
 כי תבוא תשפ''ב  פרשת                                                                                                                                                                                                                בס''ד 
 וארטים לפרשת השבוע

כו א. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא 
יש לעיין מדוע רק את הארץ ייחס למקריב מארצך. 

נקט בסתמא ולא פרי האדמה )מארצך( ואילו את פרי 
אדמתך? וי''ל, אומר רבי צדקה חוצין, ע''פ הרמב''ם 

פירות תלושים בביכורים ב יד. שכתב שהלוקח 
ולאחמ''כ קנה הקרקע הוא מביא ביכורים. וא''כ י''ל 
דזה כוונת הפסוק: ולקחת מראשית כל פרי האדמה אף 
שהיא לא שלו, ואם אח''כ קנה קרקע אז זה נחשב 

 לתביא מארצך ולכן צריך להביא ביכורים.
יש להקשות הרי כו ב. ולקחת מראשית כל פרי האדמה. 

העץ ומה טעם כתב פרי  רוב שבעת המינים הם פרי
האדמה? וי''ל, אומר הפרדס יוסף, שכשמניח את הגמי 
על הפירות )דין הנחת הגמי )חוט אדום( הוא מיד 
כשמבכר( הוא עדיין בוסר ואז מברכים עליו בורא פרי 

 האדמה.
יש להקשות מה כו ה. ארמי אובד אבי וירד מצרימה. 

'ל דהנה הקשר בין רמאות לבן לירידת בנ''י למצרים? וי'
כל ירידת בנ''י למצרים היא משום יוסף, ויוסף עצמו ירד 
למצרים משום שאחיו קנאו בו. ואם יוסף היה בכור לא 
היו מקנאים בו כי בכור נוטל פי שנים, ולולי רמאות לבן 
יוסף יכול היה להיות הבכור, כי יעקב היה נישא לרחל 
 בלבד. ובגלל רמאות לבן התגלגלה השנאה ליוסף וכו'.

מהר''י בירב. עוד י''ל, אומר השל''ה, שכוונת הפסוק 
ארמי שהוא לבן, הוא אובד אבי, תמיד הוא רצה לאבד 
את יעקב, והראיה לכך הוא וירד מצרימה כי לבן הוא 
בלעם )תרגום יונתן בלק כב ה( וירד למצרים ושם ייעץ 

 לפרעה להרוג את ישראל ולזרקם לים.
שעושה זה בהרמת קול.  אומר רש''יכו ה.  וענית ואמרת. 

וקשה ע''ז הא איתא בברכות לא. דהמגביה קולו 
בתפילה הרי הוא מקטני אמנה, כי הוא כאילו אומר 
שאין הקב''ה בוחן ליבות? כה''ק בחנוכת התורה. וי''ל 
דכל הטעם שאסור להגביה הקול משום שכשמגביה הרי 
הוא כאילו אומר שאין הקב''ה בוחן לבבות ומחשבות, 

ן הרי הוא אומר מפורש ארמי אובד אבי ופרש''י אבל כא
ביקש במחשבתו לעקור את הכל וחישב לו הקב''ה כאילו 
עשה וא''כ הוא אומר מפורש שהקב''ה קורא מחשבות 

 ולכך אין חשש שיאמר בקול.
מה  כו ה. וענית ואמרת וכו' ארמי.. וירד מצרימה. 

קשור ביכורים ליציאת מצרים? וי''ל שהקב''ה אמר 
רהם אבינו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום לאב

שנה וגו' ודור רביעי ישובו הנה. נמצא  400וענו אותם 
שתנאי נתינת הארץ לעם ישראל הוא רק אם נשתעבד 

שנה. וא''כ קשה איך מביאים ביכורים, הרי הארץ  400
שנים,  210לא שייכת לנו, כי השעבוד במצרים היה רק 

ה שלו אינו מביא ביכורים, כי והדין הוא שבקרקע שאינ
לא יכול לומר האדמה אשר נתת לנו. וידוע מה 
שמתרצים חז''ל, א. שריבוי הנפשות שהיו במצרים זה 

שנה.  400. ועוד שקושי השיעבוד היה כמו 400-השלים ל
וירד מצרימה ויהי שם לגוי גדול וזה כוונת הפסוק: 

בודה קשה ויתנו עלינו עדהיינו ריבוי נפשות,  – עצום ורב
והיינו קושי השעבוד. ולכך שפיר מגיעה לנו  – ויענונו

 הארץ. 
כו ט. ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת. 
אומר רש''י ויבאנו אל המקום הוא בית המקדש. ויתן 
לנו כמשמעו. ויש להקשות דא''כ הרי קודם הביא אותנו 

אנו אל לארץ ורק אח''כ הביא לנו את ביהמ''ק והל''ל ויב
הארץ, ויתן לנו את המקום הזה? ועו''ק מה הוסיף רש''י 
כמשמעו. וי''ל ע''פ תרגום יונתן שמות יט ד עה''פ ואשא 
אתכם על כנפי נשרים, שבליל טו בניסן קודם שיצאו 
ממצרים נשא אותם הקב''ה למקום המקדש להקריב 
את פסחיהם. וזה מה שכתוב ויבאנו אל המקום הזה 

שנות  40ים, ויתן לנו את הארץ אחרי כבר ביציאת מצר
מדבר. ולפי''ז כוונת רש"י שה'ויתן לנו' הוא כמשמעו 
ולא כהחידוש שהתחדש בויבאנו של''ה כמשמעו. 

 מהרי''ד מבעלז.
כו יד. ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול ה' אלוקי 

פסוק זה מרמז למה שאמרו עשיתי ככל אשר צויתני. 
לצדקה בשביל שיחיה  החז''ל בפסחים ח. האומר סלע ז

בני או שאהיה בן עולה''ב הרי''ז צדיק גמור. ויעויין 
מ עדיף אם יתן בר''ח ר''ה ד. דהרי''ז צדקה גמורה ומ''

י''ל דזה כוונת הכתוב ולא נתתי ממנו צדקה לש''ש. ו
למת והיינו לא נתתי המעשר ע''מ שיחיה בני אלא עשיתי 

 ורה. להורות נתן. ככל אשר ציוותני ולא ע''מ לקבל תמ
כו טו. ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת 

לעיל גבי הקריאה בביכורים נאמר אשר לאבותינו. 
נשבעת לאבותינו לתת לנו בלשון עתיד. ואילו כאן לגבי 
מעשר נאמר אשר נתת לנו בלשון עבר. ונראה דמכאן יש 
ללמוד החילוק בגר בין ביכורים למעשר. שבביכורים גר 

ורא, ואילו במעשר אינו קורא, ולמה? משום מביא וק
שבביכורים הקריאה היא לתת לנו לעתיד, וכמש''כ 
במדרש קהלת שהגרים יטלו חלק בארץ לעת''ל. משא''כ 
במעשר זה אשר נתת לנו בעבר, והגרים לא קיבלו בעבר. 

 כפות תמרים.

כז טו. ארור אשר יעשה פסל ומסכה וגו' ושם בסתר 
שבכל הארורים כתוב ארור  הטעם וענו ואמרו אמן.

מקלה, מסיג, משגה, מטה, וכו' דהיינו בלשון הווה, 
ואילו בע''ז כתוב אשר יעשה, בלשון עתיד. ועו''ק למה 
בכל הארורים כתוב ואמר כל העם בלשון יחיד ואילו 
כאן כתוב וענו ואמרו בלשון רבים? י''ל שעבודה זרה זו 

עשה, העבירה היחידה שהקב''ה מצרף בה מחשבה למ
היינו שאפילו אם רק חושב  –ולכך כתוב אשר יעשה 

לעשות, משא''כ בשאר הדברים, הארור הוא רק אם 
עושה כעת. )המילה בסתר שכתובה בהמשך הפסוק גם 
מובנת, דהיינו שרק חשב, וכמו במכה רעהו שכתוב 
בסתר כי הרבה פעמים הוא אומר לא התכוונתי, זה היה 

נמי למה כתוב וענו בלשון  בשוגג וכדו'(.  ולפי''ז י''ל
כי על כל העבירות יש ארור על כולם כדאיתא  ,רבים

במדרש )שוח''ט כאן( שעל כל העבירות יש דין ערבות על 
כלל ישראל וכולם בכלל ארור. משא''כ בע''ז שחייב על 
המחשבה לא שייך ערבות כי מנלן לי שחושב לעבוד ע''ז, 

 לכך הוא בלשון רבים. מעדני שמואל.
ג. ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך וכו' ברוך -בכח 

יש לדקדק מה זה הנוסח אתה בעיר וברוך אתה בשדה. 
כל הברכות למה לא אמר הברכות האלו, ועוד מה זה 
ברוך אתה בעיר ובשדה? וי''ל, אומר רבי יונתן איבשיץ, 
דהנה כשברך יצחק את בניו, את יעקב ברך בברכות שלא 

יפך כמו שמצינו בבראשית כז לט ברך את עשיו וכן לה
וברש''י שם שיצחק ברך את עשיו שיתן לו את איטליה 
של  יוון. והנה יעקב היה בן עיר שנאמר בו ויעקב איש 
תם יושב אהלים, ואילו עשיו היה איש שדה שנאמר בו 
איש יודע ציד איש שדה, וזה מה שאמר הפסוק ובאו 

ק ליעקב וגם עליך כל הברכות האלו והיינו גם ברכת יצח
מה שברך לעשיו, ומובן ההמשך מה שכתב ברוך אתה 

 בעיר וברוך אתה בשדה.  
כח ד. ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך וגו' ברוך טנאך 

מי שישים לב יראה שכאן בברכות הקדים ומשארתך. 
פרי בטן לפרי אדמה 'טנאך ומשארתך', ואילו בקללות 

י בטנך כתב ארור טנאך ומשארתך ואח''כ כתב ארור פר
וכו' ומה הטעם בזה? וי''ל, אומר המהר''י אסאד ע''פ 
חז''ל, שאין הקב''ה פוגע בנפש תחילה, וא''כ מובן, כי 

וודאי שדבר ראשון נותנים לנפשות, ולכן בברכות  טוב
הקדים נפשות, משא''כ בקללות לא נותן קודם לנפשות 
אלא לפירות וכו', ולכן בברכות הקדים הנפשות ואילו 

 הקדים הפירות. בקללות
למה כתוב כזה נוסח )פרי בטן( כח ד. ברוך פרי בטנך. 

ולא כתוב ברוך זרעך. מבאר הכתב סופר: הנה איתא 
ב'שמיני' להבדיל בין הטמא לטהור ובין החיה הנאכלת 
לחיה אשר לא תאכל, והטעם שבתחילה הקדים טמא 
לטהור וב'נאכלת' הקדים טהור )הנאכלת( לטמא. י''ל 

פ'. שמסופר על מעוברת שהריחה ביו''כ ולחשו ע''פ יומא 
לה יו''כ היום והפסיק תאוותה ויצא ממנה רבי יוחנן. 
ומאידך היתה אחת שלא הפסיק לה תאוותה ואכלה 
ויצא ממנה רשע. ואמר על זה רבי את הפסוק ''בטרם 
אצרך בבטן ידעתיך'' דהיינו שכבר בבטן ראו שצדיק. 

( הנאכלת דהיינו וזמ''ש בין חיה )יולדת נקראת חיה
אוכלת ביו''כ, לחיה שלא אוכלת ביו''כ וא''כ הזכיר 
קודם את השלילי כי הנאכלת כאן הוא מקביל לטמא. 
ואומרים עוד שהטעם שרבי לחש לה שיו''כ ולא התיר 
לה לאכול חצי שיעור, י''ל שהוא ידע שזה רבי יוחנן בבטן 

רך ור''י ס''ל דחצי שיעור אסור מהתורה. וזה מה שה' מב
 שכבר בבטן יתברך, ולכך כתוב ברוך פרי בטנך.

 כח ח. יצו ה' אתך את הברכה באסמך ובכל משלח ידיך.
יש סתירה בגמ', פעם אחת כתוב שרבי אליעזר לא רצה 
להנות ממעשה ניסים, בסיפור שזרק חיטה אחת לתוך 
האוצר והאוצר התמלא. ואילו בסיפור עם אליהו 

והאישה הצרפתית, שכל מה שחיסרה מהשמן נוסף עוד  
דהיינו שלא הורגש החסר, ושם שרי להנות ממעשה 

משום שאצל  ניסים? ואומרים המפרשים שהטעם הוא
אליהו, הנס לא ניכר מאוד לעין כי זה נשאר אותו הדבר, 
היינו שכל מה שהוא לקח נוספה מיד הכמות שלקח. 
משא''כ אצל רבי אליעזר שהתמלא כל האוצר ברגע 
אחד, אז הנס יותר ניכר. כי לפני זה לא היה כלום, ולפתע 
התמלא כל האוצר בחיטים. אומר הבן איש חי, זה מה 

סוק יצו ה' איתך את הברכה באסמך, איזה שכתוב בפ
אסמך? בכל משלח ידך דהיינו במקום שאתה לוקח הוא 

 יוסיף כדי שלא יהיה מעשה ניסים...                                               
הנה כח טו. ובאו עליך כל הקללות האלה והישיגוך. 
כאן  בפרשת הקללות שבויקרא נאמרו מט קללות ואילו

נאמרו צח קללות, וטעם הדבר הוא כי הקללות 
שבויקרא נאמרו עוד קודם הערבות שקיבלו עליהם 
ישראל בשבועת הר גריזים והר עיבל. אולם הקללות 
שכאן נאמרו לאחר הערבות, ע''כ הוכפל מספרן כנגד 

 עוונו ועוון חברו. כלי יקר.
כח לא. שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו, חמורך גזול 
מלפניך ולא ישוב לך, צאנך נתונות לאויבך ואין לך 

יש לעיין מה השינוי הזה שבשור נאמר לשון מושיע. 
טבוח לעיניך וגו' ובחמור כתוב גזול מלפניך ולא ישוב, 

וכן בצאן שינה הנוסח, למה לא כתב בכולם נוסח אחיד? 
וי''ל, אומר רבי שמשון מנחמני בספרו הגדול זרע שמשון 

ם השנה לפטירתו של האי גברא רבה רבי )השבוע חל יו
שמשון זיע''א שחי עמנו לפני מאות שנים וחיבר ספרים 

לא  .רבים, והבטיח ישועות ללומדים מספריו הקדושים
השאיר אחריו זש''ק(, בכל עניין יש את הדיוק שלו 
מדברי חז''ל הקדושים בגמ', הנה נאמר בב''ק עט. 

זה רק כשעשה שהגונב שור ושה וטבחו או מכרו חייב 
זאת כשיצא מהבעלים, אבל אם מכר או שחט כשהשור 
בבית הבעלים פטור מד' וה', ולכן אמר שורך טבוח 
לעיניך והיינו ברשות הבעלים ולכן לא תאכל ממנו והיינו 
שלא תרוויח הד' וה'. ועוד קיי''ל )שם צד:( הגזלנים 
שעשו תשובה והחזירו אין מקבלים מהם, ומש''ה אמר 

ול ולא ישוב לך כי גם גזלן שעשה תשובה אין חמורך גז
מקבלים ממנו. ועוד קיי''ל )שם קיד( שאם הגזלן הוא 
ישראל אז הבעלים מתייאש כי בדין ישראל צריך עדים, 
אבל בדיניהם אי''צ עדים ואם זה נגזל ע''י גוי אז הוא 
לא מתייאש כי לא צריך עדים, וע''ז אמר צאנך נתונות 

 לך מושיע.  לאויבך ואעפ'''כ אין
כח לט מ. כרמים תיטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגור 

זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך. בדברי וגו'. 
הפסוק מצינו הבדל בין הנאמר אצל שמן לבין הנאמר 
אצל היין. דאצל השמן נאמר זיתים יהיו לך ולמרות זאת 

ן לא תסוך. ואילו אצל היין לא נאמר ענבים יהיו לך ויי
לא תשתה, אלא רק נאמר יין לא תשתה, ומדוע התורה 
שינתה כאן? ועו''ק הלא הפסוק מדבר בקללות ומדוע 
נאמר כאן זיתים יהיו לך? וי''ל דמצינו בהוריות יג: 
שזיתים משכח לימוד של שבעים שנה, ומובא בחז''ל 
ששמן מחזיר את הלימוד של שבעים שנה,  וא''כ מובן 

תורה ענבים יהיו לך כיוון  היטב אצל היין לא אמרה
שמדובר כאן בקללות, אבל אצל השמן נאמר זיתים יהיו 
לך וזה קללה כי עי''ז ישתכח תלמודו, מה אתה אומר 
שיכול להחזיר תלמודו ע''י אכילת השמן אומרת התורה 

 ושמן לא תסוך. קהלת יצחק.
כח מג. הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה 

 ת שבשעה' במנחות דף כט: מספרהגמתרד מטה מטה. 
שעלה משה למרום מצא את הקב''ה שיושב וקושר 
כתרים לאותיות אמר לפניו רבש''ע מי מעכב על ידיך? 
א''ל אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות 
ועקיבא שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי  תילין 
של הלכות. שאל משה את הקב''ה אם יש לך כזה אדם 

ז למה אתה נותן תורה על ידי? אמר לו הקב''ה כך עלה א
במחשבה לפני. יש להבין מה אמר הקב''ה כך עלה 
במחשבה לפני וי''ל דמצינו שמה שעלה במחשבת הבורא 
מוכרח להתקיים כמו שכתוב עצת ה' לעולם תעמוד. 
והנה ידוע שכשרצה הקב''ה ליתן את התורה הוא פנה 

מצא שעלה במחשבתו לכל האומות ולא רצו לקבלה, נ
לתת את התורה לאומות וא''כ מחשבה זו אינה יכולה 
להיבטל. ולכן עניין קשירת הכתרין והתגין ניתן לרבי 
עקיבא שהיה מבניו של סיסרא כדי להוציא לפועל 
מחשבתו של הקב''ה, וזהו שאמר הקב''ה למשה כך עלה 
במחשבה לפני. והנה לגרים יש אחיזה בכתרי אותיות 

האותיות, והיינו יעלה עליך מעלה מעלה. שהם מעל 
שהם למטה  ןואילו ליהודים יש אחיזה באותיות עצמ

מהכתרים והתגין וזהו ואתה תרד מטה מטה. האוהב 
 ישראל מאפטא.

 
כח מז. תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה. 
הנה מצינו בחז''ל ששבת נקרא יום שמחתכם )ספרי 

לכותך שומרי שבת בהעלותך( ולכן כתיב גם ישמחו במ
כיוון שבשבת יש דין שמחה מיוחדת. והנה האותיות 
שמתחת אשר הם שבת, כלומר: ש אחרי ר, ב אחרי א, ת 
אחרי ש. וא''כ זה הפירוש תחת המילה אשר והיינו שבת 
לא עבדת את ה' בשמחה כיוון שבשבת יש עניין מיוחד 
 לשמוח ולא שמחת אתה נענש ע''כ. רבי שלמה לוינשטין. 

ד. ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר, לא בלו  כט
הסיבה  שלמתיכם מעליכם  ונעלך לא בלתה מעל רגלך.

ששלמתיכם הוזכרו בלשון רבים ונעלך מעל רגלך בלשון 
יחיד? אפ"ל שהנס שהנעליים לא בלו ארבעים שנה זה נס 
שנעשה לכל יחיד ויחיד, שהרי בדרך הטבע לא יכול 

ארבעים שנה של להיות שנעלי אדם יחזיקו מעמד 
מסעות במדבר ולכן נכתב בלשון יחיד, אבל שמלות הרי 
היו להם הרבה מאוד, כפי שמובא בשמות יב לה "ובני 
ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף כלי 
זהב ושמלות.. וינצלו את מצרים". וינצלו אומר התרגום 
ורוקינו. דהיינו היה להם במדבר שפע של שמלות 

המצרים בביזת מצרים. וא"כ לא בהכרח  שרוקנו את
שכל יחיד ויחיד נזקק לנס שבגדיו לא יבלו משום 
שיכולים להיות לו בגדים רבים להחלפה, ובכ"ז נעשה נס 
שהבגדים לא בלו, וזה נס שנעשה לכלל ישראל, אף שלא 

 ,ד י''לוהוצרך לכל יחיד ויחיד. וע''ע בצפנת פענח ע''ז. ע
היה לכל אחד פרטי כמו  לשנע ,רבי נתן גשטטנר אומר

שכתוב בחז''ל לעולם ימכור אדם כל אשר לו ויקח 
  מנעלים לרגליו משא''כ בבגד יתכן ששאלו מחבריהם.



 מאמרי מוסר וסיפורים מענייני הפרשה
 עניית אמן ואמן יהא שמיה רבא

על ידי כל עם ישראל על  בפרשה מוזכר ענין עניית האמן
הקללות והברכות בהר גריזים והר עיבל. ובמדרש רבה לפרשה 

מפני שאין גדול לפני הקדוש ברוך הוא יותר מאמן : אמרו
שישראל עונין. נביא כאן מאמרי חז"ל ועובדות והנהגות 

שבת קיט: הגמ' ב מגדולי הדורות על מעלת עניית אמן ואיש"ר.
אמר רבי יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא  :אומרת

מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו. אמר רבי יוחנן אפילו יש בו 
שמץ של עבודה זרה מוחלין לו. אמר ריש לקיש כל העונה אמן 
בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן. ואמרו בסנהדרין קי: תינוק 

שמעוני  ילקוטובמאימתי בא לעוה"ב משעה שיאמר אמן. 
: שבשביל אמן אחד שעונים רשעים כתב ישעיהו רמז תכט

שעונים אמן ומצדיקים  משוםמתוך גיהנם, ניצולין מתוכו, 
עליהם את הדין, מיד מתגלגלים רחמיו של הקדוש ברוך הוא 
עליהם ביותר, ואומר מה אעשה להם יותר על דין זה כבר יצר 

מפתח של  הרע גרם להם, באותה שעה נוטל הקדוש ברוך הוא
גיהנם בידו ונותן להם למיכאל ולגבריאל בפני כל הצדיקים, 
ואומר להם לכו ופתחו שערי גיהנם והעלו אותם, ועומדים 
עליהם באותה שעה ורוחצין וסכין אותם ומרפאין אותם 
ממכות של גיהנם, ומלבישים אותם בגדים נאים, ומביאים 

הם אותם לפני הקדוש ברוך הוא ולפני כל הצדיקים כש
בזוה"ק פ' וילך בגודל ועוצם שכר מי ו מכוהנים ומכובדים וכו'.

שהוא שומר אמונים שיושב ומצפה מתי יבא לידו לשמוע ברכה 
כדי לענות אמן וחומר העונש למי שאינו חושש לענות אמן 

ת אנוש מראות חומר שבו, ולבבות יכאבו ושער נהבאמת תסמר
ווי העמודים בנו  על רבים מעמי הארץ שאין נזהרים כלל. ובעל

של השל"ה כותב שכל איש ישראל מחוייב למסור נפשו על 
עניית אמן סימן אמ"ן אני מוסר נפשי. כי זהו פירושו' של אמן 
ומשמעות עדות זו היא הכרה מלאה בקב"ה, נמצא אם כן 

היא אמונה ועל  אמן. שעניית אמן היא עדות על אמונתינו
 מובא למסור נפשו.אמונת ישראל בה' אלוקים מחוייב אדם 

בשם הגרי"ז שאמר שפעמים רבות חשב מדוע פקדה השואה 
האיומה את אירופה ולא הגיעה לארץ ישראל, וכשבאתי לארץ 
 ישראל ושמעתי את אנשי ירושלים עונים אמן יהא שמיה רבא

בקול רם ובכוונה הבנתי שבזכות עניית אמן יהא שמיה רבה 
 רבי בקול רם ובכוונה ניצלה ארץ ישראל מהשואה האיומה.

בלי שום כוונה  ת אמןל לוינשטיין כותב במכתב: אמיראיחזק
כראוי הנשמה אשר למעלה מקפדת על זה כאשר ראיתי פעם 
מעשה עם איזה גלגול אשר הגלגול אמר כי היום לא היה 

קדיש כנהוג וכמובן שקשה המחילה של המתים רחמנא ה
: היה כדאי להקב"ה היה אומראליהו לופיאן  רבי ליצלן.

לברוא את העולם למשך ששת אלפים שנה כדי שיהודי יזכה 
לומר פעם אחת בלבד בכל משך זמן הבריאה ברוך הוא וברוך 
שמו, ואלף פעמים ברוך הוא וברוך שמו לא מגיע לגודל חשיבות 

לה אמן פעם אחת בלבד, ואלף פעמים אמן לא מגיע לגודל המי
 חשיבות של אמירת אמן יהא שמיה רבא פעם אחת בלבד עכ"ל.

חמדת ימים אלול ור"ה פרק ז' מזהיר מאד להתחזק בספר 
בימים נוראים באמירת אמן ואיש"ר וז"ל: ובפרט בעניית 
האמנים שהוא עונה הן על הברכות והן על הקדישים יהא זהיר 

זריז יותר משאר הימים לכוין בהם ושלא יאבד אחד מהם, ו
אשר מלבד סגולתם לכפר על פשע וחטאה כמו שאמרו ז"ל כל 
העונה אמן בכל כחו אפילו היה לו שמץ מינות מוחלין לו, עוד 
תוסיף תת כחה להועיל לקיבול תפילות כהיום הזה אשר רבים 

שאמרו משטינים עליהן ובכח סגולת עניית האמן מסלקם כמו 
בספר הזוהר וכו'. והסטייפלר בקריינא דאיגרתא כותב שעניית 
אמן ואשי"ר בכוונה ובקול מועילה למי שיש לו ספיקות 

 באמונה ומחשבות לא טובות.
נורא שאירע בזמן הגאון רבי מרדכי יפה בעל הלבושים, מעשה 

הגאון רבי מרדכי יפה בתחילה היה אב"ד ור"מ בקהילה קטנה 
באו שלוחים מק"ק פוזנא לקבלו עליהם לאב׳׳ד ור"מ. לימים 

וכאשר הביאו לו איגרת רבנות כנהוג, השיב הגאון הנ"ל 
מפני  אךכם למורה, למשולחים, אקבל הכתב מכם ואהיה ל

שעדיין לא למדתי חכמת עיבור החודש על כן אסע מקודם 
למדינת אטליה לוונציה לחכמי הספרדים שהם בקיאים 
בחכמה זו ושם אלמד מהם החכמה הזאת. נסע הגאון הנ"ל 
ולמד אצל החכם אבוהב הספרדי ולמד ממנו כל החכמה הנ"ל 

דר יקר באר היטב, כאשר נראה מקצת חכמתו בספרו לבוש א
בהלכות ר"ח. ויהי מקץ הימים הנ"ל, ויקר מקרה שהיה שם 
תינוק אחד בן הרב החכם אבוהב הנ"ל, לערך בן ה׳ שנים, ואכל 
התינוק פרי אחד ובירך בפה"׳ע בקול רם, וענו כל בני הבית אמן 

מרדכי לא ענה אמן שלא במתכוין.  ורביעל ברכת התינוק, 
ה שלא ענה אמן על והחכם, רבו של הגאון הנ"ל, כאשר רא

 לרבי מרדכיברכת התינוק כעס עליו בכעס גדול, והיה מנדה 
בי מרדכי יפה שלושים יום כפי דין רוגער בו בנזיפה. המתין 

נידוי הרב לתלמיד, ואח"כ בא רבי מרדכי יפה ורצה לפייס את 
רבו, ולא היה רוצה למחול לו. ואמר לו רבינו, ימחול אדוני 

חטאתי נגדו ומה חרי האף הגדול הזה? ויאמר לי מה פשעי ומה 
השיב לו החכם הנ"ל: ידוע תדע שאהבה גדולה ושלימה שאינה 
תלויה בדבר אהבתיך יותר מבני, אבל תדע נאמנה שהיית חייב 
מיתה בשעה שלא ענית אמן על הברכה של התינוק. אמנם 
באמת ובתמים אני מוחל לך, רק בתנאי זה, שכל מקום ובכל 

כף רגליך תדרוש ברבים ותודיע להם את  קהילה אשר תדרוך
ה אמן על כל ברכה ונהחטא והפגם הגדול של מי שאינו ע

ששומע מישראל, וגם תצווה לבניך ולבני בניך עד סוף כל 
 הדורות שיספרו את המעשה הגדול והנורא מה שאספר לך.

שבמדינת ספרד היו קהילות קדושות,  וכך היה המעשה.
ים עיר ואם בישראל, והיה שם קווהיתה שם עיר גדולה לאל

מלך אחד והיה רוצה לגרש אותם כמה פעמים, והיה שם אב"ד 
חסיד ועניו ועשיר גדול והיה נושא חן בעיני המלך, ובכל פעם 
שהיה דעתו לגרש את היהודים, היה החסיד הנ"ל מפיר עצתו 

ה לגרש יוומבטל דעתו. ויהי היום ויכעס המלך על היהודים וצ
בני הקהילות להחסיד הנ"ל שילך למלך אותם, ובאו כל 

להמליץ בעדם לבטל הגזירה כפעם בפעם, והצליח מעשה השטן 
בעו"ה, ובאו לעת מנחת ערב להחסיד, והשיב להם החסיד הנ"ל 
שילך עמהם, רק שרוצה להתפלל תחילה תפילת המנחה, 

ראשית חכמה יראת השם. ויפצירו בו ויאמרו לו, זו ג"כ מצוה 
שראל ועתה הוא עת רצון לפני המלך ואח"כ רבה להציל כלל י

תתפלל. ויעש כן החסיד והלך עמהם לחצר המלך. ויהי כאשר 
ראה אותו המלך נשא חן בעיניו, וירץ לקראתו ויחבק וינשק 
להחסיד הנ"ל, וסבר החסיד בדעתו שבוודאי יבטל הגזירה 

בב בדברים אחרים עם המלך. ובתוך כך ומגירוש הנ"ל, ויהי מס
אחד ממדינות המלך ממרחקים לפני המלך ויפול בא כומר 

לרגלי המלך ויברך את המלך ברכה ארוכה וחשובה. החסיד 
הנ"ל לא הבין דבריו וכשראה החסיד שיעבור זמן מנחה הלך 

וית אחת להתפלל מנחה, ודעת החסיד היה שיש לו ולקרן ז
שהות להתפלל קודם שיפסוק הכומר הנ"ל מלברך את המלך. 

וה לכל יוחסיד, קם הכומר ההוא מעל רגליו, וצובתוך תפילת ה
העומדים בבית המלך לענות אמן על הברכה עבור שתתקיים 
ברכתו, וענו כולם יחדיו אמן. והחסיד לא הבין לשונם ולא ענה 
אמן, ולא היה רוצה להפסיק בתוך התפילה, ושאל הכומר הנ"ל 
אם ענו כל האומרים אמן, השיבו כן. ושאל האם היהודי ענה 
אמן, והשיבו לו לא בעבור שמתפלל. ויהי כאשר שמע הכומר 
שלא ענה היהודי אמן, תלש את שערות ראשו, וצעק צעקה 
גדולה ומרה ואמר: הוי על המעשה הרע הזה שבעבור היהודי 
הזה לא תתקיים ברכת המלך שלא ענה אמן על ברכתי. ויהי 
כאשר שמע המלך את דברי הכומר, ויקצוף המלך מאד, 

על החסיד לאכזר, ויצו את עבדיו להרוג את החסיד  ויתהפך
ולנתחהו לנתחים, ויעשו כן והמיתו אותו ביסורים קשים 
וינתחוהו, וישימו את הנתחים בתוך השמלה וישאום לביתו. 
ואחר זאת גרש המלך את כל היהודים. והיה שם עוד חסיד 
אחד חברו של החסיד הנהרג, והוא היה יודע מחסידותו של 

סיד הנ"ל, והיה אותו החסיד מתענה ובוכה, ומתפלל אותו הח
שיודיעו לו מן משמים על איזה חטא נהרג החסיד הנ"ל במיתה 
משונה, ויתבודד החסיד ההוא בחדר מיוחד יושב ומשתומם על 
החסיד הנהרג. ויבא אליו החסיד הנהרג בעצם היום בחדרו 

ר אשר הוא ישב לבדו ומשתומם, ויחרד החי חרדה גדולה. ויאמ
לו החסיד הנהרג: אחי אל תירא ואל תחת. ואמר אליו החסיד, 
הרי יודע אני שחסיד גדול היית, על כן תאמר לי על מה עשה לך 
השם ככה ומה חרי האף הגדול אשר עבר עליך? והשיב הנהרג: 
אני אגיד לך האמת, מימי לא עשיתי שום עבירה, רק הקב"ה 

ם אינם נזהרים מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, ורוב העול
בעו"ה בזה החטא, שפעם אחת עשה בני הקטן ברכה על הפת 
ושמעתי ולא עניתי אמן על הברכה, והאריך לי הקב"ה כביכול 
אפו עד המעשה שנעשה לי בעמדי לפני מלך בשר ודם שלא 
עניתי אמן על ברכת המלך, ויחר המלך מאד, ובאותו שעה בית 

מן על ברכת בני. לכן דין של מעלה דנו אותי על שלא עניתי א
אתה חביבי תספר באזני בנך ובן בנך ולכל באי העולם את 
המעשה הזה, ותזהירם על עניית אמן. ופרח לו איש האמת 

יפה, אמר  לרבי מרדכיאת המעשה הזה החסיד. ואחר שסיפר 
נדיתי אותך כי נתכוונתי למען תהיה כפרה על עוונך,  לכןלו: 

 אבל בתנאי שתדרוש ברבים להזהירם על עניית אמן.
מסופרים על גדולי הדורות בזמנינו ואיך ניצלו  סיפורים רבים

מעשה שהיה עם רבי אליהו לופיאן אנשים בזכות עניית אמן. 
באחת מנסיעותיו ברכבת מירושלים לחיפה הוצרך באמצע 

ונגבם המתין הנסיעה לברך ברכת אשר יצר. אחר שנטל ידיו 
מלברך ברכת אשר יצר. ורמז לשוטר שעמד בקרבת מקום, 
שיואיל בבקשה לקרוא לחבריו הסדרנים ואנשי בטחון הרכבת. 
השוטר שהבין את מבוקשו של רבי אליהו, מילא את רצונו, 
ומיהר לקרוא לכמה מחבריו שיעמדו לצד הצדיק. רבי אליהו 

ברכת אשר  פנה אליהם והסביר את משאלתו: אני אומר עתה
יצר, ואתם תענו אמן בסיום הברכה. ובישוב דעתו במנוחת 
ושלוות נפש, אמר הברכה מילה במילה. מיד עם סיום ברכתו, 
ככלות המלים ומפליא לעשות ענו הסובבים אמן! דקות 
ספורות מאז... הרכבת נעצרה בפתאומיות, התגלה מוקש 

פני המונח על פסי הרכבת, בנסים מופלאים, עצרה הרכבת ל
כי פעם אחת  מסופר עלותה על המוקש, וניצלו נוסעי הרכבת.

באו לסבא מנוברדוק בבקשה שיתפלל ויברך לרפואת חולה 
במחלה קשה רח"ל רפואה שעפ"י טבעו של עולם אין מזור 
ומרפא לחולי זה, יעץ להם הסבא ללכת לישיבה ולשכור שני 

ו של תלמידים שיענו יהא שמיה רבא בכל כוחם וכוונתם לזכות
החולה כמבואר בגמ' שע"י עניית יהא שמיה רבא קורעיך גזר 
דין כי כוחו פועל מעל הטבע ומשנה אף דברים שעפ"י טבעו של 
עולם אינם משתנים לטובה. אולם בני המשפחה חזרו והפצירו 

פתח הסבא בדברי  כאן. שהם רוצים לזכות בברכת הצדיק
יא אמת תוכחה וכך אמר הרי כל אות ואות מדברי חז"ל ה

לאמיתה ומה זאת שבעת צרה מחפשים סגולות שונות ועושים 
כל מיני השתדלויות בהוצאת כספים לאין ערוך ולא מתחזקים 
בעצות שנתנו חז"ל הקדושים שאמרו שעל ידי אמירת יהא 

ר דינו וכי יש ברכה והבטחה שמיה רבא בכל כוחו קורעין גז
 ואכן הם עשו זאת והאיש הבריא., גדולה

צל גדולי ישראל כמה הקפידו שיענו אמן על אומצינו רבות 
שהאר"י ז"ל היה שומע ברכת  מובא מכתבי האר"יברכותיהם. 

השחר אפילו ממאה אנשים אף על פי שהיה יכול ברגע אחד 
לייחד כל העולמות אפילו הכי לא השגיח על זה ולא היה 
מתעצל לשמוע אפילו מאה פעמים הנותן לשכוי בינה וכל 

מאד מאד  האדר"ת כותב על עצמו: שונו.הברכות עד כאן ל
הייתי נזהר בעניית אמן עוד מילדותי ואני אוהב ורץ בחיבה 
יתירה למצווה זו עד שכמעט כטבע הוא לי שהורגלתי בכל יום 
לשמוע ברכות השחר מכמה אנשים וממני ילמדו כל הרואה 
אותי לעשות כן לחבב עניית אמן ואמן יהא שמיה רבה ובדרך 

ולקיים מצוות  ם הבאכל אחד לקנות לו עול קל כזה יוכל
ראובן זעליג בענגיס, רבי  למאות בכל יום בנקל ללא לאות.

סיפר שקיבל את הסיפור דלהלן איש מפי איש, שהגאון רבי 
חיים מואלוז׳ין נהג להקפיד שלא לברך ברכה אם לא שיהיה 
מי שיענה אחרי ברכתו אמן. והנה, אירע ובאחת הלילות בשעה 

ני הבית ישנים, ורבי חיים אינו מאוחרת, והגר"ח היה צמא. וב
רוצה חס ושלום להעיר מישהו משנתו, כדי שיענה אמן. לפתע 
נשמעה דפיקה בדלת, ובפתח אחד מבחורי הישיבה עומד ובפיו 
שאלה הנוגעת ללימוד הסוגיא הנלמדת, הגר"ח הורה לו 
להכנס, ופתח בברכת שהכל והנ"ל ענה אמן. לאחר מכן דברו 

ה רבי חיים לבחור. למחרת בבקר בלימוד, וכשנפרדו הוד
כשהגיע רבי חיים לישיבה ניגש אל הבחור והודה לו שנית על 
ביקורו אתמול בלילה. לשמע הדברים, אמר הבחור: רבי, איני 
מבין על מה אתם מודים, הלוא לא הייתי כלל בלילה בביתו של 
ראש הישיבה. התברר לרבי חיים שכיון שהיה זהיר לא לומר 

נו אחריו אמן, זימנו לו מהשמים מי שיענה ברכה בלא שיע
על מסירות נפש למען ענית אמן,  מעשה מופלא אחריו אמן.

מסופר על רבי אלכסנדר זיסקינד בעל יסוד ושורש העבודה. 
הלך ימים אחדים מעיר הורדנא יהודי אחד בשם ר׳ אליעזר 

ונפלה  לוכה,יקודם פסח, וראה שנוצרית אחת נתקלה בדרך ה
לתוך בור שנכרה ליד הר של חול, וההר נפל על הבור וכיסה 
אותה. היהודי ניסה להוציאה מתחת המפולת, ועד שהספיק 
לעשות כן נחנקה בתוך הבור. נוצרים שעברו במקרה אותה 

שה חנוקה ואת היהודי עומד על ישעה ליד הבור וראו את הא
תמש בדמה ידה, העלילו עליו שבזדון הרג אותה, על מנת להש

לחג הפסח הקרוב. השלטונות אסרו את היהודי ושפטוהו ויצא 
דינו למיתה אכזרית, ורק אם יתנצר יבוטל פסק דינו. כל 
השתדלותם של יהודי הורדנא להעביר את רוע הגזרה לא 
הועילה. רבי אלכסנדר זיסקינד שחשש שמא לא יעמוד הקדוש 

ו בבית בנסיון קשה ואכזר זה, השתדל והשיג רשיון לבקר
האסורים ושם השפיע עליו וחיזק את רוחו לקדש שם שמים, 
ולימדו את נוסח ברכת למות על קידוש ה', ואמנם באמת זכה 

 של סיון. ליום ב׳ דחג השבועות נועדה להיות הוצאתויועמד בנ
פסק הדין, הגוים שבהורדנא נתכנסו בהמוניהם לראות בעונשו 

בבתיהם מפחד של  יהודי ואילו יהודי הורדנא התחבאוהשל 
ומסר נפשו  פרעות, רק ר׳ אלכסנדר זיסקינד שם נפשו בכפו

, עזב את בית הכנסת באמצע התפילה, וסיכן אמן תלמען עניי
עצמו לעבור בין הגוים צמאי הדם. שמע את המוצא להורג 

ברכת קידוש השם שלימד אותו, ענה אחריו אמן,  ך אתמבר
 הקדוש.וחזר לביהכנ"ס ועשה אזכרה לנשמתו של 

סוחרים יהודיים )בתקופת ה"בן איש חי"( שסחרו  מעשה בשני
לידם אפשרות קניית כמה חפצים  נהבעתיקות, פעם אחת הזדמ

יקרי ערך, בהזדמנות שלא ניתן להחמיצה. נועדו השניים ללכת 
יחדיו כדי לגמור העיסקא, בדרך עברו ליד קהל מתפללים 

שו מהם שחסר היה להם עשירי להשלמה עבור קדיש! בק
המתפללים: שמא תואילו בטובכם להצטרף להשלים המנין? 
נתחככו בדעתם הלוא בזה יגרם הפסד למקח המיועד, אך 
האחד גבר על יצרו וגמר אומר בלבו מצוה הבאה לידך אל 
תחמיצנה עדיפה היא ודאי על סחורה הבאה לידך, שם בטחונו 

חר בה' ונכנס לשמוע הקדיש, והשני המשיך בדרכו למקחו. א
שענה אותו חסיד את האמנים לקדיש, יצא אף הוא להמשך 
הדרך, בהגיעו נוכח לראות כי חברו קדם וקנה את מיטב 
הסחורה, ולו לא נשאר אלא כמה גרוטאות, ביניהם מצא כרית 
ארוגה ברקמה אומנתית מלאה נוצות ישנה ועתיקה, בכדי לא 

נה לצאת בידים ריקניות, לקחה במחיר מוזל וחזר לביתו. וה
בהגיעו לביתו, פתח את הכרית ע"מ להציל לכל הפחות את 
הנוצות שבתוכה. ולפתע נגלתה לעיניו מרגלית! כשכולו מלא 
שמחה על מתנת ה׳ שאינה לידו הלך למוכרה, ובתמורה קיבל 
עבורה חמשים זהובים! בשובו לביתו, טענו לו בני הבית כי ודאי 

חסיד כמותו  ונו אותו, והמחיר שווה לכה"פ כפול, אך לאא
נענה להפצרות בני ביתו והלך  מ"מ ישנה דיבורו, ויבטל המקח.

לשאול את ה"בן איש חי". לשמע השאלה, השיב ה"בן איש חי" 
בני יקירי! אתה ענית "חמש אמנים" בחצי הקדיש שהצטרפת, 
וחז"ל אמרו: שכר אמן הוא עשרה זהובים )עיין תוס׳ ב"ק צא(. 

ים זהובים כנגד חמש נמצא שכרך שלוח לך משמים חמש
אמנים, לך לאכול בשמחה לחמך! ופירות המצוה תאכל בעולם 

 הבא! 
הסתלקו ללא עת בזה אחר זה שני אברכים  בקיץ שנת תשל"ט

זנבורג האחד בתאונת לויחשובים ממקורבי האדמו"ר מק
ת טראגיות רבי אהרון קריגר דרכים מחרידה והשני בנסיבו

זצ"ל ורבי משה נחמיה שטרייבל זצ"ל. אבל גדול ירד על צבור 
ם היו ייראי ה' בכלל ועל קהילת צאנז בפרט בארה"ב שהשני

גדול ליווה אותם למנוחת עולמים  קהל. יהמטובי בני
כשבראשם הלך האדמו"ר זצ"ל. כל אותה העת חיכו החסידים 

מה עשה ה' ככה לעם הזה שהרי למוצא פי האדמו"ר לדעת על 
לא יעשה אלוקים דבר כי אם גילה סודו לעבדיו הנביאים, 
אולם האדמו"ר שתק ולא אמר דבר. בשבוע שלאחר מכן בעת 

היה מגיע קהל רב שעור חומש יהאסף העם ביום חמישי לש
לשמוע את אמרות הקודש של האדמו"ר פתח האדמו"ר את 

ניו ובנותיו ויאמר עור ואמר וירא ה' וינאץ מכעס ביהש
אסתירה פני מהם אמר רב דוסתאי בן יהודה אל תקרא לא 
אמון בם אלא לא אמן בם שלא היו רוצים לענות אמן )דברים 
רבה לט( אמן ר"ת אהרון משה נחמיה על כי לא נזהרנו בעניית 

 אמן עשה ה' לנו ככה אמר האדמו"ר ושתק.
ע של פקד בזרינשוי שנים רבות ולא זכה לה היהיהודי ש

קיימא. וזאת לאחר שנים שדרש ברופאים בארץ ומעבר לים. 
ואף השתדל אצל רבנים אדמורי"ם ואנשי מעלה, ולא הניח 
סגולה שלא דרך בה. בצר לו פנה אל האדמו"ר הבבא סאלי רבי 

פקד בבנים. שמע ימנתיבות. וביקש ברכה לה אישראל אבוחציר
בזרע כשר האדמו"ר את בקשתו, וברכו שבזאת השנה יפקד 

והגון. ואכן לתקופת השנה נפקדה אשתו לשמחת לבם. אלא 
ששמחתם לא ארכה משום שכעבור זמן הפילה האישה את 
עוברה. חזר הבעל אל האדמו"ר, ותינה לפניו את צרתו, ובקול 
בוכים קרא: לא אל הנער הזה התפללתי. כל אותה העת ישב 

מו האדמו"ר על כסאו והרהר, לפתע נעור האדמו"ר ממקו
מיד רץ , וקרא למשמשו בקדש, ובקשו שיביא לפניו את טליתו

השמש אל בית המדרש להביא את טלית התפילה של 
האדמו"ר, ובאותה עת פנה האדמו"ר אל הנוכחים ובקשם 
שיענו אמן בכוונה גדולה על ברכתו. כשהגיעה הטלית וברך 
בשמחה ובכוונה גדולה אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להתעטף 

ת. ולכשסיים ברכתו ענו כולם בקול גדול ובכוונה רבה בציצי
אמן. לאחר מכן פנה האדמו"ר אל הבעל ואמר לו לך בשמחה 
אל ביתך. הפעם בזכות עניית אמן בקול ובכוונה תלד אשתך 

לדה אשתו בן למזל ילחיים טובים ולשלום. ואכן למועד חיה 
טוב.



 .ערוך בדרך של שאלה ותשובה .ידיעות חשובות וכן דברים מגדולי ישראל
בפרשתנו מוזכרת בהרחבה מצות וידוי מעשרות. שאלה: 

מצות 'מעשר כספים' המצויה ביותר בזמננו מכל שאר 
ראש להגר"ח  בכתר תשובה:המעשרות מה סגולתה? 

מולאז'ין אות קכג כתב וז"ל: אמר בשם רבו הגר"א ז"ל 
השומר מעשר מובטח בכך שלא יבא לידי היזק כלל שכל 

והשומר חומש מובטח שיתעשר. בספר מעשה איש ח"ו 
מובא מרבי חיים קניבסקי בשם הסטיפלער כי מי שמקפיד 
על מעשר כספים אין למס הכנסה שליטה עליו. ופעם היה 
לרבי חיים ספק בעניין מעשר כספים ואמר הסטיפלער בכל 

מעשר אף פעם אין מפסידים רק הספיקות רק תחמיר כי מ
יש נוחלין פרק ב' הג"ה ל' כתב רבי יעקב  מרויחים. ובהגהת

הורוויץ אחי השל"ה הק': והוא דבר הנראה לעין שבמקום 
שנהגו ונזהרין במעשרותיהן כראוי נתעשרו הרבה ועשרם 
שמור בידם ויש נוחלין ומנחילין אותו לבניהם אחריהם 

ין מנכסיהן ואבד העושר ובמקום שאין נזהרין בזה יורד
ההוא בענין רע והוליד בן ואין בידו מאומה ערום יצא מבטן 

 אמו וערום ישוב שמה.  
בחודש תשובה:  מהו הכוח הגדול שיש באלול?שאלה: 

אלול אפשר לשנות דברים בשמים, דברים שבשאר ימות 
השנה א''א לשנות. וגם תפילה שבכל השנה לא מתקבלת 

מניעות שיש לאדם, בחודש אלול זה בגלל כל מיני סיבות ו
מתקבל בכל מצב. ואותו הדבר תשובה וחיזוק קטן משפיע 
בחודש זה מאוד הרבה הרבה יותר משאר ימות השנה. 
והחידוש הוא שגם כשהתשובה אינה שלימה היא מתקבלת 
בחודש אלול, למרות שבכל השנה לא מתקבלת כזאת 

ם באופן תשובה. ואלול זה ימים של רחמים וקרבת אלוקי
שא''א לתאר, הקב''ה מחלק לנו רחמים. ומה שמוטל עלינו 
לעשות זה לנצל כל רגע במעש''ט והקב''ה אוסף את 
הדברים ומכריע ברחמיו העצומים גז''ד לטובה. כעת, 
כשנשאר ממש זמן מועט מהחודש, ברור שננצל את זה 
להתגברות על הייצר עוד ועוד, ועי''ז נזכה לחיים מאושרים 

בעל''ט וכל שנה שרשה בסופה, מתעשרת לאחריה, בשנה ה
ותכלה שנה וקללותיה. ויש להוסיף מה שמובא בספר נפש 
חיה לרבי שמשון פינקוס, על כוחה של התפילה של האשה, 
ויש לתפילותיה חן מיוחד אצל הקב''ה שכל תפילותיה 
עושים פירות ומי שיש לו חולה בביתו או חוסר נחת מילדיו 

שועה אם זה בזיווג, אם זה לזש''ק, אם או ילד שמצפה לי
זה להצלחה ופרנסה וכדו' יבקש מאשתו שתבכה בשביל זה 
הרבה ובוודאי יעשה פירות. ראיתי בשם רבי שמשון 
מאוסטרופולי שישנם שלושה זמנים שכל בקשותיו של אדם 
מתקבלות: בשעת ברכת כהנים. בשעת פתיחת ההיכל. 

 פעל בתפילותיו. ובשעת הגבהת הס''ת. ומה שיבקש אז י
מה צריך לעשות בימי הסליחות )ולספרדים שאלה: 

שאומרים סליחות כל החודש השאלה היא על הימים 
 תשובה:האחרונים של השנה( יותר מבשאר ימי האלול? 

הפוסקים מביאים )טוש''ע ונו''כ( שבימים האלו של 
סליחות על האדם לבקר עצמו ולפשפש במעשיו יותר ויותר, 
ויש אף המתענים בימים אלו ובפרט ביום א' דסליחות. וזה 
ברור שמי שמגיע ע''י כך לכעס אסור לו לצום ויצא שכרו 
בהפסדו כמובא ב'כתר ראש' לר''ח מוולאז'ין. ומי שעי''ז 

יוכל לעבוד את ה' כראוי, אומרים גדולי הדור, שלא לא 
יצום כלל, רק מה שכן יעשה, אולי תענית דיבור מחוץ לבית. 

ובימים אלו כדאי  וכן מרבים מאוד בצדקה בימים אלו,
להרבות בתשובה ומלבד לימוד המוסר. בימים אלו צריך 
להראות איך באמת אני רוצה להיות כל השנה וכך יסלחו 

 ת.לנו העוונו
בימים אלו אנו מרבים באמירת יג מידות של שאלה: 

החכם עיניו בראשו  תשובה:רחמים, מה אפשר לפעול בכך? 
לעיין בפרוש התיבות וכך יוכל לפעול עי''ז לשנה טובה. וכמו 
שכותב רבינו בחיי שכל המבין יג' מידות ויודע פירושן 
ומתפלל בהם בכוונה, אין תפילתו חוזרת ריקם אא''כ יש 

 דו עבירות המעכבות.בי
כתוב בפרשה שכל הקללות מגיעות תחת אשר לא שאלה: 

 עבדת את ה' אלוקיך בשמחה, מה זה אומר כלפינו?
דבר ראשון לקיים את המצוות בשמחה. בשערי תשובה: 

תשובה לרבינו יונה שער ד כתב שעבודת השם צריכה להיות 
בשמחה ואם לא, באים עי''ז הקללות הכתובות בפרשתנו 

'י. ועבודת השם בשמחה היא תכלית שלמות האדם. ה'
וכמו''ש במשנ''ב סי' תרסט וז''ל שם: והעידו על האר''י 
שהמעלה העליונה שהשיג היתה מכח שמחת המצוה 
שהיתה בו. וברע''ב אבות ד ב כתב שעל השמחה במצווה 
מקבלים שכר מיוחד מעבר לשכר שמקבלים על המצווה 

ל אשר צויתני אומר רש''י עצמה. וכן על הפסוק עשיתי ככ
שמחתי ושימחתי אחרים, וד''ז הוא מדרגה עליונה בחסד 
כמו שכתוב בגמ' שהמשמחים אחרים הם בני עולם הבא 
וזה מה שכותב הפסוק שמי שעושה זאת יכול לומר עשיתי 
ככל אשר צויתני, וכשמשמח אחרים הקב''ה משמח ג''כ 

ת על אותם אותו. וידועים דברי אליהו הנביא מובא בתעני
אנשים משמחים שאלו הם בני עולם הבא. ואיתא נמי 
במדרש שהנבואה שורה רק מתוך שמחה, ורבי ישראל 
סלנטר כתב שתיקון היצר הוא ע''י שהאדם שש בעבודת ה'. 
וידוע מה שאמרו גדולי החסידות על הפסוק כי בשמחה 
תצאו שע''י השמחה אפשר לצאת מכל הצרות כי השמחה 

נים והקטרוגים וזה מבריח את היגון ממתיקה את הדי
וכל המחלות והיסורים באים מעצבות. ואיך  והאנחה.

מגיעים לידי שמחה? אומר החינוך במצווה טז', ע''י שיעשה 
פעולה חיצונית לעורר את השמחה בליבו. והדוגמאות לכך 
הן רבות, ע''י הכנה מרובה לקיום המצווה, או נישוק 

הסוכה והלולב ועוד דברים המצווה כמו אלו שמנשקים את 

בעבר כו''כ פעמים את הבאנו בסגנון זה וכ''א כפי הבנתו. 
מה שאמר רבי איסר זלמן מלצר לחתנו רבי אהרן קוטלר 
שהטעם שהוא מרבה להתפלל בבתי כנסת חסידיים משום 
ששם יש אווירה של שמחה. הסבא מסלבודקא היה משתדל 

שמחה תמיד  הרבה להרבות בישיבתו רוח טובה ואוירה של
ובעיקר בחגים וכדו', והסבא היה רואה בעניין השמחה 
והשירה תנאי להתעוררות הלימוד והרחבת הדעת להצלחה 

ממות הרוח. הרב שטינמן בשנים ובתורה מתוך התר
האחרונות לחייו הביא שאצל החסידים יש מידי פעם 
אירועים של שמחה לכלל הציבור, וזה גורם התחדשות 

, וד''ז מאוד חסר אצל אחרים. והרב ומכניס שמחה בלב
שטינמן היה סבור שקשה לאדם לחיות כל הזמן באוירה של 
רצינות וצריך שתהיה מידי פעם שמחה ועודד מאוד לעשות 
בישיבות עונג שבת ומלווה מלכה וכדו' בשביל לעורר את 
השמחה בעבודת ה'. ואכן העניין הזה נכנס גם לשאר עולם 

מסר שיחות כמה פעמים רבי  התורה. ובתקופת הקורונה
גרשון אדלשטין שלימוד התורה הוא חשוב עד למאוד, אבל 
צריך שיהיה בשמחה ובהומור קצת ובאווירה נעימה 
ורגועה. ורבי חיים קניבסקי היה רגיל על לשונו הרבה 
אמירת מילתא דבדיחותא לשמח את כל הסובבים ודעתו 

ים ובעיות שד''ז יכול למנוע הרבה בעיות כגון חינוך ילד
בשלום בית. ורבי דב לנדו אומר חושבים שהחזו"א הי' אדם 
נורא והי' פחד להתקרב אליו, זו טעות, החזו"א הי' אדם 
שמח ולבבי והיתה הרגשה טובה להיות לידו. והחזו''א 

שגם ובוודאי אומר שהומור מצרכי האדם. )מעשה איש ב יג( 
ת שמחה צריך שלא תהיה מתוך פריקת עול ולא ליצנו

 האסורה, חלילה. 
 תשובה:מה הסגולה בפרשה לזכות לבנים הגונים?  שאלה:

מובא בספרים קדמונים שבשעת קריאת התורה על וידוי 
מעשרות יכווין על בנים הגונים העוסקים בתורה לשמה. 

 ממעינות הלוי.
היה זה בזמן תשובה: מה קרה בכג אלול תשס''ז?  שאלה:

הגדולה שלה והיא  שסוריה היתה לפני מלחמת האזרחים
היתה האיום המרכזי על יושבי ארץ הקודש מצפון, באותו 
הזמן נודע ע''פ מידע מודיעיני נודע כי הם בשלבים 
מתקדמים של הקמת כור גרעיני להשמדת יושבי הארץ, ואז 

פעולה מסוכנת ונועזת  וה זתהי .הוחלט להשמיד את הכור
כן בחסדי צליח ומה יהיו גם התוצאות ואתשא''א לדעת אם 

שמים חיסלו את הכור הגרעיני בסוריה. לאחר זמן סוריה 
התפלגה וקיימת בה מלחמת אזרחים אכזרית עד עצם היום 
הזה כך שאין להם זמן לנקום גם אם הם ירצו מאוד. כן 

 יאבדו כל אויבך ה'. 
שבוע שעבר מתה באנגליה המלכה שמלכה ב שאלה:

שלה  במדינה שבעים שנה מה אפשר להסיק מהסיפור
אם הקב''ה חפץ שמישהו יעלה לגדולה  תשובה:לחיינו? 

הוא יעלה גם אם הסיכויים לכך קלושים מאוד. המלכה 
המתה כלל לא היתה אמורה למלוך כי אביה לא היה אמור 
למלוך לפניה אלא אח אביה הבכור היה אמור למלוך, וכן 
גם אם הדוד לא ימלוך יש את בניו שימלכו וגם אם לא יהיו 

ו ילדים יהיו לה אחים והבנים הם המלכים, אך מה לדוד
שקרה שהקב''ה רצה שהיא תמלוך אז הדוד ויתר על 

א התפקיד ולא היו לדוד ילדים ולאביה לא נולדו בנים ממיל
מלכה ולא סתם מלכה אלא הכי הרבה שנים  היא

 בהיסטוריה האנגלית. אם הקב''ה רוצה משהו אז יהיה. 
 תשובה:צאת זכאי בדין? מה היא הדרך הטובה ל שאלה:

עם עצמו  יישב. החיד''א כותב להיות מעביר על מידותיו
זכר מי שעשה לו עוול וימחל לו, ואפי' אם הרבה לחטוא יוי

בכל מיני חטאים הכל נמחל והוא לא יצטרך לעבור ייסורים 
קשים וחרפות ובושות ולא צריך יסורים וסיגופים כלל. כי 

 ו על כל פשעיו.המעביר על מידותיו מעבירין ל
צומות וסיגופים לגוף האם זה דבר טוב ורצוי לפניו  שאלה:

 .נקדים ונאמר מה שראיתי אצל זקני תשובה:יתברך? 
בבית סבי הרב אלישיב וכן בבית סבי רבי חיים קניבסקי 
לא ידוע מעולם שנהגו בסיגופים וצומות. אכלו שתו ישנו 
כמו שצריך. וידוע שאמר רבי חים מוולאזין לרבי יוסף 
זונדל מסלנט על מה שהיה רגיל בצומות אמר לו רבי חיים 
וטוב לב משתה תמיד. וידוע שהט''ז תבע את חותנו הב''ח 

שלא נתן לו מספיק בשר ולכן אינו יכול ללמוד כמו על 
שאוכל הרבה בשר. וידועים דברי הט''ז על אלו שישנים 
קצת בשביל ללמוד יוצא שכרם בהפסדם. ורבי אלימלך 

נסק גער פעם באברך ת''ח שצם אמר לו רבי אלימלך 'מליז
ורמות שלא תלמד אתה חייב תשובה משום שהצומות שלך ג

 חז''ל שעתידים לתת את הדין על עינוי הגוף. כמו שצריך. וכ
שופר הוא עשוי מאיל תשובה:  איך מכינים שופר?שאלה: 

והיינו מהכבש שאנו מכירים כיום, רוב הקרנים מגיעים 
את הקרן מסירים מה'כבש' אחרי שהכבש מת  .ממרוקו

מייבשים את הקרן בשמש כמה חודשים לאחר שהקרן 
בקרן והחלק הפנימי של  מתיבשת מומחה מיוחד נותן מכה

קודחים עם מקדח מיוחד בתוך הקרן  אח''כ. הקרן מתפרק
עד שמגיעים לחלל השופר ולאט לאט ובזהירות יוצרים פיה 

פים ומבריקים והקרן ילתקוע דרכה, משי ת שיוכלומיוחד
 מוכן לתקיעת שופר.

א מרפא מחלות ומה בימים אלו נמכר בחנויות וה שאלה:
ברימון ישנם ויטמינים רבים  ,רימון: כידוע תשובה:רבות? 

הנצרכים לבריאות האדם, ומיץ רימון הוא מונע סוגים של 
ביוטיקה ומשפר יסרטן ויש לו הרבה יכולות כמו של אנט

ונלחם בחיידקים וזיהומים  א דלקותמראה העור ומרפ
כרון וכושר גופני. אך אין לאכול ים ומשפר בעיות זיייתפטרי
 .מידי רימונים כי יש בזה סוכריותר 

כל חלי, איזה חולי מדובר?  ממך' והסיר ה בפרשה שאלה:
שזה הולך על עין הרע. ועין הרע מגיע  הגמ' אומרת תשובה:

אנשים רואים  .כשעושים דבר בפרסום גדול ובפאר מיוחד
שמידי טוב להם הם עושים עין הרע והורסים להם את 
החיים. לכן מי שיש לו שכל בקדקודו ימנע מלעשות דברים 

 בפרסום ובפאר והדר. 
איך משבחים ומפרגנים לילד באופן שיהיה תועלת שאלה: 

 ,אין ספק שמילים טובותתשובה:  מהמילים הטובות?
ועידוד זה אבן היסוד לבריאות הנפש של  שבח ,מחמאה

הילד, אך תמיד צריך לזכור שיש מילים טובות שיכולות גם 
ח הוא מבטא את להזיק, ונבאר את הדברים: לפעמים השב

הציפיות של ההורים מהילד וזה שבח מלחיץ. כשאומרים 
לילד שהוא גאון עולם והוא עושה להם נחת נורא למרות 
שהוא רחוק מאוד מזה זה גורם לו ללחץ שהוא לא מצליח 

, ולפעמים הוא ים עליולהצדיק את דברי השבח שנאמר
מה  גיע לידיאחושב ג''כ מה רוצים ממני הרי אני לעולם לא 

בחובו ביקורת בין  ןמושאומרים עלי, ולפעמים יש שבח שט
המילים או הקדמה לביקורת, ולפעמים הוא מרגיש שזה 
חנופה יתירה והם רוצים להשיג ממנו איזה משהו, מכל זה 
יש להיזהר. המחמאה צריכה להיות ממוקדת ולתאר 
במדויק ולפרט מה מצא חן בעיניכם ומה שימח אתכם במה 

 ואף לשבח על ההתאמצות שעשה. שהילד עשה, 
האם ביטוי מילולי בין בני זוג בשעת כעס זה אומר  שאלה:
ביטוי מילולי או מעשה הנעשה בשעת כעס  תשובה:משהו? 

בדרך כלל, אינו אומר כלום על הערכת והערצת הבן זוג. 
כאשר אישה משפילה את בעלה, הוא רוגז מאד. לעיתים, 

על לא עוול בכפה.  האשה כועסת כי הבעל העליב אותה
דרדר ללא תלעיתים, השבר מתחיל במילה אחת וממשיך לה

גבולות. חילופי מילים בין בני זוג, קשים ככל שיהיו, אין הם 
סיבה לגרום לפירוד ושבר. אם נשמעת מילה טיפשית, יש 

 להתעלם ממנה ולהמשיך לחיות באושר.
האם יש עניין  א.שאלה בחושן משפט מענייני פרוזבול: 

זכיר למלווה שלא ישכח לעשות פרוזבול, או עדיף לא לה
חילוני שעשה עבודות ב:  להזכיר משום שזה חב לאחריני?

וזקפו את החוב במלווה וקבעו תאריך פירעון וחייבים לו 
 כסף אך החילוני לא עשה פרוזבול מה הדין בזה? 

מדור זה יש להימנע מלקרוא בשבת: רעיונות שנשלחו 
א. חויות ברגלים: יבעניין מי ששאל על נפלמדור השבוע: 

נפיחות ברגליים . אמנם אינני רופא אך מניסיון במשפחה
יכולה להיות כתוצאה מחולשה בלב וכו' וזה ענין לרופא 

אך הרבה פעמים זה בגלל  הורידים ואז צריך . הספציפי
להרבות בהליכה וגם להרים את הרגליים למעלה לכמה 

הכוונה יותר גבוה  שיותר זמן ביום ]וכמובן בשעת השינה[
ים לעיתים זה מאוד קשה וכואב אך אם לא עוש .מהגוף

]כדאי  זאת הבעיה מתגברת ואז זה יותר קשה ויותר כואב
בברכת  לקחת משכך כאבים ולהתאמץ להרים רגליים[

לגבי עוד כתבו ע''ז: . רפואה שלימה לכל חולי עמך ישראל
.לשכב כמה שאפשר עם 1נפיחות ברגלים העיצה היא :

לץ להניח כרית מתחת המזרון( ומרגליים מורמות )מ
ל הרבה ירקות עלים. ו.לאכ3לח( .להמעיט בנתרן )מ2

במקרה של וורידים נפוחים או כבדות ברגלים טיפול של 
 0504148399ליקולייף הוא הפתרון היעיל ביותר. לפרטים 

לפסוריאזיס יש משחה מעולה של מלחים מים המלח  ב.
. מבית טרה קיור POST-COושמנים אתריים איכותיים 

מוצר חדש בשוק שמגיע לגבי פסוריאזיס יש  עוד כתבו ע''ז
כקצף שמאוד מסייע בעניין מניסיון וכן ניתן לקבל הקרנות 
אור איני זוכר את שמם כעת פרטים ניתן לקבל אצל רופא 

בדרך אגב כמעט בכל בעיות העור  עור )הקצף חייב מרשם(
הכלל בזה שהעור  .ניתן להקל אם מטפלים בצורה נכונה

ם המכילים צמר תמיד יהיה מאוורר וזה שלא ללבוש בגדי
ם שמן ע להתרחץ, או פוליאסטר אלא רק כותנה או פשתן

רחצה )יש סבון מאוד טוב של ד"ר פישר סבון שיבולת שועל 
במקרים קשים מומלץ( ובשום אופן לא סבון מוקשה 

 כל. להימנע משהייה ארוכה במים וכן ממים עם כלור
 ג.. הדברים האלו סותמים לעור את האוויר שהוא חייב

יש לאתרוג  אם. ת אתרוג מומלץ בשקית במקררשמיר
פיטם יש לעשות חור בראש השקית ולהשאיר את הפיטם 

להפסקת מציצת אצבע אצל ד. . בחוץ אחרת הוא יפול
שזה מעין לכה  ילדים יש לרכוש בבית מרקחת מרה

כאשר הילד ימצוץ הטעם המגעיל  לציפורניים מרה ושקופה
לגבי  ה.. במהירות מניסיון זה עוזר .יגרום לו להפסיק

שמעתי מרופא שזה מגיע פעמים רבות  נשירה בשיער
יש בדיקת דם שצריך לבקש במיוחד  .ממחסור בויטמינים

בנוסף שמעתי מהרבה אנשים  ועוד. B12מהרופא שבודקת 
 ששמפו של פוראוור עזר להם מאד.

שלום וברכה נשמח התורה חסה על ממונם של ישראל: א. 
 של קיר מכתמים של צבע מכנסיים לדעת כיצד אפשר לנקות

, שדוהים מהר בכביסה מכנסיםב.  כגון נירלט? ותודה מראש!
כתבו פעם שחומץ עוזר  סה כבר עצה זו,יוזה שאלה למי שנ

למנוע דהיה של בגדים צבעוניים בכביסה אבל לא כתוב בדיוק 
א(מה הכמות המדויקת  איך השימוש בזה }בכדי למנוע נזקים{

לשים לבגד אחד בהשריה ב(כמה זמן הכי של החומץ שצריך 
טוב להשרות הבגד ג(האם יש עוד כללים בכדי שהחומץ ישאר 
בבגד ויגן עליו מדהיה }כגון האם לאחר ההשריה מכבסים או 

ות כמה זמן שהרי אם נכבס ישר כל החומץ יצא הצריך להש
וכל המוסיף ומרחיב  מהבגד ולא יספג בו ומה התועלת...{

שהו שיודע איך מכבסים יהאם יש מ ב. חבדבר הרי"ז משוב
רק את החלק שנוגע  נהרסות, ןטיפה לא במכונה כי הקכיפות 

האם יש פתרון  ג. ער.יבראש שהוא הכי מלוכלך מהשומן שבש
 קים?!יאו סגולה לאדם שזקנו דליל וחלקים נרחבים ממנו רי



 הלכות מענייני היום
שלא ישמטו כספיהם ולא יוכלו לגבותם.  בימים אלו עורכים כולם פרוזבול בשבילפרוזבול: 

כשיש לה התעסקות עם כספים שלה ישנם מקרים שגם אישה נשואה זקוקה לעשות פרוזבול 
שיש לה קרן פנסיה והשתלמויות שרק היא יכולה לגבות כי היא נחשבת המלווה לכן ראוי  כגון

ח''ן  ןנות שיש להב וה''ה שגם אישה תעשה פרוזבול ויכולה לשלוח את בעלה שיעשה עבורה.
  .ן פרוזבולה עבורעשנפרד שישלחו את אביהם וכדו' שי

 .לאשכנזים שמתחילים סליחות במוצ''ש כמה הלכות בעניין
כמו שהביאו הפוסקים, לרבים מפוסקי זמנינו יש לזכור לקבל ע''ע מי שנוהג לצום ביום ראשון 

  בשבת צום כי אחרת ל''מ כי בזמנינו רוב הציבור לא צם.
הוא בשליש האחרון של הלילה, היינו קודם עלוה''ש וי''א  הזמן הטוב ביותר לאמירת הסליחות

קודם הנץ, שהוא עת רצון הכי גדול. ודרגות נוספות הוא או אחר חצות שהוא ג''כ עת רצון, 
ובלילה קודם  השכמה.וי''א שעדיף בבוקר להשכים לזה אפי' אם הוא אחר הנץ כיוון שיש 

סליחות. וכתב באגר''מ שאמירת יג' מידות קודם חצות לא נאמר בזה שאינם  חצות אין לומר
 שבות ריקם.

)מלבד היג' מידות שנאמרים רק בציבור( מובא במג''א שעיקר הסליחות זה  עיקר הסליחות
הפסוקים מהתנ''ך שנאמרים לפני הפיוטים )אחרי היג מידות של הסליחה הקודמת( כי הם 

 נאמרו ברוח הקודש.  

לא יאמר יג מידות אא''כ אומרם בניגון ובטעמים. ונשים עדיף שלא יאמרו  תפל ביחידותכשמ
 בכלל יג' מידות ביחידות.

 דילג על הפיוט מכניסי רחמים שבסוף הסליחות.   הסטיפלער
אומר היכן שהציבור אוחז, כ''כ באורחות רבינו מהסטיפלער  אם מגיע באמצע הסליחות

 כול לומר מהתחלה, וברור שיג' מידות יאמר עם הציבור(.  )ורח''ק ענה פעם שאם רוצה י
כשהציבור הגיע ליג מידות יפסיק ויאמר היג' גם באמצע הסליחה  אם אוחז באמצע סליחה

 ואח''כ ימשיך היכן שאוחז.
והעשירי מגיע רק לקראת הסוף, יש לומר לפחות סליחה  לפעמים אין עשרה בתחילת סליחות

 תתקבל.  אחת בעשרה כדי לומר קדיש
המתפלל בבית כנסת שאומרים נוסח שונה ממה ישנן נוסחאות שונות באמירת הסליחות. 

 שנוהג יכול לומר איזה נוסח שרוצה . רבי חיים קניבסקי.
 ל''א תחנון של סליחות. רבי חיים קניבסקי כשיש חתן

היו קצת בפירוש הפיוטים קודם לאמירת הסליחות, כדי שלא י ופשוט הוא שראוי להתבונן
 בעיניו כמו כתב חידה שאינו מבין מה הוא אומר.

 חידות
מה ענו כל העם ואמרו?  א. :ב. מתאים גם לילדים-א-חידות שינון הפרשה לפי סדר ה

על איזה הר נתנו את  ג.יכורים. ברות בעץ שגדלים הראשונים? יאיך נקראים הפ ב.מן. א
  שיגך.הובאו עליך כל הברכות האלה ו___  ה.בש. דארץ זבת חלב ו__  ד.ריזים. גהברכות? 

סיחון  ח.בולון. זאחד מהשבטים שעמדו על הר עיבל?  ז. היה. ו -הפרשה מתחילה במילהו. 
איך כתוב 'שלא לסור מן  י.נא. טבמה שמים את הביכורים?  ט.שבון. חהיה מלך של מי? 

וי. לים מעשר ראשון? למי נותנ ל.הן. כלמי נתנו את הביכורים?  כ.מין ושמאל. יהדברים? 
איך נקרא  ס.טויה. נביד חזקה ובזרוע___  נ.זבח. מעל מה כתוב לא להניף ברזל?  מ.

איך נקרא צלם, מסכה?  פ. צום.ע "ויהי שם לגוי גדול___ ורב".ע. גולה. סעמ"י? עם___ 
נעלך לא בלתה  ר.ללות. קמה נאמר על הר עיבל?  ק.אתך. צ ברוך אתה ב___צ. סל. פ

והיה ביום אשר___ את  ת.מלתם. שעל מי נאמר שהיא לא בלתה?  ש.  גלך.ר מעל___
בשבועות האחרונים מדור מיוחד זה נלקח מתוך העלון המיוחד וכעת עברו.  תהירדן? 

הספר הנפלא שאמור לצאת לאור בשם 'טמונה בפרשה' מי שרוצה דברים מיוחדים ילך 
 לקנות את הספר שיוצא לאור בקרוב: 

בריש הפרשה בביכורים כתוב  ב.היכן בפרשה פעמיים 'זנב'. חידות פרשת שבוע: א. 
איזה  ד.היכן בפרשה 'גרב'.  ג."ושמת בטנא" היכן עוד בפרשה "טנא" ולא בביכורים. 

פסוקים בפרשה הנאמרים  4 ו.היכן בפרשה 'תולעת'.  ה.פעמים בפרשה.  3מתכת מוזכרת 
תשובות: ים שמתחילים ומסתיימים באותה מילה. פסוקים רצופ 12 ז.בהגדה של פסח. 

'ברזל'. "לא תניף  ד.כ"ח כ"ז.  ג.כ"ח ה', ברוך טנאך ומשארתך.  ב.כ"ח י"ג, כ"ח מ"ד.  א.
עליהם ברזל" )כ"ז ה'(, "והיו שמיך נחושת וארצך ברזל" )כ"ח כ"ג(, "עול ברזל בצווארך" 

... וענה כל העם ארור' ז.ו ה' ואילך( בד אבי וגו'" )כ"או"ארמי  ו.כ"ח ל"ט.  ה.)כ"ח מ"ח(. 
 " ) כ"ז ט"ו ואילך(.אמן

איזה ב.  פעמים? 4באיזה מזמור בתהילים מופיע אותו הפסוק חידות ידע תורני: א. 
באיזה ספר תהילים יש רק מזמור אחד של דוד ג.  מזמור פותח ומסיים באותו הפסוק?

איזה פרשה נקראת תמיד ה.  אלו שני מזמורים הם תאומים בשינויים קלים?ד.  המלך?

תשובות: א. איזה אדם מיוחס עד לוי בן יעקב ואין לו דין כהן או לוי? ו.  בשבת מברכים?
ספר שלישי מזמור פו לעומת זאת ספר ג.  קיח הודו לה' כי טוב.ב.  קז יודו לה' חסדו.

 כהן חלל.ו.  בראשית.ה.  יד נג.ד.  ראשון וחמישי הכל ממנו.
אדם כלוא בצינוק מטר על מטר בגובה חידות כלליות וחידות לשאול את הילדים: א. 

שלוש קומות הכל מביטון משוריין הפתח היחיד זה חלון בתקרה האיש שחופר לאט לאט 
כדורים ושלוש  12ב.  באדמה אף שוודאי לא יחצוב מנהרה מה הוא יכול להרוויח מזה?

ד.  מי נקרא בעל אפי' שאינו נשוי?ג. ם אי זוגי? שקיות איך אפשר בכל שקית מספר כדורי
איזה פרי ה. איזה מוצר השתמשנו בו שנה שלימה ועוד שבוע אנחנו זורקים את זה? 

מה ו. משבעת המינים כשהופכים את האותיות שלו הוא קשור לבית שמש לגן ולאשכול? 
אותו הוא ם עשרה שבטים הופכים נישם משז.  המכנה המשותף בין אדום אדמה לדבש?

חופר כדי שיהיה לו תשובות: א.  איזה משמעויות יש למילה גזירה?ח.  נהיה בעל חי?
 2ה ישים יבשקית אחת ישים כדור אחד, בשקית שניב.  גבשושית חול לעמוד עליה.

ה. וכך יכדורים. ואז יכניס את השקית השלישית לשני 9כדורים, בשקית שלישית ישים 
 ה.לוח שנה.  ד.בעל הבית. בעל קורא. בעל תוקע. בעל תפילה.  ג. ה.יכדורים בשני 11יהיה 

ר. ילגזור ני ח.גד דג.  ז.תפוח.  ו.תמר. הפוך זה רמת. רמת בית שמש. רמת גן. רמת אשכול. 
  לגזור גזירות טובות.

 ה' משמעויות למילה מטה. חידון משמעויות מילים לפרשת כי תבוא.
משפט" )דברים כז יט(. "מטה כלפי חסד"  "ארור מטה נותן עדיפות לצד אחד. -מטה 

 )ר"ה יז.(.
 "ויתחזק ישראל וישב על המטה" )בראשית מח ב( מקום המיועד לשכיבה. -מטה 
 "ואת המטה הזה תיקח בידך" )שמות ד יז(. מקל. מוט. -מטה 
 "למטה יהודה" תרגום: לשבטא דיהודה" )במדבר ז יב(. שבט. -מטה 
 "הניתנין למטה שנתערבו בניתנין למעלה" )משניות זבחים ח ט(. מקום נמוך. -מטה 

 הגיגים המיועדים לאלו שיש להם תועלת
אחד נכנס למונית ואומר : "שלום, קח אותי בבקשה לדניאל". "רחוב דניאל?" שואל איש 

אותו הנהג, "לא, דניאל החבר שלי". "אני צריך עוד פרטים" אומר הנהג. "הוא אוהב 
 ים ואוסף בולים".לאכול תפוח

 לא אוכלים בליל ראש השנה גם גפילטע פיש לסימן "שיתגפילטפישו שונאינו"?למה 
 החקלאות מרגיע: לא צפוי מחסור בדגי תשליך לראש השנה.משרד 

 שנים, בטח אליזאלף חיה יותר ממאה. 96אליזבת חיה אם 
רכבת אנגליה : אימי אימי שרת התחבורה פרסמה מודעת אבל למות מלכת אנגליהלשכת 

 .ופרשיה
 הפטירה של מלכת אנגליה כתבו: סיבת המוות "פג תוקף".בתעודת 

הייתי יתוש, במקום לעקוץ אנשים הייתי אומר להם: שלא תזוח עליכם דעתכם,  אם אני
 אני קדמתי לכם בבריאת העולם. 

 שותה את הקפה שלי בבוקר אני לא מסוגל אפילו לשתות כוס קפה. לפני שאני
 ר אמבולנס, אופנולנס, ואפילו בימבלנס. למה אין קורקילנס?כבראיתי 

 ציפרים על העץ מציפור אחת על חבלי הכביסה. טוב שתי
 מישהו שמבין כמעט את כל הפיוטים של הסליחות. אני מכיר

תזכורת לכל המצנתקים הודעות מוקלטות בפלפון: לא לשכוח  לקראת ראש השנה,
פש שגרמו לכל מי שהצינתוקים הללו הפריעו להם להתחרט ולחזור בתשובה על עוגמת הנ

 בשעות המנוחה.

איך אפשר להבחין בין זית גדול לזית קטן? מוציאים את הגרעין,  טיפ מבית שף שרגא:
 אם הגרעין קטן סימן שהזית קטן ואם הוא גדול סימן שהזית גדול. בדוק ומנוסה.

העבודה מציעה לאפשר למעוניינים/מעוניינות לימודי מסכת אמהות  ראשת מפלגת
 במקום מסכת אבות.

כבוש במלח קוראים מלפפון חמוץ, לא היה מתאים שלמלפפון כבוש בחומץ  אם למלפפון
 יקראו מלפפון מלוח?

והמאפיין שלה: שוקולד שוויצרי, קפה טורקי, גבינה בולגרית, וופל בלגי, גלידה  כל מדינה
אית, בגט צרפתי, נעליים איטלקיות, סיגרים קובנים, סכין יפני, ויסקי סקוטי, אמריק

שטיח פרסי, מלח אנגלי, גולש הונגרי, זית סורי, סלומון נורווגי, תיקן גרמני, רחוב הולנדי, 
 פיתה עירקית, ואחרון אחרון "חביב" חוצפה ישראלית.

לפני שהתקפל וטבע בכוס כשהצלחת להכניס את כל הביסקויט לפה רגע  :רגע של נחת
 קפה.
מאוד לאיש הגדול שעושה ומעשה לכלל ולפרט באופן שאין לו אח ורע האיש  תודה

המושלם והשלם אהוב הבריות, הקב''ה עמו והוא בעל קרבת אלוקים ובעל רגש גדול נותן 
רבי דודי ברונשטיין שליט''א  עצמו לתורה תפילה וחסד, איש החסד החסיד המפואר

ן בבני ברק. צדיק וחסיד גדול. עוד תודה לארגון הגדול שהקים חדר גדול של מרחוב מימו
הכנסת אורחים בכניסה למעייני הישועה בצד שמאל של השומרים יה''ר שיהיה להם 

 הרבה כסף לעשות עוד ועוד פעילויות ודברים טובים.

 היכן ניתן להשיג את העלון

למוד צמוד לכניסה לת ניתן להשיג את העלון בבני ברק:
מצד שמאל של הכניסה, בקופסה בפינה  תורה כתב סופר

ובביהמ''ד המרכזי מניין . 23בחצר ברחוב סוקולוב 
ובכולל 'מורשה ,  9רחוב אבוחצירא  אברכים 'פרדס כץ'

בספריה בקומה ראשונה )חברון(  ודעת' )בית כנסת הגדול(
בכניסה המערבית בקלסר ירוק. וכן בשאר המקומות ואצל 

 - רבי ידידיה זר שליט''אקבועים ובראשם המפיצים ה
כל אלול הוא זוכר לא לשכוח הרב זר שליט''א:  משבחי

אין לקחת יותר מעלון אחד בשום מקום ללא זכרינו לחיים.. 
)לא  במודיעין עיליתכמו''כ ניתן להשיג את העלון  אישור.

בכניסה לחנות   7:37כמות( החל מיום חמישי בערב בשעה 
כן ניתן להשיג בהר . 49שרותי משרד רחוב רשב''י  –ש.מ.ח. 

שזכה אצל רבי שמחה שולמן שליט''א,  יונה נוף הגליל
כן ניתן להשיג . דורינו שהוא שומר עלינו ממרומי ההר

על עניית בישיבת מיר אצל האיש שמקפיד מאוד בירושלים 
רבי דוד רוטשילד שליט''א. או אצל האיש  אמן בכל כוחו

בעל לב הזהב, שכולם אוהבים אותו אהבת נפש ואומרים 
עליו אשרי יולדתו, הדמות של ישיבת מיר מרביץ תורה 
בדרכיו המופלאות ואחד מחשובי הרבנים של ארגון בלב 

אצל האיש שיש  בבית שמשאחד רבי אבי פרידנר שליט''א. 
רבי נחום זכריש  הסברה הכי טוב בעולםאת כושר הלו 

בישיבת מרן הגר"מ וכן שליט''א בבית הכנסת אור אליהו. 
ב'בית בנתיבות רמה ג'.  7חבקוק הנביא  -שטרנבוך 

בית הכנסת החיד"א רובע ג' רחוב יצחק  באשדוד:בוכריס'. 
בישיבת מאור התלמוד, אצל הבחור  ברחובותהנשיא. 

רבי  הצדיק הקדושאצל בירוחם החשוב ישי רוט נ''י. 
בבית הכנסת זכרון באופקים מיכאל גולדנברג שליט''א. 

בביהכ''נ שומרי אמונים מיום שישי.  בקרית גת אליהו.
בבית כנסת החיד''א אצל גדול מזכי הרבים  באשדוד:

בישיבת נר זרח. בעוצם בדורנו רבי יצחק משענייה שליט''א 
רי שליט''א רבי יוסף המאי האדמו''ר הגדולאצל  ברכסים

אצל משפחת זכאי  ברעננהכולל נר ישראל גבעה ב. 
-052 -טלפון 9/5המיוחדת והנפלאה רחוב נעמי שמר 

בבתי הכנסת בגני הדר: אוהל  בפתח תקווה.  6903395
אברהם. שירת מרים. קהל חסידים. ויוצאי חברון, ע''י רבי 
יואל פינהדלר שליט''א. וכן בישיבת אור ישראל וכן בישיבת 

בהיכל בצפת: אצל הנ''ל: בראשון לציון רת שלמה עט
רבי אברהם לויסון  הכי מוצלח שישישיבת צפת ע''י האיש 

בשכונת הדר בבית הכנסת "החדש" של  בחיפה שליט''א.
מאוד אצל האיש המוצלח  קהילת "האברכים הצעירים"

: בבית הכנסת מאקווא בקרית אתאהרב בלחסן שליט''א. 
צדיק מאוד חרוץ הכיתה נחמיה ע''י הנער ה 3ירושלים 

ברונשטיין נ''י. וכן בבית הכנסת של הקהילה החרדית 
אצל הצדיק ברמת השרון . 5בקרית אתא רחוב כצנלסון 

רבי דניאל פוסטבסקי שליט''א  שהוא דמות לבן עוה''ב
אצל במנצ'סטר בבית הכנסת מסורת אבות מידי יום רביעי. 

+. 447425793110רבי שמואל א. הורביץ שליט''א: 
בקהילת שובה ישראל במקום המיועד  בארגנטינה:

 לעלונים. 
 . 03-6180383לקבלת העלון בפקס יש להתקשר לטלפון:  

נמצא ב'כל העלונים' בעיצוב בשם 'לבית  כמו''כ העלון
התורני'. וכן העלון )מלבד ההערות שבסופו( מופיע ב'קובץ 

 גליונות'.
הלשון וכן את העלונים ניתן להוריד את העלון בעמדות קול 
הדרכה: נכנסים לקול  של כל ארבעת השנים האחרונות.

הלשון. מקישים על חיפוש רבנים. 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: 

ואח''כ  456לדייק במייל ולכתוב קודם  יש
alon@gmail.com 

. או 0527633431לפנות :  להשתתפות בהוצאות העלון
עלון, )שלוחה -הכוללים פרדס כץ רשת - ב'נדרים פלוס'

(. זכות הרבים תלוי' במסייעים! עלון בודד עולה לנו 2422
 אגורות. 15

 ניתן להשיג את העלון בכתב גדול במיל הנ''ל

 ני הימים הנוראים כמידי שנה עם תוספות חשובות מאוד.יצא חוברת על עניתשבוע הבא ב אי''ה


