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   בשלח ת  פרש 
 

 "ויעשו כן" (יד, ה) 
 אמרו: אין לנו אלא דברי בן עמרם! (מכילתא)

הסטייפלער   את  ראיתי  "פעם  זצ"ל:  ברזם  הגר"ש  סיפר 
 יושב על יד השולחן עם בני משפחתו ומתאנח.  

שאלתי אותו מה קרה? והוא סיפר לי שהחזון איש שאל 
אותו שאלה מסויימת והשיב לו שיש ע"ז תשובה בשו"ת  
לי  שיש  ומכיון  חת"ס,  כזה  שאין  הגיב  והחזו"א  חת"ס, 

ובה כזו, זה אומר באופן  בבית את הספר הנ"ל ויש שם תש
והדבר   בביתי,  שנמצאת  הזו  בהוצאה  זיוף  שיש  ברור 

 גורם לי צער רב". 
שוב   נכנסתי  "למחרת 
הסטייפלער   של  לביתו 
צוהלות,   שפניו  וראיתי 
קרה?   מה  ושאלתי 
כי   השיב,  לתמיהתי 
ואמר   לו  קרא  החזו"א 
ובאמת   עמו  שהצדק 
ישנה כזו תשובה בחת"ס,  
את   זייפו  שלא  אומר  וזה 

 ובת החת"ס...  תש
אמונת   של  דוגמא  "זו 
תמימה   חכמים 

הפטיר    -ומוחלטת"  
 הגר"ש ברזם. 

 מתוך מאמר)(
 

התייצבו  תיראו  "אל 
 וראו את ישועת ה'" (יד, יג)

  ) "קשים מזונותיו של האדם כקריעת ים סוף" (פסחים קיח
על  מוטל  שחוב  שאף  אומר,  היה  מפשיסחא  בונם  רבי 

 לרדוף אחר פרנסתו, עליו לשים בטחונו בה'.האדם, 
של   מזונותיו  "קשים  חז"ל:  דברי  את  כך  על  הביא  הוא 
האדם כקריעת ים סוף", ולכאורה תמוה מהו הקשר בין  

 פרנסה לקריעת ים סוף? 
 אלא שבשעה שעמדו בנ"י על הים, היו נתונים בצרה  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

והים   שני  מצד  המדבר  אחד,  מצד  המצרים  צד:  מכל 
 הגדול ממולם, ומהיכן תצמח הישועה?  

אכן  ולמעשה  יקרע,  שהים  בדעתו  העלה  לא  אחד  אף 
 ניצלו ע"י זה.  

כך הוא עניין הפרנסה, אדם מסדר לעצמו המון תכניות  
ביד עולה  הדבר  ולרוב,  דשמיא  בעסקיו,  בסייעתא  ו 

הקשר  ממקום שלא תכנן ולא חשב עליו כלל מראש, וזהו  
 בין מזונות האדם לקריעת ים סוף. 

 
 "ויסע מלאך האלקים" (יד, יט)

"אלקים" ולא בלשון    - מדוע השתמשה התורה בלשון דין  
 ?'"ה"   –רחמים 

שרדפו  זו  בשעה  בסכנה  נתונים  היו  אכן  ישראל  בני 
אחריהם ,  המצרים 

 ומדוע? 
מדת   של  קטרוגה  מפני 
גם   שאמרה:  הדין 
היהודים   וגם  המצרים 
מדוע   זרה,  עבודה  עובדי 
על   דוקא  ה'  ירחם 

 היהודים? 
אך הפסוק בקהלת (ג טו)  
יבקש   "והאלקים  אומר: 
כאשר   אפלו  נרדף".  את 
צדיק רודף את הרשע, ה'  
משום   הרשע  את  מציל 

 שהוא נרדף. 
מלאך   ויסע  נכתב  לכן 

או זה  אחד  "האלקים",  תו 
"והאלקים"   בו  שנאמר 

           יבקש את נרדף. 
 (אזנים לתורה) 

 
 "ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות" (יד, כה) 

יש להבין, מה היה צורך בזה הנס, שהרי כיון שהמצרים  
מעם   האחרון  כשיצא  ממילא  ישראל,  בני  אחרי  היו 

ניהגם  עדיין נשארו המצרים בים, ומדוע    -ישראל מן הים  
 הקב"ה בכבדות?

 

ַזְעֵזַע ֶאת ָהָאָדם ְוֶנְחַקק  ּמְ ְטָראּוָמה, ִהיא ִמְקֶרה נֹוָרִאי ׁשֶ
ְמעֹוָתיו  ל ַמׁשְ ה אֹותֹו ִלְזַמן ַרב, ַעל ּכָ ִלּבֹו, ּוֵמָאז ְמַלּוֶ ּבְ

ים... ֵאיָנם ְמַרּפִ  ְוִרְגׁשֹוָתיו ׁשֶ
ּלֹו  ֲעָרכֹות ָהְרִגילֹות ׁשֶ ל ַהּמַ ָאָדם עֹוֵבר ְטָראּוָמה, ּכָ ׁשֶ ּכְ

יׁש ִנְסגָּ  ָבר ָרִגיל לֹא עֹוֵבד: הּוא לֹא ַמְרּגִ רֹות, ׁשּום ּדָ
לּום, הּוא ָהמּום! לּום, הּוא לֹא ֵמִבין ּכְ  ּכְ

ּלֹא  ֶפׁש ׁשֶ ֹוֵמר ַעל ַהּנֶ ׁשּ נֹון ׁשֶ ָרא ַמְנּגָ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ִבין ֶאת ּגֶֹד  יׁש ְולֹא ּתָ ְרּגִ ֶפׁש לֹא ּתַ ַהּנֶ ַגע, ּוְכֵדי ׁשֶ ּפָ ל ּתִ

ָראּוָמה  ׁשּוט  -ַהּטְ ְכִלית ּפָ ִ ית ְוַהׂשּ ֲעֶרֶכת ָהִרְגׁשִ ַהּמַ
ֶרת.   ִנְסּגֶ

ְרדּות, הּוא ּבֹוֵרַח,  ָ ִהׂשּ אֹוָתם ְרָגִעים ּבְ ָהָאָדם ִנְמָצא ּבְ
ְמקֹומֹו...  ִנְלָחם אֹו קֹוֵפא ּבִ

ָאָדם חֹוֶוה ְטָראּוָמה  ׁשֶ ים ֲאֵחרֹות: ּכְ ִמּלִ הּוא לֹא  -ּבְ
ֱאֶמת ִנְמ  ם.ּבֶ  ָצא ׁשָ

 לעי"נ הרה"צ 
 רוזנבוים זצוק"ל  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 תשע"ז כ"ו בניסן



 

 
 

 

אולם ידוע, שהתוספות (ערכין טו) ביארו, שהים לא נקרע  
  מצידו האחד אל צידו השני, אלא נקרע בצד אחד ונמשך 

 חצי עיגול) אל אותו צד בהמשכו.   -כחצי גורן עגולה (
שבט   שכל  כדי  קרעים  עשר  לשנים  נקרע  שהים  ומכיון 

קרוב ושבט מישראל יעבור בשביל נפרד, הרי שהשביל ה
ביותר לשפת הים בחצי העיגול הוא בעצם השביל הקצר  

 ביותר מכל השבילים.  
אם כן, כיון שהמצרים נכנסו לכל השבילים הרי שהשבט  
להגיע   מספיק  היה  טרם  ביותר  הארוך  בשביל  הנמצא 

והמצרים   הים,  לשפת 
היו   הקצר  שבשביל 
וכך   היבשה,  אל  מגיעים 
להשיב   אפשר  היה  לא 
כל   על  המים  את 

 ם.  המצרי 
ניהג   הקב"ה  כך  משם 

המצרים   את    - בכבדות 
שבשבילים   אלו  בגלל 
שאחרון   כדי  הקצרים, 
הנמצאים   השבטים 
הארוכים   בשבילים 
יספיקו להגיע בבטחה אל  
הים   ישוב  ואז  הים,  שפת 
שבכל   המצרים  על 
כל  בו  ויטבעו  השבילים 
בלב   אחד  כאיש  המצרים 

         אחד... 
 (ערבי נחל)

 

את   ישראל  "וירא 
על   מת  שפת  מצרים 

את   ישראל  וירא  הים, 
היד הגדולה אשר עשה  

 לא) -ל(יד,ה' במצרים" 
לתמוה,   יש  לכאורה 
ראו   עתה  רק  מדוע 
הגדולה   "היד  את  ישראל 
במצרים",   ה'  עשה  אשר 
נעשו   גדולים  ניסים  הלא 

 גם לפני קריעת הים?  
הפסוק   מלשון  וביותר, 
את   שראו  שבגלל  משמע 
הים   שפת  על  מת  מצרים 

הגדו  - היד  את  הדברים  ראו  כיצד  מובן  ואין  לה, 
 משתייכים?! 

ענה על כך בעל ה'בן איש חי' באופן נפלא: בגמרא (ברכות  
גדול,  נס  לו  שנעשה  דרבינא  בריה  מר  על  מסופר  נד.) 
ולאחר זמן נעשה לו נס נוסף, ובכל פעם שהיה עובר ליד  

 מקום אחד הניסים היה מזכיר לשבח גם את הנס השני.  

  לם וטבע האדם, שכאשר הוא ונראה שכך הוא מנהג העו
בדבר   גם  נזכר  הוא  מיד  לו,  שנעשה  מופלא  בנס  נזכר 

 דומה שנעשה לו.
הים,   שפת  על  בעומדם  ישראל  לעם  אירע  אשר  הוא 

הים",   שפת  על  מת  מצרים  "את  ראו  נזכרו  שכאשר  מיד 
מושיען  הצלת  והוא  המים,  שפת  על  שאירע  אחר  בדבר 

ולכן: "וירא ע"י בת פרעה,    -של ישראל משה רבינו ע"ה  
ידה של בת פרעה שנתארכה   -ישראל את היד הגדולה"  

 ונהייתה 'יד גדולה' וכך הצילה את מושיעם... 
 (מתוקים מדבש)

 

 א)"אז ישיר משה" (טו,
במה   משה:  אמר 
אני   בו  לפניך,  שחטאתי 

 מקלסך. 
ב'אז',   לפניך  חטאתי 
״ומאז   כג)  (ה,  שנאמר 
לדבר   פרעה  אל  באתי 
הזה״,   לעם  הרע  בשמך 
ב'אז',  משבחך  אני  לכן 

 ״אז ישיר משה״.  
שהוא   בדבר  הקב״ה,  וכן 

 רפא. מכה, בו הוא מ
 (שמות רבה) 

 

"ויבאו מרתה ולא יכלו 
כי   ממרה  מים  לשתת 
קרא   כן  על  הם  מרים 
שמה מרה... ויצעק אל 
עץ וישלך  ה'  ויורהו  ה' 
וימתקו   המים  אל 

 כה) -כג המים" (טו,
נקרא   מדוע  ביאור,  צריך 
הרי   "מרה",  המקום  שם 
שנמתקו   הנס  לאחר 
יותר   נכון  היה  המים 
המקום   את  לקרוא 

 'מתוקה'. 
יחזקאל   רבי  ביאר  אלא 
כששתו   זי"ע,  מקוז'מיר 
מרה   ממימי  ישראל  בני 
הם   מרים  כי  הרגישו 
לשתיה,   ראויים  ואינם 
מתוקים   מים  להם  שישלח  ומבקשים  לה'  זועקים  החלו 

ה'  לש להם  שיחיש  גדולים  ניסים  על  חושבים  והיו  תות, 
 ויזמין להם מים לשתות.  

המרים   המים  את  שיהפוך  בנפשם,  שיערו  לא  זאת  אך 
 עצמם למתוקים, וישתו מאותם המים עצמם.  

 עת    בכל    לדורות    שייזכר    'מרה',    בשם    למקום    קרא    לכן  

ב ְלַעְצמֹו  ָ ׁשּ ד ֶאת ָמה -חֹוֵלף ְזַמן, ְוָהָאָדם ׁשֶ ה ְלַעּבֵ ְמַנּסֶ
ּוְתמּונֹות ֶהְבֵזִקים לֹו ֵיׁש ְחֵזר, ְלׁשַ ה ְמַנּסֶ הּוא לֹו, ָרה ּקָ ׁשֶ
ַח אֹוָתם,  ה ְלַנּתֵ ָראּוָמה, ְוהּוא ְמַנּסֶ ּמַֹח ֵמִרְגֵעי ַהּטְ ּבַ

ם,  ֶעֶצם ָקָרה ׁשָ ר ָלְרָגִעים ְלָהִבין ָמה ּבְ ה ְלִהְתַחּבֵ ְמַנּסֶ
יַע אֹוָתם... ים ַהּלָלּו, ַלֲחזֹר ֲאֵליֶהם, ּוְלַהְרּגִ  ַהּנֹוָרִאּיִ

ל ֶהְבֵזֵקי  ְטָראּוָמה, ּכָ ל ִעּסּוק ּבִ ּכָ הּוא לֹא ֵמִבין, ׁשֶ
רֹון ַהּלָלּו,  ּכָ א ַהזִּ ּלֹא עֹוְזִרים לֹו ְלִהְתַרּפֵ ֵהם  -לֹא ַרק ׁשֶ
יִרים ֶא  ֶזק!ַרק ַמְגּבִ   ת ַהּנֶ

ַגע  ּפָ ּלֹא ּתִ ֶפׁש ׁשֶ נֹון ָהֱאלֹוִקי ׁשֹוֵמר ַעל ַהּנֶ י ֲהַמְנּגְ ּכִ
ם... -ֵמָהֵארּוַע  ָכל זֹאת ַלֲחזֹר ְלׁשָ ה ּבְ  ְוִאּלּו ָהָאָדם ְמַנּסֶ

ַהּלָלּו  ר ַלֲעׂשֹות? ֲהֵרי ַהֶהְבֵזִקים ִני, ָמה ֶאְפׁשָ ִמּצַד ׁשֵ
ט ֲעֵליֶהם, ֵהם חֹוְזִרים עֹוִלים ֵמַעְצָמם! ָהָאָדם לֹא ׁשֹולֵ 

ים... ַהִאם ֵאין ׁשּום  תֹוכֹו ְולֹא ְמַרּפִ ים ּבְ ּוִמְתעֹוְרִרים, ַחּיִ
יַע אֹוָתם? ֶרְך ְלַהְרּגִ  ּדֶ

ר ְפַרְיְנד זצוק"ל סֹוד ָעצּום:  ְמַגּלֶה ָלנּו הרה"צ ר' ָאׁשֵ
ֲעֵלי ּפֹוֶטְנְצָיאל ְלַהזִּ  יק ָנכֹון, ָהְרָגִעים ַהּלָלּו ֵהם ָאֵכן ּבַ

ֶפׁש  ׁש  -ַלּנֶ ּמֵ ּתַ ה ָיכֹול ְלִהׁשְ ֲעבֹוָדה ְנכֹוָנה ַאּתָ ֲאָבל ּבַ
ֶפׁש ְוִלְגרֹם  ֵדי ִלְגֹאל ֶאת ַהּנֶ ְוָקא ִעם אֹוָתם ָהְרָגִעים ּכְ ּדַ

יַצד?  ית! ַהּכֵ  ִלְרפּוָאה ֲאִמּתִ
ר ְלַמהּות ָהָאָדם... יר ֶאת ֶזה, חֹוֵזר ר' ֲאׁשֶ ִביל ְלַהְסּבִ ׁשְ  ּבִ

תֹוִכי? ֵאיפֹה ַמהוּ ָהָא  ּפֹוֵעל ּבְ ָדם? ִמי הוּא ָה'ֲאִני' ׁשֶ
 ָה'ֲאִני' ַהזֶּה ִנְמָצא?

י ֶהָעִתיד ֲעַדִין לֹא  ּלֹו, ּכִ ָהָאָדם הּוא לֹא ֶהָעִתיד ׁשֶ
ה  י ֶהָעָבר ִהְתַאּדָ ּלֹו, ּכִ הֹוִפיַע... ָהָאָדם הּוא לֹא ֶהָעָבר ׁשֶ

י ְוָאַבד ָלֶנַצח... ָהָאָדם הּוא ֲאִפּלּו לֹא הַ  ּלֹו, ּכִ 'הֹוֶוה' ׁשֶ
הֹוֶוה  יק ְלִהְתּבֹוֵנן ּבַ ָבר ֶנֱעַלם,  -הּוא לֹא ַמְסּפִ ְוַההֹוֶוה ּכְ

 חֹוֵמק ֶאל ֶהָעָבר ָהָאבּוד...
ן? ֵאיפֹה ֲאִני ִנְמָצא?  ָאז ִמי ֲאִני ּכֵ

 האשה החשובה לעי"נ 
  ליבוביץ ע"ה צביב"ר מרים יוכבד  מרת

 כ"א מר חשון תשפ"א
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שהצרה עצמה היא   –צרה ומרירות שיהיה לעם ישראל  
 עצם המתיקות!  

  דעביד    מה    כל    כי  
וכאשר  ,  ביד  לטב    רחמנא  

'תתגלה' להם  יאמינו בה'  
 המר עצמו למתוק. 

צריך   אדם  כל  וכך 
מה   שכל  בלבו  להשריש 
ה הכל  עליו    וא שעובר 

 'טובה' מאת ה'.  
ואף כי פעמים תבוא עליו  
יאמין   כאשר   , 'צרה' 

לטובתו     יראה   שהיא 
  היא   ה'צרה'    כי    בעיניו  
 טוב.  הוא והרע  'צהר',

 פניני התורה)  (אוצרות
 

שמוע   אם  "ויאמר 
ה'  לקול  תשמע 
בעיניו  והישר  אלוקיך 
והאזנת   תעשה 
כל   ושמרת  למצוותיו 
חוקיו כל המחלה אשר 
לא  במצרים  שמתי 
ה'  אני  כי  עליך  אשים 

 (טו, כו) רופאיך"
אל   חולה  בא  כאשר 
הרופא   לו  רושם  הרופא, 
אלמוני   ועשב  פלוני  סם 

 לרפואתו.  
כי   הרופא,  לו  יאמר  עוד 

ולא  לא   זה  דבר  יאכל 
הכל   ועל  זה,  דבר  ישתה 
וישמע   החולה  יסמוך 

 בקולו. 
למרות שאין החולה מבין  
כיצד סם פלוני יביא מזור  
משקה   וכיצד  למחלתו 
פלוני יקרב את קיצו, מכל  
על   סומך  הוא  מקום 
הבקי,   הוא  אשר  הרופא, 

 המבין והמומחה לדבר. 
הנפש.  בתחלואי  גם    כך 

הרופא הגדול, מלך מלכי  
ברוך   הקדוש  המלכים 
מצוות   סדר  לנו  נתן  הוא, 
יועילו   אשר  וחוקים, 

 לרפואת נפשותינו.  
 אף על פי שאין אנו מבינים כיצד מצוה פלונית או  

מקום   מכל  הנפש,  לתיקון  תועיל  אלמונית  חוקה 
דברי  מחובתנו   לקבל 

הוא   אשר  הגדול,  הרופא 
תחלואי   את  יודע  הוא 

י הרפואה  הנפש ואת דרכ
 שלהם.  

התורה:   שאומרת  זהו 
בקול  תשמע  שמוע  "אם 
בעיניו   והישר  אלוקיך  ה' 
שאולי   פי  על  אף  תעשה" 
נראים   הדברים  אין 
כשרים בעיניך, והרי הם,  
בלא   דברים  לדעתך, 
למצוותיו   "והאזנת  טעם, 
הגם   חוקיו",  כל  ושמרת 
כחוקים   בעיניך  שנראים 
"כל   אזי  טעם,  ללא 

שמתי    המחלה אשר 
 לא אשים עליך".   במצרים

זה   כיצד  תשאל:  ושמא 
חוקים   לשמור  אדרש 
את   מבין  אני  אין  אשר 
לכך   התשובה  טעמם, 
רופאך",  ה'  "אני    היא: 

שומע   שאתה  וכשם 
יאמר,   אשר  לכל  לרופא 
מפני שאינך יודע בחכמת  
הרפואה, ואילו הוא יודע,  
רופא   כמו  לך  אני  כן 
לך   טוב  מה  היודע  נאמן, 

 ומה אינו טוב לך.
 ד"א, נחל קדומים) (החי

 

נתן  אשר  הלחם  "הוא 
לאכלה"   לכם        ה' 

 (טז, טו)
קופלמן   יצחק  רבי  הגאון 
זצ"ל אמר: כאן רמוז דרכי  
לפרנסה,   ההשתדלות 
מדגי   משל  עפ"י  וביאר 

 הים.  
הדגים   של  מזונם 
ע"י   הוא  הגדולים 
קטנים   דגים  שטורפים 

 ואוכלים אותם.  
קטן   שדג  מיד  כמובן, 
מרגיש שדג גדול מתקרב  
אליו הוא בורח ממנו בכל  

 רודף    הגדול    והדג    כוחו,  
 אוכלו.  אחריו עד שמשיגו ו

ֶעֶצם יֹוֵצר ֶאת  יָנה. ָמה ּבְ מֹו ַמְנּגִ ַחּיֵי ָהָאָדם ֵהם ּכְ
יָנה? ַהִאם הָ  ְנּגִ יר ַהּמַ ִ ׁשּ ָבר  -ֶרַגע ַהּקֹוֵדם ּבַ ַוֲהֵרי הּוא ּכְ

ַמע! לֹא ִנׁשְ
א  ַוֲהֵרי הּוא עֹוד לֹא הֹוִפיַע! ְוַהִאם,  -ַהִאם ָהֶרַגע ַהּבָ

יב ָלֶרַגע  ה ְלַהְקׁשִ ַנּסֶ ַהִאם ָהֶרַגע ַהּנֹוְכִחי? ֲהֵרי ִאם ּתְ
ִוי  ַמע יֹוֵתר ֵמֲהָבָרה ַאַחת  -ַהּבֹוֵדד ָהַעְכׁשָ ׁשְ לֹא ּתִ

ָמעּות, ' ֵהי', ' ָאה', 'הֹו'! לֹא יֹוֵתר... ה ְוַחְסַרת ַמׁשְ  ְקלּוׁשָ
ּגּון?  ן ַהּנִ  ַמהּו ִאם ּכֵ

ּגּון הּוא  ין ֶהָעָבר, ַההֹוֶוה ְוֶהָעִתיד! -ַהּנִ  ַהִחּבּור ּבֵ
הּו  ֶ יב ֶאת ָהָאָדם... ָהָאָדם הּוא ַמׁשּ ֶעֶצם, ַמְרּכִ ֶזה, ּבְ

אֱ  ֵאינֹו ּבֶ ל, ׁשֶ ֶמת ַקּיָם, ֵיׁשּות ְמֻצְמֶצֶמת ְמאֹוד ֻמְגּבָ
יׁש  ּבֹו הּוא ַמְרּגִ פּוָגה ּוְרָגִעים ׁשֶ ֲאִריְך ּתְ ֶלת, ִעם ּתַ ּוֻמְגּבֶ

ן -ֶמעְנְטׁש'  אֹויס' ָבר לֹא ּבֶ  ָאָדם...-ּכְ
ל עֹוָלם  ִביל ָמה ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשְ ר: ּבִ ְך ׁשֹוֵאל ר' ֲאׁשֶ ְוִאם ּכָ

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם? ֲהֵרי הּוא 'אֵ  ִלים  -ין סֹוף' ּבָ ַוֲאַנְחנּו ֻמְגּבָ
ל ְו'סֹוִפי' ִלְתרֹם  ָבר ָיכֹול ְיצּור ֻמְגּבָ ְמאֹוד! ָמה ּכְ

הּות ָהֵאיְנסֹוִפית?  ּוְלהֹוִסיף ַלּמַ
ֲאִני  ֶזה ׁשֶ ָרה ּבְ ִדּיּוק ֶאת ֶזה, ֶאת ַהַהּכָ ר: ּבְ אֹוֵמר ר' ֲאׁשֶ

לּוי ַאְך ְוַרק בַּ  ל ַוֲחַסר ּכֹוַח ַוֲאִני ּתָ ֶזה ָמה  -ּבֹוֵרא ֻמְגּבָ
עֹוָלם, ַרק ֶאת ַהֲהָבָנה ַהזֹּו! אן ּבָ ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּכָ  ׁשֶ

ֲאִני ֵמִבין ֶאת ֶזה  ׁשֶ ם! -ּכְ ֵ  זֹאת ִהיא ֲעבֹוַדת ַהׁשּ
ֲאִני ֵמִבין ֶאת ֶזה  ׁשֶ ִריָאה! -ּכְ ְכִלית ַהּבְ  זֹוִהי ּתַ

ֲאִני ֵמִבין ֶאת ֶזה  ׁשֶ ׁש ֵמִביא ֶאת  -ּכְ י ֶזה ַמּמָ ֻאּלָה! ּכִ ַהּגְ
אן ִנְבָרא... ָמּה ַהּכֹל ּכָ ָרה ִלׁשְ ּטָ ם ֶאת ַהּמַ ֵ  ֲאִני ְמַיׂשּ

ים ָלֶזה... ה ָלנּו ְמאֹוד ְלַהְסּכִ ׁשֶ ּקָ ָעָיה ִהיא, ׁשֶ  ַהּבְ
הּוא  ה ׁשֶ חּוׁשָ ְך ַמֵהר ַעל ַהּתְ ל ּכָ ר ּכָ ָהָאָדם לֹא מּוָכן ְלַוּתֵ
ּיֵׁש  ל, ׁשֶ ּיֵׁש לֹו ּכֹוַח לֹא ְמֻבּטָ הּוא ְמֻסּגָל ְלַבד, ׁשֶ ֵיׁשּות, ׁשֶ
ר ְוַחְברּוִתי  הּוא ֻמְכׁשָ ִגים, ְוׁשֶ ֵ לֹו ַהְצָלחֹות ְוֶהׂשּ

ֵאר ּוַמְצִליַח... ָהָאָדם ֲאִפּלּו ִנְלַחם ַעל ֶזה,  ָ ְלִהׁשּ
ַעל ְיֹכֶלת, ְולֹא ְלִהזֵָּכר ְלֶרַגע  ל ּבַ ִעיָמה ׁשֶ ה ַהּנְ חּוׁשָ ּתְ ּבַ

ּלֹו... ְבִעי ׁשֶ ֹחֶסר ָהאֹוִנים ַהּטִ  ּבְ
ל? ְוֵאיֹפה  ֲאִני ֻמְגּבָ ֶזה ׁשֶ ָרה ּבְ אן ַהַהּכָ ֶזה, ֵאיֹפה ּכָ ָאָדם ּכָ

ִריָאה? ְכִלית ַהּבְ אן ּתַ  ּכָ
ָהָאָדם עֹובֵ  ִיים ׁשֶ ׁשָ ת ַהּקְ חּום ּוְבָכל ַרּמַ ָכל ּתְ ים, ּבְ ַחּיִ ר ּבַ

י  ָרה ַאַחת ִויִחיָדה: ְלָקֵרב אֹוָתנּו  -ֹקׁשִ נֹוֲעדּו ְלַמּטָ
ִריָאה!  ְלַתְכִלית ַהּבְ

לֹונֹות  ׁשְ ִלי ַהּכִ ִפילֹות, ּבְ ִלי ַהּנְ ִיים, ּבְ ׁשָ ִלי ַהּקְ ָהִיינּו  -ּבְ
ל  ֲאַנְחנּו 'ּכָ ִבים ׁשֶ ְיכֹוִלים', ׁשֹוְכִחים אֹותֹו, חֹוׁשְ

פּוָגה! ֲאִריְך ּתְ ִלים ּוַבֲעֵלי ּתַ ֲאַנְחנּו ֻמְגּבָ  ׁשֹוְכִחים ׁשֶ
ה ָאנּו  ּמָ ִדים אֹוָתנּו ּכַ ָאנּו עֹוְבִרים, ְמַלּמְ ֲעָבִרים ׁשֶ ַהּמַ
ִלים ְלַבד,  ֱאֶמת ְמֻסּגָ ה ֲאַנְחנּו לֹא ּבֶ ּמָ ַחְסֵרי אֹוִנים, ּכַ

ה ָאנּו  ּמָ ַחּיֵינוּ  יםיכִ ִר צְ ּכַ  ...אֹותֹו ּבְ

 האשה החשובה לעי"נ 
 שיחי'  משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגאמרת 

 ג' שבט תשפ"א - יודלביץ
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שהדג  במעיו  רואים  הדג  את  אח"כ  כשפותחים  והנה 
וזנבו הפנימי  בצד  כשראשו  מונח    החיצון   בצד      הקטן 

בלע קודם את ראשו ואח"כ לכיוון     הפה של הדג, כאילו 
ברח  זנבו,  את   הקטן  והדג  מאחר  כי  מתמיה  והדבר 

וכשהגדול  הגדול,  של  לפיו  קרוב  שזנבו  הרי   מהגדול 
זנבו תחילה ואח"כ את ראשו,  משיגו ואוכלו נמצא בולע  

 ואיך זה שראשו בפנים וזנבו בחוץ?
שרדף  י ה  שובההת הדג  את  שבלע  חושב  הדג  אמנם     א, 

האמת אותו דג הצליח לברוח, והוא בלע  לפי  אך    אחריו,
 שה' זימן לו! דג אחר 

כך בדיוק מתנהלת פרנסת האדם, האדם סבור שעל ידי  
ע הרווח ע"י  פעולה פלונית ירוויח ממון רב, ולמעשה מגי

 פעולה אחרת לגמרי שמעולם לא חשב שיצליח ממנה!  
על   אלא  הפרנסה,  את  מביאה  ההשתדלות  שלא  ללמדך 
בדרכים  יפרנסו  וה'  השתדלות  לעשות  מוטל  האדם 

 משלו.  
כך היה אצל המן ששאלו  
בקשו   הם  כי  הוא",  "מן 
בדעתם   עלה  ולא  לחם 
אחר,   משהוא  לקבל 
"הוא   משה  להם  והשיב 
לכם   ה'  נתן  אשר  הלחם 

 לאכלה".  
 (אוצרות פניני התורה) 

 
ולא  בעומר  "וימודו 
המרבה  העדיף 
החסיר  לא  והממעיט 
לקטו"   אכלו  לפי  איש 

 (טז, יח)
רשומות   דורשי  היו  כך 
הפסוק את  ,  מפרשים 

בעניני   המדה  היא  שכך 
שאף   האדם,  פרנסת 
שצריך להשתדל למענה,  
המרבה   אולם 
מדי,   יותר  בהשתדלות 

לא   והממעיט  יותר,  גדולה  פרנסה  לעצמו  מוסיף  לא 
כפי  לקטו,  אכלו  לפי  איש  אלא  כלום,  לעצמו  מחסיר 

 שנגזר עליו, מראש השנה ועד ראש השנה. 
אחד  תלמיד  למד  ברדין,  חיים  החפץ  של  בישיבתו 

 הפליג בשנים ועדין לא הקים את־ביתו. ש
נותן   אינו  מדוע  בפניו  ותמה  חיים"  ה"חפץ  הזמינו  פעם 

 לבו למצוא את זיווגו ולהקים בית בישראל.
השיב התלמיד וטען, כי הוא מחפש שידוך כזה, שחותנו 
שנים   חמש  לפחות  על־שלחנו  סמוך  להחזיקו  יתחיב 

רנסתו,  מזמן נשואיו, כדי שלא יצטרך לעסוק במלאכה לפ
 ויוכל ללמוד ללא הפרעה.  

שנים  כמה  לי,  נא  ושאלו: "אמור  חיים"  החפץ  אליו  פנה 
 אתה משער שיהיו ימי חייך"?  

 

תמה הבחור על השאלה, ואמר במבוכה: "הרי דוד המלך 
ואם   שנה  שבעים  בהם  שנותינו  'ימי  בתהילים  אמר 

 בגבורת שמונים שנה'".  
תתפר אפוא  "וכיצד  חיים":  החפץ  לו  מגיל החזיר  נס 

שלושים ועד שמונים, לאחר שתסיים את שנות ה'קעסט' 
 של חותנך"?  

מאמין,   יהודי  אני  "הרי  ולומר:  להצטדק  התלמיד  החל 
כנים",   ביצי  ועד  ראמים  מקרני  מפרנס  שהקב"ה  ויודע 
ומיד הפסיקו החפץ חיים" ואמר לו בגערה: "ישמעו אזניך 
אתה  שנה  שמונים  ועד  שלשים  מגיל  מדבר!  שפיך  מה 
הקרובות   השנים  חמש  למשך  ואילו  הקב"ה,  על  סומך 

 אינך סומך עליו?!"... 
 

 "וילקטו אותו ... איש כפי אכלו לקטו" (טז, כא) 
זצ"ל, אמר חידוש נפלא,    הגאון הצדיק רבי אלי'ה לופיאן

הרעיון:   על  מבהיל 
לפי   "איש  אומר:  הכתוב 
אכלו עומר לגלגולת" (טז,  
טז) ולאחר מכן (פסוק יט)  
אל   "איש  הציווי:  מופיע 
בוקר",   עד  ממנו  יותר 
כ)  (פסוק  כך  אחר  ומיד 
"ולא   מספרת:  התורה 
ויותירו   משה  אל  שמעו 

 אנשים ממנו עד בוקר". 
שגילו   כפי  אלו,  אנשים 

דתן  לנו   היו  חז"ל, 
היה   ומה  ואבירם. 

להותיר    ה"חשבון" שלהם
מן המן למחר? הם אמרו  
מה   יודע  "מי  לעצמם: 
נאכל   מה  מחר?  יהיה 
מחר, אם, חלילה, לא ירד  
בטוח!  שבטוח  מה  מן? 
מחצית   רק  היום  נאכל 
ואת   שליקטנו  העומר 
נאכל   השניה  מחציתו 

 למחר! ליתר בטחון"! 
בטחון בהשם יתברך  אי אי אי! לא היתה להם את מידת ה

 שיתן להם את אכלם גם מחר!  
השני  החצי  את  ושמרו  עומר  חצי  רק  היום  אכלו  הם 

 למחר... 
ומה אומר הפסוק שלאחר מכן? (פסוק כא) "וילקטו אותו  

אכלו"   כפי  איש  בבוקר  אכלתם    – בבוקר  כמה  פירוש: 
אתמול? חצי עומר? מכאן והלאה תקבלו כל יום רק חצי 

 אכלו"! כפי המידה שאכלתם אתמול. עומר... "כפי  
מכאן   תקבלו  כך  לכם,  שהיה  הבטחון  חוסר  של  בעטיו 

 ולהבא מידי יום ביומו במשך ארבעים שנה! מוראדיג!  
 (יחי ראובן) 

 

 ] ד[ 

 
ֵני  ֶנֶסת ּבְ ַעם ְלֵבית ּכְ ר זצוק"ל ִנְכַנס ּפַ הרה"צ ר' ָאׁשֵ
בּו ֵמַעל  ֻהּצְ ִרית ׁשֶ לּוחֹות ַהּבְ ַרִקי ִטּפּוִסי, ְוִהְבִחין ּבְ ּבְ
ם  ֵ ִקּצּור 'ָאֹנִכי ַהׁשּ ב ּבְ ַלֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ַוֲעֵליֶהם ִנְכּתַ

ְך... -ֶהיָך" -ֶאלוֹ  ִלי ַהֶהְמׁשֵ  ּבְ
ר ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ָאַמר ר' ֲאׁשֶ תּוב 'ֲאׁשֶ לֹא ּכָ : ִאם

ֶקר! -ִמְצַרִים'   ֶזה ׁשֶ
ם ֶאלוֹ  ֵ ְך 'ָאֹנִכי ַהׁשּ י ְלַדְקֵלם ְסָתם ּכָ ִלי ַלֲחוֹות -ּכִ ֶהיָך" ּבְ

י ּבֹו  ּלִ לּות ׁשֶ ֶפׁש  -ֶאת ַהּתְ ה ִעם ַהּנֶ רּות ֲעֻמּקָ ִמּתֹוְך ֶהּכֵ
יַע ִמּתֹוְך הַ  י, ִאם ֶזה לֹא ַמּגִ ּלִ י, ׁשֶ ּלִ ית ׁשֶ ֲחָוָיה ָהִאיׁשִ

י  ּלִ ה ׁשֶ י, ִמּתֹוְך ַהֻחְלׁשָ ּלִ ֲעָבִרים ׁשֶ ָאז ֶזה  -ִמּתֹוְך ַהּמַ
ָעְלָמא! ּבּוִרים ּבְ  ּדִ

י, ּוְבֵאיֶזה 'ִמְצַרִים' ֲאִני  ְעּתִ ֲאִני זֹוֵכר ֵמֵאיֹפה ִהּגַ ׁשֶ ַרק ּכְ
ּלּות ְוָהֶאְביֹונֹות  יר ֶאת ַהּדַ ֲאִני ַמּכִ ׁשֶ י, ֶאת ִנְמָצא, ּכְ ּלִ ׁשֶ

לּות  ֲאִני ֵמִבין ֶאת ַהּתְ ׁשֶ ה ְוֹחֶסר ָהאֹוִנים, ַרק ּכְ ַהֻחְלׁשָ
י ּבֹו  ּלִ ְחֶלֶטת ׁשֶ  ַרק ָאז ֲאִני ַמְמִליְך אֹותֹו ָעַלי!  -ַהּמֻ

הּוא ָאֵכן 'ָאֹנִכי  ר ֵאָליו, ִלְחיֹות ׁשֶ ר ְלִהְתַחּבֵ ַרק ָאז ֶאְפׁשָ
ם ֶאלוֹ  ֵ  .ֶהיָך"-ַהׁשּ

ל א יְנָקא) –ֹור (ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ





זאלל שוין קומען די  
mp3 . גאולה







 

 

 

 

 

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

בשלחפרשת   

936 

16:40 

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

16:57 

" ֹ א יְָכלּו ִלְׁשּת ַמיִם ִמָּמָרה ִּכי  תוַָּיבֹאּו ָמָרָתה וְ
 (שמות טו, כג) "ָמִרים ֵהם ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה

16:57 

 לרפואה שלימה 17:53
 לנוריאל בן אסתר 

שם נמצאים נחש,  -בנוסף סגר עליהם המדבר
ם בימים כתיקונם מישהו היה שרף ועקרב. א

קופץ לתוך הים מחוסר ברירה, היה דינו כדין 
 אדם שמאבד את עצמו לדעת. 

 

אולם כעת הקב"ה אומר למשה רבינו: "ַּדֵּבר 
. אז נחשון (שמות יד, טו) ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל וְיִָּסעּו"

בן עמינדב קופץ לתוך המים ומיד מתחולל הנס 
ַּבּיֹום  ה' וַּיֹוַׁשע: "בניגוד לכל הגיון, שנאמר

. (שמות יד, ל) ַההּוא ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּיַד ִמְצָריִם"
 ישועה היא ביטוי לנס מעבר לגדר הטבע.

 

פעמים רבות נדמה לנו כי על פי חוקי הטבע או 
על פי אומדן השכל, חייבת להיות תוצאה 
כזאת או אחרת. בסוף אנחנו רואים שהתוצאה 

כי זה רצונו של  התחזיות,מושגת בניגוד לכל 
 מי שאמר והיה העולם.

 

אחי יוסף רקמו וחשבו כיצד יגנזו את כל 
חלומותיו העתידות ואמרו "וְנְִרֶאה ַמה ּיְִהיּו 

מָֹתיו" . בפועל ההפך הוא (בראשית לז, כ) ֲח
הנכון. דווקא הם היו אלה שעזרו לו להגיע 
למלכות וסייעו להתגשמות החלומות, בדיוק 

 כנית האלוקית.כפי התו
 

עלינו לדעת ולהפנים שכל מה שקורה איתנו 
 הוא מאיתו יתברך!

 גה'תשפ" שבט י"ג 

 ןַהִהָּגיֹוד ֶנגֶ  - חְּבַׁשּלַ ת ָּפָרַׁש 

18:24 

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

17:50 

להצלחת אברהם גורג'י בן דליה אפרת וב"ב 
 17:50 לרפואת הנפש והגוף של יהודה אריה בן רחל ברכה

18:28 

18:23 

17:00 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב

 רותישמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

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

 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת
 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

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

 

 במהרהזיווג הגון וכשר 
אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי     

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 יפית שרה בת ג'ינה             ט   יאילן בן ג'ולי

 דרור בן סופיה        אנאל חביבה בת שולמית   
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

  נעם בן שרה      דן אסתר בת שולמית טליה ע
 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

 לאה בת תמר
 

 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            

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

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

     ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

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

 קסנש בת דגטורחל ברכה בת פדילה דליה    
חנון     יצחק בן              רונית בת סבריה         
אליהו בן רחל                  רפאל אבידן בן תקווה

    אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            
    יהודה לייב בן אסתר מלכהנעימה בת שרה    

רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית
 איתנה    

בריאות ואריכות   -בת חיהיהודית אסתר פראדל 
 ימים

 

17:53 18:27 

 לאוקמי שכינתא מעפרא העלון מוקדש 
 דליה אפרת בת נעימה ע"הי ימא תלעילוי נשמת מרו

מגלה לנו כי העץ  (פסחים לט.)הגמרא 
שהקב"ה ביקש ממשה להשליך אל תוך 
המים המרים, נקרא בשם 'הירדוף', שהוא 

 עץ שטעמו מר כלענה. 
 

נס בתוך נס, כי מלבד  -הנס היה כפול
שהמים הפכו ממרים למתוקים, היה נס 
נוסף, שדווקא מעץ שאין מר ממנו המים 

 נהפכו למתוקים. 
 

 זאת בניגוד להבנה השכלית ולמציאות
היום יומית שממתקים דבר מר רק על ידי 

 דבר מתוק.
 

תוכניותיו של הקב"ה וחוקי האלוקים בעולם 
שונים הם ובידו לחולל פלאים גם אם הדבר 
נראה לנו כפרדוקס והיפך ההיגיון האנושי 

 הפשוט. 
 

זאת אחת מנקודות היסוד באמונה. חייבים 
להאמין גם בשעות ובמצבים שבהם השכל 

 האנושי נואש ולא מוצא שום מזון ופתרון. 
 

לא פעם האדם מרגיש שהוא נקלע לדרך 
ללא מוצא. בהתאם להבנה האנושית לא 

 נראית שום תקווה באופק. 
 

ל -עלינו להאמין כי לבורא עולם פתרונים. א
אין לנו על מי ר ורב להושיע. עליון, מלך עוז

 להישען אלא על אבינו שבשמיים.
 

כך אנחנו רואים גם בפרשה שלנו. לפני 
קריעת ים סוף, עם ישראל נמצא בתוך 

 "מלחציים". 
 

המבוכה שהם נקלעו אליה היתה נוראה. 
המצרים.  -הים. מהצד השני -בצד אחד

 פניני עין חמד

לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 יצחק בן רבקה ז"ל נע"מוקדש להעלון ולילד אורי חיים בן שלי



 

 

 
 מה הם המנהגים בחג ט"ו בשבט וכן מה סדר הקדימות לגבי הברכות?

 

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

לעטר את השולחן בכל יום ט"ו בשבט הוא יום ראש השנה לאילנות. המנהג ברוב תפוצות ישראל בליל ט"ו בשבט 
. לעניין הפירות: מלבד הבדיקה של פירות האילן ובמיוחד בפירות שבעת המינים, שהשתבחה בהם ארץ ישראל

ום שמח, אין להתענות בו. לא אומרים וידוי תולעים יש לקנות מחנויות שיש להם 'תעודת כשרות'. מכיוון שיום זה הוא י
 ונפילת אפיים.

 

ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה וְֶגֶפן ּוְתֵאָנה וְִרּמֹון, ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל, הם שבעה מינים, ככתוב: "
לכל שאר מיני פירות העץ. כגון . פירות שבעת המינים קודמים לברכה (ופירוש "דבש": תמרים) (דברים ח, ח) "ּוְדָבׁש

שנמצאים לפניו תפוחים ותמרים או שקדים וצימוקים, בהתחלה יברך על אותו מין משבעת המינים ויאכל ממנו. לאחר 
מכן יברך ויאכל ממה שירצה. מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל כתב שאפילו אם אותו המין שאינו משבעת המינים חביב עליו 

ו התפוחים יותר מן התמרים, או השקדים יותר מן הצימוקים, לעולם שבעת המינים קודמים לברך יותר, כגון שחביבים עלי
 עליהם תחילה.

 

כל הקודם בפסוק בשבעת המינים עצמם, קודם לחברו. לדוגמא: התאנה קודמת לענבים, שכן בפסוק היא מוזכרת 
רץ" שבפסוק (ארץ זית שמן ו'דבש'), ואילו ראשונה. תמרים קודמים לענבים, כי התמרים נכתבו שניים אחרי מילת "א

 ולכן התמרים קודמים גם לתאנה ולרימון. (ארץ חיטה ושעורה ו'גפן'),הגפן נכתב שלישי למילת 'ארץ' הראשונה שבפסוק 
 

(לכן מכסים את נמצא משפט הקדימה בברכות שבעת המינים כך הוא: ברכת 'המוציא לחם מן הארץ' קודמת לכל דבר. 
כל דיני הקדימה הם דווקא כששני הקידוש ביין בשבת ויום טוב, לַהראות כאילו אין כאן פת לפנינו בכדי להקדימו). החלות לפני 

המינים נמצאים לפניו והוא רוצה לאכול משניהם. אבל אם שני המינים אינם לפניו, לא צריך להמתין עד שיביאו לפניו את 
 זונות'. המין שקודם לברכה. לאחר מכן ברכת 'בורא מיני מ

 

לחם או עוגה שעשויים מקמח חיטה, קודמים ללחם או לעוגה שעשויים מקמח שעורים, שהרי חיטה נכתבה בפסוק לפני 
שעורה. לאחר מכן בסדר הבא: זיתים, תמרים, ענבים, תאנים, רימונים, ולאחר מכן שאר מיני פירות העץ. ברכה אחת 

 העץ שבדעתו לאכול כעת.שמברך 'בורא פרי העץ' פוטרת את כל סוגי פירות 
 

אם טעה והקדים פרי עץ שמאוחר בפסוק לחבירו, כגון: בירך 'בורא פרי העץ' על רימון, ויש לפניו תאנים, או אפילו בירך 
חוזר לברך שוב. על פרי שאינו משבעת המינים, כגון תפוח, ויש לפניו פירות משבעת המינים, יצא ידי חובת הברכה ואינו 

 ולא מעכב בדיעבד. -שאין משפט הקדימה של שבעת המינים כסדרן, אלא לכתחילה 
 
 
 

 

 
 

באחד השיעורים השבועיים של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין שליט"א, הרב התייחס לנגיף הקורונה שפגע 
באלפי יהודים חרדים לדבר השם. ביניהם ניתן למצוא רבנים, אדמו"רים וראשי ישיבות ברחבי העולם. הרב סיפר 

 יפה הנוראה הזאת על עם ישראל. בשיעורו סיפור מפעים, שממנו יתכן שנבין על מה ולמה באה הצרה והמג
 

כך סיפר: באמריקה ביום כ"ז בניסן נפטר מנגיף הקורונה יהודי בשם הרב קהלני. לאחר הלוויה הוא בא אל הבן שלו 
 ".תדע לך שמגיפת הקורונה באה בעוון הדיבורים בבתי הכנסת!בחלום, ואמר לו דברים מבהילים: "

 

כי אני נזהרתי הוא קיבל רשות לבוא אליו ולגלות לו את זה, הסיבה היא: "האב אמר לבנו שאם ירצה לדעת למה ואיך 
בגלל  -'. 'כוביד''19". האב אמר גם כי לכן קוראים למגפה הזאת 'כוביד בכל כוחי שלא לדבר בבית הכנסת בכל ימי חיי

 הכבוד שלא נותנים לבתי הכנסת ומזלזלים ומדברים שם דיבורי חול.
 

(ויקרא " ירע באותו שבוע שקוראים בו את פרשת קדושים, ששם כתוב: "ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאנִי ה'"הפלא הוא שדבר החלום א
 בוודאי שאין סימן גדול יותר מזה", הרב סיים את דבריו.יט, ל), 

 

כתב שהזהיר מלדבר בבית הכנסת יזכה לכל הברכות שכתובות  (מח"ס 'שומר אמונים')הצדיק רבי אהרון ראטה זצ"ל 
תיקה ש" זה ר"ת: שיבהורה ואף נוטל שכר כנגד כל העולם כולו! בזכות כך יזכה לאריכות ימים כמו שאמרו חז"ל: "בת
 תפילה! שבזכות השתיקה האדם יזכה לשיבה טובה ולאריכות ימים.השעת בפה י
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הּוִפְׁשרָ ה ַמֲחלָ   



 

 

מתכוננים להתחיל בתפילה והתפלא על כך. לכן אמר להן לקום להתעטף בטלית ולהתחיל . הרב חיכה ולא ראה אותם בקרקע או בספר
". רבינו במחילה רבינו, כבודו יושב בעזרת נשיםבתפילה. הנשים מרוב בושה שתקו ולא ענו לרבינו דבר, עד שבא אליו איש אחד ואמר לו: "

 הכנסת. -תיכף ומיד קם ונכנס פנימה לעזרת הגברים בבית

שנפטר מר דוד מאדאר (אחד מנכבדי העיר וגביריה), בנו חויתה רצה לעשות איזה מצווה מיוחדת לעילוי נשמת אביו. הוא הלך אל הרה"ג כ
רבי מרדכי אמייס הכהן זצוק"ל (התמנה בסוף ימיו לרב הראשי בתוניסיה) וביקש ממנו למצוא לו איזה תלמיד חכם להיות מחזיק שנה אחת 

 בשביל מור אביו. 
 

ר' מרדכי אמר לו: "אני בוחר לך את התלמיד חכם היותר חשוב בעירנו, הוא רבי אברהם בנו של רבי כלפון", וכן היה אחרי שדיבר איתו 
 ואמר לו: כשהשנה הסתיימה, רבינו הפסיק להזכיר את שם הנפטר. באותו לילה ממש המנוח דוד מאדאר ז"ל בא לבנו בחלוםהסכים. 

 ". ת סעודתי כרגיל?למה לא הבאת לי היום א"
 

בוודאי כוונתו היתה על שהפסקת את המחזיק, השכם בבוקר הוא הלך וסיפר את חלומו לר' מרדכי אמייס הכהן. כשהרב שמע זאת אמר: "
הבן אמר לו: "אם כן, אמור נא לרבי אברהם שימשיך עוד שנה". וכך ". הצדיק, שלמד לעילוי נשמת מור אביך ועשה לו נחת רוח גדולה

 היה. 

אחד הלילות, אחרי שכל אנשי הבית עלו למיטתם לישון, רבינו נשאר עוסק בלימודו. רבינו התקשה באיזה עניין וטרח רבות להבינו ולא עלה ב
יצב מולו בחדרו. הוא ביאר לו את העניין שהתקשה בו ונעלם. רבינו בידו. בעודו טורח ומעיין כדי להבין את הדבר, והנה הוא רואה איש אחד נ

 כשראה זאת, נבהל מאוד ותיכף עלה על מיטתו לישון כשגופו רועד. 
 

אשתו כשראתה כך שאלה אותו: "מה קרה?". אבל רבינו לא רצה לספר לה על כך דבר. היא המשיכה והפצירה בו מאוד שיספר לה על מה 
בסיכומו של עניין רבינו סיפר לה כל העניין והזהיר אותה מאוד שלא תגלה את זה לשום אדם. ואכן, רק לאחר פטירת  ולמה כל החרדה הזאת.

 רבינו, הרבנית סיפרה זאת.  
 

(ראש כולל נתיב בנימין, הרה"ג ר' אברהם  בניו: (בת הצדיק ר' בנימין יונה).מרת יוכבד  אשתו:מרת סרח.  אמו:ר' יוסף.  אביו:
  (משגיח רוחני בבית הילדים בלומנטל).ר' אריה  בהלכה), רב קהילת ישועה ורחמים בירושלים. מחבר סדרת הספרים 'אורך ימים'

(מגיד מישרים מרבני שכונת גוש שמונים הרה"ג ר' אבנר אליסון  (מו"צ ומורה הוראה לרבים),הרה"ג ר' יהודה נתנאלי  חתניו:
הגאונים מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א,  מרבותיו:. (מורה הוראה ומרבני עיר הקודש ביתר)פורת -, הרה"ג ר' שמואל בןירושלים)

 מרן הגאון ר' יהודה צדקה זצ"ל, מרן הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, מרן הגאון חכם יוסף עדס זצ"ל.
שר מיוחד במינו נרקם בין רבינו לבין מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. הקשר נרקם עוד בצעירותו של מרן, כשהיה מוסר שיעורים בבתי ק

מעשה טמיר נכרך בקשר זה, כפי שסיפר מרן  .'אהל רחל' ו'שאול צדקה'. בהמשך התנהלה ביניהם חליפת מכתבים הלכתית ענפה הכנסת
 רבינו זצ"ל בעצמו לבני ביתו. כשהתגורר ברחביה היו במרפסת אדניות שבהם בשמים שמרן היה מברך עליהם בשבת. 

 

אחרי פטירתה של הרבנית לא היה מי שישגיח על הבשמים  .ה גם מסייע בדברהרבנית מרגלית ע"ה היתה מטפלת בזה, וחכם מנשה הי
שהיו באדניות. הם התייבשו ולא היה למרן הרב עובדיה בשמים לברך עליהם. הרבנית מרגלית באה לחכם מנשה בחלום ושאלה אותו: 

הולך לתקן את הבשמים שלו?!". חכם מנשה "למה אתה ישן לבטח? למה אתה לא דואג לרב?! הוא צריך לברך מאה ברכות ולמה אתה לא 
 התעורר בבהלה. מיד בבוקר בא לביתו של מרן וסיפר לו את דבר החלום וטרח לטפל בבשמים.

צעירותו היה לו קושי פרנסה. בכל זאת בשביל מצוות אתרוג ולולב, סכך ומצות שמורה היה קונה בעין טובה. היה עושה את ליל הסדר ב
ורר את כולם ומוחה כף. וכן ליל ר"ה, לא זכור לבני המשפחה שהרב הקפיד כלל בשולחן השבת או יו"ט בצעירותו בשמחה. מספר, דורש ומע

 ועד זקנותו.
כל חג פסח וסוכות הרב ארגן מסיבות עם פרסים לילדים בהשתתפות כל רבני העדה. הרב יהודה צדקה זצ"ל, הרב בנימין גרג'י זצ"ל, מרן ב

יבדל לחיים טובים הרב צבי סימן טוב שליט"א. הופעת הרבנים והדרשות עם המסיבות וחלוקת הפרסים והמתנות רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ו
השרו ועשו אוירה של יראת ה' על כל הנוכחים רושם ותודעה לחנך את הבנים ולשלוח לת"ת וישיבות. הדרשות והמעשיות שיצאו מלב טהור 

 והבינו שצריך לחנך את הבנים בישיבות והבנות בבית יעקב.של החכמים מצאו מסילות ללב השומעים שקיבלו 
רב השפיע על ההורים של הילדים שילכו לישיבות עד שההורים הסכימו. לפעמים היה צריך לבקש ממרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל שיתערב ה

קבלו. בנוסף היה עליו לעמול ולהשיג בנושא וישפיע על ההורים. לאחר מכן הרב נסע איתם לישיבה ולא עזב את המקום עד שידע שהם הת
 תשלום על כל תלמיד בפנימיה. 

 

פעמים שהיו שולחים לרב מכתב שאם לא ישלם את הפיגור של כמה חודשים הם לא יוכלו להמשיך ולהחזיק את התלמיד ורבינו היה 
רב הסתובב כדי להתרים ולשלם את מתרוצץ כדי לסגור את החוב. אפילו כשהרבנית ע"ה היתה קרובה ללידה ואפילו בשעת הלידה. ה

 החוב. באותם הימים עדיין לא היה טלפון ועל כל דבר הרב היה צריך להתרוצץ ממקום למקום.
 

 

 (הסיפורים מעובדים מתוך קובץ 'פרי צדיק'. הביוגרפיה מעובדת מתוך מאמר שערך הנכד אלעזר יונה הי"ו)

. כשהיה כבן שלושה )1928(נולד בשנת ה'תרפ"ח באפגניסטן  -חכם מנשה יונה זצ"ל
שבועות בלבד אימו נפטרה. במשך כל השנים פעל רבות להרביץ תורה בקרב בני הנוער 

הרב פתח  )1955(בשנת ה'תשט"ו  .וחינוך בדרך התורהולהקים עבורם מסגרות לימוד 
תהילים לילדים בשבת קודש בשם חברת תהילים ומוסר 'קול רינה'. בשנת ה'תשי"ט 

ייסד יחד עם רבני העדה ורבה של יהדות אפגניסטן הגאון רבי צבי סימן טוב ) 1959(
בשנת  .)(כשעתיים בכל ערבשליט"א את ישיבת 'תפארת יוסף' לנערים בשעות הערב 

, ייסד שיעור לבעלי בתים כל לילה בבית הכנסת 'ישועה ורחמים'. השיעור )1960(ה'תש"כ 
כיום בנו  (רב העיר בת ים).הועבר על ידי ר' ישר דדש בהמשך ע"י הגאון ר' יוסף בר שלום 

הגאון ר' אברהם יונה מעביר את השיעור. פתח שיעורים נוספים בשבת בהלכה טור 
ום ממשיכים. שיעורים אלו נמסרו על ידי חכמי ירושלים ובהם הגאון יוסף שעד הי-ובית

 רבי יוסף בר שלום זצ"ל והגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל. 
 

) 1973(הוקם ארגון מורשת יהדות אפגניסטן. בשנת ה'תשל"ג  )1930(בשנת ה'תר"צ 
רבינו מונה לעמוד בראשו. תפקיד אותו מילא עד יומו האחרון בהחזקת שיעורי תורה 
לבעלי בתים מדי שבת ויום חול. מידת החסד אצל הרב כל הזמן. רבים פקדו את ביתו 
בעניינים שונים. הרבנית היתה צריכה להמתין לפעמים זמן רב בחדר השני עד שתוכל 

היו מעטפות ורובם היו עניינים של הציבור.  להיכנס ולקחת את מה שצריך. ליד מטתו
הרב עסק בחסד של אמת והיה עושה בזריזות ומסדר לכבוד הנפטר. פעמים כשלא היה 
למשפחה לתת כסף או צ'ק, הרב היה נותן צ'ק עירבון משלו שלא יתעכב. לאחר מכן 

 כשהיה להם הם החזירו לו. 
 

שתפילת ערבית במוצאי שבת קודש מסר שיעורים בבית הכנסת 'ישועה ורחמים'. הקפיד 
יהיה בזמן ר"ת. גם בחודשים האחרונים לחייו כשהיה חלש לא ויתר על השיעורים. 

ועמד בקשרים  ,מדמויות ההוד של ירושלים של מעלה. הסתופף כל ימיו בצל החכמים
הדוקים עם מרנן חכמי ישיבת פורת יוסף ובהם מרן הגאון חכם יהודה צדקה, מרן הגאון 

ציון אבא שאול, חכם יוסף עדס וחכם יהודה מועלם זצ"ל שחיבבו והוקירו אותו  חכם בן
י"ד שבט -ייסורים רבים היו מנת חלקו. שיכל שלושה מבניו בצעירותו. נפטר ב .מאוד

שנים. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה. ציונו בבית החיים  74-. חי כ)2002( ה'תשס"ב
בירושלים .סנהדריה
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שבת אחת הוא החליט לעשות מעשה. הוא התגבר על 
טבעו. הוא קם לפני קריאת התורה, עלה על הבימה וביקש 

 להביע את מחאתו.
 

שתקן מטבעו האזינו לדבריו כל המתפללים שהכירו אותו כ
בדרך ארץ. הוא פתח ואמר: "הרי אנחנו בניו של בורא 

 עולם. כל אבא רוצה לדבר עם בניו". 
 

"אבל אם אנחנו חלילה מדברים בשעת התפילה וקריאת 
התורה, הרי אנחנו במעשינו עושים מסך שמבדיל בינינו 

 לבין אבינו שבשמיים". 
 

עולם לדבר עם בניו. -"אנחנו במו ידינו מונעים מאת בורא
אנחנו גורמים במעשים שלנו צער גדול ונורא לשכינה 

 הקדושה". 
 

"על כן אחי ורעי, הבה נחוס על כבוד אבינו אב הרחמן. 
נשתדל להיזהר מעתה שלא לדבר כלל בעת התפילה 
וקריאת התורה. על ידי כך יוכל אבינו אוהבינו לדבר איתנו 

 ולהאזין לתפילות שלנו". 
 

כך האיש דיבר. דבריו היוצאים מהלב ברגש עז עשו רושם 
חזק ונכנסו בלב השומעים. הם החליטו להישמר 
מדיבורים. ואכן במשך כל קריאת התורה ותפילת מוסף לא 

 נשמע אף אחד מדבר וכבוד שמיים התגדל ביותר.
 

למחרת השבת, ביום ראשון הטלפון שלו מצלצל. הוא 
ים את השפופרת ואמר: "הלו?". הוא הופתע מאוד הר

 לשמוע את הקול של בתו: "אבא, מה נשמע?"... 
 

התרגשות עצומה אחזה בו. שמחתו היתה גדולה מאוד! 
עשרה -לשמוע את בתו מדברת איתו, אחרי שיותר משלוש

 דבר שהיה בבחינת נס של ממש.  -שנים לא דיברה איתו 
 

. היה עליהם להשלים הם דיברו ביניהם במשך זמן רב
פערים של שנים ארוכות, בהן לא דיברו אחד עם השני. 

 לאחר מכן האב שאל את הבת:
 

"אמרי נא לי, מה קרה שהחלטת לחֵדש את הקשר בינינו? 
אני כבר כמעט התייאשתי מלשמוע את קולך אחרי כל 
המאמצים שעשיתי ולאחר שחלפו כל כך הרבה שנים. 

 ?"אמרי נא לי כיצד קרה נס זה
 

אבא, אני לא יודעת להסביר, אבל בתו אמרה לו: "
אתמול בשבת קודש בשעת הצהריים תקפו אותי 

בקושי געגועים עזים אליך עד שכמעט יצאתי מדעתי.
 ". הצלחתי להמתין עד היום להתקשר אליך

 

כששמע את דבריה, הוא הבין היטב מה פעל לעצמו בזכות 
העובדה שהתגבר על טבעו הביישני וזכה במעשהו 

 להרבות כבוד שמיים.  

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

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

 

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

 העולם, ימצא שהם גרועים הרבה יותר מעם ישראל.
 

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

 בבית תיפלתם אינם מדברים.
 

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

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

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

 ...שמקטרג
 

' על המאירלהלן סיפור מופלא שמעובד מתוך גיליון '
חשיבות העניין: רבי מאיר צוויבל שליט"א סיפר: שמעתי 
מאדם נאמן מעשה נורא ששמע מפי בעל המעשה שעובד 

 איתו וסיפר לו דברים כהווייתם. 
 

פעם נוצרה מתיחות קשה בינו לבין בתו מסיבה כלשהיא. 
המצב הגיע לידי כך שהיא הפסיקה כל קשר איתו והם לא 

 דיברו ביניהם כלל. 
 

שער את צערו של האב, שהבת שלו, בשר מבשרו, ניתן ל
מתרחקת ממנו. הוא כמובן השתדל מאוד ליישר את 
ההדורים כדי שבתו תדבר איתו, אבל זה לא הועיל. הנתק 

 היה חמור והיא סירבה לשוחח עם אביה.
 

התסכול שלו היה עצום! אבל הוא לא הצליח בשום דרך 
רך אפשרית שהבת תסכים לדבר איתו. הוא ממש ניסה כל ד

 כך חלפו שלוש עשרה שנה! אבל ללא הועיל.  -
 

בבית הכנסת שבו נהג להתפלל, היו אנשים שהירשו לעצמם 
לדבר ל"ע בעת התפילה. הדבר הכעיס אותו מאוד כשראה 

הכנסת -שיש אנשים שאינם נזהרים בכבוד בוראם ועוד בבית
 ובשעת התפילה. 

 

ז למחות  אבל מכיוון שהוא ביישן בטבעו, הוא לא העי
באותם אנשים או לעשות דבר מה אחר לתיקון המצב. הוא 
ישב על מקומו בדומיה, כשצער בליבו על כבוד שמיים 

 שמתחלל על ידם.
 

תַהְּכֶנסֶ -תְּבֵביה ְׁשִתיקָ   

    ז"ל ולד יחיא בן יוסףל   הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                        הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל                   מאיר מורד בן שושנה ז"ל        ל פואד אברהם בן רג'ינה ז"                              ז"ל   אליהו אליאס בן אלגריה       רחמים בן רחל ז"ל                         
 מאירה בת יפה ע"ה              ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                 יצחק יצקן בן רחל ז"ל                                        שמואל בן רבקה ז"ל   ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל

   אביגדור בן ג'ולי ז"ל               ם בן דבורה ז"ל             ימראברהם בן יונה ז"ל                                                                              ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
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 בן מישא אסתר ז"ל                       ז"ל  יעקב בן אסתר                                                         ע"ה     סוליקה בת עישה     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                אריה בן מרים ז"ל                               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                 

ע"ה מסעודה בת רחמהשרה בת נרקיס ע"ה                  אילנה (מחרוזה) בת שרה ע"ה                                                                  עפאת בת השמת ע"ה          ז"ל                       מסעוד בן יקוט 

 לע"נ

 תנצב"ה
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  " " לח לח ש ש ב ב פרשת "פרשת ""

  [יג, יז].  "ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם"
הפרנסה  -כל של  משמים, אמונה    –כולה  היא  שהפרנסה  להאמין  בלי  בפרנסה  להתעסק  אפשר  אי  היא.  חיים                  באלוקים 

  שמים, הרי שגם הדרכים לעסוק בה, צריכות להיות נטועות באמונה תמימה זו.על כל מה שכרוך בכך. ואם פרנסה מ
ממצרים, ישראל  פלשתים.   כשיצאו  ארץ  דרך  או  המדבר,  דרך  להוליכם  האם  הקב"ה  חשב  חיים,  החפץ                       אומר 

  : חלקו בונה, וחלקו סותר, בשתי האפשרויות.והספק היה שקול
יו שאם  הוא,  פלשתים,  שבדרך  החיובי  דרךלהצד  מי  יכם  מארץ  להם  יהיה  היא ושבת,  הסכנה  גיסא,  מאידך  אבל  לאכול;  ה 

? ומי זה יערוב שלא יתערבו בין הפלשתים, לכוולטומאה י"ט שערי טומאה יצאו  ם, שהלא ממייטמעו בין הפלשתי גדולה לבל  
  ואז לא ירצו לקבל את התורה בהר סיני?

ולו שם,  אין  טומאה  וסתירה.  בנין  גם  יש  המדבר,  בדרך  זה, מאידך,  לעומת  אבל  זרה;  עבודה  גיעולי  שם  יימצאו                       א 
  ימצא להם לחם ובשר במקום שכזה? ארץ לא זרועה, ומאין יהמדבר הוא 

הטמשעד   פלשתים  ארץ  דרך  להנחותם  ולא  הטהור,  המדבר  בדרך  להוליכם  שכדאי  הקב"ה  החליט                       אה, לבסוף 
  שערי הטומאה. מאחר ויש סכנה פן יבולע להם מטומאת הפלשתים, אחרי אשר ניצולו ממ"ט

  החיות את עצמם בארץ לא זרועה? פשרות לאלא שעכשיו התעורר השאלה, מאין יתפרנסו, וכיצד ימצאו א 
ילכו שוב שלא    –קר  ועל כך התשובה היא פשוטה מאוד. הקב"ה יעשה להם נס, וייתן להם מן במדבר, לחם מן השמים, העי

  מטומאה לטומאה, ויתערבו בין הגויים. 
גם אם יש בה,  אלה האומרים שה  ומכאן תשובה לכל אה ופריצות, וכו', בפרנסה זו, משום טומם נאלצים להתעסק בפרנסה, 

יתה להם אמונה בפרנסה משמים, הם לא היו מפרשתנו נוכל ללמוד שאם הי  באומרים 'הרי אנחנו עושים זאת לשם פרנסה'...
זה   שיהיה  אפילו  מהם,  נוחה  אינה  חכמים  שרוח  למקומות  עצמם  פרנסה.מכניסים  כך   לשם  כל  נס  עושה  הקב"ה  אם  שהרי 

הש מן  לחם  עמו  לכל  ומוריד  מצוותיו גדול  שישמור  מי  של  מחסורו  כל  את  ולספק  לפרנס  שיוכל  וכמה  כמה  אחת  על  מים, 
  ילך אחרי ההבל. וחוקותיו, ובלבד שלא 

מידה בעסקים כאלה ואחרים, מכל זה נוכל ללמוד שיש ביד האדם לסמוך על השי"ת בענייני פרנסתו, ולא יתאמץ יתר על ה
  דאי אין הקב"ה דורש מן האדם שיעביר את חייו בדרך כזו. עד כדי כך שלא יישאר לו פנאי ללמוד. כי בוו

ב  בעיר  מופלא  למעשה  ראיה  עד  היה  בפרנסה  הבטחון  שבעניין  סיפר  גריינימן  אחים, הגר"ש  שני  כאשר                      יאליסטוק, 
  עשה שהיה כך היה. ו בעניין מסחרם. ומסוחרי יערות, באו אל החפץ חיים, לשאול בעצת

בעוד היו עסוקים במכירת העצים שכבר כרתו ויחו מכך סכום כסף גדול. והנה,  בשותפות והרושני האחים הללו קנו יער גדול  
אל הגיעה  נוספת,  לכריתה  רב  זמן  החוזה  לפי  להם  נשאר  ועוד  זה,  הצעה  ימיער  גם הם  הסיכויים  כל  שלפי  חדש,  יער  לקנות 

  ממנו היו צפויים להרוויח הון רב.
הי את  גם  לרכוש  סירב  האחים  מן  עאחד  שכל  עימו  ונמוקו  וטעמו  החדש,  הראשון,   וד ער  היער  בעניין  עסוק                       הוא 

   סקה הזו.אין בדעתו להיכנס לעסקים חדשים. לעומתו, האח השני היה תקיף בדעתו לבלי להחמיץ גם את הע
  עשו. טענותיהם לפני הח"ח, וכפי שיאמר כך יחליטו האחים להגיש ה

ה להם  השיב  לפניו,  הצדדים  ביכשהציעו  אין  וכי  כאלה,  בעסקים  ומושג  ידיעה  לו  שאין  להם.כולתח"ח  לייעץ                        ו 
  לן: הלוהשיב כד יסכיםרק אחרי שהפצירו בו מאוד, ואמרו לו שפסיקתו תמנע את המחלוקת ביניהם, ה

מלאה יין, וכשהיה צריך חבית  א בן נביא, אבל אספר לכם מעשה וממנו תלמדו וכן תעשו. לאיש אחד הייתה  , וללא נביא אני
  זמן מסוים. -יתה, והיין יצא משם בפסקלהוציא ממנה מעט יין, פתח את הברז היחיד שהיה בתחת

  ך ייצא היין במחצית הזמן., וכו להתקין ברז נוסף בחביתץ להיה שם "פקח" אחד שכשראה את מעשהו של בעל החבית, ייע 
י עתה, הייתה מסייעת בעדי להוציא יין מן החבית במידה גדולה יותר מאשר ו בעל החבית ואמר: לו עצה זו שיעצת להשיב ל

אם   אבל  המחוכמת,  כעצתך  עושה  הייתי  מכילה,  כךהחבית  לא  לפ  מהל,  המצב  נוסף?    תוחלי  ל-ברוךברז  יש  פנאי,   יהשם 
  היין מהברז היחיד. המתין עד שייצאואוכל ל

כמוה כעשיית ברז סקה על היער החדש,  חים השואלים הבינו מכך, שחתימת העקדישא מראדין. הא-כה היו דבריו של הסבא
מ להם  שנקצב  מה  את  רק  אלא  להרוויח  יוכלו  לא  מקרה  בכל  כי  בחבית,  כך. נוסף  כל  להתאמץ  להם  חבל  ולכן  שמיא,                     ן 

  ש.דיהם מהעסק החדוכך עשו, ומשכו את י
לספר,   גריינימן  הגר"ש  החפץ כעבור שנתיים, ממשיך  לי שהיה זה מופת ברור של  האחים, ונודע  מסעיי באחד  בדרך  נפגשתי 

  כושו!חיים, כיוון שהסוחר שקנה את היער, הפסיד בעסקה זו את כל ר
הג מרן  שדודו  סיפר  זצ"ל  שך  הגרא"מ  שמרן  כאן  נזכיר  פרנסה,  בענייני  עסקנו  זצ"לואם  מלצר  מאמר   רא"ז  את  לצטט  נהג 

מעניק   שהשי"ת  כך  על  שהוא חז"ל  היין  את  מהשי"ת  מקבל  השיכור  וגם  קוריו,  את  יטווה  מהם  החוטים  את  עכביש                     לכל 
   זקוק לו.

צריך לדעת שאם  קטנה, וחושש שהקונים לא יגיעו אליו,    המטבאותה מידה, נהג ר' איסר זלמן לומר, גם מי שפותח חנות בס 
  לקנות. ךה זו, וכשיראה את החנות ייזכר שצריעשה הקב"ה שהקונה יתעה בדרכו ויזדמן לסמט' על פרנסתו, ייתפלל לה

  תו. שיעורים טובים ומוצלחים, ועל ידי כך ימצא את פרנסהדין כאשר לראש ישיבה, שהקב"ה בא ומסייעו לומר -והוא
כוח של  דשמיא  מהסיעתא  שלבד  הרי  -נמצא,  תורה,  להרבצת  הקשהעוהציבור  במלאכת  צריכסקים  שיזכו ודש  לדעת  ים 

  . (ברכי נפשי) א גם מצד העזר שיהיה להם בכך לפרנסתםלסיעתא דשמי
  

נא לשמור על קדושת העלון                   
   אין לקרוא בשעת התפילה.

 מומלץ לקרוא בשולחן שבת!

 עובדיה יוסף בן ג'ורג'יהר'  רבנו הגאוןולע"נ מורנו 

 הי"ו.  בנימין בן מרים ת דיאנה הי"ו,  הי"ו,  מיכל אפרת חיה ב   אסנת בת אסתר,  הי"ו, מרדכי בן שרה הי"ו  מרים בת קטיהי"ו,   תקווהתי בת מונירה הי"ו, אסנת בת  גי ואת  לרפ



  [טז, ד]. רכב מן השמים."לחם מן השמים"  
, הינו תלמיד חכם מופלג השקוע ראשו מ.  אברך יקר בשם אברהם  :בשנת תש"פ   בעיר חולוןהמפעים שלפנינו התרחש  מעשה  ה

ואביון,  עני  שהינו  מכיון  אך  רכב,  להחזיק  נאלץ  הוא  לעיר,  שמחוץ  לימוד  למוסדות  ילדיו  הבאת  לשם  בתורה.                      ורובו 
  מקרטע, מעלה עשן ופיח, ומנועו השמיע קולות אימה. היה רכב ה רכש רכב מדגש ישן נושן.

ברכב  שבועמידי   גמילות חסדים מופלאה; הוא אוסף  ואברהם משתמש  צדקה מנדיבים, רוכש בערב שבת סלי שבת    לעשיית 
  נוסע לחלקם לעניי העיר. במזון משובח ומגדנות, וכאשר רכבו מלא באותם סלי חסד, הוא  מלאים וגדושים
במ טבעי,  מחלונותיו באופן  אחד  וגם  נשברה,  שלו  האחורית  ש...השמשה  עד  ויותר,  יותר  והתבלה  הלך  הישן  הרכב  הזמן  שך 

  'נתקע' ונותר פתוח... 
היתה מקפיאה ובלתי נסבלת. כדי לסתום את הנקבים,  והנסיעה בש אל תוך הרכב, כךבימי החורף הסוערים, גשם ורוח חדרו 

  , על ידי סרט הדבקה חזק. עביםיריעות ניילון  אברהם היה מדביק לרכבו
אברהם   במיוחד.  סוער  היה  האוויר  מזג  אחד,  שישי  בחולון.   הגיעביום  ישעיהו  שברחוב  מנחם'  'טהרת  מקוה                        אל 

ו יצא  הטבילה  הנלאחר  את  העיפה  החזקה  הרוח  כי  מכוניתו.  יהבחין  את  העוטפים  שילונים  כדי  לתוך  חזרה,  ניסה  הדביקם 
  . את דרכו אל המקוה בנסיעה ברכבושעשה  חבירוצ. ראובן  ראה את

הצליח.  לא  אך  למוכרו  שניסה  השיב  ראובן  הישן?".  רכבך  עם  עשית  ושאלו: "מה  חדש,  ברכב  נוסע  שראובן  הבחין              אברהם 
ראובן הסכים. עלות הרכב הישן שלו   כספים".  ררעיון בשבילך", הציע אברהם, "אולי תתן את הרכב לעני, בתור מעשלי  "יש  

  הסתכמה בכארבעת אלפים שקלים, ואת הסכום הזה התכוון לנכות מחיוב המעשר כספים שלו. 
הוא  המעשר'  'רכב  שאת  היא  אברהם  שכוונת  בטוח  היה  העלוב,  רכבו  לנוכח  אברהם  של  הגדולה  במצוקה  שהבחין  ראובן, 

ברהם חייג במכשיר הנייד שלו אל יהודה, אחד מעניי השכונה, שלאחרונה א  -רוצה לעצמו. אך כאן נכונה לו הפתעה מדהימה  
  רכבו יצא מכלל שימוש, וסיפר לו בהתלהבות: "יש כאן נדיב צדיק שמוכן לתרום את רכבו..."

ילדיו  בהבאת  רבות  לו  יסייע  הרכב  כי  לציין  והוסיף  והודאות,  ברכות  ראובן  על  הרעיף  יהודה  המרנינה,  הבשורה  לנוכח 
  ות התורה ולהגעה מהירה יותר לבית המדרש וכו'. למוסד

סיכמו   ויהודה  ראובן  הרכבובכן,  בעלות  העברת  ואודות  אברהם: ,  בפני  תמיהתו  את  ראובן  הביע  נותקה,  שהשיחה             לאחר 
"וכי אינך צריך רכב לעצמך, מדוע החלטת להעביר את הרכב לאחרים?!". תגובת אברהם היתה: "בוודאי שאני זקוק לרכב, 

  ...". בוערת אצלי לא פחותהעני, שאין לו כלל רכב,  ידידיצוקתו של אבל מ
ה הוויתור  מעשה  לנוכח  נדהם  חבירו  אצילראובן  גשמים,של  לתוכו  שחודרים  ישן  כה  ברכב  נוסע  הוא  גרוטאה,  ;                   ממש 
  בדרך אליו, הוא מחליט באדיבותו להעבירו לאחרים...  וכעת שמפתחות הרכב של ראובן היו

  יאומן...  -היה בבחינת הלא ,מה שהתרחש עכשיו ...מר. למעשה כאן הוא רק מתחיללא נג עדיין סיפוראך ה
  שמו. ש. איש עסקים נודע לשם טוב, ניסים  -פתאום מגיע למקוה ברכבו יהודי יקר נוסף 

רכב החדש בירכו ואיחל לו שההוא  ראובן הבחין כי ניסים, שלומד עמו בחברותא מידי בוקר, נוסע ברכב מפואר מדגם חדיש.  
    .ישמש לו לתועלת ולברכה

שלך?" הישן  המשפחתי  ה'פורד'  רכב  עם  עשית  ניסים"מה  את  ראובן  שאל  ש  הלה.  ,  להעמידוהשיב                      למכירה,   בכוונתו 
ראובן   לו  הציע  המרופטת[וכאן  מכוניתו  בעטיפת  ועוסק  אברהם  עומד  עדיין  לאברך ]כשלצידו  הרכב  את  תתן  שלא  : "מדוע 

  כספים? הוא ישתמש ברכב להבאת ילדיו לתלמודי תורה ולעשיית חסדים...". עני, כ...מעשר 
והגיב: "עשיתי   לעצמו כמה שניות  הרהר  האחרונה  חשבון של רווחיי  השבועניסים  התקופה  חייב סכום ו,  בכל  התברר שאני 

פלא   זה  וראה  לצדקה.  שקלים  אלף  עשרים  שלי!  -של  הישן  הרכב  שווי  ממש  זקוק   ...זה  שכה  אברך  אותו  אפוא  מיהו 
  "הנה הוא לפנינו" הצביע ראובן על אברהם...  - לרכב?..."

שאברהם שהחליט לוותר מה מרגש להיווכח,  ניסים שלף לאלתר מכיסו את מפתחות מכונית ה'פורד', ומסרם לידי אברהם!  
  פי חמש!! פלאי פלאים! פני כמה רגעים על רכבו של ראובן, זכה כעת, בהשגחה מופלאה, ברכב יקר לאך 

מתאים ( זמן  למצוא  התקשו  ולכן  מאוד,  ועסוקים  עמוסים  אנשים  שניהם  וניסים,  אברהם  מדהים:  המשך  יש  לסיפור  אגב, 
אחיו של ראובן   ,להיפגש לאחר השבת על מנת לבצע את 'העברת הבעלות'. לפתע, מגיע אל המקוה צדיק רביעי... אסף צ. שמו

הרי  ב'משרד  עובד  הלה  האחרונות, הנ"ל.  בדקות  למקוה  בכניסה  שאירעה  המסעירה  ההתרחשות  אודות  וכששמע                    שוי', 
פנה אל ניסים ואברהם ואמר: "תוכלו להיות רגועים... תעבירו לי את כעת הפרטים הנחוצים, אדאג בע"ה מיד ביום ראשון 

  ) בבוקר לבצע עבורכם את העברת הבעלות..."!
הם ורעייתו שאלה מעניינת; הנה לאחר שקיבל את הרכב מניסים, חשב אברהם בעקבות המעשה המרגש, התעוררה אצל אבר

  שלנוכח מצוקתו הכספית, אולי כדאי שימכור את הרכב וירכוש בחצי המחיר רכב פשוט יותר, וכך יזכה ביתרת הכסף.
  ", טענה. בהשגחה כל כך מופלאה לא כדאי למכור...לידינו רכב שהגיע " .אלא, שאשתו הביעה מורת רוח מהרעיון

  לבקשת אברהם, הצענו את הוויכוח בפני מו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א. 
יש "מזכרת" של השגחה פרטית, וגם על ידו זוכרים את חסדו   רכב הזהתגובת רבינו היתה: טענת האשה נכונה בהחלט! שכן ב

זיכרון והמחשה ליסוד שהמוותר לאחרים לא יפסיד   ן, ברכב זה ישכמו  כו.  ִליֵרָאיוטובו של הבורא יתברך, שמשלם שכר טוב  
  לעולם, אלא נהפוך הוא, רק ירוויח! 

  כדמות ראיה לדברי רבינו שליט"א, נראה לציין לדברי קודשו של האברבנאל בפרשתנו. 
  , אסור למוכרו לאחרים?)ואינו של שביעית(איזה לחם, הכשר באכילה ובהנאה  נחודה נא חידה: ראשית כל

  ן. ַהּמָ  תשובה:
" ְּביֹומֹוכדכתיב:  יֹום  ְּדַבר  ְוָלְקטּו  ָהָעם  ְוָיָצא  ַהָּׁשָמִים  ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם  ַמְמִטיר  ִהְנִני  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה'  ד( "  ַוּיֹאֶמר                       . )'ט"ז, 

 ,ביומו   אלא שיצא העם ולקטוהו דבר יום  ,ועושר וגניזה  הסחורמהמן   תשלא יחשבו לעשו  ם בזה,הזהיר"   ":אברבנאלוכתב ה"
וההכרח הצורך  כפי  ניתן  מזון  הוא  בהשתדלות  ,כי  נקנה  ועמל  ,ואינו  בחריצות  עליוןאלא    ,ולא  חסדו   ,בחסד  לה'  יודו  ולכן 

יום יום  ה'  ברוך  וויאמרו  בלקיטתו.  יום  :אמר  אנסנו  , יום  לא  למען  אם  בתורתי  שצ  -   הילך  שיודו וו ילהגיד  כדי  בזה  ה 
ויום יום  בכל  בנ  ,בהשגחתו  בפרטסייויכירו  מאתו  מושגח  דבר  שהוא  ה'    ,ון  אל  ועיניהם  תמיד  בו  אכלם   ְיַׂשֵּברּוויבטחו  לתת 

  . "בעתו יבטחו בו ולא ישכחוהו
, כי הוא ניתן בחסד עליון, ויש לראות בו את השגחתו "מסחר"הרי לנו, שבמן, שנשלח באורח ניסי מן השמים, אסור לעשות  

יום.   יום  ולברכו  יתברך  הבורא  בענייננו  של  גם  לומר  ניתן  לזאת  מיוחד,   -בדומה  עליון  בחסד  אברהם  אל  הגיע  הרי              הרכב 
    (והערב נא). ולהודות לשמו יתברך!ולשבח  ולכן כדאי להשאירו אצלו, לראות בו יום יום את השגחת הבורא,

 "ל, זמרת פארי בת מונירה   לע"נ  ז"ל,ה חזני בת כורשיד מרת מוניר  לע"נ  ז"ל,ן מרים ויעקב  ' נוריאל חזני בזכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות: ר
 ז"ל,ניסן בן ננה  לע"נ ז"ל, יצחק בן ליבה לע"נ ז"ל, אליהו בן שלום ז"ל, לע"נ דוד בן כורשיד ז"ל, לע"נ כשוור מרת מנסורה בת ז"ל, לע"נ עזיזולה בן שרהר'  לע"נ
 יד ז"ל,  לע"נ משה בן כורש  ע"נ דוד חבסוב בן רבקה ז"ל, לע"נ בנימין בן רחל ז"ל,בן מרים ז"ל, לע"נ ענייט בצלאל בן כשוור  ז"ל, ל  "ל, לע"נ יהודהע"נ מרים בת גוהר זד בן שרה ז"ל, ללע"נ דו 

  אליהו בן מרים ז"ל, ולע"נ כל נפטרי עם ישראל.  שרה ז"ל, לע"נ  ז"ל, לע"נ רבקה בת  לי כהן בת פוליןלע"נ יחזקאל בן מזל ז"ל, לע"נ אברהם בן סולטנה ז"ל, לע"נ יונה בן אסתר ז"ל, לע"נ         
  

 otzarot.hparasha@gmail.com. לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 03-5592523למעוניינים בהפצת העלון: 
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9242402  2   '  - "     '  "
paypal: ahavemet@012.net.il : "  077-7671812 :  02-5671812 :
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"ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ְוִיְׁשֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִאָּׁשה ֵמֵאת ְרעּוָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף 
. ּוְכֵלי ָזָהב" 

 
 

. "ּוְלֹכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹו" 

. (וה' ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצַרִים ַוַּיְׁשִאלּום( 
:  

 
:

 

"ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ַוְיִהי ִּכי ִהְקָׁשה 
. ַפְרֹעה ְלַׁשְּלֵחנּו ַוַּיֲהרֹג ה' ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים וגו' " 

?

:
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 בס"ד 
 
 
 
 

 
 
 

  "סוד כוחן של הברכות"  - ו בשבט "ט
והקור  האפורים  העננים  בין  הסגרירי,  החורף  של  בעיצומו 

מתנה מיוחד במינו, יום ט"ו בשבט.    המקפיא, מתחבא לו יום
ללבלב, מחדשים פריחה מרגשת. שווקי    האילנות מתחילים 

צבעים וניחוחות,   עטורים בפירות ססגוניים במגוון  הפירות 
לאילן, והרי  כולה עולצת    ירהווהאו השנה  ביום שהוא ראש 

זהו היום בו נהגו בתפוצות ישראל להתכנס   האדם עץ השדה.
מעוטרים ערוכים,  שולחנות  בהם   סביב  שהשתבחה  בפירות 

מתוקים  פירות  ובשאר  המינים  בשבעת  ישראל,   ארץ 
ועסיסיים. כל פרי שאנו מכניסים לפינו מעניק לנו הזדמנות 

  ש, רגע בו הלב נפתח ומשורר ברגע מרגש ומכונן של ממ  לזכות
שהפרי  התזונתיים  הויטמינים  לצד  עולם.  לבורא   תודה 

רגע עוצמה,  רב  רוחני  ויטמין  לנו  נותן  הוא  לנו,  של    מעניק 
כל אכילת  בעת  שבשמים.  אבא  עם  מרגש  אנו    חיבור  פרי 

השם... בורא   ברוך אתה"זוכים לכך, ברגע בו נאמר בחדווה:  
העץ תשע    ." פרי  קצרה,  ברכה  בה  זו  יש  אך  בלבד,  מילים 
  סגולית ואנרגטית שקשה לתאר. זה רגע בו כל יהודי  עוצמה

לרגע בודד,  יום  במהלך  פעמים  אינספור  לזכות,  של    יכול 
משתפך בהמיית    חיבור וקשר עם אבא שבשמים, רגע בו הוא 

והחסד הטוב  כל  על  תודה  לומר  כפי    הלב  זוכה,  הוא  לו 
ץ או פרי האדמה, פרי הע  שהדבר מתבטא ביכולתו לאכול את

אחרת. הנאה  כל  מפגשים    או  לנו  מזמנות  הנהנין  ברכות 
אהובים, לאבינו,   יומיומיים  כבנים  לפנות  זוכים  אנו  בהם 

על לו  מזמנות   ולהודות  הברכות  כל  זוכים.  אנו  לו  הטוב  כל 
  –  "אשר יצר"כזו, ואין זה משנה אם זו ברכת    לנו הזדמנות

גופנו מערכות  על  נרגשת  הודאה  משוכללות  ה  שהיא 
ברכת   או  ומופלא,  גאוני  כה  באופן  הפועלות  והיצירתיות, 

כל  על הברק המבהיק לנגד עינינו.    –  "בראשית  עושה מעשה"
להודות הזדמנות  היא  וברכה  של    ברכה  רגע  לנצל  ולהלל, 

ולמרות שהרגעים הללו מצויים    פתיחת הלב כדי לומר תודה.
את הלב    שוזמינים אינספור פעמים, כל רגע כזה לא רק מרג

בעולמות  מהפכה  מחולל  גם  אלא  הזה,  בעולם  היהודי 
בוהעליונים.   מתחוללת    ברגע  ברכה,  באמירת  פותח  יהודי 

פעם בכל  שמים.  בשמי  משמעותית  פוצח   דרמה  שאדם 
השם"ב אתה  הסיפים,    –  "ברוך  אמות  כל  וזעות  נעות 

הכאילו  הזו    הפעולה  כולם.  –פשוטה  העולמות  את    מניעה 
, המתאר  )פרשת עקב(ושף הזוהר הקדוש  את הגילוי הזה ח

אומר שיהודי  פעם  בכל  עולה    כי  והיא  בכוונה  ברכה 
  השמימה, כל שומרי הפתחים כולם נעים לאחור, מאפשרים 
ולאחר שהברכה עוברת בכל  לברכה לעבור עד כסא הכבוד. 

בדרכה ומכריז:    השערים  הכרוז  יוצא  עולם,  הנה "לבורא 
למלך! פלוני  יהודי  ששלח  הברכה    ומגיש  –  "המתנה  את 

לבורא עולם, כמתנת אהבה מבנו יקירו שבעולם הזה. ואבא  
הוא    שבשמים כי  המתנה,  בקבלת  ומתרצה  משתוקק 

והברכה הזו, היא זו שפותחת את   משתוקק לכל מתנה כזו!
בכנפיה את הדבר שאנו הכי רוצים   השערים, היא המביאה

שופעת, עצומה, אדירה. השפעה של  השפעה שמימית – בו 
השפעה פרנסה    בריאות,  של  השפעה  נחת,  אלו   –של  כל 

באמירת   מושפעות השערים  בפתיחת  ישיר  בתהליך 
עוד   הברכות,  לקבל  משתוקק  המלכים  מלכי  מלך  כאשר 

 פניני פרשת השבוע). מתוך  (  טובות וראויות מאיתנו...   ברכות 
העידן הנוכחי בכלל, ובתקופה זו בפרט, הוא עידן בו כל יהודי  

ש להיות  מכל    מורמחפש  בטוח  נגיף,  מכל  מוגן  צרה,  מכל 
דרך  עוברת  מחלה  בהם  בזמנים  חיידקים    מצוקה.  האוויר, 

ודואג,  חרד  יהודי  לב  כל  מהומות,  מעוררים  נראים  שאינם 

חיי   מבקש ועל  חייו  על  לשמור  והדרך  הכלי  את  למצוא 
אם    הטבע, למיניהם ולסוגיהם.  משפחתו, להיות מוגן מפגעי

נגיפים או מחלות בכלל,    שמורים מפנינרצה להיות מוגנים ו
כיפת לחבוש  נרצה  לנפשנו,    אם  לראשנו,  מאבטחת  ברזל 

ואפילו הרוח  לגופנו,  דפי  לנשמתנו  בין  לדלג  נוכל  נית, 
 ולראות מה עשו אז בימים כאלה, כיצד קידמוה  ההיסטורי

כלים לנצח כל   ינו בדבררבותאז את פני הרעה, מה גילו לנו  
על להתגבר  ומגיפה,  נגע  צרה  אורח  'בטור  הנה    ומחלה.  כל 

, על מחלה מסתורית  רבותינומ   מ"ו, מובא תיעוד  מןסי  'חיים
אז היתה מגיפה ממנה נפטרו מאה   המלך,  שאירעה בזמן דוד

היו יודעים מדוע. עד שדוד   )!( שראל מדי יום  בי  נפשות   ולא 
לומר מאה   המלך חקר ודרש ברוח הקודש, ותיקן לעם ישראל

  . המחלה והמגיפה  ם, כהגנה ושמירה מפניברכות בכל יום ויו
חובה,   השתדלות   הן  אשר   הבריאות  הנחיות  כל   לקיום  בנוסף
נוספת, משברת וירוסים ומחסלת    תרופה  ישנה  ישראל  לעם

לה' פעם    נגיפים: לברך מאה ברכות בכל יום, להודות  מאה 
סוד כוחן של מאה הברכות הללו,   וואם רצינו לדעת מה  ביום.

ה בעל  את   ומגלה  "לבוש "בא  וחושף  אור  ששופך  נשגב,  סוד 
המחלה כאלה:  ומחלות  לגזירות  אז,   הסיבה  שהשתוללה 

 אותה מגיפה אימתנית שהפילה מאה יהודים מדי יום, היתה
לה" כראוי  ומפארים  משבחים  היו  שלא  , "יתברך  'מפני 

כשמחלה כלומר,  קוצים,   כלשונו.  בשדה  כאש  מתפשטת 
ברחבי   אלפים  וקוטלת  רבבות  זה מדביקה  כי    תבל,  קורה 

אנשים לא מספיק מחוברים לזכות המוטלת עליהם להודות 
על ונפלאותיו!יחסד  לה'  כאלה    ו  למחלות  הפיתרון  לפיכך, 

להתחזק הם  ביותר,  והבטוחה  הטובה  באמירת    והתרופה 
מכל הלב,   לו  להודות  וההודאה לבורא עולם,  ברכות השבח 

על שמירה  ביום  תוך  פעמים  מאה  של  מינימלי  בהן    מינון 
השם אתה  "ברוך  והמסילה  ". ..נאמר  נהיה    הדרך  דרכה 

הפה   דרך  עוברת  וניצולים,  שמורים  רק    –מוגנים,  לא 
מפני בעיקר   בשמירתו  ואולי  גם  אלא  נגיפים,  כניסת 

  לבורא עולם.  בהקפדה יתירה על אמירת מאה שבחים ביום
בריאותית   כלומר, לא רק שמאה הברכות הן שמירה והגנה

ונפשית  - חזקה,פיזית  רוחנית  הגנה  גם  הן  על    ,  שומרות 
איתן ויצוק כסלע.   חזק, יציב,  –הקשר שלנו עם בורא עולם  

המבטח את היהודי   כדי לזכות ב"ביטוח מקיף" כה איכותי, 
כל   –מתית  יבריאותית ונש  גשמית ורוחנית, פיזית ונפשית, 

להקפיד ביתר שאת על אמירת מאה   מה שכדאי לעשות הוא
רק על כמות הברכות אלא גם על איכותן,    ברכות ביום, ולא

 בהן, על החיבור אליהן. על הכוונה
הנה אם נתבונן באורח חיי האנושות אחד הדברים שהאדם 
מספיק   מייחס  ואינו  פעמים  עשרות  יום  בכל  איתם  נפגש 

כיצד   האדם  של  ברכותיו  הן  להן  לו   .מברךהוא  חשיבות 
ספק שהיו ין  האדם היה יודע מה כוחה וסגולתה של הברכה א

אחרת נראות  ברכה  ברכותיו  של  כוחה  על  בסיפור  בכוונה  . 
אחד מגדוליה של העיר תוניס שבספרד הלך   הבא שלפנינו.

גיבור  ערבי  שודד  מולם  הגיע  לפתע  מתלמידיו  שניים  עם 
וחזק חסם את דרכם ואיים בכל תוקף להרוג את הרב, ניסו 

רע  שני התלמידים לגונן על רבם הנערץ מפני הערבי המתפ
אך   הרעה  מחשבתו  שיסיר  ליבו  על  ולדבר  לשכנעו  וביקשו 
הוא בשלו רוצה הוא בכל מחיר להרוג את הרב ואם יפריעו 
לו התלמידים בדרכו יהרוג גם אותם, כשראה הרב כי כלתה  
ובעיניים  להתרחק בלב דואב  אליו הרעה הפציר בתלמידיו 
איך  לדעת  ממרחק  צפו  אך  התלמידים  התרחקו  דומעות 
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 "אור שרה"
ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל  

   השבתזמני כניסת 
 נתניה  

  16:54:הדלקת נרות
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בר, בטרם התנפל הערבי על הרב נתן לרב אפשרות ייפול ד
ביקש  הרב  שיהרגהו  קודם  האחרונה  בקשתו  את  לבקש 
להגיש לו כוס מים ומיד החל לברך בהתלהבות קודש בקול  
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, בטרם  
לידם   נס פתאום עבר  המים התרחש  לשתות מן  כילה הרב 

א יהודים אף הוא, אולם ראו זה פלא  בדהירה שייח ערבי שונ
משראה את הערבי המתכונן לעשות מעשה שפל ולהרוג את 
את   אך  להרוג  יכול  אתה  היהודים  כל  את  לעברו  צעק  הרב 
רבם השאר בחיים, כששמע זאת הערבי שחרר מיד את הרב  
וקם לחפש את שני התלמידים שהספיקו לברוח מהמקום,  

שאל רבם  עם  התלמידים  שנפגשו  ביקש  לאחר  למה  והו 
סבורים  כלום  ואמר  הרב  נענה  מים,  כוס  אחרונה  בבקשה 
היה  רצוני  אלא  שלא,  ודאי  זקוק  הייתי  מים  שלכוס  אתם 

ברכת   אחת  פעם  עוד  בדברו ' לברך  נהיה  שכך    ' שהכל 
ברכת   ידי  שעל  לקר  ' שהכל' מקובלני  ניתן  גזרות  ובכוונה  ע 

שמאמין   במי  ולשלוט  להזיק  יכולה  בריה  שום  ואין  רעות 
   ... וודאות כי אין עוד מלבדו והכל נהיה בדברו ב

רבנו חיים ויטאל זצ"ל כתב על עניין הברכה, שהזהירו  והנה  
מאוד בזה, ושזה הכוח העיקרי להשיג  מורו ורבו האר"י ז"ל  

אלו דבריו: "עיקר השגת האדם אל רוח הקודש  ורוח הקודש.  
י תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנהנין. לפ

במאכלים  הנאחזות  הקליפות  אותם  כוח  מתבטל  ידם  שעל 
החומריים ומתדבקים באדם האוכל אותם, ועל ידי הברכות  
הקליפות,  את  מהם  מסיר  הוא  בכוונה,  הנאמרות  שעליהם 

ני  עשה זך ומוכן לקבל קדושה. והזהירומזכך החומר שלו, ונ
מאוד בזה". וסיים רבנו חיים ויטאל באומר: "על כן, צריך  

עת שמברך, כדי לברך האד ם ליתן דעתו לדברים הללו בכל 
רבה"בכוו בשמחה  במילה  מילה  גדולה,  בספר   והנה  .נה 

על   חסידים שנים   מסופר  כמה  זמנו  לפני  שמת  אחד  אדם 
לאחר שנים עשר חודש הרבה נתגלה בחלום לאחד מקרוביו  

אמר לו    ?בעולם שאתה שםכיצד דנו אותך    אותו שאל  אשר  
אות דנים  יום  ברכת  בכל  לברך  מדקדק  הייתי  שלא  על  י 

וברכת המזון בכוונת הלב ואומרים  המוציא וברכת הפירות 
 ...לי להנאתך נתכוונת

למדנו   סגולה מהדברים  והנה  בנקל  האדם  ביד  יש  כמה  עד 
גזירה רעה  להגן ולהציל מכל  גדולה ועצומה אשר ביכולתה 
ולרפא כל חולי ומכאוב ואף לזכות לילדים מוצלחים כדברי 

באגרתו ה הסטייפלר  זצ"ל  קניבסקי  ישראל  יעקב  רבי  גאון 
יש  ובנחת  לאט  ברכה  כל  מברכת  האמא  שכאשר  לאמהות 
לילדים מידות טובות יותר ופחות חוצפה וכאשר הברכה היא 
כל  כי  שבעולם,  חינוכית  קלטת  מכל  טובה  יותר  היא  בקול 
ברכה פועלת הרבה בשמים ומה גם שכל ברכה בכוונה סגולה  

ת כל חולי ולמניעת מחלות חלילה. ואף גם זאת  היא לרפאו
(משלי פרק י פסוק    מו שכתובסגולה בדוקה לפרנסה טובה כ 

בפרט ברכת המזון אשר היא  ", והיא תעשיר  -  ברכת ה'"  כב)
הסידור   אותה בכוונה מתוך  מחוייבת מהתורה כאשר יברך 
היא תעשיר וכמו שמפורסם עד כמה מרן הרב ש"ך זצ"ל היה 

ואף באחד הכנסים הגדולים הדגיש את הדבר    מייעץ על כך
הזה, ולזאת החי יתן אל ליבו להשתדל לקבל על עצמו לכוון 

הברכות   בשלושת  יצר'לפחות  ו  'אשר  הגוף  בורא  'רפואת 
ו  'נפשות הנפש  הכל  ' שהכל'רפואת  ומרפא  הכל  . הפוטרת 

היטב. אלו  דברים  לנו  ימחיש  שלפנינו  הבא  מספר   הסיפור 
בדידי   האברכים  ברע  אחד  חשתי  אשר  עובדא  האי  הוה 

של  דעת  לחוות  ממתין  ובהיותי  רפואה  לבית  והלכתי 
 ' אשר יצר' הרופאים קראתי בחוברת המדברת במעלת ברכת  

אני  כי  וראתה  בתה  עם  אחת  אשה  שם  עברה  זמן  ובאותו 
ברכת   על  המדברת  בחוברת  יצר' מעיין  ביאוריה    'אשר 

ניך סיפור מעלותיה וסגולותיה, שאלה אותי אוכל להשיח לפ 
סיפורה היה  וכך  בבקשה,  לה  אמרתי  איתי  שקרה    . אישי 

והנה   וכל  מכל  היהדות  מן  רחוקה  הייתי  שבעבר  אשה  אני 
הכותל  מן  החוזר  קו  באוטובוס  בירושלים  נסעתי  מזמן  לא 
וכידוע לך שהיה לפני כמה שבועות אוטובוס שהתפוצץ ע"י 

תי מחבל מבני עוולה ימ"ש והיה זה אותו אוטובוס שבו נסע
תי הרבים גם אני נפגעתי בו והגעתי למצב של מוות  ו ובעוונ

ליצלן   רחמנא  לפני ו קליני  ושם  החולים,  לבית  הובלתי 

שהתעוררתי לחיים ראיתי את האדמו"ר מבעלזא שבא אלי  
י ברכות שאנשים מזלזלים בהם  ת ואמר לי דעי לך שישנם ש

ברכת   נפשות' והם  יצר' וברכת    ' בורא  ברכות  תוש  'אשר  י 
הנפשהללו   בריאות  וכנגד  הגוף  בריאות  כנגד  ברכת    . הם 

רבות'  נפשות  אשר    ' בורא  וברכת  הנפש  בריאות  כנגד  היא 
י ת אם תקבלי על עצמך לברך ש  , יצר היא כנגד בריאת הגוף

ברכות הללו בכוונת הלב תראי ישועות, וכך מתוך דבריו אלו  
הבריאותי   המצב  שעדיין  רק  לחיים  היה שלי  התעוררתי 

והוצ ניתוחמדורדר  איזה  לעבור  ב   . רכתי  גמרתי  יאני  נתיים 
בליבי אומר להתחזק בשני ברכות הללו, ולילה לפני הניתוח 
יעבור   שהכל  כדי  ליבי  מעומק  תהילים  קוראת  הייתי 
בשלום, וראה זה פלא למחרת הכניסו אותי לבדיקות קודם  
הניתוח הרופא יצא ואמר אני לא יודע מי אמר שאת צריכה  

ת ה'  בעזרת  ניתוח, ניתוח  בלי  הבעיה  עם  להתגבר  צליחי 
היה כך  אכן  ה'    ,ובאמת  בחסדי  השתפר  הבריאותי  המצב 

ב אני  ק  ' הרוך  והנה  הזמן  ומאותו  לפניך,  על ינצבת  בלתי 
תי חסידת בעלזא וזאת שאיתי היא בתי  יעצמי תשובה ונעש

היא   שגם  רצון  יהי  היהדות  מן  רחוקה  נשארה  עדיין  והיא 
עד   שלמה  בתשובה  לשוב  דבריהתזכה  תוכן  ואני   .כאן 

נתעוררתי  בעצמי  ואני  אוזני  למשמע  כמשתומם  עמדתי 
של   ובחסדי ה' המרובים עלי התוצאות  ונתחזקתי מדבריה 
לביתי   וחזרתי  מוצלחים  יצאו  הרופאים  לי  שעשו  הבדיקה 

 בשלום תודות לאל יתברך.
ברכת כן,   על  לשמוע  או  לקרוא  הספיקו  כבר  מאיתנו  רבים 

כים מספר פעמים ביום לאחר יציאות "אשר יצר" אותה מבר
של   והסגולי  הפלאי  כוחה  על  יודעים  רבים  לא  אך  הגוף, 
לישועות  ישראל  מעם  רבים  זכו  אמירתה  שבזכות  הברכה, 

 גלויות וניסים גדולים. 
 שלושת הסיפורים שלפניכם ימחישו במעט את התופעה.

 הסיפור הראשון:  
הא שבמרכז  השומר  תל  החולים  בית  מרופאי  אחד  רץ אל 

הגיע בחור כבן שמונה עשרה, על סף גיוס, שלא עלינו סבל 
מבעיה קשה ונדירה וזה תקופה ארוכה שהוא מחפש אחרי 
פתרונה. הוא סבל למרות גילו הבוגר מבעיית הרטבה נדירה  
כניסיונות  התגלו  לפותרה  עתה  עד  ניסיונותיו  שכל  ומוזרה 
והמליץ אותו  בדק  ביקר,  אותו  הרופא  בתוהו.  ועלו    שווא 
בהמלצה  אליו  פנה  זאת  עם  יחד  אך  המלצותיו,  את  בפניו 
אישית ואמר: "תשמע בחור יקר, חבל על זמנך היקר, יש לי 

 בשבילך רעיון הרבה יותר מוצלח". 
על  לשמוע  מתרגש  בסקרנות,  הבחור  שאל  הוא"?  "מה 

 משהו שיקדם אותו לתוצאה הרצויה.
ברכת   לברך  יצר' "תקפיד  באופן  ' אשר  הרופא  לו  אמר   "

 פתיע. מ
למשמע העצה החל הבחור להקפיד על הברכה ואכן הישועה  
הפלאי   הסיפור  את  הרופא  מספר  מאז,  להגיע.  איחרה  לא 

 לכל מי שמעוניין בבריאות וישועה.
 הסיפור השני:  

לבית חולים קטן במרכז הארץ הגיע אדם בן תשעים שהיה 
ל מיידית  סכנה  תוך  קשה  במצב  סתימה  נתון  בשל  חייו, 

 קטנה אך מאוד משמעותית שארעה באחד מנקביו.
מזור   להביא  בניסיון  למיטתו  הוזעקו  הרופאים  טובי 
למחלתו, אך גם אותם פתרונות המוצעים דרך כלל לסובלים 
מבעיה הדומה לשלו, לא יכלו להועיל במקרה זה עקב גילו 

 המופלג של החולה. 
לבני הזקן ואמרו    לאחר כמה שעות ודיונים קראו הרופאים

להם: "לנו אין מה לעשות. עליכם להתפלל ולקוות לנס. אם  
 יש לכם סגולות לישועה לעשות, זה הזמן".

 יצאו בלב כבד מהמקום ולא ידעו מה ניתן לעשות. הבנים
האב,   מחלת  על  הגדול  מהבן  ששמע  הרבנים  מגדולי  אחד 

ברכת   על  להקפיד  לו  יצר' המליץ  לקרוע    ' אשר  כדי  בכוונה 
 את רוע הגזירה.

נוער   לבני  המערבי  בכותל  סיור  למחרת  יום  שארגן  הבן, 
כעת  נמצא  "אבי  ואמר:  בבקשה  אליהם  פנה  וחיילים, 
בסכנת חיים, אשמח מאוד אם כל אחד מכם יקבל על עצמו 

 לרפואתו ולזכותו". ' אשר יצר' לברך ברכת 



לא עברו כמה שעות והבן קיבל צלצול טלפון מפתיע מרופא  
בדקנו את אביך ואין לי איך להסביר זאת, אבל המחלקה: "

 הסתימה בנקביו נעלמה כלא הייתה". 
 הסיפור השלישי:  

החיים   אור  משכונת  הי"ו  להב  אברהם  ר'  שסיפר  מעשה 
בבני ברק שהיה לו חבר חולה דיאליזה ב"מ והמתין לתרומת  

וכך   . כליה ילדים  שיוליד  לאחר  רק  לתרום  הסכים  אחיו 
רה שנה שלא היה עושה שתן לבד  המתין במשך שלוש עש

מברך   היה  יצר' ולא  תרם   '. אשר  שנה  עשרה  שלוש  לאחר 
וב ניתוח  ועשו  הכליה  את  ה' אחיו  יום    . הצליח  רוך  באותו 

עשרה  שלוש  אחרי  ראשונה  פעם  היה  מהניתוח  שהחלים 
  ' אשר יצר' שנה שעשה שתן בכוחות עצמו, וכאשר יצא בירך  

הבית   שכל  עד  ובהתרגשות  קולות  את בקולי  שמעו  חולים 
 .לה' יתברךברכתו מרוב שמחה שרצה להודות 

נמצאת כן,   בה  לזכות  והאפשרות  הברכה  של  כוחה  זהו 
ולבשורות   לישועות  נזכה  וכך  מאיתנו  אחד  כל  של  בפתחו 

 טובות בקרוב. אמן! 
והנה בספר "יסוד ושורש העבודה" (שער ב, ב) האריך בעניין 

ת, ובין דבריו שם גודל החיוב לכוון את הלב באמירת הברכו
הביא מעשה נורא, המעורר כל לב ורעיון. המעשה אירע עם  
הרב המחבר "זרע יצחק", אשר נשמתו ריחפה בעולם העליון  
לכוון   מדקדקים  שאינם  מי  של  אסונם  לגודל  והתוודעה 
לב   להלהיב  "וכדי  המעשה:  בפתח  שם,  לשונו  וזו  בברכות. 

ה שמצאתי אנשים לגודל הזהירות בזה, אעתיק מעשה רב מ
, ושמע בבית דין  נפטרבספר, וזו לשונו: המחבר "זרע יצחק"  

שנפטר!',  אחד  לצדיק  מקום  'פנו  גדול:  רעש  קול  מעלה  של 
וקיבלוהו בכבוד גדול ונתנו לו ספר תורה בזרועו, ושאלוהו:  
ובאו   מעיד?',  'ומי  'הן!'.  ואמר:  פה?',  שבעל  תורה  'קיימת 

'נז  שאלוהו:  שוב  בו.  והעידו  שם  מלאכים  מלהוציא  הרת 
להם   אמר  ולא  השתתק  וידום!  לבטלה?',  !. כלוםשמים 

חבלה,  בשבילו  והכריזו   מלאכי  גדודי  ובאו  עדות,  אחר 
'נבראתי  אומר:  זה  בו.  שחורים והעידו  ומתעטפים  לבושים 
ביום פלוני, כשהוציא כך וכך אזכרות בתפילה בלא כוונה!',  

מ של  דין  הבית  כל  שמלותם  ויקרעו  כך.  אמר  וגם וזה  עלה, 
וכו'.   יראת?'  לא  איך  סרוחה,  'טיפה  ואמרו:  קרעתי,  אני 

ל או  דינו,  או    רדתונגמר  ובחר ללגיהנום  בגלגול,  חזור 
הנעשה  מן  מצמררת  עדות  לפנינו  הרי  מגלגול".  בגיהנום 
בעולם העליון, בדינו של מי שאינו מדקדק בכוונת הברכות.  

לה האדם  עלול  היכן  עד  ממש,  ומבהיל  נוראות  גיע נורא 
מופלג   צדיק  להיות  הוא  יכול  בברכות.  כוונתו  בחוסר 
ומקודש, אשר מלאכי מעלה מעידים בו פה אחד כי קיים את 
נורא  גיהנום  ועדיין,  פה.  ושבעל  שבכתב  בתורה,  הכתוב  כל 
צפוי ומזומן לו, על מה ולמה? על שלא כיוון כראוי בברכות,  
אכ בוראו!  של  בכבודו  וזלזל  לבטלה  שמים  שם  שנשא  ן, על 

נזהר   ואינו  מדקדק  שאינו  מי  מזומן  ואיום  נורא  להפסד 
בכוונת הברכות. על תיאור מבעית של הפסד זה, עמד הגאון 
רבי יהודה צדקה זצוק"ל, ראש ישיבת "פורת יוסף", בספרו 

שם: הבה ונתבונן, הן כל   מובאוכך  "קול יהודה" (עמוד פד).
אדם    אדם מחוייב לברך מאה ברכות בכל יום. בחודש מברך 

ובשנה   ברכות,  אלפי  ברכות   –כשלושת  כמה  עשר,  שנים  פי 
וחצי   מליון  שני  חייו?  שנות  שבעים  במשך  האדם  לו  צובר 
הוא  עולה  והנה,  הדעות.  לכל  אדירה  כמות  בקירוב!  ברכות 
לבית דין של מעלה, אחר מלאת ימיו ושנותיו, כשהוא גורר  
במאות  וטעונים  גדושים  וקרונותיה  ארוכה  רכבת  אחריו 
אלפי ברכות, משאו מן העולם התחתון... ניצב האדם בבית 
אל "חדר  כבוד  אחר  מוכנסת  הברכות  ורכבת  מעלה  של  דין 
הדין  בית  מלאכי  להם  עומדים  המיון  בחדר  שם,  המיון". 
שנאמרה   ברכה  ואיכותן.  טיבן  לפי  הברכות,  את  וממיינים 
את   מוצאת  וכדומה,  ואותיות  תיבות  בהבלעת  כוונה,  בלא 

מוש הולכת  עצמה  וכך  בו.  חפץ  אין  ככלי  כבוד,  אחר  לכת 
שבסופו  עד  ומצטמקת,  הולכת  ומצטמצמת,  הברכות  רכבת 
ובו   קטן  שקיק  האדם  של  בידו  המלאכים  מניחים  דבר  של 
אולי... מאה ברכות, מאה ברכות שנמצאות ראויות להיכנס 
המפעל  כל  על  וחשבון  דין  ולתת  העליון  העולם  אל  עמן 

בושה!   איזו  פנים והמעשה...  באלו  וכלימה!  חרפה  איזו 

הזה   בעולם  שנות  שבעים  לאחר  האדם  כאשר   – יתייצב 
ברכות   יותר,  מעט  או  מאה,  אלא  ישא  לא  באמתחתו 
ראויות?! האם יוכל לישא את חרפתו? אנה יוליך את בושתו?  

 אל מי ינוס לעזרה, ומי יהי לו סתרה? אהה!
ת,  הנלמד מהדברים לעיל הוא, שלא יברך אדם ברכת המצוו 

ברכת הנהנין ושאר ברכות כמצוות אנשים מלומדה, לצאת  
לאט   לאט  מפיו  להוציאם  ישתדל  אלא  בלבד,  חובה  ידי 
הלב.   ובכוונת  ורחימו  בדחילו  יקרות  זהב  מטבעות  כמונה 

 באופן זה יהיה לרצון אמרי פיו לפני בורא עולם. 
הרב גואל אלקריף    רכפי שסיפ  ,הבה ונראה מהסיפור שלפנינו

לתובנההמ  ,שליט"א אותנו  והסגולי ע  ,וביל  הפלאי  כוחה  ל 
של הברכה, שבזכות אמירתה זכו רבים מעם ישראל לישועות 

 . .. גלויות וניסים גדולים
ילדים,   לתשעה  אב  ירושלמי,  אברך  ט.,  הרב  של  חייו 

ההוא   ביום  אבל  ההוא.  היום  עד  מנוחות  מי  על    –התנהלו 
מסחררת… למערבולת  נקלע  והוא  אחת  בבת  השתנה    הכל 
מדובר בפרשה משפטית מורכבת, ששמו של האברך שורבב 
לתוכה שלא באשמתו. כל נסיונותיו להבהיר או להסביר כי 

הנדון  הפלילי  לעניין  קשור  אינו  כלל  והוא  בטעות    , מדובר 
להאשימו  עתרה  הפרקליטות  ערלות.  אוזניים  על  נפלו 
עונש  עליו  ולהטיל  פליליות,  עבירות  של  ארוכה  ברשימה 

האברך לא ידע   שנות מאסר בפועל.   ים עשרהשתחמור של  
את נפשו, העולם כולו כמו נפל עליו באבחת חרב אחת. ללא 
להתרחש   שעלולה  לתאר  או  לשער  בלי  מוקדמת,  הכנה  כל 

לפתע הוא מוצא עצמו במרכזה של פרשה   –התפתחות כזו  
מעל   מונף  משמעותי  מאסר  איום  כאשר  סבוכה,  פלילית 

הנרחב משמעויותיו  על  מהילדים ראשו,  התנתקות  ות: 
ועוד.   ועוד  כבד,  כספי  נזק  איומות,  בושות  ומהמשפחה, 
סיכויים  הרבה  נתנו  לא  תועפות  בהון  ששכר  הדין  עורכי 
 שיזכה, והוא חש קרוב לאיבוד עשתונות מרוב לחץ ומתח… 

לביתו   דרכו  את  האברך  עשה  נכאה  ורוח  כושלות  בברכיים 
זצ"ל פישר  יעקב  ישראל  רבי  הגאון  דין ראש    , של  בית    אב 

מר   את  ותינה  בבכי  פרץ  לפניו  וכשנכנס  החרדית,  העדה 
גורלו. הוא הסביר כי כל העניין אינו קשור בו, הוא נקלע לכל  
הסיפור הזה בטעות גמורה, אולם אין לו דרך להוכיח זאת. 
בהתייפחויות נרגשות תיאר כי הפרקליטות מבקשת לגזור 

בן   ממושך  מאסר  כלומר    12עליו  את  להו   –שנים,  תיר 
ארוכה   כה  תקופה  למשך  לראשה  עטרה  ללא  משפחתו 

הרב פישר שמע את הדברים, לבו נחמץ והוא נאנח  ה.  וקש
שבצד ו מת למגירה  ניגש  כך,  אחר  בצער.  השתתפות  ך 

ממנה והוציא  את    סוכריה!...  שולחנו,  ט.  לרב  הגיש  הוא 
הסוכריה, והרב ט. לא הצליח להבין: וכי הרב פישר מבקש 

בסוכריה ונפל?    לנחמו  שמעד  בילד  כאן  מדובר  וכי  בודדת? 
והרי הוא מספר שהוא עומד בפני גזר דין קשה ומחריד, ומה  

לכאן? סוכריה  התמיהה,    עניין  במבטי  הבחין  פישר  הרב 
והסביר:   בית  "חייך  לאולם  איתך  הסוכריה  את  קח 

תשכח מהנעשה סביבך,   –המשפט, ומיד עם תחילת הדיון  
אטום   הרקע,  רעשי  מכל  באולם,  תתעלם  לנעשה  ליבך  את 

'שהכתו  ברכת  באמירת  ורק  אך  על  ו תרכז  בדברו'  נהיה  ל 
אמר הרב פישר   "הסוכריה. זכור לכוון היטב בכל מילה…

בורא    –"  ברוך אתה השם"  והסביר בפרוטרוט את הכוונה:
הכל.   אדון  ויהיה,  הווה  היה  הוא  הברכה,  מקור  הוא  עולם 

הכוחות כולם,    הוא התקיף ובעל היכולת, בעל  –  "אלוקינו "
הוא המלך, המנהיג   –  "מלך העולם"כל יכול בכל העולמות.  

בעולם.   והמכריע  הקובע  בדברו "הבלעדי,  נהיה   – "  שהכל 
שכל מה שקורה בעולם, כל מה שמתרחש, כל מה שהשופט 

נהיה בדברו    –הכל הכל הכל    , ישמע, יחשוב, יחליט או יגזור
הכל    –טים  של הבורא, כל עורכי הדין, הפרקליטות, השופ
השם של  בדברו  נהיה  הכל  גדולה,  אחת  פישר .  הצגה  הרב 

חמה.   בברכה  מהאברך  ונפרד  המפורט  ההסבר  את  סיים 
בהגיע יום המשפט, חבריו וידידיו יעצו לו עצות שונות, צוות  

אין    – ההגנה נערך בטענות ותירוצים שונים, ואילו הרב ט.  
ל סוכריה,  לו בעולמו אלא סוכריה, נכון יותר לומר: ברכה ע

ה'!  של  בדברו  נהיה  הכל  עובדה:  קביעת  בה  שיש   ברכה 
עורכי הדין טענו שהנאשם חף מפשע, וכי גם    . המשפט החל



באופן  להפחיתו  ויש  מוגזם  המבוקש  העונש  הרי  פשע  אם 
הרב ט. יושב על ספסל הנאשמים, סביבו ייהום  משמעותי. 

בניסוחים   בקולניות  מתווכחים  הדין  עורכי  המשפט,  סער 
בדבקות,  מש עיניו  את  עוצם  הוא  ואילו  מפולפלים,  פטיים 

ומתחיל  מכיסו  סוכריה  מוציא  סביבו,  הנעשה  מכל  שוכח 
באותה    בשונה מכל פעם,   אולם  . לברך ברכה המוכרת לכולנו 

הוא בירך אותה כתפילת נעילה ביום הכיפורים, מחדד   , עת
בורא עולם, הוא המלך, הוא  "  לעצמו שוב את כוונת הברכה:

כל מה שיהיה כאן היום, כל    – והכל    ,הוא המכריע  הקובע, 
עם   ההתמודדות  דרך  כל  שייגזר,  מה  כל  שייפסק,  שמה 
הגזירה, הכל הכל הכל נהיה בדברו, הכל מוכרע על פיו, הכל  

שלו.   התוכנית  לפי  בדברו "מוחלט  נהיה  הרב    " שהכל  זעק 
הוא מכניס את הסוכריה   !"הוא בעל הבית"  , ט. באלם קול

א אולם  לפתע  לפיו,  הברכה.  מכוונת  לרגע  מפסיק  ינו 
לצאת   ביקשו  השופטים  כאשר  באולם,  דרמה  התחוללה 
ובדריכות,   במתח  המתינו  הנוכחים  וכל  קצרה  להפסקה 
אינם מבינים את פשרה של ההפסקה המשונה בעיצומו של 

ל שם  שלא  כמעט  האברך  רק  מסביב, יהדיון.  לנעשה  בו 
ב בברכה,  הוא  בדברו "מרוכז  נהיה  ארוכות  ד  !"שהכל  קות 

חלפו, שעה ויותר, עד שהשופטים שבו לאולם. במבע חמור 
בנחרצות:   והטיח  הראשי  השופט  פתח  המעשים  "סבר, 

חמורים האישום  בכתב  והפנה "המתוארים  השופט  אמר   ,
התביעה אולם נדרשת "את מבטו לעורכי הדין של התביעה 

סותר   המרכזי  העד  הנה,  העדים.  בגיוס  רצינות  יותר  קצת 
ו מניה וביה, בתוך דבריו קיימות סתירות מהותיות  את עצמ

שאינן מתיישבות עם המציאות. לפיכך אני פוסק לסגור את 
כך פסק השופט, ודבריו  ". התיק בזיכוי מוחלט של הנאשם

הדהדו באולם עוד דקות ארוכות. כולם היו מבולבלים, עורכי 
שהוטחה   מהביקורת  נבוכים  שהיו  הפרקליטות  של  הדין 

י הדין של הרב ט. שלא ייחלו לתוצאה שכזו, בני  בהם, עורכ
משפחתו של הרב ט. שהתקשו להאמין למתחולל, ורק הרב  
ט. עצמו עוד היה שקוע בכוונה אחת ויחידה: 'שהכל נהיה  

הכל!"בדברו  ומשוחרר    .  חופשי  כשהוא  היום,  באותו  עוד 
מכל כתב אישום, שוב עשה הרב ט. את דרכו אל הרב פישר, 

ש הנס  על  באנחת לספר  ממקומו  קם  פישר  הרב  התרחש. 
ואמר:   הוסיף  כך  ואחר  גדולה,  בשמחה  אותו  ובירך  רווחה 

מגיע.  " ברכה  של  כוחה  היכן  עד  בעיניך  ראית  כן,  כי  הנה 
לנו  אחת מתוך רבות שמזדמנות  שזו ברכה  נא  זכור  מעתה, 
במשך היום, התרכז בלכוון בהן, הן בעצמך נוכחת מה יכולה  

הברכות המזדמנות לנו במשך היום,  ".  כוונת הברכה לחולל
להתחבר  הזדמנות  טמונה  ברכה  בכל  פז.  הזדמנויות  הינן 
לבורא עולם, להפנים את תוך הלב ולחזק את ההבנה כי הוא 
חסדו   על  לו  מודים  ואנו  והמכריע  הקובע  הוא  העולם,  מלך 

עליו. וההישענות  הקשר  את  מחדדים  בבד  ובד  הבה    עימנו 
הבה נכוון בכל ברכה כהלכתה.    נחזק את ההבנה הזו בלבנו, 

בשתי   הללו  היומיות  ההזדמנויות  מאה  את  נתפוס  הבה 
ידיים, לברך כראוי, בכובד ראש, בכוונה. כך נזכה להתחבר  
מאוצרו   אושר  לשפע  לזכות  ונזכה  כוחנו,  בכל  עולם  לבורא 

 !... הטוב

  
 
 

 אחים יקרים! 

יש יווכ  לברכות  שהן  מרוב  לתאר.  נוכל  שלא  אדירה  עוצמה  רב,  אנשים ח  ושגרתיות,   מיומיות 
שמים, מפתח    עלולים לאבד תשומת לב, ולאבד במו ידיהם את המפתח הטוב ביותר לפתיחת שערי 

אך מי שבוחר   חיים מאושרים.  ההודאה לה' דרך הברכות, אשר פותחות את כל השערים ומעניקות
בה ולכוון  לומר  הולך  הוא  מה  היטב  להתבונן  הברכה,  שעת  את  לאומ  לנצל  רם, היטב,  בקול  רה 

הוא הזוכה שבורא עולם פותח    –חסדו    להתרגש ולהתלהב בהודאה מעומק הלב לבורא עולם על כל
ברכות שפע  מטובו  לו  מעניק  שמים,  שערי  אומרים   לו  אנו  כך,  כל  רבות  ההזדמנויות  וישועות. 

הבה ביום,  פעם  מאה  לפחות  הללו!  ברכות  ההזדמנויות  את  הברכה,   ננצל  שעת  את  שננצל  ככל 
כך נזכה   –ונשמח שאנו זוכים להודות ולהלל    אמר אותה בכוונה ובהתלהבות, נתרגש בכל מילהנ

יפתחו עבורנו את שערי שמים, וישפיעו עלינו שפע של ברכות,   שהברכות שלנו יגיעו לבורא עולם,
 , לטוב לנו כל הימים, אמן.בפרנסה, באושר ועושר, בחיים טובים ומלאי שמחה בבריאות, בנחת,

 בברכת התורה 
 הרב יואל ארזי 

 

 העלון מוקדש 

הי"ו וכן שיזכה לפרנסה בן תמרה להצלחתו ובריאותו השלימה של ר' אברהם 

 טובה בנחת ובעיקר לזיווג משורש נשמתו במהרה, אמן.

* 

  הילד יעקב בן רבקה חיה  לרפואת ,לרפואת שפרה בת ציפורה

 אבישי יוסף בן שרה   ולרפואת

 לרפו"ש בתוך שאר חולי ישראל  



 פרעה צוח וי (מדרש)                    —מי צוח וי?          
זוהי דרכם של כל השונאים בכל העתים, שתחילה שוטמים אותנו,                                                         
מאשימים אותנו בכל ומבקשים להיפטר ממנו ואילו אחר כך צווחים  הם, על                                                                   
אשר אנו רוצים ללכת, והם עושים כל אשר בידם כדי שלא נוכל לעזוב את                                                                 

 הארץ...       
 

 בלב אחד כאיש אחד (רש״י)                       
ואילו אצל בני ישראל נאמר להיפך : ״כאיש אחד בלב אחד״ (רש״י על                                                              

בפרשת יתרו), משום שבעצם בני־ ישראל חם                                         —הפסוק: ״ויחן שם ישראל״                        
כאיש אחד משורשם, וחסר רק שיהיה להם גם רצון אחד ולב אחד. לעומת                                                               
זה אומות העולם הן מפוצלות משורשן ורק לב אחד ורצון אחד להשיג דבר                                                                 

 מסויים עשוי לעשותן כאיש אחד. (הרה״ק בעל אבני־נזר מסוכטשוב זצ״ל)                                                               
 

אם אדם עמל                —הרבי ר׳ מאיר׳ל מפרמישלן זצ״ל היה אומר : ״זה אלי״                                                    
הרי זה נאה ויאה,                      —״ואנוהו״              —בעצמו כדי להגיע לידי הכרת השם־יתברך                                     

כאשר אדם סומך על ייחוסו ואומר: אב גדול לי, אזי                                                  —אבל אם ״אלהי אבי״                   
 הרי זה סימן של גאווה, של התרוממות בעיני עצמו...                                                 —״וארוממנהו״             
כלומר, אעשה את עצמי נווה בשבילו אטהר ואקדש את                                                     —״ואנוהו״            

עצמי, למען יהא גופי ראוי להשראת השכינה. (הרב ר׳ שמעון רפאל הירש                                                                 
 זצ״ל)     
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שאלה: האם עתה שירד גשם לאחר עצירת גשמים האם 
 צריך לברך ברכת הודאת גשמים?

ח סי' רכא סעיף א' כתב, אם היו בצער  ' ע או' ' הנה בשו'
פ  ' מחמת עצירת גשמים וירדו גשמים מברכים עליהם אע'
שלא ירדו עדין כדי רביעה משירדו כ''כ שרבו על הארץ וכו' 
'א ומה שאין אנו נוהגים בזמן הזה בברכת  וכתב שם ברמ'
הגשמים משום דמדינות אלו תדיירם בגשמים ואינן נעצרים 
כ''כ, ובמשנ''ב שם סק''א כתב, אם היו בצער, אפשר דבארץ 
ישראל שמצוי שם יבוש גדול וכשבא עת הגשמים והגשפ 
יורד בזמנו כלא חד שמח בו אפילו מסתמא צריך לברך 
בפעם הראשון כשיורד ונקט לשון זה לאפוקי אם יורד עוד 
הפעם למחר וליומא אחרא, ומפרי מגדים משמע דאפילוב 
פעם ראשון אין צריך לברך כשהשנים מסוגורות כתקונן 
עכ"ד, ויעו''ש במשנ''ב סק''ב, ובביאור הלכה שם ונראה דעל 
מקום שבדרך כלל יש גשמים אין לברך בשם ומלכות, ונראה 
ז היכא דוקא  ' מ כ' ' פ יש מקום לברך בלא ברכה, ומ' ' שעכ'
שלא ירד גשם כלל, אבל היכא שירד גשם כמו עתה, ממילא 
י''ל דאין חיובא לברך אף בלא שם ומלכות אין צורך, וראה 
מה שדן כה''ג בשו''ת מקור ישראל בורלא סימן קו מה שדן 

 בכה"ג.
וכ''ש בזמנינו שמצויים מאגרי מים, ומשו''ה שמעתי מהגאון 
צ בבית ההוראה בראשות  'א מו'' רבי שמעון ויסברג שליט'
הגרש''א שטרן שליט''א שהאריך מדברי מרן החזו''א והגרח''ק 
זצוק''ל דס''ל דבזמנינו אין דין עצירת גשמים, כיון שמצוי 

 מים בברזים, ואפשר לייבא מים ממקומות אחרים.
וממילא נראה דה''ה לנ''ד, ושוב ראיתי להגאון רבי משה לוי 
ד פרק ב' סעיף עט שכתב ליישב  ' ל בספר ברכת ה' ח' ' זצ'
בזמן הזה כיון  ל  ' המנהג מדוע אין מברכים הברכה הנ'
שבזמנינו מצויים מים בברזים וסתם בני אדם אינם מרגישים 
צער מחמת עצירת גשמים ולכן נהגו שלא לברך ומ''מ ראוי 
לומר כן בלא שם ומלכות והחלקאים שמצטערים על עצירת 
גשמים יברכו הטוב והמטיב או שהחיינו בשם ומלכות יעו''ש, 
ועיין עוד בחזו''ע ברכות עמ' שפו ושפז שהעתיק דברי השו''ע 
לדינא ומוכח דס''ל כן לדינא, ולכן נראה שמעיקר הדין אין 

 חיובא ומהיות טוב לברך, ולכן רבים לא נהגו כן.
ואמנם לשיטת הגר''י זילברשטיין שליט''א שאמר במוצאי 
שבת קודש פרשת וישלח תשפ''ג שיש חיוב לומר עננו, א''כ 

 לכאורה הכא יש חיוב להודות.
 א)“יוסף אביטבול שלט‘ . (הר

, 2שלוחה  077-410-39-00 –טלפון‘ במס‘ אור התורה‘תשובות לחידה ניתן לענות בקו 
 ‘.יגדיל תורה ויאדיר’בברכת ). 3(הזוכים מתפרסמים אחת לחודש בשלוחה 
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 סיפור לשבת

ג רבי שמעון “ מספר מגיד המשרים הרה 
א את הסיפור המצמרר והמדהים “ גוטסמן שליט 

 הבא:
כל עכבה  כולם רגילים לומר את הפתגם ''
לטובה'', מאוד קל לומר את זה אבל בכלל לא 
פשוט לחיות את זה... כי מידי פעם מזכה אותנו 
ה בניסיון לא פשוט בכלל, כשנראה לי  ' הקב'

שבוודאי הכי טוב לקבל כבר עכשיו 
את מבוקשי, ועלי לחיות באמונה 
ה הוא ורק הוא ידוע  ' חזקה שהקב'
מה הכי טוב עבורי ואם הוא מעכב 
את הדבר סימן שהעיכוב הזה הוא 

 הדבר הטוב ביותר. 
ועד כמה שהשתדלתי להתחזק 
באמונה ואף לחזק אחרים בהרצאות 
ושיחות על עניין זה, הרי שהסיפור 
הבא שאספר לכם שידרג אצלי את 
האמונה הזאת ביתר שאת וביתר 

 עוז. 
 ומה היה הסיפור? 

יום אחד הגעתי להתפלל על 
צ רבי נסים  ' ר הגה' ' ציונו של מו'
מויאל זצ''ל בקרית גת, אשר כידוע 
' בכל  שוקק חיים' ' מקום מנוחתו '
שעות היום, ורבים ראו שם נסים 
י  יהוד י  אל ניגש  לפתע  יים.  גלו

ממשתתפי השיעורים  וסיפר לי את סיפורו, וכך 
 הוא סיפר:

לפני כמה שנים אני ורעייתי החלטנו להזמין 
התקנת פרגולה גדולה לחצר של ביתנו, אנחנו לא 
משופעים ב''מזומנים'' ונאלצנו לחסוך ולאגור כסף 
במשך הרבה זמן על מנת לשלם על הפרגולה, 
וכשבחסדי שמים הסכום היה בידינו הזמנו מתקין 
פרגולות עליו ביררנו רבות ושמענו המלצות, הלה 
אמר לנו שלפני תחילת העבודה עלינו להעביר 
אליו מקדמה שליש מהתשלום, ואת השאר נשלם 

 לו בסיום העבודה. 
הלה קיבל ממני את השליש המדובר בלב לא 
קל, כשאישתי אומרת לי ''מי אמר לך שהוא לא 
יברח?!'', אמרתי לה שכך המקובלות ואף אחד לא 
יסכים לבוא לעבודה בלי לקבל תחילה שליש 
מהסכום ביד, אך כאשר יגורנו בא לנו ולאחר 

 שהלה קיבל את השליש הוא פשוט ''נעלם''... 
התקשרנו אליו אינספור פעמים אך הוא 
התעלם מאתנו לגמרי כשכלל לא טרח אפילו 
להתנצל, לאחר זמן הגעתי עם רעייתי לביתו 
ודרשנו ממנו את בניית הפרגולה באופן מיידי או 
השבת הכסף, אך הלה התחיל לספר לנו סיפורים 
ודחה אותנו לזמן מאוחר יותר. ככה במשך כמה 
במרדף מתיש אחרי  עסוקים  נו  חודשים הי

 הפרגוליסט... 
באיזה שהוא שלב כבר התעייפנו מלרדוף 
אחריו, כשאמרתי לרעייתי: ''אני מאמין שהכל 

נגזר מלמעלה, עשינו כל מה שביכולתנו, כעת 
נסמוך רק על בורא עולם, אני בטוח שהעניינים 

 עוד יסתדרו על הצד הכי טוב''.
ימים וביום מן הימים  עברו כחודשיים 
קיבלתי שיחת טלפון ממתקין הפרגולות, לא 

 יאומן כי יסופר, ממש ''תחיית המתים''... 
הפרגוליסט נזכר להתקשר אלי כשהוא 
מבשר ומודיע לי שבכוונתו לבא 
מחר להתקין את הפרגולה, ואכן כך 

 היה. 
שמעתי  העבודה  באמצע  והנה 
פתאום קול חבטה גדולה, תיארתי 
תקלה  ו  ז באי בר  שמדו לעצמי 
הקשורה לבניית הפרגולה, ומתוך 
סקרנות ניגשתי לבדוק את העניין, 
אך אז הזדעזעתי לגלות שמקור 
החבטה הוא דווקא מהמטבח, שם 
מצאתי את רעייתי שוכבת ללא 

 הכרה. 
כוחות ההצלה שהגיעו למקום קבעו 
ל,  שהיא עברה ''אירוע מוחי'' רח''
נבהלתי מאוד עד שחטפתי הלם 
ופשוט לא הצלחתי לעשות שום 

 דבר, לא הייתי מאופס. 
ומי שם לב ואחז להזעיק את כוחות 
ההצלה? ניחשתם טוב? הפרגוליסט 

 שלנו...
עברה תקופה קצרה ובחסדי השם המרובים 
על כל מעשיו, בנסי נסים של ממש, רעייתי חזרה 

 לתפקד כרגיל! 
הדבר   , לביתי החולים  כשחזרתי מבית 
הראשון שעשיתי היה לרוץ לשלם למתקין 
הפרגולה את הכסף, הבת שלי שהייתה מעורבת 
בעניין העיכוב הגדול והמתיש בבניית הפרגולה 
שאלה אותי: אבא, מה כל כך דחוף לך לרדוף 
אחרי המתקין ולשלם לו את היתרה? הלא כמה 
אתה היית צריך לרדוף אחריו ולחכות לו כל כך 

 הרבה זמן, מותר גם לו קצת להמתין...
עניתי לביתי: מה שאת לא יודעת הוא  

שהפרגוליסט הזה הוא זה שזכה להיות שליח 
להציל את החיים של אמא שלך... סיים בעל 

 הסיפור. 
התרגשתי מאוד לשמוע את הסיפור הזה, 
נכון, ברור שלא כל יום אנחנו זוכים לראות כל 
כך את יד ההשגחה ואיך כל עכבה היא לטובה, 
ה פותח לנו את העיניים  ' אך מידי פעם הקב'
ומראה לנו דברים שכאלה, בכדי לחזק את 
אמונתנו שגם דברים הנראים לנו כ''עכבה'' הרי 
שבאמת הם ''לטובה'', ובעקבות סיפורים שכאלו 
רואים את  לא  כאשר  באמונה שגם  נתחזק 
עכבה'' הרי שבאמת הכל אך ורק  ה''טובה'' שב''

 לטובה.

כוחות ההצלה 
שהגיעו למקום 

קבעו שהיא עברה 
''אירוע מוחי'' 
רח''ל, נבהלתי 

מאוד עד 
שחטפתי הלם 

ופשוט לא 
הצלחתי לעשות 
שום דבר, לא 
 הייתי מאופס. 

הנה בגמרא מסכת שבת (י:) אמר רב: הנותן 
מתנה לחבירו צריך להודיעו, שנאמר "לדעת כי 
אני ה' מקדישכם"... א"ל הקב"ה למשה, מתנה 
טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש 

 ליתנה לישראל, לך והודיעם. 
והיינו דהשבת נקראת בפי חז"ל "חמדה גנוזה". 
כל מהותה היא רוחניות שאינה ניתנת לתפיסה 
ולמישוש בידיים, אלא היא גנוזה בפנימיות של 
היום, וצריך להעמיק כדי למוצאה. ולכן מאד קשה 
להשיגה, כי פעמים רבות אנו מתקשים להתחבר 

 לרוחניות פשוטה, וכ"ש לרוחניות גנוזה...
ו  הי והנה, ידוע ומפורסם כי גדולי ישראל 
ממששים ביום זה רוחניות, וכפי שהעיד תלמיד 
הח"ח רבי מאיר ליברמן, שכאשר הגיע לביתו של 
הח"ח ביום שישי אחה"צ, ראה את הח"ח עומד 
בקרן זוית בחדר כשהוא מוכן לקראת שבת 
מלכתא לאחר מקוה ושאר ההכנות ופניו מאירות... 
והוא מלחש לעצמו: אהה... שבת באה!!! אהה 
שבת... אהה שבת... וכולו אחוז שרעפים, והנאה 
וחדוה עילאית שפוכים על פניו לקראת השבת כי 

 באה.
) על 53וכן מובא בס' תנועת המוסר (ח"ב עמ'  

הסבא מקלם זיע"א, שבתקופת בית תלמודו 
בגרובין היה הסבא ז"ל רגיל לגשת לתיבה להתפלל 
"קבלת שבת", והבעלי בתים בגרובין, שהיו ידועים 
ביבשותם ובקרירותם, היו מצטופפים סביב "בית 
העריבה  תפילתו  את  לשמוע  התלמוד" כדי 
והנלהבת של הסבא, כשטיפות דמעות גדולות היו 

 גולשות על לחייהם...
וכדי שנוכל לנגוע בשיפולי הדרגות של קדושי 
עליון הללו ולחוש את קדושת השבת, נביא לפנינו 

 מספר עצות והדרכות לכך:
 המתנה וציפיה לשבת

כתב הר"מ (פ"ל ה"ד מהל' שבת): "מצווה על 
האדם לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בע"ש, מפני 
כבוד השבת, ומתעטף בציצית ויושב בכובד ראש 

מייחל להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא -
לקראת המלך". וכתב השפת אמת (פר' בשלח) 
בשם חידושי הרי"ם, שהחשק והשמחה בער"ש 

היא ההכנה לעורר הארת   -לקבל את השבת  
 השבת קודש.

והעמיק חקר בשפתי חיים ח"ג (עמ' תיא) לבאר 
עניין זה של ההמתנה והציפיה ליום השבת, שהרי 
ביום זה אנו מבטלים הכל ומתבטלים אליו יתברך, 

וכשמתבטל אליו יתברך, הרי ודאי שאור   -
 קדושת השבת תחול עליו.

ל בשיחה: "אדם  ' וכך אמר הגר"ש פינקוס זצ'
הטורח לכבוד שבת, עליו להבין ולהשיג לכבוד מי 
ולכבוד מה הוא טורח, מיהו האורח הבא להתארח 

 אצלו בביתו הלילה. 
 

פורר ללששבבת ס



הרה  המשרים  מגיד  אשר “ מספר  רבי  ג 
קובלסקי את הסיפור המדהים הבא, אשר יש מה 
ללמוד ממנו רבות על נושא כיבוד אב ואם נושא 

 הצריך חיזוק מתמיד בחיי היום יום.
בית  בשערי  נראו   , בחודשו מדי חודש 
החולים אב ובנו, כשהבן צועד במסירות לצד אביו 
ותומך בו, בדרכו לביקורת החודשית אצל הרופא. 
היה זה רק קצה הקרחון של מסירות הענק של 

לה  חו שהיה   , ו י אב לטובת  ן  הב
דיאליזה המטופל בטיפולים קשים 
ומייסרים. האב, הלא הוא הרה"ג רבי 
אברהם ישראל הרשלר זצ"ל, והבן 
משה  רבי  ג  הרה" א  יבלחט" הוא 
א, אשר ממנו שמענו את  שליט"

 הסיפור.
באחד הימים חש הבן רבי משה 
נפיחות קלה בעינו. הוא מיהר לרופא, 
אשר פסק מיד כי מדובר ב'שעורה', 
והורה לו ליטול תרופה מתאימה. רבי 
משה עשה כדבריו, אולם לא רק 
שהנפיחות לא נעלמה, אלא היא 
הכאבים  ועמה  והתגברה,  הלכה 
הנלווים לה. כעבור יומיים בלבד חש 
הוא   , ו נ עי את  מפלח  נורא  כאב 
מתקשה לראות באותה עין, המנופחת 

 …כמו כדור
רבי משה מחשב צעדיו לשוב 

אל הרופא, אולם הוא מביט ביומנו האישי ורואה 
כי היום הוא יום הביקור החודשי אצל הפרופסור 

 המטפל באביו.
במחשבה ראשונה הרהר, כי אמנם מדי חודש 
בחודשו הוא מקפיד להתלוות לביקור הזה, להיות 
לאביו לחברה נעימה ולשרתו נאמנה בדרך לביקור 

הרי הוא בעצמו נזקק ללכת  –וממנו, אולם הפעם 
לרופא, אז הביקור של אביו יידחה או שיימצא 

הוא כבר כמעט החליט לעשות כך, …  פתרון אחר 
 ואז החליט אחרת. לא! אבא יותר חשוב.

הנפיחות בעין אמנם כואבת, אפילו כואבת 
מאוד, אבל קשה להאמין שמשהו נורא יקרה אם 
היא תמתין כמה שעות. מנגד, הוא יודע שאביו 
ו  נהנה הרבה יותר כשהוא זה שמתלווה אלי
לביקור החודשי, והוא לא חפץ לוותר על הזכות 

 לשרת את אביו נאמנה גם בחודש הזה.
לפיכך, גמר אומר כי כאביו שלו ימתינו 

על מנת לקחתו לבית   –קמעא, ויצא לבית אביו  
החולים לביקורת החודשית. עודו ממתין בבית 

המכירים   –החולים, והנה הוא נפגש באנשי הצוות 
וכאשר ראוהו הם מיד   –אותו מביקורים קודמים  

, הניכרת היטב  נזעקו לנוכח הנפיחות בעינו
ומעוררת דאגה. רבי משה מרגיע כי היה אצל 
הרופא אשר פסק שמדובר ב'שעורה', ואמנם כבר 

ולפיכך הוא   –יומיים חלפו ודבר לא השתנה  
מתעתד לשוב אל אותו רופא. ובינתיים, קודם כל 
הוא מבקש לטפל באביו טיפול מיטבי, כי אביו 

 …קודם לו

כמה דקות חולפות, ובפרוזדור עבר מנהל 
לרפואה פנימית,  מערך הנפרולוגיה, מומחה 
הפרופסור בניה רוזן הי"ו. הוא מביט באיש 
הממתין ובעינו הנפוחה, ומזנק כנשוך נחש: 'עזוב 

 הכל. רוץ מיד למיון!'.
רבי משה מתקשה לקבל את הגזירה, הן הוא 
עם אביו הממתין לביקורת החודשית! אולם 
הפרופסור מתעקש: 'אתה אומר שזה 'שעורה', ואני 
אומר לך שתרוץ הרגע למיון, ותן 
להם את המכתב שאני כותב לך 
עכשיו. אתה חייב להיכנס לטיפול 
דחוף, יש לך הרפס בעין שאם לא 

דית   מי רום   –יטופל  לג ל  עלו
לעיוורון בעין'! לאחר שאמר את 
לכתוב  מיהר הפרופסור   , דברו
בכתב ידו הפניה, הוסיף את המילה 
'דחוף' פעמיים, ושלח את רבי משה 

 …מיד אל חדר המיון
ל  ה נ שמ דא  י ו ו רק  משה  י  רב
המחלקה מינה אנשים מתאימים 
לשמור על אביו בזמן שלא יהיה 
ר  ב ד כ ת  ו ש ע ל ר  ה י מ ו  , ו מ ע
הפרופסור. הוא הגיע לחדר המיון, 

התברר שמדובר בהרפס   –ואכן  
מסוכן, אשר אם לא היה מטופל 

בתוך כמה שעות היה עשוי   –מיד  
והודות   –לעוור את העין לעולם!  

לאבחנה המדויקת של הפרופסור והיותו בתוככי 
 ניצלה עינו מעיוורון! –בית החולים 

אם נסתכל על הדברים אחרת, הלקח הוא 
מדהים. הרי רבי משה תכנן בכלל לחזור לרופא 
המשפחה, אשר ספק אם היה מאבחן את ההרפס 
הזה כיאות, וספק מתי היה מגיע אליו לאחר 
הבדיקות של אביו, ומה היה מצבה של העין עד 
שיגיע אליו, ובוודאי לא היה מצליח לזרז את 
הטיפול בחדר המיון כמו הפרופסור המכובד! 
כלומר, בגלל מה ניצלה העין? דווקא בגלל שרבי 
משה בחר לוותר על נוחיותו האישית והטיפול 
בעינו הנפוחה והכואבת, לטובת ליווי אביו! הואיל 
וליווה את אביו לבית החולים, למרות שסבור היה 

 –שבגין זאת ייאלץ לסבול כאבים עוד זמן מה  
דווקא זה מה שהציל את עינו, והביא אותו לטיפול 

 הרפואי הנכון ביותר במהירות שיא!
רבי   –סיפור נפלא זה, אשר קיבלנו מגיבורו  

משה הרשלר שליט"א, יש בו כדי להאיר וללמד: 
על נוחיותו  מוותר  פעמים רבות נראה שהאדם 

האישית, על שעות הפנאי שלו, או על דברים 
לטובת כיבוד הורים. גם אם   –שרצה לעשות  

עדיין   –הדבר לא היה מניב תוצאות כה ברוכות  
היינו מחויבים לכבד הורים עם כל הלב. על אחת 
כמה וכמה, כאשר אנו יודעים שברכת שמים 
ניתנת למכבדי הורים, כאשר חז"ל מגלים לנו כי 
השפע שלנו מותנה בקשר וחיבור הדוקים עם 

 כיבוד ההורים.

 סיפור לשבת

לאחר שאמר את 
דברו, מיהר 

הפרופסור לכתוב 
בכתב ידו הפניה, 
הוסיף את המילה 
'דחוף' פעמיים, 
ושלח את רבי 

משה מיד אל חדר 
 …המיון

עצמו את העיניים לרגע, ודמיינו לעצמכם שאתם 
הכל   –יושבים מול מכונה מעניינת. (לנשום עמוק  

בדמיון). על המכונה, ההוראות הבאות: מכונת המזל. 
לחצו על הכפתור האדום ואולי תזכו בכסף. ₪,    5שלמו  

 לא זכיתם, כספכם לא יוחזר.₪.  100זכיתם? הרווחתם 
עד כאן הוראות המכונה, ולמטה באותיות קטנות: 

משחקים, אחד זוכה בוודאות. מה אתם עושים?   10מתוך  
אם יש לכם מחשבון, או קצת היגיון, תגיעו למסקנה: 

ובאחד ₪    50משחקים לשלם עליהם    10שווה לשחק  
 נכון?  ₪.  100מהם לזכות בוודאות ב

משחקים   20אם אתם חושבים בגדול, שווה לשחק  
. ואם אתם 200ולזכות בוודאות ב ₪    100לשלם עליהם  

משחקים לשלם   1000חושבים בענק, שווה לשחק ב 
 .10,000ולזכות בוודאות ב₪  5000עליהם 

בקיצור, הימורים זה בהחלט דבר שלילי, אבל אם 
זה כבר לא   –תוכלו לדעת חלק מהתוצאות מראש  

הימור, זו תוכנית עבודה. שווה 'להפסיד' הרבה כסף כדי 
, 10מתוך    9להרויח פי שניים. וזה נכון גם ההפסדים יהיו  

 כל עוד הרווח מהנצחון הבודד גדול עשרת מונים.
עד כאן על משחקים והימורים. ועכשיו שאלה: האם 

 9בחיים אתם מאפשרים לעצמכם להמר ולהפסיד ב 
מקרים כדי לנצח בגדול במקרה העשירי? למה לא? אין 

 לכם מחשבון?
הקושי שלכם להפסיד בחיים כדי להרוויח, לא קשור 
לציוני המבחנים שלכם במתמטיקה. הוא קשור לנפש 
שלכם. ככל שתרגישו סבל או תחושת אשמה וכישלון 
אחרי כל הפסד ככה תתרחקו מכל אחד כזה, גם אם הוא 

 נושא רווחים לטווח הרחוק.
ההלקאה העצמית במקרה של כשלון והפחד מכישלון, 
מתמקם בדיוק באיזור הנפשי הרגיש: דימוי עצמי. ככל 
שתהיו בטוחים בעצמכם יותר תקבלו את עצמכם גם אם 

פעמים. אבל אם הדימוי  9תכשלו פעם או פעמיים ואפילו 
אתם תתרחקו מכל כשלון,   –העצמי שלכם גבוה פחות  

 ותפסידו גם את הרווחים שבאים בעקבותיו.
החיים הם לא מכונת הימורים, אבל כן חייב להיכשל 

פעמים כדי להצליח, מתי לאחרונה נתתם   9לפחות  
 לעצמכם את התענוג הזה?
 בהצלחה במשחק הבא

 מלאכי
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חדרי הנפש 
 לבחור נכון

מפחדים מהימורים? השורות 
 הבאות בשבילכם.



מרן המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין זצ''ל מסופר, שפעם, לעת זקנותו, נעמד על הבימה בישיבת 
פוניבז' ואמר כך: ''רבותי, נער הייתי וגם זקנתי [הוא היה קרוב לשנתו התשעים], אני כבר מדבר 
עשרות שנים על ענין האמונה, ואני מרגיש שאם אני מסיח את עצמי כמה דקות מהאמונה, אני 

 נופל ממדרגתי!''
מסופר על אחד מגדולי הדור שליט"א, שבהיותו נער בר מצוה, פנה אליו אדם אמיד, ודיבר עמו 
שיסיים בכל חודש מסכת, ובכל ראש חודש יעשה לו סעודה בבית הכנסת לסיום מסכת, ויתן לו 
גם סכום כסף לעידוד. סיפר אותו גדול: בתחילה למדתי מסכתות קטנות, ביצה, תענית, מגילה, וכו' 
והיה קל לסיימם בחודש אחד, אך לאחר מכן המשכתי גם במסכתות הגדולות, והתאמצתי והייתי 
שוקד על לימודי לילות כימים, כדי לסיים את המסכת עד לראש חודש הבא, ובעקשנות זו 
הצלחתי לסיים מסכתות רבות. ואין ספק שלימוד זה דחף אותי ודרבן אותי הלאה להתמיד בלימוד 

 יומם ולילה, ולחזור ולסיים עוד ועוד. והיום זכינו ברוך ה' שהוא אחד מגדולי הדור.
 

הבית הקטן היה הומה אנשים. פשוטי עם לצד תלמידי חכמים, מבוגרים גם צעירים, צבאו על דלת 
 -הבית כדי לזכות בברכה מאת הגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל. היה זה בזמן התכנסות ה"כנסיה הגדולה"  

אסיפת רבנים גדולים מכל רחבי אירופה, שהתכנסו בעיר וינה, כדי לדון בבעיות השעה. תושבי 
וינה ניצלו הזדמנות זו כדי לזכות בברכה מגדול הדור. "אני איני רבי", אמר להם החפץ חיים, אך 
התושבים הפצירו בו רבות עד שבלית ברירה נענה להם והחל לברכם. והנה הגיע תורו של איש 
אחד, אשר עמו התלווה נער צעיר. "רצוני לקבל ברכה מכבוד הרב", אמר האיש ביראת כבוד. 
החפץ חיים, שלא הכירו מקודם, התבונן בו בריכוז, ואחר נענה ואמר: "איני יודע מה אתה מבקש 
ממני ברכה, אם אתה שולח את בנך לישיבה, אינך זקוק לברכה שלי, ברכתך מפורשת בתורה 
(דברים כז יב) כשעמדו כל ישראל על הר גריזים והר עיבל עם הכהנים והשכינה וארון הברית וענו 
ואמרו: "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". אבל אם אתה נותן את בנך בבית ספר ללא יראת 
שמים, איך אוכל לתת לך ברכה? איני יכול לגרד את התוכחה הכתובה בתורה!!!" היהודי רעד, 

 שיניו נקשו זו לזו, מנין ידע ה"חפץ חיים" לומר לו זאת? 
 

הצדיק רבי סלמן מוצפי זצ"ל משחר נעוריו ראו בו ברכה, וכי לגדולות נוצר, בהיותו שוקד על 
לימודו. בהיותו כבן תשע שנים נפטר רבן של ישראל גאון עוזנו רבנו יוסף חיים זצ"ל בעל הבן 
איש חי, והוא הלך להלוויתו, והיה בוכה אחר מיטתו של הצדיק. כשהורד הארון לקבר, קיבל על 
עצמו להתמיד יותר בלימוד התורה, וכי ינהג מהיום והלאה בפרישות וחסידות, על מנת למלא את 
החלל שנוצר בהסתלקותו של מנהיג הגולה, שהיה מפורסם בחסידותו וקדושתו. מאותו יום נעשה 

 הנער סלמאן כמעיין המתגבר, הנהגתו החלה להיות קיצונית, ונעשה מופרש ומובדל מן העולם. 
הוריו שהיו מודעים להתנהגותו הקיצונית, חסו עליו וניסו למתן את דרכו, אך ללא הועיל. הוא גמר 
בדעתו כי עליו לקום בכל לילה בחצות, כמנהג אביו. אך בפניו עמדה שאלה, היאך יתעורר בחצות? 
הוא מצא עצה ותחבולה, כרך חבל סביב ידו, ואת הקצה השני קשר לבריח הדלת, וכאשר היה קם 
אביו בחצות ומושך את הדלת, היה מתעורר גם הוא. אך לאחר זמן אביו הרגיש בחבל זה ומנעו 
מכך. אך אין דבר העומד בפני הרצון, והוא ביקש מחברו להעירו בחצות, וכך היה, בצאת אביו מן 
הבית, היה קם והולך עם חברו ללמוד בבית המדרש תלמוד ומוסר. (ילקוט יוסף כבוד אב ואם ח"א 

 עמוד עז)
 
 

מספרים על המהר''ם שיק (הרב משה שיק) תלמידו של החתם סופר, שכאשר היה לומד היה יושב 
בסוף הכיתה מרחוק, כי היה צעיר לימים יותר מכולם, ולא היה תופס טוב את השיעור, וכל הזמן 
הרב עקב אחריו, והיה לומד בהתמדה יומם ולילה, אבל לא תופס את החומר, שהיו דבריו של הרב 
עמוקים, לילה אחד ראו אותו עומד בלילה בשעה מאוחרת על יד היכל הקודש כשהוא פתוח, 
ובוכה לבורא עולם ואומר לו: בבקשה ממך תפתח לי את השכל שגם אני יבין ובכה ובכה, וסיפרו 

זאת לרב חתם סופר, ולמחרת היה יושב כהרגלו רחוק, והרב 
הקשה קושיה עצומה, והנה משה הצביע לומר את התשובה, 
והרב רצה לעודדו והזמין אותו לידו לומר את התירוץ, ותירץ 
חלק מהתירוץ ואז הרב אמר להם בואו אסביר לכם את 
תירוצו, (שרצה לעודד אותו) והסביר להם את הדברים בטוב 
טעם ודעת, ואמר לו מהיום והלאה אתה יושב כאן בשורה 
ה עלה ונתעלה עד שנהיה  הראשונה, ובזכות שבכה להקב''
שרם של ישראל, והיום בספרים שלו יש את התשובות הכי 
חשובות, והספרים שלו לא זזים משולחננו, כי ה' יתן חכמה 
מפיו דעת ותבונה, ומשום כך אסור לאדם להתייאש אלא 

 להרבות בתפילות ובתחנונים לקב''ה

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ממחזקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק סיפורים מחזקים   פורר

 אבן שיש בה כח טבעי לבקוע את המים 
ם     ַהּיָ ֶאת ָיְדָך ַעל ָך ּוְנֵטה  ֶאת ַמּטְ ָהֵרם  ה  (יד,טז) ְוַאּתָ

ה. ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ ם תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ  ּוְבָקֵעהּו ְוָיֹבאּו ְבֵני ִיֹשְ
במדרש רבה (שמות כא,ט) מובא שטענו המצרים שמשה       

לא יכול לעשות כלום בעצמו אלא ע"י המטה, שהרי בו הכה את 
 היאור, ובו הביא את כל המכות, 

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

 המטה].
מבואר מהמדרש שבאמת לא השתמש משה עם המטה כדי    

לבקוע את הים, אלא אם היד בלבד, וכפי שנראה מהמשך 
הפסוקים, שהרי בהמשך פסוק זה נאמר 'ונטה את ידך', ולהלן 
(פסוק כא) נאמר 'ויט משה את ידו על הים', וכן להלן לגבי חזרת 
הים, נאמר (פסוק כז) 'ויט משה את ידו'. [אף ברבנו בחיי פירש 

 כך, וכן הוא בפירוש הרא"ש].
ואף בחזקוני פירש כן, וכתב שהלשון 'הרם' הוא מלשון הסרה    

וסילוק, כמו שנאמר 'וממנו הורם התמיד', 'הרימו מכשול מדרך 
עמי', 'והרים העטרה', כלומר הסר את מטך ובנטיית ידך גרידא 

 תבקע את הים.
אולם במכילתא (סו"פ בשלח פרשה ו) נראה שהיכה עם המטה    

את הים, שמובא שם "המטה הזה הביא עשר מכות על המצרים 
במצרים ועשר על הים", וכן נראה מהמדרש תנחומא (ואתחנן ו) 
שמשה הלך לים הגדול שיבקש עליו רחמים מה' שיכניסנו לארץ, 
ן ַעְמָרם,  ה ּבֶ ן ַעְמָרם, ָמה ַהּיֹום ִמּיֹוַמִים, ַהּלֹא ַאּתָ והשיב לו הים: "ּבֶ
וכן   . ִביִלים" ׁשְ ר  ֵנים ָעֹשָ ְקּתָ ִלׁשְ ַתִני ְוִחּלַ י ְוִהּכִ ָך  ַמּטְ אָת ָעַלי ּבְ ּבָ ׁשֶ
מבואר באבות דרבי נתן (פל"ג,ב) "נטל משה מטהו והכה על הים 
ונעשה הים נקבים נקבים", וכן הוא בתרגום יונתן על פסוק זה 
שתירגם: "ואנת ארום ית חוטרך וארכין ית ידך ביה על ימא 
ובזעיה", וכן להלן (פסוק כא) תירגם: "וארכין משה ית ידיה על 
ימא בחוטרא רבא ויקירא". [וראיתי שדנים איך משמע בלשון 
הרם את מטך ונטה את ידך',  התרגום אונקלוס שאת הפסוק '
תירגם "טול ית חוטרך וארם ית ידך", שלכאו' זה ההיפך מלשון 

 התורה, שאמרה לשון הרמה על המטה ולא על היד].
ממעשה שאירע עם הגר"א זצ"ל (מובא בקונטרס צפה בי"מ    

שנדפס בסוף תהילים עם פי' שערי פרנסה טובה, ירושלים 
תכלת מרדכי  בס'  א  בשם הגר" וכן מובא  ב  ה עמ'  תשכ"
למהרש"ם), נראה שלמד כמדרשים שמשה לא הכה עם המטה, 
שבימי הגר"א ז"ל אירע מעשה שהיתה מצויה אבן קטנה באיזה 
בית ברוסיה, ויוחסו לה סגולות יוצאות מן הכלל, והם לא ידעו 

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

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

 לרוסיה.
לפני החזרת האבן יעץ להם מנדלסון שר"י (מאבות תנועת     

ההשכלה הארורה) לפנות להגר"א ז"ל ששמו נודע לתהלה כבקי 
בכל שבע החכמות (וכוונתו היתה כדי ללגלג עליו שבוודאי לא 

 ידע פשרה של אבן זו) והם נענו לו.
הגר"א גילה באזניהם שטבעה של אבן זו הוא סנפירונון,     

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

 באופן טבעי ולא באופן נסי. 
משנודע הדבר להגר"א שלח לו, אפיקורס שכמותך בתורה    

הקדושה נאמר 'הרם את מטך', הרם כלומר סלקהו מן הצד, כמו 
הרימו מתוך העדה בפ' קרח, שבפירושו הבדלו, ונטה את ידך ולא 

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

 שם שזו אבן היהלום.
וראה אריכות בזה בס' נפלאות מתורת השי"ת (מאמר טבעת 

 חותמו של עולם פ' פ"ב) 

 בני ישיבות? 
 אתם לא לבד!

פנו עוד היום לבירור על 
ישיבה שמתאימה 

 עבורכם ‘ בדיוק’
052-7175443 | 

 052-7148454 
 דיסקרטיות מוחלטת!
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י"ב שבט תשפ"ג | פרשת בשלח | גליון 684

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

ההההההההדלקקת נרוהדלקת נרות

המחלה של מצרים 

11116666:::44400011117777:::55522211118888:::22228888
עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

התבוננות! זו מידה שאם 
אדם חס ושלום לוקה בה, 
הוא לא יצליח לשרוד רגע 
אחד בחיי היום יום שלו, 
כי מבלי התבוננות האדם 

לא יכול לכלכל את צעדיו... 
וכך כל חייו הם מירוץ אחר 

ה-עכשיו, מרדף אחרי 
תאוות ורצונות, וכיצד 
להשיג את כל מבוקשו

 המשך
בעמוד 4 >>



מי שמוותר ומי שלא מוותר

'הרבי ביקש מהנהג 
לעצור, ומיד פנה 

להלך המוזר ושאלו 
באידיש: 'יהודי יקר, 

אמור לי בבקשה, 
המכיר אתה את 

ישיבה פלונית? התדע 
לומר לנו איך להגיע 
אליה...?'. הלה קפא 
על מקומו המום, וגם 

הנהג היה המום'



ואהבת את ה' – בכל לבבך!

10

נרות על מכסה הקדרהלמה לחתוך את הים?

ששאאלה:: 

תתששובהה: 

1

דבר אחד ברור, המוסר 
שמייסרנו ה' בא על מנת 
ליישר אותנו ואת ליבנו 
לעבודתו יתברך, כדי שנזכה 
ללכת בדרך הנכונה, ולכן 
כדאי שנהיה עם לב כזה 
שדי בליטוף תוכחה קטן כדי 
לעורר אותו! 

אח דבר



 המשך
מעמוד 1 >>

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

15,000

מידי שבת קודש מתקיים לימוד מיוחד לילדים 
בביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48

14:00 - לימוד משניות בע"פ
19:00 - במוצאי שבת קודש, לימוד אבות ובנים

מספר המקומות לא מוגבל וכל הקודם זוכה

02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931



 
 

 

העלון מוקדש להצלחת יגאל צבן בן ציון 
ורעיתו שיזכו בקרוב ממש לראות בחתונת 
רה בנותיהם :עינב ,ליטל ומזל אורין בני ציפו
 שיזכו לבתים מוצלחים ובנין עדי עד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

 

 

 בשלחפרשת 
 כל הבריאה כפופה לתורה ולעמלי התורה

שוב   הים לאיתנווישוב וי
 מובא במדרש רבה ( ה,ה) ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ְּתָנִאין ִהְתָנה ַהָּקדֹוׁש

ָּברּו הּוא ִעם ַהָּים ֶׁשְיֵהא ִנְקַרע ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל, שכתוב:, ַוָּיָׁשב 
 ַהָּים ְלֵאיָתנֹו (פירוש) ִלְתָנאֹו ֶׁשִהְתָנה ִעּמֹו  

שואל אור החיים על המדרש (שמות יד,כז) וז"ל וצריך לדעת 
אופן התנאי אם היה (התנאי) ליוצאי מצרים, אם כן למה 

) בפעם הזאת, כמאמרם ז"ל (שמו"ר כא ו) הים התנגדנרעש (
שהתריס (הים) כנגד משה ואמר לו אין אני נקרע מפניך שאני 

(של בריאת העולם) ואתה נבראת ביום  נבראתי ביום שלישי
(ואם הקב"ה  ששי וכו', עד שנטה ה' ימינו על ימינו של משה,

) ועוד ליחידי סגולה  חלוויכוהתנה תנאי שיקרע מה מקום 
 ) ) בעל כרחו (ומדוע פה צריך תנאי ע (הנהרהיה נקר

ין ברבי פינחס בן יאיר וכו', ובא בחולמכמו המעשה ש
(מסכת חולין דף ז.) רבי פינחס בן יאיר היה הולך לפדיון 
שבויים פגע בנהר גינאי אמר ליה גינאי חלוק לי מימך 

 ]תוס שם-המלאך שממונה על הנהר [ואעבור בך אמר לו 
ון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני אתה הולך לעשות רצ

וני לעבור בנהר מששת ימי בראשית אתה ספק עושה ושצי
ספק אי אתה עושה שאולי לא תצליח לפדות את השבויים 

אם אי אתה לנהר אני ודאי עושה אמר לו רבי פינחס בן יאיר 
גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם  עצמך לשניים  חולק

תיים היה אדם שנשא חיטים למצות חצה הנהר את עצמו לש
אמר לנהר תחצה גם לזה שעסוק במצווה, היה ישמעאלי 
שהתלווה אליהם אמר לנהר תחלוק גם לו שלא יאמרו כך 

 עושים לבני לוויה ,חלק גם לו. 
אמר רב יוסף כמה גדול הוא ממשה ושישים רבוא שבקריעת 

 ים סוף הים נקרע פעם אחד ופה נקרע הים שלושה פעמים. 
לא התנה שיקרע רק בים סוף  אםהקדוש שואל אור החיים 

מה כוחו של רבי פינחס בן יאיר עליו השלום להתגבר על 
שהיו יחד  מעשה בראשית יותר ממשה רבנו ושישים רבוא

 :עם משה
תנאי זה איננו תנאי פרטי בקריעת ים  ומתרץ אור החיים

סוף אלא הוא בכלל התנאים שהתנה ה' על כל מעשה 
להיות כפופים לתורה ועמליה, ולעשות כל אשר בראשית 

יגזרו עליהם, וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא, 
ולזה תמצא כמו כן בשמים ובארץ ובכוכבים ובשמש וירח 

[כגון יהושע ומשה שהם שלטו עליהם הצדיקים יחידים,
ואין צריך לומר מרובים  יחידים שהעמידו את השמש]

כולו ביחד  ששלטו על הבריאה  [כלומר כל שכן לעם ישראל
וזהו חוק מחוקי הבריאה ונעשו להם ניסים הפך הטבע 

שצווה ה' להם בעת הבריאה ,והנה ביציאת ישראל ממצרים 
עדיין לא קבלו התורה ואין צווים של אלה  שהיו ביציאת 

שלא היה להם את כח  ןטבע, כיומצרים לפעול שנוי סדרי 
להם וטען למשה אתה  התורה ולכן לא הסכים הים להיחלק

נבראת בשישי ואני בשלישי, זה רמז הים כי אינו בן תורה 
שאם היה בן תורה הנה הוא קודם לו, כי התורה קדמה לכל 
בריאת העולם, ולזה נתחכם ה' והוליך ימינו לימין משה 
פירוש הראהו לים כי הוא בן תורה המתייחס לימין שכתוב 

כשראהו תיכף ומיד (דברים לג ב) "מימינו אש דת למו" ו
כל צדיק שיעמוד אחר (ולכן ) ולזה נקרע כתנאי הראשון, 

קבלת התורה, יבקש מנבראים לעשות רצונו יוכל לכופו על 
, כפי שרואים מהמעשה לעיל שכשלא רצה להיחלק לרבי   כך

 פינחס בן יאיר ולמתלווה עמו רצה לקונסו, ופחד הים ממנו: 
כח התורה שהרי משה אנו רואים מדברי "אור החיים" את 

רבנו ושישים רבוא לא רצה הים להיקרע לו כיון שעדין לא 
יחידי נקרע שהיה קבלו את התורה ואלו לרבי פינחס בן יאיר 

 כיון שהיה לאחר מתן תורה והיה לו את כח התורה  נהרה
הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם    מובא בזוהר 

א קבע חוק כלומר שתכנן את העולם לפי התורה  וממל
 שהבריאה כפופה לעמלי התורה 

פוניביז' שאהב מאד לשמוע את  מסופר על בחור מישיבת
השיעורים של המשגיח והקפיד מאד לשמוע כל את כל 
השיעורים שלו יום אחד בא למשגיח ושאל אותו אימו 
צריכה להגיע בשעה חמש אחה"צ מארה"ב לישראל בטיסה 

ה בשדה תעופה ומצד ישירה  והוא צריך ללכת לקבל את פני
של הרב האם לבטל תורה וללכת לקבל  שני יש את השיעור

את פניה של אמו או לשמוע את השיעור ענה לו הרב שוודאי 
אימך גם על חשבון זה שלא שאתה צריך לקבל את פניה של 

תוכל לשמוע את השיעור, הבחור ביום המיוחל אמר  לעצמו 
ואולי המטוס  אני יקדים להגיע בשעה שלוש לנמל תעופה

יגיע בשלוש ואז אני ירוויח גם כיבוד אב ואם וגם את 
השיעור ואכן כך עשה ולשמחתו המטוס הגיע בשלוש במקום 

 בחמש הבחור לא הסתיר את התפעלותו מהשגחת הבורא 

והלך לטייס ושאל אותו הסבר לי מה קרה שהגעת שעתיים לפני 
ים שנה אני ני יודע להשיב לך כבר עשריהזמן הטייס אומר לו א

שהקדמתי בשעתיים ואין לי הסבר נבקו הזה אף פעם לא קרה לי
לכך וזהו דברי האור החיים שהתורה כפופה לעמלי התורה  וכיון 
שבחור זה בכל מאודו רצה לקיים מצות כיבוד אב ואם וגם 

 הרגיליםלשמוע את השיעור הקב"ה שינה עבורו את סדרי הטבע 
 השומר שלא יפגעו ומרפא חולים להן סיפורים על כח התורה

יין זצוק"ל אני לומד תורה לשמה לא יתכן שיפגע הרב פיינשט
זצ"ל, אב"ד סח הגאון הצדיק רבי משה ניישלוס    הילד

סקוירא, בהספדו על רבנו מרן פוסק הדור הגאון רבי משה 
פיינשטיין זצ"ל: אדם הולך בגרנד סטריט בניו יורק, ולפתע רואה 
ילד רודף אחר חברו לתפסו. הלה פרץ בין המכוניות החונות 
וחצה את הכביש בריצה. הרודף מיהר אחריו, ורכב שהגיח 
במהירות פגע בו והעיפו למרחק כחמישה עשר מטרים, כשכיפתו 
פורחת באוויר. מיד התגודדו עוברים ושבים סביב הילד, והזעיקו 
אמבולנס. חשב אותו אדם: "געוואלד, ילד יהודי רחמנות!" נזכר 

מי שיש חולה בתוך שהוא ממש לפני בית רבנו, והלוא אמרו: "
ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים!"  ב"ב קטז.) מיהר ועלה 
ונקש בדלת. הדלת נפתחה על ידי רבנו. ראהו בחוורונו ובהילותו, 

חצו  –ושאל: "מה קרה, על מה הבהלה?" ענה: "שני ילדים רצו 
"היכן?", חקר  -מצב אנוש" –מכונית פגעה באחד  –את הכביש 

ה, מתחת לבית!" "הזעיקו אמבולנס?" "כן". רבנו. "פה, למט
"ייקחוהו לבית החולים. על מה הרעש?!" "אבל הוא ילד יהודי!" 
קרא. "מי סיפר לך? אינו יהודי!" קבע רבנו. "במו עיני ראיתי את 
כיפתו עפה!" "לא היתה זו כיפתו", הפטיר רבנו, ושב לתלמודו. 

חילה ועד תמה, והחליט לחקור בדבר. מצא אדם שראה הכל מת
סוף, וסיפר: ילד נכרי רדף אחרי ילד יהודי להכותו, וברח מפניו. 
הצליח לחצות את הכביש בשלום, ובתוך כך עפה כיפתו מראשו. 

  1ממש כדברי רבנו –השייגעץ רדף אחריו, ונפגע על ידי המכונית 
אבל מהיכן ידע? רוח הקודש גלויה! עלה, וסיפר. רבנו לא התפעל. 

א בן נביא", אמר. "אבל אני לומד תורה "לא נביא אני ול
בהתמדה ויגיעה, והתורה מגינה ומצילה. הבנתי, שלא יכול 
להיות שילד יהודי יפגע מתחת לביתי!"... (קול התורה, ויגד 

 משה)
 תורתו של הב"ח מבריאה את הנמצאים סביבו

סירקיש (המכונה בראשי תיבות  מספרים על הגה"ק רבנו יואל
המפורסם "בית חדש" על הטור) שכל חולה "ב"ח" על שם ספרו 

שהיה בעירו היו מביאים אותו לביתו של הב"ח ומניחים אותו 
סמוך לו בשעה שהוא לומד הלכה, וכל חולה שהניחו אותו בארבע 
אמותיו של הב"ח מיד היה מבריא. הסיבה לכך היא: שמיום 
שחרב המקדש הקב"ה משרה את שכינתו דווקא בתוך ארבע 

י שלומד הלכה כנ"ל. כיון שהב"ח למד הלכה אמותיו של מ
בקדושה גדולה והשכינה שרתה בארבע אמותיו וריפאה כל חולה 

 (אמרי נועם ח"ב). שהגיע לשם. 

שהיה עובדא בדידיה בעיר וינה  סיפר רבי יעקב טייטלבויים ז''ל
בירת אוסטריה. שלושה חדשים אחרי שהגרמנים ימ''ש ספחו את 

ה אחת בקול בוכים ואמרה שחטפו את וינה, הופיעה לפניו איש
בנה יחידה ואין היא יודעת אנה הלך. כבר שבועיים שעברו מאז 
ראתה אותו בפעם האחרונה, ואין היא יודעת מה לעשות. ענה לה 
הרב כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול 
דרך ארץ, שאל אותה הרב האם את מבטיחה שאם בנך ימצא 

ר ללימוד התורה?? ענתה לו האישה בלי היסוס, כן רבי הוא יתמס
אני מסכימה. אמר לה הרב א''כ צאי וחפשי אותו וודאי שתמצאי 
אותו בע''ה. מספר הרב שהאישה יצאה מביתו ותוך שעה שבה 
עם בנה. וכיצד זה קרה?? מייד שיצאה מבית הרב הלכה לתחנת 

הם המשטרה הקרובה. חדורת אמונה מדברי הרב, ואמרה ל
בתקיפות תנו לי את הבן שלי. הקצין שהיה שם התפרץ כנגדה 
אבל היא לא נבהלה, ואמרה שוב בתקיפות תנו לי את הבן שלי. 
הקצין שאל אותה לשמו של בנה ולאחר שנכנס לחדר השני חזר 
כעבור דקה עם בנה, סופו של הסיפור שהאישה שלחה את הבן 

 וכך ניצל מהשואהלארץ ישראל ללמוד תורה 
מרוקו סיפור מופלא: בילדותו  ל התורה סיפר מחכמיעמ

התקשה לרבינו בהבנת דברי המהרש"א על תוספות אחת 
ממסכתות הש"ס,וכשלא הצליח להבין את דבריו, התחיל לבכות, 
דלת בית המדרש נפתחה, וזקן הדור פנים, לבוש בג'לאביה, נכנס, 
נו שאלו הזקן: למה אתה בוכה? רבינו היה בטוח שאותו זקן אי

בקי בנבכי הסוגיות, בוודאי לא בדברי התוספות, על אחת כמה 
בדברי המהרש"א. על כן התחמק מלענות לו, לאחר הפצרות 
מרובות ענה לו רבינו, והזקן הסביר לו את דברי התוספות סצורה 
כזו שדברי המהרש"א היו ברורים ביותר. מיד לאחר מיד לאחר 

בחלומו, ואמר לו: כי  מכן נעלם הזקן. באותו הלילה הגיע הזקן
הוא היה המהרש"א,  וכי נשלח משמיים להסביר לו את 
 התוספות כהערכה לכך שהוא יגע ועמל בלימוד התורה הקדושה.  
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 לדים להגיע לשיעור דף היומי לחנך את הי
ַמֲעֶׂשה ֶׁשֵאַרע ְּבָאָדם ֶׁשִהְקִּפיד ִמֵּדי ֶעֶרב ְלַאַחר ֲעבֹוָדתֹו ָלֶלֶכת ְוִלְׁשֹמַע ִׁשעּור ַּבַּדף 
ַהּיֹוִמי. ְוָאֵכן ָּכל ֶעֶרב, ְּבָׁשָעה ְׁשמֹוֶנה, ְלַאַחר ֶׁשָהָיה ְמַסֵּים ֲעבֹוָדתֹו ְוחֹוֵזר ְלֵביתֹו, 

 ַראת ַהָּׁשָעה ֵּתַׁשע ָהָיה ֵמִׂשים ְּפָעָמיו ַלִּׁשעּור. ָהָיה סֹוֵעד ֲארּוַחת ֶעֶרב ְוִלְק 
אֹותֹו סֹוֵחר ֶׁשֲעֵיפּותֹו ָהְיָתה ַרָּבה ַעד ְמֹאד, ִמְסַּפר ַּדּקֹות ְלַאַחר ְּתִחַּלת ַהִּׁשעּור ָהָיה 

קּוָפה ֲאֻרָּכה ָהַרב, ֶׁשָּׂשם ֵלב ִּכי ִמֶּזה ְּת עֹוֵצם ֵעיָניו ְוִנְרָּדם ַעד סֹופֹו ֶׁשל ַהִּׁשעּור. 
ָאָדם ֶזה ָיֵׁשן לֹו ְׁשַנת ְיָׁשִרים ִּכְמַעט ֶמֶׁש ַהִּׁשעּור ֻּכּלֹו, ִנַּגׁש ֵאָליו ּוְבִפיו ַהָּצָעה: 

ַעד  5:00''ְרֵאה, ֲחִביִבי, ֶאת אֹותֹו ִלּמּוד ַּבַּדף ַהּיֹוִמי ֲאִני מֹוֵסר ַּגם ַּבֹּבֶקר, ִמָּׁשָעה 
: ֵל ִליֹׁשן ְׁשַנת , ּוְלַאַחר 6:00ַהָּׁשָעה  ִמֵּכן ָאנּו ִמְתַּפְלִלים ַׁשֲחִרית. ַהָּצָעִתי ְל

ְיָׁשִרים ֻמְקָּדם ָּבֶעֶרב ְוַלִּׁשעּור ַּתִּגיַע ַּכֲאֶׁשר ִהְּנ ֵעָרִני. ֵאיֶנִּני חֹוֵׁשב ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַאָּתה 
ר ִמָּׁשַמִים, ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשִּמֵּדי ֶעֶרב ִנְרָּדם ֶעֶרב ֶעֶרב ַּבִּׁשעּור ּתּוַכל ְלַקֵּבל ַעל ָּכ ָׂשכָ 

ִמְּתִחַּלת ַהִּׁשעּור ְוַעד סֹופֹו ֵאיְנ ִמְתעֹוֵרר ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת. ַעל ֵּכן ְׁשַמע ַלֲעָצִתי 
ַהָּצָעה  ַמִּגיד ַהִּׁשעּור ָחַׁשב ֶׁשֵאיןְוִתְהֶיה ִנְׂשָּכר ִמִּלּמּוד ַּדף ַהּיֹוִמי ּוֵמֲהָבַנת ַהְּגָמָרא.'' 

''לֹא, ַהָּצָעְת ֵאיָנּה טֹוָבה ִלי ְוֵאיִני ָיכֹול טֹוָבה ִמּזֹו, ַא לֹא ָּכ ָחַׁשב ַהּסֹוֵחר. 
 ''ֲהֵרי ַרק ָּכ ּתּוַכל ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא.''  -ָׁשַאל ָהַרב  -''ַמּדּוַע?'' ְלַקְּבָלּה.'' 

י ֶעֶרב ַּכֲאֶׁשר ֲאִני ָׁשב ְלֵביִתי, ִאְׁשִּתי ַמִּגיָׁשה ִלי ֶאת ֶנֱאַנח ַהּסֹוֵחר ְוָעָנה: ''ִמּדֵ 
ֲארּוַחת ָהֶעֶרב. ֵמֹרב ֲעֵיפּוִתי ֲאִני ִנְרָּדם ּוְבקִׁשי ֲאִני ַמְצִליַח ִלְהיֹות ֵעָרִני ִּבְזַמן 

ִׂשיא ָהֲעֵיפּות. ְלָפַני ָהֲארּוָחה, ְוִלְקַראת ַהָּׁשָעה ֵּתַׁשע ֲאִני אֹוֵזר ֹּכַח ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאִני ּבְ 
ִמָּטה ֻמַּצַעת, ַהִחּמּום ּפֹוֵעל ּוַבחּוץ ַהֶּגֶׁשם ַמֶּכה ַּבַחּלֹון, ְוִהֵּנה ֲאִני עֹוֶׂשה ַמֲאָמץ 

 ִעָּלִאי, עֹוֵזב ֶאת ָה'עֹוָלם ַהֶּזה' ְוהֹוֵל ַלִּׁשעּור. 
ם ֶאת ָהֲעֵיפּות, ָחִׁשים ֶאת ''ְּבאֹוָתם ְרָגִעים ְיָלַדי רֹוִאים ֶאת ָּכל ַהַּמֲחֶזה. רֹוִאי

ֲאִפיַסת ַהֹּכחֹות ֶׁשִּבי ּוַמִּביִטים ְּבַאָּבא ֶׁשָּלֶהם ָהאֹוֵזר ֹּכחֹות ּגּוף ָוֶנֶפׁש ְועֹוֶׂשה 
ַמֲאַמִּצים ִעָּלִאִּיים ָלֶלֶכת ַלִּׁשעּור, ּוְבִניָמה ְלָבִבית ִלְפֵני ֵצאִתי ֶאת ַהַּבִית ֲאִני ְמָבֵר 

ת 'ַלְיָלה טֹוב!' ּוָבֶרַקע ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ְּבִני ַהָּקָטן זֹוֵעק: 'ַאָּבא הֹוֵל אֹוָתם ְּבִבְרּכַ 
ִלְלֹמד ְּבכֹוֵלל ֶעֶרב!' ַהַּמֲחֶזה ַהָּקבּוַע ַהֶּזה, ָהְרָגִעים ַהָּללּו ֵהם ֵהם ֶׁשֲחרּוִטים ְּבֹמָחם 

ּתֹוָרה. ְּדיֹוַקן ֲאִביֶהם ֶזה ִנְׁשָאר  ֶׁשל ְיָלַדי ּוַמְחִּדיִרים ְלִלּבֹוֵתיֶהם ַמִהי ֲעָמָלּה ֶׁשל
ָלֶנַצח. ''ְוזֹו ַהִּסָּבה, ְּכבֹוד ָהַרב, ֶׁשֵאיִני ָיכֹול ְלַהִּגיַע ַלִּׁשעּור ֻמְקָּדם ַּבֹּבֶקר ְּבָׁשָעה 
ָחֵמׁש ְלִפי ֲעַצת ָהַרב. ָאְמָנם ֲאִני ֶאְהֶיה יֹוֵתר ֵעָרִני ְואּוַלי ָאִבין ֶאת ַהְּגָמָרא ַא 

ַדי, ְּכבֹוד ָהַרב, ֵּכן, ַהְיָלִדים לֹא ִיְראּו ֶאת ְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ֲאִביֶהם ְלַמַען ִלּמּוד ְילָ 
, ַהָּדָבר לֹא  ַהְּגָמָרא. ֵהם ָאְמָנם ִיְׁשְמעּו ֶׁשָהַלְכִּתי ַל'ַּדף ַהּיֹוִמי', ַא לֹא ַיְרִּגיׁשּו ְּבָכ

דֹוׁש ָּברּו הּוא ֲהֵרי ּבֹוֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות, הּוא ְּכָבר ִיְהֶיה ָחרּוט ַעל לּוַח ִלָּבם. ְוַהָּק 
 ֵיַדע ַמְחְׁשבֹוַתי ְוִהְׁשַּתְּדלּוִתי ּוְבַוַּדאי לֹא ְיַקַּפח ְׂשָכִרי.

 .הענוה של שני גדולי עולם
צדקותם ושפלות הברך הנפלאה של חכמי ישראל בכל הדורות (וכך יהי עד בוא 

הכלל והפרט, וכל יהודי אף הפשוט שבפשוטים חרד הגואל) הייתה משפיעה על 
היה למצוא פיהם ונזהר כמו מאש מלפגוע בכבודם. עובדא מעניינת ראינו בדור 
האחרון על שני גדולי עולם המראה לנו טפח מצדקותם המופלאה, היה זה 
בשנת תשל"ז, לאחר פטירתו של ראש ישיבת "פורת יוסף", מרן הגאון רבי 

התכנסו חכמי ורבני הישיבה, והחליטו למנות את מרן הגאון עזרא עטייה זצ"ל 
רבי יהודה צדקה זצ"ל לראש הישיבה. אולם הרב צדקה סירב בענוותנותו 
לקבל את המינוי, וטען כי ידידו מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל הוא 
זה זה שראוי למנוי. אך גם רבי בן ציון אבא השאול סירב בנחרצות. השניים 

תווכחו" והפצירו איש ברעהו כי הוא היותר ראוי לשמש כראש הישיבה. עד "ה
שעמד הגר"י צדקה ואמר:"ראש הישיבה צריך להיות גם מורה הוראה ופוסק, 
אשר על כך ראוי שמעלת כבוד תורתו יקבל את התפקיד, לא אני!" נענה רבי 

שכבוד אם כן הריני פוסק כעת  –ציון אבא שאול ואמר:"לדבריך שאני פוסק 
תורתו יהיה לראש הישיבה!". במשך שלושה שבועות לא נתמנה איש לראשות 
הישיבה, עד שנענה הגר"י צדקה להפצרות הגרב"צ אבא שאול, וקיבל על עצמו 
את המשרה, בתנאי שרבי בן ציון יכריע עמו בכל השאלות שתעלינה על סדר 

עשרות שנים על צדיקים לברכה, יומה של הישיבה. ומאז, ניצבו השניים, זכר 
משמרתם, וניווטו בקרני הודם ובמסירות נפשם את הישיבה הקדושה, ואישם מבעירה 

 עד עצם היום הזה!. (מתוך הספר 'והערב נא')
 הקציר של חיטים למצות הציל מהמחבלים .

הלילה של אותו יום חמישי, י"ט בתמוז תשע"ד, היה חשוך, אפל ושקט. ירח 
ה בשמים, ונראה היה שכולם נמים את שנתם וכוכבים מנצנצים שייטו בדממ

ברוגע ובשלווה. אבל כל מי ששהה באזור בזמן הקרוב לעזה, בימים אלו 
שכידוע היו בעיצומה של המלחמה האחרונה, ידע שהשקט הוא רק אשליה 
מטעה לא נכונה. השקט הזה היה עלול להיות זמני, חייבים להישאר דרוכים, 

ש בפח, שכן נמנום או תרדמה עלולים לגבות אסור לתת לדממה הזו להפיל אי
מחיר דמים. ואכן, מעט לפני עלות השחר, בשעה ארבע ושלושים לפנות בוקר, 
התעוררו כל הכוחות באזור באחת... תנועה חשודה נרשמה מכיוון השדות 
שליד קיבוץ סופה, משהו הפר את השקט הפסטורלי, מישהו זז שם ומתנועע 

מצטרף עוד אחד... ועוד אחד, ועוד אחד... לחיילים בשטח הריק, ולמישהו הזה 
ברור היה שלא מדובר באנשי קיבוץ סופה, שהחליטו לצאת לטיול קטנטן 
אמצע הלילה, גם לא באורחים נחמדים שבאו לבקר ולהתאוורר קצת במרחב 
הפתוח. אין ספק שמדובר כאלו שהכוונות שלהם נוראיות... למחרת שמענו 

שבהם נלכדה חוליה בת שלושה עשר מחבלים, שצצה  כולנו על רגעי הדרמה,
אחד מיישובי 'עוטף עזה'. למחרת  –פתאום מתוך מנהרה, סמוך לקיבוץ סופה 

ידענו כולנו שנמנע פיגוע גדול, בחסדי השם, אבל באותם רגעים שלטו הבלבול 
וחוסר הוודאות בכול. מתוך שלושה עשר המחבלים רובם חוסלו, חלקם נלכדו 

אבל מה אם אחד הצליח חס ושלום להתחמק ולהיכנס ליישוב?  או הוברחו,
היישובים כרם שלום, סופה וחולית, קיבלו הוראה להסתגר בבתים, עד 
שהתברר שהשטח נקי, ברוך ד'. אכן לא קרה דבר, והפיגוע הנורא נמנע. רק 
מאוחר יותר התברר, שחוליית המחבלים שהגיחה בשדות שליד סופה הגיעה 

מעזה עד למקום הזה, החוליה יצאה דרך המנהרה, ותכננה  ממנהרה שנחפרה
לעשות את דרכה בחסות החשיכה עד ליישוב. התכנון שלהם היה, 
שכשהיהודים שם יקומו בבוקר, הם יגלו שלושה עשר מחבלים, שהגיעו 

ולחטוף רח"ל. בחסדי שמים נתפסו המחבלים בזמן. חלק מהם במטרה להרוג 
סים לחזור דרך מנהרה שממנה יצאו. כולנו נורו ואחרים נפצעו, כשהם מנ

שמענו, כולנו הודינו לקב"ה על הנס הזה, שהצטרף לשרשרת הניסים הרבים שזכינו 
במלחמה. הציבור ברובו, מן הסתם, לא ממש ידע איפה זה קיבוץ סופה, היכן  בהם

 וועד כמה הסיפור הזה מרגש ומפעים. אבל לא כולם עברהמנהרה נחפרה 

לסדר היום מהר כל כך, היו כאלו שהסיפור המופלא הזה הפעים את רוחם, 
וגרם לנשמתם להיעתק בהודיית אין קץ... היו אלו כמה יהודים ממרכז 
הארץ, שהיו במקום לפני ימים ספורים. אותם יהודים ידעו היטב, שהם 
המחבלים היו יוצאים מעט קודם, ייתכן שהם היו מצליחים להפיק את 

נורא, והסיפור היה נגמר אחרת, חס ושלום. מה בכלל מביא זממם ה
יהודים חרדים מהמרכז לשדות של קיבוץ השוכן ב'עוטף עזה' דווקא בזמן 
מלחמה, וחלק גדול מהתושבים עוזב? ומה גורם להם להישאר במקום 
במסירות נפש, תוך סיכון חייהם? הסיפור של היהודים האלו מתחיל עוד 

ר, כשגשמים בלתי צפויים מפתיעים את כולם. אבל קודם לכן, בחודש איי
בעוד אצל רובנו, מלבד ההפתעה, לא הייתה לגשמים אלו כל משמעות, הרי 
לגבי שדות חיטה רבים הייתה לגשם הזה משמעות של נזק אדיר. החיטים, 

נפסלו על שבתקופת תמוז, בערך, נקטפות ונשמרות לפסח של שנה הבאה, 
ידי הבד"ץ של העדה החרדית בירושלים, בגלל הרטיבות שחדרה אליהם 
מהגשמים. בשנה זו, שהיא השנה השישית, קוטפים חיטים לשנתיים, בגלל 
שנת שמיטה, ולכן היה צורך דחוף לחפש שדות חילופיים, שיוכלו לספק את 
החיטים שתיקצרנה ותישמרנה בעבור המצות של פסח תשע"ה ותשע"ו. 

שגיחי הבד"ץ תרו את הארץ לאורכה ולרוחבה, בניסיון למצוא שדות מ
חיטים, שהגשם לא פסל אותם מלהיות ראויים למצות. חיטים כאלו נמצאו 
בסופו של דבר ביישובי 'עוטף עזה', בקיבוצים סופה, צאלים ועוד. שם 
החיטים הבשילו מאוחר יותר, בזמן הגשמים החיטה הייתה עדיין הירוקה 

לקרקע', כך שהיא לא נפסלה. השלב הראשון של חיפוש אחר ו'צריכה 
חיטה הראויה הסתיים, כעת הגיע השלב השני, שגם הוא היה קשה כקודמו 
ואולי אפילו יותר. השלב הזה היה כרוך במסירות נפש של ממש, ובעשייה 

קצירת החיטים במקום כה מסוכן, בזמן של מלחמה. אבל  –לא קלה כלל 
לדחות את הקצירה לא נותרה ברירה אלא להתפלל  היות שלא היה שייך

שד' ישמור על הקוצרים והמשגיחים. ולצאת למלאכת הקודש הזו, לקצור 
חיטים בעבור המצות שיאכלו רבבות יהודים בשנתיים הבאות של חג 
הפסח. משגיחי הבד"ץ יצאו, יחד עם יהודים שומרי תורה ומצוות, לקטוף 

בבו במקום שמרו שהחיטים תיקטפנה את החיטים. משגיחי הבד"ץ שהסתו
כמו שצריך, וכיוונו את היהודים להפעיל את הקומביין על פי הוראת רבני 
העדה החרדית. גם ליד הנהג ישב משגיח של הבד"ץ, כשהוא משגיח על 
החיטים לאורך הנסיעה. העבודה הייתה בשדות החיטים, כשהשטח פתוח 

נסים לזרוע הרס והרג ככל מצב של מלחמה, כשהאויבים מ –לגמרי. המצב 
היותר. אין ספק שהשדה הפתוח הוא אחד המקומות המסוכנים ביותר 
לשהות בו בזמן כזה. ואכן, קצירת החיטים לא הייתה פשוטה כלל וכלל,. 
הייתה זו חוויה שלוותה בתפילת הדרך, מתח רב ולא מעט חדרה. במשך 

קות את השלווה הזמן שבו קצרו היהודים את החיטים, ניסרו לא אחת אזע
שברחבי האזור. לקוצרים ולמשגיחים לא היה אפילו שטח מוגן להיות בו. 
בזמן הקצרצר שעמד לרשותם, מרגע הישמע האזעקה עד נפילת הטיל, הם 
נאלצו לשכב על הקרקע, כשידיהם על הראשים, ובשטח הפתוח נשמעו 
 שריקות הטילים העפים מעליהם... אבל גם המלאכה הזו, עם כל המתח

והסיכונים הכרוכים בה, הסתיימה בעזרת ה'. החיטים נקצרו והונחו 
במשאית, משם הן הובלו לאחסון במכון כלשהו בדרום. רק שהגיעו 
החיטים בשלווה למקומם, נפרדו מהן המשגיחים, כשהקוצרים 
והמשגיחים שבים איש ואיש למקומו ולביתו, מודים לקב"ה על שהחוויה 

בשלום, בלי שיהיו כלל נפגעים. כל הסיפור  הבלתי שגרתית הזו הסתיימה
הזה היה אמור להישכח, אלמלא... עברו כמה ימים נוספים של מלחמה, 
ואז שמעו כולם על חולית המחבלים, שהגיחה מאחת המנהרות שבעזה 
לעבר קיבוץ סופה, שבעוטף עזה. כל עם ישראל שמח והודה לקב"ה על 

ס הזה, ואיזו השגחה פרטית הנס, אבל רק מעטים ידעו עד כמה גדול הנ
התגלתה אז. מדובר היה מנהרה שהתחילה בעזה, והסתיימה ב... שדות 
החיטה, שבהם שהו המשגיחים זמן כה רב. הסיבה לבחירתם של השדות 
ביעד מעודף למנהרות לא הייתה מפתיעה. המחבלים, שעקבו במשך זמן רב 

דות צומחות אחרי הנעשה באזור ועשו עבודת חריש מדויקת, ידעו שבש
חיטים לגובה רב, חיטים שיכולות לחפות ולטשטש. הם בוודאי קיוו 
שהחיטה הגבוהה הזו תסתיר אותם, לפחות, עד שהגיעו ליישוב עצמו, ואז 
כשגילו אותם, יהיה רח"ל מאוחר מדי, והם יצליחו לבצע את זממם. מה 
לעשות ש"ידידיהם" מקיבוץ סופה שכחו לעדכן אותם, שהיו אי אלו 

נויים קלים בשדות הקיבוץ? איש לא סיפר למחבלים הארורים על שי
העובדה הפשוטה, שהקמה הגבוהה, שאומנם יכלה להסתירם ולאפשר להם 
לנוע באין מפריע, נקצרה ואיננה עוד מקום. כך קרה, שבמקום לפגוש רוח 
מלטפת ושיבולים מגוננות ומסתירות, במקום לעשות את דרכם בתוך 

פגשו המחבלים אדמה ריקה מכל משהו שיכול  השיבולים הגבוהות,
להסתירם. אין ספק שעל שינוי כזה בתוכנית הם לא חלמו, וזה אפשר 
לתצפיתנים לזהותם מיד שגנחו מהמנהרה ולחסל את המחבלים שחדרו 
דרך המנהרה ללא שאף חייל ישראלי נפגע. מכל ניסיונות החדירה דרך 

שות בצד שלנו, היה זה המנהרות, שלדאבוננו חלקם נגמרו באבדות ק
הסיכול המוצלח ביותר תודות לנס שקרה. אחת העדויות המרגשות 
והמפעימות הייתה של אחד החקלאים במקום:"זו הפעם הראשונה 
שהחיטים שלי נקצרות לצורך מצות". הוא אמר, כשכל כולו הודיה, שיר 

ת. ושבח. "עד היום לא היה צורך בחיטים שלי, והן נשלחו למאפיות הגדולו
הפעם הן נקצרו לצורך מצווה, ו'שומר מצווה לא ידע דבר רע', הוא ציטט, 
מלא התרגשות מהאמונה הגדולה שראה בעיניים. אכן, למשגיחים, לא 
נותר אלא להסכים עמו. "מצה שמורה", הם אמרו, "היא בודאי גם מצה 
ששומרת, הנה, הפעם שמרה עלינו המצה יותר מאשר אנחנו שמרנו עליה". 

ספק שמסירות נפש לדבר מצווה, כמו גם השמחה בקיומה, הן אלו אין 
שגרמו בס"ד לגילוי המוקדם של המחבלים, ולמניעת רצח נפשע של 
יהודים. ואתם, כשתאכלו בעוד פחות מחצי שנה מהמצות, זכרו שייתכן 
שהמצות שלכם הן אלו ששמרו והגנו, הן אלו שהצילו את יהודי סופה 

שער הגאווה ...אבל העניין הזה הוא כמו  ת צדיקיםכתב אורחוב.  מהאסון...
שאמר הכתוב (משלי טז ז): "ברצות יי דרכי איש, גם אויביו ישלים אתו". וכך 
פירוש העניין: אם האדם לא יתהלל לפני בני אדם, ולא ישתדל למצוא חן בעיניהם 

ש זהו ראיה גדולה שהקדו –בעשותו מעשיו הטובים, ואף על פי כן אוהבים אותו 
 ברוך הוא אוהב אותו,

 -מחזקיםים סיפור



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ותכסה ראשך בגלימא, ותקח אפר מקלה ותשים במקום הנחת תפילין 
ש"ר, ותכוף ראשך ותחבק פניך בקרקע ממש, ותכוון להצטער על שריפת 

שנעשית אפר, גם תכוין להצטער שבעוה"ר משנחרב בית המקדש  התורה
נמסרו סודות התורה ורזיה לחיצונים, כשתאמר על נהרות בבל תכוון לבכות 
על חרבן בית המקדש,ובמזמור לאסף תכוון לבכות על הריגת 
הצדיקים,וכשתאמר עד אנה בכיה בציון ומספד בירושלים, תקום תרחם 

, תכוין ציון כנגד רחל וירושלים כנגד לאה, ואחר ציון ותבנה חומות ירושלים
כך תשב במקומך העיקרי ותעסוק בתורה, ויש נוהגים לומר אחר תיקון לאה 
מזמור בשוב ה' את שיבת ציון ובקשת מלך רחמן רחם עלינו וכו' ויהא רעוא 
וכו', וכן נוהגים, בשנת השמיטה בארץ ישראל אין אומרים תיקון רחל, גם 

בכיה בציון אין לאומרו, כי בפסוק זה נרמזה רחל, וכן אין פסוק עד אנה 
לאומרו כל הימים שאין אומרים תיקון רחל, ואחר תיקון לאה המנהג לומר 
פתיחת אליהו זכור לטוב, לסמוך עסק תורה לשמה לתיקון לאה: אסור 
להגות את השם ככתבו וגם אם יקראנו במילוי כזה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, 

אליהו "מלגאו איהו אות יו"ד ואות ה"א ואות וא"ו אות  ולכן יאמר בפתח
 ה"א, שמפסיק על ידי המילה "אות"

 בטעמיהםיאמר לא אבל לומר המזמורים בקינה  נהגו[יב] 
[יג] נוהגים לומר ודוי לפני תיקון חצות, ובאלול שאומרים וידוי בסליחות, 

שהתוודה כבר  דהוי ככלב השב על קיאו כיון  לא יאמרו הוידוי בתיקון חצות
 : בסליחות 

[יד]אם אחר תיקון חצות אומרים פסוקים יאמרו קדיש יהיה שלמא ואם 
 אומרים פתח אליהו יאמרו "על ישראל 

טו] שויתי ה' לנגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה שלא יסיח האדם דעתו מפחד [
השי"ת ומהדר גאונו, שישים אל לבו תמיד שהוא יתברך מלא כל הארץ 

סגור ך חייב להתנהג בדרכי הצניעות אפילו בחדר לבדו והדלת כבודו, לכ
שלא יעמוד ערום לגמרי, אלא בעת הצורך במרחץ וכיוצא, אבל 
כשמחליף שמלותיו לא יפשוט המכנסיים אלא עד שילבש החלוק, או 
יחליף המכנסיים בעוד שהחלוק הישן עליו, ואחר כך יחליף החלוק 

יים, ואל יאמר מי רואני ערום, וזה האופן יותר נכון להקדים המכנס
 כי יזכור שהשי"ת מלא כל הארץ כבודו והוא נזהר לכבוד השי"ת: 

[טז] לא ילבוש ב' מלבושים ביחד דקשה לשכחה, גם ידקדק בחלוקו 
ללבשו כדרכו, ואם לבש חלוקו הפוך ילבשנו כראוי, ולא ילך בקומה 

וי הראש זקופה, ואל ילך בגילוי הראש ויזהר שלא ישב גם כן בגיל
אפילו רגע אם לא לעת הצורך ואפילו במרחץ בבית החיצון יכסה 
ראשו עד שיכנס לבית הפנימי ואסור להזכיר את השם בגילוי הראש, 

 וכסוי בידו לא מועיל אבל רק יד חבירו מועיל: 
[יז] כשרוחץ ידיו ירחץ ימין תחלה, וכשרוחץ כל גופו ירחץ בראשו 

ראשו תחלה, ואם ילבש בגד  תחלה, וכשלובש מלבושיו ילבש על
לראשו יפריע ללבוש את בגדו ,ילבש הבגד תחילה ואחר כך ילבש בגד 

[יח] לא ילך יחף, ולא ילך בלי גרביים ,בקיץ ובחורף, ובפרט לראשו
 לוקיך ישראל:-בתפלה שנאמר על זה הכון לקראת א

  הקודשזוהר הקדוש  השומר פיו זוכה לרוח 
'. ְוגֹו ַמְלכּות ֶאְסֵּתר ַוִּתְלַּבׁש ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ַוְיִהי) תרהאס, (ָּפַתח ִיְצָחק ַרִּבי

 ַּבּיֹום ַוְיִהי. ַהְּכתּוִבים ֵּבין ְּכתּוָבה ֶזה ּוִמּׁשּום, ֶנֶאְמָרה ַהֹּקֶדׁש ְּברּוחַ  ֶאְסֵּתר ְמִגַּלת
ֹ  ָּברּוחַ  ַקָּים ַוֲהֵרי, ַהּגּוף ֹּכחַ  ֶׁשֶּנֱחָלׁש, ַהְּׁשִליִׁשי (כיון שצמה שלושה ,גּוף אְּבל

 שכוונת הפסוק  ּתֹאַמר ִאם? ַמְלכּות ֵאיזֹו. ַמְלכּות ֶאְסֵּתר ַוִּתְלַּבׁש - ָאז ימים)
 ַוִּתְלַּבׁש ֶאָּלא שלא כתוב בגדי מלכות.ִנְקָרא ָּכ לֹא ֲהֵרי, ְוַאְרָּגָמן ָּכבֹוד ְלבּוׁשלִ 

 .ַהֹּקֶדׁש רּוחַ  ָלְבָׁשה ַוַּדאי, ְקדֹוָׁשה ְליֹוָנהעֶ  ְבַמְלכּות ֶׁשִהְתַלְּבָׁשה, ַמְלכּות ֶאְסֵּתר
 ֶזהּו. ָּדָבר ְלַהְראֹות ֶׁשּלֹא ִפיהָ  ֶׁשָּׁשְמָרה ִמּׁשּום ?ֶזה ְלָמקֹום ָזְכָתה ַהַּטַעם ָמה

 . מֹוַלְדָּתּה ַמֶּגֶדת ֶאְסֵּתר ֵאין) ב אסתר( ֶׁשָּכתּוב
 ִמי ְוָכל. ַהֹּקֶדׁש ְּברּוחַ  ְלִהְתַלֵּבׁש זֹוֶכה, ֹונֹוּוְלׁש ִּפיו ֶׁשּׁשֹוֵמר ִמי ָּכל, ְוָלַמְדנּו
 אֹו ְנָגִעים ֲהֵרי,) לא ואם. (ָעָליו ָרע ָּדָבר אתֹו ַוַּדאי ֲהֵרי, ָרע ְלָדָבר ִפיו ֶׁשּסֹוֶטה
 ֵּפְרׁשּוהּו ַוֲהֵרי, ָעָליו ְּכָנָחׁש ֶׁשּׂשֹוְרִפים ָצַרַעת
, ַאֵחר ְּבָמקֹום ֶׁשֵהם ַּגב ַעל ְוַאף. ַהָּבא ּוָבעֹוָלם ֶּזההַ  ָּבעֹוָלם ַהַּצִּדיִקים ֵחֶלק ַאְׁשֵרי
 ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ּוְבָׁשָעה. דֹורֹות ְלדֹוֵרי ַהֶּזה ָּבעֹוָלם עֹוֶמֶדת ְזכּוָתם, ֶעְליֹון ַאֵחר ְּבעֹוָלם
 קֹוֵרא זָא , ֲעֵליֶהם ִנְגֶזֶרת ּוְגֵזָרה הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני ִּבְתׁשּוָבה חֹוְזִרים
 ְוֵהם, ָלֶהם ּומֹוִדיעַ  ְלַמְעָלה ְלָפָניו ֶׁשעֹוְמִדים ַלַּצִּדיִקים הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש
, ַהַּצִּדיִקים ַאְׁשֵרי. ִיְׂשָרֵאל ַעל הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ְוָחס, ְּגֵזָרה אֹוָתּה ְמַבְּטִלים
 '. ְוגֹו ָּתִמיד' ה ְוָנֲח) נח ישעיה( ָּכתּוב ֶׁשֲעֵליֶהם

  הישמעאלים מידי להנצל סגולה
' ג ליטול וכן ידיו שנוטל עד הכסא מבית  שיוצא לאחר, לדבר שלא להקפיד
 שהרבי נכתב  שעב עמוד ב חלק הלכות עיוני ידיו בספר על לסירוגין  פעמים

,   רדומישלא ד"גאב, ל"זצ הלפרין אלחנן רבי  צ"מהגה ביקש מביאלא
 בירושלים הספרדים  מחכמי ששמע, הלפרין בהר לו אמר, לספרו  הסכמה

 ,:הישמעאלים  מרציחת להנצל סגולה שיש
 ידיו שנוטל עד הכסא מבית  שיוצא לאחר לדבר שלא המקפיד כל 

 ]  מהישמעאלים. [מהם יינצל ידיו על לסירוגין  פעמים' ג ליטול וכן
 זאת הסגולה את ראה  כעשור שלפני מביאלה  לרבי מספר אנגלנדר הרב

 ותולה משפחתו וכל הוא זה בדבר מאד מקפיד  ומאז' הלכות עיוני' ספרב
 למטה שירד  לחובש  בפיגוע שהיה בב"ב בנו הזה בדבר בנו הצלת את

   נס פשוט ברובה לירות הצליח ולא הנשק אליו כיון והמחבל  לעזור במטרה
, יצחק אברהם מתולדות ר"האדמו בן ,קאהן ישראל רבי צ"הרה כי סופר
 ניצל גם שנה  22 ולפני הספרדים מחכמי הסגולה על מקפיד הוא  גם כי סיפר
 ]השבת אור. [ניצל נס ובדרך לדוקרו  וניסה סכין אליו שכיוון אכזרי מערבי

 
 

לא ידבר שום דיבור בבית הכסא אפילו דברי חול אך מותר  י][ פרשת ויצא 
חולי או להשיב [לצורך הפסד ממון או לנחור דאינו מוציא אותיות מפיו: 

 ה"ע]-לקריאה טלפונית יש לו על מה לסמוך אבל יקצר כמה שאפשר 
יא] יזהר לקנח היטב, דצואה בפי הטבעת מעכבת התפלה, ועיקר הרחיצה [

 ומצואתו לא רוחץ, ולקנח בנייר אין נקי בזה: תובבמים, כמו שכ
אם אם הטיל מים או עשה צרכיו ושכח ולא בירך, תוך חצי שעה יברך , יב][

,[אפשר עד שעה עבר יותר מחצי שעה לא יברך אשר יצר בשם ומלכות
ואם הוצרך לנקביו תוך שבעים ושתיים דקות יברך רק אחר "ע ה-וחומש

ואם נסתפק אם בירך או לאו לא יברך בשם ומלכות, שיטיל מים שנית] 
ויהרהר שם ומלכות בלבו, ואם הטיל מים או עשה צרכיו ב"פ בזה אחר זה 

 לא רק פעם אחתלא יברך א
ברכת אשר יצר קודמת לברכה אחרונה על אוכל שהיא יותר תדירה  יג][

[ברכת המזון וכן אם אכל עוגה וצריך לברך על המחיה   קודמים לאשר יצר 
 ] ואם חושש שמא ישכח יקדים אשר יצר

אף על פי דמותר להרוג כינה באצבעות ימין, עם כל זה אסור לקנח  [יד]
שקושר בהם תפילין אלא יקנח באצבעות שמאל כי שם  באצבעות ימין מפני

אינו כורך התפילין על אצבעותיו ולכן יזהר שלא יקנח באצבע שכורך עליה 
שלש הכריכות והיא נקראת אמה, אלא באחרות, ואם אי אפשר לו בכך, אז 
יקנח גם בכל אצבעותיו , וגם הנשים יקנחו בשמאל ולא בימין מטעמים 

 אחרים : 
[כל המברך אשר יצר  דם צריך להבין פירוש ברכת אשר יצר :וכל א טו][

סדר היום פרק כוונת  -בכוונה סגולתו שלא יצטרך לרופא ולא לרפואותיו
 ברכות]

להרהר בדברי תורה בבית הכסא, ומבואות המטונפות, וכן בבית  [טז] אסור
המרחץ הפנימי, והוא הדין דאסור להרהר בצרכי מצוה, הן בענין צדקה, הן 

צרכי שבת, הן בצרכי סוכה ולולב ומצה וכיוצא, ויזהר במרחץ שלא יזכיר ב
 קרא לו אדם ששמו שלום יכול ל-הליכות עולםשם אדם הנקרא שלום [

במרחץ ובמקום הצורך מותר להרהר בצרכי מצווה כגון צדקה אף על פי 
שאסור להרהר בדברי תורה]  , וכן לא יזכיר שם שבת, דשבת שמא דקב"ה 

    שלום וכן נקרא
[א]לשינת הלילה אל ישן פחות משש שעות פרשת וישלח דיני תיקון חצות 

שאז יוצא ידי חובת בריאות גופו, ולא יותר על שמונה שעות שתזיק לו רבוי 
השינה, ואם יזדמן שפוחת משש שעות שינה לצורך מצווה וכו' יהיה בטוח 

ש וכן לילות של ראש חודרב שלא ינזק בריאות גופו, כגון ליל שישי וליל ע
חודש אלול ועשרת ימי תשובה  וכיוצא, יותר טוב שישן בלילה בחצי הראשון 
ולא בחצי השני, ויש בזה בריאות הגוף, וכן תיקון הנפש והעולמות, , וגם 

 הנשים, טוב שישנו בתחילת הלילה, ויקומו באשמורת הבוקר:
בוקר, ישן שנית [ב] הקם בחצות לילה ולמד תורה וקשה לו להיות ניעור עד ה 

וישתדל לקום מעט קודם עמוד השחר לעסוק בתורה, לחבר הלילה עם היום 
 בעסק התורה,וגם בערב יחבר היום והלילה בלימוד תורה  

[ג] ירא שמים יקדים לבדוק נקביו קודם עלות השחר, כדי שלא יהיה בעלות 
ופק השחר בחיבור הלילה והיום בבית הכסא, והניעור כל הלילה אם הוא מס

 בזמן עלות השחר, ברגעים שהוא מסופק בהם יאמר שירות ותשבחות
אם מסתפק בעלות השחר ימשיך ללמוד רגיל עד עלות -[הליכות עולם 
  השחר בוודאי]:

[ד] זמן תיקון חצות הוא אחר י"ב שעות מחצות היום לפי הקבלה כשהחמה 
נראה לנו ז"ל סבירא ליה דהנץ החמה אינו כש ית דודבראש כל אדם, והרב ב

זריחת חמה בארץ, אלא הוא שעה אחת קודם שתעלה השמש על הארץ , 
בבגדד נהגו כסברת הבית דוד מחמת דוחק הציבור לגבי נטילת לולב ותפילה, 
אמנם עם כל זה בענין תיקון חצות אין עושים לפי ה"בית דוד"  והמדקדק על 

ז"ל וכן  ית דודעצמו להיות ניעור בנקודת חצות יזהר גם לפי סברת ב
דחה לגמרי את  -,[ה"עית דודהמדקדק בעונה אחר חצות די לנהוג כסברת ב

  סברת הבית דוד]:
[ה] אין אומרים תיקון רחל ,לא בימי העומר, ולא בעשרת ימי תשובה  ,ולא 
אחר המולד קודם ראש חודש ואף על פי שמתוודים בו ביום , ולא בבית 

עצמו לא יאמר תיקון רחל בבית האבל ובבית החתן , וגם היחיד בינו לבין 
החתן, מיהו בליל המילה היחיד יאמר בצנעא ובלחש, אבל אבי הבן עצמו לא 

 :[וכן המוהל והסנדק ה"ע] יאמר דיום טוב שלו הוא
 ] תיקון חצות נשים יכולות לאמר -[ה"ע[ו] אין הנשים אומרים תיקון חצות

שנה תורה ותהלים גם לא יאמרו התנ"ך בליל חג השבועות, אבל לימוד של מ
 בליל הושענא רבא נהגו ללמוד בבית הבן איש חי: 

[ז] תיקון לאה אין אומרים בליל שבת, ור"ה, וכפור, ופסח, שבועות, וסוכות, 
וש"ע, ולא בחול המועד פסח, אבל בחול המועד של סוכות אומרים תיקון 

 לאה: 
-,[ה"עאה [ח] אחר עמוד השחר לא יאמר תיקון חצות, לא תיקון רחל ולא ל

 יכול לומר לאחר עמוד השחר]בלבד תיקון לאה 
[ט] תיקון חצות עדיף מלעסוק בתורה וכן תיקון חצות עדיף על סליחות 

 כשאין זמן לשניהם:
ישנה מקומו מתחילת תיקון רחל עד אחר שיגמור  יקון חצות[י]כשיאמר ת

 תיקון לאה, בכל מקום שאומר בין בביתו בין בבית הכנסת וקודם שיאמר
פתיחת אליהו זכור לטוב אז ישב במקומו העיקרי שרוצה ללמוד, 

ר במקום אפוכשאומרים רק תיקון לאה אין צריך לשנות מקומו, והנותנים 
[יא] כשאומר תיקון חצות תשב בפתח תפילין יניחו אותו עד גמר תיקון לאה: 
פתוחה אם אפשר, ויפרוש בגד  על סמוך למזוזה, וטוב שתהיה הדלת 

 הקרקע, דאין לישב על הקרקע ממש, ותסיר מנעליך

 ותיקון חצות אשר יצר וישלח דיני ויצא  פ' ליכות עולם בן איש חי וה

  כותב הרמב"ם חייב אדם לקבוע עיתים לתורה בין עני בין עשיר בין בעל אשה וילדים בין בעל יסורים ,כותב הרמב"ם חייב אדם לקבוע עיתים לתורה בין עני בין עשיר בין בעל אשה וילדים בין בעל יסורים ,  חייב אדם לקבוע עיתים לתורה כל יום חוק בל  יעבורחייב אדם לקבוע עיתים לתורה כל יום חוק בל  יעבור
    לימוד תורה קודם להכללימוד תורה קודם להכל  ה אפילו סבור להרויח ממון הרבהה אפילו סבור להרויח ממון הרבהכותב השולחן ערוך ולא יבטלנו את קביעות העיתים לתורכותב השולחן ערוך ולא יבטלנו את קביעות העיתים לתור,,  כל יהודי מחוייב בדברכל יהודי מחוייב בדבר

מרווחיו ואזי יזכה לפרנסה מרווחיו ואזי יזכה לפרנסה   01%01%אמר רבי יוחנן (תענית ט) מאי עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר כל הרוצה לראות ברכה בממונו יקפיד על מעשר כספים לתת אמר רבי יוחנן (תענית ט) מאי עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר כל הרוצה לראות ברכה בממונו יקפיד על מעשר כספים לתת 
לכה שצדקה מעשרת לא סגולה אשרי המשיב לליבו דברי חז"ל אלו ואזי לכה שצדקה מעשרת לא סגולה אשרי המשיב לליבו דברי חז"ל אלו ואזי שהצדקה מעשרת זהו פסק השהצדקה מעשרת זהו פסק הוהרמ"א שם והרמ"א שם ביורה דעה סימן רמז ביורה דעה סימן רמז   טורטורבשפע וכפי שכותב בשפע וכפי שכותב 

  נוחל גם עולם הזה וגם עולם הבאנוחל גם עולם הזה וגם עולם הבא
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התלונן העו''ד, כי הוא נמצא בצרה גדולה.בעבודתו קיבל עליו 
פרקליט של גוי אחד שהסתבך בענין פלילי, ובמהלך המשפט להיות 

-שהשופט לא חסך שבט התגלה כי הלקוח הזה רמאי גדול, עד
ביקרתו גם מהעו''ד שלו, ואותו האשים כי היה מודע לרמאות 
לקוחו, ועל כן החליט להעמיד למשפט גם את העו''ד. ידוע, כי 
באנגליה מתנהל כל הענין המשפטי בדרך קפדנית ביותר, השופטים 

למשפט אלא גם עם מדקדקים לא רק עם הנאשמים העומדים 
עורכי הדין שלא יהיה עליהם שום רבב, ולכן נשקפה לעו''ד שלפנינו 
סכנה גדולה, שלא רק שיפסלו אותו מכאן ולהבא מלעסוק 
במקצועו, אלא עלולים עוד להטיל עליו עונש כבד עם קנס. אמר לו 
הרב, שמע נא ידידי, העצה הטובה ביותר היא, שתעשה ככל אחינו 

לל לבורא עולם שיוציא אותך מצרה זו. השיב בית ישראל להתפ
אינני יכול, פעם כבר בקשתי ממנו ישועה  -העו''ד מה, לבקש מה'? 

והבטחתי לו שיותר לא אבקש. לפני מספר שנים הוזמן לאוסטרליה 
למשך כששה חודשים, ולקח עמו את בתו היחידה והאהובה. 

לבית ובהיותם שם חלתה לפתע הילדה בצורה קשה והוזעקה מיד 
החולים, שם ערכו לה סידרה של צילומים, ונתגלה כי לקתה במחלה 
הנוראה ל''ע. מיד פתחו בסדרה של טיפולים, אך עברו שבועות 
מספר ומצבה התדרדר עד שיום אחד בשבת, אמר הרופא לאביה 
העו''ד, כי מצבה קריטי ולא נותרו לה אלא שעתיים שלוש. האב 

ה החלטה בלבו ללכת מיד לבית היה מזועזע ונחרד, אך פתאום נפל
הכנסת, אמנם הרבה לא ידע, לא זכר שום דבר של יהדות, זולת 
שביום הבר מצוה לקחו אביו לבית הכנסת והניח תפילין. זה היה 
כבר בשעות הצהרים חיפש ומצא בית הכנסת. נכנס פנימה ובהיות 
לבו מר עליו אמר, ''רבונו של עולם, אני מוכרח לבקש ממך דבר ואני
מבטיח לך שיותר לא אבקש כלום. אני מבקש ממך שבתי היחידה 
תשאר בחיים''. כך עוד נשאר זמן מסוים בבכיו, עד שלפתע חש 
הקלה על לבו. באותו רגע גמר בדעתו לחזור לבית החולים לראות 
את המצב. והנה בשובו מבית החולים, מקדם הרופא את פניו 

יה. מיד ערכו לה בדיקות ואומר, דבר פלא ומוזר, היא פקחה את עינ
וכבר למחרת בבוקר בקשה לשתות, ועד שכעבור שבועיים היא כבר 
ירדה מן המטה. וערכו עוד בדיקות יסודיות וכולם התפעלו, נס 
ופלא, אין שום דבר. ומרוב התפעלותם הלכו הרופאים המטפלים 
והראו את הצילומים הראשונים שהראו בבירור את הגידול, ואת 

דשים שבהם לא נמצא שום דבר, וכולם הודו כי זה הצילומים הח
רק נס משמים. סיים העו''ד את סיפורו, עתה הלוא שמעת 
שהבטחתי לה' שלא אבקש יותר. אמר לו הרב, אף על פי כן, דע לך 
כי בורא העולם רחום וחנון ושמח שאנו מבקשים ממנו עוד פעם 

כך, הלך ועוד פעם, ולעולם לא נמאס לו חס ושלם מאתנו. מששמע 
והתפלל שוב מכל ליבו, ותפלתו הועילה לו, ויצא מן המשפט זכאי. 
כותב צדקת הצדיק אם אדם מתפלל להקב"ה מקירות ליבו 

 ובמיוחד דמעות שליש מובטח שיענה 
העוסק בתורה ומצוותיה אין ' הרמב"ן כותב מה לרופאים בבית ה

 לו לחוש לרופאים אלא לבטוח בה' 
עלה להתפלל  –במקום ללכת לרופא ם החפץ חיי ואכן מסופר על

ִאִּמי ִסְּפָרה ִלי ִּבְנעּוַרי", ִסֵּפר ְּבנֹו ֶׁשל ֶהָחֵפץ ַחִּיים,"בעליית הגג...
ָׁשֲאָלה ְּכָלל רֹוְפִאים ְּכֶׁשִּגְּדָלה אֹוָתנּו, ְוִאם ָקָרה ּוִמיֶׁשהּו  ֶׁשִּכְמַעט ְולֹא

ָאַמר ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְלַחֵּלק פּוד [ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר -ִמְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ָחָלה 
ל, ִקילֹוְגַרם] ֶלֶחם ָלֲעִנִּיים, ְוהּוא [ֶהָחֵפץ ַחִּיים] ָעָלה ַלֲעִלַּית ַהַּגג ְלִהְתַּפּלֵ 

 ְוַהַּמֲחָלה ָסָרה... 
צדקה פועלת ישועות כשהיא מגיעה למקומות צדקה הזקוקים 

 באמת וכן בהחזקת תורה שמנהלים זאת לשם שמים 
סבל כל הזמן מדלקות אוזניים עד שנוצר לו  מעשה באברך שבנו

חור באוזן והיה צריך ניתוח כפתורים אותו אברך חשב להתייעץ עם 
ולי יש אפשרות למנוע את הניתוח פרופסור בעל שם בתחום א

הפרופסור דרש סכום גבוה   לאחר כמה זמן אמר לעצמו האברך מה 
כבר יכול לומר הפרופסור  בשונה מרופאים אחרים וכי הוא אלוקים 
והחליט שאת הכסף שהוא חושב לתת לפרופסור יתן לכולל ערב 
לאחר חודשיים אשת האברך באה לבקור אצל רופא אף אוזן גרון 

ר יה מטופל הילד אצלו ,הרופא רואה שהחור נסתם הרופא אומשה
לה את בטוחה שזה הילד עונה לו האם אין לי ילד אחר זה הוא ואז הוא 

 אומר עכשיו אני רואה באוזן צלקת קטנה רושם לחור שנסגר  

 כל המחלה אשר שמי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך 
ושה אומרת לנו תדע שאני ה' רופאך כשאדם הולך התורה הקד

[וחייב הרופא לרפאות כשצריך  כמובא ביו"ד  של"ו ס"א לרופא 
צריך להחדיר לעצמו שלא הרופא הוא ורשאי לגבות תשלום} 

המרפא אלא הקב"ה הוא מרפא ורק שלח את הרופא כשליח 
בברכות דף ס. אומרת אמר רב  'שירפא את האדם החולה הגמ

להי שיהא -כנס להקיז דם אומר: יהי רצון מלפניך ה' אאחא: הנ
עסק זה לי לרפואה ותרפאני, כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך 

 רש"י שםאמת, לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו 
כלומר: לא היה להם  -מסביר שאין דרכן של בני אדם וכו' 

 לעסוק ברפואות אלא לבקש רחמים.
מר אדם כך שאין דרכם של אדם להתרפאות , יא .אמר אביי: לא

מכאן שניתנה רשות לרופא  -שתני דבי רבי ישמעאל: ורפא ירפא 
לעיל שרפואה היא רק להרבות  רואים מדברי הגמ'לרפאות. 

ואמר שיש רשות לרפא אינו  בתחנונים ואף שאביי חלק על זה
חולק על דבריהם שיש להרבות בתחנונים שזה מרכיב חשוב 

הנכנס להקיז דם, ס"ד  ל "ונפסק בשולחן ערוך סימן שברפואה  
אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה כי 

 רופא חנם אתה; ולאחר שהקיז, יאמר: ברוך רופא חולים.
וה"ה בכל דבר  -שם ס"ק ו  להקיז דם  וכתב המשנה ברורה

רפואה יאמר זה ולא יחשוב שתהיה איזה דבר לו רפואה אלא 
ע"י הבורא ית"ש ולכן ע"י תפלה זו ישים בטחונו בו ויבקש ממנו 

שתהיה לו לרפואה:כיון שעיקר הריפוי הוא משמים רק  
שהקב"ה ריפא אותו על ידי שליח שהוא הרופא  לכן חייב לפני 

 כל ראוה להתפלל שידע שהקב"ה הוא המרפא
, אחד מידידי, שפעם חלתה אשתו   סיפר הרב לוגסי שליט"א

ה בניתוח מסובך. מן השמים נזדמן לו רופא ''עם לב'' והסתבכ
שטיפל באשתו במלוא המסירות והתגבר על הסכנה שריחפה 
עליה. לאחר הכל נתבקש הבעל ליכנס לרופא לשם כמה הנחיות 
בטיפול אשתו, ובדרכו חשב הבעל, כיצד אביע תודתי לרופא זה 

ה, כיהודי מאמין. מצד אחד עליי להודות לו ולהכיר לו טוב
ואמנם מאמין אני שהצלחתו הנה אך ורק בישועת ה', אולם אם 

 -אודה לו באופן שישתמע שאינו אלא אמצעי לרפואת אשתי 
ייפגע, שהרי אין לו מושג באמונה וביכולת ה'. והנה, בעודו שוקל 
כיצד יטעים וייפה דיבורו, החל הוא במילות הכרת תודה לרופא, 

די מאמין, נכון? אם כן, תן ולהפתעתו עצרהו הרופא: ''הנך יהו
תודה לאלהיך! הניתוח של אשתך היה מדי מסובך בשביל 
להודות לי, היתה כאן יד ה'!'' ומספר לי אותו הבעל: בוש ונכלם 
עד עומק נשמתי עם נקיפת מצפון נוראה עזבתי את אותו רופא, 
בחושבי: ריבונו של עולם, מילים אלו היה צריך הרופא להקדים 

לוני, לא שומר מצוות, ממנו הייתי צריך לשמוע לי?! רופא חי
 דברי אמונה שעליהם משתדל אני כל ימיי?! 

שהרופא האמיתי הוא הקב"ה צריך אדם להתחזק בתורה  כיון
 ובמצוות בתשובה תפילה ובצדקה שהם המרפאים העקריים 

מבני ביתו חלה, ופנה ל''סבא  מעשה היה באדם שאחד
לה בישיבה על החולה. הרב אמר זצ''ל שיארגנו תפימנוברדוק'' 

לו, אם יש באפשרותו לתמוך בישיבה, וכידוע מסירות נפשו 
העצומה שבה הקים ה''סבא'' את ישיבותיו מול עיניהם 
השטניות של הקומוניסטים, והיה זקוק לתמיכה בישיבותיו. 
ענה לו אותו אחד, שמצבו לא מאפשר לו כל כך לתרום. הרב 

יחה לנושאים אחרים, ומנושא שמע את דבריו והסיט את הש
לנושא שאלו לאיזה רופאים הלך וכמה שילם לצורך הטיפול, 
והלה ענה שכבר נתייאש, אחר שהלך כבר לכל הרופאים ושילם 
הון רב, ולכן מחלה הוא פני הרב להתפלל לה' להחלמתו של 
החולה. תכף ענהו הרב: אמור לי, לרופאים הנך אומר שהוצאת 

א ותרופה שלא קנית בכסף מלא, וכשהנך הון רב ולא עזבת רופ
תפילה מריבונו של עולם שאין כמוה מועילה  -בא לבקש תפילה 

רוצה אתה זאת דווקא בחינם ואינך מוכן לשלם משהו לטובת  -
 ?! הבחורים שיזעקו לה' בתחינה ובקשה לרפואת החולה

 נכתב לעורר לב המעיינים בלבד לא למעשהא                                                   הרב יהורם חדד שליט" / שואל ומשיבשואל ומשיב
 אם תשובה גדר של בשויי רק או בהוצאות להשתתף צריך האם שמקובל כפי רגילה גדר רוצה וחברו  חברו  לשל שלו הוילה בין חומה שבונה אדם: שאלה
 ידוע גמנה אין אם א"הרמ וכתב ד סעיף קנז בסימן כמבואר המנהג מהו לברר צריך אבנים לגדר לכופו יכול אינו ויוטה גדר רק לשני אחד בין להניח מקובל
  שבגדרות הפחות בתר אזלינן מנהג אין שאם ואמרו הנתיבות והביאו חלק שם ע"וסמ מומחים פי על הדיין עיני ראות לפי יתקן בעיר
לשעה ₪  15לשעה והסכימה .לאחר זמן התברר לה שלא לוקחים פחות מ ₪  8רחל ביקשה משירה שתעשה בייבי סיטר ואמרה לה שכולם לוקחים  השאל

לשלם תשובה: הרמ"א בסימן שלב ס"ד שאם בעל הבית הטעה את הפועלים והתברר לאחר מכן שהסכום הרבה יותר גבוה מהסכום שאמר לו  כמה צריכה
 הבעל הבית שגובים  הסיכום בניהם בטל ומשלם להם את הפחות שבפועלים שמקובל לתת והש"ך ס"ק ט"ז חולק שכיון שאמר להם סכום והסכימו  סבר

ראובן גזל משמעון מקדחה ועכשיו רואה את המקדחה בביתו של ראובן האם מותר להכנס לבית כשהבית ריק ולקחת  שאלה:ה בטעות   וקביל אפילו שהי
תשובה: אם יש עדים שזוהי המקדחה שלו יכול לקחת לו את הבית ואם מפריע לו מותר לו אפילו להכותו אם אין לו אפשרות אחרת ואם  את המקדחה 

                                                                    ים בזמן שהוא לוקח ממנו יכול לקחת את המקדחה ונאמן במיגו שלא גזלהאין עדים ואין עד
 

 הקב"ה רופא כל בשר ומפליא לעשות

ושרה חניה, צבן יגאל  דד אשר, דוותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויצלח את התורמים היקרים ובני ביתם: חדמי שבירך אב
יבה, עמי ושושנה כהן, אליהו ורות נחמה חדד, רפי ואביבה וציפורה, יצחק ויוכבד תהלה חדד, גד חדד, ישראל וקרין חניה, ציפורה חדד ומשפחתה, חי ואביבה חדד, זבולון וברברה חדד, משה חיים בן אב

, וכל משפחתה  , בת שבע חדד, הרב אסף נתןדניאל פראנג'י, יוסף ומינה חדד, עמוס רזיאל ואוריה חדד, יהונתן ושילת חדד, הדס וזגדון, שמואל ונורית חדד, כהן שמעון ומרים, מיכאל ואליס חדד
ליטל ומזל אורין עינב רבקה בת רות בת תמר,  , לזיווג הגון תהילה בת שרה, רותקה ובן ,מזושן יונתן , בר רביעקב אזוביב, כהן רחמים וסוזיר' ' יעקב צבאן, דוד  ואילנה ביתן, אברהם וסיגלית מסס, ר

ועוד ] ולעלון השבועי. מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם ויחיים מכל צרה ונזק יצילם יגביה כוכב מערכתם לל ליל שישי, כוללי בין הזמנים ,, כולל יום ,כושתורמים לכוללי קול כמוס[. בני ציפורה  
ל גזירות טובות וברכות מרובות, וזכות התורה תגן בעדם וימלא כל משאלות ליבם לטובה, -ל מעליהם כל גזירות קשות ורעות ויגזור עליהם הא-ליחו ויבטל האובכל אשר יפנו ישכילו וכל אשר יעשו יצ

.                                 ו בין מבירכה.  לחיים טובים ומוצלחים, ויסיר כל מחלה וכל דבר רע ונהיה תמיד שמחים ומאושרים אכי"ר. לע"נ: יורם בן זילו, רחל בת מזלה ,אליה
 מותר  כל לצורך זיכוי הרבים ה כל הזכיות שמורות  ALON.DVAR.HAMELEH@GMAIL.COM   054-8464024:במייללקבלת העלון 

יהונתן  ושילת  העלון מוקדש להצלחת  
שה' יתברך יצלחם במאד ובני ביתם:  חדד

מאד ויתקיים בהם הפסוק ימלא ה' כל 
משאלותך  ויקוים בהם הפסוק והיה כעץ 

שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו וכל 
ויזכו לראות בנים ובני   אשר יעשה יצליח

 בנים עוסקים בתורה ותלמידי חכמים 

ובעליו  החמסניק באו . למחרת לחמסניקוסיפרה זאת  בעליו  . מיהרתחיל לדבר ולומר לבעליו תביא לי סוס תביא לי סוס הקוף במנהטן  :מילי דבדיחותא  
 חמור...לי סוס, לא  : "ביקשתי ממך שתביאהקוף  . משהתקרבו בקע קול מליד הקוף 
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  הרב אפרים שרבני שליט"א –אחרת  מילה  אין, אומנות זו תפילה 

 ('מחנה אפרים')
 

האדם בטוח, שתפילה    "לעולם יהא לבו של   ): ב"ב קטז, ד"ה לעולם(  רבינו המאירי  כותב
צער או חולה בתוך ביתו או אחד  ולכן מי שיש לו  .הנעשית כתיקנה מבטלת את הגזירה 

שהיה חי לפני    ,רבינו המאירי  –ילך אצל חכם וילמד ממנו דרכי התפילות"  ממיני הצרות
לנו  שכשיש  אותנו,  מלמד  שנה  מאות  לא    כשבע  פתורים,  לא  שעדיין  דברים  בחיים 

צריך דבר,  שום  לבקש  צריך  איך  אותנו  שילמד  להתפלל,  אותנו  שילמד  מישהו    ,רק 
   .וכשנמצא אותו, כל הסוגיא תיפתר

 
אברך יקר שלפני כמה שנים    היה מישהו שלא ישב בשילוב ידיים ועשה את זה. זה היה 

ר' ישראל יעקב  ספר המאירי והלך אצל הגאון הגדול    עבר צער גדול. הוא לקח בידו את
וביקש מהרב  המאירי,    הוא סיפר לרב שהוא בצרה ויגון, הראה לרב את דבריזצ"ל.    פישר

שיח    שפוךות  אמר לו הרב "אני אלמד אותך. לך לכותל המערבי    .שילמדהו דרכי תפילה
הקב"ה,   לפני  ובתחנונים  לך  דמעות  תחסוך  ואל  בקשותב   תחסוך  אלבבכי  שיש  מה  כל   ,

 ".  על השולחן, אבל הכל על הלב תניח
 

תהילים בדמעות בכל  באמירת    הלך האברך משם לכותל המערבי, ועמד שם זמן ארוך 
 .לאחר מכן הוא חזר אל הרב ואמר לו עשיתי כאשר ציוותני .לבו ברגש רב ובתחנונים 

את זה אנחנו צריכים    .אמר לו הרב "אתה כבר יכול ללכת, תפילתך התקבלה". וכך היה
 .ללמוד, זה חסר לנו. לדעת להתפלל

 
מות מתוך הלב זהו סימן  ח  שאם ירדו לך דמעות  ),דרשות ח"ב עמ' שנה(כותב החתם סופר  
חזק מזה בעולם. כל מי שיגיד לכם משהו אחר, כנראה    אין כלי יותר   שתפילתך נתקבלה.

 ו.עדיין לא השיג מה כוחן של הטיפות האל  שהוא
 

של אנשים וישאלו אותי   יקיריי! אני מאמין בתפילה יותר מהכל. אם יעבירו לפני שורה 
כאן יודע להתפלל, מי כאן יודע להוריד דמעות    יצליח? אני מיד אשאל מי מי מביניהם
 .הזה יצליח, אני חותם עליו ערבות של מיליונים חמות. האיש
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אני אומר להם אתם  ", באים אצלי אנשים "הרב יש בעיה כזאת, הרב יש בעיה כזאת 

זה בכמה דקות בקבר רחל, בכותל, או אפילו   הייתם חוסכים את מבזבזים אצלי זמן,  
תתפללו,  '?  , כשיש לכם סוג א'פינה, למה אתה מחפשים סוג ב בבית כנסת באיזו

 .לכם כלום. בהבטחה תשמעו לי, תתפללו ותחזרו ותתפללו. לא יהיה חסר
 

בעצם יום שבת קודש   , שכשבתו פייגא חלתה, הבהילוהמסופר על רבנו החפץ חיים
הרב סיפר "הייתי מבולבל ושבור לגמרי מהמצב    לבית החולים בוילנא. בעלה, חתנו של

  בפתע פתאום, אולם חמי החפץ חיים זצ"ל התנהג באופן רגוע שהתרגש עלינו
 ". שהובהלה לבית החולים 

 
יגא  פייגא בבית חולים, פי ,לא יכולתי להתאפק, נכנסתי אליו ואמרתי "רבינו, רבינו"

יודע", נענה בשקט ובשלווה, "כבר עשיתי מה שצריך   בסכנה, הרב יעשה משהו". "אני 
פייגא תחזור    ,את הדמעות שהייתי צריך להוריד אני כבר הורדתי, אל תדאג  ,לעשות
צריך להוריד אני    זה בעל תפילה. השקט שלו, הבטחון, "את הדמעות שהייתי". הביתה

 .פייגא כמובן חזרה הביתה .בתפילה כבר הורדתי", הוא היה אומן, אומן
 

לקב"ה פתרונות בשבילך, או   אם אתה עצוב או מיואש, זה אומר שאתה לא מאמין שיש
מדבר   את הבעיות. כנראה שהדאגה גרמה לך לשכוח שאתה  שהוא לא יכול לפתור לך 

עם מישהו שבידיו הפתרונות לכל הבעיות בעו־לם, כמובן רק אם הוא רוצה. אך זכור לך,  
 .ימצא לך פתרון תדבר הוא ירצה. אם אתה תדבר כמו שצריך הוא גם ם אתהא
 

אין לב שהוא לא שומע, ואין לב שהוא לא מאזין לו, רק בת־נאי שזה יהיה מכל הלב. כך  
ךְ  ִים ִלּבֵ ְפִכי ַכּמַ אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים את לבו   -"אמרו חז"ל "ׁשִ

   .כמים
 
מתפללי בית הכנסת ליוצאי   .יום ההילולא של ר' מאיר בעל הנס בטבריהיד' באייר חל -ב

,  סיפר אחר מהנוסעיםלטיול במקומות הקדושים.  בוכרה בנוה יעקב בירושלים נסעו 
הנביא. במבנה    אצל ר' מאיר בעל הנס ומשם נסענו לכפר חקוק לקבר חבקוק  "התפללנו

יום. הוא עזר לנו להדליק  שם כל ה  הקבר יושב לו יהודי שמטפח את המקום ונמצא 
 .נרות ועוד

 
לאחר התפילה הצעתי לכולם לשבת בסככה ליד חלקת הקבר ולאכול ארוחת צהריים,  

נגיע למירון ושם נאכל ארוחת צהריים   אך הנוסעים טענו שעוד עשרים וחמש דקות
 .למירון ואז הופתענו ממטר סוחף וברד כבד שניתך על מירון  ליד קבר הרשב"י. המשכנו

ולאחר דין ודברים אחד   ,רצינו לאכול בתוך ציון הרשב"י ובחוץ ירד גשם זלעפות לא
  ושם נאכל, באותה הסככה. היו כמובן  הנוסעים הציע שנחזור שוב לכפר חקוק 

 .באזור, אך כולם הסכימו שנשוב שוב על עקבותינו לכפר חקוק  אפשרויות רבות לאכול 
 

ערכנו סעודה כיד   .ח לראותינו שובשבנו לכפר חקוק. היהודי שישב ליד הציון שמ 
בקבר להצטרף אלינו. ישבנו וסעדנו את ליבנו   המלך והזמנו גם את אותו היהודי שיושב 

אותו יהודי    תורה שרנו שירי קודש ופנינו לברך ברכת המזון. לפתע עמד  דיברנו דברי
  טעמתיעל מה להתנצל?" תמהנו. והוא הסביר: "מהבוקר לא "  .וביקש להתנצל בפנינו

גדולה כי ידעתי שתזמינו אותי לאכול    כלום. כשהגעתם לכאן בצהריים שמחתי שמחה 
 אתכם. 
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כאן. הייתי רעב   כל כך התאכזבתי לשמוע שהחלטתם להמשיך בדרככם ולא לאכול   אך

עולם שיחזיר אתכם הנה לארוחת   תחינה לבוראמאוד. נכנסתי לציון הקדוש ונשאתי 
צהריים, כי אני רעב, ממש זע־קתי מהרעב שלי, והנה חזרתם. אז סליחה שגרמתי לכם  

 ".  לחזור 
 

אפשר שלא להתפעל כמה    אולי המעשה הזה גרם לכם ב"ה לחייך, אבל עם כל החיוך אי
תה מבקש דבר שנראה  באמת'. גם אם אתה רעב וא ' קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו 

 כמו ארוחת צהריים, אם זה מתוך עומק הלב, אוטובוס שלם עם קצת שולי
 !חמישים איש יעשה סיבוב ויחזור אליך 

 
יכול להגיע לכל מקום. כבר   קרוב ה' לכל קוראיו' אם זה מעומק הלב, אין לזה מעצורים, זה'

לכל אחד מאתנו בקשות   יש .אמר החזון איש מי שיודע לבקש נע־ליים לעולם לא ילך יחף
כמעט בטוח שזה שמשום שלא ביקשנו או שלא    ומשאלות לב שעדיין לא נפתרו, אני

 ,ביקשנו כמו שצ־ריך. אני באתי רק בשביל להגיד לכם וגם לעצמי, תבקשו, תעתירו
 .יהיה לכם. באמת יהיה לכם

 
רץ מחשובי  הרב מיכאל פ אסיים במה שסיפר הרב ח.ע.פ ממקסיקו, נכדו חביבו של הגאון

 :הרבנים במקסיקו
שלו, ואחרי שהוא   לפני חודש אני מקבל טלפון מיהודי בן שישים. אני מזהה את הקול"

אותו אי פעם. שום קשר מיוחד לא היה לי אתו,   אומר לי מי הוא ומה שמו אני נזכר שראיתי
תסרב  אל   שהוא אמר לי "אני רוצה להזמין אותך לסעודת הודיה, בבקשה עד אותה שיחה 

 ". לי
 

ברור לי מדוע דווקא אני נבחרתי   למרות שלא היה   כמובן שלאחר בקשה כזו נעניתי לבקשתו,
ההודאה?" שאלתי. "עברתי קורונה. חודש שלם הייתי   להשתתף בסעודה שלו. "על מה 

לא הייתי היחיד שקיבל טלפון  ".  מורדם ומו־נשם בין מוות לחיים. חשוב לי מאוד שתגיע
חלקם הכירו את המחלים יותר וחלקם פחות. כולנו    ו שמונה עשר אישכזה. בסעודה נכח

 רב מדי.   הוא הזמין דווקא אותנו. אבל הוא לא השאיר אותנו במתח זמן  תמהנו מדוע
 

עולה לשמים, ופתאום אני רואה את   "כששכבתי מורדם ראיתי איך אני  האיש פתח בדבריו:
פש כאן? תרד למטה!". "אני רוצה  אומרת לי "מה אתה מח  אמא שלי שכבר נפטרה. היא

אני אומר לה "אבל אני לא יכול". "תסתכל עכשיו למטה היא אומ־רת לי ותראה  ", לרדת
אני רואה את כולכם. כל האנשים שנמצאים  ? שאתה יכול". אני מסתכל למטה ומה אני רואה

 .מחזיקים ספר תהילים ומתפללים עלי וסוחבים אותי כלפי מטה כאן בסעודה. אתם
 

קראת עלי תהילים? נכון גם   והוא שאל אחד אחד מאתנו, נכון חזרתי לעולם הזה בזכותכם".
הוא ידע? אכן כולנו קראנו עליו תהילים. "על זה באתי   אתה? כולם בחדר היו המומים. איך 

 ".  תודה, על התהילים שקראתם עלי  להגיד לכם 
 

לתהילים שאני אומר.   בכל הגוף. לא חלמתי איזה כוח יש רעדכשהוא אמר זאת עבר לי 
אמרו לי שהוא במצב קשה לקחתי ספר תהילים    .בסך הכל נתנו לי את השם של היהודי הזה

רק פרק אחד. ואז הזכרתי את השם שלו. עם הפרק ה'קטן' הזה סח־בתי   ,ואמרתי פרק אחד
היום אני יודע ומבין    .כמוניאותו בחזרה לכאן, לארץ החיים. אני ועוד שבע עשרה איש 

 .שרבני אפרים! ישראל עם שלום שבתעושה.   יותר מה תפילה ואפילו פרק תהילים אחד
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 דברי התורה בעלון יעמדו:זכות 
 עוז בן מרים, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה בת גילה.  בע"ה זיווג הגון:

 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 
 מורן בת רותי, לירון בן פנינה. , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, מרים בת ציפורה, ציפורה  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   ציפורה בת מורוור לעילוי נשמת:
בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, 

מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה 
יה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן ארז בן ח ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 

רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה 
רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת  ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
חנה וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר  ז"ל, אברהם בן
 בן אסתר ז"ל. 

 
 

 
ָלל   (טו,ט) ֲאַחּלֵק ׁשָ

 
  זכה לא הוא .  קטן ילד בעודו מהוריו נתייתם  ברק  מבני ל"זצ הלפרין  יעקב רבי הנודע ח "הרה 

  פגש  פעם. זו יקרה במצווה  לזכות  מאוד   השתוקק   אך, כראוי  ואם אב  כיבוד  מצַות לקיים
  להם  ואין ,  כול  בחוסר מפולין לאחרונה   עלו  שהוריו לפניו  התאונן והרב, אביב מתל  רב איזה
 .  כך  על מאוד  מצטער והוא,  לפרנסם  בידו אין עצמו הוא.  מחייתם כדי כסף 

 
  רבי לו   אמר. מסויים בסכום  הלה   נקב?" לחודש  מחייתם שכר  עולה כמה"  :יעקב רבי שאלו 
  מצַות של השכר את במתנה לו שייתן בתנאי,  בחודשו חודש  מידי לכלכלם  מוכן שהוא יעקב
  שזוהי לו אמר,  ותנאו  בקשתו את   רב אותו כששמע. לזכותו ייזקף  שזה  כדי, ואם אב כיבוד

 .כך על  ברורה תשובה לו   כשתהיה  ויודיעו ,  בדבר להתיישב  צריך  והוא  קשה שאלה 
 

  אם  אותו   ושאל העניין  כל את   לפניו שטח,  ע"זי איש החזון בעל ק " הגה   מרן אצל נכנס  הרב
  שהוריו כדי יעקב לרבי  במתנה ולתיתו  ואם  אב  כיבוד  של המצווה  שכר על לוותר לו   מותר
?  מה: "עצומה בפליאה אותו שאל , שאלתו  את איש  החזון כששמע .בכבוד להתכלכל  יוכלו
   !?המצווה  של  השכר על  דואג  אתה 

 
,  קמעה  נשתהה  איש החזון  !..." לגהינום להיכנס ואפילו,  הכול לעשות צריכים ההורים בשביל
 "...   לשניכם  שכר מספיק  יש ה"לקב! תדאג אל : "שחוק  בבת לו   ואמר  המשיך ואחר

 שבת)  (לקראת
 
 

ם ֶאת ַהיָּם ֶלָחָרָבה ׂשֶ  (יד,כא) ַויָּ
 

תה הרבה מאוד, לבסוף נטל כוס יין וטבל בה  עני אחד שאכל אצל בעל הבית, אכל וש
ן כוס שניה ושלישית. חרה הדבר לבעל  את כל היין ואכל אותה, וכ שספגה  רכה ת חלהפרוס 
, אבל לא רצה לפגוע בעני ולכן אמר לו ברמז: "למה משה היה צריך לעשות נס ליבש  הבית

עני  ההים". השיב   בשיא יתיאת הים, יכול היה לצוות על בני ישראל שיטבלו חלה וממיל
   טיש'). ('שבת  פקחי: "כנראה שכבודו שכח שזה היה בפסח"... ךבחיו 

 



 

  
  
 

 
 

 

 
   דבר העורך

  , "שבת שירה"  בשלח נקראתשת  שקוראים בתורה פרת  שבב
לאחר קריעת ים סוף.   ישראל  יעל שם שירת הים שאמרו בנ

ַּדֵּבר ֶאל ":  )טויד,  (  לפני שנבקע הים ע"י משה רבינו ע"ה כתוב
 "! ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו

 ר, כשעמדותניא, היה רבי מאיר אומ  :)סוטה לו(  ראוב בגמכת
זה  זה,  עם  זה  מתנצחים  שבטים  היו  הים  על  אומר   ישראל 

וזה   לים  תחילה  יורד  תחילהאני  יורד  אני  קפץ   אומר  לים. 
ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר  : "שבטו של בנימין וירד לים תחילה, שנאמר

כחתה("  ֹרֵדם סח,  תקרי  )לים  ... באותה  ד ָיםרַ אלא    "ֹרֵדם", אל 
בתפיל מאריך  משה  היה  הקב"ה:  .  השעה  לו  יי  בנאמר 

בונו  י בתפילה לפניי? אמר לפניו: ר  טובעים בים ואתה מאריך
בידי ומה  עולם,  לו: "  של  אמר  ִיְׂשָרֵאל  לעשות?  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר 

ּו,  ְוִיָּסעּו ַהָּים  ַעל  ָיְד  ֶאת  ּוְנֵטה  ַמְּט  ֶאת  ָהֵרם  ,  ְבָקֵעהּוְוַאָּתה 
 . )טז-טושמות יד, (" ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה ְוָיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו

ביד ה'  בדבר  האמין  בנימין  ששבט  המהרש"א,  משה:    פירש 
שאין הים  ,  ". אין להם אלא ליסעַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו"

בפניהם   שלא)רש"י( עומד  השבטים,  ושאר  זה    .  בציווי  בטחו 
להרמת נזקקו  לים,  לירד  לנפשם  לנ  ויראו  היד  טהמטה,  יית 

לעבור  ו כדי  הים  שכתב .  בולבקיעת  מה  שידוע  והעניין, 
בשם אחיו רבי זושא מאניפולי    )בהר  פרשת(ה"נועם אלימלך"  

בביאור יט(  הכתוב   זצ"ל  כה,  ")ויקרא  ָהָארֶ :  ִּפְרָיּה    ץְוָנְתָנה 
ָעֶליהָ  ָלֶבַטח  ִויַׁשְבֶּתם  ָלֹׂשַבע  משנת "ַוֲאַכְלֶּתם  תדאגו  שלא   ,

מובטחהייו.  )רש"י(  בצורת דואגים,  ולא  בוטחים  שכאשר    נו 
ישוהשפע.   בוטחים,  ולא  דואגים  מיוחד   כאשר  בציווי  צורך 

אירע וכך  השפע.  את  להוריד  בנימין    כדי  שבט  בני  כאן.  גם 
לא והים  לים,  וירדו  השבטים,   בטחו  שאר  בפניהם.  עמד 

 . מיוחד לבקיעתו שהיססו, הוצרכו לציווי
   ".חם ֵיֶל ֶּבטַ הֹוֵל ַּבּתֹ " : )(משלי י, טאומר שלמה המלך ע"ה 

הא חהבוט  וצריך  מאוד,  היא  גדולה  טובה  מידה  דם  בשם 
מזומן   בשם  הבוטח  הביטחון.  בעמק  יבוא  טרם  גדול  תיקון 

כדכתיב חסד,  לב (  לקבל  ")י  ,תהלים  ֶחֶסד :  ַּבה'  ְוַהּבֹוֵטַח 
 ". ְיסֹוְבֶבּנּו

איכה  יןעי(אצל חזקיהו המלך  יה  שלימות הבטחון הוא כפי שה
שסנחריב הקיף את ירושלים באלפי אלפי חיילים,   רבה ד, טו)

שום סיכוי, ולו הקלוש ביותר, להינצל.   יהובדרך הטבע לא ה
מאומה לעשות  כח  לו  שאין  ה'  אל  חזקיהו  אמר  אלא ואז   ,

בה' גמור  בביטחון  בטוח  והוא  מטתי"  על  ישן  יביא   "אני  כי 
הבטחון   דרגת  לכאורה  שזוהי  הישועה.  שאינו   ה בוהגאת 
 עושה מאומה כי הוא סמוך ובטוח לגמרי על ה'. 

ַּדְרֶּכ : "ּגֹול ַעל ַהֵּׁשם  ה)  ,ים לז לה(ת  אומר דוד המלך ע"העל זה  
ך (בני רצונותיכל  , דהיינו תשים את  "ּוְבַטח ָעָליו ְוהּוא ַיֲעֶׂשה

לך כבר   מציאי  אז השם  יתברך  על השםיך  יחיי ומזוני) ומהוו
 את הישועה. 

ביום    והנה, פעמים  עשרה  ושמבתפילת  שלוש  חנו אנ נה 
"ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמ ֶּבֱאֶמת ְוִׂשים ם:  מתפללי

  ".ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם
'  ח בהָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבטַ ים: "חותמו  ברכת המזון אנ  ובסוף

 . (ירמיהו יז, ז) "ִמְבַטחוֹ והיה ה' 
   ק.בלי פקפו   , מקיימים ויסעו" "   -  את ה' מ   מכאן, כשיש ציווי 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 -ה'    יפל  במדבר ע  תםוהליכ  ממצרים,   ת בני ישראל יציא  . א
 בלילה.   -ביום ועמוד האש  -עמוד הענן  

 : קריעת ים סוף  . ב 
החירות. פי ני בו ויחנו לפויש בני ישראלציווי ה' ש . א
י  . ב  בני  אחרי  רודפים  אליהם  המצרים  וקרבים  עם    -שראל 

 יד).-יד, א( ומחזקם לבטוח בה' שראל מפחד ומשה מתפלל, י

 .יח)-(יד, טולמשה שבני ישראל ילכו בתוך הים  אמר ה' . ג
ו . ד לשניים  נבקע  סוף  בשלום  ים  עוברים  ישראל  בני 

החולכו  בתו על  רצים  בת  והמצרים  ים,  הוך  הרותח 
והם טובעים בים. בהםים המים מכ

כא). -(טו, אשירת הים: שירת ההודיה לה'  -ה"  ׁשֶ ָאז ָיִׁשיר מֹ " . ה 

 סוף:  קורות בני ישראל בדרכם מים  . ג
ה'. חוקי וקבלת מר, בעץ המרים מיםה המתקת סנ במרה: . א
 השבת וכבודה.    וקדושת  בה',  בטחון  -  וְוַהְּׂשלָ   ַהָּמן  פרשת . ב 
  .ז)-(יז, אהסלע  נס הוצאת המים מן . ג
  ה'   בועתשו  נלחם,  ויהושע  משה,  לתתפי  -  עמלקת  חמלמ . ד

. אָלבֹ לעתיד   על מחייתו של עמלק

  
זצ"ל שמשון'  ה'זרע  בעל  הצדיק  התורה  כוונת  ,ביאר 

" ָהָעםּבְ באומרה:  ֶאת  ַּפְרֹעה  ללמדנוַׁשַּלח  מלך   "  שפרעה 
בכבודו את  מצרים  ליווה  בצאתם   ובעצמו  ישראל  בני 
ומדו הטריממצרים.  פרעהע  בני   ח  את  ללוות  עצמו  את 

אל זאת  אין  פי    אישראל?  על  שאף  בזה,  להראות  רצה  כי 
אותם מתייאש   ששלח  אינו  עדיין  זאת  כל  למרות  מארצו, 

שבני   מהם פרעה  שמע  כאשר  ולכן,  לעבדים!  לו   להיות 
אחריהם    נה לרדוףישראל נבוכים ומבולבלים במדבר, מיד פ

לו   להיות  אליו  להחזירם  מנת  מורה ,  לעבדיםעל  זה  וצעד 
ואף שקיבל עשר כלל,  וכלל    כאלף עדים שפרעה לא התייאש

קשות וכואבות עדיין ניסה בכל דרך להשיב אליו את   מכות 
 .שיהיו לו לעבדים בני ישראל

שראה מברדיטשוב,  יצחק  לוי  רבי  בצדיק  יהודי    ומעשה  גנב 
הצדיק  אליו  ניגש  גניבתו.  בעת  שיחדל    שנתפס  לו  והעיר 

נגרמת לו... אך הלה השיב    שהרי רק בושה   הרעים,ממעשיו  
" איננירואמר:  לבסוף   בי,  אבל  נתפסתי,  הפעם  מתייאש! 
 "!... אצליח

בעקשנות המשיך  פרעה  אם  כי  מרעישים!  לנסות    והדברים 
י בני  את  דרך,  לשעבד  בכל  בחזרה  הגנב ושראל  אותו   גם 
בעקשנות שהוא    ממשיך  אנו   כמה  ,ותבגנב   'יצליח'עד 

ל מצריכים  הקדושהלמוד  לענייני  שהרי    ועבודת  מנו  ה', 
מידה פורענות!    גדולה  ממידת  צריכים   ואםטובה  כמה  כן, 

כנגד ועקשנים  נחושים  להיות  לנו   אנו  המפריע  הרע,  היצר 
להתייאש לנו  ואל  דרך,  אלא    בכל  חלילה,  להישבר  או 

מלחמה להשיב  ובווד  מחובתנו  יצליח כנגדו,  לבסוף  אי 
 .העקשן וינצח

 דבס"

ג "פשת  טבש   'ח                   זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטיין לע"נ העלון מוקדש                   גי"שנה  608' סמ וןלע

לַּ בְּ    חׁשַ
שבת שירה  
 שבט ט"ו ב 

 718  ס'מ עורשי ןכנעסוק בתו הז  לוןבע
 ן הגאו רמו"של   ויסודמ ,"ורוצקיה ברינ" שתדרמב

 ל"צז ין שטי אדל  קבעי   רבי 
,  2ר וצקה ב רחוב  וןרהשברמת ר סמנ ורעיהש

   .19:00עה בש 'ד  םוי ם השיעור ביתקיי השבוע



 

ר ויפס -יהודי ןהחכמת  –
(אחרי   היה זה בזמנים שאסור ליהודי לדרוך על אדמת ספרד

זה  . יהודי תלמיד חכם נתפס שם על ידי כומר, וגירוש ספרד)
כיהאחר מיתה  חייב  אתה  "בעצם  כך:  לו  אמר  שעברתו ון   ון 

דו  על שאתה  רואה  שאני  אלא  טיפות  החוק,  'שתי  לי  מה 
מים' ועל כן אני אקל עליך בעונש ואתן לך 'רק' מאסר עולם 

 וכך הווה.  "... עם לחם צר ומים לחץ
לו   לתת  בא  ערב  כל  והכומר  צינוק  לתוך  היהודי  הוכנס 

 . הארוחה דלה ומים במשור
אני   אחד,יום   להם,  ואמר  הכמרים  כל  את  אסף  האפיפיור 

לראמ ואני רוצה  מיליונים  בכם  מצדיק את שקיע  זה  אם  ות 
שאלות שלוש  אתכם  אשאל  אני  ידע    ההשקעה!  מי  ונראה 

 !עונש חמור מחכה לכם  -את התשובה, והיה אם לא תדעו 
וכל  קוקוריקו  עשה  שתרנגול  קרה  "מתי  ראשונה:  שאלה 

 ?"זה  העולם שמע את
עם פלה שניה: "היכן נמצא מקום שהירח האיר עליו רק  אש

 "? אחת בהסטוריה
 "? "מה אני חושב עכשיושאלה שלישית: 

תשובות" על  לחשוב  ימים  שלושה  לכם  והלך  !"יש  .  אמר 
והיהודי   הלחם  את  ליהודי  לתת  בא  הכומר  ערב,  לקראת 
נפלו  למה  היום,  טוב  נראה  לא  "אתה  ואומר:  לכומר  פונה 

 ? "!פניך
הענה   רוצה לו  הוא  לגמרי  השתגע  שלנו  "האפיפיור    כומר: 

 "! להרוג את כולנו
ו" מה  על  קרה?  היהודי  ?!"למהמה  לו  .  שאל  סיפר  והכומר 

את  חותם  שהוא  כדי  תוך  המוזרות  השאלות  שלוש  על 
קוקוריקו ירח  חולה  נהיה  הזה  "האפיפיור  בזעם:  "... השיחה 

כון? יפה. ומים, נאמר היהודי לכומר: "הרי אני ואתה מאוד ד
של הבגדים  את  לי  תתן  ימים  שלושה  אלך   ך בעוד  ואני 

 ". שאלותיו לאפיפיור במקומך ואענה על
כשוהנה,   היהודי  ניגש  ימים  שלושה  בבגדי אחרי  לבוש  הוא 

 . לאפיפיור -הכומר, ביחד עם כל הכמרים 
למישהו   יש  "האם  הכמרים:  קבוצת  את  שאל  האפיפיור 

 .במקום דממה שררה"? תשובות לשאלות
לא!  תשובה?  לך  יש  אחד,  אחד  לשאול  החל    האפיפיור 

היהוד המחופש,  ליהודי  שהגיע  עד  לא!  לו  ואתה?  אמר  י 
 .אתה תשאל את השאלות ואני אענה לך תשובות

והאפיפיור החל עם השאלה הראשונה: "מתי קרה שתרנגול 
 "?...עשה קוקוריקו וכל באי עולם שמעו את זה

נמצאת בספר בראשית, ה והיא  ענה היהודי: "התשובה פשוט 
כאש נח  עשה  בתיבת  התרנגול  העולם ק ר  באי  כל  וקוריקו 

 ".ם היו בעולםשמעו את זה. שהרי רק ה
 "!אמר האפיפיור: "כל הכבוד, הפתעת אותי

אחת  פעם  שרק  בעולם  מקום  יש  "היכן  שניה:  שאלה 
 ?...בהסטוריה הירח האיר שם

שמ ע בספר  כתובה  לשאלתך  "התשובה  היהודי:  ות. נה 
ונוצרה יבשה ובאובקר המים נקרעו לשניים  ו  תיעת ים סוף 

חרת חזרו  ולמ,  זמן היה לילה, והירח האיר על קרקעית הים
האיר  אחת  פעם  רק  מקום  שבאותו  נמצא  למקומם,  המים 

 ".הירח
עם   ומה  נפלא!  מצוינת,  "תשובה  בתדהמה:  האפיפיור  אמר 

 "?  השאלה השלישית
שאל: "מה אני פיור  והאפי.  "אמר היהודי: "כבודו יחזור עליה

עכשיו "ב"?  חושב  היהודי:  שזה  טענה  חושב  אתה  שעונה  ח 
 "!?... אלך את התשובות הוא כומר, ה

רו יפס - יהלום של בחור –
הגמרא   ב (אומרת  חנ  ":  ).סוטה  בר  בר  רבה  ראמר  אמר  '  ה 

וקשין   המקום] וב [ יוחנן:  לפני  כק   רש"י:  סוף, ר לזווגן  ים    יעת 
ז)  שנאמר סח,  ַּבְיָתה '   :(תהלים  ְיִחיִדים  מֹוִׁשיב  ִקים  מֹוִציא    ֱא

   ".ת ֲאִסיִרים ַּבּכֹוָׁשרוֹ 
המדרש   ה  (תנחומאאומר  תשא  ר' "  :)כי  את  שאלה  מטרונה 

עולמו?'   את  הוא  ברוך  הקדוש  ברא  ימים  'לכמה  אמר  יוסי: 
'מאותה  לה: ימים'.  עסוק  'לששת  מהו  לה:   -  ?'שעה    אמר 

הוא אמרה   'יושב  לאיש'.  ואשה  לאשה  איש  זיווגים  ומזווג 
וזיווגה   הלכה  לעשותו'.  אני  יכולה  קשה,  הדבר  'אם  לו: 
המזווגים   אותם  הלכו  ימים  לאחר  לזו.  וזה  לזה  זו  ונתנה 
וז זה  נוטלת  איני  אומרת  וזו  זה,  את  וזו  זו  את  זה  ה  והכו 

וא  הקשה   ,ךבעיני : אם הדבר קלאיני נוטל זו. אמר להאומר  
 "... כקריעת ים סוף  ה"בני הקלפ

על מספר  שליט"א  שרבני  אפרים  שעבד   הרב  צעיר  בחור 
 . בתור שליח של אחד מן הסוחרים בבניין בבורסה ליהלומים

לעב  הבחור  נדרש  במשךבתפקידו  המשרדים   ור  בין  היום 
 . המוטלות עליו  המשימותלמלא את  השונים בבניין כדי

מ באחת  היה הבחור  הימים  מן  שאליהן    ןבאחד  השליחויות 
 .לב שעל הרצפה מונח יהלום נוצץ נשלח, ולפתע שם

אותו  והניח  היהלום  את  הרים  ניגש   הבחור  הוא  בכיסו. 
ומוכר ותיק  היהלום  ליהלומן  את  הניח  ושאל   בבניין,  בידו 

אמר דקות  ה  כמ  ערכו. היהלומן בחן את היהלום ולאחר  מהו
 ד בעבודתךובחור צעיר. גם אם תעב,  הצעיר: "תקשיב  לבחור

הסכום את  תרוויח  לא  שנה  שווה".    שלושים  שהיהלום הזה 
 .והודה ליהלומן הבחור התרגש

התחזק תקופה  שבאותה  הצעיר,  שמע   הבחור  ואף  באמונה 
אמונה שיעורי  לאדם,  ולמד  המיועדת  הפרנסה  שכל   החליט 

וממון   אליו,  עד  מגיעשמרוויחמגיעה  ולא   ים  בהיתר  רק 
 ה, והוא החליט ליישםת אבידבשל הש   באיסור. ישנן הלכות

מודעות תלה  הוא  עשה.  אכן  וכך  שנמצא   אותן.  יהלום  על 
שעות ולאחר  מן    בבניין,  אחד  אליו  התקשר  אחדות 

 . שייכת לו ואמר שהאבן היקרה והנדירה היהלומנים
והחל היהלומן  עם  נפגש  הצעיר  ע  הבחור  סימנילשאול  ם ל 

, שאלותהלאחר שהיהלומן ענה על כל . האבן המאפיינים את
 .הבחור נתן לו את האבן היקרה

ואמר שאם דבר כזה    היהלומן נפעם מהתנהגותו של הבחור
את   בטוח שהוא היה עומד בניסיון ומחזיר  היה קורה לו, לא

אל מבטו  את  הישיר  הוא  "אני   האבן.  ואמר:  הצעיר  הבחור 
עוזר ו  מחפש  שאתהו נאמן,  אישי  מבקש  העוזר    תהיה   אני 

י משכורת  תרוויח  תהיהפשלי.  חשוב    ה,  והכי  יפה,   -לבוש 
 בנאמנות המאפיינת אותך".  תעבוד אצלי

היהלומן, ובמהלך    הצעיר עבד בנאמנות במשרדו של  הבחור
  ור נסיונות של נאמנות למעסיקו, אךספ  עבודתו נתקל באין 

 . באף אחד מהם לא נכשל
שלוהנה,   שניםכעבור  את  וש  היהלומן  הצעיר    שאל  הבחור 

 עם בתו, והבחור השיב בחיוב.    ךאם הוא מוכן להשתד
חתונה  לאחר ברק  בבני  נערכה  חודשים  של    כמה  מפוארת 

של  בתו  עם  הצעיר  לחתנו   הבחור  אמר  היהלומן  היהלומן. 
"הטרי הנ:  כמה  משתלמתראה  את   אם  ,אמנות  לוקח  היית 

כסף לא מבוטל,  בסכום    היית זוכה  היהלום לפני שלוש שנים
כ  לאב כעת,  לך.  שייך  שלא  כסף  כל   אתהשזהו  לבתי,  נשוי 

".הכול בהיתר -והחשוב ביותר ,  היהלומים שייכים גם לך



 

שליט"א  מרא מוצפי  ציון  בן  שיש  ח,  רבי  כתבו  המוסר  כמי 
 .יוהשכל לאדם, לשפר מעש בעניין ט"ו בשבט מוסר

כך    משנה פריו,  ן מוציא פירות משלו וממינו ואינו אילכל   
 . ו דרכי   עליו להיזהר לא לקלקל    -האדם 

הנה   -אל ייאוש    בימי החורף האילן ערום וריק מכול, אך 
והוא מתמלא פרחים ופירות. ,  מגיע האביב ואחריו הקיץ

 . להתייאש   אל לו  -כך האדם 
ה, במיד  ולהכ  ריבוי ההשקיה מזיק לאילנות וצריך לעשות 

לא    -  םהנכונה. וכן האד  שון האדמה נעשה במידהוגם די
 . ם יותר מהמינימום ותענוגי   ירדוף אחר הנאות 

שמש  אור  צריך  האילן  ולשגשג  לפרוח  אוויר    כדי  והרבה 
לימוד תורה וקיום מצוות    וכך האדם זקוק להרבה וחמצן,  

 . ללא הגבלה
את  רבינו  משה  ביאר  שבט  לחודש  כנזכר   באחד  התורה, 
דבב לכן  פרשת  תחול רים.  יתרו    לעולם  שמוזכר    -פרשת 

 . שבטש  ד חו ב   -תורה    בה מתן 
גימטראילן"   "" שליח)91(  " מלאךיה  שפירושו  וכן    ,  טוב, 

 מטריה של יג  -  אילן   .", שהיא קיום הברכהאמןה "גימטרי
ואדנ הוי"ה  הקודש  שמות  ה גימטרי  וכן  ת"ושילוב 

 . השנה ", שהיא הגנה וצל עלינו לכל ימותסוכה"
פלאג'יב רכתב    חיים  הפסוק  נו  על  "זצ"ל  ְלרֹ :  אׁש ְּבָרכֹות 

ו(ק"  ַצִּדי י,  הלכות  -  )משלי  השנה  ברכות    הלומד  בראש 
 .בימי השובבי"ם  , וזהו תיקון אילן הוא צדיק ל
ולא  לאילן"  השנה  "ראש  במשנה:  לאילנות", "  הנוסח 

לך:   אם לומר  וגדול,  קטן  ואדם,  אדם  ויתייגע   כל    יעמול 
 ! לם ת ויועיל לכו ייתן פירו   (בתורה) 

 
 

   שורשי האדם
", אלא שהוא  הִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ "  ב:נקרא "עץ השדה", דכתי
הוא ולמה  הפוך.  למטה,   אילן  שורשו  העץ  כי  הפוך?  אילן 

נשמתו מן    חיות   -בארץ, כי חיותו מן האדמה, והאדם    תקוע
 ] מהר"ל[                                                         . השמיים

 

שנאמר לתמר,  ישראל  ח)  נמשלו  ז,  השירים  "(שיר  ָּדְמָתה  : 
לולבו להלל, עליו  ,  ר". מה תמר כולו חסד: פריו למאכל ְלָתמָ 

וקורותיו לקירות הבית, והוא כולו ישר   לסכך, סיביו לחבלים
מהם בעלי ,  בעלי מקראמהם    ישראל אין בהם פסולת:  כך  -

 בעלי מעשה.   ומהםמשנה, מהם בעלי תלמוד 
תמר   מה  ועוד,  אלאזאת  לו  אחד   אין  אין    -  לב  ישראל  אף 

 ]מדרש רבה[                . לאביהם שבשמיים   לב אחד להם אלא 

 
 

   יגעת ומצאת
נל העץ  של  גידולו  כפימדרך  הדרכה:  שזורעים    מד  מה 
 ואסיפת הפירות.  צירה הק  ונוטעים ומשקיעים כך היא

שתיל של ייטע  ייטע   -אילן סרק    אם  ואם  יצמח אילן סרק, 
אשר  -פרי    זרע וכפי  פירות,  הנושא  אילן  ישקיע    יצמח 

 הפירות להיות.    מאמצים בעבודות האילן כן ייטיבו
כפי ברוחניות:  גם  הדבר  וישקיע  כן  שיתאמץ  יעמול מה   ,

 ]ה"ק מטשורטקובהר[               . תהיינה התוצאות כך -ויתייגע  

   צמיחה לאחר ריקבון
התהוותוכשייק דרך  על  ויתבונן  פרי  אדם  לוקחים ,  ח  הנה 

אותו וטומנים  הפרי  גרעין  ורק    את  שיירקב,  עד  באדמה 
הוא והרי  הצמיחה  -כ"אין"    משנרקב  ֹכח  אליו  נמשך  אז   רק 

ייעש ובהמשך  ויוציאוהוא נובט,  פירות. ה"יש" נוצר   ה אילן 
ה"א אחרי  הואין".  רק  את   כן  הוא  שמחשיב  זמן  כל  האדם: 

מחזיק  -יש"  ל"  עצמו אם  רק  השלם.  האדם  עצמו    אינו  את 
האדם  -ל"אין"   לתואר  יתעלה  גדול   אז  אילן  ויהיה  הנעלה 

 ]הרה"ק מטשורטקוב[                                    . המניב פירות

 

   לא לאבד תקווה
ים וכיוצא וסר ממח  ייבש תמץ השדה  ידוע שגם כשנראה שע

להיטיב ניתן  עדיין  גדילת  בזה,  ועקבי  את  מסור  בטיפול  ו 
לו האדם    ולגרום  כן  כמו  וללבלב.  לפרוח    אין   -לשוב 

קשה המשבר  ואפילו  משבר,  בעת  שכן    להתייאש  ביותר, 
טיפול בזכות  דשמיא  יעבור המשבר,   בסייעתא  ומסור  אוהב 

 ]מספינקא יהרב[                        . לפרוח ולשגשג והאדם ישוב 

 

 נמשלו ישראל לגפן 
גפן?   ּכְֶ ּדָ מאי  ט(ר  מֵ ָא  ּתְ אַ ּדְ   המָ ּכְ ל,  ִיְׂשָראֵ ת  ֶנסִ א  פ,  :  )תהילים 

  ]זוהר ויחי רלח, א[                              ."ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיעַ "
עצים   על  ונשענת  חיה  הגפן  ישראל )יבשים(מתים  מה  כך   ,

   .האבות אלו -על המתים ענים וקיימים ונש  חיים
 ] תשא שמות רבה, כי[מדרש 

ענבים   בה  יש  הזו  הגפן  ישמה  ישראל  כך  בהם    וצימוקים, 
  .בעלי תלמוד, בעלי אגדה, בעלי מקרא, בעלי משנה

 ]ויקרא רבה, בחוקותי מדרש[
, זה טעון ברכה וזה טעון ברכה  ץ, מה גפן זו יש בה יין וחומ

הטו על  לברך  חייבים  ישראל  הטובה  וע  בהכך  על  הרעה.  ל 
 ]שם[   .האמת" הרעה "ברוך דיין  והמיטיב", ועל "ברוך הטוב

 

 
כי    הקדוש זיע"א: כלל בידינו   ה'אור החיים'   רבנו  הקשה מרן

 . לה)(ע"פ מסכת מגי " היא לשון צער ותוגהי ְיהִ וַ תיבת "
  תורה הקדושה פתחה במילה זו להבין: מדוע ה   ואם כן, צריך

י בני  יציאת  תיאור  ממצראת  זמןשראל  והלא  יציאתם   ים? 
משמח רגע  היה  ממצרים  ישראל  בני  ומדוע    של  ביותר, 

 ?  לתוגה ולצער , הרומזת"יְיהִ וַ "נאמרה בו מילת 
רב השיב  אושראלא  של  רגעים  אלה  היו  אומנם  ושמחה   נו: 

בצ מהולים  היו  הם  אך  מפניעצומים,  רצה  שהקב  ער,  "ה 
ממצרים ישראל  בני  את  לעם  להוציא  לו  סגולה    להיות 

אלא כוהנים,  של    ולממלכת  רב  ערב  עימם  שלח  שפרעה 
שהתלוו שנאמר:    גויים  ממצרים,  עימם  ועלו  ַוְיִהי  " אליהם 

ָהָעם  ֶאת  ַּפְרֹעה  "ְּבַׁשַּלח  נאמר  כאשר  כי  וידוע  ולאָהָעם",   " 
 רב.  א לאנשי הערבינאמר באיזה עם מדובר, הכוונה ה

מפ ומדוע?  יתברך,  לה'  גדול  צער  גרם  זה  שהקב"ה   נידבר 
בבחינת לבדם,  יהיו  ישראל  שעם  ְלָבָדדֶהן  "  רצה  ִיְׁשֹּכן    ָעם 

ִיְתַחָּׁשב א  ט)  "ּוַבּגֹוִים  כג,  לא(במדבר  זה  ודבר  שהרי    ,  קרה, 
הערב רב, ומשום כך   יצאו עימם ואף הסתפחו אליהם אנשי

 . לשון צער - "י ְיהִ וַ " : פרשההנאמר בתחילת 
השכל   ומוסר  לקח  אנו  נלמד  חשוב  -ומכאן  ה'   כמה  בעיני 

ואינם מתערבים   שבני ישראל שומרים על אחדותם וייחודם
 מדרכם וממעשיהם!  באומות העולם, ואף אינם לומדים

 !ישראל לטוב לנו כל הימים הבה נשמור על כרם בית

 ט"ו בשבט  



 

  
ב בטבריה  התגוררה  תש"ח  וצפו  ביתבשנת  משפחתו קטן  ף 

הילדים מכובד  מרובת  יהודי  שהיה  גרטנר,  דב  ר'  שעמל   של 
למרות לפרנסתו.  מאוד  השתדל   קשה  הוא  הפרנסה  קשיי 

אחרת בטבריה    שילדיו לא ידעו מחסור. בשכונה  בכל מאודו
גדול בבית  למרו  התגוררה  זלץ.  משפחת  העושר ומרווח    ת 

בצערוהפאר חיו  ורעייתו  זלץ  חיים  מכיו  ובעננה  ,  ון  כבידה, 
זכו לא  שנים  שהם  וארבע  עשרים  במשך  בטן  דוד  .  לפרי 

בישיבה חסידית. הוא זכה    גרטנר, בנו בכורו של ר' דב, למד
ההורים נקבעו    עם בת יעקב צדיקה, ולאחר פגישת  להשתדך

לאירוסין לאירוסין    התאריכים  ההכנות    היו ולחתונה. 
שרבעיצומן,   המרובות  להן'  וההוצאות  התחייב  הקשו    דב 

מ דב .  אודעליו  ר'  אמר  האירוסין  מסיבת  לרעייתו:    בסיום 
את לארס  זכינו  ה'  ממון   "ברוך  נשיג  מאין  אך  בננו, 

"היישוב"?  לחתונה השיבה:  דב  ר'  של  היהודי    רעייתו 
אותך ומכבד  מכיר  הכנסיות    בטבריה  בבתי  תעבור  מאוד. 

שמע את הצעתה    כלה". ר' דבלהכנסת חתן ו  צדקה   ותבקש 
רעייתו  יבקשהצטמר  וגופו  של  שהוא  מהמחשבה  נדבה    ר 

הכנסיות בבתי  "מהיהודים  אבקש  .  לא  ואופן  פנים  בשום 
אמר  נדבה אותי",  מכירים  שכולם  "ישנה    במקום  בנחרצות. 

אינו    לירושלים", הציעה רעייתו, "שם איש   אפשרות שתיסע
בי תעבור  ושם  אותך,  בתימכיר  נדבה  הכנסיות  ן  ". ותבקש 

ר'   התהפך  הלילה  במיטתובמשך  של וח  דב  הצעתה  על  שב 
בבוקר לקחת  רעייתו.  שלא  בדעתו  איתן  נשאר  נדבה   הוא 

", לבעייתם. "ישנה עוד אפשרות  מאף יהודי, וה' ימצא פתרון 
לביתו של אחי חיים    אמרה רעייתו של ר' דב, "והיא שתיגש

עזרה ותבקש  בננו".  זלץ  השיב:    לחתונת  דב  אחיך ר'   "הרי 
ילדים, חשוך  הוא  זלץ  אבוא  חיים  ואבקש  א  ואיך  ביתו  ל 

"! רי אני עלול לצער אותו בבקשתי?... העזרה לחתונת בננו
שזאת אמרה  דב  ר'  של  ביותר,   רעייתו  הנכונה  האפשרות 

דרכו  ולבסוף את  ועשה  דב  ר'  עימה  ביתו של   הסכים  לעבר 
זלץ ב.  חיים  גיסו  בבית  התקבל  דב  ו  כבוד ר'  לאחר  מלכים, 

 כספית לחתןחיים, אני מבקש עזרה  : "מילות הנימוסין אמר
ואין מרובות,  ההוצאות  דוד.  בני  הדרוש    את  הסכום  בידי 

חיים שהוא  לחתונה".  ואמר  האהוב  בגיסו  הביט  צריך    זלץ 
אם ולשאול  רעייתו  עם  לעזור    להתייעץ  מוכנה  היא 

החתונה מבית.  בהוצאות  ויצא  לגיסו  הודה  דב  ייתו  רע.  ור' 
ב במטבח, והיא הבחינה בר' ד  חיים זלץ הייתה כל העתשל  
לעבר בעלה ושאלה   מביתם בפנים נפולות. היא מיהרה   יוצא

בואו ביקש  לסיבת  דב  שר'  השיב  חיים  דב.  ר'  עזרה   של 
השבת "ומה  לחתונה.  לו    "עניתי  .שאלה  ?"לבקשתו  כספית 

להתייעץ עליי  שאחליט  אמרה  שלפני  "בבקשה",   איתך". 
של ותאמרחיי  רעייתו  גיסך  אחרי  "תמהר  זלץ,  שכל   ם  לו 

החת עלהוצאות  יהיו  ממקומו    ונה  קפץ  חיים  חשבוננו". 
  ?"לסכום גדול  ידוע לך שההוצאות מרובות והן יגיעו: "ושאל

ולא  עשירים,  אנחנו  החתונה",   "הרי  מהוצאות  נתרושש 
אני  השיבה אחריו.  תמהר  "בבקשה,  רעייתו.  מעוניינת   לו 

א החשוב   תלקיים  וכלה  ההמצווה  חתן  הכנסת  חיים ".  של 
וח מביתו  יצא  ר  יפשזלץ  הוא  '  את  אחדות  דקות  לאחר  דב. 

לראות  הבחין הופתע  דב  ר'  לעברו.  וקרא  ממהר   בו  שגיסו 
"חיי ושאל:  כשורה,  םאחריו  שרעייתו  ?"הכול  השיב    חיים 

של העצומה  בזכות  לזכות  מעוניינת   ביקשה  והיא  המצווה, 
הוצא  לממן את דוכל  ר'  החתונה.  התרגשת  לגיסו,   ב  והודה 

  ייתו בשמחה שאשתו של אחיהלרע  ומיד מיהר לביתו וסיפר
החתונה  את  לממן  שכרה .  הסכימה  זלץ  חיים  של  רעייתו 

מסיבת החתונה, והיא    מכובד במרכז הארץ שבו תחול   מקום
אף להסיע   שכרה  כדי  מיוחדים  כל    אוטובוסים  את  בהם 

  הלבוש   אגה לכל הוצאות דדן. היא    המשפחה מטבריה לגוש 
לחתן חליפה  המשפחה,  ילדי  לכלה;    של  דאגה ושמלה  היא 

את המוצרים    לרכוש  ודגים  -כל  עופות  אף ,  בשר,  והיא 
בעצמה ובישלה  בחתונה  טרחה  שיוגשו  המטעמים  כל  . את 

עוגות וקינוחים בשפע רב    בתום מלאכת הבישול היא אפתה
שמחה  לרווחת הייתה  החתונה  השפע   קדושה,ב ו  האורחים. 

לגברת   והכלה היו מאושרים והודו בכל ליבם  והחתן היה רב,  
לאחרז עמלה.  כל  על  ששבת  לץ  זלץ  גברת  ביקשה   החתונה 

ברכות" יחולו בביתם,   החתן וגם הלילה האחרון של ה"שבע
בשבת גם  הברכות  ואכן  שבע  בסעודת  וגם  טרחה   החתן 

ואפתה את בישלה  זלץ,  בפאר   גברת  שהוגשו  המטעמים  כל 
 . רב ובשפע

גרטנר לביתו של גיסו    ה"שבע ברכות" הגיע ר' דב  יום לאחר
דב ניגש '  זלץ עמדה ליד הכניסה למטבח, ור  יים זלץ. גברתח

אני מעוניין לומר לך דבר מה". ,  לעברה ואמר: "גברת נכבדה
שר  גברת ידעה  היא  מבוכה.  הרגישה  להודות '  זלץ  רוצה  דב 

היא אבל  שיר  לא  לה,  או  אותה  שיכבדו  חובה רצתה    גישו 
נכבדהלהשי "גברת  מעשיה.  על  לה  ל",  ב  "אין  דב,  ר'  י  אמר 

לא יתקרב  רעל כל מה שעשית. כל מה שאומַ  איך להודות לך
צריכים שאנחנו  אין    לתודה  וגם  לך,  לומר  וחייבים 

אבל  באפשרותי הנפלאים.  מעשייך  על  לך  אחד    להשיב  דבר 
מו אש, של ר' דב ברקו ויקדו כ  עיניו   אני יכול להבטיח לך".

יכולאמ  והוא  איני  הזה  שבעולם  "נכון  על   ר:  לך  להחזיר 
 הבא אני כן יכול, ואני אשיב לך תודה   ייך, אבל בעולםמעש

  ".על כל מה שעשית למעננו
ברחובות העיר טבריה. החום   שבוע לאחר מכן התהלך ר' דב

בכינרת כדי לרענן את   העיק עליו, והוא החליט לטבול  הרב
דב ר'  מע  גופו.  נתקשחה  רגלו  אך  בבורט,  שהיה    עה 

דקות לאחר  הכינרת.  טב  בקרקעית  גרטנר  מספר  דב  ר'  ע 
על פטירתו של  נשמתו הטהורה לבורא. השמועה  והחזיר את

התפשטה דב  קלה  ר'  שעה  ותוך  קוצים,  בשדה  רעשה    כאש 
 כשבוע לאחר ההלוויה ביקש הרופא  .וגעשה כל העיר טבריה

ובישר למרפאה  שיגיעו  זלץ  הזוג  בהתרגשות  לה  של  ם 
ולאחרשהת נס,  תזכה   רחש  עקרות  שנות  וארבע   עשרים 
 זלץ לפרי בטן בעזרת ה'.  גברת
הנס  כעבור התרחש  אכן  אחדים  זכרה .  חודשים  זלץ  גברת 
הב ראת  של  קיים '  טחתו  דב  שר'  ספק  לי  "אין  ואמרה:    דב 

וה העליון  בעולם  הבטחתו  לפרי עליי  עתיראת  זכיתי  ולכן   ,
לאחר רבות".    בטן  יה שנים  של  כוחו  פשוטזהו  שדבק    ודי 

   .יתברך 'ה כו שלבדרבאמונה שלימה ודבק 
 

 

 
 

 
 ברינה                   רון     

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"  

 וצדוק רחל  ב בןק: יע אבימו"ר   לעילוי נשמתלעילוי                
    יוסף  שמחה ו בת סרח-: שרהאימימרת                       

 רהבת ש ף : דינהסויו  כוס מרדכי בן רבקהמר                           
 שמחה  : גורג'י בן בן שמחה  סמי  :בן רוזה    לינפת                        

 : ן בן מאיר יצחקה אהר מש:  דה בן טובה: יהולאה  ם בןיסף חי יו                         
 חהמאיר בן שמ : חלוד ור חיים בן דבן סאלם :  : יעקבזוהרה   בן שלמה                        

 ו מרפאל בן ת: בן חאורו אברהם  הרה: רחמיםוזן  עוד באשר מס                          
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 ובה טייזי) בת (דת חביבה : אהובה ה : כתון בזיעזם בת מרי 
 : ורד בת אידה חנה : חנינה בת כמיסה וסף : רחל בתחיה בת י 
 הגר בת הרטה ואהרן 

 

 אולהני פ מיכל שרה ב, ודיה, תמר, יעלה-הדסעד יעקב, י: אל  לכהמאריה (לאון) בן : צלחהלה
    לה. נימין בן ציב                     
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3828752-050 -י בסלולר מות לתרוולהקדשות  ,תלהזמנו
 :או במייל

 מוןשרה רמתרצקוהחרובתתכ 
 
 

 סיפור  - הכרת הטוב מהעולם הבא

 ה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים מצו 
4741102רמת השרון מ.2ניתן לשלוח צ'ק לכתובת: רח' הקוצר 

 לזרע של קימא:
יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים 

 דינה ור בן שלמה בן לאה : ליא  נפתלי
 ירה בת שושנה ת מינה : שרייזל ב שושנה

 ויקטוריה מיטל בת לולו : ליאת בת 
 יובל בן שלומית  :  ביה בת רחלשמחה צ

 זל  עדי בת מ ה :רחל בת חי

  ת:פואלר
 שליט"א    מסאנה בן כ הרב מאיר נסים

 ן אביגיל  ב אל: אריגלית  בןעקב ישראל י
 אנט   בןאברהם   רחל :ן ן במעומנחם בן עליזה: ש

 ן דינהבן הגר : גולן בעודד 
 חנה ט בת  זולי  ת שרה:ה בת: ויקטורילית גאורטל ב

 בקה ות : מרים קרן בת רר גלית בת ולה בת דינה:פא
 שושנה בת שדרה : רה אילה לאה בת ציפו

 ל בת רח יתלינה : נור ה : רות בתנואר חל בתר
  ודיה, ושרונה בנות תורן יפהה ורלימ
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1 יד ג המ ירופמס

 ) בעין הסערה ( "  בומרנג "  

 פרק   ב'   " ו ע ל תלאותיך" 
 ק א' פר תקציר  

ה את דודו שימי איך הוא חי ברמת חיים  רוא , הוא  פלג ובן תורה , החלום שלו להיות עשיר מו , אין לו עניין בלגדול  בתורה ביציות ד אבל נעדר אמ מא   רוני ש י דודי סטוויצקי בחור כ 
דה קשה. האם חלילה ישאר כך. על כך נראה  החברותא שלו מתמודד עמו בכל יום להשיבו למסלול אבל העבו   צה להישאר כך. ני והוא לא רו שאביו חי בתנאי עו   ב עוד עשירה  

           בפרק הזה. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ 

מיוחד  לאר שחונן בכוח  הגאון רבי ישראל מאיר ק   , הר"מ   ויצקי, בשל אישיותו המיוחדת של די סטו אצל דו רך  ו השינוי המב   בשיעור ג' אירע 
   . אפילו אלו שרחוקים מכך כרחוק מזרח ממערב   , מידים אהבת התורה עמוקה בלב התל להכניס  

אש  כל כולו    , ר שנים פ ס מ   שלים בירו ק  ס ת ברי לאחר מיכן למד בישיב   , מעצמה של תורה בארה"ב   , ד קוו י רבי ישראל מאיר היה בוגר ישיבת לי 
אוי סיא דאך אזוי גוט דער פשט אין דעם  " פניו צוהלות  ו קד  ו ר הוא    , סוגיא עומק ה ברחוב רואים שהוא שקוע ב   ד לבדו ע גם כשצו   , תורה ה 
   . רמב"ם זה כל כך טוב הפשט ב -מב"ם ר 

תן למי  הוא נו   ? מול סוגיא ערוכה   את דברי התוס'   איך ניתן ליישב   : פיו יוצאות אנחות חנוקות מ   , או פעמים הוא מהלך כולו שקוע בהרהורים 
 לידו הרהורי חולין?! מי ינסה לחשוב    א ומה שסובב לה. י אין בעולם רק הסוג   , תחושה   שנמצא בסביבתו 

הוא מטעים כל    , שמחה , כל קטע גמרא מתנגן ב מדהימה   , כל שיעור שלו נאמר בניגון ומתיקות ת התורה חשק   מקבל אה אותו  ו ר כל מי ש 
בול עץ    עד שאפילו   , קטנים עד לפרטים ה והמפרשים מסביב  תוס'  עם רש"י  אלא מבהיר את הגמרא    , לא מסתער מיד עם קושיות   , קטע בגמ' 

 ,  את הנאמר ודע היטב  י 
, הוא נותן לבחורים לנהל את השיעור, הוא רוצה  חה ק ר השיעור הופך למ   , ערת את כל הנאמר הוא מקשה קושיא שמער רק לאחר מיכן  

  בבורות גובל  ם זה  אפילו א   , עם, הוא לא מבטל אף אפשרות מנווט כל תירוץ שנאמר בנו ו להתמודד עם הקושיא, הוא  שהבחורים עצמם ינס 
 .  נת להם חלק בבניית השיעור ות , הבחורים אוהבים את הגישה שלו שנ או בחוסר הבנה 

אף הוא   , ברותא עם אבריימי הלפרין ם, בשיעור השלישי הוא לומד ח לפתע גילה דודי עולם חדש, ללמוד זה לא עונש אלא משאלת חיי 
הפעם הבין דודי  ,  יות תענוג ה ל הלימוד איתו הפך  .  דמות הקו   ות החברות ין  גר   ואיתי הופט  ג ו ל יענקי ק ר מ משופשף יות שורים אבל  וצע כי ממ 

   . מ צעיר דודי הפך להיות סוג של ר" ,  שותפים שני ה ל   שווה , האתגר  שר בחורים ברמות שונות ללימוד שקי פרלמן  את גישת רבי יצחק  
את ה ד  לחקות  ניסה  כתף מרובה   בהצלחה מ  ר" ודי  אבריימי מטה  רואה את    , ,  לא  הוא  התלמיד שלו,  להיות  מסכים  דודי    ת גיש הוא 

 . וחים ו , שניהם יוצאים מור וגיא שבעתיים נת הס זו מתלב ך  , אדרבה הוא חושב שבדר נשאת כמת 
גם הוא  ,  הדוד   כדוגמת שימי גדול  להיות מיליונר  משאלת החיים  , הוא כבר לא חושב ש החלו להיעלם   די וו את דו שלי חלומות הפז  תע  לפ 

  , ים אחר   ים ג מוש התורה, חלומותיו התהפכו ל   י למי שמתחבר לה, אין מי שמאושר יותר מלומד התורה היא חמצן החיים ואשרי  מבין ש 
 . מדת מסכת הנל שקיעים ב בעמל שמ ע  ו ר לג י  ל ב מ   , בה ת בישי ות שנלמדו מלבד המסכת   , יעה בעוד מסכתות יד כוש  ר ל 

  , הוא מגיע לישיבה עם שם טוב  , של הגאון רבי צבי שטייף   " קניין התורה " רות ודודי מוצא את עצמו בישיבה גדולה  השנה חולפת במהי 
   . יתום הכל הולך אחר הח ש לא זכר את השנתיים הראשונות של דודי שלא היו מוצלחות,  אי   " עיון הש"ס " בה קטנה  י היש   ר בחי כ 

. כך  בתורת השי"ת   תונים שכל מעייניו נ   , , דומה כי תמיד היה הבחור המובחר של הישיבה נות ים הראשו נתי הש   את צליח לשכוח  דודי עצמו ה 
 ". האיש מקדש " פרק  ל עד שהגיע    , שנה אחרי שנה ן  לה ת  ו חולפ 

  , ם מת השדכני י ש ע ששמו נכנס לר מרג   . לדבר   נו את הסכמתם נת   וריו ה עד ש   , בשל ו י  ו א י החליט כי הוא ר ד ו ד ת ש נה חלף מע פרק זמן של ש 
עד שקשה היה לברור    , ות הצד השווה שבהם שהיו ממש טוב   , ות שונות הגיעו לבית ההורים, הצעות מהצע מעולים  החלו לזרום שידוכים  

 . ן ביניה 
לאחר שלמד  שם את עינו על דודי,    , ולל של הישיבה שלמד בכ ר  תן קרייז ר' נ בשם  אברך  ,  אבל היה שדכן מסוים שעקף את מגישי ההצעות 

  מיוחדים, הוא החליט שדודי מתאים לאחיינית שלו   ם מלבד כישורי   , ד ראש ישר מא לו  יש  בחברותא ונוכח לדעת כי    איתו מספר פעמים 
שלו    קונים ז ה   בת ל טבין ותקילין  חתן טוב    בור שמוכן לשלם ע גדול  בנקאי    וא ה גיסו    , מעלה גדולה   זה לשידוך  יש    , לבית משפחת מאיר שרה  

 .  לה אוי  , מי אם לא דודי ר ינה מכל בח   ת מצוינ ש 
וקיבל את הסכמתו,    לאחר שליבן את הנושא עם גיסו בל,  של עולם, החליט לעקוף את המקו   ו רכ ודי כד במקום לגשת עם ההצעה להורי ד 

 . אל דודי לאחר הלימוד עם ההצעה   הגיע 
סימון    ו סימן ביד   וא על אתר. ה   הבין את כוונתו   , ומהיר קליטה דודי שפיקח היה    . " לבך   מת ו דודי יש לי משהו לומר לך אבקש את מלוא תש " 

   . תרעומתו הביע את    ד לא שמעת מה אמרתי לך למה אתה שולל?!" "רק רגע עו   . לא על      החלטתי שמורה 
 ם ולא לדבר עם הבחור". י צלנו הדרך ללכת להור כי אני יודע מה הכוונה וא " 
אני לא מצליח להשיג  להתקשר אבל    תי כמה פעמים י אבל עם כל זאת הפעם זה שונה, ניס   לא שיערתי.   , עד כמה יקח אבל  ידעתי שאתה פ " 

הוריך"  את היתר יעשו    , אני נותן לך רק את הפרטים   , סיתי לעשות מעקף קטן י נ   , לכן תור ארוך עד סוף מאה שערים אותם, גם שמעתי שיש  
 התנצל ר' נתן. 
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י  ד כ   , בהצעות   ות ר י ש אותו י   א שיתפו ל אבל ההורים    , על הפרק מספר הצעות  אמנם  התמונה, היו    ה בתוך לא הי   עד עתה כולו,  דודי הסמיק  
   ימה ביותר. הצעה מתא בידם  לסנן את הדברים עד שישתכנעו שאכן יש    ולתם ביכ ש כל    , הם עשו הלימוד לא להוציאו מ ש 
, לא כל אחת ראויה לו,  המיועד לחתן ריכה מאד את בנה  הע   ריה ברו מרת  האמא    , הבירורים של  הראשון  בשלב    ההצעות   כל עתה נפלו    עד 

 . מבחוץ רים אלא  רך ההו ד לא    , בסוד העניינים   נה שהוא עו לידיעת דודי, זו הפעם הראשו ר זו ולא הגי בזו אח   לפיכך ירדו ההצעות 
 ?  , איזו דרך זו , ככה עוקפים אותם לספר על ההצעה היו ההורים בהלם כשבא  

לבד עוד שמות  מ   , האינפורמציה מקורות  , האמא עשתה כמיטב יכולתה לברר אצל כל  על ההצעה   לברר   החלו   תו אבל לאחר שהתעש 
האבא בעצמו נפגש עם האברך    , הוחלט לתת אור ירוק לשידוך יא, לאחר ליבון העניין  הפל מת ל כן ההצעה הול שנוספו להם, התברר שא 

 ונתן את האישור לפגישה.   י המדוברת אב ועם  המציע  
  , מתאימה לו היטב   מוצעת ה   , ה מעולה יש לו הבנ   , לא טעה   ר' נתן התברר לו ש בשיחה הראשונה    כבר   , בית המציע ב המדוברת  פגש עם  דודי נ 

לאחר    , פגישות נוספות א עשה עוד שתי  אל   , , הוא לא הסתמך על פגישה זו א מובן המושג יהיה אברך כולל במלו   השאיפות שלה שהבעל 
  ראש בכובד    הדיונים שנעשו , לאחר כל  לל את כל הפרטים ושאל בעצתם גו הוא    , ועם המשגיח רבי הלל שפירא   מיכן ישב עם ראש הישיבה 

   את ברכת הדרך לסגירת השידוך. לשדכן  יתנו    י ההורים הוחלט כ 
גם    האם   , ברר ל נותר  מתאים לה מאד,  גם המדוברת משוכנעת כי השידוך  אף הוא שמע מפי רעייתו כי    , ת שמחתו הביע א ר  ז תן קריי רב נ 

אבל ביקש    , חיובית   הרוח   הייתה עתה    ד ע ,  ברורה ה  תשוב עד למחר תהיה בידו  כי    מגיסו ב נתן  ר   הבין יחה מקיפה  לאחר ש .  דעת האב כן 
אבל    מה לו עוד בירור? ל   רבה בירורים לאחר שעשה כל כך ה   , , הוא לא פירט את כוונתו לפני סגירת השידוך   ן נט ד איזה בירור קט לעשות עו 

 הארץ. סתם מקשן עם  
ר?  זר שלפתע שור מה השקט המו   נדהם, קי  צ י ו רב אברהם סטו   שידוך,   ם לא דובר על , כאילו מעול ואין עונה ברים יומיים שלושה ואין קול  עו 

 ישמע גמגומים. , מהצד השני החלו לה אותו ר' נתן ושואל אותו פשר דבר רים טלפון ל ה הוא  
ל כל השנה  כמנהל בנק עליו לערוך את המאזן ש   , וף השנה האזרחית חשוב, האבא הוא בנקאי ובדיוק כעת ס רט  פ   ר' אברהם שכחתי לציין " 

 תשובה. כב מלתת  שהוא מתע בה  י זו הס   , ה שחלפ 
עתה    , טן בשידוך ק ר רק פרט  שחס היה      א אמר הו מה ש   , מר כן מראש לו   בא היה על הא א)    . שתי הערות לי על כך אבל    , פידא י ק אין ל בסדר  " 

ו את תחילת השנה  רנ עב נדמה לי שכבר   ב)   . על ההצעה   י , חשוב לדעת מה אמר הרב כוונתו הייתה לברכת רבו לשידוך כי  התברר לי  
הבנק פתוח    , את המאזנים   כבר   ראיתי שסיימו   , יסקונט ד ק  בנ בהרבה מ גדול  לאומי ש ל בנק  אני נמנה על לקוחות ש   , ה ש החד האזרחית  

 " תמה אברהם קצת בקול. ! מצריך זמן רב יותר?   , ץ ר ם בא שאינו מן הגדולי   דיסקונט ק  בנ האם    , חות לרווחה לפני הלקו 
 . " שאל אותו פשר דבר בלי נדר בצהרים אצור קשר עם גיסי וא "   . שלא בנוח חש    ן ר' נת 
כמעט שבוע התפרסמה  כעבור    המודיע" " עיתון תשובה במקומו נתן  חרתיים. את ה ו מ למחרת  לא גם  תשובה  ה ניתנה לא  ים  בצהר אבל  

 . הבנקאי)   ל צלחת עם שרה מאיר (הבת ש ו כי הבחור אשר זלצברג התארס בשעה טובה ומ   , הודעה במודיע 
 אחד אינו יודע ממשנהו?  כש   שידוך בשני ערוצים   לנהל ?  בישראל כן  יעשה  ה   , ה בתדהמ שרוי  ר' אברהם היה  

איך נתן יד    , זר י . אך תמה על אותו ר' נתן קרי גבוהים וסריים  שתדך עם משפחה שאין לה ערכים מ טוב שדודי לא ה   , האב   סיק דבר אחד ה 
 לעוולה כזו. 

   . עזה   ה תמיה בפניו  הרבי  ה  הרבי העל   כשבא לקבל את ברכת   , פלוני נמנה על חסידי רבי    אבא ה שמע כי  הקלעים  מאחורי  
  הערה בן  ו זו כמ הייתה    לא? ותו    האם זו רק המלצה   " עלם מבשרך לא תוכל להת " כתוב בתורה  ,  ו נ של   וג חושב על שידוך מהח   ך מה אינ   מפני " 

  לא המתינו ו   קרסוליו של דודי קרסולי  צה  שלא הגיע לק בבחור  מצאו  מה    , נאות אך לא היה בזה הסבר    , ודי לחכימא ברמיזא   , מחכימה 
 . דה אזן את האב להצעה שת 

נאות למה  לו הסבר    נתן ש אליו ו לו התעניין על המשפחה רבות, הלה ניג לייבל שוכמן אצ   פוגש את   רב אברהם עוברים יומיים נוספים,  
 שקרה. 

  , יבות עולם היש   לא היה מעידית וצע  המ אלא שהבחור  ,  בכל דרך   כך ל פו  ודח מאד  שידוך  ה את  רצו  פחת זלצברג  מש .  וי הו   כך גופא דעובדה  " 
ה  ית הי   ברג משפחת זלצ למרות ש   , לא היה מעוניין בשידוך   מר מאיר ,  רית היה ת דזיבו שמא עידי   , ואם לא נחטא לאמת   ת ו מהבינוני   גם לא 

לכן העדיף לשמוע את השידוך עם    , יב האבא לשדכן הש   , תר שוב יו חתן ח ערך ה   , והדיור   הוצאות החתונה ממחצית    ר לתת יות   נה מוכ 
 .  שליש אפילו כדי  וגלת לתת  מס   שלא ניה  יצקי הע ו פחת סטו מש 
ס אב  קודם  השידוך י ג ל  ז   רת  למשפחת  כ נודע  בדרך  שהיא לצברג  בב יסגר ה ל   עומד   וך ד השי כי    , ל  שלח  האבא  יעקב  ,  חברו  את  הילות 

  י עמ   ו ר ולבד שיסג   י הזוג הצעיר לעשר שנים על וך כולל החזקת  כל הוצאות השיד   . ה עם הצעה מפת   פאג"י בנק  סגן מנהל בנק ב קנעפלמאכער  
 . השידוך ת  א 

שהייתה  של רעייתו  ת  ו י א ו רפ ה הוצאות  ה בשל    , היה בעל חוב גדול חשוב  כאן כבר לא יכול היה מר מאיר לעמוד בפיתוי, עם היותו מנהל בנק  
אחז את עצמו  ידיד ש הוא התייעץ עם    . בסל התרופות   ים וי מצ   ינם א ש   מאד   קרים ולים י ה לטיפ כ ונצר הממאירה  במחלה  חמש שנים  לה  ו ח 
ספק  יש  פעמים  אבל    , גם בינונית אינו שמא תאמר    , אינו עידית " אולי  מנה לחמו ש   ר מאש "   . שהכריע עבורו   " שבדור   חכמים אחד מטובי ה " ל 

   . מים י די עידית בתנאים מסו י בינונית שנעשית ע 
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א  מוצי מה ש בלימוד  הוא מבין  דים שלום לכל אדם,  שפל ברך ומק   , ת טוב לב ובעל מידות תרומיו א  הו חור היטב וגילה ש הוא חקר על הב 
גוברת ידו על    , לול כל המכ   ם את , כשמצרפי שבת לומר ווארטים טובים בשולחן    יודע   , פרע למ ת מגילה  כ מס כל  נבחן על  כן    , אותו מכלל בור 

הווה  ב אשר  את  על כן  עונות שיפור רב, יש להעדיף  ט   יו מידות לא היה מי יודע מה, גם  כיום מצוין גדול, אבל בעבר  דודי סטוויצקי שאמנם  
 . בעבר   י ד פני דו על  
ר מלא  מאיר להוציא סידו   הבנקאי דרכי הצליח    , מקור סחיטה הפכתי להיות    . קשה בלבו   תרעומת כש   , ר ימים הצטער דודי על הסיפור פ ס מ 

   . עלי לקחת מחצית הרווחים   " ם לממון גור " ין  מד  , לא היה יכול להשיג אפילו כדי מחצית   אני אלמלי  לבתו,  
בת  ר שהיא לא  ז מים נג אם מש   , משמיים נחתך  כי הכל  ונוכח לדעת  הקדושים  בספרים  ן  הוא עיי   , על מידת הכעס אבל לאחר מיכן התגבר  

   . היה נתון במבוכה עצומה כל אותו זמן, ולחץ את ידיו בחביבות רבה ש   ן קרייזר ' נת הוא ניגש מיוזמתו אל ר   , זוגו לא תועיל שום השתדלות 
  א ו ב ת ה, עדיף שההוכחה  סיפור משונ   קורה כזה לא היה    , הייתה זו המיועדת לי   , אם עבורי   מתאים   ינו א   נ"ל ה השידוך  נפתחו עיני לדעת כי  " 

 . " ו לטוות את העתיד יחד נ ק דיין לא הספ וע ו  נ התקרב ש   ם קוד 
כאילו לא אירע דבר, הצעות עלו וירדו ולאוזניו לא הגיע דבר, הוא לא רוצה לדעת ס"ד אלא דברים רציניים    דו ו קד על תלמ המשיך לשו דודי  

 עתו לא תהיה מוסחת מהלימוד. ד ביותר, כדי ש 
מבחינה כי דודי נמצא בקרבת מקום, דודי  היא לא    , טלפון ה את ה מרימ   ו אמ   , מצלצל   טלפון ה   את שומע הוא    , ודי לביתו ערב שבת כשבא ד 

  סת ברה של גי השדכנית היא ח   , ה אל הבית מילים הגיעו לאוזניו. מוחו החריף קלט כי הצעה חדשה הגיע אבל שברי    , שיב ק משתדל לא לה 
לא הרחק מביתה, לפי  קב  של בית יע נר  שלומדת בסמי בת יחידה    , חיפה מ מאד  משפחה עשירה  ירשברג בת ל ה טובה  המוצעת היא    , האם 

                 לעולם. נחשף  נה  חת למאה ש א ו קרט  חמישים  נדיר  מדובר ביהלום    , את הבת בהן  התהילות שהשדכנית פיארה  
  מוצעת ה   , החמימה   מהחסידות   הרבה   , הבית ספג ל יש לו נשמה חסידית אב   חסיד   לא , הוא אמנם  ניץ ' סרט ויז   י האבא מסתובב בקרב חסיד 

   . ור המשפחה עב   עמד מתאים מו נראה  לפיכך דודי    , תוך יגיעה מ   בכולל כל היום  למד  י שישב ו   בבעל   מעוניינת 
 . הביעה הסתייגות נמרצת מהשידוך   ו אמ 

שלהם, הבן שלי יהיה תחת  חיד  י הזוג הי ב שההורים לא יתערבו בחי זה שידוך חונק מאד, אין מצ   , בת יחידה   עם אני לא מתלהבת משידוך  " 
משפחה    יינים פ המא   חיים אורחות  אין לו מושג ב   , שירים לא בא מבית של ע   דודי   , נוסף   ון חסר ,  ם עשה יבחן באלף עיניי כל מה שלא י   , מגדלת 

ת  דה מבי בצי טוב פת חרבה ושלווה  "   ל פת לחם עדיפה משפחה שגדלה ע אני מ ונה מהבית בו גדל דודי,  זה סגנון מיוחד וש   , בכסף   שטובלת 
   . ך דו " העבירה האמא את שבט בקורתה על השי מלא זבחי ריב 

העביר בה    , ם היו סגורים הדברי אחרי ש   השידוך הקודם שהוצע שאף הוא טבל בכסף (אבא בנקאי עשיר) שנהג בזלזול רב בהם זכר  
 ר. משידוכים עם ניחוחות של עוש רת  צמרמו 

  " חראית? האם זו דוגמא של אמא א   ? ן לי לבדוק אותה, איך אפשר לעשות כ ממש מתפלאת עלייך שאת פוסלת הצעה ב אני    , ברוריה   גב' " 
   ם. את ביקורתה בא   , ביותר   ים חריפ   פה שידועה הייתה בחרצובות    שרה כהן   כנית ד טיחה הש מ 

   . דבריה ב   כת נמס ופגיעות  היא ממשיכה כשנימת כעס  
רק אחרי כן תסיקי  מה הן אומרות  תשמעי    , מחנכת ו מורות  שתי    שמות של חברות   ארבע   ך ל   אתן   , מעלה תעשי לכל הפחות בירור קטן מל " 

 . בונה החוצה את כל על שדכנית  ה הוציאה    " ם לשידוכים שלי מהורי   בוטה כל כך   יחס מעולם לא קיבלתי    . מסקנות את ה 
ילד נוסף שימלא את חלל ראשם, הייתי פחות    לכל הפחות   היה , אם  ביותר   , שילוב הרסני שידוך עשיר ובת יחידה   , אני מפחדת משני דברים " 

 . פה התקי   קה האם בפני השדכנית ד הצט   " אותי מאד   יד מפח   נות ו ר שני החס השילוב של  , אבל  וך עשיר ד י ש גם אם זה היה    , גת מסוי 
יה  , אני ח קה חי קלף נסתר שהיה מוחבא עמוק ב   כהן גב'  גילתה לפתע    , משוויץ   ן ט משפחת רוזנגר   , מאד   רים להורים עשי אני עצמי בת יחידה  " 

נים  יש לי כיום ש   , ארת משפחה רגילה, הקמתי ב"ה משפחה לתפ   תקלים מיוחדים, לא יותר מכל בלי    , חתו כעשרים שנים עלי ומשפ עם ב 
ממשפחה  בעלי שבא    , לא מעירים רק מאירים פנים   הם   , נחת יהודית אמיתית   אתנו מ רווים  חיו  שי   אמי ו   אבי   , ו להפליא עשר ילדים שחונכ 
לכל    כלפיהם כבן   הג נו   הוא   , עמנו את שהותם    הבית חוגג   , ם באים מדי קיץ לביתנו כשה   חש באושר רב וכבוד נפלא   , ים עניה ומרובת ילד 

 . " ר ות ם לא י א   , ים עה חודש לפרנסתנו לארב   ה עיל שמו   מאד   ותירים מתת יד רחבה מ   יכן לאחר מ   , ם י כחודשי   ים אצלנו ר מתגור הם    , דבר 
נה  אני לא מאמי   , ר הצעי   הזוג במדינה אחרת להורים שגרים ממש ליד    רים ור ג שמת ם  ורי ה   ין ב יש הבדל    , דתי תרת בעמ אך נו   , ני שומעת א " 

 את לשונה.   איבדה האם   לא   " מה שיביא לעצמאות מסוימת לזוג הצעיר   , תגורר בעיר אחרת לה לזוג    ו לתת מ שהם יסכי 
  בדעתך"  שארי י לאחר הבירורים ת  לא אכעס אם   , אח"כ  תבררי ותסיקי את המסקנות , הצעה נא לא לזלזל ב  , אני מבקשת  , "אף על פי כן 

 יא מותירה אוירה מתוחה בבית. ך שה תו   , את דבריה   כהן גב'  חתמה  
  , מהשידוך הקודם  ארבעה חודשים צחיחים עברו   , פתע גילה כי יש גם מצב של נתק ל , הוא היה כמה לשידוך, דודי   את כל השיחה שמע 

י  קס נמחקו מפנ כביכול  השם ומספר הטלפון    , אפילו צל צילה של הצעה אין    , סר עים את הח להט   , לעשות יד אחת   כאילו נדברו כל השדכנים 
 כל עיקר.  עמו    לא היטיב   זה   , השדכנים 

, לכל סיר יש את  סוליו דול בחורים שלא הגיעו לקצה קר ג חלקם ה התארס,  ל יעור  מהש באותו פרק זמן הספיקו כחמישה עשר בחורים  
   . בלא שימוש   החליד   אולי   , אם כן   , שלו אין מכסה   ע לשון, אך משום מה לסיר טבעו השדכנים מטב   , המכסה שלו 

חתיכות  הכאב  ס  נג פנים בתוך הלב  ב הוא לא הוציא את תסכולו החוצה, אבל    ? , למה הם ברי מזל יותר ממני כל שידוך צבט את לבו 
   ! ים? , עתה מגיעה הצעה ואמא מורידה אותו מהפרק בלי אומר ודבר רציניות 



4 יד ג המ ירופמס

ף לשיחה בלי משים  שהיה שות   הבינה   עכשיו שיש לו בלבו,    ול של דודי שלא העז לומר לה מה יתה קלטה את המבט הנפ אמא שחכמה הי ה 
השידוך  תברר על  , אולי בכל זאת  מפונקת גדולה   ת יחידה מסמל   בת לא תמיד    , מצוינת במידות בחורה  ה לב, המצפון הרגיש ייסר אותה, אולי  

 . הם של   תמידית ה עה  פ נתון להש   יה ה כדי שהבית לא י   , ים הור ה מ עט  מ יתגוררו בשכונה רחוקה  תבקש ש   ים מתא   ראה ואם הדבר י 
נת במידות  מצוי   בחורה   ה ת או ,  בדבריה   לא הפריזה   כהן גב'  מים הבינה ש שידוך, כעבור שלושה י מחקר על ה   היא החליטה לעשות עבודת 

יץ את השעה,  להחמ   , חבל ה עשירות כל השפעה עלי ואין ל   ורני דוגמת ביתם ת   ת לנהל בית , היא מוכנה נפשי מיוחדות וביראת שמים טהורה 
שדכנית  ן ל הרימה טלפו   , מידע מהם  של בירורי בירורים עם כל מי שיכלה להשיג    שבוע נוסף כעבור    , בה על המדוכה עם בעלה ש י היא  

 הם נותנים את ברכת הדרך.   , אם הצד השני מוכן לשידוך   , עם מי לגשת לשולחן והודתה לה על הרעיון, יש  
  מדוברת ה   , השאלות היו מיותרות   רוב ,  זולתו מחשבות  את    א ר ו ק   האחד כאילו    גישה זרמה , הפ המדוברת   ה הצע כעבור שבוע ניפגש דודי עם  

היא הכירה את דודי מתוך   , שעשתה שיעורי בית מושלמים ר, נראה היה כאילו מתוך הניי   הכל נתה על  ע  , ה מדהימה הייתה פקחית בצור 
 ושאים. נ פוש  על חי זמן  זבז  רך לב , לא היה צו עבודת מחקר שעשתה עליו 

   . תלהבות להוריו בה   פר כפי שסי   , של הדור למת  ש ו המ עם    , נפשית להקים בית דודי כי הוא מוכן  גיש  הר   , יסודיות מאד פגישות  כעבור ארבע  
  , לחלוטין לא הרחק מהבית שמשלמים היטב, הסביבה חרדית  ם פנויים מכל טרדה, יש לה הצעת עבודה  לו חיים שקטי היא התחייבה לתת  
יו  יה כדי ש   , ת חסכון יש לה אפשרות לצבור כסף רב לקופ   , עד שתגדל המשפחה   ? מזה   טוב יותר  יכול להיות  נשים, מה    היא עובדת רק עם 
 , כשאין עבודה כמעט. מוכנים לימי סגריר 

ה  סגיר   ת הביעו את הנכונות לסגור שידוך, היא קבעה פגיש   ן יה ת ם, הייתה לה שיחה עם האמא והבת וש ירוק להורי   דכנית נתנה אור הש 
 ווארט.    כדי לסגור   חיפה די יחד עם הוריו נסעו ל ודו 

לא    , בלב ונפש חברים  הם היו    , החברותא שלו לסדר שלישי שמוליק לוין  ,  בלבד   הוא גילה את הסוד רק לחבר אחד   , דודי לא היה זהיר דיו 
, הוא לא הרחיב  ון צפ הוריו ל נוסע עם    הוא   , לחש דודי לאוזנו, כי הלילה יעדר מהסדר   פה חי סע ל , לפני שנ יחד חת עשו משמרים שלמים  א 

יודע  , כי דודי אינו מעשן ואינו  חשבונו על  ות טיים  סא קופ שפקח היה לא הוצרך ליותר, כחבר נאמן קנה שתי    אבל שמוליק   , את היריעה 
   ך מחזיקים סיגריה בפה. אפילו אי 

  , עיניה זרחו מאושר לעניין   מה היטב ינה את עצ הכ ש נראה היה    , כשהיא לבושה בפאר מחלצותיה   המוצעת , קיבלה אותם  ם מקו כשהגיעו ל 
  , מפנקות במיוחד   ורסאות כ   על בעדינות ורמזה להורים לשבת    ברוריה גב'  לחצה את ידי  היא    ית סה למקום ארשת פניה רצינ אמא נכ , ה רב 

  מוסיקה   , יוחד מ ן  נו ג בס עם ריהוט    , חדרים גדולים   8, זו הייתה וילה ענקית בעלת  ה עיניים בוחנות לא היו צריכים לז   , רב ושר  הבית טבל בע 
 שה נעימה מאד. מעה ברקע שנתנה לנוכחים הרג נש שקטה  

 א נעדר?  גרים ווארט הו הדבר נראה לו מוזר ביום שסו לאבא שלא היה בבית,    ה המיועדת וחיכ דודי ישב לפגישה קצרה עם  
   . דה יקית קפ בה ות  הוא שומר על קביע לא הרחק מהבית,    הלך ללמוד שיעור דף היומי בבית כנסת   הוא   . המענה שקיבל 

בחוריהן    צצו ו התר   ו עיני   , ם לא שידרו שמחה, הוא היה נראה עצבני ביותר לבו נצבט בתוכו, הפני דודי לראשונה ו ה אותו  חזר רא לאחר ש 
   . רוכה א סתודד עם אשתו משך שעה  זריז שמנסה ללכוד אותו, הוא נכנס לחדרו וה חתול טרף  מ כעכבר נפחד שנס  

דקה כי  , אלמלי שהשדכנית התחייבה לאמא בהן צ נה לסגירת ווארט לא ניכרת הייתה בבית כל תכו   , הים תמ וריו  דודי וה זמן עמדו  כל אותו  
 . ה ר י ו בל לא רצו לקלקל את האו שהכל טעות, א   ו הי   בורים ס   , השידוך סגור 

בהשגחת  ת  מהחנו שמרים זולה    ת חם עם עוג תה    , הוא הגיש לו כוס ת למדי פושר   עה בהב לאחר מיכן יצא האבא ולחץ את ידי ר' אברהם  
והאמא לא    בגרמנית, הוא נתן להורים להבין כי הבת לימים  משפטים ש דיבר עם האבא באידיש עסיסית מאד, רוויה    לאחר מיכן ,  הבד"צ 
   . ועל כך הוא כועס מאד   דבר   עמו סיכמו  

  י כי יש ל   י לא הודיע ל   יש א   ! אישית?   מביא את הכסף לבית ואין לו דעה זה ש   , סרח העודף   אהיה יתכן ש ה   ? שטיק שוואנץ ' וואס בעהן איך א " 
,  אי שם בבית   פרחי פלסטיק זול שניצב כאילו אני עציץ    בחשבון   י ת סגור שידוך, לא לקחו או שעומדים ל   י אורחים ובודאי שלא אמרו ל רב  הע 

   . שידוך מתחיל רק עתה ה   י ות גדולה, מבחינת טע יש  לכל הנוכחים  אבל  
יכול    אני ם  א לדעת    כדי   , למוד אותו היטב צריך ל   אני   , ה שיחה ארוכ עמו  ר  לדב לכך    י חשוב ל   , דעתי על חתני לעתיד ולתת את    צריך לשבת   אני 

ברגע האחרון    נחלצו סי ניסים  י אי הגזים ובנ לת הגיעו    כמעט ש בת לניצולי שואה  היא    , היא לא סתם בת יחידה   , היחידה   י את בת לו  לתת  
   . ) ים שני מקומות שונ וב זמנים  בשני  רחשו  ם הת הדברי (   סגרו עליהם דלתות נ לפני שה 

יכים להבין שיש כאן שתי  צר   , אתם ם אלא בחור עני שלא מבין בכסף כלו ... ולא סתם ממשיך    י לעכל את החדשה הזאת שיש ל   יכך עלי לפ 
זה לא אומר שהוא מתאים  עדיין  , ומרת שמבחינתה הוא מתאים ים למדוברת, גם אם הבת א לנו ב) שיתא ש  א) שיתאים לבית   : מטלות 
 . " י ות א ראוי לרשת    הבחור אם אכן    הסיק י ל פיק כד ס ת סבור שחצי שנה    אני   לבית, 

כדי  חצי שנה  ה  : אולי לך צריכ לא התכוננו, דודי קם בגאווה פגועה מכסאו והודיע לאבא תגובה    רב, לכזו   שנפל על דודי והוריו היה ההלם  
 אותך לעומק". כיר  ותי, אבל לי מספיקה חצי שעה לה ללמוד א 

טה הזה  כי השו   (ידעתי מיד   ג. א יטן ט ג ' נזער הויז, א י אז דער נאר פאסט זיך נישט צו ציא א   געוואסט יך  גלי איך האב    : פני האב סמקו מרוב כעס 
   ם לביתנו כל טוב) לא מתאי 

חששתי    לא לחינם   , שהיה רומס אותך כנמושה.   י טוטליטר רודן  מ   , ניצלת מאסון כבד   , ברוך הטוב והמטיב   : לאחר שיצאו אמרה האמא לדודי 
                                       הבה נודה לקב"ה שזה לא קרה יותר מאוחר. ם,  , הם חיים רק את עצמם ולא נותנים דעת על זולת ת העשירים וה א מהגאווה שמלו 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 !דרך אחת ושתי דרכים לה

 

כאן שהיו כמו בורחים מפני פרעה הלכו  "ללכת יומם ולילה".
 שכ"ט)מדרש (                                                              יומם ולילה.

 

ביום ובלילה, לא  ווזריזותם לקבל את התורה הלכמרוב חפצם 
 תו"ש י"ג כ"א)(   כשאר הולכי דרכים שהם יגעים ביום ונחים בלילה.

 
במצרים היו בני ישראל משועבדים בגוף  "כל המרבה לספר ..."

ובנפש. בגוף הם עבדו עבודת פרך נוראה, ובנפש ירדו רוחנית 
 עד מ"ט שערי טומאה. 

 

ויצאנו  ,ינו בני חוריןהינ :לשתי גאולות ביציאת מצרים זכינו
 מטומאת מצרים וזכינו לקבלת התורה.

 

הנה מי שאצלו העיקר הוא חומריות, הוא מספר יותר על גאולת 
הגוף, את ענין קושי שעבוד מצרים. ומי שאצלו העיקר הוא 
גאולת הנפש מטומאת מצרים, מספר על ענין יציאת מצרים, 

ומלכותו של הקב"ה, עם כל הניסים בה ראינו גילוי שכינתו 
 והנפלאות שעשה.

 

זהו מה שבעל ההגדה אמר "כל המרבה לספר ביציאת מצרים", 
המורה על מי שהעיקר אצלו גאולת הנפש וקבלת עול מלכותו 

 ("ערוגת הבושם")                                    "הרי זה משובח"!זהו יתברך 

 
מברכים בליל הסדר "אשר גאלנו" כי זה שייך לנו. גם אנחנו  גם אנו

בכלל גאולת מצרים, איננו בתוך שערי טומאה ויש לנו תורה ומצוות, 
בזה חייב אדם לראות עצמו  - אין לנו את שעבוד מצרים ברוחניות

 (הגדת מעשה ניסים , מהר"ל)                                    יצא ממצרים.הוא כאילו 

 
 שלשה ביאורים: (י"ד י')"ופרעה הקריב". 

 

אמר פרעה, הסכים בעל צפון לגזרתי לאבדם  -הקריב לפני עבודה זרה 
 (תנחומא)במים, הקריב זבחים לאלהיו. החל לזבח ולקטר לפני בעל צפון. 

 

 (מכילתא) הלך ביום אחד מהלך מספר ימים. -הקריב על עצמו פורענות 
          

קראו לאלוקים, כיון שבא פרעה השליכו  -הקריב ישראל לתשובה 
 )ועוד אורי(מדרש הב   עבודה זרה מידיהם, תלו עיניהם למרום ועשו תשובה. 

 

 
הנה ו .הדרגה הגבוהה של אמונה (י"ד ל"א) "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"
. היתכן?! כיון שלא קנו בעצמם (ט"ו כ"ד)מיד אחר כך "וילונו העם" 

 לכן נצטוו להניח את צנצנת המן, להזכירם! .היה עבר ונשכח ,זו הכרה

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אז ישיר
 

לת השירה, יהיה ראוי להיות תח - ..." "אמר אויב ארדוף אשיג
  (רמב"ן ט"ו ט') ... נכתב, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה ולמה לא

 

הדבר הגדול ביותר בקריעת ים סוף שהפליא את ישראל היה 
ואין בכל " -מחשבת המצרים שהים נבקע לגמרי במקרה 

 (רמב"ן י"ד ד')"         ... המופתים כפלא הזה, וזה באמת שגעון להם

 
הקיץ היו נופשים במקום היה זה בעיר המרפא קרניץ. בחודשי 
השנים נולד לבעל בית  תיהודים רבים וגדולי ישראל. באח

צדיקים ששהו רבנים והמלון בן זכר. בברית המילה השתתפו 
בן זקוניו של ה"דברי , שם. בראשם הרה"ק רבי יצחק מטשחויב

 רים נתכבד בסנדקאות. "אשר כזקן האדמו ,חיים"
 

ק מטשחויב "והרה ,לאחר ברית המילה הסבו לסעודת מצוה
מיני מזונות לכל הקהל. בין הקהל -שישב במרכז חילק "לקח"

הגדול שהצטופף ונדחף לקבל את המזונות עמד גם אברך אחד 
אך הרה"ק מטשחויב לא נתן לו, כך עמד זמן  ,שהושיט את ידו

כמו מעלים עיניו  הרביאך  ,והמשיך להדחק ולהושיט את ידו
 . ..ממנו ולא נותן לו את מבוקשו

 

היה הדבר לפלא בעיני הנוכחים, עד שאחד הצדיקים שישב 
בסמוך וראה זאת, העניק לו לאותו אברך 'לקח' משלו ופטרו 
לשלום. לאחר מכן נשאל אותו צדיק לטעם הדבר, מפני מה 
הרבי מטשחויב לא נתן לאותו אברך. והשיב שהלה הושיט את 

 ידו השמאלית, בעוד שיש לקבל השיריים ביד ימין.
 

 :אם כן תמהו הנוכחים, מפני מה מר נתן לו?! השיבם הצדיק
 "לפעמים יש בחינה שאפשר לעשות משמאל ימין!"

 

את הסיפור הזה סיפר הגאון רבי חיים שאול קויפמן במעמד 
 .מוצ"ש תולדות תשס"ה) ,(בעיר מנצ'סטרהתכנסות חסידי צאנז באירופה 

 

שכן כך  ואמר הסבר נפלא: דברי אותו צדיק אינם סתומים.
פירש רש"י על הפסוק בשירת הים "ימינך ה' נאדרי בכח, ימינך 

שתי פעמים, כשישראל עושין את רצונו ימינך " - "ה' תרעץ אויב
 ".של מקום השמאל נעשית ימין

והענין בזה בפשטות הוא כדברי הכתוב במשלי "אורך ימים 
בימינה, בשמאלה עושר וכבוד". הימין בדברי רש"י מרמז על 
העוסקים בתורה לשמה. ואילו השמאל מכוון על הצד הגשמי 

 בעולם והוא עושר וכבוד. 
כאשר עושים רצונו של מקום, מהפכים הכל לימין, כי אז אין 

והכבוד מיועד אך ורק לעשות נחת  כלל שמאל, שכן כל העושר
 (גליון צאנז טבת תשפ"א תקט"ז)          רוח לבורא, ואז גם השמאל ימין הוא!
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 ניתן לתרום
 להוצאות הדפסת העלון
 לע"נ וכל מילי דמיטב!

 



 חידות ופתרונם
 

 למי עוד נקרע הים חוץ ממשה רבינו? 
 

 א. דתן ואבירם... ב. מכשף ומין יהודי. שתי תשובות בדבר:
 

  א. דתן ואבירם.
 

דתן ואבירם נשתיירו עם פרעה ש ,בן עוזיאל כתבבתרגום יונתן 
אם כך יש להבין, איך דתן ואבירם חזרו להיות . ד ג')"(י במצרים

 יחד עם בני ישראל במדבר סיני?
 

כתב:  "באר מים חיים"יש שכתבו שה' קרע להם את הים! בספר 
ים, ימיעוט רבים שנ - "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים"

מישראל לבדם נקרע הים והם דתן ואבירם, ים ילומר כי על שנ
 ט)                    "ד כ"(י                                           שנשארו במצרים ונקרע להם ים סוף.

 

וכן הביא במחזור "רב פנינים" לשביעי של פסח: 'דתן ואבירם 
 האט גאט גשפאלטין דעם ים נאך אמהל נאר פון זייער טווענין'.

 

הגאון רבי חיים זייצ'יק הביא את תרגום יונתן, וכן שנקרע הים 
 עבורם. ותמה, למה לרשעים כאלה הגיע נס מופלא כזה?! 

 

ל דיסקין שכתב: דתן ואבירם היו "ותירץ על פי דברי המהרי
שוטרי ישראל שהשתדלו שלא להעמיס עבודה על בני ישראל. 
ובשל כך היכו אותם המצרים מכות אכזריות. כל גופם העלה 
פצעים, החבלות העלו מהם ריח רע, ולכן הם אמרו למשה 

 . "הבאשתם את ריחנו"
 

 ולכן אדם שסבל יסורים בשביל יהודי אחר לא מלאך המות ולא
ה לשלם לו את שכרו! "ים סוף יכולים לעשות לו רעה. נאמן הקב

 ט') -ז"עמ' ק "מעייני החיים"(ה' משלם לכל אחד לפי מעשיו!                  
 

דתן ואבירם נשארו במצרים "ואילו במדרש 'שכל טוב' כתב: 
ובאו עם פרעה, ואחר כך, כשראו הים נבקע לישראל, מיד תהו 

 "ואמר פרעה לבני ישראל")  :(בשלח  ."הם בני ישראלבלבם ונתערבו עם אחי
 

 משמע מדבריו שדתן ואבירם עברו יחד ִעם ישראל את ים סוף.
 

ל דיסקין: "כדברים אלה נראה לדייק בלשון הזהב של המהרי
דתן ואבירם היו משוטרי ישראל, ומסרו את עצמם למען בני 

משה לא רצו לצאת עם בני  לעם יהתטענוישראל. ורק בשל 
 ]לשונו 'נתערבו עם 'אחיהם'[ישראל ממצרים. 

 

כדי ופרעה רצה שדתן ואבירם ילכו לפניו למחנה ישראל, 
להסית אותם לשוב למצרים. וכך עשו, והם שאמרו: 'נתנה ראש 
ונשובה מצרים', ההסתה שלהם נשאה פרי, ולכן בני ישראל 

 . "מה זאת עשית לנו"אמרו למשה: 
 

דיפת פרעה גרמה לבני ישראל לחזור בתשובה, שנאמר אך ר
, ברדיפתו הקריב את לבבות בני ישראל "ופרעה הקריב"

לאביהם שבשמים, וגם דתן ואבירם שבו בתשובה שלימה, כך 
 בשלח) "לקוטי אמרים"(                    זכו לעבור את הים יחד עם בני ישראל.

 
 :באר ענין זה בפשטותל ינראה ללולא הנכתב לעיל, היה  נ.ב. 
לאחר שהמצרים טבעו בים, דתן ואבירם המשיכו ללכת  כי

ביבשה, מהמקום בו נקרע ים סוף עד למקום בו עלו בני ישראל 
. וזה על פי דברי תוס' "נתערבו עם בני ישראל"הם מהים, ושם 

האומר שבני ישראל לא עברו את הים מצד לצד, אלא  )ערכין טו.(
 )"נר לשולחן שבת"(                      כנסו, שהלכו כקשת.עלו באותו צד בו נ

 
 ב. מכשף יהודי... 

 

רבי אליעזר, רבי יהושע ורבי עקיבא היו במרחץ בטבריה. ראה 
, תפסה אותם "אמר מה שאמר"אותם יהודי שהיה מין ומכשף 

 הכיפה של המרחץ ולא יכלו לזוז. 
 

יהושע דבר מה, כשעמד המכשף הזה לצאת מהמרחץ, אמר רבי 
ותפסו שער המרחץ עד שנדבק בו. כך היה תקוע בכניסה 

  מכשףוהפריע למעבר. מחמת כך כל מי שהיה צריך להכנס נתן ל
 מכה באגרוף, וכל מי שיצא נתן לו מכה ודחיפה באחוריו... הזה 

ביקש מהחכמים שיתירוהו. אמרו לו: 'התר תחילה מה שעשית 
 לנו ונתיר גם אנחנו לך'.

 

וכי זה כל מה שאתה יודע "לאחר שיצאו אמר לו רבי יהושע: 
  "לעשות?! הרי כבר קיבלת את שלך מידינו...

 

אמר להם: בואו ונרד לים ותראו מה יש בכוחי לעשות. ירדו, 
ראו עשיתי "אמר דבר של כישוף ונבקע הים לפניו!!! אמר להם: 

  "מה שעשה משה רבכם!

 

מודה שמשה רבינו הלך בתוך  נכון, אבל גם אתה הרי"אמרו לו: 
. נכנס המין הזה לתוך הים. גזר רבי יהושע על שרו "הים ביבשה

 של ים, חזר הים למקומו ובלעו. 
                   ג הרוצה להחכים יעיין במפרשים איך כישוף עובד בים!)"(ירושלמי סנהדרין ז' י

 
  ז')-(י"א ט"ו נסיים בדברי הנביא ישעיהו!

 

ה ייבש את נהר "הקב - "והיה ביום ההוא ... והחרים ה' את לשון מצרים"
והניף " .בארץ מצרים דחיםנִ ה הנילוס כדי שיעברו בו גלויות ישראל

ה' יכה את נהר פרת עד שיהיה  -" ידו על הנהר והכהו לשבעה נחלים
  .בה ילכו שבע גלויות ,לשבעה נחלים, ותהיה דרך בין נחל לנחל

 

והיתה מסילה " -ינעול ויסגור את הנהר במנעולים  - "בנעליםהדריך "ו
הדרך תהיה  - "... כאשר היתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים

ים, ותהיה סלולה יבנעלהגלויות עד שיוכלו ללכת בה  לגמרי יבשה
 נר") "(  יתן ה' וכולנו יחד נזכה לזה! כאילו היתה שם דרך מאז ומעולם!

 
יעקב אבינו, יהושע בן נון, אליהו  ,לאברהם אבינו מה המשותף

 .נהרהנבקע בדרכם  ,תשובה: לכולם ?רבי פנחס בן יאירוואלישע 
 

. השטן עשה עצמו נחל גדול ... וילכו לעקדה םבדרכ :אברהם
ויגער אברהם  ,בנחל ההוא הלוך וטבוע ויגיעו המים עד צואריהם

 הישר עיי"ש)  פר(ס   . 'הלכנולך נא מעלינו כי במצוות אלוקינו 'בשטן 
 

                ל"ב י"א)פר' וישלח (רש"י    ונבקע.  מדרש אגדה, נתן מקלו בירדן :יעקב
 

מחר יעשה ה' בקרבכם  ...ויאמר יהושע  :ועם ישראל יהושע בן נון
 (יהושע ג')                 . ויעמדו נד אחד ...מי הירדן יכרתון  .נפלאות

                                   

ויקח אליהו את אדרתו ויגלם ויכה את המים  אליהו ואלישע:
 (מלכים ב' ב' ח')                  ". ויחצו הנה והנה ויעברו שניהם בחרבה

 

ויקח את אדרת אליהו אשר "בעת שאליהו עלה בסערה  אלישע:
 י"ד) שם(   ".ויכה את המים ויחצו הנה והנה ויעבר אלישע ...נפלה 

 

 ,בדרכו הגיע לנהר גינאי ,יםיהלך לפדות שבו :רבי פנחס בן יאיר
הולכים לגם חלק לו וגינאי לבסוף  ,ציווה עליו לחלוק מימיו

 (חולין ז.)פסח וסוחר ערבי.  ת, יהודי שנשא עימו חיטים למצועימ

 
תנאי זה הוא  - לתנאו הראשון א)"כ ש"ר( ל אמרו"זח - "לאיתנו"

בכלל התנאים שהתנה ה' על כל מעשה בראשית להיות כפופים 
וממשלתם  ,לתורה ועמליה ולעשות כל אשר יגזרו עליהם

 )ועיי"ש (אוה"ח י"ד כ"ז                  ! עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא

 פרשה בחידות  
 

היכן יש בתורה שש  אשיג אחלק"בעקבות "אמר אויב ארדוף 
איש אל אחיו אבל אשמים " ?פותחות באות א'שמילים רצופות 

 .(שמות ג' ו') "יקי אברהם אלקי אביך אלקאנכי אל. "(מקץ מ"ב כ"א) "אנחנו
 

י"ז בשלח (ה" -"כי יד על כס י :חמש מילים רצופות של שתי אותיות

 .(וישב ל"ה י"ז). "כי גם זה לך בן" (בראשית ה' ל"ב). "נח את שם את חם" ט"ז)
 

חכימו  - "נערמו מים? אמר שירה בקריעת ים סוףואינו בעל חי 
 (בעלי התוס' ט"ו ח')    ערמומית חכמה ואמרו שירה. ןנכנסה בה "מיא

 
כרון ז" מי השרץ שמסתתר בפרשה במקום המתאים לו... הזבוב:

 (י"ז י"ד בעה"ט). כזבוב ,ישראל םרץ אחר דעמלק  ."אזניבשים וספר ב

 
 (כ' י"א) "...ולא קרב זה אל זה"

 

יום אחד הביא לי בחור שטיקל תורה.  סיפר הג"ר יצחק מאיר שיינר:
לא ידעתי מה לומר  .כשעיינתי בו ראיתי שלא קרב זה אל זה

 לו... אמרתי שילך להראות זאת לרבינו רבי אברהם גניחובסקי.
 

לאחר זמן שאלתי אותו 'מה אמר לך ר' אברהם'. ענה לי שלאחר 
בהתפעלות, כמה זמן לקח לך להכין אותי שעיין בדברים שאל 

אני אפילו בחודש לא 'את החבורה, וכשעניתי שבועיים, אמר 
 הבחור קרן מאושר! 'הייתי מצליח לעשות כזה שטיקל תורה...

 ("אגן הסהר")                                                                                                                         



הקדוש  הרבי  של  דהילולא  ליומא 
רבי יחזקאל מקוזמיר זצוק"ל בנו של 
הצדיק נ�תר רבי צבי הירש זצוק"ל 

נ�תלק י"ז שבט (תרט"ז)

פעמ אחת כשהרבי הקדוש רבי יחזקאל 
של  שבת  ב�עודת  ישב  זי"ע  מקוזמיר 
המ�ובימ  ח�ידיו  גדולי  עמ  שחרית 
על שולחנו, אחרי ששרו השיר "א�דר 
ואשה  הדלת  פתאומ  נפרצ  ל�עודתא" 
נכנ�ה בבהלה, כי בנה הילד נפל ארצה 
וידומ דומ ואינו מדבר, וצעקה להושיע 

לה מצרתה.

הרבי הקדוש לקח תפוח שהיה מונח על 
השולחנ, ואמר לה, תתני לילד לאכול מנ 
התפוח ויתרפא. וככ הוי, הילד אכל מנ 
התפוח ומיד שב לו הדיבור כבראשונה 

ונתרפא כליל.

ביקשו ממנו שיגלה להמ  גדולי ח�ידיו 
הרבי  להמ  השיב  זו.  �גולה  פשר  מהו 
השיר  את  זמרנו  עכשיו  הלא  הקדוש, 
ִרּבֹונ  ָקָדמ  ואמרנו,  ל�עודתא,  א�דר 
ִּפְתָּגִמינ  ְּתַגּלּונ  ְ�ִתיִמינ  ְּבִמיִלינ  ָעְלִמינ 
הוא  תפו"ח  והנה  ִחיּדּוָשא,  ְוֵתיְמרּונ 
ְו'ֵתיְמרּונ  ִּפ'ְתָּגִמינ  ְּת'ַגּלּונ  נוטריקונ 
ִח'יּדּוָשא, ומרומז בזה, שאמ כל המילינ 
התפוח,  ב�גולת  אזי  �תימינ,  נעשו 
הדיבור,  כח  יתגלה   - ִּפְתָּגִמינ  ְּתַגּלּונ 
ולדבר  לומר  ויוכל   – ִחיּדּוָשא  ְוֵתיְמרּונ 

מחדש כבראשונה.

*

לה�תופפ  לקוזמיר  נ�ע  אחד  יהודי 
בצילא דמהימנותא של הרבי הקדוש רבי 
העגלה  נכנ�ה  הדרכ  באמצע  יחזקאל. 
לצאת  יכולת  מבלי  והטיט  הבוצ  לתוכ 
משמ. לפתע ראה עגלה מתקרבת ובתוכו 
יושב בעל עגלה הנראה כיהודי בעל צורה. 
וקשר  ירד הבעל העגלה  הגיע,  כשהעגלה 

עגלתו לעגלה הטובעת וחילצ אותו משמ.

הקדוש  לרבי  מיד  נכנ�  ליעדו,  כשהגיע 
לראות,  התפלא  מאד  ומה  זי"ע,  מקוזמיר 
בחילוצ  אותו  שהציל  מי  של  צורתו  שזהו 
והיהודי החל להודות להרבי  העגלה מהטיט, 
כאנ  הייתי  אני  הקדוש,  הרבי  לו  ענה  ככ.  על 
כל הזמנ, רק תדע לכ, כשח�יד נו�ע לרבי אזי 
הרבי שמ עיניו עליו שיגיע בשלומ, ולכנ שלחתי 
ונראימ  מתלבשימ  והשליחימ  להצילכ,  שלוחימ 

כצורתו של המשלח.

השבוע בדפ היומי שלנו (נזיר יב:) כתוב לשונ, ֹלא ַמְשֵוי ִאיִניש 
ְשִליַח ֶאָּלא ְּבִמיְּלָתא ְּדָמֵצי ָעִביד ַהְשָּתא  - האדמ לא יכול למנות 

שליח רק בדבר שהוא עצמו יכול לעשות את זה עכשיו.
רבה של רמת אלחננ, מגדולי ממתיקי התורה בדורינו, ידיד נפש 
של אבי מורי זצ"ל, הגאונ רבי יצחק זילברשטינ שליט"א �יפר 
ושמו הרבי הקדוש רבי  בירושלימ,  היה  וצדיק  גאונ  יהודי  ככ: 
מאטיל �לאנימ'ער, הוא היה דיינ, ורבי של ח�ידימ, וידע את כל 
הרמב"מ בעל פה. כשעלה לירושלימ והפכ לרבי מ�לונימ, היה לו 
מנהג, שכל יומ היו באימ אליו תלמידי חכמימ לפי תור, וקוראימ 

שומע  היה  והוא  ה�פר,  מתוכ  רמב"מ  לפניו 
ומתקנ בעל פה את הטעויות של המקריאימ.

לא כל אחד זכה להיות בינ רשימת התלמידי 
חכמימ שעומדימ בתור לפני רבי מאטיל. אמי 
מורתי רצתה שגמ אני יכנ� לרשימה, אבל היו 
לקודש  נדחפימ  איכ  לתכננ תחבולות  צריכימ 

פנימה.
ערב פ�ח בפתח, הגעתי מהחיידר, האמא לא 
רצתה שאני ישאר �תמ בבית, היא קוראת לי 
בדיקת חמצ  בליל  עכשיו  לכ  לי,  והיא מציעה 
לבית של רבי מאטיל, תבקש ממנו שאתה רוצה 
להקריא לו את הרמב"מ בפניו. והאמא ה�בירה 
לי, שבלילה הזה כולמ ע�וקימ בבדיקת חמצ, 
אינ אצלו אפ אחד, לא גבאימ ולא שומ איש, 

זה העת  הזמנ!  זה  – עכשיו  ַצְייט!  ִדי  ִאיז  ֶיעְצט 
אחד  פעמ  בפניו  שתקרא  אחרי  התור.  את  לתפו� 

רמב"מ, תיכנ� כבר לתור הקבוע.
אחד,  חדר  רק  שמה  היה  הגאונ,  של  לבית  הגעתי  הוי,  וככ 
ששימש גמ כ�לונ, גמ לחדר שינה, וגמ לקבלת אורחימ. אמרתי 
שאני מבקש לקרוא לו רמב"מ. רבי מאטיל ה�כימ, רבי יצחק 
זילברשטינ למד אז פרק הכונ�, אז הוא ביקש להקריא לו הלכות 

נזקי ממונ ברמב"מ.
הבעל הבית רבי מאטיל עושה בדיקת חמצ עמ מטאטא, והוא 
– רבי יצחק מקריא את הרמב"מ, וברוב הזכרונ מתקנ לו רבי 
לתור  להיכנ�  זכה  הוא  ומאז  פה.  בעל  הטעויות  את  מאטיל 
הקבוע של אלו שהקריאו את הרמב"מ לאותו צדיק ירושלמי 
רבי מאטיל �לאנימ'ער, והכל בזכות חכמתה ועצתה של אמא 
הצדקנית, שידעה לשלוח בזמנ וברגע הנכונ, וכלשונ הגמרא, ֹלא 

ַמְשֵוי ִאיִניש ְשִליַח ֶאָּלא ְּבִמיְּלָתא ְּדָמֵצי ָעִביד "ַהְשָּתא".
שהגאונ  �לאנימ'ער,  מאטיל  רבי  הרבי  על  �יפור  עמ  נ�יימ 
עליו, שהוא משיירי  היה אומר  זצ"ל  קליר�  הצדיק רבי משה 
כנ�ת הגדולה, ופעמ הוא התבטא עליו, שצריכימ לנהוג בו בדרכ 

ארצ, כי כל מדרגותיו שיש לו היומ הוא רכש כבר מנעוריו.
שמעונ  ישראל  לרבינו רבי  אתבוננ  מזקנימ  ב�פר  מ�ופר  וככ 
באופנ  קדושה  בעניני  הריח  חוש  היה  לרבי מאטיל  ק�טנליצ, 
פלאי, פעמ הגיע רבי מאטיל לישיבת אור תורה בטבריה, הוא 
את  לכמ  לתאר  יכולימ  אתמ  הדרכ,  מטירדות  ויגע  עייפ  היה 
החומ של ימות הקיצ בטבריה בימימ ההמ, שלא היה מזגנ, אפילו 

מאוורר לא היה. מזגתי לו כו� תה, כשהגשתי לפניו את הכו�, 
הוא הריח ולא רצה לשתות, שאלתי אותו: רבי, מדוע אתה לא 
שותה? הוא ענה, שזה לא מריח לו טוב. אחרי זה התברר שהכו� 

לא היתה טבולה!
(מתוכ הפתיחה לשיעור – נדרימ דפ ע, י"ב טבת תשפ"ג)

הכהנ הגדול מאחיו, שר התורה והיראה, גדול מרבנ שמו, מרנ 
החפצ חיימ זכותו יגנ עלינו ועל כל ישראל, �פק 
גדול אמ עוד קיימ בדורינו מי שזכה לראות את 
מרנ החפצ חיימ, ה�בא הרב הח�יד רבי בנימינ 
קובל�קי ז"ל �יפר לי בתור ילד כד הוינא טליא, 
ווארט שהוא זכה לשמוע פעמ ממרנ החפצ חיימ 
שבפולינ  בוורשא  קודש  לשבת  הגיע  כשהוא 

בפרשת וישלח.
כשמרנ החפצ חיימ היה בווינה בכנ�יה הגדולה, 
הוא היה הראש וראשונ לכל דבר - ְלַדֵּבר ולדרוש, 
ואמר,  גדולה  בענווה  הדרשה  את  התחיל  הוא 
הפ�וק אומר (שמות כ, כג) ְוֹלא ַתַעֶלה ְבַמַעֹלת ַעל 
ִמְזְּבִחי, הפ�וק אומר בזה, דכשעולימ על המזבח 
לפי  עליה  לא  לדעת שזה  יש  לדרוש,  - הבימה 
המעלות, שלפי שהוא במעלה גדולה ביותר לכנ 
הוא עולה ראשונ לדרוש, רק כל הטעמ שכיבדו 
אותו לדרוש בראשונה, הוא בגלל שאני כהנ, וזקנ.
זה אפשר להגיד בדרכ  וממש על משקל �יפור 
מהו  יג.),  (נזיר  שלנו  היומי  בדפ  הגמרא  על  צחות 
דתימא, ְוַלד ְּדִמיְחַשב ֵּביֵני ִאיְנֵשי ְּבִעיַננ, הייתי יכול לחשוב 
קא  האנשימ,  בינ  ביותר  החשוב  שהוא  משומ  אותו  שכיבדו 
גילו  בגלל  רק  אותו,  כיבדו  הזה  הטעמ  מנ  שלא  לנ,  משמע 

המופלג, ומעלתו מצד שהוא כהנ.
נמשיכ עמ עוד �יפור על ענוותנותו של מרנ החפצ חיימ, זה 
מרפ�ינ איגרא, הגאונ הגדול רבי מאיר �אלווציק זצ"ל בנו של 
הברי�קער רב �יפר, ששמע מרבי מאיר ליברמנ, שפעמ ביקשו 
באי הבית של מרנ החפצ חיימ לקנות כ�א עבור החפצ חיימ, 
עד אז היה יושב החפצ חיימ על �פ�ל. אמר מרנ הגאונ הגדול 
החפצ חיימ, הרי כתוב (מדרש תנחומא כי תצא, יא) אינ השמ 

שלמ ואינ הכ�א שלמ, ואיכ שייכ שלי כנ יהיה כ�א שלמ.
החפצ  מרנ  למה  רב,  הברי�קער  מרנ  את  שאלו  פעמ 
חיימ מפור�מ בעולמ כצדיק גדול, ולא כגאונ עולמ, הרי 
הגאונות  את  רואימ  ברורה  המשנה  את  כשלומדימ 
רב,  הברי�קער  ענה  התפר�מ.  לא  זה  ולמה  הגדולה, 
החפצ חיימ היה עניו מאד, צנוע מאד, ולא רצה בשומ 
אופנ שיתפר�מ דבר גאונותו ברבימ, וכתוב בפ�וק 
בתהלימ (קמה, יט), רצונ יראיו יעשה, ואכנ התקיימ 

רצונו ולא נהיה מפור�מ בגאונות.
(מתוכ הפתיחה לשיעור – במחזור הקודמ נזיר דפ 

יז, כ"ה אלול תשע"ה)

ידע 
את כל 

הרמב"מ 
בעל פה



כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקוד יפקוד אלהימ אתכמ (יג, יט). מלת לאמר אינו מובנ, ומבאר הנועמ אלימלכ, דהנה זהו כלל גדול, כשרוצה צדיק לעשות 
טובה לאיזה איש, אז צריכ מקודמ להכני� במקבל הטובה אמונה, שיאמינ בזה שיהיה לו טובה על ידי זה הצדיק. וזהו פירוש כי ַהְשֵּבַע ִהְשִּביַע, מלשונ כי ַהְשֵּבַע ִהְשִּביע 
– לשונ שביעה, רצה לומר שהכני� בהמ 
ְשֵבִעימ  שהיו  עד  ככ,  כל  אמונה 
ואמרו  מאוד  בפיהמ  ורגיל 
כו',  יפקוד  פקוד  לזה   זה 

וזהו 'לאמר'.

כ"ק מרנ האדמו"ר מאמשינוב שליט"א
ָיֵראִתי ִּבְפצֹוִתי ִשיַח ְלַהְשִחיל , מי אנוכי לדבר על צדיק מדורות שעברו, שאינ לו בעולמו אלא התקרבות לבורא עולמ. מאתמול אני מתלבט, כנ לדבר או לא 
לדבר, אבל כשהגעתי בהכנת השיעור למילימ בדפ היומי (נדרימ �ב.), ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחננ כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מנ העולמ, 

נפל הפור כנ לדבר! כי כידוע מידה טובה מרובה מאות פעמימ.
אתמול ביומ הגדול והקדוש זאת חנוכה, בורא עולמ נתנ לי חנוכה ֶגעְלט – דמי חנוכה, לזכות להיות אצל הצדיק שמחזיק את העולמ בכח התפילות שלו, 
הוד כבוד קדושת מרנ הרבי מאמשינוב שליט"א, בברית מילה אצל שאר בשרי הקרוב הרב הח�יד רבי ירחמיאל יהודה הרשלר, בנו של רבי שלמה אליעזר 

הרשלר, חתנו של דודי רבי משה קובל�קי.
היו אלו רגעימ של נצח שילווה אותי ב�ייעתא דשמיא כל ימי חיי. אנחנו חיימ בדור שלא אוהב לה�תגר, להיות שעה במחיצת צדיק שכל מהותו זועק ואני 
קירבת אלקימ לי טוב, זה נותנ א�פקלריא חדשה לחיימ, מה עיקר ומה טפל, מה חשוב ומה פחות חשוב. לא חלמתי לזכות פעמ בחיימ לעמוד מול הרבי, 

בברית בעמידה לברכות, לא חלמתי לזכות לדבר ולהתברכ מהרבי אחרי הברית. בורא עולמ חננ אותי מאוצר מתנת חנמ.
נחזור ללשונ בדפ היומי, כל המשתמש בכתרה של תורה, רבינו הרבי מאמשינוב שליט"א, כל ימי חייו בורח מפר�ומ כמו מאש, בורח מהשמ "רבי", בורח 
מכל �ממנ של לבוש של רבי, ומתקיימ בו כל הבורח מנ הכבוד הכבוד רודפ אחריו, הרבי זכה לקירבה יתירה מצדיקימ קדושי עליונ שרפי מעלה מדורות 

שעברו, שעמדו ליד הרבי באימה וביראה.
רבינו מרנ רבי חיימ וויטאל זצוק"ל כותב דברימ נוראימ בהקדמה ל�פר הקדוש עצ חיימ, [אינ לי שומ הבנה ב�פר], שכל מי 
שאומר שהוא לומד תורה לשמה, התנא רבי מאיר מכחישו, כי אמ הוא היה לומד תורה לשמה, איפוא המ המעלות שנמנו 
במשנה באבות, זוכה לדברימ הרבה. מי שמתבוננ בדמותו של הרבי, שחי ב�יגופימ משבת לשבת, דבוק בקונו, שונא בצע, 

רואה איכ מידה טובה מרובה, מילה של הרבי מטלטלת את כל העולמ כולו.
זכיתי להזכיר אזכרה אישית אחרי הברית. הרבי מתעניינ, הרבי מברכ, הרבי מייעצ מה לעשות. זכיתי להעניק לרבי גליונות 
"מתיקות הדפ היומי" של השבוע ושל שבוע שעבר, הרבי שליט"א המשיכ לברכ את הציבור והחזיק את הגליונות ביד, עד 

שכולמ �יימו להתברכ.
ַקֵּיימ ֶאת ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו - זעק הרבי בברכות. הרבי כידוע לא לוקח �נדקאות. חשבתי בחמלת ה' עלי לקשר לדברי 
האור החיימ הקדוש בפרשת בהעלותכ, על הפ�וק (במדבר יא, יב) כאשר ישא האומנ את היונק, שהמשא שעליו של העמ הוא 
כמשא של אב ושל אמ יחד, כל יהודי שמבקש מהרבי ברכה, חש באותמ רגעימ, בנכ יחידכ אשר אהבת. �ולמ מוצב ארצה 
וראשו מגיע השמימה, בברית הרבי בשמימ ממעל, וכשמגיע לברכ יהודימ, הרבי יורד למטה למטה להרימ ולרוממ כל יהודי.

ופה אני פונה לח�ידי אמשינוב ולכל בית ישראל, להתפלל כל יומ ויומ שהרבי שליט"א בבריות גופא יוכל להמשיכ בעבודת 
הקודש בלי שומ צער וטירדא, רבימ צריכימ לו, הרבי רבי יעקב אריה ישעיה בנ חיה נחמה. שכבר נזכה שהרבי שליט"א ילווה 
(מתוכ הפתיחה לשיעור – נדרימ דפ �ב, ג' טבת תשפ"ג) אותנו לקבל פני משיח צדקנו, אמנ. 

זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו עומר לגלגלת מ�פר נפשתיכמ 
איש לאשר באהלו תקחו (טז, טז). כתב הבעל הטורימ, בזה הפ�וק יש כל אלפא ביתא. לומר לכ, 

כל המקיימ את התורה, הקדוש ברוכ הוא מזמינ לו את פרנ�תו בלא טורח כמו לאוכלי המנ.

 שבת קודש בקלויז של ח�ידי באיאנ "תפארת אהרנ", זה לא ֵמֵעינ עולמ הבא, זה ַמַעָיינ של עולמ הבא. זכיתי להיות בשבת עליה לתורה של האחיינ היקר החתנ מרדכי דוד, בנ גי�י החשוב, הייח�נ, 
רבי משה יעקב ברנדויינ בעיר הקודש ביתר. בשבת קודש בקריאת התורה בזמנ העליה לתורה, בורא עולמ האיר לי מֹוָרא'ִדיֶגע ֶדעְרֶהער - משמעות מיוחדת, והשתדלתי בקידוש להשתמש עמ הווארט 

עובר לעשייתנ.
בפ�וק בפרשת ויגש, ב�ופ הפרשה, (בראשית מז, כה) ויאמרו החייתנו נמצא חנ בעיני אדוני, חשבתי בחמלת ה' עלי וב�ייעתא דשמיא בדרש, ואולי זה גמ קרוב לפשט, ויאמרו החייתנו, יהודי 

נהנה מדברי תורה, הוא נהנה מרבו, מהחברותא, מהמגיד שיעור, יש לו להגיד בפה: "רבי, החייתנו!", נתת לי חיות בדברי תורה, ועל ידי זה נזכה ל-נמצא חנ בעיני אדוני.
כשהתחיל הקידושא רבא, ניגשתי לגבאי המ�ור, שאר בשרי הרב יהושע העשיל פישמנ, צהלתו על פניו תמיד, ואמרתי לו את הפ�וק במשלי (כד, ג), בחכמה יבנה בית ובתבונות יתכוננ, אמרתי לרבי 
יהושע, בנית פה בית מדרש - קלויז באיאנ, בחכמה ובתבונה, ואתה מנהל את הגבאות בבית מדרש בחכמה ובתבונה. זה נקרא להגיד לשני החייתנו. כנ כנ, יש אנשימ שכמה שהמ נהנימ, קשה להמ 

לבטא את זה במילימ, אבל כשמתרגלימ, קּוְמט ֶמענ ָאְהנ - מגיעימ לזה, לדעת לבטא בפה את הרגשות הלב.
אתמ כבר יודעימ שיש בביתר צדיק נ�תר, הוא לא נותנ לי לפר�מ את שמו. באתי אליו בשבת, ואמרתי לו איזה ווארט שחשבתי בדרש, והתברר שבאותו פ�וק היה לו קשה משהו, ואחרי שדיברנו על 

זה ביחד, יצא ווארט בשותפות!
קודמ אני יגיד מה חשבתי לבד, הפ�וק (מה, כז) ותחי רוח יעקב אביהמ, כל מי ששומע אותי בקול הלשונ וקורא את גליונ מתיקות הדפ היומי, יודע וחש ומרגיש, את הגעגוע למורי ורבי אביהמ של 
ישראל, ֶדער ְפַלאמ ַפְייֶער, הרבי הבאר יעקב מנדבורנה זצוק"ל. חשבתי ככ, ותחי רוח יעקב אביהמ, הח�ידימ והתלמידימ יכולימ לגרומ שרוח יעקב, הרבי הקדוש רבי יעקב ישכר בער בנ הרבי רבי 

חיימ מרדכי, תחיה, שהרבי בעולמ האמת יהיה לו חיות.
הו�יפ הצדיק נ�תר, שלפי זה מובנ מה שכתוב קודמ בפ�וק, וירא את העגלות אשר שלח יו�פ, מה זה נקרא עגלות, צידה לדרכ, דברימ מתוקימ דברימ רוחניימ, שהצדיק יכול ליהנות מזה אפילו 

כשהוא כבר נמצא בעולמ האמת.
עוד חשבתי בדרש בהפטרה, ואתה בנ אדמ קח לכ עצ אחד (יחזקאל ב, ו), כידוע עצ חיימ היא למחזיקימ בה, עצ רומז על הצדיק. וזהו כוונת הפ�וק, ואתה בנ אדמ – דּו ִוויְלְ�ט ַזיינ ַא ֶמעְנְטש – אתה 
רוצה להיות בנ אדמ, קח לכ עצ, תקח לכ עצ חיימ, קח לכ צדיק, תהיה דבוק בו, ככ תוכל לעבור את העולמ הזה בהצלחה. כבר הזכרנו כמה וכמה פעמימ את הרמב"מ (הלכות דיעות פ"ב ה"א), שיש חולי 

הגופ ויש חולי הנפשות, ומה היא תקנת חולי הנפשות, ילכו אצל החכמימ שהנ רופאי הנפשות וירפאו חליימ. ומהו תקנת חולי הנפשות, ילכו אצל החכמימ והמ ירפאו אותמ מחוליימ.
(מתוכ הפתיחה לשיעור – נדרימ דפ �ו, ח' טבת תשפ"ג)
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 פרשת בשלח תשפ''ג                                                                                                                                                                                                                        בס''ד 
 וארטים לפרשת השבוע

איתא  יד כא. וישם את הים לחרבה ויבקעו המים.
במדרש: הים ראה וינס מה ראה? ארונו של יוסף ראה. 
ז''א שהים לא רצה להיבקע וכשראה את ארונו של יוסף 
הוא נבקע. ולמה? י''ל דהנה איתא בחז''ל ביקש יעקב 
לישב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף. וביאורו: דהנה 

שנה, ובסוף עבדו  400איתא בתורה ועבדום ועינו אותם 
תשובות. א. שחישוב שנות  2יש ע''כ בחז''ל . 210רק 

שנה. ב.  400העבדות התחיל משנולד יצחק וא''כ עברו 
קושי השיעבוד השלים את הגזירה, היינו שבאיכות עבדו 

. והנה יש קושייה 210שנה אפי' שבכמות היו רק  400
בחז''ל איך נענש יוסף הרי הוא היה פחות מבן כ' שנים 

ו ע''פ התרגום וישב לז' ג' שיוסף ואינו בר עונשין. ותירצ
היינו חכם. לכך נענש אפי' שהיה פחות -היה בן זקונים

. כעת 20משום שבאיכות הוא היה נחשב כבן  20-מ
-הפסוקים מוסברים יפה. ביקש יעקב לישב בשלווה

משום שס''ל שהולכים בתר איכות וא''כ הוא לא צריך 
שנה  210להיות בגלות כעת, אלא מספיקה הגלות שיהיו 

שנה, דבאיכות  400במצרים שהם נחשבים כמו גלות של 
. מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף, כי 400האלו הם  210 -ה

אם מחשבים לפי הכמות בלי להתייחס לאיכות אז יוסף 
, אבל מכיוון 20לא אמור להיענש כי הוא מתחת גיל 

שיעקב ביקש לישב בשלווה סימן שסבר שאזלינן בתר 
, ולכן מיד קפץ 20איכות יוסף כבר בן האיכות, א''כ ב

עליו רוגזו של  יוסף. וזה מה שהיה גם עם הים. הים לא 
שנה,  400רצה להיבקע כי הוא אמר שעדיין לא עברו 

וכשראה ארונו של יוסף אמר: אם יוסף נענש אפי' שלא 
סימן שמסתכלים על איכות, וא"כ מכיוון  20היה בן 

ת, לכן צריך שנות עבדו 400-הם כ 210שבאיכות 
 להיבקע.

מים נבקעו. הראשון ישנם ג' מקומות בחז''ל שה שם.
הוא בקריעת ים סוף. המקום השני הוא בסוכה מד שרבי 
נחוניה הלך לעבר את השנה, והים נקרע לפניו. והמקום 
השלישי הוא עם רבי פנחס בן יאיר שהלך לפדיון שבויים 
ויחד עמו היה יהודי שהביא חיטים לכבוד פסח, והנהר 
א נבקע לפניהם. ואומר האוה''ח שקריעת ים סוף הו

החידוש הגדול משום שזה בפעם ראשונה, אבל מה 
שקרה אח''כ הוא פחות נס כי זה כבר קרה בעבר ויש ע''ז 
אפי' משלים יפים. לעניינינו אומר המהרש''א (מהדו''ב 
חולין ז.) שכל העניינים האלו מרומזים בתהילים סו 
פסוק ו. הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל שם נשמחה בו. 

יבשה הוא קריעת ים סוף. בנהר יעברו היינו הפך ים ל
ברגל הוא עם רבי נחוניא. שם נשמחה בו זה שהלכו 

 להביא חיטים לשמחת  הפסח.
כאן נאמר יד כב. ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה. 

'בתוך הים ביבשה' ואילו להלן יד כט. כתוב 'ובני ישראל 
ויש ליישב שבתחילה נחשון  הלכו ביבשה בתוך הים'.

קפצו למים שעדיין היה הים מלא ולכן זה נקרא  ואנשיו
'בתוך הים' ורק אח''כ 'ביבשה'. ואילו בהמשך שכבר 
יבשו המים ורק אז נכנסו כולם אז 'ובני ישראל הלכו 

דברי הבעל הטורים,  ולפי''ז יובנוביבשה בתוך הים'. 
הנה בפסוק כט כתוב והמים להם חמה בלי ו', ומדייק 

וו כי הקב''ה התמלא חימה  הבעה''ט שהטעם דהוא בלי
על פסל מיכה שעבר איתם את הים. ויש להקשות הרי 
כבר לעיל בפסוק כב כתוב והמים להם חומה עם וו ולמה 
לא כתוב שם כבר בלי וו, ולנ''ל י''ל שהפסוק הקודם 
עוסק בתחילת כניסתם של בנ''י שהיו בלי פסל מיכה, 

ו עם והפסוק השני מדבר בסוף הכניסה של בנ''י שעבר
הפסל, כי הלא שבט דן לקחו את פסל מיכה והם היו 
מאספים לכל המחנות, היינו בסוף המחנות, כמו שכתוב 
הלכו ביבשה בתוך הים היינו כשהיו כבר ביבשה והיינו 
בסוף כדלעיל, ואז המים להם חימה, אבל בפסוק 
הראשון עדיין לא התמלא חימה, כי כתוב שם בתוך הים 

 ים. כלי יקרביבשה דהיינו הראשונ
יד ל לא. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים... 
וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים. 
לכאורה נראה כי יש כאן כפל לשון. וי''ל, על פי הגמ' 
בברכות, שמי שזכה לראות נס, עליו להזכיר באותה 
הזדמנות גם את כל הניסים שעשה לו השי"ת קודם נס 

ם ישראל אחרי יציאתם ממצרים היו זה. ואם כן, ע
מסובבים בניסים גלויים, אך הנס הראשון הקשור 
להצלתם היה נס הצלת משה ביאור, ע"י בתיה בת פרעה. 
הרי ידוע מה שאמר הקב"ה למשה: "אם אין אתה 

אין אחר גואלם" (שמות רבה ג, ג). וזהו  –גואלם 
הפירוש, בזמן שראו ישראל "את מצרים מת על שפת 

, והיה עליהם להודות ולשיר לפני השי"ת, צירפו הים"
לשמחתם שם את הנס הראשוני של הצלת ישראל 

"היד הגדולה" של בתיה בת פרעה, שהוציאה  –ממצרים 
את משה רבנו ע"ה מן היאור והצילתו מטביעה. (ואמר 
"היד הגדולה" לרמוז מה שאמרו רבותינו שנשתרבבה 

 ידה למרחוק). פניני הבן איש חי.
במגילה י: בקשו מלאכי השרת א. אז ישיר משה. טו 

לומר שירה, אמר הקב''ה מעשה ידי טובעים בים ואתם 
אומרים שירה? ותמוה, הלא באבוד רשעים רינה, 

וישראל מאוד נשתבחו ע''כ שאמרו שירה לבסוף שאמרו 
אז ישיר, אז למה המלאכים לא יכלו לומר שירה? וי''ל 

ם חייליו להילחם בא ע שסנחריבע''פ הסיפור בגמ' 
-בישראל וכשהם היו למרגלות ירושלים מתו כל ה

אנשי הצבא של סנחריב, ואומרת הגמ' שהם  250,000
מתו מזה שהם שמעו את שירת המלאכים ומרוב רגש 
מתים מזה, ע''כ. וא''כ י''ל שאותו הדבר היה במצרים 
שרצו מלאכי השרת לומר שירה כדי להרוג את המצרים 

להם הקב''ה הרי אני הורג בדרך של  ע''י שירתם, אמר
מידה כנגד מידה, וכמו שמבואר ברש''י באז ישיר, הם 

והיינו דאמר מעשי ידי  -הטביעו את הילדים שלי ביאור 
היינו שאתם רוצים  -טובעים בים, ואתם אומרים שירה 

  להרגם ע''י שירה? הרי זה אינו מידה כנגד מידה. אש דת.
ובתרגום: "חכימו מיא"  ים.טו ח. וברוח אפיך נערמו מ

ונשאלת השאלה, מה החכמה בזה, שהמים נערמו? וי''ל 
בבריאת העולם כשהקב"ה הפריד את המים העליונים 
והמים התחתונים, המים התחתונים היו בעצב שהם לא 
יכולים להיות קרובים להקב"ה, והקב"ה הבטיח  להם 
שמהם יביאו לכל קרבן מלח וכו', אבל למעשה, כשה' 

 -אפשרויות, או 2ווה על הים להיקרע, היה להם צי
לעלות למעלה כמו שהם עשו, או להתפשט לצדדים,  ואז 
המים אמרו לעצמם, יש לנו אפשרות חד פעמית 
להתקרב לקב"ה ע"י שנעלה למעלה, וזה חכמה. פני 

 מנחם. 
טז כ. ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר 

למה משה עליהם משה.  וירום תולעים ויבאש ויקצוף
קצף עליהם שזה נתמלא תולעים, ועוד למה הקב''ה לא 
קצף. וי''ל, אומר המשך חכמה, שעד אותו היום הם חיו 
בביטחון שאנחנו סומכים על הקב''ה ולא דואגים את 
דאגת המחר. אבל כעת שהם שמרו וזה התמלא תולעים 
אין להם יותר בשב''מ לשמור, א''כ אין כאן שום מידת 
הבטחון שהם לא שומרים, וע''ז משה קצף. אבל הקב''ה 
לא קצף כי מכאן התגלה ששבת. כי בשבת הם שמרו ולא 

שעי''ז , התמלא תולעים והקב''ה היה שווה לו ד''ז
   מתחזק עניין שמירת השבת.

טו כא. ותען להם מרים אשירה לה' כי גאה גאה סוס 
ם הלשון ותען קשה קצת, דהא מה ה ורכבו רמה בים.

שאלו ומה היא ענתה. ועוד למה היא בדיוק בחרה את 
הפסוק הזה: סוס ורכבו רמה בים. וי''ל שמרים אמרה 
לנשים בואו גם אנו נשיר לקב''ה, א''ל הנשים לא ראוי 
שנשיר כי מטרת היציאה ממצרים היא קבלת התורה 
ומה זה קשור אלינו? ענתה להם מרים הנה כתוב בפסוק 

וקשה למה הסוסים נענשו הרי סוס ורוכבו רמה בים, 
הם לא עשו כלום, רק המצרים רכבו עליהם? אלא י''ל, 
אמרה מרים, שמי שמסייע כאילו הוא עושה, וכיוון 
שהסוסים סייעו כאילו הם עשו ג''כ ולכן נענשו. אותו 
דבר, השיבה להן מרים, אתן הנשים בסיוע שלכן לבעלים 

בן מה זה ללמוד זה כאילו אתן ג''כ לומדות. וע"כ מו
ותען, וגם מה שהביאה את הפסוק סוס. ולפי''ז אומר 

לסוסתי ברכבי  -האומר, מובן גם הפסוק בשיר השירים 
לי בשם הרב אלישיב והביאו פרעה דמיתיך רעיתי. 

דלהכי ותיקח מרים את התוף כי תוף זה לא כלי נגינה 
אלא רק ליווי וה''ה הכא דנשים רק מלוות. ולכן הרב 

ירושלים כלי נגינה אחד כאורגן וכדומה אלישיב אסר ב
 כי זה כלי נגינה, ולא כתוף, שהוא רק ליווי.               

טו כה. ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ וישלך אל המים 
דרשו וימתקו המים שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. 

חז''ל שבמרה נצטוו על מקצת ממצוות התורה, ומביא 
ואלו הם שבת. פרה ודינים. רש''י שנתן להם ג' מצוות 

ורבים נתקשו מה עניין פרה אדומה לכאן, הרי מבואר 
בחז''ל (ירושלמי ג ה. ורש''י גיטין ס:) שפרה אדומה 
נעשתה רק בשנה השנייה לצאתם ממצרים וא''כ מה 
היה דחוף ללמדם במרה, ובשלמא שבת הם כבר החלו 
לשמור ויש לזה הרבה דינים ופרטים, וכן דינים היה 

הם הרבה דיונים כמו שמצינו בפרשה הבאה עם יתרו ל
שמינו שרי אלפים וכו', ולכך היה צורך להקדים וללמדם 
במרה. אלא פרה מה היה דחוף ללמד כאן? ועו''ק מה 
הקשר בין תחילת הפסוק שמסופר על המתקת המים 
לסוף הפסוק ששם הובא שנצטוו על ג' דברים הללו? וי''ל 

ד''ה אין, הקשה כיצד היו  דהנה התוס' בבכורות נה:
להם לישראל מי מעיין להיטהר מטומאה הרי בעינן מים 
חיים? ותירץ שם ממעיינות קטנות שהיו שם. וא''כ י''ל 
שכאן במרה היה להם מעיין, והקב''ה רצה שיקחו 
ממימי המעיין, כי לאחמ''כ לא יהיה להם מעיין לקחת 

ים משם מים חיים. והרי הדין הוא שמים מרים פוסל
במי חטאת (פרה ח ט) אז הוצרך משה להמתיק את 
המים, ואז הצטוו על פרה כדי שיוכלו לקחת המים. 
ומתורץ מדוע נכתב זאת כהמשך לפסוק שהמתיק להם 
 המים, וכן מובן מדוע נצטוו אז על פרה. רבי חיים ברלין.

סנהדרין טו כה. וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט. 
ו ישראל במרה שבע שקיבלו נו: תניא עשר מצוות נצטו

עליהם בני נח, והוסיפו עליהם דינין שבת וכיבוד אב.  יש 
לעיין מדוע דווקא ג' מצוות הללו נצטוו במרה קודם מתן 
תורה? וי''ל, אומר רבי מאיר שפירא מלובלין, דמצינו 

בשבת פח. דבשעה שרצה הקב''ה ליתן תורה לישראל, 
את התורה  אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה שישאיר

בשמים. טענתם היתה שהם קודמים מדין בר מצרא. 
והנה בבר מצרא נפסק בחו''מ קעה א, ששותף קודם 
למצרן. ומצינו בשבת ודינים וכיבוד אב, שהמקיים 
אותם נעשה שותף לקב''ה במעשה בראשית. (דינים הוא 
בשבת י., ושבת הוא בשבת קיט: וכעי''ז בכיבוד אב 

כבד אביו ואמו כאילו כיבד את מצינו בקידושין ל: שהמ
ה' שהוא שותף בבריאתו יחד עם הוריו, והכיבוד שלהם 
הוא כיבוד השותפות של הקב''ה בו, וכמו שמצינו בשבת 
שע''י שאומר ויכולו הוא מעיד על הקב''ה שברא העולם 
ועי''ז הוא נעשה שותף, ה''ה הכא הוא מעיד על הקב''ה 

שית), וא''כ זאת שבראו ועי''ז נהיה שותף במעשה ברא
המטרה שקיבלו המצוות הללו מקודם מתן תורה, כדי 
שיהיו שותפים לקב''ה ושותף קודם למלאכים שהם בני 

 מצרא. 
יש לעיין טז טז. הוא הלחם אשר נתן ה' לכם לאכלה. 

למה כתוב נתן בלשון עבר, לכאורה הול''ל נותן לשון 
וגות הווה? וי''ל שמצינו ברש''י טז לה מחז'''ל שאף בע

שהוציאו ישראל ממצרים טעמו בהם טעם מן, ולפי''ז 
י''ל שמשה השיב להם הוא הלחם אשר נתן ה' לאכלה 

 והיינו שכבר טעמתם אותו בעבר. זרע שמשון.
טז כ. ויותירו אנשים ממנו עד בוקר וירום תולעים 

כאן נקט לשון תולעים, ואילו להלן לגבי שבת ויבאש. 
ר ורימה לא היתה בו, שהשאירו את המן עד בוקר נאמ

וקשה מה הטעם שכאן כתב תולעים ולהלן רימה? ויש 
ליישב ע''פ מה שכתב הגר''א בישעיה יד יב, שתולעת היא 
תולעת גדולה, ואילו רימה היא תולעת קטנה. וא''כ 
כשהתורה באה לומר את העונש שלהם שהם השאירו עד 
בוקר, נכתב שזה התמלא בתולעים גדולים. ולגבי שבת 

צטוו להניח עד בוקר אז אדרבה אפי' רימה שזה שנ
 תולעת קטנה לא היתה בו. מתלמיד הגר''א.

יש להקשות הא מצינו טז לא. וטעמו כצפיחית בדבש. 
בברכות נז: שדבש הוא אחד משישים מהמן, וכאן כתיב 
שכל המן אינו אלא כדבש. וי''ל דהנה קיי''ל דעד שישים 

עם. וא''כ פירוש יש בנותן טעם, ומעבר לכך מתבטל הט
הפסוק הוא כך, דבאמת המן שישים פעמים יותר מתוק 
מהדבש כמו שמצינו בברכות שם, אלא שאם המן היה 
מעורב במשהו אחר והיה אחד משישים במשהו אחר, 
והיינו שהמן היה נותן טעמו במשהו אחר אז טעמו כדבש 
כי אחד משישים הוא כמו דבש, ולכן כתב בהפסוק 

ית בדבש, כלומר שאילו היה בידך רק וטעמו הוא כצפיח
 טעמו הוא כבר היה דבש. חנוכת התורה. 

יז ט. ויאמר  משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם 
וקשה  בעמלק. וברש''י אנשים גיבורים, יראי חטא.

מניין לו למשה רבינו מיהו ירא חטא, הלא אין אדם 
ך נראה לעינים? ועוד דאם חיפש יראי חטא בשב''מ הוצר

גם לגיבורים, דאם זכותם מסייעתם יכל לבחור גם יראי 
חטא חלשים? ועוד מנין לרש''י שבחר גיבורים, דבשלמא 
יראים יש ללמוד מדכתיב אנשים ואנשים הוא לשון 
חשיבות וכרש''י בבשלח, אך גיבורים מנ''ל? וי''ל שהוא 
רצה יראי חטא, ודבר זה הוא ידע ע''י שבדק למי ירד 

, וכדאיתא בחז''ל שלצדיקים המן היה המן ע''י ביתו
יורד ליד בתיהם. אבל איתא בחז''ל (בילקוט) שגם 
לחלשים המן ירד ליד בתיהם, א''כ אולי הם לא צדיקים 
אלא חלשים, וע''ז י''ל שהוא בחר גיבורים שהמן נפל ליד 

 בתיהם ועי''ז ידע שהם וודאי צדיקים. ספר עיר דוד.
איתא ו וגבר ישראל. יז יא. והיה כאשר ירים משה יד

בר''ה וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו' אלא בזמן 
שהיו ישראל משעבדין ליבם לאביהם שבשמים היו 
מתגברים ואם לאו נופלים, ועדיין יש להקשות ע''כ מדוע 
הרים משה והניח את ידיו והא אין הדבר תלוי אלא 
בישראל? וי''ל דמצינו בחז''ל (זוהר ויקרא) אם הכהן 

שיח יחטא לאשמת העם אם העם אינם זכאין אז גם המ
השליח ציבור אינו יכול לכווין בתפילתו כראוי ולכן ש''צ 
שטעה סימן רע לשולחיו כי הם הגורמים, עוד איתא 
בזוהר בלק דאסור להרים ידים אלא בשעת התפילה, 
ולכן כאשר הרים משה ידו ובע''כ שאז התפלל גבר 

להתפלל גבר עמלק, ויש ישראל, וכאשר הניח ידו ופסק 
להקשות מדוע הפסיק משה להתפלל, ובע''כ משום 
דתפילת הש''ץ תלוי בציבור וכאשר ישראל לא שיעבדו 
את ליבן לאביהם שבשמים אז גם משה לא יכל לכוין 

 ופסק מלהתפלל והיו אז נופלים. כותנות אור.
. יז יד. כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע

לשים באזני יהושע הרי הוא כבר הטעם שהוצרך גם 
כתב בספר. י''ל אומר הגאון ע''פ הסיפור ב''ב כא:  
שיואב נשלח ע''י דוד להשמיד את עמלק , יואב 
השמיד רק את הזכרים, וכשנשאל ע''י דוד מדוע לא 
השמיד את הנקבות, ענה יואב דכתיב בתורה תמחה 
את ֵזֶכר עמלק היינו בקמץ תחת הזיי''ן והוא קרא 

ָכר, למחות את הזכרים. לכן הוצרך לשים באזני ּזָ 
יהושע שהכוונה היא לֵזיֶכר (הטעות במקור) עמלק 

 היינו  בצירי תחת הזיי''ן.



 מאמרי מוסר וסיפורים מענייני הפרשה
 בטחון בה' -אין לדאוג דאגת מחר 

בפרשת השבוע בעניין המן ולקטו דבר יום ביומו  על הפסוק
כותב ברבינו בחיי: מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר, כל 
מי שיש לו מה שיאכל היום ואומר מה אוכל למחר הרי זה 
מקטני אמנה ובאור דבריו: כי האומר כן מראה בעצמו 
שאין בטחונו אלא במה שרואה תחת ידו, ועל כן הוא מקטני 

שעקר האמונה להאמין מה שאין אדם רואה אמנה, לפי 
שיתלה בטחונו בבעל הרחמים שבראו ואת יומו שירחם 
עליו ויתן לו פרנסתו. וכ"כ המלבי"ם: עוד למוד אחר 
לדורות, שיבטח אדם בה' שיתן לו מזונו יום יום, וכל מי 
שיש לו מה לאכול היום ואומר מה נאכל למחר ה"ז מקטני 

דת לילה ויומם זה הלוקח אמנה, הגם שאמרו חז"ל ופח
חטים לשנה, זה בהנהגת הטבע, לא כן המושגח מה' א"צ 
לדאוג דאגת מחר, וע"כ ציווה שלא יותירו ממנו עד בקר, 
שאם יותיר שידאג שיום מחר לא ימצאהו ה"ז מקטני 
אמנה. ועוד כתב שעניין המן בא ללמד שלא יטריד האדם 

ומדבריות  את עצמו לאסוף הון ועושר בסכנת הליכת ימים
ואיים רחוקים כי מאן דיהיב חיי יהיב מזוני, והגם שצריך 
שיעשה מעט כמ"ש ויצא העם ולקטו, בכ"ז פרנסתו מזומן 

 ומסופר בחז''ללו אצל ביתו וכשיוצא מביתו תיכף ימצאנו. 
לבני דורו, שילמדו מהמן שריבוי בהשתדלות  אמר ירמיהוש

שתדלות אינו מביא שום ריבוי בפרנסה, וגם הפחתה בה
אינה מביאה בהכרח פחות פרנסה, הלימוד הוא ברור, אין 
קשר בין ההשתדלות שעושה אדם לפרנסתו לתוצאת 
הפרנסה, אין ההשתדלות מביאה את הפרנסה, ומשום כך 

כתב המשנה  ריבוי ההשתדלות לא יביא יותר פרנסה.
ברורה (סימן א ס"ק יג) נוהגים לקרוא בכל יום פרשת המן, 

שכל מזונותיו באין בהשגחה פרטית, כדי שיאמין, 
וכדכתיב: "המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר". 
להורות: שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה. ובמ"ב 
סימן קנ"ז סק"ד הביא את דברי הזוהר בפרשה זו שאין 
לאדם לבשל מזונותיו או לעכב אותם מהיום למחר כדי 

מספרים חז''ל  שיבקש בכל יום על מזונותיו עי"ש.
שתלמידיו של רשב''י שאלו אותו מדוע הקב''ה הוריד מן 
פעם ביום, למה לא הוריד פעם בשבוע או בחודש? ענה להם 
רשב''י משל למלך שנתן לבן שלו פרנסה לכל השנה, כל 
השנה הבן נהנה מהאוכל, וכשנגמרה השנה הוא בא לאביו 
 לבקש עוד אוכל, אביו הביא לו צ'ק, הבן לא היה נעים לו

להסתכל ע''י אביו אמר תודה ויצא החוצה. בחוץ הוא פותח 
את הצ'ק ושוד ושבר, בקושי אפשר לקנות עם זה ארוחת 
יום אחד, הוא חוזר לאביו ואומר לו אבא שכחת כמה 
אפסים, אמר לו האבא לא שכחתי, רק מה? בשנה שעברה 
הבאתי לך צ'ק שמן וכל השנה לא באת לשאול בשלומי, 

כל יום את מנת אותו היום כדי שתבוא  כעת אני מביא לך
אלי כל יום, והנמשל מובן שהקב''ה חפץ שנבקש ממנו אז 
כדאי לזכור כשעדיין טוב לנו ולא לחכות שיהיה חלילה רע. 
דתן ואבירם לקחו 'מן' והם לא בטחו בקב''ה ושמרו למחר 
שמא מחר לא יהיה. מה קרה בסוף, התמלא תולעים. אומר 

קרה עוד משהו וילקטו אותו בבוקר רבי אליהו לופיאן ש
היינו שמי שלקח יום קודם כמות ואכל  כפי אוכלו,איש 

בצימצום והשאיר למחר כי לא האמין, אז מחר יקבל כפי 
אוכלו היום היינו מהיום יהיה לו מן בצימצום וכך במשך 

מי שלא האמין הגיע למקום של המן  עוד דברארבעים שנה, 
כל הדרך אבל  כשהגיע  ולקח כמות עצומה סחב את זה

לביתו נשאר לו רק עומר לגולגולת, היינו ששמונים אחוז 
ממה שאסף ברח לו. לעומת זאת המאמין לקח קצת, 
וכשהגיע הביתה היה לו מספיק לכל המשפחה עומר 
לגולגולת, והמוסר השכל מזה שהעושר לא מגיע בדווקא 
א למי שחוטף את העולם, ולא העדיף המרבה, היינו מי שיוצ

קודם התפילה או שמוותר על שיעור תורה קבוע בשביל 
פרנסתו לא יחשוב שהוא מרוויח משהו, אלא הפרנסה 
תלויה רק בברכת ה' ובוודאי לא יעזור כשיעשה משהו נגד 

אומר החפץ חיים, לאותם יהודים הטרודים  וכן היהרצונו. 
מהבוקר עד הערב לצורך הפרנסה, וכי מעלה אתה בדעתך 

ן טרחות יתרות שאתה טורח ועמל שעות שע"י כל אות
נוספות הינך הוא המשפיע את הפרנסה? הרי הקב"ה שהוא 
זן ומפרנס לכל העולם מקרני ראמים עד ביצי כינים, 
ובתוכם אף אתה, אם כן כל אותה יגיעה יתירה לא מוסיפה 

י ברזים בחבית נל החפץ על פתיחת ששוידוע משלו כלום. 
יותר מכפי הנצרך, עונשו שמן ומי שמרבה בהשתדלות וכו'. 

השמים יוסיפו על הצטרכותו להשתדלות, ולא יזומן לו 
וההשתדלות  פרנסתו רק ע"י יגיעת בשר, הדרך שבחר לו.

הראויה היא מנימלית אך להיזהר לא לעשות על חשבון 
כותב החזון איש  הבריאות ולא על חשבון יראת שמים.

יחסים בקובץ אגרות (חלק ב אגרת קלב) "ואנו מתי
 בקרירות להשתדלות"...   

בספרו כד הקמח ערך בטחון: כל מי שבוטח  ז"ל רבינו בחייו
בשי"ת מדת החסד המפרנסת את העולם מקיפתו מכל צד 
שנאמר (תהלים לב) והבוטח בה' חסד יסובבנו. והוא 
הממציא לו סבות שיתפרנס בהם כי אין הסבות נבצרות 

אה לו פרנסתו ע"י ממנו ית' כמו שידוע הענין באליהו שב
העורבים. והנביאים חמשים חמשים במערה ע"י עובדיה. 
וכן (שם לד) כתוב יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו 
כפירים רשו ורעבו ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב. ביאור 
הכתוב כי הוא יתעלה מפרנס ונותן טרף לכל הדברים 

וך הביצה החלושים כענין העובר בבטן האשה והאפרוח בת
שאין שם מקום מפולש שיעבור המזון לשם ומפרנס העוף 
באויר והדגים בים והנמלה הפחותה והחלושה שברמשים, 
והוא המונע הטרף מן האריה התקיף בכל החיות. וזהו 

שכתוב כפירים רשו ורעבו אבל דורשי ה' לא יחסרו כל טוב 
ע"ה וכן כתוב (משלי י) לא ירעיב ה' נפש צדיק. וכן אמר דוד 

(תהלים כה) השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך. וכתיב (שם) 
לא יתן לעולם מוט לצדיק. ודרשו רז"ל בענין הבטחון כל מי 
שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני 
אמנה, ומן הטעם הזה היה המן יורד לישראל דבר יום 
ביומו לא לחדש אחד ולא לשנים כדי שימצאו עצמן חסרי 

וישאו עיניהם תמיד לאביהם שבשמים וכדי שתתחזק  מזון
מדת הבטחון בלבם ולא היה אפשר באחד מהם להותיר 
ממנו עד מחרתו, וכבר ידעת באותן שהותירו ממנו שהיו 
קטני אמנה שהזכיר בהן הכתוב (שמות טז) וירם תולעים 
ויבאש. בזכות הבטחון נגאלו ישראל ממצרים שכן אמרו 

ך זעקו ונמלטו, וכל כך למה בך במדרש תהלים (כב) אלי
וברור שצריך לעשות  בטחו ולא בשו הכל בזכות הבטחון.

 השתדלות הרגילה כי אנו לא כאלו בעלי בטחון גדולים. 
נביא כאן כמה עובדות על גדולי הדורות שחיו תדיר 

מבריסק היה כולל שהקפיד לשלם כל לרב  בהרגשה זו.
כסף במועד הוא ראש חודש ויהי מה, ואם לא היה לו את ה

היה לווה. פעם אחת הגיע ער''ח ולא היה לו לשלם וכן לא 
מצא ממי ללוות, הרב ישב מהורהר עבר שם אדם שהבחין 
במצוקתו ואמר הלוואי שהיה מגיע מישהו עשיר ונותן לרב 
כסף לשנה שלימה. אמר הרב ח''ו אני לא אקח, אני לא 

מי אחליף את מידת הביטחון תמורת מיליון דולר. בי
משה מרדכי שולזינגר  סיפר רבי .מלחמת העולם השניה

הגרי"ז היה משתמש לרפואתו בכדורים מיוחדים שהיו ש
מגיעים משווייץ, וביום אחד נשארו רק שני כדורים ולא 
היתה שום ידיעה מאיזה שליח שעתיד להגיע משווייץ 
ולהביא אתו את הכדורים החדשים הנצרכים, ודיברו בבית 

שכשיצטרכו  הגרי''זכדור אחד למחר, ואמר שאולי ישאירו 
יהיה ואפשר היום להשתמש בשני הכדורים מבלי לדאוג 
דאגת המחר וכן עשה. ולמחרת היום לפנה"צ דפק בדלת 
ביתו של הגרי"ז מישהו לא דתי ושאל אם זה הוא מעונו של 
הרב סאלאווייציק ואמר שהוא מגיע זה עתה משווייץ 

ש אליו מאן דהו וביקש ובהיותו שם בשדה התעופה ניג
למסור בבית הרב סאלאווייציק בירושלים חבילה קטנה 
והנה הוא עושה שליחותו ובחבילה קטנה זו היו הכדורים 

 משפחתכששהו  הנדרשים וכמו שאמר כשיצטרכו יהיה.
מבריסק בוילנא, היה הגרי״ז נוהג מידי יום ביומו  הרב

למרות לשלוח את אחד מבניו לקנות אוכל לבני המשפחה. 
המחסור במוצרי מזון יסודיים, עד שהיה מקום סביר 

עלולים עד מהרה  י האוכללחשוש ולהניח כי מחר דבר
לאזול ממדפי החנויות, בכל זאת שם מבטחו בהקדוש ברוך 

אחת, חרג  פעם. הוא, והקפיד לקנות רק דבר יום ביומו
הגרי״ז ממנהגו, היה זה יום לפני ערב יום כיפור, ומתוך 
חששו שמא לא יזכה לקיים בהידור מצוות אכילת ערב יום 

ביקש הגרי״ז מבניו להביא אוכל שיספיק די צרכו גם  כיפור
לאותו יום וגם ליום שלמחרת. וכשחזר אותו בן משליחותו, 

ל בני אדם. נשמטו דברי המאכל מידיו ונפסדו כליל ממאכ
אמר הגרי״ז שהיה זה עונש משמים על חוסר בטחון, ומשום 

רבי משה שמואל שפירא  שגם למצוות צריך לבטוח בה׳.
הגיע פעם אל הגרי״ז ליטול ממנו ברכת הדרך, בטרם צאתו 

כספים עבור הישיבה שבראשה עמד. ס למדינת הים, לגיו
לשם מה נצרכת לך הנסיעה לחוצה לארץ, תמה הגרי״ז, 

הלא הקב״ה נמצא כאן בדיוק כפי שהוא נמצא בחוץ ו
לארץ? ניסה הגרמ״ש להצטדק באומרו כי כעת הוא עומד 

בדחיפות והוא צריך לפני בניית בניין חדש עבור הישיבה, 
צריך את אתה  מתי. כסף רב לתשלום שכרם של הקבלנים

הכסף שאלו הגרי״ז. השיב רמ״ש: לעוד שבועיים. חזר 
שבועיים אם כן מדוע תבקש שיהיה הגרי״ז ותמה: לעוד 

הכסף בידך כבר עתה, וכי אתה מצפה מהקב״ה שימציא 
סיפר רבי  לידך עכשיו דבר שתזדקק לו רק בעוד שבועיים?

חסך היה תקופה בצעירותו שהוא יחזקאל לוינשטיין ש
סכום כסף עבור נישואי שתי בנותיו. והפקיד את כל 

והמשגיח חסכונותיו ביד בעל עסק אחד, העסק כשל, 
הפסיד ואיבד את כל כספו. מאז היה לווה כסף לעיתים 
מזומנות כדי לכסות את הוצאותיו. הוסיף המשגיח ואמר: 
אילו היו לי חסכונותיי, הייתי נשען עליהם, אך עתה כשאין 
לי כסף, עלי לבטוח אך ורק בה'. חוויתי השגחה גדולה, 

י ה׳ לפעמים חמש עשרה דקות לפני שעלי לשלם חוב מזמן ל
יתברך מקור ממנו יכול אני להשיג את הכסף, ראו איזה 
חסד עשה ה׳ יתברך עמי שאיבדתי את כל כספי, מעתה כל 

פעם באה שאלה לפני רבי יחזקאל  יתברך בלבד. 'בטחוני בה
פגש עם משפחת בחורה שנ בשידוכיםלוינשטיין מבחור 

את אביו שיתחייב בעד השידוך סכום כסף כבד טובה ותבעו 
שאל המשגיח את הבחור האם אביו שכיר או עצמאי,  מאד.

ענה הבחור שאביו עצמאי, אמר לו המשגיח, אם כך, אמור 
לאביך שיגמור את השידוך ויתחייב בעדך את כל אשר 
המחותן דורש בעדך, ובעזר ה׳ יתברך יוכל לעמוד 

שפע הפרנסה בא לו לאדם כפי מה שהוא כי בהתחייבויותיו. 
הנה, השכיר בוטח גם על הבוס שלו נושא עיניו לשמים, ו

שביום המיועד והקבוע ישלם לו משכורתו השלימה, אבל 
בכל שעה ורגע הינו תלוי   .העצמאי בוטח בה׳ בשלימות

בחסדי הבורא שישלח אליו קונים הרוצים בסחורתו, ולפי 
ך תולה עצמו בחסדי הבורא הנני מובטח כשהוא כל 

שהיה מניצולי  . ואכן כך הוה האב'שבוודאי יעזרהו ה
המלחמה, קיבל בתוך הזמן שבין האירוסין לחתונה כספי 
פיצויים מגרמניה, כאותו הסכום שהמחותן דרש ממנו, 

משה לייב מסאסוב מסופר שלאשתו  על רבי ויהי לנס.
היתה חנות, וכאשר הרוויחה די מעות לצורך אותו היום, 

 הוא הורה לה לסגור את החנות.

חיים  , נכנס אדם אחד אל רביצרפת ורוסיה בימי מלחמת
לקנות צרכי מלחמה  לכאן מרחוקבאתי  מוולוז׳ין ואמר לו:

בשביל ממשלתנו, הצלחתי לקנות הכל בסביבה זו, ואני 
מתכונן לחזור לעירי ולמשפחתי, אבל נשאר בידי סכום 
קרוב לאלף רובל, ומפחד אני להוליך את הכסף איתי, 

ואין לי אל מי  משום שהדרכים בחזקת סכנה. זר אני פה
לפנות. הריני פונה אפוא אל אדוני הרב, ומבקש ממנו לקבל 
את הכסף מידי בתורת פיקדון עד שתשקוט המלחמה. 
הריני מרשה לאדוני הרב להשתמש בכספי לצרכי הישיבה, 
עד שאבוא לתבוע את פקדוני. לקח רבי חיים מידו את 
הכסף, ובעל הפיקדון נפרד ממנו בברכת שלום. מצב 

יבה בימי המלחמה היה דחוק מאד, ורבי חיים שמח היש
מאד על הפיקדון הזה, שהוציאו תיכף לצרכי כלכלת 
התלמידים והחזקת ישיבתו. עברו מספר שנים, ובעל 
הפיקדון בא לוולוז׳ין, נכנס אל גזבר הישיבה, וביקש ממנו 
את כסף פקדונו. הגזבר מיהר לבוא לביתו של רבי חיים, 

רבי! זה שהפקיד את כספו אצלנו  ואמר לו מתוך בהלה:
לפני שלוש שנים בערך, בא עתה ותובע את פקדונו, וקופת 
הישיבה כמעט ריקה. למה אתה נבהל כל כך? אמר רבי 
חיים לגזבר, לך אמור למפקיד, שיבוא לפנות ערב ויקבל את 

מהיכן ימצא פקדונו. שמעו בני ביתו של רבי חיים ותמהו: 
ם ישב לו כל אותו היום במנוחה אבל רבי חיי כסף לעת ערב,

נכנס אליו אחד מפקידי הרוזן של  אחה''צועסק בתורה. 
וולוז׳ין, ואמר לו: לאדוני הרוזן יש אלף רובל בשטרי 
המדינה ורצונו להחליפם בדינרי זהב. הוא יודע כי הראבי׳ 
של וולוז׳ין מקבל דינרי זהב מקרוב ומרחוק, ומשום כך 

ום אלף רובל למסרם לידו, שלח אותי עם שטרי הכסף בסכ
על מנת להחזיר לו במשך הזמן דינרי זהב תמורתם. ולפנות 
ערב החזיר רבי חיים לבעל הפיקדון את הכסף שהפקיד 

 בידו לפני שלוש שנים.
התרחש ושאירע אצל רבי יהודה צדקה  המעשה דלהלן

בירושלים, כאשר האירועים הביטחוניים סביב מלחמת 
ר, עד שנוצר מצב ית נוראה בעתש"ח גרמו למצוקה כלכלי

שלמשפחות רבות ממש לא היה מה לאכול. פעם, לפני שבת, 
לא היה במטבחה של הרבנית צדקה ולו מאכל אחד על מנת 
להכינו לסעודות השבת. בבית היה רק קצת אורז, אותו 
ייחדה הרבנית למאכל עבור הילדים ביום ראשון. אבל, 

הורה לאשתו  כאשר שמע הגר"י צדקה שיש בבית אורז,
להכין מהאורז הזה את מאכלי השבת. הרבנית הופתעה, 
ושאלה את בעלה, ומה יהיה עם מאכלי הילדים ביום 
ראשון? האם הינך רוצה לסמוך על הנס, ולחשוב שיפול לנו 
מאכל מן השמים? והגר"י צדקה השיב: כן, אל תדאגי. יפול 
לנו מהשמים. בני המשפחה אכלו את האורז בשבת, 
כשראש המשפחה נוסך בהם בטחון בה׳ יתברך, ומבקש 
מהם לא לדאוג על המאכלים של ימי החול. והנה, בשעות 
הבוקר המוקדמות של יום ראשון, אירע הנס. אורח מבגדד 
הגיע אל הגר"י צדקה, והביא איתו שק מלא בכל־טוב, 

ור אודות בח ידוע המעשה במאכלים טעימים, וגם באורז.
רבי אליהו לופיאן וביקש לצאת ללמוד מקצוע שבא לפני 

וכו', בתואנה שלאחר החתונה יצטרך לפרנסת ביתו וילדיו 
חקר המשגיח: ומי אמר שתתארס בקרוב, אולי תשאר  .וכו'

רווק ותוכל ללמוד בלי טרחה. נבהל הבחור והשיב, שבוטח 
להקשות, אך מי אמר בה' שימצא זווגו. המשיך הרב 

שהמשפחה תגדל ויהיו לך ילדים. נרעש הבחור והשיב, ה' 
יעזור ויהיו לי בנים, עוד המשיך המשגיח להקשות מי אמר 
שהמקצוע יהיה מבוקש הלוא הרבה מובטלים יש בשוק. 
ושוב התפלא הבחור למה לחשוב כך, ה' יעזור וכו'. חייך 

על הכל  המשגיח ואמר: ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר,
אתה אומר ה' יעזור, ה' יעזור שאתחתן, ה' יעזור שאזכה 
לבנים, ה' יעזור שתהיה פרנסה, אינך נזקק לעזור לו כלל, 
אם כן למה בעצם לימודי הפרנסה עצמה, אתה רוצה לעזור 

 להקב"ה, תלמד תורה והוא כבר יעזור לך גם בזה. 
מאיר מפרמישלאן להתלונן  רבישבא לפני  מסופר על יהודי

על חברו שפתח מולו עסק מתחרה, והוא מזיק לפרנסתו, 
שאל אותו הרב האם פעם נסעת בעגלה? ענה לו: ודאי 
פעמים רבות, הוסיף הרב ושאל האם הורדת פעם את הסוס 
לנהר לשתות, כן ענה האיש. שאל הרב ודאי שמת לב 

יון שכשהסוס שותה הוא בועט ברגליו הקדמיות, וזה מכ
שכשהסוס מוריד את ראשו לשתות, הוא רואה מולו את 
בבואתו וחושב שזה עוד סוס מתחרה שבא לגזול ממנו את 
המים ופוחד שלא יישארו מספיק מים לשניהם, מה הוא 
עושה? הוא בועט בארץ, כדי שהעפר יפול לנהר, המים 

 המשיך הרב ואמר: הסוס האחר יועכרו והסוס השני יעלם.
בדמיונו של הסוס, ולא זו בלבד: אלא  קיים רק בודאי

אפילו היה הסוס האחר קיים במציאות, היה מספיק מים 
בנהר לשניהם, ובזמן שהסוס מחליט לגרש את הסוס השני 
הוא מרוויח רק דבר אחד, שבמקום מים זכים וצלולים, 
הוא שותה מים עכורים מלאים בעפר ובוץ, מיד הבין אותו 

כתב החזון  בע עוד את חברו.יהודי את מוסר ההשכל ולא ת
איש בספרו אמונה ובטחון. מידת הביטחון קניין הלב, 
ומטבע הבוטח באמת בהצנע לכת ולא ישמעו מפיו כי הוא 
מהבוטחים, וגם בלבו הוא נאנח על חסרון ביטחונו ומיעוט 

וה עמו ביטחון ועוצמה בו שלמותו בזה, ורק למעשה תלו
לא ייחת אם רעהו פותח חנות, ישתדל עוד לעזור יתברך. 

. ובה לעשות עבורו ולשקוד על תקנתולרעהו לתקנו בעצה ט
וכמה מן הקדושה מוסיף בעולם לראות איש עושה חסד עם 

יתברך,  המתעתד להתחרות עמו ומוסיף תהילה ליראיוזה 
יוסף מלוקט מתוך דברי חיים לרבי אשריו ואשרי דורו. 

   .הספר אוצר פנינים ועובדות להרב גרשוניוים אליהו יח



 ידיעות חשובות וכן דברים מגדולי ישראל ערוך בדרך של שו''ת
 ?היכן רמוז האיסור לדבר בשעת התפילה בפרשתנו שאלה:
הפסוק 'ה' ילחם לכם ואתם  בפרשת השבוע מובאה: תשוב

תחרישון' עת עמדו בני ישראל במצב הנואש ביותר, כאשר 
חומות בלתי עבירות סגרו עליהם מכל עבר, וכבר החלו 
קולות של ייאוש להישמע במחנה, הופיע לפתע משה 
כמלאך מושיע, מרעיף עליהם טללי נוחם ותקווה: אל 

ד' יילחם לכם ואתם  ...'שועת דתיראו! התייצבו וראו את י
תחרישו, אומרים חז''ל שיש כאן רמז גדול לאיסור החמור 
בדיבור בשעת התפילה ולישועה הגדולה שצומחת כשלא 
משוחחים בזמן התפילה: והיינו 'ה' ילחם לכם', מתי? 
כש'ואתם תחרישון', היינו לא תשוחחו שיחת חולין בבית 

כשעומד השטן לקטרג עוד מובא בחז''ל שבכל יום . כנסת
על ישראל דוחה הקב"ה את דבריו, אם אומר השטן 'גנבים 
הם', אומר לו הקב"ה: צא וראה כמה אלפי גנבים יש אצל 

אמנם גם לשטן ישנה  .אומות העולם, וכן כל כיוצא בזה
טענה אחת הנותרת ללא מענה, שכאשר טוען הוא שישראל 

ילה, מזלזלים בכבוד בית הכנסת ומשוחחים בשעת התפ
שוב לא ניתן להפנותו לגוים, שכן אדרבה, הם בבית יראתם 

דברי חז"ל  .באמת נוהגים בכבוד ונזהרים משיחה בטילה
אלו, כותב ה'חידת שמשון', נרמזו בלשון הפסוק: "ה' 

אם רוצים בני ישראל שהקב"ה יילחם  – "יילחם לכם
עבורם כנגד השטן וינצחו בכל טענותיו, עליהם לקיים 

שון ולא לשוחח בבית הכנסת, כך לא תיוותר ואתם תחרי
 .ולו טענה אחת של השטן ללא מענה

במרה  בפרשה מובאים כמה פעמים ענייני נסיון.שאלה: 
כתוב שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, ובפרשת המן 
מוזכר שהקב''ה בדק למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. מה 

עמים בחז''ל מובא הרבה פ  תשובה:מטרת הנסיונות? 
שלפעמים מגיע לאדם עונש גדול ומלאכי חבלה רוצים 
להזיקו ובאים מליצי יושר ומבקשים למנוע הנזק ובב''ד 
מכריעים לחובה ואז המליצי יושר מבקשים רחמים 
ומבקשים שיעמידו אותו בנסיון והיה אם יעמוד יזכה 
להינצל ואם לא אז ר''ל יענש. וכן להפך, הרבה פעמים אדם 

ו בני חיי ומזוני ומבקש הרבה מהקב''ה רוצה ישועה א
וכיוון שלא מגיע לו אומר הקב''ה אני אנסה אותו באיזה 
נסיון אם יעמוד בזה אז הוא יקבל את השפע, כי ברגע זה 
שהתגבר ועמד בנסיון נהיו לו המון זכויות, אך אם לא 
יתגבר אז ימשיך להיות במצב שלא מגיע לו. לכן כל פעם 

של כעס, או דיבור אסור, וכן וויתור שיש לנו איזה נסיון 
גדול, או כל ניסיון אחר, עלינו להתאמץ ולוותר בכל הכוח 

 כי עי''כ נרוויח לנצח נצחים. 
ידוע מה שאמרו חז''ל קשה זיווגו ופרנסתו של אדם שאלה: 

י''ל שבקריעת ים תשובה:  כקריעת ים סוף. מה הדמיון.
ורה, סוף היה מצב שהים היה מקדימה, ומצרים מאח

ומדבר עם חיות בצדדים, וישראל עמדו חסרי אונים. גם 
כשהתפללו לקב''ה, הם התפללו למשל שיוכלו להתמודד 
עם תנאי המדבר, כמו נח שהתמודד עם אלפי בעלי חיים 
בתיבה, או שכל המצרים ימותו כמו במכת בכורות 
שהבכורות מתו. אך בדמיון הכי פרוע הם לא חשבו שייבקע 

ודה שרואים גם בזיווגים וגם בפרנסה. איך הים. וזאת הנק
שעל הכל חשבו אבל בכזו צורה לא חלמו לעולם שתפתר 
הצרה. והתוצאה מגיעה רק כשנשענים על הקב''ה ובוכים 

ואין לנו להתייאש כלל בשום מצב כי תמיד לו מלב נשבר. 
 לקב''ה יש פתרון שלא חשבנו עליו כלל. 

בת שירה נתינת מנהג התקבל בתפוצות ישראל בששאלה: 
טעמו של  מה. אוכל לציפורים, והמג''א הזכיר מנהג זה

כיוון שהציפורים אמרו שירה ביחד עם  תשובה:מנהג זה? 
ישראל על שפת הים, לכן משלמים להם באוכל שניתן להם 
בשבת שירה. ועוד כשהקב''ה אמר שלא יהיה מן בשבת, 

ה, באו דתן ואבירם ורצו לחלל ש"ש ע''י שפזרו מן במחנ
והציפורים קידשו ש''ש ואכלו מהר את המן שזרקו דו''א 
ובשכר זה מביאים להם אוכל. וצריך להביא כאן את דברי 

לתת להם אוכל  אסורהמג''א שבעלי חיים שאינם שלי 
בשבת, אלא משאירים להם אוכל לפני כניסת השבת 
ולמחרת הם ניזונים ממנו. ורבי חיים פלאג'י הביא ברוח 

ג לאוכל לחיות (לא דווקא לשבת זו) זה חיים שמי שדוא
סגולה לישועה ולרפו''ש, כי כל המרחם על הבריות 

 מרחמים עליו מהשמים.
בי חיים ראיתא בפרשתנו 'כי אני ה' רופאך', ידוע ששאלה: 

סגולות מיוחדות בענייני רפואה, מה היה נותן קניבסקי 
רבי חיים אומר כשאדם צריך ללכת לרופא  תשובה:הם? 

ולך עובר על 'ונשמרתם'. ואומר רבי חיים מלבד ולא ה
ההשתדלות הטבעית יעשה גם סגולה וכדלהלן: כיוון 
שכתוב בעירובין חש בראשו ומפרטים שם כל האיברים ועל 
כולם כתוב יעסוק בתורה, לכן על כל מיחוש שיש באבר 
מגופו יעסוק בתורה מאותו העניין. כגון בעייה ברגל ילמד 

ק כיצד הרגל, ויש לזה רמז בתורה יד הלכות רגלים או פר
ביד רגל ברגל, וכן לכל עניין הסגולה היא ללמוד מהעניין. 
וידוע שיש לזה ג''כ קבלה מכתבי האר''י. ורבי יהודה אסאד 
הביא סגולה לשנות את מיטת החולה מחדר לחדר, או 

 באותו חדר במיטה אחרת ואז גז''ד יתהפך לטובה. 
הוא עייף חסר חשק אדיר כשכשאדם מגיע ללימוד  שאלה:

הדרך אשר  מה ,אין לו כח כלל להתחיל לשקוע בלימוד
חז''ל  תשובה:יעשה למען יוכל ללמוד בריכוז ובהתמדה? 

אומרים פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח 
כפתחו של אולם, והיינו שעל האדם באותו הרגע מוטל 
לעשות מה שיכול מבחינתו ובכוחות שיש לו כעת והיינו 
לפתוח את הגמ' ולנסות מה שיכול, ואז הקב''ה נותן לו 

שצריך זה שאתה  מה. כוחות אדירים שלא היה לו כלל
 הפתח הראשוני.  תפתח את

 תשובה:איזה מידה מצמיחה להיות אדם גדול? שאלה: 
איתא בפרשתנו ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא 
הלחם בעמלק מחר. אומרים בעלי המוסר שיש להילחם 

מחר לדחות הדבר ולומר , והיינו מחרביצה''ר עמלק הנקרא 
יד בלי אעשה ד''ז. וצריך לעשות כל עניין שעושה בזריזות מ

 לדחות.
למה לא כדאי לצאת באמצע התפילה, או לעשות שאלה: 

 איזה פעולה שהיא נגד רצון ה' בשביל להרווויח כסף?
בפרשתנו מסופר שיש כאלו שהתחכמו והשאירו תשובה: 

את המן למחר, מה קרה בסוף, התמלא תולעים. אומר 
הח''ח אדם חושב שאם הוא יעשה מעשה מסויים נגד רצון 

התפילה הוא ירוויח כסף, וכן אם הוא ישקר ה' קודם 
באיזה עניין, או ייצא יותר מוקדם מהתפילה, או ירמה 
בשביל להרוויח הוא ירוויח. אין כזה דבר, אומר הח''ח, מי 
שעושה דברים נגד רצון ה' האם יש צד בעולם שירוויח?? 

 הרי הקב''ה הוא זן ומפרנס, לכן הכי טוב ללכת ביושר. 
מים אדם צריך לעשות משהו ודבר זה פוגע הרבה פעשאלה: 

בכל מיני אנשים, ואין הוא יכול לומר להם את הטעם שהוא 
 תשובה:עושה ד''ז והשני נפגע וכדו' מה על האדם לעשות? 

רבי חיים קניבסקי אמר לי פעם 'כשעושים מה שצריך אין 
ממה לחשוש' ולא צריך לחשוש כי כשזה רצון ה' לא צריך 

 להצטער.
ימים הקרים האם יפתח חלונות בביתו, או יסגור ב שאלה:

מובא בקצשו'ע שאדם צריך לגור  תשובה:כדי שלא יצטנן? 
במקום מאוורר ועי''ז יזכה לאריכות ימים, וכן כשקר 
ויכול, כדאי להשתדל לישון עם חלון פתוח אפי' טיפה, 
ובחורף כשקר מידי ואין לו חימום מספיק, ישאיר לכה''פ 

ו במטבח כדי שהבית יתאוורר, וכשיוכל חלון בחדר אחר א
יאוורר יותר את הבית, והדברים אמורים בפרט כשיש בבית 
מישהו חולה אז כדאי לאוורר לפחות פעם ביום את חדרו 
של החולה ואז שיהיה בחדר אחר כדי שלא יצטנן, כי אם 

 את הבית הוא מתמלא בחיידקים. יםלא מאוורר
גדול שכבר למעלה  פיגוע רצחני ה היהשעבר תבשבשאלה: 

 רמעשר שנים לא היה כדבר הזה בישראל, מה עלינו להתעור
מדרכי הרמב''ם בהלכות תענית כותב  תשובה:? מכך

התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו לה ויריעו, יידעו 
הכול שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן, ככתוב "עוונותיכם 

רה הטו אלה לכם", וזה הוא שיגרום להם להסיר הצ
מעליהם. אבל אם לא יזעקו, ולא יריעו, אלא יאמרו "דבר 
זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקרה נקרית", הרי זו 
דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, 

. ותוסיף הצרה צרות אחרות. "שובה ישראל עד ה' אלקיך"
צרות ובפרט שאנו קרובים לחלל זה בא  רותשקוכובוודאי 

ר אלינו וכל אדם יודע באיזה דברים הוא לא מספיק לדב
עושה רצון ה' ובזה הוא חייב להתחזק כי אחרת הוא נקרא 

 אכזרי ורח''ל. 
אחד הבתי חולים המופרסמים בארץ ובעולם  שאלה:

מי הוא נבנה ומתי?  ע''י. היהודי הוא בית חולים שערי צדק
המרכז הרפואי שערי צדק הוא בית חולים  תשובה:

 שנים 121השבוע לפני י"ט בשבט תרס"ב -בירושלים. נחנך ב
משה הרב שנה היה ד"ר  45מייסדו ומנהלו הראשון במשך 

משה  ד"ר. שהיה תלמידו של רבי יוסף חיים זוננפלד, וולך
היה רווק כל חייו, שהתגורר בבנין בית החולים, היה וולך, 

 המאפיין. המשוכלל ביותר באותם ימיםזה בית חולים 
. הג הכל ע''פ הלכהנוהמיוחד של בית החולים שהוא 

שבת ככל האפשר ואף כבר  על שמירת מקפידים בו
 עד. מתחילתו התקינו בו גנרטור לשימוש החשמל בשבת

המטבח המוסדי הוא ברמת כשרות למהדרין היום 
ומשתמשים בו במוצרים עם הכשר הבד"צ של העדה 

מתחילת הקמתו שימשו בו רבנים וגדולי  ית בלבד.החרד
 ביה''ח.כיום משמש רבי אשר וויס כרב הפוסק ותורה 

? הםאיזה דברים בריאים רצוי לאכול ולהרבות ב שאלה:
עדיף חתיכות גסות וכמה שיותר סוגי (סלט ירקות תשובה: 

עדיף (ביצה או קשה או חביתה מטוגנת  );ירקות בריאים
גנים בשמן עדיף שמן זית טוב, או טמ אם )וםרק אחת בי

. מרק); מרגרינה מאוד לא בריא(מקסימום שמן קנולה, 
 ,מרק ולא אבקת( ועשבי תיבול במרק תבליניםלשים  כדאי

 לחם מקמח מלא. וכמובן); לא בריאים כלל דברים שמכילה
לקראת איך ניתן לכלכל את הבית באופן ראוי שאלה: 

לגרום  ובאים, בליהפורים והפסח הממשמשים 
הן  ההוצאות סחבפפורים וכידוע ב תשובה:להתנגשויות? 

כדאי . עיניו בראשו ולכן, החכם. הרגיל והסטנדרט מעל
מכובדת עם בני הבית, לחשב מה  לשבת מראש בצורה

 למי ;נימום הנדרש, ומה המקסימום שאפשר להוציאיהמ
זה  בל יעבור, ולמיוייבים לשלוח משלוח מנות וזה יהרג ומח

וכן על זה הדרך לתכנן מראש גם בעלמא,  רק בגדר הידור
את ההוצאות לקראת פסח, מה חשוב מאוד, מה פחות 

והחלטות של  מחשבות. חשוב, ועל מה אפשר בכלל לוותר
 .הרגע האחרון, גורמות הוצאות גדולות בלתי צפויות

ומתנהג או בחור שמתחצף  כיצד ניתן לדעת אם ילד שאלה:
התנהגותו או שהוא חוצפן בטבעו  ארץ, האםבחוסר דרך 

של חוצפה וחוסר בסיסית  החצופה לא מלמדת על בעייה 
ארץ והוא  ךכשהוא רגוע יש לו דר אם תשובה:? דרך ארץ

כשהוא סוער ומתחצף זה לא נובע שכנוע, זה מלמד אותנו 
ממה שאין לו דרך ארץ, כי מי שהוא חצוף ומרדן הוא תמיד 

ולפעמים כשקצת נוברים רואים  .הכזה גם כשאין לו סיב

לפעמים יכול להיות שרומסים  ,ורשיש משהו שעומד מאח
והדבר שהכי  ,ע"י חבריו אויכול להיות ע"י רבותיו  וזהלו 

קשה לסבול לאדם זה שרומסים אותו, שהמסר שעולה 
וקשה לו להתמודד  ה כלום,וממה שעושים לו אתה לא שו

לרגש בלתי נשלט,  עם זה, וכאן זה לפעמים יכול להגיע
ובלי שהוא מרגיש  שהוא פשוט נלחם על הכבוד של עצמו,

שרדות וקיום לכל הכיוונים, עד כדי יהוא שולח חיצים של ה
ובמקרה כזה  רבותיווהוריו שזה גובל בחוצפה גם כלפי 
 .שלא ירגיש שרומסים אותו, צריך לטפל בהתנהגות כלפיו

את הטעם בלימוד?  עלול לגרום לצעירים לאבד מה שאלה:
 כשבחור בישיבה קטנה לומד בצורה עצמאיתתשובה: 

 מזיק לעצמו, כימהראשונים ועד אחרוני אחרונים, הוא 
לילד בגיל הזה וכן לבחור צעיר אין האפשרויות והיכולות 

להבין סברות דקות ויסודות של רבותינו האחרונים וכדו',  
וגיא איך ועל הדרך גם מאבדים את הלימוד הבסיסי של הס

את הזמן עם  עלינו למצוא  .שאבותינו ואבות אבותינו למדו
הילד ועם הבחור לתת לו טעם בתוס', לתת לו גישמאק 

גמ', להסביר לו מה הקושיא ומה התירוץ, מה הבסוגיית 
כמובן שהדבר צריך להיעשות  . נשתנה בין הקושיא לתירוץ

 והוא ,בחכמה, לתת לבחור את האפשרות להביע ולהתבטא
יאחז מעצמו שחסר לו בבסיס ויבין מעצמו היכן צריך 

 להשקיע.
להימנע מלקרוא בשבת: א.  יש. רעיונות ששלחו השבוע

בקשר לשאלה על גדילת שיער, לאבא שלי היה ממש 
קרחת, וכאשר נשרף מהשמש שם משחה נגד כוויות 
לריפוי העור והשיער צמח! (מסתבר שזה משחה 

לתי כמו עוד רבים במשך אני סב. ב. .)Eשמכילה ויטמין 
בס"ד מצאתי פתרון יעיל מכאבים עזים בבטן ושנים 

ומהיר: לשכב על צד שמאל במנוחה מוחלטת כדקה, 
לאחמ"כ על צד ימין כדקה, וחוזר חלילה לפי הצורך. 

דקות הכאבים נעלמים כמעט לחלוטין!  2-ע"פ רוב תוך כ
יש לנו עצה כיצד לנקות ניילון של עגלה . ג. לבריאות!

יש לכבס בכביסה עדינה במכונה עם עוד  (של גשם):
 וזה יוצא שקוף, נקי ומבריק כמו חדש. -בגדים/ מגבות 

וחייבים עם בגדים נוספים במכונה ולא  מנסיון שלנו!
לגבי גומי שהתכווץ, לגהץ ד.  לבד, כי אז זה לא מתנקה.

בחום חזק תוך כדי מתיחה, וכך ממיס קצת ומרחיב את 
יימס  ות בזהירות ובשלבים כדי שלאהגומי. צריך לעש

עצה להרחבת הגומי: עוד כתבו:  יתרחב יותר מדי. או
גזירה קטנה של כמחצית מגובהו של  -לעשות 'פיקים' 

בכמה מקומות בגומי, זה משחרר קלות את   -הגומי
יקף. זה תקף גם לגרביון או כל בגד עם סיומת גומי הה

מושחל בתוך  וגם אם הגומי (קצה שרוול וכד') בהצלחה.
עושים פתח קטן בחלק הפנימי של  -תעלה בראש הבגד 

הבגד ושולפים את הגומי עושים 'פיקים' ומותחים 
לגבי נסיגת חניכיים יש ה.  גומי נכנס בחזרה.הבחזרה ו

 FOREVER BRIGHTפתרון לזה משחת שיניים בשם 
 בטלפון אבל אפשר להשיג ה בחנויותאות אמנם אין

 -אבקת הכביסה שנשארת במגירה  לגביו. . 0548454779
או לשים פחות אבקה או להוסיף שטיפה נוספת 

דק'  10-15בתוכנית הכביסה (מאריך את התוכנית בכ
ומוציא את הכביסה, בעיקר הכהה, נקיה יותר ובלי 

בענין עיצה  ז.. עקבות של אבקת כביסה או מרכך)
ם אצל איציק -בבני ברק רחוב י למילוי לשיער דליל 

הטלפון שלו:  יתן להשיג פתרון מעולה לכך.הספר נ
טיפ למניעת בכי מבצל, לשים את הבצל  ח.. 0507522889

לגבי חולצות חפתים  ט.דק'.  20בקליפתו בהקפאה 
שרוצים ללובשם בימי חול אולם הסרח העודף מהשרוול 
מונע לעשות כך. מה עושים? פשוט וקל מקפלים את 

על התפר של  הסרח העודף כאילו יש חפתים ותופרים
החולצה. יש לשים לב לא לתפור כשהבד משוטח על 
המכונה אלא מעוגל כמו השרוול כדי שלא יווצרו 
כיווצים. ולאחמ"כ או לפני כן תופרים תיקתקים. עדיף 
 שקופים כי ברזל עלול להוציא צבע חלודה על החולצה.

לעצור שיעול מתמשך, קונים פשתן טחון [אפשר  י.
ירת פיצוחים ולבקש מהמוכר למצוא בחנויות למכ

כפות עם שוקו, חלב,  3או  2לטחון במקום] מערבים 
אשל, מעדן, וכדו' ואוכלים או שותים... השיעול מפסיק 
אחר זמן קצר ואם לא עזר אפשר לחזור על זה כמה 

להסרת כתמי דיו,  יא.פעמים...  תוצאות מדהימות. 
פשף שניות] מהבגדים,  לש 3לורדים, ודבק [אפילו דבק 

את הכתמים במעט אלכוהול ולכבס כרגיל במכונת 
להוריד לק [אפילו צבעוני] מבגד, אפשר על  יב.כביסה. 

איך אפשר להוציא דבק ביג מבגדים? לגרד  יג.ידי טינר. 
להגברת  יד.את הדבק בעזרת השפיץ הרותח של המגהץ. 

אפקט המרכך יש להוסיף מעט "חומץ" בתא המרכך. 
"אבקת אפיה" לתא האבקה של  הוספת שתי שקיות טו.

מאוד.  המכונת כביסה לפני כיבוס "כביסה לבנה" מועיל
לגבי כתמים אפורים על הבגדים לאחר הכביסה,  טז.

אצלנו זה נגרם מכתם של פרי אדום (לאחר הכביסה 
 נהפך לאפור) הכתם יורד לאחר חשיפת הכתם לשמש.

אדם ברך להתעטף בציצית על טלית גדול  שאלה לעיון:
דיבר לפני שהתעטף האם חייב לחזור כדין כל הפסק בין ו

ברכה לעשיה או שלא מכיוון שהברכה ג'כ מועילה עבור 
ונראה של'צ לברך. מתוך מים  .הטלית קטן שכבר חבוש בזה

 חיים לרב דינר בשם ר''א גנחובסקי.



הלכות
הביא שנוהגים  טו בשבט: במשנ''ב סימן קלא ס''ק לא'.

האשכנזים להרבות באכילת פירות בטו בשבט, ובכף החיים 
הביא שגם בהרבה קהילות הספרדים נהגו כן. ויש שנהגו לברך 
שהחיינו על פרי חדש בטו בשבט. יש מגדולי ישראל שנזהרו 
הרבה במנהג זה ונוהגים להרבות בכל סוגי הפירות ובעיקר מז' 

ן מצאנו אצל כל גדולי מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל (כ
ישראל מעדת החסידים), אך יש גם רבים מגדולי ישראל שלא 
נהגו לאכול רק פרי אחד או שניים (כך נהג הרב שטינמן, וכן 
נהג כל השנים רבי חיים קניבסקי, ובשנים האחרונות היו 
מביאים לפני רבי חיים קניבסקי כל סוגי הפירות שיוכל לטעום 

ובא במשנ''ב רכה יט) איתא שיש עניין מכל דבר) ובירושלמי (ה
לטעום מכל סוגי הפירות שברא הקב''ה בעולמו (אמנם זה לא 

כי יש הכל  ,טו בשבט, אך בטו בשבט זה הזדמנות מדובר על
בחנויות ונהגו להרבות בו בפירות). ויש הנוהגים לאכול טו מיני 
פירות ואומרים טו שיר המעלות (ר''ח פלאג'י). ויש שנהגו 

ד מסכת ראש השנה דף יד: ורמב''ם הלכות מעשר. והכל ללמו
בשביל שנזכור שהוא ראש השנה לאילן והיינו שאין מעשרין 
ממה שנחנט קודם טו בשבט ע''מ שנחנט לאחר טו בשבט, ויש 
שנהגו להתפלל שיתברכו פירות האילן, וה'בני יששכר' כתב 

 שיש להתפלל בזמן זה על אתרוג מהודר, ויש שחלקו ע''ז.  
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 העץ ופרי האדמה וחביב לפניו האדמה יברך על החביב:

 אין דין של חביב אלא שבעת המינים עדיף.ובברכותיהם שוות 
דרגה שנייה שלם. דרגה שלישית חביב. דרגה רביעית גדול. 

פת שבעת המינים עדיף. ב. פת שלימה. ג. נקיה. ד.  ובפת:
גדולה. שבעת המינים קודם לפרי שמברך עליו חביבה. ה. 

בסדר האכילה את הענבים לפני  ולעניין להקדיםשהחיינו. 
שאר המינים וכו' לאחר שכבר בירך על החביב, נחלקו בזה 

  החת''ס והתורת חיים.
קצת מהלכות תחומין, בסיסי. בפרשת השבוע 

(פט"ז פכ"ט) כתוב 'שבו איש תחתיו, אל יצא איש 
 השביעי'. ממקומו ביום

מטר לשיטת רבי חיים  960שיעור תחום שבת במטרים הוא:  א.
מטר לשיטת החזון איש, יש לשים לב שלא  1,140-נאה, וכ

דקות כבר  10-מדובר במרחק גדול, אלא בהליכה מהירה של כ
 אדם יכול לצאת מחוץ לתחום שבת.

איסור יציאה מחוץ לתחום הוא בין בשבת ובין ביום טוב,  ב.
ולכן בכל מקרה שיוצאים בשבת או יו"ט מהעיר לעיר סמוכה 
או לבית חולים וכדו', וכן כשנוסעים לנופש ויוצאים לטיול קצר 
מחוץ למושב צריך זהירות רבה לא להכשל ח"ו בחילול שבת 

 באיסור יציאה מחוץ לתחום.
תוך עיר או מושב [שאין בתוכו שטח ריק כאשר אדם שובת ב ג.

מטר], נחשבים כל העיר והמושב  33-40-מבתים העולה על כ
כמו 'ארבע אמות', ומתחילים למדוד את האלפיים אמה לכל 

 צד מהקצה של הבית האחרון של המושב.
גם כשהולך לישוב סמוך, אסור לו להתרחק יותר מאלפיים  ד.

בת, ואף שאלפיים אמה אמה מקצה הישוב ששבת בו בכניסת ש
של תחומו הסתיימו באמצע הישוב שהולך אליו אין זה מתיר 
ללכת בכל הישוב, רבים טועים בהלכה זו שסבורים שאם נכנסו 
בהיתר לעיר סמוכה מותר להם ללכת בכולה, וזה אינו נכון 
כאמור שצריך לעצור בסוף האלפיים אמה ואפי' באמצע בית, 

מונאים הסמוך לקרית ספר, ולדוגמא אדם השובת בישוב חש
ורוצה ללכת לעיר קרית ספר, האלפיים אמה שלו מסתיימים 
לאחר כמה רחובות מהכניסה לעיר קרית ספר, ומותר לו 
להכנס לקרית ספר וללכת רק לרחובות אלו, ואסור לו להמשיך 
ולהכנס בתוך קרית ספר מעבר לאלפיים אמה מישוב 

 חשמונאים.
ביתה במקום בו הוא עומד באופן הרגיל אדם קונה ש ה.

בכניסת השבת או בביתו, בדין 'עירוב תחומין' התחדש 
שבאפשרות האדם להעתיק את מקום שביתתו ולהעבירה 
מהמקום שבו הוא שוהה בכניסת שבת או מביתו ולקובעה 
במקום אחר, וזה על ידי שמניח מזון בכמות מסויימת 
 כשהמזון מחשיבו שמתגורר באותו המקום בכניסת שבת

 (שו"ע סימן תח, א).
לצורך עשיית 'עירוב תחומין' יש להניח במקום בו רוצים ו. 

לשבות מזון בשיעור שתי סעודות. שיעור שתי סעודות משתנה 
לפי סוג המאכל אותו מניחים לעירוב, ולדוגמא, אם מניח 'פת' 

ביצים (כשליש  8או שאר מיני מאפה לעירוב תחומין, שיעורו 
ב גם בשמן זית, או שמן קנולה, חומץ כיכר לחם), ניתן לער

סינטטי כיון שהם ראוים לטבל ירק המשמש למזון ב' סעודות 
סמ"ק  150(שו"ע סימן שפו, ו), ויש להניח שיעור רביעית שזה 

 סמ"ק לשיטת רבי חיים נאה. 86.4לשיטת החזו"א, ו 
כמות המאכל הנ"ל הנדרשת לעירוב תחומין היא עבור אדם  ז.

ן שמניח עירוב תחומין עבור כמה אנשים (אף אחד בלבד, באופ
עבור אשתו וילדיו) יש לו להניח שיעור זה עבור כל אחד ואחד 
מההולכים. לדוגמא, אם הולכים ארבעה אנשים ומניח עבורם 

רביעיות  4עירוב תחומין, יש לו להניח שמן או חומץ בשיעור 
סמ"ק לשיעור חזו"א, המאכל צריך להיות קנוי ע"פ  600שזה 

 דיני הקניינים לאדם שעבורו מיועד העירוב.
שנים הוקם על ידי גדולי הרבנים שליט"א ארגון  9-לפני כ

'ערבתם' העוסק במסירות בבירור המציאות ומדידת תחום 
שבת של הערים ובתי החולים ברחבי הארץ, ניתן לקבל אצלם 
מידע מציאותי והלכתי בכל הנוגע לתחום שבת והליכה ממקום 

להרשם לעירובי תחומין שהונחו על ידם ברחבי  למקום, וכן
הארץ [ההרשמה לעירוב היא לצורך ההקנאה, ואינה כרוכה 

 .0722-722-909בתשלום], מספר הטלפון של הארגון הוא 

חידות
כמו מה ירדו  ב: א.–חידות שינון הפרשה ע''פ סדר הא

 ג.שר. במה היה חסר לבני ישראל במן?  ב.בן. אבמצולות? 
ה' אמר למשה אל תצעק אלי?  ד.ולגולת. גהעומר היה לכל? 

העמוד שנסע לפני ישראל היה  ה.בר אל בני ישראל ויסעו. ד
 ז.יבאש. ומה קרה למן שהשאירו עד הבוקר?  ו.אש. העמוד? 

למה נהפכו  ח.קני ישראל. זמי הלך עם משה להכות בצור? 
בעו טמה קרה למצרים?  ט.ומה. חהמים בקריעת ים סוף ל? 

איזה אדם שאינו בין החיים נלקח ביציאת מצרים?  י.בים. 
ת חיצפיכטעמו של המן?  כ.וסף. ויקח משה את עצמות יוסף. י

איזה לחם לקטו ביום השישי?  מ.בן. לצבע המן?  ל.בדבש. 
 ע.וס ורכבו. סמי רמה בים?  ס.חשון. נקפץ ראשון?  נ.שנה.  מ

מוד ענן ועמוד אש. ע, מי ליווה את בני ישראל לכל אורך המדבר
פיחית צטעם המן?  צ.לשתים. פאיזה ארץ לא הלכו דרכה?  פ.

מה  ר.דים. קאיזה רוח הייתה בצאתם ממצרים?  ק.בדבש. 
כמה ימים הלכו  ש.דפו אחרי בני ישראל. רעשו המצרים? 

איזה כלי נגינה מובא  ת.לושת ימים. שבמדבר ולא מצאו מים? 
 וף. תבפרשה? 

מתוך ספרו הגדול של המרצה חידון ידע מקיף בפרשת בשלח 
פרשת  8: א. הדגול והעניו רבי יאיר נוסבכר שליט'א מרכסים

ג.  אותיות בלבד? 2מילים רצופות שכל מילה בת  5ב.  בפרשה?
ד.  ?פעמים בפרשה 3, שתי מילים זהות המקיפות מילה אחרת

בשני  ונהשתי מילים צמודות בעלות אותיות זהות ומשמעות ש
בשני מקומות  מילה זהה צמודה כפולהה. ? מקומות שונים

פסוק המכיל ז. פעמים בפסוק אחד?  3אותה מילה ו.  ?שונים
 ?ארבעה בקעו את המים בתנ"ךח.  את כל אותיות האלף בית?

 כיצד פורים קשור לפרשהי.  ?שני מקרים ריפאו מיםט. 
 ?שמות ספרים בפרשהיא.  ?פעמים

ח (יג יז) במדבר (יד יא) וילך (יד יט) בהר (טו בשל א.: תשובות
כי יד  .ב. יז) בא (יז יב) אמר (טז ט) וישב (יז יב) ויקרא (יז טו)

דק מחוספס דק (טז יד) זה אל זה (יד כ)  ג.. ה (יז טו)-על כס י
. שם שם (טו כה) גאה גאה (טו כא)ד. . אחד ומזה אחד (יז יב)

היום ... היום ...היום  ו.. כא)יום יום (טז ה) בבקר בבקר (טז  ה.
זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו  ז.. (טז כה)

עמר לגלגלת מספר נפשותיכם איש לאשר באהלו תקחו" (טז 
משה ( יד כא) יהושע (יהושע ג י) אליהו (מלכים ב ב ח)  ח.. טז)

כה) אלישע (מלכים ב -משה (טו כד ט.. אלישע (מלכים ב ב יד)
טז) קוראים בפורים. פרשת המן -מלחמת עמלק (יז ח .י. ב יט)
עצמות יוסף. עמוד אש. יד רמה. מחנה ישראל.  יא.. טז)-(טז ד

שפת הים. מכון לשבטך. שבעים תמרים. לחם משנה.  שבת 
 היום. מלא העומר. 

מהי השעה השלמה שמופיעה א. חידות לשאול את הילדים: 
ת מאותה השעה נקבל מחצי 2-על השעון שאם נכפול אותה ב

איזה מאכל חלבי יש אותו בצבע לבן ובצבע  ב.שמראה השעון? 
למה יש  ה.איזה ארונות יש?  ד.איזה תנורים יש?  ג.צהוב? 
 מילים שמתחילות ב'חי'? ו.הכשר? 

 16:00בבוקר, אם נכפול אותה נקבל  8:00השעה א. תשובות: 
ית אפיה, אמבטיה, חימום, לאפ ג.גבינה.  ב. בצהרים. 4שזה 

ארון הברית. ארון קודש. ארון ספרים. ולהבדיל ארון  ד.מצות. 
בגדים, ארון אמבטיה, ארון הזזה, ארון פלסטיק, ארון עץ, 

לאוכל, לטלפון, למוצרים  ה.ארון מתכת, ארון לתפילין. 
הקשורים לאוכל כלים ח''פ מוצרים הקשורים לניקיון כמשחת 

טה, חינה, חילזון, חידה. חי .ושינים נייר טואלט סבון וכו'. 
 חיפושית, חינגה, חיבה, חידקל. 

ו' משמעויות למילה : חידון משמעויות מילים לפרשת בשלח
 נחם

"ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים" רש"י: נחם  נהג. -נחם 
"נחמתי כי  חשב מה לעשות. -נחם  נהגם (שמות יג יז). –

עשיתים" רש"י: חישבתי מה לעשות על אשר עשיתים. 
לשון  -נחם  "נחמו נחמו עמי" לשון נחמה. -נחם  (בראשית ו ז).

"ויהי בעת יחם הצאן" תרגום: בעידן דאתיחמא  ייחום.
(בראשית לא י) "הנחמים באלים" מצודת ציון: מלשון חמימה 

נית. "וינחמו בני חזר בו, שקל ש התחרט, -נחם  (ישעיהו נז ה).
 שם מושב -נחם  ישראל" רש"י: שבו לחשב (שופטים כא ו).

ליד בית שמש הקרוי ע"ש "נחם אבי קעילה הגרמי" (דברי 
 הימים א' ד יט).

המיועדים לאלו שיש להורים  הגיגים
 שלהם מזה תועלת

מהפכת ה'הפרדה המגדרית  ציון מתריע:-פרופ' מואב שונא
יא להורדת דירוג האשראי של במעיינות' של הרב גפני תב

ארה"ב ולחיסול ענף -ישראל ולפגיעה אנושה ביחסי ישראל
התיירות וההייטק וכתוצאה מכך לעלייה תלולה במחירי 
הפפריקה והנסיעה ברכבת ולהרחקת הסיכוי הריאלי להשגת 
שלום בר קיימא עם הפלשתינים ועם המורדים החות'ים 

הרוב הפשיסטי. כמו בתימן כתוצאה מאובדן משילות ועריצות 
כן היא מאיימת ישירות על בטחון המדינה ועל מערך השיווק 
של משק החלב וענף הלול בפריפריה ועל יכולתנו להשתלב 
כמדינה דמוקרטית נאורה בשווקים הרדומים המתעוררים 

ברחבת הבימה  900.000-די ובהפגנת ה-סי-אי-במדינות האו
 בתל אביב.

והבים לנשנש פופקורן ועוד לא א איך זה שכל כך הרבה אנשים
 המציאו משקה בטעם פופקורן?

הסכמה לפשרה בעניין הנבצרות  בלשכת היועמשית מביעים
 לנתניהו: נבצרות ברוטציה בין נתניהו ליריב לוין.

מה פירוש המשפט "אין לקחת יותר מעלון אחד בשום  חידה:
 מקום בלי אישור"?

להגנת בית המשפט הדורסני: השמנת שומרת  הפגנות השמאל
 על החתול.

רפורמה במפלס הכינרת, אני הייתי תומך  אם היו עושים
 בפסקת התגברות.

דע לפני מי אתה עומד גם כשאתה יושב. מתפלל יקר:

"מכשירי חשמל בחצי מחיר". התקשרתי מייד  ראיתי מודעה
יר? לבן אדם ושאלתי איזה מכשירי חשמל הוא מוכר בחצי מח

 והוא ענה: אני מעוניין לקנות בחצי מחיר, לא למכור.
לנופש פסח למהדרין. שמינית לחומרה. החלה ההרשמה

 סבא אני אדע מה זה מתל"צ. כשאני אהיה
למה כשאתה עובר במעבר חצייה תמיד אתה  שאלו ילד אחד:

קופץ? הוא ענה: בגלל שבלי לקפוץ קשה לי לדרוך רק על הלבן.
יש לי סוכר גבוה, ל שף שרגא ומודיע: בא אחד לאכול אצ

כולסטרול גבוה ולחץ דם גבוה. כמה עולה כאן ארוחה 
אין בעייה להתאים לך גם מחיר  -מתאימה למגבלות שלי? 

 גבוה כדי שתהיה מרוצה, עונה השרגא.
זה בחור שכל החברים מפרגנים לו,  השדכן לאבי המיועדת:

 יותר מהר".ומאחלים לו כל הזמן "הלוואי שתתחתן כמה ש
לוקח את העגלה האחרונה בסופר והולך  הרגע הזה שאתה

איתה אחורה, מרגיש לך כמו ביציאה מהכותל....
יש אבא שמעצבנים אותו. אין אבא עצבני,
.אני מתכונן לאכול טופי פירות בכל הטעמים לכבוד טו בשבט

השמנה, מדוע הלויתן שמן?  יםמים מונע ה ושתייתיאם שחי
פעילות גופנית מאריכה חיים, מדוע הארנבת שמקפצת כל  םא

שנים? אם אי פעילות מקצר ימים, מדוע הצב  5היום חיה רק 
 שנה? 450חי 

לכל מי שסיים את הש''ס והוא לא צם סתם כך, יה''ר  תודה:
שתמיד שיבוא לומר קידוש לבנה זה יהיה לו קרוב והוא יראה 

ת להקב''ה שהוא שתל את זה במיטבה. אני מרגיש חובה להודו
בעולמינו אחד מהמיוחדים שיש בקי בש''ס באופן לא רגיל, 
מסיים יום יום את ספר התהילים דמות שמחזקת את כל 

 רביהסביבה שלה מחשובי חסידי דארג ומהמיוחדים שבה 
יה''ר שימשיך לשמח את  שמואל צבי לייפניקר שליט"א

 העולם. 

היכן ניתן להשיג את העלון
צמוד לכניסה לתלמוד תורה כתב  את העלון בבני ברק: ניתן להשיג

מצד שמאל של הכניסה, בקופסה בפינה בחצר ברחוב  סופר
רחוב  ובביהמ''ד המרכזי מניין אברכים 'פרדס כץ'. 23סוקולוב 

בספריה  ובכולל 'מורשה ודעת' (בית כנסת הגדול),  9אבוחצירא 
רון למטה. בקומה ראשונה (חברון) בכניסה המערבית בקרטון בא

רבי וכן בשאר המקומות ואצל המפיצים הקבועים ובראשם 
טו 'א מיהמסר שהוא מוצ: משבחי הרב זר - ידידיה זר שליט''א

כך גם  ,אחרי הלילה מגיע הבוקר' טו בשבט'בששכמו  ,הוא 'בשבט
אין לקחת אור והישועה. ה ואם יש תקופות של חושך בסוף יבוא

כמו''כ ניתן להשיג את  אישור.יותר מעלון אחד בשום מקום ללא 
(לא כמות) החל מיום חמישי בערב בשעה  במודיעין עיליתהעלון 

כן . 49שרותי משרד רחוב רשב''י  –בכניסה לחנות ש.מ.ח.   7:36
אצל רבי שמחה שולמן שליט''א,  ניתן להשיג בהר יונה נוף הגליל

וא שזכה להתפלל במשך שנים עם סבו רבי בן ציון פלמן שליט''א וה
בישיבת כן ניתן להשיג בירושלים . הנכד שהכי משקף את דמותו

שחי בבטחון כל הזמן ומעולם לא דאג את דאגת מיר אצל האיש 
רבי דוד רוטשילד שליט''א או אצל האיש בעל לב הזהב,  המחר

שזכיתי לראות  הדמות של ישיבת מיר רבי אבי פרידנר שליט''א
בבית . בילי זכות גדולהאותו במיטבו בשבוע האחרון וזה היה בש

רבי נחום זכריש  שנותן צדקה יותר מכפי כוחואצל האיש  שמש
בישיבת מרן הגר"מ וכן שליט''א בבית הכנסת אור אליהו. 

ב'בית בוכריס'. ובבית בנתיבות רמה ג'.  7חבקוק הנביא  -שטרנבוך 
בישיבת מאור התלמוד, אצל הבחור החשוב ישי  ברחובותיצחק. 

רבי  האיש שלא אוכל כלום לפני התפילהאצל חם בירורוט נ''י. 
 בבית הכנסת זכרון אליהו.באופקים מיכאל גולדנברג שליט''א. 

בביהכ''נ שומרי אמונים ובביכ''נ קרעטשנף מיום שישי.  בקרית גת
בבית כנסת  באשדוד: בבית כנסת המרכזי.בחזון יחזקאל: 

החיד''א רובע ג אצל גדול מזכי הרבים בדורנו רבי יצחק משענייה 
בישיבת נר זרח ע''י מרא דקדשים בישיבה רבי בעוצם שליט''א 

אצל האיש שהוא מיוחד  ברכסיםשמואל הוניגסברג שליט''א. 
רבי יוסף המאירי שליט''א כולל נר ישראל  בלראות את הטוב בשני

פחת זכאי המיוחדת והנפלאה רחוב נעמי אצל מש ברעננהגבעה ב. 
בבתי הכנסת בגני  בפתח תקווה.  052-6903395 -טלפון 9/5שמר 

הדר: אוהל אברהם. שירת מרים. קהל חסידים. בעש''ט צאנז גור 
ויוצאי חברון, ע''י רבי יואל פינהנדלר שליט''א. וכן בישיבת אור 

וכן 'ל: אצל הנ'בראשון לציון ישראל וכן בישיבת עטרת שלמה. 
בישיבות כנסת יחזקאל ותורה בתפארתה ובישיבת אלעד  בעיר

בבית הכנסת באלעד  עודרבי יואל פינהנדלר שליט''א.  הר''ן ע''י
. רבי יצחק רבי שליט''אהאיש המופלא ציס''ע עמק ההלכה ע''י 

שלמרות שהוא גר בצפת הוא בהיכל ישיבת צפת ע''י האדם בצפת: 
בקרית  אברהם לויסון שליט''א. רבי לא מתגהה בזה כלל וכלל

ע''י הבחור המפורסם  3: בבית הכנסת מאקווא ירושלים אתא
בצדקותו עדיו לגדולות אהוב הבריות נ''י וכן בבית הכנסת של 

אצל ברמת השרון . 5הקהילה החרדית בקרית אתא רחוב כצנלסון 
רבי דניאל  ראשון לראשונים בעמודים של תורה תפילה וחסד

ט''א בבית הכנסת מורשת אבות מידי יום רביעי. פוסטבסקי שלי
בכולל אדרת אליהו בראשות הרב נתנאל יקותיאל רחוב  בחדרה

אצל רבי שמואל א. הורביץ שליט''א: במנצ'סטר  13הגדוד העברי 
בקהילת שובה ישראל במקום  בארגנטינה:+. 447425793110

 המיועד לעלונים. 
 . 03-6180383 לקבלת העלון בפקס יש להתקשר לטלפון: 

456alon@gmail.com
alon@gmail.com 456

0527633431
2422
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 73גליון מס' 

 תשפ"ג - בשלח

ְלחָ  ֻ ִניִנים ִמׁשּ  עניין של חינוך ם ְמָלִכין ּפְ

'כי מרים הם על כן קרא שמה מרה' 

 (טו' כג')

יש שואלים: מדוע לא קרא שם המקום 

"מתוק", על שם הנס שנהפכו המים המרים 

למתוקים? הסביר רבי שלמה מטשורטקוב 

זצ"ל: כדי להנציח את עיקר גדולת הנס, 

שלא התחלפו המים המרים במים אחרים 

 מתוקים, אלא המרים עצמם הומתקו. "ַעל

כדי להודיע לדורות,  -ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה" 

לא להתייאש משום דבר, שאפילו המר 

עצמו יכול ליהפך למתוק, וקל וחומר 

אל יתייאש אדם מעצמו  -ברוחניות 

ויאמר; 'חטאתי מה אני שווה? איך אוכל 

לתקן את אשר קלקלתי'? אלא אדרבה, 

יאזור כח ויעשה השתדלות ויזכה לסיעתא 

 .[ממעיינות הנצח] דשמיא...

וזהו יסוד גדול בחינוך הנקרא: התנייה 

הורים לדעת כי המחנכים והעל  –חיובית 

ניך הוא לא בחינוך עיקר תיקונו של הח

השלילי המעיד על פגמיו, אלא אדרבה 

הטובים  להסתכל על הדברים והמעשים

שעושה ובזה לשבחו. ואף עם פעמים איננו 

מוצאים כלל מוקד חיובי בחניך שאותו אנו 

מסוגלים לשבח, אף על פי כן שומה עלינו 

שרק  צריך להביןלמצוא ולתור אחריו. כי 

ע"י ההתניות החיוביות על דרך השבח היא 

ואדרבה שתוביל החניך לדרך ההצלחה, 

דה שתגרום לחניך לעזוב זוהי הפעולה היחי

 דרכו הרעה ולהדבק לדרך הישר.

 מערכת שיעורי לב ארי - שבת שלוםם

 

 "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה׳" (טו, א) 
וראו ’, מדוע בתפילת ערבית אומרים אנו זיע"אקניבסקי  מרן שה"ת הגר"חתמה 

על זאת שבחו ’בניו גבורתו שבחו והודו לשמו', ואילו בתפלת שחרית אומרים אנו 
ומבאר מרן זצ"ל: ב עד הבקר הפכנו מבנים לאהובים? כיצד למן הער’. אהובים

ולם, אף הבן שיעשה ישנו חילוק גדול בין בנים לאהובים. בן הוא מצב הקיים לע
לאביו את העוולות הגדולות ביותר לא יאבד את התואר ׳בן׳, כפי שמביאה 
הגמרא (קידושין לו.) ׳רבי מאיר אומר: בין כן ובין כך אתם קרויים בנים, 
שנאמר: "זרע מרעים בנים משחיתים". לעומת זאת, רק בן שמכבד את אביו זכאי 

(פרק מא) מובא שכשעמדו בני ישראל  לתואר ־אהוב: והנה, בפרקי דרבי אליעזר
במצב הנואש בו המצרים עמדו מצדם האחד, והים מהצד השני, נתיראו מאוד, 
השליכו את כל תועבות מצרים מעליהם ועשו תשובה גדולה. וכיון שכתב 

תשובה מקרבת את הרחוקים, אמש ’הרמב״ם בהלכות תשובה (פ"ז הלכה ו'): 
מרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ו

לפני קריעת הים היו בני ישראל רק בגדר בנים: אולם  -קרוב וידיד: נמצא שבערב 
לפנות בוקר כשכבר עשו תשובה, כמובא בפרקי דרבי אליעזר הפכו הם לאהובים. 

 זהו אפוא פשר החילוק בין תפילת ערבית שבה אומרים אנו וראו
 בה אומרים אנו שבחו אהובים: (ומתוק האור)בניו ובין תפילת שחרית ש

 
אמרו חז"ל: "כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה, זה אומר 

לה לים... קפץ נחשון בן עמינדב אני יורד לים תחילה וזה אומר אני יורד תחי
 וירד לים תחילה" (סוטה לז, א).

בחול המועד פסח נכנס אברך לבית הכנסת בין מנחה למעריב. הגבאים הבחינו  
בו ומיד פנו אליו שידרוש דרשה קצרה לפני הציבור. "לא איש דברים אנוכי"... 

ימים יחול הפצירו בו, והעלוהו לבמה. והוא פתח ואמר כך: רבותי! עוד כמה 
שביעי של פסח בואו נתבונן מה קרה שם בקריעת ים סוף. כולם וודאי יודעים 
כמה נורא היה מצבם של עם ישראל באותה עת. מאות אלפי יהודים צועדים עם 
נשותיהם ועם ילדיהם הקטנים, מאחוריהם שועטים מליוני פרשים מצריים, 

מעשה של מסירות נפש  ולפניהם ים סוף. אין לאן לברוח! באותם רגעים נצרך
לא  –שיציל את עם ישראל ויגרום לכך שהים יבקע. ללא מעשה של מסירות נפש 

בשם גרשון בן עמינדב...  –ממשיך הדרשן  –יכולים להינצל! היה שם יהודי אחד 
כל הקהל מתחיל ללחוש 'נחשון בן עמינדב', אבל מיודענו הדרשן עושה עצמו 

טויותיו של גרשון בן עמינדב, מה עליו כאינו שומע וממשיך לתאר את התלב
לעשות בעת הזאת: מצד אחד נצרך מעשה של מסירות נפש לקפוץ למים, מצד 

מה יהיה על אשתו וילדיו הקטנים, מי ידאג להם אם ימות בטביעה? ואף  –שני 
על פי כן החליט גרשון בן עמינדב, יש למסור נפש בלי להתחשב בשום שיקולים! 

אי כמה מתפללים זועמים והטיחו בו: "הרי היהודי אמר בנתיים ניגשים לגב
 –המשיך הדרשן  –שאינו איש דברים, למה לחצת עליו לעלות לדבר?!..." "ובכן" 

"היה ברור שללא מסירות נפש לא יזוז דבר. החליט איפה גרשון בן עמינדב שהוא 
בן קופץ לתוך המים. אלא שלהפתעתו המרובה, את מי הוא פוגש שם? את נחשון 

עד  –עמינדב שהקדימו בכמה רגעים..." אם לא היה נחשון מקדים את גרשון 
היום היה נקרא הנס על שם גרשון!... כך, מפסיד אדם זכות עולמית של קידוש 

קפוץ ובצע  –סיים הדרשן. כשיש לך רעיון טוב  –השם בעקבות השתהות ותהיות 
 הגדש"פ דורש טוב) –(הר"ש לוינשטיין אותו מיד! 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

 ornm123@gmail.com להארות: ולרשימת תפוצה:  -יו"ל ע"י מערכת שיעורי לב ארי 

ָהיָ הַמֲעשֵׂ   ה...ׁשֶ
 "אִזיעָ אבוחצירא  יצחקי ַרבִּ ן ָמָר ל עַ ר  ִסּפוּ   \ הַיֲעשֶׂ ו ְיֵרָאין ָרצוֹ 

נּו ָהָיה ַמְר  ם ֲעַרק) עֹוד ַרּבֵ ׁשֵ דּוַע ּבְ ֶקה ַהּיָ ׁשְ ִתּיַת "ַמאְחָיה" (ַהּמַ ׁשְ ה ּבִ ּבֶ

ַער ָהַרְך,  ל ַהּנַ ָייתֹו ׁשֶ ּתִ ֲאגּו ִמׁשְ ּדָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְצִעירּותֹו, ַאְך ָהיּו ִמּבְ ּבִ

ָרט ֲענּוגֹות ָהעֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו ּפְ ל ּתַ יק ִהְתַנזֵּר ִמּכָ ּדִ ן ַהּצַ ּכֵ ִתּיַת  ׁשֶ ִלׁשְ

לֹומוֹ  ים ִלׁשְ ׁשִ ֶקה ֶזה, ִוְהיּו חֹוׁשְ ִתּיַת  ַמׁשְ י ׁשְ ן ּכִ ּוִלְבִריאּותֹו. ֵיׁש ְלַצּיֵ

ַער ֵאינֹו ָחֶדל  ָלל. ַאְך ַמה ַיֲעׂשּו, ְוַהּנַ יָעה ָעָליו ּכְ ּפִ ֶקה לֹא ִהׁשְ ׁשְ ַהּמַ

ִביא  ם ַהּמֵ ּלָ י ָיִסירּו ֶאת ַהּסֻ ָיתֹו? ֶהְחִליטּו ּכִ ּתִ ג, ְוָכְך ִמׁשְ ֶאל ֲעִלּיַת ַהּגָ

אְחָיה.  רּות ְלַהֲעלֹות ֶאל ַחְדרֹו ֶאת ַהּמַ ַנע ָהֶאְפׁשָ  ִתּמָ

ל ִמׁשְ  ֵכנּוָתם ׁשֶ ׁשְ ָרה ּבִ ּה ַאַחת ָהְיָתה ּגָ ַחת ַאִביְחִציָרא. ִהיא ָהיְ ִאיׁשָ יָתה ּפַ

יֹום ִמן ַהיָּ  ם טֹוב ָיָצא ְלָפֶניָה. ּבְ אְחָיה, ְוׁשֵ ֶרת ֶאת ַהּמַ ם ְמַיּצֶ ִמים ֵהֵחל ִנְפּגַ

ֶקה.  ׁשְ ים ָחְדלּו ִלְרּכֹׁש ֶאת ַהּמַ ה, ַוֲאָנׁשִ ל ִסּבָ אְחָיה ְללֹא ּכָ ל ַהּמַ ַטְעמֹו ׁשֶ

י ִיְצָחק  ֶקה ְלַרּבִ ד ַמׁשְ ב ּכַ ה ְלַנּדֵ ָ ָלּה ַעל ָעְצָמה ָהִאׁשּ ן, ִקּבְ ְראֹוָתּה ּכֵ ּבִ

ָבה ּוָמְצָאה ַאִביְחִציָרא,  ג? ָחׁשְ ה ַלֲעִלּיַת ַהּגָ יׁשָ ה, ְוֵאין ּגִ ֲעׂשֶ ַאְך ַמה ּתַ

ד ַמּלֵא  ָהָיה ָסמּוְך ַלֲחלֹונֹו ּכַ ֶרְך ַחלֹוָנה ׁשֶ ְתרֹון. ִהיא ֶהֱעִביָרה לֹו ּדֶ ּפִ

ל  ׁשּוב ַטְעמֹו ַהּטֹוב ׁשֶ ּיָ ְרִצי ׁשֶ יק: "ִאם ּתִ ּדִ ַמאְחָיה. ָאַמר ָלּה ַהּצַ ּבְ

אחְ  ִאיר ֶאת ַהּמַ יֹומֹו ָהָיה ַמׁשְ ָכל יֹום". ְוָכְך ִמיֵדי יֹום ּבְ ד ּבְ ְלִחי ִלי ּכַ ָיה, ׁשִ

ׁש.  ֻבּקָ ֶקה ַהּמְ ׁשְ ּבֹו ַהּמַ ֶ ד ָחָדׁש ׁשּ ל ַהּיֹום ַהּקֹוֵדם ְונֹוֵטל ּכַ ד ָהֵריק ׁשֶ ַהּכַ

ל ַאְלּתֹו ׁשֶ אְחָיה ָחַזר ְלִתּקּונֹו, ְוַגם ִמׁשְ ל ַהּמַ יק  ְוָאֵכן ַטְעמֹו ׁשֶ ּדִ  –ַהּצַ

ּקּוִנים  ל יֹום ַמאְחָיה ּוְלַיֵחד ּתִ ּתֹות ּכָ ָאה. ַרק ְלַאַחר ְזַמן  –ִלׁשְ ִהְתַמּלְ

ָבר  ּדָ י ָיד ה' ּבַ אן ֵהִבינּו ּכִ ְדָהִמים, ּוִמּכָ ָחה ַהּנִ ּפָ ׁשְ ָבר ִלְבֵני ַהּמִ ה ַהּדָ ּלָ ִהְתּגַ

ְך. ֵיׁש ְלָבֵאר ֶאת ִמְנָהגוֹ  ִתּיַת ָהֹעֶרק, ְולֹא ְמָנעּוהּו עֹוד ִמּכָ ׁשְ נּו ּבִ ל ַרּבֵ  ׁשֶ

ִסּגּוִפים  ה ּבְ ֲענּוגֹות ָהעֹוָלם ַהזֶּה ְוִהְרּבָ ִהְתַנזֵּר ִמּתַ ן ֵמַאַחר ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

דֹוֵלי  ן? ְוֵכן ָמָצאנּו ֵאֶצל ּגְ ִתּיַת ָהֹעֶרק, ִאם ּכֵ ׁשְ ּוְבַתֲעִנּיֹות, ַמה ֵיׁש ּבִ

י ִהְרּבוּ בִּ  ַחת ַאִביְחִציָרא, ּכִ ּפַ ל ִמׁשְ ֻקּבָ יר ַהּמְ ְך ִהְסּבִ אְחָיה. ַעל ּכָ ִתּיַת ַהּמַ ׁשְ

י  ָבא ָסאִלי" ַזצּוַק"ל) ּכִ ּנּוי "ַהּבָ ּכִ דּוַע ּבַ ָרֵאל (ַהּיָ נּו ִיׂשְ יק ַרּבֵ ּדִ "ן ַהּצַ ַהְמלּוּבָ

דֹוִלים  ִתָייתֹו ְמַיֲחִדים ִיחּוִדים ּגְ ָך, ּוְבׁשְ ל ִר'ּנַת ַע'ּמְ בֹות: ַק'ּבֵ י ּתֵ ֲעַרק ָראׁשֵ

ִרים ֶאת וּ  ים ּוְמַחּבְ רּוְך הּוא, ְוָלֵכן ְקדֹוׁשִ דֹוׁש ּבָ ה ִעם ַהּקָ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַהׁשּ

 ֵהם ַהְרּבּו 

ָכְך.  ןָאמֵ  ָעֵלינוּ ן ָיגֵ  ְזכּותוֹ  ּבְ

ִניֵני ֵעין ֶחֶמד)            (ּפְ

 

 

רבנו הילולת 

 רביסידנא 

יצחק 

 אביחצירא
' שבט ידנלב"ע ב(

 )תרע"ב

נולד לאביו: הצדיק רבי יעקב רבנו 

דניב במחוז תפילאלת -זיע"א בבו

משחר ילדותו . שבמרוקו בשנת ה'תרל"ו

נודע כעילוי ובעל כישרון רב. נודע גם 

כבעל מופת ומעשי ניסים, והעריצהו 

היהודים והגויים כאחד. פעל רבות 

למען יהודי מרוקו, ובמיוחד למען 

יבתו של אביו. נדד רבות ממקום יש

למקום כדרכו בקודש לצורך גיוס 

כספים. גאון בנגלה ובנסתר. מלומד 

 ִהרבה בסיגופים ובתעניות.. בניסים

נהג להסתגר בחדרו שבעליית הגג  

ולהגות בתורה וביראת שמיים מתוך 

הסתפקות במועט. נרצח בידי מוסלמי 

בהיותו בן  ,בי"ד בשבט ה'תרע"ב

ש שנים בלבד! ציונו על יד שלושים וש

כפר תולאל. יום פטירתו הוא יום עלייה 

המוני. רבים עולים לציונו וזוכים 

לראות ישועות. לא רק יהודים, אלא אף 

 גויים מעריכים את גדולת קדושתו. 

הם מאמינים כי הוא איש צדיק בעל 

מופתים, ואף מינו שומר קבוע שניצב 

בסמוך לציונו. 

.נ.צ.ב.ה.  ת

 ועכי"א אמן זכותו יגן עלינו  

 

 אביו: רבי יעקב

 אביחצירא זיע"א



 

    

    

    

    

לעת ערב, קיבלנו הוראה להעביר את חפצינו לאוניה בשם  
שעגנה בנמל, ושעליה נפליג ארצה. בהתרגשות רבה, ארגנתי ‘   גלילה ’ 

את חפציי הדלים, בעוד הסובבים אותי עמסו את תפוחיהם על עגלות 
ועל גביהם של סבלים איטלקיים, והתמקדתי עם רעייתי ושני ילדי 

תוך שלוש שעות התמלאה האוניה עד אפס מקום באנשים, ‘.  גלילה ‘ ב 
נשים וטף, ובחביות אין ספור. משגדשה הסאה, פקד רב החובל על כל 
באי האוניה, להעביר את צרורותיהם, חבילותיהם, מזוודותיהם 
וארגזיהם פנימה, אל בטן האוניה, מלבד חפציהם האישיים. בסיועם 
הנמרץ של מלחי האוניה וקציניה, רוקנו כל התאים מתכולתם, על אף 
מחאותיהם הקולניות של הנוסעים. עלינו על יצועינו מתוך תחושת 

 נעימות. הנה, אנו חוזרים הביתה.
עם בוקר התעוררנו, ולהפתעתנו נוכחנו לראות, כי לא גלי ים  

ושמים כחולים סובבים אותנו, כי אם נופה המרהיב של ונציה. התברר, 
כי מחמת עיכוב כל שהוא, תפליג האוניה רק בשעות הבוקר המאוחרות. 
התעטפתי בטלית והתעטרתי בתפילין, ובעומדי על סיפון האוניה 
הודיתי ליוצר הבריאה על נפלאות בראשית ועל כל מה שגמלני מעודי 
ועד היום הזה, ועל הזכות שלנו להפליג לארץ חמדתנו, ארץ אשר אליה 

 לא זכו להגיע אבותיי ואבות אבותיי מנוחתם עדן.
כעבור זמן מה, החל הנמל שוקק חיים. שוב, אותם רוכלים,  

אשר דבר עיכוב האוניה גונב לאוזניהם במהירות, חשו לנמל ופרסו את 
מרכולתם. מיהרתי להצטייד במעט הדולרים אשר לי, וירדתי אל הנמל, 
שם נכונה לי הפתעה נעימה. הקונים היו מעטים, שכן כספם של רוב 
הנוסעים אזל ביום הקודם, ולפיכך מחירי התפוחים ירדו פלאים? 
רכשתי מספר רב של ארגזי תפוחים. היה לי זמן לבחור את המובחרים 
שבהם. איש לא דחק בי, המסחר התנהל בנחת, ואחת למספר דקות, 
מילאתי את תאי האישי בארגז תפוחים נוסף. בשלווה וביישוב הדעת 
רכשתי את התפוחים. ובתוך האוניה כיסיתי את הסחורה מחשש עינא 
בישא. זמן קצר לאחר מכן, בשעה אחת עשרה לפני הצהריים, הפליגה 
האוניה לדרכה. החזקתי את הארגזים בתאי. באין פוצה פה ומצפצף, 
ובמשך כל הנסיעה הקפדתי לטפל בהם, לוודא שייכנס אוויר צח ביניהם 

 ולהחזיקם במצב תקין.
לחיפה, והועברנו ‘  ביום שישי אחר הצהריים הגענו ברוך ה  

בבוקרו של יום ראשון הופיעו במקום סוחרים, שחפצו ‘.  שער העליה ‘ ל 
לקנות מהעולים החדשים את הניתן לקנות. המיטענים הוצאו כבר 
מבטן האוניה, וכשהובאו ארגזי התפוחים, חשכו עיניהם של בעליהם. 
מקצתם נרקבו, מקצתם נראו כצלויים באש ואף לא אחד מהם צלח עוד 
לאכילה. לבעליהם ההמומים לא נותר אלא להשליכם לפחי האשפה. 
לעומת זאת, התפוחים שלי היו תאווה לעיניים, טובים וטריים. כמובן, 
שזכיתי למכור אותם במחיר טוב ורווחיי הנאים סייעו לי ולבני ביתי 

 ביישובנו בארץ ישראל.
אמר בן עזאי בשימך יקראוך, ובמקומך ” (דף לח)  ל ביומא  “ אמרו חז 

יושיבוך, ומשלך יתנו לך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו 
 “.כמלוא נימה

לפעמים אולי מתגנב לליבנו רושם מוטעה, כאילו יש אנשים  
שנולדו כדי להרוויח ויש כאלה שההפסדים הם לחם חוקם. אבל 

‘. מפסיד ‘ וגם לא רק בצד ה ‘  זוכה ‘ למעשה אין מי שנמצא רק בצד ה 
פעם אנו מוצאים את עצמנו מרוויחים, ופעם מחמיצים, לפעמים למרות 
ההשתדלות הרבה מצידנו היא לא נשאה פרי, ולפעמים כמעט ללא 

 ‘.מן ההפקר’מאמץ, זכינו במשהו מפתיע ומשמח כמעט 
האם הדברים הללו מתנהלים סתם כך? האם זה קורה באופן  

שרירותי? כיהודים מאמינים בני מאמינים, יודעים אנו שאין מקרה 
בעולם, יש כתובת מדוייקת לכל זכיה או הפסד, והדבר אינו תלוי 
במקום, בזמן, או במספרו של כרטיס ההגרלה. יוכיחו הסיפורים 

  הבאים, חלקם ידועים יותר וחלקם פחות.
אלימלך   רבי  הקדושים  האחים  על  מסופר  נודע,  מעשה 

ע, בדרכם נכנסו ללון בפונדק. ניתן “ נסק ורבי זושא מאניפולי זי ‘ מליז 
להם חדר ובו מיטה דו קומתית. הלכו לישון כשהאחד במיטה העליונה 
והשני במיטה שמתחתיה. באמצע הלילה חדרה לפונדק חבורת שיכורים 
ערלים אשר הטיפה המרה, הגבירה את מרצם. הם חיפשו בכל הפונדק 
היכן יש יהודי שיוכל להיות להם קורבן לכלות בו את זעמם... הם 
התפרצו לחדרם של האחים הקדושים, ומשום מה הבחינו רק באחד 

  זושא ששכב למעלה.‘ מהם. כנראה היה זה ר

אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ‘  ויאמר ה ” 
 (טז, ד)“ ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו...

אחד הדברים המופלאים שהיה בָמן, ממנו ניתן ללמוד מוסר  
ולא העדיף המרבה, והממעיט לא “ השכל גדול לכל החיים, היה ש 

ל אומרים “ . הָמן שירד כל יום ִמן השמיים היה בשפע עצום. חז “החסיר
שגובהו היה שישים אמות על פני כל המחנה, ובמנת הָמן היומית היה 

 בכדי שיוכלו בני ישראל להיות ניזונים משך זמן של אלפיים שנה!
והנה מגיע בן אדם, רואה את השפע העצום והוא אומר לעצמו:  

נכון יש לי רק עשר נפשות בבית, ומגיע לי לפי החשבון עשרה עומרים, ” 
לחם ” אבל לא חבל על כל מה שיישאר? כזה אוכל טוב, אוכל המכונה  

לחם שמלאכי השרת ניזונים ממנו, לחם שאפשר  - (תהילים עח, כה)“ אבירים
 לטעום בו את כל הטעמים שבעולם, לא חבל שילך לאיבוד?

 מה עשה האיש? לקח שק גדול, הכניס לתוכו חמישים עומרים   
הוא “  היום יש לכל אחד חמישה עומרים ” והחל צועד הביתה...   

מכריז מיד עם כניסתו... אך כשפתח את השק הוא רואה, לפתע, כי 
ובשק יש רק עשרה עומרים, עומר לגולגולת! “, נעלמו”ארבעים עומרים 

  
 מה אני צריך לעבוד  ”לעומתו, היה יהודי אחר  שאמר  לעצמו:  

כל כך קשה? לסחוב עשרה עומרים לעשר הנפשות שבביתי? שסוסים 
חבל על הזמן! כדאי לשבת וללמוד! אבל הרי   -יעבדו, לא אני! לי  

צריכים לאכול... יש עשר נפשות בבית שצריכות לחם... בלית ברירה 
הוא לוקח שקית ניילון קטנה, מסוג השקיות ששמים לילדים את 

 ים לחיידר, ומכניס לתוכה קצת ָמן...‘הסנדויצ
איך זה יספיק ” זה מה שהבאת? זועקת אשתו...  ” ובבית:   
זועקים הילדים. והוא פותח ברוגע את השקית... ומוצא “?  לכולנו 

ה, עומר ‘ ה, עומר לאבריימל ‘ ה, עומר ליענקל ‘ בתוכה עומר למויישל 
 ה...לאף אחד מבני הבית לא היה חסר ממנת המן היומית שלו!‘ללאהל

 ומזה נילמד מוסר השכל: 
“: יחטוף את העולם ” העושר לא יגיע דווקא למי שחושב שהוא   

ש ולא העדיף המרבה!  ” שנאמר:   לא חוטף את “ הוא גם לא יימנע ממי 
העבודה: “  על חשבון ” ומקדיש חלק מעיתותיו ללמוד תורה  “  העולם 

‘! הפרנסה תלויה אך ורק בברכת ה “!  והממעיט לא החסיר ” שנאמר:  
. עלינו (תהילים נה, כג) “  יהבך והוא יכלכלך ‘  השלך על ה ”ומה מוטל עלינו? 

הזן והמפרנס אותנו בחן, ‘,  רק לעשות השתדלות כלשהי ולבטוח בה 
 בחסד וברחמים.

ולזכור:    לשנן  לא ” עלינו  והממעיט  המרבה,  העדיף  ולא 
לא נהג רק במדבר! זוהי דרך חיים אותה עלינו לאמץ כל ימי  -“ החסיר

                                                                      חיינו.
 (יחי ראובן)                                                                                             

עם סיום מלחמת העולם השנייה, נותרו בפולין מתי מספר  
יהודים ניצולים, אשר השלטון הקומוניסטי הגיף בפניהם את שעריו 
ולא הניחם לצאת מן הארץ ספוגת הדם והדמעות אל ארץ אבותיהם. 

י, נפתח חרך צר בגבולות הארץ “ לאחר ארבע שנות ציפיה, בשנת תש 
ל, אשר “ ורבים מן הניצולים, ביניהם, הרב אברהם ישראל ארנברג ז 

 סיפר את המעשה הבא, מיהרו לצאת לעבר הארץ הקדושה.
במהלך נסיעתנו ארצה, הגענו בערב שבת לעיר הנמל ונציה  

שבת  של  בקדושתה  התעטפנו  שעות  מספר  וכעבור  שבאיטליה, 
רוכלים  שהייתנו  מקום  המה  קודש  שבת  יום  בבוקר  איטלקית. 
שלל מרכולתם הצבעונית.  איטלקים רבים שצצו מכל מקום עם 
הרוכלים עשו  את  מלאכתם  נאמנה, ופרסו בפנינו סחורות שלא  ניתנו 
להשגה בפולין, וכן סחורות עוברות לסוחר בארץ יעדנו, ארץ ישראל. 
ְבָעה  המסחר החל  פורח,  אין אני  ראוי  לשפוט  את  האנשים  אשר  ֹשָ
נפשם מרורים, ועתה אצו רצו בבהילות לרכוש סחורה מכל הבא ליד. 

 !שבתאני עמדתי במקומי מחריש. שבת היום בעולם! 
וערימת   הנוסעים תם,  של  שככה ההמולה. כספם  אט  אט 

שסביבותיהם  תפחה  וגבהה.  תפוחי  עץ   היו   הסחורה ‘   מציאות ‘ ה 
המבוקשת ביותר. הללו נמכרו בארגזים בעלי תכולה של חמישה קילו,  
ונוסעים רבים הצטיידו במספר ארגזים, מתוך מטרה למכור תפוחים 
אלו בארץ ישראל, אשר בחוף ימה היינו אמורים לנחות בתוך ימים  
אחדים. מספר נוסעים ניגשו אלי, ומתוך רחמים הציעו לי הלוואה, עד 
שירווח לי, כדי שאוכל גם אני לרכוש תפוחי עץ. הודיתי להם על טוב 

אני מקדיש לאלוקי יום השבת  ליבם, והסברתי להם בעדינות, כי את  
השמים והארץ. הללו, נדו לי בראשם והסתלקו כלעומת שבאו.

 

 לעילוי נשמת 
בי בן שושנה, טלעת בת טאוס,  צדוק בן סעיד הינדי,  ציון נגר בן סעדה, אסתר תוהמי בת סעיד,  נפתלי ברזילי בן ‘בי בן סעדיה, לזכות אריה חג‘בי בת אברהם, מיכאל חג‘שושנה שירה חג

 שולמית, כלנית בת אסתר ורפאל, בת עודד, דיקלה בת אסתר וישראל, חביבה בת צביה, פנחס ששון בן רבקה, אסיה (אילנה) בת הלה, סעידה בת יהודה, חנה מנצור בת יוסף, רחל שגן
איר בן שמואל, אייל בן ניסים וחנה, גבריאל בן , ירותי בת לאה, אילנית בת שושנה, נוגה בת מרים, אביבה אשתר בת שלום, עופר בן רוזה, חיים בן דוד בן ארי, בן ציון בן יפת וימימה יששכר

 זכריה, סעידה בת יהודה, רוזינה בת פורטונה.



 

 (טז, ד)“ הנני ממטיר לכם לחם... למען אנסנו הילך בתורתי”
ל: לא יחשוב בדעתו “ אבוחצירא זצ “  אביר יעקב “ כתב רבינו ה  

לומר שכשיהיה לו ממון ויהיה מזונו מצוי בידו אז יהיה לבו פנוי לעסוק 
אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא ” בתורה, שעל זה אמר התנא  

ויאמר: הכל בידו יתברך, ומה שראוי לי ‘, אלא ישים בטחונו בה“. תפנה
ואם לא יתהלך בדרך זו, אי אפשר לו ‘!  יבוא לי, והעיקר היא עבודת ה 

צריך “,  הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ”לעסוק בתורה! וזהו שנאמר: 
למען אנסנו הילך ” שתדעו שהפרנסה בידי, אם ידעו זאת יעסקו בתורה:  

 (מעיין השבוע)“.                                                             בתורתי אם לא

בבא “ ל, ה “ מספר הרב אלפסי על רבי ישראל אביחצירא זצ  
לרגל תיקונים בצנרת המקומית היתה הפסקת מים בנתיבות. “:  סאלי 

הרב הקדוש היה מוטרד מזה מאוד ונגרמה לו עוגמת נפש רבה כי 
טהרת הידיים היתה לגביו ערך עליון, ומי כמותו חש בחסרון המים. 
הוא חזר ושאלנו ללא לאות אם המים שבו לזרום בברזים, אך נאלצתי 
להשיבו בשלילה. אחרי ציפייה של כשעה תמימה, אמר לי הרב כלאחר 

במרוצת “  רואה אני את המים עוברים בצינור, לך ופתח את הברז. ”יד: 
שהותי במחיצתו של הרב, הסכנתי לראות מופתים וניסים גלויים 
שהתרחשו לנגד עיניי בהזדמנויות שונות. עם כל זאת עוררו בי דבריו 
תמיהה עמוקה, ובעודי מהרהר בתמיהה אם אכן קלטו אוזניי נכונה את 
דברי קודשו, פתחתי את הברז כמצוותו אולם מים לא ירדו ממנו... 

אני ” הבאתי את הדבר לידיעתו, אולם הוא חזר בייתר תוקף על דבריו:  
אומר לך שממש ברגע זה עיניי רואות איך המים עוברים בצינור לקראת 

פתחתי את הברז ואכן... זרם מים “  הברז, לך עכשיו ופתח את הברז... 
צוננים קידם את פניי כדבריו הקדושים. עיניו הקדושות של הרב, 
שמעולם לא ראו מראות אסורות, יכלו לחדור ולהבחין בדברים שאנו 

בזכות שמירת קדושת העיניים וטהרתן.                                     -לא ראינו. וכל זה 
 (אור דניאל)                                                                                               

‘ הם החלו להפליא בו מכותיהם להנאתם. ליבו של אחיו ר  
אלימלך, ששכב במיטה התחתונה, נמחץ מרוב כאב על גורל אחיו 
האומלל, ונשא תפילה חרישית לבורא עולם, שיסתלקו הפורעים כדי 
שאחיו יינצל מיידיהם. תפילתו התקבלה, עד מהרה הפסיקו השיכורים 
את ההתעלות בקורבנם ועזבו את המקום. האחים הקדושים נשמו 

אנא ממך, בוא ” לרווחה, ואז פנה רבי אלימלך לאחיו וביקש ממנו:  
נתחלף במקומותינו, שאם חס ושלום יחזרו שוב הפורעים הם יכו אותי 

 “ולא אותך!
לבקשתו. אלא שלמרבה הצער   לא בקלות נעתר רבי זושא 

התברר ששמחתם היתה כנראה מוקדמת מדי... הפורעים הלכו לשתות 
שוב, וכאשר מפלס מצב הרוח עלה שוב, הם קמו לחפש קורבן נוסף. 
לפתע הבחינו שוב בשתי הקומות של המיטה, ואז אמרו בינם לבין 

קודם טיפלנו בזה ששכב למעלה, עתה הגיע תורו של זה ששוכב ’עצמם, 
 והפליאו בו, ברבי זושא המסכן, את מכותיהם שנית...‘, למטה

כך נוכחו האחים לדעת שכאשר נגזר על האדם דבר מה, לא יוכל  
 להימלט מגורלו. לא המקום גרם, אלא מה שנגזר על האדם.

באחת מרשתות השיווק הגדולות עומדים להם   שאירע   מעשה  
לקוחות בתור לקופאית, ולפתע אחד הממתינים, מתחיל להשתעל 
ולהתעטש כמעט בלי הפסקה. העומד אחריו מציע לו לנסות לצאת 
לכמה דקות לאוויר הצח, אולי כך יוקל לו. הלקוח נענה ויצא החוצה. 

 בינתיים התור מתקדם. מגיע תורו של הלקוח שהציע לקודמו לצאת.
הוא מתבונן כה וכה, אולי הלקוח הקודם ישוב, אך משלא נראה  

באופק הוא מתקדם ומבקש מהקופאית לחשב את חובו. היא מגיעה 
זכית! היות שאתה הלקוח ” לסיכום הסופי ומבשרת לו בהתרגשות:  

“ המאה אלף של הרשת, אתה מקבל את הקניה הנוכחית במתנה! 
‘ שלח ‘ הלקוח מתרגש מאוד, אבל עד מהרה נזכר בלקוח הקודם ש 

החוצה. אילו הוא היה עומד בתור לפניו, הזכייה היתה שלו... כיהודי 
ישר והגון, הוא יוצא אליו החוצה ומספר לו את העניין. מתחיל ויכוח 
ביניהם, למי שייכת הזכייה, הם מחליטים לשמוע פסק הלכה. הפוסק 
ששמע את טענתם חייך, וסיפר להם שכבר היה תקדים לכך בימי מרן 

וכך היה ‘,  אור שמח ‘ ל, בעל ה “ הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זצוק 
 המעשה:
יהודי קשה יום, שהפרוטה אף פעם לא היתה מצויה בכיסו,  

תמיד היה נתון במחשבות ולבטים היאך להתעשר ולא עלה בידו. 
לפעמים אף הסיתו יצרו לפעול בדרכים בלתי ישרות. הנה למשל יום 
אחד ראה שאחד מתלמידי החכמים הגדולים של העיירה, יהודי ירא 
שמיים ובעל חסד מאין כמוהו, קונה כרטיס הגרלה. הזדרז אף הוא 
וקנה כרטיס ההגרלה תוכניתו התבססה על הרעיון הבא: הוא חשב 
שבוודאי אותו תלמיד חכם שיש לו זכויות כה רבות, יזכה בסכום הגדול, 
ולכן התגנב חרש לביתו והחליף את הכרטיס, כשהוא משאיר לו את 

 כרטיסו שלו.  
כשהגיע יום ההגרלה, התברר שהכרטיס שנמצא עתה בידי  

התלמיד חכם הוא הזוכה. כשנודע הדבר לאותו יהודי, מיד ניגש אל 
התלמיד חכם והחל מזכיר את עוונו וסיפר שלמעשה הוא קנה את 
כרטיס ההגרלה, אלא שהחליט להחליפו כדי להגביר לו את סיכויי 

 הזכיה.
הכרטיס המקורי שהיה לו, זכה. כך שלמעשה הפרס הגדול מגיע  

ולאחר ששמע את טענות שני ‘,  אור שמח ‘ לו. ניגשו השניים אל ה 
“ לא הכרטיס זוכה אלא האדם זוכה! ”הצדדים, פסק באופן חד משמעי: 

גם  הוא הדין  הכרטיס.  מספר  לפי  ולא  האדם  לפי  נקבעת  הזכיה 
זוכה אלא האדם זוכה. אותו לקוח (של הלקוח)  לעניינכם. לא המספר  

שהציע לקודמו בתום לב לצאת לשאוף אוויר צח, בוודאי לא היו לו שום 
 כוונת זדון.

משמיים החליטו שהוא זכאי לקבל את הקניה במתנה, ולכן  
סידרו כך את הדברים שיצא החוצה בתום לב, והבא אחריו יזכה 

 בהחזרת דמי הקניה.
 “.אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו כמלוא נימה” 
סיפרו אצלנו בישיבה על אחד : ’ ל “ יעקוב גלינסקי זצ ‘  סיפר ר   

ל, שבבואו לאכסניה באחד הלילות, “ אברהם ז ‘  מגדולי נובהרדוק, ר 
אברהם, אתה יודע מה קרה? החתול אכל ” אמרה לו בעלת הבת בכאב:  

 “לא יכול להיות!”שאל הרב, “? החמאה שלי“. ”את החמאה שלך
הרי השארת את החמאה על ”השיבה בעלת הבית, “, מה לא יכול להיות” 

, והחתול בא ואכל אותה, וכי אתה (בימים ההם עדיין לא היה מקרר) אדן החלון  
 “לא מאמין?!

פסק הרב את פסוקו. “  את החמאה שלי, אי אפשר לאכול! ”  
אילו היתה החמאה שלי, ” שאלה בתמיהה.  “  למה אתה חושב כך? ” 

אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו ’ החתול לא היה אוכל אותה, כי  
 (האמנתי כי אדבר)                                                             “ ‘במלוא נימה

 המשך -ברכה אחרונה 
היא מדרבנן, ויש אומרים שהיא “  מעין שלוש ” יש אומרים שברכת    -

מהתורה. להלכה נפסק שהיא מדרבנן, לכן אם נסתפק אם בירך ברכת 
מקום, כיוון -אינו חוזר לברך, שספק דרבנן לקולא, ומכל “, מעין שלוש” 

שיש אומרים שהיא מהתורה, נכון שיהרהר ברכה ראשונה בליבו ויאכל 
 עוד שיעור כזית ויברך ברכה אחרונה.

בורא ” אינו יכול לברך ברכת  “,  מעין שלוש ” אם התחייב בברכת    -
לפיכך אם אינו יודע לברך ברכת “,  מעין שלוש ” נפשות, במקום ברכת  

עדיף שלא יברך כלל. ובדיעבד אם טעה ובירך ברכת “,  מעין שלוש ” 
שספק ברכות “,  מעין שלוש ” לא יחזור לברך ברכת  “,  בורא נפשות ” 

 להקל.
לכתחילה לא יאכל שיעור חצי כזית פת לחם ושיעור חצי כזית פת   -

 , ובדיעבד אם אכל:(עוגה)הבאה בכיסנין 
שיעור חצי כזית פת לחם ויברך ברכת המזון-  א.      אם יוכל ישלים עוד 

על ”   -“  מעין שלוש ” או ישלים שיעור חצי כזית מהעוגה ויברך ברכת  
 “.המחיה

שספק ב.       אם אין לו אפשרות להשלים- לא יברך ברכה אחרונה כלל- 
 ברכות להקל.

מעין ” מי שאכל עוגה או תבשיל מחמשת מיני דגן, ושכח לברך ברכת    -
 ונזכר לאחר מכן:“, שלוש

שמחמת אכילתו עדיין אינו א.       שבע מאכילתו- דהיינו אם מרגיש  אם 
 זמן שלא עברו שש שעות מסיום אכילתו.-רעב כלל, מותר לו לברך כל

זמן -כגון שאכל בינתיים, מותר לו לברך כל   -אם אינו יכול לשער  ב.       
 שלא עברו שבעים ושתיים דקות מסיום אכילתו.  

שבע מאכילתו  ג.        ועדיין היה רעב, מותר לו (אבל אכל שיעור כזית)  אם לא 
לברך רק אם לא עברו שבעים ושתיים דקות מסיום אכילתו הראשונה.                  

 (אורות ההלכה)                                                                                          
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להצטרפות, תרומות והערות שלחו מייל:
hbzs3587@gmail.com 
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{ אז נדברו }
 591מספר: | גליון   " התיצבו וראו את ישועת ד'"| לסדר:  גתשפ" בשלחפרשת 

 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת התפוצה 

 :במייל

a8447168@gmail.com 

  
  
 
 
   

ניתן לקבל את הגיליון בפקס 
 באמצעות שיחת טלפון:

079-5319191 

 

נודה להשתתפותכם 

 אות הגדולות!!:בהוצ

 בנק פאגי בנק: ב

 182  סניף
 747815חשבון 

ע"ש: שב שמעתא 

 (ע"ר)
ניתן לקבל קבלה מוכרת 

 )46להחזר מס          (ס' 

 

 : "נדרים פלוס"באשראי  
 654321-0799: בטלפון 

 חיפה 15פולק, גאולה : בדואר

 

 7683095-052 למענה אנושי:

  תודה מראש!!!

 

  "??....איך אסון כזה מתרחש כש"כל שולטני רוגזין כולהו ערקין

כולנו הזדעזענו מהפיגוע המחריד בנווה יעקב בליל שבת קודש... באותה שבת שבדיוק קראנו ואתם לא תצאו איש 
אזור הרגיש את התחושה שמחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה... כיון מפתח ביתו עד בוקר!!! מסתמא כל מי שהיה שם ב

ומקובלנו שכשה' מפגין כעס ה' מזמין  קשר!! ה' רוצה שנתעורר ונשוב  שנתנו רשות למשחית אינו מבחין בין טוב לרע...
 אליו... 

--- 
שלוש שעות לפני ..  הרי בשבוע. מרוממות הכיאיך יכול להיות שפיגוע כזה מחריד התרחש בשעות  מישהו שאל אותי:: 

כן רבבות אלפי ישראל אמרו "כגוונא... וכל שולטני רוגזין ומארי דדינא כולהו ערקין ואתעברו מינה ולית שולטנא 
אימת מוות ברחובות לזרוע איך יכול להיות שבדיוק בליל שבת קודש מצא המארי דדינא להשליט רוגז ו אז אחרא..."
 קריה?? 

 בליל שבת קודשעצמו מדבר על הנושא הזה... שבליל שבת יש סתירה מיניה וביה, מצד אחד אז האמת היא שהזוה"ק ב
ומצד שני: מקובלנו שלילי רביעיות ולילי שבתות זה  אבין דרחיקיןמסוכל העולם נטהר ומתנקה מכל החבילין דמעיקין ו

! זה תלוי אחד בשני... דווקא בגלל !!והזוה"ק עונה: שאדרבה איך זה הולך ביחד?? אז זמן שהמזיקים שולטים בעולם...ה
המזיקים מסתלקים... אז מתעוררת תנועה ערה!!! הם בתהליך של פינוי והסתלקות מכניסת שבת ועד חצות לילה  שאז

הם במיוחד... כי הם בשטח!! זו הסיבה שבברכת השכיבנו יש נוסח מיוחד של שמירה ולכן דווקא אז צריך להישמר מ
עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים... עד כאן הצגתי את הדברים בנימה מאוד שטחית  לשבת "הפורש סוכת שלום

  והפנימיות בזה היא כך:שזה קצת יותר עמוק...  אתה מבין ורדודה... כאילו יש פה איזה עומס תנועה של מזיקים... אבל

קונטרה... זה בדיוק כמו  באופן טבעי מתעוררת במקביל ת יש התעוררות עילאית של קדושה! ואזכשמגיע שב
עצמי... ובדיוק אז מתעוררת בתוך תוכי איזושהי הסתייגות ורגלים  כל חיזוק רוחני שאני רוצה לקבל על

דווקא בגלל שהולך לקרות פה משהו מאוד טוב... אז האופוזיציה ש כל אחד מבין ... כן... זה לא במקרה...קרות
מבין מה זה פסקת שמאלני... תאמין לי שאני לא במגרש ה מה שקורה היוםממרימה קול זעקה... צא ולמד 

... כנראה על שתי רגליו האחוריות בכזו סערה התגברות... אבל דבר אחד הצלחתי להבין: שאם השמאל קם
וזו הסיבה שדווקא בזמן הכי מרומם והכי גדול של ליל שבת... דווקא  משהו מאוד חיובי... שרוצים לעשות 

 וזה הולך ביחד!!! י הרבה שמירה מאחיזת החיצונים... אז זה הזמן שצריך הכ

שאם ב"ה תפסת את והמסר הזה נחוץ מאוד... ויהי רצון שהחיזוק הזה לעילוי נשמת הנספים... לדעת ולזכור: 
... אל צר לי לאכזב עצמך לידיים וחז"ל מבטיחים לך "הבא ליטהר מסייעין אותו"!!! מבטיחים לך סיוע...  אבל

בהתחלה אין ימי חסד... ההתחלה היא קרבית!!! ההתחלה היא  הזה על ההתחלה... אדרבה...תצפה לסיוע 
מלחמת קיום להיות או לחדול... כי אל תשכח שיש פה כוחות החיצונים שהם לא כ"כ מהר מוותרים... אתה 

. מנסים עדיין בודקים.. הםש תבין אותם ... אבלואתה עושה עבודה מצויינת אמנם מראה להם מי בעל הבית
הקשים ביותר!! שעליהם  הימים הם לבדוק עד כמה אתה רציני... ולכן דווקא הימים הראשונים של החיזוק

!! בין הריפיון לחיזוק נושקהיום הזה ש סכותה לראשי ביום נשק!!!דוד המלך מתפלל: אלוקים ה' עוז ישועתי 
מה יש??? כי בדיוק ברגע הגדול הזה  הרגע האחרון הזה שלפני קריעת ים סוף זה היה הרגע הכי מסוכן...

שמשה רבינו מכריז ואומר: התייצבו וראו את ישועת ה'... כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפון לראותם 
ואז העיניים עד עולם... בדיוק אז היהודי הסתכל אחורה והוא זיהה את האדון המצרי עושה לו עם היד... 

תוך תוך תוך העיניים!!! והמדרש אומר: שהתחילו שם קריצות... הם הסתכלו אחד לשני ל שלהם נפגשו!!
היהודי שעד לפני שבוע היה עבד בכל הוייתו... פתאום קרץ לאדון המצרי כמו עבד כנוע ושלח לו מסרון: 
דחילאק... זה בסדר... אני שלך... אוטוטו אני חוזר למצרים... ותחשוב שעוד רגע צריך להיקרע הים... ובדיוק אז 

כי השרת אומרים לקב"ה: רגע רגע... במה היהודי ראוי להינצל יותר מהמצרי?? ועל הרגע הזה נאמר: כי מלא
י שמוכן לקבל על באו בנים עד משבר וכח אין ללידה!!! יש פה משבר לידה!!! נולד פה מישהו!! נולד פה יהוד

רציניים  כל מיני מגעים . ישמלכות שמים ולפרוש ממ"ט שערי טומאה... אבל דווקא על ההתחלה.. עצמו עול
הוא נסוג לאחור... אלו היו רגעים לא פשוטים בכלל!! רגעים של אחיזת החיצונים!! ולמה??  בינו לבין העבר...

דווקא!!! דווקא לגודל המעמד הגדול שהולך להתרחש בעוד רגע... דווקא בגלל זה יש פה מאבק על כל 
הפתילים..." כל אחד מושך לכיוון שלו... החיצונים לא מוותרים  "הכר נא דבר אמת למי החותמת ולמיהקופה... 

עליו כ"כ בקלות... וכאן צריך המון המון גבורה ועקשנות... צריך לקפוץ לים בגבורה אדירה... ואל דאגה... מיד 
התור שלנו לייקר יגיע הסיוע המובטח... אבל זה לא יגיע על ההתחלה!! ההתחלה שמורה לך!! כניסת שבת זה 

את השבת... לקבל את השבת ולהתעלות מעל אחיזת החיצונים... (לא לחינם סעודת ליל שבת היא כנגד יצחק) ואז!! 
הצללים... גם כעת ברגעים שחושך יכסה ארץ ולפעמים יש הסתרת פנים...  אחרי ההתחלה שלנו... אז מתבסם העולם ונסו

בכל מצב וללא תנאים!!!  לא נותר לנו אלא להתחזק בייתר זה התור שלנו להתעלות ולבחור בה' ולהכריז עבדיך אנחנו 
שאת בברכת השכיבנו!! שמקובל שכלל ישראל אמרו אותה בליל יציאת מצרים מתוך הבית... מתוך הכרה שגם בשביל 

 ... וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות...פרוש עלינו סוכת שלומךלצאת מעבדות לחירות צריך 
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 ...יהודים!!! חסר גשם!!! גם אם כעת יורד גשםם

.. וכבר כתבתי לפני כתיבת שורות אלו אנו בעיצומה של עצירת גשמים ולא סתם אלא חמורה. תחילתנכון לשעת 
שבועיים שמבחינתי האויב הכי גדול של הגשמים זה התחזית מזג אויר!! כי אני מצידי כבר ממזמן הייתי מתחיל 

(וגם עכשיו!!!! התחזית אומרת שהולך להגיד "ועננו בורא עולם..." רק מה נעשה שבתחזית אמרו שבסוף שבוע יש גשם... 

 סוף ותכל'ס. אחרי כל התחזית וגם אחרי הגשם שאולי ירד וכבר יורד בשעת לרדת גשם והאמת היא שכבר יורד גשם)
כתיבת שורות אלו... סו"ס אנחנו נמצאים סמוך ונראה לט"ו בשבט... שכידוע: כל ההגדרה ההלכתית של התאריך 

ת הפה... ואנחנו לא שם... אנחנו רחוקים מזה מאוד מאוד... ובא לא נפתח א "שכבר ירדו רוב גשמי שנה"הזה הוא 
אבל אם לא נצעק ונתפלל על זה... הרי כלל ישראל כבר מכיר מושגים ש"יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים..." ואנחנו 

!! ואילו הומניטריכבר לא רחוקים מהתאריך הזה... ושוב: יש הבדל גדול בין פעם להיום... פעם גשם זה היה צורך 
... תן חיוך משמים... ואם לא ירד מספיק גשם בחורף הזה... אנחנו היום זה לא הבעיה... היום הנושא המרכזי... אבא

נזופים למקום... ככה כתוב בתורה... ה' תלה את החיוך שלו ב"ונתתי מטר ארצכם בעיתו..." ואם לא ירד מספיק 
גשם בשביל שנה זו... זה אומר שבשנה זו אבא שבשמים לא חייך אלינו... וזה מאוד לא נעים!!! ישנה שמועה 
שהייתה חורף אחד בישיבת פוניב'ז שלא הלך בשידוכים... מאוד מעט התארסו... סיפרו את זה למשגיח ר' חצ'קל 
לוינשטיין זיע"א והוא ענה: מה אתם רוצים... החורף הייתה עצירת גשמים... זה אומר שה' פחות מאיר אלינו פנים... 

 אז מה הפלא שגם השידוכים נתקעו... 

מחייך עם גשמים זה היה כרוך בפחד אמיתי... מה יהיה... אבל עכשיו אנחנו פנוים בלהתמקד אז פעם כשה' לא היה 
 נטו במאור פניו ית'!! אנא ה'... תחייך אלינו מבין העננים... 

--- 
 עכשיו!! סתם ככה: בשבועיים האחרונים הסתדר לי משהו בראש עם התחזית מזג אויר... 

שואלים על  שנה!!!לים על גשמים... אנחנו משתמשים עם המילה פתאום שמתי לב: שכל פעם שאנחנו מתפל
גם בתפילה לעצירת גשמים אנחנו  מתפללים על השנה... שמרה והצילה שנה  השנים!!הגשמים... איפה? בברכת 

זו... ועשה לה תקווה ואחרית שלום... גם בתפילת כה"ג ביו"כ... הוא מתפלל על השנה שאם שחונה תהיה גשומה!!! 
ר: אם נגזר שהקיץ יהיה חם במיוחד... אז שהחורף יהיה גשום... כלומר: פתאום קלטתי כשמתפללים על גשם כלומ

זה לא כמו שמתפללים על חולה שצריך שהוא יבריא הרגע... גשמים זה תכנית עבודה רחבת היקף!!! השנה צריכה 
א זו הנקודה... זה לא דין ברגע זה!! גשמים!! גם אם התפללת על גשמים ובתחזית אומרים שאין משהו באופק... ל

זה דין בשנה!! בחורף של השנה הזו!!! ובאותה מידה אם ב"ה בדיוק היום יורד גשם זה לא מפריע לחכמים לגזור 
(זה  תענית כי בהסתכלות נרחבת של שנה הרי זה מאוד קצת ועדיין לא ירדו גשמים בשביל בורות שיחין ומערות...

רת גשמים משמעותית והתפללו והנה התחילו גשמים... כמובן שיש כאן סימן יפה ואות לטובה וחז"ל תקנו נשמת לא סתירה שאם הייתה עצי
כל חי מיוחד בשביל זה... ויוצאים ואומרים הלל הגדול... אבל עדיין!! זה לא סתירה שאחרי כן "וישב מרדכי אל שער המלך" ששב לשקו 

  )ב אותו על הסוס כי סו"ס הגזירה עדיין קיימת...גם לאחר האות לטובה שהמן הרכי ותעניתו...
--- 

 אבל תרשה לי לומר חידוש מעניין שהתחדש לי השבוע: 
מורה לאנשים -ומלקוש..." אומרים חז"ל מה זה יורה?? ש יורהאנחנו אומרים בק"ש "ונתתי מטר ארצכם בעתו 

יעות או זפת בגג...?? מה... זה חובה? רגע... להטיח גגותיהן!! אני לא מבין: למה התורה צריכה להגיד לי לעשות יר
ואם אני שלעפער... שעלי נאמר: "בשפלות ידיים ידלוף בית..." טוב לי עם הרטיבות מהגג... אין לי בעיה עם זה... 

 אז למה התורה מורה לי בקנאות לקרא לשיפוצניק שיטפל ברטיבות?? הרי זה בעיה אישית שלי?

הרי כך: עד לפני שבועיים התפללתי על גשם... אפילו אמרתי "ועננו בורא  י...אז תרשה לי לומר מניסיון איש
כנראה שבתוככי לבי לא לגמרי רציתי שירד גשם... תנחש למה?? לא יודע... בנעל שלי נפער  אבל עדיין...עולם..." 

ה שלי נרשם איזה איזה חור סמוי וכל פעם שירד גשם הגרביים שלי נרטבו וזה קר ומעצבן... תכל'ס... בתת הכר
ניגוד אינטרסים קטן שאם ח"ו לא ירד גשם... אז לפחות הגרביים שלי לא יהיו רטובות... ואז קניתי נעליים 

בעצם אני קולט  (אגב: לשאלת רבים... כן... זה הנעל של הסמארטפון..חדשות!!! וזהו... באותו רגע הסתלק הניגוד אינטרסים 
  )...חדש "סמארטפון" קניתי שהמים הרסו לי את המכשיר... עכ"פ

ות של אברכים שגרים בקומה (צראותו סיפור לגבי רטיבות... הייתה שנה אחת שהייתה לי רטיבות בתקרה... 

פונה אליך  התורהאז זהו!! שותכל'ס... רציתי שיגיע גשם ו... ובאותה מידה רציתי שלא...  )..אחרונה
טוח שאתה רוצה?? לא בטוח!! כל זמן שלא טפלת אדוני היקר... אתה רוצה גשם??? אתה ב :ואומרת

ברטיבות... אתה לא לגמרי רוצה... ואם אתה לא באמת רוצה... אל תתפלא שה' לא יוריד גשם... כי... 
בשביל להתפלל צריך לרצות ואתה לא לגמרי רוצה... ולכן אם אתה באמת רוצה שיום אחד ירד פה גשם... 

כל הדברים שגורמים לך לא לרצות גשם ואז!!! אז תתחיל  קודם תטייח את הגג שלך... תסלק את
 להתפלל על גשם... 

היכרתי הרבה רווקים שמאוד רצו להתחתן...  והמסר הזה הוא נכון גם בייחס להרבה דברים אחרים...
ועדיין... כשהם קצת נברו לעצמם עמוק בפנים... הם גילו שיש להם איזה פחד להתחתן והם לא לגמרי 

אם ככה: אז עזוב!! לפני שאתה מתפלל על שידוך... קודם כל תטייח את הגג... קודם תמלך רוצים... ו
בקונך!! תבקש מה' שיסדר לך את הראש...  תנסה לסלק את בפחדים שגורמים לך לא לגמרי לרצות 
שידוך או ילדים... ולו בשביל התפילה!!! בשביל לאפשר כאן תפילה אמיתית!!! תבין: בן אדם שמתפלל 

התפילה... סו"ס יש לך עסק מול לב שלו יש ניגוד אינטרסים שהוא לא לגמרי רוצה... זה בעייתי מבחינת וב
בוחן לבבות גולה עמוקות... לפעמים הקב"ה שומע פה צליל של לא רוצה יותר מרוצה!! בקיצור: הנפש שלנו 

מאוד מאוד לרצות משהו (ואוי ואבוי מורכבת יותר ממה שאנחנו חושבים... יש לנו מכלול של רצונות... ואתה יכול 
אם מישהו יגיד לך שלא..) וזה לא סתירה שיש לך איזה פרט שיתכן שהוא צדדי שגורם לך לא לרצות... זה כמו 
שאני רוצה ללכת לטיפול שיניים... אבל אני מתפלל שיתבטל התור כי כואב לי הזריקה... נו... זה סתירה?? זה לא 

וצה... ואת הזריקה לא... והניגוד אינטרסים הזה רוקד כל הזמן... רק ברגע שהייתי שלם סתירה... את הטיפול אני ר
עם הזריקה הזו... אז מצאתי את עצמי שם... וכן הלאה וכן הלאה... בל נשכח הכספומט שדרכו אפשר למשוך 

ך לוודא שהרצון הוא ה' משביע לכל חי רצון!!! אבל צריך שהכספומט הזה חלק ולא נתקע!! צרי... ישועות זה רצון
 זה נכון? לבחירתך...ה הוורט האםניגוד אינטרסים..  איזה חור בנעל או דליפה בגג שגורמת לך לם ואיןש

לרכוש את ניתן   גם בשבוע זה של ימי השובבי״ם,

   !״וימאן״ -יומן המסע

תעצומות השליטה בהנכתב מתוך חזית הקרב, והעוסק 
׳בן ישיבה׳ בדורנו הרדוד ל הנדרשים הפנימי והחוסן
 ספר זה עניינים אלו,מה שתשיב׳ בכל ב ו׳דע, והנסחף

ל׳גיבור הכח׳ של דורנו  משמש כמנת דחף בין הייתר
מול  אסרטיבית להוביל מנהיגות שנאבק ללא ליאות

 ,הדחפים ורוחות זעף הנושבות גם במחוזותינו

 ניתן להשיג בפלא׳: 

0548446691    0527683095 

 כמו״כ ניתן להשיג אצל הנציגים בישיבות
 .מוקדי המכירה של גיליון זהוב

--- 

 

 די לפתאו'ם שמתרמסס... !!!התייצבו

חז"ל אומרים שבגלות מצרים עם ישראל בנו את פיתום 
ורעמסס!!! מה זה פיתום ורעמסס?? אומר המדרש: שפיתום 
זה היה שטח שיש בו בולענים... אתה בונה ובונה ופתאום נפער 

ם... "פיתום, שראשון בולען והכל מתמוטט... קדימה... עוד פע
ראשון פי תהום בולעו..." אותו דבר רעמסס!! רעמסס היה אזור 
גיאוגרפי כזה שמה שאתה בונה מתפורר ומתמוסס... ובזה 
התבטא ה"עבודת פרך" שאתה עובד על ריק... עבודה שאין לה 
קיצבה... אתה בונה ונופל ושוב פעם בונה ואתה לא רואה 

 סיפוק ולומר עשיתי משהו..אופק... אתה לא יכול לסכם ב

 שמעתי שמבארים על דרך הדרש והחסידות:

 שיהודי נמצא בגלות הנפש... בקטנות המוחין,שהעניין הוא שכ
משהו..  להתקרב לה'... מנסה לבנות ומשתדל מנסה מצידו הוא

לבנות איזושהי מערכת של קשר עמוק עם ה'... הוא תופס 
עיתים... ותכל'ס...  חיזוק בתפילה... בתורה... מתחיל לקבוע

 בסוף תמיד מגיע איזה בולען ואיכשהו זה נעלם... 

גם כשאתה סו"ס בונה איזה משהו... ונראה לך שכבר אתה אוחז 
במקום אחר... פתאום רעמסס... פלעלעלעלע... הכל מתמוסס 

 מול העיניים ואתה מוצא את עצמך בעיי חרבות... 

ת שום דבר קיים בקיצור: עם ישראל במצרים לא הצליחו לבנו
בעבודת ה' הפנימית שלו!! הם לא הצליחו להחזיק מעמד 
בשום דבר... זה מאוד מייאש לבנות את פיתום ורעמסס... זה 
לבנות ולבנות ותמיד הכל מתנפץ לך מול הפנים ואתה רואה 

  אבל זה לא נכון!! לא נכון!!!!שלא עשית כלום... 

יא את היהודי יום אחד מגיע יום בהיר וצח והקב"ה מוצ כי
אותך על שפת הים מהגלות מצרים הפרטית שלו... ה' מעמיד 

ומראה לך את כל הפיתום והרעמסס שחשבת שהם נבלעו 
 והתמוססו... ואז משה רבינו מראה לעם ישראל!!!

התייצבו!!!! די לפיתום ולרעמסס.. הגיע הזמן להתייצב!!! הגיע 
. שום דבר לא הזמן לפקוח עיניים ולראות ששום דבר לא נבלע..

התמוסס... היה רק נדמה לך שעמדת על אותו מקום... מים 
שקטים חודרים עמוק... עשית פה עבודה יסודית... בנית 
באישיות שלך כזו כניעה וכזו התבטלות לה' שבבת אחת 
מתגלה לפניך כל הבניה שבנית ששום לבינה ושום מאמץ לא 

ורה... יום נאבד ולא נשקע בעמקי המצולות... יום אחד זה ק
אחד אתה מבין למפרע מה עשית פה... יום אחד אתה מגלה 
שלא נשארת על אותו מקום... אבל בתוך החומר והלבנים מאוד 
קשה להרגיש את זה... יתן ה' ובמהרה יתגלה ה' אלינו כעצם 
השמים לטוהר ויראה לכל אחד מאיתנו את הסל והמגריפה 

איך ששום דבר לא עבודת ה' במלחמת היצר ובהאישי שהוא עמל 
 . וא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתךונאמן ה נעלם.



 

  

                         הפסקת חשמל!!!
 הארקה עבדה ב"ה....

כשהייתי ילד שמעתי סיפור... סיפור בסגנון 
של פעם שהיו מספרים לילדים של פעם...  
הסיפור הוא שסבתא בשלה דייסה בסיר... 

בסיר... זה נכון? אני כבר לא  היו מבשלים דייסה(פעם 

שכחה שהיא שמה את  וסבתא שכחה... )...זוכר
גים... והדייסה חנות דהדייסה והלכה ל

ים רתיח(למי שלא יודע... כשמהתחילה לגלוש... 
הוא עולה ועולה  חלב בסיר ברגע שהוא מגיע לרתיחה

וגלש וגלש... ו... וזה גלש  עד שהוא גולש החוצה...)
לא יודעת כלום.. כי  סבתאו... וגלש!!! אבל 

 ממשיכה הדייסה הלכה לחנות... ותכל'ס היא
בריכה  ת נהיהואז כל הבי וש ולגלושללג

כבר הגיע עד  שלימה של דייסה... זה
 הברכיים!!!  והיות וסבתא לא יודעת כלום...

לא באה לכבות את האש אז זה המשיך היא ו
לגלוש ולגלוש והבריכה של הדייסה טיפסה 

 ה לחלון... ואז הדייסההגיע עד שהיא
כככל העיר  להישפך החוצה... ואז ההתחיל

ף את כל התמלאה בדייסה... וזה הצי
הרחובות... ואז כל הרחובות נהיו בריכה של 

ובשלב דייסה... אנשים התחילו לשחות... 
 כבר היו צריכים סירות בשביל להגיע מסוים

ממקום למקום... ולא ידעו מה לעשות... כולם 
עמדו אובדי עצות... ואז!!!! אז לפתע סבתא 
 נזכרה שהיא שכחה לכבות את האש... הגיע

מהר מהר  לקחה את סבתאמהר מהר סירה ו
הבייתה... סבתא כיבתה את הפתיליה ואז 

"ויעבר אלוקים רוח על הארץ ... הגיע הרווחה
חרבה  לאחר כמה ימים וישוכו הדייסה..."

הדייסה מעל פני האדמה ואז נח יכל לצאת 
עד כאן הסיפור שסיפרו לי  מהתיבה...

אבל ב"ה  כשהייתי ילד... סיפור שגדלנו עליו!!!
ין: שיום אחד גדלתי בשנה או בכמה יש לצי

השכלתי להבין שהסיפור הזה סו"ס שנים... ו
!!!! הסיבה שהסיפור הזה לא לא נכון!!! אבל

לא רק בגלל הנתונים הטכניים  נכון... זה
מגוחכים שכל אחד מאיתנו מבין שזו מאוד ה

לא!!! עזוב... עזוב את  נחמדה...  בדיחה
 נוספת!!!יש פה נקודה  הנתונים הטכניים...

 בעיקר בגלל נכון הסיפור הזה לא יכול להיות
  סיבה אחרת!!!

יפקיר עולם שלם  שלא יתכן שהקב"ה בגלל
ששכחה את הדייסה  ע אחתלבידיים של סבתא

 אני לא סתם הגעתי למסקנהעל האש... ו
 הסיפור הזה בתור ילד, הזו... כי בשעתו המעניינת

הבהיל אותי ונתן לי תחושה של חוסר  מאוד
דייסה  תחשוב שכל סבתאלע שהכינה ...יציבות

... זהו... וזה התחיל לגלוש ושכחה לכבות את הגז
... יש לנו פה מבול של דייסה!! שלנו הלך על העולם

אמה מלמעלה גברה הדייסה ויכוסו ההרים...   15
אני סומך על מי שברא את העולם  !!שלא אז זהו

הגדול הזה... שהוא גם דאג לאמצעי אבטחה 
ינימליים שלא כל איזה תקרית שגרתית במטבח מ

ואגב: (  בקנה מידה עולמי... אקולוגיתסתיים באסון 
אפשר להחריב את העולם כבר זה יסוד חשוב!!! כי גם היום ש

חיצת כפתור... עיין ערך פוטין בלחיצת כפתור... תכל'ס... זה לא ל
 כ"כ הוא לאנמצא אצלו בהישג יד אבל  שהכפתור הזה אמנם

בודאי לא באותה מהירות שסבתא שכחה ר להשתמש בו... ממה
 את הדייסא על האש...)

--- 

מצינו משהו כזה  אז זהו ש... שלמרבה הפאניקה!!!
הקב"ה ברא סוג של סבתאלע שהוא כן מלחיץ... 

מסר בידיים שלו שיבר רציני ביותר שאם הוא לא 
 לגמרי קולט עניין הוא עלול להביא מבול לעולם... 

שחוטא בפגם  ו גמ' מפורשת שאומרת שמיכן... ז
ותחשוב על כאילו מביא מבול לעולם...  הרי הוא יסוד

סו"ס אנחנו אמונים על דברי חז"ל  זה!!! זה מפחיד!!
 שאין בהם הגזמות... ובפרט שזה נפסק להלכה...

לאסי הקב"ה מוסר ביד כל צעיר ק וכתוב בפירוש:
עלול  אהו ברגע של חוסר רצינותנשק כזה ארטילרי ש

להביא מבול לעולם... כלומר: אם מקודם אמרתי 
שלא!! אם מקודם אמרתי שהקב"ה לא מפקיר את 

את  העולם שלו בידיים של סבתאלע שבסה"כ שכחה
אנחנו ז... אז למרבה האבסורד כאן הג הדייסה על
בחור צעיר לך  הנה!! יש כזה מושג כן-מוצאים ש

וא לא בשיא רתיחת הדמים ויש לו ניסיונות ואם ה
זוכר להציב להם גבולות והוא נופל ברשת או עושה 

זה עלול להסתיים כמו מה שלא צריך לעשות... 
אבל לא בצחוק... אלא  והדייסה הסיפור עם הסבתא

נו... !!! כאילו מביא מבול לעולם... תהומית ברצינות
 איך זה באמת יכול להיות???

בידיים של כל  איך הקב"ה כביכול מפקיר עולם שלם
 בחור צעיר???

הרי סו"ס הקב"ה הרי הבטיח שהוא לא יביא מבול 
לעולם... אז איך הוא מוסר לכל בחור צעיר את הנשק 
הכי מסוכן שבצי'ק אחד הוא יכול להביא מבול 
לעולם?? ובא נשאל ככה: בקצב הזה ממזמן כבר היה 
אמור להיות מבול רח"ל?? אז איך המבול הזה בכל 

 זאת נבלם??  

שחשוב מאוד לדעת  תשובה א נוראה!!והתשובה הי
 אותה!!!

והיות  אכן באמת!!! הקב"ה לא מפקיר את עולמו...
יש  וכל צעיר יכול לעשות כאלו נזקים לו ולעולם... לכן

 רקה!!!!אהמושג בעולם החשמלאות... מושג שנקרא 
 רקה??אהמה זה 

בכל בית יש שקעים... רוצה להטעין העניין הוא: ש
ס? לחמם מים?? לכל זה צריך פלאפון? לגהץ? לכב

... אתה הטובים שאתה רוצה היום שקע!! כל הדברים
כולל המחשב שאני כעת כותב  שקע!!! םצריך בשביל

אבל השקע הזה... ככל שהוא מועיל לנו כ"כ  בו...  
מותו... ילד קטן הרבה... ככה הוא גם מסוכן מאין כ

לתוך השקע... אני לא או מסמר  שח"ו יכניס מפתח
ה להמשיך... כולי נאחז צמרמורת על עצם רוצ

כן...  המחשבה מה כולנו יודעים שרח"ל יכול לקרות...
שקע הוא מקור חיבור לחשמל אבל באותה מידה 

אבל!!! כאן הגיעה הוא גם עלול לחשמל למוות!! 

רקה!!! שאם יענקי אההמצאה הפלאית שנקראת ה
נופל  הקטן הכניס מסמר לתוך השקע... באותו רגע

... ואז בכל הבית נהיה הפסקת חשמלמל!!! החש
יענקי פורץ בבכי... אמאלע... אני מפחד... הפסקת 

 מל... ואז אמא שלו גם פורצת בבכי יחד איתו...חש
יענקי שלי... ברוך ה' נשארת בחיים... ובזכות מה?? 

 !!!! גופא בזכות ההפסקת חשמל הזו

אם ח"ו לא הייתה כעת הפסקת חשמל... אתה רח"ל 
 היית פה... לא 

על אותו משקל: בחור יקר: זה לא צחוק!!! אתה שקע 
תמים... כמו אולי כלפי חוץ אתה נראה  חשמלי...

יזה שקע שתקוע בקיר... אבל למעשה אתה שקע!! א
כל מעשה מצוה הכי נקודת חיבור אינסופית!!!  אתה

 של שפע אלוקי... פעיל מערכות שלימותקטן שלך מ
נות הכבוד בעמידה בניסיואתה יכול לזעזע את כסא 

יכול לעשות  גם באותה מידה אתהשלך... אבל 
 ולהביא מבול לעולם...  בקנה מידה חורבנות

ידי אוהב אותך... אבל!!!! היות ואבא שבשמים מ
וחבל לו עליך והוא לא רוצה שתעשה לעצמך נזקים 

שמה זה  לכן יש מנגנון הרקה!! בלתי הפיכיים!!
מש עם השקע לדברים כל זמן שאתה משתאומר?? ש

טובים... כל זמן שאתה מכניס תורה ומעשים 
 ברגע שאתהטובים... זה עובד... זה מחובר... אבל 

 אופס!!!באותה רגע שטויות!!!  מתחיל לעשות
מנטרל אותך מהחיבור...  בבת אחת הקב"ה קצר!!!

מנתק אותך  הקב"הוהופה... הפסקת חשמל... 
לכמה זמן  ... מנתק אותךמהעמדת מפתח שיש לך

מהחיבור האינסופי כדי שלא תהיה פה 
פתאום אתה  מצוברח...תכל'ס התחשמלות... ואתה 

מדוכדך... מרגיש חוסר מצב רוח... ואתה  מרגיש
ואין לי  מרגיש ש'לא הולך לי' ואין לי כח ללמוד...

י כל הזמן לישון... ואתה מאוד ובא ל חשק לכלום...
ה שאבא שלך... אבל מה נעש מתוסכל מההרגשה

 שבשמים לא מתחרט על ההפסקת חשמל הזו... היא
אמא של יענקי מודה לה' על  נס ההצלה שלך!! 

 ההפסקת חשמל שהצילה את בנה..

הדרך היחידה של אבא שבשמים למזער את הנזקים 
 ו בלתי הפיכיים לגמרי!!! זה באמצעותשהם לא יהי

שהוא  ארקה!! בשניה שאתה נכשל בחטאה
אותו שניה הקב"ה ומיתה... בכרת של  אביזרייהו

כדי שיענקי שלו  שולף את הדיסק.. עושה קצר!!!
 האהוב לא יכרת... שישאר בחיים... 

--- 
זו הזדמנות לפתוח את אחת  כאמור!!!! וכאן

 התופעות המוכרות: 
 יודע ...על בסיס קבע בניסיונות דורנו נכשלכל מי ש

זו התחושה קשה שהתופעת לוואי הכי כאובה ו
חוסר מצב רוח טוטאלי...  של האוייס!!!! הכללית

 סוחט החשיפה והשייכות למושגים לא ראויים זה
מרוקן את כל חדוות  ..שמחת חייםוה המרץ את כל

את הבן  זה הופך החיוניות...כל את  הנעורים... עושק
אין לו חשק  את כל החיים... לו דופקמאובן... אדם ל

יודע  מי כמוהו שיודע על מה אני מדבר... ומי לכלום...
התחושה הזו  שיהיה ברור: עד כמה אני לא מגזים... 

להם  ובפרט בקרב אלו שיש קיימת רק אצל יהודי!!!
מה שבטוח: לגוי אין את הבעיה  ת לעבודת ה'..שייכו
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ולמה זה מגיע?? מאיפה נובעת התחושה  הזו... 
 הזיפתית הזו???

שכוחות היא:  והמקובלת אז התשובה השטחית
 עמוקה היא:היותר  ההגדרה אבל  '...טומאה וכו
ברגע שיהודי לא קולט את גודל  רקה!!!אשיש פה הה

מעלתו ומשחק בשקעים כאילו מדובר בסבתא 
בישלה דייסה שמקסימום זה יגלוש על הכיריים 
והוא לא קולט שאדוני... יש לך עסק עם מתגים 

"מביא מבול  זה אינסופיים שבלחיצה לא נכונה הרי
אין ברירה אלא לעשות קצר נקודתי!!  לעולם"... לכן

!!!! זה לשון נפש החיים: הפסקת חשמל לעת עתה
"ד "ולבל ידח ממנו נידח גזרה רצונו יתברך שלא יוכרתו ח"ו לגמרי כל היו

חלקי בחינת הנפש, רק הט' בחינת התחתונים... אבל בחינה עליונה סוד 
ד ממקומו ע"י הכתר אינה נכרתת... אבל בחינת ה'רוח' עילאה אינו נפר

עוונות התחתונים אלא שגורמים בו פגם וקלקול ח"ו בששה קצוות שלו" 

עיי"ש באריכות גדולה... מגלה טפח ומכסה 
אנחנו לא אמורים להבין לגמרי את עומק  טפחיים...

הדברים... אבל הכיוון הוא שיהודי הוא בחינת יעקב 
מכסא הכבוד עד  לנחלתו... חבל שמשתלש חבל
כל מצוה או עבירה שיהודי עושה הוא מנו... ועול

אבל האמת היא שזה בכלל לא  משחק בחבל!!!
משחק... זה לא צחוק... כי הוא מזיז את החבל כאן 
למטה... ואילו שם למעלה זה עושה פעולות נשגבות 
לטוב ולמוטב... אז כל זמן שהוא עושה עם החבל 
מצוות אז הלוואי... עליו נאמר: כי חלק ה' עמו יעקב 

ל נחלתו... אבל ברגע שמיודעינו לא מבין עניין חב
והוא באמת חושב שהוא משחק בחבל והוא לא 
קולט שהקצה השני של החבל נמצא אי שם ב'דמות 
מראה אדם' למעלה מהכסא... אז מה עושים?? כאן 
הקב"ה מרחם על היהודי ועושה קצר נקודתי בחבל 

 כדי למזער נזקים!!! 

! וזה מורגש... והקצר הזה הוא הפסקת חשמל!!
 אוהו מורגש... 

--- 

כעת שאלת המיליון היא: איך מחזירים שוב את 
 החשמל??

אני רוצה לאסוף את עצמי... לתפוס את עצמי 
סמרטוט... אני מרגיש  כזה לידיים... אבל אני מרגיש

ממש כמו אחד ששקוע במ"ט שערי טומאה שאין 
לי את המינימום חיוניות ואסרטיביות ושליטה 

אז מה בשביל להתחיל להזיז את העסק...  עצמית
 עושים?? איך מתחילים להתניע??

ותקח  נדושה... אבל זו האמת אז התשובה היא 
  אותה כמות שהיא:

  יש מצות עשה שנקראת תשובה!!!!
לומר שה' נתן לנו מתנה שנקראת  ותרשה לי

ם מה רשמית זה משואמנם ימי השובבי"ם... ו
 ות שמורותנקרא ששובבי"ם זה כל הזכוי

שואל אותי... אני לחסידים... אבל אם אתה 
קריטיים  שימי השובבי"ם בתור ליטאי מרגיש

חסידים... אתה יודע יותר מל לליטאים הרבה
עם  קצת מתוסבכים הליטאים חנולמה?? כי אנ

למה?? כי משום מה  תשובה... שנקרא המושג
תשובה נקשרת לנו איכשהו עם חודש אלול... 

כל מושג חודש אלול...  באג עםיש לנו איזה ו
וערך תורני שאיכשהו מתקשר לחודש אלול... 

ממילא גם   אנחנו מתאבנים באותו רגע!!!
המושג שנקרא תשובה מתערבל לנו בתוך 

כשאתה אומר לבחור ישיבה הלחץ של אלול... 
לעשות תשובה... הוא מיד מתחיל להריח את 
הצבע הטרי של תחילת זמן אלול עם כל האוירה 
הכבדה והמנוכרת של תחילת שנה עם ענן כבד 

 של פלצות... 
תקופה רגועה  לנו כעת ובשביל זה ישאז הנה!! 
אין לחץ!!! התקופה  כעת ימי השובבי"ם...שנקראת 

מתחילה והיא גם לא כ"כ נגמרת... לא  באמתהזו לא 
תפילה נעילה בסוף שובבי"ם  ידוע לי שיש איזה

 לא שובו בנים...  שזהו... אחרת את הרכבת... כבר
 הכל רגוע... אין פה הכל בסדר!! אין כזה דבר!! לא!!!

בסה"כ באמצע חודש  מירוץ מסביב לשעון... אנחנו
שבט... ופתאום נשמעת בת קול מתוקה מדבש ורווית  

שובו ואומר:  געגועים... אבא שבשמים קורא לבניו
אני מתגעגע אליך  בנים שובבים ארפה משובותיכם...

 ... תשוב אלי!!  בני היקר

כעת זה הזמן לעשות היכרות מחודשת קדימה... אז 
מול המושג שנקרא תשובה... ולגלות שתשובה זה 

 משהו מתוק!! זה משהו מאיר!!! 

אני רוצה להקריא קטע קצר ומלוקט מתוך כמה 
 להזכירך: מדובר שאגבפרקים בנפש החיים חלק א'... 

וזה לשונו:  אבי עולם הישיבות הליטאי...בספר שחיבר 
(של חלקי  וביאור פרטות סדר תקונם והתקשרותם"

על ידי התשובה, שכאשר פגם האדם בחינת  הנפש)
קי מצולות הקליפות ח"ו, אז נפשו, ותרד פלאים לעמ

וידוי דברים באמת מעומקא דליבא, בעקימת  ע"י

מעורר בקול דברים שלו שפתיו בחינת נפש דרוח 
וספת עד לעילא לעילא וגורם שיתאצל תת

לכלות  נשמתועד שורש  קדושה ממנו יתברךך
ולהתם הכוחות הרע ומדרגות הטומאה ולהוציא ממסגר 

 אסיר כל בחינותיה..  
ם... וכן אם פגם וקלקל בחי' רוחו ח''ו. בדבורים לא טובי

והגביר לעומת זה כח רוח הטומאה ר''ל. הנה ע''י 

מעורר  גודל חטאו. החרטה אמיתית בלב ומתמרמר עלל
תוספת קדושה עד לעילא להשפיע תחלה ג''כ  

נשמתו והיא מבהקת זיו אורה ואור על  
   גם על בחי' הרוח.שנשפע עליה.  

וכן אם חטא ח''ו במחשבה אשר לא טהורה. וגרם בזה 
. אז ע''י עסק ..הר נשמתוושיסתלקו מעליו נצוצי ז

מעורר שתאצל  התורה בבינה יתירה בעומק תבונתו. 
מתו להחזירה נשוספת קדושה על שורש ת

בבינה יתירה  ה"קלהשכילו בתושתאיר עליו אורה.  
  וכו'...משתלשל  סתרי טהוריה. ומאותו הקדושהב

עזוב... בא לא נכנס לפרטים... גם אני  שיו בינינו:עכ
 וגם אתה לא מבינים לגמרי מה כתוב כאן... אבל דבר

הבנתי שתשובה זה אורות!!! תשובה אחד כן הבנתי... 
 תוספת קדושה והארה וכו' וכו'... זה השפעה של 

כן!!! תשובה זה אורות!!!! כן... אתה מכיר את הבעלי 
תשובה הטריים שיש להם חשמל בעיניים... אז זהו 
שכן!!! זה בדיוק הרעיון של תשובה!! כשהנפש החיים 
מדבר על תשובה... זה הנושא שלו!! להחזיר את 
האורות... הייתה פה הפסקת חשמל וכעת אנחנו 

ולכים להחזיר את החשמל בחזרה לעיניים... וזה ה
 מעוגן בחינוך שקבלנו בישיבות... 

אצלנו תשובה בדרך כלל מצטיירת  מה אני מתכוין???
כדבר מפחיד שהולך יחד עם אימת הדין...  הההלו... 

אז  תחזור בתשובה מהר... אחרת זה יהיה כואב... 
רה זהו!!! שבשובבי"ם אנחנו מדברים על תשובה באוי

אחרת לגמרי... כעת אין איומים על הפרק... אף אחד 

לא מגיע בדיוק עכשיו ומצמיד לך אקדח לרקה... 
 הלו... זה הולך להיות כואב... לא!!!  

אז מה כן?? אנחנו כעת מדברים על הכאב 
שכבר קיים!! אנחנו מדברים פה על הליאות 
הנפשית המתמשכת שלך שהיא כבר כאן!!! 

טעם בחיים שמי כמוך  הסמרטוטיות והחוסר
כבר פוגש אותה יומם ולילה... אנחנו מדברים 
על ההפסקת חשמל המתמשכת שאבדת 
עניין ברוחניות ובחשק ומתיקות התורה וזה 

הפסקת חשמל  הכאב כבר פה!!!כואב לך... 
הזו היא כבר עובדה מוגמרת!!! וכעת 
בשובבי"ם ולאו דווקא פונה אליך הנפש 

תחזור בתשובה ואז... החיים ואומר לך: בא... 
ואז מה יהיה?? יהיה אורות... הקב"ה יחזיר לך 
את החשמל... ואז יחזור לך האור בעיניים... ה' 
יחזיר לך את ההתלהבות ואת החיוניות שכ"כ 

 חסרה לך... 

בפנים הספר  בעיון (ובפרטתעיין שוב בנפש החיים 
   )מפרק י"ב ואילך בחלק א'

זה אורות ותוספת כל הנושא שלו בייחס לתשובה  
קדושה ולהוציא ממסגר אסיר וכו'... לא מוזכר שם 
מילה אחת על תשובה מזוית של אוי ואבוי... מותר 
לנו לפחות בשובבי"ם להסתכל על תשובה מזוית 

 שכזו...
--- 

יש כאלו שברגע  נוספת: עכשיו: עוד עצה פרקטית
שהם מגיעים לתשובה הם מתחילים להסתבך 

איך אני חוזר בתשובה אם ולהתפלסף ולהסתפק: 
לא יעיד עלי יודע תעלומות...?? הההלו הגיע הזמן 

מה אני תשובה זה משהו שעובד!!! ש שנקלוט:
מתכוין?? כמו שעבירה זה משהו שעובד... ככה 
תשובה זה משהו שעובד... מי שעבר עבירה הוא 
לא עשה לומד'ס.. האם הוא מתכנן תמיד לעשות 

בירה וזהו.. ומכאן עבירות או לא... הוא עשה ע
ואילך בדיוק כמו שאני לא צריך להסביר לך 
שעבירה זה משהו שמטמא... מוריד... מקטין... 

 טוב מאוד!! מדכא... כי אתה מבין את זה 
אז זהו!! שתשובה זו אותה פעולה רק בכיוון 

 הפוך!!!ה

כמו שאתה מבין שהחטא ניטרל אותך 
מהשקע וגרם לך להפסקת חשמל.. ככה 

יא פשוט מחברת אותך בחזרה... זו תשובה ה
 פעולה לכל דבר!!

וממילא כמו שאת העבירות עשינו בלי 
ככה את התשובה אפשר לעשות בלי להסתבך... 

להסתבך... פשוט לקום ולשוב אל ה'... חרטה וידוי 
ועזיבת החטא... כלומר: תשובה זה לא משהו 
שבהכרח קשור לסליחות ולעשרת ימי תשובה... 

בה לצערנו זה משהו שבעיקר צמוד אדרבה... תשו
לעבירות!!!  כמו שאת העבירות אתה יודע לעשות 
בלי סידור... ככה תשובה אפשר לעשות בלי 
סידור... כמו שלהתרחק מה' לא צריך הדרכה 
מיוחדת... ככה לשוב לאבא שבשמים לא צריך 
איזה תכנית משורטטת... פשוט לשוב לאבא 

יש לך את  שבשמים ואתה יודע לעשות את זה..
 אל תשכח... אבא מחכה לך בסוכת המציל...  זה...

4 



  

   שגם ממשיך לשמש אכסניה לתורה..  ....הט"ו בשבט הכי מרגש ושמח בכפר שלנוו
. הבחורי השנה ט"ו בשבט בכפר שלנו זה חג של ממש!!!! איזה התרגשות עצומה... כתרים מעוטרים כבר הוכנו לראשי הילדים..

ישיבות הכינו סיומי מסכת... הילדות הכינו בלונים וקישוטים... ושלט גדול הוצב בפתח הכפר: "הזורעים בדמעה ברנה יקצורו"!!! 
כן... ט"ו בשבט שאחרי שנת  שמיטה זה תמיד תאריך מאוד מרגש בכפר שלנו... אבל הפעם בנסיבות הקיימות זה במיוחד... תנחש 

עשרות מטעי כרמים מסביב לכפר שלנו שבט"ו בשבט הזה הם יוצאים לראשונה מכלל ג' שנות ערלה  למה?? אז ככה: יש פה
ולכן  רי שביעית..)(ובדרך כלל אנשים מעדיפים לתזמן את שנת כרם רבעי שיצא בדיוק בשנה הראשונה שאחונכנסים לשנה הרביעית של כרם רבעי!! 

דרת מעמדות של נטיעת כרם... ט"ו באב זה התאריך האחרון שאפשר לנטוע... אם אתה זוכר.. בט"ו באב של שנת התש"פ היה פה ס
זו הייתה השנה השניה  -ואח"כ כל שנת התשפ"א  שיהיה שבועיים לקליטה ושלושים יום בשנה חשוב שנה ואז עלתה לו שנה... 

ל שנת התשפ"ג, זהו!! הושלמו שנה שלישית של ערלה ואז עקרונית בראש השנה האחרון ש -של ערלה... ואח"כ כל שנת התשפ"ב
שנות ערלה!! דא עקא: שא' בתשרי הוא ראש השנה רק לנטיעה!!! ואילו כעת ב"ה זה כבר לא נטיעה... זה כבר אילן... אה... אילן??? 

 לאילן צריך לחכות עוד ארבע וחצי חדשים... עד ט"ו בשבט... ולכן כעת נעשה סגירת מעגל!!!
ומר לך ט"ו באב התש"פ?? אוי אוי... זה היא בשיא הקורונה... דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד... אבל אתה אולי שכחת... מה זה א

כולנו הסתובבנו עם מסכות והתפללנו לה'... מי יתן והראני ה' את נווהו... ואז!! בעיצומה של תקופה לא פשוטה זו... בדיוק אז 
אחד מבני הכפר היה מוכרח לנטוע כרם חדשה (למרות שלכל אחד  התקיים המעמד המרגש של "הזורעים בדמעה"!! עקרונית כל

יש כבר כמה וכמה כרמים נוספים...) ולישא עיניים למרות: אנא ה'... תזכה אותנו לקצור ברינה... תזכה אותנו בעוד שנתיים וחצי 
ש הילולים לה'... שנזכה לעלות לעמוד כאן מול החלאקה של הכרם שיצא מכלל שני ערלה ונכנס לשנת רבעי!!! שהיה כל פריו קוד

לירושלים ששים ושמחים בבנין עירך ושמחים בעבודתך ונאכל מפריה ונשבע מטובה ונברכך עליה בקדושה וטהרה... כך עמדנו 
ונטענו את הכרם בדמעות!! בדמעות של שברון לב כשאנחנו לא יודעים מה ילד יום... ואכן גל רדף גל... מי שזוכר... הגל השלישי 

הרביעי... חיסון ראשון... שני שלישי... (ואני כבר לא זוכר את כל השמות הלועזיים של המוטציות...) והנה הכרם לפנינו!!!  הגל
ובעזה"ש בעוד כמה ימים יופיע כאן האשכול שביכר... אבל אנחנו לא נקשור אותי בגמי!!! ממש לא!! כי מתי מביאים ביכורים?? 

ת הם חולין ורק הפירות הראשונים הם הביכורים... אבל השנה?? זו השנה הרביעית והיה כל מהשנה החמישית ואילך שכל הפירו
פריו קודש הילולים לה'!! הההכל עולה לירושלים... הכל בכל מכל... ואנחנו אוכלים את זה בטהרה באתר די ביה יחדון רוחין 

ש מישהו בכפר שלנו שבדיוק השנה חל הכרם רבעי שלנו... ונפשין!!! הולכת להיות שנה עסיסית ביותר... ותחשוב שאמנם כל שנה י
והוא מזמין אנשים על חשבונו כדי לאכול את הכרם רבעי בירושלים... אבל השנה זו הצטברות של ככככולם... כן!!! עכשיו אנחנו 

וד ימלא פי תהילתך על כוס פוגשים את ה"רנה יקצורו" של הזורעים בדמעה בין גל לגל של קורונה שלפני שנתיים וחצי... אוי... ע
 יין מלא של כרם רבעי בחצרות בית ה'... הולך להיות לנו חופשת קיץ ממושכת בצל השכינה... 

כמובן... אנחנו עוד לפני זה... העיניים נשואות לשמים בהודאה על שעבר אבל לא פחות בצעקה לעתיד... סו"ס אנחנו רק בחורף 
קורה בעיקר מצד החלות דין!! שכעת זה הראש השנה לאילן שבו הכרם עובר משנה שלישית ועד הקיץ יש עוד זמן... אבל כעת זה 

לרביעית... אז כמובן: במקביל לשמחה הגדולה שתהיה פה... תהיה גם תפילת רבים על העצירת גשמים שעדיין לא סר אימתה... 
דדו מקצה לקצה כמעט נעקרו מחיבורם שאז ואל תשכח שסיפרתי לך שלפני חודש הייתה פה סערה והיו פה נטיעות גפן שהתנו

היינו צריכים לנטוע אותם שוב ולהתחיל חישוב מחדש של שני ערלה... בקיצור: עדיין ישנם אתגרים לא פשוטים ולא נותר לנו אלא 
לינו!! להתפלל לה'... הושענא יקב מילק, הושענא כרם מתולעת.. הושענא יקבים וקמה, הושענא כרמים ושקמה, ו... ותתפללו ע

ואדרבה... אולי בזכות השמחה הגדולה של מי שנטע כרם ועדיין לא חיללו... בזכות זה נזכה לשקט ונחת ושלווה מכל אויבינו ונזכה 
 לשוב לבית ה' בשמחה... 

--- 
הסיפור  עוד בשורה טובה הגיע לאזורנו!!! שישיבת הכהנים שהייתה אמורה לעזוב את הכפר שלנו... בסוף הם נשארים!!!

יה שלפני כמה שנים ר' אליהו אחד מעובדי ה' בכפר שלנו שמאוד כאב לו העמארצות שהייתה אז בכפר שרובם אינם ה
בני תורה... והוא החליט החלטה נועזת להחרים כמה דונמים בשדה אחוזה שלו!! וכידוע שסתם חרם לכהנים ובדיוק 

(בדרך כלל מאוד לא אוהבים את זה... כשמישהו מבני הכפר באותו שבוע הייתה משמרת מעזיהו!! והם זכו בשדה אחוזה הזו!! 

הבשורה  )אל חזור... מוכר שדה אחוזה כולם מתארגנים לפדות אותה כמה שיותר מהר... אבל ברגע שמדובר בחרם לכהנים זה נחלט וזהו...
משמרת מעזיהו  הגיע למשמרת מעזיהו על הזכיה!!! וכצפוי... הגיע לשם ר' ירמיהו הכהן אחד מראשי בית אב של

ומצא שהמקום הזה מתאים להקמת ישיבה... ר' אליהו קרן מאושר!! בדיוק זה מה שהוא רצה שיקרה... שיבואו לכאן 
קצת בני תורה וזה ירומם את המקום... ואכן נפתחה הישיבה ומאז כל הכפר שלנו התרומם... במשך השנים חצי מהכפר 

אבל גם הישיבה גדלה... ואין הבור מתמלא מחולייתו... והראש ישיבה  הפכו מעמי ארצות לחברים... מהפך לכל דבר!!
ר' ירמיהו התחיל להיות מודאג... נכון... יש לנו פה שטח בחינם... וזה חשוב!!! אבל לא מספיק שטח... אנחנו צריכים גם 

שלהם עדיין!!  מחיה למאות הצורבים שלומדים כאן... ועם כל הרצון הטוב של אנשי הישוב ואחרי כל ההתמסרות
מרובים צרכי עמך... אין ברירה אלא לעבור לאזור אחר שיש בו יותר ציבור... יותר אנשים וככה יצטבר יותר תרומה 
ויותר תרומת מעשר... לא יודע... ר' ירמיהו התחיל לגשש לאן הישיבה יכולה לעבור... (כן... שבט הלוי חי בניסים... הוא 

תו מישהו אחר יחזיק אותו וההפסד כולו שלנו...) תכל'ס... אנשי הכפר נכנסו לאסיפת נייד... אם אנחנו לא נחזיק או
חירום... ניסו להציע הצעות... ניסו לקמץ מפה ולקחת משם ועדיין!! אין הקומץ משביע את הארי... הישיבה שב"ה גדלה 

ס... עד השבוע האחרון דובר לממדים עצומים... אנחנו תושבי הכפר הקטן לא מצליחים להחזיק את כולה... ותכל'
 שלמרבה הצער אנחנו הולכים להיפרד מהישיבה שהכפר שלנו חב לה את כל הרוחניות שלו!!! 

אבל השבוע... בהשגחה פרטית מופלאה... פתאום התגלה משהו... ש... שעקרונית זה אמור להיקרא אסון כבד!!!! 
פתאומי שמישהו שם עשה גדולה באזור!!! מתברר באופן  בקיצור: התברר שר' שמריהו... שיש לו את השדה תבואה הכי

וכל הזרעים שאותם זרעו את השדה חיטה היו תרומה!! כלומר:  (אל תשאל אותי פרטים איך זה נתגלה... זה כבר סיפור בפ"ע)טעות טראגית... 
תרומה ועם זה זרעו את כל השדה... התבלבלו בין שתי קופות... הייתה קופה אחת של חולין ואחת של תרומה... ולקחו את הסאה של 

בבת אחת מתברר שכל השדה נהפכה לתרומה!! חז"ל קנסו שגידולי תרומה תרומה!!! עקרונית מדובר באסון טראגי!!! אבל ארך 
לר' שמריהו חצי דקה לעכל את היקף הנזק ופתאום הוא פצח בריקוד נלהב... אנשים היו בטוחים שהשתבשה דעתו מרוב צער... 

פיק יש לי בשבילם יבול של שדה שלימה... זה יס ת עם ישיבת הכהנים!!!ונוספ מיד הסביר: יש לנו זכות לעוד שנתיים אבל הוא
 .תולהם אי"ה לשנתיים הקרוב
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 בקרוב ממשש

  ....ט"ו בשבט הגיע, חג לסדר זרעיםם

ו בשבט... זו הזדמנות כמידי שנה כשמגיע ט"
להתחזק בהלכות תרומות ומעשרות!!! ותסלח 

בנושאים אחרים כל ההתעסקות יותר מידי לי... 
גיחוך... יש כאלו להיכשל ב בט"ו בשבט גורמת לי

וכל ט"ו  שעסוקים בלהביא מלא מלא פירות יבשים
... יש כאלו בשבט מסתובב אצלם סביב הנושא הזה

שיהיה כשר... זה לה על האתרוג שעסוקים בתפי
  פשוט מצחיק ומגוחך!!!

 עכשיו כאן המקום להסתייג... מה פירוש מצחיק?? 
הרי כל המנהגים האלו לאכול פירות יבשים 
והתפילות על האתרוג וכו' וכו'... כל זה יסודתם 
בהררי קודש... כל זה מלוקט מהספרים הקדושים 

 של רבותינו שמימיהם אנו שותים...
 ות היסטורית אחת פשוטה:  רק מה?? יש פה טעע

כשהחיד"א או הבן איש חי מחברים תפילה על 
האתרוג בט"ו בשבט הם נמצאים בחוץ לארץ!!! 
הם יושבים על גדות החידקל או בליוורנו ונפשם 
יוצאת בערגה ובכיסופים להגיע לארץ ישראל... 
אבל מה נעשה שאנחנו נמצאים על אדמת נכר... 

ואז הנגיד מוציא כאן כל היהודים מתאספים יחד 
איזה רימון מקובצ'ץ שהוא הצליח להשיג מארץ 
ישראל... וכולם מתרגשים... דמעות בעיניים... 
יושבים ושרים פיוטים על חיבת ארץ ישראל... 
בקיצור: מנסים להתרפק על משהו... אז אוכלים 

 פירות... מתפללים על האתרוג.. 
 אבל הההלו... אנחנו כבר פה בארץ ישראל!!!

לנו הרי הרים של שיעורי בית שעדיין לא יש 
 עשינו!!!

רוצה שיעורי בית?? תגיד לי מה זה ט"ו בשבט?? 
מה זה התאריך הזה? מה בסה"כ שאלתי... שאלה 
הכי צנועה ומתבקשת... מה יש בתאריך הזה?? אז 
מילא ר' חצקל הבלן ור' קלמן הפרנס לא למדו 
בעיון את הסוגיות של סדר זרעים כי הם גרו 

ראקא ומרוקו... כי בשבילם זה לא היה למעשה בק
בכלל... וממילא מטבע הדברים סדר זרעים תמיד 

(כי אם כבר סיימתי יו"ד והתפניתי נדחה לסוף הרשימה... 

ללמוד את שאר הסדרים, בודאי שיש דין קדימה לסדר קדשים, 
כמו שרואים שמרן ח"ח דיבר הרבה על קדשים ולא דיבר מילה 

אצלנו זרעים זה הלכה למעשה!! ט"ו  ואילו על זרעים)
בשבט זה תאריך הלכתי מובהק!! יש לו השלכות 
על כל תפוז של שביעית ובננה של שמינית... ולא 
יתכן שבר אוריין ואדם שמכבד את עצמו ישב מול 
שולחן מפוצץ בפירות ויגיד את כככל השיר 
המעלות ולא יודע מימינו לשמאלו בהלכות 

 זה ביזיונות!!!!לא שייך!!! תרומות ומעשרות!! זה 
ללכת בפורים תסלח לי: אבל זה כמעט כמו 

ולהשקיע את כל האנרגיה בתחפושות ונפצים 
ולשכוח שיש קריאת המגילה... האם הדוגמא הזו 
מספיק מובנת?? זה ככה כפשוטו!! צריך לדעת 
שברוך ה' זכינו ואנחנו בארץ ישראל ומכאן ואילך 

 כאן בארץ תרומות ומעשרותו שמיטה הלכות
הם הרבה יותר חמורים מההפרשת חלה  ישראל

שהאלטער זיידע שלי הקפידה במסירות נפש 
דוגמא  (הפרשת חלה זו!!! בוויצטען שבהונגריהלשרוף 

טובה כי זה הדבר היחיד שכן הבאנו איתנו מאירופה ובזה אף 
אחד לא מקל ראש... ואילו תרומות ומעשרות לא הבאנו איתנו 

מדרש מרומניה... אבל הההלו... בשביל זה  עם הדגם של הבית
אנחנו כבר שבעים שנה כדי להחליף דיסק ולהבין שנתח נכבד 

בקיצור: עמוד  מהתורה מחכה לנו בארון הספרים היהודי...)
בתוך הפה ועם עמוד עמוד... עם האתרוג המסוכר 

הצימוק בידיים... קום הרגע וקח בידיים שלך 
אם (ם ללמוד... רמב"ם זרעים!! וקדימה מתחילי

אתה רוצה קיצור דרך... יש היום כל מיני קיצורים שהוכנסו 
את  קצרים שמפרטים כמה פרקים ...בתוך הקיצור שולחן ערוך

מה שבטוח: להתחיל  )הלכות תרומות ומעשרות...
לא ולגמור את ט"ו בשבט בפירות יבשים... זה 

שייך... עדיף כבר שתצא לטיול לראות את 
. קדימה סדר זרעים!! הסדר השקדיה פורחת..

 המתוק ביותר...

 



“ 

 

 (מילולית))די לאלימות...    ....די לדקירותת
 דתן ואבירם!!!פוגשים את הצמד חמד:  אנחנו שוב  השבוע

שלהם... הם  מי זה האנשים האלו.. מה הסיפור להבין אחת ולתמיד ברשותך קורא יקר: אני רוצה
 מחדש מצליחים לבלבל אותי..  כל פעם

רבו... הלך שם מכות... אפילו משה  ... אל תשאל איך הםבפרשת שמות פגשתי אותם לראשונה
בקיצור: הבנתי שדתן  הם... ויאמר לרשע: למה תכה רעך?להפריד ביני מהר רבינו נבהל!!! רץ

הפרשות הבאות אנחנו  זה לא סוד שלאורך כלואביהם הם לא החברים הכי טובים בעולם... והנה... 
יותר ממנו עד בוקר..." שניהם  ברגע שמשה רבינו אומר "איש אלצמד חמד!!! פתאום מגלים שהם 

"ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר..." הופה... פתאום עובדים בשיתוף פעולה מלא 
... אז בכלל... שניהם סוגרים דיל משותף עדת קורחכבר מדברים אחד עם השני... ואז מגיע  הם

  לצאת בבלוק חוסם נגד משה ואהרן... 
הם רבו ואח"כ הם  פעם בסייידר...כי יד שזה לא כזו קושיה גדולה... אז נו... בסדר... בא נג

 השלימו!!! מותר... קורה... 
אבל מה שאני הכי מתפלא זה על אבירם בפרשת שמות!!! אני לא מבין: בשעתו... כשעדיין 

מרים  כבר הכי גדול והנה הוא כשעדיין לא השלמתם... ודתן התקוטט איתך כמו השונא רבתם!!!
והוא היחיד  וברגע האחרון הגיע איש רחום שנקרא משה!! זה נוחת עליך... יד ועוד רגעעליך 

רשע למה תכה רעך??? הייתי  שנזקק לעזרתך ועמד לצידך ברגעים קשים... הוא נוזף בדתן..
שיהיה לך איזה פינה חמה בלב לאיש  !!!חיוביים מצפה ממך שתפתח מול האיש הזה סנטימנטים

שגם דתן וגם אבירם...  רואים אבל לא!! אנחנוהיה בצד שלך... רצה לעזור לך...  סו"ס הוא שלומך...
ובשביל שמשה יוכל לחזור למצרים צריך ש"מתו כל האנשים המבקשים את (שניהם כאחד מלשינים על משה... 

   )ביניהם... שניהם בלי חילוק נפשך..."
  יוביים כלפי מי שאיכפת לו ממך??אני לא מבין את אבירם: איפה הנטיה הטבעית לפתח רגשות ח

בסיפור... הרי אהרן הכהן  בכל איפה אהרן הכהן פה וסתם ככה: אם כבר התחלתי לשאול שאלות...
ואם דתן הגיע  וכל התיקים מגיעים אליו... מספר אחד בלהשכין שלום בין אדם לחבירו...ההוא 

איזה דין תורה מתמשך... אז  ביניהם כנראה שהיה ך)היפלמצב שהוא מרים יד על אבירם (או ה
לא התערב בתיק הזה וניסה לגשר ביניהם?? אדרבה... לא רק שאהרן הכהן  עדיין איך אהרן הכהן

מערכה של מחלוקת נגד אהרן הכהן..  בסוף לא הצליח איתם... אלא אדרבה... הם הם אלו שהובילו
 אז מה פה הסיפור???

אבל הוא קצת מוכר מהמגרש ן בייחס לדתן ואבירם... אז תרשה לי להגיד וורט... גם אם הוא לא נכו
 החברתי שלנו... 

הכי חברים הלא רבו!!! הם  בכלל אל תשאל... למשה רבינו היה כנראה "טעות..." דתן ואבירם בכלל
ככה זה... הם חברים... ותוך כדי הם "יורדים" אחד על השני... מה... אתה לא יודע...??  אבל טובים...

  עטים... מה שנקרא: כמו חברים... זה סוג של סגנון... סוג של שפה...עוקצים... בו
... משה רבינו רואה שני אנשים צורחים אחד האלו חכמותה שמשה רבינו לא מכיר את דא עקא

מרימים יד אחד על הם ש וטות אחד כלפי השני... ואז מגיע שלהםעל השני... מדברים בציניות ובב
אז שניהם ביחד מתנפלים על משה... מה ורשע... למה תכה רעך...??  השני... משה רבינו נזעק!!!

 אתה רוצה... מה אתה מתערב... תן לנו לריב כמו חברים!! 
 וזה לא מקובל!!! לא מקובל על משה רבינו!!!! 

 הוא לא מוכן להבין שיש כזה דבר!!! זה לא שמשה רבינו לא מבין... 
שואלת הגמ', וכי בית  שנאת חינם,נחרב על  שנית גמ' מפורשת ביומא, הגמ' שם אומרת שביזו 

 וא''ר אלעזר 'לכן ספוק אל ירך ..היו מגורי אל חרבוהא כתיב 'ראשון לא נחרב על שנאת חינם?? 
 מה כתוב כאןעכ"פ  ?בחרבות שבלשונם ודוקרין זה את זה אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה

תים זה עם זה... הכל נחמד והכל סחבק... ותוך שאנשים אוכלים ושו שיש כזו תופעה ?בשאלה
 תזרום... כדי הם דוקרים אחד את השני בחרבות שבלשונם!!! ציניות... דקירות... זה כואב... אבל

והאכזרית  חברה הציניתחלק מהדמי חבר שצריך לשלם לזכות להשתלב בזה זה חלק מהחיים... 
 ...שלנו

בית על  הפסוק הזה מדבר(ם בבית ראשון היה שנאת חינם? גועל זה שואלת הגמ': נו... אם ככה, אז 

 כלומר: בבית ראשון ההיא בנשיאי ישראל הוואי!!!מעניינת:  מאוד תשובה עונה הגמ'ו ??ראשון)
דיברו בציניות ולא דקרו אחד את השני בחרבות שבלשונם... רק נשיאי העויילם עצמו לא 

 י ישראל... קיימת רק אצל נשיאשהייתה  תופעה !!! זוישראל
באג  שהיה להםדווקא לנשיאי ישראל שקורא יקר: יש לך הסבר לתופעה הזו?? מה קרה אגב: 

 התשובה ממש עומדת לי על הלשון...את זה בחרבות שבלשונם??  כזה... שהם היו דוקרים זה
פרדו בעיה לעשות פרצוף 'לא חבר' ומקסימום כאן נאין לי  ...בי תיפגעיהודי פשוט... אם אני מילא 

מה שנקרא  מדובר בבן אדם שנמצא בעמדה ציבורית...כשאבל כשמדובר בנשיאי ישראל!!  דרכנו..
"הוא באמצע.." הפרוז'קטורים עליו... גם אם מישהו פתאום החליט "להיכנס בו" ולפגוע בו עד 

ולהפסיק את המשחק באמצע ולהגיד כל  פתאום לא נעים לו לקום עמקי נשמתו לעיני כולם...
לזרום עם  את המשחק הלאה... .. הוא לא מסוגל!!! הוא חייב להמשיך לשחק. נעלבתי.טוב.

העלבון... בקיצור: לא זו בלבד שהוא נפגע עד עמקי נשמתו... אלא הוא גם צריך לחייך ואוי ואבוי 
ברשתות צריך לספר לך איך זה נראה בקיצור: אני לא  לו אם יראו שאזיל סומקא ואתי חיוורא...

ת... אתה יכול לשפוך דם של בן אדם... והוא חייב להמשיך הלאה עסקים כרגיל.. .הוא לא החברתיו
יכול פתאום להיעלם מהזירה ולעשות פוס... הציניות החברתית מחייבת אותו להמשיך לאכול 

שזה  .. וככה חיים להם קבוצות שלמות של אנשיםולשתות זה עם זה ולדקור בחזרה מקסימום.
 בצחוק... כמו חברים!!!  עוד שלהם... שפה צינית... בוטה... מתלהמת... והכל סוג השיח והשפראך

 משה רבינו לא מקבל את הגירסה הזו!!! אז זהו שלא!!!  
גם אם דתן ואבירם הם צמד חמד... וכולם יודעים שהם ממממזה חברים טובים... יש דברים 

 ---מכאיבים שגם לחברים אסור להגיד אחד לשני... 
יזה מין הוראת היתר כזו לשפוך את הדם של השני "כמו חברים..." לירות עליו חיצי מוות יש היום א

יש דברים  אם לא ידעת... אז מהיום תדע אדוני היקר... אין כזה דבר!!ולומר "הלא משחק אני..." 
את שנה וזו!! שלא שייך 'לזרום' איתם... זה פוגע... זה יורד חדרי בטן... מעליבים באופן אבסולוטי

להפריד  חינם שמשה רבינו רואה לנכון להפריד ולהציל את שני הצמד חמד האלו אחד מידי השני...
 את החברות האומללה הזו...

 עכשיו: שלא תבין לא נכון... יש כזה דבר לריב כמו חברים!!!

רה שפתאום עבר עד עכשיו שני חברים בלב ונפש... וק מה זה לריב כמו חברים??? היינו
החלטנו  או בינינו... היחסים התערערו... דרכינו נפרדו ולאחר תקופת צינון חתול שחור
אהרן הכהן ש יתכן ... מותר לסיים ידידות בשלום ולא להתראות... כאןאלשלהשלים או 

יצליח או שלא יצליח... אבל שאהרן הכהן ינסה הוא לגשר... או שו להיכנס לתמונה ינסה
מה אתה רוצה שהוא  אהרן הכהן מה לעשות איתם!!!ין!! אין לא לפשר בין דתן ואבירם?

לי שהוא  אומר בעצמו יעשה?? שיגיד לדתן שאבירם אוהב אותך?? תודה רבה... הוא
ותוך כדי הוא יורה בי חץ... הוא יושב ואוכל איתי במסעדה... ותוך כדי הוא  ממממת עלי

אוי לך אם תגיד מילה... מכפיש אותי ברשת... והכל בשם ה'זרימות' וה'כיף...' ואוי לך אם 
 לא תזרום עם השפראך... אתה לא בקטע... 

 נו... יש לאהרן הכהן מה לעשות עם "שני עברים ניצים" שכאלו???
ם השני ויש לאחד רבים!!! שלא מדברים אחד ע-אהרן הכהן יכול לגשר בין שני אנשים ש

וא גורם להם השני... כאן רק תתן לאהרן את התיק ותוך כמה ימים ה טינה בלב על
להתחבק... אבל שני אנשים שאוכלים ושותים זה עם זה ודוקרין זה את זה בחרבות 

 שבלשונם???
ואם תשים לב: בפרשת קורח הם האנשים היחידים  עם זה אין לאהרן הכהן מה לעשות!!!

שמובילים מערכה אישית נגד אהרן!!! מילא קורח וראשי סנהדראות יש להם פה נגיעה 
להם טענה של שררה... אבל חוץ מהם כל כלל ישראל אוהבים את אהרן הכהן... אישית... יש 

כשאהרן הכהן מת כולם בוכים עליו אנשים ונשים וטף... אין אחד שלא אוהב את אהרן 
 ממנו...  רק טוב ונשמה נשפךהכהן... כי אהרן הכהן כולו אגוטע ייד... 

זה דתן ואבירם!!!  רן הכהןהיחידים!!! היחידים שלא מסתדרים עם האישיות של אה
 מה זה העדינות הזו?? מה פשר הנעימות הזו?? תן לנו לדרוך אחד על השניכי למה?? 

כמו חברים... תן לנו לדקור אחד את השני בחרבות שבלשוננו.. כן... אהרן הכהן בעצם 
האישיות הקורנת שלו ניטרל ומוסס את כל השפראך הציני והמתלהם והפוגעני של 

לנו את כל  אתה לוקח דתן ואבירם זה היה חורבן!!!בשביל  ברתיות...הרשתות הח
ברור שמרביצים... שבועטים בבטן הרכה... ושזה יכאב...  חברים החברים!! אנחנו רוצים

 אחד שלהם! האויב מספר שאהרן האוהב שלום היה
יים חהאלו... הם בונים לעצמם מעטפת ועד היום זה כך... יש אנשים שחיים על הדקירות 

של אלימות מילולית ואוי ואבוי אם תעיז להיעלב... אתה תצא קטן... אז זהו שלא!!! מותר 
את זה הגמ' מגדירה בדיוק לך להיעלב... ולא סתם להיעלב אלא לנטוש כזו חבורה בגלל ש

 שנאת חינם!! כן... זה שנאת חינם!!! איפה שדוקרים ואסור לך להגיד אי... 
--- 

חינם העיקרית שיצא לי כאן... שאנחנו מצידנו בטוחים שהשנאת  מבחינתי החידוש הגדול
שיש ביניהם אי ונים... בין כל מיני קבוצות שבין מגזרים ש מתבטאת במלחמות חורמה

דווקא בתוך הבית הבנה... אבל לא!! הגמ' ביומא מגלה לנו ששנאת חינם מחכה לנו 
.. דר תה עם הכוס קפה ביד.חיגען.. שם בתוך הדיבוק חברים!! בתוך הפאברימדרש!!! מ

ויורים ללא הבבחנה...  דוקרנישם עומדים החברים הכי טובים ומנהלים שיח צברי ציני ו
שנאת חינם!!! ומי שיבא וישאל: אז מה... צריך להתחיל לדבר בכפפות של ה וזה!!! זה

 משי...?? מה... אנחנו נקבות?? 
רטוב מינימלי של אינטלגנציה רגשית אז ככה: יש פה חילוקים אולי דקים... אבל מספיק קו

 בייחסי אנוש וניתן להבדיל את הגבול הדק... 
סו"ס אנחנו טיפוסים ישראליים... השפה שלנו חדה... עם הרבה הומור ואיפכא מסתברא 
(ולצערי הרב אני עמוק שם..) אני יכול להגיד לחבר שלי בצחוק לך מפה... או אפילו אני 

ה נאמר בבדיחה... כי כל הסיטואציה זועקת שאני רודף אחריו שונא אותך... והוא יבין שז
אני מדיר אותך מנכסי אם לא תבא לאכול אצלי... שכולם דרים ש(כמו שמצינו בנואני אוהב אותו מאוד... 

 אבל לעומת זאת: שזה נאמר מרוב קשר עמוק ולכן זה לא נדר) מיניה וביה מבינים
היא בחזקת גבוה... להגיד לבן אדם שהוא יש נושאים מסוימים שראף הרגישות שלהם 

(ושוב: לא תמיד אתה קובע אם יש דברים מכוער זה בדרך כלל רגיש... בפרט אם יש דברים בגו... 

להגיד לבן אדם בגיל העמידה בצחוק... ההלו... אתה מתחיל להזדקן... ברגע  בגו... הוא מחליט..)
 ! הבנת את ההבדל הדק?? יש דברים בגו זה חץ בלב!! זה חץ שלא יוצא מהלב!

יש משפטים סתמיים כאלו שגם אם הם לכשעצמם נשמעים מאוד בוטים...  ברגע שבכל 
ההולך ילך זה נשמע בצחוק אז נו... שונא אותך הכוונה אוהב אותך... הרגת אותי זה החיית 
אותי... ויש גם כאלו שכשהם טועמים עוגה מאוד מאוד טעימה הם קוראים לזה רעל מרוב 

הבדיחות  שגם עם במיוחד (כמובן שיש מיעוט המצוי של אנשים רגישים להבות... נו... נסתדר עם זה...הת
  זה הכביש!!) בל מה אפשר לעשות..א מסתדרים... האלו הם לא

אבל כשמדובר בפגיעה ישירה!!! בנימה אישית!! אתה נוגע לי במראה שלי... במשפחה 
כלל זה דוקר!!! ואל תצפה ממני שאני אראה לך  שלי... בנתון עובדתי שקיים בי... בדרך

שנעלבתי... כי אסור!!! איסור חמור!! אני חייב לזרום איתך... על זה נאמר: ונוסף גם 
 הוא על שונאינו... לא זו בלבד שנעלבתי גם אוי ואבוי לי אם אעיז להראות את זה... 

בין גיסים או גיסות ואני אגלה לך סוד: התופעה הזו קיימת לפעמים במרחב המשפחתי 
שכל מפגש ביניהם מסתיים בתאונת דרכים... ולמה אני קורא לזה סוד?? כי הגיס שלך 
גילה את זה לי... לא לך... אז אנא... תפסיק את השנאת חינם החייכנית הזו שבתוך 
הבית... אל תגרום למשה רבינו להגיד לך: רשע... למה אתה יורה על החבר הכי טוב 

 שלך... 
בר מכיר את סוג התגובות שמגיעים מכאלו מאמרים.. .ואני כבר יודע שיהיו כאלו אני כ

שיגידו שצריך לתלות את זה... דא עקא שהנפגעים בדרך כלל אומרים את זה... אז אנא 
בבקשה: אם אתה מהסוג שלא רואים צורך לתלות את זה... אז אנא!!! דווקא אתה 

והפוגענית שבינינו... זה לא עושה לאף תתלה את זה על המקרר... די לשפה הצינית 
בינינו... כשמישהו מדבר איתי בציניות... אתה יודע מה אני עונה לו?? אחד טוב... 

את זה אני יודע לעשות אולי אפילו יותר טוב ממך... עזוב... בא ננסה  זה זול!!!ציניות 
אם מותר לי? לדבר יפה... בא נראה אם נצליח... דא עקא שהמשפט הזה בעצמו ציני. ה

 אני חושב שזה כן..
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זה אלי ואנוהו אלהי אבי 
  )ב-טו( וארוממנהו

  
  
  
  

  ל "פרמישלן זמ ל'מאיר' הרבי ר
   - "זה אלי: "היה אומר

עמל בעצמו כדי להגיע לידי אם אדם
 הרי -"ואנוהו "-יתברך  הכרת השם

  .נאה ויאה זה
  

  - "אלהי אבי"אבל אם 
, אב גדול לי : ואומר סומך על 

   -"וארוממנהו"אזי 
של , הרי זה סימן של גאווה

 ."בעיני עצמו התרוממות

  

ג בדרך אנחנו סבורים שהחיוב לנהו
ארץ ואף למסור נפש כדי לא לפגוע 

בשני כל זה נאמר דווקא 
 אבל כלפי בן או בת הזוג לא 

אבל התורה מלמדת אותנו לא  ...נורא
אשת פוטיפר הייתה מרשעת , כך

, אימה על יוסף שתהרוג אותו .איומה
, ניסתה תחבולות שונות לפתות אותו

ף את נשמתו וזאת ולשר
 ,  

, עד שבסוף היא תפסה בכוח את מעילו
הוא היה צריך לקחת את המעיל ולברוח 

, כדי שלא יעלילו עליו ויחבשוהו בכלא
אך יוסף פשט מעליו  .כמו שבאמת היה

והשאיר את המעיל 
  .אותו ביד אשת פוטיפר

 

 

למרחוק גם 
בחושך לפעמים  תמצא 

ף הים אם השבילים להגיע לחו
  , יש מגדל אור 

  
  ואז גם ברוח סערה יודעים 
, מנוטי הספינה לכוון לדרכה

הסכנה היא בזמן 
אין מי שיראה  ... 

  ויאיר את הדרך

 

  ": חבלים", אשר קודמים להם, 
 כל אישה שהביאה ילד או עוברת – ומשיח חבלי לידה –לידה 

  ... סובלים אנו בדורנו–ואילו את חבלי המשיח , ילדה לעולם
כי כשם חבלי הלידה נעשים פחות ופחות , וכאן עלינו לדעת

כאשר חשה האישה כי אינה  , , נסבלים
מזל " נשמע ה–ה להחזיק מעמד אפילו לא עוד רגע אחד יכול

המצב יהיה יותר ... כך בדיוק יהיה גם בחבלי משיח, "טוב
  , עד שברגע האחרון, ויותר גרוע

 –כאשר נחוש כי שוב איננו יכולים לסבול עוד 
  !! פתאום הגאולה השלמה 

 אמר 
 הוא רק שמחליפים 

בה פעם השאלה השאלה אם התשו
  " אני צריך "הייתה

  

היום הפכו " אבל אין לי "והתשובה
ותשובה " אין לי"הדבר השאלה היא 

  הוא 

  יש מלבד מה שמשמש 
חשיבות מיוחדת כנכס , כראי של עצמו

שבו נראו בעבר דמיות שכבר  ,עתיק
לא הרב שך רבנו  .מזמן 

אלא נשתקפו בו , מירק שמש כראי עצ
גדולי עולם ...  גדולי הדור בעברלכ

  שבקרוב למאה שנה 
. כבר נסתלקו לבית עולמם

 ראינו את תורתו של רבי איצל 
  ' מפוניבז

צדיקותו של החפץ חיים , משתקף בו
  .השתקפה בו

  
  

   
 17:00 17:52 18:28 

16:57 17:49 18:23 
16:57 17:49 18:24 
17:00 17:52 18:27 

  
  

 

 

 
 "ותשר דבורה"

        

 והיה נמצא רחוק מאד והשני הוא ,  בעירשני אחים אחד מהם היה                                    
וע שמי שיש לו צאן ויד. והוא היה צדיק גדול ואף פעם לא ידע מה זה הרהורים רעים, מהעיר במקום שמם

והיה חושב שכך , וזה האיש במקום כלבים היו לו , ובקר בכפרים יש לו כלבים ששומרים על העדר
ואחיו הסנדלר היה הולך פעם . ולא הכיר שום בני אדם חוץ מאשתו, ואף פעם לא נכנס לעיר, הוא דרך העולם

פעם אחת נזדמן שהאיש הכפרי רכב על .  האריותולא היה פוחד מן, בשנה אל אחיו אשר במדבר לבקר אותו
  , אריה אחד כדרכו במדבר ובא אצל אחיו לעיר

  

והכניסו לחצר והוציא את כל אנשי ביתו מהצד השני , וכאשר ראה אותו אחיו מרחוק פתח לו את דלתות החצר
ואחיו נכנס לתוך , והחנות של הסנדלר היה על יד ביתו, י הארי''ו ע'' חכדי שלא יקרה , של הבית

והנה נכנסה אישה אחת . כי מימיו לא ידע מה זה נעליים, שעוד לא ראה אותם מעולם, החנות כדי לראות דברים
ותיכף הארי שהיה , ובאותו רגע נכנס הרהור בלבו, לחנות כדי לקנות איזה סנדלים ויסתכל בה האיש הכפרי

תיכף רץ אחיו הסנדלר , ואז נשמעה צעקה נוראה, '', נתק את כבליו''קשור בחצר 
אז , כי אסור לך להיות בעיר מעורב יחד עם הבריות, ואמר לאחיו הכפרי תסתלק מכאן, ותפש את הארי ופייסו

  . ואמר שאחיו הסנדלר היה צדיק יותר ממני, הבין הכפרי מה זה הרהורים רעים
  

  ,

    
 

  
 

 



 

ל " וזשבט מוסרבברכי יוסף הביא בשם 
לעשות איזה דבר והיו מסופקים אם קיבלתי מרבותי שהיו רוצים "

 היו פותחים אותו ורואים ך"תנמש או ו חלעשותו אם לאו 
בראש הדף מה פסוק היה מוצא וכפי מה שהיה מראה אותו פסוק היו 

 בכול ענייניהם עושים נמצא שהיו מתייעצים עם התורה כדת 
דמורה התר לעשות ל ליטול עצה מין התורה "וזה עצמו רמוז במאמרם ז

אם בקשת לטל עצה מין התורה "סמוכין לזה מיצינו בילקוט שמעוני  "כך
ובאר ברבנו גרשום " שמואל בדיק בספרה"מ 'וכבר מיצינו בג" הוי נוטל

  "אם חוזר טוב או לא"

ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני "       
  : ל " זצאליהו לופיאןצ רבי "אמר על כך הגה" משה

  

ראו עליהם שהיו אצל , כשיצאו הנשיאים מלפני  משה
כשאדם היה . כר על התנהגותםינ,, משה

, ראו עליו שהוא היה אצלו, ל"הסטיפלער זציוצא ממרן 
ולהבדיל אלף אלפי . ראו את הפחד, ראו את היראת שמים

גם כשאדם יוצא מבית מרזח רואים עליו איפה , הבדלות
  .הוא היה

 על הבריאות היינו יודעים , היינו חשים זאת
היינו יודעים להכיר . בכוונה" אשר יצר"שלנו בברכת 

היינו .  בברכת המזון בהתלהבות–ן שנתן לנו טובה על המזו
קצת , זוכרים ויודעים כי אין צורך ביותר מקצת השתדלות

! !  אינה מועילה מאומה –כי כל השתדלות מיותרת ,ממש
 בעולם שיכול לעזור 

. 
, עמו טובה אין לו לאדם להתרעם על חברו על שלא עשה 

 .אצלו י הטובה הזו"מסתמא לא נקצב מאת הש כי, או לא הלוה לו מעות וכדומה
ושאל , שצריך לאיש ששמו ראובן לאחד, ה משלזמשיל על  ה

שבמקום פלוני נמצא קבוץ של  וענו לו, איפוא אוכל למצוא את ראובן לאנשים
  . נמצא שם ראובן  ולאוילך לשם . ישנו ביניהם אולי. אנשים

שמו שמעון  או  למה, להתרעם על כל אחד מהנאספים שם האם יעלה על דעתו
  !האמיתי אלא עליו ללכת למקום אחר לבקש את ראובן ?  ראובןולא,  לוי

 

ט מראה על מידת הביטחון ו בשב" אכילת פירות ט
שהרי בחודש שבט עומד באמצע ימות החורף . יתברך' בה

בלי שום סימן חיים והאכילה , אילנות ריקים, 
 וביטחון השל הפירות באותה עת מראה ומעוררת תיקוו

  . ללבלב ולתת פירות
ואפילו " כי האדם עץ השדה" כן האדם נימשל לאילן

עדיין , רחק מדרך התורה והמצוות ויראת שמיםשהוא נת
  לפניו לגדול לעלות התיקוו

  .יזכנו במהרה בימנו'' וה . והיראה

שידל פעם את  
 לבוא עמו, שהיה מתנגד, ידידו

בתום , של רבו" שולחנו"ל
הסעודה ראה החסיד בידידו 

   .שהוא מלא התפעלות המתנגד
מה ראית שאתה מתפעל : שאלו

:  המתנגד !כל כך
ראיתי שהרבי אכל בקדושה 

בשבתו על יד השולחן  והתנהג
 בשעת עבודת 

   .במקדש הקודש
  

שאין לו אותה , החסיד תמה
למחרת  .ההרגשה וההתלהבות

  סח את צערו לפני הרבי ושאלו 
 לראות  מפני מה 

שהשיג חבירו , אותה הארה
לא : השיב לו הרבי ?המתנגד

  , הרי חסיד כהרי המתנגד
   צריך 

 . חייב 

בן הישיבה 
אינו רק 
תלמיד 

הישיבה 
, ומלומדיה
אלא כל 
  מציאותו 

  

היא מציאות 
מיוחדת 

המעניקה לו 
בן  "- תואר

  "!ישיבה

, הטיפח בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
   , יעקב בת מזל סעידה ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי  ,לולו בת שמחה
  ,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב,  בת זוהרהמרים , בן איזהדוד, מלכה בן יגאל  ,פנחס בן פנחס . שרה בת מלכה
    ,מורי אורה בן שלום, רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף עקבי הרב ,יאיר יהודה הרב, קלרה בן רפאל

  , פתייא חנה בן יהודה חכם ,קלרה בת רשל רחל , אסתר בת שרה, רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל  ,ל'אברג יורם הרב
  יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , שלמה בן דונה

 

זקנה קמה באמצע טיסה  
, יש כאן רופא, ב וצועקת"לארה

ישר קם בחור נחמד !  ?דחוף
ואומר לה , ורציני ניגש אליה מהר

יש לי, אומרת לו? כן מה הבעיה : 
 ,שידוך בשבילך

...  

 

ְרעֹה ֶאת ָהָע" ח ּפַ ּלַ ׁשַ ִתיםַוְיִהי ּבְ ִלׁשְ ּם ְולֹא ָנָחם ֱאלֹקים ֶדֶרך ֶאֶרץ ּפְ ְ ּ"..  

חֹום    , )אֹו=קמץ ָא(אשכנז קוראים את המילה ָנָחם כָנּ
ולשם כך היה מוכן , ח מופלג"ומסופר על גביר גדול שרצה לחתן את בתו עם ת

  .לדאוג לכל צרכיו ופרנסתו למשך שנים רבות
אולם זאת בתנאי , ח לבתו"מחפש תהגביר לישיבה הגדולה והצהיר שהוא  

ֵאין ) א"ב מ"שבת פ(כתוב במשנה ", שיצליח לענות על השאלה שאשאל
אלא צריך , הוא לא קרא נכון את המשנה(ְולֹא ְבֵחֶלב ַנחֹום .. ַמְדִליִקין לֹא ְבֶלֶכׁש
ִדי אֹוֵמר"ואח. לקרוא ְולֹא ְבֵחֶלב אינני , )כפסקה חדשה בפני עצמה, כ ַנחֹום ַהּמָ

  "?מדוע לא מדליקים ְבֵחֶלב שלו, מה עשה נחום, טען העשיר, יןמב
הבין ראש הישיבה מי עומד , אף אחד מהתלמידים לא ידע לענות על השאלה

מולו וקרא לבחור שלא היה כל כך עילוי גדול אך היה עממי וידע להתחבר עם 
כתוב בפרשת , ענה לו הבחור, "זה פשוט", אנשים ולענות להם לפי מה שהם

ח ַפְרעֹה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם "שבוע ה ּלַ ׁשַ )"  נחֹום-לפי הבהרת האשכנזים(ַּוְיִהי ּבְ
היה לו מפעל לֵחֶלב והוא טען שמסתדר היטב , נחום לא רצה לצאת ממצרים

שמח העשיר על .. ולכן גזרו חכמים שלא להשתמש ְבֵחֶלב שלו, במצרים
  ).יב, קהלת ז(ָּמה ְתַחּיֶה ְבָעֶליָה ועל כגון זה נאמר ַהָחְכ, תשובתו וחיתנו עם בתו

 
ֵני ִיְשָרֵאל וְבֵני ִיְשָרֵאל יְֹצִאים ' ַּוְיַחֵזק ה" ְרדֹף ַאֲחֵרי ּבְ ֶׂאת ֵלב ַפְרעֹה ֶמֶלך ִמְצַרִים ַוּיִ ּׂ ּ ְ ּ

ָיד ָרָמה   ).ח, שמות יד.." (ּבְ
ָיד" , ה"מ סימן ר-"ָרָמה", ע"אחד מחלקי השו, "עה'ורה ד'בי" ראשי תיבות -"ּבְ

ובא לרמז לנו . העוסק בהלכות תלמוד תורה שחייב כל אחד מישראל ללמוד
זכו לצאת , שבזכות התורה הקדושה שעתידים היו לקבל בני ישראל בהר סיני

והתורה הזאת היא שהעמידה וחיזקה אותנו במשך כל הדורות  , ממצרים
. שייםלהתרומם תמיד ולצאת מכל המשברים והק, להישאר ביד רמה ולא ליפול

ועלינו לשמור עליה מכל משמר ולדאוג שתמשיך להתקיים בעם ישראל ותגדל 
  .כיון שבלעדיה אין לנו קיום, ותשגשג

  שנזכה להתחזק ולחזק את לימוד התורה הקדושה  
 .אמן, ונזכה לגאולה השלימה במהרה

 בחור צעיר ניגש למוכר  
מה זה ומבקש סוכריה ושואל כ

  , עולה
 2המוכר אומר לו שזה עולה 

תביא לי , אומר לו בסדר, שקל
 סוכריה ומגישלוקחהמוכר , אחת

הבחור מוציא מכיסו שני , לבחור
  , המכולתשקלים וזורק לתוך 

  

, אבל לא אומר כלוםכועסהמוכר 
הולך ואוסף את השקלים מתוך 

ביום שלמחרת מגיע , המכולת
 אותו בחור ומבקש סוכריה אבל

 שקל מטבע5הפעם מוציא מכיסו 
  ,השולחןושם על 

  

המוכר שעוד זכר את הבחור 
 5-לקח את ה, מיום האתמול

 שקלים זרק3שקלים ואת העודף 
, למכולתבכל הכוח אל מחוץ 

הוציא עוד , שראה את זה, הבחור
, שקל אחד מהכיס ואמר לו

, בעצם
. 

 

ולתת , 
להם את ההרגשה שאינם 

   - רצויים 
זאת 

  אתאך . 
רגשה  להם הרוחם 
 לכך דרושים - טובה 

  .  והשקעת מאמץ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפגנות השמאל להגנת בית המשפט הדורסני: השמנת .  1
 שומרת על החתול........... 

בבנין.  2 מודעה  תלו  הרפורמה    השבוע  בעקבות  שלי: 
עמכם הסליחה   4המשפטית, המעלית לא תעצור בקומה  

 וועד הבית........... 

 מנהל: למה לא הגעת לעבודה? . 3
ל הרוח העיפה אותי יע לעבודה אבגי להאני: ניסית

 הביתה............. 

הייתי  .  4 אני  הכינרת,  במפלס  רפורמה  עושים  היו  אם 
 תומך בפסקת התגברות......... 

מתחילים לרדת) אפשר לומר  עליות המחירים (שעם כל  .  5
 ים.................. מיס נחנו חיים במיסישא

 בהפגנת ההייטקיסטים,. 6
 מהבית......  99,900איש מתוכם  100,000 -השתתפו כ

המשקאות  .  7 על  שהמס  אחרי  ירד,  עתידות:  המתוקים 
 המחירים שלהם ישארו אותו דבר................... 

 ! דהתואבא 
 המשיך ולשמח את עם ישראל.שזכינו ל

 ולהוציא ספר בדיחות. 

 חיכתם... 
 הנה זה הגיע! 

דבר כזה בתולדות השמחה 
 לא היה מעולם. 

יצא לאור ספר הבדיחות 
 לא נפסיק את השמחה 
 הכולל בתוכו את כל

החוברות שיצאו   9 -ה
עד עכשיו בממלכת 

 השמחה
חנוכה,  חגי תשרי, 

פורים, פסח, ומאות 
מצחיקים, וכמובן חתן  

 )2כלה (גם חלק 
 עמודים. 228בדיחות |  1,500

הספר יוצא בתחילת 
 : שבוע פרשת יתרו

 0534-135-183עוד פרטים: 
כי דבר כזה בתולדות  
 השמחה לא היה מעולם
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  את  לקבל ניתן

 במייל הגיליון
 : למייל ' בקשה' לשלוח   תןינ 

a0503210@gmail.com 

 

 

בלשכת היועמשית מביעים הסכמה לפשרה בעניין הנבצרות לנתניהו: נבצרות ברוטציה בין .  8
 ........נתניהו ליריב לוין

 כאות הזדהות עם שביתת עובדי ההיטק יאיר לפיד יעבוד היום שעה....................... . 9

 . עמודים 228בדיחות.   1,500ספר בדיחות:  חדש! 
 פרשת שבוע! 

ים העולם בדרך מליצה שפעם הגיע איזה עם הארץ לאחת הישיבות ושאל מדוע לא מספר.  10
מדליקין בחלב של נחום שאומרת המשנה בפרק במה מדליקין ולא בחלב נחום. ניסו התלמידים  
הסכים  לא  הוא  אבל  וכו',  אומר  המדי  ונחום  נקודה.  בחלב.  ולא  המשנה  שכוונת  לו  להסביר 

התלמידים ואמר לו שאלה גדולה שאלת והתשובה ידועה. כיון    לדבריהם ולא קיבל, עד שבא אחד
שנחום היה לו בית חרושת לחלב במצרים והוא עשה הרבה כסף. והנה הגיע זמן הגאולה בא משה  
רבינו לנחום ואמר לו תסגור את בית החרושת יוצאים ממצרים, אבל נחום לא הסכים ומשה רבינו  

המשנה אמרה ולא בחלב נחום. ומי אמר שנחום לא יצא גזר לא לקנות יותר מהחלב של נחום לכן  
פרעה את העם ולא אולי בסוף הוא יצא עם בני ישראל? אמר לו זה כתוב מפורש ויהי בשלח  

 נחום!............ 
 כבר כתוב ארץ דרך ואילו יתרו בפרשת ניתנה התורה  ?לתורה קדמה ארץ שדרך מנין. 11

 ."פלישתים ארץ דרך אלוקים נחם "ולא  :בשלח בפרשת
בהוראת גדולי הדור: כל בעלי הפלאפונים מתבקשים; בכניסה לבית המדרש להעביר את .  12

הפלאפון למצב של "ידמו כאבן" ובדיעבד אפשר "יאחזמו רעד" אבל בשום אופן לא להגיע ל"אז 
 ..... ירגזון"... –ישיר" כי אם "שמעו עמים 

א לביתו שירה כי נולדה בשבת  ניגש יהודי לגר"ח קנייבסקי ושאל אם יכול לקרו  -שבת שירה  .  13
 שירה? אמר לו הרב ואם היא הייתה נולדה בשבת פרה............ 

 הבדיחות הן באחריות הקורא בלבד.

 חדש! חדש! חדש!
 חוברת הבדיחות יצא לאור 

 '2'משמח חתן וכלה חלק 
 בדיחות מצחיקות. 99עם 

כרגע הבדיחות בתוך הספר החדש 
שיוצא לאור בימים אלו הכולל בתוכו  

 בדיחות.   1,500
183-135-0534   
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