד  הסוכות  חג  מדוע

, אלו  בימים  שעשינו   התשובה   ולאחר,  והרחמים  הסליחות
 ומה ,  הדעת  ורחבות  נוחים  תנאים  עם  לחג  שנזכה   היה  ראוי

 ". עראי בדירת ושב קבע מדירת צא" של חג? קיבלנו
 חג  :ש הקדו   הזוהר   אומר?  מקבלים  שאנו"  פרס"ה  זה  האם

  אינו   האדם  .עימנו  העש   ה"שהקב  גדול  חסד  הוא  הסוכות
 . גלות שהתחייב  ייתכן והלא, בדין עליו נגזר מה יודע
  הדין  גזר את לנו המיר וחסדיו רחמיו ברוב? ה"הקב עשה מה
  שבעה   במשך  בסוכה   וישיבה  מביתנו   ביציאה   הגלות  של

 בדירת  ושב  קבע  מדירת  צא"ה,  אמיתית   לגלות  יחסית.  ימים
 .  ורחמים חסד של גלות הוא" איער

 נכתב  יםבשמ  הדין  בפסק:  ל"זצ  מסאטמר  יואל  רבי  אומר
  יש   ",בַחּיָ "  שהוא  האדם  על  נגזר  חלילה  אם".  בַחּיָ "  או  "זכאי"
 ִדיםִסי חֲ   ְעְלזּויַ "  :)ה,  קמט  ליםתה(  כפי שנאמר  ותקנה   תקווה   לו
 אפשר  כי,  לרמוז  הדבר  בא".  ַחָּיב"   תיבות  ראשי   -  "ָכבֹודּבְ 

 .  מצווה של בשמחה" בַחּיָ "ה אתלהמיר
  המרכזי  היסוד  ולכן,  הדין  ימי  לאחר  הסוכות  חג  נקבעך  לכ
  ידי   על,  בחג  ומרננים  ששמחים  ידי  על.  השמחה  הוא  החג  של

 לפועל  םמוציאי  ,השואבה  בית  בשמחת  ומפזזים   שרוקדים
 .האדם על שנגזר  "ַחָּיב"ה את

עלינו כך,   שיתאפשר  מנת  על  לקראתו  ולהתכונן  לדעת  אם 
  כל  במשך  ורגע  רגע  בכל  השמחה  הוא, לקיימו  להצליח  לאדם
 של   הראשון   מהרגע   כבר  ונוהגת  חלה   שמצוותו   היות   ,החג
  ה ו צמה  יאה  גחב  רתיוב  תוש קה  תווצמה  תחא  .הסוכות  חג
  ַלִּצּוּוי   תיכומסב  אקוד  היעפמו  זו  הוצמ.  החמשב  תיוהל
 ְוָׂשַמְחּתָ   -  ִמִּיְקֶבּו  ִמָּגְרְנ  ְּבָאְסְּפ":  האבותה  ףוסאב  ק סעוה

 -"  ָׂשֵמחַ   ַא   ְוָהִייתָ "  כתוב:  יםקסו פה  ךשמהב  בושו",  ְּבַחֶּג
 נול  ןתנש  עפשה  לע'  הל  תדוהולו  החמשב  תיוהל  ינולעש

  .נוקלחבְוִלְׂשמחַֹ 
" אומר  בשמחה אךהגר"א  להיות  מניעים  הרבה  כשיש  גם   "

זבובכמו קור,  או  חום  לחות:  או  אנשיים  סתם  ברח,  וב ם 
ושמ   ם ושל  תתל  אלש  ידפקה לו  רהז ה ל  ינולע  .עודפריעים 
 . לגרום לנו שלא נהיה בשמחה רבד

  הזה   הקדוש   בחג  נלווה  ועוד: ")סוכה  ערך("  יועץ   פלא " ה  וכתב
 על לשמוח מצווה הרגלים בכל ואם ,מצווה   של   שמחה  מצות
... שמחתנו  זמן  הוא  אשר,  הזה  הקדוש  בחג  וכמה  כמהאחת
  ע ְׂשבַ   שיהיה,  הלב   שמחת  על  אלא  רנויוצ  ציוונו  לא  םמנוא

 אנו  מה ,  ליבו  אל  ייתן  והחי,  מצווה  של  שמחה  ומלא  רצון
 בנו   בחר  אשר  גורלנו  נעים  ומה  חלקנו  טוב  ומה  חיינוומה

,  מצווה  של  שמחה  לשמוח   וציוונו   ...מחבבנו  זז   ולא  יוצרנו
  א שיה  שמי  ל"ז הארי  גורי  שכתבו, השנה  לכל  טוב  סימן  והוא
  מובטח ,  הזה  הקדוש  בחג  כלל   יצטער   אל ו  לב  וטוב  שמח

 בכחֹ   לא,  לזאת  אי.  שמח  לעולם  ויהיה  טובה  שנה לו  שתעלה 
 בכל  ולשמוח המצערו  דבר  וכל  ורוגזו עצבו  לשכוח  איש  יגבר
 .כ"לע". מצווה של שמחה,  חדשה שמחה יום
"ע"זי  ִמַּקְרִלין   הרבי   אמר  אבל,  עבירה  איננה   העצבות: 

  עבירה  שום  של  בכוחה  אין  מחוללת  תצבושהע  הלב  טמטום
  כליל   לדחוק   מאוד   גדול   כוחה .  המנעול  היא  השמחה".  לחולל

 ולהזדכך  להתקדש   האדם  את  המביאה  והיא,  היצר   רגלי   את 
  בכוחה .  הצורר  הצר  נגד  ומגן  תריס  בהיותה,  ופגם  סיג  מכל
 .המדרגות   כל   את   ישיג   השמחה   של 

ת מו  יקוניבספר  שהשהזוהר  האדם  בא:  של  אמחה  ך  תלויה 
במ ש ורק  אותיות    ' מחה בש 'ותיות  אהרי  חשבתו,  אותם  הם 
ב ובכ'מחשבה '-של  בשמחה,  רגע  בכל  בחג  להיות  ונזכה  ך . 

 . נהיה שמחים במשך כל השנה כולה

 
 
 
 

 

 

 
   

 נו: שירת האזי . א
 .על עמ"י ה'ורה, ובהשגחת תבח הקדמה, בשה  . א
 במדבר. הנבחר מתחילה, והזכרת חסדי ה' עם העם   . ב 
 נבואה על כיבוש הארץ הטובה. . ג
  של   א העונשו, יב חלילה  ,ה'  אם עם ישראל ישכחו את . ד

 . ת העמים כלפי עמ"יזריוואכ גלות -י" ַאְסִּתיָרה ָפנַ "
 ההשגחה. את ותלהג  בתוך יראו וכשיתבוננו, . ה 
ירבאח  -ולבסוף   . ו  הימים  מציאות    לכה   וארית  את 

 .ְּכָפֳעלוֹ הבורא היחיד, שגומל לאיש  
 והשכר על כך.  -"י על שינון התורה ה את בנמשה מצו . ב 
" . ג למשה  אומר  ָהֲעָבִרים  הֲעלֵ הקב"ה  ַהר  את ֶאל  תראה   ,"

 . )נב-לב, מח( אל עמיך נאסף  ארץ ישראל, ושם אתה
 

 
  

 פה  שבעל  התורה  חג – סוכות
 שרים,  רוקדים  היו  השואבה  בית  שבשמחת  אומרים  ל"חז

".)ג,  יב  ישעיהו(  שנאמר,  ושמחים   ְּבָׂשׂשֹון   ַמִים  ֶּתםְׁשַאבְ ּו: 
 .  בששון נעשתה המים שאיבת -" ָעהַהְיׁשּו ִמַּמַעְיֵני

  :ככתוב,  משמחת  התורה   -  ).יז  קמא  בבא(  תורה  אלא  מים  אין
 .  )ט, יט תהילים(" ֵלב ְמַׂשְּמֵחי ְיָׁשִרים' ה ִּפּקּוֵדי"

,  יםשמ   ויראת   תורה ,  קדושה   שואבים   השואבה   בית   בשמחת 
"ל"זח  שדרשו  כמו   היו   שמשם ?  שואבה  שמה  נקרא  הולמ: 
  .)ד פרשה סוף רבה רותרש  מד(" הקודש רוח אביםשו
 בית   בשמחת  הקודש  רוח  עליו  ששרתה  כתוב  הנביא  יונה  על

 . .)ה סוכה ירושלמי(  השואבה
 .השמחה   מקור   הן -הן   והקדושה   התורה 
 שרבן   מסופר  השואבה  בית  בשמחת  הריקודים  בתיאור
  היה ,  השלום  עליו  לךהמ  דוד  רעמז,  ישראל  נשיא,  גמליאל 
 ואינן  אחת  ונוטל  אחת  וזורק  אּור  של   ותאבוק   שמונה  נוטל

  שיעשה   שחקן   או  להטוטן   הביאו  לא.  ).נג  סוכה(  בזו   זו  נוגעות
 ששמחו  הם  ישראל  וגדולי   הסנהדרין  ראשי  אלא,  זאת

,  ח  לולב   הלכות(   ם "הרמב   כותב  וכך .  השואבה  בית  בשמחת
  אלא ,  שירצה  מי  לכו  הארץ  ימע  אותה  עושים  היו  ולא: ")יד

 והחסידים  והסנהדרין  הישיבות  וראשי  ישראל  חכמי  גדולי
 ומספקים  מרקדים  שהיו   הם  -  מעשה  ואנשי  והזקנים
, העם  כל  אבל,  הסוכות  חג  בימי  במקדש  ומשמחים  ומנגנים
  רק   מדוע   ".ולשמוע  לראות  באים  כולם  ,והנשים  האנשים

  י ולגד   של  חגם  הוא  הסוכות  חג  כי?  רוקדים   החכמים   גדולי 
 ! פה   שבעל   ה התור   של   חגה  שהוא מפני, ישראל
  כי ,  למעשה,  מצהירים  ישראל  חכמי  השואבה  בית  בשמחת
  עוברת   היא  אלא,  ידיהם  על  הומצאה  לא  הזאת  התורה
,  לדבר  ורמז.  לדור   מדור   מסורה   בשרשרת   רבינו   ממשה 

" אֹור  ְותֹוָרה   ִמְצָוה  ֵנר  ִּכי"  -  אור  אבוקות   ונוטלים  שזורקים
 שלנו  שר הק.  רבינו  משה  עד  מתקשרים  ובכך  -  )כג,  ו  ימשל(

 תיקונים,  שינויים  שום  בלי  הוא  רבינו   משה  עד  לתורה
 ]'מרדכי ויאמר'[        .   פה   שבעל   התורה   שמחת   וזוהי ,  ושיפוצים
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     "אמן"ת מעלת עני

שם    : "ירש וב   ואזכיר  ה'הכשאקרא  אתם  גו,  לאלוקינו  בו  דל 
   וברכו שמו. 

(שבת    רא. כתוב בגמ "אמן"הפליגו מאד בשבח ענית  רבותינו  
פותחין לו    ,בכל כוחו  'אמן'כל העונה    :לקיש  אמר ריש  :קיט:)

עדן גן  ב)  שנאמר  , שערי  כו,  ְׁשעָ "  :(ישעיהו  גֹוי  ִּפְתחּו  ְוָיֹבא  ִרים 
ֱאֻמִני ֹׁשֵמר  תקרי    ."םַצִּדיק  אמ'אל  א  אל  ',וניםשומר 

 .  'שאומרים אמן'
המהרש  עדא" ופירש  הגן  כי  שערים:  הרבה  לו  יש  מחיצה    ,ן 

ה מחופתו וכל צדיק וצדיק נכו  :לפנים ממחיצה, כמו שאמרו
כל צדיק וצדיק יש לו מדור לפי כבודו.    :כן אמרו, וורשל חב

תחין לו כל השערים מחדרי  העונה אמן בכל כוחו, פו ואמר ש 
בכוונה, שהרי    'אמן'  ייתענ  מעולה היאהרי לנו כמה    גן עדן. 

דבר   יותר   כזה  קלבשביל  עדן,  גן  חדרי  כל  לפניו  פותחים 
  בכל ימיהם.  'מצדיקים וחסידים אשר עמלו וטרחו בעבודת ה

במדרש  ע אמרו  רבה(דוד  חכמים  :פ"ז)  ברים  שנו  העובר   :כך 
יענה   לא  התיבה  הטירוף,   'אמן'לפני  מפני  הכהנים  אחר 

רבותינוול יו  :מדונו  היה  לענואם  דעתוכול  תטרף  שלא    -  ת 
מ מפנ ?  מדועיענה.   יותר  הקב"ה  לפני  גדול  שאין    ' אמן'י 

! כעניית אמנים '. הרי שאין דבר חשוב לפני השישראל עונין 
 

  אחד   "אמן"גודל חשיבות 
לופירבי  סח   זצאליהו  זצ"אן  מקלם  הסבא  בשם  היה  "ל  ל: 

להקב את  "כדאי  לברוא  שה  אלפים  ששת  למשך  נה  העולם 
שי יזכהכדי  זמן לומ  הודי  משך  בכל  בלבד  אחת  פעם  ר 

שמו"הבריאה   וברוך  הוא  פעמים  (.  "ברוך  וברוך    ךברו"ואלף  הוא 
  .)"אמן" פעם אחת בלבדלא מגיע לגודל חשיבות אמירת  "שמו

פעמים   אמירת    " אמן " ואלף  של  חשיבות  לגודל  מגיע  לא 
רבא " שמיה  יהא  בלבד.  " אמן  אחת  של    פעם  פעמים  ואלף 
רבאיה   אמן " מירת  א שמיה  של    " א  לזכות  מגיע  תיבה  "לא 

   ! לימוד התורה מ   " אחת
 

 

יחזקאל   זצ"ל  רבי  זצ"ל:    סיפר לוינשטיין  מקלם  הסבא  בשם 
לבואכ לאדם  לו  י"לעוה   דאי  ולסבול  שבעים  רסויז  איוב  י 

כתב  במשך כל ימי חייו. 'אמן'שנה, בשביל שיענה פעם אחת 
העמודים":   "ווי  ורבספר  אחי  ישלאהבת  בני  אספר   ראלעי 

בזמן  לפניכ שהיה  ונורא  רב  מעשה  יפהרם  מרדכי   זצ"ל,  בי 
  ,ל"ר אברהם וורטר ז"שסיפר לי חמי זקני מהר  כפי(  ם"לבושי"בעל ה

   .)ה"ר מרדכי יפה זלה"נכדת נכדו של הגאון מהר השאשתו הית
ר הגאון  המעשה:  למדינת    'וכך  נסע  יפה    ה טלייאמרדכי 

כם אבוהב  ש אצל החיבור החודכדי ללמוד חכמת ע  ,ציאנלו
ר  ַוִּיּקָ ה חודשים. ויהי מקץ ימים,  ארבעכולמד אצלו    ,הספרדי

אחד תינוק  בן    ,מקרה,  אבוהב  החכם  של  בירך    ,שנים  5בנו 
בקול רם, וכל בני הבית ענו    "בורא פרי העץ"ברכת    על פרי

מרדכי יפה שלא ענה אמן, שלא במתכוון.    בי, פרט לר"אמן"
עליו   כעס  אבוהב  במאד,  החכם  ונידה ו  גער  גדולה  בנזיפה 

כפי הדין של נידוי מרב    ,יום  'ה המתין למרדכי יפ  רביאותו.  
אח ומה "לתלמיד.  פשעו  מה  וישאלהו  ופייסו,  אליו  בא  כ 

ומה  ח ָהַאףטאתו,  ידוע    ֳחִרי  החכם:  לו  השיב  הזה.  הגדול 
בדבר,  תלויה  שאינה  אהבה  אהבתיך,  גדולה  שאהבה  תדע, 

 'אמן'לשמים בשעה שלא ענית    אבל תדע שהיית חייב מיתה 
ברכת והנידוי    על  עלהילד,  לכפרה  לך  הגדול   היה  הפגם 

ובכל  מקום  שבכל  בתנאי  לך  יהיה  העוון  ומחילת  שנגרם, 
כף רגלך, תפרסם את גודל החטא והפגם של   קהילה שתדרוך
 ] אוצרות התורה[                                      .'אמן'מי שאינו עונה 

 
"איהא שמיה רבאמן"מעלת ענית ב

המרא ח ביקש  מגשמים,  יבש  שהיה  תשס״ט  חשון  ודש 
יצחק הרב  ילדי   דאתרא  את  לרתום  שליט״א  זילברשטיין 

בתקופה זו    ךהנצרכים כל כ  רמת אלחנן לתפילה על הגשמים
 שירדו.   שמיםגללכל העם היושב בציון שממתין ומייחל 

זילברשטיין ביקש מכל הילדים, להתכנס יחד ליד ארון   הרב 
תפילת   הקודש  של  האחרונים  הקדישים  שני  אמירת  בשעת 

שבת ליל  של  ולע  ערבית  רבא' נות  קודש,  שמיה  יהא    ' אמן 
 .בצוותא בכוונה גדולה ובקול רם

ששמענו  לאחר  מעשה  לידי  "באה  הרב  סיפר  זו,  יוזמה 
תי מדרשות הגדולים של ירושלים. ב  הבכמ  שהדבר נעשה גם

שלאחר סיפר  אחד  חכם  רבי   תלמיד  הגאון  ממרן  ששמע 
יהא שמיה    אמן'על חשיבות עניית    זצ"לאהרן לייב שטיינמן  

בית בכוונה  'רבא ילדי  כל  את  שבת  ליל  של  בערבית  כינס   ,
שלאחר   הכנסת מהם  וביקש  בירושלים,  מתפלל  הוא  בו 

ארון    18תפילת   ליד  כולם  קדיש  היתקבצו  וכשיגידו  קודש, 
כולםשל יענו  התפילה  רבא'  אחר  שמיה  יהא  בכוונה    'אמן 

המתפללים בבית   גדולה ובקול רם, ובכך גם יעוררו את שאר
 . "בכוונה 'מן יהא שמיה רבאא 'הכנסת לענות 

אמירת   של  הגדול  המעמד  את  לתאר  אפשר  שמיה  'אי  יהא 
רם   'רבא קול  בקול  הקודש,  ארון  ליד  הילדים  ידי  של על  ם 
רבן(  ב״רתש בית  של  והיה  )תינוקות  בכך משום    נשמע למרחוק 

העונה   כל  חז״ל  אמרו  והרי  עצום,  השם  יהא 'קידוש  אמן 
שבעים   'רבא  שמיה של  דין  גזר  אפילו  לו  קורעין  כוחו  בכל 
תינוקות של בית רבן ליד ארון הקודש   וכל שכן על ידי   שנה,

שהילדים המתפללים,  עם  המב  ביחד  למתפללים  וגרים גרמו 
רלענ שמיה  יהא  אמן  איתם  יחד  רםות  בקול  ובכוונה.    בא 

 . )'ברכי נפשי', בחוקותי(
בעני זהיועוד  קסלר  ,  ן  אברהם  לרב  פנה  מאמריקה  אברך 

הגראי שטיינמןממקורבי  כנס    ונפשו  זצ"ל  "ל  אנא  בבקשתו; 
רחמים עלי  ותבקש  הישיבה  ראש  אני ,  אל  כמה  לו  תספר 

שקוע  , לי ילדיםם רבות בשקוע בצרות נוראות, אני נשוי שני
בחובות ענק שאין לי איך לשלם, ובנוסף לכל, גילו אצלי את 

עוד    המחלה ויש  הבולטות,  הצרות  רק  הן  ואלו  הנוראה, 
שהם רבים  ויסורים  אנא    צרות  חלקי,  מה מנת  בשמי  שאל 
 .עלי לעשות, התחנן האברך

שמתפלל קסלר  ניגש   היה  הרב  ותיקין,  במנין  הגראי״ל  עם 
 .וסיפר לו את הדברים כהוויתם ההתפילחר לא הרב אל

הניגון   את  מאוד  מחבב  הקב״ה  הישיבה;  ראש  מרן  לו  אמר 
וכשמתעורר 'אמן יהא שמיה רבא מברך' ב  שמנגנים ישראל  ,

זאת בכל  קטגוריה,  עליהם  את כשמ  חלילה  לפניו  נגנים 
בקול  רבא  שמיה  יהא  אמן  ואומרים  הקדיש  של    הניגון 

ע יתברך  השם  מתענג  ומובנעימה,  כך,  כל ל  על  עביר 
אמור לך  קסלר,   חטאתם.  לרב  הגראי״ל  אמר  אברך,  לאותו 
אמירת   בכח  רבא'יש  שמיה  יהא  הרבה   'אמן  על  לכפר  כדי 

האברך .  קיטרוגים אל  מיד  התקשרתי  קסלר,  הרב  סיפר 
וה  מרןהנזכר  דברי  את  מאוד   עברתי  התפעל  הלה  כלשונם, 

, כוונהרבא ב  והתחיל להקפיד מאוד באמירת אמן יהא שמיה 
  נין על מנת לענות אמן יהא שמיה רבאה מהלך ממנין למוהי 

אירעו   פלאים,  פלאי  והנה  תקופה,  במשך  עשה  וכך  בכוונה, 
הקשה    ,לפתע  ...לו המחלה  פתרונן,  על  הבעיות  כל  באו 

כלא   החובותנעלמה  כאשר   היתה,  פלאית  בצורה  הסתדרו 
מיוזמתו אליו  ניגש  קהילתו  מחברי  הלוואה    אחד  לו  והציע 

מאוד ובנוס  גדולה  מוגבלת,  בלתי  הישועות לתקופה  לכל    ף 
הגראי״ל  מרן  לעצת  ששמע  בזכות  יתברך  מהשם  שזה 

מני  לצ"זשטיינמן   קיימא.  של  בזרע  שנים -נפקד  חלפו  אז 
מ לרוץ  ממשיך  אברך  להוסיף   מניןואותו  מנת  על  למנין 

 .בכוונה ובקול רם 'אמן יהא שמיה רבא' באמירת 

 לפרשת האזינו 



 

 

 תהסוכו  בחג אלישר לעם ה "הקב של  חיבתו
 .הנוראים הימים  של המשך  הוא שסוכות בספרים מובא
 מראש  החל:  הֲעִלּיָ   של  סולם  בעצם   הינו  תשרי  חודש  כל

 עוברים  אנו  ומשם ,  הכיפורים  ויום  תשובה  ימי  עשרת,  השנה
 לפי,  רהלכאו  והנה.  עצרת  ושמיני  רבא  הושענא,  לסוכות
 הימים  מכל  ירידה  של  מצב  הוא  סוכות ,  לנו  הנראה

 אנו הכיפורים  שביום  אומר  ל " הרמחח נההש,  הללו  רוממיםמה
  של   מצב   זהו!  החטא  קודם  הראשון  אדם  של  לדרגה  מגיעים
 שחג  לומר  אפשר  אפוא  כיצד  .י -ד-ש  במלכות  העולם  תיקון 

 ?המועדים בסולם יותר  גבוה  שלב הוא הסוכות
 הסולם-המעגל  באמת:  כך  הוא  הדברים   מהלך  בפשטות  הנה
  הרבה  בתוכו  ללוכ  ואה ;  הנוראים  ם לימי  רק  מצטמצם  אינו
 .  החגים כל את - יותר

.  ישראל  עם  של  הלידה  יתהה   שבו,  הפסח  חג  הוא  הראשון
 ל"חז  אמרו  שעליו ,  תורה  מתן,  השבועות  חג  מכן  לאחר

'  ִלּבוֹ   ִׂשְמַחת  ּוְביֹום ' ,  תורה  מתן  זה  -'  ֲחֻתָּנתוֹ   ְּביֹום ':  :)כו  תענית (
  ת ִׂשְמחַ "   ה הי   לא  יין עד  תורה   מתן".  המקדש  בית   בניין   זה   -

 .שמחה מלא אינו עדיין ִלּבוֹ , לחופה הנכנס חתן. "ִלּבוֹ 
  יהיה   הקשר  ואם  ביתו  יתקיים  כיצד  יודע  אינו  עדיין  הוא
  לשני   מראה  אחד  כל  לחופה  הכניסה  ביום.  קיימא  של   קשר
  יהיה  מה. חיכוך לידי יגיעו והם יום יבוא אבל, שוחקות פנים
 מכן  ולאחר  ריבהמ  לידי  הגיעו  הזוג  בני  אם,  אומנם?  אז

 של  קשר להיות הפך הקשר"! ִלּבוֹ   ִׂשְמַחת   ֹום י "  זהו - התפייסו
 מה:  דאגה  הייתה   אך ,  יפה  יום   היה .  תורה  במתן   כך  .קיימא

  בחטא   חטאו  ישראל  שבני  לאחר  רק ?  זה  קשר  של  טיבו   יהיה 
 יותר  חמור  שחטא  עליו  אמרו  ):ד  זרה  עבודה(  ל"שחז,  העגל
  שחטא)  צג,  א  מאמר(  ' וזרי כ ' ה  תבכ  כבר  ומנםא [  יהיה  לא  ממנו
  ולאחר ,  ]מדרגתם  לפי  רק  לחטא  ישראל  לבני  נחשב  העגל
 את  להם  החזיר,  ישראל  ִעם  ה"הקב   התפייס  זה  חמור  חטא

 עם   בקרב  שכינתו  את  בו  והשרה  המשכן  את  בנה,  אהבתו
  התחזק   זה   ביום  כי"!  ִלּבוֹ   ִׂשְמַחת  ֹום י"  זהו   אז  רק  ישראל
 .לנצח תקיינ בל, קיימא  של קשר  להיות הקשר
 את  מבטא  באב  תשעה:  זה  מהלך  ישנו  השנה   במעגל  כן  כמו
  הבניין   כל  נהרס  ובו,  היום  שלנו  החטאים  ואת  העגל  חטא

 מתחיל  באב  תשעה  לאחר.  ה"לקב  ישראל  עם   בין  והקשר
 עם  הקשר  את,  האדם  את  מחדש  בונים  -  מחדש  הבניין
 מתחיל  ושב,  'עולם  הרת  היום',  השנה  ראש  וזהו.  ה"הקב

 . הבניין  של ליךהתה מחדש
.  ישראל  עם  של  הלידה  שהוא,  הפסח  לחג  מקביל  השנה  ראש
  יום .  השניים  הלוחות  ניתנו   שבו,  הכיפורים  יום   מכן  לאחר

", ִלּבוֹ   ִׂשְמַחת  ֹוםי "  זהו.  תורה  מתן  לחג  קביל מ  הכיפורים
 .ה"לקב  ישראל עם  בין הקשר פסגת
, הסוכות  חג  עמגי  ה"הקב  עם  החזק  הקשר  את  שבנינו  לאחר
 ".ִלּבוֹ  ִׂשְמַחת", "שמחתנו זמן " אשהו

 

 ]ל"זצ פינקוס  דוד שמשון הרב שיחות[
 

 
 

  הם"  ָבֶרדְ ּכִ   ַלְחִּתיסָ   'ה  ֹּיאֶמרוַ "  : המילים  של  התיבות  ראשי
  ידי   שעל  בזה  לרמוז  הקדושה  התורה  ובאה",  הסוכ "  אותיות
 ויושבים  והולכים  הסוכות  בחג  יתםמב  יוצאים  שישראל
 מפני,  לעוונותיהם  וסולח  מוחל  ה "הקב  זאת  בשכר,  בסוכה

, מכפרת  הגלות  והרי  ,כגלות  להם  נחשבת  לסוכה  שהיציאה
   .הסוכה גם וכך

 הסוכה וחג הסוכות כוחה של 
 . ים שבשמ   נו לאבי   נו אות   ומקרבת   ישראל   את   מטהרת   סוכה ה 

 הנביא  אליהו  גם,  םהרועי  שבעת  הםש,  האושפיזין  על  נוסף
 ְבַעתִׁש   ְׁשבּו ּתֵ   ֻּסּכתֹ ּבַ "  :לדבר  ורמז,  לסוכה  בא  לטוב  זכור

  זכור  הנביא  אליהו   של   שמו   שזה , תשבי תיבות   ראשי   - "ִמיםיָ 
 .ישראל עם יחד בסוכות ונמצא בא אשר ,לטוב
 את  מטהרת  והיא ,  למקוה  כמו  ֹכח  לסוכה   שיש  האדם  וֵידע
 ְוֻסָּכה ":  )ו,  ד  יהוישע(  הפסוק  על  באשהו  וכמו,  האדם  נפש
 .  מקוה  = הבגימטרי הכולל  עם"  לצל"", יֹוָמם ְלֵצל ִּתְהֶיה
  מקוה   בסוד  היא  סוכה  מצות:  'אברהם  מגן'ה  אומר  וכך

  ישראל   את   מטהרת   זו   מצווה  כן,  מטהר  שהמקוה  כמו.  טהרה
  ומצילה   עליהם   מגינה,  םשבשמי   לאביהם   אותם   ומקרבת 
 . הרעות מכל אותם

  ְלַמַען":  ודקדקו,  קיימא  של  לזרע  םזוכי  זו  מצווה   זכותוב 
יֶכם ֵיְדעּו  .  מבורך ישרים לדור זוכים -" דֹרֹתֵ

 שצריך  ומי,  םשמי  רחמי  מתעוררים  זו  מצווה  ידי  על  וכן 
  זוכה ,  לו  אשר   וצרות  מבעיות  להיוושע   םהשמי  מן  ניסים
 .יםהשמ מן ונושע 

 האדם  זוכה  סוכה  מצות  שבזכות,  ל"חז  אמרו  ועוד 
 אותו   המקיף  ולאור  השנה  כל  השמיים  מן  לשמירה
 .קשים ובזמנים ברגעים

  ְּבִלּבוֹ   להכניס  הסוכה  בכחֹ ,  גאווה  בליבו  אדם  וכשמרגיש 
 .  הענווה מידת

 הסוכות  חג  ידי  שעל  ואמר  הוסיף   הקדוש   י " האר  ורבינו 
, האדם  וֵידע .  השנה   ימות   לכל   לעולם   השפע   כל   נשפע 
. לו  שיש  צער  כל  מן  הוא  נפטר  סוכה   מצות  ידי  שעל

 המצטער  -"  הסוכה  מן  פטור  המצטער"  :ואמרו  ודקדקו 
 רעות   מחשבות  שחשב  מה  כל  מתקן  הסוכה  מצות  ידי  על

 .השנה במשך
 השנה  לכל  ֹכח  בו  אוספים  ואכן,  האסיף  חג  נקרא  זה  חג 

 .כולה
 חזקה  בסוכות  ששמח  מי:  ואמר  חיזק  הקדוש  י"האר 

 .  כולה   השנה   כל  שמח   שיהיה
. בית   שלום  לו  שיהיה  סוכה  במצות  ידשמקפ  למי  ומובטח 

 .שלום סוכת נקראת ולכן, קודש היא הסוכה
 

 

 לרפואה  סוכה סגולה
  248=    ח"רמ  לכל  שלימה   לרפואה  זוכה  סוכהב  היושב
  האותיות  במילוי"  סוכה"  שהמילה  תמצא  לזה  ורמז,  איבריו

סוכה המילה   ה בגימטרי  עולה  -  י"ה,  ף"'כ,  ו"א' ו,  ך"מ'ס  :של 
  לרפואה   יזכה  כהלכתה  כשרה  בסוכה  היושבש  להורות  ,248

 ראש ,  אבינו  אברהם  בזכות  ובפרט,  איבריו  ח"רמ  לכל  שלימה
    248 = הבגימטרי  העול שמו שגם,  האושפיזין

] ל"זצ ניץ'מוויז  מנדל מנחם  לרבי צדיק צמח[

 
 

 שמירהל סוכה סגולהה
, החג  ימי  שבעת  במשך  בה  לדור  הסוכה  אל  מביתו  היוצא
 כן   ועל ,  יתברך  'בה  ובוטח  מאמין  שהוא  הנאמנ  עדות  זו  הרי

 ה "הקב  ישגיח  כולה  השנה   כל  שבמשך  יזכה  זאת  בשכר
 המלך   דוד  ידי   על  הובטחנו  שכן,  רע  מכל  עליו   וישמור

 חכמים  אמרו  וכן  ",ְיסֹוְבֶבּנּו   ֶחֶסד '  ַּבה   ְוַהּבֹוֵטחַ ":  )י,  לב   ליםתהי(
  מי   כל "  :)אמוררשת  פ  מעונישט  ילקו (מדרש    לברכה  זכרונם

 מן  עליו   שומר  ה"הקב,  ההז  בעולם  סוכה  מצות  קייםשמ
]ל"זצ סופר שמואל אברהם לרבי 'סופר  כתב'[                  ."המזיקים



 

 

  מרגש סיפור  – הקדושה  החניה 
.  ה " תשס   בשנת  שנים  עשרה  חמש   לפני  מתחיל  הסיפור
 וללמוד  אברך  להיות,  זכות  ובאיזו   למה  יודע   ואיני ,  זכיתי
  היו   לא  תקופה   באותה .  ביום  ות שע   שמונה   לפחות  בכולל
 האברכים  וכל,  גר  אני   שבה  העיר,  באשקלון   אברכים  הרבה
 כולל  יש '  ה  שברוך,  היום  למצב  בניגוד  זאת.  זה  את  הז   הכירו
 ומרביצים  העיר  רחבי  בכל  נמצאים  חכמים  ותלמידי  פינה  בכל
 השכנים  .לכולל  קרוב  נאה  דירה  רכשנו  .הבתים  לבעלי  תורה
  .נפלאה תההי והאווירה תבחביבו אותנו קיבלו
 לבנות   אוכל  שבו  מקום  חיפשתי שנה  אותה  של  הסוכות  בחג
  הקרוב   המקום.  גרים  אנו  שבה  לדירה  מוךס  הסוכה  את

 .הבניין מדיירי אחד של  הכפולה בחניה נמצא ביותר
  בחניה   הסוכה   את  לבנות  רשותו   את  וביקשתי אליו   ניגשתי
 מתורה  מאוד  רחוק  היה  ימים  שבאותם (  השכן  להפתעתי.  שלו

"ואמר  מאוד  שהתרג  )ומצוות  הרכב  את  להחנות   מוכן  אני: 
 פי  על  אף,  תמיד  אותי  כינה  הוא  כך(  הרב  כבוד.  הסמוך  ברחוב  שלי
 את   לבנות  יכול)  רב  מלהיות  מאוד  רחוק  אף  ואני  כלל  רב  שאיני

 ". שלי בחניה הסוכה
 אנו  שבו  בבניין  הראשון  הסוכות  חג  את  אשכח  לא  לעולם
. נולדו  לא  עוד   מהם   וחלק  ,קטנים  אז   היו   הילדים.  גרים

 .אבצמ תורה דברי ושמעו בסוכה הצטופפו  שלנו השכנים
 הלכות  איתי   ללמוד  השכנים  אחד  הקפיד  הסוכות  חג  לאחר
 ... שלימה בתשובה  שב  הוא  קצר זמן  ותוך, ערב כל

 החביב  השכן.  הסוכות  חג  התקרב  ושוב,  ביעף  שנה  לה  חלפה
 גם  בבקשה ,  שוכח  לא  הרב  דכבו: "ואמר  מיוזמתו  אליי  פנה

 בחום  אותו   חיבקתי".  בחניה  אצלי  הסוכה  את  תבנה   השנה
  שוב .  מרומם  היה   חג  אותו.  נפלא  יהודי   שהוא   לו  ואמרתי
 דברי  ולשמוע  יום  בכל  בסוכה  להתארח  השכנים  הקפידו
 במצוות מתעניין  החניה בעל החביב  שהשכן לב שמתי. תורה
 שימח  הוא.  מאוד  חשובות  שאלות  ושואל  מהרגיל  יותר  החג
  הסוכות   חג  של  לימים  ונגיע  בזמן  קצת  נדלג!  דמאו  אותי
, ברחובות  להסתובב  מסוכן  קצת  היה  ימים  באותם.  ח"תשס

 מתאים  שלא  החליטו  עזה   מהעיר  שלנו  "שהשכנים"  מכיוון 
 החלו  הם   .מחיר  בכל  אותנו  להרוג  ורצו   בחיים   שנישאר  להם
 לא  ימים   באותם.  וקסאם  גראד  טילי   שלנו  העיר  על  לירות

 יורים  היו  שהערבים  טיל  כל.  ברזל  כיפת  ולא  אזעקות  היו 
  צריך   היה   מקום  בקרבת  שהיה  י ומ,  שנופל  איפה  נופל  היה 

 באמת  זה.  מחסה  ולמצוא  הטיל  של  השריקה  את  לשמוע
  עניינו   לא  הטילים  הסוכות  חג  כשהתקרב  אבל  .מפחיד  היה
  מבשנה   יותר  רבות  סוכות  נבנו  חג  באותו,  להיפך.  אחד  אף

  צעדיו   את  עשה  כבר  חביבה  השכן   שנה  באותה.  רגילה
 כנראה  השהשנ  לאשתי  אמרתי.  תשובה  כבעל  הראשונים

 החניה  בעל'  ה  ברוך   כי,  לסוכה  אחר  מקום  למצוא  נצטרך
 .שברשותו  בחניה שלו הסוכה את לבנות ירצה  בוודאי
, מאוד  נוח  היה   המקום   אחד  מצד.  בהסכמה  הנהנה   אשתי
  חזק מת  יהודי  עוד  -  הַלְּׁשִכינָ   הגדול  שמחה  יש  שני  מצד  אבל

 .לחוד ומציאות לחוד מחשבות אבל .באמונה
"היקר  שכני  אמר   המוחלטת  להפתעתי  אני ,  הרב  כבוד: 

  בונה   אתה  שלך   הסוכה   את  .אחרות  תוכניות   לך   שאין  מקווה 
"מופתע  הייתי  ".בחניה  אצלי   בונה   אתה  גם  השנה  אבל. 
 כבוד : "ענה   היקר  השכן.  שאלתי  ?"אותה  תבנה  איפה!  סוכה
' תקדש'  שאתה  העיקר ,  מקום  אמצא  ניא,  לי  תדאג  אל,  הרב
  צחקתי ".  הבית  על  לי  מרתשו  שלך   הסוכה.  החניהאת  לי

  !!!יקר יהודי של  תמימות   איזו. בקול
  קצב   את  הגבירו   מהדרום  הערבים  אך,  נפלא  היה   הסוכות  חג

 כל  אשקלון   שלנו  העיר  על  נופלים  היו  יום  מידי  כמעט.  הירי
 אצל  מובנת  הלהב  שיצרו  נפץ  בחומר  מלאים  ופפיםמע  מיני
 .כולם
 לשלומם  אלישר  עם  כל  התפלל  החנוכה  חג  של   השמיני  בנר
  נורו   שלנו  העיר  על.  'יצוקה  עופרת'  במבצע  החיילים  של

, מגורים  בתי  על   ממש  התפוצצו  מהם  וחלק,  רבים  טילים
 להסביר  דרך  אין.  ישראל  לעמו  ניסים   שעושה'  ה  ברוך  אבל
 .ילדיו על מלכנו אבינו של  ההשגחה את

  חזק   רעש  שמעתי  מלחמה  אותה  של  הקשים   הלילות  באחד
 לגלות  נחרדנו  בבוקר.  הרעש  פשר  מה   ידעתי  לא.  חבטה  של
 לא   הוא  ולמזלנו, היקר שכני  של לחניה  בשלימותו  שנפל טיל 

.  נורא  אסון  מתרחש  היה  מתפוצץ  היה  הוא  אם.  התפוצץ
"ואמר  אותי   חיבק  היקר  שכני ? הרב  כבוד,  אהרו  אתה: 

  היית   לא  אם .  החניה   את   מקדשת   לך ש   שהסוכה   לך  אמרתי
 ". מתפוצץ היה  הטיל  בחניה  הסוכה את בונה

 .יקר  יהודי  של  תמימות  איזו :  אמרתי  ושוב   אליו  חייכתי
 .שלו התמימות  בזכות  התרחש הנס בוודאי
 שלנו  הילדים.  פ" תש   שנת  יעהוהג,  ביעף  חולפות   יםהשנ
  הפך   השנים  עם.  בעצמם  להורים  והפכ  כבר  מהם  וחלק,  גדלו
 אותי   עקף  מזמן  והוא,  צדיק  חכם   לתלמיד  היקר   כןהש

 .ורהבת בידיעותיו 
  שלו   הבן   את   והציע  לביתי  היקר   השכן  נכנס  הערבים  באחד
 .  מהרעיון שמחה  רעייתי. שלי לבת כשידוך
 החליטו  ולשמחתנו  ,ההלכה  גדרי  כל   לפי  נפגשו   הילדים
  וקבענו   לחתונה  התארגןל  התחלנו  .קדושה  של  בית   להקים
 תוכל  לא  רגילה  שחתונה   הבנו   הימים   שעברו   לוככ  ,תאריך

   .(הקורונה)  רוס הוי   בגלל להתקיים
  למצוא  צריכים  היינו  המגבלות  כל  ועם  !לבטל   אסור  חתונה
 .החתונה את בו לקיים מקום
  לי   לקרוא  מתעקש  עדיין   הוא(  הרב  כבוד: "אמר  שלי  הצדיק  השכן

". החתונה  את  לקיים  כדאי  איפה  דעיו  שאני  חושב  אני,  )כך
 .שאלתי ?"היכן"

"ואמר  החניה   על  הצביע  הוא  של   מקום  היא  שלי   החניה: 
  ומקדש   הסוכה  את  שם  בונה  הרב  כבוד  שנה  בכל.  שהקדו
 ולא  טיל  נפל  שנה   עשרה   שתים  שלפני  זוכר  .המקום  את

 ".  בזכותך הכול זה? התפוצץ
  ונה חת  ונערכה  מההצעה   שמח  די   הצעיר  הזוג   להפתעתי
 ".קדושה"ה בחניה משמחת
, טילים.  א" תשפ  הסוכות  חג   את לחגוג  נזכה  בקרוב'  ה  בעזרת
  השכן  של  בחניה  נבנה  הסוכה  את   -  מה  משנה  לא,  וירוס
 לא   מניעות  מיני  וכל  מלחמות,  מגפות.  חי  ישראל  עם.  היקר
 . באהבה נבנה הסוכה את. הסגולה  עם את יעצרו

 ]אשקלון', ב בנימין[
 

 

 ה רינ ב                       ן   ו ר 
 משלי טז, א] [   ן" וֹ ָלׁש   ה ַמֲענֵ   ּומה' י ֵלב  כֵ ְר ַמעַ ָדם  ָאלְ "

 ק ודצו חלר  בן קביע  : ביר או"מ שמת נ ילוילע                  
      ף סויוה חבת שמ חר ס-הר ש מי:יאת ר מ                        
 הר ש  תב נהדי ף :סיו ו הבקר  ן ב כירדמ סרכומ                              

   החשמ ןב י ג'ר וג :  שמחהן במי ס:   הזור ן ב  ילפתנ                              
 טובה  בן  הדוהי : ה אל ןביים ח ףסיו :  בן אשר ר מאי ירב                            

  וד ורחלדבן ם יי ח:  לםסא ןב ביעק:   בן זוהרה השלמ                              
   םרהברו אואח ןב םמירח :ההר זו  ןב ודסעמר אש                             
    הבן שמח )הג'ור ( דיו ד :  אייח ןב  ר ופ: ע בקהור  וןי צ בן  םיר פא                                

 בן זינו בן רחל  שמעון  :  שמחה בןיר מא :חקצי  ר יאמ ןב רןהא השמ 
   וןשמש  תב זהור  ימה :נע תב הר דנ פהי  ואל :שמכי מרד תבה ינמ 
 בה וטבת  )יזי די ( הבוהא :  היבבח תב ןותכ :  זהעזיבת מרים  
 יסהמכת ב נהינח : החנ בת לח: ר ף סו י ה בתיח 

 

     אולהויעל בני פ , תמר הודיה-הדס ,קביע  לכה : אליעדמ ן) בןאריה (לאו :חהלהצל
 חק בן חיהצ: י : נעמה בת אסתר  ר אסתואל בן טו : ג'ימי שמהבה בת אז :הגון  זיווג

 : בתיה בת אסתר   ריסאי רחמים בן : אלקנהעדינה בת שמחה  ת זהבה: י ברחל        
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   ןוהשר רמת 2 הקוצר 'רח: כתובת
 כוי הרבים זימעשר לפי  ם מכסו לתרצוה  מ 

 4741102ן מ.רמת השרו 2 צרקו: רח' הבתכתו 'ק לצ וחשלן לנית 

 :מאע של קירזל
רחל מרים בן  ל יוסף זקאודה יחהי

 ן דינה ב ר ולאה : ליא  בן י שלמהתלנפ
 נה ה בת שושינה : שיר בת מ רייזל שנהשו

 ריה טו בת ויק  את: לי ובת לולמיטל 
 מית  בן שלויובל :  בת רחל הצבי השמח
 זל  מ בת: עדי ה בת חירחל 

 ואת: לרפ
 א   "טישל בן כמסאנה סים מאיר נ הרב

 אביגיל   ןב : אריאל יתן גלישראל ב בקיע
 ן אנט  ם ברהבן רחל : אב וןשמע  ה:בן עליזם נחמ
 בת חנה זוליט   שרה: ויקטוריה בת ית:לרטל בת גאו
 קרן בת רבקה ם מרי  : ת ת רובית  גלנה: די לה בתאופ

 ה דרת ששושנה ב: פורה לאה בת ציה איל
   ורית בת רחלנה : ת לינב  ארה : רותת נוחל בר



 
 

 
  

 

ט אֵ  ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ ֳעלֹו ּכִ ִמים ּפָ אין צורך בחכמה    .ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול-ַהּצּור ּתָ
 לניימן זצ״  רבי יעקביתירה כדי להאמין שהקב״ה ברא שמים וארץ, אומר  

בספרו ״דרכי מוסר״, כי השכל הפשוט מחייב להאמין בזה. המדרגה הגדולה 
לשכל   המנוגדים  דברים  רואים  כאשר  בה׳  להאמין  היא  באמונה  באמת 

מיתי באמונה.  והמעוררים קושיות חמורות על הנהגת ה׳ יתברך. זהו נסיון א
אם, למרות התמיהות שיש לו, האדם מתעלם מהן לחלוטין ומאמין בה׳ מתוך 

שהנברא יבין את בוראו   שלא יתכן  זוהי המדרגה הגדולה ביותר    —הבנה 
האמונה האמתית היא זו שאומרת ״אין   -באמונה. דבר זה נרמז כאן בפסוק  

  .כאן עוול ח״ו  עול״, אף על פי שלמראה עינים אפשר לטעות ולחשוב שנעשה
 (ילקוט לקח טוב) 

 

ח אֵ  ּכַ ׁשְ י ַוּתִ ׁשִ ל ְמֹחְלֶלָך: יש שביארו כך  שהתוכחה היא צור שהוא -צּור ְיָלְדָך ּתֶ
ל מחללך והאדם  -הקב"ה ילדתך תשי ברא באדם את הענין השיכחה ותשכח א

כיון שיש   ,ויש לשאול מה התוכחה על האדם  ,שכח את הקב"ה שיצר אותו
 ,מה הוא אשם בכך שהוא שכח את הקב"ה  ,ל השיכחהבאדם את הענין ש 

והמגיד מדובנא ביאר על פי משל: ראובן היה חייב סכום גדול לשמעון ולא 
כיצד   עצה  ממנו  וביקש  לוי  ידידו  אצל  ראובן  הלך  לו.  לשלם  מה  לו  היה 
להתפטר מבעל חובו, כי שמעון דוחק אותו מאד שישלם לו מיד את החוב, 

שוטה וכאשר יבוא אליך שמעון לתבוע את החוב אמר לו לוי, תעשה עצמך  
תתחיל לצפצף ולשרוק ולעשות כל מיני דברי שטות. וכן היה, שכאשר בא 
אליו שמעון לבית ראובן וראה אותו במצב כזה ריחם עליו וחזר לביתו. אחר  
כך בא ראובן אל לוי לבקש ממנו הלואה למספר ימים, ולוי הסכים לתת לו, 

ון בא אליו לוי לתבוע את חובו, מיד התחיל ראובן וכאשר הגיע זמן הפרע
לצפצף ולשיר כאשר עשה נגד שמעון. כשראה כך לוי כעס מאד ואמר לו: 
נבל שכמותך, הרי אני בעצמי נתתי לך את העצה הזאת, ובעצה זו אתה בא 
להשתמש כנגדי? והנמשל, השם יתברך נתן באדם טבע של שכחה, וכל זה  

ות והיסורים שעברו עליו, כי אם לא היה באדם  לטובתו כדי שישכח את הצר
טבע זה לא היה בונה בית ולא נושא אשה והאדם נוטל את מתנת השכחה 

אֵ  ח  ּכַ ׁשְ ַוּתִ י  ׁשִ ּתֶ ְיָלְדָך  צּור  הכתוב  שאמר  וזהו  בוראו.  את  ְמחְֹלֶלָך -ושוכח  ל 
משתמש   -הקב"ה הוליד בך טבע השכחה שתוכל לשכוח דברים עצובים, ואתה

 ) -(אהל יעקב כוח את הקב"ה בשכחה לש 
 

גֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם: אלו הכופרים בהקב״ה, וכן הוא אומר, אמר נבל בלבו אין   ּבְ
(רש״י)  ביותר    אלקים״.  המגונה  בתואר  הכופר  נקרא  מה  מפני  להבין    -יש 

שאפשר  לאפיקורס  ולא  שפל,  ורוצח  לגנב  יותר  מתאים  שהיה  מה  ״נבל״, 
שהוא איש טוב ונחמד לבריות, ורק דעותיו פסולות המה. כך שואל רבי משה 
רוזנשטיין, משגיח דישיבת לומז׳ה, ומתרץ:הרמב״ן אומר על הפסוק ״עם נבל 

(לעי שעושים לו, הוא ולא חכם״  כי האיש אשר אינו מכיר טובה   ,( ל לב, 
יקרא בשם זה. ביאור הדבר, כי מדה זו של הכרת הטוב, היא תכונה באדם  
שניתן לדורשה גם מן הפחות שבפחותים, ואף מן הנער הצעיר ביותר. כמו 
שנותנים לו,  מה  תודה על  באמירת  פעוט  תינוק  כל  להרגיל  העולם  שנהגו 

ר אינו מודה. שכן רגש זה להכיר טובה על מה שאתה מקבל, וגוערים בו כאש 
שותפים בו גם הרוח וגם החומר, וטבעו של אדם אף הוא מעוררו לכך. מעתה 
אם יצא אדם ויחשוב מהיכן צמח כל אשר לו, ומי הוא המטיב עמו ערב ובוקר 
וצהרים, הרי מיד יצטרך לקום ולהכיר טובה למי שאמר והיה העולם. לפיכך 

ם יום טובות גדולות כאלה, בלא להתעורר פעם אחת -וגל אדם לקבל יואם מס
ולחפש אחר מטיבו, הדבר אומר דרשני. גרוע הימנו מי אשר עוד מתפאר 

״אמר נבל בלבו, אין אלקים״. אדם כזה, אף אם מעשיו   -בהכחשת הטובה  
אינם מן השפלים ביותר, אבל דעתו מושחתת היא, וראוי לתואר ״נבל״. כי  

ש  באמת אדם  הוא  הרי  הטוב,  הכרת  של  אנושי  רגש  כל  בקרבו  המית 
 משולחן גבוה) פנינים (כנבלה.

  מה   בכל  שהצטיין'',  אבנר''  בשם  בחור  היה   ן''הרמב  של  הרבים  תלמידיו  בין
  המיר   ואף   רעה  לתרבות  בחור  אותו  יצא  ן''הרמב  של  לבו  למגינת  אך.  שלמד

  משומד   נזדמן   פעם .  הנכרית   המלכות  מטעם  רמה   במשרה  לזכות  כדי   דתו  את
 אותו  שאל.  והערצה  כבוד  בנעוריו   לו  שרכש ,  הדגול  רבו   עם  ביחידות  זה

 לו   השיב?  מנעוריך  חונכת  שבה  הישר  מדרך  לסטות  הביאך  מה:  ן''הרמב
 של   שמו  מרומז ''  האזינו''  שבשירת,  הרב  מפי  פעם   שמעתי :  הסורר  המשומד

 שחרשאין  בלבי  אמרתי   שעה   אותה.  בחיים  לו  הצפויות  והקורות  אדם  כל
 גלשתי,  מרבותי  ששמעתי   הדברים  אחר  להרהר   שהתחלתי  וכיון.  הרב  לדברי
  בכל  דבק  אני:  "הרמבן  לו  אמר .   הדת  להמרת  שהגעתי  עד  ויותר  יותר   במורד

 שירת   על  שהשמעתי  הדברים  וגם.  תלמידי  באזני  ודרשתי  שהוריתי  מה
 את  הרשימו  ן ''הרמב  של  הנמרצים  דבריו.  היום  כאור   נכונים''  האזינו''

''  האזינו''  בפרשת  מרומז  היכן:  לרבו  אמר  הרהור  של  רגע  ולאחר,  המשומד
  ן '' הרמב?  אבינו  אברהם   של  בבריתו  שהכניסוני  ביום   לי  שניתן ''  אבנר''  השם
:  נאמר''  האזינו''  בשירת.  פנים  במאור  השיב  ומיד,  קט  לרגע  עיניו  את  עצם

  בפסוק   שלישית   אות   שכל   דעתך   תן   והנה).  כו   לב '' ( זכרם  מאנוש   אשביתה   אפאיהם ''
,  ן''הרמב  דברי   לשמע  המשומד  של  מפיו   נעתקו  המלים''!  אבנר''  לשם  מצטרפות  זה

,  בכי  בקול   לפתע  קרא  הלב  נקיפת  ומתוך.  חטאיו   על   חרטה  הרהורי  בלבו  והתעוררו
  בדברי  טמון  גורלך: ן ''הרמב  לו השיב ?  היום  עד לנפשי   שעוללתי למה   תרופה יש   כלום

  שעורר ,  הדגול  מרבו  המשומד  נפרד  ודברים   אומר   בלא...  שמך  גם  מרומז   שבו  הכתוב
  קטנה   בספינה   החוף   מן  יחידי   הפליג  יום  שבאותו ,  הבריות  עליו   וסיפרו.  בלבו  מהפך
 (פרפראות לתורה) .והלאה מאז   לאיש  נודעו לא ועקבותיו  משוטים   ובלא מפרשים  בלא 

 

 

בספר ״שלושת הרועים״ מסופר על האופן המיוחד שבו קיים האדמו״ר מבלז, 
רבי אהרן רוקח זצ״ל, את מצוות השבתת הקרקע בשביעית:..מאדמו״ר מבלז 

כסולם   ה'  רבי אהרן רוקח היה קדוש אלקים. כל כולו היה שקוע בעבודת
נשיו לשמוע מפיו, מוצב ארצה וראשו מגיע לשמים.באחד הימים התפלאו א

בין  נוי.  גינת  בה  ויכין  הבית  חצר  את  ויעדור  שינכש  גנן  שיזמינו  שרצונו 
החסידים רבו הניחושים על מטרת הרבי בהכנת גינה זו, אך אף אחד לא ידע  
דבר ברור. בו ביום הוזמן גנן שהתחיל מיד בעבודתו.כשהודיעו לרבי שהגנן  

 פל ולטפח את הגינה כמקובל.גמר את עבודתו. ביקש הרבי שהגנן ימשיך לט
כל הבאים לבית  שנה, הגיעו ימי אלול, חרדת התשובה הקיפה את  עברה 
הרבי. בערב ראש השנה בשעה שהמונים צבאו על פתח החדר וציפו לברכה, 

להודיע לגנן שזה יום עבודתו האחרון ואינו רוצה   קרא הרבי למשמשו וציוה
שימשיך בעבודתו.עתה התפרסם סוד מעשי הרבי. "באחד בתשרי ראש השנה 
לשמיטין", ומאחר שהשנה הבאה היא שנת השמיטה, שכר הרבי במשך כל 
שנת השמיטה יקיים הרבי את מצות  שבבוא  כדי  שיעבוד בגינה  השנה מן 

 י הפסקת העבודה.״ושבתה הארץ שבת לה״׳, על יד
 

אחר    -תשי״ח  שנת    ששי  ליום  דומה  שמיטה  ערב  של  קיץ  שמיטה.  ערב 
ישמר  שבו  תחמיץ,  בור  מכינים  חורשים, זורעים,  בקדחתנות,  חצות.עובדים 
האוכל לבהמות, הכל צריך להיות מוכן מבעוד מועד. כאשר קדושת שביעית  

יות מוכנה תשי״ט, תפרוס כנפי קדושתה על פני כל ארץ ישראל, תהיה קוממ
גדלה  שביעית,  בערב  שנזרעה  בהמות  למאכל  הארץ״.התבואה  ל״שבת 
לברמות  להאכילה  כדי  אותה  לקצור  עתידים  אחדים  ימים  בעוד  והצליחה, 
ארבה  נחילי  הופיעו  ימים  כראוי.באותם  שביעית  בקדושת  השמיטה  בשנת 
תושבי  התדפקו  הבקרים  הנגב.באחד  כל  פני  על  והתפשטו  מצרים  מכיוון 

ת על דלת ביתו של הרב, וסיפרו בהתרגשות שהארבה מתקרב ונשקפת קוממיו
סכנת כליה לכל היבול שהוכן במאמץ כה רב.הרב, שכל אנשי הכפר הכירו  
את אמונתו התמימה, הרגיע את החברים הנרגשים באמרו: ״התיצבו וראו את 
ישועת ה׳ היום״.נחילי הארבה החלו מתקרבים לאיזור, ענני ארבה כיסו את 

קוממיות, שמי   לשדות  בהגיעם  אולם  השדות,  פני  על  לנחות  והחלו  הנגב, 
כאילו יד נעלמת עצרה בהם. תוך זמן קצר פנו הנחילים לאחור ולא הגיע  

 (משנת יוסף) ארבה אחד לכל גבול קוממיות. ״ 

40444  

ֵא ָּפט ִמׁשְ ְּדָרָכיו ָכל ִּכי '',אבנר''  בשם בחור  היה   ן''הרמב  של  ם.ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶולל-ו

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

 האזינו          



 ז

 
  והזמין חולה  היה  שפעם  ע''זי  מסאטמאר  טייטלבוים  יואל  ביר  על  מספרים

 הדרושה  בשינה  כך  כל  מזלזל  הרב  כבוד  מדוע :  הרב  את  הרופא  שאל,  רופא
 שבו   היקר  הזמן  את  אדם  מבני  שגוזל  גזלן  הוא  השינה:  הרב  לו  השיב  לבריאות
  האדםעל  ונופלת  מתגברת  כשהשינה  מה  אך,  ומצוות  תורה  לרכוש   יכולים

 ואין   ושלום חס גזלן בידי  שנפל למי  הדבר דומה,  ברירה כל לו באין, ואונסתו
 גזלן לידי  הטוב מרצונו עצמו שימסור שוטה הוא  מי אבל, מאתו מנוס לו
 

והטעם הוא, כי    טעם על מצות עונג שבת, ולבישת בגדים נאים לכבוד שבת
סוד השבת הוא דמיון ליום שכולו שבת אשר שם תענוג צפון לצדיקים, לכן 
שבת ולהתענג נפשו בכל מיני   שכולו  ראוי לאדם להתדמות בשבת זו ליום 

 ) מטה משה(עונג, וכמו שעתיד הקב״ה לעשות סעודה לצדיקים וכו׳.
 

אינו    תורה ומצוותכך יהודי שאינו שומר   -וכשם שהגוי אינו מבין את היהודי  
מבין יהודי שומר תורה ומצוות; הוא לא תופס כיצד ניתן בכלל לשמור שבת. 
איזה עונג יש בישיבה כל היום בבית בלי להאזין מעט לאמצעי התקשורת, או  

סוהר! וכך -להדליק חשמל, לעשות משהו! לדידו זהו פשוט בית  לכל הפחות
התורה.   מצוות  שאר  לגבי  חייגם  מצורת  שדווקא  יודעים  אנו  זו אדם  אך  ם 

אינו מסוגל להבין זאת,   ומצוות  שומר תורה אבל מי שאינו שומר    מתענג ונהנה 
אדם שלא זכה להיות מכלל עמלי התורה לא מסוגל   כי זוהי מציאות אחרת! 

ץ לאולם הישיבה, ולתמהונו הרב הוא רואה להבין מהו לימוד תורה. הוא מצי
ישנות  גמרות  על  רוכנים  לבנות,  בחולצות  או  השחורים  במעילים  כולם  את 
וממלמלים כל היום בעניינים שנראים לו רחוקים כדיני שור ופרה וכד׳ שכבר 
מזמן אינם קיימים בעולם המודרני. נפעם הוא לראות אנשים שנראים נורמלים,  

משקיעים הישוב,  דברי    מן  בבירור  עצמותם  כל  כמה   ראשוניםאת  שמלפני 
אלפי שנים, הוא לא מבין מה הם עושים שם! מדוע? כי מציאותו שוגה בתכלית 

ועלינו לדעת שכשם שברור לנו שמי שאינו שומר   ממציאותם של בני התורה!
!  מהות אחרתהוא פשוט    -, כך מי שלא קנה תורה ,  מהות אחרתהוא    -שבת  

הוא לא מבין איך אפשר ללמוד כל הזמן! הוא לא מבין איך אפשר להגיע  
אשה וילדים, איך אפשר?!   -לכך, איך אפשר לחיות כך, ועוד להחזיק משפחה  

והתירוץ הוא: מי שאינו כזה ־ פשוט לא יבין זאת! אך מי שקנה מדרגה זו  
ה מעלה והנ  יודע שלימוד התורה הוא התענוג האמיתי, עצמותם של כל החיים! 

אינו ממין ״המדבר״ אלא מציאות לעצמה, אינה  שומר תורה ומצוות  זו, שיהודי  
פעם אחת שישמור שבת או יניח תפילין, אלא ״הרגל שעשה   על ידינקנית  
היא    - החזרה שוב ושוב על שמירת השבת, העמידה החוזרת בנסיון    -טבע״  

  וכך גם בלימוד שהופכת את האדם למין אחר, למציאות אחרת, לטבע אחר.
צריך פשוט    - התורה: אם רוצים אנו ליצור מציאות שונה ־ להיעשות בן תורה  

בא   וזה  המחיצה,  את  ידילשבור  לימוד.    על  של  ידירציפות  תקופה   על 
של לימוד תורה בהתמדה גדולה :מסויימת שלושה חודשים  חודש, חודשיים, 

 (רבי שמשון פינקוס זצ"ל) וברציפות, עד שקונים קניינים בתורה. 
 
 

ברכה,   עם  לעשות  יםחייב  ,חול  כשעושים אותה ביוםצוה  מאיך יתכן    שאלה:
 ה.כ דוקא בלא בר יםבשבת עוש  ים אותהוכשעוש 

כלים ב  תשובה: שמותר    ,חול מברךיום  אם טובל  אבל בשבת גם באופן 
מברכי,לטבול   במםאין  כמבואר  ברורה,  ל״ו)   שנה  ס״ק  מ״ב  שכ״ג    (סימן 
 (יש לומר) 

מבעל  שמעתי  הבא  הספור  את  י:  ּנִ ִמּמֶ ָאְמצּו  י  ּכִ ְֹנַאי  ִמׂשּ ָעז  ֵמֹאְיִבי  יֵלִני  ַיּצִ
כאשר נקלעתי לסעודת  כך סיפר מחבר הספר "נאות דשא",המעשה עצמו,

הודיה שערך בעיר פריז שבצרפת, בעבור נס פרטי שהיה לו בגיא ההריגה 
ות הברית פלשו שבטרבלינקה:היה זה בשלהי מלחמת העולם השניה, כשכוח

לשטחה של גרמניה, וימים ספורים נותרו לקץ המלחמה, שמשמעותה: שחרור  
מעט אסירי מחנות המוות שנותרו לפליטה.מאן דהו, שזהותו אינה ידועה,  
פנה אל רב המרצחים שהיה אחראי על מחנה ההשמדה טרבלינקה, בהצעה,  

נים שנותרו  שיקבל ממנו הון עתק אם יענה לבקשתו, והיא: שבימים האחרו
שיכלכל אותם במזון משובח ועשיר  של האסירים היהודים,  שחרורם  לפני 
כיאות למזי רעב.כמובן שהרוצח הנ״ל לא סרב להצעה מפתה זו, ונטל ממנו  
של  משלוח  הגיע  הצהרים,  לאחר  יום,  באותו  כבר  הרב.והנה  כספו  את 
,  לחמניות טריות אל המחנה.בעל המעשה שהיה אסיר באותו המחנה מספר

שניחוח הלחמניות הוציא אותם מאדישותם העמוקה שהיתה נחלתם. ובפרט 
כאשר נקראו כל האסירים להתיצב בתור ארוך לקבלת הלחמניה, שהיה נראה 
בעיניהם כחלום תעתועים.כך לא נותר זמן רב למחשבה, והחלוקה התחילה.  
על  מפקח  נאצי  כשקצין  זה,  אחר  בזה  הלחמניות  נשלפו  גדול  שק  ומתוך 

וקה.אני, כשעמדתי כמעט בסוף התור, מספר בעל המעשה: הייתי מאד החל
כבר  ״והאמונה״  רוח.  מקוצר  ללחמניה,  אזכה  שאכן  האמנתי  ולא  פסימי. 
רגע  ובכל  תקוה,  של  שביב  אפילו  בי  נותר  ולא  והלאה,  ממני  היתה 
שהתקרבתי קמעה בתורי, חלפה בי המחשבה שוודאי, עד שאגיע אל השק 

סופית   יתרוקן  אני  הוא  גם  קבלתי  הנס  קרה  הגואלות.והנה  מהלחמניות 
לחמניה טריה וריחנית.החלטתי שאשמור אותה לשעות הערב, כדי שסוף סוף 
אלך לישון עם קיבה מלאה, ולא מתוך רעב מציק. בשביל התענוג הזה כדאי 
לסבול עוד קצת.המציאות החדשה נטעה בי מעט בטחון, ואחרי שקלול קצר,  

ה אם אעמוד בתור פעם נוספת ואתגנב ליטול עוד לחמניה?  אמרתי בליבי: מה יקר 
מה   לי  אין  ממילא  בראשי,  כדור  ואחטוף  כגנב  שאתפס  או  השניים!  מן  אחד  והרי 
להפסיד. כי טוב מותי מחיי! ואם אצליח, הרווחתי עוד לחמניה. ובלא מחשבה נוספת  

כל זאת  עשיתי מעשה וזכיתי בלחמניה נוספת.הפעם חששתי שזז משהו במוחי, ושב
אולי בכל זאת הקב״ה אוהב אותי. נטלתי את זוג הלחמניות והסתרתים  יש במי להאמין.  

בתוך חולצת הפיג׳מה שהייתי לבוש בה. הפעם באופטימיות זהירה, נפניתי אל אחת  
הפינות כדי לאכול לחמניה אחת. בטרם התישבתי על רצפת המחנה חשתי בחבטה  

לחמניות, הא? מיד תביא אותן בטרם אפרק קשה על כתפי. ראיתי אותך! גנבת שתי 
את גווך.כמובן שמסרתי אותן מיד לאכזרי זה.בתחילה חשבתי שזהו חייל נאצי, אך  
התברר לי שהנ״ל היה חייל רוסי שנפל בשבי הגרמני, ופשוט שדד אותי.מאותו רגע  

  וכל  .שקעתי ביאוש ודכאון עמוק, ואמרתי בליבי: כי אינני מאמין יותר ואפסה תקותי
מאווי היה למות! פשוט למות.שבתי אל הדרגש הקשיח, כדי לנום את שנת הלילה,  
אך הפעם עצוב יותר ומיואש יותר.השחר הפציע, ומעט אור חדר אל הבלוק בו ישנתי.  
אם אפשר לקרוא לזה שינה והעירני משנתי. אך הפעם הזו היה שונה מתמיד. שקט 

חי של  שאגות  לא  כולו.  הבלוק  את  אפף  אושת  תעשייתי  ולא  הנאציות,  הטרף  ות 
השותפים שלי לבלוק.קמתי לראות מקרוב יותר, והנה כולם עדיין לא מגלים סימני  
קימה, למרות השעה המאוחרת.ניסיתי להעיר את שכני אך לשווא. אין קול ואין קשב.  
ניסיתי לנענע מעט בידיו, אך חשתי שהן קרות ואינן מגיבות.בדקתי אצל שאר השכנים,  

נגלה לפני מחזה נוראי. כל אנשי הבלוק שבקו חיים לכל חי.מיד רצתי  אך לפתע  
כאחוז אמוק אל עבר הבלוק השני, והנה גם שם כולם מתים. נפש חיה לא מתהלכת  
במחנה. לא אסיר ולא קצין נאצי.מה קרה? שאלתי. האמריקאים כבר התקרבו למחנה  

ע״י הצבא האמריקאי,  וכל הנאצים ברחו. אבל למה מתו כולם? התברר לי לאחר מכן  
כי כל הלחמניות היו מורעלות בידי השטן הגרמני הימלר ימ״ש.למרות שקיבל תבין  
ותקילין, הוא לא היה מסוגל להשאיר יהודי חי.אז בעצם, רק אנוכי נותרתי לבדי חי.  

אדירה שפילחה את דממת המוות.אני  בצעקה  ובאורח ספונטני נפלטו ממני המילים  
  סנבהקב״ה.ומני אז, בכל שנה עורך אני סעודת הודיה על ה מאמין באמונה שלימה  

 הגדול שעשה לי ה׳.(נאות דשא) 

   " "" " 

 "
נא בגדים ולבישת בת

"" " 

   "
ע ע

"
ע ע

 "" 

  " "" 

  כשתשאל על אדם, שאל מי רעהו. (ר' יהודה החסיד)        
 האושר הוא דבר המסור ללב , יש מאושר ואין כל ,אומלל והון רב.(אומר לגולגולת)                 

 כמו שמתישר האדם בחברת הישרים. כן יושחת בחברת הרשעים והאכזרים. (דרכי החיים)                        
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 . פור ליום כיפור סי   -בה ומד בפני התשו ע אין דבר ה 
 

איש בירושלים לא ידע מניין צץ שמעון המומר. היו שאמרו שקודם בואו לארץ מאיזמיר שבטורקייה,  
  ), כבר המיר את דתו. אחרים טענו שעשה זאת בארץ ישראל. 1836בשנת תקצ"ו ( 

 
ונדכאים,    בין כך ובין כך, שמעון היה ליהודי ירושלים כעצם בגרון. הוא ארב לטרף קל, ליהודים עניים 

ת כסף ומתנות צד אותם ברשתו. הצלחותיו הקנו לו מוניטין בקרב בכירי המיסיון, ואלו הרעיפו  ובאמצעו 
עליו כבוד וממון. שמעון קשר קשרים עם בכירי השלטון האנגלי, וחתניו קיבלו משרות רמות בארגוני  

  המיסיון. 
 

ת ליהודים. הוא נהג  הצקות חוזרות ונשנו בזכות עושרו הרב היה לשמעון זמן פנוי בשפע, ואותו ניצל ל 
  להתגרות בהם בדיבוריו הבוטים, וגם נהנה לאכול מאכלי טֵרפה לנגד עיניהם. 

 
). שמעון יצא לרחוב היהודים בעיר העתיקה בדרך  1861זה היה בלילה הראשון של סליחות, בשנת תרכ"א ( 

הרהורי תשובה  ח אחרת לפעם בקרבו.  להציק לאחיו. בעודו פוסע בסמטאות החלה רו   –ל'תחביבו' הידוע  
שכמותם לא חווה מעודו פילחו את ליבו. הוא עצר, נושם בכבדות, מנסה להשתלט על הרעד שאחז בו. 

  
 

באותה שעה מילא את הרחובות קול הסליחות שבקע מבתי הכנסת. ירושלים נתמלאה באווירת הקדושה  
ון. טלטלה גדולה  עזעו את נשמתו של שמע ובתחנוני תושביה לקראת הימים הנוראים. הקולות האלה ז 

  אחזה בו. 
 

בטרם הספיק לקלוט את המתחולל בקרבו נשאו אותו רגליו אל חצר בית הכנסת 'החורבה'. הוא פסע  
  פנימה, אל בית המדרש הישן, נטל ספר 'סליחות' והצטרף לקהל השופך את ליבו לפני ה'. 

 
מעמקי נשמתו. דמעות  עון בבכי מטלטל, שבקע מ כאשר הגיע שליח הציבור לאמירת הווידוי, פרץ שמ 

מאמינים. סבורים היו שהשתגע, או חמד לצון. לאחר  -רותחות זלגו מעיניו. המתפללים הביטו בו כלא 
 ה'סליחות' הסתודדו לפשר מעשיו של האיש. 

 
למחרת התבשרה ירושלים כי שמעון המומר פנה אל רבני העיר בבקשה להורות לו דרך תשובה. הרבנים  

  סבורים כי אין זאת אלא מהתלה מרושעת מבית היוצר של המומר.   קפקו בכנות דבריו, והיו פ 
 

שמעון פרץ בבכי, והתחנן כי יאמינו לו ששב בתשובה שלמה ורצונו לשוב אל חיק עמו. אך הוא לא הצליח  
  לשכנעם בכנות כוונותיו, ובמפח נפש חזר לביתו. עד ראש השנה איש לא ראה אותו. 

 
ומר חזר. הוא נראה אצל הספר, שם ביקש לגזוז את מחלפותיו  השנה נשמע קול: שמעון המ   בערב ראש 

ולהניח פאות משני צידי ראשו. לאחר שהסתפר טבל במקווה ומיהר לבית הכנסת, ושם הצטנף בפינה  
 ושפך את ליבו באמירת תהילים. 

 
ל כאן דבר מה אמיתי. במהלך  מרו בבכי רצוף ובדמעות שליש, אותתו למתפללים כי מתחול תפילותיו, שנא 
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ימי החג ובשבת שאחריהם לא שב אל ביתו, אלא פנה להכנסת האורחים. שם בילה גם את צום גדליה,  
 בתענית, באמירת תהילים ובבכי. 

 
ם לגלות את אביהם שקוע  בינתיים הבחינו בני משפחתו בהיעדרותו ופנו לחפשו. רבה הייתה תדהמת 

. רעייתו, שהייתה סבורה כי נשתבשה עליו דעתו, החלה לזעוק מרה.  באמירת תהילים כבעל תשובה גמור 
שמעון ניתק את מבטו לרגע מספר התהילים, והודיע לה ביובש כי מעתה אין לו כל קשר אליה והרי היא  

  זרה לו לגמרי. 
 

את  ב לביתו, ומיהרו לגייס למשימה את בכירי המיסיון ואף  בני משפחתו נוכחו כי לא יצליחו לשכנעו לשו 
הקונסול האנגלי. בסופו של דבר ניאות שמעון לסור לביתו של הקונסול ולשתף את כל מכריו בשינוי  

  שהתחולל בו. 
 

לפגישה הופיע שמעון בחזותו החדשה: כיפה לראשו, טלית קטן לגופו ופאות גולשות על שתי לחייו. הזה  
כחים כי פנים חדשות באו לכאן. חלחלו מכריו. מבטו הנחוש ועיניו המאירות הבהירו לנו הת   –שמעון?  
  

 
"אל דאגה", ניסתה אשת הקונסול להרגיע את אשתו וילדיו הבוכים. "ודאי אחז בו דיכאון. המתינו מעט.  

  הוא יפרוק את המשא מעל ליבו ויחזור להיות שמעון המּוכר לכולנו". 
 

אי פעם", השיב נחרצות.  ו בשלילה. "בריא אני בגופי, ברוחי ובנפשי, יותר מ בעל התשובה הניד את ראש 
"נכון, חוטא גדול הייתי, אולם אין דבר העומד בפני התשובה. מקווה אני שהבורא ירחם עליי וימחל לי על  

  עוונותיי". 
 

לטוות    עווית של כעס עלתה על פני אשתו. לאחר שחזר לבית הכנסת ניגשה אל בכירי המיסיון והחלה 
לחת להזמינו לפגישה אחרונה עם הקונסול. שמעון תהה  עמם את התכנית. בערב יום הכיפורים באה מש 

אם אין טומנים לו פח, אולם חש כי אין לפניו ברירה. בבית הקונסול, משלא נענה להפצרות לחדול  
 משיגעונו החדש, ביקש לחזור לבית הכנסת, אולם אז ננעלה בפניו הדלת. 

 
  ניצחון.   כאן עד אחרי יום הכיפורים", אמרה לו אשתו בארשת   "אתה תישאר 

 
במהלך כל היום ניסה שמעון להימלט מידי שוביו, אולם אלה גברו עליו שוב ושוב. רק לקראת ערב  

  התרופפה השמירה עליו. שמעון הצליח לחמוק מן הבית, ורץ כל עוד נפשו בו אל בית הכנסת. 
 

  בתפילת הנעילה. כשדרך על המפתן, החל שליח הציבור  
 

בטלית והחל לשפוך את צקון לחשו, את תפילת הבן האובד ששב אל קונו. שמעון סר מיד לפינתו, התעטף  
  

 ) פי 'בעלי תשובה' -(על 
^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

 :ן היאיולי הגלת במה לקרשלה ההחדש תתובהכ
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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מרן הרה"ק רבי
 אברהם המלאך זי"ע

לרגל יומא דהילולא 
י"ב תשרי תקל"ז

מרן הרה""ק רבי



 

{ אז נדברו }
   528גליון מספר:  |  "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם " לסדר: | יום הכיפורים תשפ"ב

 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת 

 ,במיילהתפוצה 

 להערות והארות:

a8447168@gmail.com 

 

ניתן  לקבל את הגיליון   
בשירות פקס באמצעות 

 שיחת טלפון:

 

 

רוצה שעוד אנשים יקראו, 
 ?את העלוןכמוך, 

 קדימה!

זה זמן להצטרף לשותפות 
 בהו"ק להחזקת העלון..

ותהפוך שותף קבוע 
 בזכויות החזקת העלון!

להשתתפות בהוצאות 

 הגליון:

 :  בנק פאגיבבנק

 182  סניף

 747815חשבון 

 : "נדרים פלוס"באשראי  

 654321-0799: בטלפון 

 חיפה 15פולק, גאולה : בדואר

  תודה מראש!!!

ר חתימה טובה מג
לקוראינו היקרים ולכל 

 בית ישראל!

 

 

 איפה מצינו התרחבות גבולות הקדושה... אבל באמת???
שבוע שעבר ביום שני עם חשיכה השבת פרשה כנפיה על ארץ ישראל... שבת הארץ... הייתי מוכרח לחוש ולנשום את זה מלא ראותי... 

ת הכנסת מיד לאחר "אחות קטנה..." יצאתי לאויר... יצאתי לפגוש את האדמה... דרכתי עליה ו... ותנחש מה הרגשתי??יצאתי מבי

לא הרגשתי כלום!!!! מה שנכון נכון... לא הרגשתי כלום... אבל תתפלא לשמוע... זה לא הפריע לאדמה להתקדש בקדושת שנת 
ן שמיטה... ארץ ישראל התמלאה באויר זך וטהור של שבת הארץ... שללא ספק יש השמיטה... ההרגשה שלי לא משנה את החלויית די

לזה השלכות על ההשגה שלנו בתורה ובעבודת ה'... ובמקביל יש לזה השלכות על התובענות שיש כלפינו בהתנהגות שלנו בארץ אשר 
מתברכים ממנו... ככה שבת הארץ זו אותה  עיני ה' אלוקיך בה... צריך לדעת שכמו ששבת קודש זה צינור השפע שכל הששה ימים

 בחינה... 

כלומר: הסיבה שבשבת קודש אנחנו צריכים לפרוש מל"ט מלאכות... כי כעת ה"תור" של ה' להשפיע ולהריק את השפע המקורי לכל 
סים לתמונה של חובת השבוע ולכן אנחנו צריכים להסתלק מהזירה... כדי לא להפריע... אחרי שה' השפיע את השפע... כעת אנחנו נכנ

ההשתדלות במשך הששה ימים... על אותו משקל: שנת השמיטה זו השנה שבה הקב"ה מצוה את ברכתו עלינו!! כעת השפע מגיע 
ישירות מה'... וכשהשפע מגיע ישירות מה' כאן אנחנו צריכים להסתלק... כדי לא להפריע... זו הסיבה שגם בשנת השמיטה יש איסור 

(ניסית פעם לעזור לרופא שיניים בעבודה?? הילד .. אל תפריע... אל תתערב לה' בהשפעת השפע... כעת אתה רק יכול להפריע... מלאכה... הההלו.

על החיות הקודש כתוב: "בעמדם תרפינה כנפיהם"!!   שלך ניסה פעם לעזור לך לסחוב?? נכון אתה מוותר על העזרה?? כמובן שהדוגמאות חיוורות מאוד...)
שהחיות הקודש עומדים לפני ה'... הכנפיים שלהם מתרופפות... כי כעת ה' משפיע דרכם ולכן הכנפיים שלהם מתכנסות כי כשה' כלומר: כ

 משפיע הם לא מתערבים...

זו העבודה שלנו בשנת השמיטה בכלל ובשבת קודש בפרט: בעמדם תרפינה כנפיהם!!! להתרפות... להוריד כנפים... לישא את העיניים 
אמונה תמימה ולדעת שכעת אנחנו ניזונים היישר מהמקור... אה... זה לא כ"כ רלוונטי בשבילנו?? סו"ס אנחנו לא חקלאים?? לשמים ב

אבל אז מה... שנת השמיטה זה קדושה!!! קדושה זה משהו שמקרין לכל הכיוונים!!! זה ההבדל בין קדושה לטהרה... טהרה זה משהו 
. הטהור כל היום צריך לברוח מהטמא שלא יטמא אותו... אבל כשמדובר בקדושה?? קדושה זה נקודתי... הטהור טהור והטמא טמא..

 משהו שמקרין!!! אי אפשר להישאר שאנן מול קדושה... 

--- 

שמעת פעם על מושג שנקרא "התרחבות גבולות הקדושה"??? אני לא יודע מאיפה נלקח המושג הזה... אבל היום משתמשים הרבה 
 .. בכל מצי'נג של קהילה אתה רואה את הכיתוב: נטלו חלק ושותפות בהרחבת גבולות הקדושה בקהילתנו... מאוד במושג הזה.

(כי המילה קדושה לא כ"כ קשורה כאן... תגיד תורה... יידישקייט... תגיד טהרה... מקוואות... תגיד אבל תכל'ס זה בסה"כ לשון מושאלת... 

אבל אתה יודע איפה המקום היחיד בתורה שבאמת מצינו מציאות עובדתית  ס על מילים...)הלכה... אבל עזוב... לא באתי כאן להיתפ
של התרחבות גבולות הקדושה??? רק בקדושת שביעית!!!! למי שיודע... בפירות שביעית יש הלכה מיוחדת שאין אותה 

וא כך: לדוגמא: פירות מעשר שני מה הכוונה תופסת דמיה?? העניין ה שביעית תופסת את דמיה!!!בשום דבר אחר בתורה... 
כסף!! מעכשיו הפרי נהיה חולין... והכסף נהיה --הם קדושים... אם חיללת אותם על כסף... הקדושה עוברת מהפירות ל

קדוש... ככה זה גם בבהמת הקדש שנפל בה מום, אתה מחלל אותה על כסף... הבהמה נהיה חולין והכסף נהיה קדוש 
שביעית זה שונה!!! השביעית תופסת דמיה, אם אני קונה תפוח של שביעית בשני שקלים... השני  במקומה... אבל!!! בפירות

שקלים  מצד אחד מתקדשים בקדושת שביעית... ומצד שני התפוח נשאר קדוש!! הקדושה לא עוברת לכסף... הקדושה רק 
הקדושה התרחבה גם לכסף... כזו שה.. התרחבות גבולות הקדומתרחבת... עד עכשיו היה רק תפוח קדוש... ועכשיו נהיה 

 תופעה אנחנו מוצאים רק בקדושת שביעית!!!! 

אז בבקשה... ניקח זאת לתשומת לבנו... קדושת שביעית היא מדבקת במיוחד... עברנו שנה וחצי של מקדם הדבקה מאוד 
ת... אבל זו קדושה שמדבקת!!! זה קשה בדמות קורונה... ועכשיו יש לנו פיצוי... יש לנו את קדושת שביעית שהיא גם מדבק

לא מתחיל ונגמר באדמה... אל תהיה תמים... אל תהיה כמו המאומתים האלו שחושבים שהם לא ידביקו... קדושת שביעית 
מדבקת... את מי?? את מי שמוכן להידבק בה... את מי שמוכן להסתער עליה... את מי שיחליט בעשרת ימי תשובה הזה: אני 

ת השמיטה!! לא להיאנח... אוף שמיטה... כן... יכול להיות שזה יהיה כרוך בעבודה... אבל שנת שמיטה זו רוצה לשמוח בשנ
זכות... שנת שמיטה זו ברכה... אם היינו מבינים ששנת שמיטה יכולה להביא לנו נחת מהילדים ופרנסה ברווח היינו שמחים 

מיר בה... לא לחפש איך להתפטר ממנה... לא לחפש כל דרך איך איתה... היינו מחפשים להיטפל עליה... להתחייב בה.. להח
לעבור לצידה ולצאת ממנה בשלום... נבין ונפנים ששנה מבורכת לפנינו!!! שנה של ציוית את ברכתי שזה רלוונטי ומקרין על 

 כל מי שדורך על אדמת ארץ ישראל... אגוטע שבת ארץ ישראל... 
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 שלילת כמה טעויות שהשתרבבו מגיליון זה....
כמידי שנה תמכתי יתדותי במאמר חז"ל שכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו... כי אם 
אצטרך למסור כאן את רשימת ההתנצלויות על כל מיני טעויות שנכתבו בשנה האחרונה, (חלקן 

. כלומר: היו כאלו שהסכימו וכאלו שביקרו...) הרי היריעה תכלה והרשימה לא שנויות במחלוקת..
תגמר... ואם אני אקח יותר מידי ללב את ההיקף של כל טעות שנכתבת כאן... מי יודע איזה השלכות 
יכולות להיות לזה... ולך תתקן את זה... הרי אם אעשה את השיקולים האלו... אני אפסיק לכתוב את 

... אז בשביל זה יש מאמר חז"ל שמרגיע את כל אלו שעוסקים בזיכוי הרבים ונותן להם העלון הזה
את הביטוח... אתם תעשו את שלכם!!! תשתדלו לחזק את כלל ישראל... תעשו מאמץ עליון לא 
לעשות שגיאות!! וזהו... יותר לא לבחוש בזה... לא להיכנס לנערווען... וכאן המקום באמת לתת כח 

למים... מכל מיני חששות... שמי יודע... אולי אעשה טעויות... ואחריתן מי  וששים לקפוץלכל אלו שח
ישורנו... אין מקום לחשש הזה... כי על כל טעות אחת שתעשה... הרי על הדרך תחזק עשרות יהודים 
בשלל נושאים ואת אחריתם של החיזוקים האלו אתה כן "ישורנו..."?? כאן מגיעה ההבטחה של "כל 

זכה את הרבים אין חטא בא על ידו" בשביל לצאת לדרך!! אבל כמובן זה לא אומר שיש פה המ
הפקרות... זה לא אומר שהיד כבר קלה על ההדק... זה מסוג הדברים שעליהם נאמר "ויראת 
מאלוקיך אני ה'..." עכ"פ אחד הדברים שנותנים לי באופן אישי תחושה פחות כבדה זה עצם צורת 

ן זה... שהוא מוגש בצורה של כמעט פשקויל... אין שום הסכמה של רב על הנכתב... ההגשה של גיליו
וזה גם לא בנשיאות אף אחד... לא צריך להסכים עם הנכתב ומי שחושב אחרת יכול להשמיע את 

.. (לצערי אני די נמושה וכל מי שמתח עלי ביקורת נבהלתי... נרתעתי.דעתו ובדרך כלל אני מאוד כנוע לביקורת!!! 

וחזרתי בי... כל אחד שמתקשר אלי וצועק עלי למה אתה כותב כך וכך? איך אתה לא מפחד?? איך אתה לוקח אחריות? אני 
עונה לו: קבלתי!!! קבלתי את הדברים שלך!! אני מהיום מפסיק לכתוב כך... אני מהיום אכתוב כמו שאתה אמרת... ואני אומר 

רת... אבל!!! אני תמיד מוסיף משפט אחד: אני פונה לאותו אחד מהעבר השני של את זה בכנות... כי אני באמת נכנע לביקו
הפלאפון ואני מודיע לו: תדע לך שאתה כעת לוקח אחריות על זה שאני שיניתי גישה... כי בגללך אני עכשיו משנה גישה... אם 

דול נרתעים... פתאום אותו אחד מתחיל תראה בשבועות הקרובים ששיניתי גישה בנושא פלוני זה עליך... ויש לציין שחלק ג
להסתפק... הוא כבר קצת מסתייג מהנחרצות שלו... ואני מבין אותו!!! הוא בסה"כ התקשר לטעון לי: איך אני לוקח אחריות... 
ב אבל הוא לא התכוין לקחת את האחריות במקומי... אז זהו!!! שתדע שבגיליון זה, זה הסגנון... אני לא איזה רשכבה"ג שיוש

בלשכת הגזית ומחנך את כלל ישראל... אני יהודי בדיוק כמוך... אני כותב דברים ולוקח אחריות עליהם... עד!!! עד היום שאתה 
  תחליט סופית שאני טועה ואז תתקשר אלי ותעיר לי ואני אקבל ממך... ואז יגיע תורך לקחת אחריות על שינוי התכנים...)

 ... גם סמוכות ונראות לימים אלו... ובקצרה ממש:  עכ"פ ישנם כמה טעויות שכן זכורותת
הטעות האחרונה... ממש לפני שבועים... נכתב כאן בגיליון מאמר שולי... על הנושא של "על חטא 
שחטאנו לפניך בעיניים רמות" והסברתי שזה הולך על מי שחש מעצמו ומרגיש שהוא האדם השלם 

ואשרי מי שזכה לשמש אותו... והבאתי דוגמא  ביותר בבריאה ומאושרת האדמה שהוא דורך עליה
מהידור מסוים שעשיתי שהשתדלתי לכוין בי"ג מידות של רחמים שכולם לא מקפידים על זה... עד 
שגיליתי שבמקום לכוין... רוב הזמן אני עסוק בלכוין שאוי... כולם כ"כ לא מכוונים... ורק אני כזה 

נהג הזה.. עד כאן דברי!!! משום מה התקשרו אלי כמה צדיק שמכוין... וכתוצאה מזה הפסקתי את המ
בעקבות המאמר הזה והזדעזעתי מהמסקנות שהם הסיקו ממנו... אחד טען לי שעד עכשיו הוא 
הקפיד להגיד יאש"ר בכוונה... והיות והוא הרגיש "עיניים רמות" אז הוא הפסיק... ועוד כמה טענו לי 

 ים רמות בזה שאתה יותר טוב... אז תפסיק... שזה מה שהם הבינו... אם אתה מרגיש עיני
איך הבנתם ככה?? רק זה חסר לי על הראש... להגיע ליום כיפור  חס ושלום!!! נפלתם על הראש???

עם יהודי שהפסיק להגיד יאש"ר בכוונה בגללי... מה עשיתי לך שאתה מפיל עלי כאלו תיקים 
ני התכוונתי שאם אתה מרגיש עליונות ובנקודת מיותרים בימים הנוראים...?? אז חשוב לי להבהיר: א

נניח בפירות שביעית לדעת החזו"א --יתרון יותר מחבר שלך בגלל שאתה מקפיד יותר ממנו ב
(שחבר שלך לא מקפיד על זה) אז קח בחשבון שיש פה התקזזות... אמנם הפקדת סכום נכבד של 

) אבל במקביל משכת מזומנים של דקדוק הלכה... שבזה אתה באמת יותר ממנו... (עכ"פ לשיטתך
"עיניים רמות" שזה אחד מז' דברים ששנא ה'... ממילא בשורה התחתונה יתכן שבמצב חשבון 
נשארת באותו סטטוס... ולכן מה??? לכן מה עושים?? לכן אולי מפסיקים להקפיד על דקדוק הלכה 

. תמשיך להגיד יאש"ר בפירות שביעית??? לא!!! ממש לא!! אל תהיה טיפש!!! תמשיך להקפיד..
לי אמנם -בכוונה ו... ו... ובמקביל תפסיק להסתכל עליו בעיניים רמות... תעשה לעצמך סדר בראש ש

יש הנהגה יותר טובה מחבר שלי... אבל זה לא הופך אותי להיות הטווס המגונדר שעל במותימו 
שגיליתי ששמונים אחוז  תדרוך ולמחוק אותו... (הסיבה שאני הפסקתי לכוין בי"ג מידות זה בגלל

 מהכוונה עצמה היתה עיניים רמות... הבנת???) אני מקווה שהמסר ברור...
עוד נקודה: בייחס למאמר שנכתב בשבוע שעבר בעניין האינטרנט... הועבר מסר חד ונוקב: שכל מי 
שיש לו השפעה צריך להעיר ולמחות באנשי ביתו ובאנשי עירו... ולו בשביל שהוא לא יענש 

קבותם... וגם כאן הגיעו כל מיני תגובות... מכל מיני בחורים צעירים שהחליטו לקחת את החוק בע
לידיים ולתת על הראש לכל מיני מבוגרים מהם... או אחים נושרים... אז זהו!!! שבכל דבר צריך 
להפעיל שכל!! ובהרבה פעמים מדובר בסיטואציות רגישות... שאמנם הוא מחזיק סמארטפון... אבל 
הוא בשלבי התקרבות... ומה נגיד על אבא שמחזיק סמארטפון וכי לבן שלו יש רשות למחות בו 
באגרסיביות?? ברור שלא!!! בכל דבר צריך להפעיל שכל!! ומי שאין לו שכל... לא כולם צריכים 

 לסבול מזה... 
נשתמש ואסיים בהתנצלות אודות ארגון קדוש שעוסק בהצלת חיים ממשית ורוחנית בדורנו שאם 

בשפראך של עשי"ת... ניתן לומר שהארגון הזה מסלק הרבה מאוד קטגוריה מעל כלל ישראל... 
מדובר בארגון שעומד בחוד החנית וצועק את הצעקה במקומנו על פגעי הטכנולוגיה. ואילו באחד 
מהמאמרים בגיליון השתרבבה נימה מסוימת שזה לא הכצעקתה. כאילו יש שם קצת הגזמה 

 (מי שקרא את המאמר ברצף, הבין שזה הגיע בתור הו"א ואח"כ הגיע האיפכא מסתברא כדרכו של גיליון זה...) בנתונים...
אבל היו כאלו שכנראה התמקדו מידי בהווה אמינא ופירשו את זה כנימה של חוסר הערכה לאותו 

לי לשלול מכל מטרתו של אותו מאמר הייתה ההיפך הגמור!!! ומאוד חשוב  ולא!!! ממש לא!!ארגון... 
מי שחשב כך... והייתם נקיים מה' ומישראל... להסיר עכ"פ מעצמי את החשד הזה... ולא נותר לנו 
אלא לחזק ולאמץ בכל דרך את אלו שעושים את העבודה הכ"כ קשה בשבילנו... ויהי רצון שיתמו 

 חטאים מן הארץ...
 
 

  הודעה:

בחודש תשרי לא יצאו גיליונות מודפסים, הגיליון 
 -הבא יצא אי״ה בשנת התשפ״ב בחודש מרחשוון

 פרשת נח, 

--- 

גיליונות יחידים ניתן יהיה לקבל גם בחודש תשרי, 
פינת  34י ברק, משפחת דרייפוס רח׳ חזו״א בבנ

 דסלר.  

--- 

 לקראת חג הסוכות הממשמש ובא 

 יצא לאור הקונטרס

 מה תשתוחחי
בענייני ימי חג הסוכות הנפלאים, והימים 

שלפניהם,  מלוקט מתוך מאמרים שחלקם נכתבו 
 בגיליון זה,

   0548446691בפלא׳: 

 הגיליון.ניתן להשיג במוקדי המכירה של 

--- 

 מה בחוברת??

האם זה לעניין לבנות סוכה באמצע עשרת  .א
ימי תשובה... סליחה!! התבלבלתי... אני 

(אין לי זמן בונה סוכה בעשי"ת... זו עובדה... 
אבל אני על קוצים... אני מרגיש שזה  אחר)

לא קשור עכשיו... אולי יש בכל זאת איזה 
 קשר? 

בראש איך משמרים את הקבלות שקבלנו  .ב
השנה ויום כיפור?? איך כעת מקבעים 

 אותם בתוך החיים?? 
למה הסוכה של דוד כ"כ לא יציבה?? למה  .ג

היא כל היום נופלת?? למה צריך שהרחמן 
 כל פעם מחדש יבא ויקים את סוכת דוד? 

מה פשר החגיגה של שמחת בית השואה  .ד
סביב ניסוך המים...? וכי זה פארק המים?? 

כל משבריך וגליך עלי ומה זה קשור ל"
 עברו?

האם יש אפשרות לשמוח בשמחת בית  .ה
השואבה בתוך חיק הסוכה... חיק 

המשפחה או שאין סיכוי?? חייבים את 
המצב ואת האוירה ואת הדחיפות 

 והתזמורת??
מילא לפי ר"א שה' הושיב את ישראל  .ו

בענני כבוד... זה בהחלט מרגש... היינו 
ממש  ב"עננים..." אבל לפי ר"ע שסוכות

עשו להם... מה מרגש ב"למען ידעו 
דורותיכם" שבדיקטים הושבתי את בני 

 ישראל?? 
 

 

 

 



 

  

ערב    ....עליהה  מאמר מיוחד לבניי
 יום כיפור....

יננטיים בליל יום דומממוקדי ההתעניינות הכי אחד 
לשמור על הכהן זה  בבית המקדש היה כיפור

יארע לו  לשמור עליו שחס ושלום לאגדול!!! 
ועושים מזה טראסק שלם... יש חפ"ק טומאה... 

קומנדו  יחידת הנושא הזה... שמופקד על שלם
עסק להת תא אחראייקר מגוונת שהית ובעמיוחד

... מדובר בתכניה מאוד עם הכהן גדול באותו לילה
עשירה מגוונת... בהתחלה מדברים איתו על 

איוב  בספר נושאים מרתקים וסיפורים מעניינים..
שרים לו  ועזרא ודברי הימים... אח"כ יש מקהלה...

חוץ מזה יש אנשים שדואגים  כל מיני שירים...
ובות ירושלים ולעשות מנגינת רקע להסתובב ברח

של קול הברה כדי שהכה"ג ירגיש כמו "ליל ששי" 
ואז אפילו אם הוא יהיה עייף הוא לא יצליח להירדם 

ואם בכל זאת  )?!?(ראיתם פעם ישיבוחר נרדם בליל ששי
צב שעושים לו... אם בכל ממאחרי כל העקשען והמ

ים זאת הוא עייף והעיניים שלו נעצמות... אז מבקש
תראה לנו  -אחת על הריצפה והפגמהכה"ג: עמוד 

אומר רש"י במקום: עמוד והפג  איך עושים קידה... 
פעם אחת על הרצפה להפיג  שחוק לנו -אחת

 שנתך"!!! 

שיעשה משהו שיש  אתה קולט?? מבקשים מהכה"ג
(אגב: בו שחוק!!! קידה זה משהו שמעורר שחוק!!. 

... זה לא שקידה זה שאני מביןאיך מה מצחיק בקידה?? אז 
התקיעות האלו שעושים אחרי  כמו ... אלא זהמשהו מצחיק

 התפילה בר"ה.. שמגיע אותו אחד שמומחה בתרועה תימנית
 ואם שמת לב ...טוב והוא עושה את זה ובשברים של מנהג פולין

כל מי שנמצא שם ושומע את התקיעות  כולם מחייכים...
של בדיחה... זה  שחוקזה לא  מה זה החיוך הזה?? מחייך!!!

נראה לי שזה  שחוק של... של אוה... "הוא עושה את זה טוב..."
פעולה שצריכה מיומנות  קידה זו... השחוק המדובר כאן

לנו איך הוא יודע לעשות את  מדגים כעת מיוחדת... וכשהכה"ג
סוג של שחוק... הנה...  מעורר זה זה... והוא עושה את זה "טוב.."

  )אתה בטח מבין על מה אני מדבר ...שה את זהאית איך הוא ער
 ואני עומד ושואל: רבונו של עולם!!! להזכירכם!!!!

אים כעת בליל יום כיפור!!! מדובר כאן אנחנו נמצ
ובמקום הקדוש  בשנה ביום הגדול ביותר בכהן גדול

 ... ו... ומה עושים איתו כל הלילה??בעולם ביותר

ורים... שרים... כל מיני פיצ'יפקעס... שחוק... סיפ
 מה זה הדבר הזה???

אני לא מעיז לעשות כזה עקשען ביום אפילו 
כיפור... אני מבין שזה לא מתאים ליום כיפור... 
ואילו בבית המקדש... חגיגה שלימה... שחוק!! 

מור עושים צחוק... ועוד עם מי?? עם הכהן גדול שא
עבודת ההכנה של  מחר להיכנס לפני ולפנים... וכי זו

   ???...לקראת ביאתו לפני ולפנים ה"גהכ

אז למייעשה זה לא שאלה... כי המשנה באמת 
 מסבירה למה עושים את כל זה...המשנה אומרת
שהסיבה שעושים את כל הטראסק הזה בגלל 
שאנחנו מפחדים שהכה"ג יטמא בלילה... בקיצור: 
אנחנו חוששים שיהיה לו נפילה בענייני קדושה... 

מונים שכל כתות החיצונים וכידוע שמקובל מקד
כה"ג ומכוונים אליו את כל מנסים להתגרות ב

וממילא צריך פה נס מיוחד שהם לא  התותחים
 יצליחו... ולכן עושים את כל הבלגן הזה... 

אני אבל היא גופא!!!!! את זה עצמו אני לא מבין: 
ליפול בקדושה... דע שאם יש בחור שהוא עלול יו

יש תשובה... יש ספרים  בשביל זה יש שובבי"ם...
שמדברים על מעלות נוטרי יסוד...  מאוד תובעניים

ויש ציטוטים נוראים מהזוה"ק בחומרת העוון של 
 ודש... ויש גם תיקונים... יש היום כאלופגם ברית ק

שעושים תיקנים כדי להתגבר על הניסיונות 
 (והם טוענים שזה עובד מאוד חזק) בקדושה...

סלולים איך להתמודד מול יש כל מיני מבקיצור: 
דבר אצל הכה"ג... אם ככה... אותו  נסיונות בקדושה...

נפילה בקדושה... אז  שיהיה לו אם אנחנו חוששים
כתבתי ספר שנקרא "וימאן.." שיזמינו  בשביל זה

 אותו ואני אמסור לו שיחה נוקבת במעלת כח
היחיד... וכמה נחת רוח יש לה' על כל רגע שאתה 

מר על עצמך ולא נופל... במקביל מתגבר ואתה שו
שיביאו לכה"ג את הרשימה של העונשים הנוראים 
שכתובים בראשית חכמה למי שפוגם... ואולי גם 

תיקון... סו"ס יש תיקונים שמקובלים  לו נעשה
מקדמונים שמועילים לפגם יסוד... ותכל'ס... במקום 
לנגוע בנקודה ולטלטל את הכה"ג שישמור על עצמו... 

... וסוחף זה אנחנו עושים לו ערב כזה מענייןבמקום 
אני חושב שזו  ???פה עם צחוקים... מה הסיפור

  שאלה עצומה!!

 בהתמודדות שכאן טמון יסוד מהותי אז זהו!!!!
שחובה על כל בחור בן עליה לדעת  קדושה בענייני

 הענין הוא כך:  ...אותו

מאוד כשיש ליהודי התמודדויות בענייני קדושה...  
... יהודי פשוטסתם כשמדובר ב י מי המתמודד!!!תלו

כאן הכתובת רשומה על הקיר... אדוני היקר: תתחיל 
לשמור על העיניים... תפסיק לנבל את הפה... תפרוש 
מכל מיני חברים רעים שלוקחים אותך למחוזות 

 תנתק מפגעי הטכנולוגיה... בקיצור:מפוקפקים... ת
ר את בחור ישיבה קלאסי פתוח ועדכני שמכי

העולם... אם יש לו ניסיונות בענייני קדושה השיעורי 
יש לו רשימה של אחד שתים  בית מאוד ברורים...

 שלוש ארבע מה לעשות.. ויש!!! יש מה לעשות..

אבל!!!! כשמדובר בכהן גדול ? ! ? ! ? כשמדובר 
בבחור בן עליה שהוא בבחינת שבעת ימים קודם יום 

ללשכת פרהדרין... הכיפורים מפרישין כה"ג מביתו 
וכל אותם ימים הוא זורק את הדם והוא מקטיר... 
בקיצור: מדובר בבחור ישיבה קדוש שכל כולו שתול 

 בבית ה'... מונח בעבודת ה'...

כשלבחור כזה מגיע התמודדות בענייני קדושה??? 
כאן כללי המשחק הם אחרים לגמרי לגמרי!!! כאן זה 

יניים... והוא לא בחור שצריך להתחיל לשמור על הע
גם לא צריך להתחיל לפרוש מכל מיני קליפים 
למיניהם... זה לא הנושא!!! פה השיעורי בית הם 

 אחרים לגמרי לגמרי!!!

פה יש מלאך שקוראים לו יצר הרע... שיש לו לפעמים 
רשות לעזוב את כל החוטאים ולנסות להתגרות 
דווקא בתלמידי חכמים... (סוכה נב.) כן... לפעמים 

נת רשות ליצר הרע לנסות לבצע מחטף!!! לגנוב נית
את הבמה.. הנה... כעת ליל יום כיפור... כל העיניים 
נשואות לקודש הקדשים... לכה"ג קדוש ה'... והיצר 
הרע מורחק מהזירה הזו... ויש לו רשות לנסות... 
לכה"פ לנסות לגנוב את הבמה!!! והוא מנסה 

ענייני להידחף... הוא מנסה להפיל את הכה"ג ב
קדושה... ואם אנחנו נעשה מזה עסק ונגרר אחרי 
ההסלמה שהוא מנסה ליצור... היצר הרע כבר פותח 
שמפניות!!!! הוא לא רצה משהו אחר... כי היצר הרע 
לא באמת מתיימר להחטיא את הכה"ג... הוא 
בסה"כ רוצה גם להיות בבמה... והיות וביוהכ"פ 

אסטוני) אז השטן לא מופיע בכלל (לית ליה רשות ל
הוא בסה"כ רוצה להופיע שם!!! לשים את החותמת 
שלו... זה הכל... ואם אנחנו ניתן לו את התענוג 
הזה... ונתחיל לחזק את הכה"ג בענייני קדושה... 
היצר הוא ניצח... ולכן אנחנו אמנם נאבקים נגד 
הניסיונות של היצר הרע להפיל את הכה"ג... אבל 

אבק נעשה בצורה המאבק הוא לא חזיתי... המ
עקיפה... אנחנו פשוט עסוקים בפעולות הסחה... 
אנחנו לא בוחלים בשום אמצעי הסחה... אפילו של 
צחוק... העיקר להוריד את היצר הרע מהבמה מבלי 

 להכריז את השם שלו בקול...

--- 

 כלפי מה הדברים אמורים???

הכהן גדול ביום כיפור הוא בסה"כ מדגם לבחור 
ה במשך השנה... גם לבחור בן עליה ישיבה הבן עלי

יש לפעמים ניסיונות בענייני קדושה... כן... מותר 
לדעת שזה נורמלי!!! זה קורה!! דא עקא שהיות ויש 
לנו עסק עם בחור ירא שמים מרבים... והוא מאוד 
מתוסכל מהניסיונות הלא סימפטיים שמגיעים 
אליו... אז הוא נחוש להתגבר עליהם בכל מחיר... 

מה הוא עושה...??? הוא מחפש את השיטות  ואז
המוכרות איך מתמודדים בענייני קדושה... וכאן 
עלולה להיווצר טעות!!! בן עליה יקר: אתה צודק... 
מי שיש לו נפילות בקדושה צריך לקדש מלחמה 
ומאבק בלתי מתפשר... אבל אל תשכח שרוב 
החברים שלך שיש להם נפילות בקדושה יש להם 

מה הם צריכים לעשות!!! הם צריכים שיעורי בית 
לשבור את התואם כשר שלהם... הם צריכים 
להתנתק מכל מיני חברים ומכל מיני תכנים אחרים 
ובשביל זה יש ספרים וחיזוקים שמיועדים עבור 

 התחום הזה... אבל אתה????

שתהיה בריא... מה אתה קשור לסיפור הזה... אתה 
לא טהורה...  ב"ה בחור קדוש... מנותק מכל חשיפה

אתה חי בסביבה סטרילית ונקיה וירבו כמותך 
בישראל... רק מה?? ליצר הרע מותר להתקנאות 
בך... זה טבעי... טבעי מצידו שהוא רוצה לגנוב את 
הבמה ולדחוף את עצמו לחדור אליך... כאן??? בכזה 
מקרה?? העבודה שנדרשת ממך זה בדיוק ההיפך!!! 

רק לא חזיתי!!! אל  לא לנהל נגדו מאבק חזיתי...
תתחיל להתעסק איתו... אל תתחיל ללמוד ספרים 
וחיזוקים ותיקונים ולהתקשקש סביבו... כאן 
העבודה שנדרשת ממך זה אמנם להיאבק!!! לצאת 
למאבק נחוש!!!! אבל מאבק נוסח ליל יום כיפור 
בלשכת פרהדרין... הנה... תראה איזה מאבק 

משאבים איתנים הולך שם... איזה צבא וכמה 
משקיעים שם... אבל שים לב... שום דבר לא 

 חזיתי!!! 

כל הנושא הוא איך להעסיק את הכהן גדול... איך 
אפילו להצחיק אותו... איך להסיח את הדעת... איך 
לספר לו סיפורים... לא משנה מה... העיקר שהיצר 
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הרע לא יגנוב את הבמה... יש פה התעסקות מאוד 
 ..רצינית אבל באופן עקיף.

--- 

 תכל'ס... כלפי מה הדברים אמורים???

בענייני קדושה לשם שינוי... יש כללי משחק 
שונים... שאנחנו מתקשים לעכל אותם... כי מטבע 
הדברים... כשאנחנו מדברים על ענייני קדושה 
אנחנו אמורים לדבר על דברים קדושים... אז זהו 
שלא!!! אני אתן לך דוגמא קצת קיצונית... סודות 

המטבח... ידוע שהמשגיח הרב וולבה זצ"ל עודד מ
בחורים לשחק כדורגל... והיו כאלו שמאוד 
הזדעזעו מזה... מה... ישיבוחר קדוש משחק 
כדורגל טמא?? זה לא מתאים לאוירה הקדושה 

(היום מותר לגלות כי זה של הישיבה... אבל מי שיודע 

הרב הסיבה ש לא רלוונטי... בשום ישיבה אין מגרש כדורגל)
וולבה עודד בחורים לשחק כדורגל... כי הוא הבין 
שחלק נכבד מהנפילות בקדושה של בחור 
ישיבה... נובע מזה שהוא לא עייף!!! ולמה הוא לא 
עייף??? כי הוא לא מתאמץ פיזית... לכן הרב 
וולבה רצה להכניס את הכדורגל הטמא משיקולי 
קדושה מובהקים!! אתה קולט את הראש הזה?? 

. אל תתחיל לשחק לי כעת כדורגל (כי לא עזוב..
תצליח... מאוחר מידי... אני ניסיתי ולא 
הצלחתי...) אבל תפתח ראש!!! תבין שכשיש 
לבחור בן עליה התמודדויות בקדושה... לא תמיד 
הפתרון הוא חזיתי... לא צריך לחפש את הספר 
הכי תקיף שמדבר על ענייני קדושה... לא!!! יתכן 

להסיח דעת בכל מיני דרכים  שאדרבה... צריך
 אחרות... 

הנה לך... אנחנו לא בוחלים באופציה להגיד לכה"ג 
לעשות ביצוע של קידה שיגרום לצחוק... ולו 

 בשביל להסיח דעת מנפילות בקדושה...

  בקיצור: בא נדבר ישר ולעניין::

בחור בן עליה קדוש שיש לו התמודדויות בענייני 
מבועה שהוא נכנס קדושה... על פי רוב זה נובע 

אליה דווקא כתוצאה מהשמרנות החיובית שלו... 
לדוגמא: את השורות הבאות אני כותב בזהירות 
גדולה: בהרבה מהמקרים בחור בן עליה קצת 

 מנותק מהחברה... ולמה??? 

אחת משתי הסיבות: או שהוא פשוט מתרחק 
מהחברה... כי האוירה החברתית זה סתם מקשה 

יטול תיירה והם סתם כל אחת של לשון הרע וב
הזמן מורידים אותי מהרצינות של אלול ושל 

(שישאר בינינו... אם חנוכה ומהרצף של העבוייידה... 

זו סיבה אחת למה בן  אתה בחור עוייבד אתה מבין אותי)
עליה לא מסתדר עם החברה... אבל יש עוד סיבה 
מזוית אחרת... בחור בן עליה זה אומר שאתה לא 

נייעס... אין לך בנגן עשרות קליפים... מחובר לקוי 
לא קורא שבועונים חרדיים ואולי גם לא קורא 

אז (עיתונים בכלל... וגם מסתמא אין לך פלאפון... 
מילא אם היית מוקף בעוד מאה בחורים בני עליה כמוך שגם 
להם אין את כל הדברים האלו... בסייידר... יש לכם את העולם 

הרבה פעמים מדובר  )-אבלשלכם... אתם מסתדרים... 
בבחור בן עליה שמור שמוקף בעשרות בחורים 
שהם כן מחוברים לכל מיני מושגים... ממילא... 
מטבע הדברים אתה נשאר קצת בודד... יש נתחים 
נכבדים בחיי החברה שאתה מנותק מהם... 

ממילא אתה לבד!! ומקובלנו שמי שנמצא לבד... הוא 
ושיעמום זה משהו  ..כן... אתה משועמם.משועמם... 

שבאופן טבעי מזמין כל מיני הסתבכויות רגשיות 
 אם (ואצל בחור בן עליה זה עלול להיות בענייני קדושה... שתבין:

הרמב"ם אומר: "אין מחשבת עריות מצויה אלא במי שלבו פנוי מן 
החכמה..." אז בייחס לבטלנים הרמב"ם הזה תובעני... תפסיק כבר 

עם עצמך... אבל אצלך זה לא ממקום  להתבטל... תעשה משהו
שאתה  יש לך פשוט מדליה עובדתיתתובעני... אתה לא בטלן... 

קצת בודד וממילא משועמם... אל תבהל להכיר בבעיה הזו כי זו 
גאוותך!!! אכמ"ל... אבל גם אני זכיתי להיות משועמם מהסוג 

ממילא...  )...הזה... היום אני יודע שכל מה שיש לי מגיע משם
אם אתה מזדהה עם מה שאני אומר... אז במקום 
למצא עוד ספר שמדבר על קדושה... או במקום ליזום 
עוד התנתקות ועוד התכנסות שתבודד אותך מהעולם 
החיצון יותר ויותר עזוב... יתכן שאצלך הכיוון הוא 
קצת... קצת הפוך... אצלך הנושא הוא תעסוקה!! אתה 

ך עם מי לצחוק... צריך חברים... אתה צריך שיהיה ל
אתה צריך שיהיה לך קול הברה בליל ששי... שאם חס 
ושלום יהיה לך יצר הרע לפטפט בלי ששי... אז שיהיה 

(כמובן שיהיה לך חברים כן הגונים שתוכל לפטפט לך עם מי!!!! 

אתה צריך להיות עסוק!!! אתה צריך שיהיה לך  איתם)
וקים... חברים שתוכל לעשות איתם צחוקים... כן... צח

(אתה יודע איזה נחת רוח יש בשמים לראות שני בחורים בני עליה 
צחוקים... צחוקים טהורים... בלי רוע...  קצת שסיימו סדר ג' ועושים

סתם "בחורים המתענגים בריצתם  בלי ניבול פה... בלי לשון הרע...
ובקפיצתם..." מה... צחוקים זה חייב להיות "ויקומו לצחק..."?? אי 

... האמת היא אתה תוכיח שאפשר לצחוק כמו בן עליה...??אפשר 

אסור לך   שכבר הכה"ג הוכיח שכן... עמוד והפג אחת על הרצפה)
להרגיש לבד!!! עכשיו: איך נהיים עסוקים?? איך 
עושים את כל זה??? עזוב אותי... תשבור אתה את 
הראש... אבל לפחות תדע שיש כזה כיוון... לפחות 

שהכיוון הוא אחר לגמרי ממה  תדע שיכול להיות
(רק זה חסר לי... שבתור תשובה על נפילות שאתה מדמיין... 

בקדושה אתה תעשה לי תענית דיבור... אתה מבין את האבסורד?? 
... לפחות תדע שיתכן שהנפילות שלך מגיעות דווקא מהפרישות הזו

בינינו.. אחת הסיבות המרכזיות למה בחור בן עליה בודד... זה לא 
גלל הסיבה שהזכרתי מקודם... אלא בגלל שהוא מצד עצמו ב

הנה לך... הכה"ג לא נכשל בקדושה  )מתרחק מהחברה... 
בליל יום כיפור... בזכות מה... בזכות החבורה 
המשעשעת הזו שעשו לו מעניין באותו לילה... וככה 
הם גירשו את היצר הרע באלגנטיות... אם הם היו 

ים בענייני קדושה היצר מוסרים לו דרשות של חיזוק
הרע היה רוקד כל הדרך אל הבנק... דוגמא נוספת: 
להוציא את המרץ... אתה בחור צעיר... יש לך מרץ... 
המרץ הזה הוא לא שלילי... אתה מחפש עקשען... 
מותר לך... אז כמובן שיש בחורים שמוציאים את 
המרץ בצורה שלילית... אם זה ברישיון או זה בכדורגל 

לשיטתך...) אבל מרץ יש וצריך להוציא אותו!! (עכ"פ 
מותר לך להגיע עייף בלילה... בן אדם נורמלי מגיע 
בלילה עייף למטה... ואם אתה לא מגיע עייף... אז אני 
אמנם מאוד מבין אותך... כי אתה באמת בחור בן 
עליה ואתה לא עושה שום דבר חוץ מללמוד... אבל 

האם  זרהחשבה אם לפני שבועיים היית לך איזה מ
לפתוח איזה גמ"ח בתוך הישיבה... ומיד נזפת בעצמך 
והיה לך ברור שלא!!! למה?? כי זה יוציא אותי 
מהלימוד... אני אצטרך להתרוצץ וללכת ולחזור... 

(יתכן שבסוף כן אדוני היקר: אל תדחה את זה על הסף!! 

כי נכון  תדחה את זה ממכלול שיקולים... אבל לא על הסף)
ריך להיות מונח בלימוד... אבל תכל'ס אתה שאתה צ

גם צריך להוציא מרץ... והיות ואין לך על מה... אז לא 
צריך לשלול על הסף אפשרות של התעסקות מסוייגת 

(כמובן: שכל דבר עם שיקול דעת... אם יש לך בצרכי רבים... 
  נטיה לעסקנות... אז צריך להיזהר מזה וכו' וכו')

ה: הנושא של תלותיות!!! ועוד נקודה אחת אחרונ

תלותיות זה אחד המשברים הגדולים ביותר שיש 
לבחורים... וזה לא פוסח על בחורים בני עליה... 
וצריך לגשת ולטפל!!! אי אפשר לטייח!! אסור 
לטייח!!! אין כמעט פתרון רוחני לתלותיות... כי 
הפתרון הוא מקצועי!!! כן... צריך לדעת שיש כל 

בני עליה שהם לא בהכרח  מיני הסתבכויות של
קשורות לארון הספרים התורני... יש בעיות 
שהפתרונות שלהם זה בשמיעת שירים... ובהוצאת 
מרץ... ובהרבה מצב רוח... וביציאה מכל מיני בועות 

 בחיים...  

--- 

 היסוד הוא ברור:עכ"פ אני מקווה שהמסר הובן... 
בהתמודדויות מול קדושה לא תמיד המאבק הוא 

י!!! וזו הסיבה שיש גדולי עולם שלא דיברו על חזית
ענייני קדושה... זה לא שהם טייחו את הבעיה 
והתעלמו ממנה... אלא הם פשוט דאגו לזה מזוית 

 עקיפה!!! 

כי כשמדברים על ענייני קדושה ממאבק 
חזיתי... זה נכון!!! אבל בייחס למי?? בייחס 
למי שיש לו באמת בעיות... מי שיש לו שיעורי 

ית משמעותיים... ואני מודיע מראש: אני ב
אמשיך לכתוב כאן בגיליון על כאלו שצריכים 
להתנתק מהאינטרנט ולהתנתק מכל מיני 
חברים רעים... אבל תבין שהמשפטים האלו 
לא נוגעים אליך... יתכן שאתה צריך... 
אדרבה... להרחיב את מעגל החברים שלך... 
להפסיק עם ההתנתקות והפרישות  שלך 

תקשורת עם העולם... תבין שזה מזיק לך מ
בעבודת ה'!!! תבין: שברגע שאתה בחור 
שמור... אז ליצר הרע אין אפשרות לחדור 
אליך רק דרך שטחים מתים... ודווקא אצלך 
יש הרבה שטחים מתים למרבה האבסורד... 
יש לך שעות ארוכות שאתה סתם כזה עצוב... 

לפטפט כי היום לא ככזה הצלחת ללמוד... וגם 
אתה לא רוצה... אז נשארת כזה מדוכדך בלי 
שום מילוי ליום הזה... יש לך הרבה שעות 
שאתה מתגלגל במיטה כי אתה לא מספיק 
עייף... ולפטפט אתה לא רוצה... ולהוציא את 
המרץ אתה לא מסכים... וברגע שהיצר הרע 
רואה שולחן מזרח ריק לגמרי... הוא מיד לובש 

בראש השלחן...  את הפראק ומתיישב שם
גונב את הבמה... ולגרש אותו משם אתה לא 
יכול... רק אם תביא מישהו אחר שיאייש את 
שולחן הכבוד הזה... הבנת??? מסר חשוב 

 ונחוץ!!!!  
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   שיעורי חול המועד!!! השיעור דיום ראשון דחוה"מ סוכות יהיה בעניין....

חיש את צעדיו... היום אני צריך להגיע לבית המקדש מוקדם... בטח... היום יום רביעי דחוה"מ סוכות וזה היום שלנו... יורם ה
אמנם דווקא מצד הקרבנות זה היום הכי שקט... כי את הראיה כבר הקרבתי... אפילו את החגיגה עם כל ה'טופלין' שלה 

לפני יומיים... ואפילו שלמי חגיגה כבר זכינו להקריב אתמול... כך שיש  שהתארך ונמשך לשני ימים גם את זה זכינו להקריב
זה היום הכי שקט!!!! אבל בכוונה דאגתי שהוא  -לנו בשר שלמים עד היום בערב... ממילא מצד עבודת הקרבנות דווקא היום

 נו.. יום ד' דחוה"מ סוכות...יהיה שקט... כדי שיהיה לי את הישוב הדעת להגיע בזמן לבית המקדש לכבוד היום המיוחד של
תנחש מה יש ביום ד' דחול המועד סוכות??? אז ככה: אתה מכיר את השיעורים המיוחדים שיש בחול המועד בבתי הכנסת 

ביום הראשון של חול המועד ידרוש הגאון בעניין...... ביום השני בעניין.... אז  -הגדולים?? בכל בית כנסת מכובד יש רשימה
הסוכות גם בבית המקדש יש שיעורי חול המועד!!!! בכל יום יש שיעור כללי אחד... ובכל יום מקדישים נושא זהו!!! שבחג 

 אחד מיוחד!!! לשיעור עיון הזה קוראים שיר של יום!!!!
 אז השיעור כללי המיוחד שמיועד עבור יורם... זה השיעור כללי של ד' דחול המועד סוכות... ביום הזה מקדישים בקנאות את
השיר של יום כל כולו לנושא של מתנות עניים "לפי שעכשיו זמן מתנות עניים שהוא זמן אסיף, זמן לקט שכחה ופאה ומעשר 
עני, וכשמגיעין ימים האחרונים שהם קרובים לפרוש ולשוב לבתיהם קורין לפניהם להוכיחם שיעשרו כראוי..." (רש"י סוכה 

לעניין ההתמקדות... לוקחים פרק בתהילים שכבר בלאו הכי אנחנו אומרים אותו כל נה.) יש פה משהו מעניין...  יש פה קנאות 
שבוע ביום רביעי, קל נקמות ה' וגו' אבל חותכים את הפרק לכמה חלקים... וביום ד' דחוה"מ שרים רק קטע אחד... קטע 

ן ההזדמנות להשיב את הגזילה... על מושג שקיים (ואולי כאשמדבר על מתנות עניים, כי את היום הזה אנחנו מקדישים נטו לנושא הזה... 
די התלהבתי -בעולם הרחב שבוחרים יום ומקדישים אותו לנושא עקרוני, כגון יום הבריאות העולמי, יום איכות הסביבה העולמי, והתביישתי להודות ש

מנהג הגוים?? אז הנה... כאן רואים להדיא שעכ"פ בחוה"מ היה מעצם הרעיון.. והרהרתי בלבי האם זה בסדר לעשות ככה גם בעבודת ה'... האם יש בזה משום 
איתו מושג של "יום מתנות עניים העולמי" שמזיזים פסוקים לכאן ולכאן ומתמקדים בכמה פסוקים מוגדרים שמדברים על נושא מסוים שהחלטנו להתעסק 

עם כל הכבוד ליורם... סו"ס יורם צריך לחכות עד ד' דחול  אבל היום בכובד ראש!!! אז זה בסדר... אצל הגוים זה בסה"כ חיקוי לא מוצלח)
 המועד... 

 א' דחול המועד סוכות!!!  -אבל אנחנו נתחיל לפי הסדר!!! לכה"פ נתחיל... נתחיל בשיעור כללי הראשון ב
 ביום הראשון של חולו של מועד השיר הוא פרק כ"ט בתהילים שמדבר בנושא של "קול ה' על המים"!! 

כן... היום הראשון דחוה"מ מוקדש כל כולו קודש לניסוך המים!!!! זה הסוגיה!!! אפילו שאמנם מצות ניסוך המים מתחילה 
למעיישה כבר ביו"ט ראשון... אבל ביו"ט ראשון אין זמן להתעסק עם ניסוך המים... גם בליל יו"ט ראשון אין שמחת בית 

ין את כל העבודת הכנה... ממילא בשורה התחתונה... יוצא שהההיום של ניסוך השואבה שהרי החליל אינו דוחה יו"ט... כך שא
(אתה מבין לבד שכל זה נימוקים על דרך הפשט והנגלה, אבל בפנימיות העניינים יש סיבה מובהקת המים זה מוצאי יום טוב ראשון של סוכות 

עכ"פ אז יורדים לעזרת נשים  ז הופרדו מים עליונים מתחתונים וכו')למה ניסוך המים שייך דווקא ליום השני שאז יהי רקיע בתוך המים... וא
ומתקנים שם תיקון גדול!! שם מתחילים עם התיקונים... כן...  כל מי שעבר השנה תיקונים... כל מי שעבר התמודדויות במשך 

הרי כל המשברים וגם הגלים... השנה... כל מי שבשנה האחרונה עברו עליו רגעים של בחינת "כל משבריך וגליך עלי עברו..." 
הכל מתנקז בצורה מרוכזת ללילה הזה... ואז!!! בליל מוצאי יום טוב הראשון של חג כולם מגיעים לבית המקדש עם כל 
החבילי דמעיקי של כל השנה האחרונה... כל אחד מגיע עם התיקונים שהוא עבר בשנה האחרונה ועושים מהכל תיקון גדול... 

נשיר ונפזז ונשמח לפני ה' ונבין ונפנים שכל טיפה של קבלת יסורים באהבה שעולה כאן מלמטה... הרי בלילה הזה אנחנו 
כנגדה יורד שפע מלמעלה... ובמשך לילה שלם אנחנו נאסוף את עצמנו... נאסוף את כל הפעקלאך שעברנו השנה ונחליט 

ש לנו להפגין לה' נאמנות בזה שאנחנו ממליכים אותו לקבל אותם באהבה... נשמח בהם ונודה לה' ונפזז ונכרכר על הזכות שי
ומקבלים אותו ולא מתרעמים עליו... בלילה הזה נשיר "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי..." כל צורב צעיר ומבוגר יזכר 

ל הרגעים ברגעים של "נפשי בכפי" אם זה בדוחק הפרנסה אם זה בשלל התמודדויות... במשך כל הלילה אנחנו נעמוד מול כ
הקשים שעברנו בשנה האחרונה... לא נטייח... לא נשתיק את התחושות... נעמוד מול הקשיים שעברנו... ונחליט שאנחנו 
מוסרים את זה באהבה לה'!!! מקבלים את זה באהבה!! ואז לאחר לילה שלם שבו הכנו כלים... הכשרנו כלי קיבול לקבל 

עליון ויתקעו בשופרות ואז הם יתחילו לרדת במעלות האולם וירדו... וירדו.. באהבה... או אז יעמדו שני הכהנים בשער ה
וימשיכו לרדת... ואנחנו נרד איתם בשמחה גדולה... ונגיע עד למטה מטה... עד אותם רגעים של דכדוכה של נפש שעברנו 

כל המשבריך וגליך שכלל  בשנה האחרונה... ושם הא ישאבו שלושת לוגין מים!!! שלושת לוגין של דמעות שמייצגות את
 ישראל עברו בשנה האחרונה... והמים האלו יעלו לרצון ויתנסכו ע"ג המזבח... 

איזו שמחה מתגלה באותה שעה... איזה סגירת מעגל וסגירת קצוות נעשית מידי שנה באותם לילות ארוכים... זה לא שמחה 
. מדובר פה באנשים שרוקדים עם כל הפעקעל... זה אנשים של ריקודים והפצאך שאנחנו מכירים עם כל להטוטנים למיניהם..

שעוצמים עיניים בדבקות והם לא רואים כוכבים... אדרבה... הם מעבירים לנגד עיניהם את כל מסכת התלאות של השנה 
נו האחרונה ומתרגמים אותם לניסוך המים... לוקחים את כל הצרות והיסורים ומוכנים לנסך אותם באהבה ובנאמנות לאבי

שבשמים... אכן מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו... בטח שלא... כי מי שהולך בימינו לשמחת בית 
השואבה הוא מנסה לשכוח כמה דקות מהבעיות ואח"כ הוא חוזר בחזרה לברררוך... אבל בשמחת בית השואבה המקורית??? 

.. עומדים מול ככככל משבריך וגליך... מול תהום אל תהום קורא... יש פה חוויה מתקנת!!! יש פה חשיפה מבוקרת!! אדרבה.
עומדים מול תהומות הצער שעברו עלינו בחיים... מול כל מיני פינות הכי רגישות שאסור היה עד לפתוח אותם... ודווקא 

וכים להמליך את ה' פותחים אותם!!!! פותחים את כל הצ"ח קללות ומתרגמים אותם לצ"ח כבשים של מוספי חג הסוכות... ז
 גם בפינות הקשות שעברנו בשנה!!!

אסף המשורר ברוח הקודש... רואה מול עיניו שואה... כי קנאתי בהוללים שלום גרמנים אראה... ואהי נגוע כל היום ותוכחתי 
ארץ..." הוא לבקרים... כן... זה אסף שרואה נגד עיניו איך ש"נתנו את נבלת עבדך מאכל לעוף השמים בשר חסידך לחייתו 

רואה את כל המחזות הכי איומים של צדיק ורע לו... וכל זה!!!! עד אבא אל מקדשי קל ? ! ? ! ? ברגע שהגעתי למקדשי קל... 
 אבינה לאחריתם!!! מה בדיוק אבינה??? 

ואה את כל אז ככה: תלוי!!! לפעמים בשמחת בית השואבה זוכים לשאוב רוח הקודש.. ואז אבינה לאחריתם... אני פתאום ר
להשמדם עדי עד... צדיק כתמר יפרח... אבל לא תמיד!!! יש גם את הפסוק  -התמונה המושלמת... בפרוח רשעים כמו עשב

הבא: "ואני תמיד עמך!!! אני תמיד אתך אבא שבשמים... בהמות הייתי עמך... איתך בעיניים עצומות... בנאמנות גמורה... זו 
עור כללי של יום ראשון דחוה"מ סוכות... נעצור כאן... בהזדמנות אחרת נמשיך עם השיעור העבודה של ניסוך המים... זה השי

 כללי של מחרת... 

5 
 בקרוב ממש

כמה משפטים קצרים מוקדשים 
 להושענא רבא:

שמעתי וורט נפלא על דרך הדרש: המשנה בסוכה 
(מח.) אומרת: שבהושענא רבא צריך להתחיל לפנות 
את הסוכה משום כבוד יום טוב האחרון... דנה הגמ': 
מה הדין באדם שאין לו לאן לפנות?? הבית והסוכה 

מצאים באותו מקום... מה הוא יעשה?? כיצד שניהם נ
הוא יעשה להוכיח שאינו מוסיף על המצוה לשבת 
בסוכה גם בליל שמיני עצרת?? עונה הגמ' שתי 
תשובות: ר' חיא בר רב אמר: פוחת בה ארבעה... 
כלומר: פוסל את הסוכה!!! ורבי יהושע בן לוי אמר: 
מדליק בה את הנר... והגמ' מבארת שלמעשה הם לא 
חולקים... ר' חיא מדבר על א"י שלא צריך את הסוכה 
בשמ"ע וריב"ל מדבר על חו"ל שעדיין צריך לשבת 
בשמ"ע... ולכן מדליק את הנר... עד כאן דברי הגמ' על 
דרך הפשט!!!! אבל שמעתי ביאור נפלא על דרך 
הדרש: "אין לו מקום להוריד כליו מהו"?? יהודי עומד 

ן לו כלים להתחיל את בהושענא רבא והוא מרגיש שאי
השנה??? עד עכשיו איכשהו שרדתי... היה יום טוב... 
ירח האיתנים... אבל עכשיו אוטוטו מתחילה השנה... 
מתחילים להריח שלכת... ואני מפחד שאני אעוף 
ברוח?? אני מרגיש שאין לי מנוע... אין לי כוחות נפש 
להתחיל את השנה... מה עושים??? נו... באמת מה 

 ???עושים
אז יש שתי שיטות: שיטה אחת תובענית: אדוני... צא 
מהסוכה... תקפוץ למים... תפחות בסוכה ארבעה... 
וצא!! צא לחזית... כן... ה' רוצה אותך בשלכת... ה' 
רוצה אותך גם בסתיו... לא רק בצלא דמהימנותא... זו 

 השיטה המרירית ומסתמא גם האמיתית!!! 
בת כזו... וכאן מגיע אבל לא כל אחד בשל לאמת נוק

רבי יהושע בן לוי עם עצה אחרת... מדליק בה את 
הנר!!!! ר' ייד... אל תדאג... אוטוטו מגיע חנוכה... נכון 
שנגמר הושענא רבא... אבל זה לא אומר שמעכשיו 
נזרקים לחורף עד... עד ועד בכלל... זה לא עד פסח... 

ש קשר יש לנו חנוכה סמוך ונראה... למי שלא יודע... י
מובהק בין הושענא רבא לחנוכה... שהרי הנבואה על 
נצחון בית חשמונאי ועל חנוכת המזבח... הנבואה הזו 
נאמרה ע"י חגי הנביא... ומתי??? בכ"א בתשרי!! כן... 
יש עניין ללמוד את השני פרקים של הנביא חגי 
בהושענא רבה כי זה נאמר בו ביום... חגי הנביא מרגיע 

הושענא רבה... זה בסדר... מדליק בה את כלל ישראל ב
את הנר!!! אוטוטו מגיע חנוכה... גם אם הסוכה 
תתפרק... אבל הנר כבר מתחיל עוד מעט להאיר... לא 
נותר לנו אלא לעשות תכניה קצרה... איך מנצלים את 
הימים שבין הושענא רבא לחנוכה!!! זה חודשיים ימים 

מנו שאנחנו בסה"כ!! בחודשיים האלו אנחנו נוכיח לעצ
עומדים בקבלות שקבלנו על עצמנו בימים הנוראים... 

 וככה נאיר את כל החורף...
ואם כבר דברנו על הושענא רבה על דרך הרמז... אז גם 
שמיני עצרת במילה אחת על דרך הרמז: מקובלנו 

(גברים ששמיני רגל בפני עצמו לעניין פז"ר קש"ב... 

אני משום  ות האלו...)יקרים: נא להסביר בבית מה הראשי תיב
מה נתפסתי לראשי תיבות!!! המילים "פזר קשב" 
משום מה מצלצלים לי בראש... זה נשמע פיזור קשב... 
אז כן... שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו... אתה יודע 
לעניין מה?? לעניין פיזור קשב... בחג הסוכות צריך 
הרבה פיזור קשב... הרבה מצוות ועקשען... סוכה, 

לב, שמחות בית השואבה, שבעים פרים... ואז מגיע לו
שמיני עצרת והקב"ה קורא לאוהבו לחדר יחוד... זהו!!! 
עד כאן פיזור קשב... כעת הגיע הזמן להתייחד בשקט!! 

 בלי פיזור...
כן... זה החן המיוחד שיש לחג שמחת תורה... שקט!!! 
אין שום תפאורה... אין שום מצוה מוגדרת לחג הזה... 

ן פיזור קשב... עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה אי
ממך... זה הכל!!! ועם זה אנחנו חותמים את החגים... 
עם הריכוז קשב הזה... ויהי רצון שזה הדבר הכי חזק 

 שישאר אצלנו מהמועדים... כן יהי רצון... 



“ 

 

  המטאטא!!!! והיעה!!!!
כן... מטאטא ויעה הם שני אביזרים שתמיד הולכים ביחד... אבל יש ביניהם הבדל מהותי!! לכל 

 אחד יש תפקיד אחר לגמרי מחבירו!!! 
הלכלוך... למטאטא לא אכפת שישאר את המטאטא לא מעניין  המטאטא מתעסק עם הבית!!!!

שהבית יהיה נקי... המטאטא לוקח את כל  שהבית!!!!למטאטא חשוב  העיקר לא כאן!!!!לכלוך... 
הלכלוך ומזיז אותו מהבית... וזהו... אחרי שהבית נקי מלכלוך... כעת המטאטא מצידו סיים את 

ואז!!!!! אז אחרי קר לא כאן... תפקידו... כבר לא מעניין אותו הלכלוך... שישאר לכלוך... העי
כעת מגיע תורו של היעה... היעה כבר מתעסק עם הלכלוך  שהמטאטא סיים את תפקידו...

עצמו!!! היעה מגיע ללכלוך המרוכז ומטפל בו טיפול אישי ולוקח אותו למקום הראוי לו... זה כבר 
 תפקידו של היעה... היעה תמיד מגיע שלב אחד אחרי המטאטא...

 יש סדר ויש ניקיון!!!!יא שהייתי מגדיר את זה עוד יותר טוב: האמת ה
הוא לא עושה ניקיון... המטאטא לא דואג לניקיון... מצידו שישאר  סדר!!!!המטאטא עושה 

שללכלוך יהיה את המקום שלו... שהלכלוך יהיה מרוכז במקום  שיהיה סדר...לכלוך... אבל העיקר 
 ניקוי אחר והתפקיד שלו זה כבר לנקות את הלכלוך עצמו.. אחד... ואז מגיע היעה או כל חומר 

--- 
עם ישראל צברו  להבדיל אלף אלפי הבדלות זה חלוקת העבודה בין השעיר לה' לשעיר לעזאזל...

במשך השנה הרבה הרבה לכלוך... כעת צריך לנקות את כל הלכלוך... נו... מה עושים??? רגע... 
 לניקיון... ורק אח"כ ניגשים  לעשות סדרחכה.. לפני שמנקים... קודם צריך 

מכפרים עלינו!!!! השעיר לה' ממש לא מכפר  לאלכן דבר ראשון מגיע הפר והשעיר לה'... והם 
מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם!! שים לב  על הקודשעלינו!! אלא מאי?? וכיפר 

מאות בני ישראל... זאת מנקה את קודש הקדשים מטו מכפר על הקודש...לדגש: השעיר לה' 
אומרת: השעיר לה' לוקח את כל העבירות כמות שהם ומפנה אותם מקודש הקדשים... הוא לא 
נוגע בעבירות שלנו... הוא לא מנקה אותם... אדרבה..  הוא עסוק כעת בלנקות את הקודש... ולכן 

וא מזיז ומזיז אותם מקודש הקדשים... לאיפה ה כמות שהםהוא לוקח את העבירות שלנו 
וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך אותם???  תפתח חומש ותקרא את המשך הפסוק: "

הכה"ג כביכול מטאטא את כל העבירות שלנו מהפרוכת ולחוץ... ושם זה כבר בסדר...  טומאותם..."
 בתוך טומאותם... אע"פ שהם איתםזה כבר בגדר השוכן  (דהיינו מחוץ לקודש הקדשים)באוהל מועד 

טמאים שכינה עמהם... באוהל מועד כל הלכלוך מתרכז כביכול למקום אחד... בקיצור: מה שנקרא 
לכלוך אמנם יש... אבל כבר יש לו מקום... הלכלוך מרוכז למקום אחד... עכשיו!!!! אחרי  סדר!!!!

 שגמרנו לפנות את כל הלכלוך מבית ה' וכעת ככככל הלכלוך מרוכז כביכול במקום אחד... עכשיו
הגיע תפקידו של היעה!!!! היעה זה השעיר המשתלח... כעת הכה"ג ניגש לשעיר המשתלח וסומך 

 שתי ידיו עליו ומערים עליו את כככל עוונות בית ישראל... וקדימה... ישר לעזאזל...
השעיר לה' עושה פעולה של סדר!! של  זו חלוקת העבודה בין השעיר לה' לשעיר לעזאזל.... 

לה' עסוק בניקיון הבית!!! ואילו השעיר לעזאזל הוא כבר היעה שבאמת עסוק  טאטוא!!!! השעיר
ולכן עיקר הכפרה שלנו זה בלכלוך עצמו... הוא לוקח את הלכלוך עצמו ומאבד אותו מהעולם... 

כי תכל'ס... אנחנו מלוכלכים... ואנחנו צריכים להתנקות מהלכלוך... ואת זה  השעיר לעזאזל...
בשבילנו!!! אבל עם כל הכבוד לשעיר לעזאזל... ועם כל הישר כח ליעה  השעיר לעזאזל עושה

שמנקה את הלכלוך לגמרי... אבל עדיין!!!! עיקר העבודה הנשגבה והמעכבת של הכהן גדול ביום 
כיפור זה דווקא לא השעיר לעזאזל... אלא אדרבה הפר והשעיר לה'... ולמה??? מסיבה פשוטה: 

מה שהוא מעיק וכמה שאנחנו משתוקקים להתנקות... נו... תכל'ס... כי לכלוך כמה שהוא מטרד וכ
נהיית נקי... נו... ו...?? מה יש לך מזה??? מה... אתה סתם חולה ניקיון??? רוצה להיות נקי 

אני  לפני ה' תטהרו!!!!!וזהו??? לא!!!! כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם!!!! בשביל מה?? 
אני רוצה להיכנס לחדר יחוד עם אבא שבשמים... חבוקה ודבוקה רוצה להתאחד עם הקב"ה... 

בך... עוד כמה ימים חג הסוכות ואני רוצה להיות ראוי להיכנס לחדר יחוד... בשביל זה אני רוצה 
להתנקות... אם ככה... עיקר העבודה זה הסדר.. ורק אחר כך הניקיון... קודם תנקה את החדר 

 ה להתנקות...יחוד... שיהיה לך סיבה בשביל מ
--- 

 טמונה כאן נקודה מאוד עמוקה:
 אנחנו נמצאים בעולם של בירור... שזה אומר שיש טוב ויש רע... 
 האמונה של העם היהודי היא שאין עוד מלבדו!!! הכל יחוד ה'!! 

אה... תכל'ס... הרי יש רע בעולם...?? התשובה היא: שהרע גם מוביל לטוב!!!!! גם לרע יש 
שבכל בית יש פח אשפה וזה לא מחדל ולא הזנחה אלא זה חלק בלתי נפרד מאביזרי מקום... כמו 

הבית... ככה הרע הוא חלק מהעניין... הוא חלק בלתי נפרד מיחוד ה'... לרע יש גם תפקיד ביחוד 
ה'... כל מה שנותר לנו בתור בעלי בחירה זה לבחור איך אנחנו ממקמים את עצמנו בייחס לרע 

במטבח יש שני כלים מאוד  לדוגמא:ו בוחים להיות מטאטא או להיות יעה...?? הזה... האם אנחנ
נחוצים: יש צלחת של אוכל ויש פח אשפה!!! את שניהם צריכים!! רק מה ההבדל ביניהם??? 

את הלכלוך... כל אחד  שאליו מפניםואילו פח אשפה  אותה מהלכלוך...מנקים  -צלחת אוכל
מתפנה  שאליואת הלכלוך!!! או להיות הכלי  מנקה מעצמולי שמאיתנו צריך לבחור או להיות הכ

 הלכלוך!!
לאברהם היה בן צדיק ובן רשע!!! ליצחק גם היה בן צדיק ובן רשע... למה??? וכי היה פה מחדל 
חינוכי?? חס ושלום!! מקובלנו על דרך הנסתר וזה גם מפורש בחז"ל (על דרך הנגלה) שכמו 

יכה לצאת ממנו... ככה אברהם ויצחק שהם התחילו לברר את שלזהב יש סיגים ויש פסולת שצר
הטוב מהרע היה מוכרח להיות להם אחיזה ברע... כי מלאכת בורר מוכרחת להיות מורכבת מטוב 

את הפסולת... ואילו בן אחר  מעצמוורע... ממילא היה מוכרח להיות מצד אחד בן אחד שמפנה 
ה עניין של בחירה... יעקב ועשיו נולדים ולשניהם יש מתפנה כל הפסולת...  וכאן זה כבר הי אליוש

בחירה מה הם רוצים לעשות עם עצמם... הטוב והרע עומדים לפניהם והם צריכים לבחור אחד 
 היעה שכל הרע מטואטא אליך!!!את הרע!!!! או שאתה  מטאטא מעצמךמהשתים... או שאתה 

אחד לה' וגורל אחד לעזאזל והבחירה  אין ברירה!! הם תאומים!!! שניהם שוים... ויש פה גורל
 בידך... ויעקב אבינו בחר לטאטאות את הרע ממנו... ועשיו בחר שאליו מטואטא כל הרע... 

אין משהו באמצע... זה רק שתי גורלות... או לבחור  וזה בדיוק הסיפור של שני השעירים...
ממך ולהישאר כולך טוב... או להיות היעה שכל הרע שבעולם מנוקז במטאטא לנקות את הרע 

(זו הסיבה שאצל אברהם ויצחק היה מוכרח להיות בן אחד רשע... אבל אצל יעקב אבינו העניין כבר נתקן ומטתו אליו... 

 שלימה וכל בניו צדיקים... כי הרע כבר התברר מחוץ לגבולות קדושת ישראל ואכמ"ל...)
--- 

 רים קצת גבוהים... כעת בא נתרגם את זה לפרקטיקה: עד כאן דב
כיום זה מאוד מאוד בולט... אנחנו נמצאים בעולם של בירור!! זה לא סוד שבעולם שלנו 
יש טוב ויש רע!!!! אנחנו לא נבהלים ומופתעים מקיומו של הרע... בדיוק כמו שאנחנו לא 

כל  שיש סדר!!!!כי כל זמן  מופתעים מקיומו של פח אשפה בתוך הבית שלנו... ולמה??
(אנחנו כמובן מתפללים זמן שללכלוך יש מקום והוא מרוכז בפח אשפה אין לנו בעיה עם זה... 

שיום יבא וכל הרשעה כולה כעשן תכלה... אבל כל זמן שזה עדיין לא קורה... אז יש רשעה ויש רע בעולם... וכל 

י מתחילה הבעיה?? מתי הגברת מתחילה מת זמן שיש סדר והרע נמצא במקומו העסק בשליטה...)
נמצא במקום  לאלהיכנס לעצבים??? כשהבית כולו מלוכלך.. כשאין סדר... כשהלכלוך 

 שלו... אלא מטייל בבית... כאן מתחיל הסקנדל!!! כאן מתחיל לצאת קרנים!!! 
מסונן!!!! כן... תתפלא  לאהקב"ה נתן לנו מתנה שקוראים לה אינטרנט  על אותו משקל:

שמוע... זו מתנה... אתה יודע למה זו מתנה?? כי האינטרנט הפרוץ הוא פח אשפה אחד ל
גדול וטמון שאליו מרוכז כיום כככככל הזבל בצורה מרוכזת כמו שלא הייתה מעולם... 
אתה אולי לא שם לב... אבל הרחוב פעם היה הרבה הרבה יותר מלוכלך מאשר היום... כי 

עד שהגיע הפח הטמון שקוראים לו אינטרט וכל הזבל פעם הלכלוך הסתובב ברחוב... 
(רק בתור דוגמא: יש לי חידה: הרי היו בחירות.. האם ראית פרסומת אחת מהקמפיין של יאיר התנקז לשם... 

לפיד לפני הבחירות??  לא!! ראינו המון פרסומות של ג'... של ש"ס... אבל איפה יאיר לפיד??? סו"ס גם הוא 
אז איפה הקמפיין שלו?? מה התשובה??? ככככל הקמפיין שלו עבר רק דרך הרשת... רק דרך עבד כמו שצריך... 

 הפח הטמון... זה רק בתור מדגם לעולם ומלואו שמתרחש מתחת לפני השטח בלי שאנחנו בכלל נפגשים בו..)
כשאני הייתי בחור צעיר... כל בוקר היינו יוצאים לרחוב ורואים פשקוילים על הריצפה עם 

ן הרע והוצאת שם רע על כל מיני אנשים... יש לי שאלה: איפה זה היום??? לאיפה זה לשו
נעלם??? מה התשובה??? יש ב"ה פח אשפה אחד ענק ענק שקוראים לו אינטרנט 
שהוא אוסף אליו את כל הזבל שבעולם... כל הלשון הרע'ס וכל הלכלוך הכל שם... וממילא 

 מצוין!!!!! זה מה שנקרא סדר!!!ת הסביבה.. זה משאיר את העולם שלנו נקי... איכו
סדר זה לא  סדר זה לא אומר ניקיון...הקב"ה מסדר את העולם לקראת התיקון השלם... 

אומר שאין לכלוך... יש לכלוך ועוד איך יש... אבל ללכלוך יש מקום... וכעת בערב יום כיפור 
האם אני בוחר ??? עם עצמו ולשאול: איפה אני? סדרכל אחד מאיתנו אמור לעשות 
  להיות מטאטא או יעה????

 האם אני בוחר להיות השעיר לה' או השעיר לעזאזל???
האם אני בוחר להיות המטאטא שמנקה את עצמו מהלכלוך... או בוחר להיות היעה שאליו 

 לבחירתך!!!!מתפנה כל הלכלוך??  
--- 

וכל... סו"ס יש המון המון מה אעשה... אין לנו כבר את הלוקסוס לדבר נגד האינטרנט מכל 
מי שאין פחד אלוקים  אבל מסונן!!!!!!אנשים יראים ושלימים שצריכים גישה למייל... 

לנגד עיניו ומרשה לעצמו לגשת לאינטרנט לא מסונן הוא פשוט בוחר להיות היעה שעליו 
. לא!!! שלא תגיד שאי אפשר בדור שלנו.. זה עניין של בחירה!!מערימים את כל הזבל... 

שלא תתרץ ותגיד שאדון אז נדברו ירה טילים נגד המושג מייל ולא שבק חיי לכל בריה... 
אדרבה... אני דווקא מסכים איתך שאי אפשר...  לא!!! אני לא אתן לך את התירוץ הזה!!!

גם גיליון זה  לא מסונן!!!!אתה צודק... אני לא מדבר נגד מייל... אני מדבר על אינטרנט 
ואת זה  אבל מסונן!!!!!!מייל... וגם נשלח למקבלי המייל דרך אינטרנט...  נשלח לדפוס דרך

 הגיע הזמן שתקבל החלטה בנושא!!!!  ותעשה!!!!אתה יכול לעשות... 
זה לא פשוט!!! אנחנו נמצאים בעיצומו של בירור!!! הקב"ה עושה סדר מופתי בעולם... 

ומי  לאינטרנט הלא מסונן!!!!הקב"ה מטאטא את כל הזבל שבעולם למקום אחד ויחיד... 
 כמוך יודע עד כמה שאני צודק... 

הקב"ה מערים ערימות של זבל במקום אחד מרוכז... העולם כבר כמעט נקי... וכעת יש לנו 
אפשרות לתפוס את עצמנו ברגע אחד לפני אחרון... לקבל החלטה לאן אני שייך!!!! האם 

 אני שייך למטאטא או ליעה!!!! 
לפנות ממני את הלכלוך!!! או להיות זה שאליו מפנים את הלכלוך... האם האם אני בוחר 

להיות השעיר לה' שהוא מנקה את הקודש... או להיות השעיר המשתלח שאליו ועל 
 הראש שלו התנקה הקודש... 

כיפור ונדרש מאיתנו לקבל החלטה!!! ובינינו... אנחנו נמצאים בערב יום  זה לא צחוק!!!
ההחלטה היא לא עד כדי כך קשה כמו שאתה חושב... כי שוב: לא מבקשים ממך עכשיו 
לחזור להיות פרמיטיבי ולשלוח מכתבים בדואר ישראל במשך חודש וחצי... לא מבקשים 

מיועד עבור מי  ממך לחכות בבנק כמו פעם... לא!!! יש ב"ה מושג שקוראים לו מייל שהוא
שצריך את זה!!! ואני סומך בעיניים עצומות על הבני תורה שעדיין אין להם את זה ולא 

 שהשורות האלו לא מיועדות עבורם...צריכים את זה... שהם ילדים מספיק גדולים להבין 
אבל מי שכבר היה שם... מי שכבר טעם את הטעם של הקידמה הזו... ובאמת נורא נורא 

נתק מהרמת חיים הזו... וזה הרי מה שגורם לך שאתה פשוט לא מסוגל קשה לו להת
לחשוב להפסיק עם זה!!! אז לך תשאל רב... והוא מסתמא יתיר לך להשתמש במייל 

אל תהיה פרוץ... אל תהיה מופקר... אל תהיה מחובר לכל  תהיה מסונן!!!מסונן...  אבל 
 הזבל המרוכז... 

 ול להיערם... יום אחד מפנים זבל...צריך לדעת שיש גבול כמה זבל יכ
הקב"ה ממתין שיתמלא סאתו של הזבל... וכשהוא יערם עד הסוף או אז יעלו מושיעים 
בהר ציון לשפוט את הר עשיו והקב"ה יקח יעה אחד וישלח את כל הזבל לארץ גזירה... 

ביום  צריך לדעת שיום יבא והקב"ה יסיים את הסיפור הזה... ו... ולך אסור להיות שמה
פקודה הזה!!!! כי אז כבר יהיה מאוחר... אנא ממך... בשעת מוסף של יום כיפור... ברגעים 
הנעלים של סדר העבודה... בשעה שאנחנו נאמר את הוידוי של הכה"ג על שעיר 
המשתלח... תקבל החלטה!!!! תחליט: אני לא יעה!!!!! אני לא רוצה להיות שעיר 

במוצאי יום הכיפורים אני הולך לסנן את המחשב שלי...  המשתלח... אני בוחר בחיים ומיד
 אין קבלה גדולה מזו... ואין לך פרקליט טוב ליום הדין גדול מזה... אגוטע יום טוב. 
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בפ״תשה תשרי ׳יבשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 20:01 19:17 18:27 ם-י

 19:58 19:14 18:25ת״א

 20:00 19:16 18:26חיפה

 20:00 19:16 18:26ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "וידבר דוד"

האסיר אינו זוכר עוד . , אסיר כלוא במערה חשוכה,                            
את הזמן שבו הוא לא היה אסיר, כבול ואינו מסוגל לנוע. למעשה הוא אפילו לא יודע שהוא                                          

אסיר; לגבי דידו המצב שלו לגמרי נורמלי. הוא יודע שיש אסירים אחרים, אך בגלל החושך הוא מעולם לא ראה אותם, אך 
יל למעלה, שהאסירים כמובן אינם רואים אותו ואינם יודעים עליו. מדורה דולקת על הוא יכול לשוחח אתם. ישנו שביל שמוב

ממדיות כגון; -סלע מוגבה במעלה השביל. מחוץ למערה, בלתי נראות על ידי האסירים, נעות כל הזמן דמויות חיות דו
וץ המוקרנים לפני של החיים המתקיים בח ה"עצים", "בתים" "אנשים"  האש שדולקת במערה 

האסירים, צורות מופיעות ונעלמות לפני עיניהם; "עצים", "בתים" "אנשים" האסירים משוחחים בינם ובין עצמם על 
הצורות. הם מרוצים מחייהם כי המערה היא חייהם, הם לא מכירים ואינם יכולים לתאר לעצמם משהו אחר. אך "המציאות" 

ממדי. למרות שהאסירים אינם יודעים זאת, האש היא -יימים בחוץ, צל של העתק דושלהם היא לא יותר מצל של חיים המתק
ש מקור ה"ידיעה" שלהם אודות העולם שלהם במערה. בלעדי הקרנת הצורות על ידי האש 

 . לא היה כלום להביט עליו וכלום לשוחח עליו.
 

חיים של בורות יחסית. נוח להם עם הבורות הזאת, הם  –ושטחיים הרבה אנשים כלואים בתוך מערה, בתוך חיים צרים 
מדמים בלבם שהצללים המרצדים על הקיר הם המציאות היחידה האמיתית, וברוב המקרים, בדומה לאותם האסירים במערה, 

ל החיים אין הם מכירים משהו אחר. זוהי מצוקתו הבסיסית של האדם, שהוא חי בעולם של צללים כדי לצאת מן המערה א
. עליהם לאזור ל האמיתיים, חייבים להשתחרר מן הכבלים הקושרים את רוב האנשים לממד הצר של 

 התפיסה השטחים המגבילה שלהם, אל השמש המאירה  –הרבה אומץ כדי לצאת מגבולות המערה 
 

, התורה ואו  נצא מהמערה נחייה מראה את הדרך ,היכן צריך להיזהר, איך להתנהג ?ב. ,ה
 )העורך( חיים נכונים וטובים

רבות סבל ייסורים קשים  שנים
יוסף עזרא ומרים הרב 

זצ"ל, אולם אז ראו את  זליכא
גודל אהבתו לבורא, ודבקותו 

יה, והיאך שכל באורייתא ובמצוות
עוד יהודי חי בזה העולם ישמח כי 

יכול לחטוף עוד תורה ומצוות, 
פעם בימי חוליו הקשים אף 

בשבת לנגן להם ניגון,  
והתחיל לפזם להם את הניגון 'קלי 

 קלי למה עזבתני'... 
 

שכן כל כולו היה שפלות 
והשתוקקות לאבינו שבשמיים. 

עקר מחלל עולמנו, חבל, חבל, כי נ
ממרומים הוא ימליץ יושר עבור 

 כלל ישראל אמן.

: לפי עובדיה מברטנורארבי  פירש
שהלב הוא המניע לכל שאר הכוחות וא"כ אדם 
שיש לו לב טוב הוא סימן מובהק לכל המעלות 

ובאמת  ר כולן, וא"כ אליעזר 
ישה בעלת חסד, יש בה כל המידות ידע שאם הא

 כולם ועל זה סמך אליעזר.

 

באדם שנסע לחתונה בנתיבות,ובשובו בשעה  מעשה
הבלילה ראה אברך עומד בצומת ומנסה  23:00
והאברך שאל האם הוא מגיע לכיוון בני  עצר לו, ,

 ובדרך התפתחה ביניהם שיחה, ברק? השיב הנהג בחיוב,
לשם מה אתה נוסע לבני ברק שאל הנהג,השיב האברך 

לנסוע למרחק כה רב  יהרי  מה? לתפילת ערבית!
 די השיב אבל אני מעודי  כן, לצורך תפילה?

 כשהגיעו למחוז חפצם שאל הנהג והיכן תישן, תפילה במנין,
הנהג  והוא ענה אשב ללמוד כל הלילה ובבוקר אשוב לעירי,

אחר חצי שעה  הציע את ביתו ללינה החליפו טלפונים,
נה לך הכין אתה? מתקשר הנהג לאברך נו ארוחת ערב ממתי

כשיצאתי מהשטיבל  כן! מה? 
עמדו שני אנשים ודיברו ופנה אליהם אדם שלישי שזירז את 

בא נזדרז יש לנו להגיע לנתיבות,שאלתי אותם  אחד מהם,
אתה תעשה את  אם אפשר להצטרף והם שמחו להצטרפותי,
 שלך הקב"ה יעשה את שלו.

מהחיים אנחנו משקיעים  "חצי
 את הבריאות שלנו בשביל כסף, 

 

ובחצי השני אנחנו משקיעים את 
 בשביל בריאות" ףהכס

... 
הוא כי לאחר כמה שבועות ביקשו  הפלא

שייתן זצ"ל  בנימין זאב חשין רבימ
שיעור ב'אהבת חיים' בשבת, והלך 

יפות ולא התעצל במסירות בדרכים עק
כלום, למרות שהיו רחובות עם חילולי 

 , תשבת 
אך מחמת שזיכוי הרבים היה אצלו 

 במסירות נפש, לא התאונן כלל.

יה רבי ברחובה של העיר יבנה ביום השבת קודש, כאשר ה בעוברו
זצ"ל מבחין ברכב הנוסע בעיצומה של השבת ה"י, היה  סאלם יעקב

 כולו מזדעזע, מרים את קולו וזועק בקול: "מחלליה מות יומת!"  
 כאשר הוא זועק פעם אחר פעם,  

מחלליה מות יומת. עד כי גם במשך השבת היה נזכר בכך וזועק בצער 
 וחרדה: מחלליה מות יומת!

זיע"א בלטה בצורה בילתי רגילה. אם  ינון חורישלו רבי  הענוה
כתוב אצל מ"ר:"והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני 

  האדמה", אפילו לומר את זה עליו בדור הזה:
 

אדמה. ממש כך, הוא לא היה והאיש ינון עניו מכל האדם אשר על פני ה
שהיה בא אליו, היה  , מחשיב את עצמו לכלום, 

 מתבטל אצלו לגמרי, כאילו הוא כלום. 

במלחמת היצר יש קודם למאן 
 מן המפתה לעבירה  

התורה נראה 'עיסוק בתורה'.  לימוד
 ומתן נושא רווחים. -מלשון משא –עסק 

 
כאשר שני יהודים נפגשים ומדברים דברי 

ל הם כ-תורה, זה עסק טוב בעבורם. קודם
םוויחים מר

 או דברים בטלים. 

זצ"ל  חיים חוריביקש הרב רבי  כאשר
לעלות ארצה לא התאפשרה עלייתו אלא כתייר 

המצטרף לבני המשפחה וגם זאת תמורת הון עתק 
של מאה ועשרים אלף פרנק! שאלה הרבנית : 

תשיג : הון עתק זה? אמר לה :ישועת הן  מהיכן
  כהרף עין. הרי אני הממונה

על קופת הצדקה של ארץ ישראל לעילוי נשמת 
רבי מאיר בעל  הנס. אטול הלוואה על חשבון 

ה הקופה 
! הרבנית ידעה שהקופה ריקה. שהרב 
שלח את כל הסכום שהצטבר להחזקת לומדי 

ראל. תמהה הרבנית : מי זה יתן התורה בארץ יש
 תרומה כה נכבדה? אך לא אמרה דבר . 

 

והגיע ידיעה שניאותו להוריד את  עוד היא תוהה, 
הסכום למאה אלף פרנק בלבד'. בינתיים בא אדם 

 שהוציא את כל חסכונותיו לנישואי ביתו, וסיפר,
ועתה אין לו כסף להוצאות שבת. הוציא הרב את 

 ף ושמונה מאות פרנק במזומן,כל חסכונותיו; אל
והרבנית תוהה ... אותו אדם יצא ואחר  -ונתנם לו 

קופת הצדקה של רבי מאיר בעל  -נכנס. בידו 
הנס. הוא שמע שהרב עולה ארצה וביקשו למסור 

. את הכסף למנהלי הקרן . 
 והיו בה בדיוק מאה אלף פרנקים, 

יס הרב את הדרושים לנסיעתו . בבואו ארצה גי
הכסף והשיב את ההלוואה במלואה! 

והצלחת  ן לברכת  ו ׳                  העל שועותתחי הברכות והי  כל 

 אלבז בת קלרה רשל רחללע"נ 



 

שאלה את יוסי:  המורה
"יוסי ,מהו העץ האהוב עליך?" 

 יוסי: "אקליפטוס." 
המורה: "יפה! האם אתה יודע 

 כיצד לכתוב אקליפטוס?" 
 יוסי: "במחשבה שנייה... 

"! 

הייתה שם אישה אחת משוגעת, והייתה אחת בא לעיר, ו פעם
 מגלה לכל אחד ואחד תועבותיו וטובותיו. 

 גרשוןזלה"ה, בקש רבי  טוב-שם-הבעלוכשבא לעיר 
קודש קיטב הרב החסיד -הנ"ל, מהרב החסיד אב"ד דקהילת

טוב לאותה -שם-המאור הגדול מורנו משה, שיוליכו הבעל
ב. והלכו כולם. האישה, אולי יקבל ממנה איזה מוסר ויחזור למוט

קודש קיטב, אמרה: ברוך הבא קדוש -וכשנכנס הרב דקהילת
טוב נכנס -שם-וטהור! וכן כל אחד ואחד כפי מעלתו. והבעל

! : באחרונה, וכשראתה אותו ואמרה: 
כי היה עדיין רך בשנים, אמרה לו: אתה סבור שאני מפחדת ממך, 

השמים שלא לעסוק בשמות לא! כי אני ידעתי שהזהירו אותך מן 
הקדושים עד שישתלמו לך שלושים ושש שנים. והוא היה נחבא 
אל הכלים, והאנשים הנ"ל שאלו אותה: מה את אומרת? והיא 

טוב ואמר לה: -שם-כפלה בדבריה לפניהם, עד שגער בה הבעל
דין אחד ויתירו לי, -ולא תשתוק, הנה אני מושיב על זה בית

ת. התחילה היא להתחנן הזא 
 אליו: אני אשתוק! 

 השמדה, בשנות הזעםמחנה
, זצ"ל בנימין ברגר רביהרה"ג 

על יד ראש ישיבת בעלעד, בעומדו 
הקרמטוריום סמוך מאוד לתאי הגאזים, 
מוקף בחסידיו ובמעריציו, אינו פוסק 
מלמלמל פסוקי ייחוד וכולו שלהבת 
לקדש שמו הקדוש בסילודין.  לפתע 

ם בידו על הבחור אפרים  מסמן
לך מכאן מהר. לפלא  

היה הדבר, מה לו לצדיק ולבחור הלז? 
 מה פשר הקפדתו עליו? 

 

העיר לו אחד ממקורביו על זה, כש
השיב לו: "אני מתכוון לקיים מצוות 
קידוש ה' כמו כל מצווה, שצריכה 

להיות בשלמות ובשמחה ופניו 
העצובות של אפרים מבלבלות ועלולות 
לפגום בשמחת המצווה ובשלמותה, לכן 

 רציתי שיסור מעל פני..."

יורד במעלית שקופה  משוגע
ורואה גבר למטה בגודל של בובה. 

אותו יותר גדול יורד קומה ורואה  הוא
עוד יותר  , עוד קומה והוא רואה אותו

גדול , עד שהוא מגיע לקומה של 
מתחיל לחבק ולנשק  משוגעהגבר ה

היי  -את הגבר אז הגבר שואל אותו 
מה אתה רוצה ממני ? אני מכיר 

 תתפלא ,  - משוגעאותך? עונה לו ה
ך אני מכיר אותך 

 

.......................

 טוב-שם-הבעל כשבא
קודש שדה לבן, -לקהילתזצ"ל 

דין צדיק אחד, -בית-והיה שם אב
טוב -שם-ושמו רבי חיים. והבעל

התפלל בשדה, וכשבאו לעיר עדין 
הכנסת, והלך -היו מתפללים בבית

-שה, ועמד בעזרת ביתלשמוע קדו
הכנסת, וציווה לגבאי שילך 

 .
ראה שאין המנורה נגדו, שאל כש

-שם-על הדבר ואמרו לו: הבעל
טוב עומד בעזרה. ותיכף אחר 

הקדושה יצא אצלו לעזרה ושאל 
לו, ואמר: כי יש לך תמיד מחשבה 
זרה אחת בתפילתך מחמת מנורה 

 זו. יש אומרים, 
 יה רשע גדול. הסופר שה

 ב זצ"לב"ר נהוראי אזובי יוסף רבי
רב דיין באלג'יר שהעמיד תלמידים  ],1794נלב"ע התקנ"ד [

הרבה.עסק בלימוד קבלה.חיבר את ספר "ימים אחדים",דרושים 
תורה ותלמוד וארבעה טורים היו שגורים  נפלאים,ליוורנו התק"ן.

  על פיו.הוא נמנה על חבורת המקובלים בראשות רבי
לשו"ת זרע הוא חתום על הסכמה  זלה"ה. אברהם טובייאנה

  יעקב [ליוורנו תקמ"ד] כן כתב הסכמה לחמיו הגאון רבי
זצ"ל בראש ספר "מכתם לדוד".בהסכמות לספרו  דוד חסאן

מאיר  הוא מתואר בזה הלשון:"אחד המיוחד נהיר נהוריה כשרגא...
לארץ ולדרים ולו שם בגיבורים...הרב המובהק כמהר"ר יוסף 

וגם אחיד"א העניך  יל",אזוביב נר"ו שהיה לשעבר מ"ץ בק"ק ארג
לו הסכמה ומתארו "דרופתקא דאורייתא... הרב הכולל יושב בשבת 

 כמהר"ר. תחכמוני...

אינה רוצה, שיפסידו ישראל  התורה
חכמים,  על פי עיקרון זה אמרו  .ממון

ם שבקיום 
יש מי שהסביר על   .

העובדה, שאף על פי שמן  פיו גם את
התורה אחד דיני ממונות ואחד דיני 

דהיינו, " נפשות ב"דרישה וחקירה
 -ות בחקירת העדים שמצווה להרב

 תיקנו חכמים, שדיני ממונות אינם
 צריכים דרישה וחקירה. 

של המלווים  ת זאת 
יימנעו  מחמת החקירות, וכן כדי שלא

המלווים מלהלוות, מחשש שמא יכפור 
הלווה, ולא תהיה עדות העדים מכוונת, 

 .שיביא להפסד הכסף שהלוו דבר

זצ"ל  מאיר רבישסיים את חוק לימודיו בפודהייץ, שב  לאחר
תורה לפרימישלאן. שם המשיך לשקוד על דלתי ה -לבית אביו

ולהתעלות בסולם עבודת הבורא. לימים, עתידים היו רבנים יושבי על 
מאותם מתי מעט, אשר עימם הואיל לשוחח בתורת הנגלה,  -מדין

ולגלות לפניהם אפס מה מאוצרות התורה הכמוסים עמדו להשתאות 
 נוכח בקיאותו העצומה בש"ס ובפוסקים, 

נשא את הרבנית בהגיעו לפרקו  אשר רכש לעצמו בהתמדתו העצומה.
צבי מייזליש  רביהצדקת המופלגת, בתו של הגאון הצדיק 

אל אבדק"ק הארחוב פר רבי, בנו של הגאון הגדול מפודהייץ
ופאריצק, בעל ה"תוספות שבת", אשר היה דור רביעי, בן אחר בן, 

, רבדק"ק בריסק, בעל משה לימא רבילגאון האדיר הנודע 
 העזר.ה"חלקת מחוקק" על שולחן ערוך אבן 

). היודע את הרז והסוד של כל דבר, 207"אור" בגימטרייה "רז" (
 מסוגל להאיר את הדבר.

שליט"א  קנייבסקי חייםספר רבי  פה קדוש
שאחיותיו היו נוסעות כל יום ללמוד בבית ספר בתל אביב, 

בית ספר בבני ברק. בוקר אחד אמר  יהכי אז עוד לא ה
לאמא שלו, שהיום לא כדאי שהבנות תסענה  החזו"א

היתה  ף בסוף לבית הספר,  ו
פצצה בתחנה המרכזית בתל אביב, ובתחנה זו הן היו 

 עוברות יום יום ובנס לא אירע להן דבר.

 -יה שבעיםנשמה יורדת לעולם הזה וח
ליהודי  דימונים שנה, כדי  

 בגשמיות ובפרט ברוחניות.

מפיצים ריח לכולם  -"לתת כמו הפרחים
  בלי תמורות.. ,

משוםשהם "םסתם

 ה' ב שהבוטח
שמח בכל דבר שה' מסבב 

 גם אם הוא נגד טבעו, אליו,
ים מפני שהוא בוטח באלוק

בכל  
כמו שעושה האם  עניניו,

  הרחמניה לבנה,
 

שרוחצת וחותלת אותו וקושרת 
 ומשחררת אותו מקשריו, אותו,

  על כרחו,
 

כמו שאמר דוד המלך עליו 
וממתי השלום אם לא שויתי וד

 כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי.

 

ם"  זו בתקופה, לידיים עצמכם את קחו, עצמכם את היינו לכם", ָלֶכם ּוְלַקְחּתֶ
  ל"חז וכדרשת, הכיפורים ביום שנמחקו כיון( עוונות הרבה לכם אין שעדיין

ּיֹום" ִראׁשֹון ּבַ  מהחומריות תתעלו), עוונות לחשבון לכם הוא ראשון-"ָהֽ
 .ברוחניות ועוד עוד ותגבהו, והגשמיות

ם' הכתוב   תכלית כל! לכם ?למי, עצמכם את תקחו-'ָלֶכם ּוְלַקְחּתֶ
) יא, טז משלי( במדרש וכדאיתא, ולהנאתכם לטובתכם היא והמצוות התורה
 זאת נתתי ולא)? המצוות משמירת( מהם לי יש הנאה מה וכי ה"הקב אמר

 .לטובתכם לכם אלא
*** 

ם ַאְבּתֶ ׂשֹון ַמִים ּוׁשְ ׂשָ ַעְיֵני ּבְ  שהיו הגשמיים המים מלבד, ַהְיׁשּוָעה ִמּמַ
 וכסף זהב של בצלוחיות אותם ומביאים השילוח ממעיין במקדש שואבים
, תורה של ממיימה אלו בימים לשאוב אנו זוכים, המזבח גבי על לניסוך
-מים בו ששואבים טהור זהב הוא ויהודי יהודי כל, תורה אל מים אין

 .יתברך' ה של מזבחו, המזבח גבי על לנסך בכדי, תורה
 שהוא אדם לבין אותו מנקים שאחרים אדם בין הבדל שיש מובא 

 תכניס אם, בעפר שמתעפרת לתרנגולת הזוהר זאת וממשיל. עצמו את מנקה
? ממנה יהיה מה אותה ותסרק וסבון שמפו עם אותה ותרחץ לאמבטיה אותה
ַצע ה ְוַחּבּוָרה ּפֶ  עצמה את מנערת כשהתרנגולת ואילו), ו, א ישעיה( ְטִרּיָה ּוַמּכָ
 כל", לכם ולקחתם" הכתוב שרמז וזהו .כשלג נהלב אותה רואים מיד  לבד
' ה ִלְפֵני, " אותו ויטהרו אחרים שיבואו יחכה ולא, בידיים עצמו את יקח אדם

רוּ  ְטָהֽ  ִהְתַנֲעִרי .כאב שום תרגיש לא ואז, עצמך את תטהר), ל, טז ויקרא" (ּתִ
י.. קּוִמי ֵמָעָפר ְגֵדי ִלְבׁשִ ךְ  ּבִ ם ִתְפַאְרּתֵ ַלִ  ישראל עם של הבגדים ַהּקֶֹדשׁ  ִעיר ְירּוׁשָ
 לכל מתאימים והם שלנו הבגדים הם, והשבת החגים, והתורה המצוות הם

 .ויהודי יהודי
 , כולה השנה לכל וטהרה קדושה, הקדוש מהחג לשאוב שנזכה 

 .אמן, השלימה ישראל בישועת בקרוב ונראה
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
.שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה כרמלה בת סעידה, ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי ,לולו בת שמחה
, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס

   ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט
  , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל

 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן

 להצלחת ורפואת 
 הדסה צביה בת אביגיל

 וזיווג והצלחה
 רפאל ארז בן הדסה צביה
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