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"מרן הורה לי להכין לו רשימה של כמה פררכים שיש להם צאיאות דיורין, 
והופ ירחר מתוכם פת המשאחה שהופ מעדיף שתתרפיין לפותה כתרה. 

הכנתי פת הרשימה והגשתי לאניו, והופ רחר רך", כך פומר הרר צ'ולק 
לרפש הכולל

 מגיד המישרים המאורסם ררי יעקר שיש, עם סיאור מדהים 
של השגחה עליונה והשקעה רזולת, שפינה חוזרת ריקם

"ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲפִני ה'" )שמות י', ר'(

ידוע מה שמביא מרנא ה'חפץ חיים' זיע"א, בקטע הראשון של חיבורו 
הנפלא 'ביאור הלכה', החונה על ה'משנה ברורה', שם הוא מצטט את 
דברי ה'חינוך' שכותב בהקדמה, כי כל יהודי יכול וגם צריך לקיים שש 
ידי אמונה ומחשבה  מצוות באופן תמידי, והן מצוות שמקיימים על 

בלבד, ולא על ידי מעשה. 
אחת המצוות הללו היא האמונה באחדותו של הבורא יתברך, שנאמר: 
"שמע ישראל ה' אלוקינו" וכו'... וכך הוא מבאר את הפסוק: "שמע 
ישרפל ודע כי ה' שהווה את הכל ברצונו, והוא פלוקינו המשגיח בכל 

העולמות, הוא ה' פחד בלי שום שיתוף". 
כי אכן מצווה כל יהודי לדעת ולזכור בכל רגע נתון, שהקב"ה מהווה 
את כל העולמות, מקיים אותם ומחייה אותם, ועושה את כל המעשים 
אשר נעשים על פני האדמה, כמו שאנו אומרים בי"ג עיקרי אמונה: 
"אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל 

הברואים, והוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים". 
הצמודה,  ובהשגחתו  באחדותו  וההכרה  ה'  ידיעת  שמצוות  אלא 
מושגת בין היתר, גם על ידי עיון במעשים הנעשים עמנו ועם הסובבים 
אותנו, דבר יום ביומו, לראות ולהבין את ההשגחה הפרטית הטמונה 

בכל דבר ועניין. 
בהקשר זה שמענו סיפור מופלא, מעשה מרטיט ומעורר, מפיו של 

מגיד המישרים המפורסם רבי יעקב שיש שליט"א, באופן הספוג כולו 
באש יוקדת של אמונה תמימה וטהורה, ושממנו יכול כל יהודי לשאוב 

חיזוק רב, וכך הוא מספר: 
נכבד  ליהודי  ועצרתי  ברק,  בבני  נסעתי  וחצי,  כחודש  לפני  זה  "היה 
ונשוא פנים המכהן כראש כולל חשוב בעיר. הצעתי לו טרמפ והוא 

נענה בשמחה. 
"לקחתי אותו למחוז חפצו, ואותו יהודי אמר לי שמאחר ויש לו הכרת 
מתנה:  לי  לתת  רוצה  הוא  הזאת,  הקצרה  הנסיעה  על  כלפי,  הטוב 
סיפור נפלא שאירע עמו עצמו, ושאולי יוכל לשמש אותי בדרשותיי. 
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מעשה רפיש חינוך, שערך מרחן לילדי התלמוד תורה על ארק שלם 
רגמרפ. רמהלך המרחן הרטיח הרוחן לשלם עשרים דולר לילד שימצפ 

ארק נוסף, שפין רו מחלוקות כלל. לפחר זמן מה מצפ פחד מהילדים ארק 
נוסף, שפין רו כל מחלוקת, מיד אנה לרוחן ותרע פת הסכום המורטח...

רדרכי החינוך והפמת של מרן הגרי"ש פלישיר זצ"ל

"ְוִהַּגְדָּת ְלִרְנָך ַּבּיֹום ַההּופ" )שמות י"ג ח'(

הקודש,  עיר  בירושלים  הישנים  החיידרים  בקרב  השתרש  מנהג 
אחר  שעות  במשך  לימודים  מקיימים  אין  חודשים  ראשי  שבימי 
את  שכאב  שבירושלים,  התורה  תלמודי  ממנהלי  אחד  הצהריים. 
ביטול התורה החוזר על עצמו מידי ראש חודש, פנה אל מעונו של 
מימים  הנהוג  המנהג  את  לבטל  היוזמה  את  מעלה  כשהוא  רבינו, 
אף  חודשים  בראשי  לימודים  ולקיים  התורה,  בתלמודי  ימימה 

בשעות אחר הצהריים.
רבינו כרה אוזנו לדבריו ולאחר מכן השיב במתינות: "אמנם יש צדק 
בדברים, אולם הבה ואשאל אותך שאלה פשוטה, וכי בדור שלפנינו 
התורה  שביטול  סבור  הנך  האם  תורה?  ביטול  בכך  שיש  ידעו  לא 
מכאיב לך יותר משהכאיב לכל גדולי הדורות הקודמים?! אם גדולי 
לשנות  לנו  שאל  הרי  זה,  מנהג  לקיים  לנכון  ראו  הקודמים  הדורות 

ממנהגם!".
אגב גררא הוסיף רבינו ופסק: "דע  לך, כי כל המשנה מן המסורת 
לנו  שאין  משום  וזאת  במעשיו,  הצלחה  נוחל  אינו  לחומרה,  אפילו 

אלא מה שהורו לנו רבותינו!".

עשו כמותו ולפ עלתה רידם 
הזך,  טבעו  פי  שעל  רבינו,  של  אורחותיו  בכל  ניכרה  האמת  מידת 
תבע מעצמו שכל מעשה יעשה בשלמות מתוך הבנה וכוונה ובירור 

ההלכה.
הנוספות  התקיעות  ומלבד  עצמו,  על  רבינו  החמיר  השנה  בראש 
שנתקעו בבית הכנסת, נהג להוסיף ולשמוע בביתו תקיעות נוספות 
שלא  מרן,  הקפיד  זאת  עם  השונות.  ישראל  עדות  מנהגי  פי  על 
ורק  אך  אלא  הכנ,סת  בבית  בציבור  הללו  התקיעות  את  לשמוע 
ביחידות בביתו לאחר התפילה. זאת על מנת להודיע לכל שתקיעות 

אלו אינן מעיקר הדין אלא חומרא בעלמא.
ככלל נקט רבינו, שאדם בעל דרגה ראוי לו לתור אחר חומרות, אך 
מיותרים,  והידורים  שונות  חומרות  אחר  לרוץ  להם  אין  העם  המון 
אלא להקפיד כראוי על קיום עיקר ההלכה כלשונה. כאשר היו באים 
לפניו בשאלה אלו קבלות ראוי לנער או לנערה לקבל עליהם לרגל 
בשולחן  שמובא  'מה  בפשטות:  פוסק  היה  מצוות,  לעול  הגעתם 

ערוך זה מספיק, אין צורך לחפש דברים נוספים!'...

בבית מדרשו של מרן התפלל אברך, חתן צעיר, שנהג לעקוב אחר 
הנהגותיו ולאמצן לעצמו. רבינו שם ליבו לדבר, ובאחד הימים, בעת 
בהאי  מרן  אליו  פנה  למחיצתו,  הזדמן  הצעיר  האברך  של  שאביו 
שלי  אישיות  הנהגות  הן  הנהגותיי  שכל  לבנך,  אמור  "אנא  לישנא: 
ספר  את  לנו  יש  אחרים,  לחקות  צורך  לנו  אין  ממני.  ללמוד  ואין 

ה'משנה ברורה' שעל פיו עלינו לנהוג!".

כל המוסיף גורע
שביאר  רבינו,  דברי  את  להביא  טעם  בנותן  יש  לדברים  כחיזוק 
סייג  "נדרים  מי"ג:  בפ"ג  המשנה  דברי  את  אבות  למסכת  בפירושו 

לפרישות".
וביאור הדברים הוא, שאכן גדולי ישראל ראוי להם לקבל על עצמם 
קבלות שונות, ועליהם נאמרה משנה זו, אך אדם מן השורה אין לו 
יעבור  ולא  ולוואי  לקבל על עצמו קבלות מעבר למצוות הרגילות, 

על הכתוב מפורש בתורה.
מדובנא  המגיד  על  נודע  משל  להביא  יש  העניין,  את  להבהיר  כדי 
ע"ה: מעשה בשני רעים סכלים ועניים, האחד מנקה אשפתות והשני 
גנב השולח ידו בכל אשר אינו שלו. שני הרעים בגרו ונישאו והקימו 
בתים וגידלו בנים ובנות. ברבות הימים השיא מנקה האשפתות את 
בנותיו כל אחת בזמנה, ועמד בכל ההוצאות הדרושות, בעוד בנות 
די  בידו  שהיה  בלא  ראשן,  שהלבין  עד  אביהן  בבית  יושבות  הגנב 

ממון להשיאן.
את  להשיא  בידו  עלה  כיצד  ושאל,  רעהו  אל  פנה  המדוכדך  הגנב 
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בנותיו ומנין השיג את סכומי הכסף העצומים הנדרשים לכך.
"בכל עת שנולדה לי בת", גילה מנקה האשפתות, "עשיתי לעצמי 
תיבה קטנה וסגורה, ומידי שבוע השלכתי פרוטה לתוכה. וכך במשך 
נאה,  סכום  בידי  שהצטבר  עד  לפורטה  פרוטה  הצטרפה  שנים 

ששימש בבוא היום להוצאות נישואי הבת".
את  האשפתות  מנקה  סיים  כמותי!",  ועשה  לעצתי  שמע  "ואתה 

דבריו.
ברם הגנב, ששמע את דברי חברו, צחק צחוק גדול ואמר: "לך יאה 
לפתחה  מסוגל  ואינך  בתיבה  ומסוגר  שמור  שכספך  כיוון  זו,  עצה 
תיבות  בפתיחת  המורגל  אני,  אבל  תוכנה.  את  ולרוקן  זמנה  בטרם 
לממון,  אזדקק  בו  ביום  הלא  זו?!  שמירה  לי  תועיל  מה  וקופות, 
את  להשיא  וכשאבוא  בה,  אשר  כל  את  ואטול  התיבה  את  אפרוץ 

בתי לא תהיה בה ולו פרוטה אחת!"...
ויכול  לך",  במותר  עצמך  "קדש  נאמר:  לצדיק  לענייננו:  הדבר  וכן 
הוא לאצור בתיבתו אוצרות וקבלות לאין ספור, אולם אדם הפשוט, 
שגם במצוות המפורשות מתקשה לעמוד, אין לו להזדקק לקבלות 

נוספות מעבר למצוות התורה.
מעשה באיש חינוך, שערך מבחן לילדי התלמוד תורה על פרק שלם 
בגמרא. במהלך המבחן סיפר הבוחן לילדים הנבחנים, כי פרק 'איזהו 
לאחר  כלל.  מחלוקת  בו  שאין  בתלמוד,  היחיד  הפרק  הינו  מקומן' 
לילד שימצא  דולר  שציין את הדבר, הבטיח הבוחן לשלם עשרים 
פרק נוסף, שאין בו מחלוקות כלל. האיש נתן את הבטחתו כשהוא 
בש"ס  פרק  עוד  אין  כי  שכותב  האחרונים,  אחד  דברי  על  מסתמך 
זמן  לאחר  אולם  האמור.  הפרק  מלבד  מחלוקת  בו  מופיעה  שלא 
מה מצא אחד מהילדים פרק נוסף, שאין בו כל מחלוקת, ומיד פנה 

לבוחן ותבע את הסכום המובטח.
איש החינוך העלה את הדברים לפני מרן, ושאל האם מאחר שנשען 
כאסמכתא  היא  שההבטחה  הרי  האחרונים,  אחד  של  דבריו  על 
בעלמא, או שאף על פי כן מאחר שהבטיח לשלם הרי שההבטחה 

בעינה עומדת?
מרן לא נכנס לנידון האמור, והשיב בקצרה: "זה יהיה מאוד לא חינוכי 

אם לא תיתן את הסכום שהבטחת לשלם!"...

חיזוק התורה
סיפר רבי אברהם גולדשמידט: באחד הימים שוחחתי בטלפון עם 
יהודי תלמיד  זמן מה פנה אליו  כי לפני  לי  זצ"ל, שסיפר  אבי מורי 

חכם חשוב, המחזיק בקרן מכובדת, שמטרתה היא לתמוך בתלמידי 
חכמים המסיימים  ללמוד את כל הש"ס או את כל השולחן ערוך 
בעיון. אותו מחזיק תורה שאף בכל מאודו, שמרן יהיה נוכח בטקס 
חלוקת הפרס לחתני התורה, ועל כן ביקש מאבי מורי שיפנה אליו 

ויבקשו להשתתף בכינוס.
אבי מורי נענה לבקשתו של האיש, פנה לבית מרן וביקשו להשתתף 
חיזוק  בכך  שיש  ספק  אין  כי  בדבריו  מציין  שהוא  כדי  תוך  בטקס, 
תחלוק  רבינו  של  שהשתתפותו  מכיוון  הדבר  הוא  וכדאי  התורה, 

כבוד ללומדים, ותרומם את המעמד. 
רבינו שמע את דבריו והשיב כהאי לישנא: "אמנם אין ספק כי יש 
התורה:  חיזוק  אצלי  נקרא  מה  לך  אומר  אבל  התורה,  חיזוק  בכך 
בעולם הישיבות ישנם בחורים רבים העמלים וגדלים בתורה, אך אם 
יצמידו להם חברותא למדן גדול, הם יוכלו להתעלות על אחת כמה 
יוכל בעזרת חברותא מעולה להתעלות  וכמה. כמו כן, בחור בינוני 

ללמדן גדול!".
באחת  דרזי:  יצחק  רבי  רבינו,  תלמיד  וסיפר  הוסיף  זה  בעניין 
ההזדמנויות כשישבתי במחיצת מרן, הגיע לבית איש ציבור, שציין 
כי עלה בידו לגייס סכום כסף גדול, אותו הוא מבקש לחלק בתחילה 
תהיה  אם  מכן  לאחר  בכוללים,  הלימוד  את  לחזק  כדי  לאברכים 
אפשרות בידו, הוא ישתמש בכסף בכדי לחזק את בחורי הישיבות 

הגדולות ולאחריהם את בחורי הישיבות הקטנות.
כל, אתה  "אני חולק בתרתי! ראשית  והשיב:  מרן שמע את דבריו 
בישיבות  להמשיך  הכוללים,  את  לחזק  להתחיל  שצריך  סבור 
הגדולות ולסיים בישיבות הקטנות, אולם אני סבור שצריך להתחיל 
ורק  גדולות  בישיבות  מכן  לאחר  קטנות,  בישיבות  הלימוד  בחיזוק 

לבסוף לחזק את הלימוד בכוללים.
חיזוק  זהו  התורה  בעולם  שחסר  שמה  סבור  אתה  לכך,  "בנוסף 

בלימוד, כלומר שילמדו יותר, אך אני סבור שמה שחסר זה עידוד!
ללמוד  המתחילים  עילויים,  גם  ביניהם  שונים  בחורים  רואה  "אני 
רואים  כבר  שנה  רבעי  שלושת  או  שנה  חצי  ותוך  קטנה,  בישיבה 
עליהם את הירידה. נראה לי, שאם תכנס לישיבה פלונית, ותשאל 
את המגיד שיעור האם הוא מכיר את שמות כל הבחורים, הוא ישיב 

בשלילה!
"עליך  והוסיף:  בכאב  מרן  שאל  כך?!",  לגדול  יגדל  בחור  "כיצד 
להעניק את הכסף לאברכים, שיעודדו את הבחורים הצעירים, כדי 
שכל בחור יווכח לדעת שיש מי שמכיר אותו, מישהו שחושב עליו 

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

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

לעי"נ הרה"ח רנימין ב"ר דוד צרי רוזנטל זצ"ל
נלב"ע ר"ח אב תשע"ו
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רהזדמנות פחרת פמר לי מרן שליט"פ, שהציעו לפריו הסטייאלער כמה 
וכמה שידוכים שהמחותנים היו עשירים מואלגים. מרין השורות הרנתי 

שההצעות הפלו היו ערורו, כלומר כמה גרירים שרצו לזכות רו כחתן 
לרנותיהם, ושלחו שליחים להציע למרן הסטייאלער זצ"ל.  "פצל פרפ 
שלי, החיסרון הכי גדול שיכול היה להיות רעניין זה של שידוכים, הופ 

להיות עשיר", פמר לי ררינו... 

 הרה"ג ר' פורי טיגר, ממשיך ומסאר על השיחות והקשר 
עם מרן שר התורה, הגפון ררי חיים קניירסקי שליט"פ

פליעזר )לייזר( רוט 

הראשון  חלקה  את  שבת',  ב'לקראת  הבאנו  הקודמים  בשבועות 
של השיחה המרתקת שערכנו עם הרה"ג רבי אורי טיגר שליט"א, 
מהמקורבים למרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א. 
סיפרנו על הדרך בה זכה הרב טיגר להתקרב כך אל מרן שליט"א, 
והבאנו כמה עובדות נפלאות שסיפר לנו מאשר ראו עיניו. השבוע 
של  והאחרון  השלישי  חלקה  את  דשמיא,  בסייעתא  מביאים,  אנו 

השיחה. 
מלאכה  היתה  שליט"א,  מרן  ספרי  של  והתיקון  ההגהה  "מלאכת 
עין הרע ספרים רבים מאוד,  לא פשוטה, משום שרבינו חיבר בלי 
והספרים מקיפים את רוב חלקי התורה, כך שזה לא פשוט ללמוד 

כל קטע לאשורו ולמצוא את הטעון תיקון", מספר הרב טיגר. 
"מרן שליט"א ראה שאני משקיע הרבה בעניין, ולכן הוא רצה לשלם 
לי כסף בתמורה למאמץ הכרוך בשעות רבות מאד. אבל אני כמובן 
קנייבסקי  הגר"ח  אצל  קירבה  בכזאת  להתקבל  שהזכות  ידעתי, 
הון שבעולם. הדיבורים ששמעתי מפיו,  יותר מכל  שליט"א, שווה 
וביני, כל אחד מהם שווה הון עתק בפני  ביני  והן  הן בלימוד עצמו 

עצמו... 
הילדים  של  ההצלחה  הזה,  בעולם  לי  שיש  מה  כל  את  תולה  "אני 
מרן  של  האדירה  בזכותו  תולה  אני  הכל  וכו',  ובירא"ש  בתורה 
שליט"א, והזכות הגדולה שנפלה בחלקי להיות נטפל לעושי מצווה, 
בצורה  העולם,  ברחבי  הקדושים  ספריו  להפצת  במעט  ולו  ולסייע 

מדויקת ומדוקדקת יותר. 
"אבל למרות שסירבתי בתוקף לקבל כסף תמורת עבודתי, מרן היה 
מנסה שוב ושוב להציע לי תשלום, ולפחות רצה לכסות עבורי את 
הוצאות הנסיעה באוטובוס מירושלים לבני ברק. מיותר לציין שגם 

את הכספים הללו לא הסכמתי לקחת. 
"ביום מן הימים פנה אלי מרן בבקשה: 'הצטברו כבר עשר מהדורות 
של תיקונים לספר 'שונה הלכות' שחיברתי', הוא אמר, 'ובכל פעם 
אחרי  עכשיו,  הספר.  שבסוף  בהערות  התיקונים  את  מוסיף  אני 

עשר מהדורות, אני רוצה לשבץ את התיקונים בתוך הספר עצמו, 
ולהוציא אותו מחדש במהדורה מדויקת ומוגהת! 

"'אבל שונה הלכות אינו כשאר הספרים', הוסיף מרן ואמר לי, 'זהו 
יותר בהלכה למעשה, ולכן הוא הספר הכי שימושי  חיבור שעוסק 
עבור הלומדים, יותר מכל שאר הספרים שחיברתי. היות שמדובר 
בהלכה למעשה, והיות שזה ספר מאוד שימושי, אני רוצה שההגהה 
תהיה הפעם בדיוק נמרץ, ולכן אני רוצה שתעבור על הספר לפחות 
שעשיתי  לדעת  שאוכל  כדי  דקדוק,  אחר  בדקדוק  פעמים,  ארבע 

את ההשתדלות הרבה ביותר, כדי שהספר יהיה מדויק. 
מה  כלומר  שויא',  מגן  במגן  'אסיא  אומרים  הקדושים  חז"ל  "'אבל 
שמגיע בחינם, שווה בחינם... אני רוצה הפעם שתסכים לקחת ממני 
תשלום עבור ההגהה, כדי שאהיה רגוע שעשיתי כל מה שאפשר, 
הכסף',  את  תיקח  לא  אם  רב.  בדיוק  מוגה  יהיה  אכן  שהספר  כדי 

הזהיר אותי מרן, 'אני לא אתן לך להגיה את הספר....'. 
"אני ראיתי שמרן מאוד עומד על כך", משלים הרב טיגר את סיפור 
השבתי  אלא  מפורשת,  בצורה  סירבתי  לא  הפעם  "ולכן  המעשה, 
בפעם  וגם  ההגהה  את  עשיתי  ולבסוף  כלשהי,  מתחמקת  תשובה 

הזאת עלה בידי להשתמט מלקחת את הכסף...". 
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"לפ תכננתי לכתור ריפור על הרמר"ם" 
'הלכה למעשה', אני  "ואם הזכרנו את ספריו של מרן בהקשר של 
רוצה לומר דבר שחשוב שהציבור ידע: מרן שליט"א מאוד מקפיד 
כותב  עצמו  הוא  למעשה'.  כ'הלכה  שלו  הספרים  את  יצטטו  שלא 
בכל אחד מספריו שזה לא הלכה למעשה, ושלא יפסקו הלכה על פי 
ספריו, כי הוא 'ירא הוראה' באופן מבהיל על הדעת, ולא מוכן בשום 

אופן שיפסקו על פי דעתו הלכות. 
"במיוחד מתנגד מרן לפסקים שיוצאים, כביכול, משמו, ושהוא לא 
אמר אותם מעולם, אפילו לא בדרך של סברא או פלפול בעלמא. 
הוא אמר לי כמה פעמים שלא כל מה שאומרים או כותבים משמו 
אומרים  שאנשים  לשמוע  מאוד  מצטער  והוא  ידו,  על  נאמר  אכן 

בשמו דברים שלא אמר. 
מפה  לשמוע  שזכיתי  מעניין  מאוד  פרט  זה,  בהקשר  אציין  "עוד 
קדשו, כשפעם שאלתי את מרן שליט"א, למה יש הלכות ברמב"ם 
וקידוש החודש, שהוא לא כתב עליהן  וכן בהלכות שקלים  זרעים, 
בספרו  מרן  ביאר  בזרעים  הרמב"ם  את  הרי  בספריו.  'ביאורים' 
'דרך אמונה', ואת שקלים וקידוש החודש הוא ביאר בספרו 'שקל 
כתב  לא  שרבינו  הלכות  ושם  פה  שיש  רואים  זאת  ובכל  הקודש', 
עליהן 'ביאורים', ועל זה שאלתי מדוע ישנם מקומות שעליהם אין 
לו שההלכות הללו פשוטות  נראה  בגלל שהיה  זה  'ביאורים', האם 

וברורות ואין צורך לבאר, או מסיבה אחרת. 
לכתוב  התכוון  לא  שמימיו  לי  אמר  הוא  נורא:  דבר  מרן  לי  "השיב 
ובכל  והלכה שבה עסק. הוא למד רמב"ם,  'ביאורים' על כל הלכה 
פעם  בכל  בצד.  אותו  כתב  הוא  חידוש,  איזה  לו  שהתחדש  פעם 
שהיתה לו הערה הוא כתב אותה, וכך עברו השנים עד שראה שיש 

לו כמות נכבדה של הערות וחידושים, על ההלכות הללו ברמב"ם. 
"משראה שכך, עמד וליקט את כל ההערות והחידושים הללו יחדיו, 
לבאר  הוסיף  כבר  והכי  ואדהכי  נופך,  להם  הוסיף  אותם,  הרחיב 
ישראל  עם  זכה  וכך  עצום,  ובעיון  נורא  בהיקף  הרמב"ם  דברי  את 

לחיבורים הנפלאים הללו. 
בכל  ואדירים  עצומים  חיבורים  חיבר  התורה  שר  רבינו  "כלומר, 
קנה מידה, מבלי שהתכוון לכך בתחילת הדרך, זה 'יצא' לו תוך כדי 
לימוד, ובלי שרדף אחרי זה, הוא ביאר את רוב ההלכות של הרמב"ם 
גודל  עוצם  על  להציץ  קטן  חלון  עוד  לנו  פותח  זה  אלו.  בנושאים 

דמותו המופלאה. 
שאל  גם  עצמו  שהוא  שליט"א,  מרן  לי  סיפר  הדברים  כדי  "תוך 
כתב  לא  הוא  למה  זצ"ל,  אי"ש'  ה'חזון  מרן  הגדול,  דודו  את  פעם 
את חיבורו על כל זרעים, והשאיר כמה מסכתות שעליהן לא כתב 
ביאור. השיב לו מרן ה'חזון איש' בתמיהה: 'אתה חושב שאני שולף 

את זה מהשרוול???'...". 

החיסרון הכי גדול רשידוכים
בהרחבה  הובאו  ממנה  שחלקים  המרתקת,  השיחה  סיום  לקראת 
ועובדות  סיפורים  כמה  טיגר  הרב  לנו  מספר  הקודמים,  במאמרים 
כשהוא  הקודמים,  הדורות  גדולי  על  שליט"א,  מרן  מפי  ששמע 

מדגיש שהסיפורים הללו נאמרו מפיו בחטף, בין עיון מעמיק בספר 
כדי  שנצרכות  הבודדות  בשניות  אחר,  בספר  מעמיק  לעיון  אחד 
וכדו', או אז זכה לשמוע מעת לעת סיפורים  להביא ספר מהארון 

ועובדות ממרן שליט"א, והרי לפנינו כמה מהן: 
"פעם סיפר לי מרן, שהיה יהודי אחד שחיבר חיבור תורני כלשהו, 
איש'  ה'חזון  מרן  הסכמה.  ממנו  לבקש  כדי  החזו"א  למרן  והגיע 
ניאות לקבל את בקשתו, ואמר לאותו מחבר, שישאיר על שולחנו 
את תכריך הכתבים, וכשיהיה לו מעט זמן לכך, יוכל לעבור עליהם 

ולאחר מכן יחליט אם ייתן את הסכמתו. 
"אותו מחבר הניח את הדפים על השולחן, ונפנה לאחוריו כדי לצאת 
מהבית, אלא שאז ראה שכבר ירד הלילה וחושך יכסה ארץ. הוא שב אל 
ה'חזון איש' והפעם היתה בפיו שאלה קשה: 'הגמרא אומרת שתלמיד 
רואה  אני  'והנה  מחבר,  בעל  אותו  אמר  בלילה',  יחידי  יצא  לא  חכם 
שעכשיו כבר לילה, ואם כן איני יודע איך אוכל לצאת לבדי החוצה...'. 

"מספר מרן שליט"א שה'חזון איש' הבין במי מדובר, לקח את תכריך 
הכתבים, הפקיד אותו בידי המחבר ואמר לו: 'קח את הספר אתך, 
כך תהיו שניים ותוכלו לצאת ביחד בלילה...'. כמובן שאותו מחבר 

כבר לא זכה לקבל את הסכמתו של ה'חזון איש'... 
"פעם אחרת שמעתי מפי מרן, מעשה ברבי שלמה מווילנא, בעל 
באו  כשלפתע  בתורה,  והגה  המדרש  בבית  שישב  שלמה',  ה'חשק 
וכל הבית בוער  אנשים במרוצה וסיפרו לו ששריפה פרצה בביתו, 
באש, כמובן שכל בני הבית הספיקו להימלט ולא נשקפה להם סכנה. 
"מיהר רבי שלמה לרוץ לביתו בכל כוחותיו, וכשהגיע ראה שהתחילו 
מפני  להציל  שאפשר  מה  כל  וספרים,  ערך  חפצי  מהבית  לפנות 
הדליקה. אבל ה'חשק שלמה' רק דאגה אחת היתה לו: 'האם הוציאו 
את הספר 'רבינו ירוחם' מהבית???', לאחר שקיבל תשובה חיובית, 
נחה דעתו וכבר לא היה מודאג עד כדי כך. הסביר לי מרן שליט"א, 
שאם  ידע  שלמה  ורבי  ימים,  באותם  נדיר  מאוד  היה  הזה  שהספר 
עיקר  ולכן  אחר,  מקום  בשום  להשיגו  יוכל  לא  הוא  חלילה,  יישרף 
דאגתו היתה רק לדבר אחד שלא יהיה לו תחליף, כל שאר החפצים 
יש להם תחליף, ואם יישרפו אלו, תמיד יוכל לקנות אחרים תחתיהם 

ואין צערו כל כך גדול עליהם... 
"בהזדמנות אחרת אמר לי מרן שליט"א, שהציעו לאביו הסטייפלער 
מבין  מופלגים.  עשירים  היו  שהמחותנים  שידוכים,  וכמה  כמה 
השורות של דברי רבינו הבנתי, שההצעות האלו היו עבורו, כלומר 
כמה גבירים שרצו לזכות בו כחתן לבנותיהם, ושלחו שליחים להציע 

למרן הסטייפלער זצ"ל. 
"'אצל אבא שלי, החיסרון הכי גדול שיכול היה להיות בעניין זה של 

שידוכים, הוא להיות עשיר', אמר לי רבינו...".

רין מקלחת לתגלחת 
"בתקופה שהיה רבינו מגיע לירושלים, כשכיבדו אותו בסנדקאות, 
אותי  שיעדכן  אפשטיין,  ישעיה  הרה"ג  המסור  מהנהג  ביקשתי 
את  להקביל  שאוכל  כדי  הקודש,  לעיר  רבינו  שמגיע  פעם  בכל 
פניו, ואכן נהג בי רבי ישעיה עין טובה והיה מעדכן אותי, ואילו אני 
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לפ פשכח אעם רשהותי פצלו, שנכנס פחד והחל להטריד פת ררינו רשפלות 
שונות ומשונות, פך ררינו ענה לו על כל שפלה ושפלה רנועם ורסרר אנים 

יאות. הלה לפ נתן מנוח ושור הקשה ושפל, וררינו  לפחר כל שפלה היה 
פומר לו: 'פ גוטן טפג'. 'יום טור'. פך הופ שור... וכל אעם לפחר עניית 

התשורה, 'פ גוטן טפג'. הענין של רין פדם לחרירו היה כל כך רגיש פצלו...

 אניני הוד ממשנת ההורפה ואסיקת ההלכה, 
של מרן רעל 'שרט הלוי', הגפון ררי שמופל הלוי ופזנר זי"ע 

הרר יהושע ליירזון

בשבוע זה, כשאנו קוראים בפרשת השבוע על 'והגדת לבנך', חשבתי 
ואזנר  'שבט הלוי', הגר"ש  יותר מלכתוב על רבינו בעל  שאין ראוי 
זצוק"ל. מרן בעל 'שבט הלוי' העמיד מאות תלמידים, מורי הוראה 
בישראל, במשך השנים. רובם הגדול הם 'תלמידי-תלמידים' שנעשו 
במרוצת השנים מרביצי תורה ויושבי על מדין, ראשי ישיבות, רבנים 

ומו"צים המכהנים בקהילות הקודש.
הלכתי לחפש קצת בארכיונים וספרים, ומצאתי ראיון מרתק שהרב 
וחיבה  לקירבה  שזכה  מהתלמידים,  אחד  את  ראיין  פריינד  טוביה 

מיוחדת, להקשיב ולפלפל עמו בדברי תורתו.
הריאיון נערך לפני יותר מ-5 שנים, אבל הוא מרתק גם היום.

והנה הוא לפניכם: 
דוד  שמופל  ררי  הנודע  החסיד  הגפון  הוא  שבהם,  המיוחדים  אחד 
גרוס שליט"פ, רב חסידי גור באשדוד, שזכה לקרבה וחיבה מיוחדת 
מרבינו. שנים רבות היה ושהה בקרבתו, הקשיב ופלפל עמו בדברי 
תורתו. במיוחד בימים ששימש על ידו בהוראה, טרם עלה לכהן פאר 
ברבנות אשדוד, האיר לו רבינו פנים. ידועים ביטויי החיבה והאהבה 
שהשמיע והרעיף רבינו לא אחת על תלמידו הנאמן: "מיר האבן אים 

אויף מיין הארץ"... 'יש לי אותו על לבי'...
רבו  עם  תמידי  בקשר  שליט"א  גרוס  הגרש"ד  היה  רבות  שנים 
שלימדו הוראה. בכל השנים שאל מפיו ובכתב שאלות בכל מכמני 
הוראה והלכה, בהן חמורות שבחמורות שנתעוררו בתקופת רבנותו 
כרב הקריות באשדוד. רבינו היה עונה לו תשובות נהירות ובהירות. 
עמדו  והם  גליונות,  על  זהב  בעט  שליט"א  הרב  חרט  אלו  תשובות 
ללימוד רעיון בפסיקה ההלכתית. ב'נועם שיח' מיוחד עמו, ביקשנו 
לעיין בתשובות אלו שרשם, מה אורו עינינו באוצר הבלום הנמצא 

תחת ידיו, מסודר וממוספר להפליא.

לסאר  שליט"פ,  גרוס  הכהן  דוד  שמופל  ררי  מהגפון  כשריקשנו 
מסוגלים  "איננו  ופמר:  נענה  ררינו,  רמחיצת  הנעלים  הימים  על 
של  במחיצתו  להתבשם  שזכינו  הנפלאות,  השעות  את  לשכוח 

זכינו  בהן  מופלאות,  שנים  היו  אלו  שעברו.  בשנים  זצוק"ל  הרב 
הוא  והוראה  בהלכה  כי  אגזים  לא  ובן.  אב  כמו  מיוחדת  לקרבה 
בשבילנו כאבא. הביטוי החי של אהבה עמוקה זו, כמו הייתי יכול 
מרן  אלי  מתייחס  שהיה  האבהית  בהתייחסות  בידיים,   למששו 

רבינו זצוק"ל".
מתי החל הקשר המיוחד?

"זה היה לאחר נישואי, התגוררתי בבני ברק בסמוך למעון ביתו של 
דבר  בכל  שם  פונים  שהיו  תלפיות  תל  זצוק"ל.  ואזנר  הגר"ש  מרן 
וענין. הייתי בא רבות לביתו, והוא פתר לי את כל השאלות. זה היה 
לו שעות של  היו  עונה בביתו.  טרם פתח את בתי ההוראה, שהיה 
עיסוקו  היה  הוראה,  ומורה  רב  היותו  לצד  כי  בהיות  'קבלת־קהל', 
הרוחני גם כ'ראש ישיבה' גדולה. אך גם שלא בזמן קבלת קהל, היה 
משיב לשואליו בדבר ה' זו הלכה בכל עת ועונה. מאז זכיתי להתקרב 

אליו.
'קבלת  שעות  על  עדיין  ידעתי  לא  הראשונה,  שבתקופה  "זכורני 
קהל', הגעתי ודפקתי על דלת ביתו, רבינו ניגש ופתח, הזמין אותי 
פנימה, תוך שעונה לי בלחש כי אדע לשאול גם בזמני 'קבלת קהל', 
ופנה לענות לי על שאלתי. כלל לא הרגשתי שבא להעיר על השעה 

בה הגעתי. אלא שאדע, כי יש לי עוד זמנים שאוכל להגיע".
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גפון ההלכה וגפון הענוה
את  הצעתי  לטלפון,  אליו  מתקשר  הייתי  הראשונות  "בתקופות 
השאלות, רבינו הקשיב ושמע וענה מיד את התשובות. היו פעמים 
מפטיר  היה  מכן  ולאחר  פסקתי,  אני  איך  לדעת  קודם  שביקש 
את  לתאר  אוכל  לא  מצטרף'...  אני  פסקת  ככה  'אם  בענוותנותו: 
הענוה הגדולה. 'הוא מצטרף לפסק שלי'... זה הרי לא יאומן! 'פוסק 
וגאון הענוה,  גאון ההוראה  זה היה רבינו,  הדור' מצטרף אלי? אבל 

בכל החמימות אבל בכזו פשטות".
ממשיך הגרש"ד שליט"פ רנועמו ופומר: "הלימוד בהוראה מרבינו, 
היה גם ממידותיו הנאצלות. סבלנותו ומאור הפנים שקיבל את כל 
כולם  אחר.  מקום  מכל  יותר  רבים  מאיר'  ב'זכרון  השואלים  אדם. 
אשר  מעשה  ואנשי  חסידים  ענק.  ו'פוסק'  בגאון  מדובר  כי  ידעו 
השו"ע ונושאי כליו נר לרגליהם, בני תורה, ושאר 'עמך', בהם 'בעלי־
בתים' שהקפידו על קלה כבחמורה, באו ושאלו שאלת חכם על כל 

צעד ושעל בחיים.
"לא אשכח פעם בשהותי אצלו, נכנס אחד והחל להטריד את רבינו 
ושאלה  שאלה  כל  על  לו  ענה  רבינו  אך  ומשונות,  שונות  בשאלות 
בנועם ובסבר פנים יפות. הלה לא נתן מנוח ושוב הקשה ושאל, אבל 
רבינו  לאחר כל שאלה היה אומר לו: 'א גוטן טאג'. 'יום טוב'. אך הוא 
שוב, וכל פעם לאחר עניית התשובה: 'א גוטן טאג'... הענין של בין 
אדם לחבירו היה כל כך רגיש אצלו. הוא לא צחק מאיש על שאלה 
תמוהה או שאלה מוזרה. הוא נזהר ושמר לבל ייראה חלילה זלזול, 
גאונותו  מלבד  נשגבות  מידות  היו  אלו  מולו.  הניצב  השואל  באדם 

המפליאה, שידע לנווט את התשובות לפי הנצבים מולו".
רגישות  לו  היתה  אדם.  כל  את  כיבד  היאך  עינינו,  במו  ראינו  זה  "את 
מיוחדת כלפי הזולת. לא יאומן היאך נזהר ושמר את עצמו שלא לפגוע 
באף אחד ולו במשהו. הנוהג היה, אלו שהיו באים לעשות אצלו שימוש 
היום  הנהוג  כפי  שלא  עמו,  חדר  באותו  יושבים  היו  שלא  בהוראה, 
שהתלמיד המשמש בהוראה יושב יחד עם הרב ומעיין יחד עמו בשאלה.
כלפי  לו  שהיתה  הרגישות  מתוך  זצוק"ל,  ואזנר  הגר"ש  "רבינו 
לחדר  סמוך  מקורה  במרפסת  התלמיד  את  מושיב  היה  השואלים, 
בו קיבל את הפונים, היה מקבל את השואל ביחידות, לאחר ששמע 
וראה את השאלה, קם, יצא אל התלמיד במרפסת להציע בפניו את 
הוא.  פוסק  היה  מכן  ולאחר  תשובתו,  תהיה  מה  ולשמוע  השאלה, 
הוא לא הסכים שהתלמיד ישב עמו באותו חדר, בשעה שהשואל 
מציע בפניו את השאלה, מפני הרגישות, שמא הלה יתבייש. לא היה 

מושג שיושבים בשעת ההוראה בבת אחת!".
מתי זכה הרר לעשות שימוש פצל מרן הרר ופזנר?

בשנת  היה  זה  שימוש.  אצלו  עשיתי  נישואי  לאחר  שנים  "כעשר 
שעשו  אחרונה  שנה  היתה  וזו  לאשדוד.  באתי  טרם  שנה  תשל"ח, 
שימוש  אצלו  לעשות  שזכו  מהאחרונים  הייתי  אני  שימוש.  אצלו 
בהוראה. לאחר מכן בשנת תש"מ, לאחר שעבר את האירוע הלבבי, 
פתח את בתי ההוראה ושם ענו בהוראה הרבנים הגאונים רבי משה 

שאול קליין שליט"א ורבי יעקב מאיר שטרן שליט"א.
"בשנים אלו נתרבו השואלים, ולא היה יכול לשאת את הכל לבדו. 

בתקופה ששימשתי אצלו בהוראה נדהמתי לראות כי באו לשאול 
אצלו כל החוגים והעדות ממש: ספרדים כאשכנזים, חסידים ויוצאי 
ליטא, יוצאי הונגריה ואשכנז או אמריקה וצרפת – גם בטלפון ובכתב. 
ורבינו אינו משאיר אף שואל בלא תשובה, מסביר פנים תמיד לכל 
דורש ומבקש, משיב בע"פ ועונה לפונים אליו, ראו את הגיוון הרב 

שבקהל מעריציו".

תשורה ללמד זכות על ישרפל
כמי שהיה שופל פת ררינו שפלות ררות, הפם ניתן להגדיר פת דרך 
ררינו מפד,  החמיר  דררים רהם  יש  כי  'מקל'?  פו  'מחמיר'  אסיקתו 

מפידך מצפנו גם קולות שונות רדרכי אסיקתו.
את  להגדיר  כלל  ניתן  "לא  שליט"פ:  דוד  שמופל  ררי  הגפון  עונה 
שלושים  לפני  בשעתו,  אדרבה,  'מחמיר'.  רבינו  של  פסיקתו  דרכי 
כל  כי  למרות  'מקל'.  אפילו  הוא  כי  שאמרו  היו  שנה,  ארבעים  או 
אצלו  לשאול  באים  היו  כ'מחמירים'  עצמם  את  המגדירים  גם  אלו 
שאלות. הוא היה מגדולי מורי ההוראה בבני ברק. היו דברים שרבינו 
החמיר בהם מאד. כמו בענייני צניעות. לדוגמא התשובה הראשונה 
היה מוכן  לא  הוא  הינה בענייני מלבושי הנשים.  הלוי'  ב'שבט  שלו 

להתפשר על כך.
"אם הזכרנו את הדבר, זכורני, כי פעם התקיים כנס על חיזוק ענייני 
מיוחד  מאמץ  עשה  והוא  רבנו,  את  הזמינו  אשדוד.  בעיר  הצניעות 
להשתתף בו. הוא לא הרגיש טוב באותו יום, והגיע במסירות, ואף 
ביקש לנוח שעה קלה אצל נכדו המתגורר באשדוד, עקב חולשתו, 
ענייני  וחיזוק  יסוד  על  נוראים  דיבורים  והשמיע  ויתר,  לא  הוא  אך 
הצניעות, שזהו הדבר הראשון בבית יהודי, כל הקלקול וההרס בא 
עיני  לו  היו  בהשקפה.  רק  ולא  הלכה  בענייני  היה  דוקא  וזה  מכך. 

בדולח לראות עשרות צעדים קדימה!".
פרל ידוע כי ררינו למשל החמיר מפד רהלכות פרלות רח"ל.

בלימוד  מאד  מחמיר  היה  למשל  חומרות.  גם  היו  לרבינו  כי  "ברור 

ררינו ניגש ואתח, הזמין פותי 
אנימה, תוך שעונה לי רלחש כי 
פדע לשפול גם רזמני 'קרלת 
קהל', ואנה לענות לי על שפלתי. 
כלל לפ הרגשתי שרפ להעיר על 
השעה רה הגעתי. פלפ שפדע, כי 
יש לי עוד זמנים שפוכל להגיע"
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רגישות  לרבינו  לו  היתה  בכלל  החורבן.  על  אבלות  משום  נגינה 
גדולה בענין זה. אמרנו כי טבע זה טבוע בו מילדותו. ידוע הסיפור 
המפורסם עם בית האופרה בוינה, שביקשו מאמו שתבוא לשיר שם 
והציעו לה ממון רב, ובהתנגדותה זכתה לברכת גדולי עולם, שתזכה 
לבן שקולו יישמע בכל העולם. חשבנו כי דווקא בזה מצאנו שרבינו 
החמיר מאד, בענייני צניעות כמו שאמרנו, וענייני נגינה. אבל זאת 

היה ידוע שלרבינו היה כח דהיתרא".
פולי פמרו שכח דהיתרפ קירל מדרכי אסיקתו של הטעאליקער־רר, 

שידוע כי היה לו כח דהיתרפ?
האם  שלו,  דהיתרא  כוח  מאין  שאלוהו  שפעם  שמעתי  דוקא  "לא. 
אצלו  שימש  כי  שידוע  מטעפליק,  הגאון  ממורו  שקיבל  ממה  הוא 
וממה  לו מניסיונו,  יש  כך  כי  ואמר  רבינו את הדבר,  בהוראה, שלל 

שקיבל משאר רבותינו".
שאלה  אותו  שאלתי  שפעם  זוכר  "הנני  שליט"פ:  הגרש"ד  מציין 
ששואל אחד שאל אותי, והקלתי. והיתה לי קצת נקיפת מצפון על 
כך שהקלתי, אך רבינו הצדיק את הפסק שהקלתי. אמרתי לרבינו 
שהרגיע אותי בזה, אמר לי: 'אזוי האב איך ליב'... – 'כך הנני אוהב'... 
הוא לא אהב את החששות שעלו לאחר פסיקת הפסק, אלא בכל 

מה שפסק היה עומד איתן אחר פסקו".
"היו דברים שרבינו פסק להקל בדווקא, וחיפש דרכים ללמד זכות 

על ישראל.
"ידוע הסיפור המופלא שהיה בין כ"ק מרן אדמו"ר ה'חלקת יהושע' 
מביאלא זצוק"ל, עם הגאון בעל ה'מנחת יצחק' זצוק"ל: היה זה בקיץ 
שנת תשל"ד, אז יצאו עוררין על בתים של תפילין הנעשים בארץ 
שיש  גסה,  בהמה  מעור  הנעשים  התפילין  ברוב  שמצאו  ישראל, 
פגמים בריבוע התיתורא, והפגמים והסדקים ממולאים ומושלמים 
ע"י טיח ודבק שאינו ממין העור, והם פסולים. בין המערערים היה 

גם אחד ומיוחד מבין גדולי הדור, שאף כתב בתשובה לאסור.
נוראים שנת תשל"ה, קרא לפתע האדמו"ר ה'חלקת  ימים  "לאחר 
יהושע' זצוק"ל מביאלא למקורבו הרה"ח רבי ישראל הלוי רוזנצוויג 
שיעלה  הימנו  וביקש  בירושלים,  ידוע  סת"ם  סופר  שהיה  זצ"ל, 

כי  בשמו  לו  ויאמר  יצחק',  ה'מנחת  בעל  ווייס  הגר"י  של  לביתו  נא 
גדול  לקטרוג  גרמה  התפילין,  לפסול  להחמיר  שנכתבה  התשובה 
שמי  שפוסקים  ואלו  כאלו.  בתים  עשו  רבים  דורות  שכן  בשמים, 
תפילין,  מנח  דלא  קרקפתא  בבחינת  הוא  הרי  אלו  תפילין  שמניח 
גרמו לסערה גדולה בשמים, שכן יש נשמות שכל ימיהם הניחו רק 
תפילין.  הניחו  לא  שמעולם  עליהם  אומרים  ולפתע  כאלו,  תפילין 

'לכן אבקש ממנו שישוב ויעיין ויחפש צד להתיר בתי תפילין אלו'.
את  יצחק'  ה'מנחת  בעל  להגאון  רוזנצוויג  ישראל  רבי  "כשמסר 
דברי הרבי מביאלא, השיב לו שאכן יש צד להתיר, ויש נידון בימים 
אלו למצוא צדדים להתיר. כשחזר רבי ישראל אל הרבי מביאלא, 
שלחו שנית אל ה'מנחת יצחק', לבקשו למהר ולהעלות ההיתר על 
הכתב. לאחר מספר שבועות שלחו שוב לברר אם התשובה מוכנה 
לדפוס. הגר"י וייס השיבו שאכן סיים בימים אלו להעלות התשובה 
על הכתב להיתר, אולם אינו יכול להדפיס תשובה בודדת, וכשיוציא 
בראש  התשובה  את  יציב  יצחק',  'מנחת  מספריו  נוסף  כרך  לאור 
הדברים  את  והשיב  ישראל  רבי  כשחזר  א'.  ל'סימן  ויקבענו  הספר 
לרבי מביאלא, אמר לו: 'אמור להרב ווייס שמבקש הוא מאד שיתן 
לו העתקה מהתשובה, ושיתן לו רשות להדפיסה כבר כעת, שכן רק 

ע"י כך יומתק הקטרוג!'...
מביאלא,  הרבי  בקשת  את  יצחק'  ה'מנחת  בעל  הגאון  "כששמע 
מסר לו מיד העתק מהתשובה, וכשהביאה לרבי מביאלא שלח מיד 
את התשובה להרה"ח רבי צבי מושקוביטש ז"ל, העורך והמו"ל של 
הקובץ התורני 'אוצרות ירושלים', וצירף לתשובה סכום כסף נכבד, 
עלות דמי הדפסה, וביקש למהר להוציא לאור את הקובץ יחד עם 
אמר  התשובה,  ובראשו  הקונטרס  לאור  כשיצא  הזאת.  התשובה 
הרבי מביאלא לרבי ישראל שיעלה אל רבינו ויאמר לו שזכה ופסקיו 

מקובלים בשמים!".
ממשיך הרר גרוס שליט"פ: "זה היה הסיפור עם הגאון בעל ה'מנחת 
רבינו בעל ה'שבט  גם  כי  יצחק'. אבל החלק שני של הסיפור הוא, 
תוך  אלו,  תפילין  בתי  להתיר  צדדים  למצוא  מאד  התאמץ  הלוי' 
בספרו:  כותב  רבינו  ישראל.  על  זכות  ללמד  מאודו  בכל  שמבקש 
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"למה פת גוערת ררנך כל כך הררה?", שפל מרן הגרפי"ל שטיינמן זצ"ל. 
"כיון שזה תאקידי, לחנך פת הרן, והופ עקשן, פני מרגישה שפם לפ 

פעשה כך יהיה לי גיהנום!". כששמע זפת, נעמד על רגליו, ופמר לה: "פני 
מרטיח לך, שפם תמשיכי כך יהיה לך גיהנום, ופם תאסיקי לגעור רו יהיה 

לך גן עדן!"...

רדרכי החינוך של מרן הגרפי"ל שטיינמן זצוק"ל

"ְוִהַּגְדָּת ְלִרְנָך ַּבּיֹום ַההּופ" )שמות י"ג ח'(

בחיידר  מהצוות  דרש  שהאבא  קשה,  ילד  היה  ה'חדרים'  באחד 
להרביץ לו כדי להעמיד אותו במקום. המנהל לא הסכים לרעיון של 
האב, אך האב הגיע לצוות ודרש את הדרך הזו שוב ושוב. המנהל 

הציע לו: "הבה נרד לבני ברק ונשאל את הרב שטיינמן".
הם נכנסו. האב הציג את מצבו של הילד, שהוא מאד קשה וחוצפן, 

וחשוב לתת לו סטירה מתי שצריך.
רב אהרן-לייב הביט עליו בתמיהה: "מדוע לפ די לך רצעקה וגערה?!"

האב החל לצחוק...
"מדוע פתה צוחק?", התעניין גדול הדור.

"הרב חושב שלא ניסינו לצעוק עליו?!"
"פה, ניסית וזה לפ הועיל... פז פם כן, פתה חושר שכפשר תרריץ לו 

זה כן יועיל, כי פת הנשק הזה לפ ניסית...
וגם זה לפ  "ומה יקרה כפשר תנסה פת העצה הזו, תרריץ ותרריץ, 
יועיל, מה פז תעשה? הפם תוציפ חרר ותהרוג פותו? היום מחנכים 

רפהרה!" - סיים רב אהרן-לייב, והחכים מעט את האב המתוסכל.

הכל האוך! כיצד מקרלים סמכות
דעתם  את  הביעו  ומתוסכלים,  כאובים  עצות,  אובדי  הורים  שני 
הילדים  מול  הסמכות  את  להשיג  אפשר  לדעתם  כיצד  האישית, 
בבית ומול התלמידים בכיתה, וכשסיימו שאלו: "מה דעת הרב על 

כל מה שאמרנו?".
הם קיבלו תשובה: "כל מה שפנשים חושרים - כיצד להשיג הערכה 
וכרוד, הפמת שה-כ-ל האוך! מנסים רדרכים שפמרתם לתרוע פת 

הכרוד, וזה אועל להיאך!
ורוצה מפד שיכרדו  "כפשר ילדים רופים שפרפ מתכעס מכל דרר 
פותו - הילדים לפ יקרלו ממנו שום דרר, וגם כמורן לפ יכרדו פותו 

רפמת, ופם קורה שפרפ מתנהג רגסות, לפ מכרדים פותו!
מיוחד  מקום  רכלל  היה  לפ  לפריו  כי  סיאר,  חיים  החאץ  של  "רנו 
הופ  וכי  השולחן.  ררפש  לפ  כולם  עם  רסעודות  ישר  פלפ  ררית, 
האסיד מכך? להיאך, כיון שישר כמו כולם, היה להם דרך פרץ ממנו. 

הם רפו שהופ לפ דורש פת העצמיות, ופז כרדו פותו!".

'הרושה קשה מפד'
הכניסו אברך מחו"ל המעונין לבקש ברכה דחופה. הוא אובד עצות. 

)א.ה. טשטשנו את הפרטים(.
11(: "ביום  האברך שאל על בנו )שהגיע יחד איתו, ילד בערך בגיל 
ראשון שעבר היה מבחן בחיידר, והוא פחד וברח, ולא הלך לחיידר 
רצה  לא  גם  אך  אותו,  לבקר  בא  הרב  לו.  וקשה  מפחד  ימים.  כמה 

לראות את הרבי, כנראה שמשהו קשה לו...".
מרן בחכמתו שמע בין השיטין משהו, והחל לשאול כדלהלן: "הפם 
 - רושה  קירל  הופ  פם  כי  זה?  רגלל  פותו  שריישו  דרר  עשה  הופ 
יכול לעשות כל מיני דררים  פין דרר העומד ראני הרושה. רן פדם 
]גרועים[ העיקר לפ להתרייש. זה רטרע, כל רן פדם, פם יש רושה 

פז הופ רורח ממנה!".
השואל: "הוא מפחד מהמבחנים".

מרן: "פולי הופ לפ ענה, פז הופ התרייש"...
השואל: "אנחנו רוצים לעזור לו, קיבלנו 'רב פרטי' ולא רצה להמשיך 

אתו".
מרן: "שום דרר לפ יועיל! פם יש רושה לפ יועיל שום דרר! הופ יכול 

להתעקש לפ ללכת לרית הסאר!".
השואל האמריקאי שואל את בנו בפני מרן: "היו לך בושות?". הילד 

מתבייש ולא עונה.
"פם היתה לילד רושה, פז הופ כרר לפ ילך פאילו פם תהרוג  מרן: 
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פותו. הופ לפ ילך!"...
בנו:  את  שוב  שואל  האמריקאי  השואל  פה!".  הילד  "הנה  השואל: 

"היו לך בושות?" 
הבן: "לפעמים".

מרן: "המלרין אני חרירו רררים פין לו חלק לעולם הרפ, פם לרן פדם 
כופר דרר, פז הופ יוצפ מהכל!".

השואל: "אנחנו חושבים ללכת לפסיכולוג..."
מרן: "אסיכולוג לפ יועיל. הופ יקרל כסף, ושום דרר לפ יצפ מזה...".

שפתה  פומר,  הישירה  "רפש  מתרגם:  הנוכחים  ואחד  באידיש  מרן 
צריך לדרר עם הררי ולהסריר לררי שהילד יש לו רעיה, שהופ קירל 
רושה וריזו פותו, ושצריך לרפות לכרד פותו, הררי צריך לכרד פותו, 
והופ צריך לדרר עם הילדים שיכרדו פותו, שיתנו לו הררה פהרה פז 

יהיה יותר טור".
צריך  מה  לחיידר  ללכת  עדיין  ירצה  לא  הילד  "ואם  שוב:  השואל 

לעשות?"
מרן: "צריך לעשות שהילד יקרל דרר שיהיה לו ההיאך מרושה. צריך 

לעשות שיהיה לרפש ולפ לזנר!"
לך  ויהיה  חכם,  ותלמיד  שמים  ירפ  "שתהיה  הילד:  את  מברך  מרן 

כרוד ולפ רושה!".
עושה  זה  אצוע.  הופ  שנים   - שנים  רושה  שקירל  "ילד  מסיים:  מרן 

אצע רנשמה. פם החררים שלו יעשו דרר האוך, זה יהיה הראופה!".
מרן: "פקמצפ ורר קמצפ חרור ירושלים. שריישו פותו. הגמרפ רדף 
נ"ו גיטין: רפ ורפה כמה קשה רושה. פדם הרפשון וחוה ... פז הופ 
התחרפ, הם היו ערומים, עכשיו פחרי שפכלו מעץ הדעת ידעו שהם 

ערומים, הרושה!".

פתה תשר ליד השולחן והם ישחקו
הילדים הציקו לו לאברך פלוני... מה קרה?

הם לא ישבו כחיילים ב'שולחן שבת', הוא הרגיש מצוקה, והרגיש כי 
הם מציקים לו, )כאילו הזאטוטים מבקשים את רעתו(. בדרך כלל 
התגבר על עצמו שלא לכעוס עליהם. בשלב מסויים החליט לגשת 

לשאול את הרב שטיינמן:
"כיצד יש לנהוג בסעודות שבת בבית עם ילדים קטנים, שאין להם 
סבלנות לשבת ליד השולחן, האם כדאי לקצר את משך זמן הסעודה, 
כדי שהם יצליחו לשבת ליד השולחן בזמן המועט, או שהסעודות 

תמשכנה כרגיל, והילדים יתעסקו במשחקיהם?"
"למה לקצר?! ישחקו? שישחקו!..."  - השיב לו הרב.

למימר – כי השאלה אינה מתחילה...

להושיר ילדים ליד שולחן שרת
"היה לי טוב, שהיה את מי לשאול ולשאול על הכל" – אמר האומר. 
וזו היתה שאלתו את הרב שטינמן: "האם ראוי להכריח את הילדים 
האם  וכן  ממושך,  זמן  השולחן  ליד  ש"ק  בליל  לשבת   7-8 בגילי 

להכריחם לשיר זמירות שבת?"
רב אהרן-ליב: "על אי רור, מה שרפ רכאייה - מתנקם פחר כך. פכן, 

מה שכתור רתורה – חילול שרת, וכן דררים המאורשים רהלכה כמו 
מוקצה וכדו', צריך לאעמים להכריח ולהעניש על כך, פרל לגרי מה 
שפתה שופל וכיוצפ רזה, רור פלו שהתקלקלו, נגרם הקלקול רגלל 
כאיה!". וסיים לענין למעשה: "פם הפרפ ישיר זמירות, מסתמפ גם 
הם ישירו, פם לפ ראעם הרפשונה פז רשניה פו רשלישית, פרל פם 
רק ירפו שהופ פומר להם לשיר – לפ יצפ מזה כלום!" )ע"פ קונטרס 

'כשחר אורך'(.

 מה לעשות למען הילדים 
– שלפ יצפו רעת התאילה?

"תמיד בשבת אני עצבני על הילדים, כי אני עובד קשה במשך ימות 
השבוע, ובשבת הולך עם הילדים לבית כנסת, וכאשר רק מתחילים 
לקרוא בתורה הם יוצאים החוצה. גם באמצע התפילה מפעם לפעם 
הם יוצאים מהתפילה ולא שומעים לי, ואז אני חוזר הביתה בלי מצב 
רוח, ומעניש את האחד של ייסע באופניים עד יום שני, ואת השני 
לעשות  יכול  אני  מה  'זיפט'.  רוח  מצב  לנו  עושה  וזה  אחר,  בעונש 

בענין הזה?" – שאל אב יקר, שרב אהרן ליב הכירו היטב.
הביט עליו: "ומה פתה עושה?"

"אני כל העת בפנים עם הסידור והחומש".
"זה מסאיק!".

שפתה  ירפו  והילדים  רמקום,  תשר  שפתה  "העיקר  נוסף:  בנוסח 
רציני, וגם הם יהיו לפט לפט רציניים".

לשמחה  לחנך  העיקרית  הדרך  היא  האב,  של  האישית  הדוגמא 
בתפילה ולאושר במצוות ובמעשים טובים.

מה יודעים הילדים שפתכם ררית?
"כיצד לנהוג בזמנים בהם עולות על הפרק פרשיות ציבוריות, ענייני 
ה'  לדבר  החרדים  וקהל  הציבורית,  בפוליטיקה  הקשורים  הכלל 
עסוק בהם. נשאלת השאלה: כיצד על ההורים לנהוג בבית פנימה 
בנושאים  וענין  דעה  להביע  ההורים  רשאים  האם  הילדים:  כלפי   –
הציבוריים הסוערים, או שעדיף 'לטאטא' את הנושא, ולא לעסוק 
בהם כלל בין כותלי הבית, כדי שהילדים יישארו מחוץ לתמונה?" – 

שאלה שנשאלה.
חושר  "פתה  יד:  במחי  השאלה  עיקרון  את  ביטל  אהרן-ליב  רב 

שהילדים לפ יודעים? הם יודעים יותר טור מההורים!".
השואל עזב את המקום בחיוך של הפתעה.

הרר שטינמן מרטיח לפמו של ילד עקשן
"אחד הבחורים שטיפלתי בו היה עקשן גדול", סיפר יהודי המסייע 
לנערים, "בעקבות עקשנותו, אמו היתה גוערת בו מאד ובתמידות. 
הבן  עם  ללכת  שתנסה  שכדאי  פעמים,  כמה  האמא  עם  דיברתי 
בצורה יותר עדינה וכך יהיה יותר קל לטפל בו, אך היא היתה איתנה 
בדרכה שזו חובת החינוך שלה, והילד הוא עקשן מובהק עוד מגיל 

קטן, וזו הדרך להתנהג איתו.
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הזה,  המצב  מחמת  בו  לטפל  מאד  לי  קשה  היה  שמבחינתי,  כיון 
אמרתי לה כי אינני מוכן להמשיך לסייע לבנה, אלא אם כן תשאל 
'אדם גדול' כיצד לנהוג עם הבן. היא הבינה והסכימה ובקשה לדבר 

עם הרב שטיינמן.
שאלתי רשות מרב אהרן-ליב להכניס לחדרו את האשה ובעלה, הוא 

הכיר אותם ואת הפרשיה ונתן את הסכמתו שיכנסו.
מרן שמע מהאבא וממני את הבעיות ואת הרקע, הקשיב בסבלנות, 

ואז שאל אותה:
"למה פת גוערת ררנך כל כך הררה?"

-"כיון שזה תפקידי לחנך את הבן, והוא עקשן, אני מרגישה שאם לא 
אעשה כך יהיה לי גיהנום!"...

"פני  גדולה:  בתקיפות  לה  ואמר  רגליו,  על  נעמד  זאת,  כששמע 
גיהנום, ופם תאסיקי לגעור  יהיה לך  מרטיח לך, שפם תמשיכי כך 

רו יהיה לך גן עדן!"...

הערך לפימהות שררית – רדורנו
הערכה שלו לפמפ יהודיה – שומרת תורה וירפה, ולנשות פררכים 
הצצה  לקרל  לאעם,  מאעם  נדהמו  שהקרורים  עד  עצומה,  היתה 

לטאחיים המכוסים ראנימיותו של מנהיג דור 'עקרתפ דמשיחפ':
ישראל,  מארץ  עצמאי  החינוך  של  המורות  לכל  ענק  כנס  תכננו 
בהשתתפות מרן הרב אלישיב, מרן הרב וואזנר ועוד. מטרת הכינוס: 

לעורר ולחזק את הטעון תיקון.
ביקשו ממרן הגראי"ל שישתתף, ואף ישא דברי התעוררות ותוכחה. 
לבקשת  בשלילה  אבל  השתתפותו,  לבקשת  בחיוב  השיב  הוא 

הנוספת.
לא הבינו מדוע, מה טמון מאחורי המניעה שלו. "אולי משהו בארגון 
הכנס לא מוצא חן בעיניו" – ניסו לשאול, אבל הוא שתק ולא הסביר 

את עצמו.
נכנסו אליו מארגני הכנס בשנית, והתחננו שיאות לשאת דברים, ואז 
פתח את הפה בכיוון בלתי צפוי, על הכל הם חשבו רק לא על הכיוון 

הזה.

על  לעורר  עלי  מוטל  "רנפומי  פניו:  על  משוכה  כאב  של  כשעננה 
אועלות  שהן  הדררים  לגרי  כי  רסדר',  'לפ  המורות  שרהם  דררים 
דררים  הררה  כך  כל  ר"ה  ויש  לדרר,  צרוך  פין   - כרפוי  ומתנהגות 
שהן מושלמות רהם, מה שנותר להצריע הופ על העוולות פו חצפי 
עוולות וטעויות שלהן... המשימה הזו קשה עלי, רמיוחד רימים פלו 
שפינני רקו הרריפות, כי צריך לר מיוחד כדי לדרר תוכחה, למורות 
ופח"כ  לרית,  ארנסה  להריפ  נאש  רמסירות  לערודה  שהולכות 
נמצפות עם הילדים רמסירות, וכל עול הרית עליהן! רורן ככולן ר"ה, 
עומדות לעזרה לפררכים הלומדים תורה )ומה רר שכרן ומעלתן!( 

פין לי כעת פת הכוחות לדרר רתחום הזה ראניהן!".
כדי  הדור'  'גדול  זקוק  פנרגיה  לכמה  מושגים,  קירלו  פגר  רדרך 

להוכיח פת הררים.

)מתוך הסאר 'חכימפ דיהודפי'(

"פם הפרפ ישיר זמירות, מסתמפ 
גם הם ישירו, פם לפ ראעם 
הרפשונה פז רשניה פו רשלישית, 
פרל פם רק ירפו שהופ פומר 
להם לשיר – לפ יצפ מזה כלום!"

חדש!חדש!

שיעורי משניות מבוארות למסכת שביעית להאזנהשיעורי משניות מבוארות למסכת שביעית להאזנה

מפי הרבמפי הרב  אריה זילברשטייןאריה זילברשטיין  שליט"אשליט"א

עכשיו בקו השיעורים של 'דרשו"עכשיו בקו השיעורים של 'דרשו"

077-2222-666077-2222-666
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נסאר על מעשה מואלפ שהיה פצל ילד רריפ לחלוטין, ומעולם לפ 
התגלתה פצלו כל רעיה ראופית, והנה לאתע קרה דרר מוזר: הילד פכל 

ופכל ופכל, ולפ שרע... הדרר היה לאלפ רעיני כל, משום שכפשר הרחינו 
ההורים שהילד פינו שרע, הם דפגו להפכיל פותו רכמויות פוכל יותר 
גדולות, ולמרות הכל הילד לפ הגיע לשריעה, והתלונן כל הזמן שהופ 

רער... הפרפ, ת"ח מואלג, הגיע פל מרן...

הגפון ררי יצחק זילררשטיין שליט"פ: להתנהג רפצילות, כיפה וכיפות לרני מלכים

"ְוֶעֶצם ֹלפ ִתְשְּׁברּו רֹו" )שמות י"ר, מ"ו(

זה  וגם  "משרשי המצוה: לזכור ניסי מצרים, כמו שכתרנו רפחרות. 
לגרר  ויועצי-פרץ  לרני-מלכים  כרוד  שפין  הנזכר,  השורש  מן  גזעו 
העצמות ולשררם ככלרים, לפ יפות לעשות ככה כי פם לעניי העם 

הרערים.
כהנים  ממלכת  העמים,  כל  סגולת  להיות  רופנו  רתחילת  כן  "ועל 
לנו לעשות מעשים  ושנה רפותו הזמן, רפוי  ורכל שנה  ועם קדוש, 
ומתוך  שעה,  רפותה  לה  שעלינו  הגדולה  המעלה  רנו  המרפים 

המעשה והדמיון שפנחנו עושין – נקרע רנאשותינו הדרר לעולם". 
)סאר החינוך(

'זכר  מצוות  בכמה  הצטווינו  מדוע  ומסביר  'החינוך',  מעיר  להלן 
ומתרץ,  אחת?  במצוה  התורה  הסתפקה  ולא  מצרים',  ליציאת 
ואחרי  פעולותיו,  פי  על  נפעל  שהאדם  כיון  היא,  לכך  שהסיבה 
הפעולות ימשכו הלבבות, וגם אם יהיה אדם רשע וכל יצר מחשבות 
ליבו רק רע כל היום, אבל ישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה 
ומצוות, סופו יהיה שיתהפך לצדיק. וכן להיפך; אדם צדיק, שיעסוק 
תמיד בדברי רשע, ישוב לבסוף מצדקת ליבו – לכן הירבה לנו השי"ת 
כדי  מצרים,  ליציאת  זכר  אחת  במצוה  ולא הסתפק  ומצוות,  תורה 
מתוך הפעולות הטובות  כי  וכו'  מחשבותינו  כל  בהן את  "להתפיס 

אנחנו נפעלים להיות טובים, וכו'".
כבוד  "...שאין  המצוה:  שורשי  בענין  דבריו  לתחילת  באשר  והנה, 
נספר  ככלבים",  ולשברם  העצמות  לגרר  ארץ  ויועצי  מלכים  לבני 
הפסח,  חג  לאחר  פעם,  הזדמנתי  סלבודקה  בישיבת  שבלומדי 
לישיבת פוניבז', ושמעתי את ראש הישיבה, מרן הגאון רבי שמואל 

רוזובסקי זצ"ל, אומר בקול נרגש:
גם  איתנו  לקחת  נוכל  מה  יודעים  אתם  חלף-עבר;  הפסח  "חג 
'ועצם לא תשברו  – את מצוות  ימות השנה?  ולכל  לתקופת הקיץ, 
בו'". בני הישיבה המופתעים לא ירדו לעומק דבריו, ואז ציטט ראש 
את  כוללת  הזו  שהמצוה  ואמר  דלעיל,  'החינוך'  דברי  את  הישיבה 

החיוב 'שלא נהיה ככלבים השוברים עצמות, אלא נתנהג כמו אנשים 
מכובדים'.

ואמר ראש הישיבה, שלאו זה ד'עצם לא תשברו בו', מתייחס אמנם 
רק לזמן שבית המקדש קיים, ובקרבן פסח בלבד, אבל הטעם שבו – 
נוגע גם לימינו אלה. תוכנו של האיסור הוא, לבל יזלזל האדם בכבוד 

ה'בן-מלך' שבו, וזה תקף בכל עת ובכל שעה...
כך  מלכים.  כבני  בנכבדות,  לנהוג  מישראל  אדם  כל  של  "חובתו 
בשוכבו ובקומו, כך בשיחו ובשיגו, בעמדו ובלכתו, ובכל צעד בחייו. 
ואם לא נהג כך, הרי כפי שאומר החינוך הוא 'גורר עצמות ככלב'". 

עד כאן היו דבריו של מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל.
את  בן-תורה  ילבש  בקומו  מיד   - 'בקומו'  דברו:  את  לפרש  ננסה 

חלוקו העליון, כדי להרבות בצניעות, ושלא יראה בשרו כלפי חוץ.
'ושיגו' - שלא ידבר בקול רעש גדול, אלא בשקט ובמתינות.

לכל  מביט  שאינו  עליו  ניכר  ויהיה  יביטו,  לנוכח  עיניו   - 'ובלכתו' 
מהלך  כשהוא  בן-מלך  להסתכל.  שאסור  לאן  ובעיקר  סביבותיו, 
ברחוב, הכל רואים עליו שבן-מלך הוא, כיון שאינו תר בעיניו אחרי 
כל מראות הרחוב. עולמו הפנימי כה עשיר, שהוא עסוק בתוך שלו, 

המשך רעמוד 14
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ואינו מחפש מאומה במקומות אחרים.
'ובכל צעד בחייו' - דהיינו שאינו עומד במושב לצים, אינו יושב עם 

עמי הארץ, וכו'.
קיצורו של דבר, מתנהג כמבואר ברמב"ם הלכות דעות פרק ה', עד 

שיקראו עליו: "ישראל אשר בך אתפאר".
ממלכת כהנים וגוי קדוש, זו היא דמותו של עם ישראל בכלל ודמותו 
אדם  של  הנאותה  הנהגתו  במיוחד.  ובן-תורה  בפרט,  יהודי  כל  של 
לשבור  'לא  מחובתנו  ולכן  היהודי,  לעם  השתייכותו  על  מוכיחה 

עצמות' אלא להתנהג באצילות, כיאה וכיאות לבני מלכים.

ההורפה של מרן הגר"ח קנירסקי, רעניינו של הילד שפכל ולפ שרע
ולא לשבור  ואם דיברנו בענין החובה להתנהג כיאות בזמן האוכל, 
לחלוטין,  בריא  ילד  אצל  שהיה  מופלא  מעשה  על  עצמות, נספר 
ומעולם לא התגלתה אצלו כל בעיה רפואית, והנה לפתע קרה דבר 

מוזר:
הילד אכל ואכל ואכל ולא שבע... הדבר היה לפלא בעיני כל, משום 
שכאשר הבחינו ההורים שהילד אינו שבע, הם דאגו להאכיל אותו 
יותר גדולות, ולמרות הכל הילד לא הגיע לשביעה,  בכמויות אוכל 

והתלונן כל הזמן שהוא רעב...
האבא, ת"ח מופלג, הגיע אל מרן הגר"ח קנייבסקי, ושאל מה עליו 

לעשות במקרה כזה? הגר"ח השיב, שיבדקו את המזוזות בבית.
בפרשת  הבית,  של  הראשי  בפתח  קבועה  שהיתה  מזוזה  והתוצאה: 
קריאת שמע, במקום "ואכלת ושבעת", היה כתוב 'ואכלת ואכלת' - - -

חז"ל אומרים שבמכת חושך נכנסו היהודים לבתי המצרים, והתבוננו 
על חפצי הערך שלהם, וכאשר יצא העם ממצרים והיהודים ביקשו 
לשאול כלי כסף וכלי זהב, והמצרים היו משתמטים בתואנה שאין 
להם, החזירו כנגדם היהודים: 'הרי ראינו את הכלים הללו בביתכם, 

והם מצויים בארון פלוני ופלוני'.
לבתי  נכנסו  יהודים  כך;  לומר  נוח  היה  לא  שלנו  הישיבה  לראש 

המצרים בלא רשות?! וכי דרך ארץ היא זו?!
אלא, אמר ראש ישיבת סלבודקה, הביאור בדברי חז"ל הוא שהמצרי 
שהיה שרוי בחושך, קרא לשכנו היהודי ושאלו האם גם אצל היהודים 
יש חושך? כאשר השיב השכן היהודי בשלילה, ביקשו המצרי להביא 
לו מצרכים מהחנות, וגילה לו את מקום מחבוא הכסף וחפצי-הערך 
שבביתו, כדי שיטול משם את מה שדרוש לו לקניה... והיהודי שמר 

את הדבר בליבו.
בני אדונים ומלכים אינם מתעלמים לרגע ממעמדם הרם. לגביהם, 
אין כל הבדל, בין אם מדובר בשעת הקימה, או עת ההליכה-לישון; 
עם  משוחחים  או  ברחוב,  הולכים  ושותים,  אוכלם  שהם  בזמן  גם 

רעיהם – תמיד-תמיד מלכותם בידם.
מלך  למלכו,  בן  ויהודי,  יהודי  כל  של  הנהגתו  להיות  צריכה  כך 
אחת  באף  יתעלם,  שלא  האדם  מן  דורשת  התורה  המלכים.  מלכי 

מפעולותיו, מהעובדה שהוא בן-מלך, ויקדש ויפאר את שמו יתברך 
בכל צעדיו ותהלוכות -חייו.

וכך אכן רואים, שאלה המודעים למלכותם, ומשימים את ליבם לכך  
והם נמנים בדרך כלל על באי בית המדרש – מחשבים כראוי את כל 
צעדיהם ומעשיהם, ואם פעולה או הנהגה כלשהי נראית להם כמי 
שאינה עומדת בקנה אחד עם הוד-המלכות, הם פורשים ממנה, גם 

אם פרישה זו לא תיחשב בעיני הקהל כרציונלית.
כשם שהקב"ה מקיים את עם ישראל על פי חוקים על-טבעיים, כך 

גם עם ישראל עצמו מתנהג שלא על פי הרציונל האנושי.
רק דבר אחד עומד תמיד לנגד עיניהם: האם המעשה שאני מתכוון 

לעשות מתאים לבן-מלך, אם לאו.

הפנשים נרטרו אעמיים...
עמדו  מסביבי  מאד.  גשום  היה  האוויר  ומזג  בכינוס,  פעם  עמדתי 
רעהו.  ליד  האחד  והצטופפו  הם  אף  שהגיעו  אנשים,  המוני-המוני 
את  פתח  מופלג,  כבן-ישיבה  נראה  שהיה  המשתתפים  אחד  והנה, 

מטרייתו, כדי שבגדיו לא יירטבו.
אלה  אבל  הרטיבות,  מן  ניצל  אמנם  הוא   – עכשיו?  קרה  מה  אבל 
וגם  עליהם,  שירד  הגשם  בגלל  גם  פעמיים...  נרטבו  לידו  שעמדו 

בגלל הטיפות שנטפו מהמטריה הישר על בגדיהם.
להמשיך  לו  מותר  האם  אותי,  שאל  המטריה  את  שפתח  הבחור 
ולעמוד כך עם המטריה, או שעליו לסוגרה, כדי שלא להרטיב את 

חבריו?
השבתי לו מה שהשבתי, אבל מעצם העלתה של השאלה, אפשר 
'חוקי  פי  על  אינן  הנהגותיו  כמה  ועד  ישראל,  עם  הוא  מי  ללמוד 
העמים'. שכן, אם היה קורה דבר כזה אצל אנשים שאינם מונהגים 

על פי התורה, האם הם היו באים ושואלים שאלות כאלה?...

החסד שעושים ררית ורגן-הילדים
נספר כאן מעשה נוסף על יהודי, שהתנהג כבן-מלך, וביקש לדעת 
כיצד לפאר את שמו של השי"ת, גם בדבר הנחשב לכאורה כמוצר 

גשמי לחלוטין.
הגיע אלינו יהודי עשיר, המנצל כל רגע מזמנו הפנוי ללימוד תורה, 
וסיפר שכאשר בנה לעצמו דירה חדשה, ונטע ליד הדירה גינה עם 
גם  בגינה  לשלב  במקום  שעבד  הקבלן  החליט  ושיחי-נוי,  פרי  עצי 

כמה נדנדות, המשמשות למשחק לילדים.
"אני אישית לא ביקשתי זאת ממנו", סיפר השואל, "אבל בדיעבד 
ניתן  האם  לשאול  רציתי  בגינה,  מותקנות  כבר  שהנדנדות  לאחר 
רצונו  וקיום  השם  קידוש  משום  בו  שיש  דבר-מה,  בהן  לעשות 

בעולם?"...
אה, איזו שאלה של בן-מלך! שאלה של איש-אצולה המעונין לנצל 

כל חפץ שבעולם כדי לכבד את מלכו!
אדלשטיין  גרשון  רבי  הגאון  מרן  שאמר  דברים  מתוך  לו  השבנו 
לחשוב  משום-מה  התרגלנו  החיזוק':  ב'דרכי  והובאו  שליט"א, 
שמצוות מקיימים רק בבית הכנסת, או בזמנים מיוחדים, אבל מרן 
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אזי כאשר  לו משפחה,  כותב, שכל אדם שיש  גרשון שליט"א  רבי 
הוא עוסק בצרכי המשפחה, הרי הוא עוסק במצוה, דהיינו מצוה של 

חסד עם אהבת הבריות!
מי שדואג לבני משפחתו, טורח בשבילם, ועמל לפרנסם ולמלא כל 
הרבה  קורה  זה  חסד.  של  מרובות  בזכויות  בכך  מתעטר  צרכיהם, 

בהוויה היומיומית שלנו, ואין אנחנו משימים ליבנו לכך, וחבל.
מפרט מרן הגר"ג: האבא והאמא מחנכים את ילדיהם, ומזכים אותם 
בזכויות רוחניות עצומות, ולדוגמא: כשהילד מתחיל לדבר מלמדים 
וכן  'שמע',  של  ראשון  ופסוק  משה",  לנו  ציוה  "תורה  לומר  אותו 

מלמדים אותו לומר '"מודה אנ" ושאר דברי קדושה.
ואף על פי שהוא עדין קטן מאד, ובקושי התחיל לדבר, ועדיין אינו 
מבין פירוש המילים, רק יודע לבטא אותם בפיו, כבר מלמדים אותו 
שיידע לומר בבוקר 'מודה אני', וילך לישון עם פסוקי 'שמע ישראל'. 

וכל זה הוא בבחינת חסד!
ומעשה שהיה בחוץ לארץ אחרי השואה, שהיו הרבה ילדים יהודים 
שהוריהם ידעו שהם עתידים להילקח להשמדה, וביקשו להציל את 
הילדים, ומסרו אותם לגויים כדי שיגדלו אותם. כשנגמרה המלחמה 
להכיר  ידעו  ולא  ביחד,  וגויים  יהודים  ילדים  שהחזיקו  מקומות  היו 

מיהו יהודי ומיהו גוי.
מרן הרב מפוניבז' זצ"ל, התעסק בהצלת הילדים וכאשר נכנס פעם 
לאחד המקומות הללו, ורצה לבדוק מי הוא יהודי אמר בפני הילדים 
את הפסוק: "שמע ישראל השם אלקינו השם אחד". מיד ניגשו אליו 

כמה ילדים שנזכרו במילים אלו ששמעו בילדותם, וכך הצילום.
כך  ובשל  ישראל",  "שמע  פסוק  את  זכרו  שהילדים  לכך  הביא  ומי 

ניצלו מגזירת-שמד? – ההורים שגידלו אותם!

לפ נכנסו לדיכפון...
ויודע שעל  כשהילד גדל, והוא שומע את השפה שמדברים בבית, 
כל דבר אומרים "אם ירצה השם" ו"בעזרת השם". הוא שומע את 
צריך  וכך  יהודי,  בבית  וזו אכן השפה המדוברת  כך,  הוריו מדברים 
להיות; שלא לומר 'אני אעשה' או 'אני אלך' וכו', אלא הכל אם ירצה 
- בזה משפיעים על הילד כבר בגיל קטן מאד  השם ובעזרת השם 

חינוך של אמונה, שהכל בהשגחה וברצון השם!
"וזכורני" – מספר מרן ראש הישיבה שליט"א – "שעוד מימי ילדותי, 
יצחק,  לנו על עקדת  כשהייתי קטן מאד, אמי ע"ה היתה מספרת 
והיה שיר באידיש שתיאר את העקדה, ואמא שרה לנו את המילים 
עם מנגינה. כך נכנסה בלבנו מסירות הנפש שהיתה בעקידה. כמו-כן 
סיפרה לנו על נסיונותיו של אברהם אבינו, ועל הצלתו מכבשן האש, 

ועוד.
ולפני  לחיידר,  הלכו  שהילדים  לפני  עוד  זה  על  דיברו  שלנו  "בבית 

שהתחילו ללמוד חומש. האויר היה ספוג וגדוש באמונה. גם דיבור 
הקטנים  הילדים   - ועונש  שכר  ועל  וגיהנום,  גן-עדן  המושגים  על 
שמעו את המושגים הללו כבר בגיל קטן מאד, ואף אחד לא חשש 

שיכנסו לדיכאון...
ויש  מצוות  יש  גהינום,  ויש  גן-עדן  שיש  כבר  ידע  הקטן  הילד  "גם 

עבירות. וידע היטב שעל מצוה יש גן-עדן ועל עבירה יש גהינום.
"ואפילו היו ממחישים לנו את הגהינום, ואת האש הלוהטת הנמצאת 
שם. וכאמור, הדבר לא גרם לעצבות, ולא גרם לנו להחזיק עצמנו 
והמצוות,  התורה  שכר  את  גם  לפניו  המחישו  כי  חלילה.  כרשעים, 
וחזרו שוב ושוב על כך שמידה טובה מרובה ממידת פורענות, ולכן 

ידיעת העונשים רק הוסיפה יראת שמים ולא גרמה לעצבות!".
להיחשב  יהודי  כל  עשוי  לילדיו,  מעניק  שהוא  החינוך  באמצעות 
כ'מזכה הרבים' בביתו. אפילו גננת בגן-הילדים, מלבד החסד שהיא 
וזה חסד עם ההורים,  הילדים,  ומשגיחה על  בזה, ששומרת  עושה 
וגם חסד עם הילדים, שיהיו שמורים, בנוסף לכך – הגננת הרי אומרת 
עם הילדים 'מודה אני', פסוקי 'שמע ישראל' וברכת המזון, ומדברת 

איתם על ענייני האמונה, וזה זיכוי הרבים גדול.

הדיוק של מרן הגרפי"ל שטיינמן
לפי הדברים הללו, אמרתי לאדם שהתקינו לו נדנדות בחצרו, שגם 
כדי  הללו  במתקני-המשחק  ולהשתמש  זו  בדרך  ללכת  יכול  הוא 

לעודד את הילדים/הנכדים ללמוד טוב יותר.
"תקבע עם כל ילד שאם הוא נבחן אצלך במשניות, הנדנדה תעמוד 
לרשותו למשך רבע שעה, וכיו"ב; ואולי אפילו אתה-עצמך תשחק 

איתו, כדי להוכיח לו עד כמה חשוב לימוד התורה בעיניך!".
בדירתו  לעשות  יכול  הוא  מה  ושאל  בכך,  הסתפק  לא  היהודי 
המפוארת. והשבנו לו על פי דבריו של מרן הגראי"ל שטיינמן בספרו 

'אילת השחר' על התורה:
על הפסוק בפרשת 'בשלח' "זה קלי ואנווהו", מביא ראש הישיבה 
את דברי רש"י במסכת בבא קמא )ט' ב'( האומר שקיום הפסוק הזה 
ולכאורה, הרי הציצית  וכו'.  הוא באמצעות טלית נאה, ציצית נאה 

היא המצוה, ולא הטלית, ומדוע מוזכרת כאן גם הטלית?
ואפשר לדייק מכך, אומר הגראי"ל, שגם עשיית תשמיש-מצוה הוא 
חלק מהמצוה, ולכן צריך לעשות גם טלית נאה. ולפי זה, ממשיך מרן 
וכותב: מי שיבנה בית נאה, וכוונתו בכך תהיה כדי שהמזוזה תהיה 

מונחת בבית נאה, יש לו שכר!
שהבית  "תכוון  לשואל;  אמרנו  כזו",  אפשרות  יש  לך  גם  הנה  "אז 
המואר נבנה על-מנת לקבוע בו מזוזה נאה, ואז תקבל על כך שכר, 

כפי שכותב מרן זצ"ל".

)לקט מתוך הספר 'מצוות בשמחה', בעריכת הרב משה מיכאל צורן(
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זכיתי להיות מרפי ריתו הקרורים של מרנפ ררפ ספלי ומקושר פליו 
מפוד. אעמים ררות זכיתי לרפות פצלו מעשים מואלפים ריותר. רפחת 

האעמים זכיתי ותאס ררפ ספלי פת ידי וחאן פותה לפות זקנו כפות 
חרירות יתרה רהאטירו: "לפ פשכחך לפ רעולם הזה ולפ רעולם הרפ". 

פשריי ופשרי חלקי!

 ררה של מגדל העמק הגפון ררי יצחק גרוסמן שליט"פ  
על השיחה של הררי מלעלור והררפ ספלי זצוק"ל

"ְוָעַרְרִּתי ְרֶפֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור" )שמות יר, יר(

זכיתי להיות מבאי ביתו הקרובים של מרנא בבא סאלי ומקושר אליו 
ביותר.  מופלאים  מעשים  אצלו  לראות  זכיתי  רבות  פעמים  מאוד. 
וחפן אותה לאות  ידי  ותפס בבא סאלי את  זכיתי  באחת הפעמים 
זקנו כאות חביבות יתרה בהפטירו: "לא אשכחך לא בעולם הזה ולא 

בעולם הבא". אשריי ואשרי חלקי!
יודע אני נאמנה כי לא בזכותי הגעתי לקירוב אצל אותו קדוש וטהור. 
תולה אני זאת אך ורק בקשר העמוק והנפשי, ששרר בין בבא סאלי 
למורי ורבי, האדמו"ר רבי משה מרדכי מלעלוב זצ"ל – קשר שילאו 

החוקרים למצוא את פשרו.
נסע  עת  תשל"א,  בשנת  התרחש  מופלא  קשר  אותו  של  תחילתו 
הרבי מלעלוב עם קבוצת חסידים מבני ברק ירושלימה. ליד מוצא 
העלה מי מהחסידים את דבר הצדיק המופלא השוכן בדרום הארץ 

ושמו רבי ישראל אבוחצירא.
כשמוע הרבי מלעלוב את השם נדרך באחת: "הכרתי צדיק וקדוש 
בשנת  הקדושה  בארצנו  וביקר  ממרוקו  שעלה  זה,  בשם  מופלא 
יש  כי  ואמר  הסתייג  אמת,  דבריו  שכל  הרבי,  זאת  עם  תרצ"ג". 

לבדוק, ואולי אין זה אותו צדיק.
"ניתן לבדוק זאת בקלות, בזמנו רכש  ואז אמר:  הרהר הרבי קלות 
אצלי אותו צדיק קדוש את הש"ס של אבותי הקדושים וחתימת אבי 
הקדוש מתנוססת על גבי השער". היה בכך די לחסיד רבי יום טוב 

קרסינצסקי להדרים ולתהות על קנקנו של רבי ישראל אבוחצירא.
כששמע הבבא סאלי את דברי החסיד, הוציא מיד מהכוננית כרך 
אותו  והגיש  הרבי,  מידי  רבות  שנים  לפני  שרכש  העתיק,  מהש"ס 
"זה  ואמר:  לרבי  משם  נסע  טוב  יום  ר'  המשתומם.  החסיד  לידי 

האיש. זה המלאך".
סאלי  ובבא  לבקרו,  בדעתו  כי  סאלי  לבבא  לומר  הרבי  שלח  מיד 
ביקש כי לא יבואו יותר ממנין אנשים. היה זה ביום ז' באדר תשל"א, 
סאלי.  בבא  של  לביתו  אנשים  עשרה  עם  מלעלוב  הרבי  יצא  עת 

זכיתי להיות אחד מן המנין.

קשה לבטא במילים פשוטות את הפגישה של שני הצדיקים. היה 
זה מעמד עילאי ונשגב שלא ראינו כמותו מיד כשנכנס הרבי לבית 
וראה את פני קודשו של בבא סאלי, בירך בשם ומלכות "שהחיינו" 
ה' לריק מבינים  ונשמר מהגיית שם  נזהר הרבי  )היודעים עד כמה 
של  בידיו  קלות  נשק  אף  הרבי  זו;  אף  זו  לא  בכך(.  המשמעות  את 
בבא סאלי – דבר שמעולם לא עשה כן; ויודע אני ועד שהיה מנשק 

רק מזוזה וספר תורה!
בבא סאלי הושיב את הרבי על כורסה בראש השולחן. הרבי בחר 
לעומתו  השיב  סאלי  בבא  אבל  מקום,  לתפוס  לא  כדי  להצטופף 
את  דוחקת  "אהבה  א(:  פד,  מציעא  )בבא  חז"ל  בלשון  באהבה 
הבשריות,  הבשר,  "פירוש  קודשו:  בלשון  נענה  הרבי  הבשר". 

החומריות".
זו הפטיר בבא סאלי: "עפר אני תחת רגליך". אף הרבי  בהזדמנות 
כמנהג  יין  בקבוק  עמו  והביא  "רבי",  בשם  סאלי  בבא  את  כינה 
חסידים להעמיד לפני רבותיהם. שתו "לחיים" ונטלו ידיים לסעודה. 
מבעוד יום ציווה בבא סאלי לשחוט כבש לכבוד האורח. כשהביאו 
את מנת הבשר אמר הרבי לחסידים לאכול, אבל הוא הרבי עצמו, 
כדרכו בקודש, מתנזר מאכילת בשר. לאחד מבניו האדמו"רים אמר 

הרבי: "אין בודקין מן המזבח ומלמעלה".
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• מבזקים • חדשות • עדכונים • היערכות •

• מבזקים • חדשות • עדכונים • היערכות •

 מייבאים נייר 
כדי לעמוד בקצב 

יובאו לארץ בשבועות ובחודשים  נייר  עשרות טונות של 
האחרונים, במספר משלוחים שונים, על מנת לעמוד בקצב 
מדובר  הגדול.  הסיום  לקראת  'דרשו',  של  הנדרש  ההדפסה 
של  ברורה  במשנה  הלימוד  חוברת  להדפסת  שמיועד  בנייר 
בהלכה',  היומי  ה'דף  של  החדש  במחזור  הראשון  החודש 
וכן  ובעולם,  בארץ  הסיומים  ממשתפי  אחד  לכל  שתחולק 

הדפסת חוברות וספרי שי שיחולקו למשתתפים. 
ב'דרשו' מציינים כי נתון זה אינו כולל את הנייר הנדרש 
להדפסת הסטים של המשנה ברורה, הן הסטים של הספרים 

בכריכה קשה, והן אלו של הספרים בכריכה רכה. 
"בימים כתיקונם אפשר היה להסתדר עם ההיצע שנמצא 
יש  הקורונה  משבר  מאז  "אבל  ב'דרשו',  מסבירים  בארץ", 
הדפוס  בתי  ולכן  העולמית  בנייר,ובתובלה  גדול  מחסור 
בכמה  נייר  להביא  ונאלצנו  הנדרש,  בקצב  לעמוד  יכלו  לא 
שונים  דפוס  בתי  בכמה  ההדפסות  את  ולפזר  משלוחים 

המדפיסים עבורנו את החומרים הנדרשים". 

חדש מבית 'דרשו' 
סדרת ספרים 
בכריכה רכה

בהלכה',  היומי  'הדף  של  החדש  המחזור  התחלת  לכבוד 
לכבוש  שצפוי  רכה  בכריכה  ספרים  'דרשו' סדרת  משיק 
בכריכה  ברורה  משנה  של  מלאים  סטים  הציבור:  לב  את 
חיים  חפץ  ספר  וכן  כיס,  ובמהדורת  גדולה  במהדורה  רכה, 

במהדורת כיס רכה.
'דרשו'  הוציא  בהלכה'  היומי  'הדף  של  הראשון  במחזור 
את ה'משנה ברורה במהדרות דרשו' עם 'ביאורים ומוספים', 
ספר שכבש בסערה את עולם התורה, והפך לנכס צאן ברזל 

בעולם היהודי כולו.
במחזור השני שמתקרב בימים אלו לסיומו הדפיס 'דרשו' 
לפי קצב ההתקדמות גם חוברות משנה ברורה בכריכה רכה,  

בשני פורמטים מקבילים: פורמט כיס ופורמט גדול יותר. 
מדפיס  השלישי,  המחזור  של  תחילתו  לקראת  כעת, 
'דרשו' סטים שלמים ואחידים בפורמט כיס ובפורמט רגיל, 

ברורה  המשנה  כל  את  איכותי,  נייר  גבי  ועל  רכה  בכריכה 
מתחילת ועד סופה, עם ה'ביאורים ומוספים'. 

לביקוש  ב'דרשו'  נערכים  העבר,  לקחי  מהפקת  כחלק 
עצום, ועם השלמת הדפסתה של המהדורה הראשונה תרד 
עם  הצפוי  בקצב  לעמוד  מנת  על  השניה,  המהדורה  לדפוס 

תחילת מחזור הלימוד השלישי של 'הדף היומי בהלכה'. 

עדכונים שוטפים 
בקו השיעורים 

לרגל ההתעניינות הרבה בציבור אודות סיומי 'הדף היומי 
ובעולם,  בארץ  'דרשו'  ידי  על  בעז"ה  שיתקיימו  בהלכה' 
ייעודית  שלוחה  'דרשו'  של  השיעורים'  ב'קו  הוקצתה 
ולווילנא  לראדין  הרבנים  מסע  הסיומים,  בענייני  לעדכונים 
והלומדים  החדשים  המצטרפים  עבור  ותחנונים  לתפילה 
שמספרו  בקו  מופיעים  העדכונים  כל  ועוד.   הוותיקים 

077-2222666 או 4992*, בשלוחה 42. 
השיעורים  קו  לפעילות  שנים  שמונה  במלאת  כי  נציין 
של 'דרשו', מתבצע בימים אלו שדרוג נוסף של הקו, נוספו 
שיעורים של הגאון רבי אריה זילברשטיין ב'קניין שביעית', 
העומדות  והאופציות  הקו  שדרוג  על  עבודה  מתבצעת  וכן 

לרשות המאזינים. 

 מתגברים 
את הקווים

לקראת הסיום הגדול ההולך ומתקרב בצעדי ענק, נערכו 
הקווים  של  משמעותי  תגבור  עם  מראש'  'דרשו'  במשרדי 
במוקד הטלפוני. ב'דרשו' מקפידים באופן עקבי, להשיב לכל 
פניה במהירות רבה ככל האפשר, ורואים בכך חשיבות גדולה. 
בשירות  רבים  ומשאבים  כוחות  משקיעה  דרשו  הנהלת 

לנבחנים, כדי לכבד את התורה ולומדיה בכל דרך אפשרית. 
העומס  למרות  ייפגע  לא  האיכותי  שהשירות  מנת  על 
הצפוי על הקווים, גויסו מראש עובדים נוספים והוקם מוקד 
מהשעה  המגיעות  בפניות  שמטפל  ונרחב,  חדש  טלפוני 
הסיום  כשלקראת  בלילה,   22:00 השעה  ועד  בבוקר   8:00
עוד  הקווים  ותוגברו  השעות  הוארכו  הבא  המחזור  ותחילת 
היממה.  שעות  בכל  כמעט  פונה  לכל  מענה  לתת  כדי  יותר, 
לפנות  מוזמנים  הנכם  מידע  וקבלת  הרשמה   לבירורים, 

ל-02-560-9000. 
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במיוחד לכבוד התחלת המחזור החדש של 'הדף היומי בהלכה': 

חדש מבית 'דרשו': סטים מלאים 
של משנה ברורה בכריכה רכה, 
במהדורה גדולה ובמהדורת כיס 

 בימים אלו נשלמת הדפסתם של אלפי סטים בכריכה רכה.
המהדורות הבאות גם הן כבר בדרך למכבש הדפוס 

מאז החל המחזור הראשון של 'הדף היומי בהלכה' מבית 

'דרשו' לפני כעשור וחצי, החל הארגון להוציא לאור בהתאם 

הנפלא  החיבור  את  הראשון,  המחזור  של  הלימוד  קצב  ולפי 

ומוספים',  'ביאורים  עם  'דרשו',  במהדורת  ברורה'  'משנה 

שמודפסים בעמודים המקבילים לעמודי המשנה ברורה. 

העולם  רחבי  בכל  ברזל  צאן  לנכס  הפך  המיוחד  החיבור 

מלכי  מאן  מלכים,  של  שולחנם  על  לעלות  זכה  הוא  היהודי. 

רבנן, והתקבל בחדווה וביקר על ידי כל קהילות הקודש, עד 

שהפכו ספרי 'משנה ברורה' במהדורת 'דרשו', לספרי ההלכה 

הנפוצים ביותר בעולם כולו, ואין בית כנסת שבו אין לפחות 

גם  כמו  'דרשו',  במהדורת  ברורה'  ה'משנה  של  אחד  סט 

בבתים רבים, גם בהם זוכה החיבור המיוחד הזה למקום של 

כבוד בארון הספרים. 

'דרשו',  במהדורת  ברורה'  ה'משנה  של  הייחודיות 

ההלכה  את  מנגיש  ומוספים'  שה'ביאורים  העובדה  היא 

הזהב  בלשונו  לנגוע  מבלי  הנוכחי,  הדור  של  להתמודדויות 

כל  אשר  זיע"א,  חיים'  ה'חפץ  מרנא  הקודשים  קודש  של 

מרן  עליו  שהעיד  כפי  הגזית,  מלשכת  כיוצאים  נכתבו  דבריו 

ה'חזון איש' זצ"ל. זאת, על ידי הצבת פסקיהם של מרנן גדולי 

הפוסקים בדור הנוכחי ובדורות האחרונים, בתשובות שכתבו 

והוראות שהורו בענייני ההלכה, ושיבוצם בסמיכות להלכות 

המקבילות ב'משנה ברורה', מה שמדגיש את החלק המעשי 

של הלימוד, ומסייע מאוד בהבנת הדברים. 

עם סיום מחזור הלימודים השני של 'הדף היומי בהלכה', 

ה'משנה  את  להדפיס  'דרשו'  החל  אלו,  בשבועות  המתקרב 

ברורה' עם הביאורים ומוספים, בחוברות בעלות כריכה רכה, 

בפורמט רגיל ובפורמט כיס. ואכן הביקוש גדול מאוד. 

היומי  'הדף  של  השלישי  המחזור  תחילת  לקראת  כעת, 

ניתן  כבר  אותותיו  שאת  הצפוי,  הביקוש  ולנוכח  בהלכה' 

לראות בימים אלו, נערך 'דרשו' מבעוד מועד עם הדפסה של 

אלפי סטים בכריכה רכה, הן בפורמט הגדול והן בפורמט כיס, 

החדשים  הסטים  למכירה  יוצעו  כבר  הסיום  שבאירועי  כך 

בקלות  לקנותם  שיוכלו  הלומדים  לתועלת  הרכה,  בכריכה 

וללא מאמץ. 

הספרים  של  האדירה  הכמות  שלנוכח  לציין,  מעניין 

לכבוד  להדפיס  'דרשו'  שמבקש  שונים  מסוגים  והחוברות 

הסיום, לא הצליחה הנהלת הארגון למצוא אפילו בית דפוס 

אחד, שייאות לקבל על עצמו את המשימה, ולהתחייב ללוח 

זמנים הגיוני, על מנת שהחומר כולו יהיה מודפס לפני אירועי 

הסיום, כדי שניתן יהיה לשלוח חלקים נכבדים ממנו לרחבי 

העולם, בהתאם לביקוש. 

בין  המשימה  את  לחלק  'דרשו'  הנהלת  נאלצה  כך,  בשל 

של  מהדורה  מדפיס  כשהאחד  שונים,  דפוס  בתי  שלושה 

רכה,  בכריכה  סטים  אלפי  השני  קשה,  בכריכה  סטים  אלפי 

תדיר:  באופן  המודפסים  'דרשו'  ספרי  לשאר  בנוסף  זאת 

חומשי 'דרשו', 'דרש דוד' על התורה ומועדים, 'דרש דוד' על 

מסכת אבות, 'ספר המפתח' ל'משנה ברורה', 'מועד לדוד' על 

מועדים, סטים של 'לקראת שבת', חמישה כרכים, ועוד ועוד. 
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"זה מעל ומעבר למה שציפינו! יש 
השתוקקות אדירה בעולם היהודי כולו, 

לחיבור ללימוד הלכה יומי"
הרב נתן וינגרטן, מנהל מחלקת שיעורי 'הדף היומי בהלכה' של 'דרשו': "מדובר בהתעוררות מרגשת מאוד, 

שמלמדת על עומק החיבור בעולם היהודי כולו ל'דף היומי בהלכה'" • העליה בכמות המבקשים לפתוח 
שיעורים, מצטרפת לזינוק הדרמטי בכמות הנבחנים במסלולי 'דרשו' השונים

העולם היהודי נרגש לקראת התחלת המחזור השלישי ב'דף 

היומי בהלכה', שיחול בע"ה בי"ט אדר, ובנציגויות 'דרשו' ב-26 

פניות  האחרונים  בשבועות  מתקבלות  תבל,  ברחבי  מדינות 

קבועים,  הלכה  שיעורי  להקים  המבקשים  יהודים  של  רבות 

ולהצטרף ללגיונו של מלך, למשפחת הלומדים בקביעות, דבר 

ה' זו הלכה, ורוכשים ידיעות נרחבות באורח חיים של איש יהודי 

הלכה למעשה.

לפני  בהלכה',  היומי  ב'דף  השני  במחזור  הסיום  ערב  גם 

עוד  לפתיחת  רבות  פניות  קיבלו  'דרשו'  בארגון  שנים,  שש 

עליה  על  מדווחים  'דרשו'  בארגון  הפעם  אולם  שיעורים,  ועוד 

בכל  יראים  של  האדיר  הצימאון  על  שמבשרת  משמעותית, 

ורבנן  ע"י מרנן  היומי שנוסד  ללימוד ההלכה  העולם, להתחבר 

גדולי ישראל שליט"א וזצוק"ל. בהתבטאויות רבות קבעו גדולי 

יוכל לאמץ  ישראל, כי הלימוד הזה הוא ההבטחה לכך שיהודי 

לחיות  צריך  שיהודי  כפי  מלאים,  חיים  אורחות  מלא  באופן 

בעולם הזה, לטוב לו כל הימים.

"יש כאן התרחשות שמקיפה את העולם היהודי כולו, וככל 

אומר  מתגברת",  רק  התופעה  מחזור,  עוד  מסיימים  שאנחנו 

בהלכה'  היומי  'הדף  שיעורי  מחלקת  מנהל  וינגרטן,  נתן  הרב 

'דרשו'. "החיבור של הציבור ללימוד הלכה הולך ומתחזק.  של 

הדף  של  הלימוד  סדר  רק  ישראל,  בעם  מקובל  היה  בעבר  אם 

היומי בבלי, שאותו למדו בעיקר בעלי הבתים, כיום ה'דף היומי 

בהלכה' מקיף את כלל עם ישראל, מציבור האברכים והבחורים, 

ועד בעלי הבתים וכו', מה שממחיש את הצימאון הגדול לחיבור 

קבוע ללימוד הלכה.

"התופעה הזו חוצה יבשות! אנחנו רואים את כמות הלומדים 

וזאת  היהודי,  בעולם  מקום  בכל  ללימוד  להצטרף  והמבקשים 

במדינות  זה  אם  בעולם.  הגדולים  היהודיים  לריכוזים  בנוסף 

יהודית דלה  נוכחות  וגם במדינות עם  דרום אמריקה, במרוקו, 

במזרח אירופה. מבחינת יהודים רבים, זה הדרך שלהם להיות 

מחוברים ליידשקייט. להיות מחוברים ליהדות באמת. ההבנה 

היא שהלימוד כיצד יהודי צריך להתנהג, היא הבסיס לכל היתר.

ראינו  השני,  המחזור  התחלת  לקראת  שעברה,  בפעם  "גם 

אבל  שיעורים,  למסור  והמבקשים  המצטרפים  בכמות  עליה 

הפעם זה מעל ומעבר למה שציפינו", מוסיף הרב וינגרטן. "מדובר 

בהתעוררות מרגשת מאוד, שמלמדת על עומק החיבור בעולם 

היהודי כולו ל'דף היומי בהלכה', כאשר ההבנה היא, שיהודי ירא 

שמיים חייב שיהיו לו ידיעות מבוססות באורחות חיים. המשנ"ב 

של 'דרשו' עם ההוספות והביאורים, מהווה ספר בסיס ללומדים 

מהסיבה  חלק  הוא  ספק,  כל  וללא  כולו,  היהודי  בעולם  משנ"ב 

שיהודים רבים שמחים כ"כ להצטרף ללימוד בקביעות".

'דרשו',  של  הנתונים  נחשפו  שעבר  בשבוע  רק  כזכור, 

המלמדים על זינוק דרמטי בכמות הנבחנים במסלולים השונים 

של הארגון. לפי הנתונים שנחשפו, נוספו אלפי נבחנים נוספים 

שביעית'  'קנין  ובתכנית  בהלכה  היומי  בדף  בבלי,   היומי  בדף 

שר  מרן  של  'דרשו',  מבית  השמיטה  בסוגיות  הדגל  תוכנית   -

התורה, בשיתוף מכון 'שיח אמונה' ללימוד הלכות שמיטה.

המייל:  לכתובת  לשלוח  ניתן  שיעורים,  להקמת  פניות 

'שיעור  הנושא  בשורת  ולכתוב   dirshu@dirshuglobal.org
חדש', או להתקשר לטלפון שמספרו: 0527110206. 
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במבחן זה ישנם 2 מסלולים כדלהלן:
מסלול א' - גמרא ורש"י. (במלגה מלאה - ללומדי הדף מחוץ לסדרי א' ו-ב', ובחצי מלגה - ללומדים במהלך הסדר). 

מסלול ב' - גמרא,  רש"י ותוס'. (במלגה מלאה גם ללומדי הדף בסדרי א' או ב'). 
אם נבחנת בדרשו וקבלת בעבר מלגה על דפים אלו,  תוכל לקבל על מבחן זה מלגה מלאה רק אם הנך נבחן במסלול גבוה יותר,  אחרת הנך זכאי ל1/3 מלגה.למי שאינם אברכים וכן בחורי יש"ג - בוחרים בכל מסלול שיחפצו - והמלגה עומדת על 50% מהאברכים.

מלא את כל פרטיך,  חובה לרשום את המספר הסידורי.
זמן המבחן - עד לסיום הזמן המופיע בלו"ז.  מבחן הנמסר רבע שעה לאחר הסיום אינו מזכה במלגה.

המבחן בגמרות סגורות,  חל איסור מוחלט לשוחח עם אחרים בכל דרך שהיא וכן אין לעיין בשעת המבחן בסיכומים או באמצעי עזר אחרים.הקפד על כתב יד ברור,  כך תובן יותר וציונך ישתפר.
בסיום המבחן,  תוכל לקבל דף עם התשובות הנכונות,  כמובן אין להשאר עם דף זה במקום המבחן.

לידיעתך,  כל מבחן שהציון שהתקבל בו הוא 79% יעבור בדיקה נוספת ע"י בודקים אחרים על-מנת לוודא את הציון הנכון.
המלגה תנתן לאחר בדיקת המבחן וקביעת הציונים והיא תופקד בחשבון הבנק שלכם ביום המבחן הבא,  או תשלח בהתאם לבקשתכם לביתכם על פיבאפשרותך לגשת למבחן אך ורק אם לא ראית או שמעת את השאלות לפני המבחן.

בכל פניה,  בקשה,  שאלה וכד' נשמח לטפל בכך באמצעות הפקס: 02-6540269  או האימייל dirshu@acheinu.co.il  ואנו נחזור אליך בעז"ה.הכתובת במשרדי "דרשו" תוך כחודש.

בברכת הצלחה!

ההנהלה

מבחן הבא מס' 2 יתקיים בעז"ה ביום ו' י' אדר תש"פ 
על הדפים ברכות לב.-סא:

לתשומת לבך:
מוקד ציונים ממוחשב לרשותך בכל שעות היממה.

לקבלת ציונך התקשר 02-5609000 והקש 1.  לקבלת הציון יש צורך במס' ת.ז וקוד אישי.

ברכת ה' שלוחה אליך ולאלפי הנבחנים בכל רחבי העולם אשר קיבלו על עצמם לקנות קנין תורה בתורתינו הקדושה.

"דרשו" מברכת אותך בברכת הצלחה במבחן.
עמל רב הושקע על ידינו בעריכת המבחן,  בתוכנו ובסגנונו וזאת על מנת לסייע לך ולמנוע אי הבנות.

לתשומת לבך,  להלן מספר נקודות חשובות:

  ממבבחחןן  11
11  ממתתווךך    44

איך נראה מבחן של 'דרשו' 
לנוכח הפניות והשאלות הרבות המתקבלות במוקד 'דרשו' עם הצטרפות אלפי נבחנים חדשים לרגל לימוד מסכת מגילה 
והמסכתות הקטנות הנלמדות בימים אלו במסגרת ה'דף היומי', אנו מביאים בפניכם הסבר מפורט ומומחש, שיסייע לכם 
לגשת למבחן בקלות רבה יותר • ניתן לגשת לכל נקודת מבחן ברחבי הארץ ללא תיאום מראש, למידע על מקום ומועד 

המבחנים בסמוך אליכם חפשו בעמדות נדרים פלוס בבתי הכנסת או התקשרו למוקד דרשו 02-5609000

תתששוובבוותת  ממבבחחןן  2233
רראאשש  ההששננהה  ייזז..--    תתעעננייתת  ייבב::

ממססככתת  רראאשש  ההששננהה

ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם. עשרה בטבת וי"ז בתמוז אינם חובה אלא רשות (בזמן שאין גזרת מלכות) משא"כ ט"ב הוה חובה (שהוכפלו בו צרות).11.. משום דהוא לפני יו"ט שעשו מחמת שביטלו הזכרת ה' בשטרות, ומשום אחר ר"ח לא גזרו דדאורייתא לא בעי חיזוק, וכן יום שנהרג22..
בו גדליה דהוא דברי קבלה דינו כדאורייתא.

ממססללוולל  אא  בבללבבדד33..

תשעה באב (ובתוס' עירובין כ' דכל תענית חובה מותרין). או אם המולד אחר חצות ואומרים שראוה סמוך לשקיעה"ח, או אם אומרים שראו את הישנה בתוך כ"ד שעות.ממססללוולל  בב  בבללבבדד33.. עיקר הטעם משום המועדות, ואין לומר משום שלוחין דהא יציאת שלוחין גופיה לא דחי שבת.44.. בראו בשלשים משום דחיישינן דלמא מימלכי ולא מקדשי, ובשלשים ואחד גזרו אטו שלשים.ממססללוולל  אא  בבללבבדד55.. ממססללוולל  בב  בבללבבדד55..
גזלן דאורייתא פסול גזלן דדבריהם כשר. ..66

משום ביטול מלאכה לעם שני ימים. ..77
בולט אסור שוקע מותר. או דכי איכא שאר פרצופין עם אדם שרי טפי, או נפק"מ אם מצא צורת אדם דאסור להשלים לד' פרצופין.ממססללוולל  אא  בבללבבדד88.. ממססללוולל  בב  בבללבבדד88..

אינו יכול, דאין לך מומחה ממשה ואמר ליה הקב"ה עד דאיכא אהרן בהדך. ..99
בר"ה משום כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי, וביוה"כ ילפינן גז"ש מר"ה. ..1100

זה היום תחלת מעשיך (למ"ד בתשרי נברא העולם) דבר"ה איכא ביובל ליכא. ..1111
תלוי אי מצוות צריכות כוונה. בסוכה אסור, ובשופר כ' התוס' דלכאורה גם אסור אם לא שנחלק דבשופר אין הנאה בלא המצוה (ומצוות לאו ליהנות ניתנו).ממססללוולל  אא  בבללבבדד1122.. ממססללוולל  בב  בבללבבדד1122..

אינו מוציא חוץ מברכת הלחם של מצה. ..1133
בזמן ב"ד בעינן, בפני ב"ד לא בעינן, ובר"ה ביבנה בפני ב"ד. ממססללוולל  אא  בבללבבדד1144..

אתי עשה דרבים ודחי עשה דהשלמה. ממססללוולל  בב  בבללבבדד1144..

דא"כ נמצאת מכשילן לעתיד לבוא. ..1155
של ישראל אין מזכירין של עכו"ם מזכירין. ..1166

פלוגתא אי כשלש יבבות או כשלשה שברים. ..1177
אם לא שהה כדי לגמור את כולה יצא, ואם שהה הוה פלוגתא. ממססללוולל  אא  בבללבבדד1188..

דבעינן בתרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. ממססללוולל  בב  בבללבבדד1188..
לפרש"י קאי על מקראות המוספין, לפי' רבותיו אמלכיות זכרונות ושופרות. ..1199

ממססככתת  תתעעננייתת

אי מניסוך המים או מלולב, ונפק"מ האם צריכים להזכיר כבר מליל יו"ט או מהיום. ..2200
רוח מצויה לא מיעצרי, רוח שאינה מצויה מיעצרי. ממססללוולל  אא  בבללבבדד2211..

דלא אתי לידי ספק. ממססללוולל  בב  בבללבבדד2211..
אליעזר נזדמנה לו רבקה, שאול נזדמן לו דוד, יפתח נזדמנה לו בתו. לא נתקבלה בקשתו ששאול לא ימות כיון שהגיעה מלכות בית דוד, וקפצה עליו זקנה שלא ירננו אחריו (שמא עבירה היתה בו).2222.. ..2233

קודם זמן ק"ש והני מילי בדאורתא אבל בצפרא יש בהן משום ועצר. ביטול תרו"מ, מספרי לשה"ר, עזי פנים, ביטול תורה, גזל. [וכן פוסקי צדקה ברבים ואינם נותנים].2244.. ..2255
שיקבלו תענית וכשתתבטל הגזרה יקיימו התענית. ..2266

מטר אפי' בשביל יחיד, פרנסה בשביל רבים. ..2277
אל יתראה בפני הציבור, ואל ינהג עידונים בעצמו. ..2288

ממשה שהניחו אבן תחתיו. ממססללוולל  אא  בבללבבדד2299..

אינו אומר, חוץ מתענית חלום. אם נדרו קדם יתענה ואם גזרתנו קדמה לא יתענה (אע"פ שכבר התחיל להתענות שני וחמישי)ממססללוולל  בב  בבללבבדד2299.. ..3300
מבחן הבא מס' 24 יתקיים בעז"ה ביום ו' כ"ז תמוז תשע"ד 

 על הדפים:   תענית יג.- מגילה יב:

תתששוובבוותת  ממבבחחןן  2233

מבחן
'דרשו'  של  מבחן  נראה  כך 
אלפי  לטובות  בזאת  מוגש 
החדשים  המצטרפים 
מגילה  מסכת  לימוד  לרגל 
הקטנות  המסכתות  וסדרת 
אלו  בימים  הנלמדות 

במסגרת ה'דף היומי'

מס' קוד 
ואין  דרשו  במשרדי  נרשמתם  לא  עדיין  אם 
'דרשו'  לאחראי  בבקשה  גשו  קוד,  ברשותכם 
במקום המבחן שלכם ובקשו ממנו טופס הרשמה 
אותו  והגישו  הטופס  את  מלאו  חדש,  לנבחן 
תקבלו  שלכם  הקוד  את  המבחן,  בתום  לאחראי 

לאחר כשבוע ימים. 
02-5609000 ולאחר מכן  התקשרו למוקד 'דרשו' 
לחצו כוכבית, בהקשת מספר זהות תקבלו מענה 
אתכם  שישמש  שלכם,  הקוד  מס'  עם  אוטומטי 

לכל סוגי המבחנים של 'דרשו'.
אין צורך בקוד נפרד לכל מבחן, הקוד שלכם הינו 

כללי ומתאים לכל סוגי המבחנים

הציון 
במספר  הציונים  במוקד  שלכם  הציון  על  מידע  לקבל  תוכלו 

02-5609000 שלוחה 1 בהקשת מספר זהות.
הציונים מתפרסמים במוקד כשבוע וחצי לאחר עריכת המבחן 

בסדרים 
הלימוד  סדרי  בתוך  שעה  מחצי  יותר  של  לימוד 

נחשב כלימוד בתוך הסדרים 

תאריך לידה 
נא מלאו תאריך מלא יום חודש ושנה, בעברי או למניינם

ת.ז. 
חובה למלא את מספר הזהות כמו את יתר הפרטים.

שלנו  המקצועית  להתנהלות  מאוד  חשוב  פרט  כל 
ומאפשר לנו לתת לכם שרות טוב יותר.

מסלול א'
מבחן על החומר הנלמד הכולל בתוכו גמרא רש"י בלבד.

ובחצי  וב',  א'  לסדרי  מחוץ  הדף  ללומדי  מלאה  במלגה 
מלגה ללומדים במהלך הסדר.

מסלול ב'
גמרא  בתוכו  הכולל  הנלמד  החומר  על  מבחן 

רש"י ותוס'.
המלגה מלאה גם ללומדי הדף בסדרי א' או ב'.

כך תוכלו לבדוק אם עניתם נכונה
ממנו  ובקשו  המבחן  למסירת  לאחראי  גשו  המבחן  סיום  עם 
דף תשובות שנכתבו ע"י רבנים ת"ח, בעיונכם בדף התשובות 
כך  נכונה על השאלות שלכם,  כיוון האם עניתם  תוכלו לקבל 

תוכלו להעריך במשוער מה יהיה ציונכם.

ממבבחחןן  ממסס''    2233    
((  רראאשש  ההששננהה  ייזז..--    תתעעננייתת  ייבב::))  

ממססככתת  רראאשש  ההששננהה

ויאמר הנה אנכי כורת ברית וגו'.  איזו ברית. .1

מדוע אין השלוחין יוצאין על תמוז וטבת מפני התענית,  ומדוע בט"ב יוצאין. (גמ'  פרש"י) .2

מדוע ב'  תשרי אסור בתענית,  ומדוע אין לומר משום דהוא אחר ר"ח או משום דהוא לפני יום שנהרג בו גדליה [בזמן הבית

שהוא יו"ט].

.3 ממססללוולל  אא
בבללבבדד!!

יום טוב דדבריהם אסורים בתענית בין לפניהם ובין אחריהם.  באיזו תענית מותרין. (תוס') .3 ממססללוולל  בב
בבללבבדד!!

על אלו שני מקרים אמרו בגמ'  נפק"מ לאכחושי סהדי. (היינו שלא יתכן שראו את הלבנה בזמן שהם אומרים - 2) .4

תנן על שני חדשים מחללין את השבת על ניסן ועל תשרי שבהן  שלוחין יוצאין וכו'.  מהו עיקר הטעם שמחללין עליהן,

ומדוע אין לפרש שעיקר הטעם משום שהשלוחין יוצאין. (פרש"י)

.5 ממססללוולל  אא
בבללבבדד!!

מבחן 23
3

כמה זמן ניתן למבחן
הזמנים משתנים 

בכל מקום מבחן אך 
באופן כללי נעים 

סביב שעתיים.

כמה שאלות יש במבחן?
במבחן יש 30 שאלות, 

נא כתבו את התשובות 
באופן מלא רהוט וברור.

המבחן בגמרא אינו 
מבחן אמריקאי.

האם אפשר להסתכל בתוך הגמרא?
המבחן בגמרות סגורות, חל איסור 

מוחלט לשוחח עם אחרים בכל 
דרך שהיא

וכן אין לעיין בשעת המבחן 
בסיכומים או באמצעי עזר אחרים.

איך נקבע הציון?
במקביל להכנת השאלות למבחן מכינים כותבי השאלות 

גם לוח ציונים, וקובעים כמה אחוז שווה כל תשובה. 
יש שאלות עם פרטים רבים ויש שאלות פשוטות יותר, 

וכמובן ששאלה מורכבת שווה יותר אחוזים בציון 
מתשובה פשוטה שיש בה רק פרט אחד.
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סיאר לי הגפון ררי שמופל צ'ציק שליט"פ, שאעם כשערר עם פריו הגפון 
הצדיק ררי ועלויל צ'ציק זצ"ל על יד רית המדרש ריפלפ הישן, שרמעלה 

רחור 'יוסף רן מתתיהו', רקצה שכונת גפולה דאעיה"ק, פמר לו פריו: 
"הרה ניכנס אנימה ופרפה לך יהודים היושרים ולומדים 'תורה לשמה'!" 

נכנסו אנימה...

הגה"צ ררי גמליפל ררינוריץ שליט"פ, על יגיעת התורה רימי השוררי"ם

"ַעד ָמַתי ֵמַפְנָּת ֵלָעֹנת ִמָּפָני ַשַּׁלח ַעִּמי ְוַיַעְרֻדִני" )שמות י', ג'(

רסאר הקדוש 'תולדות פדם' )לימי השוררי"ם ת"ת( ארש האסוק על דרך 
מתלמידי  ידוע  דהנה  הללו.  המקודשים  השוררי"ם  לימי  רנוגע  הרמז, 
הרעל שם טור הקדוש, זכותו יגן עלינו, שרימינו פין להררות רתעניות, 
רפוי  יותר  רק  קדמונים,  כרימים  השלג  ורגלגולי  השוררי"ם  רסיגואי 
רתורה  התענגו  מרור  לפכול,  מתפווה  שפינו  מתוך  התענית  שתרופ 
חומר  הגוף,  כח  פת  להכניע  ההכנעה,  הופ  התענית  עיקר  כי  ורמצוות. 

העכור, לרל המשיך פותו פחר תפוותו.
הופ שהכתור רומז: "עד מתי מפנת לענת ]ותרגם פונקלוס: 'לפיתכנעפ'[ 
פתם  פין  למה  פתכם,  להכניע  התענית  לכם  מה  דוקפ,  מאני   – מאני" 
מתפווה  שפינו  כזו,  תענית  כי  וקדושתי.  תורתי  מאני  'מאני',  מכניעים 

לפכול מחמת ערודה, היפ התענית הישרה.
לאנינו כמה סיאורים נאלפים רטיר יגיעת התורה, שהיפ הערודה הנעלה 

רימים פלו!

זצ"ל,  קרייזוירט  חיים  רבי  המפורסם  הגאון  לפני  בא  אחד  ותיק  למדן 
גאב"ד אנטוורפן יצ"ו, בקושיא מסובכת בהבנת דברי התוספות, באחת 
כמה  שאל  וכבר  רבות,  בה  שהתחבט  שבש"ס,  הקשות  המסכתות  מן 

לומדים מופלגים ולא העלו תשובה הגונה.
ישר  גאוני  תרוץ  ענה  אתר  על  ותכף  הקושיא,  למשמע  חיים  רבי  חייך 

והגון, ויישב כל ההדורים באופן נפלא מתוק מדבש!
התפלא אותו תלמיד חכם על גאונות מבריקה שכזו, ועל תרוץ שנשלף 
מיד במקום! בעיקר תמה לפשר בת השחוק הנסוכה על פני הגאון, כל 

אותה עת שפרש לפניו את תשובתו.
היה  יכול  לא  למדן,  פני  ונהרו  תרוצו,  את  להרצות  חיים  רבי  כשסיים 
אין  הלא  עושה?  זו  מה  "לשמחה  הרב:  את  ושאל  פליאתו,  את  לכלוא 
זו פעם ראשונה שמציע אני את קושיותי בפני הרב, ולא ראיתי שמחה 

כזו לפניו?"
- "אספר לך טיב עובדה זעירא", אמר הרב בתשובה:

לאלוקים,  הגדולה  וילנא  בעיר  מסויימת  תקופה  גרתי  "בצעירותי 
נבוכתי  בפני.  עתה  שהצגת  שבתוספות  לדיבור  הגעתי  שם  ובלימודי 
גבהו  התוספות  דברי  כאן.  אתה  שהרצית  ממש  קושיא  באותה  מאד 

ממני, וככל שהתייגעתי בכל כוחי ליישב דברי התוספות, לא הצלחתי 
להלום דברים על בוריים.

"אך התעקשתי בדבר, והחלטתי במידת עקשנות דקדושה, שאיני עוזב 
אפוא  התיישבתי  בליבי!  היטב  הדברים  שיתיישבו  עד  התוספות  זה 
ולמדתי מתחילה את כל דברי התוספות, ושוב חזרתי עליהם, עוד פעם 
ועוד פעם, מתחילה ועד סוף, כך כמה עשרות פעמים ללא גוזמא! עד 
נפלאה  ועדין  פה,  בעל  לשוני  על  שגור  נעשה  כולו  התוספות  שלשון 

ממני הבנתם, והקושיא לא התיישבה!
העתיק  החיים  בית  לעבר  הישר  המדרש  מבית  יצאתי  כן,  כי  "בראותי 
הגר"א  החסיד,  הגאון  של  קדשו  ציון  על  השתטחתי  שם  שבוילנא, 
שיפתח  נוראות  בבכיות  פרצתי  תכף  עלינו,  תגן  זכותו  זצוק"ל  מוילנא 
כך  בפני,  התוספות  דברי  את  להאיר  הסתומות,  עיני  את  יתברך  השם 

בכיתי שם שעה ארוכה, עד שמרוב עיפות נרדמתי במקום.
"תכף כשהתעוררתי חזרתי לבית המדרש, פתחתי את הגמרא והתחלתי 
הללו,  התוספות  לדברי  כשהגעתי  מתחילתה,  הסוגיא  בלימוד  שוב 
פתאום נפתחו 'שערי תוספות' בפני, ודבריהם הקדושים התיישבו בלבי 

במתיקות ובערבות נפלאה!
"לפיכך אל תתפלא שתכף כשהצגת את קושיתך, שניתי מיד את פרקי 

והסברתי לך ישוב דברי התוספות על מכונם"...

צילום: שלומי בוארון
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דרכו בקודש של הרב הקדוש הרבי ר' זושא מאניפולי זצוק"ל, לסובב 
ולעורר לב העם לתשובה. במקומות מסוימים  ישראל,  לפעמים בערי 
לסייע  נרתם  מיד  היה  ולישועה,  לעזרה  הצריך  ישראל  איש  כשראה 
ויצא  כידוע,  ובגשמיות  ברוחניות  ידו  על  נושעו  רבים  דרך.  בכל  בעדו 

שמו בכל הארץ כאחד מגדולי צדיקי הדור.
לא  החסידים  שדרכי  וסופרים,  חכמים  מלאה  אחת  בעיר  ביקר  פעם 

מצאו חן בעיניהם... כפי שמצוי היה בימים ההם...
בעת שהותו של הרב ר' זושא בעיר, נודע לו על אחד מאחינו בני ישראל, 
יהודי פשוט שנקלע לצרה קשה רחמנא ליצלן, ונצרך לסכום עצום כדי 

לחלצו ממצוקתו.
קדושים  ישראל  את  להתרים  המצוה,  לעסק  תכף  הצדיק  אפוא  יצא 
אל  נכנס  המקום,  עשירי  את  הכיר  לא  והוא  היות  אך  זו.  יקרה  למצוה 
התורה  בעסק  מופלגים  אברכים  עת  באותה  ישבו  שם  המדרש,  בית 
בשקידה, וביקש אם יכול אחד האברכים להתלוות אליו בדרך מצוה, כדי 
להראות לו היכן גרים העשירים, ואצל מי ראוי להדפק בבקשת הצדקה.
ואין  תורה',  'ביטול  שזהו  בתרוץ  ממנו  התחמקו  אברכים  אותם  אולם 

להם זמן ל'חסידישע מעשיות'...
אמר להם הרבי ר' זושא: "אם כן הבה אספרה לפניכם 'טיב מעשה' נאה, 

אחסידישע מעשה..."
בעיר אחת גר 'גביר' נכבד, יהודי עשיר מורם מעם, שבנסיעותיו הרבות 
לרגל עסקיו רכש לעצמו בעיר רחוקה 'פעלץ' )מעיל פרוה( יקר והדור 
במיוחד. כשהגיע לעירו ונכנס בשבת קודש לבית המדרש באותו פעלץ, 
ניגשו  ידיו,  אצילי  ועל  כתפיו  על  בנעימות  גולשת  ההדורה  כשהפרוה 
אליו כולם והתפלאו על הפעלץ הנפלא והמכובד, שאלו על טיבו, מהיכן 

הוא מגיע, וכו', וברכוהו בכל לב בברכת 'תתחדש'.
מן הצד עמד שם אחד מעניי העיר, ובראותו את הכבוד הרב שרוחשים 
גמלה  אתר  ועל  מאד,  בו  התקנא  'פעלץ',  אותו  בשביל  לעשיר  כולם 
החלטה בליבו: אינני גרוע מעשיר זה! אף אני אוכיח לכולם שהנני מסוגל 

להתלבש ב'פעלץ' הדור שכזה...
מפיתו  חסך  הוא  יד,  על  קובץ  לפרוטה,  פרוטה  לאסוף  אפוא  החל 
הגון  ימים רבים של חיסכון הצליח לצבור סכום  וממימיו, עד שלאחר 
עיר  מיוחדת  לאותה  בנסיעה  יצא  ותכף  זה.  יקר  הנצרך בשביל מעיל 
רחוקה שאמר הגביר, ורכש גם הוא לעצמו 'פעלץ' נאה והמהודר כמו 

שיש לעשיר...
בהגיעו לבית הכנסת הדור בלבוש ה'פעלץ' היוקרתי, החלו הכל שוחקים 
ולועגים לו, מה לך עם 'פעלץ' שכזה! ומכל הצדדים הקניטוהו ועקצוהו.
לא הבין העני מה רוצים ממנו? הוא שאל את חבריו לספסל: "אמרו נא, 
מדוע כשהעשיר במזרח הגיע לבית הכנסת ב'פעלץ' כזה, רחשו לו הכל 
כבוד ויקר, ואילו כשנכנסתי אני עם אותו 'פעלץ' בדיוק, צוחקים ממני?".
- "אינך מבין", הסבירו לו חבריו, "הבט נא במראהו של אותו גביר נכבד, 
'המבורג'  כובע  איזה  הוא...  נועל  ומצוחצחות  יקרות  נעלים  אלו  ראה 
חדש ונאה חבוש לראשו, הרי כולו אומר הוד והדר! כשהניח על עצמו 
את אותו 'פעלץ' נאה ויוקרתי, הוסיף לו בזה חן וכבוד רב, לבוש עשיר 

על איש עשיר!
קרועות  נעלים  נראה!  אתה  איך  נא  ראה  ודלפון,  עני  אתה,  "אבל 

בלואים  מכנסיך  ראשך,  על  ומרופט  ישן  כובע  לרגליך,  ומלוכלכות 
וטלואים; כשאתה עוטה על עצמך את אותו 'פעלץ' יקר והדור, הרי זה 

מראה מצחיק ביותר בהתאמה לשאר בגדיך!"...
הנוקב  ההשכל'  'מוסר  את  זושא  ר'  הרבי  סיים  מאליו",  מובן  "הנמשל 

העולה.
המשנה בריש פאה )א, א( שאנו אומרים בכל בוקר, פותחת: "אלו דברים 
שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קימת לעולם הבא, כיבוד אב 
ואם וגמילות חסדים" וכו'. ורק בסוף, לאחר הרשימה הארוכה מסיימת 

המשנה: "ותלמוד תורה כנגד כולם".
רשימת  אותה  כל  את  ומקיים  ישרים,  דרכי  אדם  הולך  שאם  ללמדך, 
תורה  זו  הרי  קכז.(,  )שבת  שם  והבריתא  המשנה  שהקדימה  מצוות 

מפוארת בכלי מפואר, תלמוד גדול שמביא לידי מעשה!
לא כן הדבר כשמתפלפלים הלומדים ב'לימוד' בלבד, וחושבים רק על 
מילוי כרסם העצמית בש"ס ופוסקים... ואין התורה מראה להם 'הוראה' 
למעשה, להזכירם את נותן התורה ב"ה, ואת התכלית הנרצית 'לעשות 
נחת רוח לבורא יתברך שמו', הרי נראית אותה תורה כמו הפעלץ הנאה 

על גופו של העני הנבזה...

אביו  עם  כשעבר  שפעם  שליט"א,  צ'ציק  שמואל  רבי  הגאון  לי   סיפר 
הגאון הצדיק רבי ועלויל צ'ציק זצ"ל על יד בית המדרש ביאלא הישן, 
שבמעלה רחוב 'יוסף בן מתתיהו', בקצה שכונת גאולה דפעיה"ק, אמר 
לו אביו: "הבה ניכנס פנימה ואראה לך יהודים היושבים ולומדים 'תורה 

לשמה'!"
נכנסו פנימה, וראו לפניהם את החברותא הנודעת והמפורסמת: הגאון 
ועסקו  זצ"ל,  בריזל  זלמן  רבי  הגאון  עם  שישב  זצ"ל  שלמה אטיק  רבי 

יחדו בתורה באהבה רבה, באותו בית מדרש השקט שבצידי הדרכים.
"הנה לך דוגמא למופת של תורה לשמה!", שח האב לבנו, "אין השנים 
הללו מקבלים שום 'מילגה' על תלמודם, לא כבוד ולא כסף. וכל לימודם 

הוא רק 'על מנת שלא לקבל פרס'! תורה בטהרתה!"
כך חינך הפר פת רנו לגדלו לתלמוד תורה לשמה!

ונצרך למסור את  כשנתמנה הגאון רבי אברהם אטיק כריש מתיבתא, 
שיעורו הראשון בישיבה, צמה אמו הצדקנית ע"ה כל אותו היום, וישבה 

כל העת עם ספר התהילים בדמעות שליש...
לפ אלפ שצומחים 'גדולים' כפלה, מרית שכזה!

סיפר לי תלמיד חכם חשוב מפה עיר הקודש, הלא הוא מורנו הרב ר' 
הגאון  עם  קבועה  חברותא  לו  שהיתה  הי"ו,  פרקוביץ  ישעיהו  אברהם 
הצדיק רבי אברהם אטיק זצ"ל. והיה מקפיד על סדרים של 'שש שעות 
רצופות'! לכל הפחות, ולרוב היו לומדים משעה תשע בערב על שלוש 

לפנות בוקר!
כל זאת משום שקיבל מאביו הגאון הצדיק רבי שלמה זצ"ל, שרק לאחר 

לימוד של שש שעות רצופות ניתן להרגיש מתיקות וערבות התורה!

)מתוך 'טיב המעשיות'(
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הררנית ריישל קוטלר ע"ה, פשת חרר להגפון ררי שניפור קוטלר זצ"ל, 
רפש ישירת ליקווד, סיארה כי כפשר ריקש פריה ררי פריה מלכיפל מררי 

פלחנן וסרמן לשרת ררפש השולחן, כרפוי לכרוד תורתו, התנגד רכל 
תוקף ופמר: "שרת זהו זמן שפרפ פמור לשרת ררפש השולחן עם ילדיו, 

לפ פקח מכם זפת רשום פואן!"

מפוצרותיו הנאלפים של הגפון ררי פליעזר טורק שליט"פ 

את עצם גילוי השכינה לו זכינו במצרים אין לנו ביום יום, אולם ישנן 
שכינתו  את  משרה  הוא  ברוך  הקדוש  בהן  בשנה,  מיוחדות  עתים 
בצורה רבה ונשגבה יותר. בהן הוא נותן לנו לחוש את חביבותו כלפי 

עם ישראל, ואלו עתות רצון להתקרב אליו, להאמין בו ולדבקה בו.
הזוהר  דברי  הם  בעוצמתם,  ומרעישים  מרגשים  מלבבים,  דברים 
האהבה  את  המגלמים  ב(,  עמוד  קיד  דף  בחקותי  )פרשת  הקדוש 

הגדולה והעצומה של הקדוש ברוך הוא כלפינו.
מבואר בזוהר הקדוש גילוי עצום, דברים נוראים ממש, על גודל 
געגועיו  וכיצד  אלינו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  והקרבה  האהבה 
ושש  בקרבתנו  חפץ  הוא  ושיעור.  ערוך  לאין  הם  כלפינו  העזים 
להשגיח עלינו, כרחמי אב על בניו שהתרחקו מעל פניו. לצורך 
חדש,  ראש  ויום  השבת  יום  את  מיוחדים,  עתות  מייחד  הוא  כך 
עולה  וזכרוננו  הוא  ברוך  הקדוש  של  געגועיו  מתעוררים  בהם 
ולהשרות  החרכים  מן  עלינו  להציץ  כדי  יורד  הוא  לטובה.  לפניו 

שכינתו בתוכנו!
מפליא ביותר! אך אין ספק כי הדבר מהווה עבורנו גם 'מחייב' גדול. 
תתכן  לא  כי  מקומות,  בכמה  כותב  הקדוש  החיים'  ה'אור  הנה  כי 
הוא מוסיף,  לך-לך  ובפרשת  ישראל;  השראת השכינה אלא בארץ 
שלא רק שיבוא האדם לארץ ישראל ויראה אותה, אלא גם שהארץ 
תראה אותו. בכך באר את הפסוק שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם 
אבינו: "אל הארץ אשר אראך" )בראשית יב, א(, "ראוי לך ואתה ראוי 
לה, ושיעור ַהֵּתָבה הוא, אראה אותך לה ואראה אותה לך. כי בלא זה 

אינם ראויים להשראת השכינה ולרב הצלחות".
היתרה  השכינה  בהשראת  גם  קיימת  בחינה  אותה  כי  מסתבר, 
שהשראת  כשם  חודש.  ובראש  קודש  בשבת  בתוכנו  הנמצאת 
בבחינה  אליה  שבא  אדם  על  רק  קיימת  ישראל  ארץ  של  השכינה 
שמתנהג  היא  שהמשמעות  לה,  עצמו  את  להראות   – 'אראך'  של 
תתכן  לא  גם  כך  ישראל,  לארץ  הראויה  וקדושה  נאותה  בהנהגה 
השראת השכינה על האדם בשבת וראש חודש, אם אינו מכין את 

עצמו כראוי לקראתה.
לכן מוטלת עלינו החובה לנהוג כלפי הקדוש ברוך הוא בפרט בימים 
אלו, כמים פנים לפנים, להיות מוכנים כראוי לעיתים בהן מתגברת 
'קרבת אלוקים', ומתהדק הקשר הרוחני והעילאי שלנו עם בוראנו. 

להתקדש  בחלקנו,  שנפלה  הגדולה  הזכות  על  ולשמוח  לשוש 
ולהתרומם ולהיות ראויים לאותה השראת השכינה.

וכיון שמבואר בזוהר, שכל אותה השראה היא בעבור געגועי הקדוש 
ברוך-הוא אל התורה הממושכנת בידי ישראל, אם כן, כמה יש לנו 
ראויים  שנהיה  כדי  זמנים,  באותם  ביותר  בתורה  להגות  להתאמץ 
רוח  נחת  לו  לעשות  ונזכה  החלונות,  מן  מיוחדת  השגחה  לאותה 

כשיציץ עלינו מן החרכים, ויראה אותנו משתעשעים בתורתו. 
כראוי,  הללו  המסוגלות  העיתות  את  לנצל  האדם  משכיל  אכן  אם 
באמונה  רמות  השגות  להשיג  יכול  הוא  השם,  ובעבודת  בתורה 

ובאהבת השם, ולהעצים את הקשר הרוחני האיתן שלו עם בוראו. 
מרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, בעל ה'חזון יחזקאל', היה 
אומר בדרך מליצה על הפסוק שאמר משה לישראל בפרשת המן: 
"היום לא תמצאהו בשדה" )שמות טז, כה(: "את רוממות וקדושת 
השבת לא תמצאו בשדה! כדי להרגיש את רוממות השבת ולחוש 
ברוך  לקדוש  התקרבות  של  עבודה  להרבה  זקוקים  קדושתה  את 

הוא".
'בית  ישיבת  מראשי  שליט"א,  ליפקוביץ  יצחק  אברהם  רבי  הגאון 
מיכל  רבי  הגאון  מרן  הישיבה  ראש  אביו,  על  ספר  עליון',  מדרש 

יהודה ליפקוביץ זצ"ל, דבר נפלא:
רבי מיכל יהודה היה רגיל למסור שיעור בפני בעלי בתים ובחורים 
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הבחורים  אחד  אל  ניגש  ראשון  מימי  באחד  בשבתו.  שבת  מדי 
שהשתתפו בשיעור בשבת ושאלו: "התוכל לחזור על עקרי הדברים 

שאמרתי אתמול בשיעור?" 
אלא שאז, לפתע נעצר משטף דיבורו, צמרמורת אחזה בו ודמעות 
נוקבת  בנימה  אמר  דומיה  דקת  לאחר  מעיניו.  לזלוג  החלו  חמות 
כמוכיח ותובע את עצמו: "וכי כך מדברים על שבת קודש? 'אתמול'? 

הרי זו שאבע'ס!"...
שבת קודש היא יום מרומם ומקודש, שאפשר לחוש בו בהשראת 
השכינה. המציאות של היום הקדוש הזה היא קרבת אלוקים. בשבת 
האדם  על  יתברך.  להשם  היהודי  שבין  הקשר  נקודת  מתגלמת 
להכין את עצמו כראוי לקראתה, ליצוק אל תוכה תוכן רוחני גדוש 
תום  עד  ולנצלה  הגדולות,  במעלותיה  ולזכות  לספוג  להרגיש,  כדי 

להתעלות מיוחדת בעבודת השם.
בהם  ויש  אלוקים,  קרבת  של  ימים  הם  חודש  וראש  ושבת  היות 
מהווים  שהם  הרי  העיתים,  משאר  מיוחדת  השכינה  השראת 
הזדמנויות פז, להטביע ולהחדיר בילדים הרכים דעת תורה והשקפת 

עולם, דרכי יראה ויסודות האמונה. 
רבי  להגאון  חבר  אשת  ע"ה,  סרנא  רחל  מרת  הצדקנית  הרבנית 
לספר  רגילה  היתה  חברון-גאולה,  ישיבת  ראש  זצ"ל,  סרנא  חיים 
בהתרגשות את זכרונותיה מביקוריו רבי הרושם של הגאון הקדוש 
אריה  רבי  הצדיק  הרב  אביה  בבית  הי"ד,  זצ"ל  וסרמן  אלחנן  רבי 

מלכיאל פרידמן זצ"ל.
מסלבודקה',  ה'סבא  תלמידי  חשובי  על  נמנה  מלכיאל  אריה  רבי 
וירא שמים מרבים. ענוותנותו הגדולה גרמה לו,  והיה תלמיד חכם 
לא להסכים ליטול על שכמו משרות רבניות שונות שהציעו לו לרוב. 
בראשית ימיו התגורר בעיר 'ממל' שבגרמניה, וביתו היווה אכסניה 
לרבי אלחנן בתקופות בהן בא לגרמניה לגייס כספים לטובת ישיבתו 
– ישיבת 'אהל תורה' בברנוביץ. גם מאוחר יותר, כשעבר רבי אריה 
להתארח  אלחנן  רבי  המשיך  שבליטא,  בקובנא  להתגורר  מלכיאל 
רבה,  באכזריות  להורג  הוצא  כידוע  ומשם  תכופות,  לעתים  בביתו 

על ידי הנאצים הארורים ימח שמם, ונעקד על קידוש השם. 
הרגישה  צעירה,  כילדה  היא,  גם  כי  תמיד  תיארה  סרנא  הרבנית 
זכרה  היא  אלחנן.  רבי  של  בצלו  קדושה  ואפופת  מרוממת  אווירה 
את ההערצה הגדולה שהעריצוהו בני הבית, איך עקבו בערנות אחר 
מעשיו והליכותיו, ובעיקר את האושר הרב והזכות העצומה שחשו, 

לשמש אדם גדול וקדוש כמותו.
נקודה חשובה נחרטה בזכרונה מאותן סעודות השבת במחיצתו של 
רבי אלחנן; על פי רוב כשהיה מתארח אצלם, היו מצטרפים לסעודה 
תלמידים רבים שגרו בקרבת מקום, ובקשו לנצל את הזדמנות הפז 

לשהות במחיצתו, ולשוחח עמו בדברי תורה.
את  מפסיק  אלחנן  רבי  היה  עמו,  לשוחח  כשהתחילו  תמיד  אך 
השיחה ואומר למסובים: "קודם כל נשוחח כעת עם הילדים, נשמע 
"שולחן  בינינו...", בהטעימו:  נשוחח  כך  לומר, אחר  יש בפיהם  מה 

השבת נועד במיוחד עבור הילדים!"...
אז היו קולחים מפיו זכרונות נפלאים, אמרות שפר ופנינים שערבו 

לאוזני המבוגרים והצעירים כאחד. בהם גם עובדות והנהגות נפלאות 
מרבו ה'חפץ חיים', בנוסח שתאם לרמתם של הילדים. 

בהזדמנות מסוימת הוסיפה על כך אחותה, הרבנית ריישל קוטלר 
ישיבת  ראש  זצ"ל,  קוטלר  שניאור  רבי  להגאון  חבר  אשת  ע"ה, 
ליקווד, כי כאשר ביקש אביה רבי אריה מלכיאל מרבי אלחנן לשבת 
בראש השולחן, כראוי לכבוד תורתו, התנגד בכל תוקף ואמר: "שבת 
זהו זמן שאבא אמור לשבת בראש השולחן עם ילדיו, לא אקח מכם 

זאת בשום אופן!"...
אותו רבי אלחנן, ראש הישיבה הגדול שהעמיד תלמידים לאלפים, 
אזנם  היטו  התורה  שגדולי  חיים',  ה'חפץ  של  תלמידיו  מגדולי 
כאפרכסת לשמוע כל ביטוי והגה היוצא מפי קדשו, השכיל בחכמה 
ללבם,  ולהבין  הצעירים  הילדים  לרמת  לרדת  מיוחדת  ובתבונה 
וניצל היטב את ההזדמנות של השבת, עת השראת השכינה היתרה 

הקיימת בבריאה, כדי להחדיר ערכים חשובים בילדים! 
אחד מגדולי ירושלים המופלגים שחיו כאן לפני כשמונים שנה, היה 
חשובי  בין  שנמנה  זצ"ל,  קרישבסקי  קדיש  יוסף  רבי  הצדיק  הגאון 
תלמידי ה'חפץ חיים'. איש קדוש עליון, רם המעלה בתורה, בצדקות 
ובעבודת השם נשגבה. מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, רבה 
של ירושלים, היה מכנה אותו בהערכה, בתואר 'יוסף קדישא'. רבות 
סופר אודות יום השבת במחיצתו ועל דבקותו העצומה בקונו כאחד 

מקמאי. 
כל  על  ששרתה  העילאית  הקדושה  למרות  כי  מספרים,  צאצאיו 
מעשיו ביום השבת, ולמרות המעלות העליונות שהיה אחוז בהן, הרי 
שבסעודות השבת הקפיד להרעיף על כל המסובים חום ותשומת לב 
מיוחדת במינה, וניצל את ההזדמנות המיוחדת של קיבוץ המשפחה 
סביב שולחן אחד, כדי להחדיר את יסודות חינוכו ומשנתו וערכים 

נעלים.
רוך  עליהם  והכביר  הפרשה,  ענייני  על  שוחח  הוא  הפעוטות  עם 
ואהבה, תוך שסיפר להם במתינות מדרשי חז"ל העוסקים בעניינה. 
ובסוגיות  דאוריתא  במילי  ונתן  נשא  הוא  הבוגרים  הנערים  עם 
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תמיד כשהתחילו לשוחח 
עמו, היה ררי פלחנן מאסיק 
פת השיחה ופומר למסורים: 
"קודם כל נשוחח כעת עם 
הילדים, נשמע מה יש ראיהם 
לומר, פחר כך נשוחח רינינו...", 
רהטעימו: "שולחן השרת נועד 
רמיוחד ערור הילדים!"...
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‰סיום ‰עולמי פ"ב
„רו ‰‘ ועוזו

ישראל

התפילה
וצדיקי  מגדולי  רבנים  משלחת 
של  ציונו  על  יעלו  הדור שליט¢א 
על  ויתפללו  חיים‘  ’החפץ  מרנא 
בהלכה‘  היומי  ’הדף  לומדי  כל 

Æ‘ב‘משנה ברורה
ללמוד  עצמם  על  המקבלים  ועל 
’הדף  של  החדש  מהמחזור  החל 
Æßהיומי בהלכה‘ שיחל בי¢ט אדר א

השמות לתפילה
כל המקבלים על עצמם להצטרף 
בהלכה‘¨  היומי  ’הדף  ללימוד 
יכולים לשלוח את שמם לתפילת 
ייכנס  ושמם  בראדין  הרבנים 
יונח אשר  הגיבורים‘  ל‘ספר 

Æבצמוד לציונו הקדוש

הסגולה
ענין  הקדושים  ובספרים  בחז“ל  מובא 
של  קברו  על  לעלות  הגדולה  הסגולה 
הצדיק שאת תורתו לומדים ”מתניתא 
יורד  עצמו  והצדיק  מתנינן“  קא  דמר 
להצילו מכל דברÆ וגדולה תהיה התפילה 
’החפץ  לומדי תורתו של  לכל  והישועה 
להצטרף  עצמם  על  והמקבלים  חיים‘ 
Æ‘היומי בהלכה ’הדף  היומי של  ללימוד 

כדי לזכות להיות 
בן עולם הבא°

הבטחת חז¢ל∫ כל השונה הלכות בכל 
הבא¨  עולם  בן  שהוא  לו  מובטח  יום 
בהלכה‘  היומי  ’הדף  ללימוד  הצטרף 
דבר יום ביומו ב‘משנה ברורה‘  ≠ כדי 
לזכות בהבטחת חז¢ל להיות בן עולם 
במבחני  להבחן  גם  אפשר   ™ הבא°°° 

Æדרשו ‘ החודשיים ולקבל מלגה’

כדי להשתתף
בארועי הסיום°

בהלכה‘  היומי  ’הדף  לומדי 
את  עצמם  על  והמקבלים 
בקבלת  לעדיפות  יזכו  הלימוד 
הסיום  לאירועי  כניסה  כרטיס 
הגדולים שיתקיימו אי¢ה בארנה 
אדר   ßט חמישי  ביום  בירושלים 

 Æßובמוצש¢ק י¢א אדר א ßא

1
234

ראדין!! רבי, תורתך אנו לומדים!  
קו המידע של ’דרשו‘∫ 
∞∑≤≠≥∏∞≠π≤π≤

קו השיעורים∫
 ∂∂∂≠≥≥≥≥≠∑∑∞   פקס∫ 
∞∑∑≠≥±∏≠≥π∂π

לקבלת לוח ’הדף היומי
בהלכה‘ ©לרשום בנושא לוח®∫ 
dirshu@dirshuglobalÆorg
מידע על תכנית ’הדף היומי 
בהלכה‘ ©לרשום בנושא מידע®∫
 dirshu@dirshuglobalÆorg
לפתיחת שיעור ב‘דף היומי 
בהלכה‘ ©לרשום בנושא שיעור חדש®∫ 
 dirshu@dirshuglobalÆorg
∞μ≤≠∑±±∞≤∞∂ או

מסירת שמות לתפילת הרבנים: מסירת שמות לתפילת הרבנים: באימייל∫ dirshu@dirshuglobalÆorg ≠ לכתוב בשורת הכותרת ראדין
בעמדות ’נדרים פלוס‘  ’דרשו‘ ≠ סיום ’הדף היומי בהלכה‘

בפקס:   077-318-39-69

כדי לדעת איך לחיות כיהודי ≠ לדעת את הלכות ’אורח חיים‘°
כל הרוצה לחיות כיהודי אמיתי¨ עליו לדעת את המשנ“בÆ וכבר כתב מרנא ’החפץ חיים‘ בהקדמה ל‘משנה ברורה‘ 

שעיקר לימוד האדם צריך להיות בלימוד המביא לידי מעשה¨ ומי שאינו לומד הלכות שבת לא יימלט שלא יעבור 
ÆÆÆלדעת ’משנה ברורה’ זה הכרחי°°° ואם לא עכשיו אימתי Æעל איסור שבת החמורים

יוזכר  ששמך  כדי 
ב‘ספר הגיבורים‘°
שמות  עם  הגיבורים‘  ’ספר 
והמצטרפים  הלומדים 
ללימוד יונח על הציון הקדוש 

של ’החפץ חיים‘°
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המחשרות הללו טרדו פת מנוחתו והופ החליט לרנות לו רכאר גלותו 
פרמון מאופר, כדוגמת הפרמון שהורגל פליו רהיותו רמלוכה, הופ פף 

שלח לו משרתים וערדים שינעימו לו פת שהותו רגלות רין הכאריים, פך 
למררה האלפ, הרן כלל לפ שמח על מחוותיו של פריו. הופ התיישר וכתר 

לפריו מכתר רווי יגון וצער...

מדוע רכה ה'חתם סואר' על גזירות טורות שנגזרו על היהודים?

הרר ישרפל ליוש

"ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלֹפת ַעל ַהָּבִּתים" )שמות י"ר, י"ג(

פעם ישבו חבורתו של הגאון רבי נתן אדלר זצ"ל בין מנחה לערבית 
ושוחחו אודות הציפיה לבנין בית המקדש השלישי במהרה בימינו. 
בין בני החבורה היה גם הגאון רבי שמואל סופר זצ"ל שהביא עמו 
את בנו הקטן 'מוישהל'ה', מי שלימים נודע כמרן ה'חתם סופר' זי"ע.
היה  שכאשר  לו מאבותיו  שמסורת  סיפר  אחד מתלמידי החכמים 
השל"ה הקדוש רבה של פרנקפורט, התווכח עמו כומר נצרי בענייני 
אמונה, והציג בפניו שאלה: הכיצד אתם מצפים לבנין בית המקדש 
השלישי, הרי חגי הנביא כבר אמר על בית המקדש השני 'גדול יהיה 
כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון', אם כן, אם הוא קרא לו 'אחרון' 

משמע שלא יהיה אחריו בנין נוסף?!
שאלתו,  על  עמד  כבר  הקדוש  שהזוהר  לו  ענה  הקדוש  השל"ה 
ראיה  והביא  'אחרון',  נקרא  השני  גם  הקודש  שבלשון  והסביר 
מהפסוק )בראשית לג ב( 'וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה 
יוסף אחרונים', הרי שגם  וילדיה אחרונים ואת רחל ואת  ואת לאה 
אחר השניים שנקראו אחרונים, היו גם שלישיים שנקראו אחרונים.

רבי נתן אדלר האזין בקשב לדבריו והוסיף שהתוספות יו"ט )דמאי 
פ"ז מ"ג( כבר הביא ראיה זו, והוסיף לה ראיה נוספת מפסוקי התורה 
האות  לקול  ישמעו  ולא  לך  יאמינו  לא  אם  'והיה  שמות  בפרשת 
הראשון, והאמינו לקול האות האחרון, והיה אם לא יאמינו גם לשני 
לדם  והיו  היבשה  ושפכת  היאור  ממימי  ולקחת  האלה,  האותות 
ביבשת', הרי להו שהאות השני נקרא 'אחרון', אף שאחריו היה אות 

נוסף שנהפכו מימי היאור לדם.
משהל'ה הקטן הקשיב כמו כולם בקשב רב לדברי הלמדנים, והנה 
אורו פניו והתרגשות רבה זרחה מהם. רבי נתן אדלר הבחין בשמחתו 

יוצאת הדופן של הילד, ושאל אותו לפשרה...
שלזאת  בדעתו  עלה  כי  ואמר  בענווה  פניו  את  השפיל  משהל'ה 
על  לאות  לכם  הדם  'והיה  בפרשתינו:  בפסוק  התורה  התכוונה 
הבתים' כי האות השלישי, הדם, הרי הוא אות על הבתים, על בתי 

המקדש, שיבנה גם בית שלישי אחרי השני שנקרא 'אחרון'.

מרנא ה'חתם סופר' זי"ע ישב ב'פרשבורג' אך מצודתו היתה פרוסה 
דאג  הקודש,  ארץ  יושבי  על  ועינו  ליבו  נתן  לעולם  ירושלים.  עד 
ירושלים חשו בדאגתו להם  לצרכיהם ונתאמץ למלא חסרונם. בני 
והפנו אליו כל שאלה וספק שנקרה לפתחם, ואף הכתירוהו בתואר 
'נשיא ארץ ישראל', ומשום חיבתו לארץ ישראל חיבב תואר זה יותר 

משלל תיאוריו הרבים.
בארץ  לדור  זכה  שלא  מי  של  החובה  על  לדבר  הרבה  בדרשותיו 
בחוץ  נמצא  שהגוף  למרות  'כי  ישראל,  ארץ  בעניי  לתמוך  ישראל, 
לארץ', אמר ה'חתם סופר', 'המחשבה צריכה להיות בארץ ישראל...'
ולבנין  המשיח  לביאת  הגדולה  צפייתו  היתה  לציון,  אהבתו  בכלל 
בית המקדש השלישי במהרה בימינו, הוא לא נתפתה אחר טובות 
או מחוות שנעשו לעם היהודי בגולה, כי אין לנו מנחם אלא בבנין 

בית המקדש...
כשנחקק החוק לשוויון זכויות היהודים בהונגריה, עובדה שלכאורה 
המנהיגים  הרבנים  ואת  היהודי  העם  את  מאוד  לשמח  כדי  בה  יש 
אותם, ה'חתם סופר' זי"ע כלל לא גילה אותות שמחה, להיפך, הוא 
נשא דרשה חוצבת להבות, בה הביע את חששו מהחוק החדש, כי 
הגויים,  של  הזמנית  טובתם  על  להתרפק  ישראל  עלולים  חלילה 

ולהפסיק לצפות לגאולה האמיתית ולקבוץ גלויות...
הגאון  שמתאר  כפי  ה'משמחת',  הבשורה  על  שפך  כמים  דמעות 
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רבי הלל מקאלאמאי זצ"ל, ואף סיפר את המשל שהמשיל על כך 
ה'חתם סופר':

עתיד  זה  בן  גדולה,  ממלכה  על  שמלך  אחד  למלך  לו  היה  יחיד  בן 
להיות יורש העצר, אלא שמעשיו הרחיקוהו משם כמטחווי קשת. 
ובחר בחברים רעים שהסיטוהו לעשות  הוא סטה מהדרך הטובה, 

מעשים אשר לא יעשו, אף נגד חוקי אביו, המלך.
דבק  הוא  הועיל,  ללא  אך  מעשיו,  על  אותו  הוכיחו  והשרים  המלך 
בחבריו ובדרכיהם הנלוזים, ושום דבר לא שכנע אותו לעזוב אותם. 
אף כאשר הסביר לו המלך, כי הדרך שבחר מרחיקה אותו מהירושה 
וגדולה  כבוד  יפסיד  המכוערים  מעשיו  ובגלל  לו,  הצפויה  הענקית 

השמורים לבני מלכים, לא נטש את חבריו ולא שב דרכו הרעה...
יועציו  למלך  יעצו  למלך,  והיקר  הקדוש  בכל  ובעט  הגזים,  כאשר 
הבכירים כי לא נותרה בידו ברירה ועליו לגרש את בנו מחוץ לממלכה, 
אל אחד האיים הרחוקים ולאכסנו אצל אחד מבני הכפרים שם, וכך 
יהיה  אם  כי  היועצים,  הוסיפו  ויתכן,  המלוכה,  בית  כבוד  יחולל  לא 
יחוש הבן הסורר על בשרו  ומשכבו כשל כפריים,  מאכלו, משקהו 

את העוני והצער, אולי אז ינחם על מעשיו ואז יכנע לבו הערל...
ולא שב אל המלך, אך בכל  ימים ושנים, הבן המשיך בדרכיו  עברו 
עת אשר חשב האב על בנו, נכמרו עליו רחמיו, כיצד יכול הוא לרדת 
מאיגרא רמא לבירא עמיקתא? כיצד החליף סעודות מלכים במאכל 
כפריים, קב של חיטים ושעורים? איך מרגיש בן של מלך שהתרגל 
לישון על כרים וכסתות רכים ונעימים, ועתה ישן הוא על מחצלת 

קנים ומצע של שחת?
בכפר  לו  לבנות  החליט  והוא  מנוחתו  את  טרדו  הללו  המחשבות 
גלותו ארמון מפואר, כדוגמת הארמון שהורגל אליו בהיותו במלוכה, 
הוא אף שלח לו משרתים ועבדים שינעימו לו את שהותו בגלות בין 
הכפריים, אך למרבה הפלא, הבן כלל לא שמח על מחוותיו של אביו. 
וצער: "עד עתה חשבתי  יגון  רווי  וכתב לאביו מכתב  הוא התיישב 
בו  הארמון  אל  לשוב  לי  ותקרא  מעשיי  על  לי  ותסלח  יבוא  שיום 
גדלתי, ארמון המלוכה המקורי, חשבתי שיום יבוא ומעשיי הרעים 
יכופרו ותשיב אותי תחת חסותך בצל כנפיך, והנה עתה אני רואה 
כי החלטת לבנות לי ארמון בגלות, משמע לא תשיבני יותר אליך, 
ועל כך אני בוכה ומיצר... כי אין לי נחת ושמחה בגלות, גם אם אשב 
משרתים  ישרתוני  אם  גם  בנכר,  מנוחה  לי  ואין  מפואר,  בארמון 
שלך  לבית  אבא,  אליך,  שתשיבנו  רוצה  אני  עבדים,  אלי  וישתחוו 

ולזרועותיך האוהבות..."
בגלות  כבר  אנחנו  ליבו,  מנהמת  סופר'  ה'חתם  זעק  מובן,  הנמשל 
והנה  הגאולה,  קץ  קרב  אמרנו  כי  סבלנו,  הכל  את  שנה,  אלפיים 
והם  והשרים  חן בעיני המלכים  ומצאנו  ה' עלינו חסד  עכשיו הטה 
אבל  גמלונו,  אשר  הטוב  על  לה'  נודה  טובות,  גזירות  עלינו  גזרו 
במסתרים תבכה נפשנו, כי לא נרצה להתרגל לגאולה מעין זו, אשר 
באה ע"י מלכים ושרים כאשר אנחנו עדיין בגלות, חפצים אנו לצאת 
ומושיע, במהרה  גואל  ע"י מלך  ואמיתית,  שלמה  בגאולה  מהגלות 

בימינו אמן!

המשך מעמוד 15 | הגפון ררי יצחק גרוסמן שליט"פ 

ג(:  )במדבר  אמר  וכך  דיומא,  מענייני  סאלי  בבא  פתח  ליבם  כטוב 
רעה  רק  וראו  גאווה  בעלי  היו  המרגלים  מאד.  ענו  משה  "והאיש 
ישראל. אף על פי שהביאו עמם ענבים מטוב הארץ, אמרו  בארץ 

)שם יג, כז( וזה פריה, כשם שפריה משונה כך עמה משונה".
ענווה".  רוב  "ולפי  ב(:  )א,  פאה  במסכת  המשנה  את  הביא  בדבריו 
מי  ויש  ענווה  שיקרא  מי  "יש  כותב:  המשניות  בפירוש  הרמב"ם 
עניו  כי אדם שהוא  לזה";  זה  ושני העניינים קרובים  שיקרא ענבה, 
אמיתי אף שרואה ענבה גדולה, אינו רואה אותה כדבר משונה, אלא 
יב, ח(  כפרי גדול משובח וטוב. לפיכך משה רבנו, שנאמר בו )שם 
פה אל פה אדבר-בו, היה עניו מכל אדם אשר על פני האדמה, וראה 

רק את הטוב.
נענה הרבי מלעלוב ואמר: "איך יתכן שמשה רבינו, שעליו נאמר פה 
אל פה אדבר-בו, ושזכה לראות מראות אלוקים יותר מכל הנביאים 

– כיצד יהיה הוא העניו מכל אדם ושפל מכל אחד?"
אמר הרבי: "מצאנו במכת בכורות )המופיעה בפרשתנו פרשת בא(, 
רבינו:  למשה  הודיע  האחרונה,  המכה  את  הקב"ה  שהביא  טרם  כי 
מצרים  בארץ  בכור  כל  והכתי  הזה  בלילה  מצרים  בארץ  "ועברתי 
על  ה'.  אני  שפטים  אעשה  מצרים  אלהי  ובכל  בהמה  ועד  מאדם 

פסוק זה דרשו חז"ל בהגדה של פסח, 'אני ולא מלאך, אני ולא שרף'.
"לכאורה מפליא הדבר, מדוע באמת זקוק הקב"ה לרדת למצרים, 
הטעם  כי  האר"י,  בכתבי  מובא  אלא  מלאך?  לשלוח  די  היה  ולא 
טומאתה  מרוב  למצרים  מלאך  לשלוח  אפשרות  היתה  שלא  הוא 
לפיכך  מדרגתו.  ויפול  המלאך  יתגשם  שמא  מחשש  וזוהמתה, 

מוכרח היה ה' יתברך לרדת בעצמו".
בטוח  רבינו,  משה  של  מחשבתו  היתה  זו  כי  מלעלוב  הרבי  הסביר 
היה כי ה' יתברך בחר לשוחח עמו פנים אל פנים, רק משום שלרוב 
ולכן נאלץ הקב"ה  זה בלתי ראוי לשלוח אליו מלאך,  שפלותו היה 

להתגלות אליו פה אל פה.

אהבה זו שבין שני הצדיקים, שלה הייתי עד, מופלאת היתה ונותרה. 
עובדות אלו כמוסות, חתומות וגנוזות לעד בארצות החיים.

בהזדמנות אחרת, שבה הופיע הרבי מלעלוב בהפתעה ובבא סאלי 
בנסיון  ואבנים  סלעים  על  הקדוש  הרבי  טיפס  בחדרו,  צפון  היה 

להציץ לתוך חדרו של בבא סאלי. ומי יעמוד בסוד קדושים... 

)מתוך הספר אור השבת(
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המשך מעמוד 8 | מרן רעל 'שרט הלוי'

'הרעישו כמה תלמידי חכמים בענין שנמצא ברוב תפילין הנעשים 
ההוא  והפגם  התיתורא,  בריבוע  פגמים  שיש  גסה,  בהמה  מעור 
עור...  ממין  שאינו  ודבק  טיח  ע"י  ונשלחו  נתמלאו  הסדקים,  או 
רבינו  ישראל...'.  על  זכות  ללמד  צדדים  הרבה  דאיכא  נתיישבתי 
בהמשך דבריו הביא שם ראיה מופלאה שמכך יוצא להיתר. לאחר 
מכן שאלתיו על ראיה חזקה זו, שמכבר יוצא להתיר את בתי תפילין 
אלו, היאך נפל ברעיונו דבר זה. ענה לי: 'כך רצה הקב"ה'... ושיבח 

שנית".

הידיעה כי עומדים רמחיצת ענק
רהן  שנה,  וחמש  שלושים  לאני  שנים  רפותן  הפם  הרר:  פת  שפלנו 

זכיתם לקררה המיוחדת, ידעו כרר כי הופ יהיה 'אוסק הדור'?
"ידענו על גדלותו. אספר, כי בילדותי למדתי בת"ת 'יסודי התורה' 
בתל־אביב. המחנך והמלמד שלי היה הגאון הישיש רבי משה טורק 
הוא  כתורא'.  ליה  'ספי  בבחינת  היה  הוא  רבות.  קניתי  ממנו  זצ"ל, 
מילא את התלמידים בידיעות התורה, והיה מאד מקורב למרן הגאון 

בעל ה'חזון איש', ממנו קיבל הרבה מדרכי החינוך.
קרוב  מאיר'  'זכרון  גאב"ד  לרבינו,  בשכנות  התגורר  הוא  "עכ"פ, 
לשישים שנה ויותר. הוא עוד הכיר את רבינו בבחרותו בוינה, לפני 
רבות  וביקר  בוינה,  התגוררה  אימו  גלבר.  הרב  בת  עם  שהתחתן 
בצעירותו בוינה. הוא סיפר לנו כבר אז, על ההתמדה הגדולה שלו 
ולומד  יושב  היה  ואזנר  שמואל  רבי  הבחור  מפליא.  באופן  שהיתה 
לכל.  נודע  היה  שלו  התורה  עמל  רצופים.  ימים  וביגיעה  ברציפות 
ואזנר בבחרותו, באחד הצומות התיישב ללמוד  כי הרב  הוא סיפר 
בשקידה בבית הכנסת, מאחרי התפילה בבוקר עד הערב ברציפות, 
עת באו בעלי בתים למעריב, שאלו לו: "כבר מתפללים מעריב". הוא 
חזר לאכסניה לאכול משהו, אחר יום שלם של לימוד בצום, אך לא 
מצא מלבד 2 תמרים בודדים, אותם אכל ושב לבית הכנסת ללמוד".

המשיך  שם  גם  בפרשבורג.  זצ"ל  משה  רבי  התגורר  מכן  "לאחר 
להכיר את רבינו לאחר נישואיו, בהיותו אצל השווער שלו רבי מרדכי 
גלבר, שהיה נגיד נכבד ומפורסם. כולם היו בטוחים כי יקח חתן לבתו 
הוא  והנה  העשירים,  ואו  הרבנים  מגדולי  מיוחסת  ממשפחה  בחור 
לקח את החתן רבי שמואל הלוי ואזנר, שהיה ממשפחה פשוטה. אך 
זאת ידעו כולם, כי הבחור אינו יודע מאומה מלבד לימוד התורה, ואז 
כולם הכירו והבינו כי בחר בו בגלל תורתו, רק בגלל שהוא תלמיד 

חכם, והיה זה לכבוד התורה בעיר.
"פעם שאלו את רבינו, כיצד מספיק כל כך הרבה, גם לכתוב תשובות 
וגם לפסוק  ולהרביץ תורה לתלמידים,  גם להכין שיעורים  בהלכה, 
הלכות כל יום, והשיב שמקפיד מאד על שני דברים: א. להיות מאד 
מסודר - כאשר החליט שבשעה זו הינו עוסק בנושא מסויים, בהגיע 
השעה היעודה הינו עוזב את העט בנושא הקודם, ומתנתק מהנושא 
בו היה עסוק קודם ופונה לנושא השני. ב. הרגיל את עצמו ל'ריכוז', 
כל  השני.  בענין  כלל  מתעניין  אינו  אחד,  בענין  מתרכז  היה  כאשר 
השנים היה מאד זהיר על הסדרים שלו, הוא קם מוקדם והלך לישון 
יכלו  10 בלילה כבר לא  ובריאותו. בשעה  מוקדם, וחס על כוחותיו 

להתקשר אליו".
הרר רשם רגיליונותיו גם תשורות שקירל מררינו רטלאון?

"השתדלתי לרשום את הכל, מיד עם שמיעת הדברים".
הרי כל תשורה הינה אנינה מיוחדת. פרל פיזו שיחה עם ררינו חקוקה 

פצל הרר רפואן מיוחד?
"יש הרבה כאלו, שהנני משתדל לשומרם חקוקים במוחי וליבי. אבל לא 
אשכח את השיחה המיוחדת שהתקשרתי בערב יום הכיפורים, לאחל 
לרבינו 'גמר חתימה טובה', וביקשתי שגם הוא יברך אותי בברכה הזו, 
אז החל רבינו לבכות בטלפון, התבטא ואמר לי: 'איך האב דיר האפן 

הארץ'... הדבר מאד ריגש אותי, וקול זה עדין מהדהד באוזני"...

)מתוך 'המודיע' אייר תשע"ה(

המשך מעמוד 23 | הגפון ררי פליעזר טורק שליט"פ

שלמדו במהלך השבוע החולף, והבנות אף הן זכו לשמוע מאביהן, 
וחישלו אותן  דברי דרוש ושביבי מוסר שובי לב, שחיזקו את רוחן 

למשך כל ימות השבוע.
אינו  מדוע  בפשטות,  קדיש  יוסף  רבי  הסביר  מסוימת  בהזדמנות 
כל  במשך  הרגלו  כפי  בשרעפיו  שקוע  או  שבת,  בזמירות  מאריך 
להחדיר  כדי  השבת,  מסעודות  יותר  ראוי  זמן  "אין  השבוע:  ימות 

מעט אור תורה, אמונה ויראת שמים בצעירי הצאן" – אמר. 
יותר  שיהיו  גורמת  שורה,  השכינה  בה  שבת,  של  הזמן  סגולת 
הדברים,  את  ולחוש  לספוג  מסוגלים  יותר  לקבל,  מוכשרים 

להתרומם ולהתעלות. 
הצדיק  הגאון  באזני  צערו  את  לתנות  אברך  הגיע  פעם  כי  מסופר, 
ליהנות  מתקשים  הקטנים  ילדיו  כי  זצ"ל,  פינקוס  דוד  שמשון  רבי 
לצייר  האיסור  של  השונות  ההגבלות  הארוכות.  הקיץ  משבתות 
להם  גורמות  עליהם,  האהובים  מוקצה  של  במשחקים  ולשחק 

להתשה מסוימת, והם ממתינים בציפיה דרוכה לצאתה של השבת...
תרצה  "כיצד  אוהב:  מלב  גלויה  בתוכחה  דוד  שמשון  רבי  בו  סנט 
מול  השבת  כל  יושב  כשאתה  השבת,  את  מעצמם  יאהבו  שילדיך 
יד מכוונת?... אם  הסטנדר, ומניח להם להיות שעות כה רבות בלי 
להם  לגרום  עליך  השבת,  של  הרוחני  העונג  את  שיחושו  רצונך 
לצפות לבואה, וזאת על ידי שתשקיע בילדיך בשבת!... צא איתם 
לטיול משותף בשבת בבוקר, בשעות בהן הרחובות ריקים והאווירה 
עם  איכות  'שעת  של  הזדמנות  להם  תעניק  ומכובדת...  רצינית 
בבית  שהאווירה  תראה  אז  ובנעימות.  בנחת  איתם  תלמד  אבא'... 

תשתנה פלאים!".
וצעירים  מבוגרים  לרומם  ביכולתה  בשבת,  השכינה  השראת  כוח 
ולנצלה  לקראתה  להתכונן  והתבונה  השכל  את  רק  צריך  כאחד, 

היטב!

)מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'(
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המשך מעמוד 1 | ררי יעקר שיש 

לא  אותי  שמשמש  סיפור  לשמוע  וזכיתי  קשבת,  אוזן  הטיתי  "אני 
עצמי  על  קיבלתי  שמאז  אלא  מדרשותיי,  שתיים  או  באחת  רק 
לספר אותו בתקופה הקרובה בכל בית מדרש או סמינר שאני מרצה 
בהם, כדי לעשות לסיפור הזה פרסום גדול ככל האפשר, למען ידעו 
להיות  צריכה  ואיך  הכל,  את  ומסובב  מנהיג  שהקב"ה  איך  דורותינו 

צורת ההסתכלות של יהודי על כל חיי העולם הזה. 
"הסיפור של אותו ראש כולל נכבד, שהרשה לי לספר את כל הפרטים 
המלאים, רק בלי לנקוב בשמו ובכתובתו המדויקת, מתחיל בטלפון 
שצלצל בעיצומו של יום שגרתי. על הקו היה איש החסד הנודע הרב 
חנניה צ'ולק, שסיפר לאותו יהודי שהוא פונה אליו בשליחותו של מרן 
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שאז היה בשיא תוקף הנהגתו, ועיני הכל היו 

נשואות אליו לשמוע את אשר בפיו. 
"כמובן שמיד נדרכתי", מספר ראש הכולל, "מרן הגראי"ל שולח את 

הרב צ'ולק אלי??? במה אוכל לסייע להם??? 
"עד מהרה הבנתי מה הוא מבקש, ואני חייב להודות שהיה זה מאוד 
הרב  היה  שהמבקש  למרות  בקשה,  לאותה  להיענות  פשוט  לא 

שטיינמן, בכבודו ובעצמו. 
"פנו אלי מכלי תקשורת גדול, של ציבור שאינו שומר תורה ומצוות", 
משפחה  למצוא  להם  שאעזור  ממני  "וביקשו  צ'ולק,  הרב  לי  סיפר 
שמתגוררת בצפיפות דיורין בבני ברק. הם עושים כתבה על מחקר 
אקדמאי שהתפרסם, שבו מצאו שיש קשר מובהק בין צפיפות דיורין 
יותר  יותר צפופים יש  והידרדרות של בני נוער לפשע, ושבמקומות 

עבריינים רח"ל...
"לעומת זאת, בני ברק היא אחת הערים הצפופות ביותר בעולם, והיא 
גם אחת הערים עם רמת הפשיעה הנמוכה ביותר בעולם. זה מאוד 
ממני  ביקשו  לכן  ברק,  בני  של  הסוד  מה  לדעת  רוצים  והם  מפליא, 

שאמצא להם את המשפחה הכי צפופה בבני ברק...". 
לי  מה  לעצמי:  חשבתי  הראשון  "ברגע  ואמר:  הוסיף  צו'לק  הרב 
ולעניינים אלו? למה אני צריך לעזור להם? שיחפשו לבד, אני לא רואה 
איך כתבה כזאת מקדמת ומשפרת את התדמית של הציבור החרדי 
שם  לקדש  לנו  עוזר  זה  איך  רואה  לא  אני  חרדי,  הלא  הציבור  בעיני 

שמים, ולהאהיב את התורה ומצוותיה על הציבור הכללי... 
אז  אבל  להם,  לעזור  עניין  שום  לי  שאין  להם  הודעתי  כמעט  "כבר 
תורה.  דעת  לדעתו,  ולשאול  הגראי"ל,  מרן  עם  להתייעץ  החלטתי 
הרי בכל זאת מדובר בעניין ציבורי, אולי כן אפשר לעשות קידוש ה'. 

נשמע מה יאמר הרב שטיינמן...". 

עיניים צואיות
"ברגע ששמע מרן את השאלה, הוא אמר לי שאני צריך לעזור להם 
מורה  הוא  ומדוע  למה  הסביר  גם  הגראי"ל  מרן  משפחה...  למצוא 
ברקית,  בני  משפחה  למצוא  החליטו  הם  אם  'הרי  כך:  לעשות  לי 
הם ימצאו משפחה בני ברקית', אמר לי מרן, 'אם אנחנו נעזור להם 
למצוא, אנחנו יכולים לכוון אותם למשפחה שתדע לקדש שם שמים, 
אם הם ימצאו לבד, אולי הם יגיעו למשפחה שתעשה את ההיפך, ולכן 

עדיף שתעזור להם, ואנחנו נכוון אותם למשפחה שאנחנו מעדיפים 
שתשמיע את קולה ברבים!'. 

"מרן הורה לי להכין לו רשימה של כמה אברכים שיש להם צפיפות 
שתתראיין  מעדיף  שהוא  המשפחה  את  מתוכם  יבחר  והוא  דיורין, 
לאותה כתבה. הכנתי את הרשימה והגשתי לפניו, והוא בחר בך", כך 

אומר הרב צ'ולק לראש הכולל... 
ומה מיוחד במשפחתו של ראש הכולל??? ובכן, אותו ראש כולל זכה 
ונולדו לו לא פחות מ-13 ילדים, כן ירבו. הבעיה היתה שהדירה שלו 
לא גדלה יחד איתם, וכסף להרחבה לא היה בידו, ולכן התגוררו הוא 
שזאת  להניח  סביר  חדרים!!!!  שני  בת  בדירה  ילדיהם  ו-13  ורעייתו 

היתה המשפחה שגרה בצפיפות הכי גדולה בארץ בעידן המודרני...
שיש  הרב  המישרים  למגיד  הכולל  ראש  מספר  מאוד",  "התלבטתי 
שליט"א. "להכניס אלי הביתה אנשים כאלו עם מצלמות ומיקרופונים, 
מה לנו ולהם? הבית שלי הוא הפקר? אני צריך להראות אותו לכל המדינה, 

שכולם יראו כמה אנחנו 'מסכנים' וירחמו עלינו?? חלילה וחלילה...
יכול  שזה  בדעה  מחזיק  והוא  מבקש,  שטיינמן  הרב  זה  שני,  "מצד 
לגרום לקידוש ה', נו... יהודים עשו דברים הרבה יותר קשים בשביל 
תנאים:  שני  הצבתי  אבל  והסכמתי,  למערכה  נרתמתי  ה'...  קידוש 
שהם  בזמן  בסביבה  להיות  יצטרכו  לא  שהילדים  היה,  ראשון  תנאי 

מצלמים. ותנאי שני, שלא יצלמו אותי ואת אשתי. בשום אופן!!! 
ואת  המיטות  את  צילמו  שלנו.  לדירה  והגיעו  לתנאי,  הסכימו  "הם 
וצילמו,  וצילמו  צילמו  הכביסה,  מכונת  ואת  המקרר  את  המטבח, 
ושאלו שאלות איך אנחנו מסתדרים ואיך אפשר להספיק לכבס כל 

כך הרבה בגדים ועוד ועוד. 
"לאחר מעשה התברר לי, שאת הבקשה השנייה שלי הם לא כיבדו. 
צילמו אותי, כנראה עם מצלמה נסתרת, ולאחר מכן הראו אותי מדבר 

אל המצלמה, דבר שהיה בניגוד להסכם... 
"באותו ביקור הם גם ראיינו אותי ושאלו אותי שאלה: 'תגיד, לא קשה 
צפיפות  בכזאת  גרים  כשהם  מסכנים  מרגישים  לא  הילדים  לכם??? 

קשה???'
"עניתי להם שזה קשה, בוודאי שזה קשה. אף אחד לא רוצה להתגורר 
בתנאים כאלו, גם אני הייתי מעדיף להתגורר בדירה מרווחת, אבל זה 
לא מה שהכי מעניין אותי בחיים. יש דברים יותר חשובים, מה שהכי 
מעניין זה התורה, לא רק אותי, גם את אשתי ואת הילדים שלי. אנחנו 
רוצים לעסוק בתורה, העובדה שאבא לומד בכולל - זו הגאווה של כל 
נכון שיש קשיים, אבל  המשפחה, הם מרגישים שמחים ומאושרים. 

הם מתגמדים לעומת השמחה הגדולה שאנחנו שמחים בתורה!!! 
"יש אנשים שגרים באחוזות פאר ואינם שמחים", אמרתי להם, "הם 
עצובים ומדוכאים למרות שלא חסר להם שום דבר גשמי. יש אנשים 
שגרים בדירה צפופה ופשוטה, והחיוך לא מש מפניהם, כי הגודל של 

הדירה זה לא מה שעושה אותך מאושר!!!". 

שרת רנתירות
"ראש הכולל עוצר לרגע את הסיפור, ומספר לי סיפור אחר", ממשיך 
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הרב שיש את דבריו, "הוא סיפר לי מה הרקע לתשובה שענה לאותם 
אנשים, וכך היה המעשה:

"לפני שנים פגשתי את הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל, ראש ישיבת 
הנגב, ואמרתי לו שאני חייב לו הכרת הטוב גדולה, כי הוא נתן לי טעם 

בחיים... הוא לימד אותי איך לחיות. 
"רבי יששכר זצ"ל הסתכל עלי ושאל אותי: 'איך לימדתי אותך לחיות, 
מדוע  בישיבה,  אצלי  למדתי  לא  אתה  בכלל,  אותך  לימדתי  לא  אם 

אתה אומר שלימדתי אותך לחיות???'.
"השבתי לו, שבצעירותי היה לי חבר, בחור שלמד בנתיבות בישיבת 
עליו,  השפעה  לי  והיתה  חיזוק  צריך  היה  בחור  ואותו  ומאחר  הנגב, 
החלטתי שאני מקדיש מזמני כדי לעזור לו. הייתי נוסע כל יום שישי 
מבני ברק לנתיבות באוטובוס, שם הייתי הולך לישיבת הנגב בה למד 
הבחור, ישבתי איתו במשך שעה תמימה של לימוד, ולאחר מכן הייתי 

חוזר לבני ברק. 
"ההסדר הזה נמשך תקופה ארוכה מאוד, והנה הגיעה תקופה מאוד 
ואכן  והתקדמה,  שהלכה  הצעה  לי  והציעו  בשידוכים  הייתי  לחוצה, 
בסופו של דבר נגמרה במזל טוב, והמדוברת דאז היא רעייתי לאורך 

ימים ושנים. 
לפגישות,  לצאת  גורלית,  החלטה  לקבל  צריכים  לחוץ,  נורא  "הייתי 
להתייעצות וכו', תכננתי באותו שבוע לוותר על הביקור הקבוע שלי 
עם  לללמוד  אסע  לא  אני  אחד  שבוע  אם  כלום  יקרה  לא  בנתיבות. 

הבחור ההוא. 
נוספת, החלטתי שאני לא מוותר על המצווה.  "אבל אחרי מחשבה 
מה אשם אותו בחור שאני עומד להתארס? מגיע לו לקבל את מנת 
הלחץ  למרות  מוותר,  ולא  מתעצל  לא  ואני  שלו,  השבועית  החיזוק 

הגדול המוטל על כתפי... 
האוטובוס  לתחנת  הלכתי  ממקומי  קמתי  איתו,  למדתי  "נסעתי, 
וראיתי אותו מתרחק מהתחנה... איחרתי את האוטובוס האחרון לבני 
ברק!!! המשמעות: אני נשאר בשבת בנתיבות, בישיבת הנגב! נתנו לי 
מיטה בפנימייה, אוכל לא היה חסר, אבל אני נשארתי עם הבגדים של 

יום חול... לא נעים בכלל, אבל גם לא סוף העולם!". 

השאיץ של האירמידה 
"באותו ליל שבת, אחרי קבלת שבת, עלה ראש הישיבה, הגאון רבי 
ווארט  אמר  הוא  דרשה  באותה  דברים.  לשאת  זצ"ל,  מאיר  יששכר 
אחד שחדר לי עמוק ללב, ומאז ועד היום אני פשוט צועד לאורו וחי 

איתו יום יום. 
"רבי יששכר מאיר, שאל על התפילה שהיה אומר הכהן הגדול ביום 
הכיפורים בבית קדשי הקדשים. בנוסח ספרד ועדות המזרח זה לא 
מופיע, אבל בנוסח אשכנז כן מופיע החלק הזה, שמקורו בירושלמי, 
במסכת יומא פרק ה' הלכה ב: "ועל אנשי השרון היה אומר, יהי רצון 

מלפניך... שלא יהיו בתיהם קבריהם". 
"הפשט הפשוט הוא, שלא ירדו רוב גשמים ולא יהיו הצפות, אבל רבי 
יששכר מאיר הסביר הסבר נפלא על דרך הדרש: לכל אדם יש סדר 

עדיפויות בחיים, יש את הדבר שהכי חשוב לו, ויש את מה שנמצא 
במקום השני והשלישי וכן הלאה. ברוב המקרים, אדם מצליח להשיג 
את מה שנמצא בראש הפירמידה האישית שלו! אם זה כל כך חשוב 

לו, הוא מצליח להשיג את זה. 
"בישיבה מחנכים את הבחורים לשאוף לידיעת התורה. מחדירים בכל 

בחור את הרצון לצמוח ולגדול בתורה, להיות תלמיד חכם!!! 
מקים  אחד  כל  מהישיבה?  ויוצאים  כשמתחתנים  קורה  מה  "אבל 
האברך  לפעמים  להתערער,  עלול  העדיפויות  וסדר  בית,  לעצמו 
הצעיר מתחיל להשקיע בבית. כאן צריך ספה, פה צריך שולחן חדש, 
את החדר ההוא צריך לצבוע, ובחדר ההוא חייבים להרחיב קצת את 
עצמו,  לבית  רק  לא  כללי,  באופן  לגשמיות  ביטוי  הוא  הבית  החלון. 
רוצים  יוקרתי,  יותר  רכב  רוצים  כך  אחר  לרכב,  לשאוף  מתחילים 

לנסוע לטיול באירופה ובאמריקה ואין לדבר סוף. 
את  קובר  בגשמיות,  להצלחה  שאיפות  לשאוף  שמתחיל  "מי 
למקום  חכם  תלמיד  להיות  השאיפה  את  דוחה  הוא  שלו!  הרוחניות 
השני, לאחר מכן היא עוברת למקום השלישי והרביעי והחמישי עד 
שהיא יורדת לתחתית הרשימה. אחרי הבית והרכב, והטיול השנתי, 
והמרפסת שהוא רוצה להוציא והמקצוע שהוא רוצה ללמוד, יש לו 
הרשימה...  בסוף  למטה,  שם  שנשארה  קטנה,  שאיפונת  איזו  עוד 
נכון, הוא רוצה להיות  מה השאיפה??? רגע הוא צריך להיזכר... אה 

תלמיד חכם, מאוד מאוד רוצה!...
"שלא יהיו בתיהם קבריהם!!! שלא ישאפו שאיפות גשמיות שיעלו 
שלהם,  הרוחניות  את  קוברים  הם  כך  כי  הרוחניות,  השאיפות  על 

חלילה וחס...
"את הווארט הזה הזכרתי לרבי יששכר מאיר, ואמרתי לו שהווארט 
בשני  נפשות   15 לגור  אפשר  איך  הימים,  כל  בלבי  צרוב  נשאר  הזה 
העדיפויות,  בסדר  שלו  הנכון  במקום  נמצאת  הדירה  אם  חדרים??? 
אם היא נמצאת אי שם במקום טוב באמצע ואפילו מתחת האמצע, 
כשהשאיפה הראשונה לפני הכל היא להיות תלמיד חכם, כל השאר 

הרבה פחות חשוב ומעיק בחיים!!!
זיכה  "עכשיו אתה מבין למה איחרתי את האוטובוס ההוא? הקב"ה 
לי  נתן  הקב"ה  אחר!  בחור  למען  מזמני  שהקדשתי  זה  בזכות  אותי, 
מתנה נפלאה, הוא זיכה אותי לשבות שבת אחת בנתיבות, בצלו של 
הגאון רבי יששכר מאיר, שבדרשה אחת שהשמיע, הוא השפיע על 
מאז  שלי,  המחנכים  מכל  ששמעתי  הדרשות  מכל  יותר  שלי  החיים 

עומדי על דעתי ועד היום הזה". 

המעגל שנסגר... 
"הסיפור עוד לא נגמר", מחייך הרב שיש,  "זה רק נראה שנסגר מעגל, 
אבל עוד לא סגרנו את המעגל הראשון, מה אירע עם אותה כתבה 

שעשו בביתו של ראש הכולל, על פי המלצתו של מרן הגראי"ל??? 
אצל  שאם  שהחליט,  אחד  יהודי  היה  כתבה,  אותה  בעקבות  "ובכן, 
ראש הכולל הזה הבית הוא לא שיא השאיפות שלו, ואם יש 13 ילדים 
שגדלים בכאלו תנאים, הוא עצמו ישים את זה בראש שאיפותיו, הוא 
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המשך מעמוד 3 | מרן הגרי"ש פלישיר זצ"ל

המשך מעמוד 5 | הרה"ג ר' פורי טיגר

ומישהו שאכפת לו ממנו!"...
ומיד  וחותך,  ברור  כה  באופן  כך,  מדבר  רבינו  את  לשמוע  נדהמתי 
לומר, שיש לתת את הכסף לאברכים  שאלתי: "האם הרב מתכוון 
ויעודדו  שבת  לסעודות  אותם  יזמינו  הבחורים,  שכם  על  שיטפחו 

אותם?!"
"כן נכון, לזאת בדיוק כוונתי!", השיב מרן ברורות.

כהמשך לדברים ראוי להוסיף, כי ברשות רבינו הייתה קרן, שמטרתה 
רעהו.  את  יעודד  שאחד  כדי  ישיבות  לבחורי  כסף  להעניק  הייתה 
גולדשמידט  אברהם  לרב  רבינו  פנה  הקרן,  של  הכסף  כלה  כאשר 
ותגייס  ממון,  בעלי  לנדיבים  שתפנו  ממך  מבקש  "אני  לו:  ואמר 

יבינו  לא  כי הם  גבירים,  כספים בעבור הקרן. אבל אל תלך לסתם 
את הצורך בכך, אלא פנה לגבירים בני תורה, כיוון שרק הם מסוגלים 

להבין את המעלה שבדבר!".
הסכים  לא  מעולם  כי  ידעו  רבינו,  אורחות  את  שהכירו  דבר  יודעי 
להחזיק כספי צדקה תחת ידיו, וגם כאשר היו מפקידים בידו כספי 
צדקה כדי להעבירם למישהו מסוים, היה מבקש שיבואו  תכף ומיד 
ממנהגו,  רבינו  חרג  זה  חשוב  לצורך  אולם  מידיו.  הכסף  את  וייטלו 
וניאות להחזיק כספי צדקה תחת ידיו. ומכאן לראות ולהיווכח עד 

כמה היה הנושא קרוב ויקר לליבו.

)מרן הגריש אלישיב זצוק"ל, מתוך הספר 'עמודו של עולם'( 

להרוויח  זוכה  והייתי  במקום,  למרן  לחכות  תמיד  השתדלתי  מצדי 
עוד כמה דקות של שיחה עמו, בדרך מהמכונית למקום בו נערכה 

הברית ובדרך למכונית וכדו'. 
עמו  נוסע  והייתי  הברית,  אחרי  לאוטו  עמו  נכנס  הייתי  "לפעמים 
ואני הייתי לוקח  לי  עד היציאה מהעיר, שם היה רבי ישעיה עוצר 

אוטובוס בחזרה לביתי. 
הרי  הימים:  תשעת  של  בעניין  מרן  את  שאלתי  הפעמים  "באחת 
ידוע שמרן ה'חזון איש' היה מאוד מחמיר בעניין זה, ואפילו לתושבי 
הולך בדרכו,  ומרן שליט"א  בימים אלו,  טבריה לא התיר להתרחץ 
ועל כן שאלתי מה יהיה הדין באדם שלאשתו מאוד מפריע שהוא 
להקל  מקום  בזה  יש  האם  יתקלח,  שהוא  רוצה  היא  מתקלח,  אינו 

משום 'שלום ביתו עדיף'? 

ממש  באופן  גדולה,  בתקיפות  לי  והגיב  השאלה  את  רבינו  "שמע 
מפתיע: 'זה מפריע לה? משוגעת! צריכים לגרש אותה!!!'... 

"הייתי מאוד נבוך, הופתעתי מהתשובה הכל כך נחרצת, אבל הנהג 
שליט"א  למרן  והסביר  כאן,  שאירע  מה  את  מיד  הבין  ישעיה  רבי 
לה  שמפריע  אמרתי  לא  הזקן,  גידול  של  עניין  על  דיברתי  שלא 
אחת,  אות  של  שינוי  מתקלח...  שאינו  אלא  מתגלח  אינו  שבעלה 
עשה את כל ההבדל... עכשיו כבר הבנתי למה השיב רבינו בצורה 
כל כך תקיפה, נושא זה של גילוח הזקן פסול בעיניו מכל וכל, ומכאן 

שורש התשובה התקיפה... 
"לאחר שהובהרו הדברים, השיב רבינו כדרכו בניחותא, שאם מפריע 
גופו,  על  לחה  מגבת  'שיעביר  הימים,  בתשעת  מתקלח  שאינו  לה 

ויהיה בסדר...'". 

המשך מעמוד 29 | ררי יעקר שיש

ידאג להם לדירה גדולה ורחבת ידיים!!!
מכתבים  לשלוח  התחיל  לעניין,  עצמו  את  רתם  פשוט  יהודי  "אותו 
מאוד  ומהר  וחיפש  ובדק  הלך  השיכון,  ומשרד  הרווחה  למשרד 
ציבורי', הממשלה עוזרת למשפחות  'דיור  כזה  הוא מצא שיש דבר 

מעוטות יכולת ומרובות ילדים להשיג קורת גג. 
החברה  ל'עמידר',  לכן:  קודם  ידע  שלא  פלא  דבר  גילה  גם  "הוא 
הממשלתית שעוסקת בעניין, יש גם דירות בבני ברק!!! הפלא ופלא!! 
ראש הכולל שלנו לא רוצה לעזוב את בני ברק, כאן נמצאים רבותיו, 

כאן יש לו משרת ראש כולל, הוא מחובר לעיר הזאת! 
הממשלה,  במשרדי  ולהמתין  מכתבים  לשלוח  התחיל  יהודי  "אותו 
הוא פשוט הפך את זה לפרויקט הדגל שלו, הוא לא ינוח ולא ישקוט 

עד שהמשפחה הזאת תקבל דירה"... 
התקדם  זה  "אבל  הכולל,  ראש  מספר  פרי",  נשאו  שלו  "המאמצים 
ועוד שנה, עד שלבסוף הוא היה צריך להביא  מאוד לאט. עוד שנה 
את זה לאישור של אחת הוועדות בכנסת, שהיתה אמורה לאשר את 

הבקשה, כי בעצם יש לנו דירה והזכאות היא רק למי שאין לו דירה. 

"הגיעה תקופה קשה לפוליטיקאים, הכנסת התפרקה והתפזרה פעם 
אחר פעם, וכל פעם הוועדות שובתות ממלאכה, עד שמקימים מחדש 

את הוועדות שוב יוצאים לפגרת בחירות, והעניינים לא מקודמים. 
"והנה אירע דבר פלא: הבקשה הספיקה להגיע לדיון באותה וועדה, 
אותו  בא  האחרונה!!!  הכנסת  פיזור  לפני  שלה  האחרונה  בישיבה 
יהודי ומתחנן שיאשרו את הבקשה, אומר לו יו"ר הוועדה, חבר כנסת 
שעד לא מזמן עבד כעיתונאי לפרנסתו: 'את המשפחה הזאת מבני 
יותר??? אותי אתה לא צריך  ברק אתה רוצה להעביר לדירה גדולה 
את  שראיין  העיתונאי  הייתי  אני  בדירה,  שם  הייתי  אני  לשכנע!!! 

היהודי המיוחד הזה... אני חותם על אישור הבקשה בלי להסס!'...".
"ואכן אושרה הבקשה", מסיים הרב שיש את הסיפור, "ראש הכולל 
איזו  ועוד  דירה!!!  עוברים  אתם  החפצים,  את  תארוז  הנחיה:  קיבל 
במרחק  ברק,  בני  במרכז  חדרים,  שישה  בת  בדירה  מדובר  דירה! 
של כמה רחובות בודדים מהדירה הקטנה והצפופה, הילדים נשארו 
התרחבה,  הדירה  רק  הדבר,  אותו  נשאר  הכל  מוסדות,  באותם 

וליהודים היתה אורה ושמחה"... 
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 הדלקת נרות חנוכה רמוצפי שרת – לאני הרדלה פו לפחריה?
 הפם יש חורת 'חינוך' להדלקת נרות חנוכה?

 קריפת הלל רחנוכה חיורה מדפוריתפ פו מדררנן?

סיכום 
שרועי 

ר'דף יומי 
רהלכה'

הדלקת נרות חנוכה רערר שרת ורמוצפי שרת

בערב  שבת  ונרות  חנוכה  נרות  הדלקת  שזמן  אומרים,  יש   •

שבת חנוכה, הוא בזמן שבו מדליקים נרות בכל ערב שבת; ויש 

אומרים, שצריך לאחר את ההדלקה, כדי להסמיכּה לשקיעת 

החמה.

לפני  השבת  את  עצמו  על  שקיבל  מי  חנוכה,  שבת  בערב   •

הדלקת נרות חנוכה – יבקש ֵמַאֵחר שידליק עבורו, ויוציאו ידי 

'שעשה  בעצמו  יברך  מכן  ולאחר  נר';  'להדליק  בברכת  חובה 

ניסים', )ו'שהחיינו'(.

• מי שיש ברשותו בערב שבת חנוכה נר אחד בלבד – ידליק את 

הנר בביתו למצַות נר של שבת; ונחלקו הפוסקים אם כך הדין 

גם בזמננו, שאור החשמל מאיר את הבית.

קודמת  שבת  במוצאי  חנוכה  נרות  שהדלקת  אומרים,  יש   •

הרמ"א,  ערוך,  השולחן  פסקו  זו  וכשיטה  היין,  על  להבדלה 

ורבים מן האחרונים. ויש אומרים, שההבדלה קודמת להדלקת 

מגדולי  רבים  דעת  וכן  רבים,  אחרונים  פסקו  וכן  חנוכה,  נרות 

המצדדים  הם  שרבים  שכיון  כתב,  ברורה  ובמשנה  החסידות. 

בֹכה, ורבים המצדדים בֹכה, רשאי כל אדם לנהוג כרצונו.

• במוצאי שבת חנוכה, אין להדליק את הנרות לפני הזמן שבו 

ולהתפלל  להזדרז  יש  אך  שבת,  מוצאי  בכל  מלאכה  עושים 

הנרות  את  להדליק  שיוכלו  כדי  האפשר,  ככל  מוקדם  ערבית 

מיד בבוא הזמן.

ֵמהלכות הדלקת נרות חנוכה

צאת  לאחר  שעה  חצי  עד  לפחות  לדלוק  החנוכה  נרות  על   •

הכוכבים, וכמּות השמן הנדרשת לזמן זה, אסורה בהנאה. ואם 

הנר כבה במהלך זמן זה, אין להשתמש בשמן הנותר בבזיכים 

ויש אומרים, שכל השמן  אלא להדלקה בימים הבאים בלבד. 

הניתן בבזיכים נחשב כמוקצה למצוה. ושמן שנותר בסוף ימי 

יש  אלא  הבאה,  בשנה  הנרות  להדלקת  להניחו  אין  החנוכה, 

לשורפו מיד לאחר החנוכה.

 – חנוכה  נרות  מדליקים  הבית  בני  שכל  אשכנז,  בני  למנהג   •

חנוכה,  נרות  בהדלקת  לקטן  'חינוך'  חובת  יש  הרמ"א,  לדעת 

אלא שלֵׁשם כך די בנר אחד. ויש אומרים, שאין במצוה זו חובת 

חינוך כלל )לקטן שאינו מתגורר לבדו(.

מדליק  החנוכה,  ימי  שמונת  במשך  אחרים  בֵבית  המתארח   •

ואינו צריך למנות שליח שידליק עבורו  בו,  במקום שמתארח 

בביתו. ולדעת רוב הפוסקים, דין זה הוא אף כשמתארח במקום 

זה במשך יום אחד בלבד.

נרות  מדליקה  ואשתו  החנוכה,  בימי  לביתו  מחוץ  השוהה   •

חנוכה בביתו, יוצא ידי חובתו בהדלקתה. ואם יש לו אפשרות 

אם  הפוסקים  נחלקו  אך  כן,  שיעשה  ראוי  בעצמו,  להדליק 

יברך, ולכן יש להֵּדר ולשמוע את הברכה מפי אחר, או להדליק 

בברכה בזמן שבו ודאי שאשתו טרם הדליקה בביתו.

• הישן במקום אחד בקביעות, ואוכל במקום אחר בקביעות – 

מדליק נרות חנוכה במקום האכילה. ואם אוכל במקום האחר 

שלא בקביעות – מדליק במקום השינה.

ֵמהלכות התאילה וקריפת התורה רחנוכה

שחרית,  התפילות:  בכל  הניסים  על  אומרים  החנוכה  בימי   •

על  לומר  והשוכח  המזון.  בברכת  וכן  וערבית;  מנחה  מוסף, 

הניסים, אינו צריך לשוב ולהתפלל או לברך.

• בשמונת ימי החנוכה קוראים 'הלל השלם'. ונחלקו הפוסקים, 

אם חובת הקריאה היא מדאורייתא או מדרבנן.

את  נשא,  בפרשת  בתורה  קוראים  החנוכה,  ימי  בשמונת   •

קרבנות הנשיאים שהוקרבו בחנוכת המזבח; משום שמלאכת 

כ"ה   – החנוכה  ימי  מתחילים  בו  בתאריך  הסתיימה  המשכן 

בכסלו.
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"רפותו רגע החלטתי לעשות פת המרחן של 'דרשו' כל חודש, כדי 
שלאחות פדע שפני לפ יודע כלום... פרל מפז הכל השתנה..." 

יהודי רן פררעים מסאר, מה גרם לו להתחיל להירחן על 30 דאי גמרפ מדי חודש 

את הדברים הבאים שמעתי מפיו של ידיד טוב. פגשתי אותו השבוע, 
והוא מספר לי בשמחה שהוא התחיל להיבחן ב'דרשו'. שאלתי אותו 
מה מביא יהודי רן פררעים להתחיל להירחן ב'דרשו'? וכך הוא סיפר לי: 
"לפני כמה חודשים, נתקלו עיני בטופס מבחן 'דרשו' שנערך ימים 
חשבתי  היומי...  הדף  על  תורה',  'קנין  בתוכנית  לכן  קודם  אחדים 
לעצמי: הרי למדתי את הדפים הללו לא מזמן, בוא ננסה לראות מה 

אני יודע... 
שאני  חשבתי  כלום...  כמעט  ידעתי  שלא  לומר  מתבייש  "אני 
והחברותא שלי לומדים טוב, חשבנו שיש לנו כבר מאות דפי גמרא 
לפני  יש כאן שאלות על דפים שלמדנו  לנו שום דבר!  אין  בכיס... 

שבוע בסך הכל, ואנחנו לא יודעים את התשובה... 
"באותו רגע החלטתי לעשות את המבחן של 'דרשו' כל חודש, כדי 

שלפחות אדע שאני לא יודע כלום... 
"אבל מאז הכל השתנה, תוך כדי הלימוד אני מתאמץ יותר לזכור, 
אני רוצה לזכור ומקווה לזכור. אחרי כל קטע אני מסכם, כדי לצרוב 
סגולות  מיני  כל  לעשות  התחלתי  מסודרת,  בצורה  בזיכרון  זה  את 
'שמונה  בתפילת  זה  על  להתפלל  התחלתי  לזיכרון,  שמועילות 
עשרה', אני מקפיד יותר על 'נעגל וואסר' – נטילת ידיים של שחרית 
בסמוך למיטה, כי כתוב בשולחן ערוך שמי שאינו מקפיד על נטילת 

ידיים של שחרית משכח את תלמודו... אני אוכל יותר שמן זית, ואני 
אומר 'זכור דבר לעבדך' עשר פעמים לפני הלימוד... 

"היום אני מקפיד ללמוד כל יום שני דפי גמרא, את הדף של היום 
כתובים  סיכומים  על  עובר  אני  בנוסף  הקודם,  היום  של  הדף  ואת 

בקיצור נמרץ שחבר מביא לי... 
"והכי חשוב לדעתי, זה שהלימוד עצמו השתנה!", הוא מספר, "לא 
רק שאני מנסה לזכור מה למדתי, אלא שאני גם מתאמץ יותר להבין 
אני  בגמרא,  לומד  שאני  קטע  כל  אחרי  שלמדתי.  מה  את  ולחדד 
מחשב לי בראש מה עשויה להיות השאלה שאשאל על כך במבחן 

של 'דרשו', ואני צריך לחשבן מה התשובה לשאלה הזאת... 
כל  בחיים,  לי  טוב  מאושר!  יותר  הרבה  אני  מה???  יודע  "ואתה 
ההתמודדויות שלי עם פרנסה ועניינים אחרים התגמדו פתאום... יש 
לי סיפוק עצום מלימוד התורה, אני מתגעגע לגמרא, אם הייתי לומד 
לפעמים  יום,  כל  שעות  ארבע  ואפילו  שלוש  לומד  אני  היום  שעה, 

אפילו יותר, תלוי כמה זמן יש לי אחרי העבודה והמטלות השונות. 
בלימוד  תסתפקו  אל  לשמוע:  מוכן  שרק  מי  לכל  ממליץ  אני  "לכן 
להיבחן  שתתחילו  שאחרי  תראו  אתם  להיבחן!  בואו  בלבד! 
בקביעות, הלימוד שלכם יהיה שונה, האישיות שלכם תהיה שונה... 

כל הבית שלכם ייראה אחרת!". 

הרב יהושע לייבזון השבוע
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כי לא יראני האדם וחי.

מעשה באדם אחד שבא לפגי רבן גמליאל 

ושאל אותו, באיזו מקום הקב"ה נתון? אמר 

לו רבן גמליאל איני יודע. אמר לו הלה, זו 

היא חכמתכם שאתם מתפללים לפניו בכל 

יום, ואין אתם יודעים איפה מקומו? אמר 

לו רבן גמליאל, הרי שאלת ממני דבר 

שהוא רחוק ממני שלושת אלפים וחמש 

ות שנה, ואני אשאל אותך דבר שהוא מא

נתון אצלך ביום ובלילה, ואמור אתה לי 

איפה מקומו? אמר לו הלה אמור, אמר לו 

רבן גמליאל הנפש נתונך אצלך איפה היא 

נתונה? אמר לו הלה, איני יודע. אמר לו 

רבן גמליאל, תפח רוחו של אותו האיש, 

ומה דבר שהוא נתון אצלך ביום ובלילה, 

יודע איפה הוא נתון, ואתה שואל אין אתה 

אותי על דבר שהוא רחוק ממני שלושת 

אלפים וחמש מאות שנה. אמר לו הלה, יפה 

פסל וים לואנחנו עושים שאנחנו משתח

מעשה ידינו שאנחנו רואים אותו בכל 

שעה. אמר לו רבן גמליאל מעשה ידיכם 

אתם רואים, ואילו הם אינם רואים אתכם, 

דיו, ומעשה אבל הקב"ה רואה את מעשה י

ידיו אינם רואים אותו, שנאמר כי לא יראני 

האדם וחי. 

)לפי ילקוט שוחר טוב(

זמני כניסת השבת
4:29ת"א: 4:15ירושלים: 

השבתזמני יציאת 
6:05ר"ת: 5:33ת"א: 5:31ירושלים: 



זאלל שוין קומען די  
mp3 . גאולה

להצלחההרי לך כוס עץ זה שיהיה לך לשמירה וגם 

הרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א מסופר על אחד מחסידיו של 

שהיה מתפרנס במשא ומתן של נרות, (יומא דהילולא ז' שבט) 

שמן ועורות וכדומה, והיה משתדל לקנותם בכפרים בזול, 

ולמכרם ברווח בערים הגדולות. ובסייעתא דשמיא בעסק זה 

פר, מצא כדי פרנסתו אבל לא ברווח. כך חלפו שנים מס

בנתיים גדלו בניו ובנותיו של החסיד, וכמובן שגם הוצאות 

ביתו גדלו איתם.

יום אחד נתיישב אותו חסיד בדעתו, והחליט לנסות להגדיל 

את תחום מסחרו, בכל שיקנה כמות גדולה של נרות ועורות, 

וישכור עגלה גדולה עם שני סוסים בריאים וחזקים, כך שגם 

יון שלא היו בידו די מעות, פנה הרווח יהיה גדל בכפליים. מכ

לכמה מידידיו ויהודים טובים אלה הלוו לו סכום מכובד, כדי 

לקנות מהם נרות ועורות בכפרים בשער הזול, כדי למוכרם 

מערים הגדולות ביוקר.

כדרכם של חסידים, בעת שגמר בדעתו להגדיל את מסחרו, 

צה הקדים ונסע לרבו הרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א ליטול ע

ולקבל ברכה, לאחר שקרא הצדיק את הקוויטעל והקשיב 

לדבריו של היהודי החסיד, נטל אחד מכוסות העץ שהיו על 

רי לך כוס עץ שולחנו, הגביהו ונתנו במתנה לחסידו ואמר: ה

ששהה הרבי מספר רגעים , ולאחר לשמירהזה שיהיה לך 

, ופטרו לשלום. החסיד יצא מבית וגם להצלחההוסיף ואמר: 

בי סגולה לשמירה, אך מכיון מה נתן לו הרל, בלי שיביןבור

שבכוס זה יש סגולה לשמירה רבו הק'שהדבר יצא מפי 

את הכוס עמו בדרכים ובמסעות.החליט לקחתולהצלחה, 

כאמור לעיל אותו חסיד לווה מידידיו סכום הגון, סיבב עמו 

בכפרים וקנה מהם עורות של עיזים וכבשים, וכן ֵחלב לשם 

עשיית נרות. לאחר שהצליח לקנות כמות גדולה של סחורה, 

שכר עגלה עם שני סוסים טובים, העמיס עליה את הסחורה, 

ונסע למחוז חפצו העיר וורשא, במטרה למכור שם את 

חורה ברווח נאה.הס

על אם הדרך בעודו נוסע עם עגלתו הטעונה בסחורה רבה, 

קפץ עליו שודד דרכים נורא ואיום, וכהרף עין השליכו מן 

העגלה, תוך כדי שהוא זועק עליו, יהודי, תאמר מיד היכן 

החבאת את כספך. אותו חסיד רעד מפחד כעלה נידף, והחל 

חות ישבע לו שיקח להתחנן לפני אותו שודד דרכים, שלכל הפ

רק את הכסף, ולא יהרוג אותו. אל תרבה בדיבורים ובעיכובים 

צעק השודד, תאמר מיד איפה החבאת את כספך? בטרם אקח את 

נפשך. באותו רגע נזכר החסיד בכוס השמירה שקיבל מרבו, ואמר 

לשודד, יש עמי קצת יי"ש, לפחות תן לי רשות לשתות המשקה 

ד לך היכן הכסף. הסכים לו לו השודד, בכוס שנמצא עמי, ואז אגי

מיד ניגש החסיד אל ירכתי העגלה לקח את צרור כספו והגישו 

לשודד דרכים, ולקח את הקנקן עם היי"ש, מזג ממנה לכוס העץ, 

אמר וידוי, בירך שהכל, ושתה ממנה מעט מן המעט של היי"ש, 

ומיד החל לקרוא קריאת שמע.

ו, כנראה שיש עמך יי"ש הביט בו השודד הרשע, ניגש ואמר ל

משופרא דשופרא, לא יאה יי"ש זה ליהודי. תן את זה לי ומידי 

דברו חטף את הכוס מיד היהודי, פסח את פיו ושפך את כולו לתוך 

גרונו, החסיד ממשיך בקריאת שמא בכוונה מרובה, סיים פרשה 

ראשונה, וכבר סיים פרשה שניה, והתחיל פרשת ציצית, וכבר 

חיל לקרוא קריאת שמע פעם נוספת, ואותו שודד סיימה ושוב הת

דרכים עומד נשען על העגלה מבלי ניע.

נתיישב לו החסיד בדעתו, מה לך נרדם? קום וברח. אמנם מרוב 

הפחד לא נשמעו לו רגליו, והנה ראה שציפור אחת המעופפת 

ברקיע עומדת על מצחו של השודד, מיד הבין שהשודד האכזר 

ה, מיד נתאזר אותו חסיד עוז ותעצומות, כבר נפח את רוחו הטמא

ניגש לשודד המת, דחפו והשכיבו ארצה, תוך כדי שהוא מחפש 

כוס הפלאות, והנה הוא רואה שהכוס –את כוס השמירה 

הקדושה תחובה לשודד בתוך פיו וחונקת את גרונו.

החסיד לא התמהמה, עלה על העגלה, הוריד ממנה סכין, והחל 

המת, חילץ מגרונות את הכוס, שטפו חותך בגרונו של השודד

במים, הודה להשי"ת על ניסיו ורחמיו. אחר כך עלה על העגלה 

להמשיך למחוז חפצו. לאחר שעלה על עגלתו עלה בדעתו חשש, 

שמה עוברי דרכים שיראו את הגוי המת, יעלילו עלילות על 

אחינו בני ישראל. לכן החליט להעלות את המת על עגלתו 

ת, תוך כדי שהוא גומר בדעתו, שבבואו לוורשא ולכסותו בעורו

יתנהו להחברא קדישא ויאמר להם לקברו במהרה מחוץ לגדר 

כדי למנוע עלילות על היהודים.

החסיד המשיך בדרכו והגיע לעיר וורשא, בעברו ברחוב העיר 

שמע את אחד משוטרי העיר עומד ומכריז מטעם ראש השוטרים 

יש בסביבות וורשא שודד בעיר וורשא, וכה היתה ההכרזה: 

דרכים גיבור ואכזור, ואלו ואלו סימני ראשו, גופו ושערו. מי 

שיצליח להביא אותו חי או מת אל בית החצר שוטרי ווארשא, 

יקבל פרס מבית המלך בסך שלושים אלף רובל.



ה' דרכו?, ומיד אותו חסיד עומד ומשתאה לדעת ההצליח

הריץ את סוסיו ועגלתו לעבר חצר שוטרי וורשא. כיון 

שהגיע למקום עמד שם שומר הפתח אשר שאל למבוקשו. 

השיב לו היהודי, בעגלתי מונחת גוויתו של שודד הדרכים 

שאתם מחפשים, ובאתי הנה כדי לתת לכם אותו ולקבל את 

תח פרס המלך בסך שלושים אלף רובל. צחק עליו שומר הפ

ואמר לו, הלא אותו שודד דרכים גיבור עצום הוא, וכל 

שוטרי העיר אינם יכולים נגדו, והכיצד יהודי זקן שכמותך 

כנס לחצר יהצליח להרוגו ולהביאו הנה. ולא הניח לו לה

שוטרי העיר. היהודי החסיד שכבר נוכח לדעת שברכתו 

וכוס הפלאים של רבו הצילו אותו ממוות בטוח, ועכשיו הוא 

ואה כיצד ברכתו של רבו "גם להצלחה" עומדת גם ר

להתגשם כאשר הוא עומד לקבל סכום גדול. לא זז ממקומו, 

והחל זועק בקול גדול שיניחו לו להיכנס ולהיפגש עם ראש 

השוטרים. 

ראש השוטרים ששמע את את הזעקות הבאים משער חצר 

השוטרים, שלח מיד את אחד ממשרתיו לבדוק מה זה ועל 

ות., תכף כששמע ראש השוטרים שיהודי אחד מה הזעק

אומר שאותו שודד דרכים מונח בעגלתו, קפץ ברוב שמחה 

ויצא לפתח  השער, ובעצמו הסיר את עורות הכבשים, 

והציץ וראה את שודד הדרכים הגיבור מוטל מת בעגלה. 

מיד הושיט את ידו ליהודי החסיד, והזמין אותו להיכנס 

ו שבינתים יעמידו שוטרי כבוד ולבוא לחדרו, וציוה למשרתי

על העגלה. ראש השוטרים כיבד מאד את היהודי, והבטיח 

לסייע לו ככל יכולתו, מלבד הפרס בסך שלושים אלף רובל, 

שניתן לו לאלתר.

החסיד הנאמן אף קידש שם שמים כאשר סיפא לראש 

השוטרים, ולכל השוטרים אשר היו נוכחים במקום, שבזכות 

קים הרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א, ובכוחו של איש האל

הצליח להתגבר ולנצח את אותו שודד דרכים נורא. כל 

השוטרים שהיו שם נענו ואמרו גדול שם מכל, אשרי העם 

שככה לו. 

לאחר מכן נפרד היהודי החסיד מראש השוטרים, עלה על 

העגלה וחזר לשווקי העיר ווארשא, מכר את הסחורה 

יח בעוד משא ומתן בכסף הרב בריווח הגון ויפה, ואף הצל

שהיה עמו, והפך לעשיר מופלג, כדברי רבו הקדוש 

לשמירה... וגם להצלחה.

העיקריים.המחותניםבויהיוהםרק

והיורבותאחוזותבעלשהיה, העשירלפלונימשל
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עלולים ווישתוללולשכרהשישתובודאיהכפריים

לבסוף, למהלומותלהגיע למעשים לא ראויים ו

,החופהלפניאחדיוםהכפרייםאתשיזמיןליטהח

חובהידיויצאומשקהמאכלמיניבכליכבדם
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ערך,בשדותיוהעובדיםהכפרייםכלאתכינס
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והיטיבוהכפרייםישבולמחרת.רקהזמיןהעירנכבדי

עברו. גדולהשמחהושמחובמאכל ובמשתה לבם

כמה?הכיצד,גדולהתמיההותמהואדםבנישם

לכפריים,זהעשירשלהליכותיוהןמשונות

לבנימאשריותרכבודחולקהואהללוהפשוטים

לחתונהתםאווהזמיןהקדיםשכן,המכובדיםהעיר

שולחנותלפניהםוערך,הפניםנשואיהאורחיםלפני

המביניםחכמיםאנשים ההברם.טובכלמלאים

לאהעשירשלכוונתוכלכייודעים,דברשלטעמו

להםלתת,הפשוטיםהאורחיםמןלהיפטראלאהיתה

הגדולה, השמחהבעת ולדאוג שלא יהיוחלקםאת

עםרקבסעודהסבלייוכלממשהחתונהשביוםכדי

עמהםולשמוח,הפניםונשואיהמכובדיםהאורחים

.והמחותניםוהכלהתןהחעםדיחאמתשמחת

רשעיםכיצד,הזהבעולםרואיםאנוכך: והנמשל

ושמחיםושותיםאוכלים,טובכלעלמתענגים

בעונימתעניםצדיקיםואילו,בחייהםעולמםורואים

אולם,מאודעדבעינינותמוהוהדבר,כלובחוסר

הללוהכפרייםכעניןאלאכאןאיןדברשללאמיתו

ליוםואילו,קודםאחדיוםחלקםאתהמקבלים

הםורקהצדיקיםרקמוזמניםיהיוהאמיתיתהשמחה
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ה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א)ר(בשם ה



"דודי קאר"בחסות 

ומכירת הסוכן החרדי שלך להשכרת 
מכל החברותובכל הארץרכב

052-7655-222

לע"נ

הרה"ח ר' יעקב ישראל
ב"ר ישכר בער ז"ל

נלב"ע י"ב שבט תנצב"ה

מצוה גדולה למנוע צער מבן תורה

מספרים על הרה"ק ה"חזון איש" 

זיע"א, שהיה תומך בבן תורה עני 

בישיבת פ"ת, ובכל ר"ח היה 

ממציא לו תמיכה. פעם אחת בר"ח 

חד בחשכת לילה, נזכר החזו"א א

התמיכה לאותו בן מסר את שלא 

תורה, הימים ימי מלחמת העולם 

השניה, אפילה מוחלטת שררה 

בדרכים, החזו"א לא סמך על 

הם, אלא הטריח את שלוחים למיני

עצמו ונטלטל באפילה לישיבת 

פ"ת בלווי האחד מבני משפחתו, 

כדי למסור במו ידיו את התמיכה 

לאותו בן תורה, כשהסיבה 

המרכזית והמניע לכך היה, שמא 

מצטער אותו בן תורה וחושש 

שהתמיכה נפסקה, ואין לך מצוה 

גדולה יותר מלהפיג צערו של בן 

תורה.

יסורי נפש על פגיעה בזולת

י חיים מסופר על הרה"ק רב

מוולוזין זיע"א, שפעם אחת פגע 

ביהודי אחד ורצה לבקש ממנו 

מחילה, וחיפשו בכל העיר ולא 

מצאו. והיו לו יסורים גדולים מכך, 

ובא לפני רבו הגר"א מוילנא זיע"א 

ושפך ליבו לפניו על גודל הצער 

מוצא את נושיש לו, מכך שאי

אמר לו הגאון, האדם שפגע בו. 

,מחלו לושאם אדם חפץ באמת שי

וחוזר בתשובה מעומק הלב, אז 

הקב"ה נותן בלב האדם שנפגע 

למחול לאדם שפגע בו. ולכן, אם 

אתה רוצה באמת שימחל לך, 

)ט"והמפסיק ממשנתו (
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לך מה לדאוג יותר.

והשתתף בשמחתו משום כבוד

מסופר על רבה של ירושלים 

ה"ק רבי יוסף חיים זוננפעלד רה
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הספרדים ונאמן, מעדת אחינו 

היקרים יוצא עדות המזרח. הרב 

בירר היטב כמובן איכות טיב 

כשרות המאכלים, ומשראה 

שהכל כשורה למהדרין מן 

המהדרין, השתתף בשמחתו 

בצאתו ניגש אליו . משום כבודו

אדם אחד עז פנים והחל להקניטו: 

כיצד ניתן בכלל לאכול בסעודת 

ברית שכזאת? הרי הם מתנהגים 

חבר זיע"א, בכל דבר כדעת המ

ואילו  אנו פוסקים כדעת הרמ"א 

זיע"א. ומי יודע אם לא נכשל שם 

בלא יודעין. ואף משום כבודו של 

בעל השמחה עדיין אין בכך 

היתר. כך היה מרבה עליו בדברי 

קינטור. ענה לו רבי יוסף חיים 

בחכמתו המפורסמת: דוד המלך 

ע"ה נעים זמירות ישראל, אומר 

"ואנכי בספר תהלים (כ"ב ז') 

תולעת ולא איש", ופירש עדיף לי 

לאכול תולעת, ולא לאכול איש.
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 בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 
 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

הכבשה?". הפרופסור ענה ברוב חשיבות: 
האיש לא  "גם הכבשה אוכלת חציר".

הירפה והמשיך לשאול: "כבוד הפרופסור, 
"גם היא אוכלת  -העיזה?"מה אוכלת 

 חציר".
 

הפרופסור המלומד, שהיה בקי גם בכימיה 
וגם בפילוסופיה, הרגיש טוב עם עצמו 

 שצלח מבחן פשוט כזה.
 

האם יוכל מעלת אבל אז אותו אדם שאל: "
אם  -הפרופסור להסביר לי עניין אחד

הפרה, הכבשה והעיזה, כל אלו החיות 
ה אוכלות מאותו סוג אוכל, מדוע הצוא

 "שלהם שונה זו מזו?
 

הפרופסור נעלב מעצם השאלה, ואז ענה 
בזלזול ואמר: "בדברים כאלו עמומים, אין 

אותו אדם אמר לו בנימת  השגה והבנה".
אם ברפש של בעלי חיים אתה לא ניצחון: "

מבין, איך תבין את עומק דרכיו של ה' 
 ". יתברך?

 

אין לנו שום השגה בדרכי ה' יתברך, באופן 
אבל אנחנו יודעים עוד הנהגתו. ודרך 

מיציאת מצרים: שכל מה שעובר עלינו, 
הכל אך ורק לטובתנו ולתועלתנו, 

 ומאהבת ה' אותנו.    

 

המקובל האלוקי, רבינו חיים בן עטר זצ"ל 
ה" )'אור החיים' הקדוש(  כתב: "ָעׂשּו כְִּדַבר מֹשֶׁ

פירוש לא להנאת ממון אלא  - )שמות יב, לה(
 למצוות הנביא".

 

בספר 'אפריון שלמה' מביא: בתקופת 
הפיגועים בירושלים לפני מספר שנים 

 התקיימה אסיפת רבנים. 
 

מה ולמה השאלה המרכזית היתה: "על 
עשה בורא עולם לנו? כיצד חוזרים 
בתשובה? כיצד ניתן להסיר את חרון אף 

 ה'? צריך לעשות חשבון נפש". 
 

הם טיכסו עצה איך ומה לשפר. בקרבת מקום 
היה פרופסור ששמע על אותה אסיפה והחליט 
כי עליו להשתתף בה ולהביע את דעתו 

 'הרמה'. 
 

במקום מכיוון שלא נתנו לו להיכנס פרצה 
מהומה. לבסוף הפרופסור הצליח להשתחל 

"מה  פנימה, והתחיל לנבל את פיו בקול גדול:
זה ועל מה זה, ומדוע ה' עשה לנו ככה מה 
חטאנו!", ועוד כהנה וכהנה דברים גסים שאין 

 הדעת סובלתן.
 

שקט הושלך בקהל. לבסוף קם אחד האנשים 
הפשוטים שנכחו באותה העת באסיפה. הוא 

 רופסור ואמר: פנה אל הפ
 

"כבוד הפרופסור, האם תואיל נא לספר לי מה 
אוכלת הפרה?". הפרופסור ענה: "הפרה 

 אוכלת חציר". 
 

אותו האיש המשיך להקשות: "מה אוכלת 

 בה'תשפ" שבט ו'
 

61:15 

ש   רָּ רֹו - אב  ת פָּ ְרכ  ת ִנְסתָּ א  י דַּ  ל-הַּ

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי
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 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה
 

 

 

 

ה וִַּיְשֲאלּו " ר מֹשֶׁ שּו ִכְדבַּ ל עָּ א  ּוְבנ י יְִשרָּ

ֹל ב ּוְשמָּ י זָּהָּ ף ּוְכל  סֶׁ י כֶׁ יִם ְכל   )שמות יב, לה( ת"ִמִמְצרַּ

 

 

61:15 

 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 
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61:51 

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

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

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

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

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

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

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

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

 יפית שרה בת ג'ינה               אילן בן ג'וליאט
      דרור בן סופיה        אנאל חביבה בת שולמית   
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

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

 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  
 עמית בת טובה   סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אורן בן נעמי     אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 

 זרע קודש בר קיימא

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה

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

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

 מיכאל יהודה בן מרים       סימי בת סוליקה  
 אורן בן אסתר                        דינה בת מזל 

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

 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
          יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

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

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

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

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

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 רחל נלי בן דביר
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 פניני עין חמד

61:19 

 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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 האם מותר לטלטל בשבת בשר בקר או עוף חי כאשר הם קפואים?
 

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

בשר בקר או עוף חי, מותר לטלטל אותם בשבת גם כשהם קפואים, ואין בהם משום איסור מוקצה, מכיוון שהם ראויים 
שו"ע )או"ח סימן שח סל"א(. אבל דג )שם סל"ב( שאינו מלוח אסור, מפני שאינו ראוי. בספר חוט שני כתב )פרק נג(  מקורות:לאכילה. 

 לעניין בשר למרות שהוא קפוא ולא היה ראוי לאכילה בין השמשות, אינו מוקצה מכיוון שראוי להפשירו.
 

הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו הליכות  מקורות:תו. למרות שבימינו לא מקובל לאכול בשר שאינו מבושל, מותר לטלטל או
אין  -עולם ח"ג )עמוד רה(. כן כתב הגר"נ קרליץ בספר חוט שני )פרק סג( כיון שבשר זה ראוי, ומה שאנשים מפונקים ואוכלים רק מבושל 

 לומר מחמת כן שהוא מוקצה. בשו"ת שבט הלוי ח"ג )סימן כט אות ג( כתב להקל במקום הדחק.
 

הגרי"ח בבן איש חי )ש"ב פקודי אות ט( כי כעת אנחנו רואים שאין דרכם של בני אדם לאכול בשר חי. כן העלה  מקורות:וסרים. יש א
בשו"ת אגרות משה )ח"ה סימן כב אות ט( והגרש"ז אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה )פי"א הערה כ( שקשה לסמוך על טעם זה דחזי 

 תב כה אות ד( הביא בשם הגרש"ז שלגבי בשר עוף, יש להקל בשעת הצורך.לאומצא. בספר מאור השבת ח"ב )מכ
 

שו"ע )או"ח שם  מקורות:הם מוקצה.  -דברי מאכל שאינם ראויים לאכילה ללא בישול או אפיה, כגון: תפוחי אדמה וקטניות
בת דג שאינו מלוח מפני "שאינו ראוי סל"ב( דג שאינו מלוח הרי הוא מוקצה מפני שאינו ראוי. הטור כתב בטעם הדבר שאסור לטלטל בש

לכלבים", אבל הבית יוסף הביא בשם רש"י כי הטעם "שאינו ראוי לכלום ומשום הכי אסור, ולכלבים לאו דעתיה למשדיה". חזינן שיש 
 קכז(. מחלוקת בדבר שעומד לאכילת אדם אך אינו מוכן אם הוי מוקצה אף שראוי לאכילת כלבים. עיין משנה ברורה )סימן שח ס"ק

 

מותר לטלטל בשבת דברי מאכל מבושלים או אפויים שראויים לאכילה אפילו כשהם קפואים, כגון: חלה קפואה וכיו"ב. 
 מכיוון שראוי להפשירם ולאכלם בשבת. כן כתב בספר שלמי יהודה )פ"ח הערה ב( בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל ועוד. מקורות:

 

מטלטלים אותה בשבת. אם אינה ראויה, אלא למאכל חיה ועוף שאינם מצויים,  כל קליפה ראויה למאכל חיה ועוף המצויים,
טופיק ח"ב )סימן ט( שהעלה להקל בטלטול קליפות אגוזים  -שו"ע )או"ח סימן שח סכ"ט(. עיין שו"ת קול אליהו מקורות:אסורה בטלטול. 

אומר ח"ב )עמוד עט( בשם הראש"ל זצ"ל כתב שכיום  ושקדים, שאינם ראויים למאכל בהמה, כדי לנקות את השולחן. כתב בשו"ת מעין
 מכיוון שיש גן חיות באותה עיר, נחשב שיש בהמות מצויות שאוכלות, ואין זה מוקצה.

 

מותר לקלף ביצה בידיים בשבת, אלא שצריך לשים בהתחלה דבר מאכל בתוך הצלחת של הקליפות, כדי שתהיה בסיס 
 הליכות עולם ח"ג )עמוד ריא(, שו"ת מעין אומר ח"ב )עמוד קח(. מקורות:גם לדבר המותר, ויוכל לטלטלה. 

 
 
 

 

'. יש בו כדי ללמד אותנו מה רבותינו חיפשו בבת הזוג בטרם נישאו. הלמות עמליםלהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
בחן אותי על ידי שנשא ונתן עימי במשך לפני שהתארסתי, חמי לעתיד הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל סיפר: "

שלושה ימים בדברי תורה. לאחר שחמי היה מרוצה מידיעותי בתורה ורצה לגמור את השידוך, ביקשתי לפגוש את 
 ". המדוברת

 

אמרתי לחמי לעתיד: "הנה בחנתם אותי במשך שלושה ימים. אולם לא סיפרתם לי כלום אודות מידותיה ומעלותיה של 
ה לתהות על קנקנה ולהכיר את מידותיה ותכונותיה". חמי לעתיד הסכים לבקשתי וקבע זמן לפגישה עם הבת. אני רוצ

. הם )רבינו נודע כ'בחיר עולם' הישיבות והמשודכת חפצה בכל מאודה להינשא לרבינו(המדוברת. בני הבית התרגשו לקראת בואי 
 ברשותם". הכינו את השולחן עם כלי הזכוכית היפים והיקרים ביותר שהיו

 

ברגע שנקשתי על הדלת אירע לפתע דבר בלתי צפוי: אחד הילדים הקטנים משך בשגגה וללא תשומת לב את המפה שעל 
השולחן. כל הדברים שהיו מונחים על המפה, כולל הצלחות והכוסות, נפלו על הרצפה. כמובן שכל כלי הזכוכית התנפצו 

 לרסיסים בקול רעש גדול. 
 

יצד המדוברת ניגשת מיד אל הילד הקטן בנחת וברוגע. היא אחזה בידו בחביבות והרגיעה אותו ראיתי מבעד לדלת כ
בעדינות מופלאה למרות מה שעשה. היא לא הראתה כל סימני כעס או קוצר רוח, למרות שזה היה ברגע הכי קריטי 

 בשבילה.
 

לגמור את השידוך מיד. הודעתי לחמי לעתיד על כשראיתי זאת, החלטתי מיד כי אין לי שום צורך בפגישה איתה. הסכמתי 
מפתן הדלת, כי כאשר ראיתי כיצד היא התנהגה ברוגע ובנחת, למרות שהיתה בשעה לחוצה ואיך למרות כל מה שקרה 
היתה כל כך רחוקה ממידת הכעס, שוב אני לא צריך להיפגש כדי לבדוק האם אנחנו מתאימים. הרב אברמסקי הוסיף 

 אין צורך לשבור צלחת, משום שכבר נשברו הרבה צלחות"...בדרך צחות: "כבר 

 
 

 
 

 
 

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

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 250-4409266 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 

כָּה ֲהלָּ ִשיב בַּ ל ּומ  בָּ  -שֹוא  לֶׁ - לִטְלטּו -תשַּ   ק א'ח 

 
 
 

ק  -  לָּ  י"דחָּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

שּוה מַּ  ֱאמֶׁ ב חָּ  תבֶׁ
 

 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

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

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

 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי  
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בעיר בנגרדאן בדרום  (2942)י"ג ניסן ה'תרצ"א -נולד ב -הגאון הרב דן מרדכי זצ"ל
עיר שהיתה מלאה חכמים וסופרים. כבר בילדותו נודע כמתמיד )הסמוכה לג'רבא(, תוניסיה 

עצום והתנהג בפרישות וחסידות. זכה לשבת בין ברכיהם של גדולי חכמי ג'רבא 
רבינו התמנה יחד עם  (2957)ותוניסיה. זכה לגילוי הבעש"ט פנים בפנים. בשנת ה'תשי"ז 

הגאון רבי חויתה וזאן זצ"ל כממלא מקום רבותיו ברבנות העיר בנגרדאן. שם שימש 
כמלמד והרביץ תורה בעיר. זכה להעמיד הרבה תלמידים. זקן רבני תוניס. בשנת 

 גת. -עלה לארץ ישראל והתגורר בקריית (2942)ה'תשכ"א 
 

אשם מוסדות 'תורת רחמים וחיים'. הפריח את השממה בפתיחת מוסדות תורניים ובר
בסמוך  –עבר להתגורר בעיה"ק ירושלים בשכונת מוסררא  (2911)בשנת ה'תשמ"ח 

לכותל המערבי. היה בקשר אמיץ עם חכמי ירושלים וצדיקיה. בירושלים הקים את כולל 
נודע כפועל ישועות. רבים 'יד מרדכי' בשכונת רוממה, שם התגורר בשנותיו האחרונות. 

  הקודש.-ענוותן מופלא. בעל רוח ו לפתחו לקבלת עצה וברכה.שיחר
 

כשהוא מותיר אחריו חלל  (0202)התבקש לבית עולמו ביום שלישי ו' בשבט ה'תשפ"א 
שנים. רבים ליוו את הצדיק בדרכו האחרונה.  92-ריק לבני העדה ותלמידיו הרבים. חי כ

נטמן לצד רעייתו בהר המנוחות בירושלים. בנו, ר' חי, מילא את מקומו בהנהגת 
 המוסדות.

 

רבות עם כ"ק האדמו"ר מלובבי'ץ זיע"א בענייני תורה וחסידות. כל פעם שהמכתב היה מגיע אל תיבת הדואר שרבינו היה בחו"ל התכתב כ

מבשרת ונחה על אדן החלון של רבינו. רבינו היה יודע לפי זה שהגיע המכתב מהרבי אל  –המרכזית בתוניס היתה באה ציפור בשם 'בובשירי' 
 בית הדואר, ויהי לפלא.

חורי )מצרפת(, סיפר כי כשהיה ילד קטן למד אצל רבינו. הוא עבר ליד מיחם מים חמים ובשגגה נשפכו עליו המים  למידו, הרב מסעודת

 הרותחים. כתוצאה מכך הוא קיבל כוויות בגופו. רבינו ניסה להציל אותו שלא יכווה, אבל לצערו הדבר לא עלה בידו. 
 

זלגו דמעות והוא ביקש מתלמידו, ר' מסעוד חורי, סליחה ומחילה על שלא הצליח לאחר כשבעים שנה! כשנפגש עם רבינו, עיניו של רבינו 
כל זאת בזכות גודל מסירותו ורגישותו להציל אותו מהמים החמים שנשפכו עליו כשהיה הקטן. זאת למרות שחלפו מאז קרוב לשבעים שנה! 

 לתלמידיו.

זמן הלידה המשוער היה בעוד כחודש. המשפחה ביקשה את ברכת שמשו הרב אפרים ס., סיפר: אחת מבנות המשפחה היתה מעוברת. מ

רבינו שהכל יעבור כשורה. רבינו הורה להם לקרוא בשבת הקרובה את כל ספר תהילים כדי שתזכה היולדת ללידה קלה. בני המשפחה ניסו 
את ספר תהילים דווקא בשבת הקרובה. להסביר לרבינו כי היא לא אמורה ללדת בשבת הקרובה אלא רק בעוד חודש. רבינו התעקש שיקראו 

 היה זה פלא שהלידה הקדימה את הזמן המשוער והאישה ילדה בן באותה השבת, בדיוק כפי שרבינו ראה.
כדו, הרב מנחם כהן, סיפר שכאשר רצה לעבור 'טסט' הוא התייעץ עם רבינו מתי הזמן הכי טוב לעשות 'טסט'. רבינו היה דוחה אותו מפעם נ

הפעמים הוא ניסה בכל זאת לעבור את ה'טסט' אבל לצערו הרב הוא לא עבר את המבחן ונכשל פעם אחר פעם. עד שפעם לפעם. באותם 
 ". ואכן הפעם הזאת הנכד עבר את ה'טסט' ללא שום בעיות.עכשיו זה זמן טוב. לך תעשה את המבחןאחת רבינו אמר לו: "

עליה לרבים. מצבתו הפשוטה נכתבה כפי רצונו בימי חייו מכיוון שביקש שלא ם לאחר פטירתו, ציונו הקדוש בהר המנוחות הפך למוקד ג

יכבדו אותו כלל. רבים נושעו מהתפילות על ציונו. פעם אחת הגיעה אישה שהיו לה כאבים עזים באוזניים. היא פנתה לרופאים והם חששו 
ד את ציונו של רבינו. כבר למחרת כשהגיעה שוב אל הרופא לדלקת רצינית שתפגע באוזניים וביכולת השמיעה שלה ח"ו. בצר לה הלכה לפקו

 נעלם כלא היה. -לבדיקה, הרופא התפלאה לראות שאין שום דבר באוזניים. כל מה שראה רק לפני תקופה קצרה

דרך מיוחדת  נו, הצדיק רבי חי שליט"א, סיפר מעשה מפעים נוסף שאירע אחר פטירת הצדיק: רבינו נגלה אליו בחלום וציווה עליו שיעשוב

לכהנים כדי שיוכלו להגיע אל קברו ולהתפלל. בדיוק באותם ימים, כמה גורמים בהנהלת בתי העלמין הציעו את עזרתם לעשות דרך מיוחדת 
 לכהנים לציון הכוללת כריתת עצים ובניית גדרות. היה זה לאחר כעשרים וחמש שנה שלא נגעו במקום זה. 

ת לספר סיפורים על הבעל שם טוב הקדוש. רבינו סיפר אודותיו ועל המופתים שזכו לראות אלו שהיו בינו נהג בצעירותו בכל מוצאי שבר

במחיצתו. מקובל אצל גדולי תלמידיו וצדיקים בכל דור ודור כי סיפורים אלו הם סגולה לכל הישועות, הן ביראת שמיים והן בגשמיות וסגולה 
 ה רבו של אליהו הנביא ושל רבינו הבעל שם טוב. לבנים. אחד הטעמים לכך משום שאחיה השילוני הי

 

כשם שיש מצווה להזכיר את שם אליהו הנביא במוצאי שבת, כך מצווה להזכיר את שם הבעל שם טוב הקדוש. בנוסף, החת"ם סופר אמר: "כל 
, כשרבינו ראה להפתעתו כאילו עוסק במעשה מרכבה". פעם אחת במוצאי שבת סיפר על הבעל שם טוב הקדוש -העוסק בסיפורי צדיקים

 הרבה את דמותו של הצדיק עומדת ליד המזוזה ומביטה בו בקורת רוח.
 )החומר באדיבות מכון 'ממלכת כהנים'(

 

הרבנית  אימו:רבי יוסף.  אביו:רבי עתוגי הכהן.  )מצד אימו(:זקנו 
הגאונים  מרבותיו:. )בת ר' שלום הכהן(הרבנית רבקה  אשתו:מברכה. 

רבי ווארגני יאנה זצ"ל  מתלמידיו:רבי נסים הכהן ורבי מכלוף יאנה. 
, רבי )ממשיך דרכו בהנהגת המוסדות(רבי חי  בניו:. )מח"ס 'תגידו לאבי'(

על התורה הקדושה  -דברי מרדכי מספריו:•שמואל ור' יעקב. 
זכרון •מערכות  -יערוך הכהן• חמד כהונה חי ש"ס•, )חמישה חלקים(

)שעתידים לראות אור עובדות והנהגות ועוד רבים בכתב יד  -דברים
 בעז"ה(.

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ְלָאִכים אֹו -ִאם ִראשֹוִנים ְכמַּ גָּ רַּ ן הַּ ְרְדכַּ  ןדָּ  בהָּ כֹה  י מָּ  "לזצן הַּ
 

 

 

 



 

 

  
 

 

 את הדברים התלבטתי אם לשתף אותם בבעיה שלי.
 

האם הרבי החלטתי שאין לי מה להפסיד ואז שאלתי: "
". "אנשיו של הרבי הביטו בי עושה ניסים גם לגויים?

ות גלויה. "כן, בטח". אחד מהם הנמיך את קולו בסקרנ
 ושאל: "האם אתה זקוק לנס?".

 

היה לי קשה מאוד לשתף אותם בסיפורי האישי אבל 
עשיתי זאת. מי יודע, אולי הרבי היהודי יוכל להושיע גם 

  אותי.
 

סיפרתי להם כי אני ואשתי נשואים כבר תשע שנים. 
דיעו לנו שלאחר הוספתי, כי בשבוע שלפני כן הרופאים הו

 שנים של ניסיונות וטיפולים, כי אין בידם להושיע. 
 

היינו שבורים ורצוצים. במשך כשבע שנים הסתובבנו בין 
רופא אחד למומחה אחר, בין פרופסורים בעלי שם 
בינלאומי ושיטות שונות. ועתה התבשרנו בבשורה איומה 

האומנם הכל הסתיים במפח נפש ולעולם לא נחבוק זו. 
 משלנו? ילד

 

אנשיו של הרבי הדריכו אותי: "אל יאוש. בפעם הבאה 
שתלווה את השיירה של הרבי, תעמוד ליד הדלת של 
המכונית, ותבקש מהרבי שיברך אותך בילד. לרבי יש 

 הכרת הטוב עבור כל מי שעוזר ועושה עבורו".
 

עשיתי בדיוק כפי שהדריכו אותי. עמדתי בדרכו של הרבי. 
שאלתי: "רבי, האם אתה מברך גם  כשרצה להיכנס לרכב

גויים?". הרבי השיב שהוא משתדל לסייע לכל מי שהוא 
יכול. סיפרתי בדמעות את סיפורי האישי. הרבי ביקש ממני 
לרשום על פיסת נייר את שמי ושם אבי, ואת שם אשתי 

 ושם אביה.
 

הזדרזתי לרשום את כל הפרטים, כפי שהרבי הדריך אותי. 
שנות הטיפולים הרפואיים והניסיונות מול עיני ניצבו כל 

 .ידעתי שזהו המוצא האחרוןשעברנו. 
 

תשעה חודשים אחר כך אשתי ילדה בן! חזרנו לכל 
הרופאים שטיפלו בנו כשהבן בידינו. הם הביטו במבוכה, 
השתתפו בשמחתנו ואמרו: "נס! לא הייתם יכולים לחבוק 

 ילד בדרך הטבע!".
 

מרת חיה נדהמה מהגילוי המפתיע. "תודה", אמרה לשוטר. 
"רגע", השוטר הוסיף. "הקוריוז הבא בטח יפתיע אותך עוד 

בהתחלה אשתי  קראנו לבן מנדל, כשמו של הרבי.יותר: 
מדוע לא תבחרו והמשפחה המורחבת לא הסכימו לשם. "

 ".שם אמריקאי טיפוסי, כדי שהילד ירגיש נוח בחברה?
 

עקשתי. אולי הוא לא ירגיש נוח בחברה. אבל "אבל אני הת
חשוב לי, שהילד יֵַדע שהוא נקרא על שם של רבי יהודי. כך 
יזכור לנצח שהוא נולד בזכות ברכתו של רבי יהודי וידע 

 להתנהג יפה ליהודים", השוטר סיים את סיפורו המדהים.
 

יורק. באותו בוקר, -מרת חיה היא תושבת רובע ברוקלין שבניו
היא מיהרה כמו בכל יום להגיע לעבודתה. לילדים היתה 

 הסעה עם האוטובוסים הצהובים הרגילים. 
 

הביטה בשעון והבינה שהיא מאחרת לעבודה. היא היא 
נכנסה לרכב ונסעה במהירות כדי להגיע כמה שיותר מהר 
לעבודה. היא הבחינה באיחור בשוטר שאותת לה לעצור 
בצד. פניו הקשוחות של השוטר הבהירו לה שהוא עומד לתת 

 לה קנס.
 

"דרך נפלאה לפתוח את הבוקר", חשבה לעצמה. "תעודות 
שוטר צעק בקול גדול. מרת חיה התחילה לחטט בבקשה!", ה

בתיק. הלחץ נתן את אותותיו והיא התחילה להפוך את התיק 
על כל תכולתו. "המסמכים האלה, תמיד כשאני מחפשת 

 אותם הם נעלמים", חשבה. 
 

לפתע עיני השוטר נתקלו בתמונת הרבי שהייתה תלויה על 
", שאל השמשה. "האם אתם קשורים אל הרבי מליובאוויטש?

 בסקרנות. 
 

מרת חיה היתה המומה לשמוע את הדברים. היא בחנה את 
תווי פניו של השוטר. הם ממש לא נראו יהודיים. היא השיבה 

 בחיוב, כשהיא תוהה מה הקשר של השוטר לרבי.
 

"אם כך, לא אתן לך קנס", השוטר סגר את פנקס הקנסות. 
ואני  למראה תמיהתה סיפר: "הרבי הזה עשה לי נס גדול,

 חייב לו". 
 

היא היססה אם לשאול את השוטר במה דברים אמורים. 
לאחר שאזרה אומץ, ביקשה: "אשמח לשמוע על הנס שהרבי 

 עשה לך".
 

השוטר חייך לפתע. רעש המכוניות שנסעו, לא הפריע לו. 
הוא הרים את קולו וסיפר: "הסיפור התרחש לפני מספר 

, שהייתי בתוכה, שנים. המפקדים שלי בחרו קבוצת שוטרים
שנהגה ללוות את הרבי בנסיעתו לקברו של חמיו, הרבי 

 הקודם מליובאוויטש". 
 

"הנסיעה היתה חוויה מיוחדת שלא הכרתי בתפקידי שמירה 
אחרים שהיו לי. בזמן שחיכיתי, עד שהרבי יסיים את 
תפילותיו, אנשיו של הרבי, שהמתינו גם הם, חשפו אותי 

 הכרתי". לעולם חדש של מושגים שלא
 

"באחת הפעמים שוחחו אנשיו של הרבי ביניהם בהתרגשות 
גלויה. הרגשתי איתם די בנוח והרשיתי לעצמי לשאול מה 

 פשר ההתרגשות". 
 

"הם הביטו בי רגע בספקנות, מתלבטים אם לספר לי את 
הדברים. לאחר מכן אחד, אחד מהם אמר: "הרבי עושה 

 יות ומיוחדות".הרבה ניסים מיוחדים. התרחשויות לא טבע
הם סיפרו לי סיפור מדהים על יהודי אחד, שהיה בצרה 
גדולה, והרבי חולל עבורו נס מעבר לגדר הטבע. כששמעתי 

ָאה לָּ ה ֻמְפלָּ צָּ  הַּ
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  צדיק חכם בן חזלה ז"ל                                       "ל צז שאול בן סילביהר'               ע"ה   תופחה בתסעידה                                                  יצחק בן חביבה ז"ל                   ז"ל    חי בן אסתראבי

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

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

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

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

                                   

 לע"נ

 תנצב"ה
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בא  פרשת

האמונה ולהשריש  להזכיר מצרים יציאת  זכירת – תזכור למען
פרטית בהשגחה

ïúùøôá(â âé)íúàöé øùà äæä íåéä úà øåëæ' ,

äáøä úååöî äøåúá åðéöî ïë ,'íéøöîî

' àéä íúéìëú ìëùíéøöî úàéöéì øëæ÷"äôñá åðéöîå .'

äçâùäá äðåîàä øñåç àåä 'íéøöî úåìâ' úåäî ìëù

å"ç úéèøô,äôéì÷ä ùøåù òùøä äòøô øîàù åîëå

'åìå÷á òîùà øùà 'ä éî'(á ä)äìôä åæ úéìëúìå ,

úåëîä úøùò ìëá íéàøåð íéúôåîáå úåúåàá ä"á÷ä

õøàä ìë ìò êìî àåä éë úåìâéäìå òãååúäì .א¯

ãâðëåíìåò úåøåãì íéøöî úàéöé øåëæì åðà íéååöî äæ

'õøàä áø÷á 'ä éðà éë òãð ïòîì' ¯åéøáãëå .

'ï"áîø'ä ìù íéòãåðä(äùøôä óåñá)øîàé ïëìå .ì"æå

íéúôåîá áåúëäõøàä áø÷á 'ä éðà éë òãú ïòîì...

¯ õøàä ìëá éðåîë ïéà éë òãú øåáòá øîàåúåøåäì

åãéá áëòî ïéà ,ìëá èéìù àåäù ,úìåëéä ìòë"à ...

àøåáä úðåîàá íéðîàð íéãò íéìåãâä íéúôåîäå úåúåàä

...äìåë äøåúáåíéîñøåôîä íéìåãâä íéñðä ïîåúàéöéë)

(õøàå íéîù úåëøòî ä"á÷ä ããéù íäá ñ"éø÷å íéøöîäãåî íãà

äìåë äøåúä ãåñé íäù íéøúñðä íéñðá,íãàì ïéàù

åðéø÷îå åðéøáã ìëá ïéîàðù ãò åðéáø äùî úøåúá ÷ìç

íéñéð íìåëù
ב

'íìåò ìù åâäðîå òáè íäá ïéà ,
.ג

äëåäéìãâ éáø ÷"äøäì 'ïç úåàåùú' øôñá áúë

ò"éæ 'õéðéìî(éúéìôäå ä"ã àøàå),ì"æå ,íéøöî úåìâ

והשלימהא. הטהורה  האמונה  תוקף  ישראל  בבני להשריש היה  העליונה  הכוונה  ה'דגלועיקר הרה"ק  שהביא וכמו ,

זי"ע אפרים ' וגם)מחנה ד"ה  שישדד (וארא מאוד תמוה  לכאורה כי זי"ע הק ' הבעש"ט  מרנא זקנו  שהקשה מה

וז"ל , אפרים' מחנה ה'דגל  ומבאר ה', אני  כי שידעו המצריים עבור נטויה  ובזרוע חזקה  ביד הטבע  מערכות הקב"ה

מצרים' מעשה  שעושים מצרים , בבחי' שהם אותם ישראל , על  קאי  בזה )'שבאמת שמאריך  הקב"ה(עיי"ש שרצה  והיינו ,

כל את מנהיג והוא  הכל  אדון הוא  ה'', אני 'כי לזכור ישכילו  הם  אף ביותר  הרחוקים  אפילו  ישראל  בני .שכל

הללו .ב. הרמב"ן דברי את ילמדו  ויום  יום שבכל  חסידיו  את מזהיר היה  זי "ע אהרן' ה'בית שהרה "ק ידוע

אותה ולהשריש לחזור הרבה וצריך כלל , היא זוטרתי מילתא לאו באמת האמונה קניין כי הוא הדברים  וביאור

זי"ע  ישראל' ה 'דברי הרה "ק  של  כאש  דבריו  הם כה  והלא וארא)בלבו. הפסוק (פרשת יב)על  ו ישראל(וארא בני 'הן

ידוע פרעה ', ישמעני ואיך אלי שמעו תקי"ט )לא הושע א(ילקוט  ובזכות נגאלו אמונה  בזכות באמונה , תלוי מונההגאולה 

ליגאל אםעתידים  כלומר  פרעה, ישמעני ואיך להאמין אלי שמעו לא ישראל  בני הן שאמר  זהו איך, אמונה  אין

הגאולה וחומר',תהיה  'קל  הוא אמונה פי ' שבתורה, וחומר מקל אחד זה  ופירש "י לשלחם, פרעה שנראהשישמעני

קל  ח"ו ,כדבר אמונה לו אין שיאמר  שבעולם  אדם  לך אין 'אמונה', בפיו שגור שמדברים  מי הואשעם  ובאמת

שבחומרות, ובטחוןחומרא  באמונה  שמח  להיות צריך  דואג, הוא  למה  מאמין הוא  באמת אם דעביד כי מה  שכל 

עביד. לטב רחמנא

את  להניא כוחו בכל  מתאמץ  הוא הרי האמונה מעלת לגודל  כי נח, ואינו  שוקט אינו הרע שהיצר עוד ומה 

ח"ו . המקרה ביד  שיתלה אלא האמונה  מבהירות האדם

כה משה 'ויאמר בכורות, מכת על  משה  כשהזהיר בפרשתן בהאמור זצוק "ל  מבריסק הגרי"ז  של  הנודע  וכביאורו

מצרים בתוך יוצא אני הלילה כחצות ה ' ד)אמר  ',(יא משה אמר 'כוברש "י, ולא הלילה' שמא בחצות - הלילה ' חצות

נאמר  שם בכורות' ב'מכת הם  עומדים כי מבהילים, והדברים הוא. בדאי משה ויאמר, פרעה אצטגניני ו)יטעו  (שם

בהם המכה ה' יד את הכל  וראו תוסיף', לא וכמוהו נהייתה  לא כמוהו אשר מצרים, ארץ  בכל  גדולה צעקה  'והיתה

ידקדקו שמא רבינו  משה  חשש ואעפי"כ  עתה, עד ריקם  חזר  לא מדברו אחד ודבר  שקדמו , המכות תשעת בכל 

חלילה , מקום  של  מכוחו  זה אין  ויאמרו שבידםב'שעה' השעות מורה  כפי 'רגע' באותו מדויק היה  לא הדבר ...כי

עד ומשונים ... שונים בתירוצים  האמונה לטשטש הרע  היצר של כוחו על  יראהללמדנו לא  מאמין שאינו שמי

עיניו לנגד הנגלה  את מעיניו .אף  בנסתר  אף הבורא יד  את רואה  האמונה בפלך האוחז  שזה  בעוד ,

לט )בפרשתןג. לד- ממצרים(יב הוציאו אשר הבצק את ויאפו יחמץ ... טרם  בצקו  את העם  'וישא כי , מצות עוגות

להתמהמה יכלו  ולא ממצרים  גורשו כי חמץ פותחיםלא  אנו הסדר' שב 'ליל  צ"ב וקצת להם', עשו לא צדה וגם ,
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זכר הן הסדר בליל  אוכלים שאנו  שהמצות משמע  דמצרים', בארעא אבהתנא אכלו  די עניא לחמא 'הא ואומרים

ישראל  בני שאכלו  מצריםלמצות שנות בארץ בכל כי צחות, בדרך ואמרו  ממצרים, צאתם אחר שאכלו ממה  ולא

עבדיהם את להאכיל  האדונים דרך כן כי 'מצות ', אוכלים היו מצרים שעבוד תחת להרא"ש גלותם חיים' 'אורחות (עיי'

עזרא') ה 'אבן בשם ויאפו , ד"ה  להגש"פ ומצפיםבפירושו מייחלים והיו הלז , ה 'יבש ' בלחם קצה  ישראל בני של נפשם והייתה ,

בילקעס ' פיינע  'פרישע לאכול  ונוכל  לחרות כשנצא פקידה' עת תבוא וטריים)'מתי ריחניים  הפסח(חלות בערב ואכן, ,

נפשנו ותתענג מצה, אכילת של  זו מ'גזירה ' גם  ננצל  ואז ממצרים  נצא הבוקר באור  היום למחרת הנה  – שמחים  היו

ללמדנו קבלתם ... לא ובילקעס  יצאתם  ממצרים  הנה , הקב"ה , גלגל  לזה  מעדנים , מיני ומשאר בשמן משוחות מחלות

כי היה לא בילקעס, ולא יבשות מצות לאכול  שהוכרחו שמה  להם  כשהראה  יושר, ונתיבות חיים  'עבדיםאורחות

המשיכו בצאתם  שאף  – וראיה להם , זאת הייתה  ה ' מידי אלא פרעה , של ברצונו  עלה וכך במצרים' לפרעה היינו

וכהנה . כהנה לאכול 

האדם , ילמד  עתומכאן , בכל לחשוב ולא בחלקו, שמח פלהיות במקום  השעה בזו הייתי פלוני,הלוואי במצב  לוני,

כי  יותר ויפה  טוב ומקובל מתוקן ומעמדי מצבי כל היה  שם  הייתי אילו  וכו'... וכו' פלונית במשפחה  פלונית, בחבורה

שבעולם טצדקי כל לו  יועילו  מקוםלא ובאותו ממעל , משמים עליו  ונגזר שנאמר כמה  - שיהיה ' הוא שהיה ו 'מה  ,

העולם כל  את להפוך לו  ומה  ילון, כי לו מה ה ', מיד הכל  ואם  לו ... המפריעים אותם  אחר ממקום כבר  יצוצו  החדש

ה'בוס ' אל  יפנה ומעמדו, מצבו  לשנות בכל(בעה "ב)– איש  כל  של  ומעמדו מצבו יהיה  מה והקובע המחליט שהוא

ירחם . אולי יחוס  אולי חייו, מימי ורגע  רגע

אלא ה'מזונות', לעניין רק אמורים הדברים בידי ואין שהכל האמונה את להחדיר  נועדה  מצרים יציאת סדר כל

הקב "ה אלא להרע , או להיטיב אנוש בן ביד  ויכולת כח  שום  שאין כן וכמו הטבע , ביד המתנהל  דבר שום  ואין  שמים ,

המעשים . לכל  ויעשה  ועושה  שעשה  הוא  בכל , מושל  הוא

צדיקים  שאמרו ח"ג)וכמו  יחזקאל באור בהרחבה מהדברים בפרשתן(חלק  ב-ג)בהאמור וישאלו(יב העם  באזני נא 'דבר

ומכופלת, רבה והפליאה מצרים', בעיני העם חן  את ה' ויתן זהב, וכלי כסף  כלי רעותה מאת  ואשה  רעהו מאת איש 

בחייהם' ש 'קצו עד ישראל  בני את שונאים  שהמצריים בשנים מאות וברש "י)הן ו  עתה(א והנה בפרך, בהם רודים  ,

הנה כי עוד, ומה  זהב... וכלי כסף כלי בגדיהם , את להם  שנותנים  עד בעיניהם... חן נושאים  והם אותם  אוהבים 

ישראל בני את להאשים  להם היה העולם  ומדרך ונאמנות, גדולות מכות תשע  שנה אותה בכל  ספגו המצריים

להתבונן  עלינו גם עולם... סדרי כל  נתהפכו  כיצד תמוה, מעתה  שנאתם , על  שנאה ולהוסיף  כך  כל  סבלו שמחמתם 

ישראל בני זאת שיקחו לצוות יכול  היה  לא וכי כליהם , את ישראל  לבני יתנו שהמצריים  הקב"ה  סיבב מה לשם

לשונם ... את המצריים  שיחרצו  בלא חזקה, ביד

האמונה , בהלכות נאמן פרק ישראל  בני את ללמד הקב"ה רצה  כי אםאלא, השני את אוהב  או  שונא אדם שאין

עליון בגזירת בליבם,לא השנאה את שהכניס  והוא הקב "ה, רצה כך כי אלא מעצמם ישראל  בני את מצרים  שנאו ולא ,

הוא מפורש  כה )ומקרא קה  עמו'(תהילים  לשנוא לבם  זהבהפך  וכלי כסף כלי ישראל  בני שישאלו הקב"ה  סיבב  ולזאת ,'

בעיניהם, העם  חן את ה ' ונתן  העליונהמהמצריים הכוונה  כפי הכל אלא  טבעית בסיבה  אינם  והאהבה שה 'חן' ...להורות

קה שבטי ואחיו  הצדיק  יוסף גבי במדרש  איתא יח)וכן פד וישב נתת '(בר"ר  וכשרצית לאהוב  בלבם נתת כשרצית

לשנוא כי בלבם אלא זאת עושה אינו ה 'שונא' וגם  לאהוב, בלבו  נותן הקב"ה  אלא מעצמו אוהב אינו ה'אוהב' כי .'

ב"ה . המלך  גזר כן

זי"ע סופר ' ה 'חתם  הרה "ק פירש ובאותות)וכך  ד"ה הגש"פ  שנאמר(תו"מ  ט-יב)במה ז את (לעיל קח אהרן אל 'ואמרת ,

ויבלע  וכו', לתנין יהי פרעה לפני והשלך בגמ 'מטהמטך ונתפרש מטותם', את צז.)אהרן נס,(שבת בתוך נס שהיה 

בלע ואז  מטות להיות התנינים כל  חזרו אתמטהשתחילה  זה,מטותםאהרן נס  נעשה  מה לשם  להקשות, ויש ,

כלל והרי  תנינים, בדמות כשהם מטותם  כל  את יבלע תנין בעודו אהרן  שמטה המופת בהראות די היה  לא מדוע 

למגנא' ניסא הוא בריך קודשא עביד 'לא – בידינו  רא:)(זוה מסור מקץ  לרמזר הקב"ה  שבא סופר , החתם  מבאר אלא .

הגדול 'לפרעה , 'תנין לעצמך קורא ג)הנך  כט  יחזקאל בידי,(עי' אשר 'מטה ' אם  כי - 'גדול ' ולא  'תנין ' לא  ה')אינך  ,(ביד

לכך הרשות ואת הכוח את לך  אתן אם  בלתי מאומה  לעשות בכוחך  .אין

הר"ן רבינו שמבאר וכמו כן, ייאמר ה 'טובה' בענין דבר)וגם וזה ד "ה הה ' הדרוש הר "ן, הקב"ה(דרשות עשה  לא מדוע 

שנדע הבורא רצה כי שלו. פה' ה'כבד את ממשה  להסיר והמנהיג נס  הבורא עלשהוא עלמא בהאי הנעשה  וכל  ,
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åðéîàäù äî äúéäúåéø÷îá,ìùåîä äéä äòøôù ,

¯ êøáúé åúçâùä é"ôò âäðúî íìåòäù ùéçëî äéäå

íìåòäù øîåà äéäå ,÷ãöå èôùîá ìëä(å"ç)åâäðîë

íéðåúð åéä ìàøùéù úåéäìå ,òáèä êøã éô ìò âäåð

.'åëå äæá åò÷ùðù èòîë åúìùîî úçú æà

úîàáåïééãòå ,êøåöä ìëë äæ íúëî åðøäèð àì ïééãò

åìà íéøåäøä ñéðëîù ,òøä øöéä åðéðéá ã÷øî

åðáìá
ד

úåéø÷îá äøáòä êøã ìò ïéîàäì
éãëáåה .

úàæ äëåáîî úàöìúàéöé' úà øéëæäì íéáéåçî åðà

íåé ìëá 'íéøöî
ו
,äîéìùä äðåîàä úà åðáø÷á ùéøùäì

ומלכותו הוא, ה' 'מתקבכלפי בזכות היה ישראל ' של  ומנהיגן 'מושיען - משה של  שכוחו נטעה שלא משלה ,

שכוחו הכל  יראו  למען שפה, וכבד פה  ערל הבורא עשהו כן על  טעם , וכל  צוף  נופת הנוטפות ואמרותיו  לשונו'

וחד  חד כל  – שלו הפרטי מצרים' ש 'יציאת אחד כל ילמד  ומכאן פיך'. עם  אהיה אנוכי 'כי – השמים  מן היה

טבעית סיבה באיזה  כלל תלויה אינה ב'קשריו בדיליה, או מרגליות המפיק בפיו להשפיע יכול אשר נמרץ ב'עסקן ' עיניו יתלה (ולא

שמים '.המסועפים') ב'דבר רק  אלא

בעליל ,ד . הקב"ה  את 'ראה' שלא אדם  לך אין כי דבריו, במשךובכלל  לו שהיה  מאורע  על להעיד  יכול  אחד וכל

הוא' אלוקים  'אצבע  וכי הפרטית ההשגחה  את בבירור  לראות שנוכח חייו אלאימי בשלו ...שהלב, נשאר 

הקודש בכתבי שנתבאר ספה "ק)וכמו  ובשאר להיות, ד "ה  וישב  פר' הפסוקים שמקום(שער כלומר, 'הערף ', אותיות 'פרעה' כי

טומאתו וכל  בעורף , הוא ללב להקיםאחיזתו המוח  בין  ומחיצה ' בבוראשי ,(ב'עורף')'חציצה  הברורה  האמונה דיעת

הלב לתוככי תכנס  לא  'ובהנהגתו, וזוהי דמו . בתמצית האמונה תתערב ולא 'הערף'יציאת , מקליפת שנצא - מצרים'

אומן. אמונת פי על  הנהגתנו  כל  להיות ללבנו היטב  היטב תכנס  באמונה  ידיעתנו  וכל  עולם, לחרות זו

זי"ע מליז 'ענסק  אלימלך רבי  הרה"ק  ביאר  ויאמר)וכך ד"ה  אלימלך  פרעה(נועם אל  'בא פרשתן בריש  הכתוב בלשון

אומרו  על  בזוה"ק  שהקשו  מה וידוע לבו', את הכבדתי אני ולאבאכי פרעה  מהולךאל  קשה גם  פרעה, אל 

' לדברו  טעם כשהוא כי הנתינת אף  הרשע כי ומבאר, פרעה . אל  לילך שלא סיבה זו ואדרבה לבו', את הכבדתי אני

רב לזמן  בקרבו מתקיים  ואינו שעה, לפי אלא מתעורר אינו  מוסר  דברי אליו  מדבר כשהצדיק או ה' נפלאות רואה

' – פרעה  אל  בא הקב"ה אמר  כן על  קיאו , אל  שב ככלב הוא יוםאלא אחר  יום טעמאבקביעות והיינו אני ', כי

תדיר  באופן  לעוררו  צריך אלא אחד... יום  בהתעוררות די אין וממילא  לבו , את אלהכבדתי לך נאמר לא כך  ומשום ,

האדם  צריך כמה  עד נלמד ומדבריו  בקביעות . משמעו 'בא' ואילו  עראי, לשון  הוא 'לך' כי עצמופרעה, את לעורר

ולעורר  השי"ת,ולחזור ועבודת שמים  יראת בענייני  והן הטהורה  האמונה בחיזוק  הן באמת , ויתעורר הלב  שיפתח  ...עד

ענהו הרבי, של  עיסוקיו הם  מה – רבינו ילמדנו זי"ע, מצאנז  חיים ' ה 'דברי הרה"ק  את הרופאים  אחד  שאל  פעם

אל ממוחו  גשר בונה  שהוא הד"ח לו  ביאר דבריו , לפשר הרופא ומשתמה  'גשר ', בבניית מתעסק  הנני חיים ' ה 'דברי

העורף )ליבו ית"ש .(מעל לעבודתו  משועבד  יהא הוא שאף  לבו, תוככי אל  במוחו אשר  הידיעות כל  את לחבר  -

והיה ממש , עיניך' 'בין הנכון במקומם מונחים ראש של התפילין אין שמא וחושש  מדקדק  שהיה למי אמרו וכבר 

אכן  - ממש  בדיוק  מכוונים  התפילין האם  שכיניו ארבעת את שואל היה ולאחמ "כ ולשם, לכאן ומזיזם מסדרם

עתה לראש , התפילין את היטב לתפיליןכיוונת ה 'ראש ' את ואחדותותכוון יחודו  בהם  שיש  הוא מהותם  כל  שהרי ...

האלה ... הדברים את ולליבך לראשך והכנס ממצרים , בהוציאנו עמנו שעשה ונפלאות ניסים ושנזכור בעולם, ית"ש 

מונחים שיהיו די אלאעלואין הראש ...בתוךהראש 

בפסוק ה . הלצה, דרך על  לומר  לימוד , צריכה שיחתו אשר  ז"ל  המוכיח הרב בשם כו)ומביא כ א' הוא (שמואל 'מקרה

הוא... טהור  בלתי שודאי הוא סימן במקריות ח"ו מאמין שכאשר פירוש  הוא', טהור בלתי

ש קמאי  המליצו אותיותמקרהוכבר מה'הוא – .רק

זי"ע ו. העבודה' ה'יסוד הרה "ק שכתב חכמים)וכמו כולנו ואפילו ד"ה  הגש"פ משמואל בשם  הוא וכן פ"ג , שלכל(ח"ד שכשם

מצוות  סגולת כך  לבבכם , אחרי תתורו  ולא – ציצית מצוות וכגון מיוחדת, סגולה  יש  המצוות מתרי"ג מצווה 

באמונתו . לחיזוק  האדם  את להביא בה והלימוד  מצרים  יציאת סיפור

אותם . ש'יחיה' עד מצרים יציאת בניסי ויעמיק  יתבונן אלא לחוד, שפתיים בביטוי בעלמא ב'אמירה' די שאין אלא

את  בלע  הלה אולם  מכאוביו, יעלמו ועי "ז למצוץ, 'כדור' הרופא לו ונתן בגרונו, שחש לאדם דומה הדבר למה  הא

מבל והמופתים,הכדור  האותות ה'מכות' סיפור את 'למצוץ ' צריך נמי והכי מאומה , לו הועיל  שלא פשיטא - למצוץ י

משובח . זה הרי מצרים יציאת בסיפור  להתבונן המאריך וכל
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äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéàå êøáúé åúàî ìëäù

äðåëá äòéñôå äòéñô ìë ,åððåë øáâ éãòöî 'äîå ,'åëå

åðé÷åìà 'äìù úåøúñðì úðååëîéúøàéá ì"æ åéøáã ô"òå .

ì"æø éøáã(.àì úáù)éë ¯ 'íéòøæ øãñ äæ úðåîà'

úåéäì äòéøæä ãåñ àåä äðåîàäìë äãé ìò úçîåö

íãàì úåáåè úåãéîä,åìöà ïéîéé÷úîå ,äðåîàä àìåì éë

ïéùîëð åòáè ãöî 'éôà íãàáù úåáåè úåãîä ìë

íéáø íéîé åãîòé àìå.ì"ëò .

êëåò"éæ ÷ñáòèéååî î"îø ÷"äøäî àúéàõøàä éøô)

(ïúùøôáä"á÷ä ãéáëä òåãî íòèä øàáì åàåáá

ìëä äéäù ,íéèôù íäá äùòå åéãáòå äòøô áì úà

àåä 'ä éë åòãéå åéúåàìôðá ìàøùé éðá åçéùé ïòîì

åãáìî ãåò ïéàå íé÷åìàääçâùäá ìäðúî íìåòä ìëå ,

âôéå ,íéòùøî ÷åçø úîàá äðäå' .ú÷ã÷åãîå úéèøô

åæë úéèøô äçâùä ïéîàäì íáì,åòáöà ó÷åð íãà ïéàù

íà éë ,÷øæð ïáà íåù ïéàå ,ø÷òðå ùáé áùò íåù ïéàå

åì éåàøä íå÷îå ïîæá
ז

äðè÷å äìåãâ äòåðú íåù ïéàå ,

úçúå õøàáù úåâøãîä ìôù ãò ïåùàøä íåöîöä ïî

åãåáëìå åîùá åúîëç éôë êøáúé åúàî ìëä ,õøàì

ì"ëò ,'êøáúé åúãîå åúîëçå åúå÷ìà úåìâìח.

עביד לטב רחמנא דעביד  כל – גדול  ברכוש  יצאו  כן  ואחרי

ïúùøôá(á¯à é)äòøô ìà àá äùî ìà 'ä øîàéå' ,

åéãáò áì úàå åáì úà éúãáëä éðà éë

éðæàá øôñú ïòîìå ,åáø÷á äìà éúåúåà éúéù ïòîì

íéøöîá éúììòúä øùà úà êðá ïáå êðá,'é"ùøáå

מחמדים, וכולו ממתקים חיכו  טוב , בכל מלא ארמון לו שהיה אחד לעשיר משלו  נשא זי"ע  חיים' ה 'חפץ הגה"ק 

והיה משמר , מכל  עליה  שומר  היה והעשיר וזמרה, בנעימה  מזמרת שהיתה ביותר חכמה  ציפור לו  היה כן ַָכמו

אחד  את והעמיד  עסקיו, לצורך תבל ברחבי ארוך למסע לצאת גביר אותו הוצרך לימים  יום. בכל עמה  משתעשע

לשמירת  הנצרך כל  את הכתב גבי על  העלה העשיר חפציו, וכל הבית שלמות על  המשמר על  לעמוד ממשרתיו 

את  לו  כתב חביב ואחרון ביומו , יום מדי יעשה אשר המעשה את המשרת ויזכור ידע למען - הבית וענייני חפצי

ביומו יום דבר  ה'פיתקא' את שיקרא עליו ציוה  הדבר ולחיזוק וכו', מאכלה סדר  היאך - יקירתו  ציפורו  עניני  כל 

כמהפכת  כולו  הבית את בראותו עיניו  חשכו ממסעו העשיר  כשחזר עליו. מוטל  אשר כל  את ח "ו ישכח  לא למען

ויגער למשרתו האדון ויקרא משתכחין', ולא דאבדין על  'חבל  – שמתה  הציפור על  צערו גבר וביותר ועמורה, סדום

לא  לאמר המשרת  נענה ברעב. שמתה  עד החיה הציפור  את האכיל  שלא מה על  ובפרט הבית, את שהזניח  על בו 

לאיזה אפנה טרם אני' 'מודה  אמירת לאחר תיכף יום של  בוקרו ובכל  ציוויתני', אשר ככל 'עשיתי כי תלונותיכם  עלי

פיתקא... בהאי הנכתב כל את רב בדקדוק התיבות בהבעת רב בעיון קראתי  אחר דבר

ידי  יצאנו שבכך ולחשוב  מצרים, יציאת בזכירת התורה  מפסוקי יום בכל  לקרוא כסיל , משרת לאותו  נדמה  ובל 

השלימה . לאמונתו הלב את לעורר הלב', כנגד  'שימה שיהיה הוא העיקר אלא חובה...

אמר,ז . דבריו ובתוך פרטית השגחה מענין ודיבר  הק' תלמידיו עם זי"ע מליז 'ענסק  אלימלך רבי הרה"ק ישב פעם

השגחה יש גללים, ומטילה עיר של  ברחובה מהלכת שפרה שעה  שאפילו עד הפרטית, ההשגחה  רבה כך כל 

מאוס דבר שאף שייך היאך הבין לא הדברים  את ששמע התלמידים אחד הגלל . את תטיל  מקום באיזה  מדוקדקת

בעלמא. מקרה  אלא ואינו מלעילא, מושגח כזה ופעוט

באישון תלמיד אותו התהלך ימים  כמה  הקרקע ,כעבור פני על שהיה ובכפור בשלג והתבוסס  העיר  בחוצות ליל 

רגלו נתקע נפילתו  כדי תוך נשיה. לתהום בדרכו  הר  במורד להתגלגל והחל  מדרון  במקום  משים מבלי דרך ולפתע 

שאין  וראה למיתה, מליפול  בעדו שעצר החפץ  מהו  התלמיד בדק ניצלו. וחייו  מנפילתו נעצר ועי"ז נוקשה  בדבר 

למקומו שיגיע בהמה  גלל  עם  אף  הקב"ה מדקדק  כמה  התלמיד הבין עתה בקור. שקפא בהמה של  גלל  אם כי זה

'השגחה לדעת הראית כבר עתה נו, לו, ואמר הרה"ק נענה בהכנסו , מיד הקדוש , רבו לבית התלמיד מיהר  הראוי.

היא. היכן עד פרטית'

זי"עח. יוסף ' יעקב  ה'תולדות הרה"ק  עם  זי"ע  הק' הבעש"ט דיבר  הבעש"ט )פעם של לדרכו  התקרבותו האמונה(בטרם בעניין

אמר הדברים ובתוך ינוע, והיכן ינוח היכן מיוחדת פרטית השגחה  יש  שבעולם דבר  כל  שעל  פרטית, בהשגחה 

בענייניולו  מה  דבר לו לרמז ורוצה אליו 'מדבר' הקב"ה אלא  ח "ו מעצמו  זה  אין לאדם שיארע  ומקרה מאורע  .שבכל

לתקן, משהו לך יש  ישראל 'יק לו, ואמר הבעש"ט אל  ופנה כלים, מתקן שהיה  אחד נכרי הגיע  הדברים כדי ובתוך

הגוי, לו אמר  שוב תיקון, שצריך כלי שום  לו שאין ואמר  הבעש"ט  חזר תחפש, הגוי לו אמר  בלאו , הבעש"ט השיב
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éú÷çéù ¯ éúììòúäò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàáîå .

(éúììòúä øùà ä"ã î"åú)÷çù øùà '÷åçùä' ìù åúåäî

õøàá åðéúåáà úåéäá äðä éë ,íééøöîä ìò ä"á÷ä

íááìá úåìòì ìåëé äéä ,òùøä äòøôì íéãáò íéøöî

Y 'ä íò íäì äëë òøéà äî ìò ,úåéùå÷å úåäéîú©

ãåáòùä úéìëúá íéãáòåùî úåéäì ,ìàøùé éøåëá éðá

ãò íäéðáå íä åøàùéù äàøð äéäù ïôåàá ,íééøöîì

,íéøöîá äòøôì íéãáòåùî úåøåãä ìë óåñ,èøôáå)

¯ íç ìù åàèç ìò ìì÷úðù àåä 'ïòðë' ìù åéðá éðáî äòøô éøäù

òøéà ãöéëå ,(åë¯äë è úéùàøá) 'åîì ãáò ïòðë éäéå ...ïòðë øåøà'

(íù ìù åéðáá íéãáòúùî íç ìù åéðáùäî ìò ,àìôé ãåòå

úåðùá íéøöîì òéâä íìåòá äéäù áäæäå óñëä ìëù

ìëåà íù úåð÷ì åàá ìáú éåö÷ ìëî éøäù ,áòøä

äçôù' ïéòë àåä äæ ìëå ,áòøä úåðùá íùôð áéùäì

.'äúøéáâ ùøéú éë

íðîàìåãâ '÷åçù'ù äìâúð 'íéøöîî ìàøùé úàöá'

íäì äàøäù ,íééøöîá 'ä ÷çùåìéàëíä

,äùòîìå ,íîöòì áø øùåòå ïåä íéøöåàøáã úéìëú

ìàøùé éðá ìù íäéãéì òéâé æìä øùåòäå ïåää ìëù äéä,

'ìåãâ ùåëøá åàöé ïë éøçàå' àøåáä úçèáä íééå÷úå

(ãé åè úéùàøá)åãáòúùðå ìàøùé éðá åãøé àôåâ äæ íòèîå .

åùòéå ,ìåãâ ùåëøá åàöé ãåáòùä øîâáù éãë ,íéøöîì

íéâã äá ïéàù äìåöîë íéøöî úà(:è úåëøá)àöîð ,

éë äéä àì ìàøùé éðá ãåáòùá íéðô øúñää ìëù

.íúáåè úéìëúì íà

åäæå'éú÷çéù' øùà úà Y 'íéøöî úàéöé øåôéñ' úéìëú

äæ ìë äðä éë ,íéøöîá(íãåáòùå òáåùäå áòøä)êøà

úà åàø àì ìàøùé éðáî äáøäå ,äðù 'ëå úåàî 'âë

ïéîàîä ìáà ,äòøä éîéá åúî óàå åãìåð àìà äáåèä

ìëä äùò àåäå Y 'äéäéå äåä äéä' àåä àøåáäù òãåé

,ïåáùç éô ìòìòù íéøöî úàéöéá øôñì åðéìò äæì

ìëì ìàøùé éðá ááìá äøåäèä äðåîàä òá÷ú äæ éãé¨©

ä"á÷äù øåøéáá åòãé äøúñäå ïåéñð ìëáù ,úåøåãä

ïéà äùòî úòùáù àìà ,íúáåèì úåáéñä ìë ááåñî

íúãåáòå ,äðåéìòä äâäðää éëøã ïéáäì 'íãå øùá' éãéá

äáåèì ìëäù ïéîàäì àéä
ט

ù"áúé åéãñçì úåå÷ìå
י
.

הקב"ה הכריז  קול ' 'בת מה השמעת ל 'תולדות', הבעש "ט אמר אז תמצא, כהוגן תחפש אם  ישראל 'יק ישראל 'יק

אפילו כי לך, ודע לתקן, כדי בהם  יש  מה תמצאו כבר כהוגן במעשיכם  תפשפשו אם – הגוי של מפיו באזנינו 

לאדם נראה  אם שגם  אותי לעורר שבאו דידן, במעשה  וכמו השמים, מן קריאה  יש  בזה  אף  עימך מדבר כשנכרי

דברים ימצא כבר הנפש  בחדרי היטב יחפש אם אך 'תיקון ' שום צריך ואינו בדרכיו ותמים במעשיו שלם שהינו 

על גם פרטית השגחה  יש וכי ותמה דבריו, את לקבל מיאן ה 'תולדות' לתקנם ... ושעליו מושלמים  שאינם  הרבה 

הבעש"ט, לו נענה דבריו, לקבל  יכול  שאינו  לבעש"ט  ואמר  לשמעם, שצריך ולמי הצורך במקום  לאמרם  הנכרי דיבורי

איני תאמר  אינייכולאל  תגיד לדרכו .רוצה, ופנה הבעש "ט מעם ה'תולדות' ויצא ...

ה עגלה' 'בעל ראה משם הקשבדרכו וכל  פיה על  העגלה  כל את הפך זה ו'שלא-מזל ' ותבן, קש  מלאה עגלה מוביל 

שקוע היה ה 'תולדות' אך העגלה, את להרים לו ויעזור  תקים' 'הקם שיקיים העגלה  בעל  ממנו ביקש  חוצה , נשפך

אל הגוי לו השיב המשא, עלי כבד  כי  יכול , איני בטענת הגוי מן והשתמט בדבר, להתעסק פנאי לו היה ולא בשרעפיו

איני אינייכולתאמר תגיד תוכל, תרצה  אם הבעש "טרוצה, דברי לצדקת ומופת אות בהם וראה  הדברים בו ונכנסו  ...

על לו  להראות השמים מן 'בשליחות' אליו נאמרו הגוי ודברי מדוקדקת, פרטית השגחה בו שאין דבר  לך שאין הק'

הבעש "ט אל  וחזר עקבותיו על שב ומיד  הפרטית, ההשגחה הקדושים)תוקף מתלמידיו ולהיות אליו  להתקרב לבבו נהפך .(ובזה 

ושקול,ט. מדוד והכל  האדם, של  לטובתו אלא אינה  צער וכל  אצבע' 'נקיפת כל  כי אחת ודע , 'טיפה' אפילו  ואין

לאבדון שהולכת צער כי של הבכורה, בקדושת להתקדש  'הבכורות' שזכו הטעם מקעלעם' ה 'סבא ביאר וכך ...

אח "כ זכו זו נפש עגמת וכנגד הם , אף  ימותו שמא וצער פחד להם היה  מצרים בארץ  בכור כל  ה' שהיכה  לעת

ישראל מבני ויחיד יחיד כל  אלא בפחד , שרויים  היו הבכורות רק  שלא תבין תתבונן כאשר ובאמת, הבכורה. לקדושת

וכדכתיב לקדושה , זכו הם  ואף  המכות, בשאר בפחד שרוי ג)היה ב שלבכורות (ירמיה מכיוון מ "מ  לה', ישראל  'קודש 

צער היה זכותוספת כן קדושהעל  .לתוספת

זצ"ל  סורוצקין זלמן רבי  הגאון ביאר לתורה )וכך  בפרשתן(אזנים  שנאמר יג)מה  הבתים(יב על לאות לכם  הדם 'והיה 

זה 'דם' כי מצרים ', בארץ  בהכותי למשחית  נגף  בכם יהיה ולא עליכם  ופסחתי הדם  את וראיתי שם אתם אשר

מצרים, בשעבוד יהודי דם נשפך זה בבית כאן כי  ולסימן לאות שעמדוהיה  הם  הם וסבל בעינוי הכאות ואותם

למשחית  נגף יהיה  שלא  לשמירה  ...להם 



בא פרשת - הפרשה æבאר

æ"éôòáåúëä úà ñ"úçä øàáî(æ¯å å÷ íéìéäú)åðàèç'

íéøöîá åðéúåáà ,åðòùøä åðéååòä åðéúåáà íò

åøîéå êéãñç áåø úà åøëæ àì êéúåàìôð åìéëùä àì

,'ââåù'á äøéáò åðééä 'àèç' éøäù .'óåñ íéá íé ìò

'ãéæî'á àåä 'ïååò'å(:åì àîåé),íéøöîá åéäù åðéúåáà äðäå

äéä àì ,íîò àøåáä éëøã ìò íäì äù÷åä íà óà

íà éë íäì äæåðàèçåàø àì ïééãò éøäù ,ââåùá ¯

åðúðåîà ùìçú íà ,åðçðà ìáà ,íúáåèì 'äðëä' ìëäù

¯ àìà ââåùë úàæ áùçé àì øúñä úòùáåðéååòä

åðòùøäåù øçàî ,íòèäå ,ãéæîáàì íéøöîá åðéúåáà

êéúåàìôð åìéëùäéåìéâ úà íðéò ãâðì åàø àì ïééãò ,

ùåëø ìë íò íùî úàöì íä íéãîåòù 'ä éëøã ÷îåò

ïë ìò ,äæóåñ íéá íé ìò åøîéåíäéøçàìù úåøåãä ìáà ,

ä"á÷ä äùòù íéñéðä ìãåâ úà åòãéå åàø øáëù

éë úòãìå ïéáäì íäì ùé ïë íà ,íéøöîá íäéúåáàì

äáåèä áåøì äðëäå äîã÷ä íà éë åðéà éùå÷ ìë

.'éç íãà ïðåàúé äî' ïë íàå ,íäéìò àåáì äáåø÷ù

ïéðòëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî äæä'ô)

(à"ìøú ùãçäàøîâá àúéà äðäã ,(:æî÷ úáù)éáø'

ø÷òéà åäééøúá êéùîéà íúäì òì÷éà êøò ïá øæòìà

àø÷éîì àòá àøôñá éø÷éîì í÷ àúà øãä éë äéãåîìú

éîçø ïðáø åòá íáì äéä ùøçä øîà íëì äæä ùãçä

,ì"äæá øàáîå .'åãåîìú øãäå äéìòúåùãçúä ìë éë

íãå÷î øúñä ùéùë'íáì äéä ùøç' íãå÷îù é"òå ,

éøäù ,'íëì äæä ùãåçä' ë"çà äùòðíéøöîì åãøé êëì

úåìâä øçàì àáù äìåàâä øåàì åàåáéùàåäù

'úåìâ'äå äøúñääå éùå÷ä ìëù øîåìë .ë"ò ,úåùãçúää

.äòåùéå äìåàâì äðëä àìà íðéà

ביותר לרחוק  אפילו  מחכה הקב"ה – נידח  ממנו ידח  לבל

ïúùøôá(åë¯ãë é)åëì øîàéå äùî ìà äòøô àø÷éå' ,

íâ âöåé íëø÷áå íëðàö ÷ø 'ä úà åãáò

åðîò êìé åðð÷î íâå 'åëå äùî øîàéå ,íëîò êìé íëôè

דכתיב הא זי"ע , קלוגער שלמה רבי הגה "ק בשם  לאמר שמעתי זה  י)באופן כד  לבנת (להלן כמעשה רגליו  'ותחת

במעשה משועבדים שהיו ישראל , של  צרתן לזכור השעבוד בשעת לפניו היתה  'היא חז"ל  מדברי  רש "י והביא הספיר',

ישראל , בני סבלות תוקף על המורים לבנים לאותם יקרה אבן שהיא 'ספיר' עניין מה  תמוה  לפי"ז  ולכאורה  לבנים ',

ממעלאלא בשמים יתירה  חשיבות  לו יש ישראל  על העובר וקושי צער יקרות שכל באור מזהירים  אלו ו 'לבנים' ,

מאד... עד המאירה ספיר  כאבן

נפש,י. לרצחו  שבקשו שודדים חבורת עליו  והתנפלו ביער  הלך שפעם  סיפר, זי"ע מסאסוב לייב משה רבי הרה "ק

של ביתו אל  לסור  תדיר נוהג היה  ומלפנים  היות הרמ"ל , את הכיר שהוא השודדים, ראש לשם  הגיע לפתע 

ולהשקותם, להאכילם שבעולם בריה  כל  בפני לרווחה פתוח היה לייב משה  רבי של  ביתו שהרי ולשתות, לאכול  הרמ "ל 

בני  גם  נמצא ושם מסתתרים, אנו  שבו  דירתנו מקום אל  אקחך אלא נפש, להרגך יכול  איני כי לך דע  לו, ואמר 

אטום היה  הילד  של  מוחו אך הילד, את ללמד  לייב משה רבי התיישב ואכן תורה, 'מעט' שתלמדנו אני  וחפץ  הילד 

את  בוחן היה ביתו, אל  השודדים ראש  - הילד  אבי בחזור ערב בכל  שלמד , ממה דבר וחצי דבר הבין ולא וסתום ,

ולא  שותק  היה  הבן אך נמרצות, מכות בו מפליא היה מאומה הבין שלא רואה  היה  וכאשר שלמד , מה  כל  על  בנו

רבי  את אביו שחרר הילד, של  במוחו דבר נקלט ולא שבועות, מספר  משעברו כאב. מחמת אחת גניחה אפילו גנח 

יישוב . למקום הדרך את שיורהו הנער  את עמו ושלח לחפשי , לייב משה 

קשות, כה אותך הכה אביך אשר בעת ולשתוק איתן לעמוד  יכולת היאך הנער , את לייב משה רבי שאל  בהליכתם 

להחריש - השודדים חבורת בבית שמלמדים  הראשון כלל  זה  הרי  הנער, לוכדיםענהו  הצבא שאנשי בשעה  לענות ולא

מתחזק הינך  כח באיזה  ידעתי לא ועדיין  ושאלו , הרמ "ל  המשיך השודדים . משכן היכן  מאתנו יבינו שלא כדי אותנו...

ובקרוב עולמים  ולעולמי לעד  מכה המכה  שאין ולזכור לידע  א'. לימדונו, כללים  ג' – הילד הסביר  החלמיש , כצור לעמוד 

לטובתו וודאי הבן' על האב 'רחמי סוף  וסוף – רחומו 'אביו' הוא שהמכה ב'. הרווחה. ותבוא יחדלו שהמכות הזמן  יבוא

בקרבי. רוחי תתחזק וממילא האחרונה, המכה  היא שזו לנפשי אנכי מדמה ומכה  מכה  בכל  ג'. הוא, ולהנאתו

ואמר, הרמ"ל  נענה ומוכהלימים מיוסר שהוא בשעה  אף האמונה , עבודת דרכי למד  זה  לדעת שמינוקא  ראשית, ,

הוא  אותו שהמכה לדעת שנית, ומאושרים . טובים לחיים ויזכה הגלגל  עליו יתהפך ועוד קץ' ראיתי תכלה ש 'לכל 

האחרונה, היא זו מכה כי בלבו לחשוב עליו ושלישית, מרובים , וחסדים גדולים ברחמים והכאתו  שבשמים , אביו 

טובים ... חיים לו נכונים  ואילך  ומכאן



בא פרשת - הפרשה באר ç

øòâåì÷ äîìù éáø ÷"äâä áúë ,'äñøô øàùú àì

ò"éæ(äøåúä úîëç)íùì ïðåáúäì éåàøä ïî äøåàëìù

úà úåëäì åîöòáå åãåáëá ãøéì ä"á÷ä êøöåä äî

úà çìùì äöøúð øáë òùøä äòøô éøäå ,úåøåëáä

ù÷òúäù àìà ,óèä úà åìéôàå åöøàî ìàøùé éðá ìë

,ø÷áäå ïàöä åëìéù íéëñä àìù ¯ ãçà øáã ìò

äëî ä"á÷ä àéáä úåîäá øåáò éëå äåîúì ùé äúòîå

,àìà ,åæë äìåãâúåøåãì ìàøùé áì ÷æçì ä"á÷ä äöøù

,äãéúòä äìåàâì íééåàø åðà ïéà åøîàé àîù ,íéàáä

úåîäáä ìò åìéôà øúååî åðéàù íäì äàøä äæì...

Y 'úåîäáë åðàå íãà éðáë íéðåùàø' åøîàú íà óàå

òøâé àìå íéøöî úàéöé ììëá äîä 'úåîäá' íâ éøä

ìàøùé åîò áäåà ä"á÷ä éë ,ì"çø äîäáë àåäù éî

.ãçàå ãçà ìë ìù íúáø÷á õôçå

úåàøåðä"á÷ä áäåàù äáäàä ó÷åúå ìãåâá åðéöî

ìàøùéî ùéàå ùéà ìë úàיאùøãîá àúéàãëå .

(ä èé ø"åîù)úà ìåäîå êì åì øîàå äùîì 'ä àø÷'

,ìåîì íäéìò íéìá÷î åéä àì ïäî äáøäå ...ìàøùé éðá

äùî äùòù ïååéëå ,çñôä äùòéù äùîì ä"á÷ä øîà

åøæéô íäå íìåòä úåçåø òáøàì ä"á÷ä øæâ çñôä úà

óãåð äéäù 'éìö øùá' çéø úà õøàä úåôðë òáøàá

øîàðù ,çñôä ïáø÷î(æè ã íéøéùä øéù)éàåáå ïåôö éøåò'

.íåé íéòáøà êìäî ÷çøî éãë êìåä åçéø äéäå ,'ïîéú

åñðëúð çñôä øùáî ìåëàì ìàøùé éðá ååàúðù ïååéëå

,êçñôî åðìéëàä êîî äù÷áá åì åøîàå ,äùî ìöà

ãéî ,ïéìëåà íúà ïéà ïéìåîéð íúà ïéà íà ¯ íäì øîà

,äìéîä íãá çñôä íã áøòúðå ,åìîå ïîöò åðúðä"á÷äå

åëøáîå å÷ùåðå ãçàå ãçà ìë ìèåðå øáåò,øîàðù

(å æè ìà÷æçé)ééç 'êéîãá úññåáúî êàøàå êéìò øåáòàå'

,äúò .'äìéî íãá ééç ,çñô íãáùøãîä éøáãá àð åðéá

åàá àì äùî ìà åàáù ïúåà ìë éøäù åììä)øçàî

(íîöò ìåîì áåèä íðåöøá äéäùåçéøäù øçàî àìà

åì ååàúðå øùáä çéøë"ë ä"á÷ä íäá çîù ë"éôòàå ,

äøéúé äáéçá å÷ùåðå ãçàå ãçà ìëì ïìèðù ãòïàëî ,

øùàá ìàøùé øá ìëì ä"á÷ä äôöî äîë ãò äàøð

àåäיב.úåçåúô úåòåøæá åìá÷é ãéî áåùé íà Y

äúòî'äáåùú éøòù' åìòðð éë øîåì íãà ùàééúé ìà

àåèçì ìéãâäù øçà åéðôá
יג
,íéîùáù åðéáà éë

הקב"היא. שאוהב כאהבה לכה "פ  ביותר הגדול  הצדיק  את  לאהוב שאזכה הלוואי אומר , היה  זי"ע  שהבעש"ט ידוע 

ביותר . הגדול  הרשע  את

זי"ע  מראפשיץ  הרה"ק  שמפרש וכמו  שבשמים, אביהם אצל  ישראל  של  חיבתן גדלה  כמה  עד וראה קודש בא (זרע

ה') ויאמר פרשתןד "ה בריש  א-ב)האמור תספר(י ולמען וגו', עבדיו  לב ואת לבו את הכבדתי  אני כי פרעה  אל  'בא

הטומאה לגודל  פרעה  לבית להיכנס  רצה לא רבינו משה הנה כי במצרים', התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני

הקב"ה  לו אמר ולזה  שם, עמי'שהיתה בא לחבירו שאומר 'כביכול  פרעה , אל  כן בא  גם  ובעצמו  בכבודו  הקב"ה כי ,

בני  כלפי ית' לו  שיש האהבה מרוב  שם, במדרשהיה וכדאיתא חביביו. ה )ו טו שמעון,(שמו"ר רבי 'אמר בפרשתן

לגאלן בשביל  טומאה  ובמקום טינופת ובמקום  כוכבים  עבודת במקום  הקב"ה  שנגלה  ישראל של  חיבתן והביא גדולה  .'

שם , שוכן  שהוא ראיה עבדיולו לב  ואת לבו  את הכבדתי אני ליבם '.כי ומכביד שם שוכן כביכול  שאני 'נמצא ,

למשה לומר הקב"ה במצריםוהוסיף התעללתי אשר את בנך  ובן בנך  באזני תספר הוא למען 'התעללתי' כי והיינו  ,

' כביכול  עצמו הקטין שהקב"ה וכלומר , קטן, ותינוק  ויונק  עולל  לצרכיכםמלשון וערך שיעור שאין כזו  לקטנות '.וירדתי

המצוות'יב . ב'ספר  הסמ "ג בדברי ללמוד יש נפלא הבורא)חיזוק עבודת הלכות ג, להם,(מ"ע דרשתי זאת יותר 'עוד כי

צדיק, מאדם תפילין  שיניח  רשע  באדם  הקב"ה דרך חפץ ולישרם לרשעים זכרון להיות נצטוו  תפילין ועיקר

בתפילין  כי  וחזקה , גדולה  ראיה והבאתי ימיהם , כל  שמים  ביראת שגדלו מאותם וחיזוק 'זכר' צריכין  הם ויותר  ֵֶטובה ,

בה וכתוב הכתוב בה  ששינה  מאחת חוץ  'לטוטפות', כתוב אחת ובכל פרשיות ארבע  ט )יש יג ללמד (שמות 'ולזכרון',

זכר '. יותר שצריכין  לאותם  תפילין חיוב ֵֶשעיקר

בפרשתןיג. הרא"ש  שפירש מה  וראה  כב)הבט כדרך (י  חושך במכת האפילה ימי בשלשת ואבירם דתן מתו לא מדוע

כי – הללו ימים בג' ישראל בני רשעי כל  הגאולהשמתו מן נתייאשו  לא  רשעים  שהיו רשעאעפ "י שאף הרי ,

מגאולתו מתייאש אינו אם  ואבירם הנפש)כדתן בגלות הפרטית מצרים ש 'ישראל(יציאת מפני השלם, תיקונו לידי יבוא לבסוף 

הוא' ישראל  שחטא פי על  מד.)אף  מלומר(סנהדרין וחלילה הפרטי . מצרים  בתוככי אפילה ' ימי  ב'שלושת  מת אנכי הנה 

שלי...,שלי  ב'מצרים' לעולמים  אשאר שכבר הנראה מן יכולתי, ולא פעמים  וכמה כמה  זה  ניסיתי כבר שהרי
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øúåéá íé÷åçøì åìéôà äëçî
øåîàäîיד ãîìå àöå ,

ïúùøô ùéøá(à é)úà éúãáëä éðà éë äòøô ìà àá' ,

íòèå äáéñ àéä åáì úãáëä éëå ,äåîú äøåàëìå ,'åáì

åéìà êìé àìù úðúåðä àéä äáøãà ,äòøô ìà àåáì

úà àéöåäì äùî ìå÷á òîùé àìå åáì ãáë éøäù

.íéøöîî é"ðá

àéáîåò"éæ à"ãéçä ÷"äâä(íéîåã÷ ìçð)é"úëá àöîù

÷åøúñà äîìù åðéáø(ï"øäå à"áèéøä ìù åøåã ïá)

é"ôòà ïåùìî àåäù 'éë' ùøôì øùôàùטוàá' øîåìë ,

äòøô ìàéô ìò óàåáì úà éúãáëäù'.åìéôà éë

äáåùúá øåæçì ìåëé òùøä äòøôú"åùá àúéà êëå .

è"îéøäî(ç 'éñ ç"åà)äøîàå ìå÷ úá äàöé'ù óàù ,

íéááåù íéðá åáåùטז'øçàî õåç(.åè äâéâç)íå÷î ìëî ,

åúåà íéìá÷î åéä áåùì àá 'øçà' äéä íàáúë ïëå)

(äúöé ä"ã à"ç à"ùøäîäéðôá ãîåòä øáã êì ïéà'ã

àøîâá æîøð ïëå .'äáåùúä(:åô íéçñô)øîàéù äî ìë'

àåäù ä"á÷ä ìò æîåø ,'àöî õåç äùò úéáä ìòá êì

õåç ,åìå÷á òåîùì åðéìòå ,åìåë íìåòä ìò 'úéáä ìòá'

àö øîåàå äáåùúá áåùìî íãàä úà äçåãù äòùáî

,éúöéçîîêúåà äòèîù àìà ,á"äòá ìù å÷ùç äæ éë

.[àë úåà äùåã÷ä øòù äîëç úéùàø ïåùì]

שנאמר  ממה ללמוד  יש א)וכך ט גדול ',(ישעיה אור ראו בחושך  ההולכים  ובהסתר 'העם  בחושך  ההולכים שאלו

גדול אור יראו  שעוד להם  מובטח מתרפים  ואינם  העבודה ...בקושי

זי"ע יד . הבושם' ה 'ערוגות הגה"ק  אמר  מאוד עד יקר ויחי)מאמר פרשת מה(ריש לכל  ידוע שהנה הלבבות, לחזק

כתיב  ולאידך ללבנה', מונים 'ישראל  אחד מצד כי מעוברת, ושנה העיבור ' חודש א)עניין  טז את (דברים 'שמור 

חז"ל  ודרשו האביב', כא.)חודש  בי"א (ר"ה קצרה  הלבנה ששנת ומאחר ניסן, בחודש תהיה  האביב שתקופת שצריך

האביב תקופת את ניסן חודש יקדים ללבנה המניין שלפי  נמצא החמה ', מ 'שנת החורף ...)יום  באמצע  גם  להיות על(ויכול

החשבו את 'לסדר ' בכדי אחד חודש עוד ומוסיפים  שנים בכמה  פעם השנה את מעברים  ה 'קציר'כן ויתאימו  נות,

השנה . ומועדי זמני עם  וה 'אביב'

כי דעת , ללמד בזה אזיזללבנהמוניןישראלויש  'ער וצורו, מקונו  יהודי איש נתרחק ח"ו אם  גם  להם ומרמזים ,

ונתרחק)פארקארכן' ממקומו אלא (סטה  יתייאש, אל במקומם... שלא והחורף הקיץ  בראשית, סדרי כל  שמשבש  עד

קלקל , אשר כל לתקן הזדמנות לו  ניתן עת ובכל  כמותה, להתחדש כח אותו בנו ויש  ללבנה, מונים ישראל  כי יזכור

מקומו ... על  יבוא והכל 

דודטו. שאמר שמצינו ה )וכמו מא נפשי(תהילים וטעםכי 'רפאה  סיבה הוא חטאתי' 'כי האם  וצ"ב, לך', חטאתי

' הכוונה, אלא נפשי '. ראוי.אפילול 'רפאה  ואינו  שחטא אף  על  נפשו שירפא מהבורא שביקש  לך '. שחטאתי

'האדיטש'טז . העיר לבני נודע הברזל , מסילות את המדינה בכל  לבנות והחלו ברוסיה , הרכבת את המציאו אשר בעת 

בהאדיטש, החיים  בבית הספון זי"ע  התניא בעל  הרה"ק  של  ציונו על  ברזל  מסילות להעמיד אומרים שהגויים

על הממונה  שהשר  מצאו בירורים לאחר הקדוש , הציון את הרשעים  יעקרו ובוודאי הרכבת, דרך  מרוצת שם כי

יהודי הינו והמסילות תו "מ)הרכבת שומר  עמו(שאינו משנפגשו פניו, ולחלות לצאת העיר טובי נחפזו כן  על  אשר  ,

לשנות  שיואיל בדמעות לפניו  בהתחננם האריכו וכך קדשו, בציון יש  קדושה וכמה  קדוש , צדיק מהו  בפניו  תארו

שאספר כמו ה 'צדיקים' גדולת תוקף את ידעתי  גם ידעתי ואמר , השר נענה  אחרת. לדרך המסילות של  דרכן את

לבקשתכם . ומיד תיכף  איענה אחריה, תמלאו אם  אליכם, לי אחת בקשה אך לכם,

בשנות  בחרותי, ימי עד  אנכי גם  הייתי וכך הם , ה' לדבר החרדים מן אבי ובית אחי להם, וסיפר השר פתח

הרוסי לצבא להתגייס  החלטה בליבי גמלה העשרים לגיל שבבואי עד  מטה , מטה לירד החילותי עצםהבחרות (אשר

משוקצים) נכרים בין והתערבות רוחנית, כליה  הייתה שם בי השהיה  הפציר מכך, שאמנע עלי להשפיע יצליח שלא שהבין אבי ,

לקארלין  הדרך לנפשי. יניחני מכן ולאחר  זי"ע , מקארלין שלמה רבי הרה "ק אל  עמו  אסע  הצבא אל  שאלך שקודם 

הגענ הבוקר לפנות ורק שלם לילה משך לנו  אלארכה עמי נכנס הרבי  אל מאד  מקורב שהיה  אבי הרבי, בית אל  ו

להבה, כאש  בוער  שרעפים, אחוז ואנה אנה  בחדרו  מסובב הרבי היה העת ובאותה שהות, כל  ללא פנימה  הקודש 

ממהר כבר כי הביתה , לחזור כבר אפשר נו, לו, ואמרתי אבי אל  פניתי הקדוש  בחדרו  ששהינו דקות כמה לאחר 

וטפח שרעפיו מתוך אלי הרבי פנה רגעים  כמה אחר מועט , זמן  עוד להשאר ממני ביקש  אבי אבל  לצבא, אנכי

בזעקה דאך ...עלי אפשר דאך ... זאת)אפשר בכל ממחשבתו(אולי וינחם  דרכו', רשע  'יעזוב זאת בכל  אולי כאומר, ,

נפשי  להגעיל בא שאני אימת כל  היום  שמאותו  לכם דעו  להם , ואמר השר סיים אלוקיו... ה' אל  לשוב  הרעה
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æ"éôòøôñú ïòîì' íéáåúëä êùîä úà à"ãéçä øàáî

øîåì' ,'êðá ïáå êðá éðæàáìåãâ ø÷éò äæ íâã

ãéá äéäú äøéçáäã úåùòì ä"á÷ä àéìôäù äî øôñì

åøöé ìò øáâúäì ìåëé äëæé íàå íãàäãîìé äúòîå .'

ãéá äøéçáä äúéä íà ,å"÷ ìù åðá ïá å"÷ íãàä

'ä éðéòá áåèä úåùòì äòøôìù åçåëá ùé éàãåá éøä

áöî êåúî åìéôà äîéìù äáåùúá øøåòúäì éãåäé ìë

øúåéá ìôùå ãåøé
יז

åúåìôùì òéâä àì ïééãò éàãååá éë ,

òùøä äòøô ìù
.יח

äðäåøîàð(â æè íéøáã)úòáù õîç åéìò ìëàú àì'

éë éðåò íçì úåöî åéìò ìëàú íéîéïåæôçá

õøàî êúàö íåé úà øåëæú ïòîì íéøöî õøàî úàöé

éøäå ,'êééç éîé ìë íéøöîúàéöé íöò úøéëæ ãáìîù

ïåæôçá åàöéù øåëæì áåéç ãåò óñåð íéøöîåðéååèöð ïëìù)

(çñôä âçá úåöî ìåëàì,ïåæôçä 'úøéëæ'á ïéðò äî ,á"öå .

íéøöîî åðàöéù úòãì úåøåãì åá ùé ãåîéì äæéà

éáúëá øàåáî äðäù åù÷ä ãåò .úåðéúîá àìå ïåæôçá

íéò÷åùî ìàøùé åéäù ,'ïåæôç'ä ïééðò '÷ä ì"æéøàä

ï"åðä øòùì íâ íéìôåð åéä íàå ,äàîåè éøòù è"îá

ïåæôçá ä"á÷ä íàéöåäå ,å"ç äîå÷ú íäì äúéä àì áåù

,íéùéîçä øòù êåúì åãøéù éðôì ùîî 'ïåøçàä òâøá'

ùîî íãîòá ïåæôçá ä"á÷ä íìàâ úîàá òåãî ,á"öå

éðôì.ãòåî ãåòáî íìàâì íéã÷ä àìå éøîâì åò÷úùðù

àìà,íìåò úåøåãì åðãîìì ä"á÷ä äöø úàæíâ éë

çúôáå ì"çø äàîåè éøòù è"îá àöîð éãåäé íà

ìåëé íùî íâ ,øúåéá òåøâä áöîá Y íéùéîçä øòùä

,ãáìá åæ àìå ,åúåå÷ú äãáà àìå ìàâéäìå õìçéäì àåä

äö÷ä ìà äö÷ä ïî êôäúäì ìåëé ãçà òâøá àìà,

ìôù úéúçú êåúî éæà åéëøã úåðùì ÷æçúé ÷ø íà

åîëå ,íìåò úåøçì úàöì ìåëé àöîð àåä åá áöîä

éøòù è"îá íéòå÷ù åéä ãçà òâø ,íéøöîá äéäù

.éøîâì ïéøåç éðá åéä øáë åéøçàìù òâøáå äàîåè

äéäù íéøöîî åðúàö íåé øåëæì åðååèöð êë íùìå

,ïåæôçáéãëá ,ãéîú åæ äòéãé åðá ùøùåî àäú ïòîì

íéîúáå úîàá åéìà áåùìå ÷æçúäì ãéîú ìëåðù.

åîëãáëú'ù åúåàøá øåçà âåñéé ìàå ìäáéé ìà ïë

éåáéøå òøä øöéä éùå÷ ìëù øçàî ,'äãåáòä

øàáîù åîëå ,'êúàðäìå êúáåèì' àìà íðéà úåðåéñðä

äòøô ìà àá' ÷åñôä ïåùìá ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä

éúù ïòîì åéãáò áì úàå åáì úà éúãáëä éðà éë

øöéì æîåø 'äòøô'ù òãåðä éô ìò ,'åáø÷á äìà éúåúåà

øîà÷ éëäå ,òøääòøô ìà àáøöéä úà øåáùì Y

תוקפה  במלא זאת גערה  באזני  מהדהדת קוני, רצון על  ולעבור  דאך ,בשיקוצים, אפשר דאך , מוצא אפשר ואינני

כבקשתכם ... אעשה מיד  זה קול  לשמוע  שאפסיק  עבורי תפעלו אם בעבירה, והנאה טעם שום

לדידן, נאמר אנו  עת,אף  בכל  לעברנו  ומכריז זועק שובבים ,הקב "ה  בנים  דאך...שובו אפשר דאך ... אולי אפשר

השובבי"ם ... ימי אלו קדושים  בימים  וחזק הולך והקול אלי... עצמך ותתקרב דרכך שתעזוב העת הגיעה כבר 

שובבי"ם ... דאך  ס 'איז לעצמו לזעוק  האדם  צריך  ואשובוכיו"ב  הרעה דרכי את אעזוב בו הזמן הגיע  כבר  אולי

שבשמים ... אבי אל 

'.יז נאמר היה  אילו כי ב'קאצק', ותירצו פרעה , אל 'לך' ולא פרעה אל  בא נאמר  מדוע הזוה"ק  קושיית אללךידוע 

ל 'שו זוכים היינו לא ושוב ב', באות המתחיל  בשם נקראת הפרשה  היתה  לא שלבפרעה ' תיבות  [שראשי בי"ם'...

ל 'שו עולים  היו הללו בבדיחותא להפרשיות נאמרו שהדברים  נראה כי שאף זי"ע ישראל ' ה 'בית הרה"ק אומר והיה  בי"ם].

לנפשם ומניחם עוזבם שאינו לבניו ה ' קירבת מתוך הוא התשובה יסוד כל  כי בהם, גנוז  רב עומק  באמת צחות, ובדרך

לבדו . שילך  ולא ביחד עמו  שיבוא שהכוונה פרעה ' אל  'בא באומרו הרמז  וזהו איתם', 'השוכן הוא אלא

לתורה 'יח. 'אזניים בפירוש כתב זצ "ל)נוראות סורוצקין ר"ז בארץ(להגאון קדים  רוח ניהג 'וה' ארבה  במכת כתיב שהנה ,

היה  הבוקר הלילה  וכל  ההוא היום הארבה 'ורוחכל את נשא יג)הקדים נאמר (י המכה  בסיום  אכן יט ), (פסוק

ים  רוח ה ' מאוד'ויהפוך  'רוחחזק ידי על  זה שהיה נזכר הארבה בהסרת רק מדוע ביאור וצריך הארבה', את וישא

מאוד ומבאר,חזק לא, ותו  'רוח' ע"י רק  באו המכה  בתחילת ואילו  הרשע ,', בתשובת וחפץ חסד  רב  הקב"ה כי

כפרעה רשע  לשובואפילו יתעוררו שמא טיפין, טיפין אלא אחת בבת הארבה את הקב"ה הביא לא בתחילה כן על ,

הקב"ה הביא המכה  בגמר אכן, מאוד, חזק  ברוח היה לא כן על  ובא, ממשמש  שהארבה  בראותם ה' אל  ולהיכנע

אחד. ברגע  הארבה  את שתסיר מאוד חזק רוח 

יקבלו . מיד  ישוב  אם – לתשובתנו ומצפה  יושב הקב"ה  ובוודאי הרשע ', 'פרעה  בינינו אין כי לדידן, וק "ו
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,òøäåáì úà éúãáëä éðà éëìàøùé ìùáì úàå

åéãáòúà íäì éúúðù éãé ìò íäìù äãåáòä åðééä

àåä úåðåéñðä ó÷åúå øöéä úðéúð úéìëúå .òøä øöéä

åáø÷á äìà éúåúåà éúù ïòîìíéøôñá àúéà' äðäã ,

,íãàá ø"äöé ä"á÷ä ïúð äîìúåîçìî åì åéäéù éãë

åøëù äéäéå ø"äöéä ïî äøéîùá ãéîú ÷ñåò äéäéå

ìåãâ
יט

ãåàîì ãò
ø"äöéäכ ïúåð äéä àì íà ìáà ,

'êë ìë ìåãâ åøëù äéä àì úåîçìî íåù åì åéä àìåכא,

,åáø÷á äìà éúåúåà éúù ïòîì áåúëä øîàù åäæå

Y úåøù÷úäå úåà ïåùìî àåä 'éúåúåà'é"òù ,åðééäå

ä"á÷äì øùå÷îå áåø÷ øúåé äùòð åøöé ìò øáâúéù
כב
,

òøä øöéä úðéúðá íãàä ìù åáì úà éúãáëä ïë ìòå

שור'יט. ה'תבואות כתב וכך עלמא, בהאי גם אלא הבא, בעולם  לשכר דווקא הכוונה ט :)ואין דף  ב"ב  שור שמה(בכור

יצרו' את 'לכוף  ממנו שנדרש  בדבר אבל  המצוות, בקיום  אלא אינו  ליכא' עלמא בהאי  מצוה  'שכר שאמרו 

בעוה "ז נענש  אינו מקיימה  אינו אם  עשה  במצות כי וההסבר  הזה , בעולם שכרו מקבל הוא הרי איסור מדבר ולהמנע

מא.) העבירה(מנחות את עובר הוא אם בעוה "ז בא שעונשו ב 'לאו ' אבל  בעוה "ז, יבוא לא קיומה על  השכר אף  ממילא ,

בעוה "ז . כבר שכרה יבוא בא העבירה מעבור והבריחה  הזהירות על  השכר גם  ממילא הרי

אריה' ה 'לב  מבאר קמב .)ולפי"ז  חולין מס' ואראך (על 'ואעבור אומר , חרש בן מתיא רבי היה  במדרש  דאיתא הא

דודים ' עת עתך ח)והנה טז מצות (יחזקאל בידם היה ולא בניו , את שיגאל  לאברהם הקב"ה  שנשבע שבועתו הגיע  ,

שנאמר שיגאלו, כדי בהם ז)שיעסקו נתן (שם מצות. מכל  ערום וגו'', ועריה  ערום ואת צמח ושערך  נכונו 'שדים

שנאמר שיגאלו , כדי בם  שיתעסקו מילה ודם  פסח דם  מצות, שתי  הקב"ה  ו)להם  מתבוססת (שם ואראך עליך 'ואעבור 

מצות אלו  מצוות שתי דווקא במצריים  הקב"ה נתן ומדוע  אחרות מילהומצותפסחבדמיך ', מצוות להם נתן ולא

הרי  המצוות ובשאר להיגאל , ראויים שיהיו ההיא בעת ישראל  את  לזכות הקב"ה רצה  כי אלא ותפילין , ציצית כגון

ומיל פסח  במצוות אבל  להיגאל, קיומן בשכר יזכו לא וא"כ  בעוה "ז, שכר שום  מקבלין בהן אין שיש  מצוות שהן ה 

נתן  ולכך דייקא. בעוה "ז שכר להם  יש בקיומן גם  ממילא בביטולן, בעוה"ז  כרת עונש  בהן שיש מכיון א"כ, כרת,

ממצרים . להיגאל  ראויים  יהיו  וע"י  בעוה "ז , גם שכר מקבלים שבהם אלו מצוות שתי דווקא הקב"ה  להם 

אבן כ . שעליה  הים במעמקי הנמצאת יקרה  למרגלית משלו  ונשא זי"ע , אברהם' ה 'בית הרה"ק  גם פירש זה כעין

המרגלית, את שמוצאים עד האבן את לנפץ  מאד קשה ועבודה מרובה יגיעה וצריך מאוד, כשרואהכבדה  כן 'כמו 

יקר' ואוצר מרגלית שטמון  סימן זהו כאבן  קשה  לבו אשר ...אדם 

עיתיםכא. קובע הינך האם לי נא הגידה הרבי שאלו  דיבורם ובגמר רבו , אצל  להתברך שהגיע יהודי על מספרים 

דווקא' ש'לאו התלמיד נענה  התורה , לא)לעסק  דווקא - בשמים(כאומר  לבורא יש דהרי עצמו את תירץ ואף  ,

'עבודה' מקצת עוד יוסיף  ומה יתן מה  כן ואם  ויראה, באהבה לפניו  עובדים והם  מספר לאין מעלה  מלאכי ממעל 

וביתי, אני מתפרנסים  וממכירתם  ביותר  נאים ציורים אנכי  מצייר  התלמיד ענה לפרנסה, עיסוקו על  הרבי שאלו  שלו.

הוא  ביותר הנאה  הציור לו, אמר בציור, עסקיך שנות בכל  עיניך שראו  ביותר היפה  הציור ומהו  לשאלו רבו המשיך

וכי  רבו, שאלו דאלער , אלפי רבבות של עתק  בהון נמכר  זה  שציור לומר והוסיף  הים', שפת על  החמה 'שקיעת

מצלמה עם לבוא יכול  אדם  כל הרי זה, ציור עבור כך כל  לשלם יש  מה על(קאמער"ע)על  השקיעה  את ולצלם

ה'מחזה' להעתיק כי בנמקו, לרבו  היהודי הסביר  בודדות, פרוטות מכמה יותר  הדבר לו יעלה לא ואז  ים של  שפתו

בציור משקיע  הוא הרי זאת מצייר כשהצייר אבל  יגיעה, או  עמל  נדרש לא המצלמה  עמלבכלי של רבות שעות

ודמים' 'ממון  דורשים  כך ועל ויגיעתו,ויגיעה עבודתו שעות כפי לו שישלמו  אבין זאת אכן רבו, לו  אמר  מהקונים,

התלמיד, ענה כך , כל מופרז סכום לדרוש  ההעזה מניין  הדבר אך  ברור לכך  המיוחד בכלי משתמש  שהאדם  בשעה 

לתפארת  הדבר ויצא  בזה  בעבודתושיצליח יצליח  שלא צדדים  יותר ישנם  הרי בידו, הדבר מצייר שהצייר  בעת אך ,

כשיתבונן  ורק הארץ ', ועל  השמים על וגליו, הים ועל  השמש  'על  אחת בפעם ולהתבונן להביט הוא שנצרך כיוון

לכ והדר, בפאר  הציור יצא כאחד  לובכולם אמר משלם. שכרו  לו משתלם  זה  ועל  כך, כל  רבה  עבודתו חשיבות ן

עלמא, בהאי כאן הנמצאים חומר קרוצי של ועבודה  תורה לענין הדברים  פני ממש כך שאיןהרבי מעלה  מלאכי כי

יצר  בקרבו שיש  מי כמו  כך כל  חשובה  אינה  עבודתם  כן על בעבודתם  שיצליחו  ברור וניסיונותיו הרע  יצר להם

העת  בבוא יגיעך  אשר השכר לגודל ערוך  ואין  .ומניעות,

–כב. בכח' 'אנא בתפילת נאמר לתיבת נהרנו טגבנו שהנה עולים הללו תיבות ג' של התיבות שראשי וידוע  ורא,

היפך  הנם  הללו  מידות ג' כל  והרי נורא'... טהרנו  ול 'שגבנו לשטן מה דסתרי, תרתי זה הרי ולכאורה 'שטן',
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ìàøùé éðá ìù íúáø÷á õôç ä"á÷ä éëéãé ìò ÷øå ,

íò ïîàðå õéîà øù÷ åúåàì äëåæ úåðåéñðá äãéîò

ä"á÷äכגäìåãâ úåìòúäìå .כד,

óéñåäå,'ãáë' ïééðòá úåéåòîùî 'á åðéöî éë ùøôì

ïåùìî .àãåáëïåùìî .á .ãáåëøîàù åäæå .

éë' áåúëäãéáëä ä"á÷ä ì"ø ,'åáì úà éúãáëä éðà

הוא  הרע  שהיצר הנסיונות כל  תכלית באמת כי אלא ישראל, את ולטמא להחליש  הבא שטן של  ממהותו  הגמור

עליהם, שנתגבר בכדי אלא אינם  לנגדנו מעמיד נורא'השטן טהרנו ל 'שגבנו  להגיע  ניתן מכוחם אפשרודייקא  אי כי ,

ומרים . קשים בנסיונות בגבורה  והעמידה היצר  לפיתויי  התנגדות  ידי על אם  כי להתעלות

בפרשתןכג . דכתיב בהא רמזו מא)וכך שנהויהי '(יב מאות וארבע שנה שלושים  יצאוויהי מקץ  הזה  היום בעצם

ומדוע צער, לשון אלא 'ויהי' אין שהרי מאד יתמה והרואה מצרים ', מארץ  ה ' צבאות והרי ויהי לומרכפלכל  ,

ביאורו,שמחה אלא מצרים. מארץ  בנ"י שיצאו היא ובעת גדולה  הקושי בעת ישראל בני מעבודת נהנה  הקב "ה  כי 

גאולתם בעת מעבודתם  יותר צריכיםהגלות אינם  וכבר ישראל של  גאולתם אחרי צער, לשון 'ויהי' כאן כתיב לכן ,

בעבודתם . כ "כ  להתייגע 

ב)בפרשתןכד . וכיצד (יב  וכו' באצבע לו והראה וכו' הלבנה מולד  על  משה נתקשה  וברש"י, לכם ', הזה 'החודש ,

זו, פרשה לו נאמרה החמה  לשקיעת סמוך אלא וכו' ביום  אלא עמו מדבר  היה  לא והלא עםהראהו, והראהו

זצ"ל חשכה שמחה' ה 'מענה  מבאר נפלא ביאור מאטעסדארף ). הלבנה(אב"ד במולד  משה  נמשלונתקשה  'ישראל בני כי –

היה ומצוות, תורה בלי ויחפים ערומים ישראל  בני ויהיו והולכים, מתמעטים שהדורות בנבואתו משה  וראה ללבנה ',

היינו, חשיכה', עם  'הראהו לזה כזה, במצב ישראל  כנסת יתקדשו איך היינו  הלבנה ' 'תתקדש איך בעיניו שאףקשה

שומרים ויהיו  ובתורתו  יתברך בה ' דבקים  הם  שמו  וחושבי ה ' שיראי ישראל מעלת את לעיניים יראה  ואפלה  חושך  בדור

הבוקר  'הראהולאור וזהו עליהם , ולהתברך להתקדש  ראויים המה זה  ומצד  נכבה, לא יבא בא כי ה' לאור  ותוחלתם ,

ולשבחם לקדשם ראויים  לבד זה בשביל  כי אצבעו  עם  הקב"ה  שהראה  חשיכה ' בהקדמה )עם וקנינים מקנה  סופר בחתן .(הובא

שהדור כשנחשוב הן  ייאמר, איש (בכלליות)ולדידן כל וכן  בחשיכה , הסתר (בפרטיות)שרוי בחשיכה , השרוי בדידיה,

בתחילת  המתקדשת לבנה  כאותה  בקרוב  ומעמדו מצבו להאיר  שלו , החודש' 'קידוש תבוא  משם דייקא  כי ידע והעלם ,

אורה ויתרבה  תתגדל  והלאה  ומאז ...החודש,

ברצונו ראדין, העיר דרך  דרכו היסב ה'זמן' בסוף לביתו  בחזרתו בליטא, שלמד שווייץ מתושבי בבחור מעשה 

ברכבת בנסיעתו ברכתו , לקבל  חיים' ה 'חפץ  אל שאלו(באן)להיכנס  אשר פנים הדור באיש פגש  לראדין הנוסעת

הבחור גילה שיחתם כדי תוך  לראדין, נוסע אני אף  היהודי אמר לראדין, נוסע שהוא והשיב מועדות, פניו אנה

שפגש על הבחור שמחת ותרב חיים ', ה'חפץ  של  חתנו  ראדין ישיבת ראש  והוא - לעווינזאהן' 'צבי שמו זה  שיהודי

לו היה שלא אחר  – לביתו הבחור  את צבי ר ' הכניס ליל  באישון העירה בהגיעם  חותנו. אל  שיכניסו וביקשו  בו

הקור לגודל וכיאות כראוי  מאד עבים  וכסתות בכרים  מיטה  לו הציע  מכן לאחר ולשתות, לאכול לו נתן ללון, מקום

נזכר מעט, להתחמם  עצמותיו החלו  אך והנה והכסת, הכר  מתחת עצמו  הבחור השכיב שם , שרר אשר והכפור

ובפרט ולהתפלל , לעמוד המיטה, מתוך לצאת מאד עליו הקשו והגליד' 'הכפור אמנם  מעריב, התפלל לא שעדיין

כמה עוד  לשכב בדעתו וגמר קרירות'.., מתוך  להתפלל עומדים  ש'אין בינה שאילפוהו  ה 'משגיחים' בדברי שנזכר 

ושקע הדרך וטלטול  מטורח עייפותו גברה למעשה, להתפלל . מהמיטה יצא ואז קימעא עוד עצמו לחמם רגעים,

מזכרונו . פרח  שהפסיד ה 'מעריב' ענין וכל  שחרית, לתפילת צבי ר' שהקיצו עד ונוראה, נפלאה  בעמקות 'הישן' בפרק

חיים החפץ  אל הבחור נכנס  כאשר חיים'. ה 'חפץ  חותנו לבית ולקחו שחרית, פת צבי ר' לו הגיש התפילה לאחר 

אמר מיד אלא לשאול לו  נתן לא חיים  החפץ  אולם לו, שהיו  שאלות כמה  לעצמו כתב שבה פיתקא מכיסו  הוציא

היה אם זו שבתקופה  זוכר  הנני לרוב, מצויים היו  וזהב כסף ברוסי', גדולה  עשירות הייתה הקודמת בתקופה  לו,

בימים  אמנם להרימו , להתכופף עצמו את מטריח היה  לא 'כסף ' של  מטבע מי  לאי ל"ע ,נופל  העניות רבתה  אלו

אחריה, ויחזר יתכופף תיכף 'נחושת' של  אחת פרוטה  רק אפילו  ממנו  ויפול  עיר  של  ברחובה אדם  יהלך אם ועתה 

ידבר מדוע  מאד עד משתומם  הבחור היה דבר תחילת והנה  רב. כהון נחשב פעוט סכום אפילו  שכזה במצב  כי

בעת  קדמוניות בשנים ואמר, בדבריו  המשיך חיים  החפץ אולם בכך. מה של  ודברים  דעלמא, מילי חיים  החפץ  עמו

וכביכול במעמדם , וישראל  בדוכנם  ולווים  בעבודתם כהנים – מכונו על עמד המקדש  ובית אדמתם  על ישראל  שהיו 

בימינו, עתה אולם פלוני, בחור של  מעריב תפילת כך כל  נחשבת היתה  לא לכן ממעל , בשמים עשירות  הייתה
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éãëá íãàä áì úàåãáëìøáâúéù éãé ìò åàùðìå

' åðåùìëå ,áìä úåãáë äúåà ìòúåãáëä éãé ìò éë

éãé ìò òøä øöéä úøéáùá íéìáåñ ìàøùéù úåøöäå

ìëì íéãáåëî íéùòð íä äæ'
כה
.

ïåùì'íéãøçä' øôñá åðéöî àìôð(á"é úåà ä"ìô)ùøôì

áéúëã àä(åë âë éìùî),ì"æå ,'éì êáì éðá äðú'

êøáúé åá áåùçð ãéîúù íéîùáù åðéáà óñëð óåñëð

åì øé÷é ïáë åéðéòá åðçðà ïéáéáçã ,åðîî ãøôé àìå

íéòåùòù ãìéå.ì"ëò ,êøáúé åðåöø ÷éôîä éøùà ,

ית' רצונו  בעשיית 'משהו' כל ערך – מחט  של כחודו 

ïúùøôá(âë áé)ìîçå' é"ùøáå ,'çúôä ìò 'ä çñôå' ,

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúëå .'âìéãå 'åëå

(à"ñøú ìåãâä úáù)ïúùøôá ùøãîá àúéà äðäãàúìéëî)

(ääðäå êàøàå øåáòàå' ,øîåà ùøç ïá àéúî éáø äéä

'íéãåã úò êúò(ç æè ìà÷æçé)òáùðù åúòåáù òéâä ,

úåöî íãéá äéä àìå ,åéðá úà ìàâéù íäøáàì ä"á÷ä

øîàðù ,åìàâéù éãë íäá å÷ñòéù(æ íù)åðåëð íéãù'

.úåöî ìëî íåøò ,''åâå äéøòå íåøò úàå çîö êøòùå

äìéî íãå çñô íã ,úåöî éúù ä"á÷ä íäì ïúð

øîàðù ,åìàâéù éãë íá å÷ñòúéù(å íù)êéìò øåáòàå'

åçúô ìàøùé éðá ,ïëàå .'êéîãá úññåáúî êàøàåçúô

ïè÷äìéî íãå çñô íã é"òéðá åçúôù 'åäùî' åúåàå ,

çúôä äæ ìò ìîçå ä"á÷ä éðôì áéáç äéä ìàøùé

äãå÷ðä åæ ìéãâäå áéçøäåãîìì àá äæ úîàáå ,'åëå

,èøôá íãà ìëá åìéôà åìåë ììëä ìòçúåô àåäùë

àåáì ìåëé äîåçë åìöà àåä íà ,'åäùî' åìéôà çúô

äîéìùä äìåàâ éãéì äæî(åìù íéøöîî),ãåáòù'î àöéå

'ìåãâ øåàì äìéôàîå äìåàâìכו.

ïéðòáàúéàã àä ìò ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øîà äæ

'îâá(:æî÷ úáù)òì÷éà êøò ïá øæòìà éáø

תפילת  אפילו הרי  העליון, בעולם ומחסור עניות יש  וכביכול והמצוות, התורה שומרי ונתמעטו - ארץ  יכסה כשחושך 

שגג  אשר  בשגגתו הבחור נזכר מיד בשמים . עליה מוותרים ואין גדולה , חשיבות לה יש בחור של  אחת מעריב

הבושה, לגודל  תבלענו  שהאדמה שמעדיף בנפשו  והרגיש מעריב, מלהתפלל 

שיהיו בכדי מילה  ודם פסח  דם לישראל  הקב"ה  שנתן הנ"ל המדרש  דברי את לו לומר חיים ' ה'חפץ והמשיך

תאמר בע"כ אלא הקב"ה, את כביכול  'לקנות' מצוות בשתי די וכי לתמוה , יש ולכאורה להיגאל , כזהראויים  שבזמן 

קטנה פעולה  לכל ועצומה  רבה  חשיבות יש  המצוות, מן ערומין  ישראל  שכל  ישראל– בני  שהיו  הנמוך מצב ולפי ,

מרגיש כשאתה כי בני לך דע אתה , אף שבשמים. אביהם לפני לרצותם  גרידא מצוות בשתי אף  כח היה  במצרים 

ומתקבלת  חשובה  קטנה פעולה  כל אז דייקא אדרבה , כי זו, בשעה  מעצמך  תתייאש אל  דקטנות', ב'מוחין שהינך

ערוך. לאין מאד עד

בתפילת כה. כתר' 'קדושת בסדר אלוקיכם' ה ' ב'אני ולסיים  אחד' ה' אלוקינו  ה ' ישראל  'שמע לומר נוהגים הנה 

זרוע ' ה 'אור וביאר  בשבת, נ)מוסף  שמע(סי' קריאת לקרוא שלא המלכות  גזרה קדמוניות בשנים כי הדבר , טעם

זה פסוק לומר  להמשיך  התקינו הגזירה שבטלה ולאחר  האויבים, ירגישו  שלא כדי הקדושה בתוך קוראים היו  כן על 

'עלתה' שמע  קריאת הזמן באותו  כי שבמוסף, ב'כתר' דייקא שהשאירו בטעם לרמז  ואמרו הנס, לזכר כתר בקדושת

נפש, ובמסירות בקושי הקב "הלהם של ב 'כתרו' להיות  זוכה  ישראל ' 'שמע על  עצמו ב"הוהמוסר ייאמר, ולדידן ...

שמע קריאת על  נסיונות לנו כשהדברשאין אף  שמים' מלכות 'עול  עצמו על  ומקבל  עצמו  המשבר כי נלמד  מכאן אך ,

' ומתעלה עולה הוא הרי בקושי, לו לכלעולה מכובד  הקב"ה ...ונעשה  של  לכתרו ועד  אהרן', ה'בית של כלשונו '

מכאןכו . ללמוד שיש  מה  קטןומלבד ופתח 'משהו ' כל ומעלת חשיבות  ישעל אך מחט , של  כחודו  רק ואפילו

העבודה, סדר על  עוד אחת ללמוד בבת האדם  שיקפוץ ב "ה  המקום  של רצונו  שלשאין 'כפתחו  פתח לפתוח

בשלמות אלאאולם'... להתעלות שיזכה  עד מדרגה , אחר  מדרגה  המדרגות בסולם  ה'אבן שיעלה רבינו  שפירש  וכמו ,

הפסוק על  ב)עזרא' יד 'שובה ,(הושע – אלוקיך' ה' עד  ישראל  מעט'שובה  ה''.מעט  עד 

שנאמר  מה זי"ע  הגר"א פירש ב)וכך יט  האדם(משלי שכשירגיל  המידות, הם  רגלים וז "ל , חוטא', ברגלים  'אץ 

כטבע , לו נעשו הטובים שאינובמידותיו  למדרגה יקפוץ ולא בסולם , הולך  כמו  לדרגא מדרגא  במידות לילך שצריך  אך 

לה כראוי מכל  וחסר חוטא הוא יגיע , לו לא אשר גבוה למדה  שקופץ  - ברגלים אץ  וזהו עכ "ל ., ממנה . יפול  י

בפרשתן בהאמור זי"ע  משינאווא יחזקאל ' ה'דברי הרה "ק ביאר ד)ובזה האביב',(יג בחדש  יוצאים  אתם  'היום

צנה ולא חמה לא לצאת כשר שהוא בחדש  ז)וברש "י, סח תהלים בכושרות', אסירים 'מוציא -(וזהו חמה ' 'לא פי' וז "ל , ,
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íúäì(úéñîåéãå àúéâøåôì)
åäééøúáכז êéùîéà ,äöéçøä øçà)

(ïééäå,àøôñá éø÷éîì í÷ àúà øãä éë ,äéãåîìú ø÷òéà

'íëì äæä ùãçä' ïúùøôã àø÷î àø÷éîì àòáúåîù)

(á áé'ùãåçä'î 'ã úåàù øîåìëå ,íáì äéä ùøçä øîà ,

úåàå ,éì äëôäð 'äæä'î 'æ úåàå ,'ø úåàì åì äëôäð

òåãî ÷öà÷î ÷"äøä øàéáå .'á úåàì êôäð 'íëì'ã 'ë

åìà ïéáù ùøôää éë ,åìà úåéúåà à÷ååã åì åôìçúð

'äðè÷ äãå÷ð' éåðéùá íà éë åðéà åìàìäãå÷ðá 'øì 'ãî)

éðîéä õå÷á 'ëì 'á ïéáå ,äèîì äãå÷ðá 'éì 'æ ïéá ,äìòîì úéðîéä

(äèîìáöîá íãàä àöîðùë åìéôàù åðãîìì àáå .

'éçáá ,øúåéá ìôùäíáì äéä ùøçäåäìåëî àéù÷ àãã

åéøåòð øùðë ùãçúäì êôäúé äðè÷ äãå÷ð éãé ìò ¯

úåéäìíëì äæä ùãåçä.

גדר וגודר קדושתו , על  השומר מעלת – לצדיק זרוע אור
בפרץ לעמוד 

ïúùøôá(âë¯áë é)íéøöî õøà ìëá äìôà êùåç éäéå' ,

øåà äéä ìàøùé éðá ìëìå ,'åëå íéîé úùåìù

ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä äæá øàéáå ,'íúåáùåîá

ò"éæ(ãò÷ úåà ÷éãöä ú÷ãö)òåãéë äúéä êùåç úëî éë

úãéî Y ãåñéä úãéî ãâðë ïååëîå ,úéòéùúä äëîä

äùåã÷ä(úéòéùúä äøéôñä àéäù)øåà' éë ìåãâ ììë äæå ,

'÷éãöì òåøæ(àé æö íéìéäú)Yúãéîá âäåð àåäù éî

äùåã÷ä
כח

'øåà' åì ùé àåä 'íìåò ãåñé ÷éãö' úàø÷ðä

åéðééðò ìëáíîöò úà íéøé÷ôîä åìà úàæ úîåòì ,

äìéôàå êùåç äéä ïë ìò ,êùåçá íééåøù íä éøä ì"çø

ìàøùé éðáì êà ,'õøàä úååøò' íéøöî õøà ìëá

.íúåáùåîá øåà äéä 'íé÷éãö íìåë êîòå øîàð íäéìòù

÷åôúåãåà ò"éæ '÷ä é"øàä áúëù íéàìôð íéøáã éæç

,úåøúñðá ÷ñò åðì ïéà éë íàå ,åîöò úà ùã÷îä

øôñá àúéà êëå ,úåááìä úà ãéòøäì äæá éã êà

'é"áùø éøîàî'(:ë óã ,äîåøú úùøô)éøáãî àéáîù øçà ,

÷"äåæä(:âéø â"ç)úéàã ùð øá ìë ,øîà ÷çöé éáø'

øîà úàã äîë ,õøà éàäì úéøé ÷éãöá à÷ìåç äéì

(àë ñ äéòùé),'õøà åùøéé íìåòì íé÷éãö íìåë êîòå

àùéã÷ àðùéì éàäá áúëå(úö÷ éåðéùá)øáãä øåàéá ,

ùé åîöò ùã÷ìå åúéøá ììçì àìù øäæðä ìë éë ,àåä

óñåéë åéìà äáëøî äùòðå ,ïåéìòä úéøáá ÷ìç åì

åøîåàá ÷ã÷ãå .'åëå äðåéìòä õøàì òôù åãé ìò àåáì

,÷éãöá ãéçàã øîà àìå ÷éãöá à÷ìåç äéì úéàã

úåøåäìúãéîì òâåðä øáã äæéàá øäæðù éî ìë éë

äùåã÷ä÷ìç úö÷ åá åì ùéåèòî ïéá áø ïéáùøåé

,õøàäéôë äðåéìòä õøàì åãé ìò òôù àá ô"ëò éë

åá åúùåã÷å åúåøéäæ øåòéù,èòî òôù àáé èòî íà ,

øîàù äî åäæå .áø ¯ áø íàå'ìë'äéì úéàã ùð øá

''à÷ìåçøîàù äî åäæå ,'åëå ÷éãöáíìåòìõøà åùøé

èòî íà
כט

.÷"ìëò .äáøä íàå

יתירה בחמימות עבודה  מכם  מבקש יתירה]איני בחמימות [עבודה  הגוף , בצנון עבודתי תעשו שלא - בצנה ' 'לא אך ,

אחת היינו בבת במעלות תעלו למדרגהשלא  ממדרגה  תלכו רק יתירה , בהתלהבות בעבודתי שורף  והעיקרלהיות ,

בקרירות. תעשו  שלא הוא

בגמ'כז. מצינו שהרי ערך , בן אלעזר ברבי השגה לנו שאין  יד:)וודאי המרכבה(חגיגה במעשה  ערך בן ר"א פתח 'מיד

שנתן  ישראל  אלוקי ה ' ברוך ואמר ראשו , על ונשקו זכאי בן יוחנן רבן עמד  וכו' השמים  מן אש  וירדה ודרש

וכו ' מרכבה במעשה ולדרוש  ולחקור להבין שיודע אבינו לאברהם יצאבן ערך  בן  שאלעזר אבינו  אברהם  אשריך

באנו),מחלציך בעלמא .(וללימוד

הנשגבכח. בעניין ביותר כמקפיד ידוע היה זה צדיק  לארה"ק , ימיו בערוב עלה זי"ע  מאטוואצק בונם  רבי הרה"ק 

לפניו הולכים בקודש  המשמשים היו העתיקה , בירושלים  עיר של  ברחובה  שבלכתו עד  העיניים, שמירת של 

אברך  בהיותו זצוק"ל עפשטיין פנחס רבי הגדול הגאון ניצב הימים  מן ביום  אסורות. מראיות הדרך את לו  ומפנים 

חישב, ובלבו  עצומות, בעיניים ובא ההולך לצדיק הדרך את מפנים  המשמשים את וראה זווית, בקרן לימים צעיר

שתפס בונם  רבי הרה "ק אליו  ניגש  ומהרהר עומד בעודו אלה ... מראיות כך כל  להתרחק ישיש  צדיק  לאותו לו  מה

אומר אדם  מכל  החכם  יונגערמאן, לו , ואמר מחשבותיו  ז)את ג נפקא (משלי  שום  בלא – בעיניך' חכם תהיה 'אל

כך... על  ועומדים מצווים הננו תמיד גיל , באיזה  מינה

דקראכט. בלישנא רמזו ט וכבר ד  בשמירת )(שה"ש אפילו מעיניך', באחת  אליך] לבי את משכת רש "י, [פירש  ְִִִַ'לàבôיני

והאהבה הקירבה  וגודל  שבשמים, לאבינו שיש רוח הנחת את במקצת אפילו להשיג אפשר אי כי  – אחת עיניים 

היצר ... כפיית של  אחת מפעם המתעוררת
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éø÷éòîåé"ò àåä äùåã÷ä úãéî úâùäá äãåáòä

ïî íãàä úà ÷éçøäì íéâééñå íéøãâ úéùò

'äîëç êùî'á øàéá êëå ,äøéáòä(íúàå ä"ã)êøãá

ïúùøôá øîàðä úà æîøä(áë áé)åàöú àì íúàå'

çéëåäì íéã÷î àåäùë ,'ø÷åá ãò åúéá çúôî ùéà

éãé ìò ÷ø àåä úåìâä úòá ìàøùé éðá íåé÷ ø÷éòù

äìåàâä àåáú íäéãé ìò ÷øå ,íéâééñå íéøãâá äãéîòä,

íðåùì íîù åðéù àìù úåëæá åìàâðù íéøöîá åîëå

äãéúòä äìåàâä øåà çøæéù øçàì íðîà ,íùåáìå

äî øàáî äæáå .äøåú éôåâ ìò äøéîùä äéäé ø÷éòä

ùøãîá àúéàã(åì àùú éë àîåçðú)éáâ áéúëã àä ìò

äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà íéîùá äéäù åðéáø äùî

äéä ä"á÷äùë àìà ,íåé éúîéà äùî òãåé äéä ïéðî'

äéäùëå ,íåé àåäù òãåé äéä áúëáù äøåú åãîìî

,'äìéì àåäù òãåé äéä ãåîìúå äðùî äô ìò åãîìî

àåä ø÷éòä Y 'íåé' äéäéå ùîùä çøæúù úòáù åðééäå

'÷ñò'ä ø÷éò Y äìéìäå êùåçä úòá ïëà ,áúëáù äøåú

íéâééñä íä íä Y 'äô ìòáù äøåú' ìò àåä äøéîùäå

íåé÷ì íéöåçðä [úåøåãä éîëç é"ò íéùãçúîä] íéøãâäå

íòèä øàåáî æ"éôòå .úãäíéâééñá äøåúä äúáøäù

çñôä úìéëà ïééðòáå õîçá úåøîåçáåé"ò ÷ø éë ,

øîàð êë ìòå .íéøöîî ìàâéäì åðéëæ íéøãâä úééùò

,'ø÷åá ãò åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå'ïîæ ìëù

'ø÷åáä' òéâä àìùåðéìò äãéúòäå äåå÷îä äìåàâä Y

'úéáä çúôî úàöì àìù' øîùéäìå øäæéäìúåéäì àìà

íéâééñäå íéøãâä é"ò ìàøùé íò úùåã÷ ùøåùì øùå÷î
ל
.

מרע  בסור לחברו אדם בבין  הזהירות  – והנעימים הנאהבים
טוב  ועשה 

ïúùøôá(æ àé),'åðåùì áìë õøçé àì ìàøùé éðá ìëìå' ,

ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä(ïéùéã÷ ïéøéò)úà øàéá

íãàä âäðé àìù ãîìì àáù ,æîø êøãá áåúëä

ãéîú àìà ,úåéøáä ãâðë úððåùîå äãç ïåùìá úåôéøçá

,äîç áéùîä êø äðòîáå äîéòðå äøåøá äôùá øáãé

áåúëä øîàù åäæåõøçé àìïåà óøàù' àäé ìà Y

'âéöéôù(óéøçå ãç øîåìë ,íéöéøç õøåç ïåùìî õéøç)àìà ,

ë¯áìàäé ïë áìä åîë ,åðåùì.

ïúùøôáêùåç úëîá øîàð(âë é)úà ùéà åàø àì'

÷"äøä øàéáå ,'åéúçúî ùéà åî÷ àìå åéçà

ò"éæ í"éøä éùåãéçä(í"éøä éèå÷éì)éëêùåçäìåãâ éëä

ùë Yåéçà úà ùéà åàø àìïðåáúî åðéà ùéàùë Y

åì áéèéäì åøéáçáלאåøæòì åà ,ááì áåèå úåãçà êåúî

ל 'נשמה' יש שמחה  כמה לשער הזה בעולם  הנמצא ליהודי אפשר אי כי זי"ע  ה 'גר"א' שאמר מה  ידוע זאת  לעומת

בלבד... אחד  עבירה  הרהור מ 'חשבונה ' יורידו  אם  ממעל  בשמים  בהיותה

אבריו ברמ "ח להתקדש  קדושתו, את להרבות  האדם  על  אלא אחת... עיניים  בשמירת מלהסתפק  חלילה כן על 

ורק השם קידוש על  למות האדם על  'הקדוש' לשם  לזכות שכדי לומר הוא טעות  כי אמרו  וכבר גידיו. ובשס "ה

הקדוש  האברך או 'הבחור ייקרא ולהכריזהי"דאז  אחד על  לכתוב יוכלו  אם הוא במרומים  כמה  פי חשוב הלא ,'

הקדוש והאברך 'הבחור  במרומים  של שליט "אעליו  למצב עצמו את שיכניס  ידי על  יזכה  ולזאת ידי שליטה', על ...

לה '. קודש  מחשבותיו ואת כולו כל את לקדש  לבו , תאוות על  ושליט יצרו  על  שליט  שיהיה 

להםל . יהיה ושלא הגונים , שאינם  חברים  עם  יתחברו לבל הבית בני  על השמירה הוא הקדושה בגדרי גדול  יסוד

בפרשתן דכתיב בהא זי"ע חיים' ה'אמרי הרה"ק פירש  וכך  וזרה. רעה  להשפעה  ג)'נגיעה ' שה(יב אבות לבית 'שה

ישראל  לילדי רומז  'שה' כי תיישים)לבית', אין  גדיים אין אם  ה "ב פ"י סנהדרין בירושלמי אבות'(עי' לבית 'שה שיהיה  רוצים ואם ,

בדרכי ילכו  שהילדים  לבית'– 'שה אזי בחוצות אבותיהם  יטיילו  ולא בבית שיהיו  עליהם  לשמור ליקוטים)– חיים .(אמרי

בפרשתן בפסוק  ירושלים גאב"ד שליט"א ווייס  הגרי"ט דקדק  ד)כיו"ב ביתו(יב אל  הקרוב ושכנו הוא 'ולקח 

להורים יש  הרבה  כי  ומבאר , ביתו '. אל  ה 'קרוב הוא 'שכנו' שהרי לשון, כפל  כאן יש  ולכאורה  נפשות', במכסת

תורה, אמרה  לכן מתחברים, הם מי עם  לראות ביתם בני על ולשמור  ה 'שכן'להיזהר עם דייקא השה  על שימנה

ביתו , של  לזה  קרובים  הם  וחינוכו  שמעשיו  כלומר ובהנהגתו ... ברוחו  ילך, בהלוך  ביתו ' אל 'קרוב  גם  דאל "כ ,שהוא

שיתחברו בעת ביתו אנשי ועל עליו  מביתו' 'רחוק  שהוא השכן התנהגות לטובה שלא תשפיע שח"ו  הדבר מסוכן

רפג)יחדיו עמ' אמרו ' הגדול 'רבינו בספר .(הובא

בצקלונו,לא . תדיר עמו לוקח  היה  אשר גריסין מעט  מאכלו כל  היה זי"ע  אריה' ה'שאגת הגה"ק  של  'גלותו' בשנות

הגריסין את לו  שיבשלו  מבקש היה  בואו מקום אבה ובכל  ולא עכו "ם ', ב'תבואת בזה שהקילו  מי שהיו 'חדש ', חשש  (מפני
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äøö úòáלבù àìà ãåò àìå .åéúçúî ùéà åî÷ àìåY

.ò"ì íúîå÷ú íéãáàî íîöòì óà

äáøãàåéë ,'íúåáùåîá øåà äéä ìàøùé éðá ìëìå'

åúìåæì áéèéäì ãçà ìë ìòלגúåáøäìå

åäòøì åúáäàá(ä"ô äðåáúä øòùá ç"çá 'ééò)ìòù åîëå ,

äöéìîå úåëæ ãåîéì ãéîú àöîé åéúåðåøñç ìòå åîöò

,õøàä ìëá åäåîë ÷éãö ïéà òåãî øéáñäì Y äøùé

øîàðù äî íéé÷ì ,åøáç ìù åéúåðåøñç õøúé êë

ùîî êåîë ,'êåîë êòøì úáäàå'לד.

איש) על בזה  הכניסלסמוך לא אך העניים , כל  עם יחד והתיישב השמחה להיכל  נכנס לחתונה, איקלע הימים  באחד  .

מהגריסין  מעט  עבורו שיבשלו  מאתו יבקש  אז אוכל , אינו מדוע ישאלהו  השמחה' ש 'בעל  והמתין לפיו, מאכל  דבר 

מכלי  אחד שחסר  ומצאו בדקו הסעודה  משנגמרה  מידי. ולא שאלוהו לא הסעודה  כל  במשך אמנם , שבצקלונו.

הנראה מן לפיו, מאכל דבר הכניס  ולא הסעודה כל  ישב  מדוע  באומרם, הילך, אותו על החשד נפל  מיד  הכסף ,

הכתוב את  אריה' ה 'שאגת ביאר שעה באותה  הגניבה, על  שיודה והכוהו תפסוהו בגניבתו, עסוק  שהיה  (תהליםבגין

יג) הנהלא כי אובד', ככלי הייתי מלב  כמת מלב'נשכחתי כמת אחד נשכחתי  ואפילו לגמרי, ממני 'שכחו' מתחילה 

מתי אמנם  אכלתי, לא ומדוע אכלתי האם בשלומי , שאל  שישהייתי לא ולראות להכיר שהחלו לאיש נהייתי מתי -

כאשר 'אדם', איזה -כאן אובד הכלי.ככלי שנאבד בעת

במדרשלב. איתא מליצה,(יל "ש)הנה בדרך לפרש וידוע  כדינר', עבה  אמרו רבותינו החושך, אותו של  עביו 'כמה 

שבכיס 'דינר' אותו  ידי על  נגרם  'חושך ' הדלשהרבה  צעקת מלשמוע אזניו אוטם אדם הממון  חמדת שלרוב ,

חושך'... 'מכת מאותה להיזהר יש  מאוד ומה רואה ... שאינו כמי עצמו ומשים

רש"ילג . בלשון הרמז' 'בעלי אמרו  כד)וכך ג  גדלך',(דברים את עבדך  את להראות החילות 'אתה נאמר  בו הפסוק  על 

טובך ', מדת זו - גדלך 'את רש "י טובו'ופירש 'מידת  כפי נמדדת האדם  של  ה 'גדלות' ...כי 

עצהלד . לכם אתן אך שמים' 'יראת  קונים כיצד עצה לתת בידי אין אומר היה  זי"ע  מלעלוב דוד רבי הרה "ק

בוראו . את לאהוב יבוא ישראל  באהבת מתמיד שאדם  ידי על  כי ישראל ', 'אהבת ידי על  והיא, שמים ', ל 'אהבת

שום על  רע כל לראות מסוגל  היה  שלא עד זי"ע, מלעלוב דוד רבי הרה "ק  של ישראל ' 'אהבת מידת נודע  וכבר 

רואים שלפעמים  ומה  וכלל , כלל רע  כל  אצלו שייך  ואין הוא, ונעלה  'קדוש' יהודי שכל  אומר  והיה מישראל , אחד 

שבו . ה 'גוי' חלק  מחמת אלא זה  אין כשורה, שלא מתנהג שהוא

השנים באחת דרכו את שעשה  דוד, ר ' הרה "ק על אלימלךמסופר רבי  הרבי הרה "ק  רבו בית עבר  אל הפסח חג בערוב 

דרכו  את איבד יער  בלב בהיותו הקדוש . לרבו כמנחה  להביאו מכובד גביע עמו שמור  היה  כשבאמתחתו בליז'ענסק, זי "ע

עברו  לא  המיצר , מן  שיחלצו בבקשה  שליש  בדמעות בוראו אל  לבכות והחל הרר"ד נעמד שכך מכיוון  יפנה , אנה  ידע  ולא

כאשר ליז'ענסק. עבר  אל  היער  סבך מן לצאת בה  ילך הדרך את הדריכו אשר  אחד לזקן הרר "ד פגש והנה רגעים  כמה 

הם . ואלו תמיד, לזכור לאדם  הראוי מן  דברים  שני  לרר "ד ואמר  הזקן  נענה לשלום  נפרדו בטרם הדרך, אם אל הגיעו

היעוצה העצה  לקרש , מחוץ  אל  הבולטת 'בליטה ' יש  מהם ובאחד לחברו , אחד עצים  שני לחבר רוצים  כאשר  א.

באשר אחד לכל  לרמז  ובא לאחדים , והיו אחד אל  אחד העצים שני להתחבר יוכלו  וכך השני, בקרש  'שקיעה' לחורר

ויוותר בעצמו, שקיעה  שיעשה עצתו ורעות, שלום אחווה, באהבה, וחבריו  ידידיו  עם להתחבר שכשברצונו  הוא

והראויה . השלימה לאחדות יזכו  כך ידי ועל רעהו, לצורך משלו

לתקנם, שעליך הרבה' 'דברים תמצא ואז  עצמך, במעשי וחקור בדוק  רעך, במעשי ותפשפש  תעמוד אשר  תחת ב.

זכור אליהו  הוא הנה כי ונתברר האיש , לו פרח  האלה הדברים  אחר מיד בעיניך . גמור לצדיק  רעך ייחשב כבר וממילא

לטוב .

לא  רב זמן זה כי על  בפניו ותינה הפסח, חג  בפרוס  זי"ע  מלעלוב דוד רבי הרה "ק לפני ודל  עני יהודי ניצב פעם

מטעמים מהם  והכין מיוחד, במקום לו מונחים  שהיו השמורות המצות את הרה "ק  לקח  מיד לפיו, מאכל  דבר בא

הרבי, את ותשאל  מאד לה  היצר הדבר בנעשה, והבחינה  מחוצות הרבנית שבה בינתיים לבו. וחי שאכל  עני לאותו 

בתורה כתיב היכן  לה, ואמר  הרה"ק  נענה עצומה . ביגיעה הרבי עמל  עליהם השמורות המצות את העני קיבל  מדוע 

בפרשתן בפסוק שמורות' 'מצות יז)ענין המצות'(יב את לח :)'ושמרתם  'מצווה(פסחים ג"כ  למדו הפסוק מאותו  והרי ,

תחמיצנה ' אל  לידך  בא)הבאה  זאת(מכילתא חז "ל  דרשת קיימתי כן על לתת , מיהרתי  אלא  המצווה את החמצתי ולא

האביון לפי המצות  כל את את לרעהו איש  לתת מהי ... לזולת והטבה  המידות עבודת למדים נמצאנו עבורנו ...השמור .
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íé÷éãö åøàéá êëå .íéìåãâ íéîçø àìéòìî åéìò øøåòúé

úãåáò èå÷ìé ,úåáà ¯ äîìù úøàôú ,áåùèàìæî ãéâîä úøåú)
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äðååëä åèåùôëå ,'áäæ éìëå óñë éìë äúåòø úàî
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'åäòø'î ãçà ìë åìàùéù åðééä 'åäòø úàî ùéà åìàùéå'
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צדיקים לה. ביארו זי"ע)וכך  מרוז'ין הרה "ק בשם השלם קדישין עירין  ישראל, אוהב  בפרשתן(ילקוט ב)בפסוק  כל(יג לי 'קדש

ביאורו, וכה הוא', לי ובבהמה באדם ישראל , בבני רחם כל פטר לי בכור  ידע קדש להתקדש, הרוצה שכל–

ולכןבכור  ממנו , חשוב יהודי כל  כל– בנפשופטר יקיים דבר תחילת תאמררחם– שמא ישראל , בבני לרחם  –

ובבהמה תשובתךבאדם  כבהמה, אלא אדם הואשאינו  עושהלי או אדם פלוני אם  אדם  של  מעניינו  זה אין –

הקב"ה . של מעסקיו  אם  כי - בהמה  מעשה

תצאולו. לא 'ואתם  הוזהרו וכן  למשמרת, הבתים על  אות לתת ישראל  בני שהוצרכו בכורות במכת מצינו הנה 

וממילא  לרשע, צדיק בין מבדיל  אינו למשחית רשות שניתנה בשעה  כי הוא והטעם בוקר', עד ביתו מפתח איש

רבי  הרה"ק  הקשה מלעילא. לשמירה  נצרכו  כן על  המשחית ידי על  ח"ו ויהרגו  ינזקו ישראל  בני שגם  אפשר היה

מתו לא מדוע כן אם זי"ע, מזוועהיל  שלא כלשלומ 'קה הגם כי בכורים, שאינם אלו אף  – בכורות במכת המצריים

למצריים, להם עמדה גדולה  שזכות ותירץ , ביניהם. מבדיל המשחית אין מקום מכל  הבכורות, על  אלא הגזירה נגזרה 

כתריס להם  עמדה  חסד ועשיית בממונם וותרנות של  זו  זכות זהב, וכלי  כסף כלי ישראל  בני את השאילו שהרי

נראה , מכאן הפורענות . והוותרנות בפני החסד  ע"י  לחיים ממוות ניצול  המצריים כאותם  גמור רשע  .שאפילו

זי"עלז . אמת' 'שפת בספה "ק  מצינו תחיה  תרמ"ח)טללי להיות כי(בא משם וגאלנו  מצרים  גלות לנו  הקדים  הקב "ה 

לעבור  האדם  שעל היסורין במקום  מצרים ביציאת חז"להסיפור  שאמרו וכשם קי :), בתורת (מנחות העוסק  'כל 

עולה ' הקריב כאילו הגלות עולה  עליו עבר כאילו  בהם  שהעוסק מצרים יציאת סיפורי בפרשיות הוא  ייאמרכן וכן .

וממילא  הפרשיות, באלו ויתבונן יקרא עליו, באה  שצרה  מישראל  אדם  בראות כהיום, אנו  לדורנו  עד  עולם לדורות

הדבר, וביאור הצער. ומן הצרה  מן ויפטר הגלות, את עבר כבר  כאילו  בלבנויחשב נוטעים אלו  שפרשיות מכיוון

עלמא בהאי האדם חיי את להמתיק שפיר אמונה  בכח והרי .אמונה ,



ַ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' 415 ּלָ ָנה ט | ּגִ א תשפ"ב ׁשָ ת ּבֹ ָרׁשַ ּפָ
ת י ּב מ י  ע ּו ב ׁש ן  ֹו י ּל תּג י ב מ י ע

ְוֹכ
ל ֱאמּוָנה ת ׁשֶ ּבָ "א – ׁשַ ת ּבֹ ּבָ ׁשַ

ְמתֶֹאֶרת  'ּבֹא',  ָּפָרַׁשת  בּוַע,  ַהּׁשָ ְּבָפָרַׁשת 
ִמְצַרִים,  ְעּבּוד  ִמּׁשִ ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ְּגֻאָּלָתם 
 ֶׁשָּלּה ָזכּו ִּבְזכּות ֱאמּוָנָתם ָהֵאיָתָנה ַּבה' ִיְתָּבַר
(ְמִכיְלָתא מס' ְּדַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ָּפָרָׁשה ו). ַׁשָּבת 
ֵנס  ַעל  ְלַהֲעלֹות  ְּכֵדי  ִמֶּמָּנה  ַמְתִאים  ֵאין  זֹו, 
ּוְלַצֵּין ְלִתְפֶאֶרת ֶאת 'ַמְהֵּפַכת ָהָאֵמן' ֶׁשל 'ְּבֵני 
ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ְּבָראֵׁשי  ִנְרְמָזה  ֶׁשַּגם  ֱאמּוִנים', 

ָּפָרָׁשה זֹו – 'ֹּב"א' – 'ְּבֵני ֱאמּוִנים'.

ֶׁשל  ֵעדּותֹו  ַלּכֹל  ְונֹוְדָעה  ִהְתַּפְרְסָמה  ְּכָבר 
ִמִּגיִּביְטׁש  ַּכֲהָנא  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּקדּום  ַהַּמִּגיד 
ְּבִסְפרֹו 'ֶּדֶר מֶֹׁשה' (ְליֹום י"א) ֶׁשָחִסיד ֶאָחד 
ַמִים ֶאת ִסַּבת  ִהְתַעָּנה ְּכֵדי ֶׁשְּיַגּלּו לֹו ִמן ַהּׁשָ
ִעּכּוב ַהְּגֻאָּלה. ְוִהְתַּגָּלה לֹו ַּבֲחלֹום ֶׁשַהְּגֻאָּלה 
ִמְתַמְהַמַהת ְלִפי ֶׁשֵאין ַמְקִּפיִדים ַלֲענֹות ָאֵמן 
ַעל ַהְּבָרכֹות ֶׁשָּבֶהן ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ַהְּגֻאָּלה.

ְּבטּוָחִני  אּוָלם  ַּבִּנְסָּתרֹות,  ֵעֶסק  ִלי  ֵאין 
ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ַמְהֵּפַכת  ֶׁשל  ֶׁשֲהָקָמָתּה 
ְּבדֹוֵרנּו  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ְלַהֲאָדַרת  קֶֹדׁש  ֶׁשֻּכָּלּה 
ִמַּסְמָמֶניָה  ִהיא   – ִּדְמִׁשיָחא  ִעְקְבָתא  ּדֹור   –
ֶׁשֲהא  ַהִּמְתָקֶרֶבת.  ַהְּגֻאָּלה  ֶׁשל  ַהֻּמְבָהִקים 
"ֵאין  י):  ְּבַׁשַּלח  (ַּתְנחּוָמא  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ַהָּגֻלּיֹות ֲעִתידֹות ְלִהָּגֵאל ֶאָּלא ִּבְׂשַכר ֲאָמָנה". 
ּוְכִפי ֶׁשְּכָבר ִהְגִּדיר זֹאת מֹוִרי ְוַרִּבי ָמָרן ַּבַעל 
ַמְהֵּפַכת  ֶאת  ֶׁשִּלּוָה  ִמי  ִזיָע"א,  ַהֵּלִוי'  'ֵׁשֶבט 
'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ִמּיֹום ֲהָקָמָתּה, ַּבְּדָרָׁשה ֶׁשָּנָׂשא 
ֲעִנַּית  ְלִחּזּוק  ָהִראׁשֹון  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ְּבִכּנּוס 

ָאֵמן ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול תש"ע:

ְזִכָּיה  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְלַחֵּזק  ֶזה,  ָּגדֹול  "ִּתּקּון 
ְמִׁשיַח  ִלְקַראת  ַּדְרָּגא  ְוהּוא  ּבֹו,  ֵיׁש  ֲעצּוָמה 
ִצְדֵקנּו. ְלִפי ֶׁשּנֹוְתִנים ָּבֶזה ִהְזַּדְּמנּות ֲחָדָׁשה 
ִּבְכַלל  ָהֱאמּוָנה  ְוַקָּבַלת  ֱאקּות  ַקָּבַלת  ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל". 

ַהְּקִריָאה  ִמָּכאן  יֹוֵצאת  זֹו  ְמֻיֶחֶדת  ְּבַׁשָּבת 
ָהָבה  ַהּקֹוְרִאים:  ִרְבבֹות  ֶׁשל  ְלִלָּבם  ַהְיֵׁשר 
ִנְתַחֵּזק ֻּכָּלנוּ ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ַעל ָּכל ְּבָרָכה 
ַהִּנְׁשַמַעת ְּבִקְרָבֵתנּו, ָּכ ַנְצִהיר ׁשּוב ָוׁשּוב ַעל 
ֱאמּוָנֵתנּו ָהֵאיָתָנה ִּבְהיֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן', ְוִנְזֶּכה ֶׁשְּתֻקַּים ָּבנּו ְּבָקרֹוב 

ִּבְרַּכת: "ּבֹוֵנה בְַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים, ָאֵמן".

ַׁשָּבת ָׁשלֹום, ְיהּוִדים ְּבֵני ֱאמּוִנים!

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ
ה ִפּלָ ְרֹעה' - ְלַאַחר ַהּתְ 'ּבֹא ֶאל ּפַ

י ֶאת  ְדּתִ י ֲאִני ִהְכּבַ ְרעֹה ּכִ ה ּבֹא ֶאל ּפַ "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מׁשֶ
ִקְרּבֹו" (י א) ה ּבְ ִתי אֹתַֹתי ֵאּלֶ ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ׁשִ
ֲאִני  "ִּכי  ַהִּמִּלים:  ִּכי  ִנְרֶאה  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון 
ֶאל  "ּבֹא  ַלִּצּוּוי:  ַטַעם  ֵהן  ִלּבֹו"  ֶאת  ִהְכַּבְדִּתי 
ְּכֵבדּות  ַאְדַרָּבה,  ַהֹּלא  ְלָהִבין,  ְוֵיׁש  ַּפְרעֹה". 
ְלִהָּמַנע  ְּכִסָּבה  ְלַׁשֵּמׁש  ֲעׂשּוָיה  ַּפְרעֹה  ֶׁשל  ִלּבֹו 
ִמָּלבֹוא ֵאָליו, ֶׁשֲהא ְּבַמָּצב ֶׁשָּכֶזה ֵאין ָּכל ִסּכּוי 

ֶׁשִּיְׁשַמע ְלִדְבֵרי מֶֹׁשה?

ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר: 

הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִצּוָה  ַהַּמּכֹות  ֵהֵחּלּו  ְּבֶטֶרם 
ְוִהְתַיֵּצב  ַּבּבֶֹקר  "ַהְׁשֵּכם  טז):  ח  (ְלֵעיל  מֶֹׁשה  ֶאת 
ִלְפֵני ַפְרעֹה" – עֹוד ְּבֶטֶרם ִּתְתַּפֵּלל. ֶׁשִאּלּו ָהָיה 
ה  ְקֻדּׁשָ ָעָליו  ׁשֹוָרה  ָהְיָתה  ְלִהְתַּפֵּלל  ַמְקִּדים 
ָטֵמא  ְּבָמקֹום  ְלִהְתַיֵּצב  ָהָיה  ָיכֹול  ְוא  ֶעְליֹוָנה, 
ְּכֵביתֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה ָהָרָׁשע. אּוָלם ַעָּתה, ְּבִעּצּוָמן 
ֶאל  הּוא: "ּבֹא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִצּוָהוּ  ַהַּמּכֹות  ֶׁשל 
ַּפְרעֹה" – ִמְּבִלי ְלַהְׁשִּכים, ֶׁשֵּכן ְּבִעְקבֹות ַהַּמּכֹות 
ֻטְמָאתוֹ,  ְוִהְתַמֲעָטה  ִלּבֹו  ִנְכַנע  ַּפְרעֹה  ֶׁשָּסַפג 
ֶאת  ְמַׁשֵּלַח  ֵאינֹו  זֹאת  ֶׁשַּלְמרֹות  ַהִּסָּבה  ְואּוָלם 

ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנּה ֶאָּלא: "ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו".
'ָחְכַמת ַהּתֹוָרה' עמ' יז

ה  ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ַסח ּכַ ֲאִכיַלת ַהּפֶ
ַרְגֵליֶכם  ּבְ ַנֲעֵליֶכם  ֲחֻגִרים  ָמְתֵניֶכם  אֹתֹו  ּתֹאְכלּו  "ְוָכָכה 

ֶיְדֶכם" (יב יא) ְלֶכם ּבְ ּוַמּקֶ
ֲהא ֲאִכיַלת ַהֶּפַסח ָהְיָתה ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ּוְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל א ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים ֶאָּלא ְלַאַחר ֶׁשֵהִאיר 
ִנְצַטּווּ:  ֵּכן  ִאם  ַמּדּוַע  א).  ט  (ְּבָרכֹות  ַהּבֶֹקר 
"ְוָכָכה ּתֹאְכלּו אֹתֹו ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם 
ַּכֲאָנִׁשים   – ְּבֶיְדֶכם"  ּוַמֶּקְלֶכם  ְּבַרְגֵליֶכם 

ָהעֹוְמִדים ָלֵצאת ַלֶּדֶר ִמָּיד? 

א)  י  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ְּכָבר  ַהֹּלא  ְּבַרם, 
ִלְנהֹג  ַהִּמְתַּפֵּלל   ָצִרי ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִּבְׁשַעת 
ְּבאֹוָתן ַהְנָהגֹות ֶׁשִּנְצַטּווּ ִיְׂשָרֵאל ִלְנהֹג ְּבֵעת 
ֲאִכיַלת ַהֶּפַסח ְּבִמְצַרִים: ֶלֱאזֹר ָמְתָניו, ִלְנעֹל 
ְּכָאָדם  ָיָדיו  ֶאת  ['ִלְפּכֹר']  ְוַלֲחבֹק  ִמְנָעָליו 
צה  (או"ח  ַאְבָרָהם'  'ָמֵגן  [ְרֵאה  ַמֵּקל  ָהאֹוֵחז 
ב) ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל ָצֶרי ֶלֱאחֹז ֶאת ֲאגּוָדלֹו ְּבַכף 

ָידֹו – ְּתנּוָעה ַהּדֹוָמה ַלֲאִחיַזת ַמֵּקל]. 

ְּבִצּוּוָיּה;  ַהּתֹוָרה  ִּכּוְָנה  ָלזֹאת  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ִהיא  ֶׁשֲהֵרי  ִּכְתִפָּלה,  ִּדיָנּה  ַהֶּפַסח  ֲאִכיַלת 
'ֲעבֹוָדה'  ְוֵאין  כה),  פס'  (ְלֵעיל  'ֲעבֹוָדה'  ְמֻכָּנה 
ֶאָּלא ְּתִפָּלה (ב"ק צב ב). ְועֹוד, ֶׁשֵּיׁש ְלאֹוְמָרּה 
ִנְצַטּווּ   ְלִפיָכ ְוהֹוָדָאה.  ַהֵּלל  ְּכֵדי   ּתֹו
"ָמְתֵניֶכם   – ְּכִבְתִפָּלה  ָּבּה  ִלְנהֹג  ִיְׂשָרֵאל 
ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם".

'ְׁשָׁשה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים' [לגר"י ֶמְנֶּדְלקֹוֶרן] 
עמ' ק

ּיֹודּו ַלה' ֵדי ׁשֶ ס ִהיא ּכְ ַרת ַהּנֵ ַמּטְ
ה ה' ִלי  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ "ְוִהּגַ

ְצָרִים" (יג ח) ֵצאִתי ִמּמִ ּבְ
ְּכגֹון  ִמְצוֹוָתיו,  ֶׁשֲאַקֵּים  ַּבֲעבּור   – ֶזה'  "'ַּבֲעבּור 

ֶּפַסח ּוַמָּצה ּוָמרֹור ַהָּללּו" (ַרִׁש"י).
ְיִציַאת  ֶׁשַּמְּטַרת  ִהיא  ַרִׁש"י  ִּדְבֵרי  ַמְׁשָמעּות 
ְּבִקּיּום  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַזּכֹות  ְּכֵדי  ָהְיָתה  ִמְצַרִים 
ִמְצוֹות ה', ְוא ְלֵהֶפ – ֶׁשַהִּמְצוֹות ָּבאּו ְּבִעְקבֹות 
ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָלַמד   ָּכ  ִמּתֹו ִמְצַרִים.  ְיִציַאת 
ְיֻרַחם ֵליּבֹוִביץ ֶׁשֹּלא ְּכִפי ֶׁשּטֹוִעים ָהעֹוָלם ִלְסּבֹר 
ְּתׁשּוָעה  לֹו  ְלַהְמִציא  ְּכֵדי  ָלָאָדם  ִנְׁשָלח  ֶׁשַהֵּנס 
ְלהֹודֹות  ְמֻצּוֶה  הּוא  ַהֵּנס  ּוְבֶׁשל  ִמָּצָרתֹו,  ּוֻפְרָקן 
ַמְּטַרת  ָּכל  ַהָּנכֹון:  הּוא   ַהֵהֶפ ְלבֹוְראֹו,  ּוְלַהֵּלל 

ַהֵּנס ִהיא ִלְגרֹם ָלָאָדם ֶׁשּיֹוֶדה ִויַהֵּלל ְלבֹוְראֹו.
ִּבְתִפַּלת  ַההֹוָדָאה  ִמֵּסֶדר  ַאף  ְמבָֹאר  ֶזה  ְיסֹוד 
ָעִׂשיָת   ּוְל" ַּבֲחֻנָּכה:  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ַמִּתְתָיהּו'  'ִּביֵמי 
ִיְׂשָרֵאל   ּוְלַעְּמ  ,ְֶּבעֹוָלמ ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ֵׁשם 
ֶׁשָחַפְצָּת  ֵּכיָון   – ּוֻפְרָקן"  גְדֹוָלה  ְּתׁשּוָעה  ָעִׂשיָת 
ָלֵכן   ,ְל ְויֹודּו  ַהָּגדֹול   ְּבִׁשְמ ַיִּכירּו  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ְּתׁשּוָעה  ִליֵדי  ֶׁשֱהִביאּום  ִנִּסים   ְלַעְּמ ָעִׂשיָת 

.ִּכְרצֹוְנ ִהְתַּגֵּדל ִׁשְמ ָּכ ְּגֻדָּלה ּוֻפְרָקן, ּוִמּתֹו

'ַּדַעת ּתֹוָרה'; 'ַיְלקּוט 
ֶלַקח טֹוב'

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ

'ִמי  ִבים ּבְ ֻחּיָ ַהּמְ
וִָמי' ֵהם 'ַההֹוְלִכים'
ַוּיֹאֶמר  ְרעֹה  ּפַ ֶאל  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  ה  מׁשֶ ֶאת  ב  "ַוּיּוׁשַ
ַההְֹלִכים;  ָוִמי  ִמי  ֱאלֹקֵיֶכם  ה'  ֶאת  ִעְבדּו  ְלכּו  ֲאֵלֶהם 
ּוִבְבנֹוֵתנּו  ָבֵנינּו  ּבְ ֵנֵלְך  ּוִבְזֵקֵנינּו  ְנָעֵרינּו  ּבִ ה  מׁשֶ ַוּיֹאֶמר 

י ַחג ה' ָלנּו" (י ח-ט) צֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ּכִ ּבְ
ִמְּפֵני ָמה ּכֹוֶפֶלת ַהּתֹוָרה: "ִמי ָוִמי"?

ֶבט  ַה'ּׁשֵ ַּבַעל  ָהִאיָתָמִרי  ַהּכֵֹהן  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ָּדַרׁש 
מּוָסר': 

ַּפֲעַמִים "ִמי" – ְּבִגיַמְטִרָּיה "ֵמָאה"; ָטַען ַּפְרעֹה, 
ְלָפָניו  ְלִהְתַּפֵּלל  ה',  ֶאת  ַלֲעבֹד  ְרצֹוְנֶכם  ִאם 
"ִמי  ְּב:  ַהַחָּיִבים  ַהְּגָבִרים  ַרק  ָנא  ֵיְלכּו  ּוְלָבְרכֹו, 
ְוַהָּטף  ַהָּנִׁשים  ֲארוּ  ְוִיּׁשָ ְּבָרכֹות,  ְּבֵמָאה   – ָוִמי" 
ַהְּפטּוִרים ֵמִחּיּוב ֶזה. אּוָלם מֶֹׁשה ֵהִׁשיב לֹו, ִּכי 
ה'  "ַחג  ֲהא  ְּבָרכֹות  ִמֵּמָאה  ֵהם  ֶׁשְּפטּוִרים  ַאף 

'חּוט ֶׁשל ֶחֶסד' ָלנּו", ְוַהּכֹל ַחָּיִבים ָלחּוג ּבֹו. 

כג)  סי'  (ח"ה  ַהֵּלִוי'  'ֵׁשֶבט  ַּבּשׁוּ"ת  ֲהָלָכה:  ְלִעְנַין 
ּוַבּשׁוּ"ת 'ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות' (ח"ב סי' קכט) ָּפְסקּו 
ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ֵמִחּיּוב  ְּפטּורֹות  ֶׁשָּנִׁשים 
ַּבֵּסֶפר  ְואּוָלם  מּוָסר'.  'ֵׁשֶבט  ַּבַעל  ְּכַדַעת  ְּביֹום, 
'נֹוְטֵרי ְּבָרָכה' (עמ' פ) ֵהִביא ֶׁשְּלַדַעת ַּבַעל 'ַאֶּיֶלת 
ָנִׁשים  ַאף  ַקְנֶיְבְסִקי  ַהְּגַר"ח  ּוְלַדַעת  ַחר'  ַהּׁשַ

ְמֻחָּיבֹות ְּבֵמָאה ְּבָרכֹות.
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ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ִלְפֵניֶכם,  ַהֻּמָּגׁש  ְוַהַּמְרִטיט  ַהְּמַרֵּגׁש  ַהִּסּפּור 
ִנְׁשַלח ֵאֵלינּו ִמַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה ְּבָסמּו ְלמֹוֵעד 
ֶׁשל  ֶׁשִהְתַרְּגׁשּותֹו  ְּבָׁשָעה  ִהְתַרֲחׁשּותֹו, 
ָעְצָמָתּה.  ִּבְמלֹוא  ָהְיָתה  ֲעַדִין  ִמִּנּסֹו  ַהּכֹוֵתב 

ְוָכ ָּכַתב ְּבִמְכָּתבֹו:

ִמֶּזה  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים  ִמְתּגֹוֵרר  ֲאִני 
ִנים ָהַאֲחרֹונֹות ַאף זֹוֶכה ְלִהָּמנֹות  ָׁשִנים, ּוַבּׁשָ
ַעל ִמְתַּפְּלֵלי ַהּכֶֹתל ַהְּקבּוִעים. ִּבְרצֹוִני ְלַׁשֵּתף 
ִמְּפָרָטיו  ֶׁשְּלֵחֶלק  ָהִאיִׁשי  ְּבִסּפּוִרי  ֶאְתֶכם 
ְּבַוַּדאי ִהְתַוַּדְעֶּתם ְּבַעְצְמֶכם, אּוָלם ֶאת ַהֵחֶלק 
ָלִראׁשֹוָנה,  ִּבְפֵניֶכם  חֹוֵׂשף  ֲאִני  ֵאַלי  ַהּנֹוֵגַע 

ּוִמָּיד ָּתִבינּו ַמּדּוַע ַּדְוָקא ִּבְפֵניֶכם...

א  ָיִמים  ַּכָּמה  ִלְפֵני  ַעד  ִּכי  ְואַֹמר  ַאְקִּדים 

ָהַרב,  ָּפָעְלֶכם  ֶאת  ְלַהִּכיר  ְלַצֲעִרי,  ָזִכיִתי, 
אּוָלם ֵמָאז ֶׁשִהְתַוַּדְעִּתי ֵאָליו ָהַפ הּוא ְּבַבת 
ְוִיָּתֵכן  ֵמַחַּיי,  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ִלְהיֹות  ֶאָחת 

ֶׁשֲאִני ַאף ָחב לֹו ֶאת ַחַּיי.

ְלַאַחר  ָׁשִנים,  ְּכָחֵמׁש  ִלְפֵני  ֵהֵחל  ַהּכֹל 
ַהּשֹׁוֵכן  ְּבִמְׂשָרד  ַלֲעבֹוָדה  ֶׁשִהְתַקַּבְלִתּי 
ְּבִׁשּפּוָליו ֶׁשל ָהֹרַבע ַהְּיהּוִדי. ֵּכיָון ֶׁשְּבִעְקבֹות 
ְלַהִּגיַע  ָעַלי  ָהָיה  ַהֲחָדָׁשה  ָלֲעבֹוָדה  ַהַּמֲעָבר 
ְּבִלִּבי  ָּגְמָלה  ֻמְקֶּדֶמת,  ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת  ַלִּמְׂשָרד 
ָלרַֹבע  יֹום  ִמֵּדי  ְלַהִּגיַע  ְלַהְקִּדים  ַהַהְחָלָטה 
ָרִגיל,  ָהִייִתי  ִמּׁשֶ ֻמְקָּדם  ֶאָחת  ָׁשָעה  ַהְּיהּוִדי 
ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּבֶֹקר ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית 

ַּבָּמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו א ָזָזה ְׁשִכיָנה ֵמעֹוָלם.

ְלִהְתַּפֵּלל  זֹוֶכה  ֲאִני  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ֵמָאז 
ַׁשֲחִרית ְּבָכל ֶאָחד ִמימֹות ַהחֹל ְּבִמְנָין ָקבּוַע 
ַהִּמְתַקֵּים ְּבַרֲחַבת ַהּכֶֹתל, ְוַאף ַּבָּיִמים ֶׁשָּבֶהם 
ֵאיִני ִנְדָרׁש ִלְהיֹות ָּבֲעבֹוָדה, ֵאיֶנִּני ְמַוֵּתר ַעל 

ְּבִמְנָין  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ִּבְמֻיָחד  ּוַמִּגיַע  ַהְּזכּות 
 ִמָּכ נֹוַבַעת  ַהִּמְנָין  ֶׁשל  ִיחּוִדּיֹותֹו  ֶזה.  ְמֻיָחד 
ֶׁש'ַהַּגְרִעין ַהָּקֶׁשה' ֶׁשל ִמְתַּפְּלָליו הּוא ָקבּוַע, 
ִלְהיֹות  ִמְּכָבר  ֶזה  ָהְפכּו  ּבֹו  ְוַהִּמְתַּפְּלִלים 
ֶזה  ִּבְׂשָמחֹות  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ְקרֹוִבים  ְיִדיִדים 

ֵאֶצל ֶזה.

ְּבִכְסֵלו.  י"ז  ִראׁשֹון  יֹום  ֶׁשל  ְּבָבְקרֹו  ֶזה  ָהָיה 
ְלַהְקִּדים  ַהְּמַנֵהל  ִמֶּמִּני  ִּבֵּקׁש  ֶׁשַּבַּלְיָלה  ֵּכיָון 
ִּבְמֻיָחד ֶאת ְּפִתיַחת ַהִּמְׂשָרד, ִמָּיד ִעם ִסּיּום 
ַהּכֶֹתל  ֵמַרֲחַבת  ָלֵצאת  ִהְזָּדַרְזִּתי  ַהְּתִפָּלה 
ְלִכּוּון ָהִעיר ָהַעִּתיָקה ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ִלְפּתַֹח ֶאת 

ָעה ַהְּיעּוָדה. ַהִּמְׂשָרד ַּבּׁשָ

ֶׁשֲאִני  ַהְּקבּוָעה   ַּבֶּדֶר ִּבְמִהירּות  ָצַעְדִּתי 
צֹוֵעד ָּבּה ְּבָכל ּבֶֹקר ְלִכּוּון ַהְּיִציָאה ֵמַהּכֶֹתל. 
ַהּכֶֹתל  ַרֲחַבת  ֶאת  ֲעִזיָבִתי  ִלְפֵני  ֶׁשֶרַגע  ֶאָּלא 
ַּכָּמה  ֶׁשַאְמִּתין  ִמֶּמִּני  ּוִבֵּקׁש  ְיהּוִדי  ֵאַלי  ִנַּגׁש 
ַחר ֶׁשּלֹו.  ְרָגִעים ְוַאֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ֵּלב  הּו ְּבַמַּבט ֵעיָניו ֶׁשּׁשִ ִמַהְרִּתי ְמאֹד, ַא ַמּׁשֶ
ְנִחיׁשּות ְוַתֲחנּוִנים ְּכֶאָחד א ָנַתן ִלי ְלָסֵרב 

ְלַבָּקָׁשתֹו. 

ְמאֹד,  ְמֻסָּדר  ָאָדם  ֲאִני  ֶׁשִּמִּטְבִעי  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַמְׁשָמעּוִתי  ִאחּור  ַעל  ֶׁשִהְצִּביַע  עֹון  ְוַהּׁשָ
ְּפִניִמי,  ְלַלַחץ  ִלי  ָּגַרם  ַהִּמְׂשָרד  ִּבְפִתיַחת 
ְּבָכל זֹאת ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי עֹוֵמד ּוַמְקִׁשיב 
ֶׁשל  ְלִבְרכֹוָתיו  ְּבַסְבָלנּות 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ְּבָרכֹות  ָהִאיׁש. 
ִמִּפיו ִּבְמִתינּות ּוְבַכּוָָנה ַרָּבה, 
ִמָּלה ְּבִמָּלה 'ְּכמֹוֵנה ָמעֹות'.

ַלֲענֹות  ֶׁשִּסַּיְמִּתי  ְּבֶרַגע 
ִּבְרַּכת  ֶׁשַאַחר  ָהָאֵמן  ֶאת 
טֹוִבים',  ֲחָסִדים  'ַהּגֹוֵמל 
ָּפִניִתי ְּבִריָצה ְלִכּוּון ַהְּיִציָאה 
ִלְׁשמַֹע  ִהְסַּפְקִּתי  ֵמַהּכֶֹתל. 
ְמַׁשֵּגר  ָהִאיׁש  ֶאת  ֵמָרחֹוק 
ִמּלֹות  ֵאּלּו  ֵאי  ְלֶעְבִרי 

ּתֹוָדה...

ֶאת  ְּבִריָצה  ָּגָמאִתי 
ַהַּמְדֵרגֹות ַהּמֹוִבילֹות ָלִעיר ָהַעִּתיָקה ְוַכֲאֶׁשר 
ִלְׁשמַֹע  ֶנֱחַרְדִּתי  ַהְּיהּוִדי  ָהֹרַבע  ְלִכּוּון  ָּפִניִתי 
ִצְוחֹות  ַאֲחֵריֶהן  ּוִמָּיד  ֶיִרי  קֹולֹות  ְלֶפַתע 
ִנְּסרּו  ְּכֶנַצח  ֶׁשִּנְדְמָתה  ַּדָּקה   ְּבֶמֶׁש 'ַהִּצילּו'. 
קֹולֹות ֶׁשל ְיִרּיֹות ּוְצָוחֹות ֶאת ֲחַלל ַהִּסְמָטה 

ַהָּצָרה, ְוַהֶּבָהָלה ָהְיָתה נֹוָרִאית.

ְּבתֹוָכם  ַוֲאִני  ָּבֵאזֹור  ֶׁשָהיּו  ָהֲאָנִׁשים  ְמַעט 
ְלִכּוּון  ַּבֲחָזָרה  ְוָלרּוץ  ְּבֶבָהָלה  ִלְזעֹק  ֵהֵחּלּו 
ְלַהְסִּביָרּה  ֶׁשָּקֶׁשה  ֲאִויָרה  זֹו  ָהְיָתה  ַהּכֶֹתל. 
ְּפׁשּוטֹו  ָמֶות,  ַּפַחד  ֶׁשל  ֲאִויָרה  ְּבִמִּלים, 

ְּכַמְׁשָמעֹו.

ְוַהָּצָלה  ִּבָּטחֹון  ּכֹחֹות  ַלָּמקֹום  ָחׁשּו  ְּבַבד  ַּבד 
ר  ִהְתַּבּׂשֵ ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּורֹות  ְוַדּקֹות  ַרִּבים, 
ֶׁשהֹוִסיף  ַאְכָזִרי  ִּפּגּוַע  עֹוד  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 

ְלַאְדַמת ִעיר ַהּקֶֹדׁש ַּדם ְיהּוִדי ָטהֹור.

ַאט  ַאט  ֶׁשָּזְרמּו  ַהְּמַבְלְּבלֹות  ַהְּיִדיעֹות 

ִהְתַּבֲהרּו ִּבְמֵהָרה ַּכֲאֶׁשר נֹוְדעּו ְמַמֵּדי ָהָאסֹון; 
ַהּכֶֹתל  'ֶקֶרן  ֶׁשל  ַהְּמסּוִרים  ֵמָהעֹוְבִדים  ֶאָחד 
ַהַּמֲעָרִבי', ֵאִלָּיהּו ֵקי הי"ד, נֹוָרה ִמְּטָוח ָקָצר 
ְׁשֵני  ִמְּפָצָעיו.  ְוִנְפַטר  ֵפל  ַהּׁשָ ָהרֹוֵצַח  ִּביֵדי 
ְּפִציָעה  ְּבַדְרגֹות  ִנְפְצעּו  נֹוָסִפים  ְיהּוִדים 

ׁשֹונֹות.

ָהיּו  ִאּלּו  ִּכי  ֵהַבְנִּתי  ֶׁשָעַרְכִּתי  ָקָצר  ְּבֶחְׁשּבֹון 
ְמאֹד  ִיָּתֵכן  ְּכִסְדָרם  ִמְתַנֲהִלים  ָהִעְנָיִנים 
ֶׁשָהִייִתי ֲאִני ֶאָחד ִמָּקְרְּבנֹות ַהִּפּגּוַע. ִאְלָמֵלא 
ָהִייִתי ִמְתַעֵּכב ְלֶמֶׁש ְׁשֵּתי ַּדּקֹות ְּכֵדי ַלֲענֹות 
 ַמְלַא' אֹותֹו  ֶׁשל  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַאַחר  ָאֵמן 
ַהִּפּגּוַע  ִּבְמקֹום  עֹוֵבר  ָהִייִתי  ֻמְפָלא,  ַהָּצָלה' 
ָעה ֶׁשָּבּה ִהְתַרֵחׁש.  ַהּנֹוָרא ְּבִדּיּוק ְּבאֹוָתּה ַהּׁשָ

א  ָׁשרּוי,  ָהִייִתי  ֶׁשָּבּה  ַהֲחָרָדה  רֹב  ְּבֶׁשל 
ַּבָּיִמים  ַּגם  ּבֶֹקר.  ְּבאֹותֹו  ַלֲעבֹוָדִתי  ִהַּגְעִּתי 
ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ָהִייִתי ָנתּון ְּבֵאיָמה ָוַפַחד. ִיָּתֵכן 
ֻמְגָּדר  ָהִייִתי  ַהְּקִליִנית  ַהַהְגָּדָרה  ֶׁשְּלִפי  ְמאֹד 
ֶׁשְּלָמֳחַרת,  ַּבּבֶֹקר  אּוָלם  ֲחָרָדה',  ְּכ'ִנְפַּגע 
ֶאֵּתן  א  ִּכי  ְּבַהְחָלָטה  ַקְמִּתי  ְּבִכְסֵלו,  י"ח 
נֹוֶסֶפת.  ְּבֶנֶפׁש  ִלְפגַֹע  ֶנֱאָלח  רֹוֵצַח  ְלאֹותֹו 
ַעָּתה  ַהַּפַחד  ַעל  ֶאְתַּגֵּבר  א  ִאם  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
 .ַּבֶהְמֵׁש ָעָליו  ְלִהְתַּגֵּבר  יֹוֵתר  עֹוד  ה  ֶאְתַקּׁשֶ
ׁשּוב  ְוִהַּגְעִּתי  ַהַּפַחד  ַעל  ֵאפֹוא  ִהְתַּגַּבְרִּתי 
ְּכַדְרִּכי ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ַּבִּמְנָין ַהָּקבּוַע ַּבּכֶֹתל 
עֹוֶקֶפת,   ְּבֶדֶר ַלּכֶֹתל  ָצַעְדִּתי  ַהַּמֲעָרִבי. 
אּוָלם ַלְמרֹות זֹאת ְלָכל אֶֹר ַהֶּדֶר ָהַלם ִלִּבי 

ִמַּפַחד ַוֲחָרָדה.

ְלַעְצִמי  ִהְרַהְרִּתי  ַהּכֶֹתל  ְלִכּוּון  צֹוֵעד  ְּבעֹוִדי 
ֵּכיַצד אּוַכל ְלַבֵּטא ֶאת ִרְגׁשֹות ַהּתֹוָדה ֶׁשֲאִני 
 ָּכ ּוֵבין   ָּכ ֵּבין  ָהעֹוָלִמים.  ִרּבֹון  ְּכַלֵּפי  ָחׁש 
ִנְדַהְמִּתי  ָּבֶרַגע  ּובֹו  ַהּכֶֹתל,  ְלַרֲחַבת  ִנְכַנְסִּתי 
ַמִים  ִמּׁשָ ָׁשִליַח  ֶׁשָהָיה   ַהַּמְלָא ֶאת  ִלְראֹות 

ְלַהִּציל ֶאת ַחַּיי.

ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוב  ִּכי  ַמִים  ִמּׁשָ ִסיָמן   ְּבָכ ָרִאיִתי 
ַהֵּנס  ִהְתַּגְלֵּגל  ֶׁשַּדְרּכֹו  ָּבִעְנָין  ֶׁשֶאְתַחֵּזק  הּוא 

ֶׁשִהִּציל ֶאת ַחַּיי.

ֵאַלי.  ִיַּגׁש  ֶׁשהּוא  ַעד  ִהְמַּתְנִּתי  א  ַהַּפַעם 
ְּבִהְתַלֲהבּות:  ְוָׁשַאְלִּתי  ֵמַעְצִמי  ֵאָליו  ִנַּגְׁשִּתי 
ַאַחר  ָאֵמן  ֶׁשֶאֱעֶנה  רֹוֶצה  ַאָּתה  "אּוַלי 
ָרָחב   ִחּיּו  ִחֵּי ָהִאיׁש  אּוָלם   "?ִּבְרכֹוֶתי
ִעם  ְּבַחְברּוָתא  ֵּבַרְכִּתי  ְּכָבר  ִלי: "ַהּיֹום  ְוָאַמר 
ְיהּוִדי ַאֵחר, ַא ֲאִני ְּבֶהְחֵלט ֶאְׂשַמח ִלְׁשמַֹע 

ֶאת ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּל ְוַלֲענֹות ַאֲחֶרי ָאֵמן..."

ִהְצַלְחִּתי  א  ַהְּבָרכֹות,  ֶאת  ֶׁשִּסַּיְמִּתי  ְלַאַחר 
ִמְנָהג  ֶׁשל  ִּבְמקֹורֹו  ְוִהְתַעְנַיְנִּתי  ְלִהְתַאֵּפק 
ִצְבעֹוִני  ַּדף  ָׁשַלף  הּוא  ַלֲענֹות  ִּבְמקֹום  ֶזה. 
"ַהָּמקֹור  ִלי:  ְוָאַמר  ַהַּטִּלית  ִמַּנְרִּתיק  ְמֻקָּפל 
ּוְבִדְבֵרי  ַהֲהָלָכה  ְּבִסְפֵרי  ִנְמָצא  זֹו  ְלַהְקָּפָדה 
ֲחָז"ל, ַא ַהָּמקֹור ֶׁשְּבִעְקבֹוָתיו ִהְתַחְלִּתי ֲאִני 
ַהֶּזה;  ַהִּנְפָלא  ֶהָעלֹון  הּוא  ָּבִעְנָין  ְלִהְתעֹוֵרר 

ָעלֹון 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים'!"

ם'    ֲאִני ַחי ְוַקּיָ   'ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ַהַּמְדֵרגֹות  ֶאת  ְּבִריָצה  ָּגָמאִתי 
ְוַכֲאֶׁשר  ָהַעִּתיָקה  ָלִעיר  ַהּמֹוִבילֹות 
ֶנֱחַרְדִּתי  ַהְּיהּוִדי  ָהֹרַבע  ְלִכּוּון  ָּפִניִתי 
ִלְׁשמַֹע ְלֶפַתע קֹולֹות ֶיִרי ּוִמָּיד ַאֲחֵריֶהן 
ִצְוחֹות 'ַהִּצילּו'. ְּבֶמֶׁש ַּדָּקה ֶׁשִּנְדְמָתה 
ּוְצָוחֹות  ְיִרּיֹות  ֶׁשל  קֹולֹות  ִנְּסרּו  ְּכֶנַצח 
ְוַהֶּבָהָלה  ַהָּצָרה,  ַהִּסְמָטה  ֲחַלל  ֶאת 

ָהְיָתה נֹוָרִאית.

ְמקֹום ֵהָרְצחּו ֶׁשל ַהק' ֵאִלָּיהּו ֵקיי הי"ד



ָרכֹות ְוָאֵמן  ִהְלכֹות ּבְ ֵאָלה ּבְ ׁשְ
 ְׁשֵאָלה: ַהַּמְקִּדים ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ּוָבִאים ְלָפָניו ְׁשֵני ְיהּוִדים ַהְּמַבְּקִׁשים ְלָבֵר

ִני ְמַבֵּקׁש ְלַהְתִחיל  ַחר; ָהֶאָחד רֹוֶצה ְלַהְתִחיל ְּבִבְרכֹות ַהּתֹוָרה, ְוִאּלּו ַהּׁשֵ ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְכִוי ִביָנה', ֶאת ִמי ָעָליו ְלַהֲעִדיף ִלְׁשמַֹע?  ְּבִבְרַּכת 'ַהּנֹוֵתן ַלּׂשֶ

ָרכֹות  ט ְמרֹוָמם ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ַמּבָ

ַחְברּוָתא   ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ   ֲאִמיַרת ּבִ

י ַאְלּתִ ַאַחת ׁשָ

ֶׁשָּקְבעּו  ַּכִּמְכָסה  ְּבָרכֹות  ַעל  ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  יֹום  ְּבָכל  צֹוֵבר  א. 
ֲחָכִמים (ְרֵאה 'ְמקֹור ַהִּמְנָהג').

ִהיא  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  ַהּפֹוְסִקים  ָּכְתבּו   – ּוֻמְׁשָלמֹות  ְמֻהָּדרֹות  ִּבְרכֹוָתיו  ב. 
ב;  קסז  (ַרָּמ"א  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ּוַמְחִׁשיָבה  ַמְׁשִליָמה  ְוִהיא  ַהְּבָרָכה,  ִמְּכַלל 
'ִמְׁשָנה ְּברּוָרה' ָׁשם ה). ִוידּוִעים ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר (ֵעֶקב רעא א), ֶׁשִּבְפֵני ְּבָרָכה 
ַהּדֹורֹון  'ֶזהּו  ָעֶליָה:  ּוַמְכִריִזים  ָעִרים  ַהּׁשְ ָּכל  ִנְפָּתִחים  ְּבָאֵמן  ַהַּנֲעֵנית 

ַלח ְּפלֹוִני ְלֶמֶל' ('ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' ַׁשַער ָהַאְׁשמֶֹרת ֶּפֶרק י). ֶׁשּׁשָ
ג. ְּתִפָּלתֹו ִמְתַקֶּבֶלת – ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפה ב) ֶנֱאָמר ִּכי ִּבְזכּות ֲעִנַּית 
ָאֵמן ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה. ִאם ֵּכן, ַהְּזַמן ַהַּמְתִאים ְּביֹוֵתר ְלַהְרּבֹות ַּבֲעִנַּית 

ַחר'. ָאֵמן הּוא ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה, ְּבֵעת ֲאִמיַרת 'ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ד. ַהָּגָעה ֻמְקֶּדֶמת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת – ַהַהְקָּפָדה ַעל ַהְנָהָגה זֹו ְמִביָאה ֶאת 
ָהָאָדם ְלַהְקִּדים ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְפֵני ַהְּזַמן ֶׁשִּנְקָּבע ִלְתִפָּלה, ְוֻעְבָּדה 

זֹו ַמְׁשִּפיָעה ְּביֹוֵתר ַעל ָהֹאֶפן ֶׁשּבֹו הּוא ִמְתַּפֵּלל.
ה. ִּבְרכֹוָתיו ֶנֱאָמרֹות ִּבְמִתינּות – ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּזֹוִכים ְלַהְקִּפיד 
ַהֶּנֱאָמרֹות  ַהְּבָרכֹות  ִּכי  ִנְסיֹוָנם,   ִמּתֹו ֶאָחד  ֶּפה  ְמִעיִדים  זֹו  ַהְנָהָגה  ַעל 
ֵהן  ֶׁשֵּכן  ִּביִחידּות,  ַהֶּנֱאָמרֹות  ֵמֵאּלּו  ְּבַתְכִלית  ׁשֹונֹות  ֲאֵחִרים  ְּבָאְזֵני 

ֶנֱאָמרֹות ִּבְמִתינּות, ְּבַכּוָָנה ּוְבִדְקּדּוק.

ְנָהג ְמקֹור ַהּמִ

ַחְברּוָתא ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ָבֵרְך ּבִ ַכר ַהּמְ ׂשְ

ַחְברּוָתא יד ְלָבֵרְך ּבְ ְקּפִ ַמֲעלֹות ַהּמַ

ה ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ִמְכסֹות ַהּדְ
ָּכַתב ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי מֶֹׁשה ַזּכּות (ֵּבאּור ָהְרָמ"ז ַלּזַֹהר ַוֵּיֶל רפה א): ֲחָכִמים 
צ'   – 'ַצִּדי"ק'  ְוִהיא:  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ְּדָבִרים  ַלֲאִמיַרת  יֹוִמית  ִמְכָסה  ָקְבעּו 
ֲאֵמִנים, ד' ְקֻדּשֹׁות, י' ַקִּדיִׁשים ְוק' ְּבָרכֹות. ְּכֵדי ַלֲעמֹד ְּבִמְכַסת ַהְּקֻדּשֹׁות, 
ַהַּקִּדיִׁשים ְוַהְּבָרכֹות ֵאין צֶֹר ְלִהְתַאֵּמץ ִּבְמֻיָחד, ְוָכל ַהִּמְתַּפֵּלל ָׁשלֹוׁש 
ְּתִפּלֹות ְּבִמְנָין ְּבָכל יֹום ָיכֹול ִלְצּבֹר ֶאת ַהִּמְכָסה ַהִּנְדֶרֶׁשת. אּוָלם ְּכֵדי 
ִלְצּבֹר ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ַעל ְּבָרכֹות ָצִרי ָהָאָדם ְלַהְמִּתין ּוְלַצּפֹות ְלָכל 
ַחר ִמַּכָּמה ֲאָנִׁשים (ַּכּמּוָבא בשו"ע או"ח ו  ְּבָרָכה ְוַאף ִלְׁשמַֹע ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ב). ְלִפיָכ ֶנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה כו ב): "ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים" – ִמָּכל ַהִּמְכסֹות 

ָהְרמּוזֹות ְּב'ַצִּדיק' ַרק ַלֲעִנַּית ָאֵמן ַמְתִאיָמה ְלׁשֹון ְׁשִמיָרה ְוִצִּפָּיה. 

ֲחֵסָרה  ִאם  ְואֹוֵמר:  מֹוִסיף  ִּפיְנקּוס  ָּדִוד  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ָהָיה  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ה,  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ְּדָבִרים  ַלֲאִמיַרת  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָּקְבעּו  ֵמַהִּמְכסֹות  ַאַחת  ָלָאָדם 
הּוא ְּכָבר א ַצִּדיק! ֵאין ֶזה ִעְנָין ֶׁשל עֹוד ָאֵמן אֹו ָּפחֹות ָאֵמן, ֵיׁש ָלנּו 
ָּכאן ִּבְנָין ֶׁשל 'ַצִּדיק'. ְוִאם ֲחֵסָרה ָלנּו ָאֵמן ֶאָחת, ָּכל ַהִּבְנָין ֶׁשל ַהַּצִּדיק 
'ָאָדם' ָּפחֹות ֶאְצַּבע,  ָחֵסר! ְּכִפי ֶׁשָאָדם ֶׁשֲחֵסָרה לֹו ֶאְצַּבע ֶאָחת, ֵאינֹו 
ֶאָּלא הּוא ְּבֶגֶדר 'ַּבַעל מּום' ֶׁשָחֵסר לֹו ִּבְׁשֵלמּות ָה'ָאָדם', ָּכ ָאָדם ֶׁשֹּלא 
ִסּדּור  ַעל  ִׁשְמׁשֹון'  ('ֶנֶפׁש  ַה'ַּצִּדיק'  ִּבְׁשֵלמּות  לֹו  ָחֵסר  זֹו,  ִמְכָסה  ִהְׁשִלים 

ַהְּתִפָּלה עמ' קלח). 

ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַלַּמְקִּפיד  ּוַבָּבא  ָּבֶזה  ַהֻּמְבָטח  ֶהָעצּום  ָכר  ַהּׂשָ ִמְּלַבד 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַלַמְּקִּפיִדים  ְמֻיָחד  ָׂשָכר  ִּבְמקֹורֹוֵתינּו  ָמָצאנּו  ַּכֲהָלָכה, 

ַחר ּוַמְׁשִליִמים ְּבָכ ֲעִנַּית ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּביֹום: ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ֵהִעיד  ִמָּפאנוֹ,  ָהְרָמ"ע  ַּתְלִמיד  ּפּוָאה,  ַנְחָמן  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  א. 
ה ַאַחת ָׁשְמָעה ִמִּפי ַמִּזיק ֶׁשִּנְׁשַלח ְלַהִּזיק ֶאת ְּבָנּה, ֶׁשֵאין ְּבָידֹו  ֶׁשִאּׁשָ
צ'  ַלֲענֹות  ִהְקִּפיָדה  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ְּבָנּה  ֶאת  ּוְלַהִּזיק  ְׁשִליחּותֹו  ְלַקֵּים 

ֲאֵמִנים ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ('ִמְדַּבר ְקֵדמֹות' [ַלִחידָ"א] ַמֲעֶרֶכת א אֹות לג).

 ב. ָאְמרּו ֲחָכִמים ('ַּתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו' ַרָּבה י): "ִּב[ְזכּות] ִמי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ִנְפָרע ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ִמן ַהּגֹוִיים? ִּב[ְזכּות] ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים 
ֵמַהָּלׁשֹון:  ָאֵמן..."  ְועֹוִנים  ַהִּמְדָרׁש  ּוְלֵבית  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ּוַמֲעִריִבים 
"ַמְׁשִּכיִמים... ְועֹוִנים ָאֵמן" ָלַמד ַה'ְּבֵאר מֶֹׁשה' (ׁשֹוְפִטים עמ' קסה) ִּכי 
ְׂשַכר ַהֵּפָרעֹון ִמן ַהּגֹוִיים ִנָּתן ְלִיְׂשָרֵאל ַּבֲעבּור ֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשִּמְתַאְּמִצים 
ּוְמַחְּזִרים ַאֲחֶריָה; "ְוַהְינּו ֶׁשַּמְׁשִּכים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ּוֵמִביא ֶאת ַעְצמֹו 

ִליֵדי ִחּיּוב ֲעִנַּית ָאֵמן ִמִּפי ַהְּמָבְרִכים".

ְרלּו ֱאמּוַני ּבָ

ֲחָכִמים (תיקו"ז ָחָדׁש ח"ב ַּדף פד א) ָאְמרּו ֶׁשָּכל ָאָדם ָצִרי ַלֲענֹות ְלָכל 
ַהָּפחֹות ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ַעל ְּבָרכֹות ִמֵּדי יֹום [ִמְּלַבד ָהֲאֵמִנים ֶׁשעֹוִנים 
ַעל ַהַּקִּדיִׁשים (ׁשּו"ת ָהְרָמ"ע ִמָּפאנוֹ סי' קט)]. ְוֵכן ֵהִביאּו ַהּפֹוְסִקים ('ָמֵגן 

ַאְבָרָהם' ו ט; שו"ע ָהַרב ָׁשם ט; 'ִמְׁשָנה ְּברּוָרה' ָׁשם יג).

ַרִּבים  ָנֲהגּו  יֹום  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ַעל  ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  ֲעִנַּית  ְלַהְׁשִלים  ְּכֵדי 
ֶׁשָהֶאָחד  ְּבאֶֹפן  ְּב'ַחְברּוָתא',  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת   ְלָבֵר
ְמָבֵר ְּבקֹול ָרם ַוֲחֵבָריו עֹוִנים ַאֲחָריו ָאֵמן. ְלַאַחר ִמֵּכן ֶאָחד ֵמָהעֹוִנים 
עֹוֵמד ּוְמָבֵר ֶאת ִּבְרכֹוָתיו, ַוֲחֵבָריו עֹוִנים ַאֲחָריו ָאֵמן, ְוָכ עֹוִׂשים ָּכל 
ְּבֵני ַהֲחבּוָרה ָּבֶזה ַאַחר ֶזה (שו"ע או"ח ו ד. ּוְרֵאה משנ"ב ָׁשם יג). ַהִחידָ"א 
ט ַהִּמְנָהג  ('ִּבְרֵּכי יֹוֵסף' או"ח תרעז ב) ֵמִעיד ַעל ִמְנָהג ֶזה: "ְוַכָּידּוַע ִנְתַּפּׁשֵ

ִּבְכַרִּכים ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות". 
'ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי' ִזי"ַע ְּבֶאָחד ִמִּכּנּוֵסי  ְּדָבִרים ְּברּוִרים ְּבִעְנָין ֶזה ָאַמר ַּבַעל 
'ְּבֵני ֱאמּוִנים': "ִמְנָהג ִיְׂשָרֵאל ָקדּום ָהָיה, ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ֶאת ָּכל ִּבְרכֹות 
ְכִוי  ַלּׂשֶ 'ַהּנֹוֵתן  ִּבְרַּכת  ֶׁשִּלְפֵני  ַהְּבָרכֹות  ֵסֶדר  ֶאת  ַּגם  ַּבִּצּבּור,  ַחר  ַהּׁשַ
ָהֶאָחד  ֲחָדא,  ְּבַצְוָּתא  ַהְּבָרכֹות  ְמָבְרִכים  ַהָּקָהל  ָּכל  ְוָהיּו   .ָוֵאיָל ִביָנה' 
 ְמָבֵר ֶזה  ִמְתַחְּלִפים,  ָהיּו   ָּכ ְוַאַחר  ָאֵמן.  ַאֲחָריו  עֹוֶנה  ַוֲחֵברֹו   ְמָבֵר
ָהַאֲחרֹונֹות,  ַּבְּתקּופֹות  ִנְׁשַּתַּכח  ֶזה  ִמְנָהג  ִּבְרכֹוָתיו.  ַעל  עֹוֶנה  ּוִמְׁשֵנהּו 
ִויִדיֵדנּו ֶהָחׁשּוב ר' ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין הי"ו ָזָכה ֶלֱאחֹז ְּבֵעץ ַהַחִּיים 
ּוְלַיֵּסד  ְלַהֲחיֹות  ּוִבְרצֹונֹו  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְלַחֵּזק  ִּבְפֻעָּלתוֹ  ָהַרִּבים  ִזּכּוי  ֶׁשל 
ֵמָחָדׁש ִמְנָהג ָקדּום ֶזה, ִּבְבִחיַנת (ַׁשָּבת קד א): 'ְׁשָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיְּסדּום'" 

(ֵסֶפר 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' עמ' 227). 

ֵאָלה: ֵהן ִּבְרַּכת 'ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה' ְוֵהן ִּבְרַּכת 'ֱאֶמת ְוַיִּציב' ִמְסַּתְּימֹות ְּבָפסּוק ֶׁשהּוא ֵמֵעין ַהֲחִתיָמה, אּוָלם ָּכל ֶאָחת ֵמֶהן  ַהּׁשְ
ִמְסַּתֶּיֶמת ְּבָפסּוק ׁשֹוֶנה; ִּבְרַּכת 'ֱאֶמת ְוַיִּציב' ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבָּפסּוק (ְיַׁשְעָיה מז ד): "ּגֲֹאֵלנּו ה' ְצָב-אֹות ְׁשמֹו ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל", 

ְוִאּלּו ִּבְרַּכת 'ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה' ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבָּפסּוק (ִיְרְמָיה לא י): "ִּכי ָפָדה ה' ֶאת ַיֲעקֹב ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶמּנּו", ַמּדּוַע?
ָאנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  הֹוֶוה,  ִּבְלׁשֹון  "ּגֹוֲאֵלנּו"  ָּבּה  אֹוְמִרים  ָאנּו   ּוְלָכ ַהּיֹום,  ִּבְתִחַּלת  ֶנֱאֶמֶרת  ְוַיִּציב'  'ֱאֶמת  ִּבְרַּכת  ַהְּתׁשּוָבה: 
ֶׁשַּיֲעמֹד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִליִמיֵננּו ְלגֹוֲאֵלנּו ְּבָכל ְמאְֹרעֹות ַהּיֹום. ְואּוָלם ָּבֶעֶרב, ְּבִסּיּום ַהּיֹום, ְלַאַחר ֶׁשֲעַבְרנּוהּו ְּבָׁשלֹום 
ּוְגָאֵלנּו ה' ִמיֵדי ְמַבְּקֵׁשי ָרָעֵתנּו, אֹוְמִרים ָאנּו "ִּכי ָּפָדה... ּוְגָאלֹו", ִּבְלׁשֹון ָעָבר ְלִפי ֶׁשַּכָּוָנֵתנּו ְלהֹודֹות לֹו ַעל ָּכ ('ַאּבּוִדְרַהם' 

ִּבְרכֹות ק"ש ְּבַׁשֲחִרית). 

ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום ִמן ַהֵּסֶפר, ְּתַחֵּפׂש ַּבֲאֶׁשר ָלַמְדָּת ִאם ֵיׁש ּבֹו ָּדָבר ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּימֹו

ֵאָלה ְוַהְּתׁשּוָבה ֵמֲעלֹון ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות: ַהּׁשְ

ְּתׁשּובֹות ִנָּתן ִלְׁשַח ְלַפְקס 
ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102 

9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה 
ֻיְגְרלּו ְׁשֵני ֵסִטים 'ִמְׁשָנה 
ְּברּוָרה' – 'עֹז ְוָהָדר'. 
ַהַהְגָרָלה ִּתְתַקֵּים ִמֵּדי 
י  ָׁשבּוַע ְּביֹום ֲחִמּׁשִ
ֶׁשְּלַאַחר הֹוָפַעת ֶהָעלֹון. 
ַהְּתׁשּוָבה ְוֵׁשם ַהּזֹוֶכה 
ְיֻפְרְסמּו אי"ה ֶּבָעלֹון 
ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו.

ֵאָלה  ַהּזֹוֶכה ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהְּתׁשּובֹות ַלּׁשְ
ֶׁשהֹוִפיָעה ַּבֲעלֹון ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות הּוא: ַחִּיים ְּגִליק ִמּמֹוִדיִעין ִעִּלית 
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כֹוָנה 
ְׁשָנה 

ָ

הָדר'. 
ְ

ִמֵּדי 
ָ

י  ִמּשִׁ
עלֹון. 
ּזֹוֶכה 
ָעלֹון 

ֶֶ

ְתרֹו.

לּׁשאלה הּתׁשּובֹות ׁשֹולחי ּבין ׁשהתקּימה



ַפת ֱאֶמת'  ַה'ּשְׂ
ָבט תרס"ה ׁשְ ה' ּבִ

ים ְזהּוִבים ֲעבּור ָחֵמׁש ֲאֵמִנים ִ ֲחִמּשׁ
ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשְּלָפֵנינּו ֵאַרע ִּביֵמי ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי': 

ְיָׁשִנים.  ִּבְבָגִדים  ְּבִמְסָחר  ְּבַצְוָּתא  ֶׁשָעְסקּו  ֻׁשָּתִפים  ְׁשֵני  ִהְתּגֹוְררּו  ְּבַבְגָּדד 
ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָׁשְמעּו ַעל ִמְׁשָּפָחה ָנְכִרית ַהַּמִּציָעה ְּבָגִדים ְיָׁשִנים ִלְמִכיָרה, 

ּוְכִמְנָהָגם ָהְלכּו ַיְחָּדו ְלִהְתַעְנֵין ָּבִעְסָקה. 

ְּבַדְרָּכם ָחְלפּו ְלַיד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ּוִמֶּמּנּו ָיָצא ִלְקָראָתם ַהַּגַּבאי ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם 
ָחַׁשׁש  ָהֶאָחד  ַּדְרֵכיֶהם;  ִנְפְרדּו  ָאז  אֹו  ַקִּדיׁש.  ַלֲאִמיַרת  ִמְנָין  ְלַהְׁשִלים 
ִמִּבּטּול ָהִעְסָקה ְוִהְׁשַּתֵּמט ְּבתֹוֲאָנה ִּכי ְזַמּנֹו ָּדחּוק, ְוִאּלּו ִמְׁשֵנהּו ֶהֱחִזיק 
ְלֵבית  ִנְכַנס  ְלַהֵּסס  ִמְּבִלי  ַּתְחִמיֶצָּנה'.  ַאל   ְלָיְד ַהָּבָאה  'ִמְצָוה  ֶׁשל  ַּבְּכָלל 
ַהְּכֶנֶסת, ִהְמִּתין ְוָעָנה ֲאֵמִנים ַעל ַהַּקִּדיׁש ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְמִׁשי ִלְמחֹוז 

ֶחְפצֹו.

רֹב  ֶאת  ְוָרַכׁש  אֹותֹו  ִהְקִּדים  ֶׁשֲחֵברֹו  ִּגָּלה  ַהְּמִכיָרה,  ִלְמקֹום  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
 ַא ִעְנָין.  ָּבֶהם  ָמָצא  ֶׁשֹּלא  ְּבלּוִיים  ְסַמְרטּוִטים  ֵאּלּו  ֵאי  זּוָלת  ַהֲחָפִצים, 
ְּכֵדי א ָלׁשּוב ֵמָהִעְסָקה ְּבָיַדִים ֵריקֹות, ָרַכׁש ֶאת ַהְּסַמְרטּוִטים ִּבְפרּוטֹות 

ּוָפָנה ָלׁשּוב ְלֵביתֹו.

ֶאת  ְּכֶׁשָּפַרם  ָּבלּוי.  ַּכר  ָהָיה  ַהְּסַמְרטּוִטים  ֵּבין  ַהְפָּתָעה.  לֹו  ִצְּפָתה  ַּבַּבִית 
 ְּתָפָריו ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִׁשּמּושׁ חֹוֵזר ַּבּנֹוצֹות, ָמָצא ְּבתֹוכֹו ַמְרָּגִלית. ִמָּיד ָהַל
ים ְזהּוִבים ְוִׁשֵּלם ֶאת ְּתמּוָרָתּה  ַלּסֹוֵחר ֶׁשֶהֱעִרי ֶאת ׁשִֹוי ַהַּמְרָּגִלית ַּבֲחִמּׁשִ
ר, ְוִאּלּו ִאְׁשּתֹו ֶׁשִהִּכיָרה ְּבִטְבָען ֶׁשל  ִמָּיד ּוִבְמֻזָּמן. ַהּסֹוֵחר ָׁשב ְלֵביתֹו ְמֻאּׁשָ
ַּלם לֹו ְוֵהֵחָּלה ְלַׁשְכְנעֹו ּוְלַדֵּבר  ֲאָבִנים טֹובֹות ָּכֲעָסה ְלִמְׁשַמע ַהְּסכּום ֶׁשּׁשֻ
ַהַּמְרָּגִלית  ַעל  ְוִׁשֵּלם  אֹותֹו  ִרָּמה  ַהּסֹוֵחר  ִּכי  ְּבָפָניו  ָטֲעָנה  ִהיא  ִלּבֹו.  ַעל 

ְוָיּה ָהֲאִמִּתי, ְוַעל ֵּכן ָעָליו ְלַעְרֵער ּוְלַבֵּטל ֶאת ַהֶּמַקח.  ָּפחֹות ִמּׁשָ

ה ֶהְחִליט ְלִהְתַיֵעץ ִעם ַרּבֹו ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי'. ָׁשַמע ָהַרב  ְּבֶטֶרם ַיֲעֶׂשה ַמֲעֹשֶ
ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ִלְפָרָטיו ְוָעָנה: "ְלִפי ִּדְבֵרי ֲחָכִמים (ְרֵאה ּתֹוְספֹות ב"ק צא ב 
ַכר ָּכל ָאֵמן הּוא ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים. ִנְמָצא ִאם ֵּכן, ִּכי  ד"ה ְוִחְּיבוֹ) ִנְרֶאה ֶׁשּׂשְ
ים  ַמְעָּת ַקִּדיׁש ְוָעִניָת ָעָליו ָחֵמׁש ֲאֵמִנים, ִמן ַהִּדין ִהִּגיעּו ְל ֲחִמּׁשִ ֵּכיָון ֶׁשּׁשָ
ְזהּוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוָמה ְל ִּכי ְּתַעְרֵער ַעל 

ְׂשָכְר?!" ('ַאֲהַבת ַחִּיים' פר' ַחֵּיי ָׂשָרה).

ִלְכבֹוד 'ְּבֵני ֱאמּוִנים',

ְּכִניָסתֹו  ֶעֶרב  ָחָתן  ֶׁשָּכל  ַהִּמְנָהג  רֹוֵוַח  ַהְּיִׁשיבֹות  ְּבעֹוַלם 
ַלֻחָּפה ִנְפָרד ֵמַרּבֹוָתיו, ֲחֵבָריו ּוַמִּכיָריו ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַׁשֵּגר 
ִמּלֹות ּתֹוָדה ְוַהָּכַרת ַהּטֹוב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשִּמֶּמּנּו ָזָכה 
ְוֵהן  ְּברּוָחִנּיּות  ֵהן  ּוַבֲעִקיִפין  ְּבֵמיָׁשִרין  ּוְלִהְסַּתֵּיַע  ְלַקֵּבל 

ְּבַגְׁשִמּיּות ִּבְׁשנֹות ֲעִלָּיתוֹ ַּבֶּדֶר ָהעֹוָלה ֵּבית ה'.

ַהְּפָרִטי  ַהִּכּפּוִרים  יֹום   – ֲחֻתָּנִתי  ְּבֶעֶרב  ְּבָעְמִּדי  ֲאִני,  ַּגם 
ֶׁשִּלי – יֹוֵׁשב ְועֹוֵר ֶאת ֶחְׁשּבֹון ַהֶּנֶפׁש. ֲאִני ַמְפִליג ְּבִזְכרֹוִני 
ְּבֵאּלּו  ִהְתַקַּדְמִּתי,  ַּכָּמה  ְּבִסּפּוק  ִמְתּבֹוֵנן  ְלָאחֹור,  ָׁשִנים 

ְנֻקּדֹות ִהְתַעֵּליִתי ּוְלִמי ָעַלי ְלַהִּכיר טֹוָבה...

ִקְנְיֵני  ַעל  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ָלֶכם  ְלהֹודֹות  ֶזה  ְּבִמְכָּתב  ָּבאִתי 
ְיֵמי  ַאֲחִרית  ְוַעד  ַיְלדּות  ִמִּגיל  ִּבי  ֶׁשְּנַטְעֶּתם  ַהֶּנַצח 
ְוַאף  ֶאָחת  ְּבָׁשָנה  א  ְּבַהְדָרָגה,  אֹוָתם  ָרַכְׁשִּתי  ַהַּבֲחרּות. 
ֶאת  ִלי  ְלַהְנִחיל  ִהְצַלְחֶּתם  ִקְמָעא  ִקְמָעא  ִּבְׁשָנַתִים.  א 
ָהֻעְבָּדה ַהַּמְדִהיָמה ֶׁשָּכל ָאֵמן ְקַטָּנה ִהיא ְּבֶעֶצם ַיֲהלֹום 
ֲעָנק, ִמָּלה ְקַטָּנה ַא ְּגדֹוָלה ְוִנְכָּבָדה ִהיא ַעד ֵאין ִׁשעּור.

ְּבֶחֶסד ה' ָעַלי ֲאִני זֹוֶכה ִלְצעֹד ַלֻחָּפה ְּכֶׁשִרְבבֹות ֲאֵמִנים 
ֶׁשֵהן  ָסֵפק  ִלי  ְוֵאין  אֹוִתי,  ְמַלּוֹות  ִּבְזכּוְתֶכם  ֶׁשָּצַבְרִּתי 

ַיַעְמדּו ִלְזכּוִתי ֶׁשֶאְזֶּכה ְלָהִקים ַּבִית ֶנֱאָמן ַלה' ּוְלתֹוָרתֹו.

ֲאַסֵּים ְּבִבְרַּכת ֶהְדיֹוט, ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְּזכּות ֵאין ְספֹר ָהֲאֵמִנים 
ֶׁשִהְרֵּביֶתם ְּבִיְׂשָרֵאל ַּתֲעמֹד ְלַהְמִליץ טֹוב ַעל ָּכל ָהעֹוִׂשים 
ַּבְּמָלאָכה, ּוִבְפָרט ַעל ָהעֹוֵמד ַעל ַּגֵּביֶהם, ַהְּמַיֵּסד ַהָּדגּול 
 ְלַהְמִׁשי ִּתְזּכּו  ְׁשִליָט"א.  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  הר"ר 
ְּבִזּכּוי ָהַרִּבים ְלאֶֹר ָיִמים ִמּתֹו ֶׁשַפע ִּבְרכֹות ָׁשַמִים ַעד 

ְּבִלי ַּדי. 
מֹוִקיר ּוַמֲעִריץ,
א.ר. - ְרָכִסים.

ִנָּתן ִלְׁשַח ִמְכָּתִבים ְלַפְקס ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102
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ָרה ְזהּוִבים ַכר ָאֵמן ֲעׂשָ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןׂשְ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִנירֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

ַּבַעל ַה'ְּׂשַפת ֱאֶמת', ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי 
ְיהּוָדה ַאְרֵיה ֵליּב ַאְלֶּתר ִזי"ַע, נֹוַלד 
ַהִּביָרה  ְּבַוְרָׁשה  תר"ז  ְּבִניָסן  ְּבכ"ט 
ֵּבן  ִּבְהיֹותֹו  ָהִרי"מ'.  ַה'ִחּדּוֵׁשי  ָהַאְדמֹו"ר  ֵּבן  ָמְרְּדַכי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְלָאִביו 
ְׁשָנַתִים ִהְתַיֵּתם ֵמִאּמֹו ּוִבְהיֹותֹו ְּכֵבן ְׁשמֹוֶנה ִהְתַיֵּתם ַאף ֵמָאִביו ַהָּגדֹול, 
ְּפִטיַרת  ִעם  ָהִרי"מ'.  ַה'ִחּדּוֵׁשי  ַּבַעל  ָסבֹו  ִּבְרֵּכי  ַעל   ְוִהְתַחֵּנ ָּגַדל  ּוֵמָאז 
ְּכָאָב"ד  ָסבֹו  ְמקֹום  ֶאת  ְלַמֵּלא  ִהְתַמָּנה  תרכ"ו  ִּבְׁשַנת  ָהִרי"מ'  ַה'ִחּדּוֵׁשי 
ּגּור, ְוהּוא ֵּבן ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ִּבְלַבד. ְּכַאְרַּבע ָׁשִנים ְמֻאָחר יֹוֵתר, ִעם ְּפִטיַרת 

ָהַרִּבי ר' ֶהעִני ֵמָאֶלְּכַסְנֶדּר, ֵהֵחל ְלַכֵהן ַּגם ְּבַאְדמֹו"רּות.

ִנְדְּפסּו  ְוַהַּׁש"ס  ַהּתֹוָרה  ַעל  ְסָפָריו  ְלאֹורֹו.  ְוָהְלכּו  ֵאָליו  ָנְסעּו  ְרָבבֹות 
ְלדֹור.  ִמּדֹור  ִיְׂשָרֵאל  ַאְלֵפי  ִרְבבֹות  ְיֵדי  ַעל  ְוִנְלָמִדים  ַרּבֹות  ְּבַמֲהדּורֹות 
ֶהָעְלִמין  ְּבֵבית  ָסבֹו  ֶקֶבר  ְלַיד  ְוִנְטַמן  תרס"ה  ִּבְׁשָבט  ְּבה'  ִנְפַטר  ַרֵּבנּו 

ֶׁשָּבֲעָיָרה ּגּור. 

ָעִרים ָרכֹות – ֵמָאה ׁשְ ֵמָאה ּבְ
ְּבָרָכה  ַׁשֲעֵרי  ֵמָאה  ֵיׁש  ַמִים  ַּבּׁשָ ִּכי  ֵהִביאּו  ַהַּקְדמֹוִנים 
ַהִּנְפָּתִחים ְּבכֹחַ ֲאִמיַרת 'ֵמָאה ְּבָרכֹות'. ַהַּמְקִּפיד ְלָבֵר ֵמָאה 
ָעִרים ֵאּלּו ִיָּפְתחּו  ְּבָרכֹות ִמֵּדי יֹום ְּכַתָּקַנת ֲחָכִמים זֹוֶכה ֶׁשּׁשְ
ְּבָפָניו ְוהּוא ִמְתָּבֵר ְּכֶנְגָּדם ְּבֵמָאה ְּבָרכֹות. ֶרֶמז ִנְפָלא ְלִעְנָין 

ַפת ֱאֶמת': ֶזה ֵהִביא ַה'ּׂשְ

ֲחָכִמים  ִהְסִמיכּו  יֹום  ִמֵּדי  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ִחּיּוב  ֶאת 
ה'  ָמה  ִיְׂשָרֵאל  "ְוַעָּתה  יב):  י  (ְּדָבִרים  ַלָּפסּוק  יב)  קַֹרח  (ַּתְנחּוָמא 

ִּתְקִרי  'ַאל  ְּבדֹוְרָׁשם:  ְלִיְרָאה..."  ִאם  ִּכי   ֵמִעָּמ ׁשֵֹאל   קֶיֱא
'ָמה' – ֶאָּלא 'ֵמָאה''. ְּבאֹותֹו ָהֹאֶפן ֵיׁש ִלְדרֹׁש ַאף ֶאת ַהָּפסּוק 
(ְּתִהִּלים לא כ): "ָמה ַרב טּוְב ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיךָ"; 'ַאל ִּתְקִרי 

'ָמה' – ֶאָּלא 'ֵמָאה''. ְּכלֹוַמר: ַהָּיֵרא ֶאת ה' ּוַמְקִּפיד ַעל ֲאִמיַרת 
ְּבָרָכה  ַׁשֲעֵרי  ֵמָאה  ְּבָפָניו  ֶׁשִּיָּפְתחּו  זֹוֶכה  ַּכִּדין,  ְּבָרכֹות  ֵמָאה 

('ְׂשַפת ֱאֶמת' ּתֹוְלדֹת תרנ"ז). 

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ָאֵמן ּוְבָרכֹות ּבְ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ְיהּוִדי ָיָקר! ֲחֵבְר עֹוֵמד ְלָבֵר? ִהְזָּדֵרז ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכתֹו. ְזִריִזים ַמְקִּדיִמים ְלִמְצוֹות...

ַפת ֱאֶמת' ָּבֲעָיָרה ּגּור ֵּבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַה'ּׂשְ
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ליקוט ועריכה: יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת בא

לשמור על כבודו של הזולת 
באשר הוא!

נלמד מהפסוק: "וירדו כל עבדך אלה 
אלי" (פרק יא-ח)

כבוד  חלק  קב.):  זבחים  (מגמרא  רש"י  וכתב 
אליו  בעצמו  פרעה  ירד  בסוף  שהרי  למלכות, 
בלילה,  ויאמר "קומו צאו מתוך עמי". ולא אמר 
לו משה מתחילה וירדת אלי והשתחוית לי. כיוצא 
בזה אמרו חז"ל על הפסוק "ויצום אל בני ישראל 
ואל פרעה מלך מצרים" (ו-ג): אמר להם הקב"ה, 
למלכות,  כבוד  וחלקו  כבוד,  [בפרעה]  נוהגים  היו 
אף על פי שאני צריך לעשות בו הדין. ונלמד ק"ו 
לעצמנו: ומה אם לפרעה הרשע, מקפיד כך הקב"ה 
על  הוא,  באשר  מישראל  אדם  כבודו,  על  לשמור 
אחת כמה וכמה שיש לשמור על כבודו (אור יהל).

האלשיך הק' מבאר את הפסוק "ולא תונו איש 
 - כה-יז)  (ויקרא  מאלוקיך"  ויראת  עמיתו  את 
שמא יחשוב אדם כי כשמבזה בדברים את חברו 
נוגע הוא רק בכבודו של חברו. מלמדינו הפסוק 
בכבוד  כי   - מאלוקיך"  "ויראת  אלא  כן,  לא 
"אלוקיך", אתה נוגע, כי הלא אני ה' אלוקיכם" 
- אלוקי שניכם, כי גם נפשו חלק א-לוה ממעל 
מאיתו  חלק  שהוא  במה  נוגע  ונמצאת  כמוך. 

יתברך ומבזהו.
אדם  של  בכבודו  ופגיעה  זילזול  כמה  עד 
חיים  רבי  הגאון  הוכיח  ומצערו,  מכאיבו 
כלבא  אצל  שמצאנו  ממה  שליט"א,  קנייבסקי 
מפני  כך  שנקרא  חז"ל  אומרים  עליו  שבוע, 
שהיה מפרנס ומשביע כל אדם שהיה רעב. כפי 
שפירש"י (כתובות סב:) שהיה אחד מעשירי עולם 
וכל מי שנכנס אליו רעב ככלב היה יוצא שבע.

ושאל רבי חיים: א"כ, מדוע לא הסכים לפרנס 
ולהאכיל את בתו לאחר ששמע שנישאה לרבי 
עקיבא. הרי אם אדם רחוק שאינו מכירו, השביע 

ברוב טובו, ק"ו שהיה צריך לעשות כן לבתו?!
אלא רואים מכאן, מסיק רבי חיים, שאדם 
יכול לעשות חסד עם כל העולם,  ואולם ברגע 
אינו  בתו  את  אפילו  אזי  בכבודו,  שפוגעים 
מסכים לפרנס, והיא הרי פגעה בכבודו שלא 

אבתה לשמוע לו.

שבת קודש ו שבט תשפב: הדלקת נרות: ירושלים: 4:15 תל-אביב: 4:29 חיפה: 4:19 מוצאי שבת: ירושלים: 5:31 תל-אביב: 5:33 חיפה: 5:30 ר"ת: 6:08

 

 

ובלבד שלא לבייש...
על גדלותו המופלאה של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בשמירה על כבוד הזולת 

במעשה שלפנינו: כיתת ילדים נכנסו להבחן אצלו בפרק אלו מציאות. הוא בחן 
ללא גמרא פתוחה לפניו, והם השיבו על השאלות, אלא שלקראת סיום המבחן 
נשאלה שאלה קצת קשה: "האם הולכים בממון אחר הרוב בהשבת אבידה כגון 

שמצאו גוזל (ניפול) שיצא מאחד השובכים שבסביבה ואבד לבעליו?"
הילדים לא ידעו לענות, אך גרוע מכך: גם המלמד לא ידע באותו רגע מה הדין 
של "ניפול הנמצא"... והשתררה שתיקה מביכה. כשראה כך הרב שטיינמן, הבזיק 
בו רעיון, הוא קם לארון הספרים הוציא גמרא ועיין, סגר את הגמרא והתנצל 
בקול: "אוי ווי, איזו בושה. התחלף לי בבא מציעא בבבא בתרא, שהסוגיה של 
"ניפול הנמצא" היא הרי בגמרא בבא בתרא דף כג: ואני בוחן אתכם בבבא 

מציעא דף כג. אוי אני מתחיל לשכוח את הלימוד... התחלף לי דף כג בדף כג..."
הסתיים  והמבחן  שאלות,  שלוש  עוד  אותם  לשאול  המשיך  שטיינמן  הרב 
בברכות ואיחולים לכולם. ה"מלמד" וה"מנהל", יצאו בהתפעלות רבה מכך שהרב 

שטיינמן לא מתבייש להודות ברבים שהתבלבל בין הגמרות...
ואולם כאשר שבו ל"תלמוד תורה", פתחו את הגמרא בבא מציעא שעליה היה 
המבחן, ונכחו לראות שהרב שטיינמן כלל וכלל לא התבלבל, אלא שלבושתם 
"ניפול  של  הגמרא  את  מפורש  הביא  כג  בדף  שם  ש'תוספות'  זכרו  לא  הם 

הנמצא" ורק הם שכחו...
התברר, כי ברגע שתפס הרב שטיינמן שלא המלמד ולא הילדים יודעים את 
דברי התוספות, חישב במהירות שהסוגיה הזו נמצאת בדף כג בשני המקומות, 
שלא  ובלבד  "המתבלבל",  הוא  כאילו  עצמו  על  הבושה  להטיל  יכול  וממילא 

חכימא דיהודאייתביישו המלמד ותלמידיו...

להציל אדם מבזיון...
בסמוך לישיבת טשעבין היה אדם תמהוני שלפי מראהו והנהגתו, היה נראה 

לילדי השכונה כאדם קצת חסר דעת, וכדרכן של ילדים לא כל כך מחונכים, היו 
לועגים לו בכל מיני דרכים. רצים אחריו ומחקים את תנועותיו וכיו"ב.

הבחין בכך הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל והחליט לעשות לזה סוף, להביא 
לסיום הבזיון הזה ולהציל את כבודו של אותו אדם. מה עשה? יום אחד בשעה שהיו 
הרבה ילדים סביב אותו אדם, ניגש אליו רבי אברהם בהדרת כבוד והתחיל לשוחח 
עמו כשהוא מפגין כלפי חוץ יראת כבוד מופלגת לאותו אדם. הוא עשה עצמו כאילו 

הוא מתייעץ עמו בדברים העומדים ברומו של עולם וכך צעד עמו כברת דרך.
מכיון שרבי אברהם היה דמות נערצת מאוד בשכונה, נדהמו הילדים לראות את 
המחזה שעד היום לא העלו כלל על דעתם שיתכן כדבר הזה. הם תפסו ברגע אחד 
שהיתה להם טעות רבה בהתנהגותם המזלזלת באדם זה, שבעצם הוא, כנראה, 
אדם חכם, חשוב ונכבד עד מאוד, עד שאפילו הגאון הנודע רבי אברהם גנחובסקי 
מעריכו ומכבדו מאוד ורואה צורך להתייעץ עמו... ואכן מיום זה השתנה יחסם של 

עפ"י אגן הסהרהילדים כלפי אותו אדם לטובה מהקצה לקצה.



מהפה  היוצא  דיבור  בכל  לדקדק 
שיהיה על טהרת האמת !

נלמד מהפסוק: "והעתירו לה' אלוקיכם" (פרק 
י-יז)

הרמב"ן: "כי  ביאר  רבים?  בלשון  פרעה "והעתירו"  אמר  מדוע 
כן יאמר פרעה בכל פעם דרך מוסר, כי יודע פרעה כי משה הוא 
ה'"  אל  "והעתרתי  לך"  אעתיר  "למתי  לו:  אמר  כן  כי  המעתיר, 
שלא  רבים,  לשון  בזה  ידבר [משה]  לא  כי  ה'",  אל  כפי  "אפרוש 

יוציא שקר מפיו.
רק  התבטאה  לא  האמת  במדת  רבינו  משה  של  דביקותו 
עם  חי  הוא  חייו.  ואורח  הנהגתו  בכל  אלא  הלשון,  בדקדוק 
תהיה  לשונו  שגם  בהכרח  כך,  שחי  אדם  בטהרתה.  האמת 

מדוקדקת.
(בספרו  זצ"ל  שבדרון  שלום  רבי  הגה"צ  הביא  לכך  דוגמא 
לב שלום) מן העובדה שמאותה שעה שברח משה מפני פרעה 
ועד ישיבתו במדין, עברו - לדעת הרמב"ן - כששים שנה! וזה 
מעורר תמיהה: אם כן, מדוע כללה זאת התורה בתוך פסוק 

אחד כאילו מאורעות אלו היו סמוכין זה אחר זה?!
אלא אם נתבונן בפסוקים נגלה כי מלבד מה שהתמסר משה 
רבינו לעזרת הזולת בחרוף נפש, עמד עמידה נחרצת על קו 
האמת ללא מורא. כך בהריגת המצרי. כך בגערה על הרשע 
ובהצלת בנות יתרו מיד הרועים. שהרי משה ברח מפרעה מפחד 
שיהרגהו על כך שהציל את הנרדף. מה היה ניתן לצפות מאדם 

מן השורה שנקלע למצב מסוכן כזה? וודאי שיזהר יותר במקרים 
כגון אלו מלבצע את האמת שנתחייב בה, ואף אם לא יתחרט 

על לשעבר, אך עכ"פ יזהר על העתיד.
ממעשהו  משה  שסבל  שאף  אותנו  מלמדת  התורה  ואולם 
כמעט ששים שנה רצופות, שהוכרח לגלות גלות אחר גלות, לא 
רק שלא התחרט, אלא אדרבה, לאחר ששים שנות נדודים, 
כשמגיע למדין וחושב לקבוע שם את מקום מושבו, הוא עדיין 
לא יודע היכן יאכל וישן, והנה מזדמן לו לראות עוול, ואז 
אינו עושה כל חשבון לאף אחד אלא רק לאמת! הוא ממשיך 
עם האמת שלו בדיוק כמו לפני ששים שנה. ומיד "ויקם משה 
ויושיען"! הוא שוב מגן על האמת ומציל עשוק מיד עושקו. כי 

ששים שנות חזרה על ה"אמת" מביאים עוד אמת!
מדת האמת בה דבוק משה רבינו, היא שכורכת את ששים 
הגיעו  ועד  מפרעה  מבריחתו   - רבינו  משה  של  הסבל  שנות 
למדין - בפסוק אחד! כי הכל מסכת רצופה אחת של אמת! 

העלולות  החמורות  להשלכות  עתה  גם  חושש  לא  רבינו  משה 
להיות למעשהו במדין, כי הוא דבוק רק לאמת, ובנוגע ל"אמת" 

אין פשרות ואין וויתורים!
נאמר בפסוק (תהלים מה-ה) "והדרך צלח רכב על דבר אמת 
וענווה צדק"... ויש להבין מה שייכות ישנה בין ב' המדות הללו 

אמת וענווה שכרכן הכתוב כאחת?
וביאר הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל (בספרו קול יהודה) כי 
למען האמת, מדה זו של דיבור דבר אמת אינו כה קשה למי 
שהוא חצוף ועז פנים. כי אדם כזה שאין לו כל בושה, לא 
יקשה עליו לומר לזולתו את כל ה"אמת" בפנים למשל: מבקשים 
ממנו להשאיל חפץ מסויים, והוא אינו רוצה להשאילו, הרי 
אם היה ענוותן וביישן, היה בוודאי קשה לו לומר אמת שאינו 
רוצה להשאיל, והיה מחפש כל מיני תרוצים ואמתלאות כדי 
להסביר ולהצדיק מדוע אינו משאיל. נמצא שדוקא ענוותנותו 

היא שגורמת לו לסטות מן האמת.
לתרץ  לו  למה  הבושה,  מדת  את  לו  שאין  אדם  כן  לא 
באמתלאות של שקר, הוא יאמר מיד את האמת שאינו רוצה 
להשאיל. על כך אמר דוד המלך "דבר אמת וענוה צדק" שמדת 
האמת צריכה להתקיים בד בבד עם מדת הענוה והבושה. שעם 
אי הנעימות, יש לדבוק בגבורה רק במדת האמת. (וכמובן כ"ז, 

כשאין צורך לשנות מפני דרכי שלום).
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דיקדוק לדבר אמת
ידוע היה כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל משינאוונה זצ"ל בגודל 

דביקותו באמת. פעם בא אליו יהודי וביקש ממנו מכתב המלצה 
לאדמו"ר מסויים שיהיה בעזרו בענין כלשהו.

ביקש הרבי לכתוב את המכתב, אך ישב נבוך, כיצד לנהוג 
נראים   - "הקדוש"  עליו  יכתוב  אדמו"ר.  אותו  של  בתאריו 
הדברים כשקר וחנופה, וכשם שהתרחק מן השקר כך התרחק 
מן החנופה. מאידך גיסא, הרי הוא כותב מכתב זה כדי לעזור 
ליהודי עני בעת דחקו, והיהודי נצרך לעזרתו של אותו אדמו"ר, 
ואם הכל מכנים אותו במכתבים בתואר "הקדוש", והוא ישמיטו, 
יפגע אותו אדמו"ר ויסרב להתערב ולעזור... ישב הרבי ולא ידע 

מה לעשות.
עוד הוא יושב ומתלבט, ולחדר נכנס בנו, רבי אברהם שלום 
מסטרופקוב זצ"ל. הוא ראה את אביו יושב, הגליון ריק לפניו, 
הקולמוס בידו, והוא תפוס וטרוד במחשבותיו. שאל אותו לפשר 

הענין, והרבי סיפר לו על ההתלבטות
הרי  מהגמרא!  עצה  לי  יש  ואמר:  שלום  אברהם  רבי  נענה 
הגמרא אומרת על שומנו של גיד הנשה ש"ישראל קדושים ונהגו 
בו איסור". אם כן, אותו אדמו"ר, שלבטח אינו אוכל משומנו 

של גיד הנשה, מעידה עליו הגמרא שהוא קדוש...
נהרו פניו של הרבי, והוא הכתיר בלב שלם את אותו אדמו"ר 

בתואר "קדוש"...
רבינו הקדוש משינאווא - ח"א

ט

ת

זעקתו של הגרי"ז סולובייצ'יק...
ר"מ  זצ"ל,  סולובייצ'יק  הגרי"ז  של  לביתו  נכנס  פעם 

בישיבה והציג בפניו חידושי תורה, מאלו שמסר בשיעור בפני 
תלמידיו. כדרכה של תורה נכנס איתו הגרי"ז במשא ומתן של 
הלכה, והעיר על דבריו בקושיות חזקות שהפריכו את כל יסוד 

הדברים.
המגיד שיעור שחש שלא בנוח, ניסה להצטדק ואמר, כי אף 
הוא עצמו יודע שאין הדברים לאמיתה של תורה... אלא שאמר 

אותם לתלמידים ל"חידודא בעלמא"...
נזעק על כך הגרי"ז: "לתלמידים? להם אמרת את החידושים 

הללו, והלא יש בכך משום עושה מלאכת ה' רמיה?!"
הרב מבריסק
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ת
להתבונן אם התירוץ אמיתי...

שהשיעור  זצ"ל  שך  הגרא"מ  רבינו  הקפיד  מיוחדת  הקפדה 
שהשמיע יהיה בנוי על אדני האמת בלבד, כאשר התעוררו לו 
בידו  שהיו  אף  על  האמת,  את  תואמים  הדברים  אם  ספיקות 
תרוצים ליישב את הקושיות, נמנע מלהשמיע את השיעור. לא 
פעם אירע שהפסיק את שיעורו באמצע, כאשר בחורים הקשו 

על דבריו.
עדס  הגר"י  (כיום  עדס  יהודה  בשם  תלמיד  לו  הקשה  פעם 
שליט"א ראש ישיבת קול יעקב) קושיה באמצע השיעור. הרב 
ואמר  לבחור  ניגש  מכן  לאחר  השיעור.  את  מיד  הפסיק  שך 
לו תרוץ על קושייתו. תרוץ שעלה במחשבתו מיד כששמע את 

השאלה.
מדוע  תירוץ  לרב  שיש  כן  "אם  שך:  הרב  את  הבחור  שאל 

הפסיק את השיעור"?
השיב לו הרב שך: אף שעלה תרוץ זה במחשבתי, אך הייתי 
הוא.  אמיתי  אכן  התרוץ  אם  להתבונן  כדי  לזמן-מה  זקוק 
לא רציתי להתעכב מידי באמצע השיעור, לכן הפסקתי את 

הלמות עמליםהשיעור.



תורה  ובני  חכמים  לתלמידי  טובה  מדה 
החולקים כבוד זה לזה בכל עת !

נלמד מהפסוק: "דברו אל כל עדת בני ישראל" (פרק יב-ג)
אלא  תדבר?  ואתה  נאמר  כבר  והלא  מדבר  אהרן  וכי  רש"י (מהמכילתא):  וכתב 
חולקין כבוד לזה לזה ואומרים זה לזה למדני, והדיבור יוצא מבין שניהם כאילו 

שניהם מדברים...
כתב המאירי: (יומא כ:): "כל חכם שרואה לפניו חכם אחר, אעפ"י שמכבדו  
לבוא לפניו וממנהו ראש על עצמו מצד שהוא בא בגבולו, לא יהא האחר 
מתנהג בכך, אלא יכיר בענוותנותו של זה ויניח לו מקום לפי כבודו, אף אם 
בא לחלוק עמו בקצת דברים. וכל שכן שלא יקפוץ על דבריו, וכל שכן ברבים 

ובמקום פרסום".
ורבי יהודה החסיד ז"ל כתב (בספר חסידים - שנט): "חכם שבא לעיר שיש 
בה אדם ירא שמים. אותו צדיק וחכם שיש בה, צריך לנהוג בו כבוד ולשבחו, 
כדי שיהיו בני העיר נוהגים כבוד ושומעים ליראי שמים, שלא יאמרו: הלא 
זה חכם, לא נהג בו כבוד. אילו היה בו ממשות, היה נוהג בו כבוד. כמו שנהג 

משה רבינו ביהושע.
"תלמידי חכמים, כל אחד מודה  (תענית ח) נאמר בזה"ל:  בפסקי תוספות 
לחברו בין על אמת ובין על שקר". והדברים כמובן צריכים ביאור. והביא 
הגר"י זילברשטיין שליט"א (בספרו חשוקי חמד) את דברי המהרש"ם (בספרו 
דעת תורה הל' שחיטה סימן ד' ס"ק כז) שביאר כי תלמיד חכם דרכו תמיד 
להודות ולשבח לדברי חברו בדרך כבוד, ולומר כי מסתבר טעמו, אבל מכל 

מקום אינו מקבל דבריו.
שכתבו  שמה  קפה)  סימן  (יו"ד  יוסף  עקיבא  רבי  בשו"ת  מבאר  אחר  באופן 
הפסקי התוספות שצריך להודות על השקר, כוונתם שצריך להודות על השקר כדי 
שלא לבייש את חברו, באופן שלא תצא תקלה מזה, וגם שלא יעבור על מצות 
התוכחה, והוי כעין ג' דברים שיכולים לשנות בדיבורו כמבואר בגמרא (ב"מ כד.)

מובא בגמרא (שבת קיט.) "אמר מר בר רב אשי: פסילנא לה לצורבא מרבנן 
לדינא [אני פסול לדון בעל דין שהוא ת"ח] מאי טעמא? דחביב עלי כגופאי 

[משום שהוא חביב עלי כגופי] ואין אדם רואה חובה לעצמו".
ולכאורה תמוה: הרי מצווים אנו ב"ואהבת לרעך כמוך". וא"כ כיצד הבדיל 
מר בר רב אשי בין בעל דין שהוא ת"ח לבין שאר אדם, הרי גם ביחס לכל 

אדם צריך להרגיש שהוא חביב עליו כגופו?!
התשובה היא, עפ"י ביאור המפרשים בהגדרת מצוות "ואהבת לרעך כמוך" 
באופן  רק  אלא  לעצמו,  שנותן  ממה  יותר  לשני  לתת  שצריך  הפירוש  שאין 
שטובתו העצמית אינה נגרעת. ואולם מר בר רב אשי אמר שמרוב חביבותו 

את התלמיד חכם מוכן לתת לו אף יותר ממה שהיה נותן לעצמו.
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צדיקים המכבדים זה לזה...
כאשר ביקר כ"ק האדמו"ר מבויאן בארץ 

ישראל, נכנס אליו כ"ק האדמו"ר מסדיגורא - רבי 
אברהם יעקב פרידמן זצ"ל לביקור פרידה קודם 
חזרתו לחו"ל. הם שוחחו ביניהם. בסיום הביקור 
ליווה האדמו"ר מבויאן את הרבי מסדיגורא עד 
לביתו ונכנס מספר דקות לבקרו. לאחר מכן יצא 
האדמו"ר  את  ללוות  מסדיגורא  האדמו"ר  שוב 
מבויאן לאכסניתו, וחזר האדמו"ר מבויאן ללוותו.

וכך חזר הדבר על עצמו שוב ושוב.
עד  ביניהם  והחיבה  האהבה  הייתה  רבה  כה 
שהיה קשה להם להפרד. לבסוף ביקש האדמו"ר 
מסדיגורא מהרבי מבויאן שלא יוסיף עוד ללוותו 
כי השעה מאוחרת וחסידים רבים ממתינים לו 

ליד ביתו.
במחיצתם

לבעלי  [ואפילו  למטיבו  טובה  להכיר 
חיים] ולא להיות כפוי טובה !

נלמד מהפסוק: "וכל פטר חמור תפדה בשה" (פרק יג-יג)
מפטרי  חמורים  פטרי  נשתנו  "מה  ה:):  (בכורות  בגמרא  חז"ל  ודרשו 
לישראל  שסייעו  ועוד:  היא.  הכתוב  גזירת  ליה:  אמר  וגמלים?  סוסים 
היו  שלא  מישראל  ואחד  אחד  כל  לך  שאין  ממצרים,  יצאתם  בשעת 
עמו תשעים חמורים לובים [מעולים (רש"י)] טעונים מכספה וזהבה של 

מצרים" [לקיים מה שנאמר "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, (מהרש"א)]
חיוב הכרת הטוב הוא לכל מי שהטיב עמו, גם אם הוא גוי. למד 
זאת השל"ה הק' (בתוכחת מוסר) מהפסוק הנאמר על יוסף הצדיק: "רק 
אדמת הכהנים לא קנה" (בראשית מז-כב). וכתב השל"ה: "צריך אדם 
שלא להיות כפוי טובה, וישלם טובה תחת טובה אפילו לגוי. הכמרים 
של מצרים עשו טובה ליוסף כשהיה דינו בפניהם בענין מעשה אשת 
פוטיפרע, כאשר הבחינו שהאמת איתו, הצילו אותו ממות כדאיתא 

בחז"ל. על כן עתה גם כן הטיב עמהם".
ואמנם חובת הכרת הטוב היא על כל הנאה שקיבל אדם מחבר. 
וכמובא בתנד"א רבא (פרק יח): כל הסועד עם חברו פת במלח או ירק 
וכו', אעפ"י שיש לאותו סועד מאה סעודות בכל יום כסעודת שלמה 

בשעתו, אפילו הכי, יחזיק לו טובה לחברו בפניו.

"וכי אפשר שלא להכיר טובה..." 
האמרי  (בעל  מגור  האדמו"ר  כ"ק  פעם  בא  כאשר 

מאוד  השתוקק  רופא,  עם  להפגש  כדי  לברלין  אמת) 
להתארח אצל השו"ב רבי אליעזר פרידמן ז"ל, על אף 
שדירתו היתה קטנה ובקצה העיר. ואף שמקורבי הרבי, 
סדרו לו אכסניה מרווחת בביתו של רבי יוסף ראקוף, 
בכ"ז לא ויתר והודיע שיבוא לביתו של ר"א פרידמן עם 
מלוויו לסעודה שלימה. פינה רבי אליעזר מדירתו הקטנה 
את כל הרהיטים, ערך שולחנו כיד המלך, ובעת הסעודה 
היה הרבי שרוי בשמחה יצאת מן הכלל והשמיע דברי 

תורה לרוב.
איש לא הבין מה יחוסו של רבי אליעזר, ולשמחה מה 
לפני  ממלויו:  לאחד  בצאתו,  הרבי  שאמר  עד  עושה,  זו 
ארבעים שנה בבואי עם אבא ז"ל (השפת אמת) לרופאים 
פה, נתן לנו יהודי זה אכסניתו בביתו ג' שבועות, וכיבד את 
אבא להפליא, ולא רצה בשום אופן לקחת תשלום עבור 
האירוח. אף אחד לא הכיר אז את אבא בברלין. וכי אפשר 

ראש גולת אריאללא להכיר טובה לאדם זה?!
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חכמים המכבדים זה לזה...
פעם שאל מאן-דהו את הגה"צ רבי עזרא 

עטיה זצ"ל שאלה בהלכה למעשה. עיין רבי עזרא, 
ואולם  לפסוק.  עליו  מה  והחליט  בדעתו  שקל 
אמר לשואל, כי בטרם ישיבנו, עליו ליטול רשות 

מהמרא דאתרא שירשה לו לפסוק...
אותו רב התגורר במרחק גדול, כדי חצי שעה 
שרר  כבד  ושרב  עזרא,  רבי  של  מביתו  הליכה 
באותו יום. אך הוא קם בהחלטיות וכיתת רגליו 
את  הרב  בפני  הציע  הוא  הרב.  של  לביתו  עד 
לשמע  ומסקנתו.  ראיותיו  ואת  השאלה  צדדי 
וסברות  נכוחות  בראיות  מתובלים  שהיו  דבריו 
מר  הוצרך  "למה  וקרא:  הרב  התשומם  עמוקות, 

לבוא אלי?"
השיב לו רבי עזרא בענוותנותו: "באתי לשאול 
מר  "הלא  ואמר:  הרבי  הצטחק  לפסוק".  רשות 
יודע את הכל. אני הוא שצריך לבוא אליו ולא 

אורות ממזרחלהיפך".



וורשה, פולין - שנת ת"ש.

'צבי גוֶלנְדִזינר', ילד רגיל ובריא בן פחות משנתיים, מוצא את 
לעסוק  במקום  העולם.  שבמלחמות  הנוראית  של  בחזית  עצמו 
במשחקים של ילד בן גילו, הוא נאלץ להתחיל להבין את החיים 

האמיתיים - להתבגר בגיל שנתיים...

פעם אחת נוחת פגז ליד צבי הקטן, גורם לו לחרשות מושלמת 
ולפגיעה ביכולת הדיבור. זמן לא רב לאחר מכן המשפחה נסה 
על נפשה מאימת הנאצים ונמלטת לרוסיה. אין פרטים מדויקים 
כשנה,  אבל  ברוסיה,  נמצאים  הם  היכן  המשפחה,  קורות  על 
שנתיים לאחר מכן נולד יצחק, אח לצבי הקטן והחירש. מפחד 

השלטונות הוא לא נימול.

חיים  נפתלי  רבי  של  דלתו  על  אשה  מתדפקת  הימים  באחד 
איגל זצ"ל - יליד פולין שנמלט אף הוא לרוסיה בימי המלחמה. 
המבקשת  צבי,  של  אימו  היא  האישה  מוהל.  הוא  איגל  הרב 
למול את אחיו הקטן, שכזכור לא נימול. הרב, למרות הסכנות 
הכרוכות, ניאות ומל את בנה באופן חשאי. האם, לא יודעת 

כיצד להודות, רק עיניה מביעות את הערכתה לרב.

* * *

שמיעתו  את  הקטן  צבי  איבד  בה  תקופה  לאותה  במקביל 
מנפילת הפגז בוורשה, גדלה בווורוצלב שבפולין (400 ק"מ מוורשה) 
כיהודייה,  מבכי.  חדלה  אינה  התינוקת  דבורה.  בשם  תינוקת 
חששה אמה לאשפז אותה בבית-חולים מאימת הנאצים, והיא 

נמלטת יחד עם בעלה והתינוקת לרוסיה.

בכייה של הילדה, כך מתברר בדיעבד, הציל את כל משפחתה 
מציפורני הנאצים. הילדה נבדקת ברוסיה בבתי חולים וההורים 
מכך  וכתוצאה  המוח  קרום  בדלקת  חלתה  שהילדה  מתבשרים 

איבדה את יכולות השמיעה והדיבור.

* * *

שנים בודדות לאחר קום המדינה, עולות המשפחות של צבי 
ושל דבורה לארץ ישראל. חולפות עוד כעשר שנים ו...מזל-טוב! 
צבי עומד להתארס עם דבורה. שניהם, כזכור, חרשים אילמים 

כל אחד מסיבותיו, לא מלידה.

כמקובל, מוזמנים הורי החתן מירושלים למשפחת הכלה 
במרכז הארץ. לבושים בגדים חגיגיים הם נוקשים על דלת 

המשפחה. את הדלת פותח בלבביות ובזרועות פתוחות אביה 
של הכלה. אימו של צבי מביטה בו, פניה מחווירות, רגליה 
כדי  רק  בה,  אוחזים  כולם  מתעלפת.  כמעט  היא  כושלות, 
לשמוע אותה ממלמלת שהרב, אביה של הכלה, הוא לא אחר 
מאשר המוהל, שבטובו ובסיכון חייו, מל אז ברוסיה את בנה 

השני!...

הרב נפתלי מתקשה להאמין לעוצמת המקריות. הוא רץ לחדרו 
ואכן  מאז,  עוד  שומר  שהוא  השחור  'פנקס-המילה'  את  שולף 
תחת  מילה  שעבר  כתינוק  רשום  גוֶלנְדִזינר'  'יצחק  בשם  תינוק 

ידיו.

הרב נפתלי עוצם את עיניו ולוחש: "הנה נסגר מעגל הזכות. 
תי  נכם למרות הסכנה, והנה ּבִ הזכות שעמדה לי שמלתי את ּבִ
דבורה החירשת אילמת ניתנת לאחיו של הילד שמלתי, לִבנכם 

החירש אילם!"

אם שידוך רגיל משול לקריעת ים סוף, וודאי זה כך כאשר 
מיוחדת  דשמיא  לסייעתא  זקוקים  כאן  בחירש-אילם.  מדובר 
למצוא את המתאים ביותר, ושהכל יעלה יפה. אבל כאשר הלחם 
כבר נשלח על המים במעשה של מסירות נפש אי-שם ברוסיה, 

אזי ברוב הימים תמצאנו!

* * *

ככל הדברים האלה סיפר בנם שלמה, לש. דינור וסיים:

לא  שהם  למרות   - לתפארה  אותנו  גידלו  הנפלאים  "הורינו 
דיברו ולא שמעו!"

משננים  ואנחנו   - בחינוך  היום  עוסקים  רובנו  "בזכותם 
מבלי  גם  לחנך  אפשר  מהבית:  שלמדנו  מה  את  הרף  ללא 

לדבר!..."

"ואגב, הסבא הרב נפתלי לימים כמובן מל גם אותי וגם את 
אחיי. את הסיפור שסיפרתי מעולם לא שמענו מהורי. הדודים 
הם שסיפרו לנו. אמי הלכה לעולמה לפני שמונה שנים ואבי 

עדיין איתנו, חוגג השנה את שנתו השמונים".

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל



 

  ~1   ~ 

 וסיפורים  ליקוטים  
 א ב   -   נפלאים 

 

 "ויאמר ה׳ אל משה בא אל פרעה" )י, א(

גזירה מאת   נגזרה  בזמנו של הצדיק רבי יצחק מווארקא 

בתואנה כי  ,  "שלחן ערוך"הממשלה לשרוף את כל ספרי ה

סדרי   כל  מנוהלים  פיהם  ועל  משלה  חוקים  לממשלה 

פי   על  חיים  אורח  את  מנהלים  היהודים  ואילו  המדינה, 

לחן ערוך״, לכן אחת דתו  ה״ש

 של ספר זה להישרף... 

לאחד   יצחק  רבי  קרא 

בעל   שהיה  מחסידיו, 

עם   מסועפים  קשרים 

ובקש   השלטון,  ראשי 

ממנו כי ילך ויפעל אצל  

שרי הממשלה לביטול  

 רוע הגזירה.  

עלי   מצווה  אשר  כל 

אעשה!   אמר    - הרבי 

חושש    -החסיד   אולם 

אני מאד לחיי, כי ידוע  

העומד   שהשר  לכל 

הוא   זו  גזירה  מאחורי 

שר המשפטים המוכר  

ישראל מובהק,  כשונא  

אליו   אבוא  ואם 

יכול   זו  מעין  בבקשה 

 הדבר לעלות לי בחיי... 

אמר    -אל תחשוש כלל  

בפרשת השבוע    - הרבי  

שהקדוש   מוצאים  אנו 

ברוך הוא אומר למשה  

״בא אל פרעה״,   רבינו 

ומדוע לא אמר לו ״לך  

  - אל פרעה״? אין זאת  

הרבי   אלא    -תירץ 

רבנו   משה  שהיה 

מתיירא ללכת אל בית  

שמא    פרעה מחשש 

לו   אמר  לכך  לו,  ירע 

הקדוש ברוך הוא: ״בא אל פרעה״ דהיינו בא עימי יחדיו,  

 אני אהיה אתך בכל אשר תלך! 

שמים   ובחסדי  הרבי  על  ציוה  כאשר  חסיד  אותו  עשה 

 בוטלה הגזירה. 

 

ארץ  על  חושך  "ויהי 

חושך" וימש      מצרים 

 כא(   )י,

חז  הרשעים  "אמרו  מתו  חושך  מכת  ימי  שבששת  ל, 

בלי ידיעת המצרים, שלא יאמרו שגם  שבישראל ונקברו  

 ישראל לקו.  

יהודי אחד שהסיג    מצאנז, עלפעם נודע לגה"ק רבי חיים  

בית המזיגה שהלה   רעהו ושכר את  גבול  חוכר  את  היה 

 בקביעות, לאחר ששילם מחיר גבוה יותר ממנו.  

אליו   חיים  רבי  קראו 

מעשהו   על  והוכיחו 

מסיג   אך  הנפשע, 

וטען   הצטדק  הגבול 

הוא   הקודם  שהחוכר 

ישראל   ופושע  רשע 

 ומצוה לקבור אותו.  

אמר לו רבי חיים: "מי  

שמ לך  היא  אמר  צוה 

לקבור את הרשע? אם  

מדוע   היא,  מצוה 

ישראל   עם  על  נאמר 

ועריה עירום  ,  שהיו 

פסח   דם  בזכות  ורק 

נגאלו,   מילה  ודם 

ת  אוהלוא היתה להם  

קבורת   של  המצוה 

 המתים במכת חושך?  

קבורת  מכאן שאין   ,

 הרשעים מצוה".  

תוכחתו,   את  בסיימו 

להשיב   חיים  רבי  צוה 

לחוכר   החכירה  את 

כ שלא  הקודם,  די 

 יבולע לו. 

בנו   זאת  שמע  כאשר 

הק'   מצאנז,  הרבי  של 

מגורליץ   ברוך  רבי 

הגיב בחריפות כדרכו:  

מצוה   אין  "אמנם 

שכבר   רשעים  לקבור 

 מתו כמו שהיה במצרים, אולם מצוה לקוברם חיים"... 
 

 "ולא ראו איש את אחיו" )י, כג(

זקני וילנא היו מספרים על אחד מתלמידי הגר"א שנתעוור  

פירש  בימי   לא  אולם  נעוריו 

הימים  וכל  תורה  של  מאהלה 

עד  משנתו  על  שקוד  היה 

רמות   למעלות  שהגיע 

 בתורה.  

דֹול ְמֹאד" ה ג ָ ם ָהִאיׁש מֹׁשֶׁ   )יא, ג( "ג ַּ

מֹות מּוָבא ש    ְּ ת ש  ַׁ ָפָרש  ם ּבְּ ֵּ ש  ָרא ּבְּ ל, ִנקְּ ָראֵּ ִהיג ִיש ְּ נְּ נּו, מַׁ ּבֵּ ה רַׁ ּמֹש  

זּ ה,  ם הַׁ ֵּ ּ ש  ָתה אֹותֹו ּבַׁ ּנְּ ּכִ עֹה ִהיא זֹו ש   רְּ ת ּפַׁ ָיה ּבַׁ תְּ ּבַׁ ּום ש   ּ ה', ִמש  'מֹש  

ִים... ּמַׁ ה ִמן הַׁ ָ ש  י הּוא ִנמְּ יִתיהּו' )ב, י(, ּכִ ִ ש  ִים מְּ ּמַׁ י ִמן הַׁ ? 'ּכִ ּדּועַׁ  ּומַׁ

" ָ ש  רְּ הַׁ מַׁ ל הַׁ ֹואֵּ ָלתֹו, ש  ּצָ ה הַׁ ֲעש ֵּ ם מַׁ ֵּ ל ש  ן לֹו עַׁ זּ ה ִנּתַׁ ם הַׁ ֵּ ּ ש  א: ִאם הַׁ

ִים  ּמַׁ ה ִמן הַׁ ָ ש  הּוא ִנמְּ ם  -ש   ֵּ ּ ש  רֹא לֹו ּבַׁ ר ָהָיה ִלקְּ ִאם לֹא ָנכֹון יֹותֵּ הַׁ

ה  ָ ש  ּמָ ז ה ש   יל, לְּ ּצִ ּמַׁ ר לַׁ ִאים יֹותֵּ תְּ ה' ָהָיה מַׁ ם 'מֹש   ֵּ ּ ש  י הַׁ ּוי'?! ֲהרֵּ 'ָמש 

ּמַׁ  ינֹוק ִמן הַׁ ּתִ ת הַׁ  ִים!א 

ָך,  ע לְּ ים! ּדַׁ ּיִ חַׁ ָאָרה לְּ נ ת ָלנּו ה  ּתֹוָרה נֹות  "א: הַׁ ָ ש  רְּ הַׁ מַׁ ר הַׁ אֹומֵּ

ה,  ָ דֹוש  ּקְּ ּתֹוָרה הַׁ ת ָלנּו הַׁ ר  הו , אֹומ  ֶׁ ׁש  ַּ יל אֹוְתָך ִממ  ֹוֵרא ִהצ ִ ב  ִאם הַּ

ים י ִ חַּ ה ו ְמָפֵרְך ב ַּ ע ָקׁשֶׁ ָ ס  ֱעִביר אֹוְתָך מַּ ִביל  - ִאם הו א הֶׁ ְּ ש  ז ה ּבִ

ִקיד  פְּ ּתַׁ רֹות הַׁ מֹות ֲאחֵּ ָ ש  ָך נְּ מְּ צְּ עַׁ יל ּבְּ ּצִ הַׁ ּי יָך, לְּ ל חַׁ ּגָדֹול ש   הַׁ

לּול! סְּ ּמַׁ ל אֹותֹו הַׁ עֹד עַׁ ֲאמּורֹות ִלצְּ  ש  

ִים  ּמַׁ הַׁ יָת מֵּ ֵּ ש  ה עֹוד  -ִאם ִנמְּ ּתָ ה' ּגָדֹול, אַׁ י ה 'מֹוש   הְּ עֹוד ּתִ ז ה ִסיָמן ש  

ָבבֹות! יל ֲאָלִפים ּורְּ ּצִ תַׁ ה וְּ ש   מְּ  ּתִ

ֲעִבי א מַׁ ּבֹורֵּ זּ ה הַׁ י הַׁ ִ ּקֹש  ת הַׁ ָך א  ת ז ה,  -ר אֹותְּ ר א  י ִאם לֹא ָהִייָת עֹובֵּ ּכִ

ב?  ּצָ דּו ִעם אֹותֹו מַׁ מֹודְּ תְּ ּיִ ִרים ש   ֲעזֹר לֲַׁאחֵּ ל לַׁ ֻסּגָ ִדּיּוק ָהִייָת מְּ יךְּ ּבְּ אֵּ

ם? ר ָלה  ים ָהִייָת אֹומֵּ ּלּו ִמּלִ ם? אֵּ יש  ָלה  ּגִ ִלים ָהִייָת מַׁ ּלּו ּכֵּ  אֵּ

ִמ  ר ָהָיה ּתָ ֵּ ל ר' ָאש  ּתּוכַׁ י ש   דֵּ יֹון, ּכְּ ָך ִנּסָ ֲעִביר אֹותְּ ם מַׁ ֵּ ּ ש  ר: הַׁ יד אֹומֵּ

ם  יד ָלה  ּגִ הַׁ ל לְּ ּתּוכַׁ דֹות! ש   מֹודְּ מֹות ִמתְּ ָ ש  יל ֲהמֹון נְּ ּצִ הַׁ ם,  -לְּ ָהִייִתי ׁשָ

ֵבר  ָ ׁש  ל ת ִ ֱאמו ָנה ְואַּ ֲחִזיק ָחָזק ב ֶׁ ַּ ם ָעזַּר ִלי ָלֵצאת ִמז ֶׁה! ת  ֵ ׁש  ְוהַּ

ְך! רֶׁ ד ֶׁ ע הַּ ְמצַּ אֶׁ  ב ְ

ק י  רַּ ֹׁשִ ק  ה הַּ ָ מ  ַּ ד כ  ְקָוה, עַּ ה ֵיׁש ת ִ ָ מ  ַּ ד כ  ם עַּ יר ָלהֶׁ ְסב ִ ל ְלהַּ ו כַּ ה ת  ָ ת  אַּ

ָנה אֹוְתָך! ז ֶׁה ב ָ  הַּ

י  ִקיד ָהֲאִמּתִ פְּ ּתַׁ ת הַׁ יר א  ּדִ גְּ ּמַׁ ר ז ה ש   ֲאש   ר מֵּ ִאים יֹותֵּ תְּ ם מַׁ ֵּ ין ש  ן, אֵּ ָלכֵּ

ִים?  ּמַׁ יָת ּבֹו ִמן הַׁ ֵּ ש  מְּ ּנִ הּוא, ש   ּפּור הַׁ ּסִ ָך! הַׁ ּלְּ ָדִדי! ש   ּצְּ ּפּור הַׁ ּסִ הּוא הַׁ

ה'!!!  ּ יֹות 'מֹש  ּי יָך, ִלהְּ ל חַׁ ּגָדֹול ש   ִקיד הַׁ פְּ ק ֲהָכָנה לַּׁתַׁ  הּוא רַׁ

 לעי"נ הרה"צ 

  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל



 

  ~2   ~ 

 וסיפורים  ליקוטים  
 א ב   -   נפלאים 

 
הגר"א נטל על עצמו להשיאו אשה, ואמנם נמצאה אחת  

הצעיר   עם  ביתה  את  לבנות  שהסכימה  וילנא  מבנות 

על   ובניהם  הזוג  את  להחזיק  התחייב  ואביה  העיוור, 

 ה.  שלחנו, ובלבד שיוסיף לעמול בתור

היתה   לחופה  תלמידו  הכנס  ביום  הגר"א  של  שמחתו 

מרובה, והיא הגיעה לשיאה לפני העמדת החופה, כאשר  

השושבינין הובילו את החתן לכסות את הכלה בהינומה  

 כמנהג ישראל. 

הגר"א ואמר: חז"ל אמרו אסור לקדש  באותה שעה פנה  

ומשהשלים   שיראנה,  עד  אשה 

החתן   פקח  דבריו  את 

 העיוור את עיניו. 

העומדים שם נוכחו    לכ

כוחו   את  לראות 

קי, ובני הזוג ראו  והאל

בנים   בחייהם  עולמם 

 ובני בנים. 

 )סיפורי צדיקים( 
 

השביעי  "וביום 

מקרא קדש יהיה  

מלאכה  כל  לכם 

י בהם" לא  עשה 

 )יב, טז( 

איש   הוא  מייקל 

מניו   יהודי  עסקים 

 יורק.  

סיים   אחד  שישי  ביום 

פגישת עסקים חשובה  

בחזרה אל   ועמד לטוס 

שהיה   כך  בלבד,  כשעה  לקחת  שאמורה  בטיסה  ביתו 

 אמור להספיק להגיע לשבת בשלוה ונחת. 

כל הנוסעים עלו למטוס, אך משום מה, הטייס לא המריא  

וסעים איבדו את סבלנותם, ובמיוחד  הנכבר יותר משעה.  

 מייקל, שחשש להגיע לידי חילול שבת, חלילה.  

הכריזה:   במערכת  הקברניט  של  קולו  נשמע  לפתע 

בשמי   המטוס.  של  הקברניט  מדבר  נכבדים!  "נוסעים 

האיחור  על  מתנצלים  אנו  המטוס  צוות  כל  ובשם 

הוראות   פי  על  כי  בשליטתנו,  אינו  הדבר  בהמראה. 

שמ עד  ארצות  הבטחון  נשיא  כבוד  של  הנשיאותי  טוסו 

הברית לא ינחת והנשיא לא יעזב  

אין  התעופה,  שדה  מתחם  את 

רשות לשום מטוס להמריא או  

 לנחות. עמכם הסליחה". 

עוד  רוח  בקוצר  חיכה  מייקל 

 כשעה, אך דבר לא התקדם.  

הוא חשב שאם ישאר במטוס הוא עלול לחלל שבת, לכן 

דת מהמטוס. אך הדייל  פנה לאחד הדיילים ובקש ממנו לר

לאחר   מהמטוס  לצאת  רשות  אין  לאיש  כי  בתוקף,  סרב 

 שכבש המטוס נסגר והמדרגות נלקחו. 

להיחלץ   לו  שיעזר  הוא  ברוך  לקדוש  התפלל  מייקל 

מהמטוס כדי לא להגיע לידי חלול שבת, ואז נפל בראשו  

מה   אך  לעזוב,  לאף אחד  רשות  הדייל אמר שאין  רעיון. 

תקף לב פתאומי? הרי לכל כלל  יהיה אם אדם נתקף בה

 יש יוצא מן הכלל... 

במקומו   לפרפר  התחיל  מייקל 

לידו.   עבר  הדייל  כאשר 

קורה?!    "אדוני, מה 

בסדר...?!".   אתה 

 יל בבהלה. ישאל הד 

גדול   לחץ  לי  "יש 

מרגיש   לא  אני  בחזה, 

נאנח   בכלל",  טוב 

 מייקל מ"כאבים". 

הודעה   נשמעה  מיד 

"אם   ברמקול,  בהולה 

רופ הוא  יש  במטוס  א 

לאגף   להגיע  מתבקש 

העסקים   מחלקת 

 בדחיפות!!!" 

שניות   כמה  תוך 

נוסעת   הגיעה 

כרופאה   שהזדהתה 

היא   במקצועה. 

סטטוסקופ   הוציאה 

והאזינה   מהתיק שלה 

מיקל.   של  לבו  לרחשי 

חולים   לבית  להגיע  חייב  הוא  לב!  התקף  לו  "יש 

בדחיפות!! דייל!!! תודיע לטייס שלא ימריא בשום פנים  

לטרמינל  ואו הובל  כבר  מייקל  דקות  כשלש  תוך  פן!!!" 

יחד עם הרופאה, שהתעקשה במסירות מפלאה ללוות את  

 החולה לאמבולנס שחיכה להובילו אל בית החולים.  

כשהגיעו לטרמינל, פנה לרופאה והודה לה: "תודה רבה  

ונעלם. תפס מונית    הוא  לך, אך אני כבר מרגיש מצוין!" 

 בזרועות פתוחות.   ונסע לבית חברו, שקבלו

על   יתברך  לה'  והודיה  בשמחה  מייקל  על  עברה  השבת 

 שזכהו לשמר את השבת כהלכתה. 

הגיע  כשמייקל  ראשון,  ביום 

לביתו, הוא סיפר לרבו את כל  

 אשר ארע.  

לו   לאחר מספר חדשים קרא 

שבאחת   לו  וסיפר  הרב 

אליו   באה  שלו  מההרצאות 

מוֹ  ן ּכְּ ר ָנש ִ  כֵּ סּוק "ֲאש   ּפָ ל הַׁ "י עַׁ ִ ש  ש  רַׁ ָפרֵּ ָרא ד, כב(, מְּ קְּ ּיִ יא י ֱחָטא" )וַׁ

ל  ָגתֹו, קַׁ גְּ ִ ל ש  ָרה עַׁ ּפָ ָהִביא ּכַׁ ן לֵּב לְּ ּלֹו נֹותֵּ יא ש   ּנָש ִ הַׁ ּדֹור ש   י הַׁ רֵּ ְּ ש  אַׁ

דֹונֹוָתיו... ל זְּ ט עַׁ ָחרֵּ תְּ ּמִ ר, ש    ָוֹחמ 

ּוָה לַׁ ר ִמתְּ ֲאש   ף", ּכַׁ דֹות יֲַׁעֹקב יֹוסֵּ "ּתֹולְּ ל הַׁ עַׁ ם ּבַׁ ֵּ ש  ָנה  מּוָבא ּבְּ ֲחָרָטה ּכֵּ

ם, ָיכֹול  עַׁ ּמּוָרם מֵּ יא הַׁ ּנָש ִ ל הַׁ אֹו ש   טְּ ח  קּויֹות, לְּ ּמְּ חַׁ לֹא ִהתְּ לּוָיה לְּ ּוגְּ

ּלֹו.  ת ָלָעם ּכֻ ש  מֹופֵּ ּמֵּ ַׁ ש   לְּ

ׁש  ק ֵ ְטאֹו, ְלבַּ ל חֶׁ י עַּ ֻפְמב ִ ְנִהיגֹו מו ָכן ְלהֹודֹות ב ְ ד מַּ יצַּ ֵ ה כ  ם ָהרֹואֶׁ עַּ

ף ְלָהִביא ָקְרב ַּ  ָרה ָעָליו ְמִחיָלה, ְואַּ ָ פ  ַּ ְסָקנֹות  –ן כ  ְך מַּ ָ יק ִמכ  יַּס ִ

יֹוֵתר.   ְמבָֹרכֹות ב ְ

ִליָחה.  ת סְּ ַׁ ש  ּקָ בַׁ ֲחָרָטה ּובְּ ּוָבה, ּבַׁ ש  ּיַׁת ּתְּ ֲעש ִ ה ּבַׁ ָ ין ּבּוש  י אֵּ ד ּכִ מַׁ הּוא ִילְּ

 , ֹות ֱאנֹוש  ש  יא הּוא ָאָדם ִעם ֻחלְּ ּנָש ִ ּכֹל ּגַׁם הַׁ ךְּ הַׁ סַׁ י ּבְּ הּוא ָיִבין ּכִ

ץ א רֹובֵּ טְּ חֵּ הַׁ ע  וְּ ּפַׁ ְּ הּוא ֻיש  י ֲאָדמֹות, וְּ ל ָאָדם ֲעלֵּ ח ּכָ תַׁ פ  מֹו לְּ חֹו ּכְּ ִפתְּ לְּ

אֹו.  טְּ ח  ּלֹו, ּבְּ ינֵּי ָהָעם ּכֻ עֵּ י, לְּ ּבִ ֻפמְּ הֹודֹות ּבְּ ץ ִלּבֹו לְּ ֹאמ   מֵּ

ר.  ָ ֹור ְמֻאׁש  יאֹו "ֵאינֹו חֹוֵטא ְלעֹוָלם", ֵאינֹו ד  ש ִ נ ְ ֹור ׁשֶׁ  ד 

ּתְּ  ת הַׁ ר   ּ ֻאש  ּדֹור ּומְּ ר הּוא הַׁ ָ ּ ֻאש  ן לֵּב מְּ ּלֹו נֹותֵּ יא ש   ּנָש ִ הַׁ קּוָפה, "ש  

ָגתֹו..." גְּ ִ ל ש  ָרה עַׁ ּפָ ָהִביא ּכַׁ  לְּ

ל אֹור  ֹות ׁשֶׁ יְנָקא( -)ְנֻקד  ִ  ְספ 

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

  צביב"ר מרים יוכבד 

 כ"א מר חשון תשפ"א - ליבוביץ ע"ה



 

  ~3   ~ 

 וסיפורים  ליקוטים  
 א ב   -   נפלאים 

 
ידעתי היסטרית,  "...הייתי  וסיפרה:  אחת  שלא    אשה 

 אספיק להגיע הביתה לפני כניסת השבת. 

חשבתי   ברמקול.  רופאה  שמחפשים  שמעתי  פתאום 

לעצמי שנקלעתי למטוס הזה כדי להציל חיים, אך כאשר  

בדקתי את החולה הבחנתי שאין לו כלום, והבנתי שהוא 

מעמיד פנים, כי ראיתי שהוא אדם חרדי שחובש מגבעת 

מיד  לכן  שבת,  לחלל  לא  ורצונו  שהוא    לראשו  הצהרתי 

אלא   להמריא  שלא  לטייס  והוריתי  לב  מהתקף  סובל 

לבית   בדחיפות  להובילו 

גם   כך  הקרוב.  החולים 

איתו   יחד  יצאתי  אני 

 מהמטוס.  

לטרמינל   כשהגענו 

 הוא הודה לי וברח.  

להודות   אני  גם  רציתי 

היה   כבר  אך  לו, 

לקחתי   מאז  מאוחר. 

לטוס   שלא  עצמי  על 

ויהי   ששי  ביום  יותר 

 ין השבוע( י)מעמה"... 

 

את   "ושמרתם 

 המצות" )יב, יז( 

ומאושר   שמח 

מצוה,   של  בשמחה 

ר'   הקדוש  הרבי  יצא 

מסאסוב   לייב  משה 

 מאפיית מצות הפסח. 

של   פשרה  היה  מה 

 שמחה עילאית זו? 

היה   מסאסוב  הרבי 

טורח מאד למען אפיית  

 המצות לפסח. 

הרבי   הידר  האפיה  בזמן  וגם  ביותר,  שמור  היה  הקמח 

 בהידורים רבים.  

במצותיו   לאחוז  הוא  וזכה  בידו,  המצוה  עלתה  כאשר 

 המהודרות, לא היה מאושר מן הרבי. 

פגש  בידו,  מצותיו  וצרור  עיר,  של  ברחובה  צועד    עודו 

 ביהודי פשוט, אשר אף הוא הלך שמח ומצותיו בידו.  

 ?" שאל הרבי את היהודי. "לשמחה מה זו עושה 

ענה היהודי בפשטות: "עם בוקר השכמתי לאפית המצות,  

שינה   של  לילה  לא  אך 

היה   כוחות  ואגירת 

לילה   אלא  מאחורי, 

תפילה   שכולו 

 ותחנונים.  

בחצות קמתי ממיטתי ושפכתי לבי לפני ה' יתברך שיזכה  

 אותי לאפות מצות מהודרות ושמורות ביותר. 

ובטוח  עתה, כאשר חוזר אני מא פיית המצות, שמח אני 

 שה' קבל תפלתי ויזכני במצות מהודרות". 

כאשר שמע רבי משה לייב את הדברים הטהורים והכנים  

והאמין  מאד,  עד  היהודי הפשוט, התרגש  מפי  היוצאים 

 שאכן שמע ה' לתפלת היהודי וזכהו במצות מהודרות.  

 את מצותיו וביקש מהיהודי להחליף עמו.  הוציאהרבי 

הרב  ס סיפר  זה  יפור 

החסיד ר' יהושע העשיל  

לגרי"ז   הלטובסקי 

היה  אשר  מבריסק, 

באפיית   נוהג להחמיר 

את   ולאפות  המצות 

ראשון   ביום  המצות 

בשבוע, לאחר ששבת  

 התנור יום שלם. 

הגרי"ז   שמע  כאשר 

נענה   הסיפור,  את 

ק "אכן,  ה' יואמר:  בל 

את תפלתו של היהודי  

וזיכהו   הפשוט, 

מהודרות   במצות 

מצותיו של ר'    - ר  ביות 

 משה לייב מסאסוב!" 

 )סיפורי צדיקים( 

 

יכלו   "ולא 

   להתמהמה" 

 ( )יב, לט

חז״ל   דברי  ידועים 

שבני ישראל בהיותם במצרים שקעו במ״ט שערי טומאה  

ואם היו מתעכבים שם עוד, היו נכנסים בשער הטומאה  

גאל   כך  משום  תקומה.  להם  היתה  לא  ושוב  החמישים 

כדי   מעט  אפילו  ולא שהו  מיד,  הוא  ברוך  אותם הקדוש 

 שיספיק בצקם להחמיץ.  

במשל:   מדובנא  המגיד  ביאר  זה  הוצרך  ענין  אחד  עני 

למעות ולא נותר לו עוד ממי ללוות. בצר לו לקח את בגד  

רב   לא  כסף  סכום  תמורת  אותו  ומשכן  לו  אשר  השבת 

 בל מבעל בית עשיר. י אותו ק

והעני   זמן רב  כאשר עבר 

את   לקחת  שב  לא 

המלוה   הבין  משכונו, 

לו   יושב  לא  כספו  כי 

הבגד  את  נטל  עוד, 

שיתאים   לחייט  והביאו 

י  ּבִ יק רַׁ ּדִ ּצַׁ ל הַׁ ָדיו ש   ּגְּ נַׁ תְּ ָטא ָהָיה ִמּמִ ּפְּ אַׁ ִוי מֵּ ּלֵּ ִאיר הַׁ י מֵּ ּבִ מֹו"ר רַׁ דְּ ָהאַׁ

ָחה ּבּוִנים ִמּפְּ  מְּ י ש ִ ּבִ ל רַׁ ּכֹו ש   רְּ ל ּדַׁ ּגָר עַׁ ם ָקָרא ּתִ עַׁ פַׁ ם ּבְּ עַׁ ָחא, ּופַׁ יסְּ ִ ש 

ֲחִסידּות. ָחה ּבּוִנים ּבַׁ מְּ  ש ִ

י  ּבִ ת רַׁ ָטא א  ּפְּ אַׁ מֹו"ר מֵּ דְּ ל ָהאַׁ אַׁ ָ יִקים ש  ּדִ ּצַׁ נֵּי הַׁ ְּ ם ש  עַׁ ּו ּפַׁ ש  ּגְּ פְּ ּנִ ש   ּכְּ

בִּ  ִמיָהה רַׁ מִֹחי ּתְּ ת ּבְּ ר  נַּׁק  ים מְּ ּבִ ָחה ּבּוִנים: ָיִמים רַׁ מְּ ר י ש ִ ֵאיְך ָיכֹול מַּ

ים ִלְתׁשו ָבה  ב ִ ְרִעיתֹו ו ְלעֹוֵרר ֵלב ָהרַּ ְך ְלצֹאן מַּ רֶׁ ׁש מֹוֵרה ד ֶׁ ֵ מ  ְלׁשַּ

ת  ירַּ ְרִלין, ב ִ ב ב ֶׁ ן רַּ ֹוֵרר ְזמַּ ר ִהְתג  מַּ ו ר, ׁשֶׁ ב  צ ִ ה', ֲהֵרי יָדו עַּ ב ַּ ֵלָמה לַּ ׁשְ

ֲחָטִאים. ל חֹוְטִאים וַּ ְסִביָבה ׁשֶׁ ם ב ִ ָהה ׁשָ נַּז, ְוׁשָ כ ְ ׁשְ  אַּ

ָחה ּבּוִנים מְּ י ש ִ ּבִ יב רַׁ ִ ש  ת הֵּ ַׁ ָפָרש  ִאים ּבְּ נ ת, ִהּנֵּה ָאנּו קֹורְּ ּנֹות  : ִהיא הַׁ

ל  ב א  רַׁ ֲהרֹן: "קְּ אַׁ ה לְּ ר מֹש   ּלּוִאים אֹומֵּ ּמִ ִמיִני לַׁ ְּ ּ ש  ּיֹום הַׁ ּבַׁ ִמיִני" ש   ְּ "ש 

ר ּפֵּ כַׁ ָך, וְּ ת עָֹלת  א  ָך וְּ אתְּ ּטָ ת חַׁ ה א  ֲעש ֵּ חַׁ וַׁ ּבֵּ זְּ ּמִ ד ָהָעם",  הַׁ עַׁ ָך ּובְּ דְּ עַׁ ּבַׁ

ר  חַׁ אַׁ ֲעדֹו, וְּ ן ּבַׁ ּבָ רְּ ּקָ ר הַׁ ּפֵּ כַׁ ִחּלָה יְּ ּתְּ ֲהרֹן, ש   נֵּי אַׁ ָאזְּ יש  ּבְּ ּגִ דְּ נּו מַׁ ּבֵּ ה רַׁ מֹש  

ֻחּיָב  ינֹו מְּ אֵּ ֲהָלָכה, ִמי ש   דֹול ּבַׁ ָלל ּגָ ּיָם ּכְּ י קַׁ ד ָהָעם, ּכִ עַׁ ם ּבְּ ר ּגַׁ ּפֵּ כַׁ ךְּ יְּ ּכָ

הֹוִצי ינֹו ָיכֹול לְּ ָוה, אֵּ ִמצְּ י חֹוָבָתם. ּבְּ דֵּ ים יְּ ּבִ ת ָהרַׁ  א א 

וֹות,  צְּ ּמִ הַׁ ּתֹוָרה וְּ ת הַׁ ִמירַׁ ְּ ךְּ ש  ר  ים לַּׁד  ּבִ ת ָהרַׁ ָרכַׁ דְּ הַׁ ין ּבְּ ּדִ ִמי הּוא הַׁ

ל ְלהֹוִציא  מֹו ֵעיָניו ֲעֵברֹות ְועֹוְבֵרי ֲעֵבָרה, ֵאינֹו ְמֻסג ָ ֹא ָרָאה ב ְ ל  ׁשֶׁ

ְקעו , ֹץ ָהרו ָחִני ְלתֹוכֹו ׁשָ ב  ק  ֲאֵחִרים ֵמהַּ רַׁ י וְּ לֵּ בְּ הַׁ ָהָיה ָקרֹוב לְּ ז ה ש  

ּבֹו  רְּ ת ָהָאָדם, מֹוִציא ִמּקִ ַׁ ש  ת ֻחלְּ ִנים א  ל ּפָ ִנים א  יר ּפָ ִהּכִ זּ ה וְּ ָהעֹוָלם הַׁ

י. ּקּון ֲאִמּתִ זּּוָלת ּתִ ת הַׁ א  מֹו וְּ צְּ ן עַׁ ּקֵּ תַׁ ים לְּ ּיִ ִ ש   ּכֹוחֹות נַׁפְּ

ֲחִסידו ת( ְיֵני הַּ עַּ ַּ  )ִממ 

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא
 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ



 

  ~4   ~ 

 וסיפורים  ליקוטים  
 א ב   -   נפלאים 

 
בגדו    את שלו. הכיר החייט את הבגד וזיהה  אותו למידתו  

לעבור   עומד  בגדו  כי  לעני  וסיפר  מיהר  העני,  ידידו  של 

לפני   העני  למידותיו של העשיר. התחנן  והתאמה  שינוי 

 החייט שימתין יום אחד ולא יעשה דבר. החייט הסכים.  

פרוטה   אסף  מהם  נדיבים  דלתי  על  וחיזר  העני  מיהר 

לאסוף את סך ההלוואה    לפרוטה עד שהצליח בעמל רב

המלוה   בית  אל  העני  מיהר  שבידו  הסכום  עם  שלקח. 

לו   יושב  שהבגד  וביקש  ההלואה  את  השיב  העשיר, 

הרי מזה זמן    - שאל המלוה העשיר    -בהקדם. אמור נא לי  

נזכרת   עתה  והנה  דבר  עשית  ולא  כאן  מונח  רב שהבגד 

בבהילות   ההלוואה  את  והשבת 

כן   אכן  ענה    -ובדחיפות. 

ידוע ידעתי כי אם   -העני 

עתה   אפעל  לא 

במהירות ישתנה הבגד  

אוכל   שלא  באופן 

לשוב   לעולם 

משום   בו.  ולהשתמש 

נחפזתי...   כה  כך 

אמר המגיד    -והנמשל  

מובן    -מדובנא  

היה   לא  לו  מאליו... 

הוא   ברוך  הקדוש 

ישראל   בני  את  מוציא 

שוקעים   היו  ממצרים 

טומאה   בשער 

לא   ושוב  החמישים 

תקנה כל  להם  ,  היתה 

משום כך נעשה הדבר  

יכלו   שלא  עד  בחפזון 

להתמהמה אף לא רגע  

 אחד.

 )וקראת לשבת עונג( 

 

היום  את  "זכור 

 הזה אשר יצאתם ממצרים" )יג, ג(

 מעשה במלך שארס אשה במדינה השוכנת מעבר לים.  

למקום   להפליג  הכלה  ביקשה  החתונה,  מועד  בהתקרב 

מושבו של המלך, ועלתה על ספינה העושה דרכה לאותו  

 מקום.  

והנה החלה מנשבת בים רוח סערה עזה, והיתה הספינה  

להמשיך   יכולת  מבלי  והנה,  הנה  הגלים  בין  מטלטלת 

 ליעדה, ואף לא לשוב על עקבותיה. 

 מד ומצפה.  ימים רבים לא נח הים מזעפו, והמלך עו

אחת  על  עלה  מלהגיע,  בוששת  שכלתו  משראה 

בה   והפליג  מספינותיו 

 אל הים, לתור אחר כלתו, ובדרכו מצא את ספינתה.  

העלה המלך את כל אנשי האניה לספינתו, והביאם לחוף  

 מבטחים, ואת כלתו הביא עמו לארמונו. 

לה   אמר  הדרך  תלאות  מכל  הכלה  שנתאוששה  לאחר 

את  תזכרי  "אל  ואת    המלך:  להטביעך,  שאיימו  הגלים 

עליך בדרכך, אלא את היום שבו הצלתי   הצרות שעברו 

 אותך.  

בכל שנה עשי את אותו יום, ליום של שמחה, וכך תזכרי  

 תמיד כיצד הושעתי אותך וחלצתיך מהמיצר!" 

"אל תזכרו את כל   ברוך הוא לישראל:  כך, אמר הקדוש 

שעברו   וצרות  קשים  גלים  אותם 

במצרים,   אלא  עליכם 

כיצד  תמיד  זכרו 

וגאלתי   הושעתי 

 אתכם.  

היו   ושנה  שנה  בכל 

שמחים ביום הזה, וכך  

 תזכרו זאת תמיד". 

 )שמות רבה פרשה יט( 

 

אדם   בכור  "וכל 

תפדה"  בבניך 

 )יג, יג(

שהיגר   יהודי  סנדלר 

לאמריקה   מאירופה 

וזנח   לרפורמה  נחשף 

 את יהדותו.  

שאין   גילה  כאשר 

כדי   ללמוד  צורך 

ראביי,   החליט  להיות 

 לשדרג את משכורתו. 

אחיו   הגיע  לימים 

מאירופה   החרדי 

על   נחמץ  ולבו  לבקר, 

אחיו שכה התדרדר, אך מפני השלום העדיף לשתוק ולא  

 לגרום לאחיו לעשות צעדים חריפים יותר. 

באחד הימים נכנס החרדי לבית אחיו הראביי והנה אחיו  

 משמש ככהן בפדיון הבן. 

כול עוד החרדי להחשות. "מה לך ולפדיון בכורים?" לא י

 "הלא אבותינו מעולם לא היו כהנים". 

"תנוח דעתך אחי", השיב הראביי בבת שחוק, "מה מפריע  

בדיוק   בכור  הזה  התינוק  דולרים?  כמה  עושה  שאני  לך 

 כפי שאני כהן"... 

 )במחשבה תחילה( 

 LikutimNiflaim@gmail.comקבלה במייל: ל 

יָך" )יג, טז( ין ֵעינֶׁ ל ָיְדָכה ו ְלטֹוָטפֹת ב ֵ  "ְוָהָיה ְלאֹות עַּ

ָכל  ָנכֹון לְּ , ָראּוי וְּ יּהַׁ ּגִ ּמַׁ ר הַׁ ע ד חָ א  ד וְּ חָ א  ָאמַׁ ת לֵּדַׁ חּוָצה אֵּ ּנְּ ֲהָלָכה הַׁ הַׁ

יֹוִמית ּיֹומְּ הַׁ ּוָטּה  וְּ ש  פְּ  .ּכִ

ִעים  זְּ עְּ ּדַׁ ָבר, ָהיּו ִמזְּ ּדָ ת הַׁ רַׁ ת ֻחמְּ ִעים א  ק ָהיּו יֹודְּ ל לּו רַׁ ִלים עַׁ נֹופְּ וְּ

ם,  נֵּיה  עֹוָלםּפְּ ֹקָדם מֵּ ל ָקדְּ ין עַׁ ִפּלִ ִניחּו ּתְּ א לֹא הֵּ ּמָ  .ש  

ִעיף ט ין ִסיָמן כז סְּ ִפּלִ כֹות ּתְּ ִהלְּ ק ּבְּ ת 'השו"ע ּפֹוסֵּ ּנָחַׁ , "ָמקֹום הַׁ

ּמָ  ד סֹוף הַׁ חֹו עַׁ צְּ ָער ִמּמִ ֵּ ש ּ י הַׁ רֵּ ָחלַׁת ִעּקְּ תְּ הַׁ ל רֹאש  מֵּ ִפּלָה ש   קֹום ּתְּ

ס". ינֹוק רֹופֵּ ל ּתִ ּמֹוחֹו ש    ש  

נָ  ְּ ש  ּמִ ב הַׁ תַׁ ת ּכָ ִמיחַׁ ָחלַׁת צְּ תְּ קֹום הַׁ יָך... ִמּמָ ינ  ין עֵּ בֵּ רּוש  ּדְּ רּוָרה, ּפֵּ ה ּבְּ

 , רֹאש  ּבָ ָערֹות ש   ְּ ש  ו ר זֶׁה!הַׁ ִאס  ִלים ב ְ ים ִנְכׁשָ ב ִ ר  ְורַּ טֹוִעים לֹומַׁ וְּ

עָ  ֵּ ש ּ קֹום הַׁ ִחיל ִמּמְּ תְּ יֹון מַׁ לְּ ה ָהע  צ  ּקָ הַׁ ל ש   ין ֻמּנָח עַׁ ִפּלִ ּתְּ ר הַׁ ִעּקַׁ ר וְּ

ח  צַׁ ּמֵּ אֹוָרְיָתא!!הַׁ ו ר ד ְ ל ִאס  ִריִכין  ְועֹוְבִרים עַּ ין צְּ ִפּלִ ּתְּ ָכל הַׁ ּדְּ

ָלה  עְּ מַׁ ָצת לְּ יחַׁ קְּ ּנִ הַׁ ר טֹוב לְּ יֹותֵּ ָחה... וְּ ּיֵּש  ָקרְּ ָמקֹום ש   יֹות ֻמּנִָחין ּבְּ ִלהְּ

י ּנִ הַׁ רֹאש  לְּ ָהא ָמקֹום יֵּש  ּבָ עּור ז ה ּדְּ ִ ּ ּלֹא ִמש  י ש   דֵּ ין ּכְּ ִפּלִ י ּתְּ ּתֵּ ְּ חַׁ ש 

ח.  צַׁ ּמֵּ ל הַׁ ה עַׁ ּטָ מַׁ ט לְּ מֵּ ָ ּ ג ִיש  ח הו א ִמְנהַּ צַּ ֵ מ  ל הַּ ִניָחן עַּ ְ מ  ְוָכל הַּ

ְצָוה  מ ִ ה הַּ ם ָקָרִאים ְולֹא ָעש ָ דֵּ ּמְּ ָריו ִוילַׁ ִהיר לֲַׁחבֵּ ש  יַׁזְּ פ  ל נ  עַׁ ָכל ּבַׁ וְּ

י  דֵּ ז ה ּכְּ לּו ּבְּ ְּ ש  ּלֹא ִיּכָ ֹא ִיְהיו  ח"ו ב ִ ש   ל  ָרֵאל ׁשֶׁ ֵעי ִיש ְ ֹוׁשְ ל פ  ְכלַּ

גו ָפן ז הּו  ב ְ ָרָכה ָהֵוי ּדְּ ב ְ ם הַּ ין ְוגַּ ִפל ִ נ ַּח ת ְ א ְדָלא מַּ ָ ְפת  ְרקַּ קַּ

ָלה ָ ט  ִכיָסן. ְלבַּ ֻמּנִָחין ּבְּ י ּכְּ קֹוָמן ָהוֵּ מְּ ּלֹא ּבִ ּנִָחין ש   ּמֻ ין ש   ִפּלִ תְּ  ּדִ
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 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת התפוצה 

 :במייל

a8447168@gmail.com 

 
 

ס בפקיתן לקבל את הגיליון נ
 באמצעות שיחת טלפון:

 

רוצה שעוד אנשים יקראו, כמוך, את 
 קדימה!  העלון?

זמן להצטרף לשותפות בהו"ק הזה 
 להחזקת העלון..

ותהפוך שותף קבוע בזכויות 
 החזקת העלון!

 

נודה להשתתפותכם 

 בהוצאות הגדולות!!:

 :  בנק פאגיבבנק

 281  סניף

 818827חשבון 

 : "נדרים פלוס"באשראי  

 171412-9800: בטלפון 

 חיפה 27פולק, גאולה : בדואר

 8184907-971 למענה אנושי:

  תודה מראש!!!

 

 

 

 

 מבחן הפתע על ספר חפץ חיים!!!

כצפוי הרבה אנשים שאלו אותי האם תכתוב ומה אתה כותב אודות הפרשיה המסעירה שטלטלה את היהדות 
אני מנוע לכתוב בנושא הזה... מסיבה פשוטה: כי  והתשובה היא:החרדית ת"ק פרסה על ת"ק פרסה בשבוע שעבר?? 

כבר לפני חודש  בגלל שאסור לי לדעת!!!!ריך לדעת פרטים... ואני לא יודע... והסיבה שאני לא יודע בשביל לדבר צ
וחצי שהתעוררה סערה וכולם דיברו על איזה כתבה בעיתון ידוע לשימצה... פתחתי מיד חפץ חיים והיה כתוב שם 

מך הוא אינו נאמן!! ואסור אפילו להדיא: שאדם שכוונותיו זדוניות לעשות רע וכ"ש אם הוא אינו עושה מעשה ע
 אלא אפילו לשמוע אסור... וזהו!! שם נעצרתי!!   --לשמוע!! שים לב: לא לקבל

כבר חודש וחצי שאני יודע שיש משהו... מסתובב בין אנשים שמדברים ומנייאסים בעניין ולא הסכמתי בשום אופן 
י פעם תפסתי חיזוק ולמדתי לשם שינוי את ספר חפץ לשמוע!! וב"ה זכיתי לצאת בשלום מהניסיון ולא לשמוע... מיד

חיים!! לא את שמירת הלשון... שמירת הלשון זה מוסר... כאן פחות היתי צריך מוסר... הייתי צריך בעיקר את ההלכות 
היבשות של גדרי שמיעת לשון הרע וכו' ותכל'ס לעת עתה... בפרט בנתונים העגומים שהתפתחו שנעבאך זה כבר 

... אז כעת זה בכלל לא רלוונטי וממילא האיסור מבחינתי עומד בעינו!!! כעת בוודאי שאין לי שום היתר לאחר מעשה
לשמוע ולא להיכנס לנושא... ולכן בשורה התחתונה אני מורחק מהזירה... אני לא יודע מה היה... וכשבן אדם לא יודע 

יש את הכוחא דהיתרא לשלוח הצהרות ולהסיק הוא לא יכול לדבר.. לשם שינוי אני לא תקשורת... רק לתקשורת 
מסקנות גם שהיא לא לגמרי יודעת במה מדובר... ואני ב"ה לא כזה... ולכן כמוני כמוך... מזועזע וכאוב... מבולבל 
וסוער... אני נצמד לעלון הפרטי שלי והנני להזכיר שבסופו של דבר אינני בטאון של אף אחד ולא נדרש ממך לחוות 

שאנחנו פה בחיפה בשכנות קרובה עם המשפחה המורחבת  דבר אחד אני יכול לומר:ר בענייני השעה.. דעה בכל מחי
האבלה... אנשים מרוממים בעלי חסד יראים ושלימים... ועל כולנה האבא הגדול ר' שלמה שליט"א מבעלי החסד 

ר אבלי ציון וירושלים הכאב הגדולים דעירנו... ואנחנו משתתפים איתם באבלם הכבד והמקום ינחם אתכם בתוך שא
 והטלטלה גדולים... הלב סוער.. ומאמר זה בקושי רב יצא...

--- 
 כפי שהקדמתי אני לא מדבר על המנוח ז"ל כי אני מורחק מהזירה... 

 אבל יש מישהו אחר!! יש מישהו אחר שאני כן רוצה לדבר עליו... תנחש מי?? 

 באה...אני רוצה לדבר על האובייקט הבא!!!! הפרשיה ה
 כולם כבר יודעים שזה עניין של זמן עד שהפרשיה הבאה תתפוצץ... 

כן... יש לנו כבר ראש ישיבה חדש... שהוא כבר הבטיח שכל כמה זמן הוא הולך לפתוח לנו סוגיה ופרשיה חדשה... עם 
ץ' תקשורתי ממוקד... מראה מקומות ולומד'ס... וזה עניין של זמן עד שיוציאו עוד אישיות מוכרת בציבור החרדי ללינ

ואז שוב יספרו עליו ויגידו עליו וידברו עליו חודש ימים ואז אחרי חודש ימים שכולם כבר מעורבים בכל פרטי הפרשיה 
וכבר בקיאים בכל מעלליו של האיש... פתאום יגיח לו אדון אז נדברו מגומחתו ויכתוב שהוא לא מאמין לשום דבר כי 

וך וכו' וכו'.... ואז האייפוניסט יצחק על התמימות שלי איך אני משחק אותה ראש החפץ חיים אומר שאי אפשר לסמ
)כן... אני לא תמים... אני יודע שאתה עכשיו צוחק עלי... מוזר לך שאני "כאילו" לא מאמין... אתה קטן ו"ייאנו" לא שומע ולא מקבל... 

טרף לרשימת ההשתקות החרדיות שכל מי שדואג לנו מאוד יודע כעת להטיף מסתכל כאילו אני סוג של מנותק מהמציאות... אתה מרגיש שאני מצ

הפעם אני מקדים את המאוחר... אני לא מחכה שאתה כבר תדע הכל... אני מדבר לפני הכל!!!  אז זהו שלא!!! עליהם...(
אז זהו!!! ם!!! לפני כל מה שאתה יודע על הגופה הבאה... כעת בשלב זה הכל חלק... אתה עדיין לא יודע עליו כלו

 זה הרי יבא, במוקדם או במאוחר, ועכשיו תשמע מה הולך לקרות שכעת אני כבר מכין אותך מראש: חכה חכה.
יום אחד בהיר יופיע לו איזה עיתונאי או איש תקשורת שכבר ידוע בשער בת רבים עוצם קדושתו ופרישותו מכל  ובכן:

ם שהוא צם מידי יום חמישי.. ויש אפילו שמועות עליו שמעולם לא הושיט ידו הויות העוה"ז. בפרט בימי השובבי"
למטה מאבנטו... וכל מעשיו לשם שמים וכל חפצו בזה העולם רק לקנא קנאת ה' צבקות ולהוכיח את ישראל במילי 

כפשות נגד דשמיא ולעמוד בפרץ מול פרצות הדור... והצדיק'ל הזה מרוב רגש קנאה לקדושת המחנה... הוא יצא בה
עוד דמות חרדית ממחננו... שיש שמועות שכך וכך הוא עשה וכו' וכו'...  אז זהו!!! שאני כבר עכשיו מודיע לך שעל פי 

הוא  )שמקודם כ"כ הפלגתי בעוצם קדושתו(כי אותו רשע  ולמה??? אותו!!!  אסור לך אפילו לשמועדעת תורתנו הקדושה: 
להוציא לעז על יהודי שעושה מעשה  אינו נאמןם את כוונותיו זדוניות והוא הרי אינו עושה מעשה עמך וכולם יודעי

זו ההלכה היבשה!!! ומי  נקודה!!! פשוט אסור!! סוף פסוק!!!עמך ויש לו חזקת כשרות ולכן אסור אפילו לשמוע!! 
 מפורשת...  שלא מתאים לו שיחפש לעצמו יהדות אחרת... ותסלח לי... בושה וחרפה שצריך להגיד בכלל שזו הלכה

  כי איפה הרגש הטבעי והאנושי לחפות על אחינו בשרינו לכה"פ בשלב הזה???
יש לך יהודי משלנו... מולו עומד עיתונאי רשע ונבל אמיתי שמאלני... שאף אחד מאיתנו לא מטומטם... כולנו יודעים 

)ובפרט בתקופה האחרונה שהביוב . טוב מאוד שאותו אחד לא חשוד על קנאות לא לצדק וליושר ולא על קדושת הברית..

אז זהו שאני מודיע לך כבר של הצביעות השמאלנית צפה על פני השטח וכבר התפוצצה לכולנו מול הפנים במלא גועל נפשה( 
היתר בעולם אפילו לא לשמוע את דבריו של הרשע הגמור ולהטיל בספק כל יהודי משלנו איזה שיהיה עכשיו מראש: שאין שום 

אתה מבין לבד שכשזה יקרה בפועל א"א כבר יהיה לדבר על זה... לכן אני כותב את זה עכשיו...  וא בחזקת כשרות...שבשלב זה ה
  בגיליון זה... 4-3ההמשך בעמוד שלא תגיד שלא אמרו לך... 
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 קצת סדר בראש בשבוע כ"כ מבולבל שעבר עלינו...

בשבוע האחרון הרבה התלוננו בעיקר על בלבול גדול... יש פרשיות שכ"כ מסעירות אותנו ומותירות אותנו 
 עם בלגן בראש... נו... ומה עושים?? אנחנו מבולבלים... מה יהיה?? 

לגן... מי אמר שבלגן זה בהכרח דבר לא אז דבר ראשון: להירגע!!! נכון... יש בלגן בראש... אז יש ב
מסודר??? יתכן שלפעמים בלגן זה חלק בלתי נפרד מהתכנית... לפעמים ה' רוצה אותנו עם בלגן בראש!!! 

זהו... אז הבית כבר לא יהיה הפוך... צאי!! צאי  ההפכה..."יום יבא ו"מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך 
יש הפכה... מקדש מלך לפעמים מרגישה הפוכה... לא מוכרחים  מתוך ההפכה... אבל עד אז לפעמים

 בהכרח לסדר את הבית... 
בימי שלפני פסח הבית הפוך בשיטה... התנור עומד במרכז הבית ועוד הפוך... המקרר מפורק והחלקים 
 שלו ממלאים לי את האמבטיה... הקומקום נמצא בפינת אוכל והקפה והסוכר נמצאים בתוך קרטון... וזה

בלגן!!! אוהו בלגן... לפעמים מתחשק לי לברוח וללכת לאיזה מלון שירת דבורה עם כמה סנוויצים אבל 
 אשתי לא נותנת לי... למה??

 כי נכון שיש בלגן... אבל עכשיו הבלגן זה הסדר!!! זה עכשיו התכנית... ככה זה עד פסח!!!
נו מוכרחים בכל מחיר לסדר את על אותו משקל: לפעמים ה' עושה לנו בלגן בראש ומי אמר שאנח

 הבלגן??? אדרבה... ה' מצפה מאיתנו שנדע לעבוד אותו גם מתוך בלגן בראש....
---  

 לצאת לנו דווקא מתוך הבלגן הגדול...סדר אחד גדול ומופתי שיכול  דווקא אבל יש
ך כלל אתה כשיש בלגן גדול ואתה צריך לפלס דרך בתוך הררי השמונצס והסקנדל שיש בבית... אז בדר

זאת אומרת: הארון ספרים... השיש של המטבח... הקירות של הבית...  לא ניידים!!!ו קבועים נתמך בחפצים
כמה שיש בלגן בבית... הם תמיד ישארו על עומדם... הם תמיד עומדים על מכונם... ואליהם נצמדים 

מה שאמת  מה שנכון!???  רמה ברו !יש דברים ברורים על אותו משקל: גם עכשיו ברגעים של בלגן...
  מה שנכון ממשיך להיות נכון!!! ויציב!!!

ופתאום קבלנו כזו מהלומה!! גם אז התבלבלנו  בל"ג בעומר שנה שעברה היינו במירון אני אתן לך דוגמא:
מאוד... באנו לשמוח עם רבי שמעון... באנו לקבל ישועות... ופתאום כזו הסתרת פנים... למה? מה קרה?? 

 מי יצא מבולבל??ה דבר קורה אצל רבי שמעון?? איך כז
מי שבא לקבל חיוך מרשב"י... מי שבא לקבל ישועות... הוא יצא מבולבל... הוא יצא בתחושה כאילו 
התכנית פה יצאה מכלל שליטה... אבל מי שהגיע לרשב"י כי רשב"י הוא "צדיק יסוד העולם גילה מדרש 

 ר נכון תמיד!! הנעלם ממנו תצא תורה..." מה שנכון נשא
זה ממשיך להיות נכון גם  וזה נכון...שצריך לעזור לקשישים  אותו דבר כאן... אם חיים ולדר חיזק אותנו

בנסיבות שכאלו... ואם הוא כתב משהו לא נכון אז זה לא היה נכון גם אם היה פה איתנו בטוב ובנעימים... 
כתב לנו  אם חיים ולדר נכון...  ה ולא יהיההי לא אף פעם מה שנכון נשאר על עמדו!!! ומה שלא נכון

כי מה הם ממשיכים להיות נכונים גם אח"כ...  אז במשך שנים מסרים שהם היו נכונים עד אותו יום....
ית הפוך וכל דבר זרוק אה... יש בלגן בראש... אה... יש סקנדל בראש?? נכון... גם כשכל הב שנכון נכון!!!
מסודרים!! מה שנכון נכון גם אם  נשארים שלא זזים ממקומם והם תמידיש חפצים קבועים  במקום אחר.

אדרבה... דווקא ברגעים כאלו של בלגן... ויש כאלו שמתעוררים עם כל מיני שאלות... זה  יש סביבו בלגן... 
 זה נכון או לא נכון?? האםר ולבחון כל שאלה לגופו של עניין סד לקיר וזה הזמן לעשות להיצמדהזמן 

ולא משנה מי שיעשה את זה... זה לא נכון...  רבתי!! נכון!! לא לא!!! לאלהתאבד זה נכון??  האם: סליחה
 להאזין האם זה נכוןולא משנה מי שיגיד את זה...  זה נכון!!!שהלב הוא לא מחסן??  האם זה נכוןנקודה!!! 

נה על מי הם החליטו משולא  לא נכון!!!ולהאמין להוצאת דיבה של עיתונאים חילוניים והתקשורת?? 
האם זה ולא משנה אם רואים ישועות או לא...  נכון!!!לתרום לקופת העיר?  האם זה נכון ...הפעם ליפול

האם וזה נכון גם אם לא ראינו ישועות ואין לנו מה לספר בקו הצניעות...  זה נכון!!להתחזק בצניעות??  נכון
וזה נכון גם כשקרה שם אסון נוראי... זה נכון.. הדין??  שיכול רשב"י לפטור את כל העולם כולו מן זה נכון

אני משוכנע שלא בגלל זה קרה אסון כש וזה נכון גםזה נכון!! שאסור לדחוף יהודים???  האם זה נכון
 מה שנכון נכון תמיד... ומה שלא נכון לא נכון אף פעם...מירון... לכן מה... לכן זה לא נכון שאסור לדחוף... 

 הבנת?? 
. רק רק בנכסי דניידי... רק בשמועות שלא רלוונטיות אלינו.. אבל איפה?? איפה הבלגן?? ...יש אמנם ןבלג

סקנדל... אבל  שם אנחנו בוחשים בקלחת ומייצריםבכל מיני ישועות שאנחנו אלה שמתזמנים אותם... 
 כאן יש סדר מופתי!! ם!!!מה שנכון ולא נכון... כאן הדברים מאוד ברורי-בייחס לנכסי דלא ניידי... בייחס ל

 מה שהיה נכון ממשיך להיות נכון תמיד ומה שלא היה נכון... לא היה נכון ולא יהיה נכון... תכניס לראש:
את הסדר הזה בראש... תפסיקו לבנות פולחן לא מאנשים ולא ממקומות ואדרבה... לאחרונה ה' עושה לנו 

מה שנקרא "אם הלכה  אמת המידה האמיתית שלהם!!תתחילו לבחון דברים לפי קדושים ולא מישועות... 
מהעסקנים  ומה תגיד על אחד שהגיע אלי מבולבל... ראיתי את אחד נקבל, ואם לדין יש תשובה..."

מחזיק סמארטפון... יצאתי מזה מבולבל... זה עשה ואותו עסקן  ביותר לגדול בישראל שליט"א המקורבים
לא  אה... אתה מבין שזה לא נכון!!!להחזיק סמארטפון??  זה נכוןי: לי בלגן בראש... עניתי לו: סליחה אדונ

וגם אם חזיק את זה... גם אם הוא יצטלם עם כל הרבנים ביחד... אם זה לא נכון לא משנה מי שינכון??? 
שה' מאוד מחשיב ומיקר את השמירת עיניים שלי  האם זה נכון מה שלא נכון לא נכון!!!כולם ישתקו לו... 

גם אם כולם ביחד צוחקים עלי ועושים ממני  זה נכון... וזה נכוןת שלי מכל חשיפה לרשת? והזהירו
זה וחושב שלית דין ולית דיין??  ככל העולה על רוחו שה' כועס על מי שעושה האם זה נכוןקירקאס... 

ה שנכון גם אם השעה משחקת לו וגם אם הוא מצליח ועושה חיל הרבה יותר ממך... כי מ נכון!! וזה נכון
בלגן ה' רוצה מאיתנו... שאנחנו האין ברירה... דווקא מתוך יהיה תמיד נכון גם אם זה לא נראה ככה!!! 

 נעשה את הסדר!!!!! 
ולא בגלל  שזה נכון!ה' רוצה מאיתנו אמונה... אמונה פירושו לעשות את האמת בגלל שהיא אמת!! בגלל 

נאמנות... בשלב זה ה'  זדמנות להביעהאת ה ז נחמיץיום אחד נראה תוצאות וא שרואים תוצרת בעיניים.
ה נכון גם ז ?זה נכון שה' פה מקשיב לתפילה שלי?את האמת כי היא אמת!!!  רוצה לזכות אותנו לעשות

ואם  כי ה' הבטיח... זה נכון!! וזה נכוןהאם זה נכון שה' יבא ויגאלנו?  אם אתה ממש ממש לא מרגיש ככה..
כעת אנחנו לא רואים שום קצה חוט... ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים  ה' הבטיח זה יקרה גם אם

 אקבצך..

 היכונו: כפי שכבר הזכרנו, 

 ,פרשת בשלח -מתחילת שבוע הבאאם ירצה ה' 

תתקיים מכירה מיוחדת של הספר 
  "וימאן"

העוסק בעניינא דיומא דשובבי"ם, ובתעצומות 
נפש בהתמודדות בשמירת העיניים וגדרי 

 הקדושה,

המכירה תתקיים בעזרת ה' בדוכני ועמדות 'בלוי' 
 בחצרות בתי הכנסת, בירושלים ובמרכז. 

--- 

זאת למודעי: ספר וימאן לא נכתב ממרומי שלימות 
בנושאים אלו.. וגם לא נכתב ע"י מישהו שכבר  המעלה 

עבר את גן המבוכה הזה... אדרבה... הדברים נכתבו עמוק 
עמוק מתוך מגרש ההתמודדות בעצמו... מתוך החזית 
בעצמה ובעיצומה... מהכשלונות... מהנצחונות... ובעיקר 

 מהתנודות היומיומיות המוכרות והנצחונות החלקיים... 

 הלב... אתה יודע עבור מי?? ספר זה נכתב עם כל

כן... זו ההגדרה הקולעת  עבור חיילי צבא הגנה לישראל!!!
פרטים ... 2222ביותר שמצאתי לעומדים בחזית של שנת 

 בגיליון זה... 6נוספים במאמר דף 

לא נעים לי להיות הנחתום המעיד על עיסתו... אבל 
כמדומני שהספר הזה יכול להועיל!! ואגב: למי שחושב 

תוב שם נושאים פיקנטים... צר לי לאכזב... לא כתוב שכ
שם כלום!!! הספר כמעט ולא נוגע ולא מתעסק במה לא... 
הספר בעיקר עסוק בי!! בעצמי!! בכח ותעצומות שאני 
צריך לאסוף את עצמי כדי להיות החיל הנאמן של ה' ולתת 
לו כתר מלכות איפה שאף אחד לא רואה... תכנים אלו 

לכל נפש... לנשים וגברים, לבחורים שוים ונכונים 
ולנשואים, אמנם רשמית הספר נכתב לבחורים!!! אבל 
כשהתחתנתי גיליתי שגם אחרי החתונה צריך ש"יגער 
 ביצר הרע מן הנשואים ויחון אותנו לפליטת עולמים" אמן.. 

--- 

כמה פרטים טכניים אודות זמני 
  ודוכני עמדות 'בלוי'

מכירה הספר יעמוד ל זמני המכירה: .א
ז'  -מיום ראשון הבעל"ט רקבעמדות אלו,  

ולא בשבט ועד יום חמישי י"א בשבט 
 . לאחר מכן

שימו לב: בשבוע הבא  מוקדי המכירה: .ב
הספר ימכר דווקא באזורים ירושלים, בני 

)ואילו בצפון ברק, בית שמש, מודיעין עילית. 
ובדרום, המכירה תתקיים ככל הנראה בעוד 

 פ תבא על כך הודעה נפרדת(שבועיים.. עכ"
 כמות הספרים מוגבלת בכל עמדה. .ג
נא לשלם לפי ההוראות הכתובות שם.  .ד

)כלומר: שימו לב: לא לשלם ל'אז נדברו', אלא לפי 
  הוראות המפורטות שם בעמדת מכירת ספרים בלוי(.

תודה לתורם החפץ בעילום שמו שנתן  .ה
חסות להוצאות הכרוכות במכירה נקודתית 

 ויהיה לתועלת...  זו, מי יתן 

 



 

  

 המשך: מבחן פתע 
 על ספר חפץ חיים...

בפרשות  המשך: תרשה לי לעצור שניה ולהגיד וורט:
שמות יש סתירה: מצד אחד במעשה דתן ואבירם 

התאונן... נודע לי הדבר למה ישראל כתוב שמשה 
שרויים בגלות... בגלל שיש בהם דילטורין!! ואילו 
באותה פרשת שמות כתוב שישראל נגאלו 
ממצרים בזכות שלא היה בהם דילטורין שהרי י"ב 
חודש הם שאלו ממצרים כלי כסף ולא גילו להם 

ולכאורה זה סתירה: תכל'ס: יש מטמורין שלהן... 
 ראל או אין??דילטוריה בעם יש

בתוך השטעטאלע... בתוך  התשובה היא:
השטיבלאך יש אצל עם ישראל הרבה דילטוריה... 
דתן מרביץ לאבירם... משה רק מנסה להתערב... 
דתן מיד זורק עליו פשקוילים... כל זמן שהכל 
מתחיל ונגמר בשטיבלאך של גושן נו.. יש 

 אבל הדילטוריה הזו לא יצאה החוצה!!!דילטוריה... 
כי ברגע שהמצרי רק ינסה לדחוף את האף 
ולסחוט מידע מפליל על עם ישראל... כאן פתאום 
כל היהודים נהיו כמו משפחה אחת מלוכדת וגוננו 
וחיפו אחד על השני כחומה בצורה... אף אחד לא 
יגלה למצרים את התכניות הסודיות של עם 

על אותו ישראל שהם מתכננים לצאת ממצרים... 
 משקל: 

חרדים... יש לנו הרבה ביקורת אחד על  בתור
השני... כל זה טוב ויפה בתוך השטעטאלע... אבל 
ברגע שמגיע עיתונאי זר שלכל הדעות הוא נבל 
ורשע ועוכר ישראל שזה ברור ללא כל ספק 
שמטרתו הוא רק להשחית ולהרוס ולאבד ללא 
שום כוונה טהורה.. ברגע שהוא מעמיד את עצמו 

זה שיהיה... כאן הרגש הטבעי מול יהודי משלנו אי
שלי כחרדי לפחות בשלב הראשוני זה להסתייג... 

  לא ממך!!!!להגיד לא!!! אני לא מסכים לשמוע... 

תדבר נגד יהודי משלנו... כי גם אם אין לי  אתה לא
סנטימנטים כלפיו... הרי כלפיך כפלי כפלים... 

מילא  אז ככה:ממילא אני מאמין לו יותר ממך!!!! 
כשכבר העסק יוצא מכלל שליטה... אח"כ 

ומתחילים לבחוש והדברים מגיעים לרבנים... כאן 
אבל אני העסק מתחיל באמת להיות לוט בערפל... 

בשלב הזה שעומדים  מדבר על השלב הראשוני!!!
לפנינו רק שני אנשים בלבד אחד מול השני!! יהודי 
משלנו שעד הרגע היה בחזקת כשרות, ומולו עומד 

שכולנו יודעים בבירור שהוא מומר  איש בליעל
להכעיס... כאן אנחנו מחויבים כיהודים להסתייג 
לפחות בשלב הראשוני ולהגיד לאותו רשע 

זו הלכה בכעס... מי אתה שתדבר על יהודי משלנו? 
  בחפץ חיים!!!

ושוב: אני כאמור התקדמתי הלאה... אני כבר  
 עכשיו נותן הדרכה מעשית בייחס לגופה הבאה,

ידברו על מישהו שבשלב זה! וברגעים אלו  מחר
הוא בחזקת כשרות... ומי שיבא לערער על החזקת 
כשרות זה הצדיקל הזה או חבר שלו שכפי 
שסיכמנו מעויילם לא הוציא עיניו מחוץ לד' אמות 

האם אנחנו  ובזאת נבחן!!!... ולא ראה צורת אשה
קודם נקרא בשקיקה את כל הכתבה שלו 

בחרדת קודש.. ואז נבקש בשפתיים דולקות ו

מאותו יהודי חרדי... נו... תוכיח את חפותך...?? או!!! 
שנשרוף את העיתון בפניו של אותו רשע ונאמר לו 
רשע... אסור לנו אפילו לשמוע אותך!!! אם אתה 

י תשלח את כל -כ"כ רוצה לתקן עולם במלכות שד
הנתונים כמות שהם לרבנים שלנו... הם יבדקו... 

ויחליטו מה שיחליטו...  לענ"ד אין מה יבררו... 
 זו הלכה!להתווכח עם זה. זו לא השקפה!!! 

--- 

תרשה לי כעת לנסות לפתוח את אחת משורשי 
  הבעיה...

פעם אחת!!! פעם אחת בחיי יצא לי לגלות את 
הרוע הבלתי נתפס של ההפקרות של הרשת 
בהתגלמותה וזה הספיק לי... הסיפור היה שהייתי 

כמה פרטים טכניים אודות בית  מוכרח לדעת
הארחה מסוים... וזה היה דחוף ואף אחד לא היה 
לצידי... לי... נו... נכנסתי למקום של מחשבים עם 
חסימת נטפרי... עשיתי חיפוש על הבית הארחה 

שש הזה... ומצאתי!!! ואז ראיתי שבצד כתוב... 
של אנשים שונים איך היה  מאות תגובות ורשמים

אני רואה  וחשכו עיני.... אני פותח בבית הארחה..
רשימה ארוכה של תגובות לטוב ולמוטב... וכל אחד 
פורק את כל מה שיש לו... מישהו כותב לפני חצי 
שנה: גועל נפש!!! איזה שירות זוועה... כמה פעמים 
הייתי צריך לבקש מגבות... השני כותב לפני שנה 
וחצי... דווקא נחמד... אבל איזה ריח נורא 

)ואני עוד רואה סדרון... השלישי כותב: גרוע ביותר... במ

 שבסיכום הכללי יש ציון שזה נקרא שהתגובות "סביר..."(
יצאתי מזועזע עד עמקי נשמתי!!! לא ידעתי עד 
אותו רגע שקיימת כזו תופעה.. פתאום אני מגלה 
ש... שתסלח לי... עד היום ידעתי שיש דברים 

ופה אני מגלה שעושים אותם ב"מקום חשוב..." 
שהמדיניות היא לעשות את זה בככר העיר לעיני כל 

גם אני בסוף הייתי בבית הארחה  שתבין:ישראל. 
הזה... והבנתי על מה יצא הקצף... גם לי היו 
תלונות... גם אני התעצבנתי יחד עם האנשים שהיו 
שם... וכשחזרתי גם נכשלתי בלשה"ר בכולל... 

רה איך שהיה כשבאתי לעשות קפה סיפרתי לחב
)אני מתוודה היה אסור לי לספר את זה משום שם גרוע... 

אבל  לשה"ר וכבר חזרתי בתשובה ונתפייסתי עם קוני...(
בשלב מסוים סיימנו את הקפה ויחד עם הקפה 

 הסתיים גם הלשה"ר... זהו... 

רבונו של  אבל אותו אחד שכתב את זה ברשת???
מה אני צריך עולם!!! זה מונצח לעיני כל!! למה?? ל

לראות את זה?? למען ה'? יש ביה"כ... תפוס פינה 
בצד ותפרוק משא... למה באמצע הרחוב?? למה?? 

על זה!!! בדיוק על זה   אני פשוט יוצא מדעתי!!
בן אדם   ארור!!!!נאמר: ארור מכה רעהו בסתר!!! 

שעשה כך אני לא יודע אם יש לו מה לברך את 
ארור מידבק הילדים שלו בליל שבת... ממתי 

בבית הארחה  -בברוך?!? אז נכון.. היית שם יומיים
הזה... והיית מאוכזב מהשירות... לכן אני!!!! צריך 
לקרא את התסכול שלך שנה וחצי לאחמ"כ?? לא 
מספיק לך לשה"ר נקודתי... אתה מתעקש לעשות 
על זה הוראת קבע... שהלשה"ר הזה ידפוק לך כל 

לשם??  טוב... אז  חודש על כל אחד שרק ירצה לבא
יצאתי מזועזע מעצם החשיפה לקיומה של תופעה 

אבל התברר שזה היה קצה הקרחון של שכזו.. 

איפה הגיע פסגת הזעזוע שלי? שמרוב  הזעזוע...
שהייתי נסער ניסיתי לשתף כמה ידידים בזעזוע 
ושאט נפש שלי... סיפרתי להם את מה שאני מספר 

בה שלהם??? לך עכשיו... ותנחש מה היתה התגו
הוי ר' שמיל... בוקר  כולם פשוט צחקו לי בפרצוף!!

טוב... אתה כזה הונגרי מתוק... אתה כזה שה 
מה.. אתה לא יודע שככה תמים... נזכרת?? ככה זה... 

היום הכל צף ברשת... היום כל דבר שמפריע  זה??
לך... יאלה לרשת... היום זה הכי לגיטימי... אף אחד 

ה ללב... ככה זה... בקיצור: יצאתי כבר לא לוקח את ז
 מבולבל... 

מי פה המשוגע ומי הנורמלי?? מי פה הכבשה ומי פה 
 החזיר בר??

אבל חכה!!!! כאן תמיד מגיע המשפט 
 הבא!!!

שבזמן האחרון אני ואתה שומעים  משפט קבוע  
המשפט הזה נאמר יותר מידי  אותו יותר מידי...

הבן אדם . פעמים בקרב הציבור שלנו לאחרונה..
לפתע נהיה רציני ואז הוא אומר בקול שקט ומדוד: 

 היום זו הדרך היחידה!!תקשיב... אין מה לעשות!!! 
היום אם אתה רוצה להזיז משהו... זה רק להציף 

ואז כל אחד שולף בתורו  זו הדרך היחידה...ברשת... 
מיני את רשימת הדוגמאות העדכניות של כל 

תופעות ומחדלים ומבנים והקצאות שיש בקהילה 
הפנימית שלנו או בציבור החרדי באופן כללי... 
תחומים שעדיין לא מטופלים כדבעי... ולמה?? כי 

זה  היום הדרך היחידה להזיז דברים -כפי שסיכמנו
דרך הרשת!!! והיות ואנחנו דוסים ואנחנו לא בקטע 

שאר תקועים.. זה להציף ברשת... לכן נגזר עלינו להי
מה שמפריד בינינו ובין פתרונות כל הבעיות של 

 הציבור החרדי... 

 מכיר את המשפט החדש והמוכר הזה???

האם פעם חשבת מה טמון במשפט המזעזע 
  הזה???

שאלה לי אליך: מה ההבדל בין אזרח ישר והגון לבין 
שאזרח  ההבדל הואמאפיונר מהשוק האפור?? 

הוא יכול להזיז!!! לעומת  רשלא כל דבקלאסי יודע 
זאת המאפיונר מהשוק השחור... דווקא הוא כל דבר 
יכול להזיז. רק תשכיב בצד כך וכך מזומנים... ואני 

הרשת יוצא עם האופנוע ואני חוזר לך עם גולגולת... 
זה כח של איש את רעהו  כיום זה כח של לסטים!!!!

חיים בלעו... זה זרוע של ידיכם דמים מלאו!!!! 
כי הרשת  ברשת אפשר באמת להזיז כל דבר...

מופקרת... מושחתת וחלאת המין האנושי... וככה 
 באמת אפשר להזיז כככל דבר בעולם...

ואנחנו החרדים מושפעים מזה!!! ואנחנו מקנאים 
 בכח הזה!! 

כן... עם יד על הלב: אנחנו מקנאים בחילונים שעם 
: הרשת הם יכולים להזיז כל דבר... והאמת היא

שקודם כל בא נבין את עצמנו... סו"ס יש לפעמים 
עוולות בציבור שלנו ואתה מתפוצץ... ואז מגיע 
הרגע החלש הזה שאתה חושב לעצמך... כיף 
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לחילונים... יש להם מאורת שודדים בדמות הרשת. 
הם יוצאים משם למסע צייד וחוזרים כשהם גוררים 
 שורת גופות תלויות במחרוזת... ברגע של תסכול

מגיעה מחשבה יאלא... מי יתן לי את ההפקרות הזו 
  לא סימפטיים לעלמא דקשוטונזיז כמה פרצופים 

אבל הההלו... ידידי החרדי: הכל טוב ויפה... אני 
מבין את הכאב... אבל תחשוב רגע.. וכי בגלל שיש 
עוולות )גם( בציבור שלנו מותר להיות שודד ים?? 

סליחה: ? לכן מותר לעשות לגמרי מה שרוצים?
  במה אנחנו יהודים??

אני מתאר לעצמי שיש כאלו שלא הבינו לגמרי מה 
אמרתי... אז אני רוצה להשתמש בדוגמא שמשום 

 מה נדמה לי שאת זה כולם יבינו... 

כשהייתי צעיר בישיבה גדולה... סיפרתי להורים 
שלי בהערצה ובעיניים בורקות על ישיבה חשובה 

אין דבר יש כלל: שומפורסמת שאצל הבחורים שם 
מה הכוונה?? אז  העומד בפני פטיש עשר קילו!!!

)כדי שיבינו את ככה: ישבתי והסברתי להורים שלי... 

שבישיבה  הניואנסים הדקים והעמוקים... רק למבינים...(
שלי לשם שינוי אנחנו לא יכולים לעשות מה 
שאנחנו רוצים... כי אנחנו ישיבה לא ככזה חשובה... 

ו לא כככזה והבחורים לא כאלו הרישום שלנ
חשובים... לכן גם כשאנחנו לפעמים רעבים 
בלילה... אין לנו את המנהיגות והעוצמה לפרוץ חדר 
אוכל ולעשות מה שבא לנו... לכן אצלנו זה מסתכם 
מקסימום רק בלהרים כמה כוסות חד פעמיים 

 וכדו'... 

אבל שם?? בישיבה המפורסמת והחשובה... שם יש 
אמת באמת חששובים... וכשהם ראו בחורים ב

לנכון שהם זקוקים באישון ליל להיכנס למטבח 
תבינו אבא  אז אין חכמות!!ולטגן שניצלים... 

ואמא... זה... זה בחורים חשששובים שהחלטה 
שלהם זו החלטה... הם יודעים להזיז עניינים... ולכן 
אם הם החליטו שהחדר אוכל יפתח... זה יפתח עם 

 לו...פטיש עשר קי

)בלשון משום מה... ההורים שלי לא התלהבו במיוחד 

מאותם בחורים עם הפטיש עשר קילו... אני  המעטה(
חושב שגם אתה די מזועזע... אבל מה לעשות... אני 
בשעתו דווקא כן הסתכלתי עליהם בשיא הערצה.. 

יש  החברה האלו יודעים להזיז עניינים!!תכל'ס... 
שהדלת הזו תפתח  להם מנהיגות! כשהם מחליטים

זה יקרה!! אה... למה "לא כל כך" צדקתי בהערצה 
 העיוורת שהייתה לי לאותם בחורים??  

כי נכון... יש פה בחורים שיודעים להזיז עניינים... 
אבל שתהיה בריא. זה חכמה להזיז קירות עם 
פטיש עשר קילו?? זה חכמה להזיז עניינים כמו 

ך אתה מתנהג ברברי? כמו ליברמן? השאלה היא אי
על הדרך... כמה שחיתות והפקרות ובהמיות ופשעי 

 אנושות אתה עושה על הדרך...??  

בקיצור: היום אני כבר מבין שהחולשה והרפיסות 
 חולשה!!!שהייתה לי בתור בחור לא קוראים לזה 

כן... לפעמים אנושיות נראית  אנושיות!קוראים לזה 
כי... כי בן אדם אנושי בעין שטחית כחולשה... 

באמת לא כל דבר הוא יכול להזיז... האנושיות שלו 
 לפעמים מגבילה אותו... 

בינינו... נכון עכשיו אתה כבר מבין לגמרי על מה אני 

 מדבר??

)חה חה חה... איזה תרגיל עשיתי פה... רציתי שתבין!!! ולגמרי 
ופים תבין!! מה עשיתי?? תפרתי לך תיק על בחורי ישיבות החצ

האלו שלוקחים את החוק לידיים ומזיזים עניינים ופורצים מטבח 
בשביל לטגן שניצלים... וברגע שהכנסתי אותם לסיפור פתאום 
כולם קמים על רגליהם האחוריות ומבינים שזה לא חכמה ולא 

אז זהו!!! מה אתם גדולה להזיז דברים בצורה ברוטאלית... נכון?? 
גרוע הם למדו את זה מכם...  במקרה הכי בסה"כ רוצים מהם??

והם בסה"כ  לינצ'אתם מקנאים ברשת ששם מזיזים עניינים ע"י 
עכ"פ לגופו של עניין לא היה ולא נברא...  לונצ'...מחפשים )טש(

תפרתי עלילה על בחורי ישיבות רק בשביל שלא נחמוק מלהודות 
 שכולנו מסכימים שזה לא חכמה להזיז דברים בכל מחיר...(

ר להזיז דברים... בטח... עם הפקרות ברשת אפש
ואיבוד כל רסן ומצפון אנושי... עם זה אפשר להזיז כל 

שאני לא כל דבר בעולם... והגאווה שלי בתור חרדי 
כי אני מוגבל!!! המוסריות  דבר יכול להזיז!!!

והאנושיות שלי מגבילה אותי!! נכון... אני מודה... גם 
ול לעשות... הוא חתול יכול לעשות דברים שאני לא יכ

יכול לקפוץ מפח זבל לפח זבל והוא גם יכול ללכת 
יש משפט שלימדו אותי ערום ברחוב ואני לא יכול... 

אל תעיז להתחיל עם בן אדם שיש לו  כבר לפני שנים:
יראת שמים ממך!!! למה?? כי יהיו דברים שהוא  פחות

יוכל להרשות לעצמו ואתה לא תוכל להרשות לעצמך 
 י לך יש יראת שמים ולו אין... לעשות... כ

--- 

ועכשיו בקשר לתלונה הנצחית: שבציבור שלנו יש 
  השתקה!!!

אני מוחה... מסיבה פשוטה: ממש במקרה מורי חמי 
ושם אני שליט"א הוא רב ואני מבלה אצלו הרבה... 

ידיו מלוכלכות הרבה  באמת רואה את ההשתקה!!!
כנסת מאוד בנושאים אלו... והעובדת סוציאלית נ

וכשאני רואה את פניו המכורכמות...  והקב"ס יוצא...
אני כבר כבר מבין שגם היום זה הנושא... והדברים 
מטופלים כהוגן... והמכנה המשותף בין כל המקרים... 
שאני!! מבאי הבית שמאוד מקורב אצל מו"ח שליט"א 

זו ההשתקה שעליה לא מקבל אפילו בדל מידע... כן... 
  אתה מדבר!!!

 ממני וממך!!!!ההשתקה?? שהדברים מושתקים  מהי
 זה הכל!!

כן... זו בדיוק המטרה וזו הצורה שכך דברים צריכים 
להיות מטופלים... אז נכון!! יש פה בעיה אחת מאוד 
חמורה בצורת הטיפול הזו שלמרבה האבסורד העיזו 

כן...  גם בלעדיך...לטפל בבעיה ולסגור את כל הקצוות 
אני מצטרף למחאה... איך יכול להיות שפרשיה 
עסיסית כזו דוברה וטופלה ומוצתה הרחק מאזניך 
הבולשות מתוך הכרה שנושאים יכולים להיות 
מטופלים היטב גם בלי שאני ואתה נבחוש בו. היית 

 מאמין? 

ואם לזה אתה קורא השתקה אז זה בדיוק שרצו 
?? יש הבנת מה אמרתי שיקרה וזה מה שקרה!!!

מוסכמה שאצל החרדים יש השתקה!! סליחה... מה 
יודע  אתההשתקה?? לא השתקה פירושו ש לאזה 

מעודכן בפרטי המקרה... אז זהו!! שזה בדיוק  אתהו
זה לא יודע...  שאתהמה שרצינו שלא יקרה... וברגע 

שיש השתקה... זה בסה"כ אומר שהצליחו  לא אומר
אז מוני וכמוך... להשתיק את זה מאזניים לא רצויות כ

כשיש בעיות אנשים יודעים  זה בסיידר.. תהיה רגוע...
היטב את הכתובת... הם מגיעים לרבנים והנושאים 

)כן... לפעמים יש דברים שנתקעים מטופלים כהוגן... 

כתוצאה ממה שנקרא חוסר סמכויות ושיניים שיש לבית דין 
יקר של כיום... שזה כבר לא בעיה של הרבנים!!! זה בעיה בע

המדינה שעסוקה כל היום בלעשוק מהם את הסמכויות וכבר 
אמר מרן השו"ע אין אנחנו יכולים להעמיד הדת על תילה... 
שזו באמת גלות... ופה כפי שאמרתי או שמגיע השודד ים עם 
הגולגולת והוא בחוסר גבולות שלו תמיד יכול להזיז עניינים... 

ל מלכות בית דוד או שלא נותר לנו אלא לבכות בברהמ"ז ע
משיחך שאז ה' יחזיר את הכח וממשלה לסנהדרין שיוכלו 

לשיטתם  עכשיו: סתם ככה... לאכוף את רצון התורה.(
של החילונים שאצל החרדים יש השתקה ועושים 
מה שרוצים... אני לא מבין... אם ככה הייתי 
מצפה שתהיה חזרה בתשובה המונית... כל 

נים הרי הם לא הנוכלים החילונים שבתור חילו
יכולים לעשות כלום... חבל.. בואו אלינו... פה הכל 
חופשי על הבר... אין לכם מושג איזה צחוקים 
הולך פה... כל אחד עושה מה שבא לו... וש... 
שקט... אתה רק מגדל קצת זקן ופאות וזהו... 
אתה יכול לחגוג וכולם ישתיקו... כי הרי אצלנו 

אי סיני... בואו משתיקים... למה ללכת לחצי ה
 אלינו??

שכל הנוכלים החילונים  אה... למה לא ידוע לי
חוזרים בתשובה?? למה אני ואתה יודעים טוב 

למה כל חרדי חלש  שזה בדיוק הפוך...מאוד 
שנמאס לו ולא רוצה שיגידו לו מה לעשות... 
בדרך כלל הוא מתגלש לחילונים ושם הוא מרשה 

  לנחש: אז תרשה לילעצמו... אה... למה? 

שכמדומני שדווקא אצל החרדים יש גבולות 
ומוסריות וכושר הרתעה והדברים מטופלים 
ואילו אצל החילונים אין בכלל מאיפה להתחיל כי 

שום דבר בכלל לא בחיי ההפקרות שלהם 
והחילונים מתים מקנאה ולא יכולים  מתחיל...

להכיל את העובדות האלו... ואין להם ברירה אלא 
ריצפה ולשלוף מידי פעם הנה... לחטט מתחת ה

תודה רבה... גם אצל החרדים מצאנו בעיות... 
כשיש בעיות  גילית את אמריקה... יש בעיות!!!

אצלנו זה בסה"כ סוג של בעיות שנתקעו במבוי 
סתום שרק אתה השודד ים הברברי יכול להזיז 
אותם בדרך של לינצ'... וזו גאוותינו שאנחנו 

דבר אנחנו יכולים  יצורים אנושיים ולא כל
להזיז!!! כן... אנחנו מודים בגאווה... יש דברים 

ולא שרק הפקרות חילונית יכולה לעשות אותם... 
מי שרוצה לבחור בהפקרות הזו...  בבית ספרנו...

שיבחר... אבל בתנאי אחד: אל תחזור אלינו על 
 ארבע כשזה יגיע אליך ויתפוצץ לך בפנים... 

עם יד  מהרשת.. תשמע לי...למסקנה: אח שלי... אתה 
על הלב... תאמין לי שאין לי פה אינטרסים... תברח 
מהרוע של הרשת... לפחות אתה אל תשאיר שם 

אנא... השאר את המקום כמו שאתה היית לכלוך...  
על אותו משקל: אל תכתוב על  רוצה להגיע אליו...

אנשים מה שלא היית רוצה שיכתבו עליך.. ואל תחשף 
אנשים שהביזיון הזה עולה להם בדם הנפש  ללכלוך על

כפשוטו... מה לך ולעגלה ערופה הזו?? מה לך ולספק 
שפיכות דמים הזה? מה... אתה משועמם...?? חסר לך 
תיקים בשמים?? הרי אנחנו זקוקים להרבה זכויות... 
תכל'ס... שורה תחתונה: אני יודע שאכזבתי במאמר 

ש בלבול כ"כ גדול הזה!!! וזו היתה מטרתי!! דווקא כשי
ואתה לא יודע איזה נושא להוקיע... כאן לימדו אותי 
לכוין את הפרוזקטור אלי... איפה אני פה בסיפור!! 
איפה המשבצת שלי... במה אני צריך להתחזק!!! אז 

 הנה... הקרבן הבא... בזאת נבחן!!!! 
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 ומי יהיה השנה ביביסיטר בשעת אכילת קרבן פסח המשפחתית...??

והשנה זה תורה של אביגיל... אם לא יקרה משהו אז יתכן שהיא תיאלץ להיות הביביסיטר על התינוקות בקרבן פסח... כן... זה 
ים השנואים שבדרך כלל משתמשים בהם בתור איום למי שמתנהג לא יפה... תבין: בליל הסדר כל המשפחה אחד מהתפקיד

מתכנסת בצוותא בחצרות בית ה' משוש כל הארץ בתוככי ירושלים... השיר יהיה לכם כליל התקדש חג... איזה שמחה של מצווה... 
פחה בחבורה אחת ואוכלים קרבן פסח!!! ופרנציפ ביחד!!! אי אפשר איזה קדושה עילאית.... ויושבים מסובין כבני חורין כל המש

 שלא ביחד...
מילא חברה שלי מרים... אבא וסבא שלה תלמידים של רבי יהודה שסובר שקרבן פסח אחד דווקא נאכל בשתי חבורות שונות וכל 

אין שום בעיה... המשפחה עצמה  מה שאסור זה שאיש אחד בעצמו יאכל בשתי חבורות... זה אסור!! ממילא לפי רבי יהודה
מתחלקת לשתי נאגלות... כאן מה הבעיה... המשפחה מתחלקת... שושי הבת דודה שלה אוכלת בנאגלה הראשונה יחד עם אבא 
שלה שהוא הדוד הגדול... ואז מרים שומרת על התינוקות.. ואילו כשהם גומרים... כעת מתחלפת משמרה של שמרטפיה וכן 

 הלאה וכן הלאה...
זה טוב בשביל תלמידיו של רבי יהודה... אבל אנחנו תלמידים של רבי שמעון... ור' שמעון סובר: ש"בבית אחד יאכל" הכוונה היא 
שקרבן פסח אחד חייב להיאכל רק בחבורה אחת!!!! אי אפשר שתי חבורות... אין כזה דבר לפצל משפחה... אם המקום לא 

נות פסח ואז תתפצלו... אבל לעשות קרבן פסח אחד בשתי חבורות זה לא בא מתאים וכו'... אז מקסימום תעשו שתי קרב
 בחשבון... ממילא כולם חייבים לאכול באותה שעה!!! 

ותכל'ס... יש תינוקות... ותינוקות מאוד קטנים שלא יכולים לאכול כזית צלי אסור להם להיות שם!! )הם מטמאים את הקרבן 
 (... מטהרים את כולם ברגלן תינוק אפילו בן יום בירושלים שלא עבר טבילה והערב שמש וגם הזאת ג' וז' במידת הצורךאי)פסח... אפילו שהטבילו אותם... 

כי יש דין שכל אדם זר שלא שייך לחבורה המצומצמת של קרבן פסח הספציפי הזה יש לו דין של טמא בייחס לקרבן פסח הזה 
מטבילין מגב לגב ומחבורה לחבורה.." אגב: זה הפעם היחידה בשנה שהיהדות מעודדת גזענות )זה הכוונה במשנה בביצה "ווהוא מטמא בנגיעתו 

התינוקות האלו לא  משפחתית... אבל אל תשכח... גם הלוי והגר והיתום והאלמנה נמצאים שם... כך שזה לא סנוביות משפחתית... זה בסה"כ גופי תורה...(
 יצור: מוכרחים להרחיק אותם מהזירה!!! שייכים לקרבן פסח וממילא הם מטמאים... בק

נו... איך נעשה את זה??  בשביל זה כל שנה יש מישהו אחד מהמשפחה שהוא העומד לגרדום... הוא זה שנבחר לעמוד בפינה 
בעונש... ובשעה שכל המשפחה ללא יוצא מן הכלל יושבים מסובים ואוכלים ושמחים לפני ה'... הוא אמור להיות הביביסיטר של 

ילדים עם דמעות בעיניים... וניתן לומר: שבקרב הבני דודים הצעירים... זה אחד מה"איחולים" שמשתמשים בהם ברגעים של ה
התפרצות ואיבוד שליטה... שושי מבשרת למוישי: הפכתי לך את המגירה... מוישי מאדים מכעס... מה... הפכת לי את המגירה?? 

 הסדר!!!! ואז היא מתחילה לבכות ואומרת לו: הכל עובר עליך...את תראי... את תשמרי על התינוקות בליל 
--- 

אז ככה: שנה שעברה זה היה ממש תענוג... הביביסיטר היתה לא פחות ולא יותר דודה נחמה הצדיקה... שהיא הייתה לקראת סוף 
יכלה לאכול קרבן פסח... היא ארבעים יום ללידת יענקי הקטן שלה... כך שבלאו הכי היא מחוסרת כיפורים ולעת עתה היא לא 

תבא לכאן שוב לפסח שני... אבל היות והם מתגוררים בנחלת בנימין שזה לא רחוק מכאן.. והיא ידעה שהנושא של ביביסיטר הוא 
היא אמנם לא )נושא רגיש... אז היא התנדבה להגיע במיוחד למרות שלמייעשה אין לה מה לעשות כאן... היא בלאו הכי מורחקת... 

אבל בכל זאת היא הגיעה!!! היא  ופוסל אותו ועושה אותו רביעי...( לטומאה נוגע בו אפילו שלישי מאה... אבל בקדשים...ה ממש... היא רק שני לטוטמא
טענה בתוקף: אתם תשבו שם ותצאו ממצרים ותאכלו קרבן פסח... ואני אשב שם בחוץ בשקט ואזכור שאני היא השפרה ופועה 

 ועה להם ובזכותי בכלל יצאתם ממצרים... אשריהם נשות ישראל הצדקניות... זה מה שהיה שנה שעברה... שמחיה את הילדים ופ
לפני שנתיים... היתה פה הכלה הטריה אשתו הצורבא ר' יהודה... והיא היתה רדופה לילך לבית אביה שמאכסן לא רחוק מכאן 

קטנה... ולכן הם לא לוקחים ריזיקות... הם לא אוכלים חגיגת י"ד  ולאכול קרבן פסח... ואצלם יש משהו מעניין!! הם משפחה מאוד
כדי לאכול קרבן פסח על השובע... אדרבה... הם מזדרזים ומתחילים לאכול קרבן פסח כמה שיותר מוקדם כדי לוודא שעד חצות 

.. והיא הסכימה להגיע אחרי לא ישאר נותר... וממילא השעות הם שונות!!! כשהם גומרים קרבן פסח... אנחנו בקושי מתחילים.
האמת היא שאני פתאום מסתכל אחורה ורואה  )אמנם היינו צריכים קצת לחכות לה והיה פה טיפה מתח... אבל ברוך ה'(הקרבן פסח שלהם... 

שהריאקציה היא סתם דימיונית.... כי סו"ס בסופו של דבר ה' תמיד מסדר אותנו עם אנשים שלא מרגישים מקופחים... אבל 
שיו אני נזכר שהיתה שנה אחת שהגיעו לכאן שני בני דודים ישיבוחרים מתנשמים ומתנשפים... הם נחתו כאן עשר דקות אחרי עכ

הם היו עדיין לפני צומת שילת... בקיצור:  )בכת הראשונה של הזריזים...(השקיעה... והתברר שבשעה שסבא שחט עליהם קרבן פסח 
ה מוכני של כרכרה והגיעו בסוף... אבל זה לא עזר להם... כי בשעת ששחטו עליהם הם היו בדרך רחוקה... הם אמנם נתלו על איז

אבל הם קיבלו את העונש  )סבא הקריב עם הזריזים... הוא לא לקח בחשבון שיש לו נכדים קצת פחות זריזים(במקום פטור של דרך רחוקה... 
לינו... הם פשוט היו המומים מעצמם... הם ישבו אבלים וחפויי שלהם במקום... הם פשוט נדחו מקרבן פסח!!! לא עליכם ולא ע

ראש... הם בקושי הסכימו להחליף בגדים לכבוד החג... הם הרגישו כמו מסכת מועד קטן מהלכת... אבל כאיש אשר אמו תנחמנו... 
ך השנה עוד הספקנו לצחוק אמא הרגיעה אותם... סעדה אותם... ובסוף הם זכו להיות הביביסיטר המדהים של התינוקות... במש

על זה הרבה... לראות שני ישיבוחרים מפהקים לאחר פולישטיק בדרך לירושלים.... יושבים ומנענעים עגלות ומנסים להרגיע 
)כמובן שצחקנו על זה רק אחרי שהתאחו הפצעים... אחרי פסח שני תינוקות... זה מחזה מרתק ששנה שלימה ראיינו אותם "איך זה היה" 

וסבא לקח על ו פלוס קרבן נזירות... למה לא... אם כבר גשר מט"ו ניסן לאייר... אז שיהיה כבר מושלם... הם קיבלו על עצמם מיד בליל ט"ו את הנזירות בטהרת
  (עצמו על עלויות הקרבנות נזיר... ורגשית זה עשה להם טוב... הרגיע אותם רגשית...

--- 
שנה... סו"ס אין סומכין על מעשה ניסים... אז אביגיל אמורה להיות הביביסיטר... אז עכ"פ לעת עתה אם לא יהיה ניסים כמו כל 

אמנם היא גם חייבת בקרבן פסח... אבל כבר אמרתי לך שאנחנו במשפחה תלמידים של רבי שמעון... ור"ש סובר שאפילו בפסח 
וה... אז השנה היא נבחרה כבוגרת הנינות ליטול את אשה לא חייבת אלא רק רשות... ובפרט שאביגיל רק בעוד שנה תעשה בת מצ ראשון

האחריות ולהיעדר מקרבן פסח לטובת הביביסיטר... אביגיל דומעת... מכונסת... והיא כבר הודיעה ברוב תסכולה לאבא ואמא.. אני רוצה חתן 
ר' יוסי שסובר שנשים חייבות לגמרי אפילו  מתלמידיו של רבי יוסי!! לא פחות!!! אפילו תלמיד של רבי יהודה לא מספיק לי... אני רוצה את

תכל'ס... אל תשאל... אביגיל ניגשה לסבא לפני  )ואילו ר' יהודה סובר שנשים בראשון חובה ובשני רשות... ואילו ר"ש סובר שנשים אפילו בראשון רשות...( שני...בפסח 
בפנים...  ריך ייתי ויפסח..." אני מקווה שעוד יהיו ניסים ואני אהיהשהוא הלך לבית המקדש ואמרה לו: כשאתה שוחט קרבן פסח... תכוין "כל דצ

ודווקא אביגיל מצאה את ואל תשאל מה קרה... היתה שם פתאום טומאה פתאומית... חצי מהמשפחה נהיו ביביסיטר... אני עכ"פ אופטימית!!! 
 על פדות נפשה... עצמה בפנים... מודה לה'
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 התנצלות: בקרוב ממש
בשבוע שעבר כשגגה היוצאת מתחת הקולמוס 
השתרבבה מילה אחת שלא במקום אודות הכדור 
ריטלין!!! ה"כדור" נורה ונכתב במקום הלא נכון... 

ואני  באשמתי... וממילא הדברים הוצאו מהקשרם 
 מבקש את סליחת חברי שהנושא קצת רגיש אצלם... 

ל עוד מילה אחת... לצורך העניין... בא נשאיר את אב
הנושא עדיין פתוח... אני בדיוק מתכנן לפתוח את 
הנושא הזה בעוד כחודש בערך... ואז אני באמת 

 אפייס את מי שחלשה דעתו... חכו לי... 
אבל אנא... גם עד אז תסלחו לי... לכה"פ בתורת 

הו אשם תלוי... ונפגש בעזה"ש בעוד כחודש... )מש
 כמו פרשת תצווה בערך...(

--- 
 

תשמע סיפור חצי עצוב חצי משעשע... שבוע שעבר 
מישהו הזמין אותי... בא להשתתף במעמד פידיון 
פטר חמור... איפה?? בקדיתא!! שם בעין זיתים... 
ליד קבר רבי טרפון... משום מה הייתי כולי מבולבל 
וסחוף ודווי... נו... אומרים שזה שלושים אלף 

יות... אולי נסע... )בפרט שזה היה על הדרך תענ
אצלי...( והנה!! כמה שעות לפני האירוע הגיעה 
ההודעה המעציבה!!! החמור לא פחות ולא יותר 
מת!!!! אוי אוי אוי... החמור פשוט שיבש את כל 
האירוע... הכל היה מוכן... סעודה כיד המלך... 
האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א כבר בדרך... 

אום החמור עשה ווטו!!!  אמרתי לעצמי... חבל ופת
שלא הייתי שם... אם הייתי רואה אותו רגע לפני 
שהוא מת... הייתי רץ למטבח... לוקח סכין מטבח 
ועורף לו את הראש... לכה"פ לזכות במצות 
עריפה!!! ואם לא תפדה וערפתו... אבל מה אפשר 
לעשות... כנראה... כנראה שהאנשים שם לא כ"כ 

לעשות את זה כי סו"ס מצות פדיה קודמת  רצו
למצות עריפה... והסעודה כבר מוכנה והכהן כבר 
בדרך... מה שנקרא: "הרי שהיה טבחו טבוח ויינו 
מזוג..." אדם לא כ"כ ממהר לבטל סעודה... מה... אם 
נערוף אותו אז בטח לא יהיה פה פידיון פטר חמור... 

ור... כככזה אז חיכו לו וחיכו ואדהכי והכי אבד החמ
)זה לא צחוק: זה באמת חמור... איזה חמור כשרוני... 

מקרה עצוב... כי לגדל חמור שראוי לפידיון זה משהו שכרוך 

כששמעתי שזה היה סוף  בעבודה של כמה שנים טובות(
הסיפור עם החמור... זה הותיר אותי מהורהר... הכי 
טוב שהייתי משאיר את זה פתוח... שכל אחד יקח 

 לאן שהוא רוצה...  את זה
אני משום מה לקחתי את זה למקום שאנחנו רואים 
שביהדות יש מקום לפשרות...  מצות פדיה אמנם 

תעניות...  03.333קודמת למצות עריפה... וזה אמנם 
אבל ההלו... אם לא הולך עם פדיה... לפחות 
תערוף... אז לא יהיה סעודה... הכהן לא יקבל... ולא 

תעניות... אבל תהיה מוכן תקבל שלושים אלף 
 לעסקת טיעון של המצוה...

הכי טוב לפדות חמור!!! הכי טוב לעשות עיסקת 
טיעון עם היצר הרע ולמשכהו לבית המדרש... המצב 
האידיאלי ביותר זה להיות שקוע בלימוד וככה 

 לפדות את האבן שנימוח והברזל שמתפוצץ... 
 אבל לא תמיד זה הולך כמו שאנחנו חושבים...

לפעמים היצר הרע עושה ווטו!!! אתה בתקופה 
חלשה... ולא תמיד זה הולך בטוב... אז אין ברירה... 
צריך לעשות את זה לא בטוב... להיות מוכן 
להתמודד גם לא בצורה האידיאלית ביותר... יש 
כאלו שברגע שהם חלמו לצאת הכשרונות של 
הישיבה ולא הלך... זהו... הבן אדם נכנס למיטה ולא 
רואים אותו.. ההלו.. תקבל פשרות!!! כשמשה רבינו 
אמור להסתלק מן העולם... הוא מבקש מה'... אנא... 
תשאיר אותי בחיים לכה"פ בתור ציפור!! משה רבינו 
שמחציו ולמעלה למלאך מוכן להתפשר על להיות 
ציפור... הוא מבין שבין משה רבינו לבין כלום יש 

יר על כל משהו באמצע... לא הולכים בכל מח
 הקופה... 



“ 

 

 !ישראלבחיילי צבא הגנה  -כוחותינומאמר עבור 

על שלל  2222השם האמיתי של גיבורי הכח ולאו דווקא של שנת השמיטה... אלא של דור כן... זה 
שהמושג חיילי וצבא של מדינת ישראל זה חיקוי  מותר אחת ולתמיד לדעת:ניסיונות ופיתוייו... 

עלוב שלקוח מתורתנו הקדושה... המושג צבא חוזר על עצמו עשרות פעמים בתורה בעיקר 
רבינו מונה וסופר את כל כלל ישראל... אבל רק מגיל עשרים ועד גיל בחומש במדבר... משה 

מה... מגיל חמישים... זהו...?? זה כבר סוס  למה?? למה דווקא את הגילאים האלו??חמישים!! 
עייף? שולחים אותו לגריטה?? הוא לא שווה שיספרו אותו? מה... כבר "אף אחד לא סופר 

זו שאלה עצומה... למה משה רבינו מונה את עם ישראל רק אותו..."?? אה... מה אתה אומר??? 
 מגיל עשרים עד חמישים?? מה התשובה?? 

התורה מדגישה:  "כל יוצא צבא בישראל"!!!! התשובה חוזרת על עצמה כל פעם מחדש: 
כשמגיעים למנות... מונים רק את אלו שיכולים לצאת בצבא...    ולמה?? אז לא ממש נכנס 

אבל על קצה המזלג: ברגע שנעלה הענן ומפרקים את המשכן אנחנו לא בחומש במדבר.( )סו"ס לנושא... 
ומגיע שלב של "ויהי בנסוע הארון" כאן מתעוררת רגישות... מה שנקרא אחיזת החיצונים... כל 
הקביעות והיציבות הרוחנית מתערערת... כי סו"ס זזים... הכל נעקר... הכל נוסע... וזו הסיבה 

: ויהי )שאנחנו אומרים אותה עד עצם היום הזה(ריך פתאום להשתמש בתפילה מיוחדת שמשה רבינו צ
מפניך... כן... ברגע שהמרכבה הקדושה  משנאיךוינוסו  ויפוצו אויביךבנסוע הארון... קומה ה' 

מתחילה לנוע לכיוון התכלית... כאן כל אויביך ומשנאיך מתעוררים לעצור את המסע... ממילא 
שראל לעניין דגלים ומסעות וכו'... כאן צריך בעיקר את יוצאי הצבא!!! כאן צריך כשסופרים את י

מי זה החיילים את צבא הגנה לישראל!!! זה לא פשוט... צריך פה את החיילים הנאמנים!!! 
 הנאמנים?? מי זה צבא הגנה לישראל???

. כולם אחוזי הנה מטתו שלשלמה שישים גיבורים לה מגיבורי ישראל.. התשובה היא מבהילה:
חרב מלומדי מלחמה... איש חרבו על ירכו מפחד בלילות!!! אומר המדרש דבר נורא: חרבו על ירכו 
זה סכין של מילה!! אותה סכין של מילה ממשיכה ללוות את החייל הנאמן של ה' שנחתם באות 

ו באופן חד פעמי אז... אז... כשהוא נולד הסכין הז הסכין הזו לא עוזבת אותו לרגע!!!ברית קודש... 
עברה על ירכו ושם נעשה החתימת חוזה הראשונית... ומאז שהחוזה נחתם... הסכין הזו ממשיכה 
איתו.. והפעם לא לשימוש אישי... אלא לנעיצת חרב בינו לבין כל מיני... כל מיני "פחד בלילות..." 

דרלמוסיה לעולם... כל מיני דברים שה' שונא אותם... דברים שיכולים להביא חושך ואבדון ואנ
וצבא הגנה לישראל עומד על משמרתו... והארון נוסע... הבירה דולקת... ה' רוצה להוביל כבר את 
הבריאה לסוף התיקון השלם... ודווקא אז צריך את חיילי צבא הגנה לישראל... אותו בחור צעיר או 

!!! זה צבא הגנה אדם נשוי בדור בגיל העמידה!!! שיהיו איש חרבו על ירכו מפחד בלילות
לישראל!! זה כוחותנו!! זה גאוותנו!!! כשרואים חיל כזה... חמוש כזה... עם האקדח השלוף ח"ו 
לא מול אחרים... אלא מול הזהירות של עצמו!! מפחד בלילות... כשרואים חיל כזה... והרי 

 רואים!!! זה להתענג... זה לראות את החיילים שלנו... את צבא הגנה לישראל... 
אני לא יודע אם בדור שלך יש עדיין כאלו אנשים... אבל כשאני הייתי ילד עדיין הייתה  בחור יקר:

במדינת ישראל קצת גאווה לאומית... כשחייל צבא הגנה לישראל היה עובר... סבתות זקנות היו 
... מצביעות עליו בהערצה... אנשים היו מפנים לו את התור... הנה כוחותינו!! אתם התקווה שלנו

)היום כשרואים חייל ברחוב... במקרה הנה הלוחמים האמיצים שלנו... תהיו חזקים... אנחנו תלוים בכם.. 

זה הרווק  אז זהו!!! שצבא הגנה לישראל בדורנו הטוב מרחמים עליו... אני לא רוצה להמשיך... זה לא יפה...(
ים לו ניסיונות עוד יותר לא הדר בעיר ואינו חוטא... והנשוי שהרבה פעמים הנתונים שלו מזמינ

פשוטים... וכשהם חולפים ברחוב ואתה רואה יהודי שמור!! אתה רואה יהודי ששומר על 
הנה העיניים... אתה רואה יהודי שנאלץ להתקשר למידע בזמן אמת כי אין לו פה גישה לרשת.. 

ים אי שם עמוק אתם התקווה שלנו... עיני כל ישראל נשואות אליכם... אתם עומדכוחותינו!!!! 
בחזית ויורקים דם... נאבקים... נחבלים... ממשיכים ושוב נופלים... ושוב מתחזקים ובסופו של 

 דבר שומרים עלינו... אתם פיקוד העורף שלנו!!! בזכותכם ה' מזריח לנו את השמש בבוקר...
--- 

חון לנצחון יש גם אבל זה לא פשוט!! גם ללוחם הגדול ביותר... עטור הגבורות והנצחונות בין נצ
נפילות... כן... כבר הזכרתי לפני כמה שבועות שגם כשיעקב מנצח את שרו של עשיו הוא יוצא 
משם צולע... מי שרואה את יעקב אחרי הנצחון הגדול... הוא לא נראה פוטוגני!! הוא לא נראה 

 מנצח... הוא נראה צולע... וזה אחת מההטעויות הכי מסוכנות!! 
... וזה לא סתירה שיצאת מנצח... נצחונות בקדושה כרוכים בהכרח בסיטואציות כן... אתה צולע

לא פוטוגניות במיוחד... אתה מרגיש זבל... מרגיש צולע... היצה"ר רשם לעצמו איזה נצחון נקודתי 
של "ותקע כף ירך יעקב..." הצליח לתת לך תחושה של צולע... ושורה תחתונה: כי שרית!!!! נצחת 

מה?? כי מי שקצת מבין בניסיונות.. כשמגיע ניסיון... זה שניה!! ועוד שניה!! ועוד בגדול... ול
שניה!! ביצרים מהסוג של דורנו כל שניה זו יחידה נפרדת... מסיבה פשוטה... כי בביאליסטוק... רק 

בצהרים היתה עוברת רכבת בדרך לוורשא ושם אפשר להסתכל בספרים החיצונים  0.22בשעה 
 0הניסיון התמקד לשעה חמש בצהרים! נניח שיענקלה... כל יום מחדש בשעה  של ביאליק...

)צריך שיהיה לו כסף... וצריך שלא ידעו לאן הוא הולך... בצהרים היה לו ניסיון האם לצאת לדרך או לא... 

אבל היום?? עזוב... בא נדבר בקודים... מי שכבר נחשף לניסיון... כל שניה  ואכמ"ל במורכבות המסע(
ה קופץ לך מחדש... ללכת או לא ללכת... לחיצת כפתור ואני כבר שם!!! יש לי גלישה אלחוטית ז

איפה שאני רוצה... ויום שלם של עוד שניה ועוד שניה... עוד רבע שעה... ואז הפוגה... ושוב זה 
... קופץ... ועוד יומיים... ואז בום!!!! פתאום נפילה... שתי דקות או רבע שעה של איבוד שליטה

 ותקע כף ירך יעקב... מרגיש צולע... מרגיש הכי רשע בעולם... טוב מותי מחיי... מה אני שווה... 
יעקב יעקב!!! נכון אתה צולע... ומה שנכון נכון... קרתה פה איזה  ורוח הקודש צווחת ואומרת:

בית ענייניים איך  וצריך לעשות שיעורי )נרשם פה איזה שטיקל נצחון לשרו של עשיו(בחינה של נפילה... 
גם הנפילה הזו לא תחזור שוב... אבל אל תזלזל בשניה ועוד שניה ועוד שניה... וברבבות שניות של 

אל תעיז לזלזל בכבודו של  שמי כמוך יודע מה שזה!!! אל תזלזל בזה...ישב אדם ולא עשה עבירה 
ה... ומי כמוך יודע רשב"י שהוא בעצמו אומר: שישב אדם ולא עשה עבירה נחשב לו כעושי מצו

  יש משפט שכל מתמודד צריך לשנן אותו אינספור פעמים:כמה שזה ככה... 
 )הטבע שלנו מושך לכיוון מטה(  זה הטבע שלי!!!כל נפילה רוחנית 

  זה נגד הטבע שלי!!!ואילו כל עמידה בניסיון 
נכון... קרתה נפילה וזה חמור... אבל אל תשכח שעל כל שניה של נפילה שזה הטבע ממילא 

הטבעי שלנו... יש מולה עשרות עשרות שניות ודקות וימים ושבועות של איפוק 
והתגברות שזה מנוגד לטבע שלי..  כך שבסופו של דבר גם אחרי שיעקב אבינו יצא 

!!! כי שרית ותוכל!!! נצחת!!!! קבלת צולע... זה לא סתירה שהוא מקבל את השם ישראל
זה לא סתירה שאנחנו לא נטייח את  ושוב נחזור ונדגיש:את אותות הגבורה של ישראל... 

אנחנו לא מטאטאים  עד היום הזה..הצליעה... על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה 
כף ירכו..." פינות מתחת השלחן... אנחנו נטפל גם בנגיעות הכי נקודתיות של "ויגע ב

אנחנו נשב בימי השובבי"ם ואנחנו נעשה בדק הבית ענייני מה עושים שגם ותקע כך ירך 
יעקב לא יקרה!!! אנחנו לא נאכל את גיד הנשה.... אנחנו נטפל בכל מעידה וצליעה בצורה 

אסור לשכוח. ששם בצליעה  אבל הההלו... מהנצחון אי אפשר להתעלם לרגע!!!יסודית... 
 קב קיבל את המדליה כי שרית... הזו סבא יע

את השילוב הזה חייבים כל הזמן!!! מצד אחד לא לטייח שום נפילה... אבל מצד שני 
נפילה!! כך שאתה עדיין מרוויח בגדול... --להבין שרגע אחד של אי נפילה שווה ערך ל

 אתה עדיין סיפור של הצלחה... ובגדול...
--- 

ו תקופה בחיים!!! זה חלון הזדמנות בחיים.. צריך לדעת שחייל צבא הגנה לישראל ז
שאמנם לא הזמנו אותו... אמנם נזרקנו אליו בע"כ... אבל זה לא מחכה לנו.... יש שלב 
שפתאום משה רבינו כבר לא סופר אותך... עברת את הגיל להיות צבא הגנה לישראל... 

בר יורדת וכבר אתה כבר לא בגיל שיש לך עסקים מול "פחד בלילות..." רתיחת הדמים כ
 לא צריך לעמוד דרוך עם אקדח שלוף של "איש חרבו על ירכו..." 

יום אחד בהיר... וזה יכול לקרות כל רגע... ויהי רצון שזה יקרה עוד לפני הוצאת  והכי הכי:
גיליון זה... יום אחד יצאו מים חיים מבית קדשי הקדשים והשקו את נחל השיטים... תצא 

ם ותטהר את העולם כולו מהנחל של מילוי הסיפוקים והיצרים רוח טהרה מקודש הקדשי
האפלים שנתן לנו בלעם הקוסם שם בפעור בשיטים...  יום אחד אנחנו נמצא את עצמנו 

)כפי שכולנו בעצמנו עומדים מול אותם ניסיונות ומסתכלים עליהם בגועל ובחוסר עניין 

הזו... כל היצר הרע הזה שבוער  ואז יתברר איך שכל החמדה מרגישים לאחר איבוד שליטה(
בנו... נועד בסה"כ בשביל לתת לה' שעשועים ואמצעי להתגאות בבנו חביבו... הנה... 
תראו את בני... איך הוא מפגין נאמנות כלפי!! איך הוא מתגבר ונושך שפתיו ועומד 

ים עוד בניסיון בשבילי... כל היצר המדמה הזה... זה כל יעודו!!! לאפשר לבנו של ה' להזר
ועוד קורת רוח ושעשועים ונחת רוח לאבא שבשמים... ולשמח אותו בעולמו... כדי 
שיחמול על עולמו... כן... חמול על מעשיך!!! איך?? בתנאי שתשמח במעשיך.. יום אחד 
אנחנו נגלה שכל היצר הזה ריקד בינינו רק בגלל שרצה ה' לזכות את ישראל... ה' רצה עוד 

שר צפנת ליריאיך... איזה עגמת נפש תהיה אז לכל אלו שלא!!! לא רגע של מה רב טובך א
 לקחו את המכרה זהב הזה למקום הנכון...   

איזה אומלל יהיה הגו'בניק הזה שבמקום להיות חייל נאמן בצבא הגנה לישראל במקום 
זה הוא היה עסוק בלמצא תירוצים.. ובא נגיד שהוא הצליח להחליק יפה... הביא 

וכיח שהוא לא כשיר... אבל מסכן!!! הפסדת את המכרה זהב שיכולת מסמכים... ה
להוציא מהאפס והתוהו והעדר שאם רק היית מסתער עליו בנכונות לתת כתר מלכות 

 לראש המלך... היית יכול לתרגם כל רגע מביש כזה לנצח נצחים...
--- 

שבריריים... ואצלנו  אבל גם לחייל הקרבי ביחידה הכי חזיתית... גם לו מותר שיהיו רגעים 
 זה מגיע לידי ביטוי בתפילה... 

יש תיאור מאוד מרגש ומטלטל במדרש... זה מדרש כ"כ מרגש שהוא נמצא אצלי במגירה 
בראש... וכל פעם שאני מרגיש יובש ואדישות... ואני מנסה להצית את הרגש... אני רק 

ניים... המדרש מתאר איך מדמיין את המדרש הזה מול העיניים ומיד עולים לי דמעות בעי
שיוסף נמכר לישמעאלים שהורידו אותו למצרים ובדרך!!! בדרך הוא עבר ליד קברה של 
אמו רחל... ואז היתום האומלל השתטח על קברה של אמו... ויש על זה אפילו שיר של 

 ילדים בחידר: אמא אמא... 
א... אבל כאן מדובר לא יודע למה זה כ"כ מרגש אותי... אולי בגלל שגם אני יתום מאמ

ביתום מגיל שבע... וכעת הוא מורחק גם מאבא והוא בדרך להיות עבד במצרים... ומי 
שיודע יוסף זה לא עוד ילד ורחל אמנו זה לא עוד אמא... יוסף מייצג את אותו בחור 
שכעת צועד בדרך לערוות מצרים... והוא הולך כעת להיאבק על קדושת ישראל... ורחל 

את השכינה הקדושה... ויוסף יושב ובוכה... שכינה הקדושה!!!! תתפללי  אמנו מייצגת
לה' שאני אעמוד בזה... ששכינה תלווה אותי... תהיה איתי שם בניסיונות... שאני לא 

 אמצא את עצמי לבד...  
ימים יגידו ואותו יוסף שוב יבכה... אבל הפעם משמחה... מהתרגשות... עוד יגיעו ימים 

ים לאותו יוסף... אבל יש לו את הרגעים שהוא משתטח על קבר אמו... מאוד מאוד טוב
ולא יודע... איך... אני אני אשרוד את זה... אל דאגה יוסף... השכינה הקדושה איתך!!! 
ברגע שאתה שומר על קדושת ישראל... ברגע ששם שמים שגור על פיך ואתה כל הזמן 

ליות ולב... אל דאגה... אתה בעצמך עוד זוכר שה' פה!!! ניצב עליך מביט עליך ובוחן כ
תוכל לספר למפרע שלא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים... אם אתה זוכר שה' נמצא 
כאן ורואה מה שאתה עושה!!! ה' ידאג להוכיח לך שהוא פה... ה' יתן את חנך וירים את 

 קרנך למעלה...
יקר בצבא הגנה לישראל!!! קח לעצמך את ימי החולשה... תבין את עצמך ברגעים לוחם 

של שבריריות... אבל אל תקח את השבריריות הזו למקום של מעידה... אלא למקום של 
שאלמלא הקב"ה תפילה.. שא עיניך השמיימה... תספר לה' את מה שרק הוא יודע... 

עים קשים יש לך... ופשוט תבקש ממנו יתברך רק ה' יודע איזה רג עוזרו אינו יכול לו!!!
שיעזור לך... תבקש ממנו יתברך שיתן לך קונטרה של קדושה!! כן... ממש ככה... כמו 
שפתאום אתה מותקף ביצרים חזקים לכיוון השלילי תבקש מה' שיתן לך יצרים בוערים 

ו ידידותיך של נפשי חולת אהבתך... ירוץ עבדך כמו איל ישתחווה אל מול הדרך יערב ל
 מנופת צוף וכל טעם... 
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 מעניני הפרשה 
"ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזת" )י"ב ז'(

וקשה  כ"ג(.  כ"ב,  )פסוק  וכן בהמשך  ו',  'מזוזת' כתוב חסר  תבת 
שבמצות מזוזה בפרשת ואתחנן )דברים ו' ט', ושם י"א כ'( כתוב 

וכתבתם על 'מזוזות ביתך', מלא ו' ומה הסבה לשנוי.
ויש לומר על פי הכלל שהובא ברש"י )שמות ל"א י"ח( שאם כתוב 
שויות,  על  מורה  הדבר  חסר,  לשון  כאחד  הבאים  דברים  בשני 

ששניהם שוים בגדלם.
על פי זה מובן:

בפרשת יציאת מצרים היתה מצוה להזות על שתי המזוזות באפן 
מצות  לגבי  ואתחנן  בפרשת  אבל  חסר,  'מזוזת'  כתב  לכן  שוה, 
קביעת מזוזה, הרי יש מצוה לקבע רק בצד אחד של הפתח, לכן 

כתב 'מזוזות' מלא.

ההבדל בין פסח ראשון לפסח שני
"ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מררים יאכלהו" 

)י"ב ח'(
בפרשת בהעלותך גבי פסח שני נאמר )במדבר ט' י"א( על מצות 
ומררים יאכלהו, ומשמע דהמצה והמרור שניהם יאכלו עם הפסח, 
ויש להבין למה כאן אצל פסח ראשון כתוב 'על מררים יאכלהו' ולא 
הוזכר דהפסח יאכל גם על מצות, אלא המצות הוזכרו בפני עצמן, 

מאי שנא פסח ראשון מפסח שני.
ונראה כי הטעם פשוט:

בפסח ראשון יש מצוה לאכל מצה גם בלא פסח, לכן כתיב 'ומצות 
עם  עצמה  בפני  מצוה  שהן  האלו  שהמצות  יאכלהו',  מררים  על 
מרורים ]ששני אלו הם העיקר[ תאכלו על הפסח ולא כשאין פסח, 
דאז אין החיוב אלא במצה בלבד )דמרור בזמן הזה דרבנן, פסחים 

קט"ו, א, ורק על הפסח מהתורה(.
אבל בפסח שני שאין מצוה כלל לאכל מצה בלא הפסח, לכן כתיב 
'על מצות ומררים יאכלהו', שהעיקר הוא קרבן הפסח ואותו יאכלו 

על מצות ומרורים.
 )שבענו מטוביך(                                                                                          

 דרכי החיזוק 
בתחילת השבוע שלח מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א 
שליט"א.  לרבינו  ציבור  בענייני  החיזוק'  'דרכי  החדש  ספרו  את 
בספר מופיעים משאות חיזוק, פרקי שו"ת והדרכה, וכן מכתבים 
ציבוריים רבים עליהם חתם רבינו שליט"א בצוותא עם מרן רה"י 
שליט"א. בעיון בין דפי הספר, מצאנו את הדברים הבאים, מתוך 
שיחה מיוחדת שנשא מרן רה"י שליט"א מביתו, בתקופת התגברות 

מחלת הקורונה.
"ידוע לי על אחד שהיו לו ייסורים, ושאל את מרן הגר"ח קניבסקי 
שליט"א עצה לכך, ואמר לו רבי חיים שיאמר בכל יום עשרה פרקי 
תהלים, ובאמת זה עזר, והקשיים עברו, על ידי הזכות של עשרה 
פרקי תהלים. אם כן מסתבר שגם עכשיו אם יאמרו עשרה פרקי 
עשרה  לומר  קשה,  זה  ואין  הרבה,  לא  זה  הרי  יום,  בכל  תהלים 
להיות  ויכול  מסתבר  בזה,  יתחזקו  הציבור  ואם  יום,  בכל  פרקים 
כן בתור עצה,  חיים שליט"א אמר  ורבי  יעצור את המגיפה.  שזה 
ואולי זו הייתה גם ברכה, אבל זה גם עצה, לזכות כל הציבור, וזוהי 

העצה איך לעזור לציבור, לעצור את המגיפה".
ובירך את העורכים שיזכו  זמן ממושך  עיין בספר  רבינו שליט"א 

להוציא עוד ספרים רבים להגדיל תורה ולהאדירה. 

 אלא ד' אמות של הלכה" 
לאחר שאזל מן השוק בשנה האחרונה הספר ההלכתי המפורסם 
ורב המכר 'אלא ד' אמות של הלכה' )340 עמודים( אשר בו מובא 
בצורה מיוחדת ומבוארת כל הנהגות וההלכות בהם נוהג רבינו ע"ס 
השולחן ערוך מלווה בתמונות הנוגעות להלכות המובאים בספר, 
דרך  להזמין  ניתן  נוספת,  חדשה  מהדורה  אלו  בימים  לאור  יצא 

מערכת "דברי שי"ח" במחיר מיוחד בסך 45 ₪ בלבד

להזמנות ניתן לפנות: 053-3145900

השטר ההיסטורי "יוכפלו מזונותיו" של רשכבה"ג מרן 
שר התורה שליט"א אשר מחולק לשותפים לקרן "להחיות 
 אלפי נפשות" מס' 5900 בועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק,

בו כתוב באש שחורה על גבי לבנה: "גדולה זכות הצדקה 
לכם  ותהא  בארה"ק,  נפשות  אלפי  המחיה  הרבנים  לועד 
לשמירה מכל צרה, ויוכפלו מזונותיכם מתוך בריאות ונחת 
מכל יוצ"ח, חיים קניבסקי", לקבלת השטר ניתן להתקשר 

למוקד ועד הרבנים 1-800-22-36-36

גיליון מס' 456 פרשת בא
תשפ"ב שנה עשירית

חדש: 
ניתן לקבל הגליון בפקס
 יש לחייג מדי שבוע 
למספר: 073-3518015



)מערכת וארכיון “דברי שי”ח” שומרת לעצמה את כל הזכויות ואין להעתיק ללא רשות(.

מתוך הבירור המקיף שערכנו אצל "הבתים מאכער" שליט"א

אבן שואבת
אחד מהמיוחדים מוותיקי העיר בני ברק שהסתופפו 
רבי  הרה"צ  הישיש  הוא  הלא  זצוק"ל  החזון-איש  מרן  בצילו של 
נפתלי כהן שליט"א "הבתים מאכער" הידוע. כבר חלפו קרוב ל-75 
שואבת  לאבן  הפך  ומעונו  ברק  בבני  להשתקע  הגיע  מאז  שנה 
כשכל גדולי ישראל ותלמידי החזון איש הידרו לקנות דווקא אצלו 
את התפילין ביודעם שרבי נפתלי שליט"א מקפיד על כל פסיקותיו 

של החזו"א עם כל החומרות וההידורים.
מה גם שבכל שאלה הלכתית היה פונה למרן החזו"א זצ"ל לברר 
את ספיקותיו והינו אחד ממעתיקי השמועה של הלכות פסוקות 
של רבינו החזון איש. מרן שר התורה שליט"א אף הוא בעבר עלה 
לבית המלאכה של רבי נפתלי )שהיה ברחוב רש"י 31 ב"ב( לרשום 
מפיו את הנהגות החזו"א בתוך מחברת הרשימות למשמרת עולם.

כיצד הלכתם לייצר תפילין?
רבי נפתלי כהן: עם תום מלחמת העולם השנייה, ברחתי מרומניה 
לבלגיה ללמוד בישיבתו של מו"ר הגה"צ בעל "ויחי יוסף" מפאפא 
זצ"ל, ומכיוון שרוב הבחורים היו יתומים וגולים והיו צריכים לחתן 
ללמוד  התחילו  מהבחורים  וחלק  ברירה  הייתה  לא  עצמם,  את 

מקצוע יהלומנות ומסחר בבורסה וכסף וזהב. 
הרבה  יגעתי  תורני,  במקצוע  דווקא  לבחור  רציתי  מאידך,  "אני 
בלימוד הלכות סת"ם, ובמקביל קיבלתי לתיקון באותה עת ס"ת 
ימים  באותם  גיליתי  לחרדתי  ישנים.  מגילות  ומזוזות  תפילין 
שלאחר מלחמת העולם, זיופים נוראים במלאכת הסת"ם: בתפילין 
'דקות' משתי עורות היו חריצים מזויפים, והבתים מסאטמער גסות 
שנקראו 'עור שור' היו להם שיני"ן עשויים מטיח רח"ל ובכלל לא 
פסולים  היו  העבודה,  באמצע  בידיים  לי  התפורר  הטיח  מעור, 

ממש".
בכוחות  ומהודרים  כשרים  תפילין  לייצר  לנסות  החלטתי  "ואז 
עצמי. היה שם בבלגיה יהודי חסידי מגליציה שסיפר לי שהוא יודע 
את המקצוע של ייצור בתים לתפילין, שמחתי מאוד וקניתי עורות, 
ואמר  התחרט  ואז  במלאכה,  לי  לעזור  שיבוא  ממנו  בקשתי  ואז 

שתפילין מעור בהמה גסה אינו יודע, רק מעור בהמה דקה, ומכיוון 
שכבר קניתי עורות לכן ניסיתי בכל כוחי, עד שהצלחתי בס"ד".

טבת תשפ"ב: הרה"ח רבי נפתלי כהן מדגים 

לנכדו שליט"א את פרטי החומרות שנהג בהם  

יד הראשון שעשיתי לקח לי  "התפילין של 
לייצר חצי שנה, ויצירת התפילין של 'ראש' הראשון לקח לי שנה 
וחצי, ולבסוף נהיה בו חור ויצא פסול, אבל העיקר שמחתי הייתה 

שלימה שמצאתי את הדרך והשיטה כיצד לייצר".
50 שלילים, המלחתי  "לפני שעליתי לארץ ישראל קניתי בבלגיה 
ועיבדתי אותם בעצמי, ועליתי עמם כאן לארץ ישראל, בארה"ק לא 

היה אז להשיג קלף כי לא היו בהמות ולא שחטו".
היו  הימים  במשך  השלילים,  מאותם  בתים  לייצר  התחלתי  "ואז 
עולים הרבה שאלות להלכה ולמעשה, והייתי עולה ללשכת הגזית 
לבית רבינו מרן החזון-איש והוא היה  פושט לי את כל ספיקותיי 

בהלכה".
"כידוע ריבוע התפילין מעור בהמה גסה הוא מן העבודות הקשות 
אז  להשתמש  התחילו  בזה  שהתעסקו  אלו  כל  ולכן  שבמקדש, 
לכן  עצמי  דעת  על  כן  לעשות  רציתי  לא  אני  חשמלית,  במכונה 
חריג,  באופן  החזו"א  כך,  על  אותו  לשאול  החזו"א  למרן  נכנסתי 
לא ענה מיד אלא חשב וחשב והרהר זמן מה, ואח"כ השיב בלשון-

קדשו: "ניט משנה זיין", כלומר להמשיך רק בעבודת יד".
כמו כן בעניין הדבק במקום התפירות מרן החזו"א מאוד הקפיד 
שיהא תפור רק עם הגידים בלי דבק כלל, הלכה למשה מסיני, וגם 
בין חריצי התפילין של ראש מרן החזו"א הקפיד שיהיה פרודות 

בלי דבק כלל, וצריך מאוד להקפיד בזה".
מרן  לחמיו  הראה  זצ"ל  ברמן  שלומ'קע  רבי  הגדול  כשהגאון 
הסטייפלר זצ"ל את התפילין המהודרות שמייצר רבי נפתלי כהן 

והיופי  מההידור  מאוד,  מהם  התפעל  הוא 
בנו  של  מצוה  הבר  לכבוד  לקנות  לו  ואמר 

הגרח"פ שליט"א אצל רבי נפתלי.
 רבינו שליט"א נשאל
על צורת אותיות בפרשיות תפילין

"והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך"
 מרתק! יריעה היסטורית כיצד הוקם מפעל התפילין הראשון ע"פ הידורי מרן החזו"א זצ"ל.

מאמר א' בסדרה.
תמונות: ארכיון 'אלא ד' אמות של הלכה', מאגר 'דברי שי"ח'.

מצות התפילין המזדמנת לכל אחד מאיתנו בכל יום, מוכרת מקרוב לכל אחד, אך מעטים הם היודעים כמה קושי ועמל טמונים מאחורי עשיית 
כל 'בית' תפילין. נוסף על מומחיות העשייה, בכדי להיות רגוע ובטוח שתפילין אכן נעשות בהידורים רבים, זקוקים למנה גדושה של יראת 

שמים שתהיה לו לעוסק בכך, היות ומלבדו אין אחד שיודע את שלימות מעשיו.
כנכד של אחד מהעוסקים בכך, המפורסם בירושלים לסופר ירא שמים העוסק בתחום זה עשרות שנים, סבי האהוב הרה"ג רבי אליהו דרמר 
שליט"א, אוד מוצל מאש ובן צאצא ל'באר מים חיים' זי"ע, ששתה את כוס התרעלה במלחמת העולם ועלה לארץ, ובגבורה מיוחדת העמיד 

דור חדש לתפארת, הנני מכיר מקרוב את קושי המלאכה.
בן דודו של סבי גם הוא עוסק בתחום זה, ומוכר יותר בבני ברק ובפרט אצל תלמידי מרן החזון איש. הרה"ח הישיש רבי נפתלי כהן שליט"א. 

ביריעה זו אנו חושפים מכלי ראשון את ההידורים והחומרות שנוהג בהם על פי החזון איש, ואת הנהגתו של מרן הגר"ח קניבסקי.
נחזור ונציין כי אין במדור זה משום הכרעה הלכתית, וגם אין ללמוד מכך כאילו רבינו שר התורה שליט"א מקפיד להחמיר או להקל כך או כך, 

היות והדברים יצאו מפי העוסק בבתים שליט"א ולא מרבינו. מטרת הדברים רק לספר לדור אחרון כיצד נהגו בדורות קודמים אנשי מעשה.
תודה מיוחדת לש"ב דומ"צ בעיה"ק בני ברק הרה"ג המפורסם רבי יעקב יוסף כהן שליט"א, שקירבנו אל המלאכה וטרח לברר הדק היטיב את 

מנהגי סבו החשוב.
ויהי רצון שלא יצא תקלה מתחת ידינו. 

יצחק גולדשטוף

המשך בעז"ה יופיע בפרשת יתרו תשפ"ב

)מערכת וארכיון “דברי שי”ח” שומרת לעצמה את כל הזכויות ואין להעתיק ללא רשות(.


