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                                     dirshu@dirshu.co.il :לקבלת הגליון למייל תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'גליון מס' 302חנינים לחרשת וישלח

כאשר רב אהרן-לייב שמע מחיו את תכנית הנסיעה, אמר: "ליחא, כיון שאתה 
יוצא לאמריקה, הייתי מעוניין לעשות אתך עסק...". ר' ליחא הסתכל על ראש 

הישיבה, וראש הישיבה הביט עליו בחזרה, ממתין לתגובתו. "מצוין..." – הגיב 
ר' ליחא בחיוך מלא תמיהה. "ליחא, זה עסק רציני..." – אמר לו. "זה עסק, 

שאתה יכול להרוויח מיליון דולר מזומן" – חידד רב אהרן-לייב את המתח...

העסקה הגדולה שמרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, הציע לר' ליחא ישראלזון שליט"א

"ִּכי ַחַּנִני ֱאֹלִקים ְוִכי ֶיׁש ִלי ֹכל" )בראשית ל"ג, י"א(

מעשה שהיה בעני ושמו רב אהרן-לייב, שהיה לעשיר בתבל.
הגאון  של  בנו  ישראלזון,  ליפא  )הרב  ליפא  הרב  שמו  משכניו,  אחד 
רב  של  לליבו  וקרוב  אלישיב  הגרי"ש  מרן  נכד  ישראלזון,  יוסף  רבי 
ולנסוע  חשובה,  למטרה  ישראל  מארץ  לצאת  התעתד  אהרן-לייב(, 

לאמריקה.
הזהב  הכסף,  אליל  עם  פנים  אל  פנים  נפגשים  כידוע,  בארה"ב,  שם 
אלישיב  הגרי"ש  מרן  לסבו  להיכנס  נהג  נסיעה,  כל  לפני  והדולרים. 

ולמרן רב אהרן-לייב, לקבל עצה וברכת הדרך.
כדי להצטייד בברכה   ,)5 חזון איש  )ברחוב  הוא עמד בחדר  גם כעת 

המחממת והמעודדת.
אך החעם שלא כתמיד. המתינה לו החתעה:

כאשר רב אהרן-לייב שמע מפיו את תכנית הנסיעה, לפני שהושיט לו 
יד לברכת הצלחה, נתן בו מבט היורה גיצי חכמה ואמר:

מעוניין  הייתי  לאמריקה,  יוצא  שאתה  כיון  מה?  יודע  אתה  "ליחא, 
לעשות אתך עסק...".

ר' ליפא הסתכל על ראש הישיבה, וראש הישיבה הביט עליו בחזרה, 
ממתין לתגובתו.

"מצוין, ראש הישיבה מעונין לעשות איתי עסק... מצוין!..." – הגיב ר' 
ליפא בחיוך מלא תמיהה.

"ליחא, זה עסק רציני!..." – אמר לו.
כמותי...  אברך  עם  לעשות  הישיבה  לראש  אפשר  כבר  עסקים  'אלו 

אולי יש כאן לועג לרש?', חשב לעצמו.
דולר מזומן", חידד רב אהרן- יכול להרוויח מיליון  "זה עסק, שאתה 

לייב את המתח.
ר' ליפא הפסיק לחייך במבוכה. והרהר בקול: "מה ראש הישיבה רוצה 

ממני, מה כוונתו?...".
"זה לא צחוק זו עסקה של ממש..." התעקש רב אהרן-לייב.

נו, נו...
שקט שלפני עסקאות גדולות, דממה.

צילום: שוקי לרר
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ובכן.
"האם אתה חוגש גבירים באמריקה?"

ר' ליפא השיב בחיוב.
"גם גבירים גדולים?"

"זה בתכנית שלי לפגוש כאלו".
"תיחגש גם עם מליארדרים?"

"לכאורה כן" – השיב ליפא.
גדול ממני, אתה  יותר  גביר  אם אתה חוגש שם באמריקה  נא:  "שמע 

מקבל מאיתי מיליון דולר מזומן...". מיליון דולר!!
ר' ליפא כבר לא ידע מה קורה וכיצד עליו להגיב. הוא הסתכל על רב 

אהרן-לייב בחיוך נבוך - - -
שני הצדדים של העסקה, הביטו זה על זה.

ואז הגיעה הפתעה:
התרומם רב אהרן-לייב מכסאו, לקח את ר' ליפא בידו – יד ביד, והחל 

לפסוע בבית.
נעמד סמוך למקרר.

פתח הרב את המקרר, ממש כך, והצביע על התכולה בשאלה: "תאמר 
לשבת.  מאכלים  יום,  ליום  אוכל  ב"ה  יש  משהו?  כאן  חסר  האם  לי, 
שאין  בשבילי,  ומועיל  נצרך  דבר  חסר  האם  ותחחש  תבדוק  בבקשה, 

כאן".
משם פסעו ונעמדו ליד ארון הבגדים.

פתח רב אהרן-לייב את הארון: "ראה כמה בגדים יש לי, לשבת ולימי 
חול, קיץ ולחורף, וכי חסר משהו?!"

נכנס איתו יד ביד למטבח. הצביע ראש הישיבה על מה שיש בו: "כלי 
בישול, כלי אכילה, כל מה שצריך, מה אין לי כאן? גשמיות - לא חסר 
מה  לעשות  משתדל  אני  "וברוחניות  בלחישה:  הוסיף  ואז  כלום!".  לי 

שצריך...".
אחז בחוזקה בידו של ר' ליפא: "ליחא, אני שואל אותך, האם יש אדם 
בעולם עשיר יותר ממני?! ואם בכל זאת תמצא שם באמריקה, תקבל 

מה שסיכמנו!".
התיבות הללו נאמרו בעוצמה, בעוז ובגבורה.

הרב ליפא היה נסער. הוא היה בערפול חושים קל. קד קידה, הושיט יד 
ונפרד לשלום ולברכה, ויצא לשדה התעופה.

את  ושוב  שוב  לעצמו  ליפא  הרב  מלמל  התעופה'  ל'שדה  בדרך 
אני  וברוחניות  כלום!  לי  חסר  לא  הכל,  לי  יש  "גשמיות,  המשפט: 

משתדל לעשות מה שצריך".

המטוס המריא, יצא לדרך. לחפש את העשירים של העולם...

החיחושים
מחצי  לאיש.  מאיש  בארה"ב  עובר  תפקידו,  מתוקף  ליפא  הרב  היה 
ובתווך  כספים,  להשיג  מיליארדר  ל...  וממיליונר  למיליונר,  מיליונר 
ניסה גם את מזלו למצוא את העשיר הגדול בעולם, יותר מרב אהרן-

לייב.
ולא מצא.

ובעיות עם עורכי הדין שלו. השני, היה  לו על מתח רב  האחד סיפר 
נראה כבר יותר מאושר, אבל גילה את אוזנו כי מכרסמת לו בחיים צרה 
מתמשכת בתוך הבית, גם ילד שעבר תאונה ה' ירחם. לשלישי בכלל 
לא היתה מנוחה, כי יש לו מיליארד ורוצה שני מיליארד, הוא בריצה 

מטורפת אחרי הכסף.
שכדי  ביותר,  מהגדולים  אחד  של  הטירה  בפתח  עמד  הוא  אחד  יום 
חשב  הוא  דקות.  כשש  במשך  הטירה  בתוך  נסע   , שלו  לחדר  להגיע 
כל הזמן לעצמו 'הנה הגעתי לעשיר ביותר בין היהודים'. בעיצומה של 
הפגישה הידידותית, לוחש לו המיליארדר אמירה בלתי צפויה: "אם 
 3 על  צ'ק  כעת  לך  אתן  ושלווה,  רוגע  של  אחד  חודש  לי  תבטיח  רק 
מיליון דולר" )הרבה יותר ממה שהרב שטיינמן הבטיח לו(. כמה מסכן 

האיש...
מיליונר  עם  מביך  רגע  לו  היה  הקודש,  לארץ  בחזור  הטיסה  לקראת 
כולכם  ולא שכמותך חברים שלי,  "לא אתה  ואמר:  שהתאונן קשות, 
ידידים של הכסף. הנני אדם בודד ללא ידידים. אין לי כבר אמון באיש, 
מכבדים  הם  כי  והילדים,  כרעייתי  הקרובים  משפחתי  בבני  לא  וגם 
ואוהבים אותי בגלל הכסף, עם אינטרסים, אין לי ידיד אחד לרפואה 

בעולמי!"...

ר' ליחא שב מחו"ל
לאחר שהרב ליפא שב ממסעו, נכנס לקבל ברכת שלו' עליכם מרב 
שבינינו  העסקה  האם  מצאתי.  לא  "עדין  אותו:  ועדכן  אהרן-לייב, 

תקפה גם לנסיעה הבאה?" – שאל.
"בוודאי!", היתה התשובה.

"אז אני ממשיך לחפש..." – אמר, ועל פניהם של שני צדדי העסקה, 
התפשט חיוך )חיוכו של רב אהרן-לייב היה, חיוכן של צדיקים שבכל 
פרק  נתן  דרבי  באבות  שמובא  הראשון,  לאדם  הקב"ה  שהראה  דור, 
לצאת  שעתידין  הדורות,  כל  הוא  ברוך  הקדוש  שהראו  "מלמד  לא: 

גליון 'לקראת שבת' יו"ל בחסות 
'אמונה וחסד' דפוס וכריכייה בע"מ 02-6715501

--------------------------------
זיכוי הרבים בהפצת גליון זה 

לעי"נ הרה"ח בנימין ב"ר דוד צבי רוזנטל זצ"ל
נלב"ע ר"ח אב תשע"ו

המשך בעמוד 28
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הוחלט ביניהם שאותו ידיד ילך לצידו של ר' בן ציון חלמן, בזמן שצועד 
ברחוב, ויאמר לו כי יש יהודי יקר שאינו רוצה שהרב יראה אותו בעת 

השאלה, ומצד שני הוא מעונין לשמוע תשובה מהרב באוחן אישי, והנה 
היהודי נמצא כעת מאחורינו. שניהם היו משוכנעים שהרב חלמן לא 

יסובב את ראשו, ולו רגע אחד... 

מושגים גבוהים של שלימות במידות טובות, של הגאון רבי בן ציון חלמן זצ"ל

"ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָשֵׁלם" )בראשית ל"ג, י"ח(
"שלם בגוחו..., שלם בממונו..., שלם בתורתו..." )רש"י(

כיהן הרב פלמן  'נחלת משה', שם  יהודי בר אוריין מנכבדי קהילת 
כך  לנו,  שסיפר  וכפי  הרב.  של  נדירה  קיץ  חופשת  על  סיפר  כרב, 

נספר לכם, כמעט מילה במילה:
אותו יהודי שיחי' נכנס לבית הרב, בעיצומם של שלושת השבועות, 
לקראת חודש אב, והניח כסף על השולחן. פתח ואמר: "כבוד מורנו 
ורבינו, הנה כסף לרב עבור קניית מזגן, שיהיה בבית שלכם לפחות 

מזגן אחד!".
היה זה בימים ההם, לפני חצי יובל שנים, כאשר עוד היו בתים רבים 
בבני ברק שלא היה בהם מזגן. וכמובן שאחד מהבתים הללו היה בית 

הרב פלמן.
הרב פלמן חיבב את כוונתו ואת רצונו לתת לו מזגן, והגיב: "תודה! 
יכול להתקין מזגן, כי אין לי אפשרות  ישר כוח! אבל כעת אני לא 
נאלץ  שבשבת  הדבר,  ופירוש  שבת,  לגנרטור  המזגנים  את  לחבר 
מכבוד  ההיפך  וזה  הממוזגים,  השבוע  ימי  לעומת  בחום,  לשבות 

שבת, לכך אינני יכול לקחת את הכסף!".
היהודי לא רצה להחמיץ את ההזדמנות ליהנות תלמיד חכם מנכסיו, 
זאת  כל  עם  ציון:"  בן  לר'  אמר  לכן  חיים,  הנותנת  רבה  זכיה  שזו 
אשאיר את הכסף ביד הרב, לדידי הוא כבר שייך לרב. ויעשה הרב 

בכסף מה שליבו חפץ".
הרב הרהר רגע קצר, ולא סירב.

ואף הסביר מדוע ולשם מה הוא לוקח.  ר' בן ציון לקח את הכסף, 
וכך אמר:

כשבועיים  לנוח  מאיר'  'בית  למושב  נוסע  אני  שנה  שמידי  "היות 
בחודש אב, אקח את הכסף לענין זה של החופשה".

היהודי הנכבד שמח לשמוע כי הרב יהנה מהכסף, ומיד החל לפסוע 
לכיוון דלת היציאה.

ואז הוא שומע דברים תמוהים ומרתקים:
חתנו של הגאון ר' בן ציון, שקודם לכן ישב בשתיקה בצידי החדר, 
התקרב לשולחן של הרב ותמה בקול: "לשם מה השווער צריך כסף 
לנו חינם אין כסף,  ניתן  'בית מאיר'? הרי המקום  לחופשה במושב 

בנדיבות ליבו של ראש הישיבה. אנו מתאכסנים בחדרי פנימיה של 
בחורים )כפי שהם נראים( ללא תשלום. אפילו הנסיעות מבני ברק 
'בית מאיר' לא עולות פרוטה, כי רבי ישראל פלמן – אחיו של  עד 
השווער, מסיע אותנו ברכבו, אם כן לשם מה אנו צריכים כסף, ועוד 

כסף גדול?!"...
התמיהה היתה תלויה בחלל הבית.

עמד  היציאה.  דלת  ידית  על  ללחוץ  מסוגל  היה  לא  הנדיב,  היהודי 
בציפייה לשמוע מה תהיה התשובה.

ר' בן ציון היה גאון השתקנים, אבל לנוכח תמיהה כזו נאלץ לענות, 
והנדיב שומע. התשובה: "אתה צודק, לא עולה לנו כסף. אך אסביר 

לך מה שקורה כאן:
סבורה  אמא  ירושלים,  בהרי  אוויר  להחליף  יוצא  אני  שנה  "מידי 
מועיל.  שהדבר  מרגיש  אני  ובאמת  לבריאותי,  חשוב  מאד  שזה 
עם  קצת  לצאת  הן  גם  שזקוקות  משפחות  יש  בקהילתנו  אבל, 
הילדים, הם חייבים את זה, אך אין להם פרוטה! תמיד כאשר אני 
מיטיבים  ולא  בכאב  מהולים  והאוויר  המנוחה  מאיר,  לבית  נוסע 
איתי לחלוטין, היום אשלח להם כסף, שיוכלו גם הם לצאת קצת 
יהיו   – זו  בשנה  מאיר'  ב'בית  והאוויר  המנוחה  אז  או  הילדים.  עם 
לנו  ותהיה  כוחות  נחליף  ה'  בעזרת  וראוי!  טוב  נופש  מושלמים! 

אפשרות לשוב רעננים".
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יצא מהחדר חתנו של ר' בן ציון בכפיפות קומה, יצא מהבית היהודי 
נדיב הלב. ונשם לריאותיו אוויר פסגות.

מושגים בבין אדם לחברו.

הילכו שניים יחדיו איש אחרי רעהו?!
יהודי בני ברקי היה נתון בבעיה אישית מפותלת. חלק מהבעיה היה 
בכך, שמיאן לשוחח עליה עם איש, בוודאי לא עם אנשי יעוץ. הוא 
חשש שמא מישהו יידע על כך. וכיון שכך היה קבור עם צרתו בתוך 
את  לו  אין  עצמה...  מהבעיה  יותר  גדולה  צרה  לפעמים,  וזו  עצמו. 

הסיוע הנצרך, שהרי נאמר: "דאגה בלב איש ישיחנה" - לאחרים.
אחד מחבריו הקרובים הבחין במצוקתו ושוחח איתו עליה. היהודי 
'אדם גדול': "אני  אמר לו בחרדה כי אכן הוא חושש להתייעץ עם 
שלי  שהסיפור  אדם  בשום  אמון  לי  ואין  יתוודע,  שהדבר  פוחד 

ישתמר בסודי סודות".
הידיד הבריק לאמור: "וכי אתה לא נותן אמון, לדוגמא, בר' בן ציון 

פלמן? וכי הוא יספר לאיש?!"
שמע היהודי את השם, ולא יכול היה להכחיש כי ממנו אין לחשוש. 
אך עדיין התחמק ואמר, כי עם כל זאת הוא מתבייש לשאול שאלה 
אישית כל כך לא נעימה. "זה מסובך בשבילי, הייתי מעדיף שר' בן 

ציון בכלל לא ידע מי השואל..." – אמר.
לאחר מחשבות, הגה ידידו רעיון נוסף מבריק: הוחלט ביניהם שאותו 
ידיד ילך לצידו של ר' בן ציון בזמן שצועד ברחוב, ויאמר לו כי יש 
יהודי יקר שאינו רוצה שהרב יראה אותו בעת השאלה, ומצד שני 
הוא מעונין לשמוע תשובה מהרב באופן אישי, והנה היהודי נמצא 

כעת מאחורינו.

באופן  ראשו  את  יסובב  לא  פלמן  שהרב  משוכנעים  היו  שניהם 
אינסטינקטיבי, ולו רגע אחד. וכך , השואל ישאל בקול כשהוא הולך 

מאחור, והרב פלמן ישיב בקול ופניו לא יראו ולא יסתובבו.
כך עשו.

ואכן כך היה. ר' בן ציון קלט מיד את מהות המצוקה של האיש, לא 
הניע את ראשו, וביקש שהאיש יתחיל לשאול.

לאחר שהשאלה נשמעה, חשב ר' בן ציון מספר דקות. הם המשיכו 
בפסיעות איטיות  האחד לצידו של הרב והשני מאחורי הרב.

ואז הרב השיב בקול רם, כמובן עם הראש לפנים: "תתנהג בוותרנות, 
ובמקרה הזה )כמו ברוב המקרים( הוותרנות תסלול לך כאן את הדרך 
הנוחה, הבעיות ילכו ויפחתו עד שייעלמו כליל. זו הדרך המועילה!"

השיח הסתיים.
הרב המשיך בדרכו ישר. האיש שמע לעצת החכם, וויתר, והבעיות 

הלכו, נעלמו והתאדו.

העיניים אינן משוטטות
בשולי ההליכה הזו, יצויין כי בבני ברק שלפני חצי יובל, עוד הכירו 
יהודי ששלט בעצמו כמלאך: רבי דוד פוברסקי זצוק"ל, ראש ישיבת 

פוניבז'.
סתם  נטו  לא   - בברגים  מחוברים  כאילו   - שלו  האישונים  העיניים, 
אלא  זז  היה  לא  והראש?  למעלה.  ולא  שמאלה  לא  ימינה,  לא  כך, 
תאי  כל  השתתפו  בה   – צוות'  'ישיבת  אחרי  רק  מיוחדת.  בהוראה 
הראש והגיעו בסוף לכלל החלטה: כעת יש להניע את הראש ימינה 

או שמאלה - רק אז הראש הסתובב.
לממכר  הקיוסק  ליד  יום  מידי  עובר  היה  פוברסקי,  דוד  רבי  הגאון 
לישיבה.  בדרכו  דסלר(,  הרב  ברחוב  הישיבה'  )'כיכר  ועוגות  שתיה 
הבחורים שהיו באותה עת בקיוסק כדי לקנות עוגה או סיגריות, לא 
היו נחבאים ממנו ביראת כבוד, אלא רק מצטופפים בצד בדרך ארץ 
עד שראש הישיבה יעבור. היה מובטח להם שהוא לא יסתכל ימינה 
ולא היה להם צורך להסתתר או להתחבא. הם הכירו  או שמאלה, 
בכך שהוא פוסע עם עצמו ועם תורתו, ואינו פונה בשום אופן לשום 

צד.
רבי בן ציון דיבר פעם על אודות הנהגתו זו של רבי דוד פוברסקי, 
תענוג  הראש".  את  לסובב  לא  כך  לנהוג  עצום,  תענוג  "זה  וסיים: 

אמיתי...
העז פלוני לתמוה: "מנין לך הרב פלמן שזה תענוג של ממש להתנהג 

כך?"
"בבקשה ,תנסה ותטעם, זה ממש ככה!", אמר.

כלומר? אני מדבר מנסיון....
גבוהים  אחוזים  הוא  גם  רכש  פלמן,  ציון  בן  ר'  כי  ידע  שהכיר,  מי 
למחשבות  קודש  שיהיו  והראש,  האישונים  נענועי  על  שליטה  של 

קדושות ולא ינועו שלא לצורך.
אז מה החלא שהיה ברור לאותו יהודי, כי הרב חלמן ילך וידבר איתו 

אך לא יראנו כלל? הוא הכיר את ר' בן ציון!

)מתוך הספר 'ספר ללא שם'(

התמיהה היתה תלויה בחלל הבית. 
היהודי הנדיב, לא היה מסוגל 
ללחוץ על ידית דלת היציאה. 
עמד בציחייה לשמוע מה תהיה 
התשובה. ר' בן ציון היה גאון 
השתקנים, אבל לנוכח תמיהה 
כזו נאלץ לענות, והנדיב שומע
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באחרית ימיו, אמר מרן הגרא"מ שך זצ"ל חירוש מבהיל על הסיבה 
לחלוקה שעשה יעקב, מדוע הציב את השחחות וילדיהן בראשונה. הסיבה 

לכך: כיון שביזו אותם, ואם כן, כיון שהם מבוזים - הרי שהקב"ה יהיה 
לצדם וישמור עליהם יותר מכל האחרים, ולכן אחשר להציבם במשלחת 

הראשונה לעשיו...

אוצרות וחנינים מהגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א 

ההתדבקות בדרכיו של הקב"ה, עשויה להביא את האדם לַׁשנות את 
התייחסותו לאנשים אומללים וקשי-יום, בדיוק כפי שהקב"ה עצמו 
זצ"ל  עושה. הבה נשמע דברים מבהילים שאמר מרן הגרא"מ שך 

באחרית-ימיו, ונלמד גם אנחנו כיצד להתנהג עם האנשים הללו:
בפרשת 'וישלח' )בראשית, פרק ל"ג פסוקים ו'-ז'( מגלה לנו התורה, 
בשפחות  תחילה  בחר  הוא  עשיו,  עם  נפגש  אבינו  יעקב  שכאשר 
השניה  המשלחת  לעשיו;  ראשונים  ייגשו  שהם  דהיינו  ובילדיהן, 

היתה של לאה וילדיה, "ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו".
וההסבר לסדר זה הוא כפי שרש"י מביא, ש'אחרון אחרון חביב'. 
ושואלים המפרשים, איך אפשר להפלות בין דם לדם? האם בגלל 
יותר  במקום  אותו  להציב  מותר  מהשני,  חביב  פחות  שהאחד 

מסוכן?

בספר  מבהיל.  פירוש  זצ"ל  שך  הגרא"מ  מרן  אמר  ימיו  באחרית 
ישעיה )נ"ז ט"ו( נאמר: "כי כה אמר רם ונשא וכו' מרום וקדוש אשכון 

ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים".
דהיינו, שלא כמו שנוהגים אנשים, שכאשר הם רואים אדם שפל-
רוח, מתרחקים ממנו ואינם חפצים בקרבתו, השי"ת מתקרב יותר 

ויותר אל אדם כזה ושוכן בקרבו, ואף משרה את שכינתו עליו.
"זו הסיבה", הסביר מרן ראש ישיבת פוניבז' זצ"ל, "לחלוקה שעשה 
אותם,  שביזו  כיון  בראשונה,  הציב  וילדיהן  השפחות  את  יעקב. 
והראיה מהפסוק בפרשת וישב )בראשית, ל"ז ב'( 'והוא נער את בני 
בלהה', ומסביר רש"י - 'כלומר רגיל אצל בני בלהה, לפי שהיו אחיו 

מבזין אותן והוא מקרבן'.
"ואם כן, כיון שהם מבוזים, הרי שהקב"ה יהיה לצידם וישמור עליהם 
יותר מכל האחרים, ולכן אפשר להציבם במשלחת הראשונה לעשיו. 
אחר-כך הציב את לאה, כיון שהיא היתה אהובה פחות מרחל, ורק 

לבסוף את רחל"...
שהשי"ת  שיידעו  שבורי-לב,  אנשים  לעודד  כדי  אלה  בדברים  יש 
קרוב אליהם יותר מלאנשים אחרים, וקירבה זו יכולה להביא אותם 
למצב שבו יוכלו להתפלל בכוונה גדולה יותר, ולבקש מלפניו יתברך 

שיושיעם ויצילם מהצרה שבה הם מצויים. 

עובר לצד השני של המדרכה

זצ"ל,  שך  הגרא"מ  מרן  של  הנ"ל  היסוד  על  קצת  להתעכב  כדאי 
ולהחדירו אל תוך ליבנו. שהרי מי אינו מודע לכך, שמטבעם של בני 

אדם שהם אינם מחבבים את האנשים האומללים וְקֵׁשי-היום! 
אבל  ולבביים.  חייכנים  נחמדים,  אנשים  ליד  להיות  מעדיף  אחד  כל 
כשהוא נתקל עם מי שאפוף בצרות, הוא מעדיף לעבור לצידה השני של 
המדרכה. למה? – ככה! כי יותר נעים לדבר עם מי שפניו קורנות ֵמאֹוֶׁשר. 
השי"ת  שאצל  ביודענו  לנו,  להיות  צריכה  גדולה  שמחה  ברם, 
רבים מביעים את מידותיו  בדיוק הפוך. פסוקים  פועלים  העניינים 
של השי"ת, המחבב דווקא את העני והאומלל, את הדך ואת הנכלם, 

ואת כל מי שהעולם אינו מאיר לו, לכאורה, את פניו. 
גם בסליחות אומרים: "רחמנא דעני לעניי, ענינא" - פירוש, ה' העונה 
לעניים, תענה לנו; "רחמנא דעני למכיכי רוחא, ענינא" - פירוש, ה' 
העונה לשפלי-רוח, תענה לנו. למדנו, שאחת ההגדרות המובהקות 
של בוראנו יתברך ויתעלה היא - שהוא מקשיב לאומללים ולמסכנים. 
ברום דרגתו, ומשמי-שמים, כשאינספור מלאכים ושרפים מקיפים 
להם  ולסייע  הללו,  נכאי-היום  אל  להביט  השי"ת  מעדיף  אותו, 
דווקא  ולכן,  אדם.  בני  של  מדרכם  הגמור,  ההיפך  במועקותיהם. 

צילום: בעריש פילמר
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יותר מכל  יכולים למצוא דלת פתוחה אצל השי"ת,  האנשים הללו 
אדם אחר. 

כל  את  לעזוב  היא,  להם  לייעץ  שאפשר  היעוצה  העצה  ולכן, 
השתדלנויות המיותרות אצל אנשים אחרים, ולהשתדל לזכות רק 
צרותיהם  מכל  ויחלצם  להם  שייטיב  שבשמים,  אבינו  של  לקרבתו 

ומצוקותיהם - יותר מכל השתדלנים האחרים.

כיון שדיברנו בענין האויבים הקמים עלינו, נציין שהאבסורד הנורא 
וכשאירן  ידי',  ועוצם  ב'כוחי  המשתעשעים  אנשים  עוד  שיש  הוא, 
אנשי- וגם  רח"ל,  ישראל,  לארץ  פצצות-אטום  בשיגור  מאיימת 
ואומרים,  חושבים  הם  באיומיהם,  לזלזל  שאסור  יודעים  המקצוע 
ש'לנו יש מטוסים יותר טובים, שבכוחם לפגוע בכל פינה באירן, גם 

בכור האטומי' - - -
כל ילד קטן בחיידר יודע, שלא כך צריכה להיות תגובתו של העם היהודי 
נגד האיומים המזעזעים הללו! כל ילד הלומד את תורתנו הקדושה, יודע 
- שהבריאה משועבדת  גדולי התורה  ובכוחם של  שרק בכוח-התורה, 
להם - נוכל בעזרת השם להתגבר על כל אויבינו הקמים עלינו! זו היתה 

האמונה שליוותה את עם ישראל במשך כל הדורות!
שמסתמך  מי  כל  על  לרחם,  צריכים  ממש  של  רחמנות  רחמנות, 
על  'הממונים  של  להתרברבותם  ומאזין  החדשים',  'המטוסים  על 
הביטחון' המציגים את פעלוליהם של מטוסי 'אדיר', ומתגאים בכך 
מול אומות העולם, תוך-כדי השמעת הצהרות של "כוחי ועוצם ידי 

עשה לי את החיל הזה".
המדרשות,  בתי  את  בקביעות  פוקדים  שאינם  אלה  גם  זאת.  עוד 
שמעו על ענני הכבוד שבצלם חסה העם היהודי. ברם, בניגוד ְלמה 
שמקובל לחשוב שהמדובר במונח שמיימי, שלא ניתן כלל להשגתנו, 
אנחנו רוצים 'לגלות' שגם בדורנו אפשר 'לייצר' את העננים ששמרו 

על העם בעת לכתו במדבר, בארץ ציה וצלמוות. 
גם בכוחנו-אנו 'לייבא' את השמירה הזו לארץ ישראל, ולהבטיח בכך 
המצויים  וטילי-הטילים  הטילים  כל  מפני  בציון,  היושב  לעם  הגנה 

בידי אויבינו. 
כיצד?

צדיק'  'שפתי  בספר  מצאנו  הכבוד  ענני  של  הייצור'  'סודות  את 
שני  מפיות  היוצאים  האדים  כי  מאשרים  הטבע  "חוקי  הכותב: 
שלום  אוהב  הכהן  אהרן  באוויר.  יחד  מתחברים  אוהבים,  אנשים 
ורודף שלום, בהשפעתו אהבו כל ישראל איש את רעהו, ומן האדים 
שעלו מפיות ששים ריבוא בישראל, התחברו יחדיו ונוצרו ענני כבוד 

בזכות אהרן", עכ"ל.
נפגשים  אהובים  ֵרעים  שני  כאשר  שלנו:  למלים  זאת  נתרגם 
רוחניים,  אדים  מפיהם  יוצאים  וברעות,  בחיבה  יחדיו  ומשוחחים 
האדים  מתחברים   - כלל  בהם  מבחינות  לא  ודם  בשר  שעיני  והגם 
הללו יחדיו באוויר ומהם נוצרים ענני הכבוד, שבכוחם לשמור עלינו 

מכל פגע רע.
יש בדברים אלה כדי להתוות לנו דרך בחיים, ו'ִמְרשם' בדוק ומנוסה 

לחיזוק בעניינים שבין אדם לחברו. 

"קטונתי מכל החסדים"...  )בראשית ל"ב, י"א(

לרפואה  סטודנט  אלינו:  שהגיעה  מעניינת  שאלה  על  כאן  נספר 
השתלם ברפואת שיניים, ולמד את כל הפרטים,  אבל את התואר 
הרשמי של 'רופא שיניים' הוא לא יכול היה לקבל, עד שיוכיח בפני 

הממונים שהוא יודע לעקור שן. 
ולא מצא.  לו שן,  הלה חיפש בנרות אדם שצריך או מוכן שיעקרו 
אחת  לו  שיעקור  לפניו  ה'מתחנן'  מאביו  הודעה  מקבל  הוא  והנה, 
לי  ותעקור  בוא אליי  ולכן  לך פרנסה,  רוצה שתהיה  "אני  משיניו... 

שן, וכך תוכל לעבוד כרופא שיניים", אמר האב.
השאלה היתה, האם מותר לעשות זאת לאבא? - אני חשבתי להתיר, 
כי כל האיסורים שנאמרו באבא, חלים רק כאשר האבא אינו רוצה 

שיעשו לו זאת, אבל כאן הרי האבא מתחנן! 
שהתבטא  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  מרן  גיסי  את  כך  על  שאלתי 
בכך  שיש  היא,  שכוונתו  וחושבני  זאת!",  להתיר  לי  "קשה  ואמר: 

זלזול כלפי האבא. 

 הוראה מיוחדת ששמעתי ממרן 
הגרי"ש אלישיב, בענין כיבוד הורים

זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  ממו"ח  פעם  שמעתי  מיוחדת  הוראה 
לצעוק  החלה  שאמא  במקרה  היה  המדובר  ואם.  אב  כיבוד  בענין 
באמצע הלילה שאבדו לה השיניים התותבות, ועוררה גם את בנה 

משנתו על-מנת שיחפש את האבידה...
כזה,  במקום  השיניים  נמצאו  ולבסוף  מצא,  ולא  וחיפש  חיפש  הבן 

שאף אחד לא יכול היה לחשוב עליו...
בלילה השני החלה שוב האמא לצעוק שנאבדו לה בגדים, ועוררה 

את בנה. כך בלילה השלישי, וכן הלאה. 
הבן לא ידע מה לעשות, ועד היכן הוא מחויב בכיבוד אם. 

והנה, גיסי מרן הגר"ח אמר, שכיון שיסודה של מצוות כיבוד הורים 
הוא הכרת הטוב, שהרי ההורים התאמצו לגדלו ולחנכו, והוא מחויב 
להשיב להם כגמולם הטוב, צריך אפוא לבדוק עד היכן הם-עצמם 

היו מתאמצים בחינוכם. 
אם גם כאשר הילד היה מעיר את הוריו בלילה, והיה צועק שאבד לו 
חפץ פלוני, הם היו קמים לילה אחר לילה ומחפשים את האבידה - 

גם הבן מחויב לעשות זאת להוריו. 
כשאמרתי זאת לפני מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, אמר שהדבר 
בין אדם  היא  הורים  כיבוד  שמצוות  לפי השיטה הסוברת  רק  נכון, 
לחברו, דהיינו כנ"ל, מצד הכרת הטוב. אבל מי שסובר שמצוה זו היא 
- הרי החיוב כלפי ההורים הוא אינסופי,  חיוב של בין אדם למקום 

והבן צריך לעשות כל מה שהם מבקשים. 

)קטעים מלוקטים מתוך הספר 'שבת בשמחה' בעריכת הרב משה מיכאל צורן שליט"א(
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לחעמים בעת התחילה היה חומק אל תחת טליתו של אביו, שהיתה 
משולשלת על כל ראשו, כשחניו הקדושים מוסתרים בתוכה. בתור ילד 

קטן הוא השתוקק מאד להשתתף עמו בתחילתו, ושם ראה את אביו 
הצדיק שוחך נהרות של דמעות בתחילתו הנרגשת!

הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א, על כוחה של תחילה

"ֱאֹלֵקי ָאִבי ַאְבָרָהם וגו' ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים וגו', ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד 
ָאִחי ִמַּיד ֵעָשׂו" וגו' )בראשית ל"ב, י'-י"ב(

אלו  מפסוקים  לומד  קסט.(  דף  )ח"א  דידן  בפרשה  הקדוש  הזוהר 
סדר תפילה: ראשית, במה שהקדים יעקב אבינו עליו השלום שבח 
הבורא לפני בקשתו, ללמד שצריך איש ישראל לסדר תחילה את 
לפרש  שצריך  שנית,  בקשותיו.  לבקש  כך  אחר  ורק  הבורא,  שבח 
בתפילה  להסתפק  ולא  ובקשתו,  תפילתו  את  בברור  פיו  בשפתי 

כללית בלשון כוללת של הצלחה.
ואינו  שמונה,  בגיל  התייתם  זצ"ל,  השולחן'  'מעדני  בעל  מורי  אבי 
ראש  רבינוביץ,  גמליאל  רבי  הצדיק  הגאון  אביו  מבית  הרבה  זוכר 
ישיבת קישענוב זצוק"ל. בין הדברים שנותרו חרותים בזכרונו והיה 

מספר על כך תמיד, הוא בענין התפילה:
לפעמים בעת התפילה היה חומק אל תחת טליתו של אביו, שהיתה 
משולשלת על כל ראשו, כשפניו הקדושים מוסתרים בתוכה. בתור 
ילד קטן הוא השתוקק מאד להשתתף עמו בתפילתו, ושם ראה את 

אביו הצדיק שופך נהרות של דמעות בתפילתו הנרגשת!
כל אימת שנזכר בכך, למרות שעברו כבר יותר משמונים שנה מאז, 

היה בוכה מחדש, באמרו שנשפכו שם שני נהרות של דמע!

האחים הקדושים, רבי אלימלך והרבי רבי זושא זצוק"ל, בעת שערכו 
את גלותם הידועה, הגיעו לעיירה אחת בפולין של מעלה, שם מצאו 
זורח ומאיר בשמים ובארץ.  ונעלה, שהיה  בחור בעל נשמה גבוהה 
הם התפלאו כיצד זכה לאור מופלא רום מעלה כזה, ושאלו את אמו 
איך זכתה לבן חשוב כזה, שמא בעלה תלמיד חכם או צדיק נסתר 

וכיוצא.
שבת  בכל  אבל  פשוט,  איכר  הוא  שבעלה  להם  סיפרה  האם  אך 
מגיע  כאשר  השבת,  זמירות  את  ובכיסופין  בדבקות  שר  כשהוא 
ובמצוות"  בתורה  עוסקים  בנים  ובני  בנים  לראות  "ויזכו  לפיסקה: 
הוא  משתפך  רב  זמן  הפוגות.  מאין  גדול  בבכי  פורץ  הוא  הרי  וכו', 
בדמעות, ופעמים שהוא נופל מתעלף לארץ מתוך תפילתו, וצריך 

לעוררו ולהקימו.
"אם כן", אמרו האחים, "הרי הכל מובן, שכן אין לך דבר העומד בפני 

התפילה!"...

הדור,  צדיקי  מגדולי  לאחד  נעשה  הימים  וברבות  הנער,  גדל  ואכן 
הלא הוא הרב הקדוש רבי דוד מלעלוב זצוק"ל.

ללמדנו עד היכן מגעת כוחה של תפילת אבות ואימהות על בנים. 
יש להרבות בבכיות ותחנונים להצלחת הבנים והבנות בכל ענייניהם 

לטובה ולברכה.

היתה  זצוק"ל,  קרויזר  זונדל  רבי  הצדיק  הגאון  מורנו,  של  תפילתו 
בדבקות פנימית, ותמיד קבועה ומסודרת. בהזדמנות אחת אמר לי, 

שמעולם לא דילג סדר קרבנות בתפילה.
הוא היה יושב במנוחה, ואומר במתינות ובישוב הדעת את כל סדר 
כמונה  גדולה  בכוונה  סוף,  ועד  מתחילה  במילה,  מילה  התפילה, 

מעות.
להתחזק  מבקשו  הוא  מצוה,  בר  בחור  לנינו,  שכתב  אחד  במכתב 

בענין התפילה, וכה כותב לו:
"תזכור תמיד שתפילתך היא לפני ה', ושרק הוא יכול לעזור ולסייע 
לך בכל דבר! תתבונן ותחשוב בזה, שכל דבר ממש הן דבר קטן והן 
דבר גדול, הכל בידו יתברך בלבד, ולכן יש לבקש ולהתפלל על כל 

דבר".

Yaakov Lederman/Flash90
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מתוך  מתפלל  תמיד  היה  זצוק"ל,  חיים'  ה'חפץ  בעל  הגדול,  רבינו 
הסידור דייקא. גם את ברכת המזון היה מברך מתוך סידור, ואפילו 
ברכות רבות, כגון ברכת 'אשר יצר' וכיוצא בזה, את הכל היה אומר 

רק מתוך סידור.

זצוק"ל,  מרוז'ין  השרף  הקדוש  הרבי  לפני  פעם  שהגיע  שמעתי 
מצוא,  עת  בכל  להתענות  מרבה  היה  הוא  גדול.  סגפן  שהיה  יהודי 
אך כנראה כתוצאה מכל אותן תעניות וסיגופים נחלש גופו, ולא היה 

יכול לעסוק בתורה ותפילה כהוגן.
הרבי הקדוש ציוה עליו להפסיק לאלתר עם כל התעניות והסיגופים, 

ובמקומם להתחיל להתפלל מתוך הסידור מילה במילה.
לא  כידוע,  חסידים,  שאצל  זו,  להוראה  שהטעם  חשבתי  בשעתו 
הנדרשת  השמחה  את  מאד  שמפריעים  וסיגופים,  מתעניות  אחזו 
זו עבודה  בעבודת השם. אך לאחר שהעמקתי בדבר ראיתי, שגם 

קשה לא פחות מלהתענות יום יום, כשצריך להתפלל אך ורק מתוך 
הסידור מילה במילה, ולא לומר שום תפילה בעל פה...

סיפר לי איש נאמן מיקירי קרתא דשופריא, שהוא מקפיד מנעוריו 
לומר 'תיקון חצות' בכל לילה.

ובדיוק  בחצות,  התעורר  לא  מסויימת  סיבה  מחמת  אחת  פעם 
ומתוך הרעש שנוצר התעורר  ביתו,  גנב אל תוך  לילה פרץ  באותו 
תכף לאמירת 'חצות'. מיד כשיצא מחדרו נבהל הגנב על נפשו, וברח 

בלא שהספיק לגנוב כלום.
והראיתי לפניו דברים מפורשים שכתב מוהר"ן זי"ע מברסלב, בספר 
המידות )ערך גנבה וגזלה חלק שני, סעיף קטן ה(, וזה לשון קדשו: 

"על ידי אמירת תיקון חצות, ניצול מגנבים". עד כאן לשון קדשו... 

סיפר לי הרב הגאון רבי ירחמיאל ישראל סקולא שליט"א מארצות 
והוותיקים  החשובים  הרבנים  מן  אחד  רב",  "סאדאוונאר  הברית, 
דהגאון  דמהימנותא  בצילא  רבות  להסתופף  שזכה  שבאמריקה, 
הקדוש מסאטמאר זצוק"ל, בעל 'ויואל משה', על יהודי אחד מבני 
אליו  שהצטרף  הי"ו,  בערטראם  יהושע  ר'  הרב  הוא  הלא  קהילתו, 
מדי שנה לנסיעה אחת אל הרבי, והיה הרב נכנס עמו יחדיו בקודש 
אצל  עבורו  ממליץ  והיה  ברכה,  ולקבלת  הפתקא  להגשת  פנימה 

הרבי.
שנה אחת, הניח רבי יהושע על שולחן הרבי ביחד עם הפתקא 'פדיון' 
גדול מאד, בסכום עתק היוצא מן הכלל. הרבי ברכו כדרכו בכל טוב, 
ליכולותיו,  מעבר  האיש  נתן  שמא  הרבי  חשש  שיצאו  לאחר  אך 
וביקש לקרוא לפניו שוב את ה'סאדאוונאר רב', ושאלו אם לא יצא 
'נתינה'  יכול הוא להרשות לעצמו  והאם  יהושע מגדרו הפעם,  רבי 

שכזו.
הרבי  שלו.  העסק  זהו  לא,  או  הוא  יכול  "אם  בחכמה:  הרב  ענה 
צריך רק להתפלל שיוכל תמיד לתת עוד כהנה וכהנה, ולהוסיף על 

נתינותיו פי כמה וכמה"...

)מתוך הספר 'טיב המעשיות'(

האחים הקדושים, רבי אלימלך 
והרבי רבי זושא זצוק"ל, בעת 
שערכו את גלותם הידועה, הגיעו 
לעיירה אחת בחולין של מעלה, 
שם מצאו בחור בעל נשמה גבוהה 
ונעלה, שהיה זורח ומאיר בשמים 
ובארץ. הם התחלאו כיצד זכה 
לאור מוחלא רום מעלה כזה
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הדלת נחתחת במהירות המרבית, והתדהמה גוברת. בחתח עומדת הרבנית 
בילא הינדא, רעייתו של רבי איסר זלמן מלצר, חניה מבוהלות: "אנא 

רחמו!", היא אומרת, "לראש הישיבה אין מנוחה, מוכרח הנך לבוא לדבר 
עם הרב, הוא איננו מצליח להירגע מכך שהתברר לו, שבשעה שלמדת 

בישיבתו בסלוצק, היו ימים שלמים שבהם לא אכלת..."

הגאון רבי שלמה לוונשטיין שליט"א, על מידותיהם הטובות ודאגתם של גדולי ישראל לכל אחד 

"ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָשֵׁלם" )בראשית ל"ג, י"ח(
"שלם בגוחו..., שלם בממונו..., שלם בתורתו..." )רש"י(

ואת  לתלמידיהם,  ישראל  גדולי  של  את דאגתם  לראות  מפליא 
האחריות האישית שנטלו על עצמם, לא רק בסיפוק צרכי הלימוד 
החיים  לתנאי  מתפשרת  בלתי  בדאגה  גם  אם  כי  שלהם,  הרוחניים 
הגשמיים שלהם, כשהם חשים שלמחיה הם שלוחים לפני תלמידיהם.
אחת הדוגמאות המאלפות לכך, היא סיפורו של רבי אריה לוין זצ"ל 
'בדרך עץ  רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, כפי שמובאת בספר  אודות 

החיים':
"מנהג של קבע היה בידי" – סיפר הצדיק הירושלמי הנודע, רבי אריה 
לוין – "לעלות לביתו של רבי איסר זלמן, מורי ורבי עוד מימי לומדי 
עמו  לשוחח  כדי  הסעודה,  לאחר  שבת  ליל  מידי  סלוצק,  בישיבת 

בדברי תורה, ולהעלות זיכרונות מלפני עשרות בשנים".
תלמידו  את  זלמן  איסר  רבי  לפתע  שאל  השבת  מלילות  באחד 

הדגול: "היכן אכלת בשנות לימודיך בישיבה?".
רבי אריה השיב: "בשבתות אכלתי בביתו של פלוני".

לשמע  וחקר,  זלמן  איסר  רבי  הוסיף  השבוע?",  ימות  "ובשאר 
התשובה המתחמקת.

בתשובה מנה רבי אריה אחדים מבעלי הבתים שמפיתם אכל.
"ובשאר הימים?", שאל שוב רבי איסר זלמן, אשר עדיין חסרים היו 

לו ימים כדי להשלים את חשבון השבוע.
שתק רבי אריה ולא ענה.

"מה אכלת בשאר הימים?", חזר רבי איסר זלמן ושאל בשנית.
לבסוף  נענה  אכלתי",  לא  שבהם  בישיבה  ימים  שהיו  היא,  "האמת 
רבי אריה, ואחר מיהר להוסיף: "אבל היו ימים אלו היו חביבים עלי 

יותר מן הימים שבהם היה לי מקום לאכול!"...
רבי  נפרד  מה  זמן  לאחר  כרגיל.  השיחה  המשיכה  מכן  לאחר  מיד 

אריה מעם רבו, שב לביתו, ועלה על יצועו לשנת הלילה.
ופתאום – רחש קל נשמע מאחורי הדלת.

דופקים.
מי בא בשעה שכזאת?! - - -

הדלת נפתחת במהירות המרבית, והתדהמה גוברת.

בפתח עומדת הרבנית בילא הינדא, רעייתו של רבי איסר זלמן, פניה 
מבוהלות: "אנא רחמו!", היא אומרת, "לראש הישיבה אין מנוחה!".

נחרד רבי אריה, קם ממיטתו וניגש לשמוע מן הרבנית מה הבעיה.
"מוכרח הנך לבוא לדבר עם הרב!", אמרה לו הרבנית בילא הינדא, 
שלמדת  שבשעה  לו,  שהתברר  מכך  להירגע  מצליח  איננו  "הוא 

בישיבתו בסלוצק היו ימים שלמים שבהם לא אכלת...".
מיהר רבי אריה ויצא לבית הרב. הוא מצאו מסתובב לו הנה והנה, 
כשכולו נרגש ונסער. משהבחין ברבי אריה פתח בקול שבור ואמר: 
"שלוש שנים למדת בישיבה בסלוצק, אני כיהנתי כראש הישיבה, 
וכלל לא ידעתי שהיו ימים בהם לא היה לך היכן לאכול. הלא אנכי 
אחראי לכך, מה אענה ביום הדין, ומה אומר ביום תוכחה?!... אנא 

סלח לי על זאת!".
"אך  ואמר:  מסלוצק  הרבי  של  דבריו  למשמע  אריה  רבי  נדהם 
הישיבה.  להנהלת  כך  על  להודיע  עלי  היה  שכן  זאת,  היא  אשמתי 

ומשלא הודעתי, כיצד יכול היה מישהו לדעת על כך?"
הוא הוסיף ודיבר ארוכות עם רבו, ושב והבטיח לו כי אין לו בליבו 

עליו שום תרעומת או קפידה. רק לאחר מכן נחה דעתו של רבו. 

המשך בעמוד 29
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הוציא הבחור חתק מכיסו ונתנו להרב מחונוביז'. חני הרב חוורו. מיד 
הראה החתק לאשתו הרבנית ואמר: "אני מכניס אותך לישיבה!". בגלל 
שרמת לימודו היתה ירודה, חיחש הרב בחור טוב שילמד עמו. מה היה 

כתוב בחתק? היה זה כחמש עשרה שנה מקודם, כשהגיעו הרב והרבנית 
לשוויץ באמצע הלילה, וחנו למלון. החקיד אמר שהתחוסה מלאה ואין 

מקום, אבל ברחמו על הרב התקשר החקיד לאחד מהאורחים... 

 רבה של 'עזרת תורה' בירושלים, הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א, 
על הכרת הטוב של גדולי ישראל

"ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים" )בראשית ל"ב, י"א(

ענין של הכרת טובה, הוא חלק ממצוות התורה, ולכן אמרה תורה "לא 
תתעב מצרי", שהיתה לכם שם אכסניה גם בשעת הדחק. והרחיקה 
התורה אותנו מעמון ומואב, מפני שהיו כפויי טובה שלא קידמו אתכם 

במים, אף שאברהם הצילם מסדום )רמב"ן פרשת כי תצא(
כאות  בזול,  למכור  חנויות  שם  פתח  לשכם,  כשהגיע  אבינו,  יעקב 

הכרת טובה )מדרש רבה בראשית עט, ו(.
גם ביוסף מצינו שאמר שרק אדמת הכהנים לא קנה, וביאר השל"ה 
הבחינו  שהם  לכהנים,  טובה  כפוי  להיות  רצה  שלא  אור(  )בתורה 
)כמובא  ממוות  להצילו  ודנוהו  עמו,  שהצדק  פוטיפרע  במעשה 
כהכרת  עכשיו  עמהם  היטיב  לכן  כ(  לט,  בראשית  יונתן  בתרגום 

הטובה.
ומי  כבן,  עמו  ואני  ביתו  לו  פתח  שיתרו  להקב"ה  אמר  רבינו  משה 
ב(  ד,  שמות  רבה  )מדרש  לו  חייב  נפשו   - לחברו  פתח  פותח  שהוא 
ולא הכה את עפר הארץ, בגלל טובה שעשה לו העפר שהטמינו את 
המצרי, ולא הכה את היאור בגלל שהיאור הגן עליו )רש"י שמות ז, ט(.

למה אומרים 'הכרת הטוב' ולא 'השלמת הטוב'
כשאחד עושה טובה לשני, לא שייך לשלם לו גמולו, ולכן אומרים 
זצ"ל  אבי  ביאר  הטוב'?  'השלמת  אומרים  לא  ולמה  הטוב'.  'הכרת 
ולא  טוב  לו  להכיר  ניתן  מקסימום  'תשלום',  לו  לתת  שייך  לא  כי 

'השלמת הטוב'.

הכרת הטוב של בעל 'מלאכת שלמה'
'הכרת הטוב פרטית' הביאה לכלל ישראל תועלת עצומה, וכמעשה 
מרוב  נהנים  שכולם  משניות,  על  שלמה'  'מלאכת  בעל  עם  שהיה 
בהירותו, והכל חובר בזכות הכרת הטוב מסויימת. וכך היה המעשה:
ונתיישבו  של"א(  )בשנת  מצנעא  ישועה  ר'  עם אביו  בילדותו עלה 
בצפת, שם פקדום חבלי עליה. רבי שלמה נותר לבדו, ילד גלמוד. 

כך עלה ירושליימה עד שיצק מים על ידיו של רבי חיים ויטאל ורבי 
בצלאל אשכנזי בעל 'שיטה מקובצת'. בעניו ובביישנותו נאלץ לישון 
בשדות, עד אשר מצאו ידיד ותיק ויאלצהו להיות בביתו. כדי שלא 
נפלא  פירוש  לחבר  לו  עלה  עמלו  ביגיע  דכיסופא,  נהמא  זה  יהא 
ומאז נשאר  ועצום על המשנה, כדי לסייע למארח הבנת המשנה, 

בידינו ספרו זה.

הרב דסלר מוקיר טובה
בביתו  שהתארח  הרמן,  הרב  לסבי  טובה  להכיר  רצה  דסלר  הרב 
הרבה פעמים. כשהגיע סבי לביתו שאלו מה יכול לעשות בשבילו, 
לו שלא התפלל מעריב, טרח הרב דסלר עד שעה מאוחרת  אמר 

בלילה, והביא מנין אנשים שסבי יוכל להתפלל במנין.

הכרת הטוב של מרן רבי משה מרדכי עחשטיין
ויהודי אחד בא לבקש  סיפר חתנו הגאון רבי משה חברוני: מעשה 
המלצה לאיזה ענין. רבי משה מרדכי נענה וכתב המלצה. הוא הפליג 
מאד בתארים אודות האיש, דבר שלא היה כדרכו. לתמיהת הסובבים 
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הסביר רבי משה מרדכי, כי הלה בדרכו לבקש את ההמלצה, תמך 
בידו כאשר עלו יחדיו במדרגות לביתו. אי לכך, חש הוא הכרת הטוב 

לאין שיעור לאותו אדם, ולכן הפריז בתארים אודותיו...

הכרת הטוב של הרב מחוניבז'
בחור משוויץ רצה להתקבל לישיבה, אך הרב מפוניבז' לא הסכים 
הוציא  ביותר.  חלשה  היתה  שלו  הלימודים  שרמת  בגלל  להכניסו, 
הפתק  הראה  מיד  חוורו.  הרב  פני  לרב.  ונתנו  מכיסו  פתק  הבחור 
לימודו  שרמת  ובגלל  אותך!".  מכניס  "אני  ואמר:  הרבנית  לאשתו 

היתה ירודה, חיפש הרב בחור טוב שילמד עמו.
קודם, כשהגיעו  זה כחמש עשרה שנה  היה  היה כתוב בפתק?  מה 
אמר  הפקיד  למלון.  ופנו  הלילה,  באמצע  לשוויץ  והרבנית  הרב 
שהתפוסה מלאה ואין מקום, אבל ברחמו על הרב התקשר הפקיד 
לאחד מהאורחים במלון שהיו לו שני חדרים, ובחדר אחד היה בנם 
הקטן, וביקש מהם אם מסכימים להכניס ילדם הקטן לחדרם, ולפנות 

החדר לרב ולרבנית. הם הסכימו ואכן הפקיד נתן להם את החדר.
שהם  הברכה  מה  לשאול  והוסיף  אלו,  לאנשים  הרב  הודה  למחרת 
צריכים ויברך אותם. אמרה האמא אני רוצה שתכניס את בני לישיבה 
ממנו  וביקשה  פתק,  לקחה  האשה  לזה.  והסכים  שיצטרך,  מתי 

שיכתוב הדברים על הפתק, ופתק זה נתן הבחור להרב מפוניבז'...

הכרת הטוב של הגר"י גוסטמאן
הגאון רבי ישראל גוסטמן זצ"ל, שהיה חבר בבית דינו של הגאון רבי 
חיים עוזר, כשהגיע לארץ היה נוהג להשקות בעצמו את גינתו בכל 
ממוות,  שהצילוהו  לצמחים  טובה  הכרת  לו  שיש  טעמו  ונימק  יום, 
ומעשה שהיה: באחד הימים לקחו רבי חיים עוזר ליער, והראה לו 
מני צמחים הטובים לאכילת אדם, ומה מהם סכנה לאדם, ולא הבין 
זמן  סיבת הדבר, שרבי חיים עוזר מלמדו דברים אלו, עד שלאחר 
בתקופת השואה הוצרך להתחבא ביערות, ולא היה בידו מה להזין 
נפשו ונזכר במעשה של רבי חיים עוזר ותלש עשבים למחייתו, ומני 

אז כאות הכרת טובה נוהג להשקות הצמחים בעצמו...

הכרת הטוב של הגר"ח שמואלביץ
מצוה,  לבר  אותו  הזמין  מהחיידר  ילד  שפעם  סיפר,  זצ"ל  אבי 
יכול  היה  לא  אבל  בגשמים,  סוער  יום  היה  בקטמון.  שהתקיימה 
לסרב לילד, והגיע בקושי לבית בר המצוה. כשהגיע ליד הבית, ראה 
ירד  שבקושי  זקן  אדם  של  קולו  נשמע  וממנה  מונית,  נעצרת  איך 
מהמונית. אבא רץ כדי לעזור לו, ואת מי הוא רואה? את הגאון רבי 
חיים שמואלביץ, שבאותו יום אמר הספד לאחד הגדולים )רבי מנדל 

זקס(, ובאותו ערב אמר גם שיעור לבני הישיבה. שאל את רבי חיים: 
"אם כן למה באתם בטירחא גדולה כזו?"... אמר לו רבי חיים: "יש לי 
הכרת הטוב לאברך... הוא בא לשיחות שלי!". שאל אותו אבא: "הרי 
וא"כ מהו כל כך  בשיחות שלכם אין מקום אפילו לעמוד בישיבה, 
הטירחא לאחד שבא לשמוע שיחתכם?". אמר רבי חיים: "אם לא 
היה בא, ולא אחר, ועוד אחר, למי הייתי מוסר שיחות, לקירות?... 

אם כן לא אבוא לבר מצוה שלו?"...

הכרת טובה של הגרא"מ שך
מספרים על הגרא"מ שך, כי מידי פעם היה נוסע עם אחד מתלמידיו 
ליהודי זקן בתל אביב, וגם לעת זקנותו היה מטריח את עצמו לבקרו, 
מפני טובה שעשה עימו פעם אחת בחייו. יהודי זקן זה היה השליח 

מבית אביו, להביא לו את התפילין לבר מצוה שלו.
וכן יסופר כי היה דואג לאיזה בחור שלמד בישיבה בבני ברק, ושולח 
לא  "בבחרותי  השיב:  מדוע,  כשנשאל  וכדומה,  לעזרה  כסף  עבורו 
בהיחבא  מכבסה  הייתי  שבוע  בכל  אחת.  חולצה  אלא  לי  היתה 
ומצטמרר בקור עד אשר יבשה ברוח המקפיאה. מרוב שימוש בלתה 
בבית  הראשון  להיות  הייתי  ממהר  בגבה.  גדול  חור  ונפער  החולצה 
הספסל  שגב  כדי  ממקומי,  קמתי  לא  שעות  כמה  ובמשך  המדרש 
יסתיר את הקרע. נודע הדבר לאחת מנשות הקהילה, ושלחה לי שתי 
חולצות. בחור זה הוא נכדה של אותה אשה וחייב אני הכרת הטוב!"...

)מתוך הספר 'מידות והנהגות טובות'(

מסחרים על הגרא"מ שך, כי 
מידי חעם היה נוסע עם אחד 
מתלמידיו ליהודי זקן בתל אביב, 
וגם לעת זקנותו היה מטריח 
את עצמו לבקרו, מחני טובה 
שעשה עימו חעם אחת בחייו
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בין השומעים היה יהודי חשוט, בעל עגלה, עני וקשה יום, שעבד קשה 
מאד למחייתו. כשחזר לביתו סיחר לאשתו אודות דבריו של האלשי"ך. 

כשסיים אמר: "עד היום טרחתי כל כך אחר חרנסתי, טיחש הייתי. וכי לא 
חבל על הזמן והכוחות? מהיום ואילך אשב בבית הכנסת ואומר תהילים, 

והקב"ה יזמין לי חרנסתי". האשה ניסתה להניאו מהענין, אך ללא הועיל...

הגאון רבי אברהם צבי מרגלית שליט"א, רב העיר כרמיאל, על השכר לבעלי הביטחון בהקב"ה 

"ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים" )בראשית ל"ב, י"א(

ישנו סיפור מפורסם: פעם דרש האלשי"ך הקדוש בבית הכנסת. 
בין היתר אמר, שאדם שיש לו ביטחון מוחלט בקב"ה - אינו צריך 

לעשות דבר לפרנסתו. הקב"ה יתן לו את כל צרכיו מידו הרחבה.
בין השומעים היה יהודי פשוט, בעל עגלה, עני וקשה יום, שעבד 
קשה מאד למחייתו. כשחזר לביתו סיפר לאשתו אודות דבריו של 
האלשי"ך. כשסיים אמר: "עד היום טרחתי כל כך אחר פרנסתי, 
וכי לא חבל על הזמן והכוחות? מהיום ואילך אשב  טיפש הייתי. 
בבית הכנסת ואומר תהילים, והקב"ה יזמין לי פרנסתי!". האשה 

ניסתה להניאו מהענין, אך ללא הועיל.
ישב האיש בבית הכנסת ימים ושבועות, עד שכלה הכסף מהבית. 
הטף,  לפי  לחם  אין  בבית,  דבר  נותר  "לא  וצעקה:  האשה  באה 
האם תניחנו לגווע?", אך האיש משיב ברוגע: "המשוגע אני? הרב 
הבטיח שהקב"ה ידאג לפרנסתי, ואני אלך ואטרח ללא צורך?". מה 
עשתה האשה, מכרה את הסוס והעגלה לגוי שהתגורר בשכנותם.

במקום  לעיר  מחוץ  חופר  היה  טיט.  ממכירת  התפרנס  גוי  אותו 
הטיט, מעמיס את הטיט על עגלה ומביאו לעיר למכירה. הלך הגוי 
והנה מתגלה  וחפר,  לבור הטיט, חפר  נכנס  עם העגלה החדשה, 
טובות.  ואבנים  זהב  כסף  מלא  ומצאו  אותו,  פתח  ארגז.  לפניו 
נוספים.  אוצרות  למצוא  לנסות  לבור  וחזר  העגלה,  על  העמיסו 
לפתע התמוטט עליו הבור, והוא נקבר ומת במקום. הסוס עומד 
וממתין. עברה שעה ושעתיים. פקעה סבלנותו, פנה והלך להיכן 
יהודי  אותו  נתעשר  כך  היהודי.  לבית  תמיד,  ללכת  רגיל  שהיה 

עושר רב.
שמעו זאת תלמידי האלשי"ך, ופנו אליו בטרוניה: הלא גם אנחנו 
מאמינים! מדוע אין אנו רואים ישועות שכאלו?" אמר להם רבם, 
הייתם  אתם  גם  יהודי,  כאותו  בתמימות  מאמינים  הייתם  אילו 

זוכים לכך!".
"יהי חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך" ]תהילים לג כב[ - חסדו של 

הקב"ה בא על אדם לפי מידת הייחול שלו כלפי ה' יתברך.
נביא מעשה נוסף: בתו של יהודי אחד מפולין, עני ואביון, הגיעה 
לפרקה. לא היתה בידו פרוטה לפרטה. מה עשה? נסע לפרנקפורט 

אל הברון רוטשילד. נכנס אליו וסיפר לו אודות צרת הבת. שאלו 
הברון: "ולכמה כסף אתה זקוק?", אמר לו, כך וכך. פתח רוטשילד 
ההמום.  ליהודי  ונתן  במלואו,  הסכום  את  הוציא  הכספת,  את 
הלה הרעיף על הברון הנדיב שפע ברכות ואיחולים, ונסע לדרכו 
בשמחה. כשחזר לעירו סיפר לידידיו אודות ההצלחה המסחררת 

לה זכה אצל הנדיב.
אחד מהשומעים היה אף הוא במצב דומה. בביתו בת שאין לו דבר 
לנדונייתה. קם ונסע לפרנקפורט. אך אמר: לא אהיה בטלן, לנסוע 
את כל הדרך הארוכה הזו בלי לנצל זאת. לפיכך, בכל תחנה נכנס 

לקהילה היהודית וקיבץ נדבות.
כבר  ויש  הדרך,  על  שקיבץ  אגב  כבדרך  לו  סיפר  לברון  כשהגיע 
והושיט  כסף  שטר  הוציא  ארנקו,  את  הברון  פתח  וכך.  כך  בידו 
רוטשילד:  לפני  פליאתו  ושטח  מאד  עד  הלה  התפלא  ליהודי. 
רק  נותן  אתה  לי  מדוע  הנישואין,  הוצאות  כל  את  נתת  "לידידי 
סכום קטן?". אמר לו הברון: "ידידך סמך רק עלי, לפיכך נתתי לו 
את כל ההוצאות. אתה קיבצת גם מאחרים - מדוע שלא תמשיך 

בדרכך זו?"...
אם אנו נסמוך רק על הקב"ה, ודאי שיסייע בידינו. "השלך על ה' 
יהבך והוא יכלכלך" ]תהילים נה כג[. אבל הקב"ה אינו חפץ בניסים 
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לשבת  לא  מינימלית.  השתדלות  לעשות  צריך  האדם  גלויים. 
אנו  משמים.  זהב  של  רגל  לי  יוריד  הקב"ה  ולומר:  ידיים  בשילוב 

צריכים לעשות פעולה כלשהי, והקב"ה יברך את מעשה ידינו.
בלבו',  עשו  "'ויאמר  סז[,  תולדות  רבה  ]בראשית  המדרש  אומר 
הרשעים ברשות ליבם, שנאמר: 'אמר נבל בלבו' ]תהילים יד א[, 
'ויאמר עשו בלבו', 'ויאמר ירבעם בלבו' ]מלכים א, יב כו[, 'ויאמר 
המן בלבו' ]אסתר ו ו[". כלומר הרשעים הולכים אחר תאוות לבם, 

אחר פתויי היצר. אין להם כל שליטה על עצמם.
ממשיך המדרש ואומר: "אבל הצדיקים - לבם ברשותם. שנאמר 
'וחנה היא מדברת על לבה' ]שמואל א, יא יג[, 'ויאמר דוד אל לבו' 
כלומר,  ח[".  א  ]דניאל  לבו'  על  דניאל  'וישם  א[,  כז  א,  ]שמואל 
האם  מחליטים  הם  תאוותיהם.  על  ליבם.  על  שולטים  הצדיקים 
מעשה פלוני או אלמוני הינו חיובי וראוי לעשותו, או לא. "דומין 
לבוראן - 'ויאמר ה' אל לבו' ]בראשית ח כא[". זו מעלתו של האדם, 
יכול להתגבר  חלק אלוק ממעל. הוא מסוגל לשלוט על מעשיו. 
לא  האינסטינקטים,  פי  על  להתנהל  ולא  והדחפים,  היצרים  על 

לתת לתאוותיו דרור. שאם לא כן, מותר האדם מן הבהמה אין.
שוטר  דומה:  הדבר  למה  משל,  ממשיל  היה  מנובהרדוק  הסבא 
אחד שימש בתפקיד זוטר שנים רבות. נתן דו"חות פה ושם, כיוון 
כל  קיבל  לא  הכל.  זה  הפגנות.  ופיזר  במחסומים  עמד  תנועה, 
יום אחד החליט שהוא חייב להוכיח  זוטר כשהיה.  קידום. נשאר 
ומוצלח. הוא  את עצמו, להביא הישגים. להראות שהוא מוכשר 
במדיו,  ילך  אם  אבל,  חם'!  'על  שודד  או  כייס  גנב,  לתפוס  חייב 

כמובן שאנשים יזהרו ולא יבצעו כל פשע לידו...
לי:  אמר  מדים?  לבוש  אינו  מדוע  כרמיאלי,  שוטר  שאלתי  פעם 
"כשאתה לבוש מדים - אין לך רגע של שקט. אתה יושב באוטובוס, 
יש איזושהי מריבה, תקרית קטנה, מיד פונים אלי: 'אדוני השוטר, 
אולי אתה יכול להסדיר את העניינים'. אבל אין זה תפקידי... אני 
לא 'הגננת' בכל מקום בו אני מצוי. יש לי מספיק עבודה בתפקידי, 

לא מחפש 'שעות נוספות'"...
בקיצור, החליט השוטר שלנו להישאר בבגדים האזרחים, להיכנס 
שודד,  ויתפוס  מזלו  יתמזל  אולי  ולהמתין,  הבנקים  אחד  לסניף 
וכך יזכה סוף סוף לקידום הנכסף. כך עשה. נכנס לסניף, התיישב 
לבנק  נכנס  לפתע  המזל.  לו  שיחק  והנה  והמתין.  כלשהי,  בפינה 
שודד אמיתי. אך כדי שיוכל לגשת אל הדלפק מיד מבלי שיחשדו 

בו התחפש לשוטר...
היה תור ארוך. ה'שוטר' שלנו חולף על פני התור בקריאות 'הצידה, 
הצידה', הוא הרי בתפקיד. אין לו זמן. כולם מפנים לו מקום, אף 
הוא  שוטרים?  עם  ולהסתבך  להתעסק  רוצה  מי  רוטן,  לא  אחד 
לפקידה  וצועק  שלו,  הצעצוע  אקדח  את  שולף  לדלפק,  מגיע 
זה חיכה השוטר הסמוי שלנו.  שבאשנב: "כסף או חיים!". לרגע 
הוא קופץ על המתחזה, מפיל אותו ארצה ואוזק אותו באזיקים, 
כדי שלא יוכל לברוח, שם אזק אחד על ידו של השודד, ואזק אחד 

אזק ליד שלו.
יוצא כשהשודד המתחזה לצידו, יחדיו הם צועדים בסך אל  הוא 

תחנת המשטרה. מה רואים האנשים ברחוב? שוטר מוביל פושע. 
כאשר ה'שוטר' הוא בעצם הפושע, וה'פושע' הוא השוטר. עולם 
הפוך. פתאום מזהה השוטר שכן מהשכונה בה הוא מתגורר. הלה 

מניע ראש ומביט בו ברחמים.
העצור,  שאני  חושב  השכן  פה.  הולך  מה  קולט  שלנו  השוטר 
תדע  השכונה  כל  דקות  כמה  תוך  החוק.  איש  הוא  והשודד 
שהשוטר השכונתי נעצר בעוון חמור. קרא לשכן ואמר לו, ידידי, 
שנתפסתי  ודאי  סבור  אתה  עיניך,  שמול  הסיטואציה  פי  על 
ואכן  חוק,  עוברי  לעצור  כדי  שהתחפשתי  דע  כלשהי.  בעבירה 
שהתחפש  שלצידי,  השודד  את  ועצרתי  במשימתי  הצלחתי 
פתאום!",  "מה  בצלחת.  ידו  טמן  לא  המתחזה  ה'שוטר'  לשוטר. 

נזעק. "אני שוטר אמיתי, שכנך עצור על עבירה חמורה שעבר!".
מצב מביך. כיצד ניתן לדעת מי השוטר האמיתי ומי העצור? פשוט 
מאד! צריך לבדוק מי מחזיק את המפתחות לאזיקים... כשאתה 
רואה שוטר ועבריין הולכים זה בצד זה, ואינך יודע מי האוסר ומי 
הוא  המוסרות.  את  לשחרר  מי  בידי  לבדוק  פשוט  צריך  הנאסר, 

השוטר ללא ספק!
כך מתנהלים חיינו. כל ימות השנה אנחנו מתהלכים בזוג. משחקים 
ושוטר מהוגן ב'אזרחי'.  וגנבים. פושע מחופש לשוטר  בשוטרים 
הגוף והנשמה. הגוף הוא המחופש לשוטר, עם תאוותיו ורצונותיו. 
מה שמעניין אותו זה הנאות גשמיות גרידא. השוטר המהוגן הוא 
טובים.  ומעשים  מצוות  לתורה,  לרוחניות,  ששואפת  זו  הנשמה, 
הבית,  בעל  מי  לדעת  כשצריכים  הכרעה,  לנקודות  כשמגיעים 
מי. כאשר האדם  צריך לבדוק אצל מי המפתחות. מי שולט על 
מתאווה תאוה, האם הוא הולך אחריה כסומא בארובה, או שהוא 

מצליח להתגבר על יצרו והולך לבית המדרש ללמוד?

)מתוך 'מפיק מרגליות'(

ה'שוטר' שלנו חולף על חני התור 
בקריאות 'הצידה, הצידה', הוא 
הרי בתחקיד. אין לו זמן. כולם 
מחנים לו מקום, אף אחד לא רוטן, 
מי רוצה להתעסק ולהסתבך עם 
שוטרים? הוא מגיע לדלחק, שולף 
את אקדח הצעצוע שלו, וצועק 
לחקידה שבאשנב: "כסף או חיים!"
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הוא כינס את תלמידיו במשרד, וביקש מהמזכיר להראות לתלמידים 
בתוכנת מצלמות האבטחה, את אשר התרחש בשעה שבע וחצי בבוקר, 

בתחילת שחרית: "אני מבקש שכל אחד מכם יתמקד אך ורק בעצמו, לא 
באחרים", ביקש המחנך, "שכל אחד יסתכל איך הוא עומד לחני מלך מלכי 

המלכים הקב"ה"...

הגאון הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א, על עבודת התחילה

"ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֱאֹלֵקי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵקי ָאִבי ִיְצָחק ה' ָהֹאֵמר ֵאַלי ׁשּוב 
ְלַאְרְצָך... ְוֵאיִטיָבה ִעָּמְך:  ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו... ֶּפן ָיבֹוא 

ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּבִנים" )בראשית ל"ב, י'- י"ב(

בעבודת  לתלמידיו  לסייע  ניסה  הוא  כיצד  קרוב,  ידיד  לי  סיפר 
התפילה. 

הוא כינס את תלמידיו במשרד, וביקש מהמזכיר להראות לתלמידים 
וחצי  שבע  בשעה  התרחש  אשר  את  האבטחה,  מצלמות  בתוכנת 
אך  יתמקד  מכם  אחד  שכל  מבקש  "אני  שחרית.  בתפילת  בבוקר, 
ורק בעצמו, לא באחרים", ביקש המחנך, "שכל אחד יסתכל איך הוא 

עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה"...
הוא עצמו יצא מהחדר, כדי לא להביך את תלמידיו, ואפשר לצעירים 
לצפות במתרחש. חלק מהתלמידים, שצפו בעצמם במסך מצלמות 
האבטחה, הסמיקו והחווירו. הם ראו כיצד הם חולמים, לא מרוכזים 
דיים, ודאי לא בצורה בה עומדים לפני ראש העיר, לא לפני שר, וכל 
שכן שלא לפני יוצר הכל, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם...

אחרות.  במצוות  חינוך  ממצוות  לחלוטין  שונה  לתפילה  נכון  חינוך 
מצה  לאכול  או  תפילין  להניח  התלמידים  או  הבנים  את  כשנחנך 
אך  עצמו.  המצוה  מעשה  בצורת  הוא  החינוך  עיקר  הסדר,  בליל 
כשמחנכים לתפילה, אמנם צריכים לחנך מה מתפללים, מהן הלכות 
דברים  לאמירת  להפסיק  מותר  מתי  המלך,  לפני  ועמידה  תפילה 
החינוך  הוא  העיקר  אך  אומרים,  ומה  עומדים  מתי  שבקדושה, 

לעבודת הלב.
קנ"א(:  ח"א  אגרות  )קובץ  זיע"א  איש  החזון  מרן  כותב  התפילה, 
"היא מצוה עיונית בעיקרה, וחובת הלב, וכל שלא יצא חובתה מצד 
הלב לא עשה גם במעשה מאומה, שאין תפילה אלא עבודה בלבו 

של אדם כמו שאמרו 'לעבדו בכל לבבכם'".
נפתחים  כיצד  לדעת  להשקיע,  צריך  הלב,  לעבודת  לחנך  כדי 

הלבבות.
תחילת החינוך לתפילה, הסביר המשגיח ד'תורה אור' הגה"צ רבי נח 
אורלוויק, הוא לחנך את הצעירים שיש להם כתובת ברורה. יש להם 

עם מי לדבר. יש מי ששומע אותי, הקב"ה בכבודו ובעצמו. המשגיח 
זצ"ל סיפר, שרבו הגה"צ רבי צבי הירש פלדמן זצ"ל, המשגיח דמיר 
וסיפר, שבקלם התעכבו בתפילות הימים  בארה"ב, היה חניך קלם 
הנוראים התעכבו על המילים "אבינו מלכנו" ואת הבקשה לאחריה 
)למשל "שלח רפואה שלמה לחולי עמך"( אמרו במהירות יותר. מה 

מבטא "אבינו מלכנו"?
"אבא" מאוד אוהב אותי ו"מלך" יש לו הרבה כוח. אלו שני מרכיבים 
של ביטחון. זו ההתחלה של חינוך לתפילה, שישנה כתובת ששומעים 
אותנו בה, מאזינים לכל מילה שלנו ומתייחסים ברצינות לכל כוונה 
שלנו. יש עם מי לדבר. ילד קטן יודע שיש לו אב ואם שהם הכתובת 
לכל צרכיו ומשאלותיו, מצוקותיו וספיקותיו, וכשהוא מתבגר- הוא 

אמור לדעת שהוא יכול לסמוך על אבא שבשמים. 
צריכה  כיצד  לנו  מסביר  הנפש,  חשבון  בשער  הלבבות  בחובות 
להיראות תפילה: "יעלה על ליבו, אל מי מכוון בתפילתו, ומה מבקש 
המילות  ועניינה.  התפילה  ממילות  בוראו  לפני  מדבר  ובמה  בה, 
והעיון כרוח".  כגוף  והעיון במילות כלב. התפילה  תהיינה כקליפה, 
הטקסט  את  לומר  רק  להתפלל,  רק  לילד  ולומר  כגוף,  זה  תפילה 

שכתוב בסידור - זאת לא תפילה!
החובות הלבבות ממשיך וכותב: "ומן התמה שהתפילה אצלך אמונת 
ונתנה ברשותך, ואם תתפלל  הבורא ופקדונו, כי מסר בידך עניינה 
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קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666

 * שיעורים מקוצרים על הדף היומי

 * דף היומי בהלכה - 5 דקות ביום

 * ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע

* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות 

הכל במקום אחד 

אותה כמו שציוה הבורא יתברך, יצאת ידי חובת האמונה". תפילה 
זה בינך לבין בורא עולם. ביכולתך לעמוד בתנוחה הנכונה ולומר את 
כל המילים, אך עיקר העבודה היא התחושה, שאתה עומד לפני מי 
שאמר והיה העולם, שמאזין לך, מקשיב לך באהבה גדולה ורוצה כל 

מילה וכוונה שלך.

 "תלמדו איתם רמב"ם הלכות תחילה", 
הציע הגר"ח קניבסקי

התורה'  'אור  לצעירים  הישיבה  צוות  נכנסנו,  שנים  כמה  לפני 
באלעד, שם לימדתי באותם הימים, למעונו של מרן הגר"ח קניבסקי 
שליט"א. במהלך השיחה שאלנו כיצד נוטעים בבני ישיבות צעירים, 
את אהבת התפילה, הידיעה והתחושה שהתפילה מקשרת ומחברת 

את האדם עם הקב"ה?
ומרן שליט"א השיב: "תלמדו איתם רמב"ם הלכות תפילה. לימוד 

רמב"ם הלכות תפילה מביא לחיזוק בענייני תפילה".
אנחנו צריכים כעת סיוע כדי להבין את נפש הילד שלנו, אז אנו פונים 
למלמד, מתקשרים למנהל, מופנים לאיש חינוך בעל ניסיון גדול וגם 
ישראל  בית  עמך  וצאצאי  וצאצאינו  אנחנו  ב"ונהיה  יותר  מכוונים 
כולנו יודעי תורתך". אנו זקוקים לסכום כסף גדול, כדי להרחיב את 
המרפסת, אזי אנו מנסים לארגן עבודת עריכה של ספר של אחד 
ומחתימים  באזור  לגמ"ח  פונים  הכנסה',  ל'השלמת  מהקדמונים 
נוסף  רגע  מקדישים  וגם  אמיד,  מדוד  עזרה  לבקש  מנסים  ערבים, 

לתפילה ב"ברך עלינו"... 
יותר  נעתיר  כל  קודם  הסדר!  את  כליל  להפוך  צריך  שלא.  זהו,  אז 

ויותר ב"ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי 
כאן  עלינו".  ב"ברך  אישיותנו  כל  את  נשקיע  כל  ראשית  תורתך", 
נמצא המפתח להצלחה. כאן פועלים בדרך הטבע, בתפילה. ולאחר 
ביקשנו  שדיברנו,  לאחר  ביותר,  הטובה  בדרך  שפעלנו  אחרי  מכן, 
הרחמן"  אב  נפש  ה"ידיד  לפני  שלנו,  זיסער  טעטע  בפני  והתחננו 

האוהב שלנו - כעת נפעל בדרכי ההשתדלות האחרים.

שאנו  ילדינו,  את  לחנך  וגם  בעצמנו  לחוש  שצריך  היא  האמת 
להודות  גם  אלא  צרות,  כשיש  רק  לא  מלכנו  לאבינו  מתפללים 
ונהנית  הילד  עם  לומד  אתה  ושגרתי.  פשוט  יום  כל  על  ולבקש 
הסוגיה  את  שהבנת  מכך  ונהנית  בעצמך  לומד  אתה  מהלימוד? 
לעומקה ולרחבה? משהו הסתדר לנו כפי שרצינו? נפתח את ספר 

התהילים ונאמר 'מזמור לתודה' כהודיה להקב"ה. 
בני  את  "הרגלנו  שליט"א:  קרייזר  צבי  רבי  הגה"צ  מספר  וכך 
הבית  מבני  אחד  של  משפחתית  משמחה  כששבים  המשפחה, 
בשעטו"מ, למרות שחוזרים בשעה מאוחרת בלילה, מתכנסים יחד 
כל בני המשפחה ואומרים בצוותא 'מזמור לתודה' כהודאה להקב"ה 
כאלו  יש  מזה.  נהנים  מאוד  הילדים  לעשות.  שזכינו  השמחה  על 
שאומרים 'נשמת כל חי'. זה מחבר אותנו שהקב"ה נמצא איתנו לא 
רק בעת מחלות וצרות ל"ע, ולא רק בכותל המערבי בחצות לילה, 
בורא  לבין  בינינו  טבעי  דבר  היא  תפילה  כי  שלנו,  בבית  גם  אלא 

עולם".

)קטעים מתוך הספר החדש 'מחשבה בפרשה', הכולל לקחי מוסר ותבונה, סיפורי 
מופת, עובדות מגדולי ישראל, הגיונות מחשבה ופניני תורה והלכה, בצירוף 
הליכות והנהגות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א(.
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בבוקרו של אותו יום הלכו עשרת עשירי העיר לודז' להיטהר במקווה, 
להתכונן לקראת המצוה. כשאף אחד מהם, כמובן, אינו מעלה על דעתו 
שידידו אף הוא מתכונן לאותה סנדקאות ממש. בשעה היעודה התמלא 
האולם הקטן בו נערכה הברית, בדמויותיהם של עשירי העיר. כל אחד 

מהם הגיע במיטבו, מוכן ומזומן למצוה הסגולית שרכש בדמים מרובים. 
"רגע, איך התקבצו כל עשירי העיר בברית של אברך עני ורש?", ריחחה 

מאליה השאלה בחלל...

סיחור מוחלא על עשרה עשירים שאחזו ב'סנדקאות' אחת 

מאת: הרב שמעון טיקוצקי

"ַקח ָנא ֶאת ִּבְרָכִתי ֲאֶשׁר ֻהָבאת ָלְך" )בראשית ל"ג, י"א(

וולא',  'ז'דונסקא  של  החסידי  בשטיבל  הסתיימה  מעריב  תפילת 
העיירה הפולנית הקטנה, פלך לודז'. 

סוליות  את  משיקים  הכנסת,  מבית  יצאו  צעירים  אברכים  שני 
מגפיהם בשכבת הבוץ החלקלקה שציפתה את הרחוב, סימן ההיכר 
של החורף המזרח אירופאי. "מגיע לי מזל טוב!", אמר אחד מהם 
לחברו בחיוך קל, "נולד לי בן, ביום ראשון הבא אכניסו בבריתו של 

אברהם אבינו ע"ה!".
נחת ממנו,  "מזל טוב!", הזדעק בלבביות החבר, "שיהיה לך הרבה 

ומכל יוצאי חלציך!".
"אבל אני עוד לא יודע איך אקנה את צרכי סעודת הברית", הוסיף 
שעל  העגמומית  הארשת  את  שהסבירה  אחת,  בנשימה  הבן  אבי 

פניו.
"מה אתה לא יודע?", נעץ בו החבר את עיניו בתדהמה, כאילו אגרטל 

זכוכית התנפץ זה עתה באוזניו.

משה יחיאל גלברט נולד עם כפית זהב בפיו, כלשון העולם. 
מעשירי  אחד  הוא  גלברט  מענדל  מרדכי  ר'  החסידי  הסוחר  אביו, 
הילד  בעיר.  הענקיים  החרושת  מבתי  אחד  של  בעליו  לודז',  העיר 
לו  משמלאו  מותרות,  של  בשפע  עשירים,  כבן  גדל  מוישה'לה 
שמונה עשרה נישא והפך לאברך משי, השוקד על התורה והעבודה, 
צרכיו,  כל  את  לו  ומעניק  שולחנו  על  אותו  מחזיק  הנגיד,  כשאביו, 

ובלבד שישב וילמד מבוקר עד ערב.
רב,  רעש  ללא  אחד,  סגריר  ביום  בשקט.  קרתה  הגדולה  הקריסה 
פשט ר' מרדכי מנדל את הרגל, איבד את כל נכסיו במחי השקעה 

כושלת.

בתחילה עוד איכשהו נשמר הסוד. 
אך  ללחם,  רעב  שהאיש  ידעו  מנדל  מרדכי  ר'  של  הקרובים  חבריו 
בציבור הרחב עוד התייחסו אליו כאל גביר אדיר. כמובן שבעיירה 
'ז'דונסקא וולא' בה מתגורר בנו, האברך ר' משה יחיאל, טרם שמעו 
הורגש  יחיאל,  משה  ר'  של  הבנק  בחשבון  אבל  המהפך.  על  מילה 

היטב השינוי לרעה. תמו שנות השובע.
בעצמו,  ה'יורד'  מנדל  מרדכי  ר'  יותר,  התייסר  מי  לשער  קשה 
בעבודת  ולו  התנסה  לא  שמעולם  יחיאל,  משה  ר'  בנו,  דווקא  או 
הכפיים העדינה ביותר, וכעת מצא עצמו נזרק אל ים החיים הסוער, 
מסיפונה הגבוה של ספינת יוקרה. השלב הראשון, הקשה מכל, היה 
לצאת מהדירה השכורה בה התגורר על חשבון אביו, ולחפש לעצמו 

מרתף כלשהו, לעבור לגור בו עם משפחתו.
כשלעצמה  ובושה  ייסורים  מסכת  שהיו  חיפושים,  אינספור  לאחר 
מצא  זנוחים?"(,  ומרתפים  בחורבות  מתעניין  נגיד  של  בנו  )"ממתי 
ר' משה יחיאל דירה חשוכה בפאתי העיר לודז'. באישון ליל גררה 
המשפחה הצעירה את מיטלטליה לדירה החדשה, אלא שגם עבור 

ה'נכס' החדש, מתברר, לא היה בידו מספיק כסף...

אילוסטרציה - איור בוריס דוברוב
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הדירה,  עבור  זלוט'ס  מאות  כמה  של  מקדמה  דרש  המרתף  בעל 
בלית ברירה הסכים לחכות עוד כמה ימים עם התשלום. ומשמים, 
באותם ימים בדיוק, הצטרף למשפחת גלברט הצעירה תינוק זעיר 
שנולד למזל טוב. כעת נוספו להם הוצאות חדשות בדמות סעודת 

ברית והוצאות נלוות...
"אתה מבין?", סיים ר' משה יחיאל, לאחר שהנחית באוזני ידידו את 
התגלית המרעישה על מצבו הקשה, "אני עוד לא יודע מהיכן אמצא 

קורת גג, אז להכין סעודת ברית למוזמנים?". 
החבר, ר' חיים אלתר ברגר שמו, אברך חסידי צעיר, מלא תושייה 
ביקש  הכל  לפני  הכוח.  בכל  לעניין  מתגייס  שהוא  החליט  ומרץ, 
מידידו להמתין רגע ברחוב, הוא רץ בחזרה לבית הכנסת בו התפללו 
לפני כמה רגעים, ניגש אל ר' גרונם הגבאי, המנהל את קופת גמילות 
חסדים המיועדת למקרים כאלו בדיוק, סיפר לו על האברך שנולד 

לו בן ואין בידו אפילו שווה פרוטה.
עשרה  התקנון,  לפי  המקסימלי  הסכום  את  מהקופה  שלף  הגבאי 
זלוט'ס. ר' חיים אלתר אץ החוצה ותחב את עשרת המטבעות בידו 
של ידידו, שהקלה פורתא עלתה על פניו. שניהם ידעו שהסכום הזה 

לא 'מגרד' אפילו את הסכום הדרוש לו.

לאחד  פעמיו  שם  ערב  באותו  עוד  ועושה.  אומר  אלתר,  חיים  ר' 
דוד  נתן  ר'  המפורסם  הנגיד  של  לביתו  בעיר,  המפוארים  הבניינים 

וישליצקי.
במסדרונות  אלתר  חיים  ר'  את  הובילה  מוזהבת  ידית  על  לחיצה 
הופעתו  בכל  חסידי  יהודי  דוד.  נתן  ר'  של  למשרדו  עד  מפוארים 

והווייתו.
"אתם מכירים את ר' מרדכי מענדל?" 

"בוודאי!" השיב ר' נתן דוד.
"בנו, ר' יחיאל משה, עומד להכניס את בנו בברית, והוא חפץ לכבד 

אתכם ב'סנדקאות'"...
"וכמה הוא רוצה בעד הסנדקאות?", קלטו חושיו המסחריים של ר' 

נתן דוד את הרמז.
"מצבו הכלכלי דחוק במיוחד, אתם בוודאי מבינים שמגיעה לו נתינה 

הגונה בעבור כיבוד זה".
"אני אתן חמישים זלוטס", הכריז ר' נתן דוד, "ובעזרת ה' בבוא העת 

אוסיף על כך כהנה וכהנה".
אתם  הקרוב  ראשון  "ביום  אלתר,  חיים  ר'  לו  דץ  גמור",  "בסדר 

מוזמנים בשעה עשר בבוקר לברית שתתקיים"...
כשיצא ר' חיים אלתר מביתו של ר' נתן דוד, החלו רגשותיו סוערים, 
רק עתה קלט איזה מטבע 'עוברת לסוחר' הייתה בידו. אם ר' נתן 
דוד הסכים לשלם כל כך מהר חמישים זלוט'ס עבור סנדקאות, הרי 
ידידו  עבור  נכבדים  סכומים  לגייס  מנצח'  'מתכון  על  עלה  שהוא 

השרוי במצב קשה. 
אך מאידך, בסנדקאות, כידוע, אפשר לכבד רק בן אדם אחד. הוא 
עלה  כשלפתע  החשוכים,  העיר  ברחובות  מהורהר  לצעוד  המשיך 

במוחו רעיון נועז. 
החרושת  בית  בעל  ברוך,  חיים  ר'  של  ביתו  במדרגות  טיפס  הוא 
לגרביים, עוד נגיד לודז'אי מפורסם, נקש בדלת והחל לספר באוזניו 
ועל  נורא,  יחיאל שהגיע למצב כספי  ר' משה  כל הסיפור, על  את 

ה'סנדקאות' שברצונו לכבד אותו, דווקא אותו, את ר' חיים ברוך.
סגולה  היא  "סנדקאות  ברמיזה,  אלתר  חיים  ר'  זרק  "כידוע", 

לעשירות"... 
המפואר,  מהבית  אלתר  חיים  ר'  יצא  ספורות  דקות  כעבור 
בפעם  הסנדקאות  את  שקנה  מהנגיד  נאה  סכום  כשבאמתחתו 

השנייה.
לודז',  עשירי  של  בבתיהם  אלתר  חיים  ר'  וירד  עלה  הבאים  בימים 
מכר את הסנדקאות הנכספת שוב ושוב לשורה של כעשרה נגידים, 
ואמצעים, תמורת סכומים מכובדים, עד שסוף סוף היה  הון  בעלי 
לידידו  שיספיק  זלוט'ס,  מאות  כמה  בן  נכבד,  כסף  סכום  בידיו 
לתשלום ה'מקדמה' עבור הדירה, ולרכישת צרכי סעודה בסיסיים 

לכבוד הברית.
כדי  בו  שיש  נכבד  סכום  לכנס  שהצליח  לאחר  אז,  שדווקא  אלא 
להעמיד את ידידו על רגליו, החל ליבו נוקפו ומרעידו: "מה עשית? 
מהבור  תיחלץ  איך  אבל  שמים,  לשם  טובה,  כוונה  לך  הייתה  נכון, 
שכרית בעצמך? כל הגבירים יבואו לסעודת הברית ויאשימו אותך 

בהונאה, בהולכת שולל, אנא תישא את פניך?"... 
נבוך עלה ר' חיים אלתר לביתו של המרא דאתרא ד'זדונסקא וולא, 
בביתו  דיהודאי.  כחכימא  שנודע  זצ"ל,  ליבשיץ  אליעזר  רבי  הגאון 
נכח גם חתנו, הגאון רבי משה בעער הי"ד, ת"ח וגאון עצום. "כבוד 
הרב!", פתח חיים אלתר ושלף מכיסו צרור של מזומנים. במשך כמה 
דקות סיפר על ה'הרפתקה' אליה נגרר רק מתוך רצון לסייע לחבירו. 
ומחויכת נפרשה על פני הרב. הוא היה המום מחד  ארשת חריפה 

בימים הבאים עלה וירד ר' חיים 
אלתר בבתיהם של עשירי לודז', 
מכר את הסנדקאות הנכסחת שוב 
ושוב לשורה של כעשרה נגידים, 
בעלי הון ואמצעים, תמורת 
סכומים מכובדים, עד שסוף סוף 
היה בידיו סכום כסף נכבד
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מהרעיון הנועז, אך בה בעת העריך והתפעל ממסירותו של אברך 
למען ידידו, רק בשלה מוכן היה להסתכן בצעד כזה. 

"תנוח דעתך!", שיבח אותו הרב על התעוזה והיוזמה, "טוב עשית, 
אני  ובעז"ה  שאספת,  הכסף  את  לי  למסור  אתה  יכול  פעלת,  יפה 

אדאג לחלץ אותך מהמיצר אליו נקלעת"...

בבוקרו של אותו יום ראשון, הלכו עשרת עשירי העיר לודז' להיטהר 
אינו  כמובן,  מהם,  אחד  כשאף  המצוה.  לקראת  להתכונן  במקווה, 
בדיוק,  מאורע  לאותו  מתכונן  הוא  אף  שידידו  דעתו  על  מעלה 

לאותה סנדקאות ממש...
בשעה היעודה, התמלא האולם הקטן בו נערכה הברית, בדמויותיהם 
לודז'.  העיר  עשירי  של  הפרווה  ומעילי  המשי  צעיפי  ממוסגרות 
שרכש  הסגולית  למצוה  ומזומן  מוכן  במיטבו,  הגיע  מהם  אחד  כל 
בדמים מרובים. מרגע לרגע נעשתה האווירה מביכה. המבטים חצו 

את החדר לאורכו ולרוחבו. 
אומר  ללא  רעהו,  את  איש  שאל  פה?",  עושה  אתה  גם  מה  "רגע, 

ודברים. 
"איך התקבצו כל עשירי העיר, בברית של אברך עני ורש?", ריחפה 

מאליה השאלה בחלל.
בירכתי האולם הצטנף לו האברך ר' חיים אלתר, מוכן ומזומן לכל 
התפתחות לא נעימה. מי שהציל אותו, ברגע האפס, היה לא אחר 
מרבה של העיר, הגאון רבי אליעזר, שנכנס פתאום אל החדר והניח 
חיים אלתר הכיר היטב את  על השולחן ערימה עבה של שטרות. 

השטרות שנאספו על ידו בעמל.
מילה'  'ברית  כאן  לנו  "יש  נרגש,  בקול  הרב  פתח  ורבותי!",  "מורי 
נגידים  מכם,  אחד  כל  יום.  בכל  קורה  שלא  סיפור  במינה,  מיוחדת 
היא  הדין  שורת  לפי  ה'סנדקאות',  עבור  נכבד  סכום  שילם  יקרים, 

שייכת לכולכם".

מבטים המומים צצו על פני הנגידים, הם החלו להבין מה אירע כאן... 
"אך בוודאי אתם מבינים, רבותיי, שאי אפשר לכבד את כולם לקיים 
את המצוה בפועל ממש, ולפיכך הרשו לי להציע לכם שאני אשמש 
העצומה  מהזכות  זה  בכהו  יגרע  שלא  מה  כ'סנדק',  בשליחותכם 

והסגולית שנפלה לידכם, לזכות ב'סנדקאות' באופן נדיר שכזה.
כספו  את  ולקחת  לגשת  יכול   – מהעסקה  בו  לחזור  שרוצה  "מי 
הריני  במצוה,  להשתתף  שמוכן  מי  "אבל  הרב,  הבהיר  בחזרה", 
מבטיח לו בפה מלא, שהוא לא יפסיד מאומה ואדרבה שכרו יגדל 

מאוד!".
רטט של התרגשות עבר בין הנוכחים. 

אחרת,  בתחושה  רגע  בן  התחלף  העסקי,  החוש  הכספי,  הרגש 
מרוממת, של מצוה לשם שמים, נטולת כבוד ונגיעות אישיות, כזו 
ביקש  לא  מהנגידים  אחד  אף  היהודית.  הנקודה  מעומק  הנובעת 
חזרה את כספו, כולם הסכימו פה אחד להצעתו של הרב, שהתעטף 
בטלית והתיישב בשליחותם על כיסאו של אליהו הנביא, ועד מהרה 

הרעידו ברכותיו הרותחות של האב הטרי את החדר.
"אשר קדשנו במצוותיו... להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"...

 בין כך ובין כך פנה הנגיד ר' נתן דוד, 'המתחיל במצוה', אל האברך 
לרוץ  וביקשו  זלוט'ס,  עשרות  כמה  עוד  בידו  תחב  אלתר,  חיים  ר' 
לקנות עוד כמה מטעמים, בקבוקי בירה, הערינג ומיני מרקחים, כדי 

שיספיקו בשפע לכל המשתתפים.
ברית  סעודת  ראה  לא  ברית,  סעודת  באותה  השתתף  שלא  מי 
שמחה מימיו. נגידי העיר לודז' הסבו סביב שולחן אחד, כשפניהם 
מאירות משמחה, על המצוה המיוחדת שהתגלגלה לידיהם. בתום 
הסעודה מסר רב העיר את הסכום הנכבד לאבי הבן, ר' משה יחיאל, 

שלא ידע את נפשו מרוב שמחה, דמעות של אושר זלגו מעיניו.
והלא כך אמרו חז"ל: "תינוק בא לעולם – בא וכיכרו בידו".

)מתוך הספר החדש ומעורר ההשראה 'ריקוד האש בבוכנוואלד' – זיכרונותיו של 
הרה"ח איש החסד, אוד מוצל מאש, רבי חיים אלתר ברגר זצ"ל(
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"בירור קצר במשרדי 'דרשו' שימח אותי: יש מוקד מבחן חעיל במיצד! 
למעשה כשהגעתי למבחן בשעה הנקובה התאכזבתי. לא היה זכר למבחן, 

האחראי לא היה במקום, התברר שהוא כעת בביתו מחמת הקורונה..." 

נבחני ה'דף היומי בהלכה' משתחים את חוויותיהם, לקראת הסיום הגדול חורף תשח"ב

הרב שלום הרשלר

עבר  מכל  לטובה.  אותנו  הפתיעו  הנלהבות  התגובות  להשם,  הודו 
מגיעים הדים לראיונות עם חברי ונבחני ה'דף היומי בהלכה', כאשר 
רבים מביעים את רצונם טהור להצטרף כבר כעת ללגיונו של מלך 
לומדי ויודעי ההלכה, במיוחד אחר הריאיון המיוחד עם הרב מרדכי 
יוסף שטראוס, שהשכיל להציע לנצל את ארבעת החודשים שלפנינו 
ל-4 חודשי ניסיון, לקלוט את הכיוון והמסלול בדרך להצליח בלימוד 

וידיעת ההלכה.
השבוע פנינו להרב דוד אסטריק, מחשובי אברכי כולל פונוביז' בבני 
ברק, הזוכה זה כמה שנים ללמוד ולהבחן מדי חודש, לשמוע מפרי 

ניסיונו ולהחכים לתועלת הרבים.

מתי הצטרחת ללימוד הדף היומי בהלכה? 	•
"היה זה לפני 3 שנים, כשהתחילו את לימוד הלכות עירובין במסגרת 
הדף היומי בהלכה. בהתחלה קצת היססתי וחשבתי האם להצטרף 
שחבל  להחלטה,  הגעתי  בסוף  אך  עבורי,  מתאים  זה  האם  לא,  או 

סתם להסס. מצטרפים"...

מה גרם לך להצטרף?  	•
של  הראשונים  החלקים  שלשת  את  ולמדתי  זכיתי  בחור  "בתור 
המשנ"ב, דהיינו הלכות ברכות ותפילה והלכות שבת, אבל הלכות 
קשים  יותר  קצת  הינם  הדברים  שמטבע  פסח,  והלכות  עירובין 
ומורכבים, לזה לא הגעתי, כך שהפנמתי לעצמי שאם אני מעוניין 
לזכות ללמוד ולדעת את כל ה'משנה ברורה', ובמילים אחרות, אם 
אני רוצה אכן לדעת איך לחיות כמו יהודי, עלי להצטרף למסגרת 

מתוכננת, ללמוד ולשנן את כל המשנה ברורה.
"ואכן אז כשהתחילו בלימוד הלכות עירובין, ידעתי שזה הזמן לקפוץ 
על הרכבת, ולהצטרף למסגרת ה'דף היומי בהלכה', ואכן ב"ה במשך 
שנים אלו כבר הספקתי ללמוד ולהבחן ברוב אושר על כל הלכות 

עירובין והלכות המועדים כמו פסח, ארבעת המינים ועוד"

כמה חעמים אתה לומד כל חודש את החומר לחני המבחן? 	•
אני  רענן,  כשהראש  שחרית  לפני  הבוקר,  על  קבוע  סדר  לי  "יש 
לומד ומתקדם בסדר הלימוד. לעתים כשאני לא מספיק הכל לפני 
משתדל  אני  גם,  כך  היום.  במשך  או  אחריה  משלים  אני  התפילה, 
בחליצת  לגברא,  גברא  בין  מנוצלים,  הלא  הזמנים  בכל  ומשקיע 

התפילין, ב'חורים' במשך היום וכדומה, בבחינת וקובץ על יד ירבה 
לעבור ולשנן שוב ושוב באופן מסודר את הלימוד החודשי".

מה תוכל לציין כטיח, כנבחן וותיק? 	•
רואה בעצמי.  הוא בסך הכל מה שאני  יכול להעביר,  "הטיפ שאני 
מה אני רואה בכל חודש מחדש; זה לא פרויקט קשה או מסובך 'מי 
יודע מה', בסך הכל עשר דף משנה ברורה לחודש! אבל מה שכן, 
כדי להצליח - צריך לשמור על עקביות וקביעות, חודש אחרי חודש 
ולא לוותר! לפעמים קורה וזה כן קצת קשה, וגם ברגיל שזה לא כ"כ 
קשה, לא לוותר על הקביעות! ואפי' אם לפעמים הלימוד לא ברור 
אם  כי  להמשיך,  "כדאי  מניסיונו,  הוא  משתף  הסוף",  עד  מובן  או 
מפסידים חודש אחד - כבר אין כאן הקביעות וזה הורס את הרצף. 

ב"ה אני נבחן כבר כ-3 שנים ולא פספסתי שום מבחן!".

זכור לך איזה סיחור מיוחד של השקעה בלימוד/השתתחות במבחן  	•
וכדומה?

"היה זה לפני כשנה וחצי", הוא משחזר, "יצאנו בימי בין הזמנים עם 
נזכרתי:  ואז  'מיצד'.  ביישוב  התאווררות  ימי  לכמה  המשפחה  בני 
לקחת  נצטרך  המציאותית,  למסקנה  הגעתי  נו,  מבחן!  יש  השבוע 

מונית שלשת רבעי שעה לירושלים למבחן ונחזור... 
פעיל  מבחן  מוקד  יש  אותי:  שימח  'דרשו'  במשרדי  קצר  "בירור 
התאכזבתי.  הנקובה  בשעה  למבחן  כשהגעתי  למעשה  במיצד! 

המשך בעמוד 29

הרב דוד אסטריק
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שמעתי ממורי ורבי מרן הגאון רבי גרשון אידלשטיין שליט"א, ראש 
ישיבת חוניבז', שכשביקש ברכת הצלחה עבור בניו ממרן הגרי"ז מבריסק 

זצ"ל בירכו בהרבה נחת. כשתמה בחניו על נוסח זה? השיב לו הרב שגם 
אצל אביו מרן רבי חיים מבריסק זצ"ל היו מברכים בנוסח זה

מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

חכמי הדורות הפיקו לקח נורא מהפסוק "ויוותר יעקב לבדו". 
איתא במדרש בסוף פרשת ויצא: "כמה מלאכים היו חלים ומרקדים 
אמר,  אייבו  רב  בשם  הונא  רב  לארץ?  בכניסתו  יעקב  אבינו  לפני 
לארץ.  בכניסתו  אבינו  יעקב  לפני  חלים  היו  מלאכים  רבוא  שישים 
'ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלוקים זה', ואין  הדא הוא דכתיב 
שכינה שורה פחות מששים רבוא. רבנן אמרי מאה ועשרים ריבוא, 
שנאמר 'ויקרא שם המקום ההוא מחניים', מחנה הרי ששים רבוא, 

מחניים הרי מאה ועשרים רבוא".
במאמר המוסגר, יש לדקדק בלשון המדרש שכתב שהמלאכים היו 
ולשמחה  לשומרו,  אותו  ליוו  רק  ולא  אבינו,  יעקב  לפני  "מרקדים" 

מה זו עושה? 
הסביר הגה"צ רבי משה שמעון ויינטרוב זצ"ל, משגיח ישיבת 'היכל 
התורה', שכאשר יצא יעקב מבאר שבע היה צער גדול בעיר, כמו 
הוא  זיוה  הוא  הודה  הוא  בעיר,  שהצדיק  "בזמן  שם:  רש"י  שמביא 
כשחזר  כעת,  הדרה".  פנה  זיוה  פנה  הודה  פנה  משם,  יצא  הדרה; 
יעקב לארץ ישראל, היתה שמחה גדולה שחזר הצדיק למקומו, ועל 

כן רקדו המלאכים לפניו.
במיטב  נפלא  בתיאור  זה  הוד  נורא  מעמד  תיאר  שמעון  משה  רבי 
תהלוכת  נראית  היתה  כיצד  לעצמנו  לתאר  יכולים  "איננו  לשונו: 
ענק מרשימה ומפוארת זו, שכן לא נראתה כמותה מעולם. תהלוכה 
מיליון  על  עומד  בה  המשתתפים  שסך  תורה'  ספר  ב'הכנסת  כמו 
וכולם  ממש!  מלאכים  אלא  אנוש  בני  לא  מלאכים!  אלף  ומאתיים 

רוקדים בשמחה ובהתרגשות לפני צדיק אחד –יעקב אבינו"!
מבהיל הרעיון!

מסופר, שכאשר רצה רבינו בעל ה'קצות החושן' זצ"ל להדפיס את 
לעיר,  כשהגיע  לבוב.  בעיר  הדפוס  לבית  כך  לשם  הלך  הוא  ספרו, 
הלך תחילה לקבל את פני רב העיר, הגאון בעל 'ישועות יעקב' זצ"ל, 
זמן מה בדברי  לו את ספרו. הרב כבדו מאד, הם שוחחו  ולהראות 
תורה, וה'קצות החושן' השאיר לרב את כתביו כדי שיוכל לעיין בהם. 
היום, בשעות הבוקר, מביט ה'קצות החושן' מבעד לחלון  למחרת 
וריקודים  שירה  של  תהלוכה  רואה  הוא  והנה  שהה,  בה  האכסניה 
ברחוב, וכל אנשי העיר מפזזים סביב לחופה מפוארת. הבין ה'קצות' 
שכנראה נערכת כעת הכנסת ספר תורה, ומיד עטה את מעילו ויצא 
לכיוון התהלוכה, להשתתף בשמחה ולכבד את התורה. כשהתקרב, 
התפלא ה'קצות' לראות שאכן יש חופה ויש ריקודים ושירה, אך אין 

ספר תורה... 
עודו משתומם, ניגש אליו הרב, ומראה לו תכריך כתבים. "הריקודים 
ושמחה", אמר לו הישועות יעקב, "הם לכבוד כתבים אלו!" - "ומה 
הם הכתבים הללו?", תהה ה'קצות'. "אלו הכתבים שלכם!", השיב 
הכתבים  לכבוד  תורה,  ספר  הכנסת  מעמד  עורכים  "אנו  הרב, 

וחידושי התורה המופלאים שלכם, שהגיעו לעירנו!"...
'קצות החושן' לאור עולם,  כידוע שכאשר הפציע אורו של הספר 
הוא גרם להדים נרחבים בכל עולם התורה וגדולי הלמדנים נמשכו 
אחריו כחבלי קסם. גאון הדורות רבי עקיבא איגר זצ"ל כתב באחת 
הוא   - לביתו  הזה  הנחמד  הספר  הגיע  כאשר  שמיד  מתשובותיו, 

נחטף מיד ליד וכמעט שאינו זוכה לראותו.   
על כל פנים, רואים בחז"ל שיעקב אבינו זכה לליווי של מספר עצום 

ורב של מלאכים. אומרים המפרשים יסוד עצום ונורא:
ידוע, שבלא סיוע ממרומים לא ניתן לנצח את היצר. כפי שאומרים 
חז"ל: "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, ואלמלא 
בן  של  כוחו  מה  ב(.  ל,  )קדושין  לו"  יכול  אין  עוזרו  ברוך  הקדוש 
תמותה, חלש ורפה כח, מול מלאך בוער באש שכוחו נורא ועצום, 
בעצמו  שהבורא  אלא  בכוחו,  אין  אכן,  גדולה?  כה  בעוצמה  וסוחף 

מתייצב לימין האדם במלחמתו מול היצר.
כל זאת, אומרים המפרשים, אכן רואים כאן בפרשתינו: 

הקדוש ברוך הוא אמנם רוצה לסייע לאדם, ואף יביא לו למלחמתו 
היו  ליעקב  אחד:  בתנאי   - זה  כל  אך  מלאכים.  אלף  עשרים  מאה 
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רבבות מלאכים, ולבסוף נאמר: "ויוותר יעקב לבדו". את המלחמה, 
בסופו של דבר, יכול האדם לנצח רק אם יתגבר בעצמו. כל הסיוע 
ויתגבר על השטן  יועיל אם האדם לא ילחם בעצמו,  ממרומים לא 
מפני  'לבדו',  שהיה  מחמת  היתה  יעקב  של  הצלחתו  כל  לנצחו. 
שאמנם במלחמה מול השטן "אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין 
יכול לו", והאדם חייב את עזרתו של הבורא; אך זאת לא תגיע, וכל 
שביכולתו  מה  כל  יעשה  לא  האדם  אם   - ינתן  לא  ממרומים  סיוע 

ויתאמץ בעצמו.
שמעתי ממורי ורבי מרן הגאון רבי גרשון אידלשטיין שליט"א, ראש 
הגרי"ז  ממרן  בניו  עבור  הצלחה  ברכת  שכשביקש  פוניבז',  ישיבת 
מבריסק זצ"ל בירכו בהרבה נחת. כשתמה בפניו על נוסח זה? השיב 
מברכים  היו  זצ"ל  מבריסק  חיים  רבי  מרן  אביו  אצל  שגם  הרב  לו 

בנוסח זה. 
ובאותו ענין שמעתי מפי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 
פעם:  התבטא  ואף  ברכות,  על  לסמוך  שאין  טען  מבריסק  שהרב 
"ֻפּון ַא' ְּבָרָכה ֶווֶעט ֶמֶען ַקיין תלמיד חכם ִניְשט ֶוועְרן!" )"מברכה לא 
ופעם כאשר ביקש הרב שטיינמן ברכה  נעשים תלמיד חכמים!"(. 
מהרב מבריסק על ענין רוחני כל שהוא, השיבו הרב בפליאה: "וכי 

גם אתה מבין המבקשים ברכות על עניינים כאלו?"... 
על  שטיינמן  הרב  מבאר  תולדות(,  )פרשת  השחר'  'אילת  ובספרו 
פי זאת, מדוע ברכותיו של יצחק ליעקב התמקדו בעיקר בדברים 
לעצמו!  לעמול  צריך  אחד  כל  רוחניות  על  רוחניים:  ולא  גשמיים 
והן  לכך,  מעבר  לא  אך  להועיל,  יכולות  הברכות  נוצר.  האדם  לכך 
לא יפעלו מאומה כאשר אין את הנכונות והרצון העצמי להשקיע 

ולהתאמץ! 
ואין  כפשוטם,  הדברים  שאין  ולהדגיש  לציין  חשוב  גיסא,  מאידך 
ספק שיש ענין גדול לקבל ברכות הצדיקים על הצלחה בתורה. ראו 
מנהג  היה  "וכן  ז(:  )יח,  סופרים  במסכת  שנאמרו  מפורשים  דברים 
אחת  בן  צום,  ביום  הקטנים  ובנותיהם  בניהם  לחנך  בירושלים,  טוב 
עשרה שנה עד עצם היום, בן שתים עשרה להשלים, ואחר כך סובלו 
ומקרבו לפני כל זקן וזקן, כדי לברכו ולחזקו ולהתפלל עליו שיזכה 
בתורה ובמעשים טובים; וכל מי שהיה לו גדול ממנו בעיר, היה עומד 
ממקומו והולך לפניו, והיה משתחוה לו להתפלל בעדו; ללמדך שהם 
– כותב  נאים ומעשיהם נאים, ולבם לשמים". )הגר"א בביאורו שם 

שהכוונה היא כאשר הגיע הבחור לגיל שלושה עשרה(. 
אלא ודאי כוונת הרב מבריסק היא, שלא יסמוך האדם על הברכות, 
אלא עיקר ההצלחה היא על ידי עמל ויגיעה עצמית ותפילות לה', 

ואז מצטרפות ברכות הצדיקים לריבוי הסייעתא דשמיא. 

ה'העמק דבר' מתנה מן השמים!
למעלה  שימש  זצ"ל,  ברלין  יהודה  צבי  נחתלי  רבי   – הנצי"ב  הגאון 
מארבעים שנה כראש ישיבת וואלז'ין, וכשראה שבני הישיבה אמנם 
התורה  את  מזניחים  אך  סוגיות,  של  בעומקם  להתעמק  מרבים 
שבכתב, הכניס את לימוד המקרא אל תוך כתלי הישיבה. בכל יום 
המקרא  את  שגם  הראה  בו  במקרא,  שיעור  לתלמידים  מוסר  היה 

יותר את  ניתן ללמוד בעיון. על בסיס שיעור זה הוא חיבר מאוחר 
'הרחב  גם הפירוש  נוסף  בו  דבר',  'העמק  פירושו על התורה, ספר 

דבר' על הנושאים בהם נדרשת אריכות. 
בזמנו, נהגו המשכילים למיניהם להשתמש בתורה כקרדום לחפור 
למדנים  היו  שבהם  הראשים  בחומה.  טלפיהם  לנעוץ  בבואם  בה, 
איצטלא  עטו  תכלת,  שכולה  בטלית  שהתעטפו  גדולים,  ועמקנים 
המקורית,  מחשבתם  את  ידיעותיהם,  את  להוכיח  ובניסיון  דרבנן, 
ובעיקר את שיטתם מבין פסוקי התורה, היו רגילים לכתוב 'פירושים' 

שונים ומשונים על פרשיות התורה הקדושה.
החיבור הנשגב 'העמק דבר' הגיע לידיו של אחד מהם, והלה התפעל 
אל  וניגש  וולאז'ין  ישיבת  אל  פעמיו  שם  התאפק,  לא  הוא  ביותר. 
ספר  להוציא  שוקד  שאני  ארוכה  תקופה  "כבר  בתמיהה:  הנצי"ב 
דומה המפרש את פסוקי התורה. הדבר דורש ממני מאמץ ועמל רב, 
ובקושי הספקתי לסיים את חומש בראשית. כיצד  אתם הצלחתם 
כל  על  ולמדני  מעמיק  מקיף,  חיבור  קצר  כה  זמן  בפרק  להוציא 

חמשת החומשים. איך עושים זאת?" 
הביט הנצי"ב על בן שיחו, וזיהה הזדמנות נפלאה לקיים 'ענה כסיל 
כאיוולתו'. "שמע נא", פתח ואמר, "שלמה המלך אומר במשלי )לא, 
ַלְּכַנֲעִני'.  ָנְתָנה  ַוֲחגֹור  ַוִּתְמֹּכר  כד( במזמור 'אשת חיל': 'ָסִדין ָעְׂשָתה 
כלומר, את הסדין הכינה ומכרה אותו כדי להתפרנס, אך את החגורה 

לא מכרה, אלא נתנה לסוחר. 
"ויש להבין, מדוע נתנה האשה את החגורה לסוחר? הרי מדובר כאן 
באשה העמלה קשות לפרנסתה, ומעוניינת להשתכר ממעשי ידיה 
במעט הפרוטות שהרוויחה. על מה ולמה היא נותנת כך את החגורה 

לסוחר מבלי למוכרו?
"כדי להבין את התשובה על כך", אמר לו הנצי"ב, "אמשיל לך משל: 
מעשה באדם שנכנס לחנות גדולה, וראה את את אחד הקונים עומד 
בדלפק לשלם על המוצרים שהחליט לרכוש, ומיד לאחר התשלום 

המשך בעמוד 29

ובאותו ענין שמעתי מחי מרן ראש 
הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 
שהרב מבריסק טען שאין לסמוך 
על ברכות, ואף התבטא חעם: "ֻחּון 
ַא' ְּבָרָכה ֶווֶעט ֶמֶען ַקיין תלמיד 
חכם ִניְשט ֶוועְרן!" )"מברכה 
לא נעשים תלמיד חכמים!"(
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אחד הצעירים, שהיה סקרן לדעת מהו המכתב הבהול באמצע ימי 
החוחשה, התנדב לחצות את הנהר, ולמסור אותו לביתו של רבי יצחק 

אלחנן. בסקרנותו כי רבה, חתח הצעיר את המכתב, ולתדהמתו גילה 
שבקשתו של רבי יצחק אלחנן עוסקת בהאכלת החתול שבחצר ביתם...

צרור סחורים על יחסם של גדולי הדורות לבעלי חיים

הרב ישראל ליוש

"ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסֹּכָתה ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסֹּכת... ָקָרא ֵׁשם 
ַהָּמקֹום ֻסּכֹות" )בראשית ל"ג, י"ז(

עבור  שעשה  הסוכות  ע"ש  למקום  לקרוא  אבינו  יעקב  ראה  מה 
המקנה, וכי איזו חשיבות יש לסוכות הללו, עד כדי שהם מתכבדים 

בקריאת שם המקום על שמם?
וילמדו  יקרות,  באור  עינינו  את  יאירו  הקדוש  החיים'  ה'אור  דברי 
ית':  הבורא  מעשי  כל  על  האדם  חמלת  בחובת  חשוב  פרק  אותנו 
על  בחמלתו  חדש  דבר  עשה  "כי   – החיים'  ה'אור  כותב   – "אולי" 
המקנה, מה שלא עשה כן אדם קודם, שיכין סוכה לבהמות, ולשינוי 

חדש, קרא המקום עליו".
עפ"י דברי ה'אור החיים' נבין, שבניית הסוכות עבור המקנה, היתה 
הנהגה חדשה שלא היתה נהוגה קודם לכן. ובקריאת המקום ע"ש 
הנהגה זו, ביקש יעקב אבינו להעביר מסר לדורות שהנהגה זו אינה 
סתמית, היא ראויה לקריאת שם המקום, כי חובתו של האדם לרחם 

ולחמול על כל הנבראים, אף בעלי החיים!

מיד  מעשיו",  כל  על  "ורחמיו  הפסוק  בענין  עוסקים  אנו  כאשר 
רבי  הצדיק  הגאון  איך  המפורסמת,  התמונה  עינינו  לנגד  עומדת 
'כפר חסידים',  ישיבת  זצ"ל מוזג חלב לחתול בחצר  לופיאן  אליהו 
ענווה  מפשטות,  הנובעת  הזו  האצילית  הפעולה  שמאחורי  אלא 

ורחמנות יוצאת דופן, ישנו סיפור מקדים...
אל'ה  רבי  טייל  אחד  יום  מספר:  שלוסברג  דוד  יוסף  רבי  תלמידו 
שאל  ביתו,  זה  היה  כאילו  מסתובב  חתול  וראה  הישיבה,  בחצר 
אותי ר' אל'ה: "מה זה החתול הזה? מה מעשיו כאן?", הסברתי לו 
הישיבה,  למחסן  נכנסה  הישיבה,  אם  הרבנית,  כאשר  אחד,  שערב 
הגיחו לפתע עכברים. היא חששה שהם יכרסמו במאכלים ובכלים 

שאוכסנו שם, ולא ידעה כיצד לסלקם. 
אחד הבחורים הציע שיביאו חתול למחסן, והוא יאכל את העכברים, 
ואכן בחור זריז מיהר להוציא את ההצעה אל הפועל, וכעבור כמה 
תפקידו  את  ועשה  משמרתו,  על  שהועמד  חתול  בידיו  היה  דקות 

נאמנה. העכברים נעלמו...
לחתול?",  אוכל  "נתת  אותי:  ושאל  הסיפור  כל  את  שמע  אל'ה  ר' 

"הוא הרי אוכל את העכברים", עניתי בפשטות
"שמע מה אתה מדבר!" – העיר לי ר' אל'ה – "הרי החתול הובא לכאן 
מה  כולם,  את  כבר  שאכל  אחרי  כן,  אם  העכברים,  את  לחסל  כדי 

יאכל? כנראה שכבר כמה ימים לא בא אוכל לפיו...". 
מיד נטל ר' אל'ה כוס חלב, מזג לחתול ואמר לי: "אסור לאדם לאכול 
לפני שהוא מאכיל את בהמותיו, כאשר אחד הברואים משרת אותך, 

עליך להאכילו לפני שאתה אוכל!"...

משגיח ישיבת גרודנא, הגה"צ רבי הלל כגן זצ"ל, נוהג היה להניח את 
שיירי מאכלו על אדן החלון, עבור הציפורים והיונים. ואכן הציפורים 
שלהן,  הפרטי  השובך  זה  היה  כאילו  ומתנהגות  לחדרו  באות  היו 

עפות ומצפצפות, ובאופן טבעי החדר התלכלך מאוד...
ר' הלל  כך...?",  לחיות  "רבה! איך אפשר  פעם שאל אותו תלמיד: 
כל  על  'ורחמיו  כתוב  הרי  אעשה...?  "מה  ואמר:  ידיו  את  פשט 

מעשיו...'!".

השמש זרחה על הכפר השוכן על שפת הנהר שליד 'קובנא', והגאון 
יצא  קיץ,  ימי  באותם  שם  שנפש  זצ"ל,  ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי 
יהודי העובר את  הוא חיפש אחר  מהאכסניה שלו כשבידו מכתב. 

הנהר לכיוון קובנא, כדי שיעביר את המכתב לבני ביתו.

הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל
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אחד הצעירים, שהיה סקרן לדעת מהו המכתב הבהול באמצע ימי 
החופשה, התנדב לחצות את הנהר ולמסור אותו לביתו של רבי יצחק 
ולתדהמתו  המכתב,  את  הצעיר  פתח  רבה,  כי  בסקרנותו  אלחנן. 
החתול  בהאכלת  עוסקת  אלחנן,  יצחק  רבי  של  שבקשתו  גילה, 
שבחצר ביתם: "כתוב בתהילים 'ורחמיו על כל מעשיו'" – כתב רבי 
יצחק אלחנן לבני ביתו – "ובחצר ביתנו מתהלך חתול שהייתי רגיל 
להשקותו חלב בכל יום, ועתה אינני שקט, כי לפני נסיעתי שכחתי 
למנות אדם אחר שיעשה כן במקומי, על כן אבקש ממכם שתחוסו 

עלי ותואילו בטובכם להשקות את החתול כל יום, עד שאחזור..."

המצר'  'מן  בספרו  מספר  זצ"ל,  וייסמנדל  דב  מיכאל  רבי  הגאון 
ועתידו  מנגד,  עומדים  כשחייו  הקשה,  בשעתו  שאף  יהודי  על 
ובין המוות, הוא  ועתיד משפחתו תלויים כחוט השערה בין החיים 

ברחמנותו דואג לבעלי החיים.
היה זה רבי אייזיק רוזנצווייג הי"ד, שהתפרנס מגידול תרנגולים. הוא 
הובל עם משפחתו ברכבת המוות, וכשהוא מוכה ומבוזה ע"י נוגשיו 
הנאצים ימ"ש, שצחקו עליו וירקו בפניו, זעק מקרון הרכבת לנאצים 
שעמדו על הכביש: "לכו לביתי ותנו מים ומזון לתרנגולים... הם לא 

אכלו ולא שתו כבר יום שלם...!".
הוא לא נח ולא שקט, עד שראה מרחוק את חבירו רבי משה יהודה 
לו  קרא  אייזיק  ר'  המוות.  לגזירת  מחוץ  עדיין  שהיה  הי"ד,  צילץ 
וזעק אליו בקול גדול: "צער בעלי חיים דאורייתא... תנו מים ומזון 

לתרנגולים..."

וראה  ברחוב,  זצ"ל  יודלביץ  אהרן  שמואל  רבי  הגאון  הלך  פעם 
להוציאו  הצליח  ולא  שימורים,  לקופסת  ראשו  את  שהכניס  חתול 
משם. הוא קפץ ודילג, התהפך והתגלגל, והראש לא יצא, הקופסה 
אהרן  שמואל  רבי  ומסתבך.  הולך  והחתוך  ומרעישה  משקשקת 
ברחמיו, לא יכול היה לשאת את צערו של החתול, ולמרות מעמדו 
וגילו, ולכאורה אין זה לפי כבודו, הוא ניגש אל החתול, תפס אותו 
בידו, וחילץ בזהירות את ראשו מהקופסה... הרי כתוב "ורחמיו על 

כל מעשיו", ואיך אפשר שלא לעזור לחתול המסכן.

ברצפת ביתו של הגאון רבי זאב איידלמן זצ"ל ששכן בקומת קרקע, 
נוצר חור ויצאו ממנו נמלים שטיילו בחופשיות בכל הבית, ואף עלו 

על שולחן האוכל.
עליו  עלו  שלא  לפיו,  הכניס  טרם  מאכל  כל  לבדוק  דאג  זאב  רבי 
נמלים, אך בשום אופן לא הרשה לבני ביתו לסתום את החור, "צריך 

לרחם גם על נמלים!" – טען רבי וועלוועל...

ונסיים בסיפור קדמון שמובא בספר 'קב הישר': אשה אחת הזיזה 
סולם שעמד ליד לול תרנגולים, דרכו היו האפרוחים עולים ויורדים 

מהלול.
מן השמיים הענישוה והיא נהייתה עקרה. כאשר באו אל האריז"ל 
'צער  בעוון  האשה  על  נגזרה  זו  שגזירה  להם  גילה  ישועה,  ובקשו 
בעלי חיים'. הבינה האשה במה מדובר, תיקנה את מעשיה והשיבה 

את הסולם למקומו, וברוך ה' מיד נפקדה בסימן טוב ובמזל טוב.

עומדת לנגד עינינו התמונה 
המחורסמת, איך הגאון הצדיק 
רבי אליהו לוחיאן זצ"ל מוזג 
חלב לחתול בחצר ישיבת 
'כחר חסידים', אלא שמאחורי 
החעולה האצילית הזו הנובעת 
מחשטות, ענווה ורחמנות יוצאת 
דוחן, ישנו סיחור מקדים...
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לאחר החסקה קלה, המשיכו האחים והכריזו בדרמטיות ובקחדנות: "אף 
חעם לא נמחל לרב שחירא ולרב מחוניבז', על העוול שעשו נגדנו!...". הוא 

היטה אוזנו כאחרכסת ושאל: "מה לכם ולגדולי תורה ענקיים כאלו?!"

הם אומרים 'יש לי רב', ואנחנו אומרים 'יש לי כל'!

הרב בנימין בירנצוויג

"ַוֹּיאֶמר ֵעָשׂו ֶיׁש ִלי ָרב... ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב... ְוִכי ֶיׁש ִלי ֹכל" )בראשית ל"ג, ט'-י"א(

עשו אומר "יש לי רב", ויעקב אומר "יש לי כל"!
שתי נוסחאות! שתי השקפות עולם! 

- מבאר ה'חפץ חיים' על התורה, עשו מבטא בדיבורו את השקפת 
עולמו, יש לו הרבה ממון, והמשמעות היא 'יש לי הרבה', ומי שיש 
לו הרבה רוצה עוד הרבה, יש לו מנה רוצה מאתיים! ויעקב אבינו 
מבטא את השקפת עולמו - 'יש לי כל', יש לי כל מה שאני צריך, 
אני מרגיש עשיר גדול כי יש לי כל מה שאני צריך, אני לא צריך 

יותר!!
הג"ר ראובן פיינשטיין היה מספר, שאביו מרן הגאון ר' משה זצוק"ל, 
אני  כי  רוקפלר,  יותר מאושר מהעשיר  "אני  לו כמה פעמים:  אמר 
גג מעל  וקורת  כדי לשים לחם על שולחני  עובד במטרה להרוויח, 
יתכן  לא  כי  בחינם,  עובד  הוא  רוקפלר  המיליארדר  אבל  ראשי, 
שיהנה מן הכסף שירוויח, אפילו בעוד אלף שנים, כי יש לו כבר כ"כ 

הרבה כסף עד סוף הדורות"...

התרעם  התורה,  בלימוד  סיפוקו  את  מצא  שלא  בחור,  על  מסופר 
על  הדלות של לומדי התורה, ופזל למעיינות אחרים לשתות מהם. 

דמיונו היה בשפע, והממון קרץ לו מהעבר השני.
והפשוט  הדל  בביתו  החזו"א,  למרן  איתו  הגיע  יאושו,  במר  אביו, 
'הנה  הבן:  הרגיש  הדל,  לבית  כשנכנסו  ברק.  בני  הקטנה  במושבה 
דלות  חיי  צריך  תורה  חיי  בשביל  "תראה,  לאביו:  ואמר  צדקתי!', 

ועניות...".
נכנסו לחדרו הקדוש של מרן החזו"א, ודמותו הטהורה רבת ההוד 
נצבה בפניהם. שפך אביו של הבחור בפני מרן החזו"א  והאצילות, 
את התלבטויותיו של בנו, ואז הישיר החזו"א מבטו אל הבחור, כמי 
איזו  הזה?  החדר  את  רואה  "אתה  לו:  ואמר  מחשבותיו,  שקורא 
דע  כן,  ספרים.  והרבה  מעץ,  פשוטה  ומיטה  שולחן  כסא,  פשטות, 
לך! כאן זה מה שאתה רואה!", ואז הצביע החזו"א על ליבו, ואמר: 
נמדד  שאינו  רכוש  מלאים  הלב  חדרי  פנימה,  שלי  בלב  כאן  "אבל 
אפשר  שאי  וסיפוק  אושר  ורב!  עצום  ועושר  אושר  במספרים! 

לקחתם ממני! והם איתי תמיד ולעולם!". 
כמובן שדבריו הנוקבים והחודרים כליות ולב של מרן החזו"א, חדרו 

את דלתות מחשבותיו של הבחור הנבוך, והדליקו אור פנימי בלבו 
שהלך והתחזק, והחזירו למוטב.

מעשה שסיפר ר' יעקב גלינסקי זצ"ל )תורת חיים על אבות עמוד 
ירודים,  חיים  תנאי  תחת  ההסגר,  במחנות  סיביר  בעיירות  ש"ג(: 
יותר מכל  ורצוצים, נתגלה לנו רכוש פנימי שווה  כשכולנו שבורים 

הון דעלמא, ומעשה שהיה כך היה: 
כשגלינו לגלות סיביר, עשינו את שנות הגלות יחד עם עשירי ליטא 
הגולים  בין  הזמן.  לרוח  קדימה  ההולכים  יהודים  וביניהם  הנכרים, 
ביותר  הגדולים  העשירים  בשעתם  שהיו  יהודים,  אחים  שני  נמנו 
ניסיתי  ואמונה,  מדת  רחוקים  היו  היהודים  ששני  אף  על  בקובנה. 
לחזק ולעודד את רוחם שהיתה שבורה עד מאד ממצבם. לעומתם 

ניסו בחורי הישיבה ללמוד תורה ולהתחזק בעבודת ה' בדרכם הם. 
יום אחד באו שני הגבירים, וסיפרו איך שכל ימי חייהם מסרו נפשם 
על רכוש שרכשו אבות אבותיהם במשך מאות שנים, אלא שפתאום 
לטמיון!  ירד  הכל  נכסיהם,  כל  את  אבדו  והם  הגלגל,  עליהם  נהפך 

העושר הגדול הפך לחלום... 
לי:  כשאמרו  דמע  כדי  עד  והגיעו  להתאפק,  האחים  עוד  יכלו  לא 
וביטחון! בחיים של  "יעקב אתה מאושר! חינכו אותך בחיי אמונה 
את  ממך  לגזול  אפשר  אי  ואותו  שרכשת,  הרכוש  היה  זה  תורה! 
ממשיכים  אנחנו",  ואילו  סיביר,  עד  עמך  הלך  הוא  הזה,  הרכוש 
בכסף,  ומסתיימים  מתחילים  שהחיים  "חשבנו  חנוק,  בקול  האחים 
ברצונות ותאוות, מה נשאר מכל אותו רכוש? כלום! מקנאים אנחנו 

המשך בעמוד 30

הרב מפוניבז', הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל
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המשך בעמוד 30

הוויכוח נמשך והתלהט, עד שהשניים קבעו ללכת אל מרן הגאון רבי חיים 
קניבסקי שליט"א, ולשאול את חיו. כשנכנסו, ראש הישיבה הציג את 

הבחור שלצידו במילים הבאות: 'היום הגעתי ועמי המתמיד של הישיבה 
שלנו, מסחר אחד בהתמדת התורה בישיבתנו!' – כשהבחור מסמיק ומחוויר 

לסירוגין, ואילו רבי חיים מתחייך חיוך גדול, ומביט בו בהתחעלות...

מיהו זה שמסוגל ללמוד 400 שעות ביום אחד?

הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

"ִּכי ַגם ֶזה ָלְך ֵּבן" )בראשית ל"ה, י"ז(

אחת המתנות שקיבלנו, אחד הערכים שאנו גאים בהם ללא ספק, 
הוא הרצון התמידי המפעם בלב כל מי שיהודי יכונה, להיטיב לזולתו, 
וסיוע. כמה סיפוק  לתמוך בו, להרבות חסד, להעניק לחברו עזרה 
היכולת  את  לו  שיש  מרגיש  יהודי  בו  הזה,  ברגע  יש  צרוף  ואושר 
לעזור, לתת, להקריב מעצמו ולסייע לאחר, ועזרתו באמת עמדה 
לימין חברו וסייעה לו בזמן אמת לעבור רגע קשה או מורכב. לתת 

זה לקבל, כולנו יודעים, ושואפים לתת ולסייע ככל האפשר.
הבעיה היא, שרבים סבורים שהם לא באמת יכולים, הם לא מסוגלים 
ואין בהם את העוצמה לעמוד באתגר כזה, להיות כתובת שמסייעת 
לכל דורש, להיות האדם אליו פונים ובעזרתו יוצאים מכל מצוקה. 
ארגונים  מנהלי  סגולה,  ליחידי  שמתאימה  משימה  כמו  נראה  זה 

גדולים, בעלי יכולת כלכלית גבוהה, או אנשים מוכשרים במיוחד.
וכי זו האמת? וכי אדם רגיל, מן היישוב, שאין לו ארגון ולא מערכת, 
להפןך  יכול  אינו  מזהיר,  כישרון  בעל  לא  והוא  בכסף  משופע  אינו 
יוצאי  כישורים  נדרשים  בהכרח  וכי  ותמיכה?  נתינה  של  למגדלור 
נכונות להתמסר בשעות לא שעות,  גדולות,  יכולות כספיות  דופן, 
להפוך  כדי   – באלה  וכיוצא  ארוכה  התנדבות  למשמרת  התייצבות 
כדי  בו  שיש  סיוע  להעניק  מסוגלים  להיות  כדי  עזרה,  של  למופת 
ולהפוך את חייהם  ואף לחלצם ממצוקתם  לשפר חיי אדם אנשים 

מן הקצה אל הקצה?!
כאמור, יש שכאלה שחושבים שככה זה, אולם הבה נגלה שאין אלו 

פני הדברים:
לכל אחד מאיתנו יש כח סמוי, יוצא מן הכלל. הוא לא עולה כסף, 
ולא לוקח זמן. הוא לא דורש כישרון יצירתי, ואינו מצריך משמרות 
ארוכות. למעשה, תוך כדי חיי היום יום, בין ריצה לאוטובוס לרכישה 
ערב,  ארוחת  לפני  מהעבודה,  בחזור  או  לכולל  בדרך  במכולת, 
להפוך  יהודי  כל  יכול   – רגע  ובכל  עת  בכל  באמצעה,  וגם  לאחריה 
שכולנו  פשוט,  אחד  כלי  בעזרת  ותמיכה,  נתינה  של  נובע  למעיין 

מצויידים בו:
הפה. 

היכולת להביע מילה, דיבור, אמירה או מחמאה. זה הכל. זה משנה 
חיים,  שמחת  להם  מעניק  זה  כח,  להם  נותן  זה  אנשים,  של  חיים 
לחעמים זה מה שיחלץ אותם ממצוקתם. כן, ככל שזה חשוט, זמין, 
נגיש ונוח, כך זה לא ייאמן: מילה אחת, מחמאה במקומה, תשומת 
לב חיובית, אמירה משבחת – זה משנה גורלות של אנשים, נותן להם 

כח ותקווה!
הילד  או  הרעיה  בדוגמאות:  להכביר  שמיותר  עד  מצוי,  כך  כל  זה 
שהכינו ארוחת ערב, החזן שזה עתה התפלל לפני העמוד, כמו גם 
שסידר  המכולת  בעל  כמו  בפינה,  בשקיקה  ולומד  שיושב  הבחור 
מדפיו בזריזות, כמו נהג האוטובוס שהופיע זה עתה, כמו כל שכן, 
כח,  יישר  טעים!',  מאוד  היה  'תודה  לו:  נאמר  שרק  מכר,  או  ידיד 
'וואו, איזה מסודר  'כל הכבוד, חילך לאורייתא!',  התפללת נהדר!', 
ונעים לקנות פה', 'איך הגעת בזמן', ואפילו בוקר טוב או לילה טוב, 

החיוך שלך מאיר עיניים - - - 
ולא  מחשבה  דורשים  שאינם  כביכול,  'קטנים'  משחטים  אותם  כל 
– המילים  זמן  מערך משומן, לא עולים חרוטה ואחילו לא לוקחים 
אור  מדליקים  תקוה,  מעניקים  כח,  נותנים  האלה  והמשחטים 
בעיניהם של חברים ומכרים, חותחים להם שער להצליח. זה כל כך 

חשוט וזמין – כמה כדאי לשים לב ולעשות!

Aharon Krohn/Flash90
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ובפרשת השבוע יש לנו דוגמא חיה לכך: רחל אימנו עומדת ללדת 
את בנה השני, בנימין. המצב קשה, היא מסתכנת בנפשה. אומרת 
לה המיילדת 'אל תיראי, כי גם זה לך בן!', רגע, וכי רחל אימנו לא 
את  י-ה,  משבטי  האחרון  השבט  את  ללדת  עתידה  שהיא  ידעה 
בנימין? וכי המיילדת חידשה משהו, או גילתה משהו שלא היה ידוע 
קודם? הרי רחל אימנו היתה נביאה, היטב ידעה מה היא יולדת, וכי 

הוא בן, ואף הספיקה לקרוא לרך הנולד בשמו!
גם כשיש  וידוע,  גם כשהכל ברור  אלא שכאן מסתתר מסר סמוי: 
נבואה שמימית שהתינוק ייוולד, גם כשהיולדת היא נביאה שיודעת 
שייוולד בן ושמו בנימין – עדיין, ברגע המאתגר של הלידה, המילה 
נוטעת בה עוצמה לעבור את  נותנת לה כח,  הטובה של המיילדת 
הרגעים הקשים, מעניקה לה יכולות. נכון, רחל אימנו היתה יולדת 
בכל מקרה, וכאמור – כנביאה היא ידעה בדיוק מה ייוולד, איך הוא 
הטובה  המילה  זאת  ובכל  השבטים,  מ-12  האחרון  הוא  וכי  ייקרא, 

נתנה לה כח!
אחים יקרים, לכולנו יש הזדמנויות כאלה, אינסחור, בכל יום. כל מי 
שמסביבנו עלול להיות ברגע קשה עכשיו, וגם אם לא – מילה טובה 
תמיד עוזרת, תמיד משמחת, בכל מצב נותנת כח. הבה נחזר סביבנו 
מילים טובות מכל הלב, נחחש כל סיבה להחמיא בבית ומחוצה לו, 
בקרב חברים ובין מכרים, לאנשים קרובים ואף לזרים, ונזכה להיות 
כח  שנטלו  תבל,  ברואי  של  ובהצלחתם  חייהם  בהארת  שותחים 

והחזיקו מעמד בכוחה של מילה טובה!

ה'מתמיד' המחתיע של הישיבה...
הם היו שני חברים, שלמדו יחדיו בישיבה, לפני כחצי יובל. חברים 
אמרנו אולם אין זה מדוייק – שכן האחד היה תלמיד שקדן שהגה 
בכל  לו  רב  שידיו  הישיבה  מגאוני  לאחד  נחשב  בהתמדה,  בתורה 
כרחוק  התורה  מהתמדת  היה  רחוק   – השני  ואילו  נלמדת,  סוגיא 
מזרח ממערב, התקשה לשבת על מקום אחד יותר מרבע שעה, וגם 

כשרונו היה בינוני ומטה...
ודווקא לכן, כשנחגשו כעבור שני עשורים, היה בעיני השקדן לחלא, 
כשנודע לו שהחבר ההוא – אותו הכיר מהישיבה, קם והחך למרביץ 
תורה נודע, והוא מחורסם כגאון ששולט היטב בכל מכמני המסכתות 
הנלמדות בישיבות, וכמתמיד שהוגה בתורה ללא החסקה. רגע, איך 

זה יתכן, הלא בישיבה נחשב כבינוני מינוס, ואולי כחלש מינוס...
החליט החבר להתחקות אחר עקבות חברו לשעבר, ולגלות מה עבר 
ואז נפעם כשנודע לו דבר  ימינו אנו,  ועד  עליו מאז הכירו בישיבה 

הסיפור, ומעשה שהיה כך היה:
נשבר  לימודי,  תחום  בכל  ונחשל  נכשל  היה  שכאמור  בחור,  אותו 
לבו בקרבו, והוא הרגיש שאין מקומו עוד בישיבה. באחד הימים בא 
לפני ראש הישיבה, והודיעו בקול שבור אך נחרץ כי הקיץ הקץ על 
הכאב  כל  שעם  מבין  והוא  התורה,  בלימוד  טעם  למצוא  נסיונותיו 
והצער שבדבר – הוא פשוט סוגר את הגמרא ויוצא לעבוד, לפחות 

לעשות משהו בחיים.
ראש הישיבה שמע, וחש כאב עז מפלח את לבו. היטב ידע כי לא קל 

לתלמיד שלפניו, כל יום בישיבה דורש ממנו מסירות ומהווה אתגר. 
– חש שאינו מסוגל  יוצאים מפיו  ובכל זאת, כששמע את הדברים 

לתת לו לעזוב בצורה כזו, והחל לשואלו:
במאמץ  ללמוד,  מסוגל  כן  אתה  זמן  כמה  בבקשה,  לי  'אמור 
והשיב:  חשבונו,  את  כמחשב  ארוכות  הרהר  והבחור  מקסימלי?', 

'בקושי בקושי, אולי אגיע לארבע שעות ביום.... זה המקסימום!'
'וכמה  בשאלה,  הישיבה  ראש  הגיב  נוספת,'  שאלה  לי  יורשה  'אם 
עוזב  שלא  זה  בישיבה,  ביותר  המתמיד  הבחור  לומד  להערכתך 
של  'המתמיד  הבחור,  הגיב  'אוהו',  לרגע?',  ולו  כמעט  הגמרא  את 
הישיבה – להערכתי הוא לומד ארבע עשרה שעות ביממה. ארבע 
ובמאמץ  רב  בקושי  מסוגל  שאני  המקסימום  ואני,  שעות.  עשרה 

עילאי זה אולי ארבע שעות!'
'אם כן אתה עוקף את המתמיד של הישיבה, כן? זה ידוע לך?' – אמר 
'הבה נעשה חשבון: באבות דרבי נתן כתוב, שפעם  ראש הישיבה, 
כי  ויציב  אמת  בצער.  שלא  פעמים  ממאה  יותר  שווה  בצער  אחת 
המתמיד הלז לומד ארבע עשרה שעות ביום, אך זה בא לו בקלות 
כשאתה   – אתה  לעומתו,  רגע.  מכל  נהנה  והוא  כשרונו  זה  יחסית, 
לומד ארבע שעות בשיא המאמץ, הרי זה ארבע שעות בצער, שהן 
שוות כמו ארבע מאות שעות של המתמיד הנבחר בישיבה. אז מי 

לומד יותר ממי?!'
לומד  הוא  שכזה.  סתמי  נו...'  ב'נו  והשיב  במבוכה,  צחקק  הבחור 
בצער, ולכן כל שעה שלו נחשבת מאה, כלומר – שעה אחת שלו – זה 
כמו שבוע לימוד של המתמיד בישיבה. חשבון מעניין, אבל לא כל 
כך מתקבל על הדעת... 'ראש הישיבה עושה ממני צחוק...' – פלט 
לבסוף במבוכה רבה, 'הלוואי הייתי מגיע לקצה קרסוליו של מתמיד 

הישיבה!'
עוקף  אתה  לקרסוליו.  לא  ואף  לקצה,  רק  ולא  מגיע,  רק  לא  'אתה 
אותו, ובענק. ארבע מאות שעות ביום, הוא בשום אוחן לא יכול לתת 
תחוקה כזו, גם אם ירצה. אתה המתמיד של הישיבה, איך אוכל לוותר 
על המתמיד של הישיבה?! איך אתה מהין לחשוב על עזיבה, שעה 

שאתה הכתר של התמדת התורה בישיבה?!'
הבחור חייך, והחל להתווכח. החשבון לא נכון, ואולי הוא רק בערך, 
ואולי רק כמעט. הוויכוח נמשך והתלהט, עד שהשניים קבעו ללכת 
כשנכנסו,  פיו.  את  ולשאול  שליט"א,  קניבסקי  חיים  רבי  הגאון  אל 
ראש הישיבה הציג את הבחור שלצידו במילים הבאות: 'היום הגעתי 
התורה  בהתמדת  אחד  מספר  שלנו,  הישיבה  של  המתמיד  ועמי 
חיים  רבי  ואילו  לסירוגין,  ומחוויר  מסמיק  כשהבחור   – בישיבתנו!' 

מתחייך חיוך גדול, ומביט בו בהתפעלות...
באיזה  והסביר  במדוייק,  החשבון  את  הישיבה  ראש  תיאר  ואז, 
זה  שעות,  מארבע  יותר  ללמוד  יכול  לא  הוא  מדובר...  'מתמיד' 
אחת  פעם  של  החשבונאי  התרגיל  לפי  עילאי.  מאמץ  ממנו  דורש 
בצער שווה כמו מאה שלא בצער – הרי שהוא עוקף את כל תלמידי 
הישיבה פי כמה וכמה, ולימודו הוא כלימוד ארבע מאות שעות מדי 

יום!
עתה, הביט רבי חיים בבחור במבט מתפעל שבעתיים, וביקש ממנו: 
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'נו, אם אתה כזה מתמיד גדול – תן לי ברכה!'
והבחור, המום, נבוך ומבולבל גם יחד, לא הצליח להוציא הגה מחיו. 
רבי חיים קניבסקי מבקש ממנו ברכה, כי הוא המתמיד של הישיבה!
של  שה'מתמיד'  כך  על  ועמד  לוותר,  התכוון  לא  חיים  רבי  אולם 
ברכה  מחיו  שלף  והוא  ברירה,  לו  נותרה  שלא  עד  יברכו,  הישיבה 
לטובה',  ליבכם  משאלות  כל  השם  'ימלא  משהו  ומגומגמת  חטוחה 

ורבי חיים נענה ב'אמן' ובברכת 'וכן למר'...
הביקור הסתיים, וראש הישיבה, יחד עם הבחור, שבו לישיבה. עתה 
הרגיש הבחור שלא בנוח, הרי הוא המתמיד של הישיבה, רבי חיים 
הישיבה?  את  לעזוב  יכול  הוא  איך   – ברכה  ממנו  מבקש  קניבסקי 
איך הוא יכול להיפרד ממנה? הוא חייב לנסות, שוב ושוב ושוב – עד 
ואכן גדל וצמח למרביץ תורה ההוגה בה בשקידה רבתי,  שהצליח 
ושמו נישא בהערצה בפי כל תלמידיו – כפי שמסופר בגיליון 'שיעורי 

ליל ששי לבני עליה', מפי החבר הנפעם של הבחור...
מתחיל  היה  הישיבה  ראש  אם  חשבון:  בואו  יקרים,  אחים  ועתה, 
במילות מוסר וכיבושין, אם היה מתעלם, אם היה אחילו מצטער – 
ולבטח לא מגדלים  בישיבה,  היו משאירים את הבחור  כל אלה לא 
אותו לתלמיד חכם ומרביץ תורה. אבל ראש הישיבה בחר בדרך של 
– החל להחמיא  מילה טובה, וברגע בו שמע על תלמידו המתקשה 
לו, לרומם אותו, הכתיר אותו באחת ל'מתמיד' הבלתי מעורער של 

הישיבה – והתוצאה הברוכה ידועה.
יותר  דרמטיים  ברגעים  כאלה,  אנשים  המון  סביבנו  יקרים,  אחים 
וחחות בחייהם, ברגעים קשים, וגם ברגעים חשוטים. מחמאה אחת 
מכל הלב, מילה טובה שנותנת כח, משחט מחזק שמטעין אנרגיה – 
את זה כולנו יכולים לתת, ולעולם לא נשער לאן הדברים יובילו ומה 
תהא התוצאה. הבה נחחש כל הזדמנות לומר מילה טובה, להחמיא 
לזולת, לחחש בכל אדם את הנקודות החיוביות ולהחמיא עליהן מכל 

הלב, ונזכה להיות שותחים בבניינם של רבים ובהצלחתם לדורות!

כמה מילים שחוללו מהחך!
הסיפור הבא, ראשיתו בבחור נחמד אחד, בן למשפחה טובה, אשר 
ומוריו  הוריו  רוחנית.  להידרדר  החל  פתאום  בפתע  לב  כל  לדאבון 
חזו בכאב בילד הפלא עד לא מזמן, כיצד הוא חוצב לעצמו בורות 
לגרועים  מתחבר  תורה,  לחלוחית  ולא  מים  בהם  שאין  נשברים 

שבחברים, ומוצא את עצמו ממושמע ונכנע לתכתיבי היצר. 
בבית  וגדל  נולד  הוא  תמיהה.  מעורר  וגם  ומצער,  כואב  היה  הדבר 
מצויין, סחג מנעוריו חינוך טוב, וגם הצליח בלימודיו. כל מי שניסו 
לדבר אל לבו, לא רק שליבם התמלא כאב עצום, אלא שגבותיהם גם 
 - וגדל כראוי  הורמו בתדהמה. איך זה קרה? מנין לו לבחור שחונך 
לעזוב את אורחות החיים והחינוך שקיבל? מה גרם לשינוי הדרמטי 

כל כך בהתנהגותו?!
אחד היועצים החינוכיים הנודעים נכנס בעובי הקורה, והחל לשוחח 
עם הבחור, שיחה ועוד שיחה, מנסה לדלות מעומק לבו את הסיבה 
בידו  עלה  בנקל  לא  טובה.  לא  בדרך  לבחור  הבחור  את  שמובילה 
תחושה  לו  היתה  לבסוף,  אולם  הבחור,  של  לבו  סגור  את  לפרוץ 

שעמד על סוד העניין, והוא מיהר לגבש תוכנית פעולה...
- אם כי  הלה יצר קשר עם משגיחי הישיבה אליה השתייך הבחור 
לי 7-8 בחורים  'נחוצים  וביקש את עזרתם.  קשה לומר שלמד בה, 
טובים ויקרים, עידית שבעידית של הישיבה, לצורך משימה חשובה 
ישב עם  נענה. ערב אחד  וגם  - ביקש,  רוחנית!'  נפשות  של הצלת 
חברי הקבוצה, ופרש בפניהם את היוזמה - שלהערכתו יש בה כדי 

להציל את הבחור...
הבחורים נענו בשמחה, ועוד באותו ערב יצאה היוזמה אל הפועל. 
פשוט  החליטו  האחריות,  את  עצמם  על  שנטלו  הבחורים  שמונת 
בכל  לו  להחמיא  עת,  בכל  בשלומו  לדרוש  הבחור,  אל  להתחבר 
הזדמנות, לקרבו אליהם בקריאה של חיבה. הם מעולם לא העירו לו 
דבר, לא אמרו לו מילת ביקורת, רק הרעיפו עליו מחמאות, ותמיד 

מצאו סיבה לומר לו מילה טובה...
דבר יום ביומו, ערב ובוקר, הם עשו הכל כדי לפגוש בו, לומר לו 'בוקר 
המילים  על  המגוהצת,  החולצה  על  להחמיא  פנים,  בהארת  טוב' 
אין  מפיו.  שיוצאת  מילה  בכל  ששזורה  החיים  חכמת  על  שהשיב, 
לדעת אם האמינו בכל המחמאות שהרעיפו עליו, אבל הם האמינו 

במטרה, ובתוצאותיה המקוות...
ולא ארכו הימים, והבחור דנן, שלא היה מודע לכל המתרחש מאחורי 
הבחורים  שמונת  הן  בישיבה.  האיכותית  מהחבורה  חלק  חש  גבו, 
הטובים של הישיבה, מתעניינים בו בכל עת, מחמיאים לו בכל שעה, 
נעים  לו  היה  לא  וחתאום,  הזדמנות.  בכל  באהבה  בשלומו  דורשים 
להמשיך לשהות בחברתם של החברים הישנים - שדרדרו אותו אל 
נחמדה  לו  היתה   - הטובים  הבחורים  בחברת  השהיה  שכן  חחת,  חי 

בהרבה, מתגמלת הרבה יותר, במילים טובות וחמות...
רק מאוחר יותר, גילה היועץ שטיפל בעניין את הסיפור כולו למחנכיו 
של הבחור, שהופתעו מהמהפך שהתחולל בנפשו של תלמידם. הוא 
סיפר, כי לאחר אינספור שיחות עם הבחור המתמודד, גילה וזיהה 

המשך בעמוד 30

בנוהג שבעולם, אם אבא מגלה 
את בנו בבית בשעה שהוא אמור 
לשהות במוסד החינוכי, הרי 
שבדרך כלל הוא יתקיף את בנו 
בשאלה: 'מה אתה עושה כאן? 
למה אתה לא בישיבה? למה 
אתה לא במוסד? מה קרה - למה 
אתה בבית?' זו לא הדרך זו לא הדרך 
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המשך מעמוד 2 | מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

ממנו כאילו הם עומדין ומשחקין לפניו. ויש אומרים לא הראהו אלא 
צדיקים בלבד"(

נסיעה שניה
בנסיעה הבאה לחו"ל, פגש ר' ליפא את הצדיק ר' אורי זוהר בפאתי 
מרן  עם  עסקה  לו  יש  כי  אגב,  בדרך  ככה  לו  וסיפר  יורק,  בניו  רחוב 

הגראי"ל שטינמן, והציג את פרטי העסקה...
הרב זוהר שמע, הרהר, ואז אמר לו:

"זכית! יש לך את המיליון כי אני יותר עשיר ממנו... והחשבון הוא פשוט: 
ראש הישיבה לא עבר את החיים שאני עברתי, וכיון שכך, אני יודע טוב 
השמח  עשיר  להיות  כמה  ועד  מאושר,  להיות  צריך  אני  כמה  ממנו, 
באמונה  והתרוממות  במידה  תיקון  בכל  נוסף,  גמרא  דף  בכל  בחלקי, 

ובדבקות, לך נא ותאמר לרבן של ישראל כי מצאת עשיר ממנו...".
הם נפרדו, כשרבי ליפא שואל בחיוך את הרב זוהר: בכמה אחוזים הוא 

מעונין, מתוך המיליון שיקבל מרב אהרן-לייב...
לאחר שתי דקות דילג אחריו הרב זוהר, וקרא לעברו: "במחשבה זריזה 
נוספת, החלטתי שטעות היתה לי, 'חוזרני בי'. מדוע? אסביר לך", אמר 

הרב זוהר במתק שפתיו:
"כל אחד מאתנו יש לו אמצעים לעורר את יראת השמים, כמו שמחורש 
בגמרא 'אם חגע בך מנוול זה, הצר הרע, משכהו לבית המדרש', 'יזכיר 
לו יום המיתה"... לי אישית יש אמצעי נוסף, שכאשר אני נחלש ביראת 
שמים שלי, הנני מעלה בזיכרוני את הצורה של הרב שטיינמן. צורה? כי 
בכל חעם שיש לי את הזכות להיכנס לאליו, בכל חעם! אני מוצא אותו 

יושב זקוף על המיטה, כובע לראשו ושרחרף מטבח מושכב מאחוריו.
אינו עם עצמו,  לבין עצמו,  בינו  כך, כשהוא  מי שיושב  כי  דע,  "ובכן, 
ומי שמקיים כך את דברי  יושב הוא כך לחני השכינה הקדושה,  אלא 
הרמ"א בסעיף הראשון בשולחן ערוך: 'שיוויתי ה' לנגדי תמיד', וודאי 
לב,  שמת  לא  אולי  שלו.  ב'עשירות'  קרסוליו  לקרסולי  הגעתי  שלא 
כי כולנו רגילים לראותו כך, אבל דע לך, הוא כל העת יושב לחני ה'! 
שיוויתי ה' לנגדי תמיד. הוא עשיר מכולנו! )ובגלל כך, הגדיר את מצבו 

ואמר: "אני משתדל לעשות מה שצריך" כי הוא לחני ה'("...
"אז אם כן, תמשיך לחפש...!", קרא לעברו הרב אורי זוהר, בטבורו של 

הרחוב הניו יורקי, ושניהם נפרדו והמשיכו למצוותיהם.

חזרה מחו"ל
עליו,  שעבר  מה  את  אהרן-לייב  לרב  ליפא  ר'  סיפר  ארצה,  בשובו 
בניו  ברחוב  שם  שפגש  זוהר,  אורי  הרב   – ה'עשיר'  את  וגם  בכללות, 
יורק. שהוא אכן עשיר גדול, אבל עדיין הוא סבור שאינו עשיר גדול 

יותר מהרב שטיינמן...
העשיר שבתבל שמע, וחיוך קל ריחף על פניו.

פסע הרב ליפא לכיוון היציאה מהבית, והתחשק לו להציץ שוב במקרר, 
לראות האם העשיר שבתבל, אכל חצי או רבע מהמאכלים שהיו שם 
לפני הנסיעה... )רבי אהרן לייב הדגיש כמה פעמים, שלעני ולעשיר 
יש אותה הנאה מהאוכל. העני ברעבונו נהנה מלחם טרי מהחנות, עם 

מעט שמן וביצה, אולי עוד יותר מהנאת העשיר מאכילת בשר ודגים.
"ישבתי בחדרו", סיפר הרב יעקב גוטרמן שליט"א, "והוא ביקש ממני 
שהיה  הקטנה  המבושלים  התפוחים  מנת  את  )מהמקרר(  לו  שאביא 
אוכל. ואז אזרתי אומץ ותמהתי, אודות הסיגופים של ראש הישיבה 
גדולה,  עניות  היתה  בחו"ל  לך:  אספר  'אני  ואמר:  מרן  חייך  באכילה. 
שהיה  ומי  העופות,  של  העצמות  את  לפעמים  אוכלים  היו  בשבת 
עשיר, יכול היה להרשות לעצמו לאכול עוף בשבת. מי שהיה עשיר 
עוד יותר, אכל בשר. ועשיר הגדול אכל בשר גם באמצע השבוע, כמו 
העשיר הנודע - ויסוצקי. ושאלו ברוסיה, אם כן באמצע השבוע, מה 
הוא אוכל בשבת? והשיבו כי בשבת הוא אוכל קומפוט תפוחים... והנה 

אני יותר עשיר ממנו, כי אני אוכל כל יום קומפוט'"...
"אמרתי לסבא", סיפר נכדו של מרן, "שמעתי כי היו תקופות, שלסבא 
לא היה כסף כלל לקנות עוף, ואכלו כל השבוע קישואים או חצילים 
הללו(.  לסיפורים  מגיב  היה  לא  הגראי"ל  כלל  )בדרך  לשבת"  משבת 
אז  לי,  חסר  היה  "לא  בנחרצות:  ואמר  הקדוש  פיו  את  סבא  פתח 
בשעתו טעמתי בהם כמו טעם עוף ממש, לא היה חסר לי כלום! וגם 
הייתה עושה מפטריות. יש פטריות שהם סם המוות אבל יש פטריות 
שאפשר לאוכלן, והיה טוב מאד, מה יש לגבירים מהכסף שלהם, וכי 

הם אוכלים זהב? וכי חייהם בריאים או ארוכים יותר מחיי העניים?"
באותה שיחה דיברו גם על 'כבוד', רבי אהרן לייב אמר: "לא חסר לי 
ענין של כבוד, ולא מפריע לי כבוד, כי כבוד זה כלום!", והמשיך: "תראו 
לו כבוד  יש  לו רכב מפואר,  יש  דוגמא, כמה שכבוד הוא כלום, אחד 
כיון שהרכב שלו היחיד במינו בארץ. הרכב שלו ושל הנוסע לפניו הם 
אותו דבר, נוסעים טוב ונוחים במיוחד, שניהם שווים, רק שהוא מרגיש 
טוב יותר, בכך שהוא יודע שהוא יושב ברכב היחיד בארץ, אני שואל 
אתכם, האם זה הכבוד המהולל, וכי זה כבוד?!" )אחר כך נתן דוגמאות 

נוספות, באפסיות הכבוד(.
הרב  נפגשו  כאשר  ויותר,  שנים  כעשר  במשך  לפעם  מפעם  וכך, 
והתלמיד השכן, קד ר' ליפא קידה, והביט על 'גדול הדור', וגדול הדור 
"אתה  לעסק:  לשותפו  האומר  עסקים  כאיש   – בשתיקה  עליו  הביט 

זוכר, כי יש בינינו עסקה"...

בחעם האחרונה
כמה ימים לפני אישפוזו של רב אהרן-לייב בתשע"ז, הרב ליפא נכנס 

בפעם האחרונה.
רב אהרן-לייב שכב על מיטתו בחולשה רבתי, ואחד התלמידים שח 
ליפא  ר'  ואם(.  אב  כיבוד  הלכות  ס,ט  )סימן  רעק"א  בתשובות  עמו 
"נו ליחא,  הושיט יד, ואז כדרכו של גדול הדור-בענווה יתירה, ביקש: 

ברכני"...
ושאל,  התלמיד  השתומם   – צחוק?"  ממני  עושה  הישיבה  ראש  "וכי 
ימשיך  הישיבה  "שראש  רם:  ובקול  בחום  ובירך  התעשת,  מיד  אבל 
להיות העשיר בעולם...". נזכר גדול הדור בעסקה, ומיד חייך את החיוך 

האחרון ביניהם – פנים לפנים... 

)מתוך הספר 'חכימא דיהודאי'(
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המשך מעמוד 9 | הגאון רבי שלמה לוונשטיין שליט"א

בספר 'המשגיח ר' מאיר' מובא מעשה מופלא, המציג את מידותיו 
המופלאות של רבי מאיר חדש זצ"ל, ואת הכח שהיה בו להעביר על 

מידותיו.
היה זה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, כאשר הוא נתגלגל ובא 
הגרמני  שהצבא  ידיעה  הגיעה  והנה  נידח.  לכפר  מחבריו  אחד  עם 
על  עצמם  את  למלט  ומיהרו  נבהלו  הכפר  תושבי  רוב  וקרב.  הולך 
אל  לצאת  החברים  שני  אף  נחפזו  התושבים  כלל  ובין  עגלותיהם, 

מבואות הכפר, מתוך מטרה לעלות על אחת העגלות.
לפתע נזכר החבר כי שכח את אחד מחפציו בכפר פנימה. הוא מיהר 
לחזור לחפש את אבדתו, ור' מאיר נותר במקום על מנת לחכות לו.

פניו עגלות עמוסות אנשים על מטלטליהם.  זו חלפו על  בזו אחר 
הזמינו אותו להצטרף, אך הוא סרב. כיצד זה יעזוב את חברו בדד? 
עוד מעט לא יישארו עגלות בכפר, אך החבר טרם חזר, והוא נשאר 

על עמדו, עומד ומחכה.

זה  ברגע  מגיע.  כבר  והוא  רגע  עוד  מרחוק,  החבר  נראה  סוף  סוף 
התקרבה אל החבר עגלה ובה מקום אחד בלבד.

לתדהמתו של ר' מאיר קפץ החבר ועלה על העגלה עם מטלטליו. 
עוד רגע, והנה חלפה העגלה על פניו של החבר המחכה, בהותירה 

אחריה ענן אבק, וחבר אחד, נאמן, העומד ומחכה...
איזו תדהמה, איזו אכזבה, איזו תרעומת!

לימים סיפר כי באותו רגע אמר לעצמו: אם יקרה לי מקרה דומה 
שנית לא אחכה!

אך בו במקום חזר בו: חלילה לי! – נזף בעצמו. וחזר ואמר בלבו: על 
אף הכל, איני מתחרט על שחיכיתי, היה כדאי! למען עצמי, למען 

טוהר נפשי, כדאי היה לחכות ולא להשאיר בין לוויה מאחור!
"באותו רגע שמחשבה טהורה זו חלפה בלבי, חשתי שמשהו התשנה 

בי והייתי לאיש אחר, טוב יותר".

)מתוך 'ומתוק האור' בראשית ג(

המשך מעמוד 19 | נבחני ה'דף היומי בהלכה'

המשך מעמוד 21 | הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

זכר למבחן, האחראי לא היה במקום, התברר שהוא כעת  לא היה 
בביתו מחמת הקורונה. כמובן, די מהר, הגיעו כמה נבחנים תושבי 
הבאת  לצד  חילופי  אחראי  הגיע  הסתדר,  הכל  מהר  וחיש  המקום 
חומר המבחנים לבית הכנסת. ואז התברר שמשום מה מבחני 'קניין 

חכמה' נפלטו מהמארז...
לשליחת  הרעיון  את  העלה  'דרשו'  למשרד  מהירה  קשר  "יצירת 
המבחן בפקס, כמה ניסיונות חוזרים ונשנים, והמבחן הגיע בהצלחה. 

העקביות,  בעקרונות  עמידה  של  והאמיתי  הפנימי  הסיפוק  לצד 
את  לקלוט  התחלתי  והמבחנים,  הלימודית  המסגרת  שמירת  של 
- לצד  'דרשו', כשכל אחד בתפקידו אחראי המבחן  המסירות של 
לעמוד  להצליח  אחד  לכל  לעזור  הכל  עושים  במשרד,  המזכירות 

במסגרת שלו ללימוד ולידיעת התורה".

 לשליחת תגובות לכותב המאמר, 
a0533185209@gmail.com :כתבו ל

מביא לו המוכר ניירות עטיפה וחבלים בכדי לאורזם. 
והחבלים  העטיפות  עבור  שילמת  'כמה  ושאלו:  הלה  אליו  "ניגש 
זאת  קיבלתי   - מאום  עליהם  שילמתי  'לא  הקונה:  והשיבו  הללו?' 
בחינם!'. הרעיון מצא חן בעיניו, ונעמד גם הוא בתור לבקש עטיפות 

נייר וחבלים.
"כשהגיע תורו, הביא לו המוכר את מבוקשו, ונקב בסכום לתשלום 
'איפה ואיפה!  וכך מעות. 'מה קורה כאן?' התרעם האיש,  בסך כך 
לפני חמש דקות ראיתי שמפלוני לא נטלתם מאומה על נייר עטיפה 

וחבלים. מדוע ממני אתה דורש תשלום?'
רכש  קודם,  שראית  'האדם  המוכר,  לו  השיב  שבעולם!',  "'שוטה 
אצלי מוצרים רבים בסכום עתק, ועל כן היה זכאי לקבל גם חבילת 
נייר לעטיפה וחבלים, כדי שיוכל לארוז את המוצרים ולקחת אותם 
ומסודרת. אך אתה שלא קנית בחנות דבר,  הביתה בצורה בטוחה 
מדוע שתהיה זכאי לקבל משהו? אינך לקוח כאן, ואינך זכאי גם לא 

מתנה מועטת!'  
שלם  סדין  שהכינה  לאחר  הנצי"ב,  מרן  המתיק  החיל",  אשת  "גם 

היא  בעדה,  וסייע  הסחורה  את  לה  הביא  והסוחר  בו,  להתעטף 
העניקה לו את החגורה. אך אילולי זאת, אין ספק שגם על החגורה 

היתה מבקשת תמורה".  
סיים הנצי"ב את דבריו, הביט במשכיל עז הפנים ואמר לו בקול נוקב: 
"הינך תמה כיצד הצלחתי להוציא את ה'העמק דבר'? התשובה היא 
זה,  שבחיבור  הנפלאה  לעמקות  ביחס  אותו.  הוצאתי  מכוחי  שלא 
וכלל. ה'העמק דבר'  הזמן בו השקעתי בכתיבתו אינו מספיק כלל 
כל  את  התורה,  סביב  סובב  יומי  סדר  כל  השמים!  מן  מתנה  הוא 
עיתותי אני מקדיש לעמלה של תורה, ולכך מזכה אותי הקדוש ברוך 
הוא במתנת חינם להוציא חיבור נפלא שכזה מתחת ידי. אך אתה 
שאינך לומד מאומה, כל זמנך מבוזבז על עיסוקים זוטרים הנוגדים 
את ערכי התורה, מדוע שיזכו אותך משמים להוציא חיבור תורני? 
לא מעניקים משמים מתנות חינם למי שלא עושה מעצמו דבר!"...

להילחם!  זקוקים  התורה,  בלימוד  ממרומים  לעזרה  לזכות  בשביל 
לעמול! להשקיע! רק אז רואים סייעתא דשמיא!

)מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'(
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בך יעקב!"... 
לאחר הפסקה קלה, המשיכו האחים והכריזו בדרמטיות ובקפדנות: 
"אף פעם לא נמחל לרב שפירא, הגאון רבי אברהם דובער שפירא 
יוסף  ולרב מפוניבז', הגאון רבי  זצ"ל בעל ה'דבר אברהם' מקובנה, 

שלמה כהנמן זצ"ל, על העוול שעשו נגדנו!"...
לשמע הדברים עושה רבי יעקב גלינסקי את אזנו כאפרכסת ושואל: 

"טענות? אלו טענות? מה לכם ולגדולי תורה ענקיים כאלו?"... 
משיבים האחים: "כן, טענות! ועוד איך טענות! למה לא באו אלינו 
לצדקה  כסף  ממנו  להוציא  נשק  כלי  עם  כהנמן,  והרב  כהנא  הרב 
עד  אותנו,  להתרים  הגאונים  שבאו  פעם  כל  התורה?  ולמוסדות 
פשרות  כמה  הפגישה  נערכה  וכשכבר  לפגישה,  אותם  שקיבלנו 
התפשרנו על סכומי כסף זעומים, טיפשים היינו!! הנה הקומוניסטים 
באו עם כלי נשק, וחמסו מאתנו את הכל, אילו הגיע רכושנו למוסדות 
תורה - היינו רגועים, שקטים ושלווים, היינו גם כאן בסיביר הרחוקה 

בעלי רכוש רב! היינו רגועים ביודעינו כי רכושנו בלתי ניתן לגניבה, 
לתפוס  במה  לנו  היה  כי  רגועים  היינו  מקום!  לכל  אתנו  הולך  והוא 
ולהתנחם בשעות קשות אלו! היה לנו רכוש וחוסן פנימי, כדי שנוכל 

להתמודד בסער התקופה!"... 
כך הם בכו ובכו על מר גורלם, בראותם לעומתם את בני הישיבות, 
השמחים בחלקם גם בשעת מיצר, מרכושם שרכשו כל חייהם ונצבר 
בלבם ובנפשם, והוא מזונם וחלקם בכל עת וזמן, ובכל מקום בעולם. 
יקר  פנימי  רכוש  איזה  לנו  נודע  זה  "במצב  זצ"ל:  יעקב  רבי  סיים 
רכשנו בישיבה, רכוש שווה בהרבה מכל רכוש שבעולם, אותו רכוש 
האושר  קשים!  הכי  בזמנים  גם  מעמנו,  ליטול  אחד  אף  יוכל  לא 

הפנימי שרכשנו עומד לנו לנחמנו!"... 

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג, 
7622500@gmail.com :כתבו ל

כי הוריו - שהם חכמים ונבונים, יראי שמים בתכלית ואנשים רציניים 
מאוד - למרבה הצער לא השכילו להעניק לבנם מילה טובה, לטעת 
בו שמחת חיים, חדוות עשיה. מתוך רצונם הכנה לחנכו היטב, עסקו 

בעיקר בדברי ביקורת כלפיו, אז הוא הלך לחפש מי שיחמיא לו...
כך מצא את החברים שדרדרו אותו רוחנית, וכך נגאל מהם - בעזרת 
מילים  אותן  את  לו  להעניק  למטרה  להם  ששמו  טובים  חברים 
הוא  חברים.  וחדוות  חיים  שמחת  בו  שהפיחו  ומחזקות,  מעודדות 
 - נזקק לחברים השליליים, שכן הטובים שבחבורה  פשוט כבר לא 
לרוב,  טובות  מילים  עליו  מרעיפים   - שבעתיים  מעריך  הוא  אותם 

ואלה מוצאות מסילות ללבבו...
על סיחור המהחך שהתחולל בנחש הבחור, מעיד הגה"צ רבי גמליאל 
רבינוביץ' שליט"א בסחרו 'טיב החרשה', ויש בו מסר מעורר מחשבה: 
הכי קל להעביר ביקורת, לנסות לתקן, להניח את האצבע ולמקד את 
המבט בשלילי. זה עשוי ליצור תוצאה טובה, אבל אינסחור חעמים 

מוביל לתוצאה גרועה והרסנית...
מעניקות  נחשות,  מחיות  עולמות,  בונות  טובות  מילים  ומנגד, 
שמחת חיים ונותנות כח לעמוד בחני כל אתגר, לנצח כל התמודדות, 
להתגבר על כל קושי. מילים טובות מעניקות לאדם משמעות לחייו, 
להתאים  אותו  מחייבות  ואחילו  עצמו,  על  שלו  המבט  את  משנות 
הדרך  זו  עליו.  המדוברות  הטובות  המילים  של  למידות  עצמו  את 
ביותר להעניק עזרה  זו הדרך הטובה  ולהועיל,  המובחרת להשחיע 

לאדם מתקשה, לתת לו כח!
כל אדם, בחור כמבוגר, סב כאב, תלמיד חכם כעם הארץ, מגיד שיעור 
או רוחא, נהג אוטובוס או אדריכל, מלמד או אחילו חברותא - זקוק 
למילה טובה. הדבר מחייב אותו לעמוד בסטנדרטים גבוהים, בהתאם 

למילים הטובות שנאמרו לו, ונותן לו כח לצלוח כל אתגר, להתמודד 
סובבינו,  לכל  טובות  מילים  נעניק  הבה  בחיים.  להצליח  בגבורה, 
בבית ובחוץ, בקהילה ובשכונה, הבה נרעיף מילים טובות מכל הלב - 

ונהיה שותחים בהצלחתם של כל מכרינו וחברינו כל החיים!

המילים הראשונות - מכריעות!
הגאון רבי ראובן שראבני זצ"ל, מראשי ישיבת 'יקירי ירושלים', נודע 
כמחנך בחסד עליון, שמצא מסילות ללב כל תלמיד. בנו, יבדלחט"א 
שבנוהג  לומר,  נהג  אביו  כי  מספר  שליט"א,  יהושע  רבי  הרה"ג 
שבעולם, אם אבא מגלה את בנו בבית בשעה שהוא אמור לשהות 
במוסד החינוכי, הרי שבדרך כלל הוא יתקיף את בנו בשאלה: 'מה 
אתה עושה כאן? למה אתה לא בישיבה? למה אתה לא במוסד? מה 

קרה - למה אתה בבית?'
זו לא הדרך. כשאבא חוגש בן בעיצומו של יום, ראשית עליו לומר 
שמח  אני  'כמה  לו  לומר  אוהב.  חיבוק  לו  להעניק  טובה,  מילה  לו 
לראות אותך, לקבל את חניך שלא בשעת שגרה.' רק לאחר קבלת 
חנים לבבית, שמעידה על קרבת הלבבות והאהבה המחעמת בלב של 
אבא - כחי שהוא מובעת במילותיו, אחשר להתחיל לברר מה קרה, 

האם נענש, ולמה...
חייבת  טובה,  מילה  להיות  חייבת  ההתחלה,  בי"ת,  האל"ף  אבל 
להתחיל במשהו מחזק, מעודד ואוהב. רק כך אחשר למצוא מסילות 
כשאיחתנו  שמים  וליראת  לתורה  לגדלם  ולהצליח  הבנים,  ללב 

הטהורה!

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

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע
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 האם בירושלים העתיקה יש מצוה מן התורה ליטול את ארבעת המינים בכל ימי החג?
 האם יש חובת 'חינוך' להידור מצוה?

 כיצד מחזירים 'מתנה על מנת להחזיר'?

סיכום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

מצַות ארבעת המינים

• יש מהאחרונים שכתבו, שלדעת הרמב"ם, מצוה מן התורה 

ליטול ארבעת המינים בכל שבעת ימי חג הסוכות, לא רק בבית 

המקדש, אלא בכל שטחי ירושלים העתיקה. ורבים חלקו על 

דעה זו.

• חכמינו ז"ל גזרו שלא ליטול את ארבעת המינים בשבת של 

חג הסוכות, אף כשחל בה היום הראשון של החג. ולכן, הלולב, 

ההדס והערבה, אסורים בשבת אף בטלטול. ואם בימות החול 

 – שִיפסלו  מחשש  המינים,  ארבעת  את  לטלטל  שלא  מקפיד 

הרי הם נחשבים כ'מוקצה מחמת חסרון כיס'.

חינוך קטן למצוות ולקיום מצַות ארבעת המינים

• חכמינו ז"ל חייבו את האב לחנך את בנו לקיום המצוות, בין 

דאורייתא ובין דרבנן. אולם, אין חובת חינוך ל'הידור מצוה'.

• בהמשך לאמּור: הפוסקים כתבו גילאים שונים לתחילת חובת 

חינוך הקטן לקיום מצוות 'עשה'; חמש, שש, או שבע; כשהדבר 

משתנה גם על פי רמת הבנתו של הקטן.

בנטילת  לחנכו  חובה  כהלכה,  הלולב  את  לנענע  היודע  קטן   •

הצדדים,  לכל  הלולב  את  ולהביא  להוליך  שיודע  והיינו,  לולב; 

ולהעלותו ולהורידו, אך אין צורך שיהיה בקי בסדר הנענועים, 

או באופן הנענוע לפרטיו.

ֵמהלכות הקנָין של ארבעת המינים

• בעת רכישת ארבעת המינים ראוי להקפיד ולשלם עליהם, ולא 

לקנותם בהקפה, כדי שייקנו בקנין כסף המועיל מדאורייתא; 

מועילים  שאינם  בלבד,  הגבהה,  בקנין  או  משיכה,  בקנין  ולא 

אלא מדרבנן.

• קטן אינו יכול לקנות במעשה קנין אלא כש'דעת אחרת מקנה 

במכירה,  או  במתנה,  דהיינו  לו,  ַמקנה  אחר  שאדם  דהיינו  לו', 

שהנותן, או המוכר, מקנים לו. וכשם שאינו יכול לקנות, כך אינו 

יכול להקנות. אולם, חכמינו ז"ל תיקנו, שכאשר הגיע ל'עונת 

הפעוטות', דהיינו, גיל שש־שבע, הריהו יכול להקנות לאחרים.

ומי  בהם,  הסוחר  קטן  מידי  המינים  ארבעת  את  לקנות  אין   •

שקנה את ארבעת המינים מידי קטן, ונטלם ביום הראשון של 

חג הסוכות, ישוב ויטול ארבעת המינים אחרים ללא ברכה.

'מתנה על מנת להחזיר' בארבעת המינים

• המקבל את ארבעת המינים מחבירו ב'מתנה על מנת להחזיר', 

נחשבים הם כשלו, ויכול לקיים בהם את המצוה ביום הראשון 

של חג הסוכות. ואם המקבל לא החזירם – לא יצא ידי חובתו.

• המקבל את ארבעת המינים מחבירו במתנה על מנת להחזיר, 

ואבדו, או נפסלו – אף אם שילם תמורתם, אין זה נחשב כקיום 

המינים  ארבעת  לנותן  יש  כן  אם  אלא  החזרתם,  של  התנאי 

אחרים.

"על מנת שתחזירהו  הנותן לחבירו ארבעת המינים במתנה   •

חובה  היום,  באותו  המצוה  את  קיים  טרם  הנותן  אם   – לי" 

להחזירם בו ביום, לפני שיאמר הנותן 'הֵּלל'. 

• הנותן את ארבעת המינים שלו לחבירו במתנה – ואין לו מינים 

במפורש  התנה  לא  אם  אף   – המצוה  את  בהם  לקיים  אחרים 

שזוהי 'מתנה על מנת להחזיר', נחשב הדבר כאילו התנה זאת.

 – להחזיר  מנת  על  במתנה  חפץ  לשמעון  נותן  ראובן  כאשר   •

לראובן,  החפץ  את  ומחזיר  התנאי  את  מקיים  שמעון  כאשר 

עליו להקנותו לראובן ככל דיני הקנין, ואם לא כן, המתנה בֵטלה 

למפרע.

 – להחזיר  מנת  על  במתנה  חפץ  לשמעון  נותן  ראובן  כאשר   •

להחזיר.  מנת  על  במתנה  ללוי  החפץ  את  לתת  רשאי  שמעון 

לצורך  במתנה  מדובר  כאשר  רק  שמתירים  ויש  חולקים;  ויש 

קיום מצוה.
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"הסתכלתי עליו בחיוך קצת עצוב ואמרתי לו: תאחל לי שבחודש הבא 
אבוא להיבחן... שבוע לאחר מכן קיבלתי את הציון..."

הצצה לרגעים מרגשים שתוחסים את תשומת הלב בתוך מרוץ החיים השוטף

הרב יהושע לייבזון 

רבי  'דרשו' מכתב שנועד לנשיא הארגון  השבוע התקבל במשרדי 
דוד הופשטטר שליט"א, ושהעניק חיזוק עצום לכל עובדי הארגון 
העמלים ימים ולילות כדי להגדיל תורה ולהאדירה, ולהרבות בזיכוי 
הרבים עד היכן שהיד מגעת. בשורות הבאות נביא את המכתב עם 

שינויי עריכה קלים, וכל מילה נוספת, מיותרת... 
היה זה בחודש טבת שנת תש"ח. עמדתי בתחנה שבעירי, והמתנתי 
"כל עם  ברכות.  גמרא, מסכת  לירושלים כשבידי  היוצא  לאוטובוס 
אני  "וגם  לעצמי,  חשבתי  ברכות",  מסכת  ללמוד  מתחילים  ישראל 
לא ייגרע חלקי. כל היום אני עסוק בלימוד הלכה בכולל. מתי אוכל 
הדף  את  ללמוד  אחשר  טוב!  זמן  זה  באוטובוס  גמרא?  דף  ללמוד 
בדרך לירושלים לחזור עליו באוטובוס בו אני חוזר הביתה, ולמחרת 

להמשיך בדף הבא... 
אבל  תומה,  עד  ברכות  מסכת  את  לסיים  שאצליח  האמנתי  לא 
אמרתי לעצמי שכדי לא לחרוש מהציבור אני חייב להיות לחחות בין 
המתחילים את הש"ס, ואולי, מי יודע, באחד המחזורים הבאים, בעוד 
14 או אולי 21 שנה אזכה להיות גם בין הלומדים יום יום ומסיימים 

את הש"ס מתחילתו ועד סוחו...
ועוד עד שראיתי חרסומת  עוד  וכך המשכתי  יום,  ועוד  יום  למדתי 
של 'דרשו' המציעה להצטרף לנבחנים המקבלים מלגה מדי חודש. 
החלטתי לנסות, מה כבר יכול להיות? הזיכרון שלי די ממוצע, אני 
לא חושב שאוכל להצליח במבחן, אבל זה לא עולה כסף אז למה לא 

לנסות? 
כשהגשתי את המבחן, איחל לי חבר שהגיע גם הוא להיבחן שאזכה 
להמשיך ולהיבחן במשך כל שבע וחצי השנים הבאות ושלא אחול 

מבין הנבחנים בעוד שנה או שנתיים... 
שבחודש  לי  תאחל  לו:  ואמרתי  עצוב  קצת  בחיוך  עליו  הסתכלתי 
'דף  ללמוד  ממשיך  עצמי  את  רואה  לא  אני  כי  להיבחן,  אבוא  הבא 
היומי' עד סיומה של מסכת ברכות, שלא לדבר על מבחנים על כל 

מסכת שבת...
שבוע לאחר מכן קיבלתי את הציון. 99 אחוז! הוכיתי בתדהמה. כמובן 

שזה נתן לי חשק להתאמץ יותר, וב"ה במבחן שלאחר מכן קיבלתי 
100 אחוז. המשכתי עוד ועוד, ואז נודע לי שיש גם מבחן מסכם על 

120 דף, החלטתי לנסות, ולהחתעתי הצלחתי גם במבחן הזה. 
את המכתב הזה אני כותב אחרי שקיבלתי את הציון למבחן האחרון 
וגם בו קיבלתי ציון גבוה  630 דחי גמרא,  'קנין ש"ס' שהיה על  של 

מאוד ב"ה. 
גיליתי בעצמי כוחות שלא ידעתי שהם קיימים בי, אני לומד במרץ 
ה-22  בן  האברך  כותב  יותר",  ומצליח  יותר  מתאמץ  אני  יותר,  רב 
הלימודים  גם  היומי'.  'דף  בלימוד  רק  לא  זה  "אבל  'דרשו',  לנשיא 
שלי בכולל הלכה במשך שעות היום קיבלו צורה אחרת, אני לומד 
הרבה יותר רציני וב"ה עושה חיל בלימודי, וכל זה בזכותכם, בזכות 
זה שלימדתם אותי שאני מסוגל להגיע ליעדים הרבה יותר גבוהים 

ממה שחשבתי שאני מסוגל להגיע. 
אם לחני שנתיים מישהו היה אומר לי שאני אצליח להיבחן על 630 
דחי גמרא, הייתי מסתכל עליו כעל מי שיצא מדעתו חלילה. היום 
על  גם  להיבחן  ה'  בעזרת  אצליח  שאני  בוודאות  ויודע  בטוח  אני 
ליעדים  להגיע  מסוגל  הוא  ומשקיע,  רוצה  כשאדם  כי  כולו,  הש"ס 

גבוהים במיוחד, וזה השיעור הכי חשוב שלמדתי ב'דרשו'. 

השבוע



אחר הסעודה בעת שהרבי נכנס 

וחזר ,לחדרו, עמד על יד הדלת

לעצמו כמה פעמים מאמר רשב"י 

כה בידוע וכו' אלא הנ"ל, הל

שנכמרו רחמיו וכו'. למחרת 

כשהבחור הנ"ל הלך להיבחן, 

כשנכנס לחדר הבחינה, מצא את 

הנ"ל יושב על כסאו הרשע הרופא 

מעשן וקורא עיתון, ,בגאווה ועזות

ובכעס עמד לקראת הבחור. 

והבחור פרץ בבכי חזק, עד כדי כך 

שלא היה יכול להוציא מלה מפיו, 

רופא ובקושי גדול עלה בידי ה

להשתיקו, עד שסיפר לו על מצבו 

העגום עם אבותיו. ולשמע זה אחז 

בו הרופא והוליכו החוצה, ודחפו 

מן המדרגות של הבית ואמר, 

בלע"ז, מה יש לעשות עם היהודים 

שאינם יכולים לעשות עבודת 

המלך. ומיד רץ הבחור לביהמ"ד 

של ה"דברי חיים" לבשר את 

הבשורה הטובה. אז הבינו כוונת 

דיבורים על מאמר רשב"י הנ"ל ה

שנכמרו רחמיו.

496גליון 
י"א תשפ"בשנה 

שלחויפרשת 

וירץ עשו לקראתו וכו' וישקהו

רשב"י הלכה בידוע שעשו מר א

אלא שנכמרו ,שונא ליעקב

ונשקו בכל ,רחמיו באותה שעה

לבו.

מסופר: פעם בסעודת ליל 

הושענא רבא אצל הרה"ק

ה"דברי חיים" מצאנו זיע"א, 

נכנסה אשה בקול מר בוכה, 

שבנה היחידי המפרנס אבותיו 

לעת זקנותם, נמצא בסכנה 

שיתגייס לחיל הקיסר, ולמחרת 

תהיה בחינתו, והרופא הצבאי 

ידוע לרשע גדול ושונא ישראל. 

והיא מבקשת ברכה והבטחה 

מהצדיק שבנה ישתחרר. והרבי 

השיב, שעתה אין הזמן מוכשר 

לענייני הפרט, רק לענייני הכלל. 

לא ובמר לבה ,והיא באחת

רצתה לצאת, והצדיק חזר על 

דיבורו כמה פעמים. ובנו הרה"ק 

מקשאנוב זיע"א שישב על יד 

אביו הקדוש, השיב לה ברכתו 

בכדי להרגיע אותה. 

להורות תורת ה'?מפני היראה אמנע מ

פעם אחת הורה ריש לקיש, נשיא שחטא 

מלקין אותו. כאשר יצאו עבדי הנשיא 

לאסור את ריש לקיש על פגיעתו בכבוד 

הנשיאות, ברח ריש לקיש לעיר מגדל, 

למחר כשנתוועד ר' יהודה נשיאה עם 

רבי יוחנן בבית המדרש, ביקש הנשיא 

מרבי יוחנן לומר דברי תורה, התחיל רבי 

מטפח ביד אחת אמר לו הנשיא וכי יוחנן

ביד אחת מטפחין? אמר לו רבי יוחנן וכי 

אוכל לדרוש? ,אני לבדי בלי ריש לקיש

באותה שעה הבטיחו הנשיא לצאת 

בכבודו ובעצמו לקראת ריש לקיש, 

כשבא אליו הנשיא קיבל ריש לקיש את 

פניו ברוב כבוד ואמר לו: דומה אתה 

א לבוראך, שכאשר בא הקדוש ברוך הו

לא שלח ,להוציא את ישראל ממצרים

אלא בא בכבודו ,לא שליח ולא מלאך

ובעצמו. לשאלת הנשיא מה ראה על 

ככה להורות את ההוראה המשפילה כל 

מה אתם ,כך את כבוד הנשיאות. השיב

שמפני היראה אמנע מלהורות ,סבורים

תורת ה'?

(ירושלמי סנהדרין פ"ב ה"א)

זמני כניסת השבת
4:17ת"א: 4:02ירושלים: 

השבתזמני יציאת 
5:51ר"ת: 5:18ת"א: 5:16ירושלים: 



המגיפהכיצד עצר המגיד הקדוש את 

סיפור זה התרחש בעת הפציע שחר החסידות, סוחרים מכל 

רחבי אירופה נהרו מדי שנה אל היריד השנתי הגדול 

וביניהם קבוצת סוחרים מערי ליטא. באחת ,בקניגסברג

נושא עלהבה ישבו הסוחרים לשיחת מרעים, הפעמים 

,סוחרים שהתקבצו לירידההחסידות ודרכה על לשונם של 

נה, מפינסק ומסלוצק. החלו הסוחרים מדברים ממינסק, מקוב

,מסלוצקשהגיע סרה בחסידות ובמנהיגיה, לעומתם, הסוחר 

שתק ולא התערב בשיחה. 

לפתע הזכיר אחד מהחבורה את שמו של המגיד הקדוש 

ונימת ביטול ,(יומא דהילולא י"ט כסלו)ממעזריטש זיע"א

סותו, על ליוותה את דבריו. עד כאן. הזדרז הסוחר מסלוצק לה

המגיד ממעזריטש אסור לפצות פה. בדבריו אלה עורר עליו 

? בעדת החסידיםהסוחר את פליאת חבריו, הגם אתה נתפסת

שאלוהו בנימת תוכחה. הסוחר מסלוצק שתק, תר אחר 

מילותיו, הקשיבו ואספר לכם מעשה שאירע זה לא מכבר 

בעירנו, ואתם תשפטו בעצמכם, אמר כעבור רגע לחבריו, 

לספר:והחל

פני כמה חודשים יצאתי לרגל עסקיי למסע ארוך. לילה אחד ל

טעיתי בדרכי וסטיתי ממסלול נסיעתי המתוכנן, הגעתי 

לעיירה יהודית שאת שמה לא ידעתי, חיפשתי בית לעבור בו 

את הלילה, ניגשתי לבית הראשון שבקע ממנו אור, הקשתי על 

למעזריטש, הדלת והוזמנתי פנימה. רק אז נודע לי כי הגעתי

לא זו בלבד, אלא שמבין כל הבתים במעזריטש, נקלעתי ו

דווקא לביתו של בכיר תלמידי הבעש"ט הקדוש זיע"א, הלוא 

, ואני מזינההוגשה לי ארוחההוא המגיד בכבודו ובעצמו.

י. די יצא המגיד מחדרו וניגש אללפתעסעדתי את ליבי. 

במראהו בלבד, כדי להטיל חרדת קודש על סביבתו. הוא נתן 

בי מבט חודר והושיט לי יד, "שלום עליכם ר' יהודי'' אמר. 

"עליכם השלום'' השבתי בהיסוס.

המגיד שאל אותי לשמי ולמקום מגוריי, ועניתי לו. ואז אמר, 

ת, אם התגלגלת בהשגחה פרטילא הוא שדבר בעולם אין 

לכאן, אין זה לחינם, שמא יש דבר כלשהו בעירכם הדורש 

עזבתי את עירי כמה שבועות ,תיקון? שאל. שתקתי, למעשה

קודם לכן, ולא ידעתי אל נכון מה מתרחש בה באותו הזמן. 

מסיבה זו אף לא ידעתי על המגיפה הקשה שפרצה בסלוצק, 

דים הקטנים. רק כמה ימים קודם, מגיפה שפגעה בעיקר ביל

המגיד הקדוש הניח משקפיים על עיניו, ולאחר רגע אמר, לפני 

ימים אחדים היה בנך חולה מאוד, וחייו עמדו בסכנה, אולם אל 

ברוך ה' נחלץ בנך ממחלתו, והוא עתה בריא לגמרי. ,דאגה

הבטתי במגיד בתדהמה, לרגע לא פקפקתי בנכונות דבריו, ובליבי 

ני. כשתחזור לסלוצק, הוסיף המגיד הודיתי להשי"ת על החלמת ב

ואמר, תהיה עד למגיפה קשה המשתוללת שם, ופוגעת בילדים 

רבים רח"ל, תמצא את בני העיר נבוכים ומבולבלים, חוקרים 

ומחפשים אחר הסיבה הרוחנית למגיפה.

כצופה למרחוקבעיניו הקדושותהביט קדימההקדוש המגיד 

מצווה, וגם שם , למחרת שובך תשתתף בשמחה שלוהמשיך

באיזה שהוא . בעניין המגיפה הנוראה והמסוכנתיעסקו הכול 

החשד על איש פלוני, והכול יאשימו אותו שלב יפילו את 

בהתפרצות המגיפה, אולם דע לך, כי אדם זה כלל אינו נושא 

להכותו, וירצהבאחריות למגיפה, וכשיקום אחד המסובים 

, כי הוא הוא החוטא על רגליך, אחוז בידו וגער בוהתייצב

שהמיט אסון על כל עירו. האמיתי 

למחרת בבוקר המשכתי בדרכי, נתון תחת הרושם העז שעשו 

עליי הפגישה הלא מתוכננת עם המגיד הקדוש, והדברים שאמר 

הגיעי לעירילי בלילה. שבתי לסלוצק אפוף תהיות ומחשבות. עם 

בעיר נודע לי מיד כי אכן מגיפה מסוכנה ביותר משתוללת 

כי בני ,גם נודע לישם,ופוגעת בילדים הרכים. נכנסתי לביתי

שבשלב , אלאשל ממשהקטן אכן נדבק במגיפה וחייו היו בסכנה

. מסוים באופן שאיש לא ידע להסבירו, החלים לגמרי ממחלתו

באותה שעה על בשורה טובה זו הודיתי להשי"ת בהתרגשות.

ומדים להתקיים. עכי גם יתר דברי המגיד ,ידעתי בביטחה

לבנו ,בהמשך היום הודיעו לי על ברית מילה שתתקיים למחרת

מטבע הדברים ולוצק, באתי לסעודת הברית, סשל אחד מנכבדי 

בני העיר, שלוות כלתהכול עסקו בנושא המגיפה שהטרידה א

מזקני סלוצק ומנכבדיה, קם לפתע שהיהר' אליהויהודי בשם 

יש חוטא אשר נכשל בעוון חמור ממקומו ואמר, סבור אני כי א

עלינו כל הרעה הזאת, כל ובעטיו באה,קרבינובונורא מתהלך 

, 'מוטל'היושבים סביב הנהנו בהסכמה. פתאום עבר רחש בקהל, 

הוא החוטא. מוטל הוא אדם פשוט שאינו מרבה להיראות ',מוטל'

בין הבריות, גם בבית הכנסת כמעט שאינו מראה את פניו. חזור 

ר מעלינו את המגיפה הארורה, קרא לעברו לפתע בתשובה והס

אחד המסובים. קולות נוספים בקהל החרו והחזיקו אחריו, מוטל 

ישב דומם חיוור כסיד.



והנה קם ממקומו שמעון מעשירי העיר, וניגש אל מוטל, 

הוא הניף יד באוויר במטרה להנחית על לחיו סטירה הגונה, 

בראותי כיצד כל דבריו של המגיד ממעזריטש מתאמתים 

מול עיניי, אזרתי עוז ותפסתי בכוח בזרועו של שמעון 

הגביר, שקרן ורשע, הרעמתי עליו בקולי, הודה על האמת 

וא החוטא הגדול, התוודה על מעשיך במקום כי אתה ה

להטיל רפש באדם אחר.

דממה מתוחה השתררה במקום, שמעון הגביר הביט בי 

מוכה הלם, החזרתי לו מבט קשה ולא הסרתי עיניי מעיניו, 

עד אשר נשבר וצנח על כיסא סמוך, חלפו עוד כמה רגעים 

הוא החל ,של ציפייה ודריכות, לפתע פרץ שמעון בבכי

וודות כי אמנם נכשל בעוונות חמורים ביותר. לבסוף להת

והתחייב קבל עם ועדה לשוב בו ,ביקש את מחילת הכלל

מדרכו הרעה.

בבת אחת שב הצבע לפניו החיוורות של מוטל האומלל, 

בתוך כך הופנו כל המבטים אלי, רוח הקודש? השתאו ו

אלא ,רוח הקודש, אמנם כן, עניתי, אך לא שלי היאהכול

גיד הקדוש ממעזריטש. מיד סיפרתי להם כיצד של המ

התגלגלתי בבלי דעת לביתו של המגיד, וכיצד כל אשר 

אמר לי באותו לילה, קם והיה. 

חיש מהר נפוץ דבר המעשה ,הנוכחים היו אחוזי השתוממות

בכל סלוצק, ומאז נזהרים בעירנו מלפגוע בכבודו של המגיד 

נעצרה כמובן שלאחר מה שקרה, הקדוש ממעזריטש, 

סיים הסוחר מסלוצק את המגיפה לרווחתם של כולם. 

סיפורו. 

חבריו הסוחרים הקיפו אותו בשתיקה, נתונים עדיין תחת 

רושם סיפורו המופלא, נו מדוע אתם שותקים? סנט בהם 

חברם הסלוצקאי, הגם אתם נתפסתם?

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אכי"ר

כי יעמוד לימין אביון

יהודי אחד כנהפך עליו הגלגל ירד לא עלינו מכל נכסיו 

על קשי גורלו ' זיע"אחפץ חיים'ההרה"ק התאונן לפני בעל 

.כי נטל עליו לחיות הוא ואנשי ביתו בעוני ובדחקות

באחת הערים :זהמשל לנחמו וסיפר לו ץ חייםביקש החפ

היו שני עשירים אחד היה בעל חמישים אלף רובל ואילו 

השני היה רק בעל עשרים אלף, באו והלשינו עליהם לפני 

המלכות שזייפו שטרות כסף וחבשו את שניהם בבית 

ושם ישבו זמן רב עד לבירור דינם, אין צריך לומר ,האסורים

רוששו שניהם ונתמעט הונם, לראובן בעל שבמשך זמן זה נת

חמישים האלף לא נשתיירו אלא עשרים אלף ולשמעון 

אלפיים בלבד, שכן בני משפחותיהם פיזרו ממון רב נשתיירו 

משהגיעה שעת המשפט בהשתדלויותיהם לזכותם בדין. 

השנים והעמידו לעצמם סניגורין ידועי שם שיטענו לקחו 

ברם שמעון הנ"ל בעל האלפיים ,טענותיהם בפני השופטים

ונתרצה אותו שר להיות לו ,מודע ומכיר היה לאחד השרים

יום אחד בהיותם שניהם .גם הוא טוען לזכות בבית הדין

פתח שמעון בעל האלפיים ואמר לראובן בעל ,בבית הסוהר

ע אני שמצבך טוב פי עשרה ממצבי אני, יוד,,עשרים האלף

פשי תוכל ווכשתצא לח,לך נשתיירו עוד עשרים אלף רובל

ברם אני שנשתייר לי סכום מועט ,להתחיל עסקיך מחדש

מצבך ,מה אוכל לעשות? אומר לו ראובן טעות היא זו בידך

ברם כנגד זה יש לך ,אמנם כסף מועט נשאר לך,טוב יותר

דאי יעלה בידו להוציא וובו,שר גדול וחשוב שיטען לזכותך

מה בצע ,ואילו אני.כאור משפטך ולהתירך מבית האסורים

בעשרים אלף הרובלים שיש לי בשעה שתקוותי לזכות בדין 

שכן הסניגור שלי פחות הוא במעלה ,קלושה היא ביותר

ואף ההוכחות ,והשופטים לא ישעו לדבריו,הרבה משלך

ני חס וחלילה ואם יחייבו,שבידי לזכות אינן חזקות ביותר

ואילו אתה ,תרד ממילא כל שארית הוני לטמיון,בדין

יהיו לך לפחות אלפיים אלה שנשתיירו ,פשיוכשתצא לח

לך. 

ואמר לאותו בה נתאר לעצמנו המשיך החפץ חיים ובכן ה

עני, שיש ליהודי דין תורה והרמב"ם נתרצה להיות לו טוען 

בר מזל, וכי בבית הדין, הלא יהיה אותו יהודי רואה עצמו 

קלה זו בעיניכם שיהא הרמב"ם טוען בדין? ברם אף על פי 

שהרי אפשר ,כן לא יוכל להיות סמוך ובטוח שיזכה במשפט

וכן יהיה אפילו יעמיד לו טוען ,שלא יימצא לו כלל צד זכות

שכן ,או אפילו נביא,אמורא או תנא,גדול שבגדולים

לא תמיד ,יודעים אנו כי אפילו משה רבינו בכבודו ובעצמו

בכבודו י"תהשאבל אם ,עלה בידו ללמד זכות על ישראל

כלום יש ספק כלשהו ,יטען לזכותו של אדם,ובעצמו כביכול

)תהילים ק"ט(שיזכה אותו אדם בדין, והלא מקרא מלא הוא 

אם הקב"ה ",כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו"

צילו וטוען לזכותו כדי לה,בכבודו ובעצמו עומד לימין עני

עתה בוא והגע ?יש דבר גדול מזהכלום,מידי שופטיו

ממונם של עשירים או זכות ,בעצמך ערכו של מה גדול יותר

זו של עניים שהוא יתברך עומד לימינם.



"דודי קאר"בחסות 

ומכירת הסוכן החרדי שלך להשכרת 
מכל החברותובכל הארץרכב

052-7655-222

הי"ואהרן לינדנפלדר' החתןלזכות

הבניןבורא עולם בקנין השלם זה
וקשר של קיימאעדי עדבנין

דורות ישרים ומבורכים שמחה ונחת

אוהב שלום ורודף שלום

זיע"ארבי חיים פלאג'י רה"קכותב ה

כי :וזה לשונו'רפואה וחיים'בספר 

אני הגבר ראתה עיני מיום שעמדתי 

משפחה ,כי כל איש ואשה,תיעל דע

,עיר ועיר,מדינה ומדינה,ומשפחה

לא יצאו נקיים ,שהיו ביניהן מחלוקת

ולקו בין בגופן ובין ,הב' כיתות

ומי שיש בו דעת יעמיק בזה .בממונם

בין בגופו ,ולעולם יוותר משלו,מאד

,ויצא הפסדו בשכרו,ובין בממונו

שיהיה לו שכר טוב בעולם הזה 

היה אוהב מסיבת כי ,ובעולם הבא

שלום ורודף שלום

אל תמנע מבנך מצות כיבוד אב

מעשה באיש זקן שבא אצל הרה"ק 

רבי שמואל סלנט זיע"א ואמר לו, יש 

ועתה קיבלתי ממנו לי בן יחיד בחו"ל,

סכום כסף הגון שיש בו כדי לסעוד 

אותי במצבי הקשה לעת זקנתי, אולם 

יודע אני לדאבון הלב שבני זה אינו 

שומר שבת, ולכן לבי נוקפני וחושש 

אני ליהנות מכסף זה, שבודאי בא 

לידיו באיסור, ובדעתי לשגרו אליו 

בחזרה. התבונן רבי שמואל בפני 

, מובא האיש הנבוך והשיב לו

במדרש, שיעקב אבינו בא ללבן 

בידיים ריקניות, לפי שרדף אליפז בן 

עשיו במצוות אביו אחרי יעקב 

להרגו, והשיגו, ולפי שגדל אליפז 

בחיקו של יצחק, נמנע מלפגוע 

ביעקב. אך שאל אליפז את יעקב מה 

אעשה עם ציווי של אבא? ויעקב 

אמר לו, טול כל מה שבידי, ועני 

ת השאלה, המשיך חשוב כמת. נשאל

רבי שמואל, מדוע לא ניסה יעקב 

)ח'המפסיק ממשנתו (
זהר אותם המבקשים ילהעד כמה חייבים 

דבר מה בבית המדרש, אפילו דבר קטן

ביותר, כגון עט לכתוב, או לפרוט מטבע 

ברגע וכדומה, שיזהרו להתבונן תחילה מי

זה אינו לומד, ואליו לפנות, ולא לפנות 

ואם למי שמזדמן לפניהם אף שלומד,

כולם לומדים, עדיף שיפנה למי שלומד 

הלומדיםלבדו, ולא יפנה לשנים 

בחברותא, כי מוטב שיבטל אחד ולא 

שנים. וצריך להתבונן אם מותר לו על פי

דין להפסיק האדם הלומד לצורך

מבוקשו, וגם לא ניתן לדיחוי לאחר זמן. 

בנין עולם, פרק ב', אות ו')(ספר

שבת קודש ט"ז כסלו
הרה"ק רבי מנחם מאמשינוב ב"ר יעקב דוד (תרע"ח)

הרה"ק רבי שאול ידידיה אלעזר ב"ר ישראל ממודזיץ
תש"ח)-(אמרי שאול 

יום ראשון י"ז כסלו
פ)"(תרמנובהרדוקהסבאהורביץיוזליוסףהגה"ק רבי

יום שני י"ח כסלו
ד"א תתקכ"ז)-רבינו אברהם בן משה (בן הרמב"ם 

ממעזבוז ב"ר יחיאל מיכל  הרה"ק רבי ברוך 
(תקע"ב)

יום שלישי י"ט כסלו
הרה"ק רבי דוב בער ב"ר אברהם (המגיד ממעזריטש 

(תקל"ג)
יום רביעי כ' כסלו

הרה"ק רבי משולם פייביש ב"ר דוב בעריש מקרעמניץ 
תקל"ה)-(משנת חכמים 

הרה"ק רבי בנימין זאב וואלף הלוי ב"ר שמואל 
מבאלטא (תקפ"ו)

רבי דוב בעריש מאושפיצין ב"ר משה (תלמיד הרה"ק
תקצ"ח)-החוזה 

הרה"ק רבי ברוך מויזניץ ב"ר מנחם מענדל (אמרי ברוך 
תרנ"ג)-

כ"א כסלויום חמישי 
שי"ד)-שמעון בן יעקב משבטי קה (ב"א 

הרה"ק רבי נפתלי ב"ר יחזקאל שרגא משינאווא
תרכ"ד)-(איילה שלוחה 

כ"ב כסלו
שמ"ו)-י ב"ר אליהו (מעשי ה'רבי אליעזר אשכנז

(הרה"ק רבי פינחס מאוסטראה בן הייבי 
ר' יעקב יוסף (תקס"ו)

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

לטעון באזני אליפז, כי אסור לו 

לקיים מצות אביו, כיון שהיא נוגדת 

צו עליון של הקב"ה שאסור להרוג 

אדם, אלא כיון ששמע יעקב 

שמצוות כיבוד אב כה יקרה 

לאליפז, אמר בלבו, מוטב שאתן לו 

כל מה שבידי. ולא אמנע ממנו 

ידה זו, שהוא דבר לקיים מצוה יח

שקיים בכל נפשו ומאודו. ואף אתה, 

סיים רבי שמואל, נהג בדרך שהלך 

בה יעקב אבינו, בנך דבק עדיין 

במצות כיבוד אב, אל נא תמנע 

ממנו לקיים כראוי מצוה גדולה זו, 

הנך יכול להשתמש בכסף ששלח 

לך הבן ללא בל חשש ופקפוק.

מצוה בו יותר מבשלוחו

כמו ביתם של רבים מסופר:

מצדיקי וגדולי ישראל בכל הדורות, 

גם ביתו של הרה"ק רבי יעקב יצחק 

ה"חוזה" מלובלין זיע"א היה פתוח 

לכל עובר ושב, הוא השתדל 

ואפילו ,בעצמו לשמש את אורחיו

את הפשוטים שבהם. מעשה בעני 

צדיקוהלך ה,שבא אל הרבי

שימש אותו והביא לו ובעצמו, 

שאכל ושתה, סעודה לאכול, אחרי

הוציא הרבי את הכלים הריקים 

מחדרו למטבח, תמה העני: ילמדנו 

רבינו מה שהרבי בעצמו טרח 

בהכנסת אורחים, אני מבין כדי 

לקיים מצוה בו יותר מבשלוחו, אבל 

למה טרח בעצמו להוציא הכלים? 

והרי יש לו משמשים ,זאת לא אבין

בביתו. השיב ה"חוזה" הקדוש: הרי 

ה מקודש הקודשים הוצאת כף ומחת

ביום הכיפורים היתה אף היא 

עבודה מכובדת לכהן גדול. 
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16:03 

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

16:20 

וישלחפרשת   

16:20 

 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

17:15 

  בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 בה'תשפ" כסליו "זט
 

 וללא מקור שממנו ניתן ללמוד אותה. 
 

ניתן להתווכח,  -דבר הנאמר דרך פלפול
לשאת ולתת. לעומת זאת הלכה שהיא הלכה 
למשה מסיני, היא מוסכמת ואין מה לדון בה. 

 כזאת היא גם האנטישמיות לדורותיה. 
 

וחאי זיע"א התנא האלוקי רבי שמעון בר י
אמר כי גם הוא חורג ממנהגו לדרוש את 

הפעם הוא מסכים כי שנאת עשו הפסוקים. 
 ליעקב היא הלכה ללא טעם וללא היגיון.

 

לשווא נחפש סיבות לשנאת ישראל. גם אם 
ימצאו סיבות לשנאה זו עלינו לדעת כי שנאת 

 ישראל היא חלק מהמציאות האנושית. 
 

דיק את הסיבות לא נוצרו אלא כדי להצ
שנאתם. הסיבות הם לא הגורם לשנאה, 

הסיבות הם פרי ההיפך הוא הנכון. 
מחשבתם של אלו שביקשו להצטדק 

 בשנאתם לישראל.
 

ליעקב אין ברירה. הוא מבקש לשלוח 
ו.  מלאכים כדי למצוא חן בעיניו של ֵעשָׂ
לפעמים הוא מצליח. תפילתו מתקבלת וגם 
המתנות ששלח נושאים חן בעיני הפריץ. 
ו הרשע, אבל  לפעמים נכמרים רחמיו של ֵעשָׂ
זו הנהגה של שעה בלבד. שנאתו ליעקב 

 עומדת לעד! 

 

17:10 

ש   רָּ ל  ת פָּ שְׁ יִּ ו שֹוֵנא ְליֲַעקֹב - חו     ֵעשָׂ

   ת ִאיִדיאֹולֹוִגי

 לרפואה שלימה
 אסתר לאיידה חיה בת

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

17:43 

 

כמספר ימיה של  -ימיה של שנאת היהודים
 -כל מקום שהיו בו יהודיםות עצמה. היהד

היתה גם שנאת ישראל. בכל מקום ובכל 
 הייתה זו שנאה ללא היגיון וללא חשבון. זמן. 

 

א ִמִמְצַריִם" )במדבר  פעם היה זה בגלל "ַעם יָׂצָׂ

, היהודים המאוסים תוארו על ידי כב, ה(
האנטישמים כמצורעים וכמוכי נגעים. פעם 

ה ֶאת ֵעין אחרת היה זה מפני ש"ִהנֵ  ה ִכסָׂ
ָאֶרץ" היהודים נמצאים בכל  )במדבר כב, ה(, הָׂ

עמדות המפתח, המדעיות והכלכליות ושולטים 
 בכל. 

 

פעם עם ישראל שנוא בגלל שהוא עם עני 
ובזוי. פעם פעם בגלל שהוא שבט של עשירים 
שחונק את כלכלת העולם. העם נרדף בגולה, 

רה כשהיה מפוזר ומפורד בין העמים. הוא מט
 לשנאה גם כשהוא יושב בביתו בארץ ישראל.

 

ו שֹוֵנא ְליֲַעקֹב" ֵעשָׂ כָׂה ִהיא, ְביָׂדּוַע שֶׁ ". ֲהלָׂ
)הוא עצמו הגאון הקדוש רבי מנחם זמבא הי"ד 

דורש  היה קורבן לאותה אנטישמיות אכזרית(
מה המשמעות של המילה מאמר זה ושואל: "

'הלכה' שנאמרה כאן? הלא אין כאן אלא 
 "דה?מאמר אג

 

כך הרב פירש: מאמר זה נאמר על ידי התנא 
הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, אשר 

 כידוע דרש בכל מקום טעמו של פסוק. 
כאשר התנא האלוקי בא לפרש את טעמה של 
שנאת ישראל, הוא לא מצא שום סיבה או 

 נימוק שיש בהם כדי ְלַשֵבר את האוזן. 
 

כָׂה' באה כידוע לומר לנו שהלכה  המילה 'ֲהלָׂ
ללא נימוק  -מסוימת היא הלכה למשה מסיני

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

 

 

 

אְתָך וְַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש ִעּמֹו"  "וְַגם הֵֹלְך ִלְקרָׂ
 )בראשית לב, ז(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:10 

 

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

 

 

 

 

17:47 

17:43 

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

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

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

 הצלחה בכל העניינים -דליה אפרתיוסף ליאור בן 

 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       רז דוד בן לאה וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי            
 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  

 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
      דרור בן סופיה        אנאל חביבה בת שולמית   

 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו
   נעם בן שרה      בת שולמית  טליה עדן אסתר

 דוד עומרי בן יהודית  שירי ימנה בת שולמית  
 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  

 עמית בת טובה   סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אורן בן נעמי     אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 

 זרע קודש בר קיימא

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה

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

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

 שלו בן מזל פחימה         סימי בת סוליקה     
 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
          יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 עינת בת רחל ברכה             משה בן נזימה  
 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            

 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     
 קסנש בת דגטו                 רונית בת סבריה  

 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
רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית

בריאות   -יהודית אסתר פראדל בת חיהאיתנה    
 ואריכות ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 רחל נלי בן דביר

 

 

 

 

 

16:23 

 פניני עין חמד

17:15 

 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 

 

 

17:47 

 



 

 

 

 אלו דינים נוספים שייכים לחג חנוכה?
 

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

מי שחלילה נפטר לו אדם משבעת הקרובים שחייב להתאבל עליהם, הוא חייב בקריעה ובכל דיני שבעת ימי אבלות 
ם היא גם בימי חנוכה, ולכן לא ימנע מלנחם אבלים בחג חנוכה. האבל רשאי, אפילו אם הוא בחנוכה. מצוות ניחום אבלי

 בתוך שבעה, לברך ביום הראשון על הנר בחנוכיה ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". 
 

הציבור ובפרט בני נכון שלא לקיים אזכרה בימים אלו בבית הקברות, ביום פקודת השנה או השבעה או השלושים, מכיוון ש
המשפחה מתעוררים לבכיות וצער ליד הקבר. לכן יקדימו את הביקור בבית הקברות לימים שלפני חנוכה. מותר ללכת 
לבית הקברות בחג חנוכה, כדי להתפלל ולהשתטח על קברי צדיקים. מותר לערוך אזכרה בבית הכנסת על ידי אמירת 

 הנפטר עצמו, מחשש שיבואו לידי צער.ברכות ודברי תורה כנהוג, אבל ללא הספד על 
 

 גם אם הוא אבל תוך שנה ואפילו בתוך שלושים או בתוך שבעה, חייב בברכה. -לעניין ברכת "שהחיינו" 
 

חולה המאושפז בבית הרפואה ולא נותנים לו להדליק שם נרות חנוכה, אשתו תדליק בבית והוא פטור מלהדליק. בכל זאת 
 קה מאדם אחר שמדליק נרות.ישתדל לשמוע את ברכות ההדל

 

מותר לחמם סופגניה על גבי פלטה בשבת, מכיוון שאין בישול אחר בישול ביבש. למרות שיש ריבה בסופגניה, יש 
להחשיבה כסופגניה יבשה, מכיוון שהיא מיעוט ובטילה ברוב שהוא יבש. אולם באותן מאפיות, שמדללים את הריבה על 

ראה שו"ת אגרות משה )ח"ד סימן עד  מקורות: ו לפני הזרקתם לסופגניה, יש להחמיר.ידי הוספת מים מהברז, שלא התבשל
חנוכה )עמוד יט בהערה( ע"ש. כ"כ בספר  -דיני בישול אות ה(. כן דעת הגרש"ז אוירבך בספר שלמי מועד )עמוד רמה( ובספר חזון עובדיה

יא דעת הגרי"י פישר זצ"ל שדעתו להחמיר בזה, מכיוון שהריבה תורת המלאכות ח"ב )עמוד נט( בשם הגר"ש וואזנר והגר"נ קרליץ. הב
 מרוכזת במקום אחד. הובא בספר הלכה ברורה )סימן שיח בשער הציון אות קיד(. 

 

יש אומרים, שכיום מערבבים מים מהברז בריבה ]בעיקר בריבת תות[ לפני הזרקת הריבה לסופגניה כדי לדלל אותה 
 מחשש לאיסור בישול. -מדין חימום המים שתצא דרך המזרק. לכן יש לאסור 

 

במוצאי שבת, מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת ולאחר מכן מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה 
שאפשר. למרות שהמדליק נרות חנוכה מפסיד את קדושת השבת. מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בביה"כ אחרי 

יבור נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וכן כדי שיהיה פרסום הנס בהדלקת הנרות תפילת ערבית, מכיוון שכל הצ
 בביה"כ, שהרי אם יבדילו קודם ההדלקה, רוב הציבור ילכו לבתיהם קודם ההדלקה.

 

כשמגיע לביתו, יקדים להבדיל על הכוס תחילה, ואחר כך ידליק נרות, מכיוון שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מצוות 
 היא תדירה יותר, מכיוון שעושים אותה בכל שבוע, ואילו הדלקת נרות חנוכה היא רק בחנוכה, פעם בשנה. הבדלה

 

אותם הנוהגים להחמיר, שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת עד שיגיע זמן רבינו תם, גם במוצאי שבת חנוכה צריכים 
לא ראוי ונכון לכל אחד ואחת לנהוג כשיטת רבינו להמתין שלא להדליק נרות עד זמן רבינו תם. אין זה מנהג טוב בלבד, א

 תם. בפרט שכך דעת מרן השולחן ערוך.
 

מכיוון שאסור ליהנות מנרות חנוכה, ואין , )אם טעה והדליק נרות לפני הבדלה(על נרות חנוכה  'מאורי האש'אין מברכים ברכת 
לעומת זאת, על נר השמש שהוא חול, . הנר עד שיאותו לאורו של נר ההבדלה, כלומר, יהנו מאור 'מאורי האש'מברכים 

 '.מאורי האש'מותר לברך 

 

 

קודם  אך .היה יוצא שחור כפחם. האיש ניסה להשפיע על בנו לגרשה -מעשה באדם שכל פעם שכלתו היתה אופה לחם
ך ואמר להם קבע תארי רבינו. וסיפרו לו על כך ג'רבא( )ראב"ד לכן, האב ובנו באו לפני הגאון רבי משה זקן מאזוז זצ"ל

לחם שחור כפחם  כי ביום המיועד תאפה לו ,הרב ביקש מאשתו, לאחר שהלכו. אחר הצהריים להגיע אליו ביום פלוני
 ותעטפו במפית.

 

 ,לפתע קראה לו אשתו לאכול. אמר לה הרב. רבינו באותו הזמן עסק בלימודו. כשהגיע היום, באו האב ובנו עם אשתו
הרבנית הגישה  כי יש להם זמן, והרב קודם יסעד את ליבו. ,האנשים מיהרו לומר לו. אנשים שמחכים כי יש ,שתמתין מעט

הרב אכל  .שחור כפחם -מהמפית ונגד האב ובנו נגלה הלחם את האוכל והלחם. ניגש הרב ליטול ידיו, הוציא את הלחם
אכול לחם כזה וסובל כך מאשתו, הרב רגיל ל כאילו רגיל בו. האב ובנו רואים ומשתאים. פנה האב לבנו ואמר: "אם לאיטו

 '()מעובד מתוך 'מעשי חכמי הספרדיםאת בקשת הגירושין.  מה נאמר אנחנו" וביטל
 

 
 

 
 
 
 

 

כָׂה    ק ב'ֵחלֶׁ  – ֲחֻנכָׂה - שֹוֵאל ּוֵמִשיב ַבֲהלָׂ
 

 
 

ק  -  לָׂ  י"דחָׂ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 תַביִ ם ְשלֹות ֲעִשיַ 

 

 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

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

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 
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לקבלת העלון חינם במייל מדי 
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נולד בשנת ה'תקפ"ד  -הגאון הרב דוד בן שמעון זצ"ל הידוע כרדב"ש והצוף דב"ש
ברבאט שבמרוקו. משפחתו משבט יהודה מזרע בית דוד, מוצאה מספרד, ואחר  (1826)

 הגירוש השתקעה במרוקו. בילדותו ניכרו בו כישרונות מזהירים. 
 

ענייני הקהילה היהודית. בצעירותו נחשב לאחד ממופלגי התורה בעירו. עסק רבות ב
בפרק זמן קצר הצליח להעמיד תלמידים רבים אשר הוכשרו בכל מקצועות התורה, מהם: 
מורי צדק ויושבי על מדין, מוהלים, שוחטים, סופרי סת"ם ושליחי ציבור. למרות מעמדו 
ברבאט שאף לחונן את עפר ארץ ישראל. תלמידיו ניסו להניא אותו מכוונתו אולם רבינו 

רבינו יחד עם משפחתו ועם חלק מתלמידיו  28בהיותו בגיל  (1854). בשנת ה'תרי"ד סירב
 עלו לארץ ישראל.

 

בהתחלה התגורר ביפו. לאחר תקופה קצרה עבר לעיר העתיקה בירושלים ומיד מינו אותו 
במצב של עוני,  עדתו. בימים ההם קהילת יוצאי מרוקו בירושלים היתה-לראש ומנהיג לבני

דלות ומחסור. הרב החל לארגן את הקהילה, וייסד את 'ועד העדה המערבית בירושלים'. 
יסד מוסדות, הקים תלמוד תורה וישיבה, בנה בית כנסת לעדת המערביים, מסר שיעורים 

 ודרשות, קבע סדרים ותקנות. 
 

עול הציבור  הקים את בית הדין של העדה ועמד בראשה עד יומו האחרון. בהתחלה כל
רבץ על כתפיו בלבד, אולם במשך הזמן, כאשר גדלה העדה מינה ועד של שבעה חברים 

מחוץ  )ממילא(ייסד את שכונת 'מחנה ישראל' ( 1866)שיעזרו בהנהגה. בשנת ה'תרכ"ו 
לחומות. בנה שם שני בתי כנסת, בתי מגורים ובתי מדרש לחכמי העדה, מקוואות וכן בתי 

 מחסה לנזקקים. 

האלמנות', בשל דאגתו הרבה לנזקקי העדה. פתח חנות למכירת בשר לעניים בלבד.  כינויו היה 'אבי היתומים ודיין 
באיגרותיו חתם בכינוי 'מעט דב"ש'. בתשובותיו בהלכה  מופלא.ענוותן  ביתו שימש כבית מחסה ומקום תמיכה לנזקקים.

מרבית  בענוותנותו לא הסכים ששמו יופיעו בחיבוריו.הקדים בדברי התנצלות על שפנו אליו ושהוא יודע ומכיר במך ערכו. 
שנים. ציונו בחלקת  53-חי כ (.1879)י"ח כסליו ה'תר"מ -שנותיו היו מלאות בייסורים וחולי ואת הכל קיבל באהבה. נפטר ב

הזיתים בירושלים. ישיבת 'מגן דוד' הוקמה על שמו. הגאון ר' רפאל אלעזר בן טובו שימש במקומו כרב העדה -המערבים בהר
 המערבית.

 

  )בת ר' מסעוד צבאח(.מרת רחל  אישתו:מרת דיליסייא.  אימו: )סוחר אמיד מהעיר רבאט שבמרוקו(.ר' משה  אביו:
ר' נחמן  )אביו של ר' דוד צבאח מ"ס 'שושנים לדוד'(,מתלמידיו: ר' מסעוד צבאח  )מחכמי רבאט(.מאראג'י ר' סעדיה  מרבותיו:

)ראב"ד העדה ר' משה בן מלכא ממקנס  )ראב"ד יפו(,ר' יוסף ארוואץ  )רשל"צ ומנהיג העדה המערבית בירושלים(,בסיסו ממראקש 

ועוד  )הרב הרחמ"ן(ר' יוסף ארוואץ, ר' רפאל חיים משה בן נאים  אלעזר׳(,)מח"ס ׳פקודת ר' אלעזר בן טובו  המערבית בירושלים(,
)ראב"ד ר' מסעוד חי  )שד"ר במקנאס(,ר' יקותיאל חיים  )ראב"ד מצרים ומח"ס 'נהר מצרים'(,הגאונים ר' רפאל אהרן  בניו:רבים. 

 מספריו:. )נישאה לר' יוסף קרויז(, מרת ודליסיה (אבילא-)נישאה לר' מסעוד אשר דימרת רבקה  בנותיו: מצרים ומח"ס 'שערי משפט'(.
שער •הלכות הקשורות לארץ  -שער המטרה•תרי"ג שבחים ומעלות לארץ  -שער החצר•ארבעה חלקים:  -שערי צדק •

 מצור דב"ש.•מנהגים ותקנות על הארץ  -שער המפקד•מצוות הקשורות לארץ  -הקדים
כך היה: באותם הימים התגורר  -מרות רצונו של רבינו להיות צנוע ונחבא אל הכלים, מהשמיים גלגלו שיתפרסם שמו, ומעשה שהיהל

 בירושלים החסיד רבי יהודה פאפו זצוק"ל, בנו של הצדיק המפורסם הגאון רבי אליעזר פאפו זצוק"ל )מחבר הספר 'פלא יועץ'(. רבי יהודה היה
 ש וכל חכמי ירושלים העריצו אותו. ידוע בתור איש קדו

 

והנה אך באחד הימים חלה במחלה אנושה וגדולי העיר באו לבקרו, אך לרוב חולשתו נשאר במיטתו, כי לא היה בו הכוח לעמוד בפניהם. 
הדבר: מדוע  חלשה דעתם של החכמים הקשישים, שלא הבינו את פשר נכנס רבינו, רבי יהודה עם כל חולשתו נעמד מלוא קומתו לכבודו.

 נעמד הרב בפני תלמיד חכם צעיר לימים?! 
 

הודיעו לי מהשמיים, כשראה את התמיהה בפניהם, הסביר את מעשהו: "אנא רבותי, דעו נאמנה שכאשר דרך הרב צוף דב"ש על מפתן ביתי, 
סם בניגוד גמור לרצונו. מאותו היום . השמועה עשתה לה כנפיים, ושמו של רבינו התפרשאדם קדוש בא לבקר אותי, וכי עלי לקום לכבודו"

 רבים החלו לפקוד את ביתו כדי לשמוע דבר ה' ולקבל ממנו עצה ותושייה, ואישיותו נעשתה נערצת בעיני כל.

ל הענווה המופלאה של רבינו יעיד המעשה אותו כתב הגאון רבי יוסף בן נאים בספרו 'מלכי רבנן' )ערך 'שער החצר'(, שכאשר אביו, הגאון ע

י יצחק בן נאים זצ"ל הלך להשתטח על קברי הצדיקים בירושלים ת"ו, הוא התאכסן בבית הרב צוף דב"ש. שניהם הלכו לקנות ספרים רב
 מעיזבון של חכם אחד שנפטר. 

 

חבר של בין הספרים היה הספר 'שער החצר'. רבינו המליץ לו על ספר זה, מאחר ומַדבר בשבח ארץ ישראל, וזאת מבלי לגלות לו, שהוא המ
ובענוותנותו  -הספר. כך קנה את הספר ולא ידע מי מחברו. עד שחזר לעירו פאס, ושם נודע לו, שרבינו בכבודו ובעצמו הוא מחבר הספר

 המופלאה הסתיר ידיעה זו ממנו.

ם רבים היו תחת חסותו. יום שהיו מסובים על שולחנו. אלמנות ללא משען ויתומי-בינו דאג רבות לנזקקי העדה. ביתו שימש בית מחסה לקשיר

לפני חג הפסח היה מחלק לעניי העדה מצות שמורות. בירושלים של אותם ימים הבשר היה נמכר רק בחנות אחת וביוקר מפני הגאבילה )מס 
תחת  מיוחד(. יד העניים לא הייתה משגת לקנותו. רבינו פעל רבות למענם של אלו שלא השיגה ידם ופתח חנות למכירת בשר לעניים בלבד,

השגחתו הצמודה, כי הוא היה אומן מופלא ומומחה בניקור הבשר. אין פלא כי כל בני העדה רחשו לו כבוד כאל מלאך ה' וקראו לו באהבה: 
 '.'אבי היתומים ודיין האלמנות

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

אֹו -ִאם ִראשֹוִנים ְכַמְלָאִכים רַ ן ַהגָׂ וִ ב הָׂ  זצ"ל ןִשְמעֹון בֵ ד דָׂ

 
 
 

 

 



 

 

  
 

 

ד עימו באו גם חשבונות נפש. פשפשתי במעשי ונזכרתי ויח
באותו יהודי קשה יום ואומלל. יתכן והיה מותר להעיר לו, 
אך סוף כל סוף פגעתי באדם אומלל ועלי לפייסו! התחלתי 
לברר אודותיו. התברר שהוא גר במושב מרוחק בדרום 

 הארץ. 
 

הבנתי שלא תועיל שיחת טלפון ויתכן שאף תחמיר את 
. האפשרות היחידה היא לנסוע לביתו, ליישוב המצב

המרוחק בו הוא גר. הצטיידתי במתנה מכובדת. אולי כך 
ירחם וימחל. אך הרעיון לא היה בר ביצוע. אני מנהל חנות 
גדולה של רשת ביגוד בירושלים. ימי ערבי החגים עמוסים 

 בקונים ואין אפשרות לקחת יום חופש כדי לנסוע אליו. 
 

גדול! רציתי מאוד לפייס את אותו יהודי  כאב הלב היה
מסכן! רציתי לבוא ביום הכיפורים זך ונקי מכל עוון של בין 
אדם לחֵברו. בתפילת ערבית התחננתי וביקשתי מבורא 
עולם, שיראה עד כמה רצוני לפייס אותו ויעזור לי להגיע 

 אליו!
 

למחרת בשעת צהריים החנות היתה עמוסה קונים. 
תת שירות לכל הקונים. ממקום מושבי העובדים ניסים ל

במשרד עקבתי דרך מצלמות האבטחה אחר התנהלות 
החנות. למרות הזמן הרב שחלף, זיהיתי בקלות את היהודי 

אותו כל כך חפצתי  -שנכנס לחנות: היה זה השכן לשעבר 
 לפגוש!

 

נטלתי את המיקרופון ואמרתי בהתרגשות: "אבקש מכל 
מאוד נכנס לחנות". עיני כל העובדים לשים לב: אדם חשוב 

הלקוחות והעובדים הופנו לעברו וחיוך קל של הנאה וסיפוק 
עלה על שפתיו. ירדתי מהמשרד, התקדמתי לעברו ואמרתי 
בקול: "שכני לשעבר, אליו אני כה מתגעגע! מה שלומך?". 
הנחתי יד על כתפו והכרזתי: "אני מנהל החנות והגעתי 

י לו: "יש לי סמכות לתת במיוחד לשירותך!". בשקט הודעת
 הנחות, וכל מה שתבחר, תקבל הנחה משמעותית!

 

האיש היה מופתע ומאושר! במשך דקות ארוכות התאמתי 
לו בגדים חדשים, תוך דברי ריצוי. לאחר ששילם, ליוויתי 
אותו ליציאה ושאלתי אותו: "אתה זוכר שפעם לא שלטתי 

חץ את ידי בעצמי ופגעתי בך. האם תמחל לי ידידי?". הוא ל
ואמר בחמימות: "מחול לך!". לפני שנכנס לרכבו שאלתי: 

 "הרי אתה גר בדרום. מה אתה עושה בירושלים?". 
 

תשובתו הדהימה אותי: "נסעתי לחנות של הרשת שלכם 
בדרום הארץ. לפתע נכנסה לי משיכה בלתי מוסברת לבוא 
לסניף בירושלים. אמרתי לעצמי: הסניף שם גדול יותר, יש 

מבחר וגם חנייה בשפע. כך הגעתי לכאן, כשאיני יכול  יותר
 להסביר, מדוע באמת נסעתי כה רחוק כדי לקנות בגדים".

 

לי היה זה ברור, למה הוא טרח לבוא עד ירושלים: הרי 
והקב"ה שלח לי אותו,  -ביקשתי מהקב"ה עזרה לפייס אדם 

 עד מקום העבודה, הקדוש ברוך הוא מילא את מבוקשי!
 

כידוע, יעקב אבינו לקראת המפגש עם עשו הכין את עצמו 
דברים: דורון, תפילה ומלחמה. לעיתים, אין אנו  לשלושה

מבינים את העוצמה המופלאה של התפילה, כפי שנלמד 
'. פיקודיך דרשתימהסיפור המופלא הבא המעובד מתוך '

להלן הסיפור מפי בעל המעשה: בבניין בו התגוררנו באחת 
 משכונות ירושלים התגורר יהודי קשה יום. עצם השכנות עימו

היה ניסיון לא קל. בעוד שהניסיון היה קשה לכל דיירי הבניין, 
עבורנו היה הניסיון קשה שבעתיים, כיוון שהתגוררנו באותה 

 הקומה. 
 

כשהילדים יצאו בבוקר למוסדות הלימוד, הם היו צריכים 
להיזהר ולא לדבר בחדר המדרגות, כיוון שקולות הדיבור 

א קם משנתו... אם עלולים להפריע לשכן הנכבד, שעדיין ל
בכל זאת מישהו שכח ודיבר בקול, הוא היה זוכה לקיתון של 
רותחין מהשכן שזה עתה התעורר משנת הלילה. כל זה לא 
הפריע לאדון להפעיל בקול רם מוזיקה בשעת לילה מאוחרת 

 כאשר הוא לא מתחשב כלל בשכנים.
 

או ואוי לו למי שיעבור ליד דלת ביתו עם שקית אשפה, 
שמא יריח אותו צדיק ויתרעם  -אינה קשורה כראוי  והשקית

על כך מאוד... מה שלא מנע ממנו עצמו להוציא את אשפתו 
לחדר המדרגות ולהניחם שם לחסדי השכנים. מי שבטעות 

 -חנה בחניה, בה רגיל השכן להחנות את רכבו, חניה 
שמעולם לא היתה שלו, אבוי לו ואבוי לנפשו. כך בכל תחום 

ריך להיזהר מלהיתקל באותו יהודי קשה יום, ותחום היה צ
שאגב הקפיד מאוד שינקו את הבניין, בעוד הוא מעולם לא 

 טרח לשלם דמי ועד בית.
 

אותו יהודי זכה ששכניו בני תורה, התייחסו בסלחנות 
ורחמנות לשיגיונותיו. אך יום אחד הלה הדגיש את הסאה: 

דואר  שליח הדואר הקיש בביתנו בשעת צוהריים כדי לתת
רשום. הרעש הפריע לשכן בעיצומה של שמיעת סימפוניה 
קלאסית מורכבת. הוא התפרץ בזעם רב על הדוור ההמום. 

 זכיתי אף אני למטר של 'ברכות'. -כשפתחתי את הדלת 
 

הרגשתי שכלו כל הקיצין, ואין בכוח אנוש לסבול שכן שכזה. 
 החלטתי אחת ולתמיד 'לחנך' אותו, ולהעניק לו את כל מה

ששכניו חסכו ממנו במשך שנים רבות: עמדתי, צעקתי 
והסברתי לו בדיוק את חוסר הצדק ואת הפחד המיותר שהוא 

 מטיל על דיירי הבניין.
 

השכן הופתע! מעולם לא דיברו אליו בכזאת חוצפה. הוא 
נכנס לביתו בזעם וטרק את הדלת. נעמדתי תחת חלון ביתו 

קבים. תוך מספר והמשכתי בקול רם להשמיע דברי מוסר נו
ימים הורגשה הקלה עצומה! משאית גדולה פינתה את 

אני לא  -חפציו, כשהוא מסנן בכעס: "עם כאלה שכנים בקומה
מוכן להמשיך לגור". מאוחר יותר התברר שתקופה ארוכה 

 הוא לא שילם שכירות וכעת התפנה בעל כורחו.
 

מספר חודשים חלפו. השכן נשכח מהלב. חודש אלול הגיע 

ּה הלָׂ יְתפִ ל שֶׁ  כֹחָׂ  
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ע"ה מרים בת שרה   רפאל בן חגית ז"ל         ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל    יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
   האביבה לושי ע"                      ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    ז"ל                                                          דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                    

שרה בת נרקיס ע"ה         ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן     אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                         
                                  

 לע"נ

 תנצב"ה
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וישלח פרשת

יושיעו שתמיד הבוטח  של  שכרו – בו  חסו כי ויושיעם יפלטם
ה'

ïúùøôá(ç áì)åùøéôå ,'åì øöéå ãàî á÷òé àøééå' ,

àøéå'ù àôåâ àä ìò 'åì øöéå' ,'ñåúä éìòá'

ä"á÷ä úçèáä ìò åîöò êîñ àìå ,'ãàîאåçéèáäù

'êìú øùà ìëá êéúøîùå êîò éëåðà äðäå'(åè çë)
ב
.

ïëå ,'äðåéìò äøéîù'á øåîù 'ä ìò åîöò êîåñä éë

äðçî éìò äðçú íà' ä"òäã øîàéáì àøéé àìíà ,

äîçìî éìò íå÷úçèåá éðà úàæá'(â æë íéìäú),åøåàéáå ,

éððä éë ,äîçìî éìò íå÷ú íà óà ¯ éáì àøéé àì

,'äá çèåáïòùîì 'ä åì äéäé ïëà ïåçèéáä øåáòáå

åéøöî øæòìå'ì¯à úåîîåø' åøôñá '÷ä êéùìàä øàéá á"åéë)

(â æë íéìéäú
.ג

ïëå'ùéà ïåæç'ä áúë('æ á"ô ïåçèéáå äðåîà)ãåò ùé'

,ïåçèéáä úãéîá,ùãå÷ä çåø äøåù çèåáä ìò éë

'åäøæòé 'ä íðîà éë åøùáîä æåò çåø åîò äååìúîå
.ד

åðéöîåíâô äæéà åì ùéù ùùç åðéáà á÷òé óà éë

øîà ïëì ,'äá åðåçèáá(àé áì)ìëî éúðåè÷'

éì÷îá éë êãáò úà úéùò øùà úîàä ìëîå íéãñçä

,'úåðçî éúùì éúééä äúòå ïãøéä úà éúøáòåøàéá êëå

àø÷áéúðåè÷íéðôìî éøäù ,éúðåîà äèòîúð Yéúøáò

גדרא. לדעת נפסק סמיכהולכשתרצה  הנה  מהו, ה' תקפ"ה )על מג "א ע"פ כב צד אסור(מ"ב 'עמידה ' חיוב שיש  דבמקום

כישיבה ', 'סמיכה כי עצמו לסמוך  סמיכהלאדם נחשבת זו  הסומך ויפול  הנסמך  דבר יינטל  שאם הסמיכה  ושיעור

הדבר. אותו עדייןעל  ה'עסק' ממנו יינטל  שאם באופן עסקיו על סומך אם  לבוכיו"ב  'יפול' ולא עמדו  על  יעמוד

שהוא לומר ואפשר העסק, על  שסומך כמי  נחשב אינו ה'בקרבו על 'נפול'סומך שהוא בעצמו המרגיש אמנם .

ה '. על  לבו  סמך לא שמעיקרא באצבע מורה הרי"ז 

לוב. ויצר מאד יעקב וירא הפסוק על  דכלה' ה'אגרא דברי ח)ידועים  ומורך (לב מורא שעולה  יעקב שכשראה  ,

בעולם, נברא משום  לירא לצדיקים היא חרפה  כי  מאחי, מתיירא הנני מדוע  - גופא זה  על  לו' 'ויצר אז בלבבו ,

הלבבות' 'חובות פ"ו)וכדברי ה' אהבת עוד.(שער ע "ש נברא', משום מלירא אני 'בוש החסיד שאמר

בבוראג. ביטחונם בזכות אלא  ונפלאות לנסים  החשמונאים  זכו שלא אמרו  ובניווכבר מתתיהו כי בשמם ומרומז  ,

'בטחון'כהנים כמנין בגימטריא ו 'כהן' הזה(ע"ה )היו, בזמן ונפלאות לנסים  נזכה אנו  גם  בדרכיהם  נתדבק וכשאנו ,

לחנוכה ) ד"ה  תרפ"ד, יו"ל חדשים .(ליקוטים

זצ"ל  היילפרין יוסף רבי הגאון שמואל)העיד זכרון  - יוסף מעדני בספרו שראה (ממנטשסתר, 'מקבי'בכת "י , כתוב  שהיה 

קו"ף אות חשמונאים')עם 'מגילת בשם ואתחנן פר' המור בצרור  אתא ר"ת(וכן  והוא הוי"ה )'י 'ךב'וינוק'עולםמ, – השם ,(שם

להלחם ו'חלשים ' 'מעטים ' ויצאו  חששו לא לכן ורק בה ', הבטחון את דגלם, על  החשמונאים  חרטו שזאת וכלומר,

ניצחום . ואכן ו 'גיבורים ' 'רבים' כנגד

הנרות הדלקת אחר בסתר' 'יושב מזמור לומר  נהגו שלכן אומרים ועוד)יש  זכירה  בספר  עיין מהרמב"ן, ללמד (ומקורו

חז "ל  דהנה והבטחון, האמונה  היא אלו  בימים העבודה טו :)שעיקר  ואמרו (שבועות פגעים', של  'שיר  זה פרק ועדכינו

מעונך שמת עליון מחסי ה ' אתה  כי עד  - .היכן

ה'אבודרהם' דברי נמלצו למוצ "ש)ומה  התפלה בסתר',(סדר 'יושב פרק בכל  זיי"ן אות אין אינודלכן  בה ' הבוטח  כי

בישין . ומרעין רעין הפגעין כל  ממנו  ומתבטלים  תחתיו  נופלים  ואויביו זיין' 'לכלי זקוק

'החינוך' בספר ביאר תקי "ב)וכך כלומר(מצוה  פגעים , הנזיקין'ופירוש מן לשמר תועיל המזמורים אלו  וכו '.שאמירת

נ יעוררו דברים  בהם  אותםשיש היודע  מבטחופש כל  ולהשים יתברך  בשם ולסמוך לחסות יראתו  בלבבו  ולקבע  ,

וטובו , חסדו  נזקעל  מכל  ספק בלי נשמר יהיה  זה  על  התעוררות '.ומתוך 

זי"עד. מראחמיסטריווקא יוחנן רבי והרה"ק  זי"ע  מטאלנא דוד רבי הרה"ק  הקדושים האחים על מסופר זה  בעניין

ואנשי  חסידים של רבים אלפים הסתובבו בטאלנא כי ביניהם, היו חילוקים שב' אלא חצרות, הנהיגו  ששניהם

עניים ככולם  ורובם  – רב החסידים מספר היה לא בראחמיסטריווקא ואילו מופלגים . עשירים היו  מהם ורבים  מעשה 

פרנסה . מחוסרים אחיו  חסידי ואילו הם  עשירים  שחסידיו  הדברים לפשר מטאלנא הרה "ק את שאלו פעם מרודים ,

מצוקתו את להזכיר בכדי אלי להיכנס בא מהם  שאחד ובשעה  רבים , חסידים  באים קורתי בצל  הנה  ואמר , ביאר 
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ïãøéä úà éì÷îáéáéì çèá éë ,ãçôå ùùç ìë àìì Y

,éøåö é÷åìàáäúòåù ãò åùò éðôî éëðà àøé úòëéúééä

úåðçî éúùìãåîéìäå .åìåë äðçîä úà äëé àìù ùùçî

úååöî íéé÷ì íãàä ìò éàãååáù óà éë ,ïãéãì

åãéù äîë ãò äðëñäî øäæéäì åì ùéå 'úåìãúùä'

ä ïî øùàë ìáà ,úòâîáöî éãéì åäåàéáä íéîùäàøðä)

(ë÷æçúé àìà ,åãçô áåøî åéúåðåúùò ãáàé àì ,äðëñ

òâô ìëî åäìéöéå åäøîùé 'ä éë äðåîàå ïåçèéááäô)

(ë à úåø íéèå÷éì ,ì"÷åöæ ïé'æàìàååî ç"øâäá ö"éøâäì ùåã÷
.ה

,êãéàìà"áéøä éøáãá åðéöî(ú"äò)ãçôäå ùùçä éë

åøåàéáëå ,å"ç ïéãä úãéî úà íãàä ìò íéàéáî

÷åñôá(åë áì)éô ìò óà .ì"æå ,'á÷òé êøé óë ò÷úå'

ìëá êéúøîùå' áéúëãë åøîåùì ä"á÷ä åì çéèáäù

,'êìú øùà,åùòî àøéúðù éôì ¯ êàìîä å÷éæäáéúëãë

ä"á÷ä åì øîàù ,äùî éáâ åðéöî ïëå ,'åì øöéå'úåîù)

(áé âàøéúðù éôì ïåìîá êøãá å÷éæäå ,'êîò äéäà éë'

áéúëãë äòøôî(âé ã íù)ì"ëò ,'çìùú ãéá àð çìù'ו.

æ"éôòò"éæ à÷ùèåæî ÷"äøä øàéáàøéå ä"ã ÷çöé ìçð)

(éë' áåúëä úà ,óëá òâéå ,åì ìåëé àì éë àøéå

'åîò å÷áàäá á÷òé êøé óë ò÷úå åëéøéàì úîàá éë ,

àì éøäù ,á÷òéì ÷éæäì êàìîä éãéá úìåëé äúééä

åøù äùò äî .êë ìò àøåáä úàî úåùø åì äðúéð

' ,åùò ìùòâéåéìáî ÷æåçá åá ÷éæçä ¯ 'åëéøé óëá

äîåàî åì úåùò(å÷éæäì éìáî íúñ å÷éæçäì åéìò øñàð àì éë),

êà ,ììëå ììë ÷åæéð äéä àì ïë ïéáî á÷òé äéä íàå

ïëì ,åì øéæçäå íçåìä àåäù áùçù úîçîò÷úåóë

á÷òé êøéåîò å÷áàäáíéòåæòæäå úå÷áàúää úîçî ,

.äòé÷úä åîöòì íøâ àåäù àöîðå ,åëéøé óë ä÷çãð

åðãîìì î"î ,úåáàáù øéçáá äâùä åðì ïéàù óà ,äðäå

íåùî ãçôì éìáî ,'äá øåîâ ïåçèá çèáðù äøåú äàá

.íéîìåò úòåùúá òùååð æàå ,íìåòáù øáã

á"åéëì"æå 'åðøåôñ'ä áúë(åë áì)àøéå'ìåëé àì éë

øáúé ì¯àá ãéîú åúå÷éáã áåøì ¯ åìäáùçîá ê

,øåáéãáå,'åùò ìù åøù'î óà øåîù á÷òé äéä ïë ìò

àèçä åòéãåä ¯ ,åëéøé óëá 'òâéå' äéä êàéä íðîà

åîò éëéøãîá ãéúòäíéãéúòù ,åîò 'úåãéúò' åòéãåäù ,ùåøéô)

(åîò éàéùð óàå àåèçì åéðá,æàå ,÷åáéãä ÷ñô äæá åúâàãáå

åîò å÷áàéäá á÷òé êøé óë ò÷úå.'

תפילה של  כוחה – לתפילה  עצמו  התקין

ïúùøôá(è áì)úçàä äðçîä ìà åùò àåáé íà' ,

,é"ùøáå ,'äèéìôì øàùðä äðçîä äéäå åäëäå

,ïåøåãì ,íéøáã äùìùì åîöò ïé÷úääìôúì
ז

.äîçìîìå ,

כי  פנימה  בקודש  שוהה אינו שעתו שהגיע  לאחר וגם  להיכנס, זמנו שיגיע  עד מרובות שעות לחכות עליו בפרנסה 

אותי  ברך ולא כמעט  הרי לעצמו, יאמר שכן ומכיוון היא, קצרה ברכה אותו שמברכים  והברכה מועטת שעה אם 

פרנסתו לו  באה  כן על  הפרנסה, בבקשת לשמים  עיניו נושא הוא והרי הקב"ה, על אלא לסמוך מי על  לי אין הרבי,

ובזמן  מרובה , זמן בחדרו נמצא לפרנסה הצריך מהם אחד וכל הם , מועטים שחסידיו  אחי אצל  כן לא גדול . בכבוד 

להקב"ה, כ "כ  ומקווה מתפלל  אינו וכבר הרבי על  יהבו משליך שהחסיד עד ומעודדו שוועתו, לקול מאזין הרבי זה

הכלכלה . ועל  המחיה על  מתקשה הוא כן על 

בפסוקה . נמי יז)ומרומז  קטו 'עבר'(תהלים לו  שיש - מת של  מהותו זהו כי י-ה', יהללו המתים שעשה 'לא (מעשיו

חייו) המתים,בימי  להחיות כל  אדון לפני רצון שיעלה העת תבוא כאשר - לו יש 'עתיד' ואף לו ,, אין 'הווה ' אך

דומם כאבן בקברו  המוטל  מת הוא  עתה  הבורא כי  בחסדי לשמוח בהווה , מתבונן שאינו  ה'חי' - ורעי  אחי נא שמעו .

כל על  בבכייה יתעמק  זה  ותחת יום , יום  עמו עלעברויתב"ש יתירה  ובדאגה 'לא...עתידו, בכלל  נכלל  זה, אדם ,

ב'הוה', השמח  משא"כ עתידו. על  ובדאגה עברו על  בבכיה עסוק  כשהוא לבוראו  ויהלל  יודה  היאך כי י-ה ', יהללו 

דאגת  את דואג אינו ואף  שבשמים , מאביו  חשבון פי על  לו  בא הכל  העבר  שכל מאמין  כי עברו  על בוכה אינו 

אליו . הקרוב זה הוא הוא כי לבוראו לשבח  נאה כזה לאדם בהקב"ה, יהבו כל  תולה  כי המחר 

ברשב"םו. איתא גיסא, כה )לאידך  לברוחוז "ל ,(לב יוכל  שלא  עמו מלאך נפש ,ויאבק יהרגהו שלא ויראהמעשו

עשו יזיקהו שלא  ה ' של הבטחתו  משם ,קיום יברח  לבל  ששמרו  אלא ה', õעזב לא שאדרבה , והיינו ו 'יתייצב',

ה '. ישועת את לראות

דורון ז. תפילה  כגון אחר באופן ולא ומלחמה, תפילה דורון דייקא זה  בסדר  רש "י שנקט בטעם  לבאר שמעתי

הדורון, שליחת לפני להתפלל  שהקדים מבואר אכן בעניין הפסוקים סדר כפי שהלא להקשות יש  וביותר ומלחמה,
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äìéôú ìù äçåëá ïúùøôá åðãîì úåàøåðחòéùåäì

éë ,úåéðçåøáå úåéîùâá åìéöäìå ììôúîä íãàä úà

ïúùøôá áéúë äðä(å áì)åéçàì øîàì çìù á÷òéù

,ééçá åðéáø øàáîå ,'åâå 'ïàö øåîçå øåù éì éäéå' åùò

øîåì ïëî øçàìå ïàöä úà íéã÷äì åì äéä úîàáù

ïàöäù éðôî ,íå÷î ìëá êøãä àåä ïëù ,'øåîçå øåù'

úåîäáä ìëî øçáðäå ãáëðä ïéîä àåäêåúî ïë çéëåîå)

ìëì íãå÷ ïàöä ïéî ãéîúù ÷çöéå íäøáàá íéøîàðä íé÷åñôä

(úåîäáääöø àìù éôì ,äæä áåúëá åîéã÷ä àìù äîå .

äéä á÷òé ìò åùò ìù åñòë ìë éøäù ,åãâðë ñéøúäì

é"ò äéä äæ äùòîå ,úåëøáä úçé÷ì ìòïàöåîëå

ìà àð êì' á÷òéì ä÷áø äøîàù'ïàöä(è æë)ïë ìò ,

.åá úåøâúäì àìù éãë ,ïàöä úøëæä úà øçéà

äúòîçìù 'ïåøåã'ä úà åì çìùùë òåãî ,äåîú

áéúëãë ïàö äìéçú(åè áì)íéúàî íéæò'

ééçá åðéáø øàáîå .'íéøùò íéùéúåäìéôú íãå÷ ïàë

äìéôú øçàì ïàë
ט

éúáúëù äî éôì äðäå ,ì"æå .

התפילה, קבלת בעניין גדול  יסוד ללמדנו בא שרש"י אלא העניין. סדר כפי שלא וכתב רש"י שינה  שהקב "הומדוע 

פעולתה את פועלת התפילה  הטבע  דרך  פי שעל  עולמו דורון הנהיג בין התפילה את למנות רש"י העדיף כן ועל ,

המהרש"א  בדברי מצינו וכבר  התפילה . פועלת גם  כך הטבע', 'בדרך מועילים ומלחמה  שדורון כשם כי למלחמה,

אפשר) ד"ה  ח "א כט: חז"ל (קידושין שאמרו לב .)שאע "פ  מזכויותיו ,(שבת לו  מנכים נס לו שעושים  את שמי פעל  אם  אך

מזכויותיו לו  מנכים  אין תפילה  ידי על נס '.הישועה  דרך  מיקרי זה 'ואין וכלשונו ,

בפרשתןח . ב'חזקוני' מצינו כן תפילתו , שם על  אלא נקראת אדם  של  ישועתו אין כי לך כו)דע  דברי (לה  על  ,

לאמו נולד לא בנימין הרי יפלא ולכאורה ארם ', ב'פדן רחל לאמו  נולד  שבנימין ארםהפסוק אלא בפדן כלל ,

לחם עלבבית אחר ', בן ה ' לי 'יוסף ביקשה  ארם בפדן יוסף  לה שכשנולד מאחר אלא, אמנו. רחל  שנפטרה  בשעה

שם  נולד שבנימין נחשב בןכן לעוד  שתזכה ה ' לפני ושוועה  תחינה  ששפכה  מקום ובאותו  שעה  בעת באותה  כי .

זמן. באותו קיבלו  כבר  כאילו ונחשב ישועתו , פועל  אז  מתפלל  שיהודי

לו קרא ב'תפילה ', מעט לזלזל שהחל  עד  מופלג חכם כתלמיד עצמו והרגיש  בקרבו רוחו  שרמה בבחור מעשה 

איתא לו, ואמר זצוק"ל , טשעבין צא:)גאב "ד כבר(חולין וכאשר משם, והלך  המוריה  בהר עבר ע "ה  אבינו שיעקב

קפצה מיד למיהדר  דעתיה  יהיב בו, התפללתי ולא אבותי שהתפללו במקום  שעברתי אפשר ואמר, נענה לחרן , הגיע

לתפילה וכי לעצמו חשב מתחילה אלא, קסבר', מאי ולבסוף קסבר מאי 'מתחילה ביאור צריך ולכאורה  הארץ , לו

שנים , י"ד  במשך שינה  בלא בתורה שעסקתי אחר  - בידי התורה ' 'כח הרי צריך, והחליטאני בדעתו  נתיישב שוב 

מאבותי  יותר 'חכם' להיות לי אין – אבותי' בו  שהתפללו  שם,'מקום להתפלל  עלי אף  זה, במקום התפללו הם  אם ,

הארץ . לו  קפצה ומיד הקב"ה  הסכים  שהרי לאמת, שכיוון ומצינו

ילדיםט. שיתוק מגפת הקודש  בארץ  השתוללה שנה כשישים  לפני ברק , מבני  ז"ל  רוזנשטיין דב  יוסף רבי  סיפר 

שהיה ר "י רץ  ומסוכן, נואש  נעשה כשהמצב אחד בלילה זו, במחלה  חלתה יוסף רבי של בתו  גם  ל "ע, 'פוליו'

העומדת  בתו מצב לנוכח  – יעירנו ישן ימצאו שאם  החלטה  מתוך  החזו "א אל  הלילה באמצע  החזו "א ממקורבי

'שמונה בתפילת כמו עצומות ובעינים הכותל, אל  ופניו עומד  מצאו  החזו"א של  לביתו בהכנסו  ממש , חיים  בסכנת

ומפליא  בשר  כל  'רופא הברכה את משגמר אבל כלום , הרגיש  לא שהחזו"א כמובן יצר. אשר מברך הוא עשרה'

יוסף רבי זעק .אמןלעשות'

נענה יוסף, רבי את ומצא הלילה  באמצע לביתו  שנכנס הוא' ואיזה  זה הוא 'מי לראות פניו הפנה  איש  החזון

יוס'ל , החזו"א, לו אמר בתי. של  מצבה  וכך כך רבינו, ר "י, השיב עכשיו, אצלי עושה אתה מה  יוס 'ל  ואמר , אליו

נארעשקייטען תדבר  אמר(שטויות)אל  קשה . המצב רבי, בשלו , יוסף רבי אבל  מאד. טוב בתך  מצב  כי הביתה לך  ,

אמן, ענית ואתה לעשות ומפליא בשר כל  רופא אמרתי  אני הרי נארעשקייטען , תדבר אל  יוס 'ל  בשנית, החזו"א לו

ה 'חום' שירד וגילה  לביתו חזר  יוסף  רבי לגמרי, מצבה  הוטב רכה )(פיבער)בוודאי עמוד  ח"ג  איש , במעשה  גם .(הובא

הבן  לידת  אחר  מיד  זצ"ל , בקר נחמיה  רבי להגאון בן שנולד שנה כשבעים  לפני ירושלים  בעיה "ק היה  מעשה 

נפש' 'פיקוח  שמטעם  שיקלוש ד"ר  המפורסם הרופא ובראשם הרופאים שאמרו  עד  נפשות, בסכנת היולדת הייתה

תוכל לא כי יחיד', 'בן יישאר  להם הנולד שהרך בזאת מודיעים הם  אבל  – חייה את להציל בגופה  לנתח  חייבים

האחרון  ברגע אך הניתוח , לקראת להתכונן  והחלו הניתוח  דמי את  לרופאים  נחמיה  רבי שילם מיד בנים. עוד ללדת
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éì éäéå' ÷åñôá ïàöá åì çåúôì äöø àìù ,äìòîì

íéùéúå íéæòá äçðîá äúò çúô äîì ,'øåîçå øåù

ïéðòäå ,'åëå íä ïàöä ïéî éøäåììôúäù íãå÷ éë

'ïàö' ïåùìá íéëàìîä åì åçúôéù äöø àì åúìôúéë ,

äáåç úøëæîå äàðù øøåòì äáéñ äæá äéäé ïô ùùç

,úåðåùàø åì øéëæäìàì ììôúäù éøçà äúò ìáà

ììë åðîî ãçô(ïàöä øéëæäì ãçô àìù éã àìå)äáøãà àìà ,

íéæòá åì çúôàì éá íçìäì êúòã íà ,åòéãåäì éãë ,

øîàå ,íéæò ééãâ éðù é"ò úåëøáä éúìá÷ éøäù ,ìëåú

'êéçàì øéáâ äåä' éì(èë æë)êéçà úàå' øîà êìå ,

'ãåáòú(î íù)
.י

מהיצר לברוח האדם חובת – שמלותיכם והחליפו  היטהרו
דיליה וכת 

ïúùøôá(á äì)øùà ìë ìàå åúéá ìà á÷òé øîàéå' ,

øùà øëéðä éäìà úà åøéñä ,åîòíëëåúá

åøîåà åäî ,á"ö úö÷å ,'íëéúåìîù åôéìçäå åøäèéäå

øùàíëëåúáøùà' ãåîòì åì äéä ,'íëãéáùøôîå ,

לאו  או הניתוח לעשות האם החזו"א של קדשו דעת את לשאול  ברק  לבני לרדת ר "נ היו החליט לא הימים  (באותם 

קשות) דרכים בטלטולי  שעות כמה  ארכה לב "ב מירושלים והדרך כהיום, מצויות לפני הדרכים ידיים' ב'נטילת החזו"א עמד לשם  בבואו  ,

ר"נ גולל שאלתך, את נא שאל  החזו"א, לו  אמר נפש', 'פיקוח בשאלת הנה באתי ר"נ, לו  אמר המנחה, תפילת

עליכם בדבר', יש  נפש פיקוח הרי – כאן יש שאלה  מה 'וכי החזו"א לו ויען ביתו, בני מצב את  החזו "א באזני

התפלל החזו "א א"ל  בלאו , וענה  מנחה התפלל  כבר האם  החזו "א שאלו לאחמ "כ  ולנתחה. הרופאים ציווי את לקיים 

על חזור – מעמו וביקש  החזו"א לו קרא ירושלים, לעיה"ק  לחזור  למהר ר "נ כשרצה – המנחה  תפילת אחר עמנו...

והרי  נחמיה, ר' נתפלא הניתוח, את תעשו ואל  לשלום , לביתך סע  החזו "א לו אמר  שאלתו, על  ר"נ חזר  שאלתך ,

כולה . התורה  כל דוחה נפש פיקוח כאן, יש  שאלה שמה  לי אמר  לאחר הרב כאן מנחה לפני כאן החזו "א, לו  ענה 

מעמם,מנחה... קחם מעצמם המעות את לך יחזירו  הרופאים  אם  החזו"א לו אמר  – לרופאים שילמתי  שכבר התשלום עם ומה  לשאול, ר "נ (הוסיף 

תתבעם...) אל לאו הרי ואם  רבה , כי בצעקתם מאד, הרופאים עליו רגזו בפיו החזו"א ותשובת החולים' ל 'בית בחזרו

עצמו 'מאבד בגדר זה  היה הרופאים לדעת כי לנתחה, שלא להסכים אפשר והיאך כאן עסקינן נפשות בעסקי

– לעומתם  ענה הוא אך לנתח ...לדעת'... שלא אמר שלהרב  תורתו דעת  ורוחב הנס  גודל  נתגלה ימים  כמה  לאחר

ואכן  ניתוח . אחרי בזיהום שיש הסכנה גודל  שפתיים דל על  להעלות אפשר שאי 'זיהום' בגופה מצאו כי החזו"א,

השלימה  בבריאות ובנות בנים תשעה  עוד מכן לאחר ילדה  ואף וארוכות, רבות ושנים ימים האריכה אתהאשה  (ואף 

בשלימות) הרופאים החזירו .המעות

– בפנינו חוזר היה  אבינו של  ימיו כל  ואמרו, המנוח  בני איזההוסיפו כהחזו "א גדול אדם  אצל  אף וראו הביטו 

כל להפך  לאדם אפשר אחת בתפילה  כי ולאחריה , מנחה תפילת לפני היה מינה  לטובהנפקא  הכר, לבלי ומעמדו  מצבו

.ולברכה

תפילהי. של  הגדול  בכוחה  מצינו בגמ'נוראות איתא דהנה  קד.), כשכבר(כתובות הקדוש , רבינו לחיי האחרון שביום

דרבי נפשיה נח דאמר  מאן 'כל  ואמרו בתפילה, העם  כל ועמדו  תענית רבנן הכריזו  ל... ביותר קרוב שיאמר היה (מי

העולם) מן הסתלק רבי מיתהשכבר  שדינו עד דרבי נפשיה נח באמירת הגדול  החטא מה תמוה  ולכאורה בחרב ', ידקר

מקובצת' ב'שיטה ומבאר קמא)בחרב... מהדורא רש"י מתים,(בשם להחיות ואפילו התפילה כח  גודל חכמים עלשידעו  ,

החיים , בין שישאר  רבי על  העם המון שיתפללו רצו יצאהכן כבר אם  אפילו  עלמא  בהאי להשאירו התפילה  ותועיל 

נפשיהנשמתו נח  האומר שכל  הכריזו  כן על  יתפללו, לא שוב מעשה ' 'לאחר שכבר יתפרסם שאם שחששו  אלא ,

מתים . להחיות בתפילתם ויפעלו  חי, עדיין  שהוא בחזקת הפוגות מאין להתפלל  ימשיכו וממילא בחרב, ידקר דרבי

עניין מאותו למדנו ועוד הדבר זאת את פעלה  לא שהתפילה נראה  אם ואף ריקם, חוזרת אינה  תפילה  ששום

מערכות  ומשדדת בשמים  רושם עושה  היא  עדיין מ"מ  סוגיאהמבוקש , באותה  שם  מבואר שהרי הקדוש(קג .), שרבינו 

ב 'גליון  זצ"ל  אייגער עקיבא רבי הגאון שציין וכמו ממש, חי כאדם נראה כשהוא ביתו לבני שב"ק ליל  בכל  נגלה היה

חסידים' ה'ספר  לדברי תתשכז)הש"ס ' '(סימן רביםשכתב את ופוטר בשבת, לובש שהיה  חמודות בבגדי נראה  והיה 

בקידוש ופוטרים  חיים  צדיקים כי ממצוות חפשים  שהם מתים  כשאר ולא היום , רקבקידוש מדוע ביאור, וצריך ,'

ולא  שב"ק  בליל  רק  זו התגלות היה מדוע  צ"ב, גם הק ', התנאים בשאר כן  מצינו שלא מה  לזה זכה  הקדוש רבינו

אחר . בזמן
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ה'בן הגה "ק זי "עומבאר  חי' שם)איש יהוידע בריה'(בן כל  שכר  מקפח  אינו השי"ת שבדורוכי החכמים  שכל  ומצינו ,

ובכיה , ותחנונים תפלות והרבו  ימות שלא בעדו להתפלל בשוםהשתדלו עשו שלא מה רב בקיבוץ בתענית עצמן ועינו 

הקדוש , רבינו ונפטר  המצוקים את אראלים  נצחו דבר שסוף ואע"פ שבדור , צדיק בעבור כמותם השי "ת דור קפח  לא 

בזכותו בחייו  נשפעים  דורו  בני שהיו השפע  נפסק יהיה לא שבזה  כדי  ממש בגוף רשות ונתן  ההפסד שכרם  עיקר כי ,'

נחשב אינו  החיים  בין ויושב לעוה "ז בא שהוא עתה  'משא"כ  בזכותו , שהיה השפע  שנפסק  הוא הצדיק בהסתלקות

היטב מבואר ובזה  מסתלק '. אינו ממש בחיים  בהיותו ממנו  נשפעים שהיו השפע אותו גם ואז העולם, מן שנסתלק 

שב"ק , בליל דייקא לעוה "ז בא היה השבועמדוע ימות כל עבור לעולם  וירידתו  השפע  השתלשלות זמן הוא אז .כי

הזוה"ק  בדברי תמצא פח .)וכן שב"ק (ח "ב בליל  לאמרו קידוש)שנהוג  ליל(קודם של  הזמן ורוממות בשגב המדבר

למדים  ונמצינו  הבעל "ט . השבוע ימות לכל  חיים תוצאות וממנו הברכה , שערי כל  פתוחים  שבו  בשבתות שב"ק  כי

החורף' 'זמן של ה 'אלו  בחסדי זוכים  אנו – לבוא מקדמת  השב"ק כאשר השעריםהבעל"ט שכל לערך שעות לי"ג

לרווחה ויטול ...פתוחים  יבוא ליטול  הרוצה וכל  ,

חשבון', 'בואו  שב"קמעתה  ליל עליו עובר היאך  יומו ובסדר בעצמו  אחד כל יאיריתבונן שכיום הלילה אותו ,

אשר לקל  ותשבחות ושירות ועבודה  בתורה  השבת בקדושת להתרומם  הוא מנצל  שעות כמה ואורו, קדושתו  לגודל 

ח"ו ... לבטלה  עוברים שעות וכמה  ברא, שבת

האטליז כל  והנה  בשר , לקנות דמתא הקצב אל  נכנסתי פעם  לשונו , במתק זצ"ל  גלינסקי יענק'לה  רבי הגה "צ סיפר 

ובודקים הארץ על  רוכנים  ועוזריו הקצב הוא'... 'ונהפוך ממש זווית, לקרן מוזזים  והשולחנות הארונות ומבולקה , בוקה 

טבעת  את והורידה לסייע , לאטליז הגיעה הקצב של  כנגדו ' שה 'עזר לי וספרו אירע , מה שאלתי ובסדקים . בחורים 

אחריה . בחיפוש  עסוקים והכל  הטבעת, נעלמה ושבר, שוד ועתה, מאצבעה , עתק בהון מסתכם  ששוויה  היהלום 

שנזרקו בשר שיירי ובאכילת עצמות' ב'ליקוט ועוסק  האשפה פח בתוך היושב בחתול  והבחנתי החוצה  יצאתי

צדדיו, מכל  אותו והריח  בו משמש נוקשה , חפץ  הרים שהחתול  איך עיני לנגד נגלה לפתע  הזבל , אל מהאטליז

אל לזעוק רציתי ובעצמה . בכבודה הטבעת זה שהיה  וראיתי היטב הסתכלתי  הפח, בתוך לנבור  ושב  אותו והשליך

שיספיק ומשובח  ערב בשר לקנות יכול  היית שוויה  בדמי  אשר יקרה  טבעת בידך היה  שכמותך, טיפש  אוי  החתול ,

רבי  וסיים חתול , של  טבעו הוא כך אך סרוח... בשר לך עדיף  היה כי אותו והשלכת ושנים ', ימים  'אריכות לכל  לך

דבריו , את סרוחיענק 'לה בשר עבור יהלום טבעת נשליך  אל  דעת, בנו  שיש  אדם בני אנחנו  ...אכן

וכמו עולם , ובאהבת רבה  באהבה עמו את השי"ת מקדש בו קידושין', ה'טבעת הוא שב"ק ליל ייאמר, לדידן 

קדשת' 'אתה  בתפילה  תנ)שאומרים סי' משה במטה הבלי (כמבואר  בעד היקרה  הטבעת את להשליך שלא נזהר הבה ,

העולם ...

תענוג' בשבת 'שינה  משובחת'... 'השינה תאמר ואתחנן)שמא פרשת ראובני זצ"ל(ילקוט מווילנא הגר"א אמר כבר  אך ,

אליהו') 'דברי ספר בריש בשבת(הובא 'שינה  ואמרו בלשונם חז"ל  הקינוחתענוג שדייקו כמו תהא בשבת שהשינה להורות ,'

ירבה אל  נמי והכי  שאכל , מה  כל  את להקיא יבוא מתיקה במיני ירבה  ואם הגוף , את לענג  הסעודה  בסוף  שאוכלים

ועד...)בשינה... בערב  תשע מהשעה  לישון  'עניין' שאין  (ועאכו"כ

מנוס שאין בדעתם  ונמלכו  פרנסתם, כדי ידם מצאה  לא אשר ידידים  לשני משלו נשא זי"ע  חי' איש ה 'בן הגה"ק 

אשר ה'שלל ' את לזה  זה והראו נפגשו בלילה  לביתם, טרף להביא מאכל  מיני ולבקש הפתחים על  מלחזר אלא

להכניסם ניתן בקושי אשר קשים  ולחמים מאכל שיירי לאסוף בקושי הצליח שהראשון בעוד  אך לאסוף , הצליחו

יותר הצלחת כיצד רעהו , את  ה'לא-יוצלח' שאל מטעמים, וכל  ודגים  בשר טוב בכל מלאים סלים מילא השני – לפה

חיזרתי  חברו, לו  נענה  הצלחתך... 'סוד' מה לי הגידה בידי, עלתה  ולא ארוכות שעות במשך הסתובבתי והרי ממני,

בעוד  סעודתם, לאכול  עומדים בתים  שהבעלי בשעה  הדלתות על  שדפקתי אלא מועט ... זמן רק הפתחים על 

הלכת  אתה  אבל  השולחן, על  לפניהם מונח היה אשר מהשפע  חפניים מלוא לי  ונתנו טוב, כל מלאים שהשולחנות

הסעודות... משיירי אלא לך להעניק  להם  היה  לא וממילא ערוכים, השולחנות  היו לא שכבר בזמן הסעודות, בזמני שלא

פתוחה', 'הדלת תמיד בוודאי  כי שאם ודורש , המבקש לכל  השמים מן הניתנים בהשפעות  גם  הוא כך  זה  כעין 

הטובות אך ההשפעות כל  מוכנים  אז שכן  'נדבה ' לבקש  לבוא  הכושר שעת הוא שב "ק בעין בליל ונותנים ומעניקים  ,

רק לו נותנים אלא מונח  השפע  אין כביכול  הרי השבוע בימות רק  המבקש  אכן השולחן', על  'מונח מאשר יפה

מה 'שיריים '...
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בפני  ועמד  ידו שמטה  עד קשים וזמנים  עתים 'עסקיו' על שעברו 'סוחר' על  מסופר  אך 'וחי', האדם  יעשה מה

חנותו פותח שהלה  שידע  הרה "ק זי"ע, ישראל' ה 'ישמח הרה "ק אצל  לברכה עצמו הזכיר שכך  מכיוון רגל , פשיטת

כן  על  הקונים, מתרבים  זה שביום בתירוץ  לו, ישמע לא בשבתות חנותו לסגור לו  יאמר  שאם  בו והכיר  בשבת

עם שותף להיות הגדולה הזכיה על  מאוד שמח הלה לכך... התסכים עמך, 'שותפות' על  לחתום ברצוני לו , 'הציע'

גמור בקנין החנות  מכלל  שביעית לי מקנה הנך בו וחתום  כתוב שטר נערוך  הבה  א"כ  הרה"ק, אמר  והסכים , הרבי,

כ-15%) וכן(בערך את , שתסגור דורש הנני בדין א"כ מהחנות , שביעית על  בעלים  אנכי אם הרבי, לו  אמר אז  עשו,

השביעי. ביום  החנות

הכתוב בלשון לפרש  יש  כט -י)עפי"ז אלוקיך',(שמות לה ' שבת השביעי ויום מלאכתך, כל  ועשית תעבוד ימים 'ששת

הוא, 'שלי' השביעי ויום  עמכם, 'שותף ' אני הרי לישראל, להם הקב "ה אמר זהשכך יום  את לי תתנו  אכן אם 

כרצוני  בו  צאתו',להתנהג ועד מבואו הוא קדוש 'יום שיהא - ה' ועבודת ותפילה בתורה היום כל  את לקדש  אזי ,

'שלכם' שהם  השבוע  ימות לשאר דמיטב מילי כל  עליכם 'ישקיע'אשפיע אם  ועד"ז , מלאכתך'... כל  ל 'עשית ותזכו ,

שתא'... יומי כל מתברכין  ל 'מיניה יזכה  להשי"ת, קודש כולו שיהיה  שב "ק בליל

שב"ק בליל  בתורה  לעסוק זמן לעצמו לקבוע לב' 'חכם  לכל הראוי ביותרומן  מסייעת  השבת שקדושת עוד ומה  ,

עזרא' ה'אבן לבעל השבת' ב'אגרת שנאמר  וכמו  התורה , הבנת עומק  וביוםלהשיג תבונה , שערי ימצאו יום בכל 

שערים מאה  יפתחו  מקובצת'השבת ב'שיטה  כתב וכן טז.), '(ביצה  יתירה  הנשמה  ידי ושכלשעל  אלוקי שפע עליו חל

ה' במעשה  ולעיין בתורה לעסוק ה 'דרישה 'יותר גם  כתב  וכך סק"א)', תל  סי' המוכןוז"ל,(או"ח  הוא  השבת יום  גם 

תורה מבקש  לכל  להועיל  בשבת שבאדם  הנפש  יתרון מצד סגולה  לו שיש  בו  ללמוד עכ "ל .ומזומן ,

תעלומות  לו ונגלים  דשמעתתא לעומקא יורד היה  השבת שביום  זצ"ל , איש' ה 'חזון הגה "ק עצמו על העיד וכך

כי  תורה , בתלמוד בניו עם לעסוק היא הכושר  שעת  שהשעה  ומכאן, השבוע. בימות בפניו וחתומים  סתומים שהיו 

הנלמד. את לקלוט  פתוח  ליבם  אז

הארוכים השבתות בלילות גרמא' 'הזמן דשבתאגם בצפרא  בתורה  לעסוק התפילה .להשכים  לקראת דרבה כהכנה  ,

וב בשבת, התורה  מלימוד יותר גדול תענוג לך אין אמרו, שהפליג באמת וכמו  התפילה , קודם דשבתא בצפרא פרט

שאם ואמר, זצ"ל  איש' התפלהגוי ה'חזון קודם  גמרא דף  הלומד לאדם שיש  הנפלא הטעם  ומרגיש יודע היה

ומשבחים גוי', עשני 'שלא יום בכל להקב"ה  מודים שאנו ולדידן השכינה, כנפי תחת ולחסות להתגייר בא היה  בשב"ק 

שעלינו וכמה כמה אחת על  לישראל, גוי ממדרגת לגיור  זקוקים אנו ואין ויעקב, ויצחק  אברהם בני שאנו  לה '

וידוע צופים . ונפת מדבש  בפינו מתוקה ותהא בהשכמה , קודש בשבת תורה ללמוד זמן  ולקבוע  זה , בענין 'להתגייר '

מקארלין זי"ע אהרן' ה'בית בעל הרה "ק שאמר קמד.)מה  אהרן גן (בית בחי' הוא היום אור קודם בחול  גמרא 'ללמוד 

התחתון, העליוןעדן עדן גן בחי' הוא  היום  אור קודם  '.ובשבת

ביא"ציא. ללמוד המנהג זי"ע , אברהם' ה 'בית הרה"ק  אמר השנה )וכבר  כשמו(יום באותיות המתחילות משניות פרקי

אין כי טהרות, בסדר  רק בנמצא אינו צ' באות המתחיל  פרק  והנה  היא"צ, בעל  בסדרצדיקשל  העוסק זה  אלא

ושעה . עת בכל עצמו ומקדש ומטהר – טהרות

ויכריז, עצמו, על  האדם שישמור  בקדושה, ראשון  וכלכלל  צרוע  כל עם ומתדבק מדבר אינני אני, קדוש אכן,

שמתחילהזב ... הדברים  ידועים הקדושה . בגדרי בתכלית וגדורים שמורים שאינם  מקומות או אנשים  בין אתערב לא

ספרי  ושאר  משנ"ב – ספריו את למכור והעיירות הערים בין מסובב זי"ע  חיים' ה 'חפץ הגה"ק  הקדושים,היה ו

לשמו, ראויה אכסניא לו הייתה  ולא ראדין מעיירתו  המרוחקים במקומות כך כל  הכירוהו לא עדיין שעה ובאותה

בשולחנכם, המסובים  ומי מי חיים' ה 'חפץ שאלו השבת, בסעודות אורחו  להיות בתים' מה'בעלי אחד  קראו אחת פעם
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שמי  הח"ח , לו ענה בשולחנו, המסובים  אודות תחקרהו  ואל  למיטיבך  תודה תן כאומר, בתמהון, האיש בו הביט

אוכל לא כי המסובין שאר אודות אותך שאלתי כן על  ספרים, ועוד המשנ"ב  את חברתי אני  מראדין , מאיר ישראל 

מהוגנים ... אנשים עם רק  לשבת

והרי  ממעשיו ', למדתי  ולא – שמרתי מצוות ותרי"ג גרתי לבן 'עם לעשו  יעקב שאמר  בפרשתן מצא לזה  סמך 

ואעקור נפשי אשחית לא עמך שלום  לעשות בבואי עתה  אף אחי, נא שמע  יעקב, אמר  כה  אלא היה , עניו יעקב 

הרעים ... ממעשיו  למדתי ולא קדושתי בעוז  עמדתי לבן בבית כשישבתי גם  כי בעבורך, פשוטקדושתי  יהודי לא כי

לבו '. 'ויגבה בהלכות פרק  לך  הרי מעשיך. ואל אליך אתדמה  לא ולעולם  אנכי 

בפרשתן האמור את דבר ' ב'העמק  הנצי"ב גם  פירש  האלו יט )כדברים העיר',(לג  פני את לדור 'ויחן נכנס  שלא

לעיר  חוץ חנה  אלא  העיר ,בעיר פני העולםונקרא אומות עם  מעורב ולא בדד להיות יעקב  של כמידתו  .והוא

דכתיב בהא זצ"ל  מידנער משה  רבי הגה"צ פירש  טו)כך  ויאמר(לג  אתי אשר העם מן עמך נא אציגה עשו 'ויאמר

ילמדו שהם  בכדי אתי אשר  האנשים  מן עמך אשאיר ליעקב אמר הרשע  עשו  כי אדוני', בעיני חן אמצא זה  למה

כלומר בתמיה, בלשון אדוני, בעיני חן  אמצא זה למה יעקב, לו אמר בנימוסיי... ולהתנהג בלשוני לדבר  וכי אותך

בנימוסיך אליך  ולהידמות בעיניך  חן למצוא  אני ...רוצה 

זי"ע  מבריסק הגרי"ז  לפני יהודי בא וישלח)פעם  ואחר(בפרשת גרתי לבן 'עם עה"פ  רש"י דברי בביאור  לו ואמר

היאך  תתמה  אם לעשו, אמר  שיעקב והיינו, הרעים '. ממעשיו למדתי 'ולא ופירש"י  וחמור' שור לי ויהי עתה... עד

כי אלא זה אין הרעים'. ממעשיהם למדתי 'לא הכי ואפילו אחת בכפיפה גרתי ' לבן וחמור 'עם שור לי דימיתי ויהי -

על  ולהם... לי ומה  מידי, לא ותו וחמור כשור בעיני הרעים .אותם  ממעשיהם מאומה  למדתי לא כן ידי

כי  וקיימים . נכונים גופא הדיבורים אבל  דברים', של  'פשוטן זהו אין אמר, וכה הגרי"ז , בעני חן מצאו הדברים

שוורים בסביבת הנמצא בעולם  אדם שאין  וחמור ' כ 'שור עליהם שיביט  העצה ולזה רעים', 'חברים  הפילו חללים  רבים

חיים .... וארחות 'הנהגות' מהם ולומד  וחמורים

בפרשתן האמור על  זי"ע ישראל ' ה 'בית הרה"ק  אומר היה  ז)כך וברש"י (לג  וישתחוו ' ורחל  יוסף  ניגש 'ואחר

ניגש בנה שיוסף רחל  אצל  משא"כ קה, שבטי בניהם  ומאחוריהן האימהות קודם נגשו האמהות כל אצל  כי מפרש 

כנגדה אעמוד רשע  אותו עיניו בה  יתלה  'שמא אמר  כי בזהואעכבנולפניה הועיל  מה ולכאורה  בה', מלהסתכל 

ידע  שיעקב אלא עשו , בפני רחל  תעמוד מכן לאחר  מיד  והלא לא, ותו  אחד רגע אותו הרשעשעיכב שעשו  שאחרי

אחרות  פנים  הנהגתו לכל  יהיה  כבר שוב  - עולם יסוד  צדיק במידת האוחז צדיקא  יוסף של פניו קלסתר בדמות יביט

טובים . וחברים צדיקים של  השפעתם גדלה כך כדי עד לאמו. הקדים לפיכך 

ישיב . שספק או  אליו, קרובים  רק  האסור בגדר ממש שאינם בעניינים האדם  את  לתפוס  היצר , של  דרכו  כי ודע,

עשו' של  'שרו גבי הנאמר  הפסוק  את זי"ע שיק  המהר "ם הגה "ק פירש וכך ממש , להאסור יגיע ומשם  בהם ,

כו) לו (לב יכול  לא כי ירכו''וירא בכף  קיווהויגע  ומשם בו, לגעת רק  התחיל  ממש , להפילו יכול  שאינו  כשראה  ,

לגמרי. להפילו  הדרך בפניו תפתח  והלאה מאז  כי לרעה, עליו להשפיע  להתחיל

בפרשתן בפסוק הרמז  בעלי רמזו  כה )וכך להזיקו(לב הצליח עשו  של ששרו השחר', עלות עד עמו  איש 'ויאבק 

על ומרמז  נתרפא. השמש  ובזריחת השמש , לו  שזרחה עד השחר מעלות צולע  והיה  השחר, בעלות יריכו בכף 

שאינם בדברים  כלומר השמש , לזריחת השחר עלות בין בעיקר שהוא הרע, ליצר ישראל  בין המתנהל  ה 'מאבק'

ברורים שאינם  בעניינים רק  להיתר, הפשוטים  בדברים ולא לאיסור הפשוטים  בדברים  לא לילה, ולא יום לא ברורים ,

בנ "י. להכשיל  הרע היצר מצליח שם ובערבוביא,
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òø åìיגäîá ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä øàéá êëå ,

á÷òé øîàù(áé áì)ãéî àð éðìéöä'éçàY 'åùò ãéî

åîöò äùåòä øöéä ãéî éðìéöäéçàë
àáùיד íéîòô éë .

íéé÷àù Y éúáåèì ïååëúîå ,'áåèä øöé' úåîãá øöéä åéìà

äååöî àéä åìéàë 'äøéáò' éðôá âéöîå ,'ä úååöî
טו
.

äúåàáåéåìéâì äëæé ïë øöéäî íãà çøáéù äãéî

ìòîî òåéñå äðéëùä÷"äøä ìù åøåàéáëå ,

ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä(ã"ìùúå)ïúùøôá íéáåúëä úàäì)

(æ¯àéë ...êéçà åùò éðôî êçøáá êéìà äàøðä ì¯àì'

äúåàáù ,'åéçà éðôî åçøáá íé÷åìàä åéìà åìâð íù

äàøð êë ,òøä øöéä Y åùò éðôî çøåá íãàäù äãéîä

åéìò äøùî åúçéøá íöòáå .ä"á÷ä åéìà äìâúîå

.íé÷åìàä åéìà äìâúîå ,äùåã÷ä äðéëùä

דמיון  אלא  אינו יצר של כוחו  כל  – להם נדמה

ïúùøôá(æé áì)øãò ïéá åîéùú çååøå éðôì åøáò' ,

éðôì øãò ¯ åîéùú çååøå' é"ùøáå 'øãò ïéáå

òùø åúåà ìù åðéò òéáùäì éãë ,ïéò àåìî åøáç

סופר'יג. 'שבט  באנו)בספר  שמא (ד"ה  שחשש בנים', על  אם והכני יבא 'פן יעקב שאמר במה גם זה  בדרך ביאר

ויכשילו . יפילו  ועי"ז  כאוהב, אצלו וייראה  בניה על  הדואגת רחמנייה אם כמו אליו יבוא

ליעקב עשו  שאמר  שבשעה  שמצינו, מה לפרש  יש  זה  יב)בדרך ואלכה(לג ונלכה שיעקבלנגדך''נסעה נאמר לא

אל 'באנו המלאכים לו כשאמרו בתחילה ואילו  וכו', רכים ' הילדים כי יודע  'אדוני לו ואמר נענה  רק  ממנו , התיירא

הולך וגם  עשו  אל  מזה,לקראתךאחיך זה שנא ומאי לו', ויצר  מאד יעקב 'ויירא כתיב שם עמו' איש  מאות וארבע

הולך שעשו לו שכשאמרו הרמז , בדרך לבאר יש  בידידות לקראתואלא פניך לקבל  בא פלוני לרעהו , האומר  וכאיש ,

כשאמר אכן אמת... ידיד הוא כאילו בערמה הנוהג הרע  מהיצר לפחד יש רבות אכן כי יעקב, התיירא אז  ואהבה ,

אלכה עשו שהואלנגדךלו  שאומר כמי ה 'כנגד', להיות פניובא  המגלה הרע  מהיצר לפחד לו מה  כן  אם  שלך,

להכשילו . שבא

בקרא ביארו  ז)כיו "ב קיח שיהא(תהילים נצרך הנני שביותר  בשונאי', אראה ואני בעוזרי לי לי 'ה' מן ה ' שמירה  -

בשונאי' אראה 'ואני אם כי ולסייעני, לעזור שבא כמי טוב, כאח לי  שנדמה  'עוזרי', בדמות אלי בא כשהיצר  השמים,

יותר אז  שונא, בדמות אלי בא כשהיצר  שלי.– קודש  בשליחות לעמוד ואצליח במפלתו, שאראה בנקל

פנים מעזי יום ובכל  היום שתצילני  בבוקר, יום בכל  מבקשים  שאנו  רצון' ה 'יהי בנוסח לבאר אמרו צחות  בדרך 

כי אלא פנים , לעזות פנים עזי  בין ומה לשון, כפל  הוא שלכאורה פנים, אשכנזית)ומעזות שאומר(בהברה  כמי נשמע

פנים' זיס צהובות)'א פנים  רוצה(מעמיד  הוא כאילו פנים המעמיד מהיצר שיצילנו  מיוחדת בקשה מבקשים הננו ובזאת ,

טובתנו . את

זי"ע יד . הלוי' ה 'בית הגה "ק  ביאר ספרים)כעי"ז יב)בפסוק (ועוד אופנים,(לב שתי על  שכוונתו עשו ', מיד אחי  'מיד

אחים ', כ 'שני ואחוה  בשלוה וידיד כאוהב יבוא אם הן ושונא, כאויב יבוא אםן נתייראהן הללו  האופנים  ומשני

יעקב אצל  היתה  רעה  עשו  של  ואהבתו טובתו  דגם  אחי יעקב  מיד נא 'הצילני אופנים  שני הני על  שביקש וזהו ,

- עשו' לעשומיד ולא  לאח לא  בו רוצה  .שאיננו 

כגמולו ...טו. לו להשיב עלינו כך פנים, ובהעמדת  האדם על  בתחבולות בא הרע שהיצר כשם  תחכמני', ו'מאויבי 

לוי' ה 'קדושת שכתב הכתוב(בפרשתן)וכמו יח-יט )על תלך (לב ואנה  אתה  למי לאמר ושאלך אחי עשו יפגשך 'כי

להורות  הכתוב בא אחרינו', הוא גם והנה  לעשו לאדוני שלוחה היא מנחה ליעקב לעבדך ואמרת לפניך, אלה ולמי

כגון, היצר, כנגד המלחמה  אופן  את החורףלנו בימות החמה ' 'נץ לקראת משנתו  האדם יתעורר יבוא כאשר מיד  ,

השעה ועדיין בחוצות, שולטת חזקה  'קרירות' כי הבורא, לעבודת יקום שלא ומשונות שונות בתואנות היצר אליו

עד  אלי  מסור הנך אכן יקירי, יצרי תשובתו, תהא אז  במיטתך, והכסת הכר  תחת מעט  עוד  נא התחמם מוקדמת,

אכן  היצר, יסכים זאת על וודאי כוונתי, לגשמיות ואך חם, למשקה  כעת אנכי נצרך כי  שתבין אבקשך אך  מאד,

בתחבולות  – נסיון  בכל  וכן ועבודה... בתורה לעסוק המדרש  לבית ילך מיד ומוצלחת' טובה 'בשעה רגליו על  בעמדו

מלחמה לך ו)תעשה  כד הכתוב,(משלי יתפרש  זה ולפי אחי, עשו  יפגשך היצר ,כי אליך אתה ,כשיבוא למי ושאלך 

לפניך אלה  ולמי תלך , המצווה,ואנה  את לעשות וטורח מזדרז כה אתה זאתואמרתמדוע  עושה הריני לעבדךבלבך

תאמרליעקב ליצרך אך  באהבה , שמו למען לעשו- לאדוני שלוחה  היא לקבלמנחה כדי המצווה את  אני מקיים  ,

טוב שכר  הזהעליהם  .בעולם
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éëå ääéîúä äòåãéå .'ïåøåãä éåáéø ìò åäååúìåéåáéø

øàéáå .àîìòá ïåéîã àìà åðéà éøäå ïàë ùé ïåøåã

,ò"éæ ïééèùðéååòì ìà÷æçé éáø ïåàâäåúåäî ìë ïëà éë

.àîìòá 'ïåéîã'á òøä øöéä àåä åùò òùø åúåà ìù

àåù úåðåéîãá úåéøáä úà úåèäì åúòéâéå åúãåáò ìëå

íìåòä úåàðäá 'âåðòúå øùåà' äæéà ùé åìéàë íéçåãîå

àèç úééùòáåììë úåùîî éìáî ïåéîã ÷ø ìëäå .טז,

ה' לפני  רוח נחת מעלה להתגבר האבקו עצם – ויאבק

ïúùøôá(äë áì)'åîò ùéà ÷áàéå' îâá'יז, àúéàå ,

(.àö ïéìåç)éåì ïá òùåäé éáø øîà ,ãîìî'

'ãåáëä àñë ãò íúåìâøî ÷áà åìòäù,íé÷éãö åøàéáå ,

ù÷áàîåùò ìù åøù íò á÷òé ìù äæäìòäúçð

'úé åéðôì çåøãåáëä àñë ãò,íéàáä úåøåãì ãîììå ,

àåä ,åéàåøáî ù"áúé àøåáì ùéù çåø úçðä ø÷éòù

בגמ 'טז . נב .)איתא הרה "ק(סוכה הקשה  השערה', כחוט להם  נדמה ורשעים כהר , להם נדמה  'צדיקים  הרע היצר

גופא  הגמרא מלשון לה , מפרק  והוא לה מותיב הוא השערה . חוט  או גבוה הר  – האמת מהי זי"ע מנחם' ה'פני

פנים, בשבעים להיראות אפשר  דמיון ידי ועל  בעלמא, דמיון אלא אינו יצר של מהותו שכל  והיינו  נדמה', 'נדמה ' -

השערה . כחוט  ולזה  כהר לזה

למרחק, צל המטילים  אור מנורות  יש  הרחוב ולצידי בלילה , עיר  של  ברחובה  המהלך קטן לילד המשילו  הדבר את

רוחו, סערת להשקיט האב יעשה  מה  אימה , ומטילות משונות תנועות  בו  נראים  אשר – הצל מן ונרעד  נפחד הילד 

דבר אינו הצל  שכל  רואים  המאיר באור  כי והבהלה , הפחד כל  עמם  ויחד הצללים  ונסו האור מקור אל יקריבנו 

כ תהיהממשי מרה  וכך כך  יעשה  אם כי לעיניו המצייר – היצר מצללי המתפחד נמי, כך ומשל . דמיון אלא לל,

דמיון  הכל  כי ויראה  והתעצמות התגברות במעט  נשמתו להאיר  והיינו האור, מקור אל יתקרב תקנתו , מה  – אחריתו

פרח . ועורבא

יגש – מ 'נייר' אריה שהוא אלא הוא, 'אריה ' שהיצר הוא אמת אכן כי זי"ע, מקאצק הרה"ק  אומר  היה  וכך

לקרעו . אחד כל  וביד בידו  כי ויראה  לקרעו ויתחיל

נב .)ובגמרא בוכיא(סוכה של  לחוט  דומה בתחילה הרע  'יצר העכביש)אמרו העגלה '.(קורי  כעבותות דומה  ולבסוף 

זי"ע  ה 'תניא' בעל  הרה "ק דברי את לזה להסמיך התשובה )ואפשר אור וז "ל (באגרת נגד  המשים לאדם דומה  הדבר כי

מאד, עבה  מחיצה  כמו  לו יאפילו הם  שוודאי – לרוב  וקלושות קלות מחיצות בחלון לומרהשמש  אפשר  בו וכיוצא

החלון  את ולפתוח לקורעם אפשר ובקל  מאד, מאד עד דקין הם  שבאמת  עכביש', ל 'קורי היצר  של  הדמיון לענין

החדר . את שהחשיכו  עד ועוד עוד קוריהם את עליו טוו מהאשר בעדו , אור חשך כי על  ויבכה ישב  הטיפש  אך 

מסך אם  כי שאינם העכביש קורי כל את יד כלאחר לתלוש ממקומו, לעמוד  אם  כי לו  שאין יודע  החכם  כן שאין 

החמה . מקרני ליהנות יוכל  וכך הדק מן ויקרעדק אדם יעמוד ואם בלבד, דמיון אם כי אינו היצר, במלחמת הוא כך

ושמחה . אורה  כולו הבית יימלא הדמיון, קורי את

לפניו רואה והנה  קודש , השבת יום בעצם בשוק  מהלך שהיה  ואביון לעני ממשיל , היה זצוק "ל  מנובהרדוק הסבא

אף הכסף את לקחת היתר  הוראת של מחשבות לחשוב ההלך  החל  הדרכים, בצדי הזרוק ממון של אדיר סכום

אין דהרי נפש, פיקוח מטעם להתיר חשב תחילה בשבת. הוא מוקצה  עלשהממון ושמא לפורטה  פרוטה בביתו

לו שמותר  קונהו עם חישב מכן לאחר  שבת'. דוחה נפש  'פיקוח  והרי נפש, פיקוח לידי יגיע הגדולה העניות ידי

זה ויהיה  - ידיו לניגוב בזה  שישתמש  ידי על הממון את יקח  אולי או בשינוי, או יד כלאחר המעות את לקחת

חרסים שברי אלא אינם הם, מזויפות  הללו מעות יהודי, רבי באזנו, ולחש  דהו מאן שבא עד גופו'... 'לצורך בכלל 

לו היה  לא וכבר להפליא, רוחו  סערת ונרגעה התלהבותו כל  נצטננה רגע בין – פלא זה וראה ממש . בהם  שאין

נסיון  לכל  ייאמר כיו"ב לעצמו. שהמציא ה 'היתרים ' כל  עמם  ויחד ה'נסיון', כל ממנו וסר המעות, באלו חפץ  כל 

הבוערת  אש וכל יתקרר בעלמא, דמיון אלא אמיתי  'ערך ' בזה שאין יבין אך  אם האדם , לב בקרב ה 'בוער' ותאווה 

ממש . בהם אין והבלים, שטויות  שהכל  בהבינו  בעלמא, ל 'אפר' ותיהפך תכבה 

קמד.)בזוה "קיז. שמשמע(ח"א השחר', עמוד עלה  כי 'שלחני ליעקב המלאך  שאמר  הענין בהמשך האמור על הקשו

העשוי  שאדם שייך היאך קשה, ולכאורה לו, יניח  שיעקב מבלי לילך  המלאך יכול  היה  ולא בו אחז  שיעקב 

וכדכתיב רוחניות, שכולו ה ' במלאך יחזיק ודם ד)מבשר  קד אלא (תהילים לוהט', אש  משרתיו רוחות מלאכיו 'עושה 

'האי  כאן וגם  עוה"ז , של  בגופים  מתלבשים  הם הרי הזה לעולם יורדים השרת שכשמלאכי בזוה "ק הוכיח ַמכאן
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ìëáå ,äòù ìëáå úò ìëá ïåéñð éáöîá íúåéä íöòî

øöéä íò úå÷áàúäå úå÷ôàúääæá äìåòçéø äùà

úåðåéñðä íúåà ìë åéðéòá òøé ìà äúòîå .'äì çåçéð

øîàé ìàå ,íéø÷áì íéùãç åéìò íéáøúîä íé÷áàîäå

éøäù ,ïøëù àìå ïä àì ¯ åììä úåðåéñðä ìë éì òåãî

,úò ìëá éëåðà ìôåðíò ÷áàîäå äîçìîä íöò éë

íãàä úéìëúå ãé÷ôú ø÷éò àåä àåä øöéäàøåáä ïéàù ,

äîçìîä úà íà éë ïåçöðä úà åéúåéøáî ùøåã 'úé
יח
.

äæáååøàéá(ãåòå ,ì"÷åöæ øæåò íééç 'ø)ïë ìò øåîàä úà

äøåàëìù ,äùðä ãéâ úà ìàøùé éðá åìëàé àì

,å÷éæäå á÷òéá òâôù 'ïåìùë'ì ïåøëæ úåùòì êéøö òåãî

éë àìà ...åì äéäù ñðì 'àñéð éîåñøô' íéùåò ïéàå

ìàøùé éðá åøëæéù ä"á÷ä äöøäîçìîä úàïéáù

,ø"äöé àåä ïèùä àåä ¯ åùò ìù åøùì åðéáà á÷òé

ãâðë äîçìîä àéä úåãäéä ãåñéå íåé÷ íöò ìë éë

äòù ìëáå úò ìëá íåé ìëá ,øåîàë òøä øöéä
.יט

òãéåúåðåéñðá åúãéîò øåáò ÷ø äìãâ åúìòî éë

'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúëù åîë ,áåèá åúøéçáå

ò"éæ(øîàéå ä"ã 'ã ãåîò úåîù úùøô)÷åñôä ìò(èë áì),

'úéøù éëíéùðà íòå íé÷åìà íòìëåúåòåãî ,á"öå ,'

שירד  המלאך עלמא' דהאי éגוונא àגäפא Łàאתל âהוה  õáמ אêא âיעקב, ãיë ע אתאבק לא לתôא, נחת éד ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמלאכא

בו . להחזיק  יעקב יכול  היה  כן ועל עוה"ז , של כמו  בגוף מלובש שהיה מתוך  אלא יעקב עם נאבק  לא למטה

ביאלא אב"ד זצ"ל  זאק  לייב שמואל  רבי הגאון דחכמתא)וכתב רמזי בספרו  הרי"ם, החידושי הרה "ק של  יסודכי(תלמידו

היצר  מלחמת לכל מכאן נלמד  כששניהםנאמן לו, בדמיון כשהוא אלא יעקב עם  נאבק לא עשו של  ששרו שכשם  ,

הזה, עולם של  למעלהבגופים  הוא  היצר של שכוחו  באופן האדם  עם  להילחם  הרע  ליצר השמים מן נותנים  אין כך 

כוחו כפי יחיד לכל  יבוא  בוא אלא האדם, ולנצחו ...מכוחות ולהחזיקו  עמו , להאבק  ניתן כן ועל  ,

ה 'בהקשוידע, ויתרבה  הקושי שיגדל ככל קץכי אין עד  שכרו ויתרבה  ית', לפניו  רוח הנחת תגדל  כך  וכך ותה ' .

מוסר' ה'שבט ז)מבאר אות נא לנו,(פרק לטוב שאדרבה הגלות, לאריכות טעם לי ויש  וז"ל , הגלות אריכות טעם

בטורח בגלותם והמצות התורה מקיימים  שישראל הקב"ה ראה  הנה  כי לעתיד, מספר אין ומעלות גדולים ולרחמים

וכ "ז לעבור... שלא בכדי נפשם  ומוסרים  בועטים , ישראל  אין זאת כל  ועם ומצוה, מצוה לכל  גדולות ובהוצאות גדול 

כמונו נסיון אל  נכנסו שלא גם ומה  אדמתם. על  ישראל  בהיות משא"כ  הקב"ה, עם והחזק  הגדול  הדבקות על  מורה

גלותנו , והאריך לה' וערבה  כמדובר, הכל  סבלנו הנסיון בתוך מצותיוהיום  קיום על  כבודו  כסא  לפני רבה  שמחה  כי

לבב ומטוב משמחה ודוחק צער מתוך  עמוותורותיו  בשחקנו לראות הגלות להאריך  הרמה חכמתו  וגזרה כדפרישית.

במרום. המרום  צבא לכל  עמו אהבתנו להראות  לפניו רבה  שמחה כי בטובות ובתורתו, להרבות הצער אריכות ובשכר

עמו אהבתנו שראו  כיון  לקטרג יכול וקטרוג צר ואין כמותו , נראו  לא  ונכון.סגוליות

כתיביח. כט )הנה  ישראל ,(לב אם  כי שמך  עוד  יאמר  יעקב לא 'ויאמר שרית , אנשיםכי ועם  אלוקים ',ותוכלעם

ע "ש שם  איזה  לקראו  לו  היה שרית', 'כי ע"ש  'ישראל ' בשם  קראהו מדוע  קשה , את ותוכלולכאורה שניצח –

והכניעוש עשו של  וכדומה )רו  'מיכל' זי"ע (ויקראוהו  אייגער לייבל  רבי  הרה "ק ומבאר אמת), אמרי מכאן,(בספרו הקב "ה, דאין

וטבעו יצרו נגד המלחמה  בקשרי עמד  אם  - שרית' 'כי ורק אך  אלא יצרו , את האדם ניצח  אם ובודק ואילודורש  ,

משמיא הוא  חינם ' 'מתנת ורק הניצחון האדם, מכח 'ישראל '.המלחמהולא נקרא שמה ועל  האדם, שם  על  נקראת

ה'דריידע "ל ' במשחק לתכליתו,(סביבון)התבונן שמגיע  עד ועוד עוד וסובב  הולך והוא מעט, מסובבו האדם אשר  ,

להיות  לימינו לעמוד  לכם ', ילחם 'ה' ואז  במלחמה , לפתוח  להתחיל , רק  מוטל  עליו בדיליה, חד כל  לדידן, ייאמר כן

הקודש . בעבודת להמשיך שיוכל  מצריו, עזר לו

זי"ע יט. חיים ' ה 'חפץ  הגה "ק  כתב ג)וכן קה  תהלים נ "ך , על  התשוקה(ח"ח לפי אלא האדם את בודק הקב"ה  אין כי

שכתוב כמו ג)והרצון, קה לב(תהלים ולאמבקשי 'ישמח  מ''עושי ה '', להיות העיקר כי ה'', ה''.מבקשי רצון 

בפרשתן דכתיב בהא מרומז יז)וכן בן',(לה  לך זה גם כי תיראי אל  המילדת לה ותאמר בלדתה בהקשותה 'ויהי

הרבה עליו עוברים אשר ה' עובד על  דקאי  דחכמתא' 'רמזי בספר  להתחזק,בהקשותהוביאר ומנסה ונסיונות, קושי –

תירא, אל  לו  אומרים  לזה המטרה, השיג שלא לו ונראה נופל ... ושוב וקם, נופל  בןומ "מ לך  זה  גם גםכי היינו ,

משיג  ובזה  עליו, המוטל  את עשה כבר שהמתייגע  פרי, ועשה ש'הוליד' כמי שנחשב - בן לך  עצמה , היגיעה  – זה

ה', חפץ  באלה  כי ה', בעיני לבסוף .חן התוצאה  את השיג אם  ענין מבלי
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øîåì óéñåäìëåúåíò úéøù éë' øîåà äéä íà éøäå ,

øáâúäì åãéá äìòù åðòãé ïë íâ 'íéùðà íòå íé÷åìà

.åùò ìù åøù Y êàìîä ìò

øàáîåíéáåùçå íéìåãâ íãàäå êàìîä éë ,ñ"úçä

çà,øçà ãöî íäî ãçà ìë ,åäòø ìòî ã

¯ 'øåäè' åðéä éë ,íãàäî 'êàìî' ìåãâ ãçà ãöî éë

úìòî äìåãâ åúîåòì ,éîùâ øáã ìëî éøîâì ììåùî

àá åîöò øäèîå ùã÷î àåäù èòîä åúåà éë ,íãàä

íééúôùîä ïéá àåä ãîåò úò ìëá éë ,'äøéçá' êåúî åì

åãéá ùéå Yúìåëéäøùà úà úåùòì ,òøä ãöì úåèðì

åáì úééèð ìòå åîöò ìò øáâúäå ,äùòéé àìøçáå

,äîëå äîë éô êàìîä ìòî åúìòî ääáâ äæá ,áåèá

íòå íé÷åìà íò úéøù éë ,á÷òéì êàìîä åì øîà úàæ

äúééä Y 'ìëåúå'ù ,äæá ,ìåãâå øù úéùòð Y íéùðà

ïë ìò ,òø øáã ìëî úøîùðå ,àåèçì úìåëéä êãéá

ìàøùé êîù àø÷é
כ
.

נפילה אחר התחזקות  – וקם צדיק יפול  שבע

ïúùøôá(áì¯äë áì)ùéà ÷áàéå åãáì á÷òé øúåéå' ,

åì ìåëé àì éë àøéå ,øçùä úåìò ãò åîò

,'åëå åîò å÷áàäá á÷òé êøé óë ò÷úå åëøé óëá òâéå

ìò òìåö àåäå ìàåðô úà øáò øùàë ùîùä åì çøæéå

,ò"éæ æ'åøáìàååî 'øëùùé úãåáò'ä ÷"äøä øàáîå ,'åëøé

éë ,ì"æåúãåáòì ìåãâ ø÷éòù úòãì íãàä úøåú úàæ

ãîåò àìå êìåä úåéäì êøáúé àøåáäìùëð íàù ,øîåìë)

àìà ,øáòá ññåáúî àåäùë åãîò ìò 'òå÷ú' øàùé ìà å"ç àèçá

(ú"éùä úãåáò êøãá êìäì êéùîéíéøôñá øàåáîù åîë ,

íéùåã÷ä,úåùòì åéìò ìèåîù äî äùòé íãàä øùà

úåøåáçå íéòöôå òùô øáã ìò ììë çéâùé àìå
כא

¯

ïìöì àðîçø úåðåòäå íéàèçä äîäúà øåîùì ÷ø ,

åãîò ìò ãîåò úåéäì åîöòכבúò ùé íéîòôì éë óà ,

íãàá úåëùçå ïìöì àðîçø íééçî øçáð úåîä øùà

,äìôúå äøåúá åéô çåúôì ìåëé åðéà èòîëù ãòóà

åîöò úà áåæòé àì ïë éô ìò
כג

úìåëéä ìëá ÷æçúéå
כד
.

בגמ'כ . שהובא הנודע במעשה צחות בדרך לפרש שמעתי פא.)ובזה אותו(קידושין  שהעמידו חסידא עמרם רב על 

לכבות  אנשים  שיתאספו בכדי עמרם, בבית שולטת אש  – עמרם ' בי 'נורא שצעק עד נורא, בנסיון השמים מן

'חזי  עמרם רב לו אמר אש, עמוד  – דנורא' 'עמודא בדמות הרע היצר ממנו ויצא מהם, ויתבייש  ה'דליקה ' את

וביארו, ממך. עדיף  אני מקום ומכל  בשר, ואני מאש  עשוי אתה  ראה  – מינך' עדיפנא ואנא בישרא, ואנא נורא דאת

עמרם, רב שאמר  וזהו ב'אש ', צליה או אפיה  בישול  ע"י אלא בשר  לאכול  אפשר אי משתבחשהרי ואני בישרא, אנא 

ה 'אש' ידי על  המשתבח  ה 'בשר' דוגמת ידך , מתגברעל  והוא הרע  יצר לו שיש  מפני הוא האדם  חשיבות כל  כי ,

חסידאעליו , עמרם  רב להיקרא זכה  כן על  ביותר קשה  נסיון  לו שהיה  מחמת .ודייקא 

זי"ע כא. מקאברין ותמנע)הרה"ק ד"ה אבות בפרשתן(תורת הכתוב במאמר  יב)רמז לאליפז(לו  פילגש היתה  'ותמנע

חז"ל  ואמרו עשו ', צט :)בן פילגש(סנהדרין והיתה הלכה קבלוה , ולא ויעקב יצחק אברהם  אצל  באה שתמנע

'לא  ויעקב יצחק  אברהם אצל מניעות שכשהיו  כאן, ונרמז  מניעות, מלשון הוא 'תמנע ' שהנה עשו, בן  לאליפז

וב לבבך 'בכל אותו ולאהוב השי"ת את לעבוד צריך הרי  כי שיכולקבלוה ', הדבר ומהו  מאודך', ובכל  נפשך כל 

הדברים, וכלל  ה'מניעה '... את קיבל  עשו בן אליפז  אכן השי"ת, את מלעבוד אצללמנוע  'תירוץ' אינם 'מניעות' כי

גוי  אצל רק ...יהודי

ייאמר , היהודי ולדידן את  למנוע בכוחם אין  הם אף ייאוש  בטענת הרע  היצר שמערים 'מניעות' אותם  גם  כי

עליו שמוטל את ...לעשות

זי"ע כב. מוואלאז 'ין חיים רבי הגה "ק  גם כתב ממש הללו  ב)וכדברים  ב אבות על חיים והנה,(רוח הואוז "ל , האדם 

ויורד עולה  שלםתמיד  בלב  כלל אינו  העבודה ומן התורה מן עכשיו  שעושה מה  כל  כי לו  נדמה ירידתו ובעת ,

להולך  הרבה  ידוע  וזה לזריזותו , וישוב הזמן, אותו  יעבור עד  בשינה ולהתגרות  לנוח רוצה  והיה  לו , מצליח ואין

כן, אינו באמת אבל  התורה. משלאבדרך התרשלות, ע"י  אפילו  עוסק הוא אם למדרגתו  לעלות יוכל  בנקל  האדם כי

כלל הכתוביעסוק אמר  וע "ז  עוד. להזדרז לו  יקשה  ויותר התורה מן יתרחק כי ד), י תעלה(קהלת המושל  רוח 'אם 

תנח '. אל  'מקומך  מ "מ  עליך , להתגבר ויחפוץ  וכסיל  הזקן היצה"ר כלומר, עליך',

היזהר מדרגה יורד 'כשאתה ואומרת המכרזת מודעה  ראה  טהרה במקווה לטבול שכשירד  אחד, גדול אמר וכבר 

אויסגליטשען)מהחלקה ' זיך  ונכשלת (פון כשנפלת כלומר – מדרגה ' יורד 'כשאתה  לאדם אומרים כי זאת, ממודעה  ולמד ,

המדרגות. מכל  ליפול  תוסיף שלא – מהחלקה' 'היזהר  ופגם, חטא באיזה 
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æ"éôòå,åùò ìù åøù éë ,åìà ùãå÷ éàø÷î øàáî

á÷òé úà äàø ,òøä øöéä àåä ïèùä àåä

úåìôù ìò æîøîå ,'åãáì' àåäå(ù"ééò)úòù åäæù áùçå

,ùåàééì åìéôäì øùåëäàìù Y åëøé óëá òâð ïë ìò

úëìì êéùîäì ìëåéìåèéì åúøèî ø÷éò äéä úàæå ,

áöî ìëá 'äëéìä'ä çë úà á÷òéîכה,á÷òé ïëà

פעמים כמה הישיבה  מכותלי חוצה המשגיח  שילחו קטנה' ב'ישיבה דרכו שבתחילת אחד , גדול  מחנך לי סיפר 

מורא להטיל  המשגיח  רצון גבר אך כהלכה, בחור שהיה [אף בכך מה של דברים הישיבה ],(משמעת)על  בני כל  על

והוליכו שמים , יראת  מספיק  קנה  שלא – ממנו מבוגר בחור אליו התחבר  חוצה  נשתלח בהם  הפעמים באחת

ושוב בחוץ  שהותו בעת הצעיר הבחור  של  מעשיו מה  שישמע - המשגיח את 'לחנך ' ברצותו מפוקפקים  למקומות

לאידך  אך ביר"ש , וגדוש  מלא היה אחד מצד כי בנפשו, עצות להשית ידע  לא הבחור השילוח... מעשי  על  ישוב לא

ותעצו עוז לו היו  נשלחלא ומשמים  הבתים , אחד בחצר  לגינה  שיכנסו  לפניהם ה ' הקרה אז  אך ל 'גדול '... לסרב מות

הגינה על  הממונה  האיש אליהם ניגש כאשר ה"י, שחת מרדת להצילו 'מלאך' כאן,(גנן)אליו למעשיהם ושאלם

ואברך  בחור בעצמו הוא היה  ה 'מלחמה ' שלפני חייו, קורות  בפניהם לגולל הלה החל עימם, הקורות כל  לו  וספרו 

על גננות' 'הלכות ולמד רח"ל , מהדרך ירד הנוראה  המלחמה בשנות העיתים שבצוק  אלא ושלם , ירא – חסידי

אבל אעדור... פלוני ובמקום  אנכש שם גוזם , הנני כאן עבודתו, וסדר הגינה  נפלאות כל  את להם  והראה  בוריים,

מתחילים הם  לאחמ"כ  ורק  הגרעינים  נרקבים הזריעה שאחרי כידוע אתקרב, ולא אגע לא באצבע הראה  – שם

האיסור בתכלית ואסור ולגדול, לצמוח  ובדרכם המה  רקובים דשם  הגרעינים ואלו רברבא, לאילנא ולאיתעביד  לצמוח

עתה , בהם ולכלותםלנגוע  לקלקלם  מסוכנת נגיעה  כל השעה  בזו ...כי

דומים הנכם  זה  ובמצב זו  בשעה הרי הישיבה , כותלי מבין אתכם שלחו  - בזה כיוצא אתם  גרעיניםאף  לאותם 

לצמוח, עומדים הם זה  רקבון מתוך  שדייקא  – וכל רקובים  'נגיעה ' מכל  והישמרו היזהרו אתם  כלשינוי אף כי ,

שב הבחור  לישיבה . חזרו לעצתי, שמעו תקומה... לכם תהא שלא עד שחת לבאר אתכם  להוריד  מסוכן שינוי

עליון... בחסד ומחנך מרבים  שמים ירא גדול , ת"ח  הנו  וכהיום המעלה, רום עד  ונתעלה  עלה לישיבה 

דבר  מכל ויישמר יזהר שאת  וביתר ועליה , לצמיחה  דרך  אלא  אינו  וקושי נסיון  – רקבון עת כל  ייאמר, לנו  אף

טובים בזמנים  מהנהגתו נימא  כמלא  לזוז  ולא  לגעת שלא ארצה . אפיים להפילו המסוכן כגדול  .קטון 

המטוס כג. הנה  אחד, מחכם אוויר(פליגע "ר)שמעתי כיסי  לתוך ובבואו מעלה, מעלה  העולם  באוויר  (מקומותנוסע

החורף ) בימות בפרט  האוויר, לחץ משתנה  יושבי שבהם כל על ומורא פחד זה  נענוע מטיל  ופעמים  מטה, מעלה יתנענע 

חפצו למחוז יגיע ובשעטומ "צ דרכו כל  את יצליח מהנענועים , התפעלות ללא בטיסתו ימשיך אם  אמנם , המטוס ,

והוא  ליוצרם ... נשמתם את ישיבו יושביו  וכל מטה, מטה  יפול  מיד עמדו  על יעמוד ח"ו  אם אבל ושלווה, בשלום

דברנו, 'ותוכל'אשר  יאמר עליו יריכו , על  צולע  והוא  שנפל לאחר אף  היצר, עם במלחמתו  שימשיך  האיש  רק ,כי

ה "י. מטה  מטה יפול אזי ימשיך ולא נפילתו על  ויקונן יעמוד אם  אבל 

מאזןכד . ערך  אשר גדול  לסוחר דומה, הדבר למה במשל  ההוצאות (באלנ'ס)ומבאר רבו  כי ליבו  לדאבון לו והתברר ,

את  ימכור  אם  ואפילו  בהקפה, סחורה לו שנתנו לאלו עצום  חוב  בעל  שהינו  עד  מאוד, עד ההכנסות ונתמעטו

ידיו 'נשרו' שכבר עד תקוותו ואבדה הייאוש אחזו  כמה עד לומר  צריך אין חובותיו, את לפרוע  יצליח  לא כליו כל 

אמנם  ה 'עסק', את להפעיל  להמשיך נפשי כח ולהמשיךמחוסר  להתחזק לו  כדאי כי היטב  מבין וחכם  פקח  הוא אם

ולמכור  לקנות סחורה , בכפליים.להביא  ירוויח בזה  כי 'חי א, שהעסק  בראותם – ב'אשראי' סחורה לו  שנתנו אלו .

מיד. לפרוע אותו ילחצו ולא סחורה  לו  לתת ימשיכו שיתהפך בוקיים' צד יש עדיין למכור ממשיך שהוא זמן כל  .

עסק לו שיזדמן שיתכן עוד ומה החובות, את לפרוע יוכל  הזמן שבמשך עד  מעט, מעט  וירוויח  קרנו תרום הגלגל ,

ידיו ויתרשלו הייאוש  עליו יגבר אם  זאת לעומת ביזנעס ... מאותו  ויתעשר הרבה ירוויח  אחת שבפעם  והגון , טוב

בכפליים. יפסיד רגל ' 'פשיטת על  לידי אויכריז יבוא ובוודאי בהקפה, לו לתת ויחדלו ה 'אשראי'... יסגר רגע באותו  .

ל "ע . מרגוע ...בעניות לו יתנו ולא שלהם את להם שישיב בחזקה ממנו ויתבעו החובות בעלי כל עליו  יקפצו מיד .

שוב הרי מהעבודה ויתרפה ייאוש מרוב ידיו  יתרשלו שאם ח"ו , שנכשל  למי השי"ת עבודת  לעניין הנמשל  כיו"ב,

יבוא  עוד הרי היה', 'לא כאילו  להמשיך יתחזק אם  אמנם  ישורנו... מי ואחריתו  דרכיו , להיטיב שיוכל  תקווה לו אין

לזכויות... יתהפכו  והחטאים אחד ברגע העבר כל  לתקן יזכה בו והזמן העת

זי"ע כה. ישראל' ה 'דברי יבוא)הרה "ק אם כל(ד "ה  עומדים היו ההם, בימים שהיו לגנבים הרע ' ה'יצר את המשיל 

כדי  וכוונתם, ובורח, אחד חפץ  וחוטף  החנות אל נכנס  היה  מהם ואחד לחנות , מחוץ ואורבים  ה'חברה -גנבים '
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àåäùë íâ úëìì êéùîäì ÷æçúäå øáâúä àúîéìù

'åëøé ìò òìåö'
כו

åùò ãéî åòéùåä ú"éùäå äëæ ïëìå ,.

äëæ äî éðôî 'ùîùä åì çøæéå' áåúëä øîàù åäæå

,êëìíåùî¯ 'åëøé ìò òìåö àåäå ìàåðô úà øáò'ù

êëáå ,íéðúéà úåçåëá úëìì êéùîä àìà òðëð àìù

úåàî òáøàä íò åùò úà íâå ,åùò ìù åøù úà çöéð

.åîò ùéà

ïëìå,äùðä ãéâ úìéëà øåñéà íòè '÷ä äøåúá áúëð

,ãéîú ÷æçúäì ãîìðå äùòî åúåàá ïðåáúðù éãë

,åðåùìëåúöòì òîùé àì úåìôùäå úåðè÷ä úòá óà

ú"éùä úãåáòî åøø÷îä òøä øöéääúà éî åì øîåàå ,

äéäéù úåáöòì åàéáîå ,êàøåá éðôì ììôúäì äëæúù

àçéð äìéôðáå ,åîöò éðéòá ìôåðå ñàîðå äæáð íãàä

,ì"ðäë éð÷éìã äéìåðéáàî ãîìì ïðåáúéå íãàä òãé êà

'äå ,'êåìéä'ä åîöòì æåçàì ÷æçúî äéä øùà ä"ò á÷òé

ä"á÷ä åìéöäå ,åì ìëåéå åùò ìù åøù ãâð åøæòá äéä

åäðçîîå åùòî íâ êë øçà.

úåàøåðùøãîá åðéöî(ç çò ø"øá)ïúùøôá øåîàä ìò

(â âì)' ¯ ,'íéîòô òáù äöøà åçúùéå'äîì

í÷å ÷éãö ìåôé òáù éë íù ìò ,òáù'(æè ãë éìùî),

,ìàøùé éðá úà ãîìì àá åðéáà á÷òéù øîåìëåíâù

'åùò'ì ååçúùä øáëù ãò ,äìéôð øçà äìéôð åìôé íà

÷æçúäìå íå÷ì íãéá ïééãò íéîòô òáù
כז

ùãçúäìå

äéä àì åìéàë
.כח

àáíéòéâî íéøáãä ïëéä ãò äàøåכטáúëù äîá ,

ò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøä(ùøôì ùé ãåò ,ïðçúàå)øàáì

äëéà úìéâî óåñá øîàðù äîá(áë¯ë ä)çöðì äîì'

äáåùðå êéìà 'ä åðáéùä ,íéîé êøåàì åðáæòú åðçëùú

הרי  פיקח, סוחר  יעשה  מה  לו. אשר  כל  ויבוזו החנות אל ה 'חברה -גנבים' כל  יכנסו  כך  ובין אחריו ירדוף שהסוחר 

את  ישמור  אלא רכושו, כל  את ולהפסיד אחריו לרדוף יתפתה  ולא חטף ' שכבר מה לו 'יחזיק  בלבו אומר הוא

מטרתו עיקר יצר , של  דרכו נמי היא כך עכ "ל . כפליים, בכפלי ההיזק ויתמלא ירוויח  ועי"ז  ולהבא מכאן  החנות 

'חוטא' שכבר  ומפתהו קטן, בחטא האדם את מכשיל היצר , עושה מה  הישר, מדרך  להורידו – האדם את לבלבל 

האחת  המחנה אל עשו יבוא 'אם  בפרשתן  הכתוב את מבאר ובזה תחתית. שאול עד מזומנת דרכו ומשם הוא,

מטרתו, זוהי כי שלא להכות והכהו ', עצמו ישמור  – לפליטה ' הנשאר  המחנה 'והיה היהודי עבודת אבל  היהודי, את

לגמרי. להיאבד

דכתיבכו. מהא נלמד כט )וכך 'אנשים(לב  וברש "י ותוכל', אנשים  ועם אלוקים עם  שרית ולכאורה'כי ולבן', עשו –

ליה ,תמוה קרינן 'ותוכל' לזה  מונים '.וכי 'עשרת מרומה כשהוא יצא לבן מבית גם  ירכו ', על  'צולע  מעמו  כשיצא

'ותוכל'אלא, ייקרא  לזה  - ירכו  על צולע  והוא  שנפל  לאחר אף  היצר, עם  במלחמתו הממשיך אכן , ...כי

זי"עכז . חיים ' ה'חפץ  הגה"ק  שאמר מה תתיא)ויזכור עמו ' ופעלו  חייו בראשית(ח"ח  מעשה בתחילת ב)כתיב א (בראשית

ויהי  אור יהי א-להים ויאמר המים, פני על  מרחפת אלהים  ורוח תהום  פני על  וחשך ובהו  תהו היתה  'והארץ 

כי  לך לומר הבוראאור ', אותנו  למד  הבריאה 'תוהומראשית של מצב לאדם כשיהיה גם הבריאה , בטבע הוא כן כי

יגיע ובוודאי מעליו חופף  הקב"ה – המים ' ע "פ  מרחפת א' 'ורוח עדיין שעה ובכל  עת בכל תמיד 'חושך', – ובוהו'

אור', ויהי אור יהי  א-להים ש'ויאמר  ובוהו ,בקרוב התוהו  יתבטלו  ההדורים , יתיישבו בקרוב  ממילא  אם  יתייאש למה

יקרות  באור יואר  .והחושך 

לאמפ'כח. 'שבת הנקראת מנורה היום  מצוי שבת)הנה  של החדר(פנס את ולהחשיך להאיר שיוכלו תכליתה אשר ,

מגולל ברצונו לכסותה , מחיצה כמין יש  ומסביבה הדולקת מנורה  בפנים  שיש  המנורה, מעשה וזה קודש, בשבת

שבשעה פשיטא וזה  האור , את מכסה  אשר הכיסוי את מסובב וברצונו ל 'חלון' מבעד אור שנראה עד  הכיסוי את

ח"ו האור נדלק  לא אזי ה'מחיצה' את בשבת)ש 'פותח' אסור היה כן אם אלא (כי כן, מלפני גם דולק  היה  האור אלא

אדם , נשמת ה' נר  לגבי ייאמר  בדבר  כיוצא עתה... עד מכוסה  בתוככי שהיה  האור דולק  שעה  ובכל עת שבכל 

יהודי  איש כל  של  לעולם ,נשמתו תכבה לא תוקד תמיד ואש עצמו, את לסובב  רק אלא  מחדש להדליק צריך  ואין

כבראשונה האור שיתגלה  קדוש ...עד וניצוץ  אור אותו בו  יש  עדיין כי ח "ו, נפל  אם  אף יתייאש אל מעולם כן על ,

הזוה"ק כט. בדברי מצינו מדבש)נוראות מתוק ובפי' ב : הזוה "ק הזה(הקדמת העולם את לברוא הקב"ה  שרצה שבשעה

צ ' האות וכשנכנסה העולם, את לברוא ראוי שבה  אמרה  אחת וכל  זה, אחר בזה  האותיות כל  לפניו  נכנסו

לרוב אזי בה  יברא אכן שאם אלא בה, לברוא ראוי היה שאכן האותיות משאר יותר חיבה בלשון הקב "ה לה ענה

שפגמו, מה  לתקן יכולים אינם ששוב בחטא, שיכשלו  אחר יאוש לידי הבריות יבואו  בעולם שיהא והאור  הקדושה
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åðéìò úôö÷ åðúñàî ñåàî íà éë ,íã÷ë åðéîé ùãç

'ãàî ãò('åðáéùä' ÷åñôä úà úéðù ìåôëìå øåæçì íéâäåðå)éë ,

àéáðä äéîøé ììôúä íäéìòù ïàë åøîàð íéàèç 'á

'ä úçëù ìò Y 'åðçëùú çöðì äîì' ,'åðáéùä' øîàå

.å"ç(÷"ìæå)ñåàî íà éë úðéçá ìò ÷òö 'á íòôå

ì"ø ,åðúñàîøáùð åáìù ãò úåìôù áåø úðéçá ìò

äæ ìòå ,ùåàé úðéçá ãò ì"ðë åéàèç áåøî åééç ñàîðå

åðáéùä úéðù øîàå ììôúäùé øúåéáù øîåìë ,ì"ëò ,

'ñåàî' àåäù åúùâøä ìò äîéìù äáåùúá áåùì íãàì

åúáäà ïééãò øúåéá ìôùä áöîá íâ úîàá éë ,ò"ì

åðéìò ä"á÷ä ìùל'ïáâ àéä àúåáéáç ïééãòå' ,úáù)

(:çô
äéä'לא àì'ë ùãçúäì åãéá ùéå .לב,

לרעהו שמיטיב מה  אדם קנייני  עיקר  – לו ויבן 

ïúùøôá(æé âì)äúåëåñ òñð á÷òéå' ,úéá åì ïáéå

äùò åäð÷îìåúåëåñïë ìòíå÷îä íù àø÷

'úåëåñøåãî ù"ò íù àåø÷ì íìåò ìù åëøã éëå ,á"öå ,

úåîäáäøåãî ù"ò àìåíãàäø÷éòù ,åøåàéá àìà ...

íéøçà øåáò äùòù úåìåòôä íä úåáéùçäלג
åìéôà)

äàåø äðéàù äîäáë åéìà íéâäðúîä 'íéùðà' ïåâëå Y'úåîäá' íäù

ברואיו שיתייאשו חפץ הקב"ה  להיות,ואין  ראוי היה שכך אעפ"כ  צ' באות העולם  את לברוא שלא העדיף כן על ,

להתחזק יוכלו תמיד אלא יתייאשו, שלא ...העיקר

זי"על . יוסף' יעקב ה 'תולדות הרה"ק  שכתב מה  וידבר)ידוע  ד"ה  בשמים(וארא לו  'שנאמר  זי"ע  הק ' הבעש "ט בשם

בלבנו ב 'ותן מאריכים שאין לפרש ה'עולם ' פי ושגור  רבה ', באהבה מאריכין שאין – משיח  ביאת איחור טעם

תחנונים ושאר שמך', את וליראה  לאהבה  לבבנו ויחד  במצוותיך לבנו ודבק בתורתך עיננו והאר  ולהשכיל , להבין בינה

גופא... בהא – רבה באהבה מאריכים שאין שהכוונה שפירשו יש אכן שלם, בלבב לעבדו משכיליםשנזכה  שאין 

אלוקינו ה ' אהבתנו  רבה ' 'אהבה  כמה  עד ולהשכיל  היינולהבין ועידנים עידן מזה  אזי מאריכים' 'היו אכן אם כי ,

ולעבדו רצונו ולעשות ית' אליו  לרוץ  שלם .מתחזקים בלבב

הפסוק לא. על  בחיי' ה 'רבינו  של  הנורא כא)וכלשונו  ג  וילבישם',(לעיל עור כתנות ולאשתו לאדם אלוקים  ה' 'ויעש 

ללבוש' 'בגד יעקב שביקש  וכדרך ללבוש , עור כתנות אלוקים ה' ויעש  נאמר לא מדוע קשה  (ולאשלכאורה

ילבישו) שהקב"ה  ית',ביקש אליו ההלבשה פעולת לייחס רצה הפשט , ע"ד אבל וז "ל , בחיי  רבינו  ומבאר  על. להורות

מחבבן זז לא שחטאו שאע "פ יצוריו על  חמלתו  ועל  חסדים,אהבתו  ובגמילות בתיקונן  השתדל בעצמו  עכ "ל .והוא  .

גרים'לב . ב'מסכת איתא זה  מ"ג)כעין בן (פ"ד בהיותו רק עצמו את למול  אברהם את הקב"ה שציווה הטעם  לבאר

עשרים בן גר היה לא שוב שנה עשרים בן בהיותו נימול  אברהם היה  אילו  כי  לכן, מקודם  ולא שנים  צ"ט 

ותשעה, לתשעים  שהגיע  עד מלצוותו נתאחר כן על גרים, בפני דלת לנעול  שלא הקב"ה  ורצה  מתגייר , ומעלה

הקב"ה רצה  כה אם וחומר  קל  ומעתה כזו ... ל'זקנה' הגיעו  לא עדיין שהרי  – להתגייר כולם ביד כח יש וממילא

ישראל ... בעמו הקב"ה חפץ  כמה עד השכינה, כנפי תחת להיכנס  שיוכלו העולם מאומות נכרים ביד ופשיטאלסייע 

צ "ט בן היותו  עד הפחות ולכל  לבבו, וערלת עצמו  את 'למול ' יכול ואחד אחד שכל ...ופשיטא 

בפרשתן כדכתיב ולהתחדש, ולשוב הנלוזים דרכיו את לעזוב האדם  ביד יש  כג)ולעולם וגו'(לב הוא בלילה  'ויקם 

יעקב נענש ולכך  עיניו, עשו בה יתן שלא בפניה, ונעל בתיבה נתנה הייתה, היכן 'ודינה  וברש"י, ילדיו', עשר אחד 

זצ"ל  לעווינשטיין  יחזקאל רבי הגה"צ עורר ומכאן שכם'. ביד  ונפלה למוטב, תחזירנו שמא מאחיו , כמהשמנעה עד

כעשו רשע על ואפילו - שלימה בתשובה אליו  שישוב ישראל מבני ויחיד יחיד  כל  על  הקב "ה  כאן מצפה  שהרי .

מעשו שמנע  על  יעקב ואעפי"כספקנענש שנה, צ"ח בן עשו היה זמן שבאותו  אלא עוד, ולא בתשובה , לחזור סיוע

ל 'תשובה', הבורא לו שכבר המתין  שנותם במיטב אברכים או הצאן צעירי רואים  שאנו  בעת אבתרי, אנן נענה ומה 

הכלח עליהם שעבר למסקנא  התשובה ...הגיעו  מועילה אין כבר ולהם ,

בפרשתןלג. נאמר ד)הנה וצ"ב,(לב ממש', 'מלאכים  וברש"י אחיו ', עשו אל  מלאכים  יעקב יעקב'וישלח ראה מה 

במלאכים הרה "קלהשתמש וביאר  עבדיו , את לשלוח יכול היה  לא וכי עליהם , אשר  הקודש  מעבודת ולהפסיקם

זי"ע בונם  ר ' לבטלהרבי אפילו  שכדאי עד לעזרתם  ולבוא  ישראל  בני אחינו עם  להיטיב החיוב גודל  על  ללמדנו שבא

יהודי. עם חסד  לעשות כדי  והקדושה  הגדולה  מעבודתו מלאך

עצמו על  זי"ע  שלום' ה 'אהבת הרה"ק העיד בהגה"ה )וכך  קדושים פר' שלום  באהבת בתורה(מובא שעוסק ש'בעת

עולםובהתבוננות של ברומו דעתו  לפי  שמגיע  פשוט עד גאר  אפילו אחד איש  יש אם העת באותו  ואז פשוט ), (-מאוד
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(äñåáàå äîöò úà àìà íéøçà,íãà ìù åðéð÷ ìë äæ éë

åúìåæ øåáò ïúåðå äùåòù äîלדíå÷îä íù àø÷ àìå ,

äðáù äî íù ìò 'úéá'åîöòìä"ã ú"äò éåìä èáù)

(ãåòå ,éúðè÷.

áúë÷åñôá 'éðå÷æç'ä(âì áì)éðá åìëàé àì ïë ìò'

éðá ååèöð åæ äååöî' ,äùðä ãéâ úà ìàøùé

á÷òéì òøéàù äî ,ïåøëéæì íäì äéäé ïòîì ìàøùé

éøçà øæçì øäðä úà åøáòá ,åãáì øúåðùë åðéáà©¥

øæç ïë ìòå ,åäååéì àì åéðáù ïååéëîã ,íéðè÷ä íéëôä

,åëéøé ìò òìåö àåäùë íäéìàãçà ìë ãîìé äæîå

ùéà ïéá íéáåè íéãñç ìåîâì ,áéèéîå áåè úåéäì

úåéîùâáå úåéðçåøá åéúåéåëøèöäá ãçà ìëì ,åäòøì
לה
.

áúë'äðåé åðéáø'(â"é â"ù ú"òù),ì"äæáíãà áééç

åîòì áåè úùéøãá çåøèì
לו

åùôð ìîòá ãå÷ùìå

צערו, להפיג שעה חצי איזה  עמי לדבר וצריך נפש  עגמת איזה לו  הגדלות ויש  כל  ואת שלי התורה  את מניח  אני אז

אידן א  פאר טובה  א  טאהן ליהודי)'אבי טובה לעשות .(-העיקר

זי"עלד . הבעש"ט  מרן  דברי אייר)ידועים ה ' חב "ד  יום היום בלוח ושמונים(הובא  שבעים העולם בזה  לחיות לאדם שכדאי

יהודי. עם  אחת פעם  להיטיב כדי והכל שנה 

בגדיםלה . לובש והיה  הרבנות, בגדי את מעליו לפשוט  מעירו בצאתו נוהג הלוי' ה'בית הגה"ק  היה קדם  בימי

השמים ארובות נפתחו נסיעתו באמצע  פעם דרכים , עוברי בו  ירגישו שלא בכדי לראשו קסקט עם  פשוטים 

מיהר האור דולק  עדיין פלוני בבית כי משראה  בנסיעה. להמשיך יכלו לא שכבר עד ארצה ניתכו עזים וגשמים

קורתו, בצל  להכניסו במהרה כך כל  הסכים לא משפתח ואף הדלת, את בעה "ב פתח  לא מתחילה  שעריו, על  לדפוק

הבית  בפינת והשכיבו לביתו, והכניסו היהודי הסכים ושבים  לעוברים מסוכן בחוצות  הקור כי תחנונים לאחר ורק

הרה "ק - הבית בעל  של  המובהק  ורבו' 'מורו  ה "ה הבית לאותו  'אורחים ' הגיעו  ארוך, זמן  עבר  לא והנה, נורא, בבזיון

כסעודת  האורחים  לפני והגיש  הבית בכל  האור את בעה"ב העלה מיד מחסידיו, וכמה  זי"ע  מקוידינוב אהרן רבי

שוכב הלוי' ה 'בית את לראות נחרד  הסעודה  לקראת ידיו  ליטול בדרכו מקוידינוב הרה "ק  כשעבר בשעתו , שלמה 

הכבוד. ביותרת וכיבדו  הארץ  מן להקימו ומיהר התורה... כבוד בזיון על נזדעק  ומיד  נורא, בבזיון הארץ  על 

אליו ניגש  פיו, למוצא חרדים ישראל  בני שכל  'גאון' אותו אלא אינו הראשון ש 'אורחו' הבית בעל  כן כשמוע

בפרשתן  הכתוב בהקדמת הלוי הבית לו  ענה  ייעשו... שלא מעשיו על  וכפרה ' סליחה 'מחילה וביקש ורחימו בדחילו 

ז) לא (לד  וכן יעקב בת את לשכב בישראל עשה  נבלה 'כי חמור, בן שכם  של  מעשהו דבר  על  יעקב בני  שאמרו

ביאורו אלא יעשה '. לא 'וכן והוסיפו עשה' 'נבלה  פתחו  בתחילה  כי הלשון, כפילות ביאור צריך ולכאורה יעשה '

אמר יעקב עשהשבני נבלה  כי  בית ו  כבוד על  למחול  יכולים היינו  גופא זה שעל  והוסיפו  יעקב, בת – אחותם כלפי

הלא אך  לו , ולהניח יעשהאבא לא  כך וכן ועל  שיהיה, מי יהיה ישראל  בר שום עם לעשות שאין  דבר  עשה הוא

למות. דתם ואחת ומחילה  סליחה  להם אין

אבל גמורה, מחילה לך  וסולח מוחל  הנני  הגדול  הגאון בתור בכבודי שפגעת מה  על  ואמר, הלוי  הבית סיים ובזה 

נוראה למחולהשפלה  יכול  אינני כך  על שבפחותים, הפחות אפילו מישראל, אדם  שום עם להיעשות אסורה  כזאת

אשר לביתי עמי נא בוא כן, על  היא. מה  אורחים הכנסת ותלמד המגונות מידותיך את שתעדן עד  לך ולסלוח

לשמשו, אדם לשום תת מבלי בעצמו, הלוי הבית שימשו שבועיים במשך הוה , וכך  ימים... שבועיים למשך בסלוצק

הם . מה לב ' ו'טוב 'מידות' לראות שהיטיב עד  במסירות, ושמשו צרכיו לכל ודאג עמד ובעצמו  בכבודו הוא אלא

חייםלו. רוח  נוסכים אשר ועידוד חיזוק  בדברי כשמרבה הוא חבירו' 'תקנת בכלל  כי רבות אמורה מילתנו וכבר 

עייפה נפש  על קרים כמים לקרבו ובאים השומע אםבלב כי בממון, לגמ "ח צריך  שאינו עשיר', 'אם יונה רבינו שכתב (וזהו 

בנפשו...) בפרשתןלחסד דכתיב רעהו, אל  איש  טוב המדברים  מעלת וראה  בא יז). לה(לה ותאמר  בהקשותה  'ויהי

לנו יש צורך ומה  הקדושה , בתורה כלל  זה  פסוק  נכתב מה  לשם  ולכאורה בן', לך זה גם כי תיראי אל  המיילדת

ללמדנו הכתוב שבא אלא המיילדת, אמרה מה לבללדעת ומרגיעו השני את מחזק כשאחד ה ' בעיני יקר כמה  עד 

שתלד יתיירא בבירור ידעה כבר בוודאי רחל  של בביטחונה  כי לרחל , מאומה המיילדת חידשה לא שבעצם  ואף ,

היתה , ש 'נביאה' גם  ומה  אחר ', בן לי ה ' 'יוסף  תפילתה , הייתה  כך  שהרי  – אישבן בין טוב  ודיבור  דיבור כל אך 

מאד הוא חשוב  כן  גם  בפועל, חיזקו  לא אם  אף  דא לרעהו, כגון ועל  זו. מילדת של  מעשיה זכרון' בספר  'ויכתב ,

אחת'. בשעה  עולמו  קונה  'יש  אמרו 
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úåøåîçä ïî úàæå ,øéùò íà ìã íà åøéáç úð÷ú ìò

íãàä ïî íéùøãðä íéø÷éòä ïîåì"ëò .לז,

יצרו את  ינצח  התורה  עסק ע"י רק  - תבלין תורה 

ïúùøôá(äë áì)'åîò ùéà ÷áàéå åãáì á÷òé øúåéå' ,

àåäù ì"æø åùøéôå ,é"ùøáå ,'øçùä úåìò ãò

åùò ìù åøù(.â æò ø"á)ïðçìà éáø ÷"äâä äù÷ä .

ã"éä ì"öæ ïàîøòñàååèùôä ã"ò úåãâà éøåàéá ,úåøòä õáå÷)

(å úåà å ïîéñî"ñä àåä åùò ìù åøù ïéúîä òåãî

àìà äîçìîá ãîò àìå ÷çöéå íäøáà íò íçìéäìî

íéùðà éðù øùàë íìåòä êøãî äðäù ,øàéáå .á÷òé íò

ãçàä ãé úøáåâ íéîòôì éøä ,äæ íò äæ íéîçìðå íéöéð

í÷ä úà äëéå éðùä øåæçé ïëî øçàì êà éðùä ìò

åãé àäú àìå ,ïîæ êøåàì äîçìîä êùîéú êëå ,åéìò

úà ìåèéì çéìöé íà àìà äðåéìòä ìò íäî ãçà ìù

.äîçìîä òøëåú æà åàù åãâðëù áéåàä ìù åðééæ éìë

íà óàù òøä øöéä òãåéù ,øîåì ùé äæ êøã ìòå

ïëúé éøä åäùìë àèçá åìéôäì íãàä ìò øáâúé

äîçìî åì áéùéå åãâðë ÷æçúé áåùå 'ìâìâä êôäúé'ù

ïë ìò ,äøòùúà ìèáì àéä øöéä ìù åúîçìî ø÷éò

éìëäù íåùî ,åúðùîî å÷éñôäìå äøåúä ãåîéìî íãàä

äøåúä àåä øøåöä øöä ãâðë øúåéá ìåãâä ïééæéôëå ,

ì"æç åøîàù(:ì ïéùåãé÷)ìàøùéì íäì øîà ä"á÷ä êë'

éðáíúà íàå ïéìáú äøåú åì éúàøáå òøä øöé éúàøá

åãéá íéøñîð íúà ïéà äøåúá íé÷ñåòìèðù øçàìå ,'

åéðôî ãåîòì åçåëá àäé àì áåù ïééæä éìë úà åðîî

å"ç äîå÷ú åì àäú àìåלחíçìð àì àîòè éàäîå .

àåä íäøáà éë ,÷çöéå íäøáà ãâðë åùò ìù åøù

,äãåáòä ¯ äøåáâä ãåîò àåä ÷çöéå ãñçä ãåîò òåãéë

åúîçìî ø÷éò êë íåùî ,äøåúä ãåîò àåä á÷òé êà

ìò åðãîìì úàæ ìëå .ìàøùéî äøåúä úà ÷úðì àåä

äøåúä çëá ÷øù ,æåò ìëá äøåúá ÷éæçäì äáåçä

.áèåîì åðøéæçî äáù øåàîäå ,øöéä úîçìîá çöðì ïúéð

ïéðòááéúëã ,ïúùøôá ãåò åðéöî äæ(ä áì)ïáì íò'

éúøîù úååöî â"éøúå éúøâéúãîì àìååéùòîî

ò"éæ 'íùåáä úåâåøò'ä ÷"äøä øàáîå ,'íéòøäíò ä"ã)

(ïáììå÷äù ïîæá' éøäù ,äúééä åðéáà á÷òé úðååëù

åðéà êîî éãçô ìëå ,'åùò éãé íéãéä ïéà á÷òé ìå÷

éë àìàéúãîì àì÷åñòì éãéá ÷ôéñ äéä àìù ¯

éðôî ,äøåú éøáãáïáì ìù íéòøä åéùòîäîéøù Y

,ïðà óà ,úåéåàîø øàùá á"åéëå ,íéðåî úøùò éúåà

äçîùá úåéçá äøåú éøáãá ÷åñòì ÷æçúð äáä

øåöë ãåîòì ¯ åðúåëæì äøåúä úàæ àäúå ,úåáäìúäå

íéè÷ù äéäðå ,íùâáå çåøá íéàðåùä ìë ãâð ùéîìçä

,íìåòáù øáã íåùî ãçô ìë àìì íéååìùå

àäéî àåòøìù åãéî ìöðäì äëæðù àéîù ïî íã÷ ï

åìá÷úéå ,äùåã÷ä ìà áø÷úäì ,íäéðéîì åùò

ïåéö ìò ùãç øåà áåø÷áå ,ïåöøáå íéîçøá åðúìéôú

.åøåàì äøäîá åðìåë äòæðå øéàú

ווארט ' 'גוט  אמירת ומעלת  בשבח לרעהו  מסביר  שיהודי איך זצ"ל  רוזובסקי הגר"ש  שמע  ועידוד)פעם חיזוק (דיבורי

' נהנהשהרי עליו)זה  שנאמר  חסר (מי לא  שאמרו)וזה  אה,(מי ואמר , הגר"ש  נענע  נהנה ...', וזה  נהנה  ל 'מבינים'זה  שכידוע 

לרעהו . טוב לב ברוחב ווארט גוט  לאמירת לה יש  טוב ' 'טעם איזה

'לבו'לז . הקב"ה  ברא מדוע כן אם היא, חשובה ה 'ימין' מקום בכל  שהרי זי"ע  מליובאוויטש האדמו"ר  כ"ק  הקשה

אדם  חיותו)של  עיקר שמאל (שהוא הגוף )בצד תאמר,(של בע "כ  אלא אלא. עצמו, עבור נברא  לא  אדם  של שלבו 

חברו ע "כעבור זה של  ימינו כנגד זה  של  שמאלו זה לנגד זה  שהעומד ומכיוון מחסוריו, ואת רעהו  את שירגיש -

לעולם ... ביאתו תכלית זה  כי חברו ... לימין לבו שימצא כדי בשמאלו הלב את  ברא

לאביונים, נתן ופיזר לדל  מלחמו  שנתן אחר עד שחרית פת לאכול  שלא נוהג היה זי"ע  באנעט  מרדכי רבי הגה"ק 

הגמרא בדברי עצמו תולה יב :)והיה לאחר(ב "ב לבבות, שתי לו יש  וישתה אדם  שיאכל  קודם חיפה  דמן אבדימי א''ר 

שכיון  דהיינו , לבבות', 'שתי לו  יש  וישתה אדם  שיאכל  דקודם  מפרש  והיה אחד. לב אלא לו אין ושותה שאוכל 

הוא  הרי ושתה  שאכל  אחר  אבל  וצמאים. הרעבים  האחרים  לב את גם להרגיש  בידו יש  וצמאון רעב מרגיש שהוא

אדם בני עוד  שיש  רואה ואינו עצמו , את רק מרגיש השבע  כי אחד' 'לב אלא לו אין  שוב שבע  שלבו וכיון  שבע ,

והצמאים . הרעבים

בזה "ל:לח. שאמר זי"ע  חיים החפץ  של מפ "ק  ששמע ויינעןומביא און פאסטען זאל יוד  א ניט  ארט  יצה "ר ַדעם

לערנען ניט  אבי טאג גאנצען א דאוונען ילמדאון שלא העיקר כולו היום כל ויתפלל ויבכה יצום שיהודי ליצר  לו אכפת .)(לא  ַ
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ויגע בכף ירכו )ל"ב, כ"ו(

ורק בזכות התורה ולומדיה. על  וקיים אך  יודע היטב, שהעולם כולו חי  כל בר דעת 

הפסוק הראשון בתורה, 'בראשית ברא אלוקים', מאירים חז"ל 'בשביל התורה ובשביל 

ישראל שנקראו ראשית', כי העולם כולו נברא רק כדי שיהודים יעסקו בתורה, ובכך 

הם מחזיקים את העולם וגם מביאים אליו שפע וברכה. הרי כולנו יודעים שהתורה היא 

חיינו ואורך ימינו, ובלעדיה - אין לנו זכות קיום בכלל!

לפיכך, ההסתברות אומרת שהדבר המושקע והמתוקצב ביותר - יהיה לימוד התורה. 

עצם  את  המבסס  הביטחון  תקציב  כלל  שבדרך  כשם 

קיומה של מדינה, הוא התקציב הגבוה ביותר מתוך שלל 

התקציבים של מדינה חפצת חיים, שהרי ראשיה ויועציה 

יודעים שבלי ביטחון - כל המדינה תקרוס מול עיניהם, 

ובשל כך יש להשקיע בו הון תועפות, כך היינו אמורים 

לראות שכל אדם משקיע הון כדי לזכות להחזיק תורה, 

וכל בר דעת תורם ככל יכולתו ויותר למען לומדי התורה.

של  מרגשים  למחזות  עדים  שאנו  ולמרות  הצער,  למרבה 

להגיע  זכינו  לא  עדיין  נרחב,  מידה  בקנה  תורה  החזקת 

היא  התורה  שהחזקת  ומסכימים  מבינים  שכולם  לכך 

על  תועפות  הון  מבזבזים  אנשים  ביותר.  המתוקצב  הדבר 

תחביבים, על שטויות, על מילוי תאוות מגושמות ואולי גם 

על מטרות טובות כאלה ואחרות, אבל עבור החזקת תורה - 

קשה להשיג כסף. שאלו נא כל ראש כולל או ראש ישיבה, 

ותשמעו ממנו כמה המשימה מורכבת, כמה זה לא קל...

יש כאן משהו לא הגיוני בעליל, שמחייב דיון והסבר: איך 

יתכן שדווקא הדבר הכי חשוב, זה שמבסס את העולם, 

- הפך לבן  בו  זה שחיינו תלויים  לנו הגנה,  זה שמעניק 

יהודים  שאפילו  יתכן  איך  קיומו?!  על  המתחנן  חורג 

מתקשים   - טובות  למטרות  נכבדים  סכומים  שתורמים 

לעתים לתמוך בהחזקת התורה?! איך זה הגיוני שיהודים 

הוא   - אותם  מרגיז  שהכי  הדבר  כראוי,  ה'  יראי  שאינם 

התמיכה בעמלי התורה?! למה החזקת התורה אינה זוכה 

למעמד הראוי לה?!

לאחר  השבוע.  בפרשת  למענה  זוכות  הללו  השאלות 

המאבק בין יעקב לשרו של עשיו, כתוב בפסוק 'וירא כי 

הקרב  יעקב'.  ירך  כף  ותקע  ירכו,  בכף  ויגע  לו,  יכול  לא 

ההוא לא היה קרב היסטורי בלבד, אלא מלחמה בעלת 

יעקב,  מייצג  אותם  הטוב  כוחות  בין  עתידית,  השפעה 

לבין כוחות הרע - ששרו של עשיו לוחם למענם. 

ואז, שרו של עשיו הוכרע, הוא לא הצליח לפגוע בעתיד 

העם היהודי, חוץ מבדבר אחד: 'ותקע כף ירך יעקב'. הוא 

פגע בירך, במה שמחזיק את הגוף יציב ואיתן. הזוהר הקדוש מגלה במשמעות הדברים, 

כי שרו של עשיו הצליח לפגוע בהחזקת התורה, במה שמחזיק את העולם היהודי מאז 

ומעולם. כאן הוא הצליח להפריע, בזה הצליח להרוס!

ועל זה דרוש דרש ה'חפץ חיים' בספרו בפרשתנו, כי בפסוק מתואר שהקרב התחולל 

עד עלות השחר, כלומר - שככל שהאור הלך והתקרב, כך מלחמתו של עשיו הלכה 

והתעצמה. כלומר, ככל שאנו מתקרבים לגאולה השלימה בקרוב, ככל שאנו יודעים כי 

קרב ובא יום אורנו - כך עשיו משנס מותניו למלחמה, ועושה הרבה יותר כדי לחבל 

בזכות להחזיק תורה, להוריד את ערכה חלילה בעיני תורמים אפשריים, להפוך אותה 

למטרה האחרונה בתור!

אולם יהודי בר דעת, כשהוא רואה שכוחות הרע נאבקים כל כך, מבין שיש לו עסק 

דווקא עם הדבר החשוב ביותר, עם מה שמחזיק את העולם ונותן לכולנו חיים, ביטחון, 

על  האיום  והולכת,  מתעצמת  והמלחמה  הואיל  לכן,  ודווקא  ושפע.  ברכה  בריאות, 

החזקת התורה הולך וגובר, הקשיים של מנהלי הכוללים 

גדלים וכבדים מתמיד - זה הזמן לתפוס את הנשק בידיים 

ובמאמץ  לב  בכל  להתמסר  עשיו,  של  בשרו  ולהילחם 

כביר למען החזקת התורה באהבה!

מאויבי יתחכמני מצוותיך! - אם שרו של עשיו מבין את 

להתפשר  מוכן  והוא  התורה,  בהחזקת  הטמונה  העוצמה 

לפגוע  שיוכל  ובלבד  אחרת,  יהודית  הצלחה  כל  על 

מידו  החנית  את  לגזול  הזמן  זה  התורה,  בלומדי  ולחבל 

ובעוז ותעצומות  של עשיו, ולהתייצב בכוחות מחודשים 

ספסלי  את  להרבות  לומדיה,  את  להחזיק  התורה,  לימין 

העוצמה  במלוא  עשיו  של  בשרו  להיאבק  המדרש,  בית 

ולהילחם - עד כדי מסירות נפש - כדי להחזיק את עולם 

התורה!

כל אחד יכול, כל אחד ממש. מי שביכולתו לתת סכומים 

גם  חלקו.  ואשרי  אשריו  עליון,  מפי  הוא  ברוך   - כבירים 

מי שאין ביכולתו לתת סכומים נכבדים, עדיין יכול להיות 

תורני,  למוסד  קבע  תרומת  בהוראת  בתרומה  שותף, 

בהחזקת אברך בכולל, במימון שיעור לקובעי עתים. וגם 

יכול  הוא  תמיד   - בכלל  כלכלית  לתמוך  יכול  שאינו  מי 

לסייע לגייס כסף, להתאמץ למען המטרה, ואפילו לתמוך 

במחזיקי התורה במילות עידוד ותמיכה נחוצות!

בשולי  אנו  אלו,  בימים  שלנו  הקרב  זה  יקרים,  אחים 

זירת  את  נפקיד  בל  הגאולה.  שחר  עלות  טרם  המלחמה 

נזק  לחולל  הרע  לכוחות  ניתן  בל  עשיו,  של  לשרו  הקרב 

לימין  בעוז  נתייצב  יחדיו  כולנו  התורה.  עולם  להחזקת 

ובכך  התורה,  להחזקת  לב  בכל  ניתן  התורה,  ממלכות 

נהיה שותפים בקיום העולם בזכות קיום התורה, ובברכת 

 - מאושר'  ותומכיה  בה  למחזיקים  היא  חיים  'עץ  התורה 

ובנחת, בברכה  ולדורותינו, בבריאות  לנו  באושר אינסופי 

ובהצלחה!

המכונה שחזרה לחיים!

היה זה לפני חג הפסח תשפ"א, עת הנגיף המסוכן היכה במלוא עוזו, ובפרט בחו"ל. 

להעביר  שעליו  המילגות  סכום  את  חישב  בארה"ק  הנודעים  הכוללים  מראשי  אחד 

ללומדי הכולל, ואף ביקש להוסיף סכום נכבד לסייע בהוצאות החג המרובות. לפיכך, 

לסייע  ממנו  וביקש  בחו"ל,  המתגורר  אמיד  יהודי  הקבועים,  מתורמיו  אחד  אל  פנה 

בתרומה הגונה.

איך עגלה קטנה בנתה את ישיבת פוניבז' המעטירה?

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט )אריאלי(

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
 זקני המחנך הדגול רבות בשנים 

רבי משה בן רבי דב הלוי זצ"ל טורק
נלב"ע י"ח כסליו תשפ"א

מצוה לפרסם! סגולה בדוקה לעורר רצון לקדושה, לטבול לעילוי נשמת

הרה"ח רבי פתחיה סעלישער בן הר"ר יוסף יונה הי"ד רוזנברג 
מזקני חסידי בעלזא, נעקה"ש בשנות הזעם - י"ג בסיון תש"ד

מהו הסכום הנכון?
אל בית הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א בבני ברק, הגיע 
יהודי אמיד מחו"ל, וסיפר לרב כי הוא נשוי זה עשור, אולם 
ניתן לתאר, אמנם  וכאבו לא  זכה לילדים. את צערו  טרם 
הכל  טובה,  בריאותו  מרשימה,  כלכלית  בהצלחה  זכה 
והלאה. מה הוא  – אך בשורת הילדים ממנו  כאילו בסדר 

יכול לעשות?!

מגלים  פי"ד,  במדבר  רבה  במדרש  אתר:  על  השיבו  הרב 
לנו חז"ל כי אף פעם לא יכול אדם להקדים את ה'. הן מי 
שתורם כסף - תורם מכסף שה' נתן לו, אז ה' כבר הקדים 
אותו... זולת אדם אחד: מי שאין לו בנים ומממן את שכר 
לימוד  שכר  משלם  הוא  הרי   - אחרים  ילדים  של  הלימוד 
שהצליח  היחיד  והוא  בהם,  שזכה  לפני  ילדים  עבור 
מומלץ  הרב,  לו  הורה  לפיכך,  כביכול.   - ה'  את  להקדים 
כי יתמוך בשכר הלימוד של ילדים עניים, והדבר יהיה לו 

כסגולה לממן שכר לימוד לילדים משלו...

זכר.  בן  לחבוק  זכה   - שנה  וכעבור  כך,  עשה  אכן  האיש 
רק  בו  שזכה  שידע  התינוק,  את  חבק  קץ  אין  בהתרגשות 
בזכות החזקת תורה של ילדים עניים. ביום מן הימים פגש 
הישועה  על  לו  וסיפר  בעיה,  אותה  עם  שהתמודד  חבר 

המופתית בה זכה, כשהוא מציע לו לעשות כמעשהו...

אותו חבר פנה אף הוא אל הרב קניבסקי, ושאל אם לעשות 
כן, וכמה כסף להשקיע בסגולה הזו... הרב השיב לו לתת 
ושאל אם הכוונה לדולר  והלה שב   ,566  = 'תינוק'  כמניין 
או לשקל, לתרומת קבע או חד פעמית... על כך השיבו הרב 
קניבסקי: 'אני לא אומר לך, אני אומר לך רק דבר אחד: ככל 

שתיתן יותר - תהיה לך יותר ברכה!'

הסיפור, שהתפרסם בקו 'אורחות יושר', מאיר לכולנו ומעיר 
את כולנו במסר אחד נוקב: אין גבול להחזקת תורה, אפשר 
שנותנים  ככל   - שבטוח  מה  פחות.  גם  אפשר  יותר,  לתת 

יותר, כך יש יותר ברכה!
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אלא שכבר בראשית השיחה, הרגיש ראש הכולל כי התורם אינו במיטבו, וכי הוא שרוי 
בצער ובמתח. הלה אכן סיפר, כיכמה מחבריו הטובים נפטרו בעקבות הנגיף, העסקים 
נפגעו במידה רבה, ועל כולנה - אחת המכונות היקרות באחד ממפעליו שבקה חיים. 

הוא חש שהעולם סוגר עליו, אין לו כוחות נפש להתחיל לאסוף את השברים...

ראש הכולל שמע בכאב את צערו וצרתו של היהודי הנכבד, עודד וחיזק אותו ככל 
ההון  שוק  חווה  תש"ס,  בשנת  קצר.  סיפור  לך  ואמר:'אספר  הוסיף  ולסיום  יכולתו, 
בארצות הברית טלטלה כבידה. הבורסה צנחה באחת, אלפי סוחרים אמידים איבדו 
לומר  אז  הורה  זצ"ל  שטיינמן  לייב  אהרן  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הונם.  כל  את 

לתורמים כי הדברים קל וחומר: 

ומה בזמן שהעולם פורח ומשגשג - אין זכות גדולה לברכה ושפע כמו החזקת התורה, 
על אחת כמה וכמה כשהעולם קורס, הכלכלה מתרסקת, מתח שורר באוויר - בזמנים 
כאלה חלה חובה וזכות להתאמץ שבעתיים, וגם התורה מחוללת ישועות בכפליים, 
ומביאה ברכה ושפע. דווקא כשקשה - זה הזמן להתאמץ ביתר שאת ועוז, להילחם 

ולא לוותר על הזכות להחזיק תורה, כי רק התורה יכולה לסייע!'

ראש הכולל סיים לומר את הציטוט מדברי הרב שטיינמן, ורק ביקש מהנדיב לשקול 
שוב את החלטתו. הלה הבטיח להשיב תוך כמה שעות, ואכן – כעבור מספר שעות 
התקשר אל ראש הכולל, ובשורה בפיו: 'תשמע, כשסיימנו לשוחח, נכנסתי לישיבת 
עבודה עם צוות המפעל שבו שוכנת המכונה היקרה ששבקה חיים. הם אמרו כי כמה 
ענק  השקעת  נדרשת  לחלוטין,  מושבתת  שהמכונה  הסבירו  שבדקו  מקצוע  בעלי 

לרכישת מכונה חדשה, וכמובן - שהדבר הלחיץ אותי מאוד.

ביקשתי מאנשי הצוות להזמין איש מקצוע נוסף, ולבחון היטב האם ניתן להשקיע רק 
כמה אלפי דולר בתיקונה, ובכך לאפשר לה לפעול עוד כמה שנים. הם אמרו שכבר 
לעצמי,  אמרתי  בלבי  אולם  שלילית.  שהתשובה  והסתבר  הזו,  האפשרות  את  בדקו 
שכדאי להזמין בדיקה נוספת, ואני מבטיח שאם יתברר שניתן 'להציל' את המכונה - 

אני תורם $10,000 להחזקת התורה!

את  ובדקה  בחנה  מומחית,  חברה  'הגיעה  ומספר,  נדיב  אותו  ממשיך   - תאמין!'  ולא 
המכונה על כרעיה ועל קרבה, והנפיקה חוות דעת מקצועית לפיה בהשקעה פעוטה 
ביושר עשרת אלפים  לך  עיניי שמגיעים  במו  ראיתי  אותה. פשוט  ניתן לתקן  יחסית 
כבר  ההעברה  כי  הכולל  לראש  ובישר  הנדיב,  אמר   - התורה!'  החזקת  בזכות  דולר, 

בוצעה...

ככל הסיפור הזה מספר הרב גנוט שליט"א, בעדות אישית מפי ראש הכולל, שמקורה 
התורה.  החזקת  של  הכח  על  המעידה  במפעל,  הדיונים  חדר  מתוך  מטלטלת  בעדות 
הנה כי כן, רגע הקבלה לתמוך בהחזקת התורה חולל ישועה, החלטה שהצילה מכונה 

תקולה בתיקון קל, תחת השקעת ענק במכונה חדשה...

כי החזקת התורה היא מפתח, מפתח רב עוצמה. ואדרבה, ככל שהמשימה קשה יותר, 
יותר שערי שפע  - כך היא פותחת  יותר  ככל שהחזקת התורה דורשת מסירות רבה 
וברכה, שערי ישועה ושמחה. אחים יקרים, זה הזמן לאמץ את לומדי התורה אל ליבנו, 
לתמוך ככל יכולתנו בתורה ובלומדיה, אם בתרומה כספית נכבדה, אם בשותפות קבע 
איכותית, אם בסיוע למחזיקי התורה. התורה נותנת חיים לעושיה, ומעניקה שפע עצום 

למחזיקיה!

מעגלה קטנה לשיק גדול...

 - יחסית  לוקח אותנו עשרות שנים לאחור, אל מקום רחוק  הסיפור המפעים הבא 
ישיבת  עבור  'דינר'  במקום  נערך  הימים  באחד  אפריקה.  שבדרום  יוהנסבורג  העיר 
פוניבז', בהשתתפות מייסד וראש הישיבה הנערץ, הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל. 
אל ה'דינר' עלו ובאו רבים מהיהודים המקומיים, אשר כל אחד מהם הותיר סכום נאה 

במעטפת ההתרמה.

למחרת היום ישב הרב כהנמן לפתוח את המעטפות שהצטברו, ולפתע עיניו התעגלו 
בתדהמה, ומכל הנוכחים סביבו פרצה זעקת הלם. במעטפה אחת, פשוטה למראה, 
היה שיק עליו נרשם סכום עתק. בעל השיק לא היה מוכר, והכל התפלאו לדעת מיהו 
נכבד  כה  סכום  תרם  מיוחדת,  בקשה  כל  ללא  גמורה,  שבהפתעה  האלמוני,  התורם 

בבת אחת.

בגודלה,  החריגה  התרומה  על  לו  להודות  כדי  האיש  את  לפגוש  ביקש  כהנמן  הרב 
ומה עוד - שאם אדם תורם סכום כזה, יתכן שיש לו פוטנציאל להפוך לתורם קבוע 
בסכומים נכבדים. לפיכך ביקש לברר את הכתובת, והסתבר שהאיש גר בעיר נידחת 
נסיעה ברכבת מיוהנסבורג. אולם הרב כהנמן  בקצה המדינה, מרחק שמונה שעות 

התעקש ויצא לדרך...

ביורדו מהרכבת, נכנס למונית מקומית, והציג בפניה את הכתובת. הוא הביט סביבו, 
קטנה  לשכונה  יוצא  וממנה  הגדולה,  העיר  במרחבי  נוסע  הוא  כי  לגלות  ונפעם 
של  השוליים  שולי  אל  המשיך  והנהג  לכתובת,  הגיעו  לא  עדיין  כאן  גם  בפרבריה. 
השכונה שבפאתי העיר, עד שהגיע לבקתה קטנה ומטה ליפול, והכריז כי זו הכתובת 

המבוקשת.

הדבר היה לפלא, שכן לא סביר להניח שאדם כה עשיר מתגורר בחור נידח, בבקתה 

קטנה, בחורבה שספק אם ראויה למגורים. הנהג עמד על דעתו כי זו הכתובת, והרב 

כהנמן ומלוויו ירדו מהמונית ונכנסו בשערי החצר המוזנחת. כשהבחין בכמה ילדים 

לבושים בלויי סחבות שהסתובבו בחצר בין התרנגולים - כבר היה בטוח שהוא טועה 

'או, ברוכים הבאים ראש ישיבת  לו:  לחלוטין, אלא שאז שמע את בעל הבית קורא 

פוניבז'!'

'הערכתי  התרומה.  על  לו  מודה  שהוא  תוך  בשלומו  ודרש  אליו,  קרב  כהנמן  הרב 

שבוודאי תבואו' - אמר האיש, 'אף שאינני רואה סיכוי שאוכל לתרום לכם שנית בהווה 

או בעתיד. ובכל זאת נתתי...'

הרב כהנמן התקשה לכבוש את תמיהתו, וגם מלוויו היו מופתעים ונדהמים. מי האיש? 

למה נתן שיק כזה? האם הוא עני כפי שהוא חי, או עשיר כפי השיקים שהוא תורם? 

מדוע לא יתן שיק כזה שוב?! - מה קורה פה בכלל?! 

אביו  לפוניבז'.  הסמוכה  בעיירה  בליטא,  גדל  הוא  חייו:  סיפור  את  סיפר  האיש  ואז 

כל  למשפחה  היה  לא  לבדה.  יתומים,  שמונה  עם  נותרה  אמו  בילדותו,  עליו  נפטר 

רכוש, אולם האם חפצה שבניה ילמדו אצל המלמד. לפיכך, בני המשפחה חסכו מפת 

לחמם כמה פרוטות מדי יום, עד שרכשו עגלה קטנה וצעירה. 'אנחנו נגדל אותה עד 

שתיתן חלב, ואת החלב נמכור. בדמי הרווח - נוכל לשכור עבורכם מלמד, למען תזכו 

ללמוד תורה!' - אמרה האם בעיניים נוצצות מהתרגשות.

שוב חסכו בני המשפחה מפיהם, חצאי פרוסות לחם דלות ניתנו לעגלה הקטנה, על 

מנת שתאכל ותתחזק, עד שתיתן חלב. יום ועוד יום חולף, וכנראה התזונה הדלה לא 

הספיקה. העגלה נותרה קטנה וכחושה, ולא נראה כל סימן שהיא עתידה לתת חלב. 

כי  באומרה  להם מלמד,  שכרה  ולפיכך  בתורה,  יעסקו  שבניה  חפצה  האם האלמנה 

תיכף תתחיל העגלה לתת חלב - ואז תשלם את שכרו.

עבר חודש, וחלב אין. המלמד תבע את שכרו, והאם הביטה בעגלה הקטנה והמאכזבת, 

כשדמעות בעיניה. היא בנתה תוכנית לתלפיות, אולם העגלה אינה משתפת פעולה... 

היא ביקשה מהמלמד אורך רוח של חודש נוסף, וכשגם החודש הנוסף הסתיים ולא 

היתה טיפת חלב או פרוטה בודדת מהכנסות מכירת החלב שאיננו - הודיע המלמד 

על פרישה...

כששמעה זאת האלמנה, פרצו מעיניה נחילים של דמעות. הן כמה התמסרה למען 

עיקש  היה  המלמד  בתורה.  יעסקו  שבניה  וחשקה  חפצה  כמה  העילאית,  המטרה 

בדעתו, גם לו יש משפחה לפרנס, הוא לא יכול ללמד בהתנדבות... האם מביטה על 

ילדיה ועל העגלה לסירוגין, ואז, בעיניים לחות ונרגשות, מכריזה: 'אתה יודע מה? - 

קח את העגלה במתנה, תלמד את הילדים כמה חודשים, כשווי העגלה שקיבלת...' 

 - - -

העגלה  את  בחייה,  שהיה  היחיד  הנכס  את  האומללה  האלמנה  נטלה  זאת,  ובאומרה 

והעניקה אותה למלמד ההמום,   - כה הרבה תקוות  בה  והמושקעת שתלתה  הקטנה 

שהתרצה על אתר - הן בכך קיבל את שכרו אף לכמה חודשים קדימה... 

'חלפו מאז הרבה שנים', סיים היהודי וקולו נסדק בהתרגשות, 'זכר המאורע ההוא לא 

נשכח ממני. אני רואה לנגד עיניי את העגלה הקטנה שאמא השקיעה בה את כל שהיה 

לה, כיצד היא עוברת בשמחה לידי המלמד כדי לוודא את המשך לימוד התורה מדור 

לדור... כששמעתי שכבוד הרב מגיע לכאן לאסוף כסף, כדי להעמיד את התורה מחדש 

בארץ ישראל - מכרתי את מה שהיה לי, ונסעתי 8 שעות הלוך וחזור כדי לתת את כל 

כספי למען העמדת התורה מחדש!

לפיכך אמרתי, שאינני רואה סיכוי שאתרום תרומות נוספות. הן אני חי בעוני ובדלות, 

את המעט שהיה לי מכרתי, ואת התמורה שהצטברה לכדי סכום נכבד - כבר תרמתי 

את כולה לישיבה. אני רואה בכך זכות להמשיך מסורת בית אמא, ולתת את הכל - כל 

מה שיש לי - להחזקת התורה ולהעברתה הלאה לדור הבא...'

הרב כהנמן התרגש, ושנים מאוחר יותר סיפר את הסיפור, כשעיניו לחות מדמעות. 

מפיו נכתב הסיפור בספר 'מידות והנהגות טובות', והמסר שבו מטלטל את הלב:

אחים יקרים, אין לנו זכות גדולה כהחזקת התורה, כנדיבות לב למסירת התורה מדור 

לדור. זו זכות שאין דומה לה! הבה נלמד מהאלמנה ובנה שנהגו באותו אופן - ונתנו את 

כל הונם למען התורה, זו זכות שכדאי להשריש גם בדור הבא, ולחנך את ילדינו להחזיק 

את התורה, לתמוך בה בעוז ובתעצומות.

אחים יקרים, הבה נשנס מותנינו לתמוך בתורה, לתת למענה את כל מה שנוכל ויותר. 

הבה נתאמץ באמת כדי לזכות בזכות החזקת התורה, תוך כדי שאנו מקפידים להנחיל 

את הערך הנכבד הזה גם לדור הבא. וככל שנזכה להחזיק את התורה ולתמוך בה כראוי 

- כך נזכה להבטחה האלוקית 'כי לא תישכח מפי זרעו', ויהיו זרענו וזרע זרענו תלמידי 

חכמים וחסידים, כולם יודעי שמו יתברך ולומדי תורתו באהבה!



ַמֲאִמיִנים
ם י ִנ ּו מ ֱא י  ֵנ ּבְ ' ת  י ּבֵ ִמ י  ִע ּו ב ׁשְ ן  ֹו י ּלָ ּגִ

יֹון מס' 408 ּלָ ָנה ט | ּגִ ַלח תשפ"ב ׁשָ ׁשְ ּיִ ת ַו ָרׁשַ ּפָ
ת י ּב מ י  ע ּו ב ׁש ן  ֹו י ּל תּג י ב מ י ע

ְוֹכ
יר ָחָדׁש  ירּו ַלה' ׁשִ ׁשִ

ֶאָחד  ְלָכל  ִלְהיֹות  ֲאמּוָרה  ַהְּתִפָּלה  ְׁשַעת 
ֵיׁש  אּוָלם  ה'.  ְוִקְרַבת  עֶֹנג  ֶׁשל  ְזַמן  ֵמִאָּתנּו 
ּוִבְמקֹום  ַלְּתִפָּלה,  ְלִהְתַחֵּבר  ים  ַהִּמְתַקּׁשִ
ֶׁשִּתְהֶיה ַּבֲעבּוָרם ְּכִפי ֶׁשִהיא ֲאמּוָרה ִלְהיֹות 
הֹוֶפֶכת  ִהיא   – ה'  ְוִקְרַבת  עֶֹנג  ְׁשַעת   –
ֵאפֹוא  ִיָּפֵלא  ְוא  ּוַמֲעָמָסה.  ֵנֶטל  ִלְׁשַעת 
ֶׁשֵהם ְמַמְלְמִלים ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ְּכ'ַטָּיס 
אֹוטֹוָמִטי' ִמְּבִלי ָלחּוׁש ְּכָלל ֶאת רֹוְממּוָתן 

ְוַטֲעָמן ֶהָעֵרב. 
ֶזה  ְלַמָּצב  ִלְגרֹם  ֶׁשְּיכֹולֹות  ַהִּסּבֹות  ַאַחת 
ֻנָּסח  הּוא  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשֻּנַּסח  ָהֻעְבָּדה  ִהיא 
ָקבּוַע ַהחֹוֵזר ַעל ַעְצמֹו ְּבָכל יֹום: ַׁשֲחִרית, 
ִמְנָחה ְוַעְרִבית. ֶאָּלא ֶׁשְּבָיֵדינּו ְלַׁשּנֹות ֶאת 
ַהַּתְבִנית ַהַּמְחַׁשְבִּתית ַהּזֹו; ֻנָּסח ָקבּוַע א 
ִאם  ַּגם  ָחִליָלה!  ְמַׁשֲעֵמם,  ַּגם  ִלְהיֹות  ַחָּיב 
ְּבָיֵדינּו  ָקבּוַע,  ְּבֻנָּסח  ְלִהְתַּפֵּלל  ָלנּו  ִּתְּקנּו 
ִמֵּדי  ָחָדׁש  ּתֶֹכן  ּבֹו  ִלצֹּק  ְוַהחֹוָבה  ַהְּיכֶֹלת 
אֹוְכִלים  ֶׁשָאנּו  ָהֲארּוחֹות  ַּגם  ֶׁשֲהֵרי  יֹום. 
ָאנּו  זֹאת  ּוְבָכל  ְקבּועֹות,  ֵהן  יֹום  ְּבָכל 

מֹוְצִאים ָּבֶהן ְּבָכל ַּפַעם ַטַעם ָחָדׁש.
יֹום  ִמֵּדי  קֹוְרִאים  ֶׁשָאנּו  ַהָּפסּוק  ַעל 
ִּבְקִריַאת ְׁשַמע: "ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר 
ָאֹנִכי ְמַצּוְךָ ַהּיֹום", ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י (ְּדָבִרים ו ו): 
ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ִיְהיּו  יֹום  ֶׁשְּבָכל 
'ַהּיֹום'.  ִקַּבְּלנּום  ְּכִאּלּו   – ַּכֲחָדִׁשים  ְּבֵעיֵנינּו 
ְּתִפָּלה  ְלָכל  ַּגם  ָלֶגֶׁשת  ְצִריִכים  ָאנּו   ְוָכ

ֵמָחָדׁש.
ַמֲאָמץ.  ּדֹוֵרׁש  ְוַאף  ַקל  א  ַהֶּזה  ּנּוי  ַהּׁשִ
אּוָלם א ְלִחָּנם ִּכּנּו ֲחָכִמים ֶאת ַהְּתִפָּלה: 
ִמְּפֵני  ֶאָּלא  א),  ב  (ַּתֲעִנית  ַהֵּלב"  "ֲעבֹוַדת 
ְלעֹוֵרר  ָעֵלינּו  ֲעבֹוָדה;  ָּבּה  ְלַהְׁשִקיַע  ֶׁשֵּיׁש 
ְלַהִּכיר  ַהּבֹוֵרא,  ְּבַחְסֵדי  ְלִהְתּבֹוֵנן  ַהֵּלב  ֶאת 
ְּבחֹוָבֵתנּו ְלהֹודֹות לֹו ּוְלַהְפִנים ַעד ַּכָּמה ָאנּו 
 ּוִמּתֹו ְוַׁשַעל,  ַצַעד  ְּבָכל  ְלֶעְזָרתֹו  ְזקּוִקים 
ֵאיָנּה  ְּתִפָּלה  ַאֶחֶרת.  ֵּתָרֶאה  ְּתִפָּלֵתנּו   ָּכ
ַרק ִמְצָוה, ִהיא ְזכּות ַהִּקּיּום ֶׁשָּלנּו ָּבעֹוָלם, 
ֶׁשֵּכן ִמֶּטַבע ֱהיֹוֵתנּו ָּבָׂשר ָוָדם, ְנתּוִנים ָאנּו 
ָּכל  ּוִמְתַרּבֹות  ַהִּמְתַחְּדׁשֹות  ַהְּזַמן  ְלַסָּכנֹות 

ָהֵעת, ְוֵאי א ִנְתַחֵּנן ַעל ַנְפׁשֹוֵתינּו?!

 ,ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹר

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ְלָאִכים  ת ַהּמַ לֹׁשֶ ׁשְ
ת 'ֶעְזַרת' ְתִפּלַ ּבִ

ו ָאִחיו" (לב ד) ַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעׂשָ ׁשְ "ַוּיִ
'זַֹהר  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ֵמאֹוְסְטרֹוּפֹוִלי  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי 
ַלח  ֶׁשּׁשָ ַהַּמְלָאִכים,  ֶׁשל  ְׁשמֹוֵתיֶהם  ִּכי  ָחָדׁש' 
ְלִהָּנֵצל  ְּבָידֹו  ֶׁשְּיַסְּיעּו  ְּכֵדי  ָאִחיו  ְלֵעָׂשו  ַיֲעקֹב 
ו'שננדיאל'.  'ַמְלִּכיֵאל'  'ִמיָכֵאל',  ָהיּו:  ִמָּפָניו, 
ֵׁשׁש  ִהיא  ֵאּלּו  ֵׁשמֹות  ְׁשֶׁשת  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה 
ַהִּמָּלה  ֶׁשל  ַּכִגּיַמְטִרָּיה  ְוֶׁשַבע,  ִׁשְבִעים  ֵמאֹות 
ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ָּבֶהם  ְלַהְרֵהר  ֵיׁש  ְוָלֵכן  'ֶעְזַרת', 
הּוא  ַאָּתה  ֲאבֹוֵתינּו  "ֶעְזַרת  ְּתִפַּלת:  ַּבֲאִמיַרת 
ֶׁשל  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְלַאַחר  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ֵמעֹוָלם", 

ַׁשֲחִרית.

ַהִּגיַמְטִרָּיה  ַּגם  ִּכי  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ִהיא  ַמְלָאִכים"  ַיֲעקֹב  "ַוִּיְׁשַלח  ַהֵּתבֹות:  ֶׁשל 
ַהַּמְלָאִכים  ְׁשֶׁשת  ְׁשמֹות  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה 
"'ַמְלָאִכים'  ְּכֶׁשֵּפֵרׁש:  ַרִׁש"י  ָרַמז   ּוְלָכ ַהָּללּו, 
ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – 'ַממָּ"ׁש'  ַמָּמׁש";  ַמְלָאִכים   –

'ִמיָכֵאל', 'ַמְלִּכיֵאל' ו'שננדיאל'.
'ִלּקּוֵטי ׁשֹוַׁשִּנים' לח 

ָמְלָך'  ּגְ ַטַעם ֲאִמיַרת 'ִמי ׁשֶ
ת 'ַהּגֹוֵמל' ַמֲעֶנה ְלִבְרּכַ ּכְ

יָת  ר ָעׂשִ ל ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ "ָקטְֹנּתִ
ָך" (לב יא) ֶאת ַעְבּדֶ

ַיֲעקֹב  ִּכּוֵן   ֶׁשָּכ א)  לב  (ַׁשָּבת  ֵּפְרׁשּו  ֲחָכִמים 
ַהֲחָסִדים  ֵעֶקב  ְזֻכּיֹוַתי  ִהְתַמֲעטּו  לֹוַמר: 
ֶׁשָעִׂשיָת ִעִּמי ֶׁשֹּלא ְּכֶדֶר ַהֶּטַבע. ֶׁשֵּכן ָּכל ִמי 

ֶׁשעֹוִׂשים לֹו ֵנס, ְמַנִּכים לֹו ִמְּזֻכּיֹוָתיו.

ַקְּפָלן  ַהּכֵֹהן  ָאֶלְּכַסְנֶדּר  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ֶׁשְּלַאַחר  ַהִּסָּבה  ֶאת  ְנָדִרים'  'ַׁשְלֵמי  ַּבַעל 
ִמְסַּתְּפִקים  ֵאיֶנּנּו  ַהּגֹוֵמל'  'ִּבְרַּכת  ְׁשִמיַעת 
מֹוִסיִפים  ֶאָּלא  ַהְּבָרכֹות,  ִּכְבֶיֶתר  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית 
הּוא  טוֹב  ָּכל   ֶׁשְּגָמְל "ִמי   :ַלְּמָבֵר ְּבָרָכה 
ִיְגָמְלָך ָּכל טוֹב ֶסָלה"; ֵּכיָון ֶׁשְּבָרָכה זֹו ֶנֱאֶמֶרת 
ָאנּו  ָּבּה,  ָׁשרּוי  ֶׁשָהָיה  ִמַּסָּכָנה  ֶׁשִּנַּצל  ִמי  ִמִּפי 
ַּבֲעבּור  ִמְּזֻכּיֹוָתיו  לֹו  ְיַנּכּו  ֶׁשֹּלא  לֹו  ְמַאֲחִלים 
ַהֵּנס ֶׁשַּנֲעָׂשה לֹו, ֶאָּלא ַיְמִׁשיכּו ִלְגמֹל ִעּמֹו "ָּכל 

טוֹב" ִמְּבִלי ֶׁשְּיַנּכּו ְמאּוָמה ִמְּזֻכּיֹוָתיו. 

'ַׁשְלֵמי ְנָדִרים' ַהְקָּדָמה

ל' ָאנּו מֹוִדים  'ְוַעל ַהּכֹ
ה 'ה' ֱאלֵֹקינּו' ַאּתָ ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ָהֱאֶמת  ל  ּוִמּכָ ַהֲחָסִדים  ִמּכֹל  י  "ָקטְֹנּתִ
ָך" (לב יא) יָת ֶאת ַעְבּדֶ ָעׂשִ

ָּדַרׁש ָהַרִּבי ר' ָּברּו ִמֶּמִזּבּוז':

ִּכי  ָלַדַעת  ֶּבֱאֶמת,  ה'  ֶאת  ָהעֹוֵבד  ַהְּיהּוִדי  ַעל 
ָכר  ָכר ָהַרב ַהֻּמְבָטח ְלעֹוְבֵדי ה', ַהּׂשָ ֵמֵעֶבר ַלּׂשָ
ַמְלֵכי   ֶׁשֶּמֶל ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם  הּוא  ְּביֹוֵתר  ַהָּגדֹול 
ְּבִבְרַּכת  ֶזה  ִמַּטַעם  ְלעֹוְבדֹו.  ּבֹו  ָּבַחר  ַהְּמָלִכים 
ַהָּמזֹון, ְלַאַחר ֶׁשָאנּו מֹוִדים ְּבִבְרַּכת 'נֹוֶדה ְל' ַעל 
ְּברּוָחִנּיּות  ִנְפָלאֹות  ַמָּתנֹות  ֶׁשל  ֲאֻרָּכה  ְרִׁשיָמה 
ָאנּו   ,ִיְתָּבַר ֵמִאּתֹו  ָזִכינּו  ֶׁשָּלֶהן  ּוְבַגְׁשִמּיּות, 
מֹוִסיִפים ּוַמְצִהיִרים: "ְוַעל ַהּכֹל" – ְויֹוֵתר ִמָּכל 
ַהּטֹובֹות ַהְּגדֹולֹות ֶׁשהֹוֵדינּו ֲעֵליֶהן, "ה' ֱאֵקינוּ 
– ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָל" – ַהַּמָּתָנה ַהִּנְכָּבָדה ְּביֹוֵתר 
ֶׁשָעֶליָה ָאנּו מֹוִדים ִהיא ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה: 'ֶׁשַאָּתה 

הּוא ה' ֱאֵקינוּ'. 

הֹוִסיף ְוָאַמר ַּבַעל ַה'ְּיסֹוד ָהֲעבֹוָדה' ִמְּסלֹוִנים ִּכי 
ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ָרַמז  ֶזה  ִליסֹוד 
ָּכל   – ָהֱאֶמת"  ּוִמָּכל  ַהֲחָסִדים  ִמּכֹל  "ָקטְֹנִּתי 
ֵהם  ְקַטִּנים  ִעָּמִדי  ֶׁשָעִׂשיָת  ְוַהּטֹובֹות  ַהֲחָסִדים 
ֶאת  ָעִׂשיָת  "ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹול:  ַלֶחֶסד  ְּבַיַחס  ְּבֵעיַני, 

.ֶׁשָעִׂשיָת אֹוִתי ַעְבְּד – "ַעְבֶּד

'ֵּבית ַאֲהרֹן' ְלֶפַסח ַּדף צב ע"א; 'ִנְטֵעי ֵאֶׁשל'

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ

ד  ְלָאְך ִלּמֵ ַהּמַ
ֶאת ַיֲעֹקב ְלָבֵרְך
ָרכֹות ֵמָאה ּבְ

ף ֶיֶרְך  ַקע ּכַ ַכף ְיֵרכֹו ַוּתֵ ע ּבְ ּגַ י לֹא ָיכֹל לֹו ַוּיִ ְרא ּכִ "ַוּיַ
ֵהָאְבקֹו ִעּמֹו" (לב כו) ַיֲעקֹב ּבְ

ָּדַרׁש ַה'ֲחַתם סֹוֵפר': 

 ַהֶּמֶל ָּדִוד  ִּכי  כא)  יח  (במ"ר  ָאְמרּו  ֲחָכִמים 
ִּתֵּקן ְלִיְׂשָרֵאל ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום, 
ְּכֵדי ַלֲעצֹר ֶאת ַהַּמֵּגָפה ֶׁשָהְיָתה ְּבָיָמיו, ֶׁשָּבּה 
ֵמתּו ְּבָכל יֹום ֵמָאה ְנָפׁשֹות ִמִּיְׂשָרֵאל. ֻעְבָּדה 
ֶאת  ַהְּמָתֵאר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבָּפסּוק  ִנְרְמָזה  זֹו 
ַהְּמֻכֶּנה   ַהַּמְלָא ִעם  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ֵהָאְבקּותוֹ 
ס"מ, ֶׁשהּוא ַהְּמֻמֶּנה ַעל ַהָּמֶות. ְּבֵהָאְבקּותוֹ 
ְּבַכ"ף  ַהְינּו  ְיֵרכֹו",  "ְּבַכף  ָנַגע  ַיֲעקֹב  ִעם 
ְיֵרָכיו  ִמּיֹוְצֵאי  ְנָפׁשֹות  ֵמָאה]  [ְּבִגיַמְטִרָּיה 
 :ָּכ  ּוִמּתֹו יֹום,  ְּבָכל  ְלָהִמית  הּוא  ֶׁשָעִתיד 
ֶנֱאַבק  ַיֲעקֹב  אּוָלם  ַיֲעקֹב".   ֶיֶר ַּכף  "ַוֵּתַקע 
 ֶאת ַהֶּדֶר ַעד ֶׁשִּגָּלה לֹו ַהַּמְלָא ִעּמֹו ַעל ָּכ
 – זֹו  ִמְּגֵזָרה  ֶצֱאָצָאיו  ִיָּנְצלּו  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה 
ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום. ְוַעל ָּכ ֶנֱאָמר 
ֶׁשִּלְּמדֹו   – ָׁשם"  אֹתֹו   ַוְיָבֶר" ל):  פס'  (ְלַהָּלן 
ַהַּמְלָא ֶאת סֹוד 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן 

ֵּתָעֵצר ַהַּמֵּגָפה.
ְּדָרׁשֹות 'ֲחַתם סֹוֵפר' ח"א ַּדף פג עמ' א
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ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ִלְפֵניֶכם ִסּפּור ְמַאֵּלף ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַהְמִחיׁש 
ָּכל  ֶׁשל  ֶהָעצּום  ֶעְרָּכּה  ַעל  ּוְלַלְּמֵדנּו  ָלנּו 
ְּבִעְנַין  ּוִבְפָרט  ְּביֹוֵתר,  ַהַּקָּלה  ְולּו  ִהְתַחְּזקּות, 
ֶׁשְּסֻגּלֹוֶתיהָ  ִהְתַחְּזקּות   – ַלְּתִפָּלה  ַהַהְקָּדָמה 
ִסֵּפר  ַהִּסּפּור  ֶאת  נֹוָדעֹות.  ִויׁשּועֹוֶתיָה  ַרּבֹות 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶאְלָחָנן,  ָרַמת  ֶׁשל  ַרָּבּה 
ִמִּפי  ֶׁשְּשָׁמעֹו  ְּכִפי  ְׁשִליָט"א,  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין 

ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה.

ָחָכם,  ַּתְלִמיד   ַאְבֵר מֶֹׁשה,  ר'  ֶׁשל  ָּפָניו  ַעל 
ִּבְכִדי,  ְוא  ֶעֶצב.  ֶׁשל  ּדֹק  ָּתִדיר  ָהָיה   ָנסּו
ַהַּבת',  'ָצַרת  ָּתִדיר  ֵהִעיָבה  ַחָּייו  ַעל  ֶׁשֵּכן 
ֵמֵעיֵניֶהם  ֵׁשָנה  ֶׁשַּמִּדיָרה  ָקָׁשה  ָצָרה  אֹוָתּה 

ֶׁשל הֹוִרים ַרִּבים ְּבדֹוֵרנּו.

ְלר'  לֹו  ֵיׁש  ַמֲעלֹות,  ּוְכִליַלת  ֻמְצַלַחת  ַּבת 
מֶֹׁשה, ֲאֶׁשר ִּבְגֵזַרת ָׁשַמִים ֶטֶרם ָזְכָתה ִלְמצֹא 
ֶאת ִזּוּוָגּה. ַּגם ְלַאַחר ֶׁשָּכל ְּבנֹות ִּכָּתָתּה ָזכּו 
זֹוכֹות  ַאף  ְּכֶׁשֶחְלָקן  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַּבִית  ְלָהִקים 
ַאְרָּבָעה  ְוַאף  ִלְׁשלֹוָׁשה  ִאָּמהֹות  ִלְהיֹות 
ֶׁשֵּביֵניֶהן,  ַהֻּמְצַלַחת  ִהיא,  ַּדְוָקא  ְיָלִדים, 

נֹוְתָרה ְּבַרּוָקּוָתּה.

ְלַצֲעָרּה ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהַּבת ְוהֹוֶריָה ָהיּו ֻׁשָּתִפים 
ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה. ֵהם ָׁשְפכּו ְּתִפּלֹות ַרּבֹות, 
ֶטֶרם  ַהְּמֻיָחל  ּדּוךְ  ְוַהּׁשִ ָּגְזרּו  ַמִים  ִמּׁשָ אּוָלם 

ִהִּגיַע.

ְמַסֵּפר ָהָאב:

ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ְמאָֹרע  ְּבִעְקבֹות  ַהָּיִמים  "ְּבַאַחד 

ָנֶפׁש'.  ַעד  ַמִים  'ָּבאּו  ִּכי  ַחְׁשִּתי  ְּבֵביִתי, 
ִּבִּתי  ֶׁשל  ְּבַצֲעָרּה  ִלְראֹות  יֹוֵתר  ָיכְֹלִּתי  א 
ָּגְמָלה  ּוְבִלִּבי  ִּבְבִדידּוָתּה,  ַהִּמְתַיֶּסֶרת 
ַאַחד  ֶׁשל  ְמעֹונֹו  ֶאת  ִלְפקֹד  ַהַהְחָלָטה 
ַהַּצִּדיִקים ְּכֵדי ְלָבֵרר ַאַחת ּוְלָתִמיד ָמה ָעַלי 

ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלַהְכִריַע ֶאת ַהַּכף ְלטֹוָבה.

ֵמַהְחָלָטה ְלַמֲעֶׂשה, עֹוד ְּבאֹותֹו ָהֶעֶרב ַחְׁשִּתי 
ֶאת  ַהּדֹור.  ְוַצִּדיֵקי  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ֶׁשל  ְלֵביתֹו 
ְלִהְתַחֵּזק  ְּכֵדי  ִנַּצְלִּתי  ְלתֹוִרי  ַהַהְמָּתָנה  ְזַמן 
ִּכי  ֶנְחָרצֹות  ֶהְחַלְטִּתי  ֲחָכִמים.  ֶּבֱאמּוַנת 
ַהַּפַעם ֲאַבֵּצַע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר יֹוֶרה ִלי ָהַרב, ְולּו 

ְּתֵהא זֹו ַההֹוָרָאה ַהָּקָׁשה ְּביֹוֵתר.

ְלַחְדרֹו  ִנְקֵראִתי  זֹו  ֶנֱחֶרֶצת  ַהְחָלָטה   ִמּתֹו
ֶׁשל ָהַרב. ָהַרב ִהְקִׁשיב ִלי ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות 
ְמֵלָאה  ִהְׁשַּתְּתפּות  ַמִּביעֹות  ֶׁשֵעיָניו   ּתֹו
ַהְּכֵאב  ָּכל  ֶאת  ְלהֹוִציא  ְּכֶׁשִּסַּיְמִּתי  ְּבַצֲעִרי. 
ֵלב  ְּבטּוב  ָהַרב  ִחֵּיְך  ַהֵּלב,  ַעל  ִלי  ֶׁשָּיַׁשב 

ְוָאַמר ִלי:

 ִיָּתֵכן ְמאֹד ִּכי ַהַּמְפֵּתַח ִליׁשּוָעָתּה ֶׁשל ִּבְּת'
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַההֹוִרים.   – ִּביֵדיֶכם  ִנְמָצא 
הּוא, 'אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל', ֵאינֹו ׁשֹוֵלַח ָלָאָדם 
ְּכֵדי  ֶאָּלא  ָחִליָלה,  לֹו,  ְלָהִציק  ְּכֵדי  ָצָרה 
ַהָּקבּוַע  ֵמַהָּמקֹום  ַעְצמֹו  ְלָהִניַע  לֹו  ִלְגרֹם 

ְוַהֻּמָּכר ְוִלְבחֹר ְּבֶדֶר ֲחָדָׁשה ְוטֹוָבה יֹוֵתר.

ִמֶּכם  ְמַצֶּפה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ּוֻמְחֶלֶטת  ֲאִמִּתית  ְלִהְתַחְּזקּות 
ּוְבטּוַחִני  ִחּזּוק,  ַהָּטעּון  ָמה  ִּבְדַבר 
ִּתְמָצא  זֹאת  ְּתַקְּימּו  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי 
ָהָראּוי  ִזּוּוָגּה  ֶאת  ְּבָקרֹוב  ִּבְּתֶכם 

ַמִים'. ְוַהָּנכֹון ָלּה ִמּׁשָ

ֶׁשָּיְצאּו  ַהְּברּוִרים  ַהְּדָבִרים 
ְלַפְרֵּפר  ְלִלִּבי  ָּגְרמּו  ָהַרב  ִמִּפי 
ְּכֶאָחד.  ּוִמְּמבּוָכה  ֵמִהְתַרְּגׁשּות 
ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות  מּוָכן  ָהִייִתי  ֵמַחד 
סֹוף  צֹוֶעֶדת  ִּבִּתי  ֶאת  ִלְראֹות  ְּכֵדי 
ָהיּו   ֵמִאיָד אּוָלם  ְלֻחָּפָתּה,  סֹוף 
ִּתּקּון  ַהְּטעּונֹות  ַרּבֹות  ְנֻקּדֹות  ִלי 

ְוִחּזּוק, ְוא ָיַדְעִּתי ְּבָמה ִלְבחֹר.

ַׁשֲחִרית  ְלִהְתַּפֵּלל  ָרִגיל  ַאָּתה  ָׁשָעה  'ְּבֵאיזֹו 
נֹוַכח  ַּכֲאֶׁשר  ָהַרב  ְׁשָאַלִני  ּבֶֹקר?'  ִמֵּדי 
ִּבְמבּוָכִתי, 'ְּבִמְנָין ָקבּוַע, ְּבָׁשָעה ֶׁשַבע ַּבּבֶֹקר', 

ֵהַׁשְבִּתי ְּבַגֲאָוה ֻמְסֶּתֶרת.

הֹוִסיף  ְּבפַֹעל?'  ַלְּתִפָּלה  ַמִּגיַע  ַאָּתה  'ּוָמַתי 
ְנִעימּות,  ְּבִאי  ַחְׁשִּתי  ְּכָבר  ָּכאן  ִלְׁשאֹל.  ָהַרב 
'ַּבִּמְקֶרה  ֵלב:  ְּבִגּלּוי  ְלָהִׁשיב  ֶנֱאַלְצִּתי  אּוָלם 

ַהּטֹוב ְּבָׁשָעה ֶׁשַבע...'

'ִאם ֵּכן', ָאַמר ָהַרב, 'ַאִּציַע ְל ְלַהְתִחיל ְלַהִּגיַע 
ִלְפֵני  ַּדּקֹות  ָחֵמׁש  יֹום  ְּבָכל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
ַּדּקֹות  ָחֵמׁש  ְּבָׁשָעה  ְּדַהְינוּ  ַהְּתִפָּלה,  ְּתִחַּלת 
ְלֶׁשַבע ַּבּבֶֹקר, ּוְבטּוַחִני ֶׁשִּבְזכּות ַהִהְתַחְּזקּות 
ַּבְּתִפָּלה ִּתְזֶּכה ֶׁשְּתִפּלֹוֶתיךָ ָהַרּבֹות ִליׁשּוַעת 
ִּבְּת ִּתְבַקְעָנה ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים, ּוְבָקרֹוב ַמָּמׁש 

ִּתְראּו ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ֲעצּוָמה'.

'ֶזה  ַהְּפׁשּוִטים:  ֵמַהְּדָבִרים  ָהמּום  ָהִייִתי 
ַהּכֹל?!' ֵהַגְבִּתי ִּבְפִליָאה, אּוָלם ָהַרב ַרק ִחֵּיְך 

ְּבטּוב ֵלב ְוא ֵהִגיב ְמאּוָמה.

ֲאפּוף  ְּכֶׁשּמִֹחי  ָהַרב  ֶׁשל  ִמֵּביתֹו  ָיָצאִתי 
ָהָיה  ָהַרב  ִמִּדְבֵרי  ֶׁשָעָלה  ַהֶּמֶסר  ַמְחָׁשבֹות. 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהיא...';  ַמִים  ַבּׁשָ 'א  ָּברּור: 
ַמִים ְּכֵדי ְלָהִביא  הּוא ֵאינֹו ְמַצֶּפה ֶׁשַּנֲעֶלה ַלּׁשָ
ֶאת ַהְּיׁשּוָעה ֶאל ֵּביֵתנּו... ְּבַס ַהּכֹל ְמַבֵּקׁש 
ֵמַה'ִּמְׁשֶּבֶצת'  ְמַעט  ָלזּוז  אֹוָתנּו  ְלעֹוֵרר 
ָהְרִגיָלה ֶׁשִהְתַרַּגְלנּו ִלְחיֹות ָּבּה. ִלְפסֹעַ ַצַעד 
 ַמְׁשָמעּוִתי ְוֶהְחֵלִטי. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ָקָטן, ַא
אּוָלם  ַהְּיׁשּוָעה,  ֶאת  ָלנּו  ְלָהִביא  רֹוֶצה  הּוא 
ָאְמָנם  ה.  ַמֲעֹשֶ ַלֲעׂשֹות  ָעֵלינּו   ָּכ ְלֵׁשם 

ַהַּמֲעֶׂשה ָקָטן הּוא, ַא ֵאין ֵעֶר ְלָׁשְויוֹ.

ר.  ָיָצאִתי ִמֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרב ְּבֵלב ָׂשֵמַח ּוְמֻאּׁשָ
ֻהְחַלף  ִלִּבי,  ֶאת  ִמֵּלא  ּכֹה  ֶׁשַעד  ַהֵּיאּושׁ 
ְּבִתְקָוה ֲחָדָׁשה ּוְמַׂשַּמַחת. ָהִייִתי ָמֵלא ָרצֹון 
ְלָמֳחָרת  ּוְכָבר  ָּב'ִעְסָקה',  ֶחְלֵקי  ֶאת  ְלַמֵּלא 

ַּבּבֶֹקר ִהְתַחְלִּתי ְּבִיּשּׂום ִּדְבֵרי ָהַרב.

אֹו  ְוַתֲאִמינּו  יֹוֵתר,  ֻמְקָּדם  ָלקּום  ִהְתַחְלִּתי 
ְּכֶעֶׂשר  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְלַהִּגיַע  ִהְצַלְחִּתי  א; 
ַּדּקֹות ִלְפֵני ְּתִחַּלת ַהְּתִפָּלה. ּוָמה אַֹמר ָלֶכם, 
ַּכָּמה  ֶׁשל  סֹוָדם  ְלָפַני.  ִנְגָלה  ָחָדׁש'  'עֹוָלם 
ְוַכָּמה ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים, ֶׁשֵּמָאז ּוִמָּתִמיד ִהַּבְטִּתי 
ֶזה  ִלי  ִהְתַּגָּלה  ְּתִפָּלָתם,  ְּברֹוְממּות  ְּבִקְנָאה 
ַעָּתה ִּבְמלֹוא ַּפְׁשטּותֹו; ֶרַבע ָׁשָעה ְּבַס ַהּכֹל 
ִהְבִּדיָלה ֵּביִני ּוֵביָנם... ֵהם ָּפׁשּוט ָּבאּו ֻמְקָּדם 
ֵּבְרכּו  ְּתִפִּלין,  ִהִּניחּו  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  יֹוֵתר 
 ָּכ ַחר ִּבְמִתינּות ְוָכָראּוי, ּוִמּתֹו ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ְּתִפָּלָתם ִנְרֲאָתה ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי...

ִהְתַחְלִּתי  ֶׁשּבֹו  ֵמַהּיֹום  ְׁשבּוַעִים  ָחְלפּו 
ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  ְלֵביִתי  ַׁשְבִּתי  ְלִהְתַחֵּזק. 
ָהֶרַוח  ֶאת  ִּכי  ָחׁש  ֲאִני  ְּכֶׁשְּבִלִּבי  ַׁשֲחִרית 
ִנְפְּתחּו  ִקַּבְלִּתי;  ְּכָבר  ֵמָהִעְסָקה  ָהִראׁשֹון 
ְּתִפָּלה.  ֶׁשל  ְּבעֹוָלָמּה  ֲחָדִׁשים  ְׁשָעִרים  ְלָפַני 
ִּכי  ְּביֹוֵתר  ֶהָעמֹק  ָּבֹאֶפן  ְלַהְרִּגיׁש  ִהְצַלְחִּתי 

ִמיֶׁשהּו ְלַמְעָלה ַמְקִׁשיב ִלי.

ׁשּוִבי  ִעם  ִלי  ִצְּפָתה  ַהְּגדֹוָלה  ַהַהְפָּתָעה 
ָּפַני  ֶאת  ִקְּדָמה  ַרְעָיִתי  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּבְיָתה, 
ּוְבִפיו  ַׁשְדָכן  ר  ִהְתַקּׁשֵ ַעָּתה  ֶזה  ִּכי  ִּבְבׂשֹוָרה 
ּוְמֻיָחד  ִנְפָלא  ָּבחּור  ְּביֹוֵתר.  ְמַעְנֶיֶנת  ַהָּצָעה 
ְּכִבֵּתנּו  הּוא  ַאף  מּוֶבֶנת  ִּבְלִּתי  ֶׁשִּמִּסָּבה 
ְּתקּוָפה  ְלַאַחר  ִזּוּוגֹו.  ֶאת  ִלְמצֹא  ָזָכה  ֶטֶרם 
ֲאֻרָּכה ֶׁשָּבּה ֶנֱאַלְצנּו ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ִלְׁשמַֹע 
ַּבֲעבּור ִּבֵּתנּו ַהָּצעֹות ִּבְלִּתי ַמְתִאימֹות ַוֲאִפּלוּ 
ְמִביׁשֹות, ָהְיָתה ִּבְׁשִביֵלנּו ַהַהָּצָעה ַהּנֹוְכִחית 

ְּכ'ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה'.

ּדּוךְ ִהְתַקֵּדם ִּבְמִהירּות ַהָּבָזק, ְוִכְׁשבּוַעִים  ַהּׁשִ
ְּבִׂשְמַחת  ִנְרָּגִׁשים  ָעַמְדנּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ַה'ְּתָנִאים' ֶׁשל ִּבֵּתנּו ַהְּיָקָרה, ֶׁשָּזְכָתה ִלְמצֹא 

ֶאת ִזּוּוָגּה ְלַאַחר ָׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשל ִצִּפָּיה.

ְוַהּכֹל ִמּכָֹחּה ֶׁשל ִהְתַחְּזקּות 'ַקָּלה'.

'ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה' ְּדָבִרים עמ' מג

ה   קּות ַקּלָ ְזכּות ִהְתַחּזְ ה' ּבִ ָלּ   'ּכַ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

'ִאם ֵּכן', ָאַמר ָהַרב, 'ַאִּציַע ְל ְלַהְתִחיל 
ָחֵמׁש  יֹום  ְּבָכל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְלַהִּגיַע 
ְּדַהְינוּ  ַהְּתִפָּלה,  ְּתִחַּלת  ִלְפֵני  ַּדּקֹות 
ַּבּבֶֹקר,  ְלֶׁשַבע  ַּדּקֹות  ָחֵמׁש  ְּבָׁשָעה 
ַהִהְתַחְּזקּות  ֶׁשִּבְזכּות  ּוְבטּוַחִני 
ָהַרּבֹות  ֶׁשְּתִפּלֹוֶתיךָ  ִּתְזֶּכה  ַּבְּתִפָּלה 
ִליׁשּוַעת ִּבְּת ִּתְבַקְעָנה ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים, 
ּוְבָקרֹוב ַמָּמׁש ִּתְראּו ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא 

ֲעצּוָמה'.



ָרכֹות ְוָאֵמן  ִהְלכֹות ּבְ ֵאָלה ּבְ ׁשְ

ִמי ֵאינֹו ְמָבֵר ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור'? 

ָרכֹות  ט ְמרֹוָמם ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ַמּבָ

ת 'יֹוֵצר אֹור'   ְרּכַ   ּבִ

י ַאְלּתִ ַאַחת ׁשָ

ְׁשַמע'  'ְקִריַאת  ִמִּבְרכֹות  ָהִראׁשֹוָנה  ִהיא  אֹור'  'יֹוֵצר  ִּבְרַּכת 
ַהֶּנֱאָמרֹות ַּבּבֶֹקר. ִּבְבָרָכה זֹו מֹוִדים ָאנּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל 

ְּבִריַאת ָהאֹור. ּוְלִפי ֶׁשָהאֹור ִמְתַחֵּדׁש ִמֵּדי יֹום, ָאנּו מֹוִדים ַעל 
ָּכ ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש. 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהאֹור ִנְבָרא ְלתֹוֶעֶלת ַהְּבִרּיֹות, ְוֵהם ְמִפיִקים ִמֶּמּנּו 
ֶׁשֵאין  ְלִפי  ַהֶּנֱהִנין'.  ְּכ'ִבְרַּכת  ֶנֱחֶׁשֶבת  זֹו  ְּבָרָכה  ֵאין  ַרָּבה,  ֲהָנָאה 
ָאנּו ְמֻחָּיִבים ְלָבֵר 'ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין' ֶאָּלא ַעל ֲהָנָאה ַהִּנְכֶנֶסת ַלּגּוף 

(ַרְמָּב"ן ְּבָרכֹות ר ֶּפֶרק ח). 

ָרָכה ְמקֹור ַהּבְ

ָרָכה ִמְבֵנה ַהּבְ

ַנת ָאֵמן ּוָ ּכַ

ָרָכה  ַמהּות ַהּבְ

י"ת  ַבח ְלִפי ֵסֶדר ָהָאֶל"ף-ּבֵ ׁשֶ
ִּבְבָרָכה זֹו ֵיׁש ֶּפֶרק ְּתִפָּלה ַהְּמֻסָּדר ְלִפי ֵסֶדר ָהָאֶל"ף-ֵּבי"ת: "ֵא-

ל ָּברּו ְּגדֹול ֵּדָעה..." 

ֵיׁש ְלַצֵּין ֶׁשְּבעֹוד ֶׁשְּבִבְרַּכת 'יֹוֵצר' ִּבימֹות ַהחֹל ָאנּו ְמַיֲחִדים ִמָּלה 
ָׁשֵלם  ַּבִית  ּוַמְקִּדיִׁשים  ַמֲאִריִכים  ָאנּו  ְּבַׁשָּבת  אֹות,  ְלָכל  ַאַחת 
ְלִפי  הּוא  ַאף  ַהְּמֻסָּדר  ָאדֹון'  'ֵא-ל  ַהִּפּיּוט  ַּבֲאִמיַרת  אֹות –  ְלָכל 
ֵסֶדר ָהָאֶל"ף-ֵּבי"ת (ְרֵאה בזוה"ק ַוַּיְקֵהל רה ב ֶׁשְּמָבֵאר ֶאת ַטַעם ַהָּדָבר). 

ֵסֶדר  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשִּתְּקנּו  ֶׁשַהַּטַעם  ְמָבֵאר  (ָׁשם)  ָה'ַאּבּוִדְרַהם' 
הּוא  ָהעֹוָלם  ֶׁשִּקּיּום  ְלהֹוִדיַע  הּוא  אֹור'  ְּב'יֹוֵצר  ָהָאֶל"ף-ֵּבי"ת 
ַּבֲעבּור ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבכ"ב אֹוִתּיֹות, ֶׁשֶּנֱאָמר (ִיְרְמָיה לג כה): 

"ִאם א ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ א ָׂשְמִּתי".

ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ַׁש"ץ  ִהיְרץ  ַרִּבי  ַהָּקדּום  ַהְּמֻקָּבל  ֶׁשִחֵּבר  ַּבִּסּדּור 
ִמְדָרׁש ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַהָּקִליר ְלַיֵּסד ִפּיּוָטיו, ָעָלה 
ָׁשַאל  ְוָׁשם  ַהּקֶֹדׁש,  מֹות  ִמּׁשְ ֶאָחד  ַהְזָּכַרת  ְּבֶאְמָצעּות  ַלָּמרֹום 
ֱהִׁשיבֹו  ַהַּמְלָאִכים.  ִׁשיַרת  ְמֻיֶּסֶדת  ָמה  ַעל   ַהַּמְלָא ִמיָכֵאל  ֶאת 
ִיֵּסד   ּוְלָכ ָהָאֶל"ף-ֵּבי"ת,  ֵסֶדר  ַעל  ְמֻיֶּסֶדת  ִׁשיָרָתם  ִּכי  ִמיָכֵאל 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶאת ִפּּיּוָטיו ְּבֵסֶדר ֶזה. 

ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור' ּפֹוַתַחת ְּבֶׁשַבח ַעל ְּבִריַאת ָהאֹור, ּוְלַאַחר 
ַמִים ֻּכּלֹו ְוֵכיַצד ֵהם  ִמֵּכן ַמְמִׁשיָכה ְּבֵתאּור ְּבִריַאת ְצָבא ַהּׁשָ
ְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים ֶאת ּבֹוְרָאם, ְוֶנְחֶּתֶמת ֵמֵעין ַהְּפִתיָחה: 
"יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות". ָּכְתבּו ִראׁשֹוִנים ֶׁשִּלְקַראת ִסּיּום ַהְּבָרָכה 
ֵיׁש ְלַבֵּקׁש ַעל ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ַּבֲאִמיַרת: "אֹור ָחָדׁש ַעל 

ִצּיֹון ָּתִאיר ְוִנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ְמֵהָרה ְלאֹורֹו" (ְרֵאה טּור או"ח נט). 

ה  ְקֻדּׁשָ לֹוַמר  ֶׁשִּתְּקנּו  ְמָבֵאר  ק"ש)  (ְּבָרכֹות  ָה'ַאּבּוִדְרַהם' 
ָהאֹוְמִרים  ּכֹוְפִרים  ֶׁשל  ִמַּדְעָּתם  ְלהֹוִציא  ְּכֵדי  אֹור'  ְּב'יֹוֵצר 
ַמִים  ַהּׁשָ ִלְצָבא  עֹוָלמֹו  ֶאת  ּוָמַסר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ה'  ָעַזב  ִּכי 
ה מֹוִכיָחה  ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ָהעֹוָלם ִּכְרצֹוָנם. ֲאִמיַרת ַהְּקֻדּׁשָ
ִמָּכל  ֶאָחד  ְוֵאין  ֻּכָּלם  ַהּכֹחֹות  ַּבַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּכי 
ֶׁשֲהֵרי  ּבֹוְראֹו,  ְּבִמְצַות  ִאם  ִּכי  ְמאּוָמה  ּפֹוֵעל  ָׁשַמִים  ְצָבא 
ָּכל ִצְבאֹות ַמְעָלה ַמְקִּדיִׁשים אֹותֹו ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו ּבֹוֵרא ַהּכֹל 

ּומֹוֵׁשל ַּבּכֹל. 
ְוַהְלַואי  ַהְּמאֹורֹות,  ֶאת  ֶׁשָּבָרא  ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ֱאֶמת 

ֶׁשִּנְזֶּכה ְלאֹור ָחָדׁש ֶׁשָּיִאיר ְּבִצּיֹון ְּבבֹוא ַהְּגֻאָּלה. 

ְּתׁשּובֹות ִנָּתן ִלְׁשַח ְלַפְקס 
ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102 
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ְרלּו ֱאמּוַני ּבָ

ַבע 'ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע'  ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור' ִהיא ַאַחת ִמּׁשֶ
ּוְלַאֲחֶריָה.  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִלְפֵני  ְלאֹוְמָרן  ֲחָכִמים  ֶׁשִּתְּקנּו 
ַחר ְמָבֵר ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה  ִנינּו (ְּבָרכֹות יא א): "ַּבּׁשַ ּוְכמֹו ֶׁשּׁשָ
ְׁשַּתִים  ּוָבֶעֶרב  ְלַאֲחֶריָה,  ְוַאַחת  ְׁשַמע]  ְקִריַאת  [ִלְפֵני 
ה)  א  ְּבָרכֹות  (ְירּוַׁשְלִמי  ֲחָכִמים  ְלַאֲחֶריָה".  ּוְׁשַּתִים  ְלָפֶניָה 
ָסְמכּו ַּתָּקָנָתם ַעל ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים קיט קסד): "ֶׁשַבע 
ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיךָ ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק" – 'ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק' זֹו 
ָּפָרַׁשת ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשִהיא ִמִּמְׁשְּפֵטי ַהּתֹוָרה (ַרִׁש"י ָׁשם). 

ֵהן  ְׁשַמע',  ְקִריַאת  ְּכ'ִבְרכֹות  ֻמְגָּדרֹות  ֵאּלּו  ֶׁשְּבָרכֹות  ַאף 
ַהִּמְצָוה.  ֶעֶצם  ַעל  ֶׁשִּנְתְקנּו  ַהִּמְצוֹות'  'ִּבְרכֹות  ְּכָכל  ֵאיָנן 
ֶׁשַבח  ְּכִבְרכֹות  ַעְצָמן  ִּבְפֵני  אֹוָתן   ְלָבֵר ִנְתְקנּו  ֶאָּלא 
ְוהֹוָדָאה, ְוַאַחר ֶׁשִּנְתְקנּו ִהְסִמיכּו אֹוָתן ֲחָכִמים ִלְקִריַאת 
ִלְפֵני   ִמְּלָבֵר ְּפָטרּונּו   ְּבָכ מט).  א  ָהַרְׁשבָּ"א  (ׁשּו"ת  ְׁשַמע 
ְקִריַאת ְׁשַמע: "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצּוָנוּ ִלְקרֹא ֶאת 
ְמָבֵאר  ב)  יא  (ְּבָרכֹות  ָהַרְמָּב"ן  ָׁשם).  ְּבָרכֹות  (ֵמִאיִרי  ְׁשַמע" 
ֶׁשֲחָכִמים ָקְבעּו ְלָבֵר ֶאת ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור' ִלְפֵני 'ְקִריַאת 
ְׁשַמע' ְלִפי ֶׁשְּזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית ְוֶׁשל ַעְרִבית 

ָּתלּוי ְּבִהְתַחְּדׁשּות ָהאֹור ּוִבְׁשִקיָעתֹו. 
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ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה 
ֻיְגַרל ַׁש"ס 'עֹז ְוָהָדר' 
ַמְתִמיִדים. ַהַהְגָרָלה 
ִּתְתַקֵּים ִמֵּדי ָׁשבּוַע 
י ֶׁשְּלַאַחר  ְּביֹום ֲחִמּׁשִ
הֹוָפַעת ֶהָעלֹון. 

ֵאָלה ְוַהְּתׁשּוָבה ֵמָעלֹון ּתֹוְלדֹת: ַהּׁשְ
ָאֵמן".  ַאֲחָריו  עֹוֶנה    – ַהַחָּזן  ֶׁשִּסֵּים  קֶֹדם  ֶׁשָאַמר'   ָּברּו' ִסֵּים  "ִאם  ב):  (נא   'ָערּו ְלָחן  ַה'ּׁשֻ ָּפַסק  ְׁשֵאָלה: 
ְלַהְפִסיק  ָיכֹול   ֵאי ֵּכן  ְוִאם  ָעָליו,  ֶׁשְּמָבְרִכים  ַהָּדָבר  ְלֵבין  ַהְּבָרָכה  ֵּבין  ְלַהְפִסיק  ָאסּור  ֲהא  ְוִלְכאֹוָרה 

ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֵּבין 'ֶמֶל ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות' ְל'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה'?
ְּתׁשּוָבה: ֲעִנַּית ָאֵמן ַוֲאִמיַרת 'ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה' ַמְטָּרָתן ֶאָחת; ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהּבֹוֵרא. ְלִפיָכ ֲעִנַּית ָאֵמן ֵּבין 
ִּבְרַּכת 'ָּברּו ֶׁשָאַמר' ִל'ְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה' ֵאיָנּה ֶנֱחֶׁשֶבת ְלֶהְפֵסק ('ֵּבית יֹוֵסף' או"ח נא, הּוָבא ַּב'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' 

ַהּזֹוֶכה ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהְּתׁשּובֹות ָׁשם ד).
ַלֲעלֹון ּתֹוְלדֹת: הר"ר ְיִחיֵאל ֶּבְרְּגָמן ִמְּירּוָׁשַלִים

ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום ִמן ַהֵּסֶפר, ְּתַחֵּפׂש ַּבֲאֶׁשר ָלַמְדָּת ִאם ֵיׁש ּבֹו ָּדָבר ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּימֹו



י ִיְצָחק הּוְטֶנר ַרּבִ
ִכְסֵלו תשמ"א  כ' ּבְ

ֶנֶסת ַמֲאִריְך ָיִמים ים ְלֵבית ַהּכְ ּכִ ׁשְ ַהּמַ
ֶאת  מֹוִציָאה  ַׁשֲחִרית...  ֶׁשל  "ֵׁשָנה  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  י)  (ג  ָאבֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
 ָמִצינּו ִּכי ַהַּמְׁשִּכים ַּבּבֶֹקר ַלְּתִפָּלה – ַמֲאִרי ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם". ֵמִאיָד
יֹוָחָנן  ְלַרִּבי  ִסְּפרּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  א)  ח  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשהּוָבא  ּוְכִפי  ָיִמים. 
(ְּדָבִרים  ַהּתֹוָרה  ַהְבָטַחת  ֶׁשֲהא   ,ָּכ ַעל  ָּתַמּה  ְּבָבֶבל,  ְזֵקִנים  ֶׁשַּקָּיִמים 
יא כא): "ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם", ֶנֶאְמָרה ַרק "ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' 
ַלֲאבֵֹתיֶכם" – ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל? ַא ְּכֶׁשִּסְּפרּו לּו ֶׁשְּזֵקִנים ֵאּלּו ַמְקִּפיִדים 
ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ֶׁשָּזכּו  ַּדְעּתֹו,  ָנָחה  ְּכֵנִסּיֹות,  ְלָבֵּתי  ּוְלַהֲעִריב  ְלַהְׁשִּכים 

ִמּכֹחַ ַהְנָהָגָתם זֹו.

ַעל ַּבַעל ַה'ְּקִהּלֹות ַיֲעקֹב' ְמֻסָּפר ֶׁשָּבא ְלָפָניו ַאְבֵר ָצִעיר ְוִסֵּפר לֹו ִּכי 
ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ַלִּגיל ֶׁשּבֹו ִנְפַטר ָאִביו, הּוא חֹוֵׁשׁש ְלַחָּייו [ְּכִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש 
ַהִּמיָתה"].  ִמן  ִיְדַאג  ֲאבֹוָתיו...  ְלֶפֶרק  ָאָדם  "ִהִּגיַע  יב):  סה  ּתְֹלדֹת  (ב"ר 
ִיֵעץ לֹו ַּבַעל ַה'ְּקִהּלֹות ַיֲעקֹב' ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָהֲאמּוִרים ֶׁשַּיְקִּפיד 

ְלַהְׁשִּכים ּוְלַהֲעִריב ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת (ֻקְנְטֵרס 'ִמְסֵּפד ָּגדֹול' עמ' נד).

ים ֶנֶסת ַמֲעִניָקה ַחּיִ ָמה ְלֵבית ַהּכְ ּכָ ַהַהׁשְ הֹוָכָחה ׁשֶ
ַּב'ַּיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני' (ֵעֶקב ֶרֶמז תתעא) מּוָבא ִסּפּור ִנְפָלא ְּבִעְנָין ֶזה:

ה ַאַחת ֶׁשִהְזִקיָנה ַהְרֵּבה, ּוָבאת ִלְפֵני ַרִּבי יֹוִסי ֶּבן ֲחַלְפָּתא,  ה ְּבִאּׁשָ "ַמֲעֹשֶ
ָאְמָרה ֵלּה: 'ַרִּבי, ִהְזַקְנִּתי יֹוֵתר ִמַּדאי ּוֵמַעְכָׁשו ַחִּיים ֶׁשל ִנּוּול ֵהם, ֶׁשֵאיִני 
טֹוֶעֶמת א ַמֲאָכל ְוא ַמְׁשֶקה ַוֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ְלִהָּפֵטר ִמן ָהעֹוָלם'. ָאַמר 
ָלּה: 'ָמה ִמְצָוה ַאְּת ְלמּוָדה ַלֲעׂשֹות ְּבָכל יֹום?' ָאְמָרה לֹו: 'לְמוּדָה ֲאִני, 
ֲאִפּלוּ ֵיׁש ִלי ָּדָבר ָחִביב, ֲאִני ָמַנַחת אֹותֹו ּוַמְׁשֶּכֶמת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבָכל 
יֹום'. ָאַמר ָלּה: 'ִמְנִעי ַעְצֵמ ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְׁשָׁשה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה'. 

ִליִׁשי ָחְלָתה ָוֵמָתה".  ָהְלָכה ְוָעְׂשָתה ֵּכן, ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַהּכֵֹהן ָהִאיָתָמִרי ֵהִעיר, ֶׁשַאף ֶׁשִּלְכאֹוָרה ִמַּצד ַהִּדין ָאסּור ָהָיה 
ה זֹו ֵעָצה ֶׁשְּתָקֵרב ֶאת מֹוָתּה, ִמָּכל  יא ְלִאּׁשָ ְלַרִּבי יֹוִסי ֶּבן ֲחַלְפָּתא ְלַהּׂשִ
ָמקֹום ָעָׂשה זֹאת ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו ְּבֵני ּדֹורֹו ְּבאֶֹפן מּוָחִׁשי ֵּכיַצד ַהַהְׁשָּכָמה 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַמֲעִניָקה ָלָאָדם ֲאִריכּות ָיִמים. ּוִמּתֹו ָּכ ִיְתַחְּזקּו ְּבִקּיּום 
ֻמָּתר   ַהּצֶֹר ְּבֵעת  ִּכי  א)  נד  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ִלְּמדּונּו  ֶׁשֲהֵרי  זֹו.  ִמְצָוה 
קכו): "ֵעת  קיט  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ָׁשַמִים,  ְּכבֹוד  ְלַמַען  ִאּסּור  ְּדַבר  ַלֲעׂשֹות 

ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת" ('ִמְדַרׁש ַּתְלִּפּיֹות' ֵעֶר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת). 

ְלַמֲעֶרֶכת ָעלֹון 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ָׁשלֹום ַרב!

ְלִחּזּוק  ְמבֶֹרֶכת  ְּכָבָמה  ְמַׁשֵּמׁש  ַהִּנְכָּבד  ֶׁשֲעלֹוְנֶכם  ֱהיֹות 
ֲעִנַּית ָאֵמן, ְוַרִּבים ִמְתַחְּזִקים ִּבְזכּותֹו ְּבִמְצָוה ִנְפָלָאה זֹו, ַוֲאִני 
ַהָּקָטן ְּבתֹוָכם, רֹוֶאה ֲאִני ְלַעְצִמי ִּכְזכּות ְלַסֵּפר ָלֶכם ַעל ֵנס 
ָּגדֹול ֶׁשָּזְכָתה ִמְׁשַּפְחֵּתנּו ִלְראֹות ְּבֶׁשל ִהְתַחְּזקּוֵתנּו ְּבִמְצַות 

ֲעִנַּית ָאֵמן. 

ָהָיה ֶזה ְּבֵעת ֶׁשֲאִחי ַהָּצִעיר ָחָלה, א ָעֵלינּו, ְּבַמֲחָלה ָקָׁשה, 
ַהִּנְכָּבד,  ֲעלֹוְנֶכם  ֶׁשל  ָקבּוַע  ְּכקֹוֵרא  ְלַחָּייו.  ַסָּכָנה  ְוִנְׁשְקָפה 
ָרִאיִתי ְּבָׁשִנים ָעָברּו ֶׁשְּבָפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה ֶהֱאַרְכֶּתם ְּבִדְבֵרי 
ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות מז א): "ָּכל ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן – ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו 
ֶׁשּסֹוֵפי  ַהּתֹוָספֹות  ִמַּבֲעֵלי  ֶרֶמז  ֵהֵבאֶתם  ְוַאף  ּוְׁשנֹוָתיו", 
ֵהם  ַּבָּיִמים"  ָּבא  "ָזֵקן  א):  כד  (ְּבֵראִׁשית  ַהָּפסּוק  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות 
'ָאֵמן'. ֶהְחַלְטִּתי ְּבִעְקבֹות זֹאת ְלִהְתַחֵּזק ּוְלַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, 
ַחר ֶׁשָּבֶהן מֹוִדים ָאנּו ַעל ַהַחִּיים  ּוִבְמֻיָחד ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ְוַעל ַהְּבִריאּות.

ִהְבִריא  ָנה  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית  ָׁשל  ְּתקּוָפה  ַאֲחֵרי  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי 
ָאִחי ַלֲחלּוִטין ְוָׁשב ְלַאְרצֹות ַהַחִּיים ְּכֶאָחד ָהָאָדם. ְּבִעּצּוָמּה 
ַׁשְרנּו  ְיׁשּוָעתֹו,  ְלֶרֶגל  ֶׁשֶּנֶעְרָכה  ַההֹוָדָיה  ְסֻעַּדת  ֶׁשל 
יר ַהּנֹוָדע ֶשֻׁהְלַחן ַעל ַהָּפסּוק (ִמְׁשֵלי ג  ְּבִהְתַלֲהבּות ֶאת ַהּׁשִ
ב): "ִּכי אֶֹר ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו ָל", [ָּבַחְרנּו 
'ַחִּיים']. ּתֹו ְּכֵדי  ם  ְּבִׁשיר ֶזה ִמּשּׁום ֶׁשהֹוַסְפנּו לּו ֶאת ַהּׁשֵ
ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֶאת  ְּבמִֹחי  ב  ְמַחּׁשֵ ַעְצִמי  ֶאת  ָמָצאִתי  ִׁשיָרה 
ְוַאַחת  ִתְׁשִעים  ַלִּמְסָּפר  ִהַּגְעִּתי  ּוְלַתְדֵהָמִתי  ַהָּפסּוק,  ֶׁשל 

ְּבִדּיּוק, ַּכִגּיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן'! 

ֵאין ִלי ִמִּלים ְלהֹודֹות ָלֶכם ַעל ְּפֻעּלֹוֵתיֶכם ָהַרּבֹות. ֲאִני ָּבטּוַח 
ְוַהְּיׁשּועֹות,  ָהְרפּואֹות  ַעל  ַרּבֹות  ָלֶכם  ַחָּיב  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם 

ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשִּנְׁשָּפִעים ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן.

ּכֹה ֶלָחי,
ב.ל.

ְנִתיבֹות.

ִנָּתן ִלְׁשַח ִמְכָּתִבים ְלַפְקס ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102
gmail.com@9139191 :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל 

ֶקר ַמת ַהּבֹ ּכָ ִניִנים ַעל ַמֲעַלת ַהׁשְ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןּפְ ִמְכּתָ
ָך ׁשְ ַחת ֲאַבּקֶ ֶר+ ֱאמּוִנירׁשַ ִאּגֶ

נֹוַלד  ָזָצ"ל  הּוְטֶנר  יֹוֵאל  ַחִּיים  ַּב"ר  ִיְצָחק  ַרִּבי 
תרצ"ה  ִּבְׁשַנת  תרס"ו.  ִּבְׁשַנת  ֶׁשְּבּפֹוִלין  ְּבַוְרָׁשא 
ִּכֵהן  ָׁשם  יֹוְרק,  ֶׁשִּבְניּו  ִּבְּברּוְקִלין  ְלִהְתּגֹוֵרר  ָעַבר 
ְּכרֹאׁש ְיִׁשיַבת 'ַרֵּבנּו ַחִּיים ֶּבְרִלין'. נֹוַדע ְּבִׁשעּוָריו ַהִּנְפָלִאים ֶׁשִהְׁשִּתית ַעל ִמְׁשָנתֹו 

ֶׁשל ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג ְוָראּו אֹור ְּבִסְדַרת ַהְּסָפִרים ַהּנֹוַדַעת 'ַּפַחד ִיְצָחק'. 

ִסּפּונֹו  ֶׁשַעל  ַהָּמטֹוס,  ֶאת  ְמַחְּבִלים  ָחְטפּו  ָּבָאֶרץ  ִמִּבּקּור  ְּבחֹוְזרֹו  תש"ל  ִּבְׁשַנת 
ָׁשָהה ַיַחד ִעם ִאְׁשּתֹו, ִּבּתֹו ַוֲחָתנֹו, ְוֵהם ֻהְחְזקּו ְּתקּוָפה ְקָצָרה ַּבֶּׁשִבי ְּבָעָמאן ִּביַרת 
ַיְרֵּדן. ִּבְׁשַנת תשל"ט ָעָלה ְלִהְתּגֹוֵרר ָּבָאֶרץ. ִנְפַטר ְּבכ' ְּבִכְסֵלו תשמ"א ְוִנְטַמן ְּבַהר 

ַהֵּזיִתים. 

ֲהָלָכה ֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ּכַ יב ִלְבָרָכה ּכְ ְלַהְקׁשִ
ֵיׁש  'ָאֵמן'  ֶׁשַּלֲעִנַּית  ָלֻעְבָּדה  ֵּביתֹו  ָּבֵאי  ֶאת  ְמעֹוֵרר  ָהָיה 
ִּבְרַּכת  ַעל  'ָאֵמן'  ַּכּוַָנת  ּדֹוָמה  ְוֵאיָנּה  ַמְׁשָמֻעּיֹות,  ַּכָּמה 
ֵיׁש   ְלִפיָכ ַּבָּקָׁשה.  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָרָכה  ַעל  ְל'ָאֵמן'  ֶׁשַבח 
ְלַהְקִׁשיב ֵהיֵטב ַלְּבָרכֹות ְּכֵדי ָלַדַעת ַעל ֵאיזֹו ֵמֶהן עֹוִנים. 
(ַסְנֶהְדִרין  ְּבאֹוְמָרם  ֲחָכִמים  ָרְמזּו   ְלָכ ִּכי  ְוָאַמר  ְוהֹוִסיף 
ַּכֲאֶׁשר   – ְּבָרָכה"  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשִּנְּתָנה  ֵּדָעה  "ְּגדֹוָלה  א):  צב 
ִנָּתן  ֲאַזי  ַהְּבָרָכה,  ִמְּתִחַּלת  ְלַהְקִׁשיב  ַהַּדַעת  ֶאת  נֹוְתִנים 

ַלֲענֹות ָעֶליָה 'ָאֵמן' ָּכָראּוי ('ֶּכֶתר ְמלּוָכה' עמ' רעב). 

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ת ָאֵמן ּבְ ַמֲעַלת ֲעִנּיַ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ
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ליקוט ועריכה: יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת וישלח

מחברים  והתלמידים  הבנים  להרחיק 
רעים העלולים להשפיע עליהם לרעה !

נלמד מהפסוק: "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו" 
(פרק לב-יב)

מבאר הגאון רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל (בספרו בית הלוי) כי 
יעקב אבינו התירא משני הדברים: גם מפני שפיכות דמים - אם ילחם 
נגדו, וגם מפני התקרבות יתירה של עשו - אם יכרות עמו ברית שלום. 
ומכיון ש"גדול המחטיאו יותר מן ההורגו" ביקש קודם כל: "הצילני נא 
מיד אחי" - מפני אחוותו של זה. ורק אחר כך "מיד עשו". שכן הפחד 
שצריך להיות מ"עשו" הוא בראש ובראשונה כאשר הוא "אחי" - כשיש 
עמו קשרי ידידות ואחוה, וככל שיותר נתרחק מאחוותו של עשו ונקיים 

"ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי", כן תקטן הסכנה ממנו...
התורה האריכה לפרט את הדרכת יעקב לעבדיו כפי שנאמר: "כי 
יפגשך עשיו אחי ושאלך לאמר למי אתה ואנה תלך ולמי אלה 
לפניך. ואמרת לעבדך ליעקב מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו. ויצו 
גם את השני לאמר כדבר הזה תדברון אל עשיו במוצאכם אותו".

ותמוה: מה רוצה התורה ללמדינו בריבוי השאלות "למי אתה ואנה 
תלך..." ולשם מה הוצרכה לפרט שאומר כן גם לשני וגם לשלישי?!

מה  בהקדם  פ"ט)  הדת  חומת  (בספרו  חיים  החפץ  ביאר  אלא 
שלכאורה צריך להבין: הרי האבות הקדושים קיימו את כל התורה, 
חז"ל  והרי  עבדיו,  עם  דורון  שלח  כיצד  יעקב  על  יפלא  וא"כ 
אומרים: המוכר עבדו לעכו"ם קונסין אותו עד עשרה בדמיו מפני 
שהפקיעו מהמצוות, נמצא שאם ישארו העבדים אצל עשיו ישארו 

נכרים כמותו?!
אלא התרוץ הוא שיעקב אכן התבונן שעשיו בערמומיותו ישאל 
או  העבדים  את  גם  כולל  לו,  ששלח  הדורון  האם  השאלה,  את 
לא. אשר על כן הדריך יעקב את עבדיו: "והיה כי יפגשך עשיו 
אחי ושאלך למי אתה..." היינו שישאל למי שייך אתה עצמך האם 

לדורון או לא?
ליעקב",  לעבדך   - "ואמרת  לעשיו:  לענות  העבד  צריך  זה  ועל 
כי רק הדורון עצמו שלוחה לאדוני לעשיו, אבל אני העבד, צריך 
לשוב ליעקב. והודיעה לנו התורה שכן ציוה יעקב גם לשני וגם 
לשלישי וכן לכל ההולכים אחרי העדרים ש"כדבר הזה תדברון אל 
עשיו". והיינו שכולם, ללא יוצא מן הכלל, צריכים לשוב ליעקב 

ולא להשאר עם עשיו.
מעתה נלמד בעצמנו: אם כך היה זהיר יעקב לשמור את עבדיו 
שישובו אליו ולא יושפעו חלילה מעשיו, על אחת כמה וכמה היה 
זהיר בכך על בניו, שבטי י-ה, לצוות אותם לדרך ה' ולהרחיקם 
מהשפעת עשיו ואנשיו (וכפי שנאמר בהמשך "אתנהלה לאיטי לרגל 

המלאכה ולרגל הילדים...")

שבת קודש טז כסלו תשפב: הדלקת נרות: ירושלים: 4:02 תל-אביב: 4:17 חיפה: 4:06 מוצאי שבת: ירושלים: 5:16 תל-אביב: 5:18 חיפה: 5:16 ר"ת: 5:54
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במקום שצריך "הבדלה" אין מיזוג!
הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל אמר פעם: ביין של 

כוס הקידוש אפשר למזוג מים לתוך הכוס, אבל בכוס של 
הבדלה אין למזוג. אין לערב משקה אחר פרט ליין. ללמדינו: 

כי במקום שצריך הבדלה אין מיזוג...!
עם  המחלוקת  של  הסוערת  בתקופה  בשנים,  עשרות  לפני 
תנועת המזרחי שחברה לחילונים, ואשר גרם לפילוג ביהדות 
החרדית עקב יסוד "הרבנות הראשית", נכנס הנגיד מר סלוצקי 
מאוסטרליה לביתו של רבי יוסף חיים. הוא ניסה את כוחו 
בתיווך, בטענו שזה נראה משונה מאוד בעיני העולם שדוקא 

היהדות החרדית מפולגת.
רבי יוסף חיים זוננפלד שהתייחס בהבנה לתמימותו וכנותו 
של מר סלוצקי, רצה לרמוז לו כי בנסיבות הקיימות, כאשר 
היהדות  בגוף  ציפורניהם  את  עמוק  נעצו  החילוניים  החוגים 
הדתית, אין מקום לתיווך ולהתחברות, והבהיר לו את הדבר 

באמצעות רמז בפרק ל"ד שבתהילים, שם נאמר:
"לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך". הפסוקים בפרק זה 
מסודרים לפי סדר א'-ב', ומכל סדר הא"ב חסר האות "ואו". 

מדוע קופחה האות ו' במזמור הזה?
התשובה: מכיון שאות ו' היא אות החיבור, והואיל והפרק 
עוסק בשינוי טעם - "לדוד בשנותו את טעמו", בא ללמדינו, 

שבמקום שיש "שינוי" אין חיבור!
עפ"י חכמת חיים

לל 
ללחום נגד הדעות הפסולות...

כאשר הגיעה לאזני הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל שמועה 
מרחוק כי בקהילת ה'חלאבים' "שערי ציון" בברוקלין, עומדים 
למנות כמחנך, אדם בעל דעות פסולות, יצא ללחום מלחמת 

חרמה במגמה זו, כדי להדוף את הסכנה הרוחנית מפירצה זו.
כתב הרב צדקה וחתם בדם לבו ב"גילוי דעת" נדיר בחומרתו 
בו  ישראל  בארץ  הספרדיות  הישיבות  ראשי  ע"י  שפורסם 

נאמר בין השאר:
"אנו גוזרים בגזירת התורה שאסור ללמוד תורה מפיו ומפי 
כתביו, ולא לסייע בידו להיות מחנך ומדריך, דבר שמעמיד 
בסכנת חורבן את הדת והאמונה הצרופה בקהילה, ואחריתה 
מי ישורנו, מלבד ההשלכות על שארית הפליטה של קהילות 

וזאת ליהודההקודש די בכל אתר ואתר"...



ולא  הבורא  שחננו  בחלקו  לשמוח 
להתאוות ליותר מהנצרך לו !

(פרק  כל"  לי  יש  וכי  אלוקים  חנני  "כי  מהפסוק:  נלמד 
לג-יא)

מסתפקים  בידם,  מעט  שיש  אפילו  הצדיקים  דרך  כי  יקר:  הכלי  ומפרש 
בו ושמחים בחלקם, ונראה כאילו יש להם כל, אבל עשו אמר "יש לי רב", 
כי הרשעים אעפ"י שיש להם כל כסף וזהב שבעולם, מכל מקום נראה להם 
שעדיין הם חסרים. ואמנם, יש להם רב אבל לא כל צרכם, כי "יש בידו מנה 

רוצה מאתיים"...
בתחילת פרשתינו יעקב שולח לעשיו לאמר: "ויהי לי שור וחמור" וגו' 
(לב-ו). ונשאלת השאלה: הרי כבר קבעו לנו חז"ל שאין "ויהי" אלא לשון 
צער, וא"כ תמוה, איזה צער יש לו ליעקב במה שחננו ה' בבהמות וצאן 

לרוב, שמביע זאת בלשון "ויהי"?
ונראה לבאר, בדרך צחות, עפ"י המסופר (במד"ר שה"ש פ"ח) על רבי 
יוחנן שטייל עם תלמידו מטבריה לציפורי, והראה לו אחוזות ושדות 
שהיו שלו ומכרן כדי לעסוק בתורה. בכה התלמיד על אובדן רכושו של 

רבי יוחנן. הסביר לו רבי יוחנן: מכרתי דבר שניתן בששה ימים [ששת 
ימי המעשה] וקניתי דבר שניתן בארבעים ימים [היא התורה הקדושה].
רואים מכאן עד כמה גדולה היתה אהבת התורה של רבי יוחנן, עליו 
ביתו  הון  כל  את  איש  יתן  "אם  בשה"ש:  הפסוק  את  דור  אותו  קרא 

באהבה" - שאהב רבי יוחנן את התורה - "בוז יבוזו לו".
את  שהעדיף  משום  רכושו  כל  מכר  יוחנן  רבי  אם  להבין,  צריך  אך 
עסק התורה על פני כל עסק אחר, מדוע לא יכל לשכור אנשי מקצוע 
שיטפלו בשדותיו והוא ימשיך לעסוק בתורה באין מפריע?! אלא הרגיש 
רבי יוחנן שאם הוא רוצה להשתלם בתורה ולעלות במעלותיה, להגדיל 
תורה ולהאדירה, מוכרח לנתק עצמו לגמרי מכל ענייני הממון והפרנסה, 
שמחשבתו לא תהיה טרודה כלל בעניני העוה"ז, ולשם כך אין מנוס אלא 

להתפטר לגמרי מכל שדותיו.
וזו באמת היתה בקשתו של יעקב אבינו שביקש רק "לחם לאכול ובגד 
(וכן בכלי יקר) שזו בקשת הצדיקים מאת  ללבוש" וכמו שכתב החוה"ל 
ה' לתת להם רק ההכרחי למחייתם כדי שליבם יהיה פנוי לגמרי לעסק 

התורה ועבודת ה'.
ואולם למעשה, כידוע, יצא יעקב מבית לבן, כשהוא עשיר גדול כלשון 
ועבדים  ושפחות  רבות  צאן  לו  ויהי  מאד  מאד  האיש  "ויפרוץ  הפסוק 
וגמלים וחמורים", ועל כך התאונן יעקב בצער, "ויהי" לי וכו' אין "ויהי" 

אלא לשון צער על הנסיון הקשה של העושר.
וכמו שמסופר על החפץ חיים שהתענה פעם תענית חלום וסיפר לבני 

ביתו כי חלם שנעשה עשיר. ועל כן התענה. תמהו אנשי ביתו: "כלום על 
חלום כזה צריך לצום?"

והשיב להם: ממה נפשך עלי לצום, שהרי אמרו חז"ל: "אין חלום בלי 
דברים בטלים". ואם "הדבר בטל" בחלום הוא מה שחלמתי שאהיה עשיר, 
בהכרח שהרהרתי בלבי שאני חומד להיות עשיר, (שהחלומות הולכים אחר 
הרהור הלב) ואין זה נאה להרהר כך. ואם לא הרהרתי ברצון להיות עשיר, 
אלא שכך נגזרה הגזירה שישראל מאיר יהיה עשיר... א"כ בוודאי שעלי 
לצום לנוכח גזירה נוראה זו"... (וראה מסגרת על ר"א וסרמן זצ"ל ורא"י 

זלזניק זצ"ל).
על הפסוק בפר' בחוקותי "ואכלתם לחמכם לשובע" (ויקרא כח-ה) פירש 
רש"י: "אוכל קמעה והוא מתברך במעיו". ותמה הגאון רבי משה פיינשטיין 
זצ"ל (בשו"ת אגרות משה ח"ו יו"ד סי' עא) איזה צורך יש בברכה זו? הרי 
בפסוקים הקודמים נאמר שהקב"ה יתן ברכה מרובה שהארץ תתן יבולה 
והעץ פריו וישיג דיש את בציר... ואם יהיה להם כזה שפע רב של אוכל, 

מה צריך עוד לברכה "אוכל קמעה ומתברך"?!
וביאר רבי משה, שאף שיש ברכה מרובה ושפע רב של אוכל, בכ"ז 
האדם השלם יודע לצמצם תאוותיו להנאת הגוף רק למה שיש לו צורך 
בו, והוא יודע ששפע הברכה שנתן השי"ת אינו בשביל שיוכל להיות זולל 
וסובא, אלא כדי שישיג בקלות מה שצריך לבריאות הגוף ולימי העונג 

והשמחה כשבתות וימים טובים ושמחה של מצוה.
לפיכך נתן הקב"ה גם ברכה זו [של אוכל קמעה ומתברך במעיו] שלא 
יצטרך האדם השלם לעסוק הרבה באכילתו ושתייתו, אלא שגם בקימעה 

שיאכל, יתברך שיהיה שבע וטוב לו.
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"שפר עליך חלקך יותר מאחרים..."
וסרמן  אלחנן  רבי  הגאון  של  בתלמידו  מעשה 

ונגנבו  גדול  בסכום  נדוניה  וקיבל  שהתארס  זצ"ל 
המעות ממנו. אמר לו רבי אלחנן: "היה שמח בחלקך! 
בידוע שכספי הנדוניה אין הברכה שורה בהם, אלא 
יש מי שאינו זוכה וכסף הנדוניה מושך אותו למסחר 
שנים אחדות, ובנתיים מסיח את תלמודו מלבו. אח"כ 
גם מפסיד כספו נמצא קרח מכאן ומכאן. לא תורה 

ולא סחורה".
"לעומתו, יש מי שמפסיד כספו במהרה, בעוד שסיפק 
בידו לשוב לתורה. ויש שזוכה עוד יותר: שתיכף ומיד 
ואינו  לטמיון,  מעותיו  יורדים  לחופה  כניסתו  לאחר 

מספיק אפילו לצאת מעט מעולמה של תורה.
הפטיר רבי אלחנן: "צא וחשוב מה מאוד שפר עליך 
חלקך, והצלחת הרבה יותר מאחרים, כי הרי הפסדת 

את כספי הנדוניה עוד לפני החתונה..."
אור אלחנן

ת
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"אני חייב להם תודה..."
סכום עתק ירש הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק 

זצ"ל (ראש ישיבת עץ חיים) מסבו, אבי אמו, שהיה 
בו כדי לרכוש בנין גדול בירושלים. בשל היותו יתום 
ניתן  שנתיים),  בן  בהיותו  נפטרה  הצדקנית  (אמו 
הסכום לאפוטרופסים שהפקידו אותו בבנק בתוכנית 

חסכון סגורה למשך שנים רבות.
ביקש  בתו,  את  יעקב  אברהם  רבי  השיא  כאשר 
לברר מה עלה בגורל הכסף, והתברר לו שכמעט כל 

הכסף ירד לטמיון, ונותר ממנו סכום אפסי.
שאלוהו בני המשפחה: האם אינך מקפיד על אותם 

אפוטרופסים שהניחו את כספך על קרן הצבי?"
הרי  "להקפיד?  יעקב:  אברהם  רבי  להם  השיב 
אני חייב להם תודה על כך! הרי אם היה לי בנין 
והייתי  מהלימוד  אותי  מוציא  היה  זה  להשכרה, 
טרוד בזה רבות, ובוודאי שלא הייתי מספיק ללמוד 
וללמוד  לשבת   הקב"ה  זיכני  כעת,  ואילו  כראוי. 
כך  על  שמח  ואני  השנים,  כל  הנפש  במנוחת 

הלמות עמליםביותר!"

רק "לחם לאכול"...
מעשה בתלמיד ישיבה שסעד לבו בפת שחרית. 

הוא מרח חמאה על הפרוסה, והוסיף למרוח באותה 
בלבו,  ספק  עלה  ארוחתו  כשסיים  ריבה.  גם  סכין 
האם ניקה את הסכין היטב מהחמאה, קודם שמרח 
בה את הריבה או שמא לא, והריבה שנותרה נעשתה 

חלבית.
הוא ניגש להגרי"ש אלישיב זצ"ל ושאל אותו מה 
דינה של הריבה, בסיטואציה כזו, האם היא חלבית 
הוא  השאלה.  לשמע  אלישיב  הרב  נדהם  לא?  או 

הביט בפליאה על פני הבחור ושאלו בתמהון:
לשם מה צריך למרוח על הלחם גם חמאה וגם 
ואם  בבקשה,  חמאה  למרוח  רוצה  הנך  אם  ריבה? 
אתה רוצה למרוח ריבה, גם זה טוב. אבל גם וגם, 

אתמהה.
בחור  לאותו  נוקבת  תוכחה  זו  בשאלה  והיתה 
בן תורה, היאך יתכן להיות שקוע כל כך בתאוות 
הגשמיות, בעוד חז"ל מפליגים ללמדינו עד כמה יש 

להסתפק בהכרחי כדי להשיג את קניני התורה.
הלמות עמלים - ח"ב



לנהוג בסבלנות ובנחת עם הזולת ולא בכעס ובהקפדה!
נלמד מהפסוק: "והחריש יעקב עד בואם" (פרק לד-ה)

מה  על  לכעוס  ימהר  ולא  בסבלנות  להתאזר  לאדם  שראוי  מכאן,  ללמוד  הרלב"ג  וכתב 
שעשו נגדו, אלא להמתין בישוב הדעת, כמו שמצינו אצל יעקב שהחריש עד בואם של בניו 

מן השדה, כדי שיתייעצו יחדיו מה לעשות.
הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל היה אומר (מובא בספרו לב אליהו - ח"ב): הבה נתבונן, 
שמעון ולוי עלה בלבם פעם אחת בכל ימי חייהם משהו מן הכעס על שטימאו דינה 
התאזרו  ולא  כעסם  להראות  שמיהרו  מפני  אלא  כך,  על  לכעוס  ראוי  והיה  אחותם, 
בסבלנות ליטול עצה מאביהם, נענשו נוראות לדורות עולם שהוכיחם אביהם: "אחלקם 
ביעקב ואפיצם בישראל". ולא עוד אלא שחקוק עליהם בתורה הקדושה: "ארור אפם כי 

עז ואברתם כי קשתה" ומה נענה אנחנו שמתמלאים בחרון וכעס על כל דבר!
רגיל היה הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל לפרש את הכתוב (ויקרא ב-יא) "כי כל שאור 

וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'" בביאור מקורי משלו וכך אמר:
ה"שאור" רומז על פנים זעופות, פנים חמוצות. ה"דבש" על מתיקות ועריבות. ובכן, כל 
מי ששאיפתו להיות אדם השלם, חייב לדעת אימתי לאחוז במדה זו של "שאור" ולהזעיף 
פנים, דהיינו כשנתקל בעוברי עבירה וכיוצא בזה, ואימתי להראות פנים שוחקות ומתק 
כולו   - שאור"  "כל  בבחינת  שהוא  מי  אבל  ית"ש,  רצונו  כשעושים  דהיינו  שפתיים, 
חמיצות, שמזעיף פנים אף לשומרי תורה ומצוות, או שהוא בבחינת "כל דבש", כולו 
מתיקות לכולם, גם לעוזבי התורה ח"ו עליו הכתוב אומר "לא תקטירו ממנו אשה לה'".
ומה הרפואה לכעס? כותב רבינו תם (בספר הישר פ"ו): "רפואת הכעס היא שנדע מה הם 
הכוחות אשר יעוררו הכעס ונהפוך אותם. ונאמר, כי סיבת הכעס תהיה ממיעוט ישוב הדעת, 
ומרוב  כעסו,  לכבוש  יורוהו  אשר  והמשכילים  החכמים  חברת  ומחסרון  הכועס,  ומסכלות 
התחברותו אל הכסילים והרשעים. ומפני אשר לא יכיר כמה מדה מגונה יש בכעס, ולא יכיר 
כמה מדות טובת יש בסבל ואורך אף, כי כל המאריך אפו, לעולם לא יתחרט, רק כל מעשיו 

שובה ונחת, ככתוב: (משלי טז-לב) "טוב ארך אפים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר".
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הבלגה עם "מסילת ישרים"...
סיפר רבי אברהם אלבוים שליט"א: 

משה  רבי  הגאון  יצא  כאשר  אחד,  "יום 
באר  ישיבת  (ראש  זצ"ל  שפירא  שמואל 
יעקב) מהיכל הישיבה, ניגש אליו תלמיד 
אדם  שעשה  עצום  עוול  על  לו  וסיפר 
וכלפי  בפרט  הישיבה  ראש  כלפי  אחד 
הישיבה בכלל. אני ששמעתי את הסיפור 
הזדעזעתי, ואולם רבי משה שמואל נותר 
נוגעים  הדברים  אין  כאילו  ורגוע,  שליו 
אליו. הוא המשיך לפסוע בשתיקה לכיוון 

ביתו כאילו לא אירע מאומה.
המשיך אותו תלמיד וסיפר לראש הישיבה 
בסערת נפש, כי האדם ההוא נמצא עכשיו 
בישיבה על מנת להמשיך במעשיו הנלוזים! 
כאשר שמע זאת רבי משה שמואל, נעצר, 
וביקש מהתלמיד שירוץ ויביא לו מהיכל 

הישיבה ספר 'מסילת ישרים'.
לידי  הספר  את  התלמיד  הגיש  כאשר 
ראש הישיבה, פתח אותו באחד הפרקים 
המדברים בגנות הכעס והחל קורא ומשנן 
פעמים.  מספר  וברטט  בנעימה  לעצמו 
לאחר מכן סגר את הספר ושוב לא הגיב 

הלמות עמליםיותר על הסיפור...

 - הדור  מזקני  עצה  ליטול 
חכמי התורה קודם כל פעולה 

חשובה וגורלית !
נלמד מהפסוק: ויקחו שני בני יעקב" (לד-כח)

נהגו  ואעפי"כ  היו  "בניו  (מהמד"ר):  רש"י  וכתב 
שלא  בניו.  שאינם  אנשים  כשאר  ולוי  שמעון  עצמן 
עליהם  שהיה  ומסתבר  עכ"ל.  ממנו".  עצה  נטלו 
אביהם,  שהוא  מחמת  רק  לא  מיעקב  עצה  ליטול 
אלא גם מצד היותו זקן שקנה חכמה, כדברי חז"ל 
את  מעמידין  זקנים  לעולם  שמות-ג):  (במד"ר 
זקנים  להם  כשיש  עומדין?  ישראל  אימתי  ישראל. 
שכל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל". ואמרו 

חז"ל (קידושין לב:) אין זקן אלא מי שקנה חכמה.
במכתב מעניין שכתב הגאון רבי משה פיינשטיין 
זצ"ל כתשובה לאדם ת"ח "קנאי" שהחזיק עצמו 
על  ולחלוק  לתקוף  לעצמו  והרשה  גדול,  לידען 
הכרעות הלכתיות שפירסם רבי משה, השיב לו 
רבי משה בדברים נוקבים ומאלפים מהם ניתן 
וכך  טהורה,  תורה  דעת  של  כוחה  מהיכן  ללמוד 

כתב (באגרות משה אה"ע ח"ב סימן יא):
"הנה קיבלתי מכתבו הארוך מאוד המלא דברי 
תוכחה על כל גדותיו... אבל האמת שאין בדברים 
שכתבתי ושהוריתי שום דבר שיגרום ח"ו איזה 
חילול בטהרת וקדושת ישראל, אלא תורת אמת 
כת"ר  של  והערעור  הראשונים,  רבותינו  מדברי 
דעות  מידיעת  שבאים  מהשקפות  בא  זה,  על 
חיצוניות שמבלי משים משפיעים אף על גדולים 
בחכמה להבין מצות השי"ת בתורה"ק לפי אותן 
הדעות הנכזבות אשר מזה מתהפך ח"ו האסור 
למותר והמותר לאסור ומגלה פנים בתורה שלא 
ולא  מהם  לא  שאיני  ב"ה  ואני  הוא...  כהלכה 
מהמונם, וכל השקפתי היא רק מידיעת התורה 
וסברות  חיצוניות  מידיעות  תערובות  שום  בלי 

בדויות מהלב כלום"... עכ"ל.
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פתרון החלום אחר הפה...
סיפר הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל: פעם ניהל הגאון רבי חיים סולובייצ'יק 

זצ"ל דין תורה, ובחוץ עמדה אשה וצווחה ומיררה בבכי ולא היתה מוכנה לעזוב 
את ביתו של רבי חיים לפני שתשיח לפניו את צערה. בני הבית היו נבוכים. רבי 
חיים ישב עם בית דינו והיה עסוק בשמיעת בעלי הדין, ופה עומדת אשה אומללה 

ושבורת לב שא"א לדחותה ומתעקשת לפגוש את המרא דאתרא מיד.
את  הכניס  הוא  המתרחש,  על  לעמוד  וביקש  הקולות  את  חיים  רבי  שמע 
האשה והתעניין מה בפיה. היא סיפרה לו, שהיום עומדת היא להכניס את בתה 
לחופה, אך ליבה נוקפה, כי בלילה חלמה שנגזר על בתה ל"ע לחלות במחלת 

השיגעון חלילה, והיא מעדיפה עקב כך לבטל את השידוך...
שמע רבי חיים את צרתה ולחש לה דבר-מה. או-אז היא עזבה מיד את הבית 

רגועה ושמחה, ובתה נכנסה לחופה בזמן המיועד.
שאלו אחר כך את רבי חיים מה פשר הלחש ואיך היא נרגעה, סיפר רבי 
חיים בחיוך שהרי כל החלומות הולכין אחר הפה לפיכך אמרתי לה שפתרון 
החלום הוא כי בתה תעלה, בע"ה, מעלה מעלה על במתי ההצלחה ותיהפך תוך 
זמן קצר לאשה עשירה מאד, ומכיוון שרוב הגבירים סובלים משיגעון זה או 

מים חייםאחר, לכן היא חלמה את מה שחלמה.
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הנוטל עצה מהזקנים אינו נכשל...
העתיקה  העיר  את  כבר  כבשו  שהערבים  לאחר  תש"ח,  מלחמת  בימי 

ויהודים נלקחו בשבי. נאלצו גם הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל ובני משפחתו לנוד 
מדירה לדירה מפני האויב המתקרב.

והנה צילצל אחד מבכירי השילטון בארץ וביקש בדחיפות להוועץ עם הגרי"ז: 
מאת  שלום  ולבקש  ירושלים  על  לוותר  החליטו  לפיכך  הנשק,  שאזל  כיון 

הערבים, האם נכון הדבר לעשותו?
"מה תאמרו להם, שאתם רוצים שלום. אזי הם יבינו  השיב להם הגרי"ז: 
רח"ל.  ביהודים  וישחטו  ח"ו  יבוא  הם  אז?  יעשו  ומה  חלשים,  שאתם  ממכם 

לפיכך אל תאמרו להם כלום ולא יוודע ממכם מאומה.
שמעו אנשי השלטון לעצתו של הגרי"ז, ובדיוק באותו יום פסקו הערבים ולא 
נלחמו כלל, וגם מצד היהודים לא נחלמו שהרי לא היה להם נשק... רק למחרת הגיע 

תורת חייםלפתע מטען כביר של נשק סובייטי שנשלח מצ'כוסלובקיה...



השנים שחלפו מאז התרחשות הסיפור, רק חידדו אצלי את 
ֶסר שלו - וכעת אני  מבקש לשתף אתכם בו. ַהּמֶ

במקום ְמגּוַרי התגוררו שתי קבוצות מאחינו בני ישראל, 
ְרָרה  וביניהם - איך נאמר זאת בלשון עדינה - ביניהם ׂשָ

'ִאי-ַהְתָאָמה'.

של  שתחילתה  חכמינו,  לימדונו  כבר  התחיל?  זה  איך 
מחלוקת היא בבחינת "פוטר מים". מישהו עושה חור דקיק 
בסכר, ואם החור לא ייסתם לאלתר המים יתפרצו ואחריתו 

עדי אובד...

כפי  לנהוג  השתדלתי  ואני  והתעצמה,  הלכה  אכן  המחלוקת 
שלימדוני רבותי שלא להתערב כלל. כביכול, "אני לא מקומי"... 
ואכן ברוך השם לא ידעתי אז - וגם אין לי מושג עד עצם היום 

הזה - מכל פרטי המחלוקת.

* * *

בשלב מסוים פנה אלי יהודי - שאני בדרך כלל סומך עליו 
ומקבל את דעתו - ושאל: "האם אינך חושש שנגרם לת"ח פלוני 
אומר  ולא  לחלוטין  מהמצב  מתעלם  שאתה  מכך  נפש  עגמת 

מילה כלשהי לטובתו?"

לשמור  ולהמשיך  להתערב,  שלא  ֶאֱעֹמָדה  משמרתי  על  אני 
על פלך השתיקה, אך יחד עם זאת ליבי ְנָקַפִני: שמא יש אמת 
בטענה? אולי אני באמת צריך לצאת מגדרי וליזום משהו מינימלי 
בכדי לחזק אותו? מי אומר שה"חופש" המוחלט שלקחתי לעצמי 
מהנושא הכאוב מצדיק את עצמו לחלוטין? עד שתתברר השאלה 
לא שיניתי ממה שקיבלתי על עצמי, אבל החלטתי שבאמת צריך 

לברר את השאלה הזו.

על  זצ"ל,  הדור  מגדולי  אחד  עבור  מכתב-שאלה  ניסחתי 
מנת להעבירו אליו דרך מכשיר הפקס - הכלי היחיד להעברת 

תקשורת מהירה בעת ההיא.

מאוד  באופן  ְמגּוַרי  מעיר  ת"ח  אותו  את  תיארתי  במכתב 
אוהד, סיפרתי על המחלוקת שהתפתחה, ושאלתי אם עלי לנקוט 
באיזו שהיא פעולה ביחס למצב. ואולי הרשות בידי להמשיך 

ולהתעלם.

לפני ששלחתי את השאלה לאותו גדול זצ"ל, העברתי את זה 
- דרך הפקס - לידיד טוב שאני סומך עליו.

המשפט  את  בשולי-הדף  הוסיף  זה,  את  קרא  הידיד 
"הכל בסדר, אתה יכול לשלוח" והעביר את זה בחזרה ֵאַלי 

דרך הפקס.

ֵאַלי?! ֵאַלי?!

* * *

כדי להבין את ההתרחשות, נחזור לאחור:

כמה דקות לפני שהידיד שלח לי את התשובה בפקס, שלחו 
לכך,  מּוָדע  היה  לא  ידידי  שדכן.  לאיזה  מכתב  שלו  מהפקס 

וכאשר ביקש לשלוח ֵאַלי פקס לחץ על חיוג-חוזר.

וכך הגיע הפקס - שהיה מיועד ֵאַלי - לאותו שדכן.

ומה עדיין לא סיפרנו? שאותו שדכן הוא אחיו של התלמיד-
חכם שבגינו התעוררה השאלה שרציתי לשאול!...

* * *

השדכן קיבל את הפקס, קרא אותו והבין שהפקס לא ממוען 
אותו  שיעביר  כדי  רק  שלו  לפקס  נשלח  אלא  אישית  אליו 
לאחיו... תיכף העביר אליו את המכתב, והתלמיד-חכם קורא בו 
י', מכבד אותו עד בלי די,  רֹוב ְלִלּבִ כיצד בן-עירו מכנה אותו 'ַהּקָ

ורק מתלבט האם הוא מחויב להתערב.

וכך, בעצם, הסתיים הענין - עוד לפני שהוא התחיל!

* * *

מסיים שולח הסיפור: הבורא-עולם ידע עד כמה אני לא 
גיסא  מאידך  כמה  עד  גם  אך  וכלל,  כלל  להתערב  רוצה 
אינני רוצה שאותו ת"ח יחשוב חלילה שאני... אז הוא סיבב 
שלו  לידיים  הישר  ייפול  שלי  שהפקס  "טעות-אנוש"  עבורי 

"במקרה".

כאשר עמד הידיד שלי על הטעות, מיהר לשלוח לשדכן פקס 
בנוסח "הפקס הקודם שנשלח אליך היה בטעות" - אך זה כבר 
היה מאוחר. הידיד התקשר והודיע לי שהקב"ה כבר סידר את 

הענין, ואין צורך לשגר את הפקס לגדול-בישראל...

זיכני השי"ת ובמשך כל השנים הייתי טוב עם שני הצדדים. 
כיום, בחלוף שנים, כמעט וכבר אין טינה בין הצדדים...

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל
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 ירא יעקב מאד ויצר לו" )לב, ח( "ו

.  "רא שמא יהרג. ויצר לו, אם יהרוג הוא את אחריםוי" י:  " מבאר רש
כמה  היו  אחת  בכפר  במשל:  מדובנא  המגיד  הסבירו  זה  פסוק 

 חולים, אולם לא היה בכפר רופא שיטפל בהם. 
רופא בעיר הסמוכה התגורר השר הממונה על המחוז, ובעירו דר  

יום אחד הרגיש  גדול. באותו הכפר התגורר אחד מקרובי השר. 
חוש קל בראשו, מיחוש שאינו מצריך כל טיפול, אולם יהאיש מ

האיש החל גונח בקול, וביקש מהשר כי ישלח במהרה את הרופא 
 אל הכפר, כדי שיחיש לו עזרה.  

 כאב ראש קל לך ומדוע אתה כה גונח? הרי  -התפלאו בני ביתו 
וכי בגללי אני גונח? מבקש אני כי הרופא   -אמר האיש    -ם  שוטי

יבוא אל כפרנו, ויטפל בחולים הסובלים סבל רב... אולם, יודע אני,  
כי השר לא ישלח את הרופא בעבורם, משום כך מתחלה אני, אולי  

 ישלח השר את הרופא בעבורי... 
הנמשל   גם  הוא  המשיך   -כן 

הוא   -המגיד   ברוך  הקדוש 
לדו כי  לא ראה  הבאים  רות 

בני   של  זכויותיהם  יהיו 
משום  רבות,  כה  ישראל 
המאורעות  את  גלגל  כך, 
הקדושים   שהאבות  כדי 
על   יבקשו  בתפילתם 

 בניהם אחריהם. 
 ,סיים המגיד  ,יעקב אבינו

עשו!  את  לנצח  יכול  היה 
ה׳:  מאת  ביקש  אולם 

הצילני נא מיד אחי מיד " 
כי אף שאני אוכל   -  " עשו

יהא על   לנצחו, אולם מה 
כך  משום  אחרי?  בני 
התפלל יעקב: אנא ה' עד 
את   הצל  הדורות  כל  סוף 
שנאמר  מה  וזה  בניי! 

כ(:   )פרק  יענך " בתהלים 
שם   ישגבך  צרה  ביום  ה׳ 

 ... " אלקי יעקב

 
"וירא יעקב מאוד  

 ויצר לו" )לב, ח(  
לעשו   שיועיל  היה  ירא 

זכות שכיבד אב ואם, והוא לא קיים כבר עשרים שנה )דעת זקנים 
 מבעלי התוספות(. 

'כיבוד הורים' היא מצוה כ"כ גדולה, שיכולה היתה לגרום שיעקב  
וכיון ש'מידה טובה מרובה   הצדיק יפול ביד עשו הרשע, חלילה. 

על אחת כמה וכמה שבכוח מצוה זו להציל את   -ממידת פורענות'  
 הצדיק מפני הרשע.    

המשפחות  באחת  שאירע  מעשה 
הסבא,   הגיע  אחד  יום  בישראל. 
אצל   לביקור  שואה,  ניצול  שהיה 
הביקור  בזמן  המשפחה.  בני 
לא  שמאוד  במחזה  הסב  נוכח 

כאשר  זה  היה  בעיניו.  חן  מצא 

בקשה מאחד הילדים להוריד את פח האשפה, וזה הגיב:    האמא
נשמעו  ולשלישי,  לשני  קראה  כאשר  גם  אני?".  דווקא  "למה 
מאמו  וביקש  יותר,  מתוחכם  היה  כבר  הרביעי  דומות.  תגובות 

 להטיל 'גורל' בין הילדים...  
אמם,  בקשת  לנוכח  נכדיו  תגובות  את  לשמוע  שהצטער  הסבא 
קרא לכל הילדים, הפשיל לעיניהם את שרוול חולצתו, ואמר להם: 
שלי?  היד  על  כאן  שצרוב  הזה  המספר  את  כאן  רואים  "אתם 
רוצה  אני  עכשיו  באושוויץ.  שהייתי  הסימן  שזה  יודעים  כולכם 

כשה הפרטים:  כל  את  טוב  ותשמעו  סיפור,  לכם  נאצים לספר 
עם  להמתין  לא  החליטו  הם  שלנו,  הכפר  את  כבשו  ימ"ש 
הסלקציה עד להגעה לאושוויץ, אלא לבצע אותה כבר בכפר. יחד 
איתם הגיעו גם שתי רכבות, אחת חנתה בצד ימין והשנייה בצד 

 שמאל".   
"כל היהודים תושבי הכפר הובלו אל מקום חנייתן של הרכבות,  
המפקד  של  ידו  ותנועת 

הור יהודי הנאצי  לכל  תה 
לאיזו רכבת עליו להיכנס,  
השמאלית,  או  הימנית 
האומללים   כשהיהודים 
אחת  לכל  שהופנו 
מהרכבות לא היו מודעים 
מובלים.   הם  אליו  ליעד 
וכל  ואבי  אמי  כשהגענו 
אותו   מול  אל  הילדים 
הזה   הארור  עשה  נאצי, 
ימין,   לצד  לאבי  סימן 
ולאמי ולכל הילדים סימן  

 לפנות שמאלה".   
את "זה   לתאר  הזמן  לא 

עלינו  שעבר  מה 
היקר,   מאבינו  בהיפרדנו 
והיללות,  הבכיות  את 
מצלצלות   שעדיין 
לאור   במיוחד  באוזניי, 
שהיינו משפחה   העובדה 
כשהיינו  מאוד.  מלוכדת 
המוות,  רכבת  בתוך  כבר 
פתחה אמי את החבילה  
מהבית   איתה  שלקחה 
שהיה   הדברים  מעט  עם 
והבחינה  להוציא,  מותר 

שהתפיל המהירות לפתע  בגלל  בחבילה.  נמצאות  אבא  של  ין 
והחופזה שבה נפרדנו שכח אבא לקחת את התפילין, ועתה הוא 

 לא יוכל להניחם".   
כיון  "חשבה לרגע מה לעשות, ואח"כ פנתה אלי ואמרה:    אמא" 

ששתי הרכבות עדיין עומדות במקומן, אנא ממך, רוץ אל הרכבת 
 אל הרכבת שלנו".  השנייה, מסור לאבא את התפילין וחזור 

אומץ  לי  היה  כיצד  יודע  "אינני 
בכך   שהייתה  כיון  זאת,  לעשות 
גדולה. החיילים הנאצים   סכנה 
מי  וכל  הרכבות,  בין  עמדו 
שהסתובב שם היכוהו עד מוות. 
בכל זאת, החלטתי לשמוע בקול 

 אמי. 

 לעי"נ הרה"צ 

  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל

 "מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך"

 ? ָּ ַרְרת  ֶֹּקר טוֹּב! ִהְתעוֹּ ְנָאָדם!!ב  ה לֹא ב ֶ ָ ת  אַּ ֶ ע ְלָך ש   !ד ַּ

ַח ַחי  מֵּ ם צוֹּ וֹּמֵּ ְרגוֹּת, ד  ִָּקים לד' ד ַ ִאים ְמֻחל  ְברָּ או ר: ַהנ ִ ב ֵּ

ם  מֵּ וֹּ ין ד  ע, ב ֵּ ה יֵּׁש ְמֻמצ ָּ ה ְלַדְרג ָּ ְרג ָּ ל ד ַ ָּ ין כ  ר, ב ֵּ ְמַדב ֵּ

חַ  ין צוֹּמֵּ וֹּת, ב ֵּ ְטִרי  ִ ַח יֵּׁש ֶאת ַהפ  מֵּ וֹּ  ַלַחי יֵּׁש ֶאת ַלצ 

הו א ִנְרֶאה  ף ׁשֶ וֹּ ר יֵּׁש ֶאת ַהק  ַדב ֵּ ין ַחי ַלמ ְ ים, ב ֵּ ַאְלֻמג ִ הָּ

ַעל ַחי. ַ ם ַאְך הו א ב  דָּ אָּ  כ ְ

ין ִאיׁש  ר' ְלבֵּ ין ַה'ְמַדב ֵּ ע ב ֵּ ם ְמֻמצ ָּ י ֵּׁש ג ַ ׁש הו א ׁשֶ ו  ַהִחד 

דָּ  ֶרא אָּ ֶ הו א פ  אל, ׁשֶ עֵּ מָּ ע הו א ִיׁשְ ֻמצ ָּ ִלי, ְוַהמ ְ ְראֵּ ש ְ ם, ַהי ִ

ל  ם, ֲאבָּ דָּ י אָּ ִ פ  ׁש ִנְרֶאה קוֹּ ָּ ם, הו א ַממ  דָּ ֶמה לָּאָּ וֹּ הו א ד 

ם'. דָּ ֶרא אָּ ֶ ם, הו א 'פ  דָּ  הו א לֹּא אָּ

ה עַ  ָּ ִדי, ַאת  ם ְיהו  דָּ ל אָּ ָּ ֶצל כ  ֶֹּקר אֵּ ל ב  ָּ ְך ִנְרֶאה כ  ָּ ן יִ ַד כ 

ל  ה ׁשֶ ר ִלְנֻקד ָּ ְתַחב ֵּ ת ִ ִדי, ַעד ׁשֶ י ְולֹּא ְיהו  וֹּ ע, לֹּא ג  ְמֻמצ ָּ

ה  –נָּה ֱאֶמת ֶוֱאמו   ָּ ז ַאת  לֵּם. ַעד אָּ ָּ ם ַהׁש  דָּ אָּ ר כ ְ ַ ְכת  ֻ ז ת  אָּ

ע.  ְמֻמצ ָּ

יְנָקא( -)אַּ ְנקו ֶדהֶל'ה  ִ  ְספ 
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בחסדי שמים מרובים, בניסי ניסים, רצתי לעבר הרכבת השנייה, 

ות בידיי, בסמוך לעמלקים הרשעים וכלביהם עם התפילין הקדוש 
 . האימתניים, וכאילו הייתי בלתי נראה

בס"ד הצלחתי לעלות לרכבת הימנית שהייתה דחוסה ביהודים 
רבים, והתחלתי לחפש את אבי. לקח לי קצת זמן עד שמצאתי 

 אותו, ומה שקרה באותם רגעים קבע את גורל חיי".  
תי לחזור אל הרכבת שבה "ברגע שמסרתי לו את התפילין ועמד

הרכבת  הרכבת...  דלתות  נסגרו  לפתע  הילדים,  ויתר  אמי  היו 
החלה לזוז ממקומה בעוד אני עומד בה לצד אבי, ואילו אמי ואחי 
קרה  ומה  בנסיעה...  פתחה  היא  שגם  השנייה  ברכבת  נמצאים 

הימנית    -לבסוף?   לרכבת  שהופנה  מי  שכל  נשלח   -התברר 
השמאלית   והרכבת  למוות! לעבודה,  המובלים  את  הכילה 

מהרכבת של אמי, אחי ואחיותיי, שבה הייתי בתחילה, לא נותר 
אף אחד בחיים. ואילו אני, שהזדרזתי לשמוע בקול אמי, ועברתי 

 לרכבת השנייה, ניצלתי".   
הסבא פנה לנכדיו, ואמר להם: "עכשיו תחשבו מה היה קורה אילו  

' לאמי:  אומר  למה אמאהייתי   ,
אני? תשלחי דווקא  אולי   ...

את התפילין לאבא עם ילד 
שאם   ברור  הרי  אחר?...', 
היינו   לא  כך,  אומר  הייתי 
מפני  רק  היום...  כאן 
של  לבקשתה  ששמעתי 
רצונה  את  ועשיתי  אמי 
עלי  חל  מיידי,  באופן 
השפע הטוב של המצווה, 
ייטב  'למען  בי:  והתקיים 

כך גם    -לך והארכת ימים'  
אל   החביבים,  נכדי  אתם 

ל  תסרבו פעם    אמא אף 
היא  אם  ולדבריה; 
מבקשת להוריד את הפח  
אל  אחרת,  בקשה  כל  או 
'למה   ותטענו  תתווכחו 
מיד   תשיבו  אלא  אני'?, 

  'הנני'!"
 )ופריו מתוק( 

 

 "וירא יעקב מאד ויצר לו" )לב, ח( 
 –יש להבין ממה פחד יעקב, ומהי הכפילות "וירא" ויצר"? וברש"י  

 את אחרים.  צר שמא יהרוג  וירא שמא יהרג וי
ה"מלבי"ם" פירש וכן הוא ב"אהבת יונתן", שכשהרגיש יעקב שיש 
לו מורא בליבו, מיד "ויצר לו" על כך שהוא מתירא, ודאג על שאינו 

 שלם במידת הבטחון. 
הרבה מהמפרשים תרצו ש"אחרים" היינו רבי מאיר, שיצא מבני 

יהרוג הוא את "אחרים" שאם   ,עשובניו של   יעקב שמא  וחשש 
 לא יוולד רבי מאיר.  עשווג את יהר

הנ"ל,   לפי  מבאר  שפר"  ב"אמרי 
הבכורה  את  קנה  יעקב  שהרי 

"דבר עשומ על  קנין  זה  והיה   ,
שלא בא לעולם", שהרי עדיין לא  
היה עבודה בבית המקדש,  ורבי  

שבדבר  שקנין  ס"ל  הוא  מאיר 

, ויעקב אבינו טען ש"קים לי" (יבמות צג)שלא בא לעולם קונה  
, ממילא לא יצא ממנו  עשור, אבל כעת שאם יהרוג את  כרבי מאי

 רבי מאיר, וממילא תיבטל המכירה.  
ש  ידע  יקר מפרש שיעקב  בכלי  אבי    עשוואילו  ימי  "יקרבו  אמר 

ש יעקב  שראה  וכיוון  אחי",  יעקב  את  ואהרגה  בא   עשולמות 
יצחק, וזה הכוונה "וירא יעקב"   להרגו, חשש שאולי כבר נסתלק

 יצר לו" שמא מת אביו יצחק.רוצה להרגו, "ו  עשומעצם זה ש
 )פנינים(

 

 "ויאבק איש עמו" )לב, כה( 
ה בעל  הכהן,  מאיר  ישראל  רבי  דיבר  אחת  חיים " פעם  , " חפץ 

 באסיפה חשובה על אודות התחזקות בלימוד התורה. 
נאבק שרו של עשו עם יעקב אבינו?   –  " חפץ חיים" מדוע שאל ה

מדוע חיכה כל כך הרבה זמן, הרי היה יכול להיאבק עם אברהם 
 או עם יצחק? 

אברהם אבינו מסמל את ה"חסד",    -  "חפץ חיים"תירץ ה  -אלא  
את   מסמל  אבינו  יצחק 

יעק" עבודה "ה ואילו  ב , 
 ... "תורה" מסמל את ה

עשו   של  סיים    -שרו 
יכול היה  - " חפץ חיים"ה

יכול  החסד,  את  לסבול 
היה לסבול את העבודה,  
אינו  אופן  בשום  אבל 
התורה!  את  לסבול  יכול 
הקדושה  התורה  שכן 
עם   של  קיומו  יסוד  היא 
בכל   כך,  משום  ישראל, 
מלחמה  הוא  מכריז  עת 
ולומדיה!   התורה  על 

כולנו יחד עלינו להירתם  
 למלחמה בו, ולנצחו! 

 

איש  "ויאבק 
 עמו" )לב, כה(

זה  ז"ל  רבותינו  ופירשו 
 שרו של עשו )רש"י( 

לאיש  קרא  זיע"א  מקוזמיר  יחזקאל  רבי  הקדוש  שהרב  מסופר 
ממקורביו קודם חג הפסח לצאת בשליחות לאסוף מעות עבור 

 דבר מצוה. 
לעני להתרימו  כגביר  מפורסם  שהיה  לאדם  שליח  אותו  ן י בא 

 החשוב, ופגשו בעת אפית מצות. 
מכיוון שהיה עסוק באותה השעה במלאכת האפייה, לא התפנה 

 ולא התייחס לשליח בדבר הצדקה. 
כשחזר המקורב לרבי עם מעות הצדקה שגבה, שאלו הרבי האם 

ע אליו אולם לא היה גם אצל אותו גביר, השיבו המקורב שאכן הגי
שהיה  מאחר  טוב,  בזמן  השיגו 
ולא  המצות,  באפית  טרוד 
ממנו   שיקבל  מלתא  אסתייע 

 נדבה. 
בא   בהגיע חג השבועות, כאשר 
לו  ואמר  פנה  לרבי,  הנגיד  אותו 
כתוב  אבינו  יעקב  אצל  הרבי: 

 לעי"נ האשה החשובה 

  צביב"ר מרים יוכבד מרת 
 כ"א מר חשון תשפ"א - ליבוביץ ע"ה

י ֵֵצא( ת וַּ ַּ ָרש  ָ ָתיו" )פ  ֹ ֲאש  ם ְמרַּ י ָש ֶ קֹום וַּ ָ מ  ְבֵני הַּ ח ֵמאַּ ק ַּ י ִ  "וַּ

עוֹּת.  וֹּת רָּ י ַהַחי  נֵּ ְ ב ִמפ  ִמין ַמְרזֵּ אן ְלרֹּאׁשוֹּ כ ְ ש ָּ עָּ  פירש"י ׁשֶ

ִריְך  יָּה צָּ ה הָּ ָּ ז זי"ע לָּמ  ו  עִזיב  ֶ ְך ִממ  רו  ָּ ה הרה"ק ר' ב  ִהְקׁשָּ

ו ף.  ל ַהג  ָּ ר ִמן כ  תֵּ רֹּאׁש יוֹּ ִמיַרת הָּ  ׁשְ

יק לֶָּהם ׁשו ם  ֹּא ַיז ִ ל  ִחים ׁשֶ טו  ם ב ְ יִקים הֵּ ד ִ י ַהצ ַ ׁש כ ִ רֵּ פֵּ ו 

ְגמו  ב ְ  ָּ ים ְולֹּא פ  ׁשִ ָּם ְקדוֹּ ל  ֻ ם כ  הֵּ ִרים, ְלִפי ׁשֶ בָּ אֵּ ל הָּ כָּ ִרי ָּה ב ְ

ֶבר.  ׁשו ם אֵּ  ח"ו ב ְ

ה,  בָּ ֲחׁשָּ ַ וֹּ ַהמ  ב  רֹּאׁש ׁשֶ ְמנָּם הָּ יִקים ְיֵרִאים, אָּ ד ִ צ ַּ ו  הַּ ֲאִפל 

ִין, ו ִמי יֹוֵדעַּ  ֶהֶרף עַּ ֹוב, כ ְ ָבה ָרצֹוא ָוש  ָ ֲחש  ַּ מ  הַּ ֶ ְלִפי ש 

ְת  ִ ָבה פ  ָ ֲחש  מַּ עֹוֵבר ָעֶליָה,ב ְ ֶ ע ש  ָרגַּ ה  אֹוִמית כ ְ ש ָּ ְך עָּ ְלכָּ

. ו פוֹּ ל ג  ה ְלרֹּאׁשוֹּ ְולֹּא ְלכָּ ִמירָּ  ׁשְ

יחֹות ֹקֶדש   יְנָקא( -)ש ִ ִ  ְספ 
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 וסיפורים  ליקוטים  
 שלח וי   -   נפלאים 

 
'ויאבק איש עמו' ופירש רש"י זה שרו של עשו, ואילו אצל יוסף  

נה תועה בשדה' ושם אומר רש"י,  הצדיק כתוב 'וימצאהו איש וה
'איש' זה המלאך גבריאל. מנין לרש"י לפרש ש'איש' הנאמר כאן 

 זה שרו של עשו ו'איש' הנאמר שם זהו המלאך גבריאל?
רק הענין הוא, שיעקב טרח קשה להעביר את כל אשר לו לצד ב' 
של הנהר ושכח פכים קטנים, וכאשר בקש מהאיש לעזור לו השיב 

מר שירה ואין לו זמן לסייע לו אחר שטרוד הוא כבר שהגיע זמנו לו
 במצוה אחרת. 

של   שרו  זה  שהיה  רש"י  הבין  לעשות עשומכאן  כשצריכים  כי   ,
 טובה ליהודי אין שום תירוץ שצריכים להתפלל.

ו'האיש' ריחם  'והנה תעה בשדה'  יוסף הצדיק כתוב  אולם אצל 
שהיה זה   עליו ושאלו "מה תבקש" על מנת לעזור לו, מכאן מוכח 

  המלאך גבריאל.
 )חמדה גנוזה( 

 

כי  שלחני  "ויאמר 
השחר      "  עלה 

 )לב, כז( 
שירה  לומר  זמנו  שהגיע 

 )רש"י( 
ישראל  עבודת  בספה"ק 
שידוע  לבאר,  הביא 
אינו  בעצמותו  שהשטן 
לקולו   שישמעו  רוצה 
ושיחטאו, אלא שתפקידו  
האדם,  את  לפתות  הוא 
כדי שיתגבר האדם ויקבל 

וא  זה,  על  ם מפתה  שכרו 
עבירה,  לעבור  אדם 
לא   שהאדם  תקוותו 
האדם   ואם  אליו,  ישמע 

 נכשל, הרי זה מצערו.  
אבינו   יעקב  כאן  והנה 
שהיה בעל כח גדול, ובכל 
בזה  השתמש  לא  זאת 
וכעת  תאוות,  לשום 
בפנים   עמו  שנלחם 
בפנים, והתגבר על היצר, 

שמח  שהמלאך  הרי 
חו, וממילא שמחה גדולה למאוד, שיעקב אבינו עמד בצדקתו ונצ

 הגיע זמנו לומר שירה על שיעקב אבינו נצחו.
 )פנינים(

 

"וישא את עיניו  וירא את הנשים ואת הילדים  
חנן   אשר  הילדים  ויאמר  לך  אלה  מי  ויאמר 

עבדך"  את  אלקים 
 )לג, ה( 

על   יעקב  השיב  ולא 
חזי  דפוק  משום  הנשים, 
את  נושאים  הצדיקים 

 הקדושים. עיניהם רק לראות בדברים 
'וישא אברהם את עיניו וירא את המקום   )כב ד(באברהם נאמר  

 , והיינו שראה שם שכינה. " וכו
להכניסם  ב(  )יח,  אנשים'  שלושה  והנה  וירא  עיניו  'וישא  ועוד 

 לביתו, וכדומה הרבה. 
ובעשו נאמר וירא את הנשים, ולזה לא השיב לו יעקב על הנשים, 

 .  על ששאל עליהם שלא כהוגן
 שמחות( )שובע 

 

 "וכי יש לי כל" )לג, יא(
הל איש  החזון  שבעל  ומפורסם  מיום ידוע  מגבעת  אותה  עם  ך 

חתונתו ועד ליומו האחרון ומעולם לא הסכים שיקנו לו מגבעת 
 חדשה )וכך גם לא החליף חליפה ומשקפיים(.  

מה. אחד -פעם השאיר החזון איש בחדרו את המגבעת ויצא לזמן
המצב  את  ניצל  ממקורביו 
את  איש  לחזון  והחליף 
לסרט  בכובע  ה'סרט' 

 חדש. 
  כשחזר החזון איש לחדר, 

הסתכל על הכובע ואמר:  
זה   לכובע,  קרה  "משהו 
לא מה שהיה". מיד הבין 
הסרט   את  לו  שהחליפו 
את  שיחזירו  וביקש 

 הסרט הישן.  
יקר  שיותר  לו  אמרו 
הקודם   את  להחזיר 
את  להשאיר  מאשר 

 החדש, נתרצה והסכים. 
בביתו  המבקרים  לעיני 
נתגלתה  איש  החזון  של 
שגבלה   ממש  דלות 

מרודה.   בחדרו  בעניות 
עמדה מיטת ברזל ועליה  
לא  הוא  שבעצם  מזרן 
היה אלא שק גדוש תבן. 
שעליו  קטן  עץ  שולחן 
ספרים.  כמה  נערמו 
כסאות  כמה  לצידו 

 שצבען דהה וכן שרפרף. 
אחד ממכריו של החזו"א שמו ר' שמעון טפלר )שנשא את קרובת  
אשתו( היה "רפד" במקצועו. יום אחד הביא לביתו של החזו"א 

 ידיו עשוי צמר גפן.  מזרן מעשה
ויהי אך יצא החזו"א מחדרו, מיהר הלה והחליף את "שק התבן" 

 המעוך, במזרן החדש. 
כשנכנס החזו"א לחדר וראה את המזרן ואת עושהו, חייך לעומתו  
מעשה  מעולה.  "מזרן  ואמר: 
מקצוע  בעל  להתפאר.  ידיו 

 מעולה אתה".  
על  איש  החזון  נשכב 
הנאה  מתוך  המזרן 

לא   אלא מופגנת.  עברו 
קם.   והוא  ספורים  רגעים 

י ֵֵצא( ת וַּ ַּ ָרש  ָ י לֹא ֶאֱעָזְבָך" )פ   "כ ִ

, ַעל  ַמְבִטיַח לוֹּ ִבינו  ו  ֶה ְלַיֲעקֹּב אָּ ל  ַעְצמוֹּ ִמְתג ַ א ב ְ רֵּ וֹּ ַהב 

י לֹּא  ִרי ָּה: "כ ִ וֹּ ְדַאג, ַהר ַהמ  , ַאל ת ִ ִבינו  !" ַיֲעקֹּב אָּ ֶאֱעזְָּבךָּ

ל  ְתךָּ ְלֶרַגע, ֲאִני ֶאְדַאג ְלכָּ זֵּב אוֹּ יִני עוֹּ ילְָּך אֵּ ֶרַגע ֶזה ְואֵּ מֵּ

! ְרךָּ  ַמְחסוֹּ

ה,  רָּ ל יֲַּעֹקב ִלְכאוֹּ ֶ י ָיו ש  ע ֶזה ָוֵאיָלְך ֲאמו ִרים חַּ ֵמֶרגַּ

ָלם, לֹא? ְ ֹאֶפן ֻמש  ר ב ְ ד ֵ ַּ ִר  ָאִבינו  ְלִהְסת  ֶסף, ב ְ ֶ יאו ת, כ 

ו ק... ִכים, ְילִָּדים, ַנַחת, ִספ  ו  ד   ׁשִ

ִבינו   יָּה לוֹּ ְלַיֲעקֹּב אָּ אוֹּתוֹּ ֶרַגע לֹּא הָּ פַֹּעל? מֵּ ה ב ְ רָּ ה קָּ מָּ

ל ַנַחת! ד ׁשֶ ו  ֶרַגע ֶאחָּ  ֲאִפל 

ל  . ְרִדיפוֹּת ׁשֶ יתוֹּ בֵּ ֲערוֹּת ב ְ וֹּ ִנים ַהס  ָּ י ְוַהׁש  ֲאַרמ ִ ן הָּ לָּבָּ

כֶ  ׁשְ ינָּה ו  ה ד ִ ִחיו. ַמֲעש ֵּ ו אָּ ש ָּ יק ֶנֱעַלם. עֵּ ד ִ ף ַהצ ַ ם. יוֹּסֵּ

ם ַיַחד. לָּם ג ַ עוֹּ ָּ רוֹּת ב  ל ַהצ ָּ ָּ לו ת, כ  ב ְוגָּ עָּ נוֹּת רָּ  ׁשְ

ר:  פֵּ ם סוֹּ ל ַהֲחתָּ אֵּ י לֹא ֶאֱעָזְבָך'? ֵאיפֹה ׁשוֹּ ֶזה ִנְקָרא 'כ ִ

ֻהְבְטָחה לֹו? ֶ ִמיָרה ָהֶעְליֹוָנה ש  ְ ש    הַּ

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא
 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ
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 וסיפורים  ליקוטים  
 שלח וי   -   נפלאים 

 
ואמר:  המזרן  במעלת  הפליג  שוב  המיטה.  שולי  על  התיישב 
"נהנתי דיי מן המזרן מעשה ידיו. יישר כח. כעת כל אחד יקח את 
שלו"... וחזר החזו"א לשכב על "שק הקש" כשגמרא קטנה מונחת 

 פתוחה לפניו.  
 ח"א(  -)הלמות עמלים 

 

 "וכי יש לי כל" )לג, יא(
גתו של הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל היתה כה בצימצום בלא הנה

מילדיו,   לאחד  'תנאים'  שחתם  לאחר  שפעם  עד  מותרות  שום 
גודל פשטות אורח חיי המשפחה  נבהלו המחותנים לראות את 
לברר  מקפיד  היה  מאז  השידוך!  את  וביטלו  וצמצום  בצפיפות 

דרך   ומעריך  מודע  השני  הצד  האם  ובנותיו,  בניו  של בשידוכי  זו 
 הסתפקות במועט. 

הריהוט בביתו של רבי אריה היה דל ולא הסכים להחליפו בחדש.  
אפילו תנור חימום שנקנה עבורו לחמם את הבית בקור הירושלמי 

 המקפיא, נמסר לאחת השכנות ש"בוודאי זקוקה לזה". 
נינו: שמעתי מאדם שהתלוה לרבי אריה בדרכו, שכאשר  מספר 

אמר רבי אריה: "אנשים קונים כרטיס פיס עברו ליד דוכן "פיס"  
אף  על  לקבל  מוכן  לא  אני  אבל 

שמציעים לי". שאל אותו בן  
פירוש   מה  לוויתו: 

 "מציעים"? 
"יש   אריה:  רבי  השיב 
לשתף   שרוצים  אנשים 
בתור   בכרטיס,  אותי 
יקנו,   שהם  "סגולה" 
וכשהכרטיס יעלה בגורל, 
בזכיה.   אותי  ישתפו 
כך,   שמחמת  ומקוים 

שיק יעלה הכרטיס  נו 
לוויתו:  בן  שאלו  בגורל". 
הרב   כן  אם  "מדוע 
נדרשת   לא  הרי  מתנגד? 
רק  כספית,  הוצאה  שום 

 רווח יכול לצאת מכך?"
"אני   אריה:  רבי  לו  השיב 
צריך   ואינני  זקן  כבר 

די  לי  יש  עצמי  בשביל 
והותר. אלא מה, אם יהיה לי כסף אוכל לתת לצאצאי. הלא אם  

לא צ ריך לתת לי כדי שאני אתן הקב"ה רוצה שיהיה להם, הוא 
 להם. הוא יכול לתת להם ישירות, והוא יודע כיצד". 

 )דרך אבות( 
 

דינה   אחי  ולוי  שמעון  יעקב  בני  שני  "ויקחו 
זכר"  איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל  

 )לד, כה(
הנה המפרשים חתרו למצוא טעם נכון על פי הלכה איך שהותר 

 להם לשמעון ולוי להרוג את כל אנשי עיר שכם. 
טעמים רבים נכתבו בזה, גם הרמב"ם והאור החיים הק' האריכו 

 בזה. 
לו  כי  ביאור,  צריך  עדיין  אבל 
ההלכה,  נגד  היה  שלא  יהא 

נו מקור התורה ומקור  אבל מכל מקום כיוון שהיה שם יעקב אבי
שאחר המעשה כעס   והראיה  עצתו,  לא שאלו את  למה  האמת, 

אותי 'עכרתם  להם  ואמר  אמר   עליהם  וגם  ל(,  )לד  להבאישני' 
 עליהם 'ארור אפם כי עז' )מט ז(, ולמה לא שאלו אותו מקודם. 

נה בעל הדברי יואל מסאטמר, טעם נכון בדבר שלא היו יכולין  ע
מה   פי  על  אותו,  שהיו  לשאול  ברש"י  והובא  במדרש  דאיתא 

 בטוחים בכוחו של אותו זקן.  
יגרום  שמא  תמיד  יראים  שהם  צדיקים  אצל  הוא  הכלל  והנה 

ירא יעקב מאד' )לב ח(, דאף על פי שהיתה , וכמו שנאמר 'והחטא
לו הבטחה מהשם יתברך, אף על פי כן מגודל ענותנותו היה ירא 

 עוד שמא יגרום החטא. 
יעשו  אם  אביהם  יעקב  של  בעצתו  לשאל  יכולין  היו  לא  כן  על 
מעשה, כי הוא מגודל ענותנותו בוודאי שלא יסכים עמהם לסמוך 

בני אבל  זכותו,  ידעו על  הזקן,  אביהם  צדקת  מגודל  שידעו  ו 
'בטח'   באו על העיר  כן  על  זכותו,  על  בטוחים   -שיכולין לסמוך 

 . אותו זקן מבלי לשאול את פיו מקודם בכוחו של
 

 ב(   )לה,  "והטהרו והחליפו שמלותיכם"
גידל   שנים,  מספר  במשך 
זלמן  שלמה  ר'  מרן 
אוירבך זצ"ל יתומה בתוך 

כשהוא   ומשפחתו  ביתו, 
בכל  רבות  בה  משקיעים 

 התחומים.
לפירקה,  הגיעה  כאשר 
בחור  לחתן  עבורה  לקח 
של   באהלה  השוקד 
שלמה  רבי  כאשר  תורה, 
מצד  העומד  היה  זלמן 

 הכלה ודואג לכל צרכיה. 
סידר  בה  החופה  לאחר 
את   זלמן  שלמה  רבי 
החתן  נגשו  הקדושין, 
היחוד,   לחדר  והכלה 
מחוץ לדלת המתינו שני  

 וכהלכה. העדים כדת 
שלמה  רבי  הגיע  לפתע 
הוא   אף  ונעמד  זלמן 

 לצדם סמוך לדלת.
 הכל בטוחים היו כי הוא חפץ לברכם לרגל יום שמחתם. 

העדים שחשו שלא בנוח בעמידתו של גדול הדור לצדם, בקשוהו 
לגשת לשלחן הסעודה עם כל המכובדים הממתינים לו, אך הוא  

 הכלה מחדרם. לא נענה לבקשה והמתין לרגע בו יצאו החתן ו 
כאשר נפתחה הדלת והעדים פנו לשוב לאולם, נכנס רבי שלמה  
זלמן לחדר והחל זועק בכאב עצור לעבר הכלה שכה רבות טרח 
למענה ושמח בשמחתה, "זוהי הפעם האחרונה שאני רואה בגד 

 כזה עליך". 
בערו  הנדרשת  בצניעות  היה  שלא  הבגד  אודות  התוכחה  דברי 

וגל להמתין מלומר את אשר על לבו בקרבו, הוא חש כי אינו מס
 ולו עד לסיום השמחה והרקודים.

( )על שושנים

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל 

ר הַ  מֵּ ו ק ֶזה!חַ אוֹּ ִדי  ' ֶזה ב ְ י לֹּא ֶאֱעזְָּבךָּ ן, 'כ ִ כֵּ ר: אָּ פֵּ  ַתם סוֹּ

ד  מֵּ ֶהם ַיֲעקֹּב עוֹּ ָּ ִעים ב  ְרגָּ מוֹּת, הָּ ְלחָּ ל ַהמ ִ ָּלו  ׁשֶ ִעים ַהל  ְרגָּ הָּ

ׁשוֹּת, מו ל  זֵּרוֹּת קָּ ל ג ְ ִנים מו  ִלים, מו ל ֲחַסר אוֹּ ו  ְלב  ב ִ

ֶה  ל  אֵּ ָּ מוֹּת כ  רוֹּת ְמַאי ְ ר  -ְסעָּ תֵּ יוֹּ ִעים ַהֲחזִָּקים ב ְ ְרגָּ ֶה הָּ ל  אֵּ

א! רֵּ וֹּ ו ר ֻמְחלָּט ַלב  ל ִחב   ׁשֶ

י לֹא ֶאֱעָזְבָך' יֹוֵתר ִמז ֶה! ֹו 'כ ִ ל  ֻ עֹוָלם כ   ֵאין, ֵאין ב ְ

ס  ירוֹּת, ִמְתַיחֵּ ְך ְיׁשִ ָּ ר ִאת  ר הקב"ה ְמַדב ֵּ ֲאׁשֶ ַ , כ  ֶליךָּ אֵּ

ֶעֶצם  ת ְלךָּ ְללֹּא ֶהֶרף, הו א ב ְ ִתים, ו ְמאוֹּתֵּ ַח ְלךָּ ִאיתו  לֵּ ׁשוֹּ

ו   ְתךָּ ֲאִפל  זֵּב אוֹּ ַעל, ְולֹּא עוֹּ ל ַצַעד ְוׁשַ כָּ יָּד ב ְ ךָּ יָּד ב ְ ד ִאת ְ עֵּ צוֹּ

 ְלֶרַגע.

ל אֹור  ֶ ֹות ש  יְנָקא( -)ְנֻקד  ִ  ְספ 
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 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת 

 ,התפוצה במייל
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ניתן  לקבל את הגיליון   
בשירות פקס באמצעות 

 שיחת טלפון:

 

 

רוצה שעוד אנשים יקראו, 
 כמוך, את העלון?

 קדימה!

זה זמן להצטרף לשותפות 
 בהו"ק להחזקת העלון..

ותהפוך שותף קבוע 
 בזכויות החזקת העלון!

להשתתפות בהוצאות 

 הגליון:

 :  בנק פאגיבבנק

 281  סניף

 818827חשבון 

 : "נדרים פלוס"באשראי  

 171412-9800: בטלפון 

 27פולק, גאולה : בדואר

 חיפה

  תודה מראש!!!

 

 האם מראה חיצוני אומר משהו או לא אומר כלום???

  מראה חיצוני!!!ברשותך קורא יקר: אני רוצה לדבר היום על הנושא של 

ן... אנחנו נמצאים בימים אלו סמוך ונראה לימי החנוכה שבהם חוגגים את נצחון החשמונאים על היוונים.. וכידוע: חלק דומיננטי מתרבות כ
יוון היה הנושא של תרבות הגוף והטיפוח החיצוני... וכשהחשמונאים ניצחו אותם... אז מה בדיוק ניצח?? כעת שים לב: לפניך שאלה 

 את החיצוניות של היוונים??  מכשילה:  מה ניצח

אז מישהו טען לי בפשטות: שהפנימיות היהודית ניצחה את החיצוניות היוונית... אבל לא!!! זה לא נכון!! אם תשים לב לא זו ההגדרה 
הצורה איך לנצח  ...מבחוץעל פתח ביתו  חיצוניות...היוונית!!! חנוכה של חג דווקא של  החיצוניותהיהודית ניצחה את  החיצוניותהנכונה...  

 את החיצוניות של היוונים זה דווקא ע"י חיצוניות יהודית... 

חנוכה הוא חג של פרסומי ניסא!!! חג של פרסומת!! חג של יחצנות!! אבל איזה יחצנות?? יחצנות יהודית נכונה... שכמובן ההבדל היחיד 
ת שאותה מייחצנים... ואילו יחצנות יוונית זה חלון ראווה בלי כלום בין היחצנות היהודית ליחצנות היוונית... זה שליהדות יש פנימיו

 מבפנים...   אז לכן ברשותך אני רוצה לפתוח היום את הנושא של מראה חיצוני!!! 

-- 

ואה גם אם אתה ר מראה חיצוני זה לא אומר כלום...ישנה נקודת הנחה מאוד מושרשת ומובנית אצלנו... שכולנו גדלנו על התפיסה הזו: ש
אם אתה  זה לא אומר כלום...בן אדם שנראה צדיק... אל תתלהב... זה עדיין לא אומר כלום!!! זה שחיצונית הוא נראה צדיק וירא שמים 

אז זהו!!! שאני מוחה!! זה            זה לא אומר כלום?נכון? נכון ש זה לא אומר כלום...רואה בחור שיש לו זקן והוא נראה פרומער... עזוב.. 
 א נכון!!! ממש לא נכון!!ל

אם אתה רואה יהודי  אומר הרבה מאוד...אני בקנאות רוצה לשבור את המוסכמה הזו שכולנו גדלנו עליה... שתדע לך: שמראה חיצוני  
צל שר"י כי זה אומר... ועוד איך אומר.. אה... אבל מה נעשה שמקובלנו: שגם להר זה לא אומר כלום...שחיצונית נראה ירא שמים אל תגיד 

היה זקן?? הרי כולנו יודעים לספר על נוכלים מדופלמים שהיה להם פיאות וזקן ארוך עד ירושלים והם התגלו כפושעים ועשו כל העבירות 
 שבתורה??

 י סוגים: שנ יש  אז זהו!!! שנראה לי שההגדרה היא כך:

 לא אומר הכל!!!ויש  "לא אומר כלום"!!!!יש 

"לא אומר הכל"?? לדוגמא: מישהו פעם שאל אותי בענייני שידוכים... הוא בא לראות בחור --אומר כלום" לאתה יודע מה ההבדל בין "לא 
 ולתהות על קנקנו... והוא ראה שהבחור מתפלל שמונה עשרה ארוך... האם זה שהבחור התפלל ארוך... זה אומר שהוא ירא שמים?? 

אבל  זה לא אומר הכל!!!!אומר בהכרח שהוא ירא שמים?? עניתי לו: תקשיב:  נו.. מה אתה אומר?? מי שמתפלל שמו"ע ארוך... האם זה
מי שמתפלל שמו"ע ארוך זה אומר שאיכפת לו מהתפילה ויש לו חיבור ושייכות  שזה אומר...ברור   זה לא אומר כלום??להגיד לך ש

להסיק מזה שהוא ירא שמים?? לא!! זה לא הייתי האם להסתמך על זה ו זה אומר הכל???לתפילה וזה אומר הרבה מאוד... אז שוב: האם 
אבל זה  (...לא מצליח להתרכז... זה הכלמרחף ובגלל שאני  שמתפלל ארוך... שזה נובע אצלי נטו עיד בתור אחדיכול לה )אני לא אומר הכל...אומר... כי זה עדיין 

נו...  באריכות...מול המראה... הם מסתרקים  ארוךעומדים כי אני מכיר בחורים ש ומה ההוכחה הכי פשוטה שזה אומר??בהחלט אומר...  
ליד המראה... זה אומר שהראש שלה מונח בחיצוניות... ומי שעומד ארוך בשמו"ע  ארוךזה לא אומר כלום? ברור שזה אומר!!! מי שעומד 

. חרצנו את דינו של הבחור המיופייפ האם זהו.. זה אומר הכל??זה אומר שהראש שלו נמצא בתפילה... אה... האם זה סוף פסוק?? האם 
 לא להיסחף!!! לא!!! שכל כולו חיצוניות והבחור שמתפלל ארוך שכל כולו עויבד ה'?? 

 ברור שזה אומר... אומר ואומר...  ום??לא אומר כלאבל להגיד שזה  לא אומר הכל!!!זה עדיין 
 לא אומר הכל!!!ויש  לא אומר כלום!!בקיצור: תכניס לראש: יש 

 וזו טעות!!! לא אומר כלום!!!ם מה הכניסו לנו בראש שמראה חיצוני משו
 לא!!  זה אומר הכל.?ברור שזה אומר... ואומר הרבה... האם 

--- 
ואתה יודע מה... אני אתן לך עוד דוגמא משידוכים... שווער אחד שאל אותי.. מה אתה אומר... נפגשתי עם בחור באיזה מקום... והבחור 

יים משיקולים של שמירת העיניים... האם זה אומר שיש לבחור הזה יראת שמים?? או שזה סתם פוזה... הוא סתם רצה הוריד את המשקפ
לשחק אותה מולי כאילו הוא פתאום צדיק??  עניתי לאותו שווער: אני לא מבין את השאלה... אני בכלל לא רואה פה שני צדדים...  אני 

.. הוא הוריד את המשקפיים בכוונה נטו בשביל לשחק אותה ולעשות עליך רושם כאילו  הוא צדיק... בעד שהבחור "שיחק אותה" צדיק... כן.
אני יש לך פה בחור שה"לשחק אותה" שלו... זה לשחק אותה צדיק.. אתה יודע מה זה בחור שהפוזה שלו זה להיות צדיק??  ואז מה???

  לא צריך יותר מזה!!!
 בגיליון זה... 6 ההמשך בעמוד
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 אנא ה'... אנו זקוקים לגשם... ..."מאימתי מזכין גבורות גשמים

מי שעוקב אחרי לימוד דף היומי... יש השגחה פרטית מיוחדת של "דבר בעיתו מה טוב" והפעם 
נית מתחילה מיד עם הסוגיה של עצירת הדבר בעיתו הוא בעיתוי לא כ"כ נחמד... כידוע: מסכת תע

גשמים... ואנחנו בהחלט בעיצומה של עצירת גשמים!!! ובדפים הקרובים אנחנו נפגוש מימרות 
ויתן ה' שעד אז נתבשר בקול המון גשם... ופקדת הארץ  מבהילות בגמ' כמה גדול יום הגשמים...

 ותשוקקיה... תלמיה רווה, נחת גדודיה, ברביבים תמוגגנה... 
 שהגשמים זה לא רק עניין של צורך!! זה בעיקר אמירה!!! תב כאן בגיליון לא פעםוכבר נכ

--- 
ונתתי מטר ארצכם בעתו...  --אם תשים לב... בקריאת שמע כתוב והיה אם שמוע תשמעו ובכן:

הרי יש רשימה ארוכה של ברכות  :והשאלה מתבקשתועצר את השמים...  --השמרו לכם פן יפתה
רה... אז למה מכולם התורה בחרה בקריאת שמע דווקא בברכה והקללה הנקודתית וקללות בתו

שעוסקת בענייני גשמים?? התורה הייתה יכולה לכתוב והיה אם שמוע תשמעו... ברוך אתה בעיר... 
והיית רק למעלה ולא תהיה למטה... ואילו השמרו לכם פן יפתה לבבכם ואז ארור אתה בעיר ארור 

ת משוגע ממראה עיניך וכו' וכו'... יש רשימה של צ"ח קללות... אז למה באמת אתה בשדה... והיי
השאלה היא פשוטה... ואילו התשובה היא עוד  התורה בחרה דווקא בברכה והקללה של גשמים???

  יותר פשוטה...
כשיהודי קורא ק"ש הוא נקרא מעיד  עדות!!!קריאת שמע נקראת  כך: העניין הואמושגים ביהדות... 

כשמשה רבינו כרת עם ישראל את דברי הברית של הברכות והקללות.. הוא חיפש  והנה:ות!!! עד
שני עדים שיעידו ויאמתו לעם ישראל בדורות הבאים שאכן היה כזה  ! ! ! ם י ד ע שני לפני כן  

מעמד שבו קבלנו על עצמנו לקיים את התורה... זה לא סתם עדים... זה עדים כאלו שהתפקיד 
ה שכל פעם שאנחנו נשכח שקבלנו על עצמנו עול מלכות שמים... אז הקב"ה ישלח את שלהם יהי

נו... אז משה  העדים האלו שהם יבואו ויזכירו ויתרו בנו... נו נו נו... שכחתם?? קבלתם משהו... לא?? 
  הארץ!!!!ואת  השמיםהעידותי בכם היום את   רבינו מחפש עדים... תנחש איזה עדים הוא בחר??? 

 עד!!! -העד מצד הכלה נאום הארץ עד!!! -עד מצד החתן... נאום שמיםה

זאת אומרת: כל פעם שיש עצירת גשמים... זה לא סתם עוד קללה... אלא יש פה אמירה!! יש פה עד 
שמגיע ומדבר... נו נו נו... כלל ישראל... נשלחתי מבורא עולם להזכיר לכם שקבלתם על עצמכם 

כל קללה אחרת שלא תבא... זה קללה!!! זה עונש!! אבל  כלומר כך:.??   משהו... ו... ואיפה זה..
 יש פה אמירה!!כשמדובר בעצירת גשמים... יש פה משהו אחר!!! יש פה משהו מעבר לקללה! 

השמים והארץ מדברים פה!! השמים מופיעים פה בתור עדים והם מסמנים לנו.. רבותי... הקב"ה לא 
  ת פרשת האזינו()רש"י מפורש בתחילמרוצה... 

--- 
זאת אומרת: לו יצוייר שעצירת גשמים הייתה מגיעה באמת בתור קללה... כאן היינו צריכים לגשת 
לזה באמת בצורה עניינית... נו נו... בא נבדוק עד כמה זה קללה... עד כמה זה חסר לנו... ואם זה לא 

שר להיות רגועים... זה לא כזה קללה... כ"כ מלחיץ ואם יש לנו מים מותפלים וכו' וכו' אז נו נו... אפ
-זה פניה אישית מ זה אמירה!!! זה התראה!!אז זהו שלא!! יש פה משהו הרבה יותר עמוק מקללה!!! 

עד רשמי שהיה נוכח במעמד החופה, שהוא חתום על הכתובה, וכעת הוא מופיע מול הכלה ושואל... 
 נו... מה קורה?? 

ענית שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו... לאורך כל הדרך יש שאם תשים לב במסכת ת -וזו הסיבה
הבדל מהותי בין תענית שבאה על עצירת גשמים לבין תעניות שבאות על שאר צרות.. שכשמדובר 
בצרה כמו דבר חרב חיה רעה או שדפון... יש דין להריע ולהתענות וזהו!!! אבל כשמדובר בעצירת 

שך... יש שלב שבו התחילו רק היחידים מתענים... ואז יש גשמים?? אוה... כאן יש מתחיל תהליך ממו
תעניות ראשונות... ואז שבע תעניות אחרונות, ואז מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין אפר 
מקלה בראש הנשיא וכו' וכו'... ויש סדר שלם של ברכות... מי שענה... שומע תפילה.. גואל ישראל וכו' 

לתענית שבאה על גשמים!!!  רק בייחסהזה )שבפרק ב' בתענית( נאמר  וכו'... וכל הסדר תפילה
באמת למה?? וכי אם יש עיר שהקיפוה נהר או לסטים... זה לא מספיק צרה צרורה בשביל שנוציא 
את התיבה לרחובה של עיר?? אז למה רק עצירת גשמים נחשבת צרה יותר גדולה מכל צרה 

 אחרת...?? 
א!!! עצירת גשמים זה לא צרה או קללה נקודתית... עצירת היא הי נו... מה התשובה??

השמים והארץ...  -גשמים זה תוק תוק בדלת... שלום... קוראים לכם עם ישראל?? זה אנחנו
אנחנו חתומים בתור עדים על השטר כתובה שלכם עם הקב"ה... והקב"ה שלח אותנו לברר 

! זה הרבה יותר רציני מכל צרה אחרת!!! מה קרה בזמן האחרון...  זה רציני!!! רציני מידי!!!
שכבר היה  מאבא שבשמים יש פה חיוך.. יש פה מסר שמיימי!!! ה' רוצה שנשוב בתשובה.

בפרט בארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה  גשמי רצון ברכה ונדבה... אמור להופיע... חיוך בדמות
ו.. ותכל'ס...  של רצון... זה ביטוי אמירה של חיבה... בו זו שכל בוקר טוב הכי ענייני שנאמר

 החיוך הזה ממשמש מלבא... כאן אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש איפה זה תקוע...   
--- 

רשימה ארוכה של סיבות... ש"אין הגשמים  במסכת תענית עוד נפגוש בימים הקרובים
 : המתבקשת וכמו תמיד תתעורר השאלה  נעצרים אלא..."

יורדים?? האם זה בגלל צדקה שלא נותנים... או עבודה  תכל'ס... מה הסיבה שהגשמים לא
 זרה שחלילה עובדים... מה תכל'ס האמת??

שהגשם יורד גם בחלון שלך.. וגם במרפסת שלי וגם בפרגולה שלו... אם  והתשובה היא:
הגשם יורד לכל אחד בבית... אז גם הסיבה למה לא יורד גשם... יש לכל אחד ואחד את 

לא ירד... כאן כל אחד מאיתנו צריך למצא את המאמר חז"ל שהכי  הסיבה שלו למה הוא
מדבר אליו... זה כמו השמונה בגדים של הכה"ג שמכפרים על כל העבירות... כל אחד ימצא 
 את עצמו באחד מהבגדים של הכה"ג.. ה' יעזור שבמהרה ממש נזכה לגדול יום הגשמים

 ... שאפילו ישועה פרה ורבה בו
 

 ניתן לקנות את הקונטרס
 -שתהא השלהבת

 עולה מאליה
 ולא תהא עולה ע"י דבר אחר...

בענייני ימי החנוכה והמסתעף, מלוקט מתוך 
 מאמרים שנכתבו בגיליון זה,

 9718184907 - 9718111102בפלא': 
--- 

 ניתן להשיג במוקדי המכירה:
 9741221947שפירא:  :אופקים

 9718282812שרגל:  -אחיסמך

 0984918-94 -אלעד
 9791219422 -אשדוד

 רמה ב', מש' צוויבל. 0נהר הירדן  בית שמש:

 9718114918  רחובות:
 9771897994 תפרח:

 

   9771818178 -0קבוץ גלויות    בני ברק:

  9718228182 דרייפוס()פינת דסלר,  41חזון איש 
 1211147-979מרכז העיר  פתח תקווה:

 
 

 

 . 29רחוב נחמיה מרכז העיר:  : ירושלים

 קומה ב'. 10רח' הרב פרנק : בית וגן
 קומה ב' 18רובין  -רמות ד'
 9718181182 10המ"ג  רוממה:
 9744218812 -הר נוף

 

 8281882-971  4 מרומי שדה  קרית ספר:
 980811879 21 חפץ חיים

 9718248111 ברכפלד: -פיצוחי בראשית
 9718111807 -גרין פארק

 
 

 שטיבלאך נדבורנא/ תפארת ישראל.      חיפה:  :צפון

  9718127129 לתאםקריצלר  א'1הורדים   :סיםרכ

 משפחת שטיימן. 9718241217 -כרמיאל

 9784111800 4/7קריה, יונתן בן עוזיאל  -חצור
 9718181881 -עפולה

--- 
 :ל ניתן גם לקנות את הספרים "במוקדים הנ

 "כי ישמע)" אהבתי 
 העוסק בענייני תפילה (ה' קולי..

 ופתיחות רגשית בנימה אישית מול
 אבינו שבשמים עד בא הישועה בע"ה.

- 

 "(את ה' אלוקיך)" ואהבת 
 העוסק בקבלת מלכות ה', כיצד

 לקבל ולשמוח ולגדול מתוך הנתונים
  אחד מאיתנושה' מעמיד בפני כל 

 "וימאן" 
 העוסק בנושא התמודדות בשמירת

 העיניים והמסתעף.

 



 

  

 ??האם כולם עלו לאוטובוס...
 קדימה.. אפשר לצאת..

היה זה בראש השנה האחרון... הייתי שליח ציבור 
בבית כנסת קטן... והנני העני ממעש נרעש ונפחד 

ת ... בעשרים דקועם כל הלב ומתחיל להתפלל
מעומק  דבקות... תפילה הייתי הראשונות כל כולי

.. ופתאום לכותו יתברך בעולם.לב על גילוי כבוד מ
לי מחשבה... אוה... אתה מממזה צדיק...  קופצת

 ך איכפת לך כבוד שמים... אתה ממשתראה אי
  מלאך...

... נו.. מה זה המחשבות זרות ואז תפסתי את עצמי
והמשכתי להתפלל בכוונה... אחרי חמש  האלו...

של קווארטין...  חזנות דקות עשיתי איזה "ביצוע"
תשמע... אתה  . אוה...ואז שוב קפצה לי מחשבה..

איזה כיף אתה ממש חזן...  מתפלל מדהים...
 ... ששומע אותך לציבור

את  התעצבנתי על עצמי... דחיתי שוב ואז
תי את ההגה וחזרתי פסת המחשבה הזרה... שוב

ה'... לראות  לך מעומק לב... ועל כן נקווה להתפלל
מהרה בתפארת עוזך... ואז אחרי כמה דקות... ככה 

אמצע "והיה ה' למלך על כל הארץ..." ממש ב
... פתאום הגיע עוד איזה מחשבה שטותית ש

שוב ירדתי  בקיצור: לא לפרט אותה... כבר עדיףש
חזרתי ו תפסתי את המושכותשוב  לשוליים... ומיד

להתפלל בכוונה בעומק לב... ואז אחרי שעה וחצי 
פתאום הגיעה מחשבה כזו...  ...של תפילה

מתי נמאס לי... אין לי כח להתפלל... אאאוף... די... 
 תגמר התפילה... 

ושוב כעסתי על עצמי... איזה מחשבות האלו?? 
את שוב תפסתי  שהתפילה תגמר? חס ושלום!!

התלהבות מחדש... אחרי התעוררתי לההגה... שוב 
ככה באמצע   ...של תפילה מעומק לב עשר דקות

שוב מרטיטיות ש"כן יכבשו רחמיך... ויהכי  המילים
קופצת לי  שוב פתאום חרון אפך מעמך"

ני כבר וף אני רעב... אאאא והפעם... ...מחשבה
מחכה לשניצלים שהציצו לי כבר מאתמול 

בדיוק באמצע "כי מידי דברי בו  מהמקרר... כן...
זכור אזכרנו עוד..." בדיוק אז השניצלים נזכרו 

 ואז לקראת סוף השופרות פתאום לקפוץ לי...
 יופי!! אה... .ל לכיוון השעון..וזפ מימצאתי את עצ

זה אומר שאנחנו גומרים כבר אחד וחצי בצהרים... 
אחרי הבית כנסת השני... ניצחנו בתחרות!! סיימנו 

)אם גומרים יותר מאוחר זה כנראה מראה  אחריהם... 

עיין ערך ליל  ??...שהתפללנו יותר טוב... מה... "אתה לא יודע

שוב שכל המחשבות האלו ותח (הסדר... מתי גמרתם?
הגיעו אלי באמצע התפילה הכי מרוממת.. ואני 

 עוד השליח ציבור!! מסוד חכמים!!!! 

רי התפילה והרגשתי כזה חזרתי הבייתה אח
חושה חצויה... מצד אחד הייתי מין ת מבולבל!!!

מעמד מרומם... הייתי שליח ציבור ב היום
והתפללתי באמת מעומק לב על כבוד שמים... 

י מקירות ליבי להפנות אליך כל רשעי ארץ... בכית
כמה דקות הגיעו לי כאלו  תכל'ס... כל ומצד שני

מחשבות שטותיות שלא מביישים ילד בגן... אז 
 מה קורה פה? 

המחשבות האלו?? האם אני זה  זה אני ומי פה מי
ההמיית לב הטהורה שבכיתי מעומק לב "באבינו 

או שאני  מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה"
 יחדתי יחודים האמיתי זה השניצלים שגם עליהם

באמצע הזכרונות... האם אני זה ה"ואנחנו כורעים" 
של הגאווה והכבוד שקפצו או אני זה כל המחשבות 

 בעיצומה של התפילה?? לי

האם מישהו מזדהה עם השאלה שלי הזו??? אין 
 צורך להצביע.. 

יש כ"כ גזו כזו תחושה מבלבלת... מצד אחד אני מר
מתמיד... שלא  יותר טיפש מרומם... ומצד שני רק

רק שיש לי כאלו מחשבות שטותיות שמעניין אותי 
תופס אותי באמצע  עוד מי גמר ראשון... אלא שזה

 כזה מעמד... 

ביום טוב ראשון של ר"ה... ואז הגיע  הסיפור עד כאן
יום טוב שני של ר"ה ושוב פעם אני ניגש שליח 

 מחשבות...  סוג מגיעים אותםציבור... ושוב 

אבל אז לפתע באמצע התפילה קבלתי הבזק של 
קלטתי איזה נקודת אור  בהבזק של שניה !!!אור

 ואפרט:. שסידרה לי בבת אחת את הראש

--- 

מעשה במשפחה ברוכת ילדים... אבא ואמא ושנים 
עשר ילדים... החליטו לצאת לטיול וגיבוש 

 הם וחמשמשפחתי... שכרו מיניבוס של עשרי
מקומות ויוצאים לדרך... אתה בטח חשבת שיהיה 

 אפשר לדבר ולפטפט בנסיעה?? 

 אתה יודע מה זה משפחה ברוכת ילדים איפה...
 ??שיוצאת לטיול

אומר שכל אחד פה בגיל אחר  דבר ראשון זה
לגמרי... יש פה את אבא ואמא שהם בגיל ששים 
פלוס... אבל מצד שני יש פה את חיימקה הנכד בן 

חצי שנה שהוא כעת לא מפסיק לבכות... יש פה ה
שיבוחר עם המפות ועם הויכוחים אבריימי הי את

עם הנהג איפה יותר כדאי לנסוע...  הנצחיים שיש לו
יענקי הבן הקטן בן החמש שהוא מחפש  יש פה את

בן השש עשרה שהוא  לעשות רושם... ויש את מוטי
חלק  זה!!! י קולותבדיוק עכשיו צריך ללמוד ובקול

  להגדיל השמחה... שלו... "עניין"מה

עוד יש את אביגייל שהיא כעת באמצע להיעלב מ
כעת בשלב  משהו... ויש את מוישי בן השבע שהוא

לא  שהוא אך עשוק וגזול כל הימים... והפעם הוא
בקיצור: אז הוא באמצע להתבכיין...  יושב ליד החלון

כל קול יש כאן בליל של קולות... הרבה הרבה רעש... 
 אבל אבא ואמא לא מתחרטים!!!שונה מחבירו... 

אוהבים את  כן... זה המשפחה שלנו ברוך ה'.. אנחנו
וותרים פה לא מ המשיגעסן שלו...כולם... כל אחד ו

ישיבה שאם יש מישהו שמרעיש על אף ילד... זה לא 
אז אין לו מה  לקו האחיד יותר מידי ולא מתאים

באופן טבעי שלנו... ופה זה המשפחה  לעשות כאן...
... ואת הגו'ק התורן לכל אחד יש קול משלו

שמאפיין את הגיל שלו ואנחנו אוהבים אותו כמות 
שהוא ובדיוק בשביל זה שכרנו מיניבוס לצאת עם 

  ..כככככולם

והטיול היה נחמד... מסלול רטוב... חזרנו למיניבוס... 
ועכשיו ממשיכים לנסוע לכיוון התצפית... אחרי 

... סיעה אמא קופצת כנשוך נחשוחצי של נדקה 
אוי ואבוי... רגע... איפה יענקי??? יענקי לא איתנו... 

 אמא... איך תוך דקה וחצי אוה יענקי נשאר שם... 
 לא פה???? כבר שמת לב שיענקי

איך שמתי לב?? יענקי  אתם שואלים ...באמת נו
"חפר" לנו פה כל הדרך הלוך... וכעת בדקה וחצי 

מרגישה שקט יותר מידי  פתאום ם אניהאחרוני
כנראה נעים במיניבוס... בהבזק של רגע קלטתי ש

יענקי לא פה!!! תחזור... אמא צועקת בהיסטריה 
... אמא למיניבוס יענקי עלהטוב... חוזרים... לנהג... 

 של יענקי קולו עה אותו... ותוך כמה דקות שובהרגי
עש יש נשמע מקצה האוטו עד קצהו... כן... הרבה ר

חור בראש... חחחבמיניבוס... הייתי אומר אפילו 
 אבל אבא ואמא דווקא רגועים יותר... 

דודי בן החצי שנה... והצעקות  הוא שלהבכי הזה 
מיכל שכעת היא שוב רבה עם  הם שלהאלו 

הם פה... והנה ש זה אומר אביגיל... יופי... זה בסדר...
יך לו של איציק אאנחנו כבר שוב שומעים את קו

פה!!! בהרכב  דודי... יופי... כולם הוא מנסה לעצבן
  מלא!!

 עד כאן המשל... והנמשל די ברור... 

ה' רוצה את התפילה שלי ולא את התפילה של 
 המלאכים!!! 

 אתה יודע למה??? כי אני אוטובוס!!!! אני אוטובוס 
   ! ! ף ס א מ

כח מאסף לכל יש בנפש שלי שבעים כוחות... שהם 
ה' נטע בנפש נציגות מכל עולם...  כולם...העולמות 

ה' שם בי נשמה קדושה מעולם האצילות... 
ובמקביל הוא נטע בי את כח המדמה וכח 
המתעורר... בקיצור: גן חיות שלם נמצא בתוך תוכי... 

את ה'... זה והמטרה היא שכשאני אחליט להמליך 
של כל  יתיצוג לא בן אדם אחד!!!! זו הופעה

ממילא אני כמו . שקיימים בעולם..השבעים כוחות 
אבא שלוקח את כל המשפחה המורחבת לטיול... 
יש פה בליל של קולות... המון בלגן בראש... אבל אני 

אני צריך את הבלגן לא מוותר על הבלגן הזה... 
נובעת רק כל היחודיות שלי בשמים  הזה!!!

... כוללת הנפש שלימהמשפחה ברוכת ילדים ש
ל להתפלל לה'... אני רוצה להמליך והנה... אני מתחי

להתניע את האוטובוס על  כבר בא את ה'!!! אני
שבעים נוסעיו... האמת היא שלפני שיצאנו לדרך 

אבל לא  ...רציתי לבדוק שכולם באמת נמצאים
הספקתי להקריא שמות... טוב... יצאנו לדרך... 
התחלנו להתפלל... אחרי שתי דקות מגיעה מחשבה 

.. גאווה... אוהו. גאווה!!!מה הפעם??  זרה ראשונה...
שאת פה... אנחנו היום  את פה?? מצויין!! אני שמח

חד איתך... אל תלכי גאווה... ממליכים את ה' י
ותחזרתי למקום שלך... אחרי שתי  פה איתי תשארי

איזה הרהור עבירה.. אוהו...  דקות פתאום מגיח לו
פחדתי שאתה קיים.. .אני כבר  כעת רגוע לוודא אני

 גם למטה... אנחנו צריכים אי שם שהשארתי אותך
אותך... ה' רוצה שאני אמליך אותו בשמים ממעל 

 הארץ...אז אתה המייצג של  הארץ מתחת...ועל 
כעת  אל תפריע ליתהיה פה!!! שב במקום שלך... 
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ריך ללכת... אנחנו ... אבל אתה גם לא צבהמראה
... אתה כאן בטעותאתה לא נפלת  !!!צריכים אותך

תן לי איתי פה... הנה אני דוחף לך מוצץ ותשתוק... 
 לנסוע בשקט להמליך את ה'...

הלאה... אחרי שעה וחצי פתאום הבטן מתחילה 
לקרקר... אני רעב...  אוהו... ברוך הבא... אני מאוד 
שמח שתאוות אכילה נמצאת פה יחד איתי!! כבר 
התחלתי לדאוג שאולי בטעות השארתי אותה 

הו מקום... כ"כ התרוממתי בתפילה וכ"כ באיזש
ות שפתאום הרגשתי שאין הגעתי להרגשות נעל

לענייני העולם הזה... כבר פחדתי  לי שום שייכות
שאין לי תאוות אכילה... ואז מה יהיה?? מישהו פה 

 חסר באוטובוס המאסף... 

אז הנה... ברוך ה' כמעט כולם נמצאים... ותשארו 
לו אמנם להיות בשקט... פה... אל תברחו... תשתד

ותתנו לי להתרכז בהמלכת ה'... אבל תהיו פה!!! 
תנו לי את הקול שלכם... תנו לי לייצג אתכם 
ולהכריז שגם הגאווה שלי וגם כח המתאווה שלי 
וגם תאוות אכילה... כל הכוחות הארציים שלי 
כולם נעשות אגודה אחת לעשות רצונך בלבב 

 שלם... 

 י בראש???הבנת איזה סדר נעשה ל

כל פעם  ביו"ט ראשון של ר"ה.. עד אתמול...
עבודת הרהור מביש באיזה מחשבה ו שנפלה עלי

ה' הרגשתי חוסר נעימות... מה הקשר?? מה הוא 
איזה מין מחשבות פוקדות אותי  קשור לכאן???

  באמצע עבודת ה'??

זו כל מה פתאום!!! -אבל פתאום אני קולט ש
  היחודיות שלי!!!

של כל כוחות  האוטומובילאסף... אני שאני כח מ
ודווקא בזה שכל הנפש... של כל כוחות הבריאה... 

הכוחות האלו נמצאים בי... אז אני מייצג את כל 
הבריאה כולה... כשאני ממליך את ה' אז יש פה 
אמירה שכל הבריאה כולה עומדת מאחוריו... 
כידוע: יש מושג שנקרא: עולם שנה נפש, ואם אני 

ליך את ה' על ככככל העולם... כל מה רוצה להמ
שנדרש ממני זה להמליך אותו על כל חברי 
הפרלמנט של כוחות הנפש שלי!! ברגע שאני 

תמיכה מכוחות הנפש שלי  011%מצליח להביא 
לעבודת ה'... כאן המלכתי את ה' על כל הבריאה 

 01%כולה!!! דא עקא: שלעת עתה השגתי רק 
י בדרך כלל אני תמיכה מהנפש שלי... למה??? כ

מתפלל בכוונה רק כשיש לי חשק... ואני מסוגל 
ללמוד רק כשיש לי מתיקות התורה, טוב, אז רק 
החלקים של הנשמה שבמוחי... רק הם לעת עתה 
מוכנים לעבוד את ה'... אבל ברגע שמגיעה איזה 
מחשבה זרה, כמו גאווה או הרהורים לא טובים... 

יש בזה שאני אני כ"כ מתבלבל... אני כ"כ מתבי
צריך לדעת שבליל הקולות  אז זהו שלא!!!!בורח... 

 שבוקעים מתוך הנפש שלי... הם שותפים פעילים
הם פה חלק מאוד  בהמלכת ה'... והכרחיים

בשביל להמליך את ה' על כככככל  דומיננטי...
ממילא .. העולם אני צריך את הקול שלהם.

א כשב להיבהל ממחשבות זרות זה פשוט לא נכון!!
לי הרהור לא טוב בעבודת ה', הוא בסה"כ מזכיר 
לי את קיומו... ואני צריך אותו!! לא רק שאני לא 

י נבהל מזה... אני אפילו קורץ לכיוונו... אוהו... אנ
לא שמח לראות שיש לך משמעת קואליציונית ו

נעדרת מהמלאה... יופי... תשתתף בהצבעות וכעת 
 אנחנו מצביעים בעד...

--- 

 הדברים אמורים???כלפי מה 

אחד הדברים שמאוד מאוד קשים לי זה להתרכז 
 בקריאת שמע!!! 

רכז ולהמליך את ה' למעלה חיל להתפתאום להת
ולמטה ולארבע רוחות... זו מחשבה מידי מופשטת 

עת חושב על כל ... אני כככה באמצע החיים בשבילי
כאן ועכשיו... ופתאום להתרכז  מיני דברים שקורים

גבוה שה' למעלה למטה ולארבע רוחות... במשהו כזה 
 בשביל מאוד קשה לי לדחות מחשבות של כאן ועכשיו

 רטורית... כזו מחשבה 

הקושי שלי להתרכז... עצם  עד שקלטתי ש... שלא!!!
זה... זה בדיוק הנושא של קריאת שמע... אני בעצמי 

למעלה למטה ובארבע  בעת ובעונה אחת נמצא
אחת משוטטת בכל  רוחות.. המחשבה שלי בשעה

השש קצוות ביחד... יש לי רגע אחד שאני למעלה... 
אני רוצה רק לעשות רצון ה'... ופתאום טראח... 

אני למטה... ואז בא לי לנקום  מחשבות זרות ובום
מפחד ממי יודע  ואז אני פתאום נתקףבמישהו... 

מה... ואני גם רעב וגם עייף.. במילים אחרות: בשעה 
 בדיוק בגללו בכל חלקי הנפש ביחד... אני מטייסאחת 

בא ה' מבקש דווקא ממני...  ...זהה החוסר קשב וריכוז
אתה יכול להמליך אותי למעלה  דווקא תמליך אותי!!!

מאז  כי אתה בעצמך שם!!!למטה ולארבע רוחות... 
הרבה יותר קל לי להתרכז  שתפסתי את הנקודה הזו

ולהתחיל  זבקריאת שמע... כי אני כבר לא צריך להתרכ
לגזור את כל חוטי המחשבות שקושרים אותי לאלף 

מהזירה  אני מגיעאדרבה... ... ואחד נושאים אחרים
 עם כל הגן חיות שמשתולל לי אני מגיע עצמה!!!

עושה סקירה  בראש... ורגע לפני שאני קורא ק"ש אני
עיד שה' ולה כעת הולך להכריז כן... אני "של כבוד.."

יפה זה??? איפה שהראש שלי א נמצא בכל מקום!!!
היה בשעה האחרונה... היות ובשעה האחרונה הייתי 
למעלה ולמטה ולארבע רוחות... ולכן הוחלט לראיין 
דווקא אותי... בתור אחד שנמצא בזירה... ואני מכאן 

עולם: אין עוד מלבדו!!! ה' מוציא הכרזה לחלל ה
 אלוקינו ה' אחד!!

---   

 בכל המסר הזה??רוצה להרויח  מה אני בעיקר

אחד הדברים המסובכים והכמעט בלתי אפשריים זה 
לדחות מחשבות!!! אני יכול לעצום את העיניים... 

 כנשוך נחשברגלים שלי לאטום את האוזניים... לברוח 
... אבל לקחת את ממקום שמדברים לשה"ר ורכילות

?? או לשלוט עליהם לים ולזרוק אותם שלי המחשבות
 שלי!!!לא בידיים  כבר זה

 על זה נאמר "שאין אדם ניצול מהם בכל יום..." 
שהוא נמצא תחת מתקפה  בן עליהותכל'ס, מה עושה 

 אז בדרך כלל הוא פתאומית של מחשבות זרות??
 לצאת במתקפת יירוט... מתחיל לריב עם המחשבות...

לפעמים הוא עושה את זה עם פרצופים או עם )לדחות אותם... 

ומקובלנו שככל שאתה  (ללא הצלחה... ... כמובןידים תנועות
אתה רק מזמין אותה יותר... כי  נאבק עם המחשבה

  אתה מאתגר אותה...
טקטיקה ה לקלוט את מוכרחיםאין ברירה!!! כאן 

ממחשבות זרות...  נכון מחוכמת איך להתנערה
פעיל ת אליים חחבח היא: הטקטיקה הבסיסית

אל תלחם במחשבה  בחיים ...חזיתית מתקפה
לקבל  צריך אדרבה... .כי זה לא נכון.. !!מה!!עצ

 שיש מחשבות זרות... הם קיימות את העובדה
לא רק שלא להיבהל ו... מעצם קיומםלא להיבהל ו

ם נוכחות!! ה' מעוניין אלא לדעת שיש לה מהם...
שהנטיות האלו יהיו בנפש שלי וממילא 

לכה"פ כדי  אמורות להופיע מידי פעם המחשבות
וממילא לא רק שהמחשבות  ...ומםלהזכיר את קי

 באישיות שלך... על פחיתות ותלא מוכיח האלו
שבעים זה חלק בלתי נפרד מ אדרבה... אלא

יהיו קיימות  נפש שלך וצריך שהםכוחות שב
 באוטובוס המאסף שלך... 

ה אמור את אמור לעשות??כן נו... אז מה אני 
להציב ... ובוקר טוב... ו להגיד למחשבה זרה

  להגיד לה: לא עכשיו... !!!מקום שלהאותה ב

 רק אתה לא מגרש מחשבות.. אתהשמעת??? 
 מציב אותם במקומם... 

 בכלל בכלל לא שתבין: המחשבה זרה עצמה זה
יצר הרע!! זה בסה"כ אחד מכוחות הנפש שלנו!! 

שהתפקיד שלו  היצר הרע כאן מגיע רק מה??
זר!!!  בעיתוי המחשבה הזו את להביא הוא

היצר הרע הוא המשנע!!! הוא  לא נכון...ה בעיתוי
מתאם הפגישות של המחשבות... הוא אחראי 

)להביא לך להביא אותם בדיוק בזמן הלא נכון... 

עצבות במצוות... ושמחה בנקמה... שניצלים בשמו"ע... פחד 

ממילא  (וכן הלאה... מבני אדם... וסחבק עם רבש"ע
 במילים אחרותלהילחם בעצם המחשבה זה 

  חם בעצמי... ואני לא יכול להילחם בעצמי...להיל
  בעיתוי!!נלחם  כן אז מה כן?? אני

התחלת לדבר  ... פהלעיתויברגע שאתה מתנגד   
עם היצר הרע... פה יש  לעניין... פה התחלת לדבר

... אני לא נלחם לגופו של עניין משא ומתן נורמלי
 קיימת מצידי בעצם קיומה של המחשבה... היא

לא עכשיו... לא  סליחה... ... אבלעומדתובמקומה 
 מה הבאת לי את זה עכשיו... בגיל הזה...

---  
אני יודע שיש כאלו שלא יבינו בכלל מה רציתי 
במאמר הזה.. מה רצה המשורר... אבל הכל שווה 

 בשביל אותם אלו שיבינו יותר מידי טוב...
חנוכה זה חג של עובדי ה'... חנוכה זה חג 

ה של הימים הנוראים... שמסכם את העבוד
בין וכידוע: כל רגע מרומם בעבודת ה' מזמין 

הגן חיות  הייתר כל מיני מאבקי שלטון בקרב
שיש בתוכנו... שפתאום כל מיני קולות נזכרים 

ולהזכיר את קיומם בדיוק  להשמיע את קולם
ברגעים הכי מרוממים שאתה עומד מול הנרות 

ם עד !! אבבקשהאז  או באמצע אמירת ההלל..
ניסית לדחות  .מהם.. היום נלחמת בהם... הזדעזעת

אותם ללא הצלחה... מהיום תדע לחייך אליהם... 
להכיר בהם... להכיר בקיומם!!! ולנסות להציב 
משמעת ולהגיד להם לשבת במקום ולא להפריע 

לא מפריעים כעת... אנחנו כעת באמצע השיעור... 
 באמצע... 

לבחורים מאמר זה מוקדש בהוקרה והערכה 
 בני עליה...
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  בעלי יצא הלילה לקרב מול היוונים... האם אני יכולה לאכול תרומה...?   

זת התקבלה בשעת ליל מאוחרת... מלכה מכינה לבעלה את צידה לדרך... והאברך הצעיר ר' אבייתר הכהן עומד ההחלטה הנוע
לצאת בדקות הקרובות לקראת המערכה נגד צבא יוון... הוא יוצא בחסות החשיכה... אסור לדבר על זה... היציאה כעת למערכה 

גרות חסרת סיכוי בכל קנה מידה כנגד צבא כזה גדול... ממילא הכל היא מנוגדת לדעת כל הגורמים האפשריים... היא נחשבת הת
 נעשה כאן בשקט ובסודיות... 

מדובר באברך טרי... שנה ראשונה!! השנה הם התחתנו... אם זו היתה מלחמת הרשות הוא היה חוזר  -כן... זה לא פשוט!! אבייתר
 ר... מעורכי המלחמה... אבל כאן זו מלחמת מצווה על כל הקדוש והיק

למרבה ההתפעלות דווקא מלכה... הכלה הכ"כ הצעירה שרק לפני כמה חודשים נישאה לר' אבייתר... דווקא היא שיש לה כעת את 
כל הסיבות שבעולם להיכנס להיסטריה... דווקא היא חדורת אמונה ונחישות יותר מכולם... דווקא היא זו שמעודדת את בעלה בכל 

ילחם בעמלק היום... לא מחר... וה' יעמוד לכם בעת צרה זו וימסור גיבורים ביד חלשים וטמאים ביד עוז ותעצומות!!! צא... צא וה
טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך... מלכה נחושה לנקום את נקמת עשרות הבתים היהודים הטהורים מטובי המשפחות של 

 לכות יוון בחומות הבית היהודי...חברותיה בכיתה שהתפרקו ונחרבו בגלל הקידמה והי"ג איפלקציות שפרצה מ
 היא ליוותה את אבייתר מהבית ונסכה בו אמונה ובטחון. דמותו התרחקה ומלכה חזרה הבייתה בגפה  

--- 
כמובן שיש עוד שני אנשים שמעורבים בסוד העניינים... אבא שלה ואבא שלו... המחותנים החשובים... שניהם גם מיקירי 

אוכלי חולין על טהרת קודש שבירושלים... גם הם מעורבים במערכה...  ושני המחותנים גם הם ליוו ירושלים... מגדולי החברים ה
את החתן היקר בדמעות חמות ובתפילה מלב קרוע ומורתח שיעשה לנו ניסים ויצילנו מכף אויבינו... האיר היום... ומלכה לפתע 

שת חלה שנתנו לי אתמול... כן... למרות שאני באה ממשפחה התעוררה לשאלה הלכתית מעשית... יש לי כאן כמה עיסות של הפר
של ישראלים, אבל נשאתי לכהן ומאז אני גם כהנת ומאז גם אני יכולה לאכול תרומה וחלה... אבל היום??? היום שבעלי הלך לשדה 

ילה חס ושלום קורה משהו הקרב.. ו... ומי יודע מה קורה איתו עכשיו... האם מותר לי להמשיך לאכול תרומה?? הרי אם חס וחל
נורא... הרי כתוב בתורה "ובת איש כהן כי תהיה אלמנה )ח"ו( היא בתרומת הקדשים לא תאכל" )והרי עדיין אין לי בן כהן מבעלי 
שאני יכולה לאכול מחמתו...( וא"כ... אם ח"ו קורה משהו אני כבר לא יכולה לאכול תרומה... ואם כן עכשיו שבעלי נמצא במקום 

מסוכן... האם מותר לי לאכול מנקודת הנחה שהכל בסדר?? לא היתה ברירה... מלכה נאלצה ללכת לבית של השווער... היא כ"כ 
קצת גמגמה... כן... זו שאלה רגישה שלא נעים לשאול אותה... אאמ... יש לי פה תרומה וחלה... הההאם.. האם.....?? השווער מיד 

תנוח דעתך... משנה מפורשת בגיטין: "האישה שהלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה חייך והבין את השאלה... זה בסדר... 
 בחזקת שהוא קיים.." את יכולה לאכול את התרומה...

 אבל!!!! אם את כבר שואלת שאלה שכזו... יש עוד משהו נוסף שמטריד אותי... תשבי רגע...
.. והיה ניכר שהדיבור קשה עליו... אחרי כמה דקות של שתיקה הוא השווער לפתע הסמיק... הקול שלו רעד... הוא עצם את עיניו.

פתח בשקט ואמר: אנחנו מתפללים מעומק לב שה' יעמוד לנו בעת צרותנו יריב את ריבנו ידון את דיננו וינקום את נקמתנו... אבל 
עשיו אל המחנה האחת והכהו..."  יעקב אבינו כבר לימד אותנו להיות ערוכים לכל מצב... גם לאפשרות שאם יגרום החטא ו"יבא

ואשר על כן: אם חס וחלילה חס ושלום יקרה משהו!!! אז... אז יתכן שתהיי צריכה ח"ו או יבום או חליצה... יבום זה משהו שא"א 
א כמו לבנות עליו... )סו"ס זה תלוי גם ברצון היבמה וגם ברצון היבם...( ואז!!! אם חלילה תצטרכי לקבל חליצה... הרי חלוצה הי

גרושה והיא נפסלת לכהונה... ואת העונש הזה אני רוצה למנוע ממך!! סו"ס זכית להיכנס לבית של כהנים... זכית לטעום את הטעם 
של בית של כהנים... שאוכלים בו חלה ותרומה וחזה ושוק של קדשים קלים... ואסור לנו לתת לך להגיע אפילו לחשש הכי רחוק של 

 חליצה... 
ה והתפעלה כאחת!!! איזה אצילות נפש... רק לחשוב מה חולף במוחו של אבא שהבן שלו נמצא כעת בחזית הכי מלכה הזדעזע

מסוכנת... ומה מדאיג אותו ברגעים אלו... הוא עסוק בלהציל את הכלה שלו מאפשרות של חליצה... מאפשרות שהיא תאבד את 
 האופציה לאכילת תרומה ומורם מן הקדשים.. 

נו... אז מה עושים??? שאל השווער את מלכה... עד כמה שזכור לי... יש לך אחות קטנה... קוראים לה שושי... בת כמה היא??  בת 
שש!! אוהו מצוין... כפי שאת יודעת לפני חצי שנה היה לנו את הבר מצווה של יהודלה הקטן שלנו... בחור טוב... יושב ולומד 

שרה וחצי ההצעה שלי שהוא יקדש את שושי הקטנה שלכם... דהיינו אבא שלך יקבל דמי קידושין בהתמדה... הוא כעת בן שלוש ע
 בשביל שושי כדין קידושי קטנה... 

 ואז!!! אז יש כאן שני אחים שנשאו שתי אחיות!!! אבייתר עם מלכה, ויהודלה עם שושי...
הכהנים יש תמיד איזושהי עדיפות של שידוך מסוג שני  אצל -זו השיטה הקבועה והישנה שאנחנו הכהנים תמיד עושים!!! אצלנו

 )כדברי הגמ' בברכות מד.  "עיר אחת היתה בא"י שהיו בה שמונים זוגות אחים כהנים נשואים לשמונים זוגות אחיות כהנות"(אחים נשואים לשתי אחיות... 
הודלה קידש את אחותך שושי, אז את נאסרת עליו ולמה?? כי זה משריין אותנו מדין יבום וחליצה... ואיך?? כי ברגע שהבן שלי י

)שהרי חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהם מן החליצה ומן ובכזה מקרה קיי"ל שאין דין של יבום!!!  )ולא רק מדין אשת אח(מדין אחות אשתו!!! 

 אני רוצה שאת תהיי השדכנית... תציעי את זה לאבא שלך...  היבום, וחד מנייהו אחות אשתו(
אותו יום מלכה הגיע לבית של הוריה... דיברה איתם... אבא בכה והתרגש ושוב פעם בכה... בעיתוי שכזה... כשמדברים על עוד ב

כאלו דברים נוראים ומעלים על השלחן כאלו אופציות מזעזעות... אז אתה לא יודע מאיפה להתחיל... מה שבטוח... אבא מכיר טוב 
נזכה שהוא יהיה בעלה של שושי הקטנה שבקושי התחילה כיתה א'... היא זכתה בפייס אבל  טוב את יהודלה... והלוואי!!! הלוואי

 ממש בפייס... 
עוד באותו ערב נפגשו שני התנאים המחותנים בפעם השניה באותה שנה... אם בחופה הקודמת היה עננה פה כבידה כתוצאה 

מקצועות של ההגמון... אז כעת העננה היתה עוד יותר מהגזירה המרושעת שכל בת שנשאת צריכה ללמוד לימודים אקדמאים ב
כבידה... בצל המלחמה המאוד מאוד לא פשוטה שהחתן היקר יצא אלינו ע"י כהניך הקדושים... עכ"פ יהודלה יצא באותו ערב 

י שנים... מוקדם מהישיבה קטנה... אביו זיכה לו פירות שביעית )שאפשר לקדש בהם אשה( הוא נתן את הפירות לאבי הכלה בפנ
ואמר: הרי בתך מקודשת לי בפירות אלו!!! וכולם אמרו מקודשת מקודשת... עין לא נותרה יבישה... מלכה עמדה שם ובכתה 

בשמחת אחותי הקטנה בעיתוי יותר משמח... אמרו שם ברכות אירוסין בעשרה... תמרורים לה'... אנא... שנזכה במהרה לשמוח 
יבה קטנה לשטייגן כרגיל... ואילו שושי הכלה?? היא בכלל לא בתמונה... היא כעת עסוקה בדברים וכולם התפזרו... יהודלה חזר ליש

"יותר חשובים"... היא כעת בעיצומם של ההכנות לקראת המסיבת סידור בשבוע הבא... שני המחותנים ברכו אחד את השני 
  והמשך הסיפור אי"ה אולי בשבוע הבא... ...ול שמחה קול חתן וקול כלהעוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקבדמעות רותחות... 
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 בקרוב ממש
 היכונו: חנוכה מתקרב!!!!

כמידי שנה, התחלתי כבר את ההכנות לימי החנוכה 
התחלתי את זה על  הקדושים... דא עקא שהפעם

 רגל שמאל!!! 
מה שקרה זה שקניתי סופגניה... ועעל הסופגניה  

)יאמר לשבחי שעד הראשונה היא היתה בלי ריבה... 

אז כן...  הפירור האחרון עוד קיויתי למצא שם איזה "משהו"(
 זה אלי נשמע בדיחה...

 אבל בחנויות המכולת יש סופגניות כמעט חודש!! 
יש סביבונים וחוברות עבודה בחנויות הצעצועים 

 כמעט חודש... 
ו... ומכל מלמדי השכלתי... אם הם מבינים שכבר 
חודש לפני כן אפשר להתחיל להעלות קלוריות 
לכבוד חנוכה... או יותר נכון להתפרנס... אז אנחנו 
אמורים להיות החברה המקורית!!! אפשר להתחיל 
כבר עכשיו להתמלאות ולהתכונן ולהיערך לשפע 

 גדול שמגיע לעולם בימים הקדושים של חנוכה... ה
--- 

 כבר הוזכר כאן בגיליון זה שחנוכה זה חג של חינוך!!! 
וחינוך ככל שנוקפים השנים ומתקרבים לבר מצוה... 

חנוכה זה חג  כך החינוך יותר ויותר צובר תאוצה...
 -שמחנך אותנו ומרגיל אותנו להתרגל לאור של

  בתוכנו... שגנוז הארת אור הגנוז...

ובדברי רבותינו הראשונים אין  זו הסיבה שבזוה"ק
אז רק חנוכה... כי... כי במעלת ימי ה איזכור כמעט

נכנסנו לגיל חינוך... יש עוד הרבה הרבה זמן עד הבר 
מצוה של הגאולה.. לכן בכזה שלב מוקדם החינוך 

וככל מינימלי... הדלקה עושה מצוה וזהו...  די הוא
 בצעדי ענק... זה הולך ומתקרב לותשנקפו שנות הג

וככה!!! במקביל עבודת ימי החנוכה צוברים 
תאוצה... ובשנים האחרונות כלל ישראל חוגג את 
חנוכה ועושה ממנו עסק לא פחות מפסח שבועות 

 וסוכות... 

בטח!!! שנה לפני הבר מצוה... הילד כבר צם את כל 
 זה כבר לא צחוק... זה כבר לא סופגניותהצום... 

העסק כבר באמת מתחיל להתחמם!!! וסביבונים... 
להתכונן לחנוכה... לא... אל  ולכן נא להתכונן!!!

תתחיל לעיין בספרי הראשונים במעלת ימי 
א... חנוכה החנוכה... כי לא תמצא הרבה חומר בנוש

 זה הארה פנימית שגנוזה עמוק עמוק אצל כל אחד
... אור הפנימי שבוקע מתוכו!!! כל אחד במאיתנו

להתחיל להעריך את כח היחיד שיש בנו... מה אני 
יכול להמליך את ה' איפה שאף  כמות שאני לבד
להעריך את ההתגברות שלי מתוך  אחד לא רואה...

כל מיני שטחים אפורים ומבולבלים של דמדומי בין 
השמשות... אנחנו נמצאים כעת בעיצומם של 

אחד כל  לבדו"!!!"ויוותר יעקב  הרגעים הקשים של
מאיתנו מוצא את עצמו לבדו... לבד מול כל מיני 

  "ויאבק איש עמו"ניסיונות אינדיבידואלים ובדיוק אז 
אבל כאן צריך לנשום נשימה עמוקה ולהתחיל 
להאיר בעצמנו את הארת אור הגנוז!! מתוך ידיעה 
דווקא הרגעים הקשים של "ויאבק איש עמו" הרי זה 

לות השחר מתקרב... כי זה אומר שעבשורה טובה כי... 
אז נכון ש"ותקע כף ירך יעקב..." נכון שהוא מתגרה 
בתמכין דאורייתא.. נכון שהוא מתגרה בירכם של ת"ח 
ובניסיונות של קדושה יותר מתמיד... אבל לא לשכוח!!! 
שדווקא התסמינים האלו הם הוכחה לעלות השחר שקרוב 
מתמיד.. לא נותר לנו אלא להקדים את עלות השחר... 
ולהאיר בתוכנו את ההכרה עד כמה אני חשוב לה'... עד 

 כמה ה' מחשיב כל ההתמודדות למענו יתברך... 
--- 

שבוע שעבר נכתבה מין  תיקון משבוע שעבר:
השוואה בין מלכי ישראל של ספר מלכים לבין 

 ראשי ההנהגה כיום... וזו שגיאה!! 
כי כידוע מחז"ל: שמדובר באנשים שאין לנו השגה 

הם לא חברים שלנו!!! אמנם כתוב שהם בהם!! 
חטאו... אבל להשוות אותם לזאטוטים שמסתוללים 

  עלינו כיום... זו היתה שגיאה!!



“ 

 

  ?( האם מראה חיצוני אומר משהו או לא-)המשך

! זה ומר שאצל הבחור הזה צדיק זה היעודזה אבחור שמשחק אותה צדיק  : 1המשך מעמוד 
 משחקים אותה... רק כולם ...אחד גדול הרי הכל משחק לשם חותרים... בינינו... בשידוכים הפוזה!

חק אותה צדיק... משואם הוא  .."כל אחד משחק את מה שנראה לו הכי "שיחקת אותה. מה???
 שזה הכיוון שלו בחיים... תית...משמעו יש פה אמירה מאוד אז

 מה קרה??? הוא צוחק לעברי... את אותו שווער... סוף הסיפור היה שאחרי תקופה שוב פגשתי
 הבחור עשה פוזה...הפעם גם ו אל תשאל... שבוע שעבר שוב נפגשתי עם עוד בחור... בחור אחר...

חשוב להרים את המגבעת  מאוד היה לו אבל לכיוון ההפוך בדיוק!!!הפעם הוא שיחק אותה...  גם
תנפנפת שלו... היה לו הבלורית המהתסרוקת העדכנית ו שאני אראה את והבנתי שזה בשביל

  כדי שאני אבין שהוא ח"ו לא כזה צדיק כזה... ככה ככה חשוב לשים את החליפה ככה
האם זה כ"כ גרוע שבחור מראה את התסרוקת שלו באמצע פגישה עם עכשיו אני שואל אותך: 

 יש במקרה בינינו... לי ?ה קלילה כזו באמצע פגישההאם זה כ"כ נורא שבחור עושה פוז שווער??
 לי בעיה??? יש  כן אבל אתה יודע עם מה א רואה בזה בעיה...ראש פתוח... עקרונית אני ל

ק... לא צדיק... מי שחשוב לו לשחק אותה לא צדי ק אותהלשח יש לי בעיה עם זה שהיה לו חשוב
זה אומר שההלו.. תדע לך שאני לא צדיק... ואל תעיז ח"ו לחשוד בי שאני  זה אומר הרבה מאוד...

  ושוב: האם זה אומר הכל?? לא!! אבל זה בהחלט אומר הרבה!!!  שמור... 
.. האם זה אומר הכל?? הכל לא ובאותה מידה... אותו בחור ששיחק אותה שומר על העיניים.

 הייתי אומר!!! אבל זה אומר הרבה מאוד... 
זה אומר שהוא בחור שהפוזה שלו זה לשמור על העיניים... מבחינתו ההופעה הכי אידיאלית 

 מצידו זה לשמור על העיניים... וזה המון!!!!
י יש הרבה שמבלבלים לא סתם אומר את זה... כ ובינינו... אני ושאף אחד לא יבלבל את המוח...

כמו לא יודע מה... כל האלה שההופעה החיצונית שלהם  כל האלה האלה שמתלבשיםאת המוח... 
הם אלו שמנפנפים עם עם המשפט...  בן תורה... בדרך כלל נישט נישט צורה של זועקת נישט

  זה לא אומר כלום!!!!עזוב אותך חיצוניות... 
זה לא אומר כלום... אז בבקשה... בא נראה אותך  חיצוניותש אכן כדבריך אם סליחה אדוני היקר...

לא... זה רק  אה... מה קרה... יצאת צדיק? תגיד לו.. ונראה צדיק... וכל מי שיגיד לך עבות מגדל זקן
 נשארתי ראש "פתוח.."  מבפנים אני .זה לא אומר כלום!!! חיצוניות...

 נראה אותך... נראה אותך... נראה אותך... 
טוענים שמראה חיצוני לא אומר כלום... ואני טוען ש בקיצור: כעת ניפצתי מיתוס של כל האלו---

 בתוקף שזה אומר ואומר... והרבה מאוד אומר...
תכל'ס... סו"ס כן גדלנו על החינוך שהכל תלוי  הרי אבל כאן מתעוררת שאלה פשוטה: נו...

אדם יראה לעיניים וה' כי ה"ה ואומר לו: ה' מוכיח את שמואל הרואו ...בפנימיות ולא בחיצוניות
לא חסרים מאמרי חז"ל  וכו' וכו'... "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" ..." וקיי"ליראה ללבב

 מבטל את כל המאמרי חז"ל האלו??ו פה מגיע אז איך אני נגד חיצוניות...
 איך אני טוען שהחיצוניות כן קובעת וכן אומרת הרבה??

 שחיצוניות לא אומרת כלום??? להגיד אתה יודע איפה זה נכון  מאוד:  התשובה היא פשוטה
שנראה  הסוג הראשון שני סוגים!! יש את עד עכשיו דיברתי על שלישי...יש סוג  בסוג השלישי!!

סוג הלדבר על  שנראה חיצונית מודרני ופתוח... וכעת ניגש הסוג השני ויש אתחיצונית צדיק... 
עממי... לא נראה צדיק ולא  סתם נראה רגיל!!! נראהזה אותו אחד  הסוג השלישי השלישי...

 מודרני... נראה שגרתי כזה... לא מושך תשומת לב לשום כיוון... 
 ... אצלםהאלו הסתמיים עליו!!! עליו נאמר: אל תסתכל בקנקנן אלא במה שיש בו... אצל האנשים

צדיק במיוחד... אבל באותה  לא אהנראתה יכול לראות אחד כזה שהוא הפתעות...  עלול להיות
וכשאתה קצת  הוא נראה סתם... זרע שמובלע בין אנשים... לא נראה מודרני... גם מידה הוא

כלי מלא וגדוש בתורה ויראת  אותו מבפנים אתה פתאום מגלה מתחיל לתהות על קנקנו ולהכיר
שם יש הפתעות!! אצל  שמים... על הסוג הזה נאמר כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב...

 המושג "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש האנשים הסתמיים האלו... כלומר: אני מתכוין לומר:
!!! אל תסתכל ולא כזה שאתה רואה מולך מישהו שנראה מודרני ורחובי... בו" לא נאמר על אחד

נו לא עסוקים אנח .לא על זה דיברה הגמ'.. !!!לא לא צדיק נסתר..  בקנקן... לך תדע... אולי יש פה
בלפצח תעלומות ולמצא מטמוניות ולתפוס על חם כל מיני צדיקים נסתרים שמתחפשים תחת 

 מעטה של הקולקציה האחרונה... 
מדברים  ם יראה לעיניים וה' יראה ללבב... רק מה???לא על זה נאמר: כי האד תהיה רגוע... לא!

ב ולא למוטב... הוא לא נראה צדיק והוא גם .. לא נראה מיוחד לא לטופה על בן אדם שנראה רגיל
 ...האנשים הצנועים והשקטים האלו דווקא אצל הפתעות!!!  מחופש לרשע... ופה בהחלט יש לא

גם לצד השני...  ... כמובן שהם מפתיעיםוכמובן לטובה!!!והרבה פעמים  לפעמים הם מפתיעים...
 לפעמים... 

 הרבה מאוד!!!על כל פנים חיצוניות זה משהו שאומר ---
מסיבה פשוטה: כי יש לנו טבע בנפש... שמאוד איכפת לי ולך איך אנחנו נראים חיצונית... מאוד 

 חשוב לי התדמית שלי בעיניים של אחרים... 
ואגב: בנקודה הזו יש טעות מוכרת!!! לפעמים אתה רואה בן אדם מבולגן ומלוכלך ועל פניו זה 

גם הבן אדם הזה  וזו טעות!! אין כזה דבר...א נראה... נראה שלבן אדם הזה לא איכפת איך הו
שנראה סמרטוט... גם לו מאוד מאוד איכפת איך הוא נראה... רק מה?? היא גופא!! הוא רוצה 

הוא  ?? למה)עכשיו: למהלהיראות סמרטוט!!! זה מה שהוא רוצה להראות.. וזה מה שהוא מראה... 
  (...צנעת הפרט זה כברכבר התיק הרפואי הפרטי שלו...  ל לגלות... זהאני כבר לא יכו רוצה להיראות סמרטוט? זה

 אין בן אדם שלא איכפת לו איך הוא נראה!! וממילא!!!!
 מה אנחנו מרגישים שייכות.-של הנפש שלנו.. ל החזות החיצונית שלנו היא בסה"כ החלון ראווה

 ל בית חשמונאי על היוונים... וזה הנצחון ש .וגם למי פנינו מועדות ואת מי אנו רוצים להרשים
גם אם נעזוב  שלך יהיה גאווה יהודית!! שהחיצוניות שלך תהיה יהודית... החיצוני שהחלון ראווה

וניות היית רוצה ליחצן? איך אתה רוצה איזה חיצאבל מה החיצוניות?  לרגע את הפנימיות.
 ורה!!חנוכה זה החג של המנורה!!! המנורה זה החיצוניות של הת להיראות?

כי למייעשה בבית המקדש... ארון ברית ה'.. הוא מייצג את התורה... אבל המנורה מייצגת את 
אבל מי יודע הייחצנות של התורה... המנורה מאירה במקדש... הארון אמנם נקרא ארון העדות... 

כאן מגיעה המנורה והיא כבר עדות לבאי עולם ששכינה שורה בישראל... את זה??? 
ירה החוצה... מפגינה את הגאווה היהודית החוצה... אנחנו בנים של ה'... זו המנורה מא

 גאוותנו... והגאווה הזו מאוד חסרה לנו... 
תבין... אני  כפפות ולדבר איתך בשפה שלי...בחור יקר... ברשותך... תרשה לי להוריד ---

דיקים ולא של ... אני לא בקי בפוזות... לא של הצכזה צפוני... עם ראש של מושבניק
)עכ"פ  "תלות רגשית"!!!הפתוחים... תרשה לי לדבר איתך ישר ולעניין: יש מושג שנקרא 

 (...אצל גברים
גור... יש הס מולתוח אצל הפ ע"פ רוב יהי... שהיא מצותלות רגשיתאחד מהכללים של 

זה כאן מגיע הפתוח ומנסה לחדור דרך החומות של הסגור וו ...בחור סגור רגשית או חסום
)בדרך מתבטא אצלו בתלותיות... כלומר: אני רוצה לבקוע את החומה הזו ללא הצלחה... 

סתם דלת  ...שהבחור הסגור... הוא סתם חסום נובעת בעיקר מזה שהבחור הפתוח לא קולט כלל הטעות
מי יודע אין לו שם כלום בפנים... הוא בטוח שהבחור הסגור הוא פתוח כמוהו... רק הוא מחביא שם  נעולה...

ריק ואין מה לחכות שם איזה עושר פנימי ולכן הוא נחוש לפרוץ את שערי האולם... לך תסביר לו שהאולם 
  על קצה המזלג...( מבחוץ... ע"כ נושא שלם

לא ניכנס כעת לנושא המורכב הזה... אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך: לחילונים של היום 
 תסמיניםהדת בפרט בימים אלו יש לה ל שונאי בחרדים!!! ההתנהגות ש תלות רגשיתיש 

  תלותיות!!!של  מובהקים
 מצוין בלעדיו!!ורואה שהחרדי חי לו את החיים שלו ומסתדר החרדי  עומד מול החילוני

אז את מי אתה הוא רואה שהחרדי מבצע עקיפה מימין ומאושר הרבה הרבה יותר ממנו... 
 בדיוק מחפש לרצות???

 את הנימה של החרדי שמתבייש למיניהם "חומרי קריאה" לראות בכל מיני אפשר
ביהדותו... איך הוא מלקק לחילוני... איך הוא נעלב מהחילוני ומנסה בשארית כוחותיו 

 משהו.. שגם אנחנו יודעים לעשות להסביר לו
החילוני מת מקנאה מול החרדי... ואתה עסוק להסביר לו שגם אנחנו  טיפש שכמותך!!!

אני רוצה להרגיע אתה יודע מה...  המפה!! את תלט.. לא קמדבר לעניין.אתה לא  שוים??
 אז עסוק לרצות את החילוני... כ"כ אותך ידידי היקר: אל תעלב מהחילוני... אם אתה

אליך!!! כי אתה סתם לא מעניין אותו.. כי... כי אתה עוד  הוא לא מתכויןתהיה רגוע... 
ר... כי מקובלנו שלא שייך תלותיות מול בן אדם איזה חנפן נודניק שיקח מספר ויחכה בתו

פתוח!!! תלותיות יש רק מול חומה!! אם אתה פתוח לחילוני... אתה בכלל לא מעניין 
זה לא  אז נגדך... כ הרבה אנרגיות במאבקלא שווה שהוא ישקיע כ" אפילו אותו... אתה
  אישי נגדך...

הוא לא שמבחינתנו  ים אותו בכלל...נגדי ונגד חבר שלי שלא רוא החילוני נלחם נגדי!!!
אנחנו שמנהלים חיים יהודים מאושרים בלי שום זיקה אליו... לא צריכים אותו...  קיים!!!

האנטישמיות שלו  וזה גאוותנו!!!לא מבקשים ממנו כלום... מאיתנו הוא מתפוצץ... 
 באהלי שם שוכן מזמן כבר רי זהשיש לו להציע... ה אלוקים ליפת נובעת מזה שכל היפת

 בלי צורך להיעזר בו...  מידו המלאה הפתוחה והקדושה של אבא שבשמים...
גם  ימשיך לנסות בכל הכח למשוך תשומת לב שלילית מאיתנו.ש .שימשיך להתפוצץ.

ו נכופף את הראש... מקסימום ננסה לדחות את יטיל עלינו מיסים וארנוניות אנ כשהוא
כן... הר סיני זה הר שירדה שנאה  נמשיך הלאה... ו ...הגזירה כמו שדוחים יתוש טורדני

בהר  ...סיני זה הר שה' קידש אותנו ואסר אותנו על כל העולם בשבילוהר  לעכו"ם עליו!!!
אנחנו אשת איש של אבא שבשמים... ל הזה קבלנו את הטבעת נישואין שהפכה אותנו

ים בחיבוק של אבא אנחנו סגורים ועטופ תפוסים וענובים אנחנו נשואים!! סגורים!!!
 ... רק אותו יתבר' מרצים גם אנחנווממילא  ...שבשמים

בלתי נדלה  ופרץ של יצרים תלותיותוהסגירות וההילה הזו שעוטפת את היהודי מזמינה 
 לחדור!!! לחדור לתוך החומה הזו... לפרוץ בה י"ג פרצות ולהתחנן... אנא... תכירו בי..

ז מילא אנחנו יובית ושלילית ולא מצליח... אמנסה למשוך תשומת לב חהרשע התורן 
אבל מילא...  וזה הנושא הגזירות שהוא מנחית עלינו עם כל וקשה לנו סובלים ממנו

את  מרצה?? לנסות לרצות את הרחוב החילוני?? את מי אתה בדיוק להיעלב ממנו?
 עקיפה מימין?? תבצעמת מקנאה לראות איך -החילוני הזה ש

  חלש!!! אדם והחילוני חזק אדם הוא החרדיתקרא את המפה: 
מי קובע ומי כי חילוני הוא האלוהים של עצמו!!  מסיבה פשוטה: למה זה ככה:למה?? ו

יש לו אלוהים מאוד אז ברגע שהוא האלוהים של עצמו... !!! בעצמו ? הואמחליט עליו
ש לעמוד תעצומות נפאין מינימום של  חילוניליש לו גב מאוד חלש... לכן  ממילא חלש...

לעומת זאת לחרדי יש אלוקים גדול בשמים!!! במטלות קשות... כי אין לו גב חזק... 
ממילא יש לו גב חזק!!!! אם אלוקים אומר להקים משפחה... אז לאמא יהודיה יש כח 

אין לה את הגב החזק אבל  רוצה לגדל משפחה ברוכת ילדים שהאמא החילוניה היתה
סמארטפון... אבל מי יגיד לי שאסור?? מה יה רוצה לפרושחילוני ה!!! ויהי שאלוקים אמר

אבל לחרדי יש גב חזק... יש לו אלוקים גדול  וזהו!! ן לו אלוקים גדול שאומר לו סטופאי
... ואתה אין לחילונייש כח ולחרדי בשמים שאומר לו נו נו... אני לא מרשה וזהו!! נגמר!! 

ליחים אבל אין לו כח... כן... אני רואה הוא היה מת להצליח במה שאנחנו מצ מקנא בו??
... לתת מנסה לתת ולהעניק יםמבוגר ורע את הלב לראות אנשיםאותם בחיפה.. ק

מה אתה חושב... הוא היה מת להעניק לילדים ? לחתולים... לחזירי בר... ?למיואהבה... 
בשביל  בשביל לגדל ילדים צריך כח...אבל מה אפשר לעשות.. משלו... למשפחה משלו... 

את הסדר יום  צריך גב חזק של אלוקים שקובע תקינים לשמור על קשרי משפחה
האלוקים הזה... אין לו את הגב העוצמתי הזה.. ואין לו את  להתנהג... בבית איך ומחליט

נגד  מנסה להילחםהחילוני הזה  !!!ממילא הוא נאלץ לתת אהבה לחזירי בר... ואז
מהשכן  גוייילם... ממי אתה נעלב??ו עוד נעלבים?? משפחות ברוכות הילדים... ואנחנה

 וחזירי בר שרק חתולים והוא זכהשלא זכה שבניו כשתילי זיתים סביב לשולחנו...  שלי
הגיע הזמן להתגאות שיש לנו חלק באלוקי ישראל!! יש לנו רבש"ע  סביב למיטתו... 

.. נתפלל עליהם שמכתיב לנו את החיים... נרחם מעומק לב על אחינו שלא זכו לזה.
. נדליק נרות חנוכה בגאון שיתמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים... ורשעים עוד אינם..

 ונתגאה ביהדותנו...

6 



מעניני הפרשה
      "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה" (לב, ג,)

את אחד הנכדים הקטנים יושב על ברכי אביו, חייך ואמר לאביו דרך צחות: יש שרצו לומר שאם אסור פעם ראה רבינו 
להנות מגיד הנשה, יהיה אסור גם להושיב ילד על ברכי אביו, כי נמצא נהנה מהגיד, וסיים באמרו: אבל אין זה להלכה 

 והוא יכול להמשיך לשבת עליך.
שיש   (פסחים כ"ב א')נפסק שגיד הנשה מותר בהנאה, אבל ר"ש סובר י' ס"ה ס"י) (יו"ד סוכוונתו שליט"א שבשולחן ערוך 

 (חולין צ"ט ב' ד"ה והלכתא).בגיד הנשה איסור הנאה וכך פוסק תוס' 
(דרוש  ולדעת רבי שמעון יהיה אסור להושיב ילד על ברכיו, כי נהנה מהגיד שיושב עליו, וכעין זה העיר הגאון רע"א 

שאם נסבור אבר מן החי אסור בהנאה, הרי יש מאן דאמר שכבר בחייה הבהמה אסורה מדין אבר   וחידוש פסחים כ"ב:)
ואם כן למה צריך לאו שאסור לחרוש בשור וחמור יחדיו, תיפוק ליה   (חולין ק"ג בהמה בחייה לאיברים עומדת),מן החי 

 שאסור האבר מן החי בהנאה. ועיין שם מה שישב.
     )שבענו מטוביך(

   

 !ראה זה חדש! לא בא כבושם הזה
  

ובו עובדות והנהגות, מעשי רב והליכות חיים, מרבינו , מדור הסטורי)אחת לשבועיים(ח' "בעז"ה בשבועות הקרובים, יופיע בגליון 'דברי שי
 .שליט"א, המסודרים לפי ערך גדולי הדורות

 .נשמח לקבל מקוראנו הנאמנים שיחיו' מסמכים ותמונות הקשורים לזה
  

 ו'הדרכה לאלפי הקוראים שיחימאמר פתיחה ו -בגליון פרשת וישלח  
יופיע על הקשר האדוק של רבינו עם להבחל"ח גיסו הגאון רבי שלמה ברמן זללה"ה, מראשי ישיבת -פרשת מקץ  שב"ק בגליון

  (יו"ד א' טבת)פונבי'ז 
 (יו"ד י"ג טבת)על הערכתו הרבה של רבינו להגאון רבי שלמה סובול זצ"ל בעל 'שלמת חיים'  -בגליון פרשת ויחי 
 (יו"ד כ"ו טבת)עם המגיד מישרים הגאון רבי שלמה ברעוודא זצ"ל  על הקשר של רבינו -בגליון פרשת וארא 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 וישלחפרשת  449 'גיליון מס
 עשירית שנה פ"בתש

 

 יוצא לע"נ זה גליון
 ז"ל יוסף יצחקבהרה"צ ר'  משה יהודהר' 

 נלב"ע כ"ב כסלו תשנ"ו
 ע"ה דוד נתןבת הרה"ח ר'  אסתרוזו' מרת 

 נלב"ע ט"ו כסלו תשס"א
 נ"י בנימין בינישע"ה בת ר'  חנה פערל

 נלב"ע ז' כסלו תשמ"ח

וציותי את ברכתי
 

 הלכות שביעית ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

 

 "בח סחיטת פירות
 ריסוק ירקות

מותר לרסק פירות וירקות שכן הדרך תמיד, כגון עגבניות ותפוחי אדמה וחצילים, אך לא יפריד את הנוזל .א
 מן הרסק.

 סחיטת תמרים ושכר
אסור לסחוט תמרים של שביעית ולעשות מהם דבש, אבל לאסוף יחד ולרסק תמרים ולאוכלם מותר. ואסור  .ב

 בהם קדושת שביעית.לעשות שכר (בירה) משעורים שיש 
 מותר לסחוט ענבים כדי לעשות מהם צימוקים..ג

 



בפתח הקדמון
‘אני זוכר שכך נהגו בשנים קדמוניות’. – משפט זה היה נשמע 

לעיתים לא רחוקות, מפיו הקדוש של רבינו שליט”א. 
כי חשיבות רבה רואה רבינו, בהנהגת האדם ובאורחות חייו, 

ללכת על פי המסורה לנו מדור דור, כשנים קדמוניות. רבינו עצמו 
שיאריך ימים ושנים בבריות גופא עד ביאת גואל צדק, הינו כמין 
בבואה המשקפת הצצה לדורות קדומים, שראה אצל רבו הגדול 

מרן החזון איש זי”ע, אביו הקדוש מרן הסטייפלר זי”ע, ויתירה 
מכך – מאשר למד והחכמים מעצמו אצל מוריו ורבותיו, וחביריו 

ללימוד הלא הם אלפי אלפים של ספרי הלימוד מהם יונק את 
גדלותו בתורה.

מה היה באותם שנים קדמוניות, אליהם אנו כה מיחלים?
רבינו שליט”א )למכסה עתיק מלאכי ג’ ד’( מביא כי בתורת כהנים 

)שמיני מכילתא דמילואים סימן ל”א( מובא כי הכוונה לתקופת שנות 

חייו של הבל, שאז לא היו עובדי עבודה זרה. ולזה אנו מקוים 
ולוואי ותערב לה’ תפילתנו ותהיה זכה ומקובלת כמו בתקופה 

ההיא.
אף אנו נענה ונאמר: ולוואי ונזכה להעביר את ניחוח הקדומים, 

מעולמות תמירים בהם, עולמות של שלוה וישוב הדעת, של יראת 
שמים טהורה, ללא טומאת העבודה זרה שנתנסינו בה בדור זה, 

טומאת הטכנולוגיה, הנוטלת מאיתנו את מעט השלוה שעוד 
נותרה.

 

בני ברק השלוה 
והרגועה. ברקע, 

מגרש ישיבת 
‘סלבודקא’, ההולך 
ונבנה באותם ימים

משלימים את החסר
ברוך ה’ זכינו ודורנו עמוס בספרים מתורתו של רבינו שליט”א. 

דומה כי על כל נושא בהלכה, אגדה, פרשת השבוע, ואפילו 
השקפה ומוסר, ישנם ספרים מעתיקי השמועה מפי מקורבים 

תלמידי חכמים שליט”א. אלא שעד להיום לא נכתב באופן 
מסודר, שמועות רבינו ואמרות קודש, אודות גדלותם של חכמי 
ישראל שהתחמם רבנו לאוריו, ואודות מאורי הדור האחרון, וכן 

ידידיו התלמידי חכמים.
המטרה העיקרית היא ְלַסֵפּר לדור האחרון למען ידעו דורותיכם, 

את אורחות חייהם ושיחם ושיגם של גדולי התורה כפי ששמענו 
מפי רבינו ומפי כתבו.

יאמר ברורות: קטנים אנו מלקבוע בגדולתם של הרי הרים גדולי 
התורה שליט”א, ואין מטרת המדור לקבוע את גודלם, אלא רק 

להביע את הקשר והתבטאות של רבינו אודות גדולי התורה.
החשיבות

דומה כי די יהיה מיותר להאריך בחשיבות הדברים, רבינו שליט”א 
עצמו כבר כותב )במכתבו לספר תולדות יעקב, אורחות חייו של מרן 
הקהילות יעקב( אודות חשיבות כתיבת תולדותיהם של גדולי 

ישראל, שהדבר מביא לידי יראת שמים.
 

תמונה נדירה ובלתי 
מוכרת של מרן 
הקהילות יעקב 

זי”ע, בחג הסוכות. 
ברקע ניתן להבחין 

בענפי הסכך

סדר הדברים
בסייעתא דשמיא, לאחר כעשר שנים בהם אנו זוכים להוציא את 

הגליון השבועי ‘דברי שיח’, יגענו לאסוף בסדר נכון שיובא בעז”ה, 
אודות אחד מגדולי ישראל. ובחרנו לפרסם במועד היא”צ, כדי 

שיהיה קל למצוא בתאריך המתאים.
מחמת ריבוי החומר, לא נוכל לפרסם כל שבוע את המדור ‘שנים 
קדמוניות’, אלא רק אחת לשבועים, ונקוה שנזכה להגדיל תורה 

ולהאדירה.
מחובתנו להודות באופן אישי לבני וחתני רבינו מרן שליט”א, 

איש איש בשמו הטוב יבורך, על עזרתם בעין יפה, כמו כן נודה 
לשאר בני ביתו של רבינו הנוהגים בנו טובת עין, בפרט נאמנו 

הג”ר ישעיהו אפשטין שליט”א, על שתמיד בלב שמח פותח לנו 
מאוצרותיו.

כמו כן, הכרת הטוב להוגה רעיון כתיבת המדור, ומי שממריץ 
אותנו מאחורי הפרגוד, הג”ר ישראל גולדברג שליט”א, הראשון 

שעשה כן בגליונו המפורסם ‘כאיל תערוג’ מתורת מרן רשכבה”ג 
הגראי”ל שטינמן זצוק”ל.

כמו כן על פי עצת תלמידי חכמים שליט”א, הוחלט לשלב 
תמונות של גדולי ישראל המתאים לאותו ענין, כדי לקיים והיו 

עיניך רואות את מוריך. )מערכת וארכיון ‘דברי שיח’ שומרת 
לעצמה את כל הזכויות ואין להעתיק ללא רשות(.

ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות  
על גדולי הדורות




