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 נפלאים  ליקוטים
 וקתח פרשת

 

 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

קת התורה וגו' ויקחו אליך פרה ו"זאת ח
 מה תמימה" (יט, ב)ואד

לפיכך כתב בה חוקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות " :וברש"י
 . "להרהר אחריה

הרי רש"י מביא מרבי משה הדרשן טעם שהיא באה  ,וקשה
. ויש לומר על ומדוע כתב שאין בה טעם לכפר על חטא העגל

 ונקראת 'חק', כי חק יש ב פי מה שכתוב בספרים שהתשובה
שתי משמעויות, א' שאין טעמו ידוע, והנה מלך שמחל על 
כבודו אין כבודו מחול, נמצא שעניין התשובה הוא למעלה 
מטעם ודעת, וזהו שאין טעמו ידוע. העניין הב' שחק הוא דבר 

משתנה לעולם, כמו שנאמר "חק ולא יעבור", וגם  וקבוע שאינ
הרבה לפשוע תשובתו מתקבלת, זה הוא בתשובה שאף אם 

ולפי זה יובן למה הפרה נקראת חוקה כי באה לתשובה וכפרה 
על חטא העגל. אך לפי זה יש לדקדק מה שאמר רש"י "ויקחו 

, הרי משה לא חטא "לעולם היא נקראת על שמך" -אליך" 
בעגל ולמה נקראת על שמו. אך מכאן יש ראיה כי יש עוד טעם 

ק למשה, לכן אמר רש"י 'גזירה היא ידוע ר ולמצות פרה שאינ
אחר הטעם הנעלם,  -מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה' 

ולעולם היא נקראת של שם משה, כלומר כשמקיימים את 
המצוה צריכים לכלול עצמם עם משה רבינו שהוא יודע את 

 מבעלזא) רן רבי יהושע(מ הטעם הנעלם. 
 

 קת התורה" (יט, ב)ו"זאת ח
שאמר הכתוב (איוב יד, ד) 'מי יתן טהור  במדרש איתא, זהו

 .מטמא לא אחד'
, פעם אחת 'לא')-( בשם אבי הק' "לא אחד" "איין מאהל ניין"

על ידי החלטה נחושה כי לא ישמע לקול יצר הרע עבור כל 
מחיר, על ידי זה יכול להתהפך מטמא להיות טהור, ולא כאותו 

פעמים  שיכור שהחליט בנפשו לא לשתות שוב יי"ש, והרבה
תקף אותו התאווה לשתות יי"ש, והתחיל ללכת לבית היין, 
ובדרכו התגבר על יצרו וחזר בו. אחרי שעמד בניסיון זמן מה, 
חשב בנפשו שאחרי גבורה כזאת ראוי הוא כבר וכדאי לכוס 
יי"ש, ומיד כששתה פעם אחת חזר לשכרותו עוד ביתר שאת. 

 ם אופן לא. והעצה היא, רק החלטה גמורה, "לא אחד", בשו
 )פורים -(בעל ה"בית אברהם" מסלונים 

 

 הל" (יט, יד)ו"זאת התורה אדם כי ימות בא
אלא במי שממית  ,אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין"

(שבת  '"עצמו עליה, שנאמר: 'זאת התורה אדם כי ימות באוהל
 פג:). 

עוסק בתורה, הרי  : כאשר האדםכך ויש לבאר את מאמר חז"ל

חשב יאפילו לאחר שימות יאמרו שמועה מפיו, ועל ידי זה י
 שנמצא בבית המדרש גם לאחר פטירתו... 

וזו כוונת רבי יונתן, שאמר (שבת, שם): 'לעולם אל ימנע אדם 
את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה, ואפילו בשעת מיתה, 

שעת אפילו ב –שנאמר: 'זאת התורה אדם כי ימות באהל' 
מיתה תהא עוסק בתורה', דהיינו: שאפילו לאחר שימות ייחשב 

 חי ועוסק בתורה...  הוא כאילו עדיין
 (פנים מאירות)

 

 "אדם כי ימות באוהל" (יט, יד)
אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו "אמרו חז"ל 

 . "עליה
הגר"ח מבריסק זצ"ל באחת מדרשותיו פירש את הפסוק כנ"ל, 

ת נפלאה וכה אמר: יותר מזה כלול במאמר זה, כי והוסיף תוספ
הנה דמיינו לעצמכם שיום אחד הוחלט בשמים להרשות לכל 
הנפטרים לקום למשך שעה אחת מקבריהם, ובאותה שעה 
רשאים הם לעשות כרצונם. כשהדבר נודע בעוה"ז באו כולם 
לבית הקברות להיפגש עם יקיריהם ולדרוש בשלומם. אך מיד 

קמו כל הנפטרים מקברם ורצו במהירות  שהקברים נפתחו
הבזק לבתי המדרשות וישבו ללמוד בהתמדה עצומה ונוראה, 

 ולא רצו להביט ולדבר עם שום אדם בעולם.
זוהי כוונת חז"ל 'אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית 

כלומר אין התורה מתקיימת רק אצל מי  ,עצמו עליה'
יתנה לו ההזדמנות לקום שמתייחס לזמן בעולם הזה כמו זה שנ

 מקברו לשעה קלה והוא רץ לבית מדרש...
 (אוצרות התורה)

 

 הל" (יט, יד)ו"זאת התורה אדם כי ימות בא
ולכאורה הלא כתיב "וחי בהם". אך אמרו חז"ל כי ביום 
שנסתלק ריש לקיש מן העולם מתו גם חבריו הגזלנים, וכאשר 

חים מדחי אל ראו שריש לקיש זוכה בכבוד גדול ואילו הם נד
מאתנו, אמרו הוא עשה תשובה הוא דחי, שאלו מה נשתנה 

ואתם לא עשיתם תשובה, אמרו הגזלנים אף אנו נעשה 
תשובה, אמרו להם אין תשובה אלא עד יום המיתה. לכן צריך 
האדם להיות חרד ולהחיש לעסוק בתורה בעודנו בחיים חיותו, 

עולם הזה שעדין וצריך להיות יקר בעיניו היום והשעה שעודנו ב
חשב שזה היום היחיד שיש לו. וזה אמר יבכוחו לתקן הכל, וי

הכתוב "זאת התורה" עסק בה בתשובה שלמה, כאשר תדמה 
הל" שיבוא היום ולא תוכל לתקן ובנפשך "אדם כי ימות בא

יותר. וזהו שנאמר "וחי בהם" כי בעת עסקו בתורה ומצוות 
תן לו במתנה, ומי ישנ ידמה בנפשו כי יום זה הוא יום של חיים

יודע מה יהיה מחר, וכך בוודאי לא יניח אף רגע אחד בלי עבודה 
 ותיקון השלמות.

 (תפארת שלמה להרה"ק רבי שלמה מרדומסק)
 

 "יען לא האמנתם בי להקדישני" (כ, יב)
לכאורה קשה מדוע נענש משה על שהיכה את הסלע ולא 

ז"ל שכל מה שהרי אמרו ח ,דיבר, והלא מוכרח היה לעשות כן
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 נפלאים  ליקוטים
 וקתח פרשת

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

שילם לו הקב"ה  -שעשה אברהם אבינו ע"ה למלאכים בעצמו 
שילם הקב"ה על ידי  -לבניו בעצמו, ומה שעשה על ידי שליח 

אברהם אמר "יוקח נא מעט מים" ושילם הקב"ה לבניו  .שליח
משה רבינו, שנאמר "והכית בצור ויצא ממנו מים".  -ע"י שליח 

תוך גרונו של משה, אם אלא הרי אמרו חז"ל ששכינה מדברת מ
כן אילו היה משה מדבר אל הסלע לא היה הנס נעשה על ידי 
שליח, כי השכינה היא המדברת, וממילא היה צריך להכות. 
אמנם חז"ל אמרו שכיון שבא לכלל כעס בא לכלל טעות, וזו 

תה טעותו, שכיון שבא לכלל כעס ואמר "שמעו נא המורים" יהי
בגמרא שכל הכועס שכינה נסתלקה ממנו שכינה, כדאיתא 

מסתלקת ממנו, ואם כן כבר היה יכול לדבר אל הסלע, שהרי 
תה מדברת מתוך יבאותה שעה נסתלקה ממנה שכינה ולא הי

 (פתגמין קדישין) גרונו. 
 

 וילחם בישראל" (כא, א) ..."וישמע הכנעני
 .(רש"י) "הכבודשמע שמת אהרן ונסתלקו ענני "

בימי רבינו מרוז'ין נמצא ערל אחד שהיה מלומד גדול וגם 
, והשתלם בלימודי העברים והיה בקי גדול בתנ"ך ובמפרשי

וכאשר נודע ונתפרסם מגודל חכמת רבינו ומלאה הארץ 
תהילתו, אמר הערל, אלך ואעמוד על טיבו של זה, בא ושאל 

נסתלקו ענני  שאלתו מה זה שאמרו שבפטירתו של אהרן הכהן
הכבוד, איזה קשר מיוחד יש לענני הכבוד עם אהרן הכהן, ועוד 
למה זכו עננים הללו לתואר כה מכובד ונקראו בשם ענני הכבוד. 
אמר לו רבינו, ידוע מה שאמרו חכמי המחקר שמגוף האדם 
עולים תמיד אדים דקים מנקבי החוטם ומהבל פיו, והנה אם 

ה את זה, אז יתערבו ויתלכדו יתחברו שני בני אדם האוהבים ז
האדים יחדיו, ואם יתחברו אנשים שאין ביניהם אהבה, הרי 

 האדים עולים כל אחד לבדו ולא יתערבו יחד. 
והנה ידוע שמדתו של אהרן הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום 
והמשיך אהבה אחווה ורעות בין כל ישראל, ממילא היו האדים 

יחד, ומההבל והאדים  של כל ישראל מתערבים ומתלכדים
 שלהם נתהוו אלו העננים.

ענני הכבוד, דאין לך  יםלהיות נקרא הםנאה ל םלכן בוודאי שמ
כבוד גדול מזה לכלל ישראל שבשישים ריבוא אנשים שורה 
אהבה ואחווה שלום ורעות, אבל כשמת אהרן ונפסקה האהבה 

 הגדולה שביניהם ממילא נסתלקו ענני הכבוד! 
 א', רוז'ין) חלק -(נר ישראל 

 

"עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל 
 הנשוך וראה אותו וחי" (כא, ח)

עשה לך "זה המקרא בא לרמז על כל צדיק וצדיק, וזהו פירושו, 
ה לעבודת -היינו הצדיק שלבו בוער ברשפי אש שלהבת י "שרף

ר הנחש "י היצה"היינו מי שננשך ע -כל הנשוך  ההשי״ת, והי
י שמסתכל בפני הצדיק, יזכה "ע -אותו וחי הקדמוני, וראה 

בזה ובבא. הלרפואת הנפש, ויחי
 (לקט עני)

 
 

 "וממדבר מתנה" (כא, יח)
כיון  ',ממדבר מתנה'מאי דכתיב " :דרשו רבותינו (נדרים נה)

שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנת לו 
 ."במתנה

גמרא זו היה כשהיה הרה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא מגיע ל
אומר: יש מבני אדם הטועים טעות קטנה, במקום להפקיר 
עצמם כמדבר, הרי הם מפקירים את אחרים ועדיין הללו תוהים 

 ותמהים, מפני מה לא יזכו שהתורה תהא נתונה להם במתנה.
 

בנה ית ,או חשבוןושלים בועל כן יאמרו המ"
 (כא, כז) "ותכונן עיר סיחון

בגמרא במסכת בבא בתרא (דף עט): אמר רב שמואל בר 
שלים באו ונחמני אמר ר' יונתן מאי דכתיב: "על כן יאמרו המ

או חשבון", בואו וחשבון", "המושלים" אלו המושלים ביצרן, "ב
ונחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר 

 עבירה כנגד הפסדה!
כונן יבנה בעולם הזה ותית ,כונן", אם אתה עושה כןיבנה ותי"ת

 לעולם הבא! 
 :ומסביר "?שואל החפץ חיים מה פירוש "חשבונו של עולם

כשיצר  כוונת הגמרא בלשון זה היא להסיר את פיתויי היצר.
הרע בא ומנסה לפתות את האדם ואומר לו מה לך לחשוב על 
עולם הנצח? הסתכל רק על מה שלפניך! צריכים אנו להשיב 

ה שעולם הנצח הוא מאה שנה או אלף שנים? לו: האם סבור את
לא כן הדבר! עולם הנצח הוא דבר שאין לו גבול ולא תכלית 
ולא סוף. וזהו שאמרו בגמרא: בואו חשבון ונחשוב חשבונו של 
עולם! כאשר יבין האדם כי על מעשיו הטובים יש שכר "נצחי" 

ימהר ויחשב הפסד מצוה  ,ועל מעשיו הרעים יש עונשי "נצחי"
 גד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה!כנ

 (אמונה שלמה)
 

תו כי בידך ו"ויאמר ה' אל משה אל תירא א
 תו" (כא, לד)ונתתי א

לכתוב 'בידך אתן אותו' מהו 'נתתי'. גם על לו יש לדקדק שהיה 
מה שפירש"י שהיה ירא שמא תעמוד לו זכותו של אברהם יש 

לאברהם" פירש"י  א הפליט ויגדולהקשות, הרי שם בפסוק "ויב
שא הוא את שרה, אם כן ישהיה מתכוון שייהרג אברהם וי

אדרבא לא רק שאין לו זכות אלא חטא יש לו. יש לומר דכאן 
פירש רש"י לפי העניין, כי משה לא ידע כוונתו וחשש שמא 

תה לטובה ויש לו זכות, אך הקב"ה אמר "אל תירא אותו" כי יהי
רעה, וממילא כבר מאז "בידך תה יאין לו שום זכות שכוונתו הי

נתתי אותו". ולכן שם פירש רש"י לפי האמת שהרי בסופו של 
דבר אנו רואים שלא עמדה שום זכות לעוג, ומדוע לא ניצל 

 יתה לרעה. יבזכות שהציל את לוט, לכן אומר רש"י שכוונתו ה
(כלי יקר)
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 סיפורים נפלאים 
 חוקת פרשת

 

 

 )ב, יט" (התורה חוקת זאת"
 בעל א"שליט שטיינמן לייב אהרון רבי הגאון כשהיה מעשה

 בעיירת גם ביקר ח"תשנ בשנת הברית בארצות" השחר אילת"
 ישיבת" שבישיבות הגדולה שוכנת שבה רסי’ג שבניו לייקווד
, ל"זצ קוטלר אהרן רבי הצדיק הגאון מרן של מיסודו" לייקווד
 קוטלר מלכיאל ’ר הגאון הישיבה ראש בבית ביקר שם בהיותו
 כלי בארון ראה, שם בהיותו, ל"זצ אהרן רבי של נכדו א"שליט
 שטיינמן הרב שאל, ישנות נעליים זוג כבוד אחר שוכנים הכסף
 הכסף כלי של בארון הללו הנעליים פשר מה מלכיאל ’ר את

 ?הבית את לפאר שמיועד
 סבו הראשונה העולם מלחמת בשנות מלכיאל ’ר לו סיפר
 שבקלצק ישיבתו את סגר ל"זצ מלצר זלמן איסר רבי הגאון
 בחורי על מלחמה בעת אחריות לקחת ביכולתו שאין באמרו
 שבא הבחורים אחד, לביתו חזרה ייסע אחד שכל ולכן, הישיבה
 ענה הבחור" הביתה? באת מה מפני" אמו אותו שאלה, לביתו
 מפאת הביתה הבחורים את שלח הישיבה שראש" ואמר
 בטוח יותר אתה כאן וכי" לזעוק החלה האם" המלחמה! סכנות
 מגנא תורה הרי, בטוח יותר הנך שם להיפך,? בישיבה מאשר
 "ללמוד! לישיבה תשוב שמיד רוצה אני! ומצלא
 אמרה "?לישיבה לחזור כסף לי אין אבל, אמא" אמר הבחור
 ויצא אמו בקול שמע הבחור ואכן", רגלי תלך כן אם" האם
 מאות של מרחק הישיבה בהיות, הישיבה אל רגלי ללכת

 פנה כשהגיע, ימים וכמה כמה ארכה הדרך מביתו קילומטר
 רבי" ואמר זלמן איסר רבי הגאון הישיבה ראש לבית מיד והלך
 מלצר זלמן איסר רבי הגאון הישיבה ראש!" תורה ללמוד באתי
 חזרה אותו שלחה שאמו לו סיפר והבחור" יש? מה" אותו שאל

 . שהגיע עד ברגל ימים כמה והלך, לישיבה
 נפש מהמסירות התרגש כך כל זלמן איסר רבי זאת כששמע

 מהמסירות התרגש יותר ועוד, תורה ילמד שבנה כדי האם של
, תורה ללמוד לישיבה חזרה ולילות ימים שהלך הבחור של נפש
 הללו הנעליים את ממך לקנות רוצה אני לבחור שאמר עד

... הללו הנעליים הן ואלו, תורה ללמוד נפשך את מסרת שבהם
 אותו היה מי יודעים הנכם האם ואמר מלכיאל רבי המשיך
, בבחרותו ל"זצ שך הרב ג"רשכבה מרן היה בחור אותו? בחור
 גדול להיות ונתעלה עלה נפשו ובמסירות בעמלו הימים במשך
   . המעטירה ’פוניבז ישיבת וראש, הדור

 )צבי נחלת(
 

 קת התורה" (יט, ב)ו"זאת ח
התורה נקראת "חק", וגם הבריאה, השמים והארץ, נקראים 
"חק", כמו שנאמר: "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים 

אומר בעל ה"אשיב  -וארץ לא שמתי" (ירמיהו לג, כה). ללמדנו 
 שהתורה היא חק בדיוק כמו השמים והארץ,  -אברהם" 

אינם משתנים לעולם, וגם וכשם שמבינים שהשמים והארץ 
כך גם התורה לא תשתנה  -ם יישארו כשהיו יבשנות האלפי

סורים בטענה ש"הזמנים ימחמת הזמנים, ואי אפשר להתיר א
 השתנו..." 

היה פעם סוחר שנסע עם עגלון ליריד. הסוחר הודיע מראש 
לעגלון שהוא חייב להגיע ליריד בזמן, בלי להתחשב בשום 

 לא ישלם לו פרוטה בשכרו.  -אילוצים, ואם יאחר 
היה זה בחדש טבת, השלג נערם, גלגלי העגלה נשברו, ואחרי 
עיכובים רבים הגיעו סוף סוף למחוז חפצם, יומיים לאחר סיום 

 היריד... 
"אינני משלם שכרך!" כעס העגלון, ובין  אמר הסוחר לעגלון:

גשו לרב שיפסוק יים התפתח דין ודברים, עד שלבסוף ניהשנ
"האם זה נכון שהסוחר התנה  ביניהם. שאל הרב את העגלון:

"אפילו אם יהיה שאל הרב: ענה לו: "כן".  את התנאי מראש?"
על פי " ", הבהיר הרב,כך"אם  , הייתה התשובה."כן" - אונס?" 

שאל העגלון: "באיזה חודש  תורה הוא אינו חייב לשלם לך!"דין 
הגיב  ,""בחודש סיון". "נו בטחהרב השיב: תנה התורה?" ינ

בקיץ, לכן הדין עם הסוחר, אך "חודש סיון זה  העגלון במרירות,
תה ניתנת בתקופת החרף, בטבת, כשהשלגים יאם התורה הי

 עיכובים מרבים, הדין היה אחרת... " נערמים בדרכים וה
הטענה שהתורה משתנה לפי הזמן, היא ממש כטענתו של 

אבל אדם צריך העגלון שבטוח שהדין הינו לפי מזג האוויר. 
לדעת שלא התורה משועבדת אליו או לזמן, אלא הבריאה 

 לה משועבדת לתורה הקדושה. וכ
 

 בס הכהן" (יט, ז)י"וכ
(פיוט לפרשת  "באומר קדוש לטהר טמאים לטמא טהורים"

 פרה). 
עולם העליון, לא המספרים כי בבוא רבינו בעל הב"ח זי"ע אל 

מצאו בו שום שמץ חטא ועוון אשר יתחייב על ידו עונש 
גיהינום, ואפילו לא לעבור דרך פתחה של גיהינום, ובאו נשמות 
 העשוקות בגיהינום לפני השי"ת, ואמרו כי אם היה עובר הב"ח

זי"ע דרך פתחה של גיהינום היה מוציא אותם משם כידוע. מיד 
בא המקטרג והביא עברה אחת מהב"ח לפני הבית דין של 

יתה עומדת עגלה ימעלה, והוא, כי פעם אחת עבר בשוק וה
רתומה לשור וחמור יחדיו שהם כלאים, ובעוברו עליהם 
נתעטש, ומפאת העיטוש התחילו השור והחמור ללכת. ועל ידי 

חטא הזה נגזר דינו לעבור דרך פתחה של גיהינום. ובזה ביאר ה
מרוז'ין זי"ע את הפיוט הנ"ל, לטהר טמאים, והיינו אם  הרה"ק

רצון השי"ת לטהר את הטמאים הם הרשעים להוציא אותם 
מהגיהינום, אז "לטמא טהורים", הוא מחפש איזה עבירה 

שה בטהורים אלו הצדיקים, "באומר קדוש", עבירה קלה שנע
 על ידי הקדוש רק באומר. 

 )נר ישראל, רוז'ין(
 

 "ותמת שם מרים" (כ, א)
מסופר על הרה"ק רבי אברהם מרדכי ה"אמרי אמת" מגור 
זיע"א שנפגש פעם עם רב אחד, ובשיחה ביניהם שאל הרב 
לשלומו של חסיד פלוני שנפטר ימים אחדים קודם לכן. לא 

זקוק לרחמים רצה הרבי להיות איש בשורה רעה ואמר, הוא 
רבים. מיד לאחר שנפרד הרב מן הרבי ה"אמרי אמת" נודע לו 
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שאותו חסיד כבר נפטר. חזר אל הרבי וטען, הכיצד אמר לי 
כבודו דבר שאינו אמת? ענה לו הרבי, גם המתים זקוקים 

מחיה מתים "לרחמים, וכי אין אנו אומרים שלוש פעמים ביום 
 ?"ברחמים רבים

 

 בעירם" (כ, ח)"והשקית את העדה ואת 
ושואל רבנו האור החיים הקדוש, מדוע נאמר 'והשקית' 
שמשמע שמשה רבנו ישקה את כל העדה בעצמו, ולמה לא 
ישתו בעצמם??? וכתב רבנו לפרש, היות שבדרך הטבע האדם 
שצמא מאוד, אם ישתה כחפצו וכרצונו, יסתכן וימות, ולכן כיון 

ו ישקה אותם שהיו צמאים מאוד למים, ציוה ה' שמשה בעצמ
 כשיעור שהם צריכים כדי שלא יסתכנו. 

ועוד מפרש רבנו להיפך, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, 
שיתן להם לשתות כמה שרוצים, ולמרות שהם צמאים מאוד 
ויש חשש סכנה אם ישתו הרבה, למרות זאת לא יקפיד על 
היזקם, כי המים ההם נסיים הם בכל פרטיהם, ולכן אפילו 

ות כרצונם, יותר מכשיעור הצורך, ישקה אותם שירצו לשת
 כרצונם בלא חשש.

וכאן המקום להביא מעשה, שסיפר הגאון רבי יוסף משאש 
זצ"ל, ששמע מפי הגאון רבי רפאל אלנקווא זצ"ל, כי פעם הגיע 
אל רבנו ה'אור החיים' הקדוש יהודי אחד מעשירי סאלי, ישועה 

שר קרהו. לא שפורטש היה שמו, והתאונן על מקרה מצער א
מכבר רכש פרדס גדול מישמעאלי, ושילם עליו טבין ותקילין, 
כי היו בו באותו פרדס שני מעיינות מים זכים ומתוקים והוא 
סבר שיתעשר מממכרם, אך בקושי חלפו חודשיים ימים ושני 
המעיינות יבשו ואין בהם לחלוחית. ביקש האיש את ברכת 

 רבנו, כי תשוב הנביעה למעיינות.
תיים, תוך כדי שהיה יושב במחיצת רבנו, נטל העשיר כד בינ

מים שעמד על השולחן, מזג לעצמו כוס מים ושתה לרוויה, אך 
על שתיית המים לצמאו לא בירך 'שהכל' וגם 'בורא נפשות' לא 

 אמר. 
נענה רבנו ואמר: אכן נודע הדבר, כי מחמת שאינך מברך על 

ראוי לברכת שתיית המים, לא לפניה ולא לאחריה, אינך 
המעיינות. כל עוד והיו ברשות הישמעאלי, לא תבעו המים את 
עלבונם, אך כאשר זכו ובאו ברשותו של יהודי כשר, שמחו 
המים כי עומדת להתמלא משאלתם להיות קרובים למלכו של 
עולם, והלא מקרא מלא דיבר הכתוב 'ושאבתם מים בששון 

ות ש'תים, ממעייני הישועה', 'בששון' ראשי תיבות: ב'רכ
ש'הכל ו'בורא נ'פשות, אזי יתקיים המשך הפסוק 'ממעייני 

 הישועה'.
קיבל האיש על עצמו להקפיד לברך על המים, ואף את עצת 
רבנו קיבל להעמיד שומר שיפקח על כל יהודי השותה מן 
המעיין שיברך על המים לפני שתייתו ולאחריה. לאחר עשרים 

 ת.וארבע שעות שבה נביעת המים במעיינו
 (נר המערבי עמ' קמו)

 
 

 "ותשת העדה" (כ, יא)
שאלו פעם את הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א, מפני מה 
שותים החסידים יי"ש? השיב להם כי הם מברכים "שהכל נהיה 

 בדברו".
אמרו לו, אי משום כך הם יכולים לשתות מים, שאף עליהם 

 אמר להם הרבי, יהודים אשר יודעים "שהכל .מברכים שהכל
 בונו של עולם מגיע להם כוסית יי"ש.ינהיה בדברו" של ר

 

 "וידבר העם באלוקים ובמשה" (כא, ה)
כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה שנאמר: "

 .(סנהדרין קי.) "'וידבר העם באלוקים ובמשה'
נפסק בשולחן ערוך (יו"ד רמג, ו) עוון גדול הוא לבזות תלמידי 

ל המבזה את החכמים אין לו חלק חכמים או לשנאותן. וכ
 לעולם הבא והוא בכלל כי דבר ה' בזה. 

מספר המגיד מישרים הגאון רבי שבתי יודלביץ זצ"ל: 
בירושלים היה רב גדול, שבנוסף לגדלותו בתורה היה בקי גם 
בחכמת הרפואה, והיה מספק תרופות לבתי מרקחת. שמע 

תקומם: זאת אחד מהלוחמים הגדולים בדת, רשע מרושע, וה
תכן?! מהיכן לרב הידע הנדרש ליצור תרופות?! מהכולל? י"הי

אמר לחבריו: "תראו איך  "כמה שנים הוא למד באוניברסיטה?!
 אעשה ממנו צחוק!" 

בא אל הרב ואמר לו: "רבי, אני סובל משלוש מחלות, האחת 
אינני יכול לומר את האמת, כל כך התרגלתי לומר שקרים 

אינני מרגיש טעם  -דברי אמת. שנית  ששוב אינני מצליח לדבר
באוכל, אני אוכל ולא יודע איזה טעם יש במאכל מתוק או מר, 

יש לי בעיה בזיכרון, את הכל אני  -חריף או מלוח. שלישית 
 שוכח". 

 -הרב ראה לפניו לץ גדול, אמר לעצמו: "וללצים הוא יליץ" 
הרב: אתה רוצה להיות לץ? אני אראה לך מה זה לץ!... אמר לו 

"תבוא בעוד חצי שעה". כשיצא הרשע מבית הרב, מיד קרא 
הרב לשמש ובקש ממנו: "לך והבא לי כמה בובקל'ך". 
"בובקל'ה" היא הצואה של העזים. בזמנם הרחובות היו מלאי 
עזים, ובכל פינה ניתן היה למצוא בובקל'ך. הלך השמש והביא 
כמה מהם. הורה לו הרב לצפות את חתיכות הבובקל'ך 

 בצלחת.  ןשוקולד ולהניחב
אחרי חצי שעה חזר הרשע. אמר לו הרב: "בבקשה, הנה הכנתי 
לך תרופה, חמש חתיכות. עליך להכניס את כולן בבת אחת 
לתוך פיך וללעוס אותן. הכניס הרשע חמש בובקל'ך לתוך פיו 

זעק האיש מרה, "מה  ,ומיד התחיל להקיא... "אוי ואבוי רבי"
בובקל'ך של עזים, אוי ואבוי"... אמר לו הרב: קרה לך, הלא זה 

"ברוך ה', התרופה פעלה את פעולתה על המקום... הנה, 
התחלת לומר אמת, זו אכן בובקל'ה. טעם באוכל ברוך ה' גם כן 
יש לך, ואני מבטיח לך שתזכור זאת כל ימי חייך, לעולם לא 

 תשכח את הלקח שלמדת אצלי..."
לאכול את הבובקל'ך כשהם קרים, הוסיף לו הרב: אני נתתי לך 

בעולם הבא יעשו מהם פשטידה ויתנו לך לאכול ממנה כשהיא 
רותחת, כמו שאמרו חז"ל (עירובין כא) "כל המלעיג על דברי 

 חכמים נידון בצואה רותחת"... 
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 "זאת חקת התורה" (יט, ב)
"התורה הוא חוקה והתורה היא פקודי ד' ישרים משמחי לב. 

בעולם הם  הוא ישר אין חכמות מה שאין כן כל החוקים שיש

 .מעוותים, ועם תחכומים"

המשאית הישנה והגונחת עלתה בקושי את העליות שאחרי 

שער הגיא. משה הנהג אחז בהגה הגדול ועקב בדאגה אחר 

המחוג שהראה את חום המנוע. הדבר האחרון שחסר לו זה 

שכלי הרכב ייתקע בצד הדרך. כל מה שהוא רצה זה להגיע 

כבר לירושלים ולפרוק את הסחורה הבלתי חוקית אצל אחד 

ק השחור, לקבל את מעט הכסף שמגיע לו מסוחרי השו

תמורת ההברחה ולחזור הביתה בשלום. אבל אז, לחרדתו 

הרבה של משה, הגיח מאחורי משאיתו ג'יפ של המשטרה 

הבריטית ובה שני חיילים. הבריטים הורו למשה לעצור מיד, 

ואחד החיילים קפץ מהג'יפ וטיפס אל ארגז המשאית. 'יש 

לקצין שנותר בג'יפ. הוא בדק את פה בצלים', הודיע החייל 

הכיתוב על הארגזים ואמר שמקור הסחורה הוא ממצרים. 

'יש לך ניירות? תעודת משלוח של הסחורה?' שאל הקצין 

את משה. למשה כמובן לא היו שום ניירות, ועד מהרה הוא 

מצא את עצמו בבית המעצר הבריטי בעוון הברחת תוצרת 

ה בערבות עד חקלאית. לאחר כמה ימים שוחרר מש

למשפטו שאמור היה להתקיים חודש לאחר מכן. עוד לפני 

שחזר הביתה, הלך משה, למשרדו של עורך הדין יגאל לוי, 

ידידו משכבר הימים. 'מה מביא אותך אלי?' שמח עורך הדין 

לקראת חברו, אך הבין מיד לפי מראה פניו שהסיבות אינן 

דין לאחר משמחות. 'הברחת בצל ממצרים?' התפלא עורך ה

ששמע את החדשות מפי משה, 'אתה יודע שהבריטים מאוד 

מחמירים בימים אלו על עבירות כאלו. אני כמובן אייצג 

אותך במשפט, אבל דע לך שאתה בבעיה גדולה מאוד'. 

חודש חלף, וביום המיועד התייצבו משה ובני משפחתו 

המודאגים באולם המשפט, כשהם מתפללים ומקווים לטוב. 

עורך הדין יגאל לוי לא בישרו טוב. במשך כל הימים  פניו של

האחרונים הוא ניסה למצוא תקדימים משפטיים שיעזרו 

להמתיק את גזר הדין, אך לא מצא. הכול נתון עכשיו לרחמיו 

של השופט הבריטי הקשוח והקפדן. השופט נכנס לאולם, 

התובע התייצב על מקומו, השופט נתן אות לתובע, והלה 

את חומרת מעשיו של הנאשם וביקש למצות  החל להסביר

את הדין ולגזור עליו לא פחות מעשר שנות מאסר. עתה נתן 

השופט את רשות הדיבור לפרקליט הנאשם. להפתעת כל 

הנוכחים, יגאל לוי ביקש להעלות את מרשו לדוכן העדים. 

'ספר בבקשה לבית המשפט כיצד הברחת את הבצל 

וכל בני משפחתו וידידיו ממצרים', ביקש עורך הדין. משה 

חשבו שעורך הדין השתגע. במקום לבקש את רחמי בית 

המשפט, הוא עושה את העבודה עבור התביעה ומחזק את 

אשמתו של הנאשם?! אבל יגאל לוי התעקש ודרש: 'תאר 

את הדרך, באלו כבישים עברת, באלו דרכים נסעת, שחזר 

בבקשה בפרוטרוט את המסלול שעברת ממצרים ועד 

רושלים'. כאשר משה סיים את עדותו, פנה עורך הדין אל לי

השופט: 'ברשות כבודו, אבקש לשמוע את נוסח החוק 

שבעטיו מרשי מואשם'. 'בקשתך תתמלא מיד', השיב 

השופט ורמז לספרן בית המשפט שפתח ספר עב כרס והחל 

להקריא את נוסח החוק: 'אין להעביר ירקות, פירות או כל 

מדינה, לא בדרך הים ולא בדרך האוויר'. דבר מאכל אל תוך ה

תדהמה נפלה באולם. השופט דפק בפטישו והודיע כי 

הנאשם זכאי מכל אשמה. רק עורך הדין יגאל לוי חייך 

לעצמו בסיפוק. ספרי החוקים של המדינות השונות, נתונים 

כל הזמן לשינויים ולעדכונים על פי ההתפתחות 

קים, ככל שיהיו וההתקדמות של האנושות. אולם המחוק

חכמים ומלומדים, אינם מסוגלים להעלות בדעתם את כל 

האופציות והאפשרויות. פרקליטים ממולחים מנצלים 

פרצות אלו בחוק כדי לזכות נאשמים, אך בחוקי התורה 

שנכתבו ונקבעו על ידי בורא עולם, אין פרצות ואין דברים 

ל 'שלא חשבו עליהם מראש'. בפרשת השבוע אנו קוראים ע

מצוות פרה אדומה שחז"ל אומרים שטעמה נסתר מעינינו, 

ויש לקיימה כגזירה שאין לערער אחריה. הדבר הזה בא 

ללמדנו ולהזכיר לנו שגם במצוות אחרות, שנדמה לנו שאנו 

מבינים את טעמיהן ואת סיבותיהן, יש טעמים רבים אחרים 

הנסתרים מעינינו, ועלינו לקיימן בלי חשבונות והרהורים 

וך שמחה על הזכות וההזדמנות לשמוע בקול הקב"ה מת

  ולקיים את מצוותיו.
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  דבר העורך
", ֹזאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרהפותחת הפרשה במצות פרה אדומה: "

 ". ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהלובפסוק י"ד כתוב: "
 העולם לפי שהשטן ואומות -התורה"  חוקת : "זאתוברש"י
יש  טעם ומה מה המצוה הזאת לומר ישראל את מצערים

גזרה היא  ,בה "חוקה" כתב כךלפי (והתשובה לטענתם:) בה.
 נאמר: "זאת ומדוע אחריה. להרהר רשות לך ואין מלפני
הפרה האדומה", כמו:  חוקת"התורה", ולא כתוב:  חוקת
, "המנחה", "החטאת", "האשם" ו') (ויקראהעולה"  תורת "זאת
 לחוקת הוקשה שכל התורה כולה, לך לומר אלא כדי ועוד.

 להרהר שאין לך רשות גזירה היא ,חוקה האדומה. פרהה
על מצות פרה אדומה נאמר שזו חוקת התורה, ועל  אחריה.

, יד) ,יט (במדברבאהל"  ימות כי אדם התורה, כך כתוב: "זאת
במי  מתקיימת אלא התורה שאין סג:) (ברכותדרשו חז"ל ו

דעתנותו, והולך  את ממית והיינו עליה. שממית עצמו
ה כחוק, נקיים, כלומר, אם נתייחס אל כל התור בתומו.

נלמד ונעשה כציווי הבורא, כך נלך בתומנו ולבסוף נגיע 
 לדרגה הגבוה של "תמים תהיה עם ה' אלוקיך". 

שלימוד התורה צריך להיות רציף ולא  ,אך צריך לדעת
אמר ר' זירא כל הישן בבית המדרש תורתו  .בהפסקות

שנאמר וקרעים תלביש נומה  ,נעשית לו קרעים קרעים
הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין . על כך המשיל עא.)(סנהדרין 

זצ"ל כך: מעשה בעני אחד, שהיה לבושו קרוע ומכנסיו 
לחנות נכנס החליט לרכוש זוג מכנסיים חדשים. ו בלויים.

 80ענה לו המוכר: ושאל: כמה עולה זוג מכנסיים פשוט? 
המוכר: תגיד לי! ענהו ש"ח?  20-בש"ח. שאל העני: יש לך 

בלית לארגון חסד ומחלקים כאן חינם? חשבת שהגעת 
ביררה פנה לגמ"ח שמחלק חינם אין כסף בגדים, ואכן מצא 

רק צריך לעשות לו מכפלת. רץ , מכנסיים ההולמים אותו
טוב לבב לביתו, ואמר לזכות את אחת מבנותיו בבשמחה ו

 במצות כיבוד הורים שתתפור לו מכפלת נאה. 
רוך ה' רכשתי : בתי היקרה, בבכורההאב קרא לבתו ה

מכנסיים חדשים. האם תוכלי לתפור לי מכפלת שאוכל 
כראוי? הבת ענתה לאביה: מה אומר לך, אבא יקר, ם ללובש

העמיסה עלינו שיעורי בית  ,המורה שלי שתהיה בריאה
 לבתופנה לרוב, ושפע מבחנים וזה גורם לי עייפות גדולה. 

תירוצים השניה והשלישית, וכך כל בנותיו ענו לו תירוצים מ
אב שראה כי כל בנותיו "עסוקות" אמר: מן השמים שונים. ה

בלילה כשהלכו  ירחמו... וקיפל את המכנסיים והלך לישון.
! בתיבנותיו לישון, בא שר השינה לבת הגדולה ואמר לה: 

איך את יכולה ללכת לישון כשאבא מבקש רק לתפור 
ה, נטלה ידיה והחלה לגזור תיכף קמה ממיטתמכפלת?! 

ס"מ ולתפור את המכפלת, והכל בחשיכה  20מכנסיים מה
מצווה... ולעשות הפתעה לאביה... שר השינה ב" זכותכדי "ל

ונתן לה מוסר וכמובן שגם  השניהכמובן הגיע גם אל הבת 
וכך גם לבת השלישית היא קמה ועשתה הפתעה לאביה... 

 ס"מ 20מהמכנס שר השינה כמובן ואף היא קמה וגזרה הגיע 
למחרת כשהאבא קם ממיטתו מדד את המכנסיים  .נוספים

 ... כייםהמכנס מגיע לו לברשהחדשות, והוא רואה 
והנמשל ברור הוא. מלימוד התורה נעשה מלבוש לנשמה. 
וכאשר לומד עם הפסקות לבושו נעשה קרעים קרעים ואיך 

 שכל המגיע ,ללמדנו יראה בעולם הבא עם מכנס קצר...!
, יהיה מרוכז כל כולו בלימוד, שיעור תורהלללמוד תורה או 

או כל דבר שיכול לגרום  טרדותיו ויניח 'בצד' את מחשבותיו
. וכך יזכה טלפון הניידלו להפסקות בלתי רצויות כמו ה

 שהלימוד יהיה רציף ויהיה נטוע בנשמתו.

 

 
 

 

ת     תוכן ענייני הפרשה - ֻחּקַ
 .(יט) מצות "פרה אדומה", וסדר הטהרה מטומאת מת .א
  -עם ישראל מגיע למדבר צין. מיתת מרים, מי מריבה  .ב

הוצאת מים מן הסלע, ועונשם של משה ואהרן שלא 
 . יג)-(כ, אלהיכנס לארץ ישראל 

 , ומלך(שולח מלאכים) מאדום לעבור דרך ארצו משה מבקש .ג
 .כא)-(כ, יד אדום סירב, והלכו מסביב לאדום

 כט).-(כ, כב יום 30 אהרן את בנ"י ויבכו ההר, בֹהר אהֹרן פטירת .ד
ערד נלחם בישראל, ישראל התפללו ונדרו  מלך - ָחְרָמה .ה

 .ג)-(כא, אשיתנו את השלל לה', וה' נתן אותם בידי ישראל 
תלונות בני ישראל על הלחם והמים,  -" ַוִּיְסעּו ֵמֹהר ָהָהר" .ו

ה' שולח בעם נחשים, משה נושא תפילה לה'. וציווי ה' 
 .ט)-(כא, ד ... וחי, והביטְנַחׁש ְנֹחֶׁשתלעשות 

 טז).-(כא, י מסעי בני ישראל והנס בנחלי ארנון .ז
 כ).-(כא, יז הבאר שירת -" ָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל" .ח
בידי עם  הבשן מלך ועוג האמורי מלך סיחון ה' נותן את .ט

 לה).-כא, כא( ישראל
 .ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן ְיֵרחוֹ  בני ישראל חונים .י

 

 
 

ִמיָמהְוִיְקח" ה ּתְ   ב) ,(יט..."  ּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדּמָ
 רא: מסופר בגמהראש"ל הרב עובדיה יוסף זצ"לסיפר מרן 

על דמא בן נתינה שבקשו חכמים לקנות ממנו (קדושין לא) 
אבן יקרה בשביל האפוד של הכהן הגדול, בשישים ריבוא 
מטבעות, והיה המפתח של אוצרותיו מונח תחת ראשו של 

  .ה ישן, ונמנע מלהעירו ולצער אותואביו שהי
שנולדה לו פרה אדומה  ,לשנה אחרת שילם לו הקב"ה שכרו

 ומכר אותה לחכמי ישראל.  
מרן: מדוע זיכהו הקב"ה בשכרו דווקא בפרה אדומה?  אמרו

 ותירץ: שאמנם אותו גוי קיים מצוות כיבוד אב ואם, אבל
באה זה מחמת ההגיון שבדבר להכיר טובה להורים, ו היה

התורה לרמוז לנו שכשם שמצוות פרה אדומה היא בבחינת 
כך צריך לקיים את  ,חוק ללא טעם ובכל זאת מקיימים אותה
ולא מחמת ההגיון  מצוות כיבוד אב ואם, מחמת צווי הקב"ה

 ]אמרי פי להגר"י פנחסי פרשת משפטים[             שבדבר.           
 

 
 

ִמיָמהְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדמָּ "  ב) ,(יט..."  ה ּתְ
נסמכה פרשת "פרה אדומה" לפרשת "קרח", ללמדנו על הצד 
השווה שביניהן: מה פרה זו מטהרת טמאים ומטמאה 
טהורים, אף מחלוקת משדדת מערכות חיים, הופכת סדרי 
עולם, מעלה תחתונים, מורידה עליונים ומכניסה בעולם 

]על התורה[                                ערבוביה ואנדרלמוסיה.  
, שהרי מדובר "הפרהזאת חוקת "לכאורה היה צריך לכתוב 

שענייני טהרה הם  ,כאן בדיני פרה אדומה, אלא רמז יש כאן
עיקר התורה, שהטהרה היא היסוד לחיי תורה, ואינה רק 

 מצוה כיתר המצוות, אלא יסוד המצוות. 
נה מצוה, אבל , טבילת מקוה איזצ"לר' אהרן מקרלין ואמר 

אי אפשר להגיע על  ,מגיעים על ידי מקוהשאליה דרגה ה לא
 .ידי שום מצוה אחרת

 בס"ד

 שבת שלום

 זשע"ת  תמוז ג'                        זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ             'זשנה   316עלון מס'  

 ב' וםערך בינש 435 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןו"ר מ בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

ת  ֻחּקַ



 

 

ה ַוּיֹאְמרּו ... ְולֹא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה" ֶרב ָהָעם ִעם מֹׁשֶ ַוּיָ
ְגַוע ַאֵחינוּ  ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ... ֵלאמֹר ְולּו ָגַוְענּו ּבִ

ה ָלמּותה' ְקַהל  ר ַהּזֶ ְדּבָ ם ֶאל ַהּמִ   )ד-כ, ב(..." ׁשָ
 ,הרב יהודה לייב לאזארוב זצ"ל בספרו "מטה יהודה"

כדי לעורר על אותם אנשים בעלי  ,משתמש בפסוקים אלו
כדי להתלונן על  מאורעות שוניםמחלוקת שמנסים לנצל 

שמטרתם אך ורק להכביד עליהם בעוד מעשי הרב והגבאים, 
ב, שלא ולהציק להם. וכך הוא כותב: דרכם של מחרחרי רי

אלא לבקש מחלוקת בכל מיני אמצעים  ,לשבת במנוחה
ותחבולות. הם יושבים תמיד וחושבים איך להתנפל על הרב 

יש  רבותדרכים  .הגבאי ואו על מגידי שיעורשלהם, על 
ואני יודע את כל דרכיהם, כי בתוך עמי אנכי יושב זה  ם,לה

שנים רבות. ואני יודע את דרכם ומחשבותיהם בין לטוב 
בין לרע, אבל אינני חפץ לפרט פה את כל דרכיהם שהם ו

אחת אבל לפי הרשום ברעיוני.  - ארבעים וחמישה במספר
מדרכיהם היא כך: בשעה שהרב דורש ברבים ולפעמים יקרה 

לפי דעתם, הם מתאספים תיכף  - שהוא נוגע בכבוד מישהו
ואומרים איש לרעהו: "שמעו נא אחים, לא על כבודנו אנו 

ירף וגידף אותנו כאחד הריקים. לא, זה לא אכפת חסים, שח
לנו כלל. אנחנו כבר התרגלנו לחירופיו ולגידופיו ואיננו 

כלל, אבל על זה לא נעבור בשתיקה.  להם לב שמים
אחינו, איש  -השמעתם? איך הכלים בדבריו את פלוני 

שמעולם לא נגע אפילו בזבוב על הקיר, איש שמבזבז כל כך 
הכנסת וגם על הרב בעצמו, השמעתם הרבה כסף על בית 

איך עשה אותו לחרפה ולקלס? לא, על זה לא נעבור 
 בדומיה"...  

רמז לכך אנו מוצאים בהמשך דברי תלונתם של ישראל, כפי 
כי אנשי הערב רב  ,שמובא בפסוקים הבאים, וממנו משמע

כפי שכתוב: ידעו היטב את מלאכתם...  ,של דור המדבר
לעדה הקדושה לא היו מים, אולם  -"ולא היה מים לעדה" 

הם לא העלו בדעתם לריב על כך, אלא "ויקהלו על משה 
הם התאספו אל משה ואהרן, אנשי האלקים,  -ועל אהרן" 

כדי שיתפללו בעדם. לעומת זאת, "וירב העם עם משה ועם 
אהרן", הערב רב, המכונה 'עם', יצאו לריב עם משה ואמרו 

כלל וכלל האופן שבו אתה  לו: "שמע, משה, לנו לא נוגע
אנו אחים י הרמתנהג אלינו, שכן אנשים פשוטים אנחנו, 

רב מבכה את קרוביו המצרים שמתו -הערב( אשר הרגת םמצריל
 -. לא זו בלבד, אלא ש"ולו גווענו בגווע אחינו" )במכות מצרים

אין אנו מוטרדים כלל מחיינו והלוואי היינו מתים כפי 
תך. יבשבילנו אנו באים בריב אשמתו אחינו המצרים, לא 

ולמה הבאתם את קהל ה' אל "אך אנו דואגים על כלל העם 
על שערורייה כזו איננו יכולים  ?"המדבר הזה למות שם

להחריש! מה לך ולצדיקים הללו שהבאת עליהם רעה 
כזאת?!... על כך לא נשתוק"! בסיום דבריו יוצא הרב 

ו! תנו יד לבני רב' של זמננ-בלאזארוב בקריאה: "בני 'ער
רב' של ימים מקדם, כי לא טובים אתם מהם, והם -ה'ערב

 וישמע החכם ויוסיף לקח.אינם טובים מכם"... 
 

 
  
ת ַהּתֹוָרה"   "זֹאת ֻחּקַ

חוקה מלשון חקיקה, כי התורה, חייבת להיות חקוקה בלב 
  האדם.

 

 - "לא עלה עליה עול אשר"כל המקבל עליו עול תורה, 
 ל מלכות ועול דרך ארץ.מעבירין ממנו עו

ַהּמִֹרים" ָנא ְמעּו ה ֵמי ְמִריָבה...ׁשִ יג),י-(כ"!ֵהּמָ
הרמב"ם מנסה לבאר מה היה חטאו של משה רבינו במי 

שכינה את מפני מריבה ואחת מהאפשרויות שמביא היא, 
בני ישראל "המורים", כלומר מלשון מורדים וממרים, 

הם בדברם כך כנגד  הרי לכאורה זה אכן מה שעשוושואל, 
: הרמב"ם כךה' וכנגד משיחו, ומדוע ייענש?! אלא מבאר 

נו, הרועה הנאמן, צריך היה להיות רגיש יותר ימשה רב
במקרה הזה. היה עליו להבין את חרדת העם הצמא למים 
מחמת שפסקה הבאר לנבוע, וחששו שמא פסק מהם הנס, 

 תם?!  וכיצד יתקיימו ללא מים, הם ונשיהם וילדיהם ובהמ
, אמצעי קיומי הם מאוד, שהמים כבדוכיוון שזהו אכן חשש 

לכעוס  ילועאזי גם אם דיברו הם שלא כשורה, לא היה 
שהרי "אין אדם נתפס  ,, היה עליו להבין לליבםכל כך עליהם

על צערו"! וברגע שכעס הוא במקום שלא היה צריך לכעוס, 
לא צריך, היו בני ישראל עלולים ללמוד ממנו לכעוס היכן ש

 להיענש!  ראוי - הגון שאינו דבר לתלמידיו המלמד ומורה ורב
 

 של מרן החזון איש זיע"א, שהביא אדם וומעשה שהיה בבית
את בנו הקטן לתפילת השבת. והילד, שהיה לא יותר  אחד
, לא ישב בשקט אלא זע ונע ללא הרף, דיבר וצחק 8מבן 

 נתם. בקול רם והפריע את אביו ושאר המתפללים מכוו
שלא ידבר וירעיש כי העיר לבנו פעם ופעמיים  ,האב הנבוך

, ואף איים שיותר לא יביא אותו למתפללים הדבר מפריע
... אך הדבר חזר על עצמו והילד בשלו. לבסוף כעס האב 'וכו

הילד התכנס בתוך עצמו  .מאוד על בנו וגער בו לעיני כולם
 ושתק עד לסוף התפילה. 
ללחוץ את ידי  ,גש האב יחד עם בנומשנסתיימה התפילה, ני

ולהתברך בברכת "שבת שלום". בעומדו לפני  'חזון איש'ה
"אשריך ידידי, שני דברים  :זצ"להרב מרן הרב אמר לו 

ספק אם יצליח להפנים  - לימדת את בנך הערב! האחד
 בוודאי יצליח"!  - ולקיים, ואילו האחר

"הדבר  התפלא האב למה ירמזו דברי הרב, והרב המשיך:
 -שאסור לדבר בבית הכנסת  ,הראשון שלימדת אותו הוא

וספק אם יצליח לקיים זאת. והדבר השני שלימדת אותו 
 ואת זה בוודאי הפנים ויקיים"!!!   -הוא שמותר לכעוס 

 ]בי שלום מאיר ולך שליט"ארלע"פ "מעיין השבוע" [
 

 
 
ח" ּלַ ָרִפיםה'  ַוְיׁשַ ְ ים ַהׂשּ ָחׁשִ ָעם ֵאת ַהּנְ כּו ֶאת  ּבָ ְ ַוְיַנׁשּ

  )כא, ו(" ...ָהָעם
מה ראה להיפרע מהם  )במדבר רבה פרשת יט(במדרש  כתוב

בנחשים, אלא לפי שנחש פתח בלשון הרע תחילה ונתקלל, 
ולא למדו בני ישראל ממנו, אמר הקב"ה, יבוא נחש שהתחיל 

 בלשון הרע תחילה וייפרע ממספרי לשון הרע. 
חק זילברשטיין שליט"א מעשה נפלא סיפר הגאון רבי יצ

 שאירע בימינו למשפחה בעיר טבריה, להם ילד בן עשר. 
יום אחד, שיחק הילד בחצר ולפתע הוכש על ידי נחש. הילד 
הובהל חסר הכרה לבית החולים ושם התברר כי היה זה 
נחש ארסי מאוד, אשר הכשתו מסוכנת. באותו הלילה פקח 

מבטיח שלא  הילד את עיניו ולתדהמת הסובבים אמר 'אני
 אדבר יותר לשון הרע'. 

חל שיפור ניכר במצבו ובתוך ימים ספורים  ,מיד לאחר מכן
שב הילד לתפקד, בריא ושלם, כשהרופאים בבית החולים 

שמעודם לא נתקלו בתופעה דומה של הכשת נחש כה  ,אמרו
 שלא תשאיר רושם בזמן כה קצר.   ,מסוכן

 ...חינוך הוא דוגמא אישית



 

 

בעיירה קטנה אשר  ה.שנ 200-יפור זה התחרש לפני למעלה מס
כל פעם ב .צלןלמנא חי יהודי עשיר שהיה כילי רח ,ברוסיה

שמישהו בא אליו בבקשת נדבה, היה העשיר ניגש לקופת 
היה תוחבה לידי והברזל אשר לו, מוציא משם אגורה אחת 

נשארה תמיד ברשותו של  ,המבקש. אולם גם מטבע עלובה זו
מוכן לקחת מידי הכילי, אחרי שאיש מן המתרימים לא היה 

, כך חזרה האגורה תמיד לקופת מגוחךעשיר כה גדול סכום כה 
 הברזל והעלתה חלודה.

התכונה נגרמה על  .הייתה בעיירה תכונה גדולה מאד ,יום אחד
ידי חתונה שעמדה להיערך לפנות ערב, חתונה בעיירה קטנה 

חלק, ומה גם בו היא תמיד מאורע שכל התושבים נוטלים 
נה זו של יתום ויתומה, והרי זו מצווה גדולה חתומדובר בש

לסייע בידי יתומים להקים משפחה, כך עסקו יהודי העיירה 
רובם ככולם במצוות הכנסת כלה, וכל אחד תרם משהו, מי 
בדים וכלי בית, ומי שמלה לכלה וחליפה לחתן, כדי שהיתומים 
העניים לא ירגישו שאין להם מה שיש לכל חתן וכלה יהודיים 

כדי  ,ים ביום שמחתם. רק אל העשיר הכילי לא הלך אישאחר
איש  .לשתפו בשמחה הכללית, וכדי להתרימו למען הזוג הצעיר

לא רצה למכור לו את המצוה הגדולה הזו תמורת האגורה 
לפני שעת החופה, זעזעה את  זמן קצר שהוא עתיד היה להציע.

ה, העיירה הידיעה המרעישה, החתן נעצר על ידי מפקד המשטר
עתה  .בעצם הוא לא נעצר אלא גוייס בכוח כטירון בצבא הצאר

עליו יהיה לשרת שנים מספר עד שישוחרר ויוכל להתחתן. 
ימי הצאר אלכסנדר הראשון, לא שמו  - באותם הימים

השלטונות דגש חזק על ביצוע חוק השרות הצבאי במה שנוגע 
 ליהודים, אמנם חויבו היהודים לספק לצבא מספר מסוים של
טירונים מדי שנה, אולם יכלו להשתחרר מחובה זו תמורת 

הסדר זה היה חוקי ואיש לא ערער עליו עד  .תשלום מתאים
כה לא בעיירה זו ולא במקום אחר, אם כן מדוע נתפס דווקא 
החתן ודווקא ביום חתונתו? פשוט מאד, מפקד המשטרה 

כאשר  .היה חדש בתפקידו והוא שנא את היהודים ,בעיירה
קיבל פקודה לגייס צעיר יהודי לצבא הצאר, לא היסס מלקחת 
דווקא את החתן ביום חתונתו, כדי להרגיז בכך את היהודים 

משבאה אליו משלחת יהודית מיד עם היוודע השנואים עליו. 
גירשם מפקד המשטרה,  ,הידיעה המעציבה על מעצר החתן

ית, על לחזור שנ יעזו אם, באיימו עליהם בגירוש לסיביר
של  ושחרור תמורת - מקובלכ - הצעתם לשלם סכום כסף

החתן, לא רצה מפקד המשטרה לשמוע כלל. נקל לתאר את 
מצב הרוח שהידיעה על מעצר החתן עוררה בעיירה, כולם 
התהלכו אבלים וחפויי ראש ולא ידעו לשית עצה בנפשם מה 

 לעשות כדי לשחרר את החתן ושלא תתבטל חתונתו. 
בצער, הגיע למקום אורח  שרויה עיירה הייתהבשעה שכל ה

 לו שהיתה ,"בעל התניא" זצ"ל מלאדי רבי שניאור זלמן ,נכבד
בשעתו יד בשידוך בין היתום והיתומה, ועתה הוא בא כדי 

הצדיק מצא את בני  .לשמח חתן וכלה ולהיות נוכח בחתונתם
מבלי לאבד אף  .העיירה בוכים ונאנחים על מר גורלו של החתן

ס כהוא ביקש את הרב המקומי להילוות אליו, ולט ,של זמן רגע
עצה מה לעשות כדי לשחרר את החתן ולהכניסו לחופה במועד 

הם החליטו לגשת למפקד המשטרה,  ,שנקבע. ראשית כל
אחר שצעד זה היה כרוך בסכנת נפשות, התפללו בני העיירה ומ

ם נתקבלו על ידי התחנת המשטרה, ב .הצלחתםללשלומם ו
שהנה עוד מעט הוא  ,ד שהזעיף פניו וכל חזותו אמרההמפק

יעצור אותם בהתאם להבטחתו, אולם עיניו של הרבי נשוא 
הפנים שהביטו עליו בקפידה, הקפיאו את התפרצותו על דל 

שאל עתה מפקד המשטרה בקול  ,שפתיו, ובמקום לנזוף בהם
כי הם באים בקשר  ,שקט יותר על רצונם. הרבי השיב לו

ודי שנעצר היום כדי לשרת בצבא, הנה הוא צריך לבחור היה
וחייל טוב ממילא לא יהיה, אנחנו  ,אמר ,להתחתן היום

 מציעים לך תמורתו כסף בו תוכל לשכור חייל טוב ומאומן.
יום קודם לכן והפסיד ממון רב  וביהמפקד המשטרה שיחק בק

עתה היה חייב לסלק את חובו שהגיע לסכום לא קטן, "אלף ו
 .מו תמורת שחרור הבחור" הפליט באוזני מבקריורובל תשל

אשר כמעט ואין כל אפשרות שבני העיירה  צוםהיה זה סכום ע
יוכלו לגייס, אולם הרבי השיב מבלי לאבד רגע של זמן, הכסף 

קם הרבי ויצא את  ,באומרו זאת .יהיה כאן לפני שקיעת החמה
  .המשתאים משתרכים אחריו והחדר כשמלווי

ניגב הרב המקומי את מצחו  ,תרחקו במקצתהלאחר ש ,בחוץ
ואמר: ברוך השם שהוא הסכים לכך, אך מאיפה יהיה לנו 

סכום כה גדול, ובמשך זמן כה קצר? אנחנו  ,בעיירה ענייה זו
מוכרחים שיהיה לנו, ובעזרת השם שהוא אבי יתומים יהיה לנו 
הסכום הדרוש, השיב הרבי קצרות. הם חזרו לביתו של הרב 

אשר ייתבעו  ,ו רשימות של אנשי העיירהרכם עש ,המקומי
הרבי בחן  .להרים תרומתם למטרה נעלה זו של פדיון שבויים

, ואשר ביחד לא בסמוךאת השמות ואת הסכומים שהופיעו 
הגיעו למאה רובל והעיר לרב המקומי שהוא שכח לרשום את 

אך אמר כי  ,שמו של גביר העיירה. הרב המקומי הודה במשגה
שהגביר מוכן לתת ורק חבל על הזמן שיבזבזו אגורה אין ערך ל

אין דבר אמר "בעל התניא", בכל זאת כדאי להכניס אותו  .עליו
וכאשר הרב המקומי רצה להוסיף את העשיר הכילי , רשימהל

אמר הרבי לרשום אותו ראשון מיד בהתחלת , בסוף הרשימה
הרשימה. הרב המקומי רשם את שם הגביר בראש הרשימה 

 או לדרך, לאסוף את הסכום הדרוש לשחרורו של החתן. והם יצ
הוא ניגש  ,משהבחין בבאים .גביר העיירה עמד ליד החלון

לדלת ובירך את הרבנים עם חיוך רחב על שפתיו, הוא האזין 
לתיאור סבלו של החתן המסכן, אותו הרצה בפניו הרב 
המקומי בקול רווי צער כשדמעותיו זולגות מעיניו. משסיים 

את דבריו לא אמר הגביר דבר וחצי דבר, אלא ניגש לקופת הרב 
, הושיטה לרבנים אגורההברזל אשר לו הוציא משם את ה

באומרו הנה זוהי תרומתי. כאן קרה משהו מעניין, עוד לפני 
, האגורהרבי את המר משהו, לקח ושהרב המקומי הספיק ל

. הודה לגביר על תרומתו והתקרב אל הדלת כדי לצאת החוצה
כאשר הגביר רץ אחריהם וביקשם  ,עוד לא הגיעו החוצה הם

לחזור הביתה, משחזרו הוא נתן להם רובל שלם ואמר, דומני 
שלא נתתי מקודם מספיק, הרבי שוב לקח את הכסף, הודה 
לגביר בסבר פנים ידידותית ופנה ללכת, חכו רגע, נשמע שוב 
קולו של העשיר הכילי, הפעם הוא נתן להם שטר של עשרה 

 ו אופןובל, ורבי שניאור זלמן אמר לו תודה רבה בדיוק באותר
. מחזה זה חזר ונשנה אגורהקודם לכן על קבלת ה לו הודה וב

 ,מספר פעמים כשבכל פעם נותן הגביר סכומים גדולים יותר
 ,רבי שניאור זלמן חיכה בסבלנות .עד שהוא פרץ פתאום בבכי

סיפורו, ואכן עד שיקל על לבו וינגב את דמעותיו ויספר את 
מאז הפעם הראשונה שנתתי מטבע זו לעני  סיפר העשיר,

שביקש נדבה והוא זרק אותה בפרצופי, נשבעתי שמטבע זו 
מטרת ללכל מי שמבקש נדבה ללא כל קשר  ,תהיה תרומתי

המגבית, עד שמישהו יהיה מוכן לקבלה ולהגיד תודה רבה 
 ,רבותעבורה בצורה ידידותית. מאז חזרה אלי המטבע פעמים 

איש לא היה מוכן לקבלה, עד שהיא נשארה בקופתי, ושוב לא 
רבי, הראשון שהיית מוכן , באו אלי לבקש נדבה כלל, אתה הוא

לקבל אותה ואף נתת לי להיות שותף במצווה כה גדולה, אני 
אסיר תודה לך רבי, ומודה לה' שזיכני לחרוג מכבלי שבועתי. 

כולו, אלף רובל הנה הסכום הדרוש לכם לפדיון שבויים 
לשחרור החתן שלנו. רבי שניאור זלמן נטל את הכסף, בירך 

הלך מיד לתחנת  ,בחום את העשיר ויחד עם הרב המקומי
יצאו משם עם החתן המשוחרר,  ,המשטרה. כעבור דקות מספר

הם צעדו משם מאושרים ישר למקום בו הייתה צריכה להיערך 
למן על דרכי דיבר רבי שניאור ז ,בחתונה עצמה .החתונה

ההשגחה שאינן מובנות לנו תמיד, אך המכוונות תמיד לטובת 
 ,גם אם אין הוא מבין זאת מיד לאשורו. לפני לכתו ,האדם

בירך את הזוג הצעיר בעושר ובבריאות, כן בירך את אנשי 
שלווה ויתייחסו איש אל אחיו בהעיירה שיחיו בשלום ו

 באחווה ורעות.
פתאום עד ש ,מאוחרת בלילה נמשכה עד שעה ,סעודת החתונה

מפקד המשטרה נהרג שנכנס מישהו בריצה ובפיו בשורה, 
כאשר סוסו הפילו בקרבת הגשר שעל הנהר החוצה את 

 .הלך החתן לטבול בנהר בקרבת הגשר ,העיירה. למחרת בבוקר
 .הוא מצא נרתיק עור ובו סכום כסף גדול ,בצאתו מן המים
את הכסף  שניהם , שם ספרועם הנרתיק הוא בא אל הרב

 ,ומצאו בדיוק אלף רובל, היה זה הסכום ששילמו יום קודם לכן
הרב  .למפקד המשטרה תמורת שחרורו של החתן מהמעצר

אמר להם  והחתן הלכו אל הגביר וסיפרו לו את אשר אירע,
רבי שניאור זלמן  בזכותלך  נתנהמתנת הכלולות ש הגביר זו

 ]סיפורי צדיקים[ע"פ                                             . ""בעל התניא

  נעצר ושוחרר ביום חופתו



 

 

ֹאֶהל" י ָימּות ּבְ  (יט, יד)..." זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ
 סיפור לשבת – אמונת חכמים

ההמולה סמוך לביתה של הגב' גוטסמן התמיהה את הרב 
דב פיין, רבה של סקרנטון. חצר הבית התמלאה -מרדכי

רגשות ניגשו אדם שהחזיקו זרי פרחים, ובהת-בעשרות בני
אל האישה המבוגרת והעניקו לה את הזר, בהרעיפם עליה 

 דברי שבח ותודות.
סקרנטון היא עיר בפנסילווניה, ארה"ב. יש בה קהילה 
יהודית ותיקה. הרב פיין נקרא להנהיג את הקהילה, ועשה 

 זאת ביד רמה לאורך שנים רבות.
המראה יוצא הדופן של עשרות נושאי הזרים בחצרה של 

אירע ב'יום הֵאם' המצויין בארה"ב.  ,' גוטסמן הישישההגב
הרב פיין החליט לשאול את הגב' גוטסמן לפשר הדבר. 

כך", אמרה לו -"אספר לך כיצד זכיתי לילדים רבים כל
 האישה, והזמינה אותו לשבת ולשמוע את סיפורה.

התגוררו ר' יצחק גוטסמן  ,שבהונגריה אטשבעיירה מונק
י היה דחוק. יצחק ניסה את מזלו ורעייתו. מצבם הכלכל

בכמה וכמה עבודות, אולם שערי הפרנסה לא נפתחו 
בעבורו. משפחתו גדלה והוא החל לשקול הגירה לארץ 

רעייתו החמיצה  אמריקה. -מוגבלות -האפשרויות הבלתי
פנים למשמע הרעיון. היא נרתעה מההפלגה הארוכה 

חליטו לא ישרדו בתלאות הדרך. ה ,וחששה שילדיה הקטנים
הן העשיל הכ-'סבא מקפיש', רבי יהושעבני הזוג להיוועץ ב

פריד, שהנהיג את עדתו בעיירה קפיש ונודע כפועל ישועות 
התכנס הצדיק בהרהורים  (נסתלק בחודש סיוון תרפ"א).

למשך כמה רגעים, בעודו עוצם את עיניו. לאחר מכן התנער 
לשלום, משרעפיו, הושיט את ידו לעבר ר' יצחק ואמר: "סעו 

ובעזרת השם תגיעו למחוז חפצכם בשלום. אף אחד 
לא תשכלו אף  ,עד סוף ימיכם -מילדיכם לא יינזק, ובכלל 

התירה  ,הבטחתו המפורשת של הרבי ילד אחד מילדיכם".
את הספקות. המשפחה יצאה למסע בלב רגוע, וכעבור כמה 
שבועות הגיעה בשלום ליעדה. הם התיישבו בסקרנטון, ור' 

סוף -שסיפק בשר כשר ליהודי האזור. סוף ,תח אטליזיצחק פ
 ראה ברכה בעמלו והפרנסה הייתה בשפע.

חלפו שנים ופתאום התפרצה מֵגפה קשה והפילה חללים 
רבים, בעיקר ילדים. לא היה בית שהמֵגפה לא פגעה בו. רק 

זה היה בית משפחת גוטסמן. איש  בבית אחד לא נפגע איש.
שפחה אף הקרינו ביטחון גמור, מבני הבית לא חלה. בני המ

והצהירו ש"אצלנו הכול יהיה בסדר". כשנשאלו לפשר 
כי באמתחתם ברכת  ,השיבו בפשטות ,האופטימיות הנחרצת

למשמע הדברים הבריק רעיון במוחו של  ה'סבא מקפיש'.
אחד מיהודי העיירה, שבנו חלה והתנדנד בין חיים למוות. 

אל ר' יצחק. "לאחר פנה  ?""מה דעתך שאמסור לך את בני
ר' יצחק נענה בחפץ  תחול עליו ברכת הרבי". ,שֵיחשב בנך

לב. ה'עסקה' בוצעה, ולא חלף זמן רב וניכרה הטבה במצבו 
כבר קם הילד ממיטתו ויצא לשחק בחצר  ,של הילד. למחרת

 הבית.
עשתה לה  ,הבשורה על ההתאוששות הפלאית של הילד

צבאו על בית  כנפיים, וגם הסיפור שמאחוריה. פתאום
עשרות הורים מודאגים. כולם ביקשו  ,משפחת גוטסמן

'למסור' את ילדיהם למשפחת גוטסמן, כדי שיחסו תחת 
החלו ילדים להחלים מן  ,ואכן, זה אחר זה ברכת הצדיק.

חייו ניצלו.  ,המחלה הקשה. כל מי שנמסר למשפחת גוטסמן
שלושים וחמישה ילדים חולים, שמצבם היה חסר תקווה, 

מכאן  מסרו לבני הזוג, ונרפאו לגמרי בתוך זמן קצר.נ
ולהבא, בכל פעם שילד יהודי חלה ונקלע לסכנת נפשות, 
מיהרו הוריו להשתמש ב'סגולה' החריגה ו'למסור' אותו 
למשפחת גוטסמן. גם ברבות השנים, לאחר שר' יצחק נפטר, 

והסגולה מעולם לא  -הוסיפה אשתו 'לאמץ' ילדים חולים 
 ִאכזבה.

היה רופא יהודי מתבולל. הלה התכחש  ,ין תושבי העיירהב
לסגולה ולעג למאמינים בה, אף שזו הוכחה בעשרות 
-מקרים. הוא בז לברכות צדיקים ולאמונה בכוחות על

טבעיים. יום אחד החליק בנו הקטן, נחבל בראשו ואיבד את 
מצבו של הילד היה חמור. הרופאים היו חסרי  הכרתו.

להורים להתאזר בסבלנות ולהמתין  אונים. הם המליצו
לבאות, בציפייה שהילד יתעורר. הימים חלפו, ושום תזוזה 

נאלצו הרופאים להגדירו  ,לא נרשמה במצבו. בצער
עורר בפעם הראשונה ספקות  ,מצבו הנואש של הילד 'צמח'.

פנה אל הגברת גוטסמן וביקש לבצע את  ,בלב אביו. בצר לו
? שאל "'לאמץ' את בני ההסדר המפורסם. "האם תסכימי

הרופא. הגברת גוטסמן נענתה ברצון. והנה, לא חלפו ימים 
 אחדים ופתאום הילד התעורר וביקש מים.

",  "זו הסיבה לזרי הפרחים הרבים שאני מקבלת ב'יום האם'
סיימה הגב' גוטסמן את סיפורה באוזני הרב פיין המשתאה. 

הבריאו "כל אלה היו בעבר ילדים חולים ש'נמסרו' לי ו
הגב' גוטסמן זכתה להאריך ימים ולרוות נחת  ממחלתם".

וגם מעשרות 'ילדיה' ה'מאומצים', שהכירו לה מילדיה שלה 
 .תודה על שהצילה את חייהם

 ]צבי וייס-הרב אברהם[
 

  

 התורה     בברכת
 ברינה                רון 

 

 [משלי טז, א] "ןְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשוֹ "        
 

 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 חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        
  גורג'י בן שמחה בן שמחה : נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי :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  :נלע"                
 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 לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
  : אביטל בת יפה : מתנאל בן איריסזיווג הגון  
 

 ברכת מזל טוב שלוחה לאורי גבאי שנכנס לנועם עול תורה ומצוות
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3828752-050 -לרי בסלו ולתרומות, להקדשות להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 

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

 לרפואת: 
 הרב מאיר בן כמסאנה שליט"א  

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

    מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

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

 לזרע של קימא:
 ל יוסף בן רחל מריםיהודה יחזקא

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

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

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

 יעל ברכה בת אביגיל
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. ”ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל“ 
:  

  

. ”ְוָלְקחּו, ַלָּטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת“ 
:  

 

. ”ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל“ 

. ”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֵנס וכו‘ ” 

  .

:

”ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחמֹת ה‘ ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון“ 
.
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 בס"ד 
 
 
 
 

 
 "דין וחשבון" - חקתפרשת 

 ,אּו ֶחְׁשּבֹוןוְׁשִלים ּבֹוֵּכן יֹאְמרּו ַהּמֹ ַעל"על הפסוק בפרשתינו 
(כא, כז). אמרו רבותינו (בבא  "ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון
אלה המושלים ביצרם. האנשים  –בתרא עח:): "המושלים" 

בואו ונחשוב  – שמושלים ביצרם אומרים "בואו חשבון"
הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה  –חשבונו של עולם 

כנגד הפסדה". ממשיכה הגמרא ומסבירה על פי דברים אלו 
אם אתה עושה כן,  –" ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנןאת המשך הפסוק "

 תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא".
בספר "החיים והמוות ומה שביניהם" כתב כי לפעמים נראה 

קשה לקיים את המצוות ואילו העבירות מפתות. אבל מי ש
הוא מבין מה שכרה  –שעושה חשבון יודע מה יהיה בסוף 

של מצווה ומה הפסדה של עבירה. ההקפדה על העיקרון, 
שבבוא המועד האדם יצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשיו 
ומחדליו, גורמת שמלכתחילה לא ייעשו מעשים שלא 

ם לרגע מ"התשלום" שיהיה על האדם כשורה. גם אם נתעל
לשלם על מחדליו השונים, עצם הדיווח, אם יימצא שלילי, 
הריהו כרוך בבושה נוראה מאין דומה לה, ואם בר דעת הוא 
ישתדל לחסוך מעצמו עוגמת נפש זו. על כן בא  ומייעץ לנו 
עקביא בן מהללאל (אבות ג, א) לקחת זאת בחשבון מבעוד 

הוא מייעץ לא לחיות כבת יענה  מועד ולהיערך בהתאם.
אלא מתוך עין פקוחה לעתיד. וכך הוא קובע (אבות פרק ג 

"הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי משנה א) 
. במישור עבירה... ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון"

הארצי ניתן לפעמים למסור דו"ח לא מדוייק, "לטייח" 
תונים מרגיזים. בדין פרטים מסויימים פה ושם ולהעלים נ

שמים כמובן שכל זה לא ייתכן, ועל כן כדאי להרהר בזאת 
בזמן, ובכך להימנע מאי נעימויות בעתיד. כי כאשר יזכור 
אדם שיש דין וחשבון, שהוא אינו פועל בוואקום, אלא לכל 
מעשה ומעשה בעולם שלנו  יש השפעות והשלכות מרחיקות 

מול תוצאות מעשיו לכת. שיבוא יום והוא יצטרך לעמוד 
אלו ולתת עליהם את הדין. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו 

הרעש וההמולה שקידמו את פני האורח דברים אלו היטב. 
בעיר הגדולה גרמו לו סחרחורת, הוא עמד נבוך בכיכר העיר 
לא מצליח לחשב אף לא צעד אחד קדימה. התוכניות 

אי שם  הגדולות שתכנן לביקור המיוחל הזה גירדו לו
מאחורי התודעה, אבל לא הצליחו לצאת מהמערבולת 
השחורה שפקדה אותו. כבר שלושה ימים שהוא לא אכל 
כלום. 'שלום עליכם ידיד בן ידידים', בוקע פתאום קול 

חור שאופף אותו, נעים ורך וכמו שולח קרן אור מבעד לְש 
'מה שלומך איש יקר?'. הוא מסתובב לאחור ופוגש 

תיק עסקים עשוי עור יוקרתי, עיניים בחליפת פסים וב
נעימות מביטות אליו באהדה. הוא לא מצליח להיזכר 
מהיכן מוכר לו האיש בחליפת הפסים, אם בכלל, הוא בכלל 
לא מצליח לחשוב בצלילות. והוא נכנע לתחושת החביבות 
הנעימה שמקרינה חליפת הפסים ותיק העור היוקרתי. 

המקרקרת'. 'אתה  'ברוך השם, הכל טוב. חוץ מהבטן 
באמת נראה קצת כחוש, אחי. אני לא הבנאדם שייתן 
לידידים שלו להסתובב ברחוב רעבים. לא אני. ממש לא'. 
עיניו של האיש נתלו בידיד הזר במבט רעב. לרגע קל חלפה 
בו תחושת אי נוחות אולי הוא נותן יד להונאה, אולי עליו 

לא להבהיר לאיש הנחמד הזה שהוא טועה בו, שהם 
מכירים משום מקום, ושהוא בוודאי מתבלבל בינו לבין 
מישהו דומה. אבל הבטן קרקרה לטובת הארוחה, הוא רק 
הנהן בראשו והמשיך במשחק. 'בוא אחרי, כאן באחד 
הרחובות יש את המסעדה שלי, אני אוכל שם קבוע. 
ארוחות גורמה. בכל העיר לא תמצא עוד מסעדה כזאת. 

קדימה. השניים פוסעים ביחד,  נלך'. קבע האיש והוביל
כאילו היו באמת מכרים וותיקים. הידיד מתעניין, שואל, 
חוקר, נכנס לפרטים ולפרטי פרטים, והתחושה בהחלט 

 נעימה. במסעדה הם מתיישבים ליד שולחן עגול, צלחות
 
 

קרמיקה עם עיטור מוזהב, מפית משי ועליה סט סכו"ם 
מלצר לבוש מכסף טהור מעוטר בעיטורים מוזהבים. 

בהידור מניח את תפריט הבית מודפס על נייר עבודת יד 
וכרוך בכריכת אומנות משולבת עץ ומתכת. הוא מצביע על 
המומלצים ועל מנת היום ומזמין אותם לחוויה קולינארית 
איכותית. הידיד נותן בו מבט רב משמעות. 'תתעלם מהטור 
ר השמאלי (המחירים כמובן), תתמקד בטור הימני ותבח

מה שתרצה, היום אתה אורח שלי!'. הוא מזמין. ועוד איך. 
מנת מתאבנים, מנה ראשונה ומנה שנייה, מרק הבית 
וסלטים טריים. לקינוח הוא מוסיף בקבוק יין עתיק ופלטת 
מתוקים משובחת. בכל זאת, עבר קצת זמן מאז הארוחה 
המסודרת האחרונה שאכל. גם הידיד לא טמן את ידו 

אכל מכל חלקי התפריט וקינח ביין  בצלחת, גם הוא
המשובח שעזר לו להחליק כמה חתיכות עוגה מלאה 
באגוזים עמוק פנימה. הארוחה הסתיימה, השניים עוד 
ישבו זמן מה וליהגו על הא ועל דא, תוך כדי השיחה 
הנעימה התרומם הידיד, 'אבקש את סליחתך, אני יוצא 

ו לשעה לכמה דקות, אתה יודע...'. הכמה דקות הצטרפ
ארוכה שהתארכה והלכה. תחושה מציקה החלה מדגדגת 
במורד בטנו ומחליפה את תחושת הרעבון הקודמת. 
התחושה התחזקה נוכח מבטיו החוזרים ונשנים של רב 
המלצרים ששידר שמשהו לא בסדר. הוא התרומם בכבדות 
של מי שאכל ארוחה דשנה, מבקש לבדוק לאן נעלם לו 

משהו קרה. אבל איש גדול ממדים  הידיד, להיכן הלך. אולי
מנע ממנו את המעבר. 'טרם שילמת, אדוני' אמר האיש 
בטון קשוח. 'אה... זה לא אני... זה החבר שלי שהזמין 
אותי לכאן'. אמר בטון כבד, המילים נפלטות בקושי. 'זה 
ממש לא מעניין אף אחד. אכלת. תשלם. וגם על מה שאכל 

. 'אבל אין לי כסף!'. החבר שלך תשלם, הרי הייתם יחד'
'אין בעיה, תוכל לעבוד כאן בשטיפת כלים, מירוק רצפות, 

כן, זה סיוד, ועוד. מכאן לא תצא עד שישולם החוב'... 
בדיוק מה שהיצר הרע מתכנן לנו! אז בטרם ניגש למלא את 
הצלחות, להשתולל ולאכול, ליהנות מכל מה שיש לעולם 

אוות כאן בעולם להציע. נעצור ונחשוב, מי משלם על הת
היצר שמדגדג מבפנים ונותן לנו  –הזה. האם המזמין 

תחושה נעימה שמזמינה, או שאנחנו ניתקע עם החשבון 
 ונצטרך לשלם עד הפרוטה האחרונה בעולם הבא. 

הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" (פרק ג) מסביר שלכך 
"נוח לו לאדם שלא התכוונו רבותינו באומרם (עירובין יג:) 

. המפרשים אמרו ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו "נברא,
כי הקביעה ש"נוח לו לאדם שלא נברא" נובעת מתוך הכרת 
הסיכונים המרובים המצויים בדרכו של האדם בעולם הזה, 
עולמנו הוא אמנם מלא בסיכויים ומתוכו נפתחות לפני 
האדם אפשרויות אדירות לקנות את חיי הנצח, אולם 

גם מידת הסיכונים, ובחישוב כמידת הסיכויים, כך 
"מסחרי" קר, עדיף שלא להכנס לשטח שבו רבים כל כך 
המוקשים המאיימים. אולם איש לא נשאל לפני לידתו אם 
ברצונו להיוולד, וכפי שביטא זאת התנא (אבות פרק ד משנה 

, ומאחר שהאדם כבר נולד ונמצא "על כרחך אתה נולד"כב) 
הצליח בו ולהפיק ממנו בעולם, עליו לעשות הכל על מנת ל

את מירב התועלת הרוחנית, וכאמור אבן יסוד בבניין 
שלימות קומתו הרוחנית של האדם הוא עיסוקו בחשבון 
נפשו. ה"מגיד מדובנא", שמע פעם את הגר"א מווילנא 

ואל יבטיחך מסביר את המשנה (אבות פרק ד משנה כב) "
ל וע יצרך שהשאול בית מנוס לך שעל כורחך אתה נוצר,

כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי ועל כורחך אתה מת, 
לפני מלך מלכי  ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון

הגר"א מסביר כי לכל פרט  המלכים הקדוש ברוך הוא".
ופרט ממשנה זו יש מקור בכתבי הקודש, אחד התלמידים 
 קם ושאל "איזה קשר יש לרשימת ה'על כורחך', עם המאמר
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ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך'? וכי הקודם '
משום שהאדם נוצר ונולד וחי ומת בעל כורחו, איך אפשר 
לחשוב שהשאול בית מנוס הוא לאדם?". הגר"א ענה לו 
באריכות. תורף דבריו היה כי האדם מנחם עצמו שאחרי 
מותו ימצא מנוחה. יצרו הרע מפתהו "הרי חיית בעל כורחך, 

ומה לבית דין של מעלה להלין עליך מבלי ששאלו אותך, 
שחטאת". על כך באה המשנה ומפרטת את רשימת הדברים 
שעל כורחך. על כורחך אתה מת, אם לא רצית בחיים האלו 
והם היו על כורחך, מדוע אם חששת מעט בגרונך רצת מיד 
אל הרופא? כך גילית שנוח לך מאוד בחיים האלו, לפיכך אם 

ון. שמע ה"מגיד מדובנא" את כן גם תתן עליהם דין וחשב
הסברו של הגר"א ונענה על אתר "מורי ורבי, יורשה לי 

מעשה בעשיר  להמתיק את דבריו במשל למה הדבר דומה"?
אחד שהיה לו שתי בנות: אחת מכוערת מאוד, ואחת בעלת 
אופי קשה ופיה ממטיר קללות מבוקר עד ערב. כל 

עושרו של השדכנים נואשו מלמצוא להן בני זוג, ולמרות 
אביהן, איש לא רצה בהן. עד שהגיע שדכן אחד, חכם 
ומחוכם, ומצא שני חתנים לשתי הבנות, למכוערת מצא 
חתן עיוור, ול'קלאפטע' מצא חתן חרש. זה לא ראה את 
הכיעור וזה לא שמע את הקללות, והכל בא על מקומו 
בשלום. לימים הגיע למקום רופא מומחה והלה הצליח 

תנים, זה התחיל לראות וזה התחיל לרפא את שני הח
לשמוע. אך מה גדל כאבם של הבעלים כאשר פתאום הבינו 
לאיזו צרה נקלעו וביקשו לגרש את נשותיהם מעליהם. 
כשבא הרופא אל שני חתני הגביר לתבוע את שכרו על 
הניתוחים שערך להם, צעקו עליו 'והלא קלקלת ותר 

פט. הרופא משתיקנת. לא מגיע לך כסף'. תבע אותם למש
טען 'ריפאתי אתכם, שלמו לי את שכרי'. החתנים צעקו 
'קללה הבאת עלינו ולא ברכה'. פסק השופט 'יש ממש 
בדבריהם. עליך להשיב אותם למצבם הקודם. זה לא יראה 
וזה לא ישמע ושלום על ישראל'. לקח הרופא את אזמל 
המנתחים שלו והתקרב אל שניהם. התחילו החתנים 

ם. העיוור שנתפקח הזהיר את הרופא שלא צועקים וצווחי
יעז להתקרב אליו וליטול ממנו את מאור עיניו. החרש 
שנתפתחו אוזניו השתולל מכעס 'אל תיגע בי' צעק לעבר 
הרופא. 'יפה ונאה' הנהן השופט בקורת רוח, ובזאת הוציא 
פסק דין שאין אחריו עוררין. 'עליכם לשלם לרופא את דמי 

יתם את דעתכם כי טוב לכם עתה יותר הריפוי. מכיוון שגיל
מאשר מקודם, ואינכם רוצים לחזור למצבכם הקודם'... 
"והנמשל הוא ממש כדברי רבנו", הסביר ה"מגיד מדובנא" 
"על ידי זה שבעל כורחו מת האדם, וחפץ הוא מאוד בחייו, 
הריהו מגלה את דעתו כי החיים נוחים וטובים לו מאוד, 

הראשון, למה שהיה קודם שנוצר ואינו רוצה לחזור למצבו 
ונולד חי. לפיכך בדין הוא שישלם על מעשיו בימי חייו, ובעל 

 כורחו עתיד הוא ליתן דין וחשבון...".
יש בדברים הללו מוסר השכל ולקח מאלף אשר מצאנו אותו 

"דע מה למעלה ממך, עין במשנה (אבות פרק ב משנה א).  
(לפני כמה ים" רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתב

קופסה  –עשרות שנים, כשהמציאו את המצלמה הראשונה 
כבידה שעמדה על חצובה של שלוש רגליים, הצלם היה 
מתכסה במעטה שחור כדי למנוע חדירת אור והתשליל היה 

באותה עת לערך הומצא גם  –מצטייר על לוח זכוכית 
פטפון פרימיטיבי בעל מנואלה ואפרכסת ענק.  –הגרמופון 

וסיפרו ל"חפץ חיים" זצ"ל שהעולם מתקדם. אלו  באו
המצאות גאוניות! אמר ה"חפץ חיים" "לא! העולם אינו 
מתקדם, אלא נסוג אחורנית! זו הסיבה שיש לנו כיום את 
ההמצאות!". השואלים לא הבינו את תשובתו, וה"חפץ 
חיים" הסביר: בדורות שעברו, היו האנשים מאמינים בני 

שנה שיש למעלה עין רואה ואוזן מאמינים. הם למדו במ
שומעת, וידעו שאומנם כן הוא. אבל בזמננו נהיו האנשים 
קרי מזג, כהי אמונה, ספקנים: מה פירוש "עין רואה"? 

מי יזכיר לי  –אתמול עברתי עבירה ומחר אעמוד למשפט 
את חטאי? ומה פירוש "אוזן שומעת": אתמול דיברתי שלא 

עשיך בספר נכתבים", איזה כהוגן מה יראו לי מחר? "וכל מ
ספר ואיך הם נכתבים? לפיכך באו והורידו לעולם את 
המצאת המצלמה: הנה, המעשה שעשית הונצח לנצח! באו 
והמציאו את הגרמופון: הקול שהשמעת לא נאבד!"... 
 כנראה, שבימי ה"חפץ חיים" הספיקו המצלמה המסורבלת

 
 

של "עין  והגרמופון הפרימיטיבי כדי להדגים את האפשרות
רואה ואוזן שומעת". בזמננו ישנן דוגמאות חותכות הרבה 
יותר. לווייני ריגול משייטים בשמים ומצלמים כל דבר, כל 
תנועה וחפץ! חיישני קול אלחוטיים מקליטים קולות 
ממרחקים! כל זאת כדי שנקבל מושג מוחשי על כך, שהכל 
מצולם והכל מוקלט והכל ייפרש לעינינו בעולם האמת 

שידור חוזר. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו ב
זוג צעיר התחתן בשעה טובה. נערכה חתונה מפוארת היטב. 

עם המוני מוזמנים, ואבי החתן הביא עימו לאולם עשרת 
אלפים שקלים כדי לשלם לבעלי האולם ולתזמורת. הכסף 
היה בכיס מעילו. במהלך השמחה קרא לו המנחה לבוא 

תן. הוא פשט את מעילו והניחו על מסעד לרקוד עם הח
הכיסא, רקד לפני החתן, וכשחזר למקומו מצא שהכסף 
נעלם! החוויר, וחשב שעולמו חרב עליו. רצה לקרוא 
למשטרה ולערוך חיפוש בקהל. לבסוף החליט שלא 
להשבית את השמחה. עלה כל כך הרבה, יעלה עוד עשרת 

נקראה אלפים. החתונה עברה, ירח הדבש נחוג, ואז 
המשפחה לבית המחותן לראות את סרט הוידיאו של 
החתונה. יושבים החתן והכלה, הוריהם ואחיהם, וחוזים 
בסרט שנערך בטוב טעם. הנה החופה, הנה הקידושין, 
האוכל והריקודים. איזו שמחה! המנחה קורא לאבי החתן 
לרקוד עם בנו. הנה הוא קם, מוריד את המעיל ותולה אותו 

יגש לרקוד. איזה יופי! המצלמה משוטטת על הכיסא, נ
לרגע על פני האולם...והנה, רואים איך אבי הכלה מתגנב 
אל המעיל המיותם, מושיט את ידו ומוציא את הכסף 
מהכיס... מיד עצרו את הסרט, הדליקו את האור, והסתכלו 

"כבושת גנב כי ימצא"  עליו... מעשה שהיה, נורא ואיום!
יה אבי הכלה מוכן לתת, כדי למחוק (ירמיה ב, כו)... כמה ה

את הקטע מן הסרט! הנה הוא יושב ורואה איך המצלמה 
כמה היה נותן  –מתקרבת, ואיך הוא נראה חומק ומתגנב 

כדי לעצור את ההקרנה! כמה היינו אנחנו מוכנים לתת, כדי 
למחוק כמה וכמה קטעים מחיינו, שלא יציגו אותם שם 

בלבד! ה"חפץ חיים" זצ"ל  למעלה בבוא היום! ולא לעינינו
הכל  –היה מצטט את דברי התרגום על הפסוק "סוף דבר 

נשמע: "בסופו של דבר, כל דבר שנעשה כאן בעולם בצנעה, 
הכל עתיד להתפרסם ולהישמע לכל בני האדם!" בהקרנה 
פומבית. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה! אילו רק 

. ואפשר!!! על יכולים היינו למחוק כמה קטעים מביכים..
ידי אנחה אחת, על ידי תשובה! מהי תשובה? דבר פעוט: 
להתחרט על אותם דברים, לומר בפה מלא "חטאתי" 

 ולהחליט החלטה נחושה ואיתנה שלא לחזור עליהם עוד! 
הכלל העולה מהדברים לעיל מביא אותנו להבנה כי 
"'שוויתי ה' לנגדי תמיד' הוא כלל גדול בשמירה כנגד היצר 

... כי אין ישיבת האדם ועסקיו ודיבורו והרחבת פיו הרע
והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך, כל שכן 
שישים על ליבו שהמלך הגדול אשר מלוא כל הארץ כבודו 

  עומד עליו ורואה כל מעשיו"...
הבה ונראה מהסיפור המרטיט שלפנינו, המוביל אותנו 

למעלה ממך, עין רואה  לתובנה כי דברי רבותינו "דע מה
ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים" מקבלים משנה 

 חיזוק עד להיכן הדברים מגיעים...
אשר מסעוד ביטון, איש החברא קדישא של קריית שמונה, הוא  
דמות מוכרת מאוד בצפון הארץ. ביטון יושב בחדרי החולים 

את רגע  הגוססים, קורא עמם תהילים וגם את הווידוי, יודע לזהות
המוות המתקרב, לומר עם הגוסס 'שמע' סמוך לרגע האחרון כדי 
שתצא נשמתו ב'אחד'. שנים רבות הוא עושה חסד עם הקרובים 
למוות ומקפיד שלא לקבל שכר על כך. לפרנסתו, הוא עובד 
בעבודות שונות, אבל את שכר המצווה החשובה הזאת הוא שומר 

ת אישיות עבר לקריית במשך שנים לעולם הבא. לאחרונה מנסיבו
שמונה, אבל מעולם לא התפרנס מקיום מצווה זו. קודם שהוא 
מתחיל בסיפורו מבקש מאיתנו אשר לקבל עלינו עול מלכות שמים, 
שכן הוא אינו רשאי לספר את סיפורו בטרם יקבלו השומעים עליהם 
עול מלכות שמים. אפילו עכשיו, חצי שנה לאחר המעשה אשר 

במה שעבר עליו 'שם', בשרו נעשה חידודין  קרהו, כשהוא נזכר
חידודין והוא מתחיל לרעוד בכל גופו. "אוי לנו מיום הדין ואוי לנו 
מיום התוכחה", הוא אומר כמגיד מישרים של ממש ומדרבן את 
השומעים אותו להרהר הרהורי תשובה. הוא עדיין מחלים מהאירוע 

 יר בעזרתההוא, עדיין מתהלך על משענתו ומתנייד ברחבי הע
 
 



קולנועית, אך נכותו הזמנית לא מונעת ממנו להיענות לכל קריאה,  
לספר את סיפורו המצמרר חינם אין כסף, סיפור ביקורו בעולם הבא 
ומשפטו בבית דין של מעלה, סיפור המסעיר את כל אזור הצפון 
ומשמש עדות מכלי ראשון על הנעשה שם אחרי המוות. "נצטוויתי 

ולעורר את האנשים. כל מה שנאמר על המתרחש לחזור לעולם הזה 
בבית דין של מעלה אכן קיים ללא פקפוק כלל" הוא אומר. רק בן 
שלוש עשרה היה אשר מסעוד כאשר הלכה סבתו לעולמה, לאחר 
שאמר עמה קריאת שמע ויצאה נשמתה ב'אחד', מאז הוא מתנדב 

יום בחברא קדישא בכל מקום שבו הוא גר ויושב עם הגוססים במשך 
או יומיים עד צאת נשמתם. הוא שהה ליד מאות אם לא אלפים 
שעברו לעולם שכולו טוב. "אני מקפיד שזה יישאר בגדר מצווה ולא 
לוקח על כך כסף" מספר אשר. זו תפנית מצמררת כשאשר עצמו יצא 
לביקור קצר לאותם מחוזות שאליהם הוא מלווה את ה'פציינטים' 

יפור היו תם רגעים שעליהם נסוב הסשלו. אשר היה בעולם הבא. באו
בחדר, פרט לצוות הרפואי בחדר המיון הקדמי, גם ראש עירית קרית 
שמונה נסים מלכה ובן דודו של אשר רבי מכלוף אוחנה. אף הם 
התראיינו וסיפרו מה הם ראו. "הגעתי לבית העלמין כרגיל בשעה 

ולפתע לא הרגשתי טוב" פותח אשר. "סבלתי כל היום  10:30
הגוף שלי רעד ולכן ביקשתי שייקחו  מסחרחורות ומכאבי ראש וכל

אותו לקופת חולים. כשנכנסנו לקופת חולים החלטתי שלא 
להשתמש במדרגות אלא במעלית, כי חשתי שלא אוכל לעלות 
במדרגות, נכנסתי למעלית ולפתע לא ראיתי שום דבר, כאילו 
התעוורתי. לא ידעתי מה קרה לי. לפתע ראיתי במעלית דמות של 

ם, כל כולו היה שחור, פניו היו מפחידות, בידו אדם לבוש שחורי
הימנית החזיק חרב קטנה וכולו עיניים". רעד אוחז בקולו של אשר 
כשהוא מתאר את אשר ראו עיניו. "עד היום המראה הזה מפחיד 
אותו כשאני נזכר בו. האיש הזה הביט בי כאילו מצא את טרפו. אין 

ת ידו ואני הרגשתי לי ספק שהיה זה מלאך המוות. הוא שם עלי א
שאיני יכול לנשום והתמוטטתי. ברגע זה נפתחו עיני וראיתי מולי את 
האחות בקופת החולים. "מה קרה לך?" היא שאלה, לא עניתי. היא 
הובילה אותי פנימה ומיד הזעיקה צוות רפואי. לצוות שהוזעק היה 
ברור שמצבו של האיש אינו טוב. למקום הובא במהירות מכשיר 

והבדיקה הראתה כי הוא עבר התקף לב. באותו רגע איבד  א.ק.ג.
אשר מסעוד את הכרתו. למקום הוזעקו קרובי משפחתו, בן דודו רבי 
מכלוף אוחנה ומי שהעסיק אותו שנים רבות בחברא קדישא נסים 
מלכה, אז יושב ראש המועצה הדתית וכיום ראש עירית קרית 

ומדו מה עבר עליו שמונה. מעתה והלאה סיפר לי כל אחד ממקום ע
באותן ארבעים וחמש דקות שבהן חשבו הכל כי אשר מסעוד אינו 
בין החיים ורק ראש עירית קרית שמונה נסים מלכה, בהוראת אחד 
מרבני וצדיקי הדור שעמדו עמד בקשר, התעקש להילחם על חייו 
ולבסוף אף עלתה בידו בסייעתא דישמיא. בעוד צוות קופת חולים 

דת טיפול נמרץ (נט"ן), אשר עצמו עושה את צעדיו מזעיק למקום ניי
הראשונים לעבר העולם הבא. "הרגשתי את עצמי יוצא כרוח סערה 
מהגוף" הוא מתאר. "בדיוק אז הגעתי למקום" מספר רבי מכלוף 
אוחנה "אשר איבד את ההכרה ותוך מספר דקות הבין הצוות הרפואי 

ד גם את הדופק והוא שניידת נט"ן אינה רלוונטית עוד, שכן אשר איב
מת מוות קליני". במרחק דקות משם ישב ראש עירית קרית שמונה 
בלשכתו וניהל ישיבת עבודה שגרתית. לפתע צלצל הטלפון 
הסלולרי. "אשר במצב קריטי במרפאת קופת חולים, אפילו לא 
הספיקו להביא אותו לבית החולים" אמר הקול מעבר לקו. "הפסקתי 

יתי מסוגל להמשיך לעבוד כרגיל כשאשר מיד את הישיבה, לא הי
נמצא במצב כזה" מספר ראש עירית קרית שמונה. "העסקתי את 
אשר בחברא קדישא כשהייתי ראש המועצה הדתית בעיר, אני מכיר 
אותו מקרוב. קרית שמונה היא מקום קטן מאוד, אינך חייב להיות 

אשר. אח פיזי של מישהו כדי להרגיש קרובו, הרגשתי כמו קרוב של 
באתי למרפאת קופת חולים ופגשתי את כולם מייללים וצועקים 
'אשר מת, אשר מת'. הרגשתי שאין להשלים עם רוע הגזרה" מספר 
נסים מלכה. קרוב כל כך לשם ורחוק כל כך משם, עבר אשר חוויות 
שונות לחלוטין. "הנשמה שלי יצאה מהגוף כמו רוח סערה" הוא שב 

על הגוף, כמו שקורה במוות קליני. גם ואומר "וריחפה שני מטרים מ
כשהייתי באותו מצב ראיתי את כולם, שמעתי את כולם וממש 
נמצאתי בתוך החדר. את כולם ראיתי בבגדים רגילים, אך את דוקטור 
בוריס סידלקובסקי שטיפל בי ראיתי כמלאך בחלוק לבן. מכלוף בא 

נו'. ראיתי אלי, חיבק את הגוף ואמר בבכיות עצומות 'זהו אחי, נפרד
את האחים של מכלוף, את ראש העיריה נסים מלכה, ראיתי את כולם 
עצובים סביבי ואני שמח וטוב לב". "יצאתי מהחדר שבו שכב אשר" 
מספר מכלוף "והתחננתי מעומק לבי אל הקדוש ברוך הוא: 'אשר לא 
 גמר את תפקידו בעולם, אל תיקח אותו, אני מבקש, לא אוכל לחיות

 
 

רא קדישא לא תהיה אותה חברא קדישא בלעדיו, אני בלעדיו, חב
מבקש ממך טובה, תחזיר אותו לעולם". בעוד רוחו של אשר מרחפת 
למעלה ובני משפחתו בוכים למטה, עמל הצוות הרפואי בראשותו 
של דוקטור בוריס סידלקובסקי על החזרתו לחיים. דוקטור 

ת לייצב את סידלקובסקי הבין שהדבר היחיד שניתן לעשות הוא לנסו
הלב על ידי מכות חשמל. לאחר חמש מכות ניסה דוקטור בוריס פעם 
נוספת ולאחריה קבע כי אין יותר מה לעשות. אט אט התחילו להגיע 
למקום מכרים רבים של אשר, ששמע האסון הגיע לאוזניהם. "באותו 
זמן ראיתי את נסים מלכה ואת הרב קקון בוכים" מספר אשר. 

וף נדם ואשר עשה את דרכו לעולם שכולו טוב. מבחינת הרופאים הג
"עזבתי את קרית שמונה, את ישראל, את העולם ומשם עלתה נשמתי 
לעולם האמת" ממשך אשר. "הרגשתי שרוח חזקה מאוד מושכת 
אותי למעין מנהרה קטנה ועם הזמן היא גדלה והתרחבה. באותו זמן 

את זה  הרגשתי מן אוויר מיוחד שאין כדוגמתו. אי אפשר לתאר
במונחים שלנו. ראיתי אור שלאט לאט החל לגדול ולהתעצם, אור 
אינסופי המורכב מצבעים שונים, ולפתע התקרבו אלי ארבע דמויות, 
שתיים מכל צד, ותפסו אותי בזרועות". איך הן נראו? "עיניהן יקדו 
אש. ולפתע נשמעה כריזה עוצמתית שהתגלגלה לאורך כל הרחבה 

. קשה לי להסביר זאת. שלוש פעמים קראו העצומה שאליה הובלתי
לי 'מסעוד ביטון!' ואמרו 'תעלה לבית דין'. בדרך לשם ראיתי המון 
דמויות לבושות שחורים, שעיניהן אדומות. ברקע שמעתי שצעקו לי 
'בוא לבית הדין!'. הרגשתי שאני בחלל. חשתי כבשה קטנה מול 

סתכלו עלי שבעים זאבים. ככה הרגשתי. כשהגעתי לבית הדין, ה
אותן דמויות שחורות במבטים חמורים וצעקו לי 'רשע, רשע, רשע! 
מה עשית? אתה רשע" וכאן אשר לא יכול עוד ופורץ בבכי. הוא לא 
חוזר לדבר לפני שהוא שותה מים ונרגע קמעה. "לא יכולתי לענות. 
נכנסנו לאולם בית הדין ואז החלו המלאכים השחורים להוציא את 

בתי שיש עשרה חמישה עשר מקסימום, אבל היו התיקים שלי. חש
ארגזים על גבי ארגזים. החדר התמלא ארגזים של עוונות וכשראיתי 
זאת חשכו עיני. שוב ראיתי את אותם אנשים בבגדים שחורים, שהיו 
מלאכי חבלה, רוצים למשוך אותי אליהם ואני התמלאתי בושה. 

ה מלא רוע. הציגו כולם היו בעלי זקנים ועיניהם יקדו אש. מבטם הי
לי את החתימות שלי, הראו לי את כל העבירות שעשיתי. אחרי 
שהתלחששו ביניהם החליטו שדיני הוא לגיהנום והמשיכו לצעוק 
עלי 'רשע, רשע'. הרגשתי חפוי ראש, התביישתי. את כל ישותי 
מילאו המילים 'אוי לנו מיום הדין'. לפתע, בעודי מתארגן לקראת 

פרצו לבית הדין ארבע דמויות של ילדים קטנים הצעידה לגיהנום, 
לבושים בלבן ובעלי כנפיים. הדמויות הקיפו אותי, סנגרו עלי, 
ביקשו לגשת לבית דין צדק וטענו שלא הוגן לשפוט אותי מיד 
לגיהנום, בלי לשמוע על המצוות שעשיתי. הם החליטו לערער על 

ת עוונותי עונשי בפני בית דין גדול יותר אבל קודם כל למרק א
המרכזיים שהיו: דיבור בבית הכנסת, דיבור לשון הרע והעובדה 
שגילחתי את זקני ופאותי יותר מהמותר. הושיבו אותי על כיסא גדול 
וליפפו את גופי בחוטי ברזל. הכיסא החל מתחמם ואני ממש 
הרגשתי מהי 'אש הגהינום'. זה לא מושג פשוט ואי אפשר לתאר את 

בל אני יכול לומר שהרגשתי את אש הגיהנום. זה בלשון בני אדם, א
לאחר מכן הצליפו בי בשוטים של ברזל כשמלאך אחד מקריא את 
הפסוק 'והוא רחום יכפר עוון...' שלוש פעמים. העונש הקשה ביותר 
היה על לשון הרע. הם סרקו את לשוני במסרקות של ברזל, ממש 

ככה יעשה כמו רבי עקיבא שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל". "
לאיש שמרד בקונו" זה מה שאשר מספר, כי שמע וסבל על כל 
עוונותיו. גם אחרי ש"שילם" על עוונותיו וחזר לבית דין צדק, שמע 
אשר את המשפט שחזר פעמים רבות כל כך 'רשע, אתה דיברת בבית 
הכנסת!' התחילו לצעוק עלי 'למה דיברת בבית הכנסת?'" הוא 

י להסביר לכם את זה במושגים מספר ומשתנק בבכי. "קשה ל
ארציים, אבל להבדיל בין קודש לחול, זה כמו מסך. אתה רואה 
מעשיך מיום שנולדת, כולל בר המצווה, כולל הכל עד היום הזה. 
מראים לך מה היית עושה בחדרי חדרים, מה עשית בפומבי, ממש 
הכל. כמו שסיפרתי, נענשתי על דיבור בבית הכנסת. הראו לי את כל 

עמים שדיברתי בבית מקדש מעט ועם מי דיברתי, מי פנה אלי הפ
ואיך עניתי לו". על מה עוד הענישו אותך? "היו הרבה עוונות, אך 
אחת החמורות היא חילול שבת, על שבכיתי בשבת וכעסתי בשבת 
כשהייתי בצער וגם על עבירות כמו טלטול של פרטים קטנים. אף על 

עתי איך לעשות את זה כמו פי שהקפדתי, האשימו אותי שלא יד
שצריך. משמורקו עוונותי, לקחו אותי המלאכים למקווה טהרה של 
העולם הבא, שהוא כמובן מקווה רוחני שאי אפשר לתארו במילים 
ורק כדי לפשט את הדברים, אני מתאר אותו כמקווה טהרה. ואז 

 החלו המלאכים הלבנים במסע איסוף זכויותי לקראת הדיון בבית
 
 



גדול. זכויותי היו במקום עבודתי, בבית העלמין של קרית הדין הה
שמונה. משם ירדנו לעולם אחר, שדומה מאוד לעולם הזה. הגענו 
לבית העלמין הצבאי של קרית שמונה. בימי שני, חמישי ושישי 
הייתי בא לבית העלמין הזה ומתפלל על קברותיהם של החיילים, 

מש שורות של חיילי צבא עכשיו הם החזירו לי" מספר אשר "ראינו ח
הגנה לישראל, כולם לבושים לבן. עמדו שם בבית העלמין הצבאי 
אלי אוחנה, מרדכי פינחס ואורי אזולאי שמסר את נפשו על קידוש 
השם. נוסף על כך ראיתי את אייל בן מרגי ועוד המון חיילים שאין לי 

כולם  זכות לדבר עליהם, כי הם צדיקי עליון, הם מתו על קידוש ה'...
היו בבגדים לבנים כמו של חיל הים. כשהם ראו אותי צעקו 'מסעוד 
הגיע' והיתה שמחה גדולה. כולם עלו איתי לבית דין צדק גדול יותר 
מזה ששפט אותי ואז שוב שמעתי את מלאכי החבלה קוראים 'רשע, 
רשע'. החיילים החלו לצעוד וגוננו עלי, 'תעזבו אותו'". כך בליווי 

 71וננים, נכנס אשר לבית הדין הגדול. "היו שם החיילים  המג
דיינים, פניהם מקרינים אור אין סופי, היופי שלהם מדהים". אתה 
יודע מי אלה? "אין לי רשות לומר". רק תאמר האם הם חיים עמנו 
עוד? "שניים מהם כן". אשר ממשיך בתיאורו המצמרר. "בבית דין 

זניים שעל כף אחת צדק המשפט הוא ממש כמו שמספרים, ישנם מא
שלהם מניחים את כל הזכויות ועל הכף השניה את כל העבירות 
ומודדים איזו מהן מכילה יותר, כלומר אם האדם עשה מצוות רבות 
יותר או עברות רבות יותר. החלו להניח את העבירות שלי על 
מאזניים והמלאכים בלבן החלו להניח את הזכויות שלי. לפתע ראיתי 

זלים שהניחו בצד הזכויות. 'אלה הדמעות ששפכת כד ענק מלא נו
עם הנפטרים בעת שהתפללת ביציאת נשמתם', אמרו לו המלאכים. 
אחר כך לקחו את הייסורים שלי והניחו אותם ליד נאד הדמעות. 
צריך להבין, באותם רגעים הייתי בפחד איום. לא הבנתי מה קורה 

ירת כל החובות איתי, לא ידעתי מה הולכים לעשות איתי. לאחר ספ
והזכויות שלי, התברר שיש לי יותר זכויות ושני אנשים לבושים 
בלבן לקחו אותי הכניסו אותי למקווה טהרה גדול, שם הטבילו אותי 
ואז היתה לי זכות להיכנס לגן עדן. זה מקום שבו אפשר להנות מכל 
רגע ושניה של החיים הנצחיים". מי היה שם? "ראיתי את ההורים 

דודי ואת אלי אחי, כשכולם שמחים ושואלים 'למה באת שלי, את 
לכאן?' ראיתי ממש את בני המשפחה שלי שנפטרו, עליהם השלום. 
לאחר מכן ראיתי שורה של צדיקים ורבנים היושבים ועטרותיהם 
בראשיהם והוגים בתורה ובגמרות". איך נראה גן עדן? "אי אפשר 

חני, אבל היה לי לתאר את זה במילים גשמיות, כי זהו משהו רו
תענוג עצום ונשגב. כבר לא היה חשוב לי לחזור לכאן בכלל. רציתי 
להישאר שם. היופי והתענוג שם הוא משהו דמיוני שאי אפשר לתאר 

במושגים של בני אדם. מי שינסה לתאר את זה בלשון בני אדם הוא 
שוטה. מי שלא היה שם לא יכול להבין. צריך להבין, הכניסו אותי 

דן לאחר ויכוחים סוערים בין אלה הלבושים בלבן שהם היו לגן ע
מעטים לבין הרבבות שהיו לבושים בשחור, ובסופו של דבר הוכרעו 
לובשי השחורים ונעלמו כלא היו. ואז הראו לי שולחן מזהב, הראו 
לי גינה גדולה וירוקה ובה צמחים ופירות לרוב, הכל בצבע ירוק, 

ל זאת חזרת... "כן. פתאום בא אדם ואמרו לי 'זה החלק שלך'". ובכ
בעל הדרת פנים ואור קורן מפניו ואמר לי בטון כועס 'אני לא רוצה 
לראות אותך פה אצלנו, אני רוצה לראות אותך במירון'. הוא חזר על 
כך שלוש פעמים, אחר כך נתן לי, בידו בימנית, מכה על המצח, 

ני מלווה במקום שמניחים תפילין של ראש. משם לקחו אותי כשא
באנשים לבושים בגדים לבנים לחדר גדול ועצום. לפתע הרגשתי 
שמישהו דוחף אותי ומיד חזרתי לקרבת הגוף שלי, שבאותה עת היה 
בחדר ניתוח בצנתור. שם הרגשתי שאני מרחף מעליו כיונה, בוכה 
וצועק 'תצילו אותו תצילו אותו'. אחר כך חזרתי לתוך הגוף שלי". 

התגורר אשר בביתו של בן דודו מכלוף במשך מספר שבועות 
שטיפל בו במסירות נפש מרגע התמוטטותו, עם שאר בני המשפחה. 
אשר היה אומנם עירני אך כמעט נטול חיים, עד אשר ביום בהיר 
אחד קם והחל ללכת, לתפקד ולפעול, בלי כל הסבר מה היה ואיך 

תע ייתכן הדבר מבחינה פיזית. "לילה אחד" מספר אשר "ראיתי לפ
שלוש דמויות שלא מעלמא הדין. 'מדוע ירדת לעולם?' הוכיח אותי 
הגדול שבהם, 'מדוע החזירו אותך לחיים אם לא בשביל שתספר 
לבריות שאוי להן מעלבונה של תורה ואוי להן מיום הדין ואוי להן 
מיום התוכחה, וכי הן חייבות להתעורר ולדעת כי יתנו דין וחשבון 

קום מיד ממיטתך ותתחיל לעבוד' אמרו  על מעשיהן בעולם הבא?!
השלושה והסתלקו". מאותו רגע הטיפולים הקשים באשר הצליחו, 
הוא קם ממיטתו ולאחר מספר חודשי אשפוז הוא עבר לשיקום קשה 
מאוד, ללא ציפיות מיוחדות לעתיד. אך בחסדי השם הוא מתאושש 
וכבר מתפקד כמעט לבד. מאז שחזר לדבר הוא מספר על המקרה 

כל מי שרק מוכן להאזין לו. היום הוא מרצה, עורך חוגי בית ואף ל
החל בכתיבה מפורטת של הסיפור שעבר. במהלך היום הוא לומד 
תורה בכולל "כה לחי" וממשיך לספר את סיפורו לכל דכפין, כדי 
לעורר ולחזק, כי כך הורוהו משמים... אני מספר לכם כדי שתבינו 

ש דיין!!! העולם הוא לא הפקר!!! כל וכדי לעורר ולחזק, יש דין וי
מעשה ומעשה נכתב "וכל מעשיך בספר נכתבים"... "אתה זוכר כל 
מעשה עולם"... "אתה זוכר כל הנשכחות"... צריך לעשות 

  תשובה...!

 

 אחים יקרים!
 קורת האפשריות.חשבון הנפש של האדם צריך להקיף את מכלול דרכי התנהגותו ועליו לבחון את כל מעשיו מכל זוויות הבי

רבינו יונה מעיר בעניין זה הערה נוקבת, הוא מסביר כי בושה הנגרמת לאדם בחייו בהיותו במסגרת הגוף, גם אם תהיה 
קשה ומשפילה, הרי מעצם טיבה היא מוגבלת, וגם אם תכאיב בצורה חריפה, הרי שבמשך הזמן תקהה, תישכח ותיעלם. 

ן אף פעם התיישנות, ואוי לאותה בושה, שהיא נצחית ובלתי מוגבלת. כולנו לא כן הבושה שבעולם הנשמות. בה הרי אי
מכירים את תחושת הבושה וההשפלה שחולפת בנו, כשאנו נתפסים במעשה רע. תהליך סקירת החיים, מסתבר, אינו 

ה רע, מציג בפנינו עונשים או פרסים, אלא סיבה ומסובב. כל מעשה טוב שאדם עשה, יגרום לתחושה טובה וכל מעש
הם מתעצמים. אלה הרגשות שיוצרים את  –לתחושה רעה. לא זו בלבד שרגשות אלה ממשיכים להתקיים לאחר המוות 

  הגיהנום וגן העדן, האושר והבושה, שעליהם בנוי רעיון השכר והעונש בעולם הבא.
ע לכל בני האדם!" אוי בסופו של דבר, כל דבר שנעשה כאן בעולם בצנעה, הכל עתיד להתפרסם ולהישמהבה ונזכור! 

לאותה בושה, אוי לאותה כלימה! אילו רק יכולים היינו למחוק כמה קטעים מביכים... האם זה אפשרי!!! כן, על ידי 
תשובה אמיתית! ומהי התשובה? להתחרט על אותם דברים, לומר בפה מלא "חטאתי" ולהחליט החלטה נחושה ואיתנה 

 ואשרי אדם הזוכה לכך, אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא. מחק!והסליל נ –שלא לחזור עליהם עוד! זהו 
 התורהבברכת 

 הרב יואל ארזי
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

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

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

 

   :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 גולייט בת תפחה, ,בת בובהג'ינה נתן 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

  ז"ל למשפחת דעדוש יצחק בן טוני  העלון מוקדש לעילוי נשמת 
 יהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו לו כמליצי יושר יחד עם שאר נשמות מתי ישראל. 

 

 ,,יקירתנו האישה הצנועה אוהבת התורה ולומדיהלעילוי נשמת   נתרםםהעלון 
  ,חודשים לפטירתה 11במלאת  ז"לג'ינה דינה בת בובה מרת  

 כמליצי יושר יחד עם שאר נשמות מתי ישראל. ת.נ.צ.ב.ה. היהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו ל
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"" " 

 . שבאדם והרע הטוב את משלבת הבריאה נזר של נפשו     נקודה למחשבה
, ה/בשכן, ה/בתלמיד, ה/בחבר, באשה/בבעל כשנראה הדברים מטבע. החופשית לבחירה הבסיס למעשה זהו
 שהלה כדי וכיחלה/לבקר/להעיר עז ) ) ?רואים אנחנו עצמנו של את( הולמת לא התנהגות… בחמות
! טוב חבר: אומר יהושוע רבי?… האדם בה שידבוק ישרה דרך איזוהי: "אומרת באבות המשנה. מעשיו את ישפר

 שכשחבר לראות מצוי מדוע כן אם אך! מעולה נשמע כאן עד " הגון שאינו דבר עושה אותו כשרואה שמוכיחו= 
…  ת אמירת תגרור הסתם שמן תביקור זו -!" דולקים ברכבך האורות את שכחת ידידי: "מעיר

 גאוותן, נצלן, כעסן, קמצן שאתה לך להגיד רציתי: יקירי תשמע: "לחברו שהעיר אדם פגש מישהו האם בעוד
 מיד רץ אני! תודה! תודה! לעד שמו ישתבח: "יגיב והלה!!…" קטן לא טיפש גם… חושב כשאני ועכשיו

  "… ???!!ה"בע שלך בשמחות לך אחזיר… להשתפר
 

  : הביקורת בקבלת לקשיים גם מודעים להיות צריכים הטובות הכוונות כל עם, לכן
 !!נח לא ממש אבל, ממש וזה בהתנהגות שנוי שדרוש מעידה הביקורת - . . א

 קל פטרהנ על לכן( ופחות נחות שירגיש המקבל לעומת עליונות ירגיש תמיד הביקורת מעביר - . . ב
  ...)יותר אחד אף על מאיים ולא מת כבר הוא כי, הספד לומר

  איכפתיות מתוך ולא… ) גבוהים נורא ובדציבלים( לפגוע כדי שנאמרת ביקורת - .. ג
 הוכח, ישנאך פן לץ תוכח אל. "א :נאמרת הביקורת בה הצורה חשובה כן כמו !!!!תתקבל לא ם-ל-ו-ע-ל כנה
 שלא וכמה) חכם( ב חשוב, החבר של) לץ( מגרעותיו את לציין במקום -" ויאהבך לחכם
 שהמשפט נראה: "אלא!!", שקרן אתה: "לומר לא - האדם את ולא הפעולה את לבקר. ב … כך להתנהג לו מתאים

 משה אפילו! !ציבורי במקום להוכיח/להעיר/לבקר לא ואופן פנים בשום. ג  … "לאמת קולע בדיוק לא שאמרת
ם איתם מדבר! שנה ארבעים לפני שקרה משהו על...), במדבר מתו כבר האבות( הבנים את שמוכיח רבינו

 …כח מאבקי מתוך ו"ח ולא לעמו סופית אין ומאהבה הלב מכל והכל, 
 

 (העורך)…מבוקרת שאינה ביקורת ו"ח ולא! ר להעביר שנזכה

 זצ"ל  רפאל ברוך טולדנו בישל הגאון ר ביתו
בל כל יהודי, גם אלא החלכאים יהיה פתוח בפני כל אדם, והרב ק

בל את אורחיו י, לא פחות מכפי שקם והעלובים 
מעה הרבנית קולות שירת שיכורים. והרב המכובדים. יום אחד ש

הגיע ולצידו שיכור מתנודד מצד אל צד. הרב הזמינו להסב עמו 
 ברוך לא נתן  בילסעודה, והאיש החל לחרף ולגדף, אך ר

 וכבדו מאד.  
 

שאלו בני הבית: "עד היכן ימחל הרב על כבוד?" ענה הרבי: "אם 
את קללותיו של  ם משמים הוא. כשם –נגרם לי צער 

עי בן גירא וראה בכך עונש, כך גם אני מקבל עלי טרדותיו מש
 של אורח זה באהבה".

 ומה גם שהיצר הרע  ,המרופשים ברחובות
משום  היה בא לעזרתנו ומנמנם אותנו עוד שעה קלה.

כך הינו מאחרים לתפילה.התהלכנו נבוכים וחושבים 
איזה  ל?"זצ הו מדיניחיים חזקירבנו למה להגיד 

בלב הומה הגענו  שקר נבדה ולא נביא עלינו אשם?
בחרדה עלינו את המדרגות הרחבות  לבית הכנסת,

אך הינה עומד  ושפתותינו דובבות איזה''תירוץ''.
 לקראתנו ומצפה במעלה המעקה לקבל את פנינו.

"לא  בדברי התנצלות הקדימנו ואמר: 
  .תוכלו לומר קדיש בציבור עוד בני, כל כך אחרתם

 

הלב רהב  אורו העינים, מעמסה כבדה נגולה מעלינו,
נפל  בנין התירוצים שבנינו בדרך הלוכנו, ורחב,
 .ך כי לו היה צורך בו.אין צורך  והתפורר,

עוד מצא לנו צד זכות  אין הוא רוגז עלינו אדרבא,
 ובטוהר לב ובכוונה עמוקה התעטפנו ודברי נחמה,

הדקנו את התפילין בזרועונו ועמדנו בתפילה.  בטלית,
ועדיין מצלצל באוזנינו הדרש הנחמד שהיה משמעינו 

 "בבית אלוקים נהלך ברגש''. נאמר: במקרים שכאלה.
 ג'שם, ר'וח, ראשי תיבות ''ב'רד, הרגש, מהו ב''רגש''?

חייב  : כלומר: ש'לג''.
 העיקר לבוא ברגש ם,אדם להשכים לבית אלוקי

 תעביר אשר ןכן  –כמו הכיבוס יעביר הגועל 
תכפר על כל מעל. כי  –נואל, מן הרפש אותך תעל 

, יתחדש כעלה – –בתשובה הטבע חוק 
בוטח בדרכו ושאנן. –חדש רענן 

  הצדקה
דומה ממש לזריעה, 

 שהזורע תבואה 
 יש בו חיסרון, 

 

שבעת שזורע אינו 
 נוטל כלום, 

 , 
 אך אחר כך 
 הרווח מרובה.

 

 זצ"ל  יעקב מוצפי בינכנסו לגאון ר פעם
כמה בחורים וסיפרו לו שאדם מסוים מספר עליו 

ובקשו את רשותו להעמידו  
 במקומו ולדאוג שיחזור בו מדבריו ולא ידבר עוד. 

 

אמר להם הרב: "איני מקבל את הדברים מטעמי 
ך גם אם יש טעם בדבריהם, הריני אומר לשוה"ר, א

בעוה"ז ומחול לו   :בפה מלא ובלבב שלם :
בעוה"ב. וכל יום הריני מוחל וסולח לכל אדם 

בר עלי או ידבר עלי במחילה גמורה יבישראל שד
 ושלא יענש שום אדם בסיבתי מעתה ועד עולם..."

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

 עובדיה יוסף צורב שנשאר לנו ממרן  רבינו זכרון
ל הוא מצות הקבלת פני רבו. כמידי שנה בשנה, היו ”זצ

מתאספים כל עמך בית ישראל, מפשוטי ודלי העם ועד 
רבנים ואנשי ציבור. בתחילה, היה זה באולמי "חפצדי" 

, ומועדבירושלים ולאחר מכן ב"גן סאקר", היו אלו ימי חג 
באים לחזות באור פניו של מרן ולשמוע  

 את דברי קדשו. 
אך לפתע, ביום בהיר, הכל פסק, ללא הודעה מוקדמת, כבר 

לא היו העליות לרגל המסורתיות כמידי שנה ויהי הדבר 
לפלא ...רבים ניסו לשאול ולהעלות אפשרויות כאלה 

ליטיות או ניסו לומר השערות פו , ואחרות, 
בטחוניות וכד', אולם את הסיבה האמיתית והכל כך נכונה, 

 שמענו מאחד מבני משפחתו של מרן זצוק''ל. 
 

כאשר באחד הימים התלוננו כמה אברכים יקרים על 
תערובות לא נעימות של בנים ובנות, בכניסה וביציאה של 

הכינוסים הללו, דבר שגרם לאי הפרדה מוחלטת וכאן עלתה 
האם אין זו מצוה הבאה בעבירה??? בדיוק באותה  -השאלה 

השבת, היה תורי להיות אצל מרן והבטחתי להעלות את 
 השאלה בפניו מיד כשיתאפשר. 

 

ואכן הצגתי בפניו את השאלה, אך אצלו זה כלל וכלל לא 
הייתה שאלה, ברגע שהצגתי בפניו את הנתונים, הוא הורה 

יש כינוס , שזוהי הפעם האחרונה ש
 כזה, ומכאן ואילך הכל בטל ומבוטל. 

 החיוך

תרופה 

 יעילה 

בלי 

תופעות 

 לוואי.

 

ק כאשר אנו מעריכים את הבריאות ר
 אנו חולים.

 איזוהי ידידות מזויפת? 
היא קיימת, ידידות הדומה ְלֵצל: באור 

 ובחושך נעלמת.

 כל החיים אנו מתאמצים 
 איך לא להתאמץ.



 

עולה לאוטובוס  מגמגםם
"כככככמה זה עועועעולה?" ענה 

לו הנהג "חחחחחמממש 
שששקקששקל". לאחר שתי 

הנהג : תחנות עולה אדם ושואל את 
 סליחה מתי מגיעים "

 לכותל?" ענה לו הנהג:
 "בעוד חמש דקות". 

hamaor.netכל העלונים: 

 

ה ה' ֵלאמֹר..  ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ  (במדבר יט, ב).זֹאת ֻחּקַ
 

רשאי לעבור על גזרתי הקדוש ברוך הוא חקה חקקתי גזירה גזרתי אי אתה  
(במדבר רבה שם). פעמים שהתורה הקדושה לא נתנה טעם והסבר למצוותיה, וגם 

בחלק מהמצוות שנתנה התורה טעמיה ישנם עוד טעמים רבים וסודות בכל חלקי ורבדי 
התורה, וזאת כדי שלא יבוא האדם לטעות ולפרש שזהו רק הטעם ויפעל על פי שכלו, 

 שהרבה לו נשים בחושבו שלא יטו את לבבו. וכשם שמצינו בשלמה המלך
 

 (שבת יב ע"ב ונפסק בשו"ע סימן רע"ה) אסרו לאדם ללמוד  
לאור הנר בשבת מחשש שמא יטה, אך לאדם חשוב שאין דרכו להתעסק בשמנים 

ופתילות הדבר מותר, ומספרת הגמרא על רבי ישמעאל בן אלישע שאמר אני אקרא 
חשוב ולבסוף שקע בלימודו וביקש להטות, אמר: כמה ולא אטה, לפי שהיה אדם 

גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר! (ורבי נתן אומר: קרא והטה 
בפועל וכתב על פנקסו: אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי נר בשבת, לכשיבנה בית 

שהיה המקדש אביא חטאת שמנה).ומבארת הגמרא ששאני רבי ישמעאל בן אלישע 
 להוט אחר התורה ומשים עצמו על דברי תורה כהדיוט.

 

להבין פשר דברי רבי ישמעאל "כמה גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים לא  
יקרא לאור הנר", אלא הביאור הוא שבמשנה לא ביארו חכמים את הטעם אלא סתמו 

ומר רבי לאיסור שאין לקרוא לאור הנר, ורק בברייתא מבואר הטעם שמא יטה, וא
ישמעאל שזה הטעם שגרם לו להטות שלמד את דברי הברייתא שנתנה טעם, אך אם 

 היה לומד את דברי המשנה כפשטה בלי שום טעם, לא היה מטה.
 

שלא גילתה לנו התורה סודם, הם המכוונות הגורמות והמלמדות את האדם  
ם, אלא רק מפני להתבטל לפני ה' יתברך ולקיים את כל התורה כולה בלי שום טע

ָדעּו (ישעיה ו, ט). ִבינּו ּוְראּו ָראֹו ְוַאל ּתֵ מֹוַע ְוַאל ּתָ ְמעּו ׁשָ  גזירת מלך עליו, ׁשִ
שנזכה לקיים את כל מצוות ה' בשמחה ובטוב לבב ונראה בקרוב בישועת  

 ישראל השלימה, אמן.
 

 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,  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב חס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, מלכה בת שרה. פנ
 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, יעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  , הרב יהודה יאיר,אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

ֶאְלָעָזר ִּבי ַהִּסּפּוִרים ַהֻּמְפָלִאים ִמְּתקּוַפת ַמֲחָלָתּה ֶׁשל ֵאֶׁשת ַהָּגאֹון רַ  ַאַחדד
ךְ  זצ"ל ַהְמַׁשְּלִבים ַּגם ְמִסירּות ֻמְפָלָאה ְלִאְׁשּתֹו ַהחֹוָלה ְוגַם ֶאת  ְמַנֵחם ַמן ׁשַ

ן", ָׁשמּור ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַּתְלִמידֹו ָהַרב  ֶֹ  בְּכִריַתת ַהְּבִרית ִעם ֶהגְיֹונֹות ַה"ְּקצֹות ַהחׁש
ם ֶהָעמֹק ְּביֹוֵתר ְּבִלִּבי, ָקׁשּור ִלְתקּוַפת ַמֲחָלָתּה :"ַהִּסּפּור ֶׁשָחַרת ֶאת ָהר ֶֹ ׁש

ֶׁשל ָהַרָּבנִית. ָהיִינּו ִמְתַאְּסִפים ְליָדֹו ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ֵסֶדר, אֹו ְלַאַחר ַהִּׁשעּור... הּוא ָהיָה 
א רֹוֶאה  נָתּון רֹאׁשֹו ְוֻרּבֹו ְּבָכל רמ"ח ֵאיְבֵרי ַהַּדַעת ְּבַדֻּקּיֹות ֶׁשל   ...

א ָהיָה לֹו...  א ׁשֹוֵמַע... ֲאִפּלּו ָׁשעֹון   ָּדָבר, 
 

ֲאָבל ִמֵּדי ָׁשָעה ְּבָׁשָעה, ְּכִאּלּו ָהיָה ָחבּוי ַּבֵּלב ָהֲענָק ֶׁשּלֹו ַמנְָּגנֹון... ִמֵּדי ָׁשָעה ְּבָׁשָעה 
ַהַּמִּקיָפה אֹותֹו ּופֹונֶה ִּבְמרּוָצה ְלֵביתֹו.  ְּבִדּיּוק נְִמָרץ, ָהיָה עֹוזֵב ַּבֲחָטף ֶאת ַהֲחבּוָרה

ָעַקְבִּתי ַאֲחָריו. הּוא ָהיָה ֵמִכין ְלִאְׁשּתֹו ּכֹוס ֵּתה, ַמִּגיׁש ּתּוִפינִים, ּדֹוֵרׁש ְּבַרּכּות 
ָעִמים ִּבְׁשלֹוָמּה, ְמָקֵרב ְּתרּוָפה ַלֲהָקָלה ְוחֹוזֵר ְלאֹוָתּה ַּדּקּות ְסָבָרה ֶׁשָּבּה ָעַמד, ִלפְ 

 ...– –ֲאִפּלּו ְלאֹותֹו ִמְׁשָּפט ַעְצמֹו ֶׁשּבֹו ָעַמד 
א ִהְתַרֵחׁש ֶאְצלֹו  -ָאנּו ַּתְלִמיָדיו  -ְוָקַלְטנּו ָאז  ֶאת ַהִּׁשעּור ַהֻּמְפָלא ְּביֹוֵתר: ֶּבֱאֶמת 

 ַהַּלְמָדנּות ֶׁשל ַהּתֹוָרה,  הֶפְסֵק.ְוַה'ְּבֶרען', ְוַלַהב ַהְּדֵבקּות ִּביסֹודֹות
 ְלִאְׁשּתֹו, ָּבאּו ֵמאֹוָתם ְמקֹורֹות ְמרֹוְמִמים, 1ּוְמִסירּות ַהּנֶֶפׁש ַהֻּמְחֶלֶטת 

 ְוָהְפכּו יְַחָּדו ִלְמזִיגָה ֵמֵהיַכל ָהֲאִצילּות!"

  ְּכֶׁשִהְדִרי ַהָּגאֹון ַרִּבי פַעםם
עִריׁש ַוְיֶדעְנֶפְלד  ּדֹב ּבֶ
זצ"ל ֶאת ֶאָחד ִמְּקרֹוָביו ִלְפנֵי 

יו, ָאַמר לֹו ֶׁשָעָליו ָלַדַעת נִּׂשּוָא
ֶׁשַהַהנְָהגָה ִעם ָהִאָּׁשה ַּבַּביִת ֵאינָּה 

, ֶאָּלא  ם ַּכַהנְָהגָה ִעם 
ָצִרי ְלִהּזֵָהר  ּוְלִהָּׁשֵמר ִּבְכבֹוָדּה 

ן  ְמיָֻחד, ּוְכִדְבֵרי ֲחזַ"ל:  ֶֹ ְּבאפ
 "ְמַכְּבָדּה יֹוֵתר ִמּגּופֹו". 

 

ִסיף ְוָאַמר: "ֵאי ְלִהְתנֵַהג ְלַבּסֹוף הֹו
ָּת  ִלְראֹות ֶאְצִלי".  ְ ִעם ִאָּׁשה  יָכ

ְמַסְּפִרים ֶׁשֶאָחד ָּבא ַּפַעם ְלָבֵרר ַעל 
ׁש  ֶֹ ָּבחּור ֶׁשָהיָה ֵמַהְמַׁשְּמִׁשים ַּבּקד

ְּבֵביתֹו, ּוְבתֹו ַהְּדָבִרים ָׁשַאל אֹותֹו 
יְהּוִדי ִאם ַהָּבחּור יֵַדע ְלנֵַהל ֶאת 

ְוַכּדֹוֶמה,  ֹו ֵּביתֹו 
ְוָענָה לֹו ַרֵּבנּו: "ֱהיֹות ֶׁשָּבחּור זֶה 
ִהְסּתֹוֵבב ְּבֵביִתי, הּוא ַוַּדאי ָרָאה 
 ְוָלַמד ֵאי ָצִרי ְלִהְתנֵַהג ַּבַּביִת".

 שב לביתו מן העיר מוכסןן
עגום וזעף. ראתה אשתו שלבו רע  

 ואמרה לו:
מה אירע לך? נאנח המוכסן: שמועה 

רעה שמעתי בעיר. משיח עתיד 
לבוא... מה נעשה לשדותינו ולכל 

הרכוש, אשר עשינו פה? ניחמה אותו 
תה מצטער. אשתו ואמרה לו: לחינם א

 

הוא -כשם שהציל הקדוש ברוך
את כל ישראל מפרעה ומהמן 

ומכף כל הקמים עלינו, כך יצילנו 
 בחסדו גם מידו של משיח...

 

 נחשוב בלבנו  אל נאא
 א כי קשה וארוכה היא 

קבלה ועזיבת החטא  
ועוד. אלא עלינו לדעת כי נדרשת 

לעסוק  ומאתנו 
בתשובה ואח"כ נזכה להגיע 

 לתשובה שלימה.

לאחר שאבא עלה  -חיים רבי סיפרר
עמנו ארצה לא היה לנו היכן לגור, ודרנו 

ת עץ הפסיקה בננו, עם אחד שמחיצ
אצלנו במשך  ע וכנראה שמע 

היום, וההוא נעשה כזה מעריץ שלנו שעד 
סוף ימיו מידי פעם שלח לנו כסף ובגדים. 

 א"א לתר איזה חסיד שלנו הוא היה. 
  ר כך הדבר 

 ומשפיעים על אחרים. 
 

מגיד לאחר  לדובנעראמר  הגר"א
אחרים? ששאלו כיצד יצליח להשפיע על 

ע"פ משל שאחד מוזג יין לכוס ויש גביעים 
גם לגביעים  , קטנים מסביב, 

הקטנים, כך שיהיה הוא עצמו כ"כ מלא 
 ביראת שמים שמשפיע ממילא על אחרים.

ת זצ"ל ַחּיֶבֶ  ַאְרֵיה ֵלִויןַאַחת ָאְמָרה לֹו ִאְׁשּתֹו: "ַהָּגאֹון ַרִּבי  פעםם
ַאְריֵה: ָמה  רביֲאנִי ְלגַּלֹות ְל ֶׁשְּמַקּנֵאת ֲאנִי ִּבְׁשֵכנָה ְּפלֹונִית". ָּתַמּה 

א יְָדָעה ִקנְָאה ַמִהי,   ? ָרֲאָתה ִאְׁשּתֹו, ֶׁש
ִמי ֶּבֱאֶמת ָהיְָתה אֹוָתּה ְׁשֵכנָה?ִאיׁש ָעִׁשיר ָהיָה ִּבירּוָׁשַליִם, ַּבַעל 

ַעָּמיו. ְליִָמים יַָרד ִמּנְָכָסיו. ִעְּקלּו ַּבֲעֵלי ַהחֹובֹות ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹו ְוהּוא ּבְ 
ַאְריֵה, ִהיא ְׁשכּונַת "ִמְׁשְּכנֹות"  רבינֱֶאַלץ ַלֲעבֹר ָלגּור ִּבְׁשכּונָתֹו ֶׁשל 

ִּתים. ְּכֵדי ָהֲענִּיָה ְוַהַּדָּלה, ֶׁשַאף ַהֵּׁשרּוִתים נְִמָצִאים ָּבּה ְּבַחְצרֹות ַהּבָ 
ְלַכְלֵּכל ֶאת ְּבנֵי ִמְׁשַּפְחּתֹו נֱֶאָלץ ָהיָה אֹותֹו ָעִׁשיר ְלֶׁשָעַבר, ַלֲעבֹד 

 יֹום ַעל ִּפּגּוֵמי ַהִּבנְיָנִים. -ְּכַטְּפָסן ְׂשִכיר
ִמֵּדי ֶעֶרב ִהְבִחינּו ַהְּׁשֵכנֹות ְּבַרֲעיָתֹו ֶׁשִהיא יֹוֵצאת ָלְרחֹוב עֹוֶמֶדת ְּבֶקֶרן 

 ְלָמאן ְּדהּוא.   זִָוית 
 

ְליִָמים, ַּכֲאֶׁשר ׂשֹוֲחָחה ָהַרָּבנִית ִעם אֹוָתּה ְׁשֵכנָה, נְִתָּבֵרר ָלּה ֵּפֶׁשר 
ַהָּדָבר. ְוָכ ָאְמָרה ָלּה אֹוָתּה ִאָּׁשה: "ַּבֲעִלי חֹוזֵר ְלֵביתֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו ְוִלּבֹו 

ַעל נְָכִסים ַרִּבים, נֱֶאָלץ ַעָּתה ַלֲעבֹד ְּכפֹוֵעל ִמְתַּפֵּלץ. הּוא, ֶׁשָהיָה ּבַ 
, ֶהְחַלְטִּתי ְלַהְמִּתין לֹו  ָּפׁשּוט. ֵּכיָון ֶׁשָרִאיִתי 

, ַעל ְמנָת ְלַקֵּדם ֶאת ָּפנָיו -ְּבתֹם ֲעבֹוַדת יֹומֹו ִּבְרחֹוב ַאגְִריַּפס ַהָּסמּו
ַאְריֵה:  רביִביל ְלרֹוֵמם ֶאת רּוחֹו". ָאְמָרה ָהַרָּבנִית ַחּנָה לְ ְּבִׂשְמָחה ִּבׁשְ 

א ִהַּגְעִּתי  ."ְמַקּנְָאה ֲאנִי ְּבאֹוָתּה ִאָּׁשה, ִּכי ְלַמְדֵרגָָתּה 

צחק בלאזער הרה"ק רבי י
–אומר: "אעשה לו עזר כנגדו 

 זכה עזר, לא זכה כנגדו" (חז"ל) 
 

כנגדו, ואחד  –ושה מהעזר אחד ע
 עזר –עושה מהכנגדו 

במדרש, אמר הקב"ה  תובבככ
ובה לישראל, 'עד ששערי תש

פתוחים, עשו תשובה, שאני נוטל 
שוחד בעולם הזה, אבל משאני 

יושב בדין בעולם הבא, איני נוטל 
שנוטל  .שוחד. 

? הקב"ה בעולם הזה? 
 .' 

 

ולכאורה יש להבין כיצד ניתן 
לכנות את התשובה והמעשים 

הטובים בשם 'שוחד'? ואם באמת 
ם ראוי שלא תתקבל תשובת האד

בעולם הזה, מה שייך בזה שוחד? 
הלא הקב"ה הוא אלוקים אמת. 

 אלא ביאור הענין הוא, 
 שיש בשמים שתי הנהגות, 

 , ת והנהגת  תהנהגת 
ואם ידון הקב"ה את האדם 

 יצא -במידת הדין 

זצ"ל שהיתה לו גישה נבדלת  החזון אישעל  מסופרר
לכל בן תשחורת בנפרד, כמהלך נגד רוחו ואופיו של כל 

 , ק רכי השפעתו לחיזוק יחיד ויחד. ד
 היו רבות אנפין. לכל צעיר כתב בהתאם לתכונותיו 

 ומצבו המיוחד. 
יש והוא מנסה להפליא בעיניו את ערך התורה ולומדיה, או 
לבטל את האושר החולף בחי שעה שערכם כקליפת השום. 

של הצעיר, שנכון לו  תיש והוא מהלל מאוד את 
יר בעולם האצולה התורנית, וחבל בגינם עתיד מזה

 שיבזבזם. יש והוא פורט על נימים רגשיים, 
 כגון שלא להסב צער להורים יקירים ו... 

באמצעות  –עם החזון איש  –ממש איתו  
 הבשורה המרנינה של קבלת עול תורה.

רק מי שיודע באמונה חושית 
על  

 כל צעד ושעל 
 

יעבור את תקופת השידוכים 
 של ילדיו במנוחת הנפש .

נהגו להסמיק  פעם
בושה  –מבושה, היום 

 להסמיק.

 מעידת הרגל קלה 
 יותר ממעידת הלשון.
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 היכן ראינו רמז לחודש תמוז בפרשה? חידה:
  (כא', כז') ...על יאמרו המושלים בואו חשבון: תשובה

אילו המושלים ביצרם  - המושליםמובא בילקוט שמעוני: 
בואו ונחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצוה  - בואו חשבון

אם  – תבנה ותכונןכנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה 
 אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא.

כמו ו .םבאיו משמשיםמשובה תני מז"ת ר = ז"חודש תמו
 !מתוק מדבש    שובה.תעושים וקדימים מריזים ז :כן
 

 ובעניין זריזות מילתא דבדיחותא
 איך קוראים לתלמיד שיושב ומדבר כל הזמן בטלפון?

 יושב בטל'... תשובה:
***** 

 ואסף איש טהור את אפר הפרה (יט', ט')
ג' במסורה: ואסף אי טהור, ואסף  - ואסף בעל הטורים:

 (ישעיה יא', יב') ואסף נדחי ישראל (מלכים ב' ה', יא')  המצורע

והסביר בעל הטורים: המצורע נחשב כמת וכאשר יתקיים 
בנו 'ואסף נדחי ישראל' אז 'ואסף המצורע' לא יהיו יותר 
חולאים הגורמים למיתה ולכן נזכה ל'ואסף איש טהור את 
אפר הפרה' כיוון שלא יזדקקו לטהרה מטומאת מת כיוון 

 .וות יבולע לנצחשהמ
: כאן (ר' יצחק חי בוכבזה זצ"ל)מוסיף על כך ה'קרבן אבילחם' 

 רמז על שלוש הגאולות של עם ישראל:
זה משה רבנו שהוציא את עם ישראל  'ואסף איש טהור'א. 

 מגלות מצרים. 
זה עזרא שאסף את גולי בבל  'ואסף את המצורע'ב. 

נחשבות ש תשנחשבו כמצורעים כיוון שנשאו נשים נוכריו
 כצרעת לבעליהן.

זה מלך המשיח שיגאלנו גאולת  – 'ואסף נדחי ישראל'ג. 
 !מתוק מדבש    עולם במהרה בימינו אמן!

***** 
יבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין... ותמת שם מרים  ו

 ותקבר שם (כ', א')
עדה השלימה, שכבר מתו מתי מדבר ואילו  – כל העדה: רש"י

 פירשו לחיים
  ?מנין לרש"י שאכן כלו מתי מדבר

 .'כל העדה'ו 'בני ישראל'דרש כפל לשון של : שפתי חכמים
(תענית מובא בירושלמי : הקדמה: ביאר 'שני המאורות' בעל

היה משה מוציא  בכל ערב ט' באב :: אמר  ר' לויז') ,פרק ד'
והיו יוצאים וחופרים  'צאו לחפור'מחנה ואומר כרוז ב

 םמוצאים עצמולהם קברות וישנים ובשחר היו עומדים 
ובשנה האחרונה עשו כן ועמדו  .חסרים טו' אלף ופרוטרוט

דומה שביטל הקב"ה אותה  :ומצאו עצמם שלימים... אמרו
 גזרה קשה מעלינו ועמדו ועשו יום טוב.

ולאחר מכן  קבורה :התהליך היה 'מתי מדבר'אצל ש ומכאן
 העולם דהיינו  ךדרבטלה הגזירה חזרו לוכשנת .מיתה
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  תשע"ז פרשת חוקת
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בס"ד

  199.221  –  כניסת השבת
 20.34 –יציאת השבת 

  21.17 – דקות זמניות )  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 .קבורהולאחר מכן  מיתה
שם' וכיוון  ותקברם מרים ש ותמתבפסוק הנ"ל נאמר '

מכאן שכלו מתי  ,שהסדר הוא מיתה ואחר כך קבורה
 !מתוק מדבשמדבר מלמות והללו פירשו לחיים.   

 
 ובעניין קבר מילתא דבדיחותא

 מה המשותף בין סטודנט לחסיד ברסלב?
 ...בבחינות וחושבים על הציון תמידשניהם  :תשובהה

***** 
גבול ארץ יאמר ה' אל משה ואל אהרן בהר ההר על  ו

 כד')-אדום לאמר: יאסף אהרן אל עמיו... (כ', כג'
 מדוע נקבר אהרון על גבול ארץ אדום?

מסביר נפלא בספר קרבן אבילחם: בית המקדש השני 
בעוון שנאת (רומי) נחרב כידוע ע"י מלכות אדום הרשעה 

 חינם שהייתה ביננו. 
ננהג ללמדנו שכאשר  אהרן נקבר על גבול ארץ אדום

אז  ,ל אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלוםבמידתו ש
 בגבולם ולא ימשלו בעם ישראל. ומלכות אדום יישאר

: 'ויסעו מהר (כא', ד') להלן לפי זה מתבאר נפלא הפסוק
ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש 

הר 'רמזה התורה שעתידים ישראל לנסוע מ העם בדרך'
מידתו של שהיא  םדהיינו לעזוב את השלום ביניה 'הרה

עליהם לסבוב את  רואז ייגז 'הר ההר'אהרן שנקבר ב
ארץ אדום בגלות הארוכה מדחי אל דחי, עד שיגיעו 
למצב של 'ותקצר נפש העם בדרך' שיהיה להם קוצר 

 רוח מרוב אריכות הגלות.
כדי לגרום להפסקת גלות אדום עלינו לחזור למידתו בו

 !מתוק מדבש   ננו.של אהרון ולהרבות שלום בי
***** 

 )ול ישראל ויתן את הכנעני... (כא', ג'ישמע ה' בקקו
יה הלכאורה מיותרת ודי  'בקול'המילה ויש לשאול: 

 ?'ישמע ה' לישראל'ו רומל
זיע"א: מובא בש"ך על  'לב אריה'ה להסביר נפלא בע

ו ליתבטאשר ו כי כעשהתורה כי עמלק נצטווה ע"י סבו 
  .בהם םלהילחעם ישראל מן התורה שיבוא 

יושב הנגב  :וביאר רש"י – 'הכנעניוישמע 'הפסוק אומר 
 .שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד ק...זה עמל
ל אהרון למשך : היות שנתעסקו באבלות עש"ךהאומר 

ציווי  םושים יום ואבל אסור בלימוד תורה עמד וקיילש
 .בם םלהילחזקנו עשו 

ומדוע? כיוון שהבכי  .ותאבל לא נתקיימה מחשב
רה כמו שמובא מוד תופד על צדיק נחשב כליוההס

ופירש רש"י   'אגרא דהספדא דלויי'(ברכות ו', ב')  אגמרב
 מת קול בבכייה.רה

שהרימו  'וישמע ה' בקול ישראל'וזה שאומר הכתוב 
 ויתן את 'ולכן  ,כשהספידו את אהרון הבבכיילם וק



 

חפור בדיוק שדברי הרבי ישובו ריקם' ומיד הוא ממשיך ל
בנקודה שבה חברו הפסיק ומוצא גם הוא אוצר אדיר 

 של כסף וזהב...
הרי ' :כל אחד מהם הרהר בליבו ...ענייןוכאן קרה דבר מ

 ,ה שחברי נתן ליצי נמצא אודות לעתכל האוצר שבו זכי
 אוצר'ואם כן מגיע לחברי חצי מן ה

דיע לו ולשמח חד מהם הולך לכיוון חברו כדי להוכל א
 .אצבחצי מן האוצר שנמ ףהוא שות יבידיעה כאותו 
ת רעהו וכל אחד מספר אפוגשים איש הם ע הדרך צבאמ

ים עצימא ושניהם צעל האוצר שנמ דהלחברו ברגשי תו
 .זה לזה חצי מן האוצר שברשותם

יש  מאתנוכעת לכל אחד ' שמעון יקירי,  ראובן:אומר 
לחצי מן האוצר של  קאוצר יקר והוא למעשה לא זקו

 ?'זה לזה תודתנוז איך בכל זאת נביע את השני א
הרי לך יש בן  :ובכן עצתי היא כזווהוא ממשיך ואומר '

שאנו  צדיקהפרקו ולי יש בת לחכם שהגיע  דתלמי
 םביניהנפגיש הבה עבורה חתן ירא שמים  מחפשים

י צח םלה ןיית מאתנוד חא ליעלה יפה כ השידוךובאם 
 .מן האוצר וכך נגמול טובה זה עם זה

 אכן עלה יפההשידוך  ,הבן והבת נפגשו מרו ועשו...א
נישאו זו לזה וזכו לבית נאמן שממנו יצאו תלמידי והם 

ו שולחו  התור שולחן של ,תחכמים שזכו לשתי שולחנו
 ולדורות ישרים ומבורכים.של פרנסה ברווח 

 
הרבי מובא בשם רנו בהקדמה מכפי שא !!אחים יקריםם

 במוצאי שבתהזה שיספר את הסיפור שמי מקמינקא 
 .ה ברווחנסעם המסר שלו יזכה לפר קודש

 ב.צדיק גוזר והקב"ה מקיים  א.ומה המסר מהסיפור? 
. ככל גנימה דם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא אין א

שאתה תתפלל על חברך ותנסה לייעץ לו עצה הוגנת 
מידה כנגד מידה כי כל המתפלל על הקב"ה יסייע לך 

 .חברו הוא נענה תחילה
 

 'זאת חוקת התורה'רמז לכך בפסוק וחשבנו למצוא 
 'ישנאמר 'הטריפני לחם חוקהפרנסה נקרא בשם חוק 

לעשות שני  כדי לזכות בפרנסה עליך 'הרזאת חוקת התו'
 דברים: 

ולומר לך ולבני ביתך להאמין  א. 'אשר ציווה ה' לאמר'
  'רךבשהפרנסה היא רק מהשם ית

בקש עבור חברך תתתפלל ו'דבר אל בני ישראל'  ב.
  .שתהיה לו פרנסה ותסייע לו בעצה טובה

סה נתברך בפרל'ויקחו אליך' שגם אתה תואז תזכה 
 ובשפע רב לעבודת השם יתברך

 
 שבת שלום ומבורך!         !נו אמןה' יזכ

 להם ההספד על הצדיק כלימוד תורה. כי נחשב 'הכנעני
 אהו האמתיקול ישראל' 'שראיה יש מכאן  :ודרך אגב

 ...קול התורה ולא הרדיו הממלכתי

  הגיליון להצלחת:
רפואה שלימה / דקל מלכה  –רפואה שלימה / רויטל בת רחל חדוה  –גיטה בת מנטה  -אמי 

לברכה והצלחה/ יעקב ואורי   -הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב  –
/ ג הגון לזיוו –ליאור בן זיוה  / לכל הישועות –למכירת הדירה / זיוה בת סלימה  –ישראל 

  לברכה והצלחה –אהרון בן שושנה 

 ....סגולה לפרנסה ברווח  –רעיון וסיפור לפרשה   
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 
   רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל

 רחל ז"ל / קלימו בן פורטונה ז"ל גאולה בת 
 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל / רחל (רשל) בת נעימה ז"ל 

 (יט', ב')דבר אל בני ישראל   זאת חוקת התורה אשר ציוה ה'...

 לפסוק זהנפלא ביאור דשמיא בסיעתא חשבנו להציע 
 ך לצורך כך נקדים בסיפור נפלא:א בדרך רמז
ספר ה מהרבי מקאמינקא זיע"א שכל מי שייש קבל

עם מוסר ההשכל את הסיפור הבא במוצאי שבת קודש 
 ברווח כדלקמן: שנלמד ממנו יזכה לפרנסה

זיע"א  הקדוש גיע לבעל שם טובהבשם ראובן מרוד  עני
לשאת את יותר אינני יכול ' :על מצבו הקשהוהתאונן
 ,ואין לי במה לפרנסם םלים לחואעולליי ש בביתי, הדלות

וש ראמצא את הממון הד ואנהבנותיי הגיעו לפרקן 
 ..?'.להשיאן

  ?'מוכן אתה ללכת לכל אשר אשלחך'אמר לו הרבי 
לגשר  ,עיר הבירה' אמר הרבי 'לך לובכן' ראובןענה  'כן'

תמצא אוצר ותחפור  , ושם במקום פלוניהחוצה את הנהר
 ...'גדול שממנו תוכל להתפרנס ולהשיא את בנותיך

פשוטה וטהורה  יצא מהרבי חדור באמונת חכמים ראובן
 .עבר עיר הבירה ושם פעמיו אל

כפי  המדויקתבהגיעו לגשר הוא חיפש את הנקודה 
 .כלום הוא החל לחפור ולחפור אך לא מצא ,הדרכת הרבי
 מסתובבהוא  ,שהו קורא בשמוישומע מלפתע הוא 

 שם את חברו שמעון שגם הוא היה עני מרוד.ורואה 
 ?' שאל שמעוןכאן מעשיךמה 'ראובן ידידי, 

הבעל שם ' םכהווייתיצא אליו וסיפר לו דברים ראובן 
 למצוא כאן אוצר גדול'  הקדוש שלח אותיטוב 

 וצוחק... שמעוןשומע זאת 
 ?'למה את צוחק'
אצל הבעל שם  יגם אני היית ,בא ואספר לך ,ן יקיריכוב'

מעגל העוני וגם אני ביקשתי ממנו עצה איך לצאת מ טוב
הרבי אמר לגשת ולי ווח ע"מ להשיא את ילדיי בר

 ...'אמצא אוצר גדולבת פלונית ושם מתחת לתנור לכתו
הרי הכתובת הזו זה  ,אני לא מאמין'שומע ואומר  ראובן

 ...'הבית שלי
תך יבל ש? גלמה אתה מחכה' שמעוןו , אומר לןאם כ'

 ...'לך רותמצא את אוצרך הטוב השמו
ם שחופר מתחת לתנור ואכן מוצא  ,לביתו ראובן חוזר

 אוצר אדיר...
שמעון שנשאר ליד הגשר חושב לעצמו 'הרי הרבי אמר 

 לחברי כי תחת הגשר כאן מצוי אוצר והרי לא יתכן
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הרן שלשים יום ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אא
  )כט ,כ( כל בית ישראל

לפי שהיה אהרן רודף  ,האנשים והנשים -ופרש"י כל בית ישראל 
  .תושלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאש

שליט"א אהרון הכהן הגראי"ל שטיינמן בעידנא דחדוותא אמר רבנו 
הרי  ?על מה רבו ,ע"ה הרי עשה את המלאכה של שלום בית במדבר

הכל  ,בגדים היו להם ,אוכל ירד מהשמים :לא היה חסר להם מאומה
ואם כן על מה הם רבו עד שהיה צריך את אהרון  ,היה לא חסר דבר

  ?הכהן להשלים ביניהם
הוא רוצה שהבענקעל  ,ראה שתמיד המריבות הם על פכים קטניםכנ

ואהרון  ,והיא טוענת שהכסא יעמוד דווקא שם ,יעמוד כאן )הכסא(
  )מאחורי הפרגוד( .הכהן היה עובד קשה על עסקי תנור וכיריים

  ה) (כ, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות
ראל על אשר אין להם לכאורה תמוה הוא, שבתחילה מתלוננים יש

  תאנה, גפן ורימון, ורק אחר כך מזכירים את העדר המים לשתיה!
הן דומה הדבר לאדם המחזר על הפתחים, ומתחנן: "רחמו עלי, אין 

, אין לי גם פרוסת לי כבד אוז לאכול, אין לי גלידות עם קצפת כל יום
. אומר על כך ה"קהלת יצחק" בשם אחד המגידים: לחם לאכול..."

"לא [על] מקום זרע ותאנה וגפן ורמון  –את הפסוק כך  יש לפרש"
איננו מתלוננים על שאין לנו כאן פירות  –[אנו מתלוננים]" 

"ומים  –משובחים. אנו מתלוננים על הדברים ההכרחיים והיסודיים 
  (ומתוק האור)   אין לשתות".

  (כא, א)וישמע הכנעני מלך ערד... וילחם בישראל וישב ממנו שבי 

  (רש"י) שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד –וישמע הכנעני 
מחשבת הכנעני שלאחר מות אהרן יוכל לקום על ישראל ולהכניעם 
לפניו תמוהה לכאורה: מדוע העלה בדעתו שינצח את ישראל, הלא 
משה רבינו עדיין חי ורוחו חופפת על העם, כיצד זה לא העלה 

  ינה על העם?בדעתו שזכותו הגדולה של משה עודנה מג
על פי מעשה בחכם יהודי אחד שהיה  ה"חזון ישעיהו" מבאר זאת

מקורב למלך, ובמהלך אחת מן השיחות שנערכו ביניהם, ביקש 
המלך לדעת מהי הסיבה לכך שהיהודים נרדפים בכל מקום 
שבעולם? נענה החכם ואמר: "אין זאת אלא משום שאין ביניהם 

לך את הדברים, הרהר בהם שלום והם רודפים זה את זה". שמע המ
ארוכות, ולבסוף אמר: "יסלח לי כבוד הרב, אבל דבריו אינם 

  מתקבלים על לבי..."
לימים יצא המלך למסע ציד בחברת פמליתו, כשלפתע משכה את 
תשומת לבו חיה אחת. המלך החל לרדוף אחריה ומרוב להיטות לא 
ר. הבחין כי הוא מתרחק מכל אנשיו עמוק, עמוק אל מעבה היע

כאשר נוכח בכך התמלא בפחד, ובלית בררה צעד לאשר הובילוהו 
רגליו, עד שמצא עצמו בפאתי כפר קטן. התקרב המלך אל הבית 
הראשון שאותו ראה, נקש על דלתו ועד מהרה נפתחה זו בידי יהודי 
כפרי, שלא הכיר את המלך. המלך ששמח על שזהותו נשארת סמויה, 

כנדיב וכמארח מושלם, וכששבה  התארח בבית היהודי, אשר התגלה
אליו רוחו נפרד ממנו לשלום, תוך קבלת הנחיות ברורות להמשך 

  הדרך, וכך מצא את הדרך חזרה לארמון המלוכה.
לא חלפו ימים רבים ואל בית המארח הגיע שליח מן המלך המחזיק 

  אולם כאשר   בידו הזמנה אל הארמון. האיש נחרד ולא ידע את נפשו,

אותו ציד  –מלך והביט בו, הבין את פשר ההזמנה עמד אל מול ה
  תועה שהתארח בביתו היה המלך בכבודו ובעצמו!...

המלך הודה לו נרגשות על העזרה שניתנה לו באותו לילה ואמר: 
"חפץ אני לשלם לך כגמולך על הצלת נפשי, ולשם כך אני מבקש 

  אתן לך!". –שתנקוב בשכר כלשהו, וכל מה שתאמר 
מיוחדת אורו עיני היהודי והוא פתח ואמר: "הוד לשמע ההצעה ה

מלכותו, אין דבר שישוה לזכות לארח את המלך בביתי, ואיני זקוק 
לשכר נוסף על כך, אולם אם על המלך טוב והוא מבקש להוסיף לי 
על שכרי, אומר את אשר על ליבי: חנוני אני ומחזיק ברשותי חנות 

זמן פתח שכני סמוך קטנה המספקת לי פרנסה מועטה, אולם לא מ
לחנותי חנות נוספת, והסיג את גבולי, כתוצאה מכך התמעטו 
הלקוחות ופרנסתי קופחה, אבקש, אפוא, מהוד מלכותו, שיצוה על 

  שכני לסגור את חנותו..."
קרא המלך לרב היהודי, סיפר לו את כל המעשה ואמר לו: "אכן, 

אמלא את צדקת בדבריך! הלא אותו יהודי יכול היה לבקש ממני ש
ביתו כסף וזהב וכך יוכל לחיות כל חייו ברוחה ובנחת, ושוב לא 
יצטרך לעמול לפרנסתו כלל, אך הוא העדיף להמשיך להשתכר צרור 

  נקוב, ובלבד שחנותו של השכן תסגר!..." 
הנה כי כן, הסיבה לצרותיהם של ישראל היא המחלוקת והפרוד 

  הקים בין איש לרעהו! 
היה אוהב  הוא –מסיים ה"חזון ישעיהו"  –כל עוד אהרן הכהן חי 

, ודואג להשכין שלום בין איש לרעהו, ומכוחו של שלום ורודף שלום
  אותו שלום גבר כוחם של ישראל, ואיש לא היה יכול להם.

שר ולפיכך, כאשר שמע הכנעני כי מת אהרן הוא הבין כי זוהי שעת כ
ר הפרוד גבשהרי כעת יסתלק השלום מישראל, ית לקום על ישראל,

ותתרבה המחלוקת שביניהם, ועל ידי כך יחלש כוחם וניתן יהיה 
   (ומתוק האור)   להכניעם בנקל!

ויצא עוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל עמו למלחמה 
  לה)-(כא, לג אדרעי... ויכו אותו ואת בניו וגו'

פרסאות... מישהו  4בסיפור עם עוג מלך הבשן שעקר הר שלם של 
בסיפור הזה יש השגחה פרטית מיוחדת... העיר תשומת לבי: ש

שצריך לתת עליה את הדעת... תחשוב מה היה קורה אם משה רבינו 
היה מצליח להרוג  את עוג מלך הבשן בלי שעוג היה עוקר הר... 
והנה... עוג מלך הבשן נופל מת!!! תנסה לדמיין: מה קורה 

  אתה יודע מה המשמעות של מת בכזה סדר עונק???עכשיו??? 
תה יודע איזה אסון אקולוגי זה... אתה יודע איזה זיהום אויר נוראי א

יכול להיות מכזה חפפפצה..??? אני בטוח ששנים רבות עוד לפני 
שעוג מת... כל הארגונים לאיכות הסביבה היו מוטרדים עד אימה מה 

ובאמת  איך קוברים כזה דבר ענק??אנחנו עושים ביום שאחרי עוג.. 
חסת לתופעה הזו... הגמ' בשבת אומרת: תינוק בן מצינו שהגמ' מתיי

יומו חי אי אתה צריך לשומרו מן החולדה והעכברים, אבל עוג מלך 
הבשן מת אתה צריך לשמרו מן החולדה והעכברים... נו... בבקשה... 

בשביל זה הקב"ה נתן לעוג מלך  לך... לך תשמור עליו... איך????
וההר נפל עליו... יפה נטמן הוא עקר הר!!!  הבשן רעיון מדהים!!!

עוג מלך הבשן לא היה צריך לכרות לו תעלת סואץ לקבורה... לא 
היה צריך לעבוד קשה... הוא בנה את הקבר והוא נקבר בו... בור כרה 

  (אז נדברו)לעולם חסדו... ויחפרהו ויפול בשחת יפעל... לעוג מלך הבשן כי 
  

                                    

  מי היו המרגלים שנשלחו לרגל את יעזר? - "וישלח משה לרגל את יעזר"      
  נח, חיי שרה, יתרו, בלק, פנחס.תשובה לחידה  הקודמת:  

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  בעמלה של תורה בחום - אדם כי ימות באהל  

מעשה נפלא סיפר הגרב"צ פלמן זצ"ל (מפי הגר"נ מינקוביץ שליט"א), ממרן החזון איש זצ"ל שהראה את הדרך לעמוד בניסיונות שלא 
ישיבת  –להתפתות אחרי תחבולות היצר. וכך היה המעשה, באחד מימי הקיץ, היה יום חם במיוחד, והיה סבל גדול מהחום הכבד. בישיבה 

יין לא היו מזגנים, ואפילו מאווררים בקושי היו בישיבה. הבחורים סבלו מאוד מהחום, והיו הרבה שטענו שביום פוניבז', בעת ההיא לא עד
כזה לא שייך ללמוד, שאי אפשר להתרכז כראוי בסוגיות העמוקות שנלמדו באותו זמן. והיה רפיון גדול באותו יום. הגרב"צ שהיה באותו 

נרד אל החזו"א, ונראה מה הוא עושה היום אם הוא יושב ולומד כדרכו כל הימים, סימן שהחום  זמן בחור בישיבה, אמר לחברותא שלו "בא
ביתו של  – עשה ירדו שני הבחורים לבית החזון אישהוא לא סיבה להפסיק ללמוד ועלינו להמשיך ללמוד". החברותא הסכים, ומדיבור למ

  מנו מעשה רב, מה דינו של יום חם שכזה במצוות תלמוד תורה.הגדול שבענקים שמקומו מתוקן לו בלשכת הגזית, לראות וללמוד מ
הגיעו לבית, ומיד נכנסו ביראה לחדרו של גאון ישראל, ושם הם רואים את החזון איש שיושב על מקומו הקבוע, ועמל ויגע בלימוד התורה 

ים שנכנסו עתה בתוככי החדר. מראה החזו"א הקדושה כדרכו יום יום. ראשו ורובו שקוע בעמקות הוויות אביי ורבא, ואינו מבחין בבחור
וד "???" איך אפשר ללמאיך אפשרנולדה שאלה חדשה, " כשהוא עמל בתורה, היה להם מיד תשובה על השאלה שלשמה באו, אלא שעתה

  הוא בן אדם ומרגיש את החום הכבד, ואיך זה לא מפריע לו בעמל התורה. חזון אישבכזה יום כרגיל, הרי גם ה
, וכל השאלות שבעולם מופנות הם החכמה מסורים הם בידיו של החזון איש ותא של הגרב"צ, חשב בלבו הרי כל מפתחותהחבר –הבחור 

זו. מיד התקרב אל מקומו לפתחו, אשר משם יוצאות תורה והוראה לדורות עולם. ממילא הוא הכתובת לשאול אותו את השאלה הקשה ה
בו, ואז ישאל אותו את שאלתו. עברו כמה דקות עד שהחזו"א הרים את עיניו.  , והמתין לידו דקות ארוכות עד שיבחיןשל החזון איש

כל החום ?" החזון איש חייך והשיב, "רבי יש לי קושיא חזקה מאוד, איך אפשר ללמוד בכזה חוםוכשהבחין בו שאל את שאלתו, וכה אמר "
  ".לעומק הסוגיא, אין חום, לא מרגישים שום דבר! הגדול הזה הוא רק עד שנכנסים לסוגיא, אבל מהרגע שמתחילים ללמוד ונכנסים

כך יצאו להם שני הבחורים שהתשובה בפיהם, הניסיונות הם רק עד שמתחילים ללמוד, אבל מהרגע שמתחילים כל הניסיונות בטלים 
  (שלמים מציון)   ואינם.

  
  

לה נדירה ומעניינת. ומעשה שהיה כך היה: מעשה במורה סיפור מופלא עד למאוד, הוליד בעקבותיו שא :שאלה                           
יענקל'ה. המורה טען כי הילד אינו רגוע, ומחולל מהומה ובלאגן בכיתה. כמעט ולא עבר יום, שלא  –שהרבה להתלונן על אחד מתלמידיו 

מורה לאביו של יענקל'ה והודיעו: "אי ויהי היום, קרא ה קיבל הילד עונשים, ולפעמים אף הרחיק אותו המורה מבית הספר ליום או יומיים.
אפשר יותר להמשיך כך.  יענקל'ה שלך זקוק לריטלין", (רטלין היא תרופה הניתנת לסובלים מהיפראקטיביות, ומביאה להרגעה, ערנות 

התרכז לאורך זמן שקט, "הוא דוקא רגוע מאד, ומסוגל ל-וריכוז). תחילה ניסה האב לשכנעו כי בנו אינו סובל כלל מבעיות התנהגות ואי
ברגיעה מוחלטת". אך משהמשיך המורה להתעקש, התחנן האב: "אנא רחם עלי, מהיכן אקח רטלין, אין לי כסף לזה. אני תפרן". אך המורה 

  בשלו: "איני מסוגל יותר להחזיק את בנך. חזר על הפתחים וקנה רטלין!".
אני ורעייתי עוזבים את הבית מוקדם בבוקר, והיאך נוכל ליתן לו קודם בלית ברירה הסכים האב לרכוש את הרטלין, אך הוסיף לשאול: "

הלימוד את הרטלין?", "הסר דאגה מלבך", הרגיעו המורה, "אני אדאג שיקבל את התרופה מידי בוקר". "איני מעוניין שכל הכיתה תראה 

בקש ממנו שיכין עבורי כוס קפה, ושם יקח בסתר את שנוטל בני רטלין!". "אל דאגה יקירי, אני אשלח אותו מידי בוקר לחדר המורים, וא

הכדורים המונחים בארון. דברי המורה התקבלו על האבא. ואכן, כך היה, האב קנה מכספו את הרטלין, ומידי יום ביומו נטל הילד כדור אחד. 

  פלאי פלאים! יענקל'ה הפך ממש למצוין שבמצוינים. –והתוצאות 

ו המוצלח ושואל אותו: "איך בכיתה?" עונה לו הבן: "תשמע אבא, משהו לא רגיל קורה. כבר חודשיים כעבור חודשיים, יושב האב עם בנ

שיש שקט בכיתה, המורה מרוצה ממני מאד. הוא רגוע כלפי. לא צועק ומתרעם עלי כלל". האב השתומם. "מה הסיבה לכך בני?"  וכאן 

שכן אני יודע, שבכל בוקר בסוף התפילה המורה שולח אותי להכין לו קפה,  השיב הבן תשובה מדהימה: "מה הסיבה אני לא יודע. אבל מה

  תוך כוס הקפה!!! המורה שותה את הקפה, והוא נרגע..."--- אני מגיע לחדר המורים, מכין קפה, לוקח כדור קטן, ומשליך אותו ל

  שקט והפרעות ריכוז, היה לא אחר מאשר המורה.-התברר שמי שסבל מאי

למורה, והוא הבין כי הבעיה היתה שלו. הוא האשם בכל מה שקרה ולא התלמיד. המורה ניגש אל תלמידו, וביקש את  הדבר נודע לבסוף

 –, סיפר לו את כל הסיפור, וביקש לשאול: "נתעוררתי כעת בשאלה חמורה זצוק"לורה לרבי יוסף שלום אלישיב והנה פנה המ סליחתו...

  הרטלין?" האם אני חייב להשיב לאבי התלמיד את דמי

: מעיקר הדין היה נראה שהמורה צריך לשלם עבור הרטלין, מאחר ונתברר שהוא האשם, והוא זה שהיה זקוק זצוק"ל : השיב הגרי"שתשובה

לתרופה ונהנה ממנה. אולם, מאחר והאבא שילם על מנת שבנו ימשיך בלימודים בהצלחה, ניחא לו לאב להוציא הוצאות על כך, ואדרבא, 

 )והערב נא(  ס, וגם שלא קיבל סמים מיותרים!. פלים גם שלא הורחק בנו מביה"נהנה האב בכ
                          

  במה מדובר ? אך כשחוצים אותו לשניים משקלו כמעט טון.  כשהוא שלם משקלו בקושי גרם.                       
  .שתי החידות: הכניסה להגרלה לתושבי פ"ת בלבד ובתשובות על תזכורת                                                         נ"י  ריאל דב שקולניקוא שם הזוכה:         .אזנים לכותל –קיר  הקודמת: תשובה לחידה 
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1 גיליון מס. 584שבת קודש  פרשת חקת

"כי באמת טעמי המצוות נעלמים ונסתרים ואי אפשר להשיגם בדעת אנושי כלל. רק צריכים לקיימם באמונה בלבד, להאמין בהשם  יתברך ובמצוותיו, בלי לחקור 
אחר שום טעם כלל, רק לקיים אותם בדרך חוקה לבד, שזה עיקר האמונה"  (ליקו"ה נפילת אפים ד, יט).

המתן!  לו  אומרים  הזמן  וכל  השגות  להשיג  שאיפות  הזמן  כל  לו  יש  אדם 
אתה לא יכול לקבל מה שאתה רוצה מיד. אתה רוצה? יפה מאד שאתה רוצה, 
תמתין! חז"ל אומרים "הבא להיטהר אומרים לו המתן!" אי אפשר לקבל בלי 
הכנות. בלי לבנות כלים. אם אדם יקבל את הדבר בלי הכנות, "בחינם", הוא 

לא ידע להעריך, הוא יתמלא גאווה.

אנחנו  להבין,  סכוי  הרבה  אין  ולנו  להגיון,  מעבר  עולמו  את  מנהיג  הקב"ה 
עבורנו.  טוב  הכי  הוא  כאן  הצער  איך  לראות  למשל  לנו  קשה  קטנים.  אנשים 
אבל אפשר להאמין. ולחזור על זה בדיבור, עוד פעם ועוד פעם עד שזה חודר 
ה'.  את  לזכור  היא  להבין,  לנסות  לא  היא  הזה  בעולם  שלנו  העבודה  כל  ללב. 
כשאדם זוכר את ה' בכל מה שעובר עליו הוא יחיה חיים טובים ורגועים. כל 
מה שיעבור עליו הוא יברח אל השם, כי רק השם יכול לעזור לו. כשהוא שוכח, 
הוא מתחיל לחפש עצות ולתכנן תוכניות ואין לו שום ישוב הדעת והוא מבוהל 

ומבולבל.

צריך כל הזמן להתחזק ברצונות ובתפילות. הקב"ה הוא כל יכול, שום דבר 
להתפלל.  פעם  ועוד  להתפלל  פעם  ועוד  להתפלל,  רק  צריכים  לו,  קשה  לא 
אדם לוקח נקודה אחת שהיא הכי חשובה לו, והוא מתפלל עליה לפחות חצי 
שעה ביום, מה שנקרא "עבודת הרצון", הוא יראה ניסים ונפלאות. הקב"ה לא 
ששמעה  אמנו,  לאה  כמו  בתפילות,  שנתעקש  רוצה  הוא  ידיים.  שנרים  רוצה 
איך כולם אומרים "הגדולה לגדול" שזה הכוונה אליה ולעשיו הרשע, והיא לא 
זוכה  היא  הסיכויים,  כל  כנגד  ובסוף,  ובוכה,  ובוכה,  בוכה,  היא  ידיים.  מרימה 
להיות אמה של מלכות בית דוד ומלך המשיח. והכל בכוח דמעה יהודית שלא 

פסקה, רצונות ותפילות בלי סוף.

כשילד רוצה מתנה, הוא בוכה ובוכה עד שמקבל. הילד לא לוקח בחשבון 
אם לאבא יש כסף, ומהיכן ישיג את הכסף, הוא יודע דבר אחד, שהוא מוכרח 
בניו  אנו,  כך  לבקשה.  נעתר  דבר  של  בסופו  שהאבא  עד  בוכה  והוא  זה  חפץ 
לא  לבקש,  שימשיכו  רוצה  הוא  ידיים,  שירימו  רוצה  לא  הקב"ה  הקב"ה.  של 
מתוך תביעה, לא כמתעקש, כמגיע לי, אלא מתוך הכנעה אמיתית, וראינו כבר 

ר ִעם ה' ְמֻחבָּ

לא הכל מובן בחיים. המציאות שלנו מלאה קושיות סתירות ותהיות. עולם 
- לשון נעלם. ה' מגלה לנו טפח ומכסה טפחיים. אפר פרה הוא חוק וחוק זה 
החכם  אפילו  יומין,  עתיק  סוד  היא  אדומה  פרה  מצוות  הבנה.  בלי  טעם,  בלי 
מכל אדם, שלמה המלך, העיד על עצמו שהוא לא מבין, "אמרתי אחכמה והיא 
רחוקה ממני" (קוהלת ז). הקב"ה מנהיג את עולמו מעבר להגיון, ולנו אין סיכוי 
להבין את המהלכים. מה מצפים מאיתנו? תמימות. "ויקחו אליך פרה אדומה 
תמימה". פשוט תמימות. לא מבין כלום, רק יודע שהכל מאת ה' והכל לטובה. 
שכל מה שקורה לי בחיים, זה הכל מתוכנן מראש והכל כדי לקרב אותי אל ה'. 
דרכי ה' נעלמות אבל כולן מובילות אל הסוף הטוב גם אם כל מה שבדרך הוא 

לא תמיד מובן. מי אמר שכל דבר צריך להבין?

כל  נראה  הכל  קדימה,  המהלכים  כמה  מתכננים  תוכניות,  עושים  אנחנו 
הגיוני וברגע אחד הכל מתהפך לנו מול העיניים. למה??? אם  כך טוב, כל כך 
זה  ָלמה  ב-ְלמה.  ה-ָלמה  את  מחליפים  שניות  כמה  אחרי  אז  נכון,  עובדים 
התרסה, זה כעס, למה זה קרה לנו, כשמבינים שהכל זה יד ההשגחה, הופכים 
התשובה  לפעמים  מיידית,  תשובה  מקבלים  לפעמים  ל-ְלמה.  ה-ָלמה  את 

מתעכבת, ולפעמים אין תשובה. ככה ה' רצה ובודאי טמון פה משהו טוב.

לכעוס,  להפסיק  רוצה  העיניים,  את  לשמור  בקדושה,  לאכול  רוצה  אני 
שנים  כמה  אבא?  זמן  הרבה  כך  כל  למה  כולם  על  טובות  בעיניים  להסתכל 
מבין  אני  בגשמיות  מילא  אצלי?  לזוז  יתחיל  שמשהו  כדי  לעבור  צריכות 
כי  ארוכה?  המתנה  כזאת  למה  שמים?  ביראת  ברוחניות?  אבל  ככה,  שזה 
ורק  אך  באים  הפגמים  כל  נדבך.  אחרי  נדבך  לאט.  לאט  בונים  הקדושה  את 

מדחיקת השעה.

התורה הקדושה מספרת בפרשת השבוע על "הטעות" שטעה כביכול רבן 
מדחיקת  משהו  בה  שהיה  הכאה  הצור,  את  כשהכה  רבינו  משה  ישראל  של 

השעה, אף כי לאף אחד מאיתנו אין שמץ של השגה באותה פרשה עלומה. 
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את  יפתח  מי  ויכוח  ביניהם  התגלע  פעם  ומדי  הנסיעה.  בזמן  עליהם  ושומר 
לשטוח  הרב  אל  שבאו  עד  תורה,  לתלמוד  ירדו  שהילדים  כדי  הטנדר  דלת 
את  כשפותחים  ויכוח  מימי  ראיתי  לא  עוד  ואמר:  הרב  התפלא  טענותיהם. 
ארון הקודש, שאחד יאמר לחברו קשה לי לפתוח, תפתח אתה! אלא להיפך 
לילדי  הדלת  את  לפתוח  זכות  כאן  יש  הרי  ולכם  לפתוח,  יזכה  מי  מתווכחים 
תשב"ר שיזכו ללמוד תורה, והרי זה כפתיחת ארון הקודש! אחרי ששמעו את 

הסתכלות הרב על הענין, הסתיים הויכוח ועשו זאת בשמחה.

אתה רוצה תורה? אתה רוצה קדושה? צריך מסירות נפש. אנשים מחפשים 
אל  להתקרב  בשביל  אבל  "אורות",  מחפשים  מהירים,  קלים,  פתרונות  היום 
להשקיע.  לעבוד,  צריך  רעות  ומידות  תאוות  על  להתגבר  תורה,  ללמוד  השם, 
התורה הקדושה אומרת בפרשת השבוע "זאת התורה אדם כי ימות באוהל" 
(יט,יד). פרשו חז"ל שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. כמה 

אפשר  כשאי  קשים,  בזמנים  ומצווה  מצווה  כל  על  יהודים  עשו  נפש  מסירות 
היה לקיים מצוות בגלוי. איך יהודי מתחיל את היום שלו? עם סיפור העקידה, 
יהודי  כל  של  בליבו  אבינו.  יצחק  בני  כולנו  היהודית.  הנפש  מסירות  תמצית 
על  למות  מוכן  מישראל  אחד  כל  נפש,  מסירות  של  נקודה  ומאירה  שוכנת 

קידוש השם כי בפנימיות נפשנו יש לנו רצון חזק מאד להשם יתברך.

יכול.  שהוא  לו  שנדמה  ממה  יותר  קצת  לעשות  מוכן  להיות  צריך  יהודי 
הקב"ה אוהב את המסירות נפש שלנו, הוא מחזיר לנו פי כמה. מסירות נפש 
יורדת עד לרגעים הקטנים של החיים. כשאדם עושה למעלה מהכוחות, עוד 
עוד  לשני,  לתת  כבוד  איזה  עוד  חיוך,  עוד  אחד,  מזמור  עוד  אחת,  השתדלות 
והכל  ה'  מאת  שהכל  לזכור  מאמץ  איזה  עוד  העצבות,  את  לנצח  השתדלות 
לטובה, עוד טיפהל'ה, קצת יותר ממה שיכולים, שמה מתגלה האור הכי גדול.  
והמסירות נפש הכי גדולה צריך על האמונה. באמת קשה להבין את המצווה 
של פרה אדומה. שורפים פרה אדומה ומשתמשים באפר שלה לטהר טמאים 
וכמו שהיא מטהרת טמאים, כך היא מטמאת טהורים. מובן? לא! כי לא המת 
מטמא ולא המים מטהרים, זה הכל הקב"ה. העיקר בעולם הזה הוא האמונה 
הקדושה. כל התורה והמצוות, כדי להביא אותנו אל האמונה כמו שכתוב "כל 
מצוותיך אמונה" (תהילים קי"ט). אמונה שאין שום מציאות בלי ה' יתברך. שבכל 
מה שקורה לנו, שם ה' נמצא. שהכל מאיתו יתברך והכל לטובה כמו בסיפור 

הבא:

המנוע הימני בוער בשחקים

הבה נמקד את מצלמתנו אל עבר ר' שמריה גולומובוביץ, האוחז במזוודה 
בעלת גלגלים ובתיק צד ונע לעבר המסוף, שיוביל אותו למטוס אל על טיסה 
לו  יש  מה  למקסיקו.  ונוגעת  סמוכה  דרומית,  אמריקנית  עיירה  לכיוון   ,7162
לחפש שם? ובכן, אם לא ידעתם, אם לא שמעתם, ר' שמריה הוא יהודי מיוחד 
ביותר, שעבר כמה מחלות קשות בחייו, היה משותק בכל חלקי גופו, ובמשך 
שנים רבות שיקם את עצמו בכוחות נפש עילאיים ובנה את מסע חייו הססגוני 
והאיכותי כנגד כל הסיכויים. הרופאים שליוו אותו היו חסרי אופטימיות ולא 
נתנו לו סיכוי זעיר להשתקם, אבל ר' שמריה טרף להם את כל הקלפים, והפך 
שמצליח,  ליהודי  ולדוגמא  לסמל  נערצת,  מופתית  לדמות  השנים  ברבות 

בסייעתא דישמיא, בכוח אמונה תמימה, לנצח את הטבע. 

שלמה  רפאל  הוא  החתן  החתן?  ומי  לחתונה.  שמריה?  ר'  טס  לאן  אז  נו, 
טיפולים  ולאחר  ממאירה,  במחלה  שחלה  אמריקני  יהודי  בחור  לייפמן, 
ממושכים הודיעו הרופאים שאין עוד מה לעשות. או אז איתר הבחור המיואש 
לייפמן את ר' שמריה וסח לו את אסונו הפרטי. ר' שמריה אגר את עוצמותיו 
ובשמחת  באמונה  הבחור  את  והטעין  האדיר  ניסיונו  ואת  נדלות  הבלתי 
עורבא  כאל  הרופאים  של  לנבואות  תתייחס  בחורציק,  "הלו  מקפיצה.  חיים 
אז  רק  יד,  ואוזלת  ייאוש  אומרים  הרפואה  מומחי  כאשר  ידידי,  לך  דע  פרח. 

אנשים שברגע אחד נבנה עולמם.

תפילה זה דבר שכל הזמן צריך לחזק. כי אנחנו נחלשים. כי יש הסתרה על 
עבודת התפילה. וגם אם טרם הגיעה הישועה, הכוח של התפילה הוא כל כך 
גדול, שהוא מסוגל לרפא את הנפש, להרגיע את הכאב. אנחנו צריכים לדעת 
כי גם אם לא נענינו, התפילות שלנו לא הולכות לאיבוד. כל תפילה, כל תחינה 
ה'  הימים.  מן  ביום  פרי  לשאת  וסופן  הקב"ה  של  גנזיו  בבית  נאגרות  ובקשה 
בכדי  הללו  בתפילות  בודאי  ישתמש  סוף  אין  עד  אותנו  האוהב  אבינו  יתברך, 
יודע  מי  בדחיפות.  להם  זקוקים  נהיה  בו  בזמן  והצלחה  ברכה  עלינו  להשפיע 
כמה אסונות וצרות נחסכו מעם ישראל, וכמה אסונות וצרות נחסכו מכל אחד 
בפרטיות, בשל כל אותן תפילות אבודות לכאורה, אותן תפילות אשר בעליהן 
סבורים כי לא התקבלו, את זאת לא נדע, אולם בדבר אחד אנחנו יכולים להית 

משוכנעים, כי בלי ספק תפילה אינה חוזרת ריקם.

לכסוף,  עצמו  את  להרגיל  צריך  אדם  והכיסופים.  הרצון  זה  העיקר 
טובים  רצונות  לו  שיהיו  תמיד  יתברך.  להשם  עת  בכל  ולהתגעגע  להשתוקק 
ה'  עבודת  שעיקר  הקדושה  בשיחתו  רבינו  שאומר  כמו  הקדושה,  אל  וחזקים 
ה'  שיעבוד  לומר  שיוכל  זה  הוא  מי  יודע  אינו  ה',  את  לעבוד  "כי  הרצון.  הוא 
יתברך, ואפילו מלאך ושרף אינו יכול להתפאר שיוכל לעבוד ה', רק העיקר הוא 
רצון לה' יתברך" (שיחות הר"ן נא). צריך הרבה תפילות על הרצון בעצמו, שנמשיך 
לרצות גם אם לא הצלחנו, שהרצון שלנו לא יתקרר, כי כשיש רצון יש עבודה, 
יש שמחה, יש קדושה וטהרה, הרצון זה החלק הכי גבוה שיש לאדם, זה המנוע 
מתגעגעים  כך  כל  אומר:  הקב"ה  אז  ומתגעגעים  כוספים  הזמן  וכשכל  שלנו. 
אלי, אז אני נותן את האור אין סוף שלי, והאור אין סוף של הקב"ה זה החיים 
השמחות  זה  שלנו,  הנפלאות  זה  שלנו,  הניסים  זה  שלנו,  הבריאות  זה  שלנו, 

שלנו, זה לראות את כל הטוב הזה ולהגיד תודה.

את  מעורר  אדם  האלה  הכנפיים  שעם  כנפיים,  שתי  כמו  זה  שלנו  הידיים 
עצמו ומלהיב את עצמו ולכן אנשים משתמשים בידיים כשהם מדברים, כמו 
מקומות  לכאלה  להגיע  ומצליחים  הכנפיים  ידי  על  שמתרוממים  הכנף  בעלי 
עם  מחובר  השם,  עם  מחובר  שהוא  האלה  לרגעים  מתחבר  אדם  נפלאים. 
כמה  ה',  את  אוהב  אני  כמה  רגע,  באותו  לו  טוב  זה  כמה  מרגיש  הוא  האמת, 
אני אוהב את הקדושה, כמה אני אוהב את הרגעים הנפלאים האלה, וכל היום 
כולו כשהוא נמצא בתוך התוהו ובוהו, הוא זוכר את רגעי האהבה האלה והוא 

שמח.

על הפרה האדומה נאמר "פרה אדומה תמימה שאין בה מום". איך נהפכת 
פרה אדומה, אדום זה דינים קשים, לפרה תמימה? איך ממתיקים את הדין? 
ובאחרים.  בעצמנו  טובה  נקודה  שמוצאים  ידי  על  הרע?  את  מכניעים  איך 
"אשר אין בה מום" - זוהי הנקודה הטובה. שהיא אומנם רק נקודה, אך היא 
כבר  עדן  גן  לו  יש  בשני,  הטוב  את  רק  לראות  זוכה  כשאדם  קטנה.  לא  בכלל 
בעולם הזה. נקודה טובה זה מושג אדיר. הדרך אל הקדושה חייבת לעבור דרך 
הכרת מעלתו של כל איש ישראל. זוהי עבודת קודש. לזהות את הטוב שבשני 
מתפעלת  לא  הקדושה  אלוקות.  חתיכת  היא  טובה  נקודה  ממנו.  ולהתפעל 
מכמויות וגדלים. דבר אמיתי קטן כמו נקודה שווה יותר מדבר גדול, ענק, אבל 
הגדולים  הצדיקים  הזו.  הנקודה  עם  ה'  אל  מתחבר  אתה  אמיתי.  כך  כל  לא 
עוסקים בעבודה הזו תמיד. ככה הם מעוררים רחמי שמים. ככה הם מקרבים 

את הגאולה מחפשים נקודות טובות בישראל.

פעם  וכל  ומאושרים  טובים  לחיים  אותנו  שתוביל  זאת  היא  הטובה  העין 
שלנו,  טובה  הלא  מהעין  נובע  בעצם  שזה  נבין  אז  טוב,  לא  משהו  שקורה 
שהסתכלנו לא טוב על העניינים, וצריך אז ללכת קצת הצידה ולהרהר, לחשוב, 
מה בעצם קרה פה עד שנגיע למסקנה שהכל תלוי בעיניים שלנו. מסופר על 
דין תורה שבא לפני הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, וכך היה: נהג הסעות 
שמסיע ילדים לתלמוד תורה, היה לו מלווה שהיה מעלה ומוריד את הילדים 
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הוא.  ברוך  הקדוש  האמיתי,  הרופא  בידי  האמיתית  הרפואה  לפעול  מתחילה 
צא  ורקוד,  צא  בוראך.  של  ידיו  כפות   בין  נתון  אתה  שמעכשיו  להאמין  עליך 
תאמר  ועוד  ייסוריך  ועל  מכאוביך  על  תודה  לו  אמור  ברצף,  אתו  דבר  ושמח, 
עליך.  ורק  אך  יהבי  משליך  אני  בבקשה,  רפאני  בידיך,  נתון  אני  לו: "אבאל'ה, 
וכאשר תסתלק ותתאייד לה תקוות הריפוי האנושי מעל חייך, תזכה בוודאות 
לרפואה שלמה ממנו, מרופא חולי עמו ישראל, ותזמין אותי לחתונתך במזל 
טוב". תכל'ס, לייפמן בן התשע עשרה טופל כרגיל על ידי כימותרפיה, שאליה 
התווספו טונות של שמחת חיים ושל אמונה בריאה, ולבסוף הפך לנס רפואי. 
בחסדי  'נפנף'  הקסם,  חיוך  ובעל  העיניים  מאיר  האופטימי,  השמח,  הבחור 
ור'  בדיוק,  שנה  לקח  זה  היו...  כלא  היו  והם  והגידולים  הגרורות  את  שמים 

שמריה היה עכשיו בדרך לחופתו בדרום ארה"ב.

טייס  שישים,  בן  ארגוב,  חגי  הראשי  הטייס  להכיר:  נעים  קטן.  זרקור  עוד 
קרבי לשעבר. הדיילת הראשית עדנה שרון, ותיקה מאד וקרת מזג. ... ואחרונה 
ולא חביבה בכלל, הגברת נעמי איילנד, בת שבעים, שמאלנית אדוקה, ציניקית 
הפופולרית  חרדית  האנטי  התנועה  של  הבכירים  ומן  המייסדים  מן  כרונית, 
'הקץ לכפייה'. מטוס הבואינג סוגר דלתות, כשעל סיפונו שלוש מאד נוסעים 
ולענייניו.  לעסקיו  איש  איש  הגדולה,  ליבשת  באוויר  המפליגים  ישראלים 
הטייס ארגוב הביט בשעוני המטוס ודיווח למגדל הפיקוח: צמרת, צמרת, הכל 
באוויר,  כבר  הם  שעות  עשרים  בנעימות.  התנהלה  הטיסה  להתראות".  תקין. 
ובעוד שעה בחסדי שמים הנחיתה. הוופ. הטייס ארגוב הביט בשעון האדום 
המהבהב. "מה קרה למנוע הימני?" הוא תהה. הטייס מביט ימינה... לא ייאמן, 
המנוע מעלה עשן... ריבונו של עולם, מאיפה זה בא? השמאלנית איילנד פתחה 
את המחשב האישי שלה ותכננה את ההפגנה הבאה של 'הקץ לכפייה'. הפעם 
מה שמעניין אותה, זו העובדה שעסקן פוליטי זוטר מנסה לקדם חוק שיחייב 
לימודי תפילה בבתי הספר הממלכתיים. "לא יעלה על הדעת לכפות תפילה 
על ילידם תמימים", היא כתבה, "מה אנחנו, שבט פגאני? מי זה שיהין לכפות 
על נערים תמימים למלמל פסוקים אלמונים וחסרי פשר? מדובר בניסיון נואל 
שיש לעמוד מול בלא פשרות. תנועת 'הקץ לכפייה' לא תנוח ולא תשקוט עד 

שהרעיון החצוף הזה ירד מעל סדר היום. 

הנוסעים  כל  כמו  חשה  היא   SEND-ה כפתור  על  אצבעה  הניחה  בטרם 
שהמטוס רועד ומושך שמאלה... והו-והו, הו הוא מאבד גובה במהירות. היא 
מיני  כל  ממוחה  לדחוק  וניסתה  נשימתה  את  עצרה  איילנד  לצרוח...  רצתה 
תסריטים לא נעימים המתרחשים בשחקים. עיניה ננעצו בדמותה של הדיילת 
דקה  חצי  אחרי  משם  ויצאה  הטייס  לתא  שהוזעקה  שרון,  עדנה  הוותיקה 
כשהיא רועדת וחיוורת כסיד. הטייס ארגוב קירב את המיקרופון לפיו, כחכח 
בטרם  אך  עצמי,  וביטחון  רוגע  של  מעטה  הרועד  לקולו  לשוות  וניסה  קלות 
שהבחינו  הנוסעים  זעקות  את  זועף  צונאמי  נחשול  כמו  שמע  מילה,  השמיע 
היתמרו  ויותר  מטרים  שישה  בגובה  אש  של  לשונות  הבוער.  הימני  במנוע 
הדיילת  האוזניים.  את  החרישו  הבהלה  צרחות  מבעית.  מחזה  מעלה.  כלפי 
שרון התיישבה בכיסאה הפונה לנוסעים וגעתה בבכי, כשהיא מצמידה כפות 
אני  יקרים,  "נוסעים  המטוס.  גוף  את  לפלח  איימו  אימה  זעקות  לרקותיה. 
מבקש שתירגעו... נכון, כפי שהבחנתם המנוע הימני עולה כרגע באש, המטוס 
לנחות  לי  שיאפשרו  כדי  בארה"ב  התעופה  רשויות  את  עדכנתי  גובה..  מאבד 
בהקדם, וקיבלתי אישור לכך. אני מבקש שכולכם תישכבו על רצפת המטוס 
שרון..".  עדנה  הראשית  הדיילת  לכם  שתשמיע  הבטיחות  להוראות  ותקשיבו 
את  ומרגיעה  כרגיל  מתפקדת  שרון  שהדיילת  לתומו  חשב  ארגוב  הטייס 
הנוסעים המפוחדים, אך היא איבדה יכולת לפעול או לתקשר עם הנוסעים. 
היא פשוט בכתה ורטטה מפחד. הנוסעים המבוהלים נשכבו על רצפת המטוס, 
בוכים, צורחים וגונחים, בעוד המטוס ממשיך לדהור כלפי מטה ושני הטייסים 

מנסים לייצבו. 

רצפת  מעל  התרומם  הוא  מעשה.  לעשות  החליט  גולומבוביץ  שמריה  ר' 
הבוכייה  הדיילת  של  כיסאה  לכיוון  המתוחים  הנוסעים  מעל  דילג  המטוס 
ציבור  את  להרגיע  מבקש  אני  כיסאך.  את  לי  פני  אנא  "גברתי,  שרון.  עדנה 
הנוסעים ולהכינו לקראת הנחיתה". שרון נענתה בזריזות ופינתה  את מקומה 
ליהודי החרדי גבה הקומה, עטור הזקן הלבן. לרגע הוא דמה בעיניה למלאך, 
ומלמל  לריאותיו  אוויר  שאף  שמריה  ר'  למלאכים.  פה  זקוקים  כמה  הו,  והו - 
ואמר:  ופתח  הדיילת  של  המיקרופון  את  לפיו  הצמיד  הוא  שקטה.  תפילה 
"אחיי ואחיותיי, אנחנו יהודים וכרגע אנחנו בסכנת חיים. זה הרגע לקבל עול 
ותקווה  נינוחות  עצמי,  בטחון  הקרין  ופלא  הפלא  השלו  קולו  שמים".  מלכות 

רבה לעתיד ורוד. האומנם?

איילנד,  נעמי  עבור  חרב  כמדקרות  הן  הללו  המילים  שמים".  מלכות  "עול 
משום שעול מלכות שמים לא תפס אצלה אפילו פינה זעירה ברזומה. מה זה? 
שואב  מלטף.  מרגיע,  נינוח,  קולו  מעות,  כמונה  לאיטו  לדבר  החל  שמריה  ר' 
ויונק ומוצץ את אחרון תאי האמונה שלו. "אנחנו בידיים טובות והכל יסתיים 
טחו  עינינו  אם  גם  לטובה,  מסתיים  הכל  הוא  ברוך  הקדוש  אצל  כי  טוב,  בכי 

מראות..." וגם אם נתפזר בארבע כנפות הארץ. את זה הוא לא אמר.

"אחיי ואחיותי, אנא, חזרו אחרי: שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד". 
שלושת  של  האדירות  מהשאגות  להישבר  חישבה  כמעט  ה'בואינג'  תקרת 
עיניים  גבות  מכווץ,  ראש  הקטנות  ידיהם  בכפות  המכסים  יהודים  מאות 
האימה  רגעי  לשתוק. "גם  העדיפה  איילנד  אימה.  של  ריר  מגיר  ופה  רוטטות 
האלה לא יגררו אותי למסע המסיונרי של האיש החרדי הזה", הרהרה וניסתה 
לדחוק מעליה את האימה. ושוב המטוס מיטלטל. זעקות שבר. "הצילו", צועק 
בין  אלה,  מפחידים  ברגעים  עכשיו,  ורעיי,  "אחי  ממשיך:  שמריה  ר'  מישהו. 
שמים לארץ, אם נרצה ואם לא, לא נותר לנו אלא לשים את מבטחנו בקדוש 
ברוך הוא, שמבקש מאתנו בקשה קטנה: 'בניי, בני ישראל, תאמינו בי, תאמינו 
אב  אני  רחום,  אב  אני  ואתן.  ממני  בקשו  איתי,  דברו  יכול.  הכל  הבורא  שאני 
מלכות  עול  לקבל  ננסה  שלראשי'...  הכתר  אתם  הנבחר,  העם  ואתם  חנון, 
ימלוך  השם  מלך,  השם  מלך,  השם  אחרי:  בבקשה  חזרו  נוספת.  פעם  שמים 
לנוע.  סירבו  איילנד  הגברת  של  והחשוקות  היבשות  שפתיה  ועד".  לעולם 
עוצרת  אבל  מזיעה,  רועדת,  שותקת,  היא  אבל  מלך",  "השם  צועקים  כולם 
קהל  את  שמריה  ר'  מוביל  שאליה  המפחידה  לסאגה  מלהיכנס  עצמה  את 
המדאיג,  בשעון  הביטו  גלאון  המשנה  וטייס  ארגוב  הטייס  הרדוף.  הנוסעים 
כיבו את המנוע הימני וניסו איכשהו לשמור על יציבות המטוס. "רק נס יציל 
אותנו מהתרסקות", מלמל גלאון. "השם מלך, השם מלך, השם ימלוך", שאג 
הטייס ארגוב. "זה הדבר היחיד שנותר לנו". גלאון לחשש: "השם ימלוך לעולם 
ועד". הדיילת עדנה שרון פקחה עיניים מבוהלות ונתנה לעצמה לזרום עם גלי 
האמונה ששידר ר' שמריה "אהוביי, בניו של מלך מלכי המלכים, אנחנו נמצאים 
עכשיו בניסיון ענק של אמונה. אם נאמין בחסדי השם יתברך, ננחת בריאים 
ושלמים. איילנד חשבה שדעתה עומדת להיטרף עליה. מצד אחד המשפטים 
הם  להפליא.  ושלווים  מרגיעים  היו  הם  ומאידך  עצור,  כעס  בה  נסכו  הללו 

הוסיפו בה סוג של כוחות טמירים, תעצומות נפש שלא הכירה. 

מלטפות  העדינות  קולו  ותנודות  רוח,  בקור  לדבר  ממשיך  שמריה  ר' 
שקיבלנו  "אחרי  הנפחדים.  האנשים  של  לחייהם  את  רכה,  כנוצה  בחמימות 
עול מלכות שמים, חובה עלינו לחזור בתשובה. ואין לכם מושג כמה קל לחזור 
בתשובה, כמה קל ופשוט לרוקן מליבנו עבירות שעשינו. להוציא מן הפה את 
המילים: 'ריבונו של עולם, אני מתחרט על שבתות שחיללתי, אני מתחרט על 
מזון לא כשר שאכלתי, אני מתחרט על מצוות תפילין שלא קיימתי... תתאמצו, 
תוציאו מילים מן הפה. נסו להרגיש נקיפות מצפון וכיווץ בלב מן העובדה שלא 
הוא  ברוך  הקדוש  שומע.  הוא  ברוך  הקדוש  שהתרשלתם...  או  אתכם,  לימדו 
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אבא  אנא  צדיקים,  נהיה  עבירות,  עוד  נעבור  לא  'לעולם  לו:  תבטיחו  סולח. 

שלנו, הוצא אותנו חיים מן התופת הזו". 

הגברת איילנד שאפה אוויר לריאותיה והתמזגה עם המשפטים הנוקבים 

הללו. לפתע הם לא היו זרים לאוזניה... זה הפחד, או אולי האמת, אולי שניהם 

שבין  עבירות  על  להתחרט  הרגע  זה  אהוביי,  אחיי  "ועכשיו,  יחדיו.  בלולים 

אדם לחברו... אוי -אוי-אוי, בכמה אנשים פגענו במהלך חיינו. לא כיבדנו את 

ננעצה  סכין  חולים...."  בבתי  אותם  הזנחנו  בהם,  פגענו  שצריך...  כמו  ההורים 

בלבה של איילנד. הוריה ניצולי השואה סיימו את חייהם במוסדות סיעודיים, 

והיא הסתפקה בביקור זריז אחת לשבועיים. הקריירה נעמה לה יותר. "אחיי 

הטובים, בואו נתחרט על לשון הרע שדיברנו, על שרדפנו אנשים בגלל אמונתם 

ותפיסת עולמם, על שעשינו הכל כדי להשפילם ולהפוך אותם דחויים ומבוזים 

לא  עצמנו  על  ולקבל  להתחרט  כך...  על  סליחה  לבקש  הזמן  זה  הכלל.  בעיני 

לחזור על כך עוד לעולם!!!"

המטוס רעד, רקד. לשונות האש המשיכו לבעור. איילנד הרגישה שעולמה 

הו-הו,  עליבותו.  בשיא  חייה  מסע  את  חושף  פשוט  הזה  היהודי  עליה.  חרב 

כמה שהיא הציקה לחרדים. לנשים חרדיות, לגברים חרדים, לילדים חרדים. 

"אבל ריבונו של עולם, אני רוצה לחיות!!!" זעקה נשמתה של הגברת שעשרות 

שנים מחייה עשתה רע לחרדים. "אני רוצה לחיות, ואני מוכנה לחזור בי... אני 

מתנצלת, אני מצטערת.. אלוקים, אם חטאתי, סלח לי, מחל לי... גם אני בת 

שלך!!! מלמלה האשה שהחלה להתעדן בשחקים". ר' שמריה סיכם: "המנוע 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

הכל.  על  שיותר.  כמה  איתך  לדבר  לי  תעזור 

כי בעצם, אין דבר שאי אפשר לדבר איתך עליו. 

נפש  שיחות  לי  שהיו  פעמים  כמה  ראיתי  כבר 

לדבר  יכולתי  שבעצם  חשבתי  ואז  חברים  עם 

לחבר  שסיפרתי  מה  כל  לך  ולספר  אבא  אתך 

ולבקש את עצתך בכל מה שעובר עלי, בכל עניין 

עם  לדבר  מה  בשביל  אומר  שאני  לא  זה  ועניין. 

חבר אם אפשר לדבר עם אבא שבשמים, אך יש 

זמנים שזה לא מתאפשר, ואתך אבא אין זמנים 

אתה  ורגע.  רגע  כל  מתאפשר,  תמיד  זה  כאלה, 

שום  ממך  להסתיר  צורך  שום  ואין  הכל  יודע  גם 

יותר  יכול  זה  ככה  מדויק  שזה  ככל  ההפך,  פרט. 

לעזור. תעזור לי אבא לדבר אתך כמה שיותר, כל 

בלילה,  בהתבודדות  רק  לא  פנוי,  רגע  כל  היום, 

אין  שאז  רציני  משהו  כשקורה  רק  לא  בשדה, 

הפתוחות  לזרועותיך  אליך,  אלא  לברוח  לאן  לי 

שתמיד מקבלות אותי באהבה אין קץ ומרגיעות 

ומנחמות ומעודדות אותי.

לדבר אתך כל הזמן. וגם כשאני מתפלל שלוש 

תפילות ביום, או אומר תהילים, או תיקון חצות, 

לכוון שהכל מדבר עלי ואז אני לא רק קורא את 

הפסוקים, אני מדבר מהנשמה, מדבר על עצמי. 

זה קורה לי גם היום, כשמשהו מיוחד קורה, ואז 

עשרה  שמונה  בתפילת  ברכה  כל  איך  נדהם  אני 

שאני  המסויים  הנסיון  ועל  עלי  ממש  נכתבה 

עובר באותו זמן.

אני רוצה שזה יקרה כל הזמן, גם כשלא קורים 

דברים דרמתיים, כל רגע פנוי, כל מה שעובר עלי, 

אותך  להפוך  איתך,  לחיות  בכל,  אותך  לשתף 

הכי  לאוהב  מומחה,  הכי  ליועץ  קרוב,  הכי  לחבר 

אוהב. זכה אותי אבא.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

הימני בוער, ויש גם מנוע שמאלי. אצל האדם יש יצר רע, מנוע שמאלי, ויצר 
טוב זה המנוע הימני. הקדוש ברוך הוא רומז לכולנו לתקן את עצמנו, להחזיר 
והעבירות".  התאוות  באש  אותו  ששרפנו  ייתכן  לפעילות.  הימני  המנוע  את 

איילנד הסכימה לכל מילה. גם לה יש שני מנועים...

כעבור ארבעים וחמש דקות שנמשכו כסיוט של נצח, נחת מטוס הבואינג 
הישראלי בפאתי נמל תעופה קטן בעיירה אמריקנית זנוחה. הנוסעים כמעט 
לא שמו לב לביצוע הנחיתה הניסי של הטייס ארגוב ומשנהו גלאון. אף אחד 
לא צרח. אקלים של אמונה אפף את כתלי ציפור הברזל, ועל רקע סירנות של 
אמבולנסים וניידות משטרה, הורדו כולם בזריזות מן המטוס. ר' שמריה ירד 
אחרון. הטייס ארגוב חיבק אותו ממושכות: "תודה לך. בזכותך התרחש נס". 

"ממש עשית לנו תחיית המתים", מלמלה הדיילת שרון. 

שנפרדו  עד  ארוכה  שעה  במשך  מקומה  על  קפואה  ניצבה  איילנד  נעמי 
היא  הנה  משהו.  לו  להגיד  חייבת  היא  והזקן.  השיער  כסוף  מהמלאך  כולם 
אומרת: "אדוני, רציתי להגיד לך תודה שהכרת לי את אלוקים. שגילית לי את 
כתבתי  בשימוש.  הייתה  לא  שכמעט  שלי  בנשמה  הטמונה  האמונה  נקודת 
בזכותך  ספרנו'.  בבית  לא  'תפילה'?  המילים  ובו  נורא  מאמר  טיסה  כדי  תוך 
"נו  ואמר:  כתפו  על  הצד  תיק  את  היטיב  חייך,  שמריה  ר'  להתפלל...  למדתי 
שעזב  אחרי  גם  שלך..."  הימני  המנוע  את  לתקן  שהצלחת  השם  ברוך  -נו, 
אחרון האמבולנסים את נמל התעופה, לא פסקו שלוש מאות נשמות יהודיות 

מלעשות חשבון הנפש.
(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)

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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