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אחד הניח את בגדיו סמוך לתנור החימום. תוך רגעים סעורים הם התלקחו, 
ואש גדולה הלכה והתעשטה. בחסדי שמים התליחו להשתלט על הדליקה. רוב 

המטבח נשרף, והיה תורך להחליף את הארונות ואת החרסינה. הנהלת כולל 
'חזון איש' שלחה בעלי מלאכה לשעץ את הבית, אולם אמא סירבה לקבלם. 

סבא הסטייעלר שמע על כך ואמר לה: "אל לך לדאוג, הדבר לא יגרע מחלקך 
בעולם הבא בכהוא זה!", רק אז הסכימה אמא להכניס את בעלי המלאכה...

בתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, על תניעותה ומקתת 
מהליכותיה האתיליות של אמה הרבנית קנייבסקי ע"ה

"ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ֵלאֹמר ִאָּשׁה ִּכי וגו'" )ויקרא י"ב, ב'(

פעם, בימי הקיץ החמים, נשאלה אמא מדוע אין בביתה מזגן. היא 
כיווני  בעלת  בהיותה  ביותר,  מאווררת  "הדירה  בפשטות:  השיבה 

אוויר רבים, ואין כל צורך במזגן".
ומה אמרו אחרים?

בעיצומו  זה  "היה  הנכדות,  אחת  מספרת  לסבתא",  נכנסתי  "פעם 
של קיץ, ובחדר הכניסה לא היה מזגן. אפילו מאוורר כמדומני שלא 
היה, החום היה מעיק ובלתי נסבל, ולמרות זאת סבתא ישבה נינוחה 
וקיבלה נשים בזו אחר זו, בחדר הלימוד של סבא פעל המזגן. נכנסתי 
לשם כדי להתקרר, ורק אחרי ששהיתי שם זמן מה, הייתי מסוגלת 

לצאת ולדבר עם סבתא".
מחפשים  אנשים  החורף,  כשמגיע  "מיד  לומר:  רגילה  היתה  אמא 
יהיה להם קר מידי... בבוא הקיץ הם  כיצד להתחמם; שחלילה לא 
מחפשים כיצד להתקרר; שחלילה לא יהיה חם מדי... מדוע להתפנק 

כל כך? הרי כך ברא ה' את העולם!"...
פעם סיפרה אמא, כיצד היא מתמודדת בכל מזג אוויר על ידי כוח 
יוצאת מן הבית וחם לי מאד, אני מדמיינת כאילו  הדמיון: "כשאני 

חודר  הקור  רחם,  ללא  מנשבות  קרות  רוחות  החורף.  אמצע  עתה 
טוב!  כמה  אותי,  עוטף  חם  רוח  משב  ופתאום,  בררר...  לעצמות, 
ובימי הקור? – אני מדמיינת יום קיץ שרבי לוהט, החום כבד, ואינני 
ומשיב  מרענן  קריר,  רוח  משב  מגיע  לפתע  והנה  מפלט,  מוצאת 

נפש"...
זה  היה  בכניסה,  מזגן  הותקן  סוף  כשסוף  האחרונות,  בשנים  גם 
למורת רוחה של אמא, וחושבני שאף ללא ידיעתה – כאשר נעדרה 
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מן הבית.
בחודשי חייה האחרונים הותקן מזגן גם במטבח, כמובן, הדבר נעשה 
לאחר מסע שכנוע ארוך, שכן מתחילה לא נתנה אמא את הסכמתה, 
באומרה שאין היא צריכה את ה'לוקסוס' הזה. אולם מכיוון שהדבר 
היה נחוץ ביותר, שהרי בישלו במטבח כמויות עצומות כשל מוסד 
)כיוון שאמא היתה שולחת אוכל למשפחות רבות, וכן ציבור גדול 
סעד על שולחנם בשבתות( – טיכסו בני המשפחה עצה כיצד לגרום 

לאמא להסכים.
מה עשו? פנו לגברת מרים כהן, שהיתה יד ימינה של אמא, והיתה 
מסייעת לה בימי חמישי ושישי בעבודות המטבח, וביקשו ממנה כי 
תאמר שהיא זקוקה למזגן, מיד כאשר שמעה זאת אמא, נתרצתה 
והורתה להתקינו במהירות האפשרית... אולם אמא עצמה מעולם 

לא ביקשה להדליקו לצרכיה שלה!
בהתנגדותה  אמא  עמדה  בעבורה,  מיועדים  הדברים  שהיו  זמן  כל 
כחומה בצורה, לבל ירכשו או יעשו למענה דבר. לא כך היה בשעה 
אמא  היתה  אלו  בעניינים  אחרים.  לצורכי  נוגעים  הדברים  שהיו 
מהדרת עד קצה הגבול; משתדלת שאותם אחרים יהיו מרוצים ככל 

האפשר.
ידידות שביקרו אצל אמא סיפרו, כי נדהמו לגלות ספה חדשה. אמא 
התנצלה מיד: "חלילה לכן לחשוב כי הספה החדשה נקנתה בשבילי; 
ישן אצלי נכד, והוא כמובן אינו יכול לישון על המיטה השבורה"... גם 

המזגן הותקן לצורך הנכד...
פרט  הבית:  את  ליפות  ניסיון  כל  נעשה  לא  השנים  כל  לאורך 
למקרים יוצאי דופן לא נערכו שיפוצים, קירות הבית לא נצבעו, ואף 
הרהיטים לא הוחלפו. אחת מאחיותי הציעה פעם לאמא כי תצבע 
לה,  חשוב  הדבר  כמה  שראתה  ואמא,  שינה,  בחדר  המיטות  את 
נענתה בחיוב. המלאכה נמשכה זמן רב, ואחותי נלאתה מלסיימה. 
המיטות נשארו עד עצם היום צבועות למחצה: מיטה אחת בצבע 

חום, והשניה נשארה בצבע עץ דהוי...
המונים  כאשר  אמא,  של  האחרונות  בשנותיה  האמור,  כל  מלבד 
ממותרות  להיזהר  נוסף  טעם  לאמא  היה  הבית,  דלתות  על  צבאו 
של  שעיניהם  לכם  "דעו  לנו:  לומר  מרבה  היתה  אמא  ומחדשנות. 
אלפים ורבבות צופיות אל הבית הזה, ופשטותו מהווה להם דוגמא 
בבית,  שנעשה  שינוי  כל  לשקול  אותנו  מחייבת  זו  עובדה  וסמל. 
ולנהוג משנה זהירות". אכן, נשים רבות שהגיעו להתלונן על קשיי 

פרסה, יצאו נפעמות מהפשטות בביתנו.

נגד טבעה
ממרום,  מלאך  היתה  אמא  כי  לחשוב  היא  טעות  להבהיר:  ברצוני 
ואין  חומר,  מהו  מבין  אינו  הזה,  העולם  בענייני  ושיח  שיג  לו  שאין 
לו טעם בשום דבר גשמי. אמא ניחנה בחוש אסתטי מפותח, והיא 
נאים.  זוכרות את חיבתה לחפצים  ילדות שלה  יופי. חברות  אהבה 
היה לה טעם טוב ומעודן, ואנו ילדיה נהנינו מעצותיה בבואנו לרכוש 
כלים ובגדים. ברם בכל הנוגע לה עצמה, ראתה חוב קדוש להסתפק 
במועט וביטלה את רצונותיה הטבעיים עד כי סלדה מכל אשר ריח 

גשמיות נודף הימנו, כפי שניכר על כל צעד ושעל בחייה.

המטבח המשועץ
רגעים  בגדיו סמוך לתנור החימום. תוך  הניח את  אחד מבני הבית 
והתפשטה.  הלכה  ומאיימת  גדולה  ואש  התלקחו,  הם  ספורים 
בחסדי שמים הצליחו להשתלט על הדליקה, ואז התבררו הנזקים: 
רוב המטבח נשרף, והיה צורך להחליף את הארונות ואת החרסינה. 
מלאכה  בעלי  שלחה  לו,  שייכת  שהדירה  איש',  'חזון  כולל  הנהלת 
כשירה  "הדירה  לקבלם:  סירבה  אמא  אולם  הבית,  את  לשפץ 
לשימוש גם עתה, ואין כל צורך לא בהחלפת הארונות ולא בעקירת 

אריחי החרסינה הטובים"...
לא  הדבר  לדאוג,  לך  "אל  לה:  ואמר  כך  על  שמע  הסטייפלר  סבא 
יגרע מחלקך בעולם הבא בכהוא זה!", רק אז הסכימה אמא להכניס 

את בעלי המלאכה.
בשנית:  אמא  נזעקה  המפויחת,  החרסינה  את  להחליף  כשהחלו 
"אין כל צורך להחליף את החרסינות כולן; חלק מהן נשארו שלמות 
לגמרי!". היא לא השתכנעה גם כאשר אמרו לה, כי החרסינה הישנה 
ייראה  החדש  עם  הישן  ושילוב  צהובה,  החדשה  ואילו  לבנה  היתה 
צורך  אין  שלימה,  החרסינה  "אם  בשלה:  נותרה  אמא  ביותר.  מוזר 

להחליף אותה!".
לבסוף נלאתה להתווכח, ביטלה את דעתה, והביטה בעיניים כלות 
ובכאב רב על הגשמיות המתנחלת בביתה... הנגר סיפר, כי כשהחליף 

את הידיות בארונות המטבח, בכתה אמא בדמעות שליש...
האם  אמא  את  ושאלה  בביתנו,  מכרה  ביקרה  שנים  מספר  כעבור 
היא זוכרת את השריפה במטבח, ואמא השיבה בצער: "ודאי שאני 
זוכרת. עד היום אינני מבינה מדוע החליפו את החרסינה!", זה היה 

הזיכרון של אמא מן השריפה...
ניסו  בבית,  כלשהו  בשיפוץ  דחוף  צורך  היה  כאשר  אחרת,  בפעם 
הבית,  לכל  העבודות  את  ולהרחיב  ההזדמנות  את  לנצל  עסקנים 
כל  יעשו  לבל  שהשגיחה  אמא,  של  בהתנגדותה  נתקלו  הם  אולם 
פעולה שאין בה מן ההכרח. היא לא השתכנעה מדבריהם על אודות 
הצורך בשיפוצים אלו, ואמרה: "איך אפשר להרוס קירות שספגו כל 

כך הרבה תורה?"...

מחנכת לרבים
בן  חתן  להעדיף  הקרבה  זוהי  שעבורן  בחורות,  שיש  לאמא  אמרו 
תורה ולבחור בחיי דוחק. אמא לא הבינה: "מי אמר שצריך לחיות 
מה  ולהחליט  להתבונן  יש  ראשית,  דוחק?  שזהו  אמר  ומי  בדוחק, 
מה  לדון  יש  מכן  לאחר  ורק  חי,  האדם  מה  ולשם  בחיים  העיקר 
אחרי  למעלה  איתו  לוקח  אדם  מה  אלו.  מטרות  למען  לו  נצרך 
מאה ועשרים שנותיו? – תורה ומעשים טובים בלבד! ומאחר שכל 
האושר, כל הקדושה וכל השמחה נמצאים בתורה ובחיי תורה,  הרי 

מי שבוחר בהם, אינו חי בדוחק כלל!"...
ה'ווארט' הבא: מדוע מברך אדם את  לומר את  רגילה  אמא היתה 
ילדיו "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה", ואינו מברכם שיהיו כשאר 
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סיערה הרבנית ואמרה עעם בחיוך, שבאותה תקועה היו אוכלים 
בבית שלנו, בנוסף לשלוש הסעודות של שבת, סעודת יום שישי, 

'סעודת עניים טועמיה' למהדרין. אבא אמר לי עעם בחיוך, כי בחתרות 
האדמו"רים התדיקים יש מנהג, שיום לעני החתונה עושים סעודת עניים, 

ואתלנו גם כן יש מנהג שבערב שבת, לעני כניסתה של 'שבת המלכה', 
עורכים סעודת עניים...

מעשי החסד המועלאים של הגאון רבי בן תיון עלמן זתוק"ל, ועמו הרבנית ע"ה 

"ָיֹבא ַהֹּכֵהן ִלְראֹות ֶאת ַהָּבִית" )ויקרא י"ד, ל"ו(

מנהגו של הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל, היה להתפלל מנחה גדולה 
בכולל פוניבז' ביום שישי.

להם  היה  שלא  מסכנים,  אנשים  מיני  כל  שם  מצא  הוא  כלל  בדרך 
בית, והסתובבו באזור ישיבת פוניבז', אחרי תפילת מנחה הוא הזמין 

אותם שיבואו לאכול.
סיימה  כבר  הרבנית  רוב,  פי  על  שעה  באותה  בצהרים  שישי  ביום 
כבר  כי  מהמטבח.  עלה  והריח  שבת,  של  הבישולים  עיקר  את 
משעות הבוקר, הרבנית עבדה להכין את הכל, לפני שהילדים שבים 
עוף  נתחי  עם  המרק  הדגים,  את  ספרן,  מבית  והבנות  מתלמודם 
ומעט שומן, גם אורז וירק קצוץ ממה שהיה בבית. וכאשר העניים 

הללו נכנסו, הניחוח עלה באפם.
כמו הזמנת האורחים, כן הכנסתם הביתה – היה בהסכמת הרבנית 
ובשמחתה. ר' בן ציון הכניסם והושיב אותם בסלון שכבר היה ערוך 

לשבת.
הוא הגיש להם לאכול, מנה ראשונה דגים, מנה שניה מרק, והם אכלו 
בדחילו ורחימו, כמו שרק עני יודע לאכול, כאילו היה זה מאכל קדוש 

ממש... אבל זה היה קודש כי הרבנית נתנה להם מהמעט שהיה.
אחרי המרק, קיבלו גם מהעוף.

שוב  ניקו  גדולות  הלא  הילדות  או  הרבנית  לאכול,  סיימו  כאשר 
פעמי(.  חד  ניילון  אז  היה  )לא  שבת  לכבוד  הכלים  ואת  המפה  את 
אוכלים  היו  תקופה  שבאותה  בחיוך,  פעם  ואמרה  הרבנית  סיפרה 
בבית שלנו בנוסף לשלוש הסעודות של שבת, סעודת יום שישי - 
'סעודת טועמיה' למהדרין. "אבא אמר לי פעם בחיוך, כי בחצרות 
האדמו"רים הצדיקים יש מנהג, שיום לפני החתונה עושים סעודת 
עניים, ואצלנו גם כן יש מנהג, שבערב שבת לפני כניסתה של 'שבת 

המלכה' עורכים סעודת עניים...".
העמוסה  הרבנית  'טועמיה',  של  הקבוע  המנהג  שבעקבות  מובן, 
יותר של דגים,  בבית עם ילדים קטנים, נאלצה להכין כמות גדולה 
יותר מרק ויותר עופות, כדי שיהיה מספיק גם לסעודות ערב שבת.

האורחים  בחוץ,  קר  כשהיה  החורף  שבתות  "בערבי  סיפרה:  והיא 
ביקשו עוד ועוד, כנראה המרק היה טעים וחם, ובחוץ היה קר. קרה 
פעם שאכלו כל כך הרבה, עד שלא נשאר כמעט מרק לליל שבת, 
ויום שישי של החורף הוא יום קצר מאד, ולא יכולתי להספיק להכין 
אגיש  ברירה  שבלית  והחלטתי  לעשות,  מה  ידעתי  לא  חדש,  מרק 

מעט מרק לכל אחד בליל שבת, אבל מה היה?
"לפתע בליל שבת אבא הביא אורח נוסף, פלוני אלמוני שהתפלל 
וזו היתה דרכו של אבא,  לו היכן לאכול.  ולא היה  בישיבת פוניבז', 
אדם  רואה  אם  בעיניו  לצוד  שם,  התפילה  אחרי  להמתין  שנשאר 
היכן  לו  יש  האם  להתעניין  אליו  ניגש  בישיבה,  סתם  כך  שנשאר 
לסעוד, וכמה פעמים מצא אנשים מסכנים שאכן לא היה להם היכן 

לסעוד. וכך גם באותו ליל שבת. 
"מה אעשה? לא רציתי לתת לכל אחד מהמסובים מעט מרק, כיון 
שלא  וירגיש  בגללו  לכולם  מרק  מספיק  שאין  יחשוב  האורח  שאז 
שמא  מעט,  ולאבא  הרבה  לו  לתת  רציתי  לא  גם  זה  ומטעם  בנוח, 
וראה מה  ליד אבא  ישב  והרי  בגללו,  יבין שאין מספיק לאבא  הוא 
שמגישים לו. מיד קראתי לשמעון וצבי שהיו ילדים קטנים, ואמרתי 
להם בשקט שמכיון שאין מספיק מרק, אז אני אניח להם בצלחת 
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כילדים קטנים, כמעט לא זכור לנו שנענשנו אי-עעם על משהו, כי הבית 
היה מתנהל על מי מנוחות. על דבר אחד היה אבי הק' מקעיד בכל מאודו: 
כעס! על עעולה של כעס שנעשתה מתדו של ילד, על ידי זריקת חעץ על 
הארץ ברוגזה וכדומה, היה מעניש ולא מוותר.  גם את אוען הענישה עשה 
אבי הק' ביישוב הדעת, כאשר היה קודם אומר בסערת נעשו הטהורה: 'נו, 

כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, מיר האבן דא א עבודה זרה אין שטוב'...

שיח יקרות בקודש ענימה, אתל כ"ק מרן אדמו"ר מסקולען-ירושלים שליט"א

הרב יוסף מאיר האס

"ְוָרָאהּו ַהֹּכֵהן" )ויקרא י"ג, י"ז(

של  זיווה  נועם  את  נכונה  לבטא  שיוכלו  באוצר,  מילים  הרבה  אין 
מתיקות  סקולען.  בית  צדיקי  את  המאפיינת  הייחודית,  המתיקות 
ונעימות שאין בדומה להן, אשר רבים והמונים השיבו מעוון, בזכות 
'אידישע  ביותר לכל  זו, בהתייחסות הגבוהה  פנים  והסברת  הארת 
נשמה'. מקבילות הן הלולאות המקודשות שעברו כחוט השני מהאב 
הגדול לבן הנשגב: מאור הפנים השוחקות, ההתמסרות בלב ונפש 
לכל יציר נוצר, אהבת ישראל יוקדת בכל הרמ"ח והשס"ה, וכמובן 
עולה על כולנה עבודת הקודש בנעימת זמירות ישראל, מדשן ביתם 

ומאוצרם המנוצר. 
לא בכדי המליצו כולם אחרי מיטתו הטהורה של כ"ק מרן אדמו"ר 
שמואל  על  'שמחות'  במסכת  חז"ל  אמרת  את  זצוק"ל,  מסקולען 
הקטן: "נטל כל חמודות של עולם והלך לו". הגדרה מדויקת וקולעת 
יומם  ממעל'  'בשמים  היתה  שאמנם  זו  פלאים  דמות  על  במיוחד, 
ולילה, בעבודת קודש מופלאה שנראתה אצל צדיקי קמאי בדורות 
קדומים, אך בד בבד לא שכחה לרגע את ה'ועל הארץ מתחת', לדאוג 
ובנפש,  בגוף  ישראל  כלל  של  המרובים  צרכיהם  לכל  ולהתמסר 

במעשה ובמחשבה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה.
כתרה  מעל  הנזר,  והורם  העטרה  הוסרה  מאז  חלפו  ימים  שנתיים 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הסתלקותו  עם  סקולען,  הקודש  חצר  של 
זצוק"ל, עמוד האש אשר הלך לפני מחנה ישראל, להאיר להם הדרך 
החשוכה בדור זה של עקבתא דמשיחא. את החלל הגדול שנפער 
זה,  קדוש  אלוקים  איש  של  חסרונו  עם  והחסידות,  התורה  בעולם 
לבית  כ"ק האדמו"רים  בניו החשובים האחים הצדיקים,  משלימים 

סקולען שליט"א, כל אחד במקומו אשר איווה לו למושב לתהילה.
תושבי ארץ הקודש זכו לאחרונה להופעתו כבוד של צעיר האחים, 
כ"ק מרן אדמו"ר מסקולען שליט"א, אשר זה מקרוב הגיע לקבוע 
לתפארה,  חצרו  את  בה  והקים  ירושלים,  בעיה"ק  קדשו  משכן 
כאשר מבית מדרשו ברח' יעקובזון, יוצאת תורה וחסידות להמונים 

משוחרי זיו נועמה של חצר הקודש סקולען, המפורסמת עם ניגוניה 
המעוררים ועם טוב-ליבם של צדיקיה.

מאז הגעתו לעיה"ק ירושלים, זוכים המוני מבני העיר להחיות את 
נפשם, בתפילות הנלהבות ובשולחנות הטהורים מדי שבת בשבתו, 
בצילו הטהור של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א. בפיו מפיק המרגליות 
ובנועם שפתיו המזוקקות, ממשיך בעוז ותעצומות בדרך אביו הק', 
להלהיב לבבות ולעדן נפשות בשיחות היקרות הנמסרות מפיו בכל 
עת מצוא, ותושבי ירושלים מספרים על בשורה שיש בה ממש, עם 

כינונה של חצר הקודש סקולען-ירושלים בעיר הקודש והמקדש. 
שזכה  כמי  הבאה:  השאלה  את  מפנה  שליט"א,  קלאר  אלחנן  הרב 
נוכל לשמוע על דרכי החינוך שנראו  לגדול בבית מקודש כזה, מה 

בהליכותיו ובהנהגותיו של כ"ק מרן אדמו"ר מסקולען זתוק"ל?
הק'  אבי  הילולת  לרגל  השולחן,  בעריכת  שעבר  בשבוע  "סיפרתי 
בכ"ה אדר, עד כמה הקפידו אצלנו בבית על מידת הכעס", משתף 
אותנו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בזכרונות נעורים. "כילדים קטנים, 
כמעט לא זכור לנו שנענשנו אי-פעם על משהו, כי הבית היה מתנהל 
ומתנהג באווירה נינוחה על מי מנוחות, בהשקט ובטח. על דבר אחד 
היה אבי הק' מקעיד בכל מאודו, ואף היה נאלץ להעניש עליו: כעס! 
על עעולה של כעס שנעשתה מתדו של ילד, על ידי זריקת חעץ על 

צילום: שלומי טריכטר



5 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ערשת תזריע מתורע | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

הארץ ברוגזה וכדומה, היה מעניש ולא מוותר. 
מתוך  ולא  הדעת  ביישוב  הק'  אבי  עשה  הענישה  אופן  את  "גם 
'נו,  כאשר היה קודם מזדעק ואומר בסערת נעשו הטהורה:  חופזה, 
כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, מיר האבן דא א עבודה זרה אין 
להבין  לו  שנתן  לפני  לא  כעסו,  על  הילד  את  העניש  ואז  שטוב...', 
בשל מה הסער הזה. מובן מאליו שאחרי דברי הסבר אלו שנזעקו 
מנהמת ליבו, על כך שילדיו כועסים ויש בבית אבק עבודה זרה, כבר 
יצא כל החשק בכלל לבוא לידי כעס, לאו דווקא מחמת העונש, כי 

אם בעיקר מחמת חומרת העוון שהשתרש בקרבנו מאז לתמיד". 
עד כדי כך הקפיד כ"ק מרן אדמו"ר מסקולען זצוק"ל, שלא לבוא 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  מפי  שומעים  אנו  שהוא.  מצב  בשום  כעס  לידי 
הרבנית  ]חמותו  תליט"א  הגדולה  אחותו  מפי  ששמע  שליט"א, 
ב"ב[:  סקולען  אב"ד  שליט"א  דוב  חיים  רבי  הגה"צ  אשת  שטערן, 
צריכים  שהיו  דבר-מה  עשה  בבית  הילדים  ואחד  פעם,  "אירע 
להענישו על-כך, ובאימתו מפני העונש התחיל לרוץ סביב השולחן. 
אבי הק' ניסה לתפסו במרוצתו, כמה פעמים עד שהצליח, ובהגיעו 

אליו דיבר עמו בנועם ובתוקף על מה שעשה. 
הדלת,  בפתח  עומדת  באחותי  כשהבחין  לאחר-מכן,  מיד  "אמנם 
וראתה אותו רץ אחרי הילד סביב השולחן, ניגש ואמר לה: 'דאס איז 
נישט געווען כעס, ס'איז נאר געווען א תורה עון כעס, א מאל דארף 

מען מאכן א תורה עון כעס'...".

זמן כערה לכל תולדותם
ששמעו  כפי  הכעס  חומרת  על  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  מציין 
ובכתבי האר"י,  בזוהר הק'  כל השנים בבית אביו הק', שהרי מובא 
כי  זה  עוון  על  לכפר  קשה  הכעס,  על  תשובה  עושים  אם  שאפילו 
שעבר  שחשב,  אחרי  עעמים  כמה  "ראיתי  לעד:  נשארים  הכתמים 
אולי על כעס מקתת דמקתת, איך מיד התיישב ללמוד אגרת הרמב"ן, 
המתעב את מידת הכעס מכל וכל, כידוע. ופעם שאל אותו אחד עצה 
להינצל מן הכעס שהיא מידה רעה, והשיב לו אבי הק' שילמד מוסר, 
בהסבירו שאם האדם בא לידי כעס, עליו לכעוס קודם כל על עצמו, 
על זה שהגיע בכלל לידי כעס, שהרי 'קשוט עצמך תחילה ואחר כך 
קשוט אחרים', ואם ברצונך לסדר את חסרונות פלוני, עליך לסדר 
קודם את חסרונות עצמך; וכשיגיע לידי הבנה ומחשבה זו, כבר יפוג 

ממנו הכעס מאליו...
"אתמול בסעודת ראש חודש ניסן, אמרתי מה שמובא בספר הק' 
על  זי"ע,  מליזענסק  אלימלך  ר'  הרבי  הרה"ק  בשם  מגדים'  'נועם 
נוסח התפילה במוסף לראש חודש – 'ראשי חדשים לעמך נתת זמן 
כפרה לכל תולדותם', שהרי יש את ג' העבירות החמורות, שעליהן 
אנו מצווים להיהרג ולא לעבור, אך לעבירות אלו יש גם תולדות כמו 
'כל הכועס' או 'כל המתגאה', אשר עליו נאמר 'כאילו עובד עבודה 

זרה', ושעיר של ראש חודש מכפר על תולדות אלו.
"בעמדנו בראש חודש ניסן, אמרתי שביותר יש להיזהר מחשש כעס 
שהוא תולדה של איסור עבודה זרה כאמור, כי בימים אלו, עת שורר 
לחץ גדול בבתי ישראל, לקראת מצוות ביעור חמץ וההכנות הרבות 

לחג הפסח הממשמש ובא, לכן ביותר צריך הכתוב להזהיר במקום 
שיש חשש לבוא לידי כעס, וכפי שהיה מקובל אצל צדיקים לאפות 
ההילולא  בעל  של  זכותו  להם  שתעמוד  כדי  ניסן,  ה'  ביום  מצות 
הרה"ק בעל 'אוהב ישראל' זי"ע בעסק המצות, שלא תבוא לידיהם 
אומר,  היה  מאפטא  הרה"ק  אמנם  חמץ,  איסור  של  תקלה  דבר 
שאיסור חמץ שייך אכן רק בימי הפסח, אולם איסור כעס שייך כל 

ימות השנה. 
לקראת  והבהילות  הלחץ  אף  על  אלו,  בימים  השעה  חובת  "ולכן, 
'בין  היו"ט, בערט כאשר הילדים והבחורים נמתאים בבית בתקועת 
שלא  הבית,  כותלי  בין  וחמימה  נעימה  אווירה  להשרות  הזמנים', 
נזכה לקבל  ובכך  ורוגז,  תיראה ולא תמתא חלילה אווירה של כעס 
את עני המועד והרגל באנעהא נהירין ובשמחה אמיתית, כשכל בני 

הבית הקטנים עם הגדולים שותעים יחד לאווירה מרוממת זו". 

תדיק אוכל לשובע נעשו
בעשטות נראים הדברים  כאן מפנים אנו את שאלתנו המתבקשת: 
כמי שרק בעלי נעש ובני עלייה יכולים לעמוד בהם, שהרי מי הוא 
יום  זכיתי לבי מאיסור כעס, הלא מעשים בכל  יוכל לומר  זה אשר 

שהאדם מגיע לידי כעס, ואיך באמת נוכל להינתל מזה?
כתשובה לשאלתנו, מפנה אותנו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לדברי 
הרה"ק ה'דגל מחנה אפרים' זי"ע )פ' בחוקותי( בשם זקנו הבעש"ט 
הק' זי"ע על דברי חז"ל )גיטין ע.( 'אכול שליש ושתה שליש והנח 
שליש לכשתכעוס תעמוד על מילואך, כי אם יהיו בני מעיו מלאים 
ידי  על  סכנה,  לידי  יבוא  כעס  לידי  כשיבוא  הרי  ושתייה,  באכילה 
שהמרה תיזל כלפי מטה ותתמלא סאתה, אך אם יותיר שליש פנוי, 

הרי שגם אם יכעס ותיזל המרה לא יבוא לידי סכנה'. 
גדול  הלא  כעס,  לידי  יבוא  יהודי  שאיש  יתכן  איך  לכאורה  "אמנם 
עוונו מנשוא? אלא הכעס מגיע ממידת הגאווה, שהרי איש העניו 
ולא  עצמו,  בעיני  הוא  שפל  ממילא  כי  לעולם,  כעס  לידי  בא  אינו 
מגיע לו כלום מאף אחד, אך הגאוותן לעומתו, בטוח שמגיע לו הכל, 
לידי  בא  הוא  מיד  וכחפצו,  כמידתו  מקבל  שאינו  דבר-מה  יש  ואם 
כעס. נמצא שהעניו יכול לאכול בהרחבה, כי ממילא לא יבוא לידי 
לידי כעס, צריך  יסתכן, אמנם הגאה, שיש חשש שיבוא  ולא  כעס 

לאכול ולשתות רק שליש. 
ענווים  'יאכלו  כז(  כב,  )תהלים  הפסוק  הק'  הבעש"ט  מפרש  "בזה 
ובזה  יכעס.  לא  בוודאי  כי  לשובע  לאכול  יכול  שהעניו  וישבעו', 
לחמכם  'ואכלתם  ה(  כו,  )ויקרא  שם  הפסוק  לפרש  ה'דגל'  מוסיף 
וכן  לשובע.  לחמם  לאכול  יוכלו  ענווים  שיהיו  בזכות  כי  לשובע', 
ובטן  נפשו  אוכל לשובע  'צדיק  כה(  יג,  )משלי  בכך הפסוק  מפרש 
נפשו,  יכול לאכול לשובע  כי הצדיק שהוא העניו,  רשעים תחסר', 
שהרי מחמת שפלותו בעיני עצמו בטוחים וסמוכים אנו שלא יבוא 
יגיעו לידי כעס  - כי בגאוותם  לידי כעס, אולם בטן רשעים תחסר 

ויכולים להסתכן".
מוסיף כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א כפתור ופרח: "חשבתי לפרש על 
פי הדברים האלה, כי נמצינו למדים שהצדיק הוא בוודאי עניו, ולכן 
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הפסוק  פירוש  להבין  אפשר  ובזה  נפשו,  לשובע  הוא  לאכול  יכול 
כי  ארץ',  עדי  רשעים  משפיל  ד'  ענווים  'מעודד  ו(  קמז,  )תהלים 
לכאורה יש לדקדק שלא נאמרו כאן התארים זה כנגד זה, או 'מעודד 

ענווים ומשפיל גאים', או 'מעודד צדיקים ומשפיל רשעים'. 
הוא  הצדיק  לאיש  המובהק  הסימן  כי  שפיר,  אתי  לדרכנו  "אמנם 
הגאות.  מידת  בו  שיש  הרשע  הוא  ממנו  וההיפך  הענווה,  מידת 
הענווה  במידת  להיאחז  ולערט,  לכלל  היא  היעותה  העתה  ממילא, 
ולא לחעוץ כלום מהזולת, אלא להאמין בלב שלם, שכל מה שיגיע 
חז"ל  וכמאמר  והרחבה,  הקדושה  העתוחה,  המלאה,  מידו  יגיע  לנו 
חיים  אורח  נימה'.  כמלוא  לחברו  במוכן  נוגע  אדם  'אין  לח:(  )יומא 
יקר-ערך זה יביא אותנו להימנע מהכעס, שהוא שורש כל דבר רע, 

וכעי שתיינתי עד כמה הקעיד על כך אבי הק' בכל החומרה".   

וידריכם בדרך ישרה
עדיין אוחזים אנו בשדה החינוך ומבקשים לדעת: האם היתה לאיש 

האלוקים מסקולען זתוק"ל, שיטה מיוחדת בחינוך הילדים?
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א: "אצל אבי הק' לא היו צריכים בכלל דרך 
או שיטה, ולא רק בתחום החינוכי עליו אתם מבקשים לדעת, כי אצלו 
ראו בעיניים את האמונה ואת יראת-השמים בכל צעד ושעל. בבית 
כזה, בו חיים בטבעיות על אדני התורה והיראה בנעימות ובאווירה 
טובה, לא צריכים שיטות בחינוך הילדים, כי הם מעצמם מתבשמים 

מהאווירה הייחודית הזו, ורוצים להעתיק אותה גם אצלם. 
"מלבד זאת שכל המחנכים בדורנו, מרבים לדבר על חובת הדוגמה 
את  בקרבם  שיחדיר  מה  זה  רק  כי  מההורים,  הנדרשת  האישית 
המתכונת, בה הם יבנו לעצמם את חייהם משלהם, אולם המציאות 
היא שטבע הילד לחקות את אביו ולחפוץ לעשות כמוהו, שהרי ברא 
ולכן הכל  הוריו אוהביו,  חן בעיני  רוצה למצוא  והבן  כרעא דאבוה, 
מתייחס  אביו  איך  פנימה,  הבית  בתוך  הילד  שרואה  מה  לפי  תלוי 

ללימוד התורה או למידות טובות. 
לקבוע  שיראו  לאברכים,  תמיד  אומר  הק'  אבי  היה  כן  על  "אשר 
שיעור בגמרא או בסער מוסר בתוך הבית דווקא, גם אלו הלומדים 
בכוללים כל היום - יעשו סדר לימוד קתר בן עשר דקות בבית דווקא, 

כדי שהילדים יראו את האב עותח סער ולומד בו לעיניהם".
בדברו על הנושא, מעלה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בזיכרון טוב את 
ימי ילדותו בצלו של אביו הגדול: "מילדותי זכורני את דמותו של אבי 
ולומד מתוך גמרא או מתוך ספר  יושב בשולחן  הק' בבית, כשהוא 
לקול  שנלוותה  המיוחדת,  המתיקות  את  לשכוח  אפשר  אי  קודש. 
תמימה  ד'  תורת  על  מתענג  בהיותו  לימודו,  בשעת  הנעים  ניגונו 
בשעת  לישון  כשהלכנו  ולילה.  יומם  בה  והוגה  הנפש  את  המשיבה 
הערב – ראינו אותו יושב ולומד, כשקמנו באמצע הלילה לפעמים – 
ראינו אותו יושב ולומד, ובבוקר השכם – שוב ראינו אותו יושב ולומד.
הצורה  את  חופניים  מלוא  בנו  מחדיר  היה  איך  אציין,  לכך  "בנוסף 
אותנו  רואה  וכשהיה  התורה,  ללימוד  ולהתייחס  לגשת  הנכונה 
ותמה:  מזדעק  היה  הגמרא,  דף  שורות  על  האתבעות  את  מעבירים 
'אזוי לערנט מען תורת השם? ס'איז א מעשה ביכל? ס'איז דאך דעם 

וביראת  ראש  בכובד  לערנען  דאס  מ'דארף  תורה!  אויבערשטנס 
הרי  זה  סיפורים?  ספר  זהו  וכי  ד'?  תורת  את  לומדים  )כך  שמים' 
שמים!(.  וביראת  ראש  בכובד  זאת  ללמוד  ויש  השי"ת  של  התורה 
משפטים אלו נכנסו לנו פנימה שוב ושוב, ונחרטו לאורך ימים ושנים 
על לוח הלב, כי הם נאמרו בלבת אש טהורה ואמיתית, שהרי רצה 
לראות אותנו הולכים בדרכיו וצועדים בעקבותיו, באמת ובתמים". 

להזהיר גדולים על הקטנים
רבנו  לנושא שהוזכר לעיל, על קפידתו החמורה של מרן  כהוספה 
זצוק"ל על מידת הכעס, שלא ויתר על זה אף פעם, מציין כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א שגם על דיבור בלשון שאינה נקייה, היה נזעק אביו 

הק' במלוא החומרה ומעניש על-כך שלא כדרכו. 
במוסד  שלמדתי  שנים,  שבע-שמונה  כבן  קטן  ילד  בהיותי  "זכורני 
זה  היה  הלימודים.  בכיתות  למדנו  בו  הבניין  על  ודברים  דין  היו  בו 
כבית  בו  השתמשו  אז  ועד  המקומיות,  לרשויות  שייך  שהיה  בניין 
ספר לנערים נכרים, אך היות וכל האזור התחיל להתמלא בתושבים 
חרדים מאנשי שלומנו, נאלצו הנכרים לעזוב את המקום והשלטונות 
הציעו את הבניין למוסד בו למדתי, בעוד מוסדות אחרים קפצו על 
ללמוד  אותנו  הכניסו  בינתיים,  זה.  בבניין  הם  גם  וחשקו  המציאה 
בתוך הבניין כדי לקבוע מציאות בשטח, וכך היינו הילדים חלק בלתי 
לזכות  ידיהם  שהושיטו  המוסדות  שני  בין  הזו  מהמחלוקת  נפרד 

בבניין הנחשק.
עבר  בתלמוד-תורה,  הלימודים  יום  את  סיימנו  עת  הימים,  "באחד 
על  שהתקוטטו  מוסדות  באותם  שלמדו  ילדים  אוטובוס  לידינו 
גנאי.  קריאות  כלפיהם  צעקנו  שובבים  ילדים  של  וכדרכם  הבניין, 
לידינו  שעברו  המקרה,  על  בהתלהבות  סיערתי  לביתי,  בחזרתי 
מכסאו  הק'  אבי  התרומם  אז  אבל  וכו',  עליהם  ותעקנו  אלו  ילדים 
'אזוי רעדן אויף  וממש נחרד לשמוע זאת, באמרו לי בסערת נעש: 
כי בראותי עד כמה  יותר מכך לא היה צריך לומר כלום,  אידן'?!... 
חמורים הדברים בעיניו, עד הוא מפסיק ממשנתו וקם ממקומו כדי 

לגעור בי ולמחות על כך, היה זה החינוך הטוב ביותר מבחינתו. 
"חינוך הוא לשון רגילות, ולכן עיקר החינוך צריך להיות להרגיל את 
מוסיף  ישרים",  במסילות  ולצעוד  צדיקים  באורחות  ללכת  הילד 
מרן אדמו"ר שליט"א בנועמו. "אבי הק' היה חוזר תמיד על דבריו 
אמור,  בפ'  זי"ע  מליזענסק  אלימלך  ר'  הרבי  הרה"ק  של  הידועים 
שהזמנים  הקטנים',  על  גדולים  'להזהיר  רש"י  דברי  את  המפרש 

הגדולים והטובים, יזהירו ויזריחו על הזמנים הקטנים והחלשים. 
"והנה, על כל אחד מאיתנו הרי עוברים מפעם לפעם זמנים קטנים 
כאלו, ואפילו נכשלים קצת, אבל אם חקוק ומושרש בפנים זכרם של 
הניסיונות  על  להתגבר  הכוחות  את  יש  והטובים,  הגדולים  הזמנים 
גם  אמורים  והדברים  הקטנים'.  על  גדולים  'להזהיר  והיינו  הקשים, 
כלעי חינוך הילדים, שעל ההורים מוטלת האחריות לחנכם ולהדריכם 
בשעה ברורה ובנעימה, כדי שיהיו להם את הכוחות להתגבר בעתמם, 

עת יבואו עליהם זמנים קטנים".

)חלקים מתוך 'המבשר תורני' פסח תשפ"א(
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נסער כאן איך התליחה רעייתי ע"ה, להשכין שלום-בית בין שכנים: באחד 
הבתים הישנים בבני ברק לא היתה חניה מסודרת, ואחד הדיירים שרכש 

מכונית וחשש מגניבות, היה מניח את הרכב בחתר. הדבר העריע לשכנים, 
ובעיקר לשכנות. הם באו לביתנו לדין תורה, ורעייתי אמרה להם שאני 

נמתא עדיין בכולל בחולון. לרגע התעשתה, ואמרה: "הרי בכל זאת גדלתי 
בבית שלומדים שם תורה, אולי תסערו לי את המקרה"... 

הגאון רבי יתחק זילברשטיין שליט"א, על שלום הבית היהודי

"ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ֵלאֹמר ִאָּשׁה ִּכי וגו'" )ויקרא י"ב, ב'(

יהושע  רבי  על  מועלא,  מעשה  לבתו  סיער  מגור  האדמו"ר  כ"ק 
מקוטנא

הרב ציביאק סיפר לי מה ששמע מרעייתו הצדקנית של הרה"ח רבי 
יצחק מאיר לוין זצ"ל, שהיה חתנו של כ"ק מרן ה'אמרי אמת' מגור 

זצ"ל.
הרבנית לוין ע"ה, בתו של הרבי, סיפרה שאביה הקדיש לה מעתותיו 
ידע  לה  ולהקנות  פרקי-חיים  באוזניה  לשנן  כדי  עמוסות,  הכל-כך 
מעמיק בהלכות שלום הבית בפרט, ובהלכות בין אדם לחבירו בכלל.
"אבא זצ"ל", סיפרה בתו של ה'אמרי אמת' לרב ציביאק, "סיפר לי 
בעל  מקוטנא  יהושע  רבי  אצל  שהתרחש  מופלא  מעשה  על  פעם 

ה'ישועות מלכו', שהיה גאון הדור:
"רבי יהושע עשה פעם טובה ליהודי אחד, ולאחר מכן התכופף הגאון 
ארצה, נטל אבן קטנה, ומסרה לידיו של היהודי ההוא, שכמובן לא 
הבין פשרו של דבר, ולא הצליח לפענח את החידה הזו של מסירת 

האבן.
"הסביר לו רבי יהושע מקוטנא:

יודע ש'מנהגו של עולם' הוא שלאחר שעושים טובה לאדם,  "'אני 
אני  העבודה,  את  לך  לחסוך  כדי  הנה,  אז  אבנים...  ממנו  מקבלים 
עלי  תזרוק  אל  אבל  בידך,  הזו  הקטנה  האבן  את  עכשיו  כבר  נותן 
אבנים נוספות. וגם, ברצוני לומר לך שהאבן הזו קטנה, כי גם הטובה 

שעשיתי עמך היתה קטנה, ולכן לא מגיע לי אבנים גדולות'...
זצ"ל", אמרה הרבנית  לי אבא, הרבי מגור  "את הסיפור הזה סיפר 
הדור  גאון  של  העצומה  חוכמתו  על  מכאן  ללמוד  "ואפשר  לוין, 
ההוא  ליהודי  שעשה  שמהטובה  מראש  חזה  הסתם  שמן  ההוא, 
עלולה לצמוח לו רעה, והקדים את האבן הקטנה כרפואה למכה"...

אבל למדנו עוד, שלמרות שה'אמרי אמת' הקדיש את כל זמנו למען 
כלל ישראל, מצא אותו צדיק את הפנאי כדי ללמד את בתו אורחות-
מריבות  על  מתגברים  כיצד  מאלף  מוסרי  פרק  לה  ולהעניק  חיים, 

הפורצות לעיתים גם בבתי ישראל.

הדרך שבה ָסַתם רבי יהושע מקוטנא את פרצות-המריבה, שיתכן 
שהיתה מתגלעת, אולי אינה מתאימה לכל אחד, וגם לא לכל שעה 
ולכל משפחה. אבל אפשר ללמוד מכאן דוגמא טובה לתוואי הנכון 
הבעיות  מכל  גדול  חלק  יפתרו  שבאמצעותה  הישרה,  ולמסילה 

בשלום הבית.
ואמא  אבא  של  דיבורים  כמו  אין  בישראל:  ואם  אב  כל  יעשו  וכך 
מסורים, כדי להשפיע על הילדים בצורה חיובית, ולהעניק להם את 
הבסיס המוצק לחיים של שלום, כדי שגם הם ידעו בבוא היום, כיצד 

להשתית את ביתם על יסודות של ידידות ואחווה אמיתיים.

נספר כאן איך הצליחה רעייתי ע"ה, להשכין שלום-בית בין שכנים: 
ואחד  מסודרת,  חניה  היתה  לא  ברק  בבני  הישנים  הבתים  באחד 
הדיירים שרכש מכונית, וחשש מגניבות, היה מניח את הרכב בחצר.
לדין  לביתנו  באו  הם  לשכנות.  ובעיקר  לשכנים,  הפריע  הדבר 
ורעייתי אמרה להם שאני נמצא עדיין בכולל בחולון. לרגע  תורה, 
התעשתה, ואמרה: "הרי בכל זאת גדלתי בבית שלומדים שם תורה, 

אולי תספרו לי את המקרה"... והם סיפרו.
היא שומעת את דברי הצדדים הניצים, ואומרת כך: "בעלי )שאבדל 
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"אדוני", מחזיר לו המנכ"ל, "יש לך יותר מזל משכל". "לא מזל, אלא 
תעילה. מה העניין?". "הגיעו לכאן קבותת נתיגים של מס הכנסה, ובקשו 

שאותיא להם תיקים. אמרתי שאינני יכול לעתוח את המקום, זה רק 
בסמכותו של בעל הבית. הרגעתי אותם שאני אתקשר אליך ומיד תבוא. 

אבל לא ענית. במשך ארבעים דקות ניסיתי להתקשר, והם המתינו"

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, על התעילה וההשגחה הערטית

"ּוְשִׁני תֹוַלַעת ְוֵאֹזב" )ויקרא י"ד, ד'(
"מה תקנתו ויתרעא? ישעיל עתמו מגאוותו כתולעת וכאזוב" )רש"י(

נספר סיפור אחד מני רבים על השגחת ה' עלינו, גם כאשר נדמה לנו 
שהעניינים מתגלגלים שלא לטובתנו: 

מעשה ביהודי בעל משפחה של תשע נפשות, שעבד במכון רנטגן. 
נותר ללא מקור פרנסה. חיפש עבודה  והוא  יום אחד נסגר המכון, 

אחרת, פנה לפה ולשם, אך לא מצא מקום עבודה מתאים. 
בוקר אחד היה בדרכו לראיון במקום עבודה מבטיח. הוא התאכזב 
עלול  שהוא  הדבר  שמשמעות  האוטובוס,  את  כשהפסיד  מאד 
להחמיץ את הריאיון. אותו יהודי הצטער על כך מאד, והנה לשמחתו 

עצר לו טרמפ שנסע לכיוון המתאים.
למרות זאת, הוא לא הגיע לאותו ריאיון. במקום זה, מצא את עצמו 

מעורב בתאונה קטנה בכביש, והוא פנה לבית החולים לבדיקות.
הוא הרגיש איך העבודה, שחשב אותה למתאימה, מתרחקת ממנו 

בפעם השנייה, והתחזק באמונה כי הכל מאת ה'.
הם  כי  לו  נודע  ושם  רנטגן,  לבדיקת  האיש  הוכנס  החולים  בבית 

מחפשים בדחיפות עובד חדש למכון הרנטגן לעבודה מיידית!
התקבל  אתר  ועל  להתראיין,  נגש  שחרור,  מכתב  שקבל  ברגע 
האוטובוס  שעבר:  המסלול  כי  למפרע  לו  התברר  אז  לעבודה. 
שברח והתאונה בטרמפ - הם היוו את התכנית ששרטט לו הקב"ה 
את  לפרנס  ויוכל  הזו,  העבודה  את  שימצא  מנת  על  מלכתחילה, 

משפחתו בכבוד.
המתוכנן  לראיון  להגיע  שבמקום  הרע,  מזלי  על  התלוננתי  "אני 
הסיבות,  כל  מסובב  שהקב"ה,  ידעתי  ולא  החולים,  לבית  הגעתי 

הוביל אותי אל המטרה הנכספת!", סיכם האיש את סיפורו.

הקב"ה עושה לו חעתיו!
אמרו חז"ל )ברכות יד ע"א(: "כל המתפלל ואחר יוצא לדרך, הקדוש 
לדרך  וישם  יהלך  לפניו  'צדק  שנאמר:  חפציו,  לו  עושה  הוא  ברוך 

פעמיו'".
מה הכוונה "עושה לו חפציו"? 

מפרש המהרש"א )שם(: כיון שהקדים להתפלל, הולך הצדק לפניו 

והוא יצליח במעשה ידיו. 
מעשה באיש עסקים שניהל מפעל גדול. מטבע הדברים מתעוררות 
במפעל כל מיני שאלות שדורשות את הכרעת המנהל. יש מנכ"ל 

ומזכירות ופועלים, אבל הוא אחראי על הכל. 
משום כך רגיל היה, שמדי בוקר, כבר בקומו משנתו, משאירים לו 

הודעות דחופות שהוא מוכרח להתייחס אליהן. 
לפעמים היה הטיפול בהן אורך שתי דקות בלבד, אך לפעמים נאלץ 
להתעכב חצי שעה ואפילו שעה. מה אפשר לעשות? זו פרנסתו! אי 
אפשר לזלזל בזה, הרי לעולם יפשוט אדם נבלה בשוק ולא יזדקק 

לבריות...
ערוך  בשולחן  מפורשת  הלכה  וראה  בברכות,  הגמרא  את  כשלמד 
)סימן פט סעיף ב(, שאסור לאדם לעסוק בשום דבר לפני התפילה, 
וחובה עליו להקדים ולהתפלל לפני שיפנה לעסקיו - התעורר לקבל 
מקבל  ולא  לטלפונים  עונה  אינו  שהוא  גמורה,  בקבלה  עצמו  על 

הודעות עד אחרי התפילה. 
כבר למחרת בבוקר הגיע הניסיון. 

שהוא  לקרות  יכול  מה  המנכ"ל.  של  מספרו  הופיע  הטלפון  צג  על 
זקוק לו? הוא הרי נותן לו יד חופשית בכל דבר!

לרגע התפתה לענות, אבל במשנהו החליט: קבלה זו קבלה. אני לא 
עונה ויהי מה!
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הטלפון דמם לרגע, אך מיד אחר כך התעורר שוב לחיים. המנכ"ל 
ובכל   - המנהל  הבין  משהו,  קרה  בוודאי  ושוב.  ושוב  שוב  התקשר 

זאת החליט שהוא אינו עונה עד אחרי התפילה. 
את  סיים  וכדין.  כדת  במתינות  והתפלל  הטלפון  את  השתיק  הוא 
מבית  כשיצא  ורק  שלו,  הקבוע  הלימוד  סדר  את  למד  התפלה, 

הכנסת פנה להתקשר בחזרה. 
"בוקר טוב. מה קורה?".

"אדוני!", מחזיר לו המנכ"ל, "יש לך יותר מזל משכל".
"לא מזל, אלא תפילה. מה העניין?".

להם  שאוציא  ובקשו  הכנסה,  מס  של  נציגים  קבוצת  לכאן  "הגיעה 
תיקים. אמרתי שאינני יכול לפתוח את המקום, זה רק בסמכותו של 
בעל הבית. הרגעתי אותם שאני אתקשר אליך ומיד תבוא. אבל לא 
בסופו  המתינו.  והם  להתקשר,  ניסיתי  דקות  ארבעים  במשך  ענית. 
של דבר נמאס להם. הם בקשו לראות את חוזה השכירות של המקום 

שהיה אצלי, עברו עליו ואמרו: 'טוב, הכל תקין', ונתנו אישור...".
בעל המפעל היה המום. לפני שמונה חודשים ארע לו סיפור דומה. 
גם אז הוא היה לפני התפילה, אך אז כן הצליחו העובדים להשיגו. 
הוא רץ למקום, התחנן לאנשי מס הכנסה שיתנו לו ללכת להתפלל, 
אך הם לא הרשו לו. הכריחו אותו לשבת איתם ולגמור את הבדיקה, 
ו'לחטוף'  מהם  להשתחרר  הצליח  הוא  חצות,  לפני  דקות  כמה  רק 

תפילת שחרית...
עסק  בשום  יתעסק  שלא  עצמו  על  שקיבל  ברגע  פלא,  זה  וראה 
לפני התפילה, נתן לו הקב"ה ניסיון. כשעמד בניסיון, מיד הראה לו 

הקב"ה כמה הרוויח!
"זאת התפילה! עם ישראל הם  "זה לא המזל שלי", אמר למנכ"ל, 

מעל המזל! אם אדם מקבל על עצמו באמת ובתמים, ה' עוזר לו!".

המקדים תעילתו זוכה לסיעתא דשמיא 
אברך חיפאי סיפר סיפור מפלא באותו ענין: 

הוא היה זקוק בדחיפות לסכום כסף גדול, כדי לא לאבד את דירתו. 
לאחר שלא הצליח להשיגו מבני משפחתו, פנה לגמ"ח. בעל הגמ"ח 
דרש שני ערבים, ואף נקב בשמותיהם של שני אברכים שהוא סומך 

עליהם.
יספיק  אם  השקיעה.  עד  רק  במקום  נמצא  שהוא  בו,  התריע  הוא 
להשיג את החתימות עד אז - יוכל לקבל את הכסף מיד, ואם לאו - 

ההלוואה תחכה למועד אחר.
מחצית  לו  נותרה   - בשעונו  והציץ  במהירות,  משם  יצא  האברך 
שני  מנחה.  התפלל  לא  עצמו  והוא  השקיעה,  עד  בלבד  השעה 
יתכן  לא  אליהם.  לנסוע  עליו  הזו.  בשכונה  גרים  אינם  האברכים 
שיספיק לעשות את שני הדברים הללו, אבל גם לדחות את קבלת 

ההלוואה במצב הדחוק שלו זה לא פשוט. מה עושים?

במחשבתו עלתה הגמרא, שלעולם יקדים האדם תפילתו קדם עסקיו, 
והוא החליט למרות הכל ללכת להתפלל. אחר כך יספיק מה שיספיק...
הוא הלך ומצא את הציבור מתחיל בדיוק "אשרי...". החל להתפלל 

איתם במתינות. 
בלי  מילה,  אחר  מילה  לשבח"  "עלינו  אמר  התפילה,  כשהסתימה 
לרוץ החוצה, כשהוא אומר לעצמו: 'אתה מאמין או לא? אם אתה 

מאמין - תישאר עד הסוף!'...
יהיה ה' אחד ושמו אחד", והרים  כשסיים את המלים: "ביום ההוא 
גר  הוא  כאן?  עושה  הוא  מה  הערבים.  אחד  את  ראה  עיניו,  את 

בשכונה אחרת!
"עוד לא התפללתי", הסביר לו האברך הערב, "אתה צריך שאחתום 

לך ערבות?", ובו במקום חתם על שטר הערבות.
הוא יוצא מהשטיבלאך, ונדהם לראות מול עיניו את הערב השני! גם 

הוא הגיע לכאן משכונה אחרת... מה קרה לו?
"הפסדתי את המניין אצלנו, באתי להתפלל כאן", הסביר לו האברך 

בפשטות, "אתה צריך שאחתום לך? הנה".
בעל  את  מצא  הוא  לגמ"ח.  במהירות  רץ  בידיו  החתום  כשהשטר 
עמדתי  ממש  כבר  שהספקת.  נס  לך  "יש  לצאת.  מתכונן  הגמ"ח 
ללכת. הנה, קח את כל הכסף". העניין כלו סדר על הצד הטוב ביותר!
האם ישנה הבטחה גדולה יותר לאדם, מאשר שהקב"ה יעשה לו את 

כל עסקיו?!
וכי יעלה על הדעת שהקב"ה מקפח שכר בן אדם?!

אין בעולם שום מצוה שאדם מפסיד ממנה! רק יש לקיימה בטהרת 
הלב ובשמחה, ומיד יראה את ישועת ה'!

)מתוך הספר 'משכני אחריך'(

הוא יותא מהשטיבלאך, ונדהם 
לראות מול עיניו את הערב 
השני! גם הוא הגיע לכאן משכונה 
אחרת... מה קרה לו? "העסדתי 
את המניין אתלנו, באתי להתעלל 
כאן", הסביר לו האברך בעשטות, 
"אתה תריך שאחתום לך? הנה"
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"כשהייתי בשיעור ב', זמן אלול, למדו מסכת מכות", סיער תלמיד. "ראש 
הישיבה אמר לנו שיעור יומי על המסכת. לקראת הימים הנוראים, הגיע 
רבי שמחה לישיבה והתטרף לשיעור כאחד התלמידים. באמתע השיעור, 
התביע רבי שמחה... הייתה לו שאלה, והוא הרים את אתבעו כמו תלמיד 

תעיר... ידעתי שהמראה הזה ייחרט בקרבי ולא ימוש ממני לעולם!"

 ענינים מאחורי הקלעים של הקמת ישיבת 'אור אלחנן', 
ע"י הגאון רבי משה מרדכי חדש זת"ל והגאון רבי שמחה וסרמן זת"ל 

"ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן" )ויקרא י"ג, ב'(

פרסום ראשון של קטע נבחר, מתוך ספר חדש שעומד לראות אור 
בקרוב, לתולדות חייו של הגאון הגדול רבי משה מרדכי חדש זצ"ל. 

הספר נכתב ביד אמן של בנו הרה"ג ר' אלחנן חדש שליט"א. 
שמחה  רבי  הגאון  הקודש  לארץ  הגיע  תשל"ח,  שנת  הקיץ  בימי 
וסרמן זצ"ל, בנו בכורו של מרן הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן זצ"ל 
הי"ד. רבי שמחה הגיע לאחר שנים רבות של פעילות תורנית ענפה 

בארצות הברית, במטרה להקים ישיבה על שם אביו בארץ ישראל.
לו  היו  אך  הזה,  במפעל  לו  שותף  שיהא  אדם  חיפש  שמחה  רבי 
דרישות ייחודיות... לא כל אדם, ואפילו בעל שיעור קומה, יכול היה 
להתאים למה שביקשה נפשו. תלמידו הרב יעקב קראוס שליט"א, 
רב קהילת 'תורת אמת' בלוס אנג'לס, סיפר כי שמע מפיו איך חיפש 
'ימין  של  בנוסח  באהבה  התלמידים  עם  לנהוג  שידע  ישיבה  ראש 

מקרבת', אך מצד שני יצליח גם להחזיק את הישיבה ברמה גבוהה.
נכדו  ידידו,  זקס  הירש  ר'  אצל  שמחה  רבי  התארח  אחת,  שבת 
צאנז  בקריית  ימים  באותם  שהתגורר  הירש  ר'  חיים'.  ה'חפץ  של 
בירושלים, הציע לרבי שמחה להכיר את הישיבה החדשה שנפתחה 
התפילה  לאחר  בישיבה.  להתפלל  נכנס  שמחה  רבי  בשכונתו. 
להתבשם  בחורים,  קבוצת  עם  יחד  אליהם  להיכנס  אבא  ביקש 
הירש,  ר'  של  לביתו  התלמידים  עם  נכנס  אבא  היה,  וכך  מגדלותו. 
מטים  והבחורים  אבא  כאשר  שמחה,  רבי  עם  בשיחה  שקעו  והם 
אוזן קשבת לדברותיו. רבי שמחה התרשם עמוקות מאישיותו של 
אבא ומהקשבתם של התלמידים, הוא קם ונסע לבני ברק אל מרן 
הסטייפלר זצ"ל בבקשת עצה, האם להתחבר אל הישיבה החדשה 

שרק לאחרונה הוקמה.
זצ"ל,  הסטייפלר  מרן  לבין  שמחה  רבי  בין  שרר  יומין  עתיק  קשר 
שבהיותו בחור ישיבה בנובהרדוק, היה אוכל 'ימים' בבית חמיו של 
נובהרדוק.  העיר  של  רבה  שהיה  אבוביץ,  מאיר  רבי   – שמחה  רבי 
ובאופן  שמחה,  לרבי  הטוב  הכרת  חיוב  הסטייפלר  חש  כך,  משום 
נדיר ניתנה הרשות אף לרבנית, אשתו של רבי שמחה, להיכנס אל 
הקודש לקבלת ברכה. הסטייפלר סמך את ידיו על הרעיון להקים 

שותפות עם אבא. רבי שמחה החל לבקר בישיבה. בביקוריו התרשם 
מאד מהתלמידים, מאווירת הלימוד, ובמיוחד – מאישיותו של אבא.
באחד מביקוריו של רבי שמחה בישיבה, שמעו התלמידים שיעור 
מזמין  אבא  היה  שאותו  זצ"ל,  בורדיאנסקי  אפרים  רבי  הגאון  מפי 
בין  המפגש  הישיבה.  לתלמידי  שיעורים  למסור  תכופות  לעיתים 
רבי שמחה לר' אפרים בהזדמנות ההיא היה מרגש מאוד. עוד בימי 
שהותו בליטא, היה ר' אפרים חברותא של העילוי ר' נפתלי בינוש 
שמחה  לרבי  תיאר  אפרים  ר'  שמחה.  רבי  של  אחיו  הי"ד,  וסרמן 
זיכרונותיו  ואת  נפתלי,  ר'  יחד עם אחיו  את המסע האחרון שערך 

מהימים ההם.
הזיכרונות הקשים הסעירו את ר' אפרים, והנה התנער רבי שמחה 
הקב"ה  אדרבה,  להישבר!  צריך  לא  אפרים,  "ר'  לעומתו:  וקרא 
שח  אף  הוא  ולבנות!".  לפעול  שנמשיך  כדי  כאן  אותנו  השאיר 
ויטע כרם".  נח  "ויחל  ואומר על הפסוק  לו את הרעיון שהיה חוזר 
לדברי חז"ל, הייתה תביעה על נח, שהתעסק תחילה ביין מיד לאחר 
גדול  כה  היה  החורבן  כי  לכך,  היה  זקוק  הרי  לכאורה,  המבול.  תום 
ויש לחפש דרכים להתאושש ולהתנחם. "מכאן", אמר רבי שמחה, 
היה  אבא  לבנות!".  אלא   – להתנחם  התפקיד  אין  חורבן  "שלאחר 
מזכיר יסוד זה פעמים רבות ביום השנה של רבי שמחה, שחל בדיוק 
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בפרשת נח, תוך שהוא מדגיש איך קיים זאת רבי שמחה במסירות 
נפש גדולה.

מסוימים,  אנשים  כלפי  פעם  התבטא  שמחה  רבי  כי  סיפר,  אבא 
שהייתה לו ביקורת אודות הנהגתם. הוא שאל: מה ההבדל בין 'נסתר' 
ל'מכוסה'? כאשר אדם נושא חפץ, למשל ספר, מתחת מעילו כדי 
כי  יכולים להבחין  יראוהו, הרי שהספר אכן מכוסה, אך הכל  שלא 
מתחת למעילו מסתתר דבר מה. לעומת זאת, כאשר אדם מסתיר 
דבר מה במקום סתר, בצורה שאיננה נראית כלל, לזה יקרא 'נסתר'. 
אנשים  "יש  שמחה,  רבי  הסביר  האדם",  בני  אצל  הדבר  הוא  "כך 
כדי  היא  לפעמים  מטרתם  אך  עצמם,  מכסים  עין  שלמראית 
זה שבאמת אין רואים  יותר... אך נסתר אמיתי הוא  להתבלט עוד 
את  שמחה  רבי  הגדיר  אלו,  בדברים  אף  כלל".  בו  מרגישים  ואין 
אישיותו שלו בדיוק נמרץ, כי אכן – נסתר אמיתי היה כל ימיו. הוא 
יותר מזה, היה גאון בהסתרה, ומשום כך לא  היה גאון מופלא, אך 

חשו הסובבים את גדלותו התורנית.
סיפר  מכות",  מסכת  למדו  אלול,  זמן  ב',  בשיעור  "כשהייתי 
לקראת  המסכת.  על  יומי  שיעור  לנו  אמר  הישיבה  "ראש  תלמיד. 
והצטרף לשיעור כאחד  הימים הנוראים, הגיע רבי שמחה לישיבה 
התלמידים. באמצע השיעור, הצביע רבי שמחה... הייתה לו שאלה, 
הזה  שהמראה  ידעתי  צעיר...  תלמיד  כמו  אצבעו  את  הרים  והוא 

ייחרט בקרבי ולא ימוש ממני לעולם!".
עקבו  שכאשר  העובדה,  חרוטה  הישיבה  בני  של  בזיכרונותיהם 
אחריו בעת מסירת שיעור, הבחינו שבעת שציטט גמרא בשיעור, 
היה  דבר  של  לאמיתו  בגמרא.  מעיין  הוא  כאילו  עצמו  משים  היה 

מקריא את כל לשון הגמרא בעל פה.
תלמיד אחד מעיד, שכאשר היו לומדים עם רבי שמחה, היה מתקן 
לבית  מגיע  שהיה  בעת  לפניו.  הפתוחה  גמרא  מבלי  הקורא  את 
המדרש בישיבה, היו התלמידים ניגשים ושואלים אותו בכל מקומות 
הש"ס, ולכולם היה עונה במתק לשון, כשהוא לא שוכח לעולם לומר 

מילה טובה לשואל...
בין  ה'שידוך'  וגידים  עור  קרם  תורה',  'עזרת  לשכונת  המעבר  עם 
אבא לבין רבי שמחה. בחנוכה תשל"ט התקיים כנס ייחודי וקריאת 
שם הישיבה 'אור אלחנן'. בקריאת השם 'אור אלחנן' הוזכר גם שמו 

של חמיו של רבי שמחה – הגאון רבי מאיר אבוביץ זצ"ל, רב העיר 
נובהרדוק.

לא היה בשינוי השם צעד סמלי בלבד, אלא הקמת ישיבה על קברו 
של רבי אלחנן. משעה שנקראה הישיבה על שמו של קדוש ישראל, 
רוחו  בהחדרת  רבים  כוחות  אבא  השקיע  הי"ד,  אלחנן  רבי  מרן 
בחלקנו,  נפלה  גדולה  "זכות  בתלמידים.  אלחנן  רבי  של  והשקפתו 
חוזר  היה אבא  וקדוש",  גאון  נושאת את שמו של אותו  שהישיבה 
ואומר לתלמידים. "אך עם זאת, יש לדעת כי יש בכך 'מחייב' גדול 

עבורנו, שנהייה ראויים לשאת את שמו".
בקביעות  נערכה  אלחנן,  רבי  של  לפטירתו  השנה  ביום  שנה,  מדי 
לעצרת  להביא  ומתאמץ  טורח  היה  אבא  בישיבה.  זיכרון  עצרת 
כדי  הישיבה,  תלמידי  לפני  לדבר  אלחנן,  רבי  של  תלמידיו  מגדולי 
בברנוביץ.  שהיו  המופלאים  ומהמושגים  מהאווירה  מעט  שיספגו 
"הקדוש רבי אלחנן", היה אבא אומר כל אימת שהזכיר שמו, ובכל 

פעם כזו היה מתמלא התרגשות, ורעד נשמע בקולו.

)מתוך 'יתד נאמן' פסח תשפ"א(

בזיכרונותיהם של בני הישיבה 
חרוטה העובדה, שכאשר עקבו 
אחריו בעת מסירת שיעור, 
הבחינו שבעת שתיטט גמרא 
בשיעור, היה משים עתמו 
כאילו הוא מעיין בגמרא. 
לאמיתו של דבר היה מקריא 
את כל לשון הגמרא בעל עה
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"ערב טוב", אמר הגבוה לאשה קשת היום שהתייתבה בעתח, "קוראים לי 
ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן עם החבר שלי חיים עוקס, כדי לעגוש את 

הבן שלכם, את ששון יתחקי..." 

הרב חיים עוקס שיבלט"א, שותעו וחברו של הגאון רבי ירחמיאל קראם זת"ל, 
בשביבי זיכרון וניתותי אורה, ממסכת חייו המועלאה של הרב קראם זת"ל, בעעילות, 
בהתמדה, בגאונות, ובחתירה הבלתי עוסקת למען מטרה אחת ויחידה | חלק א 

יעקב א. לוסטיגמן 

קלוש  אור  לילה.  באותו  חשוך  היה  המוזנח  בבניין  המדרגות  חדר 
את  סגרו  לא  שדייריה  בבניין,  הדירות  אחת  של  מדלתותיה  בקע 

דלתם כראוי. 
השניים ניצלו את האור החיוור כדי לטפס, מבלי להיתקל בפחיות 
הריקות והחפצים המשומשים שהתגוללו על המדרגות המלוכלכות. 
"אתה חושב שהוא באמת גר כאן?", שואל הצעיר מביניהם בהיסוס 
לו בקול  מה. המבוגר גבה הקומה רוכן לעבר חברו הצעיר, ומשיב 
את  לעשות  צריכים  אנחנו  בכלל?  משנה  זה  "מה  ושקט:  רגוע 
השליחות שלנו! נגיע לקומה שלישית, נקיש בדלת ונדע אם הגענו 

למקום הנכון...". 
הדלת בקומה השלישית נפתחת לפתע בקול רעש גדול. דרכה יוצא 

מהבית אדם בעל מראה לא סימפטי בעליל. 
הוא יורד אל תוך החושך, כמעט מתנגש בשניים העולים במדרגות. 
אדם מהשורה לו היה נקלע לסיטואציה הזאת, בוודאי היה סב על 
או  אליו.  ייטפל  המפחיד  שהטיפוס  לפני  נפשו  על  ונמלט  עקביו 
אולי היה עומד על מקומו, משותק מאימה ועוצר את נשימתו עד 

שיחלוף על פניו. 
אבל הם לא נרתעים, הגבוה מושיט לו יד לשלום: "סלח לי צדיק, כאן 

מתגורר ששון יצחקי?"
הוא מנסה למקד בו מבט מבולבל, "מי? ששון? אה כן, זה הבן שלי, 
אבל אני לא אשם... תאמינו לי שאני לא אשם... מה שקשור אליו 
תדברו אתו, כבר מזמן הפסקתי להתעסק בעניינים שלו, אם הוא 
חייב לכם כסף או שאתם 'חייבים לו מכות' זה עסק שלו אתכם, אני 

לא קשור...".
רע...  דבר  שום  לנו  עשה  לא  "הוא  הגבוה,  לו  משיב  לא...",  "לא 
רוצים להציע  ההיפך, שמענו עליו דברים מאוד טובים. לכן אנחנו 
שיקבל  במתיבתא,  ללמוד  אותו  שניקח  שתסכימו  ההורים,  לכם, 
חינוך יהודי, ערכי ושורשי. הבנו שהוא נער טוב מטבעו ויש לו עתיד 

גדול, הוא יהיה תלמיד חכם גדול אם תסכימו". 
הוא אולי הבן שלי, אבל  רוח: "תקשיבו,  אביו של ששון הפך קצר 
שלי,  הזהות  מתעודת  אותו  מחקתי  שלו.  אבא  לא  מזמן  כבר  אני 
לא  שלי  בבית  ישן  שהוא  זה  רחוב.  מילד  יותר  לא  הוא  ומבחינתי 

אומר שאני גם צריך לדאוג לו". 

הפטיר  רוצים",  שאתם  לאיפה  אותו  שתיקחו  בעיה  שום  לי  "אין 
תחזירו.  אל  ובבקשה  אותו,  "קחו  לאיטו.  במדרגות  יורד  בעודו 
שמעתם? אתם לא צריכים אפילו לספר לי לאיפה לקחתם אותו. זה 

לא מעניין אותי בכלל, רק שתדאגו שלא יחזור הביתה". 
השניים הביטו זה בזה, משכו בכתפיהם, והמשיכו לטפס את מעט 
המדרגות שעוד נותרו להם. הנמוך מבניהם כבר חשב להתייאש, לפי 
המוזנח,  בבניין  ששון  את  להשאיר  עדיף  אולי  האבא,  של  התיאור 
"זה לא עסק  הגבוה:  ידע מראש מה תהיה תשובתו של  הוא  אבל 
שלנו", הוא יגיד, "אנחנו רק עושים את השליחות שלנו, התוצאות 

והסיכויים לא משנים לנו שום דבר". 
ונקשו  פתוחה,  שנותרה  לדלת  ניגשו  במדרגות,  לעלות  סיימו  הם 
היום  קשת  לאשה  הגבוה  אמר  טוב",  "ערב  נמרצות:  נקישות  עליה 
עם  לכאן  ובאתי  קראם,  ירחמיאל  לי  "קוראים  בפתח,  שהתייצבה 
החבר שלי חיים פוקס, כדי לפגוש את הבן שלכם, את ששון יצחקי...". 

במקום הנסיעה לים
"זה התחיל בחודש אלול תשכ"ז", מספר הרב חיים פוקס. "הייתי אז 
בחור צעיר בשיעור א' ישיבה גדולה. באתי ללמוד בישיבת גרודנא 
באשדוד, שהיתה אז ישיבה חדשה מאוד. בחודש שבט פתח הרב 
מפוניבז'  את הישיבה באשדוד, ואני הייתי מבין הבחורים הראשונים 

שזכו ללמוד בה בשיעור א' באלול תשכ"ז. 
"הרב מפוניבז' שלח אז קבוצה של בחורים מ'קיבוץ', כ-30 בחורים 
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למדו אתנו בזמן חורף, והגיעו גם בחורים מ'קול תורה'. היו גם כמה 
אחד  ב'.  בשיעור  בודדים  כמה  ועוד  א',  בשיעור  בודדים  בחורים 

מהבחורים שבאו מפוניבז' היה הגאון רבי ירחמיאל קראם זצ"ל. 
התחדשות,  הרגשה  היתה  ובהתלהבות.  בשמחה  היה  "הלימוד 
הרב  של  מיסודו  מבטיח,  עתיד  עם  חדשה  ישיבה  זמן,  תחילת 
צריך  מה  תורה'.  ו'קול  פוניבז'  של  התלמידים  טובי  ועם  מפוניבז', 

בחור ישיבה יותר מזה? 
סדר  ולאחר  כרגיל,  בוקר  ארוחת  כרגיל,  שחרית  שישי,  יום  "הגיע 
פשוט.  בצריף  ששכן  האוכל  בחדר  צהרים  לארוחת  ירדנו  הלימוד 
מטבח לא היה שם, האוכל היה מגיע במכונית של הישיבה, מהמטבח 

של פוניבז' בבני ברק. 
"שלחו אז סיר של אטריות מבושלות, זאת היתה ארוחת הצהרים 
קינמון,  הוסיפו לאטריות קצת  יום שישי. אצלנו בחדר האוכל  של 
והיינו  הותרנו  שבענו,  אכלנו,  הצהרים.  ארוחת  את  השביחו  וכך 

מרוצים, לא היינו צריכים יותר מזה. 
"אחרי האוכל יצאנו החוצה מהצריף הלוהט, וידענו שעכשיו יש לנו 
עוד כמה שעות טובות עד שתיכנס השבת. מבחינת הישיבה אנחנו 

משוחררים לעשות ככל העולה על רוחנו. 
"חלק מהבחורים רצו ללכת לים. אנחנו באשדוד, הים לא רחוק, כמה 
דקות הליכה ונגיע לים, נשחה ונחזור לקבל את השבת כדת, כראוי 

וכנכון. 
"פתאום ניגש אלי בחור גבה קומה, מהחדשים. ידעתי שקוראים לו 
ירחמיאל ושהוא מכונה בפי חבריו 'ירח', אבל לא הכרתי אותו כל כך. 
הוא ממילא היה מה'עלטרערס', מהמבוגרים, ואני הייתי מהצעירים, 

כך שלא חשבתי שאני אמור להיות חבר שלו. 
"אבל משום מה מצאתי חן בעיניו. אני לא יודע למה, אבל הוא פשוט 
ניגש אלי והצביע על הבניינים שהיו שם, מעבר לחולות שבמרכזם 
'זה  לי,  אמר  הוא  בניינים',  שלושה  שם  'יש  שלנו.  הישיבה  נבנתה 
קרוב לכאן, והבניינים האלו נראים כמו שיכונים של עולים. מה אתה 
ונראה אם  נדפוק על הדלתות  ונלך לשם,  אולי תבוא איתי  אומר? 
יש שם ילדים שאפשר להעביר ללימוד בתלמודי תורה ובמתיבתות, 
עבורם  לפתוח  או  לישיבות,  להכניס  שאפשר  נערים  שם  יש  אולי 

שיעורי תורה כאן באזור? בוא נראה מה קורה שם... אתה בא?'. 
מיובל  למעלה  במשך  ידו  מתוך  ידי  משה  לא  ומאז  איתו,  "הלכתי 

שנים".

לא רק שנורר
פנקס  בידו  קראם  הרב  החזיק  בניינים  שלושה  לאותם  "כשהלכנו 
ועיפרון. כשדפקנו על הדלתות, הוא התחבב על האנשים במהירות, 

דיבר מהלב, והקפיד לרשום בפנקס כל פרט מידע רלוונטי. 
רובם  ועוד.  גרוזינים, מרוקאים  עולים פרסים,  היו של  "המשפחות 
היו אנשים שומרי מצוות או לפחות שומרי מסורת ברמה כזאת או 
יותר.  יהודי  חינוך  יקבלו  כולם רצו שהילדים שלהם  אחרת. כמעט 
לכן זה לא היה קשה במיוחד. לא היתה שם שנאה לחרדים, לא היתה 
סלידה מאתנו. ברוב המקרים דווקא שמחו לקראתנו, שמחו לשתף 

אבל  פעולה,  לשתף  רצו  עצמם  הנערים  תמיד  לא  פעולה.  אתנו 
ההורים ברוב המקרים שמחו על כך מאוד. 

אלו  היו  המתיבתות.  של  הגדולה  הפריחה  היתה  העת  "באותה 
המקבילות החרדיות של 'חטיבת הביניים' בחינוך הממלכתי. 

י"ב.  כתה  עד  ותיכון  ח'  כיתה  עד  יסודי  היו  הספר  בתי  "בתחילה 
אחר כך שינו, ואת כיתות ז' ח' הפכו לחטיבת ביניים. היו מהפעילים 
שחששו שלהוציא מהבית ילד או ילדה לפנימייה כבר בכיתה ו', יהיה 
קשה. אך הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל טען שאדרבה, יהיה יותר 
קל. והוא צדק. בסופו של דבר היה זה מה שהביא להקמת מתיבתות 

רבות עם פנימייה ועם חדרי אוכל, עם תנאי משופרים. 
במקום.  והשהייה  הלימודים  עבור  כסף  לשלם  נדרשו  לא  "ההורים 
כך שגם מבחינה כלכלית זה היה יותר קל להם לשלוח את הילדים 
וגם  בבית,  הכספי  והעול  מהלחץ  קצת  שמוריד  מה  למתיבתא, 
עם  יותר,  איכותי  וחינוך  יותר,  נוחים  גשמיים  תנאים  לילד  מעניק 

חיבור למסורת ולערכים, כל מה שההורים חלמו עליו. 
את  בפניהם  להציג  לשכנע,  לבוא  צורך  היה  הכל  למרות  "אבל 
נערים  עם  גם  עבדנו  במתיבתא.  מהלימוד  יקבל  שהילד  ההטבות 
ילדים  עם  גם  כמו  למתיבתא,  ללכת  יכלו  לא  שכבר  יותר,  בוגרים 
גם  מסגרות  היו  חרדי.  לחינוך  ירשמו  שההורים  שרצינו  קטנים, 

לבנות, והעבודה היתה רבה. 
שהרב  והילדות  הילדים  ומספר  גדלה,  ההשקעה  השנים  "במשך 
מלא  שותף  שהיה  פוקס  הרב  מספר  עצום",  היה  אז  הציל  קראם 
לכל הפעילות. "היה לו טנדר, והוא היה ממלא אותו ילדים ושולח 
למתיבתא בבאר יעקב, למתיבתא ביהוד, למתיבתא בבני ברק וכן 
עם  יום  מידי  כמעט  ויוצא  חוזר  היה  הטנדר  נוספות.  למתיבתות 
קבוצה נוספת של ילדים. היו תקופות שממש עבדנו תחת לחץ כדי 
להספיק, להכות בברזל בעודו חם, כשכולם מתלהבים ורוצים ללכת 
נערים  מאותם  אחד  כל  בדרך,  אחד  אף  נאבד  שלא  תורני,  לחינוך 
לו  שנמצא  עד  ההמתנה  בזמן  חשש,  להתמלא  או  להתחרט  עלול 

מקום ודרכי תחבורה.
ילד כזה  "אבל הרב קראם לא עצר שם. הוא לא הסתפק בזה. כל 
שהגיע לגיל בר מצוה, הרב קראם היה עוזר לו עם ביגוד, עם תפילין, 
כובע וחליפה. ידענו שאם לא יהיה לו כובע, אם לא תהיה לו חליפה, 
נמוך  יהיה  בישיבה  שיישאר  הסיכוי  ולכן  ישיבה,  בן  ירגיש  לא  הוא 

יותר. אם אתה רוצה שיישאר, צריך 'לבגד' אותו בהתאם. 
הרב  חשוב,  עניין  בזה  ראו  לא  גם  והם  לזה,  כסף  היה  לא  "להורים 
ילד. הוא הקים אז  נער, לכל  ושילם לכל  קראם פשוט הוציא כסף 
את 'קרן עזרה לתלמידים', ובאמצעותה היה מממן את זה. לשם כך 
הוא אסף וקיבץ כסף בכל מקום אפשרי. פעילות זו נמשכה עד יום 
פטירתו, תלמידי ישיבה רבים לבושים היום בחליפות, כובעים וביגוד 

שקיבלו מהרב קראם, בין אם הם יודעים על כך ובין אם לא. 
זוכר,  "אני  פוקס,  הרב  מספר  עצומה",  דשמיא  סייעתא  לו  "היתה 
לסייע  כדי  כסף  לגייס  שחייבים  ראה  הוא  שבה  תקופה  שאחרי 
לבחורים, ולבסס את מעמדם כבני ישיבות, לא נותרה ברירה והוא 

נאלץ לנסוע לאמריקה בפעם הראשונה. 
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  אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

1-800-20-18-18
שיחת חינםבין השעות 7:30 ל- 10:30 בערב

או בטל': 073-7078388

קשה לך?
זקוק לעזרה?

"הוא לא ידע אנגלית, מאוחר יותר הוא ניסה ללמוד קצת, אבל גם 
אז האנגלית לא היתה משובחת במיוחד, בלשון המעטה. 

"כשהגיע לאמריקה בפעם הראשונה, הוא נסע גם ללייקווד. הגיע 
לייקווד  בישיבת  התפילה  אחרי  ומיד  גדולה  מנחה  לתפילת  לשם 
יוצאים לארוחת הצהרים,  המפורסמת, כשכל הבחורים והאברכים 
ומה  לשהות  יכול  הוא  איפה  ולבדוק  להתמקם  שהספיק  לפני  עוד 
המדרש  מבית  היורדות  במדרגות  קראם  הרב  נעמד  לעשות,  עליו 
יחד עם שני אברכים מקומיים שהכירו אותו, והתחיל לצעוק בקול 

גדול 'קרן עזרה לתלמידים אשדוד, קרן עזרה לתלמידים אשדוד'. 
"האנשים שם בלייקווד לא הבינו, מי זה האיש המוזר הזה שצועק 

ככה, פשוט נעמד עם צלחת לקליטת המטבעות, ומתחיל לצעוק. 
את  שעושה  חכם,  תלמיד  ביהודי  שמדובר  הבינו  הם  מאד  "מהר 
משם  יצא  הוא  כסף,  לו  לתת  התחילו  ופשוט  שמים,  לשם  מעשיו 
האש  טבילת  היתה  זאת  דולרים!  אלפי  כמה  עם  שעה,  חצי  אחרי 

הראשונה שלו בארה"ב. 
במנהטן  הסתובב  גדולים,  לגבירים  ופנה  השתדרג,  הוא  "בהמשך 

ובכל מקום שבו שמע שיש כסף, והיה מגייס סכומים גדולים יותר.
שהיה  ירחמיאל,  מר'  מבוגר  יותר  קצת  אמריקאי,  יהודי  לי  "סיפר 
ממש 'חסיד' שלו. הוא גר במונסי, ובכל פעם שר' ירחמיאל היה בא 

לשם, היהודי הזה היה נרתם לעזור ולסייע לו. 
"פעם אחת הם הגיעו לביתו של גביר גדול, הידיד ממונסי החנה את 
ירחמיאל   לרב  הסביר  הוא  עשיר,  יהודי  של  מהחניה  ביציאה  האוטו 
שהגביר הזה כל פעם בורח. ברגע שהוא רואה אותו בדלת מביא אליו 
איזה משולח מישראל, הוא יוצא מהדלת האחורית, נכנס לרכב ונוסע. 
והרב  הדלת  על  דפק  בחיוך,  אמר  לברוח",  יכול  לא  הוא  "עכשיו 
קראם הוציא מאותו יהודי סכום כסף גדול מאוד, כמובן רק לאחר 

שאותו יהודי אמר 'רוצה אני' בפה מלא...". 

כמועמד לראשות העיר
"מי שישמע את הסיפורים האלו", אומר הרב פוקס, "עלול לחשוב 
לא  זה  אבל  ומעלה...  משכמו  'שנורר'  היה  קראם  ירחמיאל  שרבי 
היה המצב. הוא לא היה שנורר, הוא היה שליח, שליח של ההשגחה 

העליונה. 

נתון הוא מילא את שליחותו. אם השליחות היא להיות  "בכל רגע 
שנורר באמריקה, לו יהיה כן. אם השליחות היא לנקוש את דלתות 
הוא עושה את השליחות  אז  ילדים למתיבתות,  ולשלוח  באשדוד, 

שלו. 
"לא רבים זוכרים, אבל באותן שנים ראשונות הוא התמודד לראשות 
ירחמיאל?  ר'  מתפלאים.  בטח  אותו  שהכירו  מי  אשדוד...  העיר 
ראשות עיר? מה פתאום! הוא היה כזה מתמיד גדול, מה לו ולראשות 

העיר? 
הקהילה  באשדוד,  חדשים  אז  היינו  היה:  כך  שהיה  מעשה  "אבל 
מריצים  שאנחנו  הוחלט  ולכן  כלשהי,  להכרה  זכתה  לא  החרדית 
אחד  בפתק  מצביעים  היו  אז  העיר.  למועצת  חרדית  רשימה 
שנבחרו  הרשימות  מראשי  אחד  כל  הבחירות  ולאחר  לרשימה, 
למועצה, היה מנסה להקים קואליציה, ומי שהצליח הוא היה ראש 
העיר, כמו שנהוג היום בבחירות לכנסת. לכן כל ראש מפלגה היה 

מתמודד בעצם על ראשות העיר. 
"ידענו שהרשימה שלנו לא תצליח לכבוש את כס ראשות העיר, וגם 
לא חשבנו שנצליח להכניס נציג למועצה, אבל רצינו להוכיח שיש 
לנו 150 או 200 קולות, בעיר שמנתה אז 20 אלף תושבים, שיתייחסו 
אלינו בצורה קצת יותר רצינית, ושחברי מועצת העיר יבינו שאפשר 

לעשות אתנו עסקים, ומי יודע, אולי בפעם הבאה נצביע עבורם... 
"אבל מי הוא זה ואיזה הוא שיתמודד בראש רשימה כזאת למועצת 
העיר? הרי מדובר בבושות נוראיות. שמו ותמונתו יתנוססו בראש 
חוצות, במסגרת הקמפיין הוא יספר, כמובן, איך בדיוק הוא מתכוון 
 200 רק  יקבל בסוף  ולבסוף  להתנהל לאחר שיתמנה כראש העיר, 

קולות.... זה מגוחך. 
"בא ר' ירחמיאל ואמר 'אני מוכן. למה לא? זה ירבה כבוד שמים? זה 
ישיג יחס טוב יותר ליהדות החרדית באשדוד? אז אני מוכן. הכבוד 
שלי לא מעניין!'... והוא התמודד, ואכן הצלחנו להשיג אז למעלה 
שונה,  היה  אלינו  היחס  ומאז  מדהים,  הישג  היה  זה  קולות,  מ-500 

ונציגים מרשימות שונות התחילו להתייחס אלינו בכבוד...".

חתיה השני של השיחה המרתקת ומלאת העובדות, מחייו ועעלו של 
הגר"י קראם זת"ל, יועיע אי"ה בגיליון 'לקראת שבת' בשבוע הבא.

המשך בעמוד 25
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שמעתי מידידנו, המשעיע הרה"ת רבי אהרן טויסיג שליט"א : עעם אחת 
בעת ששהה בחדרו של עוסק הדור, הגאון מרן בעל 'שבט הלוי' זתוק"ל, 
נכנס יהודי שהיה גר בקיבוץ, ואם היו נקלעים לביתו, מן הסתם לא היו 

שותים אתלו אעילו כוס מים. היהודי הזה שאל את בעל 'שבט הלוי' 
שאלה – אבל לא סתם שאלה – אלא שאלה מיוחדת ומרוממת, הראויה 

לאחד מבני העלייה שבדור לשאול...

 הגאון רבי שלמה זלמן ערידמן שליט"א, אב"ד סאנטוב ליקווד, 
על יראת שמים טהורה העומדת לעד

"ְוָרָאהּו ַהֹּכֵהן... ְוִטַהר ַהֹּכֵהן..." )ויקרא י"ג, י"ז(

שמעתי עובדא נפלאה ביותר, מידידנו המשפיע המפורסם הרה"צ 
'אלכסנדר',  בישיבת  רוחני  משגיח  שליט"א,  טויסיג  אהרן  רבי 
מהיושבים ראשונה בקרית מלך רב קרית וויז'ניץ בני ברק, וכך סיפר:
פעם אחת בעת ששהה בחדרו של פוסק הדור, הגאון האדיר מרן 
לא  היהודי  שאלה:  עם  אחד  יהודי  נכנס  זצוק"ל,  הלוי'  'שבט  בעל 
ואם  בקיבוץ,  גר  היה  הוא   – בירושלים  ולא  ברק  בבני  לא  דר  היה 
היו נקלעים לביתו מן הסתם לא היו שותים אצלו אפילו כוס מים. 
היהודי הזה שאל את בעל 'שבט הלוי' שאלה – אבל לא סתם שאלה 
– אלא שאלה מיוחדת ומרוממת, הראויה לאחד מבני העלייה שבדור 

לשאול.
בתימהון  הלוי'  ה'שבט  עליו  הסתכל  שאלתו,  את  להרצות  כשגמר 
האדם:  את  שואל  הוא  התרגשות  ומתוך  עצומה,  בהערצה  מהול 
לו  אמר  ואז  הלה,  הסכים  שאלה?",  אותך  לשאול  יכול  אני  "האם 
ה'שבט הלוי': "הרי שאלה כזאת לא היה שואל אפילו אברך כולל, 
היושב ולומד כאן באחד מהכוללים הרבים בבני ברק, והלא שאלה 
זו מתאימה לאחד מבני העלייה שבדור לשאלה, אני מבקש ממך – 
אמור לי – במה זכית? איך מגיעה אצלך כזו דרגה של יראת שמים?"
אמנם  בקיבוץ,  גר  אני  מכאן,  מקום  בריחוק  גר  "אני  היהודי:  השיב 
מקפיד  ואני  הרב,  של  השיעור  את  לשמוע  שישי  ליל  בכל  בא  אני 
מאוד שלא לחסר אפילו שיעור אחד – את שפת האידיש אינני מבין 
כל כך טוב – מה שאני מבין הרי טוב, ומה שאינני מבין אז לא, אמנם 
לי  שגרם  מה  שזה  וכנראה  מאוד,  עלי  משפיעה  השיעור  שמיעת 

להגיע לדרגה נשגבה זו של יראת שמים, כדברי הרב...
ממקומו,  זצוק"ל  הלוי'  ה'שבט  קם  דבריו,  את  להרצות  כשסיים 
ואמר  עצומה,  והתרגשות  באהבה  אותו  וחיבק  יהודי,  לאותו  וניגש 

לו: "אשריך! אשריך! אשריך ואשרי חלקך!"...

סיפר כ"ק אדמו"ר מתולדות מרדכי שליט"א, במסיבת 'מלוה מלכה' 
לבית חינוך לבנות מסויים בעיר לייקווד:

בעניין  דבר  איזה  לשנות  בהנהלה  רצו  מסויים,  לבנות  חינוך  בבית 
ודנו בזה בכובד ראש.   – הנהגת המוסד – דבר הנוגע לחינוך הבנות 
לאחר שהחליטו שצריכים לשנות את הדבר, הלכו חברי ההנהלה אל 
נשיא המוסד, והציעו בפניו את רצונם לשנות איזה דבר בבית חינוך 

ההוא, וביקשו ממנו את הסכמתו לכך.
בעוד  אליו  שיחזרו  להם  אמר  הדברים,  את  המוסד  נשיא  כששמע 
יומיים. כשהביעו בפניו את תמיהתם, שאינם מבינים למה אינו יכול 
להשיב להם באותו יום על כך – אמר להם נשיא המוסד: "החלטה כזו 
הנוגעת לחינוך של בנותינו – בנות ישראל – אינני יכול להשיב עליה 
מבלי להתענות קודם יום שלם! מחר – הלא יש לי ברית – ולכך אינני 
לכם,  ולהשיב  להתענות  אוכל  הברית  למחרת  ורק  להתענות,  יכול 

ולכן אמרתי לחזור אלי בעוד יומיים"...
לרבי  ניגשתי  הדרשה  ולאחר  הזה,  מהסיפור  מאוד  התפעלתי 
מוסד  באיזה  לי  שיגלה  ממנו  וביקשתי  שליט"א,  מרדכי  מתולדות 
מדובר, ומי הוא נשיא המוסד. השיב לי, שמדובר בבית חינוך לבנות 
כ"ק  הוא  הלא  המוסד  ונשיא  בוויליאמסבורג,  סאטמאר  דחסידי 

האדמו"ר רבי זלמן לייב טייטלבוים שליט"א, מסאטמאר"...

המשך בעמוד 25
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באחת הנסיעות התטרף אליהם הנגיד רבי יוסף קאבאק זת"ל מנובהרדוק. 
כאשר עתרו בקארעליץ סמוך לעונדק, נכנס הנגיד ענימה ושאל את 

בעלת הבית מה יש לה להתיע היום למכירה? השיבה העונדקאית כי מלאי 
החנות כבר אזל היום, עקב ריבוי הקונים

מאותרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

חז"ל במסכת ערכין )ח, ב( אומרים: "אמר רב פפא צדקתך כהררי 
אל – אלו נגעי אדם. משפטיך תהום רבה – אלו נגעי בתים". מפרש 
להיחלט,  אם  ליטהר  אם  אחד,  בשבוע  נבררין  אדם  "נגעי  רש"י: 
וזהו  ג' שבועות,  נגעי בתים הסגרן עד  ואילו  זו,  גדולה היא  וצדקה 

משפט עד תהום רבה". 
דברי חז"ל הללו מפליאים מאוד; וכי לא נמצאת בעולם צדקה וחסד 
של הקדוש ברוך הוא, יותר מכך שהמצורע נסגר רק לשבוע ימים – 
לבחון אם טמא או טהור הוא? הרי "חסד השם מלאה ארץ", חסדו 
הנגעים  ענין  את  דווקא  נוקטים  ומדוע  ותכלית,  שיעור  לאין  הוא 

כדוגמא לכך שצדקת השם עצומה כהררי אל? 
גם את חלקה השני של דרשת חז"ל: "משפטיך תהום רבה – אלו נגעי 
בתים" יש להבין; וכי מכל המשפטים הנוראים שנעשים בבריאה, אין 
משפט קשה ועמוק כתהום, יותר מהסגר הבית לשלושה שבועות? 
בבריאה  פרט  אין  משפט",  דרכיו  כל  כי  פועלו  תמים  "הצור  הלוא 
שמתנהל ללא משפט מוצדק ומדוקדק עד דק, ומדוע דורשים חז"ל 

כי משפטי השם עמוקים כתהום, דווקא בעניין הנגעים?  
ישיבת  ראש  זצ"ל,  שר  אייזיק  רבי  הגאון  מרן  כתב  נפלא  מהלך 
סלבודקה, אשר כדרכו בקודש שפך אור על דברי חז"ל הקדושים 

הללו, הפשיטם והבהירם בתבונה חודרת ומעמיקה:
אציין, כי שמעתי מדודי הגאון החסיד רבי חיים מרגליות שליט"א, 
שהכיר  זצ"ל,  יודלביץ  אהרן  שמואל  רבי  הצדיק  הגאון  של  חתנו 
לפני  סלבודקה  בישיבת  לימודו  משנות  אייזיק,  רבי  את  היטב 
עשרות שנים, כי כל מי שלמד אצלו, אינו יכול שלא לזכור בערגה 

את הנעימות המיוחדת במינה שחשו תמיד במחיצתו. 
של  וטרחתם  דאגתם  את  לתוכו  הכיל  אייזיק,  רבי  של  הרחב  ליבו 
הכלל והפרט, וסבלנותו הנדירה בנפש חפיצה ומאור פניו לכל יחיד 
ניחן בחושים מחודדים לקלוט  הוא  בנוסף,  היה לשם דבר.   - ויחיד 
בין רגע את נפש האדם העומד מולו, ולדבר הישר לרמתו, לשכלו 
ישיבת  ראש  זצ"ל,  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון  מרן  גם  ולהרגשיו. 
שהדברים  כך  עמו".  לדבר  עדן  גן  טעם  "הרגישו  התבטא:  מיר, 

הבאים נאים למי שאמרם:
של  עוונו  באמת  מדוע  לבאר,  אייזיק  רבי  מקדים  דבריו  בראשית 
המספר לשון הרע כה חמור, אשר חז"ל אומרים עליו )ערכין טו, ב( 
והתורה החמירה בעונשו של המצורע  'מגדיל עוונות עד לשמים', 
בצורה כה קשה, שלא ראינו דוגמתו בשאר עבירות שבתורה; מצווה 

להרחיקו ולבודדו מחברת בני אדם, להתעטף באבלות ולהכריז על 
אחיה  משה  על  שדיברה  הנביאה  מרים  אפילו  טמא'.  'טמא  עצמו 

בשוגג, מבלי כוונה חלילה לגנותו או לבזותו, נענשה חמורות.  
אומר רבי אייזיק: זאת משום שהקדוש ברוך הוא אוהב את כל אחד 
ואחד מישראל ומחבבו כבנו אהובו, וכמו שכל אב מסור לא ישקוט 
על שמריו, אם יראה שבזים ומשפילים את בנו או מספרים בגנותו, 
ולא יחסוך כל מאמץ בכדי למנוע זאת ולהגן עליו, כך כאשר אדם 
מישראל מדבר סרה על אדם אחר, אביו שבשמים דורש את כבודו 
דיבוריו  ידי  על  אך  אהובו,  בנו  הוא  המספר  שגם  למרות  ועלבונו. 
כך אומרים חז"ל  ניתק את עצמו מאביו שבשמים.  הרעים כביכול 
)ערכין, שם(: "אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע אמר הקדוש 
כביכול  יתברך  השם  בעולם".  לדור  יכולין  והוא  אני  אין  הוא  ברוך 

מנתק את הקשר עימו עד שישוב בתשובה, רחמנא ליצלן.  
לשבת  לו  וגורם  צרעת,  נגע  עליו  ומביא  מרחיקו  אביו  כך  בשל 
באוזני  אהרן  שהתבטא  כפי  כמת.  ולהיחשב  בדד  למחנה  מחוץ 
רש"י:  פירש  ַּכֵּמת",  ְתִהי  ָנא  "ַאל  הצרעת:  קיבלה  כשמרים  משה, 

"שהמצורע חשוב כמת". עונש חמור שלא מצינו דוגמתו בתורה! 
כל זה כדי שיתבודד עם עצמו, וישים אל ליבו לשוב בתשובה שלמה, 
אל  בשנית  להתחבר  כיצד  ולראות  המגונות,  ומידותיו  דרכיו  לתקן 

אביו שבשמים, ושב ורפא לו. 
דווקא  'משפטיך תהום רבה', למדים אנו  הרי שהנקודה הזאת של 
מנגע הצרעת. כי הנה בדרך כלל כאשר אדם לא פועל מעשה רע 
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בידיו אלא רק חוטא בלשונו, קיימת בו תחושה מסויימת: "מה כבר 
עשיתי?" "רק דיברתי?" "רק אמרתי?". אך לא! כאן אנו למדים עד 
כמה עמוק ונוקב כח המשפט כ"תהום רבה" ממש. כל דיבור ודיבור 
ואהוב  יקר  כבן  הגבוהה,  מרמתו  ליפול  למדבר  לגרום  עלול  אסור 
להיחשב  רבה,  תהום  עד  כפשוטו  ולהתרסק,  הוא,  ברוך  להקדוש 

כמת ממש.
של  שפל  באיזה  ללמוד  אנו  למדים  המצורע,  טהרת  מאופן  גם 
כדי  ומתיש  ארוך  לתהליך  נזקק  הוא  המספר.  מצוי  היה  טומאה 
ושמן  המשחה  בשמן  הזאות  קרבנות,  תגלחת,  ציפורים,  להיטהר; 
הקודש ועוד. כל זה מורה על עומק המשפט וגודל הדקדוק הנורא, 

שמדקדקים עם האדם על כל מילה ומילה היוצאת מפיו. 
 נמצא, כי ענין הנגעים מלמדים יותר מכל דבר אחר, עד כמה חמורים 
ונוראים, עמוקים ונוקבים משפטי השם. לכן אמרו חז"ל "משפטיך 
– אלו נגעי אדם", כי בזה רואים בצורה חדה את עומק  תהום רבה 

המשפט וחומרתו.
והכלימה  הנורא  המשפט  עם  יחד  אייזיק,  רבי  אומר  בבד,  בד  אך 
את  אל"-  כהררי  ה"צדקתך  את  גם  בחוש  לראות  ניתן  הצורבת, 
הצדקה והחסד הגדול שעשה הקדוש ברוך הוא עם האדם, כשהביא 
של  הגדולה  מעלתן  את  גם  כך  בביתו.  או  בבגדו  צרעת  נגע  עליו 

ישראל, שזכו לגילוי שכינה על ידי הנגעים. 

מובהק  וגאון  חכם  תלמיד  באמריקה  התגורר  שנה,  כשמונים  לפני 
בעל פה מפיק מרגליות, בשם רבי אברהם אהרן יודלביץ זצ"ל. הוא 
שימש ברבנות בכמה וכמה ערים גדולות בארצות הברית וברוסיה, 
וחיבר חיבורים מחוכמים ונודעים אשר ה'גדול ממינסק', מרן הגאון 
רבי ירוחם יהודה ליב ערלמן זצ"ל, יצא מגדרו באורח נדיר להעניק 
עליהם הסכמה. בה כתב כך: "ספרו היה לפני כמה פעמים, וראיתי 
נכונים  בדברים  המטרה,  אל  קולע  כיצד  הישר,  דרך  בקודש  דרכו 
וברורים ובראיות ישרות, לכן יצאתי מגדרי לעשות רצונו ולהעניק 

לו הסכמה".  
בספרו 'דרש אב',  מביא רבי אברהם אהרן מעשה, אשר היה לו עד 

בצעירותו וממחיש היטב את הדברים: 
בעיר נובהרדוק חי יהודי פשוט, שלצורך מסחרו היה נוסע בקביעות 
בתחילת כל שבוע אל העיר הגדולה מינסק, שם היה רוכש כמויות 

גדולות של סחורה לצורך חנווני העיר נובהרדוק.
עבודתו היתה קשה ומפרכת, כאשר בסוף השבוע היה חוזר לעירו 
מיוזע ומיוגע, עייף מטרדות הדרך. מיד במוצאי שבת החל מסתובב 
עד השעות הקטנות של הלילה, אצל לקוחותיו הסוחרים כדי לספק 
להם את מה שהזמינו, ולגבות מהם תשלום עבור השבוע הבא. גם 
חצות  אחר  עד  וממשיך  השחר,  בעלות  קום  משכים  היה  למחרת 
היום להסתובב ברחבי העיר לצורך אספקה והזמנת סחורות. אז היה 

רותם את סוסו לעגלתו, ושם את פעמיו לעיר מינסק וחוזר חלילה.
שהצטרפו  נוסעים  ידי  על  קבוע,  באופן  כיסה  הדרך  עלויות  את 
אליו למינסק או לעיירות אחרות שעבר סמוך אליהן על אם הדרך, 

גזל ממנו  נסיעה כפי שהשית עליהם. אמנם הדבר  לו דמי  ושילמו 
עד  ארוכה  שעה  לעיר  בכניסה  המתין  פעמים  כי  מבוטל,  לא  זמן 
שתתמלא עגלתו בנוסעים, ופעמים נאלץ לנסוע עד קצה העיר, כדי 
לאסוף נוסע פלוני שהזמין אצלו מקום מראש. אך בסופו של דבר 

תמיד היתה עגלתו מלאה בנוסעים. 
פעמים  ראשית,  המעטה.  בלשון  'חוויה'  היתה  לא  עימו  הנסיעה 
ויצא לדרכו כבר שקעה החמה,  כל הנוסעים  רבות עד שאסף את 
עמוסה  היתה  העגלה  שנית,  מוחלט.  בחושך  הנסיעה  היתה  וכך 
כלל  בדרך  שלישית,  מאוד.  הקשו  והדחקות  והצפיפות  בנוסעים, 
אלה  כנף.  בעלי  ושאר  ותרנגולים  אווזים  לעגלתו  הנוסעים  צירפו 

הרעישו וקרקרו כל העת, ולא הוסיפו רוגע ושלוה. 
קארעליץ  בעיירה  הראשונה  לתחנתה  העגלה  הגיעה  כאשר 
הסמוכה למינסק, מרחק של כשלשה פרסאות מתחילת הנסיעה, 
עצרה שם העגלה לפוש מעט מעמל הדרך. הנוסעים יצאו החוצה 
ליישר אבריהם ולפשט רגליהם שנכפפו ונדחקו כל הנסיעה, ואנחת 
רווחה נשמעה מפיהם. בתחנה ההיא היה קיים פונדק קטן שניהלה 
אשה יהודיה, בו מכרה מיני מגדניות, אוכל מבושל ושתיה, והעוברים 
ושבים היו נכנסים פנימה להשביע את רעבונם ולהרוות את צמאונם, 

עד שימשיכו בנסיעה. 
זצ"ל  קאבאק  יוסף  רבי  הנגיד  אליהם  הצטרף  הנסיעות  באחת 
למינסק,  רבה  בנחיצות  להגיע  הוכרח  הנראה  שככל  מנובהרדוק, 
ומכיון שלא היתה אז ברשותו עגלה זמינה, החליט להצטרף לסוחר. 
כאשר עצרו בקארעליץ סמוך לפונדק, נכנס הנגיד פנימה ושאל את 
בעלת הבית מה יש לה להציע היום למכירה? השיבה הפונדקאית כי 
מלאי החנות כבר אזל היום, עקב ריבוי הקונים, ולא נותר לה כי אם 
כוס חלב ופת קיבר. בלית ברירה נענה רבי יוסף בחיוב. היא פרסה 
ידיו והחל  והגישה לו את שביקש. הוא נטל את  מפה על השולחן, 

לאכול בתיאבון.  

רבי אברהם אהרן שנוכח שם 
בשעת מעשה, כותב בסערו: "מאז 
ששמעתי את הדו-שיח בין הגביר 
לסוחר, אמרתי בליבי 'תדיק הוא 
השם וישר משעטו, ולא יעלא 
עוד בעיני אם אראה בעולם 
תדיק ורע לו רשע וטוב לו'"
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ולאחר שטיפל  נכנס גם הסוחר בעל העגלה,  כעבור דקות אחדות 
אף  שאל  שיתרענן,  כדי  ושעורים  מים  לפניו  בהניחו  העייף,  בסוס 
הוא את בעלת הבית מה יש היום לאכול? השיבה האשה כפי שכבר 

אמרה לקודמו, שאין בידה להציע כי אם כוס חלב ופת קיבר. 
בחירופים  הפודנקאית,  על  צועק  והחל  נורא,  התרגז  העגלה  בעל 
לא  מדוע  דעת!...  חסרת  שכמותך...  "עצלנית  קשים:  וגידופים 
מאוחרת  בשעה  קונים  לכאן  לבוא  אמורים  כי  בחשבון,  הבאת 
יותר?... וכי נדמה לך שאסתפק היום לארוחת ערב בפת לחם חרבה 

וכוס חלב? בשום אופן לא!... ". 
הוא  מהין  כיצד  הסוחר,  של  הנבזית  מהתנהגותו  המום  היה  הנגיד 
להרעים בקולו על בעלת הפונדק ולגנותה בדברי גנאי ודופי, למרות 

שמעולם לא חטאה נגדו ולא עשתה לו שום מעשה רע?! 
אתה  מפונק  וכי  כך?  תנהג  "מדוע  ושאלו:  הסוחר  אל  הנגיד  פנה 
יותר ממני? הלוא גם אני שרגיל לאכול תמיד בביתי מעדני מלכים, 
הסתפקתי כעת רק בלחם וכוס חלב, ואין לי כל תרעומת או טרוניה 
עליה, כי היא עושה את עבודתה נאמנה, ואילו אתה, שבביתך אוכל 
מן הסתם באופן קבוע רק פיסת לחם וכוס חלב, יש לך עוד טענות 

ומענות?!". 
ורוגז  כועס  כה  אני  כך  בשל  "דווקא  וביה:  מיניה  הסוחר  לו  השיב 
עליה. אתה שבכל ימות השנה הנך יושב בבית מלכים, ונהנה ומשביע 
נוסע  בשנה  פעמים  או  פעם  ורק  ומעדנים,  בתענוגות  רעבונך  את 
למינסק, אכן לא יהיה זה בשבילך 'אסון' אם לא תתפנק פעם אחת, 
ותאכל פת לחם עם כוס חלב בלבד, כי הנה תיכף תשוב לטרקלינך 

ותשלים את שהחסרת.  
"לעומת זאת, אני אף פעם לא יושב בביתי, וכל ימי נמצא בטלטולי 
לי  יהיה  כי לכל הפחות בתחנת העצירה,  דרכים, על כן מצפה אני 
אוכל בריא ומזין לקיים את גופי ולהשיב את כוחותי. הסעודה הזאת 
אינה פינוק או מותרות עבורי, אלא הכרח חיוני לקיום גופי. אם לא 
יכינו עבורי סעודה הגונה, ייכשל כוחי וחלילה עלול אני למות בחצי 

ימי, אשתי תהיה אלמנה ובני יתומים...".
הסוחר הוסיף לאיים על בעלת הפונדק בפסקנות: "אם אבוא לכאן 
פעם נוספת, ואראה כי אין כאן אוכל מוכן לא אכנס לכאן שוב, אלא 
נוגע  שהדבר  כיון  אלא  כנקמה  לא  בו,  לאכול  אחר  פונדק  אחפש 

לחיותי".  
"מאז  בספרו:  כותב  מעשה,  בשעת  שם  שנוכח  אהרן  אברהם  רבי 
ששמעתי את הדו-שיח בין הגביר לסוחר, אמרתי בליבי 'צדיק הוא 
השם וישר משפטו, ולא יפלא עוד בעיני אם אראה בעולם צדיק ורע 

לו רשע וטוב לו'".
כי הנה לכאורה במושכל ראשון, נדמה כי הנגיד צדק בטענתו, מדוע 

הסוחר מתנהג בצורה כה מבישה?! הרי גם בביתו הוא אינו אוכל סעודה 
מכובדת מזו שהציעה כעת בפניו בעלת הפונדק?! אך במושכל שני, 
נתבונן בטענותיו של הסוחר, הגם שודאי אינן מצדיקות את  כאשר 
התנהגותו הפראית, אך הן כבר מסבירות את אוזננו להבין את ההגיון 

שבדבריו, מדוע רוחו כה סוערת והוא מלא כעס ורוגז. 
הרי הסעודה הזאת היא הנאתו היחידה מכל עמלו, כל ימיו עוברים 
עליו בטלטולי דרכים קשים, ואין לו רגע אחד של מנוחת הנפש. אין 
לו פיסת שלוה לשבת בחיק משפחתו, וליהנות מחייו הגשמיים. אם 
גם את סעודתו המכובדת והדשנה שתמיד רכש בפונדק לא תהיה 
לו, הרי שלא נותרה לו שום הנאה מהעולם הזה, וכיצד נצפה ממנו 
לא לכעוס ולהשתולל? אדרבה, דווקא לגביר מדושן העונג לא יארע 
לחם  מעט  ויאכל  הקבועים,  הרגליו  על  אחת  פעם  יוותר  אם  דבר, 
וחלב כמו פשוטי העם, זה אפשרי ואף נסבל. הרי בכל מקרה עוד 

ימים ספורים הוא ישוב למעונו, ויוכל לחזור לתענוגותיו.    
אומר רבי אברהם אהרן: הצדיק נמצא כאן בעולם הזה על תקן של 
גביר. הרי הוא במהותו בן עולם הבא, שם בעולם העליון נמצא ביתו 
האמיתי והנצחי, ורק כאשר יהיה שם ישתכר בשכר מעשיו הטובים, 
חי כאן  הוא עדיין  לכן כאשר  זיו שכינתו.  ונועם  להתענג על השם 
בעולם הזה בדרכו לשם, זה עדיין נסבל שלא יהיה לו כאן כל כך נח, 
שיאלץ לעבור קשיים ונסיונות בדרכו, כי כאמור עיקר חייו ומגמתו 

מכוונות לשם, לזכות למנוחה נכונה בצל כנפי השכינה. 
לא כן הרשע. הרי כאשר הוא יבוא לעולם העליון לא ימצא מנוח, 
הוא יגורש מגן עדן בבושת פנים, ואין לו טרקלין נצחי, שאליו הוא 
אמור לבוא להשביע את רעבונו ולספק את אושרו. לכן הוא נחשב 
כמי שכל ימיו נוסע בדרך ומצוי בטלטולים, והעולם הזה דומה לאותו 
לפונדק, שאם לא ישביעו אותו בטובה לפחות כאן בעולם הזה, לא 

תהיה לו הנאה לעולם. 
הנעשה  על  אמיתי  מבט  לנו  נותנים  הנוקבים,  ונמשלו  המעשה 
בבריאה, לדעת כי גם כאשר מתמודד האדם לא עלינו עם תוכחה, 
נמצא  הוא  בדרך!  נמצא  הוא  כי  סימן  זהו  יסורים,  עם  חלילה  או 
כאן בעולם הזה על תקן של גביר! תיכף הוא נוסע אל בית עולמו, 
ושב אל ארמונו הנצחי! אל העונג והשלוה! בדרך עליו לעבור מעט 
על  מסתכל  כשהוא  הנכסף.  היעד  אל  להגיע  כדי  דרכים  טלטולי 
הדברים בצורה הזאת, כל מה שעובר עליו זה בהחלט נסבל, מובן 

ונלקח בחשבון. 
יהודי תמיד צריך לזכור כי 'כל מה דעביד רחמנא לטב עביד', ותמיד 
כשנפגשים עם ה'משפטיך תהום רבה', טמון בו גם ה'צדקתך כהררי 

אל', צדק רחמים וחמלה. עבודתו של היהודי לגלות אותם! 

)מתוך 'אוצרותיהם אמלא'(
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לעליאתו על כך שהח"ח מגזים, כביכול,  בדבריו, ומקעיד כל כך על הערה 
כזו קטנה שרגילים לומר, על חוסר מלח בתבשיל, אמר לו הח"ח: "בא נלך 

למטבח ונראה מה קורה שם"...

עטעוטי לשון – הם גחלי רתמים!

הרב בנימין בירנתוייג

"ְוִתָּוה ַהֹּכֵהן ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְשֵּׁתי ִתֳּפִרים ַחּיֹות ְטֹהרֹות" )ויקרא י"ד, ד'(

"לפי שהנגעים באים על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, 
קול"  ציפורים שמפטפטים תמיד בצפצוף  הוזקקו לטהרתו  לפיכך 

– רש"י.
והדברים פלא הם!

הרי לשון הרע מזיקה והורגת כמאמר הפסוק בתהילים: "חצי גיבור 
חומרת  להראות  חיים'  ה'חפץ  ומביאו  רתמים",  גחלי  עם  שנונים 
הדיבור של האדם, שבאוושת לשונו יכול להזיק ואף להרוג אנשים! 
להזיק  שטבעו  שור,  ידי  על  להיות  צריכה  היתה  כפרתו  הרי  וא"כ 

ולהרוג, ורק בכך יבין האדם על מה מביא כפרתו. 
ומה הצריכה התורה להביא ציפורים, שבזה לא ישכיל האדם להבין 

שדבריו הם לא רק פטפוטים אלא הורגים ממש?!
האמת היא, שזו צרת עוון לשון הרע, שאנשים חושבים שהם בסך 
כי  הנה  והורגים!!  מזיקים  שדבריהם  מבינים  ולא  מפטפטים,  הכל 
כן כתב הרבנו יונה ב'שערי תשובה' )שער ג אות רב( לבאר, מדוע 
החמירו חז"ל בעוון לשון הרע להחשיבו כג' עברות החמורות וכתב 
שם: "טעם נוסף, שכיון חטא זה נקל בעיניו של בעל הלשון הרע, כי 
יאמר שאינו עושה מעשה רע אלא רק דבר שפתיים הוא, ולא חושב 
על נזקיו הרבים, ולכן לא ייתן אל ליבו לשוב מדרכו הרעה ולא יכיר 

גודל חטאו...".
ציפורים  להביא  הרע  לשון  בעל  על  ציוותה  שהתורה  הסיבה  זו 
הם  הם  שפטפוטיו  לו  ולהזכיר  וישכיל  יבין  שאדם  שמפטפטים, 
ואם היה מביא שור או כל מזיק אחר, הרי היה  המזיקים הגדולים, 
חושב שכל חטאו הוא דווקא אם הזיק ממש בפועל, אבל בפטפוטי 
הם  האלו  שהפטפוטים  התורה  לו  ומזכירה  כלום,  עשה  לא  דברים 
מהם  ולהיזהר  תשובה  לעשות  יש  ועליהם  גדולים,  הכי  המזיקים 

מכאן ולהבא. 

על  הלכות  ספר  להוציא  חיים'  ה'חפץ  מרן  של  להחלטתו  הסיבה 
כמה  דורו,  בני  את  שראה  בגלל  בעיקר  היתה  הרע,  לשון  איסור 
לא  כמה  ועד  מפיהם,  היוצאים  למילים  בקלילות  מתייחסים 

מחשיבים את הכח הנורא הטמון בפטפוטי דברים:
כבר כתב הח"ח בהקדמה לספרו, שעוון לשון הרע היה הפקר בעיני 

הכלל, ולא רצו כלל לקבל תוכחה על כך, והיא זו שזירזה אותו לאזור 
חיל, ולחבר ספר נשגב ונצרך זה.

תבא  כי  פרשת  תערוג  )כאיל  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  והביא 
תשע"ד( בשם תלמיד ראדין הגרא"ט שפירא, שסיפר שהיה יהודי 
בראדין, שרצה להלשין על חבירו שהוא מתחמק מהצבא ]וידוע עד 
כמה היתה סכנה גדולה ברוחניות להתגייס לצבא הרוסי[, ואותו יהודי 
וכששמע  חברו,  על  לשלטונות  להלשין  וילנא  לכיוון  מראדין  יצא 
זאת ה'חפץ חיים', קם ורדף אחרי היהודי כמה קילומטרים, והשיגו 
עוולה  יעשה  שלא  בפניו  ומתחנן  מבקש  כשהוא  הרכבת,  בתחנת 
זו, וילשין על יהודי לשלטונות, אולם האיש סירב בתוקף, וכשראה 
נרגע  היהודי  ]בסוף  לנפשו  עזבו  לשכנעו,  יוכל  שלא  חיים  החפץ 
ודברי החפץ חיים נכנסו ללבו ולא נסע להלשין[, והוסיף, שמעשה 
זה שראה ה'חפץ חיים' שאנשים אינם יודעים כלל את חומרת עוון 
יכולה  מילה  כל  כמה  עד  יודעים  ולא  ורכילות,   הרע  לשון  של  זה 
להזיק ולהרוג, הוא אחד מהדברים שזירזוהו לחבר חיבור על ענייני 

בין אדם לחברו ולשון הרע.
מה'חפץ  ששמע   ,)356 עמ'  הלשון  )ביד  אידלמן  הגר"ז  סיפר  עוד 
ששמע  הלשון,  שמירת  על  ספר  לחבר  בדעתו  עלה  כיצד  חיים' 
מהמקום  ונמלט  וברח  הרע,  לשון  מדברים  אדם  בני  חיים'  ה'חפץ 
עד שנפל מרוב עייפות, ואז כשהוא שוכב באפיסת כוחות, עלתה 

במחשבתו להתחיל לכתוב ספר על הלכות שמירת הלשון.

מעשה שהלך החפץ חיים עם רב חשוב אחד בשליחות לדבר מצוה, 
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הבחור נבוך קמעא, אולם חייג בידיים רוטטות את המסער, ולעתע הועתע 
ונדהם: תלתול טלעון נשמע מהמושב האחורי, וקול נעים ומוכר מאוד 

אמר 'שלום' - את המילה שמע גם דרך הטלעון וגם מאחורי ראשו ממש... 

וגם כיתד חתונה מאולתרת העכה לשדכן מושיע?

הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

"ֹזאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמֹתָרע..." )ויקרא י"ד, ב'(

הימים הנעלים של חג הפסח כבר עברו עלינו לטובה, ובצעדים נרגשים 
אנו פותחים - עד כמה שניתן בימים אלו - את הקיץ הבא עלינו לטובה 
ולברכה, לישועה ולרפואה. הלב מלא בציפיות ובשאיפות, בתוכניות 
וברצונות, במאוויים ובתקוות, ואנו מקווים כי הקיץ הקרוב יהיה מלא 
איתנה  בריאות  ובגשמיות,  ברוחניות  שמימי  שפע  ורחמים,  בחסד 

כמובן ושגרה ברוכה.
לקראת הקיץ, יש מאיתנו המקווים לשמחה, יש המייחלים לרפואה, 
יש הזקוקים להצלחה כלכלית, וכולנו שואפים לחנך את ילדינו היטב, 
לרוות מהם נחת, להצליח להתפלל וללמוד כראוי, לשפר את המידות, 

וכמובן - להיות בריאים ולא לדעת ממגיפות ומנגיפים.
היכן  עצמו  את  שואל  מאיתנו  אחד  כל  יקרו,  אכן  אלה  שכל  כדי 
נמצא הברז השמימי, שאנו יכולים לפתוח אותו ולהרעיף על עצמנו 
חסד ושפע שיאפשרו את מימוש התוכניות שלנו והגשמת התקוות 
את  תרעיף  עליו  שלחיצה  'שאלטר',  אותו  הוא  היכן  בנו.  הכמוסות 
בכל  לזכות  כדי  זקוקים  אנו  לה  דשמיא  והסייעתא  הדרוש  השפע 
האוצרות הללו, כדי להגיע לכל היעדים שצבנו לעצמנו. אז היכן הוא 

באמת?!
- הוא  יהיה לאדם  גילוי מדהים: אצלנו. מי שמכריע כמה שפע  הנה 
האדם בעצמו. מי שקובע אם יזכה לקיץ בריא ומואר, שמח ומאושר 
הישגים,  רווי  קיץ  לו  יהיה  אם  שמחליט  מי  בעצמו.  האדם  הוא   -
הצלחות, שמחות ורגעים יפים - הוא האדם בעצמו! כן, זה תלוי בנו, 

עשה זאת בעצמך!
איך? - פרשת השבוע מגלה לנו. רבותינו חושפים, כי המצורע לוקה 
בצרעת ונגזר עליו ריחוק מביתו - כי הוא הרחיק בין איש לרעהו, הוא 
הרבה פירוד בעולם, ולכן עליו להיפרד מהמוכר לו. כלומר, מה שניתן 
לנו משמים - ניתן לנו כתמונת ראי למעשינו: כפי מה שאדם עושה 
- כך עושים אתו, כפי מה שאדם נוהג - נוהגים עמו, במידה שמודד 

האדם - בה מודדים לו!
לו,  יתנו  ינהגו אתו, מה  איך  מדהים! מסתבר, שהאדם עתמו מחליט 
כיתד ייראה גורלו. משמים נותנים לו בדיוק כעי שמגיע לו - בהתאם 
לתורה בה הוא נוהג, בהתאם לאוען בו הוא מתנהג. אדם רחמן - זוכה 
לרחמים, אדם בעל חסד - זוכה לחסד, אדם הנענה לבקשות זולתו - 
נענים לבקשות שלו, אדם שמסור לחבריו - מסורים כלעיו, וכן הלאה...

את הדרך השמימית הזו, גילה לנו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע בפסוק 
מספר תהלים קכ"א 'השם צילך', כי בורא עולם נוהג עם האדם כמו 
שהאדם  את  בדיוק  עושה  לאדם,  ממנו  צמוד  אין   - הצל  ממש.  צל 
עושה. כשהוא מרים את היד - הצל מרים יד, כשהוא מניף רגל - גם 

צילו מניף רגל. כך גם נוהג בורא עולם, אחת לאחת:
כשאדם נוהג כהלכה - נוהג אתו הבורא כהלכה. כשהוא מרבה חסד - 
מרבים עמו חסד. כשהוא מתאמץ לשמח את זולתו - משמחים אותו 
משמים. כשהוא משליך את יהבו על ה' - ה' משיב לו ביטחון ועותמה. 
התנהגותנו,  של  מדוייק  העתק  היא   - איתנו  שבשמים  אבא  הנהגת 

בדיוק!
בנו,  רק  תלוי   - הבעל"ט  בקיץ  איתנו  שיקרה  שמה  למדים,  נמתינו 
לנחת,  לשעע,  לזכות  רותים  אנו  אם  ידינו.  במעשי  שלנו,  בהתנהגות 
לבריאות, לרחמים, לחסד, לשמחות, לישועות, לערנסה - הבה נעעל 
באותה דרך, להרבות חסד וטוב בעולם, לשמח את הזולת ולהקל עליו, 

לבטוח בה', לקוות רק לו ולהישען רק עליו.
בית שמקים בית...

בענן  הועב  השמחות  עולם  כאשר  אדר,  בחודש  אשתקד  זה  היה 
רבות שתכננו  כה  ומשפחות  ומלואה,  המגיפה שהשתלטה על תבל 
אולמות  סגירת  עם  להתמודד  נאלצו  ילדיהם  נישואי  שמחת  את 
השמחה וההגבלות שהוטלו על קיום חתונות. בימים שעדיין ניתן היה 
חתונה  להיערך  אמורה  היתה  מצומצמת,  במסגרת  חתונות  לערוך 
של זוג צעיר, שלפתע פתאום מצאו עצמם בלי אולם, בלי אפשרות 

לקיים חתונה...
הארץ  ממרכז  יקרה  למשפחה  לפנות  המחותנים  החליטו  להם,  בצר 

Nati Shohat/Flash90
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מטופחת,  חצר  ובעלת  מימדים  רחבת  ונאה,  גדולה  בדירה  המתגוררת 
התקשתה  הפניה,  כשהגיעה  בביתם.  החתונה  את  לערוך  ולבקש 
המשפחה להחליט כיצד לנהוג: מחד גיסא, הלב נקרע על כאבם של החתן 
והכלה, בני הזוג אשר עומדים לפני היום המאושר בחייהם והנסיבות אינן 

מאפשרות להם לשמוח כמתוכנן, הכל משובש ושונה כל כך...
אולם מאידך גיסא, לא קל להחליט כי הבית ייפתח לעשרות אנשים 
העדין  הסלון  את  יהפכו  כבשלהם,  היפה  בחצר  יעשו  אשר  זרים, 
והאצילי לאולם אירועים, ומי יודע כיצד ייראה הבית כתום המהפכה... 
מצב  מה  לדעת  אין  הרי   - כאן  עומד  בריאותי  שיקול  שגם  עוד,  מה 
בריאות האנשים שיבואו, ועל אף שהחתונה עתידה להתקיים על פי 

הנחיות הרשויות, שמא עדיין יש בכך משום נטילת סיכון?
'הרי  ואמרה:  האם  קמה  לעתע  אולם  קלה,  היתה  לא  ההתלבטות 
באועק,  נראית  אינה  וישועתו  שנים,  מסער  מזה  הגרוש  בן,  בביתנו 
לתערנו. אולי זו ההזדמנות שלנו - להקריב ולוותר על ביתנו ערב אחד 
להסכים  בישראל,  בית  בהקמת  אמת  שותעי  להיות  זוג,  לשמח  כדי 
 - שכזו  שמחה  לארח  כדי  הנדרשים  האישיים  המחירים  את  לשלם 
זו ישלח לנו הבורא את ישועתו? אולי אם נשמח ונקים בית,  ובזכות 

נזכה בישועה משלנו - לשמחה ולהקמת בית?!'
כבר  האחרים  הצדדים  הפרק,  על  הועלתה  הזו  שהמחשבה  מהרגע 
איבדו ממשקלם. המחותנים קיבלו הודעה כי המשפחה בעלת הדירה 
הנאה תשמח לארח את השמחה, והודעות נשלחו לקומץ המוזמנים 
פלונית,  משפחה  בבית  ומוצלחת  טובה  בשעה  תיערך  החתונה  כי 

אשר תארח את השמחה. 
עזרתה  את  המשפחה  ביקשה  בבית,  החתונה  קיום  הסדרת  לצורך 
המארחת  המשפחה  עם  שתיאמה  אירועים,  ומעצבת  מארגנת  של 
כי היא תבוא בבוקרו של יום, ותחל להכין את רחבת הכניסה כאולם 
קבלת פנים ותמונות, את החצר תהפוך לרחבת חופה נאה, וכמובן - 
בו תיערך הסעודה. עם שחר הגיעה האשה,  את סלון הבית לאולם 
הערב  שעות  גם  כולל  היום,  כל  לאורך  שנמשכה  במלאכתה  והחלה 

בהן התקיימה החתונה.
לאחר שהחתונה התקיימה בשמחה ובטוב לבב, החלה האשה לארוז 
את הכלים והחפצים שהובאו לצורך קיום החתונה, ולהחזיר את הבית 
אחר  מאוחרות  שעות  עד  ועמלה  עבדה  היא  השגרתית.  למתכונתו 
חצות ליל, ובני המשפחה המארחת התפעלו מהליכותיה וממסירותה, 
מעבודה ומהתנהגותה. כשסיימה, נקשרה שיחה בין האשה לבין אם 
כה  בימים  עבודתה  צורת  אודות  שהתעניינה  המארחת,  המשפחה 

טרופים ומבולבלים...
המילים  את  אומרת  האשה  את  כששמעה  אוזניה,  הזדקעו  לעתע 
העעם  טוב.  לי  משלמים  לי,  משלמים  כלל  בדרך  'תראי,  הבאות: 
להקים  מייחלת  שנים,  מסער  מזה  גרושה  אני  כי  להתנדב,  החלטתי 
את  עושה  אני  בתשלום,  תורך  שאין  להם  אמרתי  לכן  בישראל.  בית 
השמחה הזו מכל הלב, כדי לשמח זוג תעיר, מתוך תקווה שבורא עולם 

ישמח אותי...'
המשפטים האחרונים הלמו בראש אם המשפחה המארחת כקורנס. 
היא שומעת את הסיפור שלה: הסכמה נדיבה להיות שותפה בשמחה, 

את  נידבה  היא  גם  בעטיה  הסיבה  זו  הרי  בית!  להקים  תקווה  מתוך 
ביתה! ובנוסף, אשה זו גרושה מזה כמה שנים, בדיוק כמו הבן שלה!

ענבי הגפן בענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל: את הסוף אתם מנחשים 
לבד, עוד לפני חג הפסח התקיימה שמחת האירוסין הנרגשת, כאשר 
האשה שהתנדבה לשמח זוג צעיר ולערוך את החתונה בהתנדבות - 
בן המשפחה שאירחה בביתה את החתונה במסירות  מתארסת עם 
הצעיר  הזוג  הם  הלא   - השדכנים  כי  לציין,  אולי  למותר  רבה.  כה 
שהתחתן ובזכותו באו הגרוש והגרושה בברית האירוסין - ויתרו על 

שכרם כמובן...
בית,  בהקמת  שותעים  להיות  כדי  אחת  משעחה  של  מאמץ  מדהים: 
משתלב במאמתיה של אשה להיות שותעה בהקמת אותו בית, וסוף 
דבר שהבית שהוקם במאמץ המשותף, הועך לשדכן שמקים בית בין 
שני המתאמתים... כי כשיהודים מתאמתים לשמח, עועלים מכל הלב 

למען זולתם, הקדוש ברוך הוא משלם להם באותה מטבע, ובמזומן!
כלעיו  לנהוג  מעליו,  להקל  הזולת,  את  לשמח  מתאמץ  שיהודי  ככל 
בחסד וברחמים - כך ה' יתברך נוהג אתו, משיב לו כגמולו הטוב. ככל 
שיהודי עותח את לבו, מעניק לזולתו, עועל למען רעהו - כך ה' נותן 
וידידים, הבה  נתאמץ למען חברים  לו, עועל עבורו. הבה  לו, מעניק 
ונזכה   - נעשה הכל כדי לשמח את הזולת, לגמול חסד, להרבות טוב 
חסד  שעע  הטוב  מאותרו  לנו  יעניק  עימנו,  טובו  ירבה  עולם  שבורא 

ורחמים, שמחה וברכה לרוב!

יהלום שנגנב, נשמה שנמתאה...
אחריו  מותיר  נסתלק,  המשפחה  שאב  בבית,  מתחיל  הבא  הסיפור 
אלמנה ויתומים. איש לא שת לבו אל היתום הגדול שבחבורה, בחור 
צעיר כבן 15, אשר האסון גרם לו לזנוח את הדרך בה חינך אותו אביו. 
הלה קם ועזב את הישיבה בה למד, נסע לחו"ל והחל לעבוד בסיוע 

ליהלומנים בבורסת היהלומים.
והחל  היטב,  היטב  המקצוע  רזי  את  הנער  למד  משנה,  פחות  בתוך 
עוסק בעצמו בתיווך יהלומים. בימים ההם גאו בו הרהורי חרטה על 
דרכו הרוחנית, הוא חש כי מוטל עליו לשוב בתשובה שלימה ולחזור 
לארץ הקודש, לשוב לשקוד על דלתי התורה ולהדק את הקשר עם 
יעשה  מסויים  סכום  בידיו  כשיצבור  כי  החליט  הוא  שבשמים.  אבא 
עוד  לו  קרץ  הגדול  הכסף    - הסכום  את  שצבר  לאחר  גם  אולם  כך, 
ועוד, והוא שקע במסחר היהלומים, שוכח את ההחלטה הזו ומשקיע 

בביזנס את כל יישותו...
ויהי לתקופת הימים, נתן הבחור הלז - שכבר הפך לסוחר מוכר וידוע 
לו עיסקה  ויתווך  בו  כדי שיסחר  ונדיר לאחד מנאמניו,  יקר  יהלום   -
טובה. עוברים יום יומיים ואף שבוע שבועיים, ואותו 'נאמן' הסתבר 
כלא כל כך נאמן... הלה נעלם עם היהלום היקר ששוויו הון תועפות, 
מדי פעם עונה בקצרה לטלפון בתירוץ אגבי כי הנה תיכף הוא מביא 
מתירוצים  תירוצים  אחרת,  למדינה  טס  בדיוק  שהוא  או  הכסף  את 

שונים - וכסף אין...
עד מהרה הבין הסוחר, כי ה'נאמן' לשעבר אינו אלא נוכל, נוכל גדול 
ומתוחכם. הוא קנה את אמונו עוד ועוד, התאזר בסבלנות עד שהועקד 
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והתרסק  נשבר  לבו  ואיננו.  נעלם  ואז  מאוד,  ונדיר  יקר  יהלום  בידו 
בקרבו, חלק גדול מרווחיו עד אז היו מושקעים באותה מרגלית נדירה 

ויקרה, אשר אבדה ממנו לעולם!
נבוך ומבולבל, ישב הסוחר באותו ערב, מנסה להבין איך קרה לו אסון 
ורימה  גדול בידי אדם לא אמין, ששיקר  כזה, כיתד העקיד סכום כה 
אותו במתח נחושה. לעתע נזכר, כי גם הוא שקרן לא קטן: הן הבטיח 

לבורא עולם שישוב לארץ וישקוד על התורה, ולא עמד בהבטחתו!
וכמה כסף  יתירה מזו, כשהוא מחשב את שווי האבן שנגנבה ממנו, 
עוד נותר בידיו - הוא מבין שבעצם האבן הזו שווה בדיוק את הסכום 
שהרוויח מאז אותה הבטחה שהבטיח לשוב ארצה, הוא פשוט חזר 
הזו  המחשבה  הבטחה!  אותה  את  שהבטיח  בעת  היה  בה  לנקודה 
עמד  לא  שמישהו  סיבב  עולם  שבורא  לו  הסתבר  אותו:  הבהילה 
בדיבורו כלפיו - בדיוק כפי שהוא לא עמד בדיבורו והבטחתו לבורא 
עולם, והנה כי כן - שווי רכושו שב לאותו שווי שהיה בעת החל להפר 

את ההבטחה!
מברר  לארץ,  טיסה  והזמין  הסוחר  הבחור  קם  נחושה,  בהחלטה 
שכאשר  החליט  הוא  כעת.  למתבו  מתאימה  ישיבה  על  בינתיים 
ינחת בארץ יבקש להיכנס לאותה ישיבה, ואכן יעמוד בדיבורו - כעי 
שהבטיח לאבא שבשמים. אולם בבואו ארתה, התעסק רבות בביקורים 

משעחתיים וחלוקת מתנות, ואת הכניסה לישיבה דחה עוד ועוד...
מה גם, שפתאום החלו בו הרהורים וערעורים. למה שראש הישיבה 
יקבל אותו, הרי רק יבחן את מראהו - וכנראה ידחה אותו מיד. ובכלל, 
מי אמר שמתאים לו, ולמה לו באמת להיכנס לישיבה... - היצר הציף 
את לבו בקושיות ותירוצים, עד שהחליט כי יצא ידי חובתו בכך שהגיע 

לארץ, והוא כבר מזמין טיסה חזור...
יום לפני מועד הטיסה, נסע הבחור לתומו בדרכים, וביציאה מהעיר 
את  עוצר  הבחור  ל'טרמפ'.  הזקוק  פנים  נשוא  ביהודי  מבחין  הוא 
ומכיוון שמדובר היה  ומתיישב מאחור,  נכנס  מכוניתו ההדורה, הלה 
בדרך ארוכה למדי שהתארכה בשל פקקים - נקשרה ביניהם שיחה 

נעימה למדי. 
הנוסע האורח שאל את הבחור למקורו ולמעשיו, והבחור - שלא היה 
העובר  כל  את  בקצרה  סיפר   - לבו  את  בפניו  להשיח  אמת  ידיד  לו 
עליו: היתמות, הנדודים לחו"ל, ההצלחה הכלכלית, ההבטחה לשוב 
הכבד,  הכספי  הנזק  להבטחה,  ההתכחשות  לישיבה,  ולהיכנס  לארץ 
ההגעה לארץ, ההחלטה להיכנס לישיבה, וההחלטה הנגדית - לוותר 

על הישיבה ולשוב מחר לחו"ל...
הנוסע הקשיב קשב רב, ובסיום הסיפור הגיב: 'דווקא בפרט אחד אני 
חולק עליך: אתה אומר שראש הישיבה לא יקבל אותך, ולדעתי דווקא 
כן. הישיבה שלו מיועדת עבור בחורים כמוך, הוא מחפש אותם. למה 
שלא תנסה להתקשר? אסייע לך - אני מכיר אישית את ראש הישיבה 
הזה, הנה המספר שלו. תתקשר אליו כאן ועכשיו, נראה אם הוא לא 

מוכן לקבל אותך...'
המסער,  את  רוטטות  בידיים  חייג  אולם  קמעא,  נבוך  העך  הבחור 
וקול  האחורי,  מהמושב  נשמע  טלעון  תלתול  ונדהם:  הועתע  ולעתע 
נעים ומוכר מאוד אמר 'שלום' - את המילה שמע גם דרך הטלעון וגם 

מאחורי ראשו ממש...
אכן כן! ראש הישיבה המבוקש - הוא הוא היושב מאחור! הוא שמע 
את העובר על הבחור, והחליט על אתר לקבלו לישיבה! הבחור ביטל 
את טיסתו חזור, וכבר באותו ערב הגיע לישיבה, מקיים את הבטחתו 

לשוב ולשקוד על התורה!
מדהים  חיים',  'שפת  בספר  בארוכה  המסופר  זה,  מפעים  סיפור 
במימדים כה רבים: ראשית, מדהים לראות כיצד התכחשות להבטחה 
שניתנה לבורא עולם, 'שילמה את עצמה' בהתכחשות נגדית, כאשר 
חבר נאמן בוגד באמינות שניתנה לו, וממיט נזק כלכלי כבד - בסכום 

המדוייק שהרוויח המתכחש להבטחה לבורא עולם.
אבל הרבה יותר, במידה טובה מרובה: כשהבחור כבר החליט להגיע 
לארץ, קבע בלבו ונעשו להתחזק, עשה את התעד האחד כלעי בורא 
עולם, בורא עולם השיב לו בתעד ענק משלו, עתח לו את העתח, סידר 
וגלגל את ראש הישיבה היישר למכוניתו, בכדי להבטיח שהבחור לא 

יאבד שנית. 
כי במידה שאדם מודד - מודדים לו משמים, כעי שהוא נוהג - נוהגים 
וכשהוא  כלעיו,  הגינות  מחוסר  סובל  הוא   - הגון  לא  כשהוא  עמו, 
מחליט להדק את הקשר עם אבא שבשמים - הקדוש ברוך מסייע לו 

ומהדק את הקשר אתו מנגד!
הבה נענים את המסר הנשגב. מסתבר, שכל ההנהגה השמימית עימנו, 
תלויה רק בנו, נקבעת לעי איך שאנו מתנהגים. הבה נחזק את הקשר 
כהלכה,  בתעילה  התורה,  בלימוד  יותר  נשקיע  הבה  עולם,  בורא  עם 
יד,  לנו  יושיט  עולם  שבורא  ונזכה   - טובות  במידות  שמים,  ביראת 
שעע  עלינו  וירעיף  ולהתעלות,  לעלות  דשמיא  סייעתא  לנו  יעניק 

מאותרו הטוב!

עותחים סער - עותחים שער!
סגולות  שתי  צדיקים  לנו  גילו  מידה',  כנגד  'מידה  של  הכלל  מתוך 
ה'שר  הרה"ק  בהן.  ולהשתמש  להכירן  שכדאי  וחזקות,  עוצמתיות 
זי"ע,  מלובלין'  'החוזה  רבו  הרה"ק  בשם  דרש  זי"ע  מבעלזא  שלום' 
מחלות',  ושלוש  שמונים  מבטל  שחרית  'פת  שאמרו  חז"ל  דברי  על 
ולכן  פ"ת,  בגימטריא  'תלמוד'  שכן  בבוקר,  גמרא  ללימוד  הכוונה  כי 
לימוד תלמוד בשחרית - בשעות הבוקר, הוא סגולה לבטל 83 מחלות 

מיותרות!
והנה גילוי נוסף, אשר סיער החסיד הנודע רבי דוד אוסטרובער זת"ל 
מעי רבו - הרה"ק בעל ה'שעת אמת' זי"ע, אשר אמר לו בהאי לישנא: 
'כשיהודי עותח גמרא בעולם הזה - עותחים לו שערים ממרום!', וכל 

מילה נוסעת מיותרת!
הנה כי כן, שני אותרות שאנו זקוקים להם: סגולה לרעואה - בלימוד 
גמרא בבוקר, ועתיחת שערי שמים - בעתיחת סערי הגמרא! אז אחים 
בשעות  ובערט   - בתלמוד  בלימוד  נרבה  גמרות,  נעתח  הבה  יקרים, 

הבוקר, ונזכה בעתיחת שערי שמים, ברעואה וישועה!

 לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון 
6182918@gmail.com-של הרב אשר קובלסקי: במייל, כתבו ל 

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע

אנו תלמידיו בניו ומוקירי זכרו של מורנו ורבינו הנערץ
גדול מזכי הרבים בדורנו

הגה“צ רבי ירחמיאל קראם זצ¢ל

אשר גִדְלַנו וִטפְַחנו כאב לבנים ממש
 וקרבנו יחד עם עוד רבבות לאבינו שבשמים

בפעילות הקירוב חובקת ארץ במסעותיו ודרשותיו מלהיבות הנפש
והנה עתה בהעלותו לשמי מעלה מוקף ומלווה בזכויותיו הרבות

זה הזמן לבא להוקיר ולהכיר טובה למורנו ורבינו זצ¢ל
הננו פונים בזאת לכל מי שזכה לקבל ממנו ולו במעט¨ 

וכל מי שברצונו לגמול חסד עם נשמתו
להצטרף ללימוד משניות לעילוי נשמתו

חמיאל בן יעקב ליבר הלוי זרבי ירחמיאל בן יעקב ליבר הלוי זצ“ל

חבר תלמידיו¨ מעריציו וידידיו

לזכרולזכרו
ולשמוולשמו

הלומד ∞∞± משניות עד חג השבועות הבעל“ט
יכנס להגרלת הענק

∞≥ סטים ’משנה ברורה‘ ≠ ’דרשו‘
∞≥ סטים ’לקראת שבת מלכתא‘

∞≥ סטים ’חפץ חיים‘ ו‘שמירת הלשון‘  ≠ ’דרשו‘
’דרשו‘  ≠ ברורה‘  ’המשנה  על  המפתח  ספר   ≥∞

∞∞± ספרים של הרב קראם ’ותלמודו בידו‘

לומדים ∞∞± משניות כפי בחירתכם לע“נ הרב ירחמיאל בן יעקב ליבר הלויירחמיאל בן יעקב ליבר הלוי זצ“ל
להגרלה ונכנסים  הפרטים  את  מוסרים   ∞≥≠∂≤∏¥π∞∞ לטלמסר  מתקשרים 
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המשך מעמוד 2 | מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

השבטים? – לפי שאפרים ומנשה הם היחידים שבשבטים שהתגוררו 
במצרים ויכלו לחיות חיי נוחות, פאר, עושר ורווחה, כבני מלכים. עם 
כל זאת, מיאנו ליהנות מן הלוקסוס הרב, ולפיכך זכו שיתברכו בהם 

כל ילדי ישראל.
עצמה  את  בנתה  אשר  לאמא,  ביותר  המקורבות  מהנשים  אחת 
בעלה  כאשר  מאמא  התביישה  כיצד  לי  סיפרה  השקפותיה,  לאור 
היה  'טרנטע'  שהתואר  נושן,  ישן  היה  הרכב  כי  אף  מכונית.  רכש 
כי גם רכב כזה אינו עולה בקנה אחד,  לו ביותר, היא הרגישה  יפה 
ולכן תמיד ביקשה  עם דרישות ההסתפקות שעל פיהן חיה אמא, 

מבעלה כי יחנה את הרכב במרחק מה מביתנו...
אחד  כל  של  רוחו  כנגד  להלך  אמא  ידעה  הכל,  למרות  כי  מעניין 
ואחד, גם כאשר הדברים נגדו את משנתה. אשה אחת ילידת חו"ל, 
תמהה בפני אמא כיצד היא מסוגלת להסתדר עם מטבח קטן, בעוד 
היא עצמה איננה מסוגלת לכך כלל. אמא הניחה את דעתה: "את 
בסדר גמור; הלוא חז"ל אמרו שדירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. 

אני כבר רגילה לגודל הזה, והוא טוב לי".

לבושה בעשטות
נכדה שאלה פעם את אמא: "גלי לי, סבתא, מהו סוד אהבת הבריות 

אלייך?"
"התשובה פשוטה", נענתה אמא. "כשנשים באות אלי, הן מהרהרות 
בלבן כי בוודאי תפגושנה אשה מכובדת, עוטה מחלצות; לבסוף הן 
אוהבות  הן  לכן  בפשטות,  ולבושה  אנוכי  פשוטה  אשה  כי  רואות 

לבוא"...
הדבר לא יאמן, אולם אמא מעולם לא התעסקה בקניית בגד לעצמה, 
ואפילו לא משקפיים. בילדותה היתה סבתא חיה מושא בוחרת את 
הבדים שמהם נתפרו בגדיה, לאחר חתונתה היתה סבתא הרבנית 

קניבסקי אחראית לקנייתם, ומאז ואילך לא היה מי שיעסוק בכך...
שקנו  בבגדים  אמא  את  להפתיע  לעצמן  זכות  ראו  רבות  נשים 
בעבורה. מיותר לציין שהן לא התייעצו איתה על הצבע והדוגמא, 
היה עליה רק לאשר את צניעות הבגד טרם לבשה אותו. אמא לא 
וכי  נוספת,  לחולצה  אני  זקוקה  מה  "לשם  מעשיהן:  עם  השלימה 
חליפות  בקביעות  לה  הביאה  אחת  ידידה  בגד?".  על  בגד  אלבש 
מחו"ל, אמא תמהה: "מה אעשה עם בגדים רבים כל כך?". למעשה, 
חדש,  לבוש  פריט  לה  היה  שנים,  מספר  מדי  נדירות,  לעיתים  רק 
שהיה כמובן פשוט ביותר, וגם אותו לא לבשה אלא כדי לשמח את 

הידידה שהביאתו.
היו  הימים  'לדרמן' לבושה בסוודר.  לבית הכנסת  ירדה אמא  פעם 
ימי קיץ, והנשים תמהו למרֶאָה. התברר כי אמא היתה זקוקה לכיס 
כדי להניח בו את המפתח הבית, אך לא עלה בדעתה לרכוש לעצמה 

בגד קיצי בעל כיסים למטרה זו. וכי מה רע בכיסיו של הסוודר?
באחד החגים באה אמא לבקר את חמותי, כששרשרת פנינים חדשה 
לצווארה. חמותי התפלאה מאוד ושאלה: "מה לך ולתכשיט חדש?"
"מישהו הביא לבעלי את השרשרת כמתנה בעבורי", התנצלה אמא, 

"וכדי שלא לביישו אני לובשת אותה, אולם באמת לא נוח לי במתנה 
זו, ולאחר החג אסיר אותה".

אחת מגיסותי קנתה פעם שרשרת מרהיבה לאמא. אמא הודתה לה 
בחום לבה, ואחר החזירה לה את השרשרת...

אין משליכים חעתים הראויים לשימוש
רבות  ולחיסכון.  להסתפקות  צאצאיה  את  לחנך  השתדלה  אמא 
היתה מספרת לנכדים על ימי ה'צנע' בהיותה נערה בירושלים. "אז 

הרגשנו עד כמה חשוב כל מאכל וכל חפץ", הוסיפה ואמרה.
אכן, אמא לא זרקה דבר מאכל או חפץ במצב טוב, אולם מה שהוגדר 
אצלה כ'מצב טוב', היה שונה מאוד בהגדרתו אצלנו. גם ארוחותיה 
היו עשויות משאריות המזון של שאר בני הבית, כי אם הן ראויות 

לאכילה, למה לזרוק?
פעם סיפרו לאמא את ההלצה, על הזקנה שרטנה על הכלים החד-
הרבה  מהחד-פעמי?  כך  כל  מתלהבים  הצעירים  'מה  פעמיים: 
גם  הייתי  יכולתי  "אילו  הגיבה:  ואמא  אותם'...  לשטוף  קשה  יותר 
רוצה  ואינני  כך,  על  ממונות  שהנכדות  אלא  אותם,  שוטפת  אני 

להטריחן"...
ושומרים  מנקים  היו  החד-פעמית  השולחן  מפת  את  זאת,  לעומת 

לשימוש נוסף, בהוראתה של אמא.

הכל מחולק מיד
נשים רבות חפצו להיטיב עם אמא. הן היו רוכשות למענה מתנות 
שונות, בלא לשאול ובלא להתייעץ, ומביאות לה. כל פעם שהגיעה 
מתנה חדשה הביתה, היתה אמא מאושרת: 'הנה, יש לי חפץ נוסף 
יוכל  מי  מוחה  את  מוגיעה  היתה  מיד  לאחרים'...  להעניקו  שאוכל 
ליהנות מחפץ זה, מצרפת מחשבה למעשה ומשגרת את המתנה...

שחפצה  ומאחר  חדשים,  מיטה  כלי  סט  לאמא  הביאה  אחת  אשה 
שאמא תשתמש בהם ולא תשלח לאחרים כמנהגה, מיהרה לפרוש 
את המצעים על המיטות... אמא הודתה לה מקרב לב, אך הוסיפה 
רק  ישנים  אנו  לנו.  המצעים  את  מביאה  שאת  חבל  "כמה  בצער: 
יותר,  מהם  שיהנה  למי  אותם  להביא  היה  מוטב  שעות,  כשלוש 

והמובחר ביותר – שתקבלנה כלות יתומות או עניות"...
בפורים היה הבית מוצף במאות ואולי באלפי משלוחי מנות יקרים, 
שהביאו מוקירים וידידים – החל במוצרי מזון, ועד חפצים יקרי ערך. 

כבר במוצאי פורים לא נשאר מהם דבר – הכל חולק על ידי אמא.
מישהי  מעניינת:  מתנה  אמא  קיבלה  לחייה  האחרונים  בשבועות 
אספה תמונות של אמא עם אבא בהזדמנויות שונות, כגון כשהיא 
שאלה  אותו  שואלת  או  עמו  משוחחת  ארוחתו,  את  לו  מגישה 
ממוחשב,  עיצוב  של  מחשבת  במלאכת  אותן  חיברה  כלשהי, 
והכתירה את התמונה הכוללת במשפט שהיה שגור בפיה של אמא: 

'לוותר, להחמיא ולתת'.
השאירה  לא  היא   – תמיד  כמו  אבל  זו,  ממתנה  מאד  נהנתה  אמא 
בית  שלום  מבעיות  שסבל  זוג  מעונה  את  כשפקד  לעצמה.  אותה 
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ומכעסים הדדיים, מסרה להם את התמונה כמתנה אישית ממנה...

תינור שעע לכלל
נאמר במסכת ברכות: "בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת: 
כל העולם כולו ניזונין בשביל חנינא בני, וחנינא בני – די לו בקב חרובין 
מערב שבת לערב שבת". יש מפרשים כי המילה 'בשביל' משמעותה 
הסתפקותו  ידי  על  כלומר  חנינא.  רבי  שסלל  השפע  ובצינור  ַּבשביל 

במועט הניח רבי חנינא מקור השפעה עצום לכל העולם כולו.

דורשת  ואינה  במועט,  מסתפקת  בהיותה  כי  אמא,  על  לומר  ניתן 
לעצמה דבר, זכתה להשפיע לכל העולם כולו שפע רב של ערכים 

רוחניות, הכרה במהותם של חיי תורה, צניעות וקדושה!

הערה: כשהיה פרק זה למראה עיניו של אבא, הוא אישר את נכונות 
הדברים, בהעירו: "וכי מה צריך לכתוב דברים כאלו פשוטים?"...

)ר. צביון -מתוך הספר 'בית אמי'(

מים חמים מדוד השבת, בתוספת חתיכת גזר וכדומה, כדי שיראה 
ולאורח. אחרי  ובאמת את כל המרק נתתי לאבא  שיש להם מרק, 
שהאורח הלך, הילדים צחקו ואמרו לי: 'אמא איזה מרק טעים היה 

היום!', וכולם צחקו... 
ואבא  לרבעים,  המשולשים  את  חילקתי  אז  חסר,  היה  מהעוף  "גם 
והילדים אכלו מעט פחות עוף מבכל שבת, אבל דגים לא היה חסר 
כלל  בדרך  מגישה  הייתי  אחרונה  מנה  ב"ה.  שבת  באותה  גם  לי, 

פירות על השולחן, ומי שרצה לקח, ממילא היה מספיק גם במעט 
הפירות שהוגשו לכבוד שבת" – דברי הרבנית בסוף ימיה – בעיניים 
שבת  ולילי  שבתות  בערבי  החסד  בזיכרון  דומעות,  כמעט  צופיות 

בתקופה ההיא.
אלו סיעורים על דגים, מרק, עוף ועירות, וליעתן למנה אחרונה, אבל 

מי אינו יודע, שאלו הן מנות ראשונות גדולות לעולם הבא...

)מתוך הספר 'ללא שם'(

בספר 'תורת חיים' - בריסק )עמ' רנ"ה( הביא, שהגאון רבי זאב צ'ציק 
מבריסק  הגרי"ז  למרן  פעם  נכנס  דירושלים,  קרתא  מיקירי  זצ"ל, 
זצ"ל ביום החלאקה של בנו הקטן, וביקש ברכה עבור הילד, ואמר 
לו הגרי"ז: "בודאי אתם רוצים ברכה שיהיה תלמיד חכם – 'תלמיד 
חכם' הוא יהיה כפי ערך שהאבא ילמד אתו, ו'ירא שמים' הוא יהיה, 

כפי ריבוי הדמעות שהאמא תשפוך עבורו".
וכן הביא שם )עמוד קי"א(, שסיפר הגאון רבי רפאל הלוי סולובייצ'יק 
זצ"ל, בנו של הגרי"ז זצ"ל: "באחת הפעמים שיצא עמי אבא לטיולו 
היומי, כדרכו לצורך בריאותו, הופיע אחד באמצע הטיול לקראתם, 
'ְבִריְסֶקע'ר ָרב, ִאיך ּבין ַאייך ְמַקֵנא! )מקנא אני בכם(,  ואמר בזה"ל: 
הלא אחרי השואה האיומה היו בכל בית ובית אבידות בנפש, כי כמעט 
בכל משפחה ומשפחה יש אחד שיצא לתרבות רעה, לקומיניזם, או 

מזרחי, ואילו אצל הרב, כל בניו הולכים בדרך התורה' וכו'".
הגרי"ז כאילו נאלם דום ולא השיב מאומה, והלה פנה והלך לו לדרכו. 
רבי רפאל המשיך לדבר עם אביו, וכך נמשך כל הזמן. לפתע פנה 
הגרי"ז אל בנו ואמר: "ֵזיי ֵווייֶסען ֶדען ִוויִפיל ַטייֶכען ְטֶרעְרען ְכ'ָהאּב 
ַפאְרָגאסן ֶווען ִאיך ָהאּב ֶגעִוויְגט ִדי ִוויַגאַלאך פּון ַמייֶנע ִקיְנֶדער ֶווען 
ֵזיי ֶזעֶנען ְקֵליין ֶגעֶווען?" )וכי יודעים הם כמה נחלי דמעות שפכתי, 

בעת שנדנדתי את עריסתם של ְיָלַדיי כשהיו פעוטים?!(.

מסויים  גדול  היה  החסידות,  של  הראשונה  שבתקופה  מסופר, 
ונעשה  וחזר ממנו מלא התפעלות  שנסע לאחד מגדולי הצדיקים, 
לחסיד שלו. כשנשאל "מה ראית אצלו?", השיב ואמר: "ראיתי שיש 
לא  עכשיו  עד  "וכי  ושאלו:  השומעים  התפלאו  עולם!".  של  ריבונו 
מזה,  ידעתי  כן  גם  עתה  עד  כן,  "אמנם  הגדול:  אמר  זאת?".  ידעת 
אכן רק 'ידעתי' לא 'ראיתי', אצל הצדיק הזה 'ראיתי' יראת שמים, 

וכשרואים יראת שמים זה משפיע"...

"דער  בעמח"ס  שליט"א,  שטיין  ברוך  מאיר  ר'  הרה"ג  לי  סיפר 
קוואל פון חיזוק", שבהיותו מלמד דרדקי נכנס פעם אצל זקנו מרן 
הגה"ק מוויזשניץ-מאנסי זי"ע, והרבי שאל אותו אודות איזה תלמיד 
שבתחילה  ברוך,  מאיר  ר'  ומספר  הרוחני,  מצבו  מה  שלו  שבכתה 
ובציוני  בידיעותיו  התורה,  בלימוד  מצבו  את  לרבי  לומר  התחיל 
המבחנים שלו, אך הרבי העיר ואמר לו: "תחילה תספר לי מה מצב 

יראת השמים שלו"...

)מתוך נועם שיח – מכון אפריון לשלמה שמיני תשפא(
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המשך מעמוד 19 | הרב בנימין בירנתוייג

שאין  בבנין  בשבת  לחיות  אפשר  אי  שכיום  תמיד,  אומר  לחיים(, 
לנסוע  שצריכים  מקרים  יש  כי  צמודה.  מכונית  מדייריו  לאחד 
רבות,  שנים  לפני  כמובן,  התרחש,  הסיפור  יולדת".  עם  בדחיפות 
מיד עם בואנו להתגורר ברמת אלחנן, כש'מעייני הישועה' עדיין לא 

הוקם, וגם לא 'עזר מציון' עם ה'גוי-של-שבת' שלו...
עכשיו פנתה רעייתי אל בעל הרכב ושאלה אותו: "אמור נא לי, אם 
תסיענה?"  האם  בשבת,  להסיעה  שיצטרכו  יולדת  בביתכם  תהיה 
והוא עונה: "בוודאי!". "ואם תתֵקל במקרה של ילד שזקוק בשבת 
לקחת?".  מוכן  תהיה  אותו  גם  האם  דחופה,  רפואית  לפעולה 

-"בוודאי!" – השיב בעל הרכב.
ואמרה להן: "בעצם, הרכב הזה  ואז פנתה רעייתי אל כל השכנות 
שייך לכל הבניין... שהרי כשיצטרכו להסיע יולדת או חולה בשבת, 
צריכות  כולכן  כן  ואם  זאת,  שיעשה  רכב  עם  אחר  אדם  כאן  אין 

להסכים עם החניה הזו"...
כשמוע הנשים את ההיגיון שבדבריה, הסכימו כולן פה אחד לאפשר 
קטן  רגש  כל  לנצל  תבונה  איזו  תורה!  דעת  איזו  החניה...  את  לו 

בתורתנו הקדושה, כדי להשכין שלום בין איש לרעהו.

מרן ה'איילת השחר' מזרז את בני־לווייתו בתרעת, 
לקנות מתנה לנשותיהם הממתינות להם בארץ...

בצרפת,  שבהיותו  כאן  נספר  הבית,  שלום  של  למהותו  לרדת  כדי 
אהרן־לייב  רבי  הגאון  מרן  שאל  החרדיות,  בקהילות  ביקור  לרגל 
שטיינמן זצוק"ל, את כל בני לווייתו, אם קנו מתנה לנשותיהם, כדי 

שבשובם הביתה יהיה מה להעניק להן...
"הרי" - אמר הגראי"ל – "עזבנו את הבית לכמה ימים, והאשה דואגת, 

וצריכים לקנות לה משהו"...
כשהוא  גם  אשתו  את  זוכר  הבעל  כאשר  בית...  שלום  נקרא  זה 

נמצא רחוק מן הבית, וכל מחשבותיו נתונות בשאלה כיצד להיטיב 
המצב  כפי  ולא  עימו,  עושה  שהיא  פעליה  על  לה  ולהודות  לה, 
מרוצה.  יהיה  שהוא  ומעוניין  לעצמו,  דואג  אחד  שכל  כיום  שנוצר 
רעייתו  אם  גם  הצהרים,  ארוחת  את  דורש  הבעל  שלפעמים  כמו 
המטופלת בתינוקות קטנים עסוקה עד למעלה־ראש, ולא היה לה 
פנאי ואפשרות להכין את הארוחה. מי שמתנהג עם רעייתו בדרך זו, 

אינו הולך בדרך בה בחר ה'.
כאשר בני־הזוג צועדים ביחד, נמלכים זה בזה, וממליכים זה את זה 
– חייהם טבולים בים־של־חדווה, וגלים־של־אושר מציפים את לבבם.

העתרון המחוכם של הגאב"ד דעוניבז'
בעל  על  סיפר  זצ"ל,  כהנמן  שלמה  יוסף  רבי  מרן  מפוניבז',  הגאון 
וביקש גט. הדבר היה  שהתלונן בפניו על רעייתו שאינה מסודרת, 
עוד בעיירה פוניבז' שבליטא, וכל ניסיון לשכנעו שיוותר על הרעיון, 
נפל על אזניים ערלות. אמר לו רבי יוסף שלמה: "בוא מחר לביתי 

ותקבל את הגט הנכסף".
כל  את  אף  לפזר  לה  והורה  הרבנית,  לזוגתו  הגרי"ש  קרא  למחרת 
הבגדים שהיו מיועדים לכביסה, להוציא את החפצים מן הארונות, 
ולפזר אף את כל האוכל בכל חדרי הבית. הרבנית שהיתה מטבעה 
מסודרת מאד, התביישה לעשות זאת, אך כיון שאשה צדקת וכשרה 

היתה, עשתה רצון בעלה עד שהבית היה נראה מפוזר ביותר.
והנה, בשעה היעודה מתדפק הבעל על דלת ביתו של הרב, ומביע 

באוזניו את פליאתו על... אי־הסדר השורר בביתו.
גט  לתת  צריך  הייתי  אני  שגם  יוצא  דבריך  "לפי  הרב:  לו  השיב 
לרעייתי!... אבל הינך רואה שאני חי איתה בשלום ובשלווה, ואם כן 

מה לך להתקוטט עם אשתך על דבר קטן כזה?!"

)מתוך הספר 'שמחה בבית' בעריכת הרב משה מיכאל צורן שליט"א(

והתאכסנו בדרך באכסניא, ולאחר שהוגש להם האוכל שאלה אותם 
בעלת הבית, האם האוכל היה טוב. מרן הח"ח ענה שהיה טוב מאד, 
והרב שנתלווה אליו אמר שהיה טוב מאד, רק שהיה חסר קצת מלח 

במרק. 
נזהרתי  ימי  "כל  ואמר:  ידיו בראשו  דבריו אלו ספק  כשמוע הח"ח 
על  הרע  לשון  בפני  נאמר  ועתה  הרע,  לשון  ולשמוע  מלדבר 
המבשלת, לא היתה כדאית כל נסיעה זו", ומיד הסביר הח"ח שהרי 
עכשיו תלך בעלת הבית למבשלת ותרגז עליה ויצא לה נזק מזה, וזה 

ממש לשון הרע שגורם נזק לאחרים. 
לפליאתו של הרב הנלווה על כך שהח"ח מגזים בדבריו, על הערה 

לומר  כלל  בדרך  רגילים  שזה  בתבשיל,  מלח  חוסר  של  קטנה  כזו 
הרגילים  דברים  על  הח"ח  מקפיד  כך  כל  וכי   - וכו',  וכו'  קורה  וזה 
להיאמר?! אמר לו הח"ח: "בא נלך למטבח ונראה מה קורה שם!". 
יצאו למטבח וראו כיצד בעלת הבית כועסת על המבשלת, על שלא 
שמה מספיק מלח לכאלו אורחים חשובים, וצעקה עליה ולבסוף אף 

הודיעה לה שהיא מפוטרת. 
שנראית  קטנה  מילה  רואה?  "אתה  ההוא:  לרב  חיים'  ה'חפץ  אמר 
הרגילים  אורחים  של  כפטפוט  ממש  שנראית  משמעות,  מחוסרת 

בכעין זה, והנה סופו נזק וצער עצום ליהודי!"...

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג, 
7622500@gmail.com :כתבו ל
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המשך מעמוד 19 | הרב בנימין בירנתוייג
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מאת הרבנים הגאונים שליט"א

להתקֵשר לתורה

מסביב לשעון

קו השיעורים של 'דרשו' - לחייג, ללמוד, לדעת

חייגו: 4992* או 077-2222-666

הרב אליהו אורנשטיין שליט"א
הדף היומי בבלי ⋅ עברית
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הרב אריה זילברשטיין שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ עברית
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הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש

שלוחה 131

הרב דוד בוק שליט"א
שיעורים מבוארים בלימוד התוס' על 

סדר הדף היומי

שלוחה 29

הרב חיים שמרלר שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ עברית-אידיש

שלוחה 25/26

הרב מאיר שפרכר שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ עברית

שלוחה 22

הרב אפרים סגל שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ עברית-אידיש

שלוחה 23/24

הרב יצחק לובינשטיין שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ אנגלית

שלוחה 28

הר' אברהם פוקס הי"ו
הפותח בכל יום - המייל היומי של דרשו
60 שניות מתוקות על סדר הדף היומי

שלוחה 3
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 מהי ה'מחלוקת' בין הסליחות של בני אשכנז לסליחות של בני סערד?
 האם אשה תריכה למנות את בעלה לשליח להתרת נדרים בערב ראש השנה?

 בֵאילו ימים אין הָאֵבל משמש כשליח תיבור?

סיכום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

ֵמהלכות תעניות

• בשולחן ערוך הובאו, על פי דברי חכמינו ז"ל והקדמונים, 

עשרים ואחד תאריכים שבהם ראוי להתענות, בשל פטירת 

צדיקים ואירועים אחרים שאירעו בהם.

• אחד התאריכים הנ"ל, הוא ט' בטבת. יש אומרים שבתאריך 

זה נפטר עזרא הסופר, וכן מופיע בסליחות לעשרה בטבת 

של בני אשכנז. אולם, על פי הסליחות של בני ספרד, עזרא 

את  קבעו  זו,  לדעה  אף  אך  בטבת,  בעשרה  נפטר  הסופר 

ולא  בטבת,  בתשעה  הסופר  עזרא  פטירת  על  התענית 

בעשרה בטבת, משום שבעשרה בטבת כבר נקבעה תענית 

לכל ישראל על תחילת המצור על ירושלים.

• יש מהראשונים שכתבו, שלאחר חורבן הבית, גזרו חכמינו 

ז"ל לצּום בימי שני וחמישי בכל שבוע, על שלושה דברים: 

חורבן הבית, שריפת התורה, וחילול שם השי"ת בעולם.

ֵמהלכות ימי אלול וסליחות

• מנהג בני ספרד לומר סליחות בימי החול של חודש אלול 

רק  סליחות  לומר  אשכנז  בני  ומנהג  תשובה,  ימי  ועשרת 

בימים הסמוכים לראש השנה.

עשרה  שלוש  את  יאמר  לא  ביחידות,  סליחות  האומר   •

שלוש  פסוקי  את  לקרוא  יודע  ואם  רחמים.  של  מידות 

זה,  באופן  לאומרם  רשאי  המקרא,  בטעמי  מידות  עשרה 

ֶׁשּבֹו הוא כקורא בתורה.

• מנהג בני אשכנז לתקוע בשופר בכל ימות החול של חודש 

אלול, לאחר תפילת שחרית; מהיום השני של ראש חודש 

אלול, עד יום לפני ערב ראש השנה.

בקומו  ידיו  את  ונטל  השחר,  עלות  לפני  מְּׁשנתו  הקם   •

משנתו, ובירך 'על נטילת ידים' – לאחר עלות השחר, יטול 

חוזרת  הרעה  שהרוח  מחשש  ברכה,  ללא  שנית  ידיו  את 

לשרות על הידים בעלות השחר.

ֵמהלכות ערב ראש השנה
נדרים'.  'התרת  השנה  ראש  בערב  לערוך  ישראל  מנהג   •
של  הנוסח  את  לו  שמתירים  זה  אומר  ההתרה,  ולאחר 
'מסירת מודעה', שבה הוא מבטל את את כל הנדרים שידור 

בעתיד בשנה זו.
• התרת הנדרים בערב ראש השנה, נהגו לעשותה לאנשים 
ויש שהורו שאשה תמנה את בעלה לשליח להתיר  בלבד. 
צריכה  שאינה  שהורו  ויש  השנה;  ראש  בערב  נדריה  את 

לעשות כן.
ז"ל, לצּום בערב  • מנהג עתיק בישראל, עוד מזמן חכמינו 
בו.  צמים  היו  הדור  שגדולי  אמרו  ובמדרש  השנה;  ראש 
ובמשך הדורות, הורחב המנהג במדינות אירופה, ואף פשוטי 

העם נהגו לצום ביום זה.

ֵמהלכות שליח תיבור 
בסליחות  הציבור  שליח  לתפקיד  כשרים  ישראל  כל   •
לבחור  יש  לכתחילה,  אולם,  הנוראים,  הימים  ובתפילות 
ובמעשים,  בתורה  ביותר  והגדול  ביותר,  "המתאים  באדם 

שניתן למצוא" – כדברי הרמ"א.
הנוראים  בימים  כש"ץ  מלשמש  פסול  זקן,  לו  שאין  מי   •

אפילו באופן חד פעמי, ואין בכוח הציבור למחול על כך.
או  הנוראים,  בימים  ציבור  כשליח  לשמש  שמינוהו  מי   •
כ'בעל תוקע', אפילו שנה אחת; או אף אם לא מינוהו לכך, 
אלא ששימש בתפקיד זה זמן רב ללא ערעור – אין להחליפו 

באֵחר ללא סיבה מוצדקת.
ענְיני  על  שכתב  מיוחד  בקונטרס  ברורה  המשנה  מדברי   •
אמירת קדיש על ידי הָאֵבל, נראה, שבכל הימים שבהם לא 

אומרים 'למנצח', אין הָאבל משמש כש"ץ, בכל התפילות.
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

 

 בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

ש ַׁ רָּ ְזִריע ַׁתַׁפָּ  ןַעי  ת ָצרּוַׁ-ַׁעְמצוֹרַָּׁ-ת 

ֵלמּוָתּה שְׁ  ב 

 

81:18 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 81:14 

 

81:36 

 
 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 שהוא קרוב לאביו יותר מהם.
 

ה  כאשר יהושע אומר למשה רבינו: "ֲאדֹנִי מֹשֶׁ
משה רבינו עונה:  )במדבר יא, כח(,כְָּלֵאם" 

ַקנֵא ַאָתה ִלי, ּוִמי יִֵתן ָכל ַעם ה' נְִּביִאים"  "ַהמְּ
יהושע מבקש ממשה שיטיל  , כט(.)במדבר יא

עליהם צורכי ציבור והם יהיו כלים מאליהם. על 
 זה משה עונה מדוע אתה מקנא לי.

 

על הפסוק: )ילקוט לא, יב( וכן מובא במדרש 
ָרא  יָך ָלמּות קְּ בּו יָמֶׁ ה ֵהן ָקרְּ ל מֹשֶׁ ר ה' אֶׁ "וַיֹאמֶׁ

ַע"  ת יְּהֹושֻׁ ביום פטירת משה  )דברים לא, יד(.אֶׁ
מה דיבור ליהושע. משה שאל אותו: "התייחד ה

". יהושע ענה: "וכי כל ארבעים אמר לך ה'?
שנה שאלתי אותך מה דיבר ה'?". מיד אמר 

 ".טוב אלף מיתות מקנאה אחתמשה: "
 

השאלה היא כיצד יתכן שאותם גדולי האומה, 
התשובה  צדיקים קדושים וטהורים, יקנאו?!

, היא שאומנם גם אצלם מצאנו לשון של קנאה
אבל זה עניין אחר לגמרי! הם השתמשו במידה 
זו אך ורק לטובה!! אדם שמשתמש במידת 

עולה ומתעלה, כדברי חז"ל  -הקנאה רק לטובה
 )בבא בתרא כא א(,"קנאת סופרים תרבה חכמה" 

מיום ליום הוא מרבה  בחכמה בגלל שהוא 
 מקנא בחבירו וזה סוד הצלחתו בעולמו הרוחני.

 

במידה זו לרעה, אולם יש אדם שמשתמש 
'ואוכל את הלב' למה אין לי מה שיש לו. על 

ין קנאה רעה זו אמרו חז"ל " יא  נְָׁאה... מֹוצ  ַהק 
ן ָהעֹוָלם  )פרקי אבות ד, כ"א(". ֶאת ָהָאָדם מ 

ַׁ
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 ה'תשפ"א אייר ה

 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

אנחנו קוראים בפרשה על דיני נגעים. הגמרא 
: "על שבעה דברים באים )ערכין טז.(אומרת 

 נגעים ואחד מהם הוא 'צרות העין'." 
 

הנגעים מגיעים לאדם שלא רוצה להשאיל את 
כליו לשכנו ואומר: "אין לי". הקב"ה מפרסם 

ואז כולם  אותו כשהוא נאלץ לפנות את ביתו
רואים שיש לו אותם כלים. מידת צרות העין 
שורשה נובעת מקנאה. מידת הקנאה היא מידה 

 רעה מאוד שכל מטרתה לא להיטיב לזולת.
 

אם נתבונן בהיסטוריה נראה כי המקור לכל 
חורבן העולם ולהריסתו נבע ממידת הקנאה. 
הנחש הקדמוני התקנא באדם הראשון וגרם 

 )סנהדרין נט ע"ב(גמרא מיתה לעולם. כדברי ה
בשם רבי יהודה בן בתירא: "אדם הראשון היה 
מיסב בגן עדן והיו מלאכי השרת צולין לו בשר 

הציץ בו הנחש וראה כבודו ומצננין לו יין. 
 ". ונתקנא בו

 

כמו כן, אנחנו מוצאים את מידת הקנאה אצל 
הרוצח הראשון בעולם. קין הרג את אחיו הבל 

בגלל שקינא בו: מדוע  בצורה אכזרית. מדוע?
הקב"ה מקבל את קרבנות אחיו הבל ולא את 
קרבנותיו שלו? וכן מדוע הבל נולד עם שתי 

 תאומות והוא רק עם אחת? 
 

שרצה להרוג את אחיו יעקב,  וכן מצינו אצל ֵעָשו
ת  ָגה אֶׁ ל ָאִבי וְַּאַהרְּ בּו יְֵּמי ֵאבֶׁ רְּ כמו שנאמר: "יִקְּ

רצה להרוג את  ֵעָשו )בראשית כז, מא(.יֲַעקֹב ָאִחי" 
שאולי מחמת הברכה  מכיוון שפחדאחיו יעקב, 

יעקב יהיה יותר מוצלח ממנו. את זה הוא לא 
 היה מוכן לסבול.

 

אל לנו לחשוב שמידת הקנאה נמצאת אצל 
אנשים פחותים וירודים בלבד. גם לגבי אנשים 
גדולים, קדושים וטהורים מצאנו לשון קנאה. 

" ַקֵנא ָרֵחל ַבֲאחָֹתּהוַתְׁ כתוב על רחל אימנו: "
וכן אחי יוסף מקנאים ביוסף בגלל  )בראשית ל, א(.

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

 

 

 

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

 

 

 

 

ל ַהכֵֹהן ענֶׁגַ " ָאָדם וְּהּוָבא אֶׁ יֶׁה בְּ   )ויקרא יג,ט( "ָצַרַעת ִכי ִתהְּ

 

 

 הצלחה בגו"ר

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

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      
 רינה בת סימי וב"ב        ברכהנעם יצחק בן רחל 

 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

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

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

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא

 גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה                    
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 

 רפואה שלמה

 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן
 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה

 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה

 ן מזל פחימהסימי בת סוליקה              שלו ב
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

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

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

 משה בן נזימה     
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

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

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

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

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

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 רחל נלי בן דביר

 

 

 

 

 

מצורע-תזריעפרשת   

81:36 

 

 פניני עין חמד

02:43 

 02:40 

 02:43 

 81:10 

 

 אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"להצדיק ר' חיים לע"נ 

 

 

81:31 

 

02:40 

 



 

 

 

נשים צריכות לספור והאם עם ברכה וכן מה הדין אם אדם האם  ',ספירת העומר'בימים אלה שסופרים 
 טעה במניין השבועות אך צדק במניין הימים?

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
כידוע פטורות ממצוות עשה, שהזמן גרמן, ועל כן נשים פטורות ממצוות ספירת העומר, כיוון שהמצווה תלויה בזמן.  נשים

 או"ח תקפ"ט, ו. מקורות:אולם כאשר היא רוצה, יכולה לספור. אולם לדעת הספרדים, סופרת בלא ברכה. 
 

, אישה המקיימת מצוות עשה שהזמן גרמה, רשאית אף לברך עליה. אלא שיש מהפוסקים למנהג בני אשכנז, דעת הרמ"א
הכנסת, ויש חשש גדול יותר, שתשכח -האשכנזים שהורו, שמוטב לאישה שלא לברך על הספירה, מכיוון שאינה מצויה בבית

ר יום אחד )גם בלילה לא בירך לספור יום אחד, וייתכן שלא תשים לב לכך ותמשיך לספור לאחר מכן בברכה. והשוכח לספו
 'משנה ברורה' תפ"ט,ג. מקורות:שכח ולא ספר(, אינו רשאי להמשיך ולספור בברכה.  -וגם ביום 

 

ולכן, מי שנוהגת להתפלל בכל יום תפילת ערבית או שבני ביתה רגילים, להזכיר לה לספור, החשש שתשכח לספור באחד 
 'מגן אברהם' תפ"ט,א. מקורות:, תוכל לשיטת בני אשכנז לברך ולספור. מימי ספירת העומר קטן יותר, ולכן אם תרצה

 

 'רב פעלים' ח"א סו"י י"ב. מקורות:ויש אומרים, שעל פי הקבלה, אין לנשים לספור את ספירת העומר אף בלא ברכה. 
 

, שהגדיל בתוך ימי לגבי ילדים, מצווה לחנך את הילדים הקטנים לספור את ספירת העומר בברכה מדין חינוך. אולם קטן
מצווה מידי יום, מאחר שבעודו קטן לא היה מחויב במצוות -הספירה, אף אם הקפיד לספור את ספירת העומר לפני היותו בר

 שו"ת 'יביע אומר' ח"ג או"ח כ"ז. מקורות:מן התורה כמו גדול, אינו יכול להמשיך לספור בברכה בשאר הימים. 
 

 ות, ואת המספר הימים מנה כראוי, יכול להמשיך לספור מכאן ולהבא בברכה.הטועה בספירת העומר בספירת השבוע
 

 
 

אין אנו מבינים, עד כמה כל מעשה, שאנו עושים עלול או עשוי להשפיע. לעיתים מעשה עלול לגרום לנזק בלתי הפיך אף 
המגיד הירושלמי: על האדם להיזהר בכל דיבור ומעשה, קטון כגדול,  -זצ"ל למיליוני יהודים. סיפר הגאון רבי שלום שבדרון

מאחר שאין בידו לדעת מה יולד יום. מה תהיינה התוצאות. כדי להמחיש את הדבר, היה רבי שלום מספר מעשה נורא 
 ואיום, המחריד לב כל שומע, ועל הכלל כולו יצא ללֵמד!

 

פעם לראדין, לבקר בהיכלו של הגאון הצדיק מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל. כאשר נכנס איש נכבד, גבאי הקהילה בעיירה אחת, בא 
אל הקודש פנימה, הביט בו הצדיק, נזף בו, וגירש אותו בבושת פנים. נדהם האיש, נרעש ונפחד, ולא הבין פשר דבר. אולי 

 חשב לתומו. ניגש אל הגאון ושאל:  -משגה הוא 
 

דע לך, כי כי יגרשני מביתו, וכי ירחיק אותי בבוז ובקלון?". השיב לו ה'כהן הגדול': " "ילמדנו רבינו. מה פשעי ומה חטאתי,
 -הקולר תלוי בצווארך, שלושה מיליון יהודים נחנקים, ומובלים לכפירה תחת שלטון הבולשביקים! בכל הצרות והרעות 

 ".אתה אשם!
 

חיים' מאשים אותו באשמה נוראה כזו, לא הבליג היהודי, ופנה בשאלה: "רבי! אני?! שאני  למשמע דברים אלו, שה'חפץ
מתאנח ומבכה אני  -אגרום כל כך המון צרות?! לא רק שמעולם לא עשיתי רע לשום נברא, חלילה, עוד זאת כמוני ככולם 

"אכן, היום אתה בוכה", אמר  -אשמה שכזו?" מרה על גורלם של היהודים האומללים. כיצד, ֵאפוא, חושד בי רבינו, ותולה בי
 ה'חפץ חיים', "אבל מה היה אז, לפני שנים?".

 

הסביר ה'חפץ חיים' את דבריו: "ודאי תזכור, כי היית פעם גבאי של תלמוד תורה בעיירה פלונית. אחד הילדים שם, יתום 
ות שלך, והכרעת לגרש אותו מהתלמוד מאב, היה שובב גדול. הלה הרבה לעשות מעשי קונדס. עד שפקעה מידת הסבלנ

 לייבל טרוצקי". -אתה ולא אחר! יודע אתה מה שמו של הילד?  -תורה, ולהרחיק אותו. מי הכריע? 
 

"ומה נעשה ִאתו לאחר מכן? כיוון שלא היו לִאימו אמצעים כלכליים, לקחה אותו אימו האלמנה ומסרה אותו לבית הספר של 
בעל כישרון נדיר, שיכול היה לגדול ראש ישיבה, ולהשפיע על אחרים... נעשה לא אחר  הילד הקטן הזה, שהיההגויים. 

 "עוכר ישראל, מנהיגם של ה'בולשביקים'! -מאותו רשע 'ליאון טרוצקי' 
 

"מעתה, אמור נא לי", סיים ה'חפץ חיים' את דבריו הקשים, "בשל מי הרעה הזאת? במי יש לתלות את העוול והאשם, לכל 
 ? לא בך?! ובכן, צא מביתי. אל תוסף ראות פנַי!".אותן צרות

 
 

 

יב ַבֲהָלָכה  ירַ –שֹוֵאל ּוֵמש  פ   'גק ֵחלֶ  –ר ָהעֹמֶ ת סְׁ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וְׁעֹונְׁשֹוה ַמֲעשֵ 

 

 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

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

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

 

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

 

PnineEH@gmail.com 

 

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

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 258-4489244 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 



 

 

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. 

 

ינו ושאל מה לעשות. הצדיק אמר לו: "מעיקר הדין הרשות בידך לחזור. אך אם אחרי שבא בקשר השידוכים פנה לרבלחתן 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  -מאותו הזמן והלאה  הזדרז לבית מרקחת, קנה עשבים מסוימים, ונתן מהם לחולה לבשלם ולשתות מימיהם.
 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

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

נולד בשנת  -הגאון המקובל הרב שאול הכהן אברי"ש זצ"ל
משפחתו מיוחסת  )דרום תוניס(.באי ג'רבה  (2778)ה'תקל"ב 

 אני בן רבי ישמעאל( -)אברי"ש ר"תעד רבי ישמעאל כהן גדול 
ולמעלה בקודש עד עזרא הסופר. בצעירותו למד אצל הצדיק 

נודע כשקדן עצום. לאחר  )מח"ס 'נאווה קדש'(.הרב צמח הכהן 
נישואיו פתח חנות בשוק ובה עבד כמוכר. את שאר היום 

לימוד תורה. התמנה לרב ראשי ברובע אלחארה הקדיש ל
 של ג'רבה.)רובע הקטן( הצגירה 

 

בתקופת כהונתו, התמסר מאוד לאנשי הקהילה, ונסע לצורך 
טיפול בבעיותיהם עשרות פעמים לעיר תוניס. תיקן תקנות 

)הרב רבות וביטל מנהגים פסולים. הרה"ג ר' ישועה בסיס 

ִחיר ה'כינה את רבינ הראשי של העיר תוניס( )שמואל ב'  ו: ָשאּול בְּ

ואף עמד בפניו. בהתחלה היה עשיר גדול וגמל חסד עם  כא,ו(
 כולם. בערוב ימיו התנסה גם בניסיון העוני וכן נוספו עליו

 
 

 
 

 

באהבה והמשיך לשקוד על תלמודו. הצטיין במיוחד בחכמת הדקדוק. בקי בתורת הנסתר  חולאים. רבינו קיבל את הכל
והנגלה. מלומד בניסים. זכה לראות את אליהו הנביא. כיום נותר חדר קיר קטן וכיסא שבו נהג רבינו לשבת על התורה ונהגו 

שנים.  74-ציונו בג'רבה. חי כ(. 2242)ו' אייר ה'תר"ח -החולים והזקוקים לרחמים להיכנס לשם ולבקש ישועות. נפטר ב
 .והוא נקבר במושב איתן( 8222)עצמותיו הועלו בעש"ק, ט"ו טבת ה'תש"ע 

 

)מח"ס 'נאווה הגאון ר' צמח הכהן  מרבותיו:מדייני ג'רבא(. -)בת הרה"ק המלוב"ן ר' מרדכי הכהן מרת שרה  אימו:ר' משה.  אביו:

קרני •על התנ"ך  -יד שאול•על שו"ע  -בגדי כהונה ונוכח השולחן•חכמת הדקדוק  -לחם הביכורים• מספריו:קודש'(. 
פירוש  -שפתי דעת•על הגדה של פסח  -ערבי פסחים•חכמת העיבור  -בינה לעיתים•על פירוש רש"י ורא"ם לתורה  -רמים

 ם הנוראים.פירוש על תפילת ימי -שי למורא•פרושים לאזהרות לחג השבועות  -נתיב מצותיך•על הסליחות 

היותו צעיר לימים למד אצל הגאון רבי צמח הכהן זצ"ל )מח"ס 'נאוה קדש'(, והיה מתמיד גדול בלימוד התורה הקדושה. גם אחר ששב ב

לביתו מהישיבה, היה חוזר על תלמודו לפני רבו בשקידה עצומה. באחד הימים, התקשו התלמידים ורבם בדברי התוספות. זמן רב ניסו להבין 
 אך ללא הועיל.  -ריםאת הדב

 

. הגאון רבי צמח שהכיר וידע בכושר העיון של תלמידו רבי שאול, ביקש ממנו בתום השיעור כי ימשיך עוד להעמיק חקר ולעיין היטב בקושיא
אולי בורא עולם יעזור לו למצוא תרוץ. פנה הנער לפינה מיוחדת בישיבה, בה התבודד דרך קבע ועיין היטב באין מפריע, צלל לעומק דברי 

 התוספות, אימץ את מוחו שוב ושוב עד כלות כוחותיו, אך לקושיא לא מצא תשובה. 
 

. "אולי באוויר הצח, יפתח מוחי ובורא עולם יאיר את עיני", חשב. המשיך משלא עלה בידו דבר, יצא להפיג את צערו בין עצי הירק אשר בחצר
הנער השקדן ביתר שאת וביתר עוז, לנסות להבין עומק דברי רבותינו התוספות. כך חלף זמן רב ללא הועיל. לפתע ראה את רבו עובר לפניו. 

את דברי התוספות?". רבינו השיב בצער: "עמלתי רבות, ממש עד הנער קם לכבוד הרב. הגאון פנה אליו ושאל: "האם עלה בידך, בני, להבין 
 לרגע זה. אך  לצערי הרב עדיין לא זכיתי ליישב את דבריהם", כשדמעות בעיניו.

 

טפח הרב על שכמו, התיישב לצדו וביאר לו את דברי התוספות. רבינו הודה לגאון ר' צמח ושמחה רבה מלאה את ליבו. לעת ערב, כאשר שב 
פני רבו, העלה הרב שוב את הקושיא העצומה בדברי התוספות. הנער שאול סבר כי רבו מתכוון לבחון אותו האם הבין כפי שצריך ללמוד ל

 את אשר ביאר לו לפני מספר שעות. פתח את פיו והחל לפרש ולבאר את דברי התוספות בדיוק כפי שהסביר לו רבו לפני כן.
 

כאשר שמע הרב את הפירוש, התפעל מאוד כיצד הצליח תלמידו להגיע בכוחות עצמו לפירוש האמיתי. רבינו מצדו תמה לפשר ההתרגשות, 
ושאל בהצטנעות: "הן אך לפני שעות ספורות, הרב הוא זה שפירש לי כך בטוב טעם ודעת. אם כן, מה פשר הערכה זו של רבינו?!". שמע 

 ן ידע בבירור כי מעולם לא פירש לו כך. רבו ופליאתו התעצמה, שכ
 

"בטוחני", פנה הרב לתלמידים, "כי אליהו הנביא זכור לטוב בכבודו ובעצמו, הוא זה שנראה לו בדמותי. למרות שבדרך הטבע לא היה בכוחו 
האמת בדברי התוספות, סייע בידו  עמוק מי ימצאנו, בכל זאת כיוון שראה ה' כמה יגיעות יגע כדי להגיע אל-להגיע לביאור הנכון שהוא עמוק
 ופתח לו פתח כפתחו של אולם".

בינו כיהן כרבה של ג'רבא, וכמו לכל אנשי אמת, גם לו קמו כמה אינשי דלא מעלי מראשי הקהל. הם היו מיצרים את דרכו ומבטלים את ר

הל לתקן דבר מה לטובת הקהילה, היה תקנותיו. אחד מהם היה אדם קל דעת מראשי הקהל, שבכל פעם שהיה הרב מתאסף עם ראשי הק
הלה מופיע בכינוס, וברוב חוצפתו ועזותו, בז לדברי הרב, המתנגד לכל דרישותיו והפר את תקנותיו. הוא לא היה מסתפק בכך, אלא היה 

רשע וחבריו. אך כל זה  משמיץ את הרב, טופל עליו עלילות דברים, וכותב כנגדו דברי בלע שקריים. גאוני תוניס יצאו במכתב חריף נגד אותו
 לא הועיל. הוא לא סכר את פיו.

 

פעם אחת, ביקש הרב לגדור פרצה גדולה בחומת הדת. אך הוא לא רצה שאותו רשע נרגן, יבוא ויפריע. מה עשה? נועד עם ראשי הקהל 
שטן הצליח, והלה התייצב בזמן  לבוא ולהתאסף בזמן מוקדם, בטרם יבוא אותו האיש, כדי שיתוקן הדבר ללא ידיעתו והפרעתו. אך מעשה

האסיפה. בעזות רבה הביע כדרכו התנגדות לדברי הרב. משראה כך הצדיק, גער בו ואמר: "עד מתי תהיה לנו למוקש?!". אך אותו רשע 
 המשיך ברוב חוצפתו להתריס כנגדו.

 

ל הנאספים: "אבקש מכל הכהנים הנמצאים כאן, משנוכח הרב, כי אין בליבו של האיש מקום וערך לדבריו, חשש לכבוד התורה. קם וקרא לכ
שיצאו יחד עימי!". תמהו הכהנים לבקשתו. אך שמעו לדברי הצדיק ויצאו, וגם הרב שהיה כהן יצא איתם. מיד לאחר שיצא אחרון הכהנים, 

עוון ביזוי תלמידי חכמים!  נפל אותו עז פנים במקום ומת. הבינו הכל כי הקב"ה תבע את עלבונו של רבי שאול, ונחרדו לראות מהו גודל
 )מעובד מתוך מאמר שכתב ידידי ורעי, הרב עובדיה חן(
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את ה'סוגיה' המורכבת הזו במתק שפתיים, כמלמד דרדקי. 
ואיך לא יבין? הצדיק היסב שוב את פניו לכולם, ומול כל 

מדים, הוא שב ואומר לילד: "אם כן בני, הבה הילדים והמל
 נראה את ידיעותיך! למדני נא את סוגיית 'תורה תבלין'". 

 

והילד שלמה, מחויך מאי פעם, התיישב לצדו ו'נותן שיעור' 
לאותו גאון עולם, שכל מבועי התורה פתוחים בפניו... הוא 

בדיוק כפי  –קורא את דברי הגמרא, מסביר ומנמק 
 ה.ששמעם זה עת

 

גאון עולם "אהה!", קרא מרן ה'חזון אי"ש' כששלמה סיים, "
צומח לנו פה! ילד שלמד סוגיה במסכת לא מוכרת, קלט 
אותה היטב בפעם הראשונה, והיטיב להסבירה ולבארה! 

 ". חילך לאורייתא!
 

"רבותי!", פנה החזון אי"ש אל המלמדים ולמנהל הנרגשים 
לגדולות נועד!  שימו עין על הילד הזה, כיוהתמהים, "

 ".איזו יכולת קליטה, איזו הבנה
 

לי' עוד מספר חודשים. -שלמה הוסיף ללמוד בת"ת 'רזי
בהמשך עבר ללמוד במקום אחר. כעבור מספר שנים, 
השתתף מנהל הת"ת ב'הקפות' שנערכו בליל שמחת תורה 

הכיבודים ב'הקפות' נמכרו לכל בהיכל ישיבת פוניבז'. 
 המרבה במחיר דפי גמרא.

 

הכריז  -החל המכרז על הכיבוד הראשון. "מאה דפי גמרא" 
הגבאי כמחיר התחלתי. מיד החלו טובי המתמידים בישיבה 

, 422, 422, 422להתמודד. המחיר הלך ועלה בהתמדה. 
 522דפי גמרא פעם ראשונה,  522" -, חמש מאות! 492

דפי גמרא פעם שניה, חמש מאות דפי גמרא פעם 
י בגרון ניחר, והוסיף: "זכה הבחור זעק הגבא -שלישית!" 

 שלמה!".
 

להפתעת המנהל זה היה שלמה. הילד מילדי טהרן שהגיע 
! במוחו צפו ועלו 28לארץ ולא ידע צורת אות בגיל 

הזיכרונות על הקשיים של הילד בקליטתו בארץ, וגאתה בו 
התמיהה: "איך הגיע שלמה המסכן לשיא שכזה? איך הגיע 

דד ליכולות התמדה והבנה מופלאות ניצול שואה אומלל ובו
 כאלה?". 

 

הוא שב והתבונן. לפתע נזכר באותן דקות יקרות 
שהשקיע בו מרן 'החזון אי"ש', אותו זמן יקר, בו הטעימו 

זה מה שהציל  -ממתיקות התורה והחמיא לו ללא הרף 
 את שלמה, זה מה שהביאו להיות מתמיד נבחר!

 

כיום  –של אותו רב  שלמה הוא שם בדוי. שמו האמיתי
נודע לגאון ולתפארת. רבים יודעים על גאונותו 
המופלאה. לא כולם יודעים שהיא תוצאה של נתינת אמון 
ומחמאה, שעזרה לו לעלות ולהתעלות במעלות התורה 

 הקדושה.
 

אין אנו מבינים, מהו הכוח באמירת דבר מה. לפעמים אנו 
מתבקשים לשתוק ולעיתים לברור את המילים המתאימות. 

אפשר לקיים 'מחיה מתים במאמרו'.  לעתים במשפט אחד
להלן סיפור מופלא המעובד מתוך 'פניני הפרשה' של ידידי 

 ורעי, ר' עובדיה חן:
 

בעיצומה של השואה הנוראה, הוברחה מאירופה הבוערת 
קבוצה בת כאלף ילדים שנקראו 'ילדי טהרן'. מדובר בילדים 
שמגיל צעיר נותקו בכאב ממשפחתם וחיו בבריחה מתמדת 

ויב הנאצי. כשהגיעו ארצה, נקלטו במוסדות שונים. אחד מהא
 עשרה. -מהם היה שלמה, יתום כבן שתים

 

לי' בבני ברק. למרות שלא -הוא התקבל ללימודים בת"ת 'רזי
ידע קרוא וכתוב, הוא שובץ בכיתה עם בני גילו. כדי לא לפגוע 
בו ובניסיון לגשר על הפער הלימודי העצום שבינו לבין בני 

 נשכרו בעבורו מלמדים פרטיים.גילו, 
 

באחד הימים, החליטה ההנהלה לקחת את כל בני הכיתה 
למבחן אצל מרן הגאון ה'חזון אי"ש' זצ"ל. ברור היה כי שלמה 
לא יוכל לענות על השאלות, בהיותו רחוק ברמתו הלימודית 
מחבריו לכיתה. לכן התכוונו ליידע את הצדיק בסיפורו האישי 

י ידלג עליו בעת המבחן. אולם בפועל הכאוב, והוא בוודא
 נשכח הדבר מליבם.

 

המבחן החל. דקות ארוכות ישב מרן ה'חזון אי"ש' ובחן את 
הילדים. פניו האירו והוא שפע מחמאות על בקיאותם בחומר 

 הנלמד. הוא הקפיד לא לדלג על אף ילד. 
 

כעבור  מספר דקות, הגיע גם תורו של שלמה, שנשאל: 'מה 
יהא הדין במקרה כזה וכזה?'. דממה מביכה השתררה 

 בחדר. 
 

הילד ישב נבוך, מבולבל, עיניו בוהות, ופיו חתום, נעול 
וסגור... המנהל כבר חשב להתקרב ולהסביר בלחש, כי עדיף 

שות לעבור לילד הבא... אלא שצדיק, שמידת הסבלנות והרגי
טבועה היתה בדמו, לא מיהר להמשיך הלאה, ואמר בעצמו 

 את התשובה. הסביר וגם סיכם, כביכול בשם הילד השותק. 
 

ואז, כאילו כל הזמן שבעולם עומד לרשותו, ביקש מהילד 
שיביא לו גמרא מסכת קידושין. כל הנוכחים הביטו במחזה 

ב נפעמים. הסלון עמוס בילדים וברבותיהם, גדול הדור מקר
אליו את הילד, ומתחיל ללמוד אתו במתק שפתיים אמרה 

 קצרה וקלה בדף ל' ע"ב במסכת קידושין: 
 

בראתי לו תורה תבלין!. איי איי איי",  -"בראתי יצר הרע 
מתמוגג מרן ה'חזון אי"ש' וכובש את הילד בדבריו. "התורה 

 -היא כמו תרופה, סם חיים! כל זמן שאדם מחובר לתורה 
ור. הבנת בני?", שאל מרן ה'חזון אי"ש' הוא מוגן ושמ

 באבהיות... הילד מהנהן לאות, כי הבין את הדברים. 
הנה, סוגיה ש'הבין'... מרן החזון אי"ש, גדול הדור לימד אותו 

ָמָא  וְׁתֹוצְׁאֹוֶתיהָ ה ַמחְׁ
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מצורע  – תזריע פרשת

זהב  של 'מטמוניות' טמונים קושי בכל  – בבית לי נראה כנגע 

ïúùøôá(ãì ãé òøåöî)øùà ïòðë õøà ìà åàåáú éë' ,

úéáá úòøö òâð éúúðå äæåçàì íëì ïúåð éðà

íéòâðäù íäì àéä äøåùá' ,é"ùøáå ,'íëúæåçà õøà

áäæ ìù úåéðåîèî íééøåîà åðéîèäù éôì ,íäéìò íéàá

,øáãîá ìàøùé åéäù äðù íéòáøà ìë íäéúá úåøé÷á

úéçöð äøåúä ,äðä .'ïàöåîå úéáä õúåð òâðä é"òå

'úøîåàå úøùáî' àéä íìåò úåøåãì åæ 'äøåùá'å ,àéä

,'úéáá åì äàøð òâðë' éë íãàì åì äîãðù úò ìëá

éðééðòá ,äñðøôä ÷çåãá åà íéðåù íé÷æðá ïåîî éðééðòá

,íäî úçðäå íéðáä êåðéçá ,ùôðä åà óåâä úåàéøá

ùéà ,÷"ùæá åà íéëåãéùá ,'íéãéãé' åà íéðëù é÷æðá

íéòâðäù íäì àéä äøåùá úîàá ìáà ,åááì éòâðá ùéà

úà àéáäì ä"á÷äî äáäà óåöø åëåúù ,øîåìë ,íéàá

æåðâ 'äøö'ä êåúáå ,äîéìùäå úéúéîàä åúáåèì íãàä

åðéàå äñåëî àåä äìéçúîù àìà 'óñëå áäæ úåéðåîèî'

øëéð
א
.

äæáåïééðòá øåîàù äî ÷"äôñá åùøéô(äì ÷åñô)àáå'

éì äàøð òâðë øîàì ïäëì ãéâäå úéáä åì øùà

'òâðë' øîåàù áåúëä ïåùìá éàî÷ å÷ã÷ã øáëå ,'úéáá

òâð äæ ïéà øáã ìù åúéîàì ïëà éë àìà ,'òâð' àìå

àìà ,íéãñçå íéîçø äàìî äìåëù äáåè äøåùá àìà

òâôù äîãð éàåø øö÷ øùá éðéòáù ,òâðë àéä úéàøðù

äæë ïôåàá íâù òãåé ìéëùîä êà ,å"ç ïéãä úãéî åá

.äáåèì äæ éøä òâðë äàøðù

ãåñéáò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä øàéá íéøáãää"ã)

(åàåáú éëùøãîá àúéàã àä(à æé ø"÷éå)ìò

áéúëã àåä àãä Y 'úòøö òâð éúúðå' ÷åñôäíéìéäú)

(à âòäæì äæ ïééðò äî äøåàëìå ,'ìàøùéì áåè êà'

ìù åæ äùøôîù àìà ,éããäì íé÷åñôä úåëééù äîå

åúâäðä ìëù ,'ìàøùéì áåè êà'ù åðà íéãîì íéúá éòâð

äúéä òâðä úéìëúù åîëå ,äáåèì àéä ä"á÷ä ìù

íâ êë ,íéúáä úåøé÷áù úåéðåîèîä úà åàöîé ïòîì

äìéçú äáùçîá äùòî óåñù ,íéøåñéå 'íéòâð' øàùá

äøåáâäå ïéãä úãéî íâå ,äáåèä úà åéìò òéôùäì

áåúëä ïåùì ÷åéãëå .ãñçäå áåèä úà àéáäì äãòåð

(æë æë úéùàøá)íé÷åìà íù òãåðëù ,'íé÷åìàä êì ïúéå'

.íé÷åìàä êì ïúé äæ ïôåàá óàå ,ïéãä úãéî ìò äøåî

êéùîîåùé äøåàëìù ,ìåãâ ãåñéá 'ìàøùé éøáã'ä

è÷ð òåãî íéøáãä àåä ïë íàù úåù÷äì

øàáîå ,'âðò' àìà äæ ïéà éøäå 'òâð' ïåùìá áåúëä

åéìò íéã÷åôùë íãà éðéò äàøîì éë àìà ,ì"äæá

בגמ 'א. שהובא מה לא.)ידוע  דכתיב(נדה  מאי יוסף, רב  א)'דרש  יב ותנחמני,(ישעיה  אפך  ישוב  בי אנפת כי ה ' אודך

לסחורה  שיצאו אדם  בני בשני מדבר , הכתוב מהןבמה  לאחד קוץ לו שמעישב לימים  ומגדף , מחרף  התחיל

בים  חבירו  של  ספינתו ומשבחשטבעה מודה  שמודההתחיל בי, אנפת כי אודך [וזהו  ותנחמני אפך ישוב נאמר לכך ,

מאי  אלעזר, רבי דאמר  והיינו  הצער ], את עליו ומביא עליו  כועס  שהקב"ה  בתחילה  לו נדמה  שהיה  'הכעס' על 

יח)דכתיב עב לעולם ,(תהילים כבודו שם וברוך לבדו  נפלאות בעל עושה  בנסוהנסאפילו  מכיר שהקב"האינו ור"ל, .'

נפלאות  עושה נאמר כך  ועל בהם , יש והצלה רווח כמה  בשר לעין ניכרים שאין 'נסתרים' ניסים  הרבה לאדם  עושה

נפלאות. שהם יודע ית' הוא שרק  – לבדו 

זי"ע  חי' איש ה'בן הגה"ק שם)הוסיף  יהוידע באותיות (בן שגם והרי סמ "ך, נו "ן היא במלואה  'נס' תיבת שהנה  ,

'נס ' תיבת יש  והנסתרות ס')הנעלמות למניין עולים הם הרי סמ"ך שבאות וכ' מ' הפשוטות (כי  שהאותיות משום  והיינו ,

שב'נ הנסתרים ,והגלויות  הניסים על רומזות הנסתרות האותיות אמנם  בעליל , וניכר  גלוי נס על  רומזות וללמדנוס'

בנסתר  שהם ופעמים  בנגלה  שהם שפעמים  אלא  'ניסים ', הם  המתרחשות המאורעות כל .כי

הקבלה תורת באמיתות ספק  שהטילו אלו על אמר זי"ע  סופר ' ה'חתם  בנסתר הרה "ק הרי בנסתר כופר שבנגלה  מי

בנגלה כופר  תרצ "ז)הוא  בשנת דושינסקיא המהרי"ץ של במכתבו  הוא וכן קכט, עמו' המשולש דבריו,(חוט  וביאור  שבנגלה– מי

ה)כופר(בפהרסיא) וודאינסתר ב(תורת הרי ה)שבנסתר , ב(תורת כופר הינו  מינגלה(בצינעא) ייאמר לדידן אף שבנגלה,

מאמין הריבנסתר אינו פנים, בהסתר עמו ה' כשהנהגת אףבנסתר – בשלימות אמונתו אין לבבו) בסתר (כלומר

אליו .נגלהבהנהגת פניו ה' כשמאיר  –
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äéäù éî úîàá êà ,òâð àåä àåìä åúéá úà ñåøäì

áèì àðîçø ãéáòã éàî ìëù äîéìù äðåîàá ïéîàî

êôäðå øöåà àöî Y äáåèì àåä ïëù äéä çåèáå ãéáò

úà ñåøäì äååèöðù ìò íòøúî äéäù äæå ,âðòì òâðî

àöî àì àåä Y äáåèì àåäù ïéîàî äéä àìå åúéá

,ãéîú àåä ïëå .úòøö òâð úîàá äæ åì äéäå ,øöåà

ì"æç åøîàù åäæ(:ñ úåëøá)øîåì ìéâø íãà àäé íìåòì

ìëãéáò áèì àðîçø ãéáòãבéãé ìò áèì øîåàùëå ,

ì"ëò .ì"ðë âðòì òâðî êôäðå äáåèì úîàá äùòð äæג.

êøãáåáåúëä ïåùì ùøôì é"ùø áúëù äî øàáî äæ

òâð àåäù òãåéù íëç ãéîìú åìéôà'ù ,òâðë

àìà ,éì äàøð òâð øîåì øåøá øáã ÷åñôé àì ,éàãå

ìôù àåäù ç"ú ìù åëøãî äðäù ,'éì äàøð òâðë

äîãð àìà úåëæ íåù åîöòì äàåø åðéàå ,åîöò éðéòá

ïîãæé øùàë àìéîîå ,úåðååòå íéàèç àìî àåäù åì

,åéúåðååò ìò åðîî òøôð ä"á÷äù àåä øåáñ òâð åì

ìëî êà .'äáåè äøåùá' äæá ùéù åáéì ìò äìåò àìå

ïéãáù åì éøáù éî óàù ,åðãîìì áåúëä àá íå÷î

÷ø àìà 'éì äàøð òâð' øîàé ìà åùðò ìá÷éù àåä

éë àåä 'âðò' úîàá êà òâðë äàøðù øîåìë ,'òâðë'

àåöîì äáåèì êôäúé úàæ øîàéù éãé ìòå ,äáåèì ìëä

.óñëå áäæ úåøöåà

תמיד בשמחה להיות  – ביסורים  שמחים

,äúòîíãàä ìò àáù 'òâð' ìë éë øàáúðù øçà

àìà òâð àìå ,åøåáò äáåè äøåùá äæ éøä

úðëåîä äæåðâä äáåèá çåîùì íãàä êéøö ïë íà ,âðò

יהוידע 'ב. ה 'בן זאת א"ל)והוכיח שם ד"ה  ס: תלמידיו(ברכות עם  בדרכו שהלך עקיבא, רבי עם שהיה מעשה מאותו 

להם לתת אבה לא העיר מאנשי ואיש ללון מקום חיפשו  אחת, לעיר הגיעו בדרכם  ונר. חמור  תרנגול  ובידיהם

ואמר ר "ע נענה גג ', לטב'קורת רחמנא  דעביד  הנר,כל  את וכיבתה הרוח באה והנה  במדבר, לישן עצמם ושכבו .

הלילה באותה לטב'. רחמנא דעביד 'כל  הכריז  כולם  ועל החמור . את וטרף  האריה  בא לתרנגול , ואכלו  החתול בא

שמעו ולא ראו  שלא מכיוון לקחו לא ותלמידיו ר"ע  את ואילו בשבי , העיר בני כל  את  ולקח  לעיר ה'גייס ' נכנס 

עקי  ר' נענה לתלמידיו ,אותם ... ואמר לטובהבא הכל  הקב"ה  שעושה  מה  כל לכו  אמרי  יהוידע ',לאו ה'בן והקשה  .

כל – אירע אשר בכל  שעה  ובכל  עת  בכל  בשנים, רבות זה  מאתו  שמעו האלו כדברים  הרי  בזה, להם חידש  מה 

עביד. לטב רחמנא דעביד

לומר כוונתו וז "ל . יהוידע', ה'בן  אפשר ומבאר  לרעה  גזירה  עליו  נגזרה  אם  אפילו  לטובה  פיו שפותח  האדם  כי

הגזירה , מאחרשתתבטל  אלא אינו לטובה היה שהכל  עתה רואים  שאתם מה  אמר  -ולכן ושעה  עת בכל שאמרנו 

בזה ללמדם  ורצה  ולברכה . לטובה  הדבר שיתהפך  - לטובה  פתח  נפתח  בזה  כי עביד', לטב  רחמנא  דעביד מאי  'כל 

כרעה להם  שנראה  מה  אף  דבר כל  על לטובה פיהם  לפתוח  מורגלים  לטובה .שיהיו  הכל  יהפכו  בזה כי ,

הקב"ה שעושה  מה  'כל הקודש  בלשון ולא עביד לטב רחמנא דעביד כל 'ארמי' בלשון נקט מדוע שהקשו יש 

יהא  'לעולם  שאמר וכמו הקודש, בלשון פתח עצמו  עקיבא רבי שהרי קשה  וביותר  ביותר תגדל והקושיא לטובה',

בראשונים  שמבואר אלא ארמי, בלשון סיים  ומדוע לומר', רגיל  ז)אדם אות שם יו "ט ומעדני ב סי' פ"ב ברכות רא"ש (עי'

הקודש מלשון ועיקרה לשון'... מ 'שבעים משובשת  לשון הוא אלא עצמה בפני ושפה 'אמיתי' לשון אינו ארמי שלשון

ללה "ק) הרבה ודומה היא 'קרובה ' כן לומר(ועל עקיבא רבי אמר כך ומשום  'מרמה ', מלשון הוא 'ארמי' כי לה נאה ושמה ,

דייקא, ארמי בלשון רחמנא דעביד מאי בטוחכל שהוא  כזו  גבוהה  בדרגה  אוחז שאינו  – 'אמיתי ' אינו אם שגם 

ד מה  כל ויאמר אמונה  דברי בפיו ידבר מקום  מכל  לטובה , זה  שיהא  עבידבעצמו  לטב  רחמנא  כזועביד אמירה  וגם .

לטובה . הכל  תהפך

זי"ע  מקאברין משה רבי הרה"ק  שביאר כח)וכמו ובטחון אמונה אבות, בגמ '(תורת דאיתא כח .)במה באמונה(תמיד 'יחזיק

עומד  שאינו בעניינים לדבר הראוי  מן אינו העבודה ענייני שבכל  ואף  באמונה, ממדרגתו  למעלה – כלומר יתירה ',

מיהו השיג, שלא במדרגות ולעסוק  ממנובהם רחוקות שהן במדרגות אף  לעסוק מצוה  ואף מותר אמונה  בענייני

וצדיקים) לגדולים  המיועדות נשגבות במדרגות ואף  אמונה , בענייני ולעורר לדבר  להרבות בקודש, דרכו  היתה  .(וכך

שנאמרג. מה  בביאור  זי"ע העבודה' ה'יסוד הרה "ק חותנו בשם זצ"ל  מידנער  לייב  יעקב רבי הרה"צ כתב (תהיליםוכך

י) ר"ל ,לב ולמטה , למעלה נמשכת  'חסד' שתיבת יסובבנהו', חסד בה ' שחסד'הבוטח בה ' מהשהבוטח  כל  הוא

ש זוכה עליו יסובננהושעובר נגליםחסד חסדים לראות ויזכה צט .), מנחות הדף  על דף  בספר .(הובא
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åãòáד'îâã àðùéìëå ,(:ñ úåëøá)'äçîùá åäðéìåá÷ì'ה.

åøîàù ãò 'íéøåñéá íéçîù'ä úìòîá ì"æç åâéìôäå

(:çô úáù)ùîùä úàöë åéáäåàå øîåà áåúëä íäéìò'

'åúøåáâáו.

מדעתד . נבער לאיש משלו, נשא זצ "ל דסלר אליהו רבי אחד)הגה"צ פרא ווילדער, 'איין בעיני (וכלשונו חן מצא אשר  ,

בידו ולתת ומרגליות, טובות ואבנים וזהב  בכסף מלא היה  אשר האוצר  בית לתוך  להכניסו המלך  וציווה  המלך,

בטיבם', ידע  ולא וזהב כסף מימיו ראה לא  כסיל אותו ברם  היום . כל במשך נפשו כאוות בהם  למלא שיוכל  שקים 

עשה כן ועל  כאלו, כבדות משאות לסחוב – בכפו עוול  ללא עליו באה  אשר הנוראה  הגזירה על  מאוד והתרעם

יצא  יום פנה לשמחתו  וכאשר ודקות. קטנות חתיכות רק  השק אל  והכניס שם , וזעיר פה זעיר בעצלתיים , מלאכתו 

להתחכם שהצליח מתנחם  בבד  בד אך המלך, שרי את ומגדף מחרף  כשהוא עמו נטל ומאשר השקים עם משם

שמא  עליהם, סיפרולהערים לביתו בהגיעו מעט. אלא נטל  ולא היום  כל  'בפרך' עבד לא עליו השגיחו  שלא חר

בבערותו . לעצמו שהמיט  ההפסד גודל  לו  כשנתברר לאבל מחולו שנהפך כמובן ו... קרהו, אשר את לקרוביו

הננו , כפראים אנחנו  גם 'כן משלו  את הטובהוסיים  עוצם כל  על להשי"ת להודות עלינו  כמה עד ידענו אילו 

אז  כי אודותם  ובוכים  צועקים  אנו  ואשר יסורים  להם  קוראים  אנו אשר זה  את לנו  שנותן במה עמנו  ייטיב אשר 

מאושרים והיינו בהם  שמחים צב)'היינו  עמ' ופורים חנוכה  מאליהו .(מכתב

ויפשיט עיר של  ברחובה  שיעמוד לאדם  יצוו אם  ז"ל, ברוידא הירש  צבי רבי מו"ר בשם  דסלר הרב אמר עוד

חזי  פוק ומ"מ  גדול . ובזיון נוראה  השפלה הלה  ירגיש  בוודאי אותם, להלביש ויחזור ממנעליהם  ושבים  העוברים  את

בשעה, פעמים  מאות רגליהם על הנעלים את למדוד וירבה  קונים, מלאה חנותו  תהיה  אם המנעלים ', 'מוכרי את

הלכו ... להיכן והבזיון ההשפלה תתמה  שמא שמחה, מיני בכל  וישמח נפשו את תגל  בזה  מרויח  שהוא מפני אלא 

מנעל ולבישת פשיטת בכל  ושמח  מאושר הוא הרי הוא פרנסתו  לרווחתו עליו הבא שהקושי האדם כשיבין כיו "ב .

בו . וישמח  יגיל בוודאי  בא

מי ה . 'על  אצלו הכל אשר שהאדם תאמר איך נפש ', 'מר מיהודי זי"ע מזוועהיל שלמה רבי הרה"ק  נשאל וכבר

הרה"ק, ענהו לה '. ולהלל להודות לברך עליו אסון שאירעו מי ואילו  לברך, צריך אינו  אסון קרהו ולא מנוחות'

עשר של  שטר ממנו ושואל  ומבקש  דלתיו פותח והלה  ה 'נדיב', בית שערי על  מתדפק כשאדם שבעולם בנוהג

אל(דולר)דאלער דאלער, עשרים  של  שטר  לו למסור בעה"ב שברצון סימן זה  הרי מעשר, יותר לתת ברצונו שאין א

עומד  שהוא מורה  הדבר הרי חמישים יבקש  ואם העשרים . אלו  מתוך  עשר  לו שישיב ממנו מבקש  הוא לכן דאלער 

המאה . שטר בעד  חמישים  מעמו מבקש  הוא לכן חמישים , רק לו לתת וברצונו דאלער  מאה של  שטר  לו למסור

בענייננו , הדבר שכן שלומ'קה  ר ' רבההמשיך טובה  כי מורה  זה  הרי  כך , כל היקר קרובו  את  מעמו  לקח  הקב"ה  אם

השמים , מן  רב  שפע  העת  בזו  לקבל  עומד הוא  רק כי חברו, ולא  להודות עליו  דייקא  כן  על  עליו. לבוא  עתידה  וגדולה 

בשמים . כלל דיברו  לא  מרעהו ואילו

'חמישים' ממנו כשמבקשים  נדבות המקבץ  שזה שלומ'קה ר ' והנאהמידהוסיף  שמחה מתמלא שעדיין הוא (אף 

לידו) מאומה קיבל מאה.לא של  שטר  לקבל  הוא עומד שעתה הוא יודע  כי רואה, כבר כי בשמחה ' 'לברך  האדם על  כך 

טובה רוב לקבל  שעתיד  האמונה  בעין .הוא

מאה של  שטר להוציא לו למה העשיר הנהגת על  לתמוה  דיש  שליט"א, אחד מצדיק  שמעתי נפלאה  הוספה 

כי  י"ל , אלא מידי... לא ותו חמישים מיד לו נותן אינו מדוע 'חמישים', של  שטרות לו חסרים  וכי עודף, ולבקש 

מכן  לאחר ורק עליו  וסומך  נאמן הוא כמה עד העני את לבחון תחילה רוצה הוא חמישים , לעני להעניק בבואו

אשר את יחזיר אם ונראה כעודף , חמישים  תחילה ממנו יבקש – בנסיון יעמידנו כן על הטוב, כל  יעניקנו הענק

החשיכה בעת האמונה  במשמר לעמוד נא, אימצו נא התחזקו  כן, על  לו... הבא חלקו את שיקבל בטרם יתבקש

חיים . ושנות ימים לאורך טוב כי  האור ויפציע  רגע  מעט  עוד כי בהשי"ת להאמין

רש "יו. עושין)והנה  ד "ה -(שם ביסורים' 'שמחים  שאמרו  מה עליהםמפרש  הבאה  עליבה  שמהעל  דעתו כי ונראה  ,

והוסיפו משיבים', ואינם  חרפתם שומעים עולבים  ואינם  'הנעלבים  מקודם להאמור  שייך בייסורים  שמחים שאמרו

קבלת  מעלת גדול  כי באהבה , אותם ומקבלים  שספגו העלבונות בכל  שמחים שהם  כלומר בייסורים, שמחים לומר

בגבורתו '. השמש כצאת מ 'אוהביו להיות הבזיונות
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ïéøåñéä úà ìá÷é íãàäù äöåø ä"á÷ä äðä ïéøåñé

íéîùä ïîù êééù êéà ïë íàå ,ááì áåèáå äçîùá

åéøåñé íâ ìá÷î úåéäì êéøöù øçàî ïåáöò åéìò åøæâé

úåàøì ãéîú íãàì íéùåòù ïåéñð àåä äæå ,äçîùá

åà äçîùá åéìò íéàáä ïéøåñéä ìë úà ìá÷î íà

ãåòå .ïåáöò åéìò åøæâé íäù øùôà àì ïë íàå ,åàì

àåáé áåøä éô ìò íãàì äéäéù ïåáöòä ø÷éò àø÷éòîã

ú"éùäá äçèáäå äðåîà åì äéä íàù ,äðåîà ïåøñçî

êéà ë"àå ,ïåáöò éãéì àåáé àì éàãå êøèöîëå éåàøë

ïë íàå .íéîùä ïî äøéæâ ïåáöòä úãî äéäúù êééù

,íãà éãé äùòî àéä äù÷ä äëîä åæù øîåì çøëåî

à÷ôðå .åæ äëî åéìò àéáîå ìòåôä åîöò àåä øîåìë

נורא  בבושות ביזהו דהו מאן פעם כי שליט"א וואזנער אלימלך מרדכי ר ' הגאון שהבזיון סיפר עשות והגדיל  ות,

במדרש  חז "ל  אמרו אביו , לו  אמר זצ"ל , הלוי' ה'שבט בעל  הגדול  לאביו בסמוך ד)היה טו ישראל(ויק "ר ששמעו 'כיון

שנאמר ולשמוח, ולשתות לאכול  אתם  אבל  העולם  לאומות אלו תתייראו, אל  משה, א"ל  נתייראו, נגעים פרשת

י) לב העולם,(תהלים לאומות נאמרו הנגעים וכי להולמו, וקשה יסובבנו '. חסד בה' והבוטח לרשע מכאובים רבים 

אין  לו אין זיכוך לעבור  צריך  אשר הנכרי כי השבה"ל, וביאר  ולשמוח', ולשתות לאכול 'אתם  אומרו מהו ועוד ,

מנוגע , לעשותו  רק  אחרת  ולשמוח'ברירה  ולשתות 'לאכול בידם  יש  ושפיר הבושה , כח  בידם יש ישראל בני  אבל

הבזיון ע "י בנקל  הזיכוך  לידי הגיעו  .כי

מביא שליט "א שטרנבוך משה  רבי הגאון עניין , באותו  לעניין בהר)ומעניין פר' והנהגות רבי (ביאורים מהגה"ח  ששמע

מעות  לאסיפת  יצא בטרם  זי"ע  מבעלזא מהר "א הרה"ק  אל  הקודש  אל  נכנס  אחת שפעם  ז "ל , רומפלער  אלימלך 

שיקבל , המעות את  בו  לקבץ אחד כיסים , ב' מתחילה לעצמו לקנות עליו  מעות אוסף  כשיהודי הרה"ק , א"ל  לצדקה ,

הראשון  שהכיס הגם  יותר, חשוב כיס איזה  לדעת תרצה  ושמא עליו. יעברו אשר  ה 'בזיונות' את בו לקבץ והשני

שקיימו המצוה ' 'חפצי המעות נמצאים בו וגם רבות, נפשות מחיים  ממנו כי  מאד, עד  חשוב 'מעות ' מכונסים בו

מ "מ  בעם, המתנדבים עוסקבהם בעודו  היהודי על  בזיונות כשבאים  כי ערוך, לאין  חשוב  הבזיונות נכנסים שבו  הכיס 

עוונותיו כל  על מכפרים אלו  הרי .לשמים 

נסיעה באותה מה' ש'משום אלא התורה , להחזקת עם  נדיבי להתרים לארה"ב תורה  מוסדות מנהל  נסע פעם

בפניוהי  וגולל  זי "ע ישראל' ה'בית הרה"ק אל  נכנס לארה "ק כשחזר  לרוב... בזיונות בקיבוץ  מרובה  הצלחה לו תה

למען  הכבירים מאמציך  כל  על השמים מן הרבה שכר לך מגיע  באמת כי ישראל', ה 'בית לו נענה  ליבו, על  אשר

התורה, בבזיונות קיום  אותך 'כבדו' כן על טוב, שכר אותו כל  לקבל  ראוי כלי להיות אותך  'להכשיר' השמים  מן ורצו 

אותך ולזכך ...למרק

הכתוב ז. במאמר זאת ד)ורמזו קטו אדם',(תהילים ידי מעשה וזהב כסף  אלא'עצביהם אינו  והעצבון העצביהם  שכל 

אדם ידי הייסורים .מעשה  מגזירת ואינו  ,

יח-יט )בפרשתןח. יג והיה (תזריע ונרפא, שחין בעורו בו יהיה  כי 'ובשר  השחין, והנה,במקום וגו'. לבנה ' השחיןשאת

המכה מחמת עורו ונתחמם באבן או בעץ  כשנתקל  אדם  שהוכה מכה א)היינו  ט  בשלמא (נגעים לתמוה, יש  מעתה  .

צרעת  נגע  האדם בגוף  דבר)כשעולה  באיזה והוכה נתקל במעשיו(כשלא לפשפש שעליו השמים מן וסימן אות בזה  יש 

שהנתקל העולם, ב 'טבע ' הוא כן הרי בזה, יש סימן מה באבן או בעץ והוכה שלקה מי אולם הרע, לשון שדיבר על 

תורה לנו  גילתה דכאן שביארו יש  צרעת. נגע  כדי עד בשרו ומתחמם בגופו  שבאלוקה כמי הנראה  'נגע ' רק שלא 

השמים מן היא אף  בה שנחבל  המכה  אף אלא השמים , מן לאדם כסימן נחשב  טבעית סיבה  להיטיב,ללא  לו  להורות

ודרכיו . מעשיו
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רעך על תלון כי לך  מה  – נוגע אדם אין
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òâðì åøùá øåòá äéäå úøäá åà úçôñ åà
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עלט . באה שכאשר  קצרה . בדרך עליהם  נחזור  החיים תהלוכות בכל  גדול  כלל  הם  אשר הדברים חשיבות ולרוב

וייסורים, המכה עצם  אלא השמים מן נגזר לא אזי ח"ו  רעה  ולא האדם  בעצבות, שיהא כלל  עליו  נגזר לא אבל 

שעיקר עוד ומה  הקב"ה, לפני ושנאוי מגונה דבר היא שהלא בצער , שיהא הייסורים  מגזירת שחלק לומר  יתכן

אם הנסיון עיקר  זה ואדרבה  העצבות, את עצמו  על  מביא שהאדם  בוודאי אלא האמונה, מחסרון נובעת העצבות

בשמחה . הייסורים את מקבל

זצ"ל  זיו  הרנ"ז חותנו בשם זצ "ל דסלר אליהו רבי הגה "צ אומר היה מקעלם)וכך הסבא של אשר(בנו הגבר 'אשרי  ,

קה ' יב)תיסרנו צד ניתן (תהילים  מהבורא שבאים היסורין כי והכוונה  מהקב"ה. יסורים שמקבל האיש הוא מאושר ,

ברחמים , מעניש  הוא כי יותר , בנקל  מעונשי לסובלם הרבה  יותר קשים  שהם רבות צרות עצמו על  לוקח האדם רק

קכז)הבורא עמ' דסלר  להרב הזכרון .(ספר

בפרשתןי. ג)כתיב שאול(יג יוסף רבי להגה"ק  שאול ' ב'דברי כתב היא', צרעת נגע  בשרו  מעור  עמוק הנגע  'ומראה

בחולי דכמו  זצ"ל  במחלההגוףנתנזהון שנחלה  ומי בחיצוניות, או  בפנימיות – חולי סוגי שני ישנם בקלחיצונית ,

במחלה  שנחלה  מי משא"כ  לרפאותו , בחוליפנימית יכולים  כיו"ב, לרפאותו, מאד החולי (רוחניות)הנפשקשה  אם ,

רק(הפגם) 'בגופוהוא הוא אם אבל  ירפאהו, בנקל אז ולשתות לאכול שמתאווה גופו תאוות אחרי עמוקברדיפה

מחלה  שהוא והיינו  הבשר ' מידות)פנימית מעור או ומינות, אמונה ענייני וטמא (כגון , הכהן וראהו צרעת', 'נגע  היא זאת

ומסיים 'הסגר'. אלא צריך ואינו  תקוה יש  אז  עמוק  אינו אם  אבל  לכתבואותו, מנעתי לא  המליצה , ע "ד הוא  כי ואם

מאד ונחמד נעים הוא .כי

בטלים איסורים 'כל  חז"ל , אמרו שהרי זי"ע , מניקלשבורג שמעלקא רבי הרה"ק  משם מתאמרא בשישים ,וכך

אפילו במינו בןבאלףומין כשנעשה האדם מן בטלים איסור תאוות כל  כי ומרומז , בטל ', חוץ'שישים'לא שנה ,

לגיל  בהגיעו  אפילו האדם אצל  נשאר זה פגם אמונה, וחוסר מינות ענייני היינו במינו ' לא 'אלף'מ 'מין אם שנה,

ימיו . לכל  פגום  ח"ו  ישאר  מועד, מבעוד מקרבו יעקרנו 

המטה,יא. את ונושך  בחמתו קם והכלב במטה, מכהו בעליו אשר לכלב הרע, לשון  המדבר  את להמשיל  אמרו כבר 

עד  שיניו בעקירת פיו את הוא פוצע אף אלא – הכהו אשר  בעליו את בזה ומעניש נוקם שאינו די לא והנה ,

'אמצעי' אלא שאינו  המטה  ולא במטה, המחזיק האדם הוא אותו  שה'מכה' להבין דעת לו  שאין מפני וזאת דם , זוב
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åäòø 'úçìöä'ù åà ,åäæéá åà åìéùëä ,åãéñôä åà å÷éæä

ïéàù øéëäå òãé åìéàå .úåáø á"åéëå åðåáùç ìò äàá

àìà ïåúð åìøåâ ïéàå ,åãéñôäìå å÷éæäì íìåòá äéøá ãéá

áùçìî ÷ñåô äéä íâ ,åéìò øáãî äéä àì ,ä"á÷ä éãéá

éìò øáéã äîå 'éðåìô éì äùò äî' Y äìéìäå íåéä ìë

á"åéëå éðåîìà
יב
.

חברו  על  ומרכל הרע  לשון המספר דומה  הלז ולכלב ידו. על להכות דמשיחאלבעליו שבעיקבתא מט:) (סוטה חז"ל אמרו (וכן

הכלב') כפני הדור על'פני שם  אינו ומדוע  סרה . עליו מדבר  כן ועל  עוול לו עשה שחברו בנפשו ומדמה חושב הוא כי  ,

ו לעוררו בכדי זה , במקל  הכהו  הקב"ה אשר בעלמא 'מקל ' אם כי אינו וכך כך  לו  עולל  אשר שחברו את לב לקרב

'מחלוקת' ומגלגל  לה"ר  מדבר הריהו אליו ה ' דבר  את ולשמוע  להתעורר יבוא אשר  במקום ב'חכמתו' והוא אליו, לבו 

בעולם ...

זי"ע יב. חי' איש ה'בן הגה"ק ביאר  זה וגלוח)ביסוד בד"ה טהרות פרשת כל(דרשות, את לגלח המצורע נצטווה שלכן

מצורע  בפר' כדכתיב ט )שערו, השביעי(יד ביום שערו'והיה  כל  את עיניו,יגלח גבות ואת זקנו ואת ראשו  את ,

יגלח' שערו כל מכל,ואת מרוחק - למחנה ' מחוץ 'בדד ישב כבר והלה זו, מצווה טעם מה  להתבונן  יש  ולכאורה

כל את לגלח עליו החטא, לו ונתכפר צרותיו  סאת שכלתה אחר כזאת לעת מדוע יקרא', טמא ו'טמא עולם, באי 

היה . מצורע כי הרואים כל  ידעו למען גופו, שער

הנורא, הרע  לשון  בעוון נשמתו  מטומאת באה  אדם של  בגופו  הצרעת טומאת ענין כל  כי חי', איש ה'בן וביאר

הפסידו או מאומה  ממנו לקח  שחברו לו  שנדמה  מחשבותיו הם הרע' 'לשון לדבר לאדם שה 'גורמים' נתבאר והרי

בא  הוא כך ידי ועל  מאומה, מעמו  לוקח שאחד בנפשו  שמדמה העניינים  בשאר או פרנסה, בענייני דבר, באיזה

נימא' כמלא אפילו לחברו  המוכן מן נוגע  אדם ש 'אין להבין ישכילו חכמו  לו  אך רעות. עליו  לח :)לדבר ואין (יומא ,

ראשו שערות כי השיער, בגילוח לו מרמזים וזאת רע, כל  רעהו על  מלדבר יפסיק  מיד גבולו, את להשיג שיוכל  מי

את  שמגלחים  בשעה  אך - חברתה של מקומה תופסת אחת וכאילו זו , ע"ג זו ששוכבות כמי נראות אדם  של 

בחז"לה איתא ואדרבה , האדם, בראש נפרדת מגומא חיותה  יונקת  ושערה  שערה שכל  נתגלה טז.)שערות בתרא (בבא

אדם'. של  עיניו  מאור  מחשיכות היו  אחת, מגומא יונקות שערות שתי חד'אלמלי שלכל לקח  המצורע ילמד  ומזה 

הצטרכויותיו לשאר הן  לפרנסתו  הן  בנפרד  יניקה  שורש  יש  זה,וחד  בכהוא אפילו לחברו  במוכן נוגע  אדם ואין ,

מחטא  לגמרי  להיטהר בידו ויעלה  וכיו"ב , הפרנסה לחסרון לו  גרם הוא לא הרי – חברו על  ילון כי לו מה וממילא

הרע '. 'לשון של  הלז 

השמים מן  מחסורה ' ודי 'פרנסה  נקצב ובריה  בריה  שלכל  הטהורה , האמונה תורת זאת 'גומא'כי יש  בריה  ולכל  .

ממילא , לו ומזומנת המוכנת פרנסתו  אחר ולילה  יומם  ירדוף  מדוע  שכן, ומכיוון חיותה, מקור הוא  שמשם מיוחדת

לריק ייגע מדוע מאומה , לעצמו יוסיף  לא  השתדלותו  בריבוי ידי והרי לצאת 'השתדלות' לעשות אלא עליו אין .

היא  שמים מגזירת אלא הפרנסה את מסבבת ה 'השתדלות' שלא נאמנה ידע  זאת אחר ואף  שנצטווה , כמו חובתו

לו . באה

זמן  העברת מלבד מאומה הצליח  ולא ביתו, אנשי ופרנסת פרנסתו עבור  רבות שהשתדל  חסיד  באיש  מעשה 

השתדלות  כל  בסופי , יעלה  מה  קדוש , רבי המר , מצבו את וביכה זי"ע, מסקולען הרה "ק אל  נכנס לו בצר לריק ...

עוד, לא לנפשי, אמרתי ע"כ  מפרנסה, ה ' ומנעני חפצו, בזה לא כי הקב "ה לי הראה וניסיתי שעשיתי והשתדלות

אם קטנה, באצבע  אפילו  פרנסה  בענייני אגע ולא 'אשתדל ' לא והלאה, מהיום הלום , עד וניסיתי שעשיתי במה  דיי

אכן, שיחו, בנועם הרבי לו אמר  לא... ואם יפרנסני, רוצה לפרנסההקב"ה  ל 'השתדל' זמנך  הגיע  עתה  אחרי דייקא ,

כינים, וביצי ראמים  מקרני ומפרנס הזן  ה' בידי ורק אך תלויה  פרנסתך וכל  שמים , בידי הכל כי מכיר כבר שהינך

אלא בידך נשאר ידך.להשתדלולא במשלח  ברכה  ותראה  חובתך, את קיים כן על  הבורא, כציווי

במעשי  תלויה  היא כי לו  נראה  והיה  שמים, בידי שהפרנסה הכיר שלא עוד  כל  כי הכוונה, נראה עומק , וביתר

אלא כ'השתדלות', ידיו מעשי נחשבו  לא והמצאת ידיו , ג כעשיית להכרה כשבא השעה , בזו  ורק  מורההפרנסה ,

מאמר בו  ויקויים לעשותה, לו ראוי אכן ידו, על  הנעשית היא 'השתדלות' ורק  כלל , בו' תלוי הדבר  ש 'אין כזאת,

יח)הקרא טו תעשה '.(דברים אשר  בכל  'וברכתיך

הנגוע מה הצרעת , מנגע לקח שילמד  לאדם  לרמז  הצרעת, בנגע  לה"ר המספר לוקה מדוע לשבח טעם שנתנו  יש 

אלא  אינו באמת אבל  כאבו, את ומרגיע לעצמו שמיטיב לו נראה  ולרגע ועוד, עוד עצמו את לחכך ירבה  בצרעת
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ïëåõòåé àìôá áúë(äàð÷ êøò)áì øöé äðäå .ì"æå

íéùòîå äîëçá åøåãá ãéçé úåéäì ÷ùåçå òø íãàä

åäåîë øçà ùéùë øòèöî êë êåúîå ,ãåáëå øùåòá

øôñîå åúòø ù÷áîå åì àð÷îå ,åðîî áåèå ìåãâ åà

äìëåà ùà ,äàð÷ úîçî àéäù äàðù äìåãâå .åúåðâá

åéîé ìë ,åæ äòø äãî åá ùéù éîå .àôøî ïéàì àéä

,íéáåäà íéòø åì ïéàå íéáöòä íçì ìëåàå ,íéáåàëî

åøáç úì÷úá äöåøå ãéàì çîù àåäå úåáéø äáøîå

íééç õôçä ùéàä éî ,äúòø ìãâ øôñ ìëåé éîå .'åëå

÷îòä éãé ìò åøöé úà ùáåëä øåáéâ àäéå äðîî çøáé

íãà ïéàù äîìù äðåîàá ïéîàéù ,úåøåäè úåáùçîá

ãéçé àåä äéä íà åìéôàå ,åøáçì ïëåîù äîá òâåð

íàå .åéìò øåæâù äîî øúåé çéåøäì óéãòé àì íìåòá

äîî øñçé àì ,úåááøìå íéôìàì åúåîë íéøçåñ åôñåúé

øåöä ,àøåáä ïåöø àåäù äîá äöøúéå .åì áåö÷ù

ì"ëò ,äì éãáò äì àáèã ãçà ìëìå ,åìòô íéîú
יג
.

óàäáúë 'äðåé åðéáø'äù íðîà(äàøéä øôñ)ìëåé àì'

,'åéúåðåæî ù÷áì çøèé àì íà ,àøåáä ãåáòì íãà

óøè àéáäì 'úåìãúùä'á íãàä úáåç ÷ìçá ÷ø åäæ

åùôðá äîãéù àì êà ,'ä úååöî ìëá åúáåçë åúéáì

åúñðøô åì äàá íùî éë ãçà òâø åìéôà
יד
.

ופיוס  חיזוק בדברי לאחרים להיטיב – לב על דברו 

ïúùøôá(ã ãé òøåöî)ïäëä äåöå' éúùטו, øäèîì ç÷ìå

÷"äåæá àúéà äðä ,'úåéç íéøôö(:åî â"ç)

äéùðò êë ,àùéá äìî ïéâá ùð øá éàäã àùðåòã äîë

,ìéìî àìå àììîì ìéëéå äéãéì éúà÷ã àáè äìî ïéâá

ùîî êë ,òøä ïåùì éøåáéã ìù øåñéàä øîåçëù ,åðééäå

íéáéùîä íéáåè íéøåáéãá åøáç úà ããåòìî òðîðä àåä

àæìòáî é"øäî ÷"äøä øàéá äæ éô ìòå .ùôðä úà

ò"éæ(àð 'îò ùãå÷ éøîà è÷ì)àéáäì òøåöîä êéøöù íòèä

ìò øôëì äãòåð 'äèåçùä øåôéöä' éë ,íéøåôéö éúù

הרעים שבדיבוריו  לו נדמה לה"ר , המדבר  ממש  כיו"ב  ויותר. יותר לעצמו יזיק  להתחכך  שירבה וככל לעצמו, גורע

לעצמו . מזיק  אלא מועיל שאינו  בבשרו כמתחכך  אלא אינו  באמת אך  לעצמו , ירוויח חברו  על 

הרכבת(קלם)בקעלעםיג. בתחנת לייב ר ' עמד פעם חסיד, לייב  רבי וכינויו ושמו מפורסם , צדיק איש (באן היה

'טיקעט'סטיישן) לקנות – בתור  העם כל  עם יחד נסיעה )ונעמד בית (כרטיס מתלמידי  אחד שם  עבר  הרכבת, עבור

בינות  כאן שתעמדו כבודכם לפי ראוי זה אין הלא רבי  לו, ואמר אליו  ניגש ההמון, בין עומד ומשראהו קעלעם,

לו, ואמר לייב  רבי נענה עבורך, הכרטיס  את לרכוש במקומך אעמוד  ואני המעות את לי הבא כלללכולם , בידי אין

לייבמעות, ר ' לו  אמר כלל , הנה באתם  מדוע  כן אם  היהודי לו דאאמר  אך  להתם , מהכא  ליסע  צריך אנכי הנה 

– הנה  באתי 'השתדלות' מחמת אלא פרוטה, שוה  אפילו לפורטה  בידי שאין טיקעטעקא  עבורו ורכש התלמיד הלך

ל שהביאו לאחר  שלו, עצמוממעותיו  הטריח מדוע  מעות למע"כ היה  לא באם רבנו, ילמדנו  לשאלו, חזר  לייב  רבי

בביתו, שאנן להישאר שלא השתדלות, לעשות החובה מוטלת האדם על  כי – ויאמר  לייב  ר ' ויען הנה, עד לבוא

לידע  שעליו לנסיעהאלא לי הנצרכים  המעות כל  לו וימציא  בעדו יגמור הטוב ה ' כי לגמור, המלאכה  עליו  .שלא 

יומא יד. הדל. לחמו מכדי פחות  הרוויח ובקושי עיר, של  ברחובה כ 'מנקה' עסק  שלפרנסתו  אחד  יהודי על מספרים 

בחלום ראיתי כי לבוא, קרובה  ישועתנו  כי  חלמתי חלום ביתו , לבני וצהלה  בשמחה סיפר משנתו , בקומו  חדא

את  כעת לשלם  בידינו יהא שמים  בחסדי ואמרו, הבית בני שמחו כראטשילד. אדיר גביר להיות אהפוך שבקרוב

יותר אדיר גביר להיות שאהפוך  אלא מעות , מעט על  דברי היו לא ואמר, הבית בעל  בהם  גער חובותינו. כל 

כמנקה מעבודתי מרוויח שהנני המעות סכום את חודש בכל  לי יהיה עוד כראטשילד לעשירות בנוסף  כי מראטשילד,

הרחובות.

שדימה שוטה  לאותו דומה  הריהו העולמים , לחי מסייע הוא והשתדלותו עבודתו ידי על  כי בנפשו  המדמה  ולדידן ,

ראטשילד של תועפות - להון דבר איזה  מוסיפים הזעומות שפרוטותיו  .בנפשו

כי טו. מבניו, אחד או הכהן אהרן פי על  רק הם מצורע  דיני שכל  הטעם ביאר זי"ע  מאלכסנדר העניך רבי הרה"ק

בדבר חטא מה  כי הרע לשון מספר של טענתו האמת עיקר את אלא אומר אינו  אותווהרי הצריכה  לזה  ...

שלום  ורודף  שלום אוהב שהיה הכהן אהרן של ממידתו שילמד כדי ובניו, אהרן אל  שילך מדיבורוהתורה ושינה 

השלום ה 'אמתבשביל את מלומר להמנע  האדם על  הרבה שפעמים כלומר , לגלות, מחויב אינו  אמת אבל שקר, יאמר  (אל

צורך) הכהן...כשאין לו יאמר שכמותו ה 'אמת' טמאולבעל  אתה  יוסף )באמת בפרדס .(הובא
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,äìå÷ úà ÷éúùäì äúåà íéèçåù ïë ìòå ,òøä ïåùì

òéîùäìî ìãçéù òøä ïåùì øôñî ìù åúð÷ú ìò æîøìå

ì"æç éøáãî é"ùø àéáäù åîëå ,åìå÷(:æè ïéëøò)ø"äìù

íéèôèôî íéøåôéöä óàå íéøáã éèåôèô äùòî àåä

øôëì äàá 'äéçä øåôéöä' åìéàå .ìå÷ óåöôöá ãéîú

øîàð êë ìòå ,øáãì êéøö äéäù íå÷îá ÷úùù éî ìò

(æ ÷åñô)æîøì 'äãùä éðô ìò äéçä øåôéöä úà çìéùå'

êåîúìå ÷æçì ïéáè ïéìéîá ìå÷á óöôöé äúòî äáøãàù

åúìåæáטז.

ïëååðåùìå åéô øîåùäù åîëù ,àñéâ êãéàì íâ éîð

(òøî øåñá),åøëùì êåøò ïéàå ùàø äìòîì íîåøúî

íéøåáéã éãé ìò äìòîì äìòîì úåìòúäì àåä ìåëé ïë

äáåè ìù(áåè äùò Y)åéçàìå åøåæòé åäòøì ùéàùë ,

åøîà øáëå .÷æç øîàé(:è á"á)éðòì äèåøô ïúåðä ìë'

à"éá êøáúî íéøáãá åñééôîäå ,úåëøá ùùá êøáúî

øáãä íòèáå ,øúåé áåùçå ìåãâ åñééôîäù éøä ,'úåëøá

ì"øäîä áúë(íù à"ç)åðéà éðòì äèåøô ïúåðä éë ,

äèåøôá äð÷ù øçàù ,äòù éôì àìà åùôð úà áéùî

åúàðä äìë ,åôåâ úåéçäìå åðåáòø øåáùì ìëåàáåùå)

(ïîæ øçà åðåáòø øøåòúîàåä éøä íéøáãá åñééôîä êà ,

íéøáãá äúåà äéçîå åùôð úà òéáùîיזäæ ÷åæéçå ,

à"éá êøáúîå øúåé ìåãâ åøëù ïë ìò ,ãòì íéé÷å ãîåò

.úåëøá

חז"ל טז. אמרו  נז:)והנה שלא (קידושין כלומר, לתקלה ', שלח  תורה  אמרה 'לא כי באכילה  מותרת החיה  שהציפור

ולהכיר לדעת לו מנין כי שימצאנה, למי תקלה מביאה התורה  היתה  כן שאם  העולם, לכל  אסורה שהציפור יתכן

דיבורי  לחברי אומר  כיצד תאמר  שאל  בדבר, יש  ורמז  ואסורה . מצורע של  היתה  זו בידו נתפסה אשר שהציפור 

אך והתנשאות, לגאות עי"ז  לבוא מסוכן הוא והרי – מעלתו  גדלה  כי פנים  לו  ואסביר  וחיזוק, תורהעידוד אמרה לא 

כל לתקלהשלח מהם יצא לא בוודאי כי  חברך, באזני טובים דיבורים  מלשלוח  תחשוש  אל  ומכשול ...תקלה,

זצ"ל  לעווינשטיין  יחזקאל רבי הגה"צ  'המשגיח' כג)ואילו עמו ' מידות יחזקאל נהגו(אור לא עקיבא ר' שתלמידי אמר,

בזה זה  סב :)כבוד פגם(יבמות בזה היה ובאמת גאווה . לידי יביאוהו  ברעהו איש כבוד  שינהגו ע"י שמא חששו  כי

יכבדוחסרון, רעהו ואת לעצמו ... עניו  יהא אלא  רעהו , של ענוותנותו  אודות  ה 'דאגה ' אדם  של מעניינו  זה  אין כי 

לו ... ששייך הכבוד בכל 

אמרו  שלכן כך  על  שהוסיפו  יט :)יש  איסור(ברכות שיש  שאף  שבתורה', תעשה  לא שדוחה הבריות כבוד 'גדול 

חשש דוחה  הבריות כבוד חיוב אך  זה ...להתגאות, תעשה' 'לא

נשאליז. פעם  גדושה , במנה לתלמידיו שבח דברי באמירת להרבות זצ"ל  מלצר זלמן איסר רבי הגאון היה  נוהג

להוריו היו לא ההם בימים וואלאז'ין, בישיבת כשלמד  בבחרותו עובדא הוה  דבדידיה וסיפר  נענה זה, מנהגו על 

לו היו כשבקושי ובכפור בקור  רגלי לשם  ללכת צריך היה  בישיבה ללמוד כש'גלה ' ולכן לפורטה, פרוטה העניים 

בבואו הדל . ממצבו  ונכלם  מבויש לישיבה  הגיע  וכך ומנעליו, בגדיו  נקרעו  בדרכו  היבשות, עצמותיו  את לחמם  בגדים 

זצ"ל  בענגיס ראובן זעליג רבי הגאון עם  אחד בחדר מיטתו  מקום לו  הראו  החרדית'לישיבה  'העדה  כראב"ד כיהן  (שלימים

ת"ו) עיה "ק זלמן,בירושלים איסר רבי של  בהרגשותיו ראובן זעליג רבי הבחין אחד יום אהבה. בעבותות התחבר  ואליו

לו אמר רוחו  את לעודד שרצה  בשמךוכיון חידוש הישיבה  ראש אמר אתמול והלא  רעים , פניך רבי מדוע  והעיד ...

וכיון  מלבו, העצבות את לגמרי סילק ומאז ראשו , את וזקף  מחודשים כוחות בקרבו  נסך זה  שדיבור זלמן איסר

בהרחבה הבחורים את ולפאר לשבח עצמו  על  קיבל  כן על  הבחור נפש  על  להשפיע אחד דיבור יכול  כמה  עד  שראה 

יתירה .

שאל תקופה  ובאותה  מאד, וחלש  ירוד  עצמו  שהרגיש  בתלמיד מעשה זצ"ל , ברים חיים רבי הגה"צ העיד וכך

'משקה' להעמיד צריך  כזו קושיא שעל  שאמר, עד קושייתו , את מאד זלמן איסר רבי ושיבח השיעור, באמצע קושיא

וביגיעה בהתמדה  למד השנה כמחצית שבמשך  עד זה, ממאמר  חיזוק חופניים  מלא שאב תלמיד ואותו  בביהמ "ד,

אחד. לכל  הדיבור נדיבות ומסייעת משפיעה  כמה  ולמד צא ועתה  זה , דיבור מחמת

זצ"ל , ברים חיים ר' הגה"צ לצד ירושלים  בשווקי בהתהלכו אחת שפעם שליט"א, ניישלאס  יהודה  ר' הגה"ח סיפר 

שמחה חיים ר ' נתמלא ב"ה . טוב מזל  לה שמגיע לעבריהם ופנתה  רוח, קשת הנראה ככל  אחת, אשה אליהם ניגשה

אירסתי  – געווארן כלה א איז פערל 'ע  ותאמר ותען עושה, היא מה  זו לשמחה  ראש  בכובד בירר ומיד ַלעומתה,

לרגע , מרגע  וגוברת גואה  כששמחתו צוהלות בפנים  טוב.. מזל  טוב מזל  והכריז חיים ר' התלהב פערל , ביתי את

לעומתו ותען לברר , חיים ר' המשיך בה, זכה  ומי הגיע . והנה  תבוא, מתי זה , לרגע וציפה  ייחל כ "כ  כביכול  ממש
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הלשון  שמירת בענייני  התחזקות – ולשונו פיו  שומר 

úåéùøôáäøéôñä éîé Y åìà íéîéáå åìàיחàîøâ ïîæä

ïåùìä úøéîù éðééðòá ÷æçúäì øúåéáיטúåéäì ,

åðåùìå åéô øîåùכäøéúé úåøéäæáכאø÷éòå ãåñé àåäù ,

ïúùøôá '÷ä 'íééçä øåà'ä áúë êëå .ùôðä úøäèáòøåöî)

(è ãé.òøä ïåùìë åðå÷ ïî íãàä ÷éçøîù øáã êì ïéà

העצומה, התרגשותו להביע  והוסיף  להאמין, כממאן קט  לרגע הרהר החתן שם חיים  ר' מששמע  אלמוני. פלוני עם -

געוואלדיג  זכיתם... במי אתה  יודעים וכי ח(נפלא)באמת... ר' שאלה  הכרתם החזו"א מרן את בוודאי . השיבה , יים ,

במתיקות  שאל  ושוב דורינו . של  החזו "א שהוא נ"ל  בו  שזכית שהחתן לך  דעי א"כ  החזו"א, על  שמע לא מי בוודאי,

ובקול זו, אחר בזו לטפטף  והחלו  מעיניה, נצפו התרגשות של דמעות שמעתם ... איגר עקיבא ר ' הגאון על נפלאה,

לה החזיר  רע "א, הדורות גאון ישראל  קדוש  על  לספר יודעים כולו  העולם כל  הרי פשוט , פשוט ענתה  מדמע  חנוק 

איך  בבכי, האלמונית  התייפחה כולו . העולם  את שיאיר הבא הרע "א להיות מיועד  דנן חתן הנראה ככל  - חיים ר '

לשונו, ברוך  ר "ח ואמר  ענה  בעדי. במרומים העתירו וסבתותיי זקניי ואף ואמותי אבותי זכות מסתמא לכך ... זכיתי 

הם הזכות ותפילותיך הטובים  מעשייך אלא לך, עמדו  וסבתות אמהות אבות זכות שלא לעצמי ומתאר חושב ואני

לדרכה . והמשיכה עזבה  זו עילאית ובהרגשה שפעלו.

יחד, בו נשתלבו  ורעק "א שהחזו "א הוא ואיזה  זה הוא מי שיבלחט"א, יודל  ר' הגה"ח  תמה לכת, משהרחיקו

השורות  מבין אך שוחחתי, מי ועל  דיברתי מי  עם כלל  יודע איני  כי יאמר האמת הרחב, בחיוכו חיים ר' לו לחש 

בגוטע ונרבה ההידורים, ביותרת נעשנה  אזי לפתחי זו  מצוה ובאה לידי ה ' אינה ואם היא, נפש מרת כי ניכר

טובים)ווערטער עגומה .(דיבורים  נפש ולנחם לחמם בשפע ,

חז"ל  אמרו שהרי לאמר, שמעתי ו)הנה אטפוך'(ב  דאטפת אחרים)'על הרג שהוא כך על אלא נהרג אדם  מעתה(אין ,

לפני  דהו מאן הרג שהבל  מצינו לא והרי כך, לו בא ומדוע הבל , את הרג שקין בראשית בפרשת דמצינו  יקשה 

התויו"ט )הריגתו  כן  הק' מנחתו (וכבר את קיבל לא שהקב"ה כך על  נפלו קין  שפני הבל  בראות כי י"ל , אלא (בשעה ,

לרצון) נתקבלה  אחיו הנפש,שמנחת את  שהרג כמי נחשב כביכול הוא הרי כן עשה  שלא  ומכיוון ולחזקו, לעודדו  לו  היה

באנו) לדידן הנוגע את ללמדנו אבל ב'הבל', השגה כל לנו  שאין .(אף

זי"ע יח . אהרן' ה'בית הרה"ק  וספרתם)דרש ד"ה  את (אמור  הביאכם  מיום השבת ממחרת לכם 'וספרתם הכתוב בלשון

נוטריקון תנופה  התנופה', פהעומר  לרמז תנו  ולטהרו, הפה  את לתקן הוא  הימים עבודת .שעיקר

פירשויט . ועוד)וכך זי"ע, אייבשיץ יהונתן רבי להגה "ק יונתן  הכתוב(תפארת מד)בלשון יד  מצורע נב, יג ממארת'(תזריע 'צרעת

האמירה על  באה  'אמירה')שצרעת מלשון 'ממארת' .(כי

חיים' ה'חפץ  הגה"ק  כתב וכבר  לעד, וקיימת נצחית היא הקדושה שהתורה  אלו  בפרשיות היטב להתבונן וצריך

פ"ו)זי"ע  הזכירה  ומשלמים(שער  רח "ל . עניות  היא לה "ר על  העונש  - בצרעת לוקים שאין אנו  שבימינו  הקנה ספר בשם

במדרש  הידוע המעשה את זי"ע חיים החפץ  בשם  שביארו  וכמו ומיד, תיכף בעוה "ז כך ב)על  טז אותו(ויק"ר על 

מדבר ושפתיך מרע  לשונך  נצור טוב לראות ימים אוהב חיים  החפץ  האיש 'מי ואמר חיי, בעי מאן שהכריז  רוכל

לו לשלם  ויש  בהקפה מוכר  אינו לעולם שרוכל  כשם אלא רוכל, שהיה  אומנותו  את  הזכירו לחינם שלא מרמה ',

חברו את המצער או הרע לשון המספר כך – רחוקה אחרת לעיר לו  הולך  ומחר  כאן הוא היום שהרי – ומיד  תיכף

זמן. לאחר  פעולתו שכר לו לשלם  ממתינים  ואין לעשייתן, עובר מיד השמים  מן ממנו מרובה ,נפרעים טובה  ומידה 

בעולם  מיד  וכהנה  כהנה שכרו ישולם בלשונו  הזה .הנזהר

תובב"א.כ. ירושלים תרצ"ו וישלח  א' בעזה"י וז "ל. זי"ע, אמת' ה 'אמרי הרה "ק של  מכתבו את להביא עלינו ושומה

פולין. במדינת  שיחי' היקרים אנ "ש אהוביי

ושנאת  לשה"ר מטעם הזה  דגלות חז"ל דברי ונאמנים ומבחוץ מבית הצרות רבו כאשר מכם אדרוש זאת ...עוד

ועצתי, חנם , ושנאת מלשה "ר הלשון שמירת בענין להתחזק  אבקש ולזאת ושמירת חנם, חיים  חפץ בספר שתלמדו

פעולה בזה  בעצמי הרגשתי הנ "ל הספרים  שגמרתי אחרי כי וארץ שמים  עלי ואעידה  בשבוע , ימים  בב' עכ "פ הלשון

עי"ז. יתפעל במידותיו השלם  גם  ולזאת עכ "זלטובה , ודכותך, אנת  לאו - ינאי לר' הרוכל  שאמר שזה ואחשוב

ינאי ר' עלי' לזה .אטרח צריכים הכל  כי קדשו .להראות יד חתימת וטובכם . הדו"ש  ידידכם הנני

הבית כא. פתח את מצאה זו פרה זי"ע, חיים החפץ  של לביתו בסמיכות שהסתובבה  סוררת שוטה בפרה מעשה 

מה נא ראה הרב, לבעלה  וזעקה  מאוד עד נבהלה הרבנית וחפצים . כלים  משברת והחלה לתוכו נכנסה פתוח ,
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êëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë(ú"äò)÷åñôä ìò

(èë äë)íéîé ...äîåç øéò áùåî úéá øåëîé éë ùéàå'

'äîåç'á úááåñîä ïåùìä ïéðò ìò éà÷ã 'åúìåàâ äéäú

íéøåáéãá Y éìãâî úåîåç åöøô íà ,íééðéùäå íééúôùä íäå

Y éåàøë íðéàù(øôåñ íúçä ì"æå)éîéá éåìú äéðå÷éú ø÷éò

'ìáåé'ä àåä úøöòä íåéáå ,úøöòì çñô ïéáù Y äøéôñä

äøåú éðá ìë åð÷åúé åáùø÷éòù :åè ïéëøòá øàåáîä é"ôò)

(äøåúä ÷ñò é"ò àá ïå÷éúäåúìåàâ äúééäå' ,úåîéìù åá åð÷éå

äðù ìëù ...úåîéîú ìá÷éù ãò Y 'åøëîî úðù íåú ãò

.äìàä íéîéá åúîéîú ìá÷î äðùå

òåãéò"éæ à"øâä áúëù äî(äôåøúì íéìò åúøâéàá)ãòå'

íéúéðòúá àìå ,øñééúäì íãàä êéøö åúåî íåé

äæå .äáåùúä åäæå ,åúåàúáå åéô ïñøá ÷ø íéôåâéñå

øúåé åäæå ,'åâå äåöî øð éë ù"îë á"äåòä éøô ìë

íìåòáù íéôåâéñäå íéúéðòúä ìëîכבòâøå òâø ìëå כג.

æåðâä øåàì äëåæ åéô íñåç íãàùכדäéøáå êàìî ïéàù

'øòùì íéìåëéכה.

ïúùøôá(â âé òéøæú)øåòá òâðä úà ïäëä äàøå' ,

ïäëä åäàøå ...ïáì êôä òâðá øòùå ,øùáä

äøåúä ìëá éë ,øåàéá êéøö äøåàëìå .'åúåà àîèå

,äðîéä äìòîì ïéàù äøäè ìò 'ïáì'ä æîøî äìåë

áéúëãë(çé à äéòùé)âìùë ,íéðùë íëéàèç åéäé íà'

'åéäé øîöë òìåúë åîéãàé íà ,åðéáìéíéøùå÷ ô"ëäåéá óàå)

íéôöî ìëä åéäå ,ùã÷îä úéáá ïëå øéòùä éðø÷ ìò 'úéøåäæ ìù ïåùì'

(ïååòå àèç ìë íäì ìçîðù åòãé æàå ,ïéáìúù íéìçééîåïàë òåãîå .

éìòá åøàéáå .íéòâðä úàîåè ìò äøåî ïáìä øòéùä

êøãä åðãîìì äøåúä äúàá ïàë ,ïëà éë ,øñåîä

åìåëå ,íä 'ïáì' íãà ìù åéùòî ìë íà óà éë .ïåëðä

åëåìäú ìë ,øåäèå ùåã÷,åãáì 'äì éúìáå íä ùãå÷ åéú

øòöî àåä åéúåâäðäå åéùòî éãé ìò íà íå÷î ìëîכו

דרכים. ב' יש  זה סוררת מפרה  להינצל  בכדי חיים', ה'חפץ  לה אמר  זו. שוטה פרה  לנו ולהישמרא .מעוללת להיזהר

כמימריה. רגע  אפי ' פתוחה  הדלת תשאר  שלא לשיםב .מתחילה זהירות במשנה להיזהר יש הפרה, נכנסה כבר אם 

שמירת  לעניין הוא כיו"ב ואמר, הבית, בני לכל  חיים' ה'חפץ  פנה בזאת וישבר. ינזק שלא וכלי  חפץ  כל  על  עין

סור הלשון, כפרה  היא  הרי שהלשון  מסגררת דע , על  סגורים שיהיו פיו  פתחי על  להיזהר האדם על בתחילת וכבר ,

שלאובריח. זהירות  במשנה  להיזהר ויש  המשתוללת שוטה  הפרה  כמו כמוה  שהלשון ידע  לדבר פיו פתח כבר ואם

פיו . באמרי שבעולם לבריה ולא לאיש  תזיק

אשרכב. מדיבור עצמו  שהמונע  אמר זי"ע מסטרעליסק  שהרה"ק זי"ע , מבעלזא מהר"א הרה "ק שאמר מה ידוע

נאך' און נאך און  'נאך אומר ואני תעניות... פ "ד התענה כאילו הדבר  לו נחשב לאמרו, שפתיו על (שנחשב עומד 

תעניות) מפ"ד יותר כהרבה  .לו 

זי"עכג. חיים' ה'חפץ זי"ע)הגה"ק  הסטייפלער דהגה"ק  בפומיה מרגלא וכן הלשון, שמירת לספרו אמרו(בהקדמה  שלא עוד, מדייק 

דבריו שדוחה מי ימיםשרק שבוע  או חודש  מלדברלמשך  מתאפק  אם  אפילו  אלא לכך, כמימראלרגעיזכה

פיו .בלבד מוצא על  ושומר עצמו על השולט  של  טובו רב מה דעת בר כל  יראה ומכאן זה, לשכר  יזכה  נמי

לאביוכד . ממעל  בשמים גורם  זה ששותק רוח והנחת התענוג  גודל את לשער יכולים ובריה  מלאך כל  אין ובאמת,

זי"ע  משה' ה'ישמח הרה"ק  כתב וכך זה . עבור שכרו  רב ומה  שבשמים, שה "ש)אוהבו על משה  הפסוק(ישיר  על 

ב) א מתענג(שם הקב"ה וממה – ואהבה תענוג על רומז נשיקה כי פיהו ', מנשיקות כ'ישקני – פיהו שאדםמנשיקות

דיבור ... איזה  מלהוציא בעדם  לעצור  – בכח לזו זו שפתותיו  משיק 

התא כה . אףפעם השפיע  ולא שעתים  משך  גדול קהל  לפני שדרש רבו , לפני זי"ע  חיים' ה 'חפץ  מתלמידי אחד ונן

ז"ל , הגר "א מאמר ידוע  הנה  שפתיו , במתק  הח"ח  ענהו  בדרשתו . תועלת מה וא"כ  שומעיו מקהל אחד על

רק וזהו זה , אור זיו בנועם מושג שום תמותה  לבן שאין הגנוז לאור זוכה  פיו חוסם  שאדם ורגע  רגע כל  שבעד 

בעצמך  הגע אחד, רגע  לדבר בעד לבלי שעתים משך  ועדה  קהל של  פיהם  לחסום  בידך  עלה  אם  תקבל  שכר כמה

ורכילות  לה "ר אסורים  חלקידברים  יהי מחלקך השכר, ערך לשער  אין בהגהות)הלא יתרו עה"ת, .(ח "ח

לחטאת'כו. תור  או יונה  'ובן להביא שצריכה  יולדת לענין בפרשתן  ו)כתיב יב וז"ל ,(תזריע הטורים' ה 'בעל  וכתב ,

לפי  תור יקח לא יונה  ימצא שאם אחד, אלא מביא שאינו לפי מכאן, חוץ  יונה  לבני תורים  מקדים מקום  בכל 

פחותה במדרגה  ורק  תורים  להביא המובחר' מן 'מצוה העוף שבקרבן כלומר , ע"כ . עליו, מתאבל  תור של  זוגו שבן

כדי  'תור ' פני על  יונה' ה'בן את  העדיפו בלבד, אחד עוף  להביא התורה שציוותה  כאן, ומ "מ , יונה ', ה 'בני הם מהם
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íéøçàá òâåôåכזøáãîå åðåùì úà øöåð åðéàù ïåâëå

...àø÷é àîè àîè åáù 'ïáì'ä ìë íò éøä ,åøáçá äøñ

ושכרה הלשון שמירת מעלת  – נפשו מצרות שומר

àúéàùøãîá(à âì ø"÷éå)ìàéìîâ ïá ïåòîù éáøù

ìëàî éì äð÷å ä÷åùä àö åãáò éáèì åì øîà

.'äîäá ìù ïåùì' åéãéáå ÷åùä ïî éáè øæç ,áåè

,òø øáã éøåáò ùåëø íåéä ,â"áùø åì øîà úøçîì

åúåà ìàù ,'ïåùì' åì àéáäå ÷åùä ïî éáè øæç áåùå

éáè åäðò .úåðåùì íéîéä éúùá úàáä òåãî ,â"áùø

úéì áè äåä ãë ,àúùéá äéðéîå àúáè äéðéî' ãáòä

'äðéî ùéáã úéì ùéá ãëå ,äéðéî áèòøä ïäå áåèä ïä)

(íéàá íä ïåùìä ïîíéøåáéã úøáãîå äáåè ïåùìäù äòùá ,

,äãé ìò àáä úìòåúäîå äðîî áåè øúåé ïéà íéáåè

äðîî øúåé òø ïéà ,òøì úùîùî ïåùìäù äòùáåכח,

'ïåùì ãéá íééçå úååî' éë(àë çé éìùî)
.כט

להתעורר יש  והרבה לבדו . שנשאר  זוגו בן יצטער  ק"ושלא 'תור', לצער מאשר ערך ïח äת קרבן  להביא  עדיף אם ְכי

אדם  בני לצער שלא  להיזהר לנו יש 'יונה')כמה  בני רק ...(ולא

הברהכז . קול  עליו יצא מקדש ' 'האיש בפרק בעמדו  כי זצ "ל, זיידל  מאיר יוסף רבי הרה "ח סיפר לעניין, מעניין

קאליש  מעירו  נערה עם אירוסין בקשרי בא העולםאשר וכמאמר אמת, של  שמץ  בזה היה  לא ובאמת שבפולין,

שלא  זו משמועה  נפגע  הוא ואף מרובים, בזיונות לה  והיו נפשה, עמקי עד הנערה ונפגעה  יער', ולא דובים 'לא

שש במשך לזש "ק זכה ולא הי"ד, אייזנר זלמן ר' הרה "ח בת עב "ג התארס מה  זמן כעבור לדבר. קשר שום לו  היה

מגיסיו אחד מנישואיו . על(שוואגער)שנים  לפייסה  שילך  לו והציע  אליו פנה נערה  אותה  של  גיסה גם היה  אשר 

אלא  עוד ולא רעה', 'שמועה  באותה ורגל יד שום לי היה שלא אחר לפייסה לי מה טען, הוא אך נפשה, עגמת

לו . נעתר  לישועה  זקוק שהיה ומאחר  בדברים , עליו הרבה גיסו אך  'הפרשה', מכל צער לי  ונגרם  סבלתי אני שאף

ואכן  ומחילה , סליחה ממנה  וביקש החלון, כנגד עמדה והיא הבית בפתח עמד  הוא לביתה , גיסו עם  ביחד ועלה

די  וואס  'זאג לישנא בכהאי  המעשה דבר את מאיר יוסף רבי וסיים לך. מחול  לך מחול מלא בפה אמרה היא

נישט , וויס  איך  קינדוילסט, א  געהאט  איך  האב חודשים  ניין צו חדשים'אבער תשע אבל יודע, איני אני שתרצה, מה  (אמור

בן) לי נולד מכן .לאחר

שלא  'על  הוא האבלות מנהגי שורש שכל  הספירה בימי ובפרט  הדין, עומק נדע למען אחרון לדור זאת ותיכתב

בסיבתי'... אדם  שום יענש 'שלא להעתיר צריך  כמה  ועד בזה', זה כבוד נהגו

רבהכח. ב)במדרש  מי (טז - דחיי' סמא למזבן בעי 'מאן ומכריז  בעיירות מחזר שהיה אחד, ב'רוכל ' מעשה הובא

ינאי  רבי שלח הרוכל . קול  את ושמע  בטרקלינו ינאי רבי ישב שעה באותה החיים... סם  לרכוש הרוצה  האיש 

לא  מיועד זה סם אין - דכוותך' ולא ליה  צריך אנת 'לאו  הרוכל  ענהו  זה, הערך  יקר  מסם לו שימכור מעמו לבקש

לפניו וקרא תהלים ספר  רוכל  אותו  הוציא ינאי, רבי בו דחק  מ"מ  אך  לשכמותך, ולא יג -יד)לך החפץ(לד האיש 'מי

ואומר מכריז שלמה אף ינאי ר' אמר מרמה', מדבר  ושפתיך מרע לשונך  נצור  טוב, לראות ימים  אוהב (משלי חיים 

כג) שומרכא ולשונו פיו 'שומרמצרות 'שומר - הזהמצרעת נפשו ' המקרא קורא הייתי ימי כל  ינאי א"ר נפשו '.

תורת  תהיה  'זאת ישראל  את מזהיר משה לפיכך והודיעני, זה רוכל  שבא עד פשיט, הוא היכן יודע  הייתי ולא

רע(נוטריקון)המצורע' שם .המוציא 

מדובנא המגיד דברי תזריע)ידועים - הפטרות – מיעקב את (כוכב לרפא שבא לרופא במשל הללו , המדרש דברי  על 

הרופא וציווהו  דוי, ערש  על  מוטל  והוא בלבו  שלקה  יקפידהחולה  ובל  יכעוס  אחרי לבל כעת  להוט  יהיה ולבל 

הרבה פדה  אליו  הקרוב ושכנו בחנותו הרויח ולא פדה  לא כי לו  יוגד  אם לבבו ירע  ולבל  כבוד, אחרי או הממון 

החולה, תמה  התאוות . יתר מכל  גם ויתרחק  לבו , אל ישים  ולא יקנא ולא בעניני והרויח, מוסר לי להטיף באת מדוע

ה 'נפשות' הזהרתיך רפואת הנפש ורפואת ה' יראת מחמת לא הרופא, לו אמר גופי, את שתרפא אליך באתי הרי ,

כדי רק הרעות, המדות ימיועל  לקצר האדם בעוכרי המה  הן  הללו  המדות כי - הזהרתיך הזה  בעולם אותו להבריא 

רעים וחליים  מכאובים  ימיו ולמלא  הזה  הדמיםבעולם  את מעכרים ודומיהן ותאוה  וקנאה כעס הרעות המדות כי ,

ל "ע . מיתה  סכנת כדי עד  רעים  חליים האדם על  ומביאים אותם ומעפשים

ורפ סמים  מהמוכרים היה זה  'רוכל ' סמא כיו "ב, למזבן בעי מאן בקול והכריז בשערים וכשעבר אדם . לבני ואות

התכוון לא הבא,לחיי דחיי אדםהעולם  שישמור מה  הוא  החיים  וסם  ובריאות. שלום  חיי ארוכים  חיים  לחיות רק

ושבירת  לכעס  וקטטה . למריבה  המביאים  מהדברים  ויתרחק שלום  יבקש  טוב, ויעשה מרע  ויסור ומרמה . מרע  לשונו 
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êëåò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äâä øàéáäøåú éèå÷éì)

(á÷ò 'øôúà ä"äììæ ÷øåù ù"øäî íëçä íùá

÷åñôä(â ì øáãîá)åéôî àöåéä ìëë åøáã ìçé àì'

¯ ïéìåç åéøáã úà äùòé àìù íãàä øäæéù .'äùòé

éë ,ùîî íäá ïéàù áåùçì åéô éøåáéãá ìæìæé àìù

íà òøì íà íùåø äùòé ,íãà ìù ¯ åéôî àöåéä ìëë

øåîùé ïë ìò .å"ç íéøåâéè÷ åà íéøåâéðñ àøåá Y áåèì

...åéô éçúô ãàî
ל
.

éëïä áèì ïä Y íãàä ìù åéô ìáä ìù åçåë ìåãâ

ìéäòååæî ä÷'îåìù éáø ÷"äøä ìù åøîàîë ,áèåîì

áåúëá ò"éæ(à ä úìä÷)íé÷åìàä éë ...êéô ìò ìäáú ìà'

,'íéèòî êéøáã åéäé ïë ìò ,õøàä ìò äúàå íéîùá

'äù äîá ùé íòè úðéúð åæéà ,ïáåî åðéà úåèùôáå

,íéèòåî åéøáã åéäé ïëìù õøàä ìò íãàäå íéîùá

,úáù øåîùéù Y úååöî øàù ìò ïë øîà÷ àì òåãîå

äúàå íéîùá íé÷åìàä éë 'åëå çñôá úåöî ìëàé åà

,íéîùá íé÷åìàäù åîë éë ,åøåàéá àìà .õøàä ìò

,íéîù éîùá åúáù íåøîî íìåë úåîìåòä úà âéäðîå

ìë úà ìåëéáë âéäðî êðéä Y õøàä ìò äúàå êë

ìëäã ,áèåîì ïä áåèì ïä ,àîìò éàäá êãîòîå êáöî

,êôéäì å"ç åà íä íéáåè íà Y íãàä éô àöåîá éåìú

íéèòî åéøáã åéäé ïë ìò àìéîîåלאäéåìú äæá éë .

.äæä íìåòá íìåò úâäðä

ומכאובים , דווי ידע לא ושלום  טובים  חיים  יחיה בהם  והנזהר המה. הבריאות יסודי ראשי האלה  הדברים כי הלב.

הארץ . על ימים  ויאריך

היה שלא לומר שבא אלא, פרנסתו , היתה מה לנו היא נפק "מ  למאי וכי 'רוכל ' ההוא נקט מדוע  תבין, ומעתה

תרופות המוכר פשוט איש רפואותסגולות לא,טבעיות אלא הפהרוחניות או  מוצאות על  שהשמירה לומר ובא –

הרוחניות  מצד עצמך שומר  כבר אתה כי הללו , לרפואות צריך אינך ינאי, לרב  אמר  ולכן אדם, של  'גופו ' את מרפאת

שהוא  – פשוט  הוא היכן עד  ידעתי ולא פי , מוצא על שמרתי ימי כל אכן ינאי, רב נענה לו, גילה  וכשכבר  שבדבר,

את נפשו .גופומרפא את  רק ולא ה'טבע ', בדרך  אדם של

יהודי כט. הראני והנה  רשב"י, האלוקי התנא ציון על  מירון באת"ק  בהיותי זר ולא עיני שראו מה  רבותי נא שמעו

בימים בא יהודי על  ירושלים  עיה"ק מבני שבעים)חשוב לשתיה(כבן  שתיה בין ואין לשכרה, ושותה  שם  היושב

וכך  ימיו, קורות את בעצמו מספר הלה  מוצאו. חשוב ממקור כי עליו מעידה פניו  הכרת ברם  נימא... כמלוא אפילו

עידן  הדברים נתעכבו  מקדש ' 'האיש  לפרק ובהגיעו ברק , בני בעי"ת פוניבז ' בישיבת למד בחרותו בשנות הווה ,

דיבר החתונה, זמן לפני שבועות כב' והנה ביותר . מבוגר  בגיל  בשעטומ "צ שידוכין בקשרי בא שלבסוף  עד ועידנים,

כך... כל  רב זמן חיכיתם זה בחור  על  וכי נו, בביטול , אותה  שאל רוח  ובקור עמה , הכלה משפחת מבני אחד  איש 

החתן  של  צערו לגודל  השידוך... את לבטל  שהחליטה עד  הכלה, בלב 'ארס' הלה  זרע הללו ספורות מילים  בכמה

שנה כחמישים  זה  לשכרה שותה  הוא הרי אז ומני למירון, נסע  מטלטליו , את ארז  שברים, לשברי בקרבו לבו נשבר

אחד...במ רע דיבור של  כוחו וראו הביטו  ספר...

זי"על . החיד "א הגה "ק  כתב פז.)נפלאות  מנחות יהוידע בבן דבריו הובאו ב , א שה "ש אנך  כשהוא (חומת אפילו היין שטבע

שבחביות  היין מתנועע  ממנו, רב במרחק היין אם  אפילו היין דריכת בעת מקום מכל  היין, במרתף  וחתום סתום 

אומרו  וזהו ב)מאליו, א פיהו(שה "ש מנשיקות למוטב ,–ישקני הן לטב  הן משפיעים  דיבוריו  היאך  תאמר יקחושמא 

מ מייןראיה דודיך  טובים גורםכי האדם  דיבור כך ממרחק, הענבים דריכת בהשפעת בגת היין שמתנועע כמו  ,

רב . למרחק  ומשפיע 

אפילולא. 'חמרא שהרי רבה  צינה  ואחזתו יער, בלב מתהלך שהיה לחמור השתיקה, ענין  את להמשיל  אמרו וכבר

ליה' קרירא תמוז נג .)בתקופת של(שבת מגופו העור  את ה 'ציידים ' שהפשיטו מת ארי של עורו ומצא פשפש  ,

מחנם בקרב  מתהלך 'חדש ' אריה  כי היער  חיות כל ראו והכי  אדהכי עצמותיו, את לחמם  החמור בו  התעטף  הארי,

חדש' 'אריה – לנו אלוקים  עשה זאת מה ויאמרו אחיו אל  איש  ויחרדו האריה, מן גבוה  חמור  של  גבהו שכן –

גבולו ... את ישיג  זה 'אריה' אם יודע  מי – האריה  נחרד וביותר לשיניו, טרף בקרוב נהיה  לא אם  יודע מי אשר

לגודל הסף  על נדחו אשר  עצות וכמה כמה  הועלו אסיפה  באותה יעדר , בל  איש – חירום ' 'אסיפת על הוכרז מיד

חי  כל  לחיי הנשקפת הרבה השועלהסכנה  ויקח  אליכם... ואחזור מה שהות לי תנו – ויאמר השועל  ויען היער, ות

ממרחק בעודו  כבר החדש , האריה לצד להתקרב והחל  בידיו , קטנות אבנים  חלוקי הלז)כמה מה'אריה ' פחד הוא גם (שהרי
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÷"ëò"éæ ãàøâéî'æî ø"åîãàäíéøîàîä ñøèðå÷ ,âàù äéøà)

(åú 'îòìë' íøîàî ìò ïåùìä úåçöá øàáî äéä

'øáâ íéìàã(ãåòå :ãì á"á)ìåëé åðéàù íìéà ïåùìî íéìà ,

øáãî åðéàå íìéàë åîöò íéùîä ¯ íéìàã ìë .øáãì

øáâ áùçð äæ ,øáã åéôøçîì áéùî åðéà íâå òøä ïåùì

ïéìåç 'ñîá ù"åîëå .'íãà' àø÷ð àåä Y(.èô)åúðîåà äî

íìéàë åîöò äùòé Y æ"äåòá íãà ìùלב.

úàæíéøåáéã àéöåäìî ÷ôàúî íãàä øùàë éë ,ãåòå

íéøåáéãä úà ãé÷ôîë àåä éøä åéôî íéøåñà

àåä äøåúä úåöî úîçî éøäù ,ä"á÷ä ìöà åììä

,äðéëùì åéøåáéã úà øñåîë àåä éøä ë"àå ,øáãìî òðîð

ò"éæ ÷öà÷î 'óøù'ä ìãðî íçðî éáø ÷"äøä éøáãëå

(áîø úåà äðåîàå úîà)÷åñôä úà ùøéôù ,(ãé àë éìùî)

àéöåäìî ÷ôàúîä ìò éà÷ã ,'óà äôëé øúñá ïúî'

,äæî ìåãâ 'øúñá ïúî' êì ïéà éë ,åéôî øåñéà øáã

øáãì åúáùçîá äéä äî úòãåé íìåòá äéøá ïéà éøäù

àöîð ,éç ìë éøúñ úåîåìòú òãåéä ä"á÷äå åðîî õåç

ìèáîå ä"á÷äì 'øúñá äðúî' ìåëéáë ïúð åúå÷ôàúäù

øáãä àåä éàãëù íéîëçä ïéá òåãé øáëå .óà ïåøç

ה'אריה', של לכיוונו מהאבנים אחת מידהשליך הגיב  ומלידה  מבטן גדול  'חמור' אלא  היה שלא  זה  'אריה ' ואכן

החמור'... לפניהם,ב'נעירת אשר את הבינו  החמור כקול  'קולו' את החיות האמיתי כשמוע האריה אליו  ניגש  ומיד 

עצמות'... של 'גל  ועשאו 

הרי  – אבנים עליו  שזרקו  בשעה גדול , בקול לקרוא  ממהר  ואינו  בעצמו עוצר זה  'חמור' היה  לו והתבונן בין עתה 

אחד, ברגע  קול' ב 'השמעת הפסיד  זה  וכל  הזה , היום עצם  עד  ממנו  ומרתתים מפחדים היער חיות כל  כן היו  כמו

הקול  מהשמעת בעצמו ויעצור האדם  ישתוק  אם כי הרבה  ח "ו מפסיד דברו' קול  ב'השמעת שאחריםלדידן, בשעה 

באבנים  אותו  גדולות)סוקלים  או  ולשונו .(קטנות פיו ששומר מי לכל הצפון טוב לרב  ויזכה  המזיקין  מן משומר ישאר

זי"עלב. חיים' ה 'חפץ פ"ו)כתב השמירה  חיים(חובת החפץ  האיש 'מי הבא)וז"ל . טוב(בעולם לראות ימים (בעולםאוהב

מרע 'הזה ) לשונך להצלחה .נצור אנשים שמחפשים  הסגולות מכל  טובה  היא  זו  וסגולה 

כתב פ"ז)עוד ח"ב  הלשון  כדכתיב(שמירת מזונו  בענין נענש שהנחש  דכשם  עוד , ודע  יד)וז "ל . ג  תאכל(בראשית 'ועפר 

המוציא  שכל  והבן ראה  וז"ל. 'הקנה', בספר שכתב כמו בעונש, נענש לשה "ר' 'בעל שהוא מי הוא כן חייך' ימי כל 

ומסיי  בצרעת, נידון מפיו כצרעת,לשה"ר  עניות  ושקול בעניות, נידון מצורע נעשה שאינו שמי  דבריו בסוף  שם ם

אדם. בידי הנמסר עני הוא גדוליםוהרי מאנשים וברכות סגולות לחפש  האדם  בני שטבע  בעיני הוא לפלא  ובאמת,

פרנסה , על לשה"רלהצלחה  של החטא בזה מורגל  הוא ושלום  חס  אם  והברכות הסגולות כל  להם יועילו  ומה

בסתר' רעהו מכה 'ארור – בתורה  מפורש ארור זה על  יש הרי כד)ורכילות, כז חז"ל (דברים לו .)ואמרו 'ארור'(שבועות

בקרא, כדכתיב והלוים  הכהנים בצירוף ישראל  כל בהסכם  אם כי אחד, איש מפי יצא לא וזה  נידוי, בו קללה, בו

השפעתו, מכלה הוא החטאוהרי מזה יתירה  בזהירות עצמם  שישמרו  יותר להם  מייעץ הייתי לדברי  שומעים  היו ואם 

לחבירו רע  ממש בפועל מלעשות בזהובפרט  וכיוצא והונאה וחמס  גזל מכלמענין יותר נכסיהם  יתברכו  בודאי שאז 

ענוהסגולות  ישראל וכל  רעהו ', את יכה לא אשר 'ברוך ואמרו  בברכה  מתחילה פתחו הארורים  שכל  שידוע  וכמו ,

אמן, זה הזו .על  הברכה  תתקיים  ובוודאי

הרוכל  בדברי הדיוק ידוע  לעיל)וכבר בעא(הובא דחיי מאן האדםסמא את המציל סם רק אינו הלשון' ש 'שמירת ,

- דחיי סמא אף הוא אלא ושנים . ימים  באריכות האדםממוות, על ומביא מחסור, כל ללא טובים  חיים  הנותן סם

טוב .חיים וכל אושר של 

זי"ע  חיים' ה'אמרי ועוד)הרה"ק  בא, המצות(פרשת חג  מענין המדבר בפסוק  מרמז  כד)היה  יב את (שמות 'ושמרתם 

הזה  חז "ל לחקהדבר אמרו  שהרי עולם', עד ולבניך טז.)לך 'ושמרתם'חק(ביצה  דקאמר  והיינו הוא', דמזוני לישנא -

יהא הדיבור' על  'ושמרתם ע"י הדיבור, היינו  דבר – הדבר' ברווח ,את פרנסה  – עוד לחק עולם'. עד ולבניך 'לך

בקרא כן  יד)רמז יד לפרש (שמות ויש תחרישון', ואתם  לכם ילחם  פרנסה )לחםמלשוןילחם'ה ' עניני  לכל ורמזה(ומרמז ,

טוב . שפע וכל  ללחם  יזכה  אסורים, דברים מלדבר כראוי הדיבור  על  שישמור - תחרישון' 'ואתם  שאם  תורה

מצורע בקרבנות לן קיימא נמי הכי י .)ומשום  מנחות את (עי ' נותנין שם האשם ] [של הדם  את שנותנים 'במקום 

כוחו בכל  יתאמץ  שאם ומלמדנו לשפע , רומז  שמן שלהתמצית ובדםהשמן', בשלשלאות ולשונו פיו את לסגור

במאמרם  עוד וכנרמז  וטובות, רבות להשפעות יזכה  לא.)ברזל , אוכל ',(חולין אתה  זובח  שאתה  מה - ואכלת 'וזבחת

השפע . מתעורר שם הרע  היצר זביחת דבמקום 
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íäì úúìå íéøùå íéëìî ìöà úåðåã÷ô ãé÷ôäì ¯

,íðåîøàáå íúéáá ìâøä úñéøã åì äéäú æ"éò éë ,úåðúî

.êøèöéùë äàðä úáåè íäî ìá÷ì ìëåéå

ïéðòáäìôúä çñåðá øñåîä éìòá åùøéô äæóåñá)

(ò"åîùäøåî 'øåöð' éë ,'òøî éðåùì øåöð é÷ìà'

áåúëù åîëå ,ø÷é øáã úøéöð ìò(æ ãì úåîù)øöåð'

ïëå ,'íéôìàì ãñç(çé æë éìùî),'äéøô ìëàé äðàú øöåð'

úøéîùá äøåàëì ë"àå ,íé÷éæîä ïî åðééä äøéîù åìéàå

àìù 'òøî éðåùì øåîù é÷ìà' øîåì åðì äéä ïåùìä

øàáá äìéìç ìåôðå ,íéøåñà íéøåáéãá åðîöò úà ÷éæð

÷ôàúî íãàäù úò ìëá ,íéøáãä ïä ïä ,àìà ,úçù

úà ãé÷ôîå øöåð àåä éøä íéøåñà íéøáã øáãìî

åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìöà øöåðîä øöåàá åéøåáéãלג.

הספירה ימי הטהרה , בימי ובפרט  הטהרה  דרכי – טהרתו  ביום

ïúùøôá(á ãé òøåöî)íåéá òøåöîä úøåú äéäú úàæ' ,

ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øàéáå ,'åúøäè

åîöò àéöåäå äòúù òø¯àéöåîä úøåú äéäú úàæù

åúøäè íåé úà åéðôì ãéîòéù Y åúøäè íåéá ,òøä êøãì

÷éîòéå øáòä ìò éãî øúåé èéáé ìáì ,åðåùìëå ,ãáìá

úåáùçî äâäé ìáìå ,å"ç íéòøä åéùòîá åúáùçîá

åúøäè íåé úà åçëð úéùé àìà ,ãéúòá åúà äéäé äî

ììôúäì ãåîìì úåùø '÷ä äøåúä éì äðúð äúò .ãáìá

äùò íåéä äæ' ,ééç åäæ ,ä"á÷ä éðôì çåø úçð úåùòìå

ïî úåðåáùçá òå÷ùì éìò ïéà ,'åá äçîùðå äìéâð 'ä

àåä ø÷éòä ,'úé åúãåáòî éðåáëòé øùà ãéúòäå øáòä

ì"ëò .åúøäè íåéáלדêìéàå ïàëî äåä äåäã éàî éë .

.àðáùåç

òãåøäèì àáä éëלהåäåøæòé íéîùä ïîå ,åì ïéòééñî

åãòá øåîâé 'äå ,åîöò øäèì ìëåéùלוçéëåäù åîëå .

'îâá øàåáî äðäù ,ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøäíéçáæ)

(:áìãòåî ìäà çúôá ãåîòì òøåöîì äøåúä äøéúäù

íäéìò úúì ïäëä ìëåéù éãëá åéúåðåäá úà ñéðëäìå

åúàîåèî éøîâì øäèð àì ïééãòù óàå ,íùàä íãî

זי"ע לג . חיים ' ה 'חפץ  י)כתב  אות פ "א שמים בני (כבוד אחיו  על רע מלדבר  ולשונו פיו השומר  של  שכרו  גדול  כי

אי  לדין כשיעמידוהו  השמימה  שבעלותו מידה ' כנגד 'מידה  עמו שינהגו  המקטרגיםישראל, לקול  שומע  הקב"ה ן

ישראל . בני של  בגנותן סיפר לא שהוא דרך  על  הקב "ה לפני רעתו לספר עליו 

זי"ע לד . וויטאל  חיים רבי פ"ז)הגה "ק  ולאה  רחל שער  חיים בזה "ל .(אוצרות המצורע ' תורת 'זאת הכתוב בלשון ואםמבאר

התורה , עסק ידי על אלא  תיקונו  אין ז"לכן רבותינו  שאמרו  טו :)כמו  תהיה(ערכין זאת אמר  ולכן המצורע ,תורת ,

אמר  או טהרת ולא שדרך משפטהמצורע , הרע לשון מספר עניין על  נאמרו  הק' דבריו כי ואם עכ "ל . המצורע .

כתורה '. טהרה ו 'אין  ופגם , חטא כל  על  טהרה מקור היא התורה הרי התורה, לימוד ידי על  הוא ותיקונו טהרתו

ריבוי  ע"י  היא ביותר הטובה וההכנה התורה , לקבלת ההכנה בימי ובפרט יום, בכל  חיזוק צריכים תורה ודברי

אחד לכל  הראוי  מן אשר לן משמע  קא טובה  ועצה  וביגיעה . בהתמדה התורה חג עסק  ועד מעתה עצמו על  לקבל

כלל הפסק בלי ברציפות ללמוד  ה 'סדר', שבתחילת הראשונה השעה  במחצית דיבור תענית בל "נ הבעל"ט  השבועות

וד"ל) הסדר .. תחילת הוא אימתי ה'משגיח' את שישאלו הישיבות בחורי אל ייאמר צחות לתורה(ובדרך עיתים שקובעים  אלו  גם  וכך ,

הכוללים) או הישיבות בהיכלי חתונתו(שלא ל 'יום להגיע  יזכו ובכך מלימודם, הראשונה  שעה  בחצי אופן בשום יפסיקו לא

פרחי... כארחי ולא השמחה  בעלי נכבדים כמחותנים תורה ' מתן זה

ואומרים נשמות  שמזכירים  בעת ישראל  מנהג צחות בדרך לבאר שליט"א הרבנים  מגדולי אחד אמר נאה דבר 

כי ההיכל , מן יוצא אלא הכנסת, בבית  נשאר  אינו ימים לאורך  חיים ואמו שאביו שמי טובים, בימים  בית 'יזכור '

להתפלל נועד  שם,הכנסת וילמדו שישבו בכדי נועדו  התורה היכלי כי ייאמר זה  דרך על בבטלה... שם לישב ולא

לכך... עצמו 'להתאים' עליו בשעריהם  הנכנס וכל 

יוסף' 'באר בעל  זצ"ל סלנט יוסף רבי הגאון את אחד  שאל פעם ה 'זמן', בתחילת ההתחדשות בעניין נוסיף עוד

לו החזיר בדבר , יש טעם מה  – וברקים ' 'בקולות גדולה  בהתלהבות העומר  ספירת לספור וטובים רבים מנהג על 

הלה, השיב כן... יעשו  שלא מדוע  וכי לא, למה  כןהגר"י נוהגים  אינם  ותפילות ברכות בשאר הגר"י,כי לו  נענה  ...

מתלהבים אינם  תפילות בשאר  מדוע טובה , שאלה  זו  ...אכן

הזמן  בהמשך והרי תאמר  שמא קודש , באש בתורה ולעסוק חדשה  כבריה  עתה  להתחדש  עלינו  כי ייאמר , לדידן 

כן ואם  ההתלהבות, ותעלם  ההתחדשות רגשי עתהיתפוגגו  להתחיל לי טובהמה  שאלה  שאכן היא תשובתך אך ,

ה 'ברען'שאלת, כל עם  תלמד  לא  הזמן בהמשך ...מדוע 
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ñéðëîù íåé ìåáè åìéôàå ,'íéøåôéë øñåçî' àåä éøäù

úö÷îá äàéá' éë úøëá àåä éøä äøæòä êåúì åéãé

éãëá òøåöîá øîàð ãçåéî øúéä êà ,'äàéá äîù

åúàîåèù äæ òøåöî åìéôàù ,éøäå .øäèéäì ìëåéù

'âì õåçî çìúùî àåä ÷øå ,úåàîåè øàùî äøåîç

øäèì àá øáë àåäù øçàî êà ,áùé ããáå úåðçî

ä"á÷ä éæà [åúòøö àôøðù øáãì äéàøå] äáåùúá áùå

åìëéäì ñðëéäì úåùø åì ïúåðù ãò ,øúåéá åúåà áø÷î

.åúàîåèá åãåòá

úåàøåðò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáãá åðéöîòéøæú)

(ïéðòá ä"ã å"îøú òøåöî ;÷åñôá ä"ã â"îøúàøåàéáá

àø÷ã(àì åè òøåöî),'íúàîåèî ìàøùé éðá úà íúøæäå'

äá ùé ãåò ,äùøôä àåä íúøæäå úáéú úåòîùî éë

åîöò ùéøôîå øæðúîäù êãîìì .øúëå 'øæð' òîùîá

úåéäì êôäð àåä åîöò äæá íúàîåè êåúá òå÷ù åãåòá

åùàø ìò åé÷åìà øæðì äëåæå ùåã÷
לז
.

ותפילה תפילה  כל  של חשיבותה  – רחמים עליו יבקשו 

ïúùøôá(äî âé òéøæú)àîèå ...òâðä åá øùà òåøöäå' ,

àøîâáå .'àø÷é àîè(.æñ úáù)êéøöù øàáúð

åãîìå .íéîçø åéìò åù÷áé íéáøå íéáøì åøòö òéãåäì

àø÷éñá åòáåö åéúåøéô øéùîä ïìéàù ïàëî(íåãà òáö)

התלמידיםלה. את ובחן שלמד  הת"ת אל זצ"ל  גניחובסקי אברהם  רבי הגאון  הגיע  שבילדותו אחד, אברך לי סיפר 

במשנה  מצינו הנה אמר , וכה  והדרכה, חיזוק דברי אליהם דיבר  המבחן בסיום לימודם , ד)על  ח  שיש(כלאים

לצוד  וכשרוצים הארץ, אל  ממנה  היוצא בחבל  קשורה  שהיא מברטנורא הרע "ב ופירש  השדה ', 'אדני הנקראת חיה

ללמדנו, בזה יש גדול ורמז  החיה . מתה ומיד נפסק , שהוא עד  החבל  על  חיצים  יורים את אותה להרוג הדרך  כי

הארץ אל  קשור הוא  בו החבל  את שמנתק ידי על  הוא האדם  שבקרב והבהמה ' מחוברה 'חיה  שהאדם עוד כל  כי ...

בהמה הוא עדיין לגשמיות  כלומר האדמה, – הקרקע  ל "ע .אל  וחיה 

ובידיים הפנים בפרצוף  לה יש אדם צורת זו שחיה עוד  ברע "ב שם מבואר כי ונבון, חכם  איש  כך  על  הוסיף

היא  כי למדים נמצינו כאדם, באוהל מטמאה היא אזי מתה שהיא אחר יוסי רבי לדעת כי במשנה  ואיתא וברגליים,

חיה, הא הרי לארץ  קשורה שהיא זמן כל  חיה , וחציה אדם כאדםחציה  דינה  מיד ה 'חיה ' לכלוכשמתה  ייאמר וכך ,

לבהמה הדומה  חצי בו  ויש  'אדם' הוא אשר  ואחד , טז.)אחד שיתנתק(חגיגה  ידי על  שבו הבהמה את ימית ואם ,

השלם '... 'אדם להיות ויתעלה קם' זה  נופל  כש 'זה  הרי לארץ  מהחיבור

כ "ד לו. שעבר , שני וביום  אביב, שבתל 'איכילוב' החולים בבית להתאשפז נאלץ אשר שליט"א צדיק  מאיש  שמעתי

שחרית ידים לנטילת מים להניח להקפיד עצמו קיבל וואסער)ניסן, בהקיצו(נעגל שתיכף  בכדי  למיטתו סמוך

קערות, שם אין כי לראות ונוכח לביה"ח, נכנס  שלישי ביום  הארץ . על  רגלו כף יניח בטרם  ידיו יטול  בבוקר  משנתו

אביו הגיע בערב, ויהי פטריה , רחמנא אונס  הרי קערות אין אם  – פליגי' לא עלמא כולי 'בדליכא לעצמו  ואמר 

וספלים קערות הרבה  ועמו לבו נדבו אשר איש  הגיע  היום כי תומו, לפי לו ומסיח  וקערה, בספל  אוחזת וידו לבקרו

הכנסת, לבית סמוך הניחם  כן על  החולים , בחדרי לחלקם לו הניחו לא ביה"ח שעובדי אלא הרבים, את בהם  לזכות

ליטול הרוצה  משמע)שכל  ויטול ...(תרתי עצמםיבוא לטהר פתח  הפותחים  לאותם  מסייע  הקב"ה  כיצד  והתבוננו ,בינו

ה סיבבה שמים  יראת בענייני טובה וקבלה  טהרה  תוספת עצמו על  שקיבל לאחר  להכניסשמיד העליונה  השגחה

ועמו הטובה , בקבלתו לעמוד הלה  יוכל למען חולים לבית וספלים  קערות לתרום אחר  יהודי בלב טובה  מחשבה

במצוה . יהודים  עוד  זכו כבר יחד

רבי לז. הגדול  הגאון אמר וכך הטומאה , מן לפרוש  להתייגע צריך כשהוא היא וההתעלות 'הנזר' שעיקר ויזכור

זצ"ל  אויערבאך זלמן מט :)שלמה סוכה שלמה  הקרא (מנחת את זצ"ל  יוסף יעקב הג"ר מוילנא' ה 'מגיד בשם לבאר 

ב) ז בגמרא(שה "ש ואיתא בנעלים', פעמייך יפו מט :)'מה  פעמים(סוכה שלש  פוסעים שהיו הרגלים  עולי על  דקאי

כתב ומדוע  ה', הר אל  כל'בנעלים'בשנה  את מאחוריהם משאירים היו בירושלים  ה' להר מביתם דבעלותם אלא ,

להיכנס נכרים יכולים היו ובקל  מחמדיהם , וכל  תרנגולים סוסים, חמורים, וכרמים , שדות  וחצרות , בתים נכסיהם ,

על נסוב אולי בדעתם חוככים היו הדרך אם על  היו  וכבר בתיהם את עזבם לאחר  והנה  רכושם, כל  את ולחמוס

התורה  בהבטחת שלימה  באמונה  מתגברים  היו ומיד תיכף אך רכושינו , כל  יגנב דשמא כד)עקבותינו  לד 'ולא (שמות

אל התגנב שוב דרך  כברת לאחר בשנה ', פעמים שלש  אלוקיך ה ' פני את ליראות בעלותך ארצך את איש יחמוד 

וחוזר תימוט , שלא כיתד  איתנה באמונה להתחזק  והתייגעו עמלו ושוב הכל , להם  יגנב שמא והפחד החשש לבם 
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éîçø äéìò åòáéìå éùðéà äééæçéìã éëéä éëåàøéù éãë)

(íéîçø åéìò åù÷áéå íéëøã éëìåä åúåàéáø ïåàâä ãîì ïàëî .

ì"öæ ïééèùðéååòì ìà÷æçé(øñåî éìòá ãåòå)'úåìåãâ úåëìä'

àøîâä úðååë éëå ,úåù÷äì ùé éøäù ,äìéôúä úåëìäá

äøéæâä ìåèéáì 'éúáø äìéôú íåé' ìò øåáéöä åæéøëéù

,äðååëä àìà ,àìù àèéùô ,õòä úåîéìù ìò äù÷ä

ïìéàäù ïîéñëå úåàë òåáöä ïìéà çøåà éøáåò úåàøáù

éøá' íðéàå íéøùåð åéúåøéôå äîéìùä åúåàéøáá åðéà

¯ íëåìéä éãë êåú 'äøö÷ äìéôú' åøéèôé ,'àîéé÷

åðéöîð .àì åúå ,äðåùàøáë ïìéàä éîé ä"á÷ä ùãçéù

àìùå ,áùçú äìéôúì åæë äðè÷ äù÷á óàù íéãîì

äìåãâ äìéôú ììôúäì éìò ììôúäì éãëá íãà øîàé

äùòà àì ë"à ,éãéá ÷ôéñå éàðô ïéà äæì éøäå äáåøîå

ìò àìà ,äìéôúå äøåú ìù äëøã àéä ïë àì ,äîåàî

úøîàðä äìéôú óà ,äðè÷ äìéôú ìë áéùçäì íãàä

.øéò ìù äáåçøá õòì êåîñá

ãåòìò ììôúäì íãàì ùé äîë ãò ,ïàëî åðãîì

ìèåîù íéùåã÷ä ì"æç åøîà íàù ,åøáç úøö

åáöî ïéàù 'ïìéà' ìò íéîçø ù÷áì íéëøã éøáåò ìò

ìàøùéî ãçà ìù åøòö ìò äîëå äîë úçà ìò ,øéôù

åúòåùéì àøåáì äìéôú úàùì êéøöù ,íéîçøì ÷å÷æä

.úòåùé áø÷ì åúìéôúá ìòôé éàãååáå ,ìàøùéî åéçà ìù

øáëåò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øîàäðåîà ,úåáà úøåú)

(æì ïåçèáå,éãåäéå éãåäé ìë ìù åúìéôú çåëáù ,

.ãéîå óëéú äëøáìå äáåèì åáì úåìàùî ìë ìåòôì

àåä ,äìéôúä äìòô àìù íéîòôì íéàåø åðàù äî êà

äìéôú ìù äçåëá äðåîà åì øñçù éðôî
לח

íãàå ,

åøåáò ìåòôìå íéòé÷ø òåø÷ì åúìéôú çåëáù ïéîàîä

ìë úåäù ìë àìì ìòåô àåä éøä ,éòáã éàî ìë

.åéúåìàùî

נפלאות ישועות מצמיח  בצדקה  ממונו  הזורע – תזריע כי 

ïúùøôá(á áé)øàéá .'åâå 'øëæ äãìéå òéøæú éë äùà' ,

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä(äùà ä"ã)äðäã

àøîâá àúéà(:æ ïéèéâ)éðò åìéôà àøèåæ øî øîà'

íúç'ä óéñåî ,'ä÷ãö äùòé ä÷ãöä ïî ñðøôúîä

,÷ôñ éìá åìùî íéøçà ñðøôì äëåæ äæ úåëæáå ,'øôåñ

ñðøôéù ãò úåøéùò òôù íéîùä ïî åéìò ÷øåéù åðééäå

æîåø 'äùà' áåúëä úà øàéá äæ éô ìò .åìùî íéøçà

àåä éðòäå ,ìá÷î 'éçáá àéä äùà òåãéë éøäù ,éðòì

ìòå ,ä÷ãö úðéúðì æîåø òéøæú éë ,íéøçàî ìá÷îä

øîàðù êøã(áé é òùåä)äùòé íà ,'ä÷ãöì íëì åòøæ'

òéôùäì åîöò àåä êôäúéù Y 'øëæ äãìé'ù åì çèáåî ïë

øëæ 'éçáá íéøçàìäøù äéà ô"äò àøéå úùøôá áúë ãåò)

ìò éúáúëù åîë íéøëæì äëåæ ä÷ãö úìòá àéäù äùà éë' ¯ êúùà

('øëæ äãìéå òéøæú éë äùà ÷åñô
.לט

áàäùåã÷á ùã÷úäìå øäèéäì åðëæéå åðéìò íçøé ïîçøä

.úåîìåòä ìëá áø òôù åðéìò ÷éøéå ,äðåéìò

חלצו ה ' מקדש אל  בהגיעם  ה', מקדש שערי אל  שהגיעו  עד  רק להם  היו  וההתחזקויות הנסיונות אלו כל  חלילה .

חכמים כלשון רגליהם, מעל  נעליהם  ה )את פ"ט מכל(ברכות שכחו שם בהיותם במנעלו', הבית להר  אדם  יכנס 'לא

היו זמן באיזה וישאל  מי אי יבוא אם  עתה , ונפש . רוח בהתרוממות השכינה מזיו שנהנו מתוך – וקנינם רכושם 

בעבודת  והתייגעו במנעלם  ורגליהם לירושלים דרכם  שעשו  בעת האם  שבשמים, לאביהם מרוצים יותר  לרגל העולים 

ל 'התחזקות', כלל  נצרכים  היו ולא המנעלים  חבישת בלא מקדשא בבי בקונם דבוקים  שהיו  הימים באותם או האמונה,

פעמייך  יפו  'מה  הכתוב אמר  זה  והבנעליםעל שהיופי בעת ', והיינו  והקושי, הנסיונות בעת הוא ישראל  בני של  זיו 

יבין  מכאן המנעלים. בחליצת המקדש  בבית בהיותם  הגשמיות בהתפשטות כשהיו ולא ברגלם , ומנעלם  בדרכם שהיו 

בקרא נאמר  עליו דווקא וקושי יגיעה  מתוך  התורה בחוקי העסק  כי צורב, יפוכל .מה 

חז "ל לח. דברי לבאר זי"ע  מאלכסנדר  העניך רבי  הרה "ק משם  אומרים זה ה )מעין  י מחצה',(ויק "ר עושה  'תפילה

משים  שאינו כלומר, 'מחצה', אלא מתפלל  אינו בעצמו האדם  עצמווכליהבו כלכי וסומך בתפילתו, תקוותו

מחצה ... רק  עושה  תפילתו גם כן  על 'השתדלויות ' עוד על 

פרנסתולט. מצב על  זי"ע  מקערסטיער ישעי' רבי הרה"ק לפני יהודי התאונן פעם נא, אספרה והחסד, הצדקה  בענין

במעשי  ברכה ראה  הלה  ואכן, חדש , במסחר  להתחיל  יעצו לרוב, ברכות עליו  הרעיף  ישעי' ר ' מנשוא, הקשה

עצומה . בעשירות נתעשר ובמהרה ידיו
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קדוש, רבי אבל , בחלקו, שנפלה העשירות על  לבו מקרב לו והודה רבינו אל  היהודי שוב  בא השנה לתקופת ויהי

הדברים וזהבי, לכספי – מתכוונים אחד לדבר וכולם כלל , ידעתים  לא שמעולם אנשים  – וידידיי' 'קרוביי נתרבו

שברצונם אחרים  אחר  נתור לתת, ברצונך אין אם נו, לעשיר, ויאמר מעשה, לעשות החליט  והרבי האיש , מפי יצאו

דאשתקד, בעניותו  עצמו ימצא ממש בקרוב כי – הדברים  משמעות את שהבין העשיר לאחרים ... משלהם  לתת

הרבי לו  אמר  – נפשו על מתחנן לאחרים ...החל  לחלק כדי לא  אם  לפרנסה  האדם  זקוק מה  מען לשם דארף  (פארוואס 

אידען) פאר טיילן  צו נישט  אויב .פרנסה,

בעשירות  יזכה  הוא בגורל שיעלה מי וכל  – בכללם  שמך וגם  עירך בני  בין גורל מטיל  הנני רבינו, לו אמר עתה

אמנם, לך, בגורלשנתתי שמך יעלה  והאביונים  העניים  בידי לתמוך עצמך על  ותקבל  דברך , על  באמת תתחרט  אם 

בידך העשירות איתנהותשאר בקבלה  עצמו על  וקיבל  היהודי, של לבו את הציפו חרטה רגשי כי לומר, למותר אך .

גמורה בחרטה  אכן כי ראיתי עתה  לו, ואמר נענה ורבינו בגורל, עלה שמו הפלא, למרבה ואכן... נצרך, לכל  מממונו  לפזר 

בידך הברכה תשאר ומעתה  העובדא)נתחרטת, מבעל ששמע  מרגליות זעליג אשר רבי  מהגה"צ  ששמע  לוריא אברהם רבי  הרה"ח  .(מפי
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 )יב, א(זכר  וילדה תזריע כי אשה 
 צדקה יעשה הצדקה מן המתפרנס עני' אפי ל"דאחז מוסר ד"ע ל"י 

 וידוע ספק בלי משלו אחרים לפרנס זוכה זה ובזכות דגיטין ק"פ ש"ע
 הוא זריעה כי כ"ג וידוע הזכר הוא והמשפיע נקבה נקרא המקבל כי

 עני' פי תזריע כי אשה וזהו, לצדקה לכם זרעו ש"ע צדקה הנתינת
 זכר' שיהי מזה יולד אזי צדקה ויתן כ"ג יזריע אשר צדקה המקבל

 )חתם סופר(           .לאחרים שישפיע
 )יב, ז( לנקבה או לזכר היולדת תורת זאת

פסוק זה מופיע באמצע הפרשה, לאחר קרבן יולדת עשירה ולפני קרבן 
יולדת עניה, שואלים המפרשים, לכאורה היה צריך לכתוב פסוק זה 

 ולמה מופיע כאן?בסוף הפרשה, 
ומתרץ בכלי חמדה, עפ"י דברי הגמ' "כל הלומד תורת עולה כאילו 
הקריב עולה", וביולדת עניה, כשיוצאת על ידי אמירה, יכולה לומר 
תורת קרבן עשיר ולכן מופיע כאן הפסוק "זאת תורת היולדת" שהרי 
גם יולדת עניה שייכת בפסוקים אלו של קרבן עשיר, באם אין ביהמ"ק 

 )פרדס יוסף(             וצאת ידי חובתה באמירה.וי
 זו הערה ליישב שאמר איתא ל"ז מבעלזא ש"מהר ר"אדמו ק"כ בשם
', עני יולדת ולפני, עשירה יולדת אחרי היולדת תורת זאת נאמרה למה
' תהי שהיולדת ראוי המשפט ומן הדין מן, היולדת תורת זאת לומר

 אם אבל. הסתם מן זהו, ברווח פרנסה' יהי ישראל שלעמך, עשירה
 .עניה יולדת של הפרשת ישנו אז, שה די ידה תמצא ולא יארע

 )דף על הדף ע"מ שקלים(
 )יג, ג(. וראהו הכהן וטמא אותו

יאמר  כידוע שאין הנגע מטמא עד שלא וברש"י "יאמר לו טמא אתה".
עליו הכהן "טמא". ואפשר ליתן טעם בדבר שהרי הנגע בא על עוון 

האדם המדבר לשון הרע אינו שם על ליבו את משמעות לשון הרע, 
וגודל חומרת הדיבור, ובזה רואה הוא כי אמירת הכהן היא היא 
המטמא אותו וזה יבין שגם מילותיו שלו הם שטמאוהו, ורואה בזה את 

 )טעם הצבי(          הר בזה.כח הדיבור וידע להיז
 בו הראות וביום הוא טהור לבן הפך כלו הנגע את וטהר' וגו הכהן וראה
 )יג, ג( ,יטמא חי בשר

 יזיק בחבורתו אשר בחטאים מושרש הוא המצורע כי מוסר ד"ע יאמר
 מעל התורה הרחיקו כ"ע עוד יתבאר כאשר ממעשיו ללמוד אנשים

 הרשעים אמנם והנה, למחנה מחוץ אל ממנו וגרשו ישראל גבול
 מהם ישמרו כי בחבורתם כ"כ יזיק לא ברשע המפורסמים הגדולים

 כ"כ הרחקה צריכים ואינם אחריהם ימשכו ולא וטובים צדיקים אנשים
 רשעים והם צדיקים עצמם מראים כברם תוכם שאינם אותם כ"משא

 ה"ח מפני החנפים מפרסמים[ ב"ע ו"פ יומא] ל"חז אמרו עליהם גמורים
 וניכר לבן הפך כלו אשר הנגע פה אמר כ"וע, יתירה הרחקה צריכים והם

 טהור מ"מ נגע קראו כ"וע לעצמו הוא רע כי הגם בקהל רעתו ונודע
 בו הראות וביום אך, שילוח צריך ואינו אחרים לטמא טמא ואינו הוא

 .יטמא אז חי ואיש כצדיק עצמו להראות שיתחיל ביום' פי חי בשר
 )חתם סופר(

 )יג, ד( .העור מן מראה אין ועמוק' וגו היא לבנה בהרת ואם
 שלפניו בפסוק פירש שהרי לו קשה כי, פירושו ידעתי לא, י"פירש 
 כמראה, הוא עמוק לבן מראה שכל", בשרו מעור עמוק הנגע ומראה"

 ואיך אמר כאן שאין מראה עמוק מן העור? ,הצל מן עמוקה חמה
 לבנה בהרת ואם הפסוק: פירוש שכך', פי מרוטנבורק מאיר' ר והרב
 לבן, ועוד מוסיף הכתוב ואומר: דבר כל כדרך, ועמוק בשרו בעור היא

 הלובן מחמת עמוק שהוא' פי, הוא דבר תחלת, העור" מן מראה "ואין

)שכן "פשטא"  .הפירוש זה על מורה והטעם, העור מן מראה ואין
 )הטור הארוך(         מראה על עצירה והפסק(

 )יג, ט( כי תהיה באדםנגע צרעת 
, באדם הם הנגעים אלו שדין להורות. באדם תהיה כי צרעת נגע ואמר

 ולהם(, לא, לד יחזקאל) אתם אדם כדכתיב, אדם שנקראו בישראל והם
 וזהו, כרחם בעל שיביאום או, אחר אדם אל ולא הכהן אל שיבואו צוה

 נגעיו להראות אומות משאר אחר אדם בא אם אבל. הכהן אל והובא
 :לראותו מותר, הנביא אל או החכם אל
 ן"בנו שמתחילים, בתורה הכתובים פסוקים בשלשה רמוז תמצאהו וזה

 אל והובא באדם תהיה כי צרעת 'נגע, מהם אחד וזהו. ן"בנו ומסיימין
 אחוזת ואתנו כנען ארץ' ה לפני חלוצים נעבור 'נחנו', והב. הכהן'

 מאחיך מקרבך 'נביא, והשלישי(, לב, לב במדבר) לירדן' מעבר נחלתינו
 בפסוק והנה(, טו, יח דברים) תשמעון' אליו אלקיך' ה לך יקים כמוני

 שיביאוהו, מישראל באדם צרעת נגע ויבא יקרה שאם, הורה הראשון
 שלא אחר באיש הנגע יקרה אם אבל. אחר אדם אל ולא הכהן אל

 :לטמאו או לטהרו הנביא או החכם לפני לבא שיכול, מאומתינו
 אלישע לפני ובא, מצורע שהיה ארם מלך צבא שר נעמן על רמז וזה

 רחץ אלא, הכהן אל לך לו אמר לא הנביא ואלישע. לרפאותו הנביא
 אבל. אחר במקום ולא בירדן שירחוץ לו מאין וכן, זה לו ומאין. וטהר
 נביא', וגו חלוצים נעבור נחנו שהם הפסוקים שני באלו רמוז הכל

 ן"בנו מתחילין הפסוקים שאלו בתחלה ראה ואלישע'. וגו מקרבך
 משאר אחד איש שעתיד ראה ובהם, פשוטה ן"בנו ומסיימין כפופה
 ויסיים כפופה ן"בנו שמו שיתחיל, מצרעתו להאסף לפניו לבא אומות

 ומסיימים שמתחילין כמו ארם מלך צבא שר נעמן והוא, פשוטה ן"בנו
 נעבור נחנו שאומר, שני בפסוק נעמן של שמו ראה וכן. הפסוקים אלו

 ראה וכן. ראשונים תיבות' בד נעמן כאן הרי. כנען ארץ' ה לפני חלוצים
-מ ד"למ, מנביא ף"אל. מקרבך נביא שהוא', ג בפסוק אלישע של שמו

 שיבא, שני פסוק מתוך ראה וכן. תשמעון מן ן"ועי ן"שי', ה-מ ד"יו, לך
 נעמן ויבא( י-ט, ה ב"מ) דכתיב, כנען לארץ חלוצים באנשים נעמן

 בזה ואלישע נעמן כאן הרי, לאלישע הבית פתח ויעמוד וברכבו בסוסיו
 נחנו השני בפסוק שאמר למה רמז שזה, ורכב סוסים כאן והרי  .הפסוק
 . כנען ארץ חלוצים עם יעבור נעמן כמו שהוא, חלוצים נעבור
 מסוף, בירדן פעמים שבע ורחצת הלוך לנעמן לומר אלישע ראה והיכן

 ומאין. בירדן שירחץ ל"א הרמיזה ובזאת, לירדן מעבר בו שכתב הפסוק
' הג הפסוק מן הוציאו, מצרעתו האיש זה לטהר יכול שהנביא לו

 בו ורמוז. שכתבתי כמו אלישע שם רמוז ששם, מקרבך נביא בו שכתוב
 אליו מאחיך מקרבך נביא י"ע להעשות עתידה הטהרה שזאת

 :כהן במקום הוא כי, תשמעון
 ולהחיות להמית אני האלקים ואמר בגדיו את ישראל מלך כשקרע ולכן

 קרעת למה אלישע לו שלח. כמת חשוב שהמצורע שנראה(, ח-ז שם)
 צופה הוא ובהם, הפסוקים אלו ודורש יושב היה שהוא לפי. בגדיך את

 וידעת אלי נא יבא. המלך בגדי קריעת בנבואה וידע, נעמן ענין ומביט
 שיבא ראוי לכן. הענין זה על העידה ושהתורה, בישראל נביא יש כי

 כמו שזהו, מאחיך מקרבך נביא שכתוב כמו, בישראל נביא יש כי וידע
 בין לדבריו לשמוע שראוי רמז, תשמעון אליו ובאומרו. בישראל נביא

 אלא, אחרת רפואה לו היה שלא גלה ובכאן. לחומרא בין לקולא
 :תשמעון אליו וזהו, הנביא דברי ובשמיעת בדברים

 ועמד יצא יצא אלי אמרתי הנה( יג-יא שם) ואמר נעמן כשקצף ולכן
. בתפלתו לכוין סמיכה כתבנית, המקום אל ידו והניף אלהיו בשם וקרא
 בשביל ואם. הנגע את הכהן והסגיר, הכהן עושה שהיה כמו, ואסף

, עבדיו לו ויאמרו וידברו'. וגו ופרפר אמנה טוב הלא, באתי הרחיצה

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל:בס"ד, 
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 דבר אבי. חמתו להשיב וניחומים טובים רבים בדברים ואמירה דיבור
 כמו, גדול ואיש בחכמה אב שאתה אחר, כלומר. הנביא אליך דבר גדול

 אותו שראה לפי(, א שם) אדוניו לפני גדול איש היה ונעמן עליו שכתוב
 וזהו, במלחמה חיל גבור ואיש העם לכל פנים ונשוא וחכמה עצה בעל

 דיבר הנביא גדול דבר אבי לו אמרו ולכן(. שם) לארם תשועה' ה נתן ובו
 נביא שהוא הדברים אלו דבר מי בחכמתך לראות לך יש, כלומר. אליך

 אמר כי אף  .דברו להשלים תעשה הלא גדול דבר לך אומר היה ואם', ה
, לומר אליך אמר כי ואף באומרו ורמז. קטן דבר שהוא, וטהר רחץ לך

 ולקרוא מצרעתו אותו לאסוף גדול דבר הנביא לו אומר היה אם שאף
 היית, וטהר רחץ אומר היה הכל ועל, המכה על ידו ולהניף' ה בשם

 באומרו תלוי זה וכל. וטהר רחץ אלא אחר דבר אמר שלא ש"כ, עושה
 אל והובא באדם תהיה כי צרעת נגע באמרו רמוז זה וכל, תשמעון אליו

 ממני אלא הוא רק דבר ולא, וסתריה התורה עומק ולהודיענו. הכהן
 סודות יש כן, בתורה גדולים סודות שיש וכמו. במשקל במספר וכלה

 )צרור המור(          :ובסופם הפסוקים ובהתחלת, בפרשיותיה גדולים
 זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן

ויחי ’פעם אחת נכנס לביתו ה’, קרן לדוד’נפתח במילתא דבדיחותא של ה
מפאפא בשעה שהכין את הדרשה לשבת הגדול, ]נתגדל בבית דודו ’ יוסף

כמה שנים בצעירותו[ וראה שהוא מעיין בדרשה שאמר בשנה שעברה. 
ואמר לו שכיון שבעלי הבתים יש להם זכרון נפלא, לכן הוא מעיין במה 

 נה שעברה, שלא יחזור על דבריו. שכבר דרש בש

וסיפר שפעם אחת היה הרב דורש דרשה בבית המדרש, ואשה אחת 
’, צאינה וראינה’מעזרת נשים אמרה לחברתה, שהדרשה הזאת כתובה ב

חברתה חברתה אית לה עד שהגיעו הדברים לאזני הרב, והחליט מאותו 
בר בדרשתו ו איזה ד”שבת ואילך שהוא בודק בצאנה וראינה שלא יאמר ח

מה שכבר כתוב שם. פעם אחת נכנס השמש לבית הרב לפני הדרשה, 
ומצא אותו מסתכל בצאינה וראינה, יצא השמש וסיפר לכל, שהוא תפס 

 את הרב שבאמת הוא מעיין בצאינה וראינה לפני הדרשה... 

ה להכין נפשינו לקראת היום טוב הבא עלינו לטובה, ”ועתה נתחיל בעז
שבאמת אנו יכולים להתחיל ’ יכול מראש חודש‘ ש בתפארת שלמה”כמ

להכנס לאור היום טוב מראש חודש ניסן. ולזאת נלמד מדברי רבי שלמה 
ש הקרן לדוד שבעלי ”קלוגר לקשר את פרשת מצורע לשבת הגדול, וכמ

מצורע... ואמר כיון ’ הדרוש אין יודעים מה לדרוש כששבת הגדול חל בפ
שנוכל להכניס את חג הפסח בהרחבה, שאנו צריכים אוצר גדול של שפע 

י נגעי ”ה אוצר בקירות הבית ע”זהו הקשר לפרשת מצורע ששלח לנו הקב
הבתים, מכים בקיר ומוצאים אוצר, והרי כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא 

 שביעאה תליא, זהו שבת הגדול, שזה השבת ממשיך שפע גדול.  

והקשו ’, הןזאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכ‘
מחנות, מדוע כינה הכתוב ’ המפרשים הרי עדיין הוא טמא ואינו נכנס לב

הרי אינו טהור עדיין, ואסור במעשר ’, כיום טהרתו‘את יום ביאתו אל הכהן 
ש תרומה וקדשים. עוד הקשה רבי שלמה קלוגר שבהמשך לשון ”וכ

גע והנה נרפא נ‘הכתובים מכנים את תהליך ההטהרות כרפואה, כדכתיב 
 ולא ביום טהרתו? ’ ביום רפואתו‘כ היה צריך לכתוב ”א’, הצרעת מן הצרוע

’ כ מצא כדבריו בג”וביאר רבי שלמה קלוגר לאור מה שחידש לעיל ואח
ברכות ’ ש בגמ”ק שבאמת יש בנגעים יסורים של אהבה, כמ”מקומות בזה

את כי ’ ‘מראות נגעים הללו, אינו אלא מזבח כפרה, בחי’ כל מי שיש בו מד
ואיך יבדוק האדם אם אלו הנגעים באים לטמאו או ’. יוכיח’ אשר יאהב ה

לקרבו, דבר זה תלוי אם נראו באלו הנגעים סימני טומאה. אם קיבלו 
’ כי את אשר יאהב ה‘באהבה לא יטמא בצרעת, אדרבה אזי הוא במדרגת 

ב נתגלים בו סימני טומאה. וזה שכתו יזעף לבו, אזי’ ו על ה”ואם ח’, יוכיח
’, אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת‘

שהברירה בידו אם תהיה נגע צרעת בתוך השאת וספחת, שאם יקבל 
היסורים באהבה, לא יטמא, וגם לאחר שנטמא, כשיחזור בו ויתגבר לקבל 

 היסורים באהבה, אזי יצמח בו שער שחור ויתרפא הנגע. 

זה האדם התרפא בשלימות או לא, סימן לדבר והנה איך נוכל לדעת אם 
אשר לא תשיג ידו ‘אם הוא יכול להביא קרבן עשיר, או שהוא מצורע 

היינו שעוד לא הכיר שהיסורים באו לו באהבה, כי בתחילה צעק ’, בטהרתו
וכאילו זועף לבו על היסורים, ואינו מקבל היסורים ’, טמא טמא‘על זה 

היה תורת המצורע ביום טהרת באהבה שהם מטהרים אותו. זאת ת
כשמקבלם באהבה, אזי יראה הכהן והנה ’, מחשבותיו וזעפת לבו על ה

נרפא נגע הצרעת מן הצרוע ויוכל להביא קרבן עשיר. כי הכהן אינו מכיר 
בתחילה באיזה ענין נרפא, אם מחמת עצמו, או מחמת שהתפללו עליו 

בן עשיר, שזהו סימן קרוביו ואוהביו, הדבר תלוי אם הוא יכול להביא קר
 שהוא משיג ידו בטהרת פנימיות נפשו. 

 )הגרמ"י רייזמן(

 "זאת תהיה תורת המצורע"  )יד, ב(  

הדא הוא דכתיב 'מי האיש החפץ חיים'  )תהלים לד( לפיכך משה מזהיר 
תורת המוציא שם  -את ישראל ואומר להם: 'זאת תהיה תורת המצורע' 

 רע  )ויק"ר טז, ב( 

הובא המעשה המפורסם באותו רוכל שהיה מחזיר בעירות  במדרש  )שם(
שהיו סמוכות לציפורי, והיה מכריז ואומר: מי רוצה לקנות סם חיים? והיו 
הבריות מקיפין אותו. רבי ינאי היה יושב בטרקלין שבביתו ועוסק בפשוטי 
המקרא וחוזר עליהן. שמע שמכריז "מי רוצה לקנות סם חיים", אמר לו: 

ן ומכור לי. אמר לו: לא אתה ושכמותך נצרכים לזה. הפציר בוא עלה לכא
בו רבי ינאי. הוציא לו ספר תהלים, הראה לו פסוק "מי האיש החפץ חיים", 

"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה סור מרע ועשה  -מה נאמר אחריו 
טוב". אמר רבי ינאי: כל ימי הייתי קורא את הפסוק הזה ולא הייתי יודע 

 פשוט, עד שבא רוכל זה והודיעו "מי האיש החפץ חיים".  היכן הוא

ויש להבין, מה היה קשה לרבי ינאי בהסברו של הפסוק, שנפשט לו לאחר 
 מפגשו עם אותו רוכל? 

פרש מהרז"ו: לשון הפסוק קשה, מדוע הוא בא בלשון שאלה: "מי האיש 
 ה. יחי -החפץ חיים" לכאורה היה לו לומר בפשטות שהנוצר לשונו מרע 

עד שבא אותו רוכל, סובב בערים ובכפרים והכריז בקול "מי רוצה סם 
חיים", ומכאן הבין ר' ינאי שדוד המלך בא להשמיענו שעל דבר זה שכולם 
נכשלים בו, יש להודיע בלשון הכרזה, וכאותו רוכל שהכריז בקול "מי רוצה 

 סם חיים", כך אמר דוד: "מי האיש החפץ חיים". 

רוכל דוקא לעיר ציפורי ולעירות הסמוכות לה כדי למכור ומדוע הלך אותו 
 סחורה זו? 

באר רבי יוסף מפוזנא  )חתנו של ה"נודע ביהודה"(, על פי דברי ה'זהר' 
הקדוש שבאר על דרך הרמז את הפסוק "לא תבערו אש בכל מושבותיכם"  
)שמות לה, ג(, ש"אש" זו אש המחלוקת. יום שבת הוא יום שבו יש פנאי 

ם לשבת ולשוחח על דא ועל הא, וממילא עלולים לבוא לידי ריב לאנשי
ומחלוקת. והנה בציפורי היה יום ארוך יותר משאר המקומות, כמובא 
בגמרא  )שבת קיח ע"ב( "יהי חלקי ממכניסי שבת בטבריא וממוציאי שבת 
בציפורי". העיר ציפורי שכנה בראש ההר, ומשום כך כניסת השבת היתה 

ך יציאת השבת היתה מאוחרת יותר כי שקיעת החמה כמו בכל מקום, א
נתאחרה, ונמצא שהשבת שם היתה ארוכה יותר. לכן בא לשם להזהירם 

 באופן מיוחד על עוון לשון הרע ומחלוקת.  

 )ומתוק האור(

 ושני תולעת ואזב. ועץ ארז.
ושני תולעת  .לפי שהנגעים באין על גסות הרוח ועץ ארז. - אומר רש"י

 .מה תקנתו ויתרפא, ישפיל עצמו מגאותו, כתולעת וכאזוב ואזב.
כאשר בן אדם משפיל את עצמו, ישנה סכנה  – פרדס יוסףאומר הספר 

 שיבוא לידי גאוה בגלל ההשפלה.
ישנה הנהגה בעולם המוסר, של אנשים שנוהגים להשפיל עצמם עד 

 לעפר, וממילא, לא תהיה לו שום סיבה להתגאות . 
אותם אנשים היו עושים פעולות, כדי להשפיל את עצמם. לדוגמא, היו 

גר' מסמרים  100נכנסים למכולת ושואלים: "סליחה, אולי יש לכם במקרה 
?" , או שהיו נכנסים לבית מרקחת ושואלים: "סליחה, אולי במקרה יש 

 לכם עוגה ?" 
לראש, אנשים היו חושבים אותם למשוגעים, וככה הם היו מכניסים להם 

 שהם לא שווים כלום.   
בן אדם שמגיע למקום כזה, שכולם מחשיבים עצמם לאפסים, יכל 
להתגאות ולומר לעצמו: "הבחור הזה אפס ?! אני הרבה יותר אפס ממנו" 

 
 אם ככה, גם בענוה יש סיכון.

לכן, אם התורה היתה מצוה לקחת רק עץ ארץ ואזוב, הנפילה היתה 
רץ שהוא מרומם ביותר, ועד לאזוב שהוא מעץ הא –מלמעלה עד למטה 

 המושפל ביותר. 
באה התורה ונקטה ב'קו אמצע' ואמרה: "בין עץ הארז לאזוב, תכניס שני 

 תולעת". 
 כלפי מה אמורים הדברים ?

 . מסיני תורה קבל משה - אומרת המשנה }אבות א, א{
 ? בסיני תורה קבל משהלמה לא נאמר  – נשאלת השאלה

. כשראה משה, סיניהר מהפשט הוא, שמשה רבינו קיבל את תורת הענוה 
שמכל ההרים שרצו לקבל עליהם את התורה, בחר הקב"ה דוקא בהר סיני 

 הרים תרצדון }תהילים סח, יז{ למהכי היה ההר הנמוך מכולם, שנאמר 
 לנצח.  ישכן ה' אף לשבתו אלהים חמד ההר גבננים



 

 ג 

 : מובא בשם האדמו"ר מקוצק
   הקב"ה כ"כ מחבב הרים נמוכים, למה לא ניתנה התורה בתוך בקעה ?! אם

 למדנו מכאן יסוד, שהר צריך להיות. אם לא יהיה הר, לא יהיה כלום. 
 כלפי מה הדברים אמורים ?

כל יהודי, צריך שיהיו לו בכיס שתי פתקאות.  – אמר האדמו"ר מקוצק
 עפר וֽאנכיובשניה "" האדם את עשה אלקים בצלם כיבאחת יהיה כתוב "

 ".וֽאפר
 בשביל מה צריך את זה ? – נשאלת השאלה

 אם אומרים לבן אדם: "בוא תייסד שיעור תורה"
 "אני לייסד שיעור ?! אין לי כח לזה ..."

 "אולי תייסד גמ"ח ???"
 "לא נראה לי ..."

אומרים לו: "תשמע, אתה יודע שנבראת בצלם אלקים ?! אם ככה, יש לך 
 "כוחות לכך !

 עפר וֽאנכי" -מצד שני, פוגעים ומשפילים אותך ?! תוציא את הפתק השני 
 ". ממילא אם תבין שאתה עפר ואפר, לא תיפגע מאף אחד. וֽאפר

אבל ישנה בעיה אחת, שאנשים מחליפים את   – אמר האדמו"ר מקוצק
 הפתקים. 

כשאומרים לאדם להקים שיעורי תורה או להקים גמ"ח, אומר האדם: 
... אני יכל להקים משהו ?!", וכשפוגעים ומשפילים אותו, וֽאפר עפר וֽאנכי"

 הוא אומר: "אתה יודע על במי פגעת ?! באלקים !"
אם ככה, צריך האדם לדעת להוציא את הפתק המתאים, בזמן המתאים.  
מבקשים ממך לעשות פעולה מסוימת, אל תאמר "אין לי כח", שהרי 

 !וֽאפר עפרתדע שאתה נבראת בצלם אלקים. כשפוגעים בך, 
 )ברוך שאמר(

  מאוצרות המגידים 
 )י"ב, ג'( וביום השמיני ימול בשר ערלתו

סמיכות הדברים של פרשת מילה, וכתיבתם בתוך פרשת יצירת האדם, 
מלמדת אותנו בפשטות, כי במצוות המילה יש מעלה נוספת משאר מצות 

יהודי, ומקודם מפני שבמצות מילה נשלמת ונגמרה יצירתו של כל 
 שנימול, עדיין לא הושלמה יצירתו הראויה.

"אשר  -ולכן בברכת המילה מסמיכים אנו את היצירה עם המילה ומברכים 
עם  מתחילהקידש ידיד מבטן וחוק בשארו שם". כלומר: שקדושת היהודי 

יצירתו בבטן, שכבר אז קודש והופרש להיקרא "ידיד" ומסתיימת בשעה 
 לסוף שמונה ימים בעת המילה.ש"חוק בשארו שם", 

זוהי גם ההרגשה הממלאת כל לב יהודי באשר לבו לב מרגיש, וכך חי עם 
ישראל לדורותיו בהרגשה מרוממת זו. הבה ונראה מעט על רוממות הנפש 

 של עם ישראל.
 סכינה חריפא של אם יהודיה

מעשה נורא היה בעת הובלת היהודים לגיא ההריגה על ידי הצורר ימ"ש. 
קבוצה גדולה הלכו בבוץ, ביום חורף, קר וקשה, ובתוכם צעדה אשה 

 במצעדת המוות, לעבר תאי הגזים, והמשרפות.
איש אחד שניצל סיפר אח"כ, כי באמצע הדרך לפתע החלה האשה לצעוק 
"סכין! סכין!"... למי יש סכין?!, וכולם סברו שרצונה לאבד עצמה לדעת, 

הרגיעה ולהסביר לה שאסור וכמובן שלא חשו לצעקותיה וניסו ל
 להתאבד וכו' אבל היא בשלה "סכין! סכין!".

הארור ימ"ש שאל מה פשר הצעקות, והשיבו לו שאשה רוצה סכין בכדי 
טוב מאוד, והוציא סכין חד ונתן לה,  -להרוג את עצמה, הגיב בחיוך 

וכשעיני כולם מביטים, ראינו לפתע איך שהיא שולפת מתוך חיקה תינוק, 
 הסכין בידה מיהרה למול אותו והשיבה את הסכין לאותו ארור.ובעוד 

ואז הסבירה שבדיוק היום הוא יום השמיני ללידתו, ורצתה שיישרף יחד 
עם כולם כשהוא נימול ולא ערל. ושלפיכך התנהגה בעורמה כזו בכדי 
שיתן לה סכין!! והדברים נוראים ומרטיטים על מה וכיצד חשב מוחם של 

 , רגעים ספורים לפני המוות שלה ושל בנה!!האמהות היהודיות
 מי כעמך ישראל

מעשה נוסף אשר גם הוא נורא הוד, וגם הוא על ה"אמא היהודית" של עם 
ישראל, שמעתי מיהודי שהגיע מרוסיה מהתקופות הקשות, בהם כל 
עשיית ברית מילה או אפי' השתתפות בברית מילה הייתה כרוכה בסכנה 

 קשים.נוראה של גלות ועונשים 
ומפני זה היו עושים בריתות רק בחשאיות גמורה, ולא היו מזמינים אלא 
קומץ של מנין יהודים חשאים שסמכו עליהם ועל שתיקתם, ואותו אדם, 
ששח לי את כל המעשה, היה מבין "הנאמנים" שהיו מוזמנים בסתר 

 לבריתות.

פעם בא קצין אחד, מספר אותו יהודי, והזמין אותנו לברית שתערך 
למחרת, במקום פלוני בשעה פלונית, והדריך אותנו איך להיכנס למקום 

 ההסתר.
ואכן נכנסנו ועברנו כמה חדרים עד בואנו אל מקום המסתור, שם הכין 
מראש בחגיגיות, שולחנות מלאים כל טוב, והשמחה הייתה שלמה ללא 

 חשש מכל הנעשה בחוץ.
עקה, ולב כולנו והנה עם תום הברית מיד כשהושב הילד לאמו נשמעה ז

 האמא התעלפה! -יצא מפחד 
בחרדת לב, המתינו כולם כמה רגעים עד שהצליחו לעורר את האמא, ואז 
אמרה שאפשר להירגע לא קרה כלום, ומה שהתעלפה היה משום 
שהתינוק כבר היה כעת בן שנה, ורק היום זכתה להכניסו בבריתו של 

יה שלא לנשק את אברהם אבינו, ובמשך כל השנה התגברה ונשכה שפת
 בנה הערל.

ותיכף לאחר הברית נתתי לו את הנשיקה הראשונה מאז שנולד, ומרוב 
 מי כעמך ישראל! -סיימה בפשטות.  -התרגשות התעלפתי, וזה הכל 

 
וביום השמיני ימול בשר ערלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי 

 ד'(-)י"ב, ג' טהרה
לבאר מדוע בתוך פרשת הלכות טומאה, רבו הפירושים בפסוק זה, שבאים 

 מוסיפה התורה באמצע ומזכירה את עניין ה"מילה".
ניתן להוסיף בדרך דרש, בהקדם מה שאמרו חז"ל )סוכה נ"ב.( שבעה 
שמות יש לו ליצה"ר. הקב"ה קראו "רע" שנאמר "כי יצר לב האדם רע 

 מנעוריו" ואילו משה רבינו קראו "ערל".
ה רבינו את שמו ל"ערל", שהוא פחות גרוע ויש להבין מדוע שינה מש

מ"רע", שכן ב"ערל" יש תקנה, וכן פחות גרוע משמות קשים אחרים שמנו 
 שם חז"ל?

 נקרא היצה"ר ערל -לאחר מתן תורה 
אלא, שודאי באמת היצה"ר הינו קשה ו"רע" וכל שאר שמות ומרעין 

התורה  בישין... אולם כ"ז קודם מתן תורה. אבל משה רבינו שהוריד את
לבנ"י, ובה נאמר "בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין" )קידושין ל':( 
שפירושו, שיש תיקון ורפואה לאותה מכה "רעה" הנקראת יצה"ר, ולפיכך 

שעדיין לא נימול, אך יש לו  -משה רבינו קוראו רק "ערל" כלומר; כערל 
 במילה! -תקנה 

 דות הרעות נהפכים למידות נאצלותיע"י התורה המ
מוריד את הערלה, אלא  רקזאת ועוד, שכשם שבהסרת ערלת הבשר אינו 

גם מוסיף מעלה והשתבחות, בכך שנקרא מהול, ומתקדש עי"ז להיות "בן 
ברית" עם הקב"ה. כך גם בערלת הלב, שע"י עסק התורה ועמלה, אינו רק 

הופכם להיות תאוות כשרות וישרות  -אלא אדרבא  -מסיר את התאוות 
 ת" בעמל התורה!של "בן ברי

שכן בלי תלמוד תורה, צריך האדם לדכא ולשבור את תאוותיו, אולם ע"י 
העמל בתורה האדם מתעלה ומתקן את מידותיו, עד שיכול להופכם 

 להיות מידות טובות ונאצלות.
ומי שהגיע לידי כך, אינו צריך לדכא את יצר ההשתוקקות שגורם היצה"ר, 

ישתוקק  -שתוקק לחתיכת דג מלוח רק יכול להופכם לטוב. שבמקום לה
 לחתיכת תוס'... וכן בשאר המידות והתשוקות.

וכעין מה שפירש המהרש"א בקידושין )שם( במה שאמרו: "כל זמן 
שהרטיה על מכתך, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ורחוץ בין 

 בחמין בין בצונן ואין אתה מתיירא".
ה"ז שהעוסק בתורה אינו ופירש המהרש"א שזה קאי כנגד התאות של העו

 חושש מהם.
ולפיכך בתוך פרשת טומאת בשר וטהרתו, ע"י שבעת נקיים וטבילה במי 
המקוה, רומזת לנו התורה שכך הוא לגבי טומאת הלב ג"כ. כי יש תקנה 
לערלת הלב וטומאת הנפש, במילת הלב במילת הנפש כיצד? וביום 

ן למולו בסכינא חריפא השמיני ימול! "משה" קראו ערל היינו כאמור, שנית
 של עמל ויגיעת הלימוד!

ואשר זוהי סמיכות הפסוקים, שבין הלכות הטומאה להלכות "דם טוהר" 
 לרמוז לנו על מילת הלב, פלאי פלאים!. -נכתב בדין המילה 

*** 
לעומת זאת ומאידך גיסא, יימשך הדרש של "ערלת הלב" בסמיכות 

שכך גם הטהרה שבעסק הפסוקים לדיני הטהרה התלויים במקווה. 
 התורה דומה ונמשלת בדברים רבים לטהרת המקוה.

 נמיכות הרוח
הנה נמשלה התורה למים, "כשם שאין המים מתכנסין אלא במקום 
אשבורן כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח ולא באדם גבה לב" 
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)רמב"ם פ"ג, ה"ט; מהת"ת( כי בכדי להיטהר צריך להנמיך להיכנס בתוך 
 ולטבול.המים 

והיינו שבל נטעה לחשוב שניתן להנמיך ולטבול במימי הדעת )כלשונו 
הזהב של הרמב"ם סוף הל' מקואות( כאשר לב האדם מפרפר ומתנפח 
מכל אירה שנדמה לו שחברו אמר עליו... או מי שפניו נפוחים מגאווה בעת 
שנע בפנים נפוחות אל עבר המזרח... שטבעם של אלו לצוף על פני המים 

 לא לשקוע בתוכו...ו
כללו של דבר, לא בכרס גדולה ולא ע"י לבישת חלוקא דרבנן זוכים לכתר 
תורה, כי כתר תורה נמצא דווקא על הראש... ועל הראש הנמוך... וכך 

 כותב הרמב"ם בהלכות ת"ת:
"מי שנשאו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה, לא יסיח דעתו 

ם על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת" לדברים האחרים ולא ישי
"אין ד"ת מתקיימים במי שמרפה עצמו עליהן ולא )פ"ג, ה"ו(. ובהמשך 

 )הי"ב שם(.באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה" 
הנה למדנו שצריך שבעה נקיים ולעסוק בתורה יום ולילה וכהמשך דברי 

שיוצאת מן המים לא מועיל  הרמב"ם יעויי"ש. וכשם שאפילו שערה אחת
הטבילה. כך המסלסל בשערו ומכווץ את פניו להיראות נכבד, ואפי' 

 בשערה אחת. כבר אין כאן טבילה!!...
יתכן  -במימי הדעת  -ואפי' לאחר שזכה האדם וכולו טבל ונכנס במים 

 למים, ואין טהרת לבו ראויה. וכדלהלן. אינו שייךשעדיין 

 
שר ערלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי וביום השמיני ימול ב

 ד'(-)י"ב, ג' טהרה
לעיל נתבאר שאחר מתן תורה משה קראו ליצה"ר ערל, כי בראתי לו 

 יצה"ר בראתי לו תורה תבלין. שע"י התורה אפשר למול את היצה"ר.
וע"י עמל התורה מהפכים את כל הרע לטוב, ואשר לכן נקרא היצה"ר ערל 

 א נימול.כי ע"י התורה הו
ועד כמה צריך להיות שקוע אך ורק בלימוד התורה נלמד מכלב הים... 
ונקדים לבאר פירוש נפלא ששמעתי על מה שכתוב בפרק שירה, כלבים 
אומרים "בואו ונשתחוה ונכרעה" )תהלים צ"ה( מדוע אומרים הכלבים 

 פסוק זה דווקא?
אומרים ויש לבאר ולפרש, בהקדם דקדוק נוסף. שהנה מלשון הפסוק ש

ונשתחוה" נשמע, כי קוראים המה לאחרים להצטרף  בואוהכלבים "
 לשירתם. ולמי מכוונת קריאתם זו?

הנה אמרו חז"ל במשנה במסכת כלים )פי"ז, מי"ג( "כל שבים טהור, חוץ 
מכלב המים מפני שהוא בורח ליבשה". מדוע נשתנה דינו של כלב הים 

מקבלים טומאה, ורק משאר כל חיות המים שהעושה מהם כלים אינם 
 מהכלב שבים, העושה כלים ממנו מקבלים טומאה, כאשר חיות היבשה?

מפרש הר"ש והרא"ש בפירוש המשנה: "כל מה שיש ביבשה יש בים. וחית 
הים ובהמת הים אין אחד מהם בורח ליבשה כשרוצים לצודם. רק הכלב 
לבדו, הלכך הוי בכלל בהמות היבשה ואם עשה מהם כלים מקבלים 

 טומאה" עכ"ל.
כלב הים  -מעתה נתפרש היטב ונאמר: שכלב היבשה קורא לחברו 

להצטרף עמו יחד לכריעה ולשירה. שכן שכל חיות הים האחרות, אינם 
יכולים להצטרף לשירה יחד עם החיות שכמותם ביבשה, וארי היבשה 

 אומר לבדו וארי שבים אומר לבד, כי מינים שונים המה.
שבורח ליבשה, בשעה בשעה שרוצים לצודו הרי אולם כלב הים מכיוון 

דינו נקבע משום כך, כחית היבשה. ומעתה מצטרף הוא אל כלב היבשה 
 "באו ונשתחווה ונכרעה". -בצוותא, ושניהם אומרים כאחד 

 מדוע שירת הכלבים בפסוק "בואו ונשתחוה"
ואשר לכן אומרים הם דווקא בפסוק זה התואם לצירופם המיוחד, לפי 

לכן אומר הפסוק "אשר לו הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו" שקודם 
)תהלים צ"ה( והיינו הצירוף של עשיית הים והיבשה יחדיו, שלכלבים 
המצטרפים משני המקומות, להם נאה להלל ביחד ולהמשיך "באו 

 ונשתחווה ונכרעה". וזה נפלא מאוד.
טבילה  והנה, דברי תורה נמשלו למים. וטהרת האדם באה ג"כ על ידי

 במים.
ונמצא שיכול האדם להיות כל כולו במימי הדעת בים התלמוד יום ולילה 
כמו כלב הים שנמצא כולו במים, אולם אם ייצא לפעמים מהלימוד, כבר 
נחשב משום כך כמי שאינו שייך לים התלמוד, וככלב הים שנחשב ממין 

 ת המים.משום שבורח לפעמים ליבשה, ואינו שייך למיני חיו -חיות הארץ 
ואם ירצה לומר 'פרק שירה' בבין הזמנים יחד עם עמי הארץ אנשי היבשה, 
יכול גם יכול הוא... אולם "בן תורה" שלם אינו נקרא, אא"כ אינו יוצא אף 

 פעם מן הלימוד!!
 הבורח מהתלמוד להינפש, פניו כפני הכלב

שכן אם נוסיף להתבונן, נשאל ונקשה מה בכך שקורה שלפעמים יוצא 
שה, הרי בודאי שמחוץ ליציאתו לפרקים ליבשה, כל כולו שייך לטבעם ליב

של חיות המים? וכי מה גרע בכך שלפעמים יוצא ליבשה, אטו אין עוד מיני 
 חיות מחיות המים, שיוצאים קצת ליבשה וחוזרים?

ליבשה ]כמו חיות המים האחרות[ אלא  יוצאאלא שכלב הים אינו רק 
שרוצים לצודו ונמצא בסכנה, בשעה זו  ליבשה"! פירוש; שבשעהבורח "

נגלית בו מהותו השורשית והשתייכותו האמיתית, כי מדוע אין הוא בורח 
אל עומק הים כשאר חיות ודגי הים, ומדוע בורח ליבשה. וזהו סימן מובהק 

 שכל חיותה אינה אלא במים בלבד. -שאינו חית המים 
 מאי משמע?

מדרש וכולו אכן במים, ואפילו שיתכן והאדם כל חייו בתוך חיי הבית 
שערה אחת איננו בחוץ. אולם, בימי בין הזמנים אינו הולך אחרי מקומות 
הסמוכים ונראים לים התלמוד, רק בורח כמי שנרדף מים התלמוד, וצריך 
מרגוע לנפשו עמוק עמוק בהבלי העוה"ז, ולא שוקטת נפשו עד בואו 

ים המושלגים... ... בריצה למלון של עשרים כוכבים... ... ובורח עד ההר
 לתוככי העוה"ז. -מבוהלת כחץ מקשת 

או למקומות כאלו שאין בנמצא שם לא בהכנ"ס לתפילה ולא ביהמ"ד ראוי 
 לברוחליבשה, רק  לצאתלקביעת עיתים לת"ת לכל הפחות. אין זה נקרא 

ליבשה!!... שמתוך אופי וצורת יציאתו ניכר שקשור הוא בטבורו לארץ, 
מינה של העוה"ז הפשוט והמכוער, מקננת בלבו פנימה, ולחלוחית ש

 ומוצאת לה פורקן בשעת מבחן.
וא"כ, אין איכות חייו בתורה בלבד! ואח"כ גם אם חוזר שוב ללמוד, אינו 

 אלא ככלב המלקק מן הים...
 הבורח מהתלמוד מוכיח שפניו אל החולין

שאת  מהלימוד מעט בכדי לנוח ולנפוש, ואח"כ לשוב ביתר לצאתשכן 
מהלימוד... אין! ולא קיים! כל עוד  לברוחוביתר עוז, מותר ואפשר. אך 

 נשמה באפו!!!
ניתן להוסיף לקח ליסוד זה, ולבארו במשנה בהירות, עפ"י מה שאמרו בגמ' 
)זבחים נ"ו.( והוא מן המשנה במסכת מעשר שני )פ"ג, מ"ח( לגבי קדושת 

 הלשכות הבנויות במקדש.
ודש ופניהן אל החול אע"פ שהינם בתוך הקודש לשכות הבנויות בתוך הק

דינם כחול. זאת מכיוון שפיתחם פתוח אל החול. ולעומת זאת, לשכות 
אפי' אלו שבנויות בחול, אם פניהם אל עבר הקודש, דינם קודש. ואוכלים 
שם בשר קדשים כמו בתוך העזרה. ודין זה נפסק להלכה ברמב"ם )הל' בית 

 הבחירה פ"ו, ה"ז וה"ח(.
 י משמע?מא

יש בעה"ב פשוט שמתייגע לפרנסתו וקובע עיתים לתורה, שאמנם אינו 
ת"ח, אבל בלבו בוערת אהבת התורה. תמיד ישבח את הת"ח, ורק יחפש 
להסתופף בצילם, ועל אהבה זו יגדל ויחנך את בניו וכשיגיע ימי בין הזמנים 

געים יקח את הילדים לראות איך נראה השיעור של ת"ח פלוני, ואיך מתיי
בתורה גדולי הדור, יסוב עמם בירושלים או בשאר מקומות הקדושים 

 בהיכלי הישיבות או עוד כהנה וכהנה.
הנה, זה האדם אינו ת"ח, אבל פניו ולבו אל הקודש! שאיפתו והנאתו היא 
מכל תוספת קודש! ועל כן דינו כקודש! ועל כגון אלה אמרו בגמרא מאן 

שבת כ"ג:( כיון שכך מגדל את בניו, זוכה דרחים רבנן הוו לי' חתני רבנן )
 בבנין רבנן וחתני רבנן.

 דבר ה' לא ימצאו -הנעים מים עד ים בעת המנוחה 
אולם מאידך גיסא יתכן ח"ו ההיפך מי ש"בנוי בקודש" היינו שחובש יום 

 יום את ספסלי ביהמ"ד בישיבות או בכוללים, אולם פניו אל החול!
ו יקח אותם לראות מטוסים בנמל ולמשל כשירצה ליתן פרס לילדי

התעופה... ... או כאמור לעיל שבבין הזמנים יסע לכל שבעת הימים 
ויחד עם  -והנהרות שבארץ ישראל... ואם "נעו מים עד ים ומצפון לדרום" 

 שלא ימצאו... ... -בודאי  -"ישוטטו לבקש דבר ה'"  -זאת 
ין. ואם הילדים רואים כי אמנם בנוי בקודש, אבל פינו ומסתרי לבו אל החול

שהאבא הנכבד בוער בלבו להידמות לכולם, ולדקדק בלבושים 
המתחדשים או בכורסאות נאות וכדו', לבל יתמה מדוע לבסוף אינם 
ראויים לדבר עמם ב"קדשים ובטהרות" ואינם ברי אוריין. לפי שדינם חול 

 ואין אוכלים בהם קדשים...!!
ם וכל שמחת האדם, ואפי' כל ולפיכך כל חיי האדם, כל שאיפות האד

מנוחת האדם, הכל צריך להיות אך ורק בתורה ובכך יהיה בנוי בקודש פוניו 
אל הקודש שאז גם גגותיהן קודש )עיי"ש ברמב"ם(, ועליו נאמר אשריכם 
ישראל לפני מי אתם מטהרים שכולו טובל ושקוע וכל חיותו ממימי הדעת 

 וטהרתו שלמה!
 ישראל משתעשעים בעת מנוחתם...הבה ונשמע במה גדולי 

 גיצי התלמוד בל"ג בעומר
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הגאון ר' יוסף שאול נטנזון זצ"ל בעל ה"שואל ומשיב", היה מתארח אצל 
בעה"ב אחד במקום מרגוע מעת לעת כשהיה נצרך למנוחה. פעם אחת 
נזדמן לר' יוסף שאול, לסור אל מקום הנופש ביום ל"ג בעומר, כשעמו היום 

 ספים מקהילתו שבאו מן הסתם לסעדו ולתמכו.גם כמה דיינים נו
בעל האכסניה שנכנס להגיש לפני הרבנים כיבוד ודבר מאכל, ניצל את 
העבודה שיום זה הוא יום ל"ג בעומר, יום ההילולא של ר' שמעון בר יוחאי, 
וביקש את שכרו תוך שהוא פונה לר' יוסף שאול ואומר, נו... תאמרו משהו 

 יוחאי...! לכבודו של ר' שמעון בר
 שעשועי ת"ח בעת מנוחתם

חייך ר' יוסף שאול, ואמר לסובבים, באו ונמלא את רצון בעה"ב. ופנה אל 
אחד מן הדיינים שישב עמו ואמר, תמנה בבקשה כמה פעמים מוזכר שמו 

 של ר' שמעון בר יוחאי בכל התלמוד!!
, תיכף ומיד, פתח אותו דיין והחל סופר ומונה בדפי הש"ס מברכות, שבת

עירובין וכן הלאה כשהוא מציין בכל מקום היכן מוזכר שמו של רשב"י, 
 וסופרם אחת לאחת כשהדבר נעשה בע"פ כמובן מאליו.

הנה כבר אוחז אותו דיין אחרי כל סדר מועד, וממשיך לתוך סדר נשים, ור' 
יוסף שאול יושב כנגדו בשקט ובדומיה ושומע את המספר ההולך וגדל 

 וזכר ר' שמעון בש"ס.של הפעמים הרבות שה
והנה כשאחז כבר עמוק בחצי השני של הש"ס התעשת ר' יוסף שאול 
לפתע ואמר: 'מספיק מספיק'... 'עד כאן'... כבר חיסרת שלושים ושלושה 

 פעמים כמנין ל"ג שהוזכר ר"ש ושכחתם למנותו...!!
לשמחתו  -והחל מונה את כל הל"ג מקומות שבהם שכח הדיין את ר"ש, 

 ל בעל האכסניה שקיבל את שכרו במיטב...!!ולהנאתו ש
התורה... ואם בדברים שכאלו מוצא האדם את  בתוך -הנה לנו כיצד נחים 

 נפשו לעת מנוחה, אין פלא שיודעים את הש"ס עד כדי כך על בוריו!!...
 תורתך שעשועי

כך גם זכיתי והכרתי בירושלים, כמה וכמה ת"ח שבעת מנוחתם, היו 
החכמה, והיו חודין חידות זה עם זה, במבואות  משתעשעים בפרפראות

 התלמוד הלוך ושוב.
ולא אשכח את המחזה איך שהגאון ר' שמואל מועד זצ"ל, ור' יעקב 
קצנלבויגן זצ"ל, ישבו להם לנוח מעט מהמקווה החם שהיה בשערי חסד, 
וחדו חידות, כמה פעמים מוזכר בש"ס נעל, וכמה פעמים מנעלים, או 

 מנעול וכדו'.
יה ממש תענוג לראות מה זו בקיאות בש"ס וכל אחד היה מונה היכן וה

וכמה, אשרי עין ראתה כל אלו, ואוי לעין רואה את כל גגות המוניות 
עמוסות לעייפה, במזוודות זו על גבי זו, ממתינות ודרוכות לנסיעות לשדה 

 התעופה ולחופש...
 )לב שלום(

 
 " הכהן וראה, הכהן אל והובא' וכו ספחת או שאת בשרו בעור יהיה כי אדם"
 שלא ונימא נימא כל לך אין ואמר ודורש יושב שהיה אחד באדם מעשה"

 מחברתה נהנית מהן אחת תהא שלא כדי עצמו בפני גומא ה"הקב לה ברא
 קאים ובורייך תוב פרנסתך לתור לצאת מבקש אתה ועכשיו אשתו ל"א

 .(כאן רבה מדרש" )בורייה ליה וקם ליה ויתיב לה שמע, לך
 שגמלה עד, בפרנסתו התקשה  ישראל בארץ הנגעים מרואי פלוני כהן

 להביא, ל"לחו לצאת ממושכת לתקופה הבית את לעזוב החלטה בלבו
 . פרנסה לצורך, לביתו טרף

 בני והרי, בהסכמתך מהארץ יוצא אני שבקרוב כיון, כך לאשתו אמר הכהן
 ללא הארץ את לעזוב לי קשה, נגעים להראות אלי לבוא רגילים אדם

 ואלמדך בואי לכן?! מענה ללא אדם בני להשאיר אפשר איך. מקום ממלא
 . מקומי את תמלאי, נגעים לראות כיצד -

 . אותה ללמד החל הוא
 בנגע שער והנה" הנגע בתוך השערות מראה לגבי, הראשון בשיעור מיד
 אדם של שערו ראית אם: "יסודי פרט לה ואמר הקדים הוא'" וכו לבן הפך

 לו ברא ושער שער שכל לפי. לקה שהוא יודעת תהא, שלו המעין שיבש
 אם". השער יבש המעין יבש, ממנו שותה שיהא עצמו בפני מעין ה"הקב

 שיבשו שערות, בגוף אחר מקום בכל או אדם של בראשו נראה חלילה
 שערה לכל כי, חיים של גומות בגופו התיבשו כי, לקה שהוא משמע, לגמרי

 משמע השער יבש ואם, חיותה את יונקת משם עצמה בפני גומה יש
 . לקה שהוא הוכחה הרי המעיין ויבש שנסתם
 . משמעותם את והבינה הדברים את אשתו שמעה

 אלפים? בגופו לאדם יש שערות כמה: לו ואמרה פתחה. הזדעזעה היא
 נוגעת אחת אין, עצמה בפני יניקה עם פרטית גומה יש אחת לכל. ורבבות

 עצמך ולך! מעינות אלפי פרנסה מקור יש בגופך השערות לאלפי, בחברתה
 ושער שער כל אם ומה אשתו לו אמרה?! "פרנסה לתת יכול לא ה"הקב

 אדם בן שאתה אתה, ממנו שותה שיהא עצמו בפני מעין ה"הקב לו ברא
 ה"הקב לך שיזמן שכן כל לא, ידך על מתפרנסים ובניך. בך יש שערות כמה

 שתצא מסכימה אינני". "לארץ חוצה לצאת אותו הניחה לא לפיכך פרנסה
 . הכריזה! ל"לחו
 . טובים פרנסה מקורות לו והזדמנו. בארץ נשאר, להצהרתה שמע הוא

 בתורה לעסוק פנוי זמן לו ונותר, אשתו בזכות באמונה התחזק הוא, רבותי
 ....באמונה יותר עוד ולהתחזק

, חיים לחפץ הגיע פלוני עשיר. לחיזוק תועלת בו יהיה אולי. בסיפור נזכרתי
 אינני גם אבל זקן אינני ה"וב. כסף לי חסר לא ה"ב, הרב כבוד: "באומרו

 שביעי כבן הישיבות אחת את להכניס החלטתי, ילדים ששה לי ויש צעיר
 את שיחלקו אכתוב ובצואה - צואה לערוך לכאן באתי, כלומר... שלי

 . חלקים לשבעה, הרב רכושי
 משניות ילמד חיים החפץ ושנותי ימי מלאות שלאחר תנאי, לי יש אבל

 ". נשמתי לעילוי
  ?סיפור שומעים אתם

 כי, שאלות שתי אותך לשאול לי יש יהודי' ר :עיניו את חיים החפץ הגביה
. ילדים וששה רובל מאות שבע לך יש, למשל הנה. לי מובנים לא דבריך
 טוב רצון, ניחא, רובל מאה הישיבה וגם רובל מאה יקח ילד שכל רצונך
 עכשיו כבר תעניק, מותך לאחר ממתין אתה מדוע לי מובן לא אבל. מאד

 הילדים הסתלקותך שאחרי סיכון לקחת לך למה. רובל מאה לישיבה
 ?!... הישיבה לא, הבלעדיים היורשים שהם להוכיח דין עורך ישכרו
, ובשבילך נשמתך לעילוי משניות ללמוד שזקוק הוא אני וכי - שניה שאלה

 החפץ דברי!... בכוחותיך למד - יהודי' ר! חי עדיין אתה הרי! אתה לא למה
 . חיים
 במאה עצמו את שיבטח, אחרים ידי על עצמו את להבטיח רוצה אדם
 ?. סיכונים שיקח למה כ"וא עולם בחיי עוסק הוא... עצמו ידי על אחוז

 להשיג אפשר אי. בשמים. כלום אין שם, חיים החפץ פעם אמר איך, רבותי
. אין - בו ללמוד דף תחפש. גניזה שהיא מאיזו וקרוע בלוי גמרא דף אפילו

. אין - מילים כמה לראות בתוכו להביט ישן סידור הכל בסך שם תחפש אם
 תלמד! חי עדיין ואתה! "שם יש מכאן שמביאים הספרים את רק כי

 .חיים החפץ לו אמר" בכחך משניות
 חלקי ארבעה ישנם: לתלמידו שאמר מסלנט ישראל רבי בשם אומרים

 השטות, רבותי... שוטה להיות לא? והוא, חמישי חלק גם ויש. ערוך שולחן
 לאבד שלא מתעורר אדם לפעמים. החיים את לאבד היא ביותר הגדולה

 . לשגרה ושב, נרדם הוא כ"אח אבל, ולבזבזם חייו את
 כאשר רחובות ליד במושבה לדרשה פעם אותי לקחו. לכם אספר אני

, הכפר לתוך המתפתל בכביש המושבה לתוך במהירות הרכב עם נכנסנו
 נבהל הסוסים אחד, הכביש בצידי עשבים אוכלי סוסים קבוצת ליד חלפנו

 ראיתם. מופת, האחוריות רגליו על נעמד הבהלה ומתוך החולף מהרכב
 על עומד הוא, סוס אינו שהנה, לחשוב אפשר נו? כך עומד סוס פעם

 רגליו על לעמוד חזר הוא התרחקה המכונית כאשר אבל, שתיים
 לנצל מתבונן אדם כך. התבטל המופת... סוס להיות שב הוא. כבתחילה

 . השיגרה לחיי ושב, לשכוח ממהר אבל החיים את
 התשובה, כראוי היו התפילות( המפרץ במלחמת) ניסים ראינו לאחרונה

 עיתים יותר לקבוע, בחיים זמננו את לנצל יחד התעוררנו, נפלאה היתה
 ... עברה שהמכונית עד אבל, וכדומה לתורה

 הוא וכך. לאברך או לבחור היצר אומר" לפניך עוד החיים, זמן עוד לך יש"
 . מסתיימים, אחריו כבר שהם עד" לפניך חיים"ה עם נשאר
 לו יש כאילו דברים: שלשה לחשוב האדם על כי פעם אמר מוילנא הגאון

 כך, בעולם היחידי היהודי והוא, אחד גמרא דף ולפניו, לחיות אחד יום
 . יצליח

 הוא היום כי בזאת לך מודיע הנני אדוני: ויאמר יבוא הנביא אליהו אם כי
 לבית או כסף להוציא לבנק רץ היית וכי. אדמות עלי בחייך האחרון היום

 ?. המדרש
 רחמנא, היהודי העם לזכר - בעולם אחד יהודי שישאר רצה ש"ימ היטלר
 חושב היה, אדמות עלי האחרון ביומו, היחיד זה אדם, תחשבו. ליצלן

! עלי ועומד תלוי התורה קיום! בי תלוי היהדות! עלי עומד העולם לעצמו
 יחידי האדם נברא לפיכך: "אומרים ל"וחז. עוז בכל מנצל היה רגע כל

 תהיה" מלא עולם קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים שכל ללמדך
 . יחידי אתה?... העולם כל על אחראי שאתה לך ידוע האם! גאוה בעל קצת

 לי תביא" אחד לילה לו אמר לאפיאן אליהו רבי כי, סיפר שבדרון שלום' ר
 לו לומר שמבקש כמי הסטנדר ליד נעמד סטנדר לו הביא כאשר" סטנדר

' ר! שלום' ר: "לאפיאן הרב אליו קרא ואז, אישית מוסר שיחת, שלום' ר
 זקן לי היה אם! לי היה אילו, שלך השחור הזקן את לי היה אילו! שלום



 

 ו 

... הסתיימה והשיחה". שלי החיים עם לעשות מה יודע הייתי כמותך שחור
 . התלמיד של לטובתו אבהית שיחה. לתלמיד מרב מוסר שיחת
 מבין וכאשר. ועוד עוד רוצה הוא, לו שיש הכסף מספיק לא, לאדם

 רק אבל, לצדקה לחלקו באמת רוצה לפתע, בקברו אותו יכסה לא שהכסף
' ה גרגירים כמה תקבל שהישיבה ידאגו כבר הילדים כאשר, מותו אחרי
 אל עצמך את לבטח ביכולתך, "חיים החפץ לו אמר" חי אתה... "ירחם
 !".טיפש תהיה
 .החיים את נתפוס וזרענו אנו. צדקה ונתינת תורה בלימוד נרבה

 (להגיד)

 
 ) יג, יב(.   "ואם פרוח תפרח הצרעת"

"כשאדם  חז"ל אומרים  )במדבר רבה ז, ה(  שהצרעת באה על צרות עין
צר עין ואינו משאיל את כליו הקב"ה משלח צרעת בביתו ומוציא כליו 
לחוץ, והבריות אומרים: פלוני שלא היה משאיל כליו ואומר שלא היו 

 לו כלים, הרי שהיה לו כלים...". 
אומר לו צר העין:  -כשבא השכן, נוקש על הדלת ומבקש מסור חשמלי 

אומרת אשתו: "אין לי"... והנה,  -"אין לי"... כשבאה שכנה לבקש סיר 
רק מגיעה הצרעת, וכבר מצוה הכהן להוציא את כל הכלים החוצה. 
לפתע רואים כולם את המסור החשמלי ואת הסיר שוכנים אחר כבוד 

 ם להשאילו... בבית השכנים המסרבי
לפעמים קורה שאדם עושה עולה מסוימת, והוא סבור שאף אחד לא 
רואה אותו... אולם לעיתים, הוא אינו יכול להתחמק ועליו להתמודד 

 עם ההתנהגות הנלוזה שלו עצמו, כפי שמספר המשל שלפנינו: 
משל לאדם שהלך ביער ואיבד את דרכו. בעודו תועה בין עצי היער, 

תע בקול גדול, ורגעים אחדים לאחר מכן מנצנץ רעיון הוא מבחין לפ
במוחו. הוא קורא לקוף ואומר לו: "אתה יודע שיש בינינו איזשהו 

 דמיון"...
 "אבל מה הענין?"  -אומר הקוף  -"לא שמעתי על כך מעולם" 

"אולי תוכל להראות לי את הדרך  -משיב לו האדם  -"הסתבכתי"
  החוצה?"

 , והשנים החלו ללכת בסבך העצים. ענה הקוף -"אין בעיה" 
לא חולף זמן רב ולפתע נשמעת שאגה אדירה של אריה, וכעבור רגעים 
אחדים הם מבחינים באריה אימתני רץ לכיוונם. האדם החויר כסיד, 
אולם הקוף לא אבד את עשתונותיו. הוא עזר לאדם לטפס על העץ 

 הקרוב שהיה שם ואמר לו: "אל דאגה, לכאן הוא לא יגיע"... 
הגזע ואיים בקול מבשר רעות: "אני האריה העומד למטה התנפל על 

 רעב, לא אזוז מפה עד שאחד מכם ירד"... 
 "הכל יהיה בסדר".  -"אל תדאג" מניח הקוף יד על האיש הרועד מפחד 

הזמן חלף באטיות מרגיזה, שעה ועוד שעה... הלילה ירד, והקוף פנה 
אל האדם: "כעת לילה, עלינו לערוך תורנות שינה, מי יהיה הראשון 

"אני אשאר לשמור, בין כה וכה  -אומר האדם  -שן?" "לך לישון" שיי
לא אצליח להרדם מרוב פחד"...והקוף נתלה בזנבו על אחד העצים 

 ונרדם. 
נותר לו האדם לבדו עם הארי שמתחתיו, מי יודע עד מתי אהיה תקוע 

 כאן, כמו עלה לעץ? הרהר בתסכול. 
בסך הכל, קוף... לפתע עלתה בו מחשבה כלשהי: אני אדם, והוא, 

מי חשוב יותר? הוא  -האריה אמר שהוא רוצה אחד משנינו, אם כן 
עיבד לאט לאט את הרעיון, ואז נתן לקוף מכה חזקה והעיף אותו 
מהעץ... הקוף התעורר בבת אחת, וברגע האחרון נתפס באחד הענפים 

 וניצל מלועו הפעור של האריה. 
וב בושה... מה יעשה? הוא כעת לא ידע האדם היכן לקבור את עצמו מר

לא העז להרים את עיניו אל הקוף, מצילו היקר, אשר הוא השיב לו רעה 
 תחת טובה.. בלית ברירה חבק את הענף שעליו ישב ונרדם. 

שעות אחדות לאחר מכן, העיר אותו הקוף ואמר לו: "קום, האריה 
הלך"... הוא עזר לו לרדת למטה, והראה לו את הדרך לצאת מן היער 

 ולהגיע לישוב בני אדם. 
מתחיל האדם ללכת, וכעבור רגעים ספורים הוא חש בטפיחה על 
שכמו. הוא מסתובב לאטו, הקוף עומד שם ואומר לו: "עשה לי טובה, 

 ידידי, כשאתה מגיע לשם, אל תספר לאף אחד שיש בינינו דמיון"... 
 -כזהו האדם, מחד גיסא הוא נזר הבריאה ותפארתה, ומאידך גיסא 

 מידותיו הרעות עלולות להפוך אותו לגרוע ולפחות בין בעלי החיים.
 )ומתוק האור(

 
 )יג, מה( וטמא טמא יקרא""

אומר השל"ה הקדוש: רמז למה שאמרו 'כל הפוסל במומו פוסל', 
"... וכן כל  הוא הטמא וקורא לחברו 'טמא'... )ממעיינות הנצח(. שהמצורע

שמא  ליהם שהן ממזרים, חוששים לוהפוסל את האחרים תמיד... ואומר ע
 ממזר הוא. ואם אמר עליהם שהן עבדים חוששין לו שמא עבד הוא. שכל
 הפוסל במומו הוא פוסל" )רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יט הלכה יז(.

 "אתה מוזמן למשפט ביום שלישי הקרוב!"
ההודעה הקצרה שנתלתה על דלת ביתו של החלבן, הסעירה את רוחו. 

איש ישר, שהתנהג תמיד בנאמנות ובמוסריות. אף פעם לא  ההוא הי
 רימה, שיקר או גנב.

הוא גם לא שתה לשוכרה בשעות הבוקר, דבר האסור על פי החוק בכפר. 
 ידע למה מזמינים אותו למשפט. הוא לא

 אבל האופה ידע. האופה היה רגיל לקנות חמאה וגבינה מהחלבן המקומי
עלה בו החשד שגושי החמאה שהחלבן והשתמש בהם לאפיה. יום אחד 

שוקלים פחות מקילו, למרות שהחלבן מצהיר שכל גוש שוקל  מוכר לו
 פחות ולא יותר. קילו בדיוק, לא

האופה החליט לבדוק את העניין, ובמשך תקופה הוא שקל בעקביות כל 
של חמאה שקנה מהחלבן, והוא אכן גילה שגושי החמאה שוקלים  גוש

 800, ופעם אחת אפילו  950גרם, לפעמים  900 פחות מקילו, לפעמים
האופה היה נזעם. "מרמים אותי" הוא אמר לאשתו בכעס, "אני לא 

על זה". הוא ניגש אל השופט המקומי והתלונן על מעשיו של  אשתוק
להעמיד אותו לדין!" אמר האופה, "אי אפשר לאפשר לו  החלבן. "חייבים

 ם עליו".הכפר. אנשים סומכי לרמות את כל תושבי
 עוד באותו היום תלה שליח של בית המשפט המקומי הזמנה לדין על פתח

 ביתו של החלבן.
החלבן הגיע לבית המשפט רועד ונפחד. הוא מעולם לא ראה את בית 

 ומעולם לא דיבר עם השופט שהטיל אימה על כל תושבי הכפר. המשפט,
 יון."אני מניח שיש לך משקל מדויק במחלבה?" פתח השופט את הד

 "לא, כבודו!" אמר החלבן, "אין לי משקל".
"אז איך בדיוק אתה שוקל את החמאה שאתה מוכר לאופה? האם אתה 

 כך מחליט שזה קילו?! הרעים השופט בקולו. סתם
"חס וחלילה, אדוני השופט, אני איש ישר, לעולם לא עלה על דעתי 

ם, כאלו דבר כזה. פשוט מאד, בניתי לעצמי מין משקלי מאזניי לעשות
משקולת בצד אחד כדי שתאזן את החמאה שבצד  שאתה צריך לשים

 השני".
  השופט הנהן בראשו בהבנה, והחלבן המשיך:

"בכל יום כשאני בא לשקול את החמאה עבור האופה אני מניח בצד השני 
המשקולת כיכר לחם של קילו שאותה אני קונה בבוקר מהאופה, וכך  של

 לו כדי שיצא קילו בדיוק". כמה חמאה עלי לתת אני יודע
 השופט חזר על דבריו של החלבן: 'אתה בעצם אומר לנו שכמות החמאה

 שאתה נותן שווה למשקל הכיכר שהאופה נתן לך'.
 "בדיוק כבודו", אמר החלבן, ופני האופה חפו.

שומע אדם דרשה מרשימה וחודרת לבבות על הנזק העצום של רכילות 
רות ובשינוי הדרך, ומה תגובתו? כן הוא הרע, ועל הצורך בהתעור ולשון

 צריכים לשנות את דרכם. אומר, הם באמת
 יושב יהודי ומעיין בספר מוסר על איסור גזל ועל ענפיו המרובים ואין הוא
זקוק להמחשות ולהדגמות; הוא יודע בעצמו מיד שפלוני הוא העובר על 

סור יש לו בצורה זו, ופלוני בצורה האחרת, ולכל סעיף של האי האיסור
ומוחשית של מישהו שהוא מכיר אישית העובר בדיוק  מיד דוגמה חיה

לעצמו: כמה חבל שהם אינם פה אתי לראות עד  עברה זו. והוא מהרהר
 כמה עליהם להזדרז ולחזור בתשובה... מה חמור מה שהם עושים, ועד

ומתחשק לך לזעוק לו לאותו אדם ולקרוא באוזניו: ומה אתך עצמך, יהודי 
איך אתה יודע מיד שהכוונה היא "להם" "לאחרים"? האם לא חשבת  יקר?

 שאולי הכונה היא אליך? כן, כן, אליך ממש! אף לרגע
אכן, דרוש מאמץ מיוחד מצד הלומד להיות מעורב בלמודו, ולראות את 

מתיישב על ספסל הנאשמים או שוכב על שולחן הניתוחים ומהווה  עצמו
י. זה לא קל, ואף לא נעים. אך רק כך יוכל הלומד ולדיון העיונ מושא ללימוד

 קרוב יותר לדרך הישר והטוב. להשתנות ולהיות
ומעשה שרגיל היה האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחא, לספרו בכל 

 הכיפורים, ועולה ממנו מוסר השכל גדול לענייננו: ערב יום
, עמד בעיר קראקוב )קראקא( השוכן על גדות הויסלה בדרומה של פולין

כנסת שנקרא בית הכנסת של ר' אייזיק. על שם אחד התושבים שבנה  בית
 הכנסת כתרומה לאוצר גדול שנפל בחלקו. את בית



 

 ז 

 ומעשה שהיה כך היה:
 ר' אייזיק עני מרוד היה, מטופל בבנים ובבנות. הבנות הגיעו לפרקן מצפות
 .להינשא כדרך כל הארץ, אולם לרש אין כל להשתתף בצרכי נישואיהן

 באחד הלילות חלם אייזיק חלום, שאוצר גודל טמון מתחת הגשר של עיר
הבירה, חלום זה חזר ונשנה פעמים אחדות. ותתפעם רוחו, וגמר בדעתו 

ועשה;  עיר הבירה, לחשוף את האוצר שנתגלה לו בחלומו. אמר  לנסוע אל
 כסף להוצאת הדרך, נטל צרורו ויצא לחשוף את האוצר. קיבץ בידו מעט

עו אל עיר הבירה, לא התמהמה, ועשה ראשית דרכו הישר אל הגשר, בהגי
אחר האוצר הנכסף. אך מה גדלה אכזבתו בהיווכחו לדעת שהגשר  לחפש

הוא, מסלולי דרכים רבים חוצים בו, ותנועה רבה שוקקת בהם  ענק ממדים
היה שאין כל סיכוי לנסות לחפור תחת הגשר, מה עוד  ללא הפסק. ברור

נוטרים את דרכי הגישה לארמון המלך, פוקחים  שעמדושזקיפי משמר 
 עין על כל המתרחש מסביב.

מדוכדך ונבוך עמד ר' אייזיק תוהה במקומו מבלי שידע לשית עצות 
קשה היה לו להשלים את תוחלתו הנכזבת, ונשאר שומר את  בנפשו.

ורק עם רדת הלילה נוטש היה את משמרתו ללינת  הגשר במשך היום,
עומד על הגשר, תוהה על החלום שחלם  הימים בעודו הלילה. באחד

בזר שעורר את חשדו, מפני  ופישרו, עבר שר הצבא על הגשר, והבחין
 התנהגותו המחשידה.

 "מה לך יהודי כי תחפש כאן על הגשר הסמוך לארמון המלכות?" רעם קול
שר הצבא. פחד מות תקף את ר' אייזיק. הוא בא לחפש אוצר שנגלה לו 

והנה עומד הוא ליפול בפח. בחשד של ריגול... כיצד ינסה לטהר  בחלומו,
דבריו? אומר לך את האמת...את כל האמת.. פתח  עצמו, האם יאמנו
 וגמגם נרעד ונפחד.

חלמתי חלום, אודות אוצר הטמון תחת הגשר... עני אני, וחשבתי לנסות 
ה, מזלי... זו כל האמת... גחך שר הצבא ואמר" הו, איש חלומות את את

הנה אספר לך, גם אני  זה תשית את לבך לדברי חלומות? יהודי...? כיצד
קראקוב תחת  חלמתי, זה פעמיים, שאוצר גדול טמון אצל יהודי בעיר

 התנור אצל יהודי בשם... אייזיק... אייזיק... האם אשית לב לדברי
 חלומות...? צמרמורת תקפה את ר' אייזיק, בשומעו את שר הצבא נוקב

ובכתובתו בעיר קראקוב, וכאשר שמע את דברי שר הצבא הפוקד בשמו 
לבסוף לנטוש את חלומותיו ולחזור מיד לביתו, מיהר לעקור כל עוד  עליו

 עשה דרכו לביתו, כשדבריו של שר הצבא מנקרים במוחו. רוחו בקרבו,
ראשית פעולתו, בהגיעו לביתו היתה לחטט תחת התנור, תנור לבנים 

שן. ואמנם לאחר חיפוש מדוקדק גילה תחת התנור היה מרוב יו שרעוע
שממנו הפריש סכום כסף לבנות בית כנסת בקראקוב,  אוצר ממון גדול,

 שמו "בית הכנסת של ר' אייזיק". אשר עד היום נקרא על
הלקח מהסיפור נפלא, ונקדים תחילה את דברי הגאון רבי ישראל מסלנט 

על עצמו ולעצמו, במטרה האומר: "אין מוסר אלא מה שהאדם לומד  זצ"ל
עצמו שינוי המעשה". אכן, יכול אדם ללמוד את כל "מסילת  לשנות את

ולנתח בעמקות את חסרונותיהם של האחדים ואת דרכי  ישרים" בעיון רב,
עומד מחוץ למסגרת עיונו, ובסיימו את חוק  תיקונם, ואילו הוא עצמו

 בו. לימודו הריהו אותו אדם שהתחיל
עלי המוסר מהפסוק )ויקרא כה, יז( "לא תונו איש את ודרשו רבותינו ב

המילה את כידוע באה לרבות, ולענייננו באה היא לרבות את  - עמיתו"
שיסתכל הוא על עצמו ולא ירמה את עצמו להטיל את  האדם עצמו;

הצרה היא, שהאדם לא תופס שכל המומים  הכשלונות אך על הזולת.
ל דרך שאמרו חז"ל )קידושין ע בו, ע שמוצא הוא אצל חביריו נמצאים

 במומו פוסל". -ע"ב( "הפוסל 
משום כך בא ר' שמחה בונים מפשיסחא, ורצה ללמד את חסידיו ואותנו, 

בחפצו לחתור תחת  -אדם ההולך לחפור מתחת ל"גשר" בעיר אחרת  כי
והמומים של הזולת, ואומר: פלוני נכשל במידה זו ואלמוני צריך  הפגמים

 לתקן מדה אחרת.
.. הרי שצריך הוא לדעת שכל הפוסל במומו פוסל. ואותם הפגמים שחשב 

נמצאים הם אצל חבריו... נמצאים בו עצמו וכפי שאמר הרבי מקוצק:  כי
לפי מידותיו הוא"! ובניסוחו של הגר"מ  -האדם להעריך את זולתו  "מטבע

הוא עצמו בעל המומים. והרואה  -"הזוכר מומי בני אדם  שלמה אלעמי:
 מומי זולתו". לא יראה -עצמו  מומי

תאוותיו ומידותיו המגונות  -אדם צריך לנפץ את ה"תנור" שבביתו 
את זיו הודה והדרה,  -ורק אז יגלה את ה"מטמון" הנפלא  שבקרבו,

נפשו ונפש חבירו, ויזכה לבא ולהתייצב לפני  האצילות והקדושה של
 בוראו טהור, זך ונקי...!

 )בנועם שיח(

 
 )יד, ד( ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות וצוה הכהן

פירש רש"י: "לפי שהנגעים באין על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי 
 דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים, שמפטפטין תמיד בצפצוף קול".

על עוון לשון הרע אמרו חז"ל )ערכין טו, ב( "אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי 
יתן לך ומה יוסיף לךלשון רמיה'? אמר לו הקב"ה בן זמרא, מאי דכתיב: 'מה 

ללשון: כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל, כל אבריו של אדם מבחוץ 
ואתה מבפנים, ולא עוד, אלא שהקפתי לך שתי חומות, אחת של עצם 

 ואחת של בשר".

אשאל אתכם, מורי ורבותי: וכי שני השומרים הללו הם אכן גדרים, 
ר? אם אין שיניים קל יותר לדבר? אם עושים גדר המקשים על האדם לדב
ניחא, אי אפשר להיכנס, אבל הגדרים האלו  –של אבנים ושל ברזל 
איזו גדר הם?! אם מישהו יעשה גדר מנייר  –שהקב"ה ברא ללשון 

 זו גדר?! –שהגנבים לא יכנסו 

 –וודאי הכוונה ללמוד מוסר מאותו 'חומות', שאדם ילמד וישכיל ויתבונן 
ו כמה מוחבאת הלשון פנימה, כמה היא זקוקה לשמירה. כל עוד תרא

יש לו כבר  –אינו צריך שיניים. ברגע שהוא מדבר  –התינוק לא יודע לדבר 
 שיניים. כל זאת, כדי שאדם יתבונן ויבין כמה שמירה צריכה הלשון.

קילורין לעיניים. רבי יחזקאל  –יש לנו ב"ה את ספר "שמירת הלשון" 
ל אמר על החפץ חיים זצ"ל: כמה פשטות ככה גדלות. כאשר אברמסקי זצ"

פותחים את הספרים שלו מבינים כי לשון הרע וגסות הדיבור הם פשוט 
 אש!

אחד הדברים שכתובים בחז"ל וה"חפץ חיים" מצטט זאת שוב ושוב הוא, 
שהמדבר לשון הרע, בתפילה ובלימוד שלו נכנסת רוח טומאה, והתפילה 

יברת לשון הרע אתה לומד ומתפלל לריבונו של נמאסת, באותו פה שד
 עולם?! א מויראדיגע זאך!

סיפרתי כמה פעמים את הסיפור ששמעתי בבארא פארק. טוב לספר אותו 
 לאחרים, בפרט לילדים.

 מלך גרמניה ערך ביקור ברוסיה. כמובן הגיע עם כל הפמליא.

מאכל,  ערכו סעודה גדולה לכבודו, ארוחת ערב גדולה. שר הטבחים הגיש
מעי של בהמה. טוחנים כל מיני מטעמים  –שאצלנו קוראים לזה קישקע 

 ומכניסים בתוך הקישקע.

 מלך גרמניה ראה מאכל חדש, טעם ממנו ומאוד מצא חן בעיניו.

הוא הורה לשר הטבחים שלו שהצטרף לפמליא: "תיפגש עם שר הטבחים 
שות של רוסיה, ותבקש ממנו את המתכון, כי אני רוצה שתלמד לע

 'קישקע'".

אתם יודעים, אוכל למלך זה לא סתם, קצת ככה וקצת ככה. צריך לשמוע 
את ההוראות בדיוק מוחלט ]ובפרט אצל הגרמנים...[, כך וכך בשר טחון, 
כך וכך קמח, פלפל, מלח, סוכר, וכמה פפריקה ושאר תבלינים. הפגישה 

ממש  נערכה והטבח הרוסי הדריך את עמיתו הגרמני ברשימה מפורטת,
 על המילימטר.

נסעו בחזרה. מלך גרמניה מגיע לביתו. ויהי היום, הגיע מלך פלוני לביקור 
בגרמניה. הטבח הוציא תא הרשימה הטמונה באוצרותיו, ועשה כמו 

בשר, מלח, סוכר, פלפל, פלאי  –שלימדוהו ברוסיה, הכל בדיוק מוחלט 
 פלאים. הכניס את הכל בתוך הקישקע.

גישו לסעודה הגדולה, החלו לטעום. המלך נטל את התבשיל היה מוכן, ה
הסכין ואת המזלג, הכניס לפיו חתיכה מהמאכל, ואבוי! נהיה לו חושך 
בעיניים. טעם תפל, עם ריח נורא. לא ידעו אם זה רעל, או שלקחו את 

 האוכל מהאשפה...

מיד הורידו הכל מהשולחן, ובינתיים הביאו לכל המסובים מים לשטוף את 
 על שנדבק בהם.הפה מהגו

אחרי הסעודה רצה כמעט מלך גרמניה להרוג את שר הטבחים. הטבח 
התחנן: "אדוני המלך, אני יכול להישבע אלף שבועות, עשיתי בדיוק כמו 
ששר הטבחים ברוסיה לימד אותי, לא שיניתי דבר וחצי דבר. מה אני יכול 

 לעשות שכך קרה?"

לרוסיה לברר מה היתה הבעיה המלך הורה לו בזעם: "עכשיו אתה נוסע 
 והיכן הטעות".

הטבח שמח עד השמים, העיקר שלא הורגים אותו. יצא לדרך, הגיע 
לרוסיה. שם סיפר לשר הטבחים של הרוסי: "אוי מה שהיה לנו, עשיתי את 

 הקישקע, והמסובים כמעט הקיאו, הרגישו שאוכלים זבל".

הגרמני הציג את הטבח הרוסי ביקש ממנו: "תביא את הרשימה שלך ". 
אחת, שתים, שלוש, ארבע, הכל  –הרשימה על פיה הכין את הקישקע 

 בסדר.

 "רגע", נזכר הטבח הרוסי, "כאשר הבאת את המעי למטבח, מה עשית?" 



 

 ח 

"מה פירוש מה עשיתי? טחנתי בשר, טחנתי לחם, פפריקה, מלח וסוכר, 
 ומלאתי את הכל בתוך המעי".

"אתה נורמלי?! הלא זה מעי של בהמה!  "אוי, וי!", קפץ הרוסי ממקומו,
את המעי צריכים לשטוף היטב, עם מים רותחים, ואחר כך להשרות במים 
עשרים וארבע שעות, שכל הטינופת תצא מהמעי והוא יתנקה. אחר כך 
שוב שוטפים, עד שבטוחים שהמעי נקי לחלוטין. רק אז אפשר להכניס 

 יו שר הטבחים הרוסי.כעס על –את כל המצרכים...היכן השכל שלך?! 

יכול אדם להטעין על עצמו את המצוות הטובות ביותר, אבל אם יכניס 
 אותן בפה לא נקי, הוא מקלקל את הכל!

 )יחי ראובן(

 "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם" )יד, לד( 

בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם, לפי שהטמינו אמוריים 
ל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כ

 ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוצאן )רש"י( 

אומר רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל נגזרה מנת היסורים שעליו  -לכל אדם 
 לעבור בימי חייו. 

אין אחד שנמלט מהם. יתכנו לפעמים תקופות בחיים שאדם אינו סובל, 
, ללא יסורים. השאלה אך אין מציאות כזו שאדם יחיה את כל חייו בשלוה

היא רק: כיצד מקבל האדם את היסורים הבאים עליו, מה תגובתו, וגם כאן, 
 הכל תלוי בנקודת המבט! 

הנה כאן, בפרשת נגעי בתים: חז"ל מגלים לנו, שלפעמים חפץ הקב"ה 
לזכות אדם במטמון, ולשם כך מביא בקירות ביתו נגע צרעת. הוא מזעיק 

יע לו: לפני שאגיע לביתך, עליך להוציא את את הכהן, והכהן שולח להוד
כל רכושך מהבית, שלא יטמא במידה ויתברר שאכן צרעת הבתים היא זו. 

"להוציא הכל מהבית זו עבודה קשה! אבל  -חושב האיש  -"אוי ואבוי" 
 אני מקבל".  -טוב, אם הכהן אמר 

בימים מגיע הכהן, בודק את הנגע, ומודיע כי יש להסגיר את הבית. כלומר, 
הקרובים אסור להתגורר בו! בלית ברירה, עוזב מיודעינו עם כל צאצאיו 

 את ביתו, והולך להתאכסן אצל קרובים או בבית מלון. 

בסופו של דבר מתברר שאכן נגע צרעת הוא ויש להרוס את כל הבית עד 
 היסוד. הורסים את הבית ואז מתגלה המטמון שהטמינו בו האמוריים. 

אם הקב"ה רוצה לתת לאדם מטמון, וכי אין בידו דרך  שואל הנאות דשא:
יותר טובה לעשות זאת ]כגון: זכיה בהגרלת מפעל הפיס וכדומה[? מדוע 
לשם כך צריכים לשבור את הבית ולעבור את כל העינוי והסבל הכרוך 

 בגלות מחוץ לבית? 

 כעין זה מצינו בירושלמי )הוריות ג' ד'( מעשה באבא יודן שהיה עשיר גדול
ויחד עם זאת נדיב ובעל צדקה גדול, עד שיום אחד הוא ירד מנכסיו. עד 
כדי כך, דגבאי הצדקה לא רצו לקבל ממנו כסף, וכשהסתובבו בעיר לאסוף 
תרומות דלגו על ביתו כדי שלא לביישו. אבל אבא יודן לא ויתר. הוא רדף 
 אחריהם, וכשהשיגם אמר להם: "משביע אני אתכם שתאמרו לי עבור איזו

 מטרה אוספים אתם כספי צדקה!

"אמרו לו: "לחתונת יתום ויתומה" בא אבא יודן הביתה ודן עם אשתו מה 
יוכלו לעזור בנידון. אמרה לו אשתו: "הלא נותרה לנו שדה אחת. לך תמכור 
חצי מהשדה ואת תמורתה תן לגבאי הצדקה". מכר, ונתן את הכסף 

לו. באמצע החרישה  לחכמים. למחרת יצא לחרוש את חצי השדה שנותר

נתקלה הפרה בחפץ קשה ושברה את הרגל. אבא יודן ניגש לבדוק מה פגע 
 בפרתו, ובעודו חופר באדמה התגלה לפניו מטמון. 

ושוב עולה התמיהה: הלא יכול הקב"ה להעניק לו את אותו מטמון בלי 
לשבור את רגל פרתו! מה גם שפרה אשר רגלה נשברת, בלית ברירה 

 כדי למנוע ממנה סבל. לשם מה צריך את כל זאת? הורגים אותה, 

התשובה היא: הקב"ה רוצה לתת לו את המטמון, רק הוא קודם מנסה 
אותו לראות אם אכן הוא ראוי לזכות בו. אם כשמתעורר הקושי האדם 
מתלונן ואומר: "נמאס כבר, למה דוקא אני...", אומר הקב"ה: אין בעיה, 

 תקבל. אינך ראוי לו! הצרות יפסקו, אך את המטמון לא 

כשנראה לאדם נגע בביתו, בעצם הקב"ה מנסה אותו בנסיון אחר נסיון: 
לשהות מחוץ לבית שבוע שלם. לאחר מכן עליו לשבור כמה  -בתחילה 

אבנים מקירות הבית, עד שנאלץ להרוס את הבית עד היסוד! אם באמצע 
אומר  -לו! התהליך אדם מתלונן ובא בטרוניות על רוע מזלו. די, נמאס 

 הקב"ה: אין בעיה, הכהן יטהר את הנגע. 

אם אדם עומד בכל הנסיונות, מביט על הדברים במבט הנכון ומקבל דין 
בסופו של דבר יזכה במטמון כשכר על צדקותו.  -שמים באהבה ובהכנעה 

לעמוד  -איננו יכולים לברוח מן הנסיונות, כי לשם כך באנו לעולם הזה 
ולים אנו לעשות, הוא לשנות את נקודת המבט שלנו, בנסיונות. מה שכן יכ

לבוא עם כלים אחרים לחיים. להחליט: ודאי שכל מעשי הקב"ה הם 
ודאי נגלה מטמונים על  -לטובתי, רק שאני אינני מבין זאת. אם כך נעשה 

 כל צעד ושעל. 

כשאדם מאמין באמת, ורואה את הדברים הקשים בעין נכונה לפי השקפת 
בסופו של דבר הכל  -הקב"ה רוצה שנראה את הדברים התורה, כפי ש

 הופך להיות מטמון. 

אברהם אבינו עמד בתשעה נסיונות קשים מנשוא, ולקראת הנסיון 
העשירי מבקש ממנו הקב"ה )בראשית כב, ב(: "קח נא" אנא ממך עמוד 

ולאחר שעמד בו אומר לו הקב"ה: "עתה ידעתי כי ירא  -גם בנסיון זה 
זוהי הסיבה לנגע שביקר בבית, כשאדם מבחין בנגע כזה,  אלקים אתה"...

 הוא זוכה לאוצרות.  -ועל אף שקשה לו עם כך הוא אינו מתלונן 

זוהי, אפוא, מטרתם של הנסיונות הבאים עלינו: לגלות את האוצרות, לתת 
 לנו ולהעניק לנו בכפל כפליים! 

שמעתי דבר נפלא: כשלוקחים תמונת 'גובלן' ]תמונה העשויה מרקמת 
חוטים[ ומביטים על צידה האחורי, שטחים נרחבים ממנה נראים חלקים, 
כמעט ללא קשרים, כי אלו השמים שצבעם כחול בלבד, אין שם גוון או 
שילוב כלשהו של צבעים. ובאמת, בצד הקדמי, זה החלק ה'משעמם' של 

מתגלה יפיה המיוחד. ישנם, לעומת זאת חלקים בתמונה  התמונה. לא כאן
שהחליפו חוט מידי כמה תפירות, והדבר גרם שהצד האחורי באותו אזור 

בוקה ומבולקה! אך  -מלא קשרים, וחוטים רבים מסובכים אחד בשני
כשהופכים את הגובלן רואים שדוקא בחלק זה מתגלה יופי מיוחד, מרהיב 

 ת עיקרה של התמונה! עין, פרטי פרטים המהוים א

כאשר מביטים על החיים מנקודת מבט נכונה ואמיתית, מבינים שהחלקים 
דוקא הם החלקים היפים של החיים,  -הנראים יותר קשים ויותר מסובכים 

נראה לנו שישנם 'קשרים' וקשיים, אך לאמיתו של דבר הקב"ה מכין לנו 
 מטמון, ולואי ונהיה ראוים לזכות בו!

 )להגיד(

  בדרך הדרוש 
 )יב, א( אשה כי תזריע וילדה זכר

 ובין הטהור ובין הטמא בין להבדיל כתיב הענין מן למעלה
 כי אשה' לי וסמיך תאכל לא אשר' החי ובין הנאכלת' החי

  הפרשיות סמיכות וקשה זכר וילדה תזריע
 בשביל אהרן בני מתו למה במדרש דאיתא נקדים ולתרץ

 וקשה רבן במשה כבוד נהגו שלא ובשביל נשים נשאו שלא
 אלא מהם באחד די לא ולמה תרתי הני בשביל דוקא למה

 אין בתרווייהו אבל תירוץ להם' הי נשים נשאו שלא בשביל
 אשה לישא ה"הקב צוה למה הקשו דהמפרשים תירוץ להם
' ותי הראשון כאדם ידיו במעשה ה"הקב אותו ברא לא למה

 אמרו אלקיך' ד אנכי האומות כששמעו בגמרא דאיתא משום
 חזרו ואמך אביך את כבד ששמעו כיון דורש הוא עצמו לכבוד

  הראשונים לדברים
 כבד קרא לקיים יוכל איך י"במ האדם את ברא ה"הקב הוי ואי
 ה"הקב צוה ולכך ידיו במעשה אותו ברא לא לכן' וכו אביך את

 לומר האומות יוכלו שלא אחר לימוד יש אם אבל אשה לישא
 את ה"הקב ברא לא למה ל"הדק דורש הוא עצמו לכבוד
 שמעון( ב"כ דף) בפסחים דאיתא ידיו במעשה האדם

' ד לאת שהגיע כיון שבתורה אתין כל דורש' הי העמסוני
 אלקיך' ד את ודרש ע"ר שבא עד' וכו פירש תירא אלקיך

 דורש הוא עצמו לכבוד דלא מוכח ומזה ח"ת לרבות תירא
 , ל"והק

 נשאו שלא בשביל אלא אהרן בני מתו לא המדרש יובן ובזה
 לחוד נשים נשאו שלא דעל רבן במשה כבוד נהגו ושלא נשים

 המפורשים כתירוץ ל"וא המפורשים כקושית תירוץ להם יש
 שלא ז"בל לימוד יש הא דורש הוא עצמו לכבוד יאמרו שלא

 אלקיך' ד את שדרש ע"כר דורש הוא עצמו לכבוד יאמרו
 דורש הוא עצמו לכבוד יאמרו לא וממילא ח"ת לרבות תירא
 לא למה תירוץ להם אין רבן במשה כבוד נהגו שלא כיון אבל

  נשים נשאו
 יאמרו שלא משום כתרוצם ל"י המפורשים כקושיית ת"וכ

 יאמרו שלא ז"בל לימוד יש הא ת"וכ דורש הוא עצמו לכבוד
 לרבות ע"כר תירא אלקיך' ד מאת דורש הוא עצמו לכבוד

 :ק"ודו רבן במשה כבוד נהגו לא הא ח"ת
 )מדרש יונתן(

 טמא טמא יקרא

 להודיע צריך יקרא טמא וטמא( ח"ס דף) דשבת בגמרא
 למה להקשות ויש בעצמו הוא י"רש' פי צערו לרבים

 , חולאים משאר יותר לרבים צערו להודיע בכאן צריך
 וירא פרשת י"רש בפירוש דאיתא מה נקדים לתרץ וכדי
 י"רש' פי הנער קול את אלקים וישמע ישמעאל אצל

 ואיתא עליו אחרים מתפלת יפה חולים שתפלת מכאן
 שמוסגר מפני מוסגר מצורע נקרא מה מפני ק"בזוה

 לרבים צערו להודיע צריך ש"והא בשמים תפלתו
 מוטב חולאים שאר בשלמא רחמים עליו שיבקשו
 תפלתו שנסגר מצורע גבי אבל בעצמו הוא שיתפלל

 ל"וק עליו שיתפללו לאחרים צערו להודיע צריך בפניו

 ()מדרש יונתן



ת ַתְזִריַע ּוְמצָֹרע ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֶהָעִני ַמְקִריב ָקְרַּבן ָעִׁשיר ַּבֲאִמיָרה
"זֹאת ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת ַלָּזָכר אֹו ַלְּנֵקָבה; ְוִאם א ִתְמָצא 

ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה..." (יב ז-ח)
ֶאת  ִּכְמַסְּכמֹות  ִנְראֹות  ַהֹּיֶלֶדת"  ּתֹוַרת  "זֹאת  ֵּתבֹות 
ָּכְתָבה  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ַהּיֹוֶלֶדת.  ָקְרְּבנֹות  ָּפָרַׁשת 
אֹוָתן ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ֶׁשֵּפְרָׁשה ֶאת ִּדיֵני יֹוֶלֶדת ֶׁשֵאין ָיָדּה 

ֶגת ְלָקְרַּבן ְּבֵהָמה?  ַמּׂשֶ
ֵּתֵרץ ַרִּבי ִּפיְנָחס הֹורֹוִויץ ַּבַעל ַהַהְפָלָאה: 

ָּדְרָׁשה  ַהַחָּטאת"  ּתֹוַרת  "זֹאת  יח):  (ו  ְלֵעיל  ֵמַהָּפסּוק 
ַהְּגָמָרא (ְמָנחֹות קי א): "ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבתֹוַרת ַחָּטאת ְּכִאּלּו 
ַהָּפסּוק  ִמן  ַאף  ִלְדרֹׁש  ֵיׁש  ֶזה  ּוְלִפי  ַחָּטאת".  ִהְקִריב 
"זֹאת ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת" ֶׁשָהעֹוֵסק ְּבָפָרַׁשת ָקְרַּבן יֹוֶלֶדת 

ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָקְרַּבן יֹוֶלֶדת.
ַּפְרִׁשּיֹות  ֶאת  לֹוַמר  ִּתְּקנּו  ַהֶּזה  ֶׁשַּבְּזַמן  ְּכִפי  ֵמַעָּתה, 
ַהָקְּרָּבנֹות ְּכֵדי ֶׁשֲאִמיָרָתן ֵּתָחֵׁשב ְּכַהְקָרָבה, ָּכ ָראּוי 
ֶׁשַּבְּזַמן ַהֶּזה ּתֹאַמר ַהּיֹוֶלֶדת ֶאת ָּפָרַׁשת ָקְרַּבן יֹוֶלֶדת 
מֹוִנים ְוֶאָחד  ַּבּיֹום ָהַאְרָּבִעים ְוֶאָחד ְלֵלַדת ָזָכר אֹו ַהּׁשְ
אּוָלם  יֹוֶלֶדת.  ְּבָקְרַּבן  ִחּיּוָבּה  ַּתַחת  ְנֵקָבה,  ְלֵלַדת 
ֲעִנָּיה  יֹוֶלֶדת  ַאף  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ַהִּמְקָּדׁש,  ִמְּזַמן  ְּבׁשֹוֶנה 
ּתֹאַמר ֶאת ָּפָרַׁשת ָקְרַּבן ֲעִׁשיָרה. ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים 
ָיָצא"  ָעִׁשיר  ָקְרַּבן  ֶׁשֵהִביא  ָעִני  "ְמצָֹרע  יב):  יד  (ְנָגִעים 
ֵמִביא,  ְלַכְּתִחָּלה  "ֲאִפּלוּ  (ָׁשם):  ָהָר"ׁש  ְּבֵפרּוׁש  [ּוְרֵאה 
ִהיא  ַאף  ֲאִמיָרה  ֶׁשְּלִעְנַין  ְועֹוד  ְּבָרָכה"].  ָעָליו  ְוָתבֹוא 

ֶגת'. ֶנֱחֶׁשֶבת ְּכִמי ֶׁש'ָּיָדּה ַמּׂשֶ
"זֹאת  ַהּתֹוָרה:  ִהְקִּדיָמה  ַמּדּוַע  ָנִבין  ֶזה,  ֵּבאּור  ְלאֹור 
ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת" ְּבֶטֶרם ֵּפְרָׁשה ֶאת ָקְרַּבן ַהּיֹוֶלֶדת ֶׁשֵאין 
ֶגת: ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַּבְּזַמן ֶׁשּיֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבה ַרק  ָיָדּה ַמּׂשֶ
ַּבֲאִמיַרת 'ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת', ֵאין לֹוַמר ֶאָּלא ֶאת ַהָּפָרָׁשה 

ֶגת. ַהּקֹוֶדֶמת – ֶׁשל יֹוֶלֶדת ֶׁשָּיָדּה ַמּׂשֶ
ְּבֶדֶר זֹו ֵּפֵרׁש ַהַּמִּגיד ַרִּבי ַיֲעקֹב ָּגִליְנְסִקי ֶאת ַּבָּקָׁשֵתנּו 
ְמקֹוָמן': "ְוַאָּתה  'ֵאיֶזהּו  ֶּפֶרק  ֲאִמיַרת  ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ִמֵּדי 
ָלֵכן  ְׂשָפֵתינּו',  ָפִרים  'ּוְנַׁשְּלָמה  ג):  יד  (הֹוֵׁשַע  ָאַמְרָּת 
ְּכִאּלּו  ָחׁשּוב...  ִׂשְפתֹוֵתינּו  ִׂשיַח  ֶׁשְּיֵהא  ָרצֹון...  ְיִהי 
ְוא  'ָּפִרים'  ַּדְוָקא  ַמְזִּכיִרים  ָאנּו  ַמּדּוַע  ִהְקַרְבנּו"; 
ֵאיִלים אֹו ְּכָבִׂשים? ֶאָּלא ֶׁשָּכָאמּור, ְלִפי ֶׁשַּבְּזַמן ַהֶּזה 
ִמן  ַּבֶּפה,  אֹוְמִרים  ֶאָּלא  ְּבפַֹעל  ַמְקִריִבים  ָאנּו  ֵאין 

ָהָראּוי ֶׁשַּנְזִּכיר ֶאת ַהָּקְרָּבן ַהְּמֻׁשָּבח ְּביֹוֵתר. 
'ָּפִנים ָיפֹות' ַוִּיְקָרא ו ז; 'ְּדִביר ָקְדׁשֹו'

ָלׁשֹון ָהַרע מֹוֵנַע ַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה
"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא" (יג מה)

"ַּתְנָיא: 'ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא' – ָצִרי ְלהֹוִדיַע ַצֲערֹו 

ָלַרִּבים, ְוַרִּבים ְיַבְּקׁשּו ָעָליו ַרֲחִמים" (ַׁשָּבת סז א). 
ַהחֹוִלים,  ַאר  ִמּׁשְ ַהְּמצָֹרע  ִנְׁשַּתָּנה  ְּבָמה  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ְוִכי ַרק הּוא ָזקּוק ִלְתִפַּלת ֲאֵחִרים? ְועֹוד: ֲהא ָאְמרּו 
ֲחָכִמים (ב"ר נג יד): "ָיָפה ְּתִפַּלת ַהחֹוֶלה ְלַעְצמֹו יֹוֵתר 

ִמּכֹל"?
ֵּבֵאר ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

ָהַרע,  ְּבָלׁשֹון  ֶׁשָחָטא  ִמי  ִּכי  הּוָבא  א)  נג  (ְמצָֹרע  ַּבּזַֹהר 
ִמְּתִפָּלתֹו  ַהּמֹוַנַעת  ֻטְמָאה  רּוַח  ָעָליו  ִמְתעֹוֶרֶרת 
ַהחֹוִלים  ִמֶּיֶתר  ְּבׁשֹוֶנה   ,ְלִפיָכ ַלָּמרֹום.  ַלֲעלֹות 
ֶׁשְּתִפָּלָתם ַעל ַעְצָמם ֲעִדיָפה, ְּתִפַּלת ַהְּמצָֹרע ֶׁשָחָטא 
ְּבָלׁשֹון ָהַרע ֵאיָנּה ִמְתַקֶּבֶלת, ְוָעָליו ְלַבֵּקׁש ֵמֲאֵחִרים 

ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ָעָליו.
ַהּזַֹהר  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ֵהִביא  ִמְּטִריּפֹוִלי  רוֹ קֵחַ  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
(יז  ִּבְתִהִּלים  לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ִמַּבָּקָׁשתֹו 
ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ה'  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  "ְּתִפָּלה  א): 
ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי ְּבא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה"; 'ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי' 

ֵּכיָון ֶׁשִהְנִני 'ְּבא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה' – ָלׁשֹון ָהַרע.
'ִמְדַרׁש ְיהֹוָנָתן'; 'ַמֲעֵטה ְּתִהָּלה' ְּתִהִּלים יז א

ָצַרַעת ַהֶּנֶפׁש ְמַעֶּכֶבת ֶאת ַהְּתִפָּלה
ֵיֵׁשב  ָּבָדד  הּוא  ָטֵמא  ִיְטָמא  ּבֹו  ַהֶּנַגע  ֲאֶׁשר  ְיֵמי  "ָּכל 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו" (יג מו)
ָּדַרׁש ַהַּמְׁשִּפיַע ַרִּבי מֶֹׁשה וֹוְלְפסֹון:

ָּכַתב ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ('ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון' ַׁשַער ַהְּזִכיָרה ז) ֶׁשֹעֶנׁש 
אּוָלם  ְּבָיֵמינּו.  ַּגם  ִנָּתן  ַהָּלׁשֹון  ֲחָטֵאי  ַעל  ַהָּצַרַעת 
ֶנַגע  ֶׁשָאז  ַקָּים,  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ֵמַהְּזַמן  ְּבׁשֹוֶנה 
ִנְסָּתר  ַהֶּנַגע  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ַהחֹוֵטא,  ְּבגּוף  ִנַּכר  ַהָּצַרַעת 
כא  (ִמְׁשֵלי  ַהָּפסּוק  רֹוֵמז  ַאף   ְלָכ ְּבַנְפׁשֹו.  ִנְדָּבק  ְוהּוא 

כג): "ׁשֵֹמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו". 
ֶׁשִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶנֱאַסר ַעל  ֶׁשְּכֵׁשם  ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף 
ַהְּמצָֹרע ְלִהָּכֵנס ִלירּוָׁשַלִים (ְרֵאה ַרְמָּב"ם ֻטְמַאת ָצַרַעת י ז), 
ַהָּצַרַעת  ֶׁשָּכָאמּור  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ַהְּמַדֵּבר  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן   ָּכ
 ָּכ  ִמּתֹו ִלירּוָׁשַלִים.  ִּבְכִניָסה  ֶנֱאָסר  ְּבַנְפׁשֹו,  ִנְדֶּבֶקת 
ֵאין ְּתִפּלֹוָתיו עֹולֹות ְלָרצֹון, ֶׁשֵּכן ְּתִפּלֹוָתיו ֵאיָנן ְיכֹולֹות 
ַהְּתִפּלֹות.  ִמְתַקְּבלֹות  ֶׁשַּדְרָּכּה  ְירּוָׁשַלִים   ֶּדֶר ַלֲעבֹר 
ְזַמן  ְּבֶמֶׁש ָּכל  ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות  ְלִפיָכ טֹוְרדֹות אֹותֹו 

ַהְּתִפָּלה, ְוָכ הּוא ָמנּוַע ִמְּלִהְתַּפֵּלל ְּבַכּוָָנה.
ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ְּבַבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל (ְּתִהִּלים קמב ח): 
"הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמ" – ַרֵּפא ֶאת 
ִּבְלׁשֹון  'ְסִגיָרא'  ְמֻכֶּנה  ַהָּצַרַעת [ַהְּמצָֹרע  ִמֶּנַגע  ַנְפִׁשי 
ַהַּתְרּגּום], ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל "ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמ" ִּבְתִפָּלִתי. 
'ַוֲאִני ְּתִפָּלה' עמ' מז 

'ְנצוֹ ר ְלׁשֹוִני ֵמרָע' – ְוָכ א ֶאְׁשַּכח ֶאת ְׁשִמי
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע" (יד ב)

ָלָאָדם  ֶׁשָראּוי  ג)  קכב  ַרָּבה'  'ֵאִלָּיה  (ְרֵאה  ַהְּמֻקָּבִלים  ָּכְתבּו 
ַהַּמְתִחיל  ָּפסּוק  ְנצֹור'  'ֱאַקי  ִּבְתִפַּלת  ְלַהְזִּכיר 
ְׁשמֹו,  ּוִמְסַּתֵּים  ַמְתִחיל  ֶׁשָּבֶהן  ָּבאֹוִתּיֹות  ּוִמְסַּתֵּים 
ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ְׁשמֹו  ֶאת  ִיְׁשַּכח  ֶׁשֹּלא  ַהָּדָבר  לֹו  ְויֹוִעיל 

ְּבבֹואֹו ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה.
ֵּבֵאר  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ם  ַהּׁשֵ ְכַחת  ִמּׁשִ ַהֲחָׁשׁש  ִסַּבת  ֶאת 
ַה'חֹובֹות  ֶׁשל  ַהְּידּוִעים  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ 
ַהְּלָבבֹות' (ַׁשַער ַהְּכִניָעה ז): ַהְּמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע ַעל ֲחֵברֹו, 
ְלחֹוָבתֹו,  ִנְזָקפֹות  ִּדֵּבר  ֶׁשִּבְגנּותֹו  ִמי  ֶׁשל  ֲעוֹונֹוָתיו 
ִּדֵּבר.  ֶׁשִּבְגנּותֹו  ִמי  ִלְזכּות  עֹוְברֹות  ֶׁשּלֹו  ּוְזֻכּיֹוָתיו 
ַּכֲאֶׁשר ַיִּגיַע אֹותֹו ָאָדם ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ֻיְפַּתע 
ֲאֵחִרים,  ֶׁשל  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ַעל  ֶנֱעַנׁש  הּוא  ִּכי  ִלְראֹות 
ּוִמּתֹו ָּכ הּוא ָעׂשּוי ִלְסּבֹר ִּכי ָׁשַכח ֶאת ְׁשמֹו ָהֲאִמִּתי.

ָּפסּוק  לֹוַמר  ִּתְּקנּו  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ִנָּתן  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
ֶזה ַּדְוָקא ְּבתֹו ְּתִפַּלת 'ֱאַקי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמרָע', ֶׁשֵּכן 
ָלָאָדם  ַהּגֹוֵרם  הּוא  ַהָּלׁשֹון  ְנִציַרת  ִאי  ֲעוֹון  ָּכָאמּור 
ִלְׁשּכֹחַ ֶאת ְׁשמֹו ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ּוְבַהְזָּכָרה זֹו רֹוְמִזים 

לֹו ֶׁשִאם ִיְנצֹר ְלׁשֹונֹו, א ִיְׁשַּכח ֶאת ְׁשמֹו. 
'ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון' ח"ב פ"ז ַּבַהָּגָה"ה

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
אמיָרה

תמ

ני ּפְ ם
ַׁשֲעֵרי ָאֵמן ִנְפָּתִחים ְּבָטֳהַרת ַהְּמצָֹרע

"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע..." (יד ב)
ָּדַרׁש ַרִּבי נַֹח ִמיְנֶדס ְמֻחָּתנֹו ָׁשל ַהְגָּר"א: 

ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפה ב) ּדֹוֵרׁש ֵמַהָּפסּוק (ְיַׁשְעָיה כו 
ֱאֻמִנים",  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ב): "ִּפְתחּו 
ֶׁשִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ִנְפָּתִחים ְלַמְעָלה ִּפְתֵחי 
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל.  ַעל  טּוב  רֹב  ִנְׁשָּפע  ֶׁשֵּמֶהם  ְּבָרָכה 
ָּכאן)  ְּבאּוְנְקלֹוס  וכעי"ז  א,  פ  (ִיְתרֹו  ַהּזַֹהר  ְמַכֶּנה  ַהְּמצָֹרע 
'ְסִגיָרא'. ְלִפי ִּכּנּוי ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע 
ִלְסִגיַרת  ְוגֹוֵרם  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ַהַּנֲעֶׂשה  ַּבִּתּקּון  ּפֹוֵגם 

ַפע ַהִּנְפָּתִחים ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן.  ַׁשֲעֵרי ַהּׁשֶ
ָּדָבר ֶזה ַאף ִנְרָמז ְּבָכ ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשֶׁשת 
ָּתִפים ַּבֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע: 'אֹוֵמר', 'ֶנֱאָמר' [ְנׂשּוא  ַהּׁשֻ

ַהִּסּפּור] ּו'ְמַקֵּבל' ֵהם: 'ָאֵמן'.
ְּבֶאְמָצעּות  ַנֲעֵׂשית  ַהְּמצָֹרע  ֶׁשל  ָטֳהָרתוֹ   ְלִפיָכ
ֲהָבַאת ִצּפֹוִרים ְוֵאזֹוב, ֶׁשָראֵׁשי ֵּתבֹוֵתיֶהם ֵהם צ"א 
ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן', ִּכי ְּבָטֳהָרתוֹ ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי 

'ָאֵמן' ֶׁשִּנְנֲעלּו ְּבָפָניו.
'ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה' ּוְרֵאה ַּגם 'ָמֵגן ַאְבָרָהם' [ַלַּמִּגיד ִמְּטִריְסק]

ת ַתְזִריַע ּוְמצָֹרע ָרׁשַ 378ּפָ תשפ"א

"ְּבֵני ֱאמּוִנים" – חֹוְתִמים ָּכל ְּבָרָכה ְּב"ָאֵמן". 

ְּביֹום ֵׁשִני ַהַּבֲעָל"ט, ז' ְּבִאָּיר, ִיְמְלאּו ת"ב ָׁשִנים ְלִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל 
ַה'ְּכִלי  ַּבַעל  לּוְנְטִׁשיץ –  ִאיׁש  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ֶּבן  ֶאְפַרִים  ְׁשמֹה  ַרֵּבנּו 

ָיָקר' – ֲאֶׁשר ִּכֵהן ְּפֵאר ְּכַרָּבּה ֶׁשל ְקִהַּלת ְּפָראג ַהַּמֲעִטיָרה. 
'עֹוְללֹות ֶאְפַרִים' (ח"ג ַמֲאָמר תס) הּוא ְמָבֵאר ֶׁשַהִּסָּבה  ְּבִסְפרֹו 
 "ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָהעֹוֶנה  ב): "ָּגדֹול  נג  ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות  ֶׁשָאְמרּו 

ְוִאּלּו  ְׁשָטר,  ְלכֹוֵתב  ּדֹוֶמה   ֶׁשַהְּמָבֵר ְלִפי  ִהיא 
ָטר  ַהּׁשְ ַעל  ֶׁשחֹוֵתם  ְלִמי  ּדֹוֶמה  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 

"ְוַהּכֹל הֹוֵל ַאַחר ַהִחּתּום". 
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ְניּו  ֶׁשִּבְמִדיַנת  מֹוְנִסי  ֵמָהֲעָיָרה  ְנִסיָעה 
ֶמִריֶלְנד  ֶׁשִּבְמִדיַנת  ּבֹוְלִטימֹור  ָלִעיר  יֹוְרק 
ְּכִתּקּוָנם  ְּבָיִמים   .ְּבָכ ָמה  ֶׁשל  ָּדָבר  ֵאיָנּה 
ְלַאְרַּבע  ָוֵחִצי  ָׁשלֹוׁש  ֵּבין  אֹוֶרֶכת  ִהיא 
ַהְּבִרית  ְּבַאְרצֹות  אּוָלם  ְּתִמימֹות,  ָׁשעֹות 
ַהְּגדֹוָלה ְרִגיִלים ִלְנִסיעֹות ֲאֻרּכֹות ֶׁשָּכֵאּלּו. 
נֹוִחים  ְוַהִּמיׁשֹוִרִּיים  ַהְּמִהיִרים  ַהְּכִביִׁשים 
ְלטֹוַבת  ֻסְּדרּו  זֹאת  ּוִמְּלַבד  ִלְנִסיָעה,  ְמאֹד 
ְמנּוָחה  ֲאזֹוֵרי  ָהֲאֻרּכֹות  ַּבְּדָרִכים  ַהּנֹוְסִעים 
ִקילֹוֶמֶטר.  ים  ְלַכֲחִמּׁשִ ַאַחת   [area rest]
ָלפּוׁש  ַהּנֹוְסִעים  ְיכֹוִלים  ֵאֶּלה  ְּבֵאזֹוִרים 
ְּבִרְכָּבם,  ֶּדֶלק  ְלַמֵּלא  ָהֲאֻרָּכה,  ֵמַהְּנִסיָעה 
ִלְסעֹד  ֵמַהֲחֻנּיֹות,  ְּבַאַחת  ְקִנּיֹות   ַֹלֲער
ַּבִּמְתָחם  ַהְּמֻמָּקמֹות  ַהִּמְסָעדֹות  ְּבַאַחת 
ּוְבִמְׂשָחק  ְּבִטּיּול  ַעְצמֹוֵתיֶהם  ֶאת  ּוְלַחֵּלץ 

ְּבַגן ַהִּצּבּוִרי ַהִּנְמָצא ָלרֹב ְּבָסמּו ַלָּמקֹום.
ָּדִוד  ר'  ָיְצאּו  ֻמְקֶּדֶמת  ָצֳהַרִים  ִּבְׁשַעת 
ּוִמְׁשַּפְחּתֹו, ּתֹוָׁשֵבי ָהֲעָיָרה מֹוְנִסי, ַלְּנִסיָעה 
ְּבּבֹוְלִטימֹור,  ּבֹוְלִטימֹור.  ּבֹוֲאָכה  ָהֲאֻרָּכה 
ְקִהָּלה  ִמְתּגֹוֶרֶרת  ְּבמֹוְנִסי,  ְּכמֹו  ִּכְמַעט 
ָּבּה  ָהיּו  ָּדִוד  ּוְלר'  ּוְמֻכֶּבֶדת,  ְּגדֹוָלה  ֲחֵרִדית 
ְּבֵני ִמְׁשָּפָחה ַרִּבים. ֻעְבָּדה ֶׁשהֹוִביָלה אֹותֹו 
ְלִעִּתים  ְלּבֹוְלִטימֹור  ִלְנסֹעַ  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְוֶאת 

ְקרֹובֹות. 
ְלִהְתַקֵּים  ָהְיָתה  ֲאמּוָרה  ָהֶעֶרב  ְּבאֹותֹו 
ָּדִוד  ר'  ְּבּבֹוְלִטימֹור.  ַהּדֹוָדה  ַּבת  ֲחֻתַּנת 
ְּכָבר  ִמֵּביָתם  ְוָיְצאּו  ִהְקִּדימּו  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו 
ְּבָצֳהֵרי ַהּיֹום ְּכֵדי ֶׁשַּיְסִּפיקּו ְלַהִּגיַע ְלַמֲעַמד 
ָסִביר  ְזַמן  ִלְׁשהֹות  יּוְכלּו   ָּכ ַהֻחָּפה. 
ַּבֲחֻתָּנה, ְוַאף ַלֲעזֹב ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת ַיֲחִסית 
ְלֵביָתם  ָלׁשּוב  ְלַהְסִּפיק  ָלֶהם  ֶׁשְּתַאְפֵׁשר 

ֶׁשְּבמֹוְנִסי ִלְפֵני ֲחצֹות ַהַּלְיָלה.
ַהְחָלָטה  זֹו  ָהְיָתה  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ְּבִדיֲעַבד 
ָהיּו  ַהְּדָרִכים  ָמה  ִמּשּׁום  ֶׁשֵּכן  ְנבֹוָנה. 
ְלַאַחר   ,ְוָכ זֹו,  ְלָׁשָעה  ַיֲחִסית  ְּפקּוקֹות 
ַמְכִׁשיר  ַּכֲאֶׁשר  ְנִסיָעה,  ַוֲחִצי  ִּכְׁשָעַתִים 
עֹוד  ִלְפֵניֶהם  ִּכי  ִּדּוֵַח  ֶׁשִּבְרׁשּוָתם  ַה'ּוֵוְיז' 
ָהָיה  א  ְנִסיָעה,  ַּדּקֹות  ְוַאְרָּבִעים  ָׁשָעה 
ָמנֹוס ֵמֲעִציָרה ְּבֵאזֹור ַהְּמנּוָחה ַהָּקרֹוב ְּכֵדי 
ָלפּוׁש ִמּטַֹרח ַהֶּדֶר, ְלַהֲחִליף ּכֹחַ ְוִלְׁשאֹף 

ְמַעט ֲאִויר ַצח ּוְמַרֲעֵנן.
ְּבִדּיּוק  ֶׁשהּוַכן  ַהִּתיק  ִנְׁשַלף  ַהִּמְטָען  ִמָּתא 
ֲעמּוִסים  ְּכִריִכים  ֶׁשֵהִכיל  ִּתיק  זֹו,  ְלָׁשָעה 
ַאַחד  ִאיִׁשִּיים.  ְׁשִתָּיה  ּוַבְקּבּוֵקי  טּוב  ְּבָכל 
ּוְכִלי  ַמִים  ֶּבֶרז  ְלַחֵּפׂש  ִהְתַנֵּדב  ַהְּיָלִדים 
ָעה.  ַהּׁשָ ִהְתַאֲחָרה  ּוֵביְנַתִים  ִלְנִטיָלה, 
ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ִלְבֵני  ָּדִוד  ר'  ִהִּציַע   ָּכ ִמּשּׁום 
'ַהּמֹוִציא',  ִויָבְרכּו  ְיֵדיֶהם  ִיְּטלוּ  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ְנִסיָעה  ְּכֵדי   ּתֹו ְסֻעָּדָתם  ֶאת  ְלַסֵּים  ְיַכּוְנּו 

.ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבעֹוָדם ַּבֶּדֶר ּוְלָבֵר
ִנְכְנסּו  ַּכַּזִית  ַוֲאִכיַלת  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ְלַאַחר 
ָּפַתח  ָּדִוד  ְור'  ָלֶרֶכב  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני 
ַּכֲאֶׁשר  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ִּבְנִסיָעה. 
ּוִבְּקׁשּו  ֲארּוָחָתם  ֶאת  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִסְּימוּ 
ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, נֹוְכחּו ְלַגּלֹות ִּכי ָׁשְכחּו 
 ְלָבֵר ְּכֵדי  ִּבְרּכֹון  אֹו  ִסּדּור  ִעָּמם  ָלַקַחת 
ְלַחֵּפׂש  ָּבֶהם  ִהְפִציר  ָּדִוד  ר'  ַהְּכָתב.   ִמּתֹו
ִהְקִּפיד  ְּכָלל   ְּבֶדֶר ֶאְפָׁשִרי.  ָמקֹום  ְּבָכל 
א;  ַהַּפַעם  אּוָלם  ִסּדּור,  ִיְהֶיה  ֶׁשְּבִרְכּבֹו 

ַהִחּפּושׂ ִהְסַּתֵּים ְּבִלי ִלְמצֹא ָּדָבר.
ֶזה  ַעְצָמם  ַעל  ִקְּבלּו  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו  ָּדִוד  ר' 
ֶאת   ְלָבֵר ְלַהְקִּפיד  ַיֲעבֹר  ַּבל  ְּכחֹק  ִמְּכָבר 
ַהַּפַעם  ַהִאם  ַהְּכָתב.   ִמּתֹו ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
ִמְסַּתֵּבר  ֵמַהְנָהָגָתם?!  ְלַׁשּנֹות  ֵיָאְלצּו 
ְּבֵעָצה  ִנְזָּכר  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ֶׁשֹּלא! 
ֶׁשהּוְבָאה ְּבֵׁשם ְּגדֹוִלים ְוַצִּדיִקים, ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ִנְקַלע ָאָדם ְלָמקֹום ֶׁשֵאינֹו מֹוֵצא ּבֹו ִסּדּור 
ֶׁשִּיְטַרח  לֹו  ָראּוי  ִמּתֹוכֹו,   ְלָבֵר ֶׁשּיּוַכל 
ּוְלַאַחר  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ָּכל  ֶאת  ְוִיְכּתֹב 
ִמֵּכן ְיָבֵר, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְפִסיד ְולּו ַּפַעם ַאַחת 

ַהְנָהָגה ֲחׁשּוָבה זֹו.
ָׁשַלף   ,ַהֶּדֶר ְּבׁשּוֵלי  ָּדִוד  ר'  ֵאפֹוא  ָעַצר 
ְוַהְּיָלִדים  ְוַדִּפים,  ֵעִטים  ַהְּכָפפֹות  ִמָּתא 
ָּכל  ִלְכּתֹב  ְּבִׂשְמָחה  ִהְתַנְּדבּו  ַהְּגדֹוִלים 
ֶאָחד ֵחֶלק ִמֻּנַּסח ַהְּבָרָכה. ּתֹו ַּכָּמה ַּדּקֹות 
ָּכתּוב  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ְּבָיָדם  ָהָיה  ְּכָבר 
ִּבְמלֹואֹו. ַהַּדִּפים ָהָעְברּו ִמָּיד ְלָיד ָּבֶזה ַאַחר 
 ִמּתֹו ַהְּבָרָכה  ֶאת   ְמָבֵר ֶאָחד  ְּכֶׁשָּכל  ֶזה, 
ַהַּדִּפים  ֶאת  ַמֲעִביר  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַהְּכָתב, 

ְלָאִחיו, ְוֵכן ָהְלָאה.
ָהִעיר  ִנְרֲאָתה  ְּכָבר   ,ְלָבֵר ֻּכָּלם  ִּסְּימוּ  ִמּׁשֶ
ִחְּיכּו  ַהִּמְׁשָּפָחה  ּוְבֵני  ִמֶּמְרָחק,  ּבֹוְלִטימֹור 
ִמְזַּדֵּמן  יֹום  ְּבָכל  א  ְּבִסּפּוק.  ֶזה  ֶאל  ֶזה 
ָלֶהם ִלְמסֹר ֶנֶפׁש ְלַמַען ַהְנָהָגה ּכֹה ֲחׁשּוָבה, 

ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹו ַהְּכָתב ַּדְיָקא.
ְׁשַעת ַהֻחָּפה ָהְלָכה ְוָקְרָבה. ר' ָּדִוד ִהְׁשַּתֵּדל 
ַהְּמִהירּות  ִּבְגבּולֹות  ְנִסיָעתֹו,  ֶאת  ְלָהִאיץ 
ָּבֶרַקע,  ִהְתַנְּגָנה  ַעִּליָזה  ַמְנִּגיָנה  ַהֻּמֶּתֶרת. 
ְּבַמֲהלּוָמה  ַהָּיָפה  ָהֲאִויָרה  ִנְגְּדָעה  ּוְלֶפַתע 
ַעָּזה ְמֻלּוָה ַּבֲחָבָטה ַאִּדיָרה ּוְבַרַעׁש ְזכּוִכית 

ִמְתַנֶּפֶצת. 
ְּכֵדי  ִנָּיה  ִמּׁשְ ְלָפחֹות  ִנְזְקקּו  ָהֶרֶכב  יֹוְׁשֵבי 
ְּדָרִכים  ִּבְתאּוַנת  ְמעָֹרִבים  ֶׁשֵהם  ִלְקט 
ר'  ַׁשְרֶׁשֶרת'.  'ְּתאּוַנת  ַהְּמֻכָּנה  ָּכזֹו  ְרִציִנית, 
ָּדִוד ְוַרְעָיתוֹ ִמֲהרּו ְלַהִּביט ְלָאחֹור ַּבֲחָרָדה, 
ְּבַמָּבט  ִּכי  ִלְראֹות  ָׂשְמחּו  ָׁשַמִים  ּוְבַחְסֵדי 
א   ְּבֶדֶר ּוְׁשֵלִמים.  ְּבִריִאים  ֻּכָּלם  ִראׁשֹוִני 
ֵמָהֶרֶכב,  ַעְצָמם  ֶאת  ְלַחֵּלץ  ִהְצִליחּו   ֶּדֶר
ָׂשְמחּו  ַהְּכִביׁש  ְּבׁשּוֵלי  ָעְמדּו  ְוַכֲאֶׁשר 
ִלְראֹות ִּכי ָאֵכן, ְּבאֶֹפן ִנִּסי ְלַגְמֵרי ֻּכָּלם ָיְצאּו 
ְלא ֶּפַגע, ִמְּלַבד ָהֶרֶכב ֶׁשִּקֵּבל ַּכָּמה ַמּכֹות 

ַּפח ֲהגּונֹות.
ּוְלָהִבין  ְסִביָבם  ְלַהִּביט  ָיְכלּו  ָאז  ַרק 
זֹו  ָהְיָתה  ָלֶהם.  ֶׁשֵאַרע  ֶהָעצּום  ַהֵּנס  ֶאת 
'ְּתאּוַנת ַׁשְרֶׁשֶרת' ֶׁשָּבּה ָהיּו ְמעָֹרבֹות ָחֵמׁש 
ּוְׁשַּתִים  ִלְפֵניֶהם,  ֶׁשָּנְסעּו  ְׁשַּתִים  ְמכֹוִנּיֹות: 
ֶׁשָּלֶהם  ָהֶרֶכב  ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר ְלַאֲחֵריֶהם. 
ָהָיה ָאמּור ִלְסּפֹג ֶאת ַהַּמָּכה ַהָּקָׁשה ְּביֹוֵתר, 
ְּכִפי ֶׁשָאֵכן ָקָרה, אּוָלם ְּבאַֹרח ִּבְלִּתי ֵיָאֵמן 

יֹוְׁשָביו ָיְצאּו ְלא ֶּפַגע.
ִאם א ַּדי ְּבָכ, ֲהֵרי ֶׁשָהְרָכִבים ֶׁשִּלְפֵניֶהם 
ַלֲחלּוִטין,  ֲהרּוִסים  ִנְרִאים  ָהיּו  ּוְלַאֲחֵריֶהם 
ְּבִנּגּוד ְלִרְכָּבם ֶׁשָהָיה ְּבַמָּצב ָּכִׁשיר ִלְנִסיָעה.
ֵּבין ְלֵבין ִהִּגיעּו ַלָּמקֹום ּכֹחֹות ַהָּצָלה ַרִּבים 
ּוְלַאֲחֵריֶהם  ֶׁשִּלְפֵניֶהם  ֵמָהְרָכִבים  ֶׁשִחְּלצּו 
ְׁשַנִים  ׁשֹוִנים.  ְּבַמָּצִבים  ְּפצּוִעים  ַּכֲעָׂשָרה 
ְּכֶׁשֵהם  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ֻהְבֲהלוּ  ִמֵּביֵניֶהם 
ּוְבֵני  ָּדִוד  ְלר'  ְמאֹד.  ָקֶׁשה  ְּבַמָּצב  ְׁשרּוִיים 
ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהֲהמּוִמים א נֹוַתר ֶאָּלא ִלְפנֹות 
ְלַצד ַהֶּדֶר ְולֹוַמר ַיְחָּדו 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה' ַעל 

ַהָּצָלָתם ַהִּפְלִאית.
ָּגלּוי  ְלֵנס  ָזכּו  ִּכי  ִמָּיד  ָּברּור  ָהָיה  ְלֻכָּלם 
ּוֻמְפָלא ֶזה, ִּבְזכּות ִהְתַאְּמצּוָתם ָהַרָּבה ַּכָּמה 
ִמִּמְנָהָגם  ְלַׁשּנֹות  ֶׁשֹּלא  ָלֵכן,  קֶֹדם  ַּדּקֹות 
ַהְּכָתב.   ּוִמּתֹו ְּבַכּוָָנה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת   ְלָבֵר
ֵמַהְּטָראּוָמה  ֶׁשִהְתאֹוְׁשׁשּו  ְלַאַחר  אּוָלם 
ְּבַהְבָטָחתֹו  ָּדִוד  ר'  ִנְזַּכר  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשָעְבָרה 
ַהְּמפֶֹרֶׁשת ֶׁשל ַּבַעל ָה'ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים' (או"ח 

קפה א) ְּבֵׁשם ַהַּקְדמֹוִנים:
ֵאין  ְּבַכָּוָנה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת   ֶׁשֵּבֵר ִמי  "ֶׁשָּכל 

ׁשֹוֵלט ּבֹו א ַאף ְוא ֶׁשֶצף ְוא ֶקֶצף".
ִמּתֹו ִמְכָּתב ֶׁשֻּפְרַסם ַּבִּגָּליֹון 'ַעל ַהָּמזֹון' ֲאָדר תש"פ

ְיסֹוד ַהּתֹוָרה – ְיסֹוד ַהּיֹום
ָּכל  ְלִקּיּום  ְוַהָּבִסיס  ַהְּיסֹוד  ִהיא  ָהֱאמּוָנה 
ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ַרק ָאָדם ֶׁשַּמֲאִמין ִּבְמִציאּות 
ָחׁש  ְוַהֻּמְחֶלֶטת  ַהִּבְלָעִדית  ּוְבַמְלכּותֹו  ה' 
 חֹוָבה ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת עֹל ִמְצוֹוָתיו. ֶׁשָּכ
ו):  ָּפָרָׁשה  ִּדְבחֶֹדׁש  מס'  ִיְתרֹו  (ְמִכיְלָתא  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ַלְּמִדיָנה,  ֶׁשִּנְכַנס  ָוָדם  ָּבָׂשר   ְלֶמֶל "ָמָׁשל 
ָאַמר  ְּגֵזרֹות'.  ָעֵלינּו  'ְּגזֹר  ֲעָבָדיו:  לֹו  ָאְמרּו 
ֲעֵליֶהם,  ֶאְגזֹר  ַמְלכּוִתי  ֶאת  'ְּכֶׁשְּיַקְּבלּו  ָלֶהם: 
ֶׁשִאם ַמְלכּוִתי א ְיַקְּבלּו, ְּגֵזָרִתי א ְיַקְּבלּו'. 
'ָאֹנִכי  ב):  כ  (ְׁשמֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהָּמקֹום  ָאַמר   ָּכ
ַמְלכּוִתי...  ֶׁשִּקַּבְלֶּתם  הּוא  ֲאִני   – ֱאֶקיךָ'  ה' 

ּוְכֵׁשם ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ַמְלכּוִתי – ַקְּבלּו ְּגֵזרֹוַתי".
ֶׁשָעָליו  ְוַהָּבִסיס  ַהְּיסֹוד  ַּגם  ִהיא  ָהֱאמּוָנה 
ְּבנּוָיה ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה, ְוָלֵכן ְּגדֹוָלה ֲחִׁשיבּות 
ְּכִדְבֵרי  ַהְּתִפָּלה.  ֶטֶרם  ָּבּה  ַהִהְתּבֹוְננּות 
ַּבַעל  ֶׁשהּוא  "ִמי  (פי"ט):  ְיָׁשִרים'  ַה'ְּמִסַּלת 
ֵלב,  ְוִׂשיַמת  ִהְתּבֹוְננּות  ִּבְמַעט  ָנכֹון,  ֵׂשֶכל 
הּוא   ֵאי ַהָּדָבר,  ֲאִמַּתת  ְּבִלּבוֹ  ִלְקּבַֹע  יּוַכל 
ּוְלָפָניו   ,ִיְתָּבַר ִעּמֹו  ַמָּמׁש  ְונֹוֵתן  ְונֹוֵׂשא  ָּבא 
 הּוא ִמְתַחֵּנן ּוֵמִאּתֹו הּוא ְמַבֵּקׁש, ְוהּוא ִיְתָּבַר
ְׁשמֹו ַמֲאִזין לֹו ּוַמְקִׁשיב ִלְדָבָריו, ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר 
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוֵרֵעהּו ַמְקִׁשיב ׁשֹוֵמַע ֵאָליו".

ְלרֹב ֲחִׁשיבּוָתּה ַהְּבִסיִסית ֶׁשל ָהֱאמּוָנה ְּבִבְנַין 
ַחֵּיי ַהְּיהּוִדי ִּתְּקנּו ַהַּקְדמֹוִנים לֹוַמר ְּבֵראִׁשית 
ַחי'.  ֱאִקים  'ִיְגַּדל  ַהִּנְׂשָּגב  ַהִּפּיּוט  ֶאת  ַהּיֹום 
ֶׁשָּקַבע  ָהֱאמּוָנה  ִעְּקֵרי  י"ג  ֶאת  ּכֹוֵלל  ַהִּפּיּוט 
ָהַרְמָּב"ם ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות ַּבַהְקָּדָמה ְלֶפֶרק 
ֵחֶלק (ַּבַעל ַה'ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב' ְּב'ַמֲאַמר ַההֹוָדָאה ְוַהַּתָּקָנה' 

ַהֻּמְדָּפס ְּברֹאׁש ֵסֶפר 'ָאְרחֹות ַחִּיים').

ֶזה  ִּפּיּוט  לֹוַמר  ֶׁשָּנֲהגּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּקִהּלֹות  ֵיׁש 
ַרק ְּבַׁשָּבתֹות ְוא ִּבימֹות ַהחֹל. ְּב'ֵסֶדר ַהּיֹום' 
(ְּתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל ַׁשָּבת) ָּכַתב ֶׁשָּנֲהגּו ְלאֹוְמרֹו ִמיֵדי 
'ָיֶפה ַלֵּלב'  ַׁשָּבת ַאַחר ְּתִפַּלת מּוָסף, ּוַבֵּסֶפר 
(ח"ה סי' רסח ס"ק ב) ֵהִביא ֶׁשָּנֲהגּו ְלאֹוְמרֹו ִמיֵדי 
ֵליל ַׁשָּבת. ַאף ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ ָנַהג לֹוַמר 
ֵלם' ַׁשַער ֵסֶדר  ִּפּיּוט ֶזה ַרק ְּבַׁשָּבת ('ִמְדַרׁש ִּפיְנָחס ַהּׁשָ

ַהּיֹום ֻנְסֲחאֹות ַהְּתִפָּלה אֹות סה) 

ֶזהּות ְמַחֵּבר ַהִּפּיּוט
ָמִצינּו  ֶזה  ִּפּיּוט  ְמַחֵּבר  ֶׁשל  ְלֶזהּותֹו  ְּבנֹוֵגַע 
ַּכָּמה ֵּדעֹות: ֵיׁש ֶׁשִּיֲחסּוהּו ַלְּמׁשֹוֵרר ַהַּקְדמֹון 
ִּכי  ֶׁשָּטֲענּו  ְוֵיׁש  ְּגִבירֹול,  ִאְּבן  ְׁשמֹה  ַרִּבי 
ִּפּיּוט  ֶׁשָּכָאמּור  ְלִפי  ִמְסַּתֵּבר,  ֵאינֹו  ַהָּדָבר 
ָהַרְמָּב"ם,  ֶׁשִּיֵּסד  ָהִעָּקִרים  י"ג  ַעל  ְמֻיָּסד  ֶזה 
ֶׁשִּיֲחסּוהּו  ֵיׁש  יֹוֵתר.  ְמֻאֶחֶרת  ִּבְתקּוָפה  ֶׁשַחי 
ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ֶלָחָכם  ֶׁשִּיֲחסּוהּו  ְוֵיׁש  ָלַרְמָּב"ם, 
ֶזה  ֶׁשָחָכם  ֶׁשִּיָּתֵכן  ְוָכְתבּו   ,ָּברּו ב"ר  ְיִחיֵאל 
"ֵמִתים  ַהִּפּיּוט:  ְּבִסּיּום  ְׁשמֹו  ֶאת  ָרַמז  ַאף 
ֵׁשם  ַעד  ֲעֵדי   ָּברּו ַחְסּדֹו  ְּברֹב  ֵא-ל  ְיַחֶּיה 
ְּכָבר  ֶׁשהּוְבָאה  ְנפֹוָצה  ֵּדָעה  ְּתִהָּלתוֹ". 
ְּבִסּדּוִרים ַעִּתיִקים ְמַיֶחֶסת ֶאת ַהִּפּיּוט ֶלָחָכם 
ַקְדמֹון ְּבֵׁשם ַרִּבי ָּדִנֵּיאל ב"ר ְיהּוָדה ַּדָּין (ִסּדּור 
'ֲעבֹוַדת  ִסּדּור  ַהִּיחּוד;  ְלִׁשיר  ּוַבַהְקָּדָמה  'ִיְגַּדל'  ִלְפֵני  ַהַּיֲעֵב"ץ 
ִיְׂשָרֵאל' עמ' 154; 'ִּתּקּון ְּתִפָּלה' ֶׁשּבְִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' ַּדף 

נב; 'ָמבֹוא ְלַמְחזֹור ְּבֵני רֹוָמא' עמ' 44). 

ִלְפֵני  ְּכָבר  ַהְּתִפָּלה  ְּבִסּדּוֵרי  ִנְקָּבע  ֶזה  ִּפּיּוט 
ִויַטל  ַחִּיים  ַרִּבי  ְואּוָלם  ִנים,  ַּבּׁשָ ַרּבֹות  ֵמאֹות 
ַהְּתִפָּלה)  ְוֻנַּסח  ְלַׁשֵּבַח  ָעֵלינּו  ִעְנַין  ַהַּכּוָנֹות'  ('ַׁשַער  ָּכַתב 
ֶׁשָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ִהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ְלאֹוְמרֹו, ְלִפי 
ֶׁשֵאינֹו ְמֻתָּקן ְלִפי ֵסֶדר ַהַּקָּבָלה. ַאף ַהַּיֲעבֵ"ץ 
ְּבִסּדּורוֹ (ָׁשם) ָּכַתב ֶׁשַחְכֵמי ָהֱאֶמת א ָאְמרּו 
ִּפּיּוט ֶזה ִמְּפֵני ֶׁשּנֹוְספּו ּבֹו ְּתָאִרים ְמֻחָּדִׁשים. 
ָל"ה ַהָּקדֹוׁש (ַׁשַער ָהאֹוִתּיֹות אֹות ָאֶל"ף  ְלֻעָּמָתם ַהּׁשְ
 יר ַהְּמֻׁשָּבח' ּוַמֲאִרי ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה) ְמַכֵּנהּו: 'ַהּׁשִ
ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְוָכַתב  ְלָבֲארֹו. 
ָּדִוד ִמּבּוְטַשׁאְטׁש, ('ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם' סי' תצב) ֶׁשָּנַהג 
ְלאֹוְמרֹו ְלַאַחר ֶׁשַהְׁשָּל"ה ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָהָיה ָּבִקי 
ָקַבע  ַהַּקָּבָלה,  ּוְבתֹוַרת  ּתֹוָרה  ְּבִסְתֵרי  ָּגדֹול 
ַמִים' ְוַאף  ֶאת ַהִּפּיּוט ְּבִסּדּורוֹ 'ִסּדּור ַׁשַער ַהּׁשָ
ֶהֱאִרי ְּבֵבאּורוֹ. ְוָכַתב ַּבֵּסֶפר 'ֶאֶלף ַהָּמֵגן' ַעל 

(תקפד יג) ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְנַהג ְּכִפי  'ַמֵּטה ֶאְפַרִים' 
ֶׁשְּמֻקָּבל ִּבְמקֹומֹו. 

ֶׁשָחְתמּו  רּות  ִהְתַקּׁשְ ֶׁשִּבְׁשַטר  ְלַצֵּין  ְמַעְנֵין 
תקי"ד  ִּבְׁשַנת  ְירּוָׁשַלִים  ְמֻקְּבֵלי  ֵּביֵניֶהם 
ַהֲחֵבִרים  ַאַחד  ֶׁשל  ָחְליוֹ  ִיְכַּבד  ֶׁשִאם  ִנְכַּתב 
יֹאְמרּו ִעּמֹו ְּבתֹו ָּכל ַהְּתִפּלֹות ְוַהּוִּדּוִיים ַּגם 
ִּפּיּוט ֶזה "ִּכי הּוא ְמֻסָּגל ְמאֹד ְלַאֵּבד ַהָּבִאים 
ְוָחִליָלה".  ַחס  ָרעֹות  ֶּבֱאמּונֹות  ְלַתְעְּתעֹו 

('ִאְּגרֹות ְוַהְסָּכמֹות ַהִחידָ"א' עמ' קכד)

י"ג ִעָּקִרים ְּבי"ג ָּבִּתים
 ְּבָכ ִהיא  ֶזה  ִּפּיּוט  ֶׁשל  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַמהּותֹו 
ֶׁשִּבְׁשוָׁשה ָעָׂשר ָּבָּתיו ִנְרְמזּו ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר 
ָהִעָּקִרים – ֲהא ֵהם ְיסֹודֹות ָהֱאמּוָנה ֶׁשִּיֵּסד 

ָהַרְמָּב"ם ְוֵהם:
ד.  ּגּוף  ֵאינֹו  ג.  ה'  ַאְחדּות  ב.  ה'  ְמִציאּות  א. 
ָראּוי  ְלַבּדֹו  ַלה'  ה.  ְוַאֲחרֹון  ַקְדמֹון  ֱהיֹותֹו 
ֱהיֹות  ז.  ֱאֶמת  ְנִביִאים  ִּדְבֵרי  ֶׁשָּכל  ו.  ַלֲעבֹד 
ּתֹוָרה  ח.  ָהֱאנֹוִׁשי  ַהִּמין  ִמְבַחר  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
י.  ֻמְחֶלֶפת  ְּתֵהא  א  ַהּתֹוָרה  ט.  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן 
ַהְׁשָּגָחה יא. ָׂשָכר ָועֶֹנׁש יב. ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח יג. 

ְּתִחַּית ַהֵּמִתים.
ִּבְכַלל  הּוא  ֲהֵרי  ֵאּלּו  ִּביסֹודֹות  ַהַּמֲאִמין 
ְּכַלָּפיו  ְוִלְנהֹג  אֹותֹו  ֶלֱאהֹב  ּוִמְצָוה  'ִיְׂשָרֵאל', 
ִאם  ַּגם  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַהִּמְצוֹות  ְּבָכל 
ַאף  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  אּוָלם  ַלֲחטֹא.  ִהְרָּבה 
ְּבֶאָחד ִמן ַהְּיסֹודֹות ַהָּללּו ָיָצא ִמְּכַלל ִיְׂשָרֵאל 
ְוִנְקָרא 'ִמין' ְו'ֶאִּפיקֹוֶרס' (פיה"מ ָלַרְמָּב"ם, ַסְנֶהְדִרין 

ַּבַהְקָּדָמה ְלֶפֶרק ֵחֶלק). 

ִנְתְקָנה  ַהִּסּדּוִרים  ְּברֹב  ַּכּיֹום  ִּכי  ְלַצֵּין  ֵיׁש 
ִּבְמפָֹרׁש  ָהִעָּקִרים  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה  ֲאִמיַרת 
ְּבִסּדּוִרים  ֵמִעּיּון  ְואּוָלם  ַהְּתִפָּלה,  ְּבסֹוף 
'ִיְגַּדל'  ֲאִמיַרת  ַּתָּקַנת  ִּכי  ִנְרֶאה  ְקדּוִמים 
(ְרֵאה  זֹו  ַּתָּקָנה  ִנְקְּבָעה  ְּבֶטֶרם  עֹוד  ִנְקְּבָעה 

'ְמנּוַחת ָׁשלֹום' ח"ג סי' טז).

'ִמְצָוה ִלְרּדֹף ַאַחר ְיִדיָעָתם'
ַרֵּבנּו ָהַרְמַח"ל ִּבְתִחַּלת ִסְפרֹו 'ַּדַעת ְּתבּונֹות' 
ָהֱאמּוָנה:  ִעְּקֵרי  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה  ְּבִעְנַין  ּכֹוֵתב 
ָּכל  ְיִדיָעָתם,  ַאֲחֵרי  ִלְרּדֹף  ָאָדם  ָּכל  "ֶׁשַחָּיב 
ָהִעָּקִרים  ְיִדיַעת  ְוָאְמָנם,  ָידֹו".  יג  ַּתּׂשִ ֲאֶׁשר 
ְּדָבָריו  ְלאֹור  ִּבְפָרט  ְמאֹד.  ַעד  ִהיא  ֲחׁשּוָבה 
ֶׁשְּבׁשֹוֶנה  ִמְּבִריְסק  ַהְּגַר"ח  ֶׁשל  ַהּנֹוָדִעים 
ָהָאָדם  ֵאין  ֶׁשִאם  ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ַאר  ִמּׁשְ
ֵאינֹו יֹוֵדַע ַאַחת ִמן ַהִּמְצוֹות ַאף ֶׁשְּבָכ ָחֵסר 
ּוִבְכַלל  ִמין,  ִנְקָרא  ֵאינֹו  ַהּתֹוָרה,  ִּביִדיַעת  לֹו 
ִיְׂשָרֵאל הּוא. ְלֻעַּמת זֹאת ֶאת ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר 
ֶׁשֵאינֹו  ּוִמי  ָלַדַעת,  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ָהִעָּקִרים 
ְל'ִמין'   ְּבָכ ֶנְחָׁשב  ָהִעָּקִרים,  ִמן  ֶאָחד  יֹוֵדַע 
ּכֹוֵפר  ֵאינֹו  ִאם  ַּגם  'ִיְׂשָרֵאל',  ִמְּכַלל  ֶׁשָּיָצא 

ָּבֶהם, ָחִליָלה (ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ִמֵּבית ֵלִוי עמ' קצ). 
ָלַגַעת  ה'  ְּבֶעְזַרת  ְנַנֶּסה  ַהָּבִאים  ַּבַּמֲאָמִרים 
 – ֶזה  ִנְׂשָּגב  ִּפּיּוט  ֶׁשל  ַאַּדְרּתֹו  ִּבְקֵצה   ַא
ִּבְבִחיַנת "ִיְׁשַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח" (ִמְׁשֵלי א ה) 
– ַעל ְקֵצה ַהַּמֶּטה ִנְטַעם ְמַעט ִמּצּופֹו ּוְנַנֶּסה 
ְלִהְתַחֵּבר ָלעֶֹמק ַהָּטמּון ְּבִמּלֹוָתיו ַהְּמֻיָחדֹות 
ַהֵּפרּוׁש  ִמּלֹות  ֲהָבַנת  ֶׁשֵּכן  אֹוָתן.  ּוְלָהִבין 
ֲחׁשּובֹות ַעד ְמאֹד ְּכֵדי ְלַמֵּלא ֶאת ִיעּודוֹ. ְּכִפי 
ְּתִפָּלה  (ִּדיֵני  אֶֹמץ'  'יֹסֵף  ַהָּקדּום  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכַתב 
אֹות ס): "נֹוֲהִגים לֹוַמר ַאַחר ָּכל ְּתִפָּלה 'ִיְגַּדל' 

ּוְמֻיָּסד  ְמֻׁשָּבח  ִׁשיר  הּוא  ִּכי  ַאְׁשְּכַנז,  ְּבֶאֶרץ 
ִלְלמֹד  טֹוב  ָלֵכן,  ֱאמּוָנֵתנּו.  ִעְּקֵרי  י"ג  ִּפי  ַעל 

ֵּפרּוׁשֹו ְּבִדְקּדּוק ּוְלאֹוְמרֹו ְּבִכּוּון".

ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשִהִּציָלה ְנָפׁשֹות

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

נפׁש ֶׁש ת

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
ל" (א)  "ִיְגּדַ

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
"

ננִִנינִני ּפְ ם 
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משיח כאן

תיאום ציפיות

פרופסור רוזנשטיין ישב מול ההורים המודאגים ולא 
האמין למשמע אוזניו. הם רוצים שראש החוג למתמטיקה 
באוניברסיטה היוקרתית ביותר בארץ ְיַתְגֵּבר את בנם 
בן השבע בשיעורי עזר בחשבון. הפרופסור הבין שאין 
טעם להסביר ולהתווכח, לכן הוא נקב במחיר מופרז 

לשיעור, וההורים אכן התייאשו ופנו לדרכם.

אז כמו שלא פונים לראש הפקולטה למתמטיקה 
בשביל ללמוד את לוח הכפל, ולא פונים לראש מחלקה 
בבית החולים כדי לשים פלסטר, ולא מזמינים מנוף 
בשביל לעלות שלוש מדרגות ולא משלמים ביהלומים 
עבור בקבוק קולה – כך בדיוק, לא צריכים את המשיח 
בשביל לסגור לנו את המינוס בבנק ולא בשביל לפתור 
את הבעיות האישיות שלנו, כי המשיח זה דבר הרבה 
הרבה יותר גדול והוא בא לעשות דברים הרבה יותר 

גדולים בעולם ואפילו לאדם עצמו.

בשבוע שעבר כתבנו מהי הציפייה הנכונה והמדויקת 
למשיח. כשמבקשים משיח צריכים לדעת בשביל מה
בא המשיח, ועלינו לשאוף לאותם דברים גדולים כמו 
שאנחנו אומרים בעלינו לשבח: "לתקן עולם במלכות 
ש-די... להעביר גילולים מן הארץ... וכל בני בשר יקראו 
בשמך..." משיח צריכים בשביל תיקון עמוק – וזו צריכה 

להיות השאיפה שלנו כשאנחנו מבקשים משיח!

לחיות במציאות אחרת

אז מה יהיה עם הצרות האישיות? דעו לכם, שמשיח 
יגלה כזאת דעת נפלאה בעולם שממילא לא יהיו צרות. 
אבל זה כבר יהיה דבר קטן וחסר משמעות ביחס לדעת 
הנפלאה שתתגלה אז. לבקש פתרון לצרות האישיות 
זה כמו אדם שסובל מחבלות קשות בכל גופו שמבקש 

משחה לפצע קטן.

אז מה אתה רוצה, כדור נגד כאב ראש או את סוד 
הבריאות המושלמת? אתה רוצה תרומה חד פעמית של 
מאה שקל או ארנק פלאי שלא מפסיק להוציא כסף?

זה המשיח. משיח לא שם פלסטרים. משיח מתקן את 
העולם שלא יצטרכו בכלל פלסטרים. משיח מתקן את 
העולם שלא יהיו צער סבל וייסורים. כי משיח מגלה 

דעת נפלאה.

אבל החידוש הגדול ביותר הוא שהדעת של המשיח 
קיימת גם היום!

רק שהיום היא בהסתרה גדולה, ואילו לעתיד לבוא 
היא תהיה נחלת הכלל. זה מה שאמר רבי נחמן: "אין 
ביני לבין משיח כלום, אלא שלמשיח ישמעו ולי לא 
שומעים". וזה אומר שאם אתה באמת מבין בשביל מה 
בא המשיח ואתה מחפש את הדעת של המשיח – אתה 
לא רק פותר לעצמך את כל הבעיות, אלא כבר עכשיו 
אתה חי במציאות אחרת, אתה כבר חי בימות המשיח, 

בעולם מושלם, בגן עדן עלי אדמות.

וזה המסר הגדול: למה לחכות למשיח כאשר אפשר 
כבר עכשיו לחיות בדיוק כמו בימי המשיח? וזה מה 
שאמר רבי נתן תלמידו של רבי נחמן: "המשיח שלי 
כבר הגיע". בגלל שרבי נתן חי עם העצות וההדרכות 
של רבו, לכן הוא חי את ימות המשיח כבר בעולם הזה 

עוד לפני שמשיח הגיע בפועל.

מהי הדעת של ימות המשיח?

הגמרא בפסחים (נ.) מתארת לנו איך ייראו ימות 
המשיח. הפסוק בזכריה אומר: "והיה ה' למלך על כל 
הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". שואלת 

הגמרא: "אטו האידנא לאו אחד הוא?" וכי רק לעתיד 
לבוא יהיה ה' אחד ואילו עכשיו ה' הוא לא אחד ח"ו?

ומתרץ רבי אחא בר חנינא: "לא כעולם הזה העולם 
הבא. העולם הזה על בשורות טובות אומר 'ברוך הטוב 
והמטיב', ועל בשורות רעות אומר 'ברוך דיין האמת' 
לעולם הבא כולו 'הטוב והמטיב'". זאת אומרת, שבעולם 
מתוקן הכול טוב, אין שום רע. בימות המשיח נחיה 

בשלימות את הדעת שהכול טוב.

אבל איך זוכים לזה כבר בעולם הזה? רבי נחמן אומר 
שלזכות לדעת הזו אפשר רק על ידי וידוי דברים, כלומר 
על ידי התבודדות יומיומית של חשבון נפש. רבי נתן 
מברסלב קיים את העצה הזאת ולכן הוא חי כמו בימות 
המשיח. וכל אחד שיקיים זאת, יחיה בדיוק כמו בימות 

המשיח.

זאת אומרת שמשיח לא יפתור את הצרות, אלא הוא 
יתקן את השורש, את הדעת. ואיך? על ידי שילמד את 
העולם להשיח ולדבר עם הבורא ולעשות חשבון נפש 
והתבודדות בכל יום. כמו שאומר רבי נחמן שבזמן המשיח 
כמו שכל יהודי מניח תפילין בכל יום, כך כל יהודי יעשה 
שעה התבודדות בכל יום, כי זה התפקיד האמתי של 

המשיח: לתקן את העולם ולתקן כל אדם בפרטיות.

כי כל הצרות שבעולם הן רק הסממן החיצוני לבעיות 
פנימיות ולחסרונות ברוחניות. אלא שלבן אדם אין שכל 
להרגיש את הצרות הפנימיות החמורות, והוא מרגיש 
רק את הצרות הקטנות והחיצוניות; אבל כשהוא הולך 
בדרך העצות של המשיח – הוא עוסק כל הזמן בתיקון 
העצמי שלו וממילא זוכה לדעת, וכל הצרות מתבטלות 

לגמרי, והוא מברך על הכול הטוב והמטיב.

כשיש דעת – אין רע

ומהבחינה הזאת העבודה בזמן הזה היא הרבה יותר 
חזקה. כי כל הדעת שאין רע נמשכת על האדם בזכות 
התשובה וחשבון הנפש, ולעתיד לבוא שלא יהיה יצר 
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משאלות שנשאלו ב“קו ההלכה“
מנהג הספרדים שהחזן מנגן את הקדיש הראשון 

של ערבית של שבת, מה הטעם לדבר זה?

הפוסקים  וכתבו  קדמון,  מנהג  הוא  זה  מנהג 
שעדיף שהש"ץ ינגן בלחן שירי קודש הידועים 

ה') ושני  סימן  ב'  חלק  דעת  יחוה  לקהל (שו"ת 
טעמים נאמרו בדבר:

ן  מ סי ) ם  די חסי בספר  א. 
קנ"ח) כתב שעל ידי הניגון 

מתעוררת הכוונה, ולכן טוב 
שיתחיל בניגון שמעורר את 

ליבו, וימשיך באותו הניגון את 
התפילה.

רבינו יוסף חיים בספר בניהו (ברכות דף ו') כתב  ב. 
הטעם שכששומעים כוחות הסטרא אחרא שהחזן 
מנגן חושבים שבא לשיר ועוזבים אותו והולים להם 
ואינם מקטרגים, והוסיף שם שמצא לזה ראיה 
מדברי הזוהר הקדוש שהשטן אינו יכול לשמוע 
זמר ושירה, אלא נהנה מאבל וקינה, ועל ידי השירה 

מגרשים אותו.

מי ששתה רביעית מים לפני הסעודה (כלומר 

ידיו  ליטול  מכן  לאחר  מיד  ורוצה  פת)  סעודת 
ולהתחיל בסעודה, האם צריך לברך ברכה אחרונה 

על מה ששתה?

אף שלכתחילה לא טוב עשה, כי אין להכניס 
את עצמו במחלוקת הפוסקים, מכל מקום 
אם שתה רביעית אינו צריך לברך ברכה 
אחרונה ויוצא ידי חובתו בברכת המזון. 
ואף שבבן איש חי (שנה ראשונה פרשת 
נשא אות ב‘) כתב שאם שתה רביעית 

מים קודם הסעודה צריך לברך ברכה 
אחרונה, והביא מעשה שרבינו האריז“ל 
פעם צפה ברוח הקודש במצח רבינו חיים 
ויטאל וראה כתם במצחו על זה שלא ברך על 
המים ששתה קודם המזון, מכל מקום הוא עצמו 
חזר בו בספר עוד יוסף חי (הלכות פרשת צו) וכתב שלא 
יברך ברכה אחרונה, וכ“פ בהליכות עולם (חלק ב‘ עמוד 

קכז) ובשו“ת תבואות שמש (סימן ס“ב ד“ה והנה מן).

לפי זה כאשר אדם עושה קידוש בשבת האם 
ראוי לשתות רביעית או שישתה פחות מרביעית?

אף שאם שתה שיעור מלא לוגמיו (כ-41 מ“ל) יצא 

ידי חובתו, מכל מקום דעת רוב ככל הפוסקים שצריך 
לשתות רביעית שלימה לכתחילה (81 מ“ל). בן איש חי 
(שנה ב‘ פרשת בראשית אות כ“ג) כף החיים (סימן רע“א סעיף קטן פ“ג) אור 

לציון (חלק ב‘ פרק כ‘ אות כ“ב) ומשנה ברורה (סימן תע“ב סעיף קטן ל‘). 

אדם שבירך על יין בורא פרי הגפן ושתה שיעור 
רביעית, אם רוצה כעת לשתות משקה אחר, אינו 
צריך לברך, שברכת היין פוטרת את שאר המשקין 
שולחן ערוך (סימן קע“ד סעיף ב‘). ויש לשאול 
אם אני שמעתי אדם שבירך ונתכוונתי לצאת ידי 
חובה, אבל לא שתיתי רביעית אלא רק לגמתי 
מעט מן היין, וכעת הביאו לפני משקה אחר, האם 

אני צריך לברך? 

לבני אשכנז – צריך לברך על המשקה החדש, רק אם 
שתה לכל הפחות רוב רביעית פוטר את שאר המשקין 
. ביאור הלכה (סימן קע“ד דיבור המתחיל ”יין“).  ולבני ספרד – גם 

אם רק טעם מהיין נפטר מברכת שאר משקין ואינו צריך 
לברך שוב, ומכל מקום טוב לכתחילה שיברך על מעט 
סוכר שהכל נהיה בדברו ויכוין לפטור את המשקה. אור 

לציון (פרק כ‘ סעיף ט‘).

ואם לא שתה כלל מהיין, צריך לברך על המשקה 
שמעוניין לשתות, אף אם נתכוין לצאת ידי חובת קידוש 
בברכת היין, הדין הוא שיצא ידי חובת קידוש אבל צריך 

לברך על שאר המשקים. שו“ת יחוה דעת (חלק ה‘ סימן כ‘).

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

יודיע צערו לרבים - ורבים יבקשו עליו רחמים
בסוף פרשת תזריע כתוב: ''והצרוע אשר בו הנגע 
בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה 
וטמא טמא יקרא'' (יג, מה). בספר ''ליקוטי אנשי שם'' 
מקשה:  איך יצווה הכתוב לבזות המצורע את עצמו, 
והלא התורה חסה על כבוד הבריות (ב''ק עט ע''ב), 
וגדול כבוד הבריות שדוחה ל''ת שבתורה (ברכות יט 
ע''ב). על כך יש לתרץ באופן נפלא על פי המבואר 
בגמ׳ (שבת דף סז.): אילן שפירותיו נושרים ואינם גדלים 
כל צרכם, צובעים אותו בסיקרא [צבע אדום] ומניחים 
אבנים סביבו. ולמה צובעים את האילן? - כדי שיראו 
האנשים העוברים ושבים שאילן זה אינו מגדל את פירותיו, 
ויתפללו עליו, כדתניא - למה במצורע נאמר: ״וטמא 
טמא יקרא״? - שצריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו 
עליו רחמים. וזה כוונת התורה הקדושה ללמדנו מכיוון 
שעונש המצורע בא לו על חוסר אמונה שהיה בתוכו, 
כמובא בגמ': (ערכין טו:) שהמספר לשון הרע כופר 
בעיקר, באה התורה ללמדנו שכל עניין רפואתו הוא 
רק על ידי תיקון האמונה, ואין לך תיקון אמונה יותר 
מעבודת התפילה. ולכן התורה ציותה את המצורע 
להודיע לאנשים שהוא טמא ומצורע - לטובתו. כדי 
שאנשים שיראו אותו בצרה יתפללו עליו, ועל ידי תפילת 
רבים יתרפא מצרעתו ויצא מצרתו, ועל יד כך ילמד 
אמונה בהקדוש ברוך הוא. כמו כן לומדת הגמרא שזה 
הפתרון למי שיש לו עץ שפירותיו אינם גדלים כראוי. 

שיפרסם לאנשים שיתפללו על האילן, וכך האילן יתחזק 
ויגדל פירות טובים. זהו הפתרון של החקלאי היהודי - 
תפילה. האמונה בפתרון הנפלא - התפילה, אינה רק 
אצל החקלאי עצמו שאין בידו ברירה. בדברי חז״ל אלו 
מבואר שהיה זה דבר פשוט ומורגל אצל כל יהודי, שכל 
עובר ושב אשר יראה בצרת חברו בוודאי יישא בפיו 
תפילה. כי אצל כולנו פשוטה האמונה, כי התפילה היא 
המביאה את ההצלחה. עוד דבר גדול למד המשגיח ר׳ 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל מגמרא זו, רואים מכאן עד היכן 
דורשים מאתנו להשתתף בצערו של הזולת, ולהתפלל 
עליו - אפילו בצער של אילן שמשיר פירותיו. כשאדם 
עובר ברחוב ורואה שלחבירו יש קצת הפסד, בודאי 
הוא יתפלל עליו, כי בזה בידו לעזור לו. ונראה פשוט, 
שאותם עוברי אורח לא יעשו עבור אילן ׳עצרת תפילה', 
ואף לא יקדישו לכך תפילה מיותרת, אלא כשיראו את 
העץ הצבוע יאמרו בהליכתם תפילה קצרה, ותפילה זו 
היא שתעזור לחזק את האילן, כפי שנתבאר בגמרא. 
כך היא הדרך להצלתה - כל תפילה, אפילו קצרה, 
וגם זו שנאמרת בשעה שהאדם עובר בדרכו, בכוחה 
לעזור. וכן ראינו אנשים שכאשר הם רואים או שומעים 
על אדם הנמצא בצרה, מיד מבקשים בתפילה קצרה 
׳ה׳ ישלח לו רפואה וישועה', ותפילה קצרה זו שבאה 
מהשתתפות בצער הזולת, בכוחה לפעול ולהושיע 
(מעלות התפילה). הגאון ר׳ שמשון דוד פינקוס זצ״ל 

היה מוסיף ואומר: אם על אילן היה מנהג פשוט אצל 
ישראל שהרואהו חולה מבקש רחמים, כל שכן כשרואה 
יהודי בצער, או למשל כשעובר ברחוב ורואה יהודים 
צעירים יושבי קרנות, אוי, כמה הם חולים! כמה צער 
יש לאביהם ולאמם, כמה צער יש לבוראם, ולכן יתפלל 
עליהם תפילה קצרה, שישובו ויתרפאו ויגאלו מצרתם 
ומחולי נפשם. ובזה צריך להתרגל לקרוא תמיד אל ה׳ 
הקרוב לנו, לשפוך לפניו שיח תפילה, ואפילו בתפילה 

קצרה (תפארת שמשון עמ׳ קל״א).

ָאְמרּו חסידי ברסלב ַעל-ִּפי ַהְּמבֹוָאר ְּבַהְקָּדַמת 
 ִּתּקּוֵני זַֹהר, ְּבַמֲאָמָרם ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה: "ַהָּבא ְלָהְרְּג
ַהְׁשֵּכם ְלָהְרּגֹו" ֶׁשָּקִאי ַעל ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשָּבא ַלֲהרֹוג 
ְּבָכל ֵעת ָוֶרַגע, ְוהּוא ָהרֹוֵצַח ַהָּגדֹול ָהעֹוֵמד ְּבָכל ֵעת 
ָוֶרַגע ּוְמַחֶּכה ּוְמַצֶּפה ְלַהִּפיל ֶאת ָהָאָדם ְוַלֲהִמיתֹו 
ְּברּוָחִנּיּות ְוַאף ְּבַגְׁשִמּיּות ַמָּמׁש, ְוהּוא ִנְקָרא "ַהָּבא 
ְלָהְרְּג" ְּכֵסֶדר ָּתִמיד, ִנְפָלא ַהָּדָבר ּוֶפֶלא ָגדֹול הּוא, 
ֵאי ָאָדם ֶׁשעֹוֵמד ֶנְגדֹו רֹוֵצַח ָּכֶזה, ֵיׁש לֹו ֲעַדִין ֵחֶׁשק 
ּוְפַנאי ְלַדֵּבר ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ָלׁשֹון ָהָרע ְוֵליָצנּות ְוָלדּון 

ְוַאף ַלֲחׁשֹוב ַעל ֲאֵחִרים. (שיש"ק ד-כג)

ָנֲהגּו ּתֹוָׁשֵבי אֹוְקַרִאיָנא ֶלֱאכֹל ִּבְסעּודֹות ַהַּׁשָּבת 
ֶׁשֵּבין ֶּפַסח ְלָׁשבּועֹות, ֲחִתיָכה ִמַּמָּצה ַהִּנְׁשֶאֶרת 
ִמֶּפַסח. (עיין בפסקי תשובות או"ח סי' תצ"א, ובנטעי 
גבריאל על הל' פסח ח"ג, פל"ח ס"א, (עמ' קס"ה) 

) (שם ד-רכב)
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"בר יוחאי נמשחת אשריך"
ליל ההילולא, ל"ג בעומר, מירון. קהל עצום הצטופף 
על גג הבניין המקיף את ציונו של רבי שמעון בר יוחאי. 
המדורה הענקית שהודלקה לכבוד התנא האלוקי 
הפיצה חום רב, עשן טהור הופץ באוויר, וזה הקרינו 
אור שנראה ממרחק רב. "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך 
עליו בשעת הדחק", רואים זאת בחוש כל השנה ובפרט 

ביום ההילולא, ל"ג בעומר. 

לנוף של מרון מצטרפים גם ילדי החלאקה, כמעט 
בכל פינה ניתן להבחין בילדים החוגגים את החלאקה 

והם זוכים לתספורת הראשונה "ביום של רשב"י". 

באותה שנה, ל"ג בעומר היה ביום חמישי בערב, וביום 
שישי שלמחרת, ממש כמו השנה- תשפ"א. רבים מן 
החוגגים בחרו להישאר שם בשבת, בידיעה שהיום 
הקדוש שמגיע מיד אחרי ההילולא של רבי שמעון בר 
יוחאי, הוא חוויה מרוממת שאין כדוגמתה. אחרי התפילה, 
התפזרו האנשים לבתים בהם התאכסנו והמשיכו לשמוח 

גם בזמן הסעודה ולאחריה.

שבת בבוקר, מיד כשהופיעו האורות הראשונים של 
השחר, החלו המניינים הראשונים של תפילת הנץ. 
אחריהם, הגיעו אנשי המניין "הרגיל", ולבסוף, הגיעו 
החסידים למניין המיוחד שלהם.  אחר כך פנו לסעודת 
יום השבת. אבל אז, צעקה איומה ונוראית החרידה 
את האווירה המרוממת וגרמה לשיתוק רגעי, בה נטלו 
כולם חלק. ילד קטן, שהגיע עם אמו לערוך את שמחת 
החלאקה ולזכות בתספורת הראשונה בחייו, חלה באופן 
פתאומי, ונשימתו נעצרה. כל עזרה שניסו להגיש לא 
הועילה. הילד מת.  אמו השבורה עמדה לידו כשהיא 
בוכה  בכי קורע לב ונפש,נשים רחמניות עמדו סביבה 

ומלבד תפילה לא יכלו לעשות מאום.

השמועה פשטה. באופן מיידי בהר מירון כולו, עצבות 
והרגשת מועקה חדה תפסה את מקומה של השמחה. 
השירה פסקה, הריקודים קפאו, ובכי האימהות חדר לכל 
לב. בנוסף על כך שוטרי המנדט הבריטי החליטו פתאום 
לשמור על סדר, נעלו את שערי החצר המובילה אל 
תוך הציון. טענתם הייתה שהם חייבים לנקוט באמצעי 
זהירות, כי מי יודע, אולי מדובר במחלה מדבקת מאוד, 
לכן הם חייבים לעשות כל שביכולתם כדי למנוע את 
התפשטותה. משפחות רבות נותרו מאחורי השערים 
הנעולים. ילדים קטנים נשארו בחוץ ואילו הוריהם בפנים, 
וכן להיפך. לשוטרים הבריטים לא היה אכפת כל כך, 
אוזניהם נאטמו לכל פנייה ותחנונים מצד המתפללים. 
ובפנים, היהודים ההמומים נדחפו פנימה, עד למצבת  
ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, והחלו להתפלל בלב כואב 
ושבור. לפתע, הקהל כאילו  נחצה לשניים, כמו בקריעת 
ים סוף, ושביל ברור נגלה. האמא המתאבלת פסעה 

בו בהליכה נחושה 
שהגיעה  עד 

של  לציונו 
שמעון  רבי 
א  י ה ש כ

נושאת בידיה 
את בנה המת.

המראה הזה היה בו 
ד מספיק כדי לשבור את הלב  ו ע

גם יותר. היו כאלה שרק התבוננו,  ו  הי ו
אלה שבכו, ואחרים הנידו ראשם כאות הבנה.

האם ניגשה אל ציונו של רבי שמעון, הניחה את בנה 
על הרצפה, ומבלי להתייחס לסובבים אותה, כשקולה 
רועד ודמעות זולגות מעיניה, אמרה: "אוי! רבונו של 
עולם, באתי אל הצדיק! אני, אמתך הנאמנה. רק אתה 
יודע שהבאתי את בני לכאן אחרי נדר שנדרתי כאן , 
לפני ארבע שנים, בטרם זכיתי להיות לאם. אמש,הגענו 
לכאן, בני ואני, מלאים בשמחה, שרנו , רקדנו והודינו. 
והילד זכה לתספורת הראשונה – לפיאות. ועכשיו, אוי 
לי, איך אחזור הביתה בלי הבן שלי, בבת עיני , שכה 
חיכיתי לו?!" שקט אפף את הכל, כולם היו רתוקים 
לשמוע את מילותיה התמימות והאמיתיות של האם 
שיצאו מלב קרוע וכואב. האם הפסיקה לבכות. היא 
הזדקפה, נשמה נשימה עמוקה, ובקול ברור ונחוש 
אמרה: "רבי שמעון! הנחתי את בני על הרצפה לידך, 
כשהוא מת. אנא ממך, אל תאכזב אותי. החזר את בני 
חי ובריא כמו שהגענו לכאן. 'יתגדל ויתקדש שמיה רבא' 
– וגם שמו של התנא רבי שמעון בר יוחאי. כולם יודעים 
שאתה צדיק, ותפילות על ציונך לא שבות ריקם. אנא, 
החזר לי את בני!" היא סיימה לדבר, הסתובבה ויצאה. 
כל הנוכחים יצאו יחד איתה וסגרו את הדלת, כשהם 
משאירים את הילד המת מאחור, אצל רבי שמעון. 
דקות ספורות עברו, ומבפנים, מאחורי הדלתות, קול 
חלש נשמע: "אמא, מים. אני צמא". כולם עמדו רועדים, 
עם רגשות מעורבים בפחד והתרגשות, עדים לנס של 
תחיית המתים. האם פתחה את הדלת רצה אל בנה 
השקתה אותו, וחיבקה אותו. לקול קראית הקהל "ברוך 

מחייה המתים".

הבריטים הנבוכים פתחו מהר את השערים. היהודים 
שהמתינו בחוץ חסרי סבלנות זרמו פנימה כמו נהר. 
וכששמעו על הנס שקרה ממש באותם רגעים, השמחה 
וההודיה הכפילה את עצמה שבעתיים. שירת " בר יוחאי" 
התחדשה הפעם ביתר שאת ועוז, מתוך שמחה אמיתית 
עילאית, שירה שהגיעה למקומות גבוהים, אפילו להיכלו 
של רבי שמעון בר יוחאי. "בר יוחאי, נמשחת אשריך, 

שמן ששון מחבריך..."

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

הרע, יהיה הרבה פחות ערך לעבודה האישית לכן 
דווקא עכשיו זה הזמן הנכון לעבוד ולקנות דעת. 
דווקא עכשיו בחושך ובהסתרה כל עבודה הרבה 

יותר מאירה ומשתלמת.

אם אתה מבין את זה – אתה יכול להתלהב אפילו 
בצרות ובקשיים כי אתה מבין שאתה בסך הכול 
מקבל פה הזדמנות פז מאבא שבשמים, הזדמנות 

לצבור רווחים רוחניים גדולים מאוד.

אין כמו עבודה מתוך הקושי והניסיונות, מתוך 
החושך והגלות, מתוך העולם הזה. האמונה מאירה 

לך את החיים באור אחר לגמרי.

כשהאמונה שלך ברורה והידיעה שה' אוהב אותך 
חיה אצלך – אתה לא רואה את הגלות כזמן רע, 

אלא כזמן של התקרבות, זמן של תיקון.

אין רע בעולם זו לא רק סיסמה – אלא זו תוצאה 
של דעת!

המאמין אומר תודה מכל הלב על כל קושי בחיים, 
כי הוא באמת מאמין שזה לטובתו. איש אמונה אמתי 
אפילו אוהב את הקשיים והצרות. היו צדיקים שאמרו 
"חביבין ייסורין", והם הזמינו לעצמם ייסורים כי הם 
ידעו שמתוך ייסורים אפשר לזכות לדברים גדולים 

מאוד.

גאולה לכולם כאן ועכשיו

וכל אחד ואחת מאתנו יכול לזכות לחיי עונג ואושר 
אמתיים על ידי שנעשה חשבון נפש בכל יום ובזכות 
זה נחיה באמת את הדעת שה' הוא אבא טוב, וכל 
שאיפת החיים שלנו תהיה לדעת ולהכיר בכך שאבא 
אוהב אותנו באמת, ונזכה לדבר על כל דבר עם 
אבא. זו הגאולה, זו ביאת המשיח, זו הדעת שתתגלה 
ותגאל את העולם כולו, וזו הדעת שתביא לכל אחד 
ואחת מכם את הגאולה הפרטית שלו ותזכה אותו 

לחיות בימות המשיח כבר עכשיו.

לעשות  לזכות  איך  ומדויקת  מפורטת  הדרכה 
התבודדות נכונה וחשבון נפש בכל יום בפועל ניתן 
למצוא בספר "בשדי יער" שהוא ספר מקיף ונפלא 

בנושא הזה.

וגם אם אתה מצפה למשיח בשביל נסים וישועות 
– תדע לך שאתה יכול לזכות לכל הניסים האלה 
כבר עכשיו אם תלך עם הדעת של המשיח, שהיא 

הדעת של התפילה וההתבודדות.

וזה לא סיפורי מעשיות, אלא זו מציאות בשטח. 
אלה סיפורים שאנחנו שומעים אותם מידי יום ביומו: 
אנשים חיים עם דעת ונושעים, אומרים תודה ונושעים, 
מדברים עם אבא ונושעים. רואים ניסים של ממש.

לכן כל השיחות והדיבורים על ביאת משיח – הם 
לא רק תיאוריות, הם לא רק רעיונות יפים, אלא הם 

דרך סלולה למהפך בחיים:

לחיי אושר, לגאולה אמתית, ולניסים וישועות בכל 
רגע ממש. 

עלון "חוט של חסד" | 3



רבי יוסף תאומים נולד בלבוב בשנת תפ׳׳ז ונתגדל בבית 
אביו הרב בלבוב, אשר ממנו שאב רוב תורתו, בימי עלומיו 
היה כל עסקו אך בלמוד התורה, ואשר לא היה לו איזה עסק 
במה לפרנס את ביתו, הוכרח ללמוד לתלמידים מקשיבים 
בשכר בכדי למצוא די מחיתו, וכשהיה חותם את שמו היה 

חותם "יוסף מלמד", או יוסף מקרי דרדקי מלבוב.

לאחמ"כ הלך  לעיר ברלין! ושם תקע אהלו בבית מדרשו 
של הגביר ר' דניאל יפה אשר היה לו אוצר ספרים גדול 

בביתו, ושם חבר ספרו וגם שם עשה מהדורא בתרא 
מספרו פרי מגדים.

רבנו יוסף לא התמהמה הרבה בעיר 
ברלין, כי בשנת תקל״ג נח נפשיה דמר 
למגיד  מקומו  על  הוא  ונתקבל  אביו, 

משרים ומורה צדק בעיר לבוב. ובשנת 
תקמ״ב נתקבל לאב׳׳ד ור״מ בפראנקפורט, 

וישב שם על כסא הרבנות עד סוף ימי חייו.

רבנו יוסף היה מעיין גדול. כמעט בכל חושיו היה שוקד 
תמיד וחוזר כמה פעמים על למודו, הגאון מו"ה ר' שמחה 
אב״ד בעיר בובריקא, היה תלמידו והלך בכל יום אחר עלות 
השחר אליו, ולמד אז בדעה צלולה עשרים שנה במס׳ חולין 
טרם שהתחיל רבנו יוסף לחבר ספרו פרי מגדים, ובעת שכתב 
ספרי ראש יוסף, ראה תלמידו ר' שמחה הנזכר בהספר 
הזה כמה דברים פשוטים, ושאל אותו מה לו לכתוב בספרו 
דברים פשוטים כאלו, השיב לו ״יגיע זמן אשר הלומדים ירוצו 
בפלפולים, ויבכרו את הפשט הפשוט אשר הוא לתועלת יותר.

רבנו בעל פרי מגדים היה עניו גדול וביטל את ישותו 

מפני כל המחברים שקדמוהו ומכל שכן מפני הט"ז והש"ך. 
הלא שניהם היו קדושים אצלו וכשראה צורך להציע דעתו 
נגד דבריהם, הוא מציע באימה ורתת, כלשון ״ולולא דבריו 
הקדושים הייתי אומר כך וכך״ וכדומה. וביחוד קשה היה עליו 
הדבר כשהש׳׳ך חולק על הט"ז ומבטל את דבריו. כאן בא 
הפרי מגדים בין המצרים, כי ירא היה להכניס ראשו בין שני 
ההרים הגדולים, כי שניהם שקולים בעיניו, שניהם קדושים. 

וכיצד אפשר לדחות זה מפני זה.

הפתיחות והכללים של הפרי מגדים שעשה לכל 
הלכות. המה אוצר יקר בספרות הפוסקים 
לקבץ  ונכבדה,  גדולה  מלאכה  ועשה 
את הנקודות הדקות והמפוזרות בים 
הפוסקים ולעשותם לחומר שלם ומעובד, 
דרכו לבאר תחלה על פי כל מקורות 
הש״ס את יסוד הדבר אם הוא מן התורה 
או מדרבנן ומציע השקפה כללית על כל הענין, 
ואח״כ הוא מחלק את נושאי הענין לפרקים וכללים. 
במלים מועטות הוא מקיף וכולל את כל עקרי הלכה זו, 
עשירה היא ביחוד הפתיחה להלכות תערובות, הנקרא שער 
התערובות, משום שהלכה זו היא היא גופי איסור והיתר, שאין 
לה פרק מיוחד בש״ס, והיא מקובצת מהרבה הלכות מפוזרות 
והפרי מגדים, שבידו נמסרו כל המפתחות לשער הסתום 
הזה, פותח את כל החדרים הסתומים, והולך ומפרש עניין 
עניין לבדו, ומסביר ומבאר את רעיונותיו כאומן נפלא עדי 
המה מובנים לכל מעיין. האדמו"ר הזקן בעל התניא אמר: קא 
מכרזי ברקיע הלכה כפרי מגדים. רבינו יוסף נסתלק ביום ד' 
אייר ויש אומרים שנסתלק ביום י' באייר זכותו יגן עלינו אמן.

מזמור למנצחת
ידוע הדבר, שכל הלכות תפילה כלן נלמדו מתפלתה 
הזכה של אשה, הלא היא חנה, אם שמואל הנביא, 

שמדעתה הבינה מה היא הדרך הנכונה להתפלל 
לפני הקדוש-ברוך-הוא, דהיינו להתפלל 

בלחש ובעמידה, ועוד הנהגות שנקבעו 
בשולחן ערוך כהלכה לדורות!

והעיקר: היא ידעה בחוכמת 
הנשים שלה כיצד לרצות 
ולפייס את הבורא, ולטעון 
אליו טענות חזקות שיזכה 
את  המאיר  בבן  אותה 

ובמעשיו  בתורתו  העולם 
הטובים.

וכך אמרה לפניו: ריבונו של עולם, 
כל מה שבראת באשה לא בראת דבר 

אחד לבטלה:

עיינים לראות, ואוזנים לשמע; חוטם להריח; פה 
לדבר; ידיים לעשות בהן מלאכה; רגליים להלך בהן; 
דדים להיניק בהם... דדים הללו שנתת על לבי למה? 

לא להיניק בהם? תן לי בן ואניק בהם...

מה שחנה עשתה נקרא 'לנצח את ה''.

רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו בליקוטי מוהר"ן, 
שלקדוש ברוך הוא יש נחת רוח כאשר מנצחים 
אותו, והוא יתברך בעצמו, עוזר לאדם 
ומזמן לו דיבורים שעל ידם ינצח אותו 
יתברך, ואז הוא עושה מבוקשו 

של האדם.

וזה לשונו בתורה קכ"ד: 
"שיר מזמור למנצח, 'זמרו 
למי שמנצחין אותו ושמח' 

(פסחים קיט).

כי כשמדבר לפני הקדוש-
ברוך-הוא ומפרש שיחתו בטענות 
ובקשות רוצה לנצח את הקדוש-ברוך-

הוא כביכול, וה' יתברך יש לו תענוג מזה על 
כן שולח לו דיבורים שיוכל לנצח אותו כביכול, 
כדי לקבל התענוג, כי בלא זה בוודאי לא היה אפשר 
לבשר ודם לנצח את הקדוש-ברוך-הוא, אך ה' יתברך 
עצמו שולח ומזמין לו דיבורים וטענות לנצח אותו כנ"ל".

רואים אנו כאן עניין שהוא נפלא - לקדוש ברוך הוא 
יש תענוג כאשר מנצחים אותו ומשכנעים אותו לקבל 
ולעשות מה שמבקשים ממנו, ולשם כך הוא בעצמו 
מזמן לו לאדם את האמתלאות והרצויים שינצח אותו 
בהם! ומזה תלמד כל אשה, שכאשר היא רוצה איזה 
דבר, והיא מבינה שהעצה היחידה שיש לה היא לדבר 
עם בורא עולם, אלא שאינה יודעת מה תאמר לפניו 
ואיך תדבר עמו יתברך, אזי הקדוש-ברוך-הוא בעצמו 

מזמן לה דיבורים שעל ידם תתקבל בקשתה.

דיבורים  לה  שאין  שאומרת  מי  לכל  חיזוק  וזהו 
רצון  עם  עומדת  היא  שאם  שתדע,  בהתבודדות, 
אמיתי והשתוקקות לעשות רצון אבינו שבשמים, אזי 
הבורא בעצמו כבר ייתן לה בפיה דיבורים נאים וטענות 
מתקבלות, והיא תזכה לשפוך שיחה וליבה כמים נכח 

פני ה'.

לכן כל מה שצריכה האשה הוא רק לרצות לדבר 
עם ה' ולהתבודד עם ה', ואז ה' יתברך יזמן לה כבר 
דיבורים נאים שהיא לא ציפתה ולא קיוותה שיצאו 
ממנה, והיא תראה בחוש שהם אינם הדיבורים שלה, 

אלא רוח הקודש ממש.

ועל ידי דיבורים אלו היא תזכה לנצח את ה' ותזכה 
לישועה לה היא צריכה.

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הר"ר רבי יוסף תאומים 
זצוק"ל זיע"א
הפרי מגדים
ד' אייר

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א
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למה אני נרדם בהתבודדות? והאם מותר לעקוף אחות גדולה בשידוכים? ואיך 
עושים תשובה על סירטון רע שהפצתי?

שאלה: מדוע תמיד כשאני בא להתבודד 
אני מרגיש מין שלווה כזו, והרבה פעמים 

גם נרדם?

תשובה: צריך לדעת שכל דבר טוב היצר הרע אורב 
עליו. רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, אמר שהתבודדות 
היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, ומשום כך היצר נותן 
לאדם את השלוה הזו מן תחושה שהכל טוב והעיקר 
שלא יתבודד, גם היצר הרע יודע את הדברים של רבינו. 

לכן כמו שחז"ל למדונו בתחבולות תעשה לך מלחמה, 
כדאי מאוד לעשות את ההתבודדות בעמידה, ותוך כדי 

כך גם ללכת. 

נכון שלפעמים זה קצת קשה, אבל על דבר שהוא 
כל כך חשוב כדאי לך להשקיע. 

אדם שמקבל עמדת שמירה בצבא צריך לעמוד ולא 
תהיה לו ברירה אם זה קשה לו או לא, כך בהתבודדות 
האדם צריך לדעת את החשיבות של ההתבודדות, ואז 
יהיה לו את הכח לעשות את ההתבודדות בעמידה 
והליכה. כשעושים התבודדות בשדה זה יותר קל, יש 

שם מרחבים, ואפשר ללכת.

כמובן האמור לעיל לגבי הליכה לשדה זה לגבי גברים, 
אבל לנשים אסור ללכת לשדות להתבודד מחמת חוסר 
צניעות, ולכן האישה תעשה את ההתבודדות בבית, 
או בחצר, או במרפסת. ולכן גם כשעושים התבודדות 
בבית, אפשר לתפוס איזה חדר גדול, לסגור אותו וללכת 
מקצה לקצה. ללכת לאט ולדבר. אז יש יותר עירנות, 

יותר דיבורים ויותר ריכוז. 

לסיכום - ללכת זה הכי טוב, לעמוד פחות טוב, לשבת 
פחות טוב, ולשכב זה הכי גרוע. בשכיבה מיד נרדמים ואז 
אפשר לעשות אפילו שש שעות התבודדות, עד הבוקר.

שאלה: אני בחורה בת 19 וחושבת לצאת 
לשידוכים. הבעיה היא, שאחותי הבכורה, 
גדולה ממני בחמש שנים ועדיין לא התחתנה. 
אני יודעת שזה יפגע בה, ושואלת מה עליי 

לעשות?

תשובה: דבר ראשון מומלץ לעשות את חוק התודה 
על זה שיש כזו מניעה להתחתן. כי גם העיכוב מחמת 
ההרגשה הזו של חשש פגיעה באחות גם זה משמיים, 

וכך צריך לומר בתפילה לה' יתברך: 

"רבונו של עולם, תודה לך על שאתה משגיח עליי 
שיהיה לי ניסיון כזה. אתה החלטת שככה יהיה והכל 

לטובתי. לכן אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה!".

דבר שני: להתפלל שהאחות הגדולה תמצא את הזיווג 
שלה בקרוב ותתחתן.

דבר שלישי: להתפלל גם על עצמך, שה' ישלח לך 
את הזיווג שלך, שיהיה בריא בגופו, בריא בשכלו ובריא 

בנפשו. שלא יהיה נואף, לא כעסן ולא קמצן. 

בעניין אחותך הבכורה צריך לדעת כי מצד הדין אין 
כל בעיה לעקוף אח גדול יותר בשידוכים, ואין קשר 
בין אח אחד לאחיו. "אך, מכיוון שבאמת זה יכול להוות 
ניסיון גדול לאחותך הבכורה, כדאי מאוד לדבר ישירות 
עם האחות הגדולה ולומר לה: שלכל אחד נגזר מי 
תהיה הזיווג שלו, ובזכות שהיא תוותר לך בלי ספק 

בורא עולם יפתח לה גם את הדרך למציאת הזיווג.

שאלה: הפצתי איזה סרטון ברשת שהכשיל את 
אופן  בכל  אבל  תשובה,  עשיתי  אמנם  הרבים. 
נעשה מה שנעשה והסרטון הזה כבר הספיק 
להגיע לאלפים ורבבות. איך אני יכולה לתקן את 
מה שפגמתי ואולי גם ממשיכה לפגום אם הסרטון 

הזה ממשיך ומופץ הלאה?

תשובה: ראשית כל היסורים שיש לך מהפצת הסרטון 
זה חלק מכפרת העוונות, וצריך להגיד תודה על הייסורים 
האלו שיש לך מכל המצב הזה, הלא נעים, שאת נמצאת 
בו, ואח"כ להתחנן לפני בורא עולם: "רבונו של עולם, 
אתה כל יכול! אני מתחננת בפניך, הכל בידיים שלך! 

תשרוף ותעלים את הסרטון הזה מהרשת!". 

דבר שני האדם שחטא בחטא של הכשלת הרבים הוא 
צריך לתקן באופן של זיכוי הרבים, אם חזרת בתשובה 
ואין לך שום גישה לרשת מה טוב ומה נעים לכן תקחי 
דיסקים וספרים וחוברות ותפיצי אותם וזה יהיה תיקון, אם 
יש לך עדיין אפשרות להתחברות לרשת הפיתרון הוא 
לקחת סרטונים שלנו ולהתחיל להפיץ אותם. ובעזרת 

ה' האור הזה ידחה את כל החושך. 

יש לנו ב"ה כמויות של סרטונים, תהיי איתנו בקשר, 
נעביר לך, ותתחילי להפיץ אותם בכל דרך אפשרית. 

תשקיעי בזה ובעזרת ה' הכל יתהפך לטובה. 

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
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החזון
והגשמתו

02-5812210

העמותה שבנינו יחד-

"גדלתי במשפחה טובה, הורים אוהבים, ילד רביעי במשפחה 
מתוך חמישה. אבי עבד קשה כנהג הסעות ואימי עבדה כמטבית.

אחד הדברים שאיתם התמודדתי" מספר מ.מ. בן 28 כיום ואב 
לילדים "היה עוני קשה בבית, רוב הכסף שהורי הרוויחו הלך 
על שכירות, השאר לשכר לימוד והשאריות- למחיה. היום זה 
נשמע לי הזוי, אבל היה ממש חסר עוף לארוחת צהרים, היה 

לנו ארוחה בשרית רק בשבתות.

אני לפעמים נזכר בלילות שהייתי מעמיד פנים כאילו נרדמתי 
ושומע את ההורים שלי דנים מה לשים בפרוסה, כששמעתי 
פעם את אימי אומרת לאבי "למחר אני ימרח להם שוקולד 
בפרוסה - אין לי מספיק לביצים" הבנתי כמה המצב שלנו קשה.

ההתמודדות הייתה גם בתלמוד תורה, מגיע זמן של ארוחת 
צהרים ואני אין לי מה להוציא מהתיק, לפעמים הייתי אוכל 
מלפפון שנשאר לי מהבוקר, לפעמים מבקש מחברים, וזה 

היה לא נעים.

אני זוכר איך שפעם אחת המלמד של כיתה ד', אני לא שוכח 
אותו עד היום, שאל אותי למה אין לי אוכל, גמגמתי, אבל 
כנראה הוא היה יותר חכם והרגיש אותי, אז הביא לי מהאוכל 

שלו- ומאז הכל השתנה..."

מאחורי הקלעים-

עמותת כפה פרשה לעני היא עמותה שייסד הרב שלום ארוש 
שליט"א, בשנת 1999 הוקמו מוסדות חינוך "שלום בנייך" וכמה 
שנים לאחר מכן- זה קרה כשאנשי הצוות בתלמוד תורה הבחינו 
כי לא לכל הילדים יש ארוחה חמה ומזינה בצהרים, לאחר 
בירור קצר הבינו שיש משפחות (ולא אחת) המתמודדות עם 

מצב כלכלי קשה שאין לתאר.

הנושא הגיע אל שולחן הדיונים של הרב שלום ארוש, וזה 
החליט מיד- יש לעזור לילדים האלה, ואז התרחבה פעילות 
העמותה שהתחילה בארוחה חמה לכל הילדים, בעיקר כדי 
שלא ירגישו הילדים בפער מעמדות, רעב, או כל דבר הנשמע 
דומה- מגיע לכל ילד ליהנות מארוחה חמה, לפחות פעם 
ביום, בפרט כשלא ידוע אם תהיה לו ארוחה כזאת בערב 

כשיחזור הביתה.

שם לפני 20 שנה הייתה ההחלטה והנה כיום- 2021 הפעילות 
התעצמה, המשפחות של הילדים מקבלים סלי מזון לשבת מידי 
שבוע וכן מידי חג מקבלים המשפחות סל מזון מורחב המספק 
את כל הוצאות החג, כולל ביגוד והנעלה. העמותה מקדמת 
את הילדים גם מבחינה לימודית, רגשית ומנטאלית ומספקת 
שיעורים פרטיים אחר הצהרים למתקשים כדי שאף ילד לא 
יישאר מאחור ולא משנה מאיזה שכבה סוציו אקונומית הוא מגיע.

סוף דבר

"כיום אני מבין- מה שנתנו לי על ידי העמותה זה גם עזרה 
כלכלית אבל בעיקר נתנו לי כלים להצליח בחיים, חיברו אותי 
לחונך, שעזר לי, שיעורים פרטיים, שעות נוספות אחר הצהרים, 
כיום אני גאה בזה ואני יודע- הם היו שליחים טובים ובזמן 
הנכון, רגע לפני שהייתי מגיע לנוער שוליים, והייתי קרוב לשם"

כל זה התחיל מהחזון של הרב שלום ארוש, אך לולא עם 
ישראל המרגישים את פעימות ליבם של הקטנטנים כל רגע, 

כל שעה לא הייתה מגיעה העמותה להגשמה.
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יום כיף

הסתיים  שלי  הסיפור  איילה,  שמי  שלום, 
בחנוכה אבל התחיל הרבה לפני- דודה שלי- 
אחות של אבי הבטיחה לי שתיקח אותי ל "יום 

כייף" זה יום שאני והיא ביחד נהנות, והיא גם 
קונה לי בדרך כלל הפתעות. אז חיכיתי 

להזדמנות והיא לא הגיעה.

יום אחד בחנוכה אמא שלי 
אמרה לי בבוקר שהיא צריכה 
לנסוע לקחת את אחי לרופא 

ובגלל שהיא לא רוצה שאשאר 
לבד בבית, גם אני צריכה לבוא איתם.

כבר הבנתי כמה משעמם הולך להיות 
לי- ללכת לרופא- לחכות בתור.... וזה תור ארוך.

אז ביקשתי מאמא שלי שאולי תשאיר אותי 
אצל שכנה או אצל דודה שלי-

אבל אמא שלי מאוד מיהרה ולא היה לה זמן 
אפילו לנסות לשאול מישהו.

אז בלי ברירה התארגנו בזריזות ויצאנו.

אבל בדרך היה לי קצת זמן לחשוב והחלטתי 
לנצל את זה ולומר תודה להשם- אמרתי תודה 
על זה שאמא שלי לקחה אותי אפילו שזה 
רופא ומשעמם אבל לפחות יצאנו, אמרתי 
תודה על השעמום שיהיה לי אצל הרופא 
בזמן שאמתין וגם אמרתי תודה על 
זה שלא משעמם לי בבית ויש לי 
מספיק דברים להתעסק בהם.

והגענו  הנסיעה  את  סיימנו 
למרפאה.

ושם להפתעתי אני רואה את דודה 
שלי, הדודה שאני אוהבת ומחכה לה... מבלי 

לתאם גם היא היא חיכתה לרופא.

אבל בהמתנה כבר לא היה לי משעמם- והכי 
שימח אותי שזו הייתה הזדמנות טובה לעשות 
את ה- "יום כייף" שהיא הבטיחה לי מזמן- ואם 
לא הייתי מגיעה למרפאה הייתי מפספסת את 

ההזדמנות הזו.

אמרתי תודה והרווחתי יום כיף

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

אילו שלושה פריטים הקשורים בטיהור הצרעת 
משמשים גם לתהליך טהרתו של טמא מת (מי 

שבא במגע עם מת)?

תשובה פרשת ויקרא- קרבן אשם: ישנם ששה סוגי אשמות, 
והמוזכרים בפרשתנו: הם: 1. אשם גזלות, 2. אשם מעילות. 3. 
אשם תלוי, (והלא מוזכרים בפרשה הם: 1. אשם מצורע, 2. אשם 

שפחה חרופה, 3. אשם נזיר.)

זוכה: שלמה כהן, חיפה.

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת ויקרא: יוסי פפר, ביתר עילית. 

מדור ילדים
שעשועון מגוון
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סמכות הורית ומשמעת בגיל הרך פרק ט'

השבוע, ברצוני להציע את אחד הפתרונות החינוכיים 
"לריפוי" מחלת הילדים בגיל הרך. הסברנו בעבר, 
שחלק ניכר ממחלת ה"עקשנות בגיל הרך" אפשר 
לרפא באמצעות לימוד ותרגול עצמאות. הרעיון הוא: 
שההתנהגות העיקשת של הילד נובעת מתוך רצונו 
לגלות את עצמאותו, אז יש לי רעיון: במקום להלחם בו, 
בואו ונעזור לו לגלות עצמאות בדרך יצירתית ובטוחה. 

כדי להצליח בעבודה זו, לא נדרש מאתנו להיות ד"ר 
לחינוך, נדרש מאיתנו לאהוב את הילד, להשקיע 

בחוויה החינוכית ולהיות קצת יצירתיים.

תעסוקה חיובית

רבים מאיתנו מכירים את תופעת 
ה"עצלות-הניצולית" של הגיל הרך. 

הילד קורא לכם: "אמא, תרימי אותי 
במדרגות..."   "תאכילי אותי..." וכדו'. פעמים 

ואנחנו לא מודעים לכך שמטלות ועבודות 
ככלל  הילדים  על  אהובות  אינן  כלל  שבדרך 

ועל הילדים בגיל הרך בפרט, דווקא הן יכולות להפוך 
לפעילות חברתית של כל המשפחה ודרכן אפשר 
לחנך גם את הקטנים לעזרה בבית. כאשר הילד יתרגל 
לעצמאות חיובית, הוא יתמתן במרדנותו והעיסוק איתו 
ייהפך לנעים יותר. כנושא לעבודה עם הילד, נשתמש 

בנושא: "ניקיון הבית".

יש עזרה ויש עזרה

אמהות רבות, משמיעות לילדיהם את המשפט הבא: 
"משה, העזרה הכי גדולה שאתה יכול לעזור לי היא- 
שתרד לשחק בחצר ותעלה כמה שיותר מאוחר..."  
משפטים מסוג זה, גורמים בהחלט לקצת שקט מהילדים 
אבל הרווח הרגעי יוצר הפסד לאורך זמן, כי הילד לומד 
לגדול כילד עצל. מבחינה חינוכית, חשוב מאוד לשתף 
את הילד ואפילו הקטן ביותר במטלות הבית, אני לא 
מתכוון שמהיום והלאה הילדים הקטנים ישטפו את הבית 
או ידיחו כלים. הכוונה היא, להרגיל את הילדים לנשיאה 
בעול ניקיון וסידור הבית, על ידי שנרתום אותם לסייע 
במטלות השונות בעזרת משחק או פעילות חווייתית.

ממתי מתחילים?

מומלץ להתחיל להרגיל את הילד לעזור במטלות 

הבית כבר מגיל שנתיים.  בגיל זה, מסוגל הילד להבין 
וליישם מבחינה פיזית/מוטורית את המשימות.  יתרה 
מכך, בשלב זה יש לילדים תחושת סדר וניקיון חזקה, 
וקשה להם לראות דברים שאינם מסודרים במקומם.
הפעילות המשותפת, אמנם צורכת השגחה ועבודה, 
אך הרווח לטווח הארוך בתפעול הילד הוא אדיר,  גם 
עוברים את "שלב המרדנות" ביתר קלות וגם מרוויחים 

תוך כדי, ילדים מסודרים ואוהבי ניקיון.

איך גורמים לילדים לבצע? 

ראשית, יש לעבוד עם היגיון ומודעות, נסביר 
לילדים שהם חיים בתוך הבית ולכן הם 
שותפים מלאים. הם אינם אורחים או 
מבקרים. דוגמאות לנושא יעזרו לילד 
מאוד בהבנת העניין.  לדוגמא: נקרא 
לילד, כן את הקטנצ'יק בן השנתיים, 
נראה לו את ערימת הכביסה וניתן לו 
למיין את הכבסים. את כל הבגדים שלו 
בצד אחד ואת שאר הבגדים בצד שני. אחר 
כך נשאל אותו: "של מי הבגדים האלה?, מי לבש 
ולכלך אותם? תפתחו שיחה נעימה כשהמטרה: להוביל 
את הילד להכרה שהוא חלק מהבית ולכן מוטלות גם 
עליו חובות בדיוק כמו שמגיעות לו הזכויות. כאשר 
הילד יפנים שהבגדים שלו- הוא ישמח גם לסדר, לארגן, 
לתלות ואפילו לקפל אותם לאחר הייבוש. זה מצריך 

סבלנות, אך היא משתלמת.

לסדר ולנקות זה לא עונש

חשוב מאוד, להפחית מן המשימות את תחושת העונש 
והעול- אסור לנו לתת לילד תחושה שזה עונש לסדר 
את הצעצועים לאחר המשחק בהם.  לדוגמא, לא נגיד 
לו: "אם אתה לא מסדר מיד את המשחק, אתה לא 
יוצא מהחדר" משפט כזה גורם לילד לשייך את איסוף 
הצעצועים לקטגורית העונשים, ומי אוהב עונשים?!  
נגיד לו: "סיים לסדר את הצעצועים ותצא לשחק". 
כאשר אנחנו מתחילים את הבקשה במילים "בואו תעזרו 
לנקות", הילדים יברחו... אבל אם נראה להם שמטלות 
ביתיות יכולות להתבצע ביחד בצורה מהנה- זה עשוי 

למשוך אותם

מטלות הבית כחלק מהסדר-יום

אצל ילדים גדולים - נכניס את מטלות הבית לסדר 
היום. ניתן לילד לבחור מה המטלה אותה הוא אוהב 
לבצע (פינוי הכלים מהשולחן, עריכת השולחן, החלפת 
מצעים, הכנסת כבסים למכונת הכביסה, תלייתם וכו') 
ונקבע ביחד שהוא יבצע אותה אחת לשבוע. ככל 
שהילדים מתבגרים, חלות עליהם יותר "משימות בסיס", 
אותן יש לבצע בתדירות גבוהה יותר. חשוב לזכור, 
המשימות הביתיות עלולות לגרום לקנאה "חיובית" בין 
אחים. הגדול יקנא בקטן משום שמשימתו קלה יותר, 
ולכן יבקש להתחלף אתו בפעם הבאה... אצל ילדים 
קטנים, בגיל שנתיים, משפיעה בעיקר פעולת החיקוי, 
ולכן צריך להראות לילד את הפעולה מספר פעמים, 

ואח"כ, קרוב לוודאי שהוא ירצה לחקות את המבוגר.

מטלות יצירתיות

אם ידוע מראש, שהמשימה שהטלתם על הילד עתידה 
להיות משעממת, אפשר "לשתול" ממתקים או הפתעות 
שונות למי שמסיים יותר מהר או למי שהתוצר שלו 
יותר מדויק. לדוגמא: רעיון יצירתי לסידור החדר, לצלם 
ביחד עם הילדים את החדר לפני סידורו ואחרי סידורו 
ולשבח את הילדים על הביצוע, או "לשתול" ממתק 
בתחתית ערימת הכביסה וכשהילד יסיים לתלות הוא 

יגלה את הממתק.

והכי חשוב, לתכנן היטב, לשתף את הילד הקטן ולפרגן.

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

פסק הלכה שניתן ע"י גדולי הרבנים: כל מי 
שנשארה לו מודעה של הבחירות תלויה על 
המרפסת, חייב לנענע את המודעה, כי אם יוכרז 
על בחירות חוזרות, צריך לצאת מהחשש של 

"תעשה ולא מן העשוי..."

העלון מוקדש
למיכל בת יעל

זרע קודש בר קיימא

להקדשת העלון: 02-5308000

בדיחות הדעת
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להשתתפות בהוצאות  
 הגליון:
 : בבנק

  482507חשבון 
 בנק פאג"י 

   704סניף 
 

 :באשראי
 "נדרים פלוס" 

 "קהילות"-
 

 : בטלפון  
 ממוחשב()מענה 

8400-127457 
 

 בדואר:
, 72רח' גאולה  -פולק

 חיפה
 

 תודה מראש!!!

 האם לשבח "אומה זו" או לגנות אותה???

מכירים את המעשה המפורסם שגדלנו עליו מידי שנה... על רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון שהוו יתבי... ור' יהודה כולנו 
פתח ושיבח את הרומאים כמה נאים מעשיהם של אומה זו תקנו גשרים תקנו שווקים תקנו מרחצאות וכו'... רבי יוסי 

שו לא עשו אלא לצורך עצמן וכו'... וההמשך ידוע... שהלך שתק.. ואז רבי שמעון פתח בגנותה של רומי ואמר: כל שע
יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות רומי.. ואמרו יהודה שעילה יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, ושמעון 

יצור: שגינה יהרג... ואז רבי שמעון ברח והוחבא בתוך מערה מפני הגזירה שם למד סתרי תורה אדוננו בר יוחאי... בק
 הסיפור הידוע... 

כמה שהסיפור הזה היה ידוע לי וגדלתי עליו ושמעתי אותו עשרות אם לא מאות פעמים... בכל  עכשיו: למרבה הפתעתי,
יש  דבר ראשון: אם תשים לב: יש פה ויכוח!!זאת גיליתי שישנם כמה הבנות ושאלות בסיסיות במעשה הזה שחסרות לי... 

יהודה, רבי יוסי, ורבי שמעון!!!  רבי יהודה סובר שיש משהו חיובי בכל הפיתוח והקידמה פה מחלוקת מהותית בין רבי 
שמלכות רומי הביאה לעולם ויש לנו הכרת הטוב אליהם... ורבי שמעון סובר שאדרבה, אין בזה שום מעלה אלא רק 

לוקת מאוד אקטואלית חסרון... למרבה האבסורד אף פעם לא שמתי לב שיש פה מחלוקת.. אתה מבין לבד שזו מח
בעיקר בדור שלנו איך להתייחס לכל מיני הטבות שאנחנו מקבלים מרשעים שאנו מתנגדים אליהם בתוקף... אז באמת 

 מעניין במאי קמיפלגי???

 והכי הכי חשוב לי לברר: תכל'ס... כמי ההלכה??? האם לשבח את הגשרים שווקים חיסונים שסיפקו לנו כאן או לא??

)שלא תבין לא נכון... גם רבי יהודה לא אמר הלל ביום העצמאות של רומי... הוא ידע  כאן למחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון...לכאורה באנו 

ם טוב מאוד ש"לא נבנתה רומי אלא מחורבנה של ירושלים" אבל בכל זאת הוא הבין שזה לא סתירה שיש מה להכיר להם טובה על הדברים הכן מועילי
הם עושים במקומנו... ואנא!! אני יודע שאתה מאוד מזועזע מעצם השאלה... אבל סו"ס שאלתי שאלה... אז לפני שאתה מוציא והעבודה השחורה ש

  את הקיטור... תענה לי תשובה אובייקיטיבית לגופו של עניין...(

)אל בכל תוקף?  נו... אז תכל'ס: כמי ההלכה?? האם כרבי יהודה שמשבח את הגשרים והשווקים או כרבי שמעון שמגנה

תשכח... יש במסכת שבת עוד כמה מחלוקות מהותיות בין רבי יהודה לרבי שמעון אם זה במוקצה או בדבר שאין מתכוין או במלאכה שאינה צריכה 

עד כאן השאלה  (לגופה... ובזה יש לנו משנה סדורה הלכה כמי... ואילו כאן?? לא ידוע לי כמי הוכרע הויכוח... האם כרבי יהודה או כרבי שמעון?
ר' שמעון טען שכל מה שהרומאים עשו לא עשו אלא לצורך עצמן...  אבל השאלה השניה היא עוד יותר גדולה:הראשונה... 

וכי ר' יהודה חשב אחרת?? מה... רבי יהודה חשב לרגע שהרומאים בנו גשרים בשבילנו?? ברור שלא!!!  נו... ור' יהודה??
 ? מה הויכוח?? אלו הם השאלות היותר עיקריות שמטרידות אותי... אם ככה אז באמת במאי קמיפלגי?

רבי שמעון ברח למערה... למה?? הוא פחד מהגזירה!! פחד מהרומאים...  אבל חוץ מזה יש עוד שתי שאלות יותר קטנות:
לם מדובר פה ברבי שמעון ובנו שברגע שהם רק יצאו מהמערה הם כמעט שרפו את כל העו אני לא מצליח להבין:

במבטם... אז בדיוק מהרומאים רבי שמעון צריך לפחד ולהתחבא?? שיבואו... שיבואו הרומאים... נראה אותם רק מנסים 
להתקרב למערה של רבי שמעון בר יוחאי... הם יתאדו באותה שניה... אם ככה: אז באמת מה ההיגיון שאדם כזה קדוש 

קודש ורואה כל מה שקורה בכל מקום... הרי כשזה מגיע למלכות שיכול לשרוף את כל העולם בקדושתו... וצופה ברוח ה
)אבל זה קצת פחות קושיה ואכמ"ל סו"ס כך מצאנו באליהו הנביא שיכול רומי הוא צריך להתחבא מהם כמו אדם שמפחד על חייו...??? 

צריך לנעול את הדלת כדי שמלך ישראל לא  להוריד אש מהשמים ולמחרת הוא נס על נפשו מאיזבל, כך גם באלישע שעושה מופתים עצומים והוא
  יהרוג אותו... ואכמ"ל...(

ברגע שהם יצאו מהמערה והתחילו לשרוף אנשים כתוב שיצאה בת קול ואמרה: להחריב עולמי  ועוד קושיה אחת אחרונה:
א!!! וכאן רבי יצאתם?? חזרו למערתכם... ואני לא מבין: למה לחזור למערה??? הרי מי צריך ללכת למערה?? מי שמתחב

שמעון כבר לא צריך להתחבאות... הקיסר כבר מת וגזירותיו התבטלו... יש פה כעת בעיה אחרת!! שברגע שרבי שמעון 
יצא מהמערה... פתאום כל מי שלא דבוק בתורה כל היום צריך לברוח הוא למערות ולנקיקי הסלעים מפחד "בר יוחאי 

ככה... אם זו הבעיה... רבי שמעון לא צריך לחזור כעת למערה... אולי הוא נאזרת בגבורה ובמלחמת אש דת השערה... אם 
צריך לחזור לבית הכנסת... אולי הוא צריך לתת על פניו מסווה כמו משה רבינו בשעתו... או שיסתגר במקום סגור... אבל 

נשמע שהמערה היא לא למערה??? מה העניין לחזור למערה?? ממי צריך להתחבאות? לכאורה משתי הקושיות האלו זה 
היתה רק איזה מחבא נקודתי... היה בה משהו מעבר לזה... סו"ס שם קנית הודך והדרך!! מעבר למחבא הטכני היה פה 

 גם המקום הראוי והמתאים לעבודה הקדושה והצרופה של רשב"י... 
-- 

י לב לזה בכלל... )אולי גם עכ"פ כמדומני שכל השאלות האלו הם שאלתיות!!! ולמרבה הפלא זו פעם הראשונה ששמת
 אתה... אדרבה... אם זה לא קשה תענה לי על זה(

 בגיליון זה... כהצעה בעלמא...  4-3בעמוד התשובות על שאלות אלו במאמר 
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 יש לי עצה שלא תשכח... ??שכחת רצה והחליצנו...

שנים... כל שבת אני אומר את זה... עשרים   בטח!!!.." ההזכרה הזו מוכרת לך מאיזשהו מקום?? "רצה והחליצנו.
שנה אני כבר אומר את זה... יותר נכון יותר ממה שאני אומר רצה והחליצנו... אני יותר משתדל שלא לשכוח לומר 

רתי.. לא אמרתי בקיצור: עוד את זה חלילה...  הספיק לי אותם עשרות פעמים של הנערווען שלא זכרתי כן אמ
 שנה הקרובות בלי להתחבר אליו... 48"טקסט" שאני מדקלם... ואמור להמשיך לדקלם אותו אי"ה ב

למען יחלצון  עד שיום אחד ראיתי ילקוט נפלא )תהילים תתסז( ששינה לי את כל ההזכרה הזו: כך זה היה  עד!!!
מכאן קבעו חכמים רצה כל דרחים לך מיטרף ועובדיהון נייחין,  ידידיך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע, למה

כתוב כאן שרצה והחליצנו זה לא הזכרה מיוחדת דווקא לשבת!! אלא מאי? הזכרה שנתקנה    והחליצנו בשבת,
במיוחד לתלמידי חכמים!!! דוד נשא תפילה לקב"ה ואמר: למה דווקא מי שאוהב אותך נמצא תחת רדיפות.. ודווקא 

 תפילה לה' שיחלץ את אוהביו... מכאן קבעו חכמים לומר רצה והחליצנו... מכאן!!וא עליך הוא זה שנח?? מי ששנ

הם תיקנו  מתיו חז"ל תקנו תפילה והזכרה מיוחדת על הקשיים וההתמודדויות של בני תורה!!!תבין:  זה מדהים!!!
 בשבת!!  לא פחות ולא יותראת זה?? 

 סעודת שבת!!! בברהמ"ז של  לא פחות ולא יותר:

--- 

מאותו יום שראיתי את המדרש הזה... ההזכרה של רצה והחליצנו קיבלה אצלי מימד אחר... את כל הקשיים של 
את כל המשברים שהיו לי אי פעם... ואני מתפלל שלא יקרו לי  רצה והחליצנו!!השבוע האחרון ניקזתי לזעקה של 

אחר!!! מאותו פעם אני מעולם לא  "רצה והחליצנו"מאז זה  ו!!!רצה והחליצנאני מרכז באלם קול בתוך ההזכרה של 
יש לציין: ... הההתפילה של שבת שלי זוקרה שהסתפקתי אם אמרתי רצה והחליצנו אני זוכר אותו טוב מאוד. 

אני מברך ברכת המזון של סעודה  המתבקשת שמסתמא קשה לכולנו: שמאז לראשונה קבלתי תשובה לשאלה
 מנוחתנו"?? מה הקשר ביום"שלא תהא צרה ויגון ואנחה  ו... ומה אני אומר שם?ו תם. שלישית כמעט ברבינ

היום יפנה, השמש יבא ויפנה נבואה שעריך?? זהו? זה כבר אחרי השקיעה?? מה יש להתפלל  ??להתפלל על זה
ל השבת... ע דווקאאנחנו לא מתפללים  פתאום הכל מובן:אחרי שראיתי את אותו מדרש... אבל  עוד על שבת??
מחכה שבוע שלם!! לידידך מחכה שבוע של עמל  ידידךלמען יחלצון ידידך!! והרי ל על ידידך!!!אלא על מי?? 

ידידך רק עכשיו התחילו זמן קיץ והם צריכים הרבה סייעתא דשמיא להמשיך את ההתחלה על רגל ימין  התורה!!
ויגון ביום ששמו  : שלא תהא צרהומתפללים ייחליםמאנחנו  עליהם ועליהם!!! מתוך עמל התורה וקרבת אלוקים...

 ... ת"ח.
--- 

סוף סוף תכל'ס...  לא זה מה שאומרים ברצה  אבל!! כמובן ! ! ! ! ! שהשאלה נשאלת מאליה:עד כאן ברור??  
יום השביעי השבת הגדול והחליצנו... סוף סוף ברצה והחליצנו אומרים במילים מפורשות: "במצוותיך ובמצות 

כן מדברים על יום השבת דווקא!! אנחנו  מנוחתנו..." זאת אומרת ביום ." אומרים בפירוש: שלא תהא צרה..שוהקדו
אז איפה אתה רואה פה תפילה מיוחדת על תלמידי חכמים?? אתה יודע מה... בא נשאל את זה אחרת: המדרש 

מה הקשר?? ראו שיש מצוקה  ו??לכן תקנו רצה והחליצנ רצה להתפלל על תלמידי חכמים ולכן מה?? אומר: שדוד
 על שידוך?? ריך פרנסה והוא מתפללצ תקנו תפילה על השבת?? זה כמו שאדםלתלמידי חכמים... לכן מה?? לכן 

. קודש קשר בין תלמיד חכם לשבת רואים הרבהבאמת לא  אנחנו שבעיניים שלנו לא מאי?? התשובה היא:א
 למה אין קשר?? כי.. כי.. כי באמת מה הקשר?

.. אלא תלמיד חכם ושבת זה לא רק קשרבין תלמיד חכם לשבת!! סליחה...  יש קשר מהותי בל בעומק ובפנימיות!!א
עד כדי כך... שכשאתה צריך להתפלל על תלמיד חכם ואתה לא יודע מה השם שלו אתה יכול להתפלל  אותו דבר!!!

למה? באמת מה הקשר?   ואים מדוד המלך(על שבת וזה ממילא הולך עליו.. )לא הלכה למעשה... אבל ככה גופא ר
 לפניך שלוש  ?? הב  י ש י אתן לך דוגמא: יש לי שאלה אמריקאית: מה פירוש המילה  אני  העניין הוא כך:

של הישיבה?? או שהישיבה  סדריםשל הישיבה?? ב. או ש... שהישיבה זה ה הבניןא. האם הישיבה זה  בות...תשו
 ה... מה התשובה?? של הישיבה...??? א רבניםזה ה

של הישיבה זה  בניןשה הוא כל ההבדל רק מה?? שלושתם זה הישיבה!!! כל התשובות נכונות!!התשובה היא: ש
של  התוכן הרוחנישל הישיבה... והרבנים של הישיבה זה  זמניםשל הישיבה!! והסדרים של הישיבה זה ה המקום

ובית  --ת ושב --תלמידי חכמים הוא הדין הכא:  הישיבה!!!ההצד השווה שבשלושתם שהם הם הישיבה... 
!!! כל ההבדל שמחברים בין קודשא בריך הוא לישראל !! שלושתם צינורות שפעהמקדש שלושתם אותו עניין

ותלמידי חכמים  המקום!!ובית המקדש הוא מקור השפע מצד  הזמן!!ביניהם הוא: שהשבת היא מקור השפע מצד 
כו הקב"ה ממשיך עלינו את הצד השווה שבשלושתם: שהם המקור שדר !עצם התוכן!!!הם מקור השפע מצד 

של ששת ימים הבאים אז תענג את השבת שממנה מתברכים  -לזמןאם אתה רוצה להמשיך שפע השפע... 
 זמנים!!!ה

ששמו העולם הזה... תבכה ותתפלל שבית המקדש יבנה כמה שיותר מהר... כדי  םלמקואם אתה רוצה להמשיך שפע 
אבל עדיין!!! עדיין אם של העולם מחמת בית המקדש...  מקוםאותו שפע עצום שהיה בברכה של הארץ וב שיחזור

על עמילי תורה שיצליחו בזמן קיץ קרוב לעשות חיל  לעולם... תתפלל  החיות םע צ אתה רוצה להמשיך שפע של  
אם צריך להתפלל על  חי ופורקנא...!! ואז יהא שלמה רבה חינא וחסדא ורחמי וחיי אריכי ומזונא רויבעמל התורה

 זה אותו ארנק!!! שניהם מקור השפע!!!תלמידי חכמים... אז להתפלל על השבת... 

על תלמידי .. כי התפילה הזו היא לא כ"כ בתור רחמים דווקא בברכת המזון.גם הסיבה שהתפילה הזו היא  אגב: זו 
רוצים  אם לנושא של ברכת המזון!ו תפילה ששייכת ז של העולם!!! הכללי השפע... אלא בתור תפילה על חכמים

שהשפע עובר " בשביל זה צריך רצה והחליצנו לתלמידי חכמים זוננו פרנסנו וכלכלנו והרויחנו.שבשבוע הקרוב יהיה "
  דרכם!

. ונסיים בתפילה וברכה מעומק לב למקבלי עול תורה... רצה והחליצנו ה' אלוקינו במצוותיך ובמצוות יום השביעי..
והראנו ה' אלוקינו  שלא תהא צרה ויגון ואנחה... למי?? ליום מנוחתנו!!! למי שכל השבוע אצלו בחינת שבת...

 בנחמת ציון עירך אמן...

 ?!פרשת תזריע מצורע בחודש אייר ?
מאוד נדיר שפרשת תזריע מצורע יוצאת בתחילת חודש 

חתנות אייר... בדרך כלל הפרשיות האלו נבלעות או בקד
של שבת הגדול וערב פסח... או שזה יוצא בעייפות של 

 האסרו חג... 
לכן פרשת תזריע מצורע כמעט ולא מוכרת לנו... אנחנו 
בקושי שורדים את השנים מקרא ואחד תרגום שזה 

 לבד לא קצת... 
אבל!!! צריך לדעת שדווקא בפרשיות האלו... נמצאים 

אהלות" זה סמל גופי תורה הכי הכי בשריים!!! "נגעים ו
ודוגמא למקצוע היחודי והפחות מוכר לנו שנקרא "גופי 
תורה..." שזה היה עיקר התעסקותו של רבי עקיבא... 
לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות... כן... 
מותר לנו לדעת שעל כל פסוק נוסף בפרשת תזריע ש... 
שאני בקושי מבין מה כתוב שם ומצידי הכל שם חוזר 

עצמו כל הזמן... אז תחשוב שרבי עקיבא ותלמידיו  על
 השחירו על הפסוק הזה לילות כימים...

כן... את התחושה אני בעיקר פוגש מול המסכתות 
הנלמדות בישיבות... כשאני פותח את דף ב' בבבא 
מציעא... אז אני במקרה לא למדתי את זה בעיון... אבל 

רוחי כמה  אני מלטף את הדף הזה ומנסה לדמיין בעיני
קולמוסים השתברו כאן על כל מהו דתימא ועל כל 
אוקימתא... כמה לומדי תורה ישבו פה חודשים תמימים 

 להבין ולהשכיל כל תוס' יסודי בסוגיה... 
אז זהו!!! שצריך לדעת שהחמשה דפים הראשונים של 
המסכתות הישיבתיות שיושבים עליהם חודשים רבים... 

בנגע הפך לבן ומראה הנגע זה משהו חדש... אבל "שער 
עמוק מן העור..." על זה נשתברו קולמוסים במשך אלפי 
שנים... על זה ישב ועמל רבי עקיבא עם האלף 
תלמידים הראשונים שלו... ועם האלף האחרונים 
שהשלימו לכ"ד אלף... ואחרי שהם נסתלקו ור"ע הלך 
אצל רבותינו שבדרום הוא המשיך להתעכב על הפסוק 

!!! שם הוא התעכב, ועל זה הוא דרש תילי הזה... שם
תילים של הלכות... שאם התורה הזו היתה נשכחת 
במרוצת השנים אז לפחות לא היה עלינו תביעה... אבל 
היא קיימת... היא כתובה... היא מפורשת בתורת כהנים... 
ו... ואנחנו מדלגים עליה בספונטניות!!! סליחה על 

בעים" בכל מה שנוגע הביטוי... אבל אנחנו קצת "מרו
ללימוד התורה... אצל אחד עיון!!! זו התורה כולה... ואצל 
השני הלכה... כאן זה מתחיל ונגמר... ואצל השלישי זה 
פרשת שבוע... כל אחד נעצר במדף ספרים היחיד שהוא 
מכיר... ומותר לדעת שהתורה היא רחבה... יש הרבה 

ו לא שזפו עבודה... יש נישות מאוד דומיננטיות שעינינ
 אותם במקצועות התורה... אז הנה!!!!

השבוע אנחנו נפגשים עם אחד ממקצועות התורה 
העיקריים ביותר שאנחנו כמעט ולא נוגעים בו... וזה 
אחת המתנות שיש בלימוד שנים מקרא ורש"י... 
שלכה"פ פעם אחת בשנה אנחנו מקבלים סקירה 

גם  כללית על כל חלקי התורה שבכתב... אדוני היקר:
אם אתה עוסק כל היום בחושן משפט, מותר לך לדעת 
שחוץ מפרשת משפטים יש פרשת וירא חיי שרה ששם 
פוגשים את מעשה אבות סימן לבנים... וגם מי שכל 
היום עוסק בנגעים ואהלות שהם "חוקי ה'" פתאום 
מגיע פרשת בחוקותי ושם אנחנו פוגשים את השכר 

ת ה'..." וגם מי ועונש וכל הסוגיות ששייכות ל"אמרו
שיש לו בקיאות רחבה גם בתורת כהנים וגם בחושן 
משפט ובכל מקצועות התורה... פתאום הוא פוגש כל 
מיני פרשיות כאלו שמדברות על אחד ממ"ב מסעות... 
ודגלים... ונשיאים... וכל מיני פסוקים מפוזרים 
 שעוסקים במסירת התורה... ובבא משה... לוחות הברית...

ייך ל"עדות ה' נאמנה..." בקיצור: חלקי התורה הם וזה כבר ש
רחבים... ומי שנרדם בשמירה עלול לדלג על נתחים שלימים 
ואפילו בלי לשים לב... מה שבטוח... אין לנו זמן לחלום!!!  אם 
עכשיו התחיל זמן קיץ... והתחילו ללמוד מסכת כתובות נניח... 

נחה שזו אז בבקשה... תלמד אותה ברצינות מתוך נקודת ה
הפעם האחרונה שאתה לומד אותה... כי הזמן קצר והמלאכה 
מרובה... ואסור שהפועלים יהיו עצלים... אסור שיחשבו שיש 

 ...להם רק ש"ס לדעת... זה הרבה מעבר



 

  

מי רוצה לזכות להיכנס למערה יחד 
 עם רשב"י??

בפתח הגיליון העליתי כמה שאלות אודות המעשה 
 של מערת ר"ש...  

ושמעתי בזה מהלך נפלא ועמוק... לא אכחד 
שהמהלך הזה הוא די  מחודש.. אבל רוח הדברים 

 זה ודאי אמת לאמיתה... ישפטו הקוראים...
ובכן: כשמלכות רומי שמעה את דברי ר"ש הם גזרו: 

 שמעון שגינה יהרג...
שהגיע משטרה עם  בפשטות איך אנחנו מבינים???

אקדחים ורצו להרוג את ר' שמעון... ואז לר' שמעון 
לא היתה ברירה אלא לברוח על נפשו ולהתחבא 

שמעון שגינה יהרג... לא  אבל אולי לא!!!במערה... 
אלא מאי?? למלכות רומי אותו...  בטוח שרצו להרוג

אתה ר' שמעון  הייתה טענה עקרונית כלפי ר"ש:
מתנער מאיתנו...?? אתה מגנה את כל הפיתוח 
שלנו?? אתה בז ומתעלם בכל השווקים והגשרים 
והמרחצאות שלנו?? אם ככה... אין בעיה... רצונו של 

בא נראה אותך מסתדר אדם זהו כבודו!! 
תק אותך מהחשמל ומהמים.. אנחנו ננ בלעדינו???

נשלח אותך לגבעה נידחת שאין בה כבישים ואין 
דרכי גישה כי אתה הרי נגד הגשרים שלנו... נכון?? 
בגבעה הזו גם לא יהיה מכולת ולא לחם וחלב 
וביצים כי הרי אתה מגנה את השווקים שלנו... 
אנחנו נשלח אותך למקום שאין בו מרחצאות... 

שנים בלי  21תך שורד ונראה אותך.. נראה או
  מקלחת??

שאין בו אבטחה ואין בו צבא  Aנשלח אותך לשטח 
ואין גדר הפרדה ונראה אם לא תיהרג... זה אולי 
הפשט שמעון שגינה יהרג!!! לא שיהרגו אותו 
ממש... אלא הוא יהרג מעצמו מחוסר כל... מחוסר 
שווקים וגשרים ומרחצאות...  זו הטענה שהייתה 

ל ר' שמעון... גינית אותנו... אתה למלכות רומי ע
מתעלם מכל מה ההטבות שאנחנו מטיבים לך... 
אתה לא מכיר בנו.. אז בבקשה... או שתחזור בך על 
דבריך או שתעמוד מאחורי מה שאתה אומר 
ותתנתק מאיתנו!!! אל תהנה מהשווקים ומהגשרים 

 והמרחצאות שלנו ונראה אם תוכל לשרוד... 

.. תרשה לי רגע להעביר נושא... ובינינו לבין עצמנו.
לגופו של עניין יש פה לכאורה טענה אמיתית שהיא 
תמיד מטרידה אותי: הרי אנחנו נגד המדינה... נגד 
כל דבר שהמדינה מקדמת... אנחנו בזים ומזלזלים 
בכל דבר שהם נתנו לנו... זו ההשקפה שלנו!!! 
 נכון?? פונה אלי ר' יהודה ואומר לי: ר' ייד: אם אתה

באמת בז ומגנה את כל מה שהמדינה עושה לך... 
אז בבקשה... תעמוד מאחורי מה שאתה אומר... 
תהיה כנה!!! בא נראה אותך חי במערה בלי 
כבישים, בלי מכולת.. בלי אבטחה... בלי כל 
השירותים והאפשרויות שמספקים לך... אתה 

 מסוגל או לא מסוגל??  

י שמעון אם אתה מסוגל כל הכבוד לך... אתה רב
קדוש ה' וכולנו צריכים לנשק את ידיך... אבל אם 
אתה לא מסוגל... אז אתה סתם כפוי טובה... אתה 
סתם כופר בטובת היאור שמציל אותך ומספק לך 
שירותים שאתה לא מסתדר בלעדיהם... זו נקודה 
למחשבה אבל לא לכל אחד... רק למי שמוכן 
להלקות את עצמו מתוך חיפוש נקודת האמת 

 פנימית שלו... ה

אבל עזוב... גלשתי כעת לנושא אחר לגמרי... נחזור  
 לעניינינו...

--- 
זו הטענה של רבי יהודה!! ר' יהודה עומד מול 
המציאות כמות שהיא... בין אם אנחנו מודים בה ובין 
אם לא... המציאות היא שאנחנו נהנים מכביש שש... 
נהנים מהשווקים ומהגשרים ומהתשתיות 

ונים שנותנים לנו כאן... אם אתה נהנה אתה ומהחיס
 צריך להכיר טובה... נקודה!! 

אבל ר' שמעון??? ר' שמעון מגנה!!!! אבל לא כמונו... 
ר' שמעון לא מגנה וממשיך הלאה... רבי שמעון עומד 
מאחורי מה שהוא אומר... ר' שמעון יודע טוב מאוד 

ש מה אנחנו מקבלים מרומי... הוא יודע כמה תועלת י
לנו מהגשרים מהשווקים והמרחצאות שהכושי עושה 
את העבודה בשבילנו... ובכל זאת רבי שמעון מוותר 

)אם מלכות רומי היתה מבינה שיש על זה מרצונו האישי... 

לה את הזכות ל"ועמדו זרים ורעו צאנכם" מה טוב... אבל אם היא 
לא מבינה את הזכות שבדבר ודורשת ממני הכרת הטוב אז אני 

ואז מה עשה ר' שמעון??  ר' שמעון ברח!!!! מה  ותר(מו
פירוש ברח??? ר' שמעון החליט לוותר על הגשרים... 
לוותר על השווקים... לוותר על המרחצאות... והתנזר 
מכל דבר שיש לו זיקה ושייכות למלכות רומי... ש... 

זה אומר שהוא נכנס למערה שמה זה אומר?? 
פון... לא התרחץ וכל התנתק מחשמל... מטל חשוכה...

הגוף שלו התמלא בבקעים... וזה היה עקרוני!!! רבי 
שמעון הוכיח שאפשר לחיות בלעדיהם!!! אבל 

   במערה!!!!איפה...?? 

אין הכי נמי... רבי שמעון מודע היטב לגודל 
ההקרבה... רבי שמעון לא מתכחש לתנאים הטובים 
שרומי מספקת לנו... הוא חי במערה בתת תנאים 

וא יודע היטב את המחיר... אבל הכל שווה ולו כדי וה
לא לתת לקול המונה של רומי להשתיק קול גלגל 

 חמה... 

כן...  גלגל חמה מנסר בעולם כל יום ומכריז שיש 
בורא עולם... נו... אז למה אנחנו לא שומעים את 
הקול הטהור הזה??? כי הגמ' ביומא )עוד מעט נגיע 

ונה של רומי נשמע קול לזה( אומרת: אלמלא קול המ
גלגל חמה"!!! המונה של רומי עסוקה בלנסר לנו 
ולחבק אותנו ולחדור לנו לכל פינה בחיים ולתת לנו 
תחושה שהם המושיעים שלנו ועליהם אנחנו 
נשענים... וממילא ברגע שר' שמעון מגנה את רומי 
ואומר שאנחנו נשענים על בורא עולם והם בסה"כ 

ה..?? רומי כ"כ נעלבת הכושי שעושה את העבוד
שהיא טוענת לר' שמעון... אם אתה באמת ככה 
טוען... אז בא נראה אותך מסתדר בלעדינו ולא 

רבי שמעון מקבל את טענתה של  אז הנה!!!נהרג... 
רומי... ומוותר מרצונו על כל התשתיות וההטבות 
שיש לנו ממלכות רומי... הוא נכנס למערה כדי לא 

רומי הכפרנית ולזכות לשמוע  להנות מקול המונה של
את קול גלגל חמה שמספר כבוד ה' ומעשי ידיו באין 
אומר ואין דברים... זאת אומרת: הבריחה של רבי 
שמעון למערה זה לא בהכרח איזה מפלט טכני שלא 

אני יתפסו אותו... יש פה בעיקר הכרזה עקרונית!!! 
פי ואני מוכן לחיות על  עומד מאחורי הגינוי שגיניתי!!!

זה ולחיות בתנאי מערה... לאכול ישר מהעץ וישר 
מהמעיין ולא להתרחץ...  העיקר לא לקבל את 
החיבוק דוב ההמוני של רומי שמנסר בעולם ועסוק 
בלהכחיש קול גלגל חמה שמספר כבוד קל בכל 

 הארץ... 

מה אתה אומר על המהלך העמוק הזה? זה אמנם 
אמיתי...  אבל זה כ"כ נכון... וכ"כמאוד מחודש... 

 שבפנימיות הדברים זה ודאי נכון!! 
--- 

ר  עכשיו שלא תבין: ר' שמעון שילם על זה גם מחיר  
יקר מאוד... לא היה לו יין לקידוש ולא היה לו  ו ח נ י

לחם משנה, לא היה לו שופר ולא סוכה... אתה יודע 
למה? כי בשביל יין לקידוש ולחם משנה... בשביל זה 

שנוסעת בגשרים וחונה צריך משאית שיווק 
בשווקים של אומה זו... אבל ר"ש מוותר באדיבות... 
אני אשאר עם תמרים ללחם משנה ובלבד שלא 
להזדקק לכם... לרומאים יש שופר מהודר לשווק לר' 
שמעון אבל אפשר להזמין אותו רק דרך הרשת... 
אם אין לך זיקה לאינטרנט של רומי... אתה חי 

ים לחידר כי אין לך איך במערה... אין לך תקציב
לשלוח טפסים. אין לך רישום כי לא שלחת דרך 
המייל... אין לרבי שמעון תלמידים כי בשביל 
שתלמידים יבואו צריך גשרים ודרכי גישה וקשרים 
ומצי'נג וכל זה עובר רק דרך הרשת ההמונית של 
רומי... בקיצור: אפילו ביידישקייט אתה לא יכול לזוז 

מי...  לא חבל על רבי שמעון בר מילימטר בלי רו
יוחאי...?? צא מהמערה. תבין שרומי עוזרת לך גם 

 ביידישקייט...
 תבין שרק ככה אפשר לקדש שם שמים בעולם...

 אבל לא!!!! ר' שמעון מגנה אותם!!! בז להם!! ואומר: 
איך מויחל... אני אשאר בלי יין לקידוש... לא יהיה לי 

? אתם טוענים לחם משנה... אתם לועגים לי?
שבלעדיכם הידיישקייט שלי ישאר במערה?? אז אני 
אשאר במערה... אתם טוענים שאני אשאר מאחור 
בלי תלמידים?? אין בעיה... ראיתי בני עליה והם 
מועטים, אם שנים הם אני ובני הם...  אני אשאר 
במערה עם חרובים ותמרים וללא אפשרויות 

  רוחניות.. העיקר לא להזדקק לכם!!!

--- 

באותה שעה שר'  כעת בא נעבור לזירה השניה:
 שמעון חי במערה... 

באותה שעה מה קורה עם ר' יהודה?? ר' יהודה 
שעילה יתעלה!!! ר' יהודה מקבל הכל בשפע... יש לו 
תקציבים... משאיות עוצרות בפתח הישיבה שלו כל 
בוקר... תנובה מורידה חלב... אנג'ל מוריד לחם... לר' 

חיסונים... יש שירותי מדינה של מלכות  יהודה יש
רומי שמספקים את כל הצרכים שלו... ר' יהודה לא 
חי במערה.. מה פתאום... איזה מערה... תקנו גשרים 
שווקים מרחצאות.. יש הכל... ה' שלח  את הכושי 
הגוי שיעשה לנו את העבודה... אתהלך לפני ה' 

 בארצות החיים זה מקום שווקים...

 יו נחזור לשאלת המיליון: כמי ההלכה???נו... ועכש

השאלה הזו מאוד מאוד נחוצה ושאלתית בדורנו:  
אני רוצה שתבין: אם פעם מלכות רומי הגיע לידי 
ביטוי במדינה ובציונות... ואז הייתה שאלה האם 
לקבל כסף מהמדינה או לא... הרי רומי של פעם 
חיוורת וכמעט מגוחכת לעומת הרומי החדשה של 

.. הרומי של היום זו החשיפה ההכרחית לרשת היום.
האלחוטית שמיום ליום מתקבלת תחושה מחניקה 
שמי שמנותק מזה הוא פשוט חי במערה... אין 
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הגדרה יותר מתאימה מזו!!! אין!!!! אתה פשוט חי 
 במערה!!! ככה התחושה... 

וכעת נשאלת השאלה: כמי ההלכה?? האם כרבי 
ח את האם לשביהודה או כרבי שמעון? 

האפשרויות החדשות שיש לנו... שאם אפשר 
להשתמש איתם לכבוד שמים אז למה לא... בא 
נגייס את העוצמות האלו לתורה...  או כרבי שמעון 
שמוכן להישאר במערה... ורק לא להזדקק מהם 

רק לשבר את האוזן: אני אשתף ומהמונם???  
  אותך בנימה אישית:

"כך וכך" גיליון אז נדברו מודפס כל שבוע ב
עותקים... זה עולה הרבה כסף!!!! וכרוך בהרבה 
כאב ראש! מדובר במערכת שלימה של שינוע של 
מתנדבים שיבורכו שמפיצים עלונים מקצה א"י 
ועד קצהו... וזה עוד חוץ מהעלויות... ואילו באותה 

הרי שעה!!! בשעה שמודפסים ה"כך וכך" עלונים.. 
ו שולחים אנחנ בלחיצת כפתור אחת ויחידה!!!!

אנשים!!! אני  פי עשר-את אותו עלון במייל ל
זיכוי  פי עשר פי עשר!!!חושב שאני לא מגזים: 

חיזוק!!! עם אפס מאמץ... אפס  פי עשרהרבים!! 
 תגיד לי: לא כדאי???הוצאות... אפס כאב ראש... 

 אתה קולט את עוצמת הניסיון???

ויש באמת אנשים שמידי פעם לוחשים לי באוזן: 
... עלונים מודפסים זה בסה"כ עשר אחוז עזוב

מההפצה של הגיליון!! ומאידך זה לוקח תשעים 
אחוז כאב ראש... אז לא חבל??? עזוב... בא נפסיק 

אתה יודע מה עם ההדפסה הזו... אה...??? 
 התשובה שאני עונה להם???

עלון אחד שמודפס יש לו חשיבות יותר מאלף 
למה?? כי עלונים שנשלחים בלחיצת כפתור... 

אותם אלף אמנם מגיעים במהירות הבזק דרך 
השווקים והגשרים של המונה של רומי... אבל 
העלון הפרמיטיבי והמודפס הזה שעובר כמה 
ידיים... הוא נשלח היישר למערה של רבי שמעון... 
זה מגיע לקהל יעד שהסכים להישאר עם רבי 
שמעון במערה... זה קהל יעד קדוש ואיכותי 

 שקיע בשבילו כל מאמץ!!! ששווה לה

כן... רבי  כמדומני שזו הסתכלות אמיתית וחיונית..
שמעון נשאר מאוד מוגבל במערה... בלי גשרים 
ובלי שווקים... בתת תזונה... כמעט בלי בגדים... 
בלי תקשורת עם העולם החיצון... אבל ימים יגידו 
והתברר שהמערה החשוכה הזו היתה בסה"כ 

הגיע עד השמים והורידה לנו חללית!!!! חללית ש
את הצחצחות והאורות של הזוהר הקדוש... 
חללית באמת לא משתמשת בגשרים ולא 
בשווקים... כי... כי... יש לך עסק עם חללית!!! 
חללית זה... זה... זה חללית... מחוץ לכח 

 המשיכה...

--- 

ונחזור לעניינינו: תכל'ס... הלכה כמי??? כרבי יהודה 
ברור שההנהגה הרגילה של  ??או כרבי שמעון

ישובו של עולם היא כרבי יהודה... אם הכושי עשה 
עבודה טובה... אם הוא עשה שווקים וגשרים 
ומרחצאות... אז כל פועל ה' למענהו... ו"יפיותו של 
יפת תשכון באהלי שם" וצריך לקחת מכל פיתוח 
ותכונה חדשה שקיימת בעולם ולגייס אותה למען 

 כבוד שמים... 

ו הטענה של ר' יהודה... וכולנו פחות או יותר פועלים ז
לפי שיטתו... סו"ס ה' נתן לנו כח עצום... תקנו 
מיילים... תקנו תוכנות שליחה משוכללות... ואם 
אפשר בלחיצת כפתור אחת לחזק רבבות אלפי 
ישראל שיתחילו מסכת יומא... אז למה לא?? למה 

גוייס רק להשאיר את העוצמה הניטרלית הזו שהיא ת
 להמונה של רומי???  למה שלא תשכון באהלי שם?

אז כן... אנחנו לא תמימים... אנחנו יודעים טוב מאוד 
שהקדקודים העומדים בשליטה של הרשת... הרי כל 
מה שעשו לא עשו אלא לצורך עצמן... מי כמונו יודעים 
כמה הרס וחורבן הגיע לעולם מכל השווקים והגשרים 

לכן אנחנו מאוד נזהרים שתהיה והקישורים האלו ו
חסימה הרמטית... אבל לכן מה?? לכן לא נגייס אותם 

 לכבוד שמים???

וכי בגלל שסללו את כביש שש בשביל להגיע  
למשחקי כדורגל יותר מהר.. לכן לא נשתמש בכביש 

 הזה בשביל להגיע לישיבה יותר מהר?

זו הטענה של ר' יהודה ובגגגדול ככה אנחנו חיים!!!!! 
בנתיים לא ידוע לנו שהיה עוד מישהו שנכנס למערה ל

 חוץ מרבי שמעון... 

אבל!!! דבר אחד מובטח למי שיפסוק כמו רבי 
 שמעון... 

מי שיסכים להיכנס למערה כמו ר' שמעון יצא ר' 
  שמעון... 

המערה של ר' שמעון זה... זה חללית!!!! מי שנוסע 
בחללית הוא מנותק מהעולם... אבל לא בגלל 
שחללית זו מערה... אלא בגלל שהוא מחוץ 
לאטמוספרה...  זה בדיוק מה שר' שמעון בר יוחאי 
אומר: אני לא חולק על רבי יהודה... יתכן שמותר 
להנות מהגשרים והשווקים ולהשתמש איתם לעבודת 
ה'... אבל אני בחרתי לבוז לזה... בחרתי להיכנס 
 לחללית ולצאת מהאטמוספרה הזו ולהסתכל על כל

העולם מלמעלה כמו כדור קטן... ר' שמעון אכן נכנס 
למערה... ומה הפלא שממנה הוא  -לחללית הזו

המריא עד השמים... למקום אבני שיש הגעת ופני 
 אריה ליש... 

-- 
כלפי מה הדברים אמורים??? תכל'ס... מה זה נוגע 

 אלינו???
מי שלא צריך מייל.. אסור לו  יש מושג שנקרא: 

  !!להחזיק מייל!

תסלח לי: אבל אני קצת כופר במשפט הזה... אתה 
 יודע למה??? 

כי אני לא מכיר בן אדם אחד שדווקא היה רוצה 
אני מייל... דא עקא ש... שמה נעשה שהוא לא צריך... 

 לא מכיר  א ח ד  כזה!!!!

אני לא מכיר אחד שרוצה מייל רק לא צריך!!! אין כזה 
 דבר!!

לו מייל... יש כ"כ הרבה ולמה?? כי מי שרוצה שיהיה  
סיבות מוצדקות למה הוא צריך מייל... שהמושג "לא 
צריך" זה פשוט סעיף שלא קיים... אין לא צריך!!! יש 

)על משקל אין לא יכול יש לא רוצה, אבל לכיוון  לא רוצה!!!!

בדור שלנו יש אברכים מרוממים שלא  ההפוך(
רוצים!!!!! הוא לא רוצה מייל!!! מי שלא רוצה 

הוא באמת יכול להגיע למסקנה  הוא!!!מייל... 
)וכזה אחד... גם אם הוא כן צריך הוא שאני לא צריך... 

יגיע ל למסקנה שבכל זאת אני לא רוצה כי... כי אני לא 
  רוצה ודי... מי יאמר לי מה תעשה ומה תפעל...(

כך שצריך ולא צריך זו לא הגדרה!!!! הבנת??? 
ן אדם שהוא לא כשאני רואה שמנסים לשכנע ב

צריך מייל... בעיני זה מגוחך... כי זה נועד  לכשלון 
מראש!! כי... כי מי שרוצה מייל אני מבטיח לך 
שהוא ימצא סיבות כנות למה הוא צצריך מייל ואני 
אצדיק אותו!!! רק מה?? אם אתה כבר רוצה 

תשכנע אותו  שלא ירצה!!!לשכנע... תשכנע אותו 
ון!!! שירצה להיכנס שירצה להיות כמו רבי שמע

 למערה... אתה מבין??? 

אני לא מסכים עם הגישה להסביר לבן אדם שהוא 
לא צריך מייל!!! כי זה שקר... את מי אתה בדיוק 
מרמה?? מה לא צריך...?? צריך... ועוד איך צריך...  
יש פה בן אדם שמרגיש שהוא חי במערה!!! ואתה 

על מי עוד מסביר לו שלא צריך לצאת מהמערה... 
 אתה בדיוק עובד???

זה כמו שיבא בן אדם וישכנע אותי לנסוע למירון 
בל"ג בעומר... כי... כי מירון זה לא כ"כ רחוק 

 מירושלים... זה לא כ"כ צפוף... 

סליחה אדוני!!! אין צורך... אני יודע שזה רחוק ואני 
יודע שזה צפוף ובכל זאת אני רוצה ומשתוקק 

ן ואני כעת בלחץ לנסוע למערה של רבי שמעו
שיאשרו לנו את זה... זה בדיוק העניין!!! אין טעם 
לרמות את עצמנו שלא צריך מייל וזה מיותר... לא!! 
צריך ואני מודע להקרבה הגדולה שיש בזה... אבל 
אני רוצה להיכנס למערה יחד עם רבי שמעון 
ולהמריא אותו עד שמי שמים... בכזו גישה אני 

 מאמין...  

ם מרוממים יש בינינו!!! ויש הרבה וכאלו אנשי
את  בלע"ר...  אני פוגש אותם... הם קוראים

המאמר הזה ומסתכלים עלי כאילו נפלתי מהירח... 
ואני נרתע מהם... אני מרגיש שאני עומד מול רבי 

הם שורפים  שמעון ובנו שיצאו מהמערה ועוד רגע
אותי... כן... הם יוצאים מהמערה... אבל לא 

מיטיביות... אלא ממערה של ממערה של פר
מושגים מרוממים שמחוץ לכח המשיכה... 
והההלו... תבינו אותנו.. אל תשרפו אותנו... נכון 
שאתם בני עליה... אבל אתם מועטים... תבינו 
שאין הרבה אנשים שמסוגלים לחיות כך...  כן... זו 
כבר נקודה למחשבה למי שכן אוחז שם... אברך בן 

חי במערה הקדושה של  עליה... גם אם אתה
רשב"י... אתה מוכרח להבין שלא כולם יכולים 
לאחוז שם... אתה מוכרח להבין שאמנם ראיתי בני 
עליה, אבל הם מועטים... אבל אם אתה לא מסוגל 
להבין את זה.. ואתה עוד שניה שורף אותי על זה 

העלון שלי במייל אז חזרו  שאפשר לקבל את
אותנו... אבל  למערתכם... אז אנא... תבינו

אנחנו??? אנחנו ניגש לבקש ממכם ברכות... וכעת 
גיליון אז נדברו בהשקה של סגולה חדשה: י"ח בני 
עליה שאין להם שום גישה למייל יעתירו עליך 

 במערת רשב"י בפקיעין... בדוק ומנוסה...
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 ...  פיזור הכנסת לאחר קריאה ראשונה שניה ושלישית

ובית המקדש ירד באש מן השמים... אני מבין מה יקרה לכיפת הסלע... כיפת  מישהו פעם שאל אותי בסקרנות: כשהמשיח יגיע
 ו מגדלי התאומים... כי המקדש ירד עליו כולו אש... הסלע תינמס באותו רגע כמ

אז עם כיפת הסלע הוא כבר מסתדר... אבל... אבל יש משהו אחר שמסקרן אותי: מה יהיה עם משכן הכנסת??? האם יהרסו את 
הזה??? טוב... הבנין הזה... או אולי הוא יהיה בכלל "עתידים בתי תטראות שיתהפכו לבתי מדרשות"?? מה בדיוק יהיה עם הבנין 

 שאלה כ"כ "חשובה..." אמרתי לו: תן לי לחשוב... 
 מסודרת... והנה התכנית...  תי כשעה חדא וחזרתי אליו עם נוסחהחשבתי... אשתוממ

היה זה ביום שגרתי למדי... עוד יום אחד של חילופי האשמות והשמצות אחד כנגד השני... עוד יום של שנאה וחתירה של  ובכן:
של "וידרכו את לשונם קשתם שקר... איש מרעהו תשמרו ועל כל אח אל תבטחו כי כל אח עקוב יעקוב  אב... עוד יוםאדם לאדם ז

אבל  "משכן..."באותו  ההקבוע אני לא צריך לספר לך... כבר שנים זה ככה... זו מנגינת הרקע וכל רע רכיל יהלוך..." כן.. ככה זה!!!!
צוות ל רקות וגם קצת אדמדמות... מיד קראולפתע נראו בקירות הבית שקערורות ירקקרה משהו מוזר...  לפתע באותו בוקר

 התחזוקה של משכן הכנסת לטפל ב"רטיבות" שיש בקיר... אבל תכל'ס... מתברר שיש פה בעיה קצת יותר רצינית בקיר... 
.... לאף אחד אין זמן להתפנות אבל למי יש זמן לדבר על בעיות בקירות... יושבי המקום עסוקים בלהכפיש אחד את השני.

לקירות... אף אחד לא מייחס לזה חשיבות... אבל לבנתיים מישהו קרא לכהן... הגיע כהן צנוע ושקט... הוא לא עורר תשומת לב 
אחד...  דוק אותו יותר מידי או להשתמר ממנו... עוד איזה חרדילא ראה צורך לב והמאבטחים מיוחדת... אף אחד משומרי ראש

לגרום לפיזור הכנסת... ואז  כעת : יש פה עכשיו דיון מתוח מאוד בכנסת... כל אחד מתבצר בעמדה שלו.. כעת כל אחד יכולתבין
דבר האחרון לאברך הזה שנכנס לכאן... הוא והרטיבות בקיר... זה ה להתייחס יש זמן עכשיו למיאז בחירות ושוב בלגן... יהיה שוב 

נכנס... בדק ובדק ובדק... בדק שיש בבית גם אבנים, גם עצים, גם עפר... הוא גם בדק שיש כהן אבל השמטריד אותנו כעת.... 
לבית ארבע כתלים והוא לא עגול אלא מרובע... ואז הגיע שלב המדידות... ואכן התברר שהכתם הוא כארבעה גריסין וחצי... הכהן 

לאחר שהכהן סיים את  משנה לנו להתפתחויות...הקפיד על המדידה המדויקת!!!! כל מילימטר במדידה הוא מאוד מאוד 
ולחש לו באוזן: אדוני היו"ר... אני מכריז כעת על פיזור הכנסת...  ודפק לו על הגב הוא ניגש ליו"ר הכנסת מאחורה המדידה...

מי זה  י זה??.. מתודיע לכולם להתפזר מהיציע לשבוע הקרוב... יו"ר הכנסת מסתובב אחורה בתדהמהל"סגר.."  כעת נכנס הבנין
ומצאתי פה נגעי בתים... אני אמנם עדיין לא הכרזתי  כהן!!!הסליחה... מי אתה?? אני  שנותן לי הוראות ככה בלי להתבלבל??

שהבית טמא... אלא אני נותן לכם את האפשרות להתארגן ולצאת כדי שלא תטמאו... יו"ר הכנסת ניגש לראש הממשלה... ליו"ר 
אפשרות  הרבה תדהמה... אבל איןבהלם... ב מה להתווכח... הדיון נקטע בעיצומו... ותכל'ס... כולם האופוזיציה... אין הרבה

)כן... לאו דווקא כהן מגיע ורואה נגע הרי בסמכותו להסגיר את הבית שבעה ימים... . זה כהן!!!! וע"פ סמכות התורה כשלהתווכח..

הם ידעו שיש בהיררכיה של היהדות שררה שנקראת  במקביל יד היו ממושמעים לחוקי התורה... אבלוהם לא תמ בזמנם שהיה מלך ושרים כשהמשיח יגיע... גם

צו איסור פרסום על התקרית המבישה.. אבל מהר בהתחלה עוד היה  (למנוע את זה... להכניס בתים לסגר ואי אפשר כהן שיש לו סמכות 
... בקיצור: כל הארץ גועשת!!!! משכן הכנסת ננעל רגילים בהדלפותבית הזה ... בטח... יושבי הכמנהג המקום מאוד יצאו הדלפות

כבר אי אפשר היה לשתוק... ראש הממשלה מיד יצא בנאום לתקשורת  ...(םעקב חשש לבית המנוגע... )אוי כמה שהשם הזה הול
רסם הודעה לתקשורת ושם הוא האשים של פלוני ואלמוני שהם פוצצו את הפגישה... ואז אלמוני לא נשאר חייב... והוא פי

לא צריך  כבר וכו' וכו'... את זה אניוהסביר שהיחיד שאשם בפיזור הכנסת זה....... וחגיגה ברשת... כולם מאשימים את כולם 
הכנסת כעת התפזרה רק בקריאה ראשונה...  עדיין לא מאוחר!!! סו"ס לפרט... את השפראך הזה כבר כולנו מכירים.. ותכל'ס:

לבנתיים כל אחד ממשיך אבל  ויש סיכוי למנוע את פיזורה... הכל תלוי בשיחות... סגר... הכנסת שוב תתכנסבסוף שבעה ימים ל
והנה הגיע סוף שבעה ימים... ושוב שערי הכנסת נפתחים... לבחירות שניות... אתה או הוא...   להשמיץ ולהאשים... מי גורר אותנו 

.. הוט שלו להוכיח את קלונו של השני ולהצביע עליו כאשם בכל הבעיותנאום הרכל החברי כנסת מתיישבים... כל אחד מכין את ה
הוא שוב מודד מדידות מדויקות... שוב בודק... מתח לא נורמלי שורר   ו... ולפתע הס הושלך באולם... ושוב הכהן נכנס!!!! 

הכהן פותח בדבריו  לנאומו של הכהן...כולם מקשיבים  בעולם... ואז הכהן מבקש את רשות הדיבור... כל המדינה מרותקת...
היינו צריכים לגשת לפיזור )והריסת(  אפילו בסנטימטר לא פשה!!! אם הנגע היה מתרחב ב"ה ואומר: איש בשורה אני!!!! הנגע

חוץ מזה הכנסת... אבל ה' נתן לנו צ'אנס ובשלב זה לא צריך לעשות כלום!!! ולכן אני מכריז כעת על פיזור נוסף בקריאה שניה... ו
אנחנו נאלץ לחלוץ את האבנים שיש בהם את הנגע ונוציא אותם מחוץ למחנה ובמקומם נשים אבנים חדשות... ושבוע הבא שוב 
נבא לבדוק...  ושוב צעקות... קריאות גנאי לכל עבר... כל אחד צורח על השני... מפרט את כל התיקים והפשעים שלו מעודו עד 

 א נורמלי... מה הולך להיות פה בסוף שבוע הבא... היום הזה... ותכל'ס... מתח ל
... אמנם אנחנו מסגירים את הבית שבעת ימים כנסת נכבדה... תבינו את המצב: לקח שוב את המקרפון והודיע הכהןאבל!!!! 

את הבית  מדברים הרבה מאוד לשון הרע... זה בכלל בכלל לא משנה מי אשם ומי לא אשם... שנית... אבל למה??? כי בבית הזה
ד: שאתם צריכים כעת ועכשיו להפסיק לדבר אחד בגנות השני!! אם בשבוע הקרוב יהיה שינוי בגישה שלכם הזה מעניין דבר אח

אנחנו נראה את זה בקירות ואם לא אנחנו גם נראה את זה... ואז זה כבר יהיה סופי!!!  ושוב הכנסת מתפזרת ושוב צעקות... 
ברשת המקוונת... ועבר שבוע ימים ושוב הכנסת מתאספת... וכעת מתח עצום... כולם נכנסים  וראיונות לתקשורת... והכפשות

 וזהו!!!! למשכן הכנסת... והלם!!!!! הנגע חזר לאבנים החדשות... אוי אוי אוי... שוב הכהן מגיע...
ג' שבועות... הכהן נותן ארכה של כעת הוכרז סופית על פיזור הכנסת... איזה פיזור... הריסת משכן הכנסת על שנמצא בו נגע ב

כמה שעות... ומגיעים עשרות משאיות ומפנות את כל תכולת משכן הכנסת... כל הכסאות... כל השטיחים... כל התמונות... כל 
 האביזרים... ולאחר כמה שעות מתחילה מלאכת הנתיצה...

. יתכן שזה הכסף שהחביאו שלא ינתן ליראי ה'... אוי... שכחתי להוסיף שבאמצע הנתיצה לפתע מצאו שם כספת עם הרבה כסף..
 עכ"פ ככל הנראה זה יהיה סופו של משכן הכנסת... בית המנוגע!!!

אבל בינינו... אותנו צריך להטריד משהו אחר לגמרי... כן... משכן הכנסת הוא בית המנוגע... אבל בל נשכח שחז"ל אומרים: שנגעי 
רים בתשובה זה מגיע לבגדים ואח"כ זה מגיע רח"ל לנגעי עור בשר... אותנו צריך הראשונה... ואם לא חוזבתים זו התחנה 

להטריד כמה הבית הזה משפיע עלינו... כמה הוא חודר אלינו... כמה הוא עוטף אותנו כמו בגד ומעסיק אותנו... וכמה זה משפיע 
ה מלמדת אותנו שלשון הרע זה משהו התור זה מה שבאמת צריך להטריד אותנו!!!על המידות שלנו מנפש ועד בשר...  

א נותר לנו אלא להישמר מנגע שמדבק... זה משהו שיכול להרעיל אבנים... יכול להדביק משטחים... יכול לחדור לבגדים ו.. ול
 הצרעת, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו.."
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 בקרוב ממש

 כלך אצל נגעים ואהלות...
מה שנכתב בפתח הגיליון אודות "גופי כהמשך ל

 תורה" של פרשה זו שאנחנו פחות מכירים אותה... 
יש בפרשת תזריע מצורע פרשה לא כ"כ ארוכה 
שהייתי ממליץ עליה בתור מדגם.. לטעום את 
הסגנון ואת השפראך של עסק התורה מסוג נגעים... 

 הייתי ממליץ על נגעי בגדים!!!!
.. אבל סו"ס נגעי מדובר אמנם באחד מהנגעים.

בגדים חולקים רשות לעצמם כך שלא מוכרחים 
להיות בקיאים בכל הפרשה... תפתח את הפרשה הזו 
ותתחיל ללמוד אותה פסוק פסוק בעיון!! כלומר: 
תדקדק בכל מילה... מה אני מתכוין?? בתורת כהנים 
יש כלל ברזל... אין מילה אחת בחומש ויקרא 

ו דרשה... תורת כהנים מיותרת!!!! אין!!! כל מילה ז
נמשלה בשיר השירים ל"מעיו עשת שן" זה כמו 
שיניים שעומדות מסודרות אחת ליד השניה... 
כידוע: לכל שן יש את השורש שלה ואת התעלות 
שלה... אם עשית לשן אחת טיפול שורש ומבנה 

שקל... זה לא מזיז לשן  0222וכתר ושילמת על זה 
לה, השורש שלה שלידה!!! לכל שן יש את התעלה ש

ואת מה שהיא אומרת... )רק בבריאות... לא 
בכאבים...( על אותו משקל: כל מילה בתורת כהנים 
שהיא חוזרת על עצמה זו דרשה!! ברור?? זה 

 המוטיב!!!!
)ששם זה ממש וכעת נתחיל ללמוד את הפרשה הזו 

 בולט( 
בגד צמר, או בבגד --והבגד כי יהיה בו נגד צרעת... ב

בשתי או בערב, לפשתים ולצמר או בעור פשתים, או 
או בכל מלאכת עור... שמת לב לרשימה?? נמנו פה 

 )ובחמשה מתוכם כתוב את המילה או(שמונה סוגי בגדים, 
הלאה... פסוק הבא... והיה הנגע ירקרק או אדמדם 

בגד או בעור או בשתי או בערב או בכל כלי עור... -ב
וד"פ או( שמת לב?? כעת שוב נמנו חמשה בגדים )

הלאה... שתי פסוקים לאחמ"כ: וראה את הנגע.. כי 
פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בעור לכל 
אשר יעשה העור למלאכה שוב התורה חוזרת על 
חמשה בגדים, )וג' פעמים או...( בקיצור: אם תמשיך 
לעבור על הפרשה אתה תגלה שכל הרשימה הזו 

פעם חוזרת על עצמה עוד ששה פעמים!!! כל 
בסידור אחר... ופעם כתוב נגע, ופעם אחרת כתוב 
צרעת, ופעם כתוב שניהם ביחד... ואני כעת רוצה 

 לעצור כאן!!! 
הנה... הבאתי לך פרשה בתורה... שאנחנו מחונכים 
שאין מילה אחת מיותרת... וכל או... וכל פעם 
שהתורה חוזרת על שם של בגד יש פה דרשה!!! 

עקיבא... רבי עקיבא  הנה לך!! זה מה שעשה רבי
ישב על כל "או" ועל כל "בגד צמר או בגד פשתים" 
ודרש כל מילה בפרשה זו ובכל התורה כולה... אנחנו 
אולי פוגשים את הדרשות האלו בכל מיני דפי גמ' 
כאלו שאנחנו מריצים אותם כי... כי אין שם רייעד... 
אבל ר"ע ישב על זה!!!! וזה מה שהוא מסר 

.. ועל זה כתוב שמשה רבינו הגיע לתלמידים שלו.
לבית המדרש של ר"ע ושמע מה שר"ע דורש... ואמר 
לקב"ה: יש לך אדם כזה ואתה רוצה ליתן תורה על 

 ידי??? 
אז הנה... מותר לנו להכיר לכה"פ שיש כזה מקצוע 
בתורה... מותר לנו לדעת שלדרוש פסוק בתורה זה 

ישבו לא וורט לפרשת שבוע, זה גופי תורה שעליהם 
רבותינו.. אז הנה... לפניך מדגם קטן... מומלץ בחום 
ללמוד את זה בתורת כהנים עם פירוש המלבי"ם 

 ותראה איך שלכל מילה יש דרשה... 
אם תרווה נחת תוכל להתחיל ללמוד את כל פרשת 
ויקרא צמוד לתורת כהנים, ולפירוש המלבי"ם 
שהטיב לבאר איך כל דרשה נצמדת ליתור או 

תחשוב כמה עבודה מחכה לך... תנסה פה  למיעוט...
לספור כמה תיבות יש רק בפרשת ויקרא!!! כמספר 
התיבות ככה יש דרשות על כל מילה... )ובחלק 
מהתיבות גם על כל מיני אותיות של וא"ו החיבור 
וכדו'( אז שוב נסכם ונסיק: הרבה עבודה לפנינו... זה 
 מתחיל בש"ס... אבל אחרי הש"ס עדיין מחכה לנו

תורה שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים...  
 כלך אצל נגעים ואהלות... 

 



“ 

 

 איזו עבירה עשה הזב שהוא צריך לכפר עליה?
מדובר בארבעה סוגי  כ פ ר ה ! ! ! למי שלא יודע... הנושא של הפרשה שלנו... זה ד' מחוסרי  

מי הם?? זב!! זבה! יולדת!! מצורע!! אז בשלמא: מצורע...  כפרה!!!אנשים וטומאות שצריכים 
מקובלנו שצרעת מגיעה בעוון לשון הרע... נו... את זה אני מבין... דברת לשון הרע...?? אז הנה 

זה יש קרבן כפרה...  צרעת... ואחרי הצרעת... עכשיו צריך בין הייתר גם לכפר על זה... בשביל 
יולדת?? נו... גם את זה אני יכול להבין... סו"ס יש לנו את המדרש שאומר שגם יולדת עוברת על 

 איזה חטא של נדר... אז גם בייחס אליה מובן למה צריך כפרה... 
איזו עבירה עשה הזב שהוא חייב כפרה?? זיבה למי שלא יודע...  רבונו של עולם: אבל זב ? ! ? ! ?

זיבה זה סוג מסוים של מחלה!!!! סוג של דלקת מסוימת!! שלא ידוע לנו שהמחלה הזו מגיעה 
בגלל איזה עוון... ובכל זאת מי שחולה במחלה הזו... לא זו בלבד שהוא היה חולה... לא זו בלבד 

ב... לא זו בלבד שהוא הלך לקופת חולים... לא זו בלבד שהוא שהוא היה מסכן והוא לא הרגיש טו
על מה??? על איזה חטא??? על מה  כפרה!!!שילם הרבה כסף בבית מרקחת... הוא גם צריך לתת 

 ולמה? 
--- 

 הביאור בזה הוא כך:
אני סבל במקצועי... פעם מישהו קרא לי שאסחוב לו  הסיפור הראשון הוא:לפניך שני סיפורים: 

שולחן לבית... סחבתי לו את השולחן.. העליתי לו את זה עד הקומה הרביעית... אנחנו  איזה
מגיעים... הבן אדם מסתכל על השולחן... ו... ועשה פרצוף... יש פה חריצים... קריץ פה... קריץ 
שם... מה זה צריך להיות??? הרסת לי את השולחן... ואז כמובן התחיל הויכוח... האם אני אשם או 

?? עד כמה הייתי צריך לארוז את השולחן לפני שהעליתי אותו או שלא?? האם אני לוקח לא
אחריות על חריצים או לא??? האם זה קרה לי באונס או בפשיעה??? בקיצור: האם אני צריך 

 ...    עד כאן הסיפור הראשוןלשלם על הנזק או לא... 
לבית  לעצמי!!התור שלי לקנות ספה עברו כמה שבועות והפעם הגיע  כעת ניגש לסיפור השני:

וכפי שכבר הקדמתי... אני הרי סבל במקצועי... העליתי בכוחות עצמי את הספה עד הבית...  שלי!!!
ו... והנה שוב... רק הגעתי הבייתה... קריץ פה... קריץ שם... פה נקרע הריפוד... שם השתפשף... נו... 

אשם או לא?? האם זה קרה לי בפשיעה או האם אני  הפעם שוב נשאלה השאלה בחלל העולם:
מה זה משנה!! למאי נפקא מינה באונס??? האם אני חייב לשלם או לא???   נו... מה התשובה? 

זו הספה שלי... וזו הפשלה שלי... וזה הקריצים שלי... ומי  סוף סוף אם אני אשם או לא אשם??
לא אחר!!! אז מה זה כבר משנה אם שהולך לסבול מהחריצים האלו מכאן ועד עולם זה רק אני ו

נו... ואז מה...??? לכן מה? לכן כבר  אתה יודע מה... בא נניח שאני לא אשם...הייתי אשם או לא... 
אין פה חריצים? המציאות היא שיש פה חריצים!! בין אם אני אשם ובין אם לא המציאות היא 

 ....   שיש פה כעת חריצים
  שם או לא???מתי זה כן משנה האם אני פה א

כשמדובר בספה של מישהו אחר... ואני זה שהעליתי אותה... כאן זה מאוד משנה!!! כי כאן 
כאן כל השייכות שלי לספה הזאת... זה רק האם  שלי...!!!ואילו האשמה היא  שלו!!!החריצים הם 

שאני לא אני אשם או לא... אם אני אשם אז אני צריך לשלם על החריצים האלו... אבל אם התברר 
אבל אשם... אז מה אכפת לי... מצידי.. תשאר עם החריצים האלו.. העיקר תעזוב אותי לנפשי... 

כאן זה כבר לא משנה האם אני אשם... כאן בין אם אני אשם ובין לא... כשמדובר בחריצים שלי?? 
 החריצים הם שלי וחבל לי!!!! )לכן זה אף פעם גם לא יקרה... כמובן...( 

---  
דהיינו: הפרה אדומה תבא  -תבא האם ותקנח צואת בנהפרה אדומה חז"ל אומרים משפט:  בפרשת

עומדת לה האמא ושואלת: במה אני  )דהיינו חטא העגל... שהפרה היא האמא של העגל...(ותטהר צואת בנה 
אשמה?? למה אני צריכה לנקות את הלכלוך של בני?? במה חטאתי שאני צריכה לישא באחריות 

אף אחד לא אמר שאת אשמה!!! זה  נו.. מה התשובה??? אמא יקרה:ל הבן שלי??? המעשים ש
אם היית  שלך!!!זו הספה  שלך!!והוא הבן  שלו!!!!ממש לא קשור לאשמה! אז מה כן?? את אמא 

רק המטפלת שלו והיה קורה משהו... השאלה הייתה: האם את אשמה או לא?? אבל כאן זה הבן 
שלך אז מה זה משנה אם את אשמה או לא.. סו"ס זה בן שלך. ואם הוא  אבל ברגע שזה הבן שלך...

 אז רצים איתו לטר"ם... לא בגלל שאת אשמה, אלא בגלל זה הבן שלי... פתח את הראש 
--- 

 עד כאן המשל... כעת ניגש לנמשל:
הקב"ה שלח אותנו לעולם... בשביל מה?? בשביל שנהיה אנחנו בעלי ההטבה!!! ונבנה את העולם 

זו  האחריות הגמורה למעשינו!!!בשביל זה הקב"ה מסר בידיים שלנו את  שלנו בידינו!!!!הבא 
שהוא רוצה הסיבה שהקב"ה לא מוותר... החוסר ויתור הזה נובע דווקא מרוב רחמיו של הקב"ה 

לכן הוא עשה אותנו האחראים  לאפשר לנו להיות הההבעלים הבלעדיים של ההטבה שלנו...
 שינו... שאנחנו ורק אנחנו נישא בתוצאות וההשלכות של מעשינו... הבלעדיים על מע

אם נעשה איזה קריץ וחריץ בספה שלי... לא תמיד זה משנה אם אני  עבודת ה' זו הספה שלנו!!!!!
אשם או לא אשם... לא תמיד זה המדד... כי בסופו של דבר זו הספה שלי ויש בה חריץ... והיחיד 

בעיניים זה אני... ולכן אני צריך לתקן את זה... ובאמת הלכתי לנגר...  שיסבול מזה וזה יפריע לו
שקל.. הייתי בהלם: מה??? למה שאני אשלם?? מה... אני  588והוא אמר לי שהתיקון עולה 

 שלך!!!אשם?? נו... תנחש מה ענה לי הנגר: אתה לא משלם כי אתה אשם... אתה משלם כי זה 
 שיהיה לך חריץ!!! אז תשלם!!! חריץ!! ואם אתה לא רוצה לךויש 
--- 

מה אשם הזב שהוא חייב להקריב כפרה??? וכי איזו  עבירה הוא עשה  מקודם נשאלה השאלה:
 שהוא צריך לכפר עליה???

 התשובה היא: שהשאלה בכלל לא מתחילה:
הזב לא אשם בכלל... אף אחד לא אמר שהוא אשם... כי הוא באמת לא אשם!!! נו... אז למה הוא 

יך לתת כפרה...?? כי... כי זיבה זה סוג של קריץ... התורה מגלה לנו שזיבה זו מציאות של צר
 -טומאה וקלקול בעולם...  ואת הקלקול הזה צריך לתקן... רגע... למה שאני אתקן? מה... אני אשם

זה הקניין שלך!! זה  אצלך!!שואל הזב?? התשובה היא: ממש לא!!! פשוט זה הקלקול שנעשה 
נצחים שלך והתורה מגלה לך: שבבנין הנצחי הזה שלך קרה איזה קלקול... ואת הקריץ הזה הנצח 

צריך לתקן... לא בגלל שאתה אשם... אלא בגלל שאתה הבעלים!!! אמנם לא באשמתך!!!! אבל 

 ש ל ך ! ! ! !בהחלט  זה 
--- 

 וזה היבט מאוד חשוב שצריך אחת ולתמיד לדעת אותו: 
ר לילד... זה שתינוק זה... זה תינוק הבורח מבית הספר... כל ההבדל בין אדם מבוג

כשתינוק עומד מול איזה בעיה... הוא עסוק בלהתנער ולברוח מזה ולהסביר למה הוא 
פטור... זה מה שנקרא פגיעתן רעה... אבל למבוגר יש קניינים משלו שהוא בעלים 

לות... אתה הבעלים... זה עליהם... ולא תמיד זה עניין של אשמה... אלא זה עניין של בע
 הרכב שלך.. זו הסחורה שלך... זה המפעל שלך... אז קח אחריות עליו... 

 מי שרוצה להיות ברבות הימים בעל ההטבה!!! 
 זה רק אם הוא יפנים שהוא גם בשלב זה בעל החסרון שלה!!!!

 אם אתה רוצה שיזקפו לבעלותך הבלעדית את ההטבה!!! 
 אה בשלב זה על החסרונות שלה!!!זה רק אם תקבל אחריות מל

כל אמא יודעת שאם היא רוצה ברבות הימים לרוות רוב נחת מבנה... ולהכריז בגאון: זה 
בני!!! אשר בך אתפאר...  זה רק בתנאי.. שכבר עכשיו... כשהוא בן שנה... גם  שלי!!!!הבן 

 לא כ"כ נעים... ותקחי אחריות מלאה על מעשיו... גם כשזה  זה הבן שלי!!!עכשיו תכריזי 
--- 

אם היינו אורחים בעולם הזה... אם העבודת ה' הייתה משהו מהסוג של סבל שעושה את 
האם אני העבודה שלו והולך הבייתה... אז באמת כל הנושא וכל הנידון היה מתחיל ונגמר: 

אז זהו שלא!!! אנחנו לא פועלים אלא קבלנים!! עבודת ה' היא  אשם או לא אשם???
 !!!שלנו!!!!

רבונו של עולם: דווקא תכננתי להקריב קרבן פסח... אבל מה אעשה שנטמאתי בטומאת 
אתה ממש לא אשם!!! אתה פטור...  מה התשובה??מת... נו.. אני אשם או לא אשם?? 

הכל בסיידר...  ואכן באמת אם כל השיקולים שלנו היו מתחילים ונגמרים ב"האם אני 
אז עד עצם היום הזה לא היה לנו פסח שני... ומעולם לא היינו עבדי ה' אשם או לא..." 

ממילא כאן ויהי  זו הספה שלנו!!! זו עבודה שלנו!!!עבודת ה'  אז זהו שלא!!! אמיתיים... 
אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם... והם מגיעים למשה רבינו בתחינה... נכון.. אנחנו לא 

סח... נו... ולכן זה נקרא שהקרבנו?? למה נגרע? ברגע אשמים שאנו לא מקריבים קרבן פ
 שהשאלה הזו הגיע משייכות פנימית לעניין ה' לא השיב אותם ריקם... 

--- 
 זו נקודת ההבדל הכי עמוקה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו:

עובד ה' חי בגישה שעבודת ה' זה המגרש הפרטי והאישי שלי!!! ואילו מי שאינו עובד 
א מגיע לעבודת ה' מתוך נקודת הנחה שאני צריך לדפוק כרטיס אצל הרבש"ע... ה'... הו

ולא נותר לי אלא לנמק על פי חוק האם אני אשם או לא אשם... לא נותר לי אלא להצליח 
להוציא מהרופא אישור מחלה למה החסרתי בפעם העשירית מלקרא ק"ש בזמנה... אני 

חריצים..  אני בסה"כ אצטרך להוכיח הסבל של הספה של הרבש"ע... אם יהיה בה 
 שהחריצים האלו לא באשמתי וזהו... שלום עלייך נפשי...

 אז זהו שלא!!!! זה לא הספה של הרבש"ע!!! זו הספה שלך!!!
אתה מתעסק נטו עם העולם הנצחי שלך!!!! אתה הבעלים הבלעדי על ההטבה שלך!!! 

ם כל היום עושים עסק ובשביל זה אנחנו פה!!!! מישהו פעם טען לי: למה את
מכשרויות?? מה פשר החשדנות והרחרחנות הזו?? מה... אתה באמת חושב שהקב"ה 
יבא אליך בטענות למה לא היית עוד יותר חשדן... ולמה סמכת על כשרות פלונית ולא 
פלונית...??? דווקא נהניתי מהשאלה... חשבתי עליה.. בסך הכל הוא באמת צודק... מה... 

בא אלי בטענות למה לא חשדתי במערכת כשרות פלונית ש... ש... שלך הקב"ה באמת י
 תדע... אולי היא לא מספיק משוכללת??  

אתה צודק מאה אחוז... הקב"ה לא יבא אלי בטענות...  נו... מה התשובה??? אמרתי לו:
וכי אכפת לו כי תתפלא לשמוע... לקב"ה זה ממש לא משנה... כן... זו גמ' מפורשת: 

לקב"ה זה ממש לא משנה... אז למי  ה בין שוחט מן הצוואר לשוחט מן העורף...לקב"

זו הספה שלי!!!!! אם חלילה וחס אני אכשל  "לצרף את הבריות"זה כן משנה?? לי!!!! 
במאכלות אסורות!!! זה יהיה החריץ שלי... אני אשאר המטומטם שנכשלתי בונטמתם 

מטום הזה לנצח.. זו סחורה שלי... והיות וזה בם... רק אני הוא זה שאצטרך לחיות עם הט
שלי... אז בספה שלי אני לא רוצה שיהיו חריצים... גם לא חריצים כאלו שאני לא אשם 

 בהם... אני לא מחפש להיות לא אשם... אני רוצה שלא יהיו חריצים... 

... כשאתה צריך לסחוב איזה רהיט לבית שלך לכן... מהניסיון האישי: עצה טובה קמ"ל:
לקומה רביעית... אם אתה לא ממש חייב להזמין סבל... אני מציע לך שתעשה את זה 

כי כמה שהסבל לא רוצה להסתבך... וכמה שהוא ישתדל  אתה יודע למה???לבד... 
לעשות הכל כדי שלא יקרו כל מיני פשלות... עדיין... סוף סוף הספה היא לא שלו... ולכן: 

בספה... הוא יותר עסוק בעצמו שלא להיות אשם מבחינתו יותר ממה שהוא עסוק 
בפשלות שחלילה יקרו בספה שלך... לכן עם כל הכבוד למיומנות שלו... הוא כעת לא 
עסוק בספה אלא בעצמו!!! אבל כשאתה תסחוב את הספה... אתה באמת תדאג שלא 

 ..יקרה לה כלום... כי לך באמת חשוב שיהיה לך ספה חדשה ללא חריקות ולא קריצים.

 כן כן!!!! זו עבודתנו!!! להבין שעבודת ה' זו הספה שלנו!!!!

 ואם זו הספה והרהיט שלנו... אז לכן קוראים לנו חרדים!!!
 חרדים על המצוות!! חרדים על ההטבה הבלעדית שלנו!!!

 וחרדים על הנחת רוח שכ"כ חשוב לנו לעשות לאבינו שבשמים...
---  
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 על הפרשה פנינים

 )הפטרת תזריע, מ"ב ה י"א( ויקצף נעמן וילך ויאמר הנה אמרתי אלי יצא יצוא ועמד וקרא וגו'
 צריך לצאת אליו? ישעלאמפני מה חשב נעמן ש

 ובכלל, מדוע שלח עשר ככרי כסף, ששת אלפים זהב, ועשר חליפות בגדים (לעיל פסוק ה')?
 לומר: ויש

היתה בקיאה בהלכה. והיא אמרה לנעמן את הלכות  ,שאותה נערה ששבו מארץ ישראל(זוטא פ' פנחס) מובא בספרי 
חשב שצריך להביא  הרבה כסף, כיודיני טהרת מצרע. וכיון שבטהרת המצרע יש חילוק בין עשיר לעני, נעמן שלח 

: ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן וכו', (י"ד ג')בן לפי עשרו, ומה שחכה שיצא אליו, כי למדה אותו שכתוב קר
 ן חכה שאלישע יצא אליו ויקרא לו.לכ

 ות בגדים, כי שמע שבגדי המצרע טמאים ורצה להחליף בגדיו.ולכן גם הביא הרבה חליפ
 

, אמר פעם לפניו, שחלוקה לשון בני אדם מלשון תורה, כי בשפה רפואית,  לם הרטומש 'ר רופאו האישי של רבנו, ד"ר
ה שצריך לבריאותו  אומרים שהאדם חולה, וכאשר עשה מ ם גבוה,גמא מי שלא עלינו סובל מלחץ דוכשאדם חולה, לד

נרפא, נחשב שהאדם התרפא מחליו, ואלו בתורה אצל מצרע אנו מוצאים שהנגע חולה ולא האדם חולה, וכשנרפא, ו
 כתוב שנרפא המצרע מן הנגע. נה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע', ולאנתרפא הנגע, וכלשון הפסוק: 'וה

ר את דרכיו, הרי  שהאדם משפת היא דבר חיצוני שלא שיך לעצם האדם, וכערהסכים רבנו להסברו של הרופא, שהצו
 ממילא הוא מרפא את הצרעת ונשאר בריא!

ובאמת, הרי כל ענין הצרעת 'אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע', כלשון 
 .ם סוף פרק ט"ז מטמאת צרעת"הרמב

 )(שבענו מטוביך  
 

 
 

 פרשת תזריע מצורע 425 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

 הערות הקוראים
 לסדר 'וביום השמיני ימול בשר ערלתו' - תשפ"אאייר 

ורצוני להוסיף כמה דברים בענין הבריתות והסנדקאות של מרן שר התורה   -ח' של חג הפסח "מאד נהניתי מ'הדברי שי
   .שמשתדל מאד בזה כידוע שכתבתם בתחילת החוברת

לאחוז התינוק   שחומדין ומתאויןמה  :ז"לו ' מילה ברמב"ם פ"ג הל"הלבהות מימוניות' ב'הגהמבהיל יש לשון .א
 עיי"ש  יש סמך לדבר במדרש שוחר טוב וכו'  בשעה שנימול על הברכיים ולהיות בעל ברית, בזה

גם האדמורי"ם משתדלים הרבה בסנדקאות, ואף נוסעים לחו"ל בעבור זה, כמדומה לפי זכרוני שהאדמו"ר .ב
 יות סנדק.ממכנובקה זי"ע לעת זקנתו טרח לנסוע ללונדון לה

וידוע , זי"ע עיקר הסיבה שמרן כ"כ משתדל בזה הוא כפי שאמר בעצמו כי כך ראה אצל החזו"א ואצל אביו.ג
בשבת ברח' רמב"ם חוזר זי"ע שמעתי מאחד שראה את החזו"א  ,שכל אורחותיו לפי מרן החזו"א זי"ע

כי היה קשה לו לראות ברחוב בטלית ועיניו שכיסה פניו וראה , שגר לעת זקנתו מהלך רב מביתומסנדקאות, 
היה סנדק שלו  זי"ע שליט"א שהוא היה הילד האחרון שהחזו"א סיפר לי הרב י. ג. אגב: ( אלו המטלטלים בשבתאת 

שהרי היה מבאי ביתו  ז"ל לרוב קירבתו לאביו זי"ע , והחזו"א ט"ו חשון תשי"ד בערב שבת לפני פטירתו בליל שבת
 .)ב ב'הגהות מיימוניות' הנ"לתויות סנדק רק כאילו לקח לעצמו בפשיטות וכמו שכשאפי' לא שאל רשות לה ,המקורבים

בשבת,  הי"ו לברית שעשה אחי ז"ל לסנדקאות בבית אבי שליט"א גם אני לפני עשרות שנים לויתי את מרן  .ד
מני  [ובחזור כשהגענו למקום מסוים נפרד מ מהלך נכבד מבית מרן.בקצה השני של העיר והיה זה ברח' טבריה 

ב. לא להטריח בחינם   -א. שאין מכיר העיר ולכך צריך מלוה  -בינו נא זאת  -ואמר מכאן אני כבר יודע הדרך 
 .ממקום שמכיר]

א. להמשיך לרך הנימול  זי"ע  שאלתי את מרן מה לכוין בהיותי אצל הנכדים שלי סנדק ואמר לי בשם החיד"א .ה
....וגם כאן כתמיד ניכרת הענוה הגדולה שאינו שומר  שנים נשמה קדושה ב. שלא יפגום בריתו ג. שיאריך ימים ו

ניחא לו לתת   לעצמו שום דבר וחושב שהאיש הפשוט יכול להיות סנדק ולכוין כמוהו [דרך אגב לשאלתי לא
זכרוני שפעם פגשתי למרן במעלית  עוד אספר לפי חולה אלצהיימר] לבדעתו כגון לאיש שאינו צלול  אותסנדק

 וענה לי בענוה גדולה כדרכו בקודש. דבר הלכהבחזרתו מברית שם ושאלתיו  של אולם 'יד עזרא'
                                                                   

    טפר יצחק א. -תודה רבה על הכל                                                                          
 

 

מרת מלכה מחלה הגר ע"ה בת   "נלע
 הרב מרדכי זיסקינד ז"ל  

 תנצב"ה -נלב"ע ג' אייר תשס"ו 
 הונצח ע"י ידידינו החשוב  

   ממקרובי רבינו
 מרדכי זיסקינד הגר שליט"א ר'



  קרבה שנת השבע (ה)
  תחילת שנת שישית

י להעתיק כאן דברים מרתקים אכהמשך לפעילות הגדולה סביב לימוד הלכות שביעית, כד
ביותר, שכתב נכד רבינו, רבי אריה קניבסקי בחודש אייר תשע"ה, אמצע שנת השמיטה 

  פנימי היוצא לאור על ידי ארגונו רב הפעלים 'אורחות יושר', ואלו דבריו:  הקודמת בגליון
...גם ממרחק הזמן שחלף, ואלפי האנשים שעברו מאז בחדרו של סבי, עדין אני זוכר בבירור 

, (שנת תשע"ג)את היום בו החל סבי להורות "ללמוד שביעית", היה זה לפני כשנה וחצי 
ה הארורה, נכנס לסבי ומירר בבכי על מצבו הנורא. סבי יהודי שגילו בריאותיו את המחל

הקשיב בשימת לב ואח"כ אמר, "תיכף כבר שמיטה, תתחיל ללמוד הלכות שביעית והקב"ה 
  יעזור שתזכה ל"וצויתי את ברכתי", לרפואה שלימה"...

היה זה כאמור בתחילת השנה השישית! עד שעתידה שנת שמיטה להיכנס, תחלוף כמעט 
ש עוד לא העלה בדעתו לעסוק בנושא זה, אולם סבי כבר התעקש: אם בכל שנה... ואי

חג שלושים יום קודם החג כבר דורשים מענינו של חג, בשמיטה שדיניה מרובים ונמשכים 
על פני שנה שלמה, וביחוד שדינים רבים כבר מתחילים קודם שנת השמיטה בפועל, הרי שראוי להתחיל ולעסוק בזה 

  שישית.כבר בתחילת השנה ה
  

  ללמוד הענין ולשמור הדבר היטב 
שאלתי ביום ה' כ' אדר תשס"א בענין עצרת התעוררות  הגר"א מן שליט"א מעיד: 

שעושים על הסתלקות אברך יקר אחד ז"ל, ו"הספד" אין עושים משום שלשים יום 
  רות?קודם החג, מהו הספד ומהו התעור

תשובה: הספד הוא על הנפטר, והתעוררות מה שהציבור צריך להתעורר, ולספר שבחו 
  ולומר מה שיש ללמוד ממנו גם זה בכלל התעוררות.

לשאלה במה לעורר את הציבור אמר: צריך לשאול את הרבנים במה צריך חיזוק. 
 תנן: דבר בא(אבות פ"ה מ"ח) לשאלה מהו דבר השוה לכל נפש, השיב: במשנה 

לעולם כו' ועל פירות שביעית, ושם מ"ט: בד' פרקים הדבר מתרבה, במוצאי 
שנת תשס"א היתה מוצאי שביעית) (שביעית מפני פירות שביעית, והנה המצב כיום 

  הוא כמו מגיפה, גם הסכנה מהערבים, וצריך לחזק שביעית!
  שאלה: מדברים לפני ציבור שכולם שומרי שמיטה.

זה משפיע על כלל ישראל, כמאמר ר' ישראל סלנטר שכאשר  -תשובה: ללמוד הענין ולשמור הדבר היטב ולדבר מזה 
   דרך שיחה א' תרכ"ז)( הפרוש מאישישוק מתרפה בהתמדה הסטודנט מפריז מחלל שבת

  
  רבעי שנה לפני שמיטה שלושת

ללמוד בחברותא עם ראש קהילות יעקב  שזכהגם הגאון רבי אברהם הורביץ זצ"ל, 
זצוק"ל בשמיטה תשי"ט למדתי עם מו"ר הגה"ק  ...(אורחות רבינו) זי"ע, מעיד בספרו 

נו: למדנו כל הסוגיות בבבלי בעניני שביעית, מסכת כל הלכות שביעית, סדר למוד
הר"ש, כל הירושלמי שביעית וכן סוגיות בירושלמי השייכות  שביעית המשניות עם

וחזו"א, (ביד החזקה) לשביעית בגמרות אחרות בירושלמי, כל הלכות שביעית ברמב"ם 
נו זה , למודהקדמנו למוד אחד לפני השני)(איני זוכר אם למדנו לפי הסדר שכתבתי יתכן ש

וסיימנו בערך לפני סוף התחלנו כשלשת רבעי שנה לפני שמיטה  ,נמשך כשנה וחצי
   עכ"ל. השמיטה, למדנו כל יום משעה עד שעתיים

  
 
  

  
  
  

  
  
 

  

  

  

  
  

 
  

  

 

                                          
  

 

 פנינים על הפרשה
 לשון הרעבעניני 

ויודע שיפסקו   ,עבר עבירת תנועה, והמשטרה מבקשת עדות
קנס או   -תורה  ויודע שיפסקו שלא על פי דין שלא על פי דין 

צריך להעיד כדי שלא ישנה הדבר שוב.  בית סוהר, מה יעשה? 
א  אמרו שאין כאן בארץ ישראל דינ ]שליט"א[חמי  ובשם

שגם בית דין היה   -תנועה  דמלכותא דינא, אבל לגבי חוקי
 א.ה.( דינא.ים, יש משום דינא דמלכותא ק להם חוקמחוק

ות, ויש כבר מילתנו אמורה בהקדמה, כי אין כאן פסקי הלכ
 .)צורך בשאלת חכם בכל מקרה

לפני  חיים ביקש מתלמידיו שילמדו לדבר  החפץ אמא לי רבנו.
הציבור לא שומע ויושן, אמר להם אף   ריציבור ואמרו לו ה

מונע מהם לדבר   אם התועלת היא שבשעה זו שמדברים הוא
לשון הרע, ואם המדבר בשעה זו מנוע מלדבר דברים אחרים,  

 כדאי. זה
 (כל משאלותיך)                    

. קבלת  זכרונות מערב שמיטה
 קהל של רבינו בשנת תשע"ה

 

   וספרתם לכם 
 במ"ח קנינים התורה נקנית

 ּוִמְתַרֵחק ִמן ַהָּכבֹוד  
שרבינו שליט"א מעולם לא סידר קידושין לאנשים, ואמר  כידוע

בענוה שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין ושנינו (קידושין ו' א') 
כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהי' לו עסק עמהן.  
אמנם היה פעם אחת שסידר לאחד שנישא בשנית שהיה תלמיד 

שהפציר מאד ברבינו, ואמר שמוכן לקחת אחריות על חכם 
 עצמו אם יהיה איזה בעיה הלכתית.

 
במהלך כל השנים התפלל רבינו בביהכ"נ לדרמן למטה,  כידוע

והיה יושב באמצע ביהכ"נ ולא ישב במזרח מימיו. וכשעבר 
המנין של רבינו להתפלל בקומה השניה של הבית הכנסת, הכינו 

בית הכנסת, ולא הסכים בשו"א לשבת   לרבינו מקום במזרח של
במזרח, ואמר "אני לא רב", והוכרחו לסדר לרבינו מקום באמצע  

 הבית הכנסת סמוך לקיר הצפוני של הבית הכנסת.
 (קנייני חיים)                                         

שטין זצ"ל עם  לדמרן הגר"י א
כ"ק אדמור מצאנז שליט"א  להבחל"ח 

 מחזקים את שומרי השמיטה

רבינו בשמחה משפחתית  
רוקד יד ביד עם הגאון רבי  

ועם  (מימין) הורביץ אברהם 
 .)משמאל(הג"ר משה ברזם 


