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לימוד א ידי  שעל  ספרו,  בתחילת  כבר  רביה"ק,  ומר 
שאנו  והבקשות  התפילות  כל  מתקבלים  התורה 
תורה,  לומד  אתה  כאשר  כי  ומתפללים,  מבקשים 
התורה מעלה עליך חן, כי היא נקראת "איילת אהבים ויעלת 
אז  תורה  לומדים  כאשר  כי  לומדיה,  על  חן  שמעלה  חן", 
מקבלים שכל טוב וחכמה שמוצאים חן בעיני כל אחד, וגם 
בעיני הקדוש ברוך הוא. ואז, כאשר מוצאים חן בעיני הקדוש 
והבקשות  התפילות  כל  את  מקבל  הוא  בודאי  הוא,  ברוך 

ברחמים וברצון. 

העצה - לימוד התורה
שעברו  בדורות  תקופות  היו  ישראל  שלעם  לדעת  עלינו 

שהחן והחשיבות שלהם היה גדול בעיני 
רבנו  משה  בזמן  שהיה  כמו  העולם, 
ושלמה  דוד  ובתקופת  נון,  בן  ויהושע 
ע"ה, שכל העולם בא לראות את חכמת 
כי  ישראל,  עם  ושל  שלמה  של  התורה 
באדיקות,  בתורה  אז  עסקו  ישראל  עם 
ונשאו  העולם  בעיני  חשובים  היו  ולכן 
בדורות  עכשיו,  אבל  בעיניהם.  חן 
התדלדל  התורה  שלימוד  האחרונים, 
החן  את  איבדנו  הרבים,  בעוונותינו 
העולם,  אומות  בעיני  שלנו  והחשיבות 
את  רואים  אינם  כי  בנו,  מזלזלים  והם 

היופי שיש בתורה ובעם ה'. 
ולכן מי שרוצה לתקן את המצב, ולהחזיר את החן והחשיבות 
לעם ישראל, ולזכות לחן ולחכמה אמיתיים, ולהצלחה גדולה 
לימוד  ידי  על  כי  תורה!  לימוד   - היא  לזה  העצה  בחיים, 
ובחן בדרך  ומתנהגים בחסד  התורה מתקנים את המידות, 

אמיתית וחיננית. 
שיש  ובשכל  בהגיון  להסתכל  אפשר  התורה  לימוד  ידי  על 
בכל דבר ולמצוא את ה' יתברך בכל דבר, כי רק על ידי השכל 
של התורה אפשר לראות איך כל דבר קשור לה', ועל ידי זה 
גם אנחנו נקשרים לה' יותר, כי בכל דבר שקורה בבריאה יש 
ויש מי שמשגיח על  הגיון ושכל, ושום דבר הוא לא סתמי, 

הבריאה, מחייה ומהווה אותה כל הזמן.
הסתכלות על העולם בצורה כזו תקרב אותנו אל ה' יתברך, 
יתברך  שה'  נגלה  האמת  בעין  הדברים  על  נתבונן  אם  כי 
עומד מאחורי הכל, והשכל הזה יקרב אותנו אליו, ואז נזכה 
לאור עצום ולשמחה גדולה והרגשת חיות נפלאה, כי השכל 
המאיר  גדול  אור  הוא  יתברך,  ה'  את  לנו  שמגלה  האמיתי 

לאדם בכל דרכיו, כלשון רביה"ק.  
השכל הזה שיש בכל דבר, הוא הפנימיות של הדבר, והחיות 
והנשמה שלו, וכמו שה' הוא החיות והנשמה והפנימיות של 
כל הבריאה, כך הוא ברא לנו שכל, שיאיר לנו את פנימיותנו 

ונשמותינו וכך נדע את הדרך בה נלך.
עושה  הוא  מדוע  יתברך,  ה'  על  קושיות  לנו  יש  לפעמים 
אתנו כל מיני דברים שלא נראים לנו, וקושיות אלו מנקרות 
בראשנו ואינן נותנות מנוח. למשל, כשיש קשיים בפרנסה, 
ואנו מתפללים ולא רואים את הישועה באופק, אז מתעוררות 
קושיות על ה' יתברך, או למשל כשאדם רוצה להתקרב לה' 
ואינו מצליח, ונשבר מן המניעות, ועוד כהנה וכהנה אין סוף 
את  הבורא  הנהגת  על  אחד  לכל  שיש  וספיקות  קושיות 

עולמו, והקושיות הללו אינן נותנות מנוח. 
העצה היא, כפי שאמרנו לעיל, להסתכל בהגיון ובשכל שיש 
והספקות  והקושיות  ה',  רצון  מהו  ונבין  נדע  וכך  דבר,  בכל 
שיש לנו ייפתרו מאליהן. כי לפעמים צריכים להתבונן היטב 
למה  אמיתי,  נפש  חשבון  ולעשות 
מגיע לנו מה שה' עושה איתנו, ואז אנו 
וחסיד  דרכיו  בכל  ה'  ש"צדיק  מגלים 
רק  להבין  אפשר  וזאת  מעשיו",  בכל 
שקורה  במה  היטב  כשמתבוננים 
אתנו, ואז השכל הזה יאיר לאדם והוא 
יבין שכל מה שה' יתברך עושה - הכל 

לטובה. 
תמיד  שלא  לדעת  צריכים  אנו  אבל 
נמצא תשובות לשאלותינו, וגם אחרי 
תמיד  לא  שבדברים  בהגיון  שנתבונן 
בשכלנו  מוגבלים  אנו  כי  הגיון,  נמצא 
"לאלקים  נאמר  זה  ועל  דבר,  כל  להבין  יכולים  אנו  ואין 
את  להשליך  הוא  האמיתי  השכל  כזה  במצב  פתרונים". 
מה  שכל  להאמין  בלבד,  פשוטה  אמונה  עם  וללכת  השכל, 
הזה  במצב  שלנו  והניסיון  עושה,  הוא  לטובה   - עושה  שה' 
הוא להמשיך להאמין בו שהוא יודע מה הוא עושה, ובודאי 

הכל לטובה, גם אם אנו לא רואים זאת. 

לצעוק אל ה'
להתחזק   - התפילה  היא  כאלה  במצבים  העצות  עצת 
של  "רבונו  לה':  ולצעוק  לשדה  ללכת  ובאמונה,  בתפילה 
זה  עושה  שאתה  מה  שכל  יודע  ואני  בך,  מאמין  אני  עולם, 
יודע  ואני  עכשיו,  זאת  רואה  לא  אני  אם  גם  לטובתי,  הכל 
אתה  בהם  יעמוד  אני  ואם  באמונה,  ניסיונות  רק  זה  שהכל 

תשלח לי את הישועה". 
נמצא שעלינו לעשות חשבון נפש, ולהתחזק להסתכל בשכל 
שבכל דבר, וכך להבין את השגחת ה', ואם אין אנו מבינים 
ולהאמין  השכל  את  להשליך  עלינו  אזי  שבדבר,  השכל  את 
נזכה למצוא חן ושכל טוב בעיני אלקים  וכך  שהכל לטובה, 
יתקבלו ברחמים תמיד, אמן  ובקשותינו  ותפילותינו  ואדם, 

כן יהי רצון.
שבת שלום ומבורך!

צריכים להתבונן היטב 
ולעשות חשבון נפש 

אמיתי, מה שה' עושה 
איתנו, ואז אנו מגלים 
ש"צדיק ה' בכל דרכיו 

וחסיד בכל מעשיו"

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com
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כ"ב מרחשוון ה'תשע"ה

גליון מס' 403

פרשת שמות

כ"ב טבת ה'תשע"ז

גליון מס' 512

דבר ראש הישיבה

)שמות  זה  פסוק  על  במדרש  מובא   - רועה"  היה  "ומשה 
רבה ב, ב(: משה לא בחנו הקב"ה אלא בצאן. אמרו רבותינו: 
כשהיה משה רבנו ע"ה רועה צאנו של יתרו במדבר ברח 
שהגיע  כיון  לחסית.  שהגיע  עד  אחריו  ורץ  גדי,  ממנו 
לשתות.  הגדי  ועמד  מים,  של  בריכה  לו  נזדמנה  לחסית 
יודע שרץ  הייתי  כיון שהגיע משה אצלו, אמר: אמר לא 
היית מפני צמא, עייף אתה. הרכיבו על כתפו, והיה מהלך. 
אמר הקב"ה: יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם, כך 

חייך אתה תרעה צאני ישראל.
עוד מובא, במקום אחר במדרש )אסתר רבה ט, 

ד(: נתגלגלו רחמיו של הקב"ה... ואמר: מה קול גדול 
הזה שאני שומע כגדיים וטלאים? עמד משה רבנו לפני 

נמצא  וכו'.  עמך  קטני  עולם...  של  רבונו  ואמר:  הקב"ה, 
ש'גדיים' הולך על "קטני עמך", אלו תינוקות של בית רבן.
ויתר  לא  ישראל,  של  רוען  ע"ה,  רבנו  שמשה  כמו  ולכן, 
אפילו על גדי אחד, ועשה כל שביכלתו להחזיר הגדי לעדר 
הצאן - כך גם בנוגע אלינו, שאסור לוותר על אף ילד יהודי, 
ואם רואים "גדי" שבורח מן העדר, צריכים לעשות כל מה 
ל"צאן  הילד  את  להחזיר  כדי  נפש  ובמסירות  שביכולת 
קדשים".            )תורת מנחם(

אין לוותר אפילו על גדי אחד

'
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טיסות לכל היעדים רק תביאו מזוודה, אנחנו נדאג לכם לכל השאר!
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מדור זה בחסות
חברת

"נתיבים טורס"

לצעירי הצאן על ידי לימוד תורה...
...
... 

ל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרים כ
וקבלת התורה ואחר כך, וכל המלחמות 
לכבוש ארץ ישראל, וכל מה שעבר עלינו 
אחר כך - הכל כאשר לכל עובר על כל אדם 
שרוצה לזכות לחיי עולם, שבהכרח שיעבור 
ובכל  שיעור,  בלי  מלחמות  מיני  כמה  עליו 
ה'  בעבודת  ולהתחזק  להתעורר  שרוצה  עת 

מתגברים בכל פעם יותר, ובפרט בהתחלה. 

כשבא  שתיכף  מצרים,  ביציאת  שהיה  כמו 
משה אל פרעה להוציא את ישראל, התגרה 
כי  וכו',  העבודה"  "תכבד  ואמר:  ביותר  בהם 
הסט"א, כשרואה שבא צדיק אמיתי בחינת 
מגלות  הישראלי  איש  להוציא  ורוצה  משה, 
נפשו, הוא מתגרה ומתגבר עליו יותר ויותר, 
והתאוות  הזה  העולם  עול  עליו  ומכביד 
ממקומו  לזוז  עליו  שקשה  עד  והפרנסה, 

לשוב לה' יתברך.

אבל דרך ישראל - עם קדוש, שהם תופסין 
הם  פעם  ובכל  בידיהם,  אבותיהם  אמנות 
מכניעין  הם  זה  ידי  ועל  ה',  אל  צועקים 
הסט"א  שהם  וחילותיו,  פרעה  פעם  בכל 
וכתותיהם, אבל אף על פי שמכניעים, הם 
חוזרין ומתגברין בכל פעם, וכן פעם אחר 
פעם, כמה פעמים, כמו פרעה שבכל 
נכנע  מכה  איזה  עליו  שבא  עת 

קצת, אבל אחר כך חזר והתגבר, כמו שכתוב: 
"ויחזק לב פרעה, ויכבד את לבו" וכו', ואפילו 
אחר שהביא ה' יתברך עליו כל העשר מכות, 
חזר  ממצרים,  ישראל  את  להוציא  והוכרח 

וקיבץ כל חילותיו ורדף אחריהם.

וכמו כן ממש עובר על כל אדם בכל זמן, וכל 
בחינתו  לפי  זה  כל  בעצמו  להבין  יכול  אחד 
עליות  כמה  עליו  שעוברים  איך  וערכו, 
נמשך  זה  שכל  פעמים,  וכמה  כמה  וירידות, 
מבחינה הנ"ל, בחינת גלות מצרים, כי עיקר 
הגלות הוא גלות הנפש, וכל הגליות מכונים 

בשם מצרים.

בחינות  כמה  שיש  מהעניין  נמשך  זה  וכל 
שיש  והבחינות  הכוחות  ומריבוי  הרע,  ביצר 
שבכל  מה  זה,  כל  נמשך  משם  הרע,  בהיצר 
מתן  לאחר  ואפילו  מחדש.  מתגבר  פעם 
תורה, שכבר פסקה זוהמתן, והיה להם חרות 
נפלאה  לקדושה  וזכו  וכו',  המוות  ממלאך 
כך,  כן התגרה בהם אחר  פי  על  ונוראה, אף 

עד שהחטיא קצתם בחטא העגל. 

והדבר פלא מאד: מאין נמשך זאת, שאחרי 
שפסקה זוהמתן, וזכו לנבואת פנים בפנים, 
נמשך  זה  כל  אך  כך?!  כל  כך  אחר  יפלו 
הרע,  ביצר  בחינות  כמה  שיש  מהעניין 

ואפילו צדיקים גדולים ונוראים יש להם יצר 
ומשם  וכו',  וכו'  הקדוש  מלאך  שהוא  הרע 
בתורה  המבוארים  הניסיונות  כל  נמשך 
כי  הוא,  ברוך  הקדוש  את  אבותינו  שניסו 
אף על פי שזה היצר הרע של הצדיקים הוא 
בחינת מלאך הקדוש ממש, והוא רק בחינת 
להמתיקם  עדיין  זכו  שלא  עליונים  דינים 
וכו', אף על פי כן גם הצדיקים שאינם זוכין 
הרע  היצר  זה  ולשבר  הדינים  אלו  להמתיק 
שהוא מלאך הקדוש, יכול אחר כך להתגרות 
בהם כל כך עד שיפיל אותם מאד ח"ו, ויטעה 
כמו  מאד,  אותם  ויתעה  יתברך,  מה'  אותם 
בפרץ,  שעמד  משה  לולי  בעגל,  אז  שטעו 
כהנה  עברו  וכן  בעדם.  וכיפר  מזה  והוציאם 
וכהנה על כמה גדולים, שהיו גדולים במעלה 
זאת  וכל  לצלן,  רחמנא  מאד  נפלו  כך  ואחר 

נמשך מבחינה הנ"ל.

ועל כן אמרו רבותינו ז"ל: "אל תאמין בעצמך 
לצעוק  תמיד  צריכין  כן  על  מותך".  יום  עד 
אל ה', ולסלק ולהשליך מאיתו כל החכמות, 
באמת  לילך  רק  הבלבולים,  כל  שמהם 
צעקה  כי  ימוט,  לא  לעולם  ואז  ובתמימות, 
תמיד,  מועילים  ובקשות  ותחינות  ותפילות 

יהיה איך שיהיה.          

)ליקו"ה, הל' שילוח הקן ד, ו(

כאשר לומדים תורה מקבלים שכל טוב וחכמה וכך מוצאים חן בעיני כל אדם ואדם,
)מתוך מאמר ראש הישיבה(



א( פועלים העובדים בחנויות שנמכרים מאכלים המוכנים לאכילה, 
כגון פירות יבשים, פיצוחים, או חמוצים במשקל, מעיקר הדין אין 
המקום  שהמנהג  מקובל  בזה"ז  אומנם  מהם,  לאכול  לו  ליתן  חייב 
מתיר לעובד לאכול, אא"כ סוכם אחרת, וטוב להתנות עם בעה"ב 
בתחילת כניסתם לעבודה שירשה להם לטעום מהמאכלים, וכן מה 

השיעור שנותן להם.
להם  מגיש  והוא  במסעדה,  או  שמחות,  באולמי  העובד  מלצר  ב( 
מאכלים עריבים עם ריח הנודף מהם, חייב המעביד לתת לו לטעום 
מהמאכלים משום סכנה שאדם שמריח ריח של מאכל ואינו אוכל 
המעביד  של  תנאי  מועיל  ואינו  מכך,  ולהינזק  להסתכן  יכול  ממנו, 
ואף  מהמאכלים,  לאכול  רשות  לו  תינתן  שלא  מראש  שהתנה 

שהסכים העובד לכך, דחיישינן שמא לא מחל בלב שלם,
אבל אם המלצר התנה מראש על כך, אין המעביד מחוייב ליתן לו, 

כיוון שמחל לו על כך.

מקורות ונימוקים:
ענבים  ואכלת  רעך  בכרם  תבוא  "כי  כ"ה(  כ"ג  )תצא  בתורה  כתוב 
כנפשך )כמה שתרצה( שבעך )ולא אכילה גסה(, ואל כליך לא תתן" 
ובפסוק שאחריו נאמר עוד "כי תבוא בקמת רעך, וקטפת מלילות 
בידך", וחרמש לא תניף על קמת רעך", ופירשו חכז"ל, שפסוקים 
אלו מלמדין על פועל העושה מלאכה אצל בעה"ב, בגידולי קרקע 
בעה"ב  של  מפירותיו  לאכול  לו  מותר  במלאכתו  עסקו  שבשעת 
למונעו  יכול  אינו  והבעה"ב  גזל,  משום  בכך  ואין  בו,  שעוסק  ממין 
מזה, כעין זה מצינו גם גבי בהמה שהזהיר הכתוב )תצא כ"ה ד'( "לא 
תחסום שור בדישו", והוא שאסור למנוע השור מלאכול התבואה 
שהוא דש בה, ולאו דווקא ב"דישה" אסור, אלא גם בשאר מלאכות 
שהבהמה עושה הדין כן, אלא שדבר הכתוב בהווה, ]ובספר החינוך 
וז"ל, משורשי המצווה ללמד  )מצווה תקע"ו( כתב בטעם המצווה 
תחול  כך  ומתוך  טוב,  ורצון  יפה  נפש  להם  להיות  ישראל  בני  את 
יאכל  שלא  הפועל  עם  שהדקדוק  ובאמת  עליהם,  השם  ברכת 
באשר הוא עמל בעודו הןא עמל בדבר וכ"ש כשהן עושים בגידולי 
קרקע שהאדם שמח בו כברכת השם אשר נתו, שיש הוראה בזה 
על הנבלה ועל המזג רע מאד וכבר כתבתי כמה פעמים שהמארה 

והרעות ידבקו ברעים והטובות בטובים מין במינו ע"כ[

במלאכת  איירי  דפועל  דקרא  שאף  נתבאר  ע"ב(  פ"ח  דף  ובגמ' 
וקרא דשור איירי  ו"קמה" הם מחוברים(,  "כרם"  "מחובר" )שהרי 
במלאכת תלוש )שהרי דישה הוא מלאכה בתבואה תלושה(, מ"מ 
דיני  ולומדים  לחוסם,  ונחסם  )שור(,  לנחסם  )אדם(  חוסם  הוקש 
מותר  שור  שגם  מפועל  שור  דיני  מהשני,  אחד  בהמה  ודיני  פועל 
לאכול במחובר, ודיני פועל מבהמה שגם פועל מותר לאכול בתלוש, 
אומנם דווקא כשעושה מלאכה בגידולי קרקע, משום דבעינן שיהיו 
דומיא "דדיש" שהוא גידולי קרקע, אבל אם הפועל עושה מלאכה 
בדבר שאין גידולי מן הארץ, וכגון שהוא חולב או מחבץ או מגבן, 

הדין הוא שאין הפועל אוכל.

והנה פועל שעושה מלאכה בתבואה שתלושה מן הארץ, שהתורה 
בתבואה  מלאכה  שעושה  דווקא  זהו  מהם,  לאכול  להפועל  זיכתה 
שעדיין לא נקבעו לחיוב תרומה ומעשר ליאסר באכילת עראי, אבל 
אם כבר נגמרה מלאכתן, וממילא כבר נקבעו לתרומה ומעשר בזה 
לא זכתה התורה עוד להפועל לאכול מהן, ולמדין את זה מ"דיש" 
הנאמר אצל שור, מה "דיש" הוא דבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר, 
אבל כל שלא נגמרה מלאכתו למעשר פועל אוכל בו, יצא דבר שכבר 
נגמרה מלאכתו למעשר אין פועל אוכל בו, וכ"ז נפסק בשו"ע )חו"מ 
סי' של"ז סעי' א'- ג'(, ולפי מה שנתבאר יוצא שפועלים העובדים 
בחנות  או  פיצה,  או  פלאפל,  בחנות  או  במסעדות,  או  במגדניות, 
להאכילם,  התורה  מן  מצווה  אין  פיצוחים,  או  ממתקים  לממכר 
והנה במשנה )דף צ"ג ע"א( איתא "שומרי-פירות" אוכלים מהלכות 
מדינה, אבל לא מן התורה, פי' אעפ"י שהתורה זכתה לפועלים זכות 
שיאכלו מהפירות רק כשעושין בהם מלאכה, וכאן הרי אינם עושים 
מדינה",  מ"הלכות  לאכול  להם  מותר  כאן  מ"מ  בהם,  מלאכה  כלל 
ובתוס' הרי"ד ומאירי פי' כאן שפירשו תקנת חכמים, אומנם ברש"י 
מבואר שהוא מכח המנהג שכיוון שכן נהגו על דעת כן שכרו וכ"כ 
ס"ק  שם  החושן  במשפטי  משכ'  )ועיין  ו'(,  סעי'  )שם  בשו"ע  מרן 
ל"ב ובציונים אות ע"ג( וכהיום קשה לקבוע מהו המנהג, ולכן נראה 
שעל הפועלים להתנות עם בעה"ב שיתיר להם לאכול לפי שיעור 
מסויים כדי שלא להיכשל באיסור גזל, אומנם "במאכלים ערבים", 
)דף  כתובות  במסכת  בגמ'  מבואר  בשמחות,  המלצרים  שמגשים 
סי'  )או"ח  בשו"ע  וכ"כ  במאכלים,  לטעמם  ליתן  חיוב  שיש  ס"א( 

קס"ט ס"א( ועיין במג"א )סק"א(. וזהו המקור למבואר בסעיף ב'

ישועה באישון לילה
חוות דעתסיפור השבוע

שכירות פועלים )ז'(
היתר אכילה לפועלים לטעום מהמאכלים בשעת עבודתם בחנות את ר  פכר  האכסנאי  הערשל  בי 

השנה  לוח  אונים.  באין  ידיו 
הראה כי בעוד שלושה ימים יגיע 
החכירה  דמי   - ה'ראטע'  תשלום  מועד 
ומאין  האחוזה,  בעל  לפריץ  השנתיים 

יבוא עזרו?

ההצלחה לא שרתה בפונדק שלו השנה, 
לעמוד  יצליח  הפחות  שלכל  קיווה  אך 
ישליכו  שלא  כדי  השנתי,  בתשלום 
בידו  אין  כי  אפס,  הסוהר.  לבית  הפריץ 

אפילו מחצית הסכום.

רבי הערשל היה מקושר בכל נימי נפשו 
היה  נוהג  זי"ע.  מלובלין  ה'חוזה'  ברבו 
ולהתבשם  קרובות  לעתים  אליו  לנסוע 

מאמרי פיו הקדוש.

ה'חוזה'  לובלינה.  לנסוע  החליט  לו,  בצר 
והעתיר  למצוקתו,  קשב  ברוב  האזין 

בתפילה עבורו.

באורח  לביתו,  הערשל  רבי  ששב  לאחר 
פלא הזמין לו ה' יתברך את מלוא הסכום 

לשלם לפריץ.

ומעשה - כך היה:

נוסף,  אכסנאי  התגורר  סמוך  בכפר 
שכמו עמיתו רבי הערשל לא ראה ברכה 
תשלום  יום  קרב  אצלו  גם  בפונדקו, 
ריחפה  עליו  אף  כל.  אין  ולרש  ה'ראטע', 

אימת מאסר ונישול מן הפונדק.

הערשל,  רבי  אשת  את  זוגתו  כשפגשה 
סיפרה לה על צרתם וחברתה יעצה לה: 
"אמרי לבעלך שייסע ללובלין, שם שוכן 
כבר  בתפילותיו  קדוש,  אלוקים  איש 
הושיע אותנו לא פעם, מדוע שלא יפעל 

ישועה גם עבורכם?".

מפצירה  והחלה  לביתה  האישה  שבה 
בבעלה לנסוע לובלינה אל הרבי. כראותו 

שאינה מניחה לו, קם ונסע.

כה  ויפן  היום,  בצהרי  ללובלין  הגיע  הוא 
שנקרה  הראשון  היהודי  את  וישאל  וכה 

בדרכו: "איה מקום משכנו של הרבי?".

שח לו הלה: "הרבי נסע ואינו בביתו".

והרהר  ופשוט  תם  איש  היה  האכסנאי 
בלבו: "היתכן כדבר הזה?! בוודאי האיש 
אינו  רבי  הסתם  מן  כי  אמת,  דובר  אינו 
פעמיו  שם  הוא  מביתו".  פעם  אף  נוסע 
אל ביתו של ה'חוזה', אך גם שם נאמר לו 

כי הרבי אינו מצוי בביתו.

ועדיין פג לבו מלהאמין, והחליט: "אלך 
אראה  וכאשר  בית־המדרש,  אל 

יושב  ותפילין  בטלית  עטוף  אדם  שם 
ועוסק בעבודת הבורא, אדע כי זה הוא 

הרבי".

שם  ראה  אכן  בית־המדרש,  אל  בבואו 
בתפילין  ומוכתר  בטלית  עטוף  איש 
זה  היה  קודש.  בשרעפי  שקוע  יושב 

ה'יהודי הקדוש' מפשיסחא זי"ע.

ביראת־כבוד,  האכסנאי  אליו  ניגש 
הפדיון,  עם  ה'קויטל'  את  לו  הושיט 
וסיפר לו את צרתו. אך ה'יהודי הקדוש' 
"אני  לו:  ואמר  הפדיון  את  לקבל  סרב 
אינני רבי, לך אל הרבי הקדוש מלובלין". 

האכסנאי בשמעו זאת, נשבר לבו בקרבו 
התמוטט  לב  ושברון  מר  ייאוש  ומרוב 

מתעלף ארצה.

היכן  עד  הקדוש'  ה'יהודי  כשראה 
אותו  ועורר  אליו  רכן  מגיעים,  הדברים 
אמר  הכרתו,  אליו  כששבה  מעלפונו, 
ועתה  "הנני הרבי,  בנימה רחימאית:  לו 
לך  וקנה  לך   - לעצתי  ושמע  הסכת 
משנתך  אותך  יקיץ  הוא  גדול,  תרנגול 
בחצות הלילה ואז תקום ותאמר תהלים, 
וה' יתברך ישמע שוועתך ויושיע אותך".

עשה  לביתו,  מעודד  חזר  האכסנאי 
וקנה  הצדיק  לו  שהורה  כפי  בתמימות 
קרא  כאשר  הלילה  בחצי  ויהי  תרנגול. 
התרנגול, קם משנתו והחל שופך נפשו 

באמירת תהלים מעומקא דליבא.

דפיקות  והנה  תהלים,  אומר  בעודו 
לפקוד  הנוהג  הכפר  מגויי  אחד  בדלת. 
לקנות  מבקש  הפונדק,  את  לפרקים 
מבוקשו  את  לו  נתן  הוא  יי"ש.  בקבוק 

והלה הלך לדרכו.

הפעם  שוב,  הגוי  הופיע  שעה  כעבור 
לחש לו: "יהודי, ראה, אני אוהב לשתות 
יי"ש אך בניי אינם מניחים לי לשתות", 
מדי דברו הוציא שק מלא זהובים. "הא 
רבות,  שנים  שחסכתי  אלו  מעות  לך 
פעם  בכל  עליך,  וסומך  אותך  אני  מכיר 

שאבוא, תתן לי לשתות".

הנפעם  האכסנאי  עצום.  סכום  זה  היה 
וה'  במסחר  אותו  השקיע  ה',  מישועת 
שהפך  עד  בעסקיו,  הברכה  את  ציווה 

לנגיד מופלג.

של  לעצתו  ששמע  בזכות  זאת  כל 
לומר  בחצות  וקם  הקדוש'  ה'יהודי 

תהלים.

רבי  הרה״ק  בשם  היהודי'  )'תפארת 
יחזקאל משינאווא זצ"ל(
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מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

מים חיים במדבר שממה

שאין “  שונות,  ממדינות  יהודים  ארבעה 
להם שום היכרות זה עם זה הגיעו אליי 
הם  בחלומם  אחיד:  חלום  לי  וסיפרו 
רואים את רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, 
ואת מרן ה’בן איש חי’. ה’בן איש חי’, שפניו 
‘מדוע  נחמן:  רבי  את  שואל  זועפות,  מעט 
ורבי  שלי?’,  האנשים  את  לי  לוקח  אתה 
נחמן משיב: ‘בהלכה, נפסק בשמים שהלכה 
הלכה  נפסקה  ה’  בעבודת  אבל  כמותך, 
גדולה,  בשמחה  שניהם  היו  ואז  כמוני’... 
רבי  הרה”ג  התחיל  כך   - בריקוד”...  ויצאו 
בנימין בצרי זצוק”ל את דבריו, בראיון שנערך 
לפני  כשנה  “ניצוצות”  מערכת  ידי  על  איתו 
שלוש  לפני  השבוע  בפתאומיות,  שנסתלק 

שנים, ביום י”ג טבת תשע”ד.

תיקון להפסקת המגפה
שעת ערב בשכונה החרדית ‘קריית האבות’ 
משחקים  פאות  עטורי  ילדים  שבע,  בבאר 
ונוהרים  מתלמודם  שבים  אברכים  בגינות, 
לתפילת  האבות’  ‘תפילת  הכנסת  בית  אל 

ערבית ושיעורי תורה. 

עשרים  שלפני  שבע  באר  את  שהכיר  מי 
להתפעם  שלא  יוכל  לא  שנה  ושלושים 
צחיח  שממה  מדבר   - המרהיב  מהמחזה 
שהפך לגן פורח, המאיר באורו רבינו הקדוש. 
הרוחנית  למהפכה  הפעילים  מראשוני 
שעברה באר שבע בירת הנגב, הוא לא אחר 
מאשר הרה”ג רבי בנימין בצרי זצוק”ל, אשר 
נפשו  את  מסר  עשורים  משלושה  למעלה 
כדי לקרב את בני ישראל באשר הם לאביהם 

שבשמים. 

“הכל בזכות אמי, עליה השלום”, סיפר הרב 
של  ותורתו  לדרכו  התקרבותו  תחילת  על 
רביה”ק רבי נחמן מברסלב זי”ע, “מנהגה היה 
ללכת בכל שבוע, ביום חמישי, לבית הכנסת 
הקטן ‘משכיל אל דל’, שבשכונת בית ישראל 
בירושלים, שם היה הרב החסיד רבי בנימין 
זאב )וועלוועל( חשין זצ”ל נותן שיעור שבועי 
במיוחד.  קולחת  בשפה  מוהר”ן  בליקוטי 
בשיעור היו משתתפים כשני מניינים לערך, 
ע”ה,  אמי  וביניהם  בודדות,  נשים  כמה  וכן 
לוקחת  הייתה  שנים  חמש  כבן  היותי  ומאז 

אותי עימה. 

“כילד נמשכתי לאור פניו המאירות של הרב 
חשין. כידוע כל מי שזכה להכיר אותו, אחד 
אור  את  זה  ומשבח,  מציין  שהיה  הדברים 
היה  אלו  בשיעורים  והאיר.  שזרח  פניו 
באופן  חשין  הרב  אותי  מקרב 

כשגדלתי  גם  ידו.  על  מושיבני  והיה  מיוחד, 
הייתי  אז  גם  הישיבות,  לעולם  ונכנסתי 
מדרבן את חבריי להגיע אל שיעורו של הרב 
חשין, שהתקיים כאמור בכל ליל שישי. פעם 
הוא  אז  לכך?’,  זכיתי  ‘מדוע  אותו  שאלתי 
המקובל  לסבך,  טובה  מכיר  ‘אני  לי:  אמר 

הגדול, רבי יהודה פתייה זצוק”ל’. 
השנים  באחת  היה:  כך  שהיה  “ומעשה 
ר’  ערך  בירושלים,  נוראה  מגיפה  כשפרצה 
יהודה פתייה תיקון על־פי כוונות האר”י של 
אמירת הקטורת בארבעה קצוות העיר, ואת 
הרב חשין הוא העמיד בצד אחד על יד קבר 
שמואל הנביא. יש לציין כי מיד בגמר התיקון, 
נעצרה  אחת,  שעה  של  שהות  ללא  אפילו 
המגיפה. לרב חשין הייתה שמחה מרובה על 
היה  זה  וזה שקרבני  בו,  בחר  פתייה  הרב  כי 

מפני הכרת־טובה לסבי ע”ה”.

עד ביאת משיח 
סיפר  הראשונה”,  בפעם  לאומן  “כשנסעתי 
שבע,  באר  מכל  שנסע  היחיד  “הייתי  הרב, 
ואולי אף מכל חבל הנגב... בשנה שלאחריה 
כיום  שניים.  והיינו  אחד,  עוד  אלי  הצטרף 
של  שלמים  מטוסים  נוסעים  השם  ברוך 
מי  שכל  בחוש  ורואים  שבע,  מבאר  יהודים 
שדבוק בתורתו של רבינו הקדוש - זה נותן 
לו חיות, וכמו שרבינו בעצמו אמר: ‘אני מדבר 
גם לדורות הבאים אחריכם, עד ביאת משיח’, 
והיום רואים זאת בחוש ממש, אפילו תלמידי 
זה  רבנו  של  החּיות  שבלי  גדולים,  חכמים 
פנימיות  חוסר  עם  עבודה  זו  יבש’,  ‘כעץ 
נראים בעיקר בעיתות  והדברים  והתלהבות. 
של  האור  את  לו  שיש  שמי  חלילה,  משבר 
הבעיות  כל  את  בגבורה  לשרוד  יכול  רבינו 
והקשיים”. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, 

וזכותו תגן עלינו, אמן.

מהפך בדרום:הרב בצרי זצ”ל בשיחה לניצוצות

להצלחת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

טל משה בן בת שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים לכל הישועות
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מנהגי קריאת שם לתינוק
מובא בשו”ת חת”ם סופר )אעה”ז ח”ב סי’ י”ח(: “נראה לי, דלפנים לא היו 
ואפילו  באו,  מקרוב  חדשים  כי  אחת,  בבת  שמות  בשני  לקרות  נוהגים 
יעקב אבינו ע”ה לא מצינו שנקרא יעקב ישראל בפעם אחת, ולא מצינו 
בכל השמות שבתנ”ך וש”ס ופוסקים שיקרא אחד בבת אחת ב’ שמות 
כתב  וכן  בש”ס,  מוקשים  בודדים  שמות  כמה  על  שמתרץ  מה  )ועיי”ש  ביחד” 
שלמה,  של  בים  משמע  שכן  שם,  החת”ס  ומוסיף  ביהודה(.  נודע  בשו”ת 
רצתה  והאם  מאיר,  אביו  בשם  הבן  לקרות  רצה  שהאב  מעשה  שכתב 
לקרותו בשם אביה יאיר, ומזה נולד שם חדש שניאור ר”ל שני מיני אור - 
מאיר ויאיר, וקשה היה לקרותו מאיר יאיר )גיטין פ’ ד’ סי’ כ”ו ושם נז’ אורי(, 

אלא על כרחך לא נהגו כן בזמנו עדיין.
האריז”ל כתב בשער הגלגולים, כשמלין תינוק בישראל קוראין לו שם, 
ואינם במקרה כפי שחושבים הבריות, שאביו קרא לו במקרה בלי טעם, 
הזה  האיש  עניין  מה  לפניו  שגלוי  יתברך,  מאיתו  בהסכמה  הכל  אלא 
ופעולתו, ועל שם העניין והפעולה מזמין לו הקב”ה בפיו של אביו לקראו 
בשם, ואפילו אם האב גוי. והראיה לזה, כמו שמצינו אצל רות שאביה 
ממנה  לצאת  שעתיד  ע”ש  כך  שנקראה  אמרו  וחז”ל  בשמה,  לה  קרא 

דוד, שריווה להקב”ה בשירות ותשבחות.
אם  תכונתו  לדעת  בשמו,  האדם  את  בודק  היה  מאיר  שר’  אמרו  ולכן 
טובה או לא, וכן מובא בספר “באר מים חיים” פר’ נשא, שנהגו ששינוי 
השם לחולה ייעשה על ידי אדם גדול דווקא, כי שם האדם הוא שורש 

נשמתו של האדם וכן ראוי כשבעל תשובה רוצה לשנות את שמו. 

נחמה "ואלה שמות"
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מבצע

השבוע זכו בזכות הפצה של עוד אלף עלונים 
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