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כפשר מרן הגרפ"מ שך כינס פת בני התורה למעמד קידוש ה' פדיר, 
שנערך בפולמי 'יד פליהו' שבתל פביב, התנה רבינו פת נוכחותו בכך 

שלפ יכבדוהו לשפת דברים באני קהל הנוכחים. רבינו הובטח בכך, פולם 
פעאי"כ עלה בליבו החשש, שמשום "עת לעשות לה' הארו תורתך", יסבור 

פי מי שיש להאר פת התנפי, ולכבדו במהלך המעמד לשפת דברים באני 
קהל ההמונים...

כך שיכנע מרן הגרפ"מ שך זצוק"ל פת הגרי"ש פלישיב זצוק"ל, להנהיג פת כלל ישרפל

"פדם כי יקריב מכם" )ויקרפ פ', ב'(

הנהגתו של רבינו הייתה ייחודית ומובחנת בכל קנה מידה. במשך כל 
שנותיו הסתגר בבתי כנסיות ובתי מדרשות, כשהוא הופך את עצמו 
בני הגולה,  ואף בשנים בהן הוכתר כרבן של כל  למהות של תורה, 
מיעט לחתום על מכתבים ואגרות, לא נהג לנאום בציבור ולא סחף 

המונים בדבריו.
תורה  משמירת  הרחוקים  אחרים  בקהלים  כי  ספק,  של  שמץ  אין 
ואינו  בלימוד,  שקוע  כשהוא  אמותיו  בד'  המסתגר  אדם  ומצוות, 
 - כסדרם  תמידים  שונים  ואירועים  בכינוסים  הציבור  בפני  מופיע 
אינו יכול להיחשב כמנהיג. אך לקהל בני התורה היה בהיר ונהיר, כי 
בבית הקטן והדל שבשכונת 'מאה שערים', שוכן המצפן והמגדלור 
המקרין את הסמכות הרוחנית, מציב את הגדרים הברורים, מעמיד 
דור.  ה' בדרך המסורה מדור  יראי  ומנתב את קהל  את העקרונות, 
שיצאה  והוראה  הנחייה  בכל  היטב,  וניכרו  לעין  בלטו  הדברים 
ביחסים  והן  חינוך  בנושאי  הן  הנהגה,  בנושאי  הן  רבינו,  של  מביתו 
עם השלטונות, כאשר קהל יראי ה' סר למרותו ולא זע מדבריו ימין 

ושמאל.
עוד מימי קדם, עמד מרן בעל ה'אבי עזרי' על צניעותו וענוותנותו 

של רבינו, ולא כפה עליו לשאת דברים ברבים. כאשר מרן הגרא"מ 
שך כינס את בני התורה למעמד קידוש ה' אדיר, שנערך באולמי 'יד 
אליהו' שבתל אביב, נראתה דמותו של רבינו במלוא יפעתה, לצד 

דמותו הטהורה של מרך הרב שך.
בטרם האירוע, כאשר הגרא"מ שך פנה לרבינו בבקשה להשתתף 
לשאת  יכבדוהו  שלא  בכך  נוכחותו  את  רבינו  התנה  האמור,  בכנס 
יאלצוהו  לא  כי  נאמנה  הובטח  רבינו  הנוכחים.  קהל  בפני  דברים 
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לפחד המלונות בחו"ל הגיעה קבוצת זמרים ונגנים. הזמר הרפשי היה פדם 
מבוגר בגיל שבעים, זמר מדואלם, בקי בשאות רבות, ויודע לזמר כמעט 
בכל שאה שיבקשו ממנו. למלון הזה הייתה גם מחלקה יהודית, ובה בית 
כנסת. יום פחד, בעת ההאסקה, טייל הזמר במלון, ולאתע נשמע בפזניו 
ניגון מתוק... "פמר ליה פביי... פמר רבפ...". הופ הצטמרר והתיישב על 

הסאסל, ממוגנט למנגינת הלימוד...

הגפון רבי רפובן פלבז שליט"פ, על התינוקות הטהורים

"ויקרפ פל משה וידבר ה' פליו" )ויקרפ פ', פ'(

במדרש )ויקרא רבה ז, ג( מובא: "אמר רבי אסי: מפני מה מתחילין 
לתינוקות בתורת כהנים, ואין מתחילין בבראשית, אלא שהתינוקות 

טהורין והקרבנות טהורין, יבואו טהורין ויתעסקו בטהורים".
תינוקות של בית רבן לא טעמו מעולם טעם חטא. יש להם טהרה 

מיוחדת. זהו הזמן להנחיל להם דברי תורה טהורים. 
ביתו של אדמו"ר קדוש ומעיין גדול, חריף מאד בפלפולו, הביאה 
לפניו את בנה התינוק, פעוט בן שנתיים בלבד. ישב עמו סבו הגדול 
מבין  מה  וכי  הסובבים,  תמהו  מאד.  עמוק  פלפול  לו  לומר  והחל 
שנה,  ולא  קרא  לא  מעולם  עמוק?  כה  בפלפול  שנתיים  בן  תינוק 

אפילו בצורת האותיות אינו בקי... מה רוצה ממנו סבו?
מאחר שידעו שהרבי גדול וענק רוח, ואינו עושה דבר ללא סיבה, 
שאלוהו: "תורה היא ולימוד היא צריכה. מה יכול היה הילד לקלוט 

מכל מה שאמר לו כבוד קדושתו?".
"דעו לכם", ענה הרבי, "ילדים קטנים מבינים הרבה יותר מבני אדם 
גדולים, ששכלם כבר טושטש והתכסה בשכבות של דעות כוזבות, 
הממלאות את הדעת, המח והשכל. דווקא הילד הזה, שלא שמע 
עדיין כלום, הוא המתאים ביותר לקלוט את הדברים הללו! על אף 
שזה לא נראה לעין, הוא הבין וקלט את דברי התורה, והם נחקקו 
במוחו. ומאחר שזו הדעה הראשונה שלו, היא לא תמחק, וכל מה 
שיבוא אחריה לא יצליח לטשטש אותה. אלו דברי תורה שהם בגדר 
של 'חרות על הלוחת' )שמות לב, טז(. השאלה אם הוא הבין או לא 
הבין פחות חשובה, מה שיותר חשוב זו העבודה שהדברים נחקקו 

במוחו!".
כמעין  נעשה  הוא  לנער,  והפך  הילד  גדל  כאשר  לימים,  אמנם 
בן  בהיותו  קדישא  הסבא  מן  שקיבל  הפלפול  בתורה.  המתגבר 

שנתיים, אכן נחקק במוחו לעולמים!

"רבי יהושע בן חנניה פשרי יולדתו" 
כעין זה שנינו במשנה )אבות ב, ח(, שרבן יוחנן בן זכאי היה משבח 

את רבי יהושע בן חנניה: "אשרי יולדתו".
פרש רבינו עובדיה מברטנורה: "על שם שהיא ]אמו[ גרמה לו שיהא 
חכם, שהיתה מחזרת על כל בתי מדרשות שבעירה, ואומרת להם: 
'בבקשה מכם בקשו רחמים על העובר הזה שבמעי, שיהיה חכם', 
יכנסו  כדי שלא  הוציאה עריסתו מבית המדרש,  לא  ומיום שנולד 

באזניו אלא דברי תורה". 
לרבי יהושע בן חנניה היתה אם צדקת, שבעודו בעריסתו, בהיותו 
בן פחות משנה, טרחה להביאו לבתי המדרש, כדי שיאזין וישמע 

את דברי החכמים. 
מה  הזה?  התינוק  את  מביאה  את  מה  לשם   - צוחקים  היו  כולם 

ביכולתו להבין ולדעת?
אך לימים גדל רבי יהושע ונעשה מגדולי החכמים. אזניו הקטנטנות 
בנשמתו,  נקלטו  החכמים  ודברי  בינקותו,  כבר  התורה  את  קלטו 

ופעפעו בו גם כאשר גדל. 
לפעמים יש תחושה, שילד קטן אינו מבין ואינו קולט מאומה, ולכן 
פה.  וניבול  הבל  דברי  מיני  כל  לידו  לדבר  לעצמם  מרשים  אנשים 
הם אינם יודעים שהדברים נחקקים ועושים רושם, ולכן צריך לנהוג 

איתו במשנה זהירות. 
אמו של רבי יהושע בן חנניה הבינה את הסוד הזה. משום כך טרחה 
דברי  את  אזניו  שיקלטו  כדי  בינקותו,  כבר  המדרש  לבית  להביאו 
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התורה הקדושה. לפיכך ראוי שיאמרו עליה "אשרי יולדתו"!

שמיעת השירים השאיעה לפחר שנים
אם יהודיה קוראת 'קריאת שמע' עם תינוקה עוד בהיותו בעריסה. 
"שמע  הקדושות:  המלים  את  איתו  ולוחשת  אותו  משכיבה  היא 

ישראל ה' אלקינו ה' אחד".
באים ואומרים לה: גברת, מה את עושה? בשביל מה? מה הוא כבר 

מבין?
לאמיתו של דבר, הדברים באמת ובתמים נחקקים בלבו של הילד. 

היא מנדנדת את העריסה ושרה: "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו", 
או: "כי אשמרה שבת א-ל ישמרני, אות היא לעולמי עד בינו וביני" 

- והדברים מחלחלים בתוך נפשו של הפעוט. 
כמה צריך להקפיד להחדיר בתינוקות את השירים הקדושים הללו, 

ולא שירים ממקורות זרים. 
במחקר שנערך לאחרונה גילו, כי אנשים מסוימים בארצות הברית, 
הזו מציתה בהם אש של  ורעשנית. השירה  נהנים משירה פרועה 

התלהבות. איש לא הבין מה הקשר בינם לבין שירים בסגנון זה. 
לאחר ברור יסודי התברר, כי אותם אנשים בהיותם ילדים, טופלו 
אצל מטפלת כושית, שהיתה מפעילה מוזיקה גויית וקצבית פרועה 

תוך כדי עבודה...
שנים הם כבר לא שומעים את השירים הללו, אבל עד היום, כשהם 
שומעים את המוזיקה הזו הם חוזרים להתלהב וליהנות מן המוכר...
כמה חשוב לתת את הדעת לתכנים ולמנגינות הנשמעים באזניהם 

של צעירי הצאן! הדברים הללו נחרתים בלבם ובנשמתם. 
הכלל הוא: "מעשה אבות סימן לבנים" - הילדים מחקים את דרך 
התנהגותם של הוריהם. לפעמים רואים ילד בגיל שנה או שנתיים, 
ולעשות את עצמו מתפלל.  ומתחיל להתנדנד מעליו,  לוקח ספר 
אותו  לימד  פעם  אי  מישהו  האם  זו?  הנהגה  לו  מנין  תמהים  כולם 
דבר כזה? התשובה היא, שכך עשו אביו ואמו. המראה נקלט בנפשו 

)וראה עוד בענין זה באריכות, לקמן בתחילת פרשת אמור(. 
כבר אמר ה'חינוך' )מצוה תקס(: "טבע האב צפון בבן". ישנם גנים 

הטבועים בילד, והטבעים הללו - גם כי יזקין לא יסור מהם! 

"מאי עוללים וינקים יסדת עוז"
יש מי שסבור: מהו כבר ילד קטן?... מה הוא כבר מבין?...

"אין  ע"ב(:  קיט  )שבת  הגמרא  דברי  את  שילמד  ראוי  כזה,  אדם 
רבן". עוצמה  בית  של  תינוקות  העולם מתקיים אלא בשביל הבל 

אדירה טמונה בפיהם של תינוקות של בית רבן!
הקב"ה אומר לעם ישראל: דעו לכם, כל זמן שהילדים הללו קולם 

מצפצף בבתי כנסיות, אין שום אומה ולשון יכולים עליכם!
ילדים קטנים בני שלוש או ארבע, מה הם כבר יכולים לומר? קצת 
"מודה אני" וברכות, "אשרי יושבי ביתך", "שיר למעלות אשא עיני 
אל ההרים", מעט משניות בעל פה... הם רק מדקלמים, אפילו אינם 

מבינים מה שהם מדברים.
יכולה  ולשון  אומה  אין  ישראל!  כלל  את  מעמיד  הזה  ההבל  אבל 

לגעת בעם ישראל, בזמן שהתינוקות הללו מצפצפים בקולם בבתי 
הכנסת!

יסדת עוז"  וינקים  ג(: "מפי עוללים  זהו שאמר הכתוב )תהלים ח, 
ה"עוז"  הם  אבל  מדברים,  בקושי  יונקים,  עדיין  תינוקות  אותם   -
יש בו עוצמה  של עם ישראל! ה"מודה אני לפניך", שהם אומרים 
אדירה, וב"שמע ישראל" שהם צועקים - הם יכולים להציל את עם 

ישראל!
 זה הכח "להשבית אויב ומתנקם" )שם(. יש אויבים ויש מתנקמים, 

ועל ידי תינוקות של בית רבן ניתן להשביתם. 

חינוך הילדים - מעל הכל!
דודי, הגאון הצדיק רבי יוסף עדס זצ"ל, מחכמי ישיבת 'פורת יוסף', 
לפנות  וחצי  בשתיים  לילה  בכל  לקום   - קבע  של  מנהג  לו  עשה 
בוקר, ללכת למקווה טהרה, ומיד לאחר מכן לכותל המערבי, שם 
בעלות  השחר.  עלות  לפני  בתים  לבעלי  בגמרא  שעור  מוסר  היה 
בדיוק  נאמרה  העמידה  כשתפילת  להתפלל,  עומדים  היו  השחר 

בהנץ החמה. 
הרב עדס ייסד את התפילה הזו מיד לאחר שחרור הכותל. כל עניין 
ט  )ברכות  המצוות  את  שמחבבין  לענווים  השייכת  ותיקין,  תפלת 

ע"ב(, היה קבוע אצלו. 
כשילדיו הגיעו לגיל שבע-שמונה, והיה עליו לחנכם לתפילה - ראה 
שקשה להם לקום להנץ החמה. כיון שכך, ויתר הרב עדס על מנהגו 

להתפלל בהנץ החמה, והלך להתפלל עם הילדים בשעה הרגילה.
בהנץ  תפילה  על  נפשו  את  מסר   - בו  רק  תלוי  הדבר  היה  עוד  כל 
החמה, אך כשעומד על הפרק עניין של חינוך הילדים - שום דבר 

אחר אינו חשוב יותר!
בבנינו  נלך,  ובזקנינו  "בנערינו  לפרעה:  רבינו  משה  שאמר  זהו 
תשוקה  יש  לכם  לטעון:  ניסה  פרעה  ט(.  י,  )שמות  ובבנותנו..." 
לעבוד את ה', לכו תעבדו! אבל מה ילדים מבינים בעבודה? אמר 
לו משה: אצלנו קודם כל הילדים! לעולם לא נוותר על חינוכם! יש 

להם כוח אדיר, למרות היותם קטנים בגילם ובגופם!

יושב ומלמדו תורה
הגמרא,  דורשת  ג(,  כט,  )איוב  ראשי"  עלי  נרו  "בהלו  הפסוק:  על 
שתינוק במעי אמו נר דלוק לו על ראשו, והוא צופה מסוף העולם 

ועד סופו. 
צילומי הרנטגן  גופים אחרים.  ניתן לראות דרך  כי  ברור  כיום כבר 
לצפות  שאפשר  מסוימים  מכשירים  וישנם  זאת,  מוכיחים 

באמצעותם דרך קירות. 
הקב"ה ברא את התינוק במצב רוחני גבוה מאד, עד שאותו עובר 
ועד  העולם  מתחילת  לראות  מסוגל  עיניו,  את  פקח  לא  שעדיין 

סופו. 
התורה  כל  את  ומלמדו  איתו  יושב  שמלאך  הגמרא,  אומרת  עוד 
שבת,  ברכות,  דברים,  במדבר,  ויקרא,  שמות,  בראשית,  כולה: 
כל  את  איתו  לקרוא  מוסיף  המלאך  הש"ס!  כל  פסחים...  עירובין, 
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הגה"ח ר' מענדל אוטעראפס זצ"ל, היה מסאר סיאור זה בבכיות גדולות, 
בפמרו: "פף פנו בדידן, רבות יש לנו להתבונן פם שפלותינו לאני הרבי 

ובקשתנו לאני בורפ עולם, פינן בעסקי כבוד כפותו משוגענער"

הגה"צ רבי פלימלך בידרמן שליט"פ, על השטן שמזמין תקלות 
שונות, פשר פי פאשר לארטן כי רבות הן...

"ויקרפ פל משה" )ויקרפ פ', פ'(
 "לכל דברות ולכל פמירות ולכל ציוווים קדמה קריפה לשון חיבה" )רש"י(

הרה"ק  בימי  אשר  ליובאוויטש,  חסידי  בקרב  הוא  ידוע  מעשה 
'דער  לכינוי  שזכה  יהודי  ליובאוויטש  בעיר  היה  זי"ע,  המהר"ש 
באחד  ליובאוויטש(.  של  )המשוגע  ליובאוויטש'  פון  משוגענער 
הימים פנה המשוגענער למשמשיו של הרבי, שעניין דחוף לו והוא 
צריך לדבר על כך עם הרבי. הללו שהכירו את טיבו - לא נתנו לו 
בשום פנים ואופן להיכנס ב'יחידות' אל הרבי, אך הוא לא נתייאש 
'לתפוס' את  בכל עת  וניסה  גבאים,  נתפעל מדחיותיהם של  ולא 

הרבי. 
על  המשוגענער  קפץ   – לעיר  מחוץ  הרבי  נסע  אחת  שפעם  עד 
פני  מאת  ביציאתו  שלימה,  כשעה  עמו  ושוחח  הרבי,  של  עגלתו 
הקודש, כשכולו זורח ופניו מאירים כשמש בצהריים, ביררו אצלו 
המשוגענער  פתח  הרבי,  עם  שיחתו  נסובה  מה  אודות  הגבאים 
וביאר להם רוב חשיבות, כי עד עתה היה נהנה להיות המשוגענער 
היחיד של ליובאוויטש – ואין לו כל משיגי גבול וכיו"ב, והנה יש לו 
אח ורע בעיר הגדולה ויטעפסק, הנקרא כמותו 'דער משוגענער 
פון וויטעפסק', והוא מתחנן אליו שיבוא לדור עמו בעיר הגדולה כי 
הרבה יותר מכובד'יג להיות משוגענער של עיר גדולה ולא של עיר 
קטנה כליובאוויטש, על כן, נפשו בשאלתו האם 'לוותר' על הכינוי 
שישיג  מי  לו  כשאין  ליובאוויטש'   פון  משוגענער  'דער  החשוב 
גבולו )מתחרה - קאנקארענץ(, או לעבור לעיר הגדולה, כי להיות 

'שני' בעיר הגדולה עדיף מלהיות יחידי בעיר קטנה... 
על  וכי  שכמותך!(,  )משוגע  משוגענער!  "דו  הגבאים  לו  אמרו 
נענה  שלימה?  כשעה  הרבי  את  ובלבלת  עכבת  שכאלו  שגיונות 
להם מיודעינו: "משוגע, אבער שכל דארף מען האבן" - כלומר, עם 
כל השגעונות שלי אבל עדיין צריך 'שכל', כלומר להיות 'משוגע 
עם שכל, ועל כן עלי לבוא לחלות את פני הרבי ולשאלו כדת מה 

לעשות...
זה בבכיות  ר' מענדל פוטערפאס זצ"ל היה מספר סיפור  הגה"ח 
אם  להתבונן  לנו  יש  רבות  בדידן,  אנו  "אף  באמרו:  גדולות, 
בעסקי  אינן  עולם,  בורא  לפני  ובקשתנו  הרבי,  לפני  שאלותינו 
המדומה,  כבוד  בעסקי  היו  עסקיו  שכל  משוגענער,  כאותו  כבוד 
עוד  היחיד.  'משוגענער'  בכינוי  יש  גדול'  ש'כבוד  דמיונותיו  לפי 

ייאמר בה, כי העולם נברא 'עולם שנה נפש' )ספר יצירה ו א(, וכמו 
שיש משוגענער ב'נפש', כן יש ב'שנה' – לכל איש יש זמנים שהוא 
בבחינת 'משוגענער' – יזהרו נא לכה"פ פבער שכל דפרף מען הפבן 
לא לאבד את כל המדרגות והקניינים... וכמה שידו משגת ומגעת 

יישאר על עמדו ולא ייפול לעמקי שאול ל"ע"...
והעיתים  'שגעון'...  כעין  של  זמנם  יש  ב'עולם'  גם  ייאמר,  ולדידן 
יודע  איש  אין  לגמרי,  משובש  היום'  'סדר  רגילים,  כזמנים  אינם 
וכל שכן שאי אפשר לערוך  יהיו סדריו ומעשיו בזמן הקרוב,  מה 
מען  דפרף  'שכל  עדיין  אך  יותר...  רחוק  לזמן  )פלאנען(  תכניות 
הפבן', שלא לאבד את דעתו לגמרי, ושלא 'לצאת מחוץ לדעתו' 
ולירד לגמרי ממצבו ומעמדו, אלא מצד אחד יראה לנצל עד כמה 
שאפשר את הזמן, וכל ערום יעשה בדעת, ומאידך לדעת מה רצון 

ה' מעמו בתקופה זו.
)תהילים  בפסוק  לבאר  שליט"א,  שבדורנו  מופלג  מת"ח  שמעתי 
מי  על  אבחנך  רעם  בסתר  אענך  ואחלצך  קראת  "בצרה  ח(:  פא 
מריבה סלה", ותמוה, שהרי ניסיון ד'מי מריבה' לא היה אלא פעם 
אחת בדור המדבר, ומדוע אומר 'אבחנך על מי מריבה סלה' - שהוא 
ניסיון ומבחן לעולם ועד, ומבאר: שקאי על כל איש ישראל בכל 
הקורות אותו. פעמים נכנס האדם למצב קשה כפבן של הסתרה, 
היכהו,  או  ביזהו  שרעהו  או  צרות,  שאר  או  חולי  וייסורים,  קושי 
באותה שעה ישנם שני מיני אנשים, יש מי ש'מכה' את עצמו או 

David Cohen/Flash90
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סובביו מתוך רוגז ועצבון רוח, ויש מי שרואה בכך כי 'מדברים' אליו 
מן השמים, או שהוא מדבר לשמים בדיבורי אמונה ובטחון: "אבי 
שבשמים! ידעתי גם ידעתי, כי שלחת לי בזה 'הודעה' מן השמים, 
ואף אם איני יודע מה - הנני מאמין שהכל לטובתי!", וזהו הניסיון 
לדורות, לראות אם הינך מכה את עצמך, או שתדבר אל ה' ותו לא 

מידי.

עיקר העיקרים בליל הסדר
שהוציפנו  ה'  בחסדי  שמח  להיות  הסדר  בליל  העיקרים  עיקר 
נוהגים  שרבים  הזוה"ק  הוא  מ:,  )ח"ב  הזוה"ק  וכלשון  ממצרים, 
מצרים,  ביציפת  דפשתעי  נש  בר  "כל  ההגדה(:  ובתחילת  לאומר 
לעלמפ  בשכינתפ  למחדי  פיהו  זמין  בחדוה,  חדי  סיאור  ובההופ 
בן  'כל   – נש דחדי במריה"  בר  דפתי, דהופ חדו מכלפ דהפי פיהו 
אדם שמספר ביציאת מצרים, ובאותו סיפור שמח בשמחה, מזומן 
אותו  כי  מכל,  השמחה  שהוא  הבא  לעולם  בשכינה  לשמוח  הוא 
אדם שמח באדונו', ופוק חזי שם כמה פעמים נזכה הלשון 'חדאן 

בפורקני', 'חדאן בחדוה'.
אי  אשר  תקלות  מיני  כל  ומסבב  מזמין  השטן  כי  הרואות,  ועיננו 
אפשר לפרטן כי רבות הן... והכל בכדי להעכיר את שמחת היום 
טוב, ולהביא את האדם לידי צער ועגמת נפש, והחכם עיניו בראשו 
מן  ולברוח  היצר,  עצת  אלא  זו  שאין  לדעת  המשמר  על  לעמוד 

הכעס על עצמו או על אחרים כבורח מפני האש...
זצ"ל,  הוטנער  יצחק  רבי  הגדול  הגאון  על  מסופר  נפלא  מעשה 
הסדר  בליל  השנים  באחת  להפליא.  ונקי  מסודר  מטבעו  שהיה 
ה''  יין מלא כברכת  'כוס  ונשפך  הזיז מי מהמסובים את השולחן, 
ואתי  חיוורא  ש'אזיל  עד  יצחק,  רבי  של  הבוהק  הלבן  הקיטל  על 
"קיטל  המופלאה:  הנפש  בשלוות  נענה  שהות  כל  ללא  סומקא'. 
ללפ יין הרי הופ כיום כיאור'דיגע מחזור )מחזור של יוהכ"פ( ללפ 

סימני דמעות"...
ומלבד שיש ללמדנו מכאן על הזהירות בכבוד הבריות, והיאך חס 
עליו שלא יבוא לידי בושה וכלימה, נלמד מכאן לקבל כל 'תקלה' 

בניחותא ובשלווה...
סיפר הרה"ק ה'בית אהרן' מקארלין זי"ע, שאצל אביו הרה"ק רבי 
רבי  היה  ושמו  מעם  מורם  חסיד  איש  היה  זי"ע,  מסטאלין  אשר 
בערצ'י ז"ל. בכל ענייני חג הפסח היה ר' בערצ'י מחמיר בחומרות 
על  שומר  בעצמו  הוא  שהיה  המצות,  באפיית  ובפרט  שונות, 
הענבים  על  משגיח  היה  היין  בהכנת  וכן  קצירה,  משעת  החיטים 
ייגע בהם שום ספק ספיקא של חמץ, ואחר  משעת בצירה, לבל 
ויין  צורכו,  כדי  שמורה  מצות  כמה  לאפות  הצליח  היגיעות  כל 
וטוב לב, כאשר  יצא מביתו בערב החג שמח  וכך  לארבע כוסות, 

היין והמצות היו ערוכים על השולחן אשר לפני ה'.
בשעה שהיה רבי בערצ'י בבית המדרש, עברה זוגתו )שהיתה אשה 
קשת רוח( ליד השולחן, ונתפס השירצ'ל )סינר( שלה במפה, ומבלי 
משים גררה אחריה את המפה שעל השולחן, וממילא נפלו המצות 
ונשברו, היין נשפך, ואף הכלים נשברו. ולא ידעה האשה את נפשה 

מרוב צער, ומתוך מרירות עלתה על יצועה בלב כבד על בעלה.
זעמה,  את  עליו  שפכה  הכנסת  מבית  בערצ'י  רבי  חזר  כאשר 
הזאת,  התקלה  בכל  אשם  שהוא  בכעסה,  עליו  לצעוק  והתחילה 
שלא הניח את המצות והיין על מקומם הנכון, ואיך עשה כדבר הזה, 
וישלחנה לחופשי  ייתן לה גט פיטורין  וברצונה שמיד לאחר החג 
מאומה,  השיב  ולא  חרפתו  החסיד  שמע  הזמן  אותו  כל  מאיתו. 
ואדרבה פייסה בדברים באמרו: "מאי שנא אם האשם תלוי בי או 
בך, הרי הכל מאיתו יתברך", ובניחותא הרים את המצות והיין ]הגם 
שנהג שלא לאכול בפסח ממה שנפל על הארץ, אעפ"כ לא שת 
למנוע  כדי  בחומרות,  להרבות  עתה  עת  שלא  בידעו  לזאת,  לבו 

מריבה בתוך ביתו[, והתחיל לערוך את הסדר בשמחה ודיצה. 
למחר נכנס הרה"ק מקארלין לבית המדרש, ומנה בפני התלמידים 
של  ומעשיו  העולמות,  בכל  ופעל  האיר  פלוני  צדיק  של  שסדר 
צדיק פלוני בעולמות אחרים: "אבל הסדר של רבי בערצ'י עלה על 

כולנה, כי איש לא השיג את מה שהוא השיג...".
הגאון רבי משולם איגרא זצ"ל, היה מחמיר שלא לאכול מצות, זולת 
'יחידים'  )יש  הכזיתים שחייב אדם לאכול מן התורה בליל הסדר 
המקפידים על כך – בחששם לחימוץ במצות, כי אם אין משגיחין 
חימוץ(,  לידי  לבוא  מאד  הן  קרובות   - האפיה  בעת  כהוגן  עליהן 
והיה משגיח מאד על אותן מצות שאכל בליל הסדר למצוות היום, 
בעבודת  שיתעסקו  המלאכה  עושי  גבי  על  עומד  עצמו  כשהוא 
הקודש כתיקונה, ומשעת קצירה עד אחר אפיה, היה בוחן ובודק 

שיהיה הכל בתכלית השלימות בכל פרטיה ודקדוקיה.
ולא  לאכול,  ילדיו  רעבו  היום,  חצות  אחר  פסח  בערב  אחת  שנה 
כבר  )כי  רעבונם  בו  להשקיט  שביעה  כדי  מאכל  משרתת  מצאה 
אותן  ונתנה  ה'מצות'  את  ראתה  תומה  לפי  החמץ(.  את  שרפו 
כמה  ידעה  שהרי  מאד,  נבהלה  הרבנית  בכך  משהבחינה  לילדים. 
יגיעות טרח הרב לאפות את המצות כהלכתן, ומהיכן ישיגו כעת 

מצות מהודרות כאלו? 
הבית  מן  לברוח  החליטה  בעלה,  מקפידת  ופחדה  חששה  מתוך 
ולחזור רק לאחר שישוב מבית הכנסת, וכך עשתה, אולם כאשר 
חזרה הביתה קיבלה בעלה הרב במאור פנים. הבינה האשה שאינו 
המצות  על  וסיפרה  בבכי  פרצה  לכן  המאורע,  מן  מאומה  יודע 
שנאכלו בטעות על ידי הילדים. מששמע כן הגאון השיב בפשטות 

ובניחותא: "מה לך כי תבכי? וכי אין בבית מצות אחרות?"...
הרה"ק מסאטמאר זי"ע, היה מספר מעשה זה בהתפעלות, והיה 
מוסיף ואומר, שעיקר החידוש הוא ה'פשטות' שהיתה בתשובתו, 
בדעתו  עלה  לא  השלימות,  בתכלית  בהשי"ת  אמונתו  ברוב  כי 
כלל לכעוס ולהתרעם, לא על הילדים ולא על המשרתת ואף לא 
על זוגתו, שאולי לא הצניעה את המצות בשמירה מעולה, שהרי 
על האדם לעשות רצון קונו, ואם הרי איתרמי ליה שהאכילו את 
והרי כך היה  - בוודאי שכך היה צריך להיות,  הילדים במצות אלו 
רצון ה' – שיקיים מצוות הלילה במצות אחרות, וממילא לא היתה 

לו קפידה כלל, ולא ראה שום מקום ופתח שיגרום לו לכעס...

)לקט מתוך 'באר הפרשה' – צו תש"פ(
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מאקד המחנה, ידע שיש במחנה פסירים 'פדוקים' שפינם מוכנים לפכול 
לחם באסח. הופ הכריז שכל מי שלפ יבופ לקחת פת מנת הלחם היומית, 

לפ יוכל כבר לקבל פת מנת הלחם לעולם. נפלצו, פאופ, היהודים החרדים 
לקחת פת הלחם ולהשמידו בפין רופה. פבל, רבי פייזיק כדרכו מחמיר 
על עצמו, והודיע מרפש שלפ יבופ לקחת פת מנתו. קצף עליו המאקד 

וחמתו בערה בו 

וגם על 'הסניגור של הנעליים' | 2 סיאורים מיוחדים מפוצרותיו 
של הגפון רבי יצחק זילברשטיין שליט"פ

את הסיפור הבא סיפר אחד המפורסמים מבין גדולי דורינו שליט"א, 
לתורה  תלמידים  של  עדרים  עדרים  מחנך  שנה  כשבעים  שמזה 
וליראה. הוא עצמו סיפר את הסיפור לפני קהל רב, בשמחת אירוסין 
של נכדתו, ולא העלים מהציבור שמדובר בו עצמו, אבל אנחנו נביא 

את הדברים בלי לציין את שמו.
בתקופת ילדותו שהה הגדול ההוא בעיירה קריניק, ובהיותו בחיידר 
המקומי נודע כשובב גדול. המלמדים ניסו שוב ושוב להושיבו ליד 
לניסיונות  הקשיב  לא  ושנינותו,  פקחותו  ברוב  הוא,  אבל  הספר, 
השכנוע, והמשיך להשתובב. יום אחד החליטו להביאו בפני האב"ד 

של העיר, באומרם שאולי הוא יצליח במקום שהם נכשלו.
והבין  שלפניו,  הילד  של  החדים  בחושיו  מיד  הבחין  האב"ד  הגאון 
שהשובב הזה נועד לגדולות. הוא פנה אליו בחביבות רבה, ואמר לו: 
"בקשתי שיביאוך לפני, כדי שתייעץ לי בפקחותך בדין תורה קשה 

שהובא לבית הדין שלי"...
הילד הקטן לא האמין למשמע אזניו, והיה בטוח שהאב"ד חומד לו 
ולאחר ששיבח מאד את  לצון, אבל הגאון חזר על הדברים שנית, 
פקחותו של הילד, אמר שדין התורה ההוא נסב אודות עניין קשה, 

"ולכן אני נאלץ להיעזר בך ובשנינותך".
שובבותו,  את  לרגע  הילד  שכח  לא  האב"ד  לפני  בעמדו  גם  ברם, 
ואמר: "לפני שאתן את הסכמתי לייעץ בדין, אני צריך לדעת מי הם 

בעלי הדינים...".
הם...  "התובעים  הרב.  אמר  הדין",  בעלי  הם  מי  אפוא,  לך,  "אגלה 
הנעליים של תושבי עיירתנו, קריניק, והנתבעים הם ספרי התורה...".
משראה גאב"ד קריניק את סימני התמיהה על פניו של הילד, המשיך 

בתיאור הדברים:
"הנעליים באו וסיפרו לי, שעד לפני מספר חודשים הן היו בהמות 
הגיע אדם  יחד עם הבהמות האחרות. לפתע  ורעו במרעה,  גסות, 
כמי  עצמו  את  הציג  מכובדות,  שידר  שלו  המראה  שכל  מכובד, 
שמתעסק עם ספרי תורה, וביקש מבעל הבית שלנו שייתן לו כמה 
בהמות, כי הוא צריך לעשות מהן את הקלף לספרי תורה. בעל הבית 

בחר כמה מאחיותינו הבהמות ונתן לו.
"לאחר ימים אחדים הגיע אדם נוסף אל המרעה, והפעם היה זה אדם 
פשוט וגס רוח, בלתי-מכובד בעליל, הציג את עצמו כמי שמתעסק 
בנעליים, וביקש גם הוא לקנות כמה בהמות, כי הוא צריך לעשות 

מהן נעליים... בעל הבית בחר אותנו ומכרנו לאיש".
הילד הקטן נמשך מאד אל סיפורו של גאב"ד קריניק והיטה אזנו אל 

ההמשך.
"הנעלים באו אלי", סיפר הרב, "והחלו לתנות את צערן, שלמרות 
שהן גדלו באותו מרעה ושכנו באותה רפת, עם אחיותיהן שנמכרו 
למי שמתעסק עם ספרי התורה, 'ראה מה עלה בגורלנו, ומה עלה 

בגורלן של הבהמות ההן'...
לביזיון  נידונות  לנעליים,  והפכונו  אותנו,  ששחטו  לאחר  "'אנחנו, 
ולכלימה נוראה. כנעליים, אנחנו נמצאות תמיד על העפר, במקום 
החול  עם  אותנו  מלכלכים  עלינו,  דורכים  כולם  ביותר,  המושפל 

והבוץ הנמצאים על האדמה.
"'גם כאשר האנשים הולכים לישון, וחולצים אותנו, משליכים אותנו 
אל מחוץ לחדר... לא מעוניינים להשאירנו ולו רגע אחד בתוך החדר, 
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בטענה שנודף מאתנו ריח לא טוב...
ואין  בלות  כבר  כשהנעליים  בנו,  השימוש  את  שמסיימים  "'ואחרי 
אפשרות ללכת בהן יותר, זורקים אותנו אל האשפה, ושוב מביישים 

אותנו...
"'ואילו אחיותינו שנרכשו כדי להשתמש בהן לספרי תורה, זכו לכבוד 
וארונות  פאר  היכלי  באיזה  אותן,  מאחסנים  איפה  תראה  מלכים. 
שיש הן מונחות! הרי כל גבאי משתדל לעשות בבית הכנסת שלו 

את ארון הקודש המפואר ביותר!
קמים  הכל  וכבר   - מהארון  התורה  ספרי  את  מוציאים  רק  "'והנה 
לכבודן, ניגשים אליהן ביראת כבוד מנשקים אותן בדחילו ורחימו, 

ולא יושבים עד שספרי התורה מונחים במקומם. איזה כבוד!
וצריכים  התורה,  בספר  כלשהי  בעיה  יש  כאשר  זאת,  כל  "'ולאחר 
לגנזו, מה רבה היא מידת הזהירות שנוהגים בהם גם בשלב זה, עד 
וקוברים אותם בבית קברות שבו נקברים  שמביאים אותם לגניזה, 

בני אדם!'"
ואמרו:  וסיפר לילד השובב, שהנעליים טענו  גאב"ד קריניק הוסיף 
הגדול  הכבוד  על  התורה,  ספרי  את  הדין  בבית  לתבוע  "ברצוננו 
וכלימה  ובחרפה,  בבושה  מפקירים  שאותנו  בעוד  להם,  שעושים 
אותנו  האכילו  מרעה,  באותו  יחד  גדלנו  הרי  פנינו!  את  מכסה 
מאותו אבוס, ומדוע הם זכו לכבוד גדול שכזה, ואילו אנחנו נידונות 

לבושה?!"...
הילד שמע את הדברים ונחרד אל לבו... הוא פנה אל הגאב"ד ואמר 
שברצונו לשמש כסנגור על הנעליים, שכן התביעות שלהן נשמעות 

דווקא מאד הגיוניות...
)כך  "יענקל'ה  לו:  ויאמר  בזרועו,  הילד  את  הגאון  תפס  זה  בשלב 
נקרא לילד לצורך הענין( – אל תמהר להחליט שהנעליים צודקות; 
להם  מגיע  התורה  לספרי  שניתן  הרב  שהכבוד  באוזניך  אגלה  אני 

בצדק.
"דע לך, ששונה היתה דרכן של הבהמות שנעשו נעליים, מהבהמות 
לסוליות  המשמש  העור  את  ליצור  כדי  שכן  תורה.  לספרי  שהפכו 
שם  להשקיע  צורך  אין  וגם  הרבה,  להתאמץ  צריך  לא  נעליים, 
מחשבה גדולה. עור הסוליה צריך להיות עבה, וכדי להפוך את עור 

הבהמה לסוליה, לא דרוש מאמץ גדול.
ספר  של  הקלף  לעשיית  המשמש  בעור  להבדיל,  כן,  שאין  "מה 
זו,  במלאכה  מאד  עד  גדולים  מאמצים  להשקיע  צריכים  התורה, 
רב,  זמן  ועושי-המלאכה השקיעו בכך  שכן הקלף צריך להיות דק, 
ומי  בהצלחה.  בידם  תעלה  שהמשימה  כדי  די  בלי  עד  והתאמצו 

שמשקיע ומתאמץ – מגיע לו שכר גדול!
"בנוסף לכך", המשיך הגאב"ד ואמר, "בקלף של ספרי תורה צריך 
כוונת 'לשמה', מה שאין כן, כמובן, בעור המשמש לסוליות נעליים...
לנעליים,  ולהבדיל,  תורה,  לספר  ששימשו  הבהמות  אם  גם  "ולכן, 
ההבדלים  בשני  די  הרי  אבוס,  ובאותו  מרעה,  באותו  ורעו  גדלו 
המשמעותיים הללו, כדי להעניק לספר התורה את כבודו הראוי לו!

העומדים  הקשיים  כל  ולמרות  ולהשקיע,  להתאמץ  שמוכן  מי  "כי 
בדרכו, מוסר את עצמו עבור המלאכה - אחת דתו להצליח, ובסופו 

את  ויעריכו  מפניו,  יעמדו  הכל  גדול;  כבוד  יקבל  גם  הוא  דבר  של 
המאמצים שעשה".

נקלטו  שהדברים  והבין  השובב,  הילד  של  בפניו  התבונן  הגאב"ד 
במוחו היטב. הוא לא היה צריך להוסיף ולו מילה אחת. הילד הבין 

עתה בצורה היותר ברורה, מדוע נקרא לבוא לבית האב"ד!
לימים הוא יספר לשומעי לקחו, שברגעים אלה של השיחה בבית 
עבור  ולהתאמץ  להשקיע  שמוכן  שמי  הכלל  במוחו  נצרב  האב"ד, 
לימוד תורה, ומוסר את נפשו על כך שהלימוד יהיה גם לימוד לשמה 

– יזכה בסוף לכל הטובות הגדולות המובטחות לנו בתורה עצמה.
לאחד  שצמח  עד  רבתי.  בשקידה  ללמוד  והחל  שובבותו,  את  עזב 

מגדולי התורה והיראה בדורנו, שהכל שותים בצמא את דבריו.
ללמדנו, כיצד מחנכים גם ילד שובב שכזה!

אם היה האב"ד מייסר את הילד בשוטים, לא היה יוצא מכך מאומה. 
כזו  בצורה  ולשכנעו  עוקפות,  בדרכים  אליו  לבוא  העדיף  הוא 

שההשקעה משתלמת, והמאמץ הוא כדאי!

עניין המחמאות הוא אחד מיסודות החינוך הגדולים ביותר, והדבר 
חשוב במיוחד בדור כשלנו, כאשר הילדים זקוקים למילה טובה.

צריך להביא את ילדינו למצב כזה, שילמדו את התורה מתוך חשק, 
ידי שידעו שהאושר הגדול ביותר  וזאת על  מתוך אהבה ומסירות, 

עלי אדמות, מתבטא רק בלימוד התורה וביגיעתה.
מי שמלמד את לשונו לומר לילדיו ולחניכיו רק את המילה "אסור", 

ואינו יודע לפלס לליבם דברים של מחמאות, לא יצליח בחינוכו.

בסיביר  עצורים  שהיו  היהודים  תכננו  האביב,  חודש  מועד  בהגיע 

הילד שמע פת הדברים ונחרד 
פל לבו... הופ אנה פל הגפב"ד 
ופמר שברצונו לשמש כסנגור על 
הנעליים, שכן התביעות שלהן 
נשמעות דווקפ מפד הגיוניות...
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נודע  אייזיק  רבי  – לאפות מצות.  רוט בראשם  אייזיק  יצחק  ורבי   –
הוכיח,  הפסח  חג  לקראת  וגם  מצוות,  לקיום  שלו  הנפש  במסירות 
לכל מי שרצה לראות ולשמוע, שאין דבר העומד בפני הרצון, ואם 
רק רוצים – אפשר לשמור על הפסח בטהרה, גם מתחת לאפם של 

האויבים הארורים.
ר' אייזיק, שהיה בסיביר, קיבל משלוח של כמה ק"ג קמח שמורה 
מגליציה. אמנם הקומוניסטים ברוב רשעותם עכבו את המשלוחים 
כדי למנוע מיהודים שומרי תורה מלאכול מצות, אולם בזאת הפעם 

העלימו עין משום מה, והמשלוח הגיע בעתו.
הכין לו רבי אייזיק תנור מפח, הכשיר וליבן הכל כהלכה, לש ואפה 
מצות. לארבע כוסות השתמש בחמיצת סלק )'בורשט'( הנחשבת 

ל"חמר מדינה", ולכרפס השתמש בתפוחי אדמה שהיו במחנה.
ברם, צרה חדשה צצה ובאה עליו. מפקד המחנה, שקיבל מידע על 
כל זה ממלשינים יהודים, ידע שיש במחנה אסירים 'אדוקים' שאינם 

מוכנים לאכול לחם בפסח.
הוא עמד והכריז, שכל מי שלא יבוא לקחת את מנת הלחם היומית 
שתחולק על ידי הנהלת המחנה, לא יוכל כבר לקבל את מנת הלחם 

לעולם.
באין  ולהשמידו  הלחם  את  לקחת  החרדים  היהודים  אפוא,  נאלצו, 
רואה. אבל, רבי אייזיק כדרכו מחמיר על עצמו, והודיע מראש שלא 

יבוא לקחת את מנתו.
יקבל  לא  מעתה  כי  והבטיח  בו,  בערה  וחמתו  המפקד  עליו  קצף 
ללחם. "אם יש באפשרותך להסתדר שמונה ימים בלא לחם, אות 
הנהלת  ידי  על  המחולק  ללחם  זקוק  אתה  ואין  עשיר,  שהנך  ברור 

המחנה!"
רבי אייזיק כדרכו בקודש לא דאג את דאגת המחר. שמחה גדולה 
עד  בהידור,  המצות  חג  את  לחוג  השי"ת  שזיכהו  על  בליבו  הייתה 
כמה שאפשר בנסיבות הזמן והמקום, ומה לו לחשב חשבונות של 
מה בכך, מה יהיה אחר הפסח. הרי הקב"ה הטוב והמיטיב שהביאו 

עד הלום, יעזור גם להבא.
ישב רבי אייזיק דרך חרות בראש השולחן, אמר את ההגדה, ופירש 
לא  בעצם  וכו'.  במצרים"  לפרעה  היינו  "עבדים  הקטע  את  לבניו 
ה"עבדות"  של  משמעותה  את  המידה  על  יתר  לפרש  צריך  היה 
גדול  'בית עבדים'  ומשמעותה של הכמיהה לחרות, שהרי בתוככי 

הוא יושב, ורוסיה צועדת במורשתה של מצרים.
המלשין  לפתע  נכנסו  מצרים,  ביציאת  ומספרים  יושבים  בעודם 
היהודי ומפקד המחנה. המלשין, כך התברר אחר כך, סיפר למפקד 
כי רבי אייזיק עורך בלילה 'טקס דתי' מיוחד בחג הפסח, ומן הראוי 

לבוא ולראות...
בואם של השניים לא הוסיף חדוה והרגשת חירות, אך רבי אייזיק, 
לא  כאילו  ובמנוחה,  בשלוה  ההגדה  בסדר  המשיך  בה',  בביטחונו 

אירע דבר.
אחזו  אילו  והנה,  עכשיו.  אומרים  הם  מה  לדעת  מסתקרן  המפקד 
המסובים ב"ואתא כלבא" או ב"ואתא שונרא", דומה כי היה הדבר 
מתאים לכבודם של האורחים הלא קרואים, אלא שרבי אייזיק אחז 
אז ב"יכול מראש חודש". לך וספר לגוי מה פירושן של מילים אלו...
בזה הרגע הבזיק רעיון מופלא במוחו של רבי אייזיק, וברבות השנים 
יאמר לצאצאיו, שרק השי"ת יכול היה להעלות לו רעיון שכזה בתוך 

זמן כה קצר.
חודש"  מראש  "יכול  באידיש:  מתובלת  ברוסית  מסביר  החל  הוא 
כבר  החג  לכבוד  סטאלין  עבור  לעבוד  שמפסיקים  חושב  הייתי   –
עצמו  החג  ביום  רק   – ההוא"  "ביום  לומר  תלמוד  חודש,  מראש 

מפסיקים לעבוד...
משעות  לעבוד  להפסיק  שאפשר  סובר  הייתי   – יום"  מבעוד  "יכול 
ומרור  שמצה  בשעה  אלא  אמרתי  לא  ההוא,  ביום  "ת"ל  הבוקר, 
מונחים לפניך", הווי אומר רק בלילה אנו פטורים מעבודה, ויכולים 

לחוג את הפסח...
הפירוש מצא חן בעיני המפקד, ואף המלשין שהיה בבחינת 'מלאך 
ידיעתו  'ענה אמן בעל כורחו' אחר פירושו של רבי אייזיק...   – רע' 

בתורה לא הגיע למידה כזו, שיוכל לסתור את הפירוש.
הם נפרדו לשלום, אך לפני שיצא הודיע המפקד שהוא עדיין דבק 
בדעתו, שלרבי אייזיק לא מגיעה מנת הלחם על חשבון המחנה, כי 

הוא עקשן ואדוק בדתו. אמר ויצא.
וכשיצא, יכול היה רבי אייזיק להמשיך באמירת ההגדה מתוך דיצה 

וחדוה. כך עברו עליו ימי חג המצות.
והנה,  לחם.  בלי  עתה  יעשה  מה  לחשוב  נתעורר  הפסח  משעבר 
האוכל.  חלוקת  על  הממונה  רוסיה  אשה  עבדה  המחנה  במטבח 
ושמעה  אייזיק,  רבי  של  המופלגת  צדקותו  את  ראתה  הזו  האשה 
עליה  עשה  והדבר  דת,  מטעמי  לחם  מלבקש  נמנע  הפסח  שבחג 

רושם עז.
בו  ונתקיים  היומית,  הלחם  מנת  את  עבורו  להטמין  החליטה  היא 

"שומר מצווה לא ידע דבר רע", כי חלקו הקצוב לו נשמר עבורו.
זאת ועוד, האשה דיברה גם עם המפקד, שירחם על רבי אייזיק כי 
זה מן הראוי לקפחו על עקשנותו. למרבה הפלא,  ואין  הוא,  צדיק 
נכמרו רחמיו של המפקד האכזרי, והוא אף הוסיף לו מנה כפולה של 

לחם עבור כל הימים שלא קיבל.
כך זכה רבי אייזיק במנת לחם כפולה ומכופלת.

הבן, ר' אברהם שלמה, שח ברבות הימים: "עד אותו פסח לא אכלנו 
לחם לשובע, כי הקומץ לא השביע את הפיות הרעבים, ומאותו פסח, 

כאשר קבלנו מנות כפולות במידה גדושה, לא ידענו עוד רעב"...

)מתוך הגדה של פסח 'חשוקי חמד'(
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אעם בפתי פליו בערב אסח בבוקר, הופ היה מפושר בפמרו: 'כבר זכיתי 
לגייר היום'. היו גרים שרצו לזכות להיכנס לעם היהודי בערב החג כדי 

שיוכלו לקיים פת מצוות החג כגרי צדק פמתיים. כשפני בפתי למכירה הופ 
היה כבר פחרי תאילה ופחרי סיום מסכת ופרוחת בוקר ופחרי גיור, למרות 

כל הלחץ והמתח של ערב יו"ט, היה חשוב לו להכניס תחת כנאי השכינה

הגפון רבי פברהם ישעי' קרליץ שליט"פ, על מפחורי הקלעים של מכירת 
חמץ וערבי אסחים פצל מרן הגפון רבי נסים קרליץ זצוק"ל

כתלי בית משפחת קרליץ ברחוב הרב בלוי 5 בבני ברק, ספוגים בד' 
אמות של הלכה. כאן התגורר שנים רבות מרן פוסק הדור הגאון רבי 
נסים זצוק"ל - עד שעבר למעונו ברמת אהרן, כאן נפתח הבית דין 
צדק דבני ברק, כאן יגע בתורה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. 
בשלושים וחמש שנה האחרונות מתגורר כאן הבן הממשיך ברבנות 
מהסבא  ולפניו  הגדול  מהאבא  לו  היא  מורשה  'הליגמן',  ביהמ"ד 
הגדול הגאון רבי נחום מאיר זצוק"ל - הלא הוא יבלחט"א הגאון רבי 
אברהם ישעי' שליט"א. בימי ערב חודש ניסן, הבית כאן נושם כבר 
אווירה של 'הלכות הפסח'. אחד מבני הבית מצטט לנו את דרשת 
שבת הגדול בשנת תשס"ח אז אמר מרן הגר"נ זצוק"ל: 'כבר עברו 
הימים וכבר אין לנו כעת ל' יום עד הפסח ועל כל אחד לראות לחטוף 

מה שעוד אפשר בימים שנשארו'.
'מוסף שבת קודש' נועד עם בנו שליט"א, המעלה זכרונות ועובדות 

מהימים ההם, בהלו נרו עלי ראשם.

ריתחפ דפורייתפ בסלון
התחיל  מתי  נסים'.  רבי  של  חמץ  'המכירת  מאורסם  דבר  זהו  היום 

הכל?
היה  הכ"מ  זצוק"ל  האבא  כן  לפני  שגם  היא  האמת  תשכ"ו.  בשנת 
לאברכים  גם  אבל  'הליגמן',  של  בתים  לבעלי  בעיקר  חמץ  מוכר 
מהכולל ולעוד בני תורה, הוא היה משתמש בטפסים של רב העיר 
הגר"י לנדא זצוק"ל והיה הולך בערב פסח להביא לו את הטפסים. 
בשנת תשכ"ו הוא החליט שראוי לעשות את החומרא של המשנה 
צריך  אם  המכיירה  לגבי  מחלוקת  שמביא  תל"ו,  בסימן  ברורה 
זה  הידור  לקיים  ובשביל  בי"ד,  מכירה  שמספיק  או  בי"ג  מכרה  גם 
הגיעו  הראשונה,  השנה  את  זוכר  אני  הגדולה.  המהפכה  את  עשה 
300 טפסים, כילד אני הייתי הולך לדפוס בדרך לת"ת, להביא את 
אלפים  עשרות  על  מדובר  והיום  גדל  זה  לשנה  משנה  הטפסים. 
ובאים  בשכונותיהם  המצטרפים  מלבד  דין,  הבית  מטעם  טפסים 

למכור כאן.
כאן בחדר שאנחנו יושבים החלה המכירת חמץ. כאן גם נוסד הבית 

דין, אבל בתשכ"ו, עוד לא היה בי"ד מסודר, מפעם לפעם היה דין 
י"ג  בקניינים  לשלב  צריכים  היו  כי  המכירה,  על  ויכוחים  היו  תורה. 
וי"ד. אני זוכר שלמדתי בישיבת פוניבז', ראש הישיבה הגאון הגדול 
הלכתי  ויכוח  על  בשיעור  הזכיר  שליט"א  פוברסקי  דב  ברוך  רבי 
למעשה  החמץ.  מכירת  על  זצוק"ל  אבא  להבחל"ח  עם  לו  שהיה 
נעשה  לא  למה  טען  שליט"א  והגרב"ד  אחד,  לכל  פרוטה  לוקחים 
קנין סודר לכל אחד, שהגוי יתן סודר. האבא שאלו איך נבצע זאת 
כלי  נקרא  וכל מסמר  חבילת מסמרים  שיקנו  והוא הציע  למעשה, 

ויהיה קנין לכל אחד.
ויכוחים סוערים על  נזכר בערגה, "שהיו כאן  הוא  כילד"  זוכר  "אני 
דיונים בנוסח. היו מגיעים בעלי תריסין כמו הגאון ר"ש קוסובסקי 
זצ"ל, הגאון האדיר רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל ולהבחל"ח הגאון רבי 
הגאון  היה  הרוחות,  את  מרגיע  שהיה  ומי  שליט"א,  בויאר  יהודה 
השתכלל".  הנוסח  שנה  כל  זצוק"ל...  גריינימן  חיים  רבי  הגדול 
הגראי"ש שליט"א פותח מחברת ישנה ומראה את השטר הראשון 

בכתב ידו של אביו הגדול משנת תשכ"ו.
פיך הציבור קיבל פת המכירה החדשה?

ציבור בני התורה קיבל בהתלהבות. בעיקר מבני ברק אבל אני זוכר 
זצוק"ל  מאיר  יששכר  רבי  הגדול  הגאון  את  למשל  שנים  באותם 

yaakov Naumi/Flash90
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שהיה מגיע מנתיבות למכור את החמץ כאן, או את כ"ק האדמו"ר 
מסלונים הנתיבות שלום זצוק"ל ששלח שליח. גם יבלחט"א הגאון 
הגדול רבי דוד סולוביצ'יק )שליט"א( זצ"ל, שלח שליח למכור כאן. 
לחדר  הגיע  זצוק"ל  הגראי"ל  מרן  שרשכבה"ג  אחת  שנה  זוכר  אני 
כאן, החדר היה מלא באנשים, והוא נעמד כאן ליד הקיר ומילא את 

שטר ההרשאה.
מי שהיה מוכר ממרחקים היה הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א 
זוכר שנה אחת שהאבא עורר שאולי  ביוהנסבורג. אני  בימי שבתו 
רבי  ישבו כאן הגאון האדיר  ליוהנסבורג.  בין כאן  יש הבדלי שעות 
שלמה  בן  אליהו  רבי  הגאון  ולהבחל"ח  זצ"ל  גנחובסקי  אברהם 
סגורים  היו  כבר  הילדים  ספרי  'אטלס'.  שאביא  ובקשו  שליט"א 
ישבו  והוצאתי.  פתחתי  וכהוראתם  לנכרי,  מכורים  של  בארונות 

וחשבנו והגיעו למסקנה שאין הבדלי שעות.
היתה שנה אחת שהאבא החליט שאולי מישהו ירצה למכור מהמזרח 
הרחוק ועשה 'מכירה גמורה' גם בי"ג בשביל המזרח הרחוק. באותה 
בזה  ראה  והאבא  חמץ,  למכור  קונג  מהונג  קהילה  רב  הגיע  שנה, 

סיעתא דשמיא.
הגיע  הראשונה  בשנה  ישראל',  'שארית  בד"צ  כשהוקם  אגב, 
הגאון רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל לבקש רשות מהאבא זצוק"ל 
לעשות מכירת חמץ ע"י שארית ישראל כשהמכירה בפועל בשנים 

הראשונות נעשתה אצל האבא.

גוי כהלכה
פעם באתי אליו בערב פסח בבוקר, הוא היה מאושר באמרו: 'כבר 
זכיתי לגייר היום'. היו גרים שרצו לזכות להיכנס לעם היהודי בערב 
החג כדי שיוכלו לקיים את מצוות החג כגרי צדק אמתיים. כשאני 
באתי למכירה הוא היה כבר אחרי תפילה ואחרי סיום מסכת וארוחת 
בוקר ואחרי גיור, למרות כל הלחץ והמתח של ערב יו"ט היה חשוב 

לו להכניס תחת כנפי השכינה.
מי היה הגוי שקנה פת החמץ?

שהגוי  שנה  והיה  ברמן.  בפרדס  שעבד  גוי  ארגנתי  שאני  שנים  היו 
העסקא  את  לגמור  אותי  הנחה  והאבא  באיחור  פסח  אחרי  הגיע 
איתו. הוא הדריך אותי לשאול אותו אם רוצה לשלם, כשהוא הגיע, 
אמרתי לו את הנוסח שהאבא אמר לי, הגוי, שלא התאים לו שבחור 
צעיר מנהל איתו 'עסקים' אמר לי, 'אבא שלך לא אמר לך שאני מבין 

בכסף...'
ברח'  גר  שהיה  בב"ב,  שבת  של  גוי  עם  סיכמתי  שנים  כמה  אח"כ 
כשהתקשרתי  מראש.  סיכמתי  אחת  שנה  השלושה,  פינת  הרצל 
בי"ג ניסן בבקר הוא לא ענה. הלכתי לשם, דפקתי ולא פתחו התברר 
שהסתכסך עם מישהו וברח. סיפרתי לאבא הוא אמר: 'אשר פיהם 
המכירה  ושעת  גוי  שאין  מכך  מתוח  מאד  הייתי  אני  שווא',  דיבר 

קרבה, והוא היה רגוע ושלו, יהיה בסדר.
שמאז  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול  הגאון  הגיע  לפתע 
השכונה,  כל  של  החמץ  את  כאן  מכר  אלחנן  רמת  של  רבה  היותו 
ערבי  והיה  אלחנן,  רמת  את  בנו  שנה  באותה  גוי.  שאין  לו  אמרתי 

שניקה את בית הכנסת מחול והלכלוך, והוא אמר שיביא אותו. אבא 
אמר לנו איך להסביר לו בדרך את משמעות המכירה. נסענו להביא 
והלוויתי לו את הכסף, היו גם שתרגמו לו  לו,  ובדרך הסברנו  אותו 

לשפות.
אח"כ היו צריכים 'לשמור אותו' לבוקר למכירה של י"ד ניסן. הגאון 
קטנים  ילדים  עוד  לו  היו  לביתו,  הכניסו  שליט"א  יצחק  רבי  הגדול 
אז, הוא דאג לו לארוחת ערב ושמר עליו כל הלילה, ובבוקר הביא 
אותו. מאז הוא דאג לגוי, והביא את הגוי של 'עזר מציון' כבר עשרות 

שנים. הוא גוי 'ותיק' אצלנו שכבר יודע לומר את הקניינים.

עם זקני פרץ
פלו סיאורים מענינים זכורים מהמכירה?

שטר  את  לו  להביא  זצוק"ל  הסטייפלר  למרן  שנים  הולך  הייתי 
המכירה. שנה אחת הייתי נער צעיר כשבאתי, ואמרו לי שהוא אצל 
בנו יבלחט"א מרן שר התורה שליט"א. אמרו לי או שאלך לשם או 

להמתין לו בבית.
ראיתי  מרחוק  הרחוב.  בסוף  חיים  רבי  של  לביתו  לצאת  החלטתי 
והוא  אליו  ניגשתי  לדרמן,  ליד  והיה  ירד  כבר  הסטייפלר  שמרן 
התחיל לחשבן מה יותר קרוב לחזור לבית בנו, או ללכת לביתו הוא. 
הוא כבר בקושי הלך. אמרתי לו שישוב לביתו הוא. והוא אומר לי: 
לא  כבר  זקן,  אני  לעזור,  או  ללמוד  או  צריך  אתה  יקר.  שלך  'הזמן 
לומד כמו שצריך ולא עוזר...' מקורבים שבדיוק עברו ברחוב עזרו 
לי לשכנע אותו שיותר קרוב לו לבית, וככה כל הדרך הוא רוטן 'אני 
זקן וריחמו עלי'... הוא מתנצל כל הדרך ואני מרגיש את הזכות שלי 

ללוות את מרן הסטייפלר.
הגענו לביתו והוא ישב וכתב את השטר ואחר כך ליווה אותי לדלת 
ובירך אותי בברכות ושוב התנצל על הטרחה שכביכול גרם לי, ואז 

הלכתי לשם, דאקתי ולפ אתחו 
התברר שהסתכסך עם מישהו 
וברח. סיארתי לפבפ הופ פמר: 
'פשר איהם דיבר שוופ', פני 
הייתי מפד מתוח מכך שפין 
גוי ושעת המכירה קרבה, והופ 
היה רגוע ושלו, יהיה בסדר
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לחש לי באוזן: 'אפילו שזמנך יקר, בני רבי חיים הוא מתמיד. אליו 
תעלה במיוחד!'.

בשנים מאוחרות גיסי הגאב"ד הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א 
אמר  אחת  ששנה  מספר  הוא  זצוק"ל.  הסטייפלר  למרן  הולך  היה 
לו מרן זצוק"ל שהוא רוצה דווקא בשטר שכתוב בו לשון שליחות 
יוסף  הנימוקי  דעת  את  והביא  קנין,  קבלת  ע"ז  ושיהא  במפורש 
שהקנין הוא לחיזוק הדבר. כשחשש שמא אין בשטר מספיק לשון 

שליחות, הוא ביקש להקנות את כל החמץ שלו למוכר בקנין סודר.
בצידה  השכל  מוסר  עם  עובדה  בעוד  נזכר  שליט"א  הגראי"ש 
שהאבא  "אחרי  שליט"א:  דורינו  מאורי  של  גדלותם  את  המראה 
וגם  כאן,  למכור  המשכתי  שנה,   35 לפני  אהרן  לרמת  עבר  זצוק"ל 
ב'הליגמן' כמובן. בשנים הראשונות היו לי עוד ילדים קטנים בבית, 
אז שמתי פתק על הדלת שהמכירה רק בהליגמן. כמובן שהיו כאלו 
שדפקו ואמרו באנו ממרחק, כי היו רגילים לבא לכאן כל שנה ולא 

ידעו שהאבא עבר לרמת אהרן.
הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  שרבינו  הבית  מחלון  הבחנתי  לפתע 
שפתחתי  עד  לפה.  בדרך  הכביש  את  חוצה  שליט"א  אדלשטיין 
את הדלת אני רואה שהוא כבר פונה למדרגות לרדת חזרה, אחרי 
פתק  ראיתי  תומו,  לפי  כמשיח  לי  אומר  הוא  הפתק.  את  שראה 
והוא  חלילה,  ישיבה  לראש  התכוונו  לא  לו:  אמרתי  מפריע...  שזה 
אותו  ש'הכרחתי'  כמובן  התכוונו?!...  למי  אז  לי:  אומר  בפשטותו 
ומיד אח"כ הורדתי את הפתק מהדלת. מאז, הוא  להיכנס למכור, 
כשלוחו.  שליט"א  בצלאל  רבי  בנו  את  שולח  והיה  הגיע  לא  כבר 

כנראה אחז שזה מפריע.
ובאמת היו ת"ח נכבדים שהמשיכו להגיע לכאן כל שנה מלבד אלו 
שהלכו לרמת אהרן, כמו למשל הגאון המקובל רבי שריה דבליצקי 
זצוק"ל שהיה אומר 'מערבין בבית ישן'. אגב, האבא זצוק"ל הכ"מ 

היה מתענין אצלי כל שנה אם רבי שריה כבר הגיע למכור.

רשות הרבים
האסח  כלי  פת  שמורידים  קרליץ  משאחת  הנהגת  על  שמענו 

מהבוידעם בפור לי"ד דוקפ. הפמנם?
אכן כן. לא היה שייך קודם, בגלל מכירת חמץ כל היום של י"ג, וגם 
היו צריכים לבדוק חמץ. היו משועבדים לציבור. דודי הגאון רבי נתן 
קופשיץ שליט"א כבחור היה מגיע לעזור למכירת חמץ כאן בבית. 
לו:  כך. האבא אמר  ושאל את אבא על  פעם הוא מצא שטר כסף 
בערב בדיקת חמץ הבית כאן זה רשות הרבים. לגבי הכלים, פשוט 

לא היה זמן קודם.
פני  על  נסוכים  שהיו  והשלווה  הרוגע  כי  מציין  שליט"א  הגראי"ש 
האבא הגדול כל השנה, נשמרו גם בערב פסח. בי"ג האבא היה מתוח 
בגלל האחריות. למרות ששאלות שנגעו למעשה הוא ענה. היה כאן 
אברך שבא לראות כל שנה את המכירה, ואמר לי: 'זה משפיע עלי 
יראת שמים'. ברגע שנגמרה המכירה, הוא היה נראה שונה לגמרי, 
בכזו שמחה.  גם  הגיע  פניו. לשריפת חמץ  עם שמחה שניכרה על 
בביהכנ"ס  יותר  מוקדם  במנין  אהרן  ברמת  התפלל  לי"ד  "באור 

דחסידי ביליץ" מעיד הגראי"ש, "להשערתי, כי הזדרז לבדיקת חמץ, 
כי מיד לאחר שאנשים סיימו בביתם בדיקת חמץ הם באו למכור עד 

שעה מאוחרת בלילה והרב רצה להיות מוכן לקראתם".
 )!( אחה"צ  פסח  בערב  אלמנה  הגיעה  השנים  "באחת  נזכר:  והוא 
אטריות  הרבה  לה  שיש  אמרה  היא  החמץ.  את  למכור  ששכחה 
ופתיתים שצריך לשרוף ואין לה כח. אבא שלח אותי לטפל בזה... 

הבאתי לכאן ועמדתי לשרוף עד כניסת יו"ט.
מציין  שליט"א  קרליץ  ראי"ש  הרה"ג  הגדול  דודו  ונאמן  האחיין, 
עובדה שהיתה קורה כל שנה בערב הפסח בבית מרן פוסק הדור: 
"יש הרבה שלא סומכים על המכירה לחמץ בעין, כל השנים הביאו 
חמץ לבית הרב, הרי הבית הפקר לכלל, הגיעו עם ויסקי ועוד חמץ 
גמור בעין והשאירו בבית, והגוי שכר את החדר. בהתחלה היו יחידים 
ובאו עוד ועוד והעבירו למרפסת הבית או חדר קטן, כמויות אדירות 

הביאו, והיום מביאים לבי"ד".
הגראי"ש שליט"א נזכר ששנה אחת מישהו מבני הבית שבר בקבוק 
המכירה  לפני  כי  לשלם  שצריך  אחז  והאבא  הללו,  מהבקבוקים 
על  ויסקי  בקבוק  נשבר  אחת  שנה  פשיעה.  וזה  שומרים  אנחנו 
יעשה בכזה מקרה, אם  רגיל בערב פסח  "נתבונן מה אדם  הספה: 
יכנס לסלון הנקי ויסקי ועוד נשפך על הספה... האבא הסתכל ואמר 

ברוגע, 'לשים בשמש. עד זמן איסור זה יתייבש'...
ראי"ש קרליץ מוסיף ומתאר: "הרי בכל בית רגיל, בי"ג ניסן הבית כבר 
מצוחצח, יש בתים ששולחן הסדר כבר ערוך, ובבית הרב שהמונים 
עוד באים למכור חמץ, בכזה רוגע. אנשים באים עם חבילות אטריות 
וופלים ובייגאלך, ולא כועסים על אף אחד. מראים להם היכן להניח... 
והרב  פסח,  בערב  השולחן  על  התפזרו  מרק  שקדי  השנים,  באחת 

בכזה רוגע ושלווה דאג שינקו את החדר. בלי לחץ ובשלווה.
שנה אחת הגיע יהודי אמריקאי תמהוני בערב פסח בזמן המכירה, 
ואמר רוצה להישאר כאן בליל הסדר. בדקנו מיהו, והגענו עד הגר"ש 
ונבהל  מכירו  שהוא  בטלפון  לי  שסיפר  מאופקים  זצוק"ל  פינקוס 
לשמוע שהוא הגיע לכאן הביתה... נסינו לרמוז לו שזה לא מתאים, 
כמובן  שמע  כשהרב  מהבקשה.  שמע  שהרב  עד  היה  הכל  אבל 
שהסכים והוא ישב בליל הסדר וגם היה לו מה לומר... הוא היה צריך 
בן  בהיותו  ביקש  הוא  ה'סדר',  את  כשגמרו  מיוחדת.  לב  תשומת 
חו"ל שרוצה גם ליל סדר יו"ט שני ושהרב ישב איתו, והרב ישב כמה 

שעות כל ליל הסדר במוצאי יו"ט"!
חמץ  מכירת  עשה  הוא  אחת  "שנה  צפים:  ממשיכים  והזכרונות 
מאוחר בערב פסח שחל בשבת, ושנה אח"כ הגיע יהודי ואמר 'שנה 
לו  שאמרו  השתכנע  ולא  מאוחר'...  יותר  שמכרו  ראיתי  שעברה 
שכבר נמכר החמץ. לא היה כאן בבית טלפון - מספר הבן הגראי"ש 
- הבאתיו לשכן כאן, הגר"צ צביאלי שליט"א, שם היה טלפון והוא 
שהגיע  עד  מכרו...  לא  עדין  אם  לשאול  הרבנים  לכל  התקשר 
לא  פסח  שבערב  יודע  לא  יהודי  עליו:  שצעק  זצ"ל  אונגר  לגרי"ש 
מחכים מאוחר... ואז התעורר הלה ונזכר שיש לו ארגז בירה בבית 
ואין לו כוח לבער. הלכתי עמו לביתו בקצה העיר וב"ה הספקתי עוד 
לפני חצות לשפוך את כל הבירות. מאז, גם בשנים שערב פסח היה 
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בשבת, האבא עשה כמעט בזמן של כל שנה את המכירה".

כפילו הופ יצפ ממצרים
עד פיזה שנה מרן זצוק"ל באועל מכר פת החמץ?

צריך  היה  שבת  במוצאי  שנה,  באותה  תשע"ג.  עד  קרליץ:  ראי"ש 
לומר דרשת שבת הגדול ובשבת קיבל חום גבוה ובמוצש"ק לקחו 
אותו לבית חולים. הייתי שם עמו והתעורר באמצע הלילה ומתוך 
אותו  הטריד  זה  מלכה,  למלווה  'המוציא'  יש  אם  ושאל  גבוה  חום 
מראש  מלכה'.  'מלוה  אכל  לא  עדין  אך  חלש  מאד  שהיה  למרות 
על  ישב  הוא  ירצה.  שאולי  חשבתי  כי  חלה  פרוסת  איתי  הבאתי 
המיטה ואכל ושתה, אפילו כוח שאשים לו כובע על הראש לברכת 
ויתר.  לא  מלכה  המלווה  על  אבל  חולשה  מרוב  לו  היה  לא  המזון 
הוא  השבוע,  שליט"א  לנדו  דב  רבי  הגדול  לגאון  זאת  )סיפרתי 

התרגש וקרא: 'אשרי איש ירא את ד' במצוותיו חפץ מאד'!(
בבוקר לא ידע מה מצבו הבריאותי ומה יהיה אתו בהמשך היום, ומיד 
ביטל את החמץ, וביקש שאקרא לחתנו הגאון רבי שריאל שליט"א 
וחזר  לשחררו  החליטו  אחה"צ  במקומו.  חמץ  למכור  שליח  שיהיה 
הביתה ממש לקראת המכירה. הוא היה מאד חלש ועזרתי לו לעלות 
במדרגות. אבל בראותו שיש אנשים בחוץ. נעצר ולא הסכים לעלות 
ומיד הוא שאל אותי למה יש אנשים בחוץ, הוא חשב שבגלל שהוא 
לא נמצא לכן לא מכניסים הביתה, אמרתי לו הבית מלא ואין מקום 
רבי שריאל  וחדב"נ הגאון  והשתתף במכירה  ועלה  נחה דעתו.  ואז 

שליט"א עזר לו.
את  להוציא  חשבתי  ואני  בחדר,  בפנים  היתה  בפועל  המכירה 
לדעתי  אבל  למה,  אמר  לא  הוא  הסכים.  לא  והוא  לסלון,  המכירה 
רצה שיהיה מקום לאנשים, באו הרבה לראות, הוא לא דאג לעצמו, 

אלא לכך שצריך מקום לאנשים.
מה היתה הנהגתו בליל הסדר עצמו?

הוא אמר את ההגדה בנעימות ובהטעמה. באחת השנים האחרונות 
דיבר בדרשת שבת הגדול איך צריכה להיראות המצוה של סיפור 
עם  גדולה  עבודה  לנו  'יש  דבריו:  את  מצטט  ואני  מצרים,  יציאת 
עצמי  פת  להביפ  הרגשה  של  עבודה  מצרים,  יציפת  הסיאור  מצות 
לכך שפני פרגיש, שפני עצמי הייתי בתוך מצרים במצב של עבדות, 

ופני בעצמי יצפתי משם'.
צריך  האבא,  אומר  היה  הזה  הגדול  בלילה  להגיע  ניתן  היכן  עד 
להרגיש בשעה שאומר את ההלל שזהו ההלל שתיקנו לנו הנביאים 
הקדמונים, לאומרו על כל נס. שירה מתוך שמחה של מצוה יכולה 
להביא השראת השכינה, וכאמור יש חיוב מחודש בלילה הזה מדינא 
דגמרא שירגיש כל אחד אני יצאתי ממצרים! ועם הרגשה כזו יאמר 
שהביאו  אחרי  בפסחים  במשנה  שמבואר  וכמו  וההלל  השירה  את 
וכוי,  שפסח  שם  על  פסח  ומרור,  מצה  פסח  אמירת  של  הדין  את 
מסיימת המשנה: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה 
עשה ד' לי בצאתי ממצרים, לפיכך אנחנו חייבין להודות להלל למי 
שעשה לאבותינו ולנו הוציאנו מעבדות לחירות". הביאור הוא שלא 
יאמר אמירה בעלמא, אלא יאמר פסח מצה ומרור בהרגשה שהוא 

עצמו ממש יצא ממצרים! ובהרגשה זו יאמר אחר כך את ההלל!

)הרב א. הכהן יתד נאמן – מוסף שבת קודש ויקרא תש"פ(

"הרי בכל בית רגיל, בי"ג ניסן 
הבית כבר מצוחצח, יש בתים 
ששולחן הסדר כבר ערוך, ובבית 
הרב שהמונים עוד בפים למכור 
חמץ, בכזה רוגע. פנשים בפים 
עם חבילות פטריות וואלים 
ובייגפלך, ולפ כועסים על פף 
פחד. מרפים להם היכן להניח...
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ידוע שמרן החזון פיש היה מחמיר בשיעורים, שיעור כזית, כביצה, 
פמה וטאח וכו' וכו'. פך ב'שיעור' פחד היה מקל ביותר, והופ ב'שיעור 

ההשתדלות לארנסה'.וכתב 'פני מן הממעטים בהשתדלות'. כשפדם 
ממעט בהשתדלות יוכל לומר 'עשיתי השתדלות בשיעור חזון פיש...'

הגה"ח רבי מנשה ישרפל רייזמפן על גדלותו של מרן ה'חזון פיש' זיע"פ 

"פדם כי יקריב מכם" )ויקרפ פ', ב'(

מרן החזון איש זצוק"ל. מרבותינו הגדולים בדור האחרון, העמיד את 
הדת על תילה לאחר המלחמה. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. הוא 
היה אומר: 'איך משערים מעלת יהודי, לפי ה'סברות' שהוא אמר? 

לא. אלא לפי מה שעשה והתאמץ לעזור ליהודי אחר'...
אחרים  לבחורים  הרבה  עוזר  היה  שבבחרותו  צעיר  באברך  מעשה 
אותו  שיקבלו  ביקש  החתונה  לאחר  עין.  ובטוב  טוב  בלב  בישיבה, 
מקום  שאין  טען  הכולל  ומנהל  איש,  חזון  כולל  מתלמידי  כאחד 
בשבילו בכולל. כשנודע הדבר לחזון איש שלח לקרוא למנהל וביקש 
ממנו להכניס את האברך לכולל. אמר לו המנהל, רבינו, והלא הכולל 
כזה  מקום  יש  איך  'אריות',  'לייבן'-  תורה  גדולי  לאברכים  מיוסד 
לאברך בכולל חזון איש? השיב לו החזון איש: 'בכולל צריכים אברך 
שהוא יהיה ה'דמות' של 'מתמיד בתורה', ובכולל צריכים גם אברך 
שהוא יהיה ה'דמות' של עשיית חסד. אם לאו, אין זה 'כולל'  שצריך 

לכלול תורה וגמילות חסדים.

ה'פתרוג' עצמו פין לו זכות לומר דעות
החזון איש עצמו היה שילוב נפלא מיגיעת התורה ומלהחיות אנשים 
ולשמחם. הג"מ רבי חיים ברים היה בן בית אצלו, וסיפר שהוא זכה 

לראות את חביבות של החזון איש בשעת קיום מצווה.
פעם אחת נשאר בבני ברק בלילה ולא היה אוטובוס וחזר לירושלים 
רבי  של  באכסניה  עסק  מי  בלילה,  החזו"א  בבית  להישאר  ונאלץ 
חיים ברים? החזון איש בעצמו, הסטייפלער ואשתו של הסטייפלער 
שהייתה אחותו של החזו"א. הסטייפלער ואשתו סחבו את המזרון 
עם כל המיטה, והחזון איש הלך לפניהם להראות לאיזה מקום יניחו 
לניטלת  נטלה  עם  קערה  לו  הביא  עצמו  איש  והחזון  המזרון,  את 
ידיים בבוקר, והוא עצמו היה בחור צעיר, ולא היה יכול לסבול את 
הכבוד הגדול הזה, והתנגד ורצה להתערב במעשיהם. אמר לו החזון 
איש: 'היכן שמענו שהאתרוג יאמר דעות מה לעשות איתו...' עכשיו 

אתה 'חפצא דמצוה', אל תתערב, אנו מקיימים בך מצוה.
לו החזון איש פת שחרית, כשישב וסעד, שכב החזון  בבוקר, הכין 
חיים  רבי  ביגיעה.  מקוואות  מסכת  ולמד  הספסל  על  כדרכו  איש 
כזו,  עילאית  התרוממות  הרגיש  סעודה  שבאותה  מספר  ברים 
שכמעט טעה ואמר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון... כך ידע לתת טעם 

של 'יום טוב' לכל יהודי, יהיה מי שיהיה.
אנשים  הקשה,  המלחמה  שנות  לאחר  ברק  בבני  היה  איש  החזון 
כל  ושומע  יושב  והיה  והדואב,  הכואב  לבם  לשפוך  באו  לב  שבורי 
אחד ונותן לו את כל לבו. גם חולי נפש ר"ל מצאו מקום בלב גדול 

זה. ויש בזה סיפורים רבים שאין לשער.
עד  הדק  מן  דק  הייתה  יהודי  לב  בהרגשת  איש  החזון  של  גאונותו 
שפעם  מספר  שליט"א  לנדא  דב  רבי  ישיבה  הראש  נבדק.  אין 
אחת יצא החזון איש מביתו ונסע להשתתף בברית, ולאחר הברית 
המתינו אנשים רבים, וכל אחד המתין לדבר משהו עם החזון איש, 
רבי דב היה נוכח שם, וראה איך החזון איש עונה לכל אחד כרצונו. 
ואח"כ כשנכנס למכונית ביקש מהנהג שבחמשים )או מאה( מטרים 
אנשים  לאותם  הרגשה  תהיה  שלא  לאט,  לאט  ייסע  הראשונים 
שדיברו איתו כעת, כאילו הוא נכנס לאוטו ובורח במהירות מהצרות 
שלהם, לכן יסע לאט לאט, שליהודי אחד לא תהיה אפילו הרגשה 
דקה כאילו החזון איש מבקש לברוח ממנו. זוהי גאונותו של החזון 

איש בהרגשת לב יהודי, דק מן הדק עד אין נבדק.

זכה למעלותיו המואלגות בזכות היגיעה 
בתאילה, יותר מזכות ההתמדה

החזון איש היה חולה מסוכן, כאשר כותב באגרותיו, וכנודע. ומרוב 
חולשה היה מוכרח לשכב במיטתו רוב היום. ובנים לא היו לו, ואעפ"כ 
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היה שמח וצוהל בשמחת חיים. ואמר רבי חיים ברים שזאת הייתה 
בתורה  העוסק  'כל  חז"ל  וכמ"ש  בתוה"ק,  ודביקותו  יגיעתו  ע"י  לו 
לשמה זוכה לדברים הרבה, משמח את המקום משמח את הבריות'.
התפילות  ע"י  בעיקר  שמים  ויראת  בתורה  שזכה  אומר  היה  הוא 
יותר מההתמדה שלו. אע"פ שההתמדה שלו בתוה"ק הייתה באופן 
מופלג מבהיל על הרעיון, היה מייחס הצלחתו בתוה"ק ע"י התפילה 
ולא ע"י ההתמדה. ורבים העידו על יגיעתו בתפילה למעלה מכוחות 

אנוש.

לפחר ששומע צרות ישרפל ר"ל מתרומם 
לפמונה הק' וצולל לסוגיה עמוקה

שאתם  לאחר  אותו,  שאל  שאחד  ח"ז  איש'  'מעשה  בספר  ראיתי 
אח"כ  תיכף  יכולים  אתם  איך  ישראל,  צרות  הרבה  כ"כ  שומעים 
לצלול בסוגיה בסדר טהרות או זרעים, ביגיעה וצמצום כזה שלם? 
והשיב החזון איש 'כך עושים, שומעים ושומעים, אח"כ מתרוממים 

מעל הכל ונכנסים לתורה'.
וכדי להבין דבריו נזכיר מדברי הרה"ק רבי מנדל'ע ויטבסקער זי"ע 
בספרו פרי הארץ פרשת שמות. כי משה רבינו כשראה צרות ישאל 
בגלות מצרים, נצטער בצער גדול מאוד, עד שבא לפני הקב"ה ואמר 
למה הרעתה לעם הזה )שמות ה, כב(. וחז"ל אמרו שנענש על כך. 
ואמר לו הקב"ה 'וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב' )שמות ו,ג(" 
ועי"ש מה שפירש"י בזה. כי הקב"ה אמר למשה רבינו, עוד תשמע 
עליך  הכל,  ככלות  אחרי  ישראל,  מבני  והרפתקאות  צרות  הרבה 
לדעת שיש בורא בעולם שברא את הכל רק למען ההטבה, ומדרך 
הטוב להיטיב, ובוודאי יש  לו חשבון ומטרת הטבה גם בצער עצמו.

וכך כשמחזירים את הכל לאמונה הק', יכולים תיכף לשבת ללמוד, כי 
מתרומם מהכל. אילו היו כל הצרות רק מקרים, היו יכולים להשתגע, 
כמו  תורה.  ללמוד  להתרכז  אח"כ  יכולים  לאמונה,  כשחוזרים  אך 

שאמר החזו"א בקצרה 'מתרוממים מעל הכל והולכים ללמוד'.

גם משלחנו של הקב"ה צריך 
לברר על כשרות המפכלים

שמעתי מהמגיד מישרים רבי יעקב גלינסקי זצ"ל שפעם אחת נכנס 
לו  וסיפר  בתורה.  גדול  חשוב,  יהודי  מביתו  ויצא  איש,  החזון  לבית 
החזו"א שזה הגדול בתורה הקשה לו קושיא )כפי הנראה היה יהודי 
חסידי( דבגמרא בחולין סז: הוכיחו כמה ראיות מפסוקים שהלוויתן 
הוא דג טהור. וקשה שהרי אמרו חז"ל בגמ' )ב"ב דף עה( שעתידים 
ומהלוויתן,  הבר  משור  ונאכל  לוויתן,  של  עורו  בסוכת  לשבת  אנו 
הרבונו  את  חושד  מי  וכי  כשר,  הוא  שהדג  עוד  צריכים  ראיה  איזה 
של עולם שיאכיל את בניו הצדיקים מדג טמא? אתמהה )בחידושי 

חת"ס שם בחולין דף סז, וכן במהר"ץ חיות שם(.
ושתק החזון איש ולא אמר לרבי יענקלע מה הייתה תשובתו. אך רבי 
יענקלע הפציר ולא הרפה, ושאל: 'נו, ומהי התשובה'? והשיב החזון 

איש: 'אמרתי לו, שכאן כתוב, שאפילו אצל הקב"ה לא אוכלים כל 
זמן שאין פסוק בתורה שזה כשר...'

כמובן שאין זה עזות פנים כנגד השי"ת ח"ו, אלא אדרבה שזהו רצונו 
לאחר שנתן לנו את התורה, שלא לאכול דבר שאינו כשר ע"פ תורה, 
וקשקשת.  סנפיר  להם  יש  אם  לברר  צריך  דגים,  לנו  נותנים  ואם 
ואדרבה אם נאכל מבלי לשאול על כשרות הדג, יהיה לו צער כביכול, 
וכי מה אמר לכם שהדג כשר... לכן הוכיחו חז"ל מפסוק שהדג לויתן 

כשר לאכילה, שנוכל לאכול בראש רגוע בסעודת עורו של לויתן.
ונודע המעשה שהיה באברך שזכה להיות אצל הרה"ק הרבי מלובלין 
זי"ע ונתן לו פרי, וכשפתח הפרי ראה שיש בו תולעת. והחל להרהר 
היתכן שהרבי הקדוש שרואה וחוזה מסוף העולם ועד סופו, לא ראה 

שיש תולעת בזו הפרי?
תיכף שהרהר כן, פנה אליו הרה"ק מלובלין 'לאחד נותנים )תולעת(, 

ולאחד לא נותנים...'

כל ההתחלות קשות כדי שיהיה חביב עליו הדבר
טעם  איש  החזון  שביאר  גלינסקי  יעקב  רבי  מהג"מ  שמעתי  עוד 
מדוע 'כל ההתחלות קשות', וכי לא היה יותר טוב שכל ההתחלות 
יהיו קלות? אלא שדבר שבא לפני האדם בלי טרחה, אינו מחשיבו 
שרוצים  סוגיה  שכל  הקב"ה  עשה  לכן  עליו.  רושם  שום  לזה  ואין 
להבינה, בהתחלה קשה מאוד, וכן כל הנהגה טובה בקדושה וטהרה, 
יהיה  שזה  כדי  הקב"ה  כך  ועשה  מאוד.  קשה  שזה  נדמה  בתחילה 
חשוב בעיני האדם. וכלשון הגמ' "איידי דאתא מדרשא חביבא ליה', 

דבר יגע ודרש בו. חביב עליו.
וכל ששה סדרי משנה פותחים דווקא בנושא שאינו פשוט לפתוח 
בו. וכל זה, כי בדין זה היה יגע ומתאמץ ביותר, ולכן חביב עליו דין 

זה ופתח בו.

עשיתי השתדלות לארנסה כ'שיעור חזון פיש'
ידוע שמרן החזון איש היה מחמיר בשיעורים, שיעור כזית, כביצה, 
והוא  ביותר,  מקל  היה  אחד  ב'שיעור'  אך  וכו'.  וכו'  וטפח  אמה 

ב'שיעור ההשתדלות לפרנסה'.
וכתב 'אני מן הממעטים בהשתדלות'. כשאדם ממעט בהשתדלות 

יוכל לומר 'עשיתי השתדלות בשיעור חזון איש...'

פתה רוצה לקאופ בגהינם?
פעם אחת בא לפניו בחור צעיר שסבל מעצבים בחומרות והקפדות 
)שמעתי מבעל המעשה עצמו( ושאל את החזון איש שכשהוא קם 
שבכרית.  מהחור  שנפלו  מהנוצות  כמה  שערותיו  בתוך  יש  בבוקר 
האם אין זה משום חציצה בתפילין )למקוה לא הלך( לאחר שהשיב 
לו הלכה למעשה, הוסיף החזו"א ושאל אותו: 'אמור לי בחור'ל, מדוע 
רק אצלך מתעוררות השאלות הללו?'... בכך ביקש לחנכו ששאלה 

כזו אין מקורה בהלכות התורה אלא בעצבים רחמנא לשזבן.
מרוב  ק"ש,  פעמים  כה  חוזר  היה  שבצעירותו  האיש,  סיפר  עוד 
עצבים שמא לא אמר תיבה אחת כראוי. ושאל אותו החזו"א מדוע 
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רבי ישרפל יעקב אולק הי"ו, סיאר על ילד פחד בכתתו, שבפמצע השיעור 
זרק לחברו חאץ מסוים, פך החטיפ פת המטרה, והצעצוע קאץ  לעבר 
סאל הקאה המלפ של הרבי, שהיה מונח על השולחן בדיוק על יד 'דאי 

העבודה', שזה עתה הודאסו בשביל ילדי הכתה. הכוס נהאכה על הדאים, 
כולם נרטבו מהקאה שנשאך...

הגה"צ רבי גמליפל רבינוביץ שליט"פ, על מידות טובות 

"נאש כי תחטפ בשגגה" )ויקרפ ד', פ'(

הרב הצדיק רבי זלמן בריזל זצ"ל, מזקני וחשובי אנשי ירושלים של 
יראים  כמנהג  הפסח  בחג  רבות  בחומרות  להדר  נוהג  היה  מעלה, 

ושלמים.
מתחילת  המצות,  אפיית  בסדר  בחומרותיו  מסלסל  היה  בעיקר 
ובהידור רב,  ורחימו  ועד האפיה. הכל נעשה בדחילו  קצר החיטים 

ובשמירה קפדנית על הרבה חומרות ודקדוקים שהנהיג בעצמו.
כולו  - אז היה בוער  'מצות מצוה' שבערב החג  וחומר באפיית  קל 
באש להבת שלהבת, ועוסק בחרדת קודש בעסק המצה הקדושה 
בהידורים ובחומרות רבות, מתוך יראת שמים מרוממת ושמחה של 

מצוה עצומה.
לאחר סיום המלאכה המפרכת, כשהביא את המצות לביתו - ייחד 
להן מקום מיוחד בביתו הקטן שבשכונת גאולה בירושלים ת"ו, לא 

לפני שצוחצח המקום בזיכוך אחר זיכוך...
והנה כמה שעות לפני כניסת ליל התקדש חג, הגיעו נכדיו הזאטוטים 
לכבוד החג לבית זקנם הגדול. בשמחת פגישתם יחדיו בבית סבא 
ושמחת החג, החלו משחקים יחדיו ומתרוצצים כדרכם של ילדים. 
תוך כדי ריצתם ברחבי הבית הקטן לא השגיחו כראוי בפינת המצות, 
ולפתע נפל סל המצות על הרצפה... ונשברו רוב המצות המיוחדות 

והמהודרות!
מאד  יכעס  שבוודאי  הסבא,  של  מקפידתו  והתייראו  פחדו  הכל 
נשברו  ועמלו  טרחו  כל  ושלאחר  הילדים,  כאן  עוללו  מה  כשיראה 

המצות ונפסלו בנפילתן לארץ ]כמנהג הרבה קהילות בישראל[.
ברם, כשנכנס רבי זלמן הביתה וראה את המצות כך שבורות ונפולות, 
לא כעס ולא הקפיד כלום, רק הרים ידו כלפי מעלה, כמראה שהכל 
מכוון מן השמים, ותכף פתח את פיו בשבח והודאת המקום באמרו:
"ריבונו של עולם, מודה אני לפניך על שנתת לי נכדים יקרים ואהובים 
כאלה! כמה אנשים בעולם אין להם כלל ילדים, לא עלינו... ואף אלו 
שזכו לילדים, רבים לא הצליחו לחתן אותם... ואף אלו שזכו לחתן 
הילדים, לא כולם זכו לנכדים... גם אם נפלו המצות ונשברו, אין בלבי 

שום טענה וטינה חלילה וחלילה!"...
בחכמתו הבין תכף ומיד כשראה מה שקרה, שזהו 'ניסיון' ומבחן מן 

השמים, לנסותו דווקא בהאי יומא רבא של ליל הסדר, ודווקא בדבר 
ויכעס  מכליו  יצא  אם  לראות  עליו,  נפשו  את  מוסר  כך  כל  שהוא 

ויתרגז, או שיעביר על מידותיו.
והופ פכן עמד בניסיון בעוז ובגבורה!

שח לי איש נאמן מן העיר ניו יורק רבתי, הלא הוא רבי ישראל יעקב 
פולק הי"ו, מלמד דרדקי )כתה ד'( רבות בשנים בבורו פארק, כמה 

עניינים בטיב החינוך.
בין הדברים סיפר על ילד אחד בכתתו, שבאמצע השיעור חמד לו 
לצון וזרק לחברו חפץ מסוים, אך להוותו ברגע האחרון החטיא את 
המטרה, והצעצוע זינק לעבר שולחנו של הרב עצמו... ואם לא די 
בעסק ביש זה, 'קפץ' לו אותו צעצוע לעבר ספל הקפה המלא של 
הרבי, שהיה מונח על השולחן בדיוק על יד 'דפי העבודה', שזה עתה 
הודפסו בשביל ילדי הכתה... כחץ מקשת נהפכה הכוס על הדפים, 

כולם נרטבו ונספגו מן הקפה שנשפך, ויצאו מכלל שימוש.
חליפות  והסמיק  החוויר  הוא  ונסער,  המום  מקומו  על  ישב  הילד 
בראותו את אשר חולל כאן על שולחן הרבי... הכתה כולה נעצרה 
יגיב  ועיני כל הילדים נשואות היו אל הרבי, לבחון כיצד  בהפתעה, 

על מקרה חמור שכזה.

המשך בעמוד 30המשך בעמוד 31

צילום: שלומי בוארון 
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המשך בעמוד 31

פיך מכשירים פת השיש? ומה עושים עם מתקני מים חמים?

כל מה שחשוב לדעת על הכשרת המטבח לאסח, על אי אסקי מרנפ השבט-הלוי זצוק"ל

ההלכות נלקטו מתוך 'פוצר הלכות ערב אסח', שנפמרו בבית המדרש 
'שבט הלוי' פחוזת ברכאלד – מודיעין עילית, ע"י הג"ר פלטר פליהו 
'המינים  ומח"ס  יעקב'  'ישועות  כולל  רפש  שליט"פ,  מרמורשטיין 

המהודרים'
שמעתי ממרן רבינו השבט הלוי זיע"א, שאמר באחת מדרשות שבת 
הגדול, שאינו מקדיש את דבריו בדרשה לעניין של הגעלת כלים, כי 
בזמננו ניתן לקנות בקלות כלים חדשים לפסח, ולצאת מכל חשש. 
עם זאת, ישנם כלים שעדיין קשה, ואפילו אי אפשר לקנות אחרים 
תחתיהם ולהחליפם, ולכן נכתוב בס"ד את הדינים הנוגעים למעשה.

הכשרת המטבח לאסח
להימנע  יש  השיש  הכשרת  קודם  לאסח:  השיש  הכשרת  א.   
שלא  חמץ  כלי  לוקחים  מכן  ולאחר  בחמץ.  עליו  מלהשתמש 
רותחים,  מים  ממנו  ושופכים  אחרונות,  שעות  ב-24  בו  השתמשו 
בעירוי על השיש. אח"כ יש לכסות את השיש בנייר אלומיניום או 

ב'פי וי סי' וכדומה.
מים  עליה  לשפוך  כדאי  השיש,  מעל  שבקיר  הקרמיקה  ב.   
חמים מכלי ראשון, ולכסות אחר כך )ברדיד אלומיניום וכדומה( עד 

גובה הסירים )מבית לוי(.
אי  וכלי חרס  דינם ככלי חרס,  כיורים העשויים מחרסינה  ג.   
אפשר להכשירו. לכן לא ישתמש בחמץ 24 שעות קודם לכן, ולאחר 
ויכסה  גבי האש,  שרתחו על  מים  שבו  מכלי  הכיור  על  ישפוך  מכן 
בכיור פלסטיק. ראוי שכיור הפלסטיק יהיה גבוה מן הכיור החמץ, 

כדי שלא יהיה מגע בין כיור הפסח לחמץ במים חמים )מבית לוי(.
כיורים העשויים מחרסינה, יש להכשיר על ידי שפיכת מים  ד.   
קערה  לתת  ונוהגים  האש.  גבי  על  רתחו  המים  שבו  מכלי  רותחים 

בתוכו לאחר הכשרה )מבית לוי(.
מכסה מסננת, שמסנן את המים שיוצאים מכיור הפלסטיק  ה.   

יש להגעיל, ורצוי לקנות מיוחד לפסח.
לגבי מקום יציאת המים בכיור, טוב לשפוך חומר חריף כגון  ו.   

אקונומיקה, לפגום את החמץ שנמצא שם )מבית לוי(.
ברזי המטבח: מצוי בברז שמקבל אדים חמים מחמץ, כגון  ז.   
בבישול מיני פסטות וכדומה, או שנפל חמץ חם על הברז - לכן טוב 
שיצאו  עד  הברז  את  לפתוח  שיש  היא,  ההכשרה  צורת  להכשירו. 
מים חמים מאד ]אם המים בברז לא חמים מאוד, רצוי מאוד להדליק 
הגבוה  לחום  תגיע  המים  שרתיחת  כדי  החשמלי,  מים  דוד  את 
שאפשר שאנו יכולים[, ובאותו זמן יש לערות על הברז מבחוץ מים 
רותחים מכלי ראשון על צינור יציאת המים. ונהגו לכסות את פתח 
הברז בחתיכת בד לסינון נוסף. אבל במים לנטילת ידים וכן לרחיצה 

לא נהגו )מבית לוי(.

וכן ידית של ברז המים החמים והקרים, טוב לערות עליהם  ח.   
מים רותחים מכלי ראשון, מפני שלפעמים נוגעים בהם עם חמץ חם 

שבידיו, או נופל עליהם חמץ חם.
או  ולנקותה,  לפתוח  יש  שבברז  המים  שבצינור  המסננת  ט.   

להחליפה )מבית לוי(.
שפך  אם  וכדומה(:  בר'  'מיני   '4 )'תמי  חמים  מים  מתקן  י.   
וכדו'(,  'קוסקוס'  או  חמה'  'מנה  )כגון  חמץ  לתוך  חמים  מים  ממנו 
להחמיר  נהגו  המים  מזיגת  מקום  סביב  פלסטיק  חלקי  שיש  כיון 
שיודע  דהיינו  חומרא,  רק  היא  הכשרה  אם  אבל  להכשירו.  שלא 
חמץ,  חשש  בהם  שאין  וכדומה,  תה  או  לקפה  רק  בו  שהשתמשו 
אפשר להכשירו ע"י ניקוי היטב. דהיינו שישפוך מים חמים על כל 
לכוס  הסמוכה  )דופן  בו  השימוש  בעת  האדים  מגיעים  אליו  מקום 
וגם להוציא ממנו מים חמים עד שתתחמם הפיה )ק'  וסביבותיה(, 

הכשרת הכלים(.
אלטה חשמלית: ינקה היטב מכל לכלוך וידליקנה, וכאשר  יא.   
התחממה היטב ]יוציא מהשקע[ ישפוך מים רותחים, ויכסנה אח"כ 

ברדיד אלומיניום עבה שלא יקרע ע"י הקדרות )מבית לוי(.
לפסח  לייחד  יש  )'בלעך'(:  בשבת  הלהבות  לכיסוי  אח  יב.   

בנפרד ]מכיון שלרוב נשאר דבוק בו חמץ וקשה לנקותו כראוי[.
מקרר: יש לנקותו היטב במים וסבון או אקונומיקה. ונוהגים  יג.   
המגרות  המדפים,  את  לוי(  )מבית  וכדומה  בנייר  כך  אחר  לצפות 

ודפנות המקרר שנוגע בהם האוכל.
בצדו  וסבון,  מים  עם  במברשת  לנקות  יש  שבדלת  הגומי  יד.   

החיצוני ובצדו הפנימי )בין הגומי למקרר( )ק' הרב משה ויא(.
אריזר ]או מקפיא[ יש להפשיר את הקרח, לנקותם היטב  טו.   
מחמץ ]במים וסבון או אקונומיקה ונוהגים לצפות בנייר אח"כ )מבית 
לוי(. במקרר שיש בו תאי הקפאה של הקפאה יבשה ]'נו פרוסט'[ - 
ישנם פתחים אחוריים שלתוכם עלולים ליפול פרורים. פירורים אלו 

בטלים וא"צ להסירם, ויש מורים להתיז מעט חומר פוגם.

המשך בעמוד 30
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שנים רבות לפחר מכן, כפשר גדל הנער ונעשה לפיש, זכה להימנות בין 
חשובי מרביצי התורה; הלופ הופ הגפון רבי מיכל שלאוברסקי זצ"ל. כל 

ימיו זכר רבי מיכל פת פת תוכן פותה שיחה מיוחדת ששמע מרבי פליהו 
לואיפן זצ"ל, ובכל שנה ושנה בהגיע ארשת ויקרפ, חידד בפוזני תלמידיו 

פת המסר הנוקב העולה מן הדברים

מפוצרותיו של הגפון רבי פליעזר טורק שליט"פ

כהקדמה לעניין הקרבנות, הנושא המרכזי בפרשתנו, וכדי להסביר 
היטב את מהותן ושייכותן של הקרבנות הלכה למעשה גם בזמננו, 
ברצוני לפתוח בסיפור נפלא, אשר טמון בו מוסר השכל אקטואלי 

לעובדי השם בכל עת וזמן: 
התקופה, ימי הרת עולם, שלהי שנת תרע"ד. עמודי תבל התרופפו, 
מלחמת העולם הראשונה שפרצה בליל תשעה באב באותה שנה, 
סיפוח  על  זה  עם  זה  התכתשו  והגרמנים  הרוסים  בעיצומה.  היתה 
שהתחילה  מדם  העקובה  והמלחמה  ריבונותם,  תחת  ליטא  שטחי 
בסכסוך מקומי, התרחבה באופן מפלצתי לרחבי אירופה כולה. עוד 
גבתה  שנים  חמש  ובמשך  הלחימה,  למעגל  הצטרפו  מדינות  ועוד 

המלחמה את חייהם של מליוני בני אדם.  
גל עכור של הרס גדול וחורבן שטף את אירופה כולה, מתח רב שרר 
בכל מקום. כל נתין זר נחשד מיד כמרגל, ונחקר בעינויים קשים על 
ידי השלטונות. אך כמו תמיד, מי שבעיקר סבלו מכך היו היהודים. 
שנאת עשו ליעקב מעולם לא שקטה ונעלמה. הם ספגו את מירב 
ההתעללויות, העינויים, ההשפלות וההצקות. דמם הותר בפני כל מי 

שחפץ להרע להם.   
הגאון  מרן  המשיך  ֶקֶלם,  העיירה  באיזור  ניטשה  המלחמה  כאשר 
הצדיק רבי פליהו לואיפן זצ"ל, יחד עם עמיתו הגאון הצדיק רבי יוסף 
ליב ננדיק זצ"ל, לנהל בחירוף נפש את ישיבתם, הישיבה לצעירים 
המקומית. הפגזים התנפצו מעל לראשם, הדף היריות הרעידו את 
ועמד  באוויר  הורגש  הבאות  מפני  והחשש  המדרש,  בית  חלונות 
להם לרועץ. אך למרות הכל, תחת השראתם המקודשת; הסדרים, 

השיעורים והשיחות התקיימו כרגיל, כבימי שגרה. 
ולו  להחליש,  לשטן  לאפשר  לא  התלמידים,  את  חיזק  אליהו  רבי 
יישוב  את  לאבד  לא  בישיבה,  שבערה  התורה  חשקת  את  במעט, 
הדעת ולא לתת למורך הלב להשתלט על השיח: "אין מה לחשוש, 
בזכות  רק  אדרבה,  ימינו!  ואורך  חיינו  הם  כי  ומצלא!  מגנא  תורה 

התורה נינצל מכל פגע ונזק!" – חזר והשמיע באוזנם כל העת. 
אך לצערו הגדול, דווקא כאשר תמו הדי הקרבות, נאלצה הישיבה 
עד  שהיו  וליטא,  פולין  ששטחי  כך  בעקבות  זה  היה  להיסגר. 
ידי הגרמנים,  ונכבשו במהלכה על  המלחמה תחת השלטון הרוסי, 
הפכו עם תבוסתם של האחרונים למדינות עצמאיות, ושרטטו כל 

חלק  אצל  החששות  גברו  אז  מחדש.  גבולותיה  את  לעצמה  אחת 
גדול מהבחורים, כי בקרוב ימצאו את עצמם כנתינים זרים בעיירות 

מוצאם, ומיהרו לשוב לביתם, קודם שימנעו זאת מהם השלטונות.
אולם לא איש כרבי אליהו יאמר נואש וירפה ידיים. תקופה קצרה 
לאחר מכן, כשהבחין כי ניתן לפעול בעניין הקמת הישיבה מחדש, 
ָׂשם לדרך פעמיו, ויצא לדרך רחוקה. הוא הסתובב בכל רחבי ליטא, 
מצויים  שאינם  מקומיים,  צעירים  נוער  בני  אודות  פרטים  ובירר 
במסגרות תורניות, ובפרט על אלו שלמדו בישיבתו לפני המלחמה. 
הוא נפגש איתם, עורר אותם על גודל הזכות להסתפח בנחלת בית 
השם, וניסה לשכנעם לבוא עימו לקלם, להקים מחדש את הישיבה. 
כוחות רבים, תפילות ודמעות לוו למשימה הכבירה והקדושה הזאת. 
רבי אליהו ניצל את המסע גם כדי לנסוך טללי אמונה, תקווה ושאיפה 
אצל אותם אנשים רצוצים, פליטי חרב, ובכל כוחותיו ניסה לאסוף 
את השברים ולאחות את הקרעים. הוא זירזם להתנער מההריסות, 
האישי  בחורבן  לעסוק  ובמקום  ויגונם,  כאבם  את  מעליהם  להשיל 
להקים  ליושנה;  התורה  עטרת  בהחזרת  להתמקד  שחוו,  הנורא 
ישיבות, לייסד קהילות ולהשיב את חיי התורה והיהדות על כנם. בכל 
יומיים - שלושה, ובכוחו הגדול כובש הלבבות,  עיירה הוא התעכב 

פעל גדולות ונצורות לחיזוק הדת והרמת קרנה וכבודה של תורה. 
הממוקמת  עיירה  בליטא,  ַׁשֹקוְדִויל  לעיירת  נקלע  מסעו  במסגרת 
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מלאה  כעיר  ונודעה  מקלם,  ק"מ  וחמישה  כשלושים  של  במרחק 
יצחק  פברהם  רבי  הגאון  האב"ד,  הנהגת  תחת  וסופרים,  חכמים 

ארלמן זצ"ל הי"ד, בעל ה'פני אברהם'. 
שם, נכנס לדרוש בשלומו, תלמידו בן העיירה, העלם הצעיר מיכל 
שתיים  כבן  בהיותו  המלחמה,  קודם  בישיבתו  שלמד  שלאוברסקי, 
עשרה בלבד. רבי אליהו אמנם קיבלו בחביבות ובחום, אך הישר פנה 
איתנו  לשוב  תסכים  שמא  יקירי!  "מיכל  בא:  שלשמה  המטרה  אל 

לקלם, לפתוח מחדש את שערי ישיבתנו הקדושה?". 
"מה?" – תמה מיכל על עצם הרעיון. "כיצד מסוגל אני במצב קשה 
שכזה, לנטוש את משפחתי ולנדוד למרחקים? הרי איש אינו יודע 

מה ילד יום והדרכים בחזקת סכנה הן?".  
רבי אליהו לא נרתע למשמע הדברים, והיה נראה כי התכונן מראש 
לייפות  הקושי,  את  להעלים  במקום  אולם  זו.  מעין  תגובה  לשמוע 
את המצב ולעגל פינות, בניסיון לשכנע את הבחור שכביכול אין לו 
ממה לחשוש, העמיד את האמת על השולחן כמות שהיא, ובחותם 

האמת שינק מבית קלם, פתח ואמר: 
תקריב  כי  'ונפש  הפסוק:  על  כותב  ויקרא  בפרשת  הקדוש  "רש"י 
אלא  נדבה  קרבנות  בכל  נפש  נאמר  'לא  כך:  להשם',  מנחה  קרבן 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  עני.   - מנחה?  להתנדב  דרכו  מי  במנחה, 

מעלה אני עליו כאלו הקריב נפשו!'. 
"כך גם בזמנינו", אמר רבי אליהו לעלם הצעיר, "אנו בבחינת עניים. 
כליל  השביתו  התקופה  סערות  בזמנינו.  התורה  לומדי  הם  מעטים 
את עולם התורה המפואר שהיה בליטא. אך בטוחני, כי מי שמוסר 
אצל  נחשב  זה  הרי  ונסיון,  קושי  מתוך  תורה  ללמוד  כדי  נפשו  את 
הקדוש ברוך הוא כאילו הקריב את נפשו. כי הדבר הגדול והחשוב 
ביותר אצל הקדוש ברוך הוא, הוא לימוד התורה מתוך מסירות נפש, 

ומתוך מאמץ והקרבה".  
רבי אליהו עצמו לא היה רק בבחינת 'נאה דורש' בדרישתו זו אלא 
גם 'נאה מקיים'. הוא סיפר לא אחת על חיי הדחק שחווה הוא עצמו 
תאכל  במלח  "פת  באבות:  התנא  דברי  את  קיים  כיצד  בצעירותו, 
מים במשורה תשתה ועל הארץ תישן", כפשוטו. הוא היה מתאר, 
כי בזמן שלמד בישיבה פזרו מעט קש על הריצפה, וכך ישנו, "ומי 
שהיתה לו חזקה לישון על הספסל - שפרה נחלתו, והתייחסו אליו 

כאל המאושר באדם...". 
אך למרות המצב הדל והקשה עימו התמודד, לא נמנע רבי אליהו 
ומאודו  נפשו  בכל  ולהתמסר  תורה,  של  בעמלה  עצמותיו  מלשבר 

לרכוש קנייניה. 
הוא הכיר וידע, כי אם התנא אומר – "כך היא דרכה של תורה" - הרי 
שרק כך יזכה שתתקיים בידו התורה, ואם הקדוש ברוך הוא העמידו 
את  שיקריב  הוא  יתברך  רצונו  כי  אלא  זה  אין  הרי  כאלו,  בנסיונות 

נפשו לתורה, וחפץ לזכותו במעלה של 'כאילו הקריב את נפשו'! 
את ההכרה הזאת של התמסרות והקרבה למען התורה, תבע רבי 
וצמיחה  לעליה  הדרך  את  בפניהם  לסלול  וביקש  מחניכיו,  אליהו 

רוחנית. 
גדוש  ואוהב,  הדברים שיצאו מליבו הטהור של רבי אליהו, לב חם 

באהבת תורה ויראת שמים, נגעו ללב הנער הצעיר, הציתו בו אש 
יוקדת של מסירות נפש, ומיד החל להתכונן נפשית ופיזית לקראת 

היציאה לדרך. 
שחשקה  מובחרים  בחורים  עשרות  עוד  עם  יחד  לקלם,  הגיע  הוא 
נפשם בתורה, וזכה ליטול חלק בהקמת הישיבה המתחדשת. לימים 
יצאו ממנה מאורות גדולים שהאירו את שמי ליטא; אחד הבולטים 
זצ"ל,  אוגרמנסקי  מרדכי  רבי  הגאון  הנודע  העילוי  היה  שבהם, 
שהרעיש את עולם התורה בגדלותו התורנית ובגאונותו המיוחדת. 

שנים רבות לאחר מכן, כאשר גדל הנער ונעשה לאיש, זכה להימנות 
מיכל שלאוברסקי  בין חשובי מרביצי התורה; הלוא הוא הגאון רבי 
זצ"ל, ראש ישיבת 'תפארת צבי', מחבר הספרים הנפלאים 'תפארת 

אדם'. 
זכר רבי מיכל את את תוכן אותה שיחה מיוחדת, ששמע  ימיו  כל 
ויקרא,  פרשת  בהגיע  ושנה  שנה  ובכל  חורפו,  בימי  אליהו  מרבי 
חידד באוזני תלמידיו את המסר הנוקב העולה מן הדברים כפרט, 

ומפרשת הקרבנות ככלל: 
ולא  מזבח  לא  המקדש,  בית  עדיין  לנו  אין  כיום  הרבים,  בעוונותנו 
קרבנות, אך חז"ל בכמה מקומות קשרו קשר אמיץ בין התורה ובין 
שמוסר  אדם  הוא;  ברוך  הקדוש  בעיני  זהות  ומעלותיהן  הקרבנות, 
אחד  ויכולותיו,  כוחותיו  את  למענה  וזובח  התורה  על  נפשו  את 
והתאמצות,  בקושי  לו  עולה  שהדבר  כיון  הממעיט,  ואחד  המרבה 

נגרם בכך נחת רוח עצומה להשם יתברך.  
החושים  במסירת  לתורה,  שלנו  בהקרבה  חפץ  הוא  ברוך  הקדוש 
ושיעבוד הרצונות למענו יתברך, וזה חביב עליו כקרבנות וכאישים, 

ונחשב הדבר מבחינתו 'כאילו הקריב את נפשו'! 
יתברך,  לפניו  רוח  נחת  עשיית  שהיא  הקרבנות,  תכלית  כי  נמצא 

קיימת גם כיום באותה מידה, אלא רק באופנים אחרים.  

)מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'( 

כאשוטו. הופ היה מתפר, כי 
בזמן שלמד בישיבה אזרו מעט 
קש על הריצאה, וכך ישנו, "ומי 
שהיתה לו חזקה לישון על 
הסאסל - שארה נחלתו, והתייחסו 
פליו כפל המפושר בפדם..."
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"כל חיי שפאתי להיות משהו, פולי להמציפ משהו... והנה עד כה ההצלחה 
ממני והלפה, לכן אני נאולות כי נשפרתי פאס ופין". ענה לו החסיד: "פוי 

ויי כמה פני מקנפ בך, פני, פדרבה, 'כל חיי שפאתי להיות 'פאס ופין' והנה 
גם פני ההצלחה ממני והלפה, כי מרגיש פני פת פותו 'משהו' עדיין

 גפב"ד חרדים הרה"צ פשר פנשיל כ"ץ שליט"פ 
בעניין זבחי פלוקים – רוח נשברה. מידת הענווה שנחשבת כקרבן

ויקרפ פל משה וידבר ה' פליו מפוהל מועד לפמר, דבר פל בני 
ישרפל ופמרת פליהם פדם כי יקריב מכם קרבן לה' וגו' )פ פ-ב(.

במדרש תנחומא )א אות ח( מקשה למה כתיב 'אדם' כי יקריב, מאי 
טעמא לא אמר 'איש' כי יקריב. אנו נוסיף ונקשה דהנה מפורסמים 
טעם  שמבאר  פרשתן  בריש  הטורים'  ה'בעל  דברי  לכל  וידועים 
כתיבת א' זעירא בתיבת ויקרא, שמשה רבינו מחמת גודל ענוותנותו 
כתב 'ויקר אליו ה' בלשון מקרה, כלהבדיל אצל בלעם הרשע, אמר 
לו הקב"ה להוסיף א' וברוב ענוותנותו הוסיף א' זעירא, ע"כ. אך כבר 
תמהו המפרשים וכן הקשה מרן רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל )יערות 
דבש ח"ב דרשות אה"ו דדוש ו'(, דאי משום הכי, א"כ מדוע איפוא 
רק כאן בפרשת הקרבנות הוזכר ענוותנותו של משרע"ה ולא בשאר 

מקומות שנכתב בהם ויקרא. 

הענווה המצווה השלמה...
גלוי וידוע היה העניות בביתו של הרה"ק רבי זושא זי"ע שזעקה מכל 
פינה ועבר, מצבו הכלכלי היה בכי רע בכל עת, אך אם אמנם בימים 
ורגילים  וביטחון,  אמונה  עם  לחיות  ביתו  בני  היו  רגילים  כתיקונם 
היו על לשונם פסוקי אמונה ונחמה, אך משהגיע הר"ר זושא לפרק 

בתולה נישאת - נישואי בתו הבכירה, הגיעו מים עד נפש. 
המגיד  הרה"ק  של  חדרו  דלת  מעזריטש.  בעיר  משם,  הרחק 
ומבקש  למשמשו  פונה  המגיד  לפתע,  נפתחת  זי"ע  ממעזריטש 
הימנו להודיע לתלמידו רבי זושא שיבוא אליו. משנודע הדבר לרבי 
ר' זושא ארז ללא שהות את צקלונו הדל ויצא מעזריטשה, משרק 
נכנס אל הקודש פנימה פנה אליו מיד המגיד מסר בידו צרור מעות 
ואמר לו 'הא לך חמש מאות רובל ומן השמיים יסייעו בידך למצוא 

חתן ראוי לבתך, מזל טוב'.
ומבלוקה,  מבוקה  בוקה  ברחוב  והנה  לעיירה  הגיע  חזרה  בדרכו 
עומדת  המהומה  בחזית  ומרה,  גדולה  זעקה  קול  ומהומה,  רעש 
שבר  כשזעקות  אומללה,  כלה  בתה  חופת  תחת  בוכייה  אלמנה 
הנדוניה שנאבדו להם בסך חמש מאות  בוקעות מגרונם על כספי 
נחרשה  ביגעה עצומה כל השנים. העיר  וטרחו  רובל עליהם עמלו 
אך האבידה לא נמצאה, משכך הודיע החתן על פרישתו מן העסק, 

'ותרב בבת יהודיה תאניה ואניה'.
הרבי ר' זושא ידע את אשר עליו לעשות, הן באמתחתו סכום זהה 
אותו נתן לו רבו, ללא שהות זעק: 'חמש מאות רובל ? אני מצאתיה 
! חכו כמעט רגע עד שאלך לחדרי בפונדק ואשיב אבידה לבעליה'. 
שבו  החופה  נגינת  צלילי  שחקים,  הרקיעה  הנאספים  שמחת 
להריע בעוז והכל המתינו לשובו של הרבי ר' זושא. רבי זושא שב 
במרוצה הוציא את הצרור וספר את הרובלים, חמש מאות במספר, 
זושא  ר'  כולם, מותיר  ותקילין עוברים לסוחר. אך, לתדהמת  טבין 
וחמישים  מאות  ארבע  ורק  אך  נותן  לאלמנה  ואילו  אצלו  חמישים 
רובל, בנימוקו כי כשכר טירחה על העסק בהשבת הגזילה מגיעים 
על  והשמחה  הקערה  התהפכה  אחת  בבת  אלו.  רובל  חמישים  לו 
גערו  מסביב  הקהל  חימה,  התמלאו  והשושבינין  האלמנה  פיה... 
רובל  חמישים  יום  לאור  הגונב  זה  עני  הלך  הראיתם  באימה...  בו 

מאלמנה על לא מעשה בכפו...
ניגשו אל רב העיר, סיפרו דברים כהוויתן,  משראו כי ההלך בשלו, 
ומשפסק הרב לטובת האלמנה החליטו הם להוציא ממנו את מעות 
"שכר טירחה" בכח, כמה דחיפות ומעידות ומלקות כדבעי, עשו את 
שלהם והנה מצאו המעות את עצמם בידי האלמנה, הרבי ר' זושא 
לעריכת  שבו  העיר  בני  ואילו  העיר,  מן  וגורש  פנים  בבושת  נגרר 

החתונה לקול מצהלות כלי השיר.
הוא בעיירה  גם  והמגיד הגדול ממעזריטש עבר  ימים מספר  עברו 
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הנבזה  מעשהו  על  לו  סיפר  הדברים  ותוך  לבקרו  בא  העיר  רב  זו, 
של אחד מחסידיו ואת כל פרשת הכסף אשר חשב להחזיק לעצמו 
כשכר טירחה על מצוותו, וכדי ביזיון וקצף... וכי כך היא דרכם של 
המגיד  כפנחס.  שכר  עליהם  ולבקש  הבריות  את  ללסטם  חסידים 
הבין לאלתר במי מדובר והסיק שזה לא אחר מאשר תלמידו חביבו 
רבי זושא, שוויתר על ממונו אותו נתן לו עבור הוצאות חתונת בתו, 

אך נתנן עבור שמחתה של האלמנה.
זושא לפשר  ר'  בהזדמנות ראשונה שאל המגיד את תלמידו הרבי 
התנהגותו זו, הרי עבור בתך הכלה נתונות היו המעות, ומדוע נתת 
אותן לזולת. ימחול לי רבינו, השיב, אך לא יכולתי להתאפק, האיך 
ואמה  יתומה  כלה  אותה  של  הנדוניה  כספי  באובדן  וראיתי  אוכל 
אך  עבורי,  מיועד  הכסף  אמנם  אם  כי  שקלתי  משכך  האלמנה, 
להכנסת כלה הוקדשו, וא"כ מה לי הכא מה לי התם, מאי נפק"מ בין 
כלה זו לזו,  הלוא 'מצווה הבא לידך אל תחמיצנה', משכך, מיהרתי 

תיכף להעביר להן המעות שקיבלתי.
גדולה ורבה היא מצוותיך, אמר לו המגיד, אשריך, אך אותם חמישים 
רובל שחפצת לעכב בידיך, מה פשרן, הרי העכירו את המצווה שלא 

נעשתה בשלימות.
אדרבה, השיב רבי זושא לרבו, אותם הרובלים הם שעשו את המצווה 
מושלמת, כי הנה בעת שהלכתי להביא את המעות מחדרי, התגנב 
היצר אל ליבי ובטענת כסיל התפאר בי: אה, זושא, איזו גדלות ! איזו 
מסירות נפש ! איזה צדקה וחסד - גדול אתה מאברהם אבינו עמוד 
החסד, אשריך ! לכן טיכסתי עצה בליבי האיך לעשות את המצוה 
בעזות  עניתיו  משכך  הלזה,  של  לזרועותיו  ליפול  מבלי  בשלימות 
'שוטה שבעולם, לא רק שלא אתגאה עם מצוה רבה זו, אלא אגרום 
כי אך ורק ביזי בזיונות אנחל ממצווה רבה זו'. על כן עשיתי תכסיס 

זאת, ברצותי שיוציאו ממנו את המעות בבושת פנים וביזיונות. 

הגפווה – מפוסה היפ עד מפוד
תועבת ה' כל גבה לב. הגאווה מידה מאוסה ומגונה היא, ההופכת 
וכו'  לבו  והגס  ז(  ד  )אבות  ששנינו  וכמו  ולחוטא  לרשע  האדם  את 
היא  הגאוה  לעומת  וכפרה.  קרבן  צריך  הרי  והחוטא  ורשע.  שוטה 
הרמב"ן(  אגרת   -( טובות  מידות  מכל  טובה  מידה  שהיא  ה'ענווה' 
והיא נחשבת כקרבן גופא, וכמפורש בהדיא במשנתו של רבי עקיבא 
)אותיות דרבי עקיבא אות ח( 'כל מי שלבו שבור ורוחו נמוכה וכו' 
וזבחים  עולות  ומעלה  בלבו  בנוי  מזבח  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה 
עליו לפני הקב"ה בכל יום, שנא' זבחי אלוקים רוח נשברה לב נשבר 
)סוטה  לוי  בן  יהושע  רבי  אמר  וכך  ע"כ.  תבזה'  לא  אלוקים  ונדכה 
נמוכי הרוח לפני המקום, שבזמן שבית  גדולים  וראה כמה  ה:( בא 
 - בידו, מנחה  - שכר עולה  המקדש היה קיים אדם שהקריב עולה 
שכר מנחה בידו, אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו 

הקריב כל הקרבנות.
לפי דברים הללו יש ליתן 'טעם לשבח' במעשהו של רבי זושא. סבור 
כפרה  הוצרך  כבר  בו  ונכנסה  שכמעט  הגאווה  מחשבת  על  כי  היה 
וקרבן, על כן חיפש ותר אחר קרבן - היא הענווה והשברון לב אותה 

קיבל במידה גדושה, בעת שגורש מן העיר בחרפה ובושה. 

הקרבן מביפ לענווה
ב'עדות ביהוסף' מביא מקדמונים דמידת הגאווה המאוסה, היא גם 
נתינת טעם לאיסור הקרבת חיה לקרבן, וכמו שדרשו חז"ל )זבחים 
ראשם  שהחיות  טעמא,  והיינו  החיה,  מן  ולא   - הבהמה'  'מן  לד( 
למעלה כבעלי גאה 'כמנהג בעלי בתים חשובים...' ומשכך לא יירצו 
ובשיפלות  לה'. מאידך הבהמה ראשה למטה בענווה  לקרבן אשה 

היא הראויה והרצויה שתעלה ניחוחה לה'. ע"כ.
אם  אלא  למעלה,  ראשינו  כאשר  לד'  לאשה  רצויים  איננו  אנו  גם 
וכדאיתא ב'ארון עדות'  נתונה היא בענווה ושפלות כלפי מטה.  כן 
)מאת הרה"ק רבי שרגא יאיר מביאליברזי'ק בהרה"ק רבי נתן דוד 
הפסוק  קיום  הוא  הקרבנות  כל  תכלית  אשר  זי"ע(  משידלאווצא 
'ומלק את ראשו' שהוא שבירת הגאווה והכנעת הראש והגרון. כך 
גם ה'סמיכה והווידוי' לפני שחיטת הקרבנות שהם שפלות וענווה, 

גם זו היתה עבודת שירי הלויים בדוכנם לעורר תשובה והכנעה. 
נוראים הם דברי הספורנו בעניין זה, וז"ל: אדם כי יקריב מכם. היינו 
זבחי  וכאמרו  והכנעה,  דברים  בוידוי  מעצמכם,   – מכ"ם  יקריב  כי 
אלוקים רוח נשברה, כי פין חאץ ה' בכסילים המקריבים בלתי הכנעה 
קודמת. ע"כ. הרי שהקרבן הוא הטפל, העיקר הוא האדם שיתעורר 

לענווה ע"י הקרבת הבהמה השפילה.
ומאחר שיצא לנו שהענווה היא קרבן רצוי, יתורצו בהכי הקושיות 
עבור  היא  הקרבנות  הקרבת  כל  שתכלית  נמצא  דהלוא  דלעיל, 
כאן  דייקא  זעירא  הא'  לכתוב  טוב'  מה  בעתו  'דבר  לכן  הענווה, 
מובחר  אשר  לאדם  להורות  אחר,  במקום  ולא  הקרבנות  בפרשות 
ולא  יקריב'  כי  'אדם  נאמר  ולהכי  הקרבן.  ולא  הענווה  הוא  הקרבן 
איש, שהוא נמי להורות כנ"ל שהרי 'אדם' מורה על ענווה ושפלות 
מלשון 'אדמה' וכמו שאמרו חז"ל )בראשית רבה יז ד( שאמר אדם 
האדמה',  מן  שנבראתי  אדם  להיקרא  נאה  'אני  לקוב"ה  הראשון 
והוא לשון פחות מ'איש' שבו כתיב )מלאכים א', ב ב( וחזק"ת והיית 
לאיש, ללמדנו כי הקרבן הנכון הוא הענווה – זבחי א' רוח נשברה - 

הוא תכלית הקרבן, להחזיק עצמו בדרגת אדם ולא איש.

סיאורי ענווה של גדולי ישרפל 
אחז"ל )מגילה לא.( 'כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם 
הענווה,  הוא  הגדולה  עיקר  אשר  וללמדנו  ענוותונתו',  מוצא  אתה 

ולעומתו הגאווה הוא היפך הגדולה.
אך דרשה זו יפה נדרשת גם לנו כלפי עצמינו, כי ככל שהאדם מוצא 
ענווה  מתמלא  הריהו  הקב"ה  של  גדלותו  את  ויותר  יותר  ומשיג 
דרגא  כפום  חד  וכל  הבורא,  גדלות  לעומת  הוא  קטן  כמה  בראותו 
דיליה ככל שישיג יותר גדלות הבורא, שם ימצא בו יותר ענוותנותו. 
ולהכי מן הנכון להביא כמה מסיפורי הענווה של הצדיקים הקדמונים 
בני העלייה שע"י ראייתם האיתנה בגדולת הבורא זכו המה לענווה 

אמתית, ומהם נלמד אנו. 
פעם אחת שאל אחד מתלמידי הגר"ח מבריסק זצ"ל את רבו, שהנה 
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לעין  נגלה  חיים  החפץ  של  המרובים  ספריו  בתוך  שלומדים  בעת 
כל כי הוא היה גאון עצום, סיני ועוקר הרים בכל מקצועות התורה. 
ומשכך, תמה התלמיד באוזני רבו, מדוע מפורסם החפץ חיים כצדיק 
וירא שמים ותו לא. ענה לו הגר"ח, זאת כיוון שנוהג היה החפץ חיים 
וכיוון  גאונותו,  את  אנוש  מבני  שיסתיר  יום  בכל  לקוב"ה  להתפלל 
וקיבל  התלמיד  סבר  מגאונותו.  ידעו  לא  לכן  יעשה  יראיו  שרצון 
הקושיא  לו  התעוררה  יצא  משאך  מלפניו.  ויצא  הגר"ח  דברי  את 
ושב אל רבו ושטחה בפניו: אי הכי, מדוע לא התפלל  המתבקשת 
הח"ח גם על הסתרת צידקותו. השיב לו הגר"ח מיניה וביה, הא ודאי 
ידע שהוא צדיק, הוא סבר  לא קשיא, הרי החפץ חיים בעצמו לא 
לתומו שהוא הפשוט ביותר, נו, 'יעצט זאג די אליין' וכי איך יתפלל 
על כך אם הוא בעצמו לא חשב כך... ומשום הכי כיוון שלא ביקש על 

דבר זה, אכן נודעה צידקותו ברבים. 
מסואר על הגה"ק רבי חיים ראפאפורט זצ"ל שמתחילה היה מגדולי 
המתנגדים על הבעש"ט הקדוש, מבלי שהכירו וראו זה את זה. פעם 
בעת שישב רבי חיים בביהמ"ד נכנס אף הבעש"ט הקדוש לביהמ"ד, 
הביט בו רבי חיים ושאל את הבעש"ט לאמר מי כבודו, 'עפר ואפר' 
השיב הבעש"ט. ומי כבודו, שאל הבעש"ט את ר' חיים, ענה לו רבי 
חיים לעומתו 'גם אנוכי עפר ואפר'. אמר לו הבעש"ט: אם כך הם פני 
הדברים, קשיא לי טובא א שטארקע קשיא, 'וכי ראית מימיך שעפר 
ואפר יריבו זה עם זה...'. ר' חיים הבין לאלתר כי העומד מולו הוא 
לא אחר מה'בר פלוגתא' שלו הבעש"ט הק' בעצמו, ולא זזו משם 

עד שנעשו אוהבים גדולים, ע"כ.
ומן הראוי לציין את דברי התפארת שלמה )בראשית כח יד(, שזהו 
בניו  זרעך כעפר הארץ' שיזכו  'והיה  ה' לאברהם אבינו  מה שבירך 

להיות ענוים ושפלים כעפר הארץ. כהבעש"ט ורבי חיים.

בזה יומתקו מימי הדעת בפרשתן שהרי קרבן עולה האמורה באה 
עד  תקטר  כליל  שהעולה  הדבר  נכון  א"כ  וגאווה,  הלב  הרהורי  נגד 

שנעשית עפר ואפר.
משכיל  התגורר  אחד  חסיד  של  בשכנותו  זאת.  עוד  לספר  ונוסיף 
החסיד  שאל  נפולות,  שפניו  וראה  החסיד  בו  פגש  פעם  מלומד, 
בכי  הלה  אצל  היה  והכל  ולפרנסתו  וילדיו  ביתו  ולשלום  לשלומו 
'כל  המשכיל,  לו  ענה  החסיד.  תמה  נפולות,  פניך  למה  א"כ  טוב. 
למתמקיאי,  לבנקאי,  לרופא,  להתמנות  משהו,  להיות  שאפתי  חיי 
להמציא משהו... והנה עד כה ההצלחה טרם האירה לי פנים, והיא 

ממני והלאה, לכן פני נפולות כי נשארתי אפס ואין'.
ענה לו החסיד, אוי ויי כמה אני מקנא בך, אני, אדרבה, 'כל חיי שאפתי 
להיות 'אפס ואין' והנה גם אני ההצלחה ממני והלאה כי מרגיש אני 

את אותו 'משהו' עדיין, ולצערי טרם השגתי את מידת 'האין'...
הקרבנות  פרשת  לפני  אומרים  שאנו  מה  לפרש  אמרתי  ובזה 
כמוסר  שזה  היינו  אי"ן'  הבהמה  מן  האדם  'ומותר  הבוקר  בתפילת 
לאדם שיגיע לדרגת 'אין' מותר ופחות מן הבהמה, ולכן אומרים זאת 
לפני 'פרשת הקרבנות' לומר אשר תכלית כל הקרבנות הוא בעבור 

אי"ן – לבוא אל הענווה עד להיותו אפס ואי"ן.
מצוות  שע"י  ובקשה,  תחינה  בדברי  לסיים  וטוב  נכון  בעתו  ודבר 
'מיכלא  אכילת  וע"י  הענווה.  במידת  נתעטר   – עונ"י  לחם  אכילת 
דאתוותא' נתרפא מכל נגעי בתי גוף ונפש. ונזכה שיהא חדו השתא 
משפטו  ככל  במועדו   הפסח  קרבן  את  שעתא להקריב  בהאי  עוד 
וחוקתו... בקרוב נהל נטעי כנה אדויים לציון ברינה ובמהרה ישמע 
קולו של מלך המשיח שמכריז ואומר 'ענווי"ם הגיע זמן גפולתכם'.  

)מתוך שיחת גאב"ד חרדים(

המשך בעמוד 31

קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666

 * שיעורים מקוצרים על הדף היומי

 * דף היומי בהלכה - 5 דקות ביום

 * ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע

* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות 

הכל במקום אחד 
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בליל הסדר הם התיישבו לקיים מצות היום בפכילת מצה קטנטונת זו 
בהתרגשות רבה, וכשהגיע זמן פכילת המצה כולם היו בטוחים כי הרבי 

יזכה בפכילתה שכן הופ זה שמסר נאשו עליה, ופולם הרבי סרק פת 
הצריף כמחאש מישהו....

מסירות הגוף קודמת למסירות הנאש!

הרב בנימין בירנצוייג

"פדם כי יקריב מכם קרבן לה'.... ונאש כי תחטפ והביפ" )ויקרפ פ', ב'(

בקרבנות נדבה כתבה התורה "פדם כי יקריב..", ובקרבנות הבאות 
לכפרה כתבה התורה "ונאש כי תחטא והביא...", מהו שינוי הלשון 
לשון  התורה  כתבה  ובכפרה  'פדם'  לשון  התורה  כתבה  שבנדבה 

'נאש'?!
אלא, כשאדם חוטא, נפשו חוטאת, ובשביל להביא קרבן לכפר על 
חטאו, די במה שהנפש שחטאה במה שלא התגברה על תאוותיה 
היא תביא הקרבן, אבל כשאדם מביא קרבן נדבה להקב"ה, שמביא 
מרצונו ומאהבתו לה' יתברך, בזה לא די שהנפש והיינו שיש בו רצון 
להביא קרבן, אלא בשביל להראות באמת רצונו להתקרב להקב"ה, 

אדם צריך להקריב מעצמו מהחומריות שלו, מהאדם שבו.
שיש  האדמה  עצמיותו,  הוא  אדם   – יקריב"  כי  "אדם  הכוונה  וזה 
ורצונו  אהבתו  להראות  ובשביל  בו,  שיש  והגשמיות  החומריות  בו, 
לקרבת ה', זה רק אם מקריב מהאדם שבו, אם יקריב וימעט קצת 

מתאוות גופו.
זה תנאי להקרבת קרבן נדבה! שהאדם יקריב את הקרבן, שיקריב 
גם מהאדם שמו למען שמו יתברך! בזה מראה רצון אמיתי לקרבת 

ה'!

ידוע  היה  זצוק"ל,  פוברסקי  דוד  רבי  הגאון  פוניבז  ישיבת  ראש 
ועד  המאוחרות,  הלילה  משעות  לבדו,  לה'  בלתי  הרוחני  בעולמו 

הלילה למחרת, היה כולו קודש לה' באופן בלתי מצוי!
יום  בכל  נוהג לפקוד את מעונו  סיפר אחד מעסקני הציבור שהיה 
שבת בבוקר, שאז היה קצת פנוי ונמצא בביתו, והיה מעלה אז בפניו 

את כל שאלותיו וספקותיו.
והוא  'פיצוחים' לשולחן,  בני הבית  הגישו  הוא מספר שפעם אחת 
טעם מהם, והגר"ד זצוק"ל ראה שהוא אוהב את המאכל הזה, ומיני 
'הדבר  היה מבקש מבני הבית ללכת לקנות את  יום שישי  אז בכל 
הזה' שהאורח אוהב ]הוא כלל לא ידע איך קוראים לזה... עד כדי כך 

היה מופרש לחלוטין מתענוגי העולם הזה[.
אחד  על  זצוק"ל  הגר"ד  בפני  התבטא  שפעם  עסקן,  אותו  מספר 
שהוא 'מוסר את נפשו' עבור דבר מסויים, מיד עצרו הגר"ד ואמר 

לו: 'לפני שאתה מדבר על הנפש, תגיד לי מה עם ה'גוף'?! פת ה'גוף' 
יודע,  'פני  והמשיך:  ויתר?!!  כבר  הופ  ה'גוף'  על  מסר?  כבר  הופ 
שהרבה לאני שמגיעים פל הנאש – צריך למסור פת ה'גוף'! ורק כך 

פאשר להכיר פת הנאש....!'.
זה גם מה שגילתה לנו התורה בפרשה זו, בשביל לאהוב את הקב"ה 
כך  רק  אחד!  שבכל  האדם  את   – הגוף  את  למסור  התחילה  צריך 

אפשר להגיע אחרי כן לדרגה של 'מסירות הנפש'!

זה בערב פסח תש"ד, במחנה ברגן בלאזן, האדמו"ר מבלוז'ב  היה 
נועזת  ובבקשה  ניגש למפקד המחנה,  זצוק"ל,  רבי ישראל שפירא 
וביקש  אומץ  עזר  בקשתה,  בעצם  חיים  סכנת  בחובה  שטומנת 
להם  לתת  שאיתו,  הצריף  יושבי  ארבעים  בשם  ימ"ש  מהמפקד 
זה הם  ובמקום  כך,  ולספק להם חיטים לשם  רשות לאפות מצות, 

מוותרים שמונה ימים על מנת הלחם המגיעה להם.
המפקדה  רשות  לבקש  שיש  המפקד  לו  ענה  טבעי,  לא  באופן 
הודעה  שבוע  אחרי  הגיעה  הפלא  ולמרבה  בברלין,  הראשית 

מהמפקדה בברלין, כי יש להם רשות לכך.
הם נגשו למלאכת הקודש של בניית תנור מאבנים שאספו, ולאחר 
יום עבודה מפרך, נאספו כולם בשארית כוחם לטחון את החיטים 
והחלו  בעצים,  התנור  את  הציתו  מכן  לאחר  מאולתרים,  ברחיים 
התופת  בתוך  מרגש  מחזה  המצות,  אפיית  של  הקדושה  במלאכה 

המשך בעמוד 31



24info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ארשת ויקרפ | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

משנתם לעילוי נשמתם

דברי תורתם וסיאורים על גדולי עולם שיום אטירתם חל השבוע

לאתע, צעק עליו רבי פברהם: "מדוע פתה מרמה פותי...? הלפ התניתי 
עמך שלפ תעבור שם...?!" התבייש העגלון, ושפל: "מניך לך רבינו שפני 

מרמה פותך...?"
הרב ישרפל ליוש

ביום ז' בניסן חל היפ"צ של הגפון רבי פברהם ב"ר שלמה זלמן זצ"ל 
פחי מרנפ הגר"פ מוילנפ זי"ע, בעל ה'מעלות התורה'.

כשנתיים  זלמן,  שלמה  רבי  לאביו  תפ"ב  בשנת  נולד  אברהם  רבי 
לאחר לידת אחיו, הגאון מווילנא.

בדרשותיו  מרגליות  הפיק  ופיו  וצדיק,  לגאון  נודע  בצעירותו  כבר 
המלהיבות לחיזוק בתורה ויראה.

כמגיד  שימש  מכן  ולאחר  'קרוז',  בעיר  כאב"ד  כיהן  בתחילה 
מישרים בעיר 'שקלאוו'. לימים עבר ל'ראגלע', ונודע כ'רבי אברהם 

רעגולער'.
על  מגילה  למסכת  פירוש  בהם  רבים,  חיבורים  כתב  אברהם  רבי 
ועל  התפילה  סדר  על  פירוש  התורה,  על  פירוש  הקבלה,  דרך 
הגדה של פסח, אולם כולם נשארו בכתב יד, מלבד פירוש למסכת 
אבות, 'פרקי דאברהם' וספרו המפורסם 'מעלות התורה' שהודפס 

לראשונה בשנת תקפ"ד.
נלב"ע בשנת תקס"ז.

ִפם ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטפ ְלַפְׁשַמת ָהָעם... )ויקרפ ד', ג'(

איתא בגמ': )עבודה זרה ד ב( "א"ר יהושע בן לוי: 'לא עשו ישראל 
את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה...' והיינו דא"ר יוחנן 
משום ר''ש בן יוחאי: 'לא דוד ראוי לאותו מעשה ]דבת שבע[ ולא 
וברש"י  לך...',  לומר  עשו  למה  אלא  מעשה...  לאותו  ראוין  ישראל 

ביאר שזו היתה גזירת מלך כדי ליתן פתחון פה לשבים.
בפסוק  נרמזים  הגמ'  שדברי  אומר  הגר"א  אחי  אברהם  רבי  הגאון 
זהו   - 'המשיח'  העגל,  בחטא  הכהן  אהרן  זה   - הכהן'  'אם  הנ"ל: 
- איך באו לידי חטאים גדולים כאלו?  'יחטא'  דוד שהוא משיח ה', 

'לאשמת העם' -  להורות תשובה לרבים וליחיד.

ְוָׁשַחט ֹפתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח ָצֹאָנה ִלְאֵני ה'... )ויקרפ פ', י"פ(

עיקר שבירת היצר הוא על ידי התורה, אומר הגאון רבי אברהם אחי 
הגר"א, כמו שאמרו חז"ל: )קידושין ל ב( 'בראתי יצר הרע בראתי 

מקרבך'  הרע  'ובערת  של  עשה  מצות  מקיים  ובזה  תבלין',  תורה 
שהוכפל בתורה שש פעמים.

הפסוק הנ"ל רומז על ענין זה, 'ושחט אותו על ירך המזבח צפונה' 
א(  נב  )סוכה  בגמ'  כדאי'  'צפוני',  הנקרא  הרע,  היצר  זביחת  הוא   –

עה"פ: )יואל ב כ( 'ואת הצפוני ארחיק מעליכם' – זהו היצר הרע.
וזביחת היצר הוא ע"י התבוננות במחשבתו ובהנהגותיו, להרגיז עליו 

יצר טוב!
ואי' בגמ' )ברכות סא ב( תניא רבי יוסי הגלילי אומר: 'צדיקים יצר 
שופטן...',  וזה  זה  בינונים  שופטן...  רע  יצר  רשעים  שופטן...  טוב 
וקשה, הלא המשפט לאלוקים הוא, ואיך ישפטום היצר טוב או היצר 

הרע?
וביאר אחי הגאון ז"ל: שמשפט הוא לשון הנהגה, ולכן נקרא הדיין, 
השופט: 'אלוהים', כי הוא מנהיג ומשגיח על בני דורו. והכי פירושו: 
צדיקים יצר טוב מנהיגן, כי כל התנהגותם על פי יצר טוב, והרשעים 

יצר הרע מנהיגן, והבינונים זה וזה מנהיגן.
ועל כן, כל מה שיחפוץ לעשות, ישקול בדעתו אם הוא מצד יצר טוב 
או מצד יצר הרע, ואם יבין שהוא מצד יצר הרע, ירגיז עמו ויעשה 

כנגד עצתו.

בכל  שהשתדל  אדם  על  ועידנים  עידן  אחרי  לכתוב  מאוד  "קשה 
מאמצי כוחותיו להסתיר את מציאותו אף בחיים חיותו" – במשפט 
קורות  את  ארה"ב,  מרבני  זצ"ל,  וקסמן  ניסן  רבי  הגאון  פותח  זה, 
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חיי הגאון רבי אברהם אחי הגר"א בפתיחת ספרו 'מעלות התורה', 
שהוציא לאור יחד עם הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל.

אגב, פעם שח הגאון רבי מיכל, כי הוציא לאור את הספר 'מעלות 
התורה' לרבי אברהם אחי הגר"א, כדי להבעיר את חשקת התורה 

בעולם...
לו  "שעמדה   - הקדמתו  את  וקסמן  ניסן  רבי  ממשיך   – "ובפרט" 
זה, בהמצאו בצל  לו השעה למלאות את מבוקשו  ושחקה  חכמתו 
נשרי הדורות וארזי קל, כהגר"א וחבורתא קדישא דיליה. אמנם גם 
אורם המבהיק לא האפיל לגמרי על אישיותו המזהירה, ומבין חרכי 
המית  ומבין  והדרו,  תארו  זיו  קרני  לפנינו  מתנוצצים  זמנו  ואשנבי 
גלי הדור דעה ההוא, מגיע אלינו הד קול דממת קודש של נשמת 

המחבר רבי אברהם ז"ל..."

בזמן שמחה אמר פעם רבי אברהם לנכדו הג"ר שלמה זלמן: "אלו חי 
אני אלף אלפי שנים, לא הייתי מספיק להודות לו על כל רגע שנותן 

לי חיות שאוכל להדבק בתורתו..."
ועוד היה אומר: "מגודל חלישות כוחי איני יודע מאין נמשך החיות 
שלי, רק שאני יודע שרוב השמחה וגודל התענוג שמעמל התורה, 

היא המקיימת אותי בחיים..."

לעת זקנותו, הוצרך פעם רבי אברהם לנסוע למקום מסוים, והדרך 
הרגילה עברה במרחק מה מגבול ארץ אשכנז )גרמניה(, ואפשר היה 

לקצר אותה ע"י כניסה אל תוך ארץ אשכנז.
רבי אברהם, התנה עם בעל העגלה שלא יאריך את הדרך ולא יכנס 
אל תוך ארץ אשכנז. הנסיעה היתה בלילה, ומשראה העגלון שרבי 

אברהם מתנמנם, רצה לקצר את הדרך ונכנס אל תוך ארץ אשכנז.
הלא  אותי...?  מרמה  אתה  "מדוע  אברהם:  רבי  עליו  צעק  לפתע, 

התניתי עמך שלא תעבור שם...?!"
התבייש העגלון, ושאל: "מניך לך רבינו שאני מרמה אותך...?", "מה 
אתה שח?" – ענה לו רבי אברהם – "הלא מכיר אני באוויר המחניק 

שהננו בארץ אשכנז..."
אמר הכותב: יש לומר שהתנגדותו של רבי אברהם להיכנס לגרמניה, 
הגם שאחיו הגר"א זי"ע היה בגלותו אף בגרמניה, משום שבין השנים 
שהגר"א היה שם, עד זקנותו של רבי אברהם, פרצה שם ההשכלה, 

וכנראה שמחמתה הרגיש את המחנק...

אחיו, מרנא הגאון מוילנא זי"ע, העריכו עד מאוד. נכד רבי אברהם 
הג"ר שלמה זלמן מספר שהגר"א אמר עליו שהוא נשמה בלי גוף...

פעם שמע הגר"א שקראו אותו בשם 'חסיד', מיד אמר: "אינני חסיד, 
שהרי איני מקיים אלא מה שכתוב בשולחן ערוך, והלא זה מוטל על 
כל אחד ואחד מישראל, אבל אחי רבי אברהם ראוי והגון לשם זה..."

חתנו של מרנא החפץ חיים זי"ע, הגאון רבי מנחם מנדל זקס זצ"ל, 
אמר שחותנו אמר שרבי אברהם אחי הגר"א, התאבק עם המלאך 

הממונה על הכסף, ויכול לו..."

שני הסיפורים הבאים כבר התפרסמו בטורינו בעלון זה, אך משום 
חשיבותם, ומיעוט הסיפורים על רבי אברהם, העתקנו אותם שוב:

הימים ימי מלחמת צרפת עם רוסיה, חיילי נפוליון הצרפתי וחיילי 
רבי אברהם  והגאון  זה,  זה עם  רוסיה, מתכתשים  קיסר  אלכסנדר, 
אחי הגר"א מוילנא זי"ע יושב בבית אחד ועוסק בתורה כאוות נפשו. 
בדיוק באותה עת עבר שם גדוד רוסי, וראש הגדוד סר אל אותו בית 
הסמוך  לחדר  אותו  והפנה  בכבוד  קיבלו  הבית  בעל  שם.  ללון  כדי 
וכיון שרק מחיצת נסרים דקה הבדילה  לחדר בו ישב רבי אברהם, 
בין החדרים, הזהיר בעל הבית את משרתי השר לבל יפריעו לאיש 
שבחדר הסמוך, כי איש אלוקים קדוש הוא. אחר שהבטיחו לו כי כך 

יהיה, נתן להם יי"ש ולחם לבן ונפרדו לשלום.
רבי אברהם הגה בתורה כל הלילה, ובבוקר נעמד לתפילת שחרית. 
לחדר  שיילך  משריו  מאחד  וביקש  ממשכבו  השר  קם  עת  באותה 
הסמוך ויבקש מהאדם המתאכסן שם שינמיך את קולו, כי לא היתה 
לו מנוחה כל הלילה מדיבוריו ללא הפסקה. המשרת אמר לשר את 
ששמע מבעל הבית כי איש קדוש הוא, ובכל אופן ביקש ממנו השר 

כי יילך ויאמר לו את הדברים בכבוד...
ויהי כאשר נכנס המשרת אל חדרו של רבי אברהם ומצאו כשהוא 
עטור בטלית ותפילין, נפל עליו אימה ופחד, רעדה אחזה בכל גופו 
פניו  את  סיבב  גדולה  ובהתאמצות  פיו  את  לפתוח  היה  יכול  ולא 

לאחור ויצא מהחדר.
ושוטה  פתי  "איש  ואמר:  זלזל  השר,  לאדונו  זאת  סיפר  כאשר 
אתה...! אמרו לך שהוא איש קדוש, לכן אתה מדמה פחד ומורא..." 
ומיד קרא למשרת אחר וציוה אותו שיאזור אומץ ולא יבהל מהאיש 

בזמן שמחה פמר אעם רבי 
פברהם לנכדו הג"ר שלמה 
זלמן: "פלו חי פני פלף פלאי 
שנים, לפ הייתי מסאיק להודות 
לו על כל רגע שנותן לי חיות 
שפוכל להדבק בתורתו..."
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ובקש  לך  חברך,  לדמיונות  תשעה  "אל  הוא,  האדם  ככל  כי  ההוא, 
מהאיש שינמיך את קולו עד שנעזוב את המקום..."

אך כפי שקרה לראשון, קרה לשני, רק ראה את רבי אברהם מעוטר 
את  להזיז  הצליח  רב  ובקושי  נורא,  בפחד  נתקף  ותפילין,  בטלית 

אבריו ולשוב אל חדר השר.
על  התרגז  הוא  להיפך,  השר,  על  השפיעה  לא  המקרה  הישנות 
משרתיו ואמר להם: "טפשים ופתיים אתם, עד כמה גדול כח הדמיון 

להטיל אימה בלא כל סיבה...? אגש אני אל האיש ההוא..."
וכפי שאתם מתארים לעצמכם, מה שקרה למשרתים קרה לאדונם, 
מיד כאשר פתח השר את הדלת וראה את פני רבי אברהם עטורים 
וינוס  גופו,  בכל  רועד  החל  הוא  וגם  איום  פחד  עליו  נפל  בתפילין, 

החוצה כל עוד נפשו בו...
בחיל וברעדה נגש השר אל בעל הבית וסיפר לו את כל אשר ארע 
לו ולמשרתיו, כאשר ראו את פני איש האלוקים, כהגדרתו, וביקש 

ממנו כי ישאל אותו מדוע הוא עשה להם ככה?
"לא עשיתי להם כלום" – אמר לו רבי אברהם – "אלא כאשר הם באו 
אלי, הייתי עטור בתפילין, והלא ידוע שכאשר הם מונחים על ראש 
זך וטהור, אימה נופלת על עמי הארץ, כדכתיב 'וראו כל עמי הארץ 

כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך'".

'קידן', עיר קטנה ליד 'וילנא', בה התגוררו רבי אברהם אחי הגר"א 
ואשתו הרבנית, יותר מעשרה ילדים היו להם וכאשר הם נישאו הם 
מלך,  של  מטרופולין  היתה  אשר  הגדולה  העיר  בוילנא,  לגור  עברו 
ושגשג  פרח  התורה  ועולם  בה,  גרו  ודיינים  רבנים  חכמים,  תלמידי 
הן  ערוך,  לאין  ממנה  קטנה  עיירה  היתה  'קידן'  לעומתה  בוילנא. 

בכמות והן באיכות.
ילדיהם מגיעים אליהם  היו  ורעייתו,  זקנותם של רבי אברהם  לעת 
מוילנא כל אחד בתורו, כדי לתמכם ולסעדם, טרחה גדולה היתה זו 
עבורם, אך הם עשו זאת בשמחה ובאהבה, הרי כיבוד אב ואם מצוה 
לגור  שיעברו  להוריהם  מציעים  הילדים  היו  פעם  מידי  היא.  רבה 
לרוב,  ונינים  נכדים  גדולה,  משפחה  בוילנא  לכם  'יש  בוילנא,  לידם 
מפצירים  היו  שלכם'  הנחת  ליד  וגורו  בואו  בקידן,  לחפש  לכם  מה 
התעקשו  הרבנית  אשתו  ובעיקר  אברהם  רבי  אך  הילדים.  בהם 
להמשיך ולהתגורר בקידן, ולמרות כל הפצרותיהם של הילדים, ועם 
להתעקש  ההורים  המשיכו  בקידן,  לכבדם  לבוא  שלהם  הקושי  כל 

ולא לעבור לגור בוילנא.

לשמחת  לוילנא  ורעייתו  אברהם  רבי   – ההורים  הוזמנו  אחת  שבת 
בר מצוה של אחד הנכדים. ילדיהם ביקשו מהרב של וילנא שינסה 
לשכנע את אמם לבוא לגור בקביעות בוילנא, ובכך יוקל עליהם ועל 
וניסה להפציר בה לעשות  הוריהם. קרא הרב לרעיית רבי אברהם 
'יהיה מה שיהיה, אני לא אעבור  כבקשת ילדיה, ענתה לו הרבנית: 
בכל  אני  רוצה  מדוע  לו  אספר  הרב  של  כבודו  משום  אך  לוילנא, 

מאודי להמשיך ולהתגורר בקידן.
יום אחד ערב סוכות היה, בעלי חוזר מבית  וכה ספרה לו הרבנית: 
הכנסת כשארשת של עצבות על פניו, שאלתי אותו לפשר הדבר, 
לבני  והציע  הכנסת  בבית  היה  האתרוגים  סוחר  כי  לי  סיפר  והוא 
הקהילה אתרוג יפה ומהודר, אך המחיר אותו ביקש עבור האתרוג 
גם  בני הקהילה לרכשו בשותפות,  כל  גבוה מידי מכדי שנוכל  היה 
הגיעו  לא  האתרוג  עבור  לתת  הסכים  אחד  שכל  הרבים  הסכומים 
למחיר אותו דרש הסוחר, והוא כנראה ימכור את האתרוג לקהילה 
לנו  יהיה  לא  ובא  הקרב  סוכות  שבחג  מצטער,  אני  כך  ועל  אחרת, 

אתרוג ולא נוכל לקיים את מצות החג.
בראותי את צערו של בעלי – המשיכה הרבנית בספורה – הצעתי לו 
שכיון שאנחנו כבר מבוגרים וילדינו כבר אינם גרים אתנו, הרי איננו 
צריכים בית כה גדול, הבה נמכור את הבית ונקנה לנו בית קטן יותר, 
הקהילה.  בני  כל  ועבור  עבורך  האתרוג  את  נקנה  שישאר  ובכסף 
בעלי הסכים להצעתי, אך כדי שהוא יהיה בטוח כי גם אני מסכימה 
ואינני אומרת כך מהשפה ולחוץ, ביקש כי אני יטפל בענייני המכירה 
והקניה של הבית. חיש מהר שלחתי להודיע לסוחר האתרוגים שלא 
ימכור את האתרוג לקהילה אחרת ומחר אביא לו את דמי האתרוג, 
זכינו  ובכך  בית חדש מול הבית הישן,  מתווך הדירות מצא עבורנו 
כי יהיה לקהילתנו אתרוג נאה ומהודר, שמחתו של בעלי לא ידעה 

גבולות, הנה הוא זוכה לקיים מצוות לולב ואתרוג בהידור.
לספר  הרבנית  ממשיכה   – קלים  לא  באמת  חיי  וחלשה,  אני  זקנה 
לרבה של וילנא – אינני בריאה וקשה לי מאוד, אך מה שמחזיק אותי 
היא העובדה שכל בוקר כאשר אני קמה, אני זוכה לראות את הבית 
שמכרנו עבור קיום מצוה, אינני מתארת לעצמי איך יראה יומי אם 
לא אראה בבוקר את הבית שמכרנו עבור האתרוג, אכן בוילנא יש לי 
הרבה נחת, וכמו"כ לא קל לי להטריח את ילדיי לבוא לקידן לתמוך 
בנו, אך אינני מסוגלת לוותר על המראה המשמח הזה מיד יום ביומו 

– לראות את הבית שמכרנו עבור אתרוג, בלי זה ודאי לא אשרוד.

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש, 
israel.layosh@gmail.com :כתבו ל
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המשך מעמוד 1 | מרן הגרפ"מ שך זצוק"ל

לנאום בציבור, אולם אף על פי כן עלה בליבו החשש, שמשום "עת 
התנאי,  את  להפר  שיש  מי  אי  יסבור  תורתך",  הפרו  לה'  לעשות 
ולכבדו במהלך המעמד לשאת דברים בפני קהל ההמונים. ועל כן 
יהיה  לא  הצורך  שבעת  כדי  הכתב,  על  דברים  עיקרי  והעלה  עמד 

עליו לסרב לשאת מדברותיו בפני המוני בית ישראל.
בסופו של דבר התקיים התנאי, ודמותו של רבינו היושב על בימת 
האולם, אפוף דומיה, הקרינה מהודה וזיווה על קהל האלפים, שזכה 

לחזות בקלסתר פניו ההדור כמלך ביופיו.
ברבות השנים, הנהגתו המרוממת של רבינו, שנעשתה בקול דממה 
דקה, החלה לתת את רישומה על כל הגולה ובכללם הרחוקים מתורה 
ויראה, ואף על אומות העולם. הכל רחשו כבוד ויראה לדעתו, וידעו, 
כי כל הוראה היוצאת מפיו שקולה ומדודה בפלס, ומנופה ומבוררת 

באינספור כברות.
לעת  מעת  עצמו  את  להטריח  שך  הגרא"מ  מרן  נהג  קדם,  בשנות 
על  שעמדו  שונים  בנושאים  בו  להיוועץ  כדי  רבינו,  של  למעונות 
שכל  רבינו,  רעיית  ישראל.  כלל  הנהגת  בענייני  ולשתפו  הפרק, 
משאת נפשה היתה שבעלה הגדול יוכל לשקוד על תלמודו בהשקט 
את  טורדים  הציבור  שענייני  על  הצרה  הפרעה,  כל  ובלא  ושלווה 

מנוחתו ומפריעים אותו מתלמודו.
באחת הפעמיים בהן פקד הגרא"מ שך את מעונה, פנתה הרבנית אל 
מלווהו ושאלה האם היא רשאית לשאול שאלה. כשנענתה בחיוב 
פנתה הרבנית אל הגרא"מ, ושאלה מפני מה בעלה נאלץ להפסיק 

מתלמודו לצורך ענייני חולין.
הגרא"מ שמע את שאלה של הרבנית, ותיכף השיב מיניה וביה: "וכי 

את מי רוצה את שאשאל, את מי שלא לומד?!"
ללא  ללמוד  שיוכל  בעלה,  את  שיברך  הרבנית  ביקשה  מכן  לאחר 
רבינו שיזכה  ובירך את  נענה לבקשתה,  ואכן הגרא"מ שך  טרדות, 

לשקוד על תלמודו בשלווה ובלא כל הפרעה.
מרן  את  שאלנו  כאשר  צארום:  יהודה  רבי  וסיפר  הוסיף  זה  בעניין 
הגרא"מ שך, כיצד זה עלה בידו לשדל את מרן הגרי"ש לצאת מד' 

אמותיו ולהנהיג את כלל ישראל, הוא השיב כהאי לישנא:
מרן  אודות  ממעשה  ראיה  היתה  בפניו,  שהעליתי  הטענות  "אחת 
סולוביצ'יק  בער  יוסף  לרבי  כשהציעו  בתחילה,  הלוי'.  ה'בית  בעל 

כל  תוקף.  בכל  להצעה  סירב  הוא  בריסק,  העיר  של  כרבה  לכהן 
 - הרבנות  את  עצמו  על  לקבל  לשכנעו  בכדי  שעשו  ההשתדלויות 
עלו בתוהו, עד שהעלו בפניו את הטענה כי עשרים וחמישה אלף 
יהודי בריסק עומדים וממתינים לבואו. לשמע הדברים קם רבי יוסף 
בער ממקומו, וללא שהיות נסע לבריסק, שהרי כאשר כל כך הרבה 

יהודים מחכים - אי אפשר לסרב!"...
כאשר אחד ממקורבי רבינו הביע בפניו את התמיהה, מפני מה בחר 
לצאת מתוך ד' אמות של הלכה וליטול על שכמו את עול הציבור, 

השיבו מרן כהאי לישנא:
זה  אחר,  באופן  מנחם  אלעזר  רבי  של  כוונותיו  את  מבין  אחד  "כל 
אומר שהרב שך מתכוון לכך וזה סבור כי הוא מתכוון אחרת. אולם 
אני סובר כי הרב שך הוא אדם נקי בתכלית הנקיות, וכל כולו קודש 

לשם שמים, ועל כן החלטתי לחבור אליו בכל אשר יפנה!".
הגרי"ש  ומרן  שך  הגרא"מ  מרן  ידי  על  שהוכוונו  המערכות  באחת 
אלישיב גם יחד, נשאל רבינו על ידי אחד מצאצאיו, מפני מה נעתר 
הרחיק  בהן  שנים  עשרות  לאחר  הציבור,  הנהגת  בענייני  לעסוק 

עצמו מכל עניין פומבי.
מרן השיב על אתר כהאי לישנא: "כאשר רבי אלעזר מנחם מבקש 
אישיות,  נגיעות  כל  נטול  אדם  שהוא  מפני  לו,  לסרב  יכול  אינני   -
וכל מעשיו מרישא ועד סיפא הינם לשם שמים בלבד. ועל כן מה 

שמבקש הוא ממני מוכרח אני לעשות!".
ממערכות  "באחת  מספר:  ישראלזון,  צבי  אברהם  הרב  רבינו,  נכד 
הבחירות, שנווטה בעוז ובגאון על ידי מרן הגרא"מ שך זצ"ל, נכנסתי 
המבקשים  חכמים  תלמידי  ישנם  כי  לו  וסיפרתי  סבי,  של  לחדרו 
לחלוק על דרכו של מרן ראש הישיבה, ולבקש את המהלכים שנקט 

באותה מערכה ציבורית.
לי כהאי לישנא: 'שאל את אותם אישים, האם אירע  "רבינו השיב 
להם אי פעם מעשה כזה, שבעת שהתקשו בעצם ליל בקטע רמב"ם 
מוקשה, הם רצו לישיבה כשחולצת פיג'מה לגופם, בכדי לברר את 
ביאור דברי הרמב"ם. אם לא אירע להם מעולם מקרה שכזה, הרי 
שאין להם כל זכות לחלוק על רבי אלעזר מנחם, מכיוון שעדיין חסר 

להם באהבת התורה!'...".

)מתוך הספר 'עמודו של עולם'(

המשך מעמוד 3 | הגפון רבי רפובן פלבז שליט"פ
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המשך מעמוד 3 | הגפון רבי רפובן פלבז שליט"פ

ספר הזוהר הקדוש, שער הכוונות ותשובות הרשב"א, מאירי, ערוך 
והפרי מגדים... המלאך קורא במהירות הבזק,  לנר, ערוך השולחן 

והילד קולט וזוכר את הכל!
המלאך  בא  פיו,  את  לפתוח  ועומד  לעולם  התינוק  יוצא  כאשר 
וסוטר על פיו. מיד הוא שוכח את כל הלימוד שלמד עם המלאך 
בבטן אמו, ויודע רק לשחק במשחקי פעוטות ולשיר שירי ילדים. 

"ונשכח כל השבע" - כל התורה כולה נשכחת ממנו.
שבו  מקרה  שארע  סיפר,  זצ"ל  צדקה  יהודה  רבי  הגאון  אמנם, 
פלאות:  פלא  והנה  הילד,  של  פיו  על  לסטור  הצליח  לא  המלאך 
התחיל  הוא  לדבר,  והחל  פיו,  את  הילד  כשפתח  שנה,  בן  בהיותו 
לומר את כל התורה כולה. על יד השולחן אמרו חידוש על הפסוק 
והילד החל לצעוק את כל הפסוקים. הזכירו את  הראשון בתורה, 
קורין את שמע בערבית  "מאימתי  והילד מצטט:   - מסכת ברכות 
משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן...". עברו למסכת שבת 
- והילד ממשיך את הכל. פתחו שולחן ערוך, התחילו את הסעיף 
הראשון, והילד מצטט מילה במילה. הביאו את הספר 'בן איש חי' - 

והנה גם אותו הוא זוכר מילה במילה. 
המחזה הדהים את כל מי שנכח בו. איש לא הבין מה קרה, אולי רוח 

נכנסה בילד?
זצ"ל,  מבעלזא  אהרן  רבי  לאדמו"ר  התינוק  את  הביאו  הם  נבוכים 
שהיה ענק רוח ובעל רוח הקודש. הרבי קבע שהמלאך לא השכיח 
את  לשבש  עלול  הילד  כי  ואמר  אותו,  שלימד  התורה  את  ממנו 
העולם כלו, שכן היו ספרים שפתחו לפניו והוא לא הכירם, וכך ידעו 
שהספרים הללו אינם מתקבלים בשמים, כי מחבריהם לא חברום 
לשם שמים. עוד אמר, כי הילד עלול, חלילה, למות בגלל עין הרע 
של בני אדם. מיד סטר לו על פיו, ומני אז לא ידע אף מילה, והכל 

היה כלא היה. 
עם  המלאך  יושב  מה  לשם  הגמרא:  על  המפרשים  כל  מקשים 
התינוק, ומקריא לו את כל התורה כולה, אם לאחר מכן הוא שוכח 

הכל?
יכול לקלוט אותה  בארו, שהתורה עמוקה ביותר, ואדם רגיל אינו 
אפשרות  לאדם  שתהיה  כדי  הבנה!  ברת  אינה  היא  ועיקר.  כלל 
לקלוט דברים נשגבים כאלו, חייב הוא לקבל את הבסיס לדברים 
הוא  שכאשר  יוצא,  כך  ומוחו.  נשמתו  בתוך  חקוק  כשהוא  הללו, 
ילמד, הוא יחזור למעשה על דברים שהוא כבר יודע, ונשמתו כבר 

קלטה ולמדה. 
זו הסיבה לכך, שלפעמים תוך כדי לימוד יש לנו תחושה שנזכרים 
לא  כזה,  דבר  למדנו  מתי  להיזכר  אנו  כשמנסים  מוכר.  במשהו 
חידוש  באותו  אנו  נזכרים  אלו  שברגעים  אלא  זאת  אין  מצליחים. 

ששמעה נשמתנו בהיותנו במעי אמנו...
אלמלא הייתה הנשמה קולטת את דברי התורה בתקופת העיבור, 

לא היה לנו את החיבור עם התורה הקדושה.

זכרונות ילדות בגיל שבעים
חיבור זה בין הנשמה לתורה - קיים אצל כל אחד, גם אצל היהודי 

הרחוק ביותר, ואי אפשר לדעת מתי יצוץ הזיכרון ויטלטל אותו. 
ונגנים. הזמר הראשי  לאחד המלונות בחו"ל הגיעה קבוצת זמרים 
רבות,  בשפות  בקי  מדופלם,  זמר  שבעים,  בגיל  מבוגר  אדם  היה 

ויודע לזמר כמעט בכל שפה שיבקשו ממנו. 
למלון הזה היתה גם מחלקה יהודית, ובה בית כנסת. יום אחד, בעת 
מתוק...  ניגון  באזניו  נשמע  ולפתע  במלון,  הזמר  טייל  ההפסקה, 
"אמר ליה אביי... אמר רבא...". הוא הצטמרר והתיישב על הספסל, 

ממוגנט למנגינת הלימוד. 
 - נוספים?  זמרים  במלון,  כאן,  מתארחים  האם  הדבר?  פשר  מה 

הרהר. אני חייב לראות מיהו הזמר הזה!
גמרא  ולומד  יושב  יהודי  אברך  ראה  הוא  ונכנס.  הדלת  את  פתח 
אזנו  ובאמת  בספר,  מעלעל  עצמו  ועשה  התיישב,  מתנגן,  בקול 
את  ומנגן  לומד  שמואל...",  לדעת  "אז  הלימוד:  ניגון  לקול  כרויה 

מילות הגמרא הקדושות.
בכך.  לעמוד  היה  יכול  לא  דבר,  לכל  כגוי  שהתנהג  זקן,  זמר  אותו 
נגש אל האברך ושאל: "מה אתה לומד? אולי אוכל גם אני להצטרף 

ללימוד?".
"מי אתה?", שאל האברך.

כאן  המתארחת  הזמרים  ממקהלת  המפורסם  הזמר  פלוני,  "אני 
במלון".

"ואתה יהודי?" 
תביא  טובה,  לי  תעשה  ממך,  מבקש  ואני  יהודי,  אני  בודאי,  "כן, 
נזיקין:  אבות  ארבעה  המשנה:  את  ביחד  ונלמד  קמא  בבא  מסכת 

השור הבור המבעה וההבער... אני כה משתוקק לכך!".
עשרה  אחת  גיל  "עד  בהתרגשות,  וספר  הזקן  המשיך  לך",  "דע 
אחת  בגיל  כשהייתי  ופוסקים.  גמרא  משנה,  חומש,  לומד  הייתי 
עשרה אבי הוציאני מהתלמוד תורה, הכניסני לגימנסיה, ואחר כך 
ושכחתי  מדופלם,  זמר  להיות  הפכתי  כשגדלתי  לקונסרבטוריום. 
כששמעתי  עתה,  והנה  בכלל.  ומהיהדות  מהדת  מהתורה,  לגמרי 
לבי,  את  שבתה  הזו  המופלאה  המנגינה  בנעימה,  לומד  אותך 

והזכירה לי נשכחות. אני מבקש ממך, אנא, למד אתי גמרא!". 
האברך נענה לבקשתו, ישב עמו שעה שלמה והם למדו יחד. בסיום 

הלימוד ביקש הזקן שהלימוד המשתף שלהם יימשך.
הבחור הביע את נכונותו לבוא לביתו של הזקן מדי יום. הם קבעו 
הביא  הלימוד  במינה.  מיוחדת  חברותא  ביניהם  התחילה  וכך  זמן, 

את אותו זקן, לקבל על עצמו על מלכות שמים בגיל שבעים!
הזיכרונות  הם  עצומים  ומה  געגועים,  של  כוחם  גדול  מה  ללמדנו 
התורה  אל  בילדותו  לו  שהיה  והקשר  האדם,  בנפש  הקבועים 

הקדושה. 

)מתוך הספר 'משכני אחריך'(



30info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ארשת ויקרפ | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

המשך מעמוד 15 | הגה"ח רבי מנשה ישרפל רייזמפן

המשך מעמוד 17 | הכשרת המטבח לאסח

המשך מעמוד 16 | הגה"צ רבי גמליפל רבינוביץ שליט"פ

המשך מעמוד 23 | הרב בנימין בירנצוייג

ק"ש  הקורא  שכל  חז"ל  אמרו  הלא  הבחור,  השיב  כך?  נוהג  הנך 
ומדקדק באותיותיה מצננין לו גהינום. אמר לו החזו"א, 'אתה רוצה 

לקפוא שם בגהנום'?

הח"ח לפ טעם פת ההנפה מלשון הרע, 
לכן כתב שהופ עובר על 'חילול השם'

בהשגחה פרטית למדנו בשיעורי הרמב"ם, שאם אדם עושה עבירה 
בלי שום הנאה ותענוג, עובר על חילול ה' בסתר. שאין שום הסבר 

למעשיו, רק פורק עול בלי שום סיבה.
והקשינו שהח"ח כשמונה מספר הלאוין על איסור לשון הרע, כתב 
שהלאו הט"ז הוא שהיות שעוון לשון הרע אין בו שום הנאה ותאווה, 

לכן כשמדבר לשון הרע עובר על חילול ה'.
אומר  איך  איש,  החזון  את  ששאל  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  וכתב 
מתענגים  אנשים  והרי  הרע,  בלשון  ותאוה  הנאה  שום  שאין  הח"ח 
בלשון הרע יותר מכל תענוג? וענה לו החזון איש: 'כפי הנראה שמרן 
החפץ חיים לא טעם בימי חייו טעם של לשון הרע...' כל דבר בעולם 
כמו  תאווה.  ושום  הנאה  שום  בו  לו  אין  אותו,  טועם  שאדם  לפני 
שתספר ליהודי  הונגרי על כובה וחוואג' תימני, ותאמר לו שזה טעים, 
יאמר לך שאין בזה שום הנאה ותאווה... כך לא ידע הח"ח את התאווה  
על  עובר  הרע  לשון  שכשמדבר  בספרו  כתב  לכן  הרע,  בלשון  שיש 
חילול השם, היות ואין בזה שום תאווה כלל. אך מי שנכשל ונפל, ויש 

לו כבר הנאה בכך, שוב אינו עובר על חילול ה', רחמנא ליצלן. 
ובקובץ 'אור ישראל' דנו כמה חודשים במדור 'מילי דתמיהה' בעניין 

זה, וכבר הקדימם הגר"ח קנייבסקי ושאל את החזו"א עצמו, והשיב 
שב'לאו' הזה של חילול ה' בלשון הרע, שייך רק לח"ח בעצמו שלא 

טעם טעם לשון הרע... וגם לו אין זה שייך.

פילו היית ב'קוסובה' לפ היה נאצע עינך
יוסף ספרוני שעסק  כתוב בספר 'מעשה איש' מעשה שהיה ברבי 
במלאכתו,  עיסוקו  כדי  תוך  בעינו  ונפצע  וילנא,  בעיר  במלאכתו 
הרבה  מסתובב  והיה  מלאכתו,  בעסק  להמשיך  יכול  היה  לא  ושוב 
בבית הג"מ רבי שמואל גריינמן, שם היה מקומו הקבוע של החזון 
איש, ישב ויגע שם בתוה"ק. החזו"א שאל את רבי יוסף, מה קרה לך 
שאתה מסתובב כאן? וסיפר לו כל המעשה שנפצע בעינו, והוסיף 
שהיה לו מזל שזה קרה בוילנא והיה שם רופא מומחה מיד, והציל 
לו את העין, שאילו היה בעיר מגוריו בקוסובה, כבר לא היה נשאר 
מהעין כלום... החזון איש לא נתן לו לגמור את המשפט, וסיים 'יתכן 
שאילו הייתה בקוסובה לא הייתה קורית כל הפציעה כלל'. כך הם 
החיים של יהודי מאמין בהשי"ת, ואע"פ שחז"ל אמרו שצריך לגור 
בעיר שיש בה רופא, זאת משום שצריך לתקן את האדם ע"י כמה 
יוכלו  לא   , רופא  שם  שאין  במקום  יגור  אילו  שונים,  מקרים  מיני 

להביא עליו כל מיני דברים קטנים לתקן את נפשו...
לו  יהיה  אצבעו,  לנקוף  צריך  אילו  רופא,  שיש  במקום  כשיגור  אך 
תיכף רופא להתרפא. אך אילו היה במקום שאין רופא, לא היה נוקף 
אצבעו כלל. וכהרה"ק רבי פנחס קאריצער זי"ע שהיה מתענה אם 

היו עוברים אצלו ארבעים יום בלי איזה צער ועוגמת נפש.

)מתוך גליון ממשקה ישראל גליון צ"א תש"פ( 

שיניים תותבות יזהר שלא יאכל בהן מאכל חמץ חם - 24  טז.   
שעות קודם לסוף זמן אכילת חמץ.

הכשרתן – אם יכול להגעילן בעירוי מכלי ראשון מה טוב,  יז.   
אבל אם יש חשש קלקול יכשירן בכלי שני וינקן היטב כמה פעמים.

מי שיש בפיו סתימות שיניים, כתרים, גשרים וכדומה, יש  יח.   
להיזהר שלא לאכול חמץ חם בתוך 24 שעות לפני סוף זמן אכילת 

חמץ.
שעות   24 בהן  יאכל  שלא  ייזהר  שיניים:  ליישור  קוביות  יט.   
שמלבד  לדעת  יש  חם.  חמץ  מאכל  חמץ,  אכילת  זמן  לסוף  קודם 
ענין ההכשרה, יש חשש חמץ בעין, שקשה מאד להוציא לגמרי ע"י 
וינקה עם מברשת  לוי(, לכך ישטוף  מברשת וקסמי שיניים )מבית 

עד כמה שידו מגעת.
תשמישן  שעיקר  ]אף  להכשירם  יש  גביע,  כגון  כסף  כלי  כ.   
 - בצונן[. ואם יש בהם חריץ בקפל שבסמוך לשפת הכוס או ברגל 

ינקה שם היטב. )מבית לוי(
טבעות הנשים: מצוי מאד שנגעו בחמץ חם ממש, לכן ינקן  כא.   
היטב בכל חריציהן, ויגעילן )הגרי"מ שטרן(. ולא יחזרו לענדן לאחר 

ההכשרה עד אחר זמן ביעור חמץ )הגעלת כלים – כהן(.
לשפוך  להכשירו.  צריך  מפה,  בלא  עליו  שאוכלים  שולחן  כב.   
כדין בשפיכה על השולחן.  כדין להגעלה  מים מכלי שמימיו רתחו 
אטום  בכיסוי  ויכסה  היטב  השולחן  ינקה  שיתקלקל,  חושש  אם 

שאינו מעביר רטיבות, כגון ניר אלומיניום )מבית לוי(.
מגש  ועל  המקומות,  בכל  היטב  לנקות  צריך  תינוק  כספ  כג.   
האוכל יערה מים רותחים, ויכסה בכיסוי אטום וחזק שלא יקרע בימי 

הפסח )נטעי גבריאל(.
לוודא  צריך  הפסח,  ימי  באמצע  רכב  או  חדר  השוכר  כד.   
שנבדק המקום מחמץ, ואם לא נבדק יבדוק בפסח. אם ביטל החמץ 
קודם חג הפסח - אינו מברך על הבדיקה, ואם לא ביטל החמץ יברך 
על הבדיקה. בבודק ביום אין צריך נר, ובלילה צריך נר או פנס ברכב 

)שו"ע תל"ה משנ"ב ס"ק ג'(.
אדם שיש לו נכס להשקעה ואינו מושכר, או דירה שעדיין  כה.   

לא גר בה, צריך לזכור למוכרם במכירת חמץ.
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לאחר כמה רגעים של הפתעה ושל שקט מתוח, התעשת הילד וקם 
ממקומו בבושה גדולה. בפיק ברכים ניגש אל שולחנו של הרבי, הוא 

התנצל מעומק לב וביקש סליחה ומחילה.
ושלו,  שקט  נשאר  הרבי  הכתה,  ילדי  כל  ולהפתעת  להפתעתו 
ובמקום לכעוס ולהתרגז החל להרגיע את הילד ולנחמו: "לא קרה 
כלום", אמר, "הנה מנקה אני את השולחן כאן, ותכף ידפיסו שוב את 
דפי העבודה! יכול הנך לחזור למקומך, והכל על מקומו בא בשלום".
זו, כאשר ראה  ונימוקו שבהנהגה  הסביר לי ר' ישראל יעקב טעמו 
גודל צערו וחרטתו של הילד, שניגש ברעד ובמורא לבקש סליחה, 
פנימה  "ובלבי  עליו.  ולכעוס  להוסיף  עוד  צורך  היה  לא  כזה  במצב 
לימדתי עליו זכות, שסוף סוף ילד הוא ילד... ועושה לעיתים טעויות 

גם קשות יותר...".
חלפו כמה שנים מאותו מקרה, הילד גדל והתבגר, ומכתה ד' הגיע 
עד מהרה לגיל בר מצוה, הוא כבר עזב את החיידר וחגיגת בר המצוה 

בר  חגיגת  שלפני  בימים  קטנה.  בישיבה  לימודיו  בעת  נערכה  שלו 
אל  במיוחד  אחד  יום  הגיע  ההזמנות,  בחלוקת  כשעסקו  המצוה, 

החיידר ונכנס בהפסקה לכתה ד'. 
לשלומו  ששאלו  לאחר  לקראתו.  ושמח  היטב  אותו  זכר  הרבי 
ולחוק לימודיו, הגיש הנער בהתרגשות את ההזמנה המהודרת, תוך 
שהוא מוסיף, ש"על אף שלא נהוג כל כך להזמין לבר מצוה את כל 
המלמדים משנים קדמוניות... אבל מוכרח אני להודות שדמותו של 
אותו  את  לשכוח  יכול  ואיני  השנים,  כל  אותי  מלווה  הנערץ  הרבי 
מקרה קשה, כאשר בתוכי כבר התכוננתי לגרוע מכל... והנה הרבי 
לא כעס ולא התרגש על כלום! אדרבה, עוד פייסני והרגיע את רוחי. 
ההתנהגות הנאצלת הזו היא תמיד נר לרגלי, ולפיכך באתי במיוחד 

להזמין את הרבי לבר מצוה!"...

)מתוך 'טיב המעשיות' – שמיני(

שחיממה את לבבות היהודים השבורים.
ולפתע באמצע האפיה התפרץ המפקד הרשע לצריף, ובחמת זעם 
רב,  בטורח  שנאפו  המצות  כל  את  ורמס  התנור  את  ברגליו  ניפץ 
ולאחר מכן אף שפך את שארית הקמח שנשארה. המפקד הסביר 
כי ראה מכתב שנכתב מהמחנה ונשלח החוצה על התנאים הרעים 

שיש להם, והנה אני בא לקראתכם ואתם כפויי טובה...
אין לתאר את עוגמת הנפש שהייתה לרבי מבלוזב ושאר היהודים... 
הם אספו מבין הריסות התנור את מה שנשאר, ומצאו פיסת מצה 

קטנה בגודל של מטבע!!
בליל הסדר הם התיישבו לקיים מצות היום באכילת מצה קטנטונת 
היו בטוחים  כולם  זמן אכילת המצה  וכשהגיע  זו בהתרגשות רבה, 
כי הרבי יזכה באכילתה שכן הוא המבוגר החכם הצדיק וזה שמסר 

נפשו עליה, ואולם הרבי סרק את הצריף כמחפש מישהו....
קאצינסקי,  האלמנה  היתה  זו  הצריף,  מפאתי  אשה  התרוממה  ואז 

את  מעבירים  בו  הלילה  הוא  שהלילה  כיון  ואמרה:  נעמדה  היא 
המסורת לדור הבא, אני מציעה כי בני הקט יאכל את המצה. הרבי 

הנהן בראשו 'בודאי, זוהי מטרת ליל הסדר למען ידעו דורותיכם'.
אחרי השחרור, לימים הציעו לרבי את האלמנה הזו, והם השתדכו, 
אותו בן קט שזכה במצה הקטנה במחנה, הפך להיות בנו וממשיך 

דרכו.
וכששאלו את הרבי מה ראה לגשת להצעת נישואין זו? אמר: בימים 
ההם בהם האופק לא היה יותר מכמה דקות ספורות ובכל מקרה לא 
יותר מיום, והיתה אשה כזו גדולה שהאמינה שעם ישראל חי לנצח 

ויש לדאוג לדור הבא, היא הראויה להמשיך עמו את השושלת.
את  להקריב  המצוות,  למען  הנפש  למסירות  הגוף  מסירות  זוהי 

המעט של הגוף, בשביל מצוות ה' זה השיא של 'מסירות הנפש'!!

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג, 
7622500@gmail.com :כתבו ל
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 הפם יש פיסור חמץ 'עבר עליו האסח' באחות מ'כזית'?
 מי שניקה פת ביתו מחמץ, ובדקו כדין – הפם צריך לערוך מכירת חמץ?

 בפיזה קנין מקנים לגוי פת החמץ?

שופלין 
ודורשין 
בהלכות 

האסח

ֵמהלכות חמץ ש'עבר עליו האסח'

• איסור 'חמץ שעבר עליו הפסח', חל גם במקרה שהחמץ 

נותר ברשות ישראל בשגגה או באונס. ואף על חמץ שכמּותו 

פחותה מ'כזית'.

את  טחן  והגוי  החמיץ,  שלא  דגן  בבעלותו  שהיה  ישראל   •

אומרים  יש   – לחם  ממנו  ואפה  ידיעתו,  ללא  בפסח  הדגן 

שהישראל רשאי לדרוש מהגוי את דמי הדגן, ויש אומרים 

שהחמץ מותר אף באכילה.

ברשות  הפסח  עליו  ועבר  מישראל,  חמץ  שגזל  ישראל   •

חמץ  שגזל  גוי  אולם,  הפסח;  לאחר  אסור  הריהו   – הגזלן 

מישראל – יש מהאחרונים שצידדו להתירו לאחר הפסח.

ֵמהלכות מכירת חמץ

אומרים  יש   – כדין  ובדקו  מחמץ,  ביתו  את  שניקה  מי   •

חמץ  מכירת  סדר  את  לערוך  עליו  מוטל  זאת  שלמרות 

הנהוג; ויש חולקים.

לערוך  יש  החמץ  מכירת  את  כי  שכתבו  מהפוסקים  יש   •

באופן התקף גם לפי חוקי המדינה, אך בארץ ישראל בזמננו 

– יש אומרים שאין צורך לערוך את המכירה באופן התקף 

לפי חוקיהם.

• המוכר חמץ לגוי באופן שהחמץ נותר ברשות ישראל, עליו 

ולפחות  החמץ,  נמצא  שבו  המקום  מפתח  את  לגוי  לתת 

להודיע לו כי הוא רשאי ליטול את המפתח בכל עת שירצה.

• המנהג מקדמת דנא, שתושבי העיר כותבים שטר 'הרשאה' 

בשליחותם.  החמץ  את  מוכר  והרב  החמץ,  למכירת  לרב 

והמנהג לעשות קנין לחיזוק השליחות.

ניתן לנקותם  לגוי לפני הפסח כלים שלא  • ישראל שמכר 

מחמץ, וכדומה – יש אומרים שצריך להטבילם לאחר הפסח, 

כדין כלים שנקנו מגוי.

פואן הקנין במכירת חמץ

בקנין  הן  החמץ  את  לגוי  להקנות  חובה   – חמץ  במכירת   •

'כסף' והן בקנין 'משיכה'; ולכל הפחות, במשיכה. ואם הקנה 

בכסף בלבד, או בקנין 'חצר', וכדומה – החמץ מותר לאחר 

הפסח באכילה ובהנאה.

• במכירת חמץ לגוי, כשלא ניתן למשוך את כל החמץ – ניתן 

להקנות את החמץ בקנין 'אגב', אלא יש להוסיף 'קנין סודר', 

או קנין של 'מנהג הסוחרים'.

אותו  מקנים   – כסף  בקנין  החמץ  את  לגוי  מקנים  כאשר   •

מהתשלום  חלק  מהגוי  ומקבלים  לשוויו,  הקרוב  בסכום 

בתור 'דמי קדימה' ותחילת פרעון, ויתרת התשלום נחשבת 

כהלוואה.

• כאשר הרב מוכר חמץ בשליחותם של מוכרים רבים, יזכה 

וראוי  המוכרים.  עבור  ולא  לעצמו,  מהגוי  שמקבל  בכסף 

שהמוכרים יציינו בכתב ההרשאה שהכסף ינתן לרב.

• בשטר ההרשאה למכירת חמץ, צריך כל אחד מהמוכרים 

לרשום את כתובת המקום שבו נמצא החמץ, ואת המקומות 

המדויקים בכתובת זו, שבהם מונח החמץ הנמכר.

הדרך  שאין  וחפץ  'הגבהה'.  בקנין  לקנות  ניתן  ִמטלטלין,   •

שהדרך  ובחפץ  'משיכה'.  בקנין  גם  לקנותו  ניתן  להגביהו, 

להגביהו, משיכה אינה מועילה.

• לכל מצוה או פעולה שבקיומּה על ידי אדם אחר נדרשת 

ואינו  יכול לשמש כשליח עבור ישראל,  גוי אינו  'שליחות', 

יכול לשלוח שליח, הן גוי והן ישראל.



, ח"והעיר עלול להסתאב עוד יותר

,ומשום זה צריכים להכניס אותו לפנים

כדי ,לתוך אויר של קדושה וטהרה

שיקבל גם הוא שפע של קדושה, ויטהר 

.את עצמו ואת נפשו מטומאתו וחטאתו

זכה ונקיה מכל כתם ואולם מי שנפשו

ופגם, ולבו הטהור נדב להביא "קרבן 

נדבה לה", הוא איננו זקוק דווקא 

מצא ילמקום הקודש, והוא יכול לה

ולאכול את קרבנו בכל מקום בלי כל 

חשש, שנשמתו בהירה תמה וטהורה.

ג')-יקריב אותו לרצונו (א' 

ה"חוזה" הקדוש מלובלין איתא בשם

קר, היה הקיסר זיע"א: פעם בליל חורף 

ף נפוליון לן באהל שמיכות. לפתע תק

מאון גדול למים, אבל התעצל יצאותו

אחרי כמה לצאת מתחת שמיכותיו, 

אמר בלבו, א"כ עצלן אתה רגעים 

נפוליון, ומה בינך לאחרים? ומיד קפץ 

ממשכבו והלך לקצה השדה שם עמדה 

חבית מים. כשהגיע לשם חזר ונמלך, 

בשביל מעט מים טרחתי כל כך ולא 

יכולתי להתגבר על הצמאון? א"כ מה 

ביני לבין שאר בני אדם? ולא שתה. 

סיים ,וחזר על יצועו. לרצון כזה

וש את סיפורו, אני קורא ה"חוזה" הקד

.שבירת רצון

457גליון 
"אפי' תששנה 

ראויקפרשת 

ב')–(א''אדם כי יקריב מכם קרבן לה

מסופר על הרה"ק רבי ישראל המגיד 

זיע"א, שעוד בימי ילדותו כבר מקוזניץ

ניצוצי נתגלו בו סימני גדלות יחד עם

בקראו את יום אחד .קדושה וטהרה

קודם "הפרק "איזהו מקומן של זבחים

ושאלהו, למה מלמדפנה ל,התפלה

הקרבנות שבאו לשם כפרת עוונות 

חטאים ופשעים, נאכלים רק לפנים מן 

הקלעים בתוך כותלי ביהמ"ק עצמו, 

קרבנות הבאים בתור נדבה, ואילו ה

ולאו דווקא במקום ,נאכלים בכל העיר

הקודש, והלא לפי ההגיון צריה להיות 

להיפך, קרבנות נדבה שבעליהם 

מביאים מתוך רצון טוב ורוח נדיבה, 

צריכים היו לאכול אותם במקום טהרה 

בתוך בית המקדש, מכיון שבאו ממקור 

טהור ומתוך לב טהור, אבל קרבנות 

אים מאת חוטאים, לא היו כפרה שב

צריכים להביאם אל הקודש, אלא 

לאכול אותם ברחובה של עיר? 

וביקש מהילד המלמד לא מצא תשובה,

והילד פנה בשמחה ואמר, שיענה, 

כמדומני שמצאתי תשובה, מי שחטא 

ואשם בעבירות שבין אדם למקום או בין 

אדם לחברו, דווקא אותו ואת קרבנו 

דש, הוא אשר צריכים להכניס אל הקו

טומאה רצוצה בתוך גופו, נפשו לקויה 

ונשמתו נפגעה ונפגמה, הרי  ברחובות 

יעשהיראיורצון

בניאתשראהדוסאבןחנינא' ברמעשה

. לירושליםונדבותנדריםמעליםעירו

ונדבותנדריםלירושליםמעליםהכל, אמר

יצא, עשהמה? כלוםמעלהאיניואני

, אחתאבןשםוראהעירושללמדבר

עליהרי, ואמרומרקהסיתתה, שיבבה

לולשכורבקש. לירושליםלהעלותה

אמר,אדםבניחמשהלונזדמנו, פועלים

? לירושליםזאתאבןאתםלימעלים, להם

ואנוסלעיםחמישיםלנותן, לואמרו

להםליתןביקש. לירושליםאותהמעלים

. להםוהלכוהניחוהו, דברבידונמצאולא

בדמותמלאכיםחמשהה"הקבלוזימןמיד

אבןליאתםמעלים, להםאמר, אדםבני

ואנוסלעיםחמשהלנותןלואמרו? זאת

ובלבד, לירושליםזאתאבןלךמעלים

ונמצאועמהםידונתן. עמנוידךתןישת

שכרםלהםליתןביקש. בירושליםעומדים

ושאלהגזיתללשכתולא מצאם, נכנס

השרתשמלאכידומהלואמרו, עליהם

עליוקראו. לירושליםשלךאבןהעלו

במלאכתומהיראישחזיתהזההמקרא

אל) ט"כב"כמשלי(יתיצבמלכיםלפני

.מלאכיםאלאמלכיםתקרי

')ארבההשיריםשיר' ארבהקוהלתלפי(

שבתהזמני כניסת 
5:29ת"א: 5:14ירושלים:

שבתהזמני יציאת 
7:05ר"ת: 6:29ת"א: 6:27:ירושלים



לא טועהצדיקה

מענדלמנחםרביק"הרה(י"ג ניסן) שלדהילולאיומאלכבוד

זקןשסיפרסיפורנביאא,"זיעמליובאוויטשצדק"צמח"הבעל

אותומרזחביתהיהמולדתיעיירתלידשנים רבות: לפנימופלג

החוכרעלהתרגזשהפריץקרהפעם.המקומימהפריץיהודיחכר

נשארהיהודיכיהיההדברפירושהחכירה,הפסקתעללווהודיע

נעוצההיתההפריץשלכעסוסיבתאםלדעתקשהפרנסה,ללא

עליושםשסתםאוהחכירה,דמיבתשלומיפיגרשהיהודיבפיגור

בצרהנתוןוהיהלחםפתללאנותרהיהודידבר,שלכללועין,

גדולה.  

רביהרה"קהואהלאגדולרביבליובאוויטשהיהההםבימים

הזההרביאלצדק" זיע"א,בעל ה"צמחשניאורסוןמנדלמנחם

לוחרבעולמוכישהרגישהמיואש,המרזחבעלבבהלהעתהבא

,הצדיקבפנישיחומראתהיהודישפךלחמו,מטהבהישברבחייו

מתגוררשהיה,ראטנרמשה' ראלמכתבבידונתןוהרבי

כיאםהחוכר,שללבואתעתהמלאהמחודשתתקוהבעיירתנו.

בצאתוראטנר.משה' רבמצוקתולויעזורמהלוברורהיהלא

המכתבשלהמעטפהעלהיהודיהביטלספר,הזקןהמשיךמהרבי,

במשה, כימשהוהחליףטעההרביכיחשבהואפניו,נפלוושוב

בפיונקראגבוההיהמהםאחדמשה,' רשניהיובעיירהאצלנו

משהנקראקומהנמוךשהיההשניואילוהגדול,משההבריות

החשוביםהבתיםמבעליאמידיהודיהיההקטןמשה, הקטן

כלעםיניםמצוביחסיםהיהגםהואהעיירה,שלוהמבוססים

טובותלעשותבידועלהקרובותולעתיםשבסביבה,הפריצים

משהלוקראוכינוי,עודהיהזהקטןהיהודים, למשהלאחיושונות

גדוללמדןבעמיובעלשהיהשמשון,' ראביושםעלשמשוןשל

מסור.ועסקן

מוכרחאניבסיפורו.והמשיךהזקןנענהקלהאתנחתאלאחר

' רניצלכיצדלכםולספרהמעשהמסיפורבמקצתכאןלסטות

מעיירתנו,אחריהודישלנפשולמסירותהודותמתליהזהשמשון

לפניקרהזה. פעםלנוהיויהודיםאיזהשתראוכדיזאתמספראני

לעשותורצוהרוסיהשלטוןנגדהתמרדוהפולניםרבותשנים

נתלכדהפולניםאלפיםכשלושתשלכשכנופיהלעצמם,שבת

הםבסערה,המקוםאתוכבשהמשםהגיחההעיירה,שלידביער

כלואם,סחורותולהחריםלשדוד,היהודיםעלאימיםלהלךהחלו

ישמעולמעןמעשהלעשותהפולניםהחליטומספיק,לאזה

שלהחשובהיהודיהעסקןאתלתלותאומרגמרוהםוייראו,

הם,חוקיאופיהמתוכנןלרצחלשוותכדי.שמשון' ראתהעיירה

עללאדוניוומסררוסי,מרגלשמשון' רהיהלפיהעלילההעלילו

היתההמרההבשורהבהישמעהפולניים.המתקוממיםתנועות

שלולאיהודיםשללא,השתדלותשוםאולםכמרקחה.העיירה

השוקבכיכרתליהעץהעמידוהפולניםמאומה,הועילהלאגויים

.מזימתםאתלבצעוניגשו

לאאיש, העיירהעלירדאוניםאיןבהרגשתמהולעצבשלדוק

נוכחלעשותניתןמהוכיכלשהי,הצלהתכניתהדעתעלהעלה

התפרץהמכריעברגע?להפסידמהלהםשאיןגוייםשלרצחתאוות

אתםמהיהודיםגדולה:זעקהובפיוהמדרשלביתהמלמדנחום

שמשון,' ראתולתלותוממםאתלבצעמתכונניםהפולניםמחשים?

אתםכיצדשמשון,' ראתלתלותרוציםהםיהודים,שומעיםאתם

' רכמויהודילתלותכולההעיירהתושבימרשיםוכיצד,מרשים

ישמילא,המלמדנחוםכמולתלות יהודירוציםהיואםשמשון?

לאהעיירהאחד,רקלנויששמשון' ראבלהמלמד,נחוםכמוהרבה

נחוםשלדבריםמחשים?אתםמהיהודיםבלעדיו,להסתדריכולה

בעלישלמיושביםקולותאולםהיהודים,עלחזקרושםעשוהמלמד

אפשרלעשות?יכוליםאנחנומהוכי, להרגיעוניסומרחייםסיוןינ

.עזרלאודבר,הפולניםעםכברנסינוהכלוקייםחילצעוק

ורץהמדרשמביתבחפזהיוצאהוא,זמןמאבדאינוהמלמדנחום

צווארועלהתליהחבלאתשמיםכיצדרואההואשםהשוק,לכיכר

גרונו:במלואוצועקהתלייניםאלבריצהניגשהואשמשון,' רשל

אניהנהמפשע?חףאדםלתלותרוציםאתםמה,חכו!ורעצ!ורעצ

שמשון,' רולאהרוסיהמרגלהואאני,לרוסיםסודותיכםאתמסרתי

ריגלזהלאכיידעוהפולניםאולםהאמיתי.המרגלאת,אותיתלוי

נחוםלמלמדוצחקו,שמשון' ראתדווקאלתלותרצוהםהאחר,ולא

מתעקש,הואלדחיה,קלמחומרקורץלאנחוםאולםפניו,לתוךישר

לתליה,המועמדמצוואריהחבלאתמורידוקם,נופלניגש,נדחף,

כמהלדעתקשהמהזמןעברכךמזלו,אתמנסהושובמכותסופג

"הרוסים...שעד,כנצחנראהזהזמןהיהלמותהנידוןבעיני,בדיוק

הפולניםביןמהומהקמהמידמרחוק,הצעקהלפתענשמעהבאים"

בכיכרזכר.מהםנשארלאאחדיםרגעיםכעבורבמרוצה,פתחווהם

שמשון' רהאחדיהודים,שנירק עתהעמדומאדם,הריקההשוק

מיוזע,המלמדנחום' רוהשניבחיים,שעודנומאמיןואינוכסידחיוור

רעהו.צוואריעלאישנופליםוהםאחת,ובעונהבעתומאושרהמום

נכבדתירושהלבנוהותירהואהקטן,משהשלאביוהיהזהשמשון' ר

היההגדולמשהלעומתוהרוחני.במובןגםאםכיבכסף,רקלא

שתדלן, כינו אותו יהודיולאעסקןלאאךמכובד,ביתבעלחנווני

כתבאליואשרראטנרמשה' רהיההואהשנה,ימותכלפשוט של

אשרהחוכרלטובתשישתדלבקשהובומכתבו,את" צדקצמח"ה

מדועהזקןשאלמביניםכבראתםעכשיוהמרזח.מביתנשלוהפריץ

נפלוומדועהשני,היתה למשה" צדקצמח"הכוונתכיהחוכרחשב

ושקלהרבישלהדלתלידלרגעעמדהואהטעות?לובהיוודעפניו

אלאזאת,לעשותהעוזלוהיהלאולשאולשובלהיכנסלעשות,מה

מהלפילנהוגוהחליטהרבישלביתובניאתלשאולהחליטהואמה,

הואהרבי,מבנילאחרספיקותיואתסיפרהחוכרכאשרלו.שייעצו

לעשות."לךשאמרכפיועשההביתהסע,טועהאינו"אבאנענה:

אתלוונתןהגדולמשה' ראלניגשהביתה,נסעכדבריהם,עשההוא

זה,במכתבאליופונההרביכימאדהתפלאהלההרבי,שלהמכתב

.לחשובמהואיןלדברמהאיןאזילוכותבהרביאםחשבאולם



תבואאוליאצלו,שיישארלחוכראמרבכתפיומשךהוא

לו,אמרקטן,חדרהגגעללמעלהליישבאמצעותו,הישועה

שתבוא,לישועהנחכהואנחנותהיליםבספרוקראשםשב

אףרוצההשםאםבחיוך,הוסיףאומר,העולםאיךיודעאתה

החוכר. באמצעותיהישועהתבואאולייודעמייורה,המטאטא

זולגותכשעיניותהיליםואמרהקטןבחדרוןישבכדבריועשה

פרשהשהחשיכהשעההקטנות,השעותעדישבהואדמעות,

תהילים. ואמרקטןנרלידישבהעיירה,עלכנפיהאת

רתומההדורהשכרכרהקרההשלישיבלילהיומיים,עברוכך

בבוץושקעהמשה,' רשלהביתלידעברהאביריםלסוסים

נעמדהוהיאמציריה,אחדונשברהרחובות,אתשכיסההסמיך

ישבבכרכרהתהילים.ואמרשלנוהחוכרישבבולביתקרוב

חודרתהרטיבותורוח,גשםהיה קור,בחוץובתו,פריץ

הפריץלזוז,לאןאיןלעשותמהאיןשבורההכרכרהלעצמות,

גג,עלייתשלבחדרמהבהבקטןאורהכרכרה,חלוןבעדרואה

בדלתהדפיקותאתשומעהחוכרבדלת,ודופקניגשיורדהוא

אינוהלהאולםשלו,הפריץאתרואההואבדלתופותח,יורד

היהודיםכלשבעיניו,בגללואםהחשיכהבגללאםאותומכיר

' ראתהביתבעלאתמשנתוומעירהולךהחוכרוזהים,שווים

האורחמיהובקצרהלומספרהואוכהכהביןהגדול","משה

ידיונטלוכלל,כללמשתומםאינוהגדולקרוא, משההבלתי

הפריץמהמיטה,יוצאהואלהיכנס,ומזמינוהאורחאלניגש

שהםכמובןלשובע,ואוכליםחםתהכוסשותיםנכנסים,ובתו

השבור,הציראתשתיקנושעהבבוקרלמחרתעדנשארו

קוראלכתולפני, בדרכהלהמשיךמוכנההיתהוהכרכרה

לולאאותנו אמש,החייתםהלאאתהלו,ואומרלמשההפריץ

בעיןלךואשלםשכרךנקבהעושים,היינומהיודעאיניביתך

הגדול,משהמשיבושלום,חסרוצה?אתהכמהלינאהגד, יפה

אםאולםאורחים,הכנסתמצוותבעדכסףלוקחאינויהודי

חוכרהיהידיד שליהנהטובה,לילעשותרוצהדווקאאתה

נותרוהוא,אותופיטרתמהמשוםואתההמרזח,ביתאתאצלך

כןעלוילדים.אשהלוישכילכךמאדזקוקהואפרנסה,ללא

ביתאתלונאהחזרטובה,לילעשותרוצהאתהאםאבקשך

ביתאתלונותןשאניבלבדזו"לא. כמקודםבחכירההמרזח

קראגמורה"במתנהאותולונותןשאניאלאבחכירה,המרזח

מעביראניומידונירעטליהבהמשתאה,משהבאזניהפריץ

ונסעועשה,אמרהואואכןידידך,שלשמועלהמרזחאת

מנתשהיתההשמחהאתלהביןנקלבתו.עםיחדשמחהביתה

אלהקצהמןפתאוםהשתנהשמצבוהעני,החוכרשלחלקו

וכלל, כללטעהלאצדק"ה"צמחכיהביןכברהואעתההקצה,

.גן עלינו ועכי"אלאדם הנכון ובזמן הנכון. זכותו תושלח אותו

אין לך אדם שאין הקב"ה מנסה אותו

ה"חפץ חיים" זיע"א: אם ירצה איתא בשם הגה"ק

אדם להשיג את המידה של "איזה עשיר השמח 

בחלקו" גם אם אין לו אלא פת במלח ומים במשורה, 

ימחיש לעצמו את מצבו ממשל ודוגמה: נגר צריך 

ם אינו יכול לעבוד יהשיהיו לו כלי עבודתו, ובלעד

באומנותו. כלי מלאכתו כוללים פטיש וצבת, מסור, 

מקדח ומברג ומקצוע, בעזרת מקצוע זה הוא מקציע 

–את העץ ומחליקו, יבוא אדם ויפקיע את המקצוע 

והנגר ישבות ממלאכתו ולא יוכל להרוויח את לחמו.

לווה כספים למחייתו והתחייב לפרוע מעשה בנגר ש

ב, עבר הזמן ולא פרע, בא בעל החוב לזמן קצואותם

וירד לנכסיו ונטל את המקצוע במשכון. בא לפניו 

הנגר, ודמעתו על לחיו, אמר לו: ראה נא, לוויתי 

בתקווה שארוויח ואפרע את החוב, הדבר לא עלה 

בידי עד כה, אך עתה קיבלתי עבודה לבצע, וברווחיה 

אשיב את חובי, ברם אם עיקלת את כלי עבודתי לא 

וכל לבצע את העבודה וייבצר ממני להשיב את א

החוב. הסכים המלווה וירד למרתף הכלים לחפש את 

המקצוע המעוקל. חיפש ולא מצא, לפתע הזדקף 

ואמר לנגר: ראה, אינני מוצא את המקצוע שלך, אבל 

מצאתי כאן מציאה השווה פי מאה, מכונה עדינה 

לליטוש יהלומים. התחנן הנגר: המשיך בחיפושך 

צא את המקצוע שלי, אמר המלווה, כמה מגוחך, ומ

המקצוע שלך שווה כמה פרוטות, ומכונה זו שווה הון, 

ובעיקרון, שתיהן עושות מלאכה זהה, מחליקות 

ומשייפות. "אמת ויציב", הודה הנגר, אך מה אעשה 

ומכונת ליטוש היהלומים יקרה וחשובה ככל שתהיה 

לא תתאים למלאכתי, לשיוף נסרים.

: הקב"ה "אלוקי הרוחות לכל בשר" הוא הנמשלו

לבדו יודע מה מטרתה של כל נפש בעולם, מה ייעודה 

ונסיונותיה, ובמה תרוויח את שכרה הנצחי, המדרש 

אומר: "אין לך אדם שאין הקב"ה מנסה אותו", יש 

שנסיונו בעוני ויש שנסיונו בעושר, יש שנסיונו 

ך חיי ביסורים ויש שנסיונו אם יבעט חלילה מתו

שלווה, כל אחד כפי שורש נשמתו ולפי התיקון 

הנצרך לו, ואם היו נותנים לו את שדה נסיונו של 

הזולת, אף שנראה הוא כטוב ומשובח, יהא עבורו 

כמלטשה היקרה בידי הנגר. 



בחסות רשת חנויות

גל פז

הרה"צלע"נ
זצ"לןאלחנן יוסף הערצמאר' 

ע"הב"ר שמואל וציפורה
נלב"ע י"א ניסן תנצב"ה

כשצריך לעשות חסד, רואים

דיסקין כל ימיו של הגה"ק  המהרי"ל

זיע"א היו קודש לה', לא הסיח דעתו 

מעיון בתורה ומדבקותו בבוראו אף לא 

לרגע קט, בעת הארוחות הסבו אורחים 

רבים לשולחנו, אך הוא עצמו לא נטל 

ידיו. אכל אכילת ארעי וישב בראש 

השולחן כשהוא שקוע בתלמודו, יום 

חה, ננער לפתע וקם אחד בשעת הארו

השולחן והתיישב ממקומו, פסע לסוף

שם, הכל הפנו אליו מבטם. התברר 

שהבחין בקשיש חסר שיניים שהתקשה 

צע לו הצדיק את בבלעיסת הלחם, 

הפרוסה, הסיר את הקרום הקשה, 

והגיש את החלק הרך במאור פנים. 

שאל אותו אחד ממקורביו: הרי היה 

שקוע בלימודו וכיצד הבחין שהישיש 

ש: מתקשה באכילה? השיב הגאון הקדו

הרי מסופר בתורה שהקב"ה התגלה 

לאברהם אבינו, היש לנו מושג בנועם 

הנבואה וברוממותה, היש לנו מושג 

בדבקות אברהם אבינו בבורא בעת 

הנבואה, עד ביטול כל חושיו, והנה 

בעיצומה של ההתגלות, ראה שלושה 

אנשים עוברי אורח, ורץ להכניסם בצל 

קורתו, למה שם לא נשאלת השאלה 

וכיצד ראה? אברהם אבינו בחין כיצד ה

המשיך הגאון: שם וכאן ,אלא מאי

התשובה אחת: כשצריך לעשות חסד, 

רואים...  

משפחתובניעםחסד

זיע"אשבדרוןשלום' רצ"הגהסיפר

פעםאירע, נישואיושלאחרבתקופה

, לרופאאותוולקחחלהמילדיושאחד

שרא"הגריעםנפגשלרופאובדרך

וראש, ב"בסלבודקהישיבתראשל"זצ

והוא? הולךהואלהיכןשאלהוהישיבה

. לרופאהילדאתלוקחשהואלוענה

לאןכןאםושאלחזרהישיבהראש

תשובהאותהעלחזרושוב? הולךאתה

)ד'השארת ספר פתוח (

מותר להשאיר ספר פתוח אם עושה כן א)
לצורך הספר, כגון לאוררו כדי שלא
יתעפש. (פתחי תשובה על שו"ע יור"ד, 
סימן רע"ז, ס"ק א', ערוך השלחן, שם,

סעיף ג')

בו דברי תורה, אין צריך דף בודד שיש ב)
לכסותו. (גנזי הקודש, פרק ב', סעיף ל"א)

אם אינו יוצא מבית המדרש, אפשר ג)
להקל להשאיר הספר פתוח, אע"פ שאינו

נמצא ליד הספר. (נקיות וכבוד בתפילה, 
עמוד קפ"ח, סימן קמ"א)

שבת קודש ז' ניסן

הרה"ק רבי יצחק מדראביטש ב"ר יוסף (תלמיד 

תק"ד)-הבעש"ט 

הרה"ק רבי ישכר דוב מזידיטשוב ב"ר יצחק 

אייזיק מכפר ספרין (תקצ"ב)

יום ראשון ח' ניסן

וואלף (אליהו רבי ר' אליה שפירא ב"ר בנימין 

תע"ב)-רבה 

הרה"ק רבי מרדכי מנעשחיז ב"ר דוב בער (תק"ס)

יום שני ט' ניסן

הרה"ק רבי יעקב צבי יאלעס מדינוב ב"ר נפתלי 

תקפ"ה)-מלא הרועים -(תלמיד החוזה 

הרה"ק רבי חיים מאיר (אמרי חיים) ב"ר ישראל 

מוויזניצא (תשל"ב)

יום שלישי י' ניסן

עמרם (ב"א תפ"ז)מרים הנביאה בת 

יום רביעי י"א ניסן

רבינו משה בן נחמן רמב"ן (ה"א כ"ט)

הרה"ק רבי ישעיהו ב"ר אברהם הורוויץ 

ש"צ)-(של"ה 

יום שישי י"ג ניסן

רבינו יוסף קארו ב"ר אפרים 

של"ה)-(בית יוסף

שנ"ז)-רבינו משה אלשיך ב"ר חיים (אלשיך

הרה"ק רבי מנחם מענדל ב"ר שלום שכנא 

תרכ"ו)-ח צדק" מליובאוויטש (ה"צמ

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

עד, פעמיםכמהושאלחזרוכך

בטוןהישיבהראשלואמרשלבסוף

שהנךלומרצריךאתה: תוכחהשל

עםחסדגמילותמצותלעשותהולך

בואיןשלךילדשהואמפניוכי, הילד

ראשוהוסיף? חסדיםגמילותמצות

טועיםאדםבנישרוב, ואמרהישיבה

וחושבים, הדרךכללאורךבזה

ח"גמלפתוחרקהואחסדיםשגמילות

היאוהאמת'. וכומוסדלפתוחאו

בביתועושהשאדםהפעולותשכל

מצוותהםהכל, וילדיומשפחתובקרב

הואוכאשר. חסדיםגמילותשל

שניבכךיחוירוהמצוהלשםיןומכו

כלאתמקדשהואבזה' א, דברים

ממעשיםאותםוהופךפעולותיו

. חסדוגמילותמצוהלמעשיפשוטים

לטפלקליותרלויהיהז"עי' ב

שכאשריודעשהואשבזה, במשפחתו

בטיפולוטורחאובלילהלילדקםהוא

בכךמקייםהואהרי, היוםבמשך

, זהכלעליויקלכןאם, ח"גממצות

אדםכןוכמו. במצוהטורחהואשהרי

שהואיחשובאם, לעבודהשהולך

לפרנסמצוהלקייםכדילעבודהולך

הואשהרינמצא, משפחתובניאת

לכבמשךגמ"חשלמצוהמקיים

.במלאכתובהםעמלשהואהשעות

לעשות חסד בגופו

ל"זצארנטרוייוסףיונה' רג"הרה

מלבד, ברקבניישורוןעדתקהלרב

. החסדאישגםהיה, בתורההתמדתו

שפעם, שיעורומשומעיאחדסיפר

ושאלשבתבערבהרבאלהתקשר

החשמליהמצבראתלתקןכיצדעצה

עצהלוענההרב. פעלשלא? שבביתו

מופיעקצרזמןכעבור. הטלפוןדרך

, לוואמרבידמברגעםבביתוהרב

ובאתילבדתסתדרלאאוליחשבתי

לך.לעזור



 

 

 

 

 

ש ַׁ רָּ ְקרַָּׁתַׁפָּ יִּ נתֲַעבֹודַ ַׁ-ַׁאו  ְרבָּ קָּ  הֲענָּוַַָּ-תֹוה 
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ַבברכתַשבתַשלוםַ

ַשליט"א הרבַאליהוַחייםַפנחסי

ַחברַהרבנותַהמקומיתַמבשרתַציון

 
ַלעילויַנשמתַ העלוןַמוקדש

 משהַבןַגורג'יהַז"ל
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ַלרפואהַשלימה

 לנוריאלַבןַאסתרַ

 

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

ה, ֵלב נִ  רָּ בָּ כֶּה ֱאֹלִקים ֱאֹלִקים רּוַח נִשְׁ ר וְׁנִדְׁ בָּ שְׁ
זֶּה"   . )תהילים  נא, יט(ֹלא ִתבְׁ

 

ַשמטרתםַשלַהקרבנותַהיאַכלומר:  מכיוון
ַענווה ַלידי ַהאדם ַאת ַשמיַ -להביא הרי

שליבוַשבורַונדכה,ַהואַרצויַלפניַהקב"הַ
 כאילוַהביאַקרבן!ַַ

 

ומניין שמטרת הקרבנות באמת היא להביא 
טא את את האדם לידי ענווה, ולא כדי לב

אפסיותם של האלילים, כפי שיש הסוברים 
 כן?

 

דוד המלך מוכיח זאת בהמשך דבריו: 
נֶּה חֹומֹות  ת ִצּיֹון ִתבְׁ צֹונְָׁך אֶּ ה ִברְׁ "ֵהיִטיבָּ
ִליל, ָאז  ה וְׁכָּ ק עֹולָּ דֶּ ֵחי צֶּ ֹּץ זִבְׁ פ ִם. ָאז ַתחְׁ לָּ יְׁרּושָּ

ִרים"   .)תהילים  נא, כא(יֲַעלּו ַעל ִמזְַׁבֲחָך פָּ
 

ון שלעתיד לבוא, כאשר יבנו את כלומר: מכיו
חומות ירושלים, העבודה הזרה תיעקר 
מהעולם והאלילים כרות יכרתון, ה' יחפוץ 

הרי יש כאן הוכחה ברורה   -בעולה ובפרים
שמטרת הקרבנות היא להביא את המקריב 
לידי ענווה ותשובה. אילו המטרה היתה 

לא היתה בה כל  -לבטא את איבוד האלילים
לבוא כאשר האלילים כבר תועלת לעתיד 

 יחלפו מן העולם בלאו הכי.

ַׁ

712:5 

ַלרפואהַשלימה
ַלאיידהַחיהַבתַאסתר

ַולילדַאלחנןַרפאלַבןַאיריס
 ולילדַאוריַחייםַבןַשלי

 

 

על מהותם של הקרבנות, ועל הפעולה אשר 
כבר האריכו  -הם אמורים לפעול בלב האדם

רבותינו. יש הסוברים כי הקרבת הקרבנות 
ַבאליליַנועדה  ַכפירתנו ַאת ַלהפגין כדי

 העמים,ַהצאןַוהבקרַלהםַסגדוַעמיַקדם.ַ
 

אולם יש הסוברים כי מטרת הקרבנות היא 
י ללמדנו ענווה ולהביאנו לתשובה. עלינו כד

להבין ולהפנים כי כל מה שנעשה לקרבן 
ראוי היה שיעשה לנו בשל העוונות  -שהקרבנו

 שלנו, אלא שהיושב בשמיים ריחם עלינו.
 

אנחנו יכולים למצוא הוכחה לדעה השניה 
ַתי  פָּ בדברי דוד המלך ע"ה שאמר: "ה' שְׁ

ִהלָּ  ח ּוִפי יִַגיד תְׁ תָּ ֹּץ זֶַּבח ִתפְׁ פ ָך. ִכי ֹלא ַתחְׁ תֶּ
ֵחי ֱאֹלִקים רּוַח  צֶּה. זִבְׁ ה ֹלא ִתרְׁ ֵתנָּה עֹולָּ וְׁאֶּ
זֶּה.  כֶּה ֱאֹלִקים ֹלא ִתבְׁ ר וְׁנִדְׁ בָּ ה, ֵלב נִשְׁ רָּ בָּ נִשְׁ
נֶּה חֹומֹות  ת ִצּיֹון ִתבְׁ צֹונְָׁך אֶּ ה ִברְׁ ֵהיִטיבָּ

ִליל, ָא ה וְׁכָּ ק עֹולָּ ֵחי צֶּדֶּ ֹּץ זִבְׁ פ ִם. ָאז ַתחְׁ לָּ ז יְׁרּושָּ
ִרים"  כא(.-)תהילים נא, יז יֲַעלּו ַעל ִמזְַׁבֲחָך פָּ

 

נראה לבאר את דבריו: דוד המלך מקדים 
ח ּוִפי  תָּ ַתי ִתפְׁ פָּ לתפילתו את הפסוק: "ה' שְׁ

ָך"  תֶּ ִהלָּ . הוא מבקש )תהילים  נא, יז(יִַגיד תְׁ
מבורא עולם שיפתח את שפתיו ויאפשר לו 

 להגיד תהילתו בפיו. 
 

צֶּה" "ִכי ֹלא ַתחְׁ  ה ֹלא ִתרְׁ ֵתנָּה עֹולָּ ֹּץ זֶַּבח וְׁאֶּ פ
. כלומר: מכיוון שאנחנו לא )תהילים  נא, יח(

 -יכולים כיום להביא קרבנות לפני ה' יתברך
ַתתקבלַ ַדודַהמלךַמבקשַשתפילתו ַכן על

 במקוםַקרבןַומנחה.
 

ֵחי  ועוד מוסיף דוד המלך ומבהיר, כי כיום "זִבְׁ

 הצלחהַבגו"ר
ַיצחקַאריאלַבןַטובהַַַַַַַַַַַַַַַחגיַחייםַוב"ב
ַשמואלַאימןַבןַאסתרַזריַַַַַַַַשגיתַבתַרותי

ַשמים יראתַַַַַַ  -ברכה רחלַ מאירַישראלַבן
ַליאורַיהושעַסומךַוב"בַַַַַַַַַגליתַבתַמסודי
ַיהודהַאריהַבןַרחלַברכהַַַַַַַארזַבןַשושנה
ַרונןַאברהםַוב"מַַַַַַַַַַַַקסיררַאפריםַוב"ב

ַרחלַברכהַבתַפדילהַדליהַַַַַַַמשפ'ַשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ
ַוב"בַַַַַרינהַבתַסימיַ   נעםַיצחקַבןַרחלַברכה
ַהצלחהַבכלַהענייניםַ-יוסףַליאורַבןַדליהַאפרת

ַשלמהַודנהַדודַוב"בַַַַַאריהַושרהַלויַוב"ב
ַי.מ.י.שַכדוריַַַַַַַַַַאקבליַיוסףַחייםַבןַנסכה

ַשולמיתַומרדכיַחייםַדויטשַוב"בַ
ַעמיתַבןַאהרוןַוב"ב

ַ

ַזיווגַהגוןַוכשרַבמהרה

ַסימיַַַַַַַַַַַַאורןַחייםַבןַאלןַאסתרַַַַַַַַַַרוניתַבתַ
ַתרצהַבתיהַבתַימנהַנינטַַַַַַיוסףַבןַרוחמהַַ
ַאילןַבןַג'וליאטַַַַַַַַַַַַַַַיפיתַשרהַבתַג'ינה
ַדרורַבןַסופיהַַַַַַַַַַַַַַַדודַעומריַבןַיהודית
ַמיטלַבתַמלכהַַַַַַַַַַַַמאירַבןַשריתַואליהו

ַַַנעםַבןַשרהַַַַַַטליהַעדןַאסתרַבתַשולמיתַ
ַשולמיתַַַַַַַשמעוןַבןַשולמיתַשיריַימנהַבת

ַאנאלַחביבהַבתַשולמיתַַַַַַַַַַאורןַבןַנעמי
ַשושנהַשירהַבתַסילביהַַַַַמיטלַבתַשושנה
ַסיוןַרבקהַבתַאלןַאסתרַַַַַַעמיתַבתַטובה

ַאברהםַגורג'יַבןַדליהַאפרת
ַ

ַזרעַקודשַברַקיימא

ַגליתַבתַמסודיַַַַַַַַַַַַַַאליהוַנזריַבןַימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ
אילנהַבתַרוחמהַַשמואלַאימןַבןַאסתרַזריַַַַַ

ַסיוןַבתַאסתרַַַַַַַַַַַַרחלַמריםַבתַיהודית
ַדניאלַבןַשרהַַַַַַַַַַַַַַַואושריתַבתַשושנה
ַנעמהַבתַיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַדגניתַבתַשושנה

ַנתנאלַבןַג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַאסףַבןַסופיה

ַ

ַרפואהַשלמה

ַברכהַַַַַיצחקַבןַעזרא רחלַ מאירַישראלַבן
ַבריאותַואריכותַימים ַַַ-ימנהַניזריַבתַסטה

ַבריאותַואריכותַימים ַ-מרדכיַניזריַבןַפרחה
ַמאיהַבתַעדיַַַַַַַַַַַַדליהַאפרתַבתַנעימה

ַןַמזלַפחימהסימיַבתַסוליקהַַַַַַַַַַַַַַשלוַב
ַאורןַבןַאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַדינהַבתַמזל

ַנעםַיצחקַבןַרחלַברכהַַַַַַַַַַַַנעמיַבתַרחלַַַַַַַַַ
ַשירהַשילתַבתַאורליַַַַַַַַַַַַאפריםַבןַשרה
ַלביאַישראלַבןַתמרַחיהַַַאסתרַבתַסוליקה
ַמוריהַבתַרחלַברכהַַַַַַַַַַַַַַנחוםַבןַכיריה

ַַַַַַַַַַרחלַברכהַַַַַַישראלַבןַחווהיהודהַאריהַבןַ
ַַרחלַבתַזוהרההצלחהַורפואהַַַַ-יפהַבתַשרה

ַמשהַבןַנזימהַַַַַ
ַעינתַבתַרחלַברכהַַַַַַַַַַַַַַַַבנימיןַבןַיקוט

ַרפאלַמשהַבןַרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַיצחקַבןַפנינהַַַַַַַַַַַַ
ַרחלַברכהַבתַפדילהַדליהַַַַַַיצחקַבןַרבקהַַַַַ

ַסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַקסנשַבתַדגטורוניתַבתַ
ַיצחקַבןַחנוןַַַַַַַַַַַַַַַרפאלַאבידןַבןַתקווה

ַמיכאלַיהודהַבןַמריםַַאליהוַבןַרחלַַַַַַַַַַַַ
ַַַַַַַַַאלןַאסתרַבתַשרלוטבנימיןַבןַברכהַַַַַַַַַַַַ

ַנעימהַבתַשרהַַַַַַַַיהודהַלייבַבןַאסתרַמלכה
אותַואריכותַבריַַ-יהודיתַאסתרַפראדלַבתַחיה

ַימים

ַ
ַ

ַ
ַ

ַ
ַ

ַ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

םִַכיַי ְקִריבַ" ֶהםַָאדָּ ֲַאלֵּ ְרתָּ לַוְָאמ  אֵּ רֶַאלְַבנֵּיַיְִשרָּ בֵּ ד 

ֹּאןַ צ רַּוִמןַה  קָּ בָּ הִַמןַה  מָּ ְבהֵּ ה'ִַמןַה  ןַל  ְרבָּ ִמֶכםַקָּ

ְנכֶַ ְרב  ְקִריבּוֶַאתַקָּ  )ויקרא א, ב( ם"ת 
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 ה'תשפ"אַז'ַניסן
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ַ?אלוַכליםַניתןַלהכשירַאותםַלפסח
ַ

ַ:'הכשרותַלמעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכוםַההלכהַַלהלן
ַמטבח האש, ובשעה שהמים  יש אפשרות להשתמש בסכו"ם על ידי הגעלה. כלומר, עליו לשים סיר עם מים ע"ג -סכו"ם

 מבעבעים, יתן לתוכם את הסכו"ם. לאחר מכן מיד ישטוף במים קרים
 

 די שיֲַערה עליה מים רותחים ישר מהקומקום. לאחר מכן יש לנקות היטב את הפלטה מכל חשש חמץ. -פלטהַחשמלית
 

 הגעלה וחייב לקנות חדשה לפסח.מועילה  די בהגעלה, שמכניס אותה לתוך מים רותחים. במחבת מסוג 'טפלון' לא -מחבת
 

ירחץ וינקה אותם היטב מכל  לכן רותחים. קודם במים מכיוון שמבשלים בהם גם חמץ, חייב להכשירם ע"י הגעלה - סירים
 לכלוך.

 

 כגון גמור, חמץ ולכן אינם צריכים שום הכשר לפסח. אפילו הכניסו לתוכם -לשיטת הספרדים, אינם בולעים חמץ  - כליַזכוכית
יש להתיר על ידי שטיפה בלבד. כלי זכוכית הנקראים פיירקס, שמבשלים בהם על האש וכן דורלקס מותרים בשטיפה  ירה,ב

 והדחה בלבד. אולם לשיטת האשכנזים, אין להם תקנה, ואסור להשתמש בהם בפסח.
 

ַחרסַ לא ניתן להכשירם לפסח. אם השתמשו בהם בחום, אין הגעלה מועילה להם כלל. מכל מקום הכיור  )ספלי קפה( -כלי
 בו בפסח. יֲַערה עליו מים רותחים, ויוכל להשתמש -שרוחצים בו את הסירים והצלחות, אפילו אם הוא עשוי מחרסינה 

 

שמנונית, שנספגה שם. לאחר שהבריק את מכל  פלדה( צמר )עם בחומר ניקוי היטב את דפנות התנור לשפשף חייב -תנור
שעות, שלא ישתמשו בו  42ידאג שעד כניסת החג יעברו  ביותר. הגבוהה שעה, בטמפרטורה למשך ריק אותו על התנור מדליק

 כלל.
 

לאחר מכן יש לנקות היטב את הדפנות עם  רותחים. במים ולהדיחו לשליפה(  )ניתןשבו  יש להוציא את כלי הזכוכית -מיקרוגלַ
 ַשעות במכשיר. 42חומר פוגם. ואף לשים כוס מים, ובתוכו חומר ניקוי ולהדליק למשך רבע שעה. וכן לא להשתמש 

 

 

צדיקים נסתרים מהלכים בעולמנו זה, ומקרבים עצמם לבוראם, וגורמים לה' יתברך נחת רוח גדולה, אחד מהם היה הרב י. 
שנפטר בשנת ה'תשס"ח בבני ברק. הרב פלאם היה ערירי, שעבר את מאורעות השואה. הוא זכה לעלות לארץ, פלאם זצ"ל, 

 ונותר בודד עד סוף ימיו. למרות שהיה עשיר גדול, ידע מה לעשות עם הכסף הרב שחנן אותו הקב"ה.
 

ה בשעות אחר הצהריים, אז נמכרו הוא לכשעצמו לא היה זקוק למאומה. עד כדי כך שאת מעט הירקות שהיה צריך, היה קונ
הירקות שנשארו מהבוקר במחירים מוזלים. אבל כאשר היו מגיעים להתרים אותו למוסדות תורה וצדקה, היה פותח את ידו 

 וליבו ללא גבול, ומחלק סכומי כסף גדולים במיוחד.
 

ק באופן דחוף לתרומה של ספר תורה. אחד מראשי הישיבה, שהספיד אותו בהלוויה, סיפר, שכאשר יסד את ישיבתו, היה זקו
הוא ניגש לרב פלאם ושאל, האם הוא מוכן לתרום ספר תורה לישיבה. הרב פלאם התעניין, מה הוא המחיר המשוער. כששמע, 
שמדובר בכארבעים אלף דולר! אמר, שהוא מוכן לתת מחצית ממחיר זה, "ואת המחצית השנייה תיקח מתורם אחר", כך אמר 

  שסיפר, כי הבין מתוך דבריו, שאם לא ימצא תורם נוסף, הוא יתרום את הכל(.)לראש הישיבה 
 

"והנה", מספר ראש הישיבה, "לאחר מאמצים גדולים, הצלחתי להשיג גביר נוסף, שהיה מוכן לתרום את העשרים אלף דולר 
כאילוַשהואַתרםַאתַכלַַאבלַהתנהַאתַתרומתוַבכך,ַשעלַמעילוַשלַהספרַיהיהַרקוםַרקַהשםַשלו,הדולרים הנותרים, 

ואיךַאפשרַלכתובַרקַאתַשמוַשלַ". ראש הישיבה לא ידע מה לעשות. הרי גם הרב פלאם תרם חצי מהספר, ספרַהתורה
ַהתורםַהשני.

 

בלב כבד, ניגש ראש הישיבה אל הרב י. פלאם, וסיפר לו כי הצליח להשיג תורם, וסיפר במה התנה את תרומתו והמתין 
להפתעתו המרובה, הרב פלאם, ניתר ממקומו מרוב שמחה והתלהבות, ובעיניים בורקות אמר לראש לתגובתו של התורם. 

" כזהַתורםַחיפשתי,ַשיכתבוַרקַאתַהשםַשלוַעלַהספר.ַוכיַזקוקַאניַלכבודַולפרסוםַשמיַעלַהספרַתורה?!הישיבה: "
 )מעובד מתוך 'ברכי נפשי'(
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 ההלכות האקטואליות הנצרכות לחגכל 

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 254-4849222 הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א ניתן להשיג אצל הגאון 
 

 

ָאהֲַענָּוַָּ  הֻמְפלָּ
 

 

ספרי זוהר לעצירת המגפה  2222ביכולתכם להצטרף בלימוד קצר בספר הזוהר הקדוש ולהיות שותפים לסיומי 
 258-2244534-נא להתקשר ל ולגאולת עם ישראל ברחמים. למעוניינים



 

 

לרבינו, וכשבא לפניו אמר לו: "מפני  יפר זקן אחד מעיר הקודש ירושלים תובב"א, שאחותו חלתה במחלת נפילה רח"ל, ונסע אביו עימהס

מה אתה בא אלי, האם אני רופא? לך אצל הרופא, שייתן לך תרופה מיוחדת למחלה הזאת", והלך אצל הרופא העיר, שייתן לו תרופה 
י נפש שוב אל למחלה. ענה לו הרופא: "אין לי שום תרופה מיוחדת לזה, אלא סם רפואה, שנותנים לכל הסובלים במחלה זו". הוא הלך בפח

 רבינו והפציר בו עד בוש, ונשאר שם בשב"ק. במוצאי שב"ק נתן לה רבינו מהבשמים להריח. הריחה והתרפאה מהמחלה.

גאון רבי אנשיל סג"ל יונגרייז זצ"ל )אבדק"ק דינדיש( למד בצעירותו אצל רבינו. באחד הימים הגיע מברק לר' אנשיל סג"ל על מחלה ה

פורעד(. במברק ביקשו, שידבר עם רבינו שהוא ותלמידיו יאמרו תהילים -שה נתן נטע יונגרייז זצ"ל )אבדק"ק טיסאחמורה שחלה אביו, רבי מ
עבור החלמתו של החולה. כששמע על כך רבינו, הזדרז והתחיל לומר הוא ותלמידיו תהילים. באמצע אמירת התהילים סגר רבינו את סידורו, 

כף ומיד לביתך, ראיתי את נשמת אביך הצדיק כשהיא עולה למעלה בקודש". כשהגיע רבי אנשיל ניגש לרבי אשר סג"ל ואמר לו: "סע תי
 לביתו, שאל על זמן יציאת נשמת אביו הצדיק, ונמצאה שהיה זה באותו הזמן שניגש אליו רבינו.

יע"א, פעמים שהיה תמה ואומר: אשר הגיעו יהודים ממרכז הונגריה וביקשו ישועות עבור רבינו האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז זכ

"למה אתם טורחים לבוא אלי, הרי מצוי בקרבכם הרב דטשאטה, לכו אליו והיוושעו". במקרה מסוים, שמשודכת הייתה חולה בחולי הנפילה 
 ל"ע, העלימו זאת מעיני החתן, שהיה מופלג מאוד בתורה ויראה. 

 

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

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

יפר מוה"ר יהודה אריה מאיר הלוי יונגרייז ששמע מאביו הג"ר יצחק משה ששמע מאביו הגה"צ ר' יעקב שלמה רבה של פילק: "מעשה ס

א הצדיק אל רחוב העיר, הביט בעיניו הקדושות והראה בידיו ואמר: "בצד זה לא ופרצה שריפה בעיר ובאו היהודים לרבינו זיע"א בבהלה. יצ
 תהיה שריפה", וכן הראה על צד אחר. דבריו הקדושים התקיימו והשרפה כבתה ברגע שהגיעה לאותו המקום.

ַזצ"ל ַחביב ַאברהם ַהרב . מצאצאי )לוב(בטריפולי  (2388)נולד בשנת ה'תקצ"ג  -הגאון
ספרד. כבר מגיל צעיר ניכר כי לגדולות נועד. שקד על לימוד תורת הנסתר. מגורשי 

 (2334) בתחילה שימש כדיין בבית הדין בבנגאזי במשך כחמש שנים. בשנת ה'תרמ"ו
)שירת בקודש חי מימון, התמנה רבינו כדיין בבית הדין בטריפולי  ‘לאחר פטירתו של הגאון ר

 ‘רבי, ועם הדיינים הגאונים ר‘כמוס אג ‘' חיים הכהן, ולאחריו ריחד עם ראשי אב בית הדין, הגאונים ר
 חיים רבה(. ‘שלום תשובה ור ‘רחמים חביב, ר ‘יוסף רובין, ר

 

בנוסף למשרתו כדיין, התמנה כממלא מקום החכם באשי, עד  (,2923)ח “בשנת ה'תרס
התמנה לראש אב בית הדין, יחד עם הדיינים  (2924)ב “בשנת ה'תרע (.2929)ע “שנת ה'תר

ח איבריו. “יוסף ג'יעאן ור' יוסף יונה. צנוע ועניו בכל רמ ‘הגאונים ר' רפאל דאבוש, ר
הסתפק במועט ופעל רבות למען קהילת יהודי לוב. הקדיש את כל חייו ללימוד התורה 

 התלמוד והפוסקים. 
 

ברבנות טריפולי, קירינאיקה, תוניסיה חוכמתו ולמדנותו המופלגת זכו להערכה רבה גם 
וארץ ישראל. פעל רבות להרים את קרן הישיבות שבטריפולי אשר מהן יצאו תלמידי 
חכמים רבים מפורסמים בתורה וביראת שמיים. תלמידים רבים למדו אצל רבינו. נודע 
בצניעותו והתפרסם כבעל מופת. ביום הלווייתו, למרות שנפטר בערב פסח כל החנויות 

י"ג -ומוסדות הקהילה סגרו את עסקיהם למשך כל היום. אלפים ליוו את מיטתו. נפטר ב
 שנים. ציונו בלוב. 92-. חי כ(2948) ניסן ה'תרפ"ג

סופר על רבינו, שביום רביעי אחד, באותם ימים של מרד ערבי, התהלך לאיטו באחד מרחובות מ

סיעה שעמד ברחוב עם חבריו והתפאר הערבים. בדרכו פגש בבריון ערבי מגושם וגס רוח בשם גרי
בכוחו הרב. כשראה את רבינו, עלתה בראשו מחשבת זדון. הוא לא נרתע מהדרת פניו של הצדיק וגילו 
והחל מגחך ומזלזל בו ואומר לחבריו: "רואים אתם את רב היהודים ההולך מולי? הנה אראה לכם כיצד 

ת בחכם יהודי הלומד תורה, פן מרה תהי אעשה אותו לצחוק. כל האנשים טוענים, שאסור להתגרו
 אחריתו, אך אני אוכיח לכם, שאינני מפחד כלל. חכו ותראו".

 

חבריו של המוסלמי חששו לפגוע ברב, שהיה ידוע ביכולותיו לעשות מופתים והזהירו את חברם, לבל 
ח את גבורתו כדי הוא רוצה להוכי –יוציא תוכניותיו אל הפועל מחשש, שיאונה לו רע. אך המוסלמי בשלו 

להראות לכולם, שאיננו ירא מאיש. רבינו המשיך בדרכו באיטיות, בוטח בבורא עולם, שלא יפקיר אותו 
 לידי המוסלמי, כשהוא ממשיך להגות בתורה הקדושה.

 

כשהתקרב לפינת הרחוב, יצא הבריון קדימה ובצחוק פרוע ולועג משך בזקנו ובגלימתו של הרב. חבריו, 
רחוב, מפחד, ברחו והתפזרו לכל עבר מפחדם מפני העונש הצפוי להם מידי שמיים. כך שחיכו בפינת ה

נותר גריסיעה לבדו, הוא והרב, מצפה לתשואות חבריו על מעשה ה'גבורה' שעשה. הרב המשיך בדרכו, 
 כאילו דבר לא קרה.

לקדוש  יהודי שהזדמן באותם רגעים לרחוב, ראה את שהתרחש, ולזעמו וצערו לא היה גבול. "כיצד העז הפושע המוסלמי להרים יד ולהתנקל 
ישראל?". האיש מיהר לרחוב היהודים וסיפר את שראה. מיד התארגנה קבוצת בחורים בעלי זרוע והחליטו ללכת ולעשות שפטים במוסלמי. 
בעודם מתכוננים לצאת לדרכם, ראו את ר' אברהם חביב בא מולם. הם סיפרו לו מה הם מתכננים לעשות, אולם הרב היסה אותם ואמר: "אין 

 באיש, אינכם צריכים לדאוג". הם שמעו את דברי הרב והתפזרו לדרכם.צורך לפגוע 
 

כאמור המקרה אירע ביום רביעי. ביום ראשון שלאחר השבת, בשעת בוקר מוקדמת, בטרם הגיעו קרני השמש לכל פינה של הרובע 
המוסלמי, נשמעה צעקה מחרישת אוזניים ומבהילה. האנשים מיהרו לצאת מבתיהם כדי לראות מיהו הצועק, אולם לא הבחינו בדבר. 

 גופת גבר הייתה שרועה על הכביש, חבולה ומוכה בצורה אכזרית ביותר.  -זה מחריד כשהתקרבו לפינת הרחוב, ראו עיניהם מח
 

היה זה המוסלמי הרברבן. המשטרה כמובן הובהלה מיד, ולמרות החקירה המאומצת לא נמצא הרוצח וסיבת המוות נשארה בלתי פתורה. 
יד ה' במקרה, וכי זהו סופו של כל מי שמעיז להתחצף או לשים  אך היהודים, שעל אף שגם הם לא ידעו, מי רצח את האיש, ידעו גם ידעו כי

 ללעג קדוש מקדושי ישראל.

בינו היה מקבל בסוף כל חודש את משכורתו במעטפה סגורה בסך ארבעה מחבוב, מגזבר הקהילה. לאור ההתייקרויות, שחלו בכמה ר

וף החודש, ניגש כדרכו לגזבר. הרב נטל את המעטפה והלך חביב בס ‘מצרכים, החליטה הקהילה להוסיף למשכורתו, עוד מחבוב אחד. ר
 לדרכו. כשהגיע לבית, מנה את המטבעות. והנה ראה כי יש חמישה מחבוב במקום ארבעה. 

 

"ידעתי גם  -“טעות היא בידך, אדוני, לא ארבעה מחבוב היו במעטפה, אלא חמישה”למחרת, ניגש הרבי לגזבר עם המעטפה ותכולתה ואמר: 
בוד הרב", ענה הגזבר, "הקהילה הוסיפה לך עוד מחבוב כפיצוי על ההתייקרויות שחלו לאחרונה". "אבל אני לא ביקשתי תוספת", ידעתי, כ

ענה הרב, "מסתפק אני בארבעת המחבובים, והנה אני מבקש להחזיר את התוספת. יתכן וישנם כאלה, שהם באמת זקוקים לכך. אלו הם 
 כפי שעולה על דעתו של כל אחד".כספי ציבור, ואסור לנהוג בהם, 

עם אחת כשעבר רבינו באחד הימים ברובע הגדול )חארה לכבירה( בדרכו הביתה, נעצר רבינו על ידי חנווני אחד, שביקש מהרב, שיואיל פ

בטרם קיבל הרב  לקבל מידו כוסית ערק, וכי ברצונו לשמוע את הברכה ולזכות בעניית: 'אמן'. הרב נענה לבקשתו מטעמי מצווה בלבד, אולם
את הכוסית, התחיל לספר החנווני על דין ודברים שיש בינו לבין שכנו. הרב במקום להתכבד בכוסית המוגשת לו, ענה ואמר: "מעתה אסור לי 

ה יש לכל ליהנות מכוסות אלו, כי שוחד היא בעיניי. ואם יש לך דין ודברים, הואל נא לפנות לבית הדין, אתה ושכנך. ושם יהיה ניתן לשמוע מ
 אחד מכם לומר ולפסוק פסק דין".

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ְלָאִכים ְמֻקבַַָּ–ִַאםִַראׁשֹוִניםְַכמ  רַ לַה  הַָּבַהָּ ִביםַַאְברָּ  "לזצבַחָּ

 
ַ
ַ

 

 



 

 

  
 

 

חולים. שם הוא ראה אנשים מאושפזים רבים, -לבתי
 הסובלים מבעיות חמורות יותר משלו.

 

נכון, יש לו בעיה בשמיעה באוזן שמאל. אבל ב"ה, הוא 
ישנםַאנשים,ַשצריכיםַכיסאַגלגליםַמהלך על שתי רגליו. 

ב"ה, יש לו שתי ידיים שמתפקדות  וסיועַלמשךַכלַחייהם.
ב שפועל כראוי. עיניו רואות, כפי שצריך. והנה הוא היטב. ל

  מוצא את עצמו מודה לבורא עולם על כל הטוב, שחנן אותו.
 

הוא חזר להרצות, ובהקדמה לכל הרצאה היה מספר את 
סיפורו האישי, וכיצד ניתן מתוך השבר לראות ולהודות 

 לבורא עולם ולהתמודד עם הניסיונות שפוקדים את האדם.
 

ר חודשים, הקיץ הגיע, והנה יש פה ושם קולות, חלפו מספ
שהרב מצליח לשמוע גם באוזנו השמאלית. הוא לא ידע, 
אם יש טעם, כיוון שיתכן מאוד שהוא רק מדמיין את 

 הקולות.
 

הבעתַפניוַשלַמנהלַהמחלקה,ַשהייתהַסקפטיתַלגמריַ
ַהבדיקות.ַ ַתוצאות ַקבלת ַעם ַהשתנתה ַסיפורו, לשמע

בהיסטוריהַהרפואיתַהעשירהַשלוַכאןַמעולםַלאַנתקלַ
ַהםַ ַהזה ַמהסוג ַעצבית ַפגיעה ַשל ַמקרים במחלקה.
בלתיַהפיכים.ַהרופאַהביעַאתַהתפעלותוַוסיפר,ַכיַהואַ

ַהמקרהַהראשוןַבחייוַבוַנתקלַבתופעהַמעיןַזו.
 

מצבַהשמיעהַהחלַלהשתפרַמיוםַליוםַעדַשחזרַלשמועַ
ספרַכבתחילה.ַמעתהַהחלַבכלַאחתַמהרצאותיוַהיהַמ

ַגםַעלַהכרתַהטובַכלפיַהבוראַוגםַעלַהישועהַלהַזכה.
 

ביום מן הימים קיבל שיחת טלפון מאדם שהזדהה בשמו 
ורצה להכיר תודה ל'שדכן' הנפלא, שבזכותו הוביל בתקופה 
קצרה את שלושת ילדיו לחופה. הרב אמר, כי מדובר 
בטעות, אולם הלה סיפר, כי שלושה ילדים היו לו בבית, 

זמן לגיל השידוכים. חבריהם כבר הובילו מזמן שהגיעו מ
ילדים לחיידר, אולם אצלם הישועה לא נראית בפתח. הוא 

 ביכה על מר גורלו.
 

ואז הוא שמע את הדרשה של הרב. הוא התרגש מאוד, 
ועיניו נפקחו לראות את כל הטוב של בורא עולם. על חמשת 

על ילדיו הנוספים, שהקימו את בתיהם. על נכדיו הרבים. 
  בריאותו!

 

ַובסיוםַ ַהכול ַעל ַעולם ַלבורא ַלהודות ַהחל ַהיום מאותו
הוסיףַבקשהַקטנה:ַ"אנאַבוראַעולם,ַכשםַשעזרתַלנוַ
ַעלַ ַגם ַולהודות ַלהמשיך ַלנו ַעזור ַמברכותיך, והשפעת

ַשלושתַהילדים,ַשנצליחַלהשיאַגםַאותם!".
 

ַלבוראַ ַלהודות ַהתמיד ַבהם, ַשבועות ַשלושה לאחר
הַהגיעה.ַתוךַתקופהַקצרהַזכהַעולם,ַהבשורהַהראשונ

ַלבוראַ ַההודאה ַבזכות ַשלו ַהילדים ַשלושת ַאת לארס
ַמעובדַמתוךַקונטרסַ'פירותַהילולים'ַַַַַַַַַַַהעולם.

ַ

ּה ֹּחָּ ָאלַׁשֶַַכ  ההֹודָּ
 

להלן סיפור מופלא שסיפר הרב ס. המשמש כמרצה מבוקש  
חלה הידרדרות וידוע מאוד בארה"ב. הכול התחיל, כאשר 

בשמיעתו באוזן שמאל. ההידרדרות הייתה איטית והדרגתית, 
 כך שהוא התעלם ולא פנה לרופא.

 

ביום מן הימים כבר אי אפשר היה להתעלם מהמצב. הוא 
קבע תור אצל רופא אף אוזן גרון בקופת החולים. הלה בדק 
את הרב, ובסיום שלח אותו לבדיקה מקיפה אצל אחד 

 שיבדקו את השמיעה שלו.המכונים, כדי 
 

הוא פינה את זמנו בסדר יומו העמוס וקבע תור במכון. 
תוצאות הבדיקה הראו, כי אכן יש ירידה משמעותית בשמיעה 
באוזן שמאל. בעקבות התוצאות הוא קבע תור, הפעם אצל 
פרופסור בעל שם עולמי, בתקווה שהוא ימצא מהו מקור 

 הבעיה ואת הפתרון המיוחל.
 

בדק את שתי אוזניו של הרב ס. אולם הוא לא הפרופסור 
הצליח להסביר, מדוע באוזן ימין הוא שומע היטב, בשעה 
שבאוזן שמאל הוא כמעט לא שומע דבר. ההמלצה הייתה על 
ביצוע מספר בדיקות מקיפות, בהן ינסו לאבחן את מקור 
הבעיה, וכן המליץ על מעקב בעוד שלושה חודשים. הפעם 

כון. הוא בעצמו יבדוק את הרב. רבינו הוא הופנה למנהל המ
 הגיע ביום המיוחל לחדרו של הפרופסור. 

 

הפרופסור קיבל מידיו את כל סיכומי הבדיקות של הרופאים 
הקודמים ושל מכון השמיעה ואת תוצאות הבדיקות שעבר. 
באותה השעה נשא הרב תפילה לבורא עולם, שהישועה 

 תהיה על ידי הרופא.
 

אוזנו השמאלית ולאחר דקות אחדות הפרופסור בדק את 
ישַפגיעהַעצבית,ַשמקורהַבמוח,ַוהיאַ לצעריַהרבאמר: "

כיום,ַאיןַשוםַטיפול.ַ שגורמתַלהידרדרותַהשמיעהַבאוזן.
מדוברַרקַבענייןַשלַזמן,ַעדַשְתאבדַאתַהיכולתַלשמיעהַ

 ".כלילַבאוזןַשמאל
  

 לשמע הדברים חשך עליו עולמו. הוא בדרך עוד ציפה, יחל,
התפלל כי בורא עולם ישלח לו את הישועה על ידי אותו 
פרופסור. אולם, לצערו, גם לו לא היה מה להציע, ואף חתם 

 את הגולל. 
 

האכזבה הייתה עצומה. הן הוא צעיר לימים ובמיטב שנותיו. 
בימים הבאים הוא מצא את עצמו סגור בחדרו, מנסה 

  להתמודד עם השבר הגדול, שפקד אותו.
 

ביטל את כל ההרצאות לתקופה הקרובה. המחשבות הוא גם 
השונות טרדו את מנוחתו, הן הוא עוסק כל הזמן בזיכוי 
הרבים ומחזק אנשים רבים. איך יתכן שדווקא הוא יאלץ 
להיות חירש באוזן אחת? הימים חלפו, כשהוא ַמפנים את 

 מצבו ומקבל את גזירת בורא עולם.
 

ערך, היה עליו להגיע הוא חשב ונזכר, כי בבדיקות הרבות ש

 ַַַַַַַַַז"לַולדַיחיאַבןַיוסףַַַהרבַשבתיַבןַאסתריאַאטוןַזצ"לַַַַַהרבַיצחקַבןַתפאחהַכדוריַזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ   הרבַשמואלַבןַשמחהַדרזיַזצ"לַַַזצ"לַַַַַַַַעובדיהַיוסףַבןַגורג'יהַהרבַ
יצחקַבןַברקוַדבַז"לַַַַַַַַַַַַמורדַבןַשושנהַז"לַַמאירַַַַַַהרבַמנחםַבןַויקטוריהַבצריַזצ"לַַ  הרבַיעקבַבןַמרגליתַזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַהרבַמרדכיַצמחַבןַמזלַאליהוַזצ"לַַַַַ

 ַַמאירהַבתַיפהַע"הַַַַַַע"הַַַַרייזלַַשושנהבתַַזהבהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַאביבהַבתַאייריןַע"הַַַַַ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ  שמואלַבןַרבקהַז"לַַַַז"לַחייםַמשהַגרשוןַבןַשלמהַיחזקאל
אביגדורַבןַג'וליַז"לַַַַַעמירםַבןַדבורהַז"לַַַַַַַַַַַַַַַַאברהםַבןַיונהַז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ ז"לַרפאלַבןַאסתרַַַַַַַישועהַבןַסטהַמקניןַזצ"לַר'ַעוליאל

"לַצזַשאולַבןַסילביהר'ַַַַַַַַַַַַַַנעמיַבתַכתוןַע"הַַַַַַַַַַַַַַַיצחקַבןַחביבהַז"לַַַַַַַַַַַַַַַַ  ַַ  ז"לַַַַאסתרַאביחיַבןַַַַַַַַַַַַַַַדרורַיהושעַבןַארץַמיוחסַז"ל
ַַַַַַַַַַַַַַַשניַבתַאסתרַע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַמזלַבתַשמעוןַע"הַַַַַַַַַַַַַַַאהרוןַ)אורי(ַבןַרבקהַז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ  נעימהַבתַגורג'יהַע"הַצדיקַחכםַבןַחזלהַז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ
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ויקרא פרשת - הפרשה àבאר

ויקרא  פרשת 

עולם  של מאלופו  אלא אינו שבעולם 'מקרה' כל – ויקרא 

ïúùøôá(à à)àø÷éå úáéú ,äðä ,'äùî ìà àø÷éå' ,
éøáã'ä ÷"äøä øàéáå ,àøéòæ 'àá äáåúë

ò"éæ 'ìàøùé(àøéòæ 'àá àø÷éå ä"ã)úåëéîñ øåàéá úîã÷äá ,
úîãå÷ äùøô íåéñá áéúëã àäì äæ àø÷îùîåç óåñá)

(úåîùäðä éë ,'íäéòñî ìëá ìàøùé úéá éðéòì'ìë

äæ ,úåðåù úåòñî åééç éîéá 'òñåð' àåä øùàá éãåäé

êøåöì äæå äñðøôä éøçà øåæéçá íå÷îì íå÷îî òñåð

,äàåôø åà âååéæéî óàååôåâáùìò åîå÷î ìò øàùð
áåø éôåùôðúåáéñðá äðäå äðä úìèìèéîå úòñåð

äæ øáã Y 'ìàøùé ìë éðéòì' äøåú äøîà äæì ,íééçä
ìë ,'àø÷éå'ù Y 'íäéòñî ìëá' éãåäé ìë éðéòì ãåîòé
ä"á÷äî Y 'ó"ìà'î åì íéàá íéø÷îä åìà 'ø÷éå' íúåà
ú÷ã÷åãî úéèøô äçâùäá ìëäå ,íìåò ìù åôåìà àåäù

ìòùå ãòö ìë ìòא,àøéòæ 'à áúëð àîòè éàäîå .
,àøåáä úçâùäá íä íéìåãâä íéø÷îä ÷øù øîàú àìù

שבא א. זעירא, בא' הרמז  וזהו חיבה , לשון הוא ש'ויקרא' פירש רש"י הנה  כי זי"ע  ישראל ' ה 'דברי הרה "ק כתב עוד

לשון  הוא כי שידע ל "ע, כדין ונראה ב'קטנות' זעירא, בבחי' אליו מתראה עולם של שאלופו מי כל  לחזק הכתוב

יפולחיבה , לבל  ולהחזיקו בו  לתמוך  ביותר אליו  מתקרב הקב"ה  הזאת לעת מהשדייקא גם כי כאן יש  רבה וחיבה ,

לטובה . אלא אינו  כרעה  שנראה

נערכה ה'מגפה ', תחילת לאחר  כשנה , לפני שליט "א, רייזמאן ישראל  מנשה רבי הגה "ח פמ "מ  הנודע  המגיד סיפר 

הגדולה שמחתה  השבתת על מאוד הכלה והצטערה מעט, ובמתי  מאוד  מצומצם באופן נישואין שמחת בארה"ב 

אל הכלה אם שפנתה  עד  מאומה, הועיל  לא - ליבה  אל  לדבר שניסו  וככל  אופן, בשום להירגע יכולה  היתה  ולא

בדברים הכלה את לחזק שיואיל  ממנו וביקשה  יארק , ניו  בעי"ת  מישרים מגיד שליט"א שעכטער פישל רבי הגה"ח 

השיעור ככלות עימה . וידבר יתקשר  מכן ולאחר  שיעור , לשאת הוא עומד עתה כי לה אמר הלב, על  המתיישבים

לה' והתפלל  הלב, על המתיישבים ראויים דברים למצוא הצליח ולא אותה  לחזק יכול  במה שעכטער הגר"פ  חשב

תוך  ורצוצה , שבורה כשרה ישראל  לבת מזור להמציא יוכל  שבהם הנכונות המחשבות את למוחו  ויכניס  לו שיעזור 

אורו (סוכריה ), ה'צוקערל ' אודות לאחרונה שסיפרת המעשה פרטי היו מה  אותו ושאל  בנו, אליו נכנס  דיבור  כדי

לענייננו . השייך הוא ואכן עיניו  כנגד עלה המעשה  זכרון כי  שליט"א פישל  רבי הגאון של  עיניו

תורה של עולה  להקים  זצ"ל  מענדלאוויטש  פייבל שרגא רבי הגה"צ שהחל בשעה כי וסיפר, ופתח התקשר ומיד

דרו פייבל  שרגא לר' בסמיכות והנה  תורה', ה 'תלמוד אל  ילדים קיבץ  ודעת תורה  מוסדות בפתיחת באמעריקא

ה"י, ומצוות תורה עול  מעליהם פרקו  לאמעריקא היגרו כאשר אך ושלמים, יראים  היו בעבר אשר יהודית משפחה

בני  עם לשחק  רגיל  היה אשר ילד היה צאצאיהם  הזדמנויות בין פייבל  שרגא ר ' מצא השורות' 'בין תורה , שומרי גילו

שרוצה להוריו והודיע  הילד שנתרצה  עד ובבא, בזה טוב  לו ויהיה ב'חיידר ' ללמוד לו שכדאי הנער  לב על  לדבר

אך  לו , ייטב ולא מנוח שם ימצא לא כי לו והסבירו  הגזירה' 'רוע  את למנוע שניסו כמובן בת"ת, ללמוד  לעבור

ל 'דרישתו '... להסכים  אלא ההורים ביד ברירה היה  ולא שלו על  עמד הילד

צוקערל אחד  לכל  מעניק  והיה לימודם, על התלמידים את לבחון חודש בכל  לבוא פייבל שרגא ר ' נהג מנהג

הימים(סוכריה ) שנה )שבאותם מאה  כמעט בהגיע(לפני אך  כדרכו, וחילק הילדים את בחן אחת פעם המציאות, יקר  היה 

ל 'האפיס ' מחר  שיכנס  לו ואמר ה 'מאוכזב' הילד בפני התנצל מכיסו... הסוכריות תמו הילד אותו  של (משרד)תורו

שכח מוסדותיו  בעסקי טרוד שהיה  רש"פ  ואילו ה 'מתנה' את לדרוש  התבייש הילד אך לו, המגיע את לו ויתן  שלו

אשר כל  להוריו  הילד סיפר  ימים  כשבועיים אחר כלום ... בלא הילד ונשאר הבטחתו לו,(לא)את אמרו  מיד קרהו,

לתפארת, וגדל  ללמוד, והמשיך  דבריהם את ביטל הילד אך בחיידר, לך ייטב לא כי אליך דברנו אשר הדבר זה  הלוא

מבורכים . ישרים  דורות הקים הימים כשברבות

ידיהם' את 'והרימו הרופאים ובדקוהו  החולים, לבית והחישוהו חמור באופן בליבו לקה שנים נ"ב  כבן בהיותו

ואף עיניו את ופתח הרבה זמן עבר לא רח"ל ... חיים שעות כמה  רק  לו שנשארו לבניו מודיעים כשהם  בייאוש

זה כי לו  וסיפר מיטתו, יד על  שעמד בנו  לתדהמת ושלם , בריא הוא והרי דבר אירע  לא כאילו במיטה התיישב

אותה של  ה'חוב' את לו  לפרוע  מעלה  של  מב"ד רשות קיבל  כי לו ואמר פייבל  שרגא ר' הגה "צ אליו נגלה  עתה
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äùòð àåä óà ïè÷å øéòæ øáã àåäù äî åìéôà àìà

íìåò ìù åôåìà éãé ìò ÷ø.

,ì"æåë ,úåëéîñä øîåì ùéìëä íìåòáù íéø÷îä ìë é

íéîùä ïî úéèøô äçâùäá àåäíùá òãåðë ,
çåøä ,íå÷îì íå÷îî åøæôî çåøäù ù÷ åìéôà íé÷éãö
íãå÷îù íéîùä ïî äçâùäá àåäå ,åøáã äùåò äøòñ

øçà íå÷îá åéùëòå äæ íå÷îá úåéäì êéøö äéäבåîëå ,
øòðùæøé÷ä ìöà øé÷á éåìúä øåòä ,ì"÷åöæ æ"àà øîàù

(áö÷ä)äéçä ìù øåò øùà íéîùä ïî äçâùäá àåä
,äæä øòðùæøé÷ä ìöà åæ øé÷ä ãúéä ìò äìúé åæ

åìéôàù ùåã÷ä åîùá øàåáîëåíãà ìù åéìâø éãòö

íéîùä ïî äçâùäá íéøåôñåéãòö íéôìà úøùò åìéôàå ,
äçâùäá íéøåôñ äòéñôå äòéñô ìë ,íãà ìù åëåìäå

עשרה חמש לו 'מחזיר' כן על גזל '... 'כאשר  זה  ואין חמישים , בן לאיש  לסוכריה  יש ערך שאיזה  אלא, סוכריה ,

חיים . שנות

לנו  הרי  לכלה, ואמר שליט"א פישל  רבי הגאון לבסוףסיים אליו  חוזר לאדם ונפסד ש 'נאבד ' דבר וכמהשכל ,

'יחזיר' הקב"ה כיצד יודעים אנו שאין  אף  כך הסוכריה... את  לו לתת רש"פ  זכר שלא אדם לאותו היתה גדולה טובה 

יב ועוד לטובה, הכל  כי מאמינים בני מאמינים ואנו למקום, דרכים הרבה  אך החתונה  שמחת נאמראת בו זמן וא

בי... אנפת כי אודך מלא סוכריות'בפה  'מקבלים  שכולם  בעת שלו, ב'סוכריות ' וחד  חד  כל  יצא , כולו הכלל  על וללמד 

וכמה כמה  פי השווה  אחר באופן ה 'סוכריה ' את יקבל  עוד  כי ידע אלא נשתנה' 'מה ישאל  אל מקבל ... לא  הוא  .ורק

אשה נכנסה  חדשים  כשלוש  שלפני בגדים , לממכר חנות המחזיק דירושלים  קרתא מיקירי דעובדא מרא סיפר 

כארד' ה'קרעדיט  את  ונתנה שקלים  1300 בשווי 'סחורה' וקנתה החנות  אשראי)אל  שלה,(כרטיס ה 'חשבון' את לחייב 

ה'עיסקה' את מבטלת שהיא להם  אמרה קונה אותה כי והודיעו  האשראי ' מ 'חברת אליו  התקשרו ימים כמה  כעבור

לידיה  ה'סחורה' את קיבלה שלא גמור)מאחר שקר זה שהיה זה(כמובן  מה  ועל  זה  מה  לדעת עימה קשר  ליצור  ניסה  ,

קנתה שהיא ידע  לא כי התשלום  את שביטל זה הוא בעלה כי אמרה  ובתחילה  חובה, את שתשלם אותה ולתבוע

ושוב'... ב'לך מתחמקת והיא זמן..., לאחר מחר שיש אלא לשלם, תבוא ומחר  שם,

לו ואמר שקלים , 5,500 בסך ה'ווירוס ' מחמת לו שיש  בהפסדים כהשתתפות מהשלטון 'מענק ' קיבל לאחרונה 

בחוש לו והראו  המענק ... את  לקבל  זוכה  היה  לא אזי ש' 1300 עוד העסקים  במחזור לו היה אם  כי  חשבון' ה 'רואה 

השמים, הלבמן  את תאכל ואל  תתלונן אל  היום... לאור אותך  גנבו לך ... לקחו  שקל, 1300 הפסדת כל הנה  ושל (שלך

ארבעה '...הסובבים) 'תשלומי לך להביא השמים מן זאת גלגלו  אלא הפסד זה אין ,

לקבב. שבאו חסידים  בשני הםמעשה  האם  הרה"ק , אותם שאל  זי"ע, מסטרעליסק אורי רבי הרה"ק  של מרותו ל 

בהשגחה מאמינים  שאנחנו  בוודאי השיבו, פרטית, בהשגחה  - בו אשר וכל  עולמו על משגיח שהקב"ה מאמינים

לחלון קראם  החלוןפרטית. לפני העוברת  ותבן קש  עמיר מלאה  עגלה  להם  מאמיניםוהראה  הם אם אותם ושאל  ,

מששת  עוד מהקב"ה נגזר הכל - מזה  למעלה  זה העגלה על  שמסודרים  ותבן קש  חתיכת שכל  שלימה  באמונה

בראשית  ימי בששת מהקב"ה נגזר  ועוד לשמאל , וזה  לימין זה למטה, וזה למעלה יהיה  זה קש  שחתיכת בראשית ימי

הנרצה תכלית על  הוא והכל  בכה , וזה בכה זה הקש מן קטנות חתיכות יפלו הדרך אם  על  העגלה  נסיעת שבאמצע

שנפל מקום  באותו  דווקא  כאן תהיה  זאת הרוחשחתיכה  יבוא בוא ואם נימה, כמלוא ואפילו אחר במקום ולא ,

פרטית. בהשגחה  הכל  הוא זה  גם לכאן מכאן הקש  ויפזר

מה כי כך, כל להאמין - כזאת במדרגה  איננו רבינו, ויאמרו, ויענו לבבם באמיתת בעצמם  התבוננו  החסידים שני

עליהם צעק  דבריהם את רבינו  כשמוע כאן. או כאן מונחת קש של  קטנטנה חתיכה  אם  הקב"ה  אצל  מינה' 'נפקא

הוא  ברוך הבורא במציאות  ממש  כפירה  היא כי פניכם לראות  יכול איני כי מהר מביתי צאו  אפיקורסים  ואמר ,

מחדרו . אותם  וגירש  מיניה , פנוי אתר  ולית עלמין  כל  הממלא

לב מהם  ויסיר  עיניהם , יאיר שהשי"ת בתפילה הפוגות מאין  עצומה בכיה  ובכו  מאוד, גדול  בצער יצאו  השנים 

תכלית  ובעל  גבול בעל  שהוא אדם בן אצל  רק כי עצומה, הבנה מהם אחד  בלב הקב"ה הכניס והנה, ונשחץ . טיפש 

פחות  פחות, ישמור  ה'כסף' על היטב, היטב ישמור זהב חתיכת על  ולמשל , קטן, לדבר גדול  דבר בין חילוק יש 

שוייה . קטנות מפני משגיח אינו  קטנה קש  חתיכת שעל  עד הלאה  וכן נחושת... על ישמור אצלמהם שייך זה  וכל 

קטן לדבר גדול  דבר בין  וחילוק הפרש  אצלו  שיש אדם  .בן 
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ïéëîä' úåëìîå íùá ïéëøáîù åîë ,íéîùä ïî úéèøô
ìëá êøáî àöîð äæá ïéîàî åðéàù éîå ,'øáâ éãòöî
øéòî òñåðä øáâ éãòöî ïëù ìëîå ,äìèáì äëøá íåé
úéá éðéòì' ,úåéùøôä úëéîñá æîåøîù åäæå .'åëå øéòì
ïåùì àø÷éå ,àøéòæ ó"ìàá 'àø÷éå ,íäéòñî ìëì ìàøùé

äøåî ó"ìàä úøéòæ ,íìåò ìù åôåìà åðééä ó"ìà ,äø÷î
ì"ø ,øéòæå ïè÷ øáã ìòäø÷éå òøàé øùà äî ìëù

åôåìàî úéèøô äçâùäá ó"ìà úðéçáî àåä ìëä ,íìåòá

úåçôáù úåçôäå øéòæ øáã åìéôà ,íìåò ìùù"ééòå ,
ãåòג.

העולם כל  בין יש חילוק  מה  מעתה, העולם, על משגיח הוא ועכ "ז  לפניו, נחשב כ 'לא' הכל  הרי ב"ה הבורא אבל 

הוא  זאת כל  ועם  ייחשב, ל 'קטן' כולו העולם ' 'כל  גם  גדולתו לפי שהרי קטנה, קש חתיכת לבין בה  ויושבי תבל  -

שהקב"ה מאמין שאינו מי כי ייאמר , לפי"ז  ואכן , שבפרטים . פרט כל  על גם משגיח הנו  בוודאי א"כ עליו, משגיח 

יחשב אפיקורס באמת כן, ואם רח"ל , יתברך לגדולתו  קצבה  ח "ו שנותן כמי הריהו הנ"ל  קש  חתיכת על משגיח 

עליהם ] הרה "ק  תפילת בזכות האמונה , ל 'אור ' כאחד זכו ששניהם ונתברר רעהו, מעשה  כך  קדו [כמעשהו  ש ,(אמרי

כה ) פרטית .השגחה

עפ"י ג. כי וצ"ב, אליו', ה' וידבר  משה אל  'ויקרא הכתוב בלשון זי"ע  אברהם' ה'בית הרה"ק  ביאר  הדברים ומעין 

ומדוע ה'קורא' מיהו  דבריו בתחילת מיד להודיענו כדי אליו ', וידבר משה  אל  ה ' 'ויקרא לומר לו היה  לשון דקדוק 

תיבת מלכתוב אחר ה'איחר שנכתבוידבר עד וכמו שאינו, כמי הא' ונחשב זעירא בא' נכתבה ויקרא תיבת כי אלא, .

וכלומר, 'מקרה', מלשון  משה'ויקר ' אל ש-ויקר הבין רבינו, למשה וקרה שאירע  מה אליובכל ה ' שהקב"ה,וידבר

זה כי הוא. ה' ובדבר  בשליחות הכל אלא רע , כל  לעצמו גרם לא הוא ואף לו, עשהו  פלוני  ולא בזה אליו  מדבר

הטהורה, האמונה  ומיסודי מעיקרי גדול  ובאכלל  המתרחש  ומאורע  דבר כל  אלא  ח "ו , כלל בעולם  'מקרה ' שאין

הזמן מאורעות מתוך אלינו ה 'מדבר' הקב "ה  מן 'קריאה ' הוא  והרי העליונה , בהשגחה הוא  הרי .לעולם 

הכתוב בלשון צדיקים פירשו א)וכבר מט  יקרא (בראשית אשר את לכם ואגידה  האספו ויאמר  בניו אל יעקב 'ויקרא

הלשון דקדוק  פי על  שלכאורה  הימים', באחרית אשראתכם את לומר  צריך התיבהיקרההיה  בסוף בה' אתכם

פרטית יקראולא בהשגחה הוא בעולם  הנעשה  וכל  כלל, בעולם מקרה אין כי לבניו יעקב  לימד גדול יסוד אלא בא',

יקרא  אשר את  להם  אמר אשר  וזהו השמים, מן קריאה אלא אינו  לעולם  לו שבא 'מקרה ' וכל  בתכלית, מדוקדקת

קריאהאתכם , מלשון  'יקרא ' אלא  ח "ו מקרה לשון  'יקרה ' זה  ...אין 

הפסוק  בלשון זצ"ל  גלינסקי יעקב רבי הגה "צ דייק הללו לח)כדברים מב  עמכם(בראשית בני ירד 'לא יעקב שאמר 

נשאר לבדו והוא מת אחיו לווקראהוכי ש 'יקרה ' וכלומר א', בלא 'וקרהו' לומר  צריך היה ולכאורה בדרך', אסון

מצרים למלך ' ה 'משנה לפני יעקב אביו דברי את יהודה כשהרצה בהמשך מצינו  שאכן ביותר תגדל  והקושיא אסון,

יוסף ) אחיו פני(ה"ה  מעם זה את גם  'ולקחתם לו אמר ביאורו,וקרהו אזי אלא א'. בלא מאמיניםאסון' ישראל בני כי

השמים מן 'קריאה ' אלא  אינו  'מקרה ' מלשוןשכל  אסון, 'וקראהו' יעקב אמר כן ועל  בר ,קריאה, אינו 'גוי' אמנם 

בעלמא מקרים  אלא  עיניו לנגד רואה  ואינו בדבר, להאמין מצרי הכי שהוא וסבר יוסף  עם יהודה  כשדבר כן  על ,

מקרה . לשון 'וקרהו' לו  אמר

בתורה נאמר שהנה  בכתובים', 'משולש  זה  טז-כ)ויסוד ויקצוף(י החטאת, שעיר את שרפו המשכן חנוכת שביום

כאלה אותי 'וôקראנה ואביהוא נדב בניו שני מתו זה שביום אהרן לו והשיב הקודש, במקום  אכלוה  לא מדוע ְִֶַָמשה

היום' חטאת יט )ואכלתי  אות (שם הוסיף  ומדוע  'מקרה', מלשון כאלה ', אותי 'ותקרנה  לומר  צריך היה  לכאורה  והנה  ,

'קריאה'א', אלא 'מקרה'... זה  היה לא אכן  כי  ...אלא

חסידי  וחשובי מזקני זצ"ל יאס 'ער  נחום  רבי הצדיק  הגאון נענה  על שטפנשט -באיאןפעם  רבות שנים והתגורר  (נולד

ירושלים) לעיה "ק עלה מכן ולאחר רוסיה , 'בת אדמת שמעתי בבוקר  היום  יום , של בבקרו  זצ"ל  ציינווירט  נטע רבי להגה"צ

בבוקר קמתי – כוונתו את מיד הסביר  נחום  ר' אך לבריאותו... משהו  אירע שמא חששו הסובבים  השמים , מן קול '

מנעלי  את מצאתי הטמינם)ולא כ"כ... היה  שלא הבית מבאי בזה(אחד  בזהוראיתי לי ומודיעים  בביתי קול בת שנשמע  כמי

הנעליים את לחפש  – נכבד תפקיד  עלי שהוטל  השמים  כי מן – בביתי קול בת נשמע  שוב דקות כמה  לאחר ...

הנעלים , את שליחותי מצאתי  ונגמרה  בשלמות  התפקיד אחר מלאתי כי השמים  מן הכרזה  בזה  ...וראיתי

מצאם ולא ובאה, המשמשת קודש  שבת לקראת ודגים ' 'בשר מנות  לכמה צריך שהיה במי הדברים , את ו 'נצייר'

של גדולה כמות קנה  ובעזהשי"ת מצא, העיר בפאתי רק קמעא, הרחוקות בחנויות לא וגם לביתו, הסמוכה בחנות
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éøùàå,'äø÷î' ìëáå úò ìëá 'ä úà äàåøä ùéàä
åîëå ,àáä íìåòá åì áåèå äæä íìåòá åéøùà

íé÷éãö åøîàù(ò"éæ à÷øàååî ÷çöé éáø ÷"äøäî àúéà æ"éòë)

øîæä ïåùìá æîøì(ïåáéø ä¯é)ïéôìà ïéðù øáâ äéçé åì'
,'àéðáùåçá êúøåáâ ìåòé àìøáâ äéçé åìäéçé íà Y

úà úò ìëá äàøéå íãàäïéôìàä"á÷ä úà Y
àåä éøä ,åá çåèáìå ïéîàäì ,íìåòä ìù åôåìàä

å ,íéðéã éðéî ìëî ìåöéðìåòé àìíéîùá åáéùçé àì Y
ä úàêúøåáâúåøåáâäå íéðéãä éðééðò úà øîåìë Y

íéîâô úîçî åéìò ùéùàéðáùåçá,åéúåðååò ïåáùçá Y
åðåáùçî ãøé ìëä éë åððéàå åðååò úà ù÷åáé àìà

äìòîìד.

íâ÷"äøä ãåò áúëù åîëå ,äçîùå øùåà éàìî åééç
ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä(àøéå ä"ã çìùá)íãàäùëå' .ì"æå

úéèøô äçâùäá ìëä ÷ø ,íìåòá äø÷î ïéàù ïéîàî
,'åëå íéîùä ïîäøîî ìåöéð åæ äðåîà éãé ìò éæà

øáã íåùù ïéîàîù éãé ìò éë ,'åëå ùôð úîâòå äøåçù

ìëä ÷ø íãà ìù åðåöø éãé ìò äùòð åðéà íìåòá

àìå óö÷úé àìå ñåòëé àì àìéîî ,íéîùä ïî äçâùäá

øäøäé.ì"ëò ,'

חשבונות בלא תמימה  אמונה  - היועצות  הכליות מן  למעלה
רבים 

ïúùøôá(è â)åáìç 'åëå íéîìùä çáæî áéø÷äå' ,
,é"ùø ùøéôå ,'äöòä úîåòì äîéîú äéìàä¤¨¤

äøåàëìå .úåöòåéä úåéìëä ïî äìòîì ¯ äöòä úîåòì
æîø àìà .íééç éìòáì äöòå úòã ùé éëå ,øåàéá êéøö
äîéîúä äðåîàä ïéðòì ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä äá

åøîåà åäæå ,'äáíéîìùä çáæîåäî Yïúåîéìùìù
,äèî éàåøá¯ äîéîú,úåîéîúä úãî úà íúåð÷á
øîàðù åîë(âé çé íéøáã)'êé÷ìà 'ä íò äéäú íéîú'

íåâøúáåíéìùéäúåæ äùøôá ÷"äåæá åøîà á"åéë] .
(:áé â"ç)áéúëã äìîã àæø ¯ íéîìù(æë äë úéùàøá)

.[íéìù øáâ ¯ íú ùéà á÷òéå

åäæåøîàðùäöòä úîåòì äîéîúäìòîì é"ùø ùøéôå
'éô ,úåöòåéä úåéìëä ïîàéä úåîéîúä úãî

úåöòä ìëî äìòîìàåä ïëå .åéúåéìë åì úåöòåé øùà
,íãàì êøöðä äòåùé øáã ìëìàåä úåöòáù øçáåîä

úåøé÷çäå úåöòä ìë êéìùäì
ה

íéîùì ìëúñäì ÷ø ,

ïåçèáå äðåîàå úåîéîúá
øîàðùו åîëå ,(è é éìùî)êìåä'

.ì"ëò ,ïéáîì éãå ,'çèá êìé íåúá

בידו הוברר לביתו ובבואו  היום, בחום בידו כשמשאו רגליו שירך בקושי ואך קודש, שבת לכבוד ודגים ' 'בשר

אשר את להחזיר היום בחום  הדרך כל  את לחזור  עליו ועתה בחנות, שכח  שלו  את כי שלו , איננה  זאת ש 'חבילה '

בן  עתה  אמותיו... לד' זו בשעה  להתקרב שמעז  למי לו אוי  עשתונותיו ... ומאבד נרגז  וכולו שלו , את ולקחת בידו 

נא, וחשוב עמוד משםאדם , וקח  זו חבילה  להם  תן פלונית לחנות  גש  ומבקשך  אליך , נגלה  הנביא  אליהו  היה אילו 

פלונית  הוראתוחבילה  לקיים זוכה שהוא ופסיעה  פסיעה כל  ועל  ומשבח מודה היה  כמה  שמחה, מתמלא היה  הרי

הנביא, אליהו שששל  ובעצמו בכבודו  ית"ש הבורא  רצון את שמקיים  לשמוח  שצריך  ק"ו  אלמעתה  בשנית ילחו 

היום בחום  ודייקא  המרוחקת, הקב"ה .החנות של שליחותו  בקיום מהדר יותר  הוא בזה  כי ,

זי"עד . מבערז 'אן יהודה' ה'אמרי הרה"ק  ביאר  אא"ל)וכן ד"ה  תשא 'סנגור'(כי מניין הנה מניין (319)כי על  באחד עולה 

למניין (318)'קטגור' ה'אחד' את מכניס הוא הרי – ית' אליו  עצמו ומדבק ומיוחד יחיד ה'אחד ' את תמיד הרואה כי ,

וזהו סנגור, נעשה שקטגור עד אחד] ה' את החשבון לתוך מכניס ח"ו ודינים  'קטרוגים' של  מצב [שבכל  'קטגור'

יוה "כ)שאומרים לליל ידי (פיוט  על  הוא סנגור, וליקח מקטרגים כל  להשתיק  שהדרך מקומו', סנגור  וקח  קטגור 'הס 

מצב . ובכל  מקום  בכל  ונמצא עולם, של  מקומו שהוא הקב"ה ידי על  בא שהוא מצב  בכל  ויחיה  שיזכור - 'מקומו '

'ה . זי"ע  מקאריץ  פנחס  רבי הרה "ק משם  שאומרים מושיעווכמו הקב"ה  אז באלוקיו, בטוח  ולבו באמונה  שחי מי

הדעת  על יעלה  שלא  '.באופן 

של ל'עצותיו' זקוק ואינו  ממיצר, ולחלצו להוציאו למקום' דרכים  ש 'הרבה  לדעת האדם שעל  האמונה , ומיסודי

כלל .האדם עליו חשב שלא ממקום ישועה  הקב"ה  מצמיח הרבה פעמים כי תקווה , כל  אבדה ח "ו שייאמר עד ,

באה הייתה ביומו יום ומידי ענין, באיזה רבתי' ל'ישועה שהוצרכה  רוח' קשת 'אשה  בההיא היה, ש (לא) כמעשה

בישועה  הרבי שיברכה בבקשה ה'רבי ' תבואבדרךאל  שישועתה ביקשה ולמחרת הלאה ...הדרךזהעלפלונית, וכן ,

באומרה, הרבי, אל  מיהרה אז – לפתחה  הישועה  באה  אחד שביום  קדועד כללרבי  כזאת עצה  אוהו... אוהו ... ש...

בה ... שיושיעני להקב "ה  'להציע ' בדעתי העליתי 'חכמה',לא  כאותה וקלס ללעג  נהיה  שלא נזהר נא הבה  ולדידן,

בדידיה . חד כל 
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ïîæäåøîàù åîë 'äá äðåîàá ÷æçúäìå óéñåäì àîøâ
õéååàðøòùè ïàéàáî íåçð íçðî éáø ÷"äøä

ò"éæ(ä"öøú ïñéð ç"ø íçðî úøàôú)ì"æç åøîàù íùëù ,
(.èë úéðòú)êë ,äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùîñðëðùî

äðåîàá ïéáøî ïñéð,(øáãä íòèå)¯ 'åìàâð ïñéðá' éë
äðåîàä úåëæá 'ìàâäì ïéãéúò ïñéðá'å ,äðåîàä úåëæá

(è"é÷ú æîø á"ç ù"å÷ìé)õøàî íëúàö éîéë' øîàðù åîëå ,
'úåàìôð åðàøà íéøöî(åè æ äëéî).

והתאוות הרצונות בזביחת הקרבנות עיקר – לרצונו  אותו  יקריב

ïúùøôá(á à)ïî 'äì ïáø÷ íëî áéø÷é éë íãà' ,
úà åáéø÷ú ïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáä

'íëðáø÷זïåùì ìò ò"éæ 'àéðú'ä ìòá ÷"äøä äù÷äå ,

øîåì êéøö äéä äøåàëìù ,'íëî áéø÷é éë íãà' áåúëä
åðãîìì áåúëä àáù àìà ,'áéø÷é éë íëî íãà'ùéøá

éë ,úåðáø÷ä úùøôáéø÷äì íãàä ìò äðåùàøå ùàøá

åàøåá éðôì åîöò úà,'áéø÷é éë íãà' øîàù åäæå ,
' ïáø÷ä åäîåíëîïáø÷ë äãéçéä åùôð úà áéø÷éù ,'

äìåòíéîùáù åéáàì çåø úçð áåø íåøâé äæá éë ,ãéîúå
åøöé úçéáæá Yח.

úîàáåìù úåðáø÷î íéðåî úøùò äìåò äæ 'ïáø÷'

ïàöå ø÷áò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä éøáãëå ,
(åàùð êéãáò ä"ã úåèî),áåúëä øåàéáááéø÷é éë íãà

'íëî',ä"á÷äì åéúåðåöøîå åîöòî áéø÷î íãàä íàá
àåä éøä'äì ïáø÷ïáø÷ ìò åîù úà àøå÷ ä"á÷ä Y

,úåðáø÷ øàùî øúåé äáøä åúìòî äìãâ äæ ïáø÷å .äæ

בפסוק ו. הסתירה את מיישבים זה  יט )בעניין ט  ולכאורה(תהילים  לעד', תאבד עניים תקוות אביון, ישכח  לנצח  לא 'כי

אביוןאם  ישכח  לנצח הרילא  תקוותו, תאבד שתקוות לא  אלא, לעד', תאבד עניים  'תקוות הכתוב אומר ומדוע ,

ג ' למשך חלב לו  יתן ואלמוני לשב"ק, 'בשר' לו יתן שפלוני ולבטוח לקוות – עני של  שדרכו  שום על  קאי עניים

וכו', וכו ' ירקות, ושאר אדמה  תפוחי לו תספק  זו ו 'חלוקה' דפסחא', 'קמחא לו תתן זאת 'קרן' הבאים, השבועות

'תלושים ' לו יתן לזה)vouchers(זה  העיר... בקצה אשר מסחר בבית 43% של  הנחה  לו יסדר ומשנהו פלונית בחנות

לדאגה  מקום כל  אין  כי לך דע אביוןאמרינן, ישכח  לנצח לא  ולגביכי צרכיך, כל לך יספק  הבורא הנ"ל ,תקוותך-

לגמרי.תאבדהיא אחר  ממקום מחסורו ימלא הקב"ה  אלא ישועתך, תבוא משם לא –

הכתוב בלשון לבאר  שליט"א החכמים מן אחד אמר ג-ד)וכך קמו לו(תהילים  שאין אדם  בבן בנדיבים  תבטחו 'אל 

שנראה ההוא' 'ביום אומרו קשה  קצת ולכאורה עשתונותיו ', אבדו  ההוא ביום  לאדמתו ישוב רוחו תצא תשועה,

'ביום זה שיהא להזכיר צורך ומה עשתונותיו , אבדו אזי  לאדמתו וישוב רוחו  שכשתצא פשיטא שהלא יתר, כשפת

כאן, יש רמז  אלא במשענת ההוא', מבטחו  היה  מעיקרא  כי למפרע  לו יתברר 'נדיב ' אותו  של  רוחו שתצא  שבשעה

רצוץ וכברקנה  בו, שבטח  ההוא ' כי'ביום  אלא חכמה מרוב זה  היה לא הבוטחובהבטחתו זה  של  עשתונותיו ...אבדו 

נשוב וכיו"ב אדם  בבני  ובטחון מתקוה  תוחלתו  שתאבד לאחר  ורק מעשה', לאחר 'חכמים  להיות לנו מה  ומעתה

בתחילה ... כבר  בחכמה לנהוג לנו מוטב חיים, באלוקים לבטוח 

בהז . זו בפרשה הנה כי 'ויקרא', שבתיבת זעירא הא' עניין  את לבאר אמר זי"ע  מזוועהיל  שלומ 'קה רבי הרה"ק 

עולם של  אלופו שהוא שהקב"ה כביכול נחשב הקרבנות, עניין  על  הקב"ה  אותנו א')מצווה  באות את (מרומז הקטין

ישראלעצמו , בני  מעמו לקבל בכדי ל 'מקבל', מ 'משפיע ' כביכול  הצאן,ונעשה  ומן הבקר  מן בין קרבנותיהם את

אשה ניחוח לריח הקב"ה 'מקבל ' אלו  כל  והמחשבה , העיניים  בשמירת המידות, או הלב שבירת של  קרבנם  ובעיקר

לה '.

דברי ח. בהם מחדיר כשהוא השבת, ליל  כל  במשך בחורים קבוצת עם זצ"ל  טויבער  עזריאל  רבי הגה "ח ישב פעם

סיגריה מכיסו מוציא מהבחורים  שאחד - נורא מחזה  עזריאל  ר' ראה גמרם אחר והנה  שמים , ויראת חיזוק

נא  הגד לו, ואמר עזריאל ר ' אליו פנה רח "ל . קודש  השבת יום  בעצם עשן להעלות באור , להדליקה הוא ועומד

לי יקירי, להעניק תוכל  אולי ממך  אנא  וחביבי, אהובי בני לך , ואומר ובעצמו, בכבודו  אליך  מתגלה  הקב "ה  היה  אם 

לו. נותן היית האם  אחת, האחרונהסיגרי' הסיגרי' זאת היתה אם ואפילו לו, נותן שהייתי וודאי – ויאמר הבחור ויען

שברשותי.

בנפשך  תעצור ובאם - בידך אשר  זאת סיגרי ' עתה זה לך ביקש  עולמים  כל  בורא כי נא, דע עזריאל , ר' לו אמר

הסיגר את תעשן ולא עתה הבחורזה  נתרגש  העולמים, כל  לריבון גמורה במתנה אותה כנותן הנך הרי שבידך, י'

שלימה . תשובה  בעל  להיות לבסוף בא זה  ומ'קרבן' מידיו, הסיגרי' את להשליך ומיהר אלו מדבריו
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éëY ïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáä ïîíãàäù úåðáø÷ä
,åéúåîäáî áéø÷îíëðáø÷ úà åáéø÷úäæ ïáø÷ ¯

õôç ä"á÷ä éë .åìù åðáø÷ åäæù íãàä íù ìò àø÷ð
øáâúîù åðééäå åîöòî áéø÷î íãàäù ïáø÷á øúåé

äáäàá åîù ïòîì åéìâøäå åéòáè ìòט.

ïéòëïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøäã äéîùî àøîàúî äæ
øîàðù äîá ò"éæ(â ÷åñô)ïî åðáø÷ äìåò íà'

áéø÷é ãòåî ìäà çúô ìà åðáéø÷é íéîú øëæ ø÷áä
,øîà÷ éëäã ,''ä éðôì åðåöøì åúåàåðáø÷ äìåò íà

ø÷áä ïî,ïàöå ø÷á ìù ïáø÷ íãàä áéø÷î íà ¯
åðáéø÷é' éæàçúô ìàåðéà äæ ïáø÷ Y 'ãòåî ìäåà

' ãò íà éë áø÷çúôéðôì ñðëð åðéàå ,'ãòåî ìäåà
íàá êà .íéðôìååðåöøì åúåà áéø÷éíãàä íàááéø÷î

íééîùâä åéúåðåöø úà 'ïáø÷'ëäî øçà êìéì àìù
åðå÷ ïåöø úåùòì øáâúî àåä àìà ,äååàúî åáìù

éøä .åøåö õôçå'ä éðôì¯,íéðôìå éðôì òéâé äæ ïáø÷

'ä éðôì ãòéîë ä"á÷ä éðôì áéáç øáã êì ïéà éë .

êøáúé àøåáì íãáòùîå åéúååàúå åéúåðåöø úà øñåîù
åîùי.

êéøàäåøàáì ò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä øáãá
ïîæá íâå] úåøåãä ìëá êééùù úåðáø÷ä ïééðò
ì"æç åøîà äðä éë ,åéøáã ïëåúå ,[ùã÷îä úéá ïéàù

(.æè äâéâç)éëàìîë äùìù íãà éðáá åøîàð íéøáã äùù'
ïî' áåúëä øîà äæ ãâðëå ,'äîäáë äùìù úøùä

,'íðáø÷ úà åáéø÷ú äîäáäàéáäì íãàä êéøöù

åáù 'éîäá'ä ÷ìç úà 'äì ïáø÷
.יא

àéáðåíãàä úãåáò úðéçá ìëå' åðåùìî úö÷î úàæá
úåôëìå ùåáëì íà éë åðéà ,äîãàä éðô ìò øùà
êøáúé åàøåá ãåáëì åáù úåéîäáä åéúååàú ìë úà

åîù êåøáå ä"á÷ä ïúð àì éë ,åîùäîäáä é÷ìç úà

íãàáúåàøì ,ùéà éðá íâ íãà éðá åá úåñðì íà éë
ìëáå íááì ìëá íäé÷åìà 'ä úà íéáäåà íðùé íà

åùôð úåàú èòîìå ùåáëì ,íùôð,åé÷åìà 'ä úáäàì

åìéáùá åéúååàú ùåáëì äæ ìéáùá ÷ø åàøáùøéáâäì ,

הרי  אחת והתאפקות – קטנה  פעולה בכל  אלא קודש , שבת חילול  על דווקא דלאו יצא, כולו הכלל  על  וללמד

והיא  רחומיו, בניו של  פורתא בהקרבה  כביכול  ושמח שש הוא והרי העולמים , כל לצור  בצדקה 'מנחה' כמגישי אנו 

ה '. אל  ולהתקרב בו להיכנס  השער 

זי "עט. הרי"ם' ה'חידושי הרה "ק כתב וכן ולדורותיו, ולזרעו לו ברכה לרוב  זה  בעד  מכם)ויזכה יקריב כי  אדם וז"ל ,(ד"ה  ,

שנאמר כמו שהוטב  הראשון אדם כמו קרבן שיקריבו אומר  לב)הכתוב סט פר',(תהילים משור לה' וזה'ותיטב

עבירות אם - הראשון)ק"ו  אדם של דורות (חטא לדורי כח  נותנים  טובים  שמעשים  שכן מכל  דורות  לדורי ח"ו  כך  גורמין 

עכ "ל .

בגמ'י . קיג .)איתא חוטא,(פסחים ואינו בכרך הדר  רווק על  יום, בכל  עליהן מכריז  הקב"ה שלשה  יוחנן רבי 'אמר

בצנעה', פירותיו המעשר עשיר  ועל לבעליה , אבידה המחזיר עני שכבשועל כפיו  ביציר משתעשע  שהקב"ה  הרי

ית'. רצונו לעשות טבעו כנגד  עליצרו והתגבר  בעיניו מלפגום  נזהר פלוני העולמות, בכל  עליהם  מכריז  שהוא עד 

מחשבתו . על  שמר אלמוני יצרו ,

על ולהודיע  להכריז  שבעולם  נוהג הנה כי הדבר , את להמחיש  זצ"ל  גלינסקי  יעקב רבי הגה "צ אמר לשונו  במתק 

כלל , חידוש אלו  בדברים  אין העליון בעולם אכן וכיו"ב, במז "ט בן  נולד ולזה העולם , מן ועבר מת פלוני ה 'חדשות',

ודם כשבשר שם , ה 'חדשות' הם ומה  לקרות, שעומד מה מעיקרא ידעו וכבר  לבוא, העתיד את הם יודעים שהרי

שמים ' מיראת חוץ  שמים  בידי  'הכל  שהרי יצרו, על  מתגבר  מחומר לג :)קרוץ  האדם(ברכות ביד מסורה  וה'בחירה' ,

על התגבר שפלוני החדשה  הידיעה  את להם לבשר  צריכים  כן על  יצרו , לקול  ח"ו לשמוע  או קונו רצון לעשות אם 

חשובה ידיעה כשיש  והנה הרע. היצר נגד 'הפגנה' עשה  שפלוני בשמים מכריזים  כי יאמר , ומליצה  צחות ובדרך יצרו .

כן ועל  הקהל , לכל  אותה 'יודיע ' שהוא נכבד איש  מכבדים הרי כך ,ונכבדה  כל משמחת ידיעה  להכריז העת בבוא 

מעלה דרי לכל לספר עליה המכריז הוא ובעצמו  בכבודו  הקב "ה  כביכול  יצרו,אזי את פלוני איש כפה  כיצד וראו צאו 

למעני  מעצמו  דם  .והקיז

זי"עיא. חיים ' ה'אמרי הרה "ק אדם)הוסיף לומר(ד"ה תלמוד בכלל , חיה אף  יכול  – 'הבהמה  רש"י בדברי זאת לרמז 

בו נותן הוא הרי שבו הבהמי חלק  את שמעלה ידי שעל  וצאן', ר "תחיות בקר 'בקר ' וזהו יראהבדקדושה,

ה 'בקר '...קצוןר  בחלק  גם  קונו  רצון ביראה לעשות שניתן ונם,
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éëàìîë åá ùéù äùåã÷ä ÷ìçå úéìëùä ùôð çë
úçðå âåðòú ìá÷î äæîå ,úéîäáä ùôðå çë ìò äìòî

,çåøáéø÷î àåäù ïåéë ùîî 'äì åùôð áéø÷î àåä äæáå

ùåáëá åáø÷á øùà åçåë èòîîå åúåàúå åùôð åéìà

'äåàúä.

íåéñáåúãåáò äæ éë ,ïéðòì øåæçð ,ì"äæá áúë åéøáã
øçáðä íãàääòðöá 'äì åúåàú ùåáëìúåéäì

äèîì úãøåé äîäáä çåø úåéäì ,í÷ äæå ìôåð äæ
øîàé äæìå .äìòîì äìòîì äìòé íãà éðá çåøå õøàì

áéø÷é éë íãà' áåúëäíëîíà ùåøéô ,''äì ïáø÷
íëîöòî øîåìë ,'äì ïáø÷ íëî áéø÷äì íãà äöøé

åðáø÷ àåä äæ äðä ,'äì ïáø÷ åôåâ ¯äîäáä ïî¯
äîäáä ïî 'äì áéø÷éùåìù(åáø÷áù)úåàúî èéòîäì ,

ãåáë åà äéúùå äìéëàá íåéå íåé ìëá ,åáù úåéîäáä
,úååàú åà äàðùå äàð÷ åàäìåòù åîöò ïáø÷ àåä äæ

úåðáø÷ä ìë ìòïî ïë ìòå ,'åëå 'äì åùôð áéø÷îù
,øîåìë ,íëðáø÷ úà åáéø÷ú ïàöä ïîå ø÷áäìëî

íëîöò ïáø÷ úà åáéø÷úù áåè øúåé ïàöå ø÷á úåðáø÷

äðìåë ìò äìåò äæ éë
.יב

,òãå'øãåäî' ïáø÷ä àäé êë éùå÷ä øáâéù ìëë éë
'äì äùà çåçéð çéøì äìòéå øúåéיגáéúëãëå ,

ïúùøôá(à á)é"ùøáå ''äì äçðî ïáø÷ áéø÷ú éë ùôðå'

למשה'יב. 'תפארת שליט "א)בספר כ"ץ  מוהר"י  בנפשם(להגה "ח  מדמים רבים  כי נפלאים, חיזוק דברי  והוסיף דבריו , הביא

אצל יותר מקורב הוא הרי יותר עשיר שהיה שמי דהיינו  עשרם גודל  לפי הוא הקרבנות  של  החשיבות שערך

שבו כל להביא יכול הוא שהרי לבית הקב"ה כזו  גסה ' 'בהמה  הביא הזה העשיר שכאשר  עוד  ומה  לקרבן, גדול  פר ע 

כהיום יש  הקרבנות אותם כדוגמת והנה  שהביא, הקרבן לכבוד זמרה בכלי לויים מאות  כמה לכבודו שרו המקדש,

עם שבא העשיר את רק ויחשיבו  – בצדקה  גם כך הבהמה בקרבנות דמיונם  שכמו  בנפשן ומדמים 'צדקה' מצוות

הנוהג  עשיר ' 'קרבן זהו  – לכבודו  ארצה אפיים ונופלים  זמר  בכלי שרים  והכל  גלי, בריש  צדקה ומנדב וזהבו כספו 

לעשירות  אני זכיתי לא למה  לעצמו וחושב מצער יוצא ולבו נעשה, אשר כל  את ורואה העני עומד לעומתו הזה, בזמן

כזה . להתקרבות  זכיתי לא למה לכבודי, מזמרים  כולם  והיו העשיר כמו קרבנות מנדב הייתי אני גם אז  כזו,

מקריב שהאדם מה הוא הקרבן עיקר כי  הבאמ "ח, ביאר את מעצמולזה  וכופה שלו  הרצונות את כשמקריב ,

בידיו יש  שעה  ובכל יום  בכל בעשירות... נתברך שלא במי אף ודור, דור בכל שייך וזה השי"ת. לכבוד  תאוותיו

חפץ המלך אשר  הוא ואיזה זה הוא מי וישאלו כנגדו... יזמרו מעלה של הפמליא וכל  להקב"ה  עשיר קרבן להביא

למען  שלו הרצונות שכבש ע"י לזה  זכה  אשר האיש זה - ויאמרו  יענו זה על  עמו, משתעשע הקב"ה  אשר ביקרו,

שבשמים . אביו

להשי"ת, כדורון לבי תאוות כל  למסור בידי ואין  אבי, אל  אעלה איך יאמר , בידוואל קטנהטעות כבישה  בכל  כי ,

אבל דקות, עשר  עוד לישון לחזור רוצה  הוא הגוף ובעצלות משנתו בבוקר  המשכים וכגון, תאותו ', 'כובש נקרא

מזה . יודע איש כשאין  ממיטתו, בקומו מיד 'קרבן' והקריב היצר ', 'כבישת קיים  כבר  בזה וקם , יצרו על מתגבר  הוא

אותו לו יהא לא סיפורו כל  הרי יגיד  לא אם  אבל  הרע , לשון איסור בזה שיש  ונזכר  חברו  על לדבר לו  נזדמן

שלא  יצרו את וכובש ברחוב הולך  עצמו. שהקריב נקרא וזה  היצר, כבישת זהו יצרו, את כובש  ואעפי"כ  הטעם...

באמצע לקוב"ה כקרבן עצמותו כל  את מקריב  הוא הרי כזה  יהודי היצר . כבישת זהו לראות צריך שאין במה להביט

ואבי  הוא רק  מזה, יודע אינו  בעולם ואיש  -הרחוב עשיר' 'קרבן נקרא זהו  שבשמים , מביאו הוא  הרי כזה אדם 

השי "ת  לכבוד  כאלו  קרבנות וכמה  כמה  היום כל  בשעתובמשך שהביא מהקרבן חשובה  יותר עוד היא וחשיבותו  .

הביא שההוא שבעוד אתבהמההעשיר הקריב  הוא השי"ת.נפשולקרבן לכבוד

הבוחן  לבדו הקב"ה רק מזה, איש שידע מבלי יצרו את כבש שהרי אלף, פי היא חשיבותו  כזה  אדם ועוד, זאת

אף אין גם  מפניות, לגמרי נקי הוא כזה  וקרבן זה , רגע  על  יצרו תאות לכבוש עליו  קשה  היה כמה יודע לב חקרי

יש כזה  עשיר' 'קרבן ואכן, ביקרו', חפץ  המלך  'אשר האיש  הוא אשר  יודעים בשמים רק לכבודו', ש'יזמר מי  אחד 

פשוט אדם שכל  מגיעים , הדברים היכן עד תלמד  מכאן שעה . ובכל  עת בכל  יום בכל  להביא ויחיד יחיד כל  ביד

עשיר . קרבן כמו מעצמו ליתן גשמיות, בתוך  גם  מעשיו, ע "י להשיג יכול 

ולעלות יג . עוד, לכסלה ישוב לבל  כוחו בכל  ומתחזק רח"ל , ממש תחתית  לשאול עד ל "ע  שנפל  בבחור מעשה

בחג  התעלו היקרים  חבריי הנה דרכו ', 'מורה  בפני ליבו  מר  שפך השבועות חג לאחר המלך', דרך 'על שוב

שלא  כוחותיי בכל  התגברתי אני ואילו התורה, בקבלת ושמחו  עלזו  רבה ', ב'אהבה  התרוממו ראש , למעלה השבועות
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äáãð úåðáø÷ ìëá ùôð øîàð àì ¯ áéø÷ú éë ùôðå'
,äçðîá àìàøîà ,éðò ¯ äçðî áãðúäì åëøã éî

åùôð áéø÷ä åìéàë åéìò éðà äìòî ä"á÷ääòåãéå .'
,óåòä ïî øúåé äéîãá äèåòî äçðîä ïéàù ,ääéîúä
ìëå äðåáììå ïîùì úìåñì äëéøö äçðîä äáøãàå
ïéðò æîøì åì äéä ë"àå ,óåòä úìåòî øúåé íéìåò äæ

÷á éðòäù äæóåòä úìåòá åùôð áéø÷î åìéàë åðáø
'úîà úôù'ä óéñåîå] .äçðîá àìå(àø÷éå 'øô íéèå÷éì)

,äù÷ ïééãò êà ,äçðîì ñçéá ø÷é óåòä äéä éìåàù
øùôà óåò åìéàå ,úåôúåùá äàá äðéà äçðî éøäã
àéöåäì åì ùé ïåîî øúåéù àöîð ,úåôúåùá àéáäì

óåòáî äçðîáåîò óúùéùë íéîãá êåñçì åì øùôà äáù)

(íéáéø÷î ãåòäçðîá äæ øáã äøåúä äáúë òåãîå ,
.[óåòä úìåòá àìå

øàáîåò"éæ 'øôåñ í"úç'ä ÷"äøäéë ùôðå ä"ã î"åú)

(áéø÷ú,àéä íéîã úèåòî óåòä úìåòù óà éë
úåèòåîä úåèåøôä úà åìéôà åì ïéà äæ 'éðò' íå÷î ìëî
Y äçðî àéáéå éðòä äùòé äî ,óåò úééð÷ì úåëøöðä

'äàôå äçëù è÷ì''î ïåæéð àåäù ïååéëîõî÷î åäéøä

áø éùå÷á åùôð úà áéòøîå åìëàîî
יד

äìåòù ãò ,

'ä éðôì áéø÷ä úîàáù àöîð ,'äçðî' øåòéùë åãéá

åáìçå åîã úéöîú Y åîöò úàøîåà àã ïåâë ìòå ,
éáâ ìò åùôð áéø÷ä åìéàë åéìò éðà äìòî ä"á÷ä

.çáæîä

המקום  וינשאך עצמך השפל  – זעירא א '

ïúùøôá(à à)ìëì' ,é"ùø ùøéôå ,'äùî ìà àø÷éå' ,
äîã÷ íééååö ìëìå úåøéîà ìëìå úåøáã
íéùîúùî úøùä éëàìîù ïåùì ,äáç ïåùì ,äàéø÷

øîàðù ,åá(â å äéòùé)éàéáðì ìáà ,äæ ìà äæ àø÷å
øîàðù ,éàøò ïåùìá ïäéìò äìâð íìåòä úåîàøáãîá)

(ã âë'íéøåèä ìòá'ä àéáäå .'íòìá ìà íé÷åìà ø÷éå
(úåðè÷ úåéúåà ùøãî)åúåðúååðò ìãåâì ä"ò åðéáø äùî éë ,

,äáéç ïåùì åúåà ¯ 'àø÷éå' äøåúá áåúëì äöø àì
åéìà äàøð àì åìéàë' äø÷î ïåùì 'ø÷éå' ÷ø àìà

åîëå ,äø÷î êøãá àìà ä"á÷ä(ä"àà ìéãáäì)äéäù
áåúëì åéìò äåéö ä"á÷ä ïëà ,òùøä íòìá ìöà

åáù äøéúé äååðòá äùî øîà ïééãò êà ,'àø÷éå'טוàìù
,úåéúåàä øàùî øúåé äðè÷ ,àøéòæ 'à àìà áåúëé

.'ø÷éå' áéúë åìéàë äàøð àäéù éãë

óéñåäáéúë äðäù ,'éðáåàø èå÷ìé'á êë ìòãì úåîù)

(äì¯èëïø÷ íäîù ãåä éðø÷ì äëæ åðéáø äùîù
ùøãîá àúéàå ,åéðô øåò(å æî ø"åîù)äùî ìèð ïëéäîå'

ïá ïåòîù éáø íùá ïîçð øá äãåäé éáø ,ãåää éðø÷
àòî÷ øééúùð ñåîìå÷á áúåë äéäù ãò ,øîåà ùé÷ì
íéøáãäå .'ãåää éðø÷ åì åùòð åðîîå åùàø ìò åøéáòäå

íéîåúçå íéîåúñ(íù ç"äåàä ïåùìë)èòî øééúùä êàéä ,
äîë òãåé ä"á÷ä àìäå ,äøåúä úáéúëá ñåîìå÷á åéã
èòî äìéçúëìî ïéëä òåãîå ,õøîð ÷åéãá êøöð åéã

בדבר רבו לו נענה בא. אני אנה  ואני שמיה .., דכר מאן טוב' ב'עשה ולהתעלות לעלות אבל חטאים, באותם  לשקוע 

ושאר וכינורות דוכנם על הלוויים  עמדו  ותפארתו מכונו על  המקדש בית בהיות הנה  נפשו, את להשיב נפלא חיזוק 

ולתשוקה האלוקים  אל  הנפש  לכלות עד האדם  את המביאות ערבות מנגינות וזמר בשיר וניגנו  בידם , שיר כלי

המזבח, על  ומזים בדם אצבעם וטובלים בהמות שוחטים בעבודתם', 'כהנים היו גם טוב, לי אלוקים לקירבת עצומה

האצילות'... וב'עולם  הנפש  ברוממות הלויים עבודת האם ב"ה , המקום לפני יותר חשובה  עבודה  איזו  אנן, נחזי ועתה 

הכהנים , שעבודת פשיטא בדם, ומתלכלכים בבהמות המתעסקים הכהנים עבודת שמא בדם ',או אלא  כפרה  ש'אין

ניחוח' 'ריח  כתיב  בקרבנות כיורק עלייה. בני אותם של  השירה בעבודת ולא הוא, להקב"ה  לו  שיש  רוח הנחת עיקר

בדמו מתבוסס  שיהודי מעצמו'בעת ו'מקריב נסיון באותהבשעת באמת הרי 'מלוכלך' שהוא נראה בשר לעיני ואם  ,

ב"ה . המקום לפני ניחוח' 'ריח ממנו עולה  שעה

הגמראיד . דברי את זי"ע  הק' הבעש "ט מרן ביאר נט .)וכך ותכבדו(ב"מ [תוקירו דתיעתרו' היכי כי  לנשייכו  'אוקירו

האדם על  כי ונעזב, נשייה  מלשון הוא 'נשייכו' הנה  כי לעשירות], תזכו כן ידי על  כי נשותיכם, את את להוקיר

הנשייה וכל .זמני מכל  נעזב מרגיש  כשהוא והייסורים , הקושי זמני דתיעתרו- היכי זמניםכי ידי  על דייקא כי -

אז . מקבל  השפע  עיקר כי ברוחניות, רב עושר האדם מתעשר אלו

אחרי טו. שגם רבינו , משה את לשבח הכתוב שבא זעירא, א' ענין ביאר  זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק

ליבו . רמה ולא עיניו  גבהו לא 'זעירא', ובבחי' בענוותנותו נשאר עדיין אליו 'ויקרא' פנים אל  פנים ה ' עמו  שדיבר 
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,àåä íéøáãä øåàéá àìà .íðéçì åðîî øééúùéù øúåé
÷ã÷åãî ïåáùçá úëøöðä úåîëä úà ïéëä ä"á÷ä ïëàù
úôéè' øééúùð êà ,øúåé àìå úåçô àì äøòùä èåçë
àìå àøéòæ 'àá àø÷éå áúë åðéáø äùîù ïåéë 'åéã

úåéúåàä øàùëטז.

æ"éôòò"éæ à÷ðéîà÷î ùøéä éáö éáø ÷"äøä øàéá
('÷ä è"ùòáä éãéîìúî)÷åñôä ïåùìá(å ç íéìéäú)

ìòù ,'åäøèòú øãäå ãåáëå íé÷åìàî èòî åäøñçúå'
äëæ 'óìà'á ïåøñç åúåà éãéåäøèòú øãäå ãåáëì.

åðãîìì íéøáãä ììëåä"á÷ä åîöò úà òéðëîä éë

åîîåøîå åäéáâîåúøâàá íéòãåðä ï"áîøä éøáãëå ,
'íå÷îä êàùðéå êîöò ìôùä'יז.

ïîæäååãéâäù åîëå ,äååàâä úãéî øåòéáá ÷åñòì àîøâ
úåàùðúä ìò æîøî 'õîç'ù úåøåãä é÷éãöåòáèë)

(çôðúäì ÷öáì íøåâù 'äñéòáù øåàù'ä ìùæîåø 'äöî' åìéàå ,

åðéìòå ,äëåîð àéäù äöîä êøãë äååðòìå äòðëäì
êåðéçä éøáãá ïë àöîðå .äñéòáù øåàù åúåà øòáì

(æé÷ äåöî)ïáø÷ë 'øåàù' àéáäì øñàðù íòèä øåàéáá
÷çøúð êëì åîöò äéáâî øåàùäù éôì ,ì"äæá 'äì

'áì äáâ ìë 'ä úáòåú' éë æîøì(ä æè éìùî).

øáëåäöîå õîçù ã"éä ò"éæ é"ãùøäî ÷"äøä øîà
'ç úåàä ïéá ìãáää íâå ,ïä ïéååù ïäéúåéúåà
äøåáù 'ä úåàäù àìà åðéà äöîá 'ä úåàì õîçáù
ùéâøîä éë ,åðãîìì ,àéä äîéìù 'ç úåàä åìéàå ,äìòîì

,'õîç' àåä éøä åîöòá úåîìùøáùð åáéìù éî åìéàå

åðîéä äìåãâ 'äöî' êì ïéà
...יח

שבשמים  אבינו רצון  לעשות זריז  להיות – תחמיצנה אל 

ïúùøôá(àé á)åøéè÷ú àì ùáã ìëå øåàù ìë éë' ,
'êåðéçä' øôñá áúëå ,''äì äùà åðîîäåöî)

הק'טז. החיים ' ה 'אור ביאר זה מאוד '(שם)כעין עניו משה 'והאיש בתורה לכתוב למשה  הקב"ה לו שאמר  שבשעה 

ג) יב מלא(במדבר 'עניו' משה כתב  יו"ד)לא חס(עם  'ענו ' היא אלא היא זו חסירה ואות ענווה , מדרך זה  ואף  ר,

מטיפת  הוד קרני נעשים כיצד עוד מתבאר ובדבריהם  הוד . קרני לו  נעשו וממנה  בקולמוס שנשתיירה דיו' ה 'טיפת

הודדיו, בקרני פניו האירה  ה 'ענווה ' אכן ברצונוכי הפליא כי הוד  לקרני זכה  זה  'ובשכר החיים האור של וכלשונו ,

האדם '. מכל בשנותו  לו חסדו הפליא ה ' גם  יתברך ,

חכמה'יז . 'ואאלפך כמו  לימוד, לשון 'אלף ' אחר, דבר  וז "ל , יקר' ה 'כלי לג)כתב לג רמז(איוב מתקיים, הלימוד שאין

עצמו את שמקטין במי אם רמז,כי וכן ואמר . השררה  מן וברח  עצמו  את שהקטין לפי זו  לקריאה  זכה  שמשה 

אנכי' דברים איש י)'לא  ד בילקוט(שמות תכז)כדמסיק .(רמז

שבבית.יח. ופינה  פינה מכל  זעקו והמחסור העוני נוראה, ודחקות דלות שררה זי"ע  אברהם' ה 'בית הרה"ק  של  בביתו

בנו את הרבי הוליך החורף ימות כל  שבמשך עד הבית, לבני לקנות בידו היה  לא לשמם ראויים מנעלים אפילו 

העיר . ברחובות שהיו הביצות ורוב הדרכים  קלקול  מחמת – כתפיו על  תלמודו לבית הי"ד מהרשד"י הרה "ק

הרבי לבית לידער רש"ז  הרה"ח  ובא נכנס  הפסח חג עם)לקראת  נדיבי  אצל החורף כל שערך כספים אסיפת ממסע ,(בחזרו

הדחק' זו ה'לחץ על לו  ענתה  האנחה , לפשר משנשאלה עמוקה , אנחה  נאנחת שהרבנית שמע הרבי בבית בשהותו

כתפיו על  בנו את הרבי שנשא המשא על  סיפרה גם בביתם , קבע תושב שהוא המחסור ועל  שרויים , הם  בו

ובלב בשמחה  הרבי לבית העניק החורף , כל עליו שעמל  כספו צרור את נטל  דבריה, את הרש "ז  כשמוע  לתלמודו...

להציל)שלם  עתה חייבים הרבי בית את ואילו מעות, עוד  ימצא כבר שהוא אור.(במחשבה, בבית ויהי הרווחה  הייתה  אחד ברגע –

בעקיטשע  תפרו  מהרשד"י לבנם ואף מטעמים , וכל ודגים בשר ויין, מצות לקנות הרבנית וניגשה לשבת)הרבי, (בגד

הרבי. בבית ששררו  העצומה השמחה את לתאר ואין לשער אין חדש...

תחת  נתונים עדיין שלומו אנשי שקהל  בשעה בביתו ההרווחה תועיל  מה  שכן שקטה . לא הרבי של דאגתו אבל ,

הנה שלמה'לע , שלמה'לע  לו, אמר וכה לבנו הרבי פנה  החג ערב משהגיע  להושיעם , ידו  לאל ואין ומצוקה  מחסור

את  אלבש  עצמי על  המדרש, בית של  ב'מזרח ' ואתה  אני נעמוד  זה בליל הקדוש, החג לקראת אנו נכנסים

קאפטן' זי"ע)ה'טשארטקעווער מטשארטקוב  מהרה "ק לו  שהיה נפתח(בגד  ואז  לך. אשר החדשה הבעקיטשע עם ואתה 

מיינען... מ 'קען ה'הלל ', כביכול)באמירת הבורא את המשמחים  שאנו  לחשוב אפשר  של(כאומר, מערבי 'בכותל  – מרחוק שם .

פלוני יעמוד  נורא)הביהמ "ד' באופן כל וחסר מרוד כעני ידוע מעורב(שהיה  יין מצה ... כזית אולי לו , אין יו"ט  על  ש'בשר'

תלת חד על מים מים)עם ו 3/4 יין נפשו (1/4 תתאנח כאשר אך אחת , הבורא...אנחה אצל  לנו יהא פנים איזה אמיתית
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(æé÷ïë ìò ,ì"æå ,äåöîä éùøåù øåàéááõîçä ÷éçøäá

,äìåãâ äéäùá äùòð àåäùúãî úåð÷ì ïåéîã ç÷é

àåä êåøá 'ä äùòîá úåøéäîäå úåì÷äå úåæéøæäåîëå ,

äëøáì íðåøëæ åøîàù(ë"î ä"ô úåáà)øùðë ì÷ éåä'
'íéîùáù êéáà ïåöø úåùòì éøàë øåáâå éáöë õøåיט.

ì"æç éøáãá åðéöî ïëàå(àá àúìéëî)÷åñôä ïî åãîìù

ה 'טור 'יט. א)הנה  וז"ל,(סי ' הבוקר , השכמת לעניין זו משנה  בבוקר מסמיך  לעמוד כארי להתגבר האדם  צריך  לכן

בוראו בבלעבודת תעמוד איך לאמור בחורף  יצרו  ישיאנו  אם ואף איך , לאמור בקיץ ישיאנו  או גדול , והקור וקר

משנתך, שבעת לא ועדיין ממיטתך לקוםתעמוד  עליו  בימיםוכו'.התגבר חיזוק הצריכים  מהדברים  שהוא  והיות

קצת.אלו זה  בעניין נאריך כן  על ...

מרגלא  והיה הבורא, לעבודת בבוקר שישכימו בתלמידיו מרובים  כוחות השקיע  זצ"ל  לאפייאן אליהו  רבי הגה"צ

בוראו' לעבודת בבוקר  לעמוד כארי 'יתגבר  - זו  בהלכה  ערוך השולחן את החל ה'מחבר ' כי א)בפומיה  א והנה,(או"ח  ,

כראוי  קיים  האם  ויבדקו לפניו , שו "ע יפתחו  מעלה, של  דין בבית האדם יעמוד אשר  בעת ושנים ימים  אריכות לאחר 

השו"ע , כל  כהוגןאת קיימו  שלא יתברר ערוך' ב'שולחן הראשון בסעיף מיד אם  הבזיונות ירבו  ...ומה 

גיסא, הבוקר ולאידך השכמת מעלת לתאר זי"ע ,אין  מסטריקוב פישל  רבי הרה"ק  שאמר ממה למדנו וזאת ,

הבורא  לעבודת כארי להתגבר עי"ז יתעצל  אחד שיהודי כדי שלימה  מדינה על שלגים להוריד  השטן ידאג שלפעמים

משנתו , בקומו  חשוביתב "ש הדבר כמה  עד להבין  לנו  יש  - 'ההשכמה ' את לבטל כפשוטו עולמות הופך שהוא  וממה 

ב "ה המקום  .בעיני 

חז "ל  למדו זה  שמטעם  זי"ע , אמת' ה'שפת הרה"ק  משם ד.)ואומרים  למצוות'(פסחים מקדימין ש'זריזין הדין את

כי בבוקר', אברהם  'וישכם  משינתומהכתוב בקומו בבוקר היא  הזריזות עניין .עיקר 

המשיל מדוע צ "ב, שלכאורה  וכו', כנמר עז  הוי תימא בן יהודה בדברי לבאר שאמרו כמו  היא הנכונה  והדרך

ה כדוגמת שנהיה  ללמדנו שבא אלא, וגיבור'. רץ  וקל  עז 'הוי אמר ולא השדה, לחיות אלו  מחשבאריהמידות שאינו

ב להשתמש בא כאשר נפשו,גבורתוחשבונות שלוות את הטורדות ומחשבות פחד  בלא ואוכל ', 'דורס הוא אלא ,

כגון ית"ש , לעבודתו 'גיבורים ' להיות לנו יש  ממש  זה  לחשבבאופן  בלא  ממיטתו , מיד יקום  השחר בעלות  המתעורר

'קוד מיטתו  על  'לומדות' יעשה  ולא  לקום , כח  בי אין לקום , כח  בי יש כארי חשבונות, יתגבר אלא התורה '..., ברכות ם 

מחשבה , כל בוראו .ללא  לעבודת ממיטתו ויקפוץ 

הקצתי  כאשר  בוקר לפנות היום  ימיו, בערוב זצ"ל  בריזל  זלמן רבי הרה "צ לו  אמר שפעם נאמן מעד שמעתי

אתה והרי  חוצות, בראש כעת  שורר  גדול  קור זלמן, זלמן, היצר, בפני טען ית "ש, לעבודתו לקום  ורציתי משנתי,

שכזאת  חוצפה על  הכסת, תחת מכוסה  במיטה מעט  עוד  שתשאר קמ "ל  טובה עצה כן, על  בימים, בא זקן כבר 

– לו כלנעניתי למשך  הכסת מתחת כאן נא  הישאר בחוץ , היום  קר כך שכל מכיוון כדבריך , אענה  אני אף אכן ,

ומבלבולך, ממך נכונה  במנוחה  בוראי את לעבוד לי תן  לנפשי, לי הנח  מכאן , ראשך  להוציא  תהין אל  כולו, וכך היום

המדרש . לבית בדרכי בשמחה  הלכתי

הנה ענה , הרואה ולפליאת הארץ , על  שוכב  ומצאו  זצוק "ל , פריינד יצחק  ברוך רבי הגה "ח לבית יהודי נכנס  פעם

לקום,(היצר)'הוא' מחובתי ואין וחולה זקן הנני שהלוא ליבי  אל  ודיבר משנתי, התעוררתי כאשר  היום, אצלי היה 

ולהתדיין  דבריך לשמוע  מוכן הנני - לו אמרתי תיכף אך  עצתו, לקיים  ומקום צד לי שהיה  עד  טעם , דברי בפיו והיו

הבית... רצפת על עצמי הפלתי כן על  לקום  כח בי היה שלא ומכיוון במיטה, כאן לא אמנם, עמך,

קודם שם ללמוד הישיבה אל ולילך בבוקר להשכים נוהג היה פוניב'ז  ישיבת ראש  זצ"ל פוברסקי דוד רבי הגאון

אליו שנלווה למי אמר אחד בוקר זקנתו)התפילה . היה(לעת ה'זקן' – אונדפריי מיר צו געוקמען איז  אלטער דער

האם בהתרגשות ושאל לו ... שהיה נשגב גילוי על  הישיבה מראש לשמוע שזכה  על  הבחור נרעש בבוקר ... אצלי

ל 'אלטער' מלך(קלם)מקעלעם(הסבא)הכוונה  לאותו  כוונתי דוד, רבי לו נענה  מסלבודקה... ל 'אלטער ' וכסיל ...זקןאו

לומר, והוסיף דקות... חמש  עוד  רצה הוא הרה "י, לו השיב רצונו, היה ומה  הגיע  הוא מה  לשם  ושאל , הבחור  חזר 

אלו דקות חמש  על  היא  שלי המלחמה  עשרכל  ממני מבקש  הוא למחר אזי עליהם  ואוותר בהם  לו אכנע  אם  ,

לגמרי... אותי שיכניע  עד הדרך זה על  וכן דק ',

להתעסק וניסה  'שבויים ' ראה בבוקר  שהיום זצ"ל  וואכטפויגל  נתן רבי  הגה"צ דליעקוואד  המשגיח  אמר פעם

הסביר מיליו, ירמזון ולמה 'שבויים' ראה  היכן כי דבריו, את השומעים הבינו  לא בידו... עלתה  לא אך שבוים' ב'פדיון
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(æé áé úåîù),øîåà äéùàé éáø ¯ úåöîä úà íúøîùå'
,úBöîä úà àìà ,úBvnä úà àøå÷ éäú ìàêøãë ©©©¦§

äåöîä úà ïéöéîçî ïéà êë äöîä úà ïéöéîçî ïéàù

ãéî äúåà äùò êãéì äàá íà àìà'(íù é"ùø ïåùìë).

áúëå'íé÷éãö úåçøà'ä(å"èô)àéä úåæéøæä úãéî

úåãéîä ìëì äìéçúãáìî éë ,àîòè åðééäå .
úåæéøæä úãéî úà úåð÷ì íãàä êøöðùøáâúäì éãë

úåãáëäå úåìöòä òáè ìòéøä ,åáù øôòä ãåñéîù
úååöî úåùòì åðåöø ìò äçëåääå äéàøä àéä úåæéøæä

'äæøãæî àåäù íãàä ìò áéáçù øáã ìë êøãëå ,
'íéøùé úìéñî'á áúëù åîëå .åúåùòì(æ"ô),ì"æåäàøúå

àìù éàãå ,åàøåá úãåáòá åùôð èäìú øùà íãàäù

úòåðúë åúòåðú äéäú àìà ,åéúåöî úééùòá ìöòúé

äøéäîä ùàääìë íà ãò èå÷ùé àìå çåðé àì éë ,
.åîéìùäì øáãä

óéñåäúà øøåòú äîöò úåæéøæäù 'íéøùé úìéñî'ä
,úååöîä íåé÷á ø÷éòä àéäù ,áìä ú÷åùúå õôç

,ãåò ïðåáúä íðîàå ,åðåùìëåúãìåú àåä úåæéøæäù åîëù

úåèäìúää ãìåé úåæéøæä ïî ïë ,éîéðôä úåèäìúää.
àåäù åîë äåöîä äùòîá åîöò ùéâøîù éî éë ,åðééäå

äðåöéçä åúòåðú øäîîåá øòáúù íøåâ àåä äðä ïë

êìéå åá øáâúé õôçäå ÷ùçäå ,ïë åîë úéîéðôä åúòåðú.
åçåø úòåðú íâ ,åéøáéà úòåðúá úåãáëá âäðúé íà êà
øáë íðîàå .åäãéòé ïåéñðäù øáã äæå .äáëúå ò÷ùú

,úòãéàåä ,åîù êøáúé ,àøåáä úãåáòá øúåé äöøðäù

äîùðä ú÷åùúå áìä õôçïéà øùà íãàä íìåàå ,'åëå
éåàøë åá úèäåì úàæä äãîçäåì àéä äáåè äöò

åðåöøá æøãæéùäãîçä åá ãìååéúù äæî êùîéù éãë ,
,òáèáúéîéðôä úøøåòî äðåöéçä äòåðúä éëéàãåáå ,

íà êà .úéîéðôäî äðåöéçä àéä åãéá äøåñî øúåéù
,êùîäá åãéá åðéàù äî íâ äð÷é ,åãéáù äîî ùîúùé
çëî äãîçäå õôçäå úéîéðôä äçîùä åá ãìåú éë

ïåöøá åúòåðúá èäìúî àåäù äî.ì"ëò .

ïëàåùøãîá àúéà øáë(ä é ø"îá)'ìù íäéùòî ìëù

úåæéøæá íé÷éãöâàøôî ì"øäîä øáãá âéìôä ,'
ò"éæ(à"ô úåæéøæä áéúð)øîàðù äî øàáì(á á 'à íéëìî)

úãéîá åîöò úà ìéâøéù äðååëäù ,'ùéàì úééäå ú÷æçå'

òåãé äæ øáãå' åðåùìëå ,úåæéøæäøùàë ùéà àø÷ð éë

æéøæ àåä...'ùéà' øãâá åðéà æéøæ åðéàù éîù åðééäå ,'
ãåò áúëå(ù"ééò ,á"ô íù)åðéàù éîë áùçð ìöòúîäù

åðéúåáø éøáãá åðéöî åéøáãì ïîàð ãåñéå ...ììë íìåòá
é"ùø áúëù åîëå ,íéðåùàøä(áë àé 'à ä"ã)ùéà ïá'

íéøîåà æéøæ íãà íéàåøùë íãàä éðá âäðî ïë éë ¯ éç

éç åìåë äæ÷åñôä ìò ãåò áúë ïëå ,'(å äë 'à ìàåîù)

¯ éçì äë íúøîàå'æéøæ ùéàì ,éç ùéàì éåàø ïë

áåùçå'ñåúä íâ åáúë á"åéëå ,'(àìà ä"ã .å æ"ò)ìò
åìåë àäéù' Y 'éçä ìëî' äáéúì ñéðëéù çðì øåîàä

.'æéøæ' åðééä 'éç'ù éøäå ,'æéøæå àéøá

àáåøîà äðäù ,úåæéøæä éìòá ìù íøëù ïúî äàøå
ì"æç(:çò á"á)áéúëã àä ùøôì(æë àë øáãîá)ìò'

'ïåçéñ øéò ïðåëúå äðáú ïåáùç åàåá íéìùåîä åøîàé ïë
Yíéìùåîä,íøöéá íéìùåîä åìàïåáùç åàåáåàåá

,äøëù ãâðë äåöî ãñôä ,íìåò ìù åðåáùç áùçðå
,äãñôä ãâðë äøéáò øëùåïðåëúå äðáúäúà íà

øàáîå .'àáä íìåòì ïðåëúå äæä íìåòá äðáú ,ïë äùåò
ò"éæ ïà'æøòáî í"ùøäîä(åè úåà éëãøî úìëú)åøîàù äî

ì"æçäæä íìåòá äðáú ïë äùåò äúà íàøëù éøäù ,
íöò ìò ÷ø äæù ,àìà ,àëéì àîìò éàäá äåöî

,äååöîäíéé÷ì åîöò úà øäîîù Y úåæéøæä ìò ìáà

äæä íìåòá åøëù íìåùé äæ ìò ,äååöîäâäðîá äðäå ,
.÷æçä àåä àðåùä ãâðë åîöò íéã÷îä Y úåîçìîä
,äîçìîì åéìà åîå÷éù ãò ïéúîî àìà ìéçúî åðéàù éîå

ùìçä àåä(ù"ééò ,ãé 'à ìàåîùá åðéöî ïëå)ïåçéñ äðäå ,
øîàðù åîëå ,úåîçìîä úà àåä ìçä å÷æç áåøì÷åñô)

(âëáàåî êìîá íçìð àåäå' ïëå ...'íçìéå äöäé àáéå'
'ïåùàøä(åë ÷åñô)øîàù åäæå ,åéúåîçìîá çöéð ïëìå ,

íéìùåîä åøîàé ïë ìò áåúëäåàåáíéæøãæîù åìà 'éô Y
úåæéøæä äæ ìò ¯ øöéä ãâðë àåáìïë äùåò äúà íà

äæä íìåòá äðáú,ìò àîìò éàäá áåè øëù åìá÷éù
.úååöîä íåé÷á úåæéøæä

החג  לקראת  הכנה – חיבה של קריאה 

ïúùøôá(à à)ìëì' ,é"ùø ùøéôå ,'äùî ìà àø÷éå' ,
äîã÷ íééååö ìëìå úåøéîà ìëìå úåøáã

בחורים  שני ראיתי ה'להם, לעבודת להשכים להם  מניח  שאינו  הרע  היצר ביד אך השבויים  אותם 'לפדות' ניסיתי ,

הצלחתי... עז)לא עמ' תפילה בענייני רשימות בלקט .(הובא
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íéùîúùî úøùä éëàìîù ïåùì ,äáç ïåùì ,äàéø÷
øîàðù ,åá(â å äéòùé)éàéáðì ìáà ,äæ ìà äæ àø÷å

øîàðù ,éàøò ïåùìá ïäéìò äìâð íìåòä úåîàøáãîá)

(ã âëéùåãéç'ä ÷"äøä øàéáå .'íòìá ìà íé÷åìà ø÷éå
,'äðëä' àåä åðééðòù 'äàéø÷'ä úåòîùî ò"éæ 'í"éøä
äùî àìà ,íåàúô òúôá ä"á÷ä äìâúð àìù øîåìë
òùøä íòìá ìöà úàæ úîåòì ,åîöò ïéîæäå ïéëä åðéáø
àìà äðéà ïë ìòå ,íãå÷î äðëä àìá úåìâúä äúéä
äùåã÷ã àîåùéø åìöà øàùð àìù Y 'éòøà' øáãë
úåéäì åîöò úà íãàä ïéëéù àìá éë ,úåìòúä äúåàî
äùåã÷ä úòôùä äúåà åáø÷á èåì÷ì éåàøå øùëåî
øáãì æîøå .äëøáä úà ÷éæçéù 'éìë'ä øñç éøä

÷åñôä ìò 'íåâøú'äîàø÷å'Y 'äæ ìà äæïéìá÷îåïéã¥
éãé ìò éë ,ïéìá÷î ïåùìî àåä 'àø÷'ù éøäå ,'ïéã ïî¥

äùåã÷ä úåøàä úà ìá÷ì íéëåæ äðëääå 'äàéø÷'ä
.íéîé êøåàì

êëåäåöî úééùò ìëå äùåã÷áù øáã ìë ïééðòì àåä
åîëå ,äúàø÷ì äðëää ÷ñò úà íéã÷äì êéøöù

'îâá åðéöîù(.áé úéðòú)àìù úéðòú ìë'åéìò ìáé÷
äåöîì êåøò ïéàù éøäå ,'úéðòú äéîù åàì íåé ãåòáî
øàáî äæáå ,äúééùò úàø÷ì ïðåëúéå åîöò ïéîæéù àìá

ùøãîä êéîñîù äî(à à äáø)÷åñôä úàâ÷ íéìéäú)

(ëìå÷á òåîùì åøáã éùåò çë éøåáâ åéëàìî 'ä åëøá'
éë ,'äùî ìà àø÷éå' ïúùøô ùéøáù ÷åñôì 'åøáã
ìåò åîöò ìò ìá÷ì 'çë éøåáâ' úåéäì íãàä êéøö
úåéäì ,úåöîä úééùòì ïëåî úåéäìå íéîù úåëìî
äîî åðãîì úàæå ,'åøáã ìå÷á òåîùì åøáã éùåò'î

.éååéöì äàéø÷ äîã÷ù ,'àø÷éå' øîàðù

ïîæäå÷åñòì è"ìòáä çñôä âç úàø÷ì åðãîòá àîøâ
àáå áø÷ä ùåã÷ä è"åéä úàø÷ì äáøã äðëäáכ.

ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä øàéá êëåä"ã â"äáù)

(î"ùáå ,úåöîàø÷ã àðùéìá(è å)íå÷îá ìëàú úåöî'
,'äåìëàé ãòåî ìäà øöçá ùåã÷øéäæäì áåúëä àá éë

åéô úà øéùëäìå åîöò øäèì íãàä úà
כא

åôåâ úàå

íå÷îá ìëàú àéäùå äöîä åëåúì ñðëéù éåàø úåéäì

ùåã÷.ãòåî ìäà øöçë úåéäì åîå÷î ùã÷úé æ"éòå ,
ùãåç ùàøî ìåëé' äãâää øîàî øàéá äæ êøãáå

éë äæá æîøðù ,'àåää íåéá øîåì ãåîìúùàøî øáë

úååöîä úà 'øîåì' åîöò ãîìéå äðëäá ìéçúé ùãåç

àåää íåéá úåâäåðäâç ùã÷úä ìéìá Yכב.

á"åéëò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä áúëà"òøú àø÷éå)

(åôåñáíäì øåîàì íéã÷ä äîì ïéáäì ùé ,ì"æå ,
àúìéëîáå ,øåùòá åç÷îù øçàî ç"øá çñôä úåöî
äçé÷ìä øçà 'éä øå÷éáäå ,íãå÷ àìå øåùòá à÷åãù

פסח כ . הלכות בריש  הרמ "א שכתב במה  פירשו  ס "ב)וכבר תכ"ט אחר(סי' ביום ושתיה  באכילה  קצת להרבות 'ונוהגין 

ולכאורה  חג', אסרו והוא חג החג התקדש בטרם  עוד  חג' 'אסרו למנהגי מקום  רקמה  לכתבו היה  הראוי ומן ,

תזכור  לחג ההכנות בתחילת כבר להזכירנו הרמ "א שרצה  אלא הפסח, הלכות חג בסיום אסרו מגיע  מעט  עוד כי

החג  יעבור יכולתו .וכבר כפי הקדושים הימים את ולנצל  החג לקראת להתכונן לדעת  בראשו עיניו החכם כן על ...

כדי כא. פיו את ולהכשיר  להגעיל  - כלים' 'הגעלת בעצמו לקיים  עליו אסורים דיבורים  טעם  בפיו שנבלע  מי והנה 

הגדול ', 'שבת בדרשת זי"ע מביאלא בעריש  רבי הרה "ק פעם בכה  כך ועל האיסור. טעם  את  שרביםשיפלוט 

המצה את בו  לאכול שיוכל  כדי הפה  את להכשיר מבקש ואין דורש ואין  שונים , כלים  מכשירים כיצד אותו שואלים 

ובטהרה .בקדושה 

הפסחכב . קודם  אחת שנה ביותר, אליו  מקורב  שהיה  זי"ע מקארלין שלמה רבי הרה"ק  של  אחיו  בן על  מסופר

לפסח, 'פסח' אלא לו חסר  ולא לפסח, ויין מצות ודגים  בשר לו יש  שב"ה  כתב בה הרה "ק דודו  אל  אגרת שלח

פסח ' אויף 'פסח לו שישלח מבקש לפסח)ע"כ הרה "ק ('פסח' לו החזיר שק, בתוככי ה 'פסח ' את להכניס  אוכל  כיצד 

חמץ... היו"ט .של אור בו  להיכנס  יוכל  אז  ורק  וכדין כדת עצמו להכשיר שצריך ברמיזא לחכימא ודי

'אוי  דהו במאן לזלזל  כשרוצים  השנה ימי בכל  לומר  עלמא שנהוג זי"ע מסאטמאר הרה "ק משם אומרים וכך

והוא  לה  מותיב הוא 'תם', לכה"פ או נשתנה מה של 'רשע' שהוא בו גוערין אין ומדוע נשתנה', מה  של  'חכם ' הנך

היית  היכן ה'... ציוה  אשר והחוקים העדות מה לשאול  ומתחיל בניסן ט"ו  בליל  בא זה  'חכם ' הנה כי לה , מפרק 

מן  הרגע  בזה  שנפל כמי עתה  בא וזה  והחוקים ', העדות 'מה  בבירור עסוקים הכל  ועדנים עידן כבר  זה  היום ... עד

במשך  לגעור שרוצים  מי את מדמים ה'חולם' לזה  והחוקים... העדות מה  נא, אמור ושואל , והכוכבים... השמים

נשתנה . מה  של 'חכם' אותו ומכנים השנה 
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ì"é êà .ë"ë íéã÷ä äîìå à÷åãíä åìà íéîé äøùòã

äáåùú éîé úøùò ãâðë,åìà íéîé äøùò ë"åîë ,'åëå
ìë íä æ"ò ììëáå ,'æ"òî íëéãé åëùî' øîàð éøäù
íéîé äøùòá íúãåáò äéä äæ ...äîä 'äì àìù úåðåöøä

,åìàäùòîä ãåçéå áìä úøäè éôìå ,úåøåãì äæ øàùð ïëå

çñôä éîéá úé÷åìà äøàäì ë"çà ïéëåæ åìà íéîéáù
.כג

÷"äøäò"éæ 'ïéò úá'ä(íëç ä"ã çñô)øåîàäá øàáî
äî ,øîåà àåä äî íëç' çñô ìù äãâäá
,íëúà åðé÷åìà 'ä äåö øùà íéèôùîäå íé÷åçäå úåãòä
øçà ïéøéèôî ïéà çñôä úåëìäë åì øåîà äúà óàå

'÷ä é"øàäî àúéà äðäù ,'ïîå÷éôà çñôäâç øòù ç"òô)

(à"ô úåöîäíéîùä ïî íéãøåé øãñä ìéì úåøàäù
ìàøùéî ãçà ìëå ,'âåìéã' 'éçááå àìéòìã àúåøòúéàá

úåìåãâ úåâùäì úåëæì ìåëééôëî äìòîì úåàìôðå
íé÷åçäå úåãòä äî 'íëçä ïá'ä ìàåù àìéîîå ,åúâøãî
úà úåùòìå úååöîáå äøåúá äðëäá ùé êøåö äî Y
àìá óà éøäå ,úåøàä íúåà ìëì 'ìåáé÷ éìë' åîöò

ïéøéèôî ïéà' åì íéðåò êë ìòå .íäá úåëæì ìëåé äðëä
'ïî å÷éôà' ïåùìîå ,'ïîå÷éôà çñôä øçà(:èé÷ íéçñô),

'íéìë'ä ïééðò ìò äæá æîøðå(éìë åðééä 'îâä ïåùìá 'ïàî'),
êéøö ïéàù Y éìë 'éçáî àéöåäì ïúéð åîöò çñôáù ,ì"øå

êà ,íéðåéìòä úåøåàä úà ìá÷ì 'éìë'ä úà ïéëäìøçàì

çñôä,íéìë åàéöåä íéøîåàå 'ïéøéèôî' ïéààì íà éë

úåáâùðä úåøàää åìöà øàùé àì çñôä íãå÷ åîöò ïéëé

úåãò'ä éãé ìò ïðåëúé íà ÷øå ,øãñä ìéìá íäì íéëåæù

êøåàì åáø÷á åøàùéå íåé÷ íäì àäéù äëæé 'íé÷åçäå

íéîé,...äðùä ìëì 'øãñ' äéäé éë äëæé æàå

íâè"åéì ñðëéäì åäëæéù ä"á÷ä ìà ììôúäì êéøö
éòáãëכדò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä øîàù åîëå ,

(àø÷éå)ïéìàåù' ,ì"æåâçä éðôì âçä úåëìäá ïéùøåãå
úåúáù 'á øîàã ïàî àëéàå ,'íåé íéùåìù(.å íéçñô),

áéúëã åîë àåä ïéùøåãå ,ú"éùäî ïéù÷áî åðééä ïéìàåù

(æé ì äéîøé)äùéøã éòáã ììëî ,'äì ïéà ùøåã àéä ïåéö'

(.ì ä"ø)è"åé ïéà ïééâ ïééøà äëæéù ,(è"åéì ñðëéäì)כה.

בעניני כג . עמו  לדבר ורצו ניסן בחודש  עסקנים  אליו  נכנסו  שפעם  זי"ע , מסאטמאר  יואל  רבי הרה"ק  על  מסופר

זי"ע מקראלי יהושע  רבי הרה"ק  אמר כי עמו, ונימוקו לקבלם סירב הוא אך הקדושים, מוסדותיו של  ממונות

אנושי  בגדר אינו הסדר בליל  הקודש לרוח זוכה  שאינו ת"ומי ירושלים  גאב"ד  זצ"ל  פריינד  אריה משה רבי [והגה"צ 

אלי  לגילוי זוכה שאינו 'מי יותר הרבה  חריפה בנוסחא זקינו בשם  מסר  מקראלי, הרה "ק  מצאצאי בלילשהיה הו

מרעיתו עדת את לעורר בזה  התכוון ובוודאי סיני', הר  על  רגליו עמדו שלא הוא מובהק  סימן הכיפורים וביום  הסדר

החג. אחרי  אליו שיבואו ממונות בענייני עמו  לדבר  שביקשו לאלו  אמר ובכך הסדר ], ליל  לקראת כראוי להתכונן

רבש "עכד . ה ', אל  ומתחנן מתפלל  שהיה  ירושלים  בעיה"ק  יהודי הכיר שהוא אומר היה זצ"ל  ברים  חיים רבי הגה"צ

שבת, צרכי ושאר והבדלה, לקידוש יין משנה , ללחם  חלות לי השבת,נתת ליום  'שבת' לי  הב  ה ', כלומראנא

ונאמר, נעני אנן אף  השבת. יום  וקדושת נעימות עצם את ארגיש  אלא יין, ושתיית חלות באכילת אסתפק  שלא

החג, צרכי  לנו נותן  אתה  לפסחרבש"ע  'פסח ' גם לנו תן ה ' ...אנא

הואכה . ודורשין' 'שואלין דשמיאובכלל  סייעתא  לו ויהיה  חמץ, ממשהו נזהר להיות שיזכה  ולהתחנן ולבקש לשאול 

כדבעי  החג מצוות את חיטהלקיים  גרגיר שמצא מהצדיקים  אחד על זי"ע  חיים' ה'שפע הרה "ק  שסיפר וכמו .

שאלת  הצדיק  שאל  הוא בלילה ככה, ה ' לו עשה מה על  ותמה הצדיק נחרד  הפסח, חג בעצם המרק  תבשיל  בתוך

החמץ , וביעור בבדיקת  הבית עבודת מצד חסרון כל  כאן היה  שלא השמים  מן לו וגילו  כך, לו  אירע מדוע  חלום

הקדירה תוך אל  הגרגיר ויפול  הבית ארובת מעל  בפיו  חיטה עם יעבור שעוף סיבבו השמים  שמן לואלא ואירע  ,

חמץ מאיסור אותו  שישמור ה ' אל  להתפלל ששכח  על .כזאת

זי"ע  מנעשכיז  יצחק רבי הרה"ק  שסיפר בזו  כיוצא עובדא מ)ומפורסמת אות עה "ת בעש "ט לספה "ק בהקדמה  אשר(נדפס ,

'בסרביא' ממדינת יין לו  שיביא זי"ע  ממיקלאיוב דוד רבי הרה"ק  מתלמידו  זי"ע הק ' הבעש "ט  מרנא ביקש  אחת  פעם

התלמיד  נסע  ההידור . ובתכלית איסור  חשש מכל  היין את ולשמור להשגיח שישתדל מאד והזהירו הפסח, לחג

ותשרי אלול  בחודשי הגתות בבית ונתעכב ב 'בסרביא' אשר  'טילנעשט ' בעיר ושהה לשהותבמסירות רגיל שהיה  (במקום

והמועדים) הנוראים בימים  רבו דריכת בצל ועד  הענבים מבצירת היין, יצירת עת בכל  שפיכתולהשגיח ועד היין מתסיסת ם .

שיעשו ופעולה  פעולה  כל  על  פקיחא בעינא השקיע ויגיעות  טרחות והרבה  הדעת, היסח שום  בלי כדים לתוך

תסיסת  גמר אחר עד שבועות כמה עוד שם  נתעכב  הסוכות חג לאחר  ואף  המהדרין, מן למהדרין הראויה בכשרות

לחביות. להכניסו  שיוכלו כדי היין
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ניסן  חודש מעלת – לכם הזה החודש

úåáøáúëù åîëå ,ïñéð ùãåç úìòîá íéøôñá åâéìôä
ùåã÷ä ä"ìùä(æ úåà äåöî øð ÷øô íéçñô úëñî)

áåúëä ìò(á áé úåîù)'ùãåçäíëì äæäíéùãç ùàø,'
.'ùãåç ùàø' úùåã÷ ùãåçä éîé ìëì ùé ïñéð ùãåçáù

äë'óñåé úéá'äì 'ãéâî'ä øîà(øåîà úùøô)äðäå' ,ì"æå ,
'íéãåã úò êúò(ç æè ìà÷æçé)íéùåã÷ä íéîéä åìà ,

ïñéð ùãåç ìùכו.

àö'äìëã àøâà'á àáåäù äîî ãåò ãîìåä"ã éãå÷ô)

(ùãåçä íåéáíéðåùàøä íéîé á"é ïúåàã ,åðìá÷' .ì"æå
,ïñéðãéùãç á"éì éììë çë äîä ,íéàéùðä úáø÷ä éîé

íìù ùãåçì æîåø íåé ìë ,äðùäø"åîãàî åðòîù ïë ,
ïðåáúäì ïéìåëé úåàøä ékæå .ì"öæ [áåðîéøî] î"îøä©¥

ãâð àåä øùà ùãåçá äéäé úåòøåàî äæéà íåé ìëá
÷çöé á÷òé éáø ÷"äøä ø"åîãà ãåáëå ,àåää íåéä
íåé ìëá åùã÷ çåøá áúåë äéä [ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä]

לפסח . וכשרות שמורות מהודרות יין חביות כמה עגלתו על  להטעין זכה והמייגעת הקשה  עבודתו  ככלותו  ויהי

היה וממש  הגשמים , בימות הדרכים  קלקול  מחמת ביותר  קשים דרך טלטולי לו היו  אך לדרך יצא רבה בשמחה

ביום – כמימרא לרגע אפילו היין משמירת דעתו הסיח שלא בפרט שנסע, ופרסה  פרסה בכל  נפש' 'מסירות לו

אל נכנס ומיד  תיכף רבו . בית פתח לפני עד למעז 'יבוז ' היין להביא בידו עלה  והיגיעה העמל כל לאחר ובלילה .

לפני  העגלה שעמדה  רגע באותו כחפצו, מעולה  בשמירה  כשר יין לו שהשיג טובה בשורה  לו לבשר  כדי הבעש"ט 

'קאזאק' שם עבר  לבדה הבעש"ט  מכס(קוזק)בית לשלם מבלי יי"ש מבריחי על  מפקח שהיה  העיר , משומרי גוי -

אם לבדוק החביות את ומיד  תיכף  לפתוח ציוה וע"כ  בתוכן  יי"ש  יש אולי חשש החביות את ומשראה  העיר, לאדון

אך  לשלום, לו הלך  יין שזהו לראות ומשנוכח חרבבו, את הגוי והכניס  החבית שפתחו עד משם זז  ולא יי "ש, אינן

נסך. יין משום בזה נאסר היין שהרי בידו' 'הזיקו

כל את הוליך כמימרא שברגע ערל  בגוי נתקל והטרחות היגיעות כל  שאחר דוד, רבי של  הגדול  צערו  לשער אין

שמסרתי  בשעה  כך, נענשתי מה  על  רבינו יודיעני  לו ואמר הבעש"ט, אל  עגומה  ונפש  בבכיה  ונכנס לטמיון, עמלו 

היין , בשמירת נפשך מסרת אכן הרבי, לו  ענה מצוה. לדבר  לאנפשי ה ' 'אם והיא השמירה ' 'עיקר את שכחת אבל 

שומר ' שקד שוא עיר א)ישמור קכז אירע(תהלים  היטב היין לשמור  שיעזרך הקב"ה  לפני התפללת לא שכן ומכיוון ,

שאירע . מה 

לבוא  יתב"ש, מהבורא וענין עת בכל  דעת להסיח שלא בא ללמדנו אבל  הנ"ל , בצדיק  השגה כל  לנו אין ולדידן,

דרכינו . בכל  אותנו שיצליח  לפניו ולהתחנן אליו

פעם קארלין, דחסידי לביהמ"ד  עולה  זי"ע מבריסק  סאלאוויצ'יק הגרי"ז היה  מצות אפיית אחר בשנה  שנה מידי

שבירושלים, הדעת ומנקיי קארלין חסידי מזקני זצ "ל, הלטובסקי העשיל  יהושע רבי המפורסם החסיד את שם  פגש 

בצאתו אחת שנה  שונים , ודקדוקים  בחומרות מצות באפיית  מאד מהדר שהיה הצדיקים , אחד על החסיד  לו וסיפר

על להקב "ה והודאה  שבח מתוך בחביבות  מצותיו  את  החזיק ועמל , יגיעה  של  רבות שעות אחר  המצות מאפיית

משראהו בידו, ומצות כנגדו המהלך פשוט ביהודי פגע  בדרכו צועד עודו ומהודרות, כשרות מצות לאפות שזכה 

הצדיק תלמידי והיו  עשו, וכך רב , שלל  כמוצא הלז ה 'עסק' על  האיש  שמח  מצותיו. עמו להחליף אותו  ביקש הצדיק 

תמורתן  ולקבל  הדינים ודקדוקי פרטי בכל  המהודרות המצות על לוותר  הסכים  איך הזה, הדבר  על מאד תמהים 

שלא  להקב"ה והתפלל  יום  באותו תהלים  ספר  כל את סיים פשוט  איש שאותו להם שנתברר  עד פשוטות, מצות

כך. כל  הרבי החשיבם כן על  במצות, חמץ בחשש יכשל 

לימוד  בפשטות, ואמר  החסיד השיב זה , מעשה  מלמדנו  מה מבריסק הרב שאלו זו, עובדא לספר  החסיד משסיים

אדם, בני של  ויגיעה בעמל שנאפו המצות מן יותר התפלה  בכח שנאפו מצות העדיף שהצדיק - כאן שנינו  גדול 

פקפוק . ללא ומהודרות כשרות שיצאו  ההשתדלות בתכלית שהיו אף

ללמוד , יש  שלדעתו  ואמר מבריסק הרב שיקבלנענה הקב "ה סיבב  שלם ובלב  בתמימות התהלים  אמירת ידי על כי

ההידור  בתכלית שיהיו  ודאג עליהן עמל  שהרבי המצות תפלה .,את של כוחה  ללמדנו חיים , אלוקים דברי ואלו  ואלו

חז"ל כו. אמרו י .)הנה  שיגיע(תענית כדי החג אחר  יום  'ט"ו הגשמים  על לשאול  מתחילים חשוון במר בז ' רק  כי

ראשם . על גשמים כשיזלפו  לביתם לשוב בדרכם רגלים עולי יצטערו שלא והיינו פרת', לנהר שבישראל  אחרון

כדי  הפסח , חג קודם  יום ט"ו  שהוא בניסן מא' גשמים  לשאול  להפסיק צריכים היו זה  שלפי להקשות יש  ומעתה

בדרך רגלם לכתת רגלים  עולי יצטרכו הפסחהליכתםשלא חג לקראת שתירצו,לירושלים  ויש  הגשמים . בתוך
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åðéúøåáçì íåñøôá øáãä òãåðë ,ùãåçä ìëá äéäé äî
äìòî ìù äáéùéá ù÷áúðù äðùä åúåàáå ,ùãå÷
àåä ïéðòäå ,íçðî ãò àìà áúë àì ,íçðî ùãåçá

.ì"ëò ,'íåñøôá

íéøáãë'íéøôà äðçî ìâã'ä ÷"äøä íâ áúë åììä
ò"éæ(ùãåçä ä"ã àá)àø÷ðù íòèä øàáì

'áéáàä ùãåç' íùá äøåúá ïñéð ùãåç(ã âé úåîù)éë
,'á"é áà' úåéúåà àåä 'áéáà'á"éä ìëì áà àåäù

íéùãç(íéáâùð íéøáãá êéøàîù äî ãåò ù"ééò)éë äæá ãåòå ,
Y 'áà éá' úåéúåà 'áéáà'íìåëì ïåùàøå áà àåäù.

'úìåâñ'îåäðåîàá úå÷æçúäì ïîæäá"éöðä éøáãëå ,
'øáã ÷îòä'á(ã âé úåîù)íåéä' ÷åñôä ìò

Y 'áéáàä ùãåçá íéàöåé íúàùãåçá úåáøäì êéøö ïéàù

'úèòåî äðëäá éã' àìà ,äðåîàä úùøùäì úåìåòôá ïñéð,
íùëù ,'áéáàä ùãåç' ïàë øëæðù íòèä øàáî äæáå
,íéùãç øàùáî øúåé äáøä äòéøæì ìâåñî äæ ïîæù
.åìà íéîéá äúò øúåéá áìá úèì÷ð äðåîàä íâ êë

íâù"úé åúãåáòá ùãçúäì øùåëä éîé íäàúéàãëå ,
ò"éæ áåðîéøî ùøéä éáö éáø ÷"äøäîíéîä úåøàá)

(ùàø ä"ã ùãåçä 'øô¯ 'íéùãç ùàø íëì äæä ùãåçä'
'äæä ùãåçä'(ïñéð ùãåç)úåùãçúä éðéî ìëì ùàøä àåä

úåîåöòúå æåòì æà úåëæì íãàä ãéá ùéå ,àåáì íéãúåòîä

,ùãçî åúãåáò úà ìéçúäìå ÷æçúäì ãéîú ìëåéù ùôðä

å"ç äð÷ú åì ïéà øáëù åäîøîä åøöéî úåúôúäì àìåכז.

êëåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî àúéàí"éøä éèå÷éì)

(ùãåçä 'øôïéðòå .ì"æåùãåçäî àåäçë íéðúåðù

åîöò øøåòì ùãåç ùàø òéâîùë ìàøùé ùéà ìëì

.'ä úãåáòì ùãçîíðîà ,ùãåç ìëá àåä ïëù óàå
úåøøåòúäì çë ïúåð åúøàäù äæä ùãåçä íäéìò óñåð

'íëì àåä ïåùàø' ïéðò äæå .äðùä éùãç ìë ìòúåîù)

(á áé¯ïåùàøùäðäå .íãà ìù åéúåçåë ìë ììåëä àåä
ìë íò åîöò àåä øøåòúäì ùéàì úìåëéá àäéù çëä

åìù úéùàøä(åéúåçåë ìë íò åðééä)úàéöé çëá âùåî
íéøöî(ãåòå ,àøåâéãàñî æ"äåîãàì á÷òéì úîàá àúéà ïëå).

ãåòò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî àúéàí"éøä éèå÷éì)

(àá 'øôïàë ùøãîä ¯ 'íëì äæä ùãåçä' .ì"æå
(á åè ø"åîù).ù"ééò åðéãéá øåñî ìëäù äáøä ùøôî

åãéá ùéù äîå ,àåäù äî ,äæî òãåé íãà äéä íàå

ãçà òâø óà ìèáî äéä àì éàãååá ,úåùòìì"ëò .כח,

äæåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ïåùìí"éøä éèå÷éì)

(ïñéðòáèäî äìòîì àåä åîù äæä ùãåçä'ïñéð')

בשעה אמנם נפשו, שלוות את טורדים  עליו היורדים הגשמים שאז לביתו  חוזר אדם כאשר  רק  שייך  זה  שחשש

הגדול בבית ולראות לעלות עומד הנני קודש , ברגשי נתונים  ומחשבתו דעתו  כל  הרי ברגל , לעלות הולך שהוא

אינו השמים  ארובות יפתחו  אם אף וממילא פסח ... קרבן להקריב אני עומד הנני עליו , ית' שמו שנקרא והקדוש

שכבר לאותם  לחשוש ואין לברכה', ומטר טל  'ותן להתפלל  להמשיך בשופי ניתן כן ועל  דא... כגון 'זוטות' על  חושב 

והמקדש . הקודש  עיר לעבר  מביתם יצאו 

רבו ולאידך ומרוממים , נעלים כה והימים  הקדוש , הפסח לחג ונראה ' 'סמוך  אנו עומדים ונאמר, נענה  הזה כענין

אך וה 'בלבולים', ה 'ראש'הטירדות את לאבד  ערך חסרי לדברים  ניתן העומדים...אל  בדברים עצמנו  את נרומם  אלא

וגשמים' 'רוחות לנו  יפריעו  לא  ששוב עד  עולם  של ...ברומו 

נאמרכז . החודש  זה  על החודש)הנה  לשבת ה'ישמח(בפייט הרה"ק וביאר מקיפות', בו ישועות אשר 'חודש  שהוא

זי"ע  ב)ישראל ' החודש ישועות (פר' אשר 'החודש  הפיוט פי' זי"ע , זצללה"ה  מווארקי הקדוש  רבינו  מאמר וז"ל ,

החנוונימקיפות בו מלשון - וחסדיומקיף' רחמיו ברוב שהקב"ה הישועות , הזה  בחודש לנו ומלווה  סשואל  מך על 

כזאת  ומראשית והברכה], הטובה  את לקבל זכאים ויהיו דרכיהם יתקנו שבעתיד [כלומר , כך אחר שיזכו  הזכות

זכות, באיזה חז "ל  וכדרשת הזה ', ההר על  האלוקים את תעבדון ממצרים  העם את 'בהוציאך במצרים  אז הודיע

התורה קבלת אח "כבזכות סמך שיקבלו על ישועות פועל  שהקב "ה ניסן , בחודש  שנה  בכל  מתעורר הזה זכות ודבר ,

עצמו על ומקבל  להתחדשות המוכשר בזמן עתה  המתחדש  כי למדים נמצינו עכ"ל . זכאים , אח "כ שנהיה  הזכות

הבטחתו ... סמך על  לו הנצרכות הישועות את עתה  כבר לו  'מלווה' הקב"ה הרי – דרכיו להיטיב

זי"עכח. נזר' ה'אבני הרה"ק  הפליג שלו)מאד סי' או"ח  משואליו(בתשובותיו לאחד שכתב  וכפי הימים , קדושת כי את

יחשב ליום שעה  - הערך  יקרי אלו  .ימים 
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(íéñéð ïåùìîåîöòá ìåòôì ãçà ìë ìëåéù ìòåô éàãåáå

òáèá òáåèù äæî åîöò àéöåäì.

åôéñåäíùù ãáìá åæ àìù ïé'æåø úéá é÷éãö äá
íä åììä íéîéäù äøåî 'ïñéð' ùãåçäéîé

ìò úåøåäì éãëá ïàë ùéù àìà ,ìàøùéì íéñéðéåáéø

íéñéðäåùøãù åîë ,(.âì î"á)áåúëä ìò(ä âë úåîù)

àåä äø÷î ¯ õáåø' ,é"ùø ùåøéôå 'ïöáø àìå ¯ õáåø'
,úàæä íòôá åàùî úçú õáåøù åììéâøä ¯ ïöáø àìå

éãéî éåáéøå úåìéâø ìò äøåî 'ï' úåàäù åðééäå ,'êëá

úåøåäì ,'ñð' àìå 'ïñéð' ¯ ùãåçä àø÷ð ïëìå ,åîåéá íåé

íéñéð éåáéø åá ùéùì÷á ïëì ,úèìåù úéñéð äâäðääå ,
åéúåìàùî ìëá òùååéäì ãçà ìë ìåëéכט.

החמץ 'ביעור' עבודת  מעלת – הזאת העבודה את ועבדת

äðäíéúáä úðëä ÷ñòá àéä åèåùôë 'íéîéä úãåáò'
,úåöîä âçì åúøùëäå õîçä øåòéáá ,çñô úàø÷ì
÷åñòì óéãò éìåàå ïàë ùé 'äøåú ìåèéá' éë áåùçé ìàå

âçä ùã÷úä ìéì úàø÷ì äáøã äðëäë äøåúáלéë ,

הרועים ' רסד)ב'אביר ניסן (אות חודש שבימי זי"ע , משמואל ' ה'שם בעל  הרה"ק  בנו עליו שהעיד מה עוד  הובא

נזר' ה'אבני  אביו  העליוניםהיה בעולמות והולך  כללמסבב לישון צריך אינו הימים  קדושת בהירות גודל  ושמחמת ,

רצט ) אות .(שם

הפייטכט. לשון הוא החודש)וכך  לשבת המבורכים(מוסף  ימים  מקיפות',הינם  בו ישועות אשר  'החודש  לשונו הזכרנו גם  ,

וכלומר הדבר , סביב  'הקפה' היינו  מקיפות סג), עמוד מועדים פסח מקוז 'יגלוב, להגה "ק צבי ' 'ארץ  (עיי' וביארו 

ובשלווה בשלום  ובניחותא, בנקל  מקומה  על  תבוא  הנצרכת הישועה  את הסובבת הדרך והמקיפיםשאף  הסובבים כל  ,

שהאדם פעמים גם בזש "ק, לזכות בבואם מרה  המתייסרים הם  רבים כי בנקל... לו  יבואו הישועה לדבר  הנצרכים

ובחודש מיו"ח , דקדושה נחת קורטוב לראות זוכה שהוא עד רב קושי או פרנסתו, סביב מרובה  טירחא לטרוח  נצרך

בתכלית. וטובתם  ישועתם  לידי יבואו  ג"כ  ה'מקיפין' אלו  כל  - מקיפות הישועות זה 

המועד  בחול  השנים עברבאחד החג, בברכת להתברך זי"ע  שמחה' ה'לב הרה"ק לפני החסידים  כשעברו פסח

דעדו הרפתקאי וכמה  מכמה וקשיים, צרות הררי  בין שקוע  בהיותו מאד, עד  קשה  היה שמצבו החסידים אחד שם

על הקודש, פני מול  לגשת הם אף  הממתינים  הקהל  ריבוי  עקב הבקשה  בפירוט להאריך יכול  היה  לא אבל , עליה,

ואמר  בקצרה, עצמו הזכיר  ארום'כן און  ארום ישועה  א דארף כשהיו'איך  פולין, חסידי של  בפיהם  השגור [ביטוי ַ

הכתוב וכלשון ביתו, ובני האדם 'סביבות' את גם להזכיר  ר"ה )רוצים לערב בסליחות שאומרים וכפי יח , יז א' 'ואת (שמואל

בו  ישועות  אשר 'החודש  נאמר אלו ימים  על  הרי הרבי, לו ענה ערובתם'], ואת לשלום תפקוד  '...מקיפות אחיך 

והיקף ) סביב  .(מלשון

עושהל. עצמו  שהוא בעוד ביתו בני  את יטריח ובל  שבגופו ..., מצוה  היא זו ש 'עבודה ' למותר אך שפתיים דבר

בביהמ "ד  ראה  שפעם  זצ"ל , טעפליק גאב"ד פאלאנסקי אהרן  שמשון  רבי הגה"צ  על  וכמסופר  וד"ל . 'והתעלמת',

בהכנות  לעזרתם נצרכים  מהם  כמה שבבית  והבין פסחים, בערבי  גדולה  בהתמדה  תלמודם על  השוקדים  אברכים 

לעזור מוכן מי החג, צרכי למען בדחיפות לעזרה המשוועות אלמנות רשימת בידי והכריז, הבימה  על  הרב  עלה החג,

לפניו להתייצב הרב מהם ביקש אלמנות. לאותן ולסייע לעזור כולם התאספו אחד ובלב אחד כאיש  להן. ולסייע

אדרעס נכתב בו פיתקא אחד כל  בידי ונתן פתחו(כתובת)בשורה  כאשר ויהי לעזרה , הזקוקות מהמשפחות אחת של 

ל כוונתו והייתה ביתו . לבני לסייע  שנשלח – מגוריו מקום  שלו בפיתקא כתוב  אחד כל  מצאו הפתקים  הוכיחאת

שהרי  לה' חפץ  באלה ולא ביתם, מבני יותר לאחרים  לסייע ומזומנים מוכנים שהם המעשה הוא טוב  שלא להם,

ז)כתיב נח  תתעלם '.(ישעיה לא 'ומבשרך

משאו' תחת 'נופל  הקב"ה  של  מבריותיו בבריה  הבחין ומרחוק עיר, של ברחובה שהלך  באברך 'מעשה' וכאותו

פריקה, מצות לקיים עצמו את הכין  וכבר בית, וכלי ומשתה  מאכל  של חבילין חבילי נישאים גבו  ועל  כשבידיו 

ממנו ביקש  מיד ביתו , מבני  אחד הוא שה'נושא' הבחין שנתקרב מכיוון אך  מהמשאוי , חלק עכ "פ  – גבו על  וטעינה

וידידים בחברים  רק  נאמרה חסד עשיית שמצוות שאומר , כמי שלו... הטלית-תפילין תיק  את גם  עליו והעמיס 'טובה '

אליו . הקרובים אצל  ולא

את  ולקרב  הקרובים  את לרחק  ביתו , בני  על כעורב אכזרי להיות זאת, הנהגה  היא וחולה  רעה  כמה  ובאמת,

משרתיו על  וציווה הסעודה  את בעשותו ביותר, הגדול  חסד' כ'בעל  נראה אשר באחשוורוש מצינו וכזאת הרחוקים .
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áéúëãëå(â æè)'úàæáúîåòì ,'ùãå÷ä ìà ïøäà àåáé

ùãåçä' øîàðù ,'äæä' àø÷ð ïñéð ùãåç úàæäæä,'íëì
äãåáòä úà úãáòå øîàð êë ìòåúàæäùãåçáäæä,

ùãåçáù äãåáò äúåàë ïñéð ùãåçá ãåáòì êéøö ãîìì
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.íéçñô éáøò éîéá íéùåã÷ ìàøùé úãåáò

âéìôä'íéîùä ïî' ú"åùá øáãá(àò ïîéñ)åøéîçäå ,ì"æå
íäéèøôáå íäéììëá íäá(çñôá õîç øåñéà ìù),

åéúåðùå åéîé åì ïéëéøàî ïäé÷åã÷ãá êéøàîä ìëå.

áäìúúå'øùéä á÷'ä éøáãá åùôð(ö ÷øô)øôñ íùá
.ì"æå 'óñåé ãåñé'çøåè ìë ,éãéá äìá÷ ùéå

óééò àåäå ,çñô ìù è"åé ãåáëì åîöò çéøèî íãàù

íé÷éæîä ìë âøåä àåä äæ ÷ñòá éæà ,çøåèäá òâéå

íãà éðá éòâð íéàø÷ðäùøâî äæ éãé ìòù åðééäå .ì"ëò ,
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áöòå ñòë êåúî äìéìç àìå
לד

ùéùé ÷ø ,

פיו את המרתה  ושתי כאשר  אך במידותיו, ונוח 'וותרן ' היה העולם כל  כלפי  אם אולם ואיש ', איש  כרצון 'לעשות

להריגה ... דינה שגזר  עד בו בערה וחמתו מאוד המלך ויקצוף  – רצונו  עשתה ולא

רבתי  'חומרא' בדעתו ונפל  היות פסחים, בערבי שליט "א הדור  מגדולי אחד את ששאל  באחד מעשה היה  וכבר 

המרצפות בין כהוגן ולשפשף  לגרד  – לנקות tiles(שצריך  between the(על לקבל  כך  כל  מסכימים אינם  הבית ובני

כזו ב'חומרא' אך הוא, ראוי וחשוב גדול  הידור אכן הרב  לו אמר כך... על  לכופם עליו האם  זאת, 'חומרא' עצמם

ידיך... במו זאת לעשות צריך בעצמך אתה  אלא הנשים, על  סומכין אין

בעריש דוב רבי הגאון אצל הסדר בליל שנים כמה  במשך נוכחים להיות שזכו ראיה עדי בשם  אומרים שמעתי

ואמר ופתח  ישראל , כמנהג הסדר בעריכת תיכף  התחיל  מביהמ "ד לביתו בכניסתו  טשעבין, גאב"ד זצ"ל  וויידנפלד

של הסימן כשאמר אך הסימנים , שאר בכל  עשה  וכן  כנהוג , 'קדש' של  משמעותו את האידיש  בשפת ותרגם  'קדש'

דתמיהה למילתא הדבר  והיה ולפרשו, לתרגמו מבלי עורך' 'שלחן חדא זימנא אמר רק  פירשו , ולא סתם עורך' 'שלחן

שאני  'קדש ' לעצמי, הדברים  את כיוונתי הסימנים בשאר הנה ונענה , הדבר, לפשר שאל  ה'סדר ' גמר  אחר  בעיניו.

השלחן  את שיכינו  הנשים  אלו יעקב  לבית אמרתי עורך ' ב'שלחן אך כולם, וכן ידי, שאטול  'ורחץ ' וכן קידוש, אעשה 

שו ולפרש לחזור צורך  אין לאחרים וכשמצווים טוב, יום  לכבוד ומטעמים  תחילה ...במעדנים רכה  באמירה  ודי ב,

רוצהלא. הוא ש 'השנה' ניסן ימי בתחילת החליט אחת שבשנה זי"ע  אמונים' ה'שומרי בעל  הרה"ק העיד וכבר

מלהכניס היכולת  ככל  שימעיטו למשמשיו הודיע  לכן הפסח , חג בליל  ומתגלית הבא הקודש שפעת את לקבל 

להכנות  בגופו סייע  לא וממילא הסדר, ליל לקראת גדולות' ב'הכנות  ניסן ימי בכל  עצמו את וסגר הקהל, את אליו

ה 'סדר '. כאותו עלאין מוחין השגות מבלי 'חלש' סדר לו היה לא שמעולם  ראה החג משנכנס  אבל , הנדרשות,

לפסח,לב. חדשים ולקנות השולחנות את להחליף רצו זי"ע  אהרן' ה'בית הרה"ק של  שהגבאים מספרים , חסידים 

שהרעש תדעו מבארדיטשוב, הרה "ק  יאמר  מה  - זאגן בארדיטשובר דער וועט וואס  ואמר, הרה"ק  בהם  גער 

מלמעלה . קטרוגים מיני כל  ומבטל  למעלה  עולה השולחנות וגירוד  משפשוף העולה  והקול 

ציינווירטלג. נטע רבי הגה "ח נכנס פעם  כי בזאת, יסופר פסחים בערבי השעבוד' 'קושי על  המתלוננים אלו וכלפי

' לסובביו ואמר ופתח  הפסח, שקודם  בימים לביהמ "ד עלזצ"ל  ותענית תפלה יום  לעשות בידינו  אבותינו מנהג 
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,äìëì íéèéùëúë ïä àøîåçå àøîåç ìë éë ,øéîçäì
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,äìéìç ñòëå ïåáöò êåúî àìåäìëä èåùé÷ã àéîåã
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êøãáò"éæ ïéìàèñî øùà éáø ÷"äøä øîà æîø
÷åñôá(æé ãì úåîù)äùòú àì äëñî éäìà'

äéì êéîñå ,'êì(çé ÷åñô)éë ,'øåîùú úåöîä âç úà'
úåðëää úòá ñòë éãéì íéàáù àéä àçéëùã àúìéî

ì"æç åøîà éøäå ,åîöò âçá ïëå çñôä âçì(:ä÷ úáù)

,æ"ò ãáåò åìéàë ñòåëä ìëíéîéáù äøåú äøéäæä ïëì

ñòëä äæ 'äëñî éäìà' úåùòì àìù øúåéá øäæé åìà
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,

úà ä÷ðé äåöî ìù äçîù êåúîå òâåøå àúåçéðá àìà

õîç åäùî ìëî åúéá
.לח

תפילה יום  על להכריז הראוי מן כן אם  שמה , פסח ' ו'ערב  – לפתחנו צרה  שנתרגשה  וכיוון תבוא , שלא  צרה  '...כל

שנפלה הזכות על  להקב"ה  ולשבח לשמוח יש  דאדרבה הכל  והבינו הסוערות, הרוחות את הרגיע אלו שבדבריו כמובן

רצונו . לעשות וזוכים  אלוקינו לה' אנחנו  ובנים בחלקנו ,

הלא לד. לכם ', הזאת העבודה 'מה  - ומתלונן הרשע מקנטר  מה על  מובן אינו דלכאורה  נורא', 'דבר אמרו  וכבר

מז גדול  תענוג לך ואין מלכים, כבני בהסיבה  יושבים  והכל  הוא, חרותנו זמן למאוספסח  לרשע  גרם ומה ה ,

בשאר או הכיפורים , ביום ומתענים  שצמים בשעה להתלונן יותר נראה  היה מסברא הלא ה', במצוות כזאת בעת

הבית  את ומנקים עומדים  כולם איך החג  בערב רואה שהרשע  אחר אלא, הגוף , הנאת בהן שאין המצוות קיום 

'נערווען' מתוך ולכלל(עצבים)בעצבון כעס לידי ובאים  מתרגזים המלכים מלכי מלך מצות בקיום לשמוח ובמקום  ,

ח"ו . בהפסדם שכרם  ויצא ה ' בעבודת למאוס  לו  גורם זה  טעות,

עיגוללה . מלשון הוא 'חג' הנה  כי לששון', וזמנים 'חגים בלשון לרמז  שליט"א אחד מצדיק  שמעתי נפלא דבר

יתראהו ' 'ובמחוגה [ומלשון כידוע יג)וסיבוב מד מסבב(ישעיה  עגולים ציורים  בו לעשות בא אם רש "י, ופירש 

בדבר, יש  ורמז  במחוגה], ומעורבביםאותו 'מסובבים' הם  כשה 'זמנים ' צייטן)גם  '(פארדרייטע בבחי' והוא וינועויחוגו,

כז)כשיכור' קז עדיין (תהילים המועד ... לצורך  עיר ברחובות וה'סיבובים ' היום טרדות מרוב ומסובב סחרחר ראשו ,

ובשמחה ...בששוןתהא

חז "ל לו. אמרו דהנה  אמרו, צחות טז.)בדרך עומדין,(ר"ה  כשהן ומריעין ותוקעין יושבין  כשהן ומריעין תוקעין 'למה 

ובתוס ' השטן', לערבב כדי)כדי בהיל ,(ד"ה ולא בהיל  חדא, זימנא שיפורא קל  שמע 'כד הירושלמי בשם הביא

למעבד  פנאי ליה ולית ומתערבב למתבלע, זימניה ומטא גדול  בשופר דיתקע שיפורא זהו ודאי אמר תניין שמע  וכד

'תוקעים' בה הראשונה  שבפעם  וכנ"ל , 'תשר "ק' בבחי' שהם  הנקיון עבודות לגבי לענייננו ייאמר זה דרך  ועל  קטגור',

אם אכן לגמרי, נבהל  אינו ועדיין השטן נבהל  ותוקעיםומנקים  מהתינוקותחוזרים  אחד אשר  בעת מהגדולים...)– (או

והנקי, הבדוק  למקום חמץ  לגמרי הכניס  נבהל השטן אזי כעס , בלא הדעת ביישוב  ומנקה  שלוחוזר  מדרגתו  לנוכח

ושלווה . שמחה מתוך ה ' רצון ועושה  יצרו את כובש  שכה  הלזה  איש 

הסדר לז. בסמני  לרמז  החיד"א בשם ורחץ ידוע  עצמו קדש את ולרחוץ  לקדש ר 'אשון כרפ "סהרוצה  כ 'לל ר"ת

י  ס 'גור מגידפ'ה  שחץ  זה  ע"י ותרוויח לחצי תחצה  להגיד חייב שאתה מה מצה- כלמוציא  את שתוציא

שהרי ביתך, מתוך כורךהמריבות והשכרמרור הצדדים , לשני במרור כרוכות מחלוקות כל עורך– מזוני,שולחן –

יאתה ,מצפוןכי זהב מצפון נרצה – הלל לפניו .ברך  מרוצה ולהיות עולם לבורא ולהלל  להודות לברך שתוכל

עשתונותיו,לח. יאבד  ולא דעתו יישוב על ישמור מצב כשפתחובכל השנים באחת ממנו. לב ' וטוב 'שמח אין אז  כי

אונגרין, רבני מגדולי זצ"ל  מסעליש שמעלקא שמואל  רבי  הגה "צ אצל  – חמתך' ל 'שפוך  הסדר  בליל  הדלת את 

מן  בו לחזור  שברצונו בתוקף טען והוא הרב, ידי על  העיר בני  מכל  החמץ את אתמול כיום שקנה  הגוי את מצאו

שלא  הבינו  הרב משפחת  בני כ "כ, גדול  ב'עסק ' מלהתעסק אותו הניאו כך על ששמעו משפחתו בני כי - הקנין,

ובל יראה 'בל על העיר בני כל יעברו עתה  וכי – אביהם  אל  ניגשו ובבהלה הערל, של  דעתו את לשנות יצליחו

לשמוע וביקש המקרבת, בלגימה וכיבדו לנכרי קרא נפש  ובשלוות עשתונותיו, איבד ולא נתרגש , לא הרב ימצא'...

עמך, הצדק  לנכרי, והשיב בהרהוריו, התעמק  ולאחמ "כ  לדבריו, ראש  בכובד האזין הרב בפרוטרוט, בקשתו את  ממנו
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øáëå'õòåé àìô' ÷"äôñá áúë(úåìâ êøò óåñ)éë ,äî

íéçñô éáøòá åîå÷îî á"äòá úà ïéããðîù

éì äî éë úåìâë øôëî íéøéëì øåðú ïéá áùéì êéøöå

åúö÷î éì äî åìåëêë íùì ïéåëéù ãáìáå .åäðéìá÷éìå

äáø äáäàá
ù"ééò.לט .

úåàøåð÷çöé éåì éáø ÷"äøäã äéîùî àáåä
,ò"éæ áåùèãéøàáîâçì úåðëää éãé ìòù

,ùãå÷ä çåø úâéøãî âéùäì íãàä ãéá ùé çñôäêà
.åæ äáâùð äìòî åðîî úòðåî ñòëä úãî

êëåàøåãîàî ì÷ééç íééç éáø ÷"äøä íùá àøîàúî
ò"éæã"áà òèð éáø ÷"äøäì äðåîà éøòùá áåúë àöîðå)

(íéøôñ ãåòå ,è"ðøú úðùî ìòéáìà÷øîàðù äîá øàáì
ïúùøôá(àé á)åøéè÷ú àì ùáã ìëå øåàù ìë éë'

äðä éë ,''äì äùà åðîîøåàùéë ,äååàâ ìò æîøî
,äìåòå úçôåú úåéäì äñéòì íøåâä àåäùáãæîøî

àåä íéøåáã ùáã 'ùáã' íúñ éë ñòëä ìòíéøãð 'ééò)

(ã"é 'éòñ æ"éø ã"åé øåè .âð'ñëò' íäá ùé íéøåáãäå(ñøà)

óà úåáåè íðéà åììä úåãéî éðù äðäå .ñòë úåéúåà
Y íéîù íùìé"áä úà 'ãéâî'ä øéäæäù åîëúåøäæàá)

('íéøùéî ãéâî' ùéøáùúàð÷ úåàð÷ì êøöðù íå÷îá óàù

,ñòëä ïî òðîé æ"ëò úåàáö 'ä.äæî àöåé áåè ïéà éë

åðãîìì áåúëä àá øùà äæåøåàù ìë éëúåäáâ ìë
ááìùáã ìëåñòë ìëåðîî åøéè÷ú àìì åìéôàäùéà

'äì.íéîù íùì åìéôà

åðãîìåàìî ñéëì äîåãå çôåú õîçä éë ,'äöî'äî ïë
'ñòåë'ä ìù åúåäîå åúåàéöî àéä àéäå ,øéåà
ìò äøåî äöîäù èøôáå ,'äîéçå óà'á åñéøë àìîîù
ìëä úà ìåáñì íøåâä ø÷éò àéäù äåðòå úåìôù
åîöò éðéòá ìôù àåä éøäù ,å"ç íòøúäì àìå àúåçéðá

äîåàî ìá÷ì éåàø åðéà ïéãä ãöîù òãåéåמ.

הקרובים ובימים  המכירה, ביטול על  לילה באישון הסוחרים לכל להודיע וא"א מאד, מאוחרת  והשעה היות  אך

ונבטל השותפים כל  את נאסוף  ואז  ימים, כשמונה בעוד הנה  חזור ע"כ, החג, ימי ז' את הקהילה  בני כולם  חוגגים

בשלום ...'. מקומו על  יבוא שהכל  אותם  ותרגיע  ביתך בני אל  חזור 'ועתה  המקח , את

בשםלט . הפסח חג שקודם  השבת נקראת מדוע  לשבח טעם  ליתן העולם  מאמר  ידוע עניין, באותו  לעניין ומעניין

מדי  שם לאכול  שרגילים  במקום  השבת סעודות את זו בשבת סועדים  שאין העולם  מדרך כי  הגדול', 'שבת

עבור משלה מוותרת שהשבת והיינו החמץ , כל  את משם  ופינו פסח לכבוד המקום את הכינו כבר  כי בשבתו, שבת

לך ואין לרעהו...,גדולהפסח, עצמו משל  שמוותר  הפסחכמי חג  לקראת דרבה  הכנה  גופא .והיא 

שבה האמצעית שהמצה יעקב' ה'חק כתב שהנה שליט "א האדמורי "ם מגדולי מאחד שמעתי נפלאה  אימרה 

ביותר . הגדול  הוא עצמו  שה'שובר ' בדבר יש  ורמז  המצות, משאר גדולה תהא ה 'יחץ ' מנהג את מקיימין

ומהשולחן  מה'קערה' להוציא צריך הנה  כי הגדול , ה'חצי' את ומחביאים  שמצפינים הטעם לבאר כך , על  הוסיפו 

שאותו נמצא מלכים ... שולחן על  מונח להיות זוכה  השני החצי ואילו  ו 'צפון', 'יחץ ' מנהג לקיים בכדי מצה  חצי

ללמדנו באו וזאת 'מפסיד'... הוא שהוציאו  הבכורה'חצי' משפט  ולו הגדול  הוא ה 'מוותר' זה  ...כי

זי"עמ. סופר' ה'חתם הגה"ק  מבאר נורא א)ביאור טור רלז דף הכתוב(דרשות ט )בלשון תאכל(ו קדוש ',במקום'מצות

וזה 'קדוש ', המכונה שבעולם הפרישות מכל מעלתה גדלה - הכל  סובל  האדם  שיהא וההכנעה , הענווה  דמדת

הקדושה, במקום שהוא נמצא קדוש ' 'במקום היא והרי  הענווה, על  מרמזת מצה - תאכל ' 'מצות בפסוק  מרומז 

בעולם אף יאכלו הענווה שכר פרי כי – יאכלוה ' מועד  אוהל  'בחצר  כי יתירה ', בה 'ועוד  - סופר ' ה'חתם  ומוסיף 

הבא. לעולם  וטרקלין 'חצר ' המכונה הזה

הוא  הרי המצה, בעניין וכמרומז ו'החצר'... הבית בענייני מהכעס בהתאפקות כי דבריו יסוד על  להוסיף ויתכן

נפלאה ... בקדושה ביתו ואת עצמו  את ומקדש מועד' ל 'אהל  ה 'חצר' את ומעלה מהפך

יורד  הת"ח מגדולי אחד את אחת פעם  שראה  שליט"א מהרבנים  אחד על  שמעתי עניין, באותו  לעניין ומעניין

'צרור ' ובידו ל 'גדול'(שקית)מביתו  ה'רב' לו אמר עיר, של  ברחובה הנמצאת האשפה  בעגלת להניחה  כדי האשפה

ממך  למדתי הרב, לו  השיב ורבי', 'מורי לי קורא שאתה  עד  ממני למדת ומה ה 'גדול ', שאלו ומורי, רבי עליך שלום

הדשן  הוצאת - מה 'עבודות' אחת  הייתה המקדש בבית גם  והרי 'הגדול', לו אמר  החוצה ... מבית האשפה להוציא

ימי  כל  אכן גדול , אותו לו  החזיר מיד הפשוט , לביתי המקדש בית בין יש דמיון מה  'הרב', כנגדו טען המזבח... מן

השכינה ... להשראת ראוי מקום  שיהא עד ביתי את לקדש עובד הנני
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בחמץ הנרמז היצר עקירת – שבעיסה שאור

áúëåéúåáåùúá æ"áãøä(äéðù äáåùú ä"ã æ"ò÷úú â"ç)

òåãî øéáñäì øùôà éà èùôä êøã éô ìòù
åäùîá øåñàã õîç øåñéàá êë ìë äøåú äøéîçä

,äàðäá øåñàå(øåñéà íåùá åðéöî àìù åìà úåøîåçá àöåéëå),
éë ,úåùøãîá ì"æø åøîàù äî ìò êîåñ éðà ïë ìòå

äñéòáù øåàù àåäå òøä øöéì 'æîø' çñôá õîç
מא
,

åéìò ùôçéå ,åéìòî íãàä åúåà ùøâé ùøâ äìë ïëìå

åéúåáùçî úåàåáçî ìëá
מב

,ìéèá àì àåäù ìë åìéôàå ,

ïåëðå úîà àåäå
.מג

éëäåàøîâá åøîà éîð(.æé úåëøá)éåìâ íéîìåòä ïåáø'
áëòî éîå êðåöø úåùòì åððåöøù êéðôì òåãéå

המשנה מא. בלשון פעם  דקדק זי "ע מבעלזא יהושע  רבי ב .)הרה "ק הנר',(פסחים לאור החמץ  את בודקין  עשר  לארבעה  'אור

'בודקין דקאמר מאי  מובן אינו  החמץולכאורה  בודקיןאת והלא  הבית' בקושיא.את המהר"י  ונשאר שבו, החמץ  מן

הי  השומעים למהבין במשל, הקושיא את ליישב  ופתח  אביו, קושיית על חזר שלימים זי"ע , המהרי"ד בנו  גם ה

ובשמחה הכל, את מכרו קצר  שבזמן דרכם  ה' והצליח סחורתם, למכור ליריד שנסעו סוחרים  לשני דומה , הדבר

לדרך, ויצאו רגלי, לחזור  החליטו שכן כיון תחילה, שחשבו  ממה  יותר מוקדם  לביתם  לחזור צעדיהם  את הכינו

שלא  כיוון המעות, צרור  לשלום חששו אך  לעפעפיהם , תנומה לתת הדרך מעמל  מעט לנוח רצו  שעות כמה  לאחר 

כן  על  באפר, רועות פרות של  עדר אם כי איש , אין כי ויראו וכה, כה הביטו כספם, צרור  את להחביא היכן ידעו

העצים . אחד על תלו הכסף צרור ואת הזרעים, על  עצמם השכיבו

את  המנהיג רועה איזה  כאן ויש מרעה, בשדה לבדן רועות אינן שפרות הבינו ולא ידעו  לא אלו  סוחרים  אך

ונטל - העץ  אל  מיהר  השנים, שנרדמו עד  הלה המתין העץ, על  המעות את תולים שהם איך ראה  אכן והוא עדרו,

גדול רעש קול  מקימים הפרות הרי הפרות עם יברח אם – לעשות מה כדת בדעתו חכך אך לעצמו, הכסף  כל  את

יקיים הפרות בעל  הרי הפרות בלי יברח אם  ולאידך בקלקלתו , ויתפסוהו משנתם הסוחרים ויתעוררו  הילוכם בדרך 

תרמיל את בקחתם הסוחרים ירגישו  שלא כדי - הכסף  תחת הפרות של בגללים  התרמיל  את מילא כן  על 'פסק', בו 

הסוחרים התעוררו  כאשר הצליחה, תחבולתו ואכן עתה , עד שכב אשר במקום  עצמו והשכיב הוא, ריק כי – המעות

התרמיל את פתחו כאשר  אולם בשמחה, בדרכם והמשיכו העץ  על  תלוי 'מלא' תרמילם את  בראותם שמחו משנתם

שהפרות  יתכן 'איך ותמהו בתדהמה  זה  על  זה והביטו הכסף , במקום  בגללים הוא מלא כי בראותם עיניהם חשכו

הרב אל  לילך לנו  אפשר וכי נו, אמרו , ובסכלותם גללים...' אותו  ומילאו הכסף צרור את ונטלו האילן לראש הגיעו

ולא  הסוחרים, של טפשותם על משחק הקהל  כאשר  דבריו, את מהרי"ד  סיים ובכך הפרות... עם תורה' 'דין לדון

זי"ע . מבעלזא מהר "י לקושיית זו עובדא בין מה כלל  הבינו

דבריו ובתום אביו, לדברי ראש  בכובד והקשיב הצד מן זי"ע מבעלזא אהרן רבי הרה"ק  בנו עמד זמן אותו בכל 

בהאי  אביו גנז  וטמירים עמוקים שדברים באימה, הסביר החסידים ולשאלת פחד, מרוב לרעוד גופו כל  התחיל 

את  מהפכים היו בקדקדם łכל  קצת להם היה  ואם  טיפשותם, מחמת בקושיא נשארו הסוחרים דהנה  עובדא,

היו כסף, צרור ליטול  העץ על עלו  שהפרות יתכן האיך  – להם  שהוקשה  מחמת דווקא דהנה  לתירוצים, הקושיות

כספם . את לגזול העץ על  עלה אשר שהוא רועה שם היה  שוודאי להסיק צריכים

זה - תרמיל  עם  לעוה"ז  ירד האדם התורהוהנמשל , קיום  ידי על  ומרגליות טובות באבנים למלאותו ועליו הלב,

היצה"ר מרוקן זו  ובשעה  לעפעפיהם , תנומה שנתנו דהסוחרים דומיא משמרתו על  האדם  נרדם לפעמים  אולם  ומצוות,

זמנים בהגיע אמנם רח"ל , רעות ותאוות עוונות - גללים תחתם ומכניס  בתרמילו, שצבר הרכוש מכל האדם  לב את

של מקורם  מאין לבחון במקום אך 'גללים', שם למצוא נדהם  והוא לבו, את ובודק  משנתו האדם מתעורר טובים 

מבין  המשכיל  אולם, השפל , מצבו  עם ומשלים מתייאש הוא הרי רכושו את  לעצמו ולהחזיר להוציאם כדי הגללים 

ב'חובות  החכם  כמאמר תרדמתו , בעת האדם  את המכשיל  הוא הרע  שהיצר  ויסיק  התירוצים, עצמן הן שהקושיות

ה )הלבבות' פרק המעשה  יחוד אחריו(שער לרדוף וימהר אוצרותיו, כל  את ממנו גזל  אשר והוא לך', ער  והוא ישן 'אתה 

לארבעה אור של  טובים בזמנים  ולכן שנית, ירדם שלא ולהבא מכאן המשמר על ויעמוד רכושו את ממנו ויתבע

'בודקין החמץעשר  הבית,את את ולא דרך' באיזה  החמץ, של  ושורש מקור מה  הדברים, שורש אחר לחקור עליו  כי 

הגללים , אלו  בכל  למלאותו  פירצה  היצר יהודי.מצא  כל  של  הטהורה הנשמה  זו היקרה  האבידה את ולהחזיר 

בשו"ע מב. שנפסק במה זי"ע  מבעלזא אהרן  רבי הרה"ק  נתן לדבר ס "ב)רמז  תלב  של(סי' בנר אלא וכו' בודקין 'אין

לטמא, טהור  להפך 'דבש ' של  כוחו על  בפוסקים מצינו  וכבר דבורים, מדבש  עשויה ה'שעוה' שהרי שעוה',
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éîå' é"ùø ùøéôå ,'úåéåëìî ãåáòùå äñéòáù øåàù
øöé ¯ äñéòáù øåàù ,êðåöø íéùåò åðà ïéàù ¯ áëòî
øåñéàá êë ìë åøéîçä ïëìå ,'åðöéîçîä ,åðááìáù òøä
äéäú àìù ,äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì éãë õîç

àøçà àøèñä íò úåëééù íåù åìמד.

וסייג  גדר מחיצה  לעשות – עשרה  מחיצה 

ììëáåäàøé àìù òøä øöéäîå 'õîç'äî úå÷çøää
àåä åäùîá åìéôà àöîé àìåíéøãâ úééùò

äøéáòä ïî íãàä úà íé÷éçøîä íéâééñååøéîçäù åîëå ,
ïéãä ø÷éòî ùîî øåñéà íðéàù íéøáãá óà 'õîç'á

'בדיקת  על  לרמז  שעוה  של  בנר בודקים  כך ומשום באכילה , מותרים  הם הרי הדבש לתוך  חיים  בעלי נפלו שאם

לטהור . הטמא את ולהפך היצר ' את 'לגרש שתכליתה חמץ'

הרמ "אמג. ב)כתב סעיף  תלב לבטלה',(סימן ברכתו  תהא שלא כדי הבודק, שימצאם במקום חמץ פתיתי להניח 'ונוהגים

בעלמא, הערמה  אם כי זה  אין  והלא לבטלה , מברכה הבודק  את להציל  זו עצה תועיל איך הפוסקים ונתחבטו

לו . הידועים במקומות הניחם עצמו  הוא שהרי - 'בודקם ' אינו פתיתים אותם  ואילו  מחמץ, נקי הבית  כל  שהרי

שמע וכאשר  שעונים, בתיקון עסק [לפרנסתו  בווארשא שהתגורר  נסתר  צדיק  בשם זצ"ל  מטשעבין הגאון והשיב 

הבין  אליו הגיע  כאשר  אך מפיו , להתברך שיזכה כדי אצלו לתקנו והלך  שעונו את שבר טשעבין גאב"ד אודותיו

חידוש, דבר לו  שיאמר ממנו ביקש  ברירה  בלית הוא, פשוט שאיש  באמרו  לברכו , וסירב בואו , כוונת את הצדיק 

בפסחים ליה וילפינן הנר, לאור היא חמץ בדיקת מצוות דהנה זה], תירוץ  לפניו ואמר סירב, לא זאת (דף ולבקשה

עצמםז:) הם אשר  הגביע את ש 'חיפשו ' יוסף  עבדי אצל  הכתוב הוא מינייהו וחדא פסוקים , מכמה  שוה בגזירה

שם נאמר הגביע של  המצאו  מקום שידעו ואעפ "י השבטים , של  אמתחותיהם לבין יב)הכניסו מד ויחפש'(בראשית

ודפח"ח . זו , בדיקה  על  לברך שפיר  ושייך  'בדיקה', שמיה  כזה חיפוש שאף  מכאן, אלא וימצא', כלה  ובקטן החל  בגדול 

אעשה, מה – האדם יתלונן פעמים דהנה זי"ע, מנחם' ה'פני הרה "ק למד זה  'יצר ממאמר בקרבי הכניס  והקב "ה 

מעמך , ותגרשו  ותוציאנו שתבוא  כדי הייתה  המטרה  אך  הכניסו, הקב"ה  אכן  ליה, אמרינן לזה כ "כ , וקשה  גדול הרע '

להוציאו וגבורה  כוח  הבית.ובידך  מן ויוציאום  שיבערום בכדי  תחילה בכוונה  לשם שהוכנסו חמץ  דפתיתי דומיא ,

ולא מד . יצרו, עם  שיריב ומריבה  מצה מלשון 'מצה ' כי מלבו , היצר  את לעקור שביכולתו ככל שיעשה הכל  ועיקר

ער 'ווייל  - המת את קוברים  מדוע העולם פתגם ידוע הנה  היצר... מרכבת גלגלי תחת למרמס עצמו ישכיב

זיך ' רוחם...)לאזט על העולה  ככל בו לעשות לקברנים נותן  הוא נ(כי ואינו נישט, זיך לאזט  החי – האדם  כל  זה כי ליצר, ותן

רוחו . על  העולה ככל  בו ולעשות בו  לשלוט 

זי"ע מבלאזוב הרה"ק כדברי לדבר , א)ורמז אות ד' מאמר ניסן, מאמרי לצדיק, קל "ה(צבי  בגמטריא מצה  כי ,(135)

ומחצה ושבעה לששים  חצי כל  יעלה  ב'יחץ ' לשנים החצי (67.5)וכשתחלקנה את לאפיקומן לקחת יש הדין מן והרי ,

ושמונה שישים  במנינו ויעלה  אחד חצי על  להסיף  שיש  נמצא יותר כפתור(68)הגדול  כמין ויבואר  'חיים', בגמטריא

'חי'. נקרא זה מייאשו שהיצר הייאוש תחת למרמס נתון שאינו המריבה  – המצה  דייקא כי ופרח ,

כאשר ה"י, הנוצרים  אצל  'כומר' ונעשה  רעה  לתרבות יצא זצ"ל  ביהודה' ה'נודע  בעל הגאון של  מתלמידיו  אחד 

למוטב, להחזירו כדי שבעולם טצדקי כל  לעשות וביקש  מאד, כך על הצטער רבו לאזני  הקשה הבשורה  הגיעה 

לרשות  הפונה  ביתו מרפסת על  פלונית בשעה  ביומו יום מידי לנוח יושב זה  ש 'כומר ' לו , נודע קצר  בירור  לאחר 

לעבור ביהודה ' ה'נודע החליט כן כי כשמעו ויהי ושבים, העוברים על  ולהסתכל  להביט  אז  נהנה כשהוא הרבים ,

בתשובה, להחזירו תקוה  שיש לסימן לו זה  יהיה  לשלום  יענהו אם והיה  לשלום, אותו ולברך  שעה באותה שם דרך

מצווה כך הנשמע  דבר לומר שמצווה וכשם החיים, מארץ לגמרי שהתנתק מוכרח זה  הרי אליו יתייחס לא אם אך

בנימוסין  עמו שוחח  ביהודה' וה 'נודע לשלום , התלמיד אותו  קידם ולשמחתו  עשה , וכן נשמע, שאינו דבר  לומר  שלא

קצר זמן תוך ואכן הכומר, את אליו  להזמין שימהר מתלמידיו אחד תיכף  שלח לביתו  חזר כאשר לשלום, ובירכו

לשעבר . רבו בית אל  הלה  הגיע 

דרך  את עזב מדוע  הלב, מן היוצאים בדברים  ושאלו ביהודה' ה'נודע פתח התלמיד, עם הרב נתייחד כאשר

ע אחר לבו ובשרירות עקלתון  בדרך ללכת  ובחר והיראה שלמד התורה  שבימים  והשיב, הלה נענה  הרע , יצרו  צת

אש"ל  נותנים היו לא עדיין ההם  בימים [כידוע, שבעיר בתים הבעלי אחד  אצל  'טעג' אכל  לינה )בישיבתו  שתיה (אכילה 

חכמים תלמידי ולהחזיק לזון שהסכימו לב נדיבי בתים בעלי שלחן על  סמוכים  היו  והבחורים  הקדושות, בישיבות

על ביהודה ' ה 'נודע  אצל לברר הבעה "ב אותו  ושלח התבשיל , בתוך חטה גרגיר נפל  הפסח  בחג פעם שולחנם], על 
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åðéá 'äöéçî' úåùòì êéøö óàå ,'õîçã àøîåç íåùî'
ìù 'úåöéçî' úåùòì êéøö êë ,éøëð ìù åöîç ïéáì

.äøéáòä ïéáì åðéá ìæøá

àéäååðìå åðéúåáàì äãîòùמהäìãáää ììâá ÷øù ,
íéøãâ 'úåøîåç' úôñåúá íéøöîì ìàøùé ïéá
àìô'ä øàéá äëå .íìåò úåøçì íéøöîî åðàöé íéâééñå

'ïâîä óìà' åøôñá 'õòåé(ô"ùâä ìò ,çìùá)òùøä úìàùá
íëééã ,ïòåèå ìàåù àåäù ,'íëì úàæä äãåáòä äî'

úàæä äãåáòä äî ìáà ,äøåú äøñàù äîáíëìY
íéøãâ íéáøîå äùãç äøåú íåé ìëá íéôéñåî íúàù

íéâééñåúà àéöåäù éôìå ,åì àìå íëì' øîàð äæ ìòå ,
úà øîåù åðéà íà éë ,'ø÷éòá øôë ììëä ïî åîöò

íéøãâäíâ øåôëì åôåñ äæá'ø÷éòá'äøåúä éååéöá Y
øåáòá åì øåîàå åéðéù úà ää÷ä äúà óàå' .íéùøåôîä
äéä åìéà ,åì àìå éì ,íéøöîî éúàöá éì 'ä äùò äæ
úç÷ì' äúéä íéøöî úàéöé ìë éë ,'ìàâð äéä àì íù
íéò÷åùî åéäù äîäá éòîá øáåòë 'éåâ áø÷î éåâ åì
åììä íäéìò äâøè÷ ïéãä úãéî óàå ,íéøöî úàîåèá
íòèäå ,ìàøùéì 'íéðô àùåð' ä"á÷äù àìà ,'åëå åììäå

'îâá øàåáî(:ë úåëøá)êøáì íîöò ìò íéøéîçî íä éë

àìà ïåæîä úëøáá ååèöð àìù óàå äöéáëîå úéæëî
úåëæá ÷øù éøäå ,äòéáù øåòéù éãë åìëàùë ÷ø
'òùøä' ë"àå ,åðìàâð äøåú éøáã ìò úåôñåúäå úåøîåçä

.ìàâð äéä àì íù äéä åìéà úåøîåçá õôç åðéàù

êøãáúçðä âäðî íòè íéðåàâå íé÷éãö åøàéá äæ
äðéàù úìåâðøúä êøãî äðäù ,äøò÷á 'äöéá'ä
,'íåø÷'ä äéìò äìòù øçàì ÷ø äöéáä úà äìéèî
úøáåçî äöéáä éæà äôéì÷ä äìãâ àìù ïîæ ìë êà
ìàøùé úà àéöåä ä"á÷ä êë ,úìåâðøúä éòîá äøåòîå
'äôéì÷' äúéä êà 'éåâ áø÷á' åéäù óà éë 'éåâ áø÷î éåâ'
íîù åðéù àìå íù 'íéðéåöî' åéäù ,íäéðéá äãéøôäù
.íééøöîä ïéáì íðéá íéøãâ ìò åøîùå íùåáìå íðåùìå
õôçä'ù úàæá òéãåäì ,äöéáä úà íéçéðî êë íåùîå
ïéáì åðéá ìéãáäì úåöéçîá ó÷åî úåéäì åéìò 'äìåàâá

.äìåàâì éåàø äéäé æà åàå íééåâä

עם  בטרוניא בא הקב "ה  אין  – מגעת  שידו מקום עד  בודק
בריותיו

,ìáàïî ùøåã ä"á÷ä ïéà éë ,åéúåðåúùò ãáàé àì
ãò íà éë õîçä øçà øæçéå ÷åãáéù íãàä

àøîâá àúéàãëå ,úòâî åãéù äîë(.ç íéçñô)ïéáù øåç

להקל , הפוסקים על  לסמוך גדול מקום יש הדין  עיקר שמצד פסק בפוסקים הרב שעיין ואחר התבשיל , של  כשרותו

מיד  קיבלו אשר הבית לבני הרב תשובת את ומסר  התלמיד חזר מלאוכלו, להימנע  יש  דפסח חומרא משום אך

הפוסקים על לסמוך שבידו וסבר להתאפק, יכול  היה  לא עצמו התלמיד אמנם  התבשיל , כל  את לזרוק  הפסק  את

בלבו, חרטה הרהורי לעורר היצה "ר התחיל זמן לאחר התבשיל . את ואכל  יצרו  עליו וגבר התבשיל , את המתירים

ומתוך  בפסח ', 'חמץ  ואכל  נכשל  שהרי כמותו, עבירה  בעל עוד ואין הוא, ופושע חוטא כי ושוב שוב במוחו וניקר

שבשעתו ידעת, עתה אולם, רבו, לו  השיב מיד ירחם , ה' זרה לעבודה כומר שנעשה  עד דחי אל  מדחי הפילו  כך

אפשר היה הדין ומצד  כלל, בפסח בחמץ  נכשלת שלא הוא פשוט ודבר התבשיל, להתיר  מקום שיש  לך אמרתי

ה', אל תחזור  ולהבא ומכאן חטאיך על להתחרט עצמך על  נא קבל  לכן להקל , המצדדים הפוסקים רוב  על  לסמוך 

גמור . תשובה  לבעל  נעשה ואכן התלמיד , בלב נתקבלו דבריו 

לשיזבןמכאן, רחמנא  תחתית, שאול  עד  משם  להביאו בכדי  היאוש , לפח האדם את להפיל  זו, היא  היצר .שעצת

ובתוך מה. זי "ע מבעלזא מהרי"ד  הרה"ק את פסח  בחוה"מ  לבקר הגיע  זי"ע  מאמשינוב שלום שמעון ר ' הרה "ק

המצות  שמכסים  שעמדה ' 'והיא קודם בהגדה  דאיתא הא על זי"ע  מווארקע הרה"ק זקנו  בשם  לו אמר הדברים 

כוסות  ארבעה  זאת לעומת מדאורייתא, הזה בלילה  חיובם  הם  המצות שהנה  שעמדה , והיא ואומרים הכוס ומגביהים

מן  שהם המצות את  ו 'מסלקים ' מדרבנן  שחיובה  הכוס את מגביהים אנו כי בזה לרמז  ובא חכמים, מתקנת רק  הם

להורות שעמדה  והיא ואומרים  התורההתורה, בדרך  מעמד להחזיק ולנו  לאבותינו  שעמדו  הם חז"ל תקנות קיום  רק ,כי

מבילגו מהר"ם לבנו וציווה המהרי"ד ונתלהב ה'. מצוות את לקיים  שנוכל  עלינו  ה'שומרים ' הם והסייגים הגדרים רייא וכל 

האבד'... 'דבר מפני המועד בחול  אפילו זאת לכתוב שמותר לומר מוסיף  כשהוא לזכרון הדברים  את לרשום זי"ע 

הטעם לבאר זי"ע סופר  החתם הרה "ק  בשם שאומרים  פלא דבר שליט"א מסיקוורא אדמו"ר  כ"ק  לזה הסמיך

ביותר, בבערלין הארורה ההשכלה ישראלששלטה במנהגי זלזלו  שם סיקוורא...כי – הקודש נתיבות פסח של בהגדה  (הובא

רכב) .עמ'
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íéúá éðù÷ãåá äæå ,úòâî åãéù íå÷î ãò ÷ãåá äæ'

úòâî åãéù íå÷î ãòåðãîìå ,'åáìá åìèáî øàùäå ,
ìòå ,åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéàù ,ïàëî
ãåò ,àì åúå úòâî åãéù äîë ãò ÷ø ÷åãáì íãàä
ãò ÷åãáì äìåãâ äáåç åéìò úìèåî ,ïëàù ,ïàë åðãîì
úòâî åãéù íå÷î ãò òéâäìå ,úåùòì åçåëáù äîë

.úåìöò éîòèî úåçô àìå

úàæ'ïøäà úéá'ä øîàå ,'åáìá åìèáî øàùä' ãåòå
èéî' ìèáì êéøö åéãéá òéâî åðéàù íå÷îáù ò"éæ
úåéäì úå÷÷åúùääå áìä ïåöø åðééä ,'õøàä ÷éèù à
÷÷åúùéù àìà íãàäî ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä ïéà éë ,áåè

åéúåçåë éôëå åúìåëé éôë äùòùîå ,áåèìïî åì åðúéðù
éðéðò øàùá ïä äùòîá íééåìúä íéðééðòá ïä Y àéîù

.ìëä úà äùòë åì áùçð ,'ä úãåáò

ãåñéáäòåãéã ,ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä øéáñä äæ
ìò' íéëøáî òåãî äéùå÷äøåòéáúòá 'õîç

ú÷éãáúòá àìå õîçäôéøùá íìåòä ïî åøåòéá,àìà ,
òåãéä éôë(ì"ðä æ"áãøä éøáãëå)'øöé'ä ìò æîøî 'õîç'äù

¯ éáì éúéëæ øîàé éî éë ,øéôù éúàéúøòáõîçä úà
úòá ÷øå ,éáø÷á øùàú÷éãá'úåå÷ì åãéáù 'õîç

øåòéá ìò' êøáî øéôù éøîâì åøòáì äëæéù ìçééìå
.'õîç

ãåòúòá øîåì íãàì à"àù óà éë ,æîø êøãá ì"é
,íðîà ,ïåëðëå úãë åúàî åøöé øòáì äëæù øåòéáä

ùãå÷ä ìà úùâì ãçà ìë ãéá÷åãáìY õîçä úà
úîçìî ,äîçìîì àöåé àåä éë æéøëäìå åéøçà ùôçì

áåèå êéøùà ïë äùåò äúà íà'å ,òøä øöéä ãâð äåöî
'êìäîçìîì àöéù ïååéëîù àöîð ,'éìò øîåâ ì÷ì' éë

êøáì åãéá ïëìå ,ìëä úà äùòù åîë åì áùçð øáë

äàéöé'ä ïîæ àåä æà éë Y õîçä 'ú÷éãá' úòùá

ìò àìà äàöåúä ìò ìëúñî ä"á÷ä ïéàå ,'äîçìîì

,'ä ïåöø åùôðá íéé÷ì íãàä ìù ïåöøäå úåìãúùää

.ìëä äùò åìéàë êøáî øéôùå

לחברו אדם בין ענייני ותיקון הכנה  - פניו שהכסיפו

ãåòúåøåãä é÷éãö åæîøåðéååèöðù 'õîçä' ììëáù

íìåòä ïî åøòáìíãàä áìá ïëåùä 'õîç'ä àåä ,
åøáçì íãà ïéáù íéðééðòá èøôá÷"äøä éøáãë ,

ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä(ìåãâä úáùì ã"åñá)äðùîä ìò
(:çî íéçñô)ìë øåàéù åäæéà'åôéñëäùåãîòù íãàë ,åéðô

ò"åùá ÷ñôð êëå ,'åéúåøòù(á óéòñ èðú ïîéñ)äöî'
åôéñëäùà"âîä áúëå ,'õîç àåä åéðô(ä"÷ñ íù)ìáà'

ïéà íìåòääæá æîøä áúëå ,'äæá íéøäæð,íéùðà ùéù

,íéáøá íäéðô íéðéáìîå íäéøáçì ïéãåãéç éøáã íéøîåàù

éàãååá åäæ 'åéðô åôéñëäù' åäæå ,àøåéç àúàå à÷îåñ ìæàå

øåîâ õîçå ,ø"äöéä úöò ì"öø ,,äæá íéøäæð íìåòä ïéà

àøé úåéäì äöåøù éî éàãåáå ,éðà ÷çöî íéøîåà éë

ìëå ìëî åøòáìå ,õîçä äæî øäæð äéäé íéîù'מו.

ïëàå÷ñåò àåäù úòá íâù ,äøåúá ìåãâ ììë äæ
úìåæä ãåáëá ãàî çéâùé íéîù éöôçáמזàìù

éåàå ,'äæá ïéøäæð ïéà íìåòäå' ,äìéìç åãåáëá òåâôì
íåé÷á åîâôé áì úîåùú øñåç éãé ìòù úåéøáì íäì

å"ç äøéáòá äàáä äåöîë äìéìç áùçéúù äåöîäמח.

הנרמו . את גם שורפים החמץ  שבשריפת קדושים ישראל  מנהג דהנה  ואמר, המליץ זי"ע  ברוך' ה 'מקור  הרה "ק

נוגעת  שהיא מכיוון נשרפת הנוצה בשלמא כי צ "ב, ולכאורה  החמץ. בדיקת בשעת בהם שהשתמשו  והנוצה

ביאורו, אלא ישרפוהו, מדוע בחמץ  כלל  נגע  שלא הנר אבל  בשריפה. שדינו עצמו בחמץ  הבדיקה בשעת בעת

בשריפה דינו  כך ומשום  האדם , חטאת לחפש עזר שהנר ונמצא  כידוע, העוונות לבדוק צריכים  החמץ .בדיקת

לבאר, מחיפושהוסיפו  ובחיפוש  והדחה , שטיפה  בנקיון , כוחם  בכל ועמלו הבית בני שטרחו  רבים  ימים  זה  שהנה 

לשריפה דינו  אחת – חסרונות' ו 'מחפש  ובודק הזה  הנר מגיע  זאת, כל  ואחר חמץ. גרגיר כל  .אחר

שלמז. בחצרה  גדלו אשר פרי עצי על  האילנות' 'ברכת לעשות נוהג היה  זצ"ל  אויערבאך זלמן שלמה  רבי הגאון

ועדיף והדקדוקים , ההידורים כל  בתכלית בשלמות ברכתו  אין כי אותו, 'לעורר ' אליו ניגש  פעם  אחת, אלמנה

הש ביותר, מהודר  באופן לקיים יוכל  ששם הרבה עצים גדלים בהם  אחר  במקום לברך  אני לו אף  הגרש"ז לו יב 

המצוה, בעשיית ארנין'מהדר אלמנה  ב'לב הוא  הידורוה 'הידור' הוא וכדאי שלה , על  מברך שאני שמחה שהיא ...

אחרים ... מהידורים זה

לא מח. זי"ע , מזוועהיל  משה גדליה  רבי הרה "ק של  בתו  עם  ז "ל  פרישטיק  שלמה  רבי הרה"ח של  נישואיו לאחר

שלמה רבי הרה"ק זקנו אצל  ואילו מכונה מצות לאכול נהג אביו  כי המצות, חג בפרוס לעשות מה  ידע
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äðäåçñô úåëìä ùéøá ò"åùá ÷ñôð(à èëú)ïéìàåù'
¯ äâä ,íåé íéùìù çñôì íãå÷ çñô úåëìäá
êùîäáå ,'çñô êøåöì íééðòì ï÷ìçì íéèéç úåð÷ì âäðîå
,'ïñéð ùãåç ìëá íäéðô ìò ïéìôåð ïéà' øáçîä éøáã
øàáì ò"éæ 'æåáé'æòîî êåøá éáø ÷"äøä íùá àøîàúîå

,íéã÷äì à"îøä äöøù ,úåëéîñä úàøáã úìéçúù

ïúéå ,äáçøäá åéëøö ìë åì åéäéù ,åäòøì ùéà åâàãé

íééðòì 'íéèç úåòî'
מט

éëøöì íãàä âàãé ë"îçàì ÷øå ,

åîöòåîöò àåä óàù Y 'íäéðô ìò ïéìôåð ïéà' àäéù
äìéôð éãéì àåáé àìנ.

ואם  אב כיבוד  מצות – אמך  ואת אביו את  כבד 

áéúë'úåøáãä úøùò'á(áé ë úåîù)êéáà úà ãáë'
àúééøåàãî åæ äùò úåöî äðäå ,'êîà úàå

' àéäùúåøåîçáù äøåîç'(à"ä à"ô äàô éîìùåøé)úâäåð
êà ,ïîæ ìëáå úò ìòá÷æçúäì øúåéá 'àîøâ ïîæä'

åæ äåöî íåé÷áúéá ìà åáù ãîçä éøåçá øùàë ,
íäéøåäנאøåæòì íäéìòù íúéá åîé÷ä øáëù íúåà íâå ,

.íäéøåä éãéá òééñìå

øáëåêåðéçä øôñá áúë(âì äåöî)åæ äåöî éùøùî'
øéëéù íãàì åì éåàøù [íàå áà ãåáéë ìù]

הלך  לעשות, מה  כדת ידע לא אביו שלחן על  ה 'סדר ' את לערוך שעמד  וכיון מאד, חמור הדבר היה זי"ע  מזוועהיל 

ספיקו את העלה ודחילו ברחימו עצמו. מזוועהיל  הרה"ק  פי את לשאול לו יעצו  והם ירושלים, רבני  עם להתייעץ 

'וכי  ברורות לו ענה דיבור כדי ובתוך במהירות, השאלה את קרא אשר שלומ 'קה  ר ' של  לידיו  ומסרו הנייר, על 

שתי  אותך ישאלו בשמים  לא, או  מכונה ] [-מצות מצות' 'מאשין אכלת אם אותך ישאלו  שבשמים אתה סבור 

ביהודי...' ח"ו  תפגע  לבלתי פיך את שמרת  והאם  אסורות , בראיות מלהסתכל  עיניך את שמרת האם שאלות,

השאלה על  שלומ 'קה  ר ' השיב לא א"כ  שאלוהו דבריו ומשסיים אברכים, לכמה  זה  מעשה שלמה רבי סיפר פעם

ונזדעק  בקרבו  לבו  נסער שאלתם את כשמעו ויהי מכונה, מצות עלבענין לעג הוא  שהשיב , ודאי השיב, לא 'הוא

אחר יהודי  ברגשות פגיעה  של  דאורייתא באיסור נוגע  הדבר כאשר החומרא אביו)כל  ברגשות (של פגיעה  במקום  כי ,

בעולם ...' חומרא לשום  מקום  אין  זויהודי עובדא להם מספר  היה לא אותו , ישאלו שכך יודע  היה שאם והוסיף , ,

ביהדות. גדול  יסוד  להם חסר כי כלל ,

ושעתיים,מט. כשעה למשך פסח של  הגדה בעת זי "ע חיים ' ה'דברי הרה "ק  התלהב ה'סדר' עריכת בעת אחת שנה

זי"ע מלעלוב מענדל  אלעזר רבי הרה "ק של הסדר זו בשנה ואמר נענה מכן ירושלים)לאחר בעיה "ק דר  מאיר(שהיה 

מאחד  גדול סכום אליו  נשלח שנה באותה  כי הדבר, סיבת נודעה  הימים ברבות הסדרים , מכל  ונעלה מאד למעלה 

הקודש עיר עניי בין חילקו הוא אבל  בשעתו, המלך כשלמה החג  את לחוג זה  בסכום סיפק  והיה שבחו"ל , מאנשיו

מעלה מעלה סדרו האיר  ולכן כראוי, החג את לחוג ל)שיוכלו עמו ' זי "ע היילפרין אלחנן  רבי להגה "צ החן  אמרי .(הגש "פ

צרכיו .נ. כל  לו  לספק ידאגו  השמים  ומן וחסדים רחמים  עליו מעורר הוא בזה לאחרים  שדואג גופא זה ידי ועל 

במשנה שנינו הנה  קיד.)כי אחרים(פסחים אלא בעצמו מוזג שאינו 'חירות' מנהג להראות ראשון', כוס  לו 'מזגו

לעצמם, מוזגים המסובים שאר  כל אבל  הבית, בעל  כלפי  רק נוהג זה  הרי דדינא מעיקרא כי ואם עבורו, טורחים

שכל נמצא זה  שלפי אלא לו. מוזגים אחרים  אלא לעצמו מוזג אחד שאין המסובים, בכל  זאת נהגו רבים אמנם 

ומה למזוג', 'טורח אחד כל  סוף  סוף שהרי בתקנתם ', חכמים  הועילו  'מה לשאול  מקום יש כן ואם לשני, מוזג אחד 

עשו ישראל  שבני ידי שעל ובספה "ק בחת"ס דאיתא מה עפ "י וביארו לעצמו. מוזג שאינו בכך הגדולה המעלה

אחד  כל  מתעסקים אנו אף זאת ולזכרון  החסד, במידת עימם נהגו השמים מן גם  אזי במצרים השני עם  אחד  חסד

בעלמא... 'לזכר' רק  זה ואין השני. של  שבשמיםבטובתו  ואבינו יעזורו', לרעהו  'איש כי ודור', דור 'בכל  הוא  כך אלא

השם ברכת מלא  כוס לנו  ו'ימזוג' עלינו .ירחם

טבריא גאב "ד זצ"ל ווערנער זאב אשר  רבי הגה"צ בבית אחד עני התאכסן פעם  זה, בהפלגתו ובעניין מפורסם  (שהיה 

זו) להסירםבמצוה  קשות לעמול  צריכה הרבנית והיתה בכינים , מלא היה זה שעני עקא דא אך ארוכה , תקופה במשך

חיים בעלי כמה  בשביל  וכי בצדקותו, לה נענה  הסוף ... יהיה  מה אותו ששאלה עד ומבגדיהם, הילדים  של  מראשם

מדה, כנגד שמדה לומר, והוסיף ביהודי... נפגע כאלו לוקטנים ויציקו  יפריעו  לא  הם  אף  – להם 'מפריע' שאינו מי

באדמה... מוטמן כשיהא ושנותיו ימיו אריכות ר "מ)לאחר עמ' נעלה .(מאד

שיעסקונא. 'הזמן' סוף  לקראת הבחורים את מעורר זצ"ל  לעווינשטיין יחזקאל  רבי הגה"צ 'המשגיח' היה  וכבר

שזו ולהשכיל להבין עליהם כי כאמור  והיינו יעשון. אשר המעשה  את ידעו למען ואם , אב כיבוד  בהלכות
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,äáåè åîò äùòù éîì ãñç ìåîâéåìáð äéäé àìå

äáåè éåôëå øëðúîåäòø äãéî åæù ,úéìëúá äñåàîå
íéùðàå íé÷åìà éðôìנב.íàäå áàä éë åáì ìà ïúéùå

íìåòá åúåéä úáéñ íäúåùòì åì éåàø úîàá ïë ìòå ,
åäåàéáä íä éë ,ìëåéù úìòåú ìëå ãåáéë ìë íäì

.'...íìåòì

äðäïåëéøàé ïòîì' åæ äåöî íåé÷ øëù éë äøåú äøîà
ì"æç åùøéôù íâäå ,'êéîé(:èì ïéùåãé÷)äðååëäù

ééçì äãé ìò úåëæì øîåìë ,'êåøà åìåëù íìåòì' ø÷éòá
äðùîá àúéà øáë êà ,àáä íìåòä(äàô 'ñî ùéø)àéäù

ãáìî äæä íìåòá ïäéúåøéô ìëåà íãà øùà úååöîäî
àáä íìåòì åì úîéé÷ä ïø÷äנג.

éúòîùåì"æçá àúéàã ,ì"öæ 'éåìä èáù'ä ìòá ïåàâäî
åøåãéä úåëæá 'úåëìî'ì äëæ êìîä äîìùù

'íéëìî'á êøåàá áåúëë 'íà ãåáéë' úååöîá ìåãâä'à)

(á ÷øôנד.

הרבה בה  לדקדק צריך  ובאמת הסדר... בליל  מצה אכילת של  עשה  ממצות במאומה 'נופלת ' ואינה היום , מצוות

ישראל ממנהג דקדוק  או  חומרא ולא דאורייתא, עשה מצוות היא או"א כיבוד שכן בפסח, ה 'חומרות' מכל  יותר

קדושים ...

יהודי  וראה קודש, השבת יום בעצם  עיר של  ברחובה פעם  הלך זצ"ל  אויערבאך זלמן שלמה  רבי שהגאון מסופר

כתפיהם, על ו'טליתותיהם' הנפש ובשלוות בניחותא בניו  מהלכים  ולאחוריו ספסלים , כוחותיו בשארית הנושא מבוגר 

שלא  עצמם על  'מחמירים' שהם  הבנים הצטדקו הנוראה , העזות מידת על  מששאלם במאומה. לו  מסייעים ואינם

בשבת שבירושלים)'לטלטל ' העירוב  על סומכים המשא (ואינם את כתפיו על  ליטול  לו נתנו כן על מקפיד, אינו אביהם ואילו 

ובמשך  האב, על ההכבדה חשבון על באים כשהם כאלו , 'חומרות' למשמע - זצ"ל  להגרש "ז  מאד חרה  הדבר הכבד .

'חומרא'... במקום  האב על  להכביד כזו, טיפשות השמעת – בדרכו שנקרה מי כל  בפני חזר  ימים  וכמה כמה 

מזניח הוא והרי חומרות, גבי על בחומרות השיטות כל ידי לצאת הפסח בהלכות ה'מדקדק ' יש  ייאמר, ולדידן

כזו ... 'טפשות' לך היש אמו... ואת אביו  את לכבד  לפניו  העומדת דאורייתא עשה מצווות

הפסוקנב . על  הרמז בעלי לא)אמרו כז לאביו'(בראשית מתחילתםויבא  והפוך', 'ישר נקראים יחדיו  אלו תיבות שב' ,'

יכבדוהו, שבניו - אצלו  הדבר ישנה אב, יכבד אשר  שבן בעולמו הבורא הטביע כך  כי  לתחילתם, ומסופם לסופם

הדברים ... יחזרו אליו גם ואם , אב  מכבד שאינו ומי

הקמח'נג. ב'כד בחיי רבינו  כתב ואם)וכך אב כיבוד כזהב,(ערך בחונה מצוה  והיא ואם , אב כבוד מצות כח 'גדול 

או מעשיו, בכל  השי"ת לו  שיוסיף והצלחה  בשלוה  או הזה , בעולם  פירות בשכרה  יש  כי לעין רואים  והבריות

הזאת  במצוה  הקבוע  השכר והוא  ימים, .באריכות

בטרם אותם ממלא והיה אביו, של  הצטרכויותיו על  ובודק  מעיין היה שתדיר  חלפתא, רבי על  מסופר בחז"ל 

ואני  יקראו טרם 'והיה שכתוב מקרא בו  ונתקיים מידה ', כנגד 'מידה השמים מן  עמו ונהגו – מעמו אביו יבקשם 

כד)אענה' סה  מבוקשו .(ישעיה  על  ולהתפלל  לבקש  פיו  פתח  בטרם  ולברכה לטובה  משאלותיו כל  השמים מן ומילאו –

סופר' ה 'חתם כתב ע"ב)וכה שסב דף ח"ב חת"ס, דרשות לו(עיי' ראוי שאינו  לחשוב הבן ראש  על  יעלה לפעמים  כי ,

ולכבדם  לשמשם כדי  מזמנו כולםלבטל כנגד שהיא בתורה  לעסוק בידו  יש  זו  בשעה  האדםשהרי יחשוש ולבל  ,

כלומר  ימיך ', יאריכון 'למען תורה הבטיחה לפיכך הזה ימיםלדבר  לו  ישלים  שהקב"ה  יזכה  מזמנו עכשיו  יבטל  שאם 

אב כיבוד  משום לעשות הספיק שלא  מה ותפלה  בתורה  להשלים  יוכל ואז חיים , .ושנות

אומר שהיה זי"ע שמחה' ה 'לב הרה"ק  של משמיה  העולם ,ומתאמרא בזה  חיים' 'שנות קצבת אדם לכל שיש 

להשלים כדי יותר ימים  ויאריך חייו, ימי  שנות מכלל לו נכללות אינן ואמו  אביו  בכיבוד  עוסק שהבן השנים אותן וכל

לו  שנקבע השנים  מספר משך לג)לחיות עמ' פתיחה  אב כיבוד  חלק הארפענעס להרב דוד' ב'ויברך .(הובא

אב '.נד. כיבוד 'מצוות בזכות מדרגותיו  לכל  שזכה עצמו  על  אהרן' ה 'בית העיד וכך 

משה רבי הנודע  המחנך הגאון עם  בשנים  רבות לפני שהיה  מעשה  דשופריא, קרתא מחשובי אחד יהודי סיפר 

מעמו מתברך היה ויום  יום ובכל  זי"ע , איש ' ה 'חזון הגה "ק  עם שחרית יום בכל  להתפלל  נוהג היה הלה  זצ"ל , טורק 

תלמידיו  את משה  ר' הביא אחד יום טבא'. 'צפרא אחד (מת"א)בברכת ניגש  בחדרו שהותם  בעת החזו"א, אל 

אין  החזו"א לפני בעמדנו כאן ארץ, 'דרך  משה , ר' לו  אמר  מה, דבר בלחישה  לשאלו  ורצה משה ר' אל  התלמידים

בני, שאלתך מה  ושאלו החזו"א אותו עצר התלמידים, שאר בין זה תלמיד כשעבר מכן לאחר מאומה'... מדברים 
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ø"äéäðùä ãåò äëæðå ,âçä ùã÷úä ìéì úàø÷ì éåàøë åðîöò ïéëäì åðìåë äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìîנה

.íéçñôä ïîå íéçáæä ïî ìåëàì

אשר ככל  אותו  שאל  – לך מורה  החזו"א אם משה  ר' לו  אמר משה... ר' אל  מביט  שהוא כדי תוך התלמיד  שתק

לא  מעולם א. דברים: בב' החזו "א לו ענה  איש', 'חזון להיות הרב זכה ובמה  היאך התלמיד  וישאל  נפשך, תאווה

ב. לריק. אחד רגע  אפילו  ואםביטלתי אב  כיבוד במצוות מאד  מאד נזהרתי קצח).מעודי עמ' ח "ד  איש במעשה עוד .(וראה

אמרונה . וכבר  לגאולה, הראוי זמן הפסח, לחג בסמיכות אנו עומדים הנה  כי אמר , זי"ע  הרי"ם' ה'חידושי הרה "ק

קיח :)חז "ל  בשמירת (שבת ביותר להיזהר עלינו  שומה כן על  נגאלין', היו  מיד שבתות ב' ישראל שמרו 'אלמלי 

השלימה . לגאולה כבר  שנזכה כדי הפסח שקודם  שבתות ב'
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אדם כי יקריב! )א, ב(

חג  לקראת  קדחתניות  בהכנות  מצוי  כולו  ישראל  עם  לבב,  וטוב  שמחה  מתוך 
הפסח הממשמש ובא. רעם שואבי האבק מנסר בחלל, מתערבב בניחוחות חומרי 
הניקיון הפזורים בכל פינה. ממאפיות המצות עולה עשן המיתמר לגבהים, ובכל 

קרן רחוב נערכת חלוקת 'קמחא דפסחא'.

עניין צחצוח הבית ונקיונו מכל בדל חמץ, מחייב מחשבה והתבוננות בכמה רבדים. 
ראשית, זוהי המצוה היחידה בה משהו שגרתי שכולנו מורגלים בו כמו חמץ, הופך 
לשנוא, מתועב ונרדף כל כך, ברמת 'בל ייראה ובל יימצא'. שנית, ההלכה קובעת 
לנקות  קדושים  ישראל  נהגו  זאת  ובכל  החמץ,  בביטול  חובה  ידי  לצאת  שניתן 
ולצחצח את הבית מכל פירור ולבערו מהעולם, לא להותיר לו זכר בתוככי בתינו, 

למרות שהדבר כרוך במאמץ לא קטן בכלל!

שלישית, רוב איסורי התורה הם איסורי אכילה, ואילו 
חמץ בפסח - הוא איסור הנאה לא רק בימי החג, אלא 
אף חמץ שהיה ברשותו של יהודי - אסור בהנאה גם 
איסור  שבכולן,  הקשה  ואולי  ורביעית,  החג!  לאחר 
חמץ הוא איסור התורה היחיד שבימי הפסח איסורו 
גם אם הוא מצוי  פירור בודד אוסר באכילה  במשהו, 
כה  שאיסורו  בחמץ  יש  מה  למה?  ענק.  סיר  בתוך 
למה  בו,  טמון  מה  מסמל,  הוא  מה  ומחמיר?  קיצוני 
העולם  מן  לבערו  ומתאמצים  מהדרים  כה  אנחנו 

לחלוטין?!

סודות  ומגלים  רבותינו,  עוסקים  הללו  בשאלות 
שהוא  ומה  החמץ,  איסור  של  הקלעים  מאחורי 
ג'  חלק  בתשובות  הרדב"ז  של  תגלית  הנה  מייצג. 
שבעיסה',  ה'שאור  את  מסמל  החמץ  תתקע"ז:  סימן 
ומעשיו  לבו  את  ומקלקל  שמחמיץ  הרע  היצר  את 
לעיסה,  מוסיפים  אותם  השמרים  כמו  יהודי.  של 
כי  עצומה,  השפעתם  אך  מזערית  נוכחותם  שאמנם 
הם מנפחים את העיסה, מחמיצים אותה, משנים את 
צורתה - כך היצר הרע השוכן בלבנו, הוא קטן ומזערי, 

אך השפעתו הרסנית ומזיקה. ולכן - - - 

לכן אנחנו יוצאים למרדף אחר החמץ, המסמל כאמור 
את היצר הרע. אנו מבקשים לטרוח, להתאמץ, לפעול 

בכל כוחנו - כדי לבער את החמץ, לבער את היצר. אנו 
משפשפים בכל הכח, משתמשים בחומרי ניקוי חזקים, שואבים בשואבי אבק רבי 
עוצמה - כדי לפעול בתוככי לבנו את ביעור החמץ, כדי לבער את היצר הרע מכל 
ולמען  ונסיונותיו מעמקי נפשנו,  נידחת בלב. אנו מבקשים לגרש את היצר  פינה 

המטרה העילאית הזו אנו מתאמצים בכל הכח, לבל יישאר ממנו זכר!

מתברר, כי למצוות ניקיון הבית מן החמץ יש משמעות עמוקה: 'האדם נפעל כפי 
פעולותיו' - כפי שכותב בעל ספר החינוך, ואנו מבקשים שהפעולות שאנו עושים, 
הטרחה המייגעת שלנו כדי לבער חמץ - יהיה בהן את הכח להשפיע עלינו לנקות 
את נפשנו, למרק את ליבנו, לצחצח את נשמתנו. פעם בשנה אנו מבקשים לזרוק 
החוצה מתוככי הלב את כל הארס וההרס שהטיל בנו היצר, ולהגיע בלב זך ונקי 

לליל הסדר, ליל הגאולה!

לפסח  הנקיון  עניין  את  המתאר  התלמידים'  ה'חובת  בעל  של  דבריו  נאים  כמה 
שמתוך  לפי  אהבה,  בחינת  הפסח  'חג  לשונו:  מתק  מתוך  ונעתיקם  ומשמעותו, 
חביבות ואהבה רצים לקיים מצוות אבינו שבשמים... רוצים הם להיכנס כל כולם 
לחורים ולסדקים, קופצים הם מעל התנור, מכניעים ודוחקים עצמם אל מתחת 
למיטה, כי הלב עורג! ומעתה, קשה להם לדבר דברים שאינם מענייני הפסח כמו 

להגעיל הכלים או למרק ולצחצח הבית כולו...'

מתחת  מתכופף  או  העליון  למדף  מטפס  מתאמץ,  יהודי  בו  הזה  הרגע  כן!  אכן 
למיטה כדי לגלות פירור חמץ שעוד תקוע אי שם, הוא ביטוי של אהבה לעשות 
מצוות בוראנו, להתאמץ כדי למרק את הבית ממה שהבורא גזר עליו שהוא מתועב 
על  משפיע  הזה  הנרגש  והנקיון  אלה!  בימים  ודחוי 
האדם למרק את לבו ולצחצח את פינות נפשו. כשהוא 
משפשף בין חורי המרצפות הרי הוא מפשפש בין חורי 
שבעיסה  שאור  בדל  כל  משם  לבער  מחפש  נשמתו, 

שהותיר היצר!

דווקא בגלל שהחמץ מצוי כל כך, נקיונו דורש כוחות 
כה גדולים ומשמעותיים, טרחה והקרבה של ממש. זו 
גם השליחות שלנו בנקיון הלב - למרק אותו מלכלוך 
מתוך  לבער  הרגל,  מתוך  יהודי  של  בלבו  שדבק 
אולם  שגרתיות,  שהפכו  חיים  ודרכי  הנהגות  הנפש 
מאמץ  דורש  זה  נכון,  כך!  כל  וארסיות  מסוכנות  הן 
סוגי  כל  את  לבער  העת  זו  אולם   - גדולה  והקרבה 

החמץ גם יחד!

מכם',  יקריב  כי  'אדם  במילים  פותחת  השבוע  פרשת 
 - המקריב  האדם  כי  משמעות  טמונה  אלה  במילים 
מקריב מעצמו, מתוכו, מקרב לבו. כדי לעשות נחת רוח 
לבורא עולם נחוצה הקרבה, דרוש מאמץ, צריך לקחת 
לבערו  החוצה,  ולזורקו  הלב,  מתוככי  מבפנים,  משהו 
תפקידנו  זה  אלה,  בימים  שלנו  השליחות  זו  מהעולם. 

בשעה זו!

הניקוי  חומרי  את  ביד  מחזיקים  כשאנו  יקרים,  אחים 
המשמעות  את  נזכור  הבה  החמץ,  אחר  ומתרוצצים 
למרק  גם  עצמנו  על  ונקבל  בחמץ,  הטמונה  העמוקה 
מתוך הנפש הרגלים שהתרגלנו אליהם, סכנות רוחניות 
שאיננו חוששים מספיק מפניהן. זה הזמן למרק מהלב, מהכיס ומהבית כל בדל יצר 
הרע, כל פירור של נסיון, כל גרגר של סכנה רוחנית, וכך נזכה להיכנס לחג הפסח 

טהורים וזכים, ולהיגאל מכבלי היצר לחירות עולם!

שלושה ימים שהצילו חיים!

שהתקשה  ביהודי  שהיה  ומעשה  אישי,  באופן  להעיד  ביכולתי  הבא  הסיפור  על 

גילה אותו היצר הרע האורב לכולנו. הוא נמשך  להצליח בעיסוק רוחני, ועד מהרה 

אל חברים פחות טובים, ואלו הסיטו אותו ממעלתו כבן מלך, והסיתו אותו להחזיק 

במכשיר טכנולוגי מהסוג הפחות כשר, כדי שיהיה לו קשר עם העולם וכדי שיהיה לו 

מעניין בחיים... - רחמנא ליצלן.

מתחדשים בחג האביב!
אנשי בשורה אנו היום, כי במועד חג האביב - חג הפסח, 
נתחדש בסייעתא דשמיא בהופעת הכרך השלישי בסדרת 
שבידיכם  הגיליונות  אוצר  ובו  השבוע',  פרשת  'פניני 
מסודרים בזה אחר זה לפי סדר פרשת השבוע והמועדים. 
יהודים  רבבות  מכר,  לרבי  ה'  ברוך  הפכו  וב'  א'  כרכים 
בעולם כולו רכשו אותם ונהנים מאוצרותיהם, ועתה - כרך 

ג' עומד להופיע!

מתענגים  וב'  א'  כרכי  רוכשי  רבבות  דשמיא,  בסייעתא 
שבוע  כל  כאשר  הגיליון,  אוצרות  על  בשבתו  שבת  מדי 
הם זוכים לתובנה מרוממת על ערך יהודי העולה מפרשת 
ומרתקים,  מרגשים  בסיפורים  ומעוטר  מלווה  השבוע, 
המוגשים בצורה שווה לכל נפש. הדברים מוצאים מסילות 
ללב הקוראים, ואלפי יהודים מעידים על מהפכים חיוביים 
באותיות  בספר,  הסדורים  הגיליון  למאמרי  הודות  שחוו 

מאירות עיניים ובהגשה מרהיבת עין.

גם אתם - קוראיו הנאמנים של הגיליון, מוזמנים לרכוש את 
הספר החדש שיופיע השבוע בחנויות הספרים המובחרות, 
הנהגות  סיפורים,  מאמרים,  של  בלום  מאוצר  וליהנות 
כל  ומעשירות  השבוע  מפרשות  העולות  פנינים  וסגולות, 
איש  בין  מרוממת  שיחה  או  שבועי,  שיעור  שבת,  שולחן 

לרעהו. להזמנות מרוכזות חייגו: 055-677-8160.

כיצד איטום בשקית ניילון הציל 4 נפשות בישראל?

לעילוי נשמת
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לעילוי נשמת
הרה"ח רבי פתחיה סעלישער בן הר"ר יוסף יונה הי"ד רוזנברג 

מזקני חסידי בעלזא, נעקה"ש בשנות הזעם - י"ג בסיון תש"ד
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המכשיר אומנם הפיג לו את השעמום, אולם בד בבד הפיג גם את יראת ה' שבערה 

נחשף  הוא  הזה  המכשיר  דרך  בלבו.  שפיעמה  שמים  יראת  של  הלחלוחית  את  בו, 

לחומרים מסוכנים רוחנית, הכיר חברים נוספים - מסוכנים לא פחות, ובאופן כללי 

כי הוא שועט במורד הרוחני  והידרדר מדחי אל דחי. נראה היה  מצבו הרוחני הלך 

ללא יכולת לעצור...

את  תיאר  הוא  ושוחחנו.  נפגשנו  תשפ"א,  בשבט  י"ז  'בשלח-שירה',  שבת  במוצאי 

הקשיים העוברים עליו, את הבדידות שנכפתה עליו עקב ימי ה'סגר', ותירץ באינספור 

לעולם  קשור  הוא  בזכותו  וכמה  הזה,  במכשיר  להחזיק  מוכרח  הוא  למה  תירוצים 

את  המסכן  מהמכשיר  שיתנתק  והתחנונים  הבקשות  כל  כלשונו.  קורה',  מה  ו'יודע 

חייו הרוחניים עלו בתוהו, כלה ונחרץ עמו להמשיך להחזיק בסם המוות הרוחני הזה 

- ויהי מה!

לקראת סוף השיחה, דיברנו על סיפור יציאת בני ישראל ממצרים, כיצד היו שקועים 

בעומק הגלות, ומשה רבינו ביקש לצאת רק לשלושה ימים, מתוך הבנה ששלושה ימי 

גמילה מבוץ הגלות - כבר יפתחו להם את השער לחוש את טעם הגאולה והחיבור 

עם בורא עולם. לפיכך, ביקשתי ממנו שלושה ימי ניתוק. רק שלושה ימים של ניתוק 

מהמכשיר, של אוויר צח וזך, נקי מהמיאוס שמציף את נשמתו דרך המכשיר. אחרי 

שלושת הימים - אם ירצה חלילה - יוכל לשוב אליו כאוות נפשו!

ניילון  שקיות  בכמה  אותו  אורז  כשהוא  המכשיר,  את  להפקיד  וניאות  שמע,  הלה 

אטומות - לבל ייכשל בו מי שישמור על המכשיר. תוך כדי איטום השקיות, ביקשתי 

ממנו עוד משהו:

כשבוע קודם לכן, התוודעתי לסיפורה של יולדת בשם מרים יהודית בת חיה גיטל, 

הוריה,  חיים.  סכנת  כדי  עד  והחמיר  הלך  ומצבה  אותה,  תקף  שהנגיף  צעירה  אשה 

בעלה וילדיה היו אחוזי פחד ואימה, תפילות רבים נערכו לרפואתה, אולם נראה היה 

כי שערי שמים נעולים. מצבה הפך קריטי מרגע לרגע... 

באותו רגע בו הוכנס המכשיר אל השקיות והלה נפרד ממנו לשלושה ימים, ביקשתי 

ממנו שיכוון שהוא עושה מצוה זו לישועת עם ישראל הנתון בצרה עקב הנגיף, ובפרט 

לרפואת אותה אשה מרים יהודית בת חיה גיטל, שתזכה לרפואה שלימה. הרי הרגע 

הזה בו יהודי מקריב מעצמו למען שמו באהבה - הוא רגע גדול ונשגב בו שערי שמים 

פתוחים, כדאי לנצל את ההזדמנות להציל נפש מישראל ולפעול עבורה ישועה!

בשקית  נאטם  שהמכשיר  עד  ופעמיים,  פעם  שמה  את  ואמר  לבקשתי,  נענה  הוא 

והורחק ממנו לשלושה ימים, ממוצאי שבת ועד יום שלישי בערב. ביום שלישי בערב, 

כשביקש להשיב לידיו את המכשיר, נעניתי ואמרתי לו כי מצבה של האשה מוסיף 

להיות קריטי, לא שמענו על שינוי משמעותי. לפיכך, אני מבקש ממנו עוד שלושה 

ימים, רביעי, חמישי וששי, שלושה ימים נוספים ואחרונים של ניתוק מהמכשיר למען 

הצלת היולדת, שתשוב להיות אמא לילדיה!

לא היה לו קל להסכים, ובכל זאת - כנראה שלושת ימי הניתוק השפיעו עליו וזיככו 

את לבו קצת, עד שנענה לאתגר להתנתק לשלושה ימים נוספים, לרפואת היולדת. 

ומורכב, אך הוא התעודד בכך שאינו  רב  כי הדבר דורש ממנו מאמץ  ניכר  פניו  על 

שתזכה  יולדת,  אשה  לרפואת  שלו  המאמץ  את  מקריב  הוא  הרי   - לחינם  מתאמץ 

לישועה ורפואה בקרוב. וכך יצאו לדרך שלושה ימי ניתוק מרוממים נוספים... 

אפילו  יולדת,  אותה  של  משפחתה  את  כלל  הכרתי  שלא  להיאמר,  ניתנת  האמת 

שהעתירו  רבים  של  הלב  את  שקרע   - סיפורה  רק  לי.  ידוע  היה  לא  משפחתה  שם 

לרפואתה - הוא שתפס את תשומת לבי. ואז, ביום חמישי בערב, בלילה שבין היום 

השני לשלישי, בהשגחה פרטית מופלאה פגשתי בבעלה של אותה יולדת, ושאלתיו 

לשלום רעייתו.

הדברים שאמר הרטיטו את לבי: 'ביום שלישי החליטו הרופאים לנסות להעיר אותה. 

ימים ארוכים היתה מורדמת ומונשמת והם לא העלו בדעתם אפשרות כזו, אבל ביום 

ההרדמה,  חומרי  מינון  את  הורידו  אט  אט  לנסות.  החליטו  הם  ערב  לקראת  שלישי 

ולמרבה הנס והפלא היא החלה מתעוררת... היום דיברתי איתה!' - אמר בעלה בעיניים 

דומעות, 'בעזרת השם היא בדרך להבריא! זה נס!'

לא האמנתי למשמע אוזניי. ממש כך! ביום שלישי בערב, באותו זמן בו האיש סיים 

ימים  לשלושה  להמשיך  אם  מאבק  בו  התחולל  הראשונים,  הניתוק  ימי  שלושת  את 

נוספים, והוא ניצח בו - באותו זמן ממש החל המהפך במצבה של האשה היולדת! הנה 

וזנח את המכשיר המסוכן לשלושה  זרק  יהודי אחד התאמץ, הקריב, התנתק,  כן,  כי 

ימים בודדים - והיה די בזה כדי להשיב אשה לחיים! לא יאומן כי יסופר!

כולו,  בעולם  לפרסמו  ביקש  הוא  שליט"א,  הדור  מצדיקי  לאחד  נודע  כשהסיפור 

פשוטו  המוות,  סם  הוא   - אסור  טכנולוגי  'מכשיר  לזכור:  שכדאי  משפט  בהטעימו 

כמשמעו. המתנתק ממנו - הרי הוא כנגאל ממוות לחיים. אין פלא כי ביכולתו לחולל 

תחיית המתים!!!'

והוסיף אותו צדיק שליט"א, כי הקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה, בכך ששנים 

את  לפעול  הכח  את  לכולנו  נתן   - בעולמנו  המסוכן  הנגיף  הופעת  לפני  ארוכות 

שהנסיונות  העובדה  מצויים,  כה  כאלה  שמכשירים  העובדה  כי  ממנו.  הישועה 

בשמירת העיניים, האוזניים והמחשבה כה קשים בדורנו - היא היא הדרך להקל על 

המחלה ולהביא רפואה, כי כשיהודי מתאמץ למען בורא עולם ומקריב מעצמו - בורא 

עולם פותח לו את השער, מעניק לו ישועה!

אחים יקרים, כעת, כשאנו ממרקים את הבית ומוציאים ממנו כל בדל חמץ, זה הזמן 

טכנולוגי  כלי  אסור,  מכשיר  נסיון,  כל  מהם  ולבער  לגרש  הכיס,  ואת  הלב  את  למרק 

מסוכן. גם מי שאין לו כל מגע עם מכשירים מעין אלה, עדיין הנסיונות של שמירת 

מתגבר,  יהודי  בו  הרגע  הרוחניים.  חייו  את  מסכנים  פינה,  בכל  לו  אורבים  העיניים 

בו  לפעול  הזדמנות  רגע  הוא   - ונשמתו  נפשו  נקיון  על  לשמור  כדי  מקריב  מתאמץ, 

ישועה!

עכשיו הזמן לנקות את הלב, לגרש ולבער את היצר מתוכו. להשליך כל מכשיר טכנולוגי 

מסוכן, לעצום עיניים מול תמונה שאינה ראויה, להתגבר על היצר לבל יתנחל בליבנו. 

כך נזכה להגיע לחג הפסח נקיים וזכים, ראויים לקבל את השפעות החג ומתנותיו, וגם 

נזכה להיגאל - כל אחד מצרותיו, ולשורר שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו!

נס הצלה כפול!

לסיפור הקודם יש המשך, מרגש ומרטיט לא פחות. לאחר שהיהודי הגיבור נחשף לנס 

העילאי שתחולל בזכותו, לאחר שהתברר לו כי זכה להציל אשה ואם בישראל ממוות 

לחיים, הדבר טלטל אותו טלטלה עמוקה, עד כדי ש...

שבועיים אחר כך, נסע אותו יהודי ברכב, ובמהלך הנסיעה סיפר לנהג על נס ההצלה 

דבריו,  כדי  תוך  רוחנית.  מסוכן  ממכשיר  להתנתקותו  הודות  היולדת,  האשה  של 

החל לדבר על לבו של הנהג, שגם הוא החזיק במכשיר כזה, וביקש ממנו להצטרף 

למהפכה. 'זה טעם גן עדן!' - אמר לנהג, 'תנסה להתנתק או להתקין סינון חזק, רק 

לשלושה ימים. אתה יכול להציל נפש מישראל, וגם לזכות בתענוג רוחני עילאי, בידך 

הדבר!'

בהיותו  ארוכות  שעות  אותו  משמש  המכשיר  לכך.  להיעתר  והתקשה  שמע,  הנהג 

ועוד,  לבו עוד  דיבר על  והוא מתקשה מאוד להתנתק ממנו. אולם הנוסע  בדרכים, 

לישועה  מסוגלת  וגם  ונעימה,  מרוממת  היא  הניתוק  תחושת  כמה  עד  לו  הסביר 

ורפואה. כשהנהג עמד להיעתר לבקשה, ביקש ממנו הנוסע לכוון לזכותה של אשה 

נוספת, גם היא יולדת, אם לכמה ילדים, שאף היא לקתה בנגיף ומצבה קריטי, ושמה 

חיה רבקה בת לאה. 

אבל  התנתקתי.  כבר  אני  'כי  בחיוך,  הנוסע  אמר   - אותה'  להציל  יכול  לא  כבר  'אני 

אתה עוד יכול! תתנתק, תתקין סינון איכותי. אתה יכול להציל נפש מישראל, להשיב 

אמא לילדיה!' - ביקש, והנהג הזכיר את שמה של האשה לרפואה שלימה, והבטיח כי 

למשך שלושה ימים - יתקין במכשירו סינון איכותי מאוד שימנע ממנו כל שימוש 

שאינו לצורך חשוב מאוד עבורו, כדי לנסות, 'לראות איך זה...' כלשונו...

והוא אכן זכה לראות בעיניו 'איך זה...' - - - 

נוהג ברכבו בכביש מהיר, כשלצידו חבר. מסיבה שאינה  ביום השלישי לסינון, הוא 

בשפת  לחלוטין.  ומתרסק  מתהפך  בקיר,  ומתנגש  ממסלולו  הרכב  סוטה  ברורה 

המכונאים הרכב 'הלך טוטאלוס', נותרה גרוטאת מתכת מרוסקת, מפוררת לחתיכות 

קטנות. כוחות ההצלה שחשו למקום היו בטוחים שהם עומדים לפנות גופות, אבל... - 

מתוך שברי הרכב, יצאו הנהג והנוסע שלצידו, מהלכים על רגליהם בבריאות איתנה, 

מנערים מעליהם שברי זכוכית ואבק. כן כן, כוחות ההצלה והחילוץ התקשו להאמין 

שהתנתק  הגיבור  הנהג   - קרה!  בדיוק  כך  אבל  בשלום,  ממנו  יצאו  הרכב  שנוסעי 

מנסיונות המכשיר זכה לראות עין בעין את הצלתו, תוך שלושה ימים בלבד!

ובכך לא תם סיפורנו: כזכור, אותו נהג לא ידע כי אורבת לו סכנה, ולא ידע כי עליו 

חיה  האשה  לרפואת  התנתקותו  זכות  את  זיכה  הוא  לעצמו...  זכויותיו  את  לשמור 

רבקה בת לאה. כשהזכיר את שמה לרפואה, היתה האשה מחוברת למכשיר 'אקמו' 

מצבה  היה  כך  כדי  עד  תפקדו,  לא  שכבר  והריאות  הלב  של  פעולתם  את  המחליף 

מסוכן, קריטי ממש...

נותקה ממכשיר ה'אקמו', ואף התעוררה  לא חלפו אלא כמה שבועות בלבד, והאשה 

זה  ויהא פרסום סיפור  כדי להבריא לחלוטין,  זקוקה לרחמי שמים  מההרדמה. עודה 

לרפואתה, אולם בחסדי שמים - מכלל סכנת חיים היא כבר יצאה, מצבה השתפר ללא 

את  והבריא  הנהג  את  הציל   - הטכנולוגי  המכשיר  מסכנות  הניתוק  כי  התברר,  הכר. 

האשה גם יחד!

אחים יקרים, בעת הזאת, רגע לפני כניסת חג הפסח הבעל"ט, זה הזמן לנקות את הלב, 

לגאולה  ולצאת  מכשול,  מכל  להתנתק  ניסיון,  כל  מעלינו  להשליך  חדריו,  את  למרק 

רוחנית מהיצר הרע ככל האפשר. עכשיו, כשאנו ממרקים את הבית מכל בדל חמץ, 

או מכשיל אותנו בראיות אסורות,  בנסיונות  ננקה את הלב ממה שמציף אותנו  הבה 

הבה נתגבר על כל נסיון בכל הכח, תוך הקרבה אישית גדולה, ונזכה לפתוח לעצמנו 

שערי ישועה וגאולה!
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 )א, א( לאמר מועד מאהל אליו' ה וידבר

 וזה עמי" נדבר הוא בשבילכם כבושין, דברי להם ואמור "צא י"רש' פי
 שבזכות המה, גדולה דברי והלא המה? כבושין דברי זה וכי תמוה,

 ז"שעי היינו כבושין דדברי ל"וי ת,"השי עם שנדבר משה זכה ישראל
 תשובה בעלי שנעשו י"שע העגל, חטא גדול' הי כמה להכיר יוכלו
  בזכותם. ת"השי עמו שנדבר משה שזכה הזאת גדולה למדריגה הגיע

 )תורת משה לחת"ס( 

 לה' מן קרבן מכם יקריב כי אדם הםיאל ואמרת ישראל בני אל דבר
 )א, ב( הבהמה

 ענין ב( "והנה מאמר - חודש ראש כתב בספה"ק בני יששכר: )מאמרי
 אל 'מדבר' 'חי' 'צומח' 'דומם' המדריגות כל לקרב הוא הקרבנות
והאדם , דומם -המלח , צומח - העצים, החי -הקרבן  הנה, הקדושה

 חי צומח דומם של הנפשות כל הנה י"הש אל בכחו שמקריבם )מדבר(
 תענוגיו וזהו ש"ית לקדושתו ומשתחוים מתקרבים כולם מדבר

 מדריגות הארבע כל שמקרב ה"להוי ן"קרב נקרא וזה, ש"ית ושעשועיו
     הנכבד. השם אותיות' ד אל נפשות

 )בני יששכר(

)א,  את קרבנכם אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה וגו' תקריבו
 ב(

יש להבין מדוע בתחילה כתב "קרבן לה'" ובסוף כתב "תקריבו את 
שאדם מקריב קרבן  –קרבנכם"? והביאור בזה: אדם כי יקריב מכם 

מעצמותו, מהרצונות הפרטיים שלו, זה קרבן לה' כי ה' רוצה  –מעצמו 
בעיקר את ליבו של האדם, את רצונו ואת האנוכיות שלו, כמו שכתוב: 

תנה בני ליבך לי" אבל כשאדם מקריב בהמה שמינה וליבו בל עימו, "
 זה לא קרבן לה' אלא קרבנכם. –בלי הכנעה והרהורי תשובה 

וכן בפסוק ג' כתוב: "אם עולה קרבנו" אם אדם רוצה לעלות קרבן 
יקריב אותו )עולה( ולקרב את עצמו לבוראו )קרבנו( מה יעשה? 

 '.)לרצונו( יקריב את רצונו לפני ה

סיפר הרה"ק החוזה מלובלין, פעם אחת בליל חורף קר היה הקיסר 
נפוליאון שוכב באוהל בקרב גייסותיו על פני השדה ומתכסה בכמה 
שמיכות, ולפתע תקפו צימאון גדול למים אך מפני הקור הגדול 

עד שאמר בליבו: אם כן עצלן אתה התעצל לצאת מתוך שמיכותיו, 
 ם?נפוליאון מה בינך ובין האחרי

והלך לקצה השדה שם עמדה חבית מים. כיון מיד קפץ ממשכבו 
כך ולא יכלתי -שהגיע לשם חזר ומלך: בשביל מעט מים טרחתי כל

כן? מה ביני לבין שאר בני תמותה? לא שתה, -להתגבר על צימאון? אם
 הלך ועלה חזרה על יצועו.

 אני קורא שבירת הרצון. –סיים החוזה את סיפורו  –למעשה כזה 

 וסיפור זה יכול להיות אצל כל אחד מאיתנו:

כך סיפר הגר"ש שבדרון זצ"ל: בבחרותי אהבתי לעשן סיגריות, 
והשתוקקותי היתה גדולה. פעם הייתי עם חברי בחדר אחד ושוחחנו 
על דבר מה, החורף היה בעיצומו והקור הירושלמי היה עז, כעבור זמן 

ונחת בחליפה מה חשקתי מאוד לעשן סיגריה, אולם זו היתה מ
 התלויה על הקיר...

כאן הזדמנו העצלות והתאווה לפונדק אחד, תאווה לעשן סיגריה, 
ועצלות כי התעצלתי לקום מהמיטה לקחת את הסיגריה מפאת 
הקור... חשבתי לעצמי מה עושים, אתגבר על התאווה ולא אקום? 

נשארתי עצלן. אשבור את העצלות ואקום לקחת סיגריה? נשארתי 
 וה. עם התאו

מה עשיתי? קמתי, ניגשתי אל החליפה והוצאתי את חפיסת 
הסיגריות, ממנה הוצאתי סיגריה אחת, חיפשתי גפרורים, ואף מהם 
הוצאתי רק אחד, אח"כ הנחתי את הסיגריה עם הגפרורים על השולחן 

 ואילו אני חזרי למיטה מבלי לעשן... 

 כך התגברתי על התאווה וגם שברתי את העצלות.

ראש חודש אנו אומרים: "בהיותם מקריבים לפניך זבחי בתפילת 
 רצון" שיהיו מקריבים וזובחים לפניו את הרצון שלהם.

 )האמנתי כי אדבר(

 ה' ממצות אחת בעשתה הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש ואם
יש לדייק בפסוק מהו "ואשם", הרי  ( כז, ד) :"ואשם תעשינה לא אשר

אמר כבר שנפש תחטא וכו' ממצות ה' אשר לא תיעשנה? ועוד, 
"אשם" יש במשמעותה הזדה יותר משגגה, והרי כאן מדבר משוגג 

ידועה השאלה, אדם שחטא בשוגג, הרי  ולמה נקט לשון של "ואשם"? 
יין כדי לבאר ענ  עשהו בלי כוונה ולמה מוטלת עליו החובה להתכפר? 

 ו( פרק ויקרא תנחומא זה נקדים את דברי המדרש בפרשתינו: )מדרש
 על אדם יצר לא עבירה גוררת ועבירה מצוה גוררת מצוה רבותינו "שנו

 בשוגג ואפילו שיחטא פתח לו שנפתח אלא בשוגג שעשה עבירה
במזיד". דהיינו, שכשעובר האדם עבירה בשוגג מוטל עליו  ואפילו

בשוגג שעשה כעת, כי וודאי שקדמו לזה  לשוב לא רק על העבירה
עבירות אחרות שעשה בשוגג או במזיד. ויש לו לשוב על החטאים 

 שקדמו לעבירה הזאת.

 כ"וע נוצר אתה כרחך עוד נקדים, דברי המשנה במסכת אבות: "ועל
 דין לתת עתיד אתה כ"וע מת אתה כ"וע חי אתה כ"וע נולד אתה

נשאל הגר"א על דברי משנה . ה""הקב מלך מלכי המלכים לפני וחשבון
 כן אם, כרחו בעל הכל הם וחייו של האדם ולידתו שיצירתו זו: כיון

 וכי הוא בחר להגיע אל המצב הזה? ?וחשבון דין ליתן צריך למה

במסכת בבא  דברי הגמרא י"עפ לבאר ל"ז א"הגר הגדול רבינו ואמר
ד', שמה אומרת הגמרא שראובן שיש לו שדה, באמצע השדה  בתרא

של שמעון, ושמעון הקיף את שדהו משלוש צדדים, אי אפשר לחייב 
את ראובן להשתתף בהוצאות בניית הגדר, מחמת שתי סיבות: א. 
שהוא לא ביקש משמעון לבנות את הגדר. ב. שראובן טוען שבין כה 

ווח מהגדר של ראובן. אך וכה נשאר הצד הרביעי פתוח, כך שאין  ר
אם עמד ראובן והקיף את הצד הרביעי, מגלגלים עליו להשתתף גם 

 בשלש המחיצות הראשונות. 

 אתה כ"גדרים: "בע בשלשה ה"הקב גדר האדם ביצירת כאן והנה
 האדם את לחייב אין כ"א חי", אתה כ"ובע נולד" אתה כ""בע נוצר",

 אך, מדעתו שלא ותרוח משלשה חבירו את המקיף כדין בעונותיו
 יתן לו וכל אשר להתרפא כחו בכל והוא משתדל יחלה האדם כאשר

שהוא חפץ בחייו, וממילא מגלגלים עליו  דעתו מגלה ובזה, חייו בעד
 את הכל.

 כ"וע נוצר אתה כרחך בזה ביאר באפן נפלא את המשנה הנ"ל: "ועל
א"כ למה נענש על עבירותיו? ומתרצת  –חי"  אתה כ"וע נולד אתה

שהמיתה היא בעל כרחך, ואינך  –מת"  אתה המשנה כיוון ש"על כרחך
מלך מלכי  לפני וחשבון דין לתת עתיד אתה כ""ע חפץ למות, לכן:

 ה"  כדין המקף את הגדר הרביעית."הקב המלכים

, ל"ז א"הגר זאת אמר כאשר נוכח אז ל"זצ מדובנא שהמגיד ומספרים
 אחד איש כקודש: כדרכו משל, י"עפ הקדושים דבריו להמתיק והוסיף
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 רגזנית והשנית, מאד מראה רעת כעורה אחת, בנות שתי לו שהיו
 בא להן. להנשא ירצה אשר איש היה ולא, פתי ודברי קללות ומלאה

 שהוא חתן הציע הכעורה בעד: חתנים שני לאביהם והציע חכם שדכן
 אשר הציע חתן חרש השנית ובעד, צורתה לראות יוכל ולא עוור,

ובאמת  ,טוב בכי ונגמר, אביהן בעיני הדבר וייטב. ישמע ולא לו אזנים
  נישאו שתי בנותיו, לאותם חתנים.

שתי רופאים מומחים: האחד רופא  והגיעו אל עיר מגוריהם היום, ויהי
עיניים והשני רופא אוזניים. שני החתנים נגשו אל הרופאים ובקשו 
תרופה למחלתם, הרופאים אבחנו את בעייתם, והסכימו לרפא אותם 

החתנים הסכימו, והתחייבו לגייס את הסכום הגדול, . גדול סכום בעד
 בשביל שירפאו ממומם. 

הרופאים אכן הצליחו לרפא אותם. שמחתם הרקיעה שחקים. אך, אליה 
 שהופר כאחת, בבית החר –וקוץ בה, שלום הבית שזרם על מי מנוחות 

 לאשתו, ואף כן בבית העיוור לשעבר, בינו גדולה ומחלוקת מהומה קמה
 ומבול הפתי דברי שמע והשני, אשתו של המנוולת צורתה ראה שהאחד
 לתת מאנו שכרם לתבוע הרופאים באו עד כדי כך, שכאשר. הקללות

 .הבית שלום ונהרס, יותר להם הרע כי החתנים לתת באמרם

 שהרופא, טענות החתנים ששמע ואחרי, הרב לפני למשפט הובא הדבר
 מוכרחים שהרופאים בדין, כ"א: הרב אמר, רפואתו י"ע ביותר קלקל
 בכחם. יש אם -הקודם  למצבם ולהשיב את החתנים, שקלקלו מה לתקן

 נענו הרופאים ואמרו: להרוס זה קל יותר מאשר לתקן... 

, יםהרופא ותשובת, הרב של הדין פסק את החתנים שני שמעו כאשר
 למצבם לשוב אופן בשום רצונם אין כי ונזעקו ואמרו אחזתם רעדה

 ! הקודם

 לרופאים.  בשלימות לשלם את הסכום אתם חייבים א"כ הרב, אמר

והנמשל ברור, שכאשר האדם מתחזק ומתאמץ להירפא, ולהאריך את 
 חייו שומה מודה הוא כי מרוצה הוא מכך שבא לעולם...

תנחומא הנ"ל. שאם יבוא האחד ויטען, הרי בזה נבין את דברי המדרש 
הייתי שוגג ולמה עלי לכפר גם על השגגות? התשובה: היות שאדם זה 

אפי' קטנה, במזיד, הרי שגילה והראה שישנה  –עשה פעם אחת עבירה 
 אפשרות שימרה את פי ד' ולכן מגלגלים עליו גם את השגגות.

 וכו' אשר בשגגה תחטא אחת נפש ואפשר להעמיס טעם זה בפסוק "ואם
"ואשם", שפעם היה  תעשינה" וכי למה חייב כפרה על כך? התשובה: לא

  לו חטא במזיד וממילא מתחייב כפרה אף על השוגג.

 .(ציוני תורה)

 מאוצרות המגידים  
(: "ויביא כתב הרמב"ם )הל' איסורי מזבח פ"ז הי"א )ג, טז( כל חלב לה'

 קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו וכו', 

ל הטוב שיהיה מן הנאה והטוב, אם -והוא הדין בכל דבר שהוא לשם הא
יאכיל מן הטוב  -יהיה נאה מבית ישיבתו, האכיל רעב  -בנה בית תפלה 

יכסה מן היפה שבכסותו, הקדיש דבר  -והמתוק שבשולחנו, כסה ערום 
 יש מן היפה שבנכסיו, וכן הוא אומר 'כל חלב לה''".יקד -

והנה לרבים מאתנו ישנם הרבה רגעים של התלהבות, של התעוררות, 
שבטוחים אנו שיובילו לשינוי בכל מהלך החיים, ואכן מכח אותם רגעים 
ממשיכים אנו לחיות את חיינו כבני תורה, אך בחלוף הזמן ההתעוררות 

 דועכת.

 לה'"! -ה נפלאה: "כל חלב בפסוק כאן כתובה עצ

בכדי להקדיש בהמה להיות קרבן, הסדר הוא: נכנסים לרפת, בוחרים 
בהמה ואומרים: 'הרי זה הקדש', ולפי ההלכה הבהמה הופכת מיד להיות 

 נכס של השי"ת.

מדוע התורה אומרת לנו לפעול לפי הסדר הזה? מדוע אי אפשר פשוט 
ולהקריבה, בלי שתיהפך קודם לקחת בהמה, להביא אותה לבית המקדש 

 להיות ממון הקדש?

טמון כאן רעיון נפלא. נצייר לעצמנו אדם שעשה עסק גדול והרוויח ממון 
רב. הוא שמח שמחה גדולה, ב"ה יש לו כלפיו הכרת הטוב. מתוך 
השמחה הגדולה בא לכלל החלטה להביא לבית המקדש קרבן, שהוא 

 זבח.ביטוי של אהבה ע"י שפיכת הדם על גבי המ

הוא נכנס לרפת לבחור בהמה המשובחת והנאה מכולן, ומכריז: "הרי זו 
 לה'".

זהו השלב הראשון, ואילו את השלב השני, העליה לירושלים והבאת 
אולי עוד שבוע, אולי  -הבהמה לבית המקדש, הוא יבצע במשך הזמן 

 בחודש הבא.

עליו בינתיים הדברים משתנים, מצבו הכללי שוב אינו שפיר כשהיה, 
לשלם חובות. כשמגיע זמנו לעלות לירושלים ולהביא את הבהמה 
לקרבן, הוא חושב לעצמו: 'בעצם, זו בהמה יקרה, אני לא יכול להרשות 
לעצמי להביא לקרבן כזו בהמה'... אך זה מאוחר מדי, הוא כבר התחייב 
כשאמר "הרי זו לה'"! הבהמה כבר מוקדשת, נחשבת רכוש ההקדש, ואין 

 להתחרט!באפשרותו 

מספרים על האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל שפעם התקשר לאחד מחסידיו 
והזעיקו לבוא מיד. כשהגיע אמר לו: אני צריך כסף לצדקה! שאל החסיד: 
מדוע הרבי הזעיק אותי היום? מה היה קורה אילו הייתי בא מחר? ענה 
הרבי: היום הכסף הזה הוא בגדר רווח, מחר הוא כבר יהיה בגדר קרן!... 

כן קראתי לך היום כדי שתתן מיד את הכסף לצדקה, ללא יכולת ל
 להתחרט.

 'אני מקדיש את אהבתי אליך, ה''!

 שמעתי מעשה נפלא שהיה עם מרן החפץ חיים זצ"ל.

לח"ח זצ"ל היה בן יקר, חלק מהמשנה ברורה הוא כתב יחד אתו. והנה 
למרבה הצער הבחור שבק חיים לכל חי. בעת פטירתו הח"ח לא היה 
בראדין, וכשהגיע לשם, היה זה ממש אחרי הקבורה כאשר האנשים היו 

. הוא ביקש מהם להמתין מעט, ואז פתח ואמר את רעדיין סביב הקב
 הדברים הבאים:

בתקופת האינקוויזיציה חיה בספרד אשה אלמנה ולה בן יחיד אשר היה 
כל עולמה, מלבדו לא היה לה מאומה בחיים. רח"ל אותו בן יחיד נהרג, 
וכשזה קרה היא אמרה כך: רבש"ע, אני מודה ומתוודה לפניך, שכאשר 
בני היה חי היה מקום בלבי גם לו, ולכן לבי לא היה שלם באהבתי אליך. 

 עד עתה, כשההשגחה גרמה שאינו בין החיים יותר, לבי שלם באהבתך.

המשיך הח"ח ואמר: רבש"ע, כשבני היה חי, היה מקום בלבי לאהבה 
 האהבה הזו אני מקדיש לך, הקב"ה! אליו, וכעת את

כלומר, הח"ח הביא סיפור וניסה ליישם אותו על עצמו, אך כמדומה 
שאם נדייק בדברים נגלה הבדל משמעותי בין הסיפור ליישום שלו, כיון 
שסוף כל סוף הח"ח חי כמה דורות אחרי אותה צדקת שחיה בזמן קדום 

 יותר, והרגשותיו לא היו באותה דרגה שלו.

 -אמרה שעתה לבה שלם באהבת ה', והמשמעות היא מיידית  היא
רבש"ע, האהבה שישנה כעת בלבי  -עכשיו לבה שלם. הח"ח לא אמר 

אני מקדיש  -"את אותה אהבה שהיתה לי כלפי הבן  -היא אליך, אלא 
 לך".

שכן, מרן הח"ח בא עם הכוחות וההתלהבות למלא את לבו באהבת ה'. 
זהו רגע מרגש עד מאוד, הלוויית הבן שהיה  הוא הבין: כעת אני מתלהב,

כה יקר, אך מה יהיה מחר ומה יהיה מחרתיים, ומה לאחר מכן? בגאונותו 
ובצדקותו אמר: אני מקדיש את אהבתי אליך יתברך! ממילא, בעתיד לא 

 תהיה לי ברירה, אצטרך לעשות הכל כדי להישאר במדרגה הזו.

 היה זו גאונות בעבודת ה'.

 נידב עצמו לה'אברהם אבינו 

 רעיון זה מעשי בתחומים רבים בחיים, וניתן על ידו לפתור בעיות רבות.

אלקי אברהם  -אמרו חז"ל )ברכות ו ע"ב(: "כל הקובע מקום לתפילתו 
בעזרו". קורה ואדם מאבד מההתלהבות שלו בתפילה. אם יקבע לעצמו 

כשמת מובטח לו שהקב"ה יהיה בעזרו, ולא עוד אלא "ו -מקום לתפילתו 
 אומרים לו: אי עניו, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו".

בונן, מה עשה אדם זה בכדי לזכות למדרגה זו? וכי משום שהגיע תויש לה
 לבית הכנסת וקבע מקום לתפילתו, זכה להיקרא עניו וחסיד?

והנה כאמור, השכר המובטח לקובע מקום לתפילתו הוא: "אלוקי 
 אברהם?אברהם בעזרו". מדוע דוקא 

התורה מתארת את אברהם אבינו ע"ה במילים "נדיבי עמים נאספו עם 
אלקי אברהם" )תהלים מז, י(, דרשו חז"ל )סוכה מט ע"ב(: "אלקי אברהם 
ולא אלקי יצחק ויעקב? אלא: אלקי אברהם, שהיה תחילה לגרים". 
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אברהם אבינו היה נדיב כי היה הגר הראשון בעולם, הוא נידב את עצמו 
 לקב"ה.

מהי מהותה של גרות? מה בעצם ההבדל בין גר לשאינו גר? הרי ברמב"ם 
)הל' מלכים פ"י( מבואר, שגוי יכול לקיים את כל המצוות ולקבל עליהן 
שכר ]חוץ משתי מצוות: שבת ומילה[, ואכן כך מספרים חז"ל על אברהם 
אבינו, שקיים את כל התורה כולה עוד לפני שהתגייר. מה משתנה אפוא 

 שגוי מתגייר?בשעה 

הוא קיים  -ההבדל הוא כך: כשאברהם אבינו נטל לולב ואתרוג בעודו גוי 
הוא נידב את עצמו לה'. מעתה הוא עבד הוא  -מצוה לה'. כשהוא התגייר 

לא מנדב את עצמו. "תן לו משלו, שאתה ושלך שלו" )אבות פ"ג מ"ז(, 
 שייך לה'. ממילא הכל יבוא, כי מעתה הכל -אחרי שנידב עצמו לה' 

"אלקי אברהם  -לכן הקובע מקום לתפילתו ומבין שזהו חלקו של הקב"ה 
בעזרו". אברהם היה הראשון שנדב לה' והביא לו קרבן, ואדם זה הולך 

זוכים  -בדרכו, הוא נותן לקב"ה מה ששייך לו, וכשדבר שייך לקב"ה 
 לסייעתא דשמיא מיוחדת.

 להקדיש את שעת הלימוד מראש

 עצה מעשית. טמונה בדברים

נצייר לעצמנו יהודי אוהב תורה, רוצה ללמוד בכל מאודו. הוא מגיע 
הביתה אחרי יום עבודה מפרך, מוציא גמרא מהארון ומתחיל ללמוד. 
כמה זמן? כמה שיוכל... אחרי שלוש דקות העינים מתחילות להיעצם 

ובזה נגמר  -והראש נשמט על צדו. הוא מתיישב על הספה לנוח מעט 
 ...הסיפור

 הציור ודאי מוכר לכולנו. מה בכל אופן ניתן לעשות במצבים הללו?

אתן לכם עצה נפלאה. כשמתיישבים ללמוד, יש להחליט לפני כן ]כמובן 
והזמן הזה  -בלי נדר[ כמה זמן מתכוונים ללמוד. לעשות קביעות עתים 

מתחילות לבעור,  אם העינים -שייך לה'. זהו קרבן עולה, כליל לה', ואז 
יאמר לעצמו: מה כבר יכול לקרות לי? הרי אף אחד עוד לא מת 
מעייפות... ובמקרה הכי גרוע אמות על קידוש ה'. ברגעים קשים אלו 
יזכיר לעצמו את דברי חז"ל: "אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית 
 עצמו עליהן, שנאמר 'זאת התורה אדם כי ימות באהל'" )ילקו"ש תורה

 רמז תשס(.

בצורה כזו, רוב הסיכויים שלימודו ייראה אחרת לגמרי. אם מתחילים 
גם אם באמצע התינוק  -ללמוד מתוך החלטה נחושה, עם חשק פנימי 

מתחיל לבכות והאשה מצפה לעזרה, זה אחרת, כי הרי הקדיש את 
 השעה הזו לה' במסירות נפש.

 -הלכתית  צריך לדעת, ואני אומר זאת רק בהשקפה, לא מבחינת
כשקובעים שעה ללמוד תורה, הזמן הזה שייך לקב"ה. אדם נדב את הזמן 

 הזה וכעת כביכול הזמן שייך לקב"ה.

 יהלום שיש לנצלו -דמעה 

לרבים מאתנו יש מדי פעם כאב לב, כתוצאה מבעיות בפרנסה, בחינוך 
הילדים, בריאות וכו', ועלינו לדעת כי מבחינה מסויימת כאב לב הוא דבר 

 ר מאוד, יהלום שצריך לדעת איך להשתמש עמו.יק

מסופר על הגאון רבי ברוך בער זצ"ל, שבהיותו ילד קטן, פעם אביו נתן 
לו מכה והוא התחיל לבכות. באמצע הבכי נטל הילד סידור בידו והתחיל 

מדוע אתה מתפלל מנחה  -להתפלל תפילת מנחה. שאל אותו אביו 
אני בוכה, עדיף כבר שאנצל את  עכשיו? ענה ר' ברוך בער: הרי ממילא
 הדמעות ואתפלל כעת תפילת מנחה!

דמעות הן יהלומים, "אף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא 
יש לנצל את  -ננעלו" )ב"מ נט ע"א(, וכשקורה וכבר בוכים מסיבה כלשהי 

 הדמעות לתפילה מעומק הלב, תפילה עם דמעות.

ובטהרה כל היום בבית הכנסת  ביום כיפור הגברים עומדים בקדושה
ומתפללים, ואילו הנשים פעמים רבות נאלצות להישאר בבית, עם 
הילדים הקטנים. אותה אשה שנשארה בבית ביום הקדוש מרגישה את 
עצמה אומללה, לא ניתנה לה האפשרות להתפלל בבית הכנסת. היא 
לוקחת סידור, מתחילה להתפלל, ומדי פעם מורידה דמעה. אין לשער 

רכן של דמעות אלו. אשה שמורידה דמעה, יכולה לפתוח את כל ע
 השערים.

 כמה יקר הוא כאב הלב, בכוחו לפרוץ את כל המחיצות!

 על דבר המגיע שנלקח -כאב לב 

 מדוע כואב לנו?

משל לאדם שרח"ל איבד את עינו בתאונת דרכים. חבירו הרואה אותו 
ולם היתה עין אחת, בצערו מנסה לנחמו. הוא פונה אליו בשאלה: אם לכ

האם גם אז היית עצוב? והוא עונה: לא. אם כך, אומר החבר, תדמיין 
 לעצמך שלכולם יש עין אחת...

כך גם אדם שאין לו פרנסה, יאמר לו: הנה, לחם ב"ה יש לך! תאר לעצמך 
 שלא היה לך אפילו לחם...

 כל אלו סברות טובות, אך אין בכוחן לרפא את כאב הלב.

 מדוע?

שמפריע לאדם הוא שלא רצה משהו ורצונו לא התמלא, אלא כי מה 
ההרגשה שמשהו נלקח ממנו! קנאה היא תכונה טבעית אצל כל בני 

 האדם.

ישנה קנאה כשרה כמו קנאתה של רחל בלאה, שמכח קנאה זו נולד יוסף, 
וישנה קנאה שאינה כשרה. אם לאדם יש את החלק שלו, הוא לא יקנא 

א רק כשחסר לו, כשהוא מרגיש שמה במשהו טוב יותר. אדם מקנ
 שמגיע לו אין לו.

בהר סיני היו עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. כיצד היה יכול כל אחד 
לאהוב את השני, בשעה שראה בעיניו שהשני זכה להשגה מעבר להשגה 

 שלו?

אף אחד לא קינא בחבירו כשהיתה לו את השלימות שלו.  -התשובה היא 
יקנא באחרים. קנאה וכאב לב נובעים מחמת אדם שהוא שלם לעולם לא 

שלאדם חסר משהו. אם למישהו חסרה עין, כואב לו משום שהוא 
מרגיש שגם לו מגיע שיהיו לו שתי עינים כמו לשאר אנשי העולם. אם 
חסר לאדם פרנסה, קנאתו באחרים אינה משום שהם עשירים והוא לא. 

קנא. הוא מקנא כי אם היה לו את החלק הנצרך לפרנסתו הוא לא היה מ
הוא מרגיש: גם לי מגיעה פרנסה. גם אני צלם אלקים, ומן הראוי שחסדו 

 של הקב"ה יושפע על כולנו שלימות, זה משהו ששייך לי!

כאב על דבר שמגיע לי, שבאמת  -זוהי ההגדרה האמיתית של כאב לב 
 שייך לי, ונלקח ממני.

 לנדב את כאב הלב לקב"ה!

אדם יכול להחליט החלטות יפות, לפעמים זה עוזר ולפעמים לא. נאמר 
שלאדם יש בעיה מסויימת, הוא מרגיש שמגיע לו ואין לו. הקב"ה לקח 

 את הדבר ממנו וכעת עליו להשלים עם המצב.

 אכן זה לא קל. מה עושים במקרים כאלו?

 העצה בזה היא, שינדב את הצער וההפסד כקרבן לקב"ה על אם ישראל,
שיאמר: "תהא מיתתי כפרה על כל ישראל". "נדיבי עמים נאספו", תנדב 

 את הכאב לקב"ה!

הח"ח ראה את בנו היקר נקבר והוא עשה דבר גאוני. הוא אמר: רבש"ע, 
אני נותן אותו. בזה  -לקחת אותו? אני מקדיש אותו לך! במקום שתקח 

 הרגע נהפך אותו כאב לב לקרבן עולה, אשה ריח ניחוח לה'.

אדם יש כאב לב. הוא מושך מצד אחד והקב"ה מהצד השני. תתבונן ל
רגע: במקום להילחם ולהצטער, אדרבה, תאמר: רבש"ע, אני מבקש ממך 
שעגמת הנפש הזו תפתח שערי שמים ותשפיע שפע ברכה והצלחה לכל 

 עם ישראל.

כאב הלב  ת"תן לו משלו". אם ה' לקח דבר, הוא יודע מדוע, ופעמים רבו
אתה הקרוב ביותר ואתה תקבל  -להוריד שפע, וכשיורד שפע  הזה עשוי

 אותו.

לדאבוננו כל כך הרבה מכאב הלב פשוט הולך לאיבוד. הבה ננדב אותם 
לקב"ה, נבקש במילים מפורשות שהצער וכאב הלב יהיו כפרה על עם 
ישראל, כי כאבי הלב הללו הם שנותנים לנו את הזכות ואת הכח 

      להמשיך.

 שמשון()תפארת 

 

 אלף זעירא

משה רבינו ביקש, כאמור, לכתוב "ויקר" והקדוש ברוך הוא הורהו לכתוב 
בקש רשות לכתוב לפחות אלף זעירא, וקיבל. ואמרנו שבא "ויקרא". 

 להשיג הכל, נשיג לפחות חלק. להורותנו, שאם אי אפשר



 

 ד 

וידוע שה"חפץ חיים" זצ"ל בקש מחתנו, הגאון רבי אהרן הכהן זצ"ל, 
נצל את כח הדיבור שנחון בו, וישתדל לדרוש ברבים בדברי תורה שי

 ומוסר, לעורר את הלבבות לשמירת התורה והקפדה במצוות.

ואמר לו: "פעמים רבות עולה בלב הדרשן החשש שמא עמל הוא לחינם 
לשוב על  שמתעורר שומכלה כוחו לריק. שדבריו אינם פועלים ואין אי

וד מן הפריצים. יוצאים הם ד וללמידם בתשובה. ברם, עליך להתעוד
ב תכונה והמולה, מלווים בעוזריהם ובעדת כלביהם ומכלים יום ורלציד ב

ואין מאושר מהם בשובם עם צבי  -תמים ברכיבה מתישה. דהרה וסערה 
 או דוב, אריה או זאב כשלל...

ואף אתה, לא עליך המלאכה לגמור, אל תתימר להשיב את כל העולם 
תעורר הרהורי תשובה בלב ר' צבי או ר' דוב, ר' אריה  בתשובה. דייך אם

 אין לך שכר ועונג רב מזה!"... -או ר' זאב 

זהו שאמר הכתוב )משלי יז, כד(: "את פני מבין חכמה, ועיני כסיל בקצה 
הארץ". כלומר, הכסיל רוצה להשיג הכל, עד קצה הארץ. ואין זה ברוחו, 

אשר לפניו, ומשיג מעט, ועוד יאש מכל וכל. והחכם המבין מסתכל ביומת
 מעט, והולך מחיל אל חיל, מתקדם בשלבים!

והיה ה"חפץ חיים" דורש ממפיצי ספריו, שבכל מקום בואם ידרשו בענין 
שמירת הלשון, חשיבותה ונחיצותה. חזר אחד מהם מסבב המכירות, נתן 
ל"חפץ חיים" את הכספים שקיבל, והודיע על התפטרותו. ביקש ברכה 

 דש.למקצוע ח

"מדוע" תמה ה"חפץ חיים", "הלא הצלחת למכור ספרים רבים בזמן קצר. 
 זיכית יהודים רבים, וגם הרווחת לא רע".

אישר, אבל אינו יכול לעמוד בתנאי שהותנה עמו, שישא דברים בכל 
 מקום בואו.

 "מדוע", שאל ה"חפץ חיים".

ון ענה: "אספר לכם, אקח לדוגמא את אחת הערים", אולי זה כגדר לש
פר שבקש לשאת דברים בבית הכנסת הגדול, יהרע, לומר את שמה. ס

ואמרו שהרב מוסר שם שיעור קבוע. גם בבית הכנסת השני והשלישי 
ינים בדרשה. לבסוף ימתקיימים שיעורים, וברביעי ובחמישי לא מעונ

טים. עלה ודרש בגנות חטאי הלשון. ינשא דברים בבית הכנסת של החי
מגדיל עוונות כנגד עבודה זרה וגילוי עריות כל המספר לשון הרע 

ושפיכות דמים )ערכין טו ע"ב(, והקדוש ברוך הוא אומר: "אין אני והוא 
(, ועלול לעבור יכולים לדור בעולם כאחד" )שם(, וראוי לסקלו באבן )שם

 , כמפורט בהקדמת ה"חפץ חיים".על שבעה עשר לאוין

יפת חמאה שנפלה לתבשיל יידן, קרא בנהמת רוחו, כמה נזהרים אנו מט
 -עוף, וכבר רצים לרב, ואוסרים את התבשיל, ומגעילים את הקדרה 

יתא, רחמנא יסורים מדאוריאיסור אחד, מדרבנן. וכאן, שבעה עשר א
 לצלן!

 שמע ה"חפץ חיים" דבריו, והתפעל: "נפלא, לדרשה כזו התכונתי!"

ו: היה "כן", התמרמר, "וכשיצאתי, שמעתי אחד השומעים אומר לחבר
כדאי לבוא! סוף סוף, שומעים דברים לענין! אספר לאשתי, שלא תעשה 
כזה ענין משאלות במטבח. רצה לרב, שופכת את התבשיל, מגעילה את 

 הקדרה. הרי זה פחות חמור מלשון הרע!"...

 היה המום. במקום להועיל בדרשתו, עוד הזיק...

זו אלא תגובה של אחד,  הרגיעו ה"חפץ חיים": "תנוח דעתך. ראשית, אין
 שם כמה שומעים, ואולי הושפעו לטובה.והלא היו 

ושנית, כבר אמר הגאון רבי ישראל מסלאנט זצ"ל: כדאי לדרוש בפני עם 
רב, ואפילו יתברר שהדרשה לא פעלה מאומה למעשה. אבל אם 
במהלכה אחד השומעים נתקף הרהור חרטה, ולו יהא זה הבהוב קל, זיק 

 -שנעור וכבה 

 אפילו אחד זה לא יהיה אלא הדרשן בעצמו...ו

 וכבר היה כדאי!"

בשעתו, בקשו המשכילים לקעקע את חומת היהדות בליטא.  -ואספר 
מה עשו, יסדו בחסות השלטונות "בית מדרש לרבנים" בו חנכו "רבנים" 
לעתיד לכפירה, וללעג לכל קודש. מובן שהמוסד רכש שם רע ואיש לא 

 שלח לשם את צאצאיו.

קרה. שמו של הגאון ויקנו לו הילה של י גיעו ראשיו את מוחם, כיצדהו
רבי ישראל מסלאנט זצ"ל היה נערץ בפי כל, החליטו שאם יסכים להעניק 

חסות למוסד, לעמוד בנשיאותו שיקרא שמו עליו, לא יהססו ההורים 
 לרשום אליו את הנערים.

נתן גייסו את השלטונות לרעיון הנואל, ושר ההשכלה אובארוב 
'ין זצ"ל, נהיג הדור הגאון רבי איצלה מוולוזהסכמתו. יתר על כן: קרא למ

 ודרש ממנו לפעול בענין.

רבי איצלה הסכים לכך, מהסיבה ההפוכה. סבר שאם רבי ישראל יעמוד 
בראש המוסד יחולל בו מהפכה ברוכה. יפטר את המורים הכופרים, יבחר 

ביראתו הקודמת חכמתו במורים יראי שמים, וישפיע בדמותו הכבירה ו
 העצומה על החניכים.

ו פנו לרבי יהכלל, שר ההשכלה הרוסי התלוה אל רבם של ישראל, ויחד
 עתר לבקשה.ישי -שהיה אז אברך בשנות השלושים לחייו  -ישראל 

רבי ישראל שלל את הרעיון מכל וכל. הוא סבר שהמוסד רקוב מיסודו, 
ת הכשר למוצר טרף. וכדי ומנויו רק יתן גוושפנקא לשחיתותו, כחותמ

שלא להתגרות במלכות מצד אחד וגם לא להיות תחת מרות גדול הדור 
 את הרעיון, ברח לעיר הנמל ממל שבצפון גרמניה. בבליטא שחיב

המצב הרוחני של הקהילה היהודית בממל היה בשפל המדרגה. יהודים 
מל הגיעו לשם כדי להתערות בחיי הכלכלה, וכלכלת העיר סבבה סביב הנ

הגדול. פריקה וטעינה, יבוא ויצוא. הנמל עבד ששה ימים בשבוע, ושבת 
ביום ראשון, יום השבתון של הגויים. ועסקי היהודים עשו שבתם חול, 

 רחמנא לצלן.

ידע רבי ישראל שלא יעלה בידו לשכנעם לסגור עסקיהם ]כעשר שנים 
ירת מאוחר יותר, כשהגיע לממל לתקופה ממושכת, עלה בידו לפעול לסג

כל עסקי היהודים בשבת. אבל זו פרשה בפני עצמה[. עבדו ביום ששי 
כרגיל, סגרו עסקיהם עם ערב והחליפו בגדיהם, ובאו לבית הכנסת 
לקבלת שבת. שבו לקידוש וסעודת שבת, ולמחרת השכימו ליום מסחר 

 רגיל!

ביקש רשות הדיבור בין קבל שבת לערבית. עלה ואמר: "טאייערע 
יקרים, הרי כולנו יהודים, וכולנו מאמינים, וכולנו רוצים ברודער", אחים 

לשמור את התורה. והראיה, שאתם כאן. שלאחר יום עבודה מפרך 
ומתיש התכנסתם לקבלת שבת חגיגית. אלא מאי, גדול נסיון הפרנסה, 

וה דעתי, 'כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, וואינכם עומדים בו. לא אח
נשמע' )יבמות סה ע"ב(. אבל בדבר אחד כך מצוה שלא לומר דבר שאינו 

 -תסכימו אתי 

תר יבים' אתם לפתוח את העסק, אין שום הכרח ואין שום היגם אם 'חי
תר לכתוב, ולו אות אחת, במה שאינו נוגע לעסק. ילעשן! אין שום ה

 לפחות זה!"

ו"כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים" )ברכות ו ע"ב(, הדברים 
ימו וקבלו עליהם לשמור שבת י, וקיהםהיוצאים מן הלב נכנסו ללבות

 -כהלכתה, בכל פרטיה 

 ד בעסקיהם.בלמ

תר. אבל כמה חלולי שבת נמנעו בעקבות אותה ילא, לא היה לכך ה
 -דרשה 

 אלף זעירא!

לי שם רב אלו שאלות מגיעות אליו. אחד ובהיותי בארצות הברית, ספר 
טלפן, אביו נפטר, ועליו לשבת שבעה. אבל אינו יכול להשבית את העסק 
שבוע שלם. יאמר הרב, מה המינימום שעליו לשבת. והשיבו על אתר: 

 המינימום הוא ארבעה ימים.

 סבר וקיבל.

שמעתי ותמהתי: אני מכיר "שלושה ימים לבכי, שבעה להספד, שלושים 
 ספורת" )מועד קטן כז ע"ב(. אבל ארבעה ימים, מה המקור?לת

"שלפחות בשבת יהיה    נו, אז מה?    הסביר לי: "הוא נפטר ביום רביעי".
 העסק סגור".

   הבנתי: אלף זעירא!

 )והגדת(     

 

 נפש כי תחטא )ד,ב(



 

 ה 

מדוע חילה התורה בין החוטאים: לגבי יחיד כתבה: 'נפש כי תחטא', לגבי 
צבור )פסוק יג(: 'ואם כל עדת ישראל ישגו' ולגבי נשיא )פסוק כב(: 'אשר 

 נשיא יחטא'?

מבאר ה"כלי יקר": שלשון 'כי' מורה יותר על ודאות מלשון 'אם', ולשון 
 'אשר' מורה יותר על ודאות מלשון 'כי'.

טא הרבים, שהוא דבר שאינו מצוי שרבים יסכימו על החטא, "לפיכך, בח
 -לכך נאמר 'ואם כל עדת ישראל ישגו', שהוא מורה על הספק" 

כשמדברת התורה על צבור שחטא בעקבות הוראה שגויה של בית דין, 
נקטה בלשון 'אם', כיון שרחוק הדבר שצבור לשם יסכימו לשמוע 

 להוראה שאינה נכונה.

נאמר )פסוק ג( 'אם הכהן המשוח יחטא', כי רחוק הוא "וכן בכהן משוח 
"אבל סתם יחיד בנקל  ובלתי שכיח שהכהן המשוח או רבים יחטאו".

יבוא לידי חטא, על כן נאמר 'נפש כי תחטא', שלשון 'כי' מורה על דבר 
 שקרוב לודאי יהיה כן".

"אבל הנשיא המתנשא לכל ראש ונוהג נשיאותו ברמה מתוך רום לבבו, 
יבוא לידי חטא, לכך נאמר 'אשר נשיא יחטא', כי לשון 'אשר' מורה  ודאי

 על דבר שודאי היה ואין בו ספק".

אור זה בשם המגיד רבי נטע יובספר "שערי אהרן" הוסיף נופך לב
מחעלם: ראשי התבות של "אשר נשיא יחטא" הם 'אני'. אדם שעסוק 

 בכל עת בטיפוח ה'אני' שבקרבו בנקל עלול להכשל בחטא.

כיוצא בכך אנו מוצאים אצל פרעה שלאחר מכת ברד אמר )שמות ט, 
כז(: "ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים", ביטוי שממנו משתמע כאילו הכניע 
את עצמו ואת גאותו, אולם לכשנדקדק בו נמצא, כי הוא שרבב את 

 הכל מתקלקל. -ה'אני' שלו לתוכו, ומן הרגע שבו קים 'ואני' 

" היו ראשי התיבות של הפסוק הזה י' ה' ו' ה', ואכן, אלמלא תיבת "ואני
 ורק תבת "ואני" הרסה את המהלך.

המופיעה בספר רבי גד'ל איזנר תאר בהקשר לכך אפיזודה מעניינת, 
 קטו(:-מוד קיט"במחיצת ר' גד'ל" )ע

היה זה בימי השואה הנוראה, במחנה קולדיץ, לשם הובילה ההשגחה 
סקו היהודים בעבודות כפיה העליונה את רבי גד'ל. במחנה זה הע

המשברות את הגוף ואת הנפש, ורבי גד'ל, כדרכו, ניסה לרומם את רוח 
 היהודים המושפלת עד שאול תחתיה.

באחד הימים נקרא, עם עוד קבוצת יהודים, לעבודות חפירה קשות. 
בטרם הורד אל בורות החפירה, הבחין רבי גד'ל שהשומר שהופקד 

יכר הבולט לכך היתה הגאוה הגדולה שלו עליהם הינו שוטה, סימן הה
 בהיותו מהלך עם משרוקית בפיו, ושעון זהב מתנופף מעל מעילו.

הוא מסתיים טוב, וכאשר לא, הדבר  -כידוע כשנסיון עם שוטה מצליח 
 עלול להיות מסוכן... בכל זאת החליט ר' גד'ל לנסות.

 ק..."."הזהרו ואל תעזו לצחו -לאט ר' גד'ל לחבריו  -"שימו לב" 

 "מה עומד להיות?", הרימו כולם את גבותיהם בשאלה.

 השמרו פן תצחקו...". -"בעצמי אינני יודע, אבל דבר מה יהיה כאן, ואתם 

 כולם הבטיחו והחלו לחפור ולחפור ללא הפסקה.

קרא לפתע ר' גד'ל בשפת ה'דויטש' בקול  -"'קאמראד'ן' )חברים(" 
המייסטער שלנו, יכול הוא "אם ירצה  -שנשמע היטב באזני השומר 

להשמיע שריקה שתשמע בכל הרחוב"... בהערה זו בקש לבחון עד היכן 
מגעת שטיותו של אותו שומר... ואכן, כעבר שבריר דקה שלף הלה את 

 משרוקיתו ושריקה חדה חתכה את האויר.

 קבע ר' גד'ל. -"הרי אמרתי לכם" 

אם ירצה  דקות ספורות לאחר מכן שוב נשמע קולו: "קאמראד'ן,
המייסטער שלנו עוד נוכל לדעת מה השעה עתה..." וזאת עלינו לדעת, 
חוקי הנאצים אסרו על היהודים לדעת את השעה, וקבעו כי עליהם 

 לעבוד אך ורק על פי פקודות.

ם, והמייסטער המהולל חלף ליד הבור ואמר, כאילו ילא חלפו דקותי
 באקראי: "האלב צוועלף" )אחת עשרה וחצי(...

"אם ירצה המייסטער שלנו, יתכן  -אמר שוב ר' גד'ל  -אמראד'ן" "ק
 קולרבי לאכילה...". השיהיה לנו הרב

 הפעם בקע מפי של השומר קול מתנצל: "והרי גם לי עצמי אין...".

 "אם רוצה המייסטער, בודאי שיוכל להשיג...". -ענה לו ר' גד'ל  -"הו" 

מר החל להלך אנה ואנה, ולא חלפו רגעים רבים, עד שלפתע החלו ושה
להתגלגל על תוך בורות החפירה כמה צנוניות... באותם ימים אפילו 
חתיכות קליפות היו נחשבות לאוצר, נקל, אפוא, לשער, מה גדולה היתה 

 המתנה שבצנוניות של ממש...

. ר' גד'ל עדין וחיוך רחב נשפך על פניהם -הפעם, לא עצרו האסירים כח 
שמר על סבר פנים רציני, אולם השומר חש כי דבר מה אינו כשורה... כבר 
למחרת הלשין על ר' גד'ל לרשע האכזר הממונה עליו, נאצי חסר לב, 
אשר בכל פעם שעבר ליד האסירים היו הללו משפילים את עיניהם לבל 

מה מכות יאלצו להביט אל תוך עיניו ולפגוש את מבטו. ר' גד'ל נענש בכ
 הגונות על ראשו, ועוד ימים רבים זכרו שם את המעשה.

הנה כי כן, אדם הלוקה במידת הגאוה, מסוגל בשל גאותו הסרוחה 
להדרדר לשפל המדרגה ולהופיע כשוטה גמור העושה הכל על מנת 

  להשיג עוד ועוד כבוד, וכדי בזיון וקצף.

 )ומתוק האור(

 

 )ה, כג( ה אשר גזלוהיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזל

כשיכיר בעצמו לשוב בתשובה, ולדעת ולהתוודות כי  -כי יחטא ואשם 
 חטא ואשם )רש"י(

דרך התשובה לעולם אינה נחסמת בפני הרוצה לשוב. אם אך יכיר 
יתכפר לו עוונו  -בחטאו ויעשה את המוטל עליו כדי לתקנו ולכפר עליו 

 בלי להשאיר בו אפילו רושם.

עה את האדם להתיאש מן התשובה, וכך באר דא עקא, שהיצר מט
 ה"חפץ חיים" את בקשתנו בתפילה "והסר שטן מלפנינו ומאחרינו":

אל המתבן להכניס את  לכפרי אחד, שבהגיע חג הסוכות בא משל
 כנס.יהתבואה. העגלה היתה עמוסה ולא יכלה לה

 מה עושים?

שמח  ה רובל איעץ לך עצה".רנכח שם ליצן אחד שאמר לו: "תמורת עש
הכפרי ושילם את הסכום שהושת עליו. "וכעת", פנה אל הלץ, "אמור לי 

 מה עצתך".

נתן בידו הלץ זכוכית מגדלת והנחה אותו להביט דרכה אל הפתח. 
 "עכשיו תוכל להכניס את התבואה" אמר הבדחן והלך לדרכו.

רדף אחריו הכפרי וזעק בגרון ניחר: "רמאי" הפתח אמנם גדול, אבל 
 היא גדולה יותר ואינה נכנסת".התבואה גם 

"אין בעיה", אמר הליצן, "אתן לך כעת גם זכוכית מקטנת. על התבואה 
הסתכל עם זכוכית מקטנת, ועל הפתח עם זכוכית מגדלת וכך תוכל 

 להכניסה"...

רה, בא יכך בדיוק, אומר ה"חפץ חיים", פועל השטן: לפני שאדם עובר עב
. "איך אוכל לעשות עברה?" השטן ומנסה לשכנעו לעבור את העברה

רה? זה בקושי מנהג... כולם עושים ינבהל היהודי, והשטן עונה: "זאת עב
זאת, וחוץ מזה תוכל לעשות תשובה". כך הוא מקטין בעיניו את חומרת 

 רה.ימעשה העב

רה, ובא לעשות תשובה עליה, מגיע אליו ילאחר שעבר האדם את העב
רה אתה רוצה לעשות יזאת עבהשטן עם זכוכית מגדלת ואומר: "על כ

 תשובה? הלא אתה שקוע בבוץ מעל לראש, אין לך סיכוי!..."

על כן מבקשים: "הסר שטן מלפנינו ומאחרינו". שלפני החטא לא יבוא 
להראות לנו שהחטא אינו כל כך חמור, ולאחר החטא לא יצליח לשכנע 

 אותנו שאי אפשר לעשות תשובה על חטא עצום שכזה...

והנה נאמר בפסוק: "שמח בחור בילדותיך, ויטיבך לבך בימי בחורותיך, 
והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלקים 
במשפט" )קהלת יא, ט( אומרת הגמרא: אלו הם דברי יצר הרע שאומר 
לך "עשה חיים"! אבל מה אומר היצר הטוב? "כי על כל אלה יביאך 

 קים במשפט".והאל

קשה להבין כיצד חצי פסוק אומר  -אומר ה"מגיד מדובנא"  -לכאורה ו
 יצר טוב, וחצי פסוק אומר יצר הרע.

הפסוק כולו דברי יצר הרע הם,  -ממשיך המגיד מדובנא  -אלא ודאי 
 והדברים יתבארו, כמובן, על פי משל:

 אדם פגש בחברו ושאלו "האם כבר אכלת היום משהו?"

 כבר נדבקת לגבי מרעב"ענה החבר: "לא, ובטני 



 

 ו 

 "אם כך המצב" אמר הראשון, "אני מזמין אותך לאכול"

ן הטובה עליו. לפני ברכת המזון, ונכנסו למסעדה, והחבר הזמין כיד הדמי
 נשמט ה"מארח" מהמקום והשאיר את חברו לבד.

 הגיע בעל המסעדה עם החשבון המנופח, ותבע ממנו את התשלום.

ר, "חברי הוא שצריך לשלם", אך לא עזר "אני רק הזמנתי", התפתל החב
לו מאום, הוא נאלץ לתת את שעונו היקר בתור משכון ויצא מן המסעדה 

 כולו כעוס ונסער.

לאחר שבוע פגש את ה"מארח" שלו, מיד כשראו התנפל עליו בשצף 
 קצף.

עצר אותו החבר ואמר לו: "רגע אני מבין שהשארת שם את השעון היקר 
פחות פי שנים ממחיר הארוחה, ולפדות אותו הרי שלך. שעון זה עולה ל

 אינך יכול, חזור לשם, אפוא, ואכול עוד ארוחה דשנה"...

כך פועל היצר הרע, אומר המגיד מדובנא. אומר הוא לאדם: מאחר 
וממילא "על כל אלה יביאך האלקים במשפט", הרי ש"שמח בחור 

ממילא אתה כבר תמשיך 'לעשות חיים' עוד ועוד, אל תעצור,  -בילדותך" 
 שקוע מעל לראש בעוונותיך...

אבל החכם עיניו בראשו, ויראה לתקן את אשר עיוות, ויפה שעה אחת 
           קודם!

 )ומתוק האור(

 

"הדיוט אם מריח ריח כנפים נפשו קצה עליו והתורה אמרה והקטיר 
הכהן הכל המזבחה וכל כך למה אלא כדי שיהא המזבח מהודר בקורבנו 

 עני" )רש"י ומדרש(של ה

כיון שהתאספנו לענין של צדקה, היום תשמעו עובדה שלא סיפרתיה 
 הכריז רבי שבתי יודלביץ. -מעולם ברבים 

חימום המקוואות בערי השדה. כפי  -הצדקה של  התאספנו לענין
שכבר אמרו הדרשנים שדיברו לפני. בין היושבים כאן, ישנם עשירים 

לכמה שנים לחימום המקוואות, אבל גם  -שיכולים לתת כסף  -
העניים מבין הקהל יתנו חודש או חודשיים, וזכותם גדולה עד לב 

דול קורבנו של מה רב וג -השמים, תראו במדרש על פרשת השבוע 
העני עד שהקריבו על המזבח את הכנפיים של התורים ובני יונה כדי 
להדר ולהתהדר בקרבנו, כדברי חז"ל: "הדיוט אם מריח ריח כנפיים 
נפשו קצה עליו והתורה אמרה והקטיר הכהן הכל המזבחה )גם את 
הכנפיים( וכל כך למה אלא כדי שיהא המזבח מהודר בקורבנו של 

המעשה באגריפס המלך ואותו עני  -ר נורא מובא במדרש העני", סיפו
שהיה מביא כל יום ציפורים לבית המקדש, תראו בעצמכם במדרש. 
מה שנוכל ללמוד מכל הסיפורים )שם במדרש(, כי גם חלילה, מי 

אלא רק  -שהוא עני ואינו יכול להקריב קרבן גדול של אלף לירות 
כול גם הוא להעלותם לריח תורים ובני יונה שרכש בעשרים לירות, י

ניחוח אשה לה'! אחי ורעי, כולנו כאיש אחד, בלב אחד, נלהיב את 
לתיקון וחימום המקוואות בעיירות הרחוקות ואז, זכות ארגון  -ליבנו 

לשובע שמחות וישועות  -"טהרת המשפחה בישראל" תעמוד גם לנו 
 הכלל והפרט.

 תשמעו סיפור על ענין צדקה מורי ורבותי.

של ירושלים בדור הקודם היה גאון נורא רבי שמואל סלנט. הוא רבה 
ניהל את העיר בחכמה רבה עשרות שנים, הוא היה פיקח וחכם 

 חרשים, כידוע ליודעים.

דבר שהיה נחוץ מאד  -בתקופה מסוימת החלו לבנות מקווה חדש. 
בירושלים דאז. התחילו, אך לא יכלו לממן את השלמתו. תושבי 

היו עניים מרודים והפרוטות שנתרמו על ידם לא  ירושלים כידוע,
 הספיקו להשלמת המקווה.

יום אחד, לפתע, לבש רבי שמואל סלנט את מעילו, נטל את מקלו 
והודיע לבני ביתו כי הוא יוצא והולך אל הגביר המפורסם וויטנברג, 

 להשפיע עליו שיתרום מהונו לבניית המקווה.

זו היתה תמוהה, כי העשיר  בעיני בני המשפחה והעסקנים, הליכה
כקמצן נורא. לכן, לא היה להם ספק שהרב מכלה  -וויטנברג ידוע היה 

את כוחותיו לריק. רבותי, אתם יודעים מה זו קמצנות בטבע? זו מחלה 
כך  -קשה מאד, כמו למשל, אדם לא מסוגל לחתוך לעצמו אצבע 

, הוא באמת קשה לו -הקמצן חש אם מוציא כסף מכיסו. אינו מסוגל 
 במחלה קשה. -מסכן מאד, חולה מאד 

העסקנים ובני הבית לא אמרו מילה לרבי שמואל מסלנט, התעטפו 
 בשתיקה, והביטו אחרי מעשיו. הרב יצא לדרכו.

 הוא נכנס לביתו של הגביר שקיבלו בכבוד גדול.

רבה של ירושלים התיישב על אחת הכורסאות, הציע לפניו את 
טהרה. אתם מבינים כי מי שלוקה  בקשת התרומה לבניית מקווה

במחלת קמצנות, גם אם הוא מבין את נחיצות הענין של המקווה וגם 
אם יושב לפניו רבה של ירושלים ומטעים לו את קדושת המצוה, קשה 

 לו להתגבר על עצמו...

כשסיים הרב להרצות את דבריו השתרר שקט מוחלט. וויטנברג לא 
 קם ולא זע ממקומו. ישב בשקט.

, הרי : "סקרן אני לדעת כבוד הרבע פתח וויטנברג את פיו ושאללפת
אין חכם ונבון כמוך בירושלים עיה"ק, וא"כ איך הרב מתנהג לכאורה 

לבא אלי לבקש כסף עבור המקווה, בעוד שהרב  -בדרך של שטות 
וכל העסקנים יודעים שאני לא תורם מאומה גם לאנשים החשובים 

וה לא אתן פרוטה שחוקה, וא"כ לשם ביותר, והרב מבין כי גם למקו
 מה טרח הרב עד לביתי?!".

אחז רבי שמואל סלנט במטהו, הביט עליו ואמר: אני אסביר, דע לך 
כי יום יבוא ותמות. תבוא לקבורה כמו כל שאר היהודים, שם יאכלו 
התולעים את בשרך, הגוף ירקב ועילה עליו ריקבון גדול ונורא. תעמוד 

ל יהודי "ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון", ואחת כלדין בשמים כ
מדוע לא סייעת בבניית המקווה  -השאלות שישאלו אותך שם, היא 

וכתוצאה מכך נחלשה הטהרה בעם ישראל? אתה בוודאי תמהר 
להשיב להגנתך "לא תרמתי, כי לא ביקשו ממני, אנשים כבר פסקו 

 -באתי לביתך עתה לנקוש בדלתי )התייאשו ממני(. לכן, לשם כך, 
נכנסתי לבקש ממך כסף,  -הגביה רבי שמואל סלנט את קולו ברעדה 

שגם אפשרות זו של מענה  -ובכך לשלול ממך את האפשרות הזו 
 בבית דין של מעלה לא תשאר בידך.

לפתע, וויטנברג החל להזדעזע בכל גופו, ואמר לרבה של ירושלים: " 
ת מפתחות הקופה ויוציא במטותא מינייכו, בבקשה, יקח נא הרב א

שאני לא אראה בעיני!" אתם שומעים "קח  -ככל שיחפוץ, אבל אנא 
אבל שלא אראה". כל כך גדולה הייתה קמצנותו הטבעית שגם כאשר 

 החליט לתת, לא יכול היה לראות זאת בעיניו...

 הרב עשה כבקשתו.

 מפי השמועה למדנו, כי מאותו רגע ואילך חלו בקרבו שינויים. נפרץ
סדק בחומת הקמצנות, נתינה זו הראשונה סייעה בידו להחלץ 

 -מהקמצנות. מקרה זה היה פתחו של מחט שבסופו של תהליך 
 -התרחב עד שנהיה לפתחו של אולם. ומעתה עת השתנה וויטנברג 

והיה לנדבן גדול. כאן בירושלם קיימת שכונה על שמו "בתי וויטנברג" 
ים, יראי ה' מבני היישוב הישן. זכה בה מצאו שיכון חינם עניי ירושל -

איש זה באחרית ימיו, לעשות חיל במעשיו, לגנוז זכויות לעולם הבא, 
 ולהיות דוגמא לרבים בנדיבות לב.

כדאי היה הקושי בגיוס הכספים לאותו מקוה, כדי שבסופו של יום, 
מגבית זו תחלץ את הקמצן מקמצנותו, וגם מדינים קשים לעולם 

 -יו תעמד לו, והיום הזה זכויותיכם במצות צדקה הבא. זכות מצוות
  לחימום המקואות, תגן עלינו מכל צער וצוקה נגע ומחלה. חזק וברוך.

 )להגיד( 

 

 זהירות בממון הזולת

"ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה ]שהשביעוהו שאינו יודע עדות 
יגיד ונשא עונו. והיה כי  לחברו[ והוא עד או ראה או ידע, אם לוא

ה(. וכתב -יאשם לאחת מאלה, והתודה אשר חטא עליה" )ויקרא ה, א
ה"שפתי כהן", שהמדובר ביודע עדות ממון לחברו ואינו מעידו, 
ומפסיד ממון. "מכאן תדע כמה הוא חביב ממונם של ישראל לפני 
הקדוש ברוך הוא. שאמר כאן: "ונשא עונו, והיה כי יאשם, והתודה 

ר חטא" קראו עוון ואשמה וחטא והצריכו וידוי, מה שלא אמר כן אש



 

 ז 

לא בחטא של כהן משיח ולא בחט הקהל, ולא בנשיא, ולא ביחיד 
]שחטאו בשוגג בחייבי כריתות[, להודיע שחטא שבין האדם לחברו 
הוא יותר גדול מחטא שבינו לבין המקום. ועל זה אמרו )אבות פ"ב 

 -ך כשלך מי"ב( יהי ממון חברך חביב עלי

וזהו רמז וא"ו של "לוא יגיד", לומר: לא יגיד, שאם לא יגיד יזיק 
לעצמו. שממון חברך הוא כשלך, שכולנו בני איש אחד אנחנו, נפש 

 אחת! עד כאן דבריו.

 -נו, איכשר דרא, וממון חברינו חביב עלינו כשלנו יאשר

 מה בשלנו אנו משתמשים כסדר, אף בממון חברנו כן...

"חפץ חיים" היה מהסס למנות בני ישיבה כעדים, משום ואזכיר, שה
שאינם מקפידים בעניני שאילה שלא מדעת, והשואל שלא מדעת 

 הבעלים נחשב כגזלן )חשן משפט שנט, ה(!

בשעתו, יסד ה"חפץ חיים" את ישיבתו בבית הכנסת שבראדין. 
למתפללים שם היו מקומות קבועים, ולכל אחד הסטנדר שלו, ובו 

פילין, הסידור והחומר. כשהתלמידים למדו, הסיטו הטלית והת
והעבירו את הסטנדרים ממקום למקום, כל אחד בחר סטנדר לפי 
גבהו ונוחותו והעבירו למקום לימודו. באו המתפללים בבוקר והנה 
בוקה ומבולקה, כל אחד חיפש את הסטנדר שלו. השמיע ה"חפץ 

משום חיים" שיחה נוקבת: רועי בהמה דקה פסולים לעדות 
גזל, להשתמש בסטנדר שאינו שלך  שחשודים על הגזל. ואף זה אבק

רות, יולא להשיבו למקומו, למורת רוח בעליו. משלא עשו דבריו פ
היה בא בעצמו באשמורת הבוקר, כשבית המדרש שומם, נושא את 

 כל הסטנדרים הכבדים ומשיבם למקומם!

אחד וידוע, שפעם שהה ה"חפץ חיים" זצ"ל בפטרבורג, לרגל 
הכינוסים בעניני הכלל. בשעת לילה מאוחרת נזקק לגליון ניר כתיבה. 
החנויות היו כבר סגורות. פנה לחדרו של רבי שלום בער מלובאוויטש 
זצ"ל ששהה במלון, וביקש לרכוש דף ניר. הרבי הושיט דף, וה"חפץ 
חיים" הושיט שתי קופיקות נחושת. הרבי סרב בחיוך, וה"חפץ חיים" 

 ניר. לא הסכים לקחתו עד שהרבי יטול תמורתו!החזיר את ה

נכח שם הנדיב רבי זליג פרסיץ, ותמה באזני ה"חפץ חיים": "הלא 
 באוויטש אין לשתי פרוטות כל ערך!"ייודעים אתם שאצל הרבי מלו

ענהו ה"חפץ חיים": "אכן, לשתי קופיקות אין כל ערך, אבל מגזל של 
רוס את חומות שתי קופיקות נברא מלאך חבלה, שבכוחו לה

 פטרבורג!"

 "אבל אין כאן גזל", טען הלה, "הרבי נתן ברצונו!"

"כשמקבלים במתנה, אין לדעת. אולי הוא מחשיבני יותר מערכי, אולי 
 נתן מפני הבושה ואי נעימות. כך, קניתי ושלמתי!"

ופעם נכנס ה"חפץ חיים" לבית המרחץ, וראה יהודי שנטל 'בהשאלה' 
חש לו: "באופן זה, יוצאים מכאן מלוכלכים סבון חברו. התכופף ול

 משנכנסו"...

איני רוצה לקטרג, רק להזכיר גמרא )בבא מציעא כד ע"א(: ממר 
זוטרא חסידא נגנב גביע כסף. ראה בן ישיבה שנוטל ידיו ומנגבן 
במגבת של חברו. אמר: הוא הגנב, שלא אכפת לו ממון הזולת! 

 כפתוהו, והודה.

י מרדכי פורגמנסקי זצ"ל, שבמשך תקופת ונזכיר מה שמסופר על רב
שהותו בגטו קובנה לא ישב על כסא. משום שכאשר צופפו את המוני 
היהודים בגטו הצר הביאו רבים כסאו מביתם והכניסום לדירות 
הצרות, ופעמים שהחליפו דירות או נלקחו להשמדה והכסאות 

 נשארו מיותמים, ומי יודע האם הבעלים או היורשים מרשים!

 נפש כי תחטא, ושמעה""ו

ת את מקל ת, מניף בקלילויהודי חילוני הלך ברחוב העיר בליל שב
רוב בעיר, והטלטול יההליכה שבידו, כאפנת אותם ימים. לא היה ע

אסור בה, כולל טלטול המקל. ראה אנשים לבושי שיראין חופזים 
ועולים לבית המדרש, ותמה: לאן הולכים הם בשעת לילה מאוחרת 

 ט לעלות אחריהם ולראות.זו, החלי

בית המדרש הואר בהמון נרות, והיה גדול בהמוני חסידים שהצטופפו 
ביראת כבוד וחרדת קודש סביב השולחן הארוך. בראשו עמד הרבי 

זצ"ל, עמוד היראה, ואמר "שלום עליכם" בדבקות.  הזקן מטשורטקוב
היהודי החילוני פלס לעצמו דרך, להיטיב לראות. היה זה חידוש 
בעינו, מעולם לא ראה רבי מנהל שולחן. בעמל רב הגיע לפאת 

 השולחן, נוכח פני הרב.

הרבי עמד אחוז שרעפים, מזג את היין לגביע הכסף ובנו הניחו על כפו 
י, והמקל הביט בנרות, והבחין ביהודי החילוניו והמושטת. פקח עינ

 -בזרועו. מקל האסור בטלטול בשבת 

 מיד חוורו פניו. הניח את הגביע על השלחן, ונכנס לחדרו.

הלה תמה עם כולם, אך מכיון שהחל לשעמם, לא שיר ולא ניגון, משך 
בכתפיו, פנה והלך. מיד לאחר מכן יצא הרבי מחדרו. ראה שאותו 

, וקידש על היין. נטל ידיו, בצע על הפת, והסביר מה היה יהודי הלך
 כאן.

 -פתח וסיפר 

הגאון הקדוש רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל, נמנה בשעתו עם 
מתנגדיו החריפים והתקיפים של הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל 

ל, החליט לנסוע ושיטתו. הואיל והיה תקיף בדעתו לא חת מפני כ
ל שם טוב. להוכיחו על דרכו החדשה עם הבע למז'יבוז' ולהתעמת

 והשגויה, לדעתו.

אמר ועשה, והבעל שם טוב קידם פניו בכבוד רב. שמע את דבריו עד 
תומם, ופתח בהסבר נרחב של דרכו ושיטתו. הביא סימוכין 

 ליסודותיו, והיו הדברים מאירים ושמחים.

בתוך כך נשמעו נקישות בחלון. רוכל הגרוטאות הנכרי של העירה 
: "שרוליק, אולי יש לך כלי פגום שאתה רוצה להשליך, או כלי שאל

 שבור שברצונך לתקן?"

מיד הפסיק הבעל שם טוב שיחתו המרוממת עם אורחו, וענהו: "לא, 
 -אין לי דבר לתת לך 

 מה שיש להשליך כבר השלכתי, ומה שיש לתקן כבר תקנתי".

 -והלה בשלו: "שרוליק, תחפש טוב" 

 תמצא!"והבטיח: "וכשתחפש, 

 והבעל שם טוב קם, ויצא מן המחסן שבירכתי הבית.

ה"תולדות יעקב יוסף", שהיה מהכהנים הקפדנים )קדושין ע ע"ב, 
 מהושע ד, ד(, נפגע והקפיד.

 -ובצדק 

הוא טרח ובא לכאן מפולנאה הרחוקה, הוא נחשב לאחד מגדולי דורו, 
והם משוחחים בענינים העומדים ברומו של עולם, והמארח קם 
ונוטש אותו כדי לחפש גרוטאה לבקשת גוי מגושם?! היכן מצות 
הכנסת האורחים הגדולה מקבלת פני שכינה, והיכן כבוד התורה 

 ולומדיה?!

בתוך כך שב הבעל שם טוב, מאובק כולו, וגרוטאה בידו. פנה אל 
הרוכל וסיכם על תיקונה תמורת כמה פרוטות. לאחר מכן שב אל 

סערת רוחו. מיהר להרגיעו והפיס דעתו. אורחו, והבחין בהקפדתו וב
אנו יושבים ודנים בדברים העומדים ברומו   -אמרו לו: "הלא יבין מר 

של עולם, ממריאים לשחקים. ודיון זה עורר מורת רוח במרום, 
 -הקפדה וביקורת 

על פיה.  שלחו אלי נכרי זה, שיוכיחנו, לבל אהפוך את הקערה
וראשו בשמים. שאעסוק  בנה מגדלשאבסס את היסודות בטרם א

 -ב'סור מרע' לפני שאעמול ב'עשה' טוב 

הורו לי, שבתחילה יש להפטר מהמדות והתכונות הרעות, להשליך 
את הגרוטאות שאין להן תקנה ולשפר את המדות הטובות, לתקן את 
הכלים השבורים, ולשוב בתשובה על כל החטאים. שאם לא כן, הלא 

ר אלקים מה לך לספר חקי, ותשא נאמר )תהלים נ, טז(: "ולרשע אמ
 בריתי עלי פיך"...

שמעתי והבנתי. עניתי לו שכבר עברתי שלב זה. כבר השלכתי מה 
שיש להשליך, ותקנתי מה שיש לתקן. אמר לי: חפש חיפוש מדוקדק, 

 -ותמצא עוד 

 קמתי, וחפשתי, ואכן מצאתי...



 

 ח 

 שמע ה"תולדות יעקב יוסף", ותמה.

"תולדות יעקב יוסף" שוכנע, והפך המשיכו בשיחתם המרוממת, ה
לאחד מגדולי מקושרי הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל. בסיומה של 

 -השיחה אמר: "רבנו, מסכים אני לכל, מלבד דבר אחד 

איני יכול להסכים לכך שנבואה פסקה מישראל ונתנה לרוכל גוי, 
 וממרום משגרים בפיו מסרים עבורנו".

 -כול', אמור: 'איני רוצה'!" ענהו הבעל שם טוב: אל תאמר 'איני י

יב לחשבון נפש על יחתומדוע אינך רוצה, כי אם תאמץ גישה זו היא ת
 כל צעד ושעל! בכל דבר, תמצא איתות. תוכחה, והדרכה.

לא יכול או לא רוצה, אינו מקבל. נפרד לשלום ויצא אל הרחוב, 
והימים ימי הפשרת שלגים, הקרקע הפכה לביצה בוצנית. עגלון נכרי 

בר עם עגלתו הטעונה. גלגל שקע בבוץ, והעגלה התהפכה. מיהר ע
להתיר את הסוס מהיצול, וחיפש מי שיעזור לו להקים את העגלה. 
ראה את ה"תולדות יעקב יוסף" יוצא מבית הבעל שם טוב, וקרא: 

 "בוא הנה, ראבין, עזור לי להפוך את העגלה!"

 -ענהו: "זקן אני וחלש, איני יכול" 

 "אל תאמר 'איני יכול', אמור 'איני רוצה'!"רטן העגלון: 

המילים היו כה מוכרות... מיד ניגש והתאמץ, ויחדיו הצליחו להעמיד 
את העגלה על גלגליה. שב על עקבותיו, ואמר לבעל שם טוב: "גם בכך 

 צדקת!"...

ם הרבי מטשורטקוב זצ"ל את סיפורו, ואמר: נוהגים אנו כבית יסי
ן עצמנו כבר מהיום הראשון בשבוע, שמאי )ביצה טז ע"א(, להכי

לשבת. על אחת כמה וכמה, מיום רביעי בשבת )פסחים קו ע"א(. ואין 
צריך לומר בערב שבת, כי רק מי שטורח בערב שבת יאכל בשבת 
)עבודה זרה ג ע"א(. ולאחר הכנה מרוממת זו התפללנו קבלת שבת 
וערבית של שבת, וכשאתם הלכת לביתכם לקדש ולאכול עסקתי 

 -הכנה נוספת לקידוש, בלימוד הזוהר הקדוש על הפרשה ב

ולאחר כל זאת נכנסתי לקדש על היין, ונשאתי עיני, וראיתי מולי 
 יהודי, ובידו מקל הליכה?!

 יהודי, מחלל שבת?!

 -תה זו תוכחה מגולה, כסטירת לחי יהי

אם הראוני חילול שבת, אותתו לי שהשבת שלי אינה מושלמת, 
בחסר. שבתי לחדרי בשברון לב, הוספתי  שהכנותי שלי לוקות

 והתעליתי, וכשחזרתי לקדש לא ראיתיו עוד...

בין השומעים היה בחור מליטא, מישיבת וולוז'ין, והרעיון היה כה 
מחודש בעיניו, לא ידע כיצד להתיחס עליו. כששב לישיבה סיפר 
לרבו, הנצי"ב מוולוז'ין זצ"ל. מה דעת ראש הישיבה על הרעיון 

 ?החסידי

והנצי"ב לא התפעל. ענה: "תוספתא מפורשת היא )שבועות ג, ג(: אין 
אדם מתחיב לשמוע אלא אם כן חטא, שנאמר )ויקרא ה, א(: "ונפש 

יב לראות. ירות, נתחיכי תחטא ושמעה קול אלה". הרואה עושי עב
 -הרואה עושי מצוות זכה לראות 

 הוי אומר שכל מה שהאדם רואה, הוא איתות עבורו!

בכך נבין מה שספרו בגמרא )כתובות סז ע"ב(, שעני אחד בא לפני 
מנו לאכול על שולחנו. ירבא. לא זו בלבד שהעניק לו נדבה, אלא ז

 ויותר מכך: שאלו במה הוא סועד, מה יזמין לצהריים.

, אוכל מה בל. לא השיב בענוה: למאי נפקא מינאוהלה לא התבל
 מה ויין ישן"...שיגישו. אלא מסר תפריט: "בתרנגולת פטו

תמה רבא: הן ניזון אתה מנדבות, מדוע חייב הציבור לספק לך 
 מותרות?!

מד את רבא, קדוש ישראל, פרק באמונה ילא התבלבל. לשכבר אמרנו 
. !משל הקדוש ברוך הוא אני אוכל ?ובטחון: האם אוכל אני משלהם

שנאמר: "עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את אכלם בעתו" 
ים קמה, טו(, "בעתם" לא נאמר אלא "בעתו", מלמד שכל אחד )תהל

 ואחד נותן לו הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעתו.

 עוד הוא מדבר, ונוקשים בדלת.

פותחים, ואיזו אורחת! אחותו של רבא, שלא ראה אותה מזה שלש 
עשרה שנה, הגיעה לביקור. היום מביא האורח בקבוק משקה או זר 

 ולת פטומה ויין ישן!פרחים. היא הביאה תרנג

אמר רבא: מהו שלפנינו, מה פשר התזמון הזה! סלח לי על דברי, קום 
 ואכול!

 לך הביאה, עבורך ולא עבורנו!

 כלומר, ראה בכך איתות. הסכמה ממרום לדברי אותו עני.

ופסוק מפורש הוא: "ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך 
עיה ל, כא(. ומסופר בתלמוד לכו בו, כי תאמינו וכי תשמאילו" )יש

הירושלמי )שבת, סוף פ"ו( שרבי יוחנן וריש לקיש בקשו לרדת לבבל, 
להקביל פני שמואל. עברו ליד תלמוד תורה, ושמעו את הנערים 
משננים פרשת "ושמואל מת" )שמואל א כח, ג(. כוונו השעה, ומצאו 

 שנפטר באותה שעה.

א שחלה. חששו, שכבר רבי יונה ורבי יוסה בקשו לבקר את רבי אח
 -אחרו את השעה. שמעו אשה ששאלה את חברתה: "כבה הנר?" 

בימיהם לא היו גפרורים, בוער נר תמיד ממנו הדליקו לבישול וחימום. 
יטה השכנה: "לא כבה ולא יכבה נר ישראל". הבינו, שימצאוהו יהתפ

 בחיים ויבריא.

 בהם איתות. ם, ועם כל זאת ראו יהוהלא לא היו הדברים מכוונים אל

 -ונספר 

"ל, הרבי מסקולען, הצליח וקא פורטוגל זציהצדיק רבי אליעזר זוס
חלץ מצפרני שלטון הדיכוי ברומניה והיגר לארצות הברית בה ילה

שהו רבים מחסידיו. הגיע לביקור בארץ הקודש ועלה לבקר באתרא 
ב, הגאון רבי מאיר שטרן שליט"א, קידם את וקדישא מירון. רב היש

 . יחדיו עלו לציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי.פניו

אך הניח רגלו על המפתן, ונשמע קול זעקה מחרידה: "מנוול, ארוייס!" 
 צא, מנוול!

 נרעד הרבי וחוורו פניו, ונסוג לאחוריו.

רב המקום הכיר את הקול, והרגיע את הרבי: "אל ישים לב, זהו אחד 
 -הצועק על יצרו הרע, שיעזבנו!  התמהונים

אמר לו הרבי: "ומה, כסבור אתה, חשבתי? ששמעתי בת קול מן 
השמים? אבל אם השמיעו לאזני בשעה הזו את הקריאה הזו, בקשו 

 לאותת ולומר: כך לא נכנסים אל רבי שמעון בר יוחאי!"

והוא שב על עקבותיו לעלה לבית הרב, והחליט להקים במירון מוסד 
בבחינת: "מושיבים ישיבה על קברו" )בבא קמא טז ע"ב( ישיבת  תורני,

"חסד לאברהם" לנוער מילדי העולים. שכרו דירות ואיתרו ראש 
ישיבה ומלמדים, הביאו ריהוט וציוד ורשמו תלמידים. שבועיים ימים 
עסק בענין עד שהשיבה החלה לפעול, ואז שב ועלה לרבי שמעון בר 

 יוחאי, לשטוח בקשותיו...

 שמעת, אם ראית, אם הובא לידיעתך, מתכוונים אליך! אם

 )והגדת(

  בדרך הדרוש 

 בה לאשמה יעשה אשר מכל' ד לפני הכהן עליו וכפר
 לאמר בניו ואת אהרן את צו לאמר משה אל' ד וידבר

 כהנים הני( א"ע ט"י דף) דיומא' בגמ דאיתא', וגו
 מידי איכא ומי דידן שלוחי דאי נינהו דרחמנא שלוחי

 ש"והא, למעבד מצי ושלוחו למעבד מצינן לא דאנן
 הם דרחמנא דשלוחי דוקא ולמה הכהן עליו וכפר

 את צו אמר לכך וממילא הם חשובין טעם האי משום
                                                             :כמותו חשובין בניו שיהיו בניו ואת אהרן

' ד ישראל שמע ד"במדרש: הה )א, א(  משה אל ויקרא
 שהמלאכים ממלאך גדול דצדיק דאיתא ל"ונ, ותמוה

 וישראל תיבות שלש אחר רק השם אומרים אינם
 וקשה משה אל ויקרא ש"והא, תיבות' ב אחר אומרים

 אבל שם של קולו לשמוע יכולים אינם המלאכים הלא
 השם שאומרים השרת ממלאכי גדולים צדיקים אי

 ישראל שמע ד"הה המדרש ניחא תיבות' ב אחר
       :ק"ודו

 )א, ב( ' לד קרבן מכם יקריב כי אדם
 שלא' בגמ דאיתא אך, ותמוה משה ולא במדרש: אתם

 קרבן שיאמר קודם נשמתו יצא שמא קרבן' לד יאמר
 אבל' לד קרבן יאמר אבל לבטלה שמים שם ונמצא
, קרבן' לה לומר יכול' והי ימות אימתי יודע' הי משה

             :ק"ודו משה ולא אתם במדרש הפירוש וזה
 )מדרש יונתן(



ְקָרא ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַמֲעָלָתּה ֶׁשל 'ְּתִפַּלת ְנָדָבה'
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)
"ְּבָקְרְּבנֹות ְנָדָבה ִּדֵּבר ָהִעְנָין" (ַרִׁש"י).

ָׁשל  ִּדיָנם  ֶאת  ְלָפֵרׁש  יֹוֵתר  ֶׁשָּנחּוץ  נֹוֶתֶנת  ַהַּדַעת 
ַהּתֹוָרה  ָּפְתָחה  ֵאפֹוא  ַמּדּוַע  ַהחֹוָבה,  ָקְרְּבנֹות 

ְּבָקְרְּבנֹות ַהְּנָדָבה?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ְצִבי ִּדיֶנר ַרֲאַב"ד לֹוְנדֹון:

ְּכֵדי  ַהְּנָדָבה  ָקְרְּבנֹות  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ַהּתֹוָרה  ִהְקִּדיָמה 
ֶׁשל  ַמֲעָׂשיו  ַמְקִריָבם.  ֶׁשל  ַמֲעָלתֹו  ּגֶֹדל  ַעל  ְלַלְּמֵדנּו 
ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֶאת  ְמַקֵּים  ֶׁשֵאינֹו  מֹוִכיִחים  ַהַּמְקִריב 
ַרק ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה, ֶאָּלא הּוא ְמַחֵּזר ְּבָכל ּכֹחוֹ 

ַאַחר ַהִּמְצוֹות ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלקֹונֹו. 
(ְרֵאה  ַהָקְּרָּבנֹות  ִּבְמקֹום  ַּכּיֹום  ֶׁשִהיא  ַּבְּתִפָּלה  ַּגם   ָּכ
ְּתִהִּלים  ְלִפְרֵקי  ְמֻיֶחֶדת  ֲחִׁשיבּות  ֵיׁש  ב),  כו  ְּבָרכֹות 
ַהְּקבּועֹות,  ַהְּתִפּלֹות  ַעל  ָהָאָדם  ֶׁשּמֹוִסיף  ְוִלְתִפּלֹות 
ִּכי ְּבֶאְמָצעּוָתן ַמְרֶאה ֶׁשהּוא מּוָכן ְלִהְתַאֵּמץ ַּבֲעבֹוַדת 

ּבֹוְראֹו יֹוֵתר ִמְּכִפי ֶׁשְּמֻחָּיב. 
'ַּדְרֵכי יֹוֵסף ְצִבי' עמ' נד 

ִמְנַהג  ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ֲחבּוַרת   ְּבתֹו ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת  לֹוַמר  ַהַּקְדמֹוִנים 
(ְרֵאה  ֵרֵעהּו  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ִאיׁש  ָאֵמן  ָהעֹוִנים  ֲאָנִׁשים 
ׁשוּ"ַע או"ח ו ד). ְּבֶאְמָצעּות ַהְנָהָגה זֹו ּפֹוֵתַח ַהְּמָבֵר ֶאת 
יֹומֹו ְּבַהְצָהָרה ֶׁשהּוא ֵאינֹו עֹוֵבד ֶאת קֹונֹו ָלֵצאת ְיֵדי 
חֹוָבה, ֶאָּלא ְמַחֵּזר ַאַחר ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ִּבְׁשֵלמּות ַאף 

ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ַלֲעׂשֹות ֵּכן ֵמִעַּקר ַהִּדין.

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל 'ַּבַעל מּום' ְרצּוָיה יֹוֵתר

"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה' ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר 
ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם" (א ב)

ֶלַקח ִנְפָלא ַעל ַמֲעַלת ַהְּתִפָּלה ֶׁשְּבָיֵמינּו ִהיא ִּבְמקֹום 
ַהָקְּרָּבנֹות, ָּדַרׁש ַרִּבי ַחִּיים ַיֲעקֹב ּבֹוְסקֹוִביץ ֵמַהָּפסּוק 

ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ֶזה;  ְּבָפסּוק  ֵיׁש  ֲחָלִקים  ְׁשֵני  ִּכי  ִיְמָצא  ַהִּמְתּבֹוֵנן 
ַהְּתִפָּלה  ְּכֶנֶגד   – ִמֶּכם"  ַיְקִריב  ִּכי  "ָאָדם  ָהִראׁשֹון: 
"ִמן  ִני:  ְוַהּׁשֵ ַהֵּלב,  ִמַּמֲעַמֵּקי  ַהּנֹוֵבַע  ְּכָקְרָּבן  ֶׁשִהיא 
ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם" – 

ְּכֶנֶגד ַהָּקְרָּבן ַהָּבא ִמן ַהְּבֵהָמה.
ֶאת  ֵהן  ַהּתֹוָרה  ַמְזִּכיָרה  ְּבֵהָמה  ָקְרַּבן  ְלַגֵּבי  ְוִהֵּנה, 
ַהָּקְרָּבן ְוֵהן ֶאת ַהַּמְקִריב – "ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם", 
ּוְבָכ ָרְמָזה ֶׁשִּדיָנם ָׁשֶוה; ְּכִפי ֶׁשָּקְרַּבן ַּבַעל מּום 

ָּפסּול ְלַהְקָרָבה, ָּכ ּכֵֹהן ַּבַעל מּום ָּפסּול ִמְּלַהְקִריב 
(ְרֵאה ְזָבִחים טז א).

ְואּוָלם, ְלַגֵּבי ָקְרַּבן ַהֵּלב – ַהְּתִפָּלה – ַמְזִּכיָרה ַהּתֹוָרה 
ַרק ֶאת ַהַּמְקִריב, ּוְבָכ ִהיא ָּבָאה ְלַלְּמֵדנּו ֶׁש"ְּגדֹוָלה 
ְּבׁשֹוֶנה  ב);  לב  ְּבָרכֹות  (ְרֵאה  ַהָּקְרָּבנֹות"  ִמן  יֹוֵתר  ְּתִפָּלה 
ְיֵדי  ַעל  ֻמְקָרב  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ַהְּבֵהָמה  ִמָּקְרַּבן 
ַעְצָמּה  ִהיא  ִאם  מּום,  ַּבַעל  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  מּום,  ַּבַעל 
ְׁשֵלָמה ְּבא 'מּום', ַאְדַרָּבה, ְרצּוָיה ִהיא יֹוֵתר ִמְּתִפַּלת 

ֵלם ְּבגּופֹו. ַהּׁשָ
ַּכָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (נא יט): "ִזְבֵחי ֱאקִים רּוַח ִנְׁשָּבָרה".
'ּתֹוְצאֹות ַחִּיים' [ַאְמְׂשֶטְרַּדם תקכ"ד]

'ִמן ַהְּבֵהָמה' נּוַכל ִלְלֹמד ַעל ַמְדֵרַגת ַהְּיהּוִדי
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה' ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר 

ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם" (א ב)
ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ֵמַרדֹוְמְסק: 

"ָאָדם" – ִמן ַהּשּׁוָרה, "ִּכי ַיְקִריב" – ִּכי ְיַבֵּקׁש ְלִהְתָקֵרב 
ַּתְקִריבּו  ַהְּבֵהָמה...  "ִמן  ַּבֲעבֹוָדתֹו.  ּוְלִהְתַעּלֹות  ַלה' 
ֶאת ָקְרַּבְנֶכם" – ֵמַהְּבֵהָמה יּוַכל הּוא ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה 
ְּגבֹוָהה ִהיא ַמְדֵרָגתֹו, ּוִמּתֹו ָּכ ְלִהְתָקֵרב ַלה'. ֶׁשִהֵּנה 
ַהָּפׁשּוט  ָהָאָדם  ַאף  ַקָּים  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ִּבְזַמן 
ִׁשּנּוי  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ִמְּבִלי  ִּפיו,  ְּבֶהֶבל  ָהָיה  ָיכֹול  ְּביֹוֵתר 
ּוְלהֹוְפָכּה  ַהְּבֵהָמה  ַמהּות  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ַהְּבֵהָמה,  ְּבגּוף 
הּוא  ָּגדֹול  ּכֹה  ְוִאם  ַלִּמְזֵּבַח.  ִלְקדֹוָׁשה  ֻחִּלין  ִמְּבֵהַמת 
ּכֹחַ ִּדּבּורֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָמה ִנְׂשָּגב 

ּכָֹחם ֶׁשל ִּדּבּוֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ֶׁשאֹוֵמר הּוא ִלְפֵני קֹונֹו 
'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ְויֹוְצרֹו!

'ְוכֹוף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְׁשַּתְעּבֶד ָל'
ֶאל  ַיְקִריֶבּנּו  ָּתִמים  ָזָכר  ַהָּבָקר  ִמן  ָקְרָּבנֹו  עָֹלה  "ִאם 

ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ה'" (א ג)
ֲחָכִמים (ר"ה ו א, ע"פ ַרִׁש"י ָׁשם) ִּדְּיקוּ ִמָּכ ֶׁשֶּנֱאָמר ָּכאן: 
"ַיְקִריֶבּנּו",  קֶֹדם:  ֶנֱאָמר  ֶׁשְּכָבר  ַאף  אֹתֹו",  "ַיְקִריב 
ֶׁשִאם ְמָסֵרב ַהּנֹוֵדר ְלָהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו, ַעל ֵּבית ַהִּדין 
ֶׁשָעָליו  ֵּכיָון  אּוָלם  ִנְדרֹו.  ֶאת  ְלַקֵּים  ִלְכּפֹותֹו  מּוָטל 
ַעד  אֹותֹו  ְלִפיָכ "ּכֹוִפין  ָקְרָּבנֹו "ִלְרצֹנֹו",  ֶאת  ְלָהִביא 

ֶׁשּיֹאַמר: 'רֹוֶצה ֲאִני'".
 ַפת ֱאֶמת' ִּכי ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָמִצינּו ֶרֶמז ְלָכ ָאַמר ַה'ּׂשְ
ֶׁשָאָדם ֶהָחֵפץ ְלכֹוֵפף ַעְצמֹו ַּתַחת עֹל ַהִּמְצוֹות, ָיכֹול 
ָמה  ּוְכֵעין  ַּבּטֹוב.  ִלְבחֹר  ִיְכּפּוהּו  ַמִים  ֶׁשִּמּׁשָ ְלַבֵּקׁש 
ֶׁשָּמִצינוּ (יֹוָמא סט א) ֶׁשֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִנְמַסר 
ְמַבְּקִׁשים   ָּכ ַעל  ְוָאֵכן,  ַהְּגדֹוָלה.  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ִּביֵדי 
ָאנּו ִמֵּדי ּבֶֹקר: "ְוכֹוף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְׁשַּתְעֶּבד ָל", ְוַאף 
 ...ַּפְחְּד ֵּתן  "ּוְבֵכן  ִמְתַּפְּלִלים:  ָאנּו  ַהּנֹוָרִאים  ַּבָּיִמים 
ְוֵאיָמְת ַעל ָּכל מַה ֶׁשָּּבָראָת... ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ְּבֵלָבב 

ָׁשֵלם".
ָנה תרמ"ז; 'ִמִּפי סֹוְפִרים ּוְסָפִרים' 'ְׂשַפת ֱאֶמת' ַוֵּיָרא תרל"ב, רֹאׁש ַהּׁשָ

'ָאֹׁש"ם ָאַׁש"ם' – 'ָאָׁשם הּוא לה''
"ָאָׁשם הּוא ָאׁשֹם ָאַׁשם ַלה'" (ה יט)

ָּדַרׁש ַרִּבי ִיְצָחק ְמַג'ֶלד ֵמַחְכֵמי ַּבְגָּדד: 
ַּבִּמְׁשָנה (ְּבָרכֹות לג ב) ְמבָֹאר ִּכי ָּכל "ָהאֹוֵמר...: 'מֹוִדים 
מֹוִדים' – ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו". ַהְּגָמָרא (ָׁשם) ְמָבֶאֶרת ֶאת 
ְלׁשֹון  ֶאת  ּכֹוֵפל  הּוא  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְלִפי  ֶׁשִהיא  ַהִּסָּבה 
ָחִליָלה,  ָרֻׁשּיֹות  ִלְׁשֵּתי  ְּכמֹוֶדה  ִנְרֶאה  הּוא  ַההֹוָדָאה, 
ָהאֹוֵמר:  ֶאת  ַאף  ְלַהְׁשִּתיק  ֶׁשֵּיׁש  מֹוִסיָפה   ָּכ  ּוִמּתֹו
ְׁשֵּתי  עֹל  ָעָליו  ִּכְמַקֵּבל  ֶׁשִּנְרֶאה  ְלִפי  ְׁשַמע",  "ְׁשַמע 
ָרֻׁשּיֹות. ּוַבְיּרּוַׁשְלִמי (ְמִגָּלה ד י) הֹוִסיף עֹוד, ֶׁשֵּמאֹוָתּה 

ִסָּבה ֵיׁש ְלַהְׁשִּתיק ַאף ֶאת ָהאֹוֵמר: "ָאֵמן ָאֵמן".
ְׁשלֹוׁש ַהִּמִּלים ֶׁשָאְסרּו ֲחָכִמים ִלְכּפֹל – 'ָאֵמן', 'ְׁשַמע' 
ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  'ָאָׁשם'.  ֵּתבֹות:  ְּבָראֵׁשי  ֵהן  ּו'מֹוִדים', 
'ָאָׁשם'  ַהִּמָּלה  ִנְכְּתָבה  ָהָאמּור  ָהִאּסּור  ַעל  ִלְרמֹז  ְּכֵדי 
'ָאׁשֹם',  ֵלאמֹר:  ְּפָעִמים,  ָׁשלֹוׁש  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבָּפסּוק 
'ָאַׁשם' – ַהּכֹוֵפל ֶאת ֵּתבֹות: 'ָאֵמן', 'ְׁשַמע' אֹו 'מֹוִדים', 

"ָאָׁשם [חֹוֵטא] הּוא ַלה'".
'ְצַלח ְרַכב'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ה'

ני ּפְ ם
ִמָּלה ְקַטָּנה – ָעְצָמה ַאִּדיָרה

"ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה" (א א)
'ְּבֵני  ְנִׂשיא  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָּדַרׁש 

ֱאמּוִנים': 
ָרם  קֹול  ִיְׂשָרֵאל  'ְויֲַענּו  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – "ַוִּיְקָרא" 
ָאֵמן', ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַׁשָּבת קיט ב) ֶׁשֵּיׁש ַלֲענֹות 
ָׁשם  ּתֹוְספֹות  (ְרֵאה  ָרם"  "ְּבקֹול  ְוַהְינּו  ּכֹחוֹ"  "ְּבָכל  ָאֵמן 

ד"ה ָּכל ָהעֹוֶנה).

ְלָאֵמן]  [ַהְּמַרֶּמֶזת  ָאֶל"ף  ָהאֹות  ִנְכְּתָבה  ָמה  ּוִמְּפֵני 
ְּפֻעָּלה  ִהיא  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  ָלנּו  ְלַהְזִּכיר  ְּכֵדי  ְזִעיָרה? 
ַקָּלה ּוְזִעיָרה, ּוְבַקּלּות ָיכֹול ָאָדם ִלְצּבֹר ְּבֶאְמָצעּוָתּה 

ִמְצוֹות ֵאין סֹוף. 

ְקָרא ת ַוּיִ ָרׁשַ 375ּפָ תשפ"א

"ְּבֵני ֱאמּוִנים" – ָאֵמן ְלָכל ְּבָרָכה.

ָל"ה ַהָּקדֹוׁש.  ְּביֹום ְרִביִעי ַהַּבֲעָל"ט, י"א ְּבִניָסן ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהּׁשְ
ְּבִסְפרֹו ַהָּקדֹוׁש 'ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית' ִהְפִליג ַרּבֹות ְּבגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן, ֵּבין ַהְּדָבִרים ָּכַתב:

"ֵּכן הּוא ָהֱאֶמת 
ָּגדֹול  ֶׁשָאֵמן 
ַעְצמֹו  ִמַּצד 
ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתוֹ 
ֵחֶקר" (ָׁשם אֹות 

פא).

"ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים 
ָאֵמן,  ְּבִמַּלת  ְּתלּוִיים 
ְוׁשֶֹרׁש  ִעָּקר  ְוהּוא 
ְלָכל  מּוָסד  ִויסֹוד 
ֻּכָּלן" (ַמֶּסֶכת  ָהעֹוָלמֹות 

ָּתִמיד אֹות פ).

ִמִּפי  ַהּיֹוֵצאת  ּוְבָרָכה  ְּבָרָכה  ְלָכל  ֶׁשְּמַכּוֵן  "ִמי 
ַהְּמָבֵר ְועֹוֶנה ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ּוְכִדינֹו, ּגֹוֵרם ְלַמְעָלה 
ְלָכל  טֹוב  ַרב  ְוֶׁשַפע  ְמאֹד,  ַהְרֵּבה  ה  ְקֻדּׁשָ
ָהעֹוָלמֹות, ִּכי הּוא ּפֹוֵתַח ַהָּמקֹור ָהֶעְליֹון, ְמקֹור 
ַמִים ַחִּיים, ְּכמֹו ֶׁשּפֹוֵתַח ַהַּמֲעָין ְלַהְׁשקֹות ְלָכל 

ַהְּצִריִכים ַהְׁשָקָאה..." (ָׁשם).

ג.ב.א.
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ָהַרב  ִמִּפי  ִראׁשֹון  ִמְּכִלי  ִנְׁשַמע  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהִּסּפּור 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ָלאּו ְׁשִליָט"א ֲאֶׁשר ָהָיה 
ֵעד לֹו. הּוא ִמְתַּפְרֵסם ַעָּתה ִלְקַראת ַׁשָּבת ַהָּגדֹול, 
ִּבְמאת ִׁשְבִעים ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְלמֹוֵעד ִהְתַרֲחׁשּותֹו – 

ַׁשָּבת ַהָּגדֹול תש"ה.
ְּבֵעת  ָהֲאֻּיָמה,  ַהִּמְלָחָמה  ִסּיּום  ִלְקַראת  ֶזה  ָהָיה 
ַעל  ָעלּו  ְּכָבר  ּוְטהֹוִרים  ַזִּכים  ְיהּוִדים  ֶׁשִּמיְליֹוֵני 
ְמַעט  ְמֵתי  ָהִיינּו,  ְנתּוִנים  ה'.  ִקּדּוׁש  ַעל  ַהּמֹוֵקד 
ְזָוַעת  ְּבתֹוְכֵכי  ְּבתֹוָכם,  ַוֲאִני  ַהְּפֵלָטה  ֵאִרית  ִמּׁשְ

ַמֲחֶנה ּבּוֶכְנַווְלד ַהּנֹוָדע ְלִׁשְמָצה.
 ֶׁשְּבתֹו ֵמִאָּתנּו  ִאיׁש  ָחַלם  א  ֵעת  ְּבאֹוָתּה 
ְוָנׁשּוב  ִסְבֵלנּו  ַעל  ַהֵּקץ  ָיִקיץ  ָׁשבּועֹות  ְׁשלֹוָׁשה 
ִלְהיֹות ֲאָנִׁשים ָחְפִׁשִּיים. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָׁשַכְבנּו ַעל 
ֶׁשָאנּו  ָיַדְענּו  ְּכָבר  ֵיאּושׁ.  ַסף  ַעל  ְּכֶׁשָאנּו  ַּדְרָּגֵׁשינּו 
ְׂשִריִדים ּבֹוְדִדים ְלעֹוָלם ֶׁשָהָיה ְוִנְכַחד, ְוא ָיַדְענּו 

ְלָמה ָעֵלינּו ְלַצּפֹות.
 ְּבַס ָׁשלֹוׁש  ְּכֵבן  ֶיֶלד  ָהִייִתי  ַהִּמְלָחָמה  ְּכֶׁשָּפְרָצה 
ַהְרֵּבה  ָזַכְרִּתי  א  ְׁשמֹוֶנה,  ֵּבן  ְּכֶיֶלד  ַעָּתה,  ַהּכֹל. 
ֶׁשּמֹוָצִאי  ָיַדְעִּתי  ַלִּמְלָחָמה...  ֶׁשָּקְדמּו  ֵמַהָּיִמים 
ֵמָהֲעָיָרה ְּפיֹוְטְרקֹוב, ָׁשם ִּכֵהן ֲאִבי ְּכַרב, ְוָיַדְעִּתי ַּגם 
ׁשֹוְכִנים  ַהָּגדֹול  ְלָאִחי  ִּבְׁשֵכנּות   ַהָּסמּו ַּבְּצִריף  ִּכי 
ָאב ּוְבנֹו ֶׁשַאף ֵהם ִהִּגיעּו ִמְּפיֹוְטְרקֹוב, ַרִּבי ֶלייֶּב'ל 

ּוְבנֹו מֶֹׁשה ְּפִׁשיגּוְרְסִקי.
ְוֶנְחַלׁש,  ֶלייֶּב'ל  ַרִּבי   ָהַל ַהִּמְלָחָמה  סֹוף  ִלְקַראת 
ַהְּמֻיֶּסֶרת  ִנְׁשָמתֹו  ָעְלָתה  ַהָּגדֹול  ַׁשָּבת  ּוְבאֹוָתּה 
ְּבנֹו  ֶאת  ַאֲחָריו  הֹוִתיר  הּוא  ַמְיָמה.  ַהּׁשָ ִּבְסָעָרה 
ּבֹוֵדד  ּוֵמֵאם,  ֵמָאב  ָיתֹום  ָהָיה  ֶׁשָּכֵעת  מֶֹׁשה, 

ְּבעֹוָלמֹו.
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבֲחֵמׁש ְׁשנֹות ָהֵאיָמה ֶׁשָחְלפּו ָעֵלינּו 
ְּכָבר ָרִאינּו ַהּכֹל... א ָיכְֹלנּו ֶׁשֹּלא ִלְדמַֹע ְלַמְרֵאהּו 
ֶׁשל מֹויָׁשהלֶ'ה ַהָּיתֹום ַהּבֹוֵדד ֶׁשֻהְכַנס ֶאל ַהְּצִריף 
ַלח  ְּכֵדי ְלִהָּפֵרד ֵמָאִביו ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה, ְּבֶטֶרם ִיּׁשָ
ְּבַמָּבִטים  אֹותֹו  ִלּוּו  ֻּכָּלנּו  נֹוָדע.  ַהִּבְלִּתי  ֶאל  ּגּופֹו 
א   ַּבֶהְמֵׁש ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ֶאת  אּוָלם  ְמצָֹעִפים, 
ָצִפינּו; ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשַהִמָּּטה הּוְצָאה ֵמַהְּצִריף, ֶנֱעַמד 
מֹויָׁשהלֶ'ה ַּבֲחַלל ַהֶּפַתח ְוָזַעק ְלֵעֶבר ַהָּקָהל ַהָּקָטן 

ֶׁשִּנַּצב ְלמּולוֹ:
א  ֶׁשְּלעֹוָלם  ָנכֹון  ִלְלָוָיה,  ִיְזֶּכה  א  ֶׁשַאָּבא  "ָנכֹון 
ְוַעל  ְּבנֹו,  הּוא  ֲאִני  ֲאָבל  ִנְקַּבר,  הּוא  ֵהיָכן  ֵאַדע 
ַה'ַּקִּדישׁ' ֶׁשֲאִני ַחָּיב לֹוַמר ַאֲחָריו א ֲאַוֵּתר – ְּתנּו 

ִלי ִסּדּור!"
ַהַּנַער  ָׁשַאל-ִּבֵּקׁש  ִסּדּור?"  ִלי  ְלָהִביא  ָיכֹול  "ִמי 
ִנים ָהַאֲחרֹונֹות א ָזָכה ִלְפּתַֹח ֵסֶפר  ֶׁשְּבָחֵמׁש ַהּׁשָ
ֶּפה",  ְּבַעל  ַה'ַּקִּדישׁ'  ֻנַּסח  ֶאת  יֹוֵדַע  "ֵאיִני  ְיהּוִדי, 
ְּבָיֵדינּו.  ָהָיה  א  ָנאֹות  ֶׁשַּמֲעֶנה  ֶאָּלא  ִהְטִעים, 
ַלֲחם  ִנָּתן  ָהָיה  א  ַאף  ּבּוֶכְנַווְלד,  ְּכמֹו  ְּבָמקֹום 

ִלְמצֹא ֵסֶפר ְיהּוִדי.
ְמַעט  "עֹוד  ְלַהְרִּגיעֹו,  ִמיֶׁשהּו  ִנָּסה  ִּתְדַאג",  "ַאל 
ַּבַּבִית  ַהַּבְיָתה.  ָנׁשּוב  ְוֻכָּלנּו  ַהִּמְלָחָמה  ִּתְסַּתֵּים 
 "...ֶׁשָּצִרי ְּכמֹו  ַאָּבא  ַעל  ַקִּדיׁש  לֹוַמר  ּתּוַכל 
ָסֵפק  מֶֹׁשה.  ֶאת  ִהְרִּגיָעה  א  ֶׁשַהְּתׁשּוָבה  ֶאָּלא 
ְוהּוא  יֹום  ֶׁשָּיבֹא  ֶהֱאִמין  ְּבַעְצמֹו  ַהֵּמִׁשיב  ִאם 
ַקֶּיֶמת  ָהְיָתה  ַהַּנַער  ֶׁשל  ִמְּבִחיָנתֹו  ַהַּבְיָתה.  ָיׁשּוב 
ָהִראׁשֹוָנה  ַהִהְזַּדְּמנּות  זֹוִהי  ִּכי  ְסִביָרה  ֶאְפָׁשרּות 
ְוהּוא  ָאִביו,  ַעל  ַקִּדיׁש  לֹוַמר  ַּבֲעבּורֹו  ְוָהַאֲחרֹוָנה 

א ָרָצה ְלַהְחִמיָצּה.
ָאַמר  ַקִּדיׁש!"  לֹוַמר  ֻמְכָרח  ֲאִני  ִסּדּור,  ִלי  יגּו  "ַּתּׂשִ
מֶֹׁשה, ְוַהְּבִכי ַהָּטהֹור ֶׁשָּפַרץ ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ָּגַרם ָלנּו 
ִנַּגׁש  ְלַבּסֹוף  ַּבֲעבּורֹו.  יֹוֵתר  ּוְלִהְתַאֵּמץ  ְלַנּסֹות 
"ִּתְׁשַמע,  ְּבָאְזנֹו:  ְוָלַחׁש  ֵמַהּנֹוְכִחים  ֶאָחד  ֵאָליו 
ְמַכְּבִסים  ֶׁשָּבּה  ַהִּמְכָּבָסה  ִנְמֵצאת  ַהַּמֲחֶנה  ִּבְקֵצה 
ְּכֵדי  ִנְׁשָמָתם  ֶאת  ֶׁשָּנְפחּו  ָהֲאִסיִרים  ִּבְגֵדי  ֶאת 
ְלַהֲעִביָרם ַלֲאִסיִרים ֲאֵחִרים. ִמּיֹום ֲהָקַמת ַהַּמֲחֶנה 
ֶׁשּמֹוָצאֹו  ָיָקר  ְיהּוִדי  אֹוָתּה  ְמַנֵהל  ַעָּתה  ְוַעד 
ִמֶּגְרַמְנָיה. אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ִהִּגיַע ְלָכאן ִּבְזַמן ֶׁשעֹוד 
ָהָיה ִנָּתן ְלַהְבִריַח ְּפִניָמה ֲחָפִצים ְּכגֹון ֶזה ֶׁשַאָּתה 
ְמַבֵּקׁש. ַּגׁש ֵאָליו ּוְתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו, א ִלְפֵני ֶׁשִּתְבּדֹק 

יּוַכל  ֶׁשהּוא  ִיָּתֵכן  עֹוְינֹות,  ֵמָאְזַנִים  ָנִקי  ַטח  ֶׁשַהּׁשֶ
."ְלַסֵּיַע ְל

ַמְּטָרתֹו,  ֶאת  יג  ְלַהּׂשִ ַעז  ְּבָרצֹון  ָחדּור  מֹויָׁשהלֶ'ה, 
א ִהְמִּתין ְלֶרַגע. הּוא ָרץ ִּבְמֵהָרה ֶאל ַהִּמְכָּבָסה, 
ָעסּוק  ֶׁשָהָיה  ַהּכֹוֵבס  ִמְּלַבד  ִאיׁש  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ָּבַדק 
ּוְבקֹול  ַהּכֹוֵבס  ְלֵעֶבר  ִנַּגׁש  ָאז  ְוַרק  ִּבְמַלאְכּתֹו, 
ִלְפֵני  ֵמֲאִבי  "ִהְתַיַּתְמִּתי  ִהְתַחֵּנן:  ּוִמְׁשַּתֵּנק  ָׁשבּור 
ּוְלֵׁשם  ַקִּדיׁש  ָעָליו  לֹוַמר  ֻמְכָרח  ֲאִני  ַקָּלה.  ָׁשָעה 
 ֶׁשְּל ַהִּסּדּור  ֶאת  ִלי  ֵּתן  ָאָּנא,  ִסּדּור.  ִלי  ָנחּוץ   ָּכ
ַרק ְלַכָּמה ַּדּקֹות, ַרק ֶאְקָרא ִמּתֹוכֹו ֶאת ַה'ַּקִּדישׁ' 

ְוַאְחִזיר ְל אֹותֹו ִמָּיד". 
ַהְּיהּוִדי, ֶׁשְּכִפי ַהִּנְרֶאה ִנְבַהל ֵמַהַּבָּקָׁשה ַהְּיִׁשיָרה, 
ַעל  צֹוֵעק  ֶׁשהּוא   ּתֹו ְלִהְתַחֵּמק  ִּבְתִחָּלה  ִנָּסה 
ִנְמָצא  ֶׁשַאָּתה   ְל ִנְרֶאה  "ִהְׁשַּתַּגְעָּת?  ַהַּנַער: 
ָּכאן  ֵאין  ֲחִביִבי,  ְּבּבּוֶכְנַווְלד,  ִנְמָצא  ַאָּתה  ָּבֲעָיָרה? 

ִסּדּוִרים, ּוְבַבָּקָׁשה ַּתְפִסיק ְלַדֵּבר ְׁשֻטּיֹות!"
ֶאָּלא ֶׁשִּנְרֶאה ִּכי ַהֵּסרּוב ַּדְוָקא ִהְגִּביר ֶאת ַעְקָׁשנּותֹו 
ָׁשַלף  ּוְלַבּסֹוף  ְּבִכיָסיו  ִּפְׁשֵּפׁש  הּוא  ַהַּנַער.  ֶׁשל 
ם ֶאת 'ֶנֶׁשק יֹום ַהִּדין'; הּוא נֹוֵפף ִלְפֵני ַהּכֹוֵבס  ִמּׁשָ
ְּבּבּוֶכְנַווְלד  ְלַהֲחִזיק  ָהָיה  ֶׁשִּנָּתן  ַהָּיִחיד  ָּבְרכּוׁש 
 – ָּבּה  ְּתלּוִיים  ָהיּו  ֶׁשַחָּייו  ַהּיֹוִמית  ַהֶּלֶחם  ִּבְמַנת   –
ְוָאַמר לֹו: "ַׁשָּבת ַהּיֹום, ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשְּבַׁשָּבת ָאסּור 
ֲחׁשּוָבה  ָאב'  'ִּכּבּוד  ִמְצַות  זֹאת,  ְּבָכל  ֲאָבל  ָלצּום. 
יֹוֵתר. ּוְלַמַען ְּכבֹוד ֲאִבי ֲאִני מּוָכן ָלֵתת ֶאת ָּכל ַחַּיי, 
ַקח ְל ֶאת ְּפרּוַסת ַהֶּלֶחם ַהּזֹו, ּוְבַבָּקָׁשה – ֵּתן ִלי 

ֶאת ַהִּסּדּור ְלַכָּמה ְרָגִעים".
ִּבְנֻקָּדה זֹו ִנְׁשַּבר ִלּבֹו ֶׁשל ַהָּקִׁשיׁש. ֵעיָניו ִהְצַטֲעפּו 
ְוֵאיֶנִּני  ָאֹנִכי,  "ָזֵקן  ַלַּנַער:  ֵהִׁשיב  ְוהּוא  ִּבְדָמעֹות, 
ֵׁשב  ַעְכָׁשו  ַּבַחִּיים.  ִמָּכאן  ֶׁשֵאֵצא  ְּכָלל  ָּבטּוַח 
ֶׁשָאׁשּוב.  ַעד  ִלי  ְוַהְמֵּתן   ,ֶׁשְּל ַהֶּלֶחם  ֶאת  ְותֹאַכל 

ִאם ִמיֶׁשהּו ִיָּכֵנס, ֱאמֹר לֹו ֶׁשָּיָצאִתי ְלֶרַגע".
ַלָּמקֹום.  ָׁשב  ֶׁשַהּכֹוֵבס  ַעד  ָחְלפּו  ַּדּקֹות  ֶעֶׂשר 
ָׁשַלף  ְוַאַחר  רֹוֶאה,  ִאיׁש  ֵאין  ִּכי  ֵהיֵטב  ָּבַדק  הּוא 
אֹותֹו  ְוהֹוִׁשיט  ּוָבלּוי  ָקָטן  ִסּדּור  ְלֻחְלָצתֹו  ִמַּתַחת 

ְלמֹוְיָׁשֶל'ה.
ְּבָעָיה.  ָלנּו  "ֵיׁש  ְוָאַמר:  ַהָּקִׁשיׁש  ִנְנַער  ּוִפְתאֹום 
יג  ַנּׂשִ ּוֵמֵהיָכן  ִמְנָין,  ַחָּיִבים  ָאנּו  ַקִּדיׁש  לֹוַמר  ְּכֵדי 
ָהְיָתה  ְּכָבר  ֶׁשַּלֶּיֶלד  ֶאָּלא  ְּבִמְכָּבָסה?"  ָּכאן  ִמְנָין 
ָחַׁשְבִּתי  ֶׁשִחִּכיִתי  "ִּבְזַמן  ַהּמּוָכן:  ִמן  ְּתׁשּוָבה   ְלָכ
ַּגם ַעל ֶזה", הּוא ָאַמר, ְוַאַחר ִהְצִּביַע ַעל ִּפיָג'מֹות 
ְלִיּבּוׁש  ְּתלּויֹות  ֶׁשָהיּו  ַהְּמֻפְסָּפסֹות  ָהֲאִסיִרים 
ְיהּוִדים  ֶאְתמֹול  ַעד  ִׁשְּמׁשּו  "ַהְּבָגִדים  ַהֶחֶבל;  ַעל 
ֶׁשֶּנֶהְרגּו ַעל ִקּדּוׁש ה'. ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְיהּוִדים ֵאּלּו 
ְּבַוַּדאי ְמַרֲחפֹות ַּבֲחַלל ָהֲאִויר. ֵיׁש ָלנּו ָּכאן ְׁשמֹוֶנה 

ִּפיָג'מֹות, ְוַיַחד ִאָּתנּו ֵיׁש ָלנּו ִמְנָין".
ַהָּקִׁשיׁש,  ַהּכֹוֵבס  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמָצא  ַהָּתִמים  ָהַרְעיֹון 
ְוָכ ְּבתֹו ַהִּמְכָּבָסה ֶׁשל ּבּוֶכְנַווְלד, ְּבִמְנָין ֶׁשֻהְרַּכב 
ַהְּזָעָקה  ִנְׁשְמָעה  ִּפיָג'מֹות,  ּוְׁשמֹוֶנה  ְיהּוִדים  ֵני  ִמּׁשְ

ָהַאְלמּוִתית: "ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא".
ַמְמִׁשי ּוְמַסֵּפר ָהַרב ָלאּו:

ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ֵמָאז.  ָחְלפּו  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות 
ר'   ,ַהְּמַחֵּנ ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ַעל  ְּבַצַער  ְרִּתי  ִהְתַּבּׂשַ
ְלַהְסִּפיד  ְוִנְקֵראִתי  ָזָצ"ל,  ְּפִׁשיגּוְרְסִקי  מֶֹׁשה 
ְּבַהְלָוָיתוֹ ֶׁשֶּנֶעְרָכה ְּבַמֲעַמד ָקָהל ַרב ֶׁשל ֲחִסיִדים 

ה, ּוְבתֹוָכם ֶצֱאָצָאיו ַהְּברּוִכים. ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֹשֶ
ִסּפּורוֹ  ֶאת  ַלּנֹוְכִחים  ִסַּפְרִּתי  ְלַהְסִּפיד  ִּבְמקֹום 
ְּבאֹוָתּה  ַהִּנְפָטר  ֶׁשָאַמר  ַה'ַּקִּדישׁ'  ֶׁשל  ַהַּמְרִטיט 
ְוַאַחר  ָאִביו,  ַאַחר  ִנְׁשַּכַחת  ִּבְלִּתי  ַהָּגדֹול  ַׁשָּבת 

ָּפִניִתי ְלֵעֶבר ִמָּטתוֹ ְוָקָראִתי:
עֹוְמִדים   ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים  ָנא,  ְרֵאה  "מֹויָׁשהלֶ'ה, 
ְסִביְב ִעם ִסּדּוִרים, ְוֵהם ֵאיָנם ְצִריִכים ְלַוֵּתר ַעל 
ַקִּדיׁש..."   ַאֲחֶרי לֹוַמר  ְּכֵדי  ֶׁשָּלֶהם  ַהֶּלֶחם  ְמַנת 
ְּבָגאֹון  ְוָאז  ֶהְסֵּפִדי,  ֶאת  ִסַּיְמִּתי  ֵאּלּו  ְּבִמִּלים 
ּוְבִתְפֶאֶרת, ְּבתֹו ָקָהל ֶׁשל ְמאֹות ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים 

ָזֲעקּו ַהָּבִנים: "ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא!"

'ְוֵהִסיר ה' ִמְּמ ָּכל חִֹלי'
ִּבְרכֹות  ֶאת  ַהחֹוֵתם  ָרצֹון'  ַה'ְּיִהי   ְּבֶהְמֵׁש
נֹוָספֹות  ַּבָּקׁשֹות  ֶׁשהֹוִסיפּו  ֵיׁש  ַחר  ַהּׁשַ
ֶׁשָּקְבעּו  ְוֵיׁש  ַהְּגָמָרא,  ְּבֻנַּסח  הּוְבאּו  ֶׁשֹּלא 
ְסָיג ַּבָּדָבר ֶׁשֹּלא ְלָפֵרט יֹוֵתר ֵמַאַחת ֶעְׂשֵרה 
ַהְּקטֶֹרת  ַסְמְמֵני  ָעָׂשר  ַאַחד  ְּכֶנֶגד  ַּבָּקׁשֹות 
ְלַהָּלן  יב).  ִסיָמן  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ִּדיֵני  ִצּבּור'  ('ַׁשְלֵמי 
ַּבִּסּדּוִרים  ֶׁשֻּסְּדרּו  ַהַּבָּקׁשֹות  ָּכל  ֶאת  ְנָבֵאר 

ַהּשֹׁוִנים ְלאֹוְמָרן ִּב'יִהי ָרצֹון' ֶזה. 
ִהיא  ָהַרע'  ֶׁש'ַעִין  ב)  קז  (ב"מ  ִלְּמדּונּו  ֲחָכִמים 
 ְלָכ ִּכי  ְוָאְמרּו  ַהַּמֲחלֹות,  ְלָכל  ַהּגֹוֶרֶמת 
ֶנֱאָמר (ְּדָבִרים ז טו): "ְוֵהִסיר ה' ִמְּמ ָּכל חִֹלי", 
ַהּגֹוֶרֶמת  ָהַרע'  'ַעִין  ֶאת   ִמְּמ ֶׁשָּיִסיר  ַהְינּו 
ּוְמַסֶּפֶרת  ָׁשם).  ַחִּיים'  'ּתֹוַרת  (ְרֵאה  חִֹלי  ְלָכל 
ה ְּבַרב ֶׁשָעָלה ַּפַעם ְלֵבית  ַהְּגָמָרא (ָׁשם) ַמֲעֹשֶ
ֶׁשל  ַהָּמֶות  ִסַּבת  ָהְיָתה  ָמה  ּוָבַדק  ְקָברֹות 
ֶׁשִּמָּכל  ּוָמָצא  ָׁשם,  ְקבּוִרים  ֶׁשָהיּו  ַהֵּמִתים 
ֶטֶרם  ֵמתּו  ְוִתְׁשָעה  ִּתְׁשִעים  ֵמִתים,  ֵמָאה 
ְזַמָּנם ֵמֲחַמת ַעִין ָהַרע, ְוַרק ֶאָחד ֵמת ִּבְזַמּנֹו 

– ֶׁשֹּלא ֵמֲחַמת ַעִין ָהַרע. 
ִּב'יִהי  ְמֻיֶחֶדת  ַּבָּקָׁשה  ָאנּו  ְמַיֲחִדים   ְלִפיָכ
ָרצֹון' ֶזה ֶׁשֹּלא ִיָּגֵרם ָלנּו ׁשּום ֶנֶזק ְּכתֹוָצָאה 
יֹוֵעץ'  ַה'ֶּפֶלא  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ָהַרע".  ֵמ"ַעִין 
(אֹות ַעִין): "ְוַעל ַהּכֹל ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֵּפרֹות ִּכי 
ֱאֵקינוּ ְמַרֵחם, ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה, ְוהּוא 
ּוִמָּכל  ָהַרע,  ֵמַעִין  ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ֶאת  ַהַּמִּציל 

ָּדָבר ַרע..."
ִּבְלׁשֹון  ָהָרע"  "ַעִין  נֹוְקִטים:  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה 
ִפי  ַעל  ִהיא  ָרעֹות",  "ֵעיַנִים  ְוא  ָיִחיד, 
ַעִין  ְלַהְכִניס  ֶׁשַהְּמַבֵּקׁש  ַהְּמֻקָּבִלים  ֶׁשָּכְתבּו 
ָהַאַחת.  ֵעינֹו  ֶאת  ִלְסּגֹר  ָעָליו  ַּבֲחֵברֹו  ָרָעה 
ָהָאָדם  ֶׁשל  ֵעיָניו  ֵּתי  ֶׁשּׁשְ ְזַמן  ֶׁשָּכל  ִמּשּׁום 
ָהַרע  ַעִין  ְלָהִטיל  ָיכֹול  הּוא  ֵאין  ְּפתּוחֹות 

ַּבֲחֵברֹו ('ַחְסֵדי ָאבֹות' [ַלִחידָ"א] ב יא). 
ַרִּבי ָׁשלֹום ָמָׁשאׁש, ַרָּבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, ָהָיה 
ֶׁשִּנְזֶּכה  ַאף  ְלַכּוֵן  ֵיׁש  זֹו  ֶׁשְּבַבָּקָׁשה  אֹוֵמר 
ְלַקֵּים ֶאת ִצּוּוי ַהּתֹוָרה (ַּבִּמְדָּבר טו לט): "ְוא 
ְוא  ֵעיֵניֶכם"  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו 
ֶׁשל  ('אֹוָרּה  ַוֲאסּורֹות  ָרעֹות  ִּבְרִאּיֹות  ִנָּכֵׁשל 

ְירּוָׁשַלִים' עמ' 47). 

ָלׁשֹון ָהַרע הֹוֶרֶגת ְׁשלֹוָׁשה
ַאַחד ַהְּדָבִרים ָהֲעלּוִלים ִלְפגַֹע ָּבָאָדם ַּבּצּוָרה 
ַהָּקָׁשה ְּביֹוֵתר הּוא 'ָלׁשֹון ָהַרע'; ַּכֲאֶׁשר ָאָדם 
ְמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע ַעל זּוָלתֹו, ֲהֵרי הּוא ְמַזְלֵזל 
ִּבְלַבד  זֹו  א  ָאָדם.  ְּבֵני  ְּבֵעיֵני  ּוַמְׂשִניאֹו  ּבֹו, 
ֶׁשָּלׁשֹון  ב)  טו  (ֲעָרִכין  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ֶאָּלא 
ָהַרע הֹוֶרֶגת ְׁשלֹוָׁשה ֲאָנִׁשים: ֶאת ַהְּמַסֵּפר, 
ֶאת ַהּשֹׁוֵמַע ְוַהְּמַקֵּבל ְוֶאת ָהָאָדם ֶׁשַהָּלׁשֹון 
ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ְלִפיָכ ָעָליו.  ֶנֶאְמָרה  ָהַרע 
ֶׁשֹּלא   – ָהַרע"  ִמָּלׁשֹון  "ְוַהִּציֵלנּו...  ָּכאן: 
ִיְפְּגעּו ָּבנּו ֲחֵבֵרינּו ְּבָכ ֶׁשְּיַדְּברּו ָעֵלינּו 'ָלׁשֹון 
ֶׁשהֹוִסיפּו  ֵיׁש  ַצאַלח).  ְלַמֲהִר"י  ַחִּיים'  ('ֵעץ  ָהַרע' 
ִנָּפַגע  ֶׁשֹּלא  ַרק  א  ְלַכּוֵן  ֵיׁש  זֹו  ֶׁשְּבַבָּקָׁשה 
ִמ'ָּלׁשֹון ָהַרע' ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּכֶנְגֵּדנּו, ֶאָּלא ֶׁשִּנְזֶּכה 
'ָלׁשֹון  ַאף ָאנּו ִלְׁשמֹר ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִמִּדּבּור 

ָהַרע' ַעל ֲאֵחִרים ('ֲאִׁשיׁשֹות ַחִּיים' ְּבָרכֹות יז א).
ִלְזִהירּות ִמִּדּבּור ָלׁשֹון ָהַרע ֵיׁש ֶקֶׁשר ְמֻיָחד 
ְמצָֹרע  (זַֹהר  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשֵּכן  ַהְּתִפָּלה,  ִעם 
נו א) ֶׁשָּכל ִּדּבּור ָלׁשֹון ָהַרע ַמֲחִליׁש ֶאת ּכֹחַ 
ַהִּדּבּור ָהרּוָחִני ֶׁשל ָהָאָדם, ְוַעל ֵּכן ִמי ֶׁשֵאינֹו 
ְלָרצֹון  עֹוָלה  ְּתִפָּלתֹו  ֵאין  ֵמַרע  ְלׁשֹונֹו  נֹוֵצר 

ִלְפֵני ה'. 

ַמְלִׁשינּות ַהְּמִביָאה ִליֵדי ֵעדּות ֶׁשֶקר
"ִמַּמְלִׁשינּות".  ֶׁשִּנָּנֵצל  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  עֹוד 
ַאף ְלַבָּקָׁשה זֹו ְזקּוִקים ָאנּו ִמֵּדי ּבֶֹקר, ֶׁשֵּכן 
ָּכל ַהְלָׁשָנה ֲעלּוָלה ְלָהִביא ָרָעה ְּגדֹוָלה ַעל 
ָהָאָדם. ְוָאנּו ַמְסִמיִכים ָלּה ַּגם ֶאת ַהַּבָּקָׁשה 
ֶׁשְּלִעִּתים  ֵּכיָון  ֶׁשֶקר",  "ֵמֵעדּות  ְלִהָּנֵצל 
ִמְסַּתֵּיַע ַהַּמְלִׁשין ְּבֵעֵדי ֶׁשֶקר ְּכֵדי ְלַבֵּסס ֶאת 

ַהְלָׁשָנתֹו ('ֶּכֶרם ְּפַתְחָיה' ְּבָרכֹות ֶּגֶפן עו). 
ִלְלמֹד  נּוַכל  ַמְלִׁשינּות  ֲעוֹון  ֻחְמַרת  ַעל 
ֵמַהִּסּפּור ַהָּבא: ְּבֵעת ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ַהָּגאֹון 
ֵאַרע  ּוִמְּמקֹומֹו,  ִמֵּביתֹו  ִלְגלֹות  ִמּוִיְלָנא 
ְלַאַחת  ֶׁשְּיִביאֹו  ְּכֵדי  ְיהּוִדי  ֶעְגלֹון  ַכר  ֶׁשּׂשָ
ְּבַמְסלּול  ְלַהִּגיַע  ִּבֵּקׁש  ֶׁשֲאֵליֶהן  ָהֲעָירֹות 
ָּגלּותֹו. ְּבַמֲהַל ַהְּנִסיָעה, ְּבֵעת ֶׁשָעַבר ִּבְגבּול 
 ַהֶּדֶר ִמן  ָהֲעָגָלה  ָסְטָתה  דֹות,  ַהּׂשָ ַאַחד 
ֶדה. ָהֶעְגלֹון  ְוָרְמָסה ֲערּוגֹות ָיָרק ֶׁשָּגְדלּו ַּבּׂשָ
ּגֹוי  ֶׁשָהָיה  ֶדה  ַהּׂשָ ּוַבַעל  ְלִהְסַּתֵּתר,  ִמֵהר 
ַאִּלים ִמֵהר ָלרּוץ ְלִכּוּון ָהֲעָגָלה ּוְלַהּכֹות ֶאת 
ַהּיֹוֵׁשב ְּבתֹוָכּה. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהַאְׁשָמה ָהְיָתה 
ַעל ָהֶעְגלֹון, ָסַפג ַהָּגאֹון ֶאת ַהַּמּכֹות ְּבדּוִמָּיה 
ִהְסִּביר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְמאּוָמה.  ָאַמר  ְוא 
ִּכי  ּגֹוי  ְלאֹותֹו  אֹוֵמר  ָהִייִתי  "ִאּלּו  ִלְמקָֹרָביו: 
ָהְיָתה  ֲערּוגֹוָתיו,  ִּבְרִמיַסת  ָאֵׁשם  ָהֶעְגלֹון 
ָהִייִתי   ְּבָכ ֶׁשֵּכן  'ַמְלִׁשינּות',  ְּבֶגֶדר  ֲאִמיָרִתי 
ּגֹוֵרם ֶׁשָהֶעְגלֹון ִיְסּפֹג ַמּכֹות ֶׁשֹּלא ַּכִּדין" ('ֵׁשם 

עֹוָלם' סֹוף ח"ב ַּבַהְׁשָמָטה ִלְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון). 

'ֶׁשַּתִּציֵלנּו ִמָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות'
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ָאבֹות ג י): "ָּכל ֶׁשרּוַח ַהְּבִרּיֹות 
ֵהיֶמּנּו",  נֹוָחה  ַהָּמקֹום  רּוַח   – ֵהיֶמּנּו  נֹוָחה 
ַהַּמֲעֶׂשה  ִיחּוד  (ַׁשַער  ַהְּלָבבֹות'  ַה'חֹוַבת  ּוֵפֵרׁש 
ָלָאָדם  ְלהֹורֹות  ֲחָכִמים  ַּכּוַָנת  ֶׁשֵאין  י)  ֶּפֶרק 
ַלֲעׂשֹות ְּפֻעּלֹות ְּכֵדי ְלַהֲאִהיב ֶאת ַעְצמֹו ַעל 
ְּבֵני ָאָדם, ֶאָּלא ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר הּוא 
ֶזה ֶׁשּנֹוֵתן ֶאת ִחּנֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְּבֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות 
ִמי  ֶׁשָּכל  ָאְמרּו,   ָּכ ְוַעל  ֲעֵליֶהם.  ּוַמֲאִהיבֹו 
ֶׁשרּוַח ַהְּבִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו, אֹות הּוא ֶׁשַאף 
ֶאת  ָנַתן   ּוְלָכ ֵהיֶמּנּו,  נֹוָחה  ַהָּמקֹום  רּוַח 
ָאנּו   ָּכ ַעל  ֶׁשּיֹאֲהבּוהּו.  ַהְּבִרּיֹות  ְּבֵלב  ִחּנֹו 
ַהְּבִרּיֹות"  ְנַאת  "ִמּׂשִ ֶׁשִּנָּנֵצל  ָּכאן,  ְמַבְּקִׁשים 
ֶאָּלא  ַהְּבִרּיֹות,  ְּבֵעיֵני  ְׂשנּוִאים  ִנְהֶיה  ֶׁשֹּלא 
 ָּכ רּוַח ַהְּבִרּיֹות ִּתְהֶיה נֹוָחה ֵמִאָּתנּו, ּוִמּתֹו
ָעֵלינּו  ִיְתּגֹוְללּו  ֶׁשֹּלא  "ֵמֲעִליָלה"  ִנָּנֵצל  ַאף 

ַהְּבִרּיֹות ַּבֲעִלילֹות ְּדָבִרים ְּכֵדי ְלָהַרע ָלנּו. 
עֹוד ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשְּבבֹוא ִעֵּתנּו, ַּבל ִנְסַּתֵּלק 
ְּבִמיָתה  ִאם  ִּכי  ְמֻׁשָּנה'  ְּב'ִמיָתה  ָהעֹוָלם  ִמן 
ִהיא  ְמֻׁשָּנה'  'ִמיָתה  ָאָדם.  ָּכל   ְּכֶדֶר ְרִגיָלה 
ָמֶות ְּכתֹוָצָאה ִמַּמַּכת ֶחֶרב, ֵמֲחַמת ָרָעב אֹו 
ֵמֲחַמת ָאסֹון ָּכְלֶׁשהּו. ְלֻעַּמת ִמיָתה ֵמֲחַמת 
ְרִגיָלה.  ְלִמיָתה  ַהֶּנְחֶׁשֶבת  ַמֲחָלה,  אֹו  ִזְקָנה 
(ַרִׁש"י ַּתֲעִנית יא א ד"ה ִמיָתה). ְּכמֹו ֵכן, ַמְמִׁשיִכים 
ָאנּו ּוְמַבְּקִׁשים ְלַבל ֶנֱחֶלה ָחִליָלה ָּב"ֳחָלִיים 
ָרִעים" ַהְּמַיְּסִרים ֶאת ַהּגּוף (ַרִׁש"י ע"ז נה א ד"ה 
ָּבעֹוָלם  ִמְתַרֲחִׁשים  ֶׁשּבֹו  ְוֶׁשְּבִמְקֶרה  ָרִעים), 
"ִמְקִרים ָרִעים" ִנְזֶּכה ִלְׁשִמיָרה ְמֻיֶחֶדת ְלַבל 

ִנָּפַגע ֵמֶהם ָחִליָלה. 

ַקִּדיׁש ְּבִמְנָין ֶׁשל ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ְנָׁשמֹות

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשל ְׁשנ ין

סִסּפּו
עעלַ
ִ ם

ַחר (ד) ַ ְרכֹות ַהּשׁ ַאַחר ּבִ 'ְיִהי ָרצֹון' ׁשֶ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ׁשַאַחר ֹון'

נִנינִני ְ פּפְּ ם 

ֵמַעִין ָהָרע – ֶׁשְּיִסיֶרָה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמָעַלי ְלַבל ִּתְׁשט ִּבי, ִמָּלׁשֹון ָהָרע – 
ֶׁשֹּלא ְיַדְּברּו ָעַלי ָלׁשֹון ָהַרע, ִמַּמְלִׁשינּות – ֶׁשֹּלא ַיְלִׁשינּו ָעַלי ָחִליָלה, ֵמֵעדּות 
ָׂשְנאּוי  ֶאֱהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַהְּבִרּיֹות  ְנַאת  ִמּׂשִ ֶׁשֶקר,  ֵעדּות  ָעַלי  ָיִעידּו  ֶׁשֹּלא  ֶׁשֶקר 
ְּבֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות, ֵמֲעִליָלה – ֶׁשֹּלא ַיֲעִלילּו ָעַלי ֲעִלילֹות ְּכֵדי ְלָהַרע ִלי, ִמִּמיָתה 
ְמֻׁשָּנה ֶׁשֹּלא ְּכֶדֶר ָּכל ָהָאֶרץ, ֵמֳחָלִיים ָרִעים – ַהְּמַיְּסִרים ֶאת ַהּגּוף, ִמִּמְקִרים 

ָרִעים ַהִּמְתַרֲחִׁשים ּוָבִאים ְלעֹוָלם.
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עם מי אתה נוסע?
השמחה מהלא־נודע

הדפיקות על הדלת הפתיעו מאוד את גברת לוי. היא 
לא ציפתה לראות את בעלה עומד בפתח באמצע 
היום כשבידו זר פרחים ענק והוא מזמין אותה לרדת 
אתו לרכב ולהצטרף אליו לנסיעה. היא כמעט שכחה 

בעצמה שהיום זה יום נישואיהם השלושים.

היא שאלה את בעלה: "לאן נוסעים?" אבל הוא רק 
אמר: "אל תשאלי שאלות. בואי לאוטו וניסע..."

בדרך כלל דברים לא ידועים ובלתי צפויים מפחידים 
אותנו. אבל את גברת לוי זה לא הפחיד, והיא עלתה 
לרכב בשמחה למרות שלא ידעה לאן פניהם מועדות. 
אפילו חשש קל שבקלים לא היה לה. וגם לאורך כל 
הנסיעה היא שמחה והתענגה, למרות שלא היה לה 

מושג מהו היעד של הנסיעה.

מדוע גברת לוי לא פחדה מהלא־נודע? כי גברת לוי 
ידעה נאמנה שבעלה האוהב רוצה לפנק אותה לכבוד 
יום הנישואין. לא היה לה ֵצל ִצּלֹו של ספק שרק טוב 

יהיה מנת חלקה.

אתם בוודאי לא מבינים ממה אני כל כך מתפעל. זה 
לא מפתיע אתכם שגברת לוי לא פחדה ולא חששה. 

למה שתפחד? הרי זה בעלה.

אך באותה מידה ברור לכם שאותה סיטואציה בדיוק 
הייתה יכולה להפוך לטראומה מפחידה ולצלקת נפשית, 
אם היה מדובר באדם זר חלילה... עצם הנסיעה עם 
אדם זר שכוונותיו לא ידועות – עלולה להיות סיוט 

מקפיא דם...

ברוך הגבר אשר יבטח

ולמה אני מספר לכם את זה?

ניגש אלי ָּברּו, יהודי שומר תורה ומצוות המנהל אורח 
חיים חרדי, וסיפר לי שהוא סובל מחרדות. אין לו יום 
ואין לו לילה. הוא לא יכול לתפקד בלי תרופות. הוא 
מפחד כל הזמן שיקרה משהו רע לו או למשפחתו. הוא 
תמיד רואה באופק סכנות ואסונות שמתרגשים לבוא 
עליו ר"ל. כל כאב קטן גורם לו להרגיש את הסכין של 
מלאך המוות, וחמור מכך, הוא כבר מתחיל לדמיין שהוא 

סובל מכאבים דמיוניים.

מה הבעיה של ברוך? הבעיה היחידה שלו היא שהוא 
חושב שהוא נוסע אל הלא־נודע עם אדם שכוונותיו 
מפוקפקות. אם הוא היה יודע ומרגיש שה"נהג" אוהב 
אותו, כמו אותה אישה שנוסעת עם בעלה לחגוג את 
יום נישואיהם – לא זו בלבד שלא הייתה עוברת במוחו 
שום חרדה, אלא הוא היה נהנה ומתענג מכל רגע בחיים. 
אבל בגלל שהוא לא יודע ולא מרגיש שה"נהג" שלו 

אוהב אותו ורוצה בטובתו – הוא חי בסיוט מתמשך...

זהו משל שממש ממחיש את המפתח לכל האושר 
בחיים. כשאתה יודע שהאוהב הגדול ביותר שלך הוא 
זה שלוקח אותך, מוביל אותך, שומר עליך, דואג לך, 
רוצה לפנק אותך – אתה נהנה מכל רגע בחיים. אבל 
כשלא ברור לך שאוהבים אותך, וכל שכן שאתה חושב 
ששונאים אותך ורוצים להזיק לך או להתנקם בך – אז 
החיים שלך אינם חיים וזה השורש של כל החרדות 

וייסורי הנפש.

מתרפאים מחרדות. לגמרי.

שאלתי את ברוך: "יש לך בן?" והוא ענה לי בחיוב. 
"אתה אוהב את הבן שלך?" "בוודאי". "הייתה רוצה 
לעשות טוב לבן שלך?" "בוודאי". "האם היה עולה על 

דעתך להזיק לבן שלך?" "חס וחלילה".

ואז אמרתי לו: "אם אתה אוהב את הבן שלך – אז 

אבא שלך שבשמיים אוהב אותך פי מיליון. אין לך דרך 
להעריך כמה. ואם אתה רוצה להיטיב לבן שלך – אז 
בורא עולם רוצה לתת ולהיטיב ולהשפיע ולפנק פי 
אלפי אלפים. ואם אתה לא מעלה על דעתך להזיק 
לבן שלך – כל שכן שהבורא שכל כך אוהב אותך לא 
יזיק לך ולא ייתן שיזיקו לך, וצר לו בכל צער שלך ולו 

הקטן ביותר...

"אם אתה רוצה לצאת לגמרי מכל החרדות שלך, 
זכור זאת היטב: אבא אוהב תמיד את הילדים שלו. 
אבא רק רוצה להיטיב לילדים שלו. ואבא לא עושה 

ולא יעשה שום רע לילדים שלו!"

זו לא אמונה – זו ידיעה פשוטה

זו אפילו לא אמונה. אלא זו ידיעה פשוטה. כמו שגברת 
לוי יודעת שבעלה אוהב אותה ולכן אין לה כל חשש, 
וכמו שהילדים שלך ישנים על מיטותיהם רגועים ואין 
להם שום חשש שתרביץ להם באמצע הלילה – כך 
מי שיודע את הידיעה הפשוטה שה' אוהב אותו וברא 
אותו רק לגלות את אהבתו ורחמנותו ורק כדי להיטיב 

אתו – חי חיים רגועים ומאושרים.

ייעצתי לברוך לחזור בינו לבין עצמו שוב ושוב על 
המשפטים הפשוטים האלה: "כמו שאני אוהב את הילדים 
שלי, כך אבא שבשמיים אוהב אותי. כמו שאני רוצה 
להיטיב לילדים שלי, כך אבא שבשמיים רוצה רק להעניק 
ולהשפיע ולהיטיב אתי. כמו שאני לא אעשה רע לילדים 
שלי, כך אבא שבשמיים לא יעשה לי כל רע..." ובפרט 
ישנן את זה בזמן שהוא חֹוֶוה התקפי חרדה, שאז יתפוס 
לעצמו פינה, ינשום עמוק, ויחזור שוב ושוב ללא הפסק, 
עד שהדיבורים יחדרו ללבו וירפאו אותו מכל החרדות.

אגב, זו גם עצה טובה למקרים של עצבות ומרה 
שחורה, כי גם העצבות נובעת בדיוק מאותה סיבה.

ממי אתה מפחד?

ויותר מזה אמרתי לברוך: "תאר לעצמך שאתה רואה 
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סמכות הורית ומשמעת בגיל הרך פרק ו'

מספרים שאמא אחת לקחה את הבן שלה בן החמש 
לקנות בסופרמרקט גדול. בכניסה, הילד ראה נדנדה 
בצורת סוס, מיד הוא ביקש לשחק עם הנדנדה, האימא 
שמחה מאוד, מה רע? הילד ישחק בנדנדה ובינתיים 
היא יכולה לקנות בלי הפרעות. וכך הסתובבה האם 

בסופר עד שסיימה את הקניות. 

כשרצתה ללכת קראה לבנה ואמרה לו: "בא בני 
הולכים הביתה", הילד לא רצה ללכת ולא הסכים לרדת 

מהסוס ואמר: "אמא תקני לי את הסוס הזה". 
האימא אמרה לו: "אני לא יכולה זה עולה 

הרבה כסף"...

 "אז אני נשאר כאן" אמר הבן. והחל 
להתנהל ויכוח ביניהם. הילד מתעקש, 

נשאר בשלו ולא מוכן לרדת מהסוס והאם 
מתחננת ומושכת אותו. בינתיים האנשים 

מסביב התאספו וצפו בהצגה. 

התקשרה האם לבעלה, סיפרה לו את העניין וביקשה 
שיבוא מיד מהעבודה, אך גם האב לא ידע מה לעשות. 
לבסוף הם החליטו להתקשר לפסיכולוג מפורסם ש"מבין 

בחינוך" אולי הוא יכול לעזור להם. 

הפסיכולוג אמר, שהוא לא יכול לעזור להם דרך 
הטלפון ושהוא צריך לבוא וזה כמובן כרוך בתשלום. 

כשהגיע הפסיכולוג לסופרמרקט, התחיל לשאול 
אותה כל מיני שאלות ופרטים: מתי הילד נולד, כיצד 
הוא בד"כ מתנהג, על האחים שלו כשהוא רושם את 
כל הפרטים. בינתיים התקהלו אנשים, לראות מה יהיה 

הסוף ואיך ייגמר העניין. 

הפסיכולוג ביקש מהציבור שיתרחקו ויעמדו בצד. 
הוא ניגש לילד שהיה עדיין יושב על הסוס ושמח מכל 
העניין, הרכין את ראשו אליו ולחש משהוא באוזנו והנה 

פלא הילד ירד, רץ לאימו והיה מוכן ללכת הביתה.

מקצועיות של פסיכולוג

של  הצלחתו וגדולתו  על  ביניהם  התלחשו  כולם 
הפסיכולוג. הוא ניגש אל האם הוציא את פנקס הקבלות 
רשם קבלה על סך 1000 ₪, הרי הוא בא במיוחד, והזמין 

את ההורים להמשך טיפול בקליניקה שלו.

לאחר זמן מה כשהמקרה כמעט נשכח, אחד מקרובי 
המשפחה רצה לדעת מה אמר "המומחה", ובאחד 
ההזדמנויות תפס את הילד ושאל אותו "מה אמר לך 
הפסיכולוג?" אבל הילד לא רצה לומר, ואחר שלחץ עליו 
הוא הסמיק קצת ואחר כך הוא אמר: "הפסיכולוג אמר 
לי, שאם אני לא ארד מיד, הוא ייתן לי שתי סטירות"!

העיקר שאפשר לחגוג

הסיפור על הילד והסוס, מספר לנו על אמא שמתקשה 
להתמודד, היא "לא יכולה על הילד" היא לא מצליחה 
להשתלט עליו לבד ולכן היא זקוקה לעזרת האב, 

הפסיכולוג וכדו'.

כלל חשוב מאוד בחינוך: אפילו שאנו 
מתקשים "להשתלט" על הילד, אסור 
לנו לעולם להראות לו סימני חולשה. 
לילד ישנם חיישנים מיוחדים, שכאשר 
הוא שומע את המשפט: "דודי, חכה בערב 
אני אספר לאבא מה עשית" או כשהוא שומע 
את אמו אומרת לאביו "הוא משגע אותי, אני כבר 

לא יכולה עליו"...

 הוא הילד הכי מאושר בעולם. כי הוא יודע, שעכשיו 
נתנו לו את האפשרות לחגוג על אמא עד הערב. מה 
יקרה בערב?! כבר לא מעניין אותו. העיקר שעכשיו 
אפשר לחגוג.  בדרך כלל כאשר האם אומרת משפטים 
מעין אלו, היא גם מתייאשת מהתנהגות הילד ומאפשרת 
לו להתנהג כרצונו. ובערב?! כשהאב מגיע הביתה בערב, 
הוא רוצה לנוח לאחר יום עבודה/לימודים מפרך, וקשה 
להכניסו בשעה זו לאולם הדיונים להיות מתווך, חוקר, 
שופט או עורך דין.  ולכן מה שקורה בדרך כלל- שטיפול 
חינוכי לא ניתן לילד (כי טיפול "לא חינוכי" יכול להיות 
שיתנו לו).  וכך יום רודף יום והחיים עוברים עם חוסר 
פתרון לבעיית הילד שמשתלט על אמו. הגדול מלמד 
את הקטן את "תורת החגיגה" עד... שערב אחד האמא 
מתמוטטת וכשהאב מגיע הוא מוריד על הילד את 

תסכולו בגלל תלונות אשתו.

לוקחים פיקוד- בעזרת ה'

מה עושים? דבר ראשון אמא יקרה, את חייבת ללמוד 
"לקחת פיקוד". 

עליך להפנים ולשדר לילדים ש: אני המפקדת כאן! 

אני מחליטה- מה, כיצד, איפה ומתי עושים וכו'. 

שנני לעצמך: "נכון קשה לי, אבל אני חזקה, לעולם 
לא אכנע, יש לי דעה כי ה' שם אותי בבית הזה בתפקיד 
של "אמא". אני צריכה בהחלט להתייעץ עם בעלי בכל 
נושא. אבל בנחת, בלי תלונות. הילד לעולם לא יראה 
אותי מובסת. מותר לי לרמות את הילדים ולא להראות 
להם שנשברתי ושאני לא יכולה עליהם".וגם אתה אב 
יקר, עליך להיות פעיל קבוע בחינוך הילדים אך לא 
להיהפך לפקיד סעד, לשופט או תליין.   גידול ילדים 
זו באמת עבודה קשה שה' יתברך נתן לנו, אף אחד 
לא יושב רגל על רגל והילדים שלו גדלים בנחת בבית 
לבד. צריך להתאמץ, לעמול, לטרוח ולהתפלל הרבה.

גיבוי וסמכות

כשלאשה קשה, תפקיד הבעל לגבות את אשתו. לומר 
לילדים בבית: "אמא מחליטה תשאלו אותה". במידה 
ועדיין קשה לעמוד בתפקיד הזה- נוועץ באנשי חינוך, 
נשמע דיסקים, נקרא ספרי חינוך והכי חשוב נתפלל, 

נספר ונתייעץ עם השותף השלישי - ה' יתברך. 

נשתף את ה' יתברך במשימת החינוך, כך יהיה לנו 
הרבה יותר קל להתמודד עם הילדים. נאמין בתפקידנו 
כהורים ונבקש מה' יתברך, כי רק הוא יכול לעזור לנו 
גם בשעות הצהריים ולא נצטרך לחכות עד הערב 

כשאבא יחזור. בהצלחה!!!

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ב"סדר"  שנייה  כוס  כשמזגו  הקמצן  בבית 
של פסח, פתח הבן ושאל: אבא, מה נשתנה 
הלילה הזה מכל הלילות, כשבכל הלילות אין 
אתה פותח דלת לעני, הלילה הזה אתה עומד 
וקורא: "כל דכפין ייתי וייכול"? קם האב על 
רגליו והשיב: "עבדים היינו לפרעה במצרים" 
ודרכיו דרכי – מה פרעה גוזר ואינו מקיים, אף 

אני קורא ואיני מקיים.

העלון מוקדש
לרפואתו השלמה של

חיים דוד ישראל בן רבקה

להקדשת העלון: 02-5308000

בדיחות הדעת



לזכות פעמיים

שלום, שמי נועה.מ. אני בת 11 וגרה במודיעין

בחודש חשון תש"פ זכיתי בהגרלה מסויימת 
שאותה רציתי מכל שאר הפרסים, כשקראו 

את שמי ברמקול ממש התרגשתי, עליתי 
לבמה וקיבלתי כרטיס שאיתו אני אמורה 

לקבל את הפרס.

כך-  אחר  שקרה  מה  אבל 
התחילה הקורונה, והבנתי שבלי 

קהל, לא יהיה לי פרס, אז הכרטיס 
נשאר לי במגירה, ולבינתיים חלק 

מהזמן הלימודים התקיימו במרחב הקולי.

הצטערתי מאוד, אני לא טיפוס שזוכה הרבה, 
וגם עד שזכיתי, זה לא מתממש.

אבל אז החלטתי לומר תודה לה', אמרתי 
לו תודה על זה שזכיתי אפילו שהזכיה חסרת 
תועלת, ואמרתי תודה גם אם אני לא יקבל את 
הפרס לעולם. ואז הבטתי סביבי, וראיתי את 
כל הטוב שה' נותן לי וכמה דברים טובים יש לי 
שאני יכולה להשתמש בהם, אמרתי תודה על 

ההורים המדהימים שלי ועל המשפחה שלי וגם 
על הקורונה שעיכבה את הפרס שלי מלהגיע.

ע"י  לאחר כמה חודשים שאנחנו לומדות 
למידה מרחוק, המורה הודיעה על תכנית 
חדשה במרחב הקולי, שגם היא בסופה 

מובילה להגרלה עם זכיה.

רציתי מאוד לזכות אבל ידעתי 
שה' יעשה הכל לטובתי, והתודה 

שאמרתי חיזקה אותי מאוד.

אבל אז קרה הדבר המופלא, אתם 
מנחשים נכון,

המורה ביצעה את ההגרלה- והשם שלי הוגרל 
שוב, אבל הפעם, הפרס הגיע אלי.

שמחתי מאוד על הפרס

אבל הכי שמחתי- שהתחזקתי בתודה, וזה 
גדול יותר מהכל

אמרתי תודה וזכיתי שוב.

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה
ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

בפרשתינו קרבן המכפר על מס' חטאים מיוחדים, לפעמים 
מגיע גם על אי ודאות והוא קרבן בפני עצמו. בכל יום אנו 

מזכירים ששה. ובפרשתנו רק שלושה מוזכרים.

תשובה פרשת תצוה: על עם ישראל שבתקופת נבוכנדצר ועם ישראל 
בתקופת אחשורוש, והכוונה שעם ישראל בתקופת נבוכדנצר השתחוו לפסל 
נבוכנדצר רק מתוך יראה אך לא מתוך ליבם, גם בתקופת אחשוורוש עשה 

להם הקב"ה כליה רק למראית העין כדי שיפחדו ויעשו תשובה.

זוכה: יסכה קריספין, אלעד

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת תצוה: משפ' חזני, בית שמש. 

מדור ילדים
שעשועון מגוון





מה עושים כשהקשיים מציפים?

כשלא מוצאים פרנסה? והאם מותר לומר מזמור לתודה בתחילת הלילה?

מאוד  הרבה  שלי  בחיים  עובר  אני  שאלה: 
התמודדויות, יש לי חובות, יש לי הרבה קשיים. 
אני מנסה להתחזק למרות כל הקשיים, ומנסה 
לתקן, אני מרגיש שקשה לי מאוד ושואל - איך 

אני אדע מה עליי לתקן?

תשובה: רבנו הקדוש אמר בתורה רס''א: " כשנופל 
אדם ממדרגתו ...עצתו שיתחיל מחדש לכנס בעבודת 
ה'. כאלו לא התחיל עדין כלל מעולם. וזה כלל גדול 

בעבודת ה' שצריכין ממש בכל יום להתחיל מחדש:"

לכן כדאי שתלך לחפש איזה מקום שאתה יכול להיות 
בו לבד, ושם תשכח את כל החושך שאתה חי בו, תדבר 
עם הקב"ה ותגיד לו תודה. תודה לה' על כל הדברים 
הטובים שיש לך, תגיד תודה רבה שאתה רואה, ושאתה 
בריא וכל על כל דבר טוב שיש לך בגשמיות וברוחניות, 
תגיד תודה לה' על המצוות שאתה זוכה לעשות בכל 
יום, ועל הרצון הטוב שלך להתקרב אליו, וככה תודה 

במשך רבע שעה.

אח"כ תבקש מה' שיתן לך אמונה שלמה ושמחה, 
גם כן רבע שעה.

אם אתה רואה שאתה כבר שמח, מה טוב, ואם לא, 
זו העבודה שלך עכשיו, אל תתעסק עם כל מה שלא 
הולך לך. אתה צריך לעשות תשובה ולבקש רק על 
דבר אחד, על האמונה שה' הוא טוב ועל שמחה. וככה 
תעשה מידי יום, תשכח את כל הצרות שלך ורק תגיד 
תודה על הטוב שכבר יש לך, ורק תבקש על אמונה 
ושמחה. כי הבעיה שלך העיקרית שאתה בעצבות, 
שאתה מאשים את עצמך ורודף את עצמך. לכן תעשה 
ככה, יום יום תעשה כמו שאמרתי לך, עד שתפעל 
ישועה ותהיה שמח, ורק אח"כ תוכל לגשת ולהתפלל 

על דברים אחרים.

עצתו של היצר הרע היא להכביד את העבודה על 
האדם. שהוא מראה לך שיש לך מיליון דברים לתקן 
ושאין לך סיכוי ולהראות לך את הכל שחור, וממילא 
להכניס בך ייאוש שלא תעשה כלום ורק תדרדר ותדרדר. 
לכן בא רבנו הקדוש ואמר: "תשכח את הכל! ותחשוב 

שהרגע נולדת!"

מאחל לך רפואה שלמה והצלחה גדולה.

שאלה: אני עובדת במקום רחוק מתורה ומצוות, 
ומרגישה שאין לי ברכה בפרנסה. עשיתי כבר שלוש 
פעמים שש שעות וביקשתי מה' יתברך שאזכה 
לעבוד במקום צנוע. כרגע אני לא מוצאת עבודה 
אחרת, ושאלתי היא, איך אזכה לפעול סוף כל 

סוף ישועה, לזכות לעבוד במקום צנוע?

תשובה: קודם כל, ולפני הכל, חשוב מאוד שתודי בכל 
יום לה' יתברך שיש לך פרנסה ומקום עבודה. 

במקביל תעשי את החוק של התודה על הייסורים 
שיש לך מכל העניין שאת לא מצליחה למצוא מקום 
עבודה צנוע. אחרי שתעשי את חוק התודה, תעשי 
עוד כמה דקות התבודדות, ותבקשי מה' שיזכה אותך 

לעבוד במקום צנוע.

בנוגע לחוק של התודה, ישנה טעות נפוצה אצל אנשים, 
שהם לא מגיעים עם החוק של התודה לנקודה שהם 
אומרים לה': "אני יודע שאתה אוהב אותי, ועושה איתי 
רק טוב, ולכן מה שתרצה גם אני רוצה!", וזו הסיבה 

שהם גם לא פועלים ישועות. 

תנסי להגיע לנקודה הזו. 

תלמדי את החוברת 'חוק התודה' ובעזרת ה' תזכי 
ותצליחי להגיד את התודה עם הידיעה הזו שה' אוהב 

אותך ועשה, עושה ויעשה איתך רק טוב תמיד. 

אחרי שאמרת תודה, תבקשי מהקב"ה: "תעזור לי, 
מתי שתרצה, אני שמחה בחלקי, אבל אני מתחננת 

תזכה אותי שתהיה לי עבודה במקום צנוע".

ובעזרת ה' יהי רצון שבקרוב תבשרי לנו בשורות טובות.

בינתיים אסור לך לעזוב את מקום העבודה שלך 
הנוכחי, רק להמשיך עם החוק של התודה והתפילות, 

והכל בסבלנות.

שאלה: בנוגע לחוק התודה, האם ניתן לומר את 
השמונה פעמים מזמור לתודה, גם בחצי הראשון 

של הלילה?

תשובה: מותר. וכמו שאנחנו נוהגים לומר 'שיר למעלות' 
וכל הפסוקים שאומרים בקריאת שמע שעל המיטה. 
דבר שהוא קשור לאיזו עבודה מסוימת מותר לומר אותו.

שו"ת אקטואלי
השאלות שלכם, התשובות של הרב

שידור חי
על ידי הרב שלום ארוש שליט"א
בכל יום שלישי, בשעה 20:00

שאלות ותשובות

ניתן לשלוח שאלות במייל
me5812210@gmail.com
או כמסרון לנייד:
052-6672221



רבי חיים אבולעפיה זצוק"ל זיע"א נקרא בשם זה ע"ש סבי 
סבו ר' חיים אבועלפיה הראשון. ר' חיים נולד בחברון ולמד 
בישיבת בית יעקב-ויגה של ר' יעקב חאגיז בה שימש ר' משה 
גאלנטי כראש הישיבה. הוא למד עם הרב חזקיהו דה-סילווה 
(פרי חדש). ומפיו של ר' יצחק מאיזמיר, ור' אברהם אמיגו. מובא 
שאליהו הנביא נגלה אליו ולמדו את סודות התורה וצפוניה וגילה 

לו את השליחות שהועידו לו משמים בעולם. 

לימים, נתבקש על ידי יהודי חברון לצאת כשד"ר, למסע גיוס 
תרומות בטורקיה וביוון עבור הקהילה היהודית בחברון 

שעמדה לקרוס תחת הנטל הכבד של המיסים שהוטלו 
עליה חדשים לבקרים. והוא מילא את שליחותו על 

הצד הטוב ביותר. משהגיע לאיזמיר שבטורקיה 
ראוהו כי הוא תלמיד חכם, ביקשוהו לשמש 
כרבה של העיר. וכך הוא נשאר בטורקיה 
וכיהן באיזמיר ושמו נודע בכל הארץ. עד כי 
נאמר עליו על ידי בני דורו כי "אין דומה לו 

בכל הארץ וגם הישמעאלים והערבים נוהגים 
בו כבוד כי הם יודעים שגדול הדור הוא". במשך 

כשש שנים כיהן כרבה של איזמיר ושמו הטוב של 
הגאון הצעיר נודע למרחקים. 

אחרי שובו משליחות העיר חברון, נקרא רבנו לשמש כרבה 
של צפת. שם נזדמן לעיתים קרובות לעיר טבריה שהיתה חרבה 
ושוממה כדי להשתטח על קברי צדיקים. אחרי פטירתו של ר' 
ישראל בנבנישתי ז"ל שכהן כרב באיזמיר, שמו ראשי קהילת 
איזמיר עיניהם בר' חיים אבולעפיה ושלחו לו כתב רבנות והזמינו 
אותו לכהן כרב בקהילה מפוארת זו. ר' חיים נענה לבקשתם. 
אחת הסיבות הייתה האפשרות להדפיס את ספריו הקדושים, 
דבר שנבצר ממנו בצפת. ניסים גדולים נעשו בתקופת כהונתו 
באיזמיר. נשים עקרות נפקדו, עלילת דם  בוטלה ע"י הרב שהציל 
את היהודים ממנה ועוד.  אך משנה לשנה גברו וחזקו עליו 
געגועיו לארץ ישראל ובמיוחד אל עיר אבותיו טבריה החריבה 
אשר "משם עתידין להגאל". עד שאליהו הנביא נגלה לו בחלום 
וזרז אותו לחזור לארץ ישראל.  לבסוף כשהגיע אגרת ההזמנה 

של מושל הגליל דאהיר אל עומאר, הצדיק לא התמהמה ומיד 
כיוון את עצמו לדרך.

כשהגיע ר' חיים אבולעפיה מאיזמיר לטבריה בראש שיירה של 
עשרות אנשים, קיבל אותו דהאיר בכבוד ויקר, "הלבישו לבוש 
יקר הערך כלבוש מלכות. וכל אשר שאל ממנו הרב לא חסר 
דבר. מטרה עמדה בראש מעייניהם והיא להקים מחדש  את 
העיר טבריה אשר במשך כשבעים שנה  עמדה העיר בחורבנה. 
משמיים סובבו שבשנת ה'ת"כ באה שעת הכושר לחדש את 
הישוב היהודי בטבריה. לפי דברי ר' משה ירושלמי חלם 
שר טבריה דאהיר אל עומאר שלושה לילות רצופים 
שעליו להושיב יהודים בטבריה. השר התייעץ עם 
חכמי צפת והם הפנו אותו ליהודי קונשטנדינא 
אשר שם ישבו נשיאי הארץ וכך הגיע לרבי 
חיים אבולעפיה ונתן לו את הסכמתו לבנות 

את העיר טבריה.

על אף גילו המופלג אזר הרב כוחותיו 
ובמלוא המרץ עשה את הדרך מעיר לעיר. 
מספרים שהיה שוכן עמוד של אש מעל לראשו. 
בכ' בסיוון דרכו רגלי איש הא-לקים בטבריה. ובמשך 
שנתיים בנה בה בתים וחצרות ליהודים, ובנה בית כנסת 
מפואר מאין כמוהו בכל ארץ ישראל. כמו כן בנה בית מרחץ 
נאה וחנויות ליום השוק. חידוש היישוב היהודי בטבריה עשה 
רושם רב בגולה ורבים ראו בזה סימן לגאולה הקרובה ובתקופתו 
התגברה העלייה לארץ. בית הכנסת שבנה הוקם על חורבות 

בית הכנסת העתיק שבו התפלל האר"י. 

ביום כ"א באדר ב' ה'תק"ב ביקר ר' חיים בן עטר זיע"א (אור 
החיים) את ר' חיים אבולעפיה בטבריה. סודות גדולים ונוראים 
קשורים בפגישתם של שני מאורי הדור. האור החיים כתב 
בפרשת ראה על הפסוק "אפס כי יהיה בך וכו'  ומסיים: 'משיח 
ה' חיים שמו וכוונת האור החיים באותו פירוש היא לרבי חיים 
אבולעפיה שהוחזק בדורו כמשיח בן דוד'.  ביום שבת קודש ו' 
בניסן שנת ה'תק"ד נסתלק לבית עולמו, זכותו תגן עלינו אכי"ר.

תמימות 

אמר רבי נחמן מברסלב: מקטן ועד גדול אי אפשר 
להיות איש כשר בלי שעה התבודדות! ועוד אמר: 
התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל! עוד 
אמר, שעל ידי תפילה אפשר לזכות לכל המעלות 
ולכל טוב וכו'. כי אי אפשר לטעות ולחשוב שכל אותן 

נשים צדקניות הגיעו למעלות גבוהות אלו בלא 
ריבוי תפילה והתבודדות, הלא העיד רבינו שכל 

הצדיקים הגיעו למעלתם אך ורק על ידי 
ובתחינות  בתפילה  הרבה  שעסקו 
ובקשות, והכל בפשיטות גמורה מתוך 
אמונה פשוטה ותמימה. אומנם, הן היו 

נשים ככל הנשים, ובוודאי עסקו בעבודות 
המיועדות להן בנאמנות ובאחריות: טיפלו 

בבית ובילדים באהבה, ובוודאי לא הזניחו אותם, 
אבל בזכות הכוונה הטהורה והרצון האמיתי לעשות 

רצון ה’, הן מצאו את הזמן ואת הכוח לעסוק הרבה גם 
בתפילה והתבודדות ולימוד וכד', וכך הגיעו למעלתן 

הגדולה.

האשה,  צריכה  ה',  עם  לדבר  להתרגל  בשביל 
שאר  לכל  ובראשונה  בראש  תהיה  שההתבודדות 
עיסוקיה. כי כמו שכאשר מדברים אל הגברים לחזקם 
בהתבודדות, צריכים להזהירם, שאף שמחובתם ללמד 

תורה ללא ספק, וכן לעסוק בשאר המצוות והחובות 
המוטלות עליהם, אבל על כל פנים צריכים הם לקבוע 
בכל יום זמן קבוע לעשות שעה התבודדות, לא פחות 
- כמו כן צריכות גם כל הנשים לדעת, שאף שמוטלות 
עליהן מטלות לא קטנות, והן עסוקות מאד בעבודתן 
החשובה בבית, על כל פנים חייבות הן לקבוע להן שעה 

של התבודדות בכל יום, חוק ולא יעבור.

נשים ששמעו שיעורים על התבודדות וקיבלו 
על עצמן לעשות בכל יום שעה התבודדות, 
ראו נסים ונפלאות, וזכו לשנות את כל 
ביתן עקב כך, כמובן שאפשר יותר, 
אך צריכה האישה לתת תשומת לב 
יתרה שזה לא יפגע בעבודת ה' שלה 
שזה הטיפול בבית ובגידול וחינוך הילדים.

בתים שלא היו שומרי תורה ומצוות, שנשותיהם 
קיבלו על עצמם להתפלל כל יום שעה שלמה ולבקש 
מהבורא שיקרב אותן ואת בעליהן ואת ילדיהן אל אור 
התורה והמצוות, ראו עין בעין את ישועת ה’ ואת הכוח 
של תפלתן, כאשר לאחר זמן לא ארוך הפכו את ביתן 
לבית אמונה – הבעל נהיה עובד ה’, והילדים הולכים 
בתלם כראוי, וזכו לשם טוב וחיתנו את ילדיהם עם כלות 
וחתנים טובים ממשפחות חשובות, והם הקימו בעצמם 

בתים טובים המיוסדים על אדני האמונה והתורה.

עניין  על  גדולה  הסתרה  שישנה  לדעת,  צריכים 
ההתבודדות, וכמו שאצל הגברים דוחקים הרבה פעמים 
עניין זה של תפילה והתבודדות לקרן זווית, כמו שכבר 
העידו חז"ל: איזהו דבר העומד ברומו של עולם ובני 
אדם מזלזלים בו – זו התפילה, ומתעסקים יותר במצוות 
אחרות, ותמיד חושבים, שאין פנאי לחשבון נפש והודיה 
ותפילה, כך זה משפיע על הנשים, לחשוב שכל עיקר 
עבודתן הוא לעסוק בעבודות הבית וכד', בלי לתת 
מקום לעיקר, שהוא הקשר עם ה', על ידי התפילה 

וההתבודדות.

כי בוודאי אין ספק שצריכים לעסוק הרבה מאד 
בתורה ובמצוות ובחסד וכד', ואין להשתמש בטענה 
שההתבודדות היא מעלה עליונה על מנת להזניח 
אותם חלילה, וכמו כן אין ספק שצריכות הנשים היקרות 
להקדיש זמן ותשומת לב רבה לתפקידים הקדושים 

שניתנו להן, שלא תהיה שום הזנחה לאותם עניינים.

אולם על השעה התבודדות אין לוותר לעולם, מאחר 
ורק על ידי שעה התבודדות אפשר לבוא לקיים באמת 
את התורה והמצוות כראוי, כי לא המדרש עיקר אלא 
המעשה, ורק כאשר יש לאדם שעה שבה הוא מתבונן 
על חייו, מודה על חסדיו של הבורא עמו, עושה חשבון 
נפש, מתוודה על חטאיו, עושה תשובה, ומתפלל על 
חסרונותיו וחסרונות העולם, רק כך מובטח לו שיקיים 
את מה שלומד ושיהיה ערך אמיתי לתורתו ולמצוותיו.

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבי חיים אבולעפיה 
זצוק"ל זיע"א
ו' ניסן

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א



סיפור שהוא סגולה
זיע"א  מליזנסק  אלימלך  מרבי  סיפורים  שלושה 
המסוגלים להכניס את חג הפסח מתוך הרחבה ויישוב 

הדעת.

מכתב למלך

יהודי כפרי מצא את עצמו לפני חג הפסח ללא פרוטה. 
בעצת אשתו כתב העני מכתב למלך מלכי המלכים 
הקב"ה, במכתבו פירט את מצבו הכלכלי הקשה ועל 
כך שאין בידו פרוטה להוצאות הפסח. הניח העני את 
המכתב ביער על ידי גזע עץ וחזר לביתו.  למחרת, 
הופיע המלך של המדינה עם חבורת ציידו לערוך ציד, 
תוך כדי מסעו הבחין המלך במכתב. כשראה שהמכתב 
מופנה לכבוד המלך, כתוב בלשון יפה ומכובדת, חשב 
שהפניה היא אליו. עוד באותו יום שלח המלך שליח 
לכתובת היהודי שהיתה רשומה על המכתב, מעטפה 
עם סכום גדול של כסף. העני הודה לשליח ולשולחו. 
כך זכה העני לחגוג את החג מתוך הרחבה ויישוב דעת 

בזכות האמונה התמימה. 

"מים שרף"

היה  שלא  אחד  יהודי  חי  אלימלך  רבי  בתקופת 
באפשרותו לקיים את חג הפסח, בעקבות מצבו הכללי, 
עלתה בלבו החלטה להעביר חביות עם יין שרף לארץ 
השכנה ושם יוכל למכרם במחיר גבוה ותהייה לו פרנסה 
בכדי שיוכל לקיים את חג הפסח. אלא, שהשלטונות 
סירבו להעביר את יין השרף דרך הגבול. ביקש היהודי 
את ברכתו של רבי אלימלך. ברכו הרבי בשמחה שכל 
הברכה  התקיימה  היה,  כך  ואכן  מים.  יהיו  החביות 
וכשהיהודי עבר דרך המכס, צחקו הגויים ממנו שהוא 
מוביל לארץ השכנה חביות עם מים. לאחר שעבר את 
הגבול שוב פנה אל הרבי לבקשו ששוב יהפכו המים 
ליין שרף. ואכן ברכו הרבי והנס קרה. המים הפכו שוב 
ליין שרף. מכר  היהודי את כל סחורתו וחזר עם  כסף 

רב לכבוד חג הפסח. 

בזכותה של אמונה

באחד הכפרים חי יהודי ושמו משה, במקצועו היה חייט, 
מידי שבוע היה יוצא רגלי מביתו, נודד ממקום למקום 
ועושה תיקונים לקראת שבת היה חוזר הביתה ונותן את 
מעט הפרוטות שהרוויח לאשתו שיהיה לה במה להחיות 
את נפשה עד שבוע הבא. סובב בורא העולם  והחייט 
החל לעבוד בביתו של הפריץ, ומאז מצבו הכלכלי של 
היהודי שפר עליו. כך שבחסדי שמים החל מכסה את כל 
חובותיו . יום אחד החל הפריץ נכנס עם משה בשיחה 
ושאלו: " אמור לי מושק'ה איך הפרנסה "? ענה משה 
"בחסדי ה' וברוך השם יש לי פרנסה בחסד". כעס הפריץ 
מאוד ואמר: "הפרנסה מהפריץ שהוא מפרנס אותך מדי 
שבוע, לכן אמור : ברוך הפריץ". ניסה משה להסביר לו 

בעדינות כי הקב"ה 
המפרנס,  הוא 

הוא  והפריץ 
השליח, ובכל 
א  ו ה את  ז

בה  טו ר  מכי
שהוא  לפריץ  גם 

השליח. אך הפריץ לא 
גדול קיבל את ההסברים ובזעם 

הסמוכים גרשו מהארמון . הימים היו ימים 
לחג הפסח, משה החייט חזר הביתה בידיים ריקות ובלי 
תקווה שיחזור לעבוד אצל הפריץ. אבל הוא היה בעל 
בטחון גדול וידע שבורא עולם לא יעזוב אותו אפילו 

שנראה כי חלילה אין תקוה.

מנהג היה לו לפריץ מידי ללילה לספור את מטבעות 
הזהב שהיו לו, ולבדוק בשיניו את אמיתותן של המטבעות 
לוודא שהמטבע מזהב אמיתי, לצידו היה יושב קופו 
האישי. כן, כן, קוף חביב וידיד היה לו לפריץ והקוף 
הסתכל על תנועותיו של הפריץ ועקב אחר מעשיו.
ברגע שהפריץ יצא מהחדר, הקוף חיקה את תנועותיו 
של הפריץ , במקום לנגוע במטבע ,הקוף בלע את 
המטבע, וכך המשיך לבלוע את כל המטבעות שהיו על 
השולחן , הבטן התמלאה והקוף נפל על הרצפה ללא 
רוח חיים. כשחזר הפריץ לחדרו ראה פגר על הרצפה 
ובאותו רגע צץ לו רעיון לצחוק ממשה החייט. הפריץ 
החליט ללכת באמצע הלילה אל ביתו של משה החייט, 
ולזרוק את גוויתו של הקוף בביתו של משה. חשב ועשה. 
בביתו של משה החייט נשמע לפתע רעש גדול מאוד 
באמצע הלילה , כל בני הבית ניגשו לראות מה קרה , 
ונבהלו עד מאוד למראה גווית  הקוף על הרצפה  צעקה 
נפלטה מפיהם של ישבי הבית. אלא שלפתע פתאום 
ראה משה כי מהקוף יוצאים מטבעות זהב, התעשת 
מייד משה הרים ידיים לשמיים בהודיה גדולה לבורא 
עולם , שלא עוזב אותו ושלח לו כסף בכדי שיוכל 
להכין את חג הפסח. באותה השנה, ערך משה שולחן 
סדר מפואר שלא ערך מימיו והזמין אורחים אל ביתו.

באמצע הסדר החליט הפריץ להציץ אל ביתו של 
משה החייט ולראות את דלותו  ואביונותו, גם החליט 

להוכיח אותו כי הוא המפרנס בלבד.

אלא, משהתקרב הפריץ וראה את האור  ושמע את 
קולות השמחה לא יכול היה להתאפק, הוא נכנס אל 
הבית ולאחר שהוזמן להיכנס ביקש לברר את אשר 
אירע ואיך הגיע לידיו פרנסה. סיפר לו משה על גוויית 
הקוף שהושלכה אל ביתו וממנה הושלכו מטבעות זהב 
לרב. או אז הבין הפריץ את אשר אירע והודה גם הוא 

בפה מלא כי אכן הקב"ה  הוא זן ומפרנס לכל.

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

את הבן שלך שוכב במיטתו רועד ומפוחד. אתה ניגש 
אליו בדאגה ושואל 'מה קרה בני היקר?' והוא עונה 
לך 'אבא, אני מפחד ממך שתרביץ לי או שתתעלל 
בי או שתהרוג אותי' – איך תרגיש במציאות כזאת? 
זה צער נורא! איך עֹוָלה על דעת הילד מחשבה 
כזאת, הרי כבר שנים אתה דואג לכל מחסורו בגוף 
ובנפש ומפנק ואוהב וטורח ורץ לכל מקום עבורו. 
הלא כן? אז מדוע הוא מפחד שתעולל לו דברים 

רעים חלילה?

"ואם זה מצער אותך כך, כל שכן שזה צער נורא 
לבורא עולם שמנשים אותך בכל רגע ומפעיל את כל 
מערכות גופך ומרפא אותך בכל שנייה, וזן ומפרנס 
אותך ודואג לכל מחסורך – כל שכן שמחשבות כאלה 
של פחד וחרדות מצערות אותו מאוד. זה מצער 
אותו שאתה לא רואה את כל טובותיו ולא מרגיש 
את אהבתו הגדולה ועוד חושד בו וחושש שירע לך 
חס וחלילה." הצער הגדול ביותר לאבא הוא לראות 

שהבן שלו לא יודע עד כמה הוא אוהב אותו.

משמח ומעורר

וישנו  כלל שמידה טובה מרובה פי חמש מאות 
ממידת פורענות. כלומר, שכל מה שנכון בצד החיובי 
נכון פי כמה וכמה בצד השלילי, ומכאן אנחנו יכולים 
להבין שגם האושר הגדול ביותר לאבא הוא שהבן 
מרגיש את אהבתו ומתענג ממנה, והוא רק אומר 
לאביו: "אבא, איזה כיף לי שיש לי אותך. כמה אני 
מעריך את כל האהבה שאתה מרעיף עלי, את כל 
הדאגה שאתה דואג לי, את כל הפינוקים שאתה 
מפנק אותי..." אין מילים שמשמחות יותר כל הורה 

שבעולם.

וזה לא רק משמח את האבא אלא מילים כאלה 
יוצרות ומעוררות אצל ההורה רצון עמוק לתת 
ולהעניק ולהשפיע פי כמה וכמה. וכך גם כלפי 
בורא עולם. הנחת הגדולה ביותר שיש לבורא היא 
שהאדם הפשוט יודע כמה שה' אוהב אותו. וככל 
שיהודי מתענג על אהבת ה' – כך בורא עולם רוצה 

לתת לו להשפיע לו יותר ויותר.

נמצא שהידיעה שה' אוהב אותך גם מצילה מחרדות 
ומעצבויות, גם גורמת לאושר עצום בחיים, גם עושה 
נחת רוח אדיר לה' יתברך, וגם משפיעה עליך שפע 

של ברכה וישועה. 

החירות להיות אהובים

עיקר מטרת המצווה לזכור ולחגוג את יציאת 
מצריים ולספר ביציאת מצריים – היא כדי להרגיש 
את אהבת ה' אלינו, להיות מוכנים ללכת אחריו 
במדבר בארץ לא זרועה בלי שום פקפוק ודאגה, 
ופשוט להתענג מאהבתו. ולכן השבח של יציאת 
מצריים הוא השבח הגדול ביותר בעולם שכל פמליה 
של מעלה באים לבתי ישראל לשמוע אותו מפינו.

יהי רצון שנזכה בחודש הגאולה ובחג הגאולה 
והאמונה – להיגאל מכל הגלויות וייסורי הנפש, וגם 
לחיות חיי חירות ואושר, ובזה אנחנו מקיימים את 
יתברך  בוראנו  את  ומשמחים  וייעודנו  שליחותנו 
ויתעלה ומקרבים את הגאולה השלימה במהרה 

בימינו אמן.



דינים השייכים לערב פסח שחל בשבת

ביעור חמץ ומכירת חמץ

ביום שישי עושים ביעור חמץ בשריפה, ואף שמותר  א. 
עדיין לאכול חמץ עד למחרת בבוקר בכל זאת 

ישתדל לעשות את שריפת חמץ בבוקר כדי 
שלא יבוא לטעות בשנה הבאה לבער את 

החמץ אחר חצות היום.

אם לא שרף את החמץ בבוקר,  ב. 
יכול לשרוף את החמץ במשך 

כל יום שישי עד סמוך לשבת.

את נוסח ביטול חמץ שרגילים לעשות  ג. 
כל שנה בשריפת חמץ עושים בשבת 

בבוקר לפני שמגיע זמן איסורו ולא ביום שישי.

גם אם אמר את נוסח הביטול ביום שישי חוזר  ד. 
ומבטל שוב בשבת את החמץ שברשותו. (משנ“ב 

סימן תמ“ד ס“ק כ“ב).

משאירים לחם שמספיק לשתי סעודות – ליל  ה. 
שבת, ושבת בבוקר.

צריך לבשל את כל הבישולים שיהיו כשרים לפסח,  ו. 
כי אם יבשל חמץ יצטרכו להדיח את הכלים בשבת 

אחר הסעודה ואסור להדיח כלים שלא לצורך השבת.

את החמץ שנאכל בסעודות שבת יש לאכול בזהירות  ז. 
רבה שלא יתפורר ויתפזר בבית, ויש נוהגים לאכול 
פת בתוך שקית ניילון ואחר כך לאכול סעודה כשרה 

לפסח בכלים כשרים וראוי לנהוג כך.

טוב למכור את החמץ לפני יום  ח. 
שישי בבוקר, ואם לא הספיק למכור 
את החמץ לפני כן יכול למכור את 
החמץ עד כניסת השבת. (ילקוט יוסף 

דיני ערב פסח שחל בשבת עמ‘ קצ“ד).

שבת בבוקר

מקדימים להתפלל בשבת זו עם הנץ החמה, כדי  א. 
שיספיקו לסיים סעודת שחרית לפני זמן איסור חמץ.

את סעודת שחרית אוכלים מוקדם בבוקר כדי להספיק  ב. 
ולאכול לפני שמגיע זמן האיסור (סוף זמן אכילת חמץ - ירושלים 

10:10 תל אביב 10:12 טבריה 10:09 באר שבע 10:12).

לאחר הסעודה מנערים את המפה מפירורי החמץ  ג. 
שעליה לפח האשפה ואם נשארו פרוסות שלימות 
של חמץ יפררם עד שלא יהיה בכל חתיכה כזית 

ויזרקם לפח האשפה, וירחץ ידיו היטב וכן ישטוף 
פיו במים היטב, וטוב לנקות עם קיסם אבל יעשה 

כן בזהירות שלא יחבל בעצמו ויוציא דם.

לאחר הסעודה אומרים את נוסח הביטול שיש  ד. 
בסידורים ואם אינו יודע ארמית יאמר ג‘ פעמים 
”כל חמץ ושאור שיש ברשותי, בין שראיתיו ובין 
שלא ראיתיו, בין שביערתיו ובין שלא ביערתיו, 

יתבטל ויהיה כעפר הארץ“.

סעודה שלישית אנו מקיימים במצה מבושלת או  ה. 
מטוגנת, כי מותר לאכול בערב פסח מצה מבושלת, 
שלא אסרו לאכול אלא רק מצה רגילה שיוצאים 
בה ידי חובה בליל הסדר, אבל מצה מבושלת או 
מטוגנת אין יוצאים בה ידי חובה בליל הסדר ולכן 

מותר לאוכלה בערב פסח.

אם רוצה לעשות סעודה שלישית עם עוגיות מצה  ו. 
עשירה יכול לעשות כן, ויברך עליה מזונות ועל המחיה.

עצה טובה

מכיון שאפשר לצאת ידי חובה במצה מטוגנת או 
מבושלת, על כן העצה הראויה היא לטגן או לבשל כמה 
מצות מערב שבת (וצריך להקפיד שיישארו שלימות כדי 
שיוכל לבצוע עליהן בסעודות), ואז יוכל לסלק לגמרי את 
החמץ מביתו ולעשות את הביטול ביום שישי בשריפת 
חמץ, וכך את שלשת סעודות השבת יקיים במצה מטוגנת.

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

קרבנות ענוה
בשבת קודש הבאה עלינו לטובה, השבת הראשונה 
בחודש, אנו מתחילים לקרוא בתורה הקדושה את הספר 
השלישי מתוך חמשה חומשי תורה "ספר ויקרא", אשר 
חלק גדול ממנו עוסק בדיני הקרבנות. ולכן צריכים אנו 
להתבונן במה שבחר הקב"ה לפתוח ספר ויקרא עם 
אל"ף זעירא בפסוק "ויקרא אל משה" וביאר "בעל 
הטורים" הענין בזה, כי משה רבינו מפאת גודל ענוותנותו 
כתב א' קטנה, משה רצה לכתוב רק "ויקר" כאילו נגלה 
אליו ה' רק בדרך מקרה, ואמר לו הקב"ה לכתוב גם 
האל"ף, ושוב אמר לו משה מחמת רוב ענוה, שלא יכתבנה 
אלא קטנה יותר משאר אלפי"ן שבתורה וכתבה קטנה".

ומובא במדרש (ויק"ר א-טו): "ויקרא אל משה. מיכן 
אמרו כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבילה טובה הימנו, 
תדע לך שכן, צא ולמד ממשה אבי החכמה אבי הנביאים, 
שהוציא ישראל ממצרים, ועל ידו נעשו כמה ניסים 
במצרים ונוראות על ים סוף, ועלה לשמי מרום והוריד 
תורה מן השמים, ונתעסק במלאכת המשכן, ולא נכנס 
לפני ולפנים עד שקרא לו, שנאמר ויקרא אל משה וידבר".

ובמדרש זה אנו למדים את ענוותנותו של משה רבנו, 
ומובן גם למה נכתב גם אלף זעירא. אלא שעדיין נשאר 
לנו לבאר, מה הקשר בין גילוי ענוותנותו של משה לספר 
ויקרא שהוא ספר הקרבנות, אם חפץ ה' לגלות לנו עניין 
ענוותנותו של משה בהקשר למשכן היה צריך לגלות 

זאת בחומש שמות שם מתואר בניית המשכן, ולא היה 
צריך לחכות עד ויקרא?

ואפשר להסביר ע"פ הגמרא  (סוטה ה:): "אמר רבי 
יהושע בן לוי, בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני 
הקב"ה, שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב 
עולה, שכר עולה בידו, מנחה, שכר מנחה בידו, אבל 
מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב 
כל הקרבנות כולם, שנאמר זבחי אלקים רוח נשברה". 

ולכן הקב"ה פתח את ספר הקרבנות במדת ענוותנותו 
של משה, כדי ללמדנו בכך שאם ילכו ישראל בדרכו 
של משה להתנהג בענוה, הרי זה נחשב כאילו הקריבו 
את כל הקרבנות, ומזה נלמד ונשכיל שאפילו בזמן הזה 
שאי אפשר להקריב קרבנות בפועל, אם נלך בדרכו של 
משה רבינו להתנהג במדת הענוה, מעלה עלינו הכתוב 

כאילו הקרבנו את כל הקרבנות. 

ועוד אפשר לומר ולהסביר ע"פ דברי מהרח"ו זי"ע 
ב"שער היחודים" (סוף פרק ו מענף הג') בשם רבינו 
האריז"ל, כי כל מי שיש בו מדת הענוה אין היצר הרע 
(שהוא סמא"ל כידוע) שולט בו ואין יכול לקטרג עליו, 
שכן ענו"ה בגימטריא סמא"ל שהוא שמו של היצר הרע.

מעתה יאירו עינינו בהבנה בהירה להבין מה שפתח 
מחמת  משה,  של  בענוותנותו  ויקרא  ספר  הקב"ה 

שהקרבנות באים כדי לכפר על החטאים והעוונות, 
אשר שורשם במדת הגאוה הגורמת שיסלק הקב"ה 
שכינתו מן האדם, ועל ידי זה אין לו סיוע להתגבר 
על היצר הרע, לכן פתח הקב"ה במדת הענוה כדי 
ללמדנו דעת, כי שורש התיקון על כל החטאים הוא 
מדת ענוה, אשר אז זוכים להשראת השכינה המסייעת 
לאדם להתגבר על יצרו, ועל ידי זה אינו צריך להביא 

קרבן על חטאיו.

 ָהַל ַּפַעם ַאַחת ָהְיָתה ְׂשֵרָפה ִּבְּבֶרְסֶלב, ַאַחר-ָּכ
מֹוַהְרַנ"ְּת ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה ִעם עֹוד ֵאיֶזה ֲאָנִׁשים ְלַהִּביט 
ַעל ְמקֹום ַהְּׂשֵרָפה, ְוָרָאה, ֶׁשַהַּבַעל-ַהַּבִית ּבֹוֶכה 
ְמֹאד ּוְמַחֵּפׂש ַאַחר ֵאיֶזה ֲחִתיַכת ֵעץ אֹו ַּבְרֶזל, 
ֶׁשִּיְצָטֵר לֹו עֹוד, ְּבֵעת ֶׁשִּיְבֶנה ֵּביתֹו ֵמָחָדׁש, ְוִלֵּקט 
אֹוָתם ֶאָחד ֶאָחד. ָעָנה ְוָאַמר ַלֲאָנָׁשיו: "ַהְרִאיֶתם 
ֵאי ֶׁשֶּזה ַהַּבַעל-ַהַּבִית ֶׁשִּנְׂשַרף ֵּביתֹו, ִעם-ָּכל-ֶזה 
ֵאינֹו ְמָיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו ִמַּלֲחזֹר ּוְלַחֵּפׂש ָּכל ַהְּדָבִרים 
ֶׁשִּיְצָטְרכּו לֹו ְּבֵעת ַהִּבְנָין?! ֵּכן ַהָּדָבר ְּברּוָחִנּיּות ַּגם-
ֵּכן! - ַאף ֶׁשַהַּבַעל-ָּדָבר ִמְתַּגֵּבר ְמאֹד ַעל ָהָאָדם 
ְוִכְמַעט ֶׁשּׂשֹוֵרף אֹותֹו ְלַגְמֵרי, ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ָאסּור 
לֹו ְלָיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו! ַרק ָצִרי ְלַלֵּקט ּוְלַחֵּפׂש ֵאיֶזה 
ְנֻקּדֹות טֹובֹות ִמּתֹו ִרּבּוי ַהֲחָטִאים ֲאֶׁשר ִנְכַׁשל 
ָּבֶהם, ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ִיְזֶּכה ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶּבֱאֶמת, 
ַּכְמֹבָאר ְּבַהּתֹוָרה "ֲאַזְּמָרה" ְוכּו' " ב"ִלּקּוֵטי-מֹוֲהַר"ן" 

רפ"ב (שיש"ק א-תא)
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 וסיפורים  ליקוטים  
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 )א, ב(  "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'"

י, 'אדם' למה נאמר, מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל  "ברש
 שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. 

נולד בן בכור, הגיע לחזון אי ירושלים  ל כדי "ש זצ"לאחד מבני 
רך  וסלעים של כסף צרוף שהיו ברשותו לצלשאול ממנו חמשה 

פודה פדיון הבן. המנהג היה שאחר הפדיון רכש אבי הבן מהכהן ה
ומחזירם  לסוחר,  עוברים  במטבעות  הסלעים  חמשת  את 

 לבעליהם.  
ש מסר את הסלעים לאותו אדם, הורה לו לבל יודיע "כשהחזון אי

לקנות  שבכוונתו  הפדיון,  לפני  לכהן 
כדי  הסלעים,  את  בחזרה  ממנו 

גמורה   במתנה  תהיה  שהנתינה 
 ובסמיכות דעת שלמה.

אברהם   רבי  היה  הפודה  הכהן 
ל, שעלה  "ובנה זמרדכי כהן מק

כמוהל  בה  ושימש  לירושלים 
ומרביץ תורה. כשפנה  מומחה 
אל   הפדיון  לאחר  הבן  אבי 
ממנו  לרכוש  ובקש  הכהן, 
הסלעים,   חמשת  את  בחזרה 
מרדכי  אברהם  רבי  התנצל 
מראש   ידע  שלא  ואמר 
את  להשיב  שיתבקש 
אינם   כבר  עתה  המטבעות, 

 ברשותו.
היה   הדבר  הבן,  אבי  השתומם 

ן, למי הספיק  מיד לאחר הפדיו
עתה   זה  והלא  להעבירם, 
בביתי   הכהן,  הסביר  קבלם. 
ישנן קופות צדקה שונות, מדי 
לתוכן   משלשל  אני  פעם 
מלוה  תמיד  אבל  מטבעות, 

אותי חשש, שמא הכסף שבידי  
ל )בבא בתרא פח:(, "אינו נקי וישר, והרי במצות צדקה אמרו חז

שר מזדמן 'צדק משלך ותן לו' ואין קטגור נעשה סנגור. לכן כא
 לידי ממון כשר ללא חשש ופקפוק, אני מחלקו מיד לצדקה.

פה, הוא  והציע הכהן, שבשעה שגבאי הצדקה יבוא לרוקן את הק
 יקנה ממנו את המטבעות ויחזירם לאבי הבן.

ש כדי  "לאחר תקופה ממושכת כאשר הגיע אבי הבן אל החזון אי
  להשיב לו את חמשת הסלעים, סיפר לו את המאורע, והסביר 
החזון   כששמע  המטבעות.  את  להשיב  עתה  עד  התעכב  מדוע 

ש את הנהגתו המיוחדת של רבי אברהם מרדכי כהן, התפעל  "אי
 ואמר, זהו יהודי כשר וישר.  

 )הכהן הגדול מאחיו(
 

  ויקרא אל משה"

 )א, א(  "מועד לאמרה’ אליו מאהל  וידבר
הדרשה המפורסמת ביותר, מן הסתם, בפסוק הראשון שלפנינו, 

של    היא הטורים"זו  שה"בעל  של  -,  משום   "ויקרא"א’  זעירה 
ה ציווהו לכתוב "לשון מקרה, והקב  – "ויקר"שמשה רצה לכתוב 

וחשיבות. הפתרון שמצא משה רבינו    –  "ויקרא"   – לשון חיבה 
 . אהיה לכתוב א’ זעיר –הענו מכל האדם 

מסאסוב   לייב  משה  רבי  דרש  וחשיבות,  מקרה  של  זה  בעניין 
ט נוסף  זעירשלקח  בא’  מקרה    ,זו  אמון  שאין  ללמדנו  והוא: 

לו בטעות, יתבונן נא בא’    "קרה"בעולם, ואם אדם חושב שמשהו  
הפרטים  שגם  ויבין  הזעירה 
הזעירים ביותר שמסביבו, כולם  
ידם   ועל  עליון  בגזירת  הם 

הקב  "קורא" מאוהל  "לו  ה 
עימו   –מועד   לדבר  ברצונו 

 בדרך זו של רמזים.  
משתדל   אדם המתנהג בענווה,

בעצמו   מלמדי  "לקיים  מכל 
, ואינו רואה פחיתות  "השכלתי

לומד  שהוא  בכך  כבוד 
או  בגיל  ממנו  מהקטנים 

צריכים    ולכן  ,בחשיבות אנו 
של   זו  בפרשה  להתבונן 
סמוך  שמגיעה  הקרבנות, 
ומהם   הענווה,  למדת  ונראה 

ה לעבוד את ה’. כמו  "ניקח בעז
ַמְלֵפנּו  "שאמר הכתוב באיוב:  

 . "המות ארץ)מלמדנו( מב
 )במחשבה תחילה(

 

הע" את  לה  ווהפשיט 
לנתחיה אתה   " ונתח 

 )א, ו( 
העולה מכפרת על הרהורי הגאווה שבלב, וזה רמוז במילת עולה,  
המורה על כך שהמקריב סבור שיש בו יכולת לעלות על אחרים 

 במעלותיו. 
דוד"ה נפלאה:    "צמח  בצורה  זה  פסוק  את  "מבאר  והפשיט 

ה, את אותה גאווה, יש צורך להפשיט את אותה עול  –  "העולה
ממנו ולהסיר ממוחו, ורק לאחר שיסיר ממנו את רגשי הגאווה  

הפסוק   המשך  את  לקיים  יוכל  אז  אותה "  –הפסולים,  ונתח 
, אז יוכל להתבונן ולנתח את מעשיו והליכותיו שפגמו "לנתחיה

באיבריו, אך ראשית יש להוציא את הגאווה מליבו כמו המנתח  
האיבר המקולקל,  המסיר את  

 מחליפו או מתקנו.  
אשר   יהודי  קברות  בבית 
מצבה   מצויה  בקראקוב 

פה  "מחוץ לגדר עליה רשום:  
 . "נטמן יוסל'ה קמצן קדוש

ְתאֹום ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון  ִּ  "פ 

ים" )מלאכי ג, א( ִּ ם ְמַבְקש  ֶ ר ַאת  ֶ  ֲאש 

 

ֲאש    ר ְפַרְיְנד ָאַמר: ּכַ ֵ יַח ָיבֹוא הרה"צ ר' ָאש  ִׁ ר ָמש 

ְנָאה  ם ַהּקִׁ ים עִׁ ּלָם ֲעסּוקִׁ דֹוָלה, ּכֻּ ה ּגְ ָ ְהי ה ּבּוש  ּתִׁ

ים  ְהיּו ֲעסּוקִׁ ּלָם יִׁ ף, ּכֻּ ס  ם ַהּכ  בֹוד, עִׁ ֲאָוה ַהּכָ ַהּתַ

ר ָיבֹוא  ם, ְוַכֲאש   ּלָה  ים ש   ּיִׁ מִׁ ְ ש  ים ַהּגַ ָברִׁ ם ַהּדְ עִׁ

ְלָאה ָהאָ  ּמָ ְראּו ש   ְתאֹום, יִׁ ַתע ּפִׁ פ  ָעה ָהָאדֹון ּבְ ץ ּדֵ ר 

ל ת,  ת ַהּד  חּו א  ְפּתְ ּו, יִׁ ש  ּיְ ְתּבַ ְך יִׁ ל ּכָ ת ה', ְוָאז... ּכָ א 

ף  ס  ת ַהּכ  ְזְרקּו א  מֹאָלה, ְויִׁ יָנה ש ְ לּו ָימִׁ ּכְ ְסּתַ יִׁ

 ַהחּוָצה.

ֵאּלּו  ְהיּו ָלנּו ּכָ ם יִׁ ר: אִׁ ֵ ת ר' ָאש  הּו א  יש   ַאל מִׁ ָ ש 

יַע, אּוַלי ְנבַ  יַח ַיּגִׁ ִׁ ש  ּמָ ש   ֹות ּכְ יַע.ּבּוש  ּלֹא ַיּגִׁ ש  ש    ּקֵ

ּיֵש   ְתּבַ יַע, נִׁ ר ְוָאַמר: הּוא ָיכֹול ְלַהּגִׁ ֵ ב ר' ָאש  ַ ָחש 

ל ְלז ה. ְתַרּגֵ ָעה, ְוַאַח"ּכ... נִׁ ָ י ש   ֲחצִׁ
 

יחֹות ֹקֶדש   יְנָקא( -)ש ִּ ִּ  ְספ 

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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באותם ימים, לפני למעלה משלוש מאות שנה, שרר בקראקוב 
רעב ועוני כבד. רוב התושבים לא מצאו מלאכה לפרנס בה את  

ר, היו שואבי מים וחוטבי משפחתם, ואלו אשר שלחו ידם בדב
 .עצים אשר אין הפרוטה מצויה בידם

כיוון שכך, לבושים היו בבגדיהם הבלויים, ודרים בביתם עלובים,  
חרבה  בפת  והשביעו  נתמזל מזלם  פעמים  וכאשר תקפן רעב, 
ניצחוהו בדף גמרא, או פרק בחומש, על   נפשם, אך בדרך כלל 

י אם לשמוע את  לא רעב ללחם ולא צמא למים כ"דרך הכתוב:  
 .  )עמוס ח, יא( "דבר ה'

בין כל העניים המרובין הללו חי אדם אחד בעושר גדול ויוסל'ה  
ומשמאל,  מימין  לו  וחדרים  ומפואר,  גדול  היה  ביתו  שמו. 

עששיות חינניות מאירות את חללו, ותנורים    –ובשעות הלילה  
משכחים בו את הקור העז אשר בחוץ, למען תומתק על יוסל'ה 

 שנתו. 
ם וכלים נאים, הגיע הדבר לידי כך, שמה שלובשים בני  מרוב בגדי

ביתו בתשעה באב קודם חצות, לא לבשה בקראקוב אפילו כלה  
 תחת חופתה...  

דירה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו  "ל  ", אף שאמרו חזאולם
אדם בבריות.  "של  גס  ולבו  מאוד  עליו  צרה  יוסל'ה  של  דעתו   ,

ועת רעבים עד שהיו  מימיו לא פרס פרוסה לעני ולא שעה לשו
 .  "גדולה קמצנותו מגודל עושרו"אומרים עליו הבריות: 

שבת  "בלא בירכוהו  ביום השבת  איש לא רצה בשיג ושיח עימו,  
לו  "וביו  "שלום איחלו  לא  שמח"ט  הבריות  .  "חג  הגיעה  שנאת 

אליו עד שילדים ניצבו על עצים וגגות ורגמוהו באבנים ובפירות 
 רקובים. 

וסל'ה במחלה קשה ושכב על ערש דווי. רופאיו  יום אחד חלה י 
קדישא ואמרו    –קבעו ששעותיו ספורות. באו אצלו אנשי חברה  

יוסל'ה, הנה אתה הולך למות! לא ירד כספך עימך לקבר ולא "לו:  
יפיח בעצמותיך היבשות רוח חיים. תן לקופת הקהילה אלף רובל  

הכללי כל  לפי  בקבורתך  נעסוק  ואנו  העיר,  עניי  ולפי  למען  ם 
אנו   אין  כן,  עושה  אתה  אי  אם  לך,  דע  המת.  כבוד  הלכות 

 " מתעסקים בקבורתך, והיה בשרך טרף לעוף השמים!  
ותו לא! אם לא תרצו, לא  " כי אם חמישים רובל,  נותן  אני  אין 

לבדי  עצמי  את  אקבור  גם  וכך  לבדי,  הייתי  חיי  כל  . "תקברוני. 
גם משוגע.    לא רק קמצן הוא זה, אלא"אמרו האנשים לעצמם:  

 ."הולך להיפרד מן העולם וחושב שלא ייפרד מכספו
 קמו והלכו להם.  

אחד   יום  עבר  ומת.  נשמתו  את  נפח  קלה  שעה  ולא    –אחר 
ולא קברוהו. כיוון    –ולא קברוהו. יום שלישי    –קברוהו. יום שני  

אמר   מקום,  בקרבת  הגר  שכן  אצלו  נכנס  רביעי,  יום  שהגיע 
של"בלבבו:   כבודו  משום  של   לא  כבודו  משום  אלא  יוסל'ה, 

. נטל את "ה, שלא יהיו בריותיו זרוקים כבשר בשדה טריפה"הקב
גופתו, הניחה על עגלה, ומשהגיע 

בור  חפר  הקברות,  בית  לפאתי 
אחרי הגדר, טמן בו את המת 

 ושב לביתו. 
מעניי  עני  נכנס  שבת  ערב 

הלא   העיירה,  רב  אצל  העיר 
בעל   הקדוש  הגאון  הוא 

רבנו! תן לי מעט פת להאכיל בו את "א:  "זיע  "טובתוספות יום  "ה
 " ילדיי בשבת קודש! 

אתן לך בכבוד ובשמחה. אך אמור לי נא, מכירים אנו זה עשרים  "
 " שנה. מדוע באת דווקא היום?

אומר לכם את האמת בעניין הזה, אף שכל ימיי נשתמרה כסוד "
השבור דלתי  תחת  קיבלתי  חמישי,  ביום  שבוע  מדי  ה  בלבי. 

מעטפה ובה חמישה רובל. אין אני יודע מי היה מניחה שם, אך  
אני יודע שבמעות אלה לוקח הייתי צורכי שבת לבניי ולבנותיי.  

 " ועתה לא קיבלתי המעות, והיכה הרעב בביתי.
ועוד עניים מעניי היער,   ומשוחחים, באו עוד  יושבים  בעוד הם 
וכולם סיפור אחד להם על מעטפה תחת הדלת. מעולם לא דיבר 
איש מהם על זה, כי חושש היה שאם יפרסם את הדבר ברבים,  
מתנותיו,  את  שם  להניח  בסתר  לתת  החפץ  אדם  אותו  יפסיק 

ד העניין  שמא בגלוי לא יחפוץ לתת. הרב הבין בחכמתו את סו
ונוראה:   גדולה  צווחה  אתה  "וצווח  סולח  האם  הקדוש!  יוסל'ה 

לנו? האם יש מחילה לאשר עוללנו לך? אתה פירנסת את עניי  
עירנו שנים רבות, ואילו אנו זילזלנו בכבודך וביזינו אותך בציבור,  
הלבנו את פניך, ואת חיינו אנו חבים לך. כלום יש מחילה בעולם  

כך היה עומד וצווח עד שכמעט   "אח, אח...  לכפויי טובה שכמונו? 
פרחה נשמתו. חבורת העניים ישבה אף היא סביבו ומיררו בבכי:  

יוסל'ה דאג לכל מחסורנו ואנו ובנינו רגמנוהו באבנים ובשאר "
 "ירקות.

נ שנתו,  את  הרב  נם  כאשר  קודש,  שבת  יוסל'ה  בליל  לו  גלה 
ו "בחלומו:   גמורה  בסליחה  לכם  אני  סולח  שום רבנו,  לי  אין 

טרוניא. דע לך, שבבית הקברות לא הייתי לבדי כלל. שמה באו 
אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבינו, אהרון הכהן 

מאושר אני עדן.    –ודוד המלך עם כינור ביד ליווני לפתחו של גן  
ה לאוהביו. רק צער אחד אנוכי  " כאן בכל אושר, שמעניק הקב

כל העת למעטפות תחת הדלתות לכבוד  מצטער, מתגעגע אני  
 " שבת קודש...

 

את  " הנתחים  את  הכהנים  אהרן  בני  וערכו 
  " הראש ואת הפדר על העצים אשר על המזבח 

 )א, ח( 
כבר תמהו הראשונים, למה אצל בן בקר    :כתב בספר מדבר קדש

לשון רבים, ואצל הצאן נאמר   -'וערכו בני אהרן הכהנים'    נאמר
לשון יחיד. ותירצו, כי בבן בקר, שהוא   -)פסוק יב( 'וערך הכהן'  

מין גדול, צריך כמה כהנים לערוך אותו, אך הצאן הוא מין קטן, 
 ודי בכהן אחד.  

אך עדיין יש להבין, מדוע צריך הכתוב לצוות על כך, הרי ברור  
לא  אחד  כהן  אחיו    שאם  יסייעו  ממילא  לבדו,  להקריב  יוכל 

 הכהנים?  
הרה שלום  "הסביר  רבי  ק 

זי שמעבודת  "מבעלזא  ע 
הכהנים אפשר ללמוד שעל  
יהודי להיות טוב עין, כי ידוע  
כח  בעלי  היו  שהכהנים 
וגבורה )זבחים סד, א(, והיה  

 החשובה לעי"נ האשה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 
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ביכולתם להקריב בן בקר לבדם, אלא שהיו טובי עין, וכל אחד  

את   גם  לזכות  את  רצה  גם  שיתפו  ולכן  מצוה,  בדבר  חבירו 
 חבריהם בהקרבה.

וצריך כל אדם לקחת מזה מוסר השכל, שאם בדבר מצוה כן, על  
אחת כמה וכמה בשאר עניני העולם, כדכתיב )משלי כב, ט( 'טוב  

 )ילקוט מאיש לרעהו(          עין הוא יבורך'. 
 

 )ב, ב(   "אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחוח לה'"
הקומץ העולה לגבוה הוא זכרון המנחה שבו נזכר "י  "פירש רש

 ."בעליה לטובה ולנחת רוח
הוצאות כספיות גדולות מאד לצורך מלחמותיו   שהיו לומלך  היה  

י למלא את אוצרות המלך התנדבו בני ולצרכי הגנה על ארצו. כד
המדינה להביא לו מתנות רבות, והמלך שמח לקבל את המתנות  

 והודה להם. 
יום אחד הגיע עני שהלך ברגל מרחק רב מאד מביתו עד שהגיע 

ני  ואמר בבכי רב, אילו היית אדלארמון המלך ובעמדו לפני המלך  
עוש הייתי  עבורך,  נפשם  שימסרו  אנשים  צריך  זאת המלך  ה 

ברצון רב ובאהבה. אולם רצונך אדוני המלך הוא בכסף שהעם 
הנה, לי יש רק פרוטה אחת ויחידה, ואותה אני נותן למלך יתן.  

בשמחה רבה. הלכתי במשך ימים רבים מרחק רב כדי להביאה 
 למלך.  

המלך שמח מאד בפרוטה זו שהוכיחה את אהבתו והקרבתו של  
זו פרוטה  אצרף  אם  ואמר,  עני  היא    אותו  הרי  האוצרות,  ליתר 

תאבד שם ולא יהיה ניכר מקומה כלל. לכן, אשים אותה בנפרד 
הפרטים של מעשהו  כל  ואת  העני  את שמו של  לידה  ואכתוב 
הטוב, למען יהיה הדבר לעדות ולזכרון עולם. המתנות והאוצרות  
זאת   ולעומת  הזמן,  במשך  יכלו  האחרים  האנשים  לי  שנתנו 

 .  מתנתו של העני תשאר לעד
הפסוק,   על  הוא  לה'"הנמשל  עני "אזכרתה  במנחת  שנאמרו   ,

רש שפירש  כל "וכפי  ה'.  לפני  לזכרון  נשארת  שהיא  שם  י 
האנשים מביאים קרבנות והם נעשים לנחת רוח לפני ה'. העני 

שנאמר   וכפי  נפשו  את  ה'  למען  להקריב  מוכן  כי "עצמו  נפש 
הקב"תקריב אולם  בד".  אלא  האדם  בנפש  מעוניין  אינו  ורון.  ה 

בשמחה,  מקבלו  וד'  מנחה,  קומץ  רק  כדורון  להביא  יכול  העני 
נאמר   ועליו  זה מאד  שחביב עליו קומץ  לה'"ואומר  , "אזכרתה 

הוא יהיה לזכרון עולם לפני ה'. העני מתברך בזכותו של זכרון זה  
 )חתם סופר(        ה אוהבו. "והקב

 

כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה  "
 )ב, יא(  "לה'
רבי"הגה זצ  צ  צדקה  תלמידיו  "יהודה  את  מאוד  הזהיר  ל 

שיתרחקו ממידת הכעס, והיה נוהג לומר שהאדם הכועס עושה  
שכתוב  כמו  טריפה,  נפשו  את 

נפשו  'טורף  ד(  יח,  )איוב 
 באפו'. 

תלמידיו העידו שמעולם לא  
כעס,   לכלל  בא  אותו  ראו 

לכבוד  שנגעו  מקרים  מלבד 

לדוגמ בתלמיד  השמים.  סרה  דיבר  מישהו  אם  היה  ,  לא  חכם, 
 כובש את כעסו והיה מיד מרים את קולו לנזוף בו ולהשתיקו.  

הוא פירש את דברי הכתוב 'כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו',  
על  מורה  וה'דבש'  וחמוצות,  זעופות  פנים  על  רומז  שה'שאור' 
מתיקות ועריבות. מי ששאיפתו להיות אדם השלם, חייב לדעת  

להזעיף פנים כשנתקל בעוברי   -  אימתי לאחוז במידה של 'שאור' 
שפתיים   ומתק  שוחקות  פנים  להראות  ואימתי    - עבירה, 

  - אבל מי שהוא בבחינת 'כל שאור'  כשעושים רצונו יתברך שמו.  
או   ומצוה,  לשומרי תורה  אף  פנים  והוא מזעיף  חמיצות  שכולו 

דבש'   'כל  בבחינת  לעוזבי    -שהוא  וגם  לכולם  מתיקות  שכולו 
 כתוב אומר 'לא תקטירו ממנו אשה לה''. ו, עליו ה"תורה ח

הרה שסיפר  מובא,  אורות  עשר  צבי  "בספר  יהודה  רבי  ק 
ע, שרצה בוקר "ע על רבינו הקדוש החוזה מלובלין זי"מראזדיל זי

אחד לקום מוקדם יותר מהרגלו, וביקש מבני ביתו שיקדימו לו  
את סעודת הלילה, כדי שיוכל לעלות על יצועו מוקדם מהרגיל. 

סיבות שונות, סעודת הלילה לא הוקדמה, ואף התאחרה  מחמת 
 מעבר לשעה הרגילה, ובעקבות האיחור השתבשו כל תוכניותיו. 
אך החוזה הקדוש לא בא לכלל כעס, ואמר שרצה לקום בבוקר 
רק כדי לעשות את רצון הבורא, והרי גם מניעת הכעס היא רצון 

נ  ,הבורא שעליה  הגאוה  ממידת  בא  הכעס  שורש  כל  אמר הרי 
לכן ישים האדם אל לבו )סוטה ה, א( 'אין אני והוא יכולים לדור',  

 ו. "להמנע ממידת הכעס שדוחקת את רגלי השכינה ח
 

 )ב, יג( "על כל קרבנך תקריב מלח"
זצ פאפו  אליעזר  רבי  יועץ,  הפלא  בעל  רמז,  "פירש  בדרך  ל 

שהמילה מלח היא בהיפוך אותיות מחל, כי הקרבן הגדול ביותר 
הקבשיכול   לפני  להקריב  מידותיו "אדם  על  להעביר  הוא  ה 

 ולמחול לאחרים, אפילו שמצד הדין הצדק עמו. 
ומוחל  נרמז  הדבר   בברית המלח שכל מי שמעביר על מידותיו 

מתקבלים  ותפילותיו  קרבנו  אותו,  ומביישים  הפוגעים  לאלו 
 לרצון בשמים. 

 

 )ב, יג( "מלח ברית אלוקיך"
ע, ה' יתברך כרת ברית  " ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"אמר הרה

עם המלח, כי כל מהות המלח היא רק לתת טעם באחרים, ולבדו  
זו גם עיקר עבודתנו בעולם הזה, שיתן כל אחד אינו ערב לחיך.  

 משלו לאחר, ולהיטיב לזולתו ללא טובת הנאה. 
  ע אמר, שלמלח יש מעלה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"הרה

לעולם אינו מתקלקל או   -מיוחדת שלא קיימת בשאר המאכלים  
 מסריח בגלל חום או קור.  

ה, פועל  "נראה שהסיבה לכך היא משום שכל יצור שברא הקב
רק לטובתו. לא כן המלח, שבעצמו אינו ראוי לכלום, וכל מגמתו 
היא רק לתקן מאכלים אחרים, 
יסריחו   וכן להועיל להם שלא 

 וירקיבו.  
זאת   הקבעל  לו  ה,  "אמר 

רק " עושה  שאתה  בשביל 
 לטובת אחרים ועוזר להם 

 שובה מרת האשה החעי"נ ל
משה אליעזר "ר בע"ה  פייגא צפורה

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 
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כל  על  להיות  עולם  בברית  מבורך  הנך  ולהשתמר,  להתקיים 

 )ילקוט מאיש לרעהו(         ."הקרבנות
 

 )ד, ג(  "אם הכהן המשיח יחטא"
)הרה לרבינו  אירע  אחת  זק  " פעם  מסאווראן  צבי  משה  ל( "ר' 

חילול שבת בשוגג, שבעת התעטפו בטלית כיבה את הנר ברוח  
העיטוף, בעת התפילה עלה הדבר במחשבתו ולא נתן לו מנוח, 
עגמה  כי  נפשו  מרירות  מרוב  בתפילתו  להמשיך  יכול  היה  ולא 

 .עליו
חיכך בדעתו עד אשר עלתה לו, באמרו כי לו יהיה שהיה הדבר  

מגי היה  משבחים  במזיד  בגיהנום  גם  והלא  כך,  על  גיהנום  לו  ע 
כשם שקילוסו של ר ז, ג(  "ל )שמו"ה כמאמר חז"קב הרשעים ל

מפי "הקב מגיהנום  עולה  כך  הצדיקים,  מפי  עדן  מגן  עולה  ה 
בדמעותיהם...  הרשעים הגיהנום  את  אומרים  ו  ...שמצננים  הם 

עתה    כ אצייר לעצמי שאני ", א' יפה אמרת יפה דנת יפה חייבת'
 ה, קם ונתעודד והתפלל בשמחה רבה.  "בגיהנום ומשבח להקב

 )ליקוטי שושנים( 
 

 )ה, יז( "מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה"
א, הגיע לבקר חולה אנוש  "ק רבי משה לייב מסאסוב זיע"הרה

ד הרבי  הקשה.  מצבו  על  רבות  בפניו  בכה  לבו  יוהחולה  על  בר 
 . ונחמו, שה' יתברך כל יכול, והוא ישלח לו רפואה שלמה

אן לקבל את דברי יהמסוכן והנואש, מהחולה שידע את מצבו,  
 החיזוק של הרבי, והם לא התישבו על לבו. 

לבו של רבי משה לייב, היה מלא וגדוש באהבת ישראל אמתית,  
והפחד,   הצער  מגדל  למות,  ונוטה  הכואב  החולה  את  ובראותו 

 עמד ונשבע לחולה, שבוודאי ירפא בקרוב.  
את מפי נתמלא החולה שמחה, לשמע השבועה המפורשת היוצ

ה חדשה, כשהוא בטוח ברבי שהמתיק דינו יהרבי, ונעשה כברי
 ע הגזרה... ווהעביר את ר

ויהי לאחר ימים מועטים, הלך האיש לבית עולמו, ותרעש העיר, 
הרבי,   אמר  לשקר.  לייב  משה  רבי  נשבע  האמנם  יתכן,  כיצד 
ערוך   בשלחן  אולם  ממחלתו,  להחלים  סיכוי  לו  שאין  ראיתי 

ד( נפסק שמותר לחלל שבת אפילו עבור חיי "ח סי' שכט ס")או
שעה. אחרי שנוכחתי לדעת, שלא הצלחתי לשמח את נפשו של  

שבע יהחולה השבור בדברים, אלא על ידי שבועה, הרי מותר לה
 קוח נפש, כדי להחיותו חיי שעה. ימשום פ 

א כפרה, רבי משה לייב'ס עולם  "המשיך רבי משה לייב ואמר,  
 )אמרי יוסף(        .  "הבא, העיקר להחיות יהודי

 

 )ה, כג(  "או את הפקדון אשר הופקד איתו"
ל מירושלים דבר "מצב כספי דחוק, היה אצל רבי אריה לוין זצ  

כדי   ממון  ברשותו  היה  לא  פעמים  ולא  פעם  לא  שבשגרה, 
שהרי  כספים,  מללוות  עקבי  באפן  נמנע  זאת  למרות  מחייתו, 

כב )משלי  הפסוק  מלוה',ז  ,ידוע  לאיש  לוה  'ועבד  לא    (  ובכלל, 
 רצה להזדקק לחסדי בני אדם. 

עד  מים  כשהגיעו  אחד  יום 
להחזיר  עליו  והיה  נפש, 
בדחיפות,  כסף  סכום 

נאלץ לחרוג ממנהגו ולפנוות לחנווני בשוק מחנה יהודה בבקשת 
 הלואה, ביודעו כי בערב עתיד הוא לקבל את משכרתו. 

נענ  והלה  חובו,  את  יחזיר  יום  באותו  שעוד  לחנווני  ה  התחיב 
 לבקשתו בשמחה ובנפש חפצה. 

מ יום  היום  נערם  ואותו  השלג  השעות  שנקפו  ככל  היה,  שלג 
רת המיוחלת לרבי אריה,  ובמהירות. לעת ערב כשהגיעה המשכ

נערם שלג כבד ברחובות ירושלים, רבי אריה התלבט, חפץ היה  
חנ  אותו  של  לביתו  והמרחק  מאחר  ההלוואה,  את  וני  ולהשיב 

סכנה,  בחזקת  והיתה  השלג  רב  מחמת  חלקלקה  היתה  והדרך 
ם עליו לעמוד בדבורו ולעשות את המאמץ הגדול, או שמא  הא

 ישיב את הכסף למחרת. 
בורו, על אף מזג האויר הקשה.  י לבסוף החליט שעליו לעמוד בד

המר לשכונה  עד  רגליו  את  אריה  רבי  התגורר  וכתת  בה  חקת, 
ארו החנ שעה  המצליפות, ווני,  ברוחות  בעקשנות  נאבק  כה 

 ובשלג הכבד שהצר את צעדיו.  
החנו  בהגיעו אל ביתו של  בני  את  לדלת  ני  והבית, שמע מבעד 

מתלוננים ואומרים, כיצד העזת להלוות סכום כה גבוה, מי ערב  
יחזירנו, ואם לא ישיב, מה נעשה?. קולו של החנו ני  ולנו כי אכן 

את   שיחזיר  אמר  אם  אריה,  רבי  על  אני  סומך  מתגונן,  נשמע 
שיב את  ד בדבורו, עוד היום הוא יוהכסף היום, אין ספק שיעמ

 אה.  ו ההלו
בדלת.  אריה  רבי  נקש  נשמעים למרחק,  הרמים  הקולות  בעוד 
אריה, במזג  רבי  זועף,  אמר  אותו  ובראותו  הבית,  לו בעל  פתח 

וכי    אויר קודר כזה, היה עליך בשביל הלוואה לכתת את רגליך?
 לנו להמתין עם הכסף עד למחר... ולא יכ

 )צדיק יסוד עולם( 
 

 )ה, כג(  "זלוהשיב את הגזילה אשר ג"
א על זוג בעלי תשובה  "סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט

ימיו  כל  עסק  הבעל  מצער:  סיפור  ובפיהם  הרב  לפני  שבאו 
האיש   היה  נהג  בגזל.  תמיד  ונכשל  לחנויות  סחורה  בחלוקת 
מה   ואת  שהוזמנה  הסחורה  מן  מעט  חבילה  מכל  להפחית 

 שהפחית נטל לעצמו.  
כעת, מששבו בני הזוג בתשובה שלימה, הם מבקשים לדעת מה 

 לעשות לגבי מעשי הגזל שנמשך שנים רבות. 
 אין כל ברירה פסק הרב נחרצות עליך להשיב את הגזילה!  

הרב מלמל האיש במבוכה שווי הסכום הגזול שבידי  אבל כבוד  
להשיב  אוכל  איך  שקלים,  אלפי  למאות  הזמן  במשך  הצטרף 

 זאת?  
בשאלה הרב  השיב  לעשות.  אוכל  להחזיר    ,מה  יש  הכסף  את 

את  נמכור  רעיון!  לי  יש  אומץ  האישה  אזרה  כך  אם  לבעליו! 
את  להשיב  נוכל  תמורתה  שנקבל  ובכסף  שברשותינו  הדירה 

 בידינו!  הגזילה ש
ופנו לכל אותם סוחרים   אמרו ועשו! מכרו בני הזוג את הדירה 
 איתם עסק הבעל במשך שנות עבודתו והשיבו להם את כספם! 
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 תודה מראש!!!

 המדריך לענייני כישוף.....
היום נדבר על כישוף... הגיע הזמן...  כבר ממתי שאני ילד בגן גדלתי על המושג המסתורי שנקרא כישוף... כבר 
כשהיינו ילדים אני זוכר שהיה את הבית של המכשפה שכולנו פחדנו לעבור לידו... לך תדע... המכשפה תצא עלינו... 

שופים... בקיצור: כישוף זה אמנם מושג מסתורי... כל פעם שראיתי מישהו מפחיד ברחוב פחדתי שהוא עושה לי כי
אבל אנחנו הרבה משתמשים במושג הזה... והגיע הזמן לשאול אחת ולתמיד: האם יש לנו השגה במושג הזה? או 
שהמושג הזה הוא לגמרי מופשט ולא שייך אלינו... בפרט שכעת בדף היומי היו כמה דפים שמדברים על כישופים... 

ערב פסח... והמושג כישוף מיוחס בעיקר למצרים... כשמשה רבינו בא לפרעה ועשה אות שהמטה ובפרט!!!! שכעת 
נהפך לתנין כתוב שפרעה זלזל וטען למשה: "תבן אתה מכניס לעפריים.."?? אתה מנסה לרגש אותנו עם כשפים... 

 הרי ארץ מצרים היא האמא של כל הכשפים.. 
שנים ואף עבד לא יצא משם  012... כל הסיבה שעם ישראל בילו במצרים כן... כל הכח של מצרים הגיע מכח הכישוף

 זה רק בגלל כח הכישוף שלא איפשר להם לצאת משם... 
 אז מה?? מה זה הכישוף הזה? מה זה הכח הזה???

בא נשאל ככה: איך אני יכול לזהות מכשף??? הרי כתוב בתורה "מכשפה לא תחיה..." איך אני יכול לדעת מה זה 
ה... אז מישהו פעם אמר לי שאצלו השוויגער זה מכשפה... נו... שומע... הוא כבר מסודר... הוא כבר מצא את מכשפ

 המכשפה... אבל אני מדבר על מי שהשוויגער שלו לא מכשפה... איך הוא ידע לזהות מה זה מכשפה ומה זה לא??? 
.. שמסתמא שייך לכוחות טומאה שאין לנו המושג כישוף בכללותו הוא בודאי נושא הרבה יותר מופשט. אז ככה:

מושג בזה... אבל עזוב... אני לא מדבר על הארגז כלים של הכישוף... אני לא מדבר איך!! איך נהיים מכשפים... אני 
 מתמקד רק בהגדרה הפנימית... מה זה כישוף... 

ה על זה... אבל גם אם לא קוראים לזה כישוף... )לא הייתי לוקח אחריות גמור אז תרשה לי להציע הגדרה מסוימת ששמעתי אותה...

מה הכוונה?? אם אני רוצה לסגור  כישוף זה סוג של השתלטות על בן אדם בצורה ידידותית ודיפלומטית!!! זה ודאי נכון(
יש את הדרך המקובלת  יש לי שני דרכים איך לעשות את זה...איתך חשבון.. ואני רוצה לנקום בך ולעשות לך רע... 

ונבנציונלית: ללכת ליער ולהיכנס למאורת השודדים... לצאת עם הציוד... להגיע רעול פנים עם גרזן ולתפוס והק
אותך במקום סתר ולתת לך מכות נאמנות ולקחת ממך את כל הכסף ולהשאיר אותך עשוק ורצוץ ושבור ולחזור 

והסיפורים המוכרים שעליהם גדלנו... במהירות ליער להתחלק עם שאר השודדים... זו הדרך המוכרת של השודדי ים 
זו דרך אחת...  אבל סו"ס להיות שודד זה גם מסוכן... כי סוף גנב לתליה וגם לא נעים... סו"ס אנחנו אנשים 

אז כאן יש דרך אחרת שהיא הרבה יותר מתורבתים... ולהיות שודד זה להיות בן אדם עם "דם על הידיים..." 
לדרך הזו קוראים כישוף... בכישוף אני לא לובש בגדים של שודד ים... אני לא איש  מתוחכמת וידידותית ומומלצת...

רע... ממש לא!! אדרבה... אני איש הכי טוב והכי רחום... רק מה??? יש לי את הכשרון איך להתעלל בך ולעשוק 
בך וכולך תהיה מלא אותך... ואתה עוד תגיד לי תודה רבה!!! אני אמרר לך את החיים ואתה תהיה בטוח שאני מטי

וזה היה הגאונות של מצרים... מצרים היו מומחים  זו ההגדרה הפנימית של כישוף!!!רגשות הכרת הטוב כלפי... 
 שהוא פרך!!! --פה רךבכישוף... 

מה ההבדל בין שתי הגלויות נבוכדנצאר...   -שים לב: עם ישראל עברו שתי גלויות מרות... גלות מצרים וגלות בבל
נבוכדנצאר היה אכזרי מאין כמותו!! אבל הוא היה כנה... כולם ידעו שהוא רשע ואכזרי... כולם סבלו ממנו...  האלו???

כולם חיכו בכיליון עיניים שהוא ימות... וכשהוא מת כולם שמחו... ישעיה מתאר את השמחה והגיל שיהיה בעולם 
ן העבודה הקשה אשר עובד בך ונשאת המשל הזה כשתתבטל גלות בבל... "והיה ביום הניח ה' לך מעצבך ומרגזך ומ

על מלך בבל, מכה עמים בעברה מכת בלתי סרה... נחה שקטה כל הארץ פצחו רינה..." בקיצור: כמה שנבוכדנצאר 
כולם ידעו שזו הסחורה... כולם חיכו לסיים איתו...  הוא לא היה רמאי!!היה רשע ואכזרי... דבר אחד טוב היה לו: 

מצרים היו לא רק רשעים ואכזריים... הם גם היו  אבל מצרים??? שמחו ואמרו ברוך שפטרנו...  וכשהוא מת כולם
ואיפה זה מגיע לידי ביטוי?? שעם ישראל סובלים ומעונים במצרים במשך שמונים שנה... זורקים להם  מכשפים!!!

טוב להם בסבל הזה...  ממצרים!!!!ו... והם לא רוצים לצאת את הילדים ליאור... עושקים אותם וחומסים אותם ו... 
לעם ישראל היה מאוד קשה לצאת ממצרים... גם אותם עשרים אחוז שכן יצאו ממצרים הם לא הפסיקו לחשוב על 
אפשרות לחזור שוב למצרים... הם כל הזמן התרפקו על ה"חיים המאושרים" שהיה להם במצרים... זכרנו את הדגה 

זה אושר היה לנו שם... מה זה האושר המופלג שהיה להם שם?? על מה אתם אשר נאכל במצרים חינם... אה... אי
זו היתה החכמה של מצרים... אני אמרר לך את החיים... אני אשלוט עליך בעריצות  זה כבר כישוף!!!מדברים?? 

 ובאכזריות ואתה עוד תהיה בטוח שאני האיש הכי טוב והכי רחום שהכי חושב עליך ודואג לך...

--- 
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 אם אבא שבשמים אמר שהוא יבא אז הוא בא יבא...

שבועיים לפני בין הזמנים התקשרתי לרב חשוב... תלמיד חכם גדול... שריד לדור דעה... ובקשתי ממנו שיבא 
עבר יום... יומיים... שבוע... שבוע וחצי...  לדבר בישיבת בין הזמנים... הוא הסכים... קבענו יום... קבענו שעה...

עברו שבועיים!!!!! שבועיים תמימים...  והנה הגיע היום!!!! היום שעליו דברנו... היום שהרב אמור להגיע 
ולדבר... באופן טבעי התקשרתי לרב... שלום הרב... רציתי לברר... יותר נכון לוודא שהרב באמת מגיע אלינו 

הרב פשוט לא הבין את השאלה שלי... הוא שאל אותי: מה יש??  איזה טעות עשיתי!!!! אל תשאלהיום...??? 
התנצלתי... אני רק שואל האם הרב באמת מגיע או לא... הרב המשיך לא להבין... מה  -מה התקשרת??  לא

תה מתקשר... השאלה... אנחנו הרי דיברנו עברית לפני שבועים... סיכמנו שבעוד שבועיים אני מגיע... אז למה א
מה... יש עדכונים חדשים??  לא לא... כבוד הרב... הכל טוב... רק רציתי להיות בטוח לגמרי שהרב מגיע... שהרב 

ושבועיים זה הרבה זמן... אז רציתי בסך הכל להתקשר שוב  לפני שבועיים...יבין... אני פשוט דיברתי עם הרב 
כמה שניסיתי להסביר לו... הוא עדיין לא הצליח להבין אותי!!!!  יש לציין: שהרב לא!!!לוודא שהסיכום עדכני... 

"לא הצליח" להבין  מה פשרו של הטלפון הזה... מה רצית לשאול... הרי דיברנו... סיכמנו... סיכמנו יום... סיכמנו 
ר שעה... אז מה צריך להתקשר שוב פעם.. השיחה הסתיימה ואני משכתי בכתפי. מה הרב רצה ממני... מה כב

אמרתי... בסה"כ התקשרתי כמו כל מרפאת שיניים שמזכירים לך שיש לך מחר טיפול... סו"ס דיברנו לפני די 
הרבה זמן... לפני שבועיים... ואולי מאז הרב התחרט ויש לו תכניות אחרות והחליט שהוא לא מגיע... לכן אני 

 מתקשר לוודא שהוא "באמת רציני..."
--- 

היום, בעידן הפלאפון...  עד שנפל לי האסימון!!!ה "הטלפון שבור" ביני לבין הרב... ארך לי זמן להבין איפה פ
כשאני יוצא  סוגרים עניינים!!!!!מרוב  שאנחנו כל הזמן בתקשורת און ליין... אז אף פעם אנחנו לא באמת 

נות... אתה יודע מהבית ואני אומר לאשתי: עוד שעתיים אני חוזר... אף אחד לא חושב לרגע שאני מתכוין ברצי
למה?? כי שנינו יודעים שבמשך השעתיים האלו הרי אני אתקשר אליה עוד שלוש פעמים... ממילא הדברים 
לא באמת מסוכמים... כי במשך השעתיים האלו יתפתחו כל מיני דברים... אני פתאום אתקשר מהמכולת ואגיד 

לי ללכת לחנות השניה ואז אוטומטית השעה שלא מצאתי את הריצ' הפרווה.. רק את החלבי... אז היא תגיד 
תתעדכן לפי ההתפתחויות... ואז אני פתאום אתקשר ואגיד שאני נכנס למעריב... ואז שוב השעה תדחה או 
לחילופין תוקדם... ובקיצור: אני לא צריך להגיד לך איך זה נראה... תכל'ס: אתה יודע מתי אני באמת אהיה 

ה בניינים לפני הבנין שלנו ואני אגיד לה: טוב... אני מגיע תוך חמש רציני?? כשאני אתקשר לאשתי חמש
דקות... פה יש סיכוי שאנחנו כבר באמת רציני!!!! כן... כעת כנראה שזה תאריך סופי... אני כנראה באמת מגיע 

יפה תוך חמש דקות... ואז... אם אני פתאום אמצא איזה חבר ואתחיל לפטפט איתו מתחת הבנין... זה כבר לא 
כן... בעידן הפלאפון   מצידי... כי... כי אמרתי שתוך חמש דקות אני מגיע... וחמש דקות זה חמש דקות!!!! 

ולמה?? כי בתוך החמש דקות  רק לטווח של חמש דקות!!!!והתקשורת האון ליין... אני יכול לסכם עניינים 
אה שאני מתכוין ברצינות... אבל אם האלו אני כנראה לא אתקשר עוד פעם אז אם אמרתי שאני מגיע אז כנר

אני אומר שאני מגיע תוך שעה... אין שום סיבה בעולם שאני לא אתקשר עוד פעם בתוך החצי שעה הזו... ואז 
השעה תתעדכן.. הבנת...??? זה נשמע קצת... קצת.. קצת חולני.. אבל זה מה שיש... זה הדור שלנו... זה 

 אנחנו...
ם מברק ששלחה איזה סבתא רבא שלי לבן שלה... היא כותבת לו ככה: בעוד ראיתי פע והנה לעומת זאת:

שלושה חודשים!!!! ביום פלוני בצהרים.. אני בעזה"ש מגיעה עם אניה שהפליגה מצרפת... תחכה לי בעוגן... כל 
טוב נתראה בתאריך הנ"ל... ומה אתה חושב??? היא כתבה שם בדיוק מה היא הולכת לעשות בעוד שלושה 

שים... וכך הווה!!! הבן אדם התייצב כמו שעון ביום פלוני ובשעה פלונית... ולא תאמין... היא באמת הגיעה... חוד
. אז היא הגיעה!!! מה לא כי לפני שלושה חודשים היא אמרה שהיא תגיעה.. ואתה יודע למה היא הגיעה??

מגיע לקבל את פניה... כי אז מה... אז היא אני??? אם אני הייתי הבן שלה... בכלל לא הייתי  בינינו...מובן... 
אמרה משהו לפני שלושה חודשים... אבל מאז עברו הרבה מים בירדן... ובטח התכנית השתנתה עוד עשר 

היום שיש  כי שוב:אם זה היה היום... התכנית הייתה באמת משתנה עוד עשר פעמים... ואני צודק!!! פעמים... 
ן התאריכים משתנים לפי אלף ואחד התפתחויות שמתרחשות מרגע לרגע... תקשורת און ליין וממילא כל הזמ

אבל פעם שלא היה תקשורת... והמברק האחרון שיכל להגיע היה מעודכן ללפני שלושה חודשים ואמא אמרה 
 תחכה ותראה... אז היא מגיעה!!!! שהיא מגיעה... 

--- 

  האחרון...של הנביא  האחרונההנבואה  לאן אני חותר???? 
הנה אנוכי במלאכי??? בהפטרה של שבת הגדול אנחנו קוראים:  האחרוןמה כתוב שם?? מה כתוב בפסוק 

זהו!!! זה היה  זה היה המברק האחרון אחרון חביב!!! שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא...
הדואר מהסוג של נבואה נחסם...  הנבואה האחרונה... זהו... מכאן ואילך אי אפשר יותר לשלוח מברקים...

נתבטלה הנבואה... אין עוד שליחויות כאלו ישירות משמים... אז הנה!!! הקב"ה כעת שולח מברק נבואי אחרון 
אה... אבל מאז שהקב"ה אמר את זה !! תחכו לי ברציף... אני מגיע... והוא מודיע לנו: בני היקרים אני מגיע!!

אבל אז מה... היות וזה המברק האחרון שהיה יכול להישלח אלינו... והיות ואבא ... עברו המון המון שנים...?? נכון
הוא אמר  אז הוא יגיע!!!!!! מילה זה מילה!!!שבשמים שלח במברק הזה ואמר דברים מפורשים שהוא הולך להגיע... 

ן אותנו לקבלת פני ה'...  כי בא לחכות לאליהו הנביא שיארג פשוט לחכות!!!!שאוטוטו הוא מגיע.. וא"כ לא נותר לנו אלא 
יבא לא יאחר...  אבא שבשמים: אנחנו עומדים ומחכים... אנחנו מאמינים באמונה שלימה שאם אמרת שתבא אז אתה 

שולח לנו תבא... ואתה תבא עם חיבוק גדול ותסביר לנו הכל... בפעם האחרונה ששלחת לנו מברק הודעת לנו שאתה 
ברציף ומחכים... אוי כמה יבשר לנו בשורות טובות... אז אנחנו מחכים... עומדים אוטוטו את אליהו הנביא... ש

משפחות מחכות לך אליהו הנביא.. להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם... אנא אבא שבשמים... הרבה הרבה 
... אני מאמין בביאת כים לתקע בשופר גדול לחרותנומח יהודים עומדים כבר בשפת הרציף ומחכים לצפירת הרכבת...

 המשיח ואע"פ שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום!! בכל יום!! בכל יום שיבא!

 

 ...הקדימו שקלי לשקליהם

כן... זה קורה ממש ביום הבחירות!!! מתחילים 
מסכת שקלים... כן... עם ישראל ניצלו מעשרת 
אלפים כיכר כסף של המן בזכות השקלים... הם 

שלהם לשקלים של המן!!! הקדימו את השקלים 
אז הנה... בלילה שלפני הבחירות מתחילים מסכת 
שקלים... והמסכת שקלים הזו תפיר את עצתם 
ותקלקל את מחשבתם ותשיב להם גמולם 
בראשם... של מי?? לא יודע של מי... הפעם אני 
ב"ה לא מעודכן... מה שבטוח... יש מי שמסית 

קחת את כל נגדנו... ויש חששות... יש מי שרוצה ל
ה"שקלים" של המדינה לעצמו ולא להשאיר לנו 
שקל... נכון?? וזה מטריד אותנו... נכון?? אז הנה!!! 
הקדימו שקלי לשקליהם... בליל הבחירות!!! אתה 
מתחיל ללמוד מסכת שקלים... מדובר במסכת 
קצרה מאוד ומאתגרת!!! בסה"כ עשרים ואחד 

 דפים... הסיום הוא בל' בניסן... 

ורך העניין... היות ואנחנו טיפה מוטרדים אז לצ
מהבחירות... אז הנה... יש לך עשרים ואחד דפים 
כנגד עשרים ואחד מנדטים לחרדים!!! טוב?? 
שיהיה כך... תחליט שזה מה שאתה עושה 
להצלחת המערכה... אתה מקדיש לכל מנדט חרדי 
דף גמ'... בינינו... אם יהיה כשלון חרוץ והחרדים 

תונה... הרי זה יטריד את מנוחתך יהיו על התח
בשבועות הקרובים... אז יופי!!! תחליט שאתה 
ממיר את זה בדפי גמ'... עשרים ואחד דפים 

 לעשרים ואחד יום הבאים... דף למנדט... 

עשינו עסק??? כן... כל קול קובע... כל דף גמ' 
בודאי קובע... כבר הוזכר כאן בגיליון זה שאת 

ד אף אחד לא זוכר... התאריך כ"ט בשבט תשמ"
את אף אחד לא מעניין שהיה אז עוד איזה 

את  )אגב: זה תאריך בדוי ששלפתי אותו הרגע...(בחירות.. 
אף אחד לא מעניין האם רבין ניצח או שמיר... 
שניהם כבר לא רלוונטים... וזה מעניין הרבה פחות 
מהשלג שלא ירד אשתקד... אז זהו!!! שבאותו יום 

ותו יום למדו בדף היומי איזה דף... כ"ט בשבט... בא
 מכות דף י"ג לצורך העניין )גם בדוי...( 

והמכות דף י"ג זה כן מעניין!!! זה כן רלוונטי גם 
היום! מי שבאותו יום ישב ועסק בתורה ולמד את 
מסכת מכות דף י"ג... אז כל קול כזה קובע... כל 
קול תורה כזה עלה לשמים ולא נדם!! הבחירות 

הפוליטיקאים התחלפו מאה פעמים... ואילו  נדמו...
הדף י"ג במכות נשאר באותו מקום ומי שלמד 
באותו יום את הדף הזה זה הדבר היחיד שנשאר 

 לו מהיום הזה!!! 
הנתון הזה הוא רלוונטי גם ליום הבחירות!!! האם 
תהיה הצלחה או כשלון? לא יודע... דבר אחד אני 

ם בודאי לא יודע שבין הצלחה ובין כשלון... ה
רלוונטים לעוד כך וכך זמן )עדיף לא להגיד 
כמה...( ואילו מי שיתחיל ביום הזה ללמוד מסכת 
שקלים... זה בודאי ישאר לו בידיים!!! מי שהמתח 
של הבחירות יגרום לו להתחזק בלימוד התורה 
ולהתחיל מסכת שקלים... זה נצחון הבחירות לכל 

סופי ביותר הדעות!!! זה הנצחון הגורף ביותר וה
שאף מפלגה בעולם לא תוכל לעשות גוש חוסם 
לכזה נצחון... אז עזוב... במקום לקחת את 
הבחירות ללב... בא תקח לעצמך איזה חיזוק טוב 
שתוכל לסמן וי שלכה"פ התאריך של הבחירות 
האלו צרובות לי בטעם טוב... כי את מסכת שקלים 

 הם... הקדימו שקלי לשקליזכיתי להתחיל ביום זה!!! 
כל מילה תורה תשקיט את שונאי התורה ותכופף אותם 

השולחני הזה שעומד בבית המדרש ועוסק בתורה תחת 
הבחירות אל תשכח לשלוח איזה  בעמל ויגיעה... למחרת

מישהו שיעדכן אותך בתוצאות... אבל רק אחרי שלמדת 
 את דף ג' 

 



 

  

 קורס לענייני  כ י ש ו ף . . .

המשך: וכאן חשוב להדגיש: אנחנו לא מחונכים 
  להסתכל ככה!!!

כי כשאנחנו מספרים סיפור יציאת מצרים אנחנו כן 
מתארים את המצרים כרשעים.. אנחנו מתארים 
את עם ישראל כסובלים ומחכים לשניה שנצא 

כי אליבא דאמת.  וזה נכון ו... ו... לא נכון!!ממצרים.. 
באמת סבלנו במצרים ומאוד מאוד סבלנו שם... 

מידע אבל המצריים היו אכזריים אוהו אכזריים... 
כן... סבלנו  אחד מאוד חשוב אנחנו מפסידים:
 אבל אנחנו???מהמצריים... המצריים עינו אותנו... 

אנחנו רצינו להישאר שם... אנחנו לא רצינו לצאת 
משם... היה לנו קשה מאוד להתנתק ממצרים... 
למה??? אם אתה כ"כ סובל במצרים אז למה אתה 

 לא שמח לצאת???

כישוף  כישוף!!! זה כישוף!!!לזה קוראים אז הנה!!! 
פירושו שאני אחוג על נשמתך... אתעלל בך... 
אעשוק אותך... אשחט את הילדים שלך... ואתה 
עוד תשתחווה לי בהערצה ותראה בי כמטיבך 

 הגדול... 

 עכשיו: אתה יודע מה הדבר הכי נוראי בכישוף???
"שאילו לא הוציא אותנו הקב"ה ממצרים, הרי אנו 

בנינו משועבדים היינו לפרעה למצרים..."  ובנינו ובני
אנחנו לא אומרים את זה על נבוכדנצאר  שים לב:

ועל שאר המלכויות... למה?? מה יש דווקא בגלות 
מצרים שאם הקב"ה לא היה מוציא אותנו היינו 

כי שוב אותה נתקעים שם עד עצם היום הזה?? 
נבוכדנצאר היה אכזרי ורשע... כולנו סבלנו  נקודה:

נו... ברגע שרק יכולנו להתפטר ממנו היינו ממ
בורחים כל עוד נשמתנו... לכן זה לא יכול להחזיק 
מעמד יותר מידי הרבה זמן... יום אחד היתה הפיכה 

מה  אבל במצרים???והיו מצליחים להתפטר ממנו... 
רע?? הכל טוב... המצריים כ"כ הצליחו לשכנע אותנו 

לצאת משם...  שטוב לנו שם... ש... שאני לא רוצה
טוב לי לבוסס בבוץ... טוב לי לסבול במצרים... לא 

זה האסון הגדול של כישוף... ולכן זה רוצה אחרת!!!  
לכן כישוף זה דבר כ"כ מפחיד...  נקרא כישוף!!!!

אתה רוצה לעשות משהו רע?? תבא כמו שודד ים... 
שנדע מי אתה... אבל ברגע שאתה מגיע כמו האיש 

לשכנע אותי שהאכזריות שלך כל הכי טוב ומצליח 
כולה רחמים... זה כח שיכול להכניס בן אדם לבית 

 סוהר שלעולם ועד הוא לא יצא ממנו... 

זה בדיוק הפשט במה שמובא בחז"ל שאחד 
הכישופים של מצרים היה שאף עבד לא יצא 
משם... אין!!! עבד שנכנס למצרים מעולם לא יצא 

אז  את זה??איך אתה מסביר מגבולות מצרים... 
בשלמא בסין אני מבין... בסין היה חומה!!!! ברגע 
שיש חומה שמקיפה את כל סין אז אי אפשר 
לברוח... אבל בינינו... מה אתה חושב... שלא היו 
עבדים שהבריחו את הגבול של סין... ברור שהיה... 
כי נכון שיש חומה... אז נכון שהיא חומה גבוהה... 

רים על החומה... אבל אז נכון שיש חיילים ששומ
תסמוך עלי... אני שוקד כבר כמה חודשים על 
תכנית הבריחה... הצלחתי לשחד את אחד 
החיילים... הצלחתי למצא את הפירצה וברחתי... 
תסמוך על שבוי שסובל ומדוכא וחושב רק על דבר 

אחד: איך אני בורח מפה... תסמוך עליו שהוא ימצא 
יה כרוך בסיכונים את הדרך איך לברוח גם אם זה יה

כשיש לך עסק עם שבוי ועבד  אבל!!!מאוד גדולים... 
נרצע שהצלחנו לשכנע אותו שזה המקום הכי טוב 
בשבילו... כאן אתה יכול להיות רגוע שהוא אף פעם 
לא יברח... אתה קולט??? יש שני סוגים של חומות 
איך אתה שומר על השבויים שלא יברחו... או שאתה 

מאוד גבוהה ואימתנית... וכולי  עושה חומה מאוד
האי ואולי... בטוח שעוד יצליחו לברוח גם ממנה... או 
שאתה פשוט עושה עבודה פסיכולוגית של כישוף 
ואתה מצליח לשכנע את העבד עמוק מבפנים שהוא 
הכי מאושר בעולם... ואז אתה לא צריך לבנות שום 
חומה... החומה נמצאת אצלו עמוק בלב... זו הסיבה 

ף עבד לא יצא ממצרים!!! בטח שלא... איך אפשר שא
לצאת ממצרים... הרי אני כ"כ "נהנה" שם... אני לא 
מעיז להפסיד את ה"זכיה" הגדולה להמשיך לסבול 

 שם...  זה כח של כישוף!!!

אז כמובן: כאן חשוב להדגיש: ברור שהכישוף המקורי 
נעשה בדרכים יותר מופשטות... של שימוש בכוחות 

... שהרמח"ל כבר מבאר קצת מה זה... ועם עליונים
המושגים האלו באמת אין לנו השגה וזה לא קיים 
בדורנו או שכן... אבל הרעיון הפנימי איך הכישוף 

)לא לחינם המושג עובד זה בהחלט יש ומוכר בדורנו... 

"ויגזול את החנית מיד המצרי..." נאמר דווקא בייחס למצרים.. כי 
לות מצרים... שהם ידעו לקחת את החנית זה גופא כל הנקודה בג

 ממך... לתפוס את החולשה שלך ולהשתמש בה לרצונם ואכמ"ל..(

--- 

וכעת אני אגלה לך סוד... אתה יודע מי הסמל 
 והדוגמא לכישוף בדורנו??? 

שים לב: יש קשר מסוים בין  מכשפה לא תחיה!!!
כישוף לנשים... כישוף זה תחום ששייך בעיקר 

ב המעשים בחז"ל על כישוף מיוחס לנשים... רו
לנשים... שמעון בן שטח הרג שמונים מכשפות... 

גבר מושחת   אתה יודע למה?? מסיבה פשוטה מאוד:
שרוצה לגנוב ולרצוח ולשדוד... הוא לא מסתבך יותר 
מידי... הוא פשוט הולך ליער ופותח כנופיית 
שודדים... הם הולכים עם דגל של גולגולת... ותופסים 

שים חפים מפשע ולוקחים להם את כל הכסף... אנ
לאישה יש תכונות  אבל אישה???חבל להסתבך... 

אחרות... היא לא טובה בלהיות שודדת... היא לא 
יודעת לעמוד עם גרזן ולשדוד אנשים... ולכן!!!! 
כשאתה הולך ביער אין לך מה לפחד משודדת... 
הנקבה לא יכולה לעשות רע בכח הזרוע... האחרון 
שאתה צריך לפחד ממנו בכח הזרוע זה אשה... היא 

 תמיד יותר חלשה ממך... 

אז זהו!!! שהשודדת הגדולה... היא דווקא לא 
מתחבאת ביער... היא לא מסתתרת אי שם... יש לה 
דרכים הרבה הרבה יותר מתוחכמות מהשודד הגבר... 
היא כ"כ מתוחכמת... עד כדי כך שרק שלמה המלך 

ולזהות אותה... רוצה לשמוע כמה  יודע להצביע עליה
 פסוקים בתחילת משלי?? 

"כי שחה אל מוות ביתה ואל רפאים מעגלותיה, כל 
באיה לא ישובון... אחריתה מרה כלענה חדה כחרב 
פיות... רגליה יורדות מוות שאול צעדיה יתמוכו, כי 
רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה, דרכי שאול 

אה... מה זה התיאור טן..." ביתה יורדות אל חדרי ב

 המזוויע הזה???

זה תיאור של שודדת אמיתית על כל השמונה 
 בגדים של שודד...

דא עקא שרק שלמה המלך בחכמתו מזהה שיש פה  
שודדת!!!! הנוער המתמודד שלנו בטוח שכל האושר 
שלו מגיע משם... מהרשת המקוונת... יש הרבה 
אנשים שרואים בזה את מילוי הסיפוקים והיצרים 
שלהם... ואני שואל אותך: האם יש מישהו בעולם 

יש  ממש לא!!!שחושב שאינטרנט זה שודד ים??? 
שהו שמעלה על דעתו שגירוי יצרים זה מעשה מי

שוד??? יש מישהו שהצליח לשים את האצבע על 
פיתויים שפלים שקיימים בדורנו ולזהות שיש פה 
פשעי אנושות לאור השמש??? מה פתאום!!! 
במקרה הטוב יש כמה צולי"ם שהם שומרים על 
העיניים כי הם אנשי דת וה' לא מרשה להם... 

יא שהם מקריבים למען ההתרשמות הכללית ה
 הבורא יתברך... 

הנה אז זהו!!! שמילוי סיפוקים בצורה לא מבוקרת... 
זו דוגמא קלאסית לכישוף... לא לחינם  לך כישוף!!!

חז"ל אומרים: אחורי ארי ולא אחורי אשה...  אתה 
יודע למה?? כי כשאתה הולך אחורי ארי... אתה יודע 

ם אמתניות... שיש מולך חיית טרף... שיש לה שיניי
ואתה יודע לשמור מרחק... אתה יודע שהאריה הזה 
עלול לטרוף אותך ולאכול אותך ולא להשאיר ממך 
עצם... אם ככה... אתה יכול ללכת מאחוריו... אתה 

מישהו  אבל אחורי אשה???תדע לשמור מרחק... 
קולט ש"אחריתה מרה כלענה ורגליה יורדות מוות 

מרגיש ככה...? לא!!!  שאול צעדיה יתמוכו"?? מישהו
אם לא... אז הנה לך כישוף... זה הכישוף במיטבו!!! 

 ומכישוף צריך לברוח כנשוך נחש

יש לך פה שוד אמיתי... יש לך פה מישהו שיכול 
להרוס לך את כל החיים ולא להשאיר ממך זכר... 
ואתה עוד נמשך אחריו ובטוח ששם תמלא את 

שכישוף זה  סיפוקך... הנה לך כישוף!!! זו הסיבה
תחום שמצוי יותר אצל נשים... האיש פחות יודע 
לכשף... האיש יודע להיות אכזרי והוא עושה את זה 
בכנות... כולם יודעים לברוח מעקיצות... כולם 
יודעים שיש אנשים רעים...  אבל האם אתה מעלה 
על דעתך שהרוע הגדול בעולם מסתובב לך בין 

וא הדבר הכי טוב הרגלים... ונותן תחושה כללית שה
 והכי ערב??? 

עד היום אני לא סולח למי שהראה לי את הסיפור 
האכזרי של עמי ותמי... שלא תדע... מדובר בסיפורי 
ילדים מחרידים )שמיוחס לנאצי אחד שחיבר 
אותם( הסיפור שם מספר על עמי ותמי שמכשפה 
אחת תפסה אותם ורצתה לאכול אותם אז היא 

לאכול הרבה בשביל  האביסה אותם ונתנה להם
שיהיה לה מה לאכול...  הסיפור המחריד הזה 
השאיר אותי עם סיוטים יחד עם הרבה הרבה ילדים 

שם קבלתי אחרים שקראו את הסיפור הזה... 
 לראשונה את הפחד מהמכשפה!!! 

אבל זה לא נכון... שמוליק הקטן... תרגע... המכשפה 
שהתורה מדברת עליה זה בכלל לא המכשפה של 

מי ותמי... זה לא מכשפה!!! זה אולי שודד רשע ע
שמסתובב ביערות עם הגרזן... אבל מכשפה??? מה 
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הקשר... המכשפה הזו מסתובבת ברשת... ואתה, 
בחור יקר בגיל העשרה... בטוח ששם תמצא את 
האושר הגדול... ואם קנית מכשיר ויש לך אפשרות 
לגלוש אתה באמת חושב שאתה מאושר... ואתה 

ר בך... אתה באמת רואה איך היא מאביסה לא חוז
אותך ונותנת לך לאכול ואתה נהנה מהחיים... 
והנה!!! זו המכשפה של עמי ותמי... אוי אוי... כמה 
עמי ותמי יש היום... כמה צערים וצעירות 
שהמכשפה הזו רוצה לאכול אותם... היא מאביסה 
אותם בשביל שיהיה לה מה לאכול... והיא אוכלת 

דא עקא: שהם בכלל לא עצובים... הם  אותם...
נמצאים בתוך הרשת שהיא בנתה להם והם 

לא עמי בטוחים שהם נמצאים במקום הכי טוב... 
המכשפה הזו היא  ותמי!! אל תכנסו לסיוטים...

מאוד נחמדה... רק מה??? עוד כמה שנים... 
כשתתבגר ותתחיל להבין עניין... ואז תראה את 

בוגרת... אז אתה הדברים בצורה קצת יותר 
תתחיל להבין על איזה מכשפה דיבר שלמה 
המלך... "פן תתן לאחרים הודיך ושנותיך לאכזרי, 
פן ישבעו זרים כוחך ועצביך בבית נכרי, ונהמת 
באחריתך!!!! בכלות בשרך ושארך, ואמרת איך 
שנאתי מוסר ותוכחת נאץ ליבי...  בקיצור: זה 

ורנו הוא כישוף!!! היצר של מילוי הסיפוקים בד
 הדוגמא הכי מוחשית לכישוף...

מדובר ביצר אכזרי... יצר שרק עושק לך את כל 
החיים... ומי שהולך אחרי זה מרגיש שהכי טוב 
לו... הוא ממלא את סיפוקו... זה במי שכבר נופל 
בזה... אבל לא רק הוא... גם מי שלא נופל בזה... 
גם העובד ה' שמצליח לשמוע בקול שלמה המלך 

ר על עצמו ולא נופל בזה.. שומר על ושומ
העיניים... שומר על הבית... לא גולש באתרים 

גם אנחנו באיזשהו מקום  -בעייתים... גם הוא
אנחנו בטוחים שאנחנו אנשי דת שעושים טובה 

)וטוב שכך... אבא לרבש"ע ושומרים על עצמנו... 

שבשמים לא מתנגד שיענקי לא יקפוץ לכביש בגלל כיבוד 

מתי נבין  יהיה כך... העיקר שלא יקפוץ לכביש...(אב... ש
שאם שלמה המלך מתבטא כאלו ביטויים והוא 
מקדיש את תחילת ספר משלי לביטויים כאלו 
מחרידים של עמי ותמי על הפיתוי הכי מושך 
בדורנו... אז שלמה המלך לא מדבר סתם... והוא 
רוצה שאנחנו נבין שאם יש משהו יותר גרוע 

אם יש גלות יותר גרועה  ישוף!!!זה כמשודד ים 
מנבוכנצאר שהיה רשע ואכזרי מאין כמותו... הרי 
הגלות היותר קשה היתה גלות מצרים ששטופים 
בזימה ואנחנו לא רצינו לצאת משם... וגם 
כשיצאנו משם רצינו לחזור לשם כדי... כדי להתיר 
להם את העריות... אז שוב!!! כמובן שהכישוף 

העניין הזה... אבל כיום אנו בכללותו הוא לא רק 
פוגשים את הכישוף מול המחשב המכשף... אנו 

 פוגשים את זה מול הכישוף של הרשת

--- 

אני מתנצל בפני קוראי גיליון אז נדברו שאני יותר 
מידי הרבה מטרטר עם המהלך הזה.. כל פעם 
שאני מדבר על גלות מצרים אני עסוק בנקודה 

ישראל "נהנו" הזו... אני עסוק בלהוכיח שעם 
במצרים ולא רצו לצאת משם... ואני חושב 
שהמהלך הזה הוא קריטי!!! זה עקרוני!!! זה סופר 
עקרוני!!! אתה יודע למה??? כי בדור שלנו אנחנו 
נמצאים בדיוק באותו מקום!! אנחנו נמצאים 
בגלות מתוקה שאנחנו לא רוצים לצאת ממנה... 

רונות... עם לא היה לנו כזו גלות באלפיים שנים האח
ישראל לדורותיו סבל מכל מיני עריצים שדיכאו אותו 
וציערו אותו... אבל היום?? אף אחד לא מהלך עליך 
אימים... טוב לך... יש לך הכל... אז מה בכל זאת יש?? 
יש גלות של כישוף!!! יש גלות של נהנתנות ופיתויים 
שמכניסים אותנו לצורת חיים ש... ש... שטוב לנו עבוד 

מצרים... לא רוצים לצאת משם... דא עקא  את
שבציורים של הילדים רואים תמונות זוועה של 
מצריים שמרביצים ליהודים מכות רצח ומצטייר לנו 
שזה גלות מצרים וזה לא נכון... התמונות האלו הם 
נכונות לתקופה מאוד קצרה... השלב הזה שפרעה 
אמר תכבד העבודה על האנשים ולא ישעו בדברי 

ואז היה הסלמה... והנה עבדיך מוכים וכו'... אבל  שקר
גלות מצרים האמיתית זה לא זה... זה לא המגלבים 
והמכות... זה צורת חיים מרה של אדם שהוא עבד 
בשיטה!!! עבד בעומק הפנימיות שלו... אדם שמכור 
למצריות... אדם שמכור לאורח חיים מופקר ובשביל 

יל לספק לעצמו זה הוא מוכן לחיות חיי עבדות בשב
את החיים האלו... וזה מאוד עדכני בדורנו!!! וחבל!! 
חבל להשאיר את ה"פתח בגנות" של פסח במכות 
ומגלבים שמזכירים לנו מחוזות של אושויץ... לא!!! 
גלות מצרים לא היתה אושויץ! תוציא מהראש!!! 
סבתא שלי היתה מוחה בתוקף: מאושוויץ רצינו 

!!! לא רצינו לצאת... הטעות לצאת... ואילו ממצרים לא
של סבתא שלי היתה שבעקבות זה היא טענה 
שכנראה במצרים היה פחות רע מאשר באושויץ... 

אז זהו שלא!!! וההההראיה שלא רצינו לצאת... 
 אדרבה... 

אם יש משהו בעולם יותר גרוע מאושויץ... זה שתאר 
לעצמך שהגרמני היה מצליח גם לשכנע את היהודי 

ה המקום הכי טוב בשבילו... תאר לעצמך שאושויץ ז
שהייתה נגמרת השואה וכל היהודים היו נשארים 
באושויץ מרצונם... זה הדבר היחיד שיכול להיות נורא 
מאושויץ... וזה בדיוק היה האסון של מצרים שאילו 
לא הוציא אותנו... הרי אנו ובנינו משועבדים היינו... יש 

צרים לדור לנו הרבה הרבה מה לקחת מגלות מ
הנהנתן שלנו!!! גם הדור שלנו מוכן לעבוד בפרך 
ולהוציא את הנשמה בשביל מזבח הנהנתנות... הדור 
שלנו מוכן למכור את כל חייו ואת חיק משפחתו 
בשביל שתתן לי את המרחב החופשי והמופקר שאני 
אוכל לעשות מה שאני רוצה... ובשביל זה יש לנו ליל 

ל גאולתנו... אלא גם הסדר לא רק בשביל לשמוח ע
להבין שזה לא פשוט להיגאל מתפיסה שכזו!!! צריך 

 שה' יושיט לנו יד ויוציא אותנו מהכישוף הזה...

--- 

אנחנו אומרים כבר אלפי שנה והיא שעמדה לאבותנו 
שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו 
מידם!!!! צריך לדעת שהיום העומדים עלינו לכלותנו 

ה לא איראן שרוצה לזרוק טיל גרעיני על ישראל... זה ז
לא חמאס שרוצה לחטוף חיילים... וזה גם לא 
השמאלנים שרוצים לקחת לנו תקציבים ולסגור את 
הישיבות... יכול להיות שגם הם רוצים לעמוד עלינו 
לכלותנו... אבל הם בטלים בשישים... קים ליה בדרבה 

קודמות!! אנחנו מיניה... אנחנו עסוקים בפניות 
עסוקים באויבים הרבה יותר משמעותיים 
שמסתובבים לנו בין הרגלים... והפעם זה מתוך 
תוכנו.. עמוק מבפנים... זה הכישוף של יצר הנהנתנות 
ומילוי הסיפוקים שמוכר לנו סחורה של מקסימום 
הנאה ומינימום מאמץ... שאת זה יש לנו היום בשפע... 

כסף... ואתה לא צריך  ובחינם... חינם חינם אין
להתאמץ בשביל זה... אתה לא צריך לחשוב 
פעמיים האם שווה לך לשלם מחיר שכזה... האם 
זה שווה את המאמץ או לא.. הכל בחינם... הכל 
בלחיצת כפתור... ויש לך הכל הכל וזה ממכר ויש 

 לזה את כל הסיבות שבעולם למכר!!!

ם!!! בטח... המושג חינם זה הדבר הכי ממכר בעול
למה להיות שנורר זה משהו ממכר?? כי אתה 
מרויח כסף בחינם... ברגע שזה בחינם אז יש בזה 
ריגוש אינסופי... זה לא מתוחם בגבולות של 
יכולת... וזה בדיוק ההתמכרות של הרשת כיום... 
יש לי הכל בלי הגבלה... אין מה שיעצור אותי... אין 

...  וזה מה שיגביל אותי... אני לא צריך להתאמץ
גלות מצרים העדכנית של דורנו!!! בן אדם מסוגל 
לזרוק את הילדים שלו ביאור.. מסוגל להשאיר את 
המצפון שלו ואת הזמן היקר שלו מאחוריו.. 
ומתמכר למצרים בחזרה... זו הקללה האחרונה 
שכתובה בפרשת כי תבא: והשיבך ה' מצרים 
באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד 

ה והתמכרתם שם לאויביך לעבדים לראות
ולשפחות ואין קונה.." כתוב כאן שהקללה 

 האחרונה תהיה התמכרות... ולאיפה?? למצרים!!!!

זאת אומרת: התמכרות זו עבדות נוסח מצרים!!! 
ובזה אנחנו מומחים היום... התמכרות זה כישוף... 
יש פה בן אדם שסובל... יש פה בן אדם שגוזלים 

מנו... גוזלים ממנו את משפחתו... את חייו... את ז
ועוד טוב לו עם זה... הוא עומד מאחורי זה... הוא 
לא יושב כמו אסיר ומחכה לצאת מבית הכלא אלא 
הוא מרגיש שיש לו אפשרויות והוא מרחם על 
הפרמיטיבים האלו... העשרים אחוז חרדים האלו 
שאין להם את זה ויוצאים ממצרים... מהכישוף 

 כים לצאת!!!!הזה אנחנו צרי

דא עקא: שאנחנו צריכים לצאת לבד!!!! כשהיינו 
במצרים ה' הוציא אותנו משם... אבל מכאן ואילך 
ה' כבר לא מוציא מיזמתו ממצרים... אתה צריך 
לצאת לבד!!! בכל דור חייב אדם לראות את עצמו 
כאילו הוא יצא ממצרים!!! אדם צריך שהוא בעצמו 

.. לצאת יצא ממצרים... קדימה לעבודה.
מהכישוף... להסתכל למילוי הסיפוקים שלנו בתוך 
העיניים ולזהות שזה רע לי... זה לא משרת אותי 

 אלא מצר את דרכי... 

 וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות אמן.  
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 תקציר פרק "אלו דברים..." הפרק היחודי והיעודי לערב פסח התשפ"א...  

השנה בחג הפסח החבורה שלנו עלתה לכותרות... כל ירושלים דיברה עלינו... נהפכנו לשיחת היום בבית המדרש לאורך כל חול 
המועד... לא!! אל תקנא בנו... זה לא כבוד גדול... אם זה לא היה אני היה אסור להגיד שמות כי זה היה לשון הרע... אבל זה היה אני... 

השנה כידוע ערב פסח חל בשבת... והיה איזה אי הבנה... לא נכנס לכל הפרטים... השנה היו דיבורים במשפחה קוראים לי שלוימי... ו
המורחבת שאולי השנה כבר ישחטו שלושה כבשים לקרבן פסח... אחרי שלפני חמש שנים המשפחה התרחבה והוחלט שחייבים 

אחד( הרי בחמש שנים האחרונות שוב התרחבה המשפחה  לפצל את המשפחה לשני פסחים... )כי אין מספיק בשר בקרבן פסח
בלע"ר בקצב מהיר מאוד... בבת אחת נוספו סריה של יותר משלושים נכדים ונינים שעד כה לא יכלו לאכול כזית צלי כדי אכילת 

ים שלהם... פרס ופתאום כן... תוסיף לזה עוד יותר מעשר שמחות שהיו בשנים האחרונות שזה אומר עוד חתנים וכלות והילד
)סו"ס זה תלוי בכל מיני נתונים של טהרה בקיצור: השנה כבר דיברו על פיצול נוסף... דיברו ודיברו ועד הרגע האחרון לא סגרו עניינים... 

ותכל'ס... הגיע שבת קודש בצהרים... השעה שתים בצהרים... כעת כולם בבית המקדש בהקרבת קרבן  שברגע האחרון עלולים להשתנות...(
סח, ואילו דווקא אני... יצא לי להגיע בדיוק אז לבית האכסניה לטבילה נוספת )משיקולי גב לגב ומחבורה לחבורה( תכל'ס... אף פ

אחד לא היה באכסניה חוץ ממני... ואני רואה שם כבש אחד עומד בודד ומבויש... והבנתי שכנראה שכחו אותו פה... נס שהגעתי 
המותרים בשבת... הגעתי לשם... כמובן שלא פגשתי אף אחד מבני החבורה... לך תמצא מישהו לפה... לקחתי את הכבש באופנים 

בכל ההמולה... לא איבדתי עשתונות... שחטתי את הקרבן פסח וכיוונתי על כל דצריך מבני החבורה שלנו ש"יש ברירה" ואם יתברר 
לות שלי!! המתנתי עד שחשיכה... ויצאתי עם הקרבן פסח... אני שאין מספיק בשר אז אני מכוין עליו... הייתי מרוצה מהתושיה והיעי

מגיע לבית האכסניה ואני רואה את אבא וסבא עומדים בחוץ דרוכים... תגיד לי: איפה הכבש שהיה פה.?? לאיפה הוא נעלם??? 
שירצה להשתתף בו... אבא  אמרתי להם: הנה... ידעתי ששכחתם אותו... אז לקחתי ושחטתי אותו לשם קרבן פסח... כיוונתי על מי

 החויר... תפס את הראש בשני הידיים... 
 נבהלתי... מה קרה אבא?? מה עשיתי?? אבא הסתכל על סבא וסבא הסתכל על אבא חליפות... ושתקו!!! 
 בסוף סבא הפטיר ואמר: אני לא יודע... סיבכת אותנו כמו שצריך... מה קרה??? שאלתי כמעט בצעקה... 

תבין: הטלה הזה שנשאר באכסניה הוא בכלל לא היה קרבן פסח!!! הוא היה בסה"כ שלמים!!! אנחנו אפילו הקדשנו אותו כבר לשם 
חגיגה.. ותכננו להקריב אותו מחר ביום ראשון לשם קרבן חגיגה... והנה אתה פתאום הגעת ושחטת אותו לשם קרבן פסח... אין לך 

 פה... מושג איזה שאלה סבוכה עשית לנו 
אבא וסבא התחילו לדבר בלימוד... האמת היא שבהתחלה לא כ"כ הבנתי מה כ"כ מסובך... הבנתי שטעיתי.. הבנתי שהייתה לי 
פשלה... לא ידעתי איפה לקבור את עצמי... אבל הבנתי מסבא שזה בעיקר סיפור מסובך... ואז!!! פתאום אבא פלט לי... תקשיב... 

 . יתכן שאתה חייב קרבן חטאת..
הופה!!! פתאום נפל לי האסימון... רגע... היום היה שבת קודש... ואם הקרבתי קרבן והתברר שזה לא קרבן אז התברר שסתם עברתי 

 על מלאכת שוחט בשבת... אוהו... כעת התחלתי להבין מה קורה...
טור, גם אם הוא לא עשה מצווה... אבל אבל לא!! אמר סבא... כנראה שאתה לא חייב חטאת... כי לפי רבי יהושע טעה בדבר מצווה פ

)כגון: שני תינוקות, אחד למול בערב שבת לפי רבי אליעזר אתה כן חייב... כי לפי רבי אליעזר טעה בדבר מצוה פטור רק אם הוא עשה מצווה 

אבל כאן??? אמנם טעית בדבר  ם שבת(ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת... שסו"ס גם את התינוק של ע"ש צריכים למול, רק לא דוחי
מצוה... אבל האם עשית מצוה או לא עשית?? ואז התפתח ויכוח סוער ברחוב... ואנשים נוספים הצטרפו לדיון... והתחילה חגיגה 

דר שלימה... התחיל שם רייעד שלם... ואז פתאום הופיע אחד מהתלמידים של בן תימא... הוא רץ במהירות לבשר לנו... זה בסייי
גמור!!! הכל משמים!! הרבה שלי בן תימא סובר שחגיגת י"ד דוחה שבת... ואם ככה טוב ששחטת את השלמים הזה... תאכלו אותו 
בליל הסדר ואתם תהיו היחידים שזכיתם לקיים מצות אכילת חגיגת י"ד... )וברור אם כן, שגם מחטאת אני פטור..( אבל מהר מאוד 

י אליעזר... ובאמצע שכבר ישבנו והתחלנו את ליל הסדר... פתאום נשמעו דפיקות בדלת... ו אחד הפרשיה הגיע לחבורת תלמידי רב
מהתלמידים של רבי אליעזר בפתח... שמעתי שקרה לכם מקרה מצער... ששחטתם שלמים לשם פסח... רציתי לעדכן, שדעת רבי 

ו שלא לשמו פסול, ככה ההיפך, שלמים ששחטם לשם פסח )כמו שפסח ששחטאליעזר במסכת זבחים ששלמים ששחטן לשם פסח פסולים... 

)וכמובן שלפי זה חייבים עליו חטאת מצד חילול ואם ככה... אז לפי רבי אליעזר הקרבן פסול ואסור לאכול אותו!!!  פסולים ויליף לה מקל וחומר(

 שבת יש חבורה מיוחדת של תלמידי רבי אליעזר!!!כן... בערב פסח שחל ב שבת עכ"פ לפי רבי אליעזר, שהרי טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה(
אתה יודע למה?? כי רבי אליעזר פוסק שמכשירי מצוה דוחים את השבת!!! ולכן לפי רבי אליעזר הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום 

. אנחנו וחתיכת יבלתו של הקרבן פסח דוחים את השבת... ולכן זה מאוד בולט... קל לזהות מי הם התלמידים של ר"א ומי לא..
במקרה לא תלמידים של ר"א, אז כשהבאנו את הקרבן פסח למקדש תחבנו את הסכין או בצמר או בין קרניו... אבל תלמידי ר"א 

כמובן שאנחנו בשבת לא מרכיבים את הקרבן פסח  )כמו שר"א הנהיג בייחס לסכין מילה שמביאו בשבת מגולה...(הביאו את זה בידים ובגאון 
עכ"פ גם בייחס לנושא של טעויות   )ומשמע שבהלכה זו לא הוכרע שהלכה לא כר"א, כפי שמשמע בר"א דמילה...(על הכתפיים והם נוהגים שכן... 

 מהסוג הזה של שחיטת קרבן פסח בשבת בטעות... גם בזה יש לר"א דעה... 
ת הנושא הזה... כי אם תרצה גם השנה לזכות להקריב קרבן פסח ב"נשלמה פרים שפתינו" והרי בשנה זו בקיצור: לא סתם פתחתי א

יש פרק שלם במסכת פסחים שמדבר על הערב פסח המיוחד של שנה זו שחל בשבת!!! הרי בפרק הזה יש שתי סוגיות מרכזיות!!! 
חה שבת... זו סוגיה אחת!!! והסוגיה השניה: אודות טעה בדבר סוגיה אחת אודות דעת רבי אליעזר לגבי מכשירי קרבן פסח האם דו

מצוה... ואם נרצה להצביע על עוד סוגיה זה הנושא של חגיגת י"ד האם דוחה שבת... וכאן!!!! בשורות הספורות האלו בכוונה 
לימה... אבל אתה לא הכנסתי אותך לרקע הכללי של שלושת הסוגיות האלו גם יחד... השארתי את זה פתוח... כי זה סוגיה ש

תוותר!!! בשביל זה השנה יש לנו זמן בערב פסח שחל בשבת... השנה יש לנו את האפשרות לשבת ולעסוק בתורת קרבן פסח ויחשב 
( השנה עיקר הלימוד הוא בפרק ששי דפסחים... פרק -לנו כאילו הקרבנו... )הלוואי ונזכה כבר להקריב בפועל, אבל אם חלילה לא

  אלו דברים...
הוא פרק בהחלט כבד!!!! אבל אתה כבר בפנים... וטוב שהפרק הזה כבד... אם הפרק הוא כבד גם הקרבן פסח כבד... לא לחינם 
"ונשלמה פרים שפתינו.." לכאורה למה פרים?? אולי נשלמה כבשים או עופות שפתינו?? מה התשובה??? אם אתה מקריב בפועל... 

מחיר של עוף... יש עשירים שיש להם אפשרות להקריב פר, ויש עניים שיכולים להקריב רק עוף אז נו... יש הבדל בין מחיר של פר ל
או מנחה... אבל ברגע שכל ה"נשלמה..." הכל מתחיל ונגמר ב"שפתינו"?? אם ככה... אז למה להתקמצן על כבש ועוף... ונשלמה 

 פסח... אז ללמוד סוגיה שמינה. אגוט יו"ט... פרים!!! אם כבר אתה מקריב.. תקריב משהו שמן... אם כבר ללמוד קרבן
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 בקרוב ממש

  

ליל שימורים שהיה הקב"ה שומר 
 ומצפה לו..

ליל רש"י בפרשת בא אומר על ליל הסדר: 
שהיה הקדוש ברוך שומר ומצפה לו  -שימורים

הוא  -להוציאם מארץ מצרים... הוא הלילה הזה לה'
אותו הלילה שאמר לאברהם אני גואל את בניך." 

לילה גדול ונורא הקב"ה כבר יושב ומחכה לו 
ארבע מאות שנה!!!! ארבע מאות שנה הקב"ה 
מחכה מתי... מתי כבר יגיע היום הזה... מתי 
יהיה אפשר לגאול את ישראל משעבוד 
מצרים... וברגע שסוף סוף הגיע היום הזה... 
כמה אהבה נשפכה שם... כמה געגועים... כמה 

  !!!!אבל תחשוברחמים...  

כעת אנחנו נמצאים בגלות לא ארבע מאות ש
אלא אלפיים!!!! אלפיים שנה ולא שמונה מאות 

אם אם בגלות של  שנה אנחנו כבר בגלות...
ארבע מאות שנה הקב"ה היה שומר ומצפה. אז 
תנסה לדמיין כמה הקב"ה כעת שומר ומצפה... 

כמה הקב"ה כבר מחכה ליום הגדול הזה...     
ב"ה ישב וחיכה... אבל הוא בגלות מצרים הק

לכל הפחות שיתף את עם ישראל בהמתנה 
שלו... עם ישראל היו שותפים בהתפתחויות... 
הם גם התכוננו וידעו שזה צועד לכיוון הזה.. 
אבל כעת!!! בגלות האחרונה... הקב"ה לא 
משתף אף אחד... הוא לבד יושב ומחכה... 

יכול  ו... ו... ואי אפשר לדעת...שומר ומצפה... 
תנסה לדמיין איזה  להיות ש... ש... שזה מחר!!!!

הצפה של התרגשות יש בשמים... איזה 
עוצמות של געגועים ורחמים נערמים שם 
בשמים לרמות בלתי נתפסות... אז אמנם נכון 

אבל לרגעים אלו אנחנו כביכול מחוץ לתמונה.. 
כל הדריכות בשמים  אנחנו התמונה בעצמה!!

נו ממשיכים פה שגרת חיים היא סביבנו... אנח
עייפה ושוחקת... ובשמים מתכוננים ליום 
הגדול והנורא שהקב"ה שומר ומצפה לו כבר 

 אלפיים שנות גלות...  

--- 

אז כמו שבאותו ליל שימורים הקב"ה נטל כל 
אחד מישראל ונשקו בראשו... כל אחד מעם 

ישראל קיבל נשיקה אישית מאביו שבשמים...   
שתבא הגאולה... הקב"ה יטול אז גם מחר... כ

כל אחד ואחד מאיתנו וינשקו בראשו... כל אחד 
יקבל נשיקה אישית... נשיקה של רחמים. 
נשיקה של מפגש לאחר שנות פרידה כ"כ 
ארוכות... ואבא שבשמים ישאל כל אחד ואחד 

איך??? איך הסתדרת לבד מאיתנו באופן אישי: 
איך הסתדרת ככה בלי  כל אותם השנים???

גע החם והקרוב והממשי שלי??  כן זה המ
למחר כשתבא קץ מדרש מפורש )רבה איכה ג'(   

הגאולה אומר להם הקב"ה לישראל: בני אני תמה 
כן... מכם, איך המתנתם לי כל אותם השנים...?? 

בדיוק כמו אבא שבשמים יחליף איתנו חוויות 
להבדיל אבא של גלעד שליט שפגש את בנו לאחר 

עזה... אבא שבשמים ישאל אותנו: חמש שנות שבי ב
איך?? איך עמדתם בזה?? איך יכולתם לסבול כ"כ 
הרבה הסתרת פנים בגלות הארוכה הזו?? ומה אנחנו 

 נענה לו???
והן אומרים לו אילולי תורתך שנתת לנו כבר 
איבדונו האומות לכך נאמר 'זאת אשיב אל לבי על 
 כן אוחיל לו לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי 

כן... זה מה שאנחנו נענה לו... שהדבר היחיד שנתן 
לנו כח זה התורה הקדושה... אנחנו ננופף לו עם 

. עם המסמך היחיד שנשאר לנו בשנות הגלות..
התורה הקדושה... זה!!! זה מה שהחזיק אותנו בכל 
הגלות הזו!!!  וכעת לא נותר לנו אלא להמשיך 
להחזיק בכל כוחנו באותו מסמך... נדבוק בתורה 
הקדושה בכל לב... נעסוק בה... נשתעשע בה... נחבק 
אותה באהבה... וננסה להשתתף יחד עם אבינו 

ת שבשמים בציפיתו הדרוכה והקרובה לקרא
גאולתנו ופדות נפשנו... נתכונן נפשית לקראת 
המפגש הצפוי בקרוב בקרוב שנקבל את פניו עם 
התורה הקדושה ונאמר לו: זה!!! זה מה שהחזיק 

 אותנו!!! ואיתה אנחנו מקבלים את פניך

 



“ 

 

 והפליתי את בני ברק לבלתי היות שם קורונה?!?

שיש לציין שכמעט כל מי שאמרתי לו את החידוש  השבוע יש לי חידוש ממש מעצבן... 
)קצת כהמשך למאמר שכבר התרגז עלי לכה"פ ברגע הראשון... זה נשמע קצת עקום... ובכן: 

אנחנו רגילים לצייר את עשרת המכות שהאריה מגיע וטורף את  שעבר...(נכתב בשבוע 
המצרי... ואילו היהודי עומד מהצד מחוייך ושמח ומודה לה' מעומק לב שה' הציל אותי... 
הנה... האריה טרף רק את המצרי ואילו לי לא יחרץ כלב לשונו... הצפרדעים קופצים רק 

איזה כיף... תודה ה'... תודה על החיבוק האוהב על איברהים ואילו עלי לא... הידד... 
 דווקא לא!!! אז זהו ש... שאני רוצה לחדש שלא!!!  שקבלתי מה'... 

היהודי לא כ"כ כשהיהודי עמד וראה איך שהמצרי מתגרד מהכינים ו... ואילו אני לא... 
י אגלה לך היהודי דווקא לא כ"כ שמח שהכינים לא הגיעו אליו... ו... ואנ נהנה מהחיים!!!

סוד.. לא רק שהיהודי לא שמח בזה... אלא עמוק במסתרי הלב שלו הוא אפילו קצת... 
קצת קיווה שהכינים כן יבואו גם אליו.. לפחות קצת... בלי לשים לב הוא אפילו ניסה 
להתקרב טיפ טיפה למצרי כדי... כדי שאולי איזה צפרדע אחת סוררת תעשה חסד 

קיצור: חלק גדול מכלל ישראל לא כ"כ נהנו ממפגן האהבה ותקפוץ גם עליו בטעות... ב
 וההפליה שה' הפגין כלפיהם בעשרת המכות...  

 אתה יודע למה?? נו... תנחש למה??  
פשוט מאוד: אני אתן לך דוגמא: תשמע סיפור: לפני כמה חודשים הגעתי עם כל 

.. כולם התלוננו המשפחה לאיזשהו מקום... ופתאום היה שמה ריח מאוד מאוד לא נעים.
ש... ש... שהריח הזה פשוט בלתי נסבל... ומשום מה אני?? אני לא הרחתי.. לא הפריע לי.. 
הכל בסדר... ברוך ה'... כנראה שמרוב שאני צדיק אז ה' שומר עלי... מה שנקרא "שלא יריח 

.. אותו צדיק..." מה יכול להיות יותר טוב מזה? ה' מילט אותי מהריח הבלתי נסבל הזה.
אבל לא!!! יש לציין שדווקא ממש לא הייתי מרוצה מזה...  ואתה מבין לבד למה... כי 
פתאום נכנסתי ללחץ... כי... כי אם כולם מתלוננים שיש פה ריח בלתי נסבל ואילו אני 
נמצא בעולם שכולו טוב... בשנה האחרונה זה נהיה משהו חשוד!!! זה לא נשמע טוב... אולי 

אבדן טעם וריח... מיד קמתי בבהלה ובדריכות ושאלתי איפה... איפה יש לי תסמינים של 
מקור הריח... הלכתי לשם כדי להריח... ואז נשמתי נשימה עמוקה ו... ו.. והירחתי מלא 
ראותי... אוהו... איזה ריח נוראי... ברוך ה'... כן... אני מריח... זה באמת באמת ריח בלתי 

)ואז הלכתי משם... וכצפוי... אחרי דקה היה גם לי זה בלתי נסבל... נסבל... יופי... אני מאוד שמח ש
לי שוב נערווען.. כי שוב לא הרחתי... אז חזרתי לשם שוב בשביל לזכות שוב להריח את הריח הבלתי נסבל כדי 

 לוודא שהכל בסדר... אני לא צריך להיכנס לבידוד...( 
מזוחיסט?? אם כולם טוענים שהם  למה אני כזה נו... ואני כעת שואל אותך ראש קטן:

סובלים מריח רע ואני ב"ה לא סובל... אז למה אני בכח מנסה לתחוב את האף שלי כדי 
לסבול כמו כולם?? מה התענוג שלי לסבול?  נו... מה התשובה?  כן... נכון שבדרך כלל ריח 

אני לא מריח  רע זה סבל... אבל כאן!!! בשנה האחרונה ובסיטואציה הזו כולנו יודעים שאם
יש לזה משמעות של קורונה!!!! והמשמעות הזו מלחיצה אותי ולכן אני מעדיף לסבול כמו 

 כולם ולו בשביל לשלול את המשמעות הזו... 
 עד כאן מוכר?? אוהו.. בטח שמוכר... אז הנה... על אותו משקל כאן: 

יענקלה שלנו הוא מהשמונים אחוז שלא רצו לצאת ממצרים.. יענקלה מכור לגמרי לרשת 
של מצרים... הוא לא מסוגל להעלות על דעתו אפשרות של ניתוק ממ"ט שערי טומאה של 
מצרים... אין על מה לדבר!!!! והנה... יענקלה ואיברהים יושבים שניהם יחד ומתכתבים 

יחת צינתוק לפתע מתחילה מכת צפרדעים בשיא בוואצפ... ופתאום... באמצע של
 העוצמה... מלא מלא צפרדעים מגיעים ומקיפים את איברהים מכל הכיוונים... 

יענקלה היה מאושר  נו... יענקלה נהנה מהרעיון?אבל רק את איברהים... אותי לא!!!!  
י שהצפרדעים לא מתקרבים אליו?? ממש לא!!! למה?? כי כמו שאני נבהלתי עד עמק

נשמתי שאני לא מריח ריח רע... ככה יענקלה די נבהל מהמחווה שהצפרדעים ביטאו 
כלפיו.. כי... כי נכון אמנם שצפרדע שקופצת על מצרי זה בלתי נסבל... זו מכה... אף אחד 
לא אמר שלא... אבל עדיין...  אם הצפרדע הזו קופצת רק על המצרי ולא עלי... יש לזה 

של בנו אהובו של ה' שזה אומר שה'  ת ס מ י נ י ם שיש לי  המשמעות היא  משמעות!!!
רוצה לבודד אותי ולעשות אותי עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב... ה' רוצה אותי בן שלו 

 ולא של הרשת... ואני רועד מהתסמינים האלו!!  אני רוצה לשלול אותם בכל מחיר... 
כדי לוודא שאני כן מריח את הריח כמו שאני הלכתי בדווקא למקור הריח הבלתי נסבל 

המזעזע הזה כדי לשלול שאין לי תסמינים... ככה יענקלה שלנו ניסה להתקרב למצרי... 
ניסה להתקרב לצפרדעים.. ש... שיתקרבו גם אלי... מתחנן... תראו לי שאני ואיברהים זה 

בין המצרי... אני אותו דבר... אני רוצה שאתם תכירו גם בי כמצרי... אל תעשו הפליות ביני ל
לא רוצה להיכנס לבידוד של עם הנבחר... לא רוצה... אני רוצה להישאר כאן חינם מן 

 אז כמובן... יש פה ניגוד אינטרסים וקונפליקט קוטבי!!! המצוות...  הבנת???
סו"ס היה פה עשרת המכות... וזה היה מכות... מכות כואבות מאוד... וברור שכשהיהודי 

דולות ונאמנות שהמצריים קיבלו והוא לא קיבל... הוא שמח... הוא ראה את המכות ג
הוא לא ידע איך  אבל במקביל!!!נרגע... הוא קיבל פה חיבוק מאוד מאוד עוצמתי מה'... 

להתנער מהחיבוק הזה... הוא הבין טוב מאוד שהחיבוק הזה תובעני... לחיבוק הזה יש 
ר בה... אז כמובן!!!! אותם עשרים אחוז משמעות מאוד מאוד מחייבת שהוא לא רוצה להכי

ויקוד העם שכן רצו לצאת ממצרים... עליהם נאמר: "בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל 
הם באמת הרגישו את החיבוק החם והאוהב של ה'... ועל זאת!!! על זאת  וישתחוו..."

השמונים שיבחו אהובים ורוממו לקל... אבל כל השמונים אחוז שלא רצו לצאת... והרי 
אחוז האלו היו בתשע המכות הראשונות... בשביל אותם שמונים אחוז התקופה של עשרת 
המכות היתה תקופה מאוד מטלטלת וסוערת... הם עמדו קרועים בינם לבין עצמם בניגוד 
אינטרסים...  מצד אחד המצרי מקבל מכה ואני לא ו... ונס שלא... ומצד שני הייתי כן רוצה 

מכה ולפחות להתחכך קצת עם הכינים והצפרדעים רק בשביל לוודא  טיפ טיפה לחטוף
שאני עדיין שייך לקבוצת מועדון של המצרי... כדי לוודא שלא הוציאו אותי מהקבוצת 

 וואצפ של מצרים... 
עשרת המכות זה היה גילוי עצום ונורא שאי אפשר היה להישאר מולו  אני רוצה שתבין:

מונים אחוז האלו נשארו באותה בלטה?? התשובה היא: שהם שווה נפש!!! נו... אז איך הש
כשהגיעו אותם מכות... במקום לראות את ההשגחה פרטית  בעצמםהיו יותר מידי עסוקים 

העצומה שה' מראה כאן... במקום לטבוע בים של האהבה שמורעפת עליהם מאבא 
אותי... הם היו שבשמים... הם באותה שעה היו עסוקים במשמעות המלחיצה מה זה מחייב 

עסוקים בלהתנער בכל הכח מהחיבוק הזה... מה הפלא שהם נשארו באותו 
אין כאן המקום להאריך אבל על זה נאמר: מקום!! הם פשוט היו עסוקים במשהו אחר!!!!! 

ובמורא גדול זה גילוי שכינה!!! הגילוי שכינה ומורא גדול הלך ביחד... מי שרצה לצאת ממצרים ראה 
שכינה עצום ונפלא... אבל מי שנצמד להתמכרויות שלו הגילוי שכינה הזה התפרש אצלו פה גילוי 

מה הפלא שאותם שמונים אחוז לא ראו את הגילוי שכינה?? בטח... הם  כמורא גדול... לא... לא רוצה...
 היו עסוקים במורא גדול... במה שזה מחייב אותם...

חתי כאן בגיליון נושא לדיון בשבוע שעבר פתכלפי מה הדברים אמורים??? ---
שלכאורה מה ההבדל בין עשרת המכות לקורונה... הרי גם קורונה זו מכה... שה' 
הראה לנו את ידו החזקה וזרועו הנטויה ואם לא הבנו עניין לאחר שנה שלימה... 

מה אנחנו בדיוק מחכים?? אנחנו באיזשהו מקום מעבירים את הכדור -אז ל
יראה לנו את כוחו הגדול וזרועו הנטויה ואז אנחנו נבין לרבש"ע מתי הוא יופיע ו

עניין ונזיז את עצמנו... ואני עומד ושואל: מי אמר שהוא לא הופיע... הנה... הוא 
 כבר הגיע... הוא כבר מדבר איתנו שנה שלימה... ובכל זאת אנחנו לא זזים...

 מה אנחנו מחכים?? ח"ו למכה הבאה??-אז ל 
 ... ו... וזה נכון.. לכה"פ באופן חלקי...ככה טענתי שבוע שעבר

לא!!! אי  אבל בשבוע האחרון שוב חשבתי על זה... ואני מסתייג... אני חוזר בי...
אפשר להשוות!!! אי אפשר להשוות את מכת הקורונה לעשרת המכות... סו"ס יש 
הבדל אחד לאורך כל הדרך בין הזרוע הנטויה שישראל ראו במצרים לבין מה 

 חוינו בשנה האחרונה במגיפת הקורונה... שכולנו 
המכות היו רק רק רק למצריים ולא!!! לא  הפליה!!סוף סוף בעשרת המכות היתה 

לעם ישראל... וכך היה לאורך כל הדרך... ואת ההארה הזו לא היה לנו בקורונה!!!  
כלומר: כל זמן שאנחנו מדברים בייחס למכה עצמה... נו... אתה יכול להגיד שאין 
הרבה הבדל בין מכת קורונה למכת דם... סוף סוף שניהם מכות... בשניהם הייתה 
בחינה של זרוע נטויה ושפטים גדולים... אבל!!! סו"ס רק בספל של המצרי היה 

מכת  זה לא היה בקורונה!!! בפירוש לא!!!דם ואילו בספל של היהודי היה מים... ו
למכה... אין הרבה הבדל בין מכת  צפרדעים וכינים וערוב... גם אם נטען שבייחס

ערוב למכת קורונה... אבל עדיין!!! במכת ערוב כתוב "והפליתי ביום ההוא את 
ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב..." ואילו בקורונה??? לא 
זכינו להפליה הזו!!! הקורונה לא הבדילה בין בני ברק לתל אביב... הקורונה 

 לא פחות מארץ מצרים...  הגיעה לארץ גושן
ממילא זה לא נכון לשים אותנו באותה שורה עם    וזה כבר הבדל עצום!!!

השמונים אחוז שראו הכל ולא זזו מילימטר... לא!!! אי אפשר להשוות!! סו"ס הם 
ראו במוחשיות איך ה' מכה רק את המצרי ואת בתינו הציל... ואילו אנחנו לא 

)ההארה הזו בא תבא... כשמשיח יבא אכן יודיע ה' גבורתו לעיני  א.. זכינו להארה הזו... עדיין ל
הגוים יגלה צדקתו... ויראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו, ויהללו את ה' כל גוים בזה שיראו כי גבר 

ודווקא עלינו חסדו... אבל נכון לעכשיו לא זכינו לה וזה בהחלט סניגוריה על עם ישראל  עלינו
  ומבולבלים... וזה לא נכון לומר שזו הכבדת לב מצידנו כישראל במצרים...( שנשארו שפופים

אז אמנם יש הבדל בין הקורונה שעברנו לעשרת המכות... אבל בכל זאת!!!! ---
 צריך לדעת: יש לכל תקופה את המעלות והחסרונות שלה...

 מצד אחד בעשרת המכות היה לעם ישראל הרבה יותר קל להתחזק באמונה.. .כי
הם ראו את הרבש"ע משמים... הם ראו במו עיניהם איך ה' מפגין אהבה ונאמנות 
כלפיהם... וזו הארה שלא היתה לנו בקורונה ומהמקום הזה באמת היה להם 
הרבה יותר הזדמנות להבין עניין ולהסכים ללכת אחרי ה' בארץ לא זרועה... מה 

 שאנחנו לא זכינו...
לנו אין אותו... -היה לעם ישראל קושי מיוחד שדווקא אז  אבל!!! מאידך גיסא...

שם במצרים עם ישראל קיבלו כזה חיבוק אוהב מה'... הוא היה חיבוק כזה חזק!!!  
שהוא גם היה מאוד תובעני!!! היה לו משמעות של שינוי שנכפה עליהם תיכף 

 ומיד והם לא ידעו איך להתנער ממנו... 
ה' היפלה את ישראל ממצרים שאנחנו תבין: דווקא ההארת פנים המופגנת הזו ש

דווקא להם זה היה קשה כ"כ מקנאים בהם והלוואי שהייתה לנו בקורונה... 
אל תקנא בעם ישראל שבמצרים שהיה להם  ממילא אל תקנא בהם...  מנשא!!!

כזו הארת פנים משמים... אל תקנא בכל מחיר בחיבוק שהם קיבלו מאבא 
תובעני!!! שמי שלא רצה... התנער ממנו וחרץ  שבשמים... כי החיבוק הזה היה כ"כ

 את גורלו במקום...
כלומר: תאר לעצמך שגם בקורונה היה אותו דבר ורק מי שמחובר לאינטרנט היה נדבק 

אתה חושב שאנחנו היינו נהנים בקורונה... וכל מי שהיה לו מחשב מסונן לא היה נדבק!!! 
כן.. העשרים אחוז או החמישים אחוז חרדים שמנותקים בלאו הכי מזה הם  מהחיים??

באמת היו משועשעים ושמחים מהגילוי שכינה הזה... אבל הרבה מאיתנו שמכורים לכל 
מיני דברים שמנוגדים לרצון ה'... אנחנו ממש לא היו נהנים מהגילוי העצום הזה... אדרבה... 

מגיעים מומחים מכל העולם לברר... מה... זה נכון  היינו עסוקים בלהפריך אותו!!! היו
שיהודי שאין לו אינטרנט הוא מחוסן לקורונה?? ואז האייפוניסט החרדי היה עסוק 
בלהוכיח שלא!! זה לא נכון!! הוא היה שובר את הראש למצא איזה חרדי ירא שמים שכן 

אותו מילימטר!! אדרבה...  נמצא חיובי... בקיצור: הגילוי שכינה הזה... לא רק שלא היה מזיז
זה רק היה מלחיץ אותו יותר וגורם לו להתנער ממנו בהיסטריה... בקיצור: אם כואב לך 
הלב למה הקורונה הגיעה לבני ברק... למה אותתנו לא ראינו... אם יצא לך להשתעשע 

ך... זה בדימיונך אה... איזה קידוש ה' היה לו יצוייר שאף חרדי לא היו נדבק... אז תנוח דעת
לא נכון!!! אם זה היה קורה אנחנו בעצמנו לא היינו מסתדרים עם זה.. .אנחנו בעצמנו היינו 
דוחים את החיבוק הזה.. וממילא!!!! אין טעם להעביר לקב"ה את הכדור שיופיע ויראה את 
 חסדו וישועתו... כי... כי... זה לא תלוי בזה!!!! הקב"ה יכול להראות ישועות וחסדים ואנחנו

 רק נרצה להתנער מזה..
 אז מה כן?? הכל תלוי בנו... בעבודה הפנימית האישית שלנו...

על זה נאמר: טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר ממאה מלקיות... העבודה 
הרצינית מחכה לנו בינינו לבין עצמנו... לתפוס את עצמנו לידיים ולהחליט על 

דמיין שאם יבא איזה צדיק ויראה לך שינוי!!! הכדור רק בידיים שלנו!!! תפסיק ל
מופתים בעיניים אז אתה תכנע לו בעינים עצומות ותזרוק את המכשיר... שטויות 
והבלים!!! תשכח מזה!!!! אם יבא כזה צדיק ויעמיד לך את השמש ויקרע לך את 
הים... אתה תהיה עסוק בלהפריך אותו... אתה תכחיש את השמש בשביל להישאר 

לא רוצה לזוז ממנה... הכל מתחיל ונגמר במרדות שלנו!!!  באותה בלטה שאתה
 של פסח.. ארחץ בנקיון כפי.. הכדור אצלנו ורק אצלנו!!! קדימה... לעבודה... לנקיונות
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