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ואתחנן = תקט"וואתחנן = תקט"ו
מעשה שסיפר מורנו הרב שליט"א: לפני כמה שנים מעשה שסיפר מורנו הרב שליט"א: לפני כמה שנים 
הגיע אלי יהודי חשוב וסיפר שאחד מבני המשפחה הגיע אלי יהודי חשוב וסיפר שאחד מבני המשפחה 
את  לוקחת  החשובה  ואמו  מהדרך  ירד  עלינו  את לא  לוקחת  החשובה  ואמו  מהדרך  ירד  עלינו  לא 
יום  כל  קמה  היא  כן  על  מאוד,  קשה  באופן  יום הדבר  כל  קמה  היא  כן  על  מאוד,  קשה  באופן  הדבר 
הקדושים  במקומות  להתפלל  ונוסעת  בוקר  הקדושים לפנות  במקומות  להתפלל  ונוסעת  בוקר  לפנות 
ב"ה  והמשפחה  היות  אך  בתשובה,  שישוב  בנה  ב"ה על  והמשפחה  היות  אך  בתשובה,  שישוב  בנה  על 
גדולה וחוששים שהדבר יפגע בשאר בני הבית, על גדולה וחוששים שהדבר יפגע בשאר בני הבית, על 
את  שתפסיק  עמה  שאדבר  ממני  מבקשים  הם  את כן  שתפסיק  עמה  שאדבר  ממני  מבקשים  הם  כן 
כל  יתמוטט  שלא  כדי  בוקר  לפנות  הללו  כל הנסיעות  יתמוטט  שלא  כדי  בוקר  לפנות  הללו  הנסיעות 
הבית, אמרתי לו, אני לא יכול למנוע מאמא יהודיה הבית, אמרתי לו, אני לא יכול למנוע מאמא יהודיה 

– א'יידישע מאמע' מלהתפלל על בנה.– א'יידישע מאמע' מלהתפלל על בנה.
לארץ  שיכניסנו  הקב"ה  לפני  התחנן  רבנו  לארץ משה  שיכניסנו  הקב"ה  לפני  התחנן  רבנו  משה 
ישראל, ואפילו רק לביקור קצר 'אעברה נא ואראה ישראל, ואפילו רק לביקור קצר 'אעברה נא ואראה 
ולא  התפלל  אחת  תפילה  לא  הטובה',  הארץ  ולא את  התפלל  אחת  תפילה  לא  הטובה',  הארץ  את 
עשרה  וחמש  מאות  חמש  תפילות,  ושלוש  עשרה שתים  וחמש  מאות  חמש  תפילות,  ושלוש  שתים 
שכל  לחשוב  לנו  ואל  רבנו,  משה  התפלל  שכל תפילות!  לחשוב  לנו  ואל  רבנו,  משה  התפלל  תפילות! 
רוצה  ושוב  שוב  שאומר  כילד  שוות,  היו  רוצה התפילות  ושוב  שוב  שאומר  כילד  שוות,  היו  התפילות 
אני, אלא היו אלו חמש מאות וחמש עשרה טענות אני, אלא היו אלו חמש מאות וחמש עשרה טענות 
וצריך  רוצה  הוא  למה  שונות  ואמתלאות  וצריך ובקשות  רוצה  הוא  למה  שונות  ואמתלאות  ובקשות 
התייאש,  לא  הוא  זאת  ובכל  ישראל,  לארץ  התייאש, להיכנס  לא  הוא  זאת  ובכל  ישראל,  לארץ  להיכנס 
ומצידו היה ממשיך לבקש ולהתחנן על נפשו, אלא ומצידו היה ממשיך לבקש ולהתחנן על נפשו, אלא 
שהקב"ה אמר לו 'אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה', שהקב"ה אמר לו 'אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה', 
הפסיק  אכן  הוא  לו',  קראת  נאמן  'עבד  רבנו  הפסיק ומשה  אכן  הוא  לו',  קראת  נאמן  'עבד  רבנו  ומשה 
להתפלל על כך, אבל לא שינה כלום בעבודת השם להתפלל על כך, אבל לא שינה כלום בעבודת השם 
לצאת  הזדרז  הוא  אח"כ  מיד  אדרבה,  אלא  לצאת שלו,  הזדרז  הוא  אח"כ  מיד  אדרבה,  אלא  שלו, 
למלחמת מדין, למרות שידע כי בכך הוא מקרב את למלחמת מדין, למרות שידע כי בכך הוא מקרב את 

הסתלקותו מן העולם.הסתלקותו מן העולם.
או  בפרנסה,  ברפואה,  זה  אם  ישועה,  צריך  אחד  או כל  בפרנסה,  ברפואה,  זה  אם  ישועה,  צריך  אחד  כל 
לזרע של קימא וכל ישועה אחרת, וכשצריך ישועה לזרע של קימא וכל ישועה אחרת, וכשצריך ישועה 
שמתפללים  אחרי  מתחילה  הבעיה  שמתפללים מתפללים,  אחרי  מתחילה  הבעיה  מתפללים, 
ח"ו  להרגיש  שמתחילים  יש  אז  ישועה,  רואים  ח"ו ולא  להרגיש  שמתחילים  יש  אז  ישועה,  רואים  ולא 
הרבה  כך  כל  שמתייאשים,  או  הקב"ה  כלפי  הרבה טענות  כך  כל  שמתייאשים,  או  הקב"ה  כלפי  טענות 

התפללתי ואיני רואה ישועה.התפללתי ואיני רואה ישועה.
 אז חשוב שנדע שני דברים, א', אין תפילה שהולכת  אז חשוב שנדע שני דברים, א', אין תפילה שהולכת 
ואראה  נא  'אעברה  שהתפלל  רבנו  משה  וגם  ואראה ריקם,  נא  'אעברה  שהתפלל  רבנו  משה  וגם  ריקם, 
את הארץ הטובה', נענה בכך שזכה לראות את ארץ את הארץ הטובה', נענה בכך שזכה לראות את ארץ 
שהקב"ה  שעד  החשוב,  והוא  השני  והדבר  שהקב"ה ישראל,  שעד  החשוב,  והוא  השני  והדבר  ישראל, 

לא אומר לי להפסיק להתפלל, אני לא מפסיק!לא אומר לי להפסיק להתפלל, אני לא מפסיק!
        (עפ"י שיחה ואתחנן תש"ע )(עפ"י שיחה ואתחנן תש"ע )
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טיב ‰מערכ˙

שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם
תפילת ליל שבת בזכרון משה בשטיבל "הדף 

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני 
קבלת קהל בבית מורנו 
ורבנו שליט"א אך ורק 
בתא קולי שמספרו
052-7168366

וראה  ומזרחה  ותימנה  וצפנה  ימה  עיניך  ושא  הפסגה  ראש  וראה עלה  ומזרחה  ותימנה  וצפנה  ימה  עיניך  ושא  הפסגה  ראש  עלה 
בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה: בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה: (ג, כז)(ג, כז)

טובים,  ממעשים  תפילה  גדולה  תניא,  טובים,   ממעשים  תפילה  גדולה  תניא,  לב:)  לב:)(ברכות  (ברכות  בגמרא  איתא  בגמרא הנה,  איתא  הנה, 
שהרי אין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו ואע"פ כן לא שהרי אין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו ואע"פ כן לא 
נענה אלא בתפלה, שנאמר: 'אל תוסף דבר אלי, עלה ראש הפסגה'.נענה אלא בתפלה, שנאמר: 'אל תוסף דבר אלי, עלה ראש הפסגה'.

אנו  אין  הכתוב  מזה  שהרי  ביאור,  המאמר  זה  צריך  שטחית  אנו בראיה  אין  הכתוב  מזה  שהרי  ביאור,  המאמר  זה  צריך  שטחית  בראיה 
עיכב  הקב''ה  הלוא  ואדרבה  משה,  של  תפילותיו  שנתקבלו  עיכב רואים  הקב''ה  הלוא  ואדרבה  משה,  של  תפילותיו  שנתקבלו  רואים 
בעדו שלא יתפלל עוד, וכפי שרואים אנו שלבסוף נסתלק משה עוד בעדו שלא יתפלל עוד, וכפי שרואים אנו שלבסוף נסתלק משה עוד 

טרם שנות הכיבוש, ומה שייך לומר שנענה בתפילתו?טרם שנות הכיבוש, ומה שייך לומר שנענה בתפילתו?
למשה  להודיע  המאמר  בזה  הקב''ה  שכיוון  לומר,  יש  אפשר  למשה ובדרך  להודיע  המאמר  בזה  הקב''ה  שכיוון  לומר,  יש  אפשר  ובדרך 
כוונת  להבין  וכדי  בקשתו.  את  למלא  הוא  ומוכן  לו,  נתרצה  אכן  כוונת כי  להבין  וכדי  בקשתו.  את  למלא  הוא  ומוכן  לו,  נתרצה  אכן  כי 
הדברים נקדים להתבונן בתוקף בקשתו של משה 'אעברה נא ואראה הדברים נקדים להתבונן בתוקף בקשתו של משה 'אעברה נא ואראה 
את הארץ הטובה' הוא אכן ביקש 'אעברה נא' עז היה רצונו להיכנס את הארץ הטובה' הוא אכן ביקש 'אעברה נא' עז היה רצונו להיכנס 
בפועל בארץ ישראל, אך תכלית מאוויו היתה הראיה, כמו שהמשיך בפועל בארץ ישראל, אך תכלית מאוויו היתה הראיה, כמו שהמשיך 

ואמר 'ואראה את הארץ'.ואמר 'ואראה את הארץ'.
 ידע זה הצדיק כי יש בעצם ההסתכלות בארץ הקדושה כח להמשיך  ידע זה הצדיק כי יש בעצם ההסתכלות בארץ הקדושה כח להמשיך 
היה  משה  של  שדעתו  אף  רצונו.  תכלית  היה  וזה  שלימות,  היה להאדם  משה  של  שדעתו  אף  רצונו.  תכלית  היה  וזה  שלימות,  להאדם 
כי לא יזכה לזה הדבר אם לא שיכנס בפועל בארץ ולא מתוך ראייה כי לא יזכה לזה הדבר אם לא שיכנס בפועל בארץ ולא מתוך ראייה 
מחוצה לה, אך במאמר 'עלה ראש הפסגה' הודיעו הקב''ה כי אין הוא מחוצה לה, אך במאמר 'עלה ראש הפסגה' הודיעו הקב''ה כי אין הוא 
כשהוא  ראיה  מתוך  גם  אלא  בארץ,  בפועל  כשהוא  דוקא  לכך  ראיה כשהוא זקוק  מתוך  גם  אלא  בארץ,  בפועל  דוקא כשהוא  לכך  זקוק 
עומד מחוצה לה יכול להשיג זאת, וזה שאמר לו הקב''ה 'ושא עיניך עומד מחוצה לה יכול להשיג זאת, וזה שאמר לו הקב''ה 'ושא עיניך 
'ושא  שאמר  מאחר  וכי  בעיניך'  וראה  ומזרחה  ותימנה  וצפונה  'ושא ימה  שאמר  מאחר  וכי  בעיניך'  וראה  ומזרחה  ותימנה  וצפונה  ימה 
הכתוב  בא  ומה  הארץ,  את  משם  לראות  שעליו  יודע  איני  הכתוב עיניך'  בא  ומה  הארץ,  את  משם  לראות  שעליו  יודע  איני  עיניך' 
למשה  להודיע  הקב''ה  שכיוון  אלא  בעיניך',  'וראה  באמרו  למשה להודיעו  להודיע  הקב''ה  שכיוון  אלא  בעיניך',  'וראה  באמרו  להודיעו 
'ואראה  שבקשת  מה  אלא  גרידא,  עין  שימת  של  ציווי  כאן  'ואראה שאין  שבקשת  מה  אלא  גרידא,  עין  שימת  של  ציווי  כאן  שאין 
הדבר  לזה  שלימות,  בחינת  איזה  זה  מכח  להשיג  ורצית  הארץ'  הדבר את  לזה  שלימות,  בחינת  איזה  זה  מכח  להשיג  ורצית  הארץ'  את 
נתרציתי לך ואכן 'ראה בעיניך' כדי לזכות לזה הדבר. הרי לנו שבא נתרציתי לך ואכן 'ראה בעיניך' כדי לזכות לזה הדבר. הרי לנו שבא 
כוונת  מובן  ושפיר  נתקבלה,  שבקשתו  למשה  להודיע  הזה  כוונת הכתוב  מובן  ושפיר  נתקבלה,  שבקשתו  למשה  להודיע  הזה  הכתוב 

הגמרא. הגמרא. 
מכאן אתה למד כמה יפה כוחה של ראיה, שהרי כל חפצו של משה מכאן אתה למד כמה יפה כוחה של ראיה, שהרי כל חפצו של משה 
להיכנס לארץ היתה על ענין הראות, וכל זה הוא כי עצם ההסתכלות להיכנס לארץ היתה על ענין הראות, וכל זה הוא כי עצם ההסתכלות 
מתבונן  ובאם  הדבר,  זה  של  מהותו  מעין  באדם  ממשיך  דבר  מתבונן בשום  ובאם  הדבר,  זה  של  מהותו  מעין  באדם  ממשיך  דבר  בשום 
הוא בדבר שבקדושה ממשיך הוא על ידה קדושה על עצמו, וזה היה הוא בדבר שבקדושה ממשיך הוא על ידה קדושה על עצמו, וזה היה 

כל ענינו של משה, לראות את האדם ולהמשיך עליו קדושתה. כל ענינו של משה, לראות את האדם ולהמשיך עליו קדושתה. 
ראיה  של  השפעתה  היא  כמה  על  למדים  נמצינו  זה  לעומת  ראיה אך  של  השפעתה  היא  כמה  על  למדים  נמצינו  זה  לעומת  אך 
אסורה, כי כשם שיש כח בראיה שבקדושה כך גם להיפך ח''ו, ואם אסורה, כי כשם שיש כח בראיה שבקדושה כך גם להיפך ח''ו, ואם 
על  ח''ו  ממשיך  הוא  הרי  האסור  בדבר  מהסתכלות  נזהר  האדם  על אין  ח''ו  ממשיך  הוא  הרי  האסור  בדבר  מהסתכלות  נזהר  האדם  אין 
תחתית  לשאול  ירידה  היא  ותוצאותיה  הרע,  מכוחות  טומאה  תחתית עצמו  לשאול  ירידה  היא  ותוצאותיה  הרע,  מכוחות  טומאה  עצמו 
את  ולהגדיר  זהירות  במשנה  להתעורר  האדם  על  מוטל  ומכאן  את ר"ל.  ולהגדיר  זהירות  במשנה  להתעורר  האדם  על  מוטל  ומכאן  ר"ל. 
היא  כי  אסורה,  ראיה  לידי  לבוא  שלא  וסייגים  גדרים  בכמה  היא עצמו  כי  אסורה,  ראיה  לידי  לבוא  שלא  וסייגים  גדרים  בכמה  עצמו 

המביאה את האדם לידי כל הירידות והנפילות ר"ל. המביאה את האדם לידי כל הירידות והנפילות ר"ל. 
ועצם הדבר שהאדם מזין את עניו מראיות הטומאה, גם אם לא היו ועצם הדבר שהאדם מזין את עניו מראיות הטומאה, גם אם לא היו 
האדם  בין  המבדיל  מסך  הם  גורמים  מקום  מכל  מזיקים,  בגדר  האדם אלו  בין  המבדיל  מסך  הם  גורמים  מקום  מכל  מזיקים,  בגדר  אלו 
אחד  שלכל  הקדושים,  בספרים  כדאיתא  שבקדושה,  תענוגים  אחד ובין  שלכל  הקדושים,  בספרים  כדאיתא  שבקדושה,  תענוגים  ובין 
עיניו  את  ששומר  ומי  לו,  יהיה  תענוגים  כמה  השמים  מן  לו  עיניו קצוב  את  ששומר  ומי  לו,  יהיה  תענוגים  כמה  השמים  מן  לו  קצוב 
עניני  ידי  על  תענוגיו  להמשיך  הוא  יכול  אסורות,  בהנאות  עניני מלהנות  ידי  על  תענוגיו  להמשיך  הוא  יכול  אסורות,  בהנאות  מלהנות 
קדושה, אך אם אין האדם זהיר בכך, וכשהיצר רודף אחריו ומבקשו קדושה, אך אם אין האדם זהיר בכך, וכשהיצר רודף אחריו ומבקשו 
להתענג מתענוגיו המדומים ח''ו מתפתה הוא לו, ממילא מאבד הוא להתענג מתענוגיו המדומים ח''ו מתפתה הוא לו, ממילא מאבד הוא 
על  הקדושים  בספרים  וכדאיתא  הקדושה.  מתענוגי  להתענג  על זכותו  הקדושים  בספרים  וכדאיתא  הקדושה.  מתענוגי  להתענג  זכותו 
מאמר הכתוב והיו לטוטפות בין עיניך, שבחינת התפילין המורה על מאמר הכתוב והיו לטוטפות בין עיניך, שבחינת התפילין המורה על 
בחינת הקדושה תלוי בשמירת הראיה, ומי שאינו שומר את עיניו הרי בחינת הקדושה תלוי בשמירת הראיה, ומי שאינו שומר את עיניו הרי 

הוא פוגם בקדושתו ואינו זוכה לתענוג דקדושה.הוא פוגם בקדושתו ואינו זוכה לתענוג דקדושה.
בזכות  הוא  בהם  האדם  שזוכה  המעלות  שלכל  אנו  רואים  בזכות ואכן  הוא  בהם  האדם  שזוכה  המעלות  שלכל  אנו  רואים  ואכן 
רבי  זכה  כן  שמשום  חז"ל  שאמרו  וכמו  קדושה,  בעניני  זהיר  רבי היותו  זכה  כן  שמשום  חז"ל  שאמרו  וכמו  קדושה,  בעניני  זהיר  היותו 
יהודה הנשיא לתואר 'רבינו הקדוש', זה התנא שחיבר את המשניות, יהודה הנשיא לתואר 'רבינו הקדוש', זה התנא שחיבר את המשניות, 
ובזכותו לא נשתכח תורה מישראל וזכותו עצום ורב, אעפ''כ לא זכה ובזכותו לא נשתכח תורה מישראל וזכותו עצום ורב, אעפ''כ לא זכה 
לתואר זה אלא על שלא הביט במקומות אסורים ולא הוריד את ידו לתואר זה אלא על שלא הביט במקומות אסורים ולא הוריד את ידו 

מתחת לטבורו.מתחת לטבורו.
חכמי  נקראים  לכן  הענין  בזה  תלוי  האדם  של  מהותו  שכל  חכמי וכיון  נקראים  לכן  הענין  בזה  תלוי  האדם  של  מהותו  שכל  וכיון 
על  לומר  מבקשים  שכאשר  רואים  אנו  כן  וכמו  העדה'  'עיני  על ישראל  לומר  מבקשים  שכאשר  רואים  אנו  כן  וכמו  העדה'  'עיני  ישראל 
אחד שהוא חכם ומבין אומרים שיש לו 'א גלייכן קוק' (ראייה ישרה) אחד שהוא חכם ומבין אומרים שיש לו 'א גלייכן קוק' (ראייה ישרה) 
כי אכן הכל תלוי בעניני הראות, ובאופן אחר אי אפשר לזכות לידי כי אכן הכל תלוי בעניני הראות, ובאופן אחר אי אפשר לזכות לידי 

חכמה. חכמה. 
ואכן ראו אצל גדולי ישראל וצדיקי הדורות וחסידים ואנשי מעשה ואכן ראו אצל גדולי ישראל וצדיקי הדורות וחסידים ואנשי מעשה 
שהיו חרדים מאוד לגורלם שמא יכשלו בעניני קדושה, וממילא מובן שהיו חרדים מאוד לגורלם שמא יכשלו בעניני קדושה, וממילא מובן 

מהי הסיבה שאכן זכו לגדלות. מהי הסיבה שאכן זכו לגדלות. 
להינצל  שזכה  שאחר  זצ''ל,  קוטלר  אהרן  רבי  הגאון  על  להינצל שמעתי  שזכה  שאחר  זצ''ל,  קוטלר  אהרן  רבי  הגאון  על  שמעתי 
חשש  בה  שהיה  מסוים  במקום  שהה  שמם,  ימח  הנאצים  חשש מצפרני  בה  שהיה  מסוים  במקום  שהה  שמם,  ימח  הנאצים  מצפרני 
לבוראו,  תפילה  לוחש  שהוא  אחד  אדם  בו  והבחין  אסורה,  לבוראו, ראיה  תפילה  לוחש  שהוא  אחד  אדם  בו  והבחין  אסורה,  ראיה 
ואכן  לבוראו,  הוא  מתחנן  מה  על  לשמוע  כאפרכסת  אזנו  ואכן ועשה  לבוראו,  הוא  מתחנן  מה  על  לשמוע  כאפרכסת  אזנו  ועשה 
לבל יכשל בראיה  הצליח לשמוע איך מבקש הוא מהשי''ת שיצילו לבל יכשל בראיה הצליח לשמוע איך מבקש הוא מהשי''ת שיצילו 
אסורה, ובין הדברים אמר: רבונו של עולם, וכי לשם זה הצלתני מגיא אסורה, ובין הדברים אמר: רבונו של עולם, וכי לשם זה הצלתני מגיא 
היה  מוטב  אסורה?  בראיה  ואכשל  רצונך  על  שאעבור  כדי  היה ההריגה,  מוטב  אסורה?  בראיה  ואכשל  רצונך  על  שאעבור  כדי  ההריגה, 

להיהרג ובלבד שלא אכשל בראיה אסורה...להיהרג ובלבד שלא אכשל בראיה אסורה...
של  ומשמשו  אמונו  איש  ראט,  אליהו  ר'  הרה"צ  התגורר  של בירושלים  ומשמשו  אמונו  איש  ראט,  אליהו  ר'  הרה"צ  התגורר  בירושלים 
שלא  עד  עינו  מאור  את  איבד  לזקנותו  מזוועיהל,  שלמה  ר'  שלא הרה"ק  עד  עינו  מאור  את  איבד  לזקנותו  מזוועיהל,  שלמה  ר'  הרה"ק 
היה יכול לראות כיצד ללכת והוצרכו להוליכו, והיה אומר, רבונו של היה יכול לראות כיצד ללכת והוצרכו להוליכו, והיה אומר, רבונו של 
עולם, הנני מודה לך עד מה שעכשיו אין לי כח הראיה, שעכשיו איני עולם, הנני מודה לך עד מה שעכשיו אין לי כח הראיה, שעכשיו איני 

נכשל בראיה מה שאסור.נכשל בראיה מה שאסור.
על  ולזכות  העינים,  בקדושת  זהיר  להיות  נזכה  שאכן  יעזור  על השי''ת  ולזכות  העינים,  בקדושת  זהיר  להיות  נזכה  שאכן  יעזור  השי''ת 

ידה למדרגות הקדושה ולמעלותיה. ידה למדרגות הקדושה ולמעלותיה. 

בענין מעלת שמירת עינייםבענין מעלת שמירת עיניים
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הקדמההקדמה

חכמים  תקנו  המקדש  בית  משחרב  א. א. 
שמחה  דבר  שכל  הדור  באותו  שהיו 
צריך לעשות בה זכר לחורבן הבית, וכמו 
שכתוב: "אם לא אעלה את ירושלים על 
ראש שמחתי", וכפי שיפורט בעז"ה להלן 

(מ"ב סי' תק"ס בתחילת הסימן). 

להשאיר בבית אמה על אמה בלא סידלהשאיר בבית אמה על אמה בלא סיד
ב. ב. הסד ביתו בסיד צריך לשייר אמה על 
אמה בלא סיד, רק בטיט בלבד. ואם היה 
סי'  (שו"ע  כלל  לשייר  א"צ  בלבד  בטיט  טח 

תק"ס ס"א ומ"ב שם).

את  שסיידו  או  שצבעו  בשעה  אם  ג. ג. 
החדר נתכסה חלק מן האמה על האמה, 
לגרדו  שיש  זצוק"ל  החזו"א  מרן  הורה 

(אורחות רבינו). 

הלֵבנים  שיהיו  עד  לגרר  נוהגים  יש  ד.ד. 
נראים (נימוקי או"ח). 

הפתח,  נגד  להיות  צריך  האמה  אותו  ה. ה. 
לפתח  כשנכנס  מיד  אותו  שיראה  כדי 
ויש  עליו,  ויתאונן  החורבן  ויזכור  הבית 
אע"פ  הפתח  מן  למעלה  אותו  שמניחים 
ואפשר  בבית,  שנכנס  למי  נראה  שאינו 
שהוא כדי שיראה אותו תמיד בעל הבית 
אפשר  וכן  סק"ג),  שם  (מ"ב  בפנים  היושב 
חוץ  מצד  הכניסה  דלת  מעל  לעשותו 

(הליכות א"י).

שכנגד  בקיר  לעשותה  יכול  אין  אם  ו. ו. 
קרוב  שיותר  כמה  לעשותו  יש  בפתח, 

לקיר שכנגד הפתח (ספר הבית סי' י"ט הי"א בשם 
הגרי"י פישר זצ"ל). 

לעשותו  אפשר  מאוד  שגבוה  בית  ז.ז. 
אמה  כ'  בתוך  עדיין  שהוא  כל  בגובה, 

(הליכות א"י).

הבתים  בבניית  נוהגים  שיש  מה  ח. ח. 
כך  ואחר  כולו,  אותו  ומכיירין  שמסיידין 
כנגד  בשיחור  אמה  על  אמה  משחירין 
אדרבה  כי  עושין,  הם  יפה  לא  הפתח, 
אלא  הבנין,  את  מגנה  אינו  הזה  השיחור 
ציורים  כשאר  הלב  את  ומשמח  מייפהו 
שאמרו  במה  חז"ל  כוונת  והרי  הנאים, 
משייר בו אמה על אמה הוא כדי שיניחו 
הבנין  לגנות  כדי  תיקון  בלא  מקולקל  כך 
ולשבר את לבו, שמתוך כך יזכור החורבן, 
ולא שייפהו ויזכור מתוך שמחת לב (לבוש 

ס"א הובא במ"ב סק"ג).

ט. ט. ואף אותן המשחירים ומציירין צדקיהו 
זכרון  שיש  אע"פ  דת"נ,  ומעשה  המלך 
ציור  מקום  מכל  החורבן  למעשה  גדול 
הוא ואסור (פמ"ג מש"ז סק"א). ומכ"ש העושין 
אדרבה  דזהו  המערבי,  הכותל  צורת  שם 
עוד ציור נוי לבית, אלא צריך להיות שם 
מש"ז  (פמ"ג  כלל  צבע  בלי  אמה  על  אמה 

סק"א). 

בצבע  לעשות  שנוהגים  מקומות  יש  י. י. 
ואין  לחורבן,  זכר  ע"ז  וכותבין  שחור 

למחות בהם (מ"ב סק"ג ועי' בשעה"צ שם סק"ח). 
החדרים  אח"כ  מחפה  אם  אף  יא.יא. 
בטבלאות וקאברצין ומניח פנוי אמה על 
אמה, מ"מ כל שמתחילה סד כל ביתו ה"ז 

צריך לקלף הסיד (פמ"ג מש"ז סק"א). 
סביב  וכדו'  רקמה  בגדי  התולין  אותן  יב.יב. 
אמה  על  אמה  ג"כ  ישיירו  הכתלים,  כל 
(מ"ב סק"ג). וה"ה אותן התולין בנייר שקורין 

טאפעפי'ן ישיירו ג"כ אמה על אמה (כה"ח 
סק"ט, ערוה"ש ס"ה).

להניח  שצריך  דאפשר  שכ'  בא"ר  עי'  יג.יג. 
יעב"ץ  בשאילת  אבל  וחדר,  חדר  בכל 
כתב דסגי בפעם אחת אמה על אמה לכל 
לשייר  ודיו  רבים,  שהם  אף  הבית  לחדרי 
אמה על אמה כנגד הפתח הראשון (שע"ת 

סק"א). 

יד. יד. בזמנינו יש שלא נהגו לשייר, וצ"ע על 
המל"ח  וכתב  סק"ב).  (מ"ב  היתר  נוהגין  מה 
שאין  ישראל  בני  בתי  על  מצטער  דכמה 
עושין להם ציור כראוי זכר לחורבן, ושמע 
מפי הרב מר אביו ז"ל שהיה בדוק אצלו 
דכל בית שיש בו אמה על אמה כשיעור 
נראה  הלבנים  ומראה  כדינו  הפתח  נגד 
מטיט, אז אותו הבית נכון עד העולם וכל 

הדרים עליה (כה"ח סקי"א). 
הוא  נאה  להגרא"ח  על  אמה  שיעור  טו. טו. 
להקל  ויש  ס"מ,   58 ולהחזו"א  ס"מ,   48
כשיעור הקטן (ספר הבית סי' י"ט הי"ח בשם הגרי"י 

פישר זצ"ל). 

במרובע  שיהא  צריך  אמה  על  אמה  טז. טז. 
ולא ארוך וקטן (שע"ת סק"א). ואם אינו 
יכול לעשות באופן אחר י"א דמועיל במה 

שיעשה מלבן (ספר הבית סי' י"ט הי"א).
בו  שיש  אחד  חדר  של  בית  אפילו  יז. יז. 
זכר  בו  לעשות  חייבין  אמות,  ד'  על  ד' 

לחורבן (ברכ"י סק"ב בשם שו"ת שאילת יעב"ץ).
זכר  בו  ואין  מסויידת  דירה  קנה  אם  יח. יח. 
שנעשה  ותלינן  בחזקתה  זו  הרי  לחורבן 
אבל  ממנו,  ישראל  ולקחה  עכו"ם  ביד 
אם ידוע שנעשה ביד ישראל באיסור ה"ז 
הפתח.  נגד  אמה  על  אמה  לקלוף  חייב 
ואפילו אם נעשה ביד עכו"ם מ"מ אם נפל 
אמה  לשייר  חייב  ה"ז  מחדש  בונהו  והוא 

על אמה (שו"ע ס"א ומ"ב שם). 
יט.יט. השוכר בית והוא מסייד את הבית ה"ז 
חייב ג"כ להשאיר אמה על אמה, אבל אם 
המשכיר כבר סייד כל הבית ולא השאיר 
לעשות  א"צ  דבכה"ג  י"א  אמה  על  אמה 
ח"ג  (אג"מ  ביתו  זה  אין  שהרי  לחורבן,  זכר 
ולא  השוכר  על  הוא  דהחיוב  וי"א  פ"ו),  סי' 

הגרי"י  בשם  הכ"ד  י"ט  סי'  הבית  (ספר  המשכיר  על 
פישר זצ"ל). 

וי"א דאין השוכר רשאי לגרד בלי נטילת 
רשות מבעה"ב, ואם בעה"ב אינו בנמצא 

לשאלו ה"ז פטור (אורחות רבינו בשם החזו"א). 
הבית  לסייד  ודרכו  מנכרי  בית  השוכר  כ. כ. 
בכל שנה לעצמו או שתולה בגדי רקמה, 
ה"ז צריך לשייר אמה על אמה (שע"ת סק"ב). 
א"צ  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  כא.כא. 
שאין),  ד"ה  (ביה"ל  אמה  על  אמה  בהם  לשייר 
דלא תיקנו חז"ל רק על בנין ביתו של חול 
ולא על בנין ביהמ"ד של מצוה, וכמו"כ כל 
קברי  על  בבנין  וכן  למצוה,  המיוחד  בנין 
הצדיקים אף שעושים אותם בבנין אבנים 
על  אמה  להניח  א"צ  בסיד  ומסוייד  יפה 

אמה (שו"ת מנח"א ח"ג סי' ס"ו). 

שילוב הודאה ובקשה בתפילה
ד' אלוקים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך ד' אלוקים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך 
כמעשיך  יעשה  אשר  ּובארץ  בשמים  א-ל  מי  אשר  כמעשיך החזקה  יעשה  אשר  ּובארץ  בשמים  א-ל  מי  אשר  החזקה 

וכגבורתך: וכגבורתך: (ג', כ"ד)
שמלאי,  ר'  דרש   - החלות  "אתה  שמלאי,   ר'  דרש   - החלות  "אתה  לב.)  (ברכות  בגמרא  בגמרא איתא  איתא 
מנלן,  יתפלל,  כך  ואחר  מקום  של  שבחו  אדם  יסדר  מנלן, לעולם  יתפלל,  כך  ואחר  מקום  של  שבחו  אדם  יסדר  לעולם 
ממשה, דכתיב ואתחנן אל ה' לאמר אתה החלות להראות את ממשה, דכתיב ואתחנן אל ה' לאמר אתה החלות להראות את 
עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי א-ל בשמים ובארץ עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי א-ל בשמים ובארץ 

וגו', וכתיב בתריה וגו', וכתיב בתריה (פ' כ"ה) אעברה נא ואראה את הארץ".אעברה נא ואראה את הארץ".
שתקובל  הרצויה  הדרך  מהי  אנו  למדים  הגמרא  שתקובל מדברי  הרצויה  הדרך  מהי  אנו  למדים  הגמרא  מדברי 
האדם  צריך  בקשה,  וכל  תפילה  כל  שלפני  והיא  האדם תפילתו,  צריך  בקשה,  וכל  תפילה  כל  שלפני  והיא  תפילתו, 
החסדים  כל  על  הוא  ברוך  להקדוש  ולהלל  להודות  החסדים לשבח  כל  על  הוא  ברוך  להקדוש  ולהלל  להודות  לשבח 
ועושה  עשה  שה'  ויזכור  הזה,  היום  עד  מעודו  עמו,  ועושה שעשה  עשה  שה'  ויזכור  הזה,  היום  עד  מעודו  עמו,  שעשה 
עמו טובות רבות, ויודה וישבח עליהם, ורק אחר כך יתפלל, עמו טובות רבות, ויודה וישבח עליהם, ורק אחר כך יתפלל, 
כי אם האדם רק מתפלל ומבקש מבלי להודות תחילה יכול כי אם האדם רק מתפלל ומבקש מבלי להודות תחילה יכול 
חסדים,  ושום  טובות  שום  עמו  עשה  לא  ה'  כאילו  חסדים, להיראות  ושום  טובות  שום  עמו  עשה  לא  ה'  כאילו  להיראות 
ורק בא בתביעות ודרישות ממנו יתברך, ובכהאי גוונא נחשב ורק בא בתביעות ודרישות ממנו יתברך, ובכהאי גוונא נחשב 
תפילתו בבחינת 'כלבים דצוחי הב הב' תפילתו בבחינת 'כלבים דצוחי הב הב' (תיקוני זוהר כב, א), ואינו , ואינו 
לה'  ולהודות  לשבח  קודם  האדם  צריך  לכן  לישועה,  לה' ראוי  ולהודות  לשבח  קודם  האדם  צריך  לכן  לישועה,  ראוי 
הטוב על כל החסדים שעשה עמו, ורק אחר כך יתפלל ויבקש הטוב על כל החסדים שעשה עמו, ורק אחר כך יתפלל ויבקש 
על צרכיו, וזוהי הדרך הראויה לתפילה, וזה גם סגולה נפלאה על צרכיו, וזוהי הדרך הראויה לתפילה, וזה גם סגולה נפלאה 

שתתקבל תפילתו.שתתקבל תפילתו.
ואפשר שענין זה נרמז במאמר ואפשר שענין זה נרמז במאמר 

חסדו',  לעולם  כי  טוב  כי  לה'  חסדו', 'הודו  לעולם  כי  טוב  כי  לה'  'הודו  א)  קז,  (תהילים  הכתוב 
יתקיים  להקב"ה,  והודאה  שבח  וניתן  שנקדים  ידי  שעל 
וחסדים  רחמים  להמשיך  ונזכה  חסדו',  לעולם  'כי  בנו, 

מגולים על כל העולם.
ט)  ג,  (תהילים  הכתוב  מאמר  גם  לבאר  יש  הדרך  זה  ועל 
אימתי  הישועה',  'לה'  סלה,  ברכתך  עמך  על  הישועה  אימתי לה'  הישועה',  'לה'  סלה,  ברכתך  עמך  על  הישועה  לה' 
עמך  'על  היא,  לכך  התשובה  ה',  לישועת  זוכים  ישראל  עמך בני  'על  היא,  לכך  התשובה  ה',  לישועת  זוכים  ישראל  בני 
ברכתך סלה', בזמן שהם נזהרים להודות ולברך להשי"ת על ברכתך סלה', בזמן שהם נזהרים להודות ולברך להשי"ת על 

נפלאותיו, אזי ממשיכים על עצמם את הישועה.נפלאותיו, אזי ממשיכים על עצמם את הישועה.
נצרך  כשהיה  בעצמו  המלך  דוד  נוהג  היה  שכן  אנו  נצרך ורואים  כשהיה  בעצמו  המלך  דוד  נוהג  היה  שכן  אנו  ורואים 
לישועה, כמו שביאר במצודות דוד על תפילת דוד לישועה, כמו שביאר במצודות דוד על תפילת דוד (תהילים ד, ב) 
בקראי ענני אלוקי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפילתי, בקראי ענני אלוקי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפילתי, 
וז''ל: 'בקראי - בעת אקרא לך ענני. אלקי צדקי - אתה אלקי וז''ל: 'בקראי - בעת אקרא לך ענני. אלקי צדקי - אתה אלקי 
ובדוחק  בצר  כשהייתי  מעולם  הלא  צדקה,  עמדי  ובדוחק העושה  בצר  כשהייתי  מעולם  הלא  צדקה,  עמדי  העושה 

העמדתני במרחב, לכן גם עתה חנני', ע"כ.העמדתני במרחב, לכן גם עתה חנני', ע"כ.
מצרתו,  שיושיעהו  להשי"ת  דוד  שכשהתפלל  מזה  מצרתו, רואים  שיושיעהו  להשי"ת  דוד  שכשהתפלל  מזה  רואים 
עשה  אשר  החסדים  על  והודאה  שבח  מתוך  תפילתו  עשה היתה  אשר  החסדים  על  והודאה  שבח  מתוך  תפילתו  היתה 
עמו עד הנה, ובכך הראה בעצמו שהוא מכיר טובה להשי"ת עמו עד הנה, ובכך הראה בעצמו שהוא מכיר טובה להשי"ת 
ראוי  הריהו  שכן,  וכיון  עמו,  עשה  אשר  החסדים  כל  ראוי על  הריהו  שכן,  וכיון  עמו,  עשה  אשר  החסדים  כל  על 

לישועה.לישועה.
ועל זה האופן מסודר סדר התפילה שאנו מתפללים מידי יום ועל זה האופן מסודר סדר התפילה שאנו מתפללים מידי יום 
ויום, כי מתפילת 'מה טובו' בראש תפילת שחרית ועד אחרי ויום, כי מתפילת 'מה טובו' בראש תפילת שחרית ועד אחרי 
שלש הברכות הראשונות, רובה הם זמירות שירות ותשבחות שלש הברכות הראשונות, רובה הם זמירות שירות ותשבחות 
הלל  הכל  התפילה,  סוף  ועד  מ'מודים'  גם  יתברך.  הלל לבורא  הכל  התפילה,  סוף  ועד  מ'מודים'  גם  יתברך.  לבורא 

והודאה לה' הטוב, ורק באמצע יש כמה בקשות.והודאה לה' הטוב, ורק באמצע יש כמה בקשות.
אחר  ורק  ההודאה,  ע''י  הוא  השפע  להמשיך  הכח  עיקר  אחר כי  ורק  ההודאה,  ע''י  הוא  השפע  להמשיך  הכח  עיקר  כי 
מיני  כל  עליו  להשפיע  הרצון  ומתעורר  קונו,  פני  מיני שריצה  כל  עליו  להשפיע  הרצון  ומתעורר  קונו,  פני  שריצה 
השפעות טובות, אז באפשרותו לפרט צרכיו, ולבקש עליהם, השפעות טובות, אז באפשרותו לפרט צרכיו, ולבקש עליהם, 

כדי שבכח זה הרצון המתעורר ישיג משאלותיו לטובה.כדי שבכח זה הרצון המתעורר ישיג משאלותיו לטובה.
ההודאה  שבכח  שמאחר  לומר,  האדם  יטעה  בל  ההודאה אמנם  שבכח  שמאחר  לומר,  האדם  יטעה  בל  אמנם 
לפרט  הצורך  מן  אין  שוב  כן  אם  להשפיע,  הרצון  לפרט מתעורר  הצורך  מן  אין  שוב  כן  אם  להשפיע,  הרצון  מתעורר 
צרכיו, כי ממילא יתמלאו מכח הרצון המתעורר, אבל לאמיתו צרכיו, כי ממילא יתמלאו מכח הרצון המתעורר, אבל לאמיתו 
של דבר זה אינו, כי על אף שמתעורר הרצון להשפעת הטוב, של דבר זה אינו, כי על אף שמתעורר הרצון להשפעת הטוב, 
בכוח  ורק  כלי,  ידי  על  אם  כי  לקבלה  לאדם  לו  אפשר  בכוח אי  ורק  כלי,  ידי  על  אם  כי  לקבלה  לאדם  לו  אפשר  אי 
ועושה  דלתתא,  אתערותא  האדם  מעורר  והבקשה  ועושה התפילה  דלתתא,  אתערותא  האדם  מעורר  והבקשה  התפילה 

על ידה כלי להוריק בה השפע הנתעורר מלמעלה.על ידה כלי להוריק בה השפע הנתעורר מלמעלה.
ח''ו,  השפע  למנוע  לפעמים  יכול  בקשה  בלי  הודאה  ח''ו, ולהיפך  השפע  למנוע  לפעמים  יכול  בקשה  בלי  הודאה  ולהיפך 
אמרה  יהודה  את  שכשילדה  אמנו,  לאה  אצל  שרואים  אמרה וכעין  יהודה  את  שכשילדה  אמנו,  לאה  אצל  שרואים  וכעין 
(בראשית כט, לה) 'הפעם אודה את השם' ועל שם זה נקרא יהודה, 'הפעם אודה את השם' ועל שם זה נקרא יהודה, 

הלא  הוא,  תמוה  ולכאורה  מלדת',  'ותעמוד  נאמר  אז  הלא ודוקא  הוא,  תמוה  ולכאורה  מלדת',  'ותעמוד  נאמר  אז  ודוקא 
עד עכשיו בלידת הג' בנים הראשונים לא ראו שהודתה, ואף עד עכשיו בלידת הג' בנים הראשונים לא ראו שהודתה, ואף 
על פי כן לא עמדה מלדת, וכאן כיון שהודתה נפסק השפע?על פי כן לא עמדה מלדת, וכאן כיון שהודתה נפסק השפע?

הקדושים,  הספרים  באחד  נפלא  ביאור  פעם  ראיתי  הקדושים, אמנם,  הספרים  באחד  נפלא  ביאור  פעם  ראיתי  אמנם, 
שמכאן נלמד ששלימות של תפילה היא רק כשיש צירוף של שמכאן נלמד ששלימות של תפילה היא רק כשיש צירוף של 
מודים  שרק  בכך  די  אין  והודאה.  תפילה  יחד:  הדברים  מודים שני  שרק  בכך  די  אין  והודאה.  תפילה  יחד:  הדברים  שני 
על העבר, אלא צריכים גם לבקש על העתיד, ואם אדם אינו על העבר, אלא צריכים גם לבקש על העתיד, ואם אדם אינו 
כי  להבא,  השפע  את  בזה  מעכב  הריהו  הודאתו  אחר  כי מבקש  להבא,  השפע  את  בזה  מעכב  הריהו  הודאתו  אחר  מבקש 
שפע,  לעוד  זקוק  ואיני  שקיבלתי  במה  לי  די  כאומר  זה  שפע, הרי  לעוד  זקוק  ואיני  שקיבלתי  במה  לי  די  כאומר  זה  הרי 
אז  ורק  עוד  לבקש  שהמשיכה  עד  מלדת,  לאה  עמדה  אז ולכן  ורק  עוד  לבקש  שהמשיכה  עד  מלדת,  לאה  עמדה  ולכן 

קיבלה בנים נוספים.קיבלה בנים נוספים.
לכך צריכים את צירוף שני החלקים יחד, ההודאה והתפילה, לכך צריכים את צירוף שני החלקים יחד, ההודאה והתפילה, 
אבל כל אחד לחוד הוא בגדר חצי דבר, ורק צירוף שניהם הוא אבל כל אחד לחוד הוא בגדר חצי דבר, ורק צירוף שניהם הוא 

דבר השלם.דבר השלם.
הדיבורים  אלו  יעלו  והבקשה,  ההודאה  שמכח  השי''ת  הדיבורים יעזור  אלו  יעלו  והבקשה,  ההודאה  שמכח  השי''ת  יעזור 
וימלא  וברכה,  טובה  שפע  להמשיך  ונזכה  הכבוד,  לכסא  וימלא עד  וברכה,  טובה  שפע  להמשיך  ונזכה  הכבוד,  לכסא  עד 

השי''ת כל משאלותינו לטובה אמן.השי''ת כל משאלותינו לטובה אמן.
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˜יום מˆו‰ במסירו˙ נפ˘!  ‡ 

כתב האור כתב האור החיים הקדוש זי"עהחיים הקדוש זי"ע (בפסוק זה), וזל"ק:  (בפסוק זה), וזל"ק: 
"הנה המשכיל בענין חשק ה', כל זה דבר קל הוא, "הנה המשכיל בענין חשק ה', כל זה דבר קל הוא, 

בערך מה שהנפש חושקת בבורא". בערך מה שהנפש חושקת בבורא". 

בנכסים  ומופלא  גדול  לאדם  זה,  דבר  בנכסים "והמשלתי  ומופלא  גדול  לאדם  זה,  דבר  "והמשלתי 
שרצה ללכת למקום רחוק, לצד סכנת מקום שהיה שרצה ללכת למקום רחוק, לצד סכנת מקום שהיה 
באלף  גדולה  באלף   גדולה  מרגליתמרגלית  בקניית  נכסיו  כל  ואסף  בקניית בו.  נכסיו  כל  ואסף  בו. 
רחוקה,  לעיר  פעמיו  לדרך  ושם  זהב,  דינרי  רחוקה, אלפי  לעיר  פעמיו  לדרך  ושם  זהב,  דינרי  אלפי 

אשר שם נכון לבו בטוח בממונו והונו". אשר שם נכון לבו בטוח בממונו והונו". 

ללכת  בדעתו  פנה  אשר  לעיר  שהגיע  ללכת "וקודם  בדעתו  פנה  אשר  לעיר  שהגיע  "וקודם 
שמה, כלתה צידתו, ואין דינר בכיסו. והיה מסתפק שמה, כלתה צידתו, ואין דינר בכיסו. והיה מסתפק 

בדלות ובעוני גדול ושפלות רב, כי אפס כסף". בדלות ובעוני גדול ושפלות רב, כי אפס כסף". 

"והנה זה האיש, הגם שהוא מתהלך בדוחק וצער, "והנה זה האיש, הגם שהוא מתהלך בדוחק וצער, 
אונו  רב  כי  עליצים,  וכליותיו  שמח  לבו  זה  כל  אונו עם  רב  כי  עליצים,  וכליותיו  שמח  לבו  זה  כל  עם 
והונו, ויצא ממקום המסתכן, ובא יבוא ברנה נושא והונו, ויצא ממקום המסתכן, ובא יבוא ברנה נושא 

האבן גדולה יקרת הערך".האבן גדולה יקרת הערך".

יתברך  בדביקותו  שזכה  אדם  הזה,  הדבר  יתברך "כן  בדביקותו  שזכה  אדם  הזה,  הדבר  "כן 
ואהבתו, ובו קבץ כל ממונו והונו, ויבז בעיניו קנות ואהבתו, ובו קבץ כל ממונו והונו, ויבז בעיניו קנות 
על  נוסף  המקום,  סכנת  לצד  הזה,  בעולם  על דבר  נוסף  המקום,  סכנת  לצד  הזה,  בעולם  דבר 
מיעוט שוויו, ולקח לו ה' לאלקים. – אין לך קנייה מיעוט שוויו, ולקח לו ה' לאלקים. – אין לך קנייה 
יקרה  מהאבן  למעלה  למעלה  זה,  כקנין  יקרה בעולם  מהאבן  למעלה  למעלה  זה,  כקנין  בעולם 

שבמשל, כי מי ידמה לו, ומי ישוה לו".שבמשל, כי מי ידמה לו, ומי ישוה לו".

בימים  ומצטער  דחוק  שיהיה  יהי  לו  כזה,  בימים "ואדם  ומצטער  דחוק  שיהיה  יהי  לו  כזה,  "ואדם 
בה'  בטוח  לבו  נכון  הזה,  בעולם  לו  אלה  בה' מועטים  בטוח  לבו  נכון  הזה,  בעולם  לו  אלה  מועטים 
למחוז  ובהגיעו  כבודו.  ויגל  לבו  וישמח  עולם,  למחוז אור  ובהגיעו  כבודו.  ויגל  לבו  וישמח  עולם,  אור 
חפצו שהוא עולם הקיים והבטוח, הנה שכרו אתו. חפצו שהוא עולם הקיים והבטוח, הנה שכרו אתו. 
ומעתה חיבת הקודש הוא היוצר ודביקותו בו, הלא ומעתה חיבת הקודש הוא היוצר ודביקותו בו, הלא 

הוא בניו וחייו וממונו ביתר שאת" עכלה"ט.הוא בניו וחייו וממונו ביתר שאת" עכלה"ט.

בכל  מצוה  קיום  של  מופלא,  מעשה  טיב  בכל לפנינו  מצוה  קיום  של  מופלא,  מעשה  טיב  לפנינו 
לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך!לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך!

• ~ • ~ •

בדור  הגדולה  בדור   הגדולה  פוליןפולין  שבממלכת  הברזל  שבממלכת מסילת  הברזל  מסילת 
ביותר,  חשוב  תחבורה  כלי  היתה  השואה,  ביותר, שלפני  חשוב  תחבורה  כלי  היתה  השואה,  שלפני 
רכבות רבות נעו על המסילות מעיר לעיר, ורבבות רכבות רבות נעו על המסילות מעיר לעיר, ורבבות 

אזרחים נסעו בה תדיר למחוז חפצם.אזרחים נסעו בה תדיר למחוז חפצם.

הרכבות,  תנועת  את  העת  כל  שכללה  הרכבות, הממשלה  תנועת  את  העת  כל  שכללה  הממשלה 
ודאגה להוסיף עוד ועוד ערים ועיירות ולחברם אל ודאגה להוסיף עוד ועוד ערים ועיירות ולחברם אל 
בעבודת  הועסקו  רבים  פועלים  הרכבות.  בעבודת מסלול  הועסקו  רבים  פועלים  הרכבות.  מסלול 
חדשות  מסילות  הצבת  חדשים,  רכבת  קווי  חדשות בניית  מסילות  הצבת  חדשים,  רכבת  קווי  בניית 
עיר  בכל  תחנות  הקמת  רבים,  קילומטרים  עיר לאורך  בכל  תחנות  הקמת  רבים,  קילומטרים  לאורך 
הנוסעים  לרווחת  חדשים  קרונות  וייצור  הנוסעים ועיר,  לרווחת  חדשים  קרונות  וייצור  ועיר, 

הרבים.הרבים.

• ~ • ~ •

פולניה  של  הענק  ביערות  שם  אי  אחד,  פולניה במחוז  של  הענק  ביערות  שם  אי  אחד,  במחוז 
פסי  תוואי  במרץ,  במלאכתם  הפועלים  פסי עסקו  תוואי  במרץ,  במלאכתם  הפועלים  עסקו 
הרכבת  אדריכלי  מדוקדקת,  בתכנית  הוכן  הרכבת הרכבת  אדריכלי  מדוקדקת,  בתכנית  הוכן  הרכבת 
אשר  המשנה,  לקבלני  אשר מדויקות  המשנה,  לקבלני  מדויקות  'מפות' 'מפות'  חילקו חילקו 
הפועלים  את  הקבלנים  הנחו  מפות  אותם  פי  הפועלים על  את  הקבלנים  הנחו  מפות  אותם  פי  על 

בבניית המסילה בקווים המדויקים שלפניהם. בבניית המסילה בקווים המדויקים שלפניהם. 

סיימו  הנמרצת  עבודתם  התקדמות  עם  סיימו והנה  הנמרצת  עבודתם  התקדמות  עם  והנה 
עבות  שבתוככי  המסילה  אורך  כל  את  עבות הפועלים  שבתוככי  המסילה  אורך  כל  את  הפועלים 
והחשוב  הסופי  השלב  אל  והתקדמו  והחשוב היער,  הסופי  השלב  אל  והתקדמו  היער, 
אל  הברזל  מסילת  בחיבור  שהוא  אל שבמלאכתם.  הברזל  מסילת  בחיבור  שהוא  שבמלאכתם. 
שכבר  הגדולה  המרכזית  התחנה  עד  העיר,  שכבר תוך  הגדולה  המרכזית  התחנה  עד  העיר,  תוך 
העיר  תמצא  ובכך  מקום,  באותו  שנים  מזה  העיר פעלה  תמצא  ובכך  מקום,  באותו  שנים  מזה  פעלה 
מחוץ  עתה  עד  שהיו  נוספים  מחוזות  אל  מחוץ מחוברת  עתה  עד  שהיו  נוספים  מחוזות  אל  מחוברת 

לתחום הרכבת. לתחום הרכבת. 

כך הלכו הפועלים והתקדמו עם עבודתם מדי יום, כך הלכו הפועלים והתקדמו עם עבודתם מדי יום, 
נתקלו  כאן  אך  ממש,  העיר  אל  סמוך  שהגיעו  נתקלו עד  כאן  אך  ממש,  העיר  אל  סמוך  שהגיעו  עד 
יומין,  עתיק  יומין, יהודי  עתיק  יהודי  קברות'  קברות' 'בית  'בית  קשה...  קשה... במחסום  במחסום 
ששכן בפאתי העיר עמד בפניהם בכל הדרו, ועיכב ששכן בפאתי העיר עמד בפניהם בכל הדרו, ועיכב 

בעד המלאכה. בעד המלאכה. 

כדי  שבידיהם,  במפות  ושוב  שוב  הפועלים  כדי הביטו  שבידיהם,  במפות  ושוב  שוב  הפועלים  הביטו 
או  בתכנית  טעות  שהיא  איזו  נפלה  לא  אם  או לברר  בתכנית  טעות  שהיא  איזו  נפלה  לא  אם  לברר 
בביצוע, אך התברר אכן שאין כאן שום טעות, הם בביצוע, אך התברר אכן שאין כאן שום טעות, הם 
עובדים בדיוק לפי תכנית 'מסילת הברזל' החדשה עובדים בדיוק לפי תכנית 'מסילת הברזל' החדשה 
בדיוק  לעבור  הפסים  אמורים  ואכן  בדיוק שלפניהם,  לעבור  הפסים  אמורים  ואכן  שלפניהם, 

במקום זה של שוכני עפר מזה עשרות בשנים.במקום זה של שוכני עפר מזה עשרות בשנים.

חשבו הפועלים להסתער כדרכם אל עבר המצבות חשבו הפועלים להסתער כדרכם אל עבר המצבות 
הנקרה  עצם  בכל  כהרגלם  והגרזן,  הפטיש  הנקרה עם  עצם  בכל  כהרגלם  והגרזן,  הפטיש  עם 
המקומית  קדישא  החברא  גבאי  אך  המקומית בדרכם...  קדישא  החברא  גבאי  אך  בדרכם... 
שכבר היו מוכנים בדבר מבעוד מועד, עצרו בעדם שכבר היו מוכנים בדבר מבעוד מועד, עצרו בעדם 

בקול רעש גדול. בקול רעש גדול. 

כיצד יתכן להרוס 'בית קברות' שלם? –כיצד יתכן להרוס 'בית קברות' שלם? – זעקו. זעקו.

האחראים,  הקבלנים  אל  אותם  הפנו  האחראים, הפועלים  הקבלנים  אל  אותם  הפנו  הפועלים 
בבעיה  דבר  וחצי  דבר  הבינו  לא  בערותם  בבעיה שברוב  דבר  וחצי  דבר  הבינו  לא  בערותם  שברוב 
של  הקברות  בבתי  גם  "הלא  לפניהם...  של שצצה  הקברות  בבתי  גם  "הלא  לפניהם...  שצצה 
הגויים [להבדיל], מעבירים אנו את הקברות כולם הגויים [להבדיל], מעבירים אנו את הקברות כולם 
עם המצבות אל מקום מבטחים, וכי מה זה משנה עם המצבות אל מקום מבטחים, וכי מה זה משנה 

להם למתים, אם ינוחו כאן או כאן?!...להם למתים, אם ינוחו כאן או כאן?!...

יועילו  לא  אלו  קבלנים  שאצל  הגבאים  יועילו כראות  לא  אלו  קבלנים  שאצל  הגבאים  כראות 
כלום, אצו רצו אל הממונים שעליהם, ודברו בלהט כלום, אצו רצו אל הממונים שעליהם, ודברו בלהט 
בגודל חומרת עווןבגודל חומרת עוון 'חיטוטי שכבי', 'חיטוטי שכבי', ובהלכתא דמת  ובהלכתא דמת 
מפורש  דין  שהוא  כך  על  והצביעו  מקומו,  מפורש קנה  דין  שהוא  כך  על  והצביעו  מקומו,  קנה 
אבל  שס"ד).  סימן  דעה  (יורה  ערוך!  אבל בשולחן  שס"ד).  סימן  דעה  (יורה  ערוך!  בשולחן 
דבריהם נפלו על אוזניים ערלות, הם הופנו מפקיד דבריהם נפלו על אוזניים ערלות, הם הופנו מפקיד 

"ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך "ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך 
ובכל מאודך" ובכל מאודך" (ו, ה)(ו, ה)

'טעות בזיהוי''טעות בזיהוי'
שעבר  לאחר  הכרה  מחוסר  מיון  לחדר  הובהל  שעבר אבא  לאחר  הכרה  מחוסר  מיון  לחדר  הובהל  אבא 

מעלפונו  התעורר  למיון  בכניסה  ברור,  לא  מעלפונו אירוע  התעורר  למיון  בכניסה  ברור,  לא  אירוע 

ומחמת העומס, הצוות הרפואי לא נגש לטפל בו כלל. ומחמת העומס, הצוות הרפואי לא נגש לטפל בו כלל. 

שפונה  אחרי  כשעה  החולים  לבית  הגעתי  שפונה אני  אחרי  כשעה  החולים  לבית  הגעתי  אני 

באמבולנס בכדי ללוות את אבי, אך כל אימת שבקשתי באמבולנס בכדי ללוות את אבי, אך כל אימת שבקשתי 

שיבדקו אותו השיבו לי: "ישנם אירועים דחופים יותר שיבדקו אותו השיבו לי: "ישנם אירועים דחופים יותר 

לטפל בהם ותיכף כשיתפנה הרופא אביך יטופל"לטפל בהם ותיכף כשיתפנה הרופא אביך יטופל"

כעבור  ברצף.  תהילים  מזמורי  קראתי  אונים  כעבור בחוסר  ברצף.  תהילים  מזמורי  קראתי  אונים  בחוסר 

עשרים דקות הגיע צוות רפואי בכיר בהרכב מלא וערכו עשרים דקות הגיע צוות רפואי בכיר בהרכב מלא וערכו 

לשר''פ  אותו  העלו  ולאחריהן  מקיפות,  בדיקות  לשר''פ לאבי  אותו  העלו  ולאחריהן  מקיפות,  בדיקות  לאבי 

פרופסור  פניו  את  קיבל  שם  פרטי)  רפואה  פרופסור (שירות  פניו  את  קיבל  שם  פרטי)  רפואה  (שירות 

קשה  מוחי  אירוע  ואבחן  במסירות  באבי  וטיפל  קשה בכיר  מוחי  אירוע  ואבחן  במסירות  באבי  וטיפל  בכיר 

והטיפול הזריז יחסית הציל את אבי משיתוק בטוח.והטיפול הזריז יחסית הציל את אבי משיתוק בטוח.

פרטי?'  באופן  באבי  לטפל  הפרופסור  את  שלח  פרטי?' 'מי  באופן  באבי  לטפל  הפרופסור  את  שלח  'מי 

דודי  ובן  הפרופסור  גדולה.  בפליאה  לעצמי  דודי חשבתי  ובן  הפרופסור  גדולה.  בפליאה  לעצמי  חשבתי 

פתרו לי את החידה לאחר שיחת טלפון מבלבלת בפני פתרו לי את החידה לאחר שיחת טלפון מבלבלת בפני 

בני  ידו,  את  להזיז  התקשה  אבי  של  דודו  בן  בני עצמה.  ידו,  את  להזיז  התקשה  אבי  של  דודו  בן  עצמה. 

המשפחה לקחו אותו לבית החולים לאבחן את מקור המשפחה לקחו אותו לבית החולים לאבחן את מקור 

כך  לשם  האחרונים,  בשבועות  ממנה  שסבל  כך הבעיה  לשם  האחרונים,  בשבועות  ממנה  שסבל  הבעיה 

בדרכו  הפרופסור  פרטי,  באופן  הפרופסור  את  בדרכו הזמינו  הפרופסור  פרטי,  באופן  הפרופסור  את  הזמינו 

לבית החולים התקשר למזכירות וביקש שיערכו עבור לבית החולים התקשר למזכירות וביקש שיערכו עבור 

מטופלו את כל הבדיקות המקדימות.מטופלו את כל הבדיקות המקדימות.

מכיוון שהם נושאים את אותו שם פרטי ושם משפחה מכיוון שהם נושאים את אותו שם פרטי ושם משפחה 

המאושפז  אבי  את  ולקחו  הרופאים  התבלבלו  המאושפז זהה  אבי  את  ולקחו  הרופאים  התבלבלו  זהה 

בחדר מיון וערכו את כל הבדיקות המקדימות והובילו בחדר מיון וערכו את כל הבדיקות המקדימות והובילו 

כאשר  הפרופסור  של  הטיפול  לצורך  למחלקה  כאשר אותו  הפרופסור  של  הטיפול  לצורך  למחלקה  אותו 

עד  שלו,  בפציינט  מטפל  שהוא  בטוח  עד הפרופסור  שלו,  בפציינט  מטפל  שהוא  בטוח  הפרופסור 

מדוע  אותו  ושאלו  לפרופסור  צלצלו  מדוע שהמשפחה  אותו  ושאלו  לפרופסור  צלצלו  שהמשפחה 

כבר  באביכם  מטפל  "אני  עונה:  והוא  כ"כ,  כבר מתעכב  באביכם  מטפל  "אני  עונה:  והוא  כ"כ,  מתעכב 

למעלה משעה טיפול מציל חיים" למעלה משעה טיפול מציל חיים" 

"איזה מטפל? אני כאן ליד אבא שלי כבר כמה שעות "איזה מטפל? אני כאן ליד אבא שלי כבר כמה שעות 

ולא הופעת!"ולא הופעת!"

את  הצילה  שלמפרע  בזיהוי  הטעות  התבררה  אז  את רק  הצילה  שלמפרע  בזיהוי  הטעות  התבררה  אז  רק 

אבינו, בן דודו הנושא שם זהה, והייתה שמחה גדולה אבינו, בן דודו הנושא שם זהה, והייתה שמחה גדולה 

במשפחה על אודות הנס.במשפחה על אודות הנס.
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אלו  בעצמם,  המסילה  אדריכלי  עד  והגיעו  אלו לפקיד,  בעצמם,  המסילה  אדריכלי  עד  והגיעו  לפקיד, 
ששרטטו את אותם 'מפות', התחננו בפניהם לשנות ששרטטו את אותם 'מפות', התחננו בפניהם לשנות 
המסילה  את  להזיז  בכדי  במפה,  קטנים  קווים  המסילה כמה  את  להזיז  בכדי  במפה,  קטנים  קווים  כמה 
מוחלטת,  בשלילה  נענו  הם  אבל  החיים.  בית  מוחלטת, מדרך  בשלילה  נענו  הם  אבל  החיים.  בית  מדרך 
מבצעים  הם  שאין  הבהירו  המומחים  מבצעים האדריכלים  הם  שאין  הבהירו  המומחים  האדריכלים 
את מלאכתם על פי השולחן ערוך... ומאחר שאותם את מלאכתם על פי השולחן ערוך... ומאחר שאותם 
מפות כפי שהם כבר עברו את כל הביקורת הנצרכת, מפות כפי שהם כבר עברו את כל הביקורת הנצרכת, 
והואיל  הדרושים,  האישורים  כל  את  כבר  והואיל וקיבלו  הדרושים,  האישורים  כל  את  כבר  וקיבלו 
זה  בשלב  אפשרות  שום  אין  לדרך,  יצאה  זה והתכנית  בשלב  אפשרות  שום  אין  לדרך,  יצאה  והתכנית 

לשנות מאומה!!! לשנות מאומה!!! 

• ~ • ~ •

גזירה,  נגזרה  שכבר  נראה  נפש,  בפחי  הגבאים  גזירה, יצאו  נגזרה  שכבר  נראה  נפש,  בפחי  הגבאים  יצאו 
שהפעילו  השתדלנות  גם  המועד.  את  איחרו  שהפעילו הם  השתדלנות  גם  המועד.  את  איחרו  הם 
יחרץ'  'לא  דמי  בתוספת  המלוכה  משרי  כמה  יחרץ' אצל  'לא  דמי  בתוספת  המלוכה  משרי  כמה  אצל 
ענו  כולם  הם  פירות!  הניבה  לא  השולחן...  ענו שמתחת  כולם  הם  פירות!  הניבה  לא  השולחן...  שמתחת 
והמסילה  בשיאן,  כבר  והעבודות  שמאחר  והמסילה ואמרו,  בשיאן,  כבר  והעבודות  שמאחר  ואמרו, 
ניתן  לא  האחרון,  השלב  אל  מהיר  בקצב  ניתן מתקדמת  לא  האחרון,  השלב  אל  מהיר  בקצב  מתקדמת 
מוכרח  והכל  אופן,  בשום  העבודות  את  מוכרח לעצור  והכל  אופן,  בשום  העבודות  את  לעצור 

להתבצע כמתוכנן.להתבצע כמתוכנן.

הפועלים  יגיעו  ספורים  ימים  ובתוך  כן,  כי  הפועלים בראותם  יגיעו  ספורים  ימים  ובתוך  כן,  כי  בראותם 
להרוס את בית הקברות, נאלצו בעצה אחת עם גדולי להרוס את בית הקברות, נאלצו בעצה אחת עם גדולי 
וקבעו  דין  בית  הושיבו  הם  הגזירה,  את  לקבל  הדור 
יום תענית לכל בני העיר, גבאי החברא קדישא לבשו 
שחורים והחלו בפינוי בית הקברות העתיק של העיר 
רבה,  בזהירות  נעשתה  המלאכה  החדש.  מקומו  אל 

תחת השגחתם הקפדנית של רבני העיר. תחת השגחתם הקפדנית של רבני העיר. 

קבר,  אחר  קבר  נפתח  שבהלכה  המת'  המת''כבוד  'כבוד  מתוך מתוך 
עד  כפיים  על  ונישא  בזהירות,  ממנו  הוצא  הארון 
המצבה  עם  ביחד  הועבר  קבר  כל  המחודש.  הקבר 
שהיו  'חלקות'  חלוקת  סדר  אותו  פי  על  שעליו, 

קבורים בבית החיים הישן דמתא.קבורים בבית החיים הישן דמתא.

בעבודת  עמהם  התלוו  מלאכה  בעלי  וכמה  כמה 
שווים,  והמצבות  הקברים  כל  לא  כאשר  הקודש, 
בקבר אחד נשברה המצבה ונצרכו החוצבים לבנותה 
אחר  בקבר  החדש.  שבמתחם  הקבר  על  מחדש 
שנים רבות שבטחב  לאחר  התפרק הארון והתפורר, 

האדמה, שם נצרכו הנגרים להתקין 'ארון' מחודש. האדמה, שם נצרכו הנגרים להתקין 'ארון' מחודש. 

כך התנהלה לה המלאכה לאיטה, כשבכל אותה העת 
בתפילה  המקומי,  הכנסת  בבית  שלם  'מנין'  עמד 

ובאמירת סליחות, ובקשת מחילת כבוד המתים.ובאמירת סליחות, ובקשת מחילת כבוד המתים.

• ~ • ~ •

לפתע נשמעה זעקת הפתעה מאחד הקברים, לאחר לפתע נשמעה זעקת הפתעה מאחד הקברים, לאחר 
הארון,  את  'להרים'  הקברנים  וניסו  הקבר  הארון, שנפתח  את  'להרים'  הקברנים  וניסו  הקבר  שנפתח 
והנה  ונשבר...  האצבעות  בין  הארון  להם  והנה התפרק  ונשבר...  האצבעות  בין  הארון  להם  התפרק 
פנים  הדרת  עם  נכבד  יהודי  איש  לעיניהם  פנים התגלה  הדרת  עם  נכבד  יהודי  איש  לעיניהם  התגלה 
נפלאה וזקן לבן יורד על פי מידותיו, הנראה כמי שזה נפלאה וזקן לבן יורד על פי מידותיו, הנראה כמי שזה 
עתה נקבר כאן, על אף שהתאריך שעל גבי המצבה עתה נקבר כאן, על אף שהתאריך שעל גבי המצבה 

הורה שהנפטר כבר נטמן פה לפני עשרות בשנים...הורה שהנפטר כבר נטמן פה לפני עשרות בשנים...

ברם יותר מכל הפתיעה אותם העטיפה שהיה אותו ברם יותר מכל הפתיעה אותם העטיפה שהיה אותו 
הנהוגים  הלבנים  התכריכים  במקום  בה,  כרוך  הנהוגים 'מת'  הלבנים  התכריכים  במקום  בה,  כרוך  'מת' 
בבגדים  עטוף  זקן  אותו  היה  המתים,  כל  בבגדים בכריכת  עטוף  זקן  אותו  היה  המתים,  כל  בכריכת 

שחורים של שחורים של 'כומר''כומר' [גאלח] רחמנא ליצלן! [גאלח] רחמנא ליצלן!

במלאכת  העוסקים  וכל  גדולה,  היתה  במלאכת התדהמה  העוסקים  וכל  גדולה,  היתה  התדהמה 
שאלו  כאן?  קורה  מה  נפשם,  את  ידעו  לא  שאלו הקודש  כאן?  קורה  מה  נפשם,  את  ידעו  לא  הקודש 
את עצמם, מי הוא זה אותו נפטר ואיזה הוא? על פי את עצמם, מי הוא זה אותו נפטר ואיזה הוא? על פי 
אלא  אינו  בגדיו  לפי  אך  חשוב,  כיהודי  נראה  אלא חזותו  אינו  בגדיו  לפי  אך  חשוב,  כיהודי  נראה  חזותו 

'כומר' מהכנסייה?'כומר' מהכנסייה?

כן  אם  כיצד  הוא?  גוי  אולי  כאן?  נפלה  טעות  כן שמא  אם  כיצד  הוא?  גוי  אולי  כאן?  נפלה  טעות  שמא 

הוא  ישראל  איש  ואם  יהודי?  קברות  בבית  הוא נקבר  ישראל  איש  ואם  יהודי?  קברות  בבית  נקבר 
מדוע נקבר בבגדי כומר במקום התכריכים הרגילים? מדוע נקבר בבגדי כומר במקום התכריכים הרגילים? 

וסבוכות,  רבות  בשאלות  תהו  קדישא  החברא  וסבוכות, גבאי  רבות  בשאלות  תהו  קדישא  החברא  גבאי 
בית  שטח  אל  זה  אלמוני  להעביר  כעת  מותר  בית האם  שטח  אל  זה  אלמוני  להעביר  כעת  מותר  האם 
החיים היהודי? כאשר זהותו אינה ברורה להם? האם החיים היהודי? כאשר זהותו אינה ברורה להם? האם 
הכמרים  גלימת  אותה  עם  החדש  קברו  אל  עם אותה גלימת הכמרים להעבירו  קברו החדש  אל  להעבירו 

שהוא עטוף בה, או לתפור עבורו תכריכים חדשים?שהוא עטוף בה, או לתפור עבורו תכריכים חדשים?

אחת  עובדה  אבל  רבות,  היו  והתמיהות  אחת השאלות  עובדה  אבל  רבות,  היו  והתמיהות  השאלות 
הרבנים  בפני  עמדה  שהיא  כשמש,  ברורה  הרבנים היתה  בפני  עמדה  שהיא  כשמש,  ברורה  היתה 
וחברי בית הדין כהוכחה חותכת שהמדובר כאן הוא וחברי בית הדין כהוכחה חותכת שהמדובר כאן הוא 
והיא   – חשוב!  יהודי  גם  וכנראה  יהודי,  של  והיא בקברו   – חשוב!  יהודי  גם  וכנראה  יהודי,  של  בקברו 
השלמות,  בתכלית  שלם  זה  מת  של  גופו  היות  השלמות, עצם  בתכלית  שלם  זה  מת  של  גופו  היות  עצם 
שנוכחו  כפי  וכלל,  כלל  שכיח  שאינו  דבר  שנוכחו שהוא  כפי  וכלל,  כלל  שכיח  שאינו  דבר  שהוא 
שהתפרקו  אחרים  מארונות  שנדף  הגדול  שהתפרקו מהסירחון  אחרים  מארונות  שנדף  הגדול  מהסירחון 

באותו מעמד...באותו מעמד...

עובדה זו הוכיחה בעליל שמדובר כאן באיש גדול!עובדה זו הוכיחה בעליל שמדובר כאן באיש גדול!

יוברר  בטרם  בנידון,  לפסוק  מה  ידעו  לא  יוברר הרבנים  בטרם  בנידון,  לפסוק  מה  ידעו  לא  הרבנים 
המקום  אל  להזעיק  אפוא  מיהרו  הם  לאשורו,  המקום הענין  אל  להזעיק  אפוא  מיהרו  הם  לאשורו,  הענין 
את ראשי החברא קדישא, אך גם הם התפלאו ותמהו את ראשי החברא קדישא, אך גם הם התפלאו ותמהו 
למראה, עד שהוחלט שאין ברירה כי אם להביא אל למראה, עד שהוחלט שאין ברירה כי אם להביא אל 

המקום את נשיא החברא קדישא בעצמו. המקום את נשיא החברא קדישא בעצמו. 

• ~ • ~ •

כוחותיו  מאוד,  זקן  איש  היה  קדישא  החברא  כוחותיו נשיא  מאוד,  זקן  איש  היה  קדישא  החברא  נשיא 
לא עמדו לו להשתתף באותו יום עבודה קשה ומפרך לא עמדו לו להשתתף באותו יום עבודה קשה ומפרך 
החדש.  מקומו  אל  הישן  החיים  בית  העתקת  החדש. של  מקומו  אל  הישן  החיים  בית  העתקת  של 
בקבר  שהתעוררה  ה'בעיה'  בעקבות  עתה  בקבר אולם  שהתעוררה  ה'בעיה'  בעקבות  עתה  אולם 
המשונה שלפניהם, הביאוהו במיוחד אל המקום, כדי המשונה שלפניהם, הביאוהו במיוחד אל המקום, כדי 

שיפשוט את ספקותיהם.שיפשוט את ספקותיהם.

את  וראה  המקום,  אל  שבחבורה  הזקן  את כשהגיע  וראה  המקום,  אל  שבחבורה  הזקן  כשהגיע 
הקבר המדובר, חייך תיכף ואמר: הלא בוודאי עליכם הקבר המדובר, חייך תיכף ואמר: הלא בוודאי עליכם 
להעביר יהודי חשוב זה אל מקומו ואל נחלתו, בדיוק להעביר יהודי חשוב זה אל מקומו ואל נחלתו, בדיוק 

עם אותה גלימה שהוא קבור בה! זו ולא אחרת!עם אותה גלימה שהוא קבור בה! זו ולא אחרת!

אותו  של  המופלא  סיפורו  את  בפניהם  סיפר  אותו הוא  של  המופלא  סיפורו  את  בפניהם  סיפר  הוא 
מצאנזמצאנז  זצוק"ל  חיים  הדברי  בעל  זצוק"לשמרן  חיים  הדברי  בעל  שמרן  וגילה  וגילה נפטר,  נפטר, 
שזכה  שום  על  גלימה!  באותה  לקברו  ציווה  שזכה בעצמו  שום  על  גלימה!  באותה  לקברו  ציווה  בעצמו 

לקיים בגלימה זו מצותלקיים בגלימה זו מצות "בכל לבבך ובכל נפשך"! "בכל לבבך ובכל נפשך"!

המשך בשבוע הבא, בעזרת השם.המשך בשבוע הבא, בעזרת השם.
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דוד הכהןדוד הכהן
הינדא ביילאהינדא ביילא בת ר' דוב הלוידוב הלוי

~ הכל בשקל ~~ הכל בשקל ~
רח' בר אילן רח' בר אילן 4343 י-ם י-ם
טל' טל' 052-7619268052-7619268

לע"נ ר' לע"נ ר' דבדב
ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177

לע"נ דוד לייבדוד לייב 
בן יבדל לחיים 
בנימין אלימלךבנימין אלימלך

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו


