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נו נכנסים עתה לחודש כסלו, זה עניין של עשו יוון אדום, א 
להכניס  רוצים  היוונים  'כסילות' שאותה  'כסלו' מלשון 
בנו ולרמות אותנו. הרבי אמר )שיחות הר"ן, סי' נ"א( "את 
כל  כי  וכו',  להטעות"  להעולם  עצמו  להניח  שלא  מאתי  תקבלו  זה 
את  לקשר  זה  'אמת'?  זה  מה  החיצוניות.  מהחוכמות  בא  השקר 
הדברים לתכלית, אפילו מי שחכם גדול בחכמות הטבע אבל הוא לא 
מקשר את הכל לה' שהכל ה' עושה, אז האדם התמים הפשוט שלא 
האמת,  את  שיודע  מכיון  ממנו  חכם  יותר  החשבונות  כל  את  יודע 
ולכן אם אדם לא קשור עם התכלית אז כל החוכמה שלו נשארת 

בתוך הטבע ואין לה ערך אמיתי.

שקר שהוא אמת
אם אדם לא הולך עם האמת, מה עוזר לו כל החוכמות? אומר רבי 
נתן )ליקו"ה, הל' בהמה טהורה ד'( "כי בודאי עיקר האמת הוא התכלית, 

דהיינו לידע השורש והתכלית של כל הדברים 
ששם הכל אחד בלי הבדל, שזה עיקר תכלית 
דבר  כל  ברא  יתברך  שה'  לידע  דהיינו  האמת, 
ולהכיר אותו יתברך על ידי כל דבר שבעולם". 

האמת  ומתבהרים  מתבארים  בפרשתנו 
והשקר. עשו מאס בבכורה והיה מוכן למוכרה 
שידע  יעקב,  לעומתו  עדשים.  נזיד  עבור 
מעשו.  אותה  קנה  הבכורה,  של  חשיבותה 
תם  איש  "ויעקב  הפסוק:  על  מפרש  רש"י 
יושב אהלים" - 'תם, אינו בקי בכל אלה אלא 
כלבו כן פיו, מי שאינו חריף לרמות קרוי תם', 

עד כאן לשונו.

אינו  והוא  תם  איש  נקרא  שיעקב  פירש"י,  על  ביאור  צריך  כן  ואם 
יודע לרמות, אם כן כיצד לקח את הברכות מעשו והתחפש ולבש 
את בגדי עשו ועשה עצמו כשעיר, שלדברים אלה בוודאי צריך את 

כח הרמאות? אלא ישנם שני סוגי רמאות: 

סוג אחד - שאדם מרמה בשביל התאוות שלו, כמו עשו ששאל את 
שהרי  התבן,  את  מעשרים  וכיצד  המלח  את  מעשרים  כיצד  יצחק 
באמת דברים אלו אינם צריכים מעשרות, רק רצה להראות עצמו 
כצדיק, שרוצה לתקן אפילו דברים אלו, כדי לקנות את לב אביו על 
רוצה  יחשוב שהוא  כי  כך את ברכת הפרנסה,  לו אחר  מנת שייתן 

לתת את המעשרות שלו ליעקב שלומד תורה וכו' וכו';

- לרמות את מי שמרמה אותך ופוגע בך - וזה יעקב,  והסוג השני 
שלא בקי ברמאות לשם תאוות ושקר, אלא מרמה את מי שמרמה 

אותו, ויודע בחכמתו להערים על הרמאים. 

ולכן, כאשר עשו מתחפש לצדיק הוא נקרא רמאי, ולעומתו יעקב 
"איש תם יושב אהלים", לומד תורה ומקיים מצוות בישרות הלב, 
אבל כאשר עשו מרמה כדי לקבל במרמה את ברכות אביו, אז בא 

יעקב ומגלה שהוא יודע פרק בהלכות 'רמאות דקדושה', ומגלה את 
כוחו כלפי עשו הרמאי, כי יעקב יודע - ללמוד היטב את הסוגיא של 

רמאות כשהדבר נצרך בקדושה. 

בפרשת השבוע הבא, פר' ויצא, מובא שגם לבן הארמי מרמה את 
"וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל  יעקב, כדברי הכתוב: 
כתמול  אלי  איננו  כי  אביכן  פני  את  אנכי  רואה  להן:  ויאמר  צאנו. 
שלשום, ואלקי אבי היה עמדי. ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את 
אביכן. ואביכן התל בי והחליף את משכורתי עשרת מונים, ולא נתנו 
אלקים להרע עמדי", ועוד מובאים שם דברי יעקב ללבן: "זה עשרים 
שנה אנכי עמך, רחליך ועזיך לא ִשכלו ואילי צאנך לא אכלתי. טרפה 
וגֻנבתי  יום  גֻנבתי  תבקשנה,  מידי  אחטנה  אנכי  אליך,  הבאתי  לא 

לילה".

אבל יעקב יודע להתמודד גם עם הרמאות הזאת, ואף על פי שלבן כל 
הזמן גונב אותו, מרמה אותו, שמחליף לו את הצאן, ומחליף לו את 
לאה ברחל, אבל לבסוף יעקב מוציא ממנו 
את ממונו וצאנו, ואת נשותיו - בנות לבן, 
ובורח ממנו בלא ידיעתו, וכלשון הפסוק: 
"עם נבר תתברר ועם עיקש תתפתל" וכו'.

למי שייך השפע
לאביו,  מטעמים  והכין  מצידו  הגיע  עשו 
בנו  מציד  ויאכל  אבי  "יקום  שכתוב:  וכמו 
יצחק  לו  ויאמר  נפשך.  תברכני  בעבור 
בכורך  בנך  אני  ויאמר:  אתה?  מי  אביו: 
מאד,  עד  גדולה  חרדה  יצחק  ויחרד  עשו. 
תבוא,  בטרם  מכל,  וֹאכל  לי,  ויֵבא  ציד  הצד  הוא  אפוא  מי  ויאמר: 
עד  ומרה  גדולה  "צעקה  עשו  צעק  מיד  יהיה?".  ברוך  גם  ואברכהו 
מאד": 'מי לקח לי את הברכות?!', ודווקא אז התברר ליצחק שעשו 
"גם ברוך  כן אמר:  ועל  יד ההשגחה,  יצחק ראה את  כי  הוא רמאי, 
יהיה", שהודה שהברכות מגיעות ליעקב, כי הוא מבין שאם סיבבו 
כך משמים - זה בהשגחה, וזה מעיד על כך שעשו אינו ראוי לברכות 

אלו, ושהוא רמאי.

לכאורה קשה, אם כן מדוע קורא יצחק ליעקב 'רמאי', כמו שכתוב: 
אומר  שיצחק  לומר  שיש  אלא  ברכתך",  ולקח  במרמה  אחיך  "בא 
לעשו כך: 'אתה התחלת במרמה, ולכן בא עליך אחיך במרמה', ולכן 
הברכות  על  מודה  הוא  ובזה  יהיה",  ברוך  "גם  ואמר:  יצחק  הוסיף 
שברך את יעקב, דהיינו שיצחק מודיע לעשו 'משמים גילו לי שאתה 
יעקב  ואכן באמת  ליעקב'...  כן הברכות באמת מגיעות  ועל  שקרן, 
הוא הבכור, שקנה את הבכורה, ובכור נוחל פי שניים, ועל כן הברכות 
ודעתנו,  עינינו  את  ה'  שיאיר  רצון  יהי  לו.  דווקא  שייכים  והשפע 
ויובילנו כל ימי חיינו בדרך התורה והאמת, דרך ישראל סבא המסורה 

לנו מדורות, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו אמן.

שבת שלום ומבורך!

 יעקב נקרא איש 
תם והוא אינו יודע 
לרמות, אם כן כיצד 
הוא התחפש ולבש 
את בגדי עשו ועשה 

עצמו כשעיר?

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

האמת אל מול השקר

על שפת הנחל
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דבר ראש הישיבה

ולי נראה לפי מה שקיבלתי מרבותיי וחבריי, איך יתנהג במידת רחמים עם 
כל אדם, וגם שרואה באיזה אדם שום דבר מכוער ייתן לב שגם שם שורה 
שמו יתברך, דלית אתר פנוי מיניה, ועל כן הוא לטובתו שיש בו גם כן שמץ 
מנהו וייתן לב לשוב, וכאשר זכרתי בקונטרס אחרון )הוספות בסוה"ס סי' כ"ה( 
בשם מוהר"ן ]מהארדאנקא[, כגון שבא לו ביטול על ידי שיח אדם בתורה או 
בתפילה ייתן לב שהיא לטובתו, או שלא היה מתפלל ולומד כראוי, או שיכוון 
כוונה אחרת וכיוצא בזה, שיקבל לטובה, ואז ימצא שבאמת הוא טובתו, וזה 

שאמר: "שויתי ה' לנגדי תמיד".
ובזה יובן "ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים 
ויברכהו ה'" - כמו שיש זריעה גשמית - מן חיטה אחת נעשה 

שיבולת, כך ברוחני - יש זריעה לצדקה וכיוצא בזה, שכל מה שראה 
"ויזרע יצחק בארץ" - לצמוח מזה   - מבני אדם בארץ ההיא דברים רעים 

לעצמו דברים טובים, על דרך הנ"ל, עד שמצא בשנה ההיא "מאה שערים" - 
על חד דשערוהו מאה, בסוד "מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה" - 'אל תקרא 
מ"ה אלא מא"ה' )מנחות מג:; תנחומא ֹקרח(, ועל ידי זה שהוא מעורר רחמים 
בעולם, "ויברכהו ה'" - כמו ברשב"י ובנו כשיצא מהמערה פעם שנייה, וק"ל. 
וזה שאמר: "שויתי ה' לנגדי תמיד" - רוצה לומר: גם כשיהיה נגדיות לבטלוני 
מתורה ותפילה הבנתי שזה מן השמים לטובתי שהיא מצד הרחמים, באופן: 
"כי מימינ"י בל אמוט", "לכן שמח לבי" - מאחר שהכל לטובה.                                   
)תולדות יעקב יוסף(

שויתי ה' - לנגדי - תמיד!

'
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מדור זה בחסות
חברת

"נתיבים טורס"

לצעירי הצאן צעקה משאול תחתיות...
... 

להשאיר ע מחויב  שהאדם  החיוב  יקר 
אחריו בנים בשביל קיום העולם, העיקר 
הוא להשתדל להעמיד בנים בעלי דעה 
ענין  וזהו  ז'(.  ח"ב  )ליקו"מ  יתברך  ה'  את  שידעו 
בן ותלמיד שעל ידם נשאר דעתו בעולם, שזה 
אחר  מהאדם  נשאר  אין  כי  השארתו,  עיקר 
בבנים  שהאיר  הדעת  אם  כי  דבר,  שום  מותו 

ותלמידים.

ועל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה מי שהוא 
איש חיל, יכול לקבל בעת האכילה הארת הרצון 
החכמה  מים  נמשך  הפרנסה  עיקר  כי  וכו', 
הבן  הוא  ועיקר  ותלמיד,  בן  ידי  על  שנמשך 
ההולדות  שכל  ראשונה  הולדה  שהוא  הבכור 
האב  צריך  כן  ועל  כמובא,  אחריה  נמשכין 
הבכור,  הבן  על  הנ"ל  הדעת  קדושת  להמשיך 
על כן צריך ליתנו לכהן ולפדותו ממנו, כי הכהן 
ותלמיד,  בבן  שמאיר  הנ"ל  הרב  בחינת  הוא 

בחינת "כי שפתי כהן ישמרו דעת".

מעשו,  הבכורה  להוציא  יעקב  השתדל  כן  ועל 
כמו  דייקא,  האכילה  בעת  ממנו  והוציאה 
"ויאמר הלעטני  "ויזד יעקב נזיד וכו"',  שכתוב 
לי",  בכורתך  את  כיום  מכרה  "ויאמר  וכו"'  נא 
אברהם  מת  היום  שאותו  ז"ל  רבותינו  ואמרו 
את  להברות  עדשים  יעקב  ובישל  אבינו, 

אביו וכו'.

ימיו  כל  בזה  שעסק  ואברהם 

עד  אחריו  לדורות  הקדוש  הדעת  זה  להשאיר 
יעקב  ָסק  עַָ שנסתלק  ביום  כן  על  הזה,  היום 
על  להמשיך  כדי  אביו  את  ולהאכיל  להברות 
של  הנ"ל  הדעת  השארת  דייקא  האכילה  ידי 
בעת  שמאיר  הרצון  הארת  ידי  על  אברהם 

אכילה.

על  אותו  שמנחמין  האבל  הבראת  סוד  וזה 
קרובו  כשמת  כי  הבראה,  סעודת  אכילת  ידי 
שנסתלק,  הנפש  ערך  כפי  הדעת  נסתלק  ח"ו 
אזי  שנסתלק,  הדעת  על  האבילות  עיקר  וזה 
להורות  הבראה,  סעודת  ידי  על  אותו  מנחמין 
נשאר  ובוודאי  לגמרי,  נסתלק  לא  שבוודאי 
אכילת  ידי  על  אותה  ומקבלין  מדעתו  הארה 

ישראל דייקא.

עדשים  שמבשלין  ז"ל  רבותינו  שאמרו  וזה 
וביצים להורות שגלגל הוא החוזר בעולם, היינו 
בחינת "דור הולך ודור בא", שהדור שהולך הוא 
כמובא,  דנשמתין  גלגולא  בחינת  שבא  הדור 
לגמרי,  הנפטר  נסתלק  לא  שח"ו  להורות  הינו 
רק קדושת דעתו נשאר בוודאי בעולם, כי הוא 
יורד  הגלגל  שקצה  פי  על  שאף  החוזר,  כגלגל 
למטה אינו נסתלק לגמרי, כי תיכף עולה הקצה 

השני של הגלגל כנראה בחוש.

שנסתלק,  ונדמה  הצדיק  כשנסתלק  כן  כמו 
עולה  תיכף  כי  כלל,  נסתלק  לא  באמת  אבל 
ההשארה  שהוא  בעולם,  ומאיר  התחתון  קצה 

ותלמידיו.  ספריו  ידי  על  בעולם  שהשאיר 
מעשיהם  תיקנו  שלא  פשוטים  באנשים  כי 
שמוכרח  גלגולים,  על  הגלגל  זה  מרמז  כראוי 
הדעת  ולהמשיך  לחזור  כדי  בגלגול  לבוא 
אחר  מדעתו  שנשאר  הרשימו  בעולם  להאיר 
באותו  תיכף  האמת  הצדיק  אבל  הסתלקותו. 
שלו  הקדוש  הדעת  מאיר  שנסתלק  הרגע 

בבחינת גלגל החוזר הנ"ל. 

נמצא שעסק אז יעקב להמשיך הארת השארת 
הדעת של זקנו אברהם אבינו, ואז בא עשו מן 
כמו  והניאוף  הרציחה  מן  עייף  והוא  השדה, 
שאמרו רבותינו ז"ל, שהוא היפך הדעת הנ"ל, 
וכו'", שיאכל אכילה גסה  "הלעיטני נא  ואומר 
אכילה דסטרא אחרא, כי לא האמין שבהאכילה 
הארת  שהוא  הרצון  הארת  להמשיך  יכולין 
כן  על  אברהם,  של  ההשארה  שהוא  הדעת, 
אמר לו יעקב כדין וכשורה במועדו ובזמנו, אם 
"מכרה כיום בכורתך לי", כי למה לך בכורה  כן 
שהוא הארת הדעת הנ"ל. מאחר שאתה כופר 
בכל זה, ואז תיכף נתרצה עשו והודה לו ואמר 
"הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה", היינו 
מאחר שהוא הולך למות ממש, מיתה עולמית, 
ולא ישאר ממנו שום השארה בזה העולם, על 
כן למה זה לו בכורה שהוא הארת הדעת, כי הוא 
אינו מאמין בכל זה, נמצא שמקושר ומדוקדק 

המקרא הזה שהסמיך מיתתו לביזוי הבכורה.

)עפ"י ליקו"ה, הל' פדיון בכור ה, ט(

כי גם מי שמונח בשאול תחתיות אסור לו להתיאש כי גם צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם!
)עפ"י עלים לתרופה מכתב ת"ז(



א. מיצר ]דרך הרבים[ שהחזיקו בו רבים, אפילו שאין בו ט"ז אמה אסור 
לקלקלו, וי"א שאם אין בו ט"ז אמה אין איסור לקלקלו. 

ב. אם הייתה דרך הרבים עוברת דרך חצרו והייתה רחבה יותר מט"ז אמה, 
י"א שיכול לצמצם את המעבר עד שיגיע לט"ז אמה ולהשתמש בנותר, 

וי"א שאסור לעשות כן, וכן נראה דעת מרן בשו"ע.

הדרך  אם  רק  נוהג  לקלקלו  אסור  רבים  בו  שהחזיקו  מיצר  דדין  י"א  ג. 
הייתה נוחה לרבים, אבל אם לא הייתה הדרך נוחה להילוך לא הוחזקו בה 
רבים, אפי' שהלכו בו בקביעות, אא"כ הרבים תיקנוהו להילוך והבעלים 

שתקו ולא מיחו, וי"א שאם הלכו בו בקביעות הוי חזקה אפי' בהילוך.

ד. י"א שאם קיבל רשיון מהרשויות להרחיב דירתו, יכול לבטל דרך הרבים 
ולבנות, וכן כהיום שרושמים את שטח הקרקע ע"ש הבעלים "בטאבו", 

לא שייך לדון בקרקע דין מיצר שהחזיקו בו רבים. ]עיין הערה[

רק  אם  אבל  המקום,  אנשי  רוב  בו  בהחזיקו  דווקא  נוהג  זה  דדין  י"א  ה. 
מיעוט אנשי המקום החזיקו לא הוי חזקה לרבים, )"חכמת-שלמה" שם(, 

וי"א שדי ברוב אנשי אותה שכונה. )שו"ת מנחת יצחק, ח"ז סי' קל"ח(

מקורות ונימוקים: א. במסכת ב"ב )דף צ"ט ע"ב( במשנה מי שהייתה דרך 
הרבים עוברת לתוך שדהו, נטלה ונתן להם מן הצד, מה שנתן נתן ושלו 
מזה  ולכאורה  אמה,  עשרה  שש  הרבים  דרך  ד"א  היחיד  דרך  הגיעו,  לא 
שהתנא הסמיך שני הדינים יחד, נראה שדין זה של הנותן "דרך הרבים" 
שאסור ליקח מהם זהו דווקא כשנתן להם דרך רחבה כשיעור ט"ז אמה, 
ב"באר- וכ"כ  כ"ז(,  הל'  ממון  נזקי  מהלכות  )פי"ג  ברמב"ם  מדוייק  וכן 
הגולה" )סי' שע"ז אות ג'(, ותמה על השו"ע שהשמיט דברי הרמב"ם, וכן 
נראה שהעלה להלכה בשו"ת מהרשד"ם )חו"מ סי' רל"ח(, אומנם בשו"ת 
"פני-יהושוע" )ח"א סי' ד'(, הוכיח מדברי הגמ' )שם דף י"ב ע"א(, אמר 
רבב"ח אר"י, מבואות המפולשין לעיר אחרת, ובקשו בני העיר לסותמן 
בו  שהחזיקו  מיצר  מדין  עליהם,  מעכבין  האחרת  העיר  בני  מאחריהם, 
רבים אסור לקלקלו, והנה סתם מבוי אינו רחב ט"ז אמה, ואעפי"כ אסור 
לקלקלו, וכך העלה ב"ערוך-השולחן" )סי' שע"ז ס"ק ד'( להלכה, ודחה 
י"א שאם אין בו ט"ז אמה שאין איסור לקלקלו, והנה כיוון שמרן השמיט 
חילוק זה של התוס' בשו"ע, נראה שאין לומר קים לי כי"א כיוון של"א 

קים לי נגד מרן, ולכן אף שאינו רחב ט"ז אמה יהא אסור לקלקלו.

ב. )שם בדף ס' ע"ב( מובא, שאם היה לאדם חצר הסמוכה לרה"ר, וכנס 
את הכתלים לתוך שלו, ועי"ז נתרחב מקום רה"ר, ולאח"ז רוצה להחזיר 
הכתלים כבתחילה, ר"ל ס"ל דמחזיר, ור' יוחנן ס"ל שאינו יכול להחזיר, 
בו רבים אסור  ובגמ' שם אמרו שהטעם לכך הוא מדין מיצר שהחזיקו 
לקלקלו, ובתוס' )שם דף כ"ו ע"ב ד"ה עד(, וכ"כ ביד רמ"ה, רמב"ן )ד"ה 
יונה )דף ק' ד"ה עלה בידינו(, ריטב"א )ד"ה עד(, שביארו  לבתר(, רבינו 
לא  כתלם  את  הבעלים  יחזירו  שאם  באופן  זהו  ור"ל  ר"י  מחלוקת  שכל 
ישאר לרבים רוחב ט"ז, אולם אם ישאר לרבים רוחב דרך של ט"ז אמה 
גם לאחר החזרת הכותל למקומו, בכה"ג גם ר"י מודה שאין איסור למעט 
)ד"ה  המאירי  בחידושי  ועיין  אמה,  ט"ז  שיעור  שמעל  הרבים  דרך  את 
הרבים  הילוך  את  למעט  שמותר  מדבריו  לכאורה  ומשמע  שנטע(,  הרי 
אף בתוך ט"ז אמה כאשר אין הרבים משתמשים במקום זה, ואינו מזיק 
לרבים בכך, וכ"כ בהגהות אושרי )סו"פ חזקת הבתים(, בשם מהרי"ח, וכן 
פסק הרי"ף בתשובה )סי' ר"פ(, אומנם בשו"ת "ברכת-יוסף" )חו"מ סי' 
כ"ג(, הביא מתשובת הרשב"א )ח"ג סי' קנ"ו(, דס"ל דאף כשנשאר ט"ז 
אמה אפ"ה אסור לקצרו, והנה בשו"ע )חו"מ חי"ז ס"ב( סתם וכתב, וז"ל 
שהחזיקו  מיצר  שכל  לעולם,  למקומם  הכתלים  להחזיר  יכול  אינו  אבל 
כשנשאר  שאף  ומשמע  בזה  חילק  ולא  ע"כ  לקלקלו,  אסור  רבים  בו 
לרבים ט"ז אמה אסור לקלקלו, ולפי"ז אין הבעלים יוכלו לטעון קים לי 
שמחמיר  משמע  בשו"ע  שמרן  כיוון  בזה  שמקילים  הנ"ל  כהראשונים 

בזה, וי"ל

ג. כ"כ "בחכמת-שלמה" )חו"מ סי' שע"ז( ונתן טעם לדבר, דכיוון שלא 
ניחא תשמישתיהו רק ע"י הדחק לאו שמיה תשמיש, ולכך לא הקפידו 
הבעלים על כך, ובהמהרש"ך )ח"ב סי' קע"ב(, כתב שחזקת רבים אינה 
אינו  וי"ל דכאשר  למקום אחר,  בתמידות  משם  לעבור  אלא כשהחזיקו 
נוח תשמישו, א"כ אין הרבים מהלכים שם בקביעות, ולפי"ז אם אעפי"כ 

הלכו בו בקביעות הוי חזקה.

ראיה  והביא  בזה  בכיוצא  דן  כ"ג(  סי'  )חו"מ  "בית-אפרים"  בשו"ת  ד. 
סי'  )חו"מ  והרמ"א  הב"י  והביאוהו  רצ"ב(  סי'  )ח"ב  הרשב"א  מתשובות 
דלא  זאת  דחה  קכ"ט(,  סי'  )חו"מ  "בית-שלמה"  בשו"ת  אולם  תי"ז(, 
אמרינן דינא דמלכותא בעניין זה עיי"ש, ובשו"ת "משפטי-חיים" )ח"א 
בשם  והביא  בזה,  מעורבין  הרשויות  אין  שכהיום  בזה  העיר  כ"ט(,  סי' 
רשומות  שהקרקעות  הזה  בזמן  להקל  כ"ט(,  סי'  )חו"מ  מהר"י  שו"ת 

ב"טאבו" עיי"ש, וכן נראה עיקר להלכה.

רפואה קרובה
חוות דעתסיפור השבוע

"מיצר ]דרך הרבים[ שהחזיקו בו רבים": )ג'(  בי גדליה משה גולדמן, האדמו"ר ר 
החמישי מזווהיל זיע"א )נסתלק 
הוסמך  תש"י(,  מרחשוון  בכ"ד 
אותו  גדולי  ידי  על  להוראה  בצעירותו 
סולובייצ'יק  חיים  רבי  ובראשם  הדור, 
מבריסק, וכבר בגיל עשרים ושתיים כיהן 

כרב הרשמי בזווהיל אשר באוקראינה.

הוא נודע כבעל מוח חריף, שקול בדעותיו, 
מסתפק במועט, ענוותן בעל רוח הקודש 
ומלומד בניסים. רבים פנו אליו לקבל עצה 

ותושייה.

והורשע  הואשם  הרבניות  פעולותיו  עקב 
על ידי הסובייטים והוגלה לסיביר. בשנת 
תרצ"ז עלה לארץ ישראל, ובשנת תש"ה, 
לאחר הסתלקות אביו הקדוש, רבי שלמה 
מזווהיל זצ"ל שנטמן בהר הזיתים, נתמנה 
הבא  האדמו"ר  להיות  דרכו  כממשיך 

מזווהיל.

ירושלים  המלחמה,  בעת  תש"ח,  בשנת 
הופגזה תדירות ותושביה שהו במקלטים 
משה  גדליה  רבי  ממושכים.  זמן  לפרקי 
ישראל  בית  בשכונת  במקלט  הצטופף 
גם  שהו  שבו  מזווהיל,  שלמה  רבי  ברחוב 
האדמו"ר רבי מרדכי חיים מסלונים ורבים 

מחסידיו.

המקלט  בפינת  ישב  משה  גדליה  רבי 
ולמד בהתמדה בגפו, ולא היה נראה עליו 
לדידו  מלחמה.  שעת  היא  כעת  כי  כלל 
היה  הרף  ללא  וללמוד  בחשיכה  לשבת 
דבר שהורגל אליו כאשר התגורר בעיירתו 
ברוסיה, ובעת שישב שבע שנים במאסר 

בסיביר, ומתוכם ימים רבים בצינוק.

בין אלו שנכנסו למקלט כדי לחפש מסתור 
מרת  אחת  אישה  הייתה  הפגזים  מפני 
נפש ולקויה בשכלה. היא הייתה מתקיפה 
מדי פעם בצעקות רמות את דרי המקלט. 
נופל  מהם  אחת  או  אחד  היה  פעם  בכל 
ולחרצובות  הפוצע  שפתיה  למוצא  קרבן 
והעליבה  פגעה  היא  הבוערים.  לשונה 
ללא הרף, וכולם הרגישו במועקה, למרות 
מה  בדבריה.  ממש  שאין  היטב  שידעו 
שהגביר את צערם היה העובדה שילדים 
הייתה  והעת  שם,  שהו  ורכים  צעירים 

ממילא קשה ומתוחה.

יום אחד הרגישו יושבי המקלט כי הגיעו 
על  עוד  להבליג  אפשר  ואי  נפש  עד  מים 
ברירה  בלית  כי  הוסכם  הללו.  הביזיונות 
לה  ויאמרו  מהמקלט,  האישה  את  יוציאו 
אנשים  אצל  אחר  מקלט  לחפש  שתלך 

שאולי יוכלו לשאת את גחמותיה.

לפני  כי  לזה  זה  אמרו  המקלט  דיירי 
שיוציאו לפועל את מחשבתם ישאלו את 
פיו של הרבי מזווהיל, אשר יושב עמם 

במצר.

גדליה  "רבי  ואמר:  מהם  אחד  ניגש 
אפשר  ואי  נפש  עד  מים  הגיעו  משה, 
האישה  של  ביזיונותיה  על  להבליג  עוד 
שניתכים כאן מדי יום על דיירי המקלט 
את  לפניו  והציע  הרכים",  וילדיהם 

תוכניתם להרחיקה מהמקום לאלתר.

אני  מי  אליי?!  באתם  פתאום  "מה 
רבי  אמר  לעשות?!",  מה  לכם  שאומר 
גדליה משה, "ובכל אופן, לפני שתרחיקו 
אותה, אבקש מכם לשמוע סיפור על אבי 
הרב הקדוש רבי שלמה, שהסתלק לפני 

שלוש שנים וכולכם הכרתם אותו"...

⋅⋅⋅

"בעת שהתגוררנו בזווהיל חלתה אחותי, 
מצב  את  וראה  לבית  אבי  בא  וכאשר 
בריאותה שמחמיר משעה לשעה, הודיע 
כדי  ביזיונות  בחוץ  לחפש  הולך  שהוא 
היה  אבי  לרפואתה.  זה  ידי  על  שיזכה 
המקומי  התורה  תלמוד  מטעם  אחראי 
הוא  בעיירה.  וחנויות  דירות  השכרת  על 
קשת  אישה  של  לחנותה  לשוק,  הלך 
לא  חודשים  כמה  שכבר  לה  והזכיר  יום, 
ששכרה  החנות  על  חובה  את  שילמה 
מהם. אמנם עד עתה לא הזכיר לה זאת, 

אך בינתיים החוב הלך ותפח.

אבי  על  לצעוק  האישה  החלה  "מיד 
הקדוש: 'כיצד אינך מתבייש לבקש ממני 

כסף על השכירות, וכי כך מתנהג רבי?!'

הגיעו  מיד  עבר.  מכל  נשמעו  "צעקותיה 
אנשים רבים מבאי השוק, עמדו מסביב 
ומכלימה  מבזה  האישה  איך  והקשיבו 
את הרבי. אבי עמד ושתק והקשיב לכל 
ולא השיב לה דבר. בתום מסכת  דבריה 
מאירות  בפנים  לביתו  שב  הביזיונות 
תבריא  הבת  השם  שבעזרת  ובישר 
להם  שזכה  הביזיונות  ידי  על  כי  בקרוב, 

פעל רפואה בעבורה. וכך היה.

שוב,  אחותי  חלתה  תקופה  "אחרי 
נוספת  פעם  הלך  אבי  מצבה  ובהחריף 
בשום  בידו  עלה  ולא  ביזיונות  לחפש 
אופן למוצאם. הוא שב לביתו בשברון לב 
ביודעו כי מן השמיים נגזרה הגזירה. ואכן 
לאחר מכן נסתלקה אחותי עליה השלום 

לבית עולמה".

⋅⋅⋅

סיים רבי גדליה משה את דבריו לאנשי 
"בימים אלו, כאשר עלה  ואמר:  המקלט 
המוות בחלוננו והמצב מסוכן ואי אפשר 
ביזיונות, הביאו  לצאת מהמקלט לחפש 
לנו משמיים את הרפואה של הביזיונות 
לתוך המקלט, ואיה השכל שלכם לסלק 

אותם החוצה?"...
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מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

אלפרדו בן אברהם אבינו

נולדתי למשפחה נוצרית חשובה מאוד בעיר “
ורה־קרוז שבמקסיקו. אבי היה הכומר של 
הקהילה והיינו ‘מיסיונרים’... אבא היה לוקח 
אותי לכל מקום שאליו הוא הלך כדי שהשתתף 
בוויכוחים בין העמים, אבל יום אחד ניגשתי אליו 
וללא הודעה מוקדמת אמרתי לו: ‘אבא, אני הופך 

להיות יהודי’”...

יהודי עם הילה
“נעים מאוד. אני הוא יהודה פרץ בן אברהם אבינו, 
למועמדים  בעזרה  רבות  ומתעסק  לילדים  אב 
את  פרץ,  יהודה  הרב  פותח  זה  במשפט  לגיור”, 

סיפור החיים המסעיר שלו.

מספר  לפני  עד  אך  פרץ’,  יהודה  ‘הרב  הוא  כיום 
חכם  בחור  דיאס,  אלפרדו  היה  הוא  שנים, 
ממשיך  את  בו  ראה  הכומר  שאביו  ומתורבת, 
דרכו, ומי שיהפוך ברבות הימים לכומר ויירש את 

מקומו. 

מכל  אנשים  עם  ויכוחים  הרבה  כך  כל  “ניהלתי 
שגרם  מה  “וזה  מספר,  הוא  והדתות”,  הסוגים 
בסוף שיהיה אצלי יותר מידי שאלות, בלי שיהיו 
שאולי  אט-אט  להבין  התחלתי  תשובות.  לי 

האמת אינה נמצאת ברשותי”.

שגרתי,  באופן  להימשך  יכלו  אלפרדו  של  חייו 
אלא שבאחד הימים קרה דבר מעניין:

ורה־קרוז שבה התגוררתי היא עיר נמל”,  “העיר 
למקום  הגיעה  הימים  “באחד  פרץ,  הרב  מסביר 
אנייה ובה ספרי תנ”ך מתורגמים לספרדית. אחד 
על  לי  סיפר  לסקרנותי,  מודע  שהיה  מחבריי, 
הספרים הללו, והציע לי לצלם חלק מהתרגומים, 
ואז להצמיד אותם יחד וכך אולי להבין סוף סוף 

את האמת האמיתית”.

השווינו  הדפים,  את  צילמנו  יחד,  ישבנו  “ואכן, 
אותם, וגילינו שכל אחד מהמתרגמים תרגם את 

התנ”ך באופן שונה”. 

היה  שלי  המזל  אבוד.  מתוסכל, הרגשתי  “הייתי 
האמת,  את  שידעתי  לפני  עוד  ימים,  שבאותם 
כבר נהגתי להתפלל ל’רבונו של עולם’. אז עוד לא 
ידעתי לקרוא לו בשם הנכון, אבל התפללתי אליו 
וביקשתי ממנו שיציל אותי, שיראה לי את הדרך, 

כדי שאדע מה עליי לעשות”.

ו’רבונו של עולם’ שמע לתפילתו, וזמן קצר לאחר 
הייתה  “זו  יהודי...  תייר  מגוריו  לעיר  הגיע  מכן 
פעם ראשונה בחיי בה ראיתי יהודי אמיתי”, 
נזכר הרב פרץ, “האמת היא שלא היה 

כיפה  חבש  לא  אפילו  הוא  יהודי,  סממן  שום  לו 
שיש  הבחנתי  אבל  ‘קסקט’,  כובע  רק  לו  היה   -
מסביבו הילה מיוחדת. פניתי אליו ושאלתי אותו 
אם הוא אכן יהודי, וכשהשיב לי בחיוב, הבליחה 
כך  על  חשבת  לא  איך  המחשבה:  לפתע  במוחי 
שאתה צריך לפנות ליהודים כדי לקבל הסבר על 
הסתירות שלא מתיישבות לך?! הרי הם המקור 

הראשון שיוכל להשיב לך על השאלות!!!”.

“התקשרתי לאבי, והודעתי לו שבעוד כמה דקות 
יגיע לביתנו אורח חשוב - יהודי”.

ניסים  ר’  ששמו  היהודי,  עם  יחד  ישב  אלפרדו 
ויחדיו שוחחו במשך לילה שלם, על תורה  יוסף, 
עד  נוספים,  ונושאים  חז”ל  חכמת  על  ואמונה, 

שכל שאלותיו התפוגגו כלא־היו. 

כולם באו אחריי
וכך, לאחר שהבין שהוא חי בשקר, זכה אלפרדו 
דיאס להתגייר. “במהלך הגיור אמר לי הרב: ‘אם 
תשטוף  מעתה  ביום,  פעם  כלים  שטפת  פעם 
כלים שלוש פעמים ביום, ואם פעם טאטאת את 
יום.  הרצפה פעם בשבוע, תטאטא מעכשיו בכל 
כך בני משפחתך יבינו שהיהדות לא הפכה אותך 
לאדם רע, אלא להיפך’. ובאמת זה השפיע: יש לי 
תשעה אחים, וכולם התגיירו אחריי. ולא זו בלבד, 
אלא - עוד רבים מהקהילה של אבי, שבהתחלה 
נדהמו לשמוע שהתגיירנו - גם הם הלכו בדרכנו 

והתגיירו”...

“אפילו אמא שלי התגיירה, ובגיל חמישים הלכה 
מבלי  ישראל  לארץ  עלתה  היא  הלא־נודע:  אל 
עצמה  את  בה  לבנות  וזכתה  השפה,  את  להכיר 
ונקברה  אמי,  נפטרה  האחרונה  בשנה  מחדש. 
בהר הזיתים. מבחינתי זו המתנה הגדולה ביותר 
ולמות  לחיות  זכתה  היא   - לבקש  יכלה  שאמא 

כיהודייה כשרה”.

כולם התגיירו אחרי: הרב יהודה פרץ בשיעור

להצלחת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

טל משה בן בת שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים לכל הישועות

תפילות פיקדון משמיים
אוצר נרחב של תפילות נפלאות ויקרות 
הנצרכות ושוות לכל נפש,  אשר יאירו 
לכל הורה או מחנך שלחנך זה אפשרי, 
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צחק אבינו אהב את עשו יותר מאשר את יעקב, כיון שהיה סבור שאין י
חידוש בכך שיעקב הוא שומר תורה ומצוות. הרי הוא “איש תם, יושב 
אהלים” - מבוקר עד ערב הוא חובש ספסלי בית המדרש, ומה פלא 
אדם  שבין  ומצוות  למקום  אדם  שבין  מצוות  לקיים  מקפיד  שהוא  בכך 
“איש  שהוא  עשו,  של  המופתית  בהתנהגותו  יש  חידוש  יותר  לחברו! 
זהיר  ובכל זאת הוא   - ובקי בהוויות העולם  - מעורב עם הבריות  שדה” 
במצווה קלה כבחמורה, עד כדי לשאול: איך מעשרים את המלח והתבן? 
בחור בעל־מידות כזה ממש יקר־מציאות, ומן הראוי לקרבו ולחבבו. אולם 
לקח  ופקחות  חכמה  וברוב  הקדימו  שיעקב  עשו,  מבנו  יצחק  כששמע 
ממנו את הברכות - נוכח לדעת שבנו הצעיר אינו בטלן כלל וכלל, ובשעת 

הצורך יודע היטב כיצד להסתדר בחיים ולקבל את המגיע לו.
ולהתחכם  עליו  להערים  שאפשר  כ”תם”,  נראה  הוא  בו  למתבונן  אמנם 
כנגדו; אך למעשה הוא זריז וממולח, וגם בהוויות העולם הוא מגלה חוש 
התמצאות לא פחות מעשו אחיו. משום כך קרא יצחק מעומק הלב: “גם 
ברוך יהיה!” - אם יעקב הוא בעל סגולות חשובות כאלה, ראוי הוא והגון 
לזכות בברכות שהענקתי לו.                                                   )חידושי הרי”ם(

⋅⋅⋅
'צנון וחזרת' בין צדיקים לרשעים

“ויאמר ה’ לה שני גוים בבטנך”, פירש”י: ‘גיים כתיב, אלו אנטונינוס ורבי 
שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת’ וכו’. 

יש לרמז בדבריו הקדושים על פי מאמר חז”ל )ברכות נח.( דעכשיו בזמן 
ה’  בתורת  ההולכים  הצדיקים  דרך  דהנה  מכפר,  אדם  של  שולחנו  הזה 
ואינם רודפים אחר התאוות, ואינם אוכלים רק מה שצריך להם מההכרח 
לקיום גופם לעבודת ה’ יתברך, ממילא באכלם על שולחנם המה מושכים 
להם  ולעשות  להסיתם  בוער  שהיצר  ואף  אכילתם,  באמצע  אף  ידם  את 
חשק לאיזה דבר טוב מהמאכל או מהמשקה הערב יותר, הם מצננים את 
על  בתשובה  וחוזרים  דואגים  ואדרבה,  עוד.  ולשתות  לאכול  שלא  יצרם 
‘צנון’  וזה  אשר כבר אכלו, פן ואולי אכלו או שתו יותר מכדי קיום גופם. 
על  וחוזרים בתשובה  יצרם  שמצננין את   - ו’חזרה’  ‘צינון’  לשון  ו’חזרת’, 

אשר עשו.
בהתלהבות  מצוה  איזה  שעשו  להם  יזדמן  אם  שאף  הרשעים,  כן  לא 
וחוזרים  עצמם  מצננים  הם  ושתיה  האכילה  תאוות  מחמת  גדול,  וחשק 
אצל  והן  הצדיקים  אצל  והן  ההבל.  תאוותם  מחמת  זה  מהתלהבותם, 
הרשעים יוצדק הצינון והחזרה, וקל להבין.                      )עפ”י מאור ושמש(

אהבתו של יצחק אבינו את עשו הרשע

סטודיו לעיצוב גרפי
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