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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 שלח ב   -   נפלאים 

 
 "ויקח שש מאות רכב בחור..." (יד, ז) 

 למה דוקא שש מאות?  
י"ל דהנה כתיב "איכה ירדוף אחד אלף ושנים יניסו רבבה"  
רבוא,  ששים  היה  מצרים  יוצאי  ישראל  בני  מספר  והנה 
ועשרים   מאה  לרודפם  כדי  צריך  פרעה  היה  זה  ולפי 
שהרי   חמשה  פי  ישראל  בני  היו  במצרים  והנה  רכבים, 
'וחמושים עלו בני ישראל' פרש"י אחד מחמשה, שארבע  

האפילה. אבל פרעה לא ידע מזה  חלקים מתו בשלשת ימי  
 ולכן לקח רכב פי חמישה ועולה לחשבון שש מאות רכב. 
 (הגה"ק רבי חיים הכהן רפופורט) 

 

 ראו מאד" (יד, י)"ופרעה הקריב... וי
מה הקריב פרעה? הקריב את  

על   לחוס  שלא  נפשו 
רכבו   את  ואסר  כבודו, 

 בעצמו.  
נפשו,   את  הקריב 
ראשון   לנסוע  והסתכן 

 ו. בראש מחנה 
ממונו,   את  הקריב 
המצרים:   שאמרו 

שלל"     - "אחלק 
פרעה   להם  שהבטיח 
בשלל,   עמם  להתחלק 
את   לעצמו  ליטול  ולא 
לעודדם   כדי  הכל, 

 להלחם בישראל. 
כל   ישראל  כשראו 
מאד,   התייראו  זאת, 
מסירות   בזכות  שמא 
יגבר   פרעה,  של  נפשו 
בקשו   ולכן  עליהם, 

 שגם להם תהיה מסירות נפש שכזו.  
שכך,   בני  מכיון  אל  למשה: "דבר  הוא  ברוך  הקדוש  אמר 

את   יוכיחו  הים,  לתוך  ויכנסו  שיסעו  בזה  ויסעו"  ישראל 
מסירות נפשם, ויעמוד להם הדבר כנגד מסירות נפשו של 

   . פרעה
 (קדושת לוי) 

 

 יראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'" (יד, י)"ו
תני דבי ר' ישמעאל: בשעה שיצאו 

היו   למה  ממצרים  ישראל 
מפני    דומין?  שברחה  ליונה 

הסלע   לנקיק  ונכנסה  הנץ 
מקנן,  הנחש  שם  ומצאה 

הייתה  ולא  לפנים  ונכנסה 

לא  לאחורה,  מקנן, תחזור  יכולה להיכנס, שעדיין הנחש 
היונה?   עשתה  מה  בחוץ.  עומד  שהנץ  יכולה,  תהי 
בעל   לה  שישמע  כדי  באגפיה,  ומטפחת  צווחת  התחילה 

על הים. לירד    השובך ויבא ויצילה. כך היו ישראל דומים
לחזור   הים  להם  נקרע  לא  שעדיין  יכולין,  היו  לא  לים 
לאחוריהם לא היו יכולין, שכבר פרעה הקריב. מה עשו?  
וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'. מיד, "ויושע ה' ביום  

 ההוא". 
 (מדרש רבה שיר השירים ב, יד)

 
אל   דבר  אלי  תצעק  מה  אל משה  "ויאמר ה' 

 יד, טו) בני ישראל ויסעו" ( 
השאלה:   נשאלת 
הקב"ה   של  תשובתו 
תצעק   "מה  למשה 
וכי   היא,  תמוהה  אלי" 
ביכולתו   היה  עוד  מה 
אם   לעשות  משה  של 
מי   ואל  לצעוק?!  לא 
אם   לפנות  יוכל  עוד 
הקב"ה?  אל    לא 
בדרך   לתרץ  ואפשר 

 משל. 
עשיר   לאדם  משל 
וגיבור גדול שכעס על  
בשל   יחידו  בנו 
הקלוקלת,   התנהגותו 

רב   כי  שלח  ובכעסו 
הסתובב   מביתו.  אותו 
לו הבן ברחובות העיר  
כל,   ובחוסר  בעירום 
וכל   הצינה  וכשגברה 
השכנים   מן  אחד  אל  פנה  הוא  לו,  נראה  לא  אחר  מוצא 
בבקשה שידבר עם אביו שיחוס וירחם עליו וייתן לו לכל  
הבן   על  רחמים  התמלא  השכן  ובגדים.  נעלים  הפחות 

הוא הגיע אל  המסכן ומיהר לקבל על עצמו את השליחות.  
שכנו העשיר, והפציר בו: "אנא, רחם על בנך... הוא הולך  
חולה  והוא  לעצמותיו  חודר  הנורא  והקור  ויחף,  ערום 
מאוד...". כששמע השכן את פנייתו נענה ואמר: אדרבה,  

דבר על כך עם בני... הרי    –במקום לדבר על העניין איתי  
שאין   אתה  סבור  וכי  אביו,  אני 

ש על  דם  שותת  לו?  לבי  קר 
יכול  אינני  זאת  בכל  אולם 
מצווה  שאני  מכיוון  לעזור, 
אתה,  אתו  דבר  אותו...  לחנך 
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ִים" (טו, כה)"וַ  קוּ ַהּמַ ְמּתְ  יֹוֵרהוּ ה' ֵעץ... ַויִּ
ּלּו ָלנּו ֲחַז"ל,  ְך ּגִ ּנוּ ְלָעִתיד ָלבֹוא, ּכָ ּתַ ַבע ִיׁשְ ּטֶ ָבִרים ּבַ ֲהמֹון ּדְ

 ָהָרִגיל. 
ּנּו ְלטֹוָבה ִיְהֶיה  ּתַ ׁשְ ּיִ ָבִרים ׁשֶ ל ָהֵעץ! -ֶאָחד ַהּדְ  ַטְעמֹו ׁשֶ

ִביל ִלְטעֹם  ׁשְ ּיֹום ּבִ ִרי ֲעִסיִסי ֲאַנְחנּוִאם ּכַ ל ּפְ ַטַעם ָמתֹוק ׁשֶ
ִרי ִמן ָהֵעץ  ים ִלְקטֹף ֶאת ַהּפְ ְלָעִתיד ָלבֹוא נּוַכל ַלְחּתְֹך -ִנְדָרׁשִ

יק  ּקִ ַזע, ִלְתלֹׁש ָעָנף ּדַ ְוִהּנֵה ֵיׁש ָלנּו ַטַעם ָמתֹוק -ֲחִתיָכה ִמן ַהּגֶ
ִרי ַעְצמֹו! מֹו ַהּפְ ׁש ּכְ  ַוֲעִסיִסי, ַמּמָ

ם  ּנֶה ָלנּו ִאםְלׁשֵ ל ֶזה? ָמה ֶזה ְמׁשַ ִביל ָמה ָצִריְך ֶאת ּכָ ׁשְ ָמה?! ּבִ
אֹו ֶאת ֵעץ ַהִפיְסטּוק? ַהִאם ָצפּוי -ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ִפיְסטּוִקים 

רֹות ַעְצָמם  ּפֵ הּו ּבַ ְלׁשֶ ֲחִליף?! -ַמְחסֹור ּכָ ק ּתַ ּיֵׁש צֶֹרְך ְלַסּפֵ ׁשֶ
ְך ָחׁשּוב ׁשֶ  ל ּכָ ה ֶזה ּכָ ִרי???ָלּמָ ֶוה ְלַטַעם ַהּפְ ַעם ָהֵעץ ִיְהֶיה ׁשָ ּטַ
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 לעי"נ הרה"צ 

  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 
 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 שלח ב   -   נפלאים 

 
רגע   ובאותו  ומעשיו,  דרכיו  את  שייטיב  לו  אמור  אפוא, 

 ל!"... אתן לו הכ  –שישוב אלי 
של   שר  היה  בצרה,  נתונים  ישראל  שהיו  בשעה  הנמשל: 

"הללו   עליהם:  ומקטרג  עומד  עובדי    ) מצרים( מצרים 
והללו  עבוד  זרה  ישראל( ה  מה    ) בני  זרה,  עבודה  עובדי 

לאבותינו   הייתה  לא  שעה  באותה  אלו מאלו?!"...  נשתנו 
ואת   עליך...  "ואעבור  שנאמר:  כמו  לישועה,  זכות  שום 
אלא   להצילם,  הקב"ה  רצה  רחמיו  ברוב  ועריה".  ערום 
וביקש   משה  בא  כאשר  לפיכך  בזכות,  צורך  שהיה 

מני צריך אתה לבקש זאת  עונה לו הקב"ה: לא מ,  להצילם
אמור  –"דבר אל בני ישראל ויסעו"  -אלא מעם ישראל!  –

להם שיעשו מעשה שכרוכה  
בו מסירות נפש, ועל ידי  
המקטרג   פי  ייסתם  כך 

השפע   בכל  יזכו  והם 
 המוכן עבורם. 

 (טללי אורות) 
 

אופן   את  "ויסר 
מרכבותיו  

וינהגהו  
 (יד, כה) בכבדות"

הקדוש   הרב  אל  נכנס 
לוי   יצחק  רבי 

זיע"א   מברדיטשוב 
והתאונן   אדם 
מכך   היתה  שפרנסתו 
במרכבתו   שנסע 
ועיירות   לכפרים 
בסחורות,   להתעסק 
אין   ושוב  נחלש  עתה 
בזאת,   להמשיך  בכוחו 

 ולפיכך מבקש הוא ברכה לפרנסה. 
נענה לו רבי לוי יצחק זיע"א במליצה, נאמר 'ויסר את אופן  

ו שכבר  באם הוסר ממך אופן המרכבה, היינ  – מרכבותיו'  
הקדוש    – אין לך כח עוד לנסוע בה, אזי 'וינהגהו בכבדות'  

 ברוך הוא ינהג אותך בביתך בפרנסה בכבוד. 
 (ספר החן)  

 

ויאמינו   ישראל...  את  ההוא  ביום  ה'  "ויושע 
עבדו"  ובמשה          בה' 

 לא)-(יד, ל
אחת   הבאה  אשה    "ק רהאל 

זיע"א בגין   מבעלזא  רבי שלום 
 דבר ישועה ורחמים.  

כשנכנסה אל הקודש שאל אותה הרבי מבעלזא: היש לך  
 אמונה?  

כך   ואחר  ה'',  'ויושע  כתיב  'קודם  האשה,  ענתה  'רבי', 
'ויאמינו בה'', תחלה צריכה הישועה לבא ואחר כך תבוא  

 האמונה'. 
ה... ואמנם עד מהרה נתמלאה  הפטיר הרבי: צודקים דברי

   משאלת לבה ונושעה. 
 (שיחות קודש בעלזא) 

 

 "ויאמינו בה׳ ובמשה וגו'" (יד, לא)
לנסוע   בצעירותו  היה  נוהג  מפשיסחא  בונים  שמחה  רבי 
מלובלין.   ה״חוזה״  אל 
ומשום   לו  היה  לא  כסף 
את   היה  מכתת  כך 
פעם   בדרכים.  רגליו 
הלך   כאשר  אחת 
לידו   נעצרה  בדרך 

מספר  כרכר ובה  ה 
לו   שהציעו  נוסעים 
ולהצטרף   לעלות 

 אליהם בדרך.  
חבורת   אלה  היו 
ומששמעו   משכילים 
כי הוא נוסע אל הרבי  
את   פערו  מלובלין 
גדול,   בצחוק  פיהם 
לו   ועוד הוסיפו ללעוג 
על שהוא שומר תורה  
ומאמין   ובמצוות 
בעולם   ועונש  בשכר 

 הזה ובעולם הבא. 
שאל רבי    -אמרו נא לי  
בונים האם    -   שמחה 

 קונים אתם מדי פעם בפעם כרטיס הגרלה? 
כן   החבורה    -אכן  הוא   -ענו  כרטיס  של  מחירו  אמנם 

כחמשה רובלים אולם הדבר כדאי כי מי שכרטיסו יעלה  
 בגורל, ירוויח סך עצום של מאה אלף רובל! 

בגורל   שתזכו  הסיכוי  בונים    -ומה  שמחה  רבי  הן    -שאל 
אנשים אלפי  שמאות  היטב  אתם  כרטיסי    יודעים  קונים 

 גורל והסיכוי שלכם לזכות הוא קלוש ביותר? 
אולם    - הודו בני החבורה    -אכן הסיכוי לזכות הוא קלוש  

קיים!   הסיכוי  הכל  למרות 
בשביל הסיכוי הקטן הזה שווה 
חמשה  של  סך  להוציא  לנו 
במאה  נזכה  אולי  רובלים, 

 אלף רובל! 
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 לעי"נ האשה החשובה מרת 
  צביב"ר מרים יוכבד 

כ"א מר חשון תשפ"א - ליבוביץ ע"ה
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ׁשוָּבה ַהּנֹוֶקֶבת ִהיא בֹוּהַ ְוַהּנֶָאה,ַהּתְ , ִאם ִנְתָקֵרב ְלִאיָלן ַהּגָ

ַאל ֶאת ַעְצֵמנּו  ִרי  -ְוִנׁשְ ה ִנְבַחר ִלְטעֹם, ַהִאם ֵמַהּפְ אֹו ִמן -ִמּמָ
רּוָר  ְהֶיה ּבְ ָתם ּתִ ׁשּוָבה ִמן ַהּסְ ַזע, ַהּתְ ִרי הּוא ָמתֹוק,ַהּגֶ ה! ַהּפְ

ְך! ִרי הּוא ַמְזִמין ּומֹוׁשֵ  ִצְבעֹוִני, ַרְך ַוֲעִסיִסי, ַהּפְ
ה, הּוא ַמר, הּוא ַחְדּגֹוִני ַזע? ָהֵעץ ַעְצמֹו? הּוא ָקׁשֶ ֲאָבל ַהּגֶ

ַזע?! ֲעֵמם! ִמי ִיְרֶצה ָלַגַעת ּוְלַנּסֹות ֶאת ַהּגֶ  ּוְמׁשַ
ֲאַנְחנּו לֹא יֹוְדִעים ֶזה ה יֹוֵתר, ָמה ׁשֶ ֶגַזע ָהֵעץ ֵיׁש ַהְרּבֵ ּבְ ׁשֶ

יָּה ְוַחיּּות, ִניָקה, ֵאֶנְרּגִ ה יֹוֵתר ָקרֹוב ִלְמקֹור ַהּיְ ֲהֵרי הּוא ַהְרּבֵ
ים  ָרׁשִ ָ לּוִיים ָעָליו! -ַלׁשּ רֹות ַהּתְ ר ַהּפֵ  ֵמֲאׁשֶ

ַמן  ל ַהזְּ ים ּכָ ׂשִ עֹוָלם ַהּנֹוְכִחי, ֲאַנְחנּו ְמַחּפְ ַמן ַהזֶּה, ּבָ זְּ ִלְברַֹחּבַ
ִרים ָלנּו, ֵמַהִהְתמֹוְדדּויֹות ים, ַהּמָ ׁשִ ָבִרים ַהּקָ ֵמָהֵעץ, ֵמַהּדְ
ֶבת ַעל ֵמי ְמנּוחֹות, ִלְטעֹם ים ַרק ָלׁשֶ ׂשִ ָפְרכֹות., ֲאַנְחנּו ְמַחּפְ ַהּמְ
ים רֹות ְמתּוִקים ֵמֲעָמֵלינּו, ִלְסּפֹג ַמְחָמאֹות, ְוֵלָהנֹות ֵמַחּיִ ּפֵ

 ָיִפים...

....................
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 וסיפורים  ליקוטים  
 שלח ב   -   נפלאים 

 
אני   -אמר רבי שמחה בונים  -שמעו נא מה שפיכם מדבר 

עצמי יודע בבירור שמשה רבינו אמת ותורתו אמת, שהרי  
לא פסקה מסורת מאתנו מאז ומעולם, אבותינו ספרו לנו  
האמונה   ואת  סוף  ים  וקריעת  מצרים  יציאת  ניסי  את 
ולאחר   עבדו,  ובמשה  בה׳  ישראל  בני  שהאמינו  הגדולה 

ש הנשגב  המעמד  הכניסה  מכן  סיני,  בהר  תורה  מתן  ל 
לארץ הקודש ובניית בית המקדש עם כל הניסים הגלויים  

 שנראו שם.  
מפקפקים בדבר.   -המשיך רבי שמחה בונים  -אולם אתם 

שנה   כשבעים  הזה  בעולם  חי  אדם  ונחשב:  הבה  כן  אם 
חי   אם  מעשיו,  על  וחשבון  דין  לתת  עולה  מכן  ולאחר 

ן עדן, עליהם אמרו שיפה  כראוי הרי שמזומנים לו חיים בג
הזה העולם  חיי  מכל  יותר  הבא  בעולם  רוח  ואם    ,קורת 

חלילה עבר בחייו עבירות,  
בגיהנם   להיענש  דינו 
בכח   שאין  בייסורים 
אמנם   להבין.  אנוש 
בטוחים   אינכם  אתם 
וגיהנם,   עדן  גן  שיש 
אינכם   גם  מאידך  אבל 
הדבר   שאין...  בטוחים 
 אצלכם בגדר של ספק. 
ר כרגע  רק  אינו  והרי 

אתם   הספק  שעל 
סך   להשקיע  מוכנים 
של חמשה רובלים אף  
בפרס   לזכות  שהסיכוי 
לא   האם  מזערי...  הוא 

ובקיום   תורה  בלימוד  זמן  מעט  ״להשקיע״  לכם  כדאי 
 מצוות עבור סיכוי לזכות ברווח נצחי שאין לו שיעור?... 

לכאורה הייתם צריכים להשקיע רבות ב״עסק״ כזה שבו  
עצומים הזכייה  הוא  סיכויי  הרע  יצרכם  מאי?  אלא   !

אין   האם  בכם!  שולטות  תאוותיכם  מכך!  אתכם  המבטל 
    הצדק איתי?!... 

 (וקראת לשבת עונג) 
 

 "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (יד, לא)
אל רבי מנחם מנדל מקוצק, נכנס פעם יהודי עני וספר לו  
על עוניו הגדול ועל בתו שהגיעה לפרקה ואין בידו פרוטה 

 להשיאה.  
רוטנברג חיים  משה  רבי  הנגיד  אל  מכתב  הרבי  לו  ,  נתן 

הרי"מ,   החדושי  של  אחיו 
בעני   לתמוך  בקשה  ובו 

 הגון זה.  
העיר   עד  האיש  נסע 
חנטשין, נכנס לביתו של  

 רבי משה חיים והלה קבלו בסבר פנים יפות.  
הרבי   של  הבקשה  מכתב  קבלת  שעם  העני  היה  בטוח 

 מקוצק, יעניק לו הנגיד את כל הוצאות החתונה. 
 מביתו.  לאכזבתו נתן לו הלה סכום קטן מאד ושלחו 

מאשר   יותר  עלו  הנסיעה  הוצאות  שכן  האיש,  התאכזב 
 תרומתו הזעומה של הנגיד, ויצא מביתו בפחי נפש.  

עם יציאתו, הזדרז רבי משה חיים ורכש בגדים נאים ושאר 
על   הכל  את  הטעין  גדול,  סכום  עמו  נטל  הנישואין,  צרכי 

 מרכבתו ונסע בעקבות העני ששירך את רגליו לביתו.  
אמר לו רבי משה חיים שכל תכולת המרכבה  כשהשיגו,  

 שלו היא, יחד עם הסכום הגדול שהכין בעבורו.  
תמה העני ושאל: "אם נותן אתה לי בעין יפה וביד רחבה,  

 למה גרמת לי עגמת נפש בחנם"?  
"כשבאת   הנגיד:  השיב 
של   המכתב  עם  לביתי 
ראיתי   מקוצק,  הרבי 
אתה   שבוטח  עליך 
לבטוח   ושכחת  באדם 

 בה'.
י סירובי,  על  די 

את   שוב  בך  עוררתי 
והבטחון,   האמונה 
לביתך   סע  ועכשיו 

 לשלום". 
 

משה   ישיר  "אז 
את   ישראל  ובני 
הזאת  השירה 

 לה'" (טו, א) 
"בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר להם הקב"ה מעשי  

 ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?!" (מגילה י) 
מ לשאול  לומר  יש  רשות  ניתנה  לא  השרת  למלאכי  דוע 

 שירה ואילו לבני ישראל ניתנה רשות?  
מתרץ בעל ה"כלי חמדה": בני ישראל לא אמרו שירה על  
האסון של המצרים, אלא על תשועת עצמם, כמו שנאמר  
נשתעבדו   לא  הרי  המלאכים  אבל  לישועה",  לי  "ויהי 
  במצרים, ונמצא שכל השירה שלהם היתה על אחרים ואין 

 אומרים שירה כשיש גם אסון של אחרים. 
 (זה השלחן) 

 

יום   דבר  "ולקטו 
ביומו למען אנסנו  
אם   בתורתי  הילך 

 לא" (טז, ד)

ירות  
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..................... 
בָ  ֶרְך: ֵהיָכן ְטמּוִנים ַהּכֹוחֹותֲאָבל ּדָ ּדֶ ר ֶאָחד ֲאַנְחנּו ְמַפְסְפִסים ּבַ

ּיֹות ֲהִכי ֲחָזקֹות?  דֹוִלים? ָהֵאֶנְרּגִ קֹום ֲהִכיֲהִכי ּגְ ֵאיפֹה ַהּמָ
ם, ְוָקא ׁשָ ים? ּדַ ֶרׁש, ִלְמקֹור ַהַחיִּ ר ְלׁשֹ ָקרֹוב וְּמֻחּבָ

י ְנִעיִמי ְלּתִ ים ְוַהּבִ ׁשִ קֹומֹות ַהּקָ ּמְ  ם!ּבַ
ה ּמָ ְקחּו ֵעיֵנינּו, ְוִנְרֶאה ַעד ּכַ ְקֶרה ְלָעִתיד ָלבֹוא! ָאז ִיּפָ ּיִ ֶזה ָמה ׁשֶ
ְוָקא ה ּדַ ּמָ ָפֵרְך! ַעד ּכַ ׁשּוַח ְוַהּמְ ַזע ַהּקָ ּגֶ ְוָקא ּבַ ְמִתיקּות ְוַטַעם ֵיׁש ּדַ
ְרבּו אֹוָתנּו ּקֵ ה ׁשֶ ים ֵהם ֵאּלֶ ׁשִ ים ַהּקָ ַמּנִ קֹומֹות ְוַהּזְ ַהּמְ

ַמִים!ְלָאִבי ָ ׁשּ  נּו ּבַ
ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ

"מ, 
י 

 
 

 ,

 לעי"נ האשה החשובה מרת 
 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא

 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ
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 וסיפורים  ליקוטים  
 שלח ב   -   נפלאים 

 
זיע"א:   מזידיטשוב  אייזיק  יצחק  רבי  הקדוש  הרב  סיפר 
זיע"א  מרימנוב  מנדל  רבי  הקדוש  הרב  שהסתופף  בעת 
בצל קדשו של הרב הקדוש רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א,  

 כו בקודש לישב שם חצי שנה ויותר. היה דר
סועד   כשהוא  הצטרכותו,  כל  לו  ונתנו  מאוד  כבדוהו 

 וסמוך בכל יום על שלחן הטהור של הרבי ר' אלימלך. 
פעם אחת התיישב בדעתו רבי מנדל זיע"א שלא להתפלל  
כל   לי  נותנין  אם  כך  על  להתפלל  לי  למה  כי  פרנסה;  על 

 הצטרכותי.  
לחן הרבי ר' אלימלך זיע"א,  ויהי באחד הימים בישבו בשו 

נתן המשמש לפני כל אחד ואחד צלחת עם כף, ולפני רבי  
 מנדל זיע"א שכח להניח כף, ולא יכול היה לאכול. 

שאל אותו רבי אלימלך זיע"א, מדוע לא תאכל? נענה רבי  
 מנדל ואמר שאין לו כף.  

תראה,  הלא  זיע"א:  אלימלך  רבי  הקדוש  הרב  לו  אמר 
צריכי הכף  על  הוא...  אפילו  ברוך  הקדוש  מאת  לבקש  ם 

ומאז קבל עליו רבי מנדל זיע"א שלא יחסר מלהתפלל על  
 (זבד טוב)      פרנסה. 

 

 "למען אנסנו הילך בתורתי" (טז, ד) 
חרד   באמת  הוא  אם  אחד  לכל  ניסיון  בבחינת  היה  המן 
דאגות,   בלי  ברווח,  בפרנסה  מובטח  להיות  כי  ה'.  לדבר 

מלהיות עני ולהאמין    ולהישאר חרד, זה ניסיון גדול יותר
 (המגיד ממזריטש)     בה'.

 

"ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר"  
 (טז, יח) 

לרב מבריסק זצ"ל היה כולל אברכים. כל ערב ראש חודש 
 הוא היה משלם להם את המלגה, ויהי מה.  

במועד   הכסף  את  לו  היה  שלא  פעם  ארע  היה    –אם  הוא 
 לווה אותו ובלבד שישלם לאברכים בזמן. 

כסף   לו  היה  שלא  אחד  חודש  ראש  ערב  הגיע  והנה 
לשלם... הוא גם לא מצא רעיון ממי ללוות... הוא ישב על  

 מקומו תפוס בהרהוריו...  
הרב,  של  במצוקתו  שהבחין  המתפללים  אחד  שם  עבר 
ואמר לו: "אה! כמה טוב היה המצב אם היה מגיע עכשיו  
כדי   בו  שיש  סכום  דולר,  אלף  ותורם  מלונדון  עשיר 

ממש  ל זה  היה  אה!  שנה...  חצי  למשך  הכולל  את  החזיק 
 מחיה... -א

עשיר   עכשיו  יבוא  "אם  לו:  ואמר  מבריסק  הרב  נענה 
אני לא לוקח! אני לא אחליף   –מלונדון ויתן לי אלף דולר  

את המתיקות של הבטחון תמורת אלף דולר! מידי חודש  

של   'ריבונו  ואומר:  למרום  עיני  את  נושא  אני  בחודשו 
ע לי  עולם!  שלח  הגדול!  בטובך  אנא!  אליך!  נשואות  יני 

את הכסף שאני צריך!' בצורה שכזאת אני 'חי עם הקב"ה'  
באופן קבוע! ואכן זוכה אני מידי חודש לראות בחוש את  

 יד ה' המסיעת לי!  
לכמה   הכולל  להחזקת  דולר  אלף  בכיס  לי  יהיה  אם 
וכי   הזו...  הבטחון  מתיקות  את  שאפסיד  הרי  חדשים, 

 מכור מתיקות שכזו באלף דולר? משתלם ל
יכלכלך"   והוא  יהבך  ה'  על  "השלך  רב,  הבריסקער  אצל 
היתה צורת חיים תמידית! הנהגה יום יומית! ישמע חכם  

    ויוסיף לקח! 
 (יחי ראובן) 

 

"ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע  
 גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש" (טז, לא) 

כ"צ מספרת, שטעם המן היה  פיחית בדבש",  התורה הק' 
 עוגת דבש. 

נשאלת השאלה, בחז"ל מבואר שמתיקות הדבש היא אחד  
יותר   שישים  פי  מתוק  היה  המן  היינו,  שבמן.  משישים 
כצפיחית   רק  שהוא  משמע  הפסוק  ובלשון  מהדבש. 

 בדבש? דהיינו כמו הדבש עצמו? 
דברי   הן  הן  שאדרבה,  זצ"ל  מוילנא  הגאון  בשם  שמעתי 

עם' שלו. כמה הוא 'נותן טעם'?  ה'נותן ט   –הכתוב "וטעמו"  
צפיחית  כמו  היה  המן  של  משישים  אחד  משישים.  אחד 
חלק   וכעת,  יותר.  שישים  פי  מתוק  עצמו  המן  כי  בדבש, 

עד שישים עדיין טועמים   – אחד שבמן, נכנס למאכל אחר 
    ומרגישים טעם כמו דבש. 

 (יחי ראובן) 
 

מן   העמר  מלא  שמה  ותן  אחת  צנצנת  "קח 
 רת לדורותיכם" (טז, לג) והנח אתו... למשמ

כדי   בצנצנת  המן  את  לשים  ה'  צוה  עכשו  כבר  מדוע 
זאת   לעשות  היה  ניתן  הרי  המן?  נס  את  לדורות  להזכיר 
לפני הכניסה לארץ ישראל, שהרי דור המדבר אינו זקוק  

 לתזכורת זו, כולם ראו את נס המן במו עיניהם!? 
ני  אלא, כאשר שם אהרן את צנצנת המן לפני הארון, ראו ב

ישראל נס נוסף. עם ישראל ידע שהמן מתקלקל תוך יום,  
ולא ניתן להותיר ממנו ליום למחרת, שהרי נאמר "ויותרו  
המן   אך  ויבאש",  תולעים  וירום  בוקר  עד  ממנו  אנשים 

עמד  לקחת    שבצנצנת  ה'  צוה  לכן  רבים.  ימים  בטריותו 
               צנצנת מן ביום שבו הוקם המשכן. 

 (אזנים לתורה) 
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

16:39 

בשלחפרשת   

16:38 

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

 . שהתברר להם שעד עכשיו הם חיו בטעות
 

הם האמינו בדבר שאינו שווה מאומה. עניין 
זה הוכיח להם את אפסותם ועד כמה הם 
היו טפשים ללכת שולל אחרי אמונות 

 טפלות.
 

הקושי והניסיון לאחינו זה באמת עיקר 
הטועים לחזור בתשובה ולהודות על 

 טעותם בדרך חייהם. 
 

הרי הם מכירים בעצמם, כי בדרך חייהם הם 
מזמן 'פשטו רגל' ממש. הם מופקרים ללא 
אמת מוסרית מחייבת. גם הם ובניהם 

הם מסתובבים כל היום ל"ע אחריהם. 
רודפים אחרי הבל וריק, ללא תכלית 

שאינם ד הדבר הוא כנ"ל, אמיתית. יסו
מוכנים להודות בטעות שלהם ועל כן הם 

 ממשיכים להקשות ערפם.
 

יהי רצון שנזכה במהרה לראות עין בעין 
בישועת ה' יתברך לעד ולעולמי עולמים. כפי 

 שאנחנו אומרים בתפילת עלינו לשבח: 
 

פירוש  –" ְלַהְפנֹות ֵאֶלי ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ"
ים הטועים באורח שכל האנשהדברים, 

חייהם יכירו ויודו בטעות שלהם ולכן יעשו 
פניה בדרך החיים שלהם ויקבלו את 
מלכות ה' יתברך שתתגלה בעז"ה במהרה 

 בימינו. אמן.

17:35

במכילתא מבואר: "כיוון שראו ישראל שאבד 
פרעו וחילו בים סוף, ובטלה מלכותן של 
מצריים ונעשו שפטים בעבודה זרה שלהן, 

 ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ה'פתחו פיהם ואמרו כולם: "
  (שמות טו, יא), "
 

ולא ישראל בלבד אמרו שירה, אלא אף 
עו שאבד פרעה ומצרים בים האומות. כששמ

ובטלה מלכותם של מצריים ונעשו שפטים 
בעבודה זרה שלהן, כפרו כולן בעבודה זרה 
שלהן ופתחו פיהם כולן והודו למרום ואמרו: 

 ". עכ"ל. ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם"
 

שכל האומות בדברי רבותינו מבואר כאן, 
הוא במציאות שביטל את -הודו לקדוש ברוך
עשה שפטים בעבודה זרה מלכות מצריים ו

 שלהם.
 

(בספרו הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א 
הקשה  מדברי  ביאורים והנהגות על התורה)
  (שמות טו, יד). הכתוב: "ָׁשְמעּו ַעִּמים יְִרָּגזּון"

 

שם התבאר בחז"ל: "כיוןן ששמעו האומות 
שאבד פרעה וחילו בים ומלכות מצריים בטלה 

ָׁשְמעּו נאמר: " . לכךהתחילו מתרגזיםוכו' 
 ע"כ.   (שמות טו, יד) "ַעִּמים יְִרָּגזּון

 

לכאורה יש כאן סתירה. הרי במכילתא מבואר 
שכל האומות הודו לקב"ה במציאות שביטל 
ועשה שפטים בע"ז שלהם ואילו כאן מבואר 

 שבל האומות התחילו לרגוז על כך?
 

נראה לבאר שאין כאן כל סתירה. מצד אחד, 
על מה שהתברר להם השקר הם הודו לקב"ה 

שבמלכות מצריים והעבודה זרה שלהם, אבל 
דווקא משום כך הם דאגו ורגזו על כך 

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 בה'תשפ" שבט י"ג

17:32 

 תַּבָּטעּות ְלהֹודֹו - חְּבַׁשּלַ ת ָּפָרַׁש 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

18:02 

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

 (שמות טו, יא) " 'ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ה"

 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  17:31
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

18:07 

18:02 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי

 ארז בן שושנהיהודה אריה בן רחל ברכה       
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית    
רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

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

 

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

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

 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
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

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

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 עינת בת רחל ברכה             משה בן נזימה  

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

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

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

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 רחל נלי בן דביר להצלחת

16:42 

 פניני עין חמד

 18:07 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  17:35



 

 

 
 ?אלו סגולות עצומות יש באמירת שירת הים

 

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

משנה ברורה (נא, יז)  מקורות:ל עוונותיו. כל האומר שירת הים בשמחה וידמה בדעתו כאילו באותו היום עבר בים, מוחלין לו ע
בשם הזוהר הקדוש פרשת בשלח: "כל האומר שירת הים בכל יום ומכוון בה, יזכה לאומרה בעולם הבא, לשבח בה בימי מלך המשיח 

 שבאות לעולם".  בשמחת כנסת ישראל בקדוש ברוך הוא. אדם העושה כן, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו ומציל אותו מכל הצרות
 

 מקורות:כאשר יקרא את שירת הים בשמחה וירגיש כאילו זה עתה יצא ממצרים, יזּכה שעל ידי זה מתכפרים לו כל עוונותיו. 
ה. ספר 'חרדים'. מובא בילקוט שמעוני על הפסוק: "וַּיַַּסע מֶֹׁשה" (שמות טו, כב), שהסיעם מעוונותיהם, שנמחלו להם העוונות על ידי השיר

 מוחלין לו על כל עוונותיו. –ל מי שנעשה לו נס ואומר שירה שכ
 

'שמש ומגן' למקובל ר' שמשון מאוסטרופולי הי"ד. ז"ל: "בכל  מקורות:הזכרת ניסי יציאת מצרים הם שמירה מעולה לעיתות צרה. 
כל גזרות קשות ורעות, ונכנעים כוחות  עת ובכל רגע שהאדם מזכיר את יציאת מצרים, בדיבורו ועושה מעשה לגרש מפניו אויב ומבטל מעליו

 הטומאה ומתגברים כוחות הקדושה. והזכרת ניסי יציאת מצרים הם שמירה מעולה לעיתות צרה".
 

ספר 'ימלט נפשו'. כמו שנאמר: "וְיְָדעּו  מקורות:השירה מהווה עדות נאמנה על פרסום אמיתת מציאותו וגדולתו של הבורא. 
סוף, שבה התרחשו מאורעות הניסים וההתגלויות הגדולה -(שמות ז, ה). משיוון ששיא התגלות הבורא היתה בקריעת יםִמְצַריִם ִּכי ֲאנִי ה' " 

 והיחידה בכל המאורעות העתידיים שלאחר מכן עד הגאולה השלמה.
 

אחת מעשר סגולות שמכפרות על עוונותיו של אדם שלא באמצעות סיגופים ותעניות היא אמירת שירת הים בשמחה 
 'ציפורן שמיר'. בשירת הים מופיע ח"י פעמים שם הויה. רמז להשפעה של חיות ושמירה. מקורות:ובניגון. 

 

'בית אהרן'. ז"ל: "בשירת הים יש הכל: מה שהיה ומה  מקורות:אמירת שירת הים בשמחה מהווה סגולה נפלאה לישועות נוספות. 
הכל נכלל בשירת הים. אם יאמר האדם שירת הים בכל לב ובמסירות נפש, כל אחד  שעתיד להיות, וכל הגאולות וכל העניינים, שצריך האדם,

 לפי מה שהוא, יתוקן כל ענייניו בגוף ובנפש".
 

בשביעי של פסח ובשבת שירה. בכל  –פעמיים בשנה מתעורר שוב נס קריעת ים סוף וכל הנרמז בו (שידוכים, פרנסה וכו') 
בשם ה'חוזה מלובלין'. ב'רמתיים צופים' מובא כי ה'חידושי הרי"ם'  מקורות:עניין השירה.  שנה ושנה בשני זמנים אלו מתעורר מחדש

היה רוקד ממש בקבלת שבת שירה, מה שלא היה רוקד כל השנה, בגלל עוצם קדושתה של שבת זו. הרבי מבעלזא ביאר את דברי חז"ל, 
"ה עושה ניסים לחינם, ולשם מה נעשה נס זה? 'מים' רומזים על שבשעת קריעת ים סוף נבקעו כל המים שבעולם. לכאורה, הרי אין הקב

ִקים ִּכי ָבאּו ַמיִם ַעד נֶָפׁש" (תהילים סט, ב). בשעת קריעת ים  סוף "נבקעו כל הצרות והיסורים שעוברים על האדם. כמו שכתוב: "הֹוִׁשיֵענִי ֱא
בכל דור ודור נשפעים הניסים מחדש וזוכה האדם לצאת מצרה  מימות שבעולם". מעתה יהיה כוח לבקוע ולשבר את כל הצרות שבעולם.

לרווחה בכל צרותיו. בפרט באלו, שנמשלו לקשים כקריעת ים סוף כגון: זיווגו של אדם, פרנסה, ענייני הלידה ושאר דברים. בכוחה של שבת 
 שירה לבקוע את ים הצרות ולפעול עבור כל הישועות.

 (מעובד מתוך 'הידברות')
 
 
 

 

ותינו מעבירים על מידותיהם ומוותרים ואינם מקפידים, זאת ניתן ללמוד מהסיפור המופלא שסיפר הרה"ג ר' פנחס עד כמה רב
"מעשה שראיתי במו עיני אצל הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ראש ישיבת  למעשה): -(מתוך מאמר של ר' פנחס זרביבזרביב שליט"א 

 ילה. מועד הברית נקבע עם הנץ החמה אצל משפחת תלמיד חכם חשובה". 'אור החיים': פעם אחת הזמינו את הרב לברית מ
 

"אבי הבן, תלמיד חכם גדול ובן גילו של הרב אלבז, היה לו עניין גדול לעשות את הברית כמה שיותר מוקדם והדבר היה בנפשו. 
רה כזה, הוא יבקש מהמוהל לכן גם כאשר הזמין את הרב אלבז למול, הזמין במקביל מוהל נוסף, למקרה שהרב יאחר. במק

השני למול. בפועל, אכן הרב איחר קצת. למרות שהרב הגיע לפני הברית, עדיין אבי הבן אמר לו, שלא מגיע לו למול, מפני שהוא 
 איחר, לכן המוהל השני ימול במקומו!

 

מרות שהרב הגיע עוד לפני זמן ול ),07:00(הרב נוהג להתפלל שחרית בשעה למרות שהרב אלבז טרח לבוא, ועוד בזמן הנץ החמה 
הברית, הרב ענה לו: "כבודו צודק, אני איחרתי. לא מגיע לי למול!". המוהל השני חשש למול את התינוק, בגלל הפגיעה בכבודו 

 של הרב אלבז. 
 

ב חשש להכניס את עצמו בין שני ה'הרים הגדולים' ולא ידע מה לעשות. הרהמוהל השני מכיוון שגם אבי הבן היה ת"ח גדול, 
אלבז בעצמו ניגש למוהל השני ושיכנע אותו בשמחה ובהארת פנים למול את התינוק. כדי להוכיח כי הוא לא נפגע ממעשה זה, 

 הרב נשאר במקום לראות כיצד המוהל השני מל את התינוק. 
 
 
 

 
 

 
 

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 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 

  'אק ֵחלֶ - תְסגּולֹו -הִׁשירָ  תַׁשּבָ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

 אֻמְפלָ ר ּתּויוִ 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

 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 



 

 

(דרום בנגרדאן  )1927(י"ז כסליו ה'תרפ"ח -נולד ב -הצדיק הרב בנימין הכהן זצ"ל
ירותו ב'מועלם'. כבר כשהיה צעיר לימים ניכרו בו מעלות קדושה, אהבת למד בצע תוניסיה).

הארץ, אהבת התורה ואהבת תלמידי חכמים. מסירות נפש לתורה ולתפילה שאין 
זמן קצר לאחר שנישא, עלה לארץ הקודש עם רעייתו.  )1949(כדוגמתה. בשנת ה'תש"י 

שים מאוד. לאחר זמן עברו וגרו באוהלים בתנאים ק 'בהתחלה הגיעו למעברת 'בית ליד
 להרצליה פיתוח. 

 

רבינו עזב דירת קרקע עם שטח ועבר לגור בפחון במושב ברכיה, שהיה מושב דתי. רבינו 
לא רצה ליהנות מכתרה של תורה. בהתחלה עבד בחברת 'סולל ובונה' וקיבל משכורת 

עזב את גבוהה, אבל לא היה לו זמן לעסוק בתורה כאוות נפשו. בעצה אחת עם רעייתו 
משכורת של עבודת הבניין ועבר לעבוד בצרכניה של המושב. רבינו התבטא ואמר: "

חודש בבניין היתה שווה למשכורת של חצי שנה בצרכניה, אבל התורה שווה כל 
 ". מחיר!

 

עבודתו היתה ביושר ואמונה. אנשי המס באו כמה פעמים לבדיקות שגרתיות בצרכניה 
עבור א ראינו חשבונות מדויקים כאלה על האגורה". והם התבטאו בהתפעלות: "מעולם ל

משפחות קשי יום שלא יכלו לשלם את חובם למכולת, רבינו היה משלם מכספו את 
חובותיהם ולא סיפר להם על כך. לפני החגים חילק עשרות אלפי שקלים לצדקה. בכל 
א חורף חילק עשרות שמיכות לנזקקים. החלוקה נעשתה על ידי שליחים ואף אחד ל

 ידע מהיכן זה מגיע.
 

הבית שלהם במושב היה ידוע כמכניס אורחים. הרבנית טרחה יומם ולילה עבור כלות 
ועבור אנשים נזקקים. רבינו היה ראשון לכל דבר שבקדושה. ישן מוקדם וקם בחצות. 
לאחר תיקון חצות, למד וחזר לישון. לאחר מכן קם בשעה שלוש לפנות בוקר כדי לעסוק 

לה. בזמן הפסקת הצהריים אסף את ילדי המושב בביה"כ ולימד אותם בתורה ובתפי
קריאה, חומש, משנה, גמרא ומעשיות צדיקים, כדי להשריש בהם את אהבת התורה 

 שימש כש"ץ וכקורא בתורה ללא כל תמורה. חמיו, הגאון ר'  .וחילק להם מיני מתיקה
רבא לא כתבו על מישהו 'החכם השלם' אלא אם מדובר בתלמיד ’בגרחמים חי חוויתא, כתב על רבינו: "החכם השלם". 

 רביחכם אמיתי. הגה"ק ר' שלום שבדרון פעל רבות עם רבינו להצלת העולים בעת קום המדינה. הוא התבטא על רבינו: "
בעל הרע.  ". בעל חסד ואהבת ישראל. רבים פנו אליו ונושעו. ידע להוציא עיןל"ו הצדיקים שבדור!-בנימין הכהן הוא מ

 שנים. ציונו במושב ברכיה. 94-. חי כ )2021(י"ט שבט ה'תשפ"א -נפטר ב הקודש.-רוח
 

(בת הגאון ר' רחמים חי חוויתה הכהן. הרב הראשי לג'רבא). מרת פאנידה  אשתו:מרת מבירכה.  אימו:ר' סיסף בן חוגה.  אביו:
 (מח"ס שו"ת שמעו בנים). בי מכלוף יאנה ור (מח"ס שו"ת אחימלך הכהן)הגאונים ר' ניסים הכהן  מרבותיו:

 , ר' חיים ז"ל, ר' ניסים ז"ל.(ר"מ בישיבת 'חכמת רחמים'), ר' ברכאל (ר"מ ב'חכמת רחמים')הגאונים ר' חננאל  ילדיו:
סע מהר בינו נסע פעם אחת עם י.ח לירושלים כדי לקנות ספרים. בדרך חזור מירושלים בירידות המפותלות, הבלמים התקלקלו והרכב נר

מאוד. רבינו שאל את הנהג: "מדוע אתה ממהר, אתה רוצה להספיק לתפילת מנחה במושב ברכיה?". י.ח השיב לו: "כבוד הרב, אני לא 
ממהר. הבלמים התקלקלו. אנחנו בסכנה שכן בעוד זמן מועט נגיע לרמזור. יש שם מכוניות רבות ואני לא יכול לעצור את הרכב!". רבינו חשב 

הרכב יעצור". ואכן כך היה. הבלמים התחילו לעבוד שוב עד שהגיעו למושב ברכיה. כשהגיעו  -"אל תדאג, איפה שצריך לעצורמעט ואמר: 
 לשם, הבלמים הפסיקו לעבוד. (מפי בנו, ר' חננאל) 

ציא את העין הרע שיש על .ע. הגיע לרבינו מכיוון שאביו סבל מכאבי בטן חזקים. הוא לקח בגד של אביו ובא לרבינו. הוא ביקש ממנו להוש
הרע, הוא נאנח מכאבים ואמר לו: "אביך סובל מהבטן, נכון?". ש.ע. השיב בחיוב והתפלא: "איך -אביו. כשהצדיק תפס בבגד והוציא לו את עין

 הרב יודע?". רבינו אמר לו: "כי הכאב עבר אלי. אביך כעת הבריא", וכן היה. (ר' עובדיה חן)

לברך את האדם, היה חש בכל מכאוביו, ומפרט לו כל דבר הכואב לו. הוא אמר לאנשים: "הכאבים עברו אלי",  פעמים כשרבינו רק התחילל
ומיד אחרי הברכה הכל היה נעלם. לפעמים כשהיה אומר להם שיש בעיה במקום מסוים, הם היו אומרים: "אנחנו לא יודעים על דבר כזה". 

". הם הלכו לבדיקות וגילו שיש להם בעיה באותו המקום שהרב אמר להם. הרופאים היו רבינו היה אומר להם: "לכו תבדקו בבית חולים
 אומרים להם: "טוב שבאתם בזמן, כך יכולנו לטפל בכם". (ר' עובדיה חן)

ם גת לכיוון אשקלון. התכנון שלו היה לנסוע מש-עשרה שנים, הרב א. מנדלאוי נסע בבוקר מקריית-' חננאל בנו סיפר: "לפני כשתיםר
לטבריה. כאשר הגיע ליד מושב ברכיה המנוע של הרכב נכבה. הרב א. ניסה להניע את הרכב, אבל ללא הועיל. בצר לו הזמין מכונאי שיבדוק 
את הרכב. המכונאי הגיע ולאחר בדיקה קצרה אמר לו: "המנוע הלך! אין מה לעשות. אתה צריך לחכות לגרר". בינתיים יצא ר' א. מהרכב. 

נה כדרכו בכל בוקר כדי לנסוע לכולל בעיר אשקלון. אבא כשראה את הרכב, פנה אל הנהג ושאל: "האם אתה נוסע אבא הגיע לתח
 לאשקלון?". ר' א. ענה לו שהוא רוצה לנסוע לאשקלון. אבא שמע את התשובה ונכנס לרכב. 

 

ע". לתדהמתו הרכב הניע. הוא לקח את אבא עד לרב א'. לא היה נעים לומר לרבינו שהרכב מושבת ואמר לעצמו: "אכנס לרכב ואנסה להני
הכולל. כשאבא ירד מהרכב, הוא אמר לר' א. :"אני מרגיש שהמנוע של הרכב לא תקין. תבדוק את הרכב". ר' א. חייך וניסה להניע את הרכב 

הסבר בעולם לכך שהצלחת  כדי לנסוע לטבריה. הרכב לא הניע. הוא חיכה עד שהגרר הגיע לקחת את הרכב. המכונאי אמר לו: "אין שום
 לנסוע מברכיה לאשקלון ללא מנוע".

 

 הסיפורים מעובדים מ'לבוש מלכות' ו'לבנימין אמר'. תודתינו נתונה לבנו, הרה"ג ר' חננאל, על החומר והתמונות.
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "לזצ ןַהּכֹהֵ ן ִּבְניִָמיר ַהִּנְסּתָ  בָהרַ  קַהַּצִּדי -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 

"כאשר הוא שמע את דברי, הוא פרץ בבכי נסער ואמר: 
יש לי תינוקת בת שמונה 'הרב חיתן אותי לפני שנתיים. 

חודשים וגילו אצל אשתי את המחלה הנוראה בעצמות. 
הרופאים אמרו לי בנחרצות, שאין מה לעשות והיא 

י. מה אני עושה אמורה לחיות מקסימום עוד חודש וחצ
 ."עכשיו?'

 

"נדהמתי מ'הפצצה' שהנחית עלי. אמרתי לו: 'תקשיב 
גלעד, דבר ראשון אתה לוקח מחר בבוקר את התינוקת 

 שלך, נכנס איתה לביה"כ, דופק על הבימה ואומר: 
 

'אם אתם לא רוצים שהתינוקת שלי תהיה יתומה, אני 
מבקש מכל אחד ואחד מכם לקבל על עצמו לא לדבר 

 התפילה'."בשעת 
 

"דבר שני, מחר בערב אני בעז"ה נוחת בישראל. תבוא 
לאלעד ונראה מה ניתן לעשות'. יומיים לאחר מכן נפגשנו 

 באלעד. אמרתי לו: 
 

'אם היו אומרים לך שיש איזה רופא בבוסטון או שלרב פירר 
יש רעיון, בסדר. אתה חושב שאתה יכול לסמוך על בני 

ך בנחרצות, שאין שום אדם, אבל כעת הרופאים הודיעו ל
רופא או אדם בעולם שיכול להושיע את אשתך, אז כל כולך 

 נתון לחסדיו של בורא עולם!".
 

"תשמע לעצתי, ואני מבטיח לך נאמנה שבעז"ה תזכה לגדל 
 -'שטרי קבלה' 5,000בנים ונכדים יחד עם אשתך. תדפיס 

התחייבות שלא לדבר בשעת התפילה במשך ארבעים יום 
 יהודים".  5,000ותחתים 

 

"כך היה. הוא נכנס למרן ראש הישיבה הגאון ר' ירחמיאל 
גרשון אדלשטיין שליט"א. מרן אמר לו: 'תיכנס מיד לפוניבז' 

 ותחתים את כל הבחורים על ה'קבלה' המצוינת הזאת'."
 

"הוא עלה מיד לישיבת פוניבז' והחתים המונים. כך עבר 
חתים אנשים מבית כנסת לבית כנסת ומישיבה לישיבה וה

יהודים, שקיבלו על  5,000עד שהחתים  בזה אחר זה,
עצמם שלא לדבר ארבעים יום דברים בטלים בבית 

 ".הכנסת
 

"לפני כחודשיים נסעתי עם ארגון 'ערכים' במסע לפולין. 
בכיתי ליד קברו של בעל ה'תוספות יום טוב' בקראקא 
וזעקתי: 'אתה, רבינו הקדוש, הבטחת ב'מי שבירך' 

ת למי שלא מדבר בשעת התפילה, שיזכה לבנים שחיבר
בעלה של רבקה אסתר בת נעמי החתים ובני בנים. 

"... יהודים! שהתחייבו שלא לדבר בשעת התפילה 5,000
 

האישה כעת הרב אזרזר סיים את סיפורו המפעים: "
בריאה ושלימה. הגידול נעלם כלא היה. מרוב שמחה 

רי קבלה' שלא 'שט 5,000והתלהבות, בעלה הדפיס עוד 
 ".לדבר בשעת התפילה. הוא מחתים עליהם אלפי יהודים

מובא בהקדמה לדברי המדרש: בכל יום הקב"ה עושה 
מלחמה עם יצר הרע. לפעמים השטן טוען כנגדו: "ראה את 

". בורא עולם משיב לו: "לך אצל ישראל גנבים הםניך, ב
 אומות העולם ותמצא שהם גנבים פי כמה וכמה". 

 

השטן ממשיך לנסות ולטעון טענות נוספות, ושוב בורא עולם 
כי אם יבדוק אצל אומות העולם, עונה לו על שאר העבירות, 

 ימצא שהם גרועים הרבה יותר מעם ישראל.
 

עולם לא משיב, שאם חלילה אנחנו אולם בדבר אחד בורא 
מדברים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שיחת חולין האסורה 
שם, והשטן מקטרג על מעשה זה, אין לכאורה לקב"ה מה 
להשיב, שהרי אצל אומות העולם לא שייך דבר זה, וגם בבית 

 תיפלתם אינם מדברים.
 

לחם כלומר בורא עולם י -"ה' יִָּלֵחם ָלֶכםזה ביאור הפסוק: "
לכם כנגד השטן וישיב על טענותיו השונות ויסתום את פי 

 (שמות יד, יד).  אבל בתנאי אחד "וְַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון"המקטרג, 
 

כלומר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אסור לדבר שיחת חולין, 
 ...מפני שעל טענות מעין אלו, אין מה לענות לשטן המקטרג

 

ידידי הרה"ג רבי מאיר הגאון ר' שמואל ברוך גנוט סיפר: 
אזרזר שליט"א, מחכמי התורה באלעד, כיהן שנים רבות כרב 

 קהילת 'שובה ישראל' בהונג קונג. 
 

הוא נוסע מאלעד לתיאלנד ולאחר תקופה שוב בחזרה 
לאלעד. הרב טס לתיאלנד במטרה להנחיל להם את ערכי 

 היהדות. 
 

יום לפני חג הפסח של שנת ה'תש"פ הרב אזרזר סיפר לי: "ב
ראשון פרשת נח ה'תש"פ שהייתי בארה"ב, כדי להיפגש עם 

 הנגיד ר' אהרן וולפסון. 
הוא יהודי עשיר, תומך גדול של כל נושאי קירוב רחוקים. 
רציתי לספר לו על כל הפעילות הענפה שלנו, כדי שהוא 
יתמוך בסמינרים שלנו במזרח הרחוק, שכן מדובר בעלויות 

 גבוהות ביותר". 
 

קבעו לי איתו פגישה 'מהרגע להרגע'. אולם פרק  "בחסדי ה',
הזמן שהוקדש לי איתו, הוגדר לחמש דקות בלבד. לא ידעתי, 
כיצד ניתן בחמש דקות לעניין אותו בפעילות שלנו בצורה 

 הטובה ביותר". 
 

"אני מנסה לחשוב כיצד אדבר איתו אולם הסלולארי שלי 
ראל' צלצל. על הקו איש עסקים, שהיה קשור ל'שובה יש

 קונג, ומתגורר היום בארץ".-בהונג
 

"ניתקתי את השיחה, מכיוון שעלי להיות מרוכז ולא נותר לי 
הרבה זמן עד שאפגש עם הנגיד. אולם אותו יהודי לא 
התייאש והתקשר שוב. אני ניתקתי והוא התקשר. כך חזר 
המעשה עד שלבסוף עניתי לו ואמרתי: 'גלעד, אני חייב 

ופה. אני אחזור אליך עוד רבע שעה'." להיכנס פה לפגישה דח

 ְׁשִתיקָ ה ְּבֵבית-ַהְּכֶנסֶ ת
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צדיק חכם בן חזלה ז"ל                  "ל צז שאול בן סילביהר'               ע"ה   תופחה בתסעידה                                                  יצחק בן חביבה ז"ל                   ז"ל    חי בן אסתראבי

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

אסתר בת גולה גאולה ע"ה               יצחק יצקן בן רחל ז"ל                       ז"ל  יעקב בן אסתר                                                         ע"ה     ה בת עישהסוליק  ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש 
ה    "ע מרדכי בת ברכה                           רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"ל                                                                  ז"ל סלים בן פרחה אסתר בת נעמי ע"ה                           

יעקב בן נעמה ז"ל           ז"ל                       שלום בן אסתר  ז"ל                     לטיף בן פרחה                                           יעקב בן סלימה ז"ל                      ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל  
ז"ל   דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                                   ע"המרים בת שרה                                   אורה בת נעימה ע"ה                           ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                

אלון בן סעדה ז"ל                           גורג'יה בת נעימה ע"ה                          אביבה לושי ע"ה                                                                 ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                 
כל נשמות עם ישראלה בת נרקיס ע"ה                  אילנה (מחרוזה) בת שרה ע"ה            שר                                                          את בת השמת ע"ה    ז"ל                           עפ טובהאברהם בן 

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""לחלחששבב""פרשת פרשת  
  ]. השבועתפטרמתוך ה[ "שה נביאה אשת לפידות היא שופטה את ישראל בעת ההיאיודבורה א"

ובין מלחמה אחת לחברתה , היו ישראל סובלים מפעם לפעם, כאשר לא היה מלך בישראל, בתקופת השופטים
  .ה הארץ שוקטת לתקופת מההית

כרמים ברמה וזיתים בבית ,  היו לה עצי תמרים ביריחו–שר גדול ודבורה הנביאה היתה אשה צדקת שהתברכה בע
במקום אחר נאמר . וישב בין ברכי חכמים, ל כתוב עליו שהיה משרת תלמידי חכמים"בחז. בעלה היה לפידות .אל

  .אבל תורה ידע,  שלא היה תלמיד חכם מפורסםמן המקורות הללו משמע. שלא היה יודע תורה
                   . א תזכה שעל ידך יהיה בישראל אור התורהוב: ואמרה לו, קשה דבורה לזכות את לפידות בתורהיב

  .'ועל ידי כך תהיה לך זכות בהארת בית ה, הפתילות יאירו שם. ואתה תקח אותן למשכן שילה, ל פתילותאני אגד
 –והרבית את אורי , לא חסת על עמלך .'בות כדי שיהיה אור גדול בבית האת הכנת פתילות ע: ה"אמר לה הקב

: הדא הוא דכתיב. ותהיי נביאה לישראל ותשפטי אותם ארבעים שנה, חייך שאני ארבה אורך וזכרך בעולם כולו
                    –" ויעלו אליה בני ישראל למשפט, והיא יושבת תחת תמר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים"

  .במשך ארבעים שנה' ל באו אליה כדי לשאול על דבר הבני ישרא
הוא היה אז בסך הכל כבן . סיסרא הרשע היה איש גיבור שהצליח בכוחו ובגבורתו לכבוש את כל העולם כולו

. שסיסרא היה הולך ביערות בלי שום פחד מחיות, בירושלמי מובא. ובכל זאת שלט על כל העולם, שלושים שנה
 שהיתה שומעת את שאגתו היתה משתתקת ועומדת –דב או נמר ,  אריה–וכל חיה , ג בדרךבקולו העצום היה שוא

  !עד שבצעקה בלבד היה מצליח להפיל חומה, קולו היה כל כך אדיר. כל בעלי החיים יראו מפניו. במקומה
סיסרא את ויזעק : "ככתוב!  למרכבתו היו קשורים תשע מאות סוסים–מלבד גבורתו הגדולה היו לו סוסים רבים 

  ".כל רכבו תשע מאות רכב ברזל
                   , שהם קציני צבא של כל המדינות בעולם, כשבא על ישראל למלחמה הביא עימו ארבעים אלף ראשי גיסות

מצד אחד ! על פי דרך הטבע לעם ישראל לא היה שום סיכוי מולו .וכל אחד מהם הביא עימו מאה אלף חיילים
לו הם לא יודעים דרכי מלחמה ואין י וא–ועימו ארבעים אלף קצינים , גיבור שכבש את העולם כולו, עומד סיסרא
  . אחד הוא עלול להשמיד אותם חלילהברגע, להם צבא חזק

  !?חכמים של סיסראומהם עשרת אלפים איש של ברק אל מול ארבעים אלף מפקדים מת
  .אבל רבותינו אמרו שברק לא פחד ולא חשש ממאומה

  ?גם בניסיון קשה כל כך' טחונו המוחלט בהאיך יכול היה ברק להישאר בבי
  .על שהיה מהיר כברק' ברק'הוא כונה . מיכאל וברק, לפידות: ל אמרו שכמה שמות היו לברק"חז

  .הוא זכה לשרת את יהושע בן נון. באותה תקופה ברק היה כבר זקן
 עושה חשבונות לאף הוא לא היה! על יהושע אומרת הגמרא שלא היה בישראל אכזרי על אומות העולם כמותו

  ".ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב: "כמו שנאמר, ולכן שמש כמצביא גדול, לא פחד מאף אחד, אחד
  .ספג את תעצומות רוחם ולא פחד, ושימש אצל עוד זקנים שהיו בזמן יהושע, שזכה לשרת את יהושע בן נון, ברק

לפיכך חלק לו בשירה ... והאמין בנבואתה של דבורה, קי ישראלוובשביל שבטח ברק באל: "ל"זהו שאמרו חז
שהוא יזכה , ה לברק על ידי דבורה הנביאה"כעת אומר הקב .והוא זכה שעל ידו תבוא ישועה לישראל, "עימה

וכל זאת על ידי בני אדם שמשכימים , כיוון שהוא עצמו עוסק בתורה ולומד יום יום. להושיע את עם ישראל
           . השבטים שנבחרו לעזרה היו נפתלי וזבולון .בתי מדרשות ועוסקים בתורה בכל יוםומעריבים בבתי כנסיות ו

עוד אצל בני יעקב , נפתלי היה תמיד זוכה להביא את הישועה .שהיא בגבול לבנון של היום, קו מקדשוזעהם ה
ט השני השב .וכל צורך שהיה ליעקב היה שולח אותו לעשותו, המיוחד בו שהיה משמש את יעקב אבינו. אבינו

  .וימשרת אותו ודואג לכל מחסור, יששכר היושב ועוסק בתורהשהיה משמש את , שאליו פונה ברק הוא שבט זבולון
 –יש בעם ישראל שבטים גיבורים יותר . אלא בגלל הזכויות שהיו להם, שני השבטים  הללו לא נבחרו בגלל גבורתם

אך כאן רצה ברק את הזכויות עבור . לחם עם גוג ומגוגאו ראובן שנאמר עליו שהוא עתיד לבוא לה, שמעון, יהודה
  .לאשראויים שעל ידם תהיה ישועה לישר, ולכן בחר דווקא בשבטים הצדיקים הללו, כלל ישראל

הוא היה זה שהצליח לאסוף עשרת אלפים איש . ברק היה המצביא. דבורה לא היתה יכולה לעשות בעצמה מאומה
                  . מכל מקום מדובר בעשרת אלפים איש, כמות זעומה לעומת אנשי סיסרא והגם שמדובר ב–מזבולון ומנפתלי 

אם תלכי עימי : "בכל זאת אומר ברק לדבורה! ?מי יכול לאסוף היום בכוחות עצמו מספר גדול כל כך של אנשים
, אם את הולכת איתי, נביאה ואישה חשובה, אני מכיר אותך שאת צדקת". והלכתי ואם לא תלכי עימי לא אלך

הוא הרגיש שהוא אינו מספיק הגון ומספיק חשוב כדי ליטול על עצמו את . איני יוצא, ואם לא, למלחמהאצא 
וכל הישועה באה אחר כך על , ה את שכרו"לפיכך נתן לו הקב. וביטל עצמו לפני דבורה, משימת היציאה למלחמה

  .ה דואג לרומם אותם ביותר" הקב–ה עם אנשים המשפילים את עצמם "כך הוא הנהגתו של הקב .ידו

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" היציפורה בת תמו, ו"מרדכי בן שרה הי, ו" הימרים בת קטי, ו" היאברהם בן פארילרפואת 



שכאשר היו המצרים , היה זה אותו מלאך. ה יצר במחנה סיסרא מהומה גדולה בעזרת מלאך האלוקים"הקב
  .והנהיגם בכבדות, הסיר את אופן מרכבותיהם, ירד מן השמים, רודפים אחר ישראל ומפחידים אותם

                   , מלאכי רתת"בהגדה של פסח אנו אומרים . הנבהל סיסרא וקיבל רתת וחלחל, מול סיסרא' כשירד מלאך ה
לה ירד מן הרכב שלו אשר מרוב בה, כך ארע לסיסרא. דולשכן מי שרואה אותם מקבל פחד ג, "מלאכי חלחלה

  .והתחיל לרוץ ברגליו
ה להביא מפלה על איזשהו גוי הוא "ל אומרים שכאשר רוצה הקב"חז? מה היתה המטרה של אותה ריצה ומנוסה

                   . ובדאגה לקבורה שלו, ץ למלכודת ולבור שלו בעצמו בלי שישראל יתעייפו בריצה אחריונותן לו לרו
  .שקיבלה את המשימה להרגו, ורץ לכיוונה של  יעל, כאן יורד סיסרא ממרכבתו

  .יעל היתה האישה אשר זכתה שבאמצעותה תגיע לישראל ישועה גדולה
  ?ועל את סיסראולהרוג בפ, בזכות מה זכתה יעל להביא את הישועה לישראל

חסידה או רבנית , לא נאמר עליה שהיתה מלומדת. ל אמרו שהיא היתה אישה כשרה העושה את רצון בעלה"חז
מעלה זו היא שבח גדול . היתה עושה, שכל מה שביקש ממנה בעלה, שהמיוחד בה, היא היתה אישה פשוטה, גדולה

  .להבאת הישועה לישראלוזכות זו עמדה לה ליעל להיות השליחה בפועל , ביותר לאישה
ה את כל הכוכבים "נה הקביל אומרים שבאותו יום ש"חז. התנהלות המלחמה היתה ניסית ומנוגדת לדרכי הטבע

                   , ה היה עצום כל כך"חום זה שהוציא הקב .וציא את חום השמש והכוכביםבתחילה ה !והמזלות בשמים
  . לדרוך עליועד שהצבא לא יכול היה אפילו, וגרם שהאדמה שתחת רגלם נמסה

רגלי הסוסים ופרסותיהם גם הם נמסו במים הרותחים עד שהציפורניים והעצמות נשארו גלויות ללא , מלבד זאת
אבל החום לא היה השינוי . נכנסו לתוך נחל קישון, ומאחר שרצו לצנן את רגליהם, הסוסים החלו להשתולל. הבשר

  .וכל מזג האוויר התבלבל, ים על הטבעכים הממונאה שינה את המל" הקב–היחיד שנעשה בבריאה 
 –וכמו מטאטא ,  ונחל קישון עלה על גדותיו–כתוצאה משינוי מהלך הכוכבים השתנו גם כל העניינים הטבעיים 

  .כך נשמטו כולם לתוך הנחל. טאטא את כל חיילי סיסרא וגרף אותם
דמה שנמסה מתחתם גרמה לכך הא. אבל כאן לא הצליחו הסוסים, להסתדר בתוך מים, בדרך כלל, סוס יודע

  . והם הטביעו את כל חיל סיסרא בתוך הנחל, שנטרפה עליהם דעתם
  .לה עד מאודווהמהומה שם גד, ה לסיסרא וחילותיו ברד ואש בתוכו"מלבד כל זאת הוריד הקב

  ?מדוע דווקא הנשים מהללות ומברכות את יעל על המעשה שעשתה? "רך מנשים יעלותב"מפני מה אומרת דבורה 
והן תשארנה אלמנות כתוצאה מן , צה להרוג את בעליהןעל כל הנשים שסיסרא ררבותינו אומרים שיעל חסה 

  .לכן מברכות אותה הנשים שהצילה אותן מגזרת אלמנות. המלחמה האיומה הזו
  ?ספל זה מהו –' בספל אדירים'משקה אותו יעל חלב לצורך הריגת סיסרא 

  ".יםספל אדיר"ואת החלב נתנה לו ב, "מים שאל חלב נתנה "–יעל מביאה לסיסרא לשתות חלב 
  .ספל אדירים הוא ספל המיועד לשתיית מים. באותה תקופה היה מקובל שיש ספל מיוחד למים וספל מיוחד לחלב

אבל יעל החליטה להעמיד ,  מדובר בחלב ולא במים. היה סיסרא מבחין בכך, ל של חלבלו היתה מגישה לו את החלב בספיא
ואם לא יבחין אות הוא שהוא עייף ביותר והוא עתיד , לה עליו אם ירגיש בטעם החלב סימן שדעתו עוד צלו–אותו במבחן 
  .וכך ידעה יעל שהיא יכולה לעבור לשלב הבא, סיסרא אכן לא הבחין בין מים לחלב. ליפול בידיה

  ?ומדוע מתאר זאת הפסוק בפרוטרוט, מה עשתה יעל לצורך הריגת סיסרא
ואשר חיות היער , נוסע עם תשע מאות סוסים במרכבתו ש סיסרא הגיבור–יעל היתה נתונה באותה שעה בסכנה גדולה 

  . עומד מולה,פוחדות מן השאגה שלו
, ה עשה לה נס"אלא הקב,  היא לא קמה והלכה להביא את היתד–" שלחנהיידה ליתד ת "–הכתוב מתאר איך בדיוק הרגה 

וזאת על מנת שלא יתעורר , ת לעברםכשרק ידה נשלח, ועזר לה שהיא הצליחה להגיע לפטיש ולמקבת בעודה יושבת במקומה
                     לכן קודם כל , וא יתעוררה, יעל פחדה שמא כשתכה בראש סיסרא עם הפטיש והמקבת .סיסרא מן התזוזה שלה

                 .זמל לתוך ראשויורק אחר כך הכניסה לו את הא. והלמה אותו,  הפטישראשו עםתה אותו ב היכ–" והלמה סיסרא"
אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר ":  היא הנס הגדול שעליו מנבאת דבורה,שהיהעובדה שסיסרא הגדול נופל בידי א

  ".את סיסרא' שה ימכור היכי ביד א, אתה הולך
ום צד לומר שהדבר ארע כדי שלא יהיה ש,  הוא פועל באופן הפוך לטבע–יתברך כשהוא עושה ניסים לישראל ' זו דרכו של ה
וחושבים שאם נעשה כך וכך ,  אנחנו מתכננים מהלכים– לנו בשעת מלחמה בניסים שהוא עושה, כיוצא בכך .באופן טבעי

היתה נס והשמדת כל חילותיו שה ינפילת סיסרא בידי א .ה יש דרכים משלו כיצד למגר את כל האויבים"אבל לקב, נצליח
  .)דורש ציון( אלא בחסדי ה על בני ישראל עמו! שלא כדרך הטבע

  ).א" לרבינו בן ציון מוצפי שליט-אורחות ציון( - ""אל תקרי הליכות אלא הלכותאל תקרי הליכות אלא הלכות""

אך למהדרין יכין .  תבשיל נוסףםהואפילו אורז או ירקות מבושלים , ישתדל ויזהר להכין שני תבשילים לכל סעודה  .א
סעודות ואם נוהג בחול לאכול שנים צריך להכין ה תוכן יעשה לכל שלוש.  מדגים או עוף או בשרשני סוגי מנות

  .ם שישי ימנע מלאכול אותו תבשילוובי. שלושה תבשילים כדי שיהא ניכר כבוד השבת
 .ויש בזה סודות נפלאים, ות ולא יותרות שבת יהיה בן ארבע רגלים לא פחישתדל מאוד ששולחן של סעוד  .ב
 . אם יכול לכוין לסדר שולחנו בצד צפון ונרות שבת בדרוםטוב מאוד  .ג
זכר למן שירד מכוסה טל למטה וטל , ועוד מפה על גבי הלחם, שבת במפה מיוחדת לשבתהיזהר לכסות שולחן   .ד

משום שכאשר יסלקו המפה עם שיירי , ל יש לכסות השולחן עצמו בשתי מפות מחוץ ללחם"ולדעת מהרי, למעלה
ועל פי הזוהר הקדוש יש סוד בכיסוי השולחן בשבת משום כבוד , ה אחתקדלחן ערום אפילו האוכל לא יהיה השו

 .השכינה וכן בחול יעשה כן
               . והוא מגרש המזיקים וממתק כל הגבורות והדינים, יזהר מאוד שיהיה מלח מונח על שולחנו בכל הסעודות  .ה

 .פעמים' ויטבל הפת בו ג
 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"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 יצחק בן ליבה 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"נ ענייט בצלאל בן כשוור  ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ מרים בת גוהר ז"לע, ל"נ אברהם בן שרה ז"לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ אליהו בן מרים ז"על, ל" זהרנגיז בת טאוסמנ "לע, ל"נ חיים בן לונה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע

 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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י"ב שבט תשפ"ב | פרשת בשלח | שבת שירה | גליון 630

שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

הההההההדהדלקקת נרוהדלקת נרות

זכרתי לך חסד נעוריך

11116666:::222222221111777::3333444411118888::000777
""אאוררר עעע"פפפ לוווחחח

הההחחיייייםם" ללפפי
זזממניי ירררווששלליםםם  

אם חפצים אנו שיפתחו 
שערי שמים ותתעורר 
מידת הרחמים למטה, 
ישנו דבר אחד איתו 

אנחנו דופקים למעלה, 
'כל המרחם על הבריות 

– מרחמים עליו מן 
השמים'



שירה והודאה באישון ליל

150
80

10

85

בעיצומו של לילה 
בצד הכביש, עומד 
יהודי ושר ומזמר, 

עיניו זולגות דמעות 
אושר ונפשו מרוממת. 
לצידו הרכב הכבוי בו 
נסע, ומאחוריו ניידת 

משטרה ובתוכה שוטר 
חמור סבר 



העתיד עדיין, דאגה מניין?

של מי כרטיס ההגרלה?לשמחה מה זו עושה?

ששאלההה:

תשובההה:

2

זה הפחד שיחסר להם 
מים ויבואו לידי צמאון, 
גרם שאכן 'ויצמא 
העם למים', ולזה כפל 
לומר זאת בשנית. אכן 
המאמין בה', וודאי 
שלא תכזב תוחלתו...



רבי חיים פלאג'י זצ"ל על פירות יבשים
154

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

לשמחת ובקשת הציבור היקר,
נקיים גם השנה בסיעתא דשמיא  יחד כל תושבי השכונה את

 הכולל: תענית דיבור (ותענית צום למי שיכול) עם התחזקות בשמירת הלשון,
קריאת ג' ספרי תהילים ואמירת סליחות עם תקיעות שופר.

הלימוד יתקיים בבית הכנסת "בית-לוי"
רח' יוסף חכמי 48 שכונת בית וגן (מול מלון שלום)

ביום ששלישי טט"ז בשבט (18/1/22 למניינם)
 בששעה 9:00 | ארוחת בוקר קלה ומיד לאחר מכן קריאת שני ספרי תהילים.

 בששעה 13:30 | ארוחת צהרים קלה, ומיד לאחר מכן קריאת ספר התהילים השלישי.
 בששעה 16:15 | תפילת סיום התיקון. 

 בששעה 16:30 | אמירת סליחות וקבלת עול מלכות שמים.

 בששעה 16:45 | תפילת מנחה.

לשמחת ובקשת הציבור היק
ה בסיעתא דשמיא  יחד כל תו

הלימוד והכיבוד מוקדשים לע"נ ר' שאול חי בן מרים ז"ל ומרת סמרה בת רימה ע"ה



 "דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו על פי החירות"                                              
  -מאפטא       “     אוהב ישראל            ”   אברהם יהושע בעל                   ‘     אמר הרבי ר                -פסוק זה         

 מלמד אותנו בדרך רמז כמה יש להיזהר בעוון החמור של לשון הרע.                                                          
 חובה על האדם לשבת ולחנות (לחכות מעט).                                       -“ וישבו ויחנו           ” 
לפני שהוא נותן לפיו חירות לדבר ככל העולה על                                                 -“   לפני פי החירות                ”   

 רוחו...       
 

“ילחם לכם ואתם תחרישון‘ "ה
מגור היה אומר במלחמת ששת הימים                                “     בית ישראל           “   ר מגור בעל ה              “   האדמו       

ואתם ” ילחם לכם במלחמה ובגלל זה אתם  ‘  שה -“ ילחם לכם  ‘  ה ” שהפסוק  
 לא תדברו באמצע התפילה או בבית הכנסת דברי חול.                                                 -“ תחרישון       

 
 “ "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו                                   

הצועקים תמיד              -אמר הצדיק רבי מנחם מנדל מקוצק                                   -ישנם צדיקים             
 ה שיביא את המשיח.                 “ לקב   

מדוע במקום זאת אינם צועקים לישראל ומזרזים                                               -אמר הרבי              -ואני תמהה           
 אותם שישובו בתשובה שלימה וממילא יבוא המשיח.                                           

מרומז בכתוב במה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה:                                                -סיים הרבי               -דבר זה 
 “.  מה לך כי תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו!                                          ” 

 
 “ "ויבקעו המים            

 כל מים שבעולם!                -י: ויבקעו המים              “ מבאר רש       
הקשה הצדיק רבי שר שלום מבעלזא                               -לשם מה נבקעו כל המים שבעולם?                            

 והרי ידוע שאין הקדוש ברוך הוא עושה נס ללא צורך??                                                  -
וכמו      “     צרה     ”   ניתן לפרש גם בלשון                      “     מים     ”   את המילה                -השיב הצדיק                -אלא     

 “.  באו מים עד נפש              ” שדוד המלך אומר בתהילים:                         

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

•םהעון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעום   מוקדש ע"נ מור אבי רבי משה אפסי בן עישה ז"•  ם

 514‘  ג בשבט תשפ"ב | גיליון מס““בס"ד, פרשת בשלח |י

ובעו בארץ עותקים ברבבות מופץ ז"•םםהעוןן עישה בן אפסי משה רבי אבי מור ע"נ "ממווקקדש
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נשאלתי בדין שפתון שיש בו טעם, האם צריך הכשר, בספר 
הכשרות (פרק כא הלכה נא) כתב, שפתונים המשמשים 
לצביעת השפתיים ואף חסרי צבע המיועדים להחלקת 
השפתיים ולהגנה מפני קילופי עור עלולים להכיל חומרים בלתי 
כשרים, מוצרים אלו מועשרים בחומרי טעם טעימים לחיך ואין 
כ  ' מנוס כמעט מחדירת חלקיקים מהם אל תוך חלל הפה ע'
חובה לקנותם בהכשר מוסמך, ובהערה ריז כתב שם שיש 
לחשוש מכל מיני חומרים מן החי שמופקים שפתונים אלו, 
וציין עוד לעיין במאמרו של הרב יהודה שרבסקי בתהודת 

יעו''ש, ומבואר מדבריו דיש להחמיר רק באלו  16הכשרות גליון 
שיש בהם טעם, וכן כתב בספר השלחן כהלכתו (עמ' קסז) 
יעו''ש, וכ''כ כמה פוסקים, ואולם לכאורה יש לעיין בכ''ז דהא 
אכתי אינו מכניס לפה ומה שיש שפתונים עם טעם, היינו 
עיקרו משום הריח, הרי אף אחד לא מלקק שפתיו עם השפתון 

 כי אינו ראוי לאכילה.
ושוב ראיתי בספר חמדת חיים (עמ' עדר) שכתב שנשאל 
'א האם מותר למרוח על  י זילברשטין שליט' זקינו מרן הגר''
השפתים שפתון המונע יובש ללא הכשר שהרי אין אוכל ובולע 
את זה, והשיב שאין ראוי, עכ''ד, ומשמע דאינו אסור מדינא, 
ושם הביא מש''כ לו הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט''א רבה 
'ל: רצוי לכתחילה ליקח  ק וז' ' של שכונת גילה ירושלים עיה'
שפתון עם הכשר מחשש לשומן אסור, ואף שאינו אוכל את 
מ משמכניס אוכל לפיו, זה יקח ביחד עם טעם  ' השומן מ'
השפתון ויש דין אחשביה שזה יהיה לו לרצון, ובדיעבד כשאין 
אחר אפשר להקל עכ''ד, וכתב שכעי''ז כתב לו הגאון רבי שמאי 
כ  ' ל: ג' ' ת שבט הקהתי וז' ' ס שו' ' א בעמח' ' קהת גראס שליט'
מקפידין שיהא לכתחילה עם הכשר אפילו דאין לו ריח עכ''ד, 
ולדבריו יש להחמיר אפילו היכא שאין לו ריח, ואמנם מכל 
ל דאין להחמיר בזה, וגם בעיקר הטעם  ' דברי הפוסקים הנ'
שכתב הגר''א שזלינגר שליט''א כשיבוא לאכול הרי שידבק 
מהטעם של השפתון, אמנם לכאורה זה לא שכיח כ''כ כי בדרך 
כלל אדם ששם השפתון אינו הולך לאכול או לשתות כעת, 
כדי שהשפתון יפעל את פעולתו, ולא יבוא לקלקל מה שבא 

 לתקן.
א, הורה וכתב שאחר  ' ע אויערבאך שליט' ' וראיתי שהגר'
הבירור אצלו מומחי כשרות נתברר שבשפתונים שיש בהם 
טעם ערב לפעמים שמים גליצרין וחומר זה בחלק מהחברות  
מיוצר ללא תערובת איסור אלא שמצוי גם שהגליצרין נפסל גם 
מאכילת כלב וכיון דאיכא כמה צדדים בזה ראוי להקל, אלא 
שלכתחילה ראוי לקנות עם הכשר, אבל לדינא גם ללא הכשר 

אף שיש טעם מותר להשתמש בו.  
יוסף אביטבול)‘ (הר
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 סיפור לשבת

בשבת פרשת וארא האחרונה הוזמנתי לשבת 
התרוממות באחד מבתי המלון בארץ. מדבר בשבת 
שבה אני צריך להפנות את כל תשומת ליבי בשביל 
נו  לאבי ישראל  עם  של  לבבותיהם  את  לעורר 

 שבשמים.
שהגעתי אפוא לבית המלון, לאחר שארגנתי 
המחוממת  לברכה  פניתי  בחדר  חפצי  כל  את 
שממוקמת במלון לרווחת הנופשים, יום שישי לפני 

שבת קודש, קצת רוגע לנפש ולגוף 
כמובן שזה לא יזיק. אני נכנס לבריכה 
שבעקבות תקנות הקורונה הוגבלה 
השהות בה לשלושים וחמשה אנשים 

 בלבד בו זמנית.
ך  ו ת ל ו  בנ ו אב  ו  ס נ כ נ ע  ת לפ
ר  מ ו ש ה ש א  ל א ה  כ י ר ב ה ם  ח ת מ
ם  ה מ ע  נ מ ו ם  ת ו א ר  צ ע ה  ס י נ כ ב
להיכנס, "הברכה מוגבלת לשלושים 
ם  נ ש י ת  ע כ ד  ב ל ב ם  י ש נ א ש  מ ח ו
בבריכה שלושים וארבע אנשים ואם 
כן רק אחד ממכם יוכל להיכנס ולא 
שניכם יחד" אמר בפניהם אני שראיתי 
הצד  מן  המעשה  כל  את  ושמעתי 
הבחנתי בבחור העומד לצידי ואמרתי 
את מקומו  הוא ירצה לפנות  אולי  
בשביל שהאבא והבן יוכלו להיכנס 
יחד אל הבריכה כיון שהוא לפי הנראה 
כבר נמצא במתחם כמה שעות טובות 

לפני כולם. אך כאשר פניתי אליו וביקשתי זאת 
הבנתי שאני ניצב אל מול קיר בטון "אין מצב בעולם, 
למה מה קרה שאני אפנה בשבילם מקום"? אמר לי 
והוסיף עוד לדבר דברים שלדעתי היוו זלזול רב 
במידת בין אדם לחבירו, אך אני שתקתי והמשכתי 
לדרכי . הבן בתחילה לא רצה לוותר והחל לבכות 
ולבכות, אבל מיד האבא הבחין בי והצביע עלי ואמר 
את  אוהב  כ  כ" שאתה  זאיד  הרב  הנה  " ו  לבנ
הסיפורים שלו, ואתה יודע ולמדת ממנו כמה גדולה 
מעלת הוויתור בא ונוותר" אני גם כן הוספתי על 
דבריו ואמרתי לו שמוויתור לעולם לא מפסידים, 
ולהפך רק מרוויחים ובענק הבן שמע והסכים לוותר 
במה  ושלם  מאושר  היה  שגם  אלא  זה  רק  ולא 

 שעשה.
דקות אחדות חולפות והנה הגיע אלי אדם 
אחד והחל לספר לי שאשתו ביקשה ממנו לקנות 
לה פיצוחים לכבוד שבת, אבל לצערו הוא שכח 
וכעת אשתו לא מפסיקה להתקשר אליו ולשאול 
הטילה עליו,  שהיא  את מה  אכן עשה  אותו אם 
אמרתי לו "תקשיב טוב ידידי, לפניך יש עכשיו שני 
מצוות הראשונה היא לשמח את אשתך ולזה אתה 
מחוייב גם אם זה גובל בנסיעה של זמן מה ברכב, 
ודבר שני תסתכל על האבא עם הבן הזה שבוכה 
בפתח והם מאוד רוצים להיכנס לבריכה כאן אבל 
חסר להם מקום אחד כדי שיוכלו שניהם להיכנס, 
בא אתה ותחלץ חושים ותוכיח את התגברותך לפני 

 ה' יתברך".

את האמת שכבר לא הייתי צריך לשכנע אותו, 
הוא הסכים איתי מייד ופינה את מקומו בברכה, וכך 
יכלו האבא והבן להיכנס בשמחה לבריכה והכל בא 
על מקומו בשלום. ורק נוסיף ונספר שאותו הבחור 
הראשון שלא רצה והתריס כנגד הבן אדם לחברו 
נאלץ לעזוב את בית המלון בבושת פנים כאשר 
נערכה בדיקת תווים ירוקים זמן קצר לאחמ"כ 

 והתברר שלא היה לו תו ירוק כנדרש.
 אבל כאן רק מתחיל הסיפור.

בליל שבת בתחילת הסעודה מגיע 
אלי האבא של הילד ובפיו דבר מה 
שאני  ממני  ביקש  הוא  לי,  למסור 
אברך אותו שבזכות הוויתור של בנו 
בצהרים בבריכה שביתו שנמצאת 
בעזר"ה  תזכה  בשידוכים  ו  עכשי
כמה  בישראל  נאמן  בית  להקים 
שיותר מהר ובקלות וללא עיכובים 
ובעיות. וכמובן אני ברכתי אותו ואת 
ביתו והזכרתי לו שאין זו ברכה שלי 
י  מ ש ה  " ב ק ה ל  ש ה  ח ט ב ה א  ל א

 שמוותר זוכה לראות ישועות בנקל.
ישבנו בסעודה וכולם שרו שירי שבת 
ו  נהנ ו ן  המלו בית  י  ממעדנ אכלו 
הרצאה  מסרתי  הסעודה  ולאחר 
ך  ר ד י  ת ר ב ע ה  א צ ר ה ה ר  ח א ל ו
שולחנות המסובים ולפתע פגשתי 
שם את מיודענו אשר החליט לכבד 
את אשתו וליסוע במיוחד בדרך של כחצי שעה 
הלוך וחצי שעה חזור בשביל לכבדה ולקנות לה 
פיצוחים וגם ע"י זה פינה את מקומו בשביל האבא 
ובהן שיוכל ולהיכנס לבריכה ומתענג על פיצוחיו, 
וכאשר הוא ראה אותי הוא קרא לי וביקש ממני 
שאשב על ידו כי הוא רוצה לספר לי דבר מה ואז 
הוא התחיל לספר לי שיש לו בן שנמצא בשידוכים 
זה זמן רב ולא עלה בידם עדיין למצוא את האחת 
המיועדת לו מן שמיא אשר אתה הוא יוכל לבנות 
תורה  של  בית  שצריך  כמו  בישראל  נאמן  בית 
תורה  אוהבי  של  יר"ש וממשפחה  עם  וקדושה 
שבזכות מה  אם אפשר  וביקש ממני  אמיתיים, 
שעשה היום שוויתר וגם שימח את אשתו שאני 
אברך אותו שבנו ימצא את זיווגו בקלות. אני כמובן 
לא סירבתי וברכתי אותו ותוך כדי כן עולה  לי בראש 
מה שביקש ממני כמה שעות קודם האבא של אותו 
הילד מהבריכה ומיד התרוצצתי משולחן אחד 
 למשנהו ובררתי פה ושם, והפגשתי בין שני ההורים.

שימו לב טוב ביום ראשון כבר נערכה פגישה 
ראשונה. ולא יאומן! ביום חמישי האחרון (פרשת 
בא) הם סגרו ווארט בע"ה ועתידים להקים יחד בית 

 נאמן בישראל. 
זוהי כוחה של מידת בין אדם לחבירו, שמחת 
את אשתך וויתרת לשני הקב"ה לא נשאר חייב הוא 
ייתן לך מה שמגיע לך ומה שאתה זקוק עד אליך 

 בלי שום צער וטרחה ובדרך הקלה ביותר שיש.

הוא ביקש ממני 
שאני אברך אותו 
שבזכות הוויתור 
של בנו בצהרים 
בבריכה שביתו 
שנמצאת עכשיו 
בשידוכים תזכה 
בעזר"ה להקים 

בית נאמן 
 בישראל 

 לא להצטער אם לא התקבל לישיבה שבה חפץ
ולכן כשהיו באים למרן הגרי"ג אדלשטיין כאלה שלא הצליחו 
להתקבל לישיבה שביקשו ללמוד בה, והיו אומרים כי יש להם 
מזה צער גדול, היה אומר כי באמת זוהי מדרגה של אהבת תורה, 
שרוצים לגדול ולהצליח בתורה, אבל צריכים לדעת שהכל בידי 
שמים, ומן השמים נותנים לאדם את הטוב ביותר עבורו, 
כמאמרם (ברכות ס, ב) 'כל דעביד רחמנא לטב עביד', ובוודאי 

 להיכן שיתקבל זהו מה שטוב עבורו.
ובדרך כלל אם משתדלים ומתעקשים יותר מדי להתקבל 
דווקא לישיבה מסוימת שקשה להתקבל אליה, בסוף מפסידים 
מזה. וכמו שסיפר אחד מראשי הישיבות לצעירים, שבכל שנה 
עושים השתדלות להכניס את התלמידים לישיבות טובות, והיו 
תלמידים שלא התקבלו לישיבה שרצו, והתאמצו והפעילו לחצים 
גדולים עד שהצליחו לשכנע את הנהלת הישיבה לקבלם, והסוף 

 היה שלא הצליחו שם.
והיינו כי מן השמים נותנים לאדם את מה שטוב לו, בין 
בגשמיות ובין ברוחניות, וצריך להאמין שהישיבה שהתקבל אליה 
זהו המקום הטוב ביותר עבורו, ולא לדחוק יותר מדי כנגד מהלך 
הדברים הטבעי, רק להשתדל בגבול ובמידה, אך לא להרבות 

 בדרישות ובלחצים על הנהלת הישיבה לקבלו נגד רצונם.
ובאמת כשאדם חי עם האמונה, אין לו שום קשיים בחיים! וגם 
אם אינו מקבל מה שביקש, הוא מבין שהעיכובים הם מן השמים 
לטובתו. וכך היתה עובדא עם מרן הקהילות יעקב זצ"ל, שהייתה 
שאלה בדבר שרצו שיהיה באופן מסוים והיה עיכוב בזה, ואמר 
הקהילות יעקב שאם יש עיכוב, סימן שמן השמים רוצים שיהיה 
באופן אחר ולא כפי שרצו בתחילה, ובאמת לבסוף התברר שכך 

 היה טוב יותר ממה שחשבו בתחילה. (דרכי החיזוק)
 זהירות מרפיון לאחר הקבלה לישיבה

והנה צריך לדעת שגם לאחר שב''ה הבחור התקבל לישיבה 
והוא מרגיש מסודר, בכל זאת אל לו להתרפות מלימוד התורה 
הקדושה. וכבר נשאל מרן הגראי''ל שטיינמן זצ''ל מה לומר דברי 
חיזוק לבחורים שמסיימים כיתה ח' בת"ת וכבר התקבלו לישיבה 
קטנה, כדי שלא ירפו מעצמם מהלימוד בימים שנשארו עד סוף 

 הזמן.
אם ילמדו עכשיו   מתמיד הוא תמיד   -והשיב: ' יצליחו, כי '

מתמיד', ומי שעכשיו לא מתמיד, אז גם בישיבה יהיה לו קשה 
 להתמיד'. 

 תחושת הרוממות בעצם הכניסה לישיבה
אנו רגילים לחשוב, שבחור הנכנס ללמוד תורה בישיבה, זהו 
דבר המובן מאליו שאביו רושם אותו לישיבה והוא נכנס ללמוד 
בה. אך זו טעות גדולה, כי הנה בהחלטה גורלית זו, הבחור 
מתחיל דף חדש של מסכת חיים עמוסה במצוות, לאורך ימים 
ושנים בעזרת ה'. ואם יבין זאת, הרי ישמח מאד. ושמחה זו היא 
חשובה וקריטית מאוד לעבודת ה' יתברך, וכמו שהיה מרבה 
לצטט מרן הגראי''ל שטיינמן זצ''ל את דברי האר"י ז''ל {שער 
המצוות מ''ח שערים} וזה לשונו: ''דע כי העושה מצווה אחת, אין 
מספיק לו במה שיעשה אותה, אלא יחשוב בשכלו כאילו 
בעשותו אותה המצווה ירוויח אלף אלפי אלפים דינרי זהב, ויהיה 
שמח בעשותו אותה מצווה בשמחה שאין לה קץ בלב ונפש 
חפצה ובחשק גדול כאילו ממש בפועל נותנים לו! וכגודל שמחתו 
באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור העליון, ואם  

 יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש''.
וכשמרן הגראי''ל שטיינמן זצ''ל היה מקריא דברים אלו, היה 
אומר שאם רואים שאין לנו רוח הקודש, כנראה שחסר לנו 
ב''שמחה'' של המצווה. אך לכל הפחות ה'כניסה לישיבה', שהיא 
ה'גנרטור הרוחני' לכל חיי האדם, עניין זה צריך להגיע מ'ידיעה' 

 ובשמחה.
וכך כתב הגה''צ ר' ישראל אליהו ויינטרוב זצ''ל במכתב לבחור 
שנכנס לישיבה: "קיימת בעצמך הוי גולה למקום תורה", והרי 
הגולה למקום תורה כבר הקריב משהו, שעזב את הבית ואת 

ועליו לחוש ולהרגיש כי כבר זכה בזה להיות   -המקום הקדום  
 בגדר "מתייצב על דרך טוב". (אגרת דעת ל''ח)

פור לששבת ס



ה  ד נ ק ל ת  י ר ב ה ת  ו צ ר א ן  י ב ש ל  ו ב ג ב
משתרעים להם מפלי הניאגרה בשצף קצף שאינו 
פוסק לרגע ומושכים אליהם מיליוני תיירים בשנה. 
גם  אלא  למקום,  מגיעים  ירים  תי רק  לא  אך 
לוליינים. כאותו לוליין שמתח לו חוט דק לאורך 
המפל כדי להראות כיצד הוא צועד עליו מצד לצד 

 מבלי ליפול למים השוצפים שתחתיו. 
לו  פוסע  והוא  בו  סבי התאסף  רב  קהל 

מעדנות על החבל הדק מצד לצד, 
אך אז כשבא לצד השני לרווחתו של 
הציבור הרחב, מודיע הלוליין כי כעת 
והפעם  ל  חב ה ל  ע בשנית  יצעד 
ל  מהקה חלק  עצומות.  ים  י נ בעי
מאמינים לדבריו, וחלק עוצמים את 
עיניהם מרוב פחד וחשש שעוד רגע 
ם  י מ ה ל  א ח  נ ו צ ן  י י ל ו ל ה ו ד  ח א
השוצפים שלמרגלותיו. אבל הלוליין 
ניים  ובעי מכלום  נבהל  לא  עצמו 
עצומות פוסע על החוט מצד לצד 
ומגיע בבטחה אל העבר השני. כעת 
הוא לא נח והפעם מודיע שיחצה את 
המפל בפעם השלישית כשכעת לא 
רק עיניו יהיו עצומות אלא הוא גם 
יסחוב בידיו עגלה כבדה מעל ראשו. 
הפעם נותרים במקום רק בודדים 
בעלי עצבים חזקים במיוחד, והלוליין 

 מצידו חוצה בעיניים עצומות כשעגלה מעל ראשו.
אבל הוא עדיין אינו יודע מנוח. "לפעלול 
הבא", הוא מודיע, "אני זקוק למתנדב שיסכים 
מושלך  שמעל ראשי". הס  לשבת על העגלה 
בקהל ואיש אינו מתנדב, אבל בכל זאת ישנו 
מתנדב אחד צעיר שמסכים לבוא ולשבת על 
העגלה. יראה ורעד אוחזים את כל הצופים שעה 
שזה מתיישב על העגלה והלוליין יוצא שוב לדרכו 
הפעמים  כבכל  הפעם  גם  אבל  המסוכנת, 

 הקודמות הוא חוצה בשלום.
ואז עם סיום המופע ניגשים כמה סקרנים אל 
הנער שעלה לשבת על העגלה ומבקשים להבין 
"איך היה לך אומץ?" אך הלה מצידו לא מבין את 
לכם  יש  וכי   , שלי אבא  הוא  ן  י השאלה "הלולי

 מחשבה שלא אסמוך על אבא שלי?!"
אודות  הסבר  במילות  להכביר  צורך  ן  אי
הנמשל למשל זה אותו מספרים בעלי המוסר, 
המכוונים לציין עד כמה על האדם לסמוך על אביו 
בשמיים. אבל כדרכנו אבקש לספר סיפור של 

 השגחה פרטית שיראה עד כמה טוב לחסות בה'.
בערב חג הסוכות יצאתי לקניות. מילאתי 
עגלה בכל טוב ועמדתי בתור לקופה וכמצופה, 
התור ארוך והבלגן חוגג ובינתיים אני מתבונן 
בממתינים שלצידי והנה עומד שם יהודי שמפזז 
ואשתו  לקופה  בתור  מקומו  על  וה  בחדו לו 

 מבקשת בתחנונים "אתה עושה לי בושות!".
ברגע הראשון חשבתי שהבושות עליהן היא 

מדברת כרוכות בריקודים העליזים, אבל אז 
התברר מדבריה שהיא חוששת מסיבה אחרת. 
מצטבר  י  ו בשו מוצרים  בעגלתו  מילא  הלה 
שלמעלה משבע מאות ש"ח, בעוד בכיסו ישנם 
ארבע מאות שקלים בלבד. אך הוא בשלו, "אנחנו 
נלך  ואיתם  לחג  האלו  המוצרים  את  צריכים 
הביתה. אל תדאגי", הוא אומר, "יש בורא לעולם 

 והוא משלם".
זו המשיכה להתווכח איתו, אבל 
בינתיים הוסחה דעתי שעה שיהודי 
פלוני ממכריי ששהה במקום פנה 
של  קניה  כרטיס  לי  ומסר  י  אלי
וצה  ר י  אנ "  . ו עמדנ בה  הרשת 
לתרום אותו למי שזקוק לו", אמר 
לדבר  שליח  להיות  שמחתי   . לי
כרטיס  את  מידו  ולקחת  מצוה 
הקניה. ובינתיים הגיע תורו של 
את  פורק  והוא  ז  העלי המפזז 
י  א פ ו ק ה וד  בע ה  פ ו בק ו  רי צ מו
עד  זה  אחר  בזה  אותם  מעביר 
ת  ו א מ ע  ב ש " ז  י ר כ ה ו ם  י י ס ש

 וארבעים שקלים!".
"תראה", הוא אומר לקופאי, "אני 
אתן לך את מה שבורא עולם שלח 
לי ולגבי כל היתר תצטרך לדבר 
עם בורא עולם". אבל הקופאי לא 
מוכן לקבל את ההסבר: "לא, אחי! אני צריך לשים 
כסף בקופה, תביא לי את כל הכסף". והלקוח 
השמח מצידו מסביר שוב שהכסף הוא מאיתו 
יתברך ואין לו שום מושג למה שיצטרך להוסיף. 
והקופאי בשלו מתעקש על תשלום מלא והלקוח 
המפזז מסביר שוב והפעם בהילוך איטי יותר, 
"אלה המוצרים שאני צריך לחג, מובן? יפה, יש לי 
ארבע מאות ש"ח, זה מה בורא עולם נתן לי, מובן? 

 זהו. כעת אני הולך לבית...".
אבל הקופאי מתעקש: "מה אעשה? מי ישלם 
לתמונה,  נכנסתי  כאן  הסכום?",  שאר  את  לי 
הוצאתי מהכיס את כרטיס הקנייה שקיבלתי כמה 
דקות קודם לכן ומסרתי אותו לקופאי בחיוך רחב. 
הלקוח מבחינתו שש ושמח, "תהיה בריא, אתה 
השליח של בורא עולם", ואם להודות על האמת, 

 הצדקתי אותו.
הפקיד מעביר את הכרטיס ומחזיר אותו 
לאיש השמחה והביטחון, "יש לך כאן עודף של 
עשרה שקלים". "תוסיפי עוד גלידה!" מבקש הלה 
במיטה בכל המחזה בפנים  שעמדה  מאשתו 
משתאות וכך עם הקניה בסך שבע מאות ארבעים 
שקלים אליה נוספה גם גלידה לכבוד החג, יצא 

 הלה מהחנות שמח וטוב לב.
זהו כוחה של אמונה תמימה. וכל יהודי אם 
רק יאמין כך בבוראו בפשטות יראה שהקב"ה 
בקופה  לתור  עד  ו  צרכי כל  את  ו  אלי שולח 

 בצרכנייה. 

 סיפור לשבת

זו המשיכה 
להתווכח איתו, 
אבל בינתיים 

הוסחה דעתי שעה 
שיהודי פלוני 

ממכריי ששהה 
במקום פנה אליי 
ומסר לי כרטיס 
קניה של הרשת 

 בה עמדנו.

הקדוש מביא את דברות רבותינו ‘  אור החיים ‘ רבינו ה 
ל במדרש (שמות רבה כא,ו) שאמרו על מה שנאמר “ ז 

ל “ והקשה רבינו זצ “,  לתנאו הראשון ”   -“ לאיתנו ” בפסוק  
שמקום התנאי היה צריך להכתב בשעת חלוקת הים, 

ואולי כי יודיע הכתוב כי אחר ששב ” ל  “ וכותב רבינו זצ 
ה, ולא גזירת “ [הים] אז ידע שהוא תנאי שתנה עמו הקב 

כליונו או הגעת צביונו להתבטל מן העולם. והגם כי 
התנאי היה ידוע לו, אולי שלראות הפלאת הדבר שנתיבש 
ונעשו המים יבשה, וגם המים העומדים נעשו חומות 
אבנים, יאמרו כי בא עד קיצו גם כן, וכשחזר יודע כי אין 

 זה אלא תנאי ראשון בלבד.
אם היה ” ל איך היה אופן התנאי,  “ עוד דן רבינו זצ 

ל “ כ למה נרעש בפעם הזאת, כאמרם ז “ ליוצא מצרים, א 
(שם) שהתריס נגד משה ואמר לו שאין אני נקרע מפניך, 
שאני נבראתי ביום השלישי ואתה נבראת ביום השישי 

ימינו לימין משה, דכתיב (ישעיה סג, ‘  עד שנטה ה ‘,  וכו 
 “.מוליך לימין משה”יב) 

ל, שהרי מצינו כי ליחידי סגולה “ ועוד שואל רבינו זצ 
היה נקרע בעל כרחו, כמו שמצינו במעשה של רבי פנחס 
בן יאיר כמובא במסכת חולין (דף ז.) ואם לא התנה עמו 
אלא ליוצאי מצרים לבד, מה כוחו של רבי פנחס בן יאיר 

בחולין ‘  ש המעשה בגמ “להתגבר על מעשה בראשית. [עיי
ל, אכן תנאי “ פעמים] ומבאר רבינו זצ ‘  שחלק את הנהר ג 

על כל מעשה בראשית ‘  זה הוא בכלל התנאים שהתנה ה 
להיות כפופים לתורה ועמליה ולעשות כל אשר יגזרו 

 עליהם, וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא.
ולזה תמצא כמו כן בשמים ובארץ ובכוכבים ובשמש 
וירח, שלא עליהם הצדיקים יחידים, ואין צריך לומר 

 בעת הבריאה.‘ מרובים, כאשר חקק להם ה
ל (ויקרא “ ואמרו ז ‘,  בראך יעקב וגו ” והוא סוד אמרו  

ה לעולמו מי בראך, מי יצרך, “ רבה, לו ד) שאמר הקב 
ישראל והכל בכח התורה. וצא ולמד מה שכתבתי בפסוק 

 ‘).בראשית (א, א אופן ה
והנה ביציאת ישראל ממצרים, עדיין לא קבלו התורה, 
ואין גזירתם כל הנבראים גזירה, ולזה לא הסכים הים 
לחלק להם, וטען למשה אתה נבראת בשישי ואני 
נבראתי בשלישי, זה רמז כי אינו בן תורה, שאם היה בן 
תורה הנה הוא קדם לו, כי התורה קדמה לעולם כולו 

 (פסחים נד:).
והוליך ימינו לימין משה, פירוש, הראהו ‘ ולזה נתחכם ה

דכתיב (דברים לג,   -“ ימין ” כי הוא בן תורה המתייחס לה  
,  וגו “  מימינו ” ב)   וכשראהו תיכף ומיד נקרע כתנאי ‘

הראשון. ולזה כל צדיק וצדיק שיעמוד אחר קבלת 
התורה, יבוא בידי שטר חוב אחד לכופו לחלק בפניו. 
ותמצא שכשלא רצה לחלק לרבי פנחס בן יאיר ולהמלווה 

ד רבינו האור “ עימו רצה לקונסו, ופחד הים ממנו. [עכ 
 א].“החיים הקדוש זיע

פור ללשבת ללשבבס פו ס
 

 נס בחסד עליון

ויט משה את ידו על הים וישב ”
הים לפנות בוקר לאיתנו 

‘ ומצרים נסים לקראתו וינער ה
“ את מצרים בתוך הים  

 (שמות יד, כז)



שלושה מועמדים ענקי רוח וגדולי עולם בשם ''יוסף'' עלו בדיון בפמליא של מעלה שהיו ראוים 
רבי יוסף בן לב. רבי יוסף טיאטצ'יק, אשתו סיפרה   -לכתיבת ה''בית יוסף'' על הטור, והם: המהריב''ל 

שנה לא ישן במיטה מוצעת אלא מערב שבת לערב שבת, ועשה לילות   40עליו אחר מותו שבמשך  
כימים בשקידת התורה הקדושה וכדי שלא ירדם מתוך לימודו בלילה הניח שתי קערות מים מתחת 
השולחן וברגע שראה שנופלת עליו תרדמה טבל במים הקרים רגליו ונעור משנתו והמשיך לעסוק 
בתורה הקדושה, הוא נהג בפרישות ובטהרה. והשלישי הוא מרן! ''המחבר'' רבינו יוסף קארו. 
וההכרעה בשמים נפלה על רבינו יוסף ''קארו'' כי ה' חפץ ''ביקרו'' וזאת עקב הצדקות הגדולה 

 והענווה היתרה שהייתה בו כהר סיני שנבחר שעליו תינתן התורה.
 

לרבינו יעקב אבוחצירא היה בן  זקונים בשם ר' יצחק [שהבבא סאלי העיד עליו שהוא מורו ורבו 
 בלימוד התורה.] וכן היה בקי בכל חדרי תורה פשט, סוד, קבלה.

כשהיו הוא והבבא סאלי יושבים ולומדים בישיבה ביחד ור' יצחק היה הראש ישיבה, היו יושבים שעות 
ע"ג שעות ולומדים ביחד חברותא, וזכו ללמוד ביחד כמה פעמים את הש"ס, והעיד מרן הבבא סאלי: 
שמרוב שהיו לומדים ביחד הרבה זמן, היה מתעייף הוא ,ופעם התבטא ה'בבא סאלי', ואמר :"אני הייתי 
מתעייף [מהלימוד הארוך], ואילו הוא שהוא מבוגר ממני לא היה מתעייף "ר' יצחק נפטר כשהוא בן 

בדרכו לאסוף כסף לישיבה בחילופי אש שהיו בין שומר ראשו שהיה מלווהו בדרכו לבין שודדי   52
 הדרכים שניסו לשודדו זיע"א.

 
 סיפר הגאון הגדול רבי מאיר מזוז שליט"א, ראש ישיבת כסא רחמים:

"בצעירותי בשנת ה'תש"ך כתבתי מערכה בעניין ספירת העומר, וכדרכה של תורה, דין אחד נוגע 
במשנהו, ומדין לדין הגעתי גם לדון בעניין מניין וספירת עם ישראל. בתוך תשובתי ציינתי והזכרתי את 
דברי הרא"ם (פרשת כי תשא) שהדבר מותר. וכתבתי לתמוה על דבריו מהמשנה בריש פרק שני 
במסכת יומא, ומדבריו של הגאון רבי עובדיה מברטנורא דכתב שאסור למנות ולספור אנשים 
מישראל, ומדבריו משמע שאע"פ שסופר חלק מהם, בכ"ז אסור. וציינתי לעצמי שהדברים עדיין 

 צריכים עיון.
והנה כעבור ארבע עשרה שנים, נערך מפקד אוכלוסין בארץ ישראל מטעם שלטונות המדינה, ורוב 

ברק וחכמיה עמדו כחומה בצורה לאסור זאת, שהרי אסור לספור ולמנות את -ככל רבני העיר בני 
 ישראל.

והנה להפתעתי, במוצאי שבת נשא מרן גאון הדור זיע"א את דברותיו אודות המפקד, האם מותר 
פי ההלכה או לא, והקיף מרן זצוק"ל את הנושא מכל צדדיו, בבקיאות עצומה וסברא -לעשותו על 

נכוחה. ובדרך אגב הזכיר בדבריו וציין כלאחר יד את דברי הרא"ם שמותר למנות ולספור חלק מעם 
ישראל, וכל האיסור הוא רק כשסופרים את כל עם ישראל ללא יוצא מן הכלל, וציין שהקשו עליו 
ממסכת יומא, אך הוסיף ואמר שכבר מרן החיד"א ומהר"י עייאש זצ"ל מיישבים את דבריו של הרא"ם, 
ומסבירים שאכן מן התורה אין 
איסור למנות ולספור חלק מעם 
ישראל, אלא שרבנן אסרו לספור 
שבעם  מיעוט  לו  אפי ולמנות 
 , ת א ז י  ע מ ו ש ב י  נ א ו  . ל א ר ש י
נותרתי מתפעל ומשתומם על 
זיע"א  מרן  של  בקיאותו  גודל 
בתורה הקדושה, איך שכל רז לא 
אניס ליה! וקושיא זו שנתקשתי 
בה במשך ארבע עשרה שנה , 
תירץ אותה מרן כלאחר יד, תוך 

 כדי לימודו.

 סיפורים מחזקים  
 מנהג החת"ס לדרוש בליל ראש השנה לפני מעריב 

בס' להורות נתן (להגר"נ גשטטנר זצ"ל מועדים ח"ג דרשה לליל ראש 
השנה עמ' כ') מבאר לפי הנהגה זו את מנהג מרן החתם סופר זצ"ל  לדרוש 

 בליל ראש השנה בין מנחה למעריב.
שהרי כתב בשל"ה שיש סוד לחבר יום ולילה, והביאור הוא שהרי הכל 
הולך אחר החיתום, ולכן ראוי שכשמסתיים הלילה או היום יחברם בתורה 
או תפילה, שע"י שמתעסק בדברים שבקדושה בזמן הסיום, נתקדש 
למפרע כל הזמן שעבר, וכן מבחינת ההתחלה, שהיות שבהתחלת הזמן 
הבא עסק בקדושה, נתקדש כל הזמן העתיד לבוא, וכ"ש בסיום השנה 
שעברה ובתחילת השנה החדשה, ודאי שנכון לעסוק אז בתורה, וכ"ש 
בעסק התורה דרבים, שע"י לימוד התורה בעת זו, אף אם לא השלמנו 
לחם חוקנו בתורה בשנה שעברה, כעת ברגע האחרון של השנה עדיין יש 
כל לקדש למפרע את השנה שעברה, ומכאן ולהבא מתקדשת השנה 

 בקדושת התורה ע"י הרגע הראשון של השנה, ע"כ.
וראה נטעי גבריאל הל' יום הכפורים (פכ"ז סעי' ז הע' יא עמ' לב) שהביא 
מהמטה אפרים (סי' תריט סעי' ט) את המנהג ברוב הקהילות שהרב אומר 
קודם התחלת כל נדרי דברי כיבושים ומוסר כדי לעורר לב הציבור כי 
קדוש היום לכפרת עוונות ועת רצון היא להתענות ביום הקדוש הזה, 
וכתב שמעתי בשם מרן הגה"ק מהר"א מבעלזא טעם דאיתא בשל"ה 
הובא במג"א סי' א' שצריך לחבר יום ולילה בתורה או בתפילה והחיוב 

 הוא בכל יום ומכ"ש ביום הקדוש הזה.
וחשבתי על פי הרעיון הזה, שאף יש בזה מקור למנהג בקהילות ישראל 
שהרב או תלמיד חכם אחר דורש בליל שבת לפני ערבית, כדי לחבר את 
ששת ימי המעשה עם יום השבת, ולקדש למפרע את כל ימות החול 

 בעסק התורה.  
 אבן שיש בה כח טבעי לבקוע את המים

ְבֵני     ְוָיֹבאּו  ּוְבָקֵעהּו  ם  ַהּיָ ַעל  ָיְדָך  ֶאת  ּוְנֵטה  ָך  ַמּטְ ֶאת  ָהֵרם  ה  ְוַאּתָ טז)  (יד,
ה. ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ  ִיֹשְ

במדרש רבה (שמות כא,ט) מובא שטענו המצרים שמשה לא יכול 
לעשות כלום בעצמו אלא ע"י המטה, שהרי בו הכה את היאור, ובו הביא 

 את כל המכות, 
וכשבאו ישראל לתוך הים והמצרים עומדים מאחוריהם, אמר הקב"ה 
למשה 'השלך את מטך' שלא יאמרו אלולי המטה לא היה יכול לקרוע את 
הים, שנאמר 'הרם את מטך'. [וראה בכלי יקר כאן שביאר מדוע דווקא 

 בקריעת ים סוף היה צריך לסלק את המטה].
מבואר מהמדרש שבאמת לא השתמש משה עם המטה כדי לבקוע את 
הים, אלא אם היד בלבד, וכפי שנראה מהמשך הפסוקים, שהרי בהמשך 
פסוק זה נאמר 'ונטה את ידך', ולהלן (פסוק כא) נאמר 'ויט משה את ידו 
על הים', וכן להלן לגבי חזרת הים, נאמר (פסוק כז) 'ויט משה את ידו'. 

 [אף ברבנו בחיי פירש כך, וכן הוא בפירוש הרא"ש].
אולם במכילתא (סו"פ בשלח פרשה ו) נראה שהיכה עם המטה את הים, 
שמובא שם "המטה הזה הביא עשר מכות על המצרים במצרים ועשר על 
הים", וכן נראה מהמדרש תנחומא (ואתחנן ו) שמשה הלך לים הגדול 
ן ַעְמָרם, ָמה  שיבקש עליו רחמים מה' שיכניסנו לארץ, והשיב לו הים: "ּבֶ
ְקּתָ  ְוִחּלַ ַתִני  י ְוִהּכִ ָך  ַמּטְ ּבְ ָעַלי  אָת  ּבָ ׁשֶ ַעְמָרם,  ן  ּבֶ ה  ַאּתָ ַהּלֹא  ִמּיֹוַמִים,  ַהּיֹום 
ִביִלים". וכן מבואר באבות דרבי נתן (פל"ג,ב) "נטל משה  ר ׁשְ ֵנים ָעֹשָ ִלׁשְ

 הים נקבים נקבים".ונעשה מטהו והכה על הים 
ממעשה שאירע עם הגר"א זצ"ל (מובא בקונטרס צפה בי"מ שנדפס בסוף 
תהילים עם פי' שערי פרנסה טובה, ירושלים תשכ"ה עמ' ב וכן מובא 
בשם הגר"א בס' תכלת מרדכי למהרש"ם), נראה שלמד כמדרשים שמשה 
לא הכה עם המטה, שבימי הגר"א ז"ל אירע מעשה שהיתה מצויה אבן 
קטנה באיזה בית ברוסיה, ויוחסו לה סגולות יוצאות מן הכלל, והם לא 

 ידעו את טיבה.
לאחר שחוקרי הטבע ברוסיה נלאו למצוא פתרונה, פנו לחבריהם חכמי  

הטבע באשכנז, לחפש פתרון לטבעה של אבן זו, גם מחכמי המדע 
 באשכנז נעלם הדבר, והם עמדו להחזירה לרוסיה.

לפני החזרת האבן יעץ להם מנדלסון שר"י (מאבות תנועת ההשכלה 
הארורה) לפנות להגר"א ז"ל ששמו נודע לתהלה כבקי בכל שבע החכמות 
(וכוונתו היתה כדי ללגלג עליו שבוודאי לא ידע פשרה של אבן זו) והם 

 נענו לו.
הגר"א גילה באזניהם שטבעה של אבן זו הוא סנפירונון, שטבעו לחלק 
מים למרכיביו השונים מבחינה כימית, והם נוכחו לדעת בגדלותו של 
הגר"א גם בחכמות הטבעיות. משנודע הדבר למנדלסון הפגין את דעותיו 
הכוזבות להכחיש את נס קריעת ים סוף, בטענה שמטהו של משה 
סנפירונון היה כדברי חז"ל (תנחומא וארא ומובא ברש"י להלן יז,ו), והוא 

 שבקע את הים באופן טבעי ולא באופן נסי. 
משנודע הדבר להגר"א שלח לו, אפיקורס שכמותך בתורה הקדושה נאמר 
'הרם את מטך', הרם כלומר סלקהו מן הצד, כמו הרימו מתוך העדה בפ' 
קרח, שבפירושו הבדלו, ונטה את ידך ולא את המטה על הים ובקעהו, 

 והוא נס קריעת ים סוף.
וראה ילקוט שמעוני (ישעיה פ' נ"ד רמז תעח) שסנפירנון זה ספיר, וזו 
אבן שכשמכים עליה בפטיש אינה נשברת, וכ' הרד"ק שם שזו אבן 

 היהלום.
וראה אריכות בזה בס' נפלאות מתורת השי"ת (מאמר טבעת חותמו של 

 עולם פ' פ"ב)  
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ן

החיד"א ומהר"י עיי ואמר שכבר מרן הוסיף ממסכת יומא, אך

 בין המשתתפים יוגרל:

 

פרסם את 
 ההשגכה

אנו מזמינים אתכם, 
קוראינו היקרים לשתף 
אותנו בסיפורי השגחה 
ואמונה שאירעו אתכם 

 או ששמעתם
 ניתן לשלוח אלינו

alon7148454@gmail.com 
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 העלון לעלוי נשמת:
בכור חי בן בטי, 

 'ר בן זושאאברהם
יום ' ר בת יהושע, לאה

מיכאל בן  ליפמאן, טוב
אלכסנדר בן מרי, שרה, 

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

מנחם שלום בן שמחה, 
תמרה , חים בן אסתר

 .תנצב"ה -בת יעקב 
ולהבדיל בין החיים 

העלון  למתים,
בת שבע בת  לרפואת:

, משה בן מנדל, ליאורה
נפתלי בן דבורה, 

צביה בת ה סביטלנ
–,ברכה, מרי בת חנה

בתוך שאר חולי עמו 
שראלישראל

ְּבִבַּזת ִמְצַרִים, ּבֹוֵלט  )יט, יג( "ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו"
ַהַּמֲעֶׂשה ַהְמיָֻחד ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. ְּבָׁשָעה ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל  ּוֵמִאיר

ְוָכל ֶאָחד ָרץ ִלְצֹּבר ְלַעְצמֹו ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ֵמָהְרכּוׁש,  ֲעסּוִקים ַּבִּבָּזה,
ֶׁשִּמְתַעֵּלם ַלֲחלּוִטין ֵמַהּסֹוֵבב אֹותֹו, ּוְמַחֵּפׂש  ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַהָּיִחיד

לֹות יֹוֵסף, ֶׁשִהְׁשִּביַע ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהעֲ  ִּבְדֵבקּות ַאַחר ֲארֹונֹו ֶׁשל
 ֶאת ַעְצמֹוָתיו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ְמַׁשַּבַחת ֶאת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַעל ָּכ ְואֹוֶמֶרת: "ּבֹא  )סֹוָטה יג.( ַהְּגָמָרא     
ה ַרֵּבנּו, ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ֻּכָּלן  ּוְרֵאה ַּכָּמה ֲחִביבֹות ִמְצוֹות ַעל מֹׁשֶ

ְּבִמְצוֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר "ֲחַכם ֵלב ִיַּקח ְוהּוא ִנְתַעֵּסק  ִנְתַעְּסקּו ְּבִבָּזה,
 .)ח, ִמְׁשֵלי י(ִמְצֹות" 

 ְוִאם ָחַׁשְבנּו ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ִהְפִסיד ָממֹון ִמֶּזה, ְּכָלל ּוְכָלל לֹא! לאֹ      
, ֶאָּלא ִהְרִויַח ִּפי ַּכָּמה ְוַכָּמה, ְוִהְתַעֵּׁשר ְּבִלי  ַרק ֶׁשּלֹא ִהְפִסיד ִמָּכ

ח ּוַמֲאָמץ ִמְּפֹסֶלת לּוחֹות ַהְּבִרית. ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרִּׁש"י ַעל ַהָּפסּוק  טֹרַ
: "ֶהְרָאהּו ַמְחָצב ְסַנִּפיִרינֹון ִמּתֹו ָאֳהלֹו, ְוָאַמר לֹו )א, לד( "ְל "ְּפָסל

, ּוִמָּׁשם ִנְתַעֵּׁשר ֹמֶׁשה ַהְרֵּבה". ַהְּפֹסֶלת  ִיְהיֶה ֶׁשְּל
 ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים זצ"ל, ַּבַעל ַה"ֶּבן ִאיׁש ַחי", ָהיּו ְּבַבְגָדד ְׁשֵני ִּביֵמי     

 ְיהּוִדים ֶׁשִהְתַּפְרְנסּו ִמְּקִנַּית ְּגרּוָטאֹות ַוֲחָפִצים ְמֻׁשָּמִׁשים
 ּוְמִכיָרָתם.

ׁש יֹום ֶאָחד, נֹוַדע ָלֶהם ַעל ַעְרִבי ֶׁשִּמְתּגֹוֵרר ְּבִקְרַבת ָמקֹום, ֶׁשּיֵ      
 ִמְבַחר ֲחָפִצים ְיָׁשִנים ִלְמֹּכר, ְוֶהְחִליטּו ָלֶלֶכת ְלָׁשם ַיְחָּדו. לֹו

 ְּבַדְרָּכם, ָעְברּו ְּבָסמּו ְלֵבית ְּכֶנֶסת, ְוַאַחד ַהִּמְתַּפְּלִלים ָיָצא     
 ִלְקָראָתם. "ָאָּנא, ְיהּוִדים טֹוִבים", ָּפָנה ְוָאַמר, "ֵיׁש ָלנּו ִּתְׁשָעה

ִלים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִהָּכְנסּו ָנא ְוַהְׁשִלימּו ִמְנָין, ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ִמְתַּפּלְ 
 ֲחִצי ַקִּדיׁש ּוְלִהְתַּפֵּלל". לֹוַמר

ָהֶאָחד ָמַׁש ִּבְכֵתָפיו, ִהְתַנֵּצל ֶׁשהּוא ְמַמֵהר ִלְקנֹות ְסחֹוָרה,      
ִאם ָלֶלֶכת ִעם ֲחֵברֹו אֹו  ִהְמִׁשי ְּבַדְרּכֹו. ַהֵּׁשִני, ִהְתַלֵּבט ְוֵתֶכף

ַהְּמַחֵּזר ַאֲחֵרי ִמְנָין. ִאם ֶאְתַעֵּכב ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵהָעֵתר ַלְּיהּוִדי
 ֶאת ָהִעְסָקה ַהּקֹוֶרֶצת. ִאם ֲחֵבִרי ָהָיה ִנְׁשָאר  ָחַׁשב ְלַעְצמֹו, ַאְפִסיד

ְלַבּדֹו, ְּבַוַּדאי ִיְקֶנה ֶאת ֶחְפֵצי ִאם ֵיֵל  ִעִּמי לֹא ָהְיָתה ְּבָעָיה, ֲאָבל
 ָהֵעֶר ְוַיְׁשִאיר ִלי ֶאת ַהְּפֹסֶלת.

ְלַבּסֹוף, ִנְׁשַאר ַּבָּמקֹום ְוִהְצָטֵרף ַלִּמְנָין, ְּכֶׁשהּוא ָׂשם ִּבְטחֹונֹו ַּבה'      
 ַעְצמֹו ְּבָאְמרֹו "ִמְצָוה ַהָּבָאה ְלָיְד ַאל ַּתְחִמיֶצָּנה". ּוְמַחֵזּק

 ְּכִפי. ַהְּמִכיָרה ְמקֹום ֶאל ִמֵהר, ַהְּתִפָּלה ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ְלַאַחר     
 . ֲחֵברֹו ְיֵדי ַעל ְּכָבר ִנְקנּו ָהֵעֶר ַּבֲעֵלי ַהֲחָפִצים ָּכל, ְלַעְצמֹו ֶׁשֵּתֵאר

 זֹאת ְּבָכל ִנְׁשַאר אּוַלי ִלְבֹּדק ִנָּסה, ֵריקֹות ְּבָיַדִים ָלׁשּוב לאֹ  ְּכֵדי     
 ֵעֶר ְוַחְסֵרי ְּבלּוִיים ְּפִריִטים ֲעֵרַמת ַּבִּפָּנה ָמָצא ְוִהֵּנה, ָמה ְּדַבר

 .ְלֵביתֹו ּוָפָנה אֹוָתּה ָקָנה. ִּכְמַעט
 ֵאיזֹו, נּו. "ָּבלּוי ַּכר ַהְּדָבִרים ֵּבין ּוָמָצא, ַהֲחִביָלה ֶאת ִמֵּין, ְּבֵביתֹו     

 ַהּזֹו ַהָּכִרית ֶאת ִמֶּמִּני ֶׁשִּיְקֶנה ִמי, "ְּבַצַער ְלַעְצמֹו ִּגֵח", ְמִציָאה
 , ָלַאְׁשָּפה ַהַּכר ֶאת ְלַהְׁשִלי ָחַׁשב הּוא..." ַּדַעת ֲחַסר ִלְהיֹות ָצִרי

 ַסִּכין ָנַטל. ְּבנֹוצֹוָתיו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִנָּתן ֶׁשִּיְהיֶה ְּבַדְעּתֹו ֶׁשָאזָעָלה ֶאָּלא
. ַהֻּׁשְלָחן ַעל ְוָנְפלּו ֵמַהַּכר ָּפְרצּו ְלָבנֹות נֹוצֹות. ַהַּבד ֶאת ַלְחֹּת ְוֵהֵחל
 ְלַהִּניָחן ְּכֵדי ָידֹו ְּבַכף אֹוָתן ָחַפן, ַהּנֹוצֹות ֶאת ְלהֹוִציא ֶׁשִּסֵּים ְלַאַחר

 .ְמיֶֻחֶדת ְּבַׂשִּקית
 ְוִהְתַרֵּׁשם ְלֵעינֹו ֵקְרָבּה הּוא. ּבֹוֶהֶקת ְּבֶאֶבן ִהְבִחין ְלֶפַתע     

 ִנְרָּגׁש ְוִנַּגׁש, ְּבֵחיקֹו ַהַּמְרָּגִלית ֶאת ָטַמן. ְיָקָרה ְּבַמְרָּגִלית ֶׁשְּמֻדָּבר
 .ָׁשְוָיּה ֶאת ֶיֱאֹמד ֶׁשַהָּלה ְּכֵדי ַּתְכִׁשיִטים סֹוֵחר ֶאל
, ְלַצד ִמַּצד ֲהָפָכּה, ְּבִהְתַּפֲעלּות ַהַּמְרָּגִלית ֶאת ַהּסֹוֵחר ָּבַחן     

 ."ְזהּוִבים ַּבֲחִמִּׁשים ִלְקנֹוָתּה מּוָכן ֲאִני: "ִהְכִריז ְרָגִעים ַּכָּמה ּוְלַאַחר
 ֹאֶפן ֶׁשְּבָכל ָיַדע ֲאָבל, טֹובֹות ֲאָבִנים ִּבְמִחיֵרי ִהְתַמֵּצא לאֹ  ָהִאיׁש     

 ֶאת ָנַטל, ָלִעְסָקה ֶנֱעַתר הּוא. ָעֵתק ְסכּום ֶזהּו ְזהּוִבים ֲחִמִּׁשים
 .ֵּביתֹו ְלֵעֶבר ָׂשֵמחַ  ְּבֵלב ּוָפָנה ַהְּזהּוִבים ֲחִמִּׁשים

 ָלֶהםְוִסֵּפר ֵּביתֹו ְּבֵני ּוְלֶיֶתר ְלִאְׁשּתֹו ָקָרא, ְלֵביתֹו ִנְכַנס ַּכֲאֶׁשר     
 ִמְנָין ֶׁשִהְׁשִלים ִּבְזכּות ַמְרָּגִלית לֹו ֶׁשִּזְּמָנה ָהֶעְליֹוָנה ַהַהְׁשָּגָחה ַעל

 .ְּתמּוָרָתּה ְזהּוִבים ֲחִמִּׁשים ִקֵּבל ִּכי ְוהֹוִסיף, ָלִעְסָקה ְלַמֵהר ִּבְמקֹום
  ֲחִמִּׁשים ְּתמּוַרת ַהַּמְרָּגִלית ֶאת ָמַכְרּתָ , "ִאְׁשּתֹו ָקְרָאה?!" ָמה"     

 

 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
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1 
 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין

 ְּבִחיָרה ֲחָכָמה 



 ֵאיְנ ִמְתַמֵּצא ֲהֵרי?! יֹוֵתר ַהְרֵּבה ָׁשָוה ִהיא ְואּוַלי?! ִּבְלַבד ְזהּוִבים 
 "!ְּכָלל ַהֶּזה ַּבְּתחּום

 "!ֻּבְּצָעה ְּכָבר ָהִעְסָקה, "ָאַמר?" ֶאֱעֶׂשה ָמה ֲאָבל"     
 ַעל ִמְתָחֵרט ַאָּתה ִּכי לֹו ֶוֱאֹמר, "ִאְׁשּתֹו ָּפְקָדה", ַהּסֹוֵחר ֶאל ֵל"     

 ֶׁשָראּוי ְּכִפי ָּדָבר ִלְמִביֵני ָהַלְכּתָ  ְולאֹ  ֶנְחָּפז ֶׁשָהִייתָ  לֹו ֱאֹמר. ָהִעְסָקה
 ."ַלֲעׂשֹות

 ְוִכי, ִאְׁשּתֹו ִעם ַהֶּצֶדק ָאְמָנם ִּכי ָיַדע ֶאָחד ִמַּצד .ָנבֹו ָהָיה ָהִאיׁש     
 ִיְהֶיה לאֹ  ֶׁשַהּסֹוֵחר ְלַעְצמֹו ֵּתֵאר ּוֵמִאיָד, ָּבִעְסָקה ִמַּדי ֶנְחָּפז ָהָיה
 .ְלִהְתָחֵרט ָּכֵעת ֶׁשְּמֻאָחר ּוְבֶצֶדק ִיְטַען ַהָּלה. ְּדָבָריו ֶאת ִלְׁשֹמעַ  מּוָכן
 יֹוֵסף ַרֵּבנּו ֶׁשל ְלֵביתֹו ָלסּור ֶהְחִליט ּוְלַבּסֹוף, ָּגְבָרה ִהְתַלְּבטּותֹו     

  ַּגם ְמֻקָּבל ִיְהֶיה לֹו ֶּׁשַּיִּגיד ַמה ֶׁשָּכל ְּבָיְדעֹו, ַּבֲעָצתֹו ִלְׁשאלֹ  ְּכֵדי ,ַחִּיים

 .ִאְׁשּתֹו ַעל
 ַהְּזהּוִבים ֲחִמִּׁשים: "ְוָאַמר ִחֵּי, ַהַּמֲעֶׂשה ָּכל ֶאת ַהָּגאֹון ְּכֶׁשָּׁשַמע     

ב וְהחַ ! ִמָּׁשַמִים ַמָּתָנה ַמָּמׁש ֵהם ֶׁשִּקַּבְלּתָ   ָענִיתָ ַאָּתה:  ָּׁשוּט פ ּוןֹ  ֶׁשְ
 ָאְמרּו ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ַוֲחָכֵמינּו, ַקִּדיׁש ֲחִצי ֶׁשל ֲאֵמִנים ֲחִמָּׁשה
 ְּכפלֹ (. ֵצא ק"ב' תוס) ְזהּוִבים ֲעָׂשָרה הּוא ַהֶזּה ָּבעֹוָלם ָאֵמן ֶׁשְּׂשַכר
, ְזהּוִבים ֲחִמִּׁשים ְּבִדּיּוק ְל ַוֲהֵרי, ְזהּוִבים ַּבֲעָׂשָרה ֲאֵמִנים ֲחִמָּׁשה
 ְּבֶדֶר ְל ָׁשַלח ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא. ַהַּמְרָּגִלית ַּבֲעבּור ֶׁשִּקַּבְלּתָ  ַהְּמִחיר
 ָלַדַעת ָעֶלי ֲאָבל, ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ְל ַהֻּמְבָטח ַהָּׂשָכר ֶאת ִנְפָלָאה

 ."ֲערךְֹ  ְלֵאין ָּגדֹול ַהָּבא ָּבעֹוָלם ֶׁשַהָּׂשָכר
 ,ְלִאְׁשּתֹו ַהְּדָבִרים ֶאת ּוְכֶׁשִּסֵּפר, ַחִּיים יֹוֵסף ְלַרֵּבנּו הֹוָדה ָהִאיׁש    

 )אֹוְצרֹוֵתינּו(. ַּבֲעָלּה ֶׁשל ַהִחָּפזֹון ַעל ַצַער ׁשּום ָחָׁשה ְולאֹ  ִמָּיד ִהְתַּפְּיָסה

 .ה"תשס בשנת שנים עשרה חמש לפני מתחיל הסיפור
 בכולל וללמוד אברך להיות, זכות ובאיזו למה יודע ואיני, זכיתי     

 .ביום שעות שמונה לפחות
 שבה העיר, באשקלון אברכים הרבה היו לא תקופה באותה     
, היום למצב בניגוד זאת. זה את זה הכירו האברכים וכל, גר אני

 רחבי בכל נמצאים חכמים ותלמידי פינה בכל כולל יש' ה שברוך
 .הבתים לבעלי תורה ומרביצים העיר

 בחביבות אותנו קיבלו השכנים. לכולל קרוב נאה דירה רכשנו     
 .נפלאה הייתה והאווירה

 לבנות אוכל שבו מקום חיפשתי שנה אותה של הסוכות בחג     
 ביותר הקרוב המקום. גרים אנו שבה לדירה סמוך הסוכה את

 .הבניין מדיירי אחד של הכפולה בחניה נמצא
 בחניה הסוכה את לבנות רשותו את וביקשתי אליו ניגשתי      
 מתורה מאוד רחוק היה ימים שבאותם( השכן להפתעתי. שלו

 שלי הרכב את להחנות מוכן אני: "ואמר מאוד התרגש )ומצוות
 פי על אף, תמיד אותי כינה הוא כך( הרב כבוד. הסמוך ברחוב
 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     

 השכנים. נולדו לא עוד מהם וחלק ,קטנים אז היו הילדים. גרים
 .בצמא תורה דברי ושמעו בסוכה הצטופפו שלנו

 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     

 השנה גם בבקשה, שוכח לא הרב כבוד: "ואמר מיוזמתו אליי פנה
 ".בחניה אצלי הסוכה את תבנה

 חג אותו. נפלא יהודי שהוא לו ואמרתי בחום אותו חיבקתי     
 יום בכל בסוכה להתארח השכנים הקפידו שוב. מרומם היה

 החניה בעל החביב שהשכן לב שמתי. תורה דברי ולשמוע
 .מאוד חשובות שאלות ושואל מהרגיל יותר החג במצוות מתעניין

 .מאוד אותי שימח הוא
 עזהמהעיר שלנו שהשכנים מכיוון, ברחובות להסתובב     

 בכל אותנו להרוג ורצו בחיים שנישאר להם מתאים שלא החליטו
 .וקסאם גראד טילי שלנו העיר על לירות החלו הם .מחיר

 טילכל. ברזל כיפת ולא אזעקות היו לא ימים באותם     
 בקרבת שהיה ומי, שנופל איפה נופל היה יורים היו שהערבים

. מחסה ולמצוא הטיל של השריקה את לשמוע צריך היה מקום
 לא הטילים הסוכות חג כשהתקרב אבל .מפחיד היה באמת זה

 מבשנה יותר רבות סוכות נבנו חג באותו, להיפך. אחד אף עניינו
 .רגילה

הראשונים צעדיו את עשה כבר החביב השכן שנה באותה     
 למצוא נצטרך כנראה שהשנה לאשתי אמרתי. תשובה כבעל
 לבנות ירצה בוודאי החניה בעל' ה ברוך כי, לסוכה אחר מקום

 מצד. בהסכמה הנהנה אשתי .שברשותו בחניה שלו הסוכה את
 גדולה שמחה יש שני מצד אבל, מאוד נוח היה המקום אחד

 .באמונה מתחזק יהודי עוד – לשכינה
 המוחלטת להפתעתי .לחוד ומציאות לחוד מחשבות אבל     

 .אחרות תוכניות לך שאין מקווה אני, הרב כבוד: "היקר שכני אמר
 אבל. "מופתע הייתי ."בחניה אצלי בונה אתה שלך הסוכה את

 השכן. שאלתי?" אותה תבנה איפה! סוכה בונה אתה גם השנה
 העיקר, מקום אמצא אני, לי תדאג אל, הרב כבוד: "ענה היקר

   ."הבית על לי שומרת שלך הסוכה. החניה את לי' תקדש' שאתה
 .יקר יהודי של תמימות איזו. בקול צחקתי

 קצב את הגבירו מהדרום הערבים אך, נפלא היה הסוכות חג     
 מיני כל אשקלון שלנו העיר על נופלים היו יום מידי כמעט. הירי

 .כולם אצל מובנת בהלה שיצרו נפץ בחומר מלאים מעופפים
 לשלומם ישראל עם כל התפלל החנוכה חג של השמיני בנר     
 טילים נורו שלנו העיר על. יצוקה עופרת במבצע החיילים של

' ה ברוך אבל, מגורים בתי על ממש התפוצצו מהם וחלק, רבים
 של ההשגחה את להסביר דרך אין. ישראל לעמו ניסים שעושה

ת ִסּפּור  :ְלַׁשַּבָ

2 

 מקום קדוש 



 
  3 

 .ילדיו על מלכנו אבינו
 חזק רעש שמעתי מלחמה אותה של הקשים הלילות באחד     
 טיל לגלות נחרדנו בבוקר. הרעש פשר מה ידעתי לא. חבטה של

 לא הוא ולמזלנו, היקר שכני של לחניה בשלימותו שנפל
 שכני. נורא אסון מתרחש היה מתפוצץ היה הוא אם. התפוצץ

 לך אמרתי? הרב כבוד, רואה אתה: "ואמר אותי חיבק היקר
 הסוכה את בונה היית לא אם. החניה את מקדשת שלך שהסוכה

 איזו: אמרתי ושוב אליו חייכתי". מתפוצץ היה הטיל בחניה
 התמימות בזכות התרחש הנס בוודאי .יקר יהודי של תמימות

 .שלו
, גדלו שלנו הילדים. פ"תש שנת והגיעה, ביעף חולפות השנים     

 השכן הפך השנים עם. בעצמם להורים הפכו כבר מהם וחלק
 .בתורה בידיעותיו אותי עקף מזמן והוא, צדיק חכם לתלמיד היקר

  שלו הבן את והציע לביתי היקר השכן נכנס הערבים באחד     

 

 כל לפי נפגשו הילדים. מהרעיון שמחה רעייתי. שלי לבת כשידוך
  .קדושה של בית להקים החליטו ולשמחתנו ,ההלכה גדרי
 שעברו וככל ,תאריך וקבענו לחתונה להתארגן התחלנו     

. הוירוס בגלל להתקיים תוכל לא רגילה שחתונה הבנו הימים
מקום למצוא צריכים היינו המגבלות כל ועם, לבטל אסור חתונה
 .החתונה את בו לקיים

 לקרוא מתעקש עדיין הוא( הרב כבוד: "אמר שלי הצדיק השכן     
". החתונה את לקיים כדאי איפה יודע שאני חושב אני, )כך לי
 .שאלתי?" היכן"

 של מקום היא שלי החניה: "ואמר החניה על הצביע הוא     
 אתומקדש הסוכה את שם בונה הרב כבוד שנה בכל. קדושה
? התפוצץ ולא טיל נפל שנה עשרה שתים שלפני זוכר .המקום

 מההצעה שמח די הצעיר הזוג להפתעתי". בזכותך הכול זה
גליון משכן  -אשקלון ', ב בנימין(". קדושה"ה בחניה משמחת חתונה ונערכה

 )שילה

 
 בלא הכשר מיוחד לשמיטה. -אין לקנות פירות בין התאריכים המסומנים בטבלה, או מוצרים המכילים פירות מתאריכים אלו  -ברכישה בחנות או בשוק 

הגידולים שנקטפים הרי הם הפקר ופטורים מתרומות ומעשרות ויש לנהוג בהם קדושת שביעית. ירקות  -בתאריכים שבלוח "קדושת שביעית"  -בקטיף עצמי (מהגינה וכדו') 
 אסורים באכילה לעולם (לנוהגים כהרמב"ם). -נקטפו בתאריכים שבלוח מסומן "איסור ספיחין" ש

 ו.בזמן הביעור יש להוציא את הפירות הקדושים בקדושת שביעית מן הבית ולהפקירם בפני שלושה אנשים, ולאחר מכן יכול להחזיר פירות אלו לבית -ביעור 
 

 ביעור: עצמי (מהגינה וכדו'):בקטיף  ברכישה בחנות או בשוק: שם:

 חיטה
 אין צורך בהכשר לשמיטה -מיובא מחו"ל 
מסוף חודש אייר (סוף מאי)  –(ביבול מקומי 

 בשמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה)

מסוף חודש אייר (סוף מאי)  –איסור ספיחין 
 אין ביעור בשמיטה עד חנוכה בשנה שלאחריה.

 חילבה

(תחילת יוני) בשמיטה מתחילת חודש סיוון 
עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) שלאחר 

 השמיטה
 (הרוב מיובא מחו"ל)

בצמח שנשתל או נבט לאחר  -איסור ספיחין 
תחילת השמיטה, עד אמצע חודש סיוון (תחילת 

 יוני) שלאחר השמיטה

סוף חודש חשוון 
(אמצע נובמבר) בשנה 

 שלאחר השמיטה
 

 ַלְּׁשִמיָטה ְזַמִּנים לּוחַ 

ואין דרך לזרוע  מאחרמותר לבנות גדר בין שדהו לרשות הרבים, 
הרבים ואין חשש שיזרע בחפירה זו. ומטעם זה,  סמוך לרשות

לביתו או לבית חברו, וכן בין שדהו  מותר גם לבנות גדר בין שדהו
 )סאלשדה של גוי. (רב, רס, ר

 

מותר לבנות גדר סביב עץ צעיר, כדי שלא יתקלקל מהעוברים 
 . (שלה)ושבים

 

מותר לחפור ברחוב לצורך קביעת עמודי חשמל וכדומה, כי אין 
 דרך לזרוע שם. (רס) 

 

 ריסוס
שדה שיש בה תולעים או אילנות שיש בהם מזיקים, מותר לרסס 

 (רצ)כדי להמיתם.   שם חומר הדברה

וחונקים אותם, מותר  המזיקים לצמחיםאם גדלו עשבים רעים 
 להוציאםואם לא מועיל הריסוס, מותר  . לרסס על העשבים

 במעדר, ובלבד שלא יהפוך את הקרקע. (רצז)
 

וחושש שיעלו בה עשבים שיפריעו לנוי הגינה, מטופחת גינת נוי 
נביטה, על מנת שלא יעלו העשבים שם. ואם  מותר לרסס במונע

ולהוציאם, כיון שאינם מזיקים  כבר עלו העשבים, אסור לנכשם
גבוה יותר  לצמחים. אבל מותר לגוזמם מעל פני הקרקע בגיזום

גם מהרגיל, כיון שמשנה וניכר שכוונתו לנוי בלבד, אך אם מתכוין 
 אסור. (ש״ה צ) -לתועלת הקרקע והאילן 

 

עכברים שמזיקים לאילנות, מותר לצודם בשביעית. וכן מותר 
 י למנוע את היזקם. (רצו)בשדה, כד לתת רעל עכברים

 :ֲהָלכֹות ׁשֹוֶנה
 מתוך החוברת 

 "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" 
 ְׁשִמיָטה ִהְלכֹות לרב דוד שלום נקי שליט"א 



 

 

 

 : יציאה :כניסה 
 17:37 16:21 :ם-י

 17:38 16:36 : ת"א
 17:40 16:39 ב"ש: 
 17:36 16:25 :חיפה

 "פיצוחים", ו"אתגרים".מתוך הספרים: 
 
 

 :מחשבה חידת
ראובן ושמעון הם שני אחים. שמעון צעיר מראובן בשנתיים, 

 שנים היה גילו של ראובן כפול מגלו של שמעון. 15ולפני 
 בני כמה הם כיום?

 
 

 :חשבון חידת
כדי  9לספרה  7בין הספרה ש להציב תמטי יאיזה סימן מ

 ?7-וגדול מ 9-לקבל מספר הקטן מ
 
 

 אני": מי" חידת
 אני מופיעה בסוף הסתיו אבל לא באביב.

 ניתן למצוא אותי בחורף אך לא בקיץ.
 מי אני? 

 
 
 

 
 
 

 :המחשבה לחידת פתרון
 .ר זו ביצה קשה..כאש

 
 

 :חשבון לחידת פתרון
 ק"מ. 630

 360ושות יחד מרחק של ע הרכבותשתי , נתוניםהעל פי 
ש בשעה וארבעים וחמש קמ" 630וממילא   קמ"ש

 דקות.
שעה  -בין שתי הרכבות הו המרחק זק"מ  630כלומר, 

 וארבעים דקות קודם הפגישה ביניהם.
 
 

 אני": מי" לחידת פתרון
 האות ו'.

רונה כמעט נגמרת, וכל פעם מישהו צועק: "קלףואני מרגיש שהק
 ..."אחרון בידי!

 
 בראיון עבודה:

 "אז לסיכום, מה לדעתך התכונה הכי חזקה שלך?": מראיין
 "התמדה".אני: 

יי, נשמע מעולה. אנחנו נתקשר אליך"."אוקמראיין: 
 ה"..."זה בסדר, אני אחכה פאני: 

 
 בראיון עבודה:

 מראיין: "אז מה למדת?"
 דעה".אני: "הנדסת תו

 !"קצוע כזהמראיין: "אין מ
 "יש מקצוע כזה, והתקבלתי".: אני

 "...מראיין: "יש מקצוע כזה והתקבלת
 

 מאיפה אני יודע ערבית?רוצים לדעת 
 באוטובוס!ות יכמהכריזה על המס

 אלפיאד, ויירוס קורונה מקאלי לא, קיממה אל ה'זהר, עודרן"
 "...באס
 

את פקק הקולה דעתי: כשאני פותחשני דברים שמוציאים אותי מ
 ...חלב בקרטון ויש כזה צליל ואין צליל של גזים, וכשאני פותח

 
 אותו שאל שפעם ,א"זיע אייבשיץ יהונתן רבי הגאון על מספרים

היו אבותיכם הלא ?ושחצנים גאים היהודים אתם למה" :אחד שר
 על בניו ואת אשתו את הרכיב משה כי ידוע ,חמורים על רוכבים

 אתם ואילו. חמור על שיבוא טוענים אתם שלכם והמשיח, חמור
 .!"סוסים על רוכבים הזה בדור

 וזאת, ענווה בגלל לנו באה, סוסים על רכיבתינו גם": הרב לו ענה
 !"...ודוכסים שרים ונהיו ,לגדולה עלו הגדולים שהחמורים מפני

 בדיחות: חידות:

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

זמני 
 השבת:

מתחילת השמיטה עד תחילת חודש חשוון  חסה
 בשנה שלאחר השמיטה

 מתחילת השמיטה. –קדושת שביעית 
בצמח שנשתל או נבט לאחר  –איסור ספיחין 

תחילת השמיטה, עד תחילת חודש חשוון (תחילת 
 נובמבר) בשנה שלאחר השמיטה

 אין ביעור

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר  חציל
השמיטה

 מתחילת השמיטה. –קדושת שביעית 
בצמח שנשתל או נבט לאחר  –איסור ספיחין 

תחילת השמיטה, עד חנוכה בשנה שלאחר 
 השמיטה

 אין ביעור

 חרדל

מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני) בשמיטה 
עד אמצע חודש סיוון (תחילת יוני) שלאחר 

 השמיטה
 (הרוב מיובא מחו"ל)

מתחילת חודש סיוון (תחילת יוני)  -איסור ספיחין 
 בשמיטה עד חנוכה שלאחר השמיטה

תחילת חודש אב 
(תחילת אוגוסט) 

 בשמיטה

 חרוב
בסוף מאמצע חודש אלול (אמצע ספטמבר) 

השמיטה עד אמצע חודש חשוון (תחילת 
 נובמבר) בשנה שלאחריה (תשיעית)

מאמצע חודש אלול (אמצע  -קדושת שביעית 
ספטמבר) בסוף השמיטה עד סוף חודש טבת 

 (אמצע ינואר) שלאחריה.
 אין איסור ספיחין

סוף חודש טבת 
(אמצע ינואר) שלאחר 

 השמיטה
 מאת: כושרות
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. "ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים" 
:  

ַע ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ְוגֹו'. ַוַּיַעׂש  "ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ְיהֹוׁש#
מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  ְוגֹו'.  ַּבֲעָמֵלק  ְלִהָּלֵחם  מֶֹׁשה  לֹו  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ַע  ְיהֹוׁש#
ַע ִּכי ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק  ְּכֹתב ֹזאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ְיהֹוׁש#

. ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים. ַוִּיֶבן מֶֹׁשה ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ה' ִנִּסי" 
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מתי מתפרצים לבית בלי לדפוק?

*

 .

ספרים בבית = 
לומדים גם בבית!

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

 (לסטים בלבד). 
 מתחרה בכל הצעת מחיר. 

משלוחים לכל הארץ.

052-7176882



Daf.Tfilot.orgDaf.Tfilot.org
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פרנסה – רק משמים
הרה”ק  יד(  )יד.  לכם  ילחם  ד’ 
מפרימישלאן  מאיר  רבי 
הנה  דרכו,  ע”פ  מפרש 
כי  לחם,  לכם  נותן  השי”ת 
לאדם  ממציא  הקב”ה  באמת 
‘ואתם  ולבסוף  מחסורו,  די 
חורש  ‘לב  מלשון  תחרישון’ 
דהיינו  יח(  ו.  )משלי  מחשבות’ 
מלאים  אתם  לומר,  שרצה 
איך  במחשבות  ומתייגעים 
כך  ואחר  פרנסה,  למצוא 
ידכם  שבכח  בנפשכם,  תדמו 

עשיתם את החיל הזה.
)מרגניתא דר’ מאיר( 

המוסר נפשו לכבוד 
ה’ לא מצפה לנס 
להוושע מהצרה

ויאמר ד’ אל משה, מה תצעק 
ישראל  בני  אל  דבר  אלי, 
מטך  את  הרם  ואתה  ויסעו. 
וגו’ ובקעהו ויבאו בני ישראל 
)יד, טו - טז(  בתוך הים ביבשה. 
‘ואתה’  דתיבת  לדקדק,  יש 
מיותרת, ודי היה לומר ‘והרם 
עפ”י  לפרשו  ויש  מטך’.  את 
בדניאל  הכתובים  משמעות 
שרוצה  דמי  יז-יח[,  ]פסוק  ג’ 
קדושת  בעד  נפשו  למסור 
לחשוב  צריך  אין  ית’,  שמו 
השי”ת  לו  יעזור  אולי  כלל 
ויציל אותו מן הרוצים ליקח 
מחויב  הוא  רק  נפשו,  את 
ממש,  בפועל  נפשו  למסור 
בלי שום מחשבה אחרת. רק 
אם יזדמן שהשי”ת הוא מציל 
אותו מזה המיתה ,זהו רצונו 
קטרוג  היה  כאן  והנה  ית”ש. 
פכ”א  ]שמו”ר  ישראל  גדול על 
היה  מצרים  של  שהשר  ס”ז[ 
מקטרג: “הללו עובדי עבודה 

זרה, והללו”. ולא היה להם לישראל אז שום זכות להצלתם. על 
כן רצה השי”ת לזכות את ישראל ולהביאם לידי מסירות נפש, 
מצרים  מיד  אותם  להציל  שיוכל  זכות  להם  יהיה  זה  שבעבור 
ולקרוע הים בפניהם. וזהו שאמר לו הקב”ה למשה, “מה תצעק 
ציווי  לעשות  עליהם  ויקבלו  ויסעו”,  ישראל  בני  אל  דבר  אלי, 
,בוודאי  יעשו  כה  ואם  הים.  לתוך  לילך  נפש,  במסירות  השי”ת 
יהיו כדאים להצילם, אך הם בנ”י, אינם צריכים לדעת מזה. אולם 
,’ואתה’, לך אני מגלה ש’הרם את מטך וגו’ ויבאו בני ישראל בתוך 

הים ביבשה’.
)הרה”ק רבי שלמה מבאבוב זי”ע(

אמונה ובטחון בשלימות - ביבשה 
כבתוך הים ובים כמו ביבשה

ויבואו בני ישראל “בתוך הים ביבשה”. ובני ישראל הלכו “ביבשה 
עד  הבטחון,  בגדר  אז  ישראל  היו  כך  כל  כט(  כב,  )יד,  הים”.  בתוך 
שהלכו בים בבטחון ואמונה גדולה כמו אדם שהולך ביבשה, וזהו 
ויבאו בני ישראל “בתוך הים ביבשה”, פי’ באותו בטחון ואמונה 
שהלכו ביבשה, באמונה זו, הלכו בתוך הים, דהיינו שהיתה להם 
אמונה גדולה ופשוטה... שיש בטחון שהוא בעיניו כמזומן לפניו. 
“נועם  הק’  בספר  איתא  הים”,  בתוך  “ביבשה  הלכו  ישראל  ובני 
א-ל  ברוממות  כ”כ  הלכו  שישראל  שושנה....  בליקוטי  אלימלך” 
בים,  שהלכו  כמו  ונפלאותיו,  השי”ת  ניסי  והביטו  ,וראו  ביבשה 
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ה'תשפ"ב

גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

 גני הילדים 
 * 

 כתות הת"ת 
* 

 מכינה לישיבה קטנה כלל חסידית 
 - הרי"ף 35, אלעד 

 * 
בית הכנסת

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

אילו היה פרעה נגוע בליצנות לא 
יצאו אבותינו לעולם ממצרים

ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ 
יז( הטעם דלא נחם א’ דרך א’ פלישתים  )יג.  פלשתים 
כי הפלשתים הם היו קליפה של ליצנות, כדאיתא בגמ’ 
)ע”ז יט.( ובמושב לצים לא ישב )תהלים א, א( אלו פלשתים 

עיי”ש. ואמר הרה”ק הרבי ר’ מנחם 
מנדל מרימנוב זי”ע כי פרעה לא היה 
אילו  כי  ליצנות,  של  מהענין  יודע 
ליצנות,  יודע פרעה הענין של  היה 
משועבדים  ישראל  בני  היו  אכתי 
לפרעה, לפי שע”י כח הליצנות היה 
יכול לבטל את כל האותות והמכות 
שעשה לו השי”ת, וזהו הכונה “ולא 
פלשתים”,  ארץ  דרך  אלקים  נחם 
שהיה נס שלא הלכו דרך פלשתים, 
שאילו היה פרעה יודע ומכיר הענין 
ישראל  בני  היו  לא  ליצנות  של 
וכשסיים  ממצרים,  לעולם  יוצאים 
הרה”ק הרבי ר’ מנדל מרימינוב זי”ע 
והראה  החלון,  אל  נגש  דבריו  את 
על הרקיע ואמר, אתם רואים שזהו 
רקיע, אמנם בכח של ליצנות יכולים 

לבטל ולומר שאינו רקיע. 
)הרה”ק הרבי ר’ מנחם מנדל מרימנוב זי”ע(

החלק העצוב של 
יציאת מצרים

ויהי בשלח, )יג. יז( לשון הכתוב הוא 
“ויהי בשלח” אשר כידוע ויהי מרמז 
שפרעה  הצרה?  ומהי  צרה,  עת  על 
שלח “את העם”, היינו ששלח ביחד 
את  ‘העם’  את  גם  ישראל  בני  עם 
ה’ערב רב’ אשר אכן המה היו לאבן 
ועידן,  עת  בכל  ישראל  לבני  נגף 

במשך השנים לאחר יציאת מצרים.
)אגרא דכלה( 

כי בשמחה תצאו 
וחמשים עלו וגו’. )יג, יח( דרש הרה”ק 
הדברי ישראל ממודז’יץ את התיבה 
‘וחמשים’, בהיפך האותיות ‘ושמחים’, 
ישראל  בני  עלו  ושמחים  דהיינו, 
בשמחה  ‘כי  שנאמר  ע”ד  ממצרים, 
אמר  ולא  ‘וחמשים’  ומ”ש  תצאו’. 
ששמחתם  לומר  ושמחים,  בפירוש 
שערי  מחמישים  שעלו  ממה  היה, 
טומאה, לחמישים שערי טהרה ,ולא 

שמחת כסף וזהב, ביזת מצרים.
)דברי ישראל(

כשהמלך בראש צבאותיו סימן כי 
פניו לשלום אולם כאשר הוא צועד 

אחר צבאו סימן שנערך למלחמה
והנה  עיניהם  את  ישראל  בני  וישאו  הקריב  ופרעה 
כי  היא  הכוונה  י(  ויראו מאד.)יד.  נוסע אחריהם  מצרים 
החילוק אם כוונת המלך להלחם דייקא או שמוליך הוא 
‘כאילו’ למלחמה על אויביו וכוונתו שיתיירא  את עמו 
אחר  הולך  להלחם  כוונתו  דאם  אתו,  וישלים  האויב 
חיילותיו, וכמו שאמרו במדרשם )ילקוט שם( דרך המלכים 
לפניהן,  מקדימים  וחיילותיהם  בסוף  מנהיגים  להיות 
משא”כ אם הולך לעשות שלום דרכו להיות הולך בראש 
כי הוצק חן בשפתי המלך להיות נצמח השלום בינו ובין 
מלכותו  כל  כי  השכיל  פרעה  כאשר  ולכן  ריבו,  אנשי 

עמהם  לעשות שלום  רצונו  היה  כן  על  בישראל  תלוי 
כדי שיחזרו למצרים ויחזור מלכותו, על כן התקרב לפני 
חיילותיו, ועל כן לא יראו כלל בני ישראל, זולת כאשר 
)שמו”ר  נוסע אחריהם הוא שר של מצרים  ראו מצרים 
פט”ו טו(, השכילו כי ביאתו למלחמה ולקטרג עליהם מה 

נשתנו אלו מאלו, על כן ‘ויראו מאד’. 

)חיי עולם להגרש”ש טויבש אב”ד יאס(

ישועה מיד ה’ היא ישועה לעולם 
ראיתם  אשר  כי  וכו’,  ד’  ישועת  את  וראו  התיצבו 
)יד,  עולם  עד  עוד  לראתם  תספו  לא  היום  מצרים  את 
ותווכחו  שתראו  בזה  הכונה  ד’’  ישועת  את  ‘וראו  יג( 
לראותם  תוסיפו  לא  כי  ד’,  ישועתכם באה מאת  אשר 
עד עולם, כי ישועה הבאה על ידי מלאך אינה ישועה 
היינו, אתה  ד’”  “רפאני  וכן פרשו המקובלים  עולמית. 
בעצמך, אז ‘וארפא’ היינו רפואה עולמית ולא כן המלאך 
שאינו מרפא רפואה עולמית כי הוא רוצה שישלחוהו 

שוב לעשות את רצון ד’ ולילך בשליחותו.
)אגרא דכלה(

שר וגדול נפל בישראל
 כ"ק הגה"צ רבי יהוסף חיים שיינפלד זצ"ל

אבד"ק קריית הרצוג ב"ב
זקן  ימים,  ושבע  זקן  עולמו  לבית  נסתלק  התשפ"ב  טבת  ח'  ביום 
יהוסף חיים שיינפלד זצ"ל רבה  הרבנים בישראל, כ"ק הגה"צ רבי 

קרית הרצוג בב"ב, נולד ביום י"ב תמוז תרפ"ח לאביו הרה"צ רבי ישראל שלמה 
זצ"ל ועלה לארץ לאחר ששתה את כוס התרעלה ואף על פי כן התנער מעפר 
וכל ימיו היו חטיבה אחת של הרבצת תורה ועיון התורה במסירות נפש במידה 

גדושה ביותר.   
אבל יחיד נעשה לנו מוסדות שטפנשט רבנן ותלמידיהון על האי שופרא דבלי 
בעפרא אורו או מלא מלא ברכת השם המקבל כל אדם בסבר פנים יפות ומקרב 
כל אדם לתורה ולמצוות, הרב זצ"ל היה משתתף באירועי הקמת המוסדות למן 
שחר הקמתם, ועד לשנותיו האחרונות ממש, נשא דרשותיו המלהיבות במרכז 
ובבית מדרשינו ברחוב מהרש"ל  הרוחני שהוקם ברחוב החלוצים בשכונותו 
ברכת  מעמד  בראש  עמד  עת  הנאדר  המעמד  לטוב  זכור  במיוחד  ברק,  בבני 
החמה הכללית שנערכה לפני י"ג שנים בערב פסח י"ד ניסן ה'תשס"ט, עת הגיע 
להשתתף החל מתפילת שחרית שנערכה ברוב עם ברחובה של עיר, בשטח 
החצר של המוסדות ברחוב החלוצים, לאחר התפילה נשא הרב דברים מלהיבים 
בשבח המצווה הנדירה, ולאחריהם יצא לרחובה של עיר רחוב ז'בוטינסקי, עצר 
ומלכות את  בירך בשם  ותפילין  וכשהוא עטור בטלית  את התנועה הסואנת, 
הברכה - ברכת החמה, תוך כדי שהוא מתבטא: "זכיתי לברך פעם האחרונה את 
הברכה הנדירה, בפעם הבאה אתם כבר תהיו פה בלעדי", כאשר כל הנוכחים 

מהסים את דבריו ומאחלים לרב אריכות ימים ושנים טובות.
אמת'  'תורת  המכון  לספרי  והמלצותיו  הסכמתו  דברי  הרב  שלח  כן  כמו 
'סגולת מלכים' מאוצרותיו של  נלהבים לספר  וכתב דברי הסכמה  שטפנשט, 

הרה"ג אברהם יעקב סלמון שליט"א בהוצאת המכון.
קדומים,  מדורות  מופת  דמות  הרבנות  עולם  של  מנופה  נעקרה  בהסתלקותו 
בדורות  נטועים  היו  ונשמתה  רוחה  אך  בינותינו,  נטועה  שהייתה  דמות 

קדמוניות ימים, ימים שהיו ואינם. ת.נ.צ.ב.ה.

נואם במסיבת י"ג שנים 
להקמת מוסדות שטפנשט

על מרפסת המוסדות בברכת 
החמה ערב פסח תשע"ט

שנה שביעיתשנה שביעית
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2 באר בשדה- שטפנשט

שבוודאי ראו שם... וכמו”כ גם היום, יש צדיקים כאלו, 
שרואים ניסי השי”ת... בכל מקום בואם, והתורה נצחית.
)אהבת שלום(

החלק המוסתר גדול מהחלק הגלוי
אז ישיר )טו. א( 'השירות נכתבות אריח על גבי לבינה 
פי"ב(  סופרים  מסכת  ב,  טז,  )מגילה  אריח'  גבי  על  ולבינה 
הוא  לבינה  הכתב,  הוא  אריח  במגילה:  רש"י  ומבאר 
החלק שאין בו כתב - והוא כפלים מן הכתב. ובשירת 
הים, טעם הדבר כך: ראתה שפחה על הים, מה שלא 
)מכילתא – מובא ברש"י בשלח טו, ב(.  ראה יחזקאל בן בוזי 
ממנה  שחלק  כך,  כל  גבוהה  היתה  הים  על  ההשגה 
לא היה יכול להתבטא במילים וזה מתאים בלבינה – 

שהיתה כפלים מן הכתב".
)הרה"ק רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין - בוצינא עילאה(

הקריאה בשבת-שירה מעוררת את הזמן
אז ישיר משה ובני ישראל )טו. א( על הפסוק “אז ישיר 
משה” אומרים בשם הרה”ק מלובלין זי”ע, כי יש בזה 
פרשת  בשבת  דהיינו  השירה,  קריאת  זמני  לשני  רמז 
את  ישראל  אמרו  בו  הזמן  פסח,  של  ובשביעי  בשלח 
נאמר בלשון עתיד  ישראל”  ובני  “ישיר משה  השירה. 
האלו,  הזמנים  בשני  ושנה,  שנה  בכל  כלומר  והווה, 
משה  “ישיר  ומתחדש  השירה,  ענין  מחדש  מתעורר 

ובני ישראל את השירה”.
השיר  בעלי  “וכל  נא:(:  )שבת  ז”ל  אומרם  פירוש  וזהו 
וטובלין  עליהם  ומזין  בשיר  ונמשכין  בשיר  יוצאין 
וכל  ומרים  ואהרן  משה  הם  השיר”  “בעלי  במקומן”. 
שקוראים  הזמנים  בשני  ושנה  שנה  בכל  דעה.  הדור 
את השירה, יוצאים אותם “בעלי שיר” מגן-עדן העליון 
 - עליהם’  ו’מזין  בשיר,  העולם  לזה  ונמשכין  בשיר, 
אותם,  הממשיכים  על  ו’מזונות’  השפעות  ממשיכים 
צריכים  למקומן  שחוזרים  בעת   - במקומן’  ו’טובלין 

טבילה בנהר דינור”.
אמונה פשוטה גדולה מאמונה 

של “מראין באצבע”
איתא  ב(  )טו.  וארוממנהו  אבי  אלוקי  ואנוהו  א’לי  זה 
פר’ב’( “שהיו ישראל מראין באצבע  רבה  )שה”ש  במדרש 
ואומרים: זה א’לי ואנווהו”,. וכך היה אומר הרה”ק רבי 
אהרן מבעלזא: אין אמונה מוחשית יותר מאשר מצב זה 
של “מראין באצבע ואומרים: ‘זה א’לי’”, ועל כך אומר 
מוסיף  זאת  ובכל  ויופי,  נוי  מלשון  “ואנווהו”  הפסוק 
“אלוקי  וזהו  יותר,  נעלה  מצב  שיש  ומלמדנו  הפסוק 
אבי וארוממנהו”. כי להאמין באמונה פשוטה ותמימה, 
כפי שנמסרה לנו מאבותינו, הרי זה דרגה נשגבה יותר 
אלי”!.  “זה  ואמירת  באצבע  הוראה  מוחשית,  מראייה 
ואמנם החסיד יעב”ץ הביא שבימי האינקוזיציה, דוקא 

פשוטי העם מסרו נפשם להריגה.
)כמוצא שלל רב(

לזכור את ה’ בכל מצב, ברע לקוות כי הנה 
יבוא טוב, ובטוב לדעת כי הכל מידו יתברך 

 ערב וידעתם כי ד’ הוציא אתכם מארץ מצרים. ובקר 
וראיתם את כבוד ד’ בשמעו את תלנתיכם על ד’ ונחנו 
מה )טו. ו-ז( מתפקידו של האדם עלי ארץ לעמוד נגד כל 
הנסיונות אם צרות רבות יסובבונו לא יתרעם, רק יזכור 
ימי צאתנו מארץ מצרים, ויקוה אשר גם כעת יראנו ה’ 
נפלאות, ואם השעה משחקת לאדם וטוב לו, אל ידמה 
בנפשו שכוחו ועוצם ידו עשה לו את הכבוד הזה, ולא 
יראה בתוך הצלחתו, כבוד עצמו, כי אם כבוד ד’, וכל 
הרעיון הזה אנו רואים בפסוקים אלו והוא: משה אומר 
‘ערב’ היינו בשעה שינטו אצלכם צללי  להם לישראל 
ערב וחשיכה יורדת לעולם, “וידעתם כי ד’ הוציא אתכם 
ממצרים” ובידו לעזור לכם גם כעת, ולכן בל תתיאשו 
ראשכם  על  הצלחתכם  שמש  תזרח  כאשר  “ובוקר” 
“וראיתם את כבוד ד’” ותדעו ותזכרו אשר הכל מידו ית’. 

)ילקוט הגרשוני( 

הפסוק “מי כמוך באלים ה’” – 
נאמר בפרץ של התלהבות

על  מצדיקים  ביאור  איתא  יא(  )טו.  באלים  כמוך  מי 
הפיסקה בפיוט “יום ליבשה”: “...בשירה קדמוך מי כמוך 
סיפור  כדי  שתוך  השירה  בסדר  שרואים  באלים”,  ה’ 
סדר השתלשלות קריעת ים סוף וטביעת המצרים, עוד 
באמצע סיפור הדברים, בין הפסוקים “נשפת ברוחך” 
וכו’ לבין הפסוקים “נטית ימינך” וכו’ ו”נחית בחסדך” 
וכו’, מופיע הפסוק “מי כמוך באלים” וכו’. והביאור לזה 
הוא, שרוחם של בני ישראל עלתה וגאתה בקרבם ביתר 
התלהבות עד שכבר לא יכלו לכלוא את רגשות קודשם, 
ובתוך סיפור הדברים פרצה מפיהם הקריאה “מי כמוך 
באלים”, ואחרי זה המשיכו בתיאור ניסי קריעת ים סוף. 

מנין שבני ישראל שרו גם על שם העתיד?
מי כמוך באלים ד’ )טו. יא( הרה”ק רבי יהושע מבעלזא 
זי”ע ביאר את הפסוק בשירה מי כמוך באלים ד’, שאמרו 
חז”ל שהקב”ה רואה כביכול את רשעת הרשעים ועושה 
ישראל  כשאמרו  אז  הלא  והקשה:  כאילם,  עצמו  את 
את השירה, ראו עין בעין את גודל תוקפו וגבורתו של 
לא שייך השבח  וא”כ  נקמה ברשעים,  הקב”ה שעשה 
לעת הסתרת  לכאן, אלא  וכו’  כאילם”  ש”עושה עצמו 
פנים ח”ו. ופירש דבני ישראל שיבחו והודו להשי”ת אף 
על העתיד, דהיינו אפילו אם יהיה ח”ו עת שלא יראו 
את נוראותיו. אז, בהיותם במדרגה הגדולה, המשיכו את 
גודל קדושת השירות והתשבחות גם על העתיד. והוסיף 
על כך בנו המהרי”ד מבעלזא לבאר את דברי הפייטן: 
“ידידים רוממוך בשירה קדמוך”, שבני ישראל היו אז 
בגודל ידידות ודבקות בהשי”ת, ולכן רוממוך. ולא עוד, 
באלים”,  כמוך  “מי  לומר  קדמוך”  “בשירה  אף  אלא 
ותשבחות  בשירות  הקדושה  את  אז  שהמשיכו  דהיינו 

על העתיד. 

הנשים לא שוררו בפה אלא 
רק תופפו בתופים

ותען להם מרים שירו לד’ כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה 
בים )טו. כא( מלשון הכתוב “ותען להם” משמע לשון זכר, 
כי באמת הנשים יצאו אחריה רק בתופים ובמחולות, 
אבל לא שרו בפה, כי קול באשה ערוה, ורק לאנשים 

אמרה מרים “שירו לד’”.
 )הרה”ק השר-שלום מבעלזא זצ”ל( 

דתן ואבירם יצאו לחפש המן 
שפזרו מאתמול ולא מצאו

ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו )טו. 
"ולא מצאו" כאילו נאבד דבר  כז( יש לדייק על לשון 
'ולא היה', אמנם ידוע  מה מאיתם. והיה לכתוב לומר 
רצו  והם  ואבירם,  דתן  היו  ללקוט  שיצאו  שהאנשים 
לבטל דברי משרע"ה והלכו ושטחו ע"פ השדה מהמן 
גם  הנה  וראו,  באו  לישראל,  ואמרו  בביתם  היה  אשר 
אכלו  והצפרים  עצתם,  הפר  ה'  אבל  המן,  ירר  היום 
"ולא מצאו", ומכאן  וזה שנאמר  את המן אשר שטחו, 
נובע מנהגם של ישראל לזרוק מזונות לצפרים ב"שבת 

שירה" כי אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה.
)מרגניתא דר' מאיר(

נסיון קיום התורה מתוך הרחבה
למען אנסנו הילך בתורתי אם לא )טז. ד( איתא בחז”ל, 
אם אין קמח אין תורה, שהשי”ת אמר הנני נותן להם 
מן, לראות אם יקיימו התורה אחר שיהיה להם פרנסה, 
ולא יהיה להם שום טרדות ותירוצים לבל לקיים תורה 

ומצות.
)באר מים חיים( 

איזו ברכה בירכו ישראל על המן?
ברכה  איזו  ד(  )טז.  השמים  מן  לחם  לכם  ממטיר  הנני 
בירכו ישראל על המן? שאלה זו נדונה בהרחבה בכמה 
מספרי האחרונים, וכפי שיסתבר יש לנושא זה השלכה 
הילכתית מעשית. בכל הנוגע לברכה אחרונה, אין כל 
)ברכות מח:( מצינו: “אמר רב נחמן: משה  ספק: בגמרא 
תיקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן”. הנידון 
באחרונים הוא לענין ברכה ראשונה. רבי יהודה החסיד 
כתב ב”ספר חסידים”, שעל המן בירכו “המוציא לחם 
מן השמים”, והוסיף שכן בירך אליהו הנביא על עוגת 
ה’(,  השבת  )מאמרי  מפאנו  הרמ”ע  גם  כתב  כך  רצפים. 
שלעתיד לבוא, בסעודת לויתן, מכיוון שאין סעודה בלא 
לחם, יוציאו להם את צנצנת המן שנגנז על ידי יאשיהו 
)יומא נב:( שנקרא לחם, שנאמר “הוא הלחם אשר נתן ה’ 
לאכל ה”, הרי שהוא לחם, ואמר הקב”ה למשה שיקח 
ממנו מלוא העומר “למשמרת לדורותיכם”, דהיינו בעת 
שיברכו  מפאנו  הרמ”ע  וכתב  יחד,  הדורות  כל  שיהיו 
רבי צבי  הרה”ק  השמים”.  מן  לחם  “המוציא  המן  על 
ג’(  אות  ג’  מאמר  השבתות  )מאמרי  מביא  מדינוב  אלימלך 
שכאשר היה מסתופף בצילו של מחותנו הרה”ק הרצ”ה 
מזידטשוב שחקר איזו ברכה בירכו על המן, קם רצ”א 
“המוציא  בירכו  מפאנו  ברמ”ע  שמצא  והשיב  מדינוב 
מן  אחד  בשם  כך  על  העיר  אולם  השמים”,  מן  לחם 
החברים הרב המקובל ר’ ישראל דוב שיש לומר שלא 
בירכו על המן כלל, כיוון שהוא “לחם אבירים” הנבלע 
ברמ”ח איברים )כמנין “מחספס” שנאמר על המן(, וכיון שכל 
עיקר הברכה היא לברר ניצוצין ולהפרידם מן הפסולת, 
ובמן לא היתה פסולת, הרי שלא היה צורך לברך עליו. 
אל  “קרובים  הדברים  שלדעתו  יששכר”  ה”בני  וכתב 
האמת”, ואולי כל דברי הרמ”ע מפאנו, שיברכו על המן 
)“המוציא לחם מן השמים”(, הם רק לעתיד לבוא )וביאר שם 
את ההבדל(, אבל המן שבמדבר לא היה צריך ברכה כלל.
)כמוצא שלל רב(

במדבר קבלו שבת חדשה
ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העומר לאחד 
נשאלת  כב(  )טז,  ויגידו למשה  ויבואו כל נשיאי העדה 
השאלה: אם משה רבינו אכן נצטווה לומר את מצות 
לאחר  עד  זאת  אמר  ולא  התעכב  מה  מפני  השבת, 
מגור  האדמו”ר  כ”ק  ותירץ  המן?  עם  זו  התרחשות 
שליט”א: ידוע כי כבר בארץ מצרים תיקן משה רבינו 
לכלל ישראל את מנוחת השבת, וכמו שאמרו במדרש 
)שמות רבה א, כח(: ‘ראה ]משה רבינו[ שאין להם מנוחה, הלך 
יום אחד  ואמר לפרעה: מי שיש לו עבד אם אינו נח 
בשבוע הוא מת, ואלו עבדיך אם אין אתה מניח להם 
יום אחד בשבוע הם מתים! אמר לו ]פרעה[: לך ועשה 
להן כמו שתאמר, הלך משה ותקן להם את יום השבת 
ישראל  בני  יחשבו  שלא  רבינו  משה  היה  חפץ  לנוח’. 
מאת  עתה  מצטווים  הם  עליה  זו  שבת  מצות  אף  כי 
ה’ – היא כעין מנוחת השבת שאותה הוא תיקן להם 
בהיותם בארץ מצרים, ומשום כך, בכוונה תחילה, מיאן 
משה רבינו לומר לבני ישראל בעצמו את מצות השבת, 
ויווכחו בקדושת השבת  כל עוד הם בעצמם לא יראו 
מערכות  שידוד  את  ראו  ישראל  כשבני  רק  האלוקית. 
הטבע: שביום השישי יורד מן ‘לחם משנה’ לכבוד שבת, 
ואילו בשבת עצמה אין יורד בה מן – יכול היה משה 
לומר להם את מצוות השבת האלוקית, כי אז הם עצמם 
כבר יבחינו ויכירו במעלתה ובגדולתה של השבת; רק 
לאחר שבני ישראל ראו את שינוי הסדרים לקראת יום 
יכולים הם היו לשמוע את מצות השבת מפי  השבת, 
משה, כי רק כך הם היו משכילים שאין זו אותה שבת 
כמאז, כי אם ‘מתנה טובה’ הניתנת להם על ידי הקב”ה 
...זהו איפוא מה שאמר להם משה רבינו )פסוק כט (: “ראו 
כי ה’ נתן לכם השבת”, כלומר: הביטו והבחינו כי אין זו 

שבת כמו במצרים, זוהי שבת שניתנה על ידי ה’!
)דברות קודש לכ”ק האדמו”ר מגור שליט”א(

שירה חדשה שבחו גאולים
הקב”ה  שברא  “מיום  ד’(:  כ”ג  )שמות-רבה  במדרש  איתא 
מצינו  לא  הים,  על  ישראל  שעמדו  ועד  העולם  את 
אדם  ברא  ישראל.  אלא  להקב”ה  שירה  שאמר  אדם 
הראשון, ולא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש 
ולא  המאכלת  מן  יצחק  שירה,  אמר  ולא  המלכים  ומן 
אמר שירה. יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם, 
ונקרע להם,  ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים 
מיד אמרו שירה לפני הקב”ה, שנאמר ‘אז ישיר משה 

ובני ישראל’. אמר הקב”ה: לאלו הייתי מצפה”.

שירת הים – שירת הלב 

כ”ק האדמו”ר בעל ה”נתיבות שלום” מסלונים זצוק”ל, 
אמרו  שלא  יתכן  כיצד  הא  המדרש,  דברי  על  מקשה 
שירה עד לאותו דור? מן הסתם גם בדורות הקודמים 
“שירת  את  אפוא,  מייחד,  ומה  שירה,  שאמרו  מי  היו 
הים” במדרגה כה מיוחדת? הוא מסביר ששירה זו לא 
היתה רק שירה בפה, אלא שירה פנימית של הנשמה. 
שלמותה של שירה מתהווה ומתגלה בעת שהיא פורצת 

גאה”,  גאה  כי  לה’  “אשירה  בבחינת  מאליה,  ועולה 
כשהלב גואה מרגשותיו והשירה פורצת ועולה מאליה. 
של  ישותו  כל  את  ממלאת  שהיא  טיבה  שכזו  שירה 
האדם ומשתפכת מאליה, ואזי גם ליבו ובשרו מרננים 

לקל חי. 
היא  הלא  בשירה,  יותר  נמוכה  דרגה  גם  ישנה  אמנם 
“שירת המח”, שאדם מבין בשכלו שעליו לומר שירה, 
למעלה  הרבה  היא  הלב”  “שירת  של  המדרגה  אולם 
יותר  גבוהה  דרגה  קיימת  לכך,  בנוסף  המח.  משירת 
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של שירה, שהיא גבוהה אף יותר מ”שירת הלב”, וזוהי 
הבשר,  אפילו  בו  למצב  כינוי  זהו  האיברים”.  “שירת 
עצמותי  “כל  בבחינת  שירה,  אומרים  והגוף,  החומר 
בני-ישראל  הגיעו  כזו  לדרגה  כמוך”.  מי  ה’  תאמרנה, 
מה  הים  על  שפחה  “ראתה  שאז  ים-סוף,  בקריעת 
ביטוי  גם  הוא  “שפחה”  בוזי”.  בן  יחזקאל  ראה  שלא 
לאנשים הפשוטים ביותר, אך גם רמז לחלקים השפלים 
והנמוכים שבכל אדם, לחומר והגוף שבו. באותה שעה 
חלקי  וכל  העם  חלקי  כל  התאחדו  הים”,  “שירת  של 
האדם באמירת שירה לבורא יתברך, ועל השירה הזאת 

אמר הקב”ה “לאלו הייתי מחכה”. 

אמירת השירה היא ההכנה 
לכסא המלך בברכת יוצר 

הרה”ק בעל ה”מאור ושמש” כותב על אמירת השירה 
ניתן  בהם  השגה  לנו  שאין  אף  שעל  גבוהים,  דברים 
בהחלט ללמוד מהם: “הנה קודם שאמרו ישראל שירה 
על הים, לא נתייחד עולם היצירה בעולם הבריאה, על 
כן לא היה הכסא נכון עד שאמרו ישראל שירה על הים. 
מאז ואילך אנו אומרים שירת הים בכל יום, לחבר עולם 
היצירה בעולם הבריאה, ועל ידי זה אנו מכינים הכסא 

למלך רם ונשא בברכת יוצר”. 

השירה היא המקור המשקף 
את עומק האמונה בה’

הרה”ק ה”בית אהרן” מקרלין זצ”ל כותב בעניין שמחת 
בית השואבה אודות מעלות ה’שירה’, כי “צריך האדם 
לייגע עצמו על אמונה יותר מעל כל המידות טובות”. 
הוא מסמיך את העניין לפסוק משיר-השירים “תשורי 
אמונה  גרעסטע  “די  בלשונו:  וכותב  אמנה”,  מראש 
וויפיל א יוד האט, איז זינגען דער ראש דערפון”, היינו: 
הרי  ליהודי,  שיש  האמונה  מעלת  של  העיקרי  מקורה 

היא השירה. 

שירת בני ישראל חביבה על הקב”ה 
יותר משירת המלאכים 

שבפיות  השירה  כי  אמר  מסאדיגורה  האדמוה”ז  מרן 
בני ישראל חביבה ורצויה אצל הבוי”ת ביותר והמשיל 
משל למלך שיש לו כל מיני צבא אדיר וחיילות שונים, 
מנגינות שובות  זמר המבעים  כלי  מיני  כל  לו  יש  וכן 
לבב ומעוררים שעשועים אצל המלך. אולם לעומת זאת 
היתה לו למלך גם ציפור שיר אחת קטנה שידעה לזמר, 
וכשציפור זו היתה מזמרת היה המלך שמח ומשתעשע 

השעשועים,  ומכל  זמר  כלי  מיני  מכל  יותר  בה 
מחמת הרבותא שבכך.

כן הדבר אצל מלך מלכי המלכים הקב”ה, יש לו 
בעולמו מלאכים ושרפים, חיות ואופנים, העושים 
רצונו בכל עת, וכן גלגלים, כוכבים ומזלות, שהם 
והם  האדם  מדעת  גדולה  ודעתם  החומר  זכי 
פי  על  אף  לפניו.  ואומרים שירה  משבחים תמיד 
כן, בוחר הקב”ה בשירת עם בני ישראל הנמצאים 
וכשהם  עבה,  בחומר  ומלובשים  השפל  בעולם 
עובדים אותו ועושים רצונו ואומרים שירה, דבר 
לו מזה שמחה  ויש  יתברך,  זה חביב מאוד לפניו 
המלאכים  כל  משירת  יותר  גדולים  ושעשועים 

והשרפים, החיות והאופנים.
הציפורים  לפני  ]קאשע[  דייסה  לתת  נהגו  כן  על 
בשבת-שירה, לרמז שרוצה הבורא יתברך בשירות 

ותשבחות עם בני ישראל יותר מכל השירות.
 )אמת ליעקב(

הקשר בין שבת שירה - ט"ו 
בשבט, ושירת עם ישראל

עניין  את  ביאר  מקופיטשניץ שליט"א  האדמו"ר 
דהנה  הנקודה העיקרית של חמשה עשר בשבט, 
כגון  ניסים  על  ושירה  הודאות  סוגי  כמה  ישנם 
מה שאדם לפעמים מודה להשי"ת על נס שקרא 
ישיר  אז  א(:  טו,  )שמות  במשה  כמו שמצינו  או  לו, 
משה, שמדובר בנס כללי שאירע בקריעת ים סוף 
לכל עם ישראל, וכך גם בנס של הבאר. אבל יש 
שירה שמסובבת את כל העולם והבריאה את כל 
היקום והעולמות, כמו בסיפור ברבן יוחנן בן זכאי 
)יד, ב(. וזהו הנקודה המרכזית  המובא בגמ' חגיגה 
של שירה, שלתכליתה נבראנו אנו עם ישראל. וזהו 
פירושו של הפסוק 'אז ירננו כל עצי היער' שכל 
הבריאה השמים ושמי השמים והארץ, כולם מודים 
ומשבחים ומפארים להקב"ה, וזהו הענין של ט"ו 
בשבט השירה והשבח שלנו על כל היקום שברא 

הבורא ית'.
של  נשגבה  והיותר  במעלה  ראשונה  החשיבות  והנה 
השירה, היא שירת בני ישראל, שידוע הוא דהמלאכים 
ושרפים אינם זוכים לשבח את הבורא ית' ולומר לפניו 
שירה רק אחת לזמן רב מאד. אבל אנחנו עם ישראל עם 
סגולה של הבורא ב"ה, זוכים להתפלל בכל יום שלשה 
ולהתפלל  להוסיף  שאפשר  מה  מלבד  וזה  תפילות, 
וזהו  בלבבו.  חפץ  אשר  כל  מהבורא  ולבקש  עת  בכל 

יותר  זוכים  שאנחנו  הבריאה  כל  משאר  חשיבותינו 
הבריאה  ומטרת  שרוצים,  כמה  ולפאר  לשבח  מכולם 
שנשבחו  הקב"ה  של  ורצונו  זה,  בשביל  אכן  היתה 
ונפארו ונודה לו על כל אשר עושה עמנו תתמיד, ועל 
שיש  רוח  הנחת  זהו  אליו  מתפללים  שאנחנו  מה  ידי 

לו מאתנו.
)בטאון 'אוהב ישראל'(

ט”ו בשבט – ראש השנה לאילנות
אילני סרק לעומת אילני פירות – 
“סור מרע” לעומת “עשה טוב” 

המשיל הרה”ק רבי מנחם נחום מבאיאן-טשרנוביץ את 
עבודת האדם בעוה”ז כמשל לאדם המטפל ומטפח אילן 
סרק, אשר למרות כל ההשקעה ידוע שלעולם לא יוציא 
פירות, על אף כל היגיעה והמאמץ, הזריעה והחרישה. 
כל  תועיל  פרי”  עושה  פרי  “עץ  ויטפח  יטע  אם  ורק 

העבודה לראות פירות בעמלו.
כך האדם, בעבודתו בעולם הזה בו טוב ורע משמשין 
ועמל  שעות  רוב  האדם  ישקיע  אם  אף  בערבוביה, 
רק  אלא  פירות,  שום  יוציא  לא  הרע  בשורש  בטיפול 
הטוב  בעשיית  פרי-  עושה  פרי  בזרע  יבחר  כאשר 

והשבחתו - רק אז יראה פירות מעמלו.
 )הרה”ק רבי מנחם נחום מבאיאן-טשרנוביץ(

“ר”ה לאילן” נקבע דווקא בעת 
ריקנותו – רק אדם המרגיש בשפלותו 

וריקנותו זוכה להתעלות 
חז”ל קבעו את יום חמשה עשר בשבט כיום ראש השנה 
ומתגלה  ערטילאי  עומד  האילן  בו  בזמן  דווקא  לאילן 
לעין כל במערומיו, אין בו עדיין את חיות הפרי ואינו 
יכול להתגאות והרי הוא שפל באמת. ללמדנו כי אף 
האדם שלא זכה להתקרב אל ה’ ע”י ריפוי ועידון החלק 
הבהמי שבקרבו, יוכל להתקרב אך ורק ע”י רוח שפלה 
ונמוכה, “זבחי אלוקים רוח נשברה”, וע”י שבירות הלב 

יזכה ל”קרוב ה’ לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע”.

 )מרן הסב”ק “קדוש ישראל” מרוז’ין(

 רקבון הגרעין בעומק האדמה 
- יסוד כח הצמיחה 

ללמד  בבואו  מטשורטקוב  ישראל  רבי  הרה”ק  מרן 
הדרך לעבודת ה’ היה ממשיל משל לגרעין המושלך אל 
מעמקי האדמה במטרה להצמיח אילן חדש, שהגרעין 
לא מתחיל את פעולתו הנדרשת אלא רק כאשר הוא 
מרקיב לגמרי. רק אז הוא מושך אליו את כח הצמיחה 
פארו  ורוב  האילן  של  לפריחתו  עד  ועולה  המוסיף 

בענפיו ופירותיו. 
כך גם האדם צריך לידע, כי על אף שעוסק הוא בתורה 
ומצוות, כל זמן שיש בו ממידת הגאווה לא יהיה בו כח 
הצמיחה, ורק כאשר יחזיק עצמו בשפלות ובענווה - רק 

אז יוכל להתעלות ולהתדבק בעץ החיים. 
)גנזי ישראל( 

האילן ופירותיו – הצדיק ובניו
של  הסתלקותו  לפני  כחודשיים  תר”י,  באלול  זה  היה 
לבית  זי”ע  מרוז’ין  ישראל  רבי  קדישא  הסבא  מרן 
בפאטיק-זלאטע,  שבתו  את  שבת  הס”ק  רבינו  עולמו, 
בארמון המפואר שבאחוזה. אמנם במקם נכחו גם בנו 
אך  רבי משה מקוברין,  והרה”ק  רבי דוב בער  הרה”ק 
מרן העדיף לקיים את סעודות השבת ביחידות, אמנם 
המפואר,  הפירות  בוסתן  אל  נכנס  ערב  לפנות  בשבת 
התיישב שם בתוך משוכה עשויה ענפים ופרחים יפים, 

וביקש שיבואו לפניו הצדיק מקוברין ובנו, רבי בערניו. 
הסעודה  סוד  על  נשגבים  בעניינים  דיבר  הסב”ק  מרן 
מסמלת  והיא  דרעווין”  “רעווא  שכינויה  השלישית 
ישראל,  לכלל  השפעה  יוצאת  וממנה  הדור,  צדיק  את 
“ומניה מתברכין כל שיתא יומין”. או אז פנה אל הצדיק 
אפשר  דין  שעפ”י  הדבר  נכון  “האם  ושאל:  מקוברין 
נכון  והאם  ידי חובת סעודה שלישית בפירות?  לצאת 
יפים הם?” פנה שוב בשאלה  כי הפירות הללו  הדבר 

אל הרבי מקוברין.
הצדיק רבי משה מקוברין תפש מיד אל נכון את כוונת 
דיבוריו,  ירמזון  מה  ועל  אלו,  בדבריו  מרוז’ין  הס”ק 
שישארו  הק’-  בניו   - בטנו  פרי  על  דכוונתו  והיינו 
בבהלה:  השיב  ורוטט  חרד  ובקול  מקומו.  את  וימלאו 
“לא! לא! הייליגער רוז’ינער! איננו רוצים עדיין ליהנות 
העולם  אך  הם,  ביותר  ויפים  נאים  אכן,  הפירות!  מן 
עדיין זקוק לאילן גופו. כלל ישראל צריך לו!” ותשובתו 
יזדקק  “לכשהדור  היתה:  מרוז’ין  הרבי  של  הקצרה 

ויצטרך לי – אהיה לו”. 
מקורבי הרבי, בהם חריפי מח, הצטמררו גוויהם כאשר 
בשינוי  שנראו  סימנים  להרבה  הצטרף  זה  מאורע 
סוד  את  נכון  אל  והבינו  רבנו,  של  בקודש  הנהגותיו 

דיבוריו הק’ עתיקין קדישין שהיו כעין הכנה לדרך... 
ג’ מרחשוון תרי”א,  ביום  ואכן, כעבור ששה שבועות, 
בסערה  עלה  קדישא  והסבא  הקודש  ארון  נשבה 
להתדבק  מחצבתו  לכור  הק’  נשמתו  והשיב  השמימה 

בחי עולמים.

בשדה השמיטה
‘ פרשת בא ’

 פנינים מתוך שיעורו השבועי של הרה"ג
אברהם יעקב סלמון שליט"א

קדושת שבת גם בשמיטה
'וביום השביעי  י"ב(  כ"ג,  שמות  ברש"י  )הובא  במכילתא  איתא 
תשבות', אף בשנה השביעית לא תיעקר שבת ממקומה, 
וכל השנה קרויה שבת לא תנהג בה  שלא תאמר הואיל 
הגדול  ובמדרש  דרשב"י  ובמכילתא  ע"כ.  בראשית  שבת 
מכלל  מעשיך'  תעשה  ימים  'ששת  אחר  בנוסח  איתא 
ויום  מלאכתך  כל  ועשית  תעבוד  ימים  'ששת  שנאמר 
אלא בשעה שאתה  אין אתה שובת  יכול  השביעי שבת', 
עושה כל מלאכה, בשעה שאין אתה עושה כל מלאכה מנין 

ת"ל וביום השביעי תשבות ע"כ.
ובפשטות יש לבאר דכיון דהשבת הוא מנוחה ממלאכה, 
אי"צ  שמא  מלאכה,  עושין  אין  דבלא"ה  בשמיטה  א"כ 
'ששת  אחר  תשבות'  השביעי  'וביום  נאמר  לכך  לשבות, 
גם  והיינו  מעשיך,  'כל'  כתיב  וכל  מעשיך'  תעשה  ימים 
דההוא  י"ל  ולפי"ז  עושין.  שאין  מלאכות  שיש  בשמיטה 
אמינא שאין נוהג שבת בשמיטה הוא רק על מלאכות שאין 
עושין בשמיטה, וכ"כ בהרחב דבר להנצי"ב )שמות ל"א, י"ד( 
דבשאר מלאכות לא היה הו"א שיהיה מותר בשביעית, ]אם 

כי י"ל דכיון דעיקר מלאכתם היה בקרקע שוב הכל מותר[.
אמנם במרכבת המשנה )על המכילתא( כתב דבר נפלא שהיה 
הו"א שכלל לא ינהג שבת בשמיטה, משום דהשמיטה הוא 
'אות', וכמש"כ 'למען תדעו כי לי כל הארץ' שלכן שובתים 
כמו שאין תפילין בשבת, משום דשבת  והו"א  בשביעית, 
יסתתר שבת ממקומו,  בשביעית  כמו"כ  אות,  קרוי  עצמו 
במלבים  וע"ע  אחר.  אות  צריך  ואין  אות  הוא  דשמיטה 
חומרא  יש  דהנה  כתב  )שם(  יפות  ובפנים  זה.  פסוק  על 
והוא שאמירה לנכרי הוא דאורייתא,  בשביעית על שבת 
משא"כ בשבת הוא דרבנן, ונמצא א"כ דצריך להזהיר על 

השביעית גם בשבת ע"ש.



4 באר בשדה- שטפנשט

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
בענין ברכה ראשונה על המן והאם היה אפשר לקיים בזה מצות מצה 

ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים )ט"ז, ד'(
לישראל  תיקן  משה  נחמן  א"ר  מ"ח:(  )ברכות  בגמ'  איתא 
ברכת הזן בשעה שירד להם מן ע"כ, ונראה בעזה"י לברר 
כמה ענינים בענין ברכה ראשונה ואחרונה על המן, ויתכן 
שיש בכ"ז נפ"מ למעשה לכשיבוא משיח בב"א, ע"פ מה 
דאחז"ל שלעת"ל הקב"ה יאכילנו מן. )עי' שהש"ר ב', ט', קה"ר 
א', א' ושם י"א, א', ופסיקתא דר"כ )ה', ח' ד"ה דומה דודי( ועל"ק בשם 

רמ"ע מפאנו(

ומתחילה נביא בקצרה השיטות שמצינו האם ברכו ברכה 
ראשונה על המן, ומה היה נוסח הברכה.

א( בזוה"ק )ס"ד:( איתא שהיו מברכין על המן, וי"א דכונת 
ר"פ  )סי'  תשובה  פסקי  בס'  אך  אחרונה,  לברכה  הזוה"ק 
בהערה( נקט דכונת הזוהר גם לברכה ראשונה. ובס' נפש 

דהיו  הזוהר  בדברי  אף  הבין  זיע"א(  מרגליות  זלמן  )לר'  חיה 
מברכין על כל דבר לפי טעמו, והיינו בורא פרי העץ לטעם 
של פירות, ובורא פרי האדמה לטעם של ירקות., וכ"כ בס' 
'גן רוה' בדעת הזוהר, וכ"כ במרכבת המשנה על המכילתא.

ב( בס' גן רוה שם פקפק בזה דאם זה משתנה לפי הטעם 
שמא לא יוכל לברך, דשמא ימלך ויחשוב טעם אחר ונמצא 
צדקה  על  מברכין  שאין  בטעם  הרשב"א  ]וכמש"כ  לבטלה  ברכתו 
'שהכל'  יברכו  דאולי  ומצדד שם  לבטלה[,  יהא  דשמא  וכיבוד 

שבזה יצא כל הטעמים, ע"ש שהאריך בזה.

ג( בס' שפתי צדיק כ' דלדעת הספורנו שהמן היה בו משום 
קוצר דהוי עוקר דבר מגידולו ומבואר דגמר מלאכתו של 
מן  לחם  המוציא  עליו  לברך  שייך  א"כ  בארץ,  היה  המן 
הארץ ]דהיה נחשב לחם וכדכתיב בקרא[, וכ"כ בדובב מישרים 
)ח"ד סל"א(. אכן באמת דברי הספורנו מחודשים, וכמש"כ 

חמדה  בכלי  ועי'  תמוהים,  שדבריו  ק"ל(  )או"ח  נזר  האבני 
שהאריך בזה. עוד יש להעיר דגם אם הוא נחשב מחובר 
לקרקע, מ"מ הוא לא יצא מן הארץ. עוד יש להעיר דלפי 
פי' א' ברמב"ן )וכ"ה באבע"ז וספורנו ורד"ק( מה דקרי למן לחם 
אין הכונה ללחם העשוי מדגן ]-פת[ אלא למאכל, שגם כל 

מאכל יכול להקרא לחם

ד( בס' חמדת ימים למהר"ש שזבי זצ"ל )בפרשתינו( כ' ג"כ 
שהיו מברכין המוציא לחם מן הארץ, אבל הכונה בארץ 

הוא לארץ העליונה ארץ חפץ, והוא חידוש.

כ' שהיו מברכין על המן  )סימן אלף תר"מ(  בס' חסידים  ה( 
הנותן לחם מן השמים, וכן אליהו הנביא היה מברך כן על 
עוגת רצפים ע"כ. וכן בשו"ת זכר יהוסף )ח"א, ע"ח, אות ל"ז( 
וע"ש  כ' בשם הגר"א שבירכו המוציא לחם מן השמים, 
פלאג'י.  להגר"ח  חיים  נפש  בס'  וכ"כ  בזה.  לפקפק  שכ' 
הממטיר  מברכין  שהיו  כ'  ס"ג(  )סי'  לשמה  תורה  ובשו"ת 
יואל  רבינו  רמזי  ובס'  וכלישנא דקרא.  מן השמים,  לחם 
)פ' בשלח( ג"כ כ' דבירכו על המן המוציא, וכעי"ז ברמ"ע 

לעתיד  שיהיה  המן  שעל  שכ'  ה'(  שבתות  )מאמר  מפאנו 
)מהצנצנת שנגנזה( יברך אדם הראשון אצל המסובים המוציא 

לחם מן השמים.

ו( יש אחרונים שצידדו דברכו ע"ז בורא מיני מזונות, כיון 
אלא  בכיסנין,  הבאה  כפת  והוי  בדבש  כצפיחית  דטעמו 
כדכתיב  לשביעה  וניתן  סעודה  ע"ז  דקבעו  דכיון  די"ל 
רוה  גן  עי'  המוציא,  עליו  בירכו  לשבוע',  בבוקר  'ולחם 
משמע  וכן  י"ג(.  )ג',  יצחק  מנחת  ושו"ת  שם  חיים  ונפש 
ריהטת דברי החיי אדם )כלל נ"א סי"ז( שכ' דא' מה' מיני דגן 
שגדל בעציץ שאינו נקוב מברכין עליו מזונות, דא"א לומר 
המוציא וכו' מן הארץ, דאינו ארץ, והוסיף )בכלל קנ"ב בנשמת 
אדם( לציין מה שמצינו במן שבירכו עליו בהמ"ז אף דל"ש 

לברך עליו המוציא, וע"ע להלן בענין זה בעזה"י.

ז( יש כמה שיטות שלא בירכו על המן ברכה ראשונה כלל. 
כן הביא בבני יששכר )מאמרי השבתות ג', ג'( בשם המקובל ר' 
ישראל דב זצ"ל, שכיון שהמן היה לחם אבירים שנבלע 
באיברים שלא היה בו בירור, והרי עיקר הברכה זה לברר 
ניצוצין ולהפרידם מן הפסולת ובמן לא היה פסולת, וכן 

בית  ובשו"ת  זו.  דעה  עם  להסכים  יששכר  הבני  צידד 
יצחק )יו"ד א', פ"ד( סייע לדעה זו מן התוספתא. ובס' ברכת 
אהרן )להגר"א לוין זצ"ל( סייע לזה מלשון הש"ס אסור לאדם 
אלא  מהעוה"ז,  אינו  והמן  ברכה,  בלא  מהעוה"ז  שיהנה 
מהעוה"ב וכמש"כ מהרש"א )חגיגה י"ב:(, ובזה פירש לישנא 
דקרא 'ויאמרו איש אל אחיו מן הוא', כלו' כדי לדעת מה 
מברכים עליו, כיון שהיו בו טעמים שונים, והשיב משה 
עליהם  לאכלה' שהשפיע  לכם  ה'  נתן  'הוא הלחם אשר 
ממעון קדשו ופטור מברכה. ]אגב יש לציין דבספר 'דרך מצוותיך' 
זקנו בעל  את  כ' ששאל  אש'(  'לא תבערו  )באיסור  צדק'  ה'צמח  לבעל 
התניא, אחר ששמע מפ"ק כמה פעמים שאכילת שבת אינה כאכילת חול 
שהיא לברר הטוב מן הרע, אבל בשבת אין בירור מן הרע אלא אך העלאת 
אחר  ושאלו,  פ"ז(.  תניא  אמרים,  ליקוטי  )עי'  בקדושה  להכלל  המאכל 
שהמאכלים הגשמיים הם מקליפת נוגה המעורב טוב ורע, א"כ כשמעלים 
והשיבו,  בשבת את החלק הטוב בהכרח שהוא מתברר מן החלק הרע. 
הרע,  ומתפרד מהם חלק  טוב  רק  נעשים  כל המאכלים  שבבוא השבת 
יעב"ץ  ובסידור  מעלה.  מעלה  הטוב  להעלות  רק  היא  האכילה  וכונת 
)הנהגת ליל שבת( כ': וכל מה שאוכל בשבת אפי' יותר מצרכו )רק שלא 
להעיר  ויש  עכ"ל.  רוחני  נחשב  בהמה(  מעשה  שהיא  גסה  אכילה  תהא 
לפמשנ"ת לעיל אמאי צריכין ברכות הנהנין בשבת, ויש ליישב ואכמ"ל[.

ח( ובשד"ח )ח"ג עמ' 196( ג"כ כ' דלא היו מברכין על המן 
כלל, אבל מטעם אחר, משום שברכה ראשונה היא דרבנן, 
ועדיין לא נתקנה, ואף שהחיד"א כ' דיש דס"ל שהוא דאו', 
כבר כתבתי דכל הפוסקים חולקים. )ועי' בענין זה בעומק הבאר 
פר' עקב תש"פ, שהצל"ח והפנ"י הקשו דכיון דהוא סברא שאסור ליהנות 

בלא ברכה מדוע אי"ז דאו', ועכ"פ י"ל דהודאה כל שהוא ודאי הוא דאו' 

דאו',  המוציא  שברכת  כ'  קפ"ה(  סי'  )ברכות  ובמרדכי  מסברא[. 

ובפרישה.  בב"ח  ע"ש  הרמב"ם  בשם  )קס"ז(  הטור  וכ"כ 
ועוי"ל דאף אם זה דרבנן, יתכן שבמדבר קיימו אף הדרבנן. 
ובפרדס יוסף )פ' בהעלותך אות קצ"ח( הביא בשם הלב שמחה 
זיע"א שאי"צ לברך על המן, דהברכה הוא כדי להפקיע 
ממטיר  הנני  כדכתיב  לישראל  ניתן  הרי  והמן  הגזל,  את 
לכם וגו', עכ"ד. אמנם בחבצלת השרון )כאן( העיר דבאמת 
בגמ' שם מבואר דחובת הברכה אינה רק משום גזל, אלא 
ברכה.  בלא  מהעוה"ז  שיהנה  לאדם  שאסור  הוא  סברא 
וברש"י שם כ' דהגזל הוא שגוזל את הברכה ע"כ. ואולי 
יש לקיים דבריו ע"פ דקדוק לשון הגמ' שאסור ליהנות 
מהעוה"ז דוקא בלא ברכה, והמן אינו נחשב מהעוה"ז, וע"ז 
לא נאמר 'והארץ נתן לבני אדם- לאחר ברכה', וא"כ בע"כ 

דניתן להם כאן רשות ליהנות ממאכל שמימי.

סיכום השיטות בענין ברכה ראשונה על המן: א. שבירכו 
לחם  המוציא  ג.  שהכל.  ברכת  ב.  שטעמו.  הטעם  לפי 
מן הארץ ]או כפשוטו או הארץ העליונה[. ד. המוציא לחם מן 
השמים ]או הנותן או הממטיר[. ה. מזונות. ו. שלא היו מברכין 

עליו ברכה ראשונה כלל ]כל חד מטעמיה[.

יד"ח  לצאת  היה אפשר  האם  בעזה"י  לבאר  נבוא  ועתה 
אח"כ  השיטות,  נכתוב  וקודם  במן.  בפסח  מצה  מצות 

נכתוב הסברות.

א( באבן עזרא )שמות י"ב, י"ד( כ' וז"ל: ולא ציוה לשמור חג 
לחם  להם  אין  כי  במדבר,  לא  גם  במצרים  עתה  המצות 
רק שמרו חג הפסח לבדו כאשר עשו במצרים וכו' עכ"ל. 
מבואר בדבריו שלא היה אפשר לקיים במדבר מצות מצה 

ע"י המן. וכן מבואר בריטב"א )קידושין ל"ז: ד"ה והשתא(.

עניני  המנהגים  בטעמי  )הו"ד  דכלה  אגרא  בספה"ק  אמנם  ב( 
שבת אות ש"ה הג"ה מ"א( כ' שהיו משתמשים במן גם למצות 

אכילת מצה.

ועתה נבאר הסברות:

ג( בריטב"א שם כ' דהטעם הוא משום שהמצה צ"ל דוקא 
מה' מיני דגן ע"כ. ובביאור דברי הריטב"א י"ל ע"פ הנידון 
הבא  דבר  למצה  צריך  האם  יחזקאל(  ודברי  קוב"ש  מנ"ח,  )עי' 

לידי חימוץ, או דצריך מין הבא לידי חימוץ, ונפ"מ בהכ"ת 
של ה' מיני דגן שאינם יכולים לבוא לידי חימוץ, או להפך 
דבר שאינו מה' המינים אבל הוא יכול לבוא לידי חימוץ, 
נראה  הריטב"א  לשון  ובפשטות  בזה.  לצאת  אפשר  אם 
שהוא תלוי במין, ולכך צריך דוקא ה' מיני דגן, ומ"מ אפשר 

לדחוק בכונתו דהעיקר תלוי ביכול לבוא לידי חימוץ, אלא 
שבפועל הוא רק בה' המינים.

ד( והנה בגמ' )יומא ע"ה.( איתא דלצדיקים ירד לחם אפוי, 
ולבינוניים ירד עוגות לא אפויות, ולרשעים ירד חיטים. וכ' 
בשו"ת משכנות הרועים )להגרי"מ היבנר זצ"ל, סי' כ"ב( לבאר 
שייך  ולא  אפוי  לחם  להם  שירד  לצדיקים  מיבעיא  דלא 
שיבוא לידי חימוץ, אלא אפילו אלו שהיו צריכים לטחון 
ולאפות, מ"מ לא היה זה חמץ ממש. ואף למ"ד בגמ' שם 
חמץ  זה  אין  עדיין  מ"מ  טעמן,  רק  ולא  ממשן  היה  דזה 

ממש ע"ש.

מצוה,  מצת  לשם  לעשות  צריך  שמצה  דין  יש  והנה  ה( 
ובשלמא מה שטחנו יכלו לעשות לשמה, אבל אם זה היה 
לומר שכיון  ולא מסתבר  גם לשמה.  לכאורה חסר  מוכן 

שע"י המחשבה היה משתנה טעמו היה נחשב לשמה.

)פסחים ל"ח:( דבעי  ו( עוד העירו האחרונים ע"פ המבואר 
מצה הראויה לשבעה ולכך אין יוצאים ברקיקי נזיר והרי 
במן הוזהרו שלא להותיר ממנו עד בוקר וא"כ אינו ראוי 
לשבעה. אלא דיתכן דהוא פלוגתא בגמ' שם אם צריך ראוי 

לשבעה. ]ע"ש בר"ן, בראש יוסף ומנ"ח[.

טעמו  דהיה  דכיון  עוד  דן  )הורביץ(  דוד  אמרי  בשו"ת  ז( 
כצפיחית בדבש, וא"כ הוה מצה עשירה ע"ש. אלא דזה 
תלוי אם אפשר היה לשנות טעמו מזה. ויש לפלפל בזה. 
ועי' גם לעיל דהובא צד דחשיב פת הבאה בכיסנין משום 

זה ואכמ"ל.

ח( בס' מקראי קודש )פסח, ב', י"ב( דן בזה ע"פ מה דדרשינן 
)בפסחים ל"ט.( דבעינן מצה דוקא מגידולי קרקע ודן שם אם 

סגי במין של גידולי קרקע. והביא עוד את דברי הספורנו 
דנח'  דין עוקר דבר מגידולו. אלא  לזה  הנ"ל שכ' שהיה 
מגידולי  דוקא  הוא  מגידולו  דבר  עוקר  אם  הראשונים 

קרקע.

וליישב דברי האגרא דכלה י"ל דאזיל כמאן דאמר שהמן 
לא השתנה רק בטעמו אלא גם בממשו.

היה  לא  הנ"ל שכ' שבמדבר  דברי האבע"ז  בעיקר  והנה 
להם לחם לקיים מצות מצה, צ"ע מדוע שלא יקיימו מצות 
)ביומא ע"ה:(  מצה עם דגן שיקנו מתגרי האומות כדאיתא 
דמה דכתיב 'ויתד תהיה לך על אזנך' הוא בשביל דברים 

שתגרי אומות העולם מוכרים להם.

יוצאים  היו  שכך  כ'  דאקריבו(  ד"ה  י"ג.  )בר"ה  בתוס'  ובאמת 
יד"ח מצות מצה. וכ"כ הרד"ק )יהושע ה', י"א( וליישב דברי 
האבע"ז צ"ל דכיון שירד להם מן לא נצטוו לקנות מתגרי 

אומות העולם.

ועי' ברמב"ן )דברים כ"ט, ה'( שצדד דרק בשנת הארבעים היו 
קונים אוכל מתגרי אומות העולם, והעירו מהגמ' בסוטה 

י"ג. דמבואר דהיה עוברין ושבין במדבר.

והנה בענין זה אם היה אפשר לצאת יד"ח מצה במן, יש 
להאריך בענין השייך לזה, והוא במה דאיתא בברכות )מ"ח:( 
דמשה רבינו תיקן ברכת הזן בשעה שירד המן לישראל, 
והקשה בגליוני הש"ס שם דהרי מן אין זה מה' מיני דגן 
ומדוע היה צריך ברכת המזון, ויש בענין זה אריכות גדולה 

ואכמ"ל.

ובשפתי צדיק )פ' ויקרא( נסתפק אם היה במן שהיה טעמו 
וגו',  וכל דבש לא תקטירו'  'כל שאור  כדבש, איסור של 
וצ"ע, וברבינו אפרים איתא שהיו מקיימים עם המן מצות 
)מנחות מ"ה:( מבואר דלא קיימו במן  מנחות, אמנם בתוס' 

מצות שתי הלחם ע"ש.

ה'  על  ולהתענג  בקרוב  השלימה  לגאולה  שנזכה  יה"ר 
וליהנות מזיו שכינתו, אכי"ר.
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הרה"ק רבי יעקב יצחק וואהרמאן זצ"ל נולד בתשעה 
באב דשנת תק"צ, לאביו רבי יוסף יהושע מבאטשאטש, 
שמו  נקרא  אבינו  אברהם  של  לבריתו  הכנסו  עם 
בישראל "יעקב יצחק", לפי מסורת המשפחה היה נכד 
החוזה מלובלין וכנראה לכן נקרא על שמו יעקב יצחק.

רם  מגזע  היה  מבאטשאטש,  יהושע  יוסף  רבי  אביו, 
היחס, בנו של רבי יצחק מקאנסטאנטין, ]אחי רבי שמואל 
מזמיגראד, אבי ה'אוהב ישראל' מאפטא. לפי גירסת חוקרי תולדות 

יוסף יהושע בנו של רבי קלמן אחיו של מרן  בית אפטא היה רבי 

על  מאפטא,  ישראל'  ה'אוהב  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  הרה"ק 

רבי קלמן מסופר שהיה מתעסק במצוות "פדיון שבויים" ונפל על 

ונטמן  זו,  חשובה  מצוה  למען  הליכתו  בעת  בדרך  ונהרג  משמרתו 

בבית החיים החדש של "קולבוסוב" ועם הטמנתו קידשו וחידשו את 

בית החיים דשם[ רבי יצחק מקאנסטאנטין היה חתנו של 

רבי צבי הירש קרא אב"ד באטשאטש בעל שו"ת 'נטע 
שעשועים'. ולמעלה בקודש, היה מיוחס להגה"ק הרבי 

רבי העשיל, והגה"ק המהר"ם פאדואה. 
גם מצד אמו היה בעל יחוס נכבד, שכן אמו, הצד' מרת 
איידיל שרה רעכיל היתה בתו של הגה"ק רבי אברהם 

דוד מבאטשאטש בעל 'דעת קדושים' חתן בעל שו"ת 
נטע שעשועים, יצויין כי מחותנה הרה"ק רבי מאיר'ל 
העיד  ואף  בשבחה  וגדולות  רבות  דבר  מפרעמישלאן 

שהשכינה לא זזה ממנה משך כל ה'מעת-לעת'.
בהגיעו לפרקו נשא את זוגתו הצד' מרת שרה בת רבי 
יוסף יוסקא מלאשקאוויץ, שהיה חתנו של הרה"ק רבי 
שמשון  רבי  הרה"ק  של  ובנו  מפרעמישלאן,  מאיר'ל 
מאוזיראן, בן הרה"ק רבי משולם פייבוש מז'באריז' בעל 
'יושר דברי אמת', וחתן הרה"ק רבי יוסף יוסקא מיאסי 
)ראה אודותיו בגליונינו באר בשדה מספר 113(, בן הרה"ק רבי 

אריה לייבוש מוואלטשיסק שעלה לארץ ישראל ונטמן 
עמו  נטמנו  שמה  דצפת,  הישן  החיים  בבית  במערה 
במערה הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש בעל ה"בת 
)עליו  ו"לבושי שרד".  נחל"  ה"ערבי  בעל  והגה"ק  עין" 

כתבנו בגליונינו באר בשדה מספר 277(

רבי  הגה"ק  זקנו  אצל  רכש  תלמודו  משנת  עיקר  את 
אצלו  קדושים",  ה"דעת  בעל  מבוטשאש  דוד  אברהם 
גדל והתחנך ותמיד נהג כמנהגיו, זקנו ה"דעת קדושים" 
הזריח עליו מאורו והאציל עליו מרוחו גדלות דמוחין 

באיש  עד שנתפרסם בעצמו  ה'  ועבודת  יראה  בתורה 
קדוש עובד ה' גדול בתורה ובעל מופת, בהוראת זקנו 
הדע"ק נסע להסתופף בצל הרה"ק השר-שלום מבעלזא 
לקנות עבודה ויראה. כמובן שאת עיקר תורת חסידותו 
זוגתו הרה"ק רבי מאיר'ל מפרימישלאן  רכש אצל סב 

זי"ע. 
  *

בקודש  ודרכו  בסילודין  ה'  את  עבד  יצחק  יעקב  רבי 
היתה, שלא יצא מד' אמות של הלכה ועבודה, ישב כל 
היום סגור בחדרו עטוף בטלית ותפילין ולומד בהתמדה 
נגלה ונסתר, וזוגתו הרבנית היא שדאגה לכל הוצאות 

וצרכי הבית.
לאחר הסתלקות חותנו זקנו הרה"ק רבי משולם פייביש 
רבי  מילא  אמת",  "דרך  ס'  ומחבר  מז'אבריז'-  העליר 
יעקב יצחק את מקומו ועלה לכהן כרבה של ז'אבריז'. 
היה מסוגל  לא  הוראה,  מיראי  יצחק שהיה  יעקב  רבי 
י'  וכעבור  ההוראה,  כסא  על  לשבת  רב  זמן  להמשיך 
שנים עבר משם לפאלטישאן שם כיהן כאדמו"ר )בעיקר 

לחסידי חותנו זקנו הרה"ק רבי מאיר'ל מפרעמישלאן(.

שער הכניסה למתחם בית 
העלמין בפאקוראר יאסי
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ישיבתו  בשנות 
התפרסם  בפולטישאן 
גאון  ישועות  כפועל 
שיחרו  ורבים  וקדוש 
כעמוד  נתפרסם  לפתחו, 
והיה  דישראל"  צלותהון 
תפילותיו  את  עורך 
וברוב  וברקים  בקולות 
עד  והתלהבות  רגש 

שנמס לב שומעיו. 
פעם אחת בלכתו בשבת 
קודש ברחוב העיר הבחין 
במחזה נורא איך שיהודי 
בפרהסיה.  שבת  מחלל 
נזדעזע  יצחק  יעקב  רבי 
עד עומק נשמתו ובפרט 
נעשתה  שהפרצה  לאור 
ובימים  עיניו  לנגד 
לעזוב  החליט  הקרובים 
העתיק  ואז  המשרה  את 
מושבו  וקבע  דירתו 

ביאסי, כאשר גם ביאס התאספו סביבו המונים 
שייחלו למוצא פיו עצותיו וברכותיו.

יצויין כי שבתו בעיר יאס עשתה פירות ורושם 
לדורות, כאשר בנו ונכדו שנשא אף את שמו 
בעיר  נכבד  כרב  שכיהן  יצחק'  'יעקב  רבי 
יאסי מופיע שמו מתנוסס על קול קורא למען 
ישיבת "בית אהרן" ביאסי, שהופיע בכתב-עת 
כאשר   ]15/9/28 ]מהתאריך  ויסנשאפט"  "אידישע 
רבינו הרה"ק  בראשות הנשיאות עומדים מרן 
ועמו  זי"ע  משטפנשט  מתתיהו  אברהם  רבי 
והנשיאים  מאיצקאן,  נחום  מנחם  רבי  ש"ב 
הם הרה"צ רבי משולם פייביש וואהרמן ובנו 
הלא הוא רבי יעקב יצחק וואהרמאן נכד נשוא 

מאמרינו. 
האריך  לא  יצחק  יעקב  רבי 
ימים ונסתלק בגיל נ"ז שנים 
תרמ"ה  שבט  בי"ב  ביאסי 
]יש גורסין שנלב"ע בשנת תרמ"ז[, 

ומנוחתו כבוד בבית החיים 
דיאסי, לצערינו מקום קברו 

לא מצאנו לע"ע. 
 

בניו:
פייבוש  משולם  רבי   ,1  
לוי  רבי  חתן  מפאלטישאן, 
יצחק מניגערש, ]חתן רבי פנחס 
דרבארימדיגר מניגרשט, ]חתן רבי 

ישעיה יהודא לייב חתן רבי אריה 

רבי  ובן  מוואלטשיסק,  לייבוש 

משה בן רבי חיים מקראסנא בעל 

אמרי צדיקים וכו'[ בן רבי דוד 

שמואל )ראה אודותיו במאמרינו 
באר בשדה גליון 256(.

ולו בן בשם רבי יעקב יצחק 
רבי  להגה"ח  נישאה  ונכדה 
דוב בער בורשטיין זצ"ל רב 
עליו  )ראה  בוטושאן  ואב"ד 

בבאר בשדה גליון 275(

שימש  שמשון  רבי   ,2
לפנינו  בבאקוי  כאדמו"ר 
)ליד  יאס  בעיר  קברו  מצבת 
נכתב:  ושם  ריינס(  רבני  קברי 

היחסן  הצדיק  הרב  פ"נ 
הגדול, בן קדושים וטהורים, 

הקדוש  הצדיק,  בן  שמשון  מו"ה  באקוי,  מעיר  המפו' 
וואהרמאן,  זצלה"ה,  יצחק  יעקב  מו"ה  אלוקים,  איש 
הנקרא פאלטישענער זצלה"ה, הזקן, נפ' יום א' מנחם 

אב תרצ"ו, ת.נ.צ.ב.ה. 
חתניו לוקחי בנותיו:

)בן דודה( רבי אברהם דוד וואהרמאן, בן רבי   1, אשת 
ישראל אריה לייב מבאטשאטש, בן ה'דעת קדושים'.

מאיר  ר'  דו"ז(  )בן  אשת  בזו"ר  חנה   ,2
מאשקאוויטש מגאלינה-זבורוב. בזיווגה השני, 
מיכל  יחיאל  רבי  בן  מסטריי  שלום  רבי  אשת 
מגלינא בעל 'קב ונקי'. ובזו"ש אשת רבי שלום 

הכהן יאלעס מסטריא ]בזיווגו השני[.
3, וויטא אשת רבי מאיר מאשקאוויטש משאץ 

]בזיווגו השני[ בן רבי יואל משאץ.

הרבנית לאה וואהרמן אשת הרה"צ רבי משולם 
פייבוש וואהרמן מנו"כ בנחלת יצחק גבעתים

הרבנית אידל גלפרין בת האדמו"ר רבי משולם 
פיבוש וואהרמן מנו"כ בנחלת יצחק

רבי דוד גלפרין נו"נ להרה"ק מרוז'ין חתן אדמו"ר 
רבי משולם פייבוש וואהרמן מנו"כ בנחלת יצחק

האהל שעל קברו של הרה"צ רבי משולם פייבוש ואהרמן בהרה"צ רבי יעקב 
יצחק וואהרמן ביאס

בית מועד לכל חי, בנין הח"ק בפאקוראר יאסי שנבנה על ידי הבנקאי מיכל 
דניאל

המצבה של הרה"צ רבי משולם פיבוש בהרה"צ רבי יעקב 
יצחק בתוככי האהל ביאס

מצבת בנו הרה"צ רבי שמשון וואהרמן מבאקוי בהרה"צ רבי 
יעקב יצחק ווארמן

קול קורא למען ישיבת בית אהרן ביאסי חתום על ידי הנשיאים 
הרה"ק משטפנשט ובן אחותו הרה"ק מאיצקאן והרה"צ יעקב יצחק 
וואהרמן השני, כאמור בראשות הנשיאות עמדו מרן רבינו הרה"ק 

רבי אברהם מתתיהו משטפנשט זי"ע ועמו ש"ב רבי מנחם נחום 
מאיצקאן, והנשיאים הם הרה"צ רבי משולם פייביש וואהרמן ובנו 

הלא הוא רבי יעקב יצחק השני  וואהרמאן



    –      - 8455798  pninim16@gmail.com 054  - .       
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פעמים וזו  הנחה לקונה..ישנם מקרים בהם הסוחר או החנווני עושה 

במוצר שפג תוקפו או ששייך לקולקציה של ו  ,50%,  25%,  10%הנחה של  
הנחה. אך לא שמענו על הנחה   70%-אפשר להגיע אף להעונה הקודמת,  

  613-מהמחיר, רק במקום אחד מצאנו שיש דבר כזה, הנחה מ 99%של 
שכאשר  (ילקו"ש בא רמז קצה) ובא במדרש שמ פימצוות לשתי מצוות בודדות. כ

לקיים את השבועה שנשבע ורצה הקב"ה הגיע זמן גאולת מצרים, 
יפש בורא עולם מצוות בעם ישראל גאל את בניו, חיש ,לאברהם אבינו

בכדי שבזכותן יגאל אותם שנאמר "ָוֶאֱעבֹר ָעַלִי ָוֶאְרֵא", אלא שהבורא 
מצא שאין בידם של עם ישראל שום מצוה שתוכל להביא לגאולתן, מכל 

המצוות, שנאמר "ְוַאְּת ֵערֹום ְוֶעְרָיה", כך שהם היו ערומים מן  613
ות קרבן הפסח וה שתי מצוות, והן מצהמצוות, על כן נתן להם הקב"

ומצוות ברית המילה, שיתעסקו בהם בכדי שיגאלו, והן הדמים שהביאו 
פעמיים דם,   ,"ָואַֹמר ָל ְּבָדַמִי ֲחִיי, ָואַֹמר ָל ְּבָדַמִי ֲחִיי" לגאולתן שנאמר  

 ...(יחזקאל טז)  כנגד הפסח וכנגד המילה
 

לעשות הנחה  וכאן עולה השאלה, וכי איך אפשר 
בשמים לא  שהתירוץ פשוט,  לאכזו גדולה? א

מודדים את האדם בתוצאות ובהישגים אלא  
במסירות  ותושתי מצוות אלו היו כרוכ במאמצים...

נפש. לקשור את הטלה למיטה, אמנם זה דבר 
פשוט, אך לא כאשר זה האליל של האדון שלך, לא 
כאשר נולדת וחיית כעבד, אתה ואבותיך, תחת 

 במסגרתאדון שיכול להכות ולהרוג אותך  ממשלת
ם ברית ויקהחוק, מבלי שיהיה מי שיתבע אותו. וכן 

מילה, אמנם זו מצוה קלה ובריאה לילד בן שמונה 
ימים חסר אונים כשאין לו יכולת להתנגד, אבל לא 
כשאתה גדול בן ארבעים, ומל את עצמך ללא 
הרדמה... דהיינו, שתי מצוות עם מאמץ עילאי 

מצוות, שתי מצוות עם סבל נפשי   613-יותר משוות  
ביאו את הגאולה... יאלו ש להיותאו גופני יכולות 

? שוב, כי בשמים לא מסתכלים על מספר מדועו
הקילומטרים שרצת, אלא מסתכלים כמה הזעת, 
כמה התנשפת, כמה רצית להתייאש ולנוח 

לפי   גמולהתוהתגברת... כידוע, "לפום צערא אגרא", לפי הצער כך השכר.  
 דקות תורה)  5(האיכות ולא לפי הכמות... 

 
מוות קליני. בחזרתו לחיים,   וחווהשרב יוסף גסס    (פסחים נ.) הגמרא מספרת  

אבא שלו [רבי יהושע בן לוי] תיחקר אותו "בני, מה ראית בשמים?" [איך 
עליונים  ,מבולבלשם הבן "עולם הפוך ראיתי, הכל  ענהההנהגה שם], 

עולם ברור  למטה ותחתונים למעלה". ענה לו אביו "לא, אל תחשוב כך, כי  
בשמים ההנהגה היא אחרת"... ומסביר הרב המבי"ט, 'עליונים' אלו ראית.  

, אותם אלו שבורא עולם הוריד לעולם עם כלים שבינינו הם הכישרוניים
ה, כך גדולים, חכמים, גאונים, בעלי כח, בעלי יכולת ביטוי או דיבור וכדומ
אלא   ,שבעולם הזה הם נראו כרבנים גדולים, דמויות מפורסמות, בעלי הון

שהם לא השקיעו בכל הכח שלהם, הם פעלו בחצי קלאץ', ולכן בשמים 
אלו שנשלחו לעולם עם כלים הם למטה. ואילו ה'תחתונים'  ראית אותם

אנשים פשוטים, קוראים להם 'עמך', 'אברך  יםקטנים, כך שהם נרא
אולי הם בעלי מקצוע שהולכים ברחוב עם מחט בין השיניים או פשוט', 

 עפרון על האוזן, אלא שהם נתנו את כל הכח שלהם, וניצלו את
למעלה... כי זה   ראית אותם, ולכן בשמים 100%-הכישרונות שלהם ב

 ...   ולפי הקושי לפי המאמץנמדד , שהכל והנקי העולם הברור
 

, עיקר בעבודת השם וההומאמץ הממלבד זאת, ש
כמו שכתב   ... מזריק כח וקדושה באדם גם    מאמץ ה 

"ֲאִפּלּו ִּבְדָבִרים ַהֻּמָּתִרים ְלַגְמֵרי,  (פכ"ז) בעל התניא 
ָּכל ַמה ֶׁשָהָאָדם זֹוֵבַח ִיְצרֹו, ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַקָּלה, 
ּוִמְתַּכֵּון ְלכפות את יצר הרע. ְּכגֹון ֶׁשָחֵפץ ֶלֱאכֹל, 

ָּדתֹו ַעד ְלַאַחר ָׁשָעה אֹו ָּפחֹות, ְועֹוֵסק ּוְמַאֵחר ְסֻע 
ַּבּתֹוָרה ְּבאֹוָתה ָׁשָעה... ְוֵכן ִאם ּבֹוֵלם ִּפיו ִמְּלַדֵּבר 
ְּדָבִרים ֶׁשִּלּבֹו ִמְתַאֶּוה ְמֹאד ְלַדְּבָרם, ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם, 

ִמְזֵער, מתעלה ֲאִפּלּו ִּבְמָעט    ,ְוֵכן ְּבִהְרהּוֵרי ַמֲחַׁשְבּתֹו
כבוד הקב"ה למעלה הרבה, ּוִמְּקֻדָּׁשה זֹו ִנְמֶׁשֶכת 

ַעל ָהָאָדם ְלַמָּטה, ְלַסְּיעֹו ִסּיּוַע ַרב  ְקֻדָּׁשה ֶעְליֹוָנה
."ְוָעצּום ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר 

 
בענין הסבל ומנת הייסורים שנגזרת לאדם, גם 

לפי ולא והסבל הקושי לפי רמת המדד הוא 
 . הזמן..

"ועבדום ועינו אותם מצרים, אף שנגזר  כמו בגלות  
קושי השעבוד   קוםמכל , מארבע מאות שנה"

 ... (מלבי"ם ישעיה מ)   שנים  210רה ל י קיצר את הגז 
כמסופר על אותו זוג שחגגו חתונת הזהב [לאחר 

של הבעל פנו אליו בתמיהה "איך זה שעכשיו  הוריושנות נישואין].  50
והלא רק לפני שנתיים חגגתם את חתונת הכסף  חתונת הזהב,אתה חוגג 

]?", אמר להם הבעל "אתם צודקים, אבל קושי נות נישואיןש 25[לאחר 
 הוא שקיצר את התהליך"... , שאשתי גרמה לי,השעבוד

 

 חידה:
 למה לחפש 

 אפשר , כשאת העלון
 מייל?ות לרילקבל אותו יש

Nekuda52@gmail.com 
 . נקודה למחשבה..

Nekuda52@gmail.com

 

 אוהב חידות? 
 שאם ישנו דין בשבת, 

 בשבת רה האסושה בו מלאכה תיע
 המלאכה  הוא יהיה מותר בשבת, ואם 

 שבת הוא  ערבתיעשה בו מ
 יהיה אסור בשבת?

 מערכתביתקבלו פתרונות 
  פרס יינתן לזוכה

 

?הידעת
 בשבט מוסר 

 כתב "אם תעמיד   (פרק יא)
נגד השמש, מתקרר  חם דבר

 ."יותר משיעמוד בצל

הן, אימת חלש על  [פחדים] תנו רבנן חמישה אימות " פתרון החידה הקודמת:
לפי שהוא נכנס לתוך "בור... [השני שבהן] אימת יתוש על הפיל", ופירש רש"י  הגי

 י"וה יעקב כהןהפותר: הרה"ח            .)שבת עז:( "חוטמו ומצערו, ואין הפיל יכול לשומטו

  81הקודמים עד עלון  כל העלוניםובו 
 0527696749 -להשיג בטל 



 מאמץ, כך ערכה גבוה, ככל שהיא דורשת יותר הכן הדבר ביחס לתפיל
ולדתו מ עירץ ליבתו בשוויית ממקום ישבבחור ישיבה שנסע ברכ ...יותר

הכהן 'בליטא, החליט לעצור בתחנה הקרובה לראדין, בכדי לקבל ברכה מ
, החפץ חיים זצ"ל. הבחור קצת התרשל בתכנון שעות הנסיעה, 'הגדול

נוסע נוסף בלילה. יחד עם עוד  2:30ירד בתחנה בשעה  ובסופו של דבר
הנוסע הנוסף היה רבי צבי   .לעיר ראדין  םהוא עלה לכרכרה שהביאה אות

לוינסון זצ"ל, חתנו של החפץ חיים זצ"ל. משראה שהשעה מאוחרת הוא 
לילה, והבחור נאות להצעה. מיודענו, בירך בהציע לבחור לישון אצלו 

ברכת "המפיל" והתחפר מתחת לשמיכת הפוך. אלא שלאחר חצי דקה 
הבחור הסתפק בדבר, והחליט  לא התפלל תפילת ערבית..נזכר שהוא 

להתחמם 'עוד קצת' במיטה, בכדי שיוכל להתפלל בשיא הלהט 
וההתלהבות, אלא שלאחר עצימת עיניים קלה הוא התעורר בבוקר ושכח 
מהתפילה שפספס. בבוקר, המארח והאורח הלכו יחד להתפלל בבית 

 והרבחיים, חור ניגש לחפץ מדרשו של החפץ חיים. לאחר התפילה, הב
עד פתח בשיחה "לפני כמאה שנה המצב הכלכלי ברוסיה היה בשמים, 

כדי מצב שאם היה נופל מטבע ברחוב אדם רוסי מצוי לא היה שת ליבו 
קשה ביותר, בשפל ו להתכופף ולקחתו, לעומת זאת, בימינו, המצב

הבחור לא הבין מדוע הרב משתף אותו  .אנשים רעבים לפת לחם"
בנושאים כאלו, וכי מה לבחור ישיבה ולמשרד האוצר. והרב המשיך 
"בדומה לכך מצב הרוחניות, בעבר היה לנו בית מקדש, היו קורבנות, 
כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם בשירם ובזמרם. מה שאין כן בימינו, 

ה הוא מצרך נדיר, כך המצב הרוחני ירוד, וכל מעשה של מצוה או תפיל
יץ עושה רעש גדול ישאפילו תפילת ערבית של בחור ישיבה בשוו

 בשמים"...   
 

אין חולק, בימים שקודם הגאולה, קודם זמן שחיטת מלאך המוות, היצר 
, יש הרבה מסייעים ליצר הרע, יש פיתויים הרע עובד שעות נוספות

הוא שמהתל  יון','יצר הדמעצומים [וגם בתוככי בתי המדרש]... בפרט 
היצר מכניס את  -הבנויות על הכבוד  ברוב העבירותהדרך שכן זו באדם. 

אלא ממלא אותו כבלון נפוח, ו של כבוד או גאוה,האדם לתוך דמיון 
, מפוצץ את המחטכניס בו דואג להגם זה שהוא שבסוף, לאחר העבירה, 

 ,רואה את הקרעיםעומד המום,  אתה  כך ש,  את הבלון ומוחק את התסריט
 ...ושואל איך מכל הקרעים האלה הרגשתי גדול

הרי כסף, לשתות, להתקלח, ואפילו ללכת ברחוב,  , הכל עולה  עידן שלנוב
, תלך לדמיין  , והואכסף  להועיש דבר אחד שלא    ...כל אחד משלם ארנונה

ולקחו כסף גם  מפעל הפיסבאו ואז... . ברחוב ותדמיין מה שאתה רוצה..
  ..על זה.

שאלו אדם אחד שבקביעות ממלא טופס הגרלה של לוטו, מדוע הוא 
מרגע שאני קונה "  ענה והלא עד עכשיו הוא לא זכה, הוא    ותממשיך למלא

כנן מה לעשות עם כל העושר העצום שעתיד לתאת הכרטיס אני מתחיל  
מוסדות התורה  פול בחלקי... מהשקעות ועד לתרומות והחזקת כל לי

והחסד... וכך, אני חי את כל השבוע עד ההגרלה בפועל כעשיר מופלג, 
שהרי אוטוטו החלום מתממש... וכשמתפרסמות תוצאות ההגרלה 

עוף על כנפי חוזר להמאכזבות, תוך רבע שעה אני קונה כרטיס חדש ו
  שעה רבע מ  ' חוץ כל החיים, ' ' מופלג  'עשיר אני  בעצם הדמיון, כך

 (הרב י.ב שליט"א) ... " בשבוע
 

ככל שאדם מחובר יותר לגשמיות ביסודו, כך כל מעשה רוחני שלו עצום 
שמצד אחד מדובר בעצם שנתלש  השופר,מזאת אפשר ללמוד ויותר... 
הכבוד,   עד לכסאמעלה מעלה  עולה  ואילו בשעת התקיעה קולו    ,מבהמה

פלא ומזעזע את השמים, ומעביר את בורא עולם מכסא דין לכסא רחמים.  
לשנות שיכולה , גיע לדרגה כזו גבוהההדבר, איך בכח דבר כה גשמי לה

שדוקא לך, , לומר שופר? אלא רמז טמון בביום הדין את הנהגת הבורא
מי שהיה מחובר חזק לבהמיות שלו, והתנתק ממנה ועקר עצמו ממקומו, 

ככל כי המאמץ הוא שקובע...    קא הוא יכול להגיע למקום כסא הכבוד...דו
שאתה צריך לתלוש את עצמך מהתאוות בשיניים, כך אתה מסוגל 

 שליט"א) (הרב אלימלך בידרמן להעפיל לפסגות גבוהות יותר...
 

וציוני  תוצאות המבחנים דעת מסתכל רק על -אין אפס, אבא שהוא חסר
התעודה של הבן שלו, ולפי זה מחמיא לו [אם בכלל]... להבדיל ממנו, 

שכל ושפיות, מאבחן דוקא את מאמץ הילד, לפי אבא חכם, עם טיפת 

במבחן,   30הכישורים, הנפש, לפי הרוגע והיכולות שלו... ואפילו אם קיבל  
 ..   יעודד אותו הלאה.וינשק אותו , כל שהוא זיהה מאמץ, הוא יחבק אותו

 
המעשים הם בעלי מאידך, בימינו המצב הרוחני ירוד יותר, אלא ש ,אמנם

ערך יותר, כך שכל מעשה קטן של בן דורנו יכול להביא את המשיח... מה 
שניסו לעשות בדורות הקודמים להביא את הגאולה, בתפילות ומצוות, 

 ר צעיר וכל נער מתמודד [ואפילו מבוגר מתמודד], יכולובימינו כל בח
 ברגע אחד להכריע את הכף, ולהיות הקש ששובר את גב הגמל...

 
אולי לא שמעתם על משחק הכדורגל הנדיר בעולם, משחק גמר גביע, בין 

העכבישים הם אלו  'בית"ר נמלים' לבין קבוצת 'מכבי עכבישים'.קבוצת 
דקות לפני סיום המשחק, העכבישים היו ביתרון   5-ששלטו במגרש, כך ש

הורה על חילוף שחקנים, של הנמלים  נמלים. אלא שהמאמן  העל    8:0של  
דקות הנותרות,  5-הוא הכניס את ה'מרבה רגלים'. למרבה הפלא, ב

  5-גולים ב 10ה'מרבה רגלים', שלט על המגרש, כך שהוא לבד הכניס 
. לאחר המשחק מיד הכתבים הקיפו 10:8דקות, והנמלים הפתיעו וניצחו  

"אם ידעת שיש לך כזה שחקן מפתח,  את מאמן הנמלים ופתחו בשאלה
?", והמאמן ענה 85-שחקן העונה, למה חיכית והכנסת אותו רק בדקה ה

?"... כך בימינו, ם"וכי אתם יודעים כמה זמן לוקח לו לשרוך את הנעלי
אמנם דרוש מאמץ, אך אנו ברגע האחרון יכולים לקחת את כל הקופה... 

ברגע אחד  ר מתמיד, שכןאך המאמץ שווה יות, זה מאתגר ודורש עמל
  גאולה...  הזה שמביא את ... להיות אתה יכול להיות ה'מכה בפטיש'

 

מול פניו ועשיר אחד יצא מפתחה של ישיבה חשובה בלוס אנג'לס, 
תועבה. הדבר מאוד חרה לליבו, שכן אין   תמונתהתנוסס שלט פרסום ובו  

זה מן הראוי שכל בחור ישיבה שלמד התפלל והתקדש בישיבה, יצא 
. וממחשבה למעשה, היהודי חיפש את מספר תפגע מהפתח וקדושתו

הטלפון של חברת הפרסום והתקשר. הוא ביקש להסיר את המודעה 
מכניס הקיימת, אלא שבעלי השלט טענו שזו מודעה שכורה, כך שזה 

היהודי לא ויתר, הוא מיד הציע ולם כסף ו"אי אפשר" להסיר אותה. א
סכום כספי. לאחר משא ומתן כבד, היהודי סגר איתם מחיר, לשכור את 

לתקופה  90,000$יום, ובקיצור,  90ליום, לתקופה של  1000$-השלט ב
של שלושה חודשים. לאחר שהנציג ביקש ממנו את מספר האשראי, 

הוא הוסיף לשאול מה ברצונו לפרסם. אלא שהיהודי לא  לצורך תשלום,
לאחר חשב שהוא יקלע למצב הזה, הוא בכלל לא תכנן מה לפרסם. 

שתיקה ארוכה, היהודי החליט לפרסם פרסומת מיוחדת. הוא ביקש 
יום,   88יום, היו מוכנים", וכן למחרת לפרסם "עוד    89שיכתבו בשלט "עוד  

לפרסם הוא הולך  מה  שהוא עצמו לא ידע    , על אףהיו מוכנים", וכך הלאה
יום" נתלתה. וכאן התגלגל   89בסוף. והנה, השלט הקודם הוסר ומודעת ה"

הדבר, עוברים ושבים שחלפו ברחוב הבחינו בשלט והסתקרנו, הסקרנות 
לברר מי קשר ופרשה כנפיים והגיע עד לעיתונאים וכד'. הללו ניסו ליצור  

טלפון של הצדיק שלנו. הם שאלו הוא המפרסם, כך שהם קיבלו את ה
אותו לאן הוא חותר, איזה חברה יש לו, אך הוא ענה "שזו הפתעה", שכן 
, הוא בעצמו אין לו מושג מה הוא הולך לפרסם. וכך נוצר ההד התקשורתי

כי בעל כורחו הוא צריך ואצל מיודענו מפלס הלחץ טיפס מידי יום, 
הפרסום, מיודענו מקבל  והנה, שבועיים לפני סוף להחליט מה לפרסם.

שיחה נכנסת, על הקו היה אחד ממנהלי הפרסום של חברת קוקה קולה, 
בהצעה כספית לשכור ממנו את היום האחרון של הפרסום בשלט, את 

העלו   , כך שההד התקשורתי והסקרנות העצומה מהשלט,היום התשעים
ודי כך היה, היה ולשמחתנו, מיליון דולר. 3סכום של את סכום ההצעה ל

בחג חנוכה האחרון והנ"ל, אוהב ה' האמיתי, הסכים להצעה [כמובן], 
 [ה'תשפ"ב] הופקד לחשבונו כל הסכום.

  - להצלחת. טלי בת שושנה  יהטלהילה בת אלינור, יוסף חיים יקותיאל בן שרה,  -לזיווג הגון
 -לרפוא"ש . י בן איריסא, נתאליה בן איריסעקב בן אלינור, תומר בן לידיה, ימוריה בת שושנה, 

  ינה. ת חנה חנ, סעדה אושרה ב יצחק בן טובה, אמ"ו שרה חיה בת נעימה  "ואמ
בני ביתם, בכל שיפנו הם ו מגיהי העלוןשולחי החומרים וכן וכן להצלחת כל 

  ישכילו ירוויחו ויצליחו, ושכינה תשרה במעשה ידיהם.
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ֹנס  קיד,ג) ( ַהיָּם ָרָאה ַויָּ
 

ונו של יוסף יורד  "ראה אר  ):קידם שהוא נס? אומר הילקוט שמעוני (תהלים מה ראה הי
ָנס ַויֵֵּצא ַהחּוָצה"  ר:לים, אמר הקב"ה ינוס מפני הנס, שנאמ  ָיָדּה ַויָּ ְגדֹו ּבְ ֲעֹזב ּבִ "  ַויַּ

, עזב יוסף את  ף הצדיק את יוססתה להכשיל י בשעה שאשת פוטיפר נ .ראשית לט,יב)ב(
ב"ה את ים  , שנס וברח מהעבירה, קרע הק צדיק הבזכות יוסף   ונס מפניה.  בגדו בידה,

 הים מפני הנס".  נס  והתקיים "סוף לכלל ישראל,  
 

שהיה ממגורשי ספרד, מובא במדרש שאינו  אברהם סבע זצ"ל, , לרבי  מור""צרור ה בספר
צדיק את הסכנה הנוראה שאליה  רש מספר שבעת שראה יוסף ה . המדימינוידוע ב

ל לעמוד  ותו בעבירה החמורה, ולא היה יכול אקלע, שעמדה אשת פוטיפר להכשינ
וחשב למסור נפשו על קידוש השם, ולהטביע עצמו בתוך  נס יוסף הצדיק אל הנילוס, , מולה 

ֹנס וזהו "   הנילוס. שנס יוסף הצדיק אל הנילוס, להפיל עצמו לתוכו ולמות, כדי   –" ַויָּ
מן הבית, התחילה לצעוק   לאחר שראה אשת פוטיפר שנס יוסףרה.  ינצל מהעבלהי

 וכלאוהו בבית האיסורים.    . תפסו את יוסףוהעלילה עליו עלילה
 

ף  למה זכו בני ישראל לקריעת ים סוף? יוס " ומבאר פלאי פלאים:צרור המור"ממשיך 
אל היאור מתוך מסירות נפש, מתוך אמונה ובטחון בה'. בזכות    הצדיק נס ועמד לקפוץ

ל גילויי השכינה האדירים שהיו  כ, וגילה להם את  סיםאת כל הניזה עשה להם הקב"ה  
 !  ל זהמעבירה, ומוכן למסור נפש בשביאין קץ לשכרו של אדם שבורח בקריעת ים סוף. 

 
בחור ישיבה אחד מירושלים התנסה   :שמעתי סיפור שארע לפני כמה עשרות שנים

כשכולו  ד בניסיון בגבורה. הבחור ברח, והגיע לישיבה רא, ועמ בניסיון מאוד מאוד נו
כזה, ושהיתה לו איזושהי מחשבה, חס  לל בניסיון ם העובדה שהיה בכשבור ורצוץ מעצ

י ירושלים באותם  . מיד כשראה אותו רבו, שהיה אחד מגדולפול ולחטואיושלום, ל
אותו  ת המדרש ראיתי נר מעל ראשך!". כנסת לבי ו ואמר לו: "כשנימים, קם הרב לכבוד 
היתה  ש צוץ מאחר שהגיע לידי ניסיון, וכמעט שנכשל, אבל האמת בחור היה שבור ור

שנס ובורח בכל כוחו מעבירה, זכותו גדולה  על ראשו! מי מעיין עמוד של אש עמד מ 
  )שליט"א רבי גואל אלקריף, עלון 'נאה דורש' (ועצומה. 
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יַרת ׁשִ בוֹ  סּוס ": ֶנֱאַמר ַהיָּם ּבְ מֹות( "ַביָּם ָרָמה ְורֹכְ  ).א,טו ׁשְ

 
רק את המצרים,  שיטביע  שואל ה"שבט מוסר": מדוע הטביע הקב"ה גם את הסוסים?

המצריים היו הסוסים הטובים והחזקים   שארו לישראל לשלל. הסוסיםיוהסוסים י
 ישארו לבני ישראל גם הסוסים והם יוכלו לרכביכל בזת הים, ש  ביותר בעולם, ויחד עם

 סוסים במקום ללכת רגלי.  עליהם במדבר! ללא ספק תהיה להם הקלה עצומה לרכב על
 

הקב"ה אמר "סוס    שהמצרים, שהיו מכשפים, הפכו את עצמם לסוסים. לכן: שביומי
שיטבעו   אבל עדין קשה, למה טבעו כל הסוסים? ורכבו", גם מי שנמצא בתוך סוס, יטבע.

 שהפכו להיות סוסים על ידי כשוף ולמעשה בתוכם "מתחבא"  רק אותם סוסים
 מצרי!

 
במדבר הצחיח, וכמו   הלכו ברגל, כשבני ישראל   נראה לי שהתשובה לשאלה היא:

ָרף ְוַעְקָרב  "  ):טודברים ח,( שהתורה מתארת אותו  ֹדל ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש ׂשָ ר ַהּגָ ְדּבָ ּמִ ַהּמֹוִליֲכָך ּבַ
ר ֵאין ָמִים  אֹון ֲאׁשֶ  הם הרגישו תלות מחלטת בקב"ה, הם חיו עם השכינה.    ",ְוִצּמָ

 
להם את   זכו לענני כבוד שיסיעו אותם, יישרו להם את הדרך, יכבסו ויגהצו  משום כך

להם קשה ללכת, הם לא היו   הם היו רוכבים על סוסים אבירים, לא היה הבגדים. אם 
 היו מבקשים ענני כבוד.    מרגישים את העליות והירידות, ולא

 
כדי לתת לבני ישראל משהו הרבה יותר נעלה מאשר   הקב"ה הטביע את הסוסים המצריים,

ל הקשי, על  גם ע  זהו הלמוד שעלינו ללמד מספור יציאת מצרים: להודות לקב"ה סוסים.
אחד לא יכול לדעת מה נחסך ממנו רק בגלל   המרור. להאמין שהקשי הזה יצמיח טובה. אף

 ) אה דורש'ון 'נ(על והתגבר על קשי, או צער, שעבר עליו.  שעמד בנסיון
 
 
בוֹ  סּוס" מֹות( "ַביָּם ָרָמה ְורֹכְ  ).א,טו  ׁשְ

הרשעים   למדנו מכאן, כי לא רק על המצרים הסוסים במה חטאו? –הרוכב חטא  אם
ש'.  צריכים 'להיענ והמזיקים לעם ישראל לקבל את עונשם, אלא גם רכבם וכלי נשקם

במשנה   .ועיין סנהדרין נ"ד(העונש המגיע לרשעים, שאפילו סוסיהם מקבלים עונש    זהו
תקלה על ידה".    לא לפי שבאה לאדםשם שכתבה: "אם אדם חטא, בהמה מה חטאה? א

 )רדכי'עטרת מ'(  .ם)מכשול עוון". ועיין בגמרא ש  –ופרש"י: "תקלה  
 
 
בוֹ  סּוס" מֹות( "ַביָּם ָרָמה ְורֹכְ  ).א,טו  ׁשְ

ויש להבין אם אדם חטא בהמה מה חטאה שתסבול   )(בשלח אות ב' שם משמואל''ה  שואל
ונראה דמצרים ששעבדו בישראל וכבר מתו קודם יציאת מצרים   :ומתרץ, ? צער כזה

נראה   ןכ ל וע  ליתר חבריהם המצרים בים סוף,  הבודאי לא נפטרו מהעונש והצער שהי 
  וסות סוסים שהיו על הים, ובזה יובן דברי המדרש שנדמו גלי הים לס שנתגלגלו ב

בות ומצרים הרשעים לסוסים זכרים ומוזהמים והיו רצים אחריהם עד שנשתקעו  נק 
 . בים שנאמר סוס ורוכבו רמה בים
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ְמָלֵאמֹו נַ  ָלל ּתִ יג ֲאַחּלֵק ׁשָ ִ יָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאׂשּ י ָאִריק ַחְרּבִ  טו,ט) ( ְפׁשִ

כך מחלקים    הרי בדרך כלל קודם נלחמים בחרב ורק אחר לדקדק בסדר הדברים בפסוק. יש
ָלללל. ואילו הפסוק הקדים את "את הש י" ל"ֲאַחּלֵק ׁשָ  !" ָאִריק ַחְרּבִ

 
השלל לעצמו   כי פרעה הבטיח למצרים שאם ינצחו במלחמה, לא יטול את  רש"י מבאר  הוהנ

יונתן בן עוזיאל   תרגום( ובמדרש ). ו'י"ד, "י על הפסוק עיין רש(  בלבד אלא יחלוק עימם
יש מהאוצרות שצבר יוסף  של מתואר, שעוד לפני צאתו למלחמה חילק פרעה )שמות י"ד, ט'

 לעמו על מנת לשכנעם לצאת עמו למלחמה.  
 

ָלל"קודם  מיושב סדר הפסוק: לפי זה  הם האוצרות שחילק פרעה לפני   – " ֲאַחּלֵק ׁשָ
יהמלחמה, ואחר כך: " ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו  " ):ט'י',(יש לפרש, לפי דברי משה   עוד ". ָאִריק ַחְרּבִ ּבִ

ֹצאֵננּו ּוִבְבָקֵרנוּ  ָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו ּבְ וק זה יוצא שבני ישראל הלכו בטור לפי הסדר  ". לפי פס ֵנֵלְך ּבְ
 נערים, זקנים, בנים ואחריהם בנות, ולבסוף הצאן והבקר.   :הבא

 
משיג ח"ו את בני ישראל, הוא היה מגיע קודם כל אל השלל, הצאן   אם כן, לו היה פרעה

ָלל אח"כ לאנשים. לכן: "  והבקר, ורק  יג ֲאַחּלֵק ׁשָ ִ   תחילה,  " של הצאן והבקרָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאׂשּ
יואחר כך: "  )' מרדכי דברי('. " על האנשיםָאִריק ַחְרּבִ

 
ָלל  יג ֲאַחּלֵק ׁשָ ִ  טו,ט) (ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאׂשּ

יכן היתה לפרעה הוודאות שישיגם  י מבלעזא זי"ע דקדק שצריך להבין מההרב הקדוש מהר"
  ויחלק שללם?

 
ם, שלא שינו את  הסוד שישראל נגאלו בזכות שלושה דברי  שפרעה נודע לו  ויתכן לפרש:

פתות את בני  להשתדל ל  היתה מחשבתולשונם ולא שינו את מלבושם, ו  שמם ולא שינו את 
 וודאי ישיגם.  , ועל ידי זה בישראל שיתקררו מדרכם הטובה

 
יג' ק:וזה כוונת הפסו  ִ ָלל'  ואיך אשיגם?,  'ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאׂשּ ראשי תיבות:  "ל של , כי 'ֲאַחּלֵק ׁשָ

ברים אלה, אבל לא עלתה בידו  יתרצו לשנות ד, אכניס פירוד ביניהם שאם  , בוש ל'שון  'לם ש'
בוֹ  סוּסו'  ך אמונה')ר(עלון 'ד. 'ַביָּם ָרָמה ְורֹכְ
 

ָלל  יג ֲאַחּלֵק ׁשָ ִ  טו,ט) (ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאׂשּ
כיון שראה פרעה שיצאו ישראל אמר דיינו שנלך לרדוף אחרי  " מעוני (רמט):לקוט שכתוב בי

 ". שלקחו ממנו כדאי הואכסף וזהב ישראל אלא בשביל 
ָלל'ֲאַחּלֵק ובס"ד אפשר לרמוז  את  נקבל   לשניים) 360(  ''שללחלק את המילה נאם    ,'ׁשָ

 )  180(כמניין  ף וזהב' 'כסגימטריה ה
 

ֵא"ר , ועל פי זה נביא ביאור נוסף ֶל"ְך  מדקדקים רבותינו הקדושים "ַויֵֵּצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ַב"ע ַויֵּ ׁשָ
ָחָרָנ"ה" בראשי תיבות יוצא מ'יד ב'א א'ליפז ר'שע ש'הוא ב'ן ע'שו ו'יתן ל'ו י'עקב כ'ל ח'ילו  
ר'ק נ'שאר ה'מקל. ופה רומזים לנו רבותינו הקדושים שאליפז לקח ליעקב הכל והשאיר לו  

י" ): בראשית לב,יאכשיעקב בא להיפגש עם עשיו הוא אמר (  .רק את המקל י   ְבַמְקִלי   ּכִ ָעַבְרּתִ
ה ן ַהזֶּ ְרּדֵ בבואי  , שבזכות הכסף וזהב שהיה לי ף וזהב''כס כמניין  180' בגימטריה ַמְקִלי'", ֶאת ַהיַּ

אם   ַמְקִלי ' בְ ועוד אפשר לרמוז . ליחות אביו להורגישהיה בש בדרך אל לבן, ניצלתי מאליפז
ָלל' גימטריה קבל פיל מקלי בשניים ננכ זהו  עם שלל גדול ומלבן , שלבסוף יצא יעקב 'ׁשָ

ֵני ַמֲחנֹות': שכתוב בהמשך ה ָהִייִתי ִלׁשְ  .(עורך העלון) 'ְוַעּתָ
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
 עוז בן מרים, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה בת גילה.  בע"ה זיווג הגון:

 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 
 מורן בת רותי, לירון בן פנינה. , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:

מרים בת ציפורה, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  שלמה:לרפואה 
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. 

 
אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   ציפורה בת מורוור ז"ל, לעילוי נשמת:

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, 
מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה 

ל, יוסף מיכאלשוילי בן ארז בן חיה ז" 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, 

וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר ז"ל, אברהם בן חנה 
 בן אסתר ז"ל. 

 
 

 
ע  ָרֵאל ִמיַּד ִמְצָרִים ה'ַויֹּוׁשַ יֹּום ַההּוא ֶאת ִיׂשְ ֲאִמינּו בַּ  .. ּבַ  לא)-(יד,ל ה'ַויַּ

ובעלה היו    מביא מעשה באישה אחת שהיו לה צרות צרורות, היא שלמה זוין זצ"ל  ג"הרה
ב היה  ללחם, והמצ חולים, ולא היה מי שיפרנס את בני הבית, ולרש אין כל, הילדים רעבו 

לפניו על בעלה ועל בני ביתה.   בלתי נסבל. נכנסה אותה אשה לאדמו"ר אחד לבקש ולהתחנן 
הכל לטובה, וכי    –מה שהקב"ה עושה   עודד אותה האדמו"ר ואמר לה שעליה להאמין שכל

 . תחינתך ויושיעך מצרתך   לעולם לא יטוש אותה ה', כי הוא שומע את
 

 ש, ובצאתה אמרה לשמש במר נפשה כי אותה אשה מלפני האדמו"ר בפחי נפ  יצאה
 האדמו"ר שלו אינו יודע מה זו תפילה. גער בה השמש והשתיק אותה. צעקה האשה 
 כפליים, וצעק עליה השמש בחזרה. שמע הרב את המהומה וקרא לשמש לדעת מה 

 זה ועל מה זה. סיפר לו השמש את אשר אירע.  
 

ע אמרת כך? השיבה לו האישה:  אישה ושאל אותה: מדו ביקש האדמו"ר לקרוא שוב לאותה
בתפילה את קריעת ים סוף, ושם כתוב: "ויושע ה'", ורק לאחר מכן   בכל יום אנו מזכירים 

אחר כך    ויאמינו בה'"; אך האדמו"ר דורש ממני את ההיפך: אני נדרשת להאמין, ורק "  :נאמר
 . מהבאמונה של אוושע. מן הראוי היה שהקב"ה יושיע אותי, ורק אחר כך אאמין בו 

 
 ,האדמו"ר עיניו לשמים, ואמר: ריבונו של עולם, צודקת אישה זו בטענותיה  הרים

 מלא את רצונה והושע אותה, כשם שהושעת את ישראל בצאתם ממצרים, ומכח 
 עטרת מרדכי') ('". 'זה יתקיים בה: "ויאמינו בה

 
 

ֹנס  קיד,ג) ( ַהיָּם ָרָאה ַויָּ
ונו של יוסף יורד לים,  "ראה אר  ):קידם שהוא נס? אומר הילקוט שמעוני (תהלים מה ראה הי

ָנס ַויֵֵּצא ַהחּוָצה"  ר:אמר הקב"ה ינוס מפני הנס, שנאמ  ָיָדּה ַויָּ ְגדֹו ּבְ ֲעֹזב ּבִ  . ראשית לט,יב)ב" (ַויַּ
 
נראה כי יוסף זכה ע"י המכירה שנתבזה מהשבטים ויפשיטו כו'.   (וישב ד') ותב השפת אמתכ

ָנס ַויֵֵּצא ַהחּוָצה'והאמין כי הכל לטובה. עי"ז   ברךיתוע"י שלא הרהר אחר השם  לו   שהיה .'ַויָּ
 ברך.סיוע שיוכל לבזות עצמו עבור רצון הבורא ית

 
 



 

 

  
  
 

 
 

 

 
   דבר העורך

  , "שבת שירה"  בשלח נקראתשת  שקוראים בתורה פרת  שבב
לאחר קריעת ים סוף.   ישראל  יעל שם שירת הים שאמרו בנ

כתוב ע"ה  משה רבינו  הים ע"י  שנבקע  י(  לפני  " )יד,  ַוִּיְצֲעקּו  : 
   ." 'ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה

ָמה ֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי לְ ָאַמר ַרִּבי ְיהוֹ   :רבה בשלח כא, ה)(א במדרש  מוב
ְלֶמֶל ֶׁשָהָיה ָּבא ַּבֶּדֶר ְוָהְיָתה ַּבת ְמָלִכים צֹוֶעֶקת    ,ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ַהּמֶ  ָׁשַמע  ַהִּלְסִטים,  ִמַּיד  ַהִּציֵלִני  ִמְמ  ְּבַבָּקָׁשה  ְוִהִּציָלּה, לֹו  ֶל 
ִמתְ  ָהָיה  ְלִאָּׁשה,  אֹוָתּה  א  ִלֹּׂשָ ִּבֵּקׁש  ָיִמים  ֶׁשְּתַדֵּבר ְלַאַחר  ַאֶּוה 
ָבּה  ֵּגָרה  ָעָׂשה ַהֶּמֶל  ֶמה  רֹוָצה,  ָהְיָתה  א  ְו ַהִּלְסִטים ְּכֵדי   ִעּמֹו 

הִ  ַהִּלְסִטים  ָעֶליָה  ֶׁשָּבאּו  ֵּכיָון   , ַהֶּמֶל ְוִיְׁשַמע  ְתִחיָלה  ֶׁשִּתְצַעק 
, ָאַמר ָלּה ַהֶּמֶל ְלָכ ָהִייִתי ִמְתַאֶּוה ִלׁשְ  . צֹוֶעֶקת ַלֶּמֶל ֹמַע קֹוֵל

ּבָ  ְמַׁשְעְּבִדים  ְוָהיּו  ְּבִמְצַרִים  ְּכֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ִהְתִחילּו ָּכ  ֶהם 
לְ  ֵעיֵניֶהם  ְותֹוִלין  ֶׁשֶּנֱאַמר  ה"ּבָ ַהּקָ צֹוֲעִקים  כג),  ב,  ַוְיִהי  (שמות   :

כה)ַוִּיְזָעקּו, ִמָּיד  ...  ַּבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ם יקִ : ַוַּיְרא ֱא(שמות ב, 
ַהּקָ  ִהְתִחיל  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֲחָזָקה    ה"ּבָ ֶאת  ְּבָיד  ִמָּׁשם  מֹוִציָאן 

ְוָהָיה   ְנטּוָיה,  ַּפַעם   ה "ּבָ ַהּקָ ּוִבְזרֹוַע  קֹוָלם  ֶאת  ִלְׁשֹמַע  ְמַבֵּקׁש 
א ָהיּו רֹוִצין, ֶמה ָעָׂשה, ֵּגָרה ְלַפְרֹעה ִלְרֹּדף ַאֲחֵריֶהם,  ַאֶחֶרת ְו

ּוַפְר  ה', ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְצֲעקּו  ִמָּיד  ִהְקִריב,  ֹעה 
ְלָכ   הּוא  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ָׁשָעה  ְמַבֵּקׁש,  ְּבאֹוָתּה  ָהִייִתי 

: יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע, (שיר השירים ב, יד)ִלְׁשֹמַע קֹוְלֶכם, ֶׁשֶּנֱאַמר  
ֶאּלָ ַהְׁשִמיִעּנִ  אֹוֵמר,  ֵאינֹו  קֹול  קֹוֵל :  )ם(שא  י  ֶאת    ַהְּׁשִמיִעִּני 

ְּבִמְצַרִים, ְלָכ ְּכִתיב: ַהְּׁשִמיִעִּני ֶאת   אֹותֹו ַהּקֹול ֶׁשְּכָבר ָׁשַמְעִּתי
, ֵּכיָון ֶׁשִהְתַּפְּללּו ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶׁשה ָמה ַאָּתה  קֹוֵל

, ֶׁשֶּנֱאַמר:   ןעֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל, ְּכָבר ָקְדָמה ְּתִפָּלתָ  ֶׁשל ָּבַני ִלְתִפָּלֶת
 .כע" .'ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי'
החלו ו התספורת  ובאמצע  למספרה  שנכנס  אדם  על  מסופר 

לנושא שדן    הוא והספר לשוחח על מגוון נושאים, הם הגיעו 
 .אני לא מאמין בזה", אמר הספר... "בקיומו של בורא עולם

סביבך ותראה כי    איך אתה אומר דברי הבל כאלו? תתבונן"
אלוק  יש  זועקת  צער "! "יםהבריאה  כך  כל  יש  מדוע  כן,  אם 

 .  תמה הספר ם ישראל"?וכאב בע
והעדיף לשתוק כדי לא לעצבן אותו יותר  חשב האיש לרגע 

ל'מידי,   לעשות  מסוגל  עוד  והנה'קרחת  יהוא  כשגמר    ... 
אפיקורס זה לספר אותו, הוא קם לדלת ועמד לצאת לרחוב, 

הו ראה  בית  לסמואז  בכניסה  )(חסר  ממש  למספרה,   שוכב 
 ...  הוא נראה מוזנח מאוד עם שיער פרוע וזקן עבות

שקיימים  מאמין  לא  "אני  ואמר:  הספר  לעבר  האיש  חזר 
שאל הספר, "זה לא הגיוני להגיד כך! הרי    ???"מה"! "ספרים

לפני   קיימים!!!!  "! "יפרתי אותךס  רגערק  לא  ספרים  לא!!! 
קיימים, היו  אם  ארוך   כי  שיער  עם  אנשים  בעולם  היו  לא 

אה..." ענה הספר, "זה  "  "...הזה שבחוץ  ו האדםוזקן עבות כמ
"... י ילא שאין ספרים, זה מה שקורה שאנשים לא באים אל

ענה האיש, "זו הנקודה. אלוקים בהחלט קיים, אבל    !"בדיוק"
ש  מה  ולאזה  אליו  באים  שלא  לאנשים  אליו    קורה  פונים 

 "!... כל הצער והכאב שבעולם עלעזרה. מכאן מגי
קֹוֵל " ֶאת  את    -"  ַהְּׁשִמיִעִּני  לשמוע  מתאווה  קול  הקב"ה 

 ... ילתינו!תפ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 -ה'    יפל  במדבר ע  תםוהליכ  ממצרים,   ת בני ישראל יציא  . א
 בלילה.   -ביום ועמוד האש  -עמוד הענן  

 : קריעת ים סוף  . ב 
 החירות. פי ני בו ויחנו לפויש בני ישראלציווי ה' ש . א
אליהם   . ב  וקרבים  ישראל  בני  אחרי  רודפים  עם    -המצרים 

 יד).-יד, א( ישראל מפחד ומשה מתפלל, ומחזקם לבטוח בה'

 .יח)-(יד, טולמשה שבני ישראל ילכו בתוך הים  אמר ה' . ג
ו . ד לשניים  נבקע  סוף  בשלום  ים  עוברים  ישראל  בני 

החולכו  בתו על  רצים  בת  והמצרים  ים,  הוך  הרותח 
 והם טובעים בים. בהםים המים מכ

 כא). -(טו, אשירת הים: שירת ההודיה לה'  -ה"  ָאז ָיִׁשיר ֹמׁשֶ " . ה 

 סוף:  קורות בני ישראל בדרכם מים  . ג
 ה'. חוקי וקבלת מר, בעץ המרים מיםה המתקת סנ במרה: . א
 השבת וכבודה.    וקדושת  בה',  בטחון  -  והשלו  ַהָּמן  פרשת . ב 
   .ז)-(יז, אהסלע  נס הוצאת המים מן . ג
  ה'   ושבועת  נלחם,  ויהושע  משה,  לתתפי  -  עמלקת  חמלמ . ד

 . אָלבֹ לעתיד   על מחייתו של עמלק
 

 כוחה של אמונה 
וביקש מפרמישלאן  מאיר  רבי  אל  באה  אחת  ה  אישה 

למענה לה  שיתפלל  אמר  בטן.  בפרי  אם הרב  שתתברך   :
אתפלל למענך.   ,ענייה  ביל אלמנהשם במאה זהוביתני לי  תי

יותר אך רבי מאיר .  אמרה האישה: אתן חמישים, כי אין לי 
 פחות.  התעקש: מאה זהובים, לא זוז אחד

האישה אלא   פרצה  ברירה,  לי  אין  כן,  אם  ואמרה:  בבכי 
 כני. שיבר   לסמוך על הקב"ה לבדו

מאה לא  הבוכיה:  לאישה  ואמר  מאיר  רבי   זהובים  חייך 
זאת  אלאביקשתי,   לשמוע  את   אך  כאשר  עכשיו,  מפיך. 
על סמוכה   סומכת  היי  ודם,  בשר  על  ולא  לבדו,  הקב"ה 

 .תפילתך ובטוחה שהקב"ה ישמע
 

 
 

   היי אמונה גדולה מרא
סיפרו לרבי מנחם מנדל מקוצ'ק על צדיק אחד הרואה ממש 

ושת האבות, הבאים להתארח מידי סוכות האושפזין, של  את
אמרבסו אנ  כתו.  אואי,  להם:  רואה  אני יני  אבל  ממש,  תם 

לסוכתי באים  שהם  כל ,  מאמין  של  לסוכתו  שבאים  כפי 
מראי אמונה  וגדולה  הוא.  באשר  ",  הייהודי  ַוִּייְראּו שנאמר: 

ַוַּיֲאִמינּו ה'  ֶאת  את  -"  ָהָעם  עיניהם  במו  שראו  מצרים   אף 
 ם לאמונה. טובעים לעיניהם, היו צריכי 

אייה  המושגית ע"י הר  ומז   גדולה וחזקה  מונהההשגה ע"י הא
 . בלבד

 דבס"

 ב "פשת  טבש  'ח                     זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןלע"נ העלון מוקדש                   בי"שנה  553' סמ וןלע

חבְּ  ּלַ   ׁשַ
שבת שירה  
 שבט ט"ו ב 

 665  ס'מ עורשי ןכנעסוק בתו הז  לוןבע
 ן הגאו רמו"של   ויסודמ ,"ורוצקיה ברינ" שתדרמב

 ל"צז ין אדלשטי   קבעי   רבי 
,  2ר וצקה ב רחוב  וןרהשברמת ר סמנ ורעיהש

   .19:00עה בש 'ד  םוי ם השיעור ביתקיי השבוע
ישה:מספר הפג ,זוםב םג רבור מועשיעה

 . 777  :המת כניססיס ,9779997777



 

 

 ט"ו בשבט ל סגולות
יששכר'  לבעכותב    טורנהיים (   'עבודת  בעריש  דב  יששכר    רבי 

"ראיתי)זצ"ל מפשיסחא   :  היהודי  בשם  ישן  יד   בכתב 
בט"ו אתרוג  שאוכל  שמי  זיע"א,  בטוח   -בשבט    זצלל"ה 

 .שישלים שנתו
ללב  ה'יפה  בעל  הצדיק  נסרחמי ביר(  'כתב  פלאגם  יצחק    'י ים 

בט"ו"  :)זצ"ל מהאתרוג  לתת  גדולה  לאשה   מעלה  בשבט 
וגם ללדת,  הרה  לילד  שהיא  המקשה  לאשה  ממנו  , לתת 

ולא ברווח  שתלד  סגולה  שהיא  ויצא    שאומרים  בצער, 
 ".הוולד בר קיימא

  

 ובטם  , אין בו דיני יושנקרא 'ראש השנה'אף    -  ט"ו בשבט
לענילענ  לא ולא  מלאכה,  איסור  מאכ יין  ומשתין  ול  לא ה, 
בהזכרת    ענייןל אבהמאורע  משאר תפילה,  שינוי  בו  יש  ל 

בו    -הימים   אומרים  ואין    שלפניו,במנחה    'תחנון'שאין 
בו, בו  מתענים  אומרים  רק   ואין  הדין,  חכם  לתלמי  צידוק  ד 

 .מתענה בט"ו בשבטתו אינו חתן ביום חופ וכן .יובפנ
 )לאילן( שנה  האש  בר  י שישלפ  א.   : בחונאמרו בש  ענייניםשני  

ביום זה מתחדש כח האדמה   כי  ,שראלירץ  ח אשב  ןי זה מעני
פ  שראלירץ  אשב ולהוציא  תנובתה   ולהראות   ירותיהלהניב 

שמח.  פירותב  שראלי  רץא  של  שבחהורוב  שבחה, של  ה יום 
לישראל אוכלי  ,הוא  מפוכשישראל  ונהנים ורים  הארץ  ת 

מב הם  הרי  עליהמטובם,  וסת  רכים  שהנחילה  למי  חילם וף 
וככל אשר   ,מקדםשיחדש נעוריה    םלליומתפ  ,מדה זוארץ ח 

א לאבותיהם  ב  ,ברהםהבטיח  ככתוב  ויעקב,  רשה  פיצחק 
בשבח   ח  שראלירץ  אשמדברת  ְוָׂשָבְעָּת "  :)י  ,(דברים  ְוָאַכְלָּת 

ֶקי ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל    ."ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱא
הוא    שנה ה אש  ר  ב. שעת  ג לאילן  מידתו   ך כ  -תפילה  ם  היא 

הקב"ה כל  ,של  של  הצמיחה  תחילת  מברואיו    חדא  שבכל 
מעשיו, והוא זמן הדין,    עד סוף כל  עתידההוא סוקר את כל  

תפ עת  ועודילה  ואז  זאת  הצלחתו.  על  לבקש  התורה  היא   :
  הרי שיום זה מעין יום הדין   שילה את האדם לעץ השדה,ממ
גםוה וזהו    לאדם  א,  כעץ,  שיאופשנמשל  ז יה  אומה  של ל  ו, 
ביש שמחים  שהם  יצא  ראל,  דין  של  כאיום  יצשהדין   ,אר 

   .ובלבד שיראו הכל שיש דין ויש דיין
ח(  "מועד לכל חי"ב הוא  ו בשבט  "ליל טכתב:    )פלאג'ים  יילרבי 
ו רוב תפוצות ישראל לסדר שולחן גונהת, לנולאי שנההאש ר

, וכל אחד ות האילן ופירות הארץ עד אשר תשיג ידוירמכל פ
ע פרימברך  האיש    ל  ברכת אחד.  אחר  החיטה  על  מברך 
ַיְׂשִּביֵע"  בכדכתי  , המזון ִחִּטים  יד)(  "ֵחֶלב  קמז,  כדי תהלים   ,
והאשה על הגפשיהי  ֶאְׁשְּת "כדכתיב    ,ןה לו מזונות בריווח. 

ָּבֶני ִּכְׁשִתֵלי " אמרשנ ,זית. והבן על (תהלים קכח, ג) "הְּכֶגֶפן ֹּפִרּיָ 
לְ זֵ  ָסִביב  לבנותיו"ֻׁשְלָחֶניִתים  ואגוז  רימון  הפסוק    ,.  ע"ש 
ש הכתוב "ע  ,. דבש ותפוח לתינוקות"המָ ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶל ְּפִני"
 ."ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנ", "ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתי"

כי רוב העולם אין נוהגין כן, אלא עוד כתב ב"מועד לכל חי"  
  ויש   יש לו, ירות ש" על הסדר לפי הפרפרי עץ הד ראים ב"קו

 שאינם נוהגים כלל לסדר הפירות. 
 לים. אינם לומדים כי אם ט"ו שירים שבתהשות ויש מקומ

ט"ו,   בליל  נעורים  הספרדים  מדרש וחכמי  בבתי  מתאספים 
בלימודם,יבותשובי תיקונים  ועורכים  מתורה    ,  ליקוטים 

חז"ל ומדברי  הביחוד    ,וכתובים  המדבמאמרי  רים זוהר 
פירוימעני הארץני  מת  לאכול  מהדרים  והם  עץ  הפרי  , 

ע"פ    ,(ג' פעמים עשרמינים    30-להנמצאים במקום עד    אדמההו
ופרי   פרי. ועל כל פרי ומכבדים זה את זה לברך על ה  ,)הקבלה

 ונים.לימודים ופזמהאומרים מ
שעדיין    נוהגים חדש  פרי  לאכול  זולהדר  בשנה  אכלוהו    , לא 

לכד בשם  רורהבשנה  ובמ  ."שהחיינו"ברך  י  אחרונים ה  כתב 
הירושלמי   בשנהשבשם  חדש  מין  מכל  מעט  לאכול  , מצוה 

 . הקב"ה של יָאתוֹ ִר ּבְ יו על הכדי להראות שחביב

   סיפור - איתה  שטוב למי טובה  ישראל ארץ
ורג, בעל ה"שפע חיים", אדמו"ר מקלויזנבה אחז הג נאהבמנ

הודי סעודת  שנה  בכל  ועלערוך  זכה  בו  ביום  ץ רלא לה  ה 
הראשונה בפע  .שראלי האדמו"ר  ם  סיפר  זו,  סעודה    : שערך 
יהודי" אצלי  מרומניה  היה  מכבר  זה  ,  שראליץ  רלא  שעלה 
על  פיו כרימון  שבחים  מלא  היה  ניתן  הקדושה,    הארץו  בה 

מצוות שלא וללמו  בחופשיות  לקיים  הנפש,  כאוות  תורה  ד 
היהודי הדת  חיי  בה  המנוכרת,  נתונים  כברומניה  היו  ת 

יקר אצלי יהודי נוסף, שעלה  לאחר כמה ימים ב,  ברם .דףלמר
יו  פ  ..י.אחרות לגמר  'זמירות'מרומניה, אך הוא זימר  אף הוא  

ומענות  היה  טענות  תלונות,  בארץ,   מלא  הקשים  החיים  על 
המח יוקר  הכיעל  ועל  ארץ  ה  על  התרפק  בעת  ובה  לכלה, 

ויה, בנחת, בכל מכורתו, רומניה, בה אכל לשובע ושתה לרו 
   וב ובשלווה".ט
הבאים הק  ?"כיצד"ה אנשים  ששני  יתכן,  "איך  הרבי,  שה 

ת יחושו  אחרת,  ארץ  אל  ארץ  שונות    חושותמאותה  כה 
מזו?  ומנ זו  הסבירוגדות  "  אלא",  בלהט,  אדם  הרבי  כאשר 

לארץ   על  יעולה  ללמוד שראל  ה',  בעבודת  להתחזק  מנת 
בשמ מצוות  ולקיים  ובטהרה,  בקדושה  ובאושר, תורה  חה 

ככהרי ש לפניו  מתקשטת  ישראל  חופתה! את ארץ  ביום  לה 
מעלותיה   ואת  ומטשטשת,  מעלימה  היא  חסרונותיה 

וב מה בפניו, למען יתענג על רמדגישה ומעצי  וטובותיה היא
העולה   באדםמבחינה    ל. אך כאשר ארץ ישראטובה וברכתה

מעלימה  לפניו!  היא מתכערת  הרי  שמיים,  לשם  שלא  אליה 
לקום    רום לות חסרונותיה, כדי לגעלותיה ומבליטה אאת מ

 ...!הארץ פשוט מקיאה אותו החוצה  וללכת, לעזוב ולנטוש.
ה  חילה, ירא שמיים הוא, ולא עליפרתי לכם תהיהודי, עליו ס

שמיים" לשם  אלא  הר  ,לארץ,  "וממילבהסביר  נעלמו ,  א 
היהודי   ואצל  המעלות.  כל  והודגשו  החסרונות,  כל  מעיניו 

גמורהשני. זיל  אידך  כ  ".....  נמצא  זה  יסוד  כבר ואכן,  תוב 
: "כי הארץ  (דברים יא, י)רבנו הרשב"ם, בביאורו לתורה  בדברי  

טו הארצהזאת  מכל  מצוותיובה  לשומרי  מכל ות  ורעה   ,  
 ]דרך עץ החיים[                                     ".מרםהארצות ללא שו

 
 

ש מוב על  בתרגום  על א  השירים,  ַהִּׁשיִרים  " הפסוק    יר  ִׁשיר 
מֹ  ִלְׁש שירות:  שהיו ,  " ה ֲאֶׁשר  ְליֹום  "  א.   עשר  ִׁשיר  ִמְזמֹור 

ע  "תַהַּׁשּבָ  הראשון.  "שנאמר  האדם  שירת ג  הים.   שירת  ב.י   .
האזינו.    ד. הבאר.   יהושע    ה. שירת  ְיהֹוֻׁשעַ "  -שירת  ְיַדֵּבר    ָאז 

ּתֵ ה'  ל הְּביֹום  דבורה.    ו..  "  'ת  חנה.    ז.שירת  שירת חשירת   .
שלמה.  ט. דוד.   לבוא   י.   שירת  לעתיד  שישירו  השירה 

  במלחמת גוג ומגוג.
שם  ו השירים"  י"רשכתב  "שיר  הפסוק  השיריעל  "כל  ם : 

שמים םָקָדִׁשיקודש    ריםיש היר  וש  ,קודש יראת  שכולו   ,
   . מלכותו"  עול וקיבול

שיר  " :  )רמז תתקפ  םיירשהיר  ש(  עוני ילקוט שמ   במדרש  מובאוכן  
בו שבח להקב"ה, שבח השירים, לפי שיש    שהוא חביב מכל

 ."לתורה, שבח לישראל ושבח לקיבוץ גלויות
 

 

  
" בפרשתנו  נרמז  עוֹ היכן  ָהעֹוָלם  ְדָבִרים  ְׁשלָׁשה  ַעל ַעל  ֵמד, 

ָהעֲ  ְוַעל  ֲחָסִדיםְוַעל    בֹוָדהַהּתֹוָרה  ב)(  "ְּגִמילּות  א,  כתב   ?אבות 
זו גמילות   -"  ָנִחיָת ְבַחְסְּדר בשירת הים "מה שנאמ:  הרא"ש 

 זו תורה, דאין עוז אלא תורה.   -"  ֵנַהְלָּת ְבָעְּזחסדים. "
.שד קהמת זו עבודת הקרבנות שנעשו בבי  -"  ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁש "

 ט"ו בשבט  



 

 

  
ירושלמי  אדם  כמעט  "אין  הי"ו:  לוסטיגמן  יעקב  ר'  מספר 

יהודי  שליט"א,  הכהן  נחום  רבי  את  מכיר  ירא   שלא  יקר, 
בדרשותיו   מרתק  נחום  רבי  ותפילה.  אמונה  ובעל  שמיים 

כשהוא שומעיו,  כל  את  שמחה   המחזקות  כולם  על  משפיע 
מוירא אומר  הוא  לזה  שמיים.  אתית  טובה,  הוא    לה  השני 

לשמחו, עם השלישי הוא מנהל שיחה   טן כדיושך לריקוד קמ
הזה   העולם  בענייני  מייעץ  הוא  ולרביעי  ומעמיקה,  רצינית 

הבא כאחד. כך מתנהלים חייו של רבי נחום מלאים   והעולם
אך הדבר המיוחד .  ואמונה המשפיעה על כל סובביובשמחה  
לחתן את   כי הוא זכה  דהשיש לרבי נחום היא העובוהמרתק  

לקחת אף הלוואה מכל גמ"ח, ומעולם לא   לאילדיו, ב  19  כל
 - פנה לשדכנים או לאנשים כדי למצוא חתן או כלה לילדיו

הלב  מעומק  אליו  והתפלל  בה'  רק  בטח  הוא  מצב  בכל 
היח עשירכהשתדלות  שהוא  חשבתם  ואם  או    ידה.  גדול 

, רבי נחום אתם טועים לחלוטין  -ידים  ממומן ע"י אנשים אמ
נושא שום משרה באופן    וכי אינוה' ולומד תורה,    עובד את

בתורה   עוסק  הוא  חייו  כל  מסוים.  מוסד  מנהל  ואינו  רשמי 
 באמונה בכל המצבים.  וחסד ונושא חיוך מלא

נחום'   יו  -'הבבא  אותו  ומכיריומכנים  אמר:    דעיו  "אנו וכך 
ת לומדים על קריע  בה אנחנו  כעת בפרשת 'בשלח',  נמצאים

כקריעת   לימדונו חז"ל כי 'קשה זיווגו של אדם  ברים סוף. כ
מזונותיו  'קשים  וכן  סוף',  סוף'    ים  ים  כקריעת  אדם    -של 

מורי ורבי הגאון   , שני דברים שציווה אותיושידוכים  פרנסה
רוט אליה  הצדיק  ("ל  זצ  רבי  של  מזוויעהל בי  רשמשו  שלומק'ה 

לזוז  )זיע"א האחד    שלא  חיי:  ימי  כל  אל ,  "לעולם  -מהם 
אתה צריך כסף, תפנה לקדוש    הלוואה מאחרים. אםבקש  ת

שאתה  ברוך לו  תסביר  איתו,  תדבר  והוא    הוא.  כסף,  צריך 
ימצ אתכבר  תדאג  א  אל  אתה  לך.  לשלוח  תנסה   הדרך  ואל 

ידי על  לקב"ה  הלוואו  לעזור  הזהיר לקיחת  ממש  הוא    ת". 
 -ל  שאמר לי ר' אליה זצ"  אותי על זה בתוקף רב. ודבר שני

תפנה הזמן  "אל  כשיגיע  לשדכנים.  פעם  לחתן   אף  שתצטרך 
הילדים תתפלל - את  הוא,  ברוך  לקדוש  מכל    תפנה  לפניו 

והוא    שלימה וידיעה מוחלטת שהכל שלו  הלב, מתוך אמונה
הכל   את  כבר  -מנהל  הוא  אל   ואז  אתה  השאר.  את  יעשה 

לעזור   לו  תתערב תנסה  ואל  שלו  פעם   בעניינים  בכל  לו. 
זמ הילדשיגיע  של  המערבי  -תחתן  לה  נו  לכותל  פתח ,  גש 
כמובן שאין זו הוראה לעם  (".  להתפלל אליו  לים ותתחילספר תה

אליה  לנהוג ר'  אותי  חיזק  כך  וכי  ברבו  כך,  הדבוק  כאן )כתלמיד  אך   .
וון  להתפלל, הוא לא התכ  אליה אמר לי להתבלבל. שר' אסור

לבקש  לפתוח מיד  ולהתחיל  הסידור  ל  את  זה  א  בקשות. 
בו ככה.  נתארעובד  ויום   א  ילדיו,  את  שחיתן  אבא    לעצמנו 

לו ואומר  הנשוי  הבן  אליו  מגיע  'אחד  צריך  :  אני    200אבא 
 .'ארנונהשקל לשלם

נותן, אבל אחרי   יה הואפעם שנ  פעם ראשונה הוא נותן לו, 
שלוכ שהבן  פעמים  ומב  מה  בא  הזמן  ונוקב  כל  קש, 

ואף למי  בסכומים,  לחשמל,  כסף  לקבל  לגזדורש  , ם, 
באוטובוס  לשכירות קו  הרב  מבקש  ,  ולתשלום  רק  כשהוא 

וזאת .  שהוא יעצור את זה  האבא מתי - ולא מודה לו על כך
דבר לעשות  שכח  הוא  כי  לומר  בעיקר  קטן:   תודה!  אחד 

אבא לי    "תודה  אניש   200שהבאת  לארנונה,  מאוד   קלים 
הטוב על מה שעשית למעני    זה וממש מלא הכרת  מעריך את
גם במשך  אבא,  וגם  כולי  הפעם  כל  אני  חיי,  ימי  מלא    כל 

לי  שתיתן  ממך  מבקש  ואני  לתשלום   500גם    הערכה,  שקל 
חשמל נשמע'.  חשבון  כבר  זה  כך,  יבקש  הנשוי  הילד   אם 

בחיוב שתיענה  בקשה  כבר  זאת  לא,  אחרת.  יש  אם  בא 
. , הוא יתאמץ כדי לסייע לבנואפשרות  אפשרות. ואם אין לו 

הוא חסר משהו? "לי   קדוש ברוך י לה כעת, נעצור ונשאל: וכ
  וכי יש לו בעיה לתת לנו מיליון שקל לכל".  הכסף ולי הזהב

שם דולרים  לו  חסרים  יום?...  כל  חינם   אחד  מתנת  באוצר 
לתת יכול  הוא  סוף  שלו?...  בלי  שא.  ולתת  צריכים אלא  נו 

 .  על העתידלהודות על העבר ולבקש  

מעיד   אני  רבותיי,  כיואכן  עצמי  של  שמ  על  בקולו  ' רעתי 
  וזכיתי   -זאת מכל הלב באמונה שלימה    אליה זצ"ל, ועשיתי

לא פניתי לשדכנים   ילדים בלי עין הרע, כשמעולם  19לחתן  
הסוד העצום  כספים משום גמ"ח בעולם.    ומעולם לא לוויתי 

הת יםהזה  בקריעת  מזונותיו    גלה  כי  וזיווגו  סוף.  אדם  של 
הכל  של שהרי  לה',  קשים  לא  כלל  להביא   אדם  קשה   שלו. 

הוא כי  לאדם  חושב  אותם  הוא  בעצמו:  זאת  לפתור    מנסה 
זה  והוא  זוגו,  את  מוצא  בחודש   שקובע   שהוא  ישתכר  כמה 

את העולם   , ולא מאמין שרק ה' מנהל)ורק עוזר  וה' נמצא בצד(
נה. אך ורק  אמו  כל מה שצריך זה רק.  הכל לבדוועושה את  

אמונה  עם  להגיע    אמונה.  באפשר  קושילכל מקום  שום  .  לי 
 .עולמים ק צריך להאמין ולהתפלל לבורא כלר

מה? יודעים  נחום  ואתם  רבי  רק  ,  ממשיך  לא  רוט  אליה  ר' 
להתנהג לי  בדרגה  אמר  ככה  חי  היה  עצמו  הוא   ככה, 

וטהורה תמימה  אמונה  של  דבר   . מופלאה  לכם  ואספר  בואו 
והכ  שאין(מופלא   אחד,  לכל  בדרגתללומדו  תלוי  והביטחון   ל    האמונה 

אל שהגיעה  שפעם, כשלמדתי)האדם  יהבה'  בישיבת   : "אני זוכר 
. הולך ברחוב, ובידיו שני סלים  מיר, ראיתי את ר' אליה רוט 

הייתי ניגש אליו ומלווה  ,  תמיד כשהייתי רואה אותו ברחוב
בדרכו הייתי   כך.  אותו  שני  ומצד  מזמנו,  גזלתי  מרוויח    לא 

מופלאים סיפורים  ממנו  הדרכה,    ושומע  מוסר ודברי 
בספונטניות  שנאמרווחסידות,   ידו  אותו: .  על         שאלתי 

  ...?"צועדים עם הסלים הללו "ר' אליה, להיכן אתם
 ".  קודש לקנות פירות וירקות לכבוד שבת: "והוא השיב 

קניו לעשות  הולך  אליה  ר'  ואנינו...  אליו  ת  אתלווה   ...?לא 
נ שמיד  וליוויתי כמובן  אליו  הרב ...  אותו  צמדתי  עם  הלכתי 

כ הדרךלירקן,  מתובלים  שכל  חיזוק,  סיפורי  לי  מספר   הוא 
כדי תוך  והכל  קדושות,  עגבניות    בהדרכות  מממש  שהוא 

את  בוחנת  וסוקר  בעין  את .  המלפפונים  לבחור  מסיים  הוא 
ניגש א  הירקות,  לו  ששוקל  ועושהלירקן  הפירות  את   ת 

 לתשלום.  ולבסוף אף נוקב בסכום  החשבון,
ומע את הסכום, מרים ' אליה שר .  לא אשכח את אותו מעמד

חרישית  את וממלמל  מעלה  כלפי  הבנתי   עיניו  מיד  תפילה. 
לו אין  בעצם  לשלם  כי  מ.  כסף  מכיסי מהר  להוציא  יהרתי 

של ברשותי    כסף  שהיה  שאז(צדקה  כספי    מפני  על  הופקדתי 
בביתה . בשמחה רבה  יהלו עבורו הקנ  , ושילמתי )הכנסת  צדקה 
סי", הרגעתי אותו,  מכי  ה לאזה מכספי הצדקה כבוד הרב, ז"

לעזור    לי ברוגע גמור ואמר כי זה צדקה טובה  אך הוא הודה
 שבת.   ליהודי מבוגר בירקות לכבוד
את לסחוב  לו  עזרתי  לי   בסיום  הודה  כשהוא  לבית,    הסלים 

צדקה  עימו  ומיד  שעשיתי  א  גדולה,  לדבר  בדברי המשיך  יתי 
כלום  חיזוק קרה  לא  כאילו  עד השתוממתי  .  וסיפורים, 
, אליה, אני מבקש סליחה על השאלה 'אמרתי לו: "ר  !דולמא

שתגידו רוצה  אני  במחילה  אבל  אתם    לי  הרי  מכבודכם, 
לקנות לא  הלכתם  אותי,  שראיתם  לפני  עוד  ידעתם   ירקות 

ואשלם   אבוא  החש  כםלשאני  לירקן  ,  בוןאת  הלכתם  למה 
 .שאלתי בסקרנות ?" כסף לשלם א היה לכםאם ל

מתשו התפעלתי  כך  במבט    'ר  -בתו  כל  עלי  הסתכל  אליה 
ללוות  מתפלא אותך  שלח  "ומי  ואמר:  הרי    -אותי?    ביותר 

כןהת לפני  אליו  שזן   פללתי  הוא  שרק  והאמנתי  הלב,    מכל 
לי:    ואז הוא המשיך ואמר".  ומפרנס אותי, וממנו כל מאכלי

אותי?   את לרחובה של עיר ופגשתשסתם יצ  "מה, נראה לך
ל הצדקה שבכיסך ם הכסף שע  הקדוש ברוך הוא שלח אותך

לשבת. אני צריך    לשלם על הפירות והירקות שאני צריך  כדי
סייעתאכס צריך  אני  הסלים   ף?  עם  מהבית  יצאתי   דשמיא. 

שיסייע, ובטחתי בו    והתפללתי לקב"ה שישלח לי מלאך טוב
 . מהלך חייוכך היה  , וכמו"ך הוא יעשהשכ

שום  19חיתנתי   בלי  באושר  מגמ"ח,    ילדים  ובלי הלוואה 
 וראיתי בכל פעם מחדש כיצד ה' מנהל ,  ניםם עזרה משדכשו

 .את העולם ומסדר לי את הכל
ולא מכות,  עשר  ה'  שהביא  הסיבה  אחת,   זו  במכה  הסתפק 

 ]''לקראת שבת עפ"י[          . וגבורתו מלא עולם להראות שכוחו

 סיפור -ף אמונה עד הסו 



 

 

 במעשים טובים חמושים  - 
כתוב   עוזיאל  בן  יהונתן  "וכל ַוֲחֻמִׁשיםםש" בתרגום  פירושו:   "

דמצרים".  מארעא  ישראל  בני  סליקו  טפלין  חמשא  עם  חד 
היו חמישה ילדים בלבד, ואיך   כלומר, לכל אחד מעם ישראל
בכר ששה  נולדו  אם  יתכן  יוסף", ?  אחתס  זה  ה"באר  אומר 

 י ובים יצאו בנם טידים במעשיימצו   תרגם:   תרגום ירושלמיה
מצרים  ישראל מארץ  מלהב  יש  .חופשיים  המעשים  ין  הם 

ש המכילתא    פ"יע  ומרלש  י ו  ל,ישראעשו  הטובים  דברי 
ברש"י( כאן  '  )המובאים  חמישית, ַוֲחֻמִׁשיםשהמילה  משמעותה   '
 שלושתחלקים מתו ב  'דשה יצאו ממצרים, וירק אחד מחמש

ת, והם  אעים שלא רצו לצימי אפילה, כי היו באותו דור רש
ב שהמצ  שלושתמתו  כדי  אפילה,  ויאמרו יריימי  יראו  לא  ם 
  .(רש"י לעיל י, כב)לוקים כמוהם ישראל  ישגם בנ

אבל    ומרלש  יו בחושך,  מתו  הרשעים  המבוגרים  שרק 
ואם כך   בחיים.  נשארו  אלו ילדכל    -ילדיהם  של  שמתו   יהם 

ובו יתומים,  לקחו  ונשארו  בחיים  שנשארה  שהחמישית  דאי 
א עם  ליתומים  יחד  ממצרים  אותם  והוציאו  ביתם,  לתוך  ו 

שבני   הירושלמי  כוונת  וזו  משפחותיהם.  יצאו  בני  ישראל 
 . מצוידים במעשים טובים

אלו  עם  אלו  העם  מן  חמישית  של  הנפלא  חסדם  ותיאור 
לשר זכו  שלהם  החסד  הנהגת  בזכות  ולהיגאל  ואשר  וד 

 .  ממצרים
ַאְרֶאּנ" ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְת  ִנְפָלאוֹ ּוִּכיֵמי  טו(ת"    ז,  . )מיכה 

מצרים  כגאולת  בימינו,  במהרה  שתבוא  העתידה,  הגאולה 
תקדם חושך  תהיה.  האפילה,  ובו    לה  ימים  שלושת  נוראי 

ישארו  חמישית  ורק  ישראל,  מעם  חמישיות  ארבע  ימותו 
משיח   פני  לראות  בעל  -צדקנו  ויזכו  יהיו  החסדים! ואלו  יל 

עולם י  ואז  מחדש  יהא  חסד  ועל  "בנה  ֶחֶסד  ושתת,  עֹוָלם 
ועל כן עלינו להיות מוכנים שלא .  ה", והחי יתן אל ליבוִיָּבנֶ 

 .  יםניתפס בלתי מוכנ
משל נוקב, וסיפר הגאון רבי   'חפץ חיים'בהקשר לכך סיפר ה

המובהק של   סנדר לינצנר זצ"ל, שבין השומעים היה תלמידו
חיים'ה הגאו'חפץ  רבי,  הי"ד,   ן  זצ"ל  וסרמן  בונם  אלחנן 
 !חייך, היתה נודעת ומפורסמת, ובשומעו משל זהרצינותו  ש

 ... נחייך ממש אבל אנו לא
סיפר באיכר:  וכך  הכפר.   מעשה  מתחומי  יצא  לא  שמימיו 

רבות שמע על פלאי המטרופולין וכל ימיו חלם לחזות בהם 
ם  המועד יצא להגשי  טה לפרוטה ובהגיעבמו עיניו. חסך פרו

כ ואת  צרורו  את  נטל  חייו.  חסכונותיחלום  וכיתת ספי  ו 
לראשונה    -רגליו לעיירה הסמוכה. בא לבית הנתיבות, ועלה  

חדש וזר. האנשים, לבושם, הקרון,  הכל היה    !לרכבת - בחייו
שהרכבת  ברגע  ונלפת  צפר  כשהקטר  נחרד  המושבים. 

בתימהון   בנסיעה.  בשדות התחילה  בחלון,  ובאיכרים   הביט 
 . מראות ָׂשְבעּופים על פניו ביעף, עיניו לא החול
שחבקר הוללים  חבורת  ישבה  לקלס.  ון  לעשותו  נושא  יפשו 

ק טרף  שנראה  הכפרי,  על  ורמזו  לזה  זה  השימו  קרצו  ל. 
והתעניינו שלומו  כדורשי  פניו    עצמם  ולאן  ולמקומו  לשמו 

קרובים לו  . "בודלמטרופולין", ענה ביראת כ. "מועדות האם 
עסקים או  " שאלו  ?"שם  "חסכתי .  בתמימות,  השיב  לא", 

 "!וסע אני לחזות בפלאי העיר הגדולהמעט כסף ונ
בגדי  הללו,  בבגדים  "כך?  בחמלה:  ונדו  ברחמים  בו  הביטו 

על "?  יכרא גברו  בקושי  אך  כבוש,  מצחוק  רעדו  שפתיהם 
א רגשות  בו  לטעת  הם  חייבים  שיחשוב  חיוכם.  מון, 

טובתושד את  הם  "ורשים  ללעג  .  תהיה  בעיר  הלא  ולקלס 
איני יודע כיצד לבוש  "   ".כנסיכים  הגדולה! שם לבושים כולם

במבוכה..."נסיך תם".  מילמל  נאים ...  איזה  בגדים  לך  אין 
בודחק  ?"יותר "ו  לי.  יש  "אאכן  לעצת".  נא  שמע  כן,  נו. ם 

הרכבת תיכנס בעוד כמה דקות למנהרה אפילה, וזו הזדמנות 
 ". ליפםנהדרת עבורך לפשוט את הבגדים ולהח

בע" נראית  הצעתכם  אכן  ומינפלא!  כדברכםיניי  אעשה  ".  ד 
 גחן והותיר את קשרי האמתחת והוציא את בגדי החג. 

הכן.   ועמד  כפתוריו  את  היה.  התיר  כן  אמרו  כאשר  ואמנם, 
 עלטה.   הרכבת נכנסה למנהרה ושררה

ופשט את בגדיו, אך אבוי, תוך רג יצאה הרכבת מיהר  ע קט 
ף אורה וגל של צחוק רועם קידם את מהמנהרה והקרון הוצ

 ...  מכל בגדיו מעורטלפניו בעודו 
אתם" ה  ?"מבינים  חיים' אמר  דומה  'חפץ  הזה  "העולם   ,

אך רכבת האירועים דוהרת ועוד מעט   .)בבא מציעא פג:(ללילה  
גדול  לאור  מאפילה  נצא  פתאום  ,  קט  מדהימה,  בפתאומיות 

הא יאיבוא  שבת  בערב  שטרח  ומי  היכלו,  אל  בשבת דון  כל 
הגאו  )ג.  רה זבודה  ע( מצבבבוא  יקפא  'לה  הרוחני:  ְוִהִּגיעּו  נו 

אלו ימות   -  )קהלת יב, א(ץ'  ִלי ָבֶהם ֵחפֶ ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאין  
זכות   לא  בהם  שאין  חובה  המשיח  קנא(ולא  בל א   ):שבת 

עצ להכין  נספיק  זמן,  עוד  שיש  אנו  מבעוד  כסבורים  מנו 
תגיעה לקיצה בקרוב. אך מה מועד, שהמנהרה החשוכה לא  

פתאום  נעשה אם מוכנים,   לפתע  בלתי  וניתפס  האור  יבזיק 
מעורטלים, המצוות הם לבוש לנשמה ואם יחסרו לנו מצוות  

א שלמות,  בלתי  תהיינה  שהמצוות  מסכן או  איכר  לא   ותו 
שאר אלא רגע קט ולבש בגדי חג. חבל שאנו נינותר בבושתו  

 ...כך לנצח
 

 

  
זצ  פרבס מרן הרב ש"ך  פ"ב ("ל  תולדות  שליט"א  ברגמן  אשר  לר' 
זצ"ל(מובא    )19  עמ' מרן  בישראל   )מדברי  שמו  נקרא  שכשנולד 

מן מנ'ע", וב",  "אלעזר  "אלעזר  בחיבה  כינוהו  המשפחה  ני 
  ) "אלעזר מן" ע"ש אבי זקנו הנקרא כןזצ"ל    שנקרא כן מרן  5עי"ש עמ'  (

ההלכה בספרי  עיונו  מתוך  לו  התברר  בחרותו  בימי   לימים 
ה "מן"  שהשם  בגיטין,  השמות  כתיבת  באופן  ינו  העוסקין 

"מנחם"    כינוי הוסיף   -לשם  ולפיכך  מן",  דמתקרי  "מנחם 
 . את השם מנחם םלשמו ג
ה שמואל'וז"ל  מ(  'בית  אות  אנשים  שמות  העזר  ם "מנח  )'אבן 
מן וכו', אם כותבין "מן" בלא אל"ף הוא שם הקודש   דמתקרי
 . מן מנחם -ויקרא שמו מן", או שהוא "מן" " על שם
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 :מאע של קירזל
רחל מרים בן  ל יוסף זקאודה יחהי

 ן דינה ב ר ולאה : ליא  בן הי שלמתלנפ
 שושנה  ה בתר ינה : שימ בת רייזל שנהשו
 ריה טו יק ובת  את: לי ובת לולטל מי

 מית  ובן שליובל :  בת רחל הצבי השמח
 זל  מ תב: עדי ה בת חירחל 
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 רמת השרון 2 וצרקה' חר: לכתובת ק צ' ן לשלוחתינ 

 לרפואת: 
 א   ליט"ש נסים בן כמסאנה הרב מאיר 

 ן אביגיל  ל ב: אריא תייעקב ישראל בן גל
 ט  ן אנבן רחל : אברהם בשמעון   ה:ם בן עליזמנח

 גולן בן דינהעודד בן הגר : 
 נה שרה: זוליט בת חית: ויקטוריה בת בת גל אורטל
 רבקה  קרן בתמרים   : גלית בת רות דינה:  בת פאולה

 ת שדרה שושנה ב: ה לאה בת ציפורה איל
 ל  ורית בת רחנה : נת ליב  רחל בת נוארה : רות
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 מאוצרות הפרשה      

 ?מסוים הכתוב בפרשה איזה ניסוי מדעי באמצעות ביצה ממחיש ענין                            חידה פר"ש             חידה פר"ש        

כתוב בחז"ל, כי כאשר באו (יג,יז) ויהי בשלח פרעה את העם
ו של פרעה. ומשה רבינולא יצאו אלא ברשותישראל לצאת ממצרים, 

כםאמר לפרעה "אין אנו יוצאים מכאן עד שתאמר הרי אתם ברשות
ולכאורה מדוע היו. פי"ד פס' ח') (מובא באור החיים הק' הרי אתם בני חורין"

צריכים את רשותו? מסביר המשנה למלך בספרו "פרשת דרכים",
כתוב בחז"ל, שהרכוש שבנ"י הוציאו ממצרים היה כעין הענקה

ק לו מצאנך ומגרנךשמקבל עבד עם שחרורו. ועל הפסוק "הענק תעני
,שאני הענקתי לך במצרים"ומיקבך", דרשו חז"ל בספרי, כי כשם 

ם, אף אתה הענק תעניק לו". וא"כ, הרכוש היהשנאמר וינצלו את מצרי
וכדי לזכות ,(קידושין ט"ז:) הענקה, וההלכה שהבורח מאדונו אין לו הענקה

 (מדשן ביתך)  ולא בריחה. הבהענקה היו צריכים לצאת בהסכמה, יציא
 (יד, כא) ויבקעו המים

קשה לזווגם). (פסחים קי"ח.קריעת ים סוף קשים מזונותיו של אדם כ
ויש להתבונן מדוע קשה זיווגן הרי כבר . (סנהדרין כ"ב).כקריעת ים סוף

הולד, וכמו שהגמ' אומרתהכריזו על זיווג זה ארבעים יום קודם יצירת 
,(שמות רבה פכ"א)וכן קשה על קריעת ים סוף, הרי כתוב במדרש . )ב.(בסוטה 

ישכשברא הקב"ה את הים, התנה עמו שייבקע בבוא העת לפני בנ
ישראל, וא"כ מה היה הקושי לקרוע את הים. וכן השאלה בענין

אומרת, שכל מזונותיו של אדם(טז.) הפרנסה, הרי הגמ' במסכת ביצה 
ראש השנה, וא"כ מה הקושי בדבר? תירץ קצובים לו מראש השנה עד

שרו של יםהרב יוסף טויסיג, כתוב במדרש, כאשר התנה הקב"ה עם 
שייבקע לפני בנ"י, טען השר של ים לפניו, מאין אדע מי הם האנשים

הקב"ה שישים ריבוא נשמות ישראל שלפניהם רצונך שאבקע? הוציא
, והראה לו לפני אלו עליך להיבקע. וכשהנשמות ירדו(מאוצר ששמו גוף)

צרים ונשתקעו שפ במ"ט שערילעולם הזה ונכנסו לגופות וירדו למ
טומאה, ונשתנו לרוע כל כך, עד שהשר של הים לא היה מסוגל

ל אלו היה התנאילהכירם, ולכן מיאן להיבקע לפניהם, כי טען שלא ע
איתו. אך כאשר בנ"י ראו את צרתם, צעקו אל ה' צעקה שקטה מעומק

אבל בכוחה להגיע עד כסא הכבוד, הלב שאין אדם יכול לשמעה,
וצעקה זו ניערה את הנשמה, וגילתה את יופייה הפנימי של נשמת

 ..ויסעו. –היהודי, וממילא מיד כבר הכירה המלאך 
סה. בראש השנה הקב"ה מראה למלאךהדבר לגבי הפרנכן הוא 

הממונה על הפרנסה את פלוני ואת אלמוני, ואומר לו, לפלוני תן סכום
הלאה. הקב"ה מראה את האנשים לפני , וכןי סכום כזהזה ולאלמונ

נקיים ורחוצים כסולת נקייה, אך המלאך בימים הנוראים, כאשר כולם
לאחר החג המלאך מסתובב לתת לכל אחד מה שנקצב עבורו, אך הוא
לא מוצא את האנשים, כי פניהם נשתנו עד לבלי הכר... אך ברגע

וא בכוחו להושיע,במצב דחוק, אז נזכר בקב"ה, שרק ה אדם עומדהש
ושווא תשועת אדם, ואז צועק בליבו אל ה', אנא ה' הושיעה נא, כי
אליך עינינו, מתגלית לה אור הנשמה בטהרתה, ומיד המלאך מכירו
ומביא לפניו את מה שנקצב עבורו. א"כ יוצא, שהאדם חושב שהקב"ה
אוהב לעזור ברגע האחרון, ואינו מעלה על דעתו שהמלאך מסתובב

 ם כספו זמן רב. כבר ע
כן הוא הדבר גם בשידוכים. ארבעים יום קודם יצירת הוולד מכריזים
בת פלוני לפלוני, והמלאך הממונה על הזיווגים מבקש לראות את

הנשמות, כדי שיכירם בבוא הזמן ויוכל לזווגן, אך הנשמות יורדות לתוך
הממונה עלהגופות, והגוף מתאווה ללכלוך וכו', וכמובן שקשה למלאך 

הזיווגים להכירם ולזווגם. וזו הסיבה שלפעמים קשה למצוא את הזיווג
הנכון, כי המלאך אינו מכיר את הנשמות. עד שהאדם רואה את מצבו
הקשה, ואז נותן צעקה אדירה המגיעה עד כסא הכבוד, ומתגלית אור

 הנשמה, ומיד כאשר המלאך מכירם, נגמר הענין בכי טוב.
ותו ענין, מדוע קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף? אומר רביובא

ראובן קרלנשטיין זצ"ל בדרך צחות. הים נקרע לאחר שנחשון בן
. דבר לא קרה עד שגובה המים הגיעו לאפו, במצבץ למיםפעמינדב ק

שימה, אז נקרע הים. כלומר, קריעת ים סוףעליו הנ זה כשכבר קשתה
היתה תלויה בגובה האף שלו, ככל שנחשון היה גבוה יותר, כך היה
נמשך הזמן עד שהים היה נקרע. ובדרך צחות יש לומר, כי כך הם פני

 (שם)  הדברים גם בשידוך. ככל ש"האף גבוה יותר", כך מתארך הענין.
מורי"ם שקרא "אז ישיר"מסופר על אחד האד (טו,א)אז ישיר 

בכזאת שמחה והתרוממות, עד שהקהל מרוב התפעלות הרימו של
שולי מכנסיהם כדי לא להירטב... כששמע זאת המגיד ממזריטש אמר:
האדמו"ר הביא את הקהל לכזאת דרגה של התרוממות הרוח, שהם

 הרגישו בקריעת ים סוף, אבל מה מעניין את הקהל, רק שלא יירטבו....
ז)ז,ט(ט ו ממנו איש לפי אכלוזה הדבר אשר צוה ה' לקט

: "ולא שמעו אל משה ויותרו אנשים(כ,כא) בהמשך הפסוקים נאמר
. מפני מה שנה"כאכלו כפיממנו עד בקר... וילקטו תו בבקר בבקר איש 

אכלו? כפיאכלו, נאמר: "איש  לפי אישהכתוב את הלשון, ובמקום: "
יודע כמה צריך לאכילת יום אחד ודאג שהמן יגיע לכל השי"תשאלא, 

אחד ואחד לפי צורך אכילתו, ברם, היו אנשים שלא שמעו אל משה
יום הראשוןומפני דאגתם שמא יחסר להם למחר מעטו באכילת ה

והותירו למחר. משום כך, כאשר הגיע יום המחר לא עלה בידם ללקוט
אכלם אתמול, שהרי הם עצמם הוכיחו במעשיהם שדיכפי אלא רק 

להם במעוט אכילה... ומזה ישמע חכם ויוסיף לקח לנפשו, כי כל
התערבות בעניני פרנסה המגיעה מדאגה ומחסר בטחון לא רק שאינה

(רבי אליהו לופיאן, הגש"פ דורש טוב)א אף עלולה להזיק לו! מועילה לאדם, אל

(יז,ט) ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם
דתרוייהו י חטא וכו' וקשה מנלןוירא רש"י אנשים גבוריםפירש 

מסייעתן אם כן גבוריםקאמר, ועוד קשה, דאם הם יראי חטא שזכותם 
תיבדמקשה כ )(יומא ע"ה:למה לי. ויש לפרש על פי מה דאיתא בגמרא 

ויצאו העם ולקטו, וכתיב ברדת הטל על המחנה. ומשני, דלצדיקים
על פני נפל המן לפני פתח ביתם, כדי שלא יטריחו לילך, ולרשעים נפל

ילקוט יש עוד דעה, דלחלושי"ש. והנה בבלקיטתו עיהשדה והטריחו 
ולגבור על פני השדה. ולפי"זשלא היה יכול לילך נפל לפני פתח ביתו, 

א"ש, דבאמת כאשר משה אמר ליהושע בחר לנו אנשים, היה כוונתו
על יראי חטא, דכל מקום שנאמר אנשים, היינו צדיקים, ולכאורה
מהיכן ידע יהושע שהמה צדיקים, ואין לומר מכל שראה שנפל המן
לפני פתח בתיהם, זה אינו דדילמא חלשים הם ומשום הכי נפל לפני

אנשים שהיו באמת גבורי חיל ואפילו הכי נפל פתח בתיהם, על כן לקח
המן אצלם לפני פתח בתיהם, מזה ראה והבין שצדיקים גמורים הם,

 (גן רוה) וזהו שפירש רש"י גבורים וצדיקים.



 ללמדך       
יותר!נעלה  –תורה מתוך הדחק   

א מָ   (ט"ו, כ"ב) ְצאּו ָמיִםוַּיַַּסע מֶׁשה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּיַם סּוף וַּיְֵצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור וַּיְֵלכּו ְׁשלֶׁשת יִָמים ַּבִּמְדָּבר וְ
הסיען בעל כרחם, שעטרו מצרים סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות, והיו ישראל מוצאין אותם  -ופרש"י ע"פ המכילתא: "ויסע משה 

 בים, וגדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים וכו', לפיכך הוצרך להסיען בעל כרחם".

ינו מפורש שהקדוש ברוך הוא ציוה על משה להסיע את בני ישראל מאצל ים סוף, ואם כן, לכאורה, לכאורה עלינו להבין: הלא בפסוקים לא מצ

 מדוע הסיען משה משם ולא הניח להם להמשיך ולבוז את ביזת מצרים? כלום היה לו ענין שלא יאספו כסף וזהב משלל אויביהם?

 את התשובה נבין על פי המעשה הבא:

אגת אריה' זצ"ל כרבה של העיר וולאז'ין, קיבל בשכר רבנותו שלשה זהובים לשבוע. היה זה שכר מועט, שלא בתקופה בה כיהן רבינו בעל ה'ש

עד שרעייתו הוצרכה לעבוד בבתי מאפה ולסייע בלישת הבצק,  –הספיק לגאון אפילו כדי מחייתו בדוחק, וכך נאלץ לחיות מתוך דלות אמיתית 

לפיכך, באחד הימים, פנה בעל  לא היה אפילו בגד לשבת, ואותו הבגד שימשו לשבת וליום יום. – בכדי להביא דבר מאכל הביתה. לגאון בעצמו

הבטיחו כי ידונו בדבר. כך, התכנסה אסיפה של  –ה'שאגת אריה' אל ראשי הקהל, וביקש כי יוסיפו על משכורתו מחצית הזהוב לשבוע, ואילו הם 

ספי לאותה תוספת זעומה, אך לשוא... לאחר זמן מה התפזרה האסיפה, מבלי לקבל את בקשתו טובי העיר, ראשיה ופרנסיה, וכולם חיפשו מקור כ

 שהסתיים רק כאשר התקבל כרב בעיר העתיקה 'מץ'. –של הגאון, מה שגרם לו בסופו של דבר לעזוב את רבנותה של העיר, ולצאת למסע נדודים 

מזמין הוא את נכבדי הקהל לשתות עימו קפה. המקובל היה, שביום שלפני  –יר נהוג היה מקדמת דנא, שכאשר מגיע הרב אל הע –והנה ב'מץ' 

היו מביאים לרבנית מקופת הקהל את כל החומרים הדרושים לשם 'משתה הקפה', ובכלל זאת קפה, סוכר  –היום המיועד לקיומו של הטקס 

כך נעשה גם הפעם. המוצרים הובאו אל הרבנית, אשר הכינה ואכן,  וחלב, ואף את הכלים הדרושים, ואילו היא היתה מכינה את המשתה עצמו.

הגישה לפניהם מגש גדול ועליו ספלי קפה וחלב. כל אחד מהנוכחים נטל לעצמו ספל אחד  –את כל הדרוש, וביום המיועד, כאשר הגיעו האורחים 

חד מהנוכחים, בהגיע תורו ללגום מספל הקפה, כל א פתח בינתיים בדברי תורה והחל בדרשתו הראשונה כרב העיר. –ולגם ממנו, בעוד הרב 

הרגיש כי חסר סוכר בקפה. אולם איש מהם לא אמר מאומה... כל אחד סבר כי בודאי שכחה הרבנית לערב סוכר בספלו, ולפיכך, לא ראה איש 

מבלי שאיש ידע כי כך עלה אף  מהנוכחים לנכון להעיר על שגגה זו, בכדי שלא להביך את בעלת הבית. כך, שתו כולם קפה מר ובלתי ממותק,

אולם התמונה התבהרה, כאשר עם תום טקס שתיית הקפה, פינתה הרבנית את ספלי הקפה הריקים, ובמקומם הביאה אל  בגורלו של רעהו.

של ראשי  לשאלתם השולחן מגש ועליו ערימה של סוכר... כעת, הבינו הכל את אשר אירע: מסתבר, שהרבנית כלל לא נתנה סוכר בכוסות הקפה!

מעולם לא ראיתי קפה או סוכר, לא בנפרד ולא ביחד... משום כך,  –הקהל, הסבירה הרבנית בהתנצלות ואמרה: "צר לי, אך עד שהגעתי לכאן 

לם ללמדנו, עד היכן הגיע עניו ומרודו של בעל ה'שאגת אריה' בהיותו רב בוואלז'ין. או אפילו לא העליתי בדעתי כי יש לחבר בין השניים!"...

רוממו בני הקהילה את קרנו של הגאון, שילמו את משכורתו ביד רחבה,  –השתנו פני הדברים מן הקצה אל הקצה. ב'מץ'  –משהגיע ל'מץ' 

 ואפשרו לו להתמסר ללימודו מתוך עושר והרחבה, בלא דאגות פרנסה כלל וכלל.

חיבר את ספרו 'טורי אבן'. ובכן, העיד הגאון רבי  –תקופת רבנותו ב'מץ' והנה, את ספרו 'שאגת אריה', חיבר הגאון בהיותו רב בוואלז'ין, בעוד ב

 ברוך בער מקמניץ זצ"ל, כי רבו הגדול, הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל, בדק בדיקה קפדנית את שני הספרים, והגיע למסקנה חד משמעית על פיה

דוקא התורה הנלמדת מתוך הדחק  –כי בניגוד לכפי שניתן היה לסבור הספר 'שאגת אריה' עולה בהרבה על ספר 'טורי אבן', ומכך הביא ראיה, 

 היא זו שמאפשרת להשיג השגות גבוהות יותר ולהגיע למדרגות נעלות ומרוממות יותר!

 ומכאן, תשובה לשאלתנו, על פי דרכו של בעל ה'כלי יקר' המבאר כך:

משה רבינו, ידע את הסוד הזה. הוא ידע שהתורה מתקיימת בשלמותה דוקא אצל מי שלומד אותה מתוך הדחק, וכי העושר, מהווה  סתירה 

 כבר לא יהיו ראויים לקבל את התורה, ועל כן הסיעם בעל כרחם! –להתעלות בתורה! לפיכך, הוא חשש כי אם ירבו ליטול עוד ועוד מביזת הים 
   זצ"ל)" מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך שמות -(מתוך "ללמדך                                                                                                                                                   

 
 שבת ע"י גויהנרות הדלקת           

כעת היא  ,ותמיד הבת שלה היתה מדליקה בשבילה ,נה יכולה להדליק נרות שבת בעצמהשאי(כגון חולה או זקינה) אשה מוגבלת  :שאלה
אם אשה אינה יכולה  תשובה:  ?. האם היא יכולה לברך על ההדלקה של העוזרת הגויהשלההעוזרת הגויה  עםוהיא בבידוד  ,חיובית לקורונה

דליק הנרות בנוכחותה, להדליק נרות שבת בעצמה, ואין לה ישראל שיכול להדליקן עבורה, תבקש מהעוזרת הגויה להדליקן, ואם אפשר ת
(הא"ר ופמ"ג ורע"א ודה"ח ומ"ב ס"ל שאינה יכולה לברך, ואילו המ"א ושו"ע הרב ושו"ת שואל  אבל כיון שנחלקו הפוסקים אם יכולה לברך על הדלקה כזו

כיד בעה"ב, והמחנה אפרים פסק , ואע"פ דקיי"ל דיד פועל (כף החיים)לכן תהרהר הברכה בלבה  ומשיב וקצות השלחן ס"ל דשפיר יכולה לברך),
שהמשלח יכול לברך על מצוה שהפועל הנכרי עושה עבורו, מ"מ רע"א ס"ל דהאי כלל רק נאמר בדיני ממונות, ובלא"ה הרבה אחרונים 
חולקים על המחנ"א. אם יש אפשרות שישראל ידליק הנרות עבורה, והיא נמצאת על ידה בשעת ההדלקה, מלשון המ"ב משמע שהשליח 

ך, ותכוון להוציאה בברכתה, אבל י"א שבעלת הבית יכולה לברך בעצמה, ובודאי צריך לדון כל מקרה בפנ"ע, דלפעמים העגמת נפש תבר
 ט"א)(הגאון ר' יו"ט זנגר שלי שהחולה או זקינה כבר משוללת לחלוטין ממצוה יקרה זו שהקפידה עליה כל חייה, יכול להשפיע על מצב בריאותה.

          רי

  ?ים האישה ובניהלאילו עצים נמשלים בתהיל                      
 ד נ"ילשמואל מרדכי גרינו    שמות הזוכים: אבי אשורי נ"י     אלי מליק נ"י                 .9 תשובה לחידה:  .זבחים, אבות תשובה על חידה פר"ש:                                                                  
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ך, ותכוון להוציאה בברכתבר
שהחולה או זקינה כבר משול

     רריירירירירי
 חידה שבועית      

                                  
הרב–רנבוים משפחות בי

                                 

ת       דה שבוע ח

 מזל טוב         

משה רבינו, ידע את הסוד הז

להתעלות בתורה! לפיכך, הוא
                                    

מוגבלתשאלה (אשה

 פינת ההלכה       



   
 

 
  

ֹמאָלם:  ְ ִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמׂשּ ה ְוַהּמַ ׁשָ ּבָ יַּ תֹוְך ַהיָּם ּבַ ָרֵאל ּבְ ֹבאּו ְבֵני ִיׂשְ תוכן ַויָּ
תֹוְך ַהיָּם   פסוק זה נזכר גם לקמן, בשינוי לשון: ״ ה ּבְ ׁשָ ּבָ ָרֵאל ָהְלכּו ַביַּ ּוְבֵני ִיׂשְ

ֹמאָלם   ְ ִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמׂשּ מפני מה חוזרת התורה פעמיים על אותו ְוַהּמַ
גם פשר שינויי הנוסחאות שבין שני הפסוקים אומר דרשני. בפסוק ראשון ענין.

נאמר, כי באו בני ישראל ״בתוך הים ביבשה״, תחילה ים ואחר כך יבשה, 
״ביבשה בתוך הים״, תחילה פסוק השני נאמר, כי בני ישראל הלכו  ב  ואילר

עוד יש להבין: בפסוק השני כתובה   יבשה ואחר כך ים. מה הסיבה לשינוי זה. 
ל דרשו כי הים התמלא חמה על ישראל, על  "מה׳ בכתיב חסר. חז חהמילה ׳

אשר עבדו עבודה זרה במצרים, וביקש להטביע את ישראל. מפני מה, אם 
בכתיב   "חומה"  המילהו באה  כן, לא נרמז רמז זה בפסוק הראשון, אשר ב

הגאון מוילנא, כי כאשר הגיעו בני ישראל אל הים היו בהם שתי פירש .מלא
כיתות. כת אחת היתה כת של מאמינים גמורים ובעלי ביטחון, אשר נכנסו אל 
  םהים עוד טרם שנקרע, והלכו בו עד כי באו מים עד נפש. רק אז נקרע הי

הם. ואמנם, במדרש מובא, כי נשיא שבט יהודה, נחשון בן עמינדב, קפץ  לפני
של  כת  היתה  האחרת  הכת  שבטו.  שאר בני  כל  ואחריו  המים,  אל  ראשון 
פחות מאמינים, אנשים אשר נכנסו אל תוך הים הקרוע. רק לאחר שנבקע 

או בני  כאשר בהים ונתגלתה היבשה, המשיכו הם בדרך היבשה שלפניהם.
ישראל להכנס אל הים, וגזר הקב״ה על הים, קטרגו מלאכי מעלה על ישראל 
וטענו: ״מה נשתנו אלו מאלו״. על כך ענה הקב״ה, כי ראויים הם שיבקע 
הים לפניהם בזכות האמונה והבטחון אשר הצטיינו בהם. רק לאחר תשובה 

הים. נבקע  הקב״ה  של  הצדזו  באו  תחילה  המקראות.  מיושבים  יקים מעתה 
ובעלי הבטחון, אשר נכנסו אל תוך המים. על אלו אמר הפסוק: ״ויבואו בני  
ישראל בתוך הים ביבשה״, שכן הם באו אל תוך הים, פשוטו כמשמעו, אשר 

 משום כך נזכרת גם המילה ׳חומה׳ בכתיברק לאחר כניסתם נהפך ליבשה.
ל נכנסים  המלא, שכן אין כאן מקום לרמז על החימה שנתמלא הים, משום שע

ובטחונם. אמונתם  בזכות  חימה,  היתה  לא  באמת  באו אלו  כך  אחר  ואולם, 
, אלו אשר נכנסו אל ים קרוע. על  זומונה בדרגה  אותם שלא היתה להם א

אלו נאמר כי באו ״ביבשה בתוך הים״, שכן הם נכנסו ליבשה אשר היתה 
בתוכו ובקרבו של הים, אשר היה משני הצדדים. על אלו, אשר לא היתה  

ה  זהאמונה והבטחון, נתמלא הים חימה, ומשום כך נרמז רמז ה  בידם זכות
 (טללי אורות)  בפסוק המדבר עליהם.

 

ָמּה ָמָרה: ן ָקָרא ׁשְ י ָמִרים ֵהם ַעל ּכֵ ָרה ּכִ ּתֹת ַמִים ִמּמָ ֹבאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלּו ִלׁשְ   ַויָּ
קוּ  ְמּתְ ִים ַויִּ ֵלְך ֶאל ַהּמַ ׁשְ ְצַעק ֶאל ה' ַויֹּוֵרהּו ה' ֵעץ ַויַּ  יחזקאל אברמסקי רבי  :ַויִּ

והנה אמרו  זצ״ל, בעל ה׳חזון יחזקאל׳, היה נוהג לחזור ולעורר באמרה הבאה:  
הצלחה  רואים  לא  לפעמים  אבל  תורה׳,  אלא  מים  ׳אין  פ״ב.):  (ב״ק  חז״ל 

"ולא יכלו לשתות מים ממרה כי   -בלימוד, ומי התורה נדמים לאדם כמרים  
  - מלשון עצה, ומהי העצה? ״וישלך אל המים״    - מרים הם״. ״ויורהו ה׳ עץ״  

מי התורה, או אז   מתנתקים מכל הבלי העולם ומשליכים את עצמם אל תוך
 ) " חיכו ממתקים׳"(׳וימתקו המים׳,   -זוכים לטעום מנופת צוף נועם התורה 

 

ַויֹּאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא .רבי שמעון שוואב זצ"ל התארח פעם לשבת 
בבית החפץ חיים.וכך שמע ממנו אותו ליל שבת בנוכחות ציבור רב שהתקבץ  
כל מאכל   שכל אדם היה יכול לטעום במן טעם  לתוך חדרו: חז״ל אומרים 

ה אם לא חשב כלל, ולא כיון לשום שחפץ בו, וכפי שכיון בזמן אכילתו. ומ
״בהעדר    -שאל החפץ חיים, והשיב    -טעם שבעולם, איזה טעם היה אז למן?  

מחשבה, אין כל טעם״! שכן מן הוא דבר רוחני, וכל דבר רוחני אין לו מקום 
המשיך החפץ   - ללא מחשבה.מה יכול להיות יותר טעים מאשר קטע גמרא  

זה כל כך   -קצות אצבעותיו, להמחשה  חיים במתק לשונו, תוך שהוא מנשק  
מתוק וערב! ואף על פי כן, בהעדר מחשבה הדברים אין להם טעם כלל ...כך 
יהיה גם לעתיד לבא כשנזכה לביאת המשיח, בב״א. מי שחשב על משיח 
וחיכה וציפה לבואו, יטעם טעם משיח כשיבוא, ומי שלא ציפה לבואו לא 

 שולחן גבוה) !.(פנינים מ ירגיש בו שום טעם כשיבוא

סיפר,  זצ"ל    ] בעל "בית אברהם"[הגבאי של האדמו״ר רבי אברהם מסלונים  
ותראה  רבי יצחק זאב בוא ונלך אל הרב מבריסק כי פעם אמר לו האדמו״ר: 

הלכו שניהם אל בית הרב מבריסק, אבל בבואם לבית מה הוא ירא־שמים...
איננו בבית, כי הוא נמצא עתה במקוה החדש שנבנה,    הרב אמרו להם כי הרב

והוא נמצא שם כדי לבדוק את כשרותו, הלכו שניהם למקוה ומצאו את הרב 
כששרווליו מופשלים ונר בידו והוא בודק את המקוה, ואפילו לא נפנה לראות 

בן־ מי בא ומי נכנס. עבר זמן ארוך למדי, והרב מבריסק הכריז: כשר, כשר.
הרבי מסלונים היה מומחה בדיני מקוואות והוא הבחין שיש סדק הלוויה של  

שאלה מסויימת. ניגש, איפוא, להרב   שיש בו לעורר  באחד המקומות דבר 
הבחין   וכאשר  למקום,  וניגש  הנר  את  הרב  נטל  כך.  על  לו  והעיר  מבריסק 
שאמנם העובדה נכונה התחיל לרעוד בידיו וברגליו בצורה כזו עד שהאדמו״ר  

כשיצאו החוצה, אמר  נפש!...-והו: בוא נברח מפה, זה ממש פיקוחאמר למלו
שמים? והלא אף -למלווהו: רואה אתה מה זה יהודי יראמסלונים  האדמו״ר  

השאלה  עצם  וגם  מכשול,  שום  אירע  לא  ועוד  במקוה,  טבל  לא  עוד  אחד 
איננה מן השאלות החמורות ביותר, אלא עצם העובדה שהוא הוציא מפיו את  

הרעידה אותו כל   -מלה ״כשר״ על המקוה, בזמן שנתגלה שקיימת שאלה  ה
לימים, כאשר אותו יהודי שנתלווה לרבי מסלונים  כך עד שכמעט פרחה נשמתו.

עלה לארץ־ישראל, הוא נכנס לבקר אצל הרב מבריסק, וכאשר שאל אותו מי  
הוא, הוא סיפר לו את המעשה עם המקוה, ואז שוב התחיל הרב מבריסק 

 "שאל אביך ויגדך) (עוד בכל אבריו!... לר
 

היה   מבריסק  רגיל  יש  :לומר   זצ״ל  הרב  הקב״ה.  של  אנו מנהלי עסקיו  אין 
ם, כביכול, שיש החשים כאילו התורה היא עסק פרטי שלהם, כאשר מרגישי

סכנה לקיומה, כשה״עסק" נתון בסימן שאלה, עושים פשרה ומוותרים על כמה  
אחוזים כדי להציל את השאר, כדי לא לפשוט את הרגל, כביכול, לחלוטין.  
אין זו מחובתינו "להבטיח" את עסקיו של הקב״ה. אנו צריכים לעשות מה  

עשה שלא תשכח מפי  שאנו מצווים בתורה ובשולחן ערוך, והקב״ה בעצמו י
נהג  זרעו. זה  א׳)    הרב מבריסקבעניין  כ״ט  (תענית  חז״ל  את מאמר  להזכיר 

עלו פרחי כהונה אל הגג, נטלו מפתחות ההיכל   בית המקדש שבשעת חורבן  
ואמרו: "הואיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים ־ יהיו מפתחות מסורות לך", 

. מכאן למדנו, שאין אנו זרקום כלפי מעלה, ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתם
עלינו   -ותו לא. אם איננו יכולים להחזיק בו כהלכתו    - אלא שומרי פקדון  

בפקדון   ולטפל  לנסות  אופן  בשום  רשות  לנו  אין  אך  לבעליו,  להשיבו 
"לטובתו", להתקין מפתחות חדשים ולנסות דרכים חדשות. אין אנו בעלים  

 ) "המשגיח דקמניץ" (על התורה.
 

פגשוהו   אחת  חמד"[מדיני    וחזקיהחיים  רבי  את  פעם  הולך   זצ״ל  ]ה״שדי 
ביקור "בדרך בחום היום. וישאלוהו: לאן פני רבינו מועדות? אמר: לקיים מצות  

עבריין  "חולים ואמרו,  חרדו  אלמוני.  פלוני  אמר:  החולה?  הוא  ומי  שאלו:   .
אפילו חוטא   הוא, ואל ירבו כמותו בישראל. ענה להם: ראשית, אמרו חז״ל:

שבישראל מלא מצות כרמון. שנית, לא את החולה בלבד אנו הולכים לבקר, 
לשמע תשובה זו הצטרפו  אלא גם את השכינה השורה מראשותיו של חולה.

גם השואלים אליו לביקור זה. כשראה אותם החולה התאושש וישב על המטה 
יר. אמרו:  מפני הכבוד. לא עברו ימים מועטים והאיש התהלך ברחובות הע 

 ) "אור החמה"(.דבר שאינו כשורהמאז, שב האיש בתשובה ולא נמצא בו 
 

  היה זה כאשר עמד על הפרק בעיה   :לזצ״ רבי משה שמואל שפירא  סיפר  
וחיזוק הדת בארץ ישראל, והנה נדברנו  ציבורית חמורה שנגעה למצב היהדות  

״ל אודות הצעה טובה, שלו היו מיישמים ומבצעים אותה, שך זצהרב  עם מרן  
הרי שתועלת עצומה היתה יכולה לצמוח מכך, והבעיה הרצינית היתה נפתרת  

שאדם פלוני עלול להיפגע אך מרן זצ״ל דחה בתוקף הצעה זו, מכיון  בקלות...
וצער של יהודי אחד אינו שווה את כל התועלת הכלל ציבורית  ולהצטער מכך,

 ) "ניחוחה של תורה(        שתופק ממהלך זה!... 

42114  

מימי חֹומה להם והּמים ּיּּבׁשה ּב ּיּם ה ּבתֹוְך בעל "בית אב[״ר רבי אברהם מסלונים  ל
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הגיע פעם לעיר    "חכמי לובלין"ראש ישיבת  זצ״ל    מלובליןרבי מאיר שפירא  

לשטר בצרפת  את סבורג  ידע    התרים  הוא  אמנם  הישיבה,  לטובת  הציבור 
לומדי תורה, ולכן עמד  בשם רחוקים מאד מתורה ומהשגה לתמוך  שהציבור  

בנוגע  ,שישא מדברותיו על נושא מדעי    ,שהגיע רב פלוני,ופירסם בחוצות  
רפת למדינת פולין, והתכנס קהל רב לשמוע לקשרים המדעיים בין מדינת צ

שמלפני   :מה שיש לו לומר בענין זה, וכאשר עמד לישא מדברותיו פתח ואמר
כמה מאות שנים חי בצרפת רבינו הגדול רש״י, שעשה חיבור נפלא על תורה  

, ועכשיו יש ישיבה גדולה בפולין שלומדים שם אותו שבעל פהשבכתב ותורה  
הקשר בין צרפת לפולין, והנה ישיבה זו זקוק   חיבור שנתחבר בצרפת, וזהו

  )”דברי יונה” (.עורר אותם לתרום בעד הישיבה ועל ידי זה מאד לתמיכה, 
 

לפי שהקב"ה נותן בכל יום  ,שכבר נתנה    ילואפ  "נותן התורה "הטעם שאומרים  
לכל אחד ואחד חלקו המגיעו ומוכן לפניו כשיעיין ויטריח את עצמך כדבעי  

 ) (מהר"ל מפראג
 

יאותו של השי״ת בכל חפץ אם האדם ילך עם אמונה שלימה זו וידע על מצ
וחפץ, יבין מתוך כך שהשי״ת נמצא גם אתו בכל מקום, וממילא לא יירא מה  
יעשה לו אדם ולא יחת מרבבות אלפי גויים וכלי זיינם אשר סביב שתו עליו,  

מסופר על יהודי  ביודעו שהשי״ת מגינו בסתר כנפיו ולכן לא יוכלו להרע לו.
וכנהוג בימים ההם העמיד הגוי צלם גדול וגוי שהתגוררו בסמיכות זה לזה,  

בחצר ביתו. פעם פרצה שריפה בשכונת מגוריהם וכל הבתים נשרפו כליל. 
אנשי המקום נדהמו לראות את היהודי קם ומברך בהתלהבות ובשמחה את  

בטוחים שנטרפה    ברכת שלא עשני גוי. הם התאספו סביבו ורחמו עליו, כי היו
הסביר להם היהודי בפנים שוחקות, שלשכנו .  דעתו מפני צרתו ואיבוד נכסיו

הגוי קרה אסון גדול מאד, כי גם אלוהיו נשרף בדליקה ואין לו אל מי להתפלל, 
אל כי  בדד  נשאר  לא  הוא  לעולם, והוא וואילו  וקים  חי  אלא  נשרף  לא  קיו 

ברחמיו ורוב חסדיו יתן לו בית חדש ולכן אין לו שום סיבה לדאגה ולשברון  
כשנלב. ומתנהל גם  כשורה  הולך  הכל  ולא  טוב  לא בכי  שמצבו  לאדם  דמה 

כרצונו ושאיפתו, לא יאבד תקוותו ואמונתו בהשי״ת שחי וקיים לעולם. אדם  
  )(ע״פ הושע י״ד ד׳שתולה תקוותו בבשר ודם ומדמה שאשור יושיעו ועל סוס ירכב 

דע  ולפתע רואה שאפסה תקוותו, מיד נשבר לבו בקרבו וחושש לגורלו, אינו יו
אדם   כן  לא  פניו.  על  נסוכים  ועצבות  כשדאגה  והולך  ומקונן  יום  יולד  מה 
מישראל שמאמין באמת ויודע שהשי״ת הוא כל יכול, שהוא לא מתיירא כלל  
בכל מצב שיהיה, גם אם יעמדו עליו כל גויי הארצות, כי מי יוכל לעמוד נגד  

כלי משחית  מאת ה׳ היתה זאת, שהגויים הרשעים מכינים ומשחיזים  השי״ת.
במטרה רשעית שלא יזכר שם ישראל עוד, כי במצב כזה אין עצה אחרת אלא 
לבטוח בה׳ ולהתפלל אליו. בזמן שבני ישראל סומכים על כוחם ועוצם ידם,  
או שמים מבטחם על אומות מסוימות שיעמדו לימינם, בזה לבד מביאים עצמם  

כשיראו בני ישראל   למצב סכנה, כי אין להם את זכות האמונה שיגן בעדם. רק
(סליחות לערב  ויבינו באמת שנתקיים בהם פנינו לימין ואין עוזר לשמאל ואין סומך  

  , ואין להם עוד על מי לסמוך, אז יזכו לישועת ה׳. ראש השנה, יהי רצון שלאחר שמע קולנו)
 ) שפע חיים לאדמו״ר מצאנז קלויזנבורג זצ״ל(
 
 

איך    ,שתי אותיותכתיבת  הוא    מדין תורה    הדין הוא במלאכת כותב    שאלה:
 . מהתורה ובכל זאת מתחייב  ,שאדם כתב רק אות אחת יתכן

והאות הזו נכתבה כעת על שני דפים    ,כתב אות אחת על נייר קופי  תשובה:
ו  כתב[.כאחת צבי  הר  זצבספר  בשו"ת  אויערבך  זלמן  שלמה  רבי  בשם  כתיבה     ]"לשש"כ  שבמלאכת 

 )תורתך שעשועי(ונמצא שכתב שתי אותיות  .רק הכתיבה עצמה אלא התוצאההיא לא  
 

ֲרכּו ה' ב ָעם ּבָ ִהְתַנּדֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ָרעֹות ּבְ ְפֹרַע ּפְ  שליט"א:זילברשטיין    רבי יצחק  :ּבִ
אברך על  אשר   סיפר  מסויים,  בכשרון  ניחן  ואשר  בשכונתו  שהתגורר 

באמצעותו יכל לזכות את הרבים ולחזק אותם רבות בתורה וביראה. ביום 
מגיע   היה  אותו  מקבל  היה  אילו  אשר  הצעה,  אברך  לאותו  הוצעה  אחד 
למיצוי כשרונותיו ולזיכוי הרבים בצורה מופלגת, הרבה מעבר לזו שאליה  

לדילמה. מחד, זיכוי הרבים לאין שיעור, יותר    האברך נקלעהורגל עד כה.
משלשת אלפי משפחות(!) אשר היו עשויות להתחזק הודות לפעולותיו של 
על  הרבה  לוותר  עליו  היה  הגדולה,  הבעיה  היתה  וכאן  ומאידך,  האברך. 
לימודו. יתירה מזו, היה לו חשש כי גם הלימוד לא יהיה אותו לימוד שמאז.  

היה עשוי לגזול ממנו זמן רב וקיים היה חשש כי  העיסוק בפרויקט המוצע  
האברך,  התפקיד החדש, שטרם ניסה, ינגוס אט אט בסדרי הלימוד הקיימים.

אכול ספקות ולבטים, נכנס אל אחד מגדולי המשגיחים שבעירו, וסיפר לו 
על לבטיו. הלה סיפר לו על שאלה דומה שעלתה על שולחנו של מרן ה״חפץ 

בהוראתו ערך ה״חפץ חיים" השוואה בין בית   רורה. חיים" ועל הוראתו הב
חרושת גדול, כזה המיצר נעלים בכמויות ענק, ובין יצרן פרטי המייצר נעלים 

 "מחירן של אלו נעלים יהיה יקר יותר?", שאל את איש שיחו. לפי הזמנה. 
ועל אתר השיב בעצמו: מסתבר שמחירן של הנעלים היוצאות מתחת ידיו 

היה גבוה יותר. הוא משקיע זמן רב בלקיחת מידותיו של של היצרן הפרטי י
רגל הלקוח, בחיתוך הסוליה ובכל שאר שלבי הכנת הנעל. השקעות אלו, 

 כמובן, אינן בחשבונו של בית החרושת המייצר קוי נעלים בסדרות ענק. 
עתה, הבה נתבונן:  המשיך ה״חפץ חיים״ את משאו וטוה את חוטיו הלאה:

ל נחשבות  נעלים  הפרטי, אלו  היצרן  של  אלו  אומר,  הוי  יותר?  משובחות 
ומי הוא זה  המקדיש מזמנו ומכוחו לעיבוד הצורה ולגימור הסופי של המוצר.

המרויח יותר כסף? מסתבר שבעל בית החרושת צובר רכוש רב יותר, וזאת 
היצרן   של  מנעלו  וזולה  פשוטה  שלו  נעל  אמנם  הפשוטה:  העובדה  בשל 

מויות הענק שמייצר וקהל היעד הגדול שאליו הוא הפרטי, אך מאידך גיסא כ 
כביכול. שלו,  ה׳הפסד׳  את  וכמה  כמה  פי  משלים  ה״חפץ פונה  הגיע  כאן 

ודאי אין כל תחליף למעלתו של החכם היושב   חיים" אל תמצית תשובתו:
והוגה בתורה יומם ולילה. אף אחד לא ידמה לו ולא ישוה לו. ועם זאת, 

שבו אש הכפיר ה ולהב התאוה משתוללים בחוצות ומאיימים בדורנו, דור 
להשבית כל חלקה טובה בעולמה של היהדות, יש חשיבות גדולה למי שעובד 
על כמויות, למי שניחן בכשרון מיוחד ויש באפשרותו להציל נפשות ולעשות 

המשגיח סיים את סיפור הוראתו של מרן ה״חפץ חיים", כמי שרצה למען ה׳.
רה". ועם זאת, הוא סייג את דבריו ואמר כי גם להקריא סעיף ב״משנה ברו

בענין זה אין ההוראה חד משמעית. דעתו היתה כי במקרה ובו ניתן לצפות 
מן   הדור,  גדולי  על  להימנות  אותו  יועידו  ניחן  שבהם  כישוריו  כי  מאברך 

אלא שלדבריו אלה הוסיף: ננסה נא לתאר  הסתם אסור לו לפסוק מלימודו.
ובע הדרשנים  כל  בשנים  כי  הציבור  אל  היוצאים  הכשרוניים  השיחות  לי 

האחרונות ומחזקים אותו בכושר ההסברה שבו חוננו מאת ה/ היו נשארים  
והלא, טען, ככלות הכל גם הם יכולים לבוא ולטעון כי עיסוק זה מפריע  בבית.

להם בעבודתם ובתלמודם. ומצד שני, אי אפשר להתעלם מהתועלת היוצאת 
דומה ששאלה זו אכן חמורה,  רוחני רב משיחות אלו.לקהל שמקבל חיזוק  

חמורה שבחמורות, שהרי בהוראה לא נכונה יכול השואל להפסיד עולמות 
וכאמור, דומה שאין לשאלה זו הוראה ברורה וחד משמעית. ואל ללא גבול.

ישנם מחלוקות,   ועוד הלכותלנו להבהל מעובדה זו, שכן אם בהלכות ריבית  
שיהיו  ש   הרי ודאי וודאי אפשר דעות אלו. אפשר  מחלוקות בהלכות  יהיו 

 (ותלמודו בידו)  .מחלוקות ואפשר שיהיו חילוקי מקרים
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  ישראל סלנט)     בלימוד המידה יש בה כבר חלק מתיקונה. (ר'   
 לופיאן)   רבי אליהו (   האמת אינו חת מפני כל, עם האמת יכולים לעבור באש ובמים..
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ליומא דהילולא של הרה"ק רבי יחיאל הרבי 
רבי  הרה"ק  בנ  זצוק"ל,  מאלכ�נדר  הזקנ 
ביומ  נלב"ע  זצוק"ל,  מגריצא  פייבל  שרגא 

י"ד שבט תרנ"ד.
יחיאל  רבי  הרה"ק  ה�תופפ  בצעירותו 
בצל  אחת  תקופה  במשכ  זצוק"ל  מאלכ�נדר 
קדשו של מרנ השר שלומ מבעלזא זי"ע. בפעמ 
הראשונה לאחר שנכנ� רבי יחיאל והגיש קוויטל 
לאנשי  שלומ  השר  הרבי  אמר  מבעלזא,  לרבי 
ביתו: השגיחו היטב על אברכ זה, הקוויטל שהוא 
טרערענ"  מיט  געווייקט  "אדורכ  היתה  לי  נתנ 
העיד  אפ  תקופה  באותה  בדמעות].  [-�פוגה 
עליו מרנ השר שלומ זצ"ל שהוא עתיד להנהיג 

את ישראל.
הרבי הזקנ מאלכ�נדר זצוק"ל היה ידוע במידת 
הענוה ושפלות הרוח, עד שלא ידע מדוע באימ 
אליו ח�ידימ לבקש אצלו תורה וח�ידות, והוא 
�ירב לקבל עליו את עול האדמורו"ת בכל תוקפ. 
אולמ מכיונ שראה שהח�ידימ מרבימ לבוא אליו 
התורה,  בגדולי  להיוועצ  החליט  רצונו,  למרות 
והוא שלח מכתב אל הגאונ האדיר רבי ישראל 
מלכו  הישועות  בעל  זצוק"ל  מקוטנא  יהושע 
זצוק"ל  מקאליש  אלעזר  חיימ  רבי  חתנו  ואל 
בעל הנפש חיה, בו הוא שואל מה עליו לעשות. 
התשובה שרבי יחיאל קיבל מהמ היתה: "אמ יש 
אחד שראוי להורות דרכ ה' לעמ השמ והוא אינו 
מקבל זאת על עצמו, הוא עונ פלילי ח� ושלומ". 
ותיכפ ומיד כשקיבל את התשובה, ה�כימ לקבל 

על עצמו את עול ההנהגה.
רבי  הרה"ק  לבני  לירושלימ  מכתב  כתב  לימימ 
להמ:  כתב  ובתוכ דבריו  זצוק"ל,  מלעלוב  משה 
הנו�עימ  העולמ  רוב  אשר  שמעתמ  "אשר 
אכנ  הוא,  כנ  בפה,  כהיומ  מ�תופפימ  לביאלע 
קורא אני עלי, אוי לו למי שהעולמ מטעינ בו, כי 
אינ אני בכלל הגדר הזה, אבל כמדומה אשר איננו 
מ�פיק בידי לעשות תשובה, ואני צועק פעמ אחר 
פעמ ואינ שומע, ולא עוד אלא שגאוני ארצ שלחו 
אמ  פלילי  עונ  חלילה  יהיה  אשר  מכתביהמ  אלי 
א�רב, אמנמ עמ כל זה לא אוכל להציע לכמ גודל 
צערי ומכאובי, ה' ירחמ עלי". ובהמשכ הוא מבקש 
לעשות  בידי  לה�פיק  עלי,  תתפללו  "אשר  מהמ: 

תשובה"...
ב�פר אביר הרועימ מ�ופר שמרנ הגאונ הקדוש שר 
התורה בעל האבני נזר מ�וכטשוב זצוק"ל הגיע לבקרו 
בחוליו האחרונ. כשראה אותו הרה"ק מאלכ�נדר זצוק"ל 
ממקומ  תורה  �פר  טלטול  נגרמ  שבגללו  מצער  נאנח 
נזר היה צריכ לבוא אליו לבקרו...   למקומ, שהרבי האבני 
באותו ביקור ציוה עליו מרנ האבני נזר שמחמת חולשתו 
הרבה הוא חייב לאכול משהו ולשתות מעט יינ כל יומ קודמ 
דבריו  את  קיבל  זי"ע  מאלכ�נדר  הרה"ק  שחרית.  תפילת 
היה  תפילתו  קודמ  כשטעמ  יומ  ובכל  מוחלטת,  בהתבטלות 

מברכ ברכה "אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמוע דברי חכמימ"...

ובח�ד  דשמיא  ב�ייעתא  זכינו  גאה.  גאה  כי  לה'  אשירה 
הבורא עלינו, והגענו ברוכ השמ לגליונ המאה. מאה גליונות של 
מתיקות התורה, מאה גליונות של תורה ועבודת ה', של אהבת 
הבורא ויראת הבורא, ושל ההנהגות בינ אדמ לחברו. כפי שודאי 
ראיתמ בפר�ומימ בגליונות הקודמימ, אנו עומדימ להוציא את 
עינימ, �פר שכל  ומאירת  כל הגליונות ב�פר, בהוצאה חדשה 
ִאְמֵרי  ְלָהִבינ  ּומּוָ�ר  ָחְכָמה  "ָלַדַעת  כרצונו  בו  ללמוד  יוכל  אחד 

ִביָנה, ָלַקַחת מּוַ�ר ַהְשֵּכל ֶצֶדק ּוִמְשָּפט ּוֵמיָשִרימ" (משלי א, ב-ג).
"זה  השבת, שבת שירה, אנו קוראימ בשירת הימ 
וארוממנהו". אומר רש"י  ואנוהו אלקי אבי  א-לי 
הקדוש: "ֶאֹלֵקי ָאִבי, ֹלא ַאִני ְּתִחַּלת ַהְּקֻדָּשה, ֶאָּלא 
ִמיֵמי  ָעַלי  ֶוֶאֹלהּותֹו  ַהְּקֻדָּשה  ִלי  ְועֹוֶמֶדת  ֻמְחֶזֶקת 
ַאבֹוַתי". בני ישראל מכירימ בככ שכל כח קדושתמ 

מוחזקת להמ מימי אבותיהמ.
"כל  תרמ"ד):  בא  (פרשת  אמת  השפת  כותב  וככ 
מזה  שנמצא  נראה  רעה  או  טובה  עובדא 
שורש באבות, רק שיצא עתה בזרעמ לפועל, 
בהאבות". גמ אני הקטנ  הכל  נמצא  בכח  אבל 
מרגיש בכל לבי שכל מה שזכיתי להגיע אליו, הכל 
זכר  צבי  הצדיק רבי שמואל  מורי  אבי  בזכות  רק 
צדיק לברכה, בעל ה"אנא עבדא", שהוא הוא אשר 

ויראת שמימ, ממנו  וחינכני לתורה  גידלני באהבה 
למדתי אורחות חיימ, והרבה הרבה ממה שאני אומר 

בשיעורימ, קבלתי ממנו.
בבית  בשנימ  רבות  היומי  בדפ  שיעור  מגיד  שהיה  זצ"ל  אבי 
המדרש �וכטשוב שמ הוא כיהנ כרב, אמר לי בהיותי חתנ לפני 
חתונתי: "אברהמ ישעיהו, אני נותנ לכ את השטעלע שלי, את 
הכ�א שלי, בא ותהיה מגיד שיעור בדפ היומי", ואכנ נהייתי מגיד 
שיעור. בשיעור אצלי ישבו אז אנשימ בני שבעימ שמונימ, אנשימ 
ולקחו את כל חייהמ  וילדימ,  שעברו את השואה, אבדו נשימ 
להתחיל מבראשית, ובמ�ירות נפש קבעו עתימ לתורה ללמוד 
כל יומ את הדפ היומי. היה זה ממש מעינ עולמ הבא לשבת עמ 
ולהתייגע בגמרא, להבינ מה היה ההוה  אותמ אנשימ צדיקימ 
אמינא ומה היא המ�קנא, ובמה נחלקו האמוראימ, וכדומה לזה...

ש"מוחזקת  דשמיא,  וב�ייעתא  עלי  ה'  בחמלת  עוד  חשבתי 
ועומדת לי הקדושה ואלהותו עלי מימי אבותי" אינ הכוונה רק 
על אבותי כפשוטו, הרי הגמרא אומרת במ�כת �נהדרינ (דפ י"ט 
ע"ב): "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתנ, כל המלמד בנ 
חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו", והכוונה לרבי שלי 
אביהמ של ישראל מרנ הרבי הקדוש בעל הבאר יעקב מנדבורנה 
ביראת  ועבודה,  בתורה  ממנו,  למדתי  הרבה  ככ  שכל  זצוק"ל, 
שמימ ובגמילות ח�דימ, איכ להיות דבוק בתורה הקדושה, איכ 
לחשוב על הזולת, וכמה צריכ למ�ור את הנפש למענ יהודי אחר. 
כמה הכרת הטובה אני חייב לרבי זצוק"ל, וכל מה שזכיתי היומ 
להגיע, שלי ושלכמ שלו הוא! זכותו יגנ עלינו ועל כל ישראל אמנ.

למדנו בדפ היומי (ראש השנה דפ ל"ב): "אמר רבי אבהו, אמרו 
עולמ,  של  רבונו  הוא,  ברוכ  לפני הקדוש  השרת  מלאכי 

ישראל אומרימ שירה לפניכ בראש השנה  מפני מה אינ 
וביומ הכפורימ? אמר להמ, אפשר מלכ יושב על כ�א דינ 
ו�פרי חיימ ו�פרי מתימ פתוחינ לפניו, וישראל אומרימ 

שירה".
זצוק"ל,  מויז'ניצ  חיימ  האמרי  הקדוש  הרבי  מרנ  ככ  על  שאל 
בשלמא �פרי חיימ מובנ מדוע המ פתוחימ בראש השנה, אבל 
�פרי מתימ מדוע המ פתוחימ בראש השנה? הרי המתימ עולימ 
למעלה לאחר אריכות ימימ, והמ נידונימ בבית דינ של מעלה כל 
אחד לפי מעשיו, ולמה צריכ לשפוט אותמ בכל שנה בראש השנה 

ויומ הכיפורימ?
אמר על ככ הרבי האמרי חיימ בשמ הגאונ רבי יהונתנ אייבשיצ, 
יש  הנשמות.  את  שדנימ  דינימ  �וגי  שני  שיש 
מצוות שדנימ עליהמ פעמ אחת בלבד, לדוגמא, 
צדקה,  נותנ  ב�וכה,  יושב  תפילינ,  מניח  יהודי 
ומצוה  מצוה  כל  על  �פק  וללא  לזה,  וכדומה 
הוא מקבל את השכר שלו. אבל יש מצוות שיש 
להמ נצחיות, כגונ מי שבונה בית מדרש לתורה 
בית  בניית  עצמ  על  מהשכר  שחוצ  ולתפילה, 
המדרש, הרי בכל פעמ שיהודי נכנ� לבית מדרש 
הבונה  מקבל  בתורה,  בו  ולע�וק  להתפלל  זה 
שכר על זיכוי הרבימ, הוא מקבל שוב שכר. וכנ 
הוא כשאדמ כותב �פר, הרי חוצ מעצמ השכר 
מישהו  כשיבוא  תמיד  הרי  ה�פר,  חיבור  על 
וישנה  ויוציא ממנו לימוד לחיימ  וילמד ב�פר 
את דרכו במשהו, כמה ירוויח כותב ה�פר, הרי 
הוא זה שגרמ ע"י ה�פר שלו שיע�קו בתורה. 
וכמובנ  ועד.  לעולמ  נצחי  הוא  הזה  השכר 
שבדיוק ככ הוא גמ להיפכ ח"ו ברשעימ, כשאדמ 
מחטיא את הרבימ, הרי בכל עבירה ועבירה מענישימ אותו שוב. 
וממילא מובנ מה הכוונה "�פרי מתימ פתוחימ לפניו", כי בכל 

ראש השנה פותחימ מחדש את ה�פרימ כולמ.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, ו' כ�לו, ראש השנה דפ ל"ב)

לכבוד התחלת לימוד מ�כת מועד קטנ העו�קת בדיני מלאכה 
בחול המועד, ראינו כאנ לנכונ להביא הקדמה קטנה המ�כמת 
ומבהירה את פרטי הדינימ ב�וגיא מורכבת זו, הקדמה שתקל 

בעזרת השמ על לומדי הדפ היומי:
כידוע בחול המועד ישנו גמ כנ אי�ור עשיית מלאכה. אולמ 

חמישה �וגי מלאכות התירו בחול המועד, ואלו הנ:
א. דבר האבד, [כלומר דבר שיפ�ד אמ לא יעשנו עכשיו]. 
ב. אוכל נפש. ג. צרכי המועד. ד. פועל שאינ לו מה 

לאכול. ה. צרכי רבימ.
ופרטי דיניהמ המ כדלהלנ:

א. דבר האבד - מותר אפילו מעשה אומנ [כלומר באופנ 
במקומ  אכ  שינוי.  צריכ  ואינ  לעשותו],  אומנ  שצריכ 
שההפ�ד הוא מועט בלבד, מותר רק מעשה הדיוט (-מי 

שאינו מיומנ כ"כ במלאכה זו) [כמבואר בגמרא (בדפ ז 
ע"א) גבי כותל גינתו שנפרצ]. ובמקומ שיש טירחה 

האבד  דבר  לצורכ  התירו  לא  במלאכה  מרובה 
לכתחילה  וא�ור  הפרק].  בתחילת  [כמבואר 

להשאיר את המלאכה לחול המועד.
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ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכמ ֶלֶחמ ִמנ ַהָּשָמִימ 
ד).  (טז,  וגו'  ְוָלְקטּו  ָהָעמ  ְוָיָצא 
איתא בגמרא שהצדיקימ ירד להמ 
מנ בחצרמ, לעומת הרשעימ שהיו 
צריכימ לנדוד הרחק מביתמ. שאל 
הדברי  בעל  הקדוש  הרבי  ככ  על 
כנ  אמ  זצוק"ל,  ממודז'יצ  ישראל 
למה לא הלכו הרשעימ לגנוב את 
אלא  הצדיקימ.  של  בחצרמ  המנ 
מאז  הרשעימ  של  דרכמ  הוא  ככ 
לנדוד  גמ  מוכנימ  שהמ  ומתמיד, 
הרחק ובלבד שלא להיכנ� לחצרו 

של הצדיק...

ב. אוכל נפש - מותר גמ מעשה אומנ, ואפ אמ יש בככ טירחה מרובה 
המועד  לחול  לכתחילה  המלאכה  את  להשאיר  גמ  [ומותר  מותר. 

(הפו�קימ)].

להדיוט  או  מותר  ולכנ  אומנ,  מעשה  התירו  לא   - מועד  צרכי  ג. 
שיעשה כדרכו, או לאומנ שיעשה בשינוי [כמבואר במשנה לקמנ (דפ ח 

ע"ב)]. וא�ור לכתחילה להשאיר את המלאכה לחול המועד.

ד. פועל שאינ לו מה לאכול - מותר לו לעשות אפילו מעשה אומנ, 
ואינ צריכ שינוי. ומותר לו לעשות אפילו מלאכות שאיננ לצורכ המועד 

ושאיננ דבר האבד.
ה. צרכי רבימ - אמ המלאכה היא לצורכ המועד, מותר אפילו מעשה 
אומנ (באופנ שיש בהמ צורכ הגופ). ואמ אינה לצורכ המועד, מותר רק 
מעשה הדיוט או מעשה אומנ בשינוי. ומותר אפילו אמ השאירו את 

המלאכה בכוונה לחול המועד.

לרגל הוצאת ה�פר החדש "מתיקות הדפ היומי", רצינו לשאול כמה שאלות, א' מי שזוכה להוציא �פר תורני האמ יש לו לברכ ברכת שהחיינו? ב' ואמ כנ האמ מברכימ 
כשמ�תיימת כתיבת ה�פר, או בגמר העימוד, או כשה�פר יוצא לדפו�? ג' האמ יש עניינ לעשות אז �עודת מצוה לגומרה של תורה? ד' האמ מותר לתרומ לצורכ הוצאת 

�פר מכ�פ מעשר?
תשובה שהתקבלה מאת הגאונ הנודע רבי אהרנ שיפ שליט"א, רב אב"ד דקהילה החרדית אנטווערפענ יצ"ו

ב�"ד, ל�דר "והוריתי אתכמ את אשר תעשונ", י"ט טבת תשפ"ב לפ"ק, פה אנטווערפענ יצ"ו
לכבוד מזכה את הרבימ, פה מפיק מרגליות, הרה"ג רבי אברהמ ישעיהו קובל�קי שליט"א

אחדשה"ט, במענה לשאלותיכמ הנני שולח לכמ בקצירת האומר ותנ לחכמ ויחכמ עוד.
שאלה א', מי שזוכה להוציא �פר תורני האמ יש לו לברכ ברכת שהחיינו?

במג"א (�י' רכ"ג �ק"ה) כתוב דאינ לברכ שהחיינו על �פרימ חדשימ דמצוות לאו ליהנות ניתנו, ובחיי אדמ מצדד דאמ הי' מהדר אחר זה ה�פר ושמח בקנייתו דמברכ, שהרי 
ברכה זו נתקנה על השמחה ולא על התשמיש. ועי' בכפ החיימ (�' רכ"ג, אות ו') דהגומר �פר שחיבר בתורה לשמ שמימ בכתיבה וכל שכנ בהדפ�ה יברכ ללא שמ ומלכות, 
ונראה דהוא הדינ למי שזיכהו ה' להדפי� �פר חידושי תורה של אחרימ יש לו לברכ שהחיינו בלי שמ ומלכות, ועי' בשע"ת אות י'. ובשו"ת מור וקציעה כתב דאמ גמר 
בכתיבה בחידושי תורה וכל שכנ בהדפ�ה שחייב לברכ, ובמנחת אלעזר (ח"ד �י' �"ה) כותב שהוא נהג לברכ שהחיינו. ועי' בדברי יציב (ח"א �' צ"ב) שכתב שלא נהגו רבננ 

קשישאי לברכ, וכתב הטעמ דאולי לא כיונ להלכה ולאמיתה של תורה. ולפי"ז כשמדפי�ימ חידושי תורה של אחרימ ושל צדיקי הדורות יכול לברכ.
וכדי לצאת כל הדעות כדאי שיקח פרי חדש ויברכ שהחיינו ויכוונ על ה�פר גמ כנ, או כמו שכתב החת"� בתשובות שיאמר "ויברכ דוד את ה' לעיני כל הקהל ויאמר דוד 

ברוכ אתה ה' אלקי ישראל שהחיינו וכו'". ולכאו' זה תלוי במדה השמחה, וכפי שיבואר לקמנ בשמ הב"ח או"ח �י' כ"ט ושו"ת חת"� או"ח �י' נ"ה.
שאלה ב', האמ מברכימ את הברכה כשמ�תיימת כתיבת ה�פר, או בגמר העימוד, או כשה�פר יוצא לדפו�?

מ�תבר דאמ רוצה להדפי�ו, כיונ שיתו�פ בו שמחה יותר יברכ לאחר הדפ�ה, ועי' בב"ח או"ח �י' כ"ט ובשו"ת חת"� או"ח �' נ"ה דשהחיינו רשות, דהברכה ניתנ על 
השמחה וברגע שהוא מרגיש שמחה הוא חייב לברכ (ועי' במ"ב �"ק ט"ו).

שאלה ג', האמ יש עניינ לעשות אז �עודה לגומרה של תורה?
עי' בימ של שלמה (�ופ פרק מרובה) דלא היו ימימ טובימ לישראל כט"ו באב שפ�קו לכרות עצימ למערכה וזכו להשלימ מצווה גדולה והיה שמחה ונחשב להמ יו"ט, וכותב 
היש"ש שמעת מינה שיש לעשות �עודה לגמרה של מצוה עיי"ש, וא"כ השלמת ה�פר אינ לכ מצוה גדולה מזו, ובוודאי שיש לעשות �עודה לגמרה של תורה ולתת שבח 

והודאה להשי"ת.
שאלה ד', האמ מותר לתרומ להוצאת ה�פר מכ�פ מעשר?

אמ המחבר הוא נצרכ, בוודאי מותר לתרומ מכ�פ מעשר, ואפי' בלא זה ג"כ מותר לצורכ הדפ�ת �פרימ, עי' שו"ת אמר שמואל (למהר"ש חביב) יו"ד �י' ד'.
ונ�יימ דברינו במעלת כותבי �פרימ. כתב בברית עולמ להחיד"א על �פר ח�ידימ (�י' תק"ל): וכשאדמ כותב ב�פר מה שלומד, איזה חידוש, הכתיבה עולה לו במקומ קרבנ. 
ובזה פי' הכתוב בתהלימ (פרק מ, ז-ח) זבח ומנחה לא חפצת וגו' אז אמרתי הנה באתי במגילת �פר כתוב עלי, שיעלה במקומ קרבנ. וע"ע ב�פר מראית העינ להחיד"א דאמ 
מדפי� �פר מתגלינ לו בעוה"ז ובעוה"ב דברימ המכו�ינ וכו' ונוחל שני עולמות וכו'. וע"ע ב�פר ח�ידימ (�י' תק"ל) עונש מי שאינו כותב חידושי תורתו, והוי כאילו גוזל, 

ובוודאי שהכותב ומוציא לאור חידושי תורה הוא בכלל מזכי הרבימ והוא בכלל תלמוד תורה דרבימ.
ויה"ר שתזכו להמשיכ לפעול ולעשות להגדיל תורה ולהאדירה.

    התורה הקדושה אומרת בפרשת ויצא: "ויקצ יעקב משנתו ויאמר אכנ יש ה' במקומ הזה ואנכי לא ידעתי". אומר רש"י 
הקדוש: "ואנכי לא ידעתי, שאמ ידעתי לא ישנתי במקומ קדוש כזה". זכיתי שבורא עולמ העניק לי ווארט בדרש בפ�וק 
זה. הגמרא אומרת במ�כת חגיגה (דפ ט' ע"ב) "אינו דומה שונה פרקו מאה פעמימ לשונה פרקו מאה פעמימ ואחד". מביא 
על זה הדגל מחנה אפרימ בשמ זקנו אור שבעת הימימ הבעל שמ טוב הקדוש זי"ע, ש"אחד" הכוונה ליחידו של עולמ, 
והכוונה, שאינו דומה מי שלומד את התורה הקדושה כמו �פר רגיל, למי שלומד את התורה עמ ה"אחד", עמ רבונו של 

עולמ. כשהוא אומר "אמר אביי", "אמר רבא", הוא מרגיש שהוא יושב ושונה לפני השכינה.
וזה הכוונה "אכנ יש ה' במקומ הזה ואנכי לא ידעתי", כשיהודי לומד את ההייליגע תורה השכינה עומדת מולו, כל הפמליא 
של מעלה נהנימ מהתורה שלו, "יש ה' במקומ הזה". "שאמ ידעתי לא ישנתי במקומ קדוש כזה", אמ הייתי יודע  לא הייתי 

נרדמ באמצע השיעור, לא הייתי מנמנמ, ֶע� ְּבֶרעְנט ִווי ַא ַפייֶער! [זה בוער כמו לפיד אש!].
שנזכה כולנו ללמוד את התורה הקדושה עמ תשוקה גדולה, עמ אהבה גדולה ועמ חיבור לשכינה הקדושה. אמנ. 

1. ע“פ תהלימ מ, ח - ”באתי במגלת �פר“.    2.  ע“פ שמות יט, ה - ”והייתמ לי �גולה מכל העמימ“.    3.  התורה נמשלה לכלה - ראה: ’רקאנטי‘ על 
התורה, פרשת יתרו; ואכמ“ל.    4.  יחזקאל לג, כד.    5.  ע“פ משלי יט, יב - ”נהמ ככפיר“; שמ כח, טו - ”ארי נהמ“.    6.  דברימ ו, ז.    7.  ראה: ירמיהו 
יד, ט - ובפירושי רש“י, ה‘מצודות‘ והמלבי“מ שמ.    8.  ע“פ שבת קמו, א - ”ישראל שעמדו על הר �יני פ�קה זוהמתנ“.    9.  ע“פ בראשית ב, יב - ”ואבנ 
השהמ“.    10.  ע“פ שופטימ ג, כו - ”ואהוד נמלט עד התמהמהמ“.    11.  שמואל ב כה, כה.    12.  ישעיהו א, א.    13.  יחזקאל ז, כ.    14.  מלכימ ב יב, ג.    
15.  שופטימ יד, יט.    16.  ע“פ תהלימ כג, ג - ”ינחני במעגלי צדק“.    17.  שיר השירימ א, ב.    18.  ע“פ יואל ב, י - ”וכוכבימ א�פו נגהמ“.    19.  ע“פ שיר 
השירימ ה, טז - ”חכו ממתקימ“.    20.  איוב יד, יח.    21.  מלכימ ב יז, לא - וברש“י שמ: ”דמות חמור“; והיצר הרע נקרא חמור - ’זוהר חדש‘ תיקונימ 

כרכ ב, �ט ע“ב.    22.  ע“פ ברכות מב, א - ”תיכפ לתלמידי חכמימ ברכה“.    
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 מהעבר הלא רחוק היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
   " תעלומה בביקור חולים "   ה " צ   פרק 

 ציתית: מ סקירה קצרה ות 
אבל מסר    , כי הוא עריק מהצבא   פקיד המיון חיים שלום שוכב בבית חולים בגין דלקת ריאות חריפה. פרטיו שהיו חסויים עד עתה נתגלו על ידי יונטי שהעביר ל 

   פינקלשטיין ולא מולי פלד. ששמו חיים שלום  
ים לפיקוד הגבוה אבל  הפרטים עובר   , מאושפז עריק בשם חיים שלום פינקלשטיין   מעבירה לאחיה קצין במצ"ח כי בבית החולים ט  ס ב פקידה בשם מאיה הר 

העריק    ליט לחבר בין פרטי מולי פלד ם אנשי מצ"ח כי אי מי שיטה בהם, אבל סא"ל ס. מח הם לא מוצאים חייל בשם כזה ששירת בצה"ל, ברגע הראשון סוברי 
  אות ט מ סר הכרה באחת הס ח   לחיים שלום שנמצא    , ופה האחרונה ובב באזור מאה שערים בתק ועד כמה שידוע הסת ורסם שעד עתה לא נתגלו פרטיו  המפ 

   ד על המשמר. ד עליו לעמו לוי ומפק הוא מעביר את הפרטים למאור    , של מאה שערים 
^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

יה  על   הרמ"א ל המג"א על  קושיא עצומה ש ליישב  בניסיון  רוצצו מספר מהלכים  ת בראשו ה   , מן יצא מביתו לכיוון הכולל הויז רב אפרים זלמן  
   . מנסה לעורר אותו אל המציאות ו   שכמו   ך יד טופחת על אי ש  א הרגי עד של   , , הוא כל כך היה שקוע בתוך מחשבותיו ישב כבר מאתמול 

וגילה יהודי    ים תמהות י עינ הוא פתח   , החמורים  מוקצה שקיעותו בנושאי    של האורח הלא קרוא התעורר מתוך סיונות  י רק לאחר כמה נ 
 שמנסה למשוך את תשומת לבו.   הדור בעל זקן שיבה    ששים ה בשנות  

יש    , פריע לך לה   נאלץ   שאני אד על כך  מ מצטער  מתמיד עצום,  , אכן ידוע לי שאתה  ונך בלימוד עי   מצע לך בא פריע  על שאני מ   תסלח לי מאד " 
 . " בקרבי   ם את הידיעה הזו כמה ימי   שאני מחזיק על כך  ומצטער    בה עבורך לי ידיעה חשו 

 מעוניין למסור לו עתה. זלמן נעץ עיניים תמהות ביהודי שלא היה מוכר לו כלל, מה הוא    אפרים 

ג את  צי עלי לה קודם לכן    ך א ,  אבל אקדים לך שיש לי ידיעה מאד חשובה עבורך   , הר לכולל כשאתה ממ זמן רב    ק אותך להחזי רוצה    ני י א " 
ביקרתי בשכונת מאה  רך  לפני שבוע בע   , לכן אינך מכיר אותי   , כונת שערי חסד אני תושב ש   , פראג הלוי    ן ר ה אברהם א שמי    י. עצמי ואת פרטי 

והיכן הוא    נקלשטיין פי   ים שלום ירים אדם בשם חי אנשים אם הם מכ   מספר ושאל    מקום הודי ב הסתובב י י שם  כשהיית בדיוק  שערים  
שכונת  חיים שלום שכן למדתי איתו תקופה מסוימת בחברותא ב אומר לו שאני יודע היטב מי הוא אותו  , אם היה ניגש אלי הייתי  מתגורר 

כתי  ל ה תמהתי לעצמי ו   , שה רט שלא היה לי מה לתרום לו הלכה למע פ ב   , אליו   יגש אלי לא ראיתי עניין לגשת , אבל היות שלא נ שערי חסד 
   . בלי לברר 

לכן אף    , ת כמ יני  הוא כבר היה משול בע   , ידעתי שחיים שלום אינו שנים רבות בירושלים הלא  לשאלותיו,    חשיבות   סתי ח י הסיבה שלא י 
 .  אול על מה ולמה הוא מתעניין יו מוזרות בעיני לא ניגשתי לש ה   לותיו ששא 

לפתע אני רואה לנגד    , אחי שיחי'   נמצא ן  יון לברר היכ ניגשתי אל המ   , לבקר את אחי שיחי' שמאושפז שם הייתי בביקור חולים  תמול  אבל א 
   . פור סי ונזכרתי ב   ראיתיו ,  יושב במשרד הקבלה   את היהודי ששאל שבוע לפני כן על חיים שלום   עיני 

כבר  שיצאתי מהביקור  אבל כ   , יו לברר על לו  ם ומה בדיוק דחוף  ג פרטי אם השי '  שיחי חשבתי לתומי שאשאל אותו אחרי שאבקר את אחי  
  , מן לי כל זאת ד לא לחינם הז   , יש כאן השגחה פרטית מי  לעצ כעת  אמרתי    , בדיוק עכשיו אני רואה אותך מי לשאול,  לי את    ולא היה לא היה  

כדי שתוכל להתעניין על ולמה    , יצוני ו הח מראה את    ר לך אתא   , מה הייתה מטרתו   אל ביקור חולים לשאול את הפקיד ולי כדאי לך לגשת  א 
ב משקפים עבות ויש לו מראה של יקה מושלם. הוא יושב כפקיד קבלה  רכי ב מ חיים שלום, הוא אדם ממוצע קומה עם זקן צהבה שאל על  

נפש ודאי יהיה  בר בלב ו ך בתור ח חפש אחריו ולשאול אותו למה הוא כל כך התעניין בחיים שלום, אבל ל , לי לא נעים כל כך ל בבית החולים 
 . סיים הזר את סיפורו   . " לך עניין לברר על העניין 

 . " ום או מחר העניין הי   ברר את ל אראה    , ובה לך על הידיעה החש   ישר כוח " 

  ביקור כפקיד קבלה ב בדיוק עכשיו מתעניין עליו יהודי שיושב    , ר באמת לא פשוט הסיפו   , ר' אפרים זלמן לאחר שנפרד ממנו חשב לעצמו  
  יים הרבים שהוא עובר הוא סיפר לי על הקש   , לפתע נותק הקשר   , זה זמן רב שאין לי שום ידיעה מחיים שלום   , עלי לברר על העניין ,  ולים ח 

   . מן לי האפשרות לברר מה קורה עמו, אולי עתה תזד רר  ואין לי דרך לב נותק הקשר  ש   ים ארוכים כבר חודש ושיקשה עליו שוב להיפגש עימי,  

יש לאחד מהם  אולי   , ים שב להסתובב ברחוב מאה שערים ולשאול את העוברים ו אותו יהודי  את   מביאה ש בה  הסי   י מה  , כאן מוזר מה ש 
חשוב לברר את    באמת   , משול הוא כמת לא  ה   מתעניין עליו   יש לא כך הרבה שנים שא   אחרי כל   מתגורר היכן הוא  מי הוא חיים שלום ו   עה ידי 

חולה בודד שאין לו כמעט מבקרים אקיים באותו    אשאל במיון על איזה   " קור חולים י ב מצוות  " אולי נעשה בינתיים    , זאת העניין ולא לדחות  
 מיוחדת שלא מזדמנת לי בכל יום. וה  ן מצו זמ 

אלא שבמיון לא ראה רק שתי  על חיים שלום.  על מה ולמה התעניין    אצל אותו יהודי ברר  קור חולים ל אפרים זלמן לבי   לאחר הצהרים הלך 
 . לפי התיאור שנתן לו אותו ר' אברהם אהרן פראג בנימוס על הפקיד    גש ושאל הוא ני   , ה ל נשים יושבות בקב 

השיבה    כי הוא כבר התלונן אתמול שהוא לא חש בטוב".   , וא חולה ן שה יתכ   הוא לא הגיע לעבודה היום  ירטה  לברוך נויו בוודאי  "אתה מתכון  
 אחת הפקידות. 

מצחו התקמט במחשבה  לשאול, מה עושים במקרה כזה?    י לשוב לדעת מת לא יוכל  וא לא בריא הוא  ר' אפרים זלמן חש אובד עצות אם ה 
 ?  משפחה ה בני  את    ע ד י כדי ל   רוך לשאול היכן הוא מתגורר אולי חיים שלום מאושפז בבית החולים ואין לו קרוב או גואל לכן הלך אותו ב 
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שלום יחשוף את זהותו הישנה  שחיים  ל למה  כל וב .. שאינה מבוססת שערה  האם יש טעם לברר על סמך כזו ה   , בה בפניו שניצ השאלה  
 מתאים היה שישאלו על מולי פלד ולא על חיים שלום.   ? שהעלים כל כך הרבה שנים 

   . בלא מעט עוינות   שאלה אותו הפקידה   " ? למה אתה עומד וחולם " 

על גורלו של  ברר  שלט ל י נ בלת דחף  ש אלא    משונה, לשאלה ה ת  כך לענו   האם היא תסכים אם   ? אפרים זלמן לא ידע את נפשו, מה עושים 
 . ד ללימו   תפריע לו הסקרנות שלא באה על סיפוקה   , שאם יצא עם ידיים ריקות   חיים שלום הביאו להרגשה 

? זרק אפרים זלמן את הניחוש ולא ידע עד היכן קלע  ם חיים שלום פינקלשטיין אפשר לשאול שאלה חשובה, האם מאושפז כאן חולה בש " 
 אל המטרה. 

כאילו    אה כס ב   ישבה . היא  הפתאומית עליה שהיא לא יודעת להתמודד עם השאלה    ה הי כר  ני   , חליפות   וורו ח ה סמקו ו אותה פקיד ניה של  פ 
 קול צרוד. ומפיה יצא    דקה התאוששה כ באובדן עשתונות, לאחר  

 " ? השם שנקבת מי אתה ולמה חשוב לך לדעת על  " 

תר, נודע לי  ובר בגיסי וחברי הטוב ביו מד   , מר לך אם כך או רה הזו,  חרת לא היית עונה לי בצו יים שלום א "אני מבין שאת יודעת על אותו ח   
 מאושפז בבית החולים ובאתי לבקר אותו".   שהוא 

ואיש לא בא לבקרו למה    מאושפז בבית החולים מה שבועות הוא  כ   ? ? אהה, אתה גיסו של אותו בוגד נאלח, למה לא באת לבקרו עד עכשיו " 
 " ! ת לבקרו? עכשיו נזכר 

אבל הכעס על המילים    אי לענות לה ולצאת מהמקום בידיים ריקות. שב אולי לא כד בתחילה ח הקשה,    מהתגובה   אפרים זלמן נבהל 
 בה. עזוב בלא תשו על חיים שלום לא נתנו לו ל טיחה  החריפות שה 

  אתם   אחרת   , מחובתכם להושיט עזרה לכל חולה באשר הוא   ? י לשאול למה את מתבטאת בחריפות יתר על אדם חולה מותר ל   ... "סליחה 
 . " ת חולים אנושי בי א  ל 

חבל שלא אני    , תן את הדין על מעשיו בכלא לעשר שנים כדי שי   ו ת או מושיבה  צבא, אני הייתי  מה נאה וכך יאה לדבר על אדם שערק  ך  "כ 
לא    , הלכו ולאן  שג מי הם  שני חברים באו לשחרר אותו, אין לי מו   אתמול, חברך היקר השתחרר מבית החולים בדיוק    בכל אופן   , ופטת הש 

 . " ניין יפלתי בע אני ט 

כל    ? מי הם   רו שחר שבאו ל   ברים הח שני  פרקים, הרגשה רעה תקפה אותו לשלום חברו חיים שלום,  ש איך כל אבריו מת ם זלמן ח רי אפ 
 אבל לא היה לו לכך כל בסיס.   , נמצא בסכנה איומה   חיים שלום ש חשש כבד ניקר במוחו    , וטה בערפל ל   הסיפור 

 *** 
הטביעו את חותמם בפניה  קשיי החיים    , עליה כמר  י ל שלא לה לא היה יכו בשנים האחרונות  לשטיין  סתר פינק כל מי שהיה רואה את גב' א 

קרובה שיוכלו  בי משפחה מדרגה  לא היו לו כל קרו   , זה לבד כשאין לה יד תומכת ה בזה אחר  י ד נאלצה לחתן את יל  יא , ה לטת ו ב בצורה  
   . עת הצורך להתגייס לעזרה ב 

פעמים    , פריטים חדשים ב   מעודכנת זמן רב לא הייתה  שכבר  ילה  וח את החנות הדל לפת   כדי   , ום שכים ק עליה לה   ה הי כדי להביא טרף לביתה  
לא אחת    , תנהלה המדינה בתלושי מזון ה בהם    , העליזים   בימי הצנע   , היה ביקוש רב לסחורתה לא  כי    , שוממת מלקוחות החנות  רבות הייתה  

   . רווחים כמעט    ו י ה לא  לכך    התאם ב ו   , פילו לקוח אחד ס א נכנ לא  י  כ   , מצאה את עצמה גומרת בחנות שלושה ספרי תהילים 

לשמור על    צליחה ה היא  ש תר  נס איזה נס  לה  קרה  אבל תמיד ברגע האחרון    , כדי שלא לחוות שברון לב   חנות ה   ת לסגור א   שקלה לא אחת  
   . יה למחר עת מה יה אינה יוד גלה משנה לשנה כשכל יום  כך התגל ו   ד לפעם הבאה ע שיך  זה דחף אותה להמ   , לא יהיה שלילי המאזן ש 

עוזר בסתר בסכומי כסף  הויזמן  משה יוסף    רב לשעבר  נה  ות ח שמ   את הילדים לבד, היא לא ידעה את הסוד פשוט לחתן    ההם לא היה   מים בי 
מה היא  להודיע לה שבכולל פולין מחכה לה סכום כסף בלי לפרט ל רי  ו תמיד הגיע יהודי מסת יות שלה.  יבו כדי שתוכל לעמוד בהתחי   , לים גדו 

ה למזכיר במילים נרגשות והלה היה  היא הייתה מוד   , כומי הכסף כמעט מתעלפת לראות את ס   כשהייתה מגיעה למקום הייתה   , להן   ית כא ז 
   . ות ניע ב בושה וצ משפיל את עיניים מרו 

ות  ח עיני משפ מצאו חן ב הם    , לבנים ולבנות שהיו בביתה מצוא שידוכים מתאימים  ל   צליחה ה שמיא נפלאה ש סייעתא ד גם  הייתה לה  
באורח פלאי    , דע עליו דבר איזה אח עלום שאיש אינו יו   על   , שריחף כצל שחור ף על הכתם הנורא  א מהטובות ביותר, איש לא עיקם את ה 

 . מקדו המשפחות בטיב הבנים והבנות ובאם המסורה שיצאה שמה ברבים כאשה צדקנית ביותר הת 

בלי לתת לה    , ן מסתורי יו באופ מו עקבות נעל   שנים עברו מאז   תשע כ   , ה ה בכור בנ ן  ד ת אותות הכאב על אוב אבל כל זה לא הצליח למחות א 
קצה    ה בלי שיהיה ל   , דרך מכתבים שהגיעו לתיבת הדואר באורח מסתורי מסוים    ה עוד היה שומר על קשר נמצא, בתחיל יכן הוא  ה רמז ברור  

בענן    נראה שהוא עוטף את עצמו   , סתיר גילה ה ממה ש   תר יו ל  אב   , הייתה יושבת וקוראת כל מילה בשקיקה היא    , חוט מי הוא השליח הנסתר 
  , תהום עד ל גיע  אם לא ה מי יודע    , היא פחדה שהרחיק לכת מאד   , ושכלה אמר לה שכשמסתירים סימן שיש מה להסתיר סתורין  של מ   כבד 

 . ל ויצי מור  ש י '  ה 

,  ה חוץ לתחום הייתי יותר רגוע יהודי מלצאת  ג' החומות העיקריות שמונעות את ה   , שבת וכשרות תפילין  אם הייתי יודעת שהוא שומר על  " 
   פעם אחר פעם.   לה את עצמה שא   ?" מי יבהיר לי זאת   , ת את האמת לדע   אבל מניין לי 
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  יו אב כדוגמת    ואר פ יד חכם מ לתלמ ? הוא הרי יכול היה לצמוח  עילוי   בחור ישיבה כ כי לא היה לו יותר טוב  ו   ? מה יש לו מכל החיפושים הללו " 
שפכי    , תה המחשבה מציקה לה יומם ולילה היי   " שעות היממה   ל כ יח דעת מחובתו כיהודי ב ומו האחרון ולא הס ח שלמד תורה עד לי המנו 

 . שבוע   כבסם מידי ל נאלצה  את כריה וכסתותיה עד ש   הרטיבו   ז רידה א הדמעות שהו 

הם לכל הפחות    , נית נספו בשואה האימת ש   עם כל אחיה ואחיותיה אחד  יף לה להישאר בפולין ולהיות בגורל  לא אחת הרהרה שהיה עד 
לחיים שלום מהרגע הראשון כל סיכוי בשל שלל    לא היה הרי    ? מה הועילה ואילו כאן    קידשו את עצמם ועלו על המוקד כקדושי עליון, 

 . הפיתויים שעמדו מולו 

   . אלו אובדניות  רה את עצמה על מחשבות  ס יי   לאחר מיכן   ך א 

יתר בניה  הצליחה עם    ס"ד ב   , ורה והמס ם שהולכים בדרך התורה  נוספי דים  יל יש לה    ? ים ב"ה קי י ש פשר להתעלם מהחלק השנ האם א 
 לק היתר. ל אחד לטשטש את ח בי אפשר בש אי    , מרווים לה נחת יהודית ש   תיה ו ובנ 

  אמיתי. מקים בית יהודי  בכל לבה ביקשה לראותו חוזר בתשובה ו   , בנה לחלוטין מחיים שלום    נית ק האם הצד לא נואשה  אך למרות הכל  
אחת    א ל   , מריש עד כלה תהילים    ספר כל    ואמירת מתוך ספרי תחינה  לחיק היהדות,  למען שיבתו  ת  ו תפיל דישה  תה מק ימים שלימים היי 

שובה שלימה ויקים בית  רק שישוב בת   , המשפחה   ק בחי   שוב היא לא התפללה שתראה אותו    , הילים ביום אחד הייתה מסיימת שני ספרי ת 
 בישראל, על יותר מכך לא ביקשה. 

, היא  את תואר פניו ראתה  רק    לא היה לו עמו כל שיחה   , בפעמים הראשונות הבחינה בו בקושי   , ה בעלה המנוח בחלום י לא אחת התגלה אל 
 פריסת שלום מעולם האמת.  עין  מ   בזה   ראתה 

 בהם הייתה לה שיחה של ממש עמו.   , ני חלומות אך היו ש 

ים  כ י רמז היה שצר   אבל   , לכת מר לה מפורש כי הרחיק  הוא לא א   , ם שלום בנם חיי בחלום הראשון סיפר לה עד כמה המצב לא פשוט עם  
 כי מצבו אינו פשוט בכלל.    , בקשות עליו ו   להרבות תפילות 

כל צאצאייך יהיו  ש   לי פל תת   , עם בגד קרוע כאבל ופיו אינו פוסק מלומר ני כבר הפחיד אותה מאד, היא ראתה אותו לבוש  אבל בחלום הש 
 . " ליס למרקו כומר  " מיד בן  ע ה ל ר חמור יותר מ שומרי תורה ומצוות, אין דב 

עתה היה לה    , א הפסיקה מלבכות ת לילה מאוחרת ול היא צמה עד שע   , באותו יום עשתה תענית חלום   , יד אותה יותר מכל חלום זה הפח 
 ה' ישמור.   ..... עד שיתכן שישמש   , כבר אות משמים כי חיים שלום נמצא רחוק מאד 

 הכאב שמרה לעצמה.   פוחות מרוב דמעות, את כל מפני מה עיניה נ   , היא לא סיפרה לילדים שבאו לבקרה 

   ורה משמחת בפתח. הפליא, אין בש כשכל יום דומה לחברו ל   , בזה אחר זה כך עוברים להם הימים  

כוח לגשת אל הדלת, אבל כשראתה  ה  ב כה שפל שלא היה    ה היה מצב רוח   תו יום , באו על דלת ביתה   הססנית יום אחד נשמעה דפיקה  
   . תחה אותה כדי חרך דלת ופ גשה באי רצון אל ה ני   , ות ות לא פוסק שהדפיק 

אם היא יכולה להיכנס למספר    , היא שאלה אותה בעדינות   , שהייתה עמה בקשר טוב מאד   צוקרברג שיינדל  יתה נראתה שכנתה גב'  בפתח ב 
   . אבל יש לה שאלה חשובה לשאול אותה   , רוצה לקחת מזמנה היקר   ינה א ממש  שניות,  

 . ה כהסכמה פ ר ניע ראש  אותתה ב נקלשטיין  פי גב' אסתר  

  חם וס תה  וכ מעשה ידיה צלחת עוגיות  , . היא סידרה כמיטב יכולתה אצה להביא מעט כיבוד  פינקלשטיין צוקרברג נכנסה לסלון וגב'   ב' ג 
אז   , ילה לאחר התפ  " עזרת הנשים " ב  ות עוש  ן , את עיקר השכנות הטובה ה עיתים רחוקות ל  ה לבית מזדמנת ה ה החשובה  ת שכנ לכבד את 

 . שלה   " כותל הדמעות "   ובעיקר להיות דבר עמה  טיבה ל מי   תה שכנ 

לי כעת    ה נקרת   מיוחד? ב ר בתפילה על קברים קדושים  להעתי   רוצה   האם לא היית   , קברי צדיקים על    ללת פ ת לא ה רב  זמן  "אסתר כבר  
לית במושגים של  טיו (   י ר ו ל לצורך זה    הם שוכרים   , ליום שלם   בתי נוסעת יחד עם בעלה לטבריה   , להיות מחר בקברי צדיקים   הזדמנות פז 

ל קברי  עוד כמה נשים, האם תרצי להצטרף לתפילה ע אליהם  צרף  ה ל ש היא ביק   כדי לכסות את ההוצאות אלא שההוצאות רבות ו פעם)  
לא  . האם  ם עוד קברים נוספי יעלו על  אולי  אם ישאר זמן    , זי"ע   הרמח"ל ו   השל"ה הקדוש הרמב"ם    , נן וריש לקיש ח יו בי  ר מאיר בעל הנס  רבי  

קש, אשמח מאד אם תשתתפי  , אני חושבת שאין מי שאין לו מה לב ים הצדיק   על קברי כדי להעתיר    , את ההזדמנות הנדירה הזו תנצלי  
 . " בהתאם   ות היערכ נסיעה ארוכה ומצריכה    הי , זו עה שתצא מחר בבקר השכם בנסי 

צעירה והעיר  כשהייתה    בעבר ברי צדיקים,  מה זה לרוץ על ק   קלשטיין כרעם ביום בהיר, היא כבר שכחה הבשורה נפלה על ראשה של גב' פינ 
דת שוב  נים שאינה פוק פר ש זה מס , אבל  ילך על קברי הצדיקים שטמונים בהר הזיתים הייתה מרבה ל   , היהודים בידי  עדיין  הייתה  עתיקה  ה 

י שנה עליה  כמעט כל חצ   , תם לו ב חינות עד  ספרי הבקשות והת כשהיא מרטיבה את    , דיקים ואת כל התפילות היא עורכת בביתה קברי צ 
 להחליפם. 

 . התאם ב ך  שמחה רבה והחלה להיער היא נתנה את הסכמתה ב 

הצטרפה לכל פטפוטי השכנות ששקועות היה בשיחה  ייתה מכונסת בתוך עצמה ולא  למחרת בבקר השכם יצאה לדרך הארוכה. כל הדרך ה 
שפתיה  ו   ניה הצטעפו בדמעות י כל מילה ע שת  ומשל כשהיא כופלת    , יכות את כל התפילה פללה באר היא הת   עליזה נהנות מהדרך הארוכה. 

 . אומרת רק היא יודעת מה היא  פילתה  ת כחנה ב   נעות 
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היא החלה    , היא התקדמה עד סמוך לקבר והשעינה את ראשה על גבי הקיר   , רבי מאיר בעל הנס ו של  קבר מקום  כשהגיעו לטבריה נכנסו ל 
ה גברה  סערת רוח  תה לא נרגעה , אך ככל שבכ חנוקות  ות ב יב ה  על עצמה פרצו מפי י שתוכל לשלוט לומר את ספר התהילים ולפתע בל 

יו  הן לא ה   , מאד   , יתר הנשים היו מבולבלות מונח לפניה   מתה כאילו    , ה בכיות נוראות יצאו מפי   , לבד שהיא אינה  לפתע שכחה    , מפרק לפרק 
האמא בסערת בכיה עד שגב'  יתה  נתונה הי ה  כ ה ארו והתפללו שם. שע   כה בסערה כזו, הן עמדו מרחוק כדי לא להבי   ה ות לראות רגיל 

 ה בעדינות כי הגיע הזמן לעבור לקבר אחר.  אותתה ל צוקרברג  

 צריך רחמים. מלהעתיר ולבקש רחמים על ה קת  ס ו פ   צוצה אינה ר האמא ה כש   צל כל הקברים א כך עברו  

חיים שלום בן אסתר שישוב  בלא הרף את השם    נעילה, היא לחשה   יה האחרון לאותו יום הרבתה בתפילות כעין תפילת שה   מח"ל ר הר ב בק 
 ש את כל האידיאות המסוכנות בהן שקע. טו נ ' וי במהרה אל ה 

חיים  קנעכט    יפ דיין או   מעדיג דיך א ר ע ערב ד   , ך איך בעט פון די   , טאטע אין הימעל " :  ממנה את המילים הבאות   ק לפתע היא שומעת לא הרח 
ער זאלל זיך אומקערן    , פון תשובה   געפיל ' יין הארצ א ז געב אריין אין    , יערט איבער איהם לו   ס ון יעדעם בייזען ווא פ איהם    שיצ   , שלום בן אסתר 

הגן עליו    , שלום בן אסתר עבדך חיים  רחם נא על    , אמן כן יהיה רצון" אבא שבשמים אני מבקשת ממך   , סטין ל זיין אלטען היים אימשנע   צו 
     אמן כן יהיה רצון"   במהרה בימינו   אל הבית הישן   שוב שי   , בות לחזור בתשובה הכנס בלבו מחש   , מכל דבר רע שמאיים עליו 

 ? ממנו   זוכר ויודע   ל זו האשה שמתפללת עבור בנה? מי בכל נבהלה, מי  אסתר    ' גב 

ה ואולי לשמוע ממנה אם יש לה  הכיר ה, היא חייבת ל ברוב רגש על בנ פללה  היא נותרה במקומה כדי לעקוב אחרי האשה המסתורית שהת 
 ממנו. איזו פריסת שלום רחוקה  

 לשיתוק מלא.    ה ההלם שתפס אותה כמעט הביא   הייתה זו צארטיל כלתה לשעבר.   , את הדמות פתע ראתה  ל 

פשר הדבר?  עזבה בבושת פנים? מה  אל חתנה ש רי כל כך הרבה שנים שהחבילה נפרדה עוד שומרת צארטיל איזו פינה בלב  אח ... היתכן 
 ? יו יו שישמור אותו הקב"ה מכל פגע רע שמאיים על ים היא מתפללת על ומניין לה שחיים שלום עזב את הדרך הישרה ועל אלו דבר 

 לה.   לשאול על כל מה שמציק היא המתינה עד שצארטיל נפרדה מהקבר הקדוש וניגשה אליה  

האמינה שתראה את חותנתה לשעבר, היה זה רגע מביך ביותר, אבל גב' אסתר שברה את    לא ארטיל מאד, היא  כשהתקרבה אליה נרעדה צ 
, היא דרשה בשלומה והחלה לשוחח עמה על  בלי כל רקעי המשבר   , מאז ומתמיד חותנתה    בטבעיות כאילו הייתה גשה אליה  היא ני   הקרח, 

אלה אותה על מה ולמה היא שומרת קשר  ה, היא ש החלה לדבר עמה על חיים שלום בנ   , דא ועל הא, רק לאחר שהקרח הראשוני נשבר 
 יחודש אי פעם? כאשר אין כל סיכוי שהקשר הזה    , נפשי זה 

זה משנה מה שהיה פעם, אני יודעת שהוא במצב לא פשוט    אין   , ליפות פלה רח"ל בידי הק שנ כי הוא נשמה גבוהה    , ני מתפללת עליו א " 
 . וחובתי כיהודיה להתפלל עליו 

ר  מכב   עד לא וא היה  , אבל אני יודעת שה לא הרבה "     כשרגש סקרנות מהול בכך.   כאובה אמא ה תמהה ה   " יודעת משהו עליו?   האם את " 
 . " אבל כעת אין לנו מושג היכן הוא   , ד הבריא ממחלתו הקשה בס"   , ולים ביקור חולים בבית ח   חולה אנוש ואושפז 

 רוחות.   כל המידע הזה? שאלה האמא כשכולה שרויה בסערת לך  מהיכן  " 

שיום לפני כן השתחרר  ת המיון מסרה לו  אלא שפקיד   , והוא הלך לבקרו   ם שהו מידע שהוא נמצא בביקור חולי בל איז רים זלמן קי אחי אפ " 
 . " מבית החולים בלי להודיע להיכן הוא הולך 

 י? מתי היה כל זאת? האם את יכולה לשתף אות 

אבל משום    , ם ובירר על המשפחה שלכם הסתובב במאה שערי דם אחד מביקור חולים ש היה א ש אתמול בא אפרים זלמן לבית הורי לספר  
חי החליט שחיים שלום מאושפז בבית החולים והלך  יפר לו על כך, א זמן את אחי וס   פגש לאחר האנשים    לומר פרטים. אחד   מה לא ידע איש 

מבית    חיים שלום לשחרר אותו   חברים של   יום אחד לפני כן באו שני בדיוק    , ת המועד ף לבקר אותו, אבל כשהגיע הבין שאיחר א יכ ת 
 . להיכן לקחו אותו הם לא הותירו מידע    , החולים 

מה יהיה עמו ומה יעלה    , עינוי הספק מי יודע עד אימתי נתענה ב   , והוא חמק עבר   את חיים שלום   גוש סע לפ בים כפ ו ר בר היו ק כ אוי וועה  " 
     נרגש. פרצה האם בבכי    " בגורלו? 

  בקרוב   , ק של הריחו   פרק האחרון ב א בחינם, לבי אומר שאנו עומדים  וזה ל   קיבלנו אות חיים ממנו   "אני חושבת שהיה כאן חיוך משמים, 
 ושבו בנים לגבולם" "   ל המרנינה ש   הבשורה   ת א נשמע  

 יש לך ראיה הרבה יותר טובה משלי, הגיבה האמא בחיוך מהול בתוגה.   , כמה שאת צודקת " 

לי קרבה לאשה כה צדקת    , חשוב לי שתהיה ות ד ידי ה לכל הפחות כ בות משפח ו כבר נפגשנו, הבה נחדש את הקשר שלנו, אם לא כקר אם  
קים בית נאמן בישראל.  תזכי לה ש יהי רצון    בתשועת עולמים,   וושעי י שבקרוב ת   , מכל לבי ת לך  אני מאחל ם לבדו,  לא טוב היות האד כמוך,  

 . אמן   וך שלך יבוא במהרה שיד שה   מדי יום עלייך    תפלל בלי נדר א 

   הן סיכמו להיפגש בימים הקרובים ולומר את ספרי התהילים יחד.   , צארטיל ענתה אמן בכוונה רבה 

 :יאה ן יוליהגלת בה לקמש רלה ההחדש תתובהכ
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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{ אז נדברו }
   542גליון מספר:  |  ..." ויהי לי לישועה" תשפ"ב | לסדר: שלחבפרשת 

 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת התפוצה 

 :במייל

a8447168@gmail.com 

 
 

ס בפקיתן לקבל את הגיליון נ
 באמצעות שיחת טלפון:

 

 

 

נודה להשתתפותכם 

 בהוצאות הגדולות!!:

 :  בנק פאגיבבנק

 182  סניף
 747815חשבון 

 : ״נדרים פלוס״באשראי  
 0799�654321: בטלפון 

חיפה 15פולק, גאולה : בדואר

 052�7683095 למענה אנושי:

  תודה מראש!!!
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 סיפורי השגחה פרטית!!!ויש  סיפורי ישועות!!!!יש 
שונים?? האם זיהית שיש הבדל בין סיפורי ישועות לסיפורי השגחה פרטית?? נו... מה האם שמת לב שזה שני דברים 

  אז ככה: ההבדל הבסיסי הוא מאוד פשוט:הבדל ביניהם?? באמת ה
סיפורי ישועות זה מסוג הסיפורים שהדור שלנו מאוד אוהב להירדם איתם בלילה... יענקלה תרם לקופה פלונית ואז נכנס 

שקל לחשבון וזה היה כמו אויר לנשימה...  או לחילופין הם עשו סגולה פלונית... ותוך שלושה  15.000לו באופן פתאום 
חודשים שלושת הבנות המתעכבות התארסו אחת אחרי השניה... איזה ישועות... או לחילופין הם הלכו לקבל ברכה 

ות ציפיה... לזה קוראים סיפורי והצדיק בירך ואז הגיע הישועה ולפקודת השנה נולד להם שלישיה לאחר כמה שנ
ישועות!!! מה שנקרא "בית חלומותי..." לכל אחד יש משאלות לב... וסיפורי ישועות זה סיפורים שיש בהם את הגשמת 

היחידה בדור שלנו שכל אחד לוקח את זה לשיווק של המוסדות שלו או (ויש ישועות ועם ישראל חונך על סיפורי ישועות... הבעיה החלומות... 
לצדיק שהוא החליט לשווק אותו משום מה... סיפורי ישועות אמורות לחזק אותנו בתקווה לה' ולא לדמות או לקבר מסוים.. עכ"פ לא זה הנושא 

 שלי היום... עכ"פ זה סיפורי ישועות)
פורי השגחה פרטית זה בדרך כלל סיפורים הרבה יותר מינורים... זה סיפורים סי כעת נעבור לסיפורי השגחה פרטית!!!

שמצד אחד לוקחים אותנו לרמה אחת יותר גבוהה... אבל מאידך הסיפורים הם הרבה פחות צבועים בורוד... (בדרך כלל 
 זה הולך ביחד) 

יתה השגחה פרטית מופלאה שבזכות הארנק נאבד... ואז חיפשו אותו וחיפשו... ואז ה לפניך כמה דוגמאות בעלמא:
ברכת המזון נמצא הארנק... או לחילופין... הוא איחר את האוטובוס והיה לו עגמת נפש... ובדיוק הגיע מישהו בהשגחה 
פרטית מופלאה וזה בכלל לא היה בכיוון ולקח אותו במיוחד למחוז חפצו... הסיפורים האלו נורא מרגשים?? קרתה פה 

תפסת?? נכנסו לנו פה כמה עשרות אלפי שקלים לחשבון?? לא!!! לא בהכרח... לא התגשם פה איזה איזה ישועה בלתי נ
זה בעיקר זה עיקר הסיפור! חלום קסום בהכרח...  אבל מה כן יש פה? יש פה השגחה פרטית... רואים פה את יד ה'... 

 ההבדל בין סיפורי ישועות לסיפורי השגחה פרטית....
קא שדווקא בגלל זה!!! דווקא בגלל שסיפורי השגחה פרטית באמת לוקחים אותנו לרמה יותר דא ע עד כאן ברור???

גבוהה... דווקא בגלל זה יש בסיפורים של ההשגחה פרטית יש איזה טעם לווי חמצמץ... יש איזשהו נותן טעם לפגם... 
 למה?? כי שורה תחתונה... מה הסיפור??  
 לאה מצאו את הארנק בדרך לא דרך... שהארנק נאבד... ואז בהשגחה פרטית מופ

בינינו... עם יד על הלב... אני מוותר על ההרפתקאות האלו... אני הייתי הרבה יותר מעדיף שהארנק לא יאבד בכלל... ולא 
נצטרך למצא אותו... גם לא בהשגחה פרטית... מה אעשה... אני עברתי את הגיל של ההרפתקאות... אתה אולי כן... אני 

שקל... אוהו... כאן  900שקל... ואז הוא נאבד ואח"כ הגנב החזיר אותו עם עוד  100בין: מילא אם היה בארנק רק לא!!! ת
 התחלת לדבר.. הרווחתי משהו... היה שווה לאבד את הארנק... ה' רצה לפנק אותי ולכן זה נאבד... 

זר עם השגחה פרטית מופלאה... ודווקא אני אבל לא!!! הארנק נאבד... ובסה"כ הוא חזר אלי כמות שהוא וכמובן שזה ח
משום מה פחות מתלהב... בינינו... מה יצא לי מכל הסיפור הזה?? שהיה לי ארנק.. ונשאר לי ארנק... ובאמצע היו רגעים 

 קשים של מתח ועגמת נפש... עם השגחה פרטית בסוף... אני הייתי מוותר על ההשגחה פרטית... שלא יאבד ולא ימצא...
כולנו מתרגשים מהסיפור של ר"ע שהאריה טרף את החמור  ם אחרות: בא נתרגם את השאלה לשפה תורנית:במילי

והחתול את התרגנות והרוח את הנר ובסופו של דבר הכל היה לטובה כי הגיעו שודדים ור"ע ניצל... בינינו... הכל טוב 
להיקלע לכזו סיטואציה מפחידה ולהישאר  ויפה... מישהו רוצה לשחזר את הסיפור של ר"ע?? מישהו מאיתנו מחפש

בחיים כי הרכב שלו הלך... והפלאפון שלו נגמר... ובזכות זה מה??? מה קרה בזכות זה?? בזכות זה הוא מצא אוצר 
 מתחת הגשר? לא!!! הוא בסה"כ נשאר בחיים?? מישהו מחפש כזו הרפתקאה??? 

פרטית... שלא יהיו בכלל שודדים והכל יהיה בסדר וחמור ברור שהשכל הישר אומר שהכי מומלץ היה שאם כבר השגחה 
נוער ותרנגול מקרקר והכל כשורה??? לא מסכים איתי?? זה הטעם לוואי החמצמץ שתמיד מלווה אותי בכל סיפורי 
ההשגחה פרטית... כן... הסיפור מאוד מרגש... תכל'ס...  בתור בן אדם האם אני אמור לשמוח עם ארנק שנאבד ואח"כ 

 .. או לוותר על התענוג?? נמצא
אז בדרך כלל מה שמקובל לענות על השאלה הזו... שלא!! היתה גזירה שהארנק באמת יאבד ולא ימצא.. רק בהשגחה 
פרטית ה' עשה שבסוף הוא נמצא משום מה אני לא מקבל את התשובה הזו... זה לא מריח לי... אז מה כן??? זו שאלה 

 ה בעיוןמהותית!!! אנא... תקרא את התשוב
--- 

ולסיום: עוד שאלה אחת לא קשורה (או שכן קשורה) שירת הים!! אני מאוד מאוד מתקשה להתחבר לשירת הים... כל 
יום אבל כל יום מחדש לשיר ולזמר ולהלל לה' על המצריים שטבעו בים... צללו כעופרת במים אדירים... נו... בסדר... הם 

ם שוב??? אז נכון שיחד כולם הודו והמליכו... נכון שמלכותך ראו בניך בוקע ים כבר טבעו אתמול... מה צריך להטביע אות
לפני משה... בסייידר... נכון... זה קרה... לכן כל יום אני צריך לחזור על זה שוב ושוב?  בסייידר... עברנו עוד כמה חוויות 

ורכבו שרמה בים וכל פעם להתרגש  רוחניות במרוצת הדורות... איך אפשר כל יום מחדש שוב לפגוש את סוס פרעה
 מחדש... די... כמה אפשר להטביע את המצרים ועוד כל פעם לשמוח עם זה?? 

כן... הזוה"ק אומר: שכל האומר שירת הים בשמחה מוחלין לו כל עוונותיו... אני מנסה לשמוח... אבל כמה אפשר...   
 בגיליון זה.... 66התשובה לשאלה בעמוד 
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  2 
 גילה ומשם נוחתים היישר למועד קטן....הדרן עלך מסכת ממ

זוכים אנו לסיים את מסכת מגילה האהובה... מסכת שכל כולה גישמאק.. כולה שמחה של מצוה... החל 
ומשם  ממצוות היום דפורים וכלה בהלכות בית כנסת וקריאת התורה... אבל רק הדרן עלך מסכת מגילה... 

 אנחנו נוחתים היישר ל... למסכת מועד קטן!!

בינינו... מסכת מועד קטן זו מסכת שאיכשהו הרבה חומקים ממנה... למה?? אל תשאל... יש שם הלכות 
שאני רוצה לגלות לך שיש משהו הרבה יותר מפחיד ומלחיץ  אז זהו!!!אבלות... ולך תדע... מאן דקפיד וכו'... 

בתור יהודים מחויבים  אנחנו אתה יודע מה??במסכת מועד קטן שלזה אף אחד כמעט לא שם לב לזה... 
יודעים אותה!!! וזה כבר  לאבמ"ע דאורייתא של ידיעת התורה... ויש מסכת שנקראת מועד קטן ואתה ואני 

מילא אם לא  זו עובדה מוגמרת!!! ומי אמר לך שזה לא יותר גרוע??מאן דקפיד... זה לא סימנא מילתא... 
ך תכנית יום אחד להגיע לשם נו... אבל מועד קטן למדת עדיין מסכת ערכין כי לא הגעת לשם... אבל יש ל

כבר חלפה על פנינו הרבה פעמים. וכל פעם אנחנו דוחים אותה... מצטער מאוד מועד קטן... אני אותך לא 
יש פה הכרזה  אמיתי!!!אלמד... כי אבלות ומאן דקפיד וכו'... תכל'ס החור הזה בידיעת התורה הוא חור 

רה לא מתכנן ללמוד... ולא ללמוד חלק מהתורה באופן מוצהר זה הרבה יותר רשמית שאני חלק מסוים מהתו
עוד לפני שהתחיל -מפחיד מכן ללמוד הלכות אבלות... כי זה כמעט בחינה של "ישב ויסירם מלבו..." (

 ללמוד...) 

דה!!! אה... אז את מועד קטן אנחנו נלמד כי זה תורת ה'!! נקודה!!! ואת תורת ה' אנחנו חייבים ללמוד... נקו
מה עושים עם המאן דקפיד?? עם זה איכשהו נסתדר... יש כל מיני שיטות ודרכים איך מסלקים את החשש 
הזה... אבל לדלג על מועד קטן בשיטתיות?? זו לא אופציה שבאה בחשבון!!! אסור לי כיהודי שמחויב לידיעת 

ילי... אני פה ההונגרי שרועד מפחד התורה לגשת עם כזו מוסכמה... אגב: שורות אלו נכתבו בעיקר בשב
 ממתים ועניינים... ואני צריך לשכנע בעיקר את עצמי... אז לכה"פ זה יועיל לכל חברי המועדון שלי... 

(בינינו... לא צריך להגיע פה להונגריות שלי... סו"ס לכולנו יש יצה"ר שלא לקבוע עיתים לתורה... אז בחודש הקרוב היצה"ר מסודר עם 
ורני... מספיק שאתה טיפה עייף... והיצה"ר לוחש לך: תקשיב... הדוד המבוגר אמור לעבור בשבוע הבא ניתוח מעקפים ואם ח"ו נימוק ת

יקרה משהו. תדע לך שזה בגלל המועד קטן שאתה למדת... ואני מכין אותך מראש שגם אם ח"ו נגזר על מישהו להסתלק מן העולם 
כך... ואם אתה בגלל זה לא תלמד דף היומי... היצר הרע כבר עכשיו פותח בראנפן ולעקעך... לא באמצע שאתה לומד מו"ק זה יקרה בין 

באמת למה מועד קטן קיבלה עכשיו: רק במילה אחת...  על הדוד!! אלא עליך!! שהוא הצליח לסובב אותך על האצבע..) 
על אבלות?? מה תגיד על  מה יש?? מה כ"כ נורא?? וכי בגלל שיש שם עשר דפים שמדברים כזו סטיגמה??

מסכת אהלות שכל כולה גולגלות ודם תבוסה וגולל ודופק ובית קברות... וכי מישהו הסתייג מללמוד מסכת 
אהלות?? ומה תגיד על מסכת נגעים וסוטה ויבמות?? אתה יודע מה זה יבמות?? יבמות זו טרגדיה כפולה... לא 

ל... גם לאח שלו אין בנים... ואז זה אחות זקוקה... חסרים רק שמישהו מת... אלא עוד בלי בנים... ואל תשא
טרגדיות בש"ס?? ומה תגיד על מסכת סנהדרין ומכות שעסוקות ברוצחים ובסקילה שריפה הרג וחנק?? כל זה 

 בסדר... רק הגענו להלכות אבלות... הלכות הכי קלאסיות... פה פתאום כולם מסתייגים?? 

שלענ"ד האבלות זה לא  בהמחשה בנושא זה במדור הלכה בקרוב ממש למעשה בשבוע זה)(הארכתי אז תרשה לי לומר... 
עיקר הטרגדיה של מסכת מועד קטן!!! הלכות אבלות זה כבר תחנה שניה... התחנה הראשונה זה הלכות 
נידוי!!! מסכת מו"ק מדברת על הלכות חול המועד מדרבנן... ובחול המועד הייתה רגישות מיוחדת אצל אלו 

לא היו נכנעים לדעת חכמים... וממילא מסכת מועד קטן היא מסכת רגישה... כל דינא דגמ' שכתוב שם... יש ש
כך וכך יהודים שחייבים נידוי שביזו את המועדות ולא נכנעו לדעת חכמים... וזה עיקר הרגישות של מסכת 

טובה וב"ה הבנים שלו  מועד קטן... הלכות אבלות של מועד קטן זה לא היהודי הקלאסי שנפטר בשיבה
ההלכות אבלות של מו"ק זה אותו יהודי שהתחייב נידוי  (ולא הוא עליהם ח"ו)יושבים עליו שבעה כדרך כל הארץ 

לשמים... על זה שהוא לא שמע בקול חכמים ופורץ גדר ישכנו נחש... ועליו!! עליו באו הלכות אבלות... אם יש 
נו שאנחנו מצייתים ונכנעים ומקבלים על עצמנו את מרותם של רגישות למסכת מועד קטן... זו ההכרזה של

חכמים!!! ואנחנו יושבים ולומדים בחיבה את כל הדינים דרבנן של הלכות חול המועד... שברגע שחכמים 
   (זה מקפצה שקיימת רק בהלכות חול המועד...)תקנו אותם זה בבת אחת נהפך מדרבנן לדאורייתא!!! 

די זנוחות.. אנחנו כמעט ולא יודעים אותם... כבר יותר קל למצא מישהו שבקי  ובאמת הלכות חול המועד
 בסדר קדשים טהרות מאשר מישהו שבקי בהלכות חול המועד... 

אל תשכח שהלכות חול המועד זה דבר מאוד נצרך... דבר ראשון: חשבון פשוט: הלכות  וכעת זו ההזדמנות!!!
יו"ט יש לנו?? בסה"כ שבעה ימים בשנה (עכ"פ בא"י) ואילו חול  יום טוב הרי אנחנו יותר לומדים... וכמה

המועד יש לנו עשרה ימים בשנה בערך... ואל תשכח שהלכות יו"ט בדורנו הרבה פחות רלוונטים כי מי היום 
אין לך חוה"מ שלא מתעוררים לכל אחד מאיתנו  אבל חוה"מ??מבעיר ומלקט עצים ושוחט ומכסה ביו"ט 

.. ולמען הגילוי הנאות: אני יכול להעיד על עצמי שכמעט תמיד ששאלתי רב שאלה שאלות מעשיות ממש
י"ד דפים -בהלכות חוה"מ התשובה תמיד הפתיעה אותי... תמיד חשבתי אחרת... בקיצור: יש מה ללמוד ב

הקרובים... ואח"כ יש כמה דפים על הלכות מנודה... זה שביזה את המועדות שאין לו חלק לעולם הבא אא"כ 
וכעת אני יכול להגיד לך בתור אחד שישבתי נהג נידוי בעצמו... ואז!!! מדף י"ט ואילך מתחיל הלכות אבלות... 

תסלח לי על הביטוי.. אתה מכיר את החילונים שמגיעים ללויות עם כיפה מקרטון?? אז זהו... שברגע  שבעה!!!
תי את עצמי יושב כמו איזה מסורתי שמתיישבים שבעה כולם פתאום לובשים כיפה של קרטון... פתאום מצא

וכל שתי דקות מתקשר לרב... כבוד הרב... לשבת או לקום? לסגור את הדלת או לפתוח?? ואז רב אחד 
אה.. כמה זמן   צריך לדעת לפני!!!ככה הלכות אבלות  צריך לכתוב לפני...שליט"א אמר לי: שכמו שצוואה 

כשיו ועד הסיבוב הבא של הדף היומי תספיק לשכוח ושוב לפני?? עשרות שנים לפני... יהי רצון שתלמד ע
תלמד מו"ק ושוב תשכח ושוב תלמד... העיקר שתלמד לפני!!! ועכשיו זה ברוך ה' לפני... אני עכ"פ למדתי את 
רוב הלכות אבלות לא לפני אלא אחרי שסיימתי לשבת שבעה... והלכות אבלות זה הלכות חמורות!!! זה לא 

ידורים... זה הלכות!! והכי הכי: אף אחד מאיתנו לא מחפש להקל ראש בהלכות האלו.. גם מנהגים... זה לא ה
מי שמרשה לעצמו לשמוע שירה וואקלית בתשעת הימים... לא מרשה לעצמו את זה בשנת האבלות... 
 בקיצור: אם בחודש הקרוב יהיה לך איזה חתונה... תתנצל ותגיד לו שהיה לך דף היומי ועל זה נאמר: טוב

 בהלכות אבלות... מה שבטוח: והחי יתן אל לבו!!! יש משהו חיללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה...

 (או יותר נכון המרגש)עקב הביקוש המפתיע  הודעה:
של הספר 'וימאן', שהספקנו כבר להתעדכן 

שהספר אזל מרוב המוקדים  (עוד לפני הוצאת הגיליון)
להרגע גם  של דוכני 'בלוי...' הוחלט מהרגע

בשבוע הבא להעמיד את הספר בדוכני 
(הודות לתורמים עלומי שם שעל ידם התאפשר חלק המכירה "בלוי" 

 מעלויות המכירה הנוספת)

 אשר על כן: 

 פרשת יתרו,   -גם בשבוע הבא

 ״וימאן״ניתן יהיה להשיג את הספר 

 בדוכני מכירת הספרים ׳בלוי׳ 

 באזור המרכז בלבד, 

 מוגבלת!!! כמות הספרים 

(כנזכר בשבוע שעבר, מכירת הספר באזור הצפון 
 -והדרום תתקיים אי״ה בשבוע אחד לאחמ״כ

 משפטים)פרשת 

--- 

(של יהודים עוד כמה נקודות הפצה ספציפיות 
יקרים שנרתמו... חוץ מהמתנדבים הקבועים איש 

 :בשמו יבורך)

ישנה כעת כמות  במודיעין עילית .א
"י מצומצמת של הספר "וימאן" ע

ידידנו המוקד הנייד... מוכן להגיע 
(אפשרות לכל פינה בעיר, 

 לדיסקרטיות למי שזה חשוב לו)
  0527137444בפלא': 

מוקד חדש, רח' הרב  בנתיבות, .ב
 089934274 -, טל42גרשונוביץ 

ניתן לקנות את הספר גם במוקדי  .ג
ההפצה של גיליון זה ברחבי הארץ 
לברור מוקד ההפצה הקרוב אליך: 

 0527683095פלא': 
צפון ודרום.. שוב נדגיש: באזור  .ד

מכירת הספר וימאן תתקיים בדוכני 
 משפטים!!!בלוי בשבוע פרשת 

 מיום ראשון עד יום חמישי. 
ניתן ליצור  העולם,בשאר תפוצות  .ה

 קשר במייל.
חדש!! במקסיקו ניתן להשיג ע"י  .ו

 -הרב יצחק חוסני הי"ו, טל'
5512778074 

לט עקב הביקוש הגובר... יש בהח .ז
עדיין מקום לסיוע בתרומות 

 להדפסת ולהפצת הספר.
 למעוניינים...       

 052-7683095 צרו קשר בטל': 

 a8447168@gmail.comאו במייל. 

 

וכל העוסקים והמסייעים יבורכו בכל 
 הברכות!!



 

  

אם אזרוק אותך לשבוע במטולה מה  
 תעשה...???

זוכר שמידי פעם הייתי תופס את אחד משנים 
 עשר שבטים ומדבר עליו??

אני מנצל את ההזדמנות אז זהו!!! שהשבוע... 
מה קרה?? למה דווקא  לדבר על שבט נפתלי!!!!

אז ככה: בשבת הזו... בהפטרה של שבט נפתלי?? 
שירת דבורה מדברים הוא שבט נפתלי... בעצם 

מדברים על שבט  לאסליחה... התבלבלתי... דווקא 
 נפתלי ובדיוק על זה אני רוצה לדבר!!! 

מה אני מתכוין?? מדברים על נפתלי או לא 
 מדברים עליו?

אחד  אז ככה: אני אגש ישר לנקודה בלי הקדמות:
המהותיים של שבט נפתלי זה לא מהמאפיינים 

  צ נ י ע ו ת ! ! ! פחות ולא יותר: 

נפתלי  שלוחה!!נפתלי הוא איש סוד!!! הוא איילה 
הוא הבן המסור שיעקב אבינו יכול לשלוח אותו 

שיש עליהם צו איסור פרסום...  לשליחויות סודיות
על נפתלי אפשר לסמוך שהוא יעשה את 

ותר... והכל השליחות שלו בצורה המושלמת בי
בשקט ובצניעות בלי שאף אחד ידע... נפתלי הוא 
היחיד שהוא מסוגל לסיים את שליחותו 
האיסטרטגית בהצלחה מטאורית ושאף אחד לא 
ידע!!! הוא לא יקבל אותות הצטיינות... הוא לא 
יקבל מודעות בעיתון... לא "ברכה לראש משביר" 

י ולא "טוב עין הוא יבורך..." הוא ישאר אנונימ
ויתהלך כאחד האדם ואף אחד לא ידע מה הוא 

יתכן  ולא די בזה!!!עשה וזה לא יהיה חסר לו... 
שיהיו כאלו שאפילו יכעסו על נפתלי...,למה אתה 
משתמט??? למה אתה לא מתגייס לצבא? למה 
אתה לא מצטרף למאמץ המלחמתי?? ונפתלי 
ימלא את פיו מים... הוא לא יחשוף את הסוד 

ה הוא הסוכן מוסד הכי מתמסר הצבאי שלמייעש
שהרגע חזר מלוע הארי וחירף את נפשו יותר 
מכככולם... הוא ימשיך באדישות בדרכו ולא יחוש 

 להתלחשויות שסביבו... 

זה בדיוק מה שקרה במלחמת דבורה הנביאה מול 
 סיסרא...

הסיפור שם היה שישראל עשו את הרע בעיני ה'.. 
ר מלך בחצור',  'וימכרם ה' ביד יבין מלך כנען אש

ובאותו אזור התגוררה דבורה הנביאה ששפטה את 
ישראל בעת ההיא, ודבורה קבלה בנבואה מה' 
שצריך להילחם ביבין מלך חצור ולגאול את ישראל 

שישראל שבאותו הדור לא היו  דא עקא!!מידו...  
ראויים לישועה ולנס... ולכן!!! התנאי היה שאמנם 

יהם בגלל רחמיו... ה' יושיע את ישראל מיד אויב
יהיה בדרך של נצחון מוחץ... לא מגיע  לאאבל זה 

'אפס כי לא יהיה להם להרגיש מנצחים!!!  
תפארתך על הדרך... כי ביד אשה ימכור ה' את 

  סיסרא'!!

וכעת מתעוררת בעיה!!!! דבורה צריכה כעת לחפש 
מישהו שיש לו את הנכונות לצאת למלחמה 

שהוא לא  א יודע מראששהובחירוף נפש... בו בזמן 

יקבל על זה קרדיט... הנצחון לא יהיה רשום על 
 עקרוני!!! -שמו

אני כבר מודיע לך מראש... שאני לא הייתי מסכים... 
מה... שאני אסכן את החיים שלי ואלחם בעוז 
ותעצומות נגד חיל סיסרא... ואח"כ תבא איזה 
גברת בשם יעל ותגנוב את הבמה... אין על מה 

(מילא אם זה מה שקרה בסוף... והנצחון חמק לנו לדבר... 
מתחת הידיים.. נו... קורה... אבל כאן דבורה מראש מודיעה: אפס 
כי לא יהיה תפארתך על הדרך!!! לא מגיע לעם ישראל להרגיש 
מנצחים... לכן מראש אנחנו יודעים שאנחנו נלחם וננצח והנצחון 

מסוגל... אני חושב לא יהיה נזקף לזכותנו.. אני עכ"פ לא הייתי 

ותכל'ס דבורה מחפשת מסביבה מי  שגם אתה לא...) 
מתאים לכזו משימה... ואין!! כי זו באמת משימה 
שקשה לבקש אותה... אבל בסוף דבורה מצאה 
שבט אחד ויחיד בישראל... השבט היחיד שכן 
מסוגל לקחת על עצמו משימה שכזו... לעשות הכל 

חיד שמסוגל לגשת ולהישאר אנונימי... תנחש מי הי
  שבט נפתלי!!!לכזה דבר??? 

אילה שלוחה... שליח שעושה שליחותו בשקט...  
נאמן לשליחותו... מסיים את שליחותו ולא משאיר 
עקבות ולא מחפש הנצחות...  טוב... יופי... מצאנו 

אבל!!! פה מתעוררת בעיה את השבט שמתאים... 
יודע יבין מלך חצור!!! אתה  גיאוגרפית חמורה...

איפה זה הר חצור?? הר חצור זה ליד תל ציון... ליד 
בית אל... בקיצור: בין ירושלים למודיעין עילית... 
(אגב: זה ההר הכי גבוה באזור... כמעט כמו הר מירון... 
כשאומרים שירד שלג בפסגות הרי המרכז הכוונה היא להר חצור 

ולעומת זאת: שבט נפתלי איפה נמצא??  וכיוצ"ב)
השני לגמרי של ארץ ישראל... בטבריה... בקצה 

צפת... קרית שמונה... נו... מה עושים?? זה שתי 
קצוות!!!  וזה לא פשוט!! תנסה לחשוב מהיבט של 
טכסיסי מלחמה איך בדיוק 'מפגישים' את סיסרא 

שר צבא יבין עם ברק בן אבינועם מקדש נפתלי...  
אבל אין מה לעשות!!! זו האופציה היחידה... 

כרח לא יגונה!!! ובאמת דבורה שולחת לברק בן הה
בהר תבור  לך ומשכת'אבינועם מקדש נפתלי, 

ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני  
אל נחל קישון את סיסרא שר  ומשכתי אליךזבולון, 

שים  צבא יבין את רכבו ואת המונו ונתתיהו בידיך,
ברק בן  -לב: יש כאן שתי 'משיכות'!!! אתה

 -תמשוך את שבט נפתי להר תבור... ואני -נועםאבי
אמשוך אליך את סיסרא.... כלומר: אתה  -דבורה

תעשה חצי דרך לכיוון סיסרא... קח את כל שבט 
נפתלי... שיתקרבו קצת.. מאצבע הגליל... שיתקרבו 

ואז אני לכיוון צומת יגור יקנעם... המוביל... 
אדאג בטכסיסי מלחמה לגרות את  במקביל!!!

סרא ולגרור אותו למלחמה שגם הוא יעשה כברת סי
דרך מאי שם... ממודיעין עילית... עד אזור עמק 

(ושוב: את כל זה יזרעאל... עפולה... מגדל העמק... 
דבורה עושה... בזמן שיש כאן את שבט בנימין, ושבט יהודה 

של יבין מלך חצור... והם   מתחת האףושמעון ודן שמתגוררים פה 
הרבה יותר גיבורים במלחמה משבט נפתלי... וגם הם למעשה 
סובלים יותר מכולם מיבין מלך חצור, והם אמורים להיות 
הראשונים שנלחמים נגדו... אבל לא!!! הפעם כל השבטים 
האחרים מורחקים מהזירה... כי שוב: היות וישראל לא ראוים 

יהיו לנס ולא מגיע להם להרגיש מנצחים... לכן צריך כאלו ש
מוכנים להילחם עם כל המוטיבציה בו בזמן שהקרדיט לא יהיה 
רשום על שמם והם נשארים באנונימיות שלהם וזה משהו שרק 
יחידי סגולה מסוגלים לעשות... וזה המאפיין היחודי של שבט 

 נפתלי....) 

ותכל'ס... יוצאים למלחמה... ברק בן אבינועם יוצא 

. ועוד שבט עם עשרת אלפי איש משבט נפתלי ו..
  שבט זבולון!!!!אחד... תנחש מי?? 

הפעם לא נאריך בשבט זבולון... אבל בפרט הנקודתי 
הזה של הצניעות יש לזבולון מאפיין מאוד דומה 
לשבט נפתלי... זבולון זה אותו סיפור... גם הוא 
מחרף את נפשו ועוזב משפחה לחצי שנה ויוצא 

פיו  לפרגמטיא... בשביל מה??? בשביל לתת לתוך
של יששכר!! יששכר הוא מלכה של תורה... יששכר 
זוכה לכבוד חכמים ינחלו... יששכר מקבל את כל 
הקרדיט ואילו זבולון מצטנף לו בפינה באנונימיות 
ואף אחד לא יודע את חלקו המכריע בתורה של 
יששכר... זה הזבולון המקורי!! זה הזבולון שהתורה 

מיששכר... בקנאות מדגישה שהוא חשוב לא פחות 
(אבל זבולון שלוקח לעצמו את כל הקרדיט ורוצה שיששכר ירקוד 
לצלילי החליל שלו... צר לנו!!! לכזה אחד עדיין לא קוראים 
הליגער זבולון... יש לך עדיין מה להתקדם בצניעות בשביל 
להתעטר בתואר זבולון... אבל בסיידר... לאט לאט... עובדים על 

מיא גדולה במלחמה... וב"ה יש סייעתא דש זה...)
בשלב מסוים חלק גדול מהשבטים מצטרפים לסייע 

ואז דבורה  במלחמה וגם הכוכבים מצטרפים... 
פותחת בשירה... 'ותשר דבורה וברק בן אבינועם 
ביום ההוא לאמר', ושם בשירה, דבורה מפרטת 
ומונה לפרטי פרטים את כל מי שנטל חלק במלחמה 

ת את שבט יששכר וכל מי שלא נטל!!!, היא משבח
ש'בעמק שולח ברגליו', היא כועסת על שבט ראובן 
וגלעד ודן שבחרו לעמוד מהצד ולא להתערב 
במלחמת ה', היא משבחת בדרך אגב גם את שבט 
נפתלי וזבולון... ואז כמובן מגיע הנצחון הסופי: 
'תבורך מנשים יעל...', היא המנצחת הגדולה!! היא 

פתע כשדבורה מקבלת את הקרדיט... ואז!!! ל
מגיעה לפסוק האחרון של השירה... דבורה מסיימת 

'כן יאבדו כל אויביך ה' ואוהביו כצאת בפסוק: 
וכולנו יודעים את דרשת חז"ל   השמש בגבורתו'!!!

שלומדים מכאן: שהנעלבים ואינם עולבים שומעים 
חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחים 

אוהביו כצאת ביסורים... עליהם הכתוב אומר: 'ו
השמש בגבורתו', והשאלה כמובן זועקת: מה זה 

 קשור לכאן?? 

בסיום דבריה של דבורה... אחרי  מה התשובה?? 
שהיא סיימה לשבח את כולם.. אחרי שהיא חילקה 
אותות הצטיינות לכל מי שנטל חלק אפילו קטן 
במלחמה.. בסוף היא שולחת רמז דק עם קוד סודי 

אחד לא מבין על מה אני  לכיוון שבט נפתלי... אף
מדברת... רק שבט נפתלי מבינים... דבורה פונה 
לשבט נפתלי ואומרת: כן... למייעשה רק ה' יודע 
שאתם עשיתם את כל המלחמה הקשה, רק ה' יודע 
שאליבא דאמת לכם מגיע עיטורי הנצחון 
האמיתיים... אבל דווקא בגלל שאתם כ"כ 

ולבים מתייחדים במידה של 'הנעלבים ואינם ע
שומעים חרפתם ואינם משיבים', היות ואתם 
יודעים לעשות באהבה כי צריך ולא בגלל מבחני 
תוצאה... ממילא בשורה התחתונה... ובסיכום 
הסופי של נצחון מלחמת סיסרא... ניתן לומר שאם 
זכינו ש'כן יאבדו כל אויביך ה' זה רק בזכותכם!!! 

ה מ -בזכות המידה הזו ששבט נפתלי מתייחד בה
'הנעלבים  -היא?? ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

ואינם עולבים...' אין להם בעיה לחרף את נפשם... 
ושהשני יקבל את הקופלימנטים. עליהם הכתוב 
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 אומר 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו' 

--- 

יש מדרש תמוה מאוד במדרש רבה ויגש 
(לנוסחאות מסוימות):  'ובני נפתלי, יחצאל וגוני 

יחצאל שחיצו אלוהות ם', אומר המדרש: ויצר ושיל
בידם, והם מצחצחים שיניהם ומלעיגים בשפתותיהם, 

שהיה יצרן קשה מכל  -שהיו מגונים בלשונם, ויצר -וגוני
שהיו מושלמים ליצרם ומשלמין רעה  -בני אדם, ושילם

 המדרש הזה כ"כ תמוה... עד כדי זעזוע::  תחת טובה',
על שבט  כתוב כאן דברים כ"כ קשים ובוטים

נפתלי.. כתוב שהם היו לא פחות ולא יותר אנשים 
מגונים... לעגי שפה... ויצרם קשה מכל אדם... 
וכפויי טובה... משלמים רעה תחת טובה...  רבש"ע: 
מה קרה לשבט נפתלי? וכי שבט נפתלי היו כזה 

(פעם כשהתעצבני על איזה חבר שבט רע ובלתי נסבל?? 

אבל תסלח לי...  זה)טברייני שלפתי לו את המדרש ה
מדברים פה על שבט?? איך זה יכול להיות? 

היא היא!!  הביאור בזה (כך משמע גם במפרשים)::ו
השמות המגונים של שבט נפתלי זה חלק 
מהסוכנות מוסד שלו... שבט נפתלי ערוך לקבל 
משימות סודיות שהוא אמנם מבצע אותם 

העומדים מהצד,  לא מקבלים  -במסירות, אבל אנו
 התמונה המושלמת מה ולמה... את 

ממילא קח בחשבון שאתה עלול לפגוש יהודי 
משבט נפתלי שידמה לך ש'יצרו קשה מכל אדם'!! 
בטח... יוסלה קמצן קדוש... בכל העיר אין קמצן 
יותר גדול מיוסלה... 'יצרו קשה מכל אדם...' אבל 
אם היית יודע מה הוא עושה עם זה מאחורי 

דברים באור אחר... אצל הקלעים היית רואה את ה
נפתלי קח בחשבון הפתעות מסוג הזה... אתה עלול 

והגנות שלהם נובעת  'מגונים...'לפגוש אנשים שהם 
מזה שאתה רואה רק חצי תמונה.   אתה עלול 
לראות את נפתלי מגיב באדישות תהומית ואתה 
לא תבין למה... אתה תחשוב שהוא 'מגונה בלשונו', 

ו קשה מכל אדם', והוא אתה תהיה בטוח ש'יצר
ינתן לך לחשוב ככה... הוא לא ירוץ אחריך כמוני כדי 
לספר לך שזה לא כמו שאתה חושב... לא!! הוא 
ערוך נפשית לבלוע את הרוק, ולתת לך להמשיך 
להסתכל עליו כאדם מוזר וחסר פשר...  הוא מוכן 
לשלם את המחיר בשביל להיות נאמן לשליחות 

 הסודית שלו!! 

חד מסוגל להיות נפתלי... ממש לא... לא כל א
 כמעט אף אחד... 

--- 
ומעתה: נפתלי זה לא רק שם של אדם, או שם של 

ובחלק שבט... אלא זה גם שם של תפקיד!! 
 מהדורות זה גם שם של תקופה!!!

יש תקופות שעם ישראל נמצאים ברום 
מדרגתם... סולם הערכים ברור... וכולם יודעים 

מדיה... אבל!! יש דורות להעריך את התורה ולו
שכבוד התורה שח לעפר... וחוצפא יסגי... וסר 
מרע משתולל על הבריות... וכאן כולנו צריכים 
להתדפק על דלתו של שבט נפתלי... אנא 
נפתלי... תלמד אותנו חוקי חיים... איך מצליחים 
לשמור את האמת בצניעות... איך מצליחים 

ם חרפתם להיות הנעלבים ואינם עולבים שומעי
ואינם משיבים? איך מצליחים מצד אחד לקיים 
את כל העולם ע"י עסק התורה מתוך ידיעה 

ואמונה ברורה שהתורה שלנו מחזיקה את העולם... 
בו בזמן שמחרפים ומגדפים אותנו ואומרים 
שדווקא אנחנו המשתמטים ואנחנו הסחטנים 
ומאי אהני לן רבנן...? איך אפשר להיות עובד ה' 

ומד כל העולם... בו בזמן שיש לך בממשלה שעליו ע
אנשים שמשוכנעים שהוא הורס את העולם?? בדור 
שלנו מבחינה מסוימת, כולנו צריכים ללמוד משבט 
נפתלי איך לחיות את האמת ולשמור אותה 
לעצמנו... כן... ולא תהיה תפארתך על הדרך!!! אתה 
תהיה האברך שמחזיק את העולם... ומי שיקח את 

ואת הבמה זה מישהו שעושה רעש הקרדיט 
וצלצולים שכרסו עבה מחכמתו... כן... זה קורה... 
(והתופעה הזו כבר התחילה להתרחש בזמן הגמ'... 
כבר אז גדולי האמוראים היו נאלצים להיכנע תחת 
כל מיני אנשים שהיו במעלה פחותה מהם כדי 

וזה לא קל!!! לא קל להיות  שיעניקו להם חסות...) 
י!!! לא לחינם הגלות האחרונה שגלתה שבט נפתל

סנהדרין זה היה בשבט נפתלי... בטבריה שעמוקה 
מכולם...  מאז חורבן בית המקדש הסנהדרין היו 
מוכרחים לאמץ את התכונות של שבט נפתלי!! 

ם... האם מישהו אתה סנהדרין... עליך עומד העול
יודע את זה?? אדרבה. יש הרבה שמשוכנעים שאתה 

ושם!! בתפיסה הזו ואתה צריך אותם...  עומד עליהם
לומר: אם כ הייתה התחנה האחרונה של הסנהדרין!!!

אתה מחפש איפה הסנהדרין נמצאים ואתה לא 
מוצא... אל תחפש אותם אצל אלו שעושים רעש 
ומכריזים שעליהם עומד העולם... אדרבה... תחפש 
אותם אי שם בצידי הדרכים... הנעלבים ואינם 

שבים ועוסקים בתורה מאהבה כי זה עולבים... יו
ככל שתהיה יותר  ומשם עתידין ליגאל!!! רצון ה'...

קטיגוריה בתלמידי חכמים... ככל שהעבדים יותר 
ירכבו על הסוסים ויכריזו שאנחנו מנהלים את 
העולם... ואילו בני מלכים ילכו לצידם בהכנעה 
וימשיכו להחזיק את העולם בשקט ובצניעות... 

 ליגאל!!!!  משם עתידין

לשם יגיע המשיח ויעשה סדר מופתי ויעמיד כל 
 אחד במקומו הראוי לו!!! 

--- 

עד כאן הכל טוב ויפה... אבל כעת בא נהיה 
ריאלים... בא נודה בחולשות שלנו... סו"ס נפתלי זה 
שבט אחד!!! וחוץ ממנו יש עוד י"א שבטים... ואני 
מודיע בשער בת רבים שאני ככל הנראה לא שייך 
לשבט נפתלי... מה שנכון נכון... אני כנה איתך... אני 
לא מסוגל לעשות דברים לגמרי לגמרי בשקט שאף 
אחד לא ידע מה עשיתי... אני לא מסוגל לעשות 

 דברים נשגבים שמישהו אחר יקח עליהם קרדיט...

 ואני חושב שהצורך הזה הוא נורמלי ולגיטימי!!!!

כמה יהודים  אמנם זכיתי!!! זכיתי ויש לי קשר עם
אצילים שפועלים גדולות ונצורות  ויש להם תנאי 
קודם למעשה שלא תהיה תפארתם על הדרך והם 
לא מסכימים בשום אופן שמישהו ידע על קיומם.. 
ובזכותם אני בכלל מאמין שיש כזה בר אינש 

(יש כאלו שלא מאמינים שקיימים כאלו בעולם... 
שר מלאכים בעולם... אז זהו שאני מוכרח לב

  שקיימים כאלו אנשים ולא מעבר לסמבטיון!!!)

אבל מותר לי להיות כנה... ועם כל הקנאת 
סופרים שיש לי בייחס אליהם... אני מודה 

היו אגב: ניסיתי... שאני לא מסוגל להיות כזה!! 
כמה מעשי חסד וזיכוי הרבים שניסיתי לעשות 
בצניעות מופלגת ולא להחזיק טיבותא לנפשי 

י נכבה... הרגשתי חסר כנפיים... והרגשתי שאנ
הרגשתי שכל היצירתיות שלי דועכת... 
הרגשתי כבדות ועייפות... וברגע שהחלטתי 
שאני מפסיק מתחבא חזר לי הצבע ללחיים... 
כן... אצלי ואצלך זה מנוע!!! אנחנו צריכים 
מחמאות וכמה שיותר... זה לא חכמה להיות 

היות נחבא אל הכלים בכח... אם אני אתחיל ל
נחבא אל הכלים אני אפשע בתפקידי... אבל 
זה לא סתירה שאני אמשיך להצדיע ולהתמלא 
בהערצה לאותם אנשים צנועים שבינינו לבין 
עצמנו הם תמיד יושיטו יד ותמיד יעשו מה 
שצריך למען כבוד שמים כי אצלם זה לא תלוי 
בפופולריות ולא מעניין אותם מה הולך היום... 

זה מה שצריך לעשות אז אם הם ישתכנעו ש
הם יעשו בנחישות וביסודיות... ואנחנו צריכים 
אותם איפה שהבמה מתקפלת והזרקורים 
נעלמים וכל אלו שמחפשים קרדיט נעלמים 
מהזירה... וכאן צריך אנשים שעושים מאהבה 

 ושמחים ביסורים... תהיו פה!!! אל תעלמו... 

 וכמובן!!! שמותר גם לי לעשות קצת שטייגן...
זה שאני לא כזה.. זה לא סתירה שמותר לי 
קצת כן להיות כזה... אז נכון שבזיכוי הרבים 
שלי אני צריך את הקופלימנטים... אבל 
במישור האישי שלי... האם כולם צריכים לדעת 
איזה חיזוק קבלתי ע"ע השבוע?? האם כולם 
חייבים לדעת שהתחלתי לקום מוקדם 

באלגנטיות...  (הוי... גם את זה גיליתיהשבוע?? 
לא!! מותר לי להשאיר משהו  איזה גאון אני..)

שרק ה' ואני יודעים...  מותר גם לי להתמלא 
קצת מבפנים... שלפחות חלק מהדברים שאני 
עושה שיהיו לגמרי לשם פועלם... גם אם 
תשעים אחוז מהדברים יש כח אחר מעורב 
בהם... אבל לכה"פ עשר אחוז שיהיה בלתי לה' 

ביסלע צניעות... אביסלע עומק לבדו... א
שזה ושייכות וחיבור עצמי למי שאני עושה... 

יהיה אני לגמרי... שזה יגיע ממני... ושאני 
אעמוד מאחורי זה לגמרי... אי אפשר להיות 
מאה אחוז חיצוניות!!! זה ודאי בלתי אפשרי!! 
מי שהוא מאה אחוז חיצוניות זה אישיות שכל 

צור: אם כבר דברנו בקימוטלת על קרני הצבי... 
על שבט נפתלי... אזי בזאת נבחן: אם מחר אני 
אזרוק אותך אי שם בקרית שמונה או במטולה 
לשבוע ימים?? מה אתה תמשיך לעשות 
בעבודת ה' למרות שאף אחד לא לידך??? כמה 
שעות אתה תמשיך ללמוד? איך התפילה שלך 
תראה? בקיצור: מה שתעשה גם במטולה... 

פתלי!!! ומה שאני ואתה בזה אתה שבט נ
יודעים לעשות רק בבני ברק ובאשדוד 
ובמודיעין עילית לעיני כל ישראל... אז מותר 
לנו מידי פעם ללמוד מנפתלי שיש דברים 
שצריך לעשות כי צריך... גם אם אף אחד לא 

 רואה ודו"ק 
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 הבן דוד שנשף לי בעורף בעיצומו של היום הקדוש במקדש....

ויראה... רטט של קדושה באויר... יום הכיפורים במקדש... הכהן גדול ברגעים אלו מסיים תמיד של שחר... עוד מעט הוא אימה 
מתחיל להקריב את הפר ושבעת כבשים של מוסף יוה"כ... ועוד חצי שעה ככל הנראה תתחיל עבודת היום בבגדי לבן.... אבייתר 

כולו בהרהורי תשובה תפילה... סו"ס הוא מצא איזה פינה שקטה להתמקם שם בשעת עומד בחיל ורעדה בעיניים דומעות... אפוף 
העבויידה של הכה"ג... הוא התמקם שם והתחיל להתבודד בחדרי רוחו... אבייתר כולו אחוז בשרעפי קודש... שיר היחוד ושיר 

הוא די מזוהה עם הצדוקים... אמנם כל שנה הכבוד... אמנם באוירה הכללית יש כעת קצת שברון לב... כי הכה"ג הנוכחי... הפעם 
חכמים קצת חושדים בו אולי יש לו נגיעה לצדוקים... אבל הפעם זה קצת יותר מחשד בעלמא... הפעם יודעים בבירור שיש לו 

ניס... נגיעות צדוקיות!!!! אבל יודעי דבר אומרים שכמה שיש לכה"ג שייכות צדוקית הוא לא יעיז להבעיר את הקטורת מבחוץ ולהכ
(זו הההמחלוקת בין חכמים לצדוקים, שחז"ל קבעו מסמרות שנתן  את הקטורת על אבא שלו כבר הזהיר אותו שלא יעיז... שלכה"פ ישרוד את יו"כ... 

.. עיניו למטה עכ"פ אבייתר עומד בכובד ראש.  אש דווקא לפני ה'" ולא מבחוץ... והצדוקים מתעקשים "כי בענן אראה על הכפורת שיתקן מבחוץ ויכניס)
מישהו פה מנסה לגרור אותי לשיחה...   מישהו נצמד אלי!!! מישהו שם נושף לי בעורף!!!ולבו למעלה... ואז לפתע הוא מרגיש ש... ש... 

 אבייתר מסתובב אחורה... אוי אוי... חשכו עיניו... 
היום... מה הוא נטפל עלי עכשיו?? ובנצי מחייך חיוך  אוי אוי... בדיוק הוא?? האחרון שהייתי רוצה לפגוש אותו זה בנצי הבן דוד!!!!

רחב... וכצפוי... הוא מתחיל לסנן: אגוטע יום טוב אבייתר מה נשמע?? אה... איזה  שמחה ורגשות קודש!!!! השנה יהיה פה סו"ס 
העצבים של אבייתר עד גגו  עבויידת יום הכיפורים אמיתית לפי ההשקפה הצרופה!!! אה... אגיוואלדיג... וכל מילה שלו מקפיצה את

 של היכל... 
כן... יש לנו דוד שלאחרונה נמשך אחרי הצדוקים ואיתו כל בני משפחתו... הרבה כאב ותסכול יש במשפחה המורחבת על ה"נפילה" 

ל הם?!? הם הזו... אבל הוחלט שאנחנו ממשיכים לשמור איתם קשר... סו"ס הם לא לגמרי צדוקים... הם עדיין יושבים על הגדר... אב
בעיקר מייצרים פרובוקציות... הם שאהידים... כל היום עסוקים במסיונריות צדוקית... ומחפשים בכל דרך אפשרית להבעיר את 

ובדיוק השטח ולגרור אותנו לויכוחים מיותרים... ובדיוק היום!!! שהכה"ג שייך לצד שלהם וזה הרי כ"כ כואב לנו כסילון ממאיר... 
ואני כבר יודע מראש מה הולך להיות פה... בנצי הולך עכשיו להיצמד אלי ולקדוח לי בראש כמו  נקר... הנה...  !!!היום הוא נפל עלי

הצדוקים זה האמת הצרופה... הנה... הכה"ג שלנו... דידן נצח!! הוא יודע טוב מאוד שהמשפטים שלו מכאיבים לי מאוד... אבל 
ורה... להעמיד את ה"דת" על תילה ולמצוץ את דמם של הפרושים בכל נצחון עלוב מבחינתם של הצדוקים זו המצוה הכי גדולה בת

 שהם רושמים לעצמם... 
ואכן הוא נצמד אלי!!! אני מנסה להתרכז בוידוי... והוא קודח לי... כל כמה דקות הוא מסנן לי עוד איזה משפט מקניט ומכאיב... ואז 

תה תראה שהכה"ג יקח לעצמו את ניסוך המים... הוא לא ישחרר את זה לאף כהן הוא לוחש לי... בעזה"ש בעוד שבוע בסוכות... א
אחר!! כי אנחנו הרי מתנגדים לניסוך המים והכה"ג ידאג או שהמים יהיו פסולים או שינסך ע"ג רגליו... וככה הוא נושף לי בעורף... 

. הוא רק עסוק בלהציק ולהקניט אותי ולמצוץ את ועסוק בחובה הקדושה לגייר אותי!!! אין לו עבירות לחזור עליהם בתשובה..
 דמי... 

 הסתובבתי לעברו וסיננתי לו בחזרה משפט אחד קצר בלבד:   ודי... בשלב מסוים לא החזקתי מעמד!!!
בנצי... אתה עכשיו מנפנף לי ביום כיפור עם הכהן גדול הצדוקי שלכם... חכה חכה... ניפגש בעוד פחות משבוע ימים בחול המועד 

 סוכות!!! ואז יגיע תורי לנפנף לך בגאווה גלויה עם לשכת הגזית שלנו...
פניו לפתע האדימו בכעס והוא מיד סינן כמה קללות  הדבר יצא מפי אבייתר... ובבת אחת החיוך המזופת נמחק מפניו של בנצי...

וכמובן בשם ההשקפה והצדקות... וגידופים על חכמים... קללות מסוג שרק צדוקים מסוגלים להעלות אותם על דל שפתיהם 
השתקתי אותו בנזיפה... ולא נותר לי אלא להתחרט ולאכול את הלב למה עוררתי את הדוב. למה גרמתי לשאר בשרי לדבר סרה 

 בסנהדרין ועוד בעיצומו של יום הקדוש.
 מה קרה?? על מה יצא הקצף??? מה כבר אמרתי לו שתוך רגע הוא יצא מהכלים?? 

צר.. בדיוק כמו שביום כיפור עם ישראל כולנו נאלץ להתאחד תחת כה"ג אחד... ואם יש לו נגיעות של צדוקי... לא אז ככה: רקע ק
אותו סיפור בדיוק נותר לפרושים אלא לנשוך שפתיים ולבלוע את הגלולה... מה לעשות... זה הכה"ג שלנו השנה!!! זו הסחורה! 

אסור  מדאורייתאש שלא מצאנו אותו בכל התורה כולה!!!אורייתא יוצא דופן בחול המועד יש דין ד כשמגיעים לחול המועד!!!
וכאן מתחיל הסיפור: מגיע  התורה מוסרת לחכמים להחליט...לעשות מלאכות ביום טוב... אבל איזה מלאכות אסור לעשות?? את זה 

ת הוא מצפצף עליהם ובז להם ומבחינתו צדוקי שהוא כופר לגמרי במושג שנקרא תורה שבע"פ... כל התקנות שיוצאים מלשכת הגזי
(דווקא מי שמציית לחכמים... יש לו לפעמים רגעי משבר זה לא קיים... אפילו לא יוצא לו לכעוס על חכמים... כי... כי הם לא רלוונטים בשבילו!!! 

אבל כשמגיע חול המועד... פה גם הצדוקי  !!!כל זה במשך כל השנה של מרמור או חוסר כניעה... אבל מי שלגמרי מצפצף... הוא בכלל לא בפרשה..)
שעד הרגע לא הכיר בתורה שבעל פה והוא צמוד רק לתורה שבכתב... הרי כעת התורה שבכתב בעצמה מכתיבה לו שבחוה"מ 
הסמכות שקובעת מה מותר ומה אסור זה חכמים... וממילא חוה"מ זו נקודת החיכוך היחידה בשנה שהצדוקים נאלצים בע"כ להיות 

ואתה מבין לבד איך זה נראה... זה נראה בדיוק כמו שאני עומד  (בו בזמן שבמשך השנה הם לא מכירים בהם כסמכות)פופים לדעת חכמים!!! כ
ביו"כ בבית המקדש ויש לי עסק עם כהן צדוקי שמוציא לי את המיץ בעצם נוכחותו... אז כשמגיע חול המועד... הצדוקי מוצא את 

נאלץ להיות כפוף להוראות חכמים בו בזמן שהוא לא מכיר בהם...  זה מה שאבייתר סינן לבנצי ברגע של  עצמו באותה סיטואציה..
לשכת הגזית שלנו תוציא לכם את היום הכה"ג שלכם מצליח להוציא לי את המיץ.. חכה חכה... בעוד כמה ימים...  -חוסר שליטה... בנצי

ת שיוצאת מלשכת הגזית וסופר אותה בחיבה ו"איידי דאייתי ליה מדרשה חביבא ליה" הרי כל כנוע ומציית לכל תקנה נוספ-המיץ... מילא אני ש
אצלך כל גזירה כזו שיוצאת מבי"ד זה כמו עוד  אבל אתה בנצי?!?גזירה חדשה שיוצאת משם אני עושה מזה רייעד ושטייגן... חקירות וחבורות... 

 חמת שלה ואתה נאלץ בע"כ להיכנע לחוק ה"דקרוני..."חוק נשכני נוסף שיצא מהממשלה שאתה באופוזיציה הלו
תו תכל'ס.. זה לא צחוק... פגשתי את בנצי באמצע חול המועד... לא רציתי לעורר אותו שוב... לא רציתי להקניט אותו... ובודאי לא להכשיל או

ף וגידף את קדושי עליון חכמים... הזדעזתי ועשיתי בפניו בביזיון ת"ח... אבל הוא רץ אחרי... והקיא עלי את כל הרפש והגועל... קילל וגינה וחיר
 קריעה בעיצומו של חול המועד... הודעתי לו: תדע לך אתה מחויב נידוי על ביזוי תלמידי חכמים שביזית ואתה משחק באש... הוי זהיר בגחלתן

נעצבתי מאוד בעיצומו של חג הסוכות על האזהרה של שלא תכווה שנשיכתן נשיכת וכו'..  כאבתי מאוד על הבן דוד היקר (שפעם היה יקר...) 
שאמנם  מועד קטן!!!חכמינו ז"ל ביחוד אודות המבזה את המועדות... לאחר כמה חודשים שמענו בשורה מעציבה על הסוף העצוב של אותו 

 ות... התחיל בהלכות חול המועד!!! המשיך בהלכות נידוי על ביזוי ת"ח!! והסתיים ליידער ליידער בהלכות אבל
הלכות אבלות של דף י"ט לא זה האסון של מו"ק... הזלזול וחוסר הערכה ב"משקין בית השלחין" של דף ב' זה האסון!! אם נרצה לזכות שבאמת 

 יהיה לנו מועד קטן שמח... לא נותר לנו אלא להסתער באהבה ובחיבה על דף ב' במועד קטן.

5 
פרשת  -לפרשת שבוע משהו קטן בקרוב ממש

 :בשלח
... בכ"ה בניסןכתוב שכשעם ישראל הגיעו למרה... 

שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו... אומר רש"י 
הלכות כדי שהקב"ה נתן להם מקצת דינים ו

 600.000עם שלם...  תחשוב:שיתעסקו בהם... 
איש תקועים במדבר!!! משועממים!!! אין להם 

 מה לעשות... 
עם כל הכבוד... עם כל הניסים והנפלאות שהם ראו 

עכשיו הולכים לעשות  במצרים... תכל'ס... מה הם
חודש  מהבוקר עד הלילה?? מילא עוד עם עצמם

ורה ומאז יש להם יקבלו את הת וחצי בערך הם
תרי"ג מצוות... הם מתחייבים בכל התורה כולה 
ומאז אין להם דקה פנויה... אבל עכשיו בימי 
 הביניים האלו שבין יציאת מצרים למתן תורה...

ותחשוב שהרגע הם עברו קריעת ים סוף... ראתה 
שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי... 

 זה גילוים... איזה אורות... איזה השפעות... אי
אבל אפס כלים!!! אין לעם ישראל מה לעשות עם 
האורות האלו... אתה יודע מה זה בן אדם עם 

 אורות בלי כלים??
שלא תדע!!!! תחשוב... יהודי רואה את הרבש"ע 
בעיניים... ו... ומה אני עושה עם זה?? אין לי תורה 
שאני יכול להגיד לרבש"ע... זה קלי ואנווהו... 

ני מתחזק בלימוד... מתחזק בדקדוק מעכשיו א
הלכה... בעבודת התפילה... כלום!!! אין לך כלום 
בידיים... ומדובר בשש מאות אלף איש 
שמסתובבים במדבר... מחבקים את העצים... ואין 
להם על מה לתרגם את ההשגות הנוראות שהם 

 ראו בים סוף וכל עשרת המכות... 
 זה שלב מאוד מאוד מסוכן!!! 

מהסיכונים הגדולים או בבעלי תשובה  זה אחד
שפתאום נכנסים לאורות ואין להם מספיק קרקוע 
מעשי איך לתרגם את זה לחיים... או ישיבוחר 
שפתאום נכנס לאורות של דבקות ובטחון בה' 
ולמייעשה אין לו שייכות עם פרקטיקה של החיים 
שהוא יכול לאן לתרגם את זה... זה היה הסיכון 

שפחה על הים מה שלא ראה הגדול של ראתה 
 יחזקאל בן בוזי!!!

יחזקאל בן בוזי זכה השגה פחות גדולה מאותה 
שפחה אבל היה לו מה לעשות עם זה... לאורך כל 
 -ספר יחזקאל הוא מכונה "בן אדם"!! יש כאן אדם

שהוא מצד אחד "אדמה לעליון" שיודע לקחת את 
ולתרגם אותו  שהוא ראה... ה"עליון" הזה
אפר דם מרה... הוא  -שניה של אדםלמשמעות ה

יודע לקרקע את זה לחיי המעשה... ואילו השפחה 
שראתה על הים את היד הגדולה אשר עשה ה'... 
ברגע שלאחמ"כ לא היה לה מה לעשות עם זה... 
לכן כ"כ קריטי להזדרז מיד לתת לעם ישראל 
מקצת דינים של תורה כדי שיתעסקו בהם... 

יוכלו להכיל את שיהיה מינימום של כלים ש
 ההארה הזו... 

--- 
מישהו העיר את תשומת לבי: שלא לחינם... במרה 
ה' נתן לעם ישראל רק מקצת דינים... כי... כי כל 
מילה תורה שעם ישראל לומדים במרה לפני מתן 

 תורה... אתה יודע מה זה???
 זה ללמוד לפני ברכת התורה!!!!! 

וותיו הרי מה זה ברכת התורה?? אשר קדשנו במצ
וצוונו לעסוק בדברי תורה... אשר בחר בנו מכל 
העמים ונתן לנו את תורתו... כל זה לא שייך לפני 
מתן תורה!!! ללמוד תורה בלי ברכת התורה זה לא 
מצב אידיאלי... אבל אין ברירה... אתה רוצה 
להשאיר את עם ישראל כדג בלי מים?? אז נותנים 

דינים של להם... אבל במידה ובמשורה... מקצת 
 תורה ודו"ק... 

 



“ 

 

 ?מהו שם המוצר בעסק של עבודת ה'?!??
את שם המוצר!!! מה אנחנו רוצים כאן... לאן  שלו!! יש המילההיש את  ולכל עסק כל מפעלל

.. מה נכנסתי למשרד כעתלדוגמא: אם אני איש עסקים ו לאן פנינו מועדות...ו חותרים כאן...
 כסף!!!!המוצר הוא  זנ'סבבי התשובה היא:?? ים פהחותר שם המוצר שאליו ומה המילה שלי??

כל דולר  איש עסקים חדור מטרה אחת ברורה... אני צריך להפוך!! זה המילה!!! זה שם המוצר
 על זה לחשוב חית עלי ואני אגיד לך... תן לישתנ !!! כל עסקההנושא!! זה ה"דבר" ... זהלשני דולר

לשבת מול המחשבון אני הולך  פשוט מאוד: מה אני הולך כעת לחשוב?? תנחש כמה דקות...
... זה מהעיסקה הזו כסף או הולך להפסיד להרויח ולעשות את השיקול הפשוט האם אני הולך

מאוד ברורים... הכל מסתובב סביב ציר אחד ומוצר אחד  אצל איש עסקים השיקולים  הנושא!!
 ...טאא... וכל דבר שמפסיד לי כסף קישכסף ברוך הב כל מה שמכניס כסף!!!ומילה אחת שנקראת 

  החוצה... לא בא בחשבון...
לדוגמא: מטה הבחירות לעסק אחר...  המוצר והמילה זה כסף... כעת נעבורש סיכמנו אז בביזנס

שלו ואת שם המוצר  מילהה את יש עסק... גם לעסק הזה כאן יש של מפלגת ג' או ש"ס... גם
... דווקא פה שם המוצרפה זה  קולות נוספים!!! פה המילה?  כאן המילה היא !! תנחש מהשלו

... בשביל מה?? בשביל להביא כמו מים כסף נושא... אדרבה... מבזבזים פהכסף זה ממש לא 
מה הנושא שלנו? גיוס קולות!!! מה שמביא -שנמצא פה במטה יודע שקולות נוספים!! כל מי 

 עוד קולות ברוך הבא... מה שמרחיק מאיתנו קולות... אוי ואבוי... 
ן אדם שמחפש כבוד... אז זה של המוצר שלו... ... נניח בלצורך העניין ת אחרונהעוד דוגמא אחו

אם תבקש ממנו משהו והוא יגיד לך תן לי לחשוב... מה הוא הולך לחשוב?? האם זה יוסיף לי 
 כבוד או לא יוסיף לי... 

 הקדמה... העד כאן ש אז זהו מקווה שכן... אני מובן?? המסר עד כה
  ת השאלות במהותו של יהודי בעולמו:לשאל כעת בא ניגש

האם הבנת  המילה? י? מההמעשית שלי בעבודת ה' שם המוצר ובתור יהודי שעובד את ה'... מה
את השאלה?? הרי בביזנס סיכמנו שיש מילה!! המילה היא כסף!!! במטה בחירות סיכמנו שיש 

... עסק שנקרא ור עובד ה'אני עובר לעסק חיינו בת מילה!! המילה היא קולות נוספים!!! עכשיו
 עבודת ה'... אני קם כל בוקר והולך למפעל של עבודת ה'... 

 מילההאם אתה יכול להגדיר לי במילה אחת מה שם המוצר?? אתה יכול למקד אותי מול 
 מסוימת ומוגדרת... לאיזה מוצר אני חותר??

שאליו  מוגדר ש מוצרי יש מילה!!!התשובה היא: יש!!! תתפלא לשמוע... אבל גם לעבודת ה' 
 לכבודו...ברוך אלוקינו שבראנו  כבוד!!! לא פחות ולא יותר !!! למוצר הזה קוראיםאנחנו חותרים

בראתיו... אנחנו באנו לעולם כדי לכבד את ה'!!! ה' רוצה מאיתנו  ולכבודיכל הנקרא בשמי 
זה אין לי רשות  ? וכי חסר לו כבוד??בשביל מה הקב"ה רוצה ממני כבוד..? (אה... יבא מי שיבא וישאל: כבוד!!!!

ותאר לעצמך  שהוא פה בשביל שהבוס ירויח עוד כמה מיליונים... באושר עד שיודע מדפים לשאול... זה בדיוק כמו סדרן
פן כסף?? חוצ עוד מה הוא צריךבשביל  ישאל: רגע... הבוס של אושר עד כבר סיים לחתן את הילדים אזו שהוא יבא

על אותו משקל: להבדיל אלפי הבדלות כסף!!  לי עוד למה אני רוצה כסף... אתה פה בשביל להביא עניינךשכמותך... זה לא 
אם יום  למה ה' רוצה ממני כבוד? מה יש לו מהכבוד שלי?? סליחה... זה לא עניינך... אה... אני פה בשביל לתת לה' כבוד!!

 כעת זה תפקידך!! להרבות כבוד שמים...)ל גם אם לא... אב אחד יהיה לך עסק בנסתרות ולאו דווקא ותבין מה טוב...
 !  ! ! ! ד ו ב כ  זו הפואנטה!!! זה שם המוצר:שמעת?? זו המילה!!! 

רוצים כסף... בעסקים מאוד קל לי  כלומר: כמו שבעסקים יש הגדרה ברורה לאן חותרים. אנחנו
יודע שאני  רווחתי היום כסף אנייודע שאני רוצה כסף... אז אם ה לדעת איפה אני אוחז... כי אני

  בכיוון הנכון... ואם לאחרונה אני רק מפסיד כסף... אני יודע שאני בכיוון הלא נכון...
 כבודהמילה היא  מהי המילה??אני רוצה לדעת איפה אני אוחז בעבודת ה'...  אם על אותו משקל:

שלי??  בבוקר... ומה הנושאלהרבות כבוד שמים!!! אני בתור יהודי קם בשביל  פה אני !!!שמים
עשיתי  ום והתרבה כבוד שמים על ידי... היה לי היום יום טוב...והיה: אם זכיתי הי כבוד שמים!!!!

יתרבה כבוד ואם לא זכיתי ש  בחיים כעובד ה'.. מוצלח שליהיותר  את היומית שלי!! זה היום
היום חזרתי שלי...  היום כבוד שמים... זה לא התמעט שמים על ידי... או חלילה וחס אפילו

  אחורה...
כי כפי שכבר  אתה יודע למה??שהמילה הזו והמוצר הזה זו הגדרה מאוד חשובה..  וכמדומני

 מילה מאוד ברורה!!! יש מוצר מוגדר הזכרתי... בביזנס מאוד קל לדעת איפה אני אוחז... כי יש
אתה לא בה פעמים מרוב עצים ... ואילו בעבודת ה' הרוממילא גם השיקול דעת מאוד חד וברור

אתה לא  יש כ"כ הרבה ערכים ביהדות שלפעמים כ"כ גדולה ורחבה... מוצא את היער.. היהדות
אז זהו!!! שהנה  !! חסר לי את שם המוצר!!!המילה את כי חסר לי יודע באמת איפה אתה אוחז...

 ...שם נמצא הציר... ולפי זה תבדוק איפה אתה כבוד שמים!!!לך שם המוצר: 
 יהודי ששומע בקול ה' ומקיים מה שכתוב בתורה הרי הוא מכבד את ה'!

 מי שעמל בתורה ומתייגע בה בכל כוחו הרי הוא מכבד את התורה!!! 
כבוד חכמים זה תולדה לכבוד ה'... שע"י כבודם כבוד ה' מתרבה... וככה כל דבר... כל ערך ביהדות 

 השורש שלו מזה שהוא מוסיף בכבוד שמים!!! 
א נעשה תרגיל קטן: קח איזה תחום בעבודת ה' לטוב ולמוטב ותשאל את עצמך מה פה הערך?? ב

מה העניין בזה? ומיד תקח את זה למקום של כבוד שמים!!! אם זה מוסיף לכבוד שמים... הנה... 
 הסברת מה העניין בזה... ואם זה ממעט בכבוד שמים... הנה... אמרת פה למה זה אסור..

ענף ר!!! אני פה בשביל להרבות כבוד שמים!!! ממילא לכבד את החכמים... זה כי זה שם המוצ
בכבוד שמים!! ולבזות עושי רשעה... זה שוב ענף בכבוד שמים... לאכוף את רצון ה' ולהכניע את 

בקיצור: ברגע שיש לך שם של מוצר!!! יש לך את המילה מול העיניים... הסוררים למו סלה... 
 ורים... נהיה מאוד ברור מה רצונו יתברך ומה לא..השיקולים נהיים בר

  וכעת ניגש לשאלה שנשאלה בפתח הגיליון:---
מה יש לי מהארנק שנאבד ואח"כ נמצא בהשגחה פרטית מופלאה... מה אני הרווחתי 

אם אני באמת חושב על עצמי...  התשובה היא: מההרפתקאה והעגמת נפש שהייתה לי פה??
אני מוותר באדיבות על כל סיפורי ההשגחה פרטית... מיותר לחלוטין...  תבאמ הזה מצידי הסיפור

ולמצא  לאבד ארנקים גם לא מחפשובהשגחה פרטית  בסוף ולהגיע לאחר אוטובוסים לא מחפש
אז זהו!!! שבין הייתר אני  !!! עברתי את הגיל של ההרפתקאות... תודה ...אותם בהשגחה פרטית

לעבוד  בשביל אני פהבשביל שהארנק שלי לא יאבד... ם לא רק ובאתי כאן לעול בד ה'...ע גם
כל מאורע שמתרחש סביבי או  !!שמים כבודמוצר זה השם במפעל של ה'... ובמפעל הזה המילה ו

 בחיים ק האם זה קידם אותיודבאיך אני  לא משנה אם זה חיובי או שלילי... חוויה שעוברת עלי...

ת נסיבות האירוע... אם הצלחתי לקחת את דוק אתב פשוטטאו לקח אותי אחורה? 
 אםו... ביותר עשיתי את העיסקה המוצלחת להרבות כבוד שמים... המאורע ולתרגם אותו

וממילא: אם  זה הסיפור!!... יצאתי מופסד אז התמעט כבוד שמים בנסיבות הקיימות
  מה קרה פה??נאבד לי ארנק ובסוף הוא נמצא בהשגחה פרטית מיוחדת... 

בהשגחה פרטית ה' החזיר לי  לי ארנק ובסוף נגזר שיאבד תכלות מצומצמת...אז בהס
בשביל  זו הסתכלות צרה של בן אדם שכל סיבת ביאתו לעולם אותו... איזה יופי לי...

 !!לא יאבד שהארנק שלו
 קרה פה משהו הרבה יותר דומיננטי... קמתי בבוקר כמו יהודי עבד ה' אז זהו שלא!!!
.. העסק שלי זה להרבות כבוד שמים... ודווקא הבוקר לא יודע... לא שלי. והלכתי לעסק

הלך... לא זכיתי כ"כ ללמוד תורה ומשאי ומתני לא היה ככזה בנחת עם הבריות... לא 
הארנק נאבד... ובסוף הוא נמצא בכזו  ואז קרתה התפנית!!!זכיתי להרבות כבוד שמים... 

השגחה פרטית שהייתה לי... וכולם השגחה פרטית מופלאה... סיפרתי לכולם את ה
בעולם!!! עשיתי  כיתי שכבוד שמים התרבה על ידיהתרגשו... הנה... רואים את יד ה'!! ז

 את העיסקה שלי היום!!! 
היה שלא יאבד...  כבר מה?? מה העיסקה?? שהארנק חזר?? לא... אם כבר ארנק... עדיף

עשיתי עליו קופה של כבוד  ...לא!!! העיסקה שלי היתה שעל הארנק הזה שנאבד ונמצא
 שמים!!! זה הסיפור!! זה האושר!!! 

זה מה שמרגש בסיפורי השגחה פרטית!!! ההתרגשות היא לא הסייעתא דשמיא 
העצומה ואיזה ישועות הגיעו בזכות זה... עזוב!! פה זה לא קשור לישועות... מי שמחפש 

את כל הישועות..  פה יש לנו  ישועות שירד כיתה... שיפתח את עלוני הישועות ושם יקבל
תראה איך הצלחתי  -פה הביזנס זה עסק ברמה אחרת!! פה המוצר הוא כבוד שמים!!

להוציא ממנו תוצרת מפעימה של גילוי כבוד שמים ועל הדרך  שהיה ונשאר לקחת ארנק
 שבשביל מה אני כאן אם לא בשביל זה... 

י שעדיין לא הפנים שיש מוצר כזה של סיפורי השגחה פרטית... מ וזו התוצרת זה המוצר
עדיין מחפש את הריווח שנקרא כבוד שמים!! שזה נכס ויעד והישג בפני עצמו... מי ש

 חזור לסיפורי הישועותחבל עליך... רד כיתה... ת .יצא לי מההשגחה פרטית.מה  האישי
  .ותכנס לריגושים

 ----  סיפוראם ר"ע היה ניגש ל התרנגול והנר...והחמור וזה גם הסיפור עם רבי עקיבא --
נהנה מהחיים  מישהו וכי בכלל לא אידיאלי... סיפור זההזה מהזוית האישית שלו... 

 בחסדי שמים שאר בחייםלהי ל שודדים באמצע הלילה... ובסוףלהתנפלות שלהיקלע 
הייתי  ... תודה... אניבהשגחה פרטית מופלאה אודות לרכב שנתקע והתאורה שנכבתה

למה ר"ע כ"כ מתלהב ומתרגש מהסיפור הזה ומודיע נו... אז  ...וגמוותר על התענ
  ??בהתלהבות ש"כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד..."

ר"ע יש מוצר אחד ויחיד שאליו הוא חותר כל לרבי עקיבא הוא עבד ה'!!!  מה התשובה??
 כבוד שמים!!! להרבות ?מה המוצר היום...

הסיפור המיתולוגי של ר"ע על החמור והתרנגול  בליעכשיו: תנסה לדמיין את כלל ישראל 
בזכות הסיפור  לאורך שנות דור כמה חיזוק בהשגחה פרטית היה לכלל ישראלשנטרפו... 

וכל הגילוי כבוד שמים הנפלא הזה... איפה התרחש?? באותו לילה מסייט עם הזה... 
 ת ומכריז:בסערת רגשווהנר נכבה והשודדים הגיעו... ורבי עקיבא קם החמור שנטרף 

 !אתם רואים??? כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד!!  רבותי...
להוציא מהלילה  נוחשל גילוי כבוד שמים שהצלממה ר"ע מתרגש?? מהקופה האדירה 

 לא מזה שבסוף נשארנו בחיים... הבנת?? הזה...
חיכיתי לילדים... ובסוף ב"ה נולד לי ילד... אני מאוד  כמה דוגמאות פרקטיות:לפניך 

הייתי שמח  ..שמח... סליחה... מה השמחה?? שבסוף בסוף זה הגיע?? נו נו... אם כבר
שהוא יגיע יותר מהר... אבל לא!! יש סיבה לשמוח... אם זכיתי לנצל את תקופת ההמתנה 
הזו לקשר עם ה' ולהעצים את גילוי כבוד מלכותו יתברך בבית שלי בנאמנות ותקוה לה' 

ע בסוף... אלא עשינו גם קופה של כבוד שמים על ההמתנה זה לא רק הגי הסיפור... זה
הזו... לא בזבזנו רגע... אותו דבר בשידוכים... סו"ס הגיע השידוך... איזה שמחה... איזה 
השגחה פרטית... סליחה... מה השמחה הגדולה?? שבסוף זה הגיע? נו נו... היינו שמחים 

זכיתי לסיים תקופה של גילוי כבוד אבל לא!!!  שהשידוך היה מגיע לפני כמה שנים...
באמונה ובטחון בתקווה ובתפילה... עשיתי קופה של כבוד שמים על הדרך... כן... מלכותו 

יש אנשים שבאו לעולם בשביל לסמן וי... יופי... התחתנתי בזמן... יופי... יש לי ילדים... 
לעצמנו את החיים... אני עומד בקצב החברתי... ואם לא נפגיז קצת ונקבל ישועות ונסדר 

אבל לא!!! זכיתי ולי יש עסק!!! אני לא באתי לכאן בשביל לסמן וי... יש לי עסק של גילוי 
כבוד מלכותו יתברך... ואם זכיתי בכל תחנה בחיים לנצל את זה לגילוי כבוד מלכותו 
יתברך ולפגוש את ה' בכל פינה וגם בהסתרה... זו הקופה שעשיתי... זו ההתרגשות שלי 

 ההשגחה פרטית שליוותה אותי... מ
בפתח הגיליון שאלתי שאלה פשוטה: כמה  שבוע... שירת הים!!!ונסיים בפרשת ---

 פעמים אני יכול להתרגש שוב ושוב שסוס ורוכבו רמה בים?? 
כמה פעמים אני עוד מסוגל לדמיין שמלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה קלי ענו 

 מחדש להתרגש?? ואמרו... איך אפשר כל יום
פתאום קלטתי שכשאני מנסה להתרגש בשירת הים...  יום אחד נפל לי האסימון...עד ש

ממה אני מתרגש?? אוה... איזה חוויה מדהימה... תראה איך הים נקרע... איזה גלים 
מרהיבים... תראה איזה אילנות ה' ברא לנו בים וגם קולרים במבחר טעמים... כן... אם זה 

ם זה הריגוש... אני באמת צודק... יאלה... היינו כאן... נהנינו... היה מדהים... הסיפור... א
ההתרגשות הגדולה  אז זהו שלא!!!אבל זהו... הגיע הזמן לגוון... תביא נוסטלגיה אחרת... 

בקריעת ים סוף זה מלכותך ראו בניך!!!! זה מלכותו ברצון קבלו עליהם... זה הגילוי כבוד 
גלה שם בשיא הגילוי... שזה המוצר והמילה שאליה אנחנו חותרים... מלכותו יתברך שהת

השמחה שלנו בשירת הים מידי יום שהנה... קרה כזה דבר... וליעד הזה אנחנו חותרים... 
השמחה הזו היא עכשוית!! היא העסק שלנו!! שתגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב... 

חבל... חבל שאין כבר מקום ביריעה... עכ"פ  שירת הים זה החלון ראוה של המוצר שלי...
  זכור נא את שם המוצר!!!!
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 ניתנה התורה?  לתורה קדמה ארץ שדרך מנין)  1
 בפרשת כבר  כתוב ארץ דרך ואילו יתרו בפרשת

 ארץדרך אלוקים נחם "ולא  :בשלח
 ....." פלישתים

הפלאפונים  )  2 בעלי  כל  הדור:  גדולי  בהוראת 
את   להעביר  המדרש  לבית  בכניסה  מתבקשים; 
הפלאפון למצב של "ידמו כאבן" ובדיעבד אפשר  

רעד" אבל בשום אופן לא להגיע ל"אז    "יאחזמו
 "........ירגזון –ישיר" כי אם "שמעו עמים 

) אישה מתלוננת באוזני חברתה: "בעלי שוב  3
לא רוצה לאכול את האורז" החברה: "תגידי לו 
שיאכל"   בשבילו  האורז  את  לבשל  שהתאמצת 

 האישה: "אהה.. היה צריך לבשל את זה?".......

רו אותי לבד בבית ויצאו אשתי והילדים השאי)  4
היכן   לי  לומר  יכול  מישהו  אר,  סי  פי  לבדיקה 
אותם  לשלוח  שאוכל  כדי  ארוך  הכי  התור 

 לשם..............

 בסייעתא דישמיא
חדש! חדש! חדש!  

יצא לאור חוברת  
  בדיחותה

לא נפסיק את השמחה 
 3חלק 

ניתן לקנות את החוברת  
 ירושליםעיר הקודש ב

רחובות הבוכרים  ברחוב:  
 9 }{דוד

 הכניסה בצד ימין 

 ₪ 10חוברת המחיר 
 בלבד! 

בדיחות  252  בחוברתו
 מצחיקות 

 . A5עמודים32על 
 אפשרות למשלוחים

 באזורים מסוימים בירושלים. 
 (מרכז העיר והסביבה) 

 להזמנות
ועוד פרטים 

058-323-49-41  
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 במייל  הגיליון
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מספרים העולם בדרך מליצה שפעם הגיע איזה עם הארץ לאחת הישיבות )  6
 ושאל מדוע לא מדליקין בחלב של נחום שאומרת המשנה בפרק במה מדליקין 

ולא בחלב נחום. ניסו התלמידים להסביר לו שכוונת המשנה ולא בחלב. נקודה. 
ונחום המדי אומר וכו', אבל הוא לא הסכים לדבריהם ולא קיבל, עד שבא אחד 
התלמידים ואמר לו שאלה גדולה שאלת והתשובה ידועה. כיון שנחום היה לו  

מן הגאולה בא  בית חרושת לחלב במצרים והוא עשה הרבה כסף. והנה הגיע ז
משה רבינו לנחום ואמר לו תסגור את בית החרושת יוצאים ממצרים, אבל נחום 
לא הסכים ומשה רבינו גזר לא לקנות יותר מהחלב של נחום לכן המשנה אמרה 
ולא בחלב נחום. ומי אמר שנחום לא יצא אולי בסוף הוא יצא עם בני ישראל? 

 ............. עם ולא נחום!.אמר לו זה כתוב מפורש ויהי בשלח פרעה את ה

עדיין מתרגש לראות את התאריך של היום הולדת שלי על מוצרי    35גם בגיל  )  7
 ....החלב....

 ראש ישיבה ליטאי שלא נדבק,) 8
 זה כמו ראש ישיבה ליטאי בלי פראק............ 

 ראיתי אחד ששותה קולה בכוס חד פעמית כנראה זכה בלוטו..... ) 9

 באחריות הקורא בלבד.הבדיחות הן 

 ?כל היום רוצה לחייך
חדש! חדש! חדש!

 קו השמחה
077-502-3345 

 שמיעת בדיחות.  1שלוחה 
 השארת בדיחות.  2שלוחה 

 חייגו ותחייכו. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למסיבת  1 עולים  "הצלחה?"  מייצרים  איך   (
ל  נגיע  ומודיעים שאוטוטו   40,000  -עיתונאים 

שמעכשיו   מודעים  מכן  לאחר  ביום.  מאומתים 
רוב באוכלוסיה לא תצטרך בדיקות "מפוקחות" 
אלא יבצעו בדיקות "ביתיות" ואם יצאו חיוביים  
בדוק   כן,  הבריאות.  למשרד  בעצמם  שידווחו 

עצמם על  ידווחו  מספר  אנשם  קורא  מה  והופ   .
 המאומתים יורד..........

 ) ברקע נתוני התחלואה הגבוהיים2
משרד הבריאות: החל משבוע הבא נפרסם את 

 מספר הלא מאומתיים ביום.......

) זה הולך ומחריף: אחי הקטן בנה היום איש 3
מלגו, עוד לפני שסיים האיש כבר אובחן חיובי  

 לקורונה....

חרדי  4 בנתה  אחותי  סיימה )  לא  עוד  מלגו, 
המשטרה פירקה אותו ושברה את הצלעות שלו, 

 ובכל זאת היא עוצרת אותו.........

או 5 באומיקרון  להידבק  האם  מתלבט  אני   (
 להמתין לדגם הבא.........

 התודה והברכה: לכל מי ששלח את הבדיחות.

 בסייעתא דישמיא
חדש! חדש! חדש!  

יצא לאור חוברת  
  בדיחותה

לא נפסיק את השמחה 
 3חלק 

ניתן לקנות את החוברת  
 ירושליםעיר הקודש ב

הבוכרים  רחובות ברחוב:  
 9 }{דוד

 הכניסה בצד ימין 

 ₪ 10חוברת המחיר 
 בלבד! 

בדיחות  252  בחוברתו
 מצחיקות 

 . A5 עמודים 32על 
 אפשרות למשלוחים

 באזורים מסוימים בירושלים. 
 (מרכז העיר והסביבה) 

 להזמנות
ועוד פרטים 

058-323-49-41  
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) רק שתדעו אנשים שמסתובבים עדיין חופשי בחוץ 6
 קבוצות  2-מתחלקים ל

 בדרך לבידוד... בדרך לבדיקה........... 

מן המנין שאם לא    נסתכבר  בנט לא חנפתלי  ) איזה מזל ש 7
איך לנצח  'כן היינו אמורים להשיק השבוע את ספרו החדש  

 ...........' .2מגיפה 

בציבור כבר למעלה מחודש, מוזר  ) בתור אחד שלא נראה  8
 שיאיר לפיד נדבק....... 

) שמתם לב: שמיד שאחרי לפיד נדבק בקורונה הבידוד ירד 9
לשבעה ימים, בטח שבט ידבק זה יהיה ארבע, שמנסור עבאס  

 ידבק בכלל לא יהי צריך בידוד......... 

 עקב מצב התחלואה, להלן סדרי התפילות בשבת.) 10
 תרכזים אך ורק בבית המדרש.כל חולי האומיקרון מ

 חולי השפעת מתרכזים בעזרת נשים.
 חולי האנגינה מקיימים מנין בבית שני. 

מתבקש לעשות טובה ולהישאר  , כל מי שבריא
 בבית.......... 

 התודה והברכה:
 לידידי היקר מזכה הרבים 

 בארץ ישראל בכלל, ובירושלים בפרט. 
 הלא הוא רבי שלמה אלה הי"ו. 



 

     

 
כ''כ לא אמינות אפשר לקרוא להן  אם בדיקות האנטיגן  )  11

 בנטיעגן......... 

שמאחורי )  12 וזה  קורונה  לבדיקות  בתור  עכשיו  עמדתי 
 החלים והלך.................... 

מי  )  13 בקודמים  הקודמים?  מהגלים  הזה  הגל  נשתנה  מה 
שהסתובב עם מסכה סימן שהוא היה חולה קורונה, בגל הזה 

 ריא...... מי שמסתובב עם מסכה כנראה שהוא ב

כהנא)  14 בדיקת  בהודעה  מתן  לבצע  יוכל  עיר  רב  כל   :
 אנטיגן בכל עיר שירצה.......... 

 קו השמחה
077-502-3345 

 ) הצעה מפתיעה של נפתלי בנט:15
"רק תלמידים מחוסנים יוכלו להיכנס לבית הספר..........." 

ההוא  )  16 "הרב  נדבק",  ההוא  "השר  עם  כבר  תפסיקו 
ההו "הזמר  את  נדבק",  מביישים  סתם  אתם  וכו'.  נדבק"  א 

 אלה שלא..................... 

סיכום  17 לדברי  רביעי  ביום  יתכנס  הקורונה  קבינט   (
 ....... ..ופרידה.



 

    

  את לקבל ניתן

 במייל  הגיליון
 : למייל ' בקשה' לשלוח תןינ 

a0503210@gmail.com 

 

 הבדיחות הן באחריות הקורא בלבד.

 רוצה כל היום לחייך?
 חדש! חדש! חדש!

 קו השמחה
077-502-3345 

 שמיעת בדיחות.  1שלוחה 
 השארת בדיחות.  2שלוחה 

 חייגו ותחייכו. 

 

בי  20,000) מעל  18 ממה בשבוע האחרון, חבר  מאומתים 
שואל אותי הרבה זמן ואין לי תשובה: באיזה פרק בספר של  

 בנט כתוב: איך לנצח את הקורונה?........" 

 יש עתיד בתגובה: עידן רול נדבק בתקופת ביבי....... ) 19

 חדש בעלי אקספרס:) 20
 בדיקות אנטיגן כולל תשובה שלילית...... 

לא  )  21 כבר  שבנט  ממקום חבל  עובר  ולא  באופוזיציה 
 . ....למקום ומסביר לנו מה צריך לעשות

מסכה,  )  22 ללא  סגור  במקום  כשאכלתי  לי  העיר  משהו 
מסכהוביקש   בשעת    , שאשים  מסיכין  אין  לו  אמרתי 
 . ....הסעודה

הבדיחות הן באחריות הקורא בלבד. 
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