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לג ב. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם ע''פ ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם. 
צריך להבין מהו כפל הלשון כאן שנכתב פעמיים מוצאיהם למסעיהם? י''ל דהנה 

יו נאלצים להתעכב לולי המרגלים היו מגיעים לארץ מיד במסע אחד ולא ה
במדבר בריבוי מסעות במשך ארבעים שנה. וזה כוונת הפסוק: ויכתוב משה את 
מוצאיהם, והיינו שבתחילה משה כתב רק את מוצאיהם למסעיהם והיינו 

עד שיבואו לארץ,  ע''פ ה'שהקב''ה הוציאם מארץ מצרים שיסעו אלו המסעות 
ו עליהם אחרי חטא ואח''כ כתוב ואלה מסעיהם היינו המסעות שנתווספ

 בעבור מוציאי הדיבה שהם גרמו לכך. -המרגלים והיינו למוצאיהם 

ובהמשך בפסוק ה' שוב נכתב ויסעו בני  לג ג. ויסעו מרעמסס בחודש הראשון.
ישראל מרעמסס וצ''ב הרי נסעו כבר מרעמסס? וי''ל ע''פ התרגום יונתן שמות יט 

''ה נשא אותם מרעמסס על ד ואשא אתכם על כנפי נשרים ושם מבואר שהקב
עננים אל מקום המקדש כדי שיקריבו קרבן פסח ביד בניסן ובאותו לילה החזירם 
לרעמסס. וא''כ כך מתפרשים הפסוקים ויסעו מרעמסס בחודש הראשון וגו' זה 
היה מסע בעננים כדי להקריב קרבן פסח ואח''כ החזירם, ואז נסעו שוב 

 מרעמסס. רבי נתן גשטטנר.

הגמ' בפסחים אומרת האדם האוכל סעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות. לג יז. וי
מעדנים הוא נכנס לחובות ומתחבא וישן בעלית הגג. ואילו אדם שאוכל פירות 
וירקות פשוטים יכול לישון בחצר בלי פחד. וא''כ י''ל, אומר רבי חיים פלאג'י, 

שר יוצא שזאת כוונת הפסוק: ויסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות, כא
 מהתאווה ממילא הוא יכול לישון בחצר.

הרמב''ן לומד מכאן איסור יציאה  לג נג. והורשתם את הארץ וישבתם בה.
מהארץ לחו''ל. הנה בגמ' בקידושין לא: רב אסי בא לפני רבי יוחנן ושאלו האם 
מותר לצאת מהארץ לחו''ל לקראת אמו, ולא ידע רבי יוחנן תשובה לכך. וקשה 

תקלא סק''ז פסק בפשיטות שלדבר מצווה קטן כגון לקראת פני חברו הא המג''א 
שרי לצאת לחו''ל, ואילו רבי יוחנן הסתפק בכך? וי''ל שלכהנים יש איסור נוסף 
ביציאה לחו''ל והוא טומאת ארץ העמים, ובמגילה כב. איתא שרב אסי היה כהן 

ישה על כך וא''כ כל זמן שזאת לא מצווה חשובה כגון ללמוד תורה ולישא א
הסתפק אולי יהיה אסור לו לצאת, אבל המג''א דיבר על איסור לישראל. בשם 

 רבי אביגדור נבנצאל.

וברש''י כאן הביא שקיצר והיינו  לג נד. אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה .
שלא פירש המקום היכן הוא. ויש להבין למה קיצר? וי''ל ע''פ גיטין נז. שארץ 

צבי שכמו צבי עורו יותר קטן מגופו ומתרחב רק לגודל ישראל נקראת ארץ ה
הצריך לגופו, כך ארץ ישראל כל זמן שאין ישראל בה היא קטנה וכשישראל 
נכנסים אליה היא מתרחבת, ולכך כעת לא היה כזה מקום בארץ ישראל כי עדיין 
לא נכנסו אליה, ולכך כתב בלי שם ברור, אבל אח''כ כשיכנסו יתרחב המקום כפי 

 ורל וזה לו יהיה.הג

 לבית אבותםומטה בני הגדי  לבית אבותםלד יד. כי לקחו מטה בני הראובני 
יש להקשות למה בשבט מנשה לא כתוב לבית  וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם.

אבותם כשם שנאמר בראובן וגד? וי''ל, אומר המשך חכמה, כיוון שבשבט מנשה 
להם זכרים משבט אחר כי הותר להם כדכתיב  ירשו גם בנות צלפחד ואם יקחו

'לטוב בעיניהם תהיינה לנשים' אז הנחלה תיסוב ממטה למטה ולכך לא כתיב בו 
 לבית אבותם, כי לא בטוח שישאר שם.

לד יז ואילך. בכל ראשי המטות של השבטים נאמר בני. כגון למטה בני שמעון. 
ן בשאר ראשי המטות למטה בני דן. למטה בני מנשה. למטה בני אפרים. וכ

 מלבד ראש מטה יהודה )יט( וראש מטה בנימין )כא( שבהם לא נאמר בני.
והטעם לכך, אומר הבנין אריאל, שכל הנשיאים מתו במדבר בעוונם בגלל חטא 
המרגלים ומתו מי שהיה מבן כ' עד בן ס' וכל ראשי השבטים היו מבניהם, כי היו 

כולם נקראים בני. אבל נשיא יהודה  בזמן יציאת מצרים מתחת לגיל כ' לכן הם
שהיה כלב שלא חטא, הוא לא מת ולא מבניהם של יוצאי מצרים  אלא הוא יוצא 
בעצמו, וכן  נשיא בנימין היה אלדד שהיה בזמן החטא מעל גיל ס' ג''כ לא מת 
)אלדד לפי תרגום יונתן היה אח של משה ונולד לפניו א''כ היה ביציאת מצרים 

 ם כמשה( לכן הם לא נקראו בני.בן למעלה משמוני

כב. למטה יהודה, שמעון, ובנימין, לא כתוב נשיא, אלא כתוב למטה -לד יט
יהודה כלב בן יפונה וכו'. ואילו כל השבטים שאח''כ כתוב נשיא היינו שכתוב 

וי''ל דאיתא בגמ' שבני גליל קנטרנים היו, בקי בן יגלי.  נשיאכך: למטה בני דן 
כדי שיוכלו להנות זה  לנשיאיםזע''ז לכך כתבו כל חלקיהם והיו אוסרים הנאה 

מנכסי זה, ואיתא בחז''ל )מובא בהרבה מקומות ובגאון שביעית ט' ב'( שכל 
הארצות נקראות גליל, לבד מחלק יהודה ובנימין, וחלק משמעון, ולכן בשלושתם 
לא הוצרכו לכתוב את נכסיהם לנשיא כי לא היו קנטרנים שהדירו הנאה זה 

זה....  מאידך שאר השבטים שהיו גליליים והיו מדירים הנאה זמ''ז אז בכדי מ
שיוכלו להנות אחד מהשני היו כותבים הכל לנשיא, לכן כתוב בהם נשיא, היינו 

 שכל הנחלה שלהם היתה אצל הנשיאים. 

לה יד. את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען 
דש וזה מרומז קכם שברון חרי מקלט שבארץ ישראל היו עערי מקלט תהיינה. 

ואפלטהו. היינו חש''ק ר''ת חברון שכם קדש. ואז אני אפלט  חש''קבפסוק כי בי 
מות, והוא מרומז רצר בולן גאותם ממיתה. וערי מקלט שהיו בעבר הירדן הם 

ר ורמות בתהילים פט מי גב''ר יחיה ולא ימות ימלט נפשו. היינו גב''ר ר''ת גולן בצ
 ימלט נפשו וכו' . מרבי אליהו דיסקין

שנינו במכות יא: לגבי דינו של רוצח  לה כה. וישב בה עד מות הכהן הגדול.
בשגגה: אם משנגמר דינו מת כה''ג הר''ז אינו גולה, ואם עד שלא נגמר דינו מת 
כה''ג ומינו כה''ג אחר הר''ז גולה עד שימות הכה''ג השני. ולמה כי היה לו 

פלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו. וביאורו שאפילו שבשעת מעשה להת
הרציחה הוא עדיין לא היה כה''ג, בכ''א כיוון שבשעת גמר דינו הוא היה כה''ג, 
אז הוא היה צריך להתפלל שיגמר דינו לטובה. וקשה מה שייך להתפלל שיגמר 

התפלל דינו לטובה הרי אם באמת הוא חייב האם דורשים מהכהן גדול ל
הדיינים חייבו את החייב אז החייב  כלשהדיינים יטעו? וי''ל שיש הלכה שאם 

פטור. והיה עליו להתפלל על הרוצח שינצל מגלות בין אם באופן שיתחייב בדין 
 ע"י כל הדיינים שאז הוא פטור או ע''י שיזכה בדין. 

 וצח.לה לא. ולא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת הר
המילים 'אשר הוא רשע למות' לכאורה הן מיותרות כי הוא רוצח וממילא הוא 
גם רשע למות? וי''ל דהנה מבואר בחז''ל )מובא ברש''י דברים כב ה( שהנהרג היה 
דינו למות ובכ''ז ההורג נענש אפי' שהרג מישהו שבצדק היה דינו למות משום 

ובן הפסוק היטב: לא תקחו כופר שהוא הרג במזיד על כן אין לחוס עליו. וכעת מ
לנפש רוצח, והיינו שלא ילמדו עליו זכות ולומר שההרוג הרי נגזר דינו למות 

 והיינו 'רשע למות' , אלא מות יומת הרוצח.

הלכות 
 בין המצרים: לרבי חיים קניבסקי מותר לתת מתנה

למלמד או לבר מצווה וכיו''ב גם בתשעת הימים, והרב 
בבין המצרים בסעודת  שירה בפה אלישיב החמיר בזה.

מצווה התירו רוב הפוסקים. ומה ששרים לחתן בישיבה 
לאחר שמתארס אי''ז סעודת מצווה ואסור. וה''ה התירו 
שירה בפה לילדים קטנים בגן וכדו', אך אסרו להשמיע 

בגן. אדם שנוסע באוטובוס ושומע  קלטת לילדים קטנים
שירים אי''צ לאטום אוזניו, וכן כשממתין בשיחת 
טלפון, כשבהמתנה יש שירים מותר כיוון שאין מתכווין 

שהגיע לגיל שלוש בשלושת  חלאקה לקטן להנות מזה.
השבועות רבי חיים קניבסקי אסר והרב אלישיב התיר 

 עד תשעת הימים. 
מראש בתשעת הימים: דינים לתשעת הימים: קניות 

חודש עד ט' באב ממעטים במשא ומתן ויעסוק רק כדי 
פרנסתו, ונהגו שכל מה ששייך לעבודתו הוא כדי 
פרנסתו. מר''ח אב אסור לקנות בגדים חדשים אפי' 
כשדעתו ללבוש אחרי ט' באב וה''ה רהיטים וכלים 
חדשים אסור. אבל תפילין וספרים לצורך לימוד מותר. 

יריד של מציאות רק בט' הימים וכן דבר ואם יש איזה 
שא''א לקנותו לאחר ט' באב ואם יחכה עד לאחר ט' באב 
יפסיד מותר לקנות. ולעניין קניית מזגן למי שסובל 

 התירו.   הקילו ג''כ. וקנייה לצורך פרנסה ביותר מהחום 
הלכות תשעת הימים )לאשכנזים( מתוך פסקי ר''נ 

ם אחד התירו, וכמה ניקוי כתקרליץ: ניקוי בגדים: 
כתמים אסור. ניקוי בלי מים התירו, וה''ה במטלית לחה 
שלא טופח ע''מ להטפיח. מותר לנקות בגד במים אם 
כשלא ינקה הבגד עלול להתקלקל, וינקה רק מה שצריך 

אפשר לנקות את הגוף עם  רחיצה:בשביל שלא יתקלקל. 
מגבת רטובה לא כשנוזל ממנה מים, וה''ה ממחטות 

שרי. מותר להתיז דאודורנט על גופו. רחיצה עם לחות 
סבון בשביל למנוע פצעים וכינים וכדו' מותר. ט''ע מותר 
בתשעת הימים למי שנוהג כך וה''ה רחיצה בער''ש. 
רחיצת קטנים במקומות חמים מאוד כבני ברק וכדו' 
שרי עד שנה לפני בר מצווה. לצורך שידוך מותר הכל. 

יכול לרחוץ בתשעת הימים. אדם שריח רע נודף מגופו 

נקיים )גם בגדים הסמוכים לגוף( בתשעת  לבישת בגדים
הימים מותר רק כשדורך עליהם עד שיהיה ניכר שאינו 

תפירת בגדים נקי. אא''כ לבשם לפני תשעת הימים. 
מותר. וכן מותר להטיל ציצית  ישנים בתשעת הימים,

 בבגד בתשעת הימים. 
ש לרבי אי''ש שפירא מתוך מנחת אי המשך הלכות שבת

משקה שיש בו פירורי פסולת: שליט''א: המשך בורר: 
משקה שיש בו פירורי פסולת קטנים אשר בני אדם 
שותים אותו כך בלא סינון ]ובאופן זה מותר לסננם 
בשבת[, וכגון מים חמים שיש בהם פירורי אבנית 
משאריות האבן שבדוד ושותים אותם כמות שהם, אם 

ו שותה אותם אלא ע"י סינון, יש הוא אסטניס ואינ
משקה שיש בו  להסתפק אם מותר לו לסננם בשבת.

משקה שיש בו תערובת של דברים שאינם חתיכות פרי: 
נחשבים כפסולת, וכגון משקה תפוזים סחוט שיש בו 
חתיכות פרי קטנות, ובני אדם רגילים שותים אותו 
כמות שהוא ואין המשקה נחשב כמקולקל ואפילו מעט 

יש אדם שאינו שותה אלא משקה בלא שום חתיכות , ו
פרי, נראה שאין לו איסור להוציא בשבת את חתיכות 
הפרי, וכל שכן שמותר לשאר בני אדם ]הרגילים גם 
לשתות את המשקה עם מעט חתיכות פרי[ להוציא מן 

 המשקה את אותן חתיכות הפרי .
ערוך מתוך  המשך הלכות שביעית המצויות בנופש

קטיפת  -הפקר שיעורי רבי דוד שריבר שליט''א: 
פירות הגדלים בשביעית א. : פירות בטיולים וכדו'

הינם הפקר, גם אם הבעלים לא שומר תו"מ ואינו 
מפקיר פירות שגדלו ברשותו הם הפקר. וגם אם בעל 
השדה מתנגד ללקיטה כל הרוצה יכול ללקוט מהם 

אופנים שצריך לחשב גם בין עני ובין עשיר ]אמנם יש 
רק הפירות הגדלים בשדה  ב.חשש חילול ה' וסכנה[. 

של יהודי הינם הפקר. אך פירות הגדלים בשדה של 
גוי, גם לדעות הסוברים שהם קדושים בקדוש"ש, 
אינם הפקר ואסור לקחתם. אך אלו שמוכרים את 
שדותיהם לגוי ע"י 'היתר מכירה' אין לזה משמעות 

אמנם לא כל הפירות  ג.ת אלו. ומותר לקטוף מפירו
הינם הפקר אלא רק הפירות הקדושים בקדושת 
שביעית, והם רק הפירות שחנטו אחרי ר"ה של שנת 
השמיטה. פירות אלו שחנטו בשנה השביעית גם אם 

רק  ד.קוטפים אותם בשנה השמינית הינם הפקר. 
הפירות עצמם הפקר, אך השדה והעצים עצמם אינם 

וסעים לטיול וכדו' כאשר ידוע הפקר. ולכן כאשר נ
שהשדה הינה בבעלות יהודי, למרות שמותר להיכנס 
לפרדסים ולבצע קטיף, אך צריך להיזהר שלא להזיק 

כל  ה.לעצים ולענפים ולציוד החקלאי הנמצא שם. 
ההיתר להכנס לשדה, פרדס, חצר וכדו' כדי לקטוף 
הוא רק כאשר אין גישה מבחוץ לקטוף, אבל אם 

ת בנקל לקטוף מבחוץ, אסור להיכנס ישנה אפשרו
רק הכניסה לצורך קטיפה מותרת  ו.לפרדס לקטוף. 

ללא רשות, אבל להיכנס סתם לפרדס לראות, לטייל 
וכדו' אסורה, ובוודאי שאין היתר בשנה השביעית 
להשתמש בשדה, חצר או גינה כדי לקצר את הדרך. 
יתרה מכך גם כאשר נכנס לשדה לצורך קטיפה אין 

שם כדי לאכול את הפירות או סתם לשהות  להתעכב
גם פרדס שפירותיו הם אוצר בי"ד הרי"ז הפקר  ז.שם. 

ומותר לקטוף שם פירות, אך צריך לשלם לאוצר בי"ד 
הלוקט  ח.  דמי השתתפות בהוצאות טיפול בפרדס.

פירות משדה הפקר אסור לשלם אפילו מעט ממון 
י לבעלים ואפילו עושה זאת כהכרת הטוב, אך רשא

מותר ללקוט  ט.להודות לבעל השדה על לקיטת הפירות. 
רק כמות מועטת של פירות, בין אם לוקט מפרדס אחד 
ובין אם לוקט מכמה פרדסים, ובין אם קוטף רק לעצמו 
ובין אם קוטף לכמה חברים ביחד. שיעור כמות מועטת 
הינה לפי צורכו ובני משפחתו לכמה ימים. ההיתר 

ובין לקטוף לאדם אחר, אך  לקטוף הוא בין לו עצמו
אסור לשכור פועלים שיקטפו עבורו, ורשאי לשכור אדם 

ישנם הסוברים שאין לקטוף  י.יחיד שיקטוף עבורו. 
בצורה הרגילה, אך אינו צריך לקטוף ביד, ובפרט 
במקומות ואופנים שעי"ז יפגע בפרי או בעץ, ואם אפשר, 

 יַשֶנה מהצורה שבה הרגילות לקטוף.



 מאמרי מוסר וסיפורים מענייני הפרשה
 איסור חנופה

בספרי לפרשה: ולא תחניפו את הארץ, הרי זו אזהרה 
אמרו חז"ל ארבע כיתות אינם מקבלים פני לחניפים. 

כותב  הארחות צדיקיםשכינה ואחת מהם זו כת חנפים. 
רבות בגנות החנופה ונביא מקצת מדבריו: החניפות נחלקת 
לתשעה חלקים. הראשון מי שהוא מכיר בחבירו שהוא רשע 
ובא זה ומחניף לו, לא שהוא מחניף לו ומשבחו, אלא שהוא 
מחליק לו לשון לאמר: לא עשית עבירה וע''ז נאמר תועבת 

ם, וזה ה' גם שניהם. וכל שכן אם עוון זה החוטא גלוי לרבי
החניף לו ברבים, אז חילל השם, וחייב אדם למסור עצמו 
לסכנה. השני החנף המשבח רשע בפני בני אדם, בפניו או 
שלא בפניו, ואף על פי שלא יצדיק אותו על מעשיו הרעים, 
אלא יאמר בסתם איש טוב הוא, מי שעושה כך זהו רע מאד, 

ש כי השומעים סבורים שהוא צדיק, ויתנו לו כבוד, וי
מכשולים גדולים בכבוד הרשעים. השלישי החנף המשבח 
רשע בפניו, ואומר לו: כמה איש נחמד ואדם טוב אתה! אף 
כי אינו מספר בשבחו ברבים, שלא יהיה לרבים למוקש, גם 
זה החנף גדול עוונו. הרביעי המתחבר לרשע, אף על פי 
שאינו מחניף לו ואינו משבחו, אלא שהוא מקרבו ומתחבר 

ש לו עונש. החמישי איש שהוא נאמן בעיני כל העם, עמו, י
וכולם שומעים לו, והוא מעמיד קרובו להיות פרנס או 

ואינו כן, וכל  -להיות רב, ואומר עליו: הנהגתיו שהוא חכם 
העם סומכים עליו. וכן האומר על מי שאינו מכירו שהוא 
נאמן, והעם מפקידים בידו פקדונות ומכחש. ועתיד הקדוש 

וא ליפרע ממעמידיו. עיי''ש שהביא רבות בעניין ברוך ה
תוכחה ובסוף דבריו הביא את התשיעי שהוא המכבד את 
הרשעים מחמת דרך שלום. אמנם לא ידבר טוב על הרשע, 
ולא יתנהג בכבודו על דרך שיחשבו בני אדם שהוא נכבד 
בעיניו, כי לא יחלוק לו כבוד אלא כדרך בני אדם המכבדים 

י צלחה דרכם ולא מפני חין ערכם. ואף העשירים בעבור כ
בזה יש חטא ואשמה, כי לא הותר לכבד הרשעים אלא 
מחמת מורא, שירא שיזיק לו הרשע ויגרום לו הפסד בזמן 
שיד הרשעים תקיפה. על כן הותר לכבדו כדרך שמכבדים 

 ידבר עליו טוב בפני בני אדם.  לאבני אדם בעלי זרוע, אך 
ם, יש מקרים שמצווה האורחות צדיקי אבל, מוסיף

שלא  -להחניף: כגון לאשתו משום שלום בית, לבעל חובו 
שילמדנו תורה. ומצוה גדולה להחניף  -ילחצנו, לרבו 

לתלמידיו ולחבריו, כדי שילמדו ושישמעו לדבריו לקבל 
תוכחתו לקיים המצוות. וכן כל אדם שהוא סבור שימשכנו 

ו בכעס לא אליו שישמע לו לקיים המצוות, ואם יבוא עלי
ישמע לו, אלא בחניפות יקבל תוכחתו, מצוה גדולה להחניף 
לו כדי להוציא יקר מזולל. וכמו''כ מותר להחניף בשביל 
להרבות שלום. וכבוד שנותנים לעשירים או לאנשים שיש 

מביאה  הגמ' בסוטה מא:מהם תועלת זה לא חנופה ושרי. 
יש כמה חמור איסור חנופה: אמר רבי אלעזר: כל אדם ש

בו חנופה מביא אף לעולם, ולא עוד אלא שאין תפילתו 
נשמעת, ואפילו עוברים שבמעי אמם מקללים אותו. והוא 
נופל בגיהנם. וכל המחניף לרשע נופל בידו, ואם אינו נופל 
בידו נופל ביד בנו, ואם אינו נופל ביד בנו, נופל ביד בן בנו. 

ולבסוף  ובסוטה מב. כל עדה שיש בה חנופה מאוסה כנידה,
כתב בזה'''ל: לכן יתרחק אדם מן  ובספר חסידיםגולה.  

החנופה, ולא יחניף לאדם להחזיק ברשעו, גם אם יש לו 
לקבל טובות הרבה ממנו. לא יחניף לקרובו ולא לבניו בזמן 
שאינם הולכים בדרך טובה, כי כמה בני אדם עומדים 
ברשעם מחמת שרואים שאין להם בושה עבור דרכיהם 

ואין דבר בעולם ות ועבור שרואים שמחניפים להם, המכוער
למה דומה משל כמו החניפות.  הנועל פתחי התשובה

החמור שאל את הכלב: אני לא מבין, אני עובד כל  .החנפן
היום 'כמו חמור', מבוקר עד ערב סוחב משאות על גבי, ובעל 
הבית לא אוהב אותי. ואילו אתה, הכלב, לא עובד כלום, 

אותך, מלטפים אותך, מטיילים אתך, אתה  וכולם אוהבים
אמר לו הכלב: בוא ואלמד  מה הסוד שלך? –ממש 'מלך' 

אותך את הסוד! בלילה, כאשר בעל הבית מביא לך לאכול, 
תוציא לשון, תלקק אותו כך הוא יאהב אותך תבין היטב: 

הוא גם ילטף  –גם בעל הבית זקוק לליטוף! אם תלטף אותו 
על הבית הגיש לחמור את מנתו. הגיע הלילה. ב אותך!

החמור הוציא את לשונו הארוכה והחל ללקק את אדונו 
בעל , לאורך ולרוחב, כשמפיו נוזל ריר בכמויות נדיבות

הבית התרגז מאד, והחל לצעוק עליו בקולי קולות: חמור 
שכמוך! מה אתה עושה לי?! ממחר בבוקר אכפיל ואשלש 

מחרת בבוקר פנה ל. את עבודתך, עד שתלמד איך מתנהגים
החמור לכלב ואמר לו: כלב שכמוך! למה רימית אותי? 
עשיתי כמו שאמרת לי לעשות, ליטפתי את בעל הבית, ורק 

אמר לו הכלב: זוהי אמנות מיוחדת לדעת , נזק יצא לי מזה
אני הכלב, יודע איך מלקקים. אתה, החמור, לא  ,איך ללקק

קרים רבים לא כולם יודעים להחניף. במ. בקי במלאכה זו
יודע להחניף!  –החנופה מאד מאד לא מוצלחת אבל 'כלב' 

 .הוא יודע טוב מאד ללקק
כמה גדולי ישראל נזהרו  נביא להלן מספר סיפורים

היה רב בעיר סלוצק במשך עשר ה'בית הלוי' מלהחניף: 
שנים. בנו מספר כי הוא עזב את העיר בעקבות מעשה 

רים לשלוח את החלו רבים מהגביבאותה התקופה  שארע:
בנו של אחד הגבירים הגיע ילדיהם למוסדות של משכילים, 

למצוות. הגביר התכונן לערוך לו סעודה מפוארת, וכדי 
'להשלים את התמונה' הוא נכנס למעונו של ה'בית הלוי' 

שאל אותו ה'בית הלוי': באיזו  להזמינו להשתתף בסעודה.
לבל לגמרי סוגיה ידרוש הבחור, נער בר המצוה? הגביר התב

הוא השיב , בבית ספר של בנו לא ממש לומדים סוגיות
ואמר: כבוד הרב יודע! הילדים של היום הם לא הילדים של 

הילדים של היום כבר לא אומרים פלפול בבר מצוה  ,פעם

נענה ה'בית הלוי' ואמר לגביר: אם הנער לא דורש , שלהם
ם בדברי תורה הרי זה 'מושב לצים', ואינני הולך למקו

האבא ניסה לשכנע את הרב: אין אדם טורח בסעודה  שכזה.
ומפסידה! ערכנו סעודה שלמה, ישתתפו בה אנשים 
חשובים, וכולם מחכים שהרב יבוא. אך הרב נשאר בשלו: 
זה לא נקרא בר מצוה! כולם יאכלו וישתו ולא יגידו דברי 
תורה? לכזאת בר מצוה אני לא הולך.והנה בעוד השניים 

ע אדם נוסף, עני ואביון, ביחד עם בנו, לבקש מדברים, הגי
ברכה מהרב לרגל היכנסו של הנער לעול תורה ומצוות. 
האיש לא התכונן להטריח את הרב להשתתף בשמחה. כל 

האיש  כוונתו היתה, כאמור, רק לבקש את ברכת הרב.
האזין לשיחה של הרב עם הגביר, ולפתע אזר אומץ ושאל: 

ף בשמחה שלנו. בני, נער בר אולי יכול הרב לבוא להשתת
המצוה, הכין פלפול ארוך, ולכבוד גדול יהיה לנו אם יטרח 
 הרב ויבוא לשמחתנו, ואף יאזין לדברי התורה שיאמר הבן.
נענה ה'בית הלוי' על אתר ואמר: אליכם, בע"ה, אבוא! ילד 

אבוא להשתתף  –שלומד בחיידר תורה, ואומר דברי תורה 
ונדהם אלי הוא לא בא, הגביר ראה, שמע  בשמחתו!

הוא מיהר לספר לחבריו מה שהרב . ולשלעפער הזה כן
'עולל' לו: מילא אם הרב לא היה הולך בכלל לבר מצוה 
ניחא, אבל אליו כן ואלי לא, רק מכיוון שבנו לומד בחיידר, 

הוא החליט  דבר כזה לא מתקבל על הדעת, אמר. –ובני לא 
רבה בעיר, פנה לבעל בהיותו גביר בעל השפעה  לנקום ברב!

האכסניה בה התגורר הרב, והורה לו באופן חד משמעי 
להוציא את הרב מביתו. במקביל הוציא הודעה לכל בעלי 

בעל  הבתים שבעיר, לבל יהינו להשכיר את דירותיהם לרב!
האכסניה נאלץ בעל כרחו, להודיע לרב על הצורך לפנות את 

"אני מבין  האכסניה. הרב הבין למצוקתו והרגיע אותו:
אותך, אתה חייב לשמוע בקולו של הגביר. אם לא תשמע 
לדבריו עלול אתה למצוא את עצמך ללא פרנסה, ללא פת 

הרב ניסה למצוא מקום מגורים אחר, ומשנתקל שוב  לחם.
והנה מושל העיר, , ושוב בסירוב, הבין את שעולל לו הגביר

גוי מבטן ומלידה, שהעריך מאד את הרב, שמע את כל 
סיפור ואמר לרב: "אני אתן לך דירה מפוארת חינם אין ה

אך ה'בית הלוי' חשש , כסף, ובלבד שתישאר עמנו בעירנו
בצורה שכזאת  שמא יהיה בזה חילול השם ועזב את העיר.

קיים ה'בית הלוי' את הולא תחניפו. הוא לא נרתע להשמיע 
את דעתו הברורה, דעת תורה, באזניו של הגביר, ואף אם 

 מתוך יחי ראובן.  היה כרוך באיבוד מקום המגורים.הדבר י
כאשר השתוללה שריפה גדולה  סיפר רבי אלחנן וסרמן

בעיירה ראדין, ובתי העץ הדלים של תושביה לא עמדו 
לאחר שהצליחו  .ברובם מול האש שאכלה בהם ללא רחם

השריפה הנוראה התגלה החורבן הגדול,  להשתלט על
ודים של ראדין נשארו כשאר רבים רבים מתושביה היה

ללא קורת גג לראשם להם ולטפם. כמובן שהתארגנו מיד 
גם ה'חפץ חיים'  .לבוא לעזרת התושבים, כל אחד ביכולותיו

נרתם בכל כוחו לעזרת התושבים, והתיישב לכתוב מכתבים 
של קריאת קודש לאחינו היהודים לבוא לעזרת תושבי 

ירים ראדין שנשארו ללא קורת גג לראשם. אחד הגב
הגדולים שהיה בעל השפעה גדולה, ורצה ה'חפץ חיים' גם 
לכתוב לו מכתב שיעזור ואף ירתום את ידידיו למצווה 

התיישב ה'חפץ חיים' לכתוב את המכתב לאותו  .חשובה זו
גביר גדול ובעל השפעה, ורק התחיל לכתוב את שמו ונעצר, 
הוא היה צריך לכתוב לו תואר של כבוד ולא ידע להשית 

ות בנפשו, איך לצמצם בתואר שלא תהיה בו תיבה אחת עצ
ישב  .מיותרת שלא לצורך, וח"ו יהיה כאן חנופה לרשע

ה'חפץ חיים' כמה ימים רק על השורה הראשונה במכתב, 
עד אשר החליט איך לכתוב את התואר לאותו גביר. ומספר 
רבי אלחנן, שאף אחר שנשלח המכתב ישב ה'חפץ חיים' 

לא נזהר כראוי וכתב איזו מילה שלא ודאג והצטער שמא 
נצרכת שיש בה חנופה. עוד סיפר רבי אלחנן על פחדו 
וזהירותו של הח"ח מאיסור חנופה לרשעים, שסיפר לו 
ה'חפץ חיים' בהתלהבות גדולה שהוא היה נוכח פעם 
באסיפה בווילנה ובאסיפה השתתפו כל הגדולים, גם רבי 

ם': והקשיתי ישראל סלנטר נכח שם, וסיפר ה'חפץ חיי
קושיה ולא ידעו איך להשיבני! הקשיתי, נניח שאין זה 
בכוחנו ואין זו הדרך עתה לערוך מלחמה ברשעים, אך מנין 
לקחנו היתר לחלוק להם כבוד?. וסיים ר' אלחנן, שהמעשה 

 הזה סיפר לי הח"ח בהתפעלות גדולה.
בשעה שנפוליון הלך וכבש את רוסיה, מבריסק ש סיפר הרב

שכבש היו הפריצים באותו האיזור יוצאים בכל מקום 
לקראתו ועושים לו מסיבה ודורשים בה דרשות לכבודו, 
וכמובן שדרשות אלו היו מלאות חנופה ושקר. באחד 
המקומות שכבש ועשו ג"כ מסיבה לכבודו ונשאו דרשות 
מלאות חנופה ונשאו בשבחו, מאס נפוליון )שהיה בו מקצת 

ריהם, ושאל אותם האם אמת( בגודל השקר והחנופה שבדב
יש במסיבה איזה רב יהודי, והגויים הללו כששמעו שאלת 
נפוליון רגזו, וכי מה צריך המלך ליהודים, וענו לו שלא 
הזמינו למסיבה הזו שום רב יהודי. שאלם המלך וזאת 
למה, ענו לו משום שהרבנים הללו בטלנים הם ואינם 

וד המלך יודעים כלום במילי דעלמא, ולא יאות הוא לכב
להזמין רב יהודי לקבלת הפנים הזו, וגם אין בכל האזור רב 
יהודי, רק במרחק רב מכאן יש איזה רב זקן ובטלן שאינו 
חכם כלל ועיקר, ואך לבושה יהיה להביאו במסיבה. אמנם 
נפוליון פקד עליהם להביאו מיד למסיבה שם, ומיד נסעו 

מלחמה קבוצה של אנשי צבא להביא את הרב. היתה זו עת 
וכמובן כשבאו באישון לילה ודרשו שהרב יבוא עמם נפלה 
על כולם אימה ופחד, אבל לא היתה לו שום ברירה והוא 
נטל עמו הטלית ותפילין והלך עמם. בהגיעם אל המסיבה 
אמר לו נפוליון כי ישמח לשמוע גם ממנו איזה דרשה 

לכבודו. נענה הרב ועלה לבימה לדבר, וכך אמר: הנה אתה 
יון אף שודאי הינך אדם חכם ואיש מלחמה מלומד, נפול

אבל ניכר הדבר שהצלחותיך אינן בדרך הטבע לכבוש 
ולהצליח כ"כ במלחמות, אלא שיש כח נסתר ממעל שמביא 
לך הניצחונות, ועל כרחך שיש כאן סיבה לכל האירועים 
הללו. ואני אומר לך שהסיבה היא משום שיש בארצות 

דים מעונים ועשוקים תחת הללו שאתה כובש רבבות יהו
ידי הרודים בהם, ורובצים תחת הגזירות אשר מטילים 
עליהם חדשים לבקרים עד אשר כשל כוחם לסבול, 
והביאוך ממעל עד הלום למען תדע בחכמתך הגדולה 
ובחסדיך הטובים איך להקל סבלם ולבטל מעליהם 
הגזירות הקשות, וזו הסיבה להצלחותיך לצורך מטרה זו, 

קש ממך ממעל לאור הצלחותיך. נפוליון נהנה וזה המבו
מאוד מדרשה זו, שלא היתה שקר וחנופה ככל הפריצים, 
אלא מלאה דברי חכמה וטעם. הרב הזה היה אביו של 

נסע לגייס  רבי שרגא פייבל מנדלוביץ המהרי"ל דיסקין.
תמיכה לישיבתו מתלמידו לשעבר שפרש בנתיים מדרך 

וקיווה הרב מנלדוביץ היהדות. האיש היה עשיר גדול 
שיסכים לתמוך במקום שלמד בו בילדותו. העשיר קיבל את 
פני רבו בסבר פנים יפות וציפה לדברי ברכה ושבח חמים 
למרות חטאיו כי הרי רבו נזקק לו. לתדהמתו שומע הוא 
מרבו דברי תוכחה נוקבים והבעת צער על שהעמיד תלמיד 

רבו שאינו  כמותו. העשיר הנדהם התרשם מטוהר ליבו של
נושא פנים בעבור בצע כסף והגיש לרבו תרומה כספית 

  גדולה במיוחד.
לחוץ לארץ להתרים עבור  כשנסע פעם רבי יהודה צדקה

בניית ישיבת 'פורת יוסף', הוזמן לדרוש באחת הקהילות 
החשובות שחבריה נמנו עם התורמים החשובים לישיבה 

רר לו שחלק מימים רבים. ויהי בבואו אל בית הכנסת, התב
מהציבור אשר התאסף אינו מקפיד כראוי לשמור תורה 
ומצוות, אבל מכיוון שנענים בעין יפה למגביות ומפזרים 
כסף רב לצדקה, הרשה לעצמו הרב שנאם לפני רבי יהודה 
צדקה להרעיף עליהם ברכות ודברי חנופה בלי מעצור. מיד 

כי אחריו קם רבי יהודה ושאג מנהמת ליבו הקרוע לגזרים 
למשמע דברי רב זה חייבים בקריעה, בדיוק כמו בעת 
ששומעים דברי חירוף וגידוף, רחמנא ליצלן, באשר מדבריו 
עולה כאילו בזכות הכסף שיתרמו לצדקה ימחל להם 
הקדוש ברוך הוא על כל החטאים והעוונות, ואינו כן. 
בהמשך דרש לפניהם באריכות רבה ובדבריו פרט עד כמה 

ד גיסא, ועד כמה בוכה ליבו עליהם מקנא הוא בהם מח
מאידך גיסא. מקנא אני בכם, הכריז בהתרגשות, שזכיתם 
להחזיק בעץ החיים היא תורתינו הקדושה ולתמוך 
בעוסקיה העמלים בה בתוככי ירושלים. אבל ליבי בוכה 
עליכם, המשיך בתוכחה מגולה, אנשים בעלי לב חם 

וי, נכשלים הנכשלים באיסורי דאורייתא חמורים. אוי ואב
בחילול שבת קודש, ששקולה כנגד כל התורה, נכשלים 
במאכלות אסורות, נכשלים בטהרת המשפחה, היש מכאוב 
כמכאובי? כאן שינה את נעימת דיבורו והוסיף בתקיפות 
ובגערה: ראו רבותי, הזהרתיכם, כל האומר הקדוש ברוך 
הוא ותרן יוותרו חייו, ואל תבואו אלי אחר כך בטענות. כל 
מי שסבור כי המעות שינדוב לישיבה ישמשו לו כפרה על 
חטאיו הגדולים או הקטנים טעות גדולה היא בידו. 
בבקשה, אחים אהובים, אל תתנו לי כספים, תנו שמירת 
שבת, תנו כשרות, תנו טהרת המשפחה. אמרו: מעולם לא 
התרחש בקהל ההוא מעמד כזה של קידוש השם, הציבור 

כדי דמעות, האנשים הכפילו ושילשו יצא מכליו והתרגש עד 
את נדבותיהם לישיבת פורת יוסף פי כמה. ועיקר העיקרים, 
בגמר הדרשה נדחקו ובאו אליו רבים מתוך הקהל לבקש 

 עצות ותיקונים האיך יעזבו דרכם וייטיבו מעשיהם.
שתרם שני מיליון דולר לארגון פלוני. ביום מן  מעשה בגביר

ו, ורבני הארגון, אשר ביקשו הימים ערך הגביר חתונה לבנ
לכבדו, כתבו לו מכתב הוקרה וברכה. אחד מהם אף העלה 
רעיון לצרף לחתימותיהם של הרבנים גם את חתימתו של 
הרב שטינמן, ונציגי הארגון באו לבקשו שיעשה זאת. הרב 
שטינמן עבר על המכתב וכשהגיע למילים וכידוע, מי שדואג 

ילדים שלו. בשלב זה לילדים של הקב"ה, הקב"ה דואג ל
שאלוהו  .עצר את הכתיבה והעיר: משפט כזה איני כותב

למה? ענה הרב שטינמן זהו משפט של חנופה, שאלוהו הלא 
מדובר ביהודי הנותן שני מיליון דולר, ולכתוב עליו שהוא 
דואג לילדים של הקב"ה זה שקר וחנופה? ראה הרב 

מדברים שטינמן שאינם יורדים לסוף דעתו והסביר: כמה 
שיהודי זה הרוויח השנה? שבעים מיליון דולר השיבו, מה 

מיליון דולר? שאל והמשיך: הוא תרם  70עושה אדם עם 
שני מיליון לארגון פלוני, חצי מיליון לישיבה פלונית, ועוד 
רבע מיליון למוסד פלוני. בסך הכל הגיעו תרומותיו לסכום 

מיליון  67דיין גדול של שלושה מיליון. יפה, אבל נשארו לו ע
דולר. מה הוא אמור לעשות בהם?! לאדם רגיל באמת אין 
מה לעשות עם סכום כזה, אבל לילדים של הקב"ה יש הרבה 

מיליון דולר,  67דברים טובים שהיו יכולים להיעשות ב־ 
אילו היה אותו גביר משאיר אצלו שלושה מיליון ונותן 

כתוב עליו לילדים של הקב"ה את כל השאר, יכולים היינו ל
שהוא 'דואג לילדים של הקב"ה' אך כל עוד עשה ההיפך, 

 אין הדברים הללו אלא חנופה ושקר.
היה מפורסם כאחד שלא מחניף מעולם רבי חיים קניבסקי 

לאיש ופעמים רבות כשהיו אומרים לפניו על יהודי פלוני 
שהוא אדם חשוב היה רגיל על לשונו כל יהודי הוא חשוב, 

לפניו גבירים גדולים והיו שואלים אותו מה וכשהיו מגיעים 
הוא רוצה שיעשו בשבילו היה אומר אני רוצה שתשבו 
ותלמדו. בפעם הראשונה שהגיע לפניו ראש הממשלה 
לשעבר ב.נ. היה זה בשנת תשנ''ו אני הייתי נוכח ורבי חיים 



סיבב את הראש ולא הביט בפניו כלל באומרו אסור 
ה כשהיה כבר במעמד להסתכל בפני רשע. בפעם השניי

ראה''מ הוא כבר הסתכל עליו כי יש לזה גדר אחר שלמרות 
שהוא רשע אך צריך שיעשה טוב ליהודים. הרבנית א''ח 
ע''ה היתה מספרת שפעם אחת חזרה אחת מהבנות שלו 
מבית הספר, עם פתק מהמורה בו היא כתבה: היות והילדה 

מצטיינת בכל הלימודים אבל היא שקטה ולא מספיק 
הרבנית סיפרה  ?מתערבת, איך לתת לה ציונים בתעודה

שהיא לא יודעת מה קרה פתאום, כשראה את הפתק, לקח 
פיסת נייר שהיתה לידו וכתב: נא לתת לבתי את הציונים 
שמגיע לה ולא להחניף לה כלל וכלל. הוא קיפל את הפתק 
ואמר לבתו להכניס לכיס ולא להוציא את הפתק עד שתביא 

הרבנית אמרה שהרגישה הרגשה לא טובה,  .אותו למורה
מכיוון שהרב רשם את הדברים בלא הקדמה לכבוד המורה 
וכו' כפי שהיא הייתה רושמת. בהזדמנות הראשונה שפגשה 
את המורה, ניגשה אליה הרבנית להתנצל על הפתק. אמרה 
לה המורה: הפתק שקיבלתי והכי נהניתי ממנו, היה הפתק 

 יש בו.הזה שראיתי כמה מידת אמת 

 ידיעות חשובות, וכן דברים מגדולי ישראל, ערוך בדרך של שו''ת
איזה דבר עושה נחת רוח גדולה להקב''ה?  שאלה:

שמשתתפים בצערו. הקב''ה יושב כל לילה  תשובה:
שבעוונותיהם ושואג כארי כמה פעמים אוי להם לבנים 

החרבתי את היכלי והגליתים לבין האומות. הקב''ה 
נאלץ להגלותינו ומצפה להשיבנו אליו. נדמיין לעצמינו 
אבא שנאלץ להיפרד מהילדים שלו לתקופה של שנה 
כמה געגועים וצער יש לו שהוא לא קרוב אליהם. והנה 
תקנו חז''ל ימים מיוחדים בהם ראוי להתעורר 

, וזה בימים אלו שאנו נמצאים ולהתאבל על החורבן
בהם, ויש הרבה דרכים והעיקר זה לשבת לחשוב כמה 
אבינו המיטב אתנו נמצא בצער ולהתאמץ בשבילו 
וכמובן בשביל הגאולה שלנו. להתפלל ע''ז, להרבות 
אהבה ואחווה, לכווין בתפילה מה שצריך, וכמה הדבר 

בצערו. ועצם התפילה  שמשתתפים נחת רוחהזה עושה 
 קשה לגאולה עושה נח''ר לקב''ה. והב

 תשובה:איזה עלייה חשובה מאוד בשבוע זה?  שאלה:
בספר 'לקט יושר' לתלמיד התרומת הדשן כתב בשם 
התרומה''ד שטוב לקנות סיום במדבר כי איכא למ''ד 
 שהעלייה בסוף פרשת במדבר היא 'חתן תורה' האמיתי

ולא סוף דברים, כי יש כאן סיום התורה ודברים הוא רק 
 משנה תורה וחוזר על התורה. 

שאלה: מה קורה לפני ביאת המשיח? תשובה: כידוע 
טרם הגאולה הצרות והמצוקות גדלים מאוד וחבלי 
משיח מתרבים, ודוקא כשיש צרות כ''כ משונות צריך 
 לדעת ולזכור שזה הבשורה הגדולה שהמשיח עומד אחר

כותלינו ממש בפתח ואוטוטו נזכה לגאולה השלימה 
והמהירה, רק צריך להתעודד ולקוות ואז רואים את 

 האור.
בימים אלו שורר מתח גדול בין ישראל לרוסיה  שאלה:

בנוגע להתנהלות הרוסים כלפי יהודי רוסיה, ויש חשש 
שיהודים לא יוכלו לצאת מרוסיה כמו שהיה בעבר לפני 

במלחמת תשובה:  יוק היה אז?שלושים שנה. מה בד
העולם השנייה רוסיה, שהיתה אז "ברית המועצות", 
כבשה שטחים רבים וסיפחה אותם אליה. בשטחים אלו 
התגוררו יהודים רבים אשר השלטון הרוסי התנכל להם 
ושלטונם התאפיין ברדיפת ודיכוי הדת היהודית. 
יהודים רבים מסרו נפשם במאבק מתמיד מול השלטון 

ירת הזהות היהודית וקיום התורה והמצוות. אבל על שמ
השלטונות ניהלו נגדם רדיפות קשות. הם ניסו בכל דרך 
לרדוף את מוסדות הדת, הם סתמו מקוואות, נעלו בתי 
כנסת, ריגלו ועקבו אחר כל מוסדות הדת על מנת לאסור 
את היהודים שהפעילו את השירותים הדתיים. אלו 

נגזרו עליהם שנות גלות  שנתפסו בשמירת ערכי היהדות
רבות בסיביר עם עבודת פרך, והיו אף שהוצאו להורג. 
המצב החמיר כשעלה סטלין לשלטון אחרי מותו של לנין 
בשנת תרפ"ד והחל ברודנות קשה כלפי כל מתנגדיו. 
בתקופה ההיא הוטל מסך הברזל )איסור כניסה ויציאה( 
שהפך את ברית המועצות לכלא אחד גדול ומנע כל 

ט' טבת, ה'תשנ"ב, -פשרות לעזוב את המדינה. בא
התחוללה התמוטטות המשטר הקומוניסטי, שהביאה 
להתפרקות ברית המועצות למספר מדינות עצמאיות, 
ונפתחו שערי רוסיה. עם התפרקות המדינה הוסר מסך 
הברזל ולאט לאט הותרה יציאתם של יהודי רוסיה. כל 

התאפשר לנהל  ההגבלות שהיו על היהודים הוסרו, ומאז
חיי יהדות בגלוי. בשנים אלו החלו רבנים רבים מהארץ 
ומהעולם לנסוע לרוסיה לעשות פעילות גדולה להצלת 
חיי היהודים משמד רוחני. במקביל, מדינת ישראל 
ניצלה את ההזדמנות כדי להעלות לארץ גם גויים רבים, 
שרק הצהירו על יהדותם למרות שאינם יהודים, והם 

 ורבן שאנו סובלים ממנו עד היום רח''ל. גרמו כאן ח
בחור העולה לישיבה גדולה למה הוא צריך  שאלה:

לדעת שהמעבר מישיבה קטנה  תשובה:להתכונן. 
לגדולה הוא מעבר משמעותי, ויש פערים גדולים בין 
הישיבות ובאופן טבעי יש את הכלל שכל ההתחלות 
קשות, וזה לגטימי שיהיה לו קשה והוא יצטרך 

דד ואל לו ליפול ליאוש, אלא דאגה בלב איש להתמו
ישיחנה וכדאי שישתף מישהו בקשייו, מישהו שינסך בו 

 בטחון ואמון וכך הוא יפרח כשושנה.
רבי שמשון אוסטרופולי נרצח בג' אב לפני  קרוב ל  שאלה:

רבי שמשון היה ידוע כאחד  תשובה:שנה איך נרצח?  400 –
לי המקובלים שבכל הדורות והתפרסם שהיה לומד עם מגדו

המגיד. רבי שמשון חיבר אגרת הנחשבת כבעלת סגולה 
בייחוד בערב פסח ולפי המסורת מי שקורא אותה מובטחת 
לו שמירה מפורענויות לכל השנה. כשלוש וחצי שנים לפני 
גזירות ת"ח ות"ט, רבי שמשון זכה לגלוי מהמגיד שהתגלה 

על הגזירות הממשמשות לבוא, והכינו לכך. לו, שהודיע לו 
רבי שמשון עורר בעקבות כך את הסובבים אותו לשוב 
בתשובה, אך תשובתם לא הועילה לבטל את גזר הדין. 
ובחודש אב ה'ת"ח, בהתקרב הפורעים, אסף רבי שמשון 

את בני עירו לבית הכנסת ועסק עמם בתפילה, עד שנהרגו 
 על ידי הפורעים. 

ר הכי טבעי והכי יעיל לשחרר לחצים מה הדב שאלה:
הליכה של מינימום  תשובה:מהראש, ולהרפות את הנפש? 

 חצי שעה ברצף, ואם זה בחוף הים זה הרבה יותר יעיל. 

מה הדבר הכי חשוב ללמוד בבין הזמנים  שאלה:
לחזור על  תשובה:ובזמנים שאין סדרים רגילים? 

בזה הנלמד בזמן, כי ללימוד ללא חזרה כמעט ואין 
 תועלת.
איזה מצוה היא סגולה גדולה ורבה, והיא מאוד  שאלה:
לאכול מלווה מלכה במוצאי שבתות הקיץ.  תשובה:קשה? 

כידוע יש חיוב גמור ע''פ הלכה לערוך סעודת מלווה מלכה. 
ומובא בחז''ל שהיא שמירה גדולה והצלחה בכל הימים ואף 
יש עצם הניזונת רק מסעודת מלווה מלכה והיא עצם 
שנשארת גם אחרי המיתה והאוכל מלווה מלכה היא 
המחיה את האדם לתחית המתים. סעודת מלווה מלכה 
היא סגולה ליראת שמים, פרנסה בשפע ובכבוד, רפואה, 
לידה קלה, ולכל שאר הישועות, ועיקר מצוותה היא בפת, 
ויש הנוהגים בפת חמה אך מועיל גם כוס שתיה חמה בשביל 

 מלוגמה )רפואה(.  לקיים חמין מוצאי שבת
על מה ראוי להקפיד ביום שיש לאדם יארצייט של  שאלה:
יום שיש לאדם יארצייט מזלו רע באותו  תשובה:קרוב? 

יום ולא יעשה בו עסקים, אלא ילמד משניות יאמר תהילים 
 ויתפלל הרבה.

מהו הצינור להורדת השפע אלינו משמים?  שאלה:
באופן כזה  תפילה. אבל תפילה צריכה להיות תשובה:

שבטוח בזה שרק ה' יכול לסייע לנו וצריך שתהיה תפילה 
בלי חסרון, והיינו שסומך רק על תפילתו, ולא על כל מיני 
דברים חיצוניים ושונים. ויש להוסיף שתפילה ובקשה 
בענייני החיים לא תמיד נענית כי לא תמיד זה טוב לנו 

ר ממה והקב''ה יודע מה טוב לנו כי הוא אוהב אותנו יות
שאנחנו אוהבים את עצמנו, ואמנם רוב המקרים הצרות 
והטרדות שיש לנו הם בשביל שנרבה בתפילה שתמיד 
נענית אבל צריך גם להתפלל שנבקש רק דברים שטובים 
לנו. וזה הכל בענייני העולם, אבל בעניינים רוחניים יש 
להתעקש בתפילה כי זה וודאי טוב לנו להצליח בתורה 

נינו ובזה וודאי שנענה בתפילות. ואל לנו ויר''ש אנו וב
 לחשוש כשלא נענים כי גם קרבת אלוקים הוא דבר ענק.

מהיכן מגיע השוקולד שאנחנו אוכלים?  שאלה:
שוקולד מיוצר מפולים הגדלים על עצי קקאו  תשובה:

שנה. במאתים  450שלמעשה התגלה בעולם רק לפני 
גדולים השנים הראשונות היה זה מוצר שרק עשירים 

שנה זה התפשט יותר  200יכלו ליהנות מזה, אך לפני 
בעולם והמוצר התחיל להיות שווה לכל נפש. שוקולד 

 שנים.  130-ממש יוצר בשנים מאוחרות יותר לפני כ
סחוס  תשובה:מה הגורם המרכזי לשחיקת סחוס?  שאלה:

זה דבר שמפסיק לגדול קצת אחרי גיל שלושים, וכשמגיע 
לגיל זה עליו לשמור על הסחוס שלו, ומלבד תזונה בריאה, 
צריך להשתדל מגיל זה לא לרדת הרבה במדרגות במהירות 
ולא לרוץ מידי מהר, לא לקפוץ, וכן לא לסחוב משאות 
כבדים מידי, כי יכולה להיגרם לו שחיקת הסחוס ולא יוכל 
ללכת ועוד צרות שבאות מזה. וע''ע בספר חיים בריאים 

 כהלכה לרב אסחייק.
מה יעשה כל אדם בביתו בשביל להקל על בן הזוג  שאלה:

שעובד קשה אם זה בארגון וניהול הבית, אם זה בכולל, אם 
כשנותנים הערכה מרובה על המעשים  תשובה:זה בעבודה? 

עליו אלא  שהבן זוג עושה משקיע ועובד, זה לא רק מקל
דוחף אותו לעבוד עוד ועוד בלי גבול ומידה. רק צריך כל יום 

 להחמיא ולתת הערכה לא לדלג שום יום מזה.
איך מונעים נדנודים וסחיטה של הילד שרוצה  שאלה:

כשילד יראה  תשובה:לנסוע לשם ולשם, וכולם שם וכו'? 
שמתחשבים בו הכל יסתדר, ונסביר הדברים: ילד מבקש 

ול שאין באפשרותינו להרשות לו את זה, נשב לנסוע לטי
נשמע מה הוא רוצה נגיד מה האפשרויות ויחליטו ביחד, יש 
רצוי ויש מצוי וההתחשבות והשמיעה זה יותר מכל 

 הטיולים.
כיצד להתייחס לילד מתבגר שיש לו בקשות  שאלה:

כיוון שהוא רוצה תשובה: ורצונות שונות ומשונות? 
יקשיבו לרצונות ולצרכים שלו, לכן ומעוניין שישמעו אותו ו

תמיד צריך להתייחס לזה, לומר לו נחשוב, אתה מדבר 
לעניין וכדו'. למרות שאנו יודעים היטב שלפעמים בקשתו 
היא דבר המנוגד לכל הכללים ולפעמים גם להלכה. ורק 
עי''ז אפשר להגיע למצב שהילד יהיה יותר ממושמע ומקבל, 

בקשותיו וצרכיו שום דבר אבל אם מזלזלים ברצונותיו, 
 טוב לא יכול לצמוח מזה, והוא רק ימרוד בתשובות שלנו. 

שוכר הדליק את הבוילר ויצא  שאלה בחושן משפט:
מהדירה, לאחר כמה ימים התפוצץ הבוילר והדוד נשרף 

בפשטות  תשובה:האם חייב השוכר לשלם את הנזקים? 
תב הוא נחשב לאדם המזיק ובפתחי תשובה )שעח סק''א( כ

בשם החות יאיר לגבי אורח שהשאיר נר דולק ונשרפה 

הדירה שנחשב לאדם המזיק. אמנם כאן יש לדון דבבוילר 
רגיל יש טרמוסטט שאמור לעצור את ההתחממות וכאן 
הבוילר היה לא תקין ואולי יהיה פטור, וכ''א נראה לחייב 
כי האנשים לא סומכים על הטרמוסטט ורואים שלמרות 

 בה פעמים מתפוצץ הדוד. שיש טרמוסטט הר
יש להימנע מלקרוא מדור זה בשבת: רעיונות שנשלחו לי 

מה יעשו אלו שסובלים מפצעי בגרות ועודף א.  להשבוע.
הפתרון הוא לסחוט חצי תשובה:  שומן ובעיות בעיכול?

לימון, ולשתות את זה על הבוקר על קיבה ריקה עם כוס 
לגבי כתמים  ב.זה מנקה את הגוף מרעלים.  מים פושרים.

צהובים בבגדי תינוקות וכן כתמים מפירות, השמש מאוד 
עוזרת להעלמת הכתמים הללו. פשוט לתלות בשמש עד 

מומלץ גם לכתמים על בגדים לבנים מאיכסון  שהכתם נעלם
ממושך וכן לכתמים מטיטול וליעילות גדולה יותר עדיף 

 עצות לשפשף קודם עם מיץ לימון וסבון כלים מומלץ פיירי.
סנט מוריץ מסיר  -להורדת כתמי פליטות מבגדי תינוקות

 -שומנים של סנו, להשרות קצת ואז לכבס. שאר הכתמים
להשרות במים לילה או יותר ואז רוב הכתמים כבר יורדים, 

להשפריץ סנט מוריץ + אוקסיג'ן. מוריד את כל  -ומה שלא
זיעה מרובה בידים. יש ניתוח לא מסובך  ג. הכתמים!!!

מומן ע''י קופ''ח שמעביר את הזיעה למקום אחר בגוף המ
והיד ממש חלקה. ולמקרים פחות קשים יש איזה רולר כזה 
בשם אנידרול פורטה בכל בית מרקחת או סופר פארם לא 
צריך מרשם. שמים בלילה ובבוקר הכל יבש. הוא עוזר 

 ד.למקרים קלים אבל למקרים קשים הוא לא כ''כ עוזר. 
אפ מבגד. תוספת על מה שהבאנו שבוע עצה להורדת מיק

שעבר. לשים על הכתם סבון כלים פיירי למשך מספר דקות, 
לשפשף עם מברשת ומים, לשטוף, לשים שוב סבון כלים 

רעיון יפה ומעסיק את הילדים  ה.פיירי ולכבס במכונה... 
גר' קמח  500מאוד פשוט קל ונעים מכינים חול קינטי 

מרכך פינוק ) כן ... דוקא  בקבוק 3/4תפו"א ומוסיפים כ
פינוק( מערבבים יחד. אפשר להוסיף צבע מאכל שיהיה 

מרשם  ו.צבעוני ויפה העיקר שלא ילכלך את הבגדים. 
להכנת תרכיז )פטל( בזול לאור העלאת המחירים. הובא 
במרווה לצמא, ומנסיון זה ממש מוצלח בקבוק של ליטר 

 1לימון. וחצי שתיה מתוקה, לבחירה. כפית גדושה מלח 
ק"ג סוכר להרתיח על האש תוך ערבוב הסוכר )שלא ישרף( 

לטיפול בפיסורה  ז.להוריד ולקרר, לברך ולשתות בהנאה... 
יש תרסיס בשם אלו פירסט שמרגיע מאוד את הכאב 
ובנוסף יש משחת פרופוליס של חברת פוראוור  שממש 

בקשר  ח.. 0504164831מצילה אלפים!! ניתן להשיג בטל 
של סגירת דלת המקרר, ברוב המקררים רגלי  לפתרון

המקרר הם בעצם ברגים מתכווננים, ]ע"פ רוב הם מכוסים 
בפלסטיק וכדו' ליופי[ ואפשר איתם להגביה ולהנמיך את 
המקרר, וכדי שהדלת תיסגר לבד אפשר לכוון את הרגל 

לגבי קילופים בכף  ט.הסמוכה לצירים שתהיה יותר גבוהה. 
א 'אונדציל' נמכר בכל בית מרקחת הרגל יש תכשיר שנקר

גם ללא מרשם. יש באבקה ויש במשחה, האבקה יותר 
מומלצת מבחינת נוחות שמים בבוקר קצת בנעל וזה עוזר 

עצה  י.פלאים. אגב זה מועיל מאוד גם לריחות מהנעליים. 
ששמעתי ממהנדס מחשבים בכיר: אם רוצים לעשות את 

שולחן העבודה  המחשב מהיר יותר יש לפנות לחלוטין את
ואח"כ ליצור  Cמתיקיות וכדו'. יש להעתיק הכל לכונן 

קיצורי דרך לכל התיקיות שרוצים, ושעל שולחן העבודה 
לידיעת  יא.יהיו רק קיצורי דרך  לכל תיקייה במחשב. 

ציבור המשתמשים בתחבורה הציבורית: החל מיום שני ד' 
( מתבטלת ההנחה שהייתה ברכישת 1.8.22אב )-במנחם

אחוז. ולדוגמא:  25ערך צבור' לבעלי פרופיל רגיל בסך '
קו -, ייטען לכרטיס הרב200₪בטעינה של ערך צבור במחיר 

כפי המקובל עד לתאריך זה. מי  250₪ערך צבור ולא  200₪
ירוויח את ההנחה הנ"ל  1.8.22-שיטעין את הכרטיס לפני ה

גם לאחר תאריך זה, עד למימוש כל הסכום שנצבר 
ומלץ להזדרז ולהטעין את הכרטיס בסכום בכרטיס. מ

 שקל.  999האפשרי של 
בקשות שנשלחו  התורה חסה על ממונם של ישראל,

למדור, מי שיש בידו לסייע או למי  שיש איזה רעיון יש 
אנחנו מחפשים  א.לשלוח למייל שבסוף העלון תודה רבה: 

מה  ב.מעטים טושים וכדו'. עצה לניקוי חולצות ילדים 
אשמח  ג.אפשר לעשות מתי שמקבלים עקיצה של מדוזה. 

לדעת האם ישנו קרם פנים או חומר להכנה ביתית שמסייע 
לעור הפנים ומטפל באדמומיות ופיגמנטציה וכן עוזר 

נשמח לקבל  ד.משהו זול...  -לקילופים בפנים ומונע קמטים
ור מבד עצה איך אפשר להוריד קשקוש של עט שח

אם אפשר בבקשה לבקש את עזרת  ה.פוליאסטר צהוב. 
הציבור לרעיונות לתעסוקה ולסדר יום בימי בין הזמנים 

כיצד ניתן לחסוך בעליית המחירים ברב קו.  ו.לילדים ??? 
האם יש למישהו עצה לגבי קילופי עור בכפות הידיים  ז.

ובאצבעות שמופיעות מפעם לפעם כבר כמה שנים וניסינו 
ה משחות ולא עזר. תודה מראש ושוב תודה על הגיליון כמ

מעוניין מאוד  ח.שכל המשפחה מקטן לגדול נהנים ממנו. 
לדעת על תרופה טבעית בדוקה ומנוסה המועילה למצבי 

נדבק לי סילקון  ט. לחץ או חרדות ועוזרת לרוגע נפשי.
.ה השחורה וגם נספג בתוכה]משובח מאוד...[ על החליפ



 חידות

ב.  בני ישראל נצטוו לתת ללווים מנחלת? אחוזתם.חידות שינון הפרשה: א. 
ד. רוצה לנקום על רצח קרובו? גואל הדם. ג.  מקום מחנית בני ישראל? בני יעקן.

. איך כתוב ו קבורת אהרון? הר ההר.ה.  בנות צלפחד התחתנו עם בני? דודיהן.
המגרש ח.  מהיכן גבול ארץ ישראל? זפרונה.ז.  אף ה' בישראל. שה' כעס? ויחר

 בנות צלפחד כתב שנשאו ל? טוב בעיניהם.ט.  יהיה לבהמות לרכוש וכן ל? חיות.
מי במותו משחרר הרבה אנשים? כהן גדול במותו כ.  אבא של בקי? יגלי.י. 

ו ערים הלוויים קבלמ.  מקום מחניית ישראל? לבנה.ל.  משתחררים מערי מקלט.
איזה מדבר חנו ס.  מה חולק לשבטים בארץ ישראל? נחלות.נ.  וכן? מגרשיהם.

 שני נשיאים שלאביהם אותו השם מי זהב האבא? עמיהוד.ע.  בני ישראל? סין.
מזרחה? ק.  מקום חנית בני ישראל? צלמונה.צ.  נשיא מטה נפתלי פלטיאל.פ. 

באילים ת.  שמעון? שמואל. נשיא מטהש. מי בורח לערי מקלט? רוצח. ר.  קדמה.
  היו שבעים? תמרים.
 ג.חודש מחדשי השנה בפרשה?  ב.ארבע פרשות בפרשה?  א. חידות פרשת שבוע:

מחנה משותף לשלושים  ה.שניים משבעת המינים בפרשה?  ד.שני חגים בפרשה? 
מסעי )לג א( צו )לה  תשובות: א.פרה נדירה בפרשה?  ו.ושלושה פסוקים בפרשה? 

 ד.פסח )לג ג( סוכות )לג ה(.  ג.אדר )לד ד(.  ב.ב( משפטים )לו יג( בהר )לג כג(. 
קרני פרה. פעם יחידה  ו.ויסעו מ..  -מתחיל ב ה.תמרים )לג ט( רימון )לג יט(. 

 בתורה שיש את הטעם הזה.
ן אדם איך יתכב.  מה פירוש אכיל קקולי אקיקלי שכיב?חידות ידע תורני: א. 

האם אישה ד.  מה הפרוש 'נקמז'?ג.  שנה וראה את שאול המלך בהקיץ? 200לפני 
רבי ב.  פסחים קיד. האוכל ירק שוכב בחצר ביתו.תשובות:  גולה לעיר מקלט?

עירובין קב. הברזל ג.  שנים. 200שאול וואל היה מלך פולין ליום אחד וחי לפני 
ב. איתא אשה שגלתה לעיר מקלט בגיטין יד.  )בריח( בתחתית הדלת נקרא כך.

 בעלה חייב במזונותיה. 
איך יתכן שיהיו חייבים לאכול כולם בט' באב )אפי' חידות כלליות ולילדים: א. 

יעקב הוא הבן של דוקטור רוזנפלד אבל ד''ר ב.  אם חלילה לא נזכה לגאולה?(
בת  איך יכול להיות ילדה שהיאג.  רוזנפלד לא אבא שלו איך זה יכול להיות?

שמות של ד.  שנתיים וכולם אומרים עליה שהיא בת גיל יותר גדול בהרבה?
למחוננים: מה המשותף בין הוא והיא קצר וארוך ה.  ב? –ממתקים בכל הא 

מה המשותף לאב,  ז.מאכל שיש אותו מהחי ויש אותו מהצומח?  ו.שחור ולבן? 
שמה ג.  כי זה אמא שלו.. ב. ט' באב יוצא בשבתתשובות: א. ימים, ירחי לילה? 

פלה. ופתעה קינדר )ביצת הפתעה( הוריטוס. דליגל. גמבה. בפרופו. אד.   בת שבע.
שנושים. נרשמלו. מקקן. לפלי. כמבמבם. יופי. טמצוץ. חהבה ושלושת הדובים. ז

צום! גדליה  ה.ותית. תוקולד. שינגים. רליק. קיפס. צופסים. פוגי. עוכריה. ס
 תשעה.  ז.שניצל.  ו.בתמוז. ת"ב ויו"כ.  ואסתר. עשרה בטבת ויז

 חידון משמעויות מילים לפרשת מסעי: ז' משמעויות למילה רמה.
 -רמה "יצאו בני ישראל ביד רמה" תרגום: בריש גלי )במדבר לג ג(.  גלוי. -רמה 

"אף  תולעת. -ִרמה "סוס ורוכבו רמה בים" רש"י: השליך )שמות טו א(.  השליך
"קול ברמה נשמע"  שם עיר. -רמה ובן־אדם תולעה" )איוב כה ו( כי־אנוש רמה 

"גבעה רמה"  מקום גבוה. -רמה מלבי"ם: היא עיר בארץ בנימין )ירמיהו לא יד(. 
מעמד. רמה נמוכה, רמת חיים.  דרגה. -רמה מצודת ציון: גבוהה )יחזקאל ו יג(. 

 שיקר -ִרמה 

 חו עבור אלו שיש להם מזה תועלתהגיגים שנשל
גונב אבטיחים במטע, והוא אמר "לקחתי רק את אלו שהיו זרוקים על  תפסו ערבי

 הרצפה''.
מהבנים מעוניינים לקום מוקדם בבוקר בבין  80%במשפחה העלה כי  אצלינו סקר שנעשה

השיבו  20%אחוז מתוכם מאמינים שיש סיכוי סביר שיצליחו לקום.  26,7%-הזמנים ו
השיבו לא יודע. על השאלה האם ישנו את  42.8%בוודאות שלא יקומו מוקדם ועוד 

שיבו כי יש סיכוי טוב ה 90.6%תוכניותיהם במקרה שהמשפחה תתארח בצימר או במלון 
אמרו כי הסיכוי שיקדימו לקום גבוה יותר אם יסעו למלון  70.1%שיקדימו לקום, מתוכם 

מאשר אם יסעו לצימר. נתוני הסקר מראים שיפור משמעותי לעומת הסקר הקודם שבו 
שהאמינו כי יש סיכוי סביר שיצליחו לקום מוקדם בבין הזמנים, ובמקרה  21.6%היו רק 

במלון הסיכוי גבוה יותר שיקומו מוקדם רק בימות החול ולא בשבתות. לעומת  של שהייה
, אם 43.9%-ל 42.8%-זאת נרשמה גם עלייה קלה בקרב המשיבים שאמרו "לא יודע", מ

ומעלה לעומת יציבות יחסית בגילאים הצעירים  18כי השינוי התגלה בעיקר בקרב בני 
  50%יותר. טעות דגימה: 

 סנו מדוזות?ימציאו  מתי כבר
 בא לי להתפטר, אבל אין לי ממה. כל כך

 שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו תשעים ותשע פעמים. אינו דומה
שהמשגיח מוריד לקראת הקעמפ נראה לי שהצדיק הזה לא טעם טעם קעמפ  לפי ההנחיות

 מימיו.
רודף  והרגשתי כל הדרך כאילו שמישהו רודף אחרי. לאן שאני פונה הוא הלכתי ברחוב

אחרי. מאוד פחדתי להסתובב ולראות מי זה. בסוף תפסתי אומץ והסתובבתי ככה כאילו 
להסתכל אם מתקרב אוטובוס ותוך כדי ראיתי שאף בן אדם לא הולך אחרי ונרגעתי. גם 
בימים שאחרי זה היה אותו דבר, בהתחלה הרגשתי ממש בטוח שמישהו רודף אחרי ובסוף 

 . מאוד מוזר. כנראה שזה היה הכבוד.התברר שאף אחד לא הלך אחרי

אותי אם אני יודע איפה אפשר למצוא סעודת "טועמיה" מפנקת של מבחר  אחד שאל
 מעדני תשעת הימים?

 כשמחת הילד שהצליח להיכנס לטרמפולינה בלי להוריד נעליים. אין שמחה
מצטרף למפלגות השמאל שהזדרזו לפתוח את קמפיין הבחירות שלהם  איווט ליברמן

 ומודיע על הורדת מחיר הדלק.
 קוראת לגברים ולנשים שיזהרו ותיזהרנה מאבעבועות הקוף והקופה. שרת התחבורה

מבקש להודיע כי בשל עליית מחיר הלחם הוא נאלץ להעלות את מחיר הגפילטע  שף שרגא
 פיש.

 שהתגייר כקטן שנולד דמי, אז למה לא עושים לו תמונות ניו בורן? הרי גר
 הזמנים ממעטים בממעטים משמחה.בין משנכנס 

בדרך כלל הוא בעצמו לא  -כיפת בנט איך אפשר לדעת אם הוא דתי או לא?  אדם שלובש
 יודע.

 כיס חולצתו האם הוי מוקצה מחמת חיסרון כיס? מי שנקרע
 דקות פותח אותו. 5כמו מקרר. אתה יודע שאין בו כלום ובכ''ז כל  טלפון הוא

לכל מי שקורא את העלון למרות שנמצא לפעמים באוירה שונה מהעלון יה''ר  תודה מרובה
שיזכה לפרוח ולרבות כגרעיני רימון. אני רוצה להודות השבוע באופן מיוחד לידיד ה' וידיד 

ם בשביל כל בית ישראל האיש שמקיים את דברי רבי חיים מוולאז'ין שאדם בא לעול
לסייע לשני, בלי שום התחכמויות ובמאור פנים נדיר, לומד בהתמדה גדולה ובהבנה 

רבי ראובן נדירה, זכה וכל יוצ''ח מפארים את בתי המדרשות, גאון בענווה אהוב הבריות, 
שזכיתי שאני מבאי בתי המדרשות שבניו וחתניו יש להם שם נוכחות  קורלנסקי שליט''א

ודות למתמיד מברכפלד השקדן האדיר שב''ה מצליח בכל המבחנים לה אני רוצהמכובדת. 
נ"י שימשיך להצליח במבחנים. מאיר הרריוכל הישיבות רודפות אחריו ה''ה הבה"ח 

  

 היכן ניתן להשיג את העלון
 צמוד לכניסה לתלמוד תורה כתב סופר ניתן להשיג את העלון בבני ברק:

ובביהמ''ד . 23מצד שמאל של הכניסה, בקופסה בפינה בחצר ברחוב סוקולוב 
ובכולל 'מורשה ודעת' ,  9רחוב אבוחצירא  המרכזי מניין אברכים 'פרדס כץ'

בספריה בקומה ראשונה )חברון( בכניסה המערבית  )בית כנסת הגדול(
בקלסר ירוק. וכן בשאר המקומות ואצל המפיצים הקבועים ובראשם רבי 

שגם מי שכל כרמו נהיה עוללות חוץ מאשכול אחד, וגם ידידיה זר שליט''א 
מי שהתערבב אחד מהמעושרים בעדרו, וגם מי שנדר מנחה של עשרונים 
ושכח כמה נדר, וגם מי שנשברה לו חבית תרומה בגת העליונה ובגת התחתונה 
חולין טמאים ויש בידו להציל רביעית מהתרומה בטהרה , וגם מי שתקפו 

אין לקחת יותר  כהן, כולם יכולים לקבל אצלו את העלון בלי סלקציות כלל. 
במודיעין כמו''כ ניתן להשיג את העלון  מעלון אחד בשום מקום ללא אישור.

בכניסה לחנות ש.מ.ח.   7:37)לא כמות( החל מיום חמישי בערב בשעה  עילית
אצל רבי  ף הגלילכן ניתן להשיג בהר יונה נו. 49שרותי משרד רחוב רשב''י  –

שמחה שולמן שליט''א, שהשבוע נודע שהוא כל השנה מתאבל נורא על חורבן 
בישיבת מיר אצל האיש שמעולם לא החניף כן ניתן להשיג בירושלים הבית.  

לאיש רק במקום הצורך או במקום סכנה רבי דוד רוטשילד שליט''א. או אצל 
ש ואומרים עליו אשרי האיש בעל לב הזהב, שכולם אוהבים אותו אהבת נפ

יולדתו, הדמות של ישיבת מיר מרביץ תורה בדרכיו המופלאות ואחד מחשובי 
אצל האיש  בבית שמשהרבנים של ארגון בלב אחד רבי אבי פרידנר שליט''א. 

שבשבת האחרונה זכו באי הכותל המערבי והרובע היהודי לראותו מתהלך 
שליט''א בבית הכנסת אור בסמטאותיה ומתאבל על החורבן רבי נחום זכריש 

בנתיבות רמה ג'.  7חבקוק הנביא  -בישיבת מרן הגר"מ שטרנבוך וכן אליהו. 
בית הכנסת החיד"א רובע ג' רחוב יצחק הנשיא.  באשדוד:ב'בית בוכריס'. 

בירוחם בישיבת מאור התלמוד, אצל הבחור החשוב ישי רוט נ''י.  ברחובות
בבית הכנסת באופקים שליט''א. אצל הגאון המבקש רבי מיכאל גולדנברג 

בבית  באשדוד:בביהכ''נ שומרי אמונים מיום שישי.  בקרית גת זכרון אליהו.
כנסת החיד''א אצל גדול מזכי הרבים בדורנו רבי יצחק משענייה שליט''א 

אצל איש הרוצה מאוד להיות אדם גדול  ברכסיםבישיבת נר זרח. בעוצם 
אצל  ברעננהכולל נר ישראל גבעה ב.  ומצליח רבי יוסף המאירי שליט''א

 052-6903395 -טלפון 9/5משפחת זכאי המיוחדת והנפלאה רחוב נעמי שמר 
בבתי הכנסת בגני הדר: אוהל אברהם. שירת מרים. קהל  בפתח תקווה. 

חסידים. ויוצאי חברון, ע''י רבי יואל פינהדלר שליט''א. וכן בישיבת אור 
בהיכל בצפת: אצל הנ''ל: אשון לציון ברישראל וכן בישיבת עטרת שלמה 

ישיבת צפת ע''י האיש שניכר עליו בתמונות שהוא נותן את הדירה שלו בצפת 
שכונת הדר בבית  בחיפה בחינם לכל בין הזמנים רבי אברהם לויסון שליט''א.
אצל הגאון העצום הרב  הכנסת "החדש" של קהילת האברכים הצעירים"

ע''י הנער  3ת הכנסת מאקווא ירושלים : ביבקרית אתאבלחסן שליט''א. 
הצדיק מאוד חרוץ הכיתה נחמיה ברונשטיין נ''י. שהבר מצוה שלו מתקרב 
בצעדי ענק וכל קרית אתא וחיפה מחכים, וכן בבית הכנסת של הקהילה 

אצל האיש שהוא תופעה ברמת השרון . 5החרדית בקרית אתא רחוב כצנלסון 
הוא רוצה מעצמו רבי דניאל  נדירה בשאיפות הגבוהות ובידיעה מה

במנצ'סטר פוסטבסקי שליט''א בבית הכנסת מסורת אבות מידי יום רביעי. 
אצל האר''י הקדוש של הדור רבי שמואל א. הורביץ שליט''א מחשובי וצדיקי 

בקהילת שובה ישראל במקום  בארגנטינה:+. 447425793110אנגליה: 
 המיועד לעלונים. 

 . 03-6180383שר לטלפון:  לקבלת העלון בפקס יש להתק
נמצא ב'כל העלונים' בעיצוב בשם 'לבית התורני'. וכן העלון  כמו''כ העלון

 )מלבד ההערות שבסופו( מופיע ב'קובץ גליונות'.
ניתן להוריד את העלון בעמדות קול הלשון וכן את העלונים של כל ארבעת 

הדרכה: נכנסים לקול הלשון. מקישים על חיפוש רבנים.  השנים האחרונות.
לכתוב מערכת שבתי. מקישים על פתח תיקיה. מקישים על תיקיית הורדת 

 גליונות. מקישים על לבית התורני. ומורידים מה שרוצים.
 456alon@gmail.comכמו''כ ניתן להשיג במיל: 

 alon@gmail.comואח''כ  456יש לדייק במייל ולכתוב קודם 
רשת -. או ב'נדרים פלוס'0527633431לפנות :  להשתתפות בהוצאות העלון

(. זכות הרבים תלוי' במסייעים! עלון 2422עלון, )שלוחה -הכוללים פרדס כץ
 אגורות. 15בודד עולה לנו 

לקבלת העלון בכתב גדול יותר יש לפנות למייל 
 הנ''ל.


