
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים" )יד, כט("                                                                                          
אחד  בני אדם מתפעלים רק כאשר הם רואים ניסים גלויים, אין הם מבינים שהטבע עצמו אינו אלא נס                            

 גדול, שיש לראות בו תדיר את גדלות הבורא ולהתפעל ממנו.                            .
קיימת השגחה פרטית  ,הפשוטים ,אמין כי גם בחיים הטבעייםמתחילים לה ,רק כשרואים נס גלוי                            

 בהם. אף שהכל רגילים להם ואינם משגיחים והשגחה עליונה ומתרחשים ניסים מופלאים,
כיון שראו נס גלוי כזה שהלכו בים כבעל יבשה, באו לכלל הכרה עד ש"הלכו ביבשה בתוך  -זהו שאמרה התורה: "ובני ישראל" 

 )הרה"ק אלימלך מליז'ענסק זצוק"ל( כאילו הלכו בתוך הים. ממש שגם כשהלכו על יבשה מוצקה, היה זה בעיניהם נס מופלא –הים" 
 

 "ויורהו ה' עץ וימתקו המים" )טו, כה(
 תלמיד חכם המקדיש את כל עיתותיו. "הראהו דבר מן התורה שנמשלה לעץ חיים, הקב"ה ממתיק מר במר": מדרשכתוב ב

לתורה, הריהו דחוק בפרנסתו ומר לו במובן החומרי. לעומתו איש עסקים שתמיד הוא להוט וטרוד אחר החומריות, מרגיש 
מרירות במובן הרוחני ואינו שבע רצון בטרדותיו התמידיות, כיון שאין לו כל סיפוק רוחני. ברם אם איש העסקים תומך בתלמיד 

 יהם, התלמיד חכם זוכה לפרנסה טובה ואיש העסקים זוכה לסיפוק רוחני.חכם ומספק לו את פרנסתו מתמלא חסרון שנ
, שתי המרירויות נמתקים תורה נמתק מר במרהכלומר ע"י החזקת  ,שעל ידי "עץ חיים היא למחזיקים בה" ,וזהו פירוש המדרש

 (תורת משה)                                              יחד.                                                                               

 שבתון שבת קודש לה' " )טז, כג("

 שאם ,פעם לתלמידיוזי"ע אמר  אלימלך מליז'ענסקהרה"ק 
 צד יהודי פשוט מכבד את השבת כבעלאות כירהם רוצים ל

 ,פלוני שבמחוז מרמרוששיסעו לביתו של כפרי  ,מדריגה גבוהה
 , והוא השיב:זכה לכך , הם שאלו לכפרי איךוד ממה שראואכן התפעלו מאהתלמידים נסעו ו

של  י, בידי היה סכוםיעסק לעיר טשרנוביץ לצורך תיע, בערב שבת אחד הגכך היה המעשה"

 חיים מטשרנוביץ ר' קה"הרב, הג ן הלכתי לביתתי מישהו נאמר, וכיון שלא הכזהובים 400
בתנאי שאם יבוא לידיו לכך הרב הסכים  את הכסף. תידוהפק ,בעל ה'באר מים חיים' ,זי"ע

 ., יוכל להשתמש בכסףדבר מצוה
 ן אותו להכנסת כלה של ענייהשנתלי  , אך הרב  סיפרתי לקחת את הכסףעבמוצאי שבת הג

א מברכני ובנתיים הו ,את כל הסכום תוך זמן קצר שהוא מבטיח להחזיר לי מרודה, ואמר
להרויח  תיחרב המלווה אותי עשתה פירות והצלאכן ברכת הו ,, הלכתישאצליח בכל עסקיי
פי  תיחו, באומרי שכבר הרופיקדוןלקחת מהרב את החזר ה תיעד שסרב ,סכומי כסף עצומים

 ברכתו של הרב.זכות כמה וכמה מהסכום הזה ב
" אמר הצדיק "במה אברכך" ? "אם כך ת כסף, אך אני הייתי עקשן.ה הצדיק לשכנעני לקחניס

 ,בזכות שהפקדת אצלי את כספך ונמנעת מחילול שבת" מר:לי תשובה והרב אלא הייתה 
 ראל והצלתה מבושה, הריני מברכך שכל חייךובכך גרמת מצוה נוספת של חתונת בת יש

 .תי לביתידבר ושב תיראך לא אמ ,הברכהאת  תזכה לחוש את טעם השבת" ! לא הבנתי
רגשות  ת הרב, ביום זה החלו להתלהט בקרבילהבין את ברכ תיחלתהעי יום רביכשהגיע רק 

ום ליום גדלה מיוכך משעה לשעה ו ,מהולים בציפייה גדולה לבוא השבת ,עצומים של קדושה
לבשו ש ,המגושמות ,הכפריות פני הד שבערב שבת נחרדו בני ביתי למראע ,והלכה התלהבותי

לא הכירוני ! כך עד לצאת השבת, רק עד ש ,ארשת קדושה וטהרה וקרנו בזוהר עילאי
עד ליום רביעי הבא  ,שליהרגיל  תי למראהבנים של שבת' ושה'פ ניעזבו ,תי על הכוסלמשהבד

 וחוזר חלילה".
רבי חיים עצמו על  פרי לאהבת השבת בזכות ברכת הצדיק.זכה הככך, למשך כל ימי חייו 

, סידורו של שבת'' הוא חיבר ספר מיוחד עליה שנקרא  ,חיבתו לשבתמגודל  נפלאות מסופר 
 לינו.ע, זכותו תגן גובהת ! משתנה ווחסידים העידו שבכניסת השבת קומתו הייתה 

 "ויושע

 ה' "...      

שה אחת באה אל מייסד חסידות א

זי"ע,  שלום רוקחבעלזא, הרה"ק 

ה'שר שלום', וביקשה ישועה בדבר 

 מסויים.

אמר לה הרבי: "העיקר הוא האמונה 

 בריבונו של עולם" !

קודם כתוב השיבה האשה: "רבי, הן 

"ויושע ה'" , ורק אחר כך כתוב 

"ויאמינו בה'" , אם יושיעני בוראי אין 

 ספק שתהיה לי אמונה...

ואמר: "מעולם לא  בירכה הרבי

 ניצחני אדם, אלא אשה זו בלבד"...

16:28       17:43       18:14                                 
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 .ו"התשעיג' שבט , 131ן גליו ,בס"ד
 .כל ליל מוצא"ש -סו"ז קידוש לבנה  שבת שירה //

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

  ט"ו בשבט -השנה לאילנות ראש  ביום // מייסד חסידות קוברין וחסידות סלונים ,נפטר הרה"ק מרדכי מלכוביץ זי"ע ,יג' שבט התק"עביום 
 ,רבי עזרא עטיה זצוק"ל, ראש ישיבת 'פורת יוסף' שבירושלים, הוא נפטר ביט' באייר התש"ל ,רב רבנןהגדול, הגאון  ,נולד בסוריה ,התרמ"ה

 בשלח פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 שירה - סוף האמונה                 
    יוצאים בשילוחו של פרעה בני ישראל                                            

 את  הוא הופך ,ה' מנסה אותם אך עדיין                                 .

             רודפים  ומצרים    ועבדיו   רעהפ  לב                                .

כל מוקף מוה   תקועה העם ו  אחריהם,                               .
בחרדה, יש לא תממבים, בחיות רעות ובחיילי מצרים,  -צדדיו 

מבקשם  עומד ומתפלל ואזרבינו משה  .שאפילו מתחילים לרטון
העם מאמין ולא מאמין, מתקשה  לצפות ולראות בישועת ה'.

והדבר מביאם  ,ת הדברים, אך אז הים נבקע לעיניהםלקבל א
 ל"ויאמינו בה' ובמשה עבדו"...

◆ ◆ ◆ 

דוש, מורינו ורבינו רבי ראובן יוסף גרשנוביץ הגאון הצדיק והק
, זכינו להתגורר עימו בנתיבות זצ"ל, היה ראש ישיבת 'הנגב'

בבנין אחד ולחיות יחד עם אבא זצ"ל בצילו הגדול מספר שנים, 
שבנתיבות היו  ,שאמרו בחיוך מהתקופה ההיא עתי מאנשים)שמ
 (והרב גרשנוביץ... ,בבא סאליה -שתי קופות חולים אז 

איש חינוך, סיפר את הסיפור הבא להג"ר  תלמידו,בכל אופן, 
 יצחק זילברשטיין שליט"א:

בשנים מוקדמות יותר, כשהרב גרשנוביץ שימש כראש הישיבה 
עם  ,שבמושב 'חמד', טייל התלמיד המספר שהיה בשיעור א'

תערובת האוכל  בו הכינו את ,חבירו ליד האסם של המושב
אותו פועל  ו.הסתכלו על הפועל בעבודתו ,לבהמות ולתרנגולים

הייתה לו אך היה עם הארץ גמור, ולא ידע אפילו קרוא וכתוב, 
הוא לפתע הם הסתכלו עליו ו .ארשת פנים של תמימות טהורה

 "אינכם יודעים מיהו הרב שלכם"... :ראמפנה אליהם ו
ואז הוא סיפר שיש לו ילד בן  ,ו שיסביר את עצמוהנערים ביקש

או שעד לפני זמן מה היה אילם גמור, הוא ואשתו הוצי ,ארבע
, והיו שבורים ורצוצים, הם ללא הועיל כסף רב על רופאים

 ,גש בו בחור מהישיבהיום אחד פ התחננו לה' שיעזור להם.
הוא הציע לפועל ללכת אל הרב  ,וכשנודע לו על הבן האילם

דים לא הועילו גרשנוביץ, אך הפועל סרב באומרו שרופאים נכב
 .הבחור הלך ?? ולמה שיגש לרב

הפועל , שאל האם הלך לרב הבחורו ובלמחרת הם נפגשו ש
החל לצעוק עליו שאינו יודע מה הוא מפסיד והבחור  ,השיב שלא

 וחבל וכו', אך הפועל המיואש התבצר בסירובו.
, אך כל מה שעשה לא היום רביעי אחד הגיע הפועל לעבוד

בעל הבית הציע לו שילך לנוח בבית ואחר כך ישוב הצליח, עד ש
לעבודה, "עזבתי את האסם" סיפר הפועל, "ורגלי כמו הוליכוני 
מעצמם לבית הרב... נכנסתי לחדר ולתדהמתי הרב נעמד 
לכבודי, הוא לחץ לי את היד בחמימות ושאלני לבקשתי, סיפרתי 

"עד שבת הכל יהיה בסדר" ! ... והרב אמר מיד:  ,לו על הילד
 יצאתי משם מבולבל ומתקשה להאמין.

בבוקר יום שבת התעוררתי מוקדם ושמעתי קול של ילד קורא 
ואז  ,"אבא,  אבא", בדקתי מאיפה מגיע הקול ולא מצאתי

רצתי לחדר הילדים ולתדהמתי בני  ,נזכרתי בהבטחת הרב
 ..." ה'אילם' שכב שם בעיניים פקוחות וצעק "אבא אבא"

◆ ◆ ◆ 

 ,אך בסופה יש שירה ,ראשית האמונה קושיגדול הוא,  כוחה של אמונה

 של ילד קטן... ירה היא קולו, ופעם השפעם שירת הים

 לנות,אדם הסבבן הבמקום בו נגמרת ל"

 ..."אז הוא מתחיל לעסוק במידה זורק 

 ע"ה, א"ח להג"ר ניסים שליט"א( הרבנית לאה קרליץ)

 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

  או עיסה שנילושה  ,קמח ?                                 
אם   ה ,מבעוד יום ועודנה בצק                       .
 בשבת ?בטילטול ם מותרי                        .
 בטילטול אסוריםו מוקצהקמח ועיסה הם  !

משום שאינם ראויים למאכל, מה  בשבת,
 .מוכן שאין כן לחם

 

 האם מותרת בטילטול בשבת ? ,ביצה חיה ?
 ,כתב )סי' שכ"ח ל"א(שלחן ערוך מרן ה !

, כדי להנעים לגמוע ביצה חיה בשבת מותרש
הביצה כיון שראויה  ,וממילא את הקול.

 בשבת. מותרת בטילטולהיא למאכל, 

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 נחמיה חייא חיון  - פגפרק   
 

.                                     ל, זצוק" יבורו  של הג"ר יוסף אירגאסח
,                                        . התוקף את נחמיה ושקריו, הגיע לידי נחמיה

, בו חירף וגידף את פלסתר עסיסי בשם 'שלהבתיה' הגיב בכתבהוא 
'הצד לו מנה אפים בקונטרס נוסף שחיבר,  נאלץ להשיב י"י, הגר"הגר

 על חיבור זה הגיב נחמיה בחיבור 'ספר נחש הנחושת'...נחש', גם 
נים ביד גדולי ישראל , היו כלי מלחמה מצויספריו החריפים של הגר"י

שלחמו בנוכל, הג"ר משה חגיז זצוק"ל שנמלט מאמשטרדם שבהולנד 
מחמת רדיפות חסידי נחמיה, הדפיס בלונדון את  ,ללונדון בירת אנגליה

משרש נחש  ,"התועב המפורסם :נגד שני קונטרסי הגר"י אירגאס
 ויכרת מארץ זכרם"... ,"ישר יוןחנחמיה חייא  ,קדמוניה

א בא וה ,את מזלו באיי יוןיסה ונבמפח נפש מליוורנו יצא נחמיה 
חזר שוב לאיטליה, עבר בה בין ערים אז ו ,זמן רבשם לא שהה  לקנדיה
 על העיר ליוורנו. קפיד לדלגכשהוא מרבות 

הוא מצא חן בעיני הרבנים והקהילה, עד שעלה בידו  בעיר ויניציאה
"והוא אוצר  :להדפיס בשנת התע"א ספר קבלי קטן בשם 'רזא דיחודא'

כלי חמדה... להודיע ליחד שם נורא ואיום... והקרוב אליו כתר עליון, 
להודות לה' עלי היגיון, ובו כלול ובלול כל חכמת האמת, ודבר לא 

המקובל האלקי כמוהר"ר נחמיה  ,והכולל נשמט... יסדו... החכם השלם
 "...חייא חיון נר"ו

וזמר  ,מינות, והכיל דברי כפירה ,הספר היה קיצור מספרו הגדול
רבני המקום שלא דיקדקו בתוכנו נתנו לו המבוסס על שירי עגבים, 

 .לא עורר שום הד בהופעתואך החיבור  הסכמות,
צות מרכז אירופא המשיך נחמיה אל אר ,מעודד מהצלחתו בויניציאה

והגיע אל פראג בתחילת שנת התע"ב, הוא תיכנן לשהות שם שבועיים 
ל, אולם כשמצא בעיר הרבה חברים אולשוב אחר כך לארץ ישר

 , נשאר בה שנה תמימה.ואוהבים
הצלחתו בפראג הייתה גדולה, הוא זכה לאהדה מחכמי העיר ומהמון 

 מוסוית. העם, והיה דורש בפניהם רעיונות שבתאיים בצורה
 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

 

 קבלות... יספנק    
 

 מספר:הי"ו אבי רט ר' 

נתן  הרב אמר ברדיו, פעם באחד משידוריו
לנשים שחיפשו את זיווגן,  זצוק"ל בוקובזה

מימון לקבלות  כרטיסי פנקסשבחורה שתמכור 
עבור היה זה ) ירגןשאגדולה סד פעילות ח

או לאחד ממבצעי החסד  ,דפסחא'מחא ק'ה
 תוך כמה חודשים. ב בעז"התתחתן האחרים(, 

קול ', שניגשה למשרדי 19הייתה בחורה בת 
ואכן , קיבלה את הפנקס ומכרה את כרטיסיו 'חי

יודע  אני התחתנה,היא חודשים  תוך שלושה
 ... ! עם בני מהסיפור כי הבחורה התחתנה

בחורה זו, כלתי, סיפרה שהיו איתה עוד שלוש 
כולן זכו להשתדך כמוה, ו ,שלקחו פנקסים בנות

 זמן קצר אחרי כן.
 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 

שלוחה לידידנו היקרים משפחת  ,בביתברכת מזל טוב חמה ול 

 .לעול תורה ומצוות ,"ינ נק הי"ו, לרגל היכנס הבן אחיהייל


