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 (כה, יב) .שלום בריתי את לו נותן הנני אמור לכן

 בן אלעזר בן פנחס הקרא מיחס הנה ל"ונ. שכרו שיטול הוא בדין] א, כא רבה[ במדרש
 עגלים אמו אבי שפטם זה פוטי בן לו קוראים שהיו וכתב י"רש הרגיש וכבר, הכהן אהרן

 במשפחת אותו וגינו זה ידעו הם גם הלא ל"ונ. אהרן בן שהוא הקרא יחסו לכן, ז"לע
 ש"ומכ, רחמנים שהם אברהם בני מדת דהנה ל"וי. אביו אחר התיחסו פועל ומה, אמו
 שעשה, גדול אכזריות כאן הראה ופנחס, הבריות את אוהבים שלום רודפי אהרן בני

 שהוא שיען', וכו זה פוטי בן ראיתם אמרו ולכן. והמיתם יחד ואשה איש ודקר מעשה
 בוודאי פנחס ובאמת. רחמן להיות לו היה אביו מצד כי, אכזריות מדות בו יש פוטי בן

, בטבעו היה וזה הבריות את ואוהב שלום אוהב, אהרן וזקינו אברהם בני במדת אחז
. צבאות' ה קנאת לקנאות ותורתו' ה לכבוד כזה לעשות והתחזק טבעו נגד עשה אבל
 ביותר הבריות ואוהבים שלום רודפי שהיו אהרן של מזרעו בא באמת שפנחס וכיון
 וזהו. יטול הרבה ששכר ובראוי בדין' ה קנאת לקנא טבעו נגד עצמו התחזק מ"ומ

 והוא, אכזרי ולא רחמן להיות מורגל שהוא, הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס, שאמר
 כ"ג ינקום' ה לכבוד פעם אם חידוש אין ורגזן כעסן הוא שבטבעו ומי, חמתי את השיב

 הנני לו אמור לכן קנאתי את וקנא בטבעו זה שאין פנחס אבל, עבירה עוברי על ויכעוס
 כל' ה לכבוד ומתחזק מתאמץ היה כי, שכרו שיטול הוא ובדין, שלום בריתי את לו נותן
 (כתב סופר)    נכון. ל"כנ, מתנגדת שטבעו דבר לעשות כך

 ) פנחס ריש שמעוני ילקוט( אליהו הוא פנחס
 דורות אשר עד כך כל ז"עוה לחיי וזכה אליהו נעשה שפנחס בטעמא מלתא לומר יש

 וכי? [זמני בלא דאזיל איניש איכא ומי) "א, ה( אמרו בחגיגה דהנה עיניו ראו עשר שנים
' גבי שכיח הוי אביי בר ביבי דרב הא כי], כן[ אין" ומשני?] זמנו קודם שמת אדם יש

 אמר המות מלאך[ נשיא שער מגדלא מרים לי אייתי זיל' לשלוחי ל"א המות מלאך
 מגדלא מרים' לי אייתי אזל] נשים שיער המקלעת מרים נשמת את לו שיביא לשלוחו
 מגדלא מרים אנא ל"א] תינוקות המגדלת מרים נשמת את השליח לו הביא[ דרדקי
 הואיל ל"א?] האחזירנה: השליח שאל[ אהדרה הכי אי ל"א לך אמרי נשיא שער

 שתישאר, כבר אותה שהבאת כיון, המוות מלאך לו אמר' [וכו במנינא תיהוי ואייתיתה
 בשמים אתה עושה מה[ להו עבדת מאי' שני סוף סוף' וכו  אביי בר ביבי רב ל"א] כאן

 על המעביר מרבנן צורבא איכא אי: אמר] שנותיו משלים שאינו מי של אלו בשנים
 על מעביר להיות הזאת במדה אוחז שהיה מי מצינו לא והנה ".ליה מוסיפנא מדותיו
 זמרי של הריגתו בעצם עצומה בסכנה עצמו את שהכניס ידוע כי, מפנחס יותר מדותיו

, ולכן. דבר ענה ולא אותו מבזין שהביו במה, וביותר, להרגו שמעון שבט כל שנתאספו
 ואף), זמנם קודם מתו שהרי( במגיפה שמתו אותם של שנים אותם כל שיקבל הדין מן
 לו יש כבר, אחת שנה אם כי לחיות לו היה לא אלף וארבע מהעשרים אחד כל אם

 (מהר"ם שיק)                חיים. שנות אלף וארבע עשרים
 (כה, יב)שלום  בריתי את לו נתן הנני אמר לכן

 במדרש רבה: "בדין שיטול שכרו".
יש להבין למה בדין הוא שיטול שכרו, והרי כלל הוא בחז"ל ששכר מצוה בהאי עלמא 

? מתרץ החתם סופר, שהטעם ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא הוא מפני ש"שכר ליכא
מצוה מצוה", דהיינו שהצדיק שעובד ד' אינו מתאווה לשום שכר כלל רק מקוה מתי 
יזכה שתגיע שוב מצוה זו לידו, והנה כאן שהמצוה היתה שהרג בועל ארמית ודאי 

שראל ארמית, א"כ בדין שלא בקש פנחס שיבא עוד מצוה כזו לידו שיבעל נשיא בי
 (תורת משה לחת"ס)   הוא שיטול שכרו דשכר מצוה מצוה לא שייך כאן.

 (סוטה כב, א) עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס
מעשה שהיה בימי הרה"ק רבי פנחס בעל ההפלאה בפרנקפורט, הגיע איזה חזן חדש 

שכורתו שלו, בא לעיר, ביום מן הימים נודע לו ששכר משכורתו של הרב יותר גבוה ממ
בדרישה אל ראשי הקהל שיש ליתן לו שכרו כמו הרב, נענה אחד הגבאים למול 
חוצפתו, שעל כגון דא אפשר להמליץ, "עושה מעשה "זמרי" (החזן שמזמר בקהל) 

 ומבקש שכר כ"פנחס""?...
  השוני משפחת לשוני החגי משפחת לחגי הצפוני משפחת לצפון למשפחתם גד בני

 )טו, כו(
 מרמז' גד בני, 'הצדקה למצוות רמז בדרך זה פסוק לבאר כתב ושמש מאור בספר

 נקודות' ג על לעורר הפסוק ובא" דלים גמול' ד' ג' "בגמ כדאיתא הצדקה למצוות
, העני את לבייש שלא כדי ובהסתר בצנעה שיתננה, האחד, הצדקה מצוות בזהירות
 ל"בחז יש עוד' והג'", וגו לבבך ירע ולא" ובשמחה מאירות בפנים ליתנה' הב המעלה

 .ויתן ויחזור שיתן' לו תתן נתון'
" הצפוני משפחת לצפון, "לים'ד מול'ג ת"ר" גד בני, "כך זה בפסוק רמוזים אלו דברים' וג

 ומועד חג לשון" החגי משפחת לחגי, "צפון לשון ובצנעה בהסתר ליתנה שיש היינו
 .ושוב שוב וישנה שיתן", השוני משפחת לשוני, "שמחות בפנים שיתנה

 )ושמש מאור(
 (כו, כג)הפוני  משפחת לפוה 

 פה כי שכתבו (רבינו יונה, אבות) ישראל לחסידי ספר אור החיים הק': "ומצאתיבכתב 
 כקדושת קדושה אין כי, בקודש בם ישרתו אשר שרת ככלי דינו תורה לומדי של

 :האסורים דברים בהם שאין הגם, חול דברי אפילו בו לדבר אסור ולזה, התורה

, יתברך שמו חצי שוכן שבו, בתורה העמל פה שהוא, לפוה במאמר שרמז מה והוא 
 אחד חלק נכללים ובזה, תורה מהגות חוץ כל מפיו לפנות צריך פירוש הפוני משפחת

 להם וכדומה, תענוג במיעוט, שחוק במיעוט, שיחה במיעוט שהם, מעלות ח"מהמ
 :המותרות שבענף

 בכל להתיישב צריך גם, עראי דרך ולא, בישיבה להרבות שצריך ירמוז - לישוב ואומרו 
 עיקר" זה הוא כי, הלכה בעומק כמצטרך עיקרו על שיעמוד עד מהתורה ופרט פרט

, בתלמודו לבו ומתיישב, בישוב שהם מעלות ח"מהמ אחד חלק נכללים ובזה" התורה
 עריכת, האוזן שמיעת, שם שמנו מה גם', וכו שמועתו את המכוין, ומשיב שואל

 :השכליות הבנת שבענף לזה וכדומה', וכו הלב בינת, שפתים
 בן עשות המתחייב, השמירה לתוספת ירמוז - השמרוני משפחת לשמרון ואומרו 

 אי אנא כגון רב אמר השם חילול דמי היכי) פו יומא( ל"ז כאומרם, ההמון על יתר תורה
 :כאן עד, לאלתר דמי יהיבנא ולא' וכו בשרא שקילנא

(חובת הלבבות  ל"ז ואמרו, המצות פרטי בכל תורה בן להשתמר צריך כמה יקיש מזה 
 בשער יכשלו לבל היתר שערי חמשים שומרים היו הראשונים חסידים שער ז') כי

 (אור החיים הק')   :השמרוני משפחת לשמרון אומרו והוא, האיסור
 ) א, כז( יוסף בן מנשה למשפחת...  צלפחד בנות ותקרבנה

 הארץ את חיבב יוסף לך לומר אלא, מנשה בן נאמר כבר והלא, נאמר למה" י,"רש כתב
 " אחוזה לנו תנה שנאמר הארץ את חבבו ובנותיו' וכו עצמותי את והעליתם שנאמר
 ולא, עצמו מכח מעלה משיג הוא אם יותר גדול אדם של ששבחו מבינים היינו לכאורה

 שחיבבו בכך היה צלפחד בנות של ששבחן משמע כאן ואילו, מאבותיו שלמד בגלל
 לאדם הוא יותר גדול שבח תורה דעת פי שעל מכאן רואים, זקנן כיוסף הארץ את

 מעצמו שהעושה כיון, מעצמו שעושה מי מאשר מאבותיו שלומד מחמת העושה
, מאבותיו שלומד מי אך, חובה ידי יצא כבר כאילו וחש, המעשה עשיית בעצם מסתפק

 בו מוסיף הוא כן על, לעשותו כמחוייב הוא חש שכן, עצמו במעשה מסתפק אינו
 .יותר מושלם מעשה זה והרי מושלמת והנאה יתירה חביבות

 )א"בטל מובא -פינשטיין משה רבי(
 (כז, ג) ה' בעדת קרח וגו' על הנועדים העדה בתוך היה לא והוא במדבר מת אבינו

 מיד, טארניפאל ק"לאבד כשנתמנה, ע"זי חינוך מנחת בעל הקדוש הגאון בשם שמעתי
 בעדו לחם הוא איך לו וסיפר עירו מתושבי אחד איש אליו בא התמנותו אחרי בסמוך

 שונאים הרבה היו יען, לרב שימנוהו לפועל הדבר שהוציא שזכה עד הבחירה בעת
 לאחזוקי, כח יישר השיב לו ל"זצ חינוך מנחת בעל והגאון, וכיוצא הזה לדבר ומתנגדים
 ומיד, אחד עם לפניו לדון הזה האיש בא קצר זמן ואחרי, כראוי אהבתו בעד טיבותיה

 בעדי לוחם היית כי לי שספרת יען, לזה אני אזדקק ולא בדינך אשב לא ואמר הכירו
, מעיקרא דברים כשוחד זה והרי, הזה בדבר לי המתנגדים נגד ד"לאב אותי שימנו

 הגדולות לספר מקודם מה זמן לבא בתחלה ד"הבע כונת זה היה וכנראה ואולי(
 ) ל"כנ הבחירה בעד עשה אשר והנפלאות

 משה אל צלפחד בנות שבאו פנחס בפרשת הכתובים לי נתיישב כעת ל"הנ הגאון ואמר
' ה על הנועדים העדה בתוך היה לא והוא במדבר מת אבינו) "ג כז,( אליו ואמרו רבינו
 משה על החולקים קרח בעדת היו אם מינה נפקא זה מה קשה ולכאורה", קרח בעדת

 חיותו בחיים הנפטר האיש במעשי מ"נ ומה ירושה לבניו מגיע שמת כיון הא, לא או
 לא שאבינו האלו הדברים רבינו למשה שאמרו כיון אלא, בנותיו או בניו ירושת לענין
 משה זה החשיב כ"ע, מפלה להם שהיה קרח בעדת עליך ומנגדים מהחולקים היה

 משפטן את משה ויקרב שם נאמר כ"ע, עוד לדינם נזדקק ולא, דברים לשוחד רבינו
 )מונקאטש - תורה דברי(   . ח"ודפח. ל"הנ הגאון ד"עכ' ה לפני

 (כז, א) ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף

: "למשפות מנשה בן יוסף", רש"י הקדוש שואל מדוע הוזכר ביחוסן של בנות צלפחד
והרי כבר נאמר כי צלפחד היה "בן מנשה", ויודעים אנו כי מנשה היה בן יוסף. מתרץ 
רש"י: "אלא לומר לך: יוסף חיבב את הארץ שנאמר "והעליתם את עצמותי", ובנותיו 

 חיבבו את הארץ, שנאמר: "תנה לנו אחוזה".
גדול בצפון תל אביב. מגרש ששוה יורשה נא לי לשאול שאלה: אני מבקש לקבל מגרש 

מליוני שקלים. שואלים אותי: מדוע אתה רוצה את המגרש הזה? ואני משיב: אני אוהב 
את ארץ ישראל, לכן אני רוצה מגרש. בודאי כולם יצחקו עלי, וכי בגלל ארץ ישראל 

 אני רוצה את המגרש? אני רוצה מליונים...
חבבו את הארץ מבקשתן: "תנה לנו  כיצד אפשר, אם כן, להוכיח כי בנות צלפחד

אחוזה". היכן כתוב כאן שהן מחבבות את הארץ, אולי הן רצו נחלה כדי שיהיה להן 
 רכוש ממוני?

אומר לכם תירוץ, פלאי פלאים. הרי למנשה היו שני חלקים בירושת הארץ, חלק אחד 
חלקן בארץ ישראל וחלק נוסף בעבר הירדן, אולם בנות צלפחד בקשו דוקא לקבל את 

 בארץ ישראל, מכאן שהן חבבו את הארץ.
תירוץ נוסף לשאלה הזו, אומר ה"אמרי אמת". היה זה כאשר אמו, הרעבעצין של 
ה'שפת אמת' נסעה להבראה, ועמה נסע בנה ה"אמרי אמת". בדרך היא שמעה אותו 
לומד פרשה זו עם רש"י, והיא שאלה אותו את מה ששאלנו: היכן יש ראיה מבקשתן 

 לה , שהן מחבבות את הארץ.לקבל נח
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השיב לה ה'אמרי אמת' תירוץ מתוק מדבש: מי היה צלפחד? לדעה אחת היה זה 
המקושש. מתי התרחשה פרשת המקושש? בשבת השניה לצאת בני ישראל מארץ 
מצרים, היינו בשנה הראשונה לאחר שיצאו ממצרים. ומתי בקשו בנות צלפחד לקבל 

בני ישראל לארץ. מדוע שתקו בנות צלפחד כל נחלה? בשנת הארבעים לפני כניסת 
השנים הללו? וכי לאביהן לא היה ירושה ממונית, אותה הן בקשו לרשת? אם, אכן, 
בנות צלפחד רוצות כסף, הן היו צריכות לבא למשה רבינו מיד לאחר מות אביהן, 

 ולבקש לרשת את כספו.
יתה חפצן ולא לרשת העובדה שהן המתינו ארבעים שנה, מעידה שלא תאוות הממון ה

את ממון אביהן הן בקשו, אלא רצונן היה לקבל נחלה בארץ ישראל, מכיון שהן חיבבו 
 (יחי ראובן)     את הארץ.

 ) יז, כז( רועה להם אין אשר כצאן ישראל עדת תהיה ולא
 אומרו. ב. ורועה בצאן ומנהיגם ישראל תלה, קטן בדבר גדול דבר תלה. א קשה לכאורה

 והלא, רועה להם יהיה שלא צאן אצל הוא הנהוג דדבר דמשמע רועה להם אין אשר
 ידע זאת דהנה, הוא בזה דהענין ל משינאווא"ז יחזקאל רבי צ"הה ואמר. כן אינו באמת
 על מנהיג ה"הקב שימנה ביקש אבל, ישראל על מנהיג ימנה ה"שהקב היטב ה"משרע
 כמו' פי רועה להם אין אשר כצאן ישראל יהיו ולא, עצמו לטובת כלל יכוין שלא ישראל
 עצמו את לרעות רק הצאן את לרעות מכוין אין הרועה אבל רועה להם יש אשר הצאן

 במתק ה"משרע כוון ולזה ומבשרם עורם ומגיזת מחלבם ליהנות ולטובתו ולהנאתו
 החדש). -(דברי יחזקאל   . ח"ודפח רועה להם אין אשר כצאן' ה עדת תהיה ולא שפתיו

 מאוצרות המגידים  
 ) יז, כה( לכם הם צוררים כי אותם והכיתם המדינים את צרור
 אומר שמעון' ר. להורגו השכם להורגך הבא ל"חז אמרו מכאן: תנחומא במדרש כתוב
 חלק לו יש ז"בעוה שההורגו, ההורגו מן קשה חבירו את המחטיא שכל אומר אתה מנין

 ושתים בחרב ישראל את קידמו אומות שתי. ב"ולעוה ז"בעוה הורגו והמחטיא, ב"לעוה
 שקדמו אלו על, ועמונים מואבים בעבירה ושתים' וכו בחרב ואדומים מצרים, בעבירה

 אותן שקדמו אלו אבל), כג דברים( מצרי תתעב לא' וגו אדומי תתעב לא נאמר בחרב
', וגו עשירי דור גם' ה בקהל ומואבי עמוני יבוא לא נאמר ישראל את להחטיא בעבירה
 'וכו המדינים את צרור שנאמר ידיהם יצאו לא ז"ובעוה

, בזיון לידי בא לסוף הרחמים במדת עמהם שבא במי מוצא אתה: המדרש ממשיך
" נחש בן חנון עם חסד אעשה דוד ויאמר" שנאמר, דוד זה? ומיהו, וצרות, מלחמות

 שלומם תדרוש לא" כתבתי שאני דברי על תעבור אתה: ה"הקב ל"א) י, ב שמואל(
 אדם יהא שלא" הרבה צדיק תהי אל" חסד גמילות עמהם תעשה ואתה" וטובתם
 לידי בא לבסוף. וטובה חסד עמו ולעשות עמון בני לנחם שולח וזה התורה על מוותר
 ארם עם מלחמה לידי כ"ואח' וגו זקנם חצי את ויגלח דוד עבדי את חנון ויקח ביזיון
 יואב וירא" וכתוב, אומות ארבע עמון בני ועם מעכה מלכי ועם צובה מלכי ועם נהרים

 מי עם טובה לעשות שבקש? לו גרם מי" ואחור מפנים המלחמה פני אליו היתה כי
  שלומם תדרוש לא ה"הקב שאמר

 . המדינים את צרור כתיב לכן, וטובתם
 ! הפסדים רק נוחל נעלית למטרה אפילו התורה מצוות הסוטה: ללמדנו

 - הסוטה ואדרבה, מפסידים אין התורה מקיום כי בינה המלמדנו נפלא מעשה להלן
 . מפסיד
 יהודי בעירו התגורר, ברוסיה רב בהיותו ל"זצ פיינשטיין משה' ר הגאון על מסופר
 יום, צרורות צרות ממנו סובלים היהודים והיו. העירה יהודי על ב"לקג מלשין שהיה
 היות, כתב ובו, קדישא לחברא מכתב השאיר מותו טרם. ומת מלשין אותו חלה אחד
 שיקברוהו הוא חפץ, שגרם הצער כל על כפרה ומחפש הרעים מעשיו על מתחרט והוא
 לו יכופר כ"ועי - ובזיון בניוול חמור קבורת שיקברוהו ועוד, הקברות לבית מחוץ

 . עוונותיו
, להם ענה, לנהוג כיצד ושאלוהו, העירה רב שהיה משה לרבי קדישא החברא הלכו

 גופו עם יעשו מה לצוות יכול אינו כן מחמת, גופו על הבית בעל אינו אדם - הדין פ"ע
 .שמת ככל יהודי ותקברוהו מחייבת שההלכה כפי תנהגו ולכן, מותו לאחר

 על כפרה לו שתהא מנת על, כן בו שינהגו במכתבו התחנן היהודי הרי: ואמרו התפלאו
 ולקיים לשמור מתפקידנו :משה רבי השיב? כן עמו וננהג עליו נרחם לא ומדוע, עוונותיו

 שאכן לדאוג בישראל כרב ומתפקידי, אומר שהוא מה ולא, ההלכה שאומרת מה
 חטאיו ולענין, וכדין כדת לקוברו מחוייבים אנחנו ולכן, כהלכתה תבוצע ההלכה

 . קדישא החברא עשו כדבריו ואכן. הרעים מעשיו על אותו ידונו כבר בשמים, ועוונותיו
 לבדוק השלטונות מטעם שהגיעו, הקברות בית שומר רואה והנה ימים מספר חלפו
 קצרה שהייה לאחר, ובדקוהו הקבר את פתחו הם, מלשין מוסר אותו של קברו את

 מלשין מאותו מכתב קבלו שהם השיבו, מעשיהם על השומר לפליאת. וסגרוהו חזרו
 לשלטון נאמן שהוא אותו שונאים עירו שאנשי יודע והוא היות - כתב שבו, מותו טרם

 בן ככל אותי קברו אכן אם לבדוק עליכם ולכן, בבזיון יקברוני ודאי, עליהם והלשין
 . בטעותו נוכחנו אך עשינו וכדבריו. חמור כקבורת או ישראל
 הקהל לפני הללו הדברים את וסיפר הכנסת לבית בא בתמימותו הקברות בית שומר

 ולא סטיות ללא בהלכה שדיקדק ל"זצ משה רבי של זכותו את כולם וראו, הקדוש
 .כבד מעונש כולם ניצלו ידו שעל, אחרות ודעות ברגשות התחשבות

 (אוצרות התורה)

 
 רבי שלום שבדרון זצ"ל -מדוע הלכה ואין מורין כן? 

 "הלכות קנאות" הן הלכות גדולות ועמוקות. נלמד.
ישראל" שואל המדרש "וכי קרבן הקריב שנאמר כפרה?!  אלא ללמדך "ויכפר על בני 

שכל השופך דמן של רשעים כאילו הקריב קרבן" ועליו נאמר "ישמע צדיק כי חזה נקם, 
 פעמיו ירחץ בדם הרשע".

נקמה. כידוע הנקמה היא מהמידות המגונות ביותר, אבל כאן לא. פנחס  -"כי חזה נקם" 
 לאלוקיו" וזכה ל"ויכפר על בני ישראל".קיים בעצמו "תחת אשר קנא 

כידוע ליודעין: מהותה של ה"קנאות" אינה בידים, ברגלים, קנאות אינה נערכת בזריקת 
אבנים, או בצעקות. קנאות הינה בלב: כאשר הלב מטהר ומתקדש ומקנה קנאת ה' 

 ולהרוג את זימרי בן סלוא. -בלבד, באותה שעה הוא יכול לקחת רומח בידו 

מון הסוד. מדוע הקנאות של פנחס, מוגדרת כ"הלכה ואין מורין כן" מדוע "אין וכאן ט
 מורין כן?" והרי זו מצוה גדולה כל כך עד שהיא כפרה על בני ישראל שאל הרבי, והשיב:

כי במצות קנאות לא שייכת הוראה ופסק הלכה, הרי קנאות היא מצות הלבבות וכיון 
ד יכול הרב להורות לאחרים "צא והרגו", רק שאין אדם יודע מה בליבו של אדם, כיצ

ה' חוקר לב ובוחן כליות הוא יודע עמקי הלב, כך, שההלכה נמסרה לקנאים עצמם 
 "קנאים פוגעים בו".

היינו מי שמידת האמת מתנוצצת בו, בלבבו וכליותיו, להיות מאוהבי ה' ושונא שקר 
ול רומח ולהרוג את בועל ורע, עד כדי למסור את נפשו על כבוד שמים, הוא יכול ליט

 הארמית.
 אבנים שנזרקו על אחרים

 שמעו נא. דברי מדרש עמוקים שנבארם פלאי פלאים. ונקדים.
לעלות ולהתעלות, משקיעים  -בני אדם, בדרך כלל, מחפשים לבנות את עצמם 

להתקדם בעבודת ה' לפי תכונותיהם. יש הזוכה ללמוד, או ללמד,  -מאמצים ויגיעה 
כל איש לפי חלקו שה' נתן  -סד וגם אנשי עבודה, יראה, תפילה וכהנה ישנם בעלי ח

 לו.
אך לפעמים, אפשר למצוא אנשים מסוג אחר. ליבם חם לדברים שבקדושה, אלא 
שקשה להם עם עצמם, אינם מתקדמים בעבודת ה' האישית, הפרטית. ומאחר ועם 

תיקונו של  לעמול על -עצמם קשה להם, כתחליף, החליטו להתמודד עם אחרים 
 הזולת... הבנו? לדאוג לעבודת ה' של אחרים.

אותם יהודים, מגלים מהר מאד נפילות של יהודים, לומדים היטב את חטאיהם של 
אנשים אחרים, ומה עושים? מתחילים בפרסום מודעות מחאה (יש מעשר געלט, כספי 

יראת השמים לקנא לכבוד ה'! הם מפנים את  -צדקה...) וה'קנאות' מתחילה בכל עוז 
שלהם לכתובת אחרת (לא כלפי עצמם אלא כלפי אחרים) זועקים, משמיצים את 
החוטאים, רומסים אותם. ובדרך כלל, גם עושים שטייגן במצוות המחאה, מחדשים 

 מי לה' אלי! קנא קנאתי לה'... -הידורים והידורי הידורים במצוות הקנאות וקוראים 
אתה מדבר על אלמוני בהשפלה כל כך ומדוע אתם יודעים, פעם שאלתי פלוני למה 

ביזית אותו ברבים, האם שאלת מורה הוראה? האם כל כך פשוט בעינך כי מותר לרמוס 
 את כבודו עד כדי כך בלי הוראת חכם?

 מה השיב לי?
אחת ולתמיד!"  הם בגראב'ן" = וכי רק מותר, הרי מצוה לרומסו ולקוברוא'"א' מצוה 

הוא עוסק  -הבנתם? מצוה לקבור את השני... גמרנו. הבנתי שאין על מה לדבר עימו 
 במצוה (וגם, פטור ממצוות אחרות כדין עוסק במצוה הפטור מן המצוה).

שמעו. על הפסוק "הן כולכם קודחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכם ובזיקות 
, לאותם אנשים שגרמו לעצמם את ביערתם" המדרש מבאר במשל למה הדבר דומה

הבעיה ומתלוננים על הקב"ה והנמשל הוא כך כלשון חז"ל: "לעתיד לבא הרשעים 
נידונין לגיהנם והן מתרעמין על הקדוש ברוך הוא הרי שהיינו מצפין לישועתו של 
הקב"ה וכך יהיה עלינו, אומר להם הקב"ה בעולם שהייתם בו לא בעלי מחלוקת ולשון 

ת הייתם? ולא בעלי מריבות וחמסים אתם הייתם? הדא הוא דכתיב הרע וכל רעו
(ישעיה נ) הן כולכם קודחי אש מאזרי זיקות לפיכך אתם הולכים באור אשכם ובזיקות 
בערתם, ושמא תאמרו מידי היתה זאת לכם? לאו! אלא אתם עשיתם אתם לעצמכם 

 לפיכך למעצבה תשכבון מידכם היתה זאת לכם"
זכרים כאן רשעים שלהם עבירות של בין אדם לחברו, משמע כי אפשר להבחין כי מו

המדובר בסוג בני אדם שבשאר חלקי התורה אינם רשעים, רשעותם מצוינת רק 
במחלוקת, לשון הרע, מריבות וחמסים. הם אינם מזלזלים חלילה בתורה, אינם קלי 

הקב"ה דעת לכל דבר שבקדושה, אדרבה בטוחים הם בצדקותם, כי הרי מתרעמים על 
מדוע לא הגיע להם שכר ככולם, הרי קיימו מצוות ופעלו נצורות, אך משום מה, עם 
הצדקות הגיעו רחמנא ליצלן עד לגהינום, במקום לדפוק על שערי גן עדן דפקו על עברי 
פי שחת בגלל עבירות מסוימות בבין אדם לחברו. והדבר הוא פלא. בעלי ריב ומדון 

וכי אין להם יצר הרע לעבירות  -ם בחטאים אחרים גדולים, ועם כל זאת לא נכשלי
 אחרות?! במה עסקינן? התשובה, בדרך דרוש:

אלו האנשים, טועים בדרכם, בסך הכל טועים. ועל ידי טעות זו נאבדים מן העולם ה' 
ישמור ויציל. תוהים ותועים! באיזו טעות? שהוזכרה לעיל: הם זרקו אבנים על אחרים. 

 פי אחרים, במקום על עצמם.קדחו אש מחלוקת רק כל
נסביר את דברי חז"ל. המלך אמר שכל אחד יכין לעצמו כסא, וכסא לעולם הבא לא 

בלתקן  -בונים מעצמיותו של האדם. המהדרין הללו  -בונים מעצים, כסא לעולם הבא 
את אחרים, הביאו אבנים, אלו אבנים שזרקו על אחרים, הם בטוחים כי אבנים אלו יהיו 

מהודר לעולם הבא. אך אינם יודעים כי הכסא אמור להיות מאבנים שאדם להם ככסא 
לא מאבנים שנזרקו על אחרים. ואז ה' מגלה להם את פנימיותם כי לא  -בנה את עצמו 

קנאה לכבוד ה' בערה בהם, אלא מחלוקת לשון הרע ומריבות בערה בקרבם "הן כולכם 
כו באור אשכם ובזיקות בערתם" קודחי אש מזרי זיקות" שבו נא על אותם האבנים "ל

 קדחתם אש, חיפשתם מחלוקת מתחת לאדמה, שם תשכבו... בגיהנום. עמוק.
רבותי. היו קנאים שביום שעשו מעשי קנאות התענו מבוקר עד ערב, היו ששפכו ליבם 
בתפילה כי יכנסו ויצאו בשלום, רבי חיים לייב מסטוויסק היה קנאי גדול והרב לאפיאן 

 תמיד ביום בו ערך קנאות. אמר כי הוא צם
"אין בין גן עדן של קנאים פוגעים בו, לגיהנום של שפיכות דמים אלא טפח בלבד!", 
היה אומר הרבי שלי באוזנינו, כי כל מה שחסר במחשבת קדש לה' מתמלא במקומו 

 אכזריות של השני, חלילה. -בלב 
ישנו גדול  לזכות לקנאות אמיתית היא מן העבודות הקשות שבמקדש. (לפעמים

המדריך את האדם: כאן מותר לך לפעול גם אם אינך נקי בעצמך, פעולה זו מחובתך 
 לעשותה גם אם אינך פנחס, ואז אפשר להיכנס ולצאת בשלום).

 (להגיד)   וה' יושיענו שלא ניפול בגיהנום של "קודחי אש".

 
 וכי אפשר להתפשר?!

 מה לימד אותנו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן.
אתם יודעים כי "פנחס זה אליהו". אליהו הנביא היה בתקופה קשה, בימים העכורים 

"ואוותר אני לבדי" (מלכים א' פי"ט). תקופה קשה  -כאשר איזבל הרגה את נביאי ה' 
שאליהו הנביא היה צריך להתחבא כדי שלא יהרגו אותו. [אחאב קרא  -ואיומה עד כדי 

 עוכר ישראל]. -לו לאליהו הנביא 



 

 ג 

 ופו של דבר, הרעב הציק לאחאב והוא נכנע מעט, והסכים לדבר עם אליהו.בס
ואז, לבקשת אליהו נאספו כל עם ישראל להר הכרמל. קרא אליהו ואמר להם: "עד 

אם ה' הוא האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו  -מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים 
. אם רצונכם לעבוד את הבעל לבעל", כלומר? אל תרמו את עצמכם לחיות בחצי חצי..

תלכו, ואם רצונכם להיות עבדים לה' תפרדו לגמרי מן האלילים. לקפוץ גם כאן וגם 
 כאן, זו דרך בלתי אפשרית.

האדם מטבעו מחפש פשרות. רצונו להיות גם יהודי וגם גוי, ללכת לבית הכנסת וגם 
 לראות טלויזיה.

כבני תורה, יודעים היטב מה  האסון הכי גדול, כאשר מתחיל לחפש פשרות. ואתם
 התוצאות. אם מתחילים בפשרה קטנה מהר מאד מגיעים לפשרה גדולה...

 שיכור שהחל עם פשרות
בנובהרדוק היה שיכור שדברו על ליבו להפסיק משתיה מרובה אך לא יכול היה 
להפסיק. החליטו לבקש ממנו "רק תבטיח לנו כי לא תשתה לבד, אלא עם עוד אחד". 

ו באופן כזה, כיון שחברותא לשתיה לא מזדמן כל פעם, כך, ימעט בשתיית (הם ביקש
 היין). הסכים והבטיח.

חברותא לשתיה. התחיל לעשות פשרות ולהתקרב  -נו, הוא ישב וחכה ולא ראה לפניו 
ליין "להוריד את הבקבוק מותר, רק לשתות אסור" חשב לעצמו. ואכן, הוריד את 

 הבקבוק מהארון הניחו לידו.
להכין שתי כוסות מותר בכדי שכאשר החברותא יבוא יהיה הכל מוכן", כך עשה. ישב "

 קרוב ליין ולכוסות ותאוותו בערה בו.
 "לשפוך לתוך הכוסות גם מותר, על זה הרי לא הבטחתי". התקרב עוד אל היין.

פתאום נפל זבוב לתוך אחת הכוסות, "לחיים! לחיים! יש עוד אחד..." לא אמרו עוד "בן 
ויש כאן. והחל שותה במהירות "הרי אמרו שמותר  -אדם", הבטחתי על "עוד אחד" 

 בשנים"...
עד כדי כך האדם יכול עם שכל עקום לחפש עצות, להשיג דרכים והוא נופל ונחבל. 
וכשתדבר איתו הוא בטוח כי הוא בסדר. "האם אתה יכול להגיד לי מה לא בסדר?!" 

 לא מבין.
היתה לו שיטה שלמה של פשרות, אי אפשר להיות קיצוני. וכי זמרי בא סתם?! לא! 

ואת ה'אי אפשר' הזה בא פנחס וסתר "בקנאו את קינאתי לכן הנני נותן לו את בריתי 
שלום ברית כהונת עולם" ונאמר "שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו". ממי 

' צבקות הוא" אפשר לדרוש חינוך? מזה שהוא כהן משרת לפני ה' מלאך "כי מלאך ה
 כי מלאך אין לו פשרות.

 שמאל שהוא ימין...
אחד בא ושאלני: "כיצד אני יכול לשמוע לרב גם כאשר אומר על שמאל שהוא ימין? 
למשל, כאשר אני יודע ששם צד מזרח והוא יגיד לי ששם זה מערב, וכי אפשר לקבל 

 מימרא כזו, וכן על ימין שהוא שמאל?!
ך מבין את הפשט, לא כתוב אפילו שיאמר לך על מזרח אמרתי לו: "אני רואה שאינ

שהוא מערב, אלא על ימין שהוא שמאל. תחשוב, כאשר אתה עומד מול אדם, 
השמאל שלך הוא הימין שלו... כלומר הבעיה שלך כי אינכם עומדים באותו צד בכלל, 

אינך נכון שבצד שלך זה ימין, אבל מעבר השני של המתרס זה שמאל... עליך להבין כי 
 עומד טוב, אם היית עומד עמו, היית גם רואה כי הימין שלך הוא השמאל, נכון.

אדם הולך בהשקפות שלו וממילא מחשבותיו בצד ההפוך, הרב יודע זאת, ומורה לו 
הוראה הפוכה ועליו לקבלה, להפוך את עצמו שהשמאל שלו יהיה במקום הנכון. 

 בקיצור, ראשית כל, תעמוד נכון"...
 פנחס. -שני שלימד אותנו אליהו  וזה נושא

כאשר הם מתחילים לפסוע לפי השכל  -כיצד נופלים. ואיך קורים אסונות לבני אדם? 
על  -הפרטי, ולא מקיימים את דברי התורה "ועשית ככל אשר יורוך אפילו יאמר לך 

 ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין".
לגמרי לתורה, מסור למחנכים, מסור "אמונת חכמים". דורשים מבן תורה שיהיה מסור 

למה שאומרים לו. בן תורה צריך להיות מסור למי שמחנכו ומנהיגו, ואת השכל שלו 
 הוא צריך לבטל, "בטל רצונך מפני רצונו".

בדורות הקודמים ראינו מי הצליח, אלו שעזבו את שכלם הפרטי, כפי שחז"ל אומרים: 
מים מדעת ומשימים את עצמם כבהמה אלו בני אדם שערו -"אדם ובהמה תושיע ה' 

אני לא מבין כלום, אם התורה אומרת, "נעשה ונשמע" זה הסוד  -לפני הקב"ה" 
שמלאכי השרת משרתים בו. "מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו" היינו 
ללא חכמות וחשבונות. (כי לא הוא עושה את החשבונות, אלא הנגיעות שלו, התאוות 

 עשיית החשבונות יראה בסוף כי הוא אבוד, אך יהיה כבר מאוחר.שלו...) וב
כל אחד יתחזק ויעשה את כל המאמצים, ונזכור הקב"ה מתחשב בקשיים "טוב אחד 
בצער ממאה שלא בצער". "אנו עמלים ומקבלים שכר", כלומר אנו מקבלים שכר גם 

 (להגיד)   בשביל העמל עצמו ולא רק בעקבות התוצאה. אכי"ר.

 
 יז) -(כז טז תהיה עדת ה' כרועה אשר אין להם רעה ולא

שמעתי מרבי שלום זצ"ל שהקשה: מדוע משה אומר "כצאן אשר אין להם רועה" ולא 
 אומר ביתר פשטות "כצאן בלי רועה"?

 רבי שלום אומר על כך הסבר נפלא: יש רועים ויש רועים...
רועים את הצאן כדי  יש רועים שכל מטרתם וכונתם היא כדי שתהיה להם פרנסה. הם

שיהיה להם כסף. לעומתם, יש כאלה שרועים את צאנם, ואמנם הם לא עושים זאת 
כדי שיהיה להם בשר לאכול. הם מגדלים צאן כדי  –למען כסף, אלא למטרה אחרת 

 שבבוא היום ישחטו אותו ויאכלו מבשרו.
ין הם המשותף לכל אלו, שהם רועים "בשביל עצמם", בשביל האינטרס שלהם, וא

 רועים "בשביל הצאן".
לעומת זאת, יש כאלו שאוהבים את הצאן. הם רועים "בשביל הצאן". כל מעינם נתון 

 אך ורק כדי שלצאן יהיה נעים וטוב.
משה רבינו פונה להקב"ה ומבקש: כשם שיש כמה סוגים של רועים כך יש כמה סוגים 

ישראל יהיה מנהיג  של מנהיגים! אני מבקש, אומר משה, שהמנהיג שיתמנה על עם
שידאג כל העת למען האינטרסים של העם, לרוחתו ולטובתו, כמו רועה צאן הרועה 

 למען הצאן!

משמעות המילים: "כצאן אשר אין להם רועה", היא שהרועה דואג לצאן! הוא לא דואג 
לעצמו! וכך גם מבקש משה, שהמנהיג יהיה מנהיג שדואג לכלל ישראל ולא 

 לאינטרסים של עצמו.
 בכל הדורות זכה עם ישראל למנהיגים אמיתיים כאלה.

ה"נודע ביהודה" היה שומע את צרותיהם של האנשים שהיו פוקדים את חדרו מידי 
יום ושופכים לפניו את מרירותם. אך לאחר שעזבו את החדר היה פורץ בבכי מר. ליבו 

 לא עמד לו להכיל את את סבלם של צאן מרעיתו. כך נראה מנהיג אמיתי.
ה"בית הלוי" היה באמצע שיעור בישיבת וולוז'ין, כשלפתע נכנס לחדר יהודי לא מוכר. 
חזותו מוכיחה עליו שהוא מפשוטי העם, בור ועם הארץ. בידו החזיק את בנו הקטן. 
אמר היהודי: "כל הילדים שלי בורים ועמי ארצות, אינם יודעים קרוא וכתוב, חוץ 

ת אני רוצה שהרב'ה יבחן אותו ויראה אם הוא מהילד הזה. הכנסתי אותו לחיידר. כע
 באמת יודע".

התלמידים נעצו את מבטם באורח הבלתי קרוא; זאת לא התנהגות! אי אפשר להיכנס 
 בלי רשות לחדר השיעורים ולהפריע באמצע השיעור!...

אך ה"בית הלוי" ראה את הדברים אחרת. הוא קרא לאותו אדם ואמר לו בנחת: "בוא, 
 הוא הושיב את הילד על ידו, וליטף אותו בחום. "למדת חומש?" תשב בבקשה".

 "כן". -
 "איזה חומש למדת?" -
"ויקרא". ה"בית הלוי" מתחיל לשאול אותו: מה הפשט בפסוק הזה, ומה הפשט  -

 בפסוק ההוא. והילד עונה, משיב מה שמשיב, עד היכן שידיעתו משגת.
ואז פונה ה"בית הלוי" לאבא: "אשרי בנך! אשרי יולדתו! מחלקך יהיה חלקי ומגורלך 

 יהיה גורלי! הלואי שאזכה שיאמרו על בני מה שאומרים על הבן הזה!"
שמע האב את דברי ה"בית הלוי", ופרץ בבכי של שמחה והתרגשות. אם 'הרבי הגדול' 

בודאי הבן שלו עילוי גדול. ברוך  בחן את הבן שלו ושיבח אותו בשבחים נדירים כל כך,
 ה' שזכה לכך!

אבל התלמידים, כמובן, לא כל כך התלהבו מדברי ה'בית הלוי'... דבריו היו משונים 
 בעיניהם. הם פנו אל רבם ושאלו אותו לפשר הדברים.

הסביר להם: "הבן הזה, שיודע קצת חומש, הוא תלמיד חכם יותר מאביו... אני מאחל 
 זכה לבן שיאמרו עליו שהוא תלמיד חכם יותר מאביו"...לעצמי שגם אני א

 (יחי ראובן)  אלו מנהיגים אמיתיים. יודעים להלך נגד רוחו של כל אדם.

 
ששה ניסים נעשו לפנחס (סנהדרין פב, א) אילו היה זמרי נשמט, או מזעיק את בני 

את זמרי וכזבי שבטו, ואלמלא הוסחה דעתם על ידי המגיפה, עלולים היו להרגו. והציג 
משופדים ברומח להראות שבדין הרגם, והוגבה המשקוף כדי שלא ישפיל הרומח 

 וישמטם.
 ואיך סמך על סדרת ניסים?!

ואין זו שאלה. כי בענין זמרי נאמר: "קנאים פוגעים בו" (שם) וקנאים פועלים בלי 
 חישובים של סיכוי וסיכון. ליבם חם. ופועלים, וה' מצליחם!

ברהם אבינו, שהוזעק על ידי עוג להציל את לוט שנלקח בשבי, "והתכוון וכך מצינו בא
 שיהרג אברהם וישא שרה (רש"י בראשית יד, יג).

תמוה: צבא מלכים מנה שני מליון ושש מאות אלף חיילים מלומדי מלחמה (שם צה, 
ב). לרשות אברהם עמדו שלש מאות ושמונה עשרה תלמידים, ששקדו על התורה. 

רף אליו, הוריקו פניהם מפחד (נדרים לב, א). בסופו של דבר ניצח כשבקשם להצט
 בניסים מופלאים. כיצד איפוא סבר עוג שאברהם יצא למלחמה אבודה מראש?

והלא צבא המלכים הלך ודרס ורמס את כל הנקרה בדרכו: "ויכו את רפאים [ענקי 
ואת הזוזים הקדם, שהרואה אותם ידיו מתרפות (רש"י דברים ב)] בעשתרות קרנים, 

בהם, ואת האימים ["עם גדול ורב ורם כענקים" (שם)] בשוה קריתים, ואת החורי 
בהררם שעיר, ויכו את כל שדה העמלקי, וגם את האמורי ["אשר כגובה ארזים גבהו, 
חסון הוא כאלונים (עמוס, ב)] היושב בחצצון תמר" (בראשית יד, ה). ואחר כך גברו על 

 –ת שבים וחזרו עטויי נצחון צבאות חמשת הערים, שבו א

 איזה סיכוי היה לאברהם אבינו לגבור עליהם?!
אומר המדרש (ב"ר מב, ח): אמר עוג, אברהם זה קוניון הוא [קנאי ונוקם ("מתנות 
כהונה")], ועכשיו אני אומר לו נשבה בן אחיך והוא יוצא למלחמה ונהרג, ואני נוטל את 

 אשתו.

 אין מחשבים חישובים קרים! בדברים הנוגעים אל הלב והנשמה,
אילו היה משה רבינו מחשב חישובים קרים, לא היה הורג את המצרי ומסכן מעמדו 
בבית פרעה ונאלץ לגלות מארצו. מנסה היה לעזור לאחיו בסתר, בהשפעתו מתוך 

 הארמון, ולא יוצא אל אחיו ונותן כתיפיו ומסייע לכל אחד ואחד (שמות רבה א, כז).
 שאר בארמון, לא היה נבחר להיות גואלם של ישראל ומנחיל התורה!אבל אילו היה נ

זהו ששאלו בגמרא (ברכות כ, א) מדוע נעשו ניסים לדורות הראשונים. וענו, משום 
שמסרו נפשם על קדושת השם. והביאו כדוגמה את רב אדא בר אהבה [שנעשו לו 

ו צנוע וקרעו. ניסים מופלאים (תענית כ, ב)] שראה אשה עטויה בבגד אדום שאינ
הוברר שהיתה נכרית ותבעתו לדין והוצרךלשלם לה ארבע מאות זוז. ומה עניינו 
למסירות נפש, שהביאוהו כראיה לראשונים שמסרו את נפשם על קדושת השם. אלא 
שלא חקר ודרש בתחילה, קם לקרוע כי יחם לבבו, בבחינת "קנאים פוגעים בו", זו צורת 

 מעשים של מסירות נפש.
"ך זצ"ל סיפר לי, שכאשר חפשו השוטרים הרוסיים אחר ילדי ישראל לקחתם הרב ש

לצבא בעת גזירת הקנטוניסטים הידועה לשמצה, כינס המלמד רבי דוד ברלינר את 
תלמידיו למרתף נסתר ולמדו שם עד יעבור זעם, והשוטרים ישלימו את מכסת 

 המגויסים.

א. תפס נער, והחל לגוררו. קם עבר שוטר, ושמע קול לימוד. נכנס, וחשף את המחבו
  –המלמד וסטר לשוטר 

אין לנו מושג מה היתה המשמעות, לסטור לשוטר הממלא תפקידו למען הצאר וצבאו! 
הדבר גבל במרידה במלכות! להפתעת הכל שמט השוטר ההמום את טרפו מידו ויצא 

 מן המרתף. רבי דוד המשיך ללמד, כאילו לא ארע דבר.

 בעל "בית הלוי" זצ"ל: "איך העזת לסטור לשוטר?!" שאלו רב העיר, הגאון



 

ד 

 –הצטדק רבי דוד: "האמינו לי, שלא עשיתי זאת בכונה תחילה! אבל, הלא תבינו 
עומדים אנו בהסברת דברי התוספות, באמצע התוית מהלכם, ולפתע נכנס איזה גוי, 

  –ותופס ילד, ומוציאו 

 )(והגדת              העולם הפקר?!... יבין מר, היה זה באמצע ההסבר, והוא הפריע. וכי

 )כה, יא( בקנאו את קנאתי בתוכם
להרב יעקב הלפרין ז"ל התעורר דין תורה עם יהודי אחד שקנה מקומות ב"בית החיים" 

 והתגלע ויכוח ביניהם בנוגע לתשלום.

 השניים פנו ל"חזון איש" והרצו לפניו את טענותיהם.
השני ואמר לו : "אתה חייב, אין כל ה"חזון איש" שמע את שני הצדדים, פנה ליהודי 

צדק בטענותיך! בדרך כלל נוהג הדיין לעשות פשרה בין הצדים. אך כאן אין מקום 
 לפשרה! הדין עם ר' יעקב באופן ברור!"

והלה? תשמעו רבותי! תשמעו איזה בן אדם. למרות דבריו הברורים של ה'חזון איש', 
 כבוד הרב'ה פוסק לרעתי?" הלה החל לצעוק: "מה פתאום? הצדק איתי! מדוע

 שב ה'חזון איש ואמר לו: "על פי דין תורה חייב אתה לשלם! אין כאן מקום לפקפוק!"

 והלה בשלו: "לא! לא אשלם! מה פתאום אשלם? הצדק איתי!"
באותו רגע נכנס לחדר, יבלחט"א רבי אהרן לייב. באותה התקופה הוא התגורר בכפר 

 סבא והגיע לחזון איש לביקור.
ה אליו החזון איש ואמר לו: "הו, רבי אהרן לייב טוב מאוד שבאת עכשיו. יש כאן פנ

לפני דין תורה בין שני יהודים אלו. זה טוען כך וכך וזה טוען כנגדו... שמעתי את שני 
הצדדים ופסקתי באופן ברור ונחרץ שהיהודי השני חייב. דא עקא, היהודי לא שמע 

השניה... עכשיו, איני יכול להגיד לו את הפסק לדברי בפעם הראשונה וגם לא בפעם 
אומר זאת  –בפעם השלישית, כי חושש אני שאם אומר לו פעם נוספת שהוא חייב 

מתוך 'נגיעה'... אני מרגיש כי יש בי בתוך תוכי, איזשהו רצון לחייב אותו... הוא פגע 
 .בכבודי, התחצף אלי ופעמיים לא ציית לדברי. אני לא יכול להגיד לו"..

אני מבקש ממך שתאמר לו אתה!  –המשיך ה'חזון איש' ואמר  –"רבי אהרן ליייב 
 תאמר לו את דין התורה שהוא חייב! אתה אינך נוגע בדבר"...

אי! אי! אי! "בקנאו את קנאתי"! כל נקמה צריכה שתהיה, כל כולה, "לשם שמים"! 
 (יחי ראובן)   אסור שתהיה מעורבת בה 'נגיעה אישית'!

 תמידעולת 
 ועוד' ה היכל שטימאו עלי בני מכאן צאו ראשונה עזרה צוחה צווחות ארבע רבנן תנו

 דהוה שמים קדשי ומחלל עצמו את שמכבד ברקאי כפר איש יששכר ןאכמ צא צווחה
 ... היה אסטניס ושם כפפות בעבודה, וזה איסור לעבוד ככה  עבודה ועביד בשיראי ידיה כריך

 מה קרה לבסוף עם יששכר ברקאי כפר איש יששכרב ביה סלקא מאי  - שואלת הגמרא
  ?ברקאי  כפר איש

המלך  יתבי הוו ממלכי בית חשמונאי} –{רש"י  ומלכתא מלכא אמרי - אומרת הגמרא
והמלכה ישבו יום אחד, לשתות כוס קפה ... יש להם דיון אסטרטגי בינלאומי: איזה דבר יותר 

 ומלכתא המלך אמר לדעתי גדי יותר טוביאי  גדיא אמר מלכאטוב, לאכל גדי או לאכל כבש ? 
מי יכריע בסוגיה  מוכח מאן אמרו והמלכה אמרה: "לדעתי כבש יותר טוב".יאי  אימרא אמרה

 !יששכר כפר ברקאי, והוא יכריע -הכהן הגדול   יומא כל קרבנות מסיק דקא גדול כהןהקשה ? 
פילה  –מה יותר טוב  אם אני רוצה להכריע –רבותי, אני לא מבין את הגמרא הזאת 

 את מי אני שואל? ... 7או מס'  5מס' 
 , לא ?!את הקצב

בשר של גדי או בשר של כבש, מי המרא  –יושבים מלך ומלכה, ודנים מה יותר טוב 
 !דאתרא שפוסק מה יותר טוב ?

 למה ? ! כהן גדול
 הוא מקריב קרבנות כל יום ! - יומא כל קרבנות מסיק דקא - אומרת הגמרא

ר שהוא מבין איזה בשר יותר אם הוא מקריב קרבנות כל יום, זה אומ ין...י לא מבאנ
  טוב ?!

 ן תשובה זאת ?!יאיזה מ הוא מבין בבשר ?!
תגיד, מה יותר  –. מגיע הכהן הגדול, יששכר איש כפר ברקאי, ושואלים אותו ..טוב

 טוב , גדי או כבש ?
בטח כבש !!!  ו ואמר:הרים את יד איי גדיא אי בידיה איהו אחוי אתא - אומרת הגמרא

אם אתה חושב שהגדי יותר טוב , למה  לתמידא יסק יאי גדיא אי פשוט מאוד... למה ?
 הקב"ה לא לוקח אותו לקרבן תמיד ?

ים כל בוקר, קרבן התמיד של שחר מכבש... וקרבן של בין הערבאם הקב"ה לוקח 
 הראיה שכבש יותר טוב !  מכבש, אז מה הראיה ? 

 איזה מין ראיה זאת ?! ! כבש ? לארוחת בוקרתגיד, הקב"ה אוכל  - שאלת השאלהנ
 מה קרה איתו ?

היות  לימיניה ניפסקו דמלכותא אימתא ליה הוי ולא הואיל מלכא אמר - הגמרא אומרת
והמלך אמר שגדי יותר טוב, ויששכר כפר ברקאי הרים את ידו, ואמר שכבש יותר טוב, יוצא  

 המלך... לכן ציוה המלך להוריד את ידו הימנית. שהוא פגע בכבוד 
הלך יששכר כפר ברקאי למוריד הידיים של המלך : "תעשה  – לשמאליה ופסקיה שוחד יהב

טובה, לא את יד ימין, יש לי עליה שעון... קח מעטפה... זה בשבילך ... תוריד לי את היד השמאלית 
 .הוריד לו את יד שמאל ... ..."

רוטזה ביד שמאל, יום אחד הולך המלך ברחוב, ורואה אותו עם פ לימיניה ופסקיה מלכא שמע
ֹבא רגע לכאן... אני אמרתי שיורידו לך את יד ימין , איך היא נשארה  . אמר לו :..ויד ימין מתפקדת

!? 
 תה יודע... יש לפעמים טעויות ...א

 את שמאל. טעויות ?! תורידו לו גם את יד ימין ! הורידו לו גם את ימין וגם 
 בהאי מיניה למיטרפסיה ברקאי כפר איש ליששכר דאשקליה רחמנא בריך יוסף רב אמר

ברוך הוא הקב"ה, שתבע את העונש מיששכר כפר ברקאי, כאן בעולם הזה, ולא חיכה עם  עלמא
 . העונש שלנו לעתיד לבוא

 ת !זה העונש שהוא קיבל, על זה שהוא לבש כפפה בזמן  הקרבת הקרבנו
כאשר אתה רוצה לפסול בכור, לפני שהוא  – שאומרת} , א{מסכת בכורות להגמרא  ישנה

אחרי שהוא יצא החוצה, אסור לך להטיל  ... יצא מרחם אמו, אתה יכל להטיל בו מום
 בו מום.

 אמר העולם לאויר שיצא קודם בבכור מום להטיל מותר יהודה ר''א – אומרת הגמרא
אם יוצא גדי החוצה, אתה יכל לעשות לו מום [ – ותיהבשפו ֹשה אימרא באודניה גדיא רבא

 למה ? ]...באוזן. אם יוצא ׂשה החוצה, אתה יכל לעשות לו מום בפה 
 כי הגדי מוציא קודם את האוזן, והֹשה מוציא קודם את השפתיים. 

 נעשה ישראל שהקדימו בשעה אלעזר רבי אמר – {מסכת שבת פח, א}אומרת הגמרא 
איך  בו משתמשין השרת שמלאכי זה רז לבני גילה מי להן ואמרה קול בת יצתה לנשמע

 דברו עושי כח גבורי  מלאכיו' ה ברכו כ)-קג (תהילים דכתיבמלאכי השרת משתמשים בו 
 .'נעשה ונשמע'אז הם אומרים  ... לשמוע והדר עושי ברישא דברו בקול לשמוע

 אצבעתא ויתבה בשמעתא מעיין דקא לרבא דחזייה צדוקי ההוא – ממשיכה הגמרא
 דקדמיתו פזיזא עמא ל''א דמא אצבעתיה מבען וקא בהו מייץ וקא כרעא תותי דידיה

, הם כנראה נגעו בחפץ חד, ישב ולמד, והיו אצבעותיו מקופלותרבה   לאודנייכו פומייכו
עבר שם צדוקי אחד, וראה כיצד דם נוטף מהאצבעות של  ..ונחתכו לו האצבעות.

 .. .רבה
 ! עם פזיז, שהקדמתם את הפה שלכם לאוזן אתם אמר לו :

הייתם צריכים להקדים 'נשמע'  קבליתו לא לא ואי קבליתו מציתו אי למשמע לכו' איבעי
 ל'נעשה' ולא להיפך. 

 קודם כל , הייתם צריכים לשמוע אם אתם יכולים לקבל ... אם כן תקבלו, ואם לא , אל תקבלו !
 (משלי בן כתיבהולכים בתמימות אחרי הקב"ה  אנחנו בשלימותא אמר לו רבה אנן דסגינן

 עד כאן דברי הגמרא.. תנחם ישרים תומת ג)-יא
 ? עם ישראלעשו  רבותי, מה 
 הם הקדימו פה לאוזן !  ... לאודנייכו פומייכו דקדמיתו

 כבש.איזה בעל חיים מקדים פה לאוזן ? ... אם עם ישראל הקדימו פה לאוזן
 גדי. פה ?איזה בעל חיים מקדים אוזן ל

 כבשאז הוא נקרא בשם לאודנייכו ,  פומייכו דקדמיתו '...נעשה ונשמע'עם ישראל אמר 
! 

     ! גדינקראים בשם  ' ...נשמע ונעשה'אומות העולם, שאמרו 
 עכשיו תשימו לב, מה הולך כאן : – מברעזן ם"אומר המהרש

דבר מסוים, האם  מצוה אשר מלך יושבים המלך והמלכה לארוחת בוקר, יש להם דיון.
קודם נשמע מה אתה אומר, ואז נחליט  -תחתיו, יכולים להגיד לו  שנמצאיםהנתינים 

 .. אם אנחנו מקבלים את זה או לא .
ע מה שהוא או שאנשים שנמצאים תחת מלך, והמלך אומר דבר מסוים, צריכים לשמו

 אומר, גם אם לא מבינים ?
 ..גדי , יותר טוב. –אמר המלך 

  זה לא דיון ... לגבי סטייק של גדי, או סטייק של כבש מה יותר טוב הם לא שאלו
 .. על מה הם דנו?.אצלם

" או כך נעשה-קודם כל נשמע, ואחר: "מה שאמרו אומות העולם  הם דנים האם נכון
 . "נעשה ונשמע" :ישראל  שנכון מה שאמרו

 למה גדי יותר טוב ?  ..גדי. –המלך טען 
נשמע ' –כך עושה, וזה מה שאמרו אומות העולם -ואחר כי הגדי קודם כל שומע,

 . 'ונעשה
 למה ? ..כבש יותר טוב. –אמרה המלכה 

 לא שואלים שאלות ! ..כי קודם כל רוצים לעשות, מה שהמלך אומר.
 ??יוצא שהמחלוקת בין המלך למלכה, על מה היתה ?

–ישראל, שאמרו או נהגו נכון  'נשמע ונעשה' –אם נהגו נכון אומות העולם, שאמרו 
 ? 'נעשה ונשמע' 

 את מי שואלים שאלה כזאת ?
 את מי שואלים ?... לטוןלא את הקצב של הי

 , מי יותר טוב.תביא לנו ראיה –את יששכר איש כפר ברקאי 
את הכבש האחד אם אתה רואה שהקב"ה מקריב  –אמר יששכר איש כפר ברקאי 

פירוש הדבר , שהקב"ה רוצה  ...תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים
הקב"ה רוצה לזכור בכל בוקר, אז זה שהקדימו  ! לזכור בכל בוקר, את מעמד הר סיני

 ישראל נעשה לנשמע !
 !איך הוא יזכור כל בוקר ?

את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה מצוה הקב"ה כל בוקר מקריב 
 !זכור ?א, ואז מה אני בין הערביים
 ם"אלה דבריו הנפלאים, של המהרש! שעם ישראל הקדימו, נעשה לנשמע אני אזכור

 .מברעזן
 : עפ"י זה, נוכל רבותי להבין דבר נפלא

מה היחידה סיני, שישראל היו האו את מעמד הרכל יום מה שמזכיר לקב"ה יוצא, ש
את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת שאמרו נעשה ונשמע , הוא זוכר את זה באמצעות 

 .הכבש השני תעשה בין הערביים
 תמיד העשויה בהר סיני תעול {כח ,ו}בוע אומרת התורה בפרשת הש

ששם  ... סיני שמחזירה אותך להר עולת תמיד ?תמיד העשויה בהר סיני תעולמה זה 
 )ברוך שאמר( ! עם ישראל קיבל תורה

 

    

 בדרך הדרוש  

 (כה, יא) הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס
 וכי, ותמוה שכרו שיטול בדין) א, כא ר"במדב( במדרש

 בברכות דאיתא ל"ונ, שכרו יטול אלעזר בן שהוא בשביל דוקא
 ומשני לו וטוב וצדיק לו ורע צדיק מה מפני משה אמר') ז דף(

' וכו רשע בן צדיק לו ורע צדיק צדיק בן צדיק לו וטוב צדיק
 שיטול בדין צדיק בן צדיק אהרן בן אלעזר בן פנחס ש"א והשתא
 (מדרש יונתן) :ודוק שכרו

 בני מעל חמתי את השיב הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס
 דהנה ל"נ. שכרו שיטול הוא בדין] א, כא רבה[ במדרש. ישראל
 וישמן דרכו יקלקל ו"ח פן כי הזה בעולם שכר משלם אין ה"הקב

 הרבים את המזכה] יח, ה אבות[ ל"חז אמרו אלא. ויבעט ישורון

 ויוכל, הרבים וזיכה ברבים' ה קידש ופנחס, לידו בא חטא אין
 בן פנחס ש"וז. דרכו יקלקל שלא בו ובטוח מיד שכר לו להנתן
 שכרו שיטול בדין ולכן, בתוכם קנאתי בקנאו חמתי השיב אלעזר

 :שלום בריתי לו נותן הנני לו אמור לכן, מיד
 (כתב סופר)

 ע"ר אמר' בגמ איתא (כז, א) חפר בן צלפחד בנות ותקרבנה 
 עתיד אתה כך ובין כך בין ע"לר א"ר אמר' הי צלפחד זה מקושש

 אינו ואם אותו מגלה ואתה מכסהו התורה הדין את עליו ליתן
 דילמא מאוד תמוה והוא צדיק אותו על לעז מוציא אתה כדבריך

 דהמקושש ל"צ כ"ע ע"דלר ל"ונ נתכוין ש"לש דצלפחד סבר ע"ר
 בסנהדרין הייתי אלו ע"ר אמר' בגמ דאיתא נתכוון ש"לש שלא

 מצי הוי מה שבת בחילול' התוס והקשה מעולם אדם נהרג לא
 המחלל את הראיתם העדים את שאל' דהי' התוס' ותי למימר

 אם ע"דלר אמת זו הסברא אם וקשה שלם או' הי טריפה אם
 למימר מצי האיך עצמו מקושש על קשה מחייב לא הוא טריפה
 ה"הקב כשאמר' בתוס ב"ב' במס איתא והלא לשמים דכונתו
 בעולם תורה ואין עצה שאין ישראל וסברו יפלו ופגריכם למשה
 שיש ישראל ויראו אותו שיהרגו כדי שבת וחילל המקושש והלך
 אותו הורגין אין ע"דלר אמרינן אי ז"ולפ בעולם ומצות תורה
 נתכוון ש"לש דלא ודאי אלא לשמים שכוונתו לומר נוכל האיך
 עליו ליתן עתיד אתה כך ובין כך בין לדבריך הגמרא אמר ושפיר

 (מדרש יונתן)    היטב. ודוק הדין את
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. "ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן" 
:  

 

"ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא ֹלא ָהָיה ְּבתֹוְך ָהֵעָדה 
  . ַהּנֹוָעִדים ַעל ה' ַּבֲעַדת-קַֹרח וכו'" 

:  

. "ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ה'" 

. "ִאיׁש ִּכי ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו" 

. "ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ַּתְקִריבּו ֹעָלה ַלה'" 



 

   

השותה מים ואח“כ יין, האם מברך בורא נפשות?
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  762: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 21:13 :רבינו תם 20:30: צאת השבת 19:26: הדלקת הנר
  ).ירמיה א(דברי ירמיהו : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""פנחספנחס""פרשת פרשת  
  ].א, כז ["ותקרבנה בנות צלפחד"

  .ה"ך על חשיבותה של בת ישראל ועל היותה בת למלך מלכי המלכים הקב"בואו ונלמד מתוך פסוק בתנ
ויקח את חרבו וישלפה , וירץ דוד ויעמוד אל הפלשתי': נאמר, בעניין מלחמתו של דוד עם גלית', בספר שמואל א

  .'סוובורם ויניויראו פלשתים כי מת ג, וימתחהו ויכרת בה את ראשו, מתערה
      , אודהרי פרט זה הוא לכאורה שולי מ? לשם מה מספר לנו הנביא שדוד שלף את החרב מתערה, ויש להקשות

והרי ברור גם שכדי להשתמש בחרב צריך ? כשדוד מנצח את גלית, ההוד שהתרחש שם-ביחס לכל האירוע רב
  ?ולשם מה מספר לנו הנביא את זאת, לשולפה מן התער

ואם כן למה יש להדגיש את שליפת , ובקצרה, כל הפרשה המופלאה הזו אינה מתוארת שם אלא בכמה פסוקים
  !ודי,  צריך לכתוב רק שהרג את הפלשתי וכרת את ראשו בחרבוהיה? החרב מן התער

                  דורו של מרן - בן, לחכם הגדול לניאדו', כל יקר'שהובאו בספר , ל"נוכל ליישב את הדברים על פי דברי חז
            ,והוא התקשה וטרח רבות להוציאה, מביא שחרבו של דוד מיאנה לצאת מן התער' כלי יקר'ה. הבית יוסף

  .וביקש שיוציא לו את החרב, שהלך לפני גלית' איש נושא הצנה'פנה ל, וכשראה שהדבר אינו עולה בידו
. ודוד הסכים. בת ישראל לאישה, לאחר שאתגייר, אולם בתנאי שתתן לי, שאני מוכן לעשות זאת, השיב לו האיש

  .'אוריה החתי'ושמו , האיש ההוא התגייר, ואכן
               ! שלך אתה נותן לו, חייך? וכי סחורה אתה עושה בבת ישראל, ובשמים אמרו, וג על דוד המלךהדבר עורר קטר

שהיתה מיועדת , אמו הצדקנית של שלמה המלך, אותה בת שבע. ואז נגזר בשמים שבת שבע תהיה אשתו של אוריה
  .משלו נתןו, ודוד משלו הפסיד, היא שניתנה לאוריה, מתחילה להיות אשת דוד המלך

ועל ידי כריתת , ושעת מלחמה, הרי היה מדובר בשעת פיקוח נפש אמיתי. והדברים מפליאים ומתמיהים מאוד
, עקב הסכנה הגדולה,  מה הפשע הגדול בכך שדוד המלך החליט–ואם כן , נכנעו כל הפלשתים, ראשו של גלית

    . ואין בכך כל איסור, א להתגייר מרצונושב, ובמיוחד כשהיה מדובר בגר צדק, להסכים שבת ישראל תינשא לגר
  ?מדוע יצא הקצף על דוד, אם כן

למרות שהיתה  – הרי דוד היה מהרהר, אול לאשהששאילו היה הגוי דורש שדוד המלך ייתן לו בת , התשובה היא
                   , ומטכס עצות כיצד להוריד את הגוי מהעץ הגבוה שעליו טיפס,  האם להסכים לתנאי זה–זו שעת מלחמה 

  !?היעלה על הדעת! ?להשיא בת מלך לגר! שכן לא ניתן להסכים לתנאי קשה כל כך
           ! היא-אלא כך היה לו לחוש על כל בת ישראל באשר, הקטרוג על דוד היה שלא רק בת שאול נחשבת כבת מלך

וכיצד אפשר להשתמש בה , כי המלכיםאלא בתו של מלך מל, ולא סתם בת מלכים, בת מלכים היא, כי בת ישראל
  ).ברכי נפשי (!עד היכן מגעת, למדנו מכאן על חשיבותה של בת ישראל !?וכחפץ העומד לסחורה, מיקוח-כקלף

  ].יז, כז ["ם ואשר יביאםיאא לפניהם ואשר יוצואשר יצא לפניהם ואשר יב"
. 'ר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם וכואש, ומתאר את שעבודו המוחלט אל העם, הפסוק שלנו עוסק במנהיג העדה
  .ולתיאור שעבודם של בנים מסורים להוריהם, מצוות כיבוד אב ואםלאנחנו נשייך את התיאורים הללו 

ח "כמה ת. 'כולם מהווים סמל ומופת לעשיית רצון ה-וכל, יש אנשים שזכו להיות דוגמא לקיום מצוות בהידור
  .מהווה משל ודוגמא מופלאים לכיבוד הוריםה, העידו על משפחה המתגוררת בבני ברק

                 , יש אב זקן, שכל בניה וחתניה הם מרביצי תורה ונמנים על חובשי ספסליו של בית המדרש, במשפחה זו
                   , המשפחה צועדת בעקבותיו-גם אם. בלשון המעטה, ומצבו אינו משביע רצון, שזכה להגיע לגיל מופלג

  .וגם היא זקוקה לתמיכה וסיוע על כל צעד ושעל
והזכויות שתקדמנה את , הרבה מצוות ומעשים טובים-זוג ההורים הקשישים הללו עשו ופעלו בחייהם הרבה

גדולות שלהם היא בהצלחתם -אבל נראה שאחת הזכויות היותר .הן לא פשוטות כלל, אחרי מאה ועשרים, פניהם
ומשתדלים לקיים את , דור- ההולכים בדרך המסורה לנו מדור', ובנות שכולם זרע ברך הד דור בנים "להעמיד בס

הראיה להצלחה זו היא מתוך המסירות העצומה שבה מקיימים ילדיהם את  .מהודרת-המצוות בצורה היותר
רוצים מדוע ומעלה על לשונו אלף ואחד תי, היינו מציעים לכל מי שמתרשל בקיום מצווה זו ...מצוות כיבוד אב ואם

, אם רק היו רוצים, ויראה שגם להם, ההם' ילדים'שילך ויתבונן במעשיהם של ה, שרתםקשה לו לכבד את הוריו ול
, ולמרות זאת הם עושים את מה שציווה עליהם בוראם, היו יכולים להיות הרבה יותר מאלף ואחד תירוצים

  ! שעכשיו זו היא המצווה המוטלת עליהםכי הם מבינים!  בשמחה–והעיקר , במסירות עצומה, בהידור רב
וגם לא , אין הכוונה כמובן לילדים קטנים', ילדים'ל במילה "צריך להקדים ולומר שכאשר נוקטים בסיפור הנ

              , 50-במדובר באנשים שהצעיר שבהם עבר מזמן את גיל ה.  לחייהם40- או ה30- בחורים או אברכים בשנות ה
  .ר"בלעה, ויש כאלה שאף יש להם כבר נינים, ים ובנכדיםוגם הוא מטופל בילד

כך שכפי שאמרנו גם להם היו יכולות להיות , והם מרביצי תורה ידועים, כולם נושאים במשרות תורניות נכבדות
  .'אני לא יכול לבוא לאבא ולשרת אותו'ספור מדוע עכשיו -אמתלאות ללא

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג'ובדיה יוסף בן ג ערבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"בת מלכה היאורה  ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



, כל אחד מהם .ולו לשעה אחת, ולא נוטשים אותם ולו ליום אחד,  בהוריםהם עושים תורניות קבועות לטיפול, ולמרות הכל
כל העניינים . יהיה מה שיהיה, ומגיע אל ההורים, עוזב את כל עיסוקיו, ביום בו הוא מופקד על ההשגחה והטיפול בהורים

ומי שחושב שבעלי  .עד שהוא יסיים את קיום המצווה הגדולה המוטלת עליו, שימתינו – האחרים הממתינים לטיפולו
הגדולה של רבים וזו הטעות  .טועה, המשרות התורניות הללו מפסידים בשל כך יום אחד של הרבצת תורה או אמירת שיעור

ואינם מבינים שכאשר אדם רוצה , בשל העיסוקים הרבים הרובצים לפתחם, לטפל בהורים' נבצר מהם'הסבורים ש, מאתנו
וייתן לו את , ה כבר יפתח לו את הפתח"הקב, עוד מצווה חשובה כזו של כיבוד אב ואםו, לקיים מצווה, ובכל מאודו, באמת

, כן, כן .וגם להיות עם ההורים, גם לטפל בתלמידים ולקדמם, גם לומר שיעורים ...טובות כיצד לקיים את שניהם-העצות הכי
  .זו היא המציאות. צווהאינו רוצה באמת לקיים את המ, ומי שמשתמט ממנה! זו היא בהחלט משימה אפשרית

                     , ראש-בהם העיסוקים עולים למעלה, שגם בימים הנוראים, למשל, ח העוקבים אחר בני המשפחה סיפרו"הת
  .ובנאמנות עצומה, ומטפלים בהם בדבקות, אפשר לראות את הילדים המסורים הללו צמודים להוריהם

 ליד האבא –' הרב הגאון') לפחות( שכאמור יש להכתירם בתארים של – יושבים הילדים ,בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים
וגם כאשר תגובותיו של האב אינן , ומראים לו באצבע היכן אוחזים, ושומרים עליו, בבית הכנסת בו הוא מתפלל כל השנים

חוז בידו של האב הקשיש בתוך וממשיכים לא, הם אינם מתייחסים לכך כלל וכלל, בלשון המעטה, גורמות להם לכבוד
הרי לכל אחד מהילדים . אבל קשה מאוד לקיים את זה... ואולי עוד יותר קל לכתוב על כך, קל מאוד לדבר על כך .המחזור

ואין ספק שכל , ...)כבר אמרנו שלא מדובר בבחורים צעירים(בו הוא מתפלל מזה עשרות שנים , הללו יש בית מדרש משלו
על אחת , ואם הדברים אמורים לגבי כל תפילה .שם קל לו יותר לכוון בתפילתו, אחד מהם רוצה להתפלל במקומו הקבוע

ועל אף כל  .כשכל אחד רגיל לסגנון ולנוסח התפילה בבית הכנסת שלו, כמה וכמה כשמדובר בתפילות הימים הנוראים
                     , ב הזקן בימים הנוראים באמת מקשה על קיום שטף החיים הרגילוחרף העובדה שהישיבה ליד הא, הסיבות הללו

ועושים בדיוק את מה שאביהם שבשמים , ויושבים ליד אביהם בכל התפילות, לא מתרפים הילדים ההם מקיום המצווה
 הוא לעזוב את בית הכנסת בו חובתו של כל אחד מילדיו, כי פשוט וברור שכאשר האבא נמצא במצב שכזה !רוצה שהם יעשו
   !עבורם, האבא, ממה שעשה הוא, ולו כטיפה מן הים, ולהחזיר לו, ולהתפלל ליד האבא, התפלל כל השנים

וזו היא , 'והראה להם כיצד מתפללים מתוך המחזור, אביהם לקח את אצבעו באצבעם, שהרי כאשר היו הם ילדים קטנים
', ולהוכיח לבוראנו יתברך ויתעלה שאין אנחנו כפויי טובה, יב להם כגמולם הטובלהש – חובתנו המינימאלית כלפי הורינו

דהוא מביע בפניהם את התפעלותו ממסירותם לקיום -כל אימת שמאן, זו היא האמירה השגורה בפיהם .אומרים הילדים
                     , לקיום המצווהבמסירותנו זו . הרי לעולם לא נוכל להחזיר לאבא ולאמא את כל מה שהם עשו עבורנו'. המצווה

  '.שבשמינית מכל מה שהם טרחו ויגעו עבורנו-אנחנו משתדלים להשיב להם שמינית
, וכבר ניטעת בלבנו שאיפה גדולה להיות כמותם, נדמה שרק לשמוע את המלים הללו יוצאות מפי הילדים היקרים הללו

  !ולקיים את מצוות כיבוד אב ואם בחביבות גדולה
שלהם -יעשו לאחר מכן ילדיהם, ומה שהם עושים עתה עבור ההורים, כפליים-ה יחזיר וישלם להם בכפלי"הקב: שיהיה ברורו
                     , שהרי הילדים רואים ומתבוננים בהקרבה העקשנית של הוריהם עבור הסבא והסבתא הקשישים.  עבורם–

  .)ברכי נפשי (ה מתוך ערבות ומתיקותיפה לקיים את המצוום בליבם השאובכך נחקקת ומשתרשת ג
  ].ג, כח[" כבשים בני שנה תמימים שנים ליום עולה תמיד' זה האשה אשר תקריבו להה"

   :ל" מורינו הגאון רבי יהודה צדקה זצפרימעשה נפלא שס
לא יכול היה , ן ואפסו כוחותיושכאשר הזקי, אב בית דינה של ארם צובא, ל"מעשה במקובל האלוקי רבינו מרדכי לבטון זצ

ביקש מאנשי קהלו שיארגנו מניין אנשים שיבואו לביתו בוקר וערב כדי שיוכל להתפלל . להשכים ולהעריב לבית הכנסת
  .והיו מתכנסים בבית הגאון הצדיק ומתפללים במחיצתו, עשו כן. בציבור
: ואמר למשמשו נושא כליו,  הצטער אותו צדיק צער רב.ירדו גשמי זעף והמתפללים לא הגיעו, בעיצומו של החורף, יום אחד

. יצא בגשם השוטף והתדפק על דלתות בני המניין, עשה המשמש רצון הצדיק". הואל נא בטובך ותכנס את האנשים לתפילה"
  ".כולם הודיעוני שהיום יתפללו ביחידות בביתם. הציבור מאן לבוא ביום סגריר כזה: "אמר. כעבור שעה ארוכה שב לבדו

חסכתי פתי מפי ואספתי מעט כסף כדי לשלם בו , אבל בימי חיי צברתי פרוטה לפרוטה, יודע אתה שאיני עשיר: "אמר הצדיק
קח איפוא את כספי האחרון אשר הכינותי לאחר אריכות ימי . לחכמים שיבואו לביתי אחר פטירתי וילמדו לעילוי נישמתי

שמעו האנשים . הלך המשמש ועשה כדבריו. !..." להשלים את המנין בביתיכדי שיבואו, ותציע לכל המתפללים תשלום הוגן
 ובאו כולם –שהפקיר לצרכו את הכסף שייעד ללימוד לעילוי נשמתו , עד כמה יקר וחשוב עניין התפילה בציבור בעיני החכם

הילה כמה יקר וחשוב וידעו כל בני הק, בהתפעלות סיפרו את הסיפור מפה לאוזן. מבלי לקחת שום תרומה, בגשם השוטף
  ). מעיין השבוע! ( כי שווה ונעלה היא הרבה יותר מכך–וכמה יש להקריב בעבורה , הוא עניין התפילה בציבור

  שער התפילה
 , גדולה תפילה יותר ממעשים טובים שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו: אלעזר' אמר ר –מעלת התפילה 

ברכות " (למה לי רוב זבחכם"שנאמר , גדולה תפילה יותר מן הקרבנות: אלעזר' ואמר ר. 'כוו, כ לא נענה אלה בתפילה"אעפ
              : אמר לו ישעיהו, וכיוון שהתפלל לפני המקום, "'צו לביתך וגו: "וכן מצינו בחזקיהו המלך שאמר לו ישעיהו הנביא). לב

 ואת ומכף מלך אשור אצילך, ה שנהרוסיף על ימיך חמש עששמעתי את תפילתך ראיתי את דמעתך הנני י' וגו' כה אמר ה"
  ).ישעיה לח" (וגנותי על העיר הזאת, העיר הזאת

, התאספו מאה ועשרים חכמים גדולים, לת בית שנייאנשי כנסת הגדולה היו בתח: " כתב בעל הדרת קודש–תקון התפילה 
, וסודות עמוקים רמוזים בהם, פ חכמה ותבונה גדולה"ת עסדרו לנו התפילו. זכריה ומלאכי, כמו חגי, קצת מהם היו נביאים

פ כל הכוונות שכוונו בהם אנשי "ה יקבל תפלתו ע"מכוון שהקב, ואם מתפלל אדם אותה תפילה על הסדר בלי הפסק כלל
               עושה פעולתה ועולה למעלה למעלה עד רום המעלות ונעשה ממנה כתר , ה"הנה אותה תפילה מרוצה לפני הקב, ג"הכנה

  ".לחי העולמים
             , ע, ה, א: ובפרט להיזהר מחילוף האותיות, צריך להיות שלם בחיתוך הלשון, דיבור הפה ומבטא השפה –תפילה ברורה 

וכאילו משא , ולא ימהר ויבלע המילים, ולנוח במקום הראוי להפסיק, לחבר המקום הראוי לקשר. ברפה ובמפיק, וכן בדגש
וחושב בעסקיו או אפילו בדברי תורה , בלי כוונה בתפילה או בברכות' ובפרט כשמזכיר ה, תפו שרוצה להפטר ממנוכבד על כ

וכן כל המצוות שעושה                   , לכן עליו להתפלל בנחת ברצון ובשמחה. ועונשו חמור מאוד. שם שמים לבטלהמוציא : נקרא
  )אמרי פי. (כי בזכותם תתקבל תפילתו,  כלל ישראלויכוון לכלול בתפילתו לטובת. יהיו בשמחה

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"זשלום  אליהו בן נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל"נ דוד בן כורשיד ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ טובה בת כורשיד ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"ה בן אסתר זנ יונ"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת לאה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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  דבר העורך
בפרשת התמיד כל יום בפסוק שאנו אומרים  מובא בפרשה

"ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר ְוֵאת שבתפילת שחרית ובמנחה: 
 .ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים"

רבי יעקב בר שלמה אבן חביב מבאר בהקדמה לחיבורו הנודע 
 על ,העולם עומד "על שלושה דבריםב: וכך כות"עין יעקב". 

 ועל גמילות חסדים", ובו מציין המחבר העבודה ועל התורה
. עבודת הקרבנות בלבד היינוכי "על העבודה"  את דברי הגמרא

מאמר מצאתי כתוב בשם המדרש ובקשתיהו ולא מצאתיהו 
בכל שיתא סדרי (היינו בכל התלמוד) וזה נסחו: בן זומא אומר 

כולל' יותר והוא "שמע ישראל" וגו'. בן ננס אומר מצינו פסוק '
מצינו פסוק כולל יותר והוא "ואהבת לרעך כמוך". שמעון בן 

ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד -פזי אומר מצינו פסוק כולל יותר והוא "ֶאת
על רגליו ואמר הלכה כבן פזי  ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר". עמד ר' פלוני

 המשכן"... דכתיב "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית
וכיצד הדבר ? משאר הפסוקים של פסוק זה ומה היא ייחודיות

(נתיבות עולם  המהר"לעונה על כך  קשור לעניין תבנית המשכן?
ומה שאמר בן פזי את הכבש האחד תעשה  "...: )פרק א -ריע  ,ב 

 'מה שהאדם עובד ה ,"לבבקר הוא כלל גדול בתורה יותר, ר
ור והוא עבדו, וכמו שהעבד לא סר בתמידות הגמ תברךי

עבודתו מן אדון שלו רק הוא עובדו תמידי, ולכך אמר את 
הכבש האחד תעשה בבוקר וגו' שזה נאמר על קרבן תמיד שחר 

דבר זה הכלל בתורה, שתכלית המכוון שיהיה האדם  - וערב
ות הוא ושע"י המצ ,פירושא - עבד להקב"ה וכל שאר התורה

 .עובד את בוראו לגמרי"
המהר"ל מסיק מכך שלבסוף הוכרע כבן פזי, שעיקר העבודה 

 .עבד ה' בעצם ההתמדה שלוהיא להיות  -של האדם 
"ואהבת לרעך מצות חשוב ואין ספק ש דבר נכון שלייחד את ה' זה(

כלל גדול בתורה, אלא שהפסוק: "את הכבש אחד תעשה  היאכמוך" 
שני עניינים ו בתוכ מלכדבבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים" 

ווקא הקביעות המתמדת וביאור הדבר הוא, כי ד .)אלו גם יחד
גם כשיש טרדות, היא עבודת ה' והעקשנות לאחוז בקביעות 

של ישראל אל  -בל ינתק  - את הקשר התמידי זאת שמביעה
 !אלא מוחלט - ה', קשר שאינו צדדי או מזדמן

אירעו  יום זהבי"ז תמוז.  יוםבימים אלו אנו מציינים את 
 קשים, ואחד מהם הוא ביטול קרבן התמיד. חמישה דברים

הפסקת הקרבתו, לזיכרון  הקדשת יום עצם ית ד, ו)משנה תענ(
 ז"למעידה על הטראומה שהשאיר אירוע זה על עם ישראל. ח

תנו : (סוטה מט:) מתארים את הזעזוע שהתלווה לביטול התמיד
הורקנוס  היה ,רבנן כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה

מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים. בכל יום ויום היו משלשלין 
דינרים בקופה ומעלין להן תמידים. היה שם זקן אחד שהיה 
מכיר בחכמת יוונית, לעז להם בחכמת יוונית אמר להן 'כל זמן 

למחר שלשלו להם  אין נמסרין בידכם'. ,שעוסקים בעבודה
ע לחצי חומה נעץ דינרים בקופה והעלו להם חזיר, כיון שהגי

ארור אדם  ,פרסה, אותה שעה אמרו 400צפרניו, נזדעזעה א"י 
המצור  שיגדל חזירים וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית.

שיא של שנאת אחים, אך את  נקודת על ירושלים היווה
כאילו היה התמיד משהו שאין  באדיקות, משמרת התמיד קיימו

עם תרבות יונית  עליו מחלוקת. ואילולא התערבות הזקן
 ,הקרבת התמיד ה, וברגע שנפסקבליבו, הייתה הקרבתו נמשכת

  ו"נמסרו ביד אויביהם - לחורבן הביתהדבר הוביל 
בעבודת  גדול וחשוב שעניין ההתמדה היא עיקר יוצא איפה,

עדיין יש אפשרות  אךקרבן תמיד, אמנם אין לנו והנה, כיום  .ה'
 - (ברכות כו:) הגמרא , ואומרת"ונשלמה פרים שפתינו" של

  .תפלות כנגד תמידים תקנו
דבקים בה' בתמידות ללא הפסקה גם  ויהי רצון שנזכה להיות

כקרבן  "תמידבבחינת: "שויתי ה' לנגדי כאן בעולם הזה, 
 .התמיד שהיה בבקר ובערב מדי יום ביומו

 
 

 
 

 

יְנָחס      תוכן ענייני הפרשה - ּפִ
זמרי וכזבי) "בקנאו את (על הריגת  פינחס של שכרו .א

 בריתי שלום".הנני נותן לו את " -קנאתי" 
 .)כו( מואב אחרי המגיפה בערבות מניין בני ישראל .ב
 .ת הארץ לשבטיםהציווי על חלוק .ג
 .לויפקודי משפחות  .ד
למי  ודיני הירושה ,לאחוזה בארץ צלפחד בקשת בנות .ה

 .)יא-כז, א( שאין לו בנים
 .)כג-(כז, יב יהושע למנהיג סמיכת: העדה" על איש" .ו
 מועדיםהו חדש, ראש שבת, - ומוספי תמידין, :ציבור קרבנות .ז

 .כח, כט)( [פסח, שבועות, ר"ה, יום כפור, סוכות ושמיני עצרת]
 

 
 
 

ֻהּנַת עֹוָלם ְוָהְיָתה ּלוֹ " ִרית ּכְ  (כה, יג) "ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ּבְ
ציה המזרחית, פרצה פעם ימסופר שבאחת העיירות בגל

המרא דאתרא,  פטירת עם ,הקהילה ראשי בקרב עזה מחלוקת
הדברים  מי ראוי לישב על כסא הרבנות שנתפנה? והגיעו

שגם בשעת ההלוויה של הרב שנפטר, ותוך כדי  ,לידי כך
בקהל בשאלת ממלא  ההספדים, ניטש ריב קולני השמעת

 מקומו של רבם. 
מפרעמישלאן זיע"א ואמר:  הגיב על כך הרה"ק רבי מאיר

עתה נתחוור לי פשר הברכה שהעניק הקב"ה לפינחס: "הנני 
נותן לו את בריתי שלום והיתה לו ולזרעו אחריו", לכאורה 

בטיח שמ זו הבטחה חלקי שני בין השייכות מהי הדבר, תמוה
 הקב"ה לפנחס? אלא בידוע שהשטן המקטרג מרקד במיוחד

מתפשטת לכל  אז-או המחלוקת, אש של למצב כשמגיעים
משום כך באה הברכה לפינחס  עבר והפורצת כלהבה גדולה.

שברית השלום המוענקת לו בחסדי השם יתברך,  ,בן אלעזר
תהיה "לו ולזרעו אחריו", ולא תפרוץ כל מחלוקת בשאלת 

 לאחר שנות חייו בעולם הזה. ומוממלא מק

 
 

ל" ִריִתי ׁשָ   )כה, יב(" םוָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ּבְ
שהדגיש הקב"ה למשה רבינו, שילך  ,בלשון "אמור" משמע

 שרו ולבשר לו על שכרו. והוא עצמו לומר לפנחס על י
: שר מלחמה אחד, , במשליצחק מוולוז'ין 'ר זאת ביארו

, לא ידע כיצד להיחלץ מן המערכה. בא בעמדו בעת הקרב
איש חיל מתוך ההמון, והורה לו את הדרך, ובכך ניצלו כולם. 

ראוי  ,הרי ראוי הלה לקבל שכר מאת המלך, בעוד אותו השר
לעונש ולפגיעה בכבודו. על כן ציווה המלך שאותו השר, 
הוא עצמו יתן לגבור החיל את מתנתו של המלך, ובכך 

איש החיל יקבל שכרו, והשר יבוא על  :םיתקיימו שני הדברי
ענשו. כך, מחמת שרפו ידיו של משה בעת שראה את העם 
בחטאו, ולא עשה דבר כדי למנעם מכך, בעוד פנחס התחזק 
והגביר חיילים לשמו יתברך, על כן נצטווה משה "לכן אמור" 

 שהוא עצמו יאמר לפנחס על גמולו ושכרו מהשם יתברך.  -
 ]'העמק דבר'[

 בס"ד

 שבת שלום

 זשע"ת תמוז    "זי        ו תמוזט" – ה"וקללהזצ רבנו ועט"ר ר' חיים בן עטרהעלון מוקדש לע"נ     'זשנה   318עלון מס'  

ב' וםערך בינש 438 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
יְנָחס .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי ּפִ



 

 

ן ֶאְלָעָזר" יְנָחס ּבֶ יב ֶאת ֲחָמִתי... ּפִ  יא) ,ה(כ "...ֵהׁשִ
בלק,  בפרשת - פינחס שעשה הקנאות מעשה מופיע מה מפני

בפרשת פינחס? האדמו"ר מצאנז  -ואלו השכר שקבל על כך 
שפינחס עשה מעשה קנאות, ומעשה כזה יכול לנבוע  ,הסביר

עניינים או מקנאות לשם שמים שהיא חיובית, או מקנאות ל
רך בבדיקה אחר ואחרים שאינה אלא שלילית. ומאחר שיש צ

על מנת לחשוף את המניעים האמתיים ואת צפונות  ,בדיקה
הלב, אין השכר מגיע מיד... פעמים רבות קורה שאדם נוהג 
באופן מסוים, וכשהוא חוזר ובודק בתוך תוכו, הוא מגלה 

 היו שונים לגמרי. ,שבעצם המניעים האמתיים שלו
נוכל ללמד מן המעשה הבא  ,ד היכן הדברים מגיעיםע

שבדרון זצ"ל, כפי שמובא  מרדכי הכהן שסיפר רבי שלום
, עמוהמעשה, אמנם, לא התרחש ( בספר "זקניך ויאמרו לך"

 , וכה היו דבריו:)אך הוא ספר זאת בגוף ראשון
דש. ובאחד ממסעותיי שבתתי במקום פלוני בשבת ראש ח

ת הכנסת המרכזי ובעוד כמה בתי דרשתי בבי ,בליל שבת
כנסיות בעיר, ובבוקר הגעתי שוב לבית הכנסת המרכזי, כדי 

 להתפלל שחרית.
באופן טבעי לחלוטין, הבנתי שהעלייה הראשונה של "כהן" 

רוש? בכל מקום אני מתכבד ב"כהן". ישייכת לי... וכי מה פ
מרב הרגל, כמעט שלא הטיתי אוזן לשמוע למי קוראים, 

כנתי את עצמי לפסוע... אולם בכל זאת שמעתי וכמעט וה
לכהן אחר. מה  אלאבברור, וקלטתי שהפעם לא קוראים לי, 

קרה לגבאי? חשבתי. אולי הוא לא יודע שאני כהן?... 
התירוץ היה נראה לי דחוק מאד, שכן עליתי לדוכן בשחרית, 
ובודאי הבחין בי. ניחא, אמרתי לבסוף, כנראה שחפץ הגבאי 

עד שבתוך תוכי  ,א "מפטיר". ולא חלפה דקהלתת לי דוק
כבר הייתי בטוח שאני עולה ל"מפטיר". כשאחזו ב"שביעי", 
הכנתי את עצמי, אבל כשהגיע מפטיר, ראיתי איזה "מפטיר" 

בד את עצמו יקניתי... לא פחות ולא יותר, הגבאי כ
 במפטיר...

לא היה נאה לי להרגיש פגוע, בפרט שמהר מאד מצאתי את 
הנכון, ואז נשמתי לרוחה. כנראה, אמרתי לעצמי, התירוץ 

שהגבאי יודע שאני חזן בימים נוראים, ועל כן בשבת זו, 
שהיא שבת ראש חדש, ויש בה מוסף מיוחד, מן הסתם הוא 
חפץ שאעבור לפני התיבה לתפלת מוסף. נו... אם אכן כך, 

 אמרתי לעצמי, זהו בוודאי פיצוי הגון וטוב...
 יתי להרגיש דפיקה קלה על הגב שלבסיום ההפטרה, חיכי

הגבאי: נו... ר' שלום, אולי אתה מכבד אותנו בתפלת מ
מוסף? אבל חלפו להן שתי דקות, ובחלל בית הכנסת נשמע 
דווקא קולו של... הגבאי המסתלסל ב"וכל מי שעוסקים 
בצרכי צבור באמונה..."! לוקח לעצמו "מפטיר", מכבד את 

ושב הוא, שסלסול זה עצמו ב"מוסף", ובוודאי עוד ח
המסתלסל מגרונו כעת, המברך את עסקני וגבאי הצבור 
העוסקים באמונה, מכוון לגבאי כמוהו... בושה וחרפה... מיד 
תפסתי עצמי. מה אני מתעסק בשטויות?! עצרתי בעד 

 מחשבותיי, וחזרתי לשקע בתפלה.
פילת הלחש עברה, וחזרת הש"ץ החלה. מגיעים כבר ת

פקתי לשכוח מכל העניין. אולם כאשר לקדושה, וכמעט הס
שכח  ,סיים את הקדושה ולאחר מכן את ברכת "אתה קדוש"

דש, והמשיך ונה שבת ראש חיהגבאי המתפלל שהשבת ה
ודווקא  -בטעות "תכנת שבת" כמו מוסף של שבת רגילה 

אני (משום מה...), הייתי הראשון שקלטתי את הטעות... 
תקיף אבל בטון  -דינות תכף ומיד הרמתי את קולי, אמנם בע

האי, האי, האי... מה חשבתי  ...!!!"ת-ר-צ-י ה-ת-וחזק: "א
ם? מה פתאום! חלילה! אני נקמן?... לחנך ובאותו רגע? לנק

אותו? גם זה לא! להשיב לו כגמולו? חס ושלום... פשוט 
מיד הרגשתי טיפ  -רציתי לתקן את הטעות... אבל כן, כן 

לי מן הלב... לא כך? בוודאי! טיפה יותר טוב... משהו ירד 
נכתי יתה היא, שכן נקמתי בו, וכן חיומדוע? כי האמת לאמ

למתי לו כגמולו... את כל זה הלב מרגיש טוב יאותו, וכן ש
הוא  -טוב, אלא מכיוון שהאדם מתבייש לחשוב על זה בגלוי 

 מתרץ לעצמו תירוצים!
: בעניין זה הוסיף הרב פרידמן בשם רבי מרדכי דרוק זצ"ל

מח "וירא פנחס... ויקח רֹ : (כה, ז)רש"י מפרש על הפסוק 
הלכה שהבועל ארמית קנאים  ,מעשה ונזכרראה  -בידו" 

  פוגעים בו".
הנה כי כן, יש כאלו שקודם כל לוקחים את החרב, ואחר כך 
מחפשים אחר מעשה כלשהו, שיאפשר לעשות באותה חרב 

היה  דם כלוק -שימוש... אולם אצל פינחס לא היה כך 
המעשה, אחר כך הוא נזכר בהלכה, ורק לבסוף לקח את 

 החרב בידו...
כשאדם מחזיק בידו 'חרב' ומחפש להתנקם במי שהציק לו, 
עד מהרה הוא מוצא איזו טעות או פגם בזולתו, כדוגמת 
"אתה יצרת", שבו אפשר לנעוץ את החרב בקלות יתרה... 

, ורק כבוד היה נקי מכל חשבון אישי כדוגמת זה - אך פינחס
 שמים בער בתוכו והניע אותו לכך.

רבי יואליש מסאטמר מבאר את חלוקת המעשה של פינחס 
באומרו  ;פן נוסףובא ,לשתי פרשות נפרדות -והשכר שקבל 

ובפרט הילדים שבו, שאת תחילת  - כי טבעו של עולם
 פחות.  -הפרשה יודעים היטב, ואת סופה 

ם שעושה מעשה רצה הקב"ה שאפילו ילד קטן ידע, שאד
מקבל על כך שכר, ולכן דחה את שכרו  ,קנאות לשם שמים

 של פינחס לתחילת הפרשה הבאה...
 שאדם לאחר רק ,מגיעה ראויה שקנאות, המקום לצייןכאן ו

 התורה. דרך על פי ורק אך טובות, ומונחה במידות השתלם
 אנו מצווים ,זצ"ל לופיאן רבי אליהוו הגאון כך על אומר

 לומר תיקנו שחז"ל זו הסיבה הקב"ה, תיו שלבמידו להדבק
ֵבי את ביום פעמים שלוש ", הכולל פרק "אַׁשֵרי יוֹׁשְ  חלק ביֶת
  הבורא. ממידות גדול
במידות,  העליה בסדר ,'ב-'הא אותיות פי מסודר על זה פרק

ך ָּכל ַעל ְוַרֲחָמיו ַלֹּכל "טֹוב - תהיה תחילה לכל  ַמֲעָׂשיו", "סוֹמֵ
 אחר ורק ְּדָרָכיו", ְּבָכל ָרצֹון, ַצִּדיק ְלָכל ַחי ּוַמְׂשִּביעַ  ַהֹּנְפִלים...
 מי ישמיד". אולם, הרשעים "ואת כל - למידת להגיע כך תוכל

ללא  המידות, שאר על ללא שעבד ,זו למידה שמיד קופץ
 התורה, בדרך מודרך הבריות ובלא שיהא שהשתלם באהבת

 בה לנוהג גם מאד עד להיות מסוכנת מידת הקנאות עלולה
 לסובבים אותו. וגם

לימוד  מתוך ביתם, בתוך אנשים גם לשגות עלולים זה בדבר
בבית  נהגו כי ומגלים לביתם הם באים השמים, ויראת הלכות
ונתפסים למידת  צעקה קול הם מקימים מיד כהלכה, שלא

מדובר  סוף סוף שהרי המריבה, 'הקנאות', ו'מקדשים' את
יש  הלכה של בדברים אף דרך,ה זו לא בדבר הלכה. אולם

  .הזוג בן לפגוע בכבוד מבלי ובנעימות לנהוג במידות טובות
 
 
 
 

ִׂשְמחּו ֶאת יְרּוָׁשלִַם וְגִילּו ָבּה ָּכל אֲֹהֶביָה  (תענית ל:)חז"ל אמרו 
מכאן  ).(ישעיה סו ָּכל ַהִּמְתַאְּבלִים ָעלֶיהָ  -ִׂשיׂשּו ִאָּתּה ָמׂשֹוׂש 

 בשמחתה.זוכה ורואה  –: כל המתאבל על ירושלים אמרו



 

 

 המלאך שהציל אותי מרעב
השמים היו קודרים באותו  .. פיוטרקוב, פולין1942אוגוסט 

כל הגברים, הנשים והילדים של . בוקר כשחיכינו בקוצר רוח
 .הגטו היהודי של פיוטרקוב הוצעדו לכיכר

מועה התפשטה שאנחנו מועברים. האבא שלי מת רק הש
 .לאחרונה ממחלת הטיפוס, שהשתוללה בגטו הצפוף

 .שהמשפחה שלנו תופרד ,הפחד הגדול ביותר שלי היה
מה שלא תעשה", איזידור, האח הבכור שלי, לחש לי, "אל "

 ה".שאתה בן שש עשר תאמרתגיד להם מה גילך. 
כולתי למשוך את זה. ככה , כך שי11אני הייתי נער גבוה כבן 

 .אני הייתי עשוי להיחשב כעובד יקר ערך
איש ס"ס ניגש אליי, מגפיו נקשו על המרצפות. הוא והנה, 

 . הביט בי מלמעלה למטה, ולאחר מכן שאל לגיל שלי
 הנאצי. אומץ, אך בתוכי רעדתי מפחד שש עשרה", אמרתי"

ם וגברים צעירי אחייכיוון אותי לצד שמאל, שבו שלושת 
הייתה בצד ימין עם נשים  . אימיובריאים אחרים כבר עמדו

 . אחרות, ילדים, חולים וקשישים
 .הוא לא ענה"מדוע"? איזידור, לאחי הבכור לחשתי 

רצתי לצד של אמא ואמרתי שאני רוצה להישאר מיד 
בצד תתרחק. אל תהיה . "היא אמרה בתקיפות ,"לא... "איתה
עולם לא דיברה כל כך היא מ". תלך עם האחים שלך ,שלנו

היא שומרת עליי. היא אהבה  - בחריפות בעבר. אבל הבנתי
 .פנים שלא השרק הפעם, היא העמיד ,אותי כל כך הרבה

 . היתה הפעם האחרונה שראיתי אותה וזו
הגענו למחנה הריכוז . אחיי ואני הועברנו בקרון לגרמניה

 .לילה אחד מאוחר מאד והובלנו לצריף צפוף - בוכנוואלד
לי הרמן  ואל תקרא. "למחרת, הוצאנו מדים ומספרי זיהוי
 ". 94983 יותר", אמרתי לאחים שלי. "תקראו לי

עבודה בלתי נסבלת שמו אותי לעבוד במשרפות של המחנה, 
 לראות את המחזות הקשים מידי יום ביומו. ,וקשה מאוד

למחנה ליד העירה  לאחר זמן קצר, האחים שלי ואני נשלחנו
 ,משנה של בוכנוואלדהאחד ממחנות  - )(Schlieben שילייבן

 .חשבתי ששמעתי קול של האמא שלי ,בוקר אחד. ליד ברלין
היא אמרה בשקט אך באופן ברור, "אני הולכת לשלוח ", בן"

אבל במקום . חלום יפה ,ואז התעוררתי. רק חלום". לך מלאך
  ,בלבד ת פרךלא יכולים להיות מלאכים. הייתה עבוד ,הזה
כמה ימים לאחר מכן, הלכתי במחנה, , ומוות. פחד ,רעב

היה שומרים ל סביב הצריפים, ליד גדר התיל בנקודה בה
בצד השני של הגדר, ראיתי מישהי: . הייתי לבד ,לראותקשה 

בגלל השמש היא נראתה זוהרת , 'אור'ילדה קטנה עם 
כדי  ,העפתי מבט סביבי. מאחורי עץ הסתתרההיא מעט... 

לא ראה אותי. קראתי לה בשקט בגרמנית.  לוודא שאף אחד
התקרבתי עוד . היא לא הבינה"? "האם יש לך משהו לאכול

היא צעדה קדימה.  - קצת לגדר וחזרתי על השאלה בפולנית
עם סמרטוטים כרוכים סביב הרגליים  אני היה רזה וכחוש,

היא , ומלאה חיים. שלי, אבל הבחורה נראתה חסרת פחד
מעבר אליי ר שלה וזרקה אותו משכה תפוח ממעיל הצמ

וכשהתחלתי לברוח, שמעתי אותה  ריתפסתי את הפ. לגדר
 ".אומר ברכות, "אני אראה אותך מחר

 .בכל יום ,חזרתי לאותה הנקודה ליד הגדר באותה השעה
חתיכת לחם  -היא תמיד הייתה שם עם משהו לאכול עבורי 

תו משמעו - לא העזנו לדבר או להתעכב. להיתפס. או, תפוח
, רק שום כלום -מאום אני לא יודע עליה . מוות לשנינו

. שהיא מסוג של ילדת חווה, פרט לכך שהיא מבינה פולנית
מה היה שמה? למה היא מסכנת את החייה הרהרתי לעצמי, 

בצד  והז ילדההתקווה הייתה מצרך נדיר כל כך, וה? למעני
נתנה לי כמה כאלה, כמזינה דרכה לחם  ,השני של הגדר

כמעט שבעה חודשים מאוחר יותר, האחים שלי . וחיםותפ
נדחסנו אל תוך קרון פחם ונשלחנו למחנה טרזינשטט  ,ואני

אמרתי לילדה באותו יום.  ",אל תחזרי. "בצ'כוסלובקיה
פניתי לכיוון הצריפים ולא הבטתי לאחור, ". "אנחנו עוזבים

לא שמה את ש ,אפילו לא אמרתי שלום לילדה הקטנה
 נשטטהיינו בטרזי. ילדה עם התפוחיםה לה ידעתי, קראתי

סיום וכוחות  לקראת הייתה המלחמה .חודשים שלושה במשך
 לא בטוח...נראה  ,עדיין הגורל שלי, בעלות הברית התקרבו

הייתי אמור למות בתאי  ,10:00בשעה  1945במאי  10-ב
מוות היה ה, ניסיתי להכין את עצמי. בוקרהגזים בשקט של 

, אבל איכשהו כל כך הרבה פעמים מוכן לתבוע אותי
חשבתי על ההורים שלי. . עכשיו, זה נגמר. נשארתי בחיים

הייתה , 8אבל בשעה . להתאחד לפחות, חשבתי, נוכל
מהומה. שמעתי צעקות, וראיתי אנשים רצים לכל עבר 

חיילים רוסים שחררו . במחנה. אני הדבקתי את האחים שלי
 , כך גם אני. ההחוצו רצ ולםאת המחנה! השערים נפתחו. כ

אני לא בטוח איך. אבל . למרבה הפלא, כל האחים שלי שרדו
הייתה המפתח להישרדות  ,ידעתי שהילדה עם התפוחים

ו ניצחון, הטוב של ינראה עכש ,רוע במקום שבו היה. שלי
היה לא שאדם אחד שהציל את חיי, נתן לי תקווה במקום 

 .והמלאך באהבטיחה לשלוח לי מלאך,  . אימישם אף אחד
הייתי  השב ,עשיתי את דרכי לאנגליה ,בסופו של דבר

 ,נערים אחרים עם בחסות צדקה יהודית, ובהוסטל יחד
 התמחיתי בתחום אלקטרוניקה.  .ששרדו את השואה

פתחתי  1957 שנתכבר היה. ב הגעתי לאמריקה, שבה אחי
להתיישב  התחלתי אלקטרוניקה. מכשירי לתיקון משלי חנות
יש לי . "קרא לי ,אחד, חבר שלי שהכרתי מאנגליה יום. בעיר

ששמה רומי,  לה יש חברה מפוליןו פגישה עם המיועדת לי,
". אחרי מסע שכנועים מצד חברי, בוא נארגן מפגש כפול

רומי פגישה. לקיים את ה ,ברונקס נסענו עדו השתכנעתי,
הייתה אחות בבית חולים בברונקס. היא הייתה אדיבה, 

כיהודים אירופיים ששרדו את ים. ומלאת חי חכמה
שהרבה לא נאמר בינינו. היא  ,המלחמה, היינו מודעים לכך

שאלה "? המלחמה בזמן העלתה את הנושא, "איפה היית
. "המשפחה שלי הסתתרה בחווה עניתיבמחנות", , "בשקט

, היא אמרה לי. "האבא שלי "בגרמניה, לא רחוק מברלין
היה מחנה ליד  גרמניים, רותניי עבורנו השיג והוא כומר, הכיר

 "ראיתי ילד שם ואני נהגתי לזרוק לו תפוחים כל יום ,החווה
שהיא  , הרהרתי לעצמיאיזה צירוף מקריםבאותה השעה". 

הוא " ?""איך הוא נראה ובכל זאת שאלתיה עזרה ילד אחר.
 ,היה גבוה, רזה, ורעב. אני הייתי חייבת לראות אותו כל יום

לבי פעם בחוזקה. לא יכולתי ". במשך שישה חודשים
הוא אמר לך שיום אחד ! "להאמין לזה. זה לא יכול להיות
 היא ?)(Schliebenשילייבן  לא לחזור, כי הוא עוזב את

 אותו הילד"!זה אני "! "הסתכלה עליי בתדהמה. "כן
לגודל ההשגחה הייתי מוצף ברגשות. לא יכולתי להאמין 

. אמרתי לרומי. "ני לא אתן לך ללכת"א! שסובבה אותנו
, הצעתי לה 'עיוורתה'ובחלק האחורי של המכונית שבפגישה 

"! היא לא נורמליאתה . "אני לא רוצה לחכות מייד נישואין,
אמרתי לה "את אותו מלאך שנתן לי תקוה לחיות, אמרה. 

 - בלב טּולמדתי מהו  ךאוד מוצל מאש". ממולהיות "
יכון חיים וס במשך חודשים רבים, בנסיבות קשות ביותרש

שהקב"ה שלח לי תקווה. עכשיו  תלגדר ונתהגעת , יום יומי
באותו יום, היא ... ואכן ללכת ךאני לא יכול לתת ל ,לי אותך

שנות נישואים, שני  50. אחרי כמעט הסכימה להינשא לי
  ...ילדים ושלושה נכדים, מעולם לא נתתי לה ללכת

 ]פלורידה', הרמן רוזנבלט ממיאמי ביץ[
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ֻהּנַת עֹוָלם" ְוָהְיתָ " ִרית ּכְ  )יג ,(כהה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ּבְ
במחוז  "כמה אלפי משפחות נמנות על קהילת "ַעם ַהשם

יורק, בראשות הרב צבי אלמגור. רובן המוחלט -קווינס בניו
גדלו על מסורת יהודית בסיסית בלבד, ולאחר עבודה 

ומצוות. מאומצת של הרב, התקרבו רבות לחיי תורה 
ישיבה" " הקהילה הקימה מוסדות חינוך עבור הנוער, ואפילו

שחפצו להתמסר אך ורק ללימוד  ,הוקמה עבור הילדים
באותה תקופה אודותיה נסוב סיפורנו,  .ושההקד התורה

לקראת סוף שנת  .מנתה הישיבה כמאה ועשרים תלמידים
להעניק  ,הלימודים, החליטו ראש הישיבה והצוות הרוחני

לקברות צדיקים ערכי וחשוב מאוד: נסיעה  לתלמידים פרס
  .םלהשתטח על קבר ,פולין ואוקראינהב

 ,מכל צוות העובדים בישיבה. ביום שני י"ד תמוז יצאו לדרך
אשר מסיבות אישיות נבצר ממנו  ,נשאר רק המזכיר

אטלנטיים הלקויים -להשתתף. באמצעי התקשורת הטרס
קשר בין כצינור המ ,שהיו באותה תקופה, שימש המזכיר

 הישיבה לבין ההורים.
קיבל המזכיר שיחת טלפון  ,בערבו של היום השלישי

קצרצרה משגרירות ארה"ב באוקראינה. הוא שמע מילים 
  .ואוטובוס שהתהפך בכביש שנפער בור אודות ,מקוטעות

שיש לכל הפחות הרוג אחד  ,מתוך הדברים הצליח להבין
אוד לאוזני השמועה הגיעה מהר מ ועוד כמה פצועים קשה.

  ההורים, ובהלה רבתי התחוללה.
לאחר כמה שעות של בלבול מוחלט ודאגה מטורפת לשלום 
הילדים, הציע המזכיר להורים להתכנס באולם שעל ידי 
הישיבה, משם ינסו ליצור קשר עם בית החולים באוקראינה 

  ולקבל ידיעה מסודרת.
לים לאחר שעה קצרה התכנסו כולם, חיוורים, מבוהואכן, 

וטרופים. שקט מתוח שרר במקום. המזכיר התרוצץ כל העת 
 .ברשותו היהש ידעבכל מ הוריםועדכן את ה

של הישיבה,  גוייםשני העובדים ה ,באותו זמן שהו בישיבה
מן  .ג'ורג וג'וני, ועסקו בצביעת בנין הישיבה -האבא והבן 

אשר הגיעו  ,הצד עמדו וצפו בעשרות ההורים המבוהלים
הצליחו לקלוט במה המדובר.  ,תוך קטעי הדבריםלישיבה. מ

כלפי חוץ המשיכו להעביר את המברשת על הקיר, אבל 
עיניהם ומחשבותיהם נדדו לתוך האולם ומה שמתרחש 

פתאום ראו את המזכיר מגיע במרוצה ומכריז בשקט  .בפנים
שם כל שהוא. סערה קשה פרצה בקרב הקהל. כעשרה 

מקומות מושבותיהם, אנשים מתוך הקהל, קמו כל אחד מ
כאשר הם  ,מערבית של האולם-והתקדמו לפינה הדרומית

? שאל ג'וני את "אבא, מה קורה כאן. "בוכים ומתייפחים
נראה לי שהמזכיר ציין את שמו של ההרוג. כל . "אביו

 ".הם בני המשפחה המורחבת כנראה ,האנשים שם בפינה
א לאחר כמה דקות הוסיף ואמר: "נראה לי שהם עדיין ל

  "., כי כולם שם מאוד מודאגים ומבוהליםשמויודעים את 
עברה שעה נוספת. הפועלים המשיכו לצבוע את אותו קיר, 

שוב הגיע  .כי משם היה נוח לו להם יותר להציץ פנימה
המזכיר במרוצה. כנראה שזה עתה קיבל ידיעה נוספת. הוא 

פתאום נראה כיצד כל הטבעת שם  .הכריז כמה מילים בחלל
נה מקיפה את אחד ההורים. כמה מהם מניחים יד על בפי

. כתפיו, והוא עצמו ראשו מושפל ומתייפח בבכי קורע לב
שאל ג'וני  "?אבא, האם אתה מצליח להבין מה קורה שם"

כן, כן, זה ברור לי. המזכיר הכריז עכשיו על שמו ". שוב
, הפרטי של ההרוג. זה שם במרכז הוא האבא של ההרוג

 ". אחים של האבא ובני משפחה נוספיםמסביב עומדים 
הוא שהה בעיר מרוחקת ולשמע הידיעה  ...ואז הגיע הרב

הוא פגש את ג'ורג עומד בחוץ ומציץ  .הזדרז להגיע מהר
פנימה. הרב שלא ידע כמעט כלום, ביקש לשמוע מג'ורג אם 

כן, כן! נענה ג'ורג " .יש לו ידיעה כל שהיא אודות מה שאירע
זה שכולם עומדים מסביבו, זה האבא של הנה שם בפינה,  -

לאחר ". הילד שנהרג. מסביב עומדים כל בני המשפחה שלו
לא היה אלא " כמה שעות מורטות עצבים, התברר ש"ההרוג

 ,פצוע אנוש, וברחמי שמים מרובים לאחר מאמצים מרובים
 ניצלו חייו.

היה זה בשבת  - בדרשת "סעודה שלישית" באותה שבת
שא הרב דברי הודאה ושבח לריבונו של נ ,פרשת פינחס

עולם, שלמרות התאונה הקשה והפצועים הרבים יצאו כולם 
 . שילב כמה מילים של התעוררות ,יחד עם הדברים .בחיים

 -סיפר הרב  -כאשר נכנסתי לאולם באותן שעות נוראיות "
לא ידעתי כמעט כלום על המתרחש. הפועל הגוי ג'ורג, הוא 

איך ידע להצביע  ,תי אותו לאחר מכןזה שעדכן אותי. שאל
כביכול. הוא לא הבין ' בדייקנות כל כך על האבא של 'ההרוג

את השאלה בכלל. הוא טען שזה היה ברור. וכה אמר לי: 
ראיתי מסביב אנשים שכבר קצת נרגעו, ורק שם בפינה 

אי  - עומדים אנשים עצובים כל כך, את האבא של הילד
הבכי שלו וכיצד כולם מנסים אפשר היה לפספס. ראיתי את 

ווקא . "דהיה ברור שהוא האבא ,להרגיע אותו ולנחם אותו
כי ככל  -שאג הרב  - "הגוי הערל קלט היטב את התמונה

 .שהטרגדיה קרובה אליך יותר, כך גדול הכאב ורב הצער
זכה  ,'הלאחר שפינחס קינא את קנאת  :והמשיך הרב ואמר

חריו ברית כהונת לקבל את שכרו "והיתה לו ולזרעו א
עולם". ויש להבין, לכאורה, פינחס בוודאי היה זכאי לקבל 
את שכרו משמים, אבל מה זה קשור לשכר שניתן לזרעו 

אלא אפשר לפרש כך: במעשה  ?אחריו ברית כהונת עולם
כמו שנאמר:  ,זמרי בן סלוא עמדו כל עם ישראל בוכים

 ,שפחה'והמה בוכים פתח אוהל מועד'. כולם הרגישו בני מ
אבל מי שהרגיש הכי קרוב  .לצרה הגדולה של מעשה זמרי
אשר כבודו חולל בראש  - לצער הגדול של האבא בשמים

היה פינחס. הוא בעל הצרה. הטרגדיה הגדולה  - חוצות
". ויקח רומח בידו"קם מתוך העדה  ,ומשום כך .אירעה אצלו

הייתה מידה כנגד מידה. מי שחש צער  ,השכר שקיבל
מידה כזאת, מגיע לו 'והיתה לו ולזרעו אחריו השכינה ב

ברית כהונת עולם'. הוא הרי שייך למשפחה הקרובה ביותר 
 ]הרב יחזקאל שובקסע"פ [                                               .לשכינה

 

 

 התורה     בברכת
 ברינה                רון 
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 א' ניסן – לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                              
 כ"ז אדר – סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה                           

 לע"נ: הרב יעקב בן מרים זצ"ל                              
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        

  גורג'י בן שמחה רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :נפתלי בן  :לע"נ               
 : יהודה בן טובה יוסף חיים בן לאה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 יעקב בן סאלם -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                

 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע בן ציון ורבקה לע"נ: אפרים                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : אביטל בת יפה מתנאל בן איריס: זיווג הגון  
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 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 ...זה האבא ,הנה

 לרפואת: 
 הרב מאיר בן כמסאנה שליט"א  

יעקב ישראל בן גלית  :  יהודה בן אסתר
 הדסה בת מרים : אורטל בת גלית
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

    רים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   מ
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: : נורית בת רחל 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 : מיטל בת לולו שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה : עדי בת מזל
 בן זכר)(בת דלילה  : חןשמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל
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 .סר נפשו להציל יהודים בימי השואההר"ר יחיאל מיכאל יונגרמן היה איש נכבד, אוהב תורה ובעל חסד מופלג. מ   נקודה למחשבה
ן החנויות ההרוסות, להביא מצרכים ליהודים שהתחבאו. היה ירות השבדית בבודפסט לחפש מזון. משוטט בישגרבמלחמת העולם השניה, לעיתים קרובות, היה יוצא מבניני ה 

בה והרוסים כמה שמרו עליו מן השמים! באחת הפעמים כאשר חיפש בחנות כלבו גדולה והרוסה, ראה חיילים סורקים את השטח. כיון שהחנות היתה קרובה לדנו -מלומד בניסים 
, ו , והחל מדבר עימם רוסית. אך למעשה היו אלה חיילים הונגריים. מיד תפסוהו והביאוהו כבר שלטו מעבר לנהר, חשב כי החיילים המתקרבים הם רוסים

רצח. בידו הימנית החזיק אקדח  לחקירה, בחשד שהוא מרגל רוסי. בבנין הגסטפו העלוהו לחדר באחת הקומות העליונות. קצין גרמני החל לחוקרו, תוך כדי שהוא מרביץ לו מכות
רו לבד בחדר. השמאלית החזיק בקבוק משקה חריף. כאשר מדי פעם הוא לוגם מן הבקבוק ומאיים בכל רגע שהוא עומד להורגו. באמצע החקירה נקרא הקצין והשאישלוף ובידו 

 . רבי מיכאל חיפש בקדחתנות איזו עצה, מה יכול לעשות כדי להנצל. על החלון היו סורגים, לא היה שייך לצאת ולהמלט. נצנץ בו רעיון
 

 הקצין לחדר. קרוב לפינת החדר היה ארון ברזל. כהרף עין נדחק בין הארון לקיר ופתח את דלת הארון, באופן שתסתיר אותו בפינה... כעבור כמה דקות חזר 
 ר די בגילופין, , המרגל הרוסי?!' מאחר שהקצין היה כב: כאשר להפתעתו לא מצא בו את רבי מיכאל, הקים מהומה גדולה בצרחות: 

המרגל. לחדר עצמו נכנסו  העלו חיפושיו בחדר חרס... מיד ציווה לתת אות אזעקה בבנין, ועשרות חיילים החלו לעבור מחדר לחדר ומקומה לקומה לסרוק, לאן ברח היהודי
 מהמחפשים לא העלה בדעתו לבדוק מאחורי הארון... חיילים רבים, אך אף אחד

 וסר אויר, מרוב פחדו אפילו לנשום, שמא יגלוהו, פן ישמעו את נשימותיו. כך עמד כמה שעות, כאשר אינו יודע לשית עצות בנפשו רבי מיכאל כמעט התעלף מח
סתובב לחדר, מתחיל לה מה יעשה הלאה, מאין יבוא עזרו. ובכלל, איך אפשר שיעזוב את הבנין מבלי שיתגלה, ובפרט כאשר כולם מחפשים אחריו. והנה שמע שמישהו נכנס

ה בטוח כי האיש הולך להזעיק ולאט לאט הוא מתקרב למקום מחבואו. אותו אדם מזיז קצת את דלת הארון, מציץ עליו ומחזיר אותה לקדמותה, ויוצא מן החדר... רבי מיכאל הי
זה אותו אדם שהציץ עליו. הלה דוחף תפוח לידו ואומר לו: 'אל . לאחר זמן מה הוא שומע שוב מישהו נכנס לחדר ומתקרב אליו. היה לאת החיילים לעזרה, וכבר החל 

הנדס, אחראי על עבודות כאן בבנין. תדאג, אני אעזור לך', ויוצא. לאחר מחצית השעה הופיע שוב אותו אלמוני, הביא עמו בגדים וציווה עליו ללובשם. ואמר לו: 'אני בתפקידי מ
ולדבר בקול רם ובבטחון, כדי  ך ין הקומות עד למטה. אני אסביר ואראה   לתקן ולשפץ כאן בבנין. אך עליך אתה תהיה קבלן השיפוצים שלי. אנחנו נעבור ב

צות ה, ראיתי רגלי אדם מצישלא יחשדו בנו'. כאשר רבי מיכאל שאלו כיצד גילה את מחבואו. חייך ואמר: 'נכון שהתחבאת מאחורי הדלת, אבל הדלת לא מגיעה ממש עד לריצפ
ם אחריו! משם חזר רבי מיכאל מתחת לדלת...' כך אותו מלאך פלאי הוליכו בין הקומות והחדרים, עד שהוציאו מן הבנין. וכל אותו זמן מתרוצצים מסביב עשרות גרמנים בחפש

 המלחמה שנכמרו רחמיו עליו והצילו, לא פגש אותו לא לפני ולא אחרי ל לבנין החסות השבדית. רבי מיכאל 
 

 (העורך)בניסים גלויים  תו כשהקב"ה רוצה להציל אדם, מציל אותו 

 כשהגענו ליהוד, הלך והנה
צ"ל לכמה זקנים ז מנחם מנשה חכם

שם, ובאחד המקומות הגיש המארח לסבי 
" סבי אכל מהריבה, ואני התפלאתי ""

מאוד, הרי סבא בפסח לא אוכל בשום 
בית, וכך מנהגו מימים ימימה היה אוכל 
רק בביתו. והנה לפתע הסבא פונה אלי 

 ואומר, "תאכל גם מהריבה, 
 שאין בה חמץ"... 

מאיר הלכו עמו לציון התנא ר'  פעם
אברהם , והרב הרב בעל הנס

זצ"ל סחב כדרכו את כל הסלים,  בביוף
 ת האוטובוס כשהגיעו לתחנ

 הניח הרב את הסלים בצד, 
ועלו לאוטובוס, והנה באוטובוס נזכרו כי 

 את הסלים וגם את כל הכסף,  
 

מיד ירדו ולקחו מונית חזרה לתחנה 
המרכזית, וכשהגיעו אע"פ שעשרות 

, וזה היה ם אנשים היו שם 
 בביטחונו הגדול בבורא עד כלות.

אך לא זצ"ל  אברהם הכהןגדול חכם  חי בעוני כל ימיו
חשב על עצמו אלא כיתת רגליו מעיר לעיר ומכפר למושב להתרים 

" באדר תשכ"ג נסע  נדיבי עם למען ישיבת המקובלים 
חכם עזרא אביב ועשה את שבתו בביתו של הצדיק  -לתל
 זצ"ל ובמוצאי שבת למדו השנים את הלימוד לכבוד יום הכהן

ההילולא של משה רבנו וסיימוהו קרוב לחצות לילה או אז פנה 
" חכם עזרא לא הבין את כוונתו  "לחכם עזרא ואמר "

 והפציר בו להמשיך בלימוד אולם חכם אברהם הכהן אמר :
 

"הגיעה השעה נקרא קריאת שמע" יחד קבלו שני הצדיקים עליהם  
אברהם הכהן  רביות שמים וכשסיימו את הקריאה מסר עול מלכ

 ליוצרה זיע"א. ת את 

 הגנב האמיתי? ההרגל, 
 אין כסכנתו לאדם

 בישהיה נפרד ר לאחר
מאתרא זצ"ל  יוחנן ג'וניאן

קדישא מירון, נהג לרדת 
וכאשר ראשו 

הוא על ומביט  
הכיפות המתנוססות מעל 

 ציון הרשב"י, 
עד אשר הגיע למטה ולא 

 יכל לראותם עוד, 
או אז היה עושה תנועה של 

על פרידתו של  
 מהיכלא דרשב"י, 

 

 כה הייתה דבקותו 
 בתנא האלוקי.

 הונודה ונדע כמה  נגלה
אנחנו, וכמה מעט מודים אנו. הלא "אילו 
פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון 
גליו...אין אנחנו מספיקין להודות על אחת 

כל  הונדע כמה  -מאלף"
 'חצי גרם' של הודיה!

 תגן עלינו זכותם       זצ״ל  י ירב                   זצ״ל  יב ירב          העלון לעילוי נשמת: 

יש פעמים  שהאישה אומרת דבר מסויים ומתכונת למשהו אחר לגמרי 
 .וצריך לדעת "לשמוע" אותה

צריכים אנו  זאת
אנו כל להשריש, ש

הזמן לוקחים ולוקחים, 
ם מקבלים 

מידו המלאה,  
הפתוחה, הקדושה 

ונותנים כה  -והרחבה
מעט! נראה, שהמעט 
 יהיה, לכל הפחות, 
 "ברצון טוב" 

 ובנכונות.

הדרך להידבק בתלמידי חכמים?  מהי
הדבר נעשה לא רק על  י לדברי 

ה עמהם, אלא גם עניינים ידי לימוד תור
שנראים ארציים ולכאורה מה להם 

 ולקשר עם תלמידי החכמים, 
 

כגון אכילה ושתייה עמהם ועשיית מסחר 
ךעם תלמידי החכמים. גם כך 

, מכיוון שבהתקשרות זו נלמד 
מהם באופן מעשי את הנהגותיהם הנעלות 

יום. עד כדי כך נשגב עניין זה, -בחיי היום
ך מקיים מצוות 'עשה' מן התורה שהנוהג כ

 של 'ובו תדבק'".

 התורה נקנית 
רק ביגיעה גדולה 

 ובהתמדה ומתוך הקרבה



 

אחד היה נוהג לקדש  קמצןן
טוב על כוס גדולה, -בשבת ויום

הבית בקידושו -להוציא כל בני
פעם אחת, בשעת  ושותה לבד.

ום טוב, אמר למשרת: צא סעודת י
 ותן מספוא לסוסים. 

אמר לו   יצא המשרת ומיד חזר.
הקמצן: מה כבר הספקת ליתן 

 מספוא לכל הסוסים?
החזיר המשרת: נתתי הרבה מספוא 

 לסוס הגדול, 
 ואמרתי לו, שיוציא

 גם את האחרים... 

hamaor.netכל העלונים: 

 

 העברה על המידות
 שמובא וכמו אליהו הוא פנחס שהרי, יתירה ימים לאריכות זכה 

 לו אמר, אליהו הוא פנחס: לשונו וזה) א"תשע רמז, פנחס פרשת ריש שמעוני( טבילקו
 אתה לבא לעתיד אף, הזה בעולם וביני ישראל בין שלום נתת אתה, הוא ברוך הקדוש
ה ֵאת ָלֶכם ׁשֵֹלחַ  ָאֹנִכי ִהּנֵה" שנאמר בני לבין ביני שלום ליתן שעתיד הוא ִביא ֵאִלּיָ  ַהּנָ

יב' וכו ִנים ַעל בֹותאָ  ֵלב ְוֵהׁשִ ִנים ְוֵלב ּבָ  ).כד-כג, ג מלאכי( ֲאבֹוָתם ַעל ּבָ
 

 וכדמצינו, שהכלימוהו בשעה ושתק מידותיו על שהעביר מפני זאת לכל פנחס וזכה
 בן, זה פוטי בן ראיתם, ואומרים אותו מבזין השבטים שהיו) א"ע מג סוטה( ל"חז בדברי

 !מישראל אנשי יהרוג כוכבים לעבודת עגלים אמו אבי שפיטם
 

  וקיבל זכה ולכן, המידות על והעביר שתק! דבר השיב לא, פנחס להם ענה 
 שדרשו וכמו, במגיפה שנספו מישראל איש אלף וארבע עשרים של שנים אותם כל את

ה ְוֵישׁ  הפסוק על) ב"ע ד חגיגה( רבותינו לֹא ִנְסּפֶ ט ּבְ ּפָ  שמלאך פעמים), כג, יג משלי( ִמׁשְ
 שהיה שנים אותם ואת, להיפטר וזמנו עתו שהגיע קודם העולם מן אדם לוקח המוות

 על העביר שפנחס וכיון. מידותיו על שמעביר חכם לתלמיד במתנה נותנים לחיות צריך
 .במגיפה הנספים של שנים אותם לכל זכה, ושתק מידותיו

 

 על הבליג ולא שאמר מילים כמה בגלל, כביכול, להיפך מצינו רבינו משה אצל 
ְמעוּ ), הגבוהה דרגתו כפי( מספיק מידותיו  נכנס ולא נענש), ז, כ במדבר( ַהּמִֹרים ָנא ׁשִ
 מהימים רבינו למשה לתת מוכנים היו מישראל ריבוא שישים שודאי אף על לארץ
 על בהעברה והחסיר תשובה שהשיב בגלל אך, לארץ עמהם שיכנס כדי שלהם והשנים

ֲעָרה ְסִביָביווּ . אלו שנים לקבל יכל לא, המידות  הוא ברוך שהקדוש מלמד, ְמֹאד ִנׂשְ
 ).ב"ע א"קכ יבמות( השערה כחוט סביביו עם מדקדק

  מידותינו את לעבד אנו צריכים כמה עד למדנו דברים של ומכללם
 .לשכרם קץ שאין, מידותיהם על מהמעבירים ולהיות

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

 

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו,  נשמת:לעילוי 
 בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  סעידה מזל חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 רה מורי הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אויעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

אחד התלמידים :שגיסתו הגיעה לביקור  סיפרר
ג שנים מאז ”בארץ הקודש לאחר שעברו כי

נישואיה ולא נפקדה, וכאשר נכנסה לראש 
לבקשת  זצ"ל הגרח"פ שיינברג הישיבה

ראותה על דבר ברכה התחיל לשאול 
אך היא התבלבלה והתחמקה , 

 באומרה שהם תפוסים. 
לאחר יציאתה משם מיד פנו אליה בני המשפחה 

בגערות כיצד מפסידה בידים ברכה להצלחה בענין 
כה גורלי וחשוב. היא שבה וחזרה לבית ראש 
הישיבה ואמרה שמקבלת על עצמה למסור 

ן לא עברו ימים מעשרות לידו למשך תקופה, ואכ
 .ם רבים

לוי יצחק  רביי
זצ"ל דרש על  מברדיטשוב

ים ממעל ועל הארץ הפסוק: "בשמ
מתחת" ע"פ דרשת חז"ל, 

"השמים" זו הנשמה, "והארץ" זה 
הגוף. וזו כוונת הכתוב: "בשמים" 

, דהיינו רכלומר 
בצרכי הנשמה, מה שנוגע לעבדות 
הבור ברוך הוא, תסתכל "ממעל", 

על דבר שהוא ממעל לך, על 
הצדיק שיש בידו מעשים טובים 

"ועל יותר ממך, ותבין שפלותך. 
הנוגע  " הארץ" 

לעולם הזה, "מתחת", פרוש 
תסתכל במה שלמטה ממך, שיש 

 עני יותר ממך.

בחשאי  לקח העובדבגדים הציץ מרחוק וראה, ש מוכרר
שתק ולא אמר לו ולא  .ףדממכנסיים מעל ה-זוג

לקבל שכרו, עשה  חודש, כשנכנס העובד-ובראש  כלום.
 שאל  .ש"ח ממשכורתו 200לו  מוכר חשבון והורידעמו ה
 :כרמוהשיב ה ?הוריד זאת על שום מה :עובדה

  :עובדהקפיד ה" מכנסיים-זוג"על אותו 
-במכנסיים -אני ודייך שתחשב לי זוג עובד שלך

אתה עובד שלי  :מוכרהחזיר לו ה .ש"ח 130
אינו אלא בשביל  ש"ח 130אתה יודע, שהמחיר ו

 אחת...-תריסר בבת לוקחה

 , כי האיש ובאמתת
החכם ויבן זאת לאמתו, ליבו 

 ויחיל בקרבו 
בשומו ליבו על מעשיו אשר לא 

 טובים חס ושלום, 
עד היכן הם מגיעים לקלקל 

ולהרוס בחטא קל, חס וחלילה, 
ריבו ממה שהח 

 נבוכדנצר וטיטוס 
 (נפש החיים).

זיע"א, לא נענה  שלמה מזוועהיל רביי
מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. סיפרה נכדתו 

שלעת נישואיה, והוא היה עומד מצידה בהיות שלא 
היה לה אב ואם, לא התעניין בכל מה שהיה קשור 
לצרכי החתונה עצמה, אע"פ שהתעסק במסירות 

בצרכי הנישואים בדאגה לכספים ולדירה... מכיוון 
מצווה היא, וצרכי  תשלהשיא את 

שמים יש כאן, אבל החתונה וכל מה שסביב לזה, 
 ת מה מהעולם הזה יש כאן, הנא

וזה אינו מעניינו של רבנו, חוץ מלזכור להזמין את 
הכובסת הענייה לסעוד הכי זוהי הזדמנות בשבילה 

היחידה מכל  –להנות פעם מסעודה, ועל בקשתו זו 
 . , מה שנוגע לחתונת נכדתו, 

 

כל דבר צריך לבוא לתכליתו. לדאוג לכל הכספים 
 זמן מכיוון שזו מצווה,  ולדירה היה מקדיש

אבל מה שמעבר לזה נכנס בגדר "הנאה" וזה כבר 
 לא בשבילו.

ֹ ֶאת ַהְתָרַמת ַהְּכָסִפים  ההְתקּוָפ   ְמֻסּיֶֶמת ֵהֵחּלּו ַלֲער
ֲעבּור "ְמִתיְבָתא ִּתְפֶאֶרת יְרּוָׁשַליִם" ְּבֶאְמָצעּות ִׂשיחֹות 

ה ֶטֶלפֹונִּיֹות ִמִּדיָרתֹו ַהְּצנּוָעה ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי  מֹׁשֶ
ֵטין ה. ַהִּסָּבה ְלִחּדּוׁש זֶה ָהיְתָ  רביזצ"ל  ַפְיְנׁשְ ֶֹ ה מׁש

ה יּוַכל ְלַהִּביַע  רביְּתחּוָׁשתֹו ֶׁשל ַהַּמְתִרים ִּכי ָרצּוי ׁשֶ  ֶֹ מׁש
ְוָלֵתת ֶאת ִּבְרָכתֹו ַלּתֹוֵרם ֶׁשְּבֶעְברֹו ַהֵּׁשנִי ֶׁשל   ֶאת 

 רביַהַּקו. ַעל יְֵדי ִקְרָבתֹו ַהִּבְלִּתי ֶאְמָצִעית ֶׁשל ַהַּמְתִרים לְ 
ֹ ה, נִָּתן ָהיָה ַלֲחס ֶֹ ַהְרֵּבה זְַמן ּוְלַהִּגיַע ְלֶהֵּׂשגִים נְִכָּבִדים  מׁש

יֹוֵתר. ַעל ַהְמַטְלֵּפן ָהיָה ִלְצעֹד ִמְסַּפר ְּפִסיעֹות ְלַחְדרֹו ֶׁשל 
ה, ְלַהְפִסיקֹו ְלֶרגַע ִמִּלּמּודֹו, ּוְלַבְּקׁשֹו ְלָהִרים ֶאת  רבי ֶֹ מׁש

 ּתֹוְרִמים.ָהֲאַפְרֶּכֶסת ּוְלׂשֹוֵחַח ַּדּקֹות ְספּורֹות ִעם הַ 
 

ה ֵהִבין ֶאת ַהִהָּגיֹון ֵמֲאחֹוֵרי ֶהְסֵּדר זֶה, ֲאָבל הּוא  רבי ֶֹ מׁש
ה  רביָׂשם לֹו ֵקץ זְַמן ָקָצר ְלַאַחר ֶׁשֵהֵחל.  ֶֹ  מׁש

, ֶּפן הֹוֶפֶכת ִהיא ַלֲאִסיָרה ְּבתֹו ֵּביָתּה. ַּכֲאֶׁשר 
ְרִחים ְוהּוא ֵמֲאחֹוֵרי ַהיְִׁשיָבה "ִמְתנֶַחֶלת" ַּבֲחַדר ָהאֹו

ֻׁשְלָחנֹו ְּבַחְדרֹו, ַהֶּׁשַטח ֶׁשּנֹוָתר ָלּה הּוא ַרק ַהִּמְטָּבח ַוֲחַדר 
ה. רבי – –ַהֵּׁשנָה. ָלזֹאת  ֶֹ  מׁש

שהזדמנו לפניו שתי מצוות באותה עת והעונה: שכנו  יהודיי
מעל חמורו, אולם המשא כבד וזקוק  ן מימין

לעזרה דחופה, וכנגד משמאלו השכן שאינו אוהדו בלשון 
  הוא אותו,המעטה, ואם נדבר גלויות שונא 

את חמורו בסחורה וגם הוא זקוק לעזרה,  י והשכן השנאוי
אל מי ניגש ונטה כתף?! הנטיה הראשונה והטבעית בודאי תריץ 

אותנו הישר אל השכן האהוב, ובפרט שהיצר יזמזם לאוזנו 
שמצות פריקה קודמת למצות טעינה, שכן החמור המסכן כושל 

ר ותן כתף לשכן ורובץ תחת המשא הכבד, אם כן רוץ מה
שאף שהשכן שהינך שונא מדובר  ם האהוב. אולם

בשכן שעבר על מצוות התורה וראית זאת אין אתה יכול להעיד 
  כנגדו שכן עד יחיד, אסור להעיד,

 

ואם כן באופן כזה מותר לשנואתו, ואין זה שנאת חינם שאסורה 
שהחמור ואף על פי   ן מכל וכל, אף על פי כן

מצטער, ואפילו לדעה שצער בעלי חיים דאוריתא, עם כל זאת 
 .ולמרות כל זאת, כפיית היצר היא עיקר חיות האדם בעולמו

פעם על ילד שבא עם  שמעתת
אבא שלו לרופא וביקש ממנו:  

, ו דוקטור, תעשה לנו 
איש שלידי הוא כדי לדעת אם ה

 באמת אבא שלי... 
 

פשוט נמאס לי שהוא מבקש ממני 
כל היום לעשות כל מיני דברים, 
מי אמר שהוא באמת אבא שלי? 

לא שמעת, נכון? אתה יודע למה? 
ת בגלל שאת 

, את אבא מרגישים בלב. 
 

יהודי, ואבא האתה יודע, את
שלך הוא האלוקים שברא את כל 

ורוצה שיהיה לך רק טוב. העולם 
 רוצה הוכחה? 

אין צורך. אתה אמור 
  . 

מּוָבן ֵמֵאָליו ָהיָה, ֶׁשֵּתֶכף ַאֲחֵרי ֲחֻתּנָתֹו ָׁשב  ַאְך  
ִלְמקֹומֹו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשּבֹו ָקַבע זצ"ל  ַהגרי"ש

חֹוזֵר ִּבְׁשַעת ָצֳהָריִם ְלַדּקֹות ִלּמּודֹו. ְלֵביתֹו ָהיָה 
ְספּורֹות ְּכֵדי ִלְסעֹד ִלּבֹו, ּוִמּיָד ְלַאַחר ְסעּוָדתֹו 

 ַהְּקָצָרה ָהיָה ָׁשב ְלַתְלמּודֹו ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת. 
 

ָהיּו ָּכְתֵלי ַהַּביִת סֹוְפגִים ֶאת קֹול ִרּנַת  
ֶֹ ָׁשנִים ָׁשְמָרה  ָהַרָּבנִית ַעל ִסְדֵרי ַּתְלמּודֹו. ְלאר

. ַּפַעם, ַּכֲאֶׁשר ָרֲאָתה  ִלּמּודֹו, 
ֶׁשָּבִאים ְלִהְתיֵָעץ ִעּמֹו ְּבִמֵּלי ְּדַעְלָמא, ִהְתַּבְּטָאה 

ִּבְכֵאב: "ִהְתַרַּגְלִּתי ִלְמרֹט ַׂשֲערֹות רֹאִׁשי ִמְּכֵאִבים 
 ֹ א ְלַדֵּבר ִעּמֹו ִמְּבִלי ְלָעְרבֹו ְּביִּסּוַרי, ְוָכל ז את ְּכֵדי ֶׁש

, ְוִהּנֵה ֵהם ְמַדְּבִרים ִעּמֹו 
 ִּבְדָבִרים ֶׁשֵאינָם ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה..."

 סעודה ערבה מתכון לשלום בית 

 החסד העיקרי 
 בתוך הבית

עיקר האמונה בלב וצריך לעמול 
 שתתפשט בכל האברים

.ה.ת.נ.צ.בע"ה ה ולה  גלע"נ האשה הד
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 "תצליח -אם תרצה " - פנחספרשת 

"יפקד ה' אלוקי הרוחות... איש על על הפסוק בפרשתינו 
העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ולא תהיה 

יז) כתבו -(כז, טז עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה"
המפרשים כי משה ביקש מהקדוש ברוך כי בניו ימשיכו 

ישראל. אמר לו הקדוש ברוך למשה במקומו להנהיג את עם 
לו כמו שאתה חושב אלא "קח לך את יהושע בן נון, איש 
אשר רוח בו". ונשאלת השאלה, מדוע בחר הקדוש ברוך הוא 
דווקא ביהושע בן נון? מה ייחד אותו על פני שאר גדולי אותו 
דור דעה? ואכן, לא מוזכר כי יהושע היה החכם המופלג 

ן במעלה. ההיפך מכך. שהרי דרשו שבדור, או הצדיק הראשו
רבותינו (ילקוט שמעוני) את הכתוב (משלי כא) "אוצר נחמד 

"אוצר נחמד ושמן ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו". 
זה יהושע, שלא  "וכסיל אדם יבלענו"זה משה,  בנוה חכם"

לאור זאת  כסיל...!היה בן תורה והיו ישראל קורין אותו 
: מה היו איפוא הסגולות מתחזקת השאלה ביתר שאת

הייחודיות שבהן נתברך יהושע ושעל ידן ראתה בו ההשגחה 
העליונה את האדם המתאים להיות יורשו של משה? מגלים 
רבותינו "אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: 'נוצר תאנה 
יאכל פריה' (משלי כז). בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה, 

בוד. הוא היה יהושע הרבה לשרתך והרבה לחלוק לך כ
משכים ומעריב בבית הועד שלך, הוא היה מסדר את 
הספסלים והיה פורס את המחצלאות. הואיל והוא שרתך 
בכל כוחו כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו" 
(במדבר רבה כא, יד). כאן הונחה אבן התשתית ושורטטו 
קווי היסוד, של המידות הראויות לשמש צינור להעברת 

. "הואיל והוא שרתך בכל כוחו"מנהיגות מדור דור: כתר ה
יהושע השתמש בכל הכוחות שהוענקו לו משמים. בכל 
תפקיד ומשימה, נתן כל שיכול היה לתת. למרות שהיה 

העידה עליו  –מצומצם בשכלו ונקרא היה בפי ההמון 'כסיל' 
התורה (שמות לג, יא) שהוא לא מש מתוך אוהלו של משה. 

לפוש -ירת את משה בנאמנות מבלי למושהוא למד תורה וש
ולו לרגע, הוא גם השכים והעריב לבית מדרשו של משה, 
נכנס ראשון ויצא אחרון! הוא אפילו לא בחל בעבודות 
פחותות כסידור ספסלים ומחצלאות, כי לפי רמתו, כך סבר, 
יכול הוא בכך למצות את עצמו. פעולות אלו העידו עליו 

מסופר על חוזר כולתו. שהוא השתדל לעשות כל שבי
בתשובה ידוע שערך את תפנית חייו דווקא ביפן. שם 
לימדוהו, שבכוח האדם לשבור סלע במכת יד. כיצד? אם 
ירכז את כל מעייניו ויגייס את כל משאבי רוחו לחבטה זו. 

לא הכוח הוא העיקר, אלא –חלפה בו המחשבה –אם כך 
עיינותיה הרוח! הוא פנה לחפש את הרוחניות ומצא את מ

הבלתי נדלים בתורת ישראל. גם אנו, אם נרצה לטעום 
טעמה של גדולת אמת, עלינו לגייס את כל המשאבים 
הרוחניים, לרכז את כל המחשבות לפעולה העומדת לפנינו. 

ולהבקיע.  –לשכוח עולם ומלואו ולהתרכז בנקודה אחת 
מוסר ההשכל העולה מהדברים הוא, שלעיתים קרובות 

ם שאינו יכול לטרוח ולקיים מצווה פלונית או נדמה לו לאד
לעשות איזה שהוא מעשה טוב, אף שבעצם היה רוצה באמת 
לקיימם. לכשיבדוק אדם עצמו היטב, יבחין כי האמת היא 

היה יכול. כאשר אנו  -שחסר לו את הרצון ואילו רצה באמת 
נמנעים ממעשה טוב או מהשתתפות בשיעור תורה "כי אין 

קשה לנו"... סבורים אנו מן הסתם כי לכל  לנו כוח", "כי
משתתפי השיעור קל להם ואין להם בעיות בחיים, רק לנו 
קשה לבוא. אם רק היינו יודעים את האמת... כדאי אולי 
לערוך סקר קצר בין החברים ולוודא ולראות כי הכל עניין 

קל מאוד להתייאש, אולי של רצון והחלטה טובה אחת. כן, 
שאפשר לעשות. יש הרבה אנשים שמעט  זה הדבר הכי קל

קושי גורם להם להרים ידיים, אפילו כישלונות קלים 
בלימודים או עם חברים הופכים אותם לבעלי דימוי עצמי 

 נמוך. ויש כאלו שבאמת מתמודדים עם חיים לא פשוטים
 
 

והקושי שלהם הוא ממשי. צריך לדעת שהנפילות הללו 
גבוה יותר ועם כישורים  תמיד יכולים להוביל אותנו למקום

הרבה יותר טובים לעתיד. לא צריך להפוך למיליונר בשביל 
להצליח בחיים, החיים עצמם הם ההצלחה הכי גדולה שיש 
לאדם, מה שנותר לאדם הוא רק להציב לעצמו מטרות 

הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו טובות ולהתקדם הלאה...
הרמן סנדרס. החיים לא האירו פנים לדברים אלו היטב. 

הוא היה בסך הכל בן שש כאשר אביו נפטר בפתאומיות, 
התייתמותו מאביו השאירה אותו ואת אמו ללא משענת 
יציבה וללא פרנסה. מכורח המציאות החלה אמו לצאת 
לעבודה במשך שעות ארוכות כדי לפרנס את ילדיה, והרמן 
נאלץ להישאר שעות ארוכות בבית ולשמור על אחיו ואחותו 

נים. בלית ברירה הוא החל לבשל לבד אוכל לעצמו הקט
ולאחיו, ועם הזמן הוא רכש מיומנות בבישול הרבה יותר 
משאר בני גילו. כאשר היה בן שתים עשרה אימא שלו 
התחתנה פעם נוספת, אבל אביו החורג ממש לא הסתדר 
אתו ואף היה נוהג להכות אותו באופן קבוע, ולכן הרמן 

יל לעבוד בכל מיני עבודות כדי הוא התח החליט לברוח.
להתקיים תוך כדי שהוא מנסה להמשיך את לימודיו בבית 
הספר, אבל בגיל שש עשרה הוא נשר מן הלימודים ובנוסף 

כאשר הרמן הגיע  הספיק להיזרק מארבע עבודות שונות.
לגיל עשרים ואחת הוא התחתן, שנה לאחר מכן הוא כבר 

נס תקופה מסוימת היה אבא לבת קטנה, הוא ניסה להתפר
כנהג ולאחר מכן כטבח ושוטף כלים בבית קפה אולם לא 
הצליח בשום עבודה, ואם כל זה לא הספיק לו, מזלו הרע 
המשיך כאשר אשתו התעצבנה על חוסר ההצלחה שלו 
בחיים ועזבה את הבית עם הילדה, ורק לאחר מאמצים 
 גדולים מצדו הוא הצליח לשכנע אותה לחזור הביתה.

נים הוא ניסה לעבוד כסוכן ביטוח אבל לא כל כך במשך הש
הצליח, הוא ניסה להתקבל לבית ספר למשפטים אולם 
נדחה על ידם, במקביל הוא התגייס לצבא ועלה בדרגות 
אבל גם שם הוא חווה לבסוף כישלון גדול, הוא המשיך 
לנסות את מזלו כחשמלאי וככבאי אבל גם זה לא ממש הלך 

 לו...
הוא התקבל לעבודה כמגיש אוכל בתחנת 40כשהגיע לגיל 

שירות שניצבה על אם הדרך ליד העיירה קנטקי. בשלב 
מסוים הוא החליט להשתמש בכישרון הבישול שאותו 
פיתח בילדותו והחל להכין מנות טעימות במיוחד. במשך 
השנים הוא פיתח כמה מתכונים מיוחדים לטיבול עוף 

ים החלו לאהוב מטוגן כשהוא שומר על המתכון בסוד. אנש
את האוכל שלו, ולאחר עשר שנים הוא החליט לפתוח 
מסעדה משלו מעבר לכביש. עם הזמן השם שלו התפרסם 
והוא התחיל לפתח מתכונים סודיים עם כל מיני עשבי 
תיבול ייחודיים, וסוף סוף הגיעו חייו למי מנוחות... כך 

 לאחר חיים לא 62בגיל  לפחות היה נראה לו נכון לעכשיו.
קלים בכלל, הגיעה המכה הגדולה. המדינה החליטה 
לסלול כביש מהיר במקום הכביש הקודם ולשם כך הוא 
היה חייב לפנות את המסעדה שלו. הוא מכר את כל הציוד 
של המסעדה והתחיל לשלם את כל החובות שהצטברו לו 
בהליך הפינוי, ובסופו של דבר גילה שנותר ללא מאומה. 

וח לאומי, ולאחר המתנה הגיע מהם הוא הגיש תביעה לביט
 $ בלבד, וזה בעצם היה כל כספו עלי אדמות.105צ'ק על סך 

בשלב זה היה הרמן מיואש לחלוטין והוא איבד כל תקווה 
לחייו, אנשים בגילו כבר עוזבים את עבודתם ומתחילים 
לחיות מכספי הפנסיה, ואילו לו אין אפילו דולר אחד 

חד העצים והתחיל לכתוב כחיסכון. הוא התיישב תחת א
הזיכרונות מימי הזוהר בהם היה מבשל מעדנים  צוואה...

החלו לצוף בראשו מחדש, הוא העביר מול עיניו את 
המתכונים הסודיים שהמציא בעבר, ואת קריאות 

 ואז חדרה ההתפעלות שיצאו מפיות הסועדים הקבועים.
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אל תודעתו העובדה שהוא בעצם יודע לעשות משהו 
לבשל מעולה! ואולי  -אחרים ממש לא יודעים שהרבה 

הוא פדה  בעצם אף פעם לא מאוחר להתחיל הכל מהתחלה.
דולר.  87 -את הצ'ק שקיבל, וקנה מחבת מיוחדת ב

בשארית הכסף הוא קנה מעט עוף ותבלינים והחל לעבור 
מבית לבית בעיירה קנטקי הסמוכה. התושבים שהכירו 

לו להזמין אצלו מנות, אותו מהימים בהם עבד במסעדה, הח
עד שלבסוף הצטבר לו סכום כסף נכבד עמו הצליח לפתוח 
מסעדה חדשה. הוא התחיל להסתובב ברחבי ארצות הברית 
וחתם חוזי זכיינות עם מסעדות שרצו למכור את המנות 
הסודיות שלו. כך תוך זמן קצר הפך הרמן למיליונר, כאשר 

. לאחר עשר עוד ועוד מסעדות שלו נפתחות ברחבי העולם
שנים נוספות כבר היו לו יותר מעשרת אלפים סניפים. 

) KFC, הרמן סנדרס, מייסד קנטקי פרייד צ'יקן (88בגיל 
 123-אלף סניפים ב 20-הפך למיליארדר, עם יותר מ

מדינות,  הרמן הראה לנו חזק יותר את הנוסחה כי גם רגע 
 לפני הייאוש הגדול, אפשר להתחיל את הכל מחדש...

חיים שמואלביץ בספרו "שיחות מוסר" כתב כי ההכרח  רבי
והרגשת הצורך הגדול להגיע להצלחה נותנים לאדם תנופת 

לעיתים, אין האדם  כוח אדירה, הרבה למעלה מכוחו הרגיל.
יכול להכיר את הכוחות העצומים החבויים בו, אלא כאשר 
נכפה עליו מצב מסוים שבעל כורחו מחייבו להפעיל את כל 

ו, ושם מתגלה אז גבורתו האמיתית. כאשר האדם כוחותי
נמצא במצב אשר הוא "נדחק אל הקיר" מתגלים אז 

ידועים מקרים של אנשים . הכוחות העצומים החבויים בו
שבדרך כלל נחשבו לחלשים מבחינה פיסית, ואילו בעת צרה 

הנה חוללו גדולות ונצורות במאמצים פיסיים כבירים. 
רית לפני שנים רבות. היה סיפור שהתפרסם בארצות הב

אדם ששכב מתחת למכוניתו כדי לתקנה, והרכב היה מורם 
ותלוי באוויר על ידי תומך. והנה מחמת תקלה כל שהיא 
נפל הרכב על האיש. בדיוק באותו רגע הביט ילדו הקטן כבן 
תשע וראה את המתרחש. הילד שנסער כולו למראה עיניו, 

כוחו והרים אותה אץ כחץ מקשת אל המכונית, אימץ את 
מעט תוך כדי זעקה לעזרה, ובכך ניצלו חיי אביו. המעשה 
עורר בציבור רעש גדול: הכיצד ילד בן תשע יכול להגביה 
ולו במעט, רכב כבד? רבים ניסו את הילד לאחר מכן האם 
יוכל להרים דברים כבדים, אך כמובן לא עלתה בידו, שכן 

הדבר נשאר כחידה כוחו היה רגיל כשאר הילדים בני גילו. ו
סתומה שגם הילד עצמו לא יכול לתת לו הסבר. ואומנם, 
אם אכן כך היה המעשה, אין לו כל הסבר זולת אותו יסוד 
בכוחות האדם שהזכיר וגם ילד במיצוי מקסימלי של 

מנין  כוחותיו, יכול לגבור על כוח רגיל טבעי של כל אדם!
שר שאבו אותם אנשים כוחות עצומים כל כך? איך אפ

שאדם שהיה ידוע כל הזמן כחלש ורפה אונים, ואף לאחר 
מעשה נודע בחולשת גופו, נתגלה לפתע כגיבור ואיש 
מלחמה? תשובת הדבר היא כי הקדוש ברוך הוא ברוב טובו 
יצר את האדם עם שפע עצום של כוחות וכישורים. רק 
במעט מזעיר מכוחותיו ומן הכישורים שבו משתמש האדם 

יתם הגדולה גנוזה וחבויה ולא באה לכלל בחייו בעוד מרב
שימוש. רק לאחר שהאדם עושה מצידו את כל המאמצים 
ומוכן לרכז את כל משאביו להצליח במשימה המוטלת עליו 
 מסייעים לו מן השמים להוציא את העניין אל הפועל.
דברים אלו מזכירים לנו את הסיפור אודות האישה אשר 

ה שלה הייתה שהיא רכשה רכב חדש מהחברה, אך הבעי
קמ"ש. לאחר בדיקה  60 -לא הצליחה לנסוע יותר מ

יסודית של המכונאי נמצא שלא הייתה שום תקלה ברכב 
והוא החליט לנסוע ביחד עם האישה כדי לבדוק את 
בעייתה מקרוב, וכך היה. האישה נסעה בכביש הראשי 
בהילוך שני בכל הגז ופנתה אל המכונאי שישב לצידה 

קמ"ש בשיא הנסיעה!?"  60המחוג מורה על "אתה רואה, 
הבין המכונאי את הבעיה ופנה אליה "גברתי, טוב שלא 
נסעת ברוורס! מדוע את לא עוברת להילוך השלישי 
והרביעי?" "על איזה שלישי ורביעי אתה מדבר, מורה 
הנהיגה שלי לימד אותי רק הילוך ראשון ושני", ענתה 

ת את רוב הכוח האישה. "האם את יודעת שאת לא מנצל
כך קורה הדבר גם אצל הרבה אנשים כן,  של המכונית...?"

שה' חנן אותם בכוחות נפש עילאיים והם אינם מנצלים את 
 יכולתם האמיתית החבויה בעמקי נפשם לחולל מהפכות

 
 

י וממשיכים כל ימיהם לנסוע -ד-ולתקן עולם במלכות ש
כי  בהילוך שני, במקרה הטוב. אף המדע המודרני קובע

האדם מנצל רק אחוז קטן מכוחותיו, השכליים והרוחניים. 
במקום לנסות ולעשות מאמצים נוספים הוא אומר "אני לא 
יכול", "אני לא מסוגל", "אין לי כוח" וכדומה. בדרך זו הוא 
לא יכול למצות אפילו חלק קטן מכוחותיו אלא ילך וישקע 
במצולות העצלות. כאשר האדם מקבל על עצמו לבצע 
פרוייקט מסוים שנראה לכאורה מעבר ליכולתו האישית 
וחושש שמא לא יוכל לעמוד בו, הדרך היחידה להתגבר על 
החולשה והייאוש היא, שלא לתת פתח מילוט של חזרה 
מהקבלה, להאמין שביכולתו יש אפשרות  לבצע את הדבר 

 על הצד הטוב ביותר. 
רן בכל פעם שהיו מביאים אל מ בספר "שאיפות" כתב כי

הגרא"מ שך זצ"ל ילד, בכדי שיברכנו בהצלחה בתורה 
"אם הוא היה אומר לילד רק משפט אחד  –וביראת שמים 

לכשנתבונן, נמצא כי  תהיה גדול בתורה!"... -תרצה ללמוד 
במילים קצרות אלו טמון יסוד ההצלחה בלימוד, וכפי 
שהעידו רבים כי אותה אמירה היא אשר נטעה בקרבם את 

לתורה. שכן סוד ההצלחה אינו טמון ב"ברכה", היחס הנכון 
הוא אינו תלוי בכל סיבה חיצונית או סביבתית אחרת, לא 

אך רק בכישרונות מבריקים ולא ב"יחוס" וכדומה, אלא 
במידת הרצון, השאיפה והתשוקה הפנימית!! "אם תרצה 

 , זה יסוד היסודות!!תצליח" -
נו אינה בחסרון הנה כי כן זהו כוחו של רצון!! נמצא, שבעיית

אלא בהעדר "כוח הרצון"!! אנו עצלים,  –"כוח הגוף" 
ולפיכך איננו דורשים מעצמנו למצות את כל יכולתנו!! 
ובאמת כל אחד מאתנו יכול לבדוק את עצמו, ולהיווכח 

 שהיכולת שלו משתנה בהתאם לרצון...
 –ניתן דוגמא למשל: הקימה בבוקר, במיוחד ביום חורף 

 –למדי. תמיד כשמתעוררים אנו משנתנו  הינה משימה קשה
אנו חשים כי עדיין לא ישננו די וכי אין לנו כוח "להתגבר 
כארי" ולצאת מהמיטה... אולם מה שונים הם פני הדברים 
כאשר מעירים אותנו לנסיעה, לטיול או למטרה אחרת 
החביבה עלינו... במקרה כזה הפלא ופלא: אפילו כאשר אנו 

כשהלכנו לישון בשעה מאוחרת בלילה  כגון –עייפים באמת 
 אנו מצליחים לקום בלא כל עיכוב או קושי... –

המסקנה היא אם כן, שעל האדם לרצות ולעשות בלא שום 
חשבונות כי החשבונות הם סיבת היאוש!! כאשר האדם 
מחשב את כוחו ואפשרויותיו לעומת המטרה העומדת מולו, 

היא ממנו הוא מגיע לפעמים לידי מסקנה כי גדולה 
וממילא הוא מושך את ידו ממנה מלכתחילה!! העצה 
היעוצה לאדם והדרך הנכונה ללכת בה היא איפוא: שלא 
יחשוב שום חשבונות, רק יעשה מה שמוטל עליו, גם אם 
נראה לו שאינו יכול להשלים פעולתו ואז יצליח הקדוש 
ברוך הוא בידו אפילו חוץ לדרך הטבע. וידוע מאמר הסבא 

וק, רבי יוסף יוזיל זצ"ל, שאמר "אף פעם איני מנובהרד
חושב על דבר אם אני יכול לעשותו, אלא אם אני חייב 
לעשותו... כי אם אני חייב לעשותו, אזי גם אוכל 

 לעשותו!!". בדרך זו הוא הלך כל ימיו, הלך והצליח!!
הכל אפשרי  –בחיים הוא  נואחד המשפטים שמובילים אות

לפעמים גם הדברים שנראים ור כי צריך לזככי הכל אפשרי. 
אז מה הופך  לנו בלתי אפשריים ניתן להפוך אותם לאפשרי.

הכל מתחיל מחלום,  את הדבר הבלתי אפשרי לאפשרי?
חלום שאנחנו מאמינים בו, חלום שאנחנו שואפים לקראתו 

. אדם שיש לו חלום בדרך להצלחה ורוצים להגשים אותו
עצמו שהוא יכול אמיתי, מרגש וגדול, אדם שמאמין ב

להגשים אותו ולהפוך אותו למוחשי, אדם שמתמיד בדרך 
 ואינו מוותר, בסוף הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי.

בזה נולד הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
באתיופיה, הוא נולד עיוור מלידה. כשאבא שלו שמע שיש 

ח. בזה לו ילד עיוור, הוא מיד זרק את המשפחה שלו ובר
עלה לארץ יחד עם אמא שלו כשהוא היה עוד ילד. מה 

הוא לא  10בסיפור של בזה שעד גיל מרגש ומצמרר שהכי 
ידע שהוא עיוור, במשפחה שלו לא דיברו על כך והוא חשב 
שכולם רואים חושך עד שיום אחד הוא הבין שיש מילה כזו 

אור. לאט לאט הוא התחיל להתרגל לרעיון שהוא לא  –
רים ולאחר וובזה למד בבית ספר מיוחד לע אור.רואה 

 לימודי תיכון סיים טכנאות קול בזה הוא עסק. לבזה היה 
 
 



חלום. הוא חלם לרוץ אבל לא סתם לרוץ אלא לרוץ במרתון. 
הוא קיבל מאמן ריצה מקצועי בשם  'אתגרים'דרך עמותת 
אז איך בזה היה יכול לרוץ כשהוא לא רואה?  .עופר בן דור

פר שיחק תפקיד מאוד חשוב. הוא היה רץ עם בזה כאן עו
שניהם קשורים במותן אן בפרק יד. כמובן שזה דרש  כאשר

המון תרגולים, כמובן שזה לא היה פשוט אבל בזה לא ויתר 
וגם עופר לא. בזה האמין בעצמו, בחלום שלו, והמשיך 

גם עופר האמין בבזה ולמרות הדרך  ללכת לקראתו.
באפריל  הארוכה והמאתגרת, בזה הגשים את החלום שלו.

התמודד בזה במרתון רוטרדאם. בשל תנאי מזג אוויר  2007
קשים פרשו רבים מקרב משתתפי המרתון. בזה סיים את 

דקות יותר  4שעות,  3:22-המרוץ במקום הראשון, ב
השתתף בזה  2007באוקטובר  מהמינימום האולימפי.

במרתון אמסטרדם הוא הגיע ראשון בין הרצים העיוורים 
ואף השיג את המינימום האולימפי לאולימפיאדת בייג'ינג 

דקות  5דקות,  15-שעות ו 3כשחצה את קו הסיום לאחר 
המאמן  –מהר מהמינימום. עם בזה רצו עופר בן דור 

כך בזה הפך את הבלתי  המקצועי שלו ובנו גיא בן דור.
רי לאפשרי, הוא הגשים את החלום שלו. אבל היה לו אפש

להגיע לאוורסט. במצב שלו להגיע לאוורסט,  –עוד חלום 
זה לא דבר פשוט ומובן  –מטר  8848לעלות בגובה של 

מאליו. אבל בזה עשה את זה, הוא הגיע לאוורסט והגשים 
 את החלום שלו ושוב בעזרת עופר בן דור ובנו גיא.

א הפך את הבלתי אפשרי לאפשרי בזה היה עיוור. הו
בעזרת החלום שלו, האמונה שלו בחלום ובעזרת נחישות 
והתמדה. נכון, הוא לא היה לבד. וכאן כל היופי. כשיש לנו 
חלום, כשאנחנו מאמינים בעצמנו ומאמינים בחלום שלנו, 

אנשים  וכאילו כל היקום נמצא איתנו כדי לעזור לנו. יהי
ו לנו להגשים את החלום וש בדרך, אנשים שיעזרגשנפ

שלנו, אנשים שיחזקו את האמונה שלנו ויהיו שם כדי 
 לתמוך בנו.
 ובלתי אפשרי, תחשב כםחלום, והוא נראה לכם אז אם יש ל

לרוץ במרתון ולעלות לאוורסט במצב  –על הסיפור של בזה 
זה דבר אינו מובן מאליו. אם הוא  –שלו כשהוא לא רואה 

 !יםיכול םרי, גם אתהפך את הבלתי אפשרי לאפש
 וותרא ו, אל תוותרכםבחלום של נו, תאמיכםבעצמ נותאמי

 ואת מי תפגש ולעולם לא תדע –שנפלאות דרכי היקום 
 .לאפשרי כםלהפוך את החלום של כםשיעזור ל

כי וביל אותנו לתובנה המ ,שלפנינו סיפורהבה ונראה מה
 , כנהאשר על ידי רצון חזק כאלו,בכל אדם טמונים כוחות 

 להוציאם מן הכוח אל הפועל...יהיה אפשרי  ואמיתי
כך יצאתי לי מבית החולים, ילד בן שמונה מדדה על קביים, משני  
צידי הלכו אבא ואמא, ובידם שקיות גדושות של ממתקים 
ומשחקים, ומלוא חופניים כל טוב ארץ מצרים, שצברתי בימי 

ת של האשפוז שלי. ברגעים הללו, בהם פסעתי לי בדרך למכוני
אבא, עדיין לא ידעתי שפרק חדש מתחיל בחיי, עדיין לא ידעתי 
כמה יידרש ממני וכמה אצטרך להשקיע כדי לקצור. באותם 
רגעים הייתי מרוצה מהשחרור,, מה"משחק" הזה עם הקביים, 
ומתשומת הלב שהורעפה עלי מכל הכוונים. אבל זו הייתה רק 

התחלה הייתה התחלה, ההמשך היה הרבה פחות נעים. בעצם, ה
עוד קודם. הייתי ילד רגיל לגמרי, הלכתי לתלמוד תורה בבוקר, 
חזרתי בצהרים, אחרי הפסקה חזרתי שוב ללימודים, חזרתי 
הביתה, שיחקתי קצת, אכלתי והלכתי לישון. באותו יום חזרתי 
הביתה מאוחר, בחוץ כבר שררה אפלולית, ואני עוד התכוננתי 

במהירות את הכביש, ומכונית לבקש מאמא ללכת לחבר, עברתי 
פגעה בי. ההורים שלי הוזעקו לבית החולים, עברתי סדרה מקיפה 
של בדיקות, התברר שהרגל נפגעה פגיעה עמוקה. השלב הבא 
היה ניתוח, הרופאים בעצמם לא ידעו מה בדיוק הם יוכלו להציל. 
לאחר שבוע של התאוששות ובדיקות נוספות הודיעו הרופאים 

בסדר גמור ויכול להשתחרר. נכון שעדיין לא  שמבחינתם אני
יכולתי ללכת על הרגל הזו, אבל עם קביים כבר הסתדרתי, 
ומבחינה רפואית לא הייתה אפשרות לעזור לי. "הכל עניין של 
מזל" אמר הרופא לאבא שלי "יש כאלו שנופלים נפילה פשוטה 
ופתאום מתברר שהחבטה הזיקה להם קשות, ויש שנפגעים 

לא קלות ויוצאים שלמים ובריאים. הבן שלך, הייתי בתאונות 
אומר שייך לסוג השני". "הכל עניין של סיעתא דשמיא" מלמל 
 אבא שלי "הבן שלי יצא בנס, הקדוש ברוך הוא עזר לו, ברוך ה'".

 
 

מהר מאד התברר לכולנו שהסיפור עדיין ארוך, והדרך מייגעת 
ים בשבוע ללכת ולא כל כך קלה. דבר ראשון הייתי מוכרח פעמי

לפזיוטרפיסט. הוא היה אדם חביב, המקום היה נחמד, אבל 
הדרישות היו לגמרי לא קלות, לפעמים אפילו קצת מכאיבות וכמו 
כל ילד גם לי לא היה חשק מיוחד להתאמץ. דבר שני, היה ברור 
שגם אם בעזרת ה' אזכה ללכת אי פעם על שתי רגליים בריאות 

ארך זמן רב, ובינתיים אני מוכרח ושלימות, הרי שהדבר הזה י
לחזות לתלם, לשוב ללימודים לבחינות ולכל שאר הדרישות. 
בימים הראשונים עדיין נשארתי בבית וכולם חגגו מסביבי. אחרי 
שבוע נוסף של החלמה אמר לי אבא שאצטרך לחזור לתלמוד 
תורה. בשבועיים הראשונים, אפשר לומר די נהניתי מהרעיון, 

נוסע כמו מלך במונית, בהפסקות הילדים היו  בבקרים הייתי
מצטופפים סביב ומנסים את כוחם עם הקביים. אבל לאט לאט 
ההתלהבות שככה, ואני איכשהו נזנחתי. כולם חזרו למשחקים 
הקבועים עם הכדור והתופסת, ואני כמובן לא יכולתי להצטרף. 
בכלל גם הנסיעה הזו עם המונית שכל כך התלהבתי ממנה 

, גם היא הפכה עלי לזרא ומהר מאד נמאס לי ממנה. בתחילה
רציתי ללכת ללימודים כמו ילד רגיל, לרוץ במדרגות, להיכנס 
לכיתה, לשחק קצת, להשתובב... היום, קרוב לעשרים שנה אחרי, 
אני אדם מאושר ברוך ה' ועסוק מאד בפרנסת המשפחה שלי. 

קלה,  בבוקר אני לומד, ואחר הצהרים עובד מעט. פרט לצליעה
אין זכר לתאונה ההיא שעברתי בגיל שמונה. אבל עד שהגעתי 
לרגע הזה עבר זמן רב מאד. לא תמיד היה לי קל, היו תקופות של 
משברים, היו ימים שאמרתי שנמאס לי, וכל חפצי היה להיכנס 
למיטה בלי לעשות כלום. אילו הייתי נכנע לרגעים הקשים האלו, 

מלל שמהלך על קביים או לכל הייתי יכול להיות היום אדם או
הפחות נתמך במקל. לא הייתי צריך לעשות הרבה כדי להיות כזה, 
קצת פחות פזיוטרפיה, קצת פחות מאמץ... אבל אני לא כזה ברוך 
ה', ואת כל התודה על איך שאני נראה היום, ועל המרץ שיש לי 
ברוך ה', על הכוחות החדשים וההליכה הכמעט רגילה אני חייב 

שלי. לעולם לא אשכח את הפעם השלישית שבה שבתי לאבא 
מתרגילי הפיזיוטרפיה. הייתי עייף וחלש גררתי את עצמי 
לשולחן, זה היה בשעת ארוחת ערב אבל אני מעטתי לאכול. 
"אתה לא רעב?" שאלה אותי אמא. "לא" השבתי "אין לי תאבון 
וגם... גם אין לי כוח, נמאס לי מהתרגילים הקשים והמפרכים 

ללו, את יכולה לבטל את התור הבא, נדמה לי אמא שאיני הולך ה
לשם יותר". "להרים את הרגל להוריד" חיקיתי את קולו של 
הפיזיוטרפיסט, "הוא אומר לי לנסות לקפל את אצבעות הרגליים, 
כל התנועות האלו מקשות עלי ומכאיבות, איני מסוגל להמשיך 

את הסלט ולא  כך". מחיתי כמה דמעות, אמא המשיכה להכין
אמרה לי דבר. זה היה ביום ראשון. ביום רביעי הייתי אמור ללכת 
לשיעור נוסף, ביום שלישי בבוקר שאלה אמא בזהירות מה יהיה 
מחר עם הפיזיוטרפיה. "כבר אמרתי לך!" השבתי נחרץ "אני לא 
הולך, זה לא בשבילי, אין לי כוח לזה יותר". "אבל יוסיל'ה" 

אתה מוכרח ללכת אחרת הקביים יישארו ניסתה אמא להתעקש "
איתך תמיד חס וחלילה, הרגל עלולה להתנוון". "אין לי כח", 
אמרתי. הראיה שלי הייתה ראיה של ילד, קצרת טווח "אילו 
מישהו לפחות היה מבטיח לי שההשקעה תניב פירות" הסברתי 
לאמא "אם לפחות הייתי בטוח שהמאמץ משתלם, אבל אף אחד 

להבטיח כלום, אז בשביל מה להתאמץ? בשביל לא היה מוכן 
מה?" אמא לא ענתה, היא עזרה לי לקשור את שרוכי הנעליים 
ולרדת למטה לחכות למונית שתגיע. בצהרים פגשתי את אבא 
"אפשר לדבר אתך יוסי?" שאל "אם זה בקשר לתרגילי 
ההתעמלות" הצהרתי באומללות "אז אני לא מוכן ללכת". אבא 

ילו אמר לי, כן, אני שומע. בסופו של דבר נענע בראשו, כא
שוחחנו, וזה היה השיעור הראשון במסגרת הלימוד העצום 
שאבא הקנה לי. הלימוד שפקח את עיני, שעזר לי, להיות חכם 
ומבין יותר, הלימוד שבזכותו אני לא דורך באותו מקום. אבא 
העניק לי במתנה את המפתח שעזר לי לפתוח שערים ולהתקדם 

אבא צייר שני ילדים וביניהם מפריד גרם מדרגות "תראה" הלאה. 
אמר לי אבא "יהיו אנשים שתמיד יעמדו למטה, יהיו אנשים 
שתמיד יעמדו למעלה, אתה יודע מה ההבדל ביניהם?" משכתי 
בכתפי. "אלו שעומדים למעלה הם אנשים שאומרים לעצמם, אנו 

נתן לנו את חזקים, אנו יכולים, אנו מסוגלים, הקדוש ברוך הוא 
 הכוח והיכולת לעמוד בכל האתגרים שהציב בפנינו. האנשים

 
 



שעומדים למטה הם אנשים שאומרים לעצמם, תראו את המדרגות  
הן גבוהות כל כך ואנו קטנים כל כך, לא נצליח לעלות, חבל על 
הזמן, לא נבזבז את מעט הכוח שלנו, לא ננסה בכלל. והם באמת 

טה, ו...יוסי, אל תחשוב שטוב לא מנסים, הם נשארים שם למ
להם, אנשים שלא מטפסים מרגישים בצדק שהם החמיצו משהו, 
אבל, מה לעשות? הם החליטו שהם לא יכולים לטפס...". חייכתי, 
ברגע זה עדיין לא קישרתי את הדברים אלי, נדמה לי שגם אבא 
חשב שבעיקרון הם גדולים מכפי השגתו של ילדון בן שמונה, 

ת שנוצרו הוא מחליט בכל זאת להקנות לי את אלא שבנסיבו
הידיעה הזו. "יוסי" שאל אותי אבא "איפה אתה, למשל, היית 
עומד?" "אני..." התבלבלתי לרגע "אני לא יודע המ...". "יוסי" 
המשיך אבא בקול תקיף אבל רך ומתחשב "יוסי אני אגיד לך 
איפה, אם תחליט שאתה לא מתעמל, שאתה לא עושה כלום, 

ן לך כוח, תישאר כאן למטה". "אז מה אני צריך לעשות?". שאי
באותו רגע הרגשתי איך הייאוש חודר לליבי, צמרמורת לא נעימה 
חלפה בגווי, לגמרי לא התחשק לי להיות בין אלו שלמטה. "נכון 
שהרופאים לא יודעים דבר" המשיך אבא "אבל דבר אחד אני כן 

ליו, ואם לא תתעמל, יכול להבטיח לך, המצב שלך לא ישתפר מא
אם לא תחזור על תרגילי הפזיוטרפיה הקשים אתה עלול חס 
וחלילה להישאר באותו מצב". "אבל" התגוננתי מיד "זה קשה 
אבא, אני לא יכול". "לא" אמר אבא בתקיפות "אל תגיד כך. 
תאמר, זה קשה, אבל אני כן יכול, זה לא קל אבל בעזרת ה' 

ץ אותה בחוזקה "אני גיבור, כך אצליח". אבא תפס את ידי, ולח
תאמר יוסי, אני חזק, ובעזרת ה' אני יכול". "תגיד" אמר אבא. 
"מ..מה?" גמגמתי "מה להגיד?". "הנה, תגיד אחרי, זה קשה, 
אבל אני יכול, אני חזק, אני גיבור, ובעזרת ה' אצליח". לרגע 
אחזה בי הרגשה מגוחכת, היה נראה לי כאילו אני בהצגה, ובכל 

, חזרתי אחרי הדברים של אבא. "זה קשה, אבל אני יכול, אני זאת
חזק, אני גיבור ובעזרת ה' אצליח". תליתי באבא שלי עיניים 
שואלות, מה עכשיו? "ובתור שיעורי בית" הכריז אבא בקול 
חגיגי "אני רוצה יוסי שתאמר את המשפט הזה עשר פעמים כל 

בקול" הזכיר  יום". הנהנתי בראשי, מה אכפת לי לומר? "אבל
אבא "ולאט, ותחשוב על מה שאתה אומר". למחרת הלכתי 
לפיזיוטרפיסט, אבא בא איתי וחיכה מאחורי הדלת, לפני 
שנכנסתי לחש באוזני, "אתה זוכר יוסי, אם יהיה לך קשה תלחש 
לעצמך, זה קשה, אבל אני יכול, זה קשה אבל אני יכול". הייתה זו 

איך המשפט הזה מסייע לי  הפעם הראשונה שבה נוכחתי לראות
פלאים, איך הוא ניצב לידי מוכן ומזומן ועוזר לי כמו... כמו 
קביים. ההחלמה שלי הייתה איטית, הרבה נסיגות באמצע, היו 
עוד כמה פעמים בהן הצהרתי חגיגית שאני גמרתי עם התרגילים, 
לפעמים אמרתי שאני יותר לא הולך לתלמוד תורה ואין לי כוח. 

פעם כזו הראה לי אבא שוב את הציור של הילד העולה ואז, בכל 
בגרם המדרגות, וביקש ממני לחזור על המשפטים, "זה קשה, 
אבל אני יכול". המשפט הזה, רק בזכותו אני הולך היום בלי 
קביים, רק בזכותו אני נראה כפי שאני נראה היום. כך למשל 

ום התחלתי ללכת ברגל לתלמוד תורה. אני זוכר שחששתי מהי
הזה, כבר יכולתי ללכת היטב בלי עזרה, אבל דרך ארוכה כזו? אני 
לבד? איך אפשר? הרופא שלווה אותנו הציע לי לנסות, אבל 
אחרי חצי שנה של נסיעה במונית, איבדתי לגמרי את הביטחון 
"עוד לא" מיהרתי להגיב "אני עדיין לא יכול, עוד קצת". "יוסי" 

יוך "מה סיכמנו?". "שאני אבא נופף לעברי אצבע מאשימה בח
יכול, שאני מצליח" חייכתי בעגמימות מה, לגמרי לא בטוח 
שהפעם המשפט הזה באמת נכון, אבל למחרת פסעתי את הדרך 
הזו לבד. יצאתי בשבע ורבע במקום ברגע לשמונה, הלכתי לאט 
לאט, ובכל פעם שנדמה היה לי שכואבת לי הרגל, שאיני מסוגל 

מרתי לעצמי. "אבל יוסי, אתה כן יכול, להמשיך לפסוע יותר, א
אתה יכול". הגעתי ללימודים בשמונה, תשוש ועייף, מותש וחלש 
אבל מאושר, "אתה ילד שעולה במדרגות" החמאתי לעצמי, 
והרגשתי שהמחמאה הזו מגיעה לי בצדק וביושר. במשך השנה 
בגרתי, וככל שגדלתי הבנתי יותר ויותר את המשמעות של 

אבא טרח להחדיר באוזני, לטפטף לי טיפין המילים הללו ש
טיפין. המשפט הזה המשיך ללוות אותי גם אחר כך, אני זוכר 
שעמדתי להבחן לישיבה, ישבתי מחוץ לחדר חושש, "רק רגע" 
אמרתי לעצמי פתאום "תנסה להירגע, אתה יודע, אתה יכול 
להבחן, אתה תצליח בעזרת ה'". כך קרה גם כשמישהו ניסה 

צליעה שלי. עצמתי את עיני וראיתי את עצמי גדול לחקות את ה
וחזק, מספיק חזק בשביל לא להיפגע. כך היה לפעמים, כשיצר 
העצלות גבר עלי ואני רציתי לסגור את הגמרא, "אתה הרי רוצה 
לגדול תלמיד חכם, שיננתי לעצמי, אתה יכול...". הציור של אבא 

כים חשובים, שמור אצלי, אי שם בארון נסתר ביחד עם כמה מסמ
הוא מחמם לי את הלב בכל פעם מחדש, אני מרגיש שאני חייב לו 
הרבה לציור הזה, שלימד אותי כלל בסיסי כל כך וחשוב כל כך. 
"אתה יכול". אלו מילות המפתח שלי, המילים איתן אני פותח את 
היום וסוגר, המילים שהצעידו אותי קדימה, שניערו אותי 

שאני כן יכול. שתי המילים שגרמו  מהאדישות, שנתנו לי תחושה
לדימוי העצמי שלי לא לנבול חלילה, שהפריחו את האמון שלי 
בעצמי. שתי המילים שעזרו לי להרגיש שיש לי את הכוח 
והיכולת, שהקדוש ברוך הוא חנן אותי באפשרות. היום, כבר 
אמרתי לכם, אני צולע קלות. המצב שלי יכול היה להיות הרבה 

מלא לימד אותי אבא את סוד החיים, את הידיעה יותר גרוע, אל
 !שאפשר להצליח. כן, זה תלוי רק במישהו אחד, בי...

 

 אחים יקרים!
 

המסקנה היא איפוא אחת, ובה טמון סוד ההצלחה. הכל תלוי ברצון, וכאשר יש לאדם רצון הוא מגלה בעצמו עוד 
יכולתו לעשות זאת תאיר לו ההצלחה פנים יותר ועוד כוחות!! ככל שתגדל שאיפתו להצליח, מתוך אמונה כנה ב

שיש כאן מעין מעגל קסמים. הרצון מעורר אותנו לשאוף ולהאמין שביכולתנו להגיע להישגים  ,ויותר!! נמצא
גבוהים, וכאשר אנו מחזקים את האמונה שביכולתנו להצליח קל לנו יותר לרצות, שכן הדברים נראים לנו ברי 

כן, אל תוך מעגל ההצלחה המביא אותנו להישגים כבירים במסילה  –לאותו מעגל  השגה... עלינו רק להיכנס
 העולה בית ה'!

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 
 

 הודעה לציבור הנשים!
  16.07.17בריכת נורדיה שחיית בוקר לנשים ביום ראשון הקרוב כב' תמוז 

 ה נקייה ומטופחת! בצהרים. מצילות בלבד! בריכ 12:45בבוקר ועד  08:30בין השעות 
 לכרטיס בודד. מכירת כרטיסים בכניסה לבריכה ביום האירוע. ₪  30או ₪  100כרטיסים ב  4מחיר 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 058-3220128 ם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים געלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן. 

 ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה,  רבקה בת ברכה,  לרפואת:
אסתרינה בת זולה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה

 לאה בת שושנה,דרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  חנה בת רבקה,
  ן שודיה.ניצה בת עליזה, משה ב .עוזיאל בן מרים 

 ,נעמי בת אורלי, יוסף בן רבקה שגיא בן אורלי,  זיווג במהרה:
 רונית בת שושנה.

 

 תמר בת פרחה, שלום שעאר בן סעדה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובהנתן בן יונה,לולו רחל בת סמרה, 

  ,אפרים בן זו'רהשושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה,

  יעקב בן אסתר, קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה,
 רחל בת מרים. ,שרה חיה בת סימי
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פנחס •  143  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני  
  (כה, יא) בתוכם" ישראל בקנאו את קנאתי

ידועים הדברים שבכל עניני הקנאות, עיקר המעלה הוא כאשר עושים 
ם נגיעות אישיות וחברתיות. ולעשות הדברים לשם ה', בלא שו את

יודע  ,ה"נקי מכל נדנוד והרהור, אשר הקבוטהור,  מעשה שכולו זך
 ,שהוא מעשה של "קנאו את קנאתי" כל תעלומות, יכול להעיד עליו

  .ר קשה מאוד, ולא כל אחד זוכה לזהזהו דב
 שאוהב אתכי מי  ,פשוט וזה ,כותבי"ט)  פרק( "מסילת ישרים"וב

 ,אותומחרפים או חברו  תמכים אש הלסבול שירא שר לואפ אי חברו
לא יוכל לסבול  ,שאוהב שמו יתברךמי  גם .ובודאי שייצא לעזרתו

  מצוותיו". אותו ושיעברו על ו"אותו חולראות שיחללו 
  הוא כשזה בא ',ה שההגדרה האמיתית של קנאות לשם רואים בדבריו

ול ה' בזה מתוך אהבת ה', שאינו יכול לסבול ולראות את חיל
  ".רצונו של מקום שעושים מעשים כנגד

  
  קדושת השבת

ראש השנה" בערב שבת בימים חמישי ושישי, חל "ד "בשנת תשנ
ימים רצופים של חג ושבת. באותה שנה במחלבת  והיו שלושה

לקראת שלשת ימי החג הללו, ולא  תנובה לא היו ערוכים כראוי
לא יהיה בו חילול באופן ש סידרו את ענין חליבת הפרות שיסודר

  .ות באיסור גמורהפר החג, ומתוך כך יצא שהם עבדו בחג וחלבו את
כאשר הדבר נודע לרבני הכשרות, מיד הסירו את הכשרות מהחלב 

שנחלב באיסור, ופרסמו את הדבר בעיתונות וברמקולים  הזה
מהחלב הזה, ואין לקנות מהחלב שנמכר לאחר  שהוסרה הכשרות

מוצרי החלב שנמכרו בימים הללו, עד  קנה את החג. והציבור אכן לא
מכך קידוש ה' גדול, עד  שהגיע חלב חדש שנחלב בהיתר. והיה

 מעשיה שהחברה שראתה את הפסדיה הוצרכה להתנצל על
  ולהתחייב ששוב לא יקרה כדבר הזה .

מאותו יום ששמע שתנובה חיללה את החג, כאב ל "הגרב"צ פלמן זצ
לא היה מסוגל יותר לאכול ממוצרי  כאבה של השבת והחג ושוב את

לא היו בחברה יותר חילולי  תנובה. ואפילו לאחר שכבר החלב של
כדברי המסילת ישרים כאחד שאוהב את חברו  כ הרגיש"אעפשבת, 

שמרד והשפיל את חברו, כך אינו יכול  שאינו יכול לעזור ולסייע במי
ד שרמס והשפיל את כבו לגעת במאכלים שהכין אותם אחד כזה

היה ממוצרי החברה,  השבת. וגם כאשר היה מונח לידו על השולחן
  .מזיז את זה לצד שלא יהא לידו

כאשר שאלוהו הילדים בבית אם הם יכולים לאכול את המוצרים של 
השיב בחיוב, כי באמת על פי דין זה מותר. אבל הוא לעצמו  תנובה,

את לבו שאינו מסוגל להשתמש במי שרמס והשפיל  הרגיש בטהרת
קדושת השבת והמועד. ובמשך כמה שנים  הלא הוא -היקר לו מכל 

   .פרטית של יהודי שומר תורה ומצוות הביאו לו מוצרי חלב ממחלבה
וכששאלוהו הילדים, אם מותר לאכול מזה מדוע אבא לא אוכל? 

רגשותיו ולא השיב. ופשוט הדבר שמי שזוכה לאהבת ה'  הצניע את
ו בכבודו של מקום הוא כבן האוהב הרי רגשותי מתוך טהרת הנפש,

לעמוד במחיצת מי שביזה והשפיל את  את אביו שאינו מסוגל שוב
  (שלמים מציון)    .כבוד אביו

  

  קנאות פסולה
  סיפורים ממרן החזון איש זצוק"ל 2

(שעורר הדים בעת חנוכת הבית של ישיבת פוניבז' הגיע לארוע א. 

ן החזו"א זצוק"ל שלא הנשיא בן צבי. מחמת זה העדיף מרנרחבים) 
לשהות אז בשכונת זכרון מאיר בכלל, ושהה בביתו של הגר"ש ברמן 

  שליט"א, שהיה מחוץ לזכרון מאיר ולא השתתף בארוע.
בשעת הארוע הגיע מירושלים אחד מראשי הקנאים כדי למחות נגד 
השתתפותו של בן צבי. הוא הגיע לביתו של מרן החזו"א ולא מצאו 

יכן הוא שוהה ובא לשם. כיון שלא הצליח שם עד שנתברר לו ה
להכנס לבית ניגש אל החלון ומשם אמר למרן החז"א בהאי לישנא: 

יש ללכת ולמחות! ענה לו מרן החזון  –"מדאף גיין מוחה זיין!" 
איש, שמדובר בישיבה קדושה וזה "כבוד התורה" וממילא אי אפשר 

ט דאך א למחות. טען בפניו אותו אחד מראשי הקנאים "עס ברענ
  והרי בוערת אש! –פייער!" 

וכאן אנו מגיעים לתוקף המעשה: הגר"ש ברמן שליט"א התבטא 
שמעולם לא ראה את מרן החזו"א בכזו ריתחא, כשבשעה זו שמרן 

ואני לא רואה?!" ונמלט  –החזו"א אמר לו "אתה רואה שבוערת אש 
  (כ. ברנשטיין)  י הקנאים מהמקום.שאותו אחד מרא

זצ"ל, נכנס אליו רבה של  רון לחייו של מרן החזו"אבאלול האחב. 
מגדיאל זצ"ל, ובפיו שאלה הלכתית שיש בה הכרעה מסוימת על 
צביון חיי הקהילה במושבה מגדיאל (כמדומה, שהשאלה היתה 
אודות נתינת עלייה לנער בר מצווה הנוסע באופניים בשבת, אבל 

ידון היה על כאשר רואה את הרב הוא מתחבא ולא נוסע, כמו כן הנ
  עלייה שאינה משבעה קרואים) מרן החזו"א זצוק"ל הכריע להיתר.

לפני שהרב ממגדיאל זצ"ל יצא מחדרו אמר למרן "אני מפחד 
מתגובת הקנאים תושבי המקום, כאשר אתנהג כך". אמר לו החזון 
איש: אתה אשם בפחדך, אתה קורא להם קנאים ופוחד מהם, אל 

א תפחד... כי מי שלא שומע לרב תעניק להם את התואר הזה, ול
המקום ולפסקיו אינו קנאי. אם הם עושים לא כפי שמכרעת דעת 
תורה בין לקולא בין לחומרא, אפשר להשיל מהם את כתר הקנאות, 

    (מוסף ש"ק יתד נאמן)   והפחד שלך יסור. "אתה אשם!".
  שם.

  .ז תשעא)(ילקו"ש פרשת פנחס רמאמר רבי שמעון בן לקיש: פינחס הוא אליהו 

בברכת המזון מבקשים אנו: "הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה 
בבית הזה ועל שולחן זה שאכלנו עליו", ומיד אחרי כן מוסיפים 

  לבקש: "הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב".
מדוע הבקשה על הברכה בבית נאמרת לפני הבקשה לביאת אליהו 

  ?הנביא לבשרנו על הגאולה השלמה
אלא, שישנם אנשים המצפים למשיח רק כדי לפתור את כל 

ינוס בבנק וישפיע שפע של חיי בעיותיהם הכלכליות, שימחק את המ
  זו איננה צפיה אמתית ונכונה למשיח!      חמריים... רוח

 –לכן קודם מבקשים ש"הרחמן ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה" 
שנזכה לשפע גשמי, ועם כל זאת מבקשים שגם אז "הרחמן הוא 
ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו בשורות טובות 

  (לאור הנר)   ישועות ונחמות".
  

  
                                    

  :)(רמז: קידושין ס"ו ?רה אחר הייתה פוסלת את ספר התורהנכתבת בתורה בצורה שבמק איזו אות מפרשה זו                       

  .בשעה 58.888ס כל יום כשיעור "רגע", וכמה הוא רגע? מובא בגמ' ברכות (דף ז.) שהוא אחד מהקב"ה כועתשובה לחידה  הקודמת:  

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 פור השבועסי   
   השגחה פרטיתת

חלון שדרכו יהיה אפשר לראות את ההשגחה פרטית בגלוי,  החזו"א אמר שאפילו שבדורנו יש הסתר פנים מכל מקום הקב"ה השאיר לנו
  וזה בשידוכין.

כי פשוט ראיתי את דברי החזו"א מתגשמים לי מול עינים,  , והרגשתי ממש התעלות כתוצאה מהאירוסין,, אירסתי את בתיסיפר לנו יהודי
 : בשבת היה נדמה לי שאחד מחברי הכולל אמר לייהומעשה שהיה כך ה את ההשגחה הפרטית של ניהול השידוך. כאשר ראיתי בחוש

ו שזה היה טעות ולא היה שם לשם עם בני, והתברר לנ תפילה הלכתישהוא עושה קידוש לרגל הולדת בתו, בבית המדרש פלוני, לאחר ה
ולנט 'היכרות עמו, והבחור סיפר לו שהצלנו קצת  , שישכשחזרתי לביתי סיפר לי בני הבחור, שהוא פגש שם בבית מדרש בחור .קידוש

  .לחם וצ'ולנט בסעודת שבת ותקרא ויאכל עמנלאכול, אמרתי לבני, למה לא אמרת לו שיבא אלינו הביתה, לך  ןבישיבה נשרף, ואין לו היכ
  .על מדות ובעל דרך ארץבוהוא  הבחור אכן בא לביתנו, וראיתי שהבחור שהכרתיו כילד, גדיים נעשו תיישים
וא נקב בשם הבחור שאכל אצלי בשבת, לברר על בחור פלוני וה באמצע השבוע נגש אלי ידיד, ואמר לי הרי יש לך בת בשידוכים, כדאי לך

השיב  .דברצוני גם לברר איך הוא בלימו , אךוא אכן עשה עלי רושם של בעל מדות, והאמרתי לו הבחור אכל אצלי בשבת ,א שידע מכךבל
  ו.בחור שהוא חברותא שלו, ותברר אצללך שם של  ןמאד, אבל אל תסמוך עלי, אני אתלי השדכן שמעתי שהוא בחור טוב 

מה החלטתי להקדים קצת את תפילתי, והלכתי להתפלל במנין  ל ביום שישי, באותו יום משוםבדרך כלל יש לי מנין קבוע שבו אני מתפל
מד בחור שגם הוא התכונן להתפלל נע , בשולחן שעלי נעמדתישעה לפני תחילת התפילה, והתכוננתי לתחילת התפילה , הגעתי כרבעאחר

  .שאברר אצלו על הבחור המליץ השדכןשזה הבחור שעליו  , הסתכלתי על התפילין וראיתילתפילה
 , ולאחר התפילה הוא ידבר עמי.רוצה לדבר לפני התפילה , שאכן הוא מכירו, אך אינוימן לי, והוא סשאלתי אותו אתה מכיר את הבחור

כשסיים  החברותא שלו, על התמדתו ועל עומק ההבנה שלו בלימוד. , והוא מאד שיבח את הבחורום התפילה דברתי אתו כעשרים דקותבסי
להתפלל תפילת שחרית מחוץ  כשנתיים, ומעולם עוד לא יצאתי , אמר לי ממש מעניין אני כבר לומד כאן בישיבה הסמוכהלדבר עמי

  לישיבה. , ופעם הראשונה שהתפללתי מחוץגדול, שלא יכולתי להתפלל בישיבהלי אונס  , היום היהלישיבה
ן [שדרך אגב הבחור התחיל לשמוע המשכלת, והנה ברגע הנכו ך עבור בתי, אנחנו כבר זמן רב מחכים לשידוראיתי ממש יד ה' מכוונת

שיגיע אלי, שאוכל לי את הבחור  , שאוכל להתרשם ממנו, וגם סידרב"ה זימן לי את הבחור לסעודת שבת], הקהזה שידוכים רק בשבוע
שהקב"ה זימן לי את הכל ליד, כדי  וקים,ו, אבל הרגשתי ממש קירבת אלה לי בעיה ללכת לישיבה ולברר עלילא הי .לברר עליו בנחת

  (ווי העמודים). כמובן שתוך זמן קצר שברנו צלחת לשביעות רצון של שני הצדדים .גילוי אלוקות , וישאראה בחוש, שבשידוכים אין הסתרהש

  
  

  האם שייך דין עני המהפך בחררה בקפה וחלב של בית המדרש?
 ,עוד שהוא מכין את הכוס עם המים החמים והקפה והסוכרוב ,מעשה באברך שביקש להכין לעצמו כוס קפה בכולל שבו הוא לומד :השאל

וכשסיים הראשון  ,הזדרז הלה ומזג לעצמו את החלב לתוך כוס כדי לזכות בו .נכנס חבירו לשם ונוכח לדעת שנותר חלב עבור כוס אחת בלבד
  ?האם נהג השני כשורה או לאו .להכין לעצמו את הקפה נוכח לדעת שלא נותר חלב עבורו

אמנם יש כמה תנאים לדין זה ובזה  .עני מהפך בחררה ובא אחר ונטלה הימנו נקרא רשע )א ,נט(יסוד הדין מבואר בגמ' קידושין  :תשובה
הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א  .וכמו שיתבאר ,ולכן אין השני נקרא רשע ,הסכימו פוסקי דורנו שתנאים אלו לא נשלמו בנידון דידן

ואף לאחר שגמר להכין לעצמו את הקפה אינו שלו כל זמן  ,ואין אדם יכול לזכות בה ,מדרש היא של הקדשדהשתיה הנמצאת בבית ה ,ענה
והגאון רבי יעקב מאיר שטרן  .שליט"א סורוכן הורה הגאון רבי מרדכי ג .וכל שכן שלא שייך כאן דין עני המהפך בחררה ,שלא ברך עליו

דיש אומרים דרק  ,שהביא מחלוקת בדין זה של עני המהפך בחררה ),ל ס"יהלכות הפקר והשגת גבו( שליט"א הראה לי מש"כ בשו"ע הרב
אבל אם אין השני יכול  ,במקום שהשני יכול למצוא בעצמו דבר כזה ע"י טירחה נקרא רשע אם נטל את מה שביקש העני הראשון ליטול

ומכל מקום בעל נפש יחמיר על  ,חשיב רשע ומסיק דהעיקר כדעה דלא .ויש אומרים דבכל גוני נקרא רשע .למצוא בעצמו אינו נקרא רשע
 .ומכל מקום אין ראוי לנהוג כן ,עצמולא חשיב רשע במה שנוטל החלב ל ,מכיון שהשני אין לו חלב אחר ,וה"ה בנידון דידן .עצמו גם בכה"ג

הני מילי כשעשה  ,בוים שליט"א הוסיף דאפי' באופן דחשיב רשעסוהגאון רבי נפתלי נו .שטרן שליט"אוכן הסכים הגאון רבי שמואל אליעזר 
 ,כל מעשה בחלבאבל בנידון דידן שעדיין לא עשה  .אלא שלא היה קנין גמור ,כגון שהיה מהפך בו ,הראשון מעשה בדבר שרוצה לזכות בזה

ומכל מקום אמר הגאון הגדול רבי נסים  .בודאי לא חשיב השני רשע בזה שנטלו לעצמו ,שמעשיו מוכיחים שנתכוין בלבו ליטלו לעצמו אלא
 (וישמע משה)  .וראוי לשני לעבוד על מידותיו ולא לנהוג בצורה כזו ,מכל מקום מידות טובות בודאי אין כאן ,קרליץ שליט"א דאף שאיסור אין בדבר

                          

לא  ,אם המלך שממה ,הולכים בלי נשמה ,מלכיה ושריה ,ארץ בלי אדמה"                  
  ?סתתר מאחורי שיר זה של האבן עזרא", מה מתחיה כל נשמה

  .שתי החידות: הכניסה להגרלה לתושבי פ"ת בלבד ובתשובות על תזכורת  נ"י  עזריאל גורן שם הזוכה:      מוסיפים עוד י' ומקבלים מיליון. דומה לאבטיח זה מלון, מוסיפים י' ומקבלים מילון, הקודמת: תשובה לחידה 
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                            
שח הגה״צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ״ל: העיר שנחאי שביפן הייתה מקום 
ההצלה המופלא של ישיבת מיר בשנות המלחמה העולמית. בני המשפחה 
ורבותיהם שהו שם שש שנים. הגעתם ליפן הייתה רצופה בנסים וכך גם כל 
שהותם שם. קשה לתאר את המציאות שהייתה, כאשר שלוש מאות בחורים 
 ייחד נמלטים מהאש הבוערת באירופה, מגיעים ליפן ו... מוצאים שבשנחא

מן להם בית מדרש מפואר וגדול ובו מקומות לכל הבחורים, כאילו מוכן ומזו
נבנה בשבילם במיוחד. ולא רק בית מדרש, אלא גם ׳חדר אוכל׳ מושלם. הפלא 

יהודי מיליארדר ששהה רבות ביפן ואף התגורר שם לצורך  וכיצד?!ופלא.
מסחרו, החליט שהיהודים המועטים שביפן צריכים בית כנסת גדול. היהודים 
לא התגוררו במרכז העיר שנחאי, אבל כיוון שהוא עצמו שהה במרכז המסחרי 

את בית הכנסת, בניין ענק שבנייתו עלתה הון של העיר, החליט לבנות שם, 
שיבוא להתפלל שם, והעשיר עצמו כמעט שלא דרך בו. לכן  יעתק. לא היה מ

ת בשבתות, כדי שכרו בתשלום עשרה יהודים שיבואו להתפלל בבית הכנס
חשב לעצמו:  יכעבורו בבניית אולם התפילה, יאולם לא היה דשלא יעמוד שמם.

הרי היהודים ביפן צריכים לעשות שמחות וחתונות, לכן נכנס לו רעיון חדשני 
בראש, ובצמוד לבית הכנסת בנה אולם של חתונות עם שכלולים מיוחדים, 

 היה מוכר במושגי הימים ההם... חידוש שכמעט לא -הכוללים חיבור לגז בישול 
המדרש  צאו שמוכן ומזומן עבורם היכל ביתוכך עמדו הבאים משתוממים. מ

בית המדרש ממוקם היה במרכז המסחרי של העיר, וחדר אוכל מרווח ומושקע.
הבחורים היה רחוק מבית המדרש. הגויים ימ״ש הטילו עליהם  יםומקום מנור

שתי דרכים היו וב, רק עם רישיון מיוחד.מגבלות קשות, והיה אסור ללכת ברח
דרך ארוכה ודרך קצרה. בדרך הקצרה היו מסתובבים כלבים  -לבית המדרש 

אימתניים, וכמובן אף אחד לא העיז ללכת בה, ובדרך הארוכה הסתובבו סוכני 
לוינשטיין זצ"ל רבי יחזקאל  המשגיח לעומת כולם,הממשל ופקידי המשטרה.

ים הנוראים. פעם אחת עצמו תמיד הלך בדרך הקצרה ולא חשש כלל מהכלב
ליווה אותו בחור וכשהתקרבו למקום בו שהו הכלבים נתקף הבחור בפחד 

מרן המשגיח מצמית: ״געוואלד! יש כאן כלבים טורפים!!!״ זעק בבהלת מוות.
רבי יחזקאל אמר לו: ״תתפוס בחליפה שלי, ולא יאונה לך כל רע״, וכך היה. 

התלמיד הזה התגורר בסוף ם.הכלבים עמדו בשקט כאילו איש לא עובר ליד
ימיו בארץ ישראל, בתל אביב. ואת הסיפור הזה שמעתי מפי אחד שהוא עצמו 
נסע אליו לשמוע את העובדה המופלאה הזו, כיצד החזיק בחליפה של המשגיח 

 )"ראובן ייח"(וכל כלבי הטרף לא חרצו את לשונם, פשוטו כמשמעו. 
 

זילברשטיין שליט״א: זכורני מעשה שאירע בתקופת לימוד״ בישיבת  יסיפר הגר"
סלבודקא. על דלת ביתו של מרן החזון איש זצ״ל התדפק יהודי שפוף שנראה 

הוא סיפר למרן זצ״ל שלפני כמה ימים לא חש בטוב, היה שעולמו חשך בעדו.
עד שאולץ להתאשפז בבית חולים. לאחר סדרת בדיקות גילו הרופאים זיהום 

האיש פרץ בבכי נסער, ימים לחיות... 4 בצער שנותרו לו רק הודיעובגופו, ו
והחזון איש הרגיעו וליטפו בחיבה. תוך כדי כך פתח לפניו חומש בראשית, 

לה: ״הנה, תראה מה ברא השי״ת ביום הראשון״, והחל לפרט בפניו ופנה לחו
את הדברים שנבראו ביום הראשון; "ותראה מה הספיק הקב״ה לעשות ביום 
השני לבריאת העולם״, ושוב קורא החזון איש את הפסוקים ומונה אחד לאחד 

ם ״נו, ואאת הדברים שנבראו ביום השני. וכך ביום השלישי, וכך ביום הרביעי.
בורא כל העולמות יכול היה בארבעה ימים לברוא כל כך הרבה דברים, האינך 

״שבתוך ארבעה ימים יכול הוא לברוא עבורך  - אמר החזון איש -מאמין״ 
החזון איש עודד תרופה שתשקם את גופך ותהפוך אותך לאדם בריא לחלוטין?!״

רפאו את החולה שיתפלל על עצמו ויפיל תחינה ובקשה לפני בוראו שי
מהזיהום, ״וכיוון ששערי תפילה לא ננעלו, בוודאי לא בפני תפילת החולה, 

הדברים יצאו מפיו שהיא תפילה בעת צרה, תיוושע גם אתה בישועת עולמים".
של מרן זצ״ל, ועיניו של היהודי אורו. בימים הבאים הוא הרבה להתפלל לפני 

של ממש, ובדיוק השי״ת, ומאחר שהדברים יצאו מפי קודשו, אירע לו נס 

חולה זה היה בין  ,באותם ימים הובאה ארצה מחו״ל תרופה חדשה נגד זיהום
 הראשונים שעליהם נוסתה התרופה, ובחסדי שמים בתוך זמן קצר הבריא 

 ברכי נפשי)(

 

                    לקט פירושים על פרשת השבוע                
יְנָחס ן ּפִ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יב ַהּכֵֹהן ֹרןַאהֲ  ּבֶ  מבזים השבטים שהיו לפי" ֲחָמִתי ֶאת ֵהׁשִ
 נשיא והרג עבודה זרהל עגלים אמו אבי שפיטם זה פוטי בן הראיתם אותו
 יתכן איך, להבין צריך) רש״י(אהרן״ אחר ויחסו הכתוב בא לפיכך מישראל שבט

 וארבע עשרים מתו בה נוראה פהימג היתה הלא, פנחס את ביזו שהשבטים
 חמתו את שהשיב בו מעיד והקב״ה, המגיפה את עצר שהוא בחוש וראו אלף

 ראיה בזה האין, שלום ברית בשכרה וקיבל המגיפה את שעצר זה ושהוא
 יש צורךמה, מזוככים טהורים ממניעים ונובע לשמה זה מעשה שהיה מספקת
 ממה ידונו, נס על אותו להעלות שבמקום יתכן ואיך אהרן אחר ליחסו עדיין
 מסוגל שהאדם, הנפש כוחות נוראות, לראות ניתן מכאן?מעשהו נבע בדיוק
 דברים למצוא יצליח, טובה לו להכיר ובמקום ממישהו גדולה כה טובה לקבל

 טוהר על עצמו מהקב״ה עדות יקבל אם גם, כך על ולבזותו במעשהו צדדיים
 ברורה עדות חייבים מלבם להוציא וכדי, מספיק זה יהיה לא פנחס של מעשיו

ן ן ֶאְלָעָזר ּבֶ  התורה) קול - עליון לתתך(                                        ַהּכֵֹהן ֹרןַאהֲ  ּבֶ
 

ִריִתי ֶאת לוֹ  ֹנֵתן ִהְנִני ֱאֹמר ָלֵכן לֹום ּבְ  שכרו שיטול הוא בדין הקב״ה אמר :ׁשָ
 מיישב? בדין שלא חשב מישהו וכי, שכרו שיטול ״בדין״ מהו). רבה מדרש(

 בכל ה׳ העובד הצדיק היינו. מצוה״ מצוה ״שכר: חז״ל אמרו: סופר החתם
 השי״ת שייזכהו ותקוותו רצונו כל אלא, וגמול שכר לשום מתאווה אינו, לבבו
 הוא מקבל שהרי, ליכא עלמא בהאי מצוה שכר לכן. כזו מצוה עוד לפניו ויזמן
 לידו שתבוא ביקש לא בוודאי פנחס אבל. נוספת מצוה בקיום - שכרו את

 שייךלא כן אם. כזה חמור חטא בישראל שבט נשיא שוב שיחטא, כזו מצוה
 ...שכרו שיטול הוא בדין - לכן מצוה״ מצוה ״שכר כאן

 
ִריִתי ֶאת לוֹ  ֹנֵתן ִהְנִני ֱאֹמר ָלֵכן לֹום ּבְ  כדי חייו את סיכן שפינחס כתוב במדרש:ׁשָ

י שכרו שיטול הוא בדין ה"הקב אמר. ברבים' ה שם את לקדש ְנּנִ ת לוֹ  ֹנֵתן וּהִ  ּאֶ
י יּתִ  מדוע כ"א'. ה מצוות על שכר מקבלים לא הזה שבעולם ידוע. ָשלֹום בּרִ
 נער: משל פי על מדובנא המגיד מבאר? מיוחדת לברכה שזכה פינחס שונה
 שולחנו על אוכל היה לעבודתו ובתמורה, אחד עשיר של בביתו משרת היה אחד
. ובמשתה בשמחה כולם לב כטוב פורים סעודת באמצע היום ויהי. העשיר של

 סחורה לקנות וביקש סוחר הגיע. טוב בכל הערוך השולחן על מסובים וכולם
 עיניך הרי כי למחרת שיבוא הסוחר את דחה העשיר כמובן.העשיר של מחנותו
 אשרכל לך ואתן מחר שוב. להפסיק יכול ואיני, והסעודה השמחה את רואות
 החנות את לו ואפתח ארוץ אני לעשיר ואמר שיחם את הנער שמע. תחפוץ
: הנער ענה? דחוף מה!? הסעודה באמצע: העשיר שאל. מבוקשו את לו ואתן
 העשיר שאל היום למחרת. ועשה אמר. ואשוב אלך עין כהרף, הסוחר על חבל
: והשיב הנער התפלא? השנים כל אצלי עבודתך בעבור לך מגיע כמה: הנער את
 סיכמנו כך, כן אכן: העשיר אמר. שולחנך על אוכל עבודתי שבעד סיכמנו הלא

 ראיתי כעת אולם. משכורתך תמורת אכילתך עליך שחביבה חשבתי כי, בתחילה
 את שעזבת עד, עמי ולהיטיב לי לעזור רצונך אלא, לך חשוב כה אינו שהאוכל
 המגיד אומר והנמשל. ממש של משכורת שתקבל הראוי מן כן אם. הסעודה
 מימי רגע כל עמו שעושה תגמוליו כל על העולם לבורא להשיב יכול האדם מה: מדובנא

 שומר שאדם ואפילו. המרובים חסדיו על ה"להקב טובה לגמול בכוחו אין כמובן. חייו
 בפרט. הימנה גדולה שאין במתנה חייו את מקבל הרי, כראוי מצוותיה כל ומקיים תורה
 על למות נפשו וחרף חייו את סיכן פינחס אולם. מתכונתו על והעושר הבריאות אם

 ה"הקב אמר לכך'. ה את לקדש כדי למאומה נחשבים לא שחייו גילה כן אם'. ה קדושת
 . מצוותיו על שיקבל ממה אחר שכר, שכרו שיטול הוא בדין

 
ן נֹות ּכֵ ן ָנֹתן ּדְֹברֹת ְצָלְפָחד ּבְ ּתֵ תֹוךְ  ַנֲחָלה ֲאֻחזַּת ָלֶהם ּתִ  ראיתי:ֲאִביֶהם ֲאֵחי ּבְ

 שלאהיו צדקניות צלפחד שבנות) ב, קיט( ב"בב שאמרו זה צחות בדרך לפרש
 ם"הרשב כ"כמוש שנה מארבעים פחות נשאו לא לכן להם להגון אלא נישאו

 ארבעים תוך הגון מצאו לא וכי ויש לשאול, להן להגון מצפות שהיו שם
 ובנות ,ממון. ב יחוס. א דברים' ב דרוש טוב שידוך לעשות שכדי ואפשר.?שנה

 להם היה שלא,ממון ולא יחוס להם היה לא, להן היה החסרונות' ב צלפחד
 שישא הגון להם מצאו לא כ"א, שבת שחילל אביהם על ריננו וגם ירושה
 וגם,ממון להם והיה, הנחלה קיבלו שאז שנה ארבעים עד המתינו הם אלא.אותם
 יכלו ממילא,נתכווין שמים לשם שאביהם התגלה שהרי יחוס בעלי אז נעשו

 )הידיעות אוצר.(להגון להנשא

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                      

 בס"ד  
 פינחס

 192מספר  -גליון   

ו"הישושנהבןדודלרפואת



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                             

 (מעיין החכמה) .ההרגל יעוור עיני חכמיםם                                                
 )הפניני ידעיה ר׳( .בביקורת הרבה - שישנאוך תרצה אם                      

 (רבינו בחיי).ענוה פירושה ביישן וסבלן מכבד הבריות ומדבר בטובתם        

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 פנחס של הקנאות מעשה מובא, בתורה,רבי יואל מסאטמר  זי"ע אמר פעם 

. פנחס פרשת בתחילת מובא קיבל שפנחס השכר ואילו. בלק פרשת בסוף
 במשך ממתינים, קנאות מעשה על שכר שנותנים לפני: יואל רבי ביאר? מדוע
 .שמים לשם נעשה אכן שזה לבדוק כדי שבוע

 
 
 

ֶטיָך  :טעם למה תקנו לומר אלו ג׳ פסוקים בשבת ּפָ ַהְרֵרי ֵאל, ִמׁשְ ִצְדָקתָך ּכְ
יַע ה': ְוִצְדָקתָך ֱאלֹ  ה. ָאָדם וְּבֵהָמה תֹוׁשִ הֹום ַרּבָ יָת וקּתְ ר ָעׂשִ ים ַעד ָמרֹום, ֲאׁשֶ

(בנוסח אשכנז  ים, ִמי ָכמֹוָך: ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם, ְותֹוָרתָך ֱאֶמתקְגֹדלֹות. ֱאלֹ
ִצְדָקתָך  ...יםוקְוִצְדָקתָך ֱאלֹ ...ְדָקְתָך ֶצֶדק: צִ סדר הפסוקים שאומרים הוא קודם

ַהְרֵרי דוק הדין. ילפי שנתנה תורה בשבת קבעו אלו ג׳ פסוקים של צ ...)ּכְ
בראשון יש עשרה תיבות כנגד עשרת הדברות ובשני ארבעים אותיות כנגד 
ארבעים ימים שעמד משה בהר לקבל הלוחות. ובשלישי ה׳ תיבות כנגד 

תורה ע״כ. ונהגו לומר אלה ג׳ פסוקים לפי שהם מעין צדוק חמשה חומשי 
הדין ואומר אותם בשעת המנחה לכבוד משה רבינו ע״ה שנפטר בשעת 

 )ה״ר נתן (כל בו בשם.המנחה

  
 

  אני ,לגוי היותה למאז נהייתה לא כמוהו אשר הזה הנורא החורבן לאחר והנה
 לערך האש מכבשונות שנשארו לקוטי בתר לקוטי שנתלקטו עיני ראו הגבר
 כח בלי ,ואם אב מבלי יתומים ,רעב נפוחי ,6-20 בגיל צעירים מאות  חמש
 לא ״עקאי״ בכפר והושיבום ,לצרפת לאומי ארגון ידי על והובאו  ,וגשמי רוחני
 והחליטו גורלינו בשביל שדאגו ,והשומרים הפקידים מן שם היו  .מפאריז רחוק
 להם פשוט היה לזה והאופן ,עלינו שעברו כאלו צרות לעולם  מאתנו לחסל

 ישתו שלא שיטתם ונימוק ,מכולנו ישראל שם להשתכח עכו״ם  ניירות להמציא
 הכלל מן יוצא בלי כאחד כולם אשר יסופר כי יאומן ולא .התרעלה  מכוס עוד
 שאין דבר זה ובאמת ,לקיימו שלא שכן וכל כאלו מדברים  לשמוע אף רצו לא

 אשר בית אין ,ודווים סחופים היו ישראל שבני בזמן ,הטבע דרך פי על להבינו
 ,במשפחה ושנים בעיר אחד אפילו נשאר ולא ,רבים  אנשים ממנו נפקד לא

 והיה ,וההריגה המלחמה בימי הרדיפות באמצע נולדו  מהם כמה רכים והילדים
 ובמסירת בתוקף התנגדו כולם זאת כל עם ,לגמרי מהם רחוק והדת יהדות עניני
 אל אבא עד בעיני הוא עמל זאת לדעת ואחשבה .הזו ההצעה נגד נפשם

 ומה .ישקר לא ישראל נצח אמרו עליה אשר יעקב זרע בלב הנפלאה הנקודה
 לישראל שנעשה גדול הכי שהנס שכתב ז״ל הרמב״ן הגדול רבינו דברי צדקו
 הכרח מיני בכל אותם מכריחין העכו״ם בין בגלות שנה אלפים לאחר אשר הוא
 אלקים המירו ולא בגוים נתערבו לא הכי ואפילו ,ביניהם להתערב ונפש בגוף
  . וקיימים חיים עדיין והם בעולם דבר שום עבור ,אחרת אז זו בצורה חיים

 )בעל שו"ת משנה הלכותזצ"ל ר מנשה קליין הג", (פירסומי ניסא
 

 
 

  ?שבת שיהיה אסור לקנות דגים לכבוד יתכן איך שאלה:
אם מוכרי הדגים מייקרין השער נכון לתקן שלא יקנו דגים איזה  תשובה:

והנה בבה"ט הביא דלא יעשו תקנה רק אם [שבתות עד שיעמוד השער על מקומו 

דם אבל בא"ר ובפמ"ג כתבו דאף פחות והוסיפו המקח יתר על שליש מכמו שהיה מק

 ) ברורה סימן רמ"במשנה ( .]משליש יוקר יש לעשות תקנה משום עניים
 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

אִתי ַקּנֹא ַויֹּאֶמר  לאחר ישראל לארץ ל"זצ מטשעבין הגאון שהגיע בעת': לד ִקּנֵ
 דארעא מרא אצל נימוסין ביקור לבקר בא, סיביר במעמקי וגלות סבל שנות

 נוכח להיות זכיתי. ל"זצ דושינסקיא צבי יוסף רבי צ"הגה ורבי מורי, דישראל
 לשמוע היה נעים ומה, המראה היה נהדר מה. העולם גדולי שני שנפגשו בעת
 צ"הרי סיפר הדברים בין. מצדיקים ועובדות תורה בדברי שיחתם את

 והמעטירה הגדולה העיר קראקא בעיר: סיפר וכה, פלא מעשה דושינסקיא
 את ולהנהיג הקהילות לכל הראשי כרב לשמש קומה שיעור בעל אדם חיפשו
 של שמות להציע כדי אירופה קצוות מכל הגיעו ושתדלנים שליחים, העיר
 היה הנוהג הנכבדה המשרה את למלא הראויים ומפורסמים גדולים רבנים
 היו, ומכובדת רצינית כהצעה הקהילה לראשי נראית שהיתה הצעה שבכל

 דרשה מוסרהיה השבת במשך. בעיר לשבות המדובר הרב את מזמינים
. בענין ודנים הקהילה פרנסי יושבים היו השבת ולאחר, ואגדה בהלכה מרכזית
 בגלל, פנים בבושת ויצאו לקראקא רבנים באו הזמן במשך, עקא דא אמנם
 שהרב שבשעה מנהג להם שעשו, תריסין ובעלי צורבים אברכים חבורת
 בשאלות אותו" מתקיפים" היו - הקהל בפני מחידושיו דורש היה האורח
 שבאמצע קרה פעם ולא, חידושיו את לסתור הצליחו חריפותם ובגודל, וקושיות
 נפש במפח יורד והיה, הקושיות מרוב מתבלבל הנכבד האורח היה הדרשה
 באחד והנה.רבנים להרבה נפש ועגמת לצער גרם הזה הרע המנהג. מהבמה
 סופר שמעון רבי הגאון של העיר בשערי הופעתו על הבשורה הגיעה הימים

 שבת יוםבהגיע. המרכזי הכנסת בבית הקרובה בשבת לדרוש שעומד ל"זצ
 שר שלבנו, הנודע הגאון את לראות קראקא מתושבי אלפים ובאו התקבצו
 חבורת על מראש אותו עדכנו הרב מקורבי. ע"זי סופר החתם רבינו התורה

 בחבורת הכנסת בית בפינת הבחין לדרוש סופר שמעון רבי כשעלה, הלומדים
 לדרוש שאתחיל לפני: ואמר פתח והוא", שרוולים הפשילו" שכבר האברכים

 ק"הגה מורי אבי אצל שהתרחש סיפור לכם לספר ברצוני, ואגדה הלכה בעניני
 של כהונתו מקום, פרשבורג בעיר.למעשה עד הייתי ואני, ע"זי סופר החתם
 אבי. באטליזו טריפה בשר המוכר הקצבים אחד על רעה שמועה הגיעה, אבי
 לקצב בא השליח, לרב לבוא ויזמינו לקצב שילך הדין בית שליח את שלח
 לו שאין לאבי להשיב לשליח אמר, רבה כי בחוצפתו, הקצב. דברו את ואמר
 וכשבא, לבוא ולהזמינו לקצב שוב לחזור מהשליח ביקש אבי. רבנים עם עסק
 ללכת מהשליח ביקש אבי. עוד אליו יבוא לבל השליח את הקצב הזהיר - אליו
 השליח את מרחוק הקצב כשראה, תורה לדין ולהזמינו שלישית פעם הקצב אל
, ומוכה חבולאבי לבית חזר השליח. מכותיו את בו והפליא לקראתו יצא -

ם" לימסר הוא. לקצב ללכת ממני וביקש לי קרא - אבי זאת כשראה ", ׁשֵ
. אבי כמצוות הלכתי.השם את תאמר – להכותך ירצה הקצב אם: ואמר

. להכותני וביקש בזעם הקצב נמלא- אבא דברי את ומסרתי לחנות וכשהגעתי
 לכיוון שמעון רבי פנה כאן...כלום מהקצב נותר ולא, השם את מיד אמרתי

 לשם, לטובה כוונתכם אם. אצלי נשאר שהשם לכם דעו: ואמר, האברכים
 אין אם אבל.סותר וזה בונה זה, תורה של דרכה היא כך! תבורכו, שמים

 אותם, הכנסת בבית המולה נשמעה מיד... והשמרו הזהרו – לטובה כוונתכם
  ..נפשם על ונסו מהחלונות קפצו האברכים

 )ל"זצ גרוסמן ישראל' ר צ"להגה ישראל לב(

 

ל"זצמטשעביןןעע
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ל
ֵמי ְתּגָ  ָתאאָתאיְ רראוֵמ גמִמּפִ

ויֹאמר "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "מפי כתבםם"

  "ענין של טעםם"

"מהגאוןשהגיעבעת':לדִתי "תת"ת"פרפראות"

משליש

תאתאאאתתירררראאאאאואוממיגגממּגג
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"בכל דור ודור נמצאים בחינת מקנאי ה' צבאות, שהם בחינת פנחס, שבאים ללחום מלחמת ה' כל אחד כפי בחינתו, כי אין שום אדם חופשי ממלחמה זאת, כי 
רק בשביל זה בא לעולם" (ליקו"ה ברכת השחר ה, צג).

צריך  הוא  רואה  שהוא  דבר  כל  ורגע.  רגע  בכל  ה'  את  לראות  צריך  אדם 
הרבה  עובר  אדם  ה'.  הכל  זה  יודע  הוא  לו,  שקורה  דבר  כל  ה'.  שזה  לראות 
קם  אדם  אותו.  משתק  כזה  מעבר  כל  ויום.  יום  בכל  שלו,  בחיים  מעברים 
וזה  התפילה  את  מסיימים  כמעט  שכבר  החברים  כל  את  רואה  מאוחר, 
משתק אותו. אדם צריך כל הזמן להגדיל את הבהירות באמונה. הוא לא צריך 
להתבלבל ממה שעובר עליו, זה חייב לעבור, זה הכל בהשגחה פרטית, אבל 
הוא צריך לדעת שהמבחן האמיתי שלו זה כמה הוא בורח לה', כמה הוא זוכר 

את ה', כמה הוא הוא פונה אל ה'.

צריך להיזהר לא ליפול מכל מה שעובר עלינו, לא ליפול לבלבולים, לדאגות, 
למחשבות לא טובות, לא ליפול לעצבות, לשנאה, לקנאה, לא ליפול מכל מיני 
דברים כאלה שאנחנו רואים שהם מפילים אותנו, מורידים אותנו. ממשיכים 
הלאה, הולכים רק קדימה. לאן הולכים? להלמעלה מהזמן, הלמעלה מהמקום, 
הלמעלה  המוחין,  מקטנות  הלמעלה  מהצמצום,  הלמעלה  מהגבול,  הלמעלה 
פה  הכל  שבעצם  ההסתכלות  לקראת  הולכים  אדם.  הבן  של  הנמוך  מהשכל 
לא  אני  אם  ה'.  את  קצת  פה  להרגיש  מאשר  חוץ  בעולם,  פה  כלום  אין  הבל, 
להרגיש  רוצה  אני  מה'  לבקש  וללכת  לבכות  צריך  אני  אז  ה'  את  פה  מרגיש 
אותך. ה' תעזור לי לזכור שכל מה שקורה לי, כל מה שעובר עלי, כל קושי, כל 

מיצר, כל בעיה זה ככה בדיוק אתה רוצה שאני אעבוד אותך.

את  הזמן.  לתוך  הזמן  מן  הלמעלה  את  שנכניס  קצת,  שנתרומם  רוצה  ה' 
המוח לתוך הלב. במוח אנחנו יכולים לתת הרצאות נפלאות, שעורים נפלאים, 
יכולים לתת דרשות, לחזק את השכנים, לחזק את הילדים, לחנך את בני הזוג, 
שלנו,  הנסיון  שזה  ברגע  אך  מצויין.  מבינים  אנחנו  מחנכים,  אנחנו  כולם  את 
אנחנו שוכחים הכל. יש לו לבן אדם המון שכל, והמון עצות לתת לכולם, והמון 

ֵעהּו" ָרֶכיָך דָּ ָכל דְּ "בְּ

אדם צריך כל הזמן לחזק את החיבור שלו אל ה'. "בכל דרכיך דעהו". לא 

רק לזכור את ה', דעהו זה חיבור, ידיעה זה נקרא ייחוד, להיות מחוברים אל 

ה' ממש.

היצר הרע נלחם בכל כוחו להפריע לחיבור הזה ולכן המלחמה שלנו ביצר 

כי  תפילות  סוף  אין  זה  על  צריך  אדם  בחיים.  גדולה  הכי  המלחמה  היא  הרע 

בלי ה' אין לו סיכוי. אדם רואה שהיצר הרע לוקח את התענוג של החיים שלו, 

עד  עולם,  של  ריבונו  לה',  להתחנן  לה',  לצעוק  צריך  הוא  בה',  הדבקות  את 

מתי נרוץ אחרי תאוות חולפות ונוותר על תענוג נצחי? מתי נזכה להיות כמו 

הצדיקים, שליבם ברשותם, ונפסיק להיות כמו הרשעים, שהם ברשות ליבם? 

מתי נזכה לכאלה רצונות חזקים אליך אבא, שיתגברו על כל הרצונות האחרים 

העולמות,  משני  להינות  אפשר  שאי  סוף  סוף  נבין  מתי  בינינו?  שמפרידים 

אלה  ה'  וקירבת  קדושה  של  שחיים  נבין  מתי  זה!  או  זה  או  להחליט:  שצריך 

החיים האמיתיים! שכל השאר זה שקר! זה דמיון!

שבט  נשיא  והרג  קם  הוא  שעשה.  מה  לעשות  מוכרח  היה  לא  פנחס 

מישראל וסיכן כך את חייו כי היה שם שבט שלם שזמרי היה נשיאם ומי יודע 

טהורה,  היתה  שלו  והקנאות  לה'  קינא  פנחס  אך  לו.  לעשות  יכולים  היו  מה 

מטבעו,  אכזר  היה  לא  הוא  לעצמו.  משהו  לקבל  רצון  או  אינטרס  שום  ללא 

מלא  היה  הוא  לעצמו,  דין  תמיד  ועושה  קטן  דבר  כל  על  וכועס  שזועם  אחד 

אהבת הבריות, אוהב שלום ורודף שלום. הצדיק הזה כבש את תכונות הנפש 

הוא  לה'.  לעשות  עת  אז  היתה  כי  והיסוסיו  קשייו  על  התגבר  שלו,  העדינות 

עשה מעשה גבורה נגד טבעו, הכל לשם שמים.

בס"ד

שבת קודש   כא' תמוז, תשע"ז
פרשת פנחס

ֵני ִישְָׂרֵאל". (כה, יא) יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל בְּ ֵהן ֵהשִׁ ן ַאֲהרֹן ַהכֹּ ן ֶאְלָעָזר בֶּ יְנָחס בֶּ "פִּ

גיליון מס. 586

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, נהוראי בן יעל פאני, 

אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, שי שרגא בן אסתר, אייל בן יעל  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, שלמה שלומי 
בן אילנה נאוה, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, דייזי בת 
עמומה, יוסף יצחק בן יחיאל, חי חיים בן אסתר, משה 

מוסא בן דוד וסיניה 
ת.נ.צ.ב.ה
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מופלאה, עד שהתלמידים ירדו כבר לסוף דעתו של רבם, והבינו שיש בכוחה 
של תמימות כזו לשבור רקיעים.

פנחס הוא סמל לקנאות על קדושת עם ישראל. הוא קם והרג נשיא שבט 
מישראל כי הבין שאם אין קדושה בישראל, אז אין חיבור עם השם.

וגם  בעצמו  מרוכז  פחות  הוא  ה',  אל  מתקרב  כשהוא  מתקדש,  כשאדם 
פחות מרוכז בעניינים הגשמיים. הוא מבין שהחלק הרוחני זה החלק העיקרי, 
שהוא השורש של כל הדברים, ואם הוא יהיה בסדר בחלק הרוחני, אז ממילא 
יהיה לו גם טוב בגשמיות. ככל שאדם מתקדש, ככל שהוא מתקרב אל ה' הוא 
לא חושב רק על עצמו. הוא מחובר לעם ישראל. הוא מתפלל על עם ישראל. 
התורה  אהבת  ה',  אהבת  מעצמו.  לו  איכפת  מאשר  יותר  מהשני  לו  איכפת 

ואהבת ישראל אצלו זה דבר אחד, זה שלמות.

אדם, קשה לו הרבה פעמים לסבול אחרים.  ואחרים זה כולל את כולם, הבן 
זוג, הילדים, השכנים, המחותנים, כולם. אתה כן יכול לסבול אותם, אתה לא 
יכול לסבול אותם, זה הניסיון שלך. זה איפה ששמו אותך. אתה צריך ללמוד 
מספרת  הקדושה  התורה  אנשים.  לאהוב  ללמוד  צריך  אתה  פנים.  להאיר 
בפרשת השבוע איך הקב"ה אומר למשה לסמוך ידו על יהושוע ולהאציל עליו 
יפה  בעין  ידיים.  שתי  אלא  שנצטווה,  כפי  אחת  יד  לא  סמך  משה  מחוכמתו. 

יותר ויותר ממה שנצטווה.

טובה,  למחשבה  רעה  ממחשבה  לברוח  הזה,  בעולם  שלנו  העבודה  כל 
ללמד כף זכות. לחפש נקודה טובה. לשמור על הכבוד של השני. 

בכל ימות השנה כמעט שלא כלתה רגל בני אדם מביתו של רבי יוסף חיים 
זוננפלד גאב"ד ירושלים, שהיה נושא בעול הכלל והפרט. על אחת כמה וכמה 
בימי חול המועד המה ביתו ממבקרים וממקבלי פני הרב ברגל. וקרה מקרה 
ביום מועד אחד, שכל פעם שנכנס אחד המבקרים, היה ר' יוסף חיים מקבלו 
בודאי  "אדוני  מוזר:  משפט  בהוסיפו  יו"ט"  "גוט  ומשיבו  יפות  פנים  בסבר 
מחסה"  "בתי  בשכונת  דר  היה  (הרב  לשם"  עתה  הולך  או  המערבי  מהכותל  חוזר 
סמוך לכותל המערבי). מכיון שאותו משפט חזר ונשנה כלפי כל אחד מהמבקרים, 

עורר הדבר תמיהה. משעזב אחרון המבקרים את הבית הסביר רבינו את פשר 
גאב"ד  קלצקין  אליהו  רבי  מקודם  ישב  ידי  שעל  ראיתם  הלוא  התנהגותו: 
אותו  של  כבודו  דקה  פנימית  בהרגשה  יפגע  שמא  איפוא,  חששתי  לובלין, 
ולהבליט,  להדגיש  השתדלתי  לזאת  אי  בחג.  אלי  המבקרים  ריבוי  בשל  גאון 
שבעצם כל אותם מבקרים הולכים או חוזרים מהכותל המערבי, אלא שאגב 

אורחא הם נכנסים גם אלי. (האיש על החומה ח"ב, פרק י)

ולפני הכל צריך להתחזק ביראת שמים. איך אדם יעצור את ליבו מלחטוא? 
כ').  (שמות  תחטאו"  לבלתי  פניכם  על  יראתו  תהיה  "בעבור  ה',  יראת  עם  רק 
הרבה  בו  שיש  בדור  חיים  אנחנו  החטא.  מפני  האדם  על  שומרת  היראה  רק 
נסיונות, הרבה פיתויים, ואף אחד לא יכול לעמוד ולהחזיק את האדם שלא 
יפול אלא רק דבר אחד בעולם - היראת שמים שלנו. כי אם אין יראת שמים 
ביותר  הנוראיים  למקומות  ונופלים  שרוצים  מה  עושים  אז  מה'  פוחדים  ולא 

רחמנא ליצלן.

כל אדם, יש לו פחדים, מה יהיה עם הילדים, מה יהיה עם הפרנסה, יש לו 
פחד מגנבים, כל מיני פחדים יש לו אך אם אדם פוחד מה', אז הוא כבר לא 
שרוצה  שמי  מוהר"ן  בליקוטי  ט"ו  בתורה  מביא  רבנו  אחר.  דבר  משום  פוחד 
לטעום טעם אור הגנוז, צריך להגיע לכך שיש לו רק יראת השם. שיחשוב, ה' 
רואה אותי, איך אני מתנהג, איך אני מדבר, אפילו איך אני חושב. על ידי זה 
הוא מתחיל לפחד מה' ומבטל מעליו את כל הפחדים האחרים. אם לא, הוא 
כל היום מחפש, מה יעשו לי, מה יגידו לי, מה יגידו עלי, מה יחשבו עלי, איזה 
ביקורת ימתחו עלי, הפחד זה רגש טבעי שיש לכל אדם, הוא מגיע מהנשמה 

חכמה והמון דרשות, אבל בעצם לראות מה קורה איתו, עם עצמו, איפה הוא 
כלי  נהיה  כולו  איך  כלומר  ללב,  נכנס  המוח  איך  הזאת,  התמונה  בתוך  נמצא 

בעבודת ה', זה כבר הרבה יותר קשה.

אי אפשר לדעת את ה' אלא מתוך שפלות וענווה. פנחס הוא אמנם גיבור 
נאמן  הכלים.  אל  ונחבא  צנוע  נוסף.  גיבור  פה  מסתתר  אך  השבוע  פרשת 

ומסור. דבוק ברבו עד הקצה האחרון. יהושוע בן נון.

שנחשבו  נשיאים  היו  ישראל,  בעם  ביותר  הגדול  היה  לא  נון  בן  יהושוע 
גדולים ממנו. אך הוא האיש שנבחר למלא את מקום משה רבינו. בזכות מה? 
בזכות הענוה והשפלות שלו. הוא לא זז מילימטר מרבו. הוא לקח את כל מה 
שאפשר לקחת מהצדיק, בתמימות ובפשיטות, לא סר מדבריו ימין ושמאל. 
כמו רבי נתן שזרק את כל השכל שהיה לו לפני שהכיר את רבינו הקדוש ומה 
שלמד,  מה  כל   , ששמע  מה  וכל  מרבינו.  שספג  מה  רק  זה  מעכשיו  לו  שהיה 

התחנן בדמעות לפני בורא עולם שיזכה גם לקיים.

חסידים מספרים על הרב הקדוש רבי נפתלי מרופשיץ שהיה מהלך אחרי 
את  מנער  היה  החוזה  וכאשר  'תשליך',  אמירת  בשעת  מלובלין  החוזה  רבו 
שהשליך  העבירות  את  כביכול  ומלקט  מתכופף  נפתלי  רבי  היה  בגדיו,  שולי 

רבו. "העבירות של רבי - מצוות הן עבורי" נוהג היה להסביר.

אצל ענוותן, קצת זה גם כן טוב. ה' שמח עם כל דבר קטן שאנחנו עושים. 
הוא רק רוצה משהו קטן מאיתנו. ואחר כך הוא רוצה עוד משהו קטן, ואחר 
סור  זה  החיים  כל  מתקדמים.  אנחנו  וככה  קטן,  משהו  עוד  רוצה  הוא  כך 
מהדברים  לברוח  הזמן.  כל  האדם  של  העבודה  בעצם  זאת  טוב.  ועשה  מרע 
הדברים  עם  שמח  ה'  ואם  הנפלאים.  הטובים,  לדברים  ולהיכנס  טובים  הלא 

הקטנים האלה שאנחנו זוכים לעשות, אז גם אנחנו צריכים לשמוח בהם.

החיבור הכי חזק אל ה', זה חיבור של תמימות ופשיטות. כל מה שקשור 
שקובע  הקטן,  היהודי  הקב"ה.  אצל  מיוחד  חן  לו  יש  ותמימות,  פשטות  עם 
אל  שפונה  ומידותיו,  מעשיו  את  לזכך  כדי  שעמל  ותפילה,  לתורה  עצמו 
הקב"ה במילים פשוטות, תמימות וכנות, שמקבל את נסיונות החיים באהבה 
ובאמונה, שמאמין שכל מה שהתורה אומרת לנו זה אמת וככה צריך לחיות 
והוא לא מחפש תירוצים למה זה אמנם אמת, אבל במקרה שלו זה בכל זאת 

שונה, יהודי כזה זה הקישוט שעימו מתקשטים למעלה. 

הבעש"ט גילה פעם באוזני תלמידיו שבכפר אחד יש יהודי שכוח התפילה 
שלו שובר רקיעים. הלכו התלמידים לכפר ההוא, ומשגילו את היהודי ההוא 
להאמין  יכלו  שלא  עד  פשוט,  כ"כ  היה  מראהו  עיניהם.  למראה  האמינו  לא 
שאולי  לעצמם,  התלמידים  חשבו  רבם.  התכוון  שאליו  האדם  הוא  שהוא 
והמתינו  בקרבו,  השוכנות  הגדולה  הרוח  את  מסגירה  אינה  הפשוטה  דמותו 
לזמן התפילה בביהכנ"ס הקטן של הכפר. אולם מה גדלה תדהמתם כשעקבו 
את  האיש  לוקח  להתפלל,  החל  שהציבור  בעת  והנה  התפילה,  בזמן  אחריו 
הסידור בידיו, ומוציא מפיו קולות של חיות בתחילה קול של תרנגול ואח"כ 
ומיד  פליאה,  מרוב  נפשם  את  התלמידים  ידעו  לא  הלאה.  וכן  פרה  של  קול 
המוזרה  התפילה  פשר  ומה  מעשיו  מה  ושאלוהו  אליו  ניגשו  התפילה  לאחר 
שלו. השיב להם הכפרי: מעט ורעים היו שנות חיי עד כה. אמי נפטרה בלידתי 
ואחר כך נפטר אבי, אני גדלתי כל שנותי בכפר בין הפרות והתרנגולים ואיש 
שמתפללים,  יהודים  כמה  יש  שלי  שבכפר  כיון  וכתוב.  קרוא  אותי  לימד  לא 
ותמיד קנאתי בהם על שהם מסוגלים להתפלל מתוך הסידור, החלטתי יום 
אחד שגם אני אעמוד בתפילה לפני ה' אולם מכיון שאינני יודע לקרוא מתוך 
הסידור, הרי כשאני מגיע לבית הכנסת, אני צועק את קריאת התרנגול, ואח"כ 
מוציא מפי קולותיה של הפרה הגועה, ובשעה זו אני מתפלל לה' שיושיע את 
כה  בתמימות  הכפרי  של  מפיו  יצאו  הדברים  היסורים.  מן  אותו  ויגאל  עמו 
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שהאדם  וזה  כבודו,  הארץ  כל  שמלוא  ה',  פחד  את  ה',  אימת  את  שמרגישה 
מפחד מאיזה דבר אחר, זה כי היראה מה' התלבשה על אותו דבר.

מן  כי  לדעת  צריך  אדם  באמונה.  להתחזק  הזמן  כל  זה  ה'  עם  להתחבר 
השמים מנסים אותו אם יהיה חזק באמונה פשוטה בה', ולכן שולחים לו תמיד 
ירידות ובלבולים וצרות והרפתקאות כאלו, לראות לאן הוא רץ. אשרי מי שלא 
מתבלבל ויודע באמונה פשוטה שכל מה שקורה זה ממנו יתברך. וזה טוב מה 
שנתאמץ  שנתאמץ.  רוצה  עולם  בורא  זה.  על  לעבוד  צריך  איתו.  עושה  שה' 
להאמין בו. שנתאמץ להאמין שהוא לא עושה לנו שום דבר רע בחיים. שככה 
פה  צריך  לנו.  שקרה  מה  אלינו  שלו  מהאהבה  שזה  אותנו.  אוהב  הוא  בדיוק 
הרבה מסירות נפש כי זה קשה, כי בעולם הזה זה חושך, לא רואים שזה טוב, 
צריכים להאמין שזה טוב. וזה עיקר האמונה, שכל מה שה' עושה, לטובה הוא 
עושה. זה הכי קשה לנו כי זה הדבר שהכי מתנגש עם השכל. כי אנחנו רואים 
את  נקדים  לא  ואם  קשים,  דברים  בעצמנו  ועוברים  קשים,  דברים  בחיים 

האמונה שהכל טוב ואין רע, אז אנחנו חלילה ניפול מהאמונה.

ומתי אדם יודע שהוא זכה לאמונה שלימה? כשהוא כל הזמן אומר תודה. 
זה  לו  שקורה  מה  שכל  באמונה  חי  הוא  לו.  שקורה  מה  בכל  המצבים.  בכל 
דברים  כשקורים  גם  באמונה.  להתחזק  הזמן  כל  צריך  לטובתו.  והכל  מהשם 

קשים. כמו בסיפור הבא:

סופו של ריקא

בכל ערב ראש השנה היא נזכרת במחזה המצמרר הזה. סצנה בלתי נשכחת 
שצרבה בליבה אמונה איתנה ונצחית שיש דין, יש דיין, ועל הכל יביא בחשבון. 
היום בריינה היא בת למעלה מ-90, עד מאה ועשרים שנה בבריאות איתנה. 
מאור עיניה אבד לה לפני עשרים שנה, אך מוחה והגיונות ליבה צלולים וזכים. 
אותם  ומספרת  העבר  מן  סיפורים  דולה  היא  מבוגרים,  אנשים  של  כטבעם 

לבנותיה, חברותיה ושכנותיה, אולי ייעשה בהם שימוש טוב בהווה ובעתיד.

תרצ"ד 1934. לר' יחיאל ריינהרץ היו בעיות פרנסה. למי אין. איך יוצאים 
מזה? הולכים לאדמו"ר. חנות המכולת שלו בוורשא פעם המתה קונים, אבל 
רגליהם.  מדירים  הקונים  בגרמניה,  לשלטון  הנאצים  עליית  בעקבות  עכשיו 
והאימה  הראווה,  חלון  זגוגיות  את  מנפצות  רעות  שידיים  פעמים  כמה  כבר 
שהולך  האמין  שמישהו  לא  צווחנית.  בהמייה  באוויר  לה  מרחפת  העמלקית 
לקרות פה אסון, אבל אם לא חנות מכולת, אז לפחות משענת פרנסה אחרת 
יפסוק  שהאדמו"ר  בטוחה  היתה  החרוצה,  אשתו  רבקה  חנה  עליה.  להישען 
לא לסגור את המכולת, סוף סוף עם כל הקשיים יחיאל מצליח להביא הביתה 
פת במלח, חריץ גבינה וחתיכת בשר לשבת. כן, היו פעם ימים דשנים יותר, 
אבל הנאצים, הנאצים עושים הכל כדי להתיש ולהחליש את היהודים, לא רק 
שמנצלים  פולניים,  אנטישמים  חסרים  ולא  השכנות,  במדינות  גם  בגרמניה, 
ירוקות  עיניים  שתי  בו  תקע  וזה  לאדמו"ר,  הקוויטל  את  הגיש  הוא  זאת. 
ומבריקות "ר' יחיאל, פרנסה אתה מבקש? חיים תבקש!" ר' יחיאל פער פיו... 
ולחש  השולחן  על  הקוויטל  את  הניח  האדמו"ר  חיים!"  השם,  ברוך  "חיים? 
לארץ  מיידית  ולנסוע  המכולת,  את  למכור  לך  ממליץ  אני  יחיאל,  לאוזנו: "ר' 
ישראל... בשקט... אל תספר לאף אחד חוץ מלאשתך, ובקש מן הילדים לא 
לדבר על כך. שם, בארץ הקודש חפש לך פרנסה ושלח מדי חודש כסף לרעייתך 
האדמו"ר  חכמים.  אמונת  אליך".  להצטרף  הם  גם  יוכלו  אשר  עד  ולילדים, 
אמר, "אז כנראה שהוא לא צופה לנו חיים קלים... בפולניה" הסביר ר' יחיאל 
לרעייתו. שעות לילה. יחיאל לגם מכוס התה הרותחת שהגישה לו חנה רבקה 
ושאל "נו, מה את אומרת?" "מה אני אומרת? אם יהודי שואל דעת תורה, אז 
שיעשה מה שהתורה מצווה עליו!" "רגע, אבל אני שאלתי אותו על המכולת, 
לסגור או לא, והוא אמר לי פרנוסה אתה מבקש? חיים תבקש!" חנה רבקה 

מתחה את שמיכות ארבעת ילידה הרדומים ונשקה בעדינות על מצחם. "אינני 
יודעת" לחשה, "שאלת וגם תשובה קיבלת". למה להאריך אם אפשר לקצר. 
ר' יחיאל נפרד כעבור שבועיים ממשפחתו כשדמעות בעיניו: "אל תדאגי חנה 
ממון להביא  מספיק  רבקה, אשלח לך כסף למחיית המשפחה, עד שאאגור 
אתכם לארץ הקודש, בינתיים מעט הכסף ממכירת המכולת יעזור לך למימון 

שכר הדירה ומזון לעוללים".

אחרי חצי שנה תם הכסף. בעל הבית הפולני התעקש שיצאו מן הדירה, 
בשכונה  וזולה.  צנועה  שתיהיה  הראש  את  להניח  פינה  חיפשה  רבקה  חנה 
כחדר  פעם  ששימש  רביעית  בקומה  חדרון  מצאה  היא  בוורשא,  נידחת 
כביסה כללי, ברז וכיור גדול באמצע. בין לבין היא מכרה את כל חפצי ביתה 
הקודם כדי לכלכל את עולליה, וילונות, ספות, בגדים נאים, וכל התכשיטים. 
מעטפה  לה  הגיש  הפולני  הדוור  הפתעה.  לבוא.  בוששה  בעלה,  של  התמיכה 
כסף  מדי  מעט  ישראלית...  ארץ  לירה  במעטפה  חתמה.  שתחתום.  וביקש 
בריינה  כחמישים.  בני  יהודים  שני  החדרון,  בעלי  והשכירות.  המחיה  למימון 
טיפוס  איציק,  שמו  "אחד  היטב.  אותם  זוכרת   ,90 בת  וכיום  השמונה,  בת 
דתי לאומי, והשני ריקא, חילוני משכיל ולהכעיסניק. ריקא היה טיפוס בלתי 
ארץ,  מדרך  ריק  מאמונה,  ריק  מהותו,  את  רק  שמו  את  זוכרת  אינני  נסבל... 

ובעל לשון רעה ופוגענית." 

כוססים  ממתינים,  שני  חודש  הגיעה.  לא  מאבא  המעטפה  חולף.  חודש 
מארץ  סימן  אין  שלישי  חודש  בכתפיו.  מושך  הפולני  הדוור  ציפורניים, 
ישראל, מגיע איציק ושואל "נו, מה עם הכסף?" אמא מסבירה לו "זה בדרך, 
בעזרת השם נשלם על כל החודשים.." בחודש הרביעי, אלול, חודש הרחמים 
והסליחות, כפור פולני בחוץ, צמרות העצים מחשבות להישבר מעומס השלג. 
דפיקה בדלת, הריקא ניצב בכניסה עיניו רושפות ופיו פולט גחלים. "אני לא 
מוכן לסבול יותר, ארבעה חודשים שאתם גרים כאן, ופרוטה לא קיבלנו, יש 
גבול!!! אני מודיע לך חד משמעית, גברת ריננהרץ, אם עד מחר בצהריים לא 
בפולנית).  (החוצה  אקסמוסיה"  הדירה.  מן  ילדיך  ואת  אותך  מפנה  אני  תשלמי, 
וחותך,  עוקצני  פנימה  נכנס  הפולני  הקור  כיסאה,  על  מתכווצת  רבקה  חנה 
ועיניו הרעות של ריקא חסרות רחמים. הילדות פורצות בבכי. בריינה הקטנה 
של  ראשו  מפחד.  וצורחת  רועדת  האם,  כתף  על  הקטן  ראשה  את  שומטת 
איציק מבצבץ מגרם המדרגות וחנה רבקה נעמדת ובשארית כוחותיה שפסו 
מן העלבון היא לוחשת "הכסף מתעכב, הכסף בדואר, כשיגיע הכסף מארץ 
ישראל, בעזרת השם, אתה הראשון שאשלח לך". הריקא פורץ בצחוק חלול 
בעזרת  אומרת?  היא  מה  שומע  אתה  איציק  "ח-ח-ח-  לאחור  ראשו  ומפנה 
אחד  אף  ח-ח-ח  אותו  רואה  לא  אני  השם?  את  רואה  אתה  ח-ח-ח  השם! 
לא רואה אותו" עפרא לפומייהו. המשפטים האלה צרבו את ליבה של בריינה 
מקום".  בכל  נמצא  השם  הרי  שטויות,  מדבר  "הוא  לאמה  שלחשה  הקטנה 
החפצים  את  לגרור  והחל  מבט,  קפוא  לחדרון  ריקא  נכנס  בצהריים,  למחרת 
מזלגות,  שמיכות,  סירים,  של  מבולגנת  ערימה  למדרגות.  החוצה.  והבגדים 
קפואים  עצמם  את  מצאו  הקטנים  ילדיה  וארבעת  אם  כיסאות...  כריות, 
ורועדים מקור בחדר המדרגות. "בעזרת השם" אמרת, "מי רואה את השם"? 

גיחך ריקא, נעל את הדלת ונעלם לו אי שם בשלג. 

המדרגות עטופים בשמיכות חולים באנגינה,  זה שבוע ימים שהם בחדר 
ופתח  איציק  הגיע  החג  כניסת  לפני  שעות  שלוש  בדיזנטריה.  חולה  והפעוט 
להם את דלת החדרון, נותר בו קורט של רחמים. חנה רבקה השכיבה אותם 
לישון. למחרת בבוקר היא העירה את בריינה ולחשה על אוזנה "בתי, אעטוף 
שופר.  קול  נשמע  נתפלל,  הסמוך...  הכנסת  לבית  יחדיו  ונלך  בשמיכה,  אותך 
השכנה תשמור על הקטנים". הן הגיעו בדיוק ברגע שהגבאי הכריז את שמו 
של... ריקא, כעולה נוסף לתורה. מבין חרכי עזרת הנשים, הן הבחינו בטיפוס 
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מגונדר  טווס  כמו  צועד  חומות,  נעליים  ירוקה,  חליפה  לבוש  הקומה,  גבה 
בהתנשאות, וזורק מבטים מזלזלים ימינה ושמאלה. ליבן של השתיים הפסיק 
מלפעום. "אסור לשנוא אותו", לחשה חנה רבקה על אוזנה של בריינה, "אסור 
ספר  מול  ניצב  ריקא  בתשובה".  חוזרים  כולם  השנה  בראש  יהודים...  לשנוא 
התורה, ולפתע התכופף, התעוות, החל לפרכס, והוופ נפל הצידה וראשו נחבט 
הכנסת,  בית  מפאתי  נזעק  מרקוביץ'  דוקטור  גדולה.  המולה  השיש.  במעקה 
ניסה להחיותו, אך לשווא. אחרי תפילת מוסף נודע שנפטר והלך לו. גופתו של 
האיש כוסתה במפה צחורה והונחה על הרצפה הצוננת שבמבוא בית הכנסת. 
דוקטור מרקוביץ הסביר שהיה זה שילוב קטלני של דום לב ומכה עזה בראש. 
הגבאי סיפר למי שרצה לשמוע, שבכיסו הימני של ריקא נמצא אקדח, ובכיסו 
בריינה  השנה".  בראש  מסתובב  הוא  "ככה  מקופלים,  כסף  שטרות  הימני 
המזועזעת צעדה לצד חנה רבקה ואמרה בקול רועד "אמא, אני זוכרת שהוא 
שאל איפה השם... אני לא רואה את השם... עכשיו אמא אחרי שלקחו אותו 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

יכול  אתה  רק  לי.  תעזור  צדיק.  להיות  רוצה 

לעזור לי. להוציא ממני את כל התאוות ואת כל 

המידות הרעות ושאזכה להיות בדיוק כרצונך.

את  לקיים  תענוג  כזה  זה  עולם,  של  ריבונו 

רצונך, להיות ראוי לתואר - 'בן של מלך', לקיים 

כל רגע ורגע את הציווי - 'סור מרע ועשה טוב'.

הרי בשביל זה באתי לעולם. כי אם לא בשביל 

אחרים?  על  לדבר  עברות?  לעשות  באתי?  מה 

להסתכל עליהם בעיניים לא טובות? להכניס כל 

להעיר  עצמי?  את  להרגיע  כדי  לפה  משהו  רגע 

את  עושים  כשלא  ולהתעצבן  לכעוס  הערות? 

רצוני, כשהתוכניות משתבשות לי?

אותך!!!  רוצה  שלי  הנשמה  עולם,  של  ריבונו 

טובים  הלא  מהמקומות  לאחד  נופל  וכשאני 

האלה, היא  מייד מכריחה אותי לעשות תשובה 

אותי,   שתושיע  לבבי  מקירות  אליך  ולזעוק 

מהמקומות  אותי  שתמשוך  אותי,  שתציל 

הנמוכים האלה אליך. ברגעים האלה, כשהנשמה 

מתגברת על הגוף וזועקת את זעקתה, אני יודע 

שזו האמת, אני יודע שזה מה שבאמת אני רוצה 

וזה משמח אותי. זה מרגיע אותי. זה כזה תענוג 
לעשות את 'עבודת הרצון' שזה להקדיש לפחות 
אני  ולזעקה-  ולתחינה  לתפילה  ביום  שעה  חצי 
את  הזו,  התאווה  את  רוצה  לא  אותך.  רק  רוצה 
המידה הרעה הזו, רוצה רק אותך! את המתיקות 

שלך! זה מרגיע את הנפש, זה נותן שמחה.

צדיקים  לנו  שיש  טוב  כמה  עולם,  של  ריבונו 
שמתווים לנו את הדרך בעצות הנפלאות שלהם, 
יודעים,  לא  כשאנחנו  גם  עלינו  ששומרים 
רוצה  עולם,  של  רבונו  אליך.  אותנו  שמושכים 

להיות צדיק, תעזור לי.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

למעלה, הוא בטוח רואה את השם, נכון? חנה רבקה הנהנה בראשה "כן, הוא 
רואה את השם..."

מאחורי הסיפור
ובני  לבנים  שזכתה  חשובה  אישה  היא  כאמור,  שלנו,  הסיפור  גיבורת 
חוויה  היתה  "זו  ובמצוות.  בתורה  העוסקים  מבורכים,  ישרים  דורות  בנים, 
איומה לילדה בת שמונה, רעבה וקופאת מקור". היא מספרת, "זכינו להינצל 
מן התופת הנאצית עוד לפני שפרצה, אבל בכל פעם מחדש, צר לי על אותו 
יהודי, ששכחתי את שמו, שנאלץ למות מיתה משונה לאחר שפער פיו כלפי 
במקומותינו  המסתובבים  אנשים  אותם  על  לי  חשבתי  לכשעצמי  שמייא". 
נפוחים מגאווה, מבלי לתת דעת על דין שמים הצפוי. "לא יראני האדם וחי" 
גאווה מטופשת שמקרבת רח"ל את קיצם כדי לחזות בנועם הזה... עד כמה 

שהם זכאים לו."
(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
r.m.azolai@gmail.com :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל
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להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת
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